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  :چکیده

نظـر بسـیاري از    ،برتـر  2صـنعت عنوان یک هب، 1هاي اطالعات جغرافیاییسیستمدر چند دهه اخیر، 
اگرچه در . جهان را به خود معطوف داشته است در سرتاسرشهري ویژه علوم ههاي مختلف برشتهمحققان 

-امر بسیار تالش نموده انمتخصص، GISسال گذشته، در جهت تکامل تئوریکی و ساختار فنی  40طی 

هـاي شـایان تـوجهی    ها به اوج خود رسیده و در نتیجه پیشرفتسال گذشته این فعالیت 10اند، اما طی 

مخصوصـی اسـت کـه از طریـق انـواع       3افزارهايشامل نرم  GISدر یک نگاه ساده، .حاصل آمده است

زیه و تحلیل و نهایتا نمـایش  غییر، تجسازي، اصالح، ته، ذخیرهمراحل تغذی  کامپیوتري، 4افزارهايسخت
هـاي  پایگـاه  با استناد بر در واقع این فنآوري. انجام می پذیرد) و محتواي آن( زمینهاي مربوط به داده

-هب محققان توسط) ، و متغیرهاي محیطیهامکان( هایی جغرافیاییدادهتحلیل انواع منظور به 5اطالعاتی

 تبدیل به و رشد در جهان را داشته استنرخ ترین سریعحال هتا ب 1960 دههاز  GIS .شودکار گرفته می
شهرها و مسـائل  ها و ساماندهی مدبرانه سرزمینمنظور مدیریت بهینه  به آناز توان صنعتی شده که می
  .مرتبط استفاده نمود

ء آن در که کلیه اجزا تواند کامال مورد استفاده قرار گیردزمانی می GISنطیر هر سیستم دیگري، 

مراتب گسترده تر و پیچیده تر از مجموع هکل سیستم ب ، وظایفGISدر . شده باشد شناختهارتباط باهم 
                                                

 Geographic Information Systems  اختصارهب GIS ١  
Industry GIS ٢  

Softwares ٣ 
Hardwares ٤  
DataBases ٥  



 افراد عالقمنددر مراحل اولیه تقریبا براي اکثریت هاي آن تواناییلحاظ شناخت اجزاء اولیه بوده و بدین
  .باشدمی GIS فنآوري یم اصلیمفاهتعاریف و هدف فصل جاري ارائه بنابراین، . نمایددشوار می

 

  مقدمه 1-1

هـاي جغرافیـایی   پدیـده  6منظور نمایش رقـومی کامپیوتري است که به یک سیستم اطالعات GISدر یک نگرش ساده، 

-هـاي غیـر  توان دادهدر این سیستم می. گرفته می شودکارهافتد باق میموجود در روي سطح زمین و و تحلیل حوادثی که اتف

صورت هسنتی را ب 10ارتباط داد و همه اطالعات قیاسی 9هاي مکانیبه داده گونه اي منطقیهرا ب 8)یصه هاي اشیاءخص( 7مکانی
گردد که کلید اساسی  11مرجع -بنابراین، هر شئی قرار گرفته بر روي زمین باید زمین. هاي رقومی تبدیل و سازماندهی نمودداده

ات راجـع بـه   آوري اطالعـ ها عبارت از جمعواژه پایگاه داده. گرافیکی استهاي ارضهعها به مودن پایگاه دادهدر جهت مرتبط ن

مرجع نیز به مفهـوم نمـایش فضـایی یـک      -در اصل واژه زمین. مابین در یک فرم کامپیوتري استهاي فیاشیاء و همبستگی

تصات مشـخص ارجـاع داده شـده    اي است که نسبت به یک سیستم مخنقشهو یا  12موقعیت جغرافیایی معین توسط یک الیه
  .است

قادر  مانند اتوکد هاي طراحینرم افزارهاي آماري و یا برنامهاغلب ، نرم افزار اکسلهاي کامپیوتري مانند بسیاري از برنامه
سیستم  رهچرا که  ،خواهد بودهواقعی ن GISها دلیلی بر وجود  اما این توانایی. هاي جغرافیایی و مکانی هستنددهبه نگهداري دا

خطوط عنوان مثال، هب. در روي نقشه را داراست توصیفیبا اطالعات  گرافیکیهاي جغرافیایی توان مرتبط ساختن دادهاطالعات 
باشد، منهاي موقعیت خود تقریبا هیچ می رودخانهدهنده یک طراحی شده و  نشان توپوگرافی سنتی که در روي یک نقشه آبی

 )رودخانه طول و نظیر عرض( 13هندسی به منظور یافتن اطالعات GISاما در محیط . دهدنمی ائهاراطالعات دیگري را به شما 
 14پـرس و جـو  زمـان  همهاي خود را پایگاه داده توانیدمیشما ) مانند کیقیت و کمیت آب جاري شده(آن  ذاتیو یا مشخصات 

کاربري اراضی شهري مشخصات کلیه سطوح خواهید توانست  هااز اطالعات مندرج در پایگاه دادهگیري عالوه با بهرههب. نمائید

  .سازي کنیدمدل  -تراکم جمعیت و یا میزان درآمدمثال  - خواسته شدهکدهاي مشخص بر اساس را 
ـ   پایگاه در برگیرندهها و یا تصاویر نیست، بلکه فقط حامل نقشه GIS، بنابراین عنـوان مغـز   ههاي اطالعاتی اسـت کـه ب

کاربران امکان ه ب این فنآوري .نمایدمتمایز می هانقشه ی کنندهي گرافیکی و طراحاافزارهنرمسایر از  راآنه و سیستم عمل نمود
-بر. دنآشکار ساز را هاي موجودمرتبط ساخته و همبستگی هاهاي موجود در روي نقشهد تا اطالعات توصیفی را با پدیدهدهمی
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را قـادر   متخصصـان  این توانـایی  .گرددتن اهداف مشخصی مهیا میبا داش هاتحلیلاعمال انواع امکان  حاصلهاساس اطالعات 
 هدفمند گزینیمکانهاي معین شناسایی نموده و در فرآیند بر اساس فرضیهجغرافیایی را  مکان خاص هر هايقابلیت سازد تامی

  .بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند) جهت کاربري ویژه(

سیستم مکانی و بر اساس یک  هايمنظور تحلیل دادهیک مرجع اطالعاتی بهعنوان هب GISم با این دیدگاه، هر سیست
 هايارجاع بر داده هاي ویژه و بهدر اولویت اول بر اساس قابلیت GIS تربه تعبیري دقیق. گرددمختصات جغرافیایی طراحی می
در . نمایدهاي مکانی را ایجاب میعدي توان انجام انواع تحلیلنماید و در اولویت بها عمل میجغرافیایی یک سیستم پایگاه داده

هاي توان با تحلیلرا می )نظیر پرسشگري و عملیات آماري(عملیات اعمال شده بر روي پایگاه اطالعاتی  GISفنآوري 

این . ی را فراهم نمودهاي زمینپدیده ها، ارتباطات و روندها درموجودیت 15جغرافیایی سنتی درهم آمیخت و امکان آشکارسازي
هاي موجود هاي اطالعاتی متمایز ساخته و کاربردهاي متعددي را متصور می سازد، چرا که مدلرا از سایر سیستم GISتوانایی 

   .دارند 16ارجاعات جغرافیایی و روابط توپولوژیک GISدر محیط 

  
 GISدر محیط  شهري عوارضبه  نگرش جامع :1-1شکل شماره 

کـه  روي کره زمـین   مستقر بر و هر پدیده اي هاتحلیل نقشهو به منظور ایجاد  ي استابزار GISامع، در یک نگرش ج
اهمیت خاصی براي که  زمینعلوم  مشاهدات میدانی دراندازهاي شهري گرفته تا چشم وانسانی از منابع . توان سراغ گرفتمی

-ترین پایگاهامکان تلفیق قوي GISاز طریق ). 1-1شکل شماره (ارندشناسان دارند، قابلیت ورود به محیط این فنآوري را دزمین
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 ،این توانایی منحصر به فرد. گرددیافته ممکن میلب منسجم و سازماندر یک قا) هانقشه(ها ترین مدلهاي اطالعاتی با مدرن
GIS مزایاي تواند از سازمانی می و یا فردهر  بنابراین، ساخته،متمایز  هاسیستم را از بقیهGIS  گیـري هـاي   در جهت تصـمیم

  .)1371 رسولی،(مند گردد بهینه بهره 

-میسر گشته و عملیاتی نظیر پرس و جو و تحلیلاز منابع مختلف هاي اطالعاتی امکان تلفیق پایگاه GISاز طریق فنآوري 

ـ    طرقه بتوان نتایج حاصله را می. گرددممکن می مرجع -زمین  هاي آماري ـ   همختلـف مصـور و ب فـردي  هصـورت منحصـر ب
 یکی از با را بهآن GISاین توانایی . نمایش داد هاي متنوعصور نقشهههاي جغرافیایی ببر مبناي مکانیا آشکارسازي نموده و 

در سرتاسر کره ) آفرین بحران(محیطی طیف وسیعی از  مسائل توجه به با  .مبدل ساخته است ي مدیریتیهاترین سیستمارزش

غیرمترقبـه در  حـوادث  و وقوع  ها و مراتعهاي محیطی، تخریب جنگلرویه جمعیت، ظهور انواع آلودگیافزایش بی :رنظی زمین
   :بر اساس این تصور که شما خواسته باشیدمثال، براي . گرددمطرح تواند می کاربرديعنوان یک ابزار هب GISسرتاسر جهان، 

  ،تصاص دهیداخ خاك را به منظور زراعتی ویژه مناسب ترین •

  ،نمائیدپیشنهاد  خاص بهترین مسیر تردد را براي وسایل نقلیه •

  ،جهت آمایش سرزمین انتخاب کنید را در روشبهترین  •

  ،و ترکیب نمائیدمتنوع را مجتمع  مشاهداتیمنابع  •

  د،کاهش دهیمشکالت مبتالبه جوامع انسانی را و در نهایت  •

با استناد بر . دیکار گیرهرا ب این فنآوري عصر جدید يگیردر فرآیند تصمیم و هنمود استفادهبر اساس نیاز خود  GISاز  یدمی توان
هـاي  در بخـش  کـاربر  چند میلیارد دالري گشـته و هـزاران متخصـص و    یتبدیل به صنعت GISامروزه این امتیازات است که 

  .ساخته استخود مشغول هبرا در سرتاسر جهان آموزشی و علمی  ،دولتی ،خصوصی

 GISتاریخچه تحول  2-1

در اواخر دهه  ESRI17افزار توسط شرکت اما اولین نرم میالدي شروع گردید، 1950از دهه  GISاي در پایهتفکرات 

در  1960طور جدي از دهه هگردد، چرا که بمی محسوب GISکشور کانادا جزو اولین توسعه دهندگان . به بازار عرضه شد 1970
در آن  .)1373 خواجه،(با هدف مدیریت منابع آبی و جنگلی خود به توفیقات مهمی دست یافت  GISکارگیري عملی هجهت ب

تفکرات  از آن به بعد،. را موجب گردید GISبیشترین سهم در جهت توسعه اصول و مبانی  "راجر تامیل سون"زمان تالشهاي 

هاي اطالعاتی ، موجبات بسط پایگاهGISدر مقوله  هاي بعدينسلو مدیران  انطراحان، مهندسشده توسط سایر اعمالاي، پایه
  . (Tomlinson, 1967) هاي جغرافیایی شده استو تحوالت اساسی در تحلیل

در  .در امر کاربرد این فنآوري پیشقدم گردید) CGIS18(هاي اطالعات جغرافیایی ملی در اوایل،کشورکانادا با ایجاد سیستم
آوري شده هاي جمعداده نیاز به مدیریت قلمروهاي طبیعی پهناور این کشور باعث شد تا آوري جدید وهاي فنآن زمان، پیشرفت
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هاي شایان توجهی باعث پیشرفت هم آمیخته شود، که در نهایتدر GISهاي وسیع کشور کانادا با تکنولوژي پویاي ز سرزمینا
هاي هاي رقومی، امکان تشخیص کاربري زمینفاده از نقشهبا است 1962در سال . در شناخت ذخایر ملی آن کشور گردید

جغرافیایی خود،  هاي اکولوژیکی وهایی سرزمین کانادا براساس ویژگیبا ابداع چنین روش. فراهم شدمراتع کشاورزي، جنگلی و 

 در زمینه هاي CGISموفقیت . حیات وحش ، فضاي حیاتی، کشاورزي و صنعتی تخصیص داده شد :اي نظیربراي اهداف ویژه
. هاي وسیع گردیدهاي دائمی از سرزمیندانشمندان کانادا در جهت مراقبت قبلی، منجر به تحقیقات بیشتر و در نتیجه تشویق

 1-2شکل شماره . هاي موفق در  کشورکانادا، براساس ایجاد پایگاه اطالعات ساده اما جامع استوار گردیداغلب پروژه بنابراین،
اي، بر این واقعیت چرخه این مدل. باشدمیهاي علمی و تکنولوژیک سایر حیطه با GISرتباط دهنده انشان صورت شماتیکهب

هاي جغرافیایی و د، اما اساس و شالوده آن بر نگرشبا سایر علوم در ارتباط نزدیک قرار دار GISگذارد که هر چند صحه می
  .هاي مکانی استوار استتحلیل

  هاي مرتبطبا سایر حیطه GISاط دهنده ارتبنشان: 1-2شکل شماره 

 GISچند تعریف از  3-1

را  GIS 1986در سال  "بارو"عنوان مثال، هب. اندهاي خود تعاریفی را ارائه نمودهبر اساس اندیشه پیشگامان این فنآوري
هـاي مکـانی   داده سازي، اسـتخراج، تبـدیل و نمـایش   آوري، ذخیرهنماید که به منظور جمع عنوان مجموعه ابزاري تلقی میهب

شود باید با توجه بـر  هایی که از دنیاي واقعی اخذ میکلیه داده بر اساس این اندیشه،. (Burrough, 1986)گردد استفاده می

سیستم پایگاه اطالعـاتی  یک عبارت از  GISو همکاران نیز معتقد هستند که  "اسمیت".  اهداف معینی تجزیه و تحلیل گردد

توان به اي از فرآیندهاي عملیاتی را مییابند و بر این اساس مجموعهداده ها ارجاعات و هویت مکانی میاست که در آن اغلب 
  ). Smith et al., 1987(هاي جغرافیایی اعمال نمود ایگاه اطالعاتی با هدف آشکارسازيمنظور پرس و جو از پ



تـوان  ده از آن مـی نمایدکـه بـا اسـتفا   لمـداد مـی  ان یک سیستم کامپیوتري قعنوهرا ب GIS 1989در سال  "آرنوف"اما 
ـ منظور ورود، تبدیل و تحلیل دادهافزاري را بههاي نرماي از قابلیتمجموعه طـرق  هها اعمال و در نهایت اطالعات خروجی را ب

اشتراك در  توان استنباط نمود که نقاطتعاریف مطرح شده میدر مجموع، با توجه به . (Aronoff, 1989)مختلف نمایش داد 

-ان مدیریت و سازماندهی کلیه دادهیک فنآوري است که با استفاده از آن امک GISهاي مختلف مبین این است که دیدگاهبین 

هـاي متفـاوت   اي خواسـتگاه بـا تحلیـل ریشـه    .گـردد گیري بهینه میسر میبا هدف تصمیم هاي مکانی و توصیفی روي زمین
ما در ارتباط باهم معتقد به سه نگرش مختلف، ا نظراناغلب صاحبنتیجه رسید که حداقل  توان باینهشاید ب GISاندیشمندان 

  :هاي، که شامل دیدگاهباشندمی

a( دنباشو نمایشی می که در برگیرنده ابعاد کارتوگرافیک هانقشه.  
b(  دارد ها که بر مدیریت منسجم و طراحی اصولی اطالعات تاکیددادهپایگاه.  
c( گذارندصحه می هاي جغرافیاییها و پدیدهسازي از مکانبر فرآیندهاي مدل هاي مکانی کهتحلیل.  
هـاي  و جنبـه فنی  هايروش: شامل منظور انسجام بخشیدن به سه دیدگاه فوق در یک چهارچوب جامع، دو دیدگاه دیگربه

  .مطرح بوده استذیربط  متخصصان کاربردي همواره بین

  GISاجزاء تشکیل دهنده  4-1

: تواند داراي شـش عنصـر اصـلی شـامل    می GISتوان چنین استنباط کرد که، هر هتعاریف مطرح شده، شاید ب بر اساس
افزار اولین سخت. هاي کاربردي بوده باشدتحلیلی و جنبه هايها، نیروهاي انسانی، روشدادهسخت افزارها، نرم افزارها، پایگاه 

بسته به . ددگرافزارها از آن طریق ممکن مییاتی نمودن کلیه نرمبه اجرا و عمل کامپیوتر است که قادر GISمورد نیاز در فرآیند 

بـا  . کـار گرفـت  هکامپیوترهاي تخصصی را بهاي مشخص تا سوپران از کامپیوترهاي شخصی با ظرفیتتونیاز و توان مالی می
ها به آن نظور تغذیه دادهگرها باید به مو رقومگردد، اما انواع اسکنرها محسوب می GISافزار ترین سختاینکه، کامپیوتر اصلی

امکان تبدیل گیري از اسکنرها با بهره. شودفراهم می هاي کاغذي به رقومیها امکان تبدیل دادهگروسیله رقومهب. متصل شوند

 2در فصل . شوندگرفته میکار هان ابزارهاي خروجی بعنوهبعالوه چاپگرها و پالترها هم ب. گرددمیشکل رقومی مهیا هها بنقشه
  .افزاري بحث شده استدر ارتباط با خصوصیات عناصر سخت به تفصیل

ذخیره، تحلیل  افزاري باید داراي توابع و ابزارهایی ویژه جهتهر نرم. نرم افزارها هستند GIS دومین عنصر اصلی فنآوري
افـزار  یت هـر نـرم  بع کاربردي ویژه از مهمتـرین خصوصـ  داشتن تحلیلگرهاي مختلف و توا. هاي جغرافیایی باشدو نمایش داده

هـاي  ویژگـی  .اما نباید انتظار داشت که کلیه نرم افزارها همه نیازهاي متخصصان و کاربران را برآورد سازند. گرددمحسوب می
   .ارائه گردیده است 2ویژه کاربران داخل کشور، در فصل هاصلی انواع نرم افزارهاي مطرح در سطح جهان، ب

دهنـد،  هاي اطالعاتی را تشکیل میههاي سازماندهی شده در جداول ارتباطی هم اساس پایگاایی و دادهمشاهدات جغرافی

آوري شـده در  هاي جمـع داده). (DeMers, 1997 رودشمار میهب GISترین عنصر ترین و پرهزینهنوعی حساسهکه شاید ب



هاي با ماهیـت  دادههاي رقومی مرتبط ساخت و از این طریق در روي نقشه یفیکهاي گراتوان به پدیدهرا می جداول اطالعاتی
  .دورا فراهم نم منظورهچندهاي تحلیلو امکان  تلفیقمکانی را با سایر منابع توصیفی 

دارد، تا کاربرانی کسی که سیستم را طراحی و عرضه میاز یک متخصص فنی،  GISاما نیروهاي انسانی درگیر با فنآوري 

کلی نیروهاي متخصص در جهت مدیریت و سازماندهی این سیستم نقش طورهب. نمایدتغییر میکنند، روزانه از آن استفاده می که
به چهار گروه  GISتوان بر اساس ماهیت و نوع برخورد خود با مقوله را میدر مجموع نیروهاي انسانی . عهده دارندهاصلی را ب
  . بندي نمودگیرنده طبقهبران و مدیران تصمیمکار طراحان، متخصصان سیستم،: شامل

مسلما . هاي مکانی خاصی را  اعمال نمودو هدفمند کردن آن همواره باید تحلیل GISبه منظور استفاده بهینه از فنآوري 

در . فـاوت باشـد  کار گیرد که شاید با سـایرین مت ههاي ویژه خود را بتواند روشو یا هر سازمانی در این راستا میهر متخصص 
  .اي ابداع شده استهایی ویژههاي مکانی روشمجموع در جهت اعمال انواع تحلیل

. هاي کاربردي آن است که هر متخصصی بر اساس نیاز رشته خود باید مد نظر داشته باشدجنبه GISآخرین عنصر اصلی 

 منظور حل مشکل، که بهاي استشده از پیش تعریف در  جهت رسیدن به اهداف GISمنظور از کاربرد همانا استفاده هدفمند از 
  .هاي کاربردي پرداخت شده استلیات جنبهبه ک 2در فصل . گیردخاصی صورت می

  تواند پاسخگو باشدمی GISسئواالتی که  5-1

گیري از رهبا به. ها را داراستکه این فنآوري توان پاسخگویی به آن سئواالتی است GIS تبیینترین طریق در شاید ساده
  :اند به سئواالت زیر پاسخ دهندمتخصصان قادر تخصصیغیر GISیک 

هـاي جغرافیـایی   معموال از طریق این سئوال مشخصات اشیاء در مکان چه چیز در یک موقعیت خاص وجود دارد؟ – 19موقعیت

هـاي  سیسـتم و  هـا آدرس ،ویژهصورت مکانی در نظر گرفت که از طریق نام، کدهاي هتوان بموقعیت را می. گرددمشخص می
  .استقابل بیان  تصویر و مختصات جغرافیایی

د هایی را شناسایی نموتوان موقعیتگیري از توابع تحلیلی میبا بهره GISدر محیط  افتد؟کجا چه چیزي اتفاق می – 20طشرای

واقع با وسعت بیش از یک هکتار، ري بایر شههاي ال، شناسایی محدودهعنوان مثهب. شودها شرایط خاصی حادث میکه در آن
  .دبوده باشندر محدوده با کاربري تجاري که داراي بافت فرسوده 

این سئوال در واقع مبین ترکیب دو سئوال  است؟ نمودهحال تغییر هاز زمان معینی تا ب يچه چیز) کمی و کیفی(ماهیت  – 21روند

  .ازاي زمان را مشخص می سازدهیی باول و دوم بوده و اختالفات حاصله در یک مکان جغرافیا
ها را شناسایی و پدیدههاي مشخص و متمایز وال متخصصان ویژگیاز طریق این سئ چه الگوهاي مکانی وجود دارد؟ – ا22االگوه

بري کـار عنوان مثال، ممکن است نحوه توزیـع  هب. بندي نمایندطبقه را جغرافیایی هايمکان و یا چند پارامتر معین، ازاي یکهب

                                                
١٩ Locations 
٢٠ Conditions 
٢١ Trends 
٢٢ Patterns 



هاي مسکونی و خـالی ذهنیـت خاصـی از    ازاي فضامحدوده منطقه یک شهر تبریز به در اراضی شهري مثال سبز و یا ورزشی 
   .هاي خاص ایجاد نمایدتوزیع الگوي فضاي کاربري

 هـاي نگیـري از زبـا  و یا بهـره موجود با استفاده از توابع تحلیلی  GISدر محیط ؟ شود حادث خواهدچه اتفاقی  – 23مدلسازي

رشـد شـهرهاي واقـع در    عنوان مثال، اگر هب. وجود دارد) هاي معینیبا آستانه( ايویژه شرایط طرحامکان  ،نویسی مکملبرنامه

بنابراین، با  .جمعیتی روستاهاي تابعه رخ خواهد داد ، چه تغییراتی در ظرفیتمحدوده شهرستان مرند با نرخ باال ادامه داشته باشد
توان ، هر چند که با استفاده از آن میابزار تولید نقشه نیستیک فقط  GISگردد که هاي مذکور مشخص مییاد بر توانایاستن

بهترین نقشه هـا را تولیـد   مختلف و رنگهاي متنوع  25هاي تصویربا دسترسی به سیستم را مهیا و 24کارتوگرافیکی مدرنمبانی 
  .نمود

دار هاي مکانی و ایجاد روابط معنیمهمترین امتیاز آن تشخیص همبستگیکه است  26یک ابزار تحلیلی GIS باید یادآور شد که
-صور سنتی ذخیره نمیههاي مناطق جغرافیایی بنقشه GISدر محیط . استهاي اطالعاتی عوارض ذخیره شده در الیهدر بین 

هاي روشهدر حالت رقومی ب ی منسجمپایگاه اطالعاتیک در  ذخیره شدههمراه اطالعات توصیفی ههاي مکانی بشوند، بلکه داده
  :استاندارد و تخصصی باید به سئواالت متعدد ذیل پاسخگو بوده باشد GISبنابراین، هر  .اندقابل تحلیل مختلف
  در یک مکان مشخص چه چیزي وجود دارد؟ -الف

توان بر اساس را مییک مکان . ه چیزي وجود دارداز این سئوال مشخص می شود که در یک موقعیت خاص جغرافیایی چ
توان بر اساس نام، کد پستی و یا سیستم مختصـات مرجـع از   تبریز را می شهر ،عنوان مثالهب. هاي معینی توصیف نمودویژگی

  .طریق عرض و طول جغرافیایی نمایش داد
  چه شرایطی در یک مکان مشخص حاکم است؟ -ب

هـاي جغرافیـایی را جسـتجو    توانید موقعیتبر اساس این سئوال شما می. هاي مکانی استسئوال دوم مستلزم وجود داده
توانید در اطراف شهر تبریز دنبال این سئوال شما می عنوان مثال، با استناد برهب. که در آنها شرایط خاصی حاکمیت دارد ،نمائید

ومتري جاده اصلی قرار گرفته و با دارا بودن کیلومتر مربع مساحت بوده، در یک کیل 20بگردید که داراي حداقلبایر هاي محدوده
  .دنشناسی مساعد براي احداث یک مجتمع مسکونی مناسب بوده باششرایط زمین

  روند تغییرات از زمان معین تا بحال چگونه بوده است؟ -پ

زمـان معینـی   سئوال سوم بر پایه سئواالت اول و دوم استوار بوده و تالش بر آن است که اختالفات حاصله در طول یک 
گذشته چهل سال تغییرات ایجاد شده در گستره دریاچه ارومیه که در طول  GISتوان در محیط میعنوان مثال، هب. آشکار گردد

                                                
٢٣ Modelling 
٢٤ Modern Cartography 
٢٥ Projection Systems  
٢٦ Analytical Tool 



صورت گرفته است را شناسایی نموده و بر اساس توابع نرم افزاري تغییرات حاصله را از نقطه نظرهاي آماري و گرافیکی توصیف 
  .و تفسیر کرد

  وع از الگوهاي مکانی وجود دارد؟چه ن -ت

عنوان هب. و با تکیه بر پایگاه اطالعات موجود می توان الگوهاي موجود را تشخیص داد GISبا طرح این سئوال در محیط 
بندي و از آن طریق انواع الگوهاي موجـود را شناسـایی و   ها را دستهي احتمالی زمین در اطراف رودخانههاتوان لغزشمی مثال،
هـاي  باشد، که خـود بـه طبـع مشخصـه    موجود می ناهنجاري هايگاهی  هدف اصلی ارزیابی نقش عوامل موثر و. ایش دادنم

 .نمایدیر مییتغدخالت انسان ساختی و یا اي، شرایط زمینرودخانه

  
  چه خواهد شد اگر؟ -ج

به عنوان مثال، شاید یک . سازي کردیهبنوعی شههاي آتی را بشرایط مکانی و پدیده توانمیاز طریق اعمال این سئوال 

متخصص ترافیک شهري این سئوال را مطرح نماید که با افزودن یک جاده فرعی به شبکه خطوط ارتباطی داخل شـهري چـه   
پر واضح است پاسخگویی به . حاصل آیددر محدوده میدان اصلی شهر ممکن است احتمالی شرایط مساعد و یا ناهنجار ترافیکی 

  .آوري شده استجمعقبال  GISهاي که در پایگاه داده ت نیازمند دسترسی به کلیه مشاهداتی استاین سئواال
  27طرح سئواالت با ماهیت غیر مکانی -خ

مانند طرح اینکـه تعـداد کـل    . ها ماهیت غیرمکانی دارند و مستقل از مکانی خاص می توانند حادث شوندپدیدهبعضی از 
جهت پاسخ به این سئوال ما نیازمند داشتن . اعتنا هستند، چند نفر می باشدمحیطی بیائل زیستافرادي که در شهر تبریز به مس

ه بـه  خواهیم بود، چرا که هدف مشخص ساختن موقعیت دقیق افـراد بـی توجـ   هاطالعات مربوط به عرض و طول جغرافیایی ن
  .  محیطی نسبت به یکدیگر نیستمسائل زیست

  28طرح سئواالت مکانی -د

ها، پدیده ها و حوادثی وجود دارند که در ارتباط ذاتی با هم بوده و تاثیرات متقابلی رتاسر کره زمین درخیلی از مکاندر س
هاي مکانی را انجام انواع تحلیل GISاین نوع سئواالت باید در محیط هبه منظور پاسخگویی ب. نمایندمیبر روي همدیگر اعمال 

هـاي  گسله هایی در شهر تبریز بر رويساختماننوع پرسید، چه GIS داشتن اطالعات موجود از  توان بامی عنوان مثال،هب. داد
اند و یا تعداد ساکنین مستقر در منطقه حاشیه نشین تبریز عمدتا فرعی قرار گرفته هاياز گسلهکیلومتري  5اصلی و یا در فاصله 

مربوط به نتایج وقوع احتمالی  -هاي مکانی نتایج حاصله از انواع تحلیل .باشدچند نفر میاستاندارد هاي نامقاوم و غیربا ساختمان
  . ها نمایش دادویژه از طریق انواع نقشههصور مختلف بهتوان برا می -ها و تعداد جمعیت زلزله در ارتباط با مقاومت ساختمان

 GIS صنعت عوامل موثر در توسعه 6-1

                                                
٢٧ Aspatial Questions 
٢٨ Spatial Questions  



ها و اطالعات رد آن در جهت ترکیب و تلفیق دادهفهیی مدیون تواناي منحصر بدر حد بسیار باال GISشدن فنآوري جهانی
ازاي ههاي موجود در روي زمین بدیدهدر جهت تحلیل مقادیر روند پ GISالبته توان  .باشدمی متفاوت اخذ شده از منابع مختلف

براي یک . شدن آن شده استب معروفه و موجهاي قابلیت آن محسوب گردیدکان جغرافیایی نیز از دیگر نشانهزمان در یک م

پر واضح است که این سیستم در جهت حل . گرددوان ابزار قوي تحلیلگري محسوب میعنهب GISمتخصص با تجربه و خبره، 
نماید، بلکه فقط بیانگر درك تحلیلگـران از موضـوعات   حلی را پیشنهاد نمیطور هوشمندانه عمال هیچ راههمشکالت مطروحه ب

طور کامل درك هب GIS که توان چنین بیان کردشاید به .گرددمدلسازي میغرافیائی بوده که معموال نتایج توسط متخصصان ج
. دهدارائه می کارهاي مناسبی را جهت حل مشکالتراهمحققان را از فضا، الگوها و فرآیندهاي زمینی آسان ساخته و در نتیجه، 

آسانی کاربردهاي متنوعی را تجربـه  هخواهد توانست ب GISهاي موجود در احاطه بر قابلیت ربر و متخصصی بابنابراین، هر کا
توان به اهم آنهـا در ذیـل   میکه  است شده GISدر طول چندین دهه گذشته عوامل متعددي موجب رشد سریع صنعت . نماید

  :اشاره نمود

  ،کاهش قیمت کامپیوتر همزمان با افزایش سرعت عملیات محاسباتی •

  ،هاي کاري کاربرپسندافزارهاي کامپیوتري و طراحی محیطنرمبهبود توابع عملیاتی  •

  ،بهبود کیفی کارتوگرافی کامپیوتري •

  ،کاربردي شدن علوم جغرافیایی •

 ،29هاي اطالعاتیپایگاهتحول در فنآوري  •

  ،توسعه روزافزون فنآوري هاي ارتباطاتی و مخابراتی •

 ،30ر سیستم تعیین موقعیت جهانیرشد سریع فنآوري سنجش از دور و ظهو •
از آنجائیکه . دقت مورد توجه قرار گیردهمدت و درازمدت آن بباید اهداف کوتاه GISاصوال قبل از راه اندازي هر سیستم 

اخذ هاي اولیه نحوه تهیه، کیفیت و قابلیت داده سیستم به مقدار زیادي بستگی به) هامزایا در مقابل هزینه(و کارائی  موثر بودن
در جهت نگهداري اصولی و بهنگام نمودن پایگـاه هـاي    GISهاي عالقمند در توسعه فنآوري سازمانشده دارد،  باید افراد و 

  .هاي منظمی را تدوین و اجرا نماینداطالعاتی خود برنامه

  اند؟نیازمند GISبه  علوم شهري چرا محققان 7-1

-به و محیط زیستمحققان شناسان، مختلف، نظیر جغرافیدانان، زمین يهاضر، بسیاري از متخصصان در رشتهحاحال در

خوبی درك کرده و با سازماندهی اطالعات حاصله ضرورت اسـتفاده از  ههاي مکانی را بریزان شهري اهمیت تحلیلبرنامهژه  وی

محـیط اطالعـات   این چرا که در  ،تواند کاربردهاي متعددي را عرضه نمایدمی GIS. اندشروع نموده را عمالقرن این فنآوري 
منـابع  توان می GISگیري از با بهره .گرددراحتی میسر میهاي مکانی بهماهیت جغرافیایی داشته و با این زمینه امکان تحلیل

                                                
29 Information Technology  IT معروف به 
30 Global Positioning System ( اختصارهب  GPS) 



از مهمتـرین   GIS .هاي مرتبط را همزمـان تجزیـه و تحلیـل نمـود    هاي مکانی و خصیصهمتجانس را متحد نموده و دادهغیر
در انجام  GISامروزه توانایی . شودمیها است که از طریق آن امکان آشکارسازي روابط نهان و بارزسازي مصور مهیا _فنآوري
جغرافیایی را راکت در اطالعات جغرافیایی و غیرتوان موضوع شطریق میاثبات رسیده است و از آن ههاي مکانی متفاوت بتحلیل

ان ویـژه در  عنوان ابزاري قدرتمند و ارزشمند داراي تـو هب  GISضر در اغلب کشورها،در حال حا. در سرتاسر جهان اعمال نمود

اي نظیـر  ارگیري آن باید به چهار اصـل پایـه  کهدر روند ب. هاي مختلف علمی و اداري گشته استجهت حل مشکالت سازمان
  .توجه نمود هاي بصري و بهبود انسجام سازمانیگیري بهینه، تحلیلمه ریزي پروژه، تصمیمبرنا

شود که همواره با انبوهی از اجزاء هاي مربوطه ارزیابی میمعموال از طریق طراحی دقیق پروژه GISمزیت یک سیستم  
تولید . شودمیهاي مشخصی و یا مسئله خاصی هر پروژه اي شروع فرضبیان پیش در آغاز تحقیق، با. فضایی متعدد همراه است

توان طراحی نقشه کاربري عنوان مثال، میهب. بر اساس یک و چند نقشه پایه امکان پذیر ساختتوان ي موضوعی را میهانقشه
تن ترکیب مشـخص و منسـجمی از   داش. اراضی را بر اساس نقشه ترکیب خاك، پوشش گیاهی و توپوگرافی منطقه شروع نمود

 در .ایفا نموده و فرآیندهاي مربوطه را تسریع نماید هاي دلخواه نقش اصلی راتواند در روند تولید نقشهنظر میهاي مورد پدیده
هـاي بعـدي نظیـر الیـه شـیب، جهـت       امکان طراحی و تولید سایر نقشـه  ،GISهاي پایه در محیط با تولید مدل ،اغلب موارد

  .گرددراحتی امکان پذیر میهناهمواري، مسیر جریان آب ب

. شـود هاي مکانی و محاسبات هندسی مهیا میانواع تحلیلها،  انجام ایگاه دادهعالوه با توجه به اطالعات موجود در پهب
هاي اطالعاتی سیستم ناپذیر که توسطواقعیتی است انکارگردد، اذ تصمیمات بهتري میمنجر به اتخ "اطالعات بهتر"اصطالح 

عنوان ابزاري هبوده و باید از آن بهن گیرنده خودکاریک تصمیم GISاما باید یادآور شد که . نمایدمصداق پیدا می در علوم زمین
میسـر  داده ها مشاهدات سازماندهی شده در پایگاهگیري اصولی از این سیستم، امکان پرسشگري و تحلیل که با بهره یاد نمود
. هیا می سازدگیرنده مبراي مدیران تصمیمگیري بهینه را ها فرآیند تصمیممدلانواع بنابراین، خروج اطالعات و ایجاد . گرددمی

توان دریافت که در روند مدیریت مسائل دنیـاي  صورت شماتیکی ارائه شده است میهکه ب 1-3با دقت به کلیات شکل شماره 
  :مراحل زیر مطرح می باشند GISواقعی در محیط 

a( آوري مشاهداتاخذ و جمع،  
b( هامدیریت و سازماندهی داده،  

c( هاتجزیه و تحلیل داده،  
d( اطالعاتسازي و نمایش مدل،  
e( گیري هابحث و تبادل نظر در روند تصمیم،  

f( ریزي و اجراي تصمیمات متخذهبرنامه،  



  
  از دنیاي واقعی GISمراحل طراحی و مدیریتی : 1-3شکل شماره 

ـ . گرددمحسوب می GISصور گوناگون از مهمترین امتیازات فنآوري ههاي بصري و نمایش اطالعات بتجسم عنـوان  هب
این مدل چشم اندازهاي زمین بصري است، چرا که با استفاده از  -هاي نمایشی از مهمترین جلوه 31اري زمینمثال، مدل ناهمو

عالوه بسـیاري از محاسـبات هندسـی    هب. (George and Korte, 1997) تر مشاهده و تداعی نمودو واقعی توان بهتررا می

. هاي جغرافیایی قابل انجام استاز صحنه بعديسه محاسباتنظیر مقادیر فاصله، مسافت، محیط، مساحت سطوح زمین و حتی 
ها و  گذاري در رودخانهاصوال توابع محاسباتی به محققان کمک می نماید تا در جهت مدیریت منابع آب، محاسبه مقادیر رسوب

دهاي محیطی و بر آورد ریسک ربربه غیر از کا. هاي ناپایدار، مدلهاي قابل اعتمادي را تولید نماینددر دامنه احتمال لغزش زمین
با  ،هاي شهريمحدودهسوزي در احتمال وقوع آتش با هدف طراحی سناریوهاي مطالعات مربوط به GISها، می توان از پدیده

  .فراخور نیاز بهره بردهسازي فضاهاي آموزشی بو ایمن اقتصاديپارامترهاي توزیع جمعیت،  توجه به
انـد کـه یکـی از    شدهاند، متوجه توفیقاتی داشته GISهایی که در طراحی و راه اندازي انبسیاري از سازم ،در حال حاضر

داراي توان مرتبط  GISبا توجه باین موضوع که . مزایاي آشکار آن بهبود ساختار سازمانی و افزایش کیفی منابع مربوطه است
ـ ساختن انواع داده ها با ارجاع به مکان هاي جغرافیایی را دارد، امک آسـانی  هان شراکت بین سازمانی و تبادل منطقی اطالعات ب

ها بهره برده و در تواند از مزایاي کار سایر واحد، هر واحد میاز طریق ایجاد پایگاه اطالعات مشترك بین سازمانی. گرددمهیا می
                                                

31 Digital Terrain Modeling ( DTM) 



ات کرههاي اطالعات بتکمیل پایگاههمواره با طراحی و . عین حال نتایج کار خود را در اسرع وقت به سایر گروه ها انتقال دهد
ها و حتی کـاربران  ها، سازماندانشگاه امروزه میزان ارتباطات بین. توان از آن استفاده برد و در صورت لزوم آنرا بهنگام کردمی

زایش شدن انرژي و افـ این روند باعث ذخیره این مکانیسم موجب کاهش فرآیندهاي موازي شده و . ساده در حال افزایش است

  . هاي تحقیقاتی خواهد شدهمراه کاهش هزینهههاي آمورشی، اداري و حتی صنعتی بکیفیت کار و میزان تولید در سازمان

  GISمتنوع هاي قابلیت 8-1

طور همزمان رایج گردیده ههاي فضایی تقریبا بها و تحلیللیل ماهوي، طراحی کامپیوتري نقشهدهدر چندین دهه گذشته، ب

-تکنولوژيتوان بدون توجه به میرا ن GISهاي موجود در فنآوري تواناي. هاي علمی مختلف گسترش داشته استنهو در زمی

برداري، کارتوگرافی، فتوگرامتري، سنجش از دور، سیستم تعیین موقعیـت جهـانی و سـخت افزارهـاي     نقشه :هاي مجاور نظیر

   ).1-4ره شکل شما( طور کاربردي هدایت نمودهي درك و بکامپیوتر

  
  هاي مرتبطو سایر سیستم GISروابط بین  :1-4 شکل شماره

GIS عنوان یک ابزار استاندارد به منظور مدیریت منابع طبیعی و هبه سرعت بهاي مجاور، دلیل ارتباط با سایر فنآوريبه

ها نیازمنـد بـه   کارگیري موثر آنهب هاي جغرافیایی وآوري حجم زیادي از دادهنیروهاي انسانی تلقی گردیده است، چرا که جمع
اهم  اختصارههاي مختلف را عرضه می دارد که بکاربردهاي متعددي در عرصهGIS . طلبدباال را مییک سیستم با توان بسیار 

  :به محققان امکان می دهد تا GIS، فنآوري در کل. درج شده است 1-1ها در جدول شماره آن

  ،خود را طراحی کنند اطالعات مورد نیاز هايپایگاه •

  ،هاي مکانی بهترین توابع را در اختیار داشته باشندداده در جهت تجزیه و تحلیل •

  ،اي را طرح نمایندسئواالت متعدد و چند منظوره •



 ،طور مطلوب سازماندهی نمایندههاي خود را بداده •

  ،هاي موضوعی را طراحی کنندانواع نقشه •

  ،در سرتاسر جهان باهم در ارتباط باشند از طریق سیستم اینترنت و اینترانت •

 ،ها روابط نهان را آشکار سازنداطالعات متنوع را تلفیق و با یکپارچه نمودن آن •

  .گیري بهینه را مهیا سازندهاي کاربردي فرصت تصمیمتولید مدلبا  •
   GISهاي کاربردي فناوري بعضی از زمینه: 1-1جدول شماره 

  :عنوان مثالهربرد، بنوع کا  زمینه و قلمرو کاربرد

  اندازهاماري ساختمان، طراحی مساکن و چشمریزي شهري، مدیریت حمل و نقل، معبرنامه  فرآیند طراحی

  هااي و بنادر و فرودگاهیابی، ترافیک جادهآدرس  مدیریت شبکه حمل و نقل

العات جغرافیایی، دید پذیر، مط، ارزیابی منابع دریایی، حیات وحش، منابع تجمدیریت منابع جنگلی  منابع طبیعی

  شناسیاي و زمینمهندسی رودخانه

  طراحی خطوط آب، گاز و فاضالب شهري و تلفن  واگذاري تسهیالت ملی

  هاي تفضیلی روستاییابی صنعتی، کشاورزي، خدمات و طرحیمکان منطقه بندي، امالك و  آمایش  سرزمین

  زلزله، ارزیابی آلودگی شهري کنترل سیالب، پهنه بندي  مدیریت ریسک و بحران

  مکان یابی مناسب جهت استقرار نیروها، استفاده بهینه از عوارض زمین و احداث مواضع دفاعی  عملیات نظامی

سازي مجازي سه بعدي از فضا شبیهتهیه مدل ناهمواري زمین، شیب زمین و جهت ناهمواري و   طراحی هاي سه بعدي
  و اعماق زمین

  بانبه مخاطاطالعات ها و فرآیندهاي محیطی و انتقال موثر ها و پدیدهتجسم مکان  هنگامهآموزش مصور و ب

  

  جمع بندي 9-1

افـزاري  هـاي سـخت  گیري از محیطدر آن با بهرهاست که  ییک سیستم اطالعات GISدر فصل جاري مطرح گردید که 
در . سازي و نمایش داداخذ، ویراستاري، تجزیه و تحلیل، مدلهاي شهري، را ویژه از محیطهاي جغرافیائی، بهتوان انواع دادهمی

این امکـان   ،در اغلب مواردضمنا، . هاي مورد نیاز تبدیل نمایدرا به فرمتتوصیفی و مکانی هاي قادر است داده GIS  کل، هر

هاي مورد نیاز را به محـیط  داده ،گرها و اسکنرهارقوم :افزارهاي الکترونیکی متعددي مانندگیري از سخترد که با بهرهوجود دا
GIS  افتـد  اق میهاي جغرافیایی موجود در روي سطح زمین و و تحلیل حوادثی که اتفپدیده 32منظور نمایش رقومیبهو تغذیه
 35هـاي مکـانی  بـه داده  اي منطقیگونههرا ب 34)خصیصه هاي اشیاء( 33مکانیهاي غیرتوان دادهدر این سیستم می. گرفتکارهب

                                                
Digital ٣٢ 

٣٣ Non-Spatial  



از اجـزاء   GISهـر سیسـتم   . هاي رقومی تبدیل و سازماندهی نموددادهصورت هسنتی را ب 36باط داد و همه اطالعات قیاسیارت
  .اي استها داراي وظایف ویژهمتعددي ساخته شده که هر کدام از آن

                                                                                                                                       
٣٤ Attributes  
٣٥ Spatial 
٣٦ Analogue  



  : فصل اول سئواالت
  .درا مطرح و مفاهیم مربوطه را مقایسه نمائی GISدو تعریف متفاوت از فنآوري  )1
  ؟کدامند GIS دهندهتشکیلاصلی عناصر  )2
  ی را باید طی نمود؟مراحلجه  GISدر روند مدیریت مسائل دنیاي واقعی در محیط  )3
  چیست؟ GISافزار تخصصی وظیفه اصلی هر نرم )4

  .را متذکر شوید GISهاي مرتبط با نقش فنآوري )5

  .را ذکر نمائید GISجند کشور پیشگام در صنعت  )6
  .اختصار شرح دهیددر زمینه رشته خود را به GISکاربردي  هايچند مورد از جنبه )7
 گیرد؟صورت میطراحی یک عملیات تحقیقاتی در چه مراحلی  )8

9( GIS تواند پاسخگو باشد؟به چه نوع سئواالتی می 

  ریزي شهري را شرح دهید؟ برنامهدر  GIS ترین کاربردهايمهم )10

  

  :براي مطالعه منابع تکمیلی

  11شماره  ،سپهر، GISر تحول سی) 1373( خسرو خواجه، )1
 35، شمارة سپهرمجله ، مناسب GIS انتخاب یک نرم افزار  ايــمعیاره )1379( محمدجواد دادرست، )2
  .هاي اطالعات جغرافیائی، اداره چاپ و انتشارات دانشگاه تبریزتحلیلی بر فنآوري سیستم) 1384(اکبر رسولی، علی )3
 4و  3 هاير، شمارةسپهمجله  هاي اطالعات جغرافیایی،مروري بر سیستم )1371( اکبر علی رسولی، )4
 10 شمارة ،سپهر مجلۀ پویا، و سنتی GIS ،اشاره )137.( مهدي مدیري، )5
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  :چکیده

هـر   توان چنین اسـتنباط کـرد کـه   هشاید ب ،در فصل اول شدهبر اساس تعاریف مطرح

GIS اطالعـات افزارها، پایگـاه  رها، نرمافزاسخت: ند داراي شش عنصر اصلی شاملتوامی ،
-اصولی شناخت و بهطور هب .هاي کاربردي باشدهاي تحلیلی و جنبهنیروهاي انسانی، روش

رتباط با سـایر اجـزاء بسـیار    کارگیري هر کدام از اجزاء سازنده این فنآوري به تنهایی و در ا

 GISهاي مکانی و غیرمکانی در محیط د، چرا که در فرآیند پردازش دادهباشکننده میتعیین
هـاي اصـلی   در فصل جاري، ویزگی. نمایندرا ایفاء می هر کدام از این عناصر نقش خاصی

ها مورد بحـث  آن کارگیريهنحوه ب ، وظایف مربوطه وGISل دهنده فنآوري عناصر تشکی
  . ه استگرفت قرار

  مقدمه 1-2
دهنده عناصر اصلی تشکیلهاي کاربردي  هاي تحلیلی و جنبه ها، نیروهاي انسانی، روش افزارها، پایگاه دادهافزارها، نرمسخت

- و عملیاتی نصب، تعبیهکه  هستند هاکامپیوتر GIS یک ساختار نیاز درافزار موردین سختولا. گردندمحسوب میGIS فناوري 

هاي  توان کامپیوترهاي شخصی با ظرفیت بسته به نیاز و توان مالی می. گردد افزارها از طریق آن ممکن می نمودن کلیه نرم
گردد، اما  محسوب می GISزار ترین سخت اف با اینکه، کامپیوتر اصلی. کار گرفتتا سوپرکامپیوترهاي تخصصی را به مشخص

- گرها امکان تبدیل داده سیلۀ رقوموبه). 1384رسولی، (وند ها به آن متصل شگرها باید به منظور تغذیه داده مانواع اسکنرها و رقو

- به .گردد قومی فراهم میها به شکل راز اسکنرها هم، امکان تبدیل نقشهگیري با بهره. شودهاي کاغذي به رقومی فراهم می

  . شوند کار گرفته میعنوان ابزارهاي خروجی بهعالوه چاپگرها و پالترها هم به



اوري ه جهت ذخیره، تحلیل و افزاري باید داراي توابع و ابزارهایی ویژهر نرم. افزارها هستند، نرمGIS دومین عنصر اصلی فنّ
افزاري ترین خصوصیت هر نرم ویژه از مهم کاربرديگرهاي مختلف و توابع داشتن تحلیل. هاي جغرافیایی باشدنمایش داده
ا ن. گرددمحسوب می مشاهدات جغرافیایی و . افزارها همه نیازهاي متخصصان را برآورده سازندباید انتظار داشت که کلیه نرمام

ترین و  اسدهند، که شاید حستی را تشکیل میهاي اطالعا دهی شده در جداول ارتباطی اساس پایگاه هاي سازمان داده
توان به  آوري شده در جداول اطالعاتی را میهاي جمعداده ).(DeMers, 1997 رودبه شمار  GISترین عنصر  پرهزینه
با ماهیت مکانی را با  هاي قادر خواهد بود داده GISهاي رقومی مرتبط ساخت و از این طریق  هاي گرافیک در روي نقشه پدیده

  .دمنظوره را فراهم نمایهاي چند یلان تحلسایر منابع توصیفی تلفیق و امک
ا نیروهاي انسانی درگیر با فناوري   امGIS رانی که نمایند، تا کاربانی که سیستم را طراحی و عرضه میاز راهبران، کس

هاي  ره باید تحلیلکردن آن، همواو هدفمند GISبه منظور استفادة بهینه از فنّاوري . نمایدکنند، تغییر میروزانه از آن استفاده می
کار گیرد که هاي ویژة خود را به تواند روشمیمسلماً هر متخصص و یا هر سازمانی در این راستا . مکانی خاصی را  اعمال نمود

آخرین عنصر اصلی  .اي ابداع شده است هاي ویژه هاي مکانی روش در جهت اجراي انواع تحلیل. شاید با سایرین متفاوت باشد
GIS نظر داشته باشد هايجنبه منظور از کاربرد، استفادة . کاربردي آن است که هر متخصصی بر اساس نیاز رشته خود باید مد

اجزا . گیرد اي است که به منظور حلّ مشکل خاصی صورت می در  جهت رسیدن به اهداف از پیش تعریف شده GISهدفمند از 

  .شده استصورت شماتیکی نمایش داده به  2-1توسط شکل شماره  GISاصلی تشکیل دهنده فناوري 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

                      
  

 GISدهنده فنآوري عناصر اصلی تشکیل: 2-1 شماره شکل
  
  افزارهاسخت 2-2

عناصر اصلي تشكیل دهنده 
 GISصنعت 

 پایگاه
 طالعاتا

نرم 
 هاافزاز

سخت 
 هاافزار

كاربرده
 ا

حتلیلهاي 
 مكاني

نريوهاي 
 انساني



. ایندنم، نرم افزار و اطالعات تلقی میرا فقط متشکل از سه مولفه اصلی شامل سخت افزار GISبعضی از محققان، صنعت 
اند و شامل انواع کامپیوترها، رقومگرها، اسکنرها و سایر ابزارهاي مورد عنوان مولفه فیزیکی مطرحهدر این میان، سخت افزارها ب

نیاز در مراحل مختلف ورود، ذخیره، تبدیل، تحلیل و نمایش اطالعات مکانی و توصیفی می باشند، که لزوما  توسط متخصصان 

افـزاري هـیچ   حتم، بدون استفاده از پیکره سـخت  طورهب. کار گرفته شوندهف از پیش تعیین شده باید باهداه در جهت رسیدن ب
اي روزافـزون صـنعتی،   هـ امروزه، با توجه بـه رونـد پیشـرفت    .رسدمیافزاري در روند تحلیلهاي مکانی به سرانجام نفرآیند نرم

ط سخت افزاري با معمـاري نـوین   یجه این روند مطابقت بهتر محینت. شده است افزاري جدیدي به بازار معرفیابزارهاي سخت
توان هر سخت افزار را محیط و یا طور کلی میهب. گرددفراهم می GISافزارها بوده و بنابراین زمینه براي رشد سریع فنآوري نرم

. شودغرافیایی و توصیفی ممکن میعات جافزاري، پردازش و ذخیره اطالنمود که در آن اجراي عملیات نرم واسط فیزیکی تعریف
دلیل هافزارهاي متنوع استفاده نمود، که بتوان از انواع سختتجزیه، تبدیل و نمایش اطالعات میدر مراحل مختلف ورود، ذخیره، 
اع توسط انـو  GISکلیه نرم افزارهاي . شوندبران و متخصصان با اهمیت تلقی مینمایند از طرف کارنقش حساسی که ایفاء می

 -فردي و یا تحت شبکه  صورتهها برایانهکامپیوترهاي شخصی تا سوپرویژه  انواع کامپیوترها از هب –سخت افزارهاي مختلف 
، رقومگرها، اسکنرها، سیستم تعیـین موقعیـت جهـانی   : افرارهاي دیگر نظیرغیر از کامپیوترها سایر سختبه. گردندمدیریت می

 Dangermond)صورت گسترده مورد نیاز هستندهمودم جهت مدیریت منسجم اطالعات ب -س، چاپگرها و حتی فاک37هارسام

and Morehouse, 1987)  .فتآوري  مهمترین سخت افزارهايGIS شامل:  
ü انواع کامپیوترها  

ü هاافزارهاي ورودي و تبدیل دادهسخت  
ü افزارهاي خروجی و نمایش اطالعاتسخت  

  .نمایندنقش مهمی را  ایفاء می GISدر صنعت  هستند که هر کدام در ارتباط هماهنگ

  نقش کامپیوترها 1-2-2

منظور ورود، ذخیره و  اي بر پایه کامپیوترها استوار بوده و از این نوع سخت افزار به GISعملیات اصلی در محیط هر 

در  GISنوع و ماهیت و هدف پروژه اندازه هر سیستم کامپیوتري به . گرددها به اطالعات استفاده میها و تبدیل آنپروسه داده
شده در کامپیوترهاي شخصی مدیریت کرد، گیري از امکانات تعبیهتوان با بهرههاي محدود را میپروژه. تگی دارددست اجرا بس

. د بوددهنده نیاز مبرم خواهرویسهاي سکامپیوترها و سایر دستگاهویژه ملی به سوپرهدر حالیکه جهت اجراي پروژه سازمانی و ب
منظور ورود، ریزي تصور نمود که بهماشینی الکترونیکی و قابل برنامهعنوان هتوان کامپیوتر را ببر اساس یک تعریف ساده می

  .شودکار گرفته میهصور مختلف بهها و خروج اطالعات بسازي، پردازش دادهذخیره
  .توجه خاص داشت موارد مندرج در ذیل دهنده شاملاي تشکیلباید به نقش اجز GISکارگیري کامپیوترها در مقوله هدر امر ب
o هامودم به منظور ورود داده -و فاکسهاي فشرده ، ماوس، فالپی درایو، انواع دیسکصفحه کلید،  

                                                
٣٧ Plotters 



o اع محاسـبات،  عنوان اجزاء اصلی کامپیوتري جهت انجام انوهب 38هاي اصلی و فرعی و واحد پردازشگر مرکزيحافظه
  ،ها به اطالعاتها و تبدیل آندادهذخیره و پردازش 

o هاي نهاییعنوان اجزاء خروجی و نمایش مدلهمانیتورها ب،  

در هر کامپیوتري . ها هستندر شخصی شامل ریزپردازنده و حافظهافزاري هر کامپیوتدر این میان، اجزاي اصلی سخت  
ک مدار مجتمع در واحـد سیسـتم قـرار گرفتـه و     صورت یهریزپردازنده ها مهمترین جزء سخت افزاري محسوب می شوند که ب

ـ . طور کلی پردازش اطالعات جغرافیایی و توصیفی را بر عهده دارندهعملیات حساب، منطق، کنترل و ب نـام  هاین مجموعه که ب
ـ واحد پردازشگر مرکزي معروف . شـوند کـار گرفتـه مـی   هاند، در کامپیوترهاي شخصی بر حسب مشخصات پردازشگر مربوطه ب

روند که حجم عملیات در حال پردازش به مقدار زیادي به توانایی شمار میدهنده کامپیوترها بهها از دیگر اجزاي تشکیلفظهحا
اتی را که از واحـد مرکـزي   ها و خروج اطالعات را کنترل نموده و همچنین دستوردر واقع، حافظه ورود داده. دارد ها بستگیآن

هاي گرافیکی و ها و نتایج حاصل از پردازش دادهها، دستورالعملابراین، محلی براي نگهداري دادهنگردد را می پذیرد، بصادر می

  : در حالت کلی، کامپیوترهاي شخصی داراي. گرددتوصیفی تلقی می
  :هاي اولیه یا اصلی شاملحافظه

• RAM اي هستند جهت خواندن و نوشتن اطالعاتها حافظه،  

• ROM قابل خواندن اطالعاتفقط د اي هستنها حافظه،  
  :حافظه هاي ثانویه شامل

  ،هاي مغناطیسیدیسک •

 ،ها DVDو  CD ها،ي لرزان نظیر انواع فالپی درایوهادیسک •

 هاي کمکیدیسکو  •

  . می باشند
عالوه هب. هاي با ظرفبت باال نیاز استها، به حافظهعلت حجم و تنوع دادهه، بGISهاي در جهت مدیریت برنامه  

باید به آن در عت زیاد و کارت گرافیکی مناسب براي هر کامپیوتري از اساسی ترین عواملی است که متخصصان داشتن سر

توان از انواع کامپیوترهاي شخصی، مینی، هداف کاربردي و امکانات مالی، میبا توجه به ا. ها توجه نمایندهنگام پردازش داده
هاي رت فردي و یا تحت شبکه در سازمانصوهب GISهاي یریت پروژهجهت آموزش و یا  مد ها سوپر و سیلیگان گرافیک

افزاري به سرعت در حال تحول بوده و موش کرد که امروزه، تکنولوژي سختباید فران. ولتی و بخش خصوصی استفاده نمودد
راید "مثال، کمپانی  عنوانهب. میسر شده است جغرافیایی و محیطی هايپروسه و ذخیره حجم عظیمی از دادهامکان تولید، 

امکانات جدید . استقرار داده  GISدر اختیار فنآوري  40"ترابایت"سازي بیش از چندین کامپیوترهایی با امکان ذخیره 39"تک

                                                
38 Central Processing Unit (CPU) 
٣٩ Raid Tec  



شوند و یابی و پردازش اطالعات شناخته میافزارهاي کامپیوتري در جهت ذخیره، بازترین سختعنوان مناسبهعرضه شده ب
طور کلی هب. برداري مناسبی داشتملی بهره GISهاي سازمانی و حتی در ابعاد ن در مدیریت پروژهکانات مدرتوان از این اممی

  :هاي زیر توجه اساسی داشتباید به ویژگی GISدر جهت انتخاب کامپیوتر براي اجراي عملیات 

o افزارهاي متنوعهدایت سایر سخت،  
o افزارهاي نصب شدهمدیریت نرم،  
o عت کلیه محاسباتکنترل دقت و سر، 
o ها و نمایش نتایج پردازش شدهنحوه ذخیره داده، 

o افزارهاي مختلفویژه برقراري ارتباط بین نرمهکاري بهاي تنظیم محیط، 
o فهاي مختلدایت سیستم تحت شبکهه.  

  افزارهاي ورود و تبدیل داده هاسخت 2-2-2

  نقش رقومگرها: الف
یک خواهید میوقتی شما . اي آنالوگ روي یک نقشه به فرمت رقومی آن استهگري عبارت از فرآیند تبدیل پدیدهرقوم

یوتر متصل شده است، بر روي گیري یک میز رقومگر که به کامپ، در واقع با بکاربه محیط کامپیوتر خود وارد کنیدنقشه را 

ها، این پدیدههاي گرافیکی مربوطه شمراه ارزهجغرافیایی به در این حالت مختصات. رویدهاي مورد نظر خود نشانه میپدیده
از طریق   (Chrisman, 1978).شوندمکانی در کامپیوتر شما ذخیره می هايعنوان دادهطور اتوماتیکی ثبت گردیده و بهبه

تقل من GIS هايافزارنرماغلب کاغذي را به محیط  هايهاي موجود در روي نقشهتوانند پدیدهها، کاربران میکردن دادهرقومی
هاي الیهکلیه طور کامل محیط یک نقشه موجود اضافه، یا بهشما ممکن است خواسته باشید یک الیه جدید به  ،بنابراین. دننمای

هاي رقومگر امکان بهنگام نمودن الیه البته با استفاده از یک. مورد نیاز خود از منطقه مطالعاتی را به صورت رقومی تهیه نمایید
  .تمیسر اسقدیمی نیز 

شده  هاي متفاوت به بازار عرضهادل، رقومگرهاي متنوعی در اندازههاي کاغذي به فرمت رقومی معدیل نقشهبه منظور تب
بنابراین،  ).2-2شکل شماره ( در ایران کاربرد بیشتري دارد CalCompرسد محصوالت کمپانی از این میان به نظر می. است

دستگاه . هاي متداول رقومگري شروع نمایندفاده اصولی یکی از سایزاندازي و استهگردد کاربران جدید با نحوه راتوصیه می

اصوال به منظور . تعبیه نمودآسانی هتوان در روي میز و در کنار کامپیوتر شخصی برا می A3و  A0رقومگري در اندازه هاي 
  :برداري بهینه باید همواره به موارد ذیل توجه اساسی داشتبهره

  ،اتصاالت صحیح در میان ابزارهاي الحاقی مربوط به دستگاه رقومگريبرقراري  •
  ،)شخصی و یا تحت شبکه(اتصال دقیق دستگاه رقومگري به کامپیوتر میزبان  •

  ،)XPو یا  98مثال ویندوز (افزاري سیستم عامل تنظیم نرم •
                                                                                                                                       

 است گیكابایت ١٠٠٠هر ترا بایت معادل  ٤٠



  ،افزار رابط دستگاه رقومگري و معرفی آن به کامپیوتر میزبانتعبیه اصولی نرم •
  ،تحت سیستم عامل GISتعبیه دقیق نرم افزار مربوط به  •
  ،افزارهاي واسطافزارها و نرممعرفی دقیق و اصولی کلیه سخت •

  ،شده در راهنماي موجودقومگري با توجه به اطالعات ارائهشروع ر •
  ،کسب اطمینان از دقت و صحت مراحل رقومگري با توجه به خطاي مجاز •
 .هاي رقومیدهگهداري فنی از داها و نسازي کلیه سیستمخصوصی •

 
 A0در اندازه بزرگ  CalCompرقومگر  :2-2شکل شماره   

اما . باشدانسانی و مستلزم زمان بیشتري می طور کلی تامین اطالعات رقومی از طریق رقومگرها نیازمند صرف انرژيهب
الوه، با استفاده از این شیوه بع. هاي برداري استف باال و مطابقت این روش با دادهداراي امتیازات خاصی نظیر قابلیت انعطا

به نظر . شده را کنترل، بهنگام و میزان خطاهاي موجود را تعدیل نمودهاي رقومیافزارهاي اتوماتیک نقشهتوان در محیط نرممی

یژه وهتوگرافیکی و بدالیل کارهو همکاران امروزه علیرغم ظهور انواع اسکنرها، ب "ماربل "محقق، و سایر متخصصان نظیر 
   ).1384رسولی، ( هاي رقومگري نیز بهره بردتوان از دستگاهآموزشی می

  اسکنرها کارگیري هب )ب

ـ رقومی نیستند و اغلب منابع پایه هايدر فرمت GISهاي موارد، منابع مورد نیاز در پروژهدر خیلی از    صـورت  هاي ب
این فرآیند  .تبدیل گردد GIS هاي قابل قبول در فرآیندهايفرمت ها بهاید این نقشهبنابراین، ب. اندهاي آنالوگ تهیه شدهنقشه

 ،در واقـع . شـود گفتـه مـی   "اسکنر"سازد اهی که این کار را امکان پذیر میکردن میسر شده و به دستگاز طریق فنآوري اسکن



هـوایی بـه    هايها و حتی عکسدر روي نقشه ورود اطالعات موجود وسیله آن امکانهاسکنر دستگاهی است الکترونیکی که ب
  :آوري اطالعات انواع اسکنرها عبارتند ازبا توجه به نیاز و هدف جمع. گرددداخل کامپیوتر ممکن می

o  اسکنر دستی قابل حمل در ابعادA4 شوندکار گرفته میههاي بسیار کوچک بکه براي اسکن نمودن نقشه.  

o در ابعاد هاي معمولی و یا روي میزي اسکنرA3 هاي متوسط اندازه قابـل اسـتفاده   ور اسکن نمودن نقشهکه به منظ
   .هستند

o ـ  توان نقشهه یک دستگاه فاکس عمل نموده و میاسکنرهاي مسطح قابل تغذیه که شبی -هها و یا اسناد موجـود را ب
  .هاي رقومی تبدیل کردها به دادهوسیله آن

o شوند، و با استفاده از کار گرفته میهاي باکز حرفهها و مرموال توسط سازمانبعاد بزرگ که معاسکنرهاي ایستا و در ا
شـکل  ( بزرگ را به کـامپیوتر منتقـل نمـود    و اندازه A0هایی در ابعاد توان اطالعات موجود در روي نقشهها میآن

 ).2-3شماره 

  حالت رقومیهاي آنالوگ به کردن نقشهها به منظور اسکنسکنرانواع ا :2-3شکل شماره 
ها توان با استفاده از آنترین سخت افزارهایی هستند که می، اسکنرها از پیشرفتهGISدر ارتباط با فنآوري  ،امروزه   

ها و عالئم را با کمترین دخالت اپراتور به صورت روقومی ، متن)عوارض نقطه اي، خطی و سطحی(ها هاي موجود در نقشهداده
اسکنرهاي تخت شبیه . اي و تخت مطرح اندسته از اسکنرهاي استوانهافزاري دو دبه لحاظ سخت. مودتبدیل ندر ساختار رستري 

اي ه و سنجنده اسکنر خط بـه خـط بگونـه   گرفتبر روي یک صفحه مسطح و ثابت قراردستگاه فتوکپی هستند و معموال نقشه 
امـا، در اسـکنر   . ر دهـد مورد سنجش قـرا   )اندازه تفکیک( هاي بسیار کوچکتواند تمامی نقشه را در اندازههکند که بحرکت می
  .کندبازتابش هاي موجود را ثبت می سور مربوطهشده بر روي آن دوران نموده و سن اي، استوانه و نقشه نصباستوانه

 ري دارد کـه هاي موجود و نوع اسـکن از اسکنرها بستگی به ماهیت نقشه هاي حاصلباید یادآور شد که کیفیت داده  
این مفهوم که هر چه اندازه تفکیک ریزتـر  همهمترین مشخصه یک اسکنر توان تفکیک آن است، ب.  گیردمورد استفاده قرار می



انـواعی از  . گـردد اسکنري به نقطه در اینچ بیـان مـی   معموال توان تفکیک هر. باشد، توان تفکیک باالتر خواهد بود و بالعکس
می باشـند داراي   3000تا  2000باشند، ولی انواعی که داراي توان تفکیک بین در اینچ می نقطه 6000ي توانی تا اسکنرها دارا

 ،در این صورت. هر چه اندازه تفکیک کوچکتر انتخاب شود، جزئیات بیشتري از نقشه برداشت خواهد شد. کاربرد فراوانی هستند

که داراي  1:50000طور مثال، یک برگ از نقشه به. داز عمل اسکن بیشتر خواهد بوبا افزایش توان تفکیک حجم فایل حاصله 
جمی معادل رقومی شود، ح 300ر سیاه سفید و با تفکیک نمتر است، در صورتی که با یک اسک سانتی 7/47* 2/55ابعاد معادل 

  .مگابایت را اشغال خواهد نمود 147اسکن گردد، حجمی معادل   600که با تفکیک مگابایت و در صورتی 37
اما در صورتیکه هدف اسـتخراج    ه، عمل اسکن نمودن با سرعت زیاد و کمترین دخالت کاربران انجام می شود،امروز  

ویژه آنکه در روي نقشه اسکن شده مقادیري ههاي برداري از آن باشد، نیاز به حجمی از کار ویرایشی توسط اپراتور است، بداده
هـاي  برنامـه   هـر چندکـه،  . ده باشدها متراکم شهمراه انواع نوشتههوگرافیکی باز اطالعات گرافیکی شبیه بهم از نقطه نظر کارت

یاز همچنان ن ،اند، اماساختار رستري به برداري تهیه شدهها از ي شناسائی، ردیابی و تبدیل پدیدهافزاري متعددي برااتوماتیک نرم

شود که گاهی این مسئله موجب می. گرددها احساس میهسنگین در فرآیند ویراستاري داد کاريبه دخالت انسان با انجام حجم
افـزون در ایـن   هـاي روز با توجه بـه پیشـرفت  . جه قرار گیردبا استفاده از رقومگرها بیشتر مورد تو GISها به محیط ورود داده
نقـش مهمتـري را ایفـاء    هاي بـرداري  سازي و تهیه نقشهزودي اسکنرها در فرآیند رقومیهتوان انتظار داشت که بمی فنآوري، 
  .نمایند

  کارگیري سیستم تعیین موقعیت جهانیهب) ت
توسط سازمان دفاع نظامی ارتش کشور امریکا در سال  GPSمیلیارد دالري سیستم ناوبري  12براي اولین بار، پروژه   

 بـر  توجه با .گرفته استهاي بسیار چشمگیري در این تکنولوژي صورت از آن زمان تابحال پیشرفت. وع شدمیالدي شر 1970
 دنیـا  جـاي  هر در و زمان از لحظه هر در که گردیده ایجاد امکان این امروزه فضایی، ارتباطات فنآوري در بعدي هايپیشرفت

 GPS نامهب که، تکنولوژي این. آورد فراهم رقومی صورتهب را نیاز مورد اطالعات و تعیین دقیقطور هب هاي جغرافیاییموقعیت

 روي در هـا کشـتی  :نظیـر  متحـرك  اشـیاء  حتـی  - مختلـف  هايپدیده کسب اطالعات مکانی از جهت درشته است معروف گ
در  GPSهاي ماهواره. شودمی گرفته کارهب –) مهاجر پرندگان مثال( جانداران جابجایی و هاجاده مسیر در هاکامیون ها،اقیانوس

هاي طور دائم، سیگنالههاي مربوطه بماهواره. زنندعت کره زمین را دور میسا 24مایل و دو بار در هر  12000ارتفاعی معادل 

. در روي کره زمین اسـت  دقیق حاوي اطالعات مربوط به موقعیت و زمان که نمایندطرف زمین ارسال میهرادیوئی موج بلند ب
هر نقطه در روي زمـین بـا یـک آدرس    و  ردتواند قرار گیار تعداد نامحدودي از کاربران میاین عالئم بدون محدودیت در اختی

اطالعات مربوط بـه سیسـتم   این طریق، ی از هاي مربوط به سیستم تعیین موقعیت جهانماهوارهتوسط  .مشخصی متمایز گردد
دهد سایر اطالعات امکان می GPSبعالوه، . و میزان ارتفاع در هر مکانی قابل ثبت است) عرض و طول جغرافیایی(مختصات 

جهت حرکت، امتداد مسیر، میزان فاصله طی شده و زمان مورد نیاز در هر جائی از سرتاسر کره زمین و در : ناوبري نظیرحیاتی 
  ).1376صالح آبادي، ( هر شرایط جوي ثبت گردد



  
  گارمیندستی  GPSیک دستگاه  :2-4 شکل شماره

مربوط به محاسبه  GPSاس فنآوري اس. ارائه شده است  Garmin eTrexمشخصات یک دستگاه 2-4در شکل شماره 
. هاي مکانی اسـت و محاسبه موقعیت –سال  750که توسط یک ساعت اتمی با خطائی معادل یک ثانیه در هر  -زمان دقیق 

تریک را میسـر  طور همزمان امکان انجام محاسبات ژئومهحداقل از سه ماهواره ب GPSهاي هاي ارسالی توسط دستگاهسیگنال
-را ارائه می) عرض و طول(رافیایی با دریافت عالئم ارسالی از سه ماهواره مختصات جغ GPSگردد، گیرنده ور مییادآ. سازدمی

از طریق  ،بنابراین.نمایدبه ارتفاع نقاط را هم محاسبه می هاي ارسالی چهارمین ماهواره اطالعات مربوطدهد و با دریافت سیگنال
رود و هر جغرافیدانی می خواهد بداند کجا بوده، کجاست و به کجاهعملیات زمینی ب که طی هر محقق علوم زمینیاین فنآوري، 

اي مانند در صحرا موفق بوده باشد، به یک وسیله پیشرفته که تمایل داشته باشد در جهت مدیریت عملیات مکانی و زمانی خود
GPS هاي گیري از گیرندهبا بهره ).1382رسولی، ( نیازمند استGPS سرعت ، ارتفاع نقاط، طول و عرض جغرافیایی :انتومی

شـمال جغرافیـایی را   و  فواصـل نقـاط مشـخص    ،زاویه انحراف از مسیر، فاصله تا مقصد، مسیر و جهت حرکت، اشیاء متحرك

  .منتقل نمود GISرا به محیط  هامحاسبه نموده و آن
، یکـی از مـوثرترین   ریزي شـهري  برنامهی و به عرصه جهانی و افزایش کاربرد آن در علوم جغرافیای GPSبا ورود   

تـوان بـه   در هر شرایط جوي می  GPSبا. آوري مشاهدات به جامعه متخصصان مربوطه ارائه گردیده استروشهاي اخذ و جمع



توان میبا استفاده از این تکنولوژي . تر استصرفه و سریعکار با آن مقرون به .ها مبادرت نمودهاي مکانی پدیدهتعیین موقعیت
و با تعیین سیستم تصویر معینی مختصات جغرافیایی  اري اولیه را انجام دادبردیین سطح مبنا نموده، عملیات نقشهمبادرت به تع

مسلما، با آشنایی اصولی با امکانات عرضه شده از طریق این فنآوري، جغرافیدانان، زمـین شناسـان،   . مورد نیاز را محاسبه نمود

هـاي  همراه سـایر داده هبه تنهایی و یا ب ونموده  GIS شده را وارد محیطتوانند اطالعات کسبمی بردارانشهنق و هاکارتوگراف
-میهاي مربوطه سروکار دارد، با زمین و پدیده ایکه GISبنابراین، هر متخصص  .هاي مورد نیاز را انجام دهندرقومی پردازش

  .نماید ایجاد نحوه اخذ و ورود اطالعات مکانیتحولی اساسی در افزار مدرن برداري از این سختتواند با بهره
 در و زمان از لحظه هر در که گردیده ایجاد امکان این ،امروزه، فضایی ارتباطات ةنحو درحاصله  هايپیشرفت هب توجه با

 .ثبت نمود رقومی صورتهبتوصیفی مرتبط را  اطالعات و تعیینجغرافیائی را با دقت بسیار باال  هايموقعیت دنیا جاي هر
افزار ا برداشت، سپس با استفاده از نرمنقاط مشاهداتی ر Garmin eTrex Vistaراحتی با دستگاه گیرنده توانند بهکاربران می

نحوه دریافت الیه نقاط . تبدیل نمایند Shapefileاي، خطی و چندضلعی را به فرمت داده هاي نقطه GPS Utilityواسط 

دریافت و  .پذیر استامکان ArcGISو  ArcViewد نقشه توزیع مشاهدات زمینی در محیط نرم افزارهاي کنترل و ایجا
هاي عاتی منسجم و البته اعمال تحلیلهاي اطالسرآغاز ایجاد بانک GISافزارهاي نمایش مشاهدات زمینی در محیط نرم

هاي مربوطه یاري خواهد در ذیل شما را در کسب مهارتطور حتم، توجه به مسائل مندرج به. گرددمکانی هدفمند محسوب می
  :کرد

ü هاي دستی غیرقابل اعتماد در برداشت نقاط مشاهداتیاجتناب از بکارگیري روش،  
ü ممارست در اجراي تمرینات عملی،  
ü  افزاريافزاري و سختهاي نرمابزارها و امکانات موجود در محیطبکارگیري سایر،  
ü نهائیهاي کاربردي توجه به جنبه.  

  هاي فتوگرامتري رقومیدستگاه) ج

در حال حاضر، . متري گوینددر یک تعریف بسیار ساده، فن تبدیل عکس هوایی به فرم معادل نقشه مربوطه را فتوگرا  
 فنآوري، اطالعات مورداز طریق این . را دارا هستند GISهاي رقومی مورد نیاز توگرامتري مختلف توان ارائه دادههاي فدستگاه

هـاي  در بسیاري از پروژه).  1372اصح، پور ن(گردد هم میبادقت بسیار باال و براي مناطق جغرافیایی فرا GISهاي نیاز پروژه
GIS 4در حدود (هاي هوایی بزرگ مقیاس توان با اطمینان از عکسمی) کاداستر(شه بسیار دقیق پایه منظور تهیه نقشهري به 
جهت  GISهاي هوایی تصحیح شده از نظر ارتفاعی را به محیط رقومی استفاده نموده و عکس هاي فتوگرامترياز روش) هزارم
  ).1371سرپولکی، (هاي بعدي وارد کرد تحلیلانجام 



  
 GISهاي فنآوري فتوگرامتري در خدمت دفرآور :2-5 شکل شماره

-افزارهاي تحلیگر شیءو عرضه نرم 41)ایکنوس(اي با تفکیک زیر یک متر ت بر تولیدات بسیار دقیق ماهوارهبا عنای  

مبذول داشته شده است، به نحویکه معماري  GISامروزه توجهات خاصی به برقراري ارتباط بین فتوگرامتري و  42گراي هوشمند

گیري از توابع فنآوري فتوگرامتري، تحلیـل  پردازش تصاویر سنجش از دور، بهرهبر اساس  43"پی سی آي ژئوماتیک"نرم افزار 

نـرم افـزار تخصصـی    .  هاي نهایی از طریق کارتوگرافی رقـومی اسـتوار گشـته اسـت    و نمایش مدل GISعات در محیط اطال
 GISهـاي هـوایی بـه محـیط     هاي مستخرج از عکسهاي فتوگرامتریک و انتقال دادهنیز اساسا به منظور پردازش 44"فتومد"

  ).2-5شکل شماره ( طراحی شده است

  
  
  داريبرهاي نقشهدستگاه) ح

زوایا  هاي تئودولیت امکان برداشت اطالعاتی نظیری کالسیک و با استفاده از دستگاهبرداري هاي زمیناز طریق نقشه  

برداري نظیر هاي مدرن نقشهبعالوه با استفاده از دستگاه. ودتغذیه نم GISها را به محیط توان آنو فواصل وجود دارد، که می

این دستگاه از ترکیب یک دستگاه  ،در واقع. وري اطالعات بسیار دقیق رقومی فراهم شده استآامکان جمع 45"توتال استیشن"

                                                
٤١ Ikonos 
٤٢ eCognition  
٤٣ PCI Geomatica 
٤٤ PhotoMode 
٤٥ Total Stations 



توان توسط این دستگاه می. ل یافته استیاب الکترونیکی و یک کامپیوتر هوشمند تشکیولیت الکترونیکی، یک وسیله فاصلهتئود
مربوطـه   46افزارهـاي از طریـق نـرم  . گیري و نمایش دادندازهو زوایاي عمودي و افقی را اطور اتوماتیک مقادیر فاصله، جهت هب

نی که توسط توتال هاي زمیبا تلفیق و ترکیب منطقی داده. ددگرتنظیمات مورد نیاز امکان پذیر میامکان اعمال تصحیحات و 

شده  ات مشترك ایجادبفردي در تحقیقهاي منحصرتوانایی GISها به یک پایگاه اطالعاتی آید و اتصال آناستیشن حاصل می
-آنالوگ به رقومی و استخراج الیه هايمی نیز به منظور تبدیل نقشههاي استریوسکپ رقوتوان از دستگاهدر این میان می. است

  .استفاده برد GISهاي اطالعاتی مورد نیاز براي فنآوري 

  افزارهاي خروجی و نمایش اطالعاتسخت 3-2-2

-و انتقال صحیح مدل جغرافیایی مختلف هايمکان از متنوع اطالعات تجسم رد آن قدرت ،GISمهم امتیازات از  

. دارد عرضه و نمایش نتایح نوع به مستقیم بستگی نتایج تفسیر. است بیننده ذهن به تصویري طریقیهب واقعی دنیاي هاي
 در ي در جهت نمایش یافته هاگیري از محیط هاي سخت افزاربهره اصول از آگاهی صورت در جعرافیدانان و هاکارتوگراف
طور کلی اهم سخت افزارهایی که با هدف خروج هب. نایل آیند کاربردي پیشرفته به جنبه هاي توانند می ،GIS محیط

  :کار گرفته می شوند عبارتند ازهها باطالعات و نمایش مدل

  ،ها و تصحیح نتایج صفحه مانیتور کامپیوتر با هدف نمایش اولیه اطالعات، ارتباط بصري با یافته •

  ،پالتر خطی به منظور چاپ اولیه مدلهاي طراحی شده عمدتا در فرمت برداري •

  ،پالتر رستري در حالت الکترونیکی و یا لیزري براي نمایش نتایج در فرمت رستري •

  ،چاپگرهاي سیاه و سفید براي ظهور و بررسی اولیه نتایج کار •

  ،ها در فرمت کاغذيف تولید مدلهاي مختلف با هدچاپگرهاي رنگی در اندازه •

  ،با هدف ارسال اطالعات رقومی و برقراري ارتباطات بین متخصصان و کاربران 47فاکسی مایل •

  .ها بین همه متخصصان از طریق اینترنت جهانیارتباط و شراکت در عقاید و یافتهمودم به منظور ایجاد  -فاکس  •

اصولی  درك جهترا  منتج هايداده که است این اصلی دفه نماید،می طراحی را مدلی GISمتخصص موقعیکه  
 باید در جهت نگرند،می کارتوگرافی ابزار یک عنوانهب GIS به که افرادي منظور همین به .گذارد نمایش بهافراد مخاطب 

- هب صورت در است، داده نشان تجربه. داشته باشند دسترسینمایشگر  به بهترین ابزارهاي سخت افزاري اطالعات انتقال
 در و غلط گیريتصمیم به منجر خود نوبههب غیراصولی استنباط. گرددمی اخذ نادرستی نتایج نامناسبهاي ي روشکارگیر
 .خواهد بود GISماندن تالش متخصصان در فرآیند صنعت و عقیم هاسرمایه تباهی زمان، رفتن دست از موجبات نتیجه

 GISزار پالتر و پرینتر رنگی با هدف خروج اطالعات حاصله در محیط چند دستگاه سخت اف 2-6 توسط شکل شماره
  . نمایش داده شده است

                                                
 ٤٦ TopSurvبعنوان مثال نرم افزار   

٤٧ Facimile 



 

 

 
  در ابعاد مختلف چند دستگاه پالتر و چاپگر رنگی: 2-6 شکل شماره

  افزارهانرم 3-2

جغرافیائی را  انواع مشاهدات توانها میگردند چرا که از طریق آنمحسوب می GISنرم افزارها از اصلی ترین اجزاء 
توابع و ابزارهایی هستند، که به  GISافزارهاي در اصل، نرم. نمودهاي مورد نیاز را طراحی ها را مدیریت، و مدلآوري، دادهجمع

افزارهـا  را نـرم  GISبنابراین، هسـته هـر سیسـتم    . شوندکار گرفته میهمنظور ورود، ذخیره، تحلیل و نمایش اطالعات متنوع ب
ها از قبیل تغییر حالت، تبدیل و یت دادهمدیر. شودامکان اعمال توابع معین میسر می هاهند، چرا که با استفاده از آندتشکیل می

افزارهاي اصـلی در  غیر از نرمهالبته ب. گرددافزارها امکان پذیر میوسیله توابع تعبیه شده در نرمههاي مکانی بانجام انواع تحلیل
-متنـوعی از طـرف توسـعه    در سطح دنیا نرم افزارهاي. ه بردافزارهاي کمکی نیز بهرباید از سایر نرم GISهاي مدیریت پروژه

هاي منحصر بفرد خود می ها و تواناییها داراي قابلیتافزاري تولید و عرضه شده است، که هر کدام از آندهندگان فنآوري نرم

ز نقطـه نظرهـاي کـاربردي    افزارها علیرغم داشتن تشابهات ظـاهري ا رمدانش و اهداف تولیدکنندگان، ن فرا خور سطحهب. باشد
در کشور ایران شـرح داده   GISاختصار مشخصات اصلی بعضی از نرم افزاري شناخته شده هدر این فصل، ب. نمایندمتفاوت می
  .شده است



ورد نیاز را به منظور اهداف اصلی ، دستورات و توابع عملیاتی مGISشده در زمینه افزاري طراحیهاي نرماغلب برنامه  
ید اولیه به بازار مصرف عنوان تولهمعموال محصول اصلی ب. ها را در بر دارندییر و تبدیل، تحلیل و نمایش دادهورود، تغ :نظیر

ع کاربردي و ر نیازهاي متنواما، با توجه به پارامترهاي متعددي نظی. که توان انجام بسیاري از دستورات را دارد ،شودمعرفی می

- یا توابع الحاقی تقویت می هاي تجاري، در خیلی از موارد محصول اصلی از طریق محصوالت بعدي وسلیقه

هاي خصوصی و حتی ها، شرکتتوسط دولتافزارهاي تخصصی وه، بعضی از نرمبعال.  (Dangermond, 1987)شوند
د انتظار داشت که یک و یا بنابراین، نبای. شده و تخصصی رفع گردد شود تا نیازهاي تعریفها طراحی و یا توسعه داده میدانشگاه
هاي فنی، علمی و کاربردي خیل عظیم متخصصان و کاربران متنوع در سرتاسر توانند کلیه خواستههرها بافزااي از نرممجموعه

  :زیر را داشته باشد هايباید حداقل توانایی GISافزار اما هر نرم .)1379 دادرست،(دنیا را پاسخگو باشند 

  ،هاي جغرافیاییمنظور ورود، تغییر و تبدیل داده داراي ابزارهایی به •

  ،DBMSداراي سیستم مدیریت پایگاه اطالعات  •

  ،سازي سه بعديمدل ها وانطباق الیه هاي مکانی نظیر پرسشگري،توابع اجراي تحلیل •

  .زارها و توابع موجودمحیط حد واسط گرافیکی به منظور دسترسی سریع و آسان به اب •

 GISدر سطح جهان، با توجه به سطوح تکنیکی و علمی نابرابر، انتظارات متنوع و کاربردهاي مختلف انواع نرم افزارهاي 
  .ارائه شده است 2-1ها در جدول شماره به بازار معرفی شده است که اهم آن

  
  
  
  

  
  
  

  نایراکشور ح در  افزارهاي مطراهم نرم :2- 1جدول شماره 
  کاربردهاي ویژه  شرکت سازنده  عنوان نرم افزار  ردیف

1  ARCGIS ESRI افزارهاي شرکت نرمافزاري که معماري آن از ترکیب سایر جدیدترین نرمESRI  
  هاستاي در مدیریت انواع دادههاي ویژهطراحی شده است و داراي قابلیت

2  ARC/INFO ESRI  هاي جغرافیائی داراي تحلیل و نمایش داده یره،اساس سختار برداري با هدف ذخعمدتا بر
   RDBMSپایگاه اطالعات 

3  PC ARC/INFO ESRI  ها،ها و  پایگاه دادهها، ایجاد الیهکردن دادهرقومی  
  ها و پرسشگريهاي مکانی مانند انطباق دادهانجام تحلیل 

4  ArcView ESRI  هاي اطالعات عمدتا جنبه نواعهاي اتوکد و اافزار خاص رومیزي نمایشگر فایلنرم
  آموزشی داراي توابع بسیار زیاد و متنوع

5  ArcCad ESRI  هاي مکانیهاي اتوکد ایجاد توپولوژي پایگاه اطالعات و بعضی از تحلیلمدیریت فایل  
6  IDRISI  سازي هاي محیطی و مدیریت منابع طبیعیپردازش تصاویر و مدل  دانشگاه کالرك  



7  ILWIS  ITC 48  سازي از فرآیندهاي در ارتباط با فرسایش خاكالعات منابع آب و خاك، مدلمط  
8  CARIS  هاي کارتوگرافیکنی ایجاد روابط توپولوژیک و جنبههاي مکامدیریت داده  مؤسسه کاریس  
9  Small World GIS   کمپانیGE  داراي کاربري ویژه در  صنایع آب و برق، مخابرات و مدیریت حمل و نقل  
10  SPANS  PCI Geomatics داري با قابلیت هاي رستري و برهاي مکانی با پذیزش فرمتافزار ویژه تحلیلنرم

  علوم زمینهاي کاربردي در زمینه
  

دارد، بنابراین، مشخصات کاربران زیادي ArcGISافزار نرمافزارهاي فوق الذکر نرماز ایران سطح در حال حاضر، در 
  .صار شرح داده شده استاختههاي مربوطه بو قابلیت

  در یک نگاه ArcGISنرم افزار 1-3-2

مدیریت و تحلیـل  باالیی در  می باشد که تواناي ESRIشرکت  GISهاي افزار، از مجموعه نرمArcGISافزار نرم

-الیزهاي مکانی، مدلافزار با توانایی باالي گرافیکی و دقت زیاد در رقومی سازي، قادر به انجام آناین نرم. هاي مکانی داردداده

طور ههاي متعددي است که بنظر داراي بخشمورد نرم افزار. باشدها میسازي الیهنالیز سه بعدي، تنوع در توپولوژيها، آسازي
، dwgهـاي  ، فرمـت ArcGISنرم افزار . حال یکپارچگی خود را در تمام مراحل حفظ می نمایندکنند و در عینمستقل کار می

dxf ،coverage، shapefile هاي سلولی مانندو اکثر فرمت: jpg ،lan ،ers ،bmp ،bip ،bil ،img ،bmp و ،tif  وقبول را 

  ،ArcToolbox ،ArcCatalog ،ArcMapهـاي  افـزار داراي محـیط  این نرم. جی به هر فرمتی را داردتوانمندي تهیۀ خرو

ArcScenceهاي و همچنین محیطArcInfo  ،مثلArctools ،Arcplot ،Arcedite و ،ArcGrid باشد و هر کـدام از  می
  : شامل سه بخش مهم و کلیدي زیر است پارچهیک افزارالب یک نرمطور مستقل، ولی همگی در قهها باین محیط

a( Desktop 

b( ArcSDE 

c( ArcIMS 

ته هـاي فنـی و پیشـرف   است و براي کاربرد ArcInfo، و ArcView ،ArcEditorهاي شامل محیط Desktopبخش 
کـار  براي ساخت فضاهاي اینترنتی بـه  ArcGIS Serverو  ArcIMS (Internet Map Server)بخش . باشدمناسب می

-ان فراهم میشود تا اشخاصی که نـرم ها و اطالعات را بر روي اینترنت منتقل کند؛ بدینوسیله این امکها، دادهمی رود تا نقشه

تبـادل   ArcSDE (Spatial Database Engine)امـا بخـش   . تفاده کننـد اسـ  GISرا ندارنـد، بتواننـد از    GISافزارهاي 

ـ  ArcSDEبـا  . کنـد اي را مدیریت مـی هاي مدیریت پایگاه دادة رابطهو سیستم ArcGISاطالعات مابین  ن امکـان بـراي   ای
ـ   بـه  صورت متمرکز ویرایش کرده و یـا  ههاي جغرافیایی ذخیره شده را بآید که دادهکاربران به وجود می   .گذارنـد هاشـتراك ب

ArcGIS نسخۀxغیر از ٩ ،ArcGIS Desktop ماننـد  سه محصول کلیدي و مهم دیگر: Mobile GIS ،Eembedded 

GIS  وServer GIS افزاري در این مجموعه، محصول نرم .باشدرا شامل میArcPadهاي ضروري ، توابع و قابلیتGIS  را

-موجب می ArcGIS Engineافزاري ، محصول نرمEembedded GISبخش در . در کامپیوترهاي جیبی مهیا کرده است
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هاي تولید نقشه و تجزیه و توانند توانمندينویسان میبرنامه. گردددر دیگر تولیدات فراهم  GISهاي شود تا امکان تعبیۀ کارکرد
تنظیم  د راهاي کاري خوسفارش کاربران محیطس اسافزایند و یا براههاي مورد نظرشان بافزارتحلیل مکانی را به کاربردهاي نرم

   .کنند

هـاي  محـیط کـه شـامل    اي از نیازهـاي اسـتفاده کننـدگان را بـرآورد    ، دامنۀ گستردهArcGIS Desktopمحیط ضمنا 
ArcView ،ArcEditor  وArcInfo هـا، طراحـی  هـا از قبیـل مـدیریت روي داده   الیهها و عملیات بر روي داده. می باشد 
-ی، تحلیلهاي اطالعات جغرافیایهاي مکانی، زمین مرجع کردن الیههاي اطالعاتی، پردازشطراحی نقشه، ساخت الیه متادیتا،

هاي ویراستاري و مـدیریتی  سایر روشهاي زمین آماري و بعدي، تحلیلسهمدلسازي یابی، ، مکانهايسازيمکانی، مدل هاي

سیار کارآمد زیر از طریق سه نرم افزار ب ArcGISهاي کاربردي برنامه. دباش اجرا میقابل  Desktopدر امکانات بخش  هاداده
  :قابل دسترسی است

Ø ArcView   پردازش عوارض زمینـی در اختیـار   ابزارهاي جامع تولید نقشه و تحلیل را به همراه ابزارهاي ویرایش ساده و

 .گذاردمی

Ø ArcEditor عالوه بر تمام کارهايArcview   ردازشی پیشرفته اي را نیز دارا استهاي پیتقابل. 

Ø ArcInfo فزار یاد شده را جهت رسیدن به پردازش پیشرفته عوارض زمینی بسط داده استاکار هر دو نرم. 

-بـه ، ArcInfoشامل هاي مکانی طراحی شده است که به منظور اعمال تحلیل ArcToolboxمحیط یادآور می شود 

، ارائه مکانیهاي ها، تحلیلها، مدیریت نقشهپردازش عوارض زمینی، انتقال دادهارها براي همراه مجموعه کامل و جامعی از ابز
ـ  Desktop ArcGIS محـیط  .و بسیاري کارهاي دیگر عرضه شـده اسـت   هانقشه  هـاي شـامل محـیط   ArcGIS افـزار رمن

ArcCatalog ،ArcMap ،ArcToolbox ،ArcScence ،ArcGlob، ArcGrid ،ArcEdite ــی ــدمــ ــش. باشــ  بخــ

Desktop هاي زیر استشامل محیط:  

  

  

   ArcMapمحیط 
. شـود مـی  محـیط انجـام   در این GIS مهم و اساسیعملیات . باشدمی ArcGISافزار ین محیط بخش مرکزي و توانمند نرما

  :به قرار زیر است ArcMap عملیات اساسی

ü مرتبط، ویرتصهاي ریف سیستمتوانایی ورود اطالعات مکانی، زمین مرجع کردن و تع 

ü  اصالح و ویرایش کامل عوارض مکانی،قابلیت 

ü  هاي مکانی،اطالعات براي دادهپایگاه ورود اطالعات توصیفی و ایجاد 

ü ها،ی و ایجاد پایگاه دادههاي گرافیکقابلیت ساخت الیه از داده 



ü هاي خروجی،اسب عوارض و تهیۀ نقشهقابلیت کارتوگرافی و نمایش من 

ü  ها،عوارض نقشهمختلف مدیریت انواع 

ü  مکانی هايو تحلیلها دادهپردازش زمین. 

ü و مکان یابی،سازي مدل 

ü بعديهاي سهتحلیل 

ü هاي رستري به برداري و بالعکستبدیل اتوماتیک فایل 

ü ٤٩یابی آدرس، 

ü نویسی تقیم به محیط برنامهدسترسی مسApplication Visual Basic کاربردي، هايبراي طراحی برنامه 

ü  ي، زمین آمارامکان اجراي توابع 

ü و اجراي سایر توابع متعدد کاربردي دیگر. 

  ).2-7 شکل شماره( نشان داده شده است ،هاي اطالعاتی شهرستان مرندبرخی از الیه، ArcMapمحیط در 

  
  ArcGISافزار نرم  ArcMapمحیط: 2-7 شکل شماره
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   ArcCatalog محیط  

باشد و می ArcGISۀ اطالعاتی متناسب با ساختار و فرمت استاندارد نرم افزار این محیط در واقع محیط ساخت الی
 ،در ایـن محـیط  . شـود ها در این محیط انجام مـی مدیریت انواع الیهها و اصالح متادیتا براي مجموعۀ داده همچنین طراحی و

داراي یک  ArcCatalogمحیط . ود داردو بالعکس وج ArcGISافزارهاي دیگر به محیط و خروج اطالعات از نرم امکان ورود
مرتبط به  هاي توصیفیول دادهاهاي اطالعاتی و همچنین مدیریت جدها و الیهاي جستجو و یافتن دادهجستجوگر بسیار قوي بر

هـاي  کار می رود، اما با محیطهطور کلی این محیط براي ساخت الیه و مدیریت روي متادیتا ها بهب. باشدهاي مکانی میالیه
  ).2-8 شکل شماره(دیگر مرتبط است 

  
  ArcGISنرم افزار  ArcCatalogمحیط : 2-8 شکل شماره

  ArcToolboxمحیط 
-سازيو مدل هاتبادل داده کلیه طراحی شده است که، مکانی هاياعمال انواع تحلیل به منظور این محیط تخصصی

اما  .نیز انجام داد ArcMapدر محیط را  مکانی هايبرخی از تحلیل توانالبته می. شوددر این محیط انجام می هاي مورد نیاز

بعدي، انطباق سازي سهمدل: هاي مکانی شاملبراي اعمال انواع تحلیل خود طبق ساختار بسیار پیشرفته ArcToolboxمحیط 

تعریـف سـاختار   س، هاي مکـانی بـرداري بـه رسـتري و بـرعک     همسایگی، تبدیل مدل هايها، اعمال پرسشگري، تحلیلالیه
  ).2-9 شکل شماره(طراحی شده است ات و سیستم تصویر غییر سیستم مختصتوپولوژي، ت



  
  ArcGISنرم افزار  ArcToobarمحیط : 2-9 شکل شماره

  eArcScen محیط
هاي سه بعدي و همچنین ایجاد تصاویر متحرك و نمـایش  انحصارا براي تحلیل، طراحی و اجراي مدلاین محیط، 

باال  هاياي که با داشتن قابلیتنرم افزاري است حرفه 3/9نسخه  ArcGISدر مجموع  .شودگرفته می کاربه  پرواز مسیرهاي

اسـتقبال   هاي مرتبط بسیار مـورد نقشهطراحی هاي اطالعاتی و تولید پایگاه ،ویراستاريمدیریت و ها، در فرآیندهاي ورود داده
هاي مکانی با دسترسـی بـه توابـع    امکان اعمال انواع تحلیل ArcGISدر محیط  شد کهباید یادآور  .کاربران قرار گرفته است

سـایر  اي با دستزسی به امکانات تخصصـی  و متخصصان حرفه میسر بوده ArcToolboxبه ویزه  ArcMapتحلیلی محیط 
موجب را  GISدر صنعت هاي چشمگیري پیشرفت WebGISو حتی  ModelBuilder، VBA :سازي نظیرمدل هايمحیط

  .شده اند

  هاي اطالعاتپایگاهایجاد  4-2

اولی توان اعمال سئواالت مشخص بـه منظـور   . حداقل داراي دو نوع قابلیت کاربردي بارزي است GISهر سیستم 

 اما، هر. باشدسازي هاي هدفمند میهاي مکانی با هدف مدلاست و دومی انجام تحلیل هاکسب اطالعات معین از پایگاه داده
منسجم سازماندهی شده است  صورتهکه ب) GISبه تعبیري بهتر به مغز سیستم (دو مورد ذکر شده کامال به پایگاه اطالعاتی 



 هـاي اهمیـت پایگـاه  . داتی منسجم و سـازمان یـافتی هسـتن   هاي اطالعهداراي پایگا GISبسیاري از نرم افزارهاي . اندوابسته
شوند و هم طراحی میهصورت کامال مرتبط بههاي موجود در پایگاه اطالعات، بکه دادهشود اطالعاتی از این واقعیت ناشی می

 نباید فراموش کرد که هر پایگـاه اطالعـاتی معمـوال   . داراي ساختاري منسجم جهت تلفیق و بازیابی انواع اطالعات می باشند

جاري به موضوعات مربوط مطالب کلیات  ،ابراینبن. منظور کاربرد خاصی طراحی گشته استاي است که بهداراي معماري ویژه
هاي اطالعاتی اختصاص داده شده است چرا که از دیـدگاه  اهمیت، نقش و بیان انواع پایگاه به پایگاه اطالعات از قبیل ساختار،

  .گرددمحسوب می GISخیلی از متخصصان، مدیریت منطقی اطالعات از مهمترین عوامل موفقیت هر سیستم 
و بازیافت  ،سازيگردآوري، ذخیرهگردد، چرا که تلقی می حائز اهمیتبسیار اه اطالعاتی از جهات مختلف پایگعنصر 

هاي اخیر با ظهور تکنولـوژي  اما در دهه. هزینه استبسیار پر اغلبدشوار و  GISهاي هاي مورد نیاز در پروژهدادهسازماندهی 
هاي کاملتري به بازار عرضـه شـده اسـت    و سیستم یادي کاسته شده استاز حجم مشکالت مربوطه تا حدود زها مدیریت داده

آوري شده مرتبط به یک واقعیت و یا هاي جمعاي از دادهبه مجموعه )1987( Dateطبق نظر بطور کلی، . )1378 عظیم زاده،(

هاي اطالعاتی محسوب گاهدر میان این مجموعه اساس پای وجود ارتباط منطقی. شودگفته می 50هدف مشخصی پایگاه اطالعات
 شکل شماره( شودهاي کامپیوتري امکان پذیر میحیطها در مذخیره و مدیریت منسجم انواع دادهگردد، که از طریق تغذیه، می
10-2(.  
  

                                                
٥٠ Database 



  
  روستاها هاي توپوگرافی وشهرستان مرند به همراه الیه پایگاه اطالعات  :2-10 شکل شماره

هـاي نظیـر نقـاط،    ها و شکل پدیدهاست که اطالعات مربوط به موقعیت هاي مکانیههر پایگاه اطالعاتی شامل داد

هاي مربوط ویژگی عالوه هر  پایگاه اطالعاتهب. گرددذخیره میاز آن طریق ها  TINها، گریدها و ها، پیکسلخطوط، محدوده

تی از قبیـل اعـداد و ارقـام،    ها معموال اطالعـا این ویژگی).  Codd, 1981(نماید هاي غیرمکانی را نیز نگهداري میبه پدیده
هاي توصیفی داده. شونداي نگهداري میصورت منطقی در جداول ویژههها، تصاویر و حتی سایر خصوصیاتی هستند که بنوشته

سازي هذخیر) یا مرتبط( 52و جداول ارتباطی 51هاي تحت عنوان جدوال خصوصیات پدیدهافزارهاي نرمحیطدر م) ايیا خصیصه(
  .شوندمی

کترونیکی آن در جهت ایجاد ، فرآیند تبدیل مشاهدات به فرم الArcGIS اي مانندافزارهاي حرفهدر محیط اغلب نرم  
افزارهـاي تخصصـی داراي سیسـتم مـدیریت پایگـاه      اغلب نـرم ضمنا، . گیردطور اتوماتیک صورت میههاي اطالعاتی بپایگاه

یسـتم  هـر س  ،در واقـع . نمایـد ها را تضمین مـی اد ارتباط داخلی بین دادهسازي موثر و ایجههستند که فرآیند ذخیر 53اطالعاتی
هـاي  عـه از برنامـه  هـا بـه کمـک یـک مجمو    که جهت دسترسی و سـازماندهی داده  افزاري استمدیریت پایگاه اطالعاتی نرم

شود تا تبـادالت  راحی میصورت استاندارد طهبساختار اغلب پایگاه اطالعاتی . شودکار گرفته میهب GISکامپیوتري در محیط 

                                                
٥١ Feature attribute tables 
٥٢ Related tables 
٥٣ DataBase Management System (DBMS) 



بازیـابی،  ها ابزارهایی به منظور وارد کردن، ایجاد تغییرات، تبدیالت، امکان در ساختار این سیستم. صورت گیرد آسانیهها بداده
  . ها تعبیه گردیده استویراستاري و تحلیل داده

اطالعاتی مربوط به شی یا موضوع مکانی خاص، مانند آمار هاي در یک نگرش ساده، یک سري از ایتم ،طور کلیهب  

-را می) هاي پستیموقعیت و محل زندگی و آدرس(بوطه همراه سایر مشخصات مرهجمعیت مربوط به محدوده خاصی از شهر ب

) یا مورد خاص(هاي مربوط به یک حادثه در همچون پایگاه اطالعاتی، داده .عنوان یک پایگاه اطالعاتی در نظر گرفتهتوان ب
مانند تعداد . توان تحت عنوان فیلد در نظر گرفتمیاي از اطالعات را هم هاي ویژهبنابراین،، متغییر. شودناخته مییک رکورد ش
هاي عـددي واقعـی،   داده :ها می تواند شاملاین داده. هاي متفاوت بوده باشدن افراد، که ممکن است داراي دادهجمعیت و یا س

هاي مشـخص در برگیرنـده   در همچو پایگاهی شناسه. ظیم گرددتن ناي، تاریخ، زمان و یا بر اساس منطق بولینوشتهاي، رشته
  .شودفیلد کلیدي شناخته میتحت عنوان تمامی رکوردها 

هـا شـامل رکوردهـاي یکنواخـت و     خود را داشته باشد باید سري دادهبراي اینکه هر پایگاه اطالعاتی قابلیت اصلی   

جمی باشد که در واقع براي هر مورد خاص مثال براي موقعیت جغرافیایی یک ایستگاه ثبت بارش اطالعات اصلی را ارائـه  منس
. سـازد ک نوع اطالعات مشخصی را ذخیره مـی ها یهر رکورد ممکن است داراي چندین فیلد بوده باشد که هر کدام از آن. دهد

ها ممکـن  رکورد در کالس مربوط به ایستگاه عنوان مثال، هرهب. باید ثابت باشدتعداد و مشخصات فیلدها باید براي هر رکورد 
 محتـواي فیلـدها  . هاي دیگـر آن باشـد  است داراي فیلدهایی نظیر اسم، طول و عرض جغرافیایی، نوع و ماهیت و سایر ویژگی

ذخیـره  ) نسبی(بندي شده و یا ضریبی بقهاي، طتنوع بوده و در حاالت اسمی، رتبهها نیز مممکن است از نقط نظر مقیاس داده
ا هاطالعاتی تعدادي از توابع ویژه در نظر گرفته می شود که با استفاده از آنکاربردي نمودن معماري هر پایگاه در جهت. گردد

  :گرددامکان انجام موارد زیر ممکن می

  ،سازي شده هاي خصوصیبرنامهسري از ایجاد و ویراستاري مشاهدات با استفاده از یک  •

  معین، خالصه نمودن گروهی مشاهدات با استفاده از پارامترهاي آماري •

  ذخیره شده در پایگاه اطالعات، اعمال عملیات ریاضی بر روي مشاهدات •

  ،ها بر اساس قوانین مشخصکوردانتخاب ر •

  ،سازي پایگاه اطالعات و افزودن فیلدهاي جدیدبهنگام •

  ها،عمال انواع پرسشگريایک پایگاه اطالعاتی و  ساختن محتواي فیلدها در درونمرتبط •

  .هاي اطالعات متعددي ارتباط منطقی بین انواع پایگاهبرقرار •

  انسانیعناصر ساختار  5-2

ترین تعریف در این زمینه اما ساده. ارائه شده است GISتعاریف متفاوتی براي مختلف، هاي علمی از دیدگاه رشته  
منظور ههاست که بافزار و پایگاه دادهافزار، نرمند، متشکل از سختاي از ابزار قدرتمجموعهمGIS : عبارت خواهد بود از



- باط مینبا تحلیل دقیق تعریف فوق است .شودکار گرفته میهب متخصص نیروهاي انسانیتوسط  جغرافیاییسازماندهی اطالعات 

متخصص و باید توسط نیروهاي انسانی  هاي اطالعاتیگاهپای و افزارهانرم سخت افزارها،  تمامی GISسیستم در گردد که 
توان دریافت که پنج گروه عمده از نیروهاي انسانی گرفتن پیشینه و ادبیات موضوع می با در نظر. سازمان یافته مدیریت گردد

 Campbell and)شوند GISتوانند باعث رونق صنعت می کاربران مدیران و ، متخصصان، مشاوران،راهبران :شامل

Masser, 1995)  . عناصر انسانی مشارکت کننده در صنعت  2-11در شکل شمارهGIS نشان داده شده است.  

 
  GISکننده  فنآوري سانی هدایتعناصر ان :2-11 شماره شکل

  
  GISراهبران نظام 

یریت کالن هاي ویژه در مدند که داراي تجارب طوالنی و تخصصافرادي هست GISطورکلی راهبران فنآوري هب  
جهانی را  GISها، سیاستگذاري اقتصادي و راهبري افراد معدود، وظیفه معماري سیستماین . عهده آنهاستهتکنولوژي مربوطه ب

با ماهیت دانشگاهیان ها و زمین، مدیران اتحادیه مندان علومافزاري، اندیشافزاري و نرمصاحبان صنعت سخت. عهده دارندهب
نوعی وظیفه تغذیه و هدایت فکري جامعه همعموال این افراد ب. را تدوین کنند GISهاي نظام جهانی یاستتوانند سآکادمیک می

  :توان به موارد ذیل اشاره نمودها میاز مهمترین وظایف ملموس آن. دار هستندرا هم عهده GISدرگیر با مقوله 

  ،اي و جهانیهاي منطقهدر مقیاس GISطراحی کالن زیرساختارهاي فنی و علمی  •

  ،کنترل کیفی محصوالت تولید شده و تنظیم مبادالت تجاري •



  ،هاي آموزشیها و کارگاهاجالسبرگزاري کنفرانس ها، تشکیل  •

  ،GISاي و جهانی فنآوري هاي منطقهقانونمند نمودن فعالیت •

  .تبلیغات فراگیرتبعین استانداردهاي معین و ز طریق ا GISتوسعه صنعت  •
  سازمان متخصصان

طور هاز یک طرف ب. اي استپیچیدهاي ماهیت سازمانی ردا GISکننده این واقعیت است که  تجربیات موجود تداعی  

هاي توسعه سیستم و از طرف دیگر ،سازدافزاري این پیچیدگی را مضاعف میافزاري و نرمسخت هاي دائم رشد فزاینده فنآوري
 ياگر تقاضـا . نمایددور میدان عمل آنرا گسترده تر میاور نظیر سنجش از هاي ارتباطی و تکنولوژي هاي مجاطالعاتی، شبکه

تـوان نتیجـه   سانی میآه، بئیمهاي کاربردي متعدد را هم بر این مجموعه دالیل اضافه نماهاي مکانی و جنبهدسترسی به داده
، رسولی( استبه خود گرفته تخصصی جلوه و بنابراین کامال  شده منظورهتبدیل به صنعتی چند GISگرفت که در حال حاضر 

، به منظور پاسخگویی به نیازهاي روزافزون نقش و عملکرد متخصصان باید بسیار حـائز اهمیـت تلقـی    به همین دلیل. )1379
  .گردد

 GISي بهینه نمـودن سیسـتمها   و اجرا نیروهاي متخصص نیروهاي انسانی کارآمدي هستند که در جهت در واقع،   

 متخصصان اغلب صاحب نظران،از دیدگاه  (Medyckyj-Scott and Hearnshow, 1993). می نمایند نقش اصلی را ایفا
-یک فنآوري جدیـد  GISپر واضح است که  .گردندمیمنظور  GIS نیروهاي انسانی درگیر با مقولهعنوان شالوده زیربنایی هب

. کنـد ها مشکالت متعددي ظهـور مـی  سازمانآن در اغلب اندازي و مدیریت که در جهت راه اي استالظهور اما بالنسبه پیچیده
 ،بنـابراین . کار گمارده شوندهباي این است که همواره متخصصان باتجربههاي سازمانی  GISهاي تضمین موفقیت یکی از راه

  .نمود استفادهده تعریف ش تخصصیبا خصوصیات  متعدد، اما براي مدیریت چنین صنعتی باید از افراد
. و کاربردهاي آن می باشد GISوال با فردي است که داراي شناخت کافی از دانش ممع GISهاي پروژهمدیریت   

باید قدرت  GISیک مدیر . این شخص با آگاهی بر اصول و نیازهاي سازمانی خود یاراي طراحی دیدگاهاي کالن را داراست
باید نیازهاي کاربران  GISدر جهت کارایی موثر، مدیر  .دباش هاي اطالعاتی و توان ایجاد توابع عملیاتی را داشتهطراحی پایگاه

نتیجه این فرآیند تبدیل نیازهاي کاربران به توابع عملیاتی مناسب با تولید . را به نحوي منطقی به مدیران باالتر انتقال دهد
همچون  و ،شودشناخته میهم ان دهنده کاربرعنوان اولین تعلیمهب GISلب موارد، مدیر غدر ا. کاربردي جدید استمحصوالت 

هاي هوردآخود را با تولید فر مهارتنموده و قبلی اعمال مدیریت شخصی در مدیریت پرسنلی سازمان خود باید با تکیه بر تجربه 

  .بهنگام نشان دهد
ها و اطالعات حاصله را ر دادهها شخصی است که دانش و تخصص طراحی و نگهداري مؤثمسؤل پایگاه داده  

ز فنون مربوط به اصول طراحی است، که در این صورت باید ا GISهاي کاربردي وه او داراي تجربه کافی در زمینهبعال. راستدا
در ارتباط با مدیریت داده ها، اهم وظایف سنتی مسؤل پایگاه داده ها . ها و عملیات مهندسی مربوطه هم آگاهی داشته باشدنقشه

  :قرار زیر استهب



  ،هاي توصیفیاي اطالعاتی و تنظیم دادههتشکیل الیه •

  ،هاانتخاب صحیح منابع داده •

  ،تشخیص مقیاس مناسب و میزان تفکیک مورد نیاز •

  ،منطقه تحت مطالعه تصویرشناسایی سیستم مختصات و  •

  ،ها و تبدیالت مربوطهشناخت از نحوه انتقاالت داده •

  .هامدلانواع اصولی  طراحی •
ها به هاي اطالعات توصیفی و نحوه اتصال آنها اصوال باید توان طراحی پایگاهداده الوه بر  موارد باال، مسؤلع  

ن ئآوري شده مطمحال از صحت و دقت منابع جمعها را ایجاد و در عیننقشه کتابخانهاو باید . را داشته باشد هاي گرافیگیداده
مهمترین وظایف مدیر  امروزه، از. آیند متاثر خواهند شداز این فر GISباشد، چرا که تمامی مراحل سازمانی بعدي در پروژه 

آشکارا . اشاره نمودها ام نمودن دادهها می توان به نحوه اتوماتیک نمودن توابع عملیاتی، نگهداري موثر و بهنگپایگاه داده
افزار و سخت افزار مسؤلین مربوطه از جمله متخصیص نرها در جهت انجام وظایف باید با سایر مول پایگاه دادهئشخص مس

  .هماهنگی داشته باشد

بر تجارب خود وظیفه ف با تکیه ادانیم، شخص کارتوگرههاي زمین بقعیتاگر کارتوگرافی را هنر و فن نمایش وا  
ست، ا هاهمانا تولید انواع نقشه GISآوري از آنجائیکه یکی از اهداف فن. شدبادار میها را عهدهها به انواع مدلتبدیل واقعیت

گیرد، خصی که این مسؤلیت را به عهده میش. نمایدوگرافی اهداف مشترکی را دنبال میها با کارتدر بعضی از زمینه ،بنابراین
کردن وارددر خیلی از موارد، مسؤلیت عملیات . هاي کامپیوتري باشدو محیط GISهاي از بکارگیري زمینهباید داراي دانش پیش

هاي متفاوت، باید ها، از منابع مختلف و با ماهیتاو براي وارد کردن انواع داده. دشوارتوگراف گذاشته میهم به عهده ک هاداده
و در بعضی از رقومی هاي آنالوگ به به منظور تبدیل داده - هاو اسکنر هاافزارهاي کامپیوتري، رقومگرکارگیري سختهمهارت ب

هاي ها و  منابعی نظیر عکسنقشه(ها تواند انواع دادههباید بحال، کارتوگراف  در عین .را داشته باشد -ها موارد تصحیح آن
 GISها در محیط از این رو، کارتوگراف مسؤل تلفیق مدل. را تجمیع نماید) هاي رقومی موجوداي و فایلهوایی، تصاویر ماهواره

و نمایش  دها تولیها و نقشهبهترین و مناسب ترین پالت اید کهاو باید سیستم را طوري تنظیم نم ،بنابراین. شودشناخته میهم 
از آنجائیکه همواره این کار مستلزم دقت و ظرافت در تولید محصوالت نهایی است،  معموال کارتوگراف در چهارچوب . داده شوند

  .دنمایها تنظیم میخود را زیر نظر مدیر پایگاه دادهچارت سازمانی وظایف 

کلیه : کامپیوتري شامل دانش و تجربه کافی در مدیریت یک مجموعه سیستم ست که بایدمسئول فنی متخصصی ا  
م، ذخیره و نحوه تنظیم و دسترسی کاربران به امکانات سیست ،در این راستا. باشد جانبیافزاري و قطعات نرم ،افزارياجزاء سخت

رفع افزارهاي جدید، کمک به کاربران، وه تعبیه اولیه نرمبعال .باشدز اهم وظایف او میهاي ایجاد شده انگهداري مطمن از فایل



نظر مسؤل فنی زیر. باشدارهاي مناسب بر عهده مسؤل فنی میافزافزارها با سختنمودن نرماشکاالت وارده، مرتبط و همسو
  .نمایدانجام وظیفه می GISمدیریت اصلی 

یک اصوال . نویس اشاره نمودقش متخصص برنامهباید به ن GIS در نهایت در ترکیب اصلی سازمان متخصصان  

 و GISهاي مرتبط با ویژه زبانههاي مختلف، بو ویرایش انواع زبانطراحی  باید تجربه کافی در GISاي نویس حرفهبرنامه
زهاي خاص نماید که اوال نیاهایی را طراحی و تدارك میاین شخص برنامه. باشدآموخته را  افزارينرممحیط  نمودنسفارشی

با آشنایی با  GISنویس برنامههر  .سازدممکن میها را ها و دادهو ثانیا توان تبدیالت انواع فرمتکاربران را برطرف ساخته 
رفع اشکاالت  در مواردي خاص او به منظور. آوردمورد نیاز را فراهم می هاينمایههاي ماکرو استاندارد، امکان ایجاد انواع زبان

  .نمایدفعالیت می GISاین شخص زیر نظر  مدیریت اصلی سازمان . شودها به کمک طلبیده میر برنامهناخواسته د
  رسالت یک مشاوره

داراي  يمشاور هراصوال . هستند GISهاي ي ویژه و تحصیالت تخصصی در زمینههامشاوران خبره داراي مهارت  

فنی سیستم و  هايداراي سوابق کاري بیشتر در جنبهباید  نوه، مشاورابعال. باشدمی سایر نیروهاي انسانینسبت به  برترتجربه 
برداري، هاي نقشهد و به جنبهنمعموال شناخت و تسلط بیشتر بر عملیات میدانی دارآنها . باشند GISاندازي با هدف تعبیه و راه

ر تها مطلعهاي مورد درخواست سازمانپروژه ي اطالعاتی در تکوین نهاییهاهاي هوایی، فتوگرامتري و نحوه ایجاد پایگاهعکس
تخاب، راه اندازي و طراحی، ان، نیازها تامینها در جهت شاور در درجه اول، کمک به سازمانوظیفه اصلی هر مدر واقع، . هستند

-برنامهاهبري ردر جهت  ، بایدها، رفع مشکالت و اجتناب از خطاهاتعدیل هزینهها ضمن آن .باشدمی GISهاي مدیریت پروژه

گـذاري بـا ظهـور تـاثیرات مثبـت در      دام مشاوران در واقع نوعی سـرمایه استخ. مسئول کمک نمایندبه مدیریت  یسازمان يها
طور کلی وظایف هدفمند هـر  هب. رسدسازمانی به عرصه ظهور می  GISابعادگردد، که فواید آن در همه میمحسوب درازمدت 

  :الصه گرددتواند در موارد ذیل خور میمشا

  ،مسائل مطروحه وضع موجود و بررسی •

  ،هاو تشخیص محدودیت امکان سنجی •

  ،هاي اطالعاتیایجاد پایگاهدر جهت  تخصصینمودن نیازهاي مستند •

  ،توابع عملیاتی طراحینیازها در جهت  تشخیص •

  ،مطابق با اهداف سازمانی هاي کاربرديطرح جنبه •

  ،تشکیالتی GISکالن مدیریت  و دهیبه منظور سازمان ساختاريایجاد یک طرح  •

   ،هااسی به منظور اجراي اصولی برنامهایجاد یک طرح اس •

  ،هاي محولهجویی و تعدیل بودجهصرفه در روندها، برآورد هزینه •

  ،مطابق با اهداف سازمان افزار و نرم افزارهايبرنامه مشخص به منظور ابتیاع سختتنظیم یک  •



  ،هاي موجود در سازمان به فرمت رقومیف تبدیل دادهبرنامه منسجم با هد طراحی یک •

  .GIS هاي نهاییپروژه به منظور انتخاب، تهیه و اجراي هامساعدت مدیریت سازمان •
مربوط بـه   هايآسیبدانش کافی از مسائل و  .خاصی است هاياي داراي مزیتگیري از تجربه هر مشاور خبرهبهره  

-محسوب میارزشمند اي از سوابق مشاور به مانندگنجینهتجارب . داي باید بوده باشمشاوره از اهم امتیازات هر GISهاي پروژه

تاخیر هتواند کارهاي معوقه و بمی GISمشاور  .بسیاري کسب نموده است اندرزهايگردد، چرا که او از اشتباهات خود و دیگران 

، نگاه کلیدر یک . گرددموجب تعدیل در بودجه سازمانی می اهداف اصلی توجه بهافتاده را با صرف انرژي کمتري انجام دهد، 
محقق  راحتیهب اصلی اهدافرو اعتماد به نفس گشته و از این افزایشباعث  ،بکارگماردن یک مشاور خبره و در دسترس سازمان

  :خواهد بودسایر امتیازات ذیل قابل انتظار  GISبه فلسفه  اختصار، با وجود مشاور مجرب و معتقدهب .گرددمی

  .یابدون و خطا در درون سازمان کاهش میمیزان ریسک آزم •

  .گرددهاي مورد نیاز ایجاد میها، هماهنگیدر جهت اجراي اصولی پروژه •

  .دسازمان تلقی گردشاغل در عنوان الگوي براي همه متخصصان و کاربران هتواند بمشاور می •

  .یابنداستعدادهاي ذاتی پرورش میو  یافته درصد خودکفایی در درون سازمان افزایش •

  .یابدافزایش می GISهاي درگیر با پروژه مدیرانمیزان مسئولیت پذیري  •
  نقش مدیران
ن اشـاره نمـود کـه     گیرنـدگا تصـمیم گـروه  عبارتی هتوان به مدیران مسؤل و یا به، شاید بGISاز مهمترین عناصر   
بر اسـاس تجربیـات     .رودشمار میهاز اهم وظایف آنها ب GISی مجموعه نمودن تشکیالت سازمانی و تامین منابع مالهدفمند

بنابراین، . نیازمند صرف زمان، انرژي و سرمایه کافی است  GISنگهداري موثر هر سیستمو حاصله، ثابت شده است که استقرار 
گیرنـدگان در  یب آن از طرف تصـمیم طه مستلزم تصواندازي فنآوري مربومال جنین پارامترهایی در جهت راهدر اغلب موارد، اع

آن  اصیلو کاربردهاي  GISها، اکثریت مدیران با فرهنگ فنآوري در ایران در بسیاري سازمان. هاي باالي سازمانی استرده
  .کامال آشنا نیستند، اگر چه ممکن است بعضی از آنها از بکارگیري کامپیوتر در مسائل روزمره شناخت کافی هم داشته باشند

هـاي بـاالي   بـه رده  -هـاي مکـانی   توجه به تحلیلهاي اطالعاتی ویژه قدرت بانکهب – GISاما، انتقال مفاهیم    
-بین رده در GISاندازي فنآوري راهدر فرآیند  عالقمندمدیران گردد که امروزه مالحظه می .هاي اساسی استسازمانی از الویت

توان میزان عالقه و آگاهی هاي مورد نیاز مدیران را از طریق فرآیندهاي زیر می . هاي مدیریتی سازمانی در حال فزونی است

  :افزایش داد

  ،هاي عمومیاز طریق رسانه  GISویژه امتیازاتهساختار و ب معرفی •

  ،هاي مشابهدر سایر ارگان GISاندازي راه آگاهی از •

  ،المللیاي و بینهاي منطقهکنفرانس، برگزاري سمینارهاي ملی •



  ،سازمانیاي دروناما دوره هاي آموزشی کوتاه مدتکارگاه اجراي •

  .هاي عالقمندبه سازمان هاهاي آموزشی و پژوهشی دانشگاهفعالیتمرتبط ساختن  •
گیرنده رسانده شود تا اطالع مدیران تصمیمطور منطقی بههباید ب GISهاي کاربردي در هرحال، مزایا و اهمیت جنبه  

-هاي مدیریتی اغلب پروژهو رهبري چرا که در اکثر موارد مالحظه شده است بدون حمایت. فراهم گرددموجبات عالقمندي آنها 

بنـابراین،  . رسیده اندهطور کامل به اهداف از پیش تعیین شده نهدر سطح سازمان ها با شکست مواجه گردیده و یا ب GISهاي 

وال در همه مراحل اعمال رهبري آگاهانه از طـرف مـدیریت رده   اص GISهاي نهفته در فنآوري بر پتانسیلبه منظور دسترسی 
 .باشـد داشتن دیدگاهی شفاف و هدفمند می نیازمند  GISعالوه، هر برنامههب. گرددازمانی بسیار حائز اهمیت تلقی میباالي س
را  از افراط و  برانو کار متخصصانسازمانی مدیریت در بین عنوان اساس فکري هب و مشترك مشخص یوجود دیدگاهچرا که 

  .می داردی برحذر تفریط هاي احتمال

  وظیفه کاربران
-میمعرفی سیستم  کنندهعنوان عنصر مصرفهکاربران می باشند که ب GIS آخرین حلقه در نظام نیروهاي انسانی  

در جهت انجام اصـولی  . ردو روزمره ضرورت داانجام امور متنوع  جهتافراد ي تعداد کارگیريهب  GISدر استقرار فنآوري .شوند

مر کاربران در دراز مـدت تـامین   نفس باید توجه نمود، که هر دو با آموزش مستبه دو فاکتور مهارت و اعتماد به وظایف محوله
  :باشدپذیر میطرق زیر امکانهاین وظیفه خطیر ب. گرددمی

  ،کننده سیستمآموزش کاربران توسط عرضه •

  ،ران با تجربهارائه خدمات آموزشی توسط مشاو •

  ،هاي آموزشی کوتاه مدتبرگزاري کارگاه •

  ،هادر دانشگاهعملی هاي آموزشی گذراندن دوره •

  ،کاربران با تجربه به مراکز تخصصی معرفی •

  .گیري از وسایل صوتی و تصویري خودآموزبهره •
امـا الزم اسـت    تهیـه شـود،   هاي طوالنی مـدت آموزشی مشخصی براي برگزاري دوره هر چند ضرورت دارد تقویم  
به نوآموزان  GISدر جهت انتقال موثر دانش . کاربران ارائه گرددههاي اولیه، اما اساسی، در طول شش الی نه ماه اول بآموزش

  :توجه به موارد زیر ضروري است

  ،هاي آموزشی در میان کاربرانایجاد انگیزه •

  ،و معین بندي طول دوره به مقاطع متفاوتتقسیم •

  ،ر ازکیفیت آموزش در بین کاربرانارزیابی مستم •

  ،ریزي شده در مواد آموزشی موثرهایجاد تعادل برنام •



  .هاي اولیه مالیتامین هزینه •
هایی را واگذار ها در جهت تنظیم امور مسئولیتباید کلیه کاربران عالقمند را مشارکت داد و به آن GISدر هر طرح   

-اد کاربران سازمان خود اعتماد میکارفرمایانی که به استعد .ندطور فعال سهیم باشهبنمود تا در انتخاب و نحوه اجراي پروژه ها 

، GISدر اجراي یـک پـروژه    ،از این رو. شوندهاي کمتري را متحمل میر برخورد با مشکالت احتمالی آسیبنمایند، معموال د
ـ . ها را در رفع نیازهاي سازمانی مداخله دهدآنکارفرما باید به نقطه نظرها، مسائل و پیشنهادات کاربران توجه نموده و  طـور  هب

انـدازي  بران از اهم ارکان موفقیت در راهاحساس مشترك از دیدگاه مالکیت سیستم در بین کارفرمایان، متخصصان و کار ،حتم
  .گرددمحسوب می هاي موفقبرنامه

  هاي مکانیتحلیل 6-2

 GISترین عاملی که سیستم مهم. هاي تحلیلی آن نهفته استتدر قابلی GISثابت شده است که توان هر سیستم 
، در GISها به محیط اگرچه تغذیۀ داده. شده در آن استرا از سایر سیستم هاي اطالعاتی متمایز می سازد، توابع مکانی تعبیه 

از طریق . هاي مکانی استتحلیلاستخراج اطالعات از طریق اعمال  آن ، اما هدف اساسیبر استکل، بسیار وقت گیر و هزینه
هاي اطالعاتی آمده در پایگاهجغرافیایی و توصیفی غیرمکانی گردهاي اص موجود در سیستم، می توان دادهبه کارگیري توابع خ

هر تحلیل مکانی مناسب می تواند به عنـوان کلیـدي در   . را تحلیل کرد و به سؤاالت مطرح شده دربارة دنیاي واقعی پاسخ داد
در کل، هدف نهـائی هـر نـوع تحلیـل مکـانی اسـتخراج و       . یدن به اهداف هر تحقیق پیشرفته کاربردي به شمار رودروند رس

افـزار  ژه در محـیط نـرم   هاي انبوه ذخیره شده در پایگاه اطالعات است که با اعمال توابع ویاستحصال اطالعات دقیق تر از داده

ArcGIS هاي مکانی تحلیل. طقی بهره بردگیري بهتر و منتوان به منظور تصمیممی از اطالعات حاصله. گرددامکان پذیر می
-هاي توصیفی گرفته تا مـدل ذخیره شده در یک فیلد جدول داده محاسبه مقادیر :شامل اعمال عملیات محاسباتی متنوع مانند

بعدي در اختیار کاربران فنآوري هان آب در روي یک مدل ناهمواري سسازي هاي پیچیده چند منظوره نظیر محاسبه مقادیر جری
GIS محیط نرمدر ویژه به هاي واقعیابع خاص بر روي دادهواجراي تبا  ،هاي مکانیتحلیلموضوع به دلیل اهمیت . باشدمی-

  .تدریس گرددآموزشی هاي جزئیات مرتبط در کالس، باید ArcGISافزار 
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. توان انجام دادز این فنآوري  چه کارهایی میاین بوده که با استفاده ا GISزمینه  همواره یکی از سئواالت اصلی در
بنابراین در فرآیند طراحی و تولید انواع نقشه، . کشی تلقی گردیده بودتنها یک سیستم خودکار نقشه GISدر این راستا، در اوایل، 

بـه عنـوان یـک عنصـر      GISدر چند گذشته، . د خورده استکشی پیوناي با کارتوگرافی و نقشهصورت گستردههاین سیستم ب

، مسئوالن و حتی هاي مدیریتی اداري در اختیار متخصصانسازگار گشته و در حمایت از سیستمکلیدي با تکنولوژي اطالعاتی 

ها آنرا ا که بعضینماید، چرها متفاوت میبراي اشخاص و سازمان GISهنوز مفاهیم کاربردي  ،اما .گرفته استمردم عادي  قرار
ناصر داخلی سیستم و ایجـاد  بعضی دیگر برقراري ارتباط بین ع. دانندافزارها مترادف میافزارها و نرمکارگیري سختهصرفا با ب



بـراي   ،گـردد تولیـد نقشـه همـراه مـی    هاي کارتوگرافیک که با جنبه. سازندفهوم کاربرد مطرح میهاي اطالعاتی را به مپایگاه
و جغرافیایی بـا هـدف    هاي مکانی براي اغلب محققان علوم زمیناما، انجام تحلیل. ارتوگرافی هدف نهایی استمتخصصان ک
از طرفی، ایجاد ارتباط بـین قلمروهـاي علمـی    . شودعنوان کاربرد اصیل تلقی میهها و استخراج اطالعات بیشتر بپردازش داده

ـ  سازي نهایی همراه است، میمابین و مدلبررسی روابط فی که با) ریزي شهري و معماريبرنامه مثال(متفاوت  عنـوان  هتوانـد ب
نی، ملی و جهانی از مهمترین المللی هم، حل مشکالت و پاسخگویی به نیازهاي سازماامروزه، در سطح بین. مفهوم گردد کاربرد
ب تکنولـوژي هـاي مجـاور    به همراه اغل GISدلیل ماهوي، فنآوري هاخیرا، ب. گرددتلقی می GISهاي کاربردي فنآوري جنبه
دور، سیستم تعیین موقعیت جهانی، فنآوري اطالعات و ارتباطات کـامال  ازبرداري، کارتوگرافی، فتوگرامتري، سنجشنقشه: نظیر

ینه نظور مدیریت منطقی و بهماي بسیار نزدیک، بهرعت در آیندهبه س GISهمین دلیل، به. خود گرفته استهاصالت کاربردي ب
  .ترین مفهوم کاربردي خود را تجربه خواهد نمودو با هدف توسعه پایدار  اصیل) نیو انسازیرساختاري (بع شهري منا

از . حال مطرح شده استهب تا مسائل شهري هاي کاربردي متعددي در زمینه، جنبهGISبا توجه به ساختار و ماهیت   

  :ه اصلی زیر همواره مورد نظر محققان بوده استمیان موارد کاربردهاي متعدد و متنوع، سه زمین

  ،و ساختارهاي مربوطهشهر هاي مکانی مربوط به کارگیري دادههب •

  ،مراقبت از قلمروهاي محیطی •

  .مدیریت و ساماندهی زیرساختارهاي انسانی •
مطالعه، پـایش و  را مشاهده، شهري هاي ههاي جغرافیایی، عوارض و پدیدتوان مکانمی GISبا استفاده از فنآوري   

نظیر عنوان یک ابزار بیهدر ارتباط قرار گرفته و بمرتبط با شهر هاي دلیل ماهوي با همه عناصر محیطهب GIS. سازي نمودمدل

در . ف کاربردي خود نایل آینداهداه هاي واقعی بهاي اطالعاتی و طراحی مدلبه متخصصان کمک می نماید تا با ایجاد بانک
هاي تولیدي، نحوه استفاده از منابع زمین نیز رفتن ظرفیتتصاعدي جمعیت جوامع بشري و باال دلیل افزایشبه  هاي گذشتهدهه

از  GISبا این اوصاف، فنـآوري  . قلمروهاي محیطی بسیار افزایش یافته است ها بهو از این رهگذر میزان آسیبدگرگون شده 
ـ  می GISبعالوه . گرددمحسوب می هاي شهريقلمروهاي محیطدر جهت مراقبت از  هاي راهبرديمهمترین گزینه -هتوانـد ب

  :توانفنآوي میعنوان مثال از این هب. سازي روابط انسانی نیز نقش ایفا نمایدابزار قابل اعتماد در روند بهینهعنوان یک 

  ،ايدر حد کالن رسانه فرهنگی هايتبادل یافتهدر جهت  •

  ،هاي ژئوپولیتیکیگیريابزاري در جهت تصمیم عنوانهب •

  ،المللیملی و بین وحرونق بخشیدن به امر آموزش در سطبا هدف  •

  ،زیستیهاي جغرافیایی و محیطزمینه ارتقاء سطح دانش بشري در •

  ،تبادالت فرهنگی بین کشورها به زبان صوتی و تصویري  •

  .رتباطاتیهاي اطالعاتی و اژيهمراه تکنولوهمدیریت درون سازمانی در ادارات ملی ب •



  .در قلمروهاي متفاوت ذکرگردیده است GISهاي کاربردي انواع زمینه 2-2 باختصار در جدول شماره. درستی بهره بردهب
  در قلمروهاي متفاوت GISهاي کاربردي انواع زمینه :2-2 جدول شماره

  :عنوان مثالهنوع کاربرد، ب  زمینه و قلمرو کاربرد
  اندازهاماري ساختمان، طراحی مساکن و چشمهري، مدیریت حمل و نقل، معریزي شبرنامه  هاي شهريمحیط

  هااي و بنادر و فرودگاهیابی، ترافیک جادهآدرس  مدیریت شبکه حمل و نقل
العات ، ارزیابی منابع دریایی، حیات وحش، منابع تجدید پذیر، مطمدیریت منابع جنگلی  ساماندهی منابع طبیعی

  شناسیاي و زمینخانهجغرافیایی، مهندسی رود

  طراحی خطوط آب، گاز و فاضالب شهري و تلفن  واگذاري تسهیالت ملی
  هاي تفضیلی روستاییابی صنعتی، کشاورزي، خدمات و طرحیبندي، امالك و مکانمنطقه  آمایش سرزمین

  هاي شهريبندي زلزله، ارزیابی آلودگیکنترل سیالب، پهنه  مدیریت ریسک و بحران
  مکان یابی مناسب جهت استقرار نیروها، استفاده بهینه از عوارض زمین و احداث مواضع دفاعی  نظامیعملیات 

  تهیه مدل ناهمواري زمین، شیب زمین و جهت ناهمواري و   بعديهاي سهطراحی
  بعدي از فضا و اعماق زمینسازي هاي مجازي سهشبیه

-ها به مخاطبان نظیر دانشرآیندهاي محیطی و انتقال موثر آنها و فها و پدیدهتجسم مکان  آموزش مصور و بهنگام
  آموزان و دانشجویان

  

منـابع   حفاظـت و توسـعه   ،ریزي برنامه و با هدفشهري مدیریت منابع  در جهت عنوان موثرترین ابزارهتواند بمی GISامروزه،   
در مباحـث شـهري   هاي زیادي از انواع کاربردها در مثال ،یعدر یک گستره وس  .)1380 سرخوش،(د ده را یاري  گیرندگان تصمیمانسانی 

  :قابل ذکر است GISمحیط 
o هـاي قطعـات، مـدیریت    تبط مانند مالکیت و تعیـین محـدوده  هاي مرهاي آن بر اساس انواع فعالیتزمین و ویژگی

 .)1380 قربانی،(ها ا و سرمایههدارایی

o  1381 ،فر صابري( ايهاي محلی و منطقهادي در مقیاسروستایی و توسعه اقتص -هاي شهري ریزيبرنامه.( 

o ها، اتوبانرق، تلفن، پست، راه آهن، فرودگاهآب، ب: ریزي، مدیریت و طراحی عملیات انواع تسهیالت ملی نظیربرنامه-

 ).(Nyerges and  Dueker 1988ها، حمل و نقل و خدمات اورژانسی 

o زمین و کاربري اراضیهاي پوششد نقشهو منابع وحش، ایجا شهري زیستمدیریت محیط. 

o هاي سیاسی و اداريکنترل محدوده. 

o ریزي خدمات ویژه و مدیریت ریسک و بحرانبرنامه. 

o هاي تجاريفروشی و تعیین محدودهریابی در زمینه توسعه صنایع خردهبازا. 

o یتورینگ بهنگامریزي منابع طبیعی، کنترل و مدیریت پوشش گیاهی و منابع آب از طریق مانبرنامه.  
o هاي دموگرافیکارائه سرویس هاي آموزشی و خدمات اجتماعی از طریق تجزیه و تحلیل. 



  جمع بندي 8-2

توان آنرا با هگردد، که شاید بتلقی می جدید هاين خبر قرن گذشته در زمینه فنآوريبزرگتری GISشک مقوله بدون
هاي برقراري ارتباطات با سایر فنآورياین تکنولوژي با رشد سریع خود و با. اختراع اولین ماشین چاپ و یا خط تلفن مقایسه نمود

عنوان  هب GISدر حال حاضر،  .نمایدمتعددي را دنبال میکاربردي منظوره گردیده است، که اهداف مجاور تبدیل به صنعتی چند

به همـین  . شناخته شده استشهري قلمروهاي  بندي، بازیابی و تحلیل اطالعات ازسازي، طبقهنیرومند در جهت ذخیرهابزاري 
 هاي طبیعـی و محیطریزي ، ارائه خدمات مدیریتی، برنامهيشهرمطالعات  در متنوع، مثالدلیل، در طیف وسیعی از کاربردهاي 

زیرنبائی  اما نباید فراموش نمود که در روند فراگیري و کاربرد. شودکار گرفته میهب اقتصادي و نظامیهاي کالن سیاستگذاري
وظایف  و GISدهنده فنآوري عناصر تشکیلبایستی با ریز شهري میبرنامه این فنآوري جدید به طور حتم، هر کاربر و محقق

  .مربوطه آشنا گردد

  

   



  : فصل دو سئواالت
  است؟ نموده ایجاب جغرافیا علم با ارتباط در را خاصی هاينگرش چه GISظهور )1
  است؟ نموده متفاوت مشابه هايسیستم بقیه از را GIS فناوري امتیازاتی چه )2

  .نمائید ذکر راGIS  با مرتبط هايسیستم )3

  نمود؟ GISتوان وارد محیط هایی را میچه نوع داده GPSگیري از یک دستگاه بهرهبا  )4

وارد نمود، جه  GISکاغذي را به محیط  در فرمت خواهید یک نقشه شهرياختصار مطرح سازید اگر شما بهبه )5
  حلی را باید انجام دهید؟مرا

  .را به اختصار شرح دهید ArcGISافزار نرم ArcMapوظایف محیط  )6
  .هاي جغرافیائی را ذکر کنیدهدر مدیریت داد ArcCatalogنقش محیط  )7
  چیست؟ GISدر ساختار نیروهاي انسانی وظایف یک کاربر عالقمند به فراگیري فنآوري  )8
  .نی را ذکر کنیددر ساختار نیروهاي انسا انرسالت مشاور )9

  .ریزي شهري قید کنیدته و انواع آنرا در مباحث برنامهمکانی را مطرح ساخ هايمفهوم تحلیل )10

 

  :براي مطالعه منابع تکمیلی

  .سمت. سیستم اطالعات جغرافیایی )1376(کیا، حسن ترجمه طاهر -بارو .ام.پی )1
  .تشارات دانشگاه شمالان. ايپایه و مفاهیم ArcGISخودآموز  )1384( دژ، امید تیتی )2
-در برنامـه  ARC/INFOبا اسـتفاده از   GISکاربرد  )1378(ین و فرجی سبکبار، حسنعلی حسنژاد، سیدثنایی )3

  .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ايریزي شهري و منطقه
  .انتشارات عابد، تهران. ArcGISراهنماي کاربردي ) 1387(سجري، سارا  )4
هـاي اطالعـات جغرافیـایی،    زیسـت بـا سـامانه   ریزي محیطارزیابی و برنامه )1380(مکاران مخدوم، مجید و ه )5

  .انتشارات دانشگاه تهران
 
 

1) Chrisman, N.R. (1997) Exploring Geographic Information Systems. New 
York: Wiley. 

2) Clarke, K. (1997) Getting Started with Geographic Information Systems. 
Prentice Hall: Englewood Cliffs. 

3) DeMers, M.N. (1997) Fundamentals of Geographic Information Systems. 
John Wiley & Sons, INC.Brisbane, Australia. 

4) George, B.and P.E. Korte (1997) the GIS Book. Fourth Edition, Onward 
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5) Tomlinson, R.F. (2005) Thinking About GIS: Geographic Information 
System Planning for Managers. ESRI Press. 

 

  
  
  
  
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ::چکیده

- افزاي و نرمهاي سختفقط بر جنبهGIS  و کاربران مندبسیاري از افراد عالقه 

ها دادهانواع آوري و ورود کنند و کمتر به فرآیندهاي جمعافزاري این فنآوري تمرکز می

تر گیرتوقبر و هزینه بسیارها ورود دادهاثبات رسیده است که اما، در عمل به. اندیشندمی

معموال  GISهاي ۀ پروژهبودجهفتاد درصد از بیش از باشد، و  وظایف مرتبط می از بقیه
ابتدا ، فصل جاريبه همین دلیل در  .گرددهاي مورد نیاز صرف میدر زمینه مدیریت داده

هاي اطالعاتی پایگاهاهمیت  ،سپس .شودئه میارا GIS به محیط هادادهانواع نحوه ورود 

روشهاي کارتوگرافیگی مدرن بر اساس  خروجیهاي مدلدر نهایت خصوصیات طرح و م
  .تشریح خواهد شد GISدر محیط 

  مقدمه 1-3

و خروج اطالعات در محدوده یک سیستم  ، تحلیلهاپروسه ورود داده عنوانهرا ب GISتوان در یک نگاه ساده، می
پنج مرحله باید به ) اصطالح کاربرديیا به(عملی  GISر فرآیند برخی از متخصصان معتقد هستند که د. کامپیوتري تصور نمود

عرضه هدفمند هاي مکانی و هاي اطالعاتی، اعمال تحلیلایگاهایجاد پ ها،داده) ویراستاري(مدیریت  ،ورود انواع مشاهدات: اصلی

نظیر مشاهدات (شوند وارد می GISحیط هایی که به مدر روي دادهاز این نقطه نظر، ). 1384رسولی، (نتایج نهائی استناد نمود 
صورت گرفته، در ) هاي فرسودهبافت و یا ترافیکبررسی (ها بعضی از تجزیه و تحلیل) هاي شهرياز محیط آوري شدهجمع

صورت به 3-1شکل شماره . شودنمایش داده می )جمعیت یا تراکم شهري بنديهاي منطقهنظیر نقشه( حاصله نهایت اطالعات
  .دهدنشان میرا GIS  وظایف اصلی فنآوري، شماتیک



  
  GIS  وظایف اصلی فنآوري :3-1شکل شماره 

-هب GISاین دیدگاه، قابل تامین هستند و از  ، از منابع مختلفشوندوارد می GISمحیط به هایی که دادهمعموالً 
منابع . نمایدهاي متفاوت عمل میدر قالب في مختلهادادهانواع نمودن تبدیل، هماهنگ و مجتمعورود، عنوان ابزاري در جهت 

 میرقوهاي فایلحتی هاي آنالوگ و اي و سایر دادههاي هوائی، تصاویر ماهوارههاي کاغذي، عکسمل نقشهشا GISورودي در 
مدیریت ظور منفلذا به. خاص خود را دارا هستند هاي ساختاريها، ویژگیدادهاین نوع هر کدام از . هستند هاي مختلفدر فرمت

  .ا مورد توجه قرار گیردهقالب بندي آن و ماهیت ،عملیاتی باید ساختارقبل از هر نوع  يهادادهچنین اصولی 

  ماهیت عوارض جغرافیایی 2-3

-می اطالق مشخص، جغرافیایی مکان یک در واقعی دنیاي از شده مشاهده داده از گونه هر بهعارضه جغرافیائی  واژه  

 ،شوندمیطراحی  بعديدو در فضاي هانقشه اغلب. کرد سازيمدلر و البته تصو بعديسه یا دو صورته ب توانمی را فضا. شود
دو  هايمدل توسططور کامل هب توانمیهن را کوهستانی مناطق یا و هاي زیرزمینیسطح ایستابی در سفره موقعیت حالیکه در

 در با را هاپدیده موقعیت صورت مجازيبه توانمیبعدي سه اي طراحیهروشبه استناد  با GISدر محیط . داد نمایشبعدي 

 با را اشیاء ،توانمشخص می جغرافیایی مکان یک چهارچوب در ،در مجموع. نمود تجسم مربوطه ارتفاعات و اعماق نظرداشتن
  :دادنمایش  زیر عوارض از استفاده

عالئم ، که با استفاده از مدرسه یا وباب مسجد  یک مثال ،باشدمیدر فضا  واحد موقعیت یک دهندهنشان هر نقطه - نقاط
توان این هگردد که ناط براي نمایش عوارضی استفاده میمعموال از نق. اندقابل نمایش هاي شهريدر نقشه کارتوگرافیکی



ی توان براي نمایش دادن در کل، از نقاط م). هاي برقاز قبیل موقعیت چاهها و دکل(داد عوارض را با خطوط و سطحی نمایش 
  ).3-3شکل شماره (حت نیستند ده نمود که داراي امتداد و مساعوارضی استفا

 ، در واقع،گذاريلوله مسیرهاي و یا هاجاده طور مثال،هب. هستند یکسانی هايویژگی با نقاط دهندهنشان خطوط - خطوط

سطح هستند، از قبیل  بنابراین، خطوط داراي طول بوده اما فاقد. باشندض خیلی باریک و بسیار کم عرضی میدهنده عوارنمایش
ارزش منحنی میزان نوعی خط هم در روي نقشه توپوگرافی هر. گردددر روي نقشه توپوگرافی طراحی می هایی کهمنحنی میزان

هاي مختلف از قبیل توان براي نمایش پدیدهارزش میماز خطوط ه. باشد که ارزش عددي آن در تمام نقاط یکسان استمی
 نی نیز استفاده کردزمیهاي آب زیرو یا سطح ایستابی سفره هاي هوا در محیط هاي شهريآالینده کم آلودگیمیزان بارندگی، ترا

  ).3-2 شکل شماره(

  
  ینکارتز در یک سیستم مختصات هامحدوده و نقاط، خطوط :نظیر برداري انواع عوارض جغرافیایینمایش  3-2شکل شماره 

نمایش  دوبعديصورت هب ضلعیچند یک داخل در همگونی فضایی محدوده یک ها،که در واقع توسط آن نواحییا  - هامحدوده
که توسط چندضلعی هاي  خود سیاسی هايمحدوده در خصوصهب کشورتمامیت یک  یا و جنگلی محدوده مانند .شودداده می

یا ها و ها و شهرستاندهنده شکل و موقعیت عوارضی از قبیل استاناند نمایشتواین عوارض می. شوداي نشان داده میبسته
یا (ها با محدوده محدوده شهرستان مرند و شهرهاي واقع در آن 3-3مثال توسط شکل شماره  .قطعات زمین مشخصی باشند

  .نمایش داده شده است) خطوط بسته



  
  در محدوده شهرستان مرند) شهرها(ها و محدوده) هارودخانه(، خطی )روستاها(اي هاي نقطهنمایش داده: 3-3شکل شماره 

- اندازه قابل ارزش یک معرف خاص جغرافیایی موقعیت هر در ، کهاست بعديدو فضایی یک محتواي همانا سطح یک -  سطوح

دهنده نشان هاي اقلیمینقشه توسط مقادیر بارش میزانیا  و ارتفاعاتمقادیر  مثال، عنوانبه. باشدمی یکیفیتیا  و یکمیت گیري

ز هاي سنتی سطوح به صورت یکسري ااده از نقشهبا استفضمنا . اي بر روي سطح زمین استهاي عددي نقطهتغییرات ارزش

  ).3-4 شکل شماره( ارزش قابل نمایش هستندخطوط هم



  
  هاهمراه شبکه راهارتفاعی شهر مرند بهتغییرات مقادیر نقشه : .3-4شکل شماره 

 از مقادیرياجسام، مواد و یا ها که از طریق آن است، ايپیوسته بهم نقاط و خطوط از سري یک از عبارت شبکه یک: اهشبکه

با  .گیردها صورت میاي مبادالت خودروها و انسانهاي جادهعنوان مثال، توسط شبکهه ب .دنباشمی در حال مبادله اطالعات

روستاها، شهرها با  :مانند عوارض جغرافیاییاي شهرستان مرند را با سایر رابطه شبکه جادهتوان می 3- 5توجه به شکل شماره 
  .نمایش داد هاي ارتفاعیمنحنی میزان داشتن زمینه

  



  
  شهرستان مرندتوپوگرافیک اي در محدوده هاي شبکه جادهنمایش داده: 3-5 شکل شماره

هـا و شـکل   اول، اطالعات گرافیکی که مکـان . انتقال هستند دو نوع از اطالعات اصلی قابل GISاز طریق ، درکل

-، اطالعات توصیفی هستند که خصیصهدوم. دهندضایی مابین پدیده ها را نمایش میهاي جغرافیایی و نحوه ارتباطات فپدیده

هـاي  اي از برچسـب هاي نقطـه ک نقشه براي نمایش گرافیکی پدیدهدر ی. سازندهاي مکانی را ذخیره میهاي مربوط به پدیده

اي کوچک هستند ابعاد نقاط به اندازه. یایی باشدگردد تا مبین وجود یک شئ در یک محل خاص جغرافاي هم استفاده میویژه
اما یک . خواهد بود روستاکننده مکان هندسی، مثال یک بوده و فقط بازگوهده قابل نمایش نکه توسط یک خط و یا یک محدو

ـ گردذکر مساحت مطرح میباشد، که بدونهم با مختصات معینی میهاط متصل بقاي از نخط، مجموعه  GISد و  در محـیط  ن

دهند، که توسـط  ارزشی را نمایش میها توسط خطوط بسته، سطوح هممحدوده ،در نهایت. مورد نظر نیست هااندازه پهناي آن
  .دشویهاي بسته به تصویر کشیده مقوس

هـاي مشخصـی   هاي واقعی، توسط فایـل گرافیکی و توصیفی مربوط به پدیدهطالعات هر دو نوع ا GISدر محیط   
ار در نحوه برقراري ارتباط منطقی بین دو نوع ساخت GISقدرت سیستم . شوندنگهداري می اما مرتبط طور جداگانهه ذخیره و ب

 عتوان مثـال، در محـیط نـرم افـزار    ه ب. هاي جغرافیایی نهفته استهاي فضایی در بین دادهمتفاوت و چگونگی بیان همبستگی
ArcGIS جـدول  یـک  هاي موجود با مشخص نمودن چندین ردیف مشاهده از ایش اطالعات گرافیکی در روي الیهامکان نم

چرا که کاربر با ارجـاع   تواند حالت معکوسی هم داشته باشد،ته این ارتباط میالب. پذیر استاي مربوط به آن الیه امکانخصیصه
ر منظـو بـه . اي مربوطه را احضار نمایدهاي خصیصهواند مشاهدات معادل در جدول دادهتهاي معینی در روي نقشه میدیدهبه پ



ت بایـد تمهیـدا   GISدر هر سیستم ) جداول(و توصیفی ) هانقشه(هاي جغرافیایی گرافیکی دسترسی موثر و نمایش دقیق داده
  ).3-6شکل شماره (ا باشد مهیمورد نیاز 

  
 ArcGISافزار در محیط نرم شهرستان مرند روستاهاي نمایش اطالعات گرافیکی و توصیفی: 3-6 کل شمارهش

ایجاد دارند و در طول زمان هستند که بر روي سطح زمین و یا در نزدیکی آن وجود متغییرهاي یایی، فعوارض جغرادر واقع 
توانند ناشی از و یا می) ها و پوشش گیاهیرودخانهمانند ( آیندود وجهصورت طبیعی بتوانند بهعوارض می .کنندو یا تغییر می

ها توسط نقشه). هاها، خطوط انتقال آب و برق و ساختمانمثل جاده(بوده باشند هاي شهري در محیطساخت و سازهاي انسانی 
ها و گیري از عالئم، برچسببا بهرهسازي نموده و ها مدلفاده از نقاط، خطوط، سطوح و شبکهتوان دنیاي واقعی را با استمی

 با را واقعی دنیاي از مکانی هايمدل توانمی GIS طریق از .هاي عوارض جغرافیایی را نمایش دادهاي کمکی ویژگینوشته

 یک در را ايشی توانندمی و بوده فضایی بعد یک داراي ،کدامهر  اصلی اجزاي. کرد طراحی آن سازنده اجزاء کارگیريهب
 و ماهیت که دارد نیز اطالعاتی بعد یک گرافیگی جزء هر ،البته .دهند نمایشبعدي صورت سههب جغرافیایی خاص عیتموق

 و بررسی بنابراین،. گرددمی خاصی توجه نیز زمان بعد به GIS فنآوري در، حاضر حال در. داردمی مشخص را اشیاء صفات
- باید اذعان داشت به. شده است پذیرامکاندر قلمروهاي جغرافیایی  زمان طول رد هاپدیده و اشیاء شرایط و حاالت گیرياندازه

 پروژه در هر .باشدعات مکانی نیز بسیار با اهمیت میهاي ساختاري اطالغیر از شکل و نحوه نمایش عوارض جغرافیایی، مدل
GIS  هر کدام از عوارض نیز  مختصات. دگردشناسه کدگذاري شده قابل تشخیص میهر کدام از عوارض زمینی از طریق یک



از عالئم گرافیکی  حال با استفاده. شودنگهداري می GISها در محیط اي با توجه به ماهیت آنهاي جداگانهتوسط لیست
عنوان مثال، هب. ها و صفات مربوط به هر کدام از عوارض جغرافیایی قابل نمایش استهاي نرم افزاري، ویژگیموجود در محیط

هاي اي نمایش موثر انواع مختلف پدیدهبر. هاي متنوع قابل ترسیم خواهند بودتوسط خطوطی با پهنا، رنگ و برچسبها جاده

  ).توجه گردد 3-7 شمارهبه ( شودرفته میهاي آبی و سبز بهره گها از عالئم ویژه و رنگها و جنگلطبیعی نظیر رودخانه

  
  رندنقشه تراکم جمعیت شهر م: 3-7شکل شماره 

          هادادهورود و  اخذ هايروش 3-3

  یادآور باید. باشد سیستم درون به هادادهانواع  واردکردن نحوه ايپروژه هر شروع در اصلیمشکالت  از یکی شاید  
 هیچ هاآن بدون که چرا است، هاداده پایگاه ایجاد منظور به GISبه محیط  خام هايدادهاخذ و ورود  نیازمند محققی هر کهشد 

 اطالعاتی هايپایگاه تشکیل و هاداده اخذ که هستند باور این بر متخصصان اغلب .بود دخواهنهپذیر تحلیلی امکان عملیات

 در موفقعیت عدم. گرددمحسوب می GIS پروژه هر قسمت ترینپرهزینه نهایت در و گیرترین وقت فرساترین، طاقت مرتبط
 GISپروژه  هر در توفیق عدم به منجر مناسب پایگاه نوع تشخیص و باال، دقت بودن اراد با کافی، هايداده آوريجمع نحوه
 براي هاآن کسب که ،باشندمی مکانی اطالعات اول، نوع .هستند نیاز مورد خاص داده نوع دو شروع، براي معموال، .شودمی
 هايویژگی جغرافیایی، اشیاء موقعیت به مربوط مشخصات: شامل ، کهگرددمی محسوب ضروریات از جغرافیایی هايمدل ایجاد

 ذاتی صفات و هاویژگی شامل و دارند مکانیغیر ماهیت اطالعات، دوم نوع. باشدمی هاآن لوژیکتوپو هايهمبستگی و هندسی



 موجود هايهمبستگی و هاآن شکل ها،مکان به مرتبط اطالعات به ،GIS محیط در .هستند مکانی اطالعات با ارتباط دراشیاء 
 هايداده – گردندمی ذخیره توپولوژیک روابط ایجاد و مختصات هايسیستم توسط همواره که -  جغرافیایی هايپدیده بین

  .گرددمعمول اشاره می هايروشدر ذیل به برخی از . شودمی اطالق مکانی

  دستی هايروش 3- 3- 1

 توسط به ،حالت این در. گردد محسوب هاروش ترینحتشاید را) سنتی حالت( دستی روش به هاداده نمودن وارد  
نموده و در جداولی خاصی تحت  سیستم وارد راها و سایر داده نقاط جغرافیایی مختصات توانمی کامپیوتر ماوس و کلید صفحه

بط تصور هاي مکانی مرتو دادهپایگاه اطالعاتی را متشکل از   GISمحیطاگر  .ذخیره کرد 54عنوان جدول مشاهدات خاص
توان از افزاري میسر نباشد، میافزاري و یا سختهاي نرمها از سایر محیطرت در مواقعی که امکان ورود دادهنمائیم، در این صو

همچنین، امکان . را تولید و ویراستاري نمود) خصیصه اي(هاي توصیفی دادهراحتی ه ب يافزارنرمهر طریق جداول ارتباطی 
-هب. وجود دارد خاصاز ابزارهاي بعضی بکارگیري با ) گرافیکی یا مکانی(هاي جغرافیائی و ویراستاري داده سازيبهنگامتولید، 

  . ها  استناد نمودهاي مکانی به آنمرتبط و در فرآیند اعمال تحلیل اطالعاتهاي تولید شده را به سایر توان دادهمیعالوه 
 فرمـت  در هـاي شـوند، نظیـر الیـه   هاي مکانی ساخته میمنابع داده هایی که بر اساسکلیه الیهگردد که یادآور می

Shapfileدر یک الیـه داراي یـک    عارضههر . باشندنیز میاي داراي جداول خصیصه بوده و هاي جغرافیایی ، حاوي موقعیت
به محض . استدهنده یک ارزش مخصوص لد در یک جدول صفات نشاناما هر فی. رکورد واحد در جدول صفات مربوطه است

توانید به جدول صـفات از طریـق   شود، شما میگونه به یک دیدگاه اضافه میهاي مکانی و یا جدولاینکه یک الیه داراي داده

ها تیک روابط بین الیهطور اتومابه  ArcViewنرم افزاربه عنوان مثال، . دسترسی داشته باشید Open Theme Tableگزینه 
هاي خود را وارد سیسـتم  طور جداگانه دادههخواهید داشت که بهن يشما نیاز ،بنابراین. کندبرقرار می و جدول صفات مربوطه را

  :داراي مشخصات زیر باشد تواندتوصیفی می هر جدول. نمائید
a( هستند هادهنده نوع منابع داده ها از قبیل نقاط، خطوط و پلیگوننشانکه  - 55فیلدهاي شکل.  

b( انیکه یک الیه با استفاده از فایلهاي زم - 56فیلدهاي ژئومتريARC/INFO  ،ساخته  يفیلدچنین ایجاد شود
  .شودمی

c( هر پدیده اي که در محیط  - 57فیلدهاي شناساییARC/INFO   ایجاد گردد، داراي دو ستون  است که معرف
  .شوندشناخته می Coverage_IDو  _Coverageکدهاي ویژه می باشد، که با شناسه هاي 

d(  هر الیه طراحی شده در محیط اتوکد در محیط دیدگاه مربوطه داراي جدولی خواهد بـود   - 58محتواییفیلدهاي

هایی نظیر رنگ، نوع و ضخامت خط به همـراه فایـل   ویژگی. باشدخیره کننده مشخصات محتوایی آن میکه ذ

                                                
Event Tables١   
 55 Shape fields  

56 Geometry fields  
57 Identification fields  



-مربوط به پدیدهي اطالعات توصیفی این نوع جداول حاو. نمایش داده خواهد شد ArcViewاتوکد در محیط 

 .باشد، بیانگر مشخصات پدیده مربوطه میدر هر جدولی یک رکورد واحد ،بنابراین .ها هستندهاي موجود در الیه

e(  ضمنا در محیطArcGIS فیلدلهاي اطالعاتی نظیر :FID  ،ID Object  ،Shape طور اتومـاتیکی  هو غیره ب

عاتی بر اساس نیاز قابـل  سایر فیلدهاي اطال. گرددد میغرافیائی و تعریف کاربر ایجابر اساس ماهیت عوارض ج
فی شهرستان مرند بـراي  و توصی) مکانی(هاي اطالعات گرافیگی الیه 3-7 توسط شکل شماره. باشدتعریف می

 .نمایش داده شده است ArcGISشناسی در محیط نرم افزار هاي زمیناي روستاها و محدودهعوارض نقطه

  
  شناسی و روستاهاي شهرستان مرندهاي زمیناز الیه یش اطالعات گرافیکی و توصیفینما: 3-7 شکل شماره

 ArcGISافزار محیط نرمدر به همراه فیلدهاي اطالعاتی  
  

  

  رقومگر توسطهاداده ورود 3- 3- 2

 یمخصوص کلیدهاي با دستگاه شبیه به ماوس یک و حساس اتوماتیک میز یک به مجهز ابزاري رقومگر هر اصل در  

 این توسط. شودمی استفاده آنها جغرافیایی دقیق مختصات نمودن متمایز با مکانی هايپدیده موقعیت ضبط جهت درکه  ت،اس
 هاي اطالعاتیایجاد بانک جهت GIS محیط به هامحدوده و خطوط نقاط، صورتهب نقشه روي در موجود هايپدیده دستگاه

                                                                                                                                       
58  Entity fields 



 تهیه جهت در متد ترینمعمول عنوانهب هاي گذشته،طی سال ،ت زیادزحم و ودنگیر بوقت رغمیعل روش، این. شوندمی منتقل
همراه مراحل تثبیت هنمایشگر یک دستگاه رقومگري ب 3- 8 شماره شکل .گردیده است محسوب GIS دنیاي در نیاز مورد منابع

  .و تطبیق سیستم مختصات زمینی است

  
  یت و تطبیق سیستم مختصات زمیناه مراحل تثبیهمرهیک دستگاه رقومگري بطرح  :3-8 شمارهشکل 

  هاي کاغذيکردن نقشهفرآیند اسکن 3- 3- 3

شناسی و یا کاربري اراضی هاي توپوگرافی، زمیندر مواقعی که داراي مستندات جغرافیائی کاغذي از قبیل نقشه
وکتورایز یا برداري نمودن عوارض  -کنافزاري به فرآیند اسنرم –افزاري توانید به روش نیمه سختمنطقه خاصی هستید، می

هاي رقومی نیستند و در فرمت GISهاي در خیلی از موارد، منابع مورد نیاز در پروژه. اي، خطی و محدوده ها استناد کنیدنقطه

تبدیل  GIS یندهايآقبول در فرهاي قابلها به فرمتبنابراین، باید این نقشه. اندهاي آنالوگ تهیه شدهصورت نقشهاغلب به
- گفته می "اسکنر"سازد اهی که این کار را امکان پذیر میکردن میسر شده و به دستگاز طریق فناوري اسکنعمل این . شوند

-ها و حتی عکسدر واقع اسکنر دستگاهی است الکترونیکی که به وسیلۀ آن امکان ورود اطالعات موجود در روي نقشه. شود

. بهره برد انواع اسکنرهاتوان از میآوري اطالعات با توجه به نیاز و هدف جمع. گرددکن میی به داخل کامپیوتر ممهاي هوای
وسط که معموال ت(ایستا در ابعاد بزرگ  راسکنمنظور انتقال عوارض موجود روي یک نقشه توپوگرافی در اندازه بزرگ به یک به

و  A0هایی به ابعاد توان اطالعات موجود در نقشهها میده از آنشوند و با استفاه میکار گرفتاي بهها و مراکز حرفهسازمان
  ).3-9 شکل شماره( را به کامپیوتر منتقل نمود تراندازه بزرگ



  
  WideImageافزار نرمشده در محیط سراي شهرستان مرند اسکنبخشی از نقشه منطقه کشک :3-9 شکل شماره

- یکی از نرم WideImageافزار نرم. باشدزار تخصصی نیاز میاففرآیند اسکن به یک نرم اصوال، براي اجراي

نموده تنظیم توان محیط آنرا بر اساس شرایط مطلوب افزار مربوطه میافزارهاي تخصصی در این زمینه است، که بعد از تعبیه نرم
استفاده و  Aoد از اسکنر از نوع توانیذي به حالت رقومی شما میهاي کاغبه منظور تبدیل نقشه .را اسکن کردو نقشه مورد نظر 

و  tiff   ،*.jpg.*:هاي مختلف مانندشدن فایلهاي رقومی در یکی از فرمتبا تعریف ابعاد، میزان تفکیک مکانی و محل ذخیره
*.gif 59مانند افزارهايسپس، در محیط نرم .اقدام نمائید تخصصیافزاري در یک محیط نرمR2V   و یاArcScan رض عوا

را به فرم ) سراي شهرستان مرندمثال نقشه کاغذي منطقه کشک(موجود در نقشه خاصی ) هاينقاط، خطوط و پلیگون(گرافیگی 

-نرمرا ذخیره و بعد از انتقال به محیط  Shp.*شده برداري در فرمت هاي رقومیتوانید دادهشما میالبته . رقومی وکتورایز کنید

  .نمائیدتحلیل را مربوطه اطالعات ArcView  و یا ArcGIS هايافزار

  موجود رقومی منابعاستفاده از  3- 3- 4

 محیط در ها،سازمان از بعضی توسط قبال آنها جغرافیایی موقعیت همراهبه مکانی اطالعات از بعضی است ممکن  

 کههستند  هايفایل ز، آن دسته ااول. ذکرند قابل هاداده از نوع سه رابطه این در. باشد شده ایجاد رقومی، صورته ب کامپیوتر
- و در مواردي میکرو DXFهاي گرافیکی اتوکد در فرمت مانند فایل .اندشده ایجاد اتوماتیک کارتوگرافی هايروش توسط قبال

هاي رقومی مورد قبول تازگی، فایلهب. اندبرداري تصحیح و توزیع شدهکه معموال توسط سازمان نقشه DGNاستیشن در فرمت 
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GIS در مواردي،. هایی وجود داردده است که امکان تبدیل چنین دادهعرضه شهاي مختلف ازمانی در مقیاسدر فرمت س 
 ،مثال عنوانبه. گیرندمی قرارمورد استفاده  جغرافیایی خاص مکان یک با ارتباط در هاداده شناسایی منظور به نیز مکانی کدهاي
 از قبل محققان، حالت، هر در. برداري هستندقابل بهره خاص هايآدرس اب ارتباط در که کرد اشاره پستی کدهاي به توانمی

 نهایی اهداف و نیاز مورد مدل ساختار به توجه با -هاي آنرو در را هاییتصرف و دخل است ممکن ،یهایداده چنین با کار شروع
هاي لتی و بخش خصوصی دادههاي دواغلب سازمان چند سال گذشته،در  .)(Tomlinson, et. 1976 نمایند اعمال -

و  ArcView افزارهاينرم در محیطبا سرعت زیاد امروزه، . نموده اند گرافیکی خود را در فرمت اتوکد تولید و نگهداري
ArcGIS هاي اطالعاتی با استفاده از این منابع وجود داردامکان تبدیل، تغییر و ایجاد پایگاه.   

  دورازحاصله از سنجشتصاویر  3- 3- 5

 تصاویر پردازش مکانیسم واسطههفنآوري سنجش از دور و ب طریق از رقومی اطالعات اصلی منابع از عظیمی حجم  
 در هاماهواره و عکاس هواپیماهاي قبیل از مختلف هايسنجنده توسط است ممکن حاصله، تصاویر. آیندمی حاصل رقومی
  . باشد شده تهیه مختلف، ارتفاعی سطوح

 
 مفروش شده بر روي مدل ناهمواري 5ماهواره لندست  +ETMسنجنده اي شهر تبریزماهواره تصویر :3-10 شماره شکل

 دنیاي از تصاویر نوع این که تفاوت این با ،هستند اسکنرها توسط آمده فراهم هايداده شبیه هاداده نوع این ،اصل در

 فرآیند توسط شده تولیدرقومی،  هايداده. )3-10اره شکل شم( اندشده تهیه هاي مختلف الکترومغناطیسیو در طیف واقعی
 ساختاردر  هايمدل توسط راحتیهب هاداده نوع این ،بنابراین .شوندده میدا مطابقت واقعی دنیايبا  مشاهده با تصویر، پردازش

  ).1387رسولی، ( هستند مدیریتقابل  GIS محیط در درختیشاخه و رستري

  جهانی موقعیت تعیین سیستم 3- 3- 6



 و زمان از لحظه هر در که گردیده ایجاد امکان این امروزه، فضایی ارتباطات نحوه در حاصله هايپیشرفت بر توجه با  
 .)1379 ،مسگري( آورد فراهم رقومی صورتهب را نیاز مورد اطالعات و نموده تعیین را دقیق هايموقعیت دنیا جاي هر در

 نظیر متحرك اشیاء ویژهه ب – مختلف هايپدیدههاي جغرافیایی و سیار دقیق مکانب تعیین موقعیت جهت در GPS تکنولوژي

ي امکان افزارهاي نرمامروزه، بر اساس پیشرفت .شودمی گرفته کارهب هاجاده مسیر در ها کامیون و هااقیانوس در هاکشتی

توان با بکارگیري می عنوان مثال،به .استفراهم گردیده  GISبه محیط  GPSآوري شده توسط انتقال سریع مشاهدات جمع
 GPSافزار در محیط نرمتبدیل اطالعات مورد نظر را برداشت و با انتقال و مشاهدات زمینی   Garmin eTrexیک دستگاه

Utility افزار را به محیط هر نرم اطالعات رقومیGIS  د نهاي مکانی هدفمهاي اطالعاتی منسجم تحلیلایجاد بانکوارد و با
  ).1388رسولی، (دنبال نمود را 

  مکانیغیر هايدادهورود  3- 3- 7

 خصوصیات این. شوندمی گرفته بکار نیز دیگري هايویژگی از بعضی مکانی، هايداده همراه به GIS محیط در  

 عنوانبه. شوندمی نگهداري هم با منطقی ارتباط در مخصوصی جداول در معموال و کرده توصیف را مکانی هايپدیدهمربوط به 
 در مربوطه شیمیایی کیفیت و آبدهی مقدار عمق، نظیر صفاتی ولی شود،می مشخص نقطه یک وسیلههب چاه یک موقعیت مثال،
 ایجاد نحوه در زیادي هايپیشرفته کامپیوتري تکنولوژي رشد علت به ،در چند سال گذشته. دگردمی درج مرتبط صفات جدول
 هايویژگی و انسانی جوامع آمار از شده اخذ رقومی، حجیم هايداده ترتیب، بدین. است آمده حاصل یرقوم اطالعات هايپایگاه

  .باشدمی تهیه در حال ها،سازمان از خیلی توسط ي جغرافیاییهامکان توصیفی

 رقومی مکانیغیر هايداده سریع تر چه هر تغذیه جهت در محققین به الکترونیکی جدید هاي روش ،حاضر حال در  
 در GIS سیستم خود توسط نیز مکانیغیر اطالعات از توجهی قابل بخش که شد یادآور باید. نمایندمی کمک GIS درون به

 وتر سریع هاسیستم بین برقراري امکان متنوع، اطالعاتی هايسیستم گسترش موازات به. شودمی تولید خاص هايبنديقالب

.  گرددمی محسوب GIS امتیازات مهمترین از متفاوت هايفرمت به اطالعات و هاادهد تبدیل هايروش. است شده ترآسان
ها دادههمراه سایر هتنهایی و یا بسازماندهی نمود و بهافزارهاي اکسل و یا اکسس توان در محیط نرمها را میدادهاغلب این نوع 

 GISافزارهاي توان به محیط یکی از نرمیآوري شده را مت جمعالبته مشاهدا. ه کردها استفاده بهیناز آنهاي بعدي در فرآیند
  .کار گرفتهاي مکانی بهمنتقل و در فرمت برداري ذخیره و در فرآیند تحلیل  ArcGISافزارنرم مثال

  هاي اطالعاتیماهیت بانک 4-3

منظـور  الت مشـخص بـه  اولی توان اعمال سئوا. حداقل داراي دو نوع قابلیت کاربردي بارزي است GISهر سیستم 
اما، هر دو . باشدهاي هدفمند میسازيهاي مکانی با هدف مدلاست و دومی انجام تحلیل هاکسب اطالعات معین از پایگاه داده

 –نسجم سازماندهی شده است صورت مهکه ب) GISبه تعبیري بهتر به مغز سیستم (مورد ذکر شده کامال به پایگاه اطالعاتی 

اطالعاتی  هاياهمیت پایگاه .یافتی هستندهاي اطالعاتی منسجم و سازمانداراي پایگاه GISافزارهاي بسیاري از نرم. اندوابسته
شـوند و داراي  هم طراحـی مـی  هصورت کامال مرتبط به هاي موجود در پایگاه اطالعات، بشود که دادهاز این واقعیت ناشی می



العـاتی معمـوال داراي   نباید فراموش کرد که هـر پایگـاه اط  . باشندانواع اطالعات می لفیق و بازیابیساختاري منسجم جهت ت
از دیدگاه خیلی از متخصصان، مدیریت منطقی اطالعات از . منظور کاربرد خاصی طراحی گشته استاي است که بهمعماري ویژه

  .گرددمحسوب می GISمهمترین عوامل موفقیت هر سیستم 

و بازیافـت   ،سـازي گـردآوري، ذخیـره  تلقی می گردد، چرا کـه   حائز اهمیتبسیار هات مختلف پایگاه اطالعاتی از ج
هاي اخیر با ظهـور تکنولـوژي   اما در دهه. هزینه استبسیار پر اغلبدشوار و  GISهاي نیاز در پروژههاي مورددادهسازماندهی 
 .تري به بازار عرضه شده استهاي کاملو سیستم ستاز حجم مشکالت مربوطه تا حدود زیادي کاسته شده اها مدیریت داده

-گفته می 60آوري شده مرتبط به یک واقعیت و یا هدف مشخصی پایگاه اطالعاتهاي جمعاي از دادهطور کلی، به مجموعهبه

خیـره و  غذیـه، ذ گردد، که از طریـق ت هاي اطالعاتی محسوب مین مجموعه اساس پایگاهوجود ارتباط منطقی در میان ای. شود
 هاي مکانیهر پایگاه اطالعاتی شامل داده .گرددپذیر میهاي کامپیوتري امکاندر محیط م مشاهدات جغرافیائیمدیریت منسج

-مثلث ها، گریدها وها، پیکسلنقاط، خطوط، محدوده عوارض زمین را در قالبها و شکل است که اطالعات مربوط به موقعیت

. نمایدهاي غیرمکانی را نیز نگهداري میهاي مربوط به پدیدهعالوه هر  پایگاه اطالعات ویژگیهب. سازدذخیره می هاي نامنظم
سـایر  هـا، تصـاویر و   اعـداد و ارقـام، نوشـته   ماهیتی عوارض جغرافیائی بوده و در حالـت   اطالعاتشامل ها معموال این ویژگی
در ) یـا خصیصـه اي  (اي توصـیفی  هداده. شوندداري میاي نگهصورت منطقی در جدوال ویژههب مرتبط هستند که خصوصیات
  .شوندمیذخیره ) یا مرتبط( 62و جدوال ارتباطی 61هاي تحت عنوان جدوال خصوصیات پدیدهافزارهاي نرممحیط

د فرآیند تبدیل مشاهدات به فرم الکترونیکی آن در جهت ایجا ArcGIS مانند اياغلب نرم افزارهاي حرفهدر محیط   
افزارهـاي تخصصـی داراي سیسـتم مـدیریت پایگـاه      عالوه اغلب نرمهب. گیردطور اتوماتیک صورت میهي اطالعاتی بهاپایگاه

افـزار  نـرم در واقـع هـر   . نمایـد ها را تضمین مـی ر و ایجاد ارتباط داخلی بین دادهسازي موثهستند که فرآیند ذخیره 63اطالعاتی
-ها به کمک یک مجموعه از برنامهکه جهت دسترسی و سازماندهی دادهاست  يیک ساختار کامپیوترمدیریت پایگاه اطالعاتی 

شود تا تبادالت صورت استاندارد طراحی میهساختار اغلب پایگاه اطالعاتی ب. شودکار گرفته میهب GISدر محیط خاص هاي 

بازیـابی،  کردن، ایجاد تغییـرات، تبـدیالت،   دمنظور واربه عملیاتی ابزارهایی هاساختاراین نوع در . آسانی صورت گیردهها بداده
  .گرددمیها تعبیه ویراستاري و تحلیل داده

مکانی خاص، مانند  و یا موضوع ء،شییک اطالعاتی مربوط به  عناصردر یک نگرش ساده، یک سري از طور کلی هب

را ) هاي پستیمحل زندگی و آدرس موقعیت و(بوطه همراه سایر مشخصات مرهآمار جمعیت مربوط به محدوده خاصی از شهر ب
یـا مـورد   (هاي مربوط به یـک حادثـه   در همچون پایگاه اطالعاتی، داده .عنوان یک پایگاه اطالعاتی در نظر گرفتهتوان بمی

مانند . توان تحت عنوان فیلد در نظر گرفترا هم می یاطالعاتمتغییرهاي عالوه هب. شودعنوان یک رکورد شناخته میهب) خاص
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هـاي عـددي   توانـد شـامل داده  ها میاین داده. هاي متفاوت بوده باشدن افراد، که ممکن است داراي دادهتعداد جمعیت و یا س
هـاي مشـخص در   پایگاهی شناسه ندر همچو. تنظیم گردد ني، تاریخ، زمان و یا بر اساس منطق بولیاراي، نوشتواقعی، رشته

  .شودکلیدي شناخته می عنوان فیلدهبرگیرنده تمامی رکوردها ب

ها شامل رکوردهاي یکنواخت و سري دادهکلیه باید حفظ نماید، براي اینکه هر پایگاه اطالعاتی قابلیت اصلی خود را   
اطالعـات اصـلی را ارائـه     )اتوبوسمثال براي موقعیت جغرافیایی یک ایستگاه (منسجمی باشد که در واقع براي هر مورد خاص 

. سـازد ک نوع اطالعات مشخصی را ذخیره مـی ها یاست داراي چندین فیلد بوده باشد که هر کدام از آن هر رکورد ممکن. دهد
هـا ممکـن اسـت داراي    مربوط به ایسـتگاه عنوان مثال، هر رکورد هب. تعداد و مشخصات فیلدها باید براي هر رکورد ثابت باشد

ممکن است از نقط  محتواي فیلدها. هاي دیگر باشدسایر ویژگیفیلدهایی نظیر اسم، طول و عرض جغرافیایی، نوع و ماهیت و 
ال، عنوان مثهب. ذخیره گردد) نسبی(بندي شده و یا ضریبی اي، طبقهبوده و در حاالت اسمی، رتبهها نیز متنوع نظر مقیاس داده

، نحـوه  امـالك ، قیمت ك منازلپال، شماره شهروندانهایی از قبیل اسم، شماره تلفن شاید ویژگی شهري یک پایگاه اطالعات

ي از توابع ویژه در کاربردي نمودن معماري هر پایگاه اطالعاتی تعدادروند در . بوده باشدنیز و سایر اطالعات دیگر ملکی ثبت 
  :گرددا امکان انجام موارد زیر ممکن میشود که با استفاده از آنهنظر گرفته می

  ،سري از توابع خاصیک  ایجاد و ویراستاري رکوردها با استفاده از •

  ،نمودن گروهی رکوردها با استفاده از پارامترهاي آماريخالصه •

  ،ذخیره شده اعمال عملیات ریاضی بر روي مشاهدات •

  ،ها بر اساس قوانین مشخص و درخواستیانتخاب رکورد •

  ،بهنگام سازي پایگاه اطالعات و افزودن فیلدهاي جدید •

  مستخرج از عملیات پرسشگري، یک پایگاه اطالعاتی و نمایش نتایج مرتبط ساختن محتواي فیلدها در درون •

  .هاي اطالعات متعددي ارتباط منطقی بین انواع پایگاهبرقرار •
خگویی به نیازهاي باید طوري طراحی گردد که توان پاس GISهاي اطالعاتی مورد نظر ها، پایگاهد هر پایگاه دادهمانن  

  :هاي اطالعاتی باید شرایط زیر لحاظ شده باشددر روند طراحی اکثر پایگاه. باشدف را داشته هاي کاربردي مختلکاربران و جنبه

  ،تامین چهارچوب نظري منطقی از کلیات و نیازهاي پایگاه اطالعات در دست تهیه •

 يتعریف دقیق فرآیندهاي مربوط به پایگاه اطالعات مربوطه به نحوي که روابط متقابل بین مشاهدات و متغییرهـا  •
  ،ذخیره شده از طریق عناصر ارتباطی قابل ارزیابی و نمایش گردد

  ،هایی جایگزین با هدف ویراستاري اطالعاتقدرت تشخیص مسائل و خطاهاي احتمالی و اعمال روش •

  ،مربوطهاي غیرنمودن دادههاي اصلی و فیلترقدرت تشخیص داده •

  ،جدید هايندهاي بهنگام سازي جهت ورود دادهامکان اعمال فرآی •



  .هاي مشابهمنظور تامین نیازهاي آتی و توان برقراري ارتباط با سایر سیستمقابلیت گسترش سیستم به •
-رمنکه تا حدودي با توجه به توان دهند اتی مراحلی را مد نظر قرار میمتخصصان در جهت تکمیل هر پایگاه اطالع  

  :صورت گیردتواند میدر سه مرحله اصلی زیر مراحل طراحی . نمایدنظر متفاوت میافزاري و اهداف مورد

a(  در این مرحله بـا  . تافزارهاي مربوطه قابل اجراسافزار و نرمنظري که معموال بدون نیاز به سختطراحی
صورت اهداف ههاي کاربردي و نیاز کاربران نهایی، کلیات طرح مربوط به پایگاه اطالعاتی بتوجه به جنبه

  .گرددنوشتاري بیان می

b( هاحی منطقی که شامل تعریف مشخصات معماري محیط پایگاه اطالعات بوده و اهداف مرحله اول بطر-

سـاختار  در ایـن مرحلـه اغلـب    . گرددافزارهاي مربوطه تعریف میصور توابع معینی به محیط ساختار نرم
ـ و در کل نحوه دسترسی به بخش هانمایهاي، منوها، دستورات زیرمجموعه افـزار  رمهاي مختلف محیط ن

  .گیرداطالعاتی مورد بحث قرار می
c( هاي اساسی ستهمنظور تامین عملی خواافزارهاي بهافزاري و نرماحی فیزیکی که در آن نیازهاي سختطر

ساختار، حافظه، فضاي دیسک سرعت و نحوه دستري به پایگـاه   :طراحان مورد نظر است و مواردي نظیر

 .گرددمیاتی و نحوه نمایش نتایج طراحی اطالع

صورت شماتیکی نشان داده هب 3-11 شمارهشکل هاي اطالعاتی توسط ندهاي اصلی در روند طراحی پایگاهفرآی

  . شده است



  
 GISهاي اطالعاتی فرآیندهاي اصلی در طراحی پایگاه :3-11 شمارهشکل 

احل اولیه طراحی عوامل مندرج در ذیل مـی توانـد سـاختار    اثبات رسیده که در مرهبر اساس تجربه متخصصان امر ب

  :پایگاه اطالعاتی در دست تهیه را کنترل نماید

  ،هاي کاربردي نهاییران در رابطه با جنبهسطح نیازهاي کارب •

تشخیص 
 نیازها

برآورد 
 ملزومات

 طراحي نظري

عملیاتي 
منودن 
پایگاه 
اطالعاتي 

بررسي 
 پیآمدها

طراحي 
 فیزیكي

مطالعه 
 آزمایشي

 تعیني چهارچوب اصلي
 پایگاه اطالعاتياز 

مراحل اصلي در 
روند طراحي 

هاي پایگاه

و  توسعه مدل اصلي
مولفه هاي مورد 
نیاز پایگاه 

تعیني 
فرآیندهاي 
طراحي نقشه 

و 
 اتوماسیون

تعیني منایه 
 اه

و صفحه 
منایش 
 گرافیكي

تعیني 
نیازهاي 
برنامه 

و  نویسي
ماركرونویس

اجياد پایگاه اطالعاتي، 
 حنوه نگهداري

 و مراحل مدیریيت سیستم

آماده منودن طرح 
 پیآمدهاي
 كلي سیستم

جرا و مستند سازي ا
 سیستم

 طراحي و تنظیم حمیط
سخت افزاري و نرم 

 افزاري

تصحیح ایي طرح 
 فیزیكي سیستم

 تعیني حمدوده مطالعه
 آزمایشي و ابعاد آن 

 منایش نتایج و
 بررسي اشكاالت ممكنه

حنوه نگهداري و مراحل 



  ،هاي موجودقابلیت دسترسی و فرمت داده •

  ،نحوه بهنگام نمودن و نگهداري سیستم •

  ،نظر اندازه و وسعت پایگاه اطالعات مورد •

  ،افزاريافزاري و نرمسخت هايتوانمنديبرآورد  •

  ،مهارت افراد متخصصافزایش  •

  ،فنی و علمی سازمان مدیریتی منسجم ساختار •

  .گیرندهسئوالن تصمیمهاي ممیزان بودجه و حمایت •

  :اثر گرددتواند از عوامل زیر مت، سازمان هر پایگاه اطالعاتی میها و توابع عملیاتی تعبیه شدهمنهاي قابلیت
ها به یکی از گردد، چرا که اغلب آنمربوط می GISافزار هاي ذخیره شده در محیط هر نرمعامل اول به ساختار داده  

بـا مـدل بـرداري     ARC/INFO هاي قبلی نرم افزارعنوان مثال، نسخههب. اندرداري و یا رستري تطبیق داده شدههاي بمدل
-ویـژه از نـوع شـاخه   هداراي ساختار رستري، ب SPANSافزار ها در محیط نرمهن، کلیه دادبرخالف آ. داده شده بودند مطابقت

هر دو مدل برداري و رستري را مدیریت می نمایند، اما باید  )ArcGISمانند ( افزارهاهر چند امروزه خیلی از نرم. بودند درختی
، می هاافزارنرماغلب در حال حاضر با توجه به معماري . شنا بودهاي مربوطه آبه ساختار داخلی نهادینه شده و توان تبدیالت مدل

  .را مدیریت نمود اصلی هاي هر دو مدلتوان داده
طور ذاتی به هب GISافزارهاي معروف اغلب نرم. مکانی استغیر هاي توصیفی و یاعامل دوم مربوط به ماهیت داده  

  .شودکار گرفته میههاي توصیفی از طریق جداول خاص بهی دادهمنظور سازماندمتصل و مرتبط هستند، که به DBMSیک 
تـرین وظیفـه آن   گیرد، کـه همانـا اصـلی   هاي مکانی قرار میدر ارتباط با چگونگی مدیریت دادهسومین عامل مهم   

العاتی بسیار اطرو، نحوه و چگونگی انباشت تولیدات نهایی در محیط پایگاه از این. هاستاز طریق نقشه GISنمایش تولیدات 
سائلی از قبیل نحوه م با توجه به هاي مکانیدر جهت مدیریت بهینه داده GISطراحان نرم افزارهاي . گرددحائز اهمیت تلقی می

یداتی را ها تمهعریف توپولوژي و نحوه اتصال الیههمبستگی بین عوارض مکانی، چگونگی ت ،هاها، تثبت شناسهکدگذاري داده
  .نمایندهاي اطالعاتی اعمال میع پایگاهدر معماري انوا

  GISاطالعات خروجی ماهیت  5-3

از هاي اخذ شده انسان گرفته شود، میزان حجم دادهاز  تجسم فضااند، که اگر قدرت دریافتهبه تجربه  هاکارتوگراف  
طور قابل هنماید، بعات اعمال میدر روند پردازش اطالبسیار کاهش یافته و سرعتی که مغز در هاي جغرافیائی عوارض و پدیده

هاي کلیدي در تفسیر محیط ینقش GISخروجی از فنآوري  تصاویرطراحی و نمایش  ،بنابراین. گردداي محدود میمالحظه
مغز انسان نیز  .)(Monmonier, 1982 آیدحساب میرل رفتارها، از مهمترین عوامل بهاطراف ما داشته و در شناخت و کنت

قدرت اخذ و کنار نیز  GIS، ترتیببه همین . نمایدعمل میطریقه قیاسی همانا  فرآیندترین مناسببه سم فضا، منظور تجبه



-هچند که اصل اطالعات در محیط کامپیوتر برا دارد، هرچوب جغرافیایی مجزا در یک چهار کاغذيهاي نقشهدادن هم قرار
، موجبات تجسم و مدرن کارتوگرافیکیهاي با تکیه بر طرح  GIS  متخصصاندر حال حاضر،  .گرددصورت رقومی ذخیره می

 ,Robinson) اندفراهم نمودهترین وجه ممکن به عالیآنالوگ و رقومی  صور هبرا هاي جغرافیایی ها و پدیدهنمایش مکان

1995).  
با ها نقشهاز طریق متنوع اطالعات نمایش داراي سیستمی هستند که از آن طریق امکان  GISافزارهاي اغلب نرم

گردد، که توسط ره حجم زیادي از اطالعات ممکن میتوسط هر نقشه رقومی امکان ذخی .وجود دارد رقومی هايالیهمدیریت 

ها نیز مانعی بوده و تنوع دادههدر نگاه اول، مالحظه حجم زیاد اطالعات میسر ن. باشدمین پذیرک نقشه آنالوگ معادل امکانی
عنوان مثال، در روي صفحه مانیتور کامپیوتر شما ممکن است اطالعات توپوگرافی هب. هازماندهی منطقی آناست در جهت سا

 ،در کل. توان استخراج نمودتوابع پرسشگري میاعمال را مالحظه کنید، اما حجم عظیمی از اطالعات نهان را فقط از طریق 

  :هاي رقومی لحاظ شده استسه دسته از اطالعات در نقشه
عنوان مثال، در یک نفشه که حاوي هب. هاي مکانی قابل نمایش استو شکل پدیده، که حاکی از موقعیت اطالعات گرافیکی

در . صورت گرافیکی در روي نقشه قابل رویت استهها بها است، موقعیت هر کدام از آناطالعات حغرافیایی مربوط به جاده
GISتصتات ، موقعیت هر پدیده از طریق مقادیر مخX   وY  و در صورت نیاز مقادیرZ  اغلب سیستم. شودمشخص می نیز -

برخی . کنندها را حمایت میخطوط و پلیگون  نقاط،: هاي مکانی نظیرهاي اطالعات جغرافیایی برداري سه نوع اصلی از مدل
  .ها را نیز دارندو قوسها ها، نواحی، چرخهتري مانند شبکهها توان حمایت پدیده هاي پیچیدهدیگر از سیستم

هـاي  اصـوال داده . سازدهاي گرافیکی را ذخیره میتکمیلی راجع به هر کدام از پدیدهاي و ات خصیصه، اطالعاطالعات توصیفی

ت از طریق جدوال مربوطه نام، تاریخ و سایر مشخصا :ها مانندو اطالعات محتوایی پدیده یستندطور ذاتی گرافیکی نهتوصیفی ب
هاي رستري ندرت با دادهههاي مکانی با ماهیت برداري بوده و بادههاي توصیفی در ارتباط با دطور کلی، دادههب. گرددیذخیره م
هاي گرافیکی مربوطه است و هاي توصیفی با مدل دادهکننده نوع ارتباط دادهتعیین GISافزارهاي مختلف نرم .گردندهمراه می

ها روابط بسیار کلی بـوده و کـامال واضـح    در بعضی از سیستم. د متفاوت باشددیگري می توانماهیت ارتباط از یک سیستم به 
شـده و دقیـق   روابط کامال تعریفها برعکس در بعضی دیگر از سیستم. نیست و بنابراین کاربران کنترل کاملی روي آن ندارند

یگاه اطالعاتی تعریف شده است و هر پدیـده موجـود در   کننده پاها توسط کلیدهاي کنترلنحوه روابط در این سیستم. باشدمی
  .با استفاده از این کلیدها چندین نوع رابطه فضایی تعریف می گردد. استمعینی  کدروي نقشه داراي 

ایـن نـوع   بـا اسـتفاده از   . هـا اسـت  هاي ذاتی آنهمراه خصیصههها بمبین چگونگی نمایش گرافیکی پدیده ،شیاطالعات نمای
اطالعات نمایشـی شـامل   . ها را کنترل نمودها و اطالعات ذاتی آنتوان نحوه نمایش و چاپ مدلرتوگرافیکی میاطالعات کا

عالوه،  اسـامی،  هب. است) مانند خط چین، خط و نقطه(ها و نوع آن) عرض و طول خطوط(هاي هندسی رنگ پدیده ها، ویژگی
-ات تعبیه شـده در نـرم  گیري از امکانتوان با بهرهناتی هستند که میها از جمله امکامت شمال، برچسب ها و حواشی نقشهعال

-غلب موارد خیلی از کاربران آگاهیدر ا ،با این وجود. هاي گرافیکی پیوند نمودهاي مربوطه را به نقشهافزارها، صفات و ویژگی



باید آور شد که بعضی . دارندهرا ن GISرهاي افزات کارتوگرافیکی تعبیه شده در نرمهاي الزمه در جهت استفاده اصولی از امکانا
 قـدیمی  هـاي رسـتري  عنوان مثـال، نقشـه  هب. هاي رقومی شاید هیچکدام از اطالعات فوق الذکر را در بر نداشته باشندشهاز نق

  .هاي توصیفی نمی باشند و یا بسیاري از منابع برداري داراي اطالعات نمایشی نیستندمعموال داراي داده

 نـوع  بـه  ،نتـایج  تفسـیر . است جغرافیایی مختلف هاي مکان از متنوع اطالعات تجسم در آن قدرت ،GIS مهم ازاتامتی از
. دارد مسـتقیم  بسـتگی هاي مرتبط عمومیت دادن الیه هاي اطالعاتی در چارجوب نقشه مختلف مراحل اجراي ةنحو و مقیاس

 محـیط  در نقشـه  یـک  اصـلی  عناصر ترکیب حفظ با و تصاویر یطراح اصول از آگاهی صورت در دانان رافیغج و ها کارتوگراف
GIS، عنوان بنابراین، نقشه همواره به .کنندنظیري را پیدا میبی کاربردي و پیشرفته جغرافیایی تصاویر نمایش و ایجاد توانایی

انـواع   GISهـر  تـرین خروجـی   تـرین و ملمـوس  اهد گردید؛ با این توجیـه کـه اصـلی   دانان محسوب خو عصاي دست جغرافی
هاي اطالعاتی، از طریق فنّـاوري   با پایگاه) هاي گرافیکیعنوان الیهبه(ها جه به ارتباط و اتصال منطقی نقشهبا تو. هاست نقشه
GIS کلیه نقشه. گردیده است ها شماري نصیب کارتوگراف هاي بی توانایی هاي انتقال یافته و یا نگهداري شـده در  بدون شک

  . ره رقومی هستند که معموالً خروجی آنالوگ در پی دارندهموا GISمحیط 
ی واژة توپـوگرافی  . بندي نمـود  هاي توپوگرافی و موضوعی طبقهنقشه هاي رقومی را به دو گروه می توان نقشه ،به طور کلّ

-ما، از طریق نقشها. هاي زمین نديهاي پستی و بلسائل مربوط بدان است؛ مانند نقشهشامل کلیه اطالعات حاصل از زمین و م

-نمونه تواند از بندي اقلیمی و یا کاربري اراضی میتراکم جمعیت، طبقه. شودمفاهیم جغرافیایی قابل انتقال میهاي موضوعی، 

اي بـراي  اي، ابزارهاي پیشـرفته  یر ماهوارهو در مواردي پردازش تصاو GISافزارهاي اغلب نرم .هاي موضوعی باشدهاي نقشه
هـاي   هاي مناسب با هدف تولید نقشـه  لید نقشه، تنظیم جداول، کتابخانۀ ویژه عالئم گرافیکی متعدد و خروجیایجاد فضاي تو
هـاي مسـتخرج از   مـدل هـا و   ، یافتن همبسـتگی فرآیند اصلیدر قلمرو کارتوگرافی کامپیوتري  ،در عین حال. جغرافیایی دارند

  :GISهاي مورد نظر کرد که همواره نقشه نباید فراموشاز این رو . هدفمند استهاي مکانی  تحلیل

  شوند؛ هاي رقومی تولید و نگهداري میبه صورت الیه   1     

  همواره قابلیت بهنگام شدن را دارند؛GIS هاي طراحی شده در محیط نقشه   1     
  ها ممکن است؛هاي مکانی و ریاضی بر روي الیه لاعمال انواع تحلی   1     

 ا فقط نمایشگر دنیاي واقعی نیستند و ممکن است دنیاي مجازي را نیز نمایش دهند؛ه نقشه   1     

  .هاي مناسب و کاربردي استی کامپیوتري تولید نقشههدف نهایی کارتوگراف   1     
 در اهآن است ممکن اما است، نقشه تولید در کار تریناساسی گرافیکی طراحی که هستند، معتقد ها کارتوگراف همه چند هر
  .نباشند القول متفق هم با تصویر یک شدنساخته مراحل و طراحی اصول

زمان همنمایش  قابلیت ها،نقشه بودن منطقی و ساده :شامل پنجگانه مراحل اصولی رعایت ،GIS متخصصان نظر از
 در تعادل حفظ و متعادل هاي رنگ طیف از اصولی ةاستفاددهندة مدل، در عناصر تشکیل مغایرت ایجادها، ها و پدیده مکان
  .گردد می کاربردي و مناسب ۀنقش یک تولید به منجر اغلب هانقشه موجود اجزاي



 و جغرافیایی هاي محیط اجزاي و ءاشیا ها، مکان ةدهندنمایش واقع در هانقشه در مندرج هاينوشته یا و گرافیکی عناصر
 هاداده اصولی مدیریت و درك ةنحو در که دهدمی امکان کاربران به ها نقشه در اصلی عناصر. باشند می هاآن به مربوط صفات
 طورهب اند، رسیدههن کلی توافق به تصویر یک ةدهند نمایش اصلی عناصر انتخاب در  GISمتخصصان ۀهم اگرچه. باشند موفق

قالب بندي و ، جهت نما، کیي کمهانوشته و اسامی ،مقیاس ،نقشه راهنماي ،نقشه عنوان: اصلی شامل عنصر شش توانمی کلی
 باید مناسب، ۀنقش یک ایجادراي ب ، GISمحیط در .را در روند طراحی نقشه هاي کارتوگرافیک اساسی دانست نقشه چوبچهار
عنوان مثال، کلیه عناصر اصلی در طراحی و به. شوند داده نمایش مرتبط نقشه روي رب و انتخاب خاصی دقت با عناصر ۀهم

   .ارائه شده است 3-12 شماره شکلبري اراضی شهري توسط نمایش نقشه کار

  
  نقشه کاربري اراضی شهر مرند به همراه نقاط بهینه براي احداث مراکز درمانی: 3-12شکل شماره 

 اهداف و مطالعه تحت موضوع مطالعه، مورد ةمحدود مکانی موقعیت نظیر اساسی اطالعات مناسب عنوان یک مثال،براي 

ـ  مراعات خاص تدقّبا و اصولی طورهب مذکور، موارد که صورتیدر. نماید می ءالقا کنندگانتفادهاس را به اصلی  تصـاویر  ند،شـو هن
 ایجـاد  در معمـول  اشتباهات از مورد شش .)1384رسولی،( کرد خواهندهن منتقل را جغرافیایی مفاهیم استاندارد حد در شدهایجاد

 ۀارائ، ها رنگ ترکیب یندآفر در نادرست انتخاب، و تصویر مختصاتسیستم  مرجع ذکر عدم ،نامناسب عنوان :از عبارتند ها نقشه
  .قابل ذکر هستند نامناسب مقیاس و ناموزون چهارچوب ایجاد،  غیرضروري هاينوشته

  بنديجمع 6-3



، هـا اع دادهانـو  افزارهایی است، که بـه منظـور اخـذ   افزار و نرمیک تکنولوژي کامپیوتري شامل سخت GISدر اصل 
هـاي  در دهـه ، هانقشهویژه ه، بهاي مختلفمدل در نهایت طراحی و تولید ، تجزیه و تحلیل وهاي اطالعاتیپایگاه سازماندهی

هاي جغرافیایی و توان انواع دادهمیبا استناد به امکانات این فنآوري،  .نمایدحاضر به طرف تکامل سیر میحالگذشته ظهور و در 

دسـتی،   هـاي روش: ها شـامل ورود داده هايروش مهمترین. وارد نمود GISبه محیط  فیایی را به طرق مختلفحتی غیرجغرا
اي که این عامل مشخص کننده .باشدمی سکنر، سیستم تعیین موقعیت جهانی و فنآوري سنجش از دورهاي رقومگري، ادستگاه

-آن به مکان تجسمی تر نموده است، مربوط به نحوة نگرشمتمایز ذخیره و بازیافت اطالعاتیهاي تکنولوژي را از سایر سیستم

 هـاي گاهها، ایجاد پایي مطمئن براي ورود انواع دادهعنوان ابزارهتوان از آن ب، میGISبا این ویژگی . باشدهاي جغرافیایی می

 جغرافیـایی هاي واقعیت سازيمدل و شناخت در جهت کارتوگرافی مدرن هاي مکانی و در نهایتاطالعاتی، اعمال انواع تحلیل
 . بهره برد هاي شهريمحدوده

    



  : فصل سه سئواالت
  .هاي شهري را ذکر کنیدماهیت عوارض جغرافیائی در محیط )1

 .را مطرح نمائید GISهاي برداري به محیط هاي اصلی در روند ورود دادهفرآیند )2

 .را ذکر کنید )خطوط و محدوده ها از قبیل نقاط،( هاي اصلی عوارض برداريها و شبهاتتفاوت )3

  چه مشخصاتی را دارا است؟ ArcGISافزار توصیفی در محیط نرم هر جدول )4

  .ذکر کنیدرا  GISبرداري به محیط مکانی از نوع هاي شش روش ورود داده )5

  .را مطرح سازید GISهاي غیرمکانی به محیط ورود دادههاي روش )6
  عوارض مرتبط چه عملیاتی را باید انجام دهید؟تبدیل باشید، براي در صورتیکه داراي یک نقشه کاغذي بوده  )7

  چه مراحلی را باید طی کنید؟ GISها به محیط منظور ورود این نوع دادهاند و بهاي چگونهتصاویر ماهوارهفرمت  )8
  .هاي رقومی را ذکر کنیدعناصر اصلی نقشه )9

 .را مطرح سازید GISنقش فن کارتوگرافی در فرآیند تولید و نمایش محصوالت  )10

  :براي مطالعه منابع تکمیلی

  29، شمــارة سپهر ،GISجغرافیایی در محیط  اصول طراحی تصاویر )1378( اکبر علی رسولی، )6
  .سمت. ریزي توریسمجغرافیایی و کاربرد آن در برنامهسیستم اطالعات ) 1384(فرج زاده اصل، منوچهر  )7
 ArcGIS – ArcScanآموزش نرم افزار  )1384(ترجمه صادقی میرمحمد  - "فیل سانچز" )8

  .انتشارات فرات
مدلسازي توسعه  )1385(علی فیروزي اصل، کاظم رنگزن و محمد رش صفائیمختاري، مهدي و آ )9

براي تعیین مناطق مستعد براي  GIS محیط محیطی درهاي زیستهاي شهري و کاربرد مدلعملکرد
 .، تهرانعات مکانیهاي اطالسومین همایش سیستم، توسعه فیزیکی شهر

. هاي اطالعات جغرافیایی شهرياي بر سیستممقدمه) 1375(فرشاد  ،ترجمه نوریان -ویلیام هاکسهولد )10
 .مرکز اطالعات جغرافیایی شهر تهران
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   :چکیده

GIS اوري گیـري از   بـا بهـره   و دنیاي واقعی را کمتـر خالصـه نمـوده   ها،  نسبت به سایر فنّ

هاي رقومی و کاغذي به عرصۀ  هاي زمینی را با دقت بیشتري در فرمت واقعیت هاي خاص روش
ر ابعـاد  صورت سمبولیک مبـین خصوصـیات زمـین د   ها بهدر این محیط، نقشه. گذارد ایش مینم

  :سازند هاي خود را به سه طریق زیر ظاهر می تر بوده و معموالً  ارزش کوچک
  ثبت مشاهدات از دنیاي واقعی و ذخیرة اطالعات در جداول توصیفی؛    6

  هاي جغرافیایی؛ ها و الگوهاي توزیع عوارض در مکان نمایش موقعیت    6
  .انتقال بصري اطالعات به صور گرافیکی    6
به نوعی با  GISهاي طراحی شده در محیط  توان بیان کرد که مدل ه به این موارد، میبا توج

هاي رایج در جوامع  نمایند و شاید به اندازة زبان و نوشتههاي ارتباطات بصري متفاوت می راهسایر 
ا ممکن است مدلاهمیت ویژه ریزان شهريبرنامهدر بین  متمدن هـاي تولیـد    اي داشته باشند، ام

اوري حاوي اطالعات نادرست و گمراه کنندهش به هفت  اي هم بوده باشند اگر ده از طریق این فنّ
  :مورد مندرج در ذیل توجه نگردد

Ø هاي تصویر مشخصی تصحیح نگردند؛ با سیستم  
Ø مرجع نشوند؛ -هاي مختصات جغرافیایی معینی زمین  از طریق سیستم 

Ø نشود؛هاي روي زمین با مقیاس دقیقی برآورد  واقعیت  
Ø ؛هاي مکانی شناخته نشودماهیت داده 



Ø  ت ت و دقّ ها مشخص نشده باشد؛ دادهمیزان صح  
Ø ؛نباشند ها داراي ماهیت توپولوژي مشخصیداده 
Ø  هاي صحیحی استفاده نشودها از شیوهداده 64تبدیلروند در.  

ا سـخت افزارهـا و نـرم افزارهـ     :نظیر  GISاغلب کاربران به عناصر فیزیکی تشکیل دهندة 
اوري اهمیت ن  دارند و معموال به ارکانوجه بیشتري مبذول میت بنابراین، . دهند یمزیربنایی این فنّ

  .گیرد مورد تأکید بیشتري قرار می GISاصلی مسائل در فصل جاري، 

  مقدمه 1-4

ر واقع بیانگر دهی فضایی جهان فیزیکی در یک مقیاس معین است و د نمایانگر سازمان GISالیه اطالعاتی در محیط هر 

نی و هـاي مکـا  اگـر داده حـال   . شـود که توسط مدل نهایی نشـان داده مـی   است) ساکن و یا پویا(مقادیر انبوهی از اطالعات 
محققان نباشند،  )مطرح شده در فصل جاري به ویژه مسائل( هاي اطالعاتی داراي شرایط خاصغیرمکانی ذخیره شده در بانک

هـر   ،بنـابراین  .خواهنـد داشـت  را ن نتـایج دقیـق  حصـول  هاي واقعی و در کل طراحی مدلمکان هاي مکانی ااجراي تحلیلبا 
  :داشته باشدویژه توجه باید GIS ارکان زیربنائیبه موارد هفتگانه ذیل یعنی متخصص 

مسئله در  ترین شوند؛ در حالیکه مهم عدي نمایش داده میبمعموالً از طریق یک سطح مسطح دو هااکثر نقشه: سیستم تصویر

از این رو، کاربرانی که با . شکل به یک مدل دو بعدي مسطحاتی استبعدي کرويسازي، چگونگی تبدیل فضاي سهروند مدل
GIS بعدي بعدي به یک سطح دوهاي تبدیل کرة سهکه شیوه ، چراتصویر آشنا باشندهاي  مرتبط هستند، باید با ماهیت سیستم

 با تعیین یک سیستم تصویري مناسب براي محدودة مورد مطالعه و با توجه. یی همراه استهمواره با مشکالت خاص و خطاها
  .تري نمایش داد توان عوارض زمینی و خصوصیات مربوطه را به طور دقیقبه اهداف پروژه در دست اجرا، می

ش و موقعیت عوارض ها نمای رغم خطاهاي ممکن، باید دنیاي واقعی را با نقشهعلی GISدر محیط  :سیستم مختصات
ي از یک 65اي، بایست هاي جغرافیایی بر روي هر نقشه براي تعیین موقعیت مکان. جغرافیایی را بر روي سطح زمین نشان داد

اي  ترین سیستم مختصات جغرافیایی براي تعیین موقعیت عوارض در هر منطقه بنابراین، باید مناسب. مرجع جهانی استفاده نمود
  ر گرفته شودکاکره زمین بهاز 

مجیدي، (هاي روي کرة زمین و پدیده هاي موجود در آن را قابل نمایش ساخت  توان موقعیت ها می با نقشه: مقیاس نقشه

بـا  . اطالق می شـود  66"مقیاس"تر گردد که به آن حد واژه  هاي موجود باید در یک حد معینی کوچک اما همواره مدل).  1372
هاي جغرافیایی به  ، امکان ارزیابی و تحلیل جزئیات پدیدهGISتبدیل و تغییرات آن در محیط دانستن ارزش مقیاس و چگونگی 

   .شود آسانی ممکن می
  :هاي مکانیماهیت داده

                                                
1 Transforming 
65 Scale 
 



هاي متنـوع و متفـاوت از   ها، در قالبشده را، با توجه به ماهیت آنهاي جغرافیایی اخذتوانید دادهاز طریق فنآوري شما می
 دنیايتواند می متخصصی ، هرGIS محیط در .سازي و نمایش دهید، در محیط کامپیوتر وارد، تحلیل، مدلنظر ساختاريهنقط
  .مایش دهدهاي نامنظم نمثلثو  ايشبکه ،مدل برداري طریق سه به را واقعی

  :هاو صحت دادهدقت 

گردند، که خود به عوامل خروجی محسوب میهاي کننده مدلاز مهمترین عوامل کنترل هاداده دقت و صحتمیزان 
-افزاري و سختهاي نرمو حتی محیط هاورود و ویراستاري داده اخذ، ، نحوه مشاهداتماهیت اولیه  :ماننددیگري متعددي 

  . گرددمربوط می افزاري
  :ساختار توپولوژي

هاي مکانی، بسیار تحلیل ، انتخاب یک مدل مناسب به همراه ایجاد روابط توپولوژیک در اجراي عملیاتGISدر هر پروژة 
  .حائز اهمیت است

 :هاتبدیل دادهنحوه 

هایی است که از آن طریق هدف خاصی در ها و یا مدلایجاد نوعی تغییر در ماهیت داده فرایند تبدیل به مفهوم GISمحیط  در
  .آیداي با ترکیبی جدید حاصل میگردد و در اغلب موارد مدل تازهمحقق می GISمحیط 

 67مرجع تصویر هايستمسی 2-4

 "سیستم تصویر"گرفته بر روي سطح زمین از حالت کروي به سیستم مسطحاتی هاي قرار تبدیل سیستماتیک موقعیت

با توجه به این حقیقت که زمین کروي شکل و سه بعدي و یک نقشه به صورت مسطح و دو بعدي است، . شودخوانده می
هاي ریاضی و  روش طور کلّی،به  (Snyder, 1987).ور در نظر گرفته شودهاي خاصی براي این منظ ضرورت دارد روش
 هاي موقعیت صحیح نمودنتصویر منظور به. شود گرفته شده در جهت تصحیح نقشه سیستم تصویر خوانده میگرافیکی به کار

 است کهه سیستم این از استفاده با واقع درو  شود می گرفته کارهب متفاوتی تصویر هاي سیستم مسطح، سطوح روي بر زمین روي

  .گردیده است میسر) ها نقشه بر روي عمداً( بعدي دو سطوح به بیضوي بعدي سه سطوح تبدیل
توان به  هاي تصویر براي مناطق مختلف کره زمین طراحی شده است که از آن جمله می رو انواع متعددي از سیستماز این
شکل (اشاره نمود   71و  آزیموتی) صفحه اي( 70، مسطحاتی69اي ، استوانه68طیمخرو: هاي تصویر اصلی اي از سیستم مجموعه
  ).4-1 شماره

                                                
1 Map Projection Systems 
2 Cone 
3 Cylinder 
4 Plane 
5 Azimuthal 



  
 اصلی هاي تصویرانواع سیستم: 4-1 شکل شماره

هاي هندسی نظیر  هاي مختلف و میزان پوشش سطح زمین و همچنین قابلیت حفظ ارزش با توجه به هدف نمایش موقعیت
با توجه به اعوجاجات مکانی ها وجه تمایز سیستم. شوندها از همدیگر متمایز می ض، سیستممساحت، شکل و امتداد عوار فاصله،

یی و جهت هاي جغرافیا تغییرات در شکل یک عارضۀ جغرافیایی، مقدار مساحت اشغال شده، مسافت بین مکان :شده شاملایجاد
هاي ذکر شده عمالً غیرممکن است، متخصصان بر اساس اهمیت  ظ همه ویژگیاز آنجایی که حف. باشدمی و امتداد عوارض

، هم 72هم شکل :هاي متعدد دیگري نظیر هاي تصویر ویژگیهاي خاصی به طور ترجیحی بر سیستم موضوع با اعمال ارزش
ها در سطح ي از سیستمحال تعداد زیادتا به (ESRI, 1994).اند بودن را نیز اضافه کردهو هم جهت  74، هم فاصله73مساحت

ه و مقیاس منطقۀ بسته به ماهیت موضوع مورد عالق. کار گرفته شده استهاي مختلف به سط کشورها و سازماندنیا طراحی و تو

 تبدیل قابلیت هاسیستم اغلب ،خاصی شرایط در. سیستم تصویري معینی را انتخاب نمود  GISتوان در محیطمورد مطالعه، می
 از و) جهات و فواصل زوایا، مانند( هندسی روابط و ها ویژگی از باید اقدامی گونه هر از قبل کاربران ولی ،ندارد را یکدیگر به

                                                
1Conformal  
2 Equal-area 
3 Equidistance 



سئواالت  براي انتخاب یک سیستم تصویر متناسب با نیاز، باید بهبنابراین،  .دنباش باخبر اعوجاجات و انواع احتمالی معایب جمله
  .پاسخ دادمتعددي 

-سیستم از استفاده با را زمین کرة واقع در روي هاي جغرافیایی موقعیتتوان می GIS هايافزار نرم غلبا با ،در حال حاضر

 تصـویر  سیسـتم  و 76مرکـاتور  فرترانسـ  تصـویر  سیسـتم  ،75المبرت مخروطی تصویر سیستم ،مثال طوره ب -شده شناخته هاي
 ارائـه  تـري  دقیـق  کـاربرد  جغرافیـایی  خاص هاي مکان براي ،ویژه مرجع هايسیستم از بعضی. نمود معرفی -77استریوگرافیک

توپوگرافی سیستم ترانسفر مرکاتور بوده که بر اساس مسـطحات اروپـایی    50000/1در ایران مبناي اغلب نقشه هاي  .دهند می
افـزار  بـه عنـوان مثـال، در محـیط نـرم      . ها میسر اسـت معرفی هر کدام از این سیستم GISبا نرم افزارهاي . طراحی شده بود

ArcView  می توان با احضار تابع مربوط، سیستم تصویرUTM  را بر اساس بیضويWGS84  بـه   ،در عمـل . اعمال نمـود
سیستم تصویر براي یک هنگام انتخاب  -هاي مکانی  منظور طراحی صحیح نقشه ها، نمایش دقیق عوارض روي زمین و تحلیل

  :باید توجه نمود که -ها سري از داده

هاي شما قبال اند؟ حال اگر بخشی از دادهبه سیستم تصویر یکسانی تبدیل شده GISهاي موجود در محیط ه دادهلیآیا ک1  
  .هاي خود را نیز طبق همان سیستم تبدیل نمایید داراي سیستم تصویر معینی بوده باشند، شما باید بقیه داده

. بقیه است؟در بارة پروژة در دست طراحی خود فکر کنید کدام عارضۀ مکانی در جهت اعمال تحلیل مورد نظر مهم تر از1  
طور کامل و دقیق کلیه مشخصات هندسی عوارض را مد نظـر  توان بهمیه از آن جایی که از طریق یک سیستم تصویر واحد ن

ظـر خـود را   سیستم مورد ن) نظیر شکل، مساحت، فاصله و جهت عوارض(ها  قرار داد، شما باید براساس ارجحیت یکی از ویژگی
  .انتخاب کنید

گرفته هاي مختلف قرار ا توجه به موقعیتهاي تصویر ب موقعیت جهانی شما کجاست و مقیاس مورد نظر چیست؟ سیستم1  
 .نمایند در سطح دنیا و البته با توجه به میزان مقیاس متفاوت می

 مختصاتسیستم  3-4

 از طریـق  انـد،  بسـته  نقـش  مسـطح  صفحۀ یک روي بربا یک سیستم تصویر  که هاییپدیده معموالً

بـه   GISدر محـیط  ). 1375نوریـان،  ( شوند می داده ارتباط واقعی دنیاي به مرجع مختصات هاي سیستم

هاي مرجع متفاوتی استفاده نمود  توان از سیستممکانی نقاط در روي کره زمین، می منظور تعیین موقعیت

(Maling, 1973). ي مختصات در ذیل ارائه می شودهاخصوصیات دو نوع از سیستم:  

  سیستم مختصات کروي 1-3-4

                                                
 1 Lambert,s Conic  
 2 Transverse Mercator 
 3 Stereographic 



ها، وظیفۀ تبدیل حالت کروي  انواع سیستم هاي تصویر با توجه به شکل زمین، مساحت، فاصله و یا جهت قرارگیري پدیده
 مسطح، هاينقشه يرو در شدهترسیم زمین، سطح در موجود هاي پدیده طرفی از .هاي قابل قبول را بر عهده دارند زمین به مدل

 هاي مکان نمودن مرتبط براي مرجع، مختصات سیستم یک باید ،صورت این در. دارند سطحی یا و خطی اي، نقطه ماهیت

یک  GISافزارهاي در محیط اغلب نرم. گیرد قرار استفاده مورد نقشه، روي در مشابه نقاط به زمین سطح در شده مشخص
   . شوداقع میهاي تصویر مورد استناد وخصوصیات خاصی براي معرفی سیستم وسیستم با توجه به واحدها، ابعاد 

  
  افزاريهاي جغرافیایی در محیط نرم وقعیتنمایش م :4-2شکل شمارة 

شکل شماره ( نمود) مرجع -زمین(هاي جغرافیایی مشابه تثبیت  هاي جغرافیایی را به محدوده معموال هدف آن است که داده 
در این صورت، اطالعات مربوط . شودیک سیستم مختصات مشخصی تعریف می یک سیستم تصویر معموالً بابنابراین، . )3-4

النهار مرکزي باید ارجاع داده شود، تا از طریق آن موقعیت  به مرجع کرویت زمین، یک و یا چند مدار استاندارد و یک نصف
  .معادل نمایش داده شود ها بر روي یک الیۀ نقاط، خطوط و محدوده: عوارض زمینی نظیر



  
  

  

  
  
  
  

  
  

  نمایش طول و عرض جغرافیایی درسطح زمین نسبت به عرض و طول جغرافیایی مبداء: 4-3شکل شماره 

 بر(طول و عرض جغرافیایی، اندازة زاویه . شودبا طول و عرض جغرافیایی بیان می موقعیت یک عارضه در سطح زمین،
اي است که نسبت به شمال و جنوب خط عرض جغرافیایی زاویه. دباش در سطح زمین می اياز مرکز زمین تا نقطه) حسب درجه

. گیري شده است اندازه) گرینویچ(النهار مبداء  اي است که از نصف که طول جغرافیایی، زاویهگیري شده است؛ در حالیوا اندازهاست
هایی در سطح زمین می  اي به نام مرکز زمین تا موقعیت قطهگیري شده از نهاي جغرافیایی زوایاي اندازه عرضها و  در واقع طول

کند تعیین می“ شرق ـ غرب”را در مسیر و طول جغرافیایی زوایا “ شمال ـ جنوب”عرض جغرافیایی، زوایا را در مسیر . باشند

   ).4-4 شکل شماره(

  
 مدارات و نصف النهارات و تشکیل شبکۀ جهانی مرجع: 4-4ه شکل شمار    



ها و  جغرافیایی طول نشان داده شده است، در سیستم مختصات 4-4 ري که در شکل شمارةطو همان

ـ    می ،از این رو. باشندهاي جغرافیایی در سطح زمین می یتکننده موقعها مشخص عرض ت کـه  تـوان گف

و  درجـۀ شـمالی  + 90باشد که از مرکز زمین تـا  اي یک نقطه از استوا میعرض جغرافیایی  فاصلۀ زاویه

ن اي است که در مرکز زمـین بـی  عرض جغرافیایی زاویه, عبارت دیگربه . کنددرجۀ جنوبی تغییر می -90

شود و استوا مبنـایی  تشکیل می, طح زمین کشیده شده استاي در سصفحۀ استوا و شعاعی که به نقطه

یـک نقطـه از    اياما طول جغرافیایی عبـارت از فاصـلۀ زاویـه   . گیري عرض جغرافیایی است براي اندازه

نصف . کند درجۀ غربی تغییر می -180شرقی و  درجۀ+ 180النهار اصلی است که از مرکز زمین تا  نصف

طول جغرافیـایی در واقـع   . شودالنهار اصلی شناخته می ول یا نصفالنهار ا النهار گرینویچ به عنوان نصف

النهار گرینـویچ تشـکیل    فحۀ نصفص اي است که در مرکز زمین بین صفحه داراي نقطه مورد نظر و زاویه

  :بنابراین باید توجه نمود که. شودمی

  شود؛صات جغرافیایی آن نقطه نامیده میطول و عرض یک نقطه به عنوان مخت  •

  اند؛ند که به دور کره زمین مفروض شدههاي ثابتی هست مداراها در واقع خطوط موازي با عرض  •

درجـه در نظـر    - 90جنـوب   و قطـب +  90ر، قطب شمال مقدار مــدار اصلی در استوا معادل صف  •

  شود؛        گرفته می

-قطب شمال به قطب جنوب کشیده شده النهارات خطوط فرضی هستند که به طور عمودي از نصف  •

  اند؛

  کند؛ر گرینویچ کشور انگلستان عبور مینصف النهار اصلی به مقدار صفر درجه از شه  •

درجه مفروض  - 180درجه و به طرف غرب تا  +180ه طرف شرق تا هاي جغرافیایی ب مقادیر طول  •

  گردد؛می

  قسمت مساوي تقسیم و به عنوان دقیقه معرفی نمود؛ 60توان به هر درجه را می  •

  شود؛یقه به عنوان یک ثانیه شناخته میدقام یک یک از شصتهر  •

گرینـویچ بـا مـدار مرجـع     النهـار مرجـع    نقطۀ استاندارد تقسیمات مورد نظر، محل برخورد نصـف   •

  .استواست

توان از سیستم مختصـات مرجـع    خواهیم با یک مدل ساده در مقیاس جهانی موقعیت ها را نشان دهیم میهکه بدر صورتی
بنـدي بـر اسـاس ارجاعـات     ي جغرافیایی و همچنین نوعی تقسیمها ها و عرض در این سیستم بر اساس طول. جهانی بهره برد

  ).4-5شماره شکل (طق مختلف در روي کره زمین را به نمایش گذاشت توان منامیحروفی، 



  
  سیستم مختصات مرجع جهانی :4-5شکل شمارة 

  )دکارتی(سیستم مختصات مسطحاتی  2-3-4

ازة افقی و ها معرف اند xبعدي است که از طریق آن رت از یک سیستم مختصات مسطح و دوسیستم مختصات دکارتی، عبا
y یک سیستم مختصات دکارتی ثابت مفروض در ها  و جهت ها هاي نسبی فواصل، مساحتاندازه. ها معرف فاصلۀ عمودي است

در ایـن نـوع سیسـتم    . اي را بر روي زمین تعیین نمودتوان موقعیت هر نقطهمی yو  xبنابراین، با داشتن مقادیر . گردیده است
  :ه می شودمختصات از دو محور استفاد

  .است“ غربی -شرقی”محور افقی که نمایش دهنده جهت ) الف
اي به نـام مبـداء، همـدیگر را     این دو محور در نقطه. باشد می“ جنوبی -شمالی”محور عمودي که نمایش دهندة جهت ) ب

  .شودایی نسبت به مبداء صفر سنجیده میقطع نموده ، موقعیت عوارض جغرافی
کنـد کـه    بندي را بر روي نقشه ایجاد مـی  یک سیستم شبکه, الزاویه، محورهاي عمود بر هم ئمهاي مختصات قا در سیستم

هـاي   هاي قایم الزاویه انواع مختلفی دارد که بـه نـام   شبکه .شود فواصل بین آنها بر حسب متر، یا واحدهاي دیگر مشخص می
ی، شبکۀ منطقه هاي اصـلی انتخـابی اسـت و    ها محوردر تمامی آن شود، کهمیاي و شبکۀ جهانی بیان  شبکۀ محلی، شبکۀ ملّ

شود، به فواصل معینی از همدیگر به صورت خطوط موازي و با  اي که از آن می خطوط شبکه به نسبت با مقیاس نقشه و استفاده

  .کننددرجه قطع می 90دیگر را با زاویه فاصله برابر رسم شده است و محورها هم
متداول است، تحت عنوان سیستم تصـویر  GIS هاي سطحی که امروزه در اغلب پروژهي ماشبکه در سطح جهانی سیستم

المللی است که توسـط  تم مختصات قائم الزاویه مسطح بیناین سیستم در واقع یک سیس.  شودشناخته می UTMجهانی و یا 
هاي توپوگرافی و ر، طراحی نقشهجش از دواغلب براي عملیات مربوط به سن ، کهکل دنیا طراحی شده استارتش آمریکا براي 

ایرا
  ن

 اسرتالیا



گیـري بسـیار   را که با این سیستم امکان اندازهدارد؛ چطبیعی سازگاري مناسبی را هاي اطالعات مربوط به منابع  مدیریت پایگاه
  .میسر بوده و ازاین رو، در اغلب کشورهاي جهان متداول شده است“ متریک”دقیق بر اساس واحد 

 84کرة زمین از استوا به طرف شـمال تـا    UTMنمایش داده شده است، در سیستم  4-6 طوري که در شکل شمارةهمان

ضمنا در امتداد نصف النهاري نیز کره . اي تقسیم شده استدرجه 8درجۀ جنوبی با فواصل  80ا درجۀ شمالی و به طرف جنوب ت
  . اي تقسیم می گردددرجه 6مت یا نواحی ایی با فواصل قس 60به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UTMسیستم مرجع  :4-6شکل شمارة 

داراي دو نقطـه   UTMهاي مورد نظـر در روي زمـین، سیسـتم     به منظور اعمال مختصات جغرافیایی مثبت براي موقعیت

لیه می باشد واقـع در عـرض    -یکی از مراجع خط استواست و دیگري در فاصـلۀ صـد میلیـون متـري جنـوب اسـتوا       . مرجع او
شروع شـده ، بـه    180گذاري شده از نصف النهار به عنوان مرجع، نواحی شماره. استقرار گرفته  - درجه جنوبی 80جغرافیایی 

  . یابدطرف شرق ادامه می
طریـق امکـان تفکیـک    ها و حروف مشخص نمود، بـدین ا با استفاده از ترکیبی از شمارهر) قاچ(توان هر ناحیه بنابراین، می

هزار کیلومترمربع مساحت  هزار متر پهنا و با ده 100ها با هر کدام از قاچ. شوداهم میترین نواحی موجود در سطح کره فر کوچک
توان به هر موقعیتی بر روي کره زمـین  ، می)تا حد یک متر(ت بسیار زیاد از طریق این سیستم، با ضریب دقّ. دشومشخص می
اي اسـت کـه در آن،   نوعی سیستم تصویر اسـتوانه  ر واقعپیداست، این سیستم، د UTMهمچنان که از نام سیستم . ارجاع داد

النهار مبـداء را بـه   توان نصفدر نتیجه می. گرددش به محور مرکزي استوانه عمود میدرجه چرخ 90محور قطبی کرة زمین با 

 6تا بـا فواصـل    60به تعداد (النهارهاي دیگر دن کرة زمین در درون استوانه نصفبا جابه جا کر. اندازة واقعی خود تصویر نمود
ات یک سیستم تصویر النهارها در امتداد نصف هر کدام از قاچدر این صورت، براي . شودبر روي یک صفحه ترسیم می) ايدرجه

  



النهاري دقیقاً در مرکـز هـر قـاچ قـرار     مبداء مختصات در امتداد نصف. رسدشود تا میزان اعوجاجات به حداقل بمجزا اعمال می
کیلومتري در غرب آن  3له در این صورت، همواره یک مبداء کاذب به فاص. درجه عرض جغرافیایی است 6ي گرفته است که دارا

  .گیردقرار می

جنوب قابل اغمـاض   -شود که میزان خطا در امتداد شمال اعمال شده در این سیستم، مشخص میهاي  با توجه به ویژگی
نظران معتقدند که صاحب. نمایدمتري ناچیز می 2500در هر فاصلۀ  یک متر النهاري در حدد نصفبوده و مقدار اعوجاج در امتدا

ت ممکن است و نمایش اشکال مناطق وسی ع، با آن داراي با این سیستم، نمایش شکل واقعی نواحی کوچک در باالترین حد دقّ
بـه ویـژه بـراي     -هـاي جغرافیـایی   ههت و فاصله در محدودمیزان مساحت، جمحاسبه عالوه، از نظر ب. باشدحداقل اعوجاج می

  .کندعمل میدقیق این سیستم بسیار  -ه باشند مناطقی که فقط در محدودة یک قاچ واقع شد

  مقیاس نقشه 4-4

بنابراین،  .شوند می داده نمایش خود واقعی هاياندازه از ترکوچک مراتبهب جغرافیایی، هايپدیده و ها مکان موارد، اغلب در
مقیاس نقشه، مبین ایـن میـزان   . تر شود خشی از زمین بر روي یک نقشه، اندازة آن باید به مقدار معینی کوچکبراي نمایش ب

 تصویر ی کهدفعات تعداددر یک نگاه ساده تر،  .شود کاهش از ابعاد مربوط بوده، معموالً توسط یک نسبت کسري نشان داده می

به عنوان مثـال، در   .دهندمی نشان خطی یا کسري صورته ب راآن ايهنقش هر در که شود،می خوانده مقیاس شود،می کوچک

هـا را  طبق قرارداد، نقشـه . ین خواهد بودمتر در روي زم 25متر در روي نقشه معادل هر میلی 1:  25000یک نقشه توپوگرافی 
ر چقدر مقیاس بزرگتر باشد، پرواضح است که ه. توان در حاالت بزرگ مقیاس، متوسط مقیاس و کوچک مقیاس تعریف نمود می

به همان میزان جزئیات بیشتري قابل نمایش خواهد بود، با توجه به این اصل که وسعت محدودة قابل نمایش کـاهش خواهـد   
  .یافت

 مقیاسدر واقع، . نیست مقیاس نمایش به نیازي شوند،می داده نشان کامپیوتر در رقومی صورتبه اطالعات کهقعیامواما در 
 ایجاد تغییـرات در میـزان   توانایی. شوند داده نمایش و تبدیل قیاسی هاي داده به رقومی هايداده که کند،می پیدا فهومم وقتی

ـ  اگر ،این وجود با ).4-7 شکل شمارة( باشدمی GIS تکنولوژي ۀبرجست هاي ویژگی از یکی ،و نمایش نقشۀ معادل مقیاس -هب
 ،کنـیم  تبـدیل  دیگـر  اســــ مقی یـک  بـه  خاص منظوري براي معینی مقیاس یک با را مکانی اطالعات از رشته یک خواهیم
  ). (Merchant, 1987دارد وجود هــاییخطا ظهور احتمــال



 
  خطی مرتبط مقیاساز طریق موقعیت شهرستان مرند در محدوده استان آذربایجان شرقی نمایش : 4-7شکل شمارة 

  :GISبنابراین، باید توجه داشت که در محیط 
  هاي متفاوت قابل نمایش هستند؛ نمایی هاي رقومی، برخالف حالت آنالوگ، با بزرگ نقشه  1
  گردد؛ه همان مقیاس منبع اصلی اطالق میهاي رقومی واژة مقیاس بدر نقشه  1

  خواهی تبدیل نمود؛هاي رقومی را به هر مقیاس دلتوان دادهصفحۀ نمایشگر کامپیوتر میویژگی با توجه به   1

ت دادهم  1 ت و دقّ باشد؛هاي رقومی متفاوت، یکسان نمی یاسها در مقیزان صح 

ت نقشه  1   هاي کوچک مقیاس بیشتر است؛  هاي رقومی بزرگ مقیاس به مراتب از نقشه دقّ

  .هاي رقومی از مقیاس کوچک به مقیاس بزرگ به مفهوم دقت بیشتر و داشتن جزئیات بیشتر نیستتبدیل نقشه  1
تـر   شوند و هر چـه مقیـاس نقشـه کوچـک     تر، عوارض به صورت بزرگ تر نمایش داده می ی با مقیاس بزرگهایدر نقشه 

بنابراین، مقیاس نقشه بر دقّـت و قـدرت تفکیـک مکـانی     . گردد، عوارض نیز به صورت کوچک تر نمایش داده خواهند شد می
قدرت تفکیک مکانی  1:100000هایی با مقیاس  در نقشهبراي مثال، . گذاردسزائی میهتاثیرات ب GISعوارض مورد مطالعه با 

 .نمـایش داد  1:20000هایی با مقیاس  ها را به گونۀ نقشهتوان شکل پدیدهمی هها نایین است؛ بدین خاطر در این نقشهخیلی پ
  :مندرج در ذیل پاسخگو بود به سئواالت همواره در ارتباط با مقوله مقیاس نقشه باید ،بنابراین

  را مورد استفاده قرار خواهد داد؟ GISچه کسی نقشه حاصله در محیط      1

  کجا نقشه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؟     1



  باشد؟ایی براي ایجاد نقشه در دسترس میهچه نوع داده     1
  هاي رقومی چگونه است؟نحوه تغییر در مقیاس در داده  1

  هاي مکانیماهیت داده 5-4

ارهاي برداري، رستري و اي نمایش انواع مدلهاي مکانی نقطه اي، خطی و سطحی باید از یکی از ساختبر GISدر محیط 

 معایبی و مزایا داراي هااین مدل از کدام هر. بهره برد تا عوارض مربوط به دنیاي واقعی را نمایش داد 78هاي نامنظمشبکه مثلث
 فضاي برداري مدل در. شوندافزاري گزینش مینات نرمی محقق و امکاماهیت عوارض مکانی، هدف نهای که در ارتباط با هستند

هاي کارتوگرافیکی سنتی بـه  به طور ظاهري مشابه با مدل ساختار نوع این روشود؛ از اینمی تلقی پیوستهنا صورت به بعديدو
. شودگذاشته می یوسته به نمایشها به صورت رستري بوده و دنیاي واقعی به صورت پدر روش دوم، ماهیت داده. رسدنظر می

هاي نامنظم مثلثی درآورده ، از آن براي طراحـی و نمـایش   فضاي جغرافیایی را به صورت شبکه تواناما در مدل نوع سوم می
  .سطوح مختلف استفاده نمود

 نمـایش  ،یـق طر اولـین  .سازي کندمدل طریق سه به را واقعی دنیايتواند می متخصصی ، هرGIS محیط در کلی طوره ب
-مکان – واقعی دنیاي عناصر آن در کهطوري هب ؛است سنتی کارتوگرافیکی روشبه روش مدل برداري است که شبیه  ها،داده

 ,Samet شوندمی داده نشان پیوسته همهبهاي و یا محدوده خطوط ،نقاط وسیله به - مرزها و هاپدیده موقیعت جغرافیایی، هاي

 GIS درون در واقعی دنیاي ةدهندنمایش ايشبکه مدل یک ،که در آن است کامپیوتري تکنولوژي از متاثر ،دوم روش ).(1989
 ياجـزا  نمـایش  بـراي . باشـد مـی رقـومی   نقشه روي رب پدیده یک از ئیجز حضور عدم یا و حضور از حاکی ايشبکه هر ،بوده

رغـم  علی). (Peuquet, 1984 است گردیده بداعا هاي نامنظم نیزسومی به نام روش مثلث روش خاص، ییجغرافیا اطالعات

هر چنـد،  . شودمحسوب می GISهاي پروژهها اساس هاي مکانی، تشخیص اصولی هر کدام از مدلمتفاوت بودن ماهیت مدل
به  هاي جغرافیایی عرضه گردیده است، فرایند انتخاب مدل،در جهت اخذ، انتقال و تبدیل دادههاي متعدد و متنوعی امروزه روش

  .منظور رسیدن به اهداف مورد نظر حائز اهمیت است

  برداري هايمدل 1-5-4

انواع   از استفاده با کارتوگرافی فن کلی طورهب. است برداري مدل همان مکانی هايهداد نمایش در روش ترینمعمول  

 مکـانی  هايپدیده بین) مرزهاي( هايبهل تعریف یا و هارودخانه ها، جادهشهرها،  نظیر ییاشیا نمایش براي ،يبردارهاي مدل
 مثلثاتی و هندسی اصول بر که نیز، هانقشه طراحی و بردارينقشه هايتکنیک اغلب. شودمی کارگرفتههب هاآب و هاخشکی مثل
-مین گرفته نظر در خطوط عرض برداري، سیستم در. کنندمی ایجاد را خود هايمدل ،برداري ساختار کارگرفتنه ب با اند،شده بنا

 بـه  بعـدي  دو فضاي ،مدلاین نوع  در .ماندمی باقی ریبالتغی هاآن کامپیوتري محاسبات از طریق هامحدوده افزایش با و شود

                                                
Triangulated Irregular Network اختصار ھبTIN ٧٨  



 4-8در شـکل شـماره    .شـود ها نمـایش داده مـی  اي، خطی و پلیگون، که توسط عوارض نقطهاست شده فرض پیوسته صورت
  .وصیات توصیفی مرتبط نشان داده شده استموقعیت چهار حلقه چاه به همراه خص

  
  اي چهار حلقه چاه نسبت به مبدا مختصات به همراه جداول توصیفیهاي مکانی نقطهدادهنمایش : 4-8 شمارهشکل 

 با هاموقعیت. سازدمی میسر را هامحدوده و فواصل ها،طول ها،موقعیت دقیق نمایش امکان برداريمدلهاي  ساختار  
عنوان مثال، به. کشید رتصویبه ترکیبی و انفرادي صورت به را ي مکانیاشیا توانمی روشود؛ از اینمی توصیف x, y مختصات

-موقعیت. نسبت به مبدا مختصات اصلی نشان داده شده است 4-9 ةشماردر شکل ) مثال لوله انتقال آب(قطعه خط  سهموقعیت 

  .و یا فاصله از مبدا خاص در واحد متریک نمایش داد) اییعرض و طول جغرافی(توان در واحد درجه ها را می

  
  از نوع خطی نمایش دهنده سه قطعه خط لوله آب هاي مکانی برداريمدل داده :4-9 ةشمارشکل 



همراه نقـاط  لیگونی متشکل از چهار قطعه خط بهپ مدل این درگردد، مالحظه می 4-10که در شکل شمارة همچنان  
  .نشان داده شده است)  x و y مختصات جفت یک ام باهر کد( مزتبط کننده

  
  دهنده یک محدوده مشخصاز نوع پلیگون، نمایش هاي مکانی برداريمدل داده :4-10 ةشمارشکل 

 و ارتباطـات  ایجاد خطی، هايشبکه نظیر فضایی هايتحلیل منظور به نیز مکانی هايهمبستگیباید یادآور شد که    
 مربوط صفات. گرددمی ممکن هامدل ساختار شناخت با) گره-قوس( توپولوژیک روابط ارگیريکهب ریقط از 79همسایگی عملیات

 طریق از. شوندمی نگهداري ايخصیصه جداول در مکانی اطالعات از مستقل صورت به) ها ضلعی چند و خطوط نقاط،( اشیا به

 سـازمان  مختصات مرجع سیستم یک با نیز آن که نقشه ضايف در واقعی جهان در موجود هايموقعیت اب اشیا برداري، ساختار
 یـا  و جـاده  یـک  دهنـدة نمایش تواندمی خط یک برداري مدل در  عنوان مثال،به  .)1376 خواجه،( گرددمی تعریف ،است یافته

 پلیگون از استفاده اب. اندشده احاطه) خطوط از متشکل( بسته هايحلقه توسط که هستند نواحی معرف هاپلیگون. باشد رودخانه
 روي فضـایی  عناصر بین نزدیکی تشابه برداري مدل در .داد نمایش را شهري محدوده یا و جنگل مثل معینی منطقه  توانمی

  :بنابراین، در این مدل .دارد وجود واقعی دنیاي از متناظر عناصر و نقشه

  هاي کاغذي است؛هاي روي نقشهعوارض جغرافیایی شبیه پدیده •

  نمایش دهندة عوارض بدون سطح و خیلی کوچکی هستند که امتدادي ندارند؛ نقاط، •

  باشند؛هندة عوارض طویل اما بدون عرض میخطوط نیز نمایش د •

 .چند ضلعی ها نیز نمایش دهنده عوارضی است که مساحت معینی را بر روي زمین اشغال نموده اند •

                                                
٧٩ Proximity Analysis 



 Xi Yiقعیت خاص را بـه صـورت یـک جفـت مختصـات      توان هر مومدل داده اي برداري، به سادگی میدر یک   
که خطوط رسند، در حالیمختصات به ثبت می اي فقط با یک جفتدر این صورت، عوارض نقطه. رساند منحصر به فرد به ثبت

 اند،مودههایی که یک سطح را احاطه نها نیز به صورت یک رشته از تکه خطمحدوده. از مختصات ثبت خواهند شدبا یک رشته 

  .ها قابل نمایش هستندپلیگون توسط

  ايشبکه هايداده مدل 2-5-4

 هـر  موقعیـت . باشدمی شکل مستطیلی یا مربعی هايسلول از منظم ۀشبک یک شامل آن ةساد فرم در رستري مدل
 به دهش داده تخصیص مقدار. دشومی تعریف GIS درون در الیه قالب چارچوب در آن، ستون و سطر ةشمار کمک به ،80پیکسل

ـ  فضـا  رستري مدل در ،بنابراین. دهدمی نشان سلول آن که است توصیفی اطالعات چگونگی و نوع نگرانمای سلولهر   طـور هب
 سطر طریق از جغرافیایی عوارض یا اشیا موقعیت طوري که؛ بهگرددمی تقسیم) یکیموزا صورت به( مساوي هايسلول به منظم

 فضایی 81تفکیک ضریب به توجه با ، بوده معین کند، می اشغال سلول هر که مساحتی. باشد می تعیین قابل هاسلول ستون و
  . شودمی مشخص خود

  
  نمایش ساختار یک مدل رستري، به همراه جدول اطالعات توصیفی مرتبط: 4-11شکل شماره 

                                                
٨٠ Pixel 

Resolution  2  
 



ها معرفی شده پیکستوسط تعدادي از ) مثال محالت شهري(هاي کاربري اراضی مختلف محدوده ،4-11 ةشمار شکل در
 سـادگی، : قبیـل  از مزایـایی  داراي و اسـت در فرمت رقـومی   ايماهواره هاي هوایی و تصاویرعکس با متناسب ساختار این. اند

وتر در فرمت رو، تصویري که در کامپیاز این .است بعديچند فضایی هايتحلیل و مناسب براي پردازشقابلیت  و نمایش سهولت

هاي عددي خواهد بود که داراي ارزش) به نام سلول یا پیکسل(گردد، متشکل از شبکۀ منظمی از نقاط می رستري ذخیره سازي
صیف هر نقطه بر روي براي تو ،بنابراین. شودورت یک سطح پیوسته نمایش داده میبا استفاده از این مدل، زمین به ص. باشدمی

  :توان به سه روش زیر استناد نمودمدل رستري می

  اي؛آب و گیاه بر روي تصاویر ماهوارهگیري شدت بازتابش یک پدیدة زمینی، مثال ازهاند •

  دهند؛ۀ مشابه که یک عارضه را نمایش میهاي در یک طبقتعیین کالس پیکسل و یا گروهی از پیکسل •

  .تعیین ارزش پیکسل نسبت به نقطه مرجع شناخته شده مثال نسبت به ارتفاع متوسط سطح دریا •

هـاي سـطوح را   توان روابط مکـانی را نمـایش داد و ارزش  هاي رستري میبا توجه به ساختار  مدل داده GISدر محیط 
سازي روابط مکـانی بسـیار   باشد، در این مدل، به ذخیرهدل رستري، داراي یک شبکۀ منظم میاز آنجایی که م. مشخص نمود

تـا از ایـن    4. اشـد همسایه ب 8تواند داراي یک گرید، هر سلولی می چرا که در اي برداري نیاز نیست؛اي مانند مدل دادهپیچیده

از این . شوندو باالدست و پایین دست مستقر می سلول دیگر در طرفین 4گیرند و هاي سلول مورد نظر قرار میها در گوشهسلول
. چنین روابطی نشان داده شده است 4-12 در شکل شمارة. شودعیتی که در گرید دارد، شناخته میرو، هر سلولی با توجه به موق

عیـت  بـا ایـن فراینـد، موق   . شـوند مرجع می -هاي رستري نیز زمینگرید، دادهبا تخصیص یک سیستم مختصات معین به یک 
هـاي  ده از سیسـتم مختصـات، مجموعـۀ داده   با اسـتفا . گرددهاي رستري تعیین میاي از دادهجغرافیایی هر سلول در مجموعه

  .باشندهاي جغرافیایی قابل سازماندهی میمنطقی به صورت موضوعاتی در تجزیه و تحلیل رستري از نظر

  

  



  ساختار رستريدر مدل مکانی عوارض زمین در یک نمایش : 4-12شکل شماره 

سـلولی معینـی    براي هر) قطهبه عنوان مثال میزان ارتفاع یک ن(در جهت نمایش سطوح، ارزش عددي هر سطحی   
دهد که در حالت کلی معرف نقطه مرکزي هـر  رستري، ارزش کل سلول را نمایش میاین ارزش عددي در مدل . شودثبت می

با استفاده از مقادیر . تندمعروف هس 82"التیس"اي بنام مربوط به هر سلول در ساختار شبکهاین نقاط مرکزي . سلول خواهد بود

هـایی از قبیـل   به عنوان مثال، به منظـور تحلیـل  . هاي سطحی را انجام دادقیق مربوط به ارزشتوان محاسبات دها میالتیس
ها بهره هاي لحاظ شده در التیستوان از ارزشیابی خطوط منحنی میزان میادیر شیب، تعیین جهت شیب و واسطهمحاسبۀ مق

  .نمایش داده شده است م به مدل رستري از نوع گریدها از یک تصویر خانحوه تبدیل فضاي پیکسل: 4-13شکل شماره در  .برد

  
  ها از یک تصویر خام به مدل رستري از نوع گریدنحوه تبدیل فضاي پیکسل: 4-13ل شماره شک

  هاي نامنظم مدل مثلث 3-5-4

تـوان طراحـی و نمـایش    با این مدل می. سطوح پیوسته است هاي نامنظم، راه حلی مناسب براي نمایشمدل مثلث  
. هاي متصل به هم نمایش می دهـد یک سطح مشخصی را به صورت مثلث  TINدر واقع، مدل . طوح مختلف را انجام دادس

توانند به صورت نامنظم در هر موقعیتی قرار شوند و این نقاط میقطه یا رئوس متصل به هم ساخته میها با استفاده از سه نمثلث

  .بط نشان داده شده استاین نوع روا 4-14شکل شمارة  توسط. گیرند

                                                
٨٢ Latis  



  
  تبطمایش روابط توپولوژیک مرو ن TINمدل  :4-14شکل شمارة 

بـراي شناسـایی   . شـوند ها متصل میها در لبهترین همسایهها به نزدیکاي از قوانین داخلی، گرهبر اساس مجموعه
-نقاط و خطوط شکستگی ایجاد می ها بر اساس تودةمثلث. گرددریف میها تعراست به لبه -سایه، توپولوژي چپ هاي هممثلث

اي از نقاط به ها را بر اساس مجموعه، مثلثTINمدل . سازندطالعات مربوط به سطح را فراهم میاین نقاط و خطوط، ا. گردند

هـا  هاي مورد اسـتفاده در ایجـاد مثلـث   رهتواند در انتخاب گاند و کاربر نمیاین نقاط همیشه ثابت. کندنام تودة نقاط ایجاد می
قل بـا  فرد و داراي سه گره مخصوص به خود است و حدا، هر مثلث داراي شناسۀ منحصر بهTINدر مدل . دخالتی داشته باشد

کـه   طـوري  شوند، بـه ها تعیین میها از طریق اتصال گرهدر این نوع مدل، لبه. مسایه باشدتواند هدو و حداکثر با سه مثلث می
هاي مجاور، مطابق با ترتیب مثلث. گرددتعریف می 1تا  3ومین لبه از گره و س 3تا  2، دومین لبه از گره 2تا  1اولین لبه، از گره 

  .دیابها این ساختار ادامه میمی باشد و تا آخر، در تمامی مثلث 1داراي لبۀ شماره  1مثلث همسایۀ . ها می باشدترتیب لبه
در مـدل  . اندطور منظم توزیع نشدهاصل بین نقاط بهفو) هاي مربوطو التیس(الف مدل رستري بر خ TIN در مدل

TIN با استفاده از ساختار این مـدل  . کندهاي اصلی مدل را ایجاد میها، بلوكسازي شده توسط گرهروابط توپولوژیکی ذخیره

بعدي ارتفاعـات کوهسـتان   مدل سه 4-15شکل شمارة سط به عنوان مثال، تو. بعدي نمایش دادتوان فضا را به صورت سهمی
  .میشو واقع در آذربایجان شرقی با استفاده از مدل مورد بحث نشان داده شده است

  
  

  
    



 TINایجاد فضاي سه بعدي با استفاده از مدل  4-15شکل شمارة 

  هامدل مقایسه 4-5-4

 خـود  نظـر  مـورد  اهـداف  بـه  توجه با را هامدل از مورد و یا چند یک توانندمی کاربران GIS هايپروژه طراحی در  

ـ ها در شرایط خاصی مـی هاي هر سه مدل مبین این واقعیت است که هر کدام از آنتوجه دقیق به ویژگی .نمایند انتخاب د توان

تـرین  هـم ها و هدف نهـایی محقـق از م  از طرفی نوع و ماهیت داده. باشندتري با عوارض واقعی زمین داشته سازگاري مناسب
توان تنها بر یک مدل استناد کرد؛ چـرا  میه در روند تحقیقات همواره ن. استدالیل انتخاب یک مدل و ترجیح یکی بر دیگري 

  . طور همزمان تجربه نمودتیجۀ مطلوب باید چندین مدل را بهکه گاهی در جهت حصول ن
  رستري و برداري هايمقایسۀ مدل

 دو هر هايمحدودیت و هاامتیاز از آگاهی مستلزمهاي برداري و رستري کارگیري مدلدربارة نحوة به گیريتصمیم  
تصـاویر   مثـال،  بـراي . شوند گرفته کارهبباید  خود مناسب مکانی اطالعات به توجه با هامدل از کدام هر است؛ چرا که ساختار

 هـدف  کـه  زمـانی  امـا . دارند بهتري مطابقت ايشبکه ساختار مدل با - ورد از سنجش برگرفته از طریق فناوري -اي ماهواره
 اطالعـات  مـدل،  دو هـر  در. کشدمی تصویر به يتر طور واقعیبه را مکانی شرایط برداري مدل است، خطی هايپدیده نمایش

 داراي هـا مدل از کدام هر که است واقعیت این ةدهندنشان هاآن ۀمقایس اما شوند،می داده نمایش همگون واحدهايبا  فضایی
  ).4-1 ةشمار جدول( باشندمی خود به منحصر مزایاي و معایب

  

  برداري و رستري هايمدل بین مقایسه  4- 1ة شمار جدول



  رستري مدل  برداري مدل

  مزایا

  .است ترساده هاداده ساختار  .است ترمنسجم هاداده قالب

  .گیردمی صورت ترآسان انطباق عملیات  .است یهندس و توپولوژیک هايتحلیل براي مناسب

  .داردمی عرضه را موثرتري فضایی پذیريتغییر  .است ترمناسب گرافیگی عملیات براي

  .دهدمی ارائه را زمین سطح از ايپیوسته اطالعات رستري مدل  .دارد نیاز کمتري فضاي به برداري صورت به اطالعات ةذخیر

  .باشندمی درك قابل و طبیعی رستري تصاویر  .گیردمی صورت ترساده نقشه ارضعو تشخیص برداري مدل در

  معایب

  .دارد کمتري فشردگی هاداده ساختار  .باشدمی زیاد هاداده ساختار پیچیدگی

  .است مشکل توپولوژیک ارتباطات نمایش  .باشدمی مشکل انطباق عملیات اجراي

 را برداري مدل زیبایی ظاهري شکل لحاظ از خروجی هايیکگراف   .باشدمی کم فضایی پذیريتغییر
  .دارندهن

  .دارد نیاز زیادتري فضاي به رستري صورت به اطالعات ذخیره  .دهدمی ارائه را زمین سطح از ايناپیوسته اطالعات برداري مدل

  .دارد مالز را نیرومندي افزاري سخت ترکیب  .دهدنمی نشان را رقومی تصاویر با خوبی کارایی

- هن همراه را زمین سطح شدهثبت اطالعات کلیه برداري هايداده

  .دارد

 با باید هاسلول تفکیک به توجه با 83درونیابی هايروش کارگیريهب

  .گیرد صورت احتیاط

  

 فیکیکارتوگرا جدید هايروش اعمال و کامپیوتر صنعت هايپیشرفت اب امروزه فوق، جدول در مندرج محدویتهاي رغمیعل
 زیاد، هايقابلیت با جدید افزارهاينرم ظهور به توجه با بعالوه. است شدنرفع حال در سرعته ب مشکالت از بسیاري ریاضی، و

 کـار هب GIS محیط در ترکیبی صورت بهها را آن توانمی و  بوده تبدیل قابل همدیگر به و مثلثی برداري و رستري هايداده
 یـک  واقعی، دنیاي هايپدیده نمایش در هاآن توانایی و هامدل از کدام هر خصوصیات به توجه با اما  .)1384 ،رسولی( گرفت
 کارگیريهب ةنحو در کلی ةقاعد هیچ ،کلی طورهب. باشد داشته را هامدل انواع از استفاده و تشخیص در کافی قدرت باید محقق

 ظرفیـت  نگـري، کلـی  مکـانی،  هايپرسش توپولوژیک، روابط ها،داده محج: یرظن يموارد به توجه اما. ندارد وجود هامدلانواع 
 .گـردد رهنمـون مـی   دیگـري  بر هاساختار از یکی ترجیح جهت در را محققان حاصله، اطالعات صحت و دقت میزان ،تحلیلی

ه قابـل ارائـه   ها به صورت خالصـ اگرچه، تعیین قوانین دقیق مربوط به هر مدل مشکل است، با این حال مشخصات کلی مدل
  :است

                                                
 
  



اي یایی می باشـد؛ در حالیکـه تمرکـز اصـلی مـدل داده     اي برداري به نمایش عوارض جغرافتمرکز اصلی مدل داده •
 .باشدرستري، بیان موقعیت عوارض می

طه با این عارضۀ جغرافیایی چـه  من در راب "باشد که ي پاسخگویی به این سوال مناسب میاي برداري برامدل داده •
در این موقعیت چه پدیدة جغرافیایی رخ مـی  "اي رستري براي پاسخگویی به سوال که مدل دادهدر حالی  "نم دامی

 .باشدمناسب می "دهد

-کند؛ در صورتی که مدل دادهمایش عوارض جغرافیایی استفاده میبراي ن  y و x اي برداري از مختصات مدل داده •

 .نمایدسازي میها را ذخیرهددي در سلولهاي عاي رستري، از طریق سطر و ستون ارزش

طـور کامـل   ها بهکند، در حالیکه در مدل رستري محدودهطور دقیق تعریف میهها را باي برداري محدودهمدل داده •
 .شوندتعریف نمی

 سازد؛ درقابل نمایش می  "84دکارتی"در یک سیستم مختصات y و  x ها را به صورت مقادیرمدل برداري، موقعیت •
 .دهدمی ها را نسبت به یک مبدا خاص نمایشاي رستري، موقعیت سلولحالیکه مدل داده

ین دهد، حال آنکه مدل رستري مناطق مربعی شکل را نمایش و بنابراداري شکل دقیق عارضه را نمایش میمدل بر •
 .دهدشکل تقریبی عارضه را ارائه می

که مدل برداري تغییرات ناگهانی دهد؛ در حالیوح را نمایش میجی بین عوارض و سطاي رستري تغییر تدریمدل داده •
 .گذاردمیرا به نمایش 

براي تولید ( گیرد مکانی باال مورد استفاده قرار میهایی با کیفیت خیلی باال و با دقت مدل برداري براي تولید نقشه •
هـاي هـوایی در فرمـت رقـومی     ا عکـس سازي تصاویر و یاي رستري براي ذخیرهاما مدل داده). هاي کاداسترنقشه

توانـد مـورد   سازي بارش و رواناب مـی تر است و این مدل براي کاربردهایی از قبیل تعیین مسیر بهینه، مدلمناسب

 .استفاده قرار گیرد

اي رسـتري  ها در مدل دادهالیه انیرداري بسیار پیچیده است؛ در حالیکه همپوشاي بها در مدل دادهالیه انیهمپوش •

 . گیردسرعت محاسبات مورد نیاز انجام میتر بوده و به تر و منطقیهبسیار ساد

شود کـه  این کار باعث می. یگري تبدیل کردها را از یک مدل به مدل دتوان دادهافزارها میبا استفاده از محیط نرم  

ها، از نظر مفهومی اي با استفاده از پلیگونکهایجاد یک مدل شب. استفاده نمودتوان از نقاط قوت هر دو مدل برداري و رستري هب
ها در هاي برداري و تعیین ارزش عددي هر پیکسل مبتنی بر واقع شدن پلیگونط با دادههاي مربوشامل همپوشی کردن سلول

ـ . است پذیرامکان هاافزارنرم اغلب ها با استفاده از شبکۀ رستري در محیطایجاد پلیگون. آن پیکسل می باشد ن کـار بـه نـام    ای

                                                
٨٤ Cartesian Coordinate System 



 اي، تـا حـدودي  وارض خطی با استفاده از مـدل شـبکه  نمودن عبرداري. معروف است 85هاي رستري به مدل برداريتبدیل داده
داراي توابع مورد نیاز جهت بـرداري   ArcGIS در نرم افزار Arc Scanتابع . تري نیاز داردپیچیده تر است و به تابع پیچیده

  .نمودن عوارض خطی است

  TINاي رستري و ي دادههایسۀ مدلمقا

  :را به صورت زیر مقایسه نمود TINهاي رستري و توان مدلطور خالصه میبه

که مدل رستري به یـک سـطح مربـع و یـا     باشد؛ در حالیبه قسمت مثلثی یک سطح متمرکز می TINاي مدل داده •

 .مستطیل شکل تاکید دارد

؛ در "چه سـطحی بـه ایـن موقعیـت شـباهت دارد       "باشد که می ي پاسخگویی به این سوال مناسببرا TINمدل  •

 ."در این مکان چه پدیدة جغرافیایی روي داده است "دهد که به این سوال پاسخ میکه مدل رستري حالی

که در مدل رسـتري سـطرها و سـتون هـا     کند؛ در حالییی براي نمایش یک سطح استفاده میهااز مثلث TINمدل  •
 .کنندسازي میها ذخیرهدر سلولهاي عددي را ارزش

مدل . دهدنمایش می "دکارتی"در یک سیستم مختصات  x , yها را به صورت مختصات هاي مثلث، گرهTINمدل •
 .دهداي نمایش میها را در محدوده یک سیستم شبکهرستري، موقعیت سلول

سـازد؛ در  از سطح زمـین فـراهم مـی   شکل دقیقی  TINاز روي نقاطی که فواصل نامنظمی از همدیگر دارند، مدل  •
 .نمایداي را تولید میصل منظم، مدل سطحی خالصه شدهگیري از نقاط با فواحالیکه مدل رستري با بهره

  .هر دو مدل قادر به نمایش تغییرات تدریجی در سطح زمین از قبیل ارتفاعات هستند •

. کننـد سازي از عوارض زمین کامل میا در مدلر GIS، توانمندي TINهاي مکانی برداري، رستري و در کل، مدل  
با تعیین یک سیسـتم  . نمایندعیین موقعیت سطح زمین استفاده میهاي مختصات براي تستمها، از انواع سیهر کدام از این مدل

این  -شترکی باشنداي که هر مدل داراي سیستم مختصاتی مبه گونه -تنظیم مختصات جغرافیاییتصویر و مقیاس مشترك و 
این روش به نام . سازي نمودایش داد و مدلها و عوارض مشابه را نمتوان موقعیتهها بگردد که در تمامی مدلامکان فراهم می

هاي جهت تجزیه و تحلیل و نمایش داده پذیري زیادي دریند، انعطافآاین فر. شودها نامیده میداده 86 "مرجع نمودن -زمین"

 منظور ذخیره و نمـایش عـوارض  هاي تعریف شده را بهتعدادي از مدل  ArcGIS افزارعنوان مثال، نرمبه. آورددید میمکانی پ
-اي هـم مـی  هاي ویژهها و البته محدودیتها، قابلیتها داراي ارزشهر کدام از این مدل. دهدجغرافیایی مورد استفاده قرار می

  .باشند
  

                                                
٨٥ Vectorization  
٨٦ Georeferencing  



  هادقت و صحت داده 6-4

د، که خود به عوامل متعددي گردهاي خروجی محسوب میکننده مدلاز مهمترین عوامل کنترل هاهداد دقت و صحتمیزان 
-افزاري مربوط میافزاري و سختهاي نرمها و حتی محیطورود و ویراستاري داده ماهیت مشاهدات، نحوه اخذ،: یگري مانندد

از جمله این . سازنداي را متاثر میشده بر روي هر نقشههاي ثبت قیاس، عوامل دیگري نیز صحت پدیدهبه جز میزان م. گردد

ها گیري مشاهدات و چگونگی نمایش مدلف، ابزار طراحی مدل، نحوة اندازهتوان به کیفیت منابع، مهارت کارتوگراعوامل می
  :گیري میزان دقت و صحت، عبارت اند ازهاي اندازهبعضی از شاخص. اشاره نمود

  ،دقت مطلق •

  ،دقت نسبی •

  ،هاي توصیفیدقت داده •

  ،هادقت بهنگام بودن داده •

ی آن در روي زمین بستگی شاخص دقت مطلق، به همبستگی موقعیت دقیق یک پدیده بر روي نقشه و معادل واقع  
برداري مـورد  از ساختمان که توسط مهندسان نقشهعنوان مثال، اندازة دقیق مقادیر مختصات و ارتفاع دقیق یک گوشه به. دارد

جایی بین دو نقطه بر روي اما دقت نسبی به مفهوم جابه. استهاي ملکی مطرح ، همان دقت مطلق است، که در نقشهر استنظ
بت این میزان از دقت نس. شودنقطه در روي زمین اطالق می جایی همان دونسبت به جابه) نظر فاصله و زاویهعمدتا از (نقشه 

توانند به این میزان می ،هایی به مقیاس متوسط سروکار داشته باشنداربرانی که با دادهک. گرددبه نقاط کنترل زمینی اعمال می

  . دقت بسنده نمایند
عـاتی دارد، کـه در نهایـت بـه     هاي توصیفی بسته به صحت مشاهدات جمع آوري شده در پایگاه اطالدقت در داده  

بندي شده بـارش، طراحـی   ثال، در یک نقشۀ رقومی طبفهراي مشود؛ بها متصل و مرتبط میگرافیکی موجود در نقشه عوارض
اي است که در پایگاه اطالعاتی گـرد آمـده   هاي جمع آوري شدهص، میزان دقت بسته به کیفیت دادهشده براي یک منطقۀ خا

آوري جمع هايبودن دادهاما جدید. کس خواهد شدها در هنگام اخذ مشاهدات در مدل نهایی منعمسلما خطاي باران سنج. است
رت متخصـص پایگـاه   این میزان دقت بسته به نیاز و مهـا . بودن معروف استفراهم می آورد که به دقت بهنگام شده دقتی را

باید اذعان داشت که هیچ . ستنماید؛ چرا که همواره یافتن اطالعات جدید آسان نیهاي مصرف شده، متغیر میاطالعات و هزینه
وري و هدف متخصصان در خطا باشد و در صورت توجه به عواملی نظیر انگیزه، مهارت، نیاز، سطح فناتواند خالی از اي نمینقشه

توان خطاهاي دهگانه در با توجه به رابطۀ ریاضی زیر می. ها، میزان دقت و مقادیر خطاي موجود نیز متغیر خواهد بودتولید نقشه

  .نقشه هاي رقومی را به صورت تراکمی محاسبه نمود

umpfrmsfpfmfafdfcfIfffE +++++++++= )()()()()()()()()(  
  :در رابطۀ فوق



f شدگی آن استبعدي و میزان مسطحبه حالت دو 87نشان دهندة خطاي حاصل از تبدیل زمین کروي شکل.  

I  شودمیمربوط  88هاي مکانی است که به نوع و ماهیت سیستم بیضوي زمینگیري موقعیتبیانگر دقت اندازه.  
c  نشانگر دقت کارتوگرافیکی است.  

d  ها و پهناي قلم ثبات استدهندة خطاي ترسیم پدیدهنشان.  
a  د شودگري ممکن است وارقومی است که از طریق دستگاه رقومهاي کاغذي به رمبین خطاي حاصل از تبدیل داده.  

m  مانند چین و چروك (ها موارد به دلیل تغییر فیزیکی نقشههاي کاغذي است که در اغلب ة خطاي ایجاد شده از قابلیت دادهدهندنشان
  .گرددی و مصرف غیر استاندارد اعمال میناشی از شرایط محیط) های نقشهبرداشتن و کشیدگ

p شودقومگري مربوط میخطاي حاصل از فرایندهاي رقومگري است که معموال مربوط به نحوة استفادة کارتوگراف از ماوس ر.  

rms  هاست که به ریشـۀ دوم  مرجع نمودن نقشه -به اصطالح زمینهاي مکانی واقعی و یا دهندة خطاي تثبیت نقشه به موقعیتنشان

  .از معروف استمتوسط خطاي مج
mp  نمودن اعداد حاصل مین سیستم مختصات مرجع به دلیل گردنمودذخیره دهندة خطاي حاصل از کامپیوتر در هنگام تبدیل ونشان-

  .آید

u  جموعۀ خطاها اضافه گردداي بر ماحتمال دارد به هر دلیل ناشناختهبینی است که بیانگر خطاي غیرقابل پیش.  

بـه سـؤاالت   تواند با توجـه  می GISباشد، متخصص هها در دست نگزارش دقیقی در مورد کیفیت داده کهدر مواقعی

  :هاي خود را ارزیابی نمایدتنظیم شده در زیر داده
  ها چقدر است؟قدمت داده •
  ها کجاست؟مآخذ داده •
  اند؟ها در چه فرمتی تولید شدهدر اصل داده •
  ها تا کجاست؟محدودة گسترش جغرافیایی داده •
  اند؟ها رقومی گشتهاي دادهبا چه مقیاس اولیه •
  اند؟ها اعمال شدههاي تصویري و مختصات بر دادهچه نوع سیستم •
  ها در چه حدي بوده است؟میزان تراکم مشاهدات با هدف تولید مدل •
  هاي مکانی و توصیفی چگونه است؟صحت داده •
  اند؟توگرافی به صورت منطقی طراحی شدهاز نظر کارها آیا نقشه •
  رسند؟ژه در دست اجرا متناسب به نظر میهاي موجود با توجه به اهداف پروآیا داده •
  ها چگونه بوده است؟هاي کنترل دادهروش •
  اند؟تلفیق شدهها تجمیع و هدادچگونه  •
 ها در چه حدي است؟درجۀ اعتبار تهیه کنندة داده •

 GISآسانی می توان درك نمود که از طرق مختلف احتمال ورود انواع خطا ها بـه محـیط   موارد باال، بهبا توجه به 

 ،89هاهاي نقشهان به سه نوع خطاي عدم تطبیق لبهتون مثال، از خطاهاي شناخته شده میبه عنوا).  1376کیا، طاهر(وجود دارد 

                                                
٨٧ Spheroid 
٨٨ Ellipsoid 
٨٩ Edge Matching 



هـاي آنـالوگ بـه    اشاره نمود که هنگام تبدیل داده  91هاکامل پلیگون شدنو عدم بسته 90هاجابه جایی در موقعیت اتصال الیه
داشـته باشـد،   ههاي حاصل نك دقیقی از میزان دقت و صحت دادهکه متخصص مربوط درتا زمانی. شودیجاد میفرمت رقومی ا

  .خواهد بودهاستانداردهاي مطلوب در کسب نتایج نهایی متناسب با هدف متخصصان محقق ن

  ط توپولوژیکرواب 7-4

را قطـع   هارا ناظر هستید که رودخانه ياجادهاید و در محدوده چشم انداز موجود اي ایستادهشما بر فراز تپههنگامی 
عـوارض   و چگونه یک قطعه زمین با کاربري زراعی در کنار مرتعی قرار گرفته است، در واقع نوعی روابط فضائی بـین  کنندمی

حال اگر خواسته باشید، این نوع روابط را در محیط کامپیوتر ایجـاد نمائیـد، نیـاز بـه ایجـاد روابـط        .نمائیدزمین را مالحظه می
هـاي  هـدف تعریـف دقیـق روابـط بـین پدیـده       به مفهوم اعمال قوانین ریاضی بادر این حالت توپولوژي  توپولوژیک دارید که

اي بین اطالعات مکانی ایجـاد  رتباطات آشکار و تعریف شدهاري، اهاي برددر ساختار مدل. جغرافیایی در یک الیۀ رقومی است
 سـازد هـاي اطالعـاتی مشـخص مـی    شود که موقعیت نسبی اشیاء و یا عوارض جغرافیایی را نسبت به هم در درون پایگـاه می

.(Reed, 1999)  ،ارض موجود در که توپولوژي همانا وجود روابط مکانی بین عوبیان نمود توان در یک نگاه ساده میبنابراین
مابین را برقرار روابط هندسی فی) ختصات جغرافیاییم(ها بدون توجه به موقعیت دقیق پدیده است که GISیک الیۀ اطالعاتی 

هاي مکانی است که با اتصـال  مزیت اصلی روابط توپولوژي ایجاد زمینه براي انجام انواع تحلیل). 1370محمد پور، ( می سازد

، 92توپولـوژي اتصـال  : شـامل انواع روابط توپولوژیک ساده تا پیچیـده  . گردداي میسر میهاي خصیصهادهناصر جغرافیایی و دع
روابـط  ویژگـی  در ذیل بـه اختصـار    .است 96توپولوژي نواحیو  95توپولوژي مسیرها، 94توپولوژي مجاورت، 93توپولوژي محدوده

 .گرددمطرح می توپولوژیک

  توپولوژي اتصال 1-7-4

گره  - در ساختار قوس. شودگره خوانده می -که توپولوژي قوس شوند،هم متصل میبه 98هاتوسط گره 97هادر این مدل قوس
ص کنندة جایی است که قوس مشخ 99"گره -از"نقطه مبدا یا . شودمی یک قوس از طریق دو گره انتهایی محدود و تعریف

شکل شماره ( یابدکه قوس در آنجا خاتمه می ستنیز مشخص کنندة جایی ا 100"گره -به"شود و نقطۀ مقصد یا شروع می

16-4.(  

                                                
٩٠ Distortion 
٩١ Sliver Polygons 
٩٢ Connectivity  
٩٣ Area Definition  
٩٤ Contiguity 
٩٥ Routes 
٩٦ Regions 
٩٧ Arcs 
٩٨ Nodes 
٩٩ From-node 
١٠٠ To-node 



  
  گره -توپولوژي قوس  :4-16شکل شمارة 

از . شـود  تا مسیري را به طرف نقطه مورد نظر شناسایی و جهت معینی مشـخص  کنداین نوع توپولوژي، کمک می
و یا اینکه مسیري را در شبکۀ ترافیـک  اي فرعی را به یک رودخانه متصل کرد هاي آبراههتوان شبکهطریق این توپولوژي می

در ایـن  . شودتعریف میمرتبط از طریق جدول اطالعاتی  "گره -قوس"اصوال توپولوژي . شهري از مبدا تا مقصد ردیابی نمود

 .شودهاي مشترك تنظیم میمربوط به هر قوس، مشخص و شماره و یا کد شناسایی گره) از گره و به گره(جدول ، مسیر نقاط 
-هر قوسی به. ختم شده است 12شروع و به گره  11از گره   2توان مالحظه نمود که قوس شمارة می 4-15شکل شمارة در 

در محیط نرم . باشندهاي مشترك میها داراي گرهطور منطقی به جدول مختصات مربوط به آن متصل است و  بعضی از قوس

هاي بط بین عوارض جغرافیایی و  تحلیلوپولوژیک، امکان ایجاد روابا استناد بر روابط ت ARC/INFOپوسته  ArcGIS افزار

  .مکانی وجود دارد

  وپولوژي محدودهت 2-7-4

در . شونداي تعریف میمعین و به هم پیوستهها با مختصات ها توسط یک رشته از قوسدر این نوع توپولوژي پلیگون  
شود و بنابراین به توپولوژي اند، نمایش داده میون را احاطه نمودههایی که پلیگها با فهرستی از قوساین ساختار، پلیگون

ها و مانند دریاچه(پوشانند یا سطح مشخصی را بر روي زمین می خیلی از عوارض که یک منطقه. اندمعروف 101پلیگون - قوس

  . )4-17شکل شماره ( توسط این مدل قابل تحلیل هستند) هاجنگل

                                                
١٠١ Polygon-arc Topology 



  
  پلیگون -قوس توپولوژي :4-17شکل شمارة 

در  E پلیگـون توجه کنید کـه  . محدود شده است 6و  9، 4، 2هاي توسط قوس C، پلیگون 4-17در شکل شمارة   

 درجدر مواقعی  .ه استدیک قوس محدود ش رفته است که فقط باقرار گ  Fمشخص شده توسط حرفتري داخل پلیگون بزرگ

کـه بـا    Eمانند پلیگـون  . اي که یک جزیره هم داشته باشدمانند دریاچه. است هامبین واقعیت تودرتو بودن پلیگون صفر حرف

ـ . قرار گرفته استF تر بزرگ ایجاد و در داخل پلیگون 7قوس  دین در این مدل، ممکن است یک قوس در تشکیل بیش از چن
  Fو  B هايپلیگوندر لیست مربوط به  8مشخص است، قوس شمارة  4-16که در شکل شمارة همچنان. پلیگون مشارکت نماید

ها با این ساختار هر قوس فقط یک بار در حافظۀ کامپیوتر ذخیره شده و از این طریق از تکرار بی مورد قوس. ذکر گردیده است

  .شودخودداري می

  توپولوژي مجاورت 3-7-4

کردن ومیه هنگام رقمشخصی می باشد، ک) گره بعدي-گره به-از (در این نوع توپولوژي هر قوس داراي جهت   
هاي معروف است، لیستی از پلیگون 102راست -نام توپولوژي چپ در این مدل که به. داده شده است عوارض به آنها تخصیص

دو پدیدة جغرافیایی . گرددر جداول اطالعات مربوطه ذخیره میطور جداگانه درفته در سمت راست و چپ هر قوس بهگقرار
عنوان عوارض مجاور هم تعریف ه داراي محدودة مشترکی هستند، بهک) واقع در آن زیرةدریاچۀ و جمحدوده یک مانند (مختلف 

توان در جهت شناسایی ن میاي برداري با استفاده از آم توپولوژیکی است که در مدل دادهمجاورت، مفهو ،از این نظر. شوندمی
  . )4-18شکل شماره ( ه نمودهاي مکانی را پیادهاي کنار هم، عملیات محاسباتی و یا تحلیلمحدوده

                                                
١٠٢ Left-right Topology 



  
  ساختار توپولوژي مجاورت 4-18شکل شمارة 

نیـز در سـمت    Cباشد و پلیگون واقع می 6در سمت چپ قوس  B، پلیگون 4-18به عنوان مثال، در شکل شمارة   

توجه داشـته  . اندقرار گرفته هم تمجاوردر   Cو  Bهاي توان گفت که پلیگونبنابراین، می. قوس واقع شده است راست همان

 103به نام پلیگون خـارجی یـا جهـانی     Aپلیگون بنابراین،. ر خارج از محدوده گذاشته شده استد 1باشید که برچسب پلیگون 
ها همـواره  شود که تمامی قوسپلیگون جهانی باعث می. دهدج از منطقۀ مطالعاتی را نمایش میشود و محدودة خارنامیده می

ها، در جدول ارتباطی توجه کنید که لیست مختصات مربوط به تمامی قوس. است مشخصی باشندچپ و ر) سمت(داراي جهت 

  .دیگري ذخیره شده است
ـ  مفاهیم سه نوع توپولوژي مطرح شده، این امکان را فراهم می سازد که با اسـتفاده از آن    تـوان نـوع روابـط و    ههـا ب
مـثال ممکـن اسـت یـک عارضـۀ      . یی ارتباطات دیگري نیز وجود دارداما بین عوارض جغرافیا. سازي نمودها را مدلهمسایگی

هاي مختلـف  به عنوان مثال، یک مسیر اتوبوسرانی از اتصال چندین بخش از خیابان. جغرافیایی، ترکیبی از عوارض دیگر باشد

رافیایی با گذشـت زمـان   عالوه، عوارض جغب. شدها ایجاد شده بااي از استانیا یک کشور ممکن است از مجموعه  .تشکیل شود
گاهی ممکن است براي یـک مکـان جغرافیـایی    .از این رو، توجه به این تغییرات باید حائز اهمیت باشد. ممکن است تغییر یابند

عنوان مرتع تعریف شده و مانند قطعه زمینی که هم به. اشندی داشته بانهم همپوشعارضۀ متفاوت تعریف گردد، که با ثابت، دو

. کننـد ین نوع ارتباطات را پشتیبانی نمیسه نوع رابطۀ توپویوژیک تعریف شده قبلی، ا. خاص باشدحیوان ت یک هم محل زیس
  .هاي توپولوژیک مطرح شده است که به منظور بیان روابط پیچیده قابل استناد هستندبراي حل این مشکل، دو نوع دیگر از مدل

                                                
١٠٣ Universal Polygon 



  توپولوژي مسیر 4-7-4

ن از منزل تا فرودگاه را نشـان  اي از عوارض خطی، از قبیل یک مسیر خیابابور مجموعهیرها، جریانات و محل عمس  
اي شروع یا اینکه از نقطه. دیگر ختم شود اياي شروع و به نقطهتواند از نقطههر مسیري می. مبتنی بر قوس باشد دهند کهمی

. انـد ها نمایش داده شدهها یا تقاطعان نقاط شروع از گرهعنو، مسیرها به4-19در شکل شمارة . شده، در همان نقطه خاتمه یابد

و انتهایی قوس در امتداد مسیر این امر بیانگر آن است که نقاط شروع . شوندت، مسیرها در طول یک قوس شروع میبعضی اوقا
گیرد تا امکان توصـیف   بایستی تغییري در ویژگی مسیر صورت. گیردمتی از قوس مورد استفاده قرار میباشند، اما فقط قسمی

این امر مستلزم آن است که چه میزانی از قوس مورد استفاده قرار گیرد و مسیر از کجا شـروع  . نقطه شروع مسیر مشخص شود
  .گرددجدول، هر بخش با یک سطر تعریف میاطالعات توصیفی مورد نیاز در یک جدول  ارائه می شود در این . شود

-Tو  F-MEAS هـاي دو سـتون بـه نـام   . نمایـد ه به آن مربوط است، توصیف میکدر واقع این سطر مسیري را   

MEAS  هاي دو ستون دیگر به نام. دهندرا در طول مسیر هر بخش نمایش می ايفاصلهF-POS  وT-POS صـدي از  در
طـول   در. دهندنشان مییر وارض را بر روي یک مسمحل وقوع ع کرده و مشخص ،قوس را که مورد استفاده قرار گرفته است

اي را از قبیل تصادفات اي موقعیت یک عارضۀ نقطهواقعه نقطه. اي و وقایع خطیوقایع نقطه: افتدمسیر دو نوع واقعه اتفاق می

دة مشخص اما واقعۀ خطی محل وقوع یک عارضۀ خطی از قبیل شرایط آسفالت در یک جا. دهداي در طول مسیر نشان میجاده

در طول مسیر مشخص خواهد  "اندازة فالن تا اندازة فالن"بنابراین، واقعۀ خطی به صورت از . دهدش میرا در طول مسیر نمای
  .شد



  
  توپولوژي مسیر :4-19شکل شمارة 

  توپولوژي نواحی 5-7-4

شـوند،  ینمـایش داده مـ  سازي نواحی و یا مناطق، از روابط پیچیده بین عوارض جغرافیایی که بـه صـورت پلیگـون    مدل
. دهـا خواهنـد بـو   هاي سازندة یک ناحیه پلیگـون باشد، بلوكه بلوك سازندة یک پلیگون، قوس میکدر حالی. کندانی میپشتیب

یکی از اصول اولیه و اساسـی نمـایش عـوارض    . شودها تشکیل و نمایش داده میاي از پلیگونبنابراین، یک ناحیه از مجموعه
ایـن اصـل، در    .پوشاننده طور کامل منطقه را بها همپوشی نداشته باشند و بهنجغرافیایی به صورت پلیگون این است که پلیگو

دهند، ممکن اسـت بـا هـم    که عوارض جغرافیایی را نمایش می هاییکند؛، چرا که در این مدل، پلیگونمورد نواحی صدق نمی
هـاي متعـددي کـه    ده است، با پلیگـون هاي مکرر ش سوزياي از جنگل که دچار آتشبراي مثال، ناحیه. ی داشته باشندهمپوش
هـا ایـن اسـت کـه هـر عارضـۀ       اصل دیگر پلیگـون . شودباشد، نمایش داده میسوزي میکنندة محدوده و زمان آتشمشخص

توان با چندین پلیگون نمایش داد نواحی، یک عارضۀ جغرافیایی را میاما در مورد . شودیایی با یک پلیگون نمایش داده میجغراف
  ).4-20ماره شکل ش(

به عالوه، هر . باشندهاي منحصر به فرد میداراي شناسهها، اي، خطوط و یا پلیگونهاي نقطهنواحی نیز مانند پدیده  
ها بـا  مانند روش ساخت پلیگون(ها طراحی نواحی با استفاده از پلیگون. اي ممکن است داراي محیط و مساحت بوده باشدناحیه

یک دیدگاه تلفیق نموده ، باعـث  توپولوژي نواحی، تمامی عوارض جغرافیایی مختلف را در . گیردت میصور) هااستفاده از قوس



هاي مکانی گردیده و  این نوع توپولوژي باعث بهبود مدیریت مدل. شود که مشخصات اصلی آنها در ارتباط با هم حفظ گرددمی
  .یدهاي پیچیده کاربردهاي موثري را ارائه نمادر انجام تحلیل

  
  توپولوژي نواحی :4-20شکل شمارة 

  مزایاي ایجاد روابط توپولوژیک 6-7-4

قرار زیر ها بهشود، که اهم آنمزایاي متعددي عاید می GISبا ایجاد منطقی روابط توپولوژیک در محیط هر نرم افزار   
  .است

  شوند؛سازي میطور موثرتري ذخیرههاي حجیم بهداده •

  گردد؛روي چندین الیۀ اطالعاتی ممکن میام عملیات مرکب بر انج •

  گیرد؛عملیات با سرعت بیشتري صورت می •

  شود؛هاي گرافیکی محقق میبر سایر سیستم GISمزیت اصلی  •



هاي متعدد زیر را می توان پیاده به طور اصولی طراحی گردد، تحلیل GISبنابراین، اگر روابط توپولوژیک در محیط   
  :کرد

o هاي مکانی بدون ارجاع به سیستم هاي مختصات جغرافیایینجام تحلیلا،  

o کردن محدوده هاي جغرافیایی مشابهتلفیق و متصل،  
o هاي پیچیده فقط با احضار توابع عملیاتی توپولوژیکانجام تحلیل،  
o ها و محاسبات ریاضی_حلیل شبکه، همسایگی، انطباق الیهت :نظیر هاي مختلف سازياعمال مدل،  

قی ذخیـره و ثانیـا   طور منطها بهاول اینکه، داده. دیگر نیز دارد سازي روابط توپولوژیکی چندین مزیتیجاد و ذخیرها
انجام توابع تحلیلی را تسهیل  تر، چگونگیهاي پیچیدهتوپولوژي. شوندهاي حجیم با سرعت زیاد پردازش میاز داده ايمجموعه

  :کنند؛ از جملهمی
  ،ايب در یک شبکه رودخانهازي جریان آسمدل §

  ،هاي مجاور که داراي مشخصات مشابهی هستندترکیب پلیگون §
  ،شناسایی عوارض همسایه §
  .ی نمودن عوارض جغرافیاییانهمپوش §

  ها تبدیل دادهفرآیند  8-4

و است  تامل کنیم، در خواهیم یافت که توانایی آن در مدیریت اصولی داده ها بسیار قابل توجه GISاگر در تعاریف   
فراینـد   GIS در یک تعریف کلـی، . باشدها میشماري به منظور تبدیل موثر اطالعات و مدلهاي بیاین فناوري داراي قابلیت

محقـق   GISهایی است که از آن طریق هدف خاصی در محیط ها و یا مدلایجاد نوعی تغییر در ماهیت داده تبدیل به مفهوم
-تبدیل داده :هاي متعددي نظیرتوان مثالدر این مورد، می. آیداي با ترکیبی جدید حاصل میهتاز گردد و در اغلب موارد مدلمی

 GISاما در عین حـال  . و یا تغییر یک سیستم تصویر به دیگري  ارائه داد) به توسط یک رقومگر(هاي آنالوگ به مدل رقومی 
-عوارض جغرافیایی و یا تبدیل دادهد روابط توپولوژیک بین مثل ایجا -هاي تحلیلی بی نظیري تواند طیف وسیعی از قابلیتمی

 GISهاي شاید، در این مختصر نتوان همه توانایی. را نیز عرضه نماید -هاي گرافیکی مکانی مکانی به مدلهاي توصیفی غیر
ها در زیر درك فرآیندهاي تبدیل دادهدي بنرسد با توجه به تقسیمها را مطرح نمود، اما به نظر میا در ارتباط با مقولۀ تبدیل دادهر

  :تر شودآسان  GISمحیط 

  ،GISدر خارج از محیط  •

  ،GISها به محیط هنگام ورود داده •

  ،هاي مکانیو از طریق تحلیل GISتوسط توابع موجود در  •



در شـرایط  مثال . شده است ، در خارج از محیط آن امکان پذیرGISهاي قابل قبول براي سیستم امروزه، تبدیل داده  
 R2Vمثال ) رابط(افزار تبدیل ارد اسکن و با استفاده از یک نرمتوان هر نقشۀ توپوگرافی آنالوگ را با اسکنرهاي استاندفعلی می

نیز اطالق  104هابه این فرایند آماده نمودن داده گاهی. وارد نمود GISعوارض موجود را به صورت برداري استخراج و به محیط 

شـود؛ امـا در   هاي مثبت این نوع تبدیل محسوب میها با تحمل هزینۀ اندك، از ویژگیسریع و اتوماتیک داده انتقال. ددمی گر
هاي مختلف وجود دارد، چرا که در توالی مراحل تبدیل از حالت برداري به ظهور خطاهاي ناشی از تبدیل فرمت مواردي، احتمال

هـاي موجـود در پایگـاه    ها با سایر دادهو در صورت نیاز ترکیب این داده رستري، تبدیل مجدد آن به عوارض با ماهیت برداري
بـه صـورت    5-9شـکل شـمارة   . ها دچار تغییرات ناخواسته گـردد تا حدي، شکل و ماهیت مکانی داده اطالعاتی، احتمال دارد،

اده اقع همان تغییر ماهیت ساختاري دها در وتبدیل داده. دهدبرداري به مدل رستري را نشان می هايشماتیکی نحوة تبدیل داده
توان در این رابطه می. بوده باشد GISطور مستقیم به محیط ها بهکردن دادهویژه زمانیکه هدف واردشود، بهها نیز محسوب می

  :مثالهاي متعدد زیر را ارائه نمود

  ،شده از محیط سیستم سازگار سنجش از دورانتقال اطالعات پردازش •

  ،GPSآوري شده با دستگاه دات جمعانتقال مشاه •

  ،گرصورت رقومی با رقوماي آنالوگ بههتبدیل و انتقال داده •

 ،)مثال اتوکد(شده هاي گرافیگی از فرمت شناختهانتقال داده •
، ها و تبدیل اطالعات با خطاي کمتنوعی به منظور انتقال موثر دادهافزاري طرق مافزاري و نرمهاي سختبا توسعۀ فناوري

-هاي سازگار صورت مـی گون به صور رقومی است که در فرمتها گوناها تبدیل دادهه وجه مشترك همۀ آنابداع شده است ک

هـا و اطالعـات   گیرد، جاییکه کلیـه داده صورت می GISترین و کارآمدترین تبدیالت در درون بدون هیچ تردیدي، مهم .گیرد

در . گردنداي انواع عملیات تحلیلی آماده میهاي گوناگون براي اجرتفاوت و در فرمتف با ساختارهاي مشده از منابع مختلتجمیع
ندهاي مربوط بـه تغییـر   یآدر فر GISاین مختصر، شاید نتوان انواع تبدیالت را بیان کرد، ولی توجه به موارد زیر بیانگر قدرت 

  :باشدها میماهیت داده

  ،105هاتبدیل انواع مقیاس •

  ،صویرهاي تتبدیل سیستم •

  ،هاي مختصاتتبدیل سیستم •

  ،)بردار به رستر و برعکس(تبدیل فرمت و ماهیت عوارض به یکدیگر  •

 ،طریق درونیابی هاي مختلف سطحی ازاي و ایجاد مدلتبدیل مشاهدات نقطه •

  ،بعدينقطه به خط و یا سطح به حالت سه یکدیگر نظیرتبدیل ماهیت عوارض به •
                                                

١٠٤ GIS Ready  
١٠٥ Scale Conversion 



  .هاي موضوعیهاي متفرق به نقشههو تبدیل داد بندي اطالعاتطبقه •
تلفیق و تغییر ماهیت داده  شود، به این دلیل است که با ترکیب،تلقی می GISهاي مکانی به مشابۀ قلب اگر تحلیل  
 PCI : افزارهاي مختلـف نظیـر  طور مثال، در محیط نرمبه. نظیري تولید نمودهاي متنوع کاربردي و بیتوان انواع مدلها می

Geomatica وArcGIS ) 3)تابعD بعدي امکان تحلیل ویژگـی  به حالت سه 106هاي ارتفاعیبا تصحیح و تغییر ساختار داده
مکانی، ردیابی  -اعمال پارامترهاي آمار . آیدحاصل می ناهمواري ، ایجاد الیه شیب و جهت107ها، تحلیل قابلیت رویتناهمواري
نوعی هاي زمانی مشخص، در واقع در بین عوارض جغرافیایی در دوره اي ذاتیهساختن همبستگیازاي زمان و آشکارهتغییرات ب

و متخصصـان خبـره    GISشود، که فقط با استناد بر صنعت ابتدایی به فرم پیشرفته محسوب میهاي خام از حالت تبدیل داده
  .گرددمیسر می

  بنديجمع 9-4
عی از اطالعات جغرافیایی مکانی و پردازش طیف وسی هايامکان ورود، تحلیل داده GISگیري از فنآوري بهرهبا 
مختصات، مقیاس نقشه،  مسائل مرتبط به سیستم تصویر، سیستم :توجه به ارکان زیربنائی آن از قبیلاما بدون. گرددمیسر می
 هاي مکانییلهاي دقیق از طریق اعمال تحلها و به ویژه ساختار توپولوژي امکان دسترسی به مدل، دقت و صحت دادهماهیت

  .خواهد شدمیسر نه هاي کاربردي در مسائل شهريو باطبع جنبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
١٠٦ Orthogonal Rectification 
١٠٧ Viewshed Analysis 



 

 

 

 

 

  :فصل چهار سئواالت

  برداري کشور کدامند؟قبول سازمان نقشههاي اصلی تصویر مورد سیستم )1
  هاي کاغذي دارد؟قومی چه فرق اساسی با مقیاس نقشههاي ردر دادهمقیاس  )2
  تر است؟ها مناسبواري زمین چه مدل دادهنمایش ناهمبراي  )3

  کنید؟هید، از چه مدل مکانی استفاده مینمایش درا نشانی در محدوده یک شهر اگر شما خواسته باشید مراکز آتش )4

  هاي برداري بر چه اساسی استوار است؟توپولوژي دادهماهیت  )5
  .هاي برداري و رستري را باهم مقایسه کنیدمدلبه اختصار  )6
  یک فایل رستري بر چه اساسی استوار است؟ ساختار )7

  شود؟چگونه ساخته می TINمدل  )8

  هاي مسیر و اتصال چه فرق اساسی باهم دارند؟توپولوژيساختار  )9
 را باید مراعات نمود؟ هاي مکانی چه اصول اساسیفرآیند تبدیل دادهدر  )10

  

  :براي مطالعه یمنابع تکمیل

  .برداري کشوررافیائی، سازمان نقشههاي اطالهات جغسیستم) 1375(استن آرنوف  )1
اي، اداره چاپ و دور کاربردي با تاکید بر پردازش تصاویر ماهوارهازمبانی سنجش) 1387(اکبر رسولی، علی )2

  .انتشارات دانشگاه تبریز
هاي دورسنجی گیري از دادهتشخیص تغییرات رقومی با بهره) 1385(اکبر و حسن محمودزاده رسولی، علی )3

  .مانیتورینگ تخریب فضاي سبز شهر تبریز، فصلنامه تحقیقات جغرافیائی، شماره آتیبا هدف 
  7، مجله شهرنگار، شماره GISمراحل طراحی ) 1377(اصغر روشن نژاد، علی )4
  7شهري و طبیعی، مجله شهرنگار شماره  GISمبانی ) 1377(قدوسی، مهران  )5
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  :چکیده

هـاي اطالعـاتی و   سیستمانواع هر روزه شاهد ظهور و گسترش  ،در سرتاسر جهان
هاي گذشـته توجـه   ها که در دههاین سیستم زیکی ا. هستیم ايرسانی نو و پیشرفته اطالع

هـاي اطالعـات   سیسـتم  ،و توسـعه چشـمگیري داشـته اسـت     جهانیان را به خود معطـوف 
اي اسـت  مقولـه  GISکـه   گفتتوان می با اطمینان. می باشد GIS همعروف ب جغرافیایی

ریـزي شـهري   مرتبط به جغرافیا و برنامـه علوم حال در هتر از هر آنچه تا ب جدیدتر و کامل
جهان جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده سرتاسر در  ،به همین دلیل. است شدهعرضه 

و سایر علوم مجاور نقش بسـیار  شهري ئل برتر در جهت حل مسا فناوريو به عنوان یک 
-اي که این تکنولوژي را از سایر سیستمعامل مشخص کننده .برجسته اي ایفا نموده است

با این . هاي جغرافیایی استمربوط به نحوة نگرش آن به مکان سازد، متمایز می مشابههاي 
 مدلسـازي هـاي  ند در رووري جدید، تبدیل به صنعتی پویا اعنوان یک فنه ب GIS ،نگرش

هـاي  جنبهابتدا  ،فصل جاريدر . گشته استبا هدف مدیریت شهرهاي جدید کیفی و کمی 

محـدوده   تحقیقـات مـوردي از  سـپس، چنـد نمونـه    ذکـر،   شهري GISمختلف کاربردي 
  .شهرهاي استان آذربایجان شرقی ارائه خواهد شد

  مقدمه 1-5

در این سیستم . گرددهاي جهان محسوب مینآوريترین فسیستم اطالعات جغرافیایی یکی از کاربردي
امروزه، اکثر دستگاه. باشندگردد که کامال به هم مرتبط میاطالعات به دو صورت مکانی و توصیفی مطرح می

ریزي و مدیریت بهینه هاي مکانی و توصیفی خود با هدف برنامههاي دولتی و خصوصی به منظور پردازش داده



مدیریت مکانی و زمانی جمعیت و به دنبال آن خدمات  .نماینداستفاده می  GISآوري هاي شهري از فنمحیط
اي، سازماندهی سیستم حمل و هاي ارتباطی جادهیابی بهینه، مدیریت شبکهبهینه به جامعه شهري از طریق مسیر

ها و هاي پاركهاي محیطی ناشی از حوادث طبیعی، تهیه نقشهنقل و کنترل هوشمند ترافیک، مدیریت بحران

هاي مناطق امن و پرخطر از لحاظ میزان جرم و جنایت، مکانیابی دفن فضاهاي سبز شهري و همچنین تهیه نقشه
توان ضمن می GISبا کاربرد . گرددهاي سامانه اطالعات جغرافیایی محسوب میهاي شهري از جمله قابلیتزباله

با . اي شداي و ناحیهشهري موجب تحول در عمران منطقه باالبردن سرعت و سهولت مطالعات مرتبط به مسائل
 طرحقابل شهرها  ریزي و مدیریتبرنامه هاي کاربردي متعددي در زمینه، جنبهGISتوجه به ساختار و ماهیت 

  :از میان کاربردهاي متعدد و متنوع، سه زمینۀ اصلی زیر همواره مورد نظر محققان بوده است ، کهاست

  ،هاشهرهاي مکانی مربوط به هدادکارگیري هب •

  ،هاي شهريانسانی در محیط قلمروهايمراقبت از  •

  ،108شهري مدیریت و ساماندهی زیرساختارهاي •
، پـایش در ابعـاد وسـیع تـري     راشهري هاي جغرافیایی، عوارض و پدیده هاي توان مکانمی GISبا استفاده از اما،   

بـه   و در ارتباط قرار گرفتـه شهري هاي به ماهیت خود با همۀ عناصر محیط بنافناوري این . و مدلسازي نمود تجزیه و تحلیل
هـاي  هاي اطالعاتی و طراحی مـدل کند تا با ایجاد بانککمک می ریزي شهريبرنامه نظیر به متخصصانعنوان یک ابزار بی

ه، به دلیل افزایش تصاعدي جمعیت هاي گذشتدر دهه. ف کاربردي خود نایل آیند، به اهداطبیعی و انسانیواقعی از قلمروهاي 

ها به نیز دگرگون شده و از این رهگذر میزان آسیبشهري هاي تولیدي، نحوة استفاده از منابع رفتن ظرفیتو باالشهري جوامع 
هـاي راهبـردي در مراقبـت از    تـرین گزینـه  از مهم GISبا این اوصاف، فناوري . قلمروهاي محیطی بسیار افزایش یافته است

هاي ساکن محیط هاي انسان سازي روابطابزار قابل اعتماد در روند بهینهیک  GISبعالوه . شودب میمحسوشهري روهاي قلم
  .به اختصار ذکرگردیده استشهري  GISهاي کاربردي زمینهانواع   6-1 در جدول شمارة. است شهري

  
  
  
  
  
  
  

  شهري GISهاي کاربردي بعضی از زمینه 5-1جدول شمارة 
  :نوع کاربرد، به عنوان مثال  و قلمرو کاربردزمینه 
  اندازهاماري ساختمان، طراحی مساکن و چشممدیریت حمل و نقل، مع  شهريریزي برنامه

                                                
108 Knowledge of Infrastructure 

 



  هابنادر و فرودگاه، ايترافیک جادهکنترل آدرس یابی،   مدیریت شبکۀ حمل و نقل
 ،ماي توریسم داخل شهريراهن، تخصیص اراضی، مبلمان شهري، هاپاركمدیریت   شهريساماندهی 

  داخل شهري شناسیاي و زمینمهندسی رودخانه

  طراحی خطوط آب، گاز و فاضالب شهري و تلفن  واگذاري تسهیالت ملی
 هاي تفضیلی، خدمات و طرحفضاي سبز یابی صنعتی،بندي، امالك و مکانمنطقه  شهريآمایش 

  هاي فرسوده شهري، بررسی بافتشهري

  هاي شهريبندي زلزله، ارزیابی آلودگییالب، پهنهکنترل س  رانمدیریت ریسک و بح
یابی مناسب براي استقرار نیروها، استفادة بهینه از عوارض زمین و احداث مواضع مکان  عملیات نظامی

  در محدوده شهرها دفاعی

  هاي شهريمحیطاز  مجازي سازيشبیه و بعديسه تهیۀ مدل ناهمواري  عديبطراحی سه
  مختلف ها به مخاطبانو انتقال موثر آنشهري یندهاي آها و فرها و پدیدهتجسم مکان  مصور و بهنگامرسانی اطالع

    
 گیرندگان تصمیمۀ منابع انسانی حفاظت و توسع ،ریزي برنامه با هدفشهري مدیریت منابع در  موثرترین ابزار GISامروزه، 

هاي خصوصی و عمـومی در محـیط   هاي زیادي از انواع کاربردها در بخشیع مثالدر یک گسترة وس .)1380 سرخوش،(د ده می را یاري
GIS  ها در ذیل ارائه شده است، که برخی از آنقابل ذکر استشهري:  

o هـاي قطعـات، مـدیریت    تعیـین محـدوده   هاي مرتبط مانند مالکیت وهاي آن بر اساس انواع فعالیتزمین و ویژگی
 ،)1380 ی،قربان(ها ها و سرمایهدارایی

o  1381 ،فر صابري( ايهاي محلی و منطقههاي شهري و توسعه اقتصادي در مقیاسریزيبرنامه(، 

o هـا،  ها، اتوبانآب، برق، تلفن، پست، راه آهن، فرودگاه :ریزي، مدیریت و طراحی عملیات تسهیالت ملی نظیربرنامه
 ،)(Nyerges and  Dueker 1988حمل و نقل و خدمات اورژانسی 

o هاي کاربري اراضینقشه ایجاد و شهريدیریت محیط زیستم، 
o  در قلمروهاي شهري هاي اداريمحدودهکنترل، 

o ریزي خدمات ویژه و مدیریت ریسک و بحرانبرنامه، 
o  شهري هاي تجاريو تعیین محدوده فروشیصنایع خردهبازاریابی براي توسعۀ، 
o گ بهنگاماز طریق مانیتورینحمل و نقل و ترافیک ریزي برنامه،  

o هاي دموگرافیکهاي آموزشی و خدمات اجتماعی از طریق تجزیه و تحلیلارائۀ سرویس، 
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منطق،  بر اساس این. است شدهاز عوامل موفقیت محسوب  کاربردي ةهمواره راهنمایی و اجراي گام به گام هر پروژ  

کـه   کـاربردي  هـاي چارچوب اجراي پروژهدر . خواهد بودهنهم از این قاعده مستثنی نیز شهري  GISانتخاب و اجراي اصولی 
  :کندبروز می ، نظیر ذیل،متعددي مشکالت طور حتمهب نباشند،داراي برنامه مشخص اجرایی 



  ،کاربردي عدم هماهنگی بین پایگاه اطالعاتی طراحی شده و نیازهاي •

  ،نرم افزارهاي تهیه شدهعدم تطابق بین سخت افزارها و  •

  ،هاضروري و ناکافی بودن خروجی_غیر •

  ،سازمانیدرون و نیازهاي  عدم توجه به اهداف •

  ،هاي نهایینارساییعدم تشخیص  •

دسـت کـم   کـامپیوتري   ۀدر حد تهیه و نصب یک برنامـ  کاربردي GISما، راه اندازي یک طرح  ۀمتاسفانه در جامع  
هـر   اهداف اصـلی بسته به . رسندنمیبه اهداف نهایی خود  امر،گیرندگان خصصان و تصمیمهمین دلیل مت، و بهشودگرفته می

 5-1توان از طریق شکل شـمارة  هرا شاید ب کاربردي، مراحل یک طرح ، سطح فکر متخصصان و توقعات مدیریتیشهريپروژه 
  .مطرح ساخت

  
  يشهر کاربردي GISمراحل اصلی در اجراي یک پروژه  :5-1ة شکل شمار

در هـر  رو، از ایـن . باشدهاي خاص خود میاي است که داراي پیچیدگیوري چند منظورهافن GISتجربه ثابت شده است که به
با دقـت   البته مطابق با امکانات و نیازهاي سازمانی 5-1شکل شمارة باید مراحل ذکر شده در شهري  GISاندازي موثر راهراي سازمانی ب

انتظارات آن،  اشاره کرد که نتایج -هاي موردي از کشور با ذکر مثال – تمامناناموفق و یا  GISهاي یاري از برنامهبسبهتوان می. دشواجرا 

عدم توجه  هستند، در اغلب موارد، GISوري انوعی در صدد استفاده از فنه هایی که بدر سازمانبنابراین، . ده استکرهن همدیریتی را برآورد
  .گرددي ملی میهاهدر رفتن سرمایه و باعث اتالف انرژي پروژه، و اجراي صحیح مراحل اداريریزي، برنامه ۀگانسهسیستماتیک به مراحل 
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. دشـو محسـوب مـی  هر طرحی از ضروریات اصلی  کاربردياهداف  براي نیل بهاي مشخص و معین مسلما، وجود برنامه
ادارات دولتـی مطـرح و دالیـل اسـتفاده از ایـن      و موسسـات خصوصـی    مقیاس فـردي،  در GISکارگیري هفواید ب براین اساس است که
و در مد ها نیازهاي اساسی و حیاتی سازمان کاربردي، توجه به GIS ۀدر طراحی یک برنام طریقبهترین  ،شاید. گرددمی تکنولوژي توجیه

  :زیر باشد ۀاصول هفتگان نظر قراردادن

  ،تحقیق موضوعات بخشیدن به تاولوی •

  ،ي طرحراهنماي اجراتوجه به  •

  ،اساسی تخمین ملزومات •

  ،اولیه تنظیم اهداف •

  ،هاي اصلیتوجه بر مولفه •

  ،ي اجراییهاتعدیل برنامه •

  ،کاربران اصولی مشارکت •

  ،درازمدت سازمانیاهداف  توجه به •
را در بـر  شهري  GISهاي موفقیت آمیز پروژه کنترلبراي امتیازات الزم  ،طور حتمهمشخصات، ب این هر طرحی با  
ها گذاريمنسجم، کفایت سرمایه ةبندي شدهاي زمانهایی، داشتن اهداف مشخص، برنامهدر چارچوب چنین طرح. خواهد داشت

 .دشومیاز اهم موضوعات کلیدي محسوب  )کارفرمایان، متخصصان و کاربران(متعادل در بین نیروهاي انسانی  تعاملو توجه به 
  :خواهند بود قرار زیره بکاربردي  هايت آمیز پروژهیاجراي موفقتضمین کننده راهکارهاي اصلی  ،در این صورت

   ،مدیریتی، رهبري سیستم و دیدگاه هدفمند هايحمایت •

  ،اري کافیذگسرمایه •

  ،ها و نگهداري موثر اطالعاتهاي تبدیل دادهآشنایی با روش •

  ،ارهاي مناسبافزافزار و نرمانتخاب سخت •

  ،آموزش مستمر کاربران •

  ،ریزي شده اطالعاتتبادل برنامه •

  ،اتوماتیک نمودن نرم افزارها •

  ،ماهر تربیت متخصصان و کاربران •

استفاده از امتیازات براي  ي مرتبط به مدیریت شهريهادر چندین سال گذشته، بسیاري از سازماندر کشورمان ایران،   
متوقـف  اظهـار عالقـه    در حدها فقط در این راستا، بعضی از سازمان. اند_قابل توجهی نموده يهاتالش GISوري انظیر فنبی



اند و معدودي بـا داشـتن   متخصص سود برده_افراد نیمه ۀاهداف خاص فقط از تجربه بعضی دیگر به منظور رسیدن ب اند وشده
ت این است که کمتر سـازمانی بـا   یاما واقع. اندهکرد تالششهري  GISدنبال دستیابی بر سیستم ه نیمه منسجم ب ۀیک برنام

دلیل وارادتی بـودن تکنولـوژي   هتر اینکه بمهم. است بسته همت هاي درازمدت کاربرديطرحبه  GISمقولۀ آگاهی از جزئیات 

GISهاي خواهان خبرند و معدود سازمانا از کلیات و مزایاي واقعی آن بیهاز سازمان بسیاري ،، در حال حاضرGIS  ،واقعـی 

یـک  گیـري پایـدار از   در بهـره  اصـول ترین مهم ؛ چرا کهها تحمیل گشته استخواسته بر آندرگیر رفع مشکالتی هستند که نا
مورد غفلـت   -با هدف حل مشکالت شهرهاي امروزيکاربردي  هايجنبهسازماندهی شده و اعمال  هاينگرش - GISوري افن

  .قرار گرفته است
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نیـز   GISها صحت دارد در مـورد  قدر که در مورد سایر سیستمهمان” گیري بهتر دانش بیشتر، تصمیم“  ضرب المثل

و مـدیریت   ولـی ابـزاري بـراي تحلیـل      ،گیري نیست تصمیمامر سیستمی اتوماتیک براي ، GIS فناوري هرچند. صادق است
منظـور تکمیـل   بـه است کـه   ،هاي موجودژه شهرهاي امروزي با همه پیچیدگیبه وی، رقومی برگرفته از دنیاي واقعیهاي  داده

 GISهـاي فنـآوري   در ذیل برخـی از جنبـه   .)(Parent and Church 1987 شودبه کارگرفته می گیري تصمیم یندهايآفر
  .خواهد شد مطرحنمونه،  هاي موردي از محدوده شهرهاي استان آذربایجان شرقی به عنوانذکر، سپس مثالبه اختصار شهري 
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 و جدي در شهرها یکی از مهمترین مشکالت پیش رويفرسوده هاي اي وسیع و فراگیر از بافتوجود گسترهامروزه، 
تازه ترین دستاوردها در اجتماعی یکی از  و کالبدي و عملکردي، محیط زیستی در ابعاد متنوع .گرددمحسوب می مدیریت شهري

مطرح  هاي فرسودهبافتء در رابطه با مقوله نوسازي و احیا "گردشگري شهري پایدار"نظریات شهرسازي تحت عنوان  عرصه

و  یا حاشیه آن شکل گرفته محدوده شهر و می شود که در داخلفیزیکی شهري اطالق  هايفت فرسوده به بافتبا .شده است
 هماهنگ با نیازهاي جوامع شهريامروزه هاي چنین محیط گیريشکل ،برنامه توسعه و نظارت فنی بودنهبه دلیل قدمت و یا ن

 از نظر ایمنیظهور کرده و فضاهاي فیزیکی هاي کالبدي اجتماعی و اقتصادي نابسامانیها معموال، در این نوع محیط .باشدمیهن

هاي وجهی بافتچند چگونگی مواجهه با مقوله پیچیده و. هستند ايهاي ویژهخدمات شهري دچار کمبودهمچنین استحکام و  و
اما  .مطرح ساخت GISدر محیط هاي مرتبط را توان دیدگاهمیاز جمله مسایلی است که  )و مشکالت منتسب به آن(فرسوده 

وضعیت  ،نوع مصالح ،تعداد طبقات ،عمر ابنیه: نظیر هاي فرسودههاي ساختاري بافتقبل از آن الزم است بعضی از ویژگی
له جمعیتضمنا،  .مورد توجه خاص قرار گیرد شاخص هاي کیفی و هاي شهريزیرساختوضعیت خدمات،  ،هادسترسی - مساُ

شهري از درون و هاي روستاییو نیز بافتاند توسعه پیدا نمودهها خانهها و رودها، مسیر قناتهایی که در حریم گسلپذیري بافت
 هايهاي شناسایی بافتشاخصاز دیگر  ).1385ایازي، (گردند مطرح باید هاي فرسوده تند که در تعیین بافتدیگر مسائلی هس

  .ري نیز اشاره کردآسیب پذیو شاخص  ضریب نفوذپذیريبه باید توان میفرسوده، 



اگر بخش مرکزي با  و اندهویتبی هاي کهنشهرهاي امروزي بدون وجود بافتبرخی از محققان متعقداند که امروزه، 
شوند و زندگی در آن هها، گذرها، بازارها و سایر فضاهاي با ارزش گذشته بازشناسی و احیا نقدیمی آن چون محلههاي بافت

هاي تاریخی لزوماً بافت الزم به ذکر است که بافت .کشور خواهیم بود باارزش یتاریخشاهدان زوال شاهد  ،یابدهجریان ن

  :آیند مگر اینکه واجد شرایط ذیل باشندمی هفرسوده به حساب ن
  ،آشفتگی و ناکارآمدي شبکه ارتباطی §
  ،هاي فرسودهبی هویتی بافت §
  ).1385حبیبی، (هاي فرسوده یفیت نامناسب بناها در بافتک §
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در اغلب شهرهاي ایران مطرح شده  فزاینده شهرنشینیدر طی چند دهه اخیر و به خصوص پس از انقالب اسالمی رشد 
د ابعااین نیازها باید از اصوال، . باشداسخگوي نیازهاي مردم نمیپ ي فعلیشهرهاموجود این در حالی است که وضعیت  .است

با  .خواهد بودبینی و کنترل نهسوء آتی قابل پیشپیامدهاي  صورت، در غیر ایندناجتماعی و اقتصادي مورد بررسی قرار گیر
باید قبول کرد که پدیده مطلوب ناشی از توسعه هاي کالبدي شهر بر محیط طبیعی این واقعیت را نیز وجود آگاهی از اثرات نا

 130با تخمین جمعیت  1400بینی اطالعات و آمار ایران در سال نگاهی به پیش. اجتناب ناپذیر استشهري امري  توسعه

اگرچه . ونی براي شهرها را قطعی می سازدبرابر مساحت کن رشد شهرنشینی فعلی نیاز به حداقل دونرخ لیون نفر و با محاسبه یم
فتد، جاییکه توسعه ادر حومه شهرها اتفاق می ولی توسعه غالبا ،تواند بخشی از این نیاز را مرتفع نمایدرشد درون شهري می

دلیل آنکه هب .گرددهاي حساس میعی مرغوب و تخریب اکوسیستماز بین رفتن منابع طبیزمین باعث  هاي غیرمنطقیکاربري
-شدن را به ارمغان میی و مکانیزهبه دنبال خود تمرکز گرایی، تخصص گرای ،هایی افزایش مقیاس استتنها هدف چنین توسعه

هایی دایت چنین توسعهبراي کنترل و ه. سازدعی را دچار بحران میطبیعی و مصنو هايمحیط شدهمقوله ذکر آورد که هر دو
ت طبیعی در راستاي اهداف اجتماعی هاي حفاظگزینی صحیح زمین و اعمال سیاستمکان، ابعاد توسعه مطلوبنمودن مشخص

  . دارددقیق و علمی  هايریزينیاز به برنامهاقتصادي  و
  
  

  در ارزیابی توسعه شهري GISکاربرد  3-4-5

. ریزي باعث ایجاد خطراتی براي توسعه پایدار شهري شده استبدون برنامه با توسعه مراکز شهريتوسعه صنعتی سریع 

-که به ،استگردیده ریزي ها بدون برنامهتوسعه پراکنده شهري خارج از حومهاین توسعه مداوم همراه افزایش جمعیت باعث 

منابع آب و  فزایش فشار بر زمین،شدن و ابا روند شهرنشینی سریع و صنعتی .باشدمعروف می 109عنوان توسعه پراکنده شهري

                                                
١٠٩ Urban Sprawl  



از دیگر  هاي جدید در مسیرهاي ایزوله شده به دورراکنده شهري با پخش توسعهویژه در کالنشهرها توسعه پهمحیط زیست ب
  .نیز معروف می باشد 110توسعه شهري ذکر شده در باال به توسعه خیز شهريکه  .شوداراضی خالی شهر مشخص می

رت گرفته در شهرها، که بدون تردید ناشی از رشد طبیعی جمعیت شهري و مهاجرت از روستا به به موازات تغییرات صو

توان شهرها را به حال خود میهاي قبل از انقالب صنعتی نهرود، مانند دورهشمار مینیز به شهر بوده و عامل گسترش شهرها
شمار می روند دهی بهترین ابزار شکلهاي شهري بنیاديحمتوازن شهرهاي امروزي، طر ءدلیل، براي توسعه ینبه هم. ا کردهر
ریزان ابزاري کارآمد در دست برنامه GISبدون تردید فنآوري با توجه به مطالب قید شده،  ).1387حسین زاده دلیر و همکاران، (

در  GISاهمیت استفاده از . رسانی می باشدتوسعه شهري با قابلیت بروزهاي رقومی طرحسازي اي براي پیادهشهري و ناحیه

ریزي شهري با گسترش بسیار سریع شهرها و افزایش سرسام آور حجم اطالعاتی که باید براي مدیریت شهري پردازش برنامه
 ). 1378 ثنایی نژاد،(شوند آشکار می شود 

هاي شهري در بازهبوط به رشد و گسترش اي در استخراج اطالعات مربه طور گسترده نیز سنجش از دورالبته فنآوري 

ت متغییرهاي با توجه به ابعاد پیچیده مسائل شهري و دخال ،امروزه  Jat et al, 2008).( ندکمکانی و زمانی مختلف عمل می
در راستاي نیل به  .نمایندریزي استفاده مینرم افزارهاي مختلف براي برنامه ها وریزي شهري، از مدلمختلف در امر برنامه

، با بررسی راهبردي که جهات اصلی توسعه شهر را بر مبناي پتانسیل هاي اکولوژیکی سرزمین هدایت نماید هدف تهیه سند
هاي موضوعی تک بعدي به شیوه گذاري نقشهزیه و تحلیل سیستمی براساس رویهمهاي رایج در این زمینه، روش تجتکنیک

). 1380 مخدوم و همکاران،( گرددمحسوب میمناسبی  هايشهاي ارزیابی توان اکولوژیکی رواستفاده از مدلو  "هارگمک"

از اهمیت  GISدر بررسی روند توسعه شهري دسترسی و حفظ ترکیب دادها به همراه بازبینی مسائل فضایی و مکانی در محیط 
  Plumber et al, 1997).( خاصی برخوردار است

عاتی براي تعیین رشد پراکنده شهري و حفظ اراضی هاي اطالطراحی بانکروند به همین دلیل، تحقیقات بسیاري در 
یافته پراکنده شهري تکنولوژي سنجش منابع مهم در تعیین نواحی توسعه یکی ازEwing, 1997).( کشاورزي انجام شده است

و یافته هاي نواحی توسعر تصاویر ماهوارهبا بررسی عناصر شکل، تراکم، بافت دباشد که قادر است می GISاز دور به همراه 
در توسعه شهري  .)Yeh and Li, 2001( شده شهري شناسایی و تبدیل به نقشه نمایدپراکنده شهري را در تغییرات حادث

از اهمیت خاصی  GIS به محیط عنوان داده وروديشده به مرجع-زمین هاي موضوعیبه نقشه دورازهاي سنجشتبدیل داده

فرمت در هاي شهري محیطآوري اطالعات سنجش از دور با جمعفنآوري  .)Curran Paul J, 1985( باشدبرخودار می
ریزان دیده هاي دینامیک زمین به برنامههاي زمانی مختلف و با تحلیل و ترکیب اطالعات فضایی و توصیفی از پرستري در دوره

   .)Shelton & Estes, 1981( کنندتصمیمات مناسب کمک می شهري در اتخاذ
  يیابی توسعه آتی شهرمتناسب براي عوامل مؤثر در مکان تعیین وزن :5- 2 شماره جدول

                                                
١١٠ Leapfrog Development 



  وزن اختصاص یافته  عامل مؤثر  فاکتور مؤثر در مکان یابی  ردیف

  

  

1  

  

  

  کاربري اراضی فعلی

  0  مسکونی،صنعتی و آب

  1  کشاورزي

  4  کشاورزي آیش

  7  مرتع

  9  بایر

  

2  

  

  

  فاصله تا مناطق صنعتی

  0  متر 500-0

  4  متر 2000-500

  1  متر 2000بیشتر از 

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فاصله تا راه اصلی

  9  متر 250-0

  8  متر 550-250

  7  متر 550 -800

  6  متر 1050-800

  5  متر 1350-1050

  4  متر 1600-1350

  3  متر 1900-1600

  2  متر 2500-1900

  1  متر 2500بیشتر از 

  

4  

  

  

  یمارستان هافاصله با ب

  

  7  متر 750-0

  6  متر 1300-750

  5  متر 2000-1300

  4  متر 2500-2000

  3  متر 3150-2500

  2  متر 4500-3150

  1  متر 4500بیشتر از 

  

5  

  

  فاصله تا فرودگاه

  

  0  متر 0 -1000

  2  متر 3000-1000

  1  متر 3000بیشتر از 

  

6  

  

  

  فاصله از رودخانه

  0  متر 300-0

  5  متر 2000-300

  1  متر 2000بیشتر از

هاي موجود بایستی به محدودیت GISهاي وارد شده به محیط هاي توسعه شهري، براي ذخیره دادهبا اینحال، در بررسی

 ,Elmasri et al(ها توجه داشت اي و عدم تطبیق مقیاس دادهعدم همزمانی دریافت تصاویر ماهواره: ها نظیردر ترکیب داده

هاي اطالعاتی در هاي اطالعاتی براي مدیریت توسعه شهري، مستندسازي و حفظ بانکهمچنین، در طراحی بانک .)2000
 ,Baburajan and Stalin( باشددر طوالنی مدت ضروري میها  SQL Serverبرداري از افزاري، بهرههاي نرممحیط

ئه مدلی مناسب و مؤثر براي ارزیابی عملکردهاي شهري بر مبناي هاي اکولوژیکی توسعه شهري به منظور اراویژگی .)1996



در این دیدگاه، . ارائه شده است 5-2شماره در جدول  GISتفکر زیست محیطی و نگرش توسعه پایدار و قابل کاربرد در محیط 
  .شودوزن متناسب با فاصله تعیین  خاصی باید براي هر نوع کاربرياصوال 

  یریت آلودگی هواي شهريدر مد GISکاربرد  4-4-5

رشد و توسعه پدیده در چند دهه گذشته،  .گرددمحسوب میکشور لودگی هوا یک مساله جدي در شهرهاي بزرگ آ

سترش شهرها، از نتایج رشد و گوسایل نقلیه و انبوه افزایش جمعیت و . شهرنشینی عواقب منفی زیادي به دنبال داشته است
کارایی باالیی در ، GIS. شده است معضالت پیچیده و قابل توجهی براي شهروندانر ظهوتوسعه شهرنشینی است که باعث 

توسط  هالمدنوع گستردگی استفاده از این . دارد مرتبط با آلودگی هواي هاو نمایش دادهتحلیل ، اصالح، سازيمدل جمع آوري،
به . می باشد GISمحیط  درآلودگی هوا معضالت مربوط به روند حل در دهنده اهمیت این موضوع نشاناغلب متخصصان 

ده اهایی از کنترل کیفی هوا مورد استفها در زمان و مکانی خاص، مدلندهبینی میزان تمرکز یک یا دو گونه از آالیمنظور پیش
سازي، مدل .شوندت کنترل کیفی هواي شهري محسوب میمدیریریزي برنامه هايها از مهمترین ابزاراین مدل .گیرندمی قرار

همین به . آوردمیگیري آگاهانه در خصوص آن را فراهم فعلی و آتی هوا، ارزیابی و تصمیمقابلیت الزم جهت کنترل کیفی 
ریزي بهتر جهت تنظیم وضعیت هوا آوردن اطالعات الزم براي برنامه هاي کنترل کیفی هوا نقش مهمی در فراهمجهت مدل

در خصوص  قادر به ارائه اطالعات کافی به مراجع مربوط بایدهوا می آمد تعیین کیفیتسیستم کار کیمعموال، . ایفا می نماید

 مدیریتو نوع آلودگی جهت تا امکان ارزیابی میزان  ،آتی هوا در سراسر منطقه تحت پوشش باشد لیدهاي فعلی و احتمارون
ت ترسیم آلودگی ناشی از خودرو ها در ترکیب با جه GISسازي یکپارچه با استفاده از مدل ،در حال حاضر .فراهم شودهوا  کیفی

تواند محیطی براي کنترل سالمت شهري می براي ارائه یک مدل زیست) حجم ترافیک و سن خودروها( سایر عناصر ترافیک
  .مفید واقع شود

این امر ناشی  کهر از کشورهاي در حال پیشرفت است تمراتب شدیدهطور نسبی ببهتوسعه آلودگی هوا در کشورهاي در حال
- اکسید گوگرد و انتشار فزاینده دياسیدي ناشی از انتشار فراوان دي هايبارش باران. باشددر مرحله گذار میاز ساختار صنعتی 

 ).1384حسین زاده دلیر، (هاي زیست محیطی فراوانی در اینگونه کشورها شده است اکسید و مونواکسید نیتروژن، باعث آلودگی
یابد و ش میینده اي افزایطور فزآبوده که در حال حاضر بهنتیجه انقالب صنعتی اي است که تحدید کننده ايپدیدهآلودگی هوا 

جمعیت تا به حال، از دهه پنجاه الزم به یادآوري است که  (Harvey, 1996).کند ها را تهدید میانسان یسالمتطور جدي به

در حال  4و افزایش جمعیت شهرنشین با ضریب  10ها با ضریب جهانی ماشینتعداد و افزایش یافته جهان به بیش از دو برابر 
  .ستاگسترش 

- هب توصیفی اطالعات به مکانی اطالعات اتصال فرد منحصر به تقریباً قابلیت علت به جغرافیایی اطالعات سیستم امروزه
 پایگاه ایجاد تخصصی هاي برنام سایر کنار رد توانسته کرده است و باز کاربردي علوم سایر بین در را خود جاي راحتی

 GISحقیقت  در. رود  شمارهب شهري اطالعاتی هايبانک تشکیل فرآیند و کارآمد در توانمندفنآوري  یک عنوانبه اطالعاتی
- میمتص هدف با زمین روي توصیفی و مکانی هايداده سازماندهی مدیریت و امکان آن از استفاده با که است فناوري نوعی



هاي شور در سنوات گذشته یکی از میراثناپایداري توسعه شهري و صنعتی ک ).1384 رسولی،(گردد  می میسر بهینه گیري
ویژه شهرهاي همحیط اقتصادي، اجتماعی و ازجمله محیط زیست شهري کشور ب ناخوشایندي است که در ابعاد و گستره وسیعی

- ههاي کالن کشور نیز بي است است که حتی برنامهمحیط زیست شهري به حد در زمینهآن بزرگ را متأثر نموده که ابعاد 

ناشی از  آلودگیغباربه ویژه ( آلودگی هوامدیریت نسبت به  امروزه .است نابهنجاري ها متأثر شده نوع طورمحسوسی از این
  (Farrag, 2000). پرداخته شودبه عنوان یک اصل بنیادي باید شهرهاي کشور کالن در )کویرهاي داخلی و کشورهاي همسایه

بر اساس وضعیت و منابع اصلی آلودگی هر منطقه می بایست آالینده هاي ضروري و مؤثر شناسایی و با  ،به طور کلی
با توجه به اینکه (Ministry for the Environment, 2000). دروش مناسب و در بازه زمانی مطلوب اندازه گیري شون

هاي مختلفی براي پایش میزان ورت پیوسته بوده و تحت تاثیر پارامترهاي گوناگونی قرار دارد، روشپخش آلودگی در شهر به ص
ه می باشند، آنرا به یک دهی به مسائل تکنیکی که به پارامترهاي مختلفی وابستدر پاسخ GISتوانایی  .آلودگی معرفی شده است

 چهار که است کامپیوتري سیستم یکGIS  ،دیگر عبارت به(Charlot H, 1997).  آوري بسیار قدرتمند تبدیل کرده استفن

 برداري نقشه سازمان جغرافیایی اطالعات سیستم مدیریت(آورد  می فراهم مرجع- زمین هايداده با رابطه در را اساسی قابلیت

  :)1375 کشور،
Ø هادادانواع  ورود،  
Ø شامل ویراستاري و ایجاد بانک هاي اطالعاتی( هاداده مدیریت(،  

Ø هاي مکانیالیه ها و اعمال تحلیل تحلیل و تجزیه،  
Ø و ارائه نتایج نهائیها مدل خروج، 
 فراهم مکانی هايپدیده همراهبه زمانی ابعاد توام تحلیل امکان  GISافزارهايمنر با آماري هايبرنامه تلفیق تازگی با به

  :نیز توجه دارند زیر موارد به GISمعمول  هايهبرنام از استفاده همراهبه شهري ریزاننامهبر از خیلی ،بنابراین است شده

 ،جغرافیایی منطقه یک در زمان ازاي به ءشی یک در تغییرات میزان تشخیص ×

×  هاپدیده بین احتمال هايیهمبستگ برآورد، 
 ).1384رسولی، ( زمان عامل گرفتن نظر در با دیگر پدیده یا شی روي رب شی یک تأثیرات شناسایی ×

-هاي مختلف خیاباندر موقعیتها آالیندههاي سنجش نیازمند نصب ایستگاه شهري آلودگی ناشی از ترافیکمیزان  ارزیابی

-ها در یک بانک اطالعاتی کارهاي ارسالی از ایستگاهسازي دادهذخیره (Berkowicz & et al, 2008 ).باشد می ي شهرها

و  111ءایستا هاياز دیدگاه زمانی دو نوع داده .ستا آلودگی هوا پدیدهاصولی  یک گام اساسی در دست یابی به مدیریت آمد،
و میزان بوده ثابت محسوب  هايعمدتاً داده گیري آلودگی هوا،اندازههاي ایستگاه دوم که در حالت ،قابل ثبت است 112پویا

                                                
111 Static Information 
112 Dynamic Information 



از سیستم مربوطه این حالت،  در (Nadi & Delavar, 2003).قابل انتقال است GISثبت و به محیط ه ها در هر لحظآالینده
  :اجزاي زیر تشکیل شده است

 ،پایگاه داده زمانمند §

 ،نمایش و ارائه به صورت زمانمند §
 . (Hogweg, 2000)تجزیه و تحلیلهاي زمانی §

در جدول شماره  متعددي می باشد که ها و معایبمزیت شاملهاي هوا از نظر زمانی و مکانی گیري آالیندهروشهاي اندازه
 (Ministry for the Environment, 2000). مورد مقایسه قرار گرفته است  3-5

 ها با مزایا و معایب مربوطهگیري آالیندهروشهاي اندازه :5- 3 شماره جدول

  روش  مزایا  معایب

 "ها، عموماعدم پاسخگویی براي برخی آالینده

اي زمانی متوسط هفتگی و طوالنی تنها در بازه

  .مدت  کاربرد دارد

ده براي نمایش براي کارگیري ساهزینه پایین و به

  الینده هاآمطالعات خطی 

  فعالگیري غیرنمونه

حساسیت پایین براي متوسط روزانه و نیاز به 

  آنالیز آزمایشگاهی

قابل انتقال، هزینه پایین، اپراتوري راحت براي 

  مجموعه داده هاي تاریخی واقعی

ي گیرنمونه( سیستم فعال سنسور پایه

  )نیمه اتوماتیک

مندي زیاد در آموزش به اپراتور و نیازبري هزینه
  هابه خدمات و تدوام هزینه

 با قابلیت و کوتاه مدت هنگامبه هايفراهم کردن داده
  هاآوري دادهسریع جمع

  اي اتواتیکپایش نقطه

هاي زیاد در آموزش به اپراتور و دادهبري هزینه

  قابل مقایسه نیستندراحتی بل بهمورد نیاز قا

ها در طول مسیر یا محدوده، مفید براي پایش داده

  ايگیري نقطهاجزاي چند گانه با امکان اندازه بررسی

  بانی از راه دوردیده

  

وي پردازش، آنالیز و تواند پاسخگهایجاد شود که بهاي زمانی در قالب سريبایست مورد استفاده می هايپایگاه دادهضمنا، 
گیري شده هاي اندازهاست که با توجه به حجم عظیم دادهالزم به ذکر  .باشدرا داشته هاي وابسته به زمان و مکان ت دادهمدیری

 113هاي اطالعاتی تعریف مدل دادهدر طراحی سیستم .سزایی برخوردار استهاز اهمیت ب هاسازي پایگاه دادهبهینه طراحی و

- نرم توابعها، عملگرها و دادهالزم است نوع، روابط میان  هابراي طراحی مدل داده، رواز این ،مهمترین گام محسوب میشود

 مجاز، پاك، مناطقتوان هاي موجود میاستاندارد به توجه با .(Matejicek, 2005) صورت دقیق مشخص گرددهب افزاري
  .ودنم مشخص رااز نقطه نظر آلودگی هوا  خطرناك و ناسالم بسیار ناسالم، سالم،

  حمل و نقل  ک،در مدیریت ترافی GISکاربرد  5-4-5

اسـتفاده روز افزون از وسایط نقلیه،  شهري و رویه، رشد سریع ساخت و سازجرت بیگسترش شهرها، رشد جمعیت، مها

مدیریت و سازماندهی که امروزه در خدمت کاربردي یکی از ابزارهـاي . مدیریت کالن شهرها را دچار مشکل ساخته است
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فته براي ها در تمـام جوامـع پیشریستمو ماهیت این گونه س هابا توجه به قابلیت. است GIS همانا باشدمی هاي بزرگشهر
افیک از این تکنولوژي استفاده سازماندهی و کنترل تر ،هـاي شـهريهـا، شـبکهقل، مـدیریت بزرگـراههاي حمل و نریزيبرنامه
ها، تهیه مسیریابی بهینه، طراحی مسیر جادهها، توان به مکانیابی تاسیسات راهمی GISوع از جمله کاربردهاي متن .شودمی

هاي ترافیک، مدیریت مسیرهاي پیشنهادي، مدل سازي دادهها، تعیین میزان خاکریزي و خاکبرداري در پروفیل طولی جاده
  .ها و تحلیل تصادفات جاده اي اشاره نمودبزرگراه

، شیب، هاراهنوع : نظیرها فیق اطالعات مکانی تصادفات با اطالعات پایگاه اطالعاتی راهتوسط تل GIS در فنآوري
همچنین . هاي اصولی انجام دادتحلیل توانمیاي سوانح جاده رونددر سایر پارامترهاي موثر بلوهاي راهنمایی، عرض مسیر و تا

دو هر تلفیق . اي نموده استرشد قابل مالحظه GPSاختصاریاب جهانی به بکارگیري سیستم موقعیتوشمند ترافیک با کنترل ه
  .گردداي محسوب میک جادهترافی و اطالع رسانی، مدیریت حمل و نقلروند در بسیار موثري گشاي راه GISو  GPSسیستم 
، سفر زمان افزایش بر عالوه ي،رشه مناطق در کنترل بهینه ترافیکافزایش تعداد وسائط نقلیه و عدم وجه بهبا ت

در مدیریت کارآمد شهري،  .گرددمیمشاهده  نقلیه وسایط از طریق اغلب) بیشتر سوخت مصرف دلیل به(  هوا آلودگی
-توان جنبهمی ي هوشمند حمل و نقلهاستمیبا س GISبا تلفیق فنآوري  و قابل دسترس هنگام، بدقیقالعات داشتن اط يبرا

هاي سنتی سامانه اطالعات مکانی بر خالف روش .)Khalesian & etal,2009( هاي کاربردي متعددي را انتظار داشت

 مکانی است کههاي مکانی و غیردادهتوام هاي ها امکان انجام تحلیلاین قابلیتیکی از مهمترین که  هاي فراوانی دارد،قابلیت
هاي اطالعات مکانی با فراهم سیستم ).1387تی تی دژ، (سازي نمود ینهمدیریتی را به هايگذاريتوان سیاستاز این طریق می

تلفیق و تقسیم بندي اطالعات مکانی و همچنین ایجاد یک رابط کاربر بصري بمنظور تفسیر و تحلیل امکان جمع آوري، آوردن 
-راه از برخی .)Gupta & Mandloi, 2003( کندایفا می شري را گرافیکی، نقش مهمی در تسهیل کنترل ترافیک اطالعات

   :از عبارتند گیرند قرار استفاده مورد شهري دیدگاه از ترافیکی وضعیت تعدیل جهت توانندمی که مختلفی يهاحل

a( ترافیکی ممنوعیت هايطرح از استفاده )از خاص انواع عبور ممنوعیت اعمال ، هاخیابان کردن طرفهیک: نظیر 

  ،)نقلیه وسایل

b( هاراه چهار وضعیت ساماندهی) ي شهريروگذرها و هاگذرزیرریزي برنامه ن،یدامی افیکسازي طرح ترشبیه(،  

c( شهري موجود هايراه شبکه در مجموعه هاخیابان از برخی تعریض، 

d( جدید  مسیرهاي احداث)Ayeni, 1998.(  
 در عمومی نقلیه وسائل از استفاده منطقی فرهنگ گسترش و اجتماعی به مسائل توجه بدون که است ذکرهب الزم البته

را برطرف  شهر یک ترافیکی مشکالت تواندنمی تنهایی به حلی راه هیچ، مدتمیان و مدت دبلنهاي گذاريطرح سیاست کنار
 نسبت یک به رسیدن و ترافیکی مشکالت از گریز براي حلراه بهترین ،برخی از محققان معتقد هستند، این وجود با. نماید

 اینگونه، که باشدمی موجود هايخیابان تعریض نیز و جدید هايخیابان احداث یه،نقل وسایل وتعداد هاخیابان سطح بین متعادل

  ).1371 بحرینی،(شوند  م تهیه شهري تفضیلی و معاج هايطرح بر تکیه با معموال اقدامات



مریکا آغاز در ایاالت متحده ا 1990حمل و نقل در سال مقوله ها براي کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در اولین تالش
در  هايدر کشور ،امروزه .در شبکه حمل و نقل شهري آغاز شد انگلیس استفاده از این سیستمکشور هاي بعد در گردید و در سال

هاي اصلی دست هاي هند جزو برنامهتوسعه همچون هند نیز استفاده از این سیستم براي طراحی و مدیریت شبکه شاهراهحال

 Ministry of Shipping and Transport Road Development Plan for) گرفته استاندرکاران این امر قرار 

India, 1981-2001).  ،کاربرد امروزهGIS هاي مرتبط و امکان فضایی داده در زمینه مهندسی حمل و نقل به علت ماهیت
 .)Peuquet & Bacastow, 1991( بیش از پیش اهمیت یافته است ترافیکی در سطح شبکه ي مکانیهااعمال انواع تحلیل

 سختتکامل  و کامپیوتري گرافیک اطالعات، مدیریت هاي سیست توسعه قبیل از فنی هايتوسعه، در آینده

 جدید هايروش مسیر، کوتاهترین یافتن جهت هاي جدیدالگوریتم توسعه کنار در کامپیوتري هايافزار

از کاربرد  هاينمونه ).1383شیخ محمدزاده، ( گردیدخواهد  لونق حمل مقوله در GIS گسترش کاربرد باعث مسیریابی
  :به قرار ذیل قابل طرح است حمل و نقلصنعت سامانه اطالعات مکانی در 

ü  براي ساخت مدل حمل و نقل و طرح توسعه معابر در شهرها، حجم تردد وسایل نقلیه :اطالعات حجم ترافیککسب 
با استفاده از سامانه اطالعات مکانی می توان . دي را تشکیل می دهدهاي وروهمواره یکی از مهمترین بخش داده

 .این اطالعات را به شکل هاي مختلف با یکدیگر مقایسه نمود

ü  در سطح  سامانه اطالعات مکانی امکان مقایسه میان موقعیت و خصوصیات عالئم ترافیکی :عالئم راهنماییدریافت

تواند با ایجاد ارتباط با سایر اطالعات، مشخصات بسیار جزیی هر همچنین این سامانه می. آوردشهر فراهم می
 .عالمت ترافیکی را در اختیار کاربر قرار دهد

ü اي هاي ویژهافزاربه تصادفات توسط پلیس به کمک نرممعموالً در شهرها، اطالعات مربوط  :تصادفاتآوري آمار جمع
 وارد MS Accessبه یک محیط بانک اطالعاتی، مانند ها دادهاین ، GISدر محیط  .دگردآوري و نگهداري میجمع

 .گرددمیتولید مبناي حمل و نقل  هاينقشهبه این ترتیب و 

ü  نمودار تصادفات منجر به فوت و جرح یا نمودار تصادفات وسایل نقلیه عابرین پیاده و دوچرخه  :ایمنی معابرافزایش
 .هاي مذکور استخاص از موارد استفاده از سامانه مانیز هايسوار در دوره

ü حجم تردد روزانه در معابر شهر، وضعیت عبور و مرور  هايبا استفاده از نقشه :هاي هوشمند کنترل ترافیکسامانه
م توان اطالعات مفیدي چون میزان، نحوه و نقاط متراکها مینوع دادهبا تحلیل این . قایل تشخص استوسایل نقلیه 

هاي بهینه براي نصب سامانه هايتوان موقعیتدست آمده میهبا توجه به اطالعات باکنون . تولید نمود راترافیکی 
شهري را  در معابر ترافیکاصولی تابلوهاي پیام متغیر، به منظور مدیریت دوربین ها و  ،هوشمند کنترل ترافیک

 .ساماندهی نمود

ü از  ،هاشمند شمارش وسایل نقلیه در تقاطعهاي هواد ارتباط همزمان میان سامانهایجبا  :هاي راهنماییزمانبندي چراغ
هاي راهنمایی در فازبندي و زمانبندي چراغ، سامانه GIS هايپایگاه دادهو ارتباط آن با  SCATSسیستم طریق 



امکان سنجش  GIS یک سیستم گیري ازدر کل، بهره .)Durcansa, 1998(تنظیم نمود توان میها را تقاطع
توان با استفاده از منابع قابل دسترسی اطالعات اي که میآورد، به گونهفراهم میي ترافیکی را به خوبی فاکتورها

 .)Brainard & etal, 1996(جریان ارتباطات شهري را در حالت متعادل کنترل نمود موثق ترافیکی 

  در تحلیل جرم GISکاربرد  6-4-5

ها و نحوه تحلیل پدیده جرم شناخت شیوه. باشدی، بنابراین پراکندگی مکانی آن نیز اتفاقی نمیاي است انسانجرم پدیده
تحلیل جرم و عوامل مرتبط با آن . کندباشد، زیرا به تشخیص الگوهاي جغرافیایی مرتبط کمک میداراي اهمیت خاصی می

درك و تشخیص ارتباط بین جرم و مکان وقوع آن بر تواند به می جمعیت شناختی، اسکان، درآمد یا شرایط اجتماعی: نظیر
شده و اخذ اطالعات بهنگام مرتبط با فرآیند منسجم هدایت"بررسی به عنوان تحلیل جرم . کمک کند هااساس مقایسه موقعیت

تحلیل ها و هاي مجرمانه از طریق افزایش درك موقعیتهاي جرم به منظور پیشگیري و جلوگیري از فعالیتالگوها و روش

  .گرددعریف میت "اصولی وضعیت هاي ارتکاب جرم
از این رو، موضوع . اي به خود گرفته استپیچیده موضوع امنیت ابعاد گسترده و ،شدن جوامعامروزه با گسترده و پیچیده

درستی اعمال بهان پنه اتارتباط و کشف دقیق دركبا توان هطلبد تا باي را میهمه جانبه در شهرها نگاه دقیق و مردم امنیت

-تا تجزیه تحلیل و تصمیم پشتیبان قدرتمند از مراحل شناختیک سیستم عنوان تواند بهیم  GIS،در این میان. قانون نمود

مختلف، امنیت جایگاه  در بین مسائل .گرفته شودکاربهدر جوامع امنیت  مدیریت ارتکاب جرم و افزایش ضریب گیري در زمینه
 در پاسخگویی به آن تاثیر مستقیمء نحوهو  محسوب گردیده از نیازهاي اساسی انسان، چرا که داردی شهري اي در زندگویژه

دارند به مامورین انتظامی هتحلیل معیارهایی که در ظاهر ارتباط چندانی با یکدیگر ن از طریقGIS .مدیریت بهینه جامعه دارد
 GISکاربردهاي . دنبندي شده شناسایی نمایورت نقشه و به شکل طبقهصهاي بالقوه جرم خیز را، بهکند تا مکانکمک می

را آسان  شناخت سایر پارامترهاي مرتبطترکیب شود، پیگیري تغییر مکان مجرمین، محل رخداد جرم و  GPSهنگامی که با 

هاي جغرافیائی خاص دودهدر سطح محتوان نسبت به کنترل، مدیریت و توزیع نیروهاي پلیس می GISبا استفاده از . نمایدمی
ي انتظامی و هااي بین نیرو، باعث ایجاد تعامل ویژه 114جرم هاينقشهتولید هاي اطالعات جرم و پایگاهضمنا، ایجاد . اقدام کرد

  :توان در موارد زیر خالصه نموددر تحلیل جرم را می GISمزایاي اصلی کاربرد  .شودمردم می
a( هاي مربوطه،نقشه هاي جرم و تهیهتحلیل سریع آماره 

b( ،شناسایی سریع میزان تراکم ارتکاب جرم در یک منطقه خاص 

c( ،شناسایی تغییرات جرائم در یک نقطه بحرانی در یک محدوده زمانی مشخص 

d( هاي گروهی مرتبط، تحلیل عوامل وابسته با جنایت 

e( ،دریافت اطالعات جرم ازطریق اعمال عملیات پرسشگري فعال 

f( اط مستعد جرم خیز،ها و نقشناسایی تقاطع 
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g( بینی و برآورد احتمال وقوع جرم،پیش 

h( هاي جغرافیائی وقوع جرم،تولید نقشه 

i( هاي جرم با اطالعات مردمی،مقایسه داده 

j( توزیع مواد مخدر و سرقت مسلحانه،: تحلیل تراکم جرائم ویژه مانند 

k( هاي متعدد، شده توسط سازمانهاي تولیددسترسی و پردازش انواع داده 

l( یتورینگ بهنگام محل وقوع جرم،مان 

m( قومی،وابق و مدارك جرائم به صورت رنگهداري س 

n( هاي کاغذي از تحلیل فرآیندهاي جرم و بزهکاري،تولید خروجی 

o( هاي محلی گسترده،امکان استفاده از شبکه 

p( 115قانونهاي پلیس و مجریان ارزیابی عملکرد ایستگاه . 

راي کاهش آن با افزودن به تعداد نیروهاي پلیس و توسعه تشکیالت ثابت شده است که پیشگیري از جرم و تالش ب
به . هاي شدید و اتخاذ تدابیر امنیتی چندان ثمربخش نیستقضایی و دادگستري، وضع قوانین محدودکننده، اعمال مجازات
عه شرایط و اوضاع هاي علمی پیرامون جرم و جنایت و مجموهمین جهت، امروزه درسطح جهان گرایش قابل توجهی به بررسی

 -شناسی مکانیاي به آسیبیندهعالقه فزآ طی چند سال اخیر، ،ویژهبه. هاي اجتماعی طرح شده استيو احوال مؤثر در کجرو

در  .)Anselin, 2000 ; McGuire, 2000( مد نظر بوده است GISهاي شهري در محیط زمانی بروز انواع ناهنجاري
هاي بحرانی در سطح یک منطقه قابل ی در کاهش میزان جرم و جنایت در مناطق و زماناصل هايیند تحلیل جرم، گامفرآ

  :شناسایی است که عبارتند از

 کسب اطالعات دقیق و به هنگام، •

 گیري سریع،صف آرایی نیروها از طریق موضع •

 ها و فنون اثربخش و قابل اجرا در زمان وقوع جرم،اعمال تاکتیک •

 افزاري و نرم افزاري براي نیروهاي پلیس،یبانی سختآماده سازي تدارکات و پشت •

 .هاي وقوع جرمصحنهاز سازي و ارزیابی عملیات نیروهاي پلیس سازي، مدلشبیه •

- هاي جغرافیایی و دادهبنابراین، اصلی ترین عنصر در امنیت، اطالعات است و براي امنیت شهري این امر به معنی موقعیت

هاي مسکونی و ها، محدودهبا بررسی روابط جغرافیایی، انسان GISدر این میان، فناوري . رددگهاي توصیفی مرتبط معنی می
رفیعیان و همکاران، (نماید هاي امنیتی در روابط پیچیده شهري فراهم میسازي تالشمنابع طبیعی ابزار مناسبی را براي پیاده

اما . کنندو تحلیل اطالعات مرتبط با جرم و بزهکاري را فراهم می ابزارهاي متداول بسیار وجود دارند که امکان دریافت). 1386
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سازي مجازي از گري را ارتقا بخشیده و امکان شبیهیند تحلیلسترسی به توابع تحلیلی تخصصی، فرآتواند با دمی GISفنآوري 
بینی زمان و مکان وقوع جرم پیشلیل اطالعات و طراحی الگوها، یک گام منطقی در فرآیند تح  .حوادث جنایی را فراهم سازد

در کل، نیروهاي پلیس براي  .)Travis, 1999( نمایداست که نیروهاي پلیس را قادر به شناخت نقاط بحرانی موجود می

  :کاهش میزان وقوع جرم و جنایت نیاز به شناخت عوامل ذیل دارند

 افتد؟چه نوع جرمی اتفاق می •

 افتد؟جرم کجا اتفاق می •

 رم کی و چگونه خواهد بود؟زمان اتفاق ج •

 علت اتفاق افتادن جرم چیست؟ •

یک روش علمی است که در آن با استفاده از ثبت رویداد  مطرح شده است که در واقع برداري جرم نقشهبه تازگی موضوع 

احتمال  ترین محل رویداد جرائم را مشخص کرد و توان محتمل جنایات و جرایم کیفري از جمله، تجاوز به عنف و سرقت می

دادن بین محل جغرافیایی جرائم، نحوه اساس این روش ارتباط. حضور مجرمین در نقاط مختلف شهر یا منطقه را تعیین کرد
اطالعات تکمیلی توان سایر می GISدر محیط . هاي جرایم و چگونگی انتخاب قربانیان و محل جنایت است رویداد و ویژگی

هاي مجرمین و  هاي مرتبط با وسایل نقلیه و پایگاه داده تحقیقات محلی، داده ،ی قانونیها، پزشک گزارشات پلیس، گشتی: نظیر
  .ین را در ارتباط با موضوع بررسی نمودمظنون



  هاي شهريدر محیط GISهاي موردي از کاربرد مثال 5-5

شده  ارائههاي موردي ن مثالعنوابه ) شهرهاي تبریز و مرنداز ( در مسائل شهري GISفنآوري کاربردهاي در ذیل برخی از 
  .است

  سازي بهترین مسیرمدل 1-5-5

با طوریکه است، به 116هاي تحلیل شبکهدر حیطه ارتباطات شهري استناد به روش GISیکی از کاربردهاي مهم فنآوري 
به منظور  ،نوان مثالبه ع ).1388سنجري و سعادتیار، ( نمود سازيبهترین مسیر را شبیهتوان استفاده از این تابع تحلیلی به

بهترین مسیر از نظر کوتاهترین فاصله یا کمترین زمان در طول  در محدوده شهر تبریز از یک نقطه به نقطه دیگرجابجائی 

  ).5-2 شکل شماره(شده است شبکه محاسبه 

  
  یز هاي شهر تبریافتن بهترین مسیر از نظر مسافت بین دو نقطه بر روي شبکه خیابان :5-2شماره  شکل

ارائه خدمات  شهري، تعیین مناطق دهیهاي خدمات سرویسدر یافتن محدودهتوان میتابع تحلیل شبکه ضمنا از 

میر صادقی، (استفاده نمود  یبانک نصب خودپردازهاينشانی، هاي آتشاستقرار ایستگاه ها،یابی بیمارستانمکان: خاص نظیر
  .رسانی چند داروخانه در سطح شهر تبریز نشان داده شده است نحوه تعیین خدمات 5-3 توسط شکل شماره). 1386
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 شهر تبریز در سطح رسانی چند داروخانه تعیین محدوده خدمات: 5-3شماره  شکل

با  ،ترین زماندر سریع یافتن نزدیکترین امکانات یا دسترسی به محل وقوع یک حادثهنحوه  5-4 در شکل شماره

  .نمایش داده شده است GISاز توابع تحلیلی فنآوري  مشخصمبدا و مقصد  مفروض نمودن



  
  تبریز  یافتن نزدیکترین پمپ بنزین نسبت به موقعیت ماشین مشخص شده بر روي شبکه :5-4شماره  شکل

  در مکانیابی محل دفن پسماندهاي شهري GISکاربرد  2-5-5

 .است گشته هاجمعیت باعث تولید انواع زبالهتوسعه روزافزون مناطق شهري و افزایش بی رویه در طی چند دهه گذشته، 
-زبالهحجم عظیمی از انواع سازي ست شهري شده، چگونگی دفع و معدوممحیط زیمقوله تبدیل به یک دغدغه در  هآنچه امروز

آوري کاربردهاي مهم فن یکی ازرو گردد و از اینتلقی میمدیریت مواد جامد شهري موضوعی حائز اهمیت . باشدهاي شهري می
GIS یکی از مشکالت اولیه مسئولین ، که است هاجهت دفن پسماند یافتن محل مناسب به ویژه مدیریت مواد جامد شهري

آن با زندگی بشر نیاز به کنترل و اعمال  دلیل ارتباطهمحیطی و بهداشتی دفن پسماندها بمخاطرات زیست. است خدمات شهري
هاي با توجه به تواناییبنابراین،  .یابدهاي بیشتري میپیچیدگی شهري ش جمعیتافزای با سیستم مدیریت ویژه اي دارد که

یک گزینه بسیار مناسب و منطقی جهت حل معضل یافتن محل مناسب براي دفن  متعدد، اطالعاتروند تحلیل در  GISخاص 
  . گرددمحسوب می اصولی مواد زاید

هاي پست کم ارزش سایر زمینخارج از شهرها در دره ها، باتالق ها و پسماندها به فرم سنتی در در خیلی از شهري ایران، 
بوده و باعث آلودگی آب و خاك شده و زیست محیطی  گردند، که باعث تاثیرات سوءها و یا به صورت غیرمنطقی دفع میر

بسیاري از در ن بهداشتی هاي دفتوسعه و افزایش محل .)1386سرتاج و همکاران، (اندازد را به مخاطره می هاسالمت انسان

 می باشدبه موضوعات مرتبط ها دهنده توجه مسئولین شهرداريتوسعه یافته در سه دهه اخیر نشانکشورهاي 



)Tchobanoglous & etal, 1993(. ،توسط گیري معیارها و ضوابط تدوین شده ین محل دفع پسماند با بکاربراي تعی اصوال
را که احداث محل دفن پسماند در آنها باعث به مخاطره افتادن سالمت انسان و محیط سازمان محیط زیست ایران، مناطقی 

  .)1380سازمان محیط زیست ایران، (زیست می شود را حذف می کنند 

گردد محسوب میایران ها از جمله اري از کشوردر بسیقابل دسترس در حال حاضر، دفن پسماندها عمده ترین روش 

 -بودن دلیل ارزان بودن و ساده هب -ها نبار در مقایسه با دیگر گزینهتلحالت ویژه در هدفن پسماندها، ب کاربرد .)1370منوري، (
 ,Karbanda(استاندار رهاسازي گردد رهاي غیدر مکان ي شهرياصولی، پسماندها ریزيموجب گردیده که بدون برنامه

وگرافی، شیب زمین، جنس توپ: عبارتند از GISدر محیط ماندها یابی محل دفن پسمکانفرآیند اصلی در پارامترهاي  .)1990

به دسترسی  روستایی، هاي سطحی، مراکز جمعیتی شهري وژئوهیدرولوژي، فاصله از منابع آب ،شناسی، هیدرولوژيخاك، زمین
وق، بر اساس نتایج تجزیه و قبول براي هر یک از عوامل ف هاي قابلبا تعیین محدوده .باشدمیو منابع تولید پسماندها  هاجاده

مهمترین معیارهاي انتخاب محل دفن مواد  .مشخص می شودهاي مناسب بر حسب اولویت بر روي نقشه تحلیل نهایی، مکان

  .)1370منوري، ( زاید جامد شهري شامل موارد زیر است

 ،ترین روش و در کمترین مدتدر کوتاهترین فاصله، با سهل هاحمل و نقل زباله •

 ،نشدن در جهت توسعه شهريواقع •

 ،بودن قیمت زمینارزان •

 ،از نظر مردم و جوامع محلی محل دفن زباله ها بودنمقبول •

 ،زیست محیطیسوء بودن حداقل اثرات دارا •

 ،آتی هاي توسعهدارا بودن قابلیت •

 ،بودن شرایط اقلیمیمناسب •

 ک،بودن شرایط توپوگرافیمناسب •

 ،ئوهیدرولوژیکیبودن شرایط هیدرولوژیکی و ژمناسب •

 ي مختلف از نظر ماهیت،ظرفیت پذیرش پسماندها •

 ،عدم مجاورت با مناطق مسکونی، صنعتی، آموزشی، تجاري، نظامی و غیره •

 ،به محل دفن سهل قابلیت دسترسی •

 برداريهاي ساخت و بهرهتعدیل هزینه •

 ،محل دفن اصولی زهکشی •

 ،گیريخیزي و سیلشناسی، لرزهشرایط مناسب زمین •

 ،بهداشت عمومی منطقهه به توج •



 ،توسعه آتی هايبرنامههاي آمایش سرزمین، کاربري اراضی و تطابق با طرح •

 ،اکولوژیکی) حساس( مناطق ویژهبودن از دور •

  .فرهنگی باستانی، مذهبی و میراث آثار و بناهاي ارزشمند تاریخی،ودن از محدوده خارج ب •

پذیر دستی امکانو هاي سنتی ه دلیل دخالت متغییرهاي زیاد، معموال به روشب هاي شهريیابی دفع زبالهبنابراین، مکان
  .)Goodchild & Kemp, 1992(نبوده و نیاز مند کاربرد یک فنآوري برتر می باشد 

 ، MCDA117،118AHP ، SAW119 :شامل توان در پنج دسته اصلیها را میهاي اصلی مکانیابی دفن زبالهروش

WLC120  روش وBoolean  هايمعیاراز معیاره بر پایه یک سري گیري چند، مسایل تصمیمبه طور کلی .ساختمطرح 

اما، آنالیز  .این معیارها غالباً ناهمگون و گاهی متضاد هستند. هاي تحلیل خاص استوار استخاص و اعمال روش ارزیابی
کند تا با کمک میگیرندگان تصمیمپیشرفته تحلیلی است که به  هاياي از روشمجموعه) MCDA( گیري چند معیارهتصمیم

مدل  دربه عنوان مثال،  .(Rasouli, 2008) هاي شهري را مشخص کنندبهترین مکان دفن زباله ،معیارهاي مؤثر اعمال
SAW نیز در  هاي اطالعاتییهبه خود الیابی العاتی بر اساس اهمیت آن در مکانعالوه بر وزندهی به واحدها در هر الیه اط

 : به صورت زیر استدر روش مذکور مراحل کار . گرددهاي متصور میزشمجموع ار

 ها،گزینهو ) هاي اطالعاتیالیه(تعریف مجموعه معیارهاي ارزیابی  ×

  معیار، نقشهدر استاندار نمودن هر الیه  ×
خصیص داده به هر نقشه معیار مستقیماً ت "اهمیت نسبی"بدین معنی که یک وزن : هاي مربوط به هر معیارتعریف وزن ×

 .شود

 هاي مربوطه ضربهاي نقشه استاندارد شده در وزنمعنی که الیهده داراي وزن، بدینهاي نقشه استاندارد شساختن الیه ×
  .استاندارد صورت می گیرد گذاريهر گزینه به کمک عملیات رویهمدادن امتیاز نهایی به . گرددمی
، بهترین گزینه )باالتر رتبه( گزینه داراي بیشترین امتیاز به صورتیکه ،ها بر اساس امتیاز ارجحیت کلیکردن گزینهمرتب ×

 .گرددمحسوب می

ها براي هر ندارد شده میانگین وزنی الیههاي استاهاي مورد نظر کاربر را با ضرب ارزشنیز محدودیت WLC روشدر 
از ) AHP( یند تحلیل سلسله مراتبیفرآ روشاما  .مکانیابی بر اساس درجه اهمیت وزن الیه ها محاسبه می کندجانشین 

 صورت سلسله مراتبی فراهمهزیرا امکان تجزیه مسائل پیچیده ب ،گیري استساختارهاي طراحی شده براي تصمیم متداولترین
قدسی (دارد وجود حساسیت معیارها و زیر معیارها و تعیین گرفتن معیارهاي کمی و کیفی در این روش امکان در نظر. شودمی
 )0و1به صورت  نادرست درست و یا(تایی به شکل دوتوان میورودي را  منطق بولین اطالعاتدر روش  در نهایت، ).1384ور، پ

                                                
117 Multi Criteria Decision Analysis 
118 Analytical Hierarchy Process 
119 Simple Additive Weighting 
120 Weighted Linear Combination 



منطق  .هاي شهري را تشخیص دادمکان دفن زبالهیا نامناسب  هاي مساعد ومحدودهتلفیق هاي نهایی با مطرح و در نقشه
 و نیرآبادي( کندت یا غلط بودن یک شرط استفاده میبراي درس NOT و And  ،OR، XOR:عملگرهاي مانندبولین از 
  .هاي شهر تبریز ارائه شده استیابی دفن زبالهشده در مکان کارگرفتهههاي بالیه 5-5شماره  شکلدر . )1387، میررحیمی

  
  مکانیابی دفن پسماندهاي شهر تبریزهاي مورد تحلیل در الیه: 5-5شماره  شکل

  .ها و پارامترهاي اعمال شده درج شده استمشخصات الیه 5-4دول شماره ، در  جضمنا
  
  
  
  
  

  
  
  

   شهر تبریزبراي  )تعریف شده مقولیت اتبا درج(رفته در مکانیابی دفن پسماند کارهاي بهالیه: 5- 4شماره  جدول



حد قابل پذیرش براي   منبع تهیه  یهعنوان ال  ردیف

  مکانیابی

  % 15 >  1:25000فی نقشه توپوگرا  شیبمقدار   1

  متر 20>  سازمان آب و فاضالب استان  هاي زیرزمینیعمق آب  2

  متر 100>  سازمان آب و فاضالب استان  فاصله از چاهها  3

  متر 300>  1:25000نقشه توپوگرافی   آبهاي سطحیاز فاصله   4

  مترکیلو 5 – 30بین   1:25000نقشه توپوگرافی   فاصله از شهر  5

  متر 1000>  1:25000نقشه توپوگرافی   جمعیتی فاصله از مراکز  6

  متر 3000>  1:25000نقشه توپوگرافی   فاصله از فرودگاه  7

  متر 300>  1:25000نقشه توپوگرافی   هافاصله از جاده  8

  متر 100>  سازمان زمین شناسی1:100000نقشه   هاگسلفاصله از   9

  تراسی ذخایر  سازمان زمین شناسی1:100000نقشه   زمین شناسی  10

  متر 50>  سازمان صنایع و معادن استان  معادن  11

فاصله از اراضی (کاربري اراضی  12
  )زراعی و باغات

و اراضی بایر و با تراکم  متر 200>  2005تصاویر ماهواره اي اسپات 

  کم پوشش گیاهی

  متر 100>  1:25000نقشه توپوگرافی   قال نیرونتخطوط ا  13

  متر 150>  حیط زیست استانسازمان م  مناطق حفاظت شده  14

  )V(زیاد   اداره منابع طبیعی  خاك فرسایش  15

  

  .هاي مختلف ارائه شده استنتایج تحقیق توسط روش 5-6توسط شکل شماره در نهایت، 



 
  BOOLEANو AHP ،SAW ، WLCهاي هاي شهر تبریز با روشمکانیابی دفن پسماند :5-6شماره  شکل

  ضاي سبز شهري در مدیریت ف GISکاربرد 3-5-5

هاي شدن و مصرف سوخت هاي ناشی از صنعتیافزایش آلودگی نشینانترین مشکالت شهرها و شهرامروزه، یکی از عمده

افزایش جمعیت یعنی تراکم بیشتر در یک فضاي محدود و . گیردها را در بر میی از انواع آلودگیکه گستره وسیع ،است فسیلی
در راستاي . دهددر معرض خطر قرار میرا سالمت شهروندان که  شهرها ها در محدودهآالینده فزاینده حجمدر نتیجه افزایش 

در این ارتباط، . گرددپذیر تلقی میي سبز و افزایش آن امري انکار ناکاهش آلودگی هوا در زندگی شهري پرداختن به مقوله فضا

 GISاي وسیع تنها با استفاده از امکانات محیط  نطقههاي شهري در مقیاس م فضاهاي سبز و پارك یابی و مکان مدیریت
پایدار،  یابی به توسعه هاي زیست شهري و دستمحیطمنطقی ریزي  برنامهاست که به منظور پرواضح . باشدپذیر می امکان

توجه به رشد  با شکبی .مجازي خواهند بودهاي سایر محیطو  GISطراحان در آینده ناگزیر به استفاده از ابزار نوینی چون 
افزون فضاهاي شهري و تبدیل اراضی به مناطق مسکونی هر روز از میزان فضاهاي طبیعی کاسته شده و به مساحت روز

نحوه تغییرات ایجاد شده در فضاهاي سبز عنوان مثال،به 5-7توسط شکل شماره  .فضاهاي مصنوعی شهري افزوده می شود
  .محدوده دشت قزوین نمایش داده شده است



 
  شهري و تغییرات ایجاد شده در فضاهاي سبز قزویندشت محدوده : 5-7شماره شکل 

  
 هايفضايتوسعه ي سبز افزایش داده، در نتیجه هابشر را بیش از پیش به فضا وابستگی سبک زندگی چند دهه گذشته،

هزینه احداث، توسعه و نگهداري  نیاز به مدیریت بهینه جهت صرفه جویی در ،این امر .یک امر حیاتی تلقی شده استسبز 

 دقیق و به هنگام از تعداد درختان وداشتن آمار  گیريین راستا، یکی از ارکان مهم تصمیمدر ا. دارد شهري ي سبزهافضا
تواند کمک شایانی به کاهش است که میها جغرافیایی آنهاي ویژگیاز  علمی ي سبز شهري و نیز آگاهیهامساحت فضا

با برخورداري از  GIS ).1380نوریان و هاکسهولد، ( هاي مربوط به فضاي سبز نمایدها و شرکتصادي سازمانهاي اقتهزینه
است، ا فراهم نموده ها رهاي مکانی و غیرمکانی و همچنین مدیریت و تحلیل توامان آنع تحلیلی مختلف امکان تلفیق دادهتواب

بندي شدة  طبقهاي تصویر ماهواره
با هدف استخراج میالدي  2002سال 

ی و کاربري اراض هايمحدوده
 فضاهاي سبز شهري

با  شاخص زیان باري کنقشه شماتی
دار کاهش معنی درجات مختلف و

   در طول زمان فضاي سبز



روز کنند و ها را بهها و نقشهه سهولت دادهارایی و سرعت عمل زیاد قادرند بچرا که این ابزارها عالوه بر داشتن دقت کافی، ک
مندرج در ذیل مورد موارد تحقق  GIS  بکارگیريبا  .)(Bailloeul and etal, 2003 نمایش دهندنیز تغییرات ایجاد شده را 

  :استانتظار 

 ،برداري اتوماتیکهاي مستخرج از فناوري نقشهامکان بکارگیري داده •

 عوارض جغرافیائی، توصیفیاستخراج خصوصیات به منظور  هامدیریت پایگاه داده •

  ،هاي شهرياز محیط مرجع -زمین ثبت اطالعات •

 ،عوارض جغرافیائیارتباط فضایی بین به منظور برقراري  ساختارهاي توپولوژیکیطراحی  •

 هاي شهري،هاي مکانی در محیطدادهتحلیل  •

 .هاي رقومی با دقت کافیالیه انجام عملیات کارتوگرافی  •

اي جستجوي مکانی گوناگون تلقی بزارهپوشش گیاهی شهري به واسطه امدیریت ابزاري ضروري براي  GIS ،بنابراین
سازمان جنگلداري آمریکا به منظور تجزیه و تحلیل شده در باال، هاي ذکربا توجه به قابلیت ).1386قلمبر و محمدزاده، ( شودمی
مناطق داراي پوشش درختی،  GISاستفاده کرده و با استفاده از  GISاز  "ویرجینیا"در  "روآنوك"هري مانند شهاي داده

توسعه فیزیکی  .)American Forests, 2002(نماید ر ارتباط با اقلیم شهري تحلیل میپوشش علفی، مناطق مسکونی را د
قی، از یکی شهر و فضاهاي کالبدي آن در جهات عمودي و افهاي فیزو مداوم است که طی آن محدوده یندي پویاآشهرها فر

برنامه باشد، به ترکیب فیزیکی مناسبی براي از فضاهاي شهري سریع و بی یابد و اگر این روندحیث کمی و کیفی افزایش می

رشد روز افزون جمعیت امروزه به دلیل . شد شهري با مشکالت عدیده اي مواجه خواهدساختارهاي  در نتیجه، .خواهد انجامیدهن
از اهمیت  هاي مختلف از شهرد نیاز، تعیین مکان بهینه کاربريها و امکانات مورشهرها و کمبود فضاي مناسب براي فعالیت

-ریزي شهري، از روشمتغیرهاي مختلف در امر برنامهبا توجه به ابعاد پیچیده مسائل شهري در دخالت . است بسزایی برخوردار

تلقی می کاربردي گویی به نیازهاي مطالعاتی ها در پاسخاز قدرتمندترین سیستم یکی GISشود که فاده میهاي مختلف است

 .گردد

  در مدیریت بحران زلزله در کالنشهرها GISکاربرد  4-5-5

ن که هزاران تن از ساکنا يا، زلزلهاستن لرزه بم یاد آور خاطرات تلخ زمیان یرانیا يبرا 1382ماه سال  يپنجم د

بود که هنوز  ین در حالیا. کسان نمودیدرصد شهر را با خاك  70ش از ید و بیشهرستان بم و اطراف آن را به کام مرگ کش
بر . افته بودینهنوز به طور کامل مرتفع ل یاردب و ل، آوجیزلزله طبس، منج :گذشته مانند يهازلزلهوقوع حاصل از اثرات سوء 

 شاید بیش از هفتاد درصد از( رانیبزرگ ا يهاگر از شهرید ياریصصان زلزله کشور، بساساس مطالعات انجام شده توسط متخ
دارند و هر لحظه ممکن است  زلزله قرار يراز در معرض خطر باالیش و ز، بندرعباسیاز جمله تهران، تبر) شهرهاي ایران

  . ونددیپهوقوع بهگر از کشورمان بید ياگر در نقطهید يافاجعه



 ،افتدهاي شدید و مخرب که هر از گاهی در کشور اتفاق میخیز جهان و وقوع زلزلهیران در کمربند زلزلهقرارگیري ا
اگرچه امکانات . ناپذیر ساخته استاجتنابرا فرسوده ي هابافتشهرهاي داراي و لزوم توجه به امنیت ساکنان حیاتی اهمیت 

و با  ریزيتوان با برنامهولی می ،بحران زلزله کافی نیستند هاي تاریخی براي مدیریتو عناصر شهري موجود در بافت

ها سال هاي تاریخی شهرها با بیش از صدبافت. نمودران زلزله را تا حدودي مدیریت ، بحموجود استفاده از همین امکانات
اي با اطالعات اط پیوستهارتبزلزله  پدیده وقوعتقریبا . گردندمحسوب می قدمت به عنوان میراث کهن تمدن و تاریخ ایران،

 هايوضعیتمدیریت  وارده و ارزیابی خسارت، زلزلهوقوع پیامدهاي تحلیل  .داردداده هاي مکانی به تعبیري و جغرافیایی 
   .گرددمحسوب می GISاضطراري از جمله کاربردهاي 

خطرات و کاهش در روند  محققانبه توانند میژئوفیزیک  و ، ژئودزيGISدور، ازهاي مکانی فضایی، شامل سنجشتکنیک
-و اسکان مجدد زلزله جبرانمدت در مدت و واکنش بلندهواکنش کوتا بخشبه دو که  ،زلزله کمک کنندخساراتهاي ناشی از 

مدیریت بحران بشر براي مقابله با زلزله منجر به طرح مقوله هاي کوشش  .)Sarker & Jain,2008(شود تقسیم میزدگان 

بودن از طرف دیگر به علت دارا. باشدیم) کاهش اثرات، آمادگی، مقابله و بازسازي( شامل مراحل چهارگانه هگردیده است، ک
مرحله نخست این دو عنصري تاریخی و قدیمی در بافت قدیم شهرها بهترین مرحله اعمال مدیریت بحران در این خصوص به 

  ).1381دادور، (شود معطوف می کاهش اثرات و آمادگییعنی  مراحل
ي هاها با فرض کاربري، با طراحی یک سري مدلGISتوان در محیط ن از اثرات و خسارت هاي زلزله میبراي کاست

و  ریزيبرنامهضمنا،  .ها را مورد بررسی قرار دادهاي انواع زلزلهاثرات و خسارتمعابر سازي مشخصات هندسی شبیهو  متنوع
هاي در حال تخریب و هاي زلزله در ساختمانموجب کاهش تلفات ناشی از پس لرزه زدگان،آمادگی براي اسکان موقت زلزله

، جهت ارائه راه حلی براي در این راستا. زدگان در ساعات اولیه پس از زلزله خواهد شدت بهتر براي کمک سریعتر به زلزلهمدیری

توان ضمنا، می ).1385نقدي و همکاران، (اشد بممکن می GISدر محیط تحلیلی سازي اسکان موقت به کمک ابزارهاي بهینه
- مدلبا اعمال ها، راهمترهاي کاربري اراضی، تحلیل شبکهبه مکانیابی اسکان موقت زلزله زدگان بر اساس پارازلزله قبل از وقوع 

  ).5-8شماره  شکل(اقدام نمود  سازتصمیم معیارهچندهاي تحلیل بولین، تحلیل سلسله مراتبی فازي وهاي 



  
  شهر تبریز 4از منطقه  GIS طراحی شده در محیط زدگانموقت زلزله هاي مستعد براي اسکانبندي مکاناولویت: 5-8شماره  شکل

 .)Bovee & etal, 1993( سازي و نمایش داده شوندمدل GIS محیط توانند درمینند زلزله اغلب بالیاي طبیعی ما
ناظري و ( بهره بردشده هدر مدیریت بحران و حوادث پیش بینی ن اطالعات مکانی ها وتوان از نقشهبه صور مختلف میضمنا، 

 مثال. آورده با این مشکل را فراهم میفرصت بسیار مناسبی براي تحقیق، مداخله و ارزیابی جهت مقابل GIS). 1386همکاران، 
تعیین و ارتباط و همبستگی مستقیم  ،رگ شده بودندبه دنبال زلزله کالیفرنیا، مکان جغرافیایی تمام افرادي که دچار جراحت و م

از مهمترین  .)Peek & etal, 2000( گردید میزان و شدت جراحات با عواملی نظیر فاصله تا مرکز زلزله و شدت زلزله برآورد
وارد GIS طناشی از وقوع زلزله باید به محی هاي صحیح در مدیریت بحرانگیريي اطالعاتی و توصیفی که در تصمیمهاالیه

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود، می می شوند

 ،وگرافی بزرگ مقیاسهاي توپنقشه •

  ،شناسی و تکتونیکهاي زمیننقشه •

  ،هاي ژئوفیزیکنقشه •

  ،نقشه پراکندگی مناطق لرزه خیز •

 در فرمت رقومی و قابل پردازش، ماهواره ايتصاویر  •

  .GPSیاب جهانی سیستم موقعیت •



 ، لزومزمان وقـوع ایـن حـوادث دقیق بینیو عدم امکان پیشجهان خیز لزلهگرفتن کشور ایران در منطقه زارربا توجه به ق
مکانیسمی براي GIS  چرا که .باشـدبـسیار مهـم مـیمرتبط ارائه طرح جامع مدیریت بحران براي کاهش خطرات و ضایعات 

را قادر مدیران ایـن سیستم . دن حوادث غیر مترقبه فـراهم مـی کنـدر دسترس ساختن اطالعات حیاتی در جریا سازي ومتمرکز

با ضمنا،  ).1385ابره دري و صادقی فر، (د بنـدي نمایـاولویترا می سازد تا نیازهاي تعیین شده در هنگام حوادث غیر مترقبه 
به عنوان بهترین وسیله در تعیین  GISمکانی هاي مکـانی و غیـردهپیچیده مربوط به داهاي -تحلیلتوجه به امکان انجام 

 تحت GIS همچنین .)5-18شکل شماره ( کندمـی سائیشـنارا مناطقی که بیشترین احتمال بروز بحران در آنها وجود دارد 
توان می نوع اطالعات، چارچوب مناسبی براي مدیریت اطالعات مکانی در شرایط بحرانی بوده و با استفاده از این اینترنتی شبکه

منطقـه را بهبـود  هاي اخذ شده توسط مامورین امداد درتصمیمو ارتقاء آمادگی مردم و مسئولین امر را اي ل مالحظـهطور قابهب
  :باید به موارد ذیل توجه نمود GISوسیله هخطر زلزله ب سازيو مدل تحلیلبه منظور ). 1385رضاپور، (شید بخـ

a( را لحاظ کردایر حرکات توده اي روانگرائی، زمین لغزه و سناشی از  خطرات. 

b(  سیستم هرGIS  بعدي باشدهاي سهه بایستی قادر به ارتباط با دادهزلزلمختص. 

c( دسترسی داشتو بصورت شبکه بهنگام هاي دادهبه  همواره باید. 

d( سیستم GIS  باید بتواند خطاها را شناسائی نمایدویژه زلزله. 

e( ه یکدیگر باشدپایگاه داده هاي مختلف باید قابل تبدیل ب. 

f(  کاربر هرGIS را به سرعت تفسیر نماید ي زلزلهبایستی بتواند داده ها. 

g( GIS  گرددمتصل دیگر سایر نرم افزارهاي  بهزلزله باید به راحتی مختص. 

h(  درGIS بسیار حائز اهمیت است  هازلزله نحوه ارتباط کاربران با پایگاه داده) ،1385ولیزاده.( 

  جمع بندي 5- 12

در دسـترس  جغرافیایی، و توصیفی هاي ی پویا با هدف مدیریت بهینه دادهعنوان صنعتبه GISهاي اخیر، فنآوري در دهه

جویی در وقت و منابع مالی میسر گردیده و امکان صرفه ،با بکارگیري این فنون. قرار گرفته است ریزي شهريبرنامه متخصصان

اي است جدیـدتر و  مقوله GISبا قبول این واقعیت که . شده است گشودهتی تحقیقاتی و مدیریهاي هاي جدیدي در زمینهافق
برتر در جهت حـل مسـائل و   باید از آن به عنوان یک تکنولوژي  قرار گرفته،شهري علوم  اختیار درکنون تاکه تر از آنچه کامل

در  GISکاربرد فنـآوري  که در جهت برخی از دالیل توجیهی  .به طور آگاهانه بهره بردهاي انسانی و طبیعی محیطمعضالت 
  :گرددمی ارائه یلذ ، درگرفتهقرار  مورد استنادقلمروهاي شهري 

  .مکانی جغرافیایی را اخذ و مدیریت نمودهاي مکانی و غیرتوان کلیه دادهمی هاي جدیدوريآفنبا تکیه بر  •

  .پذیردمی تر صورتتر و علمینطقیم هاي شهرياین محیط سازماندهی اطالعات محیطدر  •

  .تر خواهند شدبه اصالت کاریردي خود نزدیک ي مرتبط به مسائل شهريهااغلب رشته ،GIS با بکارگیري •



به ناوبري خودروها، تحلیل زمان سفر،  :توانیدر مدیریت شهرها م GISمورد انتظار کاربردهاي دیگر از  ،چند سال اخیردر 
ملکی، حفاظت از  هايبنگاهتوسعه اي شهري، ارائه منطقی خدمات اورژانسی، هسازي سیالب، تحلیل و مدلتحلیل مسیر بهینه

سازي آلودگی صوتی ناشی از تردد فضاهاي فیزیکی، مطالعه و شبیه بعديتحلیل سهفروشی، ، مدیریت خردههاي زیستیمحیط

هـاي  طراحی و اجراي پروژه ،پست ،هاي آب، برق، گاز و فاضآلبي خاص براي شبکهها، تخصیص حریمخودروها و هواپیماها
فراگیـر و   گیـري بـا بهـره  پرواضـح اسـت،    .اشاره نمـود  مدیریت زیرساختارهاي شهري واکوتوریسم  ،مبلمان شهري ارتباطات،
امکـان   ،هـا توان نیروهاي انسانی متبحر و مجربی را تربیت نمود که با تکیه بـر تخصـص آن  می GISاز فنآوري  اندیشمندانه

توسعه هاي در روند تحقق سیاست - کشور و شکننده شهرهاي در حال رشد اما محدود  ارزشمندمنابع اصولی  مراقبت و مدیریت

 .گیري و اقدام نمودتصمیم –پایدار 

  



  : فصل پنج سئواالت

  اند؟ و به نظر شما مستندات مرتبط کدامچیست هاي شهري در محیط GISمفهوم یک کاربرد اصیل  )1

  هاي مورد نیاز است؟چه الیه هاي فرسودهبافتمطالعه روند در و  GISدر محیط  )2

  باشد؟نیاز میی و از کدام مناطق شهري موردهایروند مطالعه پدیده بزهکاري چه الیهدر  )3

  چه مزایایی به همراه خواهد داشت؟  GISفنآوريیافتن بهترین مسیر با بکارگیري  )4
  توان مدیریت نمود؟جمعیت شهري را چگونه میفزاینده هاي شهري رشد در محیط )5

  دارید؟ GPSو  GIS هايفنآوريشما براي مدیریت و کاهش ترافیک شهري چه انتظاري از  )6

  هایی را باید دارا باشد؟ کاهش میزان ترافیک شهري چه ویژگیبا هدف تطبیق یافته  GISیک  )7
  د؟دارتفاوتی ساز چه ه تصمیممنظورهاي تحلیلی چندبولین با روش یتحلیلابع ت )8

  از کجا باید شروع کرد؟ GISدر محیط  يهاي شهرمنطقی محل دفن زباله یابیمکان براي )9

  کنند؟ایفاء می  GISمکانی چه نقشی در فنآوري هاي تحلیلفرآیند )10
  

  :براي مطالعه منابع تکمیلی

شهر تبریز، کنفرانس جهانی  :مطالعه موردي - هاي شهريیابی دفن زبالهمکان )1387(اکبر علی رسولی، )1
GIS  1387کشور ترکیه، تابستان 

زیر . انتشارات دانشگاه تبریزاداره چاپ و . GISهاي مکانی در محیط تحلیل) 1388(اکبر علی رسولی، )2
 .چاپ

  .جزوه درسی، دانشگاه تبریز. GISها به محیط هاي ورود دادهروش )1388(اکبر علی رسولی، )3
   28سپهر، شماره مجله . گرافیکیسازي کارتومدل) 1377(مدیري، مهدي  )4
ي اطالعات مکانی هاران، سامانهسازي اسکان موقت در مدیریت بحبهینه )1385( و همکاران کریم ،نقدي )5

 .برداري کشور، سازمان منطقه آزاد قشم، سازمان نقشه85
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  :چکیده

- مهماز مستند معتبر و هاي اطالعاتی الیهتخصصی تولید  GISاستقرار یک سیستم  روند در

- مرتبط با برنامه هر پروژهشروع در . گرددمحسوب میشهري مدیریت هاي پروژهموفقیت  املوترین ع

 و سازيبهنگام ، ویراستاري،ثبت ،آوريعجم شناسایی، ،تعریفنیاز ، بایستی اطالعات موردریزي شهري
هاي مکانی شناسایی و  ابتدا عارضهنیاز، موردهاي آوري دادهجمـعمرحله در اصوال، . دردبندي گطبقه

. دشومیعارضه، تعیین و تعریف هر مرتبط به ، اقالم اطالعات توصیفی اهداف تحقیقسپس با توجه به 
گیرند که غالباً میبر را در از مشاهدات سیار وسیعیهاي توصیفی مربوط به یک شهر معموالً طیف بداده
  .شوندآوري و نگهداري میهاي مختـلف جمعادارات و ارگان هايداده ر پایگاهد

از  مکانی، زمانینوع تحلیلی هر نتیجه اعمال ، شهري ریزيتوجه به اهمیت اطالعات در برنامهبا 

زیابی سازي و اراده به دقت شناسایی، مستندمورد استفهاي افی بر خوردار خواهد بود که دادهاعتبار ک
اطالعات  شهرها،ترین اطالعات توصیفی پایه در دهد که یکی از عمدههاي اولیه نشان میبررسی. دگرد

مثال براي شهر تبریز  –، که قسمت اعظم این اطالعاتاست) گاهی کاداستر(اراضی شهري ممیزي 

حتی دولتی و ادارات برداري و سایر داري، استانداري و سازمان نقشههرش :هاي ذیربط مانندتوسط ارگان
اطالعات توصیفی چنین سازي آماده .است سازي شدهو ذخیرهاخذ به صورت رقومی  -بخش خصوصی

. العاده حائز اهمیت تلقی گرددفوقتواند هاي تخصصی می GISدر محیط اطالعات مکانی به همراه پایه 
و نقشه در  مفاهیم الیه اي بر اهمیت تولید اطالعات،بعد از ذکر مقدمه ابتدا ،اريفصل جدر بنابراین، 



هري شریزي برنامهحیطه در نیاز هاي اطالعاتی موردالیهخصوصیات ، سپس. گرددمی مطرح GISمحیط 
  .خواهد شد با جزئیات مربوطه ارائه

 مقدمه 1-6

- و بر اساس ویژگیرا شناسائی  )هاشهرك گاهی(شهري  جامعهمسایل اصوال اي منطقه ریزي شهري وبرنامهعلوم 

دیریت و ساماندهی مرتبط ارائه هاي را به منظور مهر موقعیت جغرافیائی طرح شناسیفیزیکی، فرهنگی، اقتصادي و جامعههاي 
ساختاري  هايدگرگونی پیوسته دچار تحوالت وپویا صورت به نیز  ها، شهرجهان جمعیتبا افزایش در چند دهه گذشته،  .دهدمی

بردن سطح باالهاي شهري، شهري ضمن برطرف نمودن مشکالت محیطریزان برنامهاصلی اغلب هدف در این ارتباط،  .اندشده
منظور، متخصصان ذیربط از طریق کاربرد به همین. جوامع شهري عنوان شده استاحتمالی معضالت و حل رفاه و آسایش مردم 

- عرضه مدلهاي مکانی و هاي اطالعاتی، اعمال تحلیلمراحل ورود، مدیریت، ایجاد بانک ائی شهريسیستم اطالعات جغرافی

هایی که به نقشه GISتوان با استفاده از میدهد که سی پیشینه موضوع تحقیقات نشان میبرر. اندهاي نهائی را تجربه نموده
ضمنا، . دست یافت ،ریزي بسیار حائز اهمیت استبرنامهلف است و در امر مدیریت و نمایانگر فصل مشترك چند شرط مخت

- نتایج مطلوبی حاصل نمیسازگار  GISگیري از یک جانبه بدون بهرهچند هايگیري تصمیم در روندمشخص شده است که 

نوین به حل مشکالت  گیري از فنونعملی و بهرهها و راهکارهاي مدلانواع با ارائه تا  کوشندمیریزان برنامه ،ارتباط در این  .آید

هاي کاربري اراضی مرتبط هنگام و تولید نقشهههاي اطالعاتی بها ایجاد الیهمهمترین وظایف آن ، که ازشهري مبادرت نمایند
  ).6-1شکل شماره ( باشدمی

  
  نقشه کاربري اراضی شهر مرند: 6-1شکل شماره 



هاي علمی حل، یافتن راهگرفتهشهري قرار  یزان اموررمورد توجه برنامهدر چند دهه گذشته مسائلی که دیگر از 
هاي توسعه شهروندان به رفاه و آسایش در قالب طرح سریع و آسان دستیابیبا هدف گزینی بهینه مراکز خدمات شهري مکان

 تند، کههس م رفت و آمدهاي داخل شهري مواجهبا معضل عظی ایران هاي بزرگشهراغلب  ،در حال حاضربعالوه  .شهري است

رفتن م توجه به این معضل موجب هدردع. نه مراکز خدمات شهري و عمومی استگزینی بهیناشی از عدم مکانمعموال این امر 
 است، که از این طریق انسانی در شهرها شده يهاي و نیروژرفتن حجم زیادي از انرو از دست سهم قابل توجهی از منابع مالی

با توجه به ابعاد پیچیده  ،پرواضح است .گرددیل میتحمهاي طبیعی و انسانی محیطبه نی محیطی سنگیصدمات زیستهمواره 
این یکی از  GISکه نمود، ه استفادمختلف هاي فنآورياز توان میریزي در برنامه مسائل شهري و دخالت متغیرهاي مختلف

ادغام  GISترین تعریف ساده در. شودحسوب میمذیربط ابزارهاي قدرتمند در پاسخگویی به نیازهاي مطالعاتی و کاربردي 
شود ، منجر میبعدي گوناگون جدید در حاالت به عرضه اطالعات  ، کهاست توصیفی با انواع اطالعات هانقشهو ویر اتص

و  قابلیت هاکلی،  نگاه در یک. شودمیمدیریت  ي معمولیهاه مراتب فراتر از یک پایگاه دادهب GISاطالعات در یک سیستم 

   :موارد زیر می باشدشامل شهري  GISهاي یک سیستم جامع اطالعات توانایی
Ø طول و عرض جغرافیایی یا هر ترکیبی از این نام :هاي نظیرمعرفه هر منطقه جغرافیایی از طریق بازیابی اطالعات براي ،

  ،نقطه نسبت به منطقه و نقاط دیگر دو عامل یا تعیین محل هر منطقه و یا
Ø ی،عات موجود با توجه به هدف نهایترین عملیات روي اطالگیري براي انتخاب مناسبامکانات تصمیم دارا بودن   

Ø اطالعات جغرافیایی از طریق تطبیق اطالعات قدیم با اطالعات جدید به  سازين امکانات ضروري براي بهنگامداشت

   ،مختلف و ارتباط هاي بین نام هاي با استفاده از کلیه واحدهاو صورت خودکار 
Ø صات در مقیاس هاي مختلفمخت و تصویر هايسیستمتغییر به منظور  نرم افزاري خاص وجود امکانات، 
Ø هاي اطالعاتیک بین عوارض و الیهامکان ایجاد روابط توپولوژی، 

Ø  متفاوت هايقالبدر  هاهاي برداري، رستري و سایر دادهند با هدف پذیرش انواع فرمت دادهوجود توابع تبدیلی توانم، 
Ø تحلیل ، هااز ناهمواري بعديسههاي طراحی مدلتحلیل شبکه، مسیر، : هاي مکانی نظیرامکان اعمال انواع تحلیل

، استخراج پارامترهاي آماري شهري، تشخیص تغییرات از عوارض ها، پرسشگريگري، انطباق الیههمسایگی، نظاره

  ،سازمنظوره تصمیمهاي چندو اعمال تحلیل) برنامه نویسی يهازبانبا استناد به (دول نویسی کاربري اراضی، م
Ø هاي شهريزگار با محیطدارا بودن محیط کارتوگرافیک سا. 

نظرهاي کاریردي به نقطه، GISهاي فنآوري توان، بر اساس قابلیتاند زمانی میتجربه دریافتهبهمطالعات شهري محققان 
ی بر و گرافیک آماري هاي مکانی،تا بعد از اعمال انواع تحلیل .تحلیل باشند آمادهامال کنیاز هاي موردرسید که الیه الذکرفوق

را به مخاطبان مختلف عرضه نتایج حاصله هاي کارتوگرافیک مدرن و به شیوههاي نهائی از طریق نقشه هاي رقومی،روي الیه

  .مطرح شود GISدر محیط و نقشه اختصار مفاهیم الیه بهدر فصل جاري،  ،ضرورت دارد بنابراین،. داشت

  GISمفهوم الیه و نقشه در محیط  2-6



یا   Themes تحت عنوان بندي منطقیدر یک تقسیم هاي مجزابه صورت الیه GISمعموال عوارض زمین در محیط 
Layers  هاي در قالب عوارض برداري، رستري، در اصل، چنین الیه .شوندایجاد میTIN  ،DEM ي اتوکد در هاو حتی الیه

دهنده ها نمایشاین مدل. سازي و نمایش هستندشدن، ویراستاري، تحلیل، مدلقابل ذخیره GISافزار محیط هر نوع نرم

ها، مرزهاي بین نواحی، ارتفاعات، کاربري اراضی شهري و هر نوع اطالعات مرتبط به ها، جادهرودخانه: ي مکانی مانندمتغییرها
. ذخیره شوندمرتبط هاي اطالعاتی در بانک بایداشند، که تحت یک سیستم مختصات و تصویر معین بیک فضاي جغرافیائی می

 6- 2باشد که ساختار آن در شکل شماره می )منطقییک رابطه داشتن با (همراه داراي یک پایگاه داده مکانی بنابراین هر الیه 
  .نشان داده شده است

و ) از نوع خطی(ها ها و رودخانه، جاده)اينقطه ار نوع( روستاهاي شهرستان مرند فرمت برداريدر  هاي اطالعاتیالیه: 6-2 شکل شماره
هاي شود، الیهیادآور می – ArcGISافزار در محیط نرم) از نوع پلیگون( مرند محدوده شهرستان در )از نوع پلیگون(شهرهاي اصلی 

  .اندها ارائه شدهدر لیست فهرست الیه) خاموش(ال به صورت غیرفع شناسیهاي ارتفاعی، خاك و زمینی میزانمربوط به منحن
  

 6-3 شماره شکلتوسط  -اي جدول خصیصهیک در ذخیره شده  - به الیه روستاها اطالعات توصیفی مرتبطضمنا 

  .شده استنشان داده 



  
  العاتی مختلفهاي اطدر برگیرنده ستون جدول توصیفی الیه روستاهاي شهرستان مرند: 6-3 شکل شماره

  

  :باشدهاي مندرج در ذیل میشامل ویژگی ArcGISهر الیه رقومی در محیط نرم افزار  ،در کل
Ø  ها نشانستون. هاي متعددي استها و ردیفستون :یک جدول اطالعات توصیفی که شاملداراي حداقل هر الیه-

 هااما ردیف. هستند الیه اطالعاتیهر مربوط به اسامی روستاها، تعداد جمعیت و سایر ویژگی  :دهنده متغییرهاي مانند

ی چند ستون اصلی حاوي ماهیت در جدول اطالعات توصیف. شده کلیه عوارض برداري هستندهمانا مشاهدات ذخیره
افزار به صورت اختصاصی توسط نرم است که هر عارضه منفرد جغرافیائیبراي ها، موقعیت مکانی و کدهاي ویژه داده

  .ددگرذخیره می
Ø  باشدمی به همراه مقیاس مرتبط مختصات مکانی و سیستم تصویر معینهر الیه اطالعاتی داراي.  

Ø به  هاي اطالعاتی مجزا ذخیره و پایگاه و یا اي اصلیدر جداول خصیصهرا  هاالیه تکمیلیاطالعات توصیفی توان می
  .نمودهمدیگر مرتبط 

Ø  ،و ، عالئمهارنگ از طریق -  ییهر عارضه جغرافیا نمایشگر -گرافیکی هاي مشخصهتوسط هر الیه اطالعاتی 

  .باشندنمایش میذخیره و قابل الگوهاي مختلف 
اي دوبعدي هاي فیزیکی سطح زمین است که در یک فضشده محیطخالصهنمایشگر مدل Mapاما هر نقشه یا 

محدوده در ) هاي رقومیدر حالت الیه(نی مختلف چند عارضه مکابرگیرنده درها نقشه ،معموال. شودمسطحاتی نمایش داده می
تان مرند چند عارضه اصلی شهرس 6-4 توسط شکل شماره.  مرجع هستند -زمین ده به صورتشجغرافیایی شناختهفضاي یک 

چند هر کدام از عوارض هر. است نشان داده شده ArcGISها، شهرهاي اصلی در محیط نرم افزار روستاها، رودخانه: شامل



-ها در ویژگی، اما همگی آنهستند نمایشدر چارچوب یک نقشه قابل ها خطوط و پلیگونین در حاالت مختلف نظیر نقاط، زم

  :اشتراك دارندهاي مندرج در ذیل 
ü مدل هاي مختلف بیانگر یک تجمیع و نمایش الیه، که تواند از یک و یا چند الیه اطالعاتی تشکیل گرددهر نقشه می

  .یی خواهد بودطقه جغرافیااز یک منهدفمند 
ü  متفاوتی باشد) تبدیل( تصویرسیستم و  مختلف مختصات هايسیستمانواع داراي تواند نقشه میهر.  
ü منطقی هستندروابط با عوارض گرافیکی داراي  ايجداول خصیصه ذخیره شده د رهاي توصیفی داده.  
ü العات مرتبط ذخیره شده اندهاي مکانی و غیرمکانی به صورت رقومی در پایگاه اطداده ههم.  

ü  هاي شناخته شده هستندفرمت و نمایش در تحلیل ترکیب، ،تبدیلتغییر،  ها قابل ویراستاري،دادهاغلب.  
ü  مقیاس، عالمت شمال، شبکه مختصات جغرافیائی: افزاري باید داراي عناصر کارتوگرافیکی مانندنقشه در محیط نرمهر ،

  .اشدراهنماي نقشه و عنوان مربوطه ب

هاي کاربردي مختلفی را تولید و عرضه هاي کارتوگرافی نقشهتوان با استناد به روشهاي خروجی میمنظور ایجاد مدلبه
ها و مراکز شهري اصلی به همراه کلیه جاده هايهاي الیهمرند ویژگیدر محدوده شهرستان  6-4 شکل شمارهدر . داشت
   .صر نقشه نشان داده شده استعنا

  
  ها و شهرهاي اصلی شهرستان مرندنقشه جاده: 6-4شماره شکل 

  



داراي فرمت رقومی قابل تبدیل بوده و معموال داراي دقت، صحت، مقیاس،  هانقشهها و الیه ArcGISدر محیط 
  .)1384رسولی، ( دنباشگرافیکی و جغرافیائی خاص خود می نمایشگرهاي ،گیريندازهواحدهاي ا

  هري استانداردهاي اطالعات شالیه 3-6

برداري، به عنوان متولی سازمان نقشههاي اطالعات شهري توسط معتبر در ارتباط با الیهتدوین استاندارهاي اصوال، 

هاي خاص خود بندها و قالبذیربط فرمتها و ادارات ا، در چند سال گذشته سایر سازمانام. گیردکشور صورت می GISفنآوري 

هاي مکانی و خصوصیات اصلی ارقام داده ،در ذیل .اندرا مطرح نموده هاي اطالعاتیداري از پایگاهبردر زمینه ایجاد و بهره
  .تشده اسارائه  توصیفی مرتبط

  شهرهاي محدودههاي الیه 1-3-6

  .ارائه شده است 6-1شهري در جدول شماره هاي هاي اطالعاتی محدودهي اصلی الیههاویژگی
  هاي شهريی و توصیفی محدودهاصلی ارقام مکان هايویژگی: 6- 1جدول شماره 

 اقالم توصیفی تخصصی )نیازاقالم مکانی مورد(عارضه  نام زیر کالس

 
 
 
 
 
 
 
بندي هاي تقسیم

 عمومی شهري
  
  
  
  
  
  
  
  

 نام استان و اطالعات آماري شهرها )حریم شهر(محدوده استحفاضی شهر 

 نام استان حوزه شهري

   شهرمحدوده قانونی 

   محدوده خدمات شهري

 شماره منطقه منطقه شهرداري

 شماره ناحیه ناحیه

 هویت محلی و شماره محله محله

 بلوك شهري
 شماره کاربري -اطالعات آماري -تیشماره پس -شماره بلوك

 شماره ممیزي و

احجام و سطوح (شده در شهر فضاي باز و ساخته
   )موجود و پیش بینی شده

هاي  بنديیمتقس
 تخصصی شهري

  
  
 

 طول خطوطو  تعداد پست برق -تعداد مشترکین - نام منطقه منطقه توزیع برق

 تعداد مشترکینها و تعداد زون -تعداد ناحیه ها - هشماره منطق منطقه آب و فاضالب

 منطقه پستی
-تعداد صندوق ی وتعداد واحدهاي پست - منطقه پستی شماره

 هاي پستی

 شماره منطقه پستی ات تلفنیمرز خدم

 تعداد مراکز تلفنو  شماره منطقه منطقه تلفن شهري

 محدوده مراکز تلفنی
  
  
  

 مرز کافویی و اونویی
  نام محدوده مراکز تلفنیو  نام مرکز تلفن - ماره کافو و اونوش

  



 

  6-1جدول شماره ادامه 
هاي  بنديتقسیم

  تخصصی شهري
 

 ناحیهتعداد زیرو  احیهشماره ن ناحیه گازرسانی

 ناحیه گازاره زیرشمو  شماره زون ناحیه گاز ناحیه گازرسانیزیر

هاي آماري و حوزه
 سرشماري

  
  

 سایر اطالعات آماري مربوطه -سال سرشماري حوزه آماري و سرشماري عمومی نفوس و مسکن
صنعت ( حوزه آماري و سرشماري عمومی کارگاهی

 )و معدن
 سایر اطالعات آماري مربوطهو  سال سرشماري -شماره حوزه

 سایر اطالعات آماري مربوطهو  سال سرشماري -شماره حوزه کشاورزيی حوزه آماري و سرشماري عموم

  

  يشهر عابرمهاي الیه 2-3-6

 6-2در جدول شماره ارقام مکانی و توصیفی تخصصی اعم از هاي اطالعاتی معابر شهري هاي اصلی الیهویژگی
  .ئه شده استارا

  هاي اصلی ارقام مکانی و توصیفی معابر شهريویژگی: 6- 2جدول شماره 

 اقالم توصیفی تخصصی )اقالم مکانی مورد نیاز(عارضه  نام زیر کالس

 معابر درجه یک
  
  

 سرعت ترافیکو  سرعت مجاز راه آزاد

   بزرگراه

   )راه آسفالته( راه عبوري

 معابر درجه دو
  

 یخیابان اصل
سرعت  - ت حرکتجه - یک طرفه - تعداد باند - عرض

 زیرگذر و روگذرو  سرعت ترافیک -مجاز

 سرعت ترافیکز و سرعت مجا -یک طرفه - عرض خیابان فرعی

 معابر درجه سه
  

 عرض کوچه

 عرض بستبن

 سایر معابر
  
 

 مبلمان شهري موجودو  طول مسیر زیرگذر شهري

 سرعت مجازو  رددسطح ت عبور وسایط نقلیه موتوري

 سرعت مجازو  سطح تردد عبور دوچرخه

 عرض پیاده رو

 میدان
 هاينشانهو  عوارض و مبلمان شهري موجود - سبزفضاي 

 )خیر - بلی( شهري 

 عرض رفوژ

   پله

   رمپ و لوپ

 عمق - عرض جوي و جدول



 فضاي سبز لجکی شهري

 ظرفیت پل و جنس پل - طول تاج - ارتفاع -ل دهنهطو پل

  6-2جدول شماره ادامه  
  سایر معابر

 
 خط اتوبوسرانی

  نوع - هاتعداد ایستگاه -طول مسیر -نام مسیر -شماره خط
 انتهاو  ابتدا - عرض -)خط ویژه -غیر برقی - برقی( 

 راه آهن ها
  

 )مترو( راه آهن شهري
و  انتها -ابتدا -تعداد ایستگاهها -شماره مسیر -طول مسیر

 ريوضعیت کارب

 وضعیت کاربريو  تعداد خطوط -عرض حریم شهريراه آهن غیر

  يشهر هاي تاسیساتالیه 3-3-6

هاي اطالعاتی تاسیسات شهري در جدول شده در  الیهذخیره هاي اصلی ارقام مکانی و توصیفی تخصصیویژگی

  .ارائه شده است 6-3شماره 
  فی تاسیسات شهريهاي اصلی ارقام مکانی و توصیویژگی: 6- 3جدول شماره 

 اقالم توصیفی تخصصی )اقالم مکانی مورد نیاز(عارضه  نام زیر کالس

 شبکه توزیع برق
  
  
  
  
  
  
  

 نسبت تبدیلو  نام -شماره پست پست روي زمین

 سطح ولتاژو  تیپ پایه - شماره پایه پایه خط هوایی

 مفصل
و  جنس مفصل - )خشک و روغنی( نوع -صلشماره مف

 عمق

 عمقو  نسبت تبدیل-شماره پست زیر زمینی پست

 ارتفاع  و نسبت تبدیل-شماره پست پست هوایی

 کابل زیر زمینی
 و عمق -طول مسیر -تعداد مدار -ه خطشمار - نام خط

 ولتاژ

 شماره منهول منهول

 نوعو  نام -شماره حوضچه حوضچه روغن

 شبکه توزیع آب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جنسو  شیرقطر  - عمق شیر هوا

 جنسو  قطر شیر - عمق شیر فشار شکن

 جنسو  قطر شیر - عمق شیر انشعاب

 جنسو  ز مبداعرض ا - قطرشیر شیر آتش نشانی

 جنسو  قطر شیر - عمق طرفه شیر یک

 جنسو  قطر شیر - عمق شیر قطع و وصل

 جنسو  قطر شیر - عمق )چکمه اي(  شیر درب منازل

 بداعمق عرض از م حوضچه شیر

 تصفیه خانه آب
 -نبع تامین آبم -نوع -ظرفیت اسمی - نام تصفیه خانه

 ابعاد و ظرفیت بهره برداري

 ارتفاعو  ظرفیت - جنس -نام -)هوایی - زمینی (نوع مخزن ذخیره آب تصفیه شده



آوري شبکه جمع
 فاضالب

  
  

 کانال فاضالب
فاصله سقف کانال تا سطح و  جنس - شیب - ابعاد - عمق

 زمین

 تصفیه خانه فاضالب
  ظرفیتو  نوع - ظرفیت اسمی - ام تصفیه خانهن -کد

 برداريبهره 
  

  :6-3ادامه جدول شماره 
آوري شبکه جمع
 فاضالب

 
 منهول

و  ي پله و فاقد پلهدارا -سال احداث -جنس -عمق - نوع
 تعداد لوله هاي متصل به منهول

- آوري آبشبکه جمع
 هاي سطحی

  

 )مصنوعی - طبیعی -نامعلوم( ایجادنحوه و  نام نهر و جوي

 عمقو  عرض -نام )روبسته -روباز(  نوع هاي سطحیآوري آبکانال جمع

شبکه خطوط انتقال 
 مخابرات

  
  
  
  
  

 نام مرکز تلفنو  ه تلفن شهريشماره منطق ساختمان مرکز تلفن

 تعداد داکتو  نوع کانال مخابرات

 )منهول( حوضچه
نوع  -شماره حوضچه - مربوطه 1:2000شماره شیت نقشه 

 تیپ حوضچهو  حوضچه

 زوجو  قطر -)کابل مسی -فیبر نوري( نوع کابل مخابرات

 کافو و اونو
شماره کافو یا  - نام مرکز تلفن -شماره منطقه تلفن شهري
 ظرفیتو  اونو

 پست مخابرات
منطقه و  شماره کافو و اونو -م مرکز تلفننا -شماره پست

 تلفن شهري
  
  
  
  

 شبکه توزیع گاز
  
  
  
  

   شبکه کمربندي گاز

 خط لوله گاز
عمق لوله  -جنس لوله گاز - ازقطر لوله گ - فاصله لوله گاز

 شماره خطو  گاز

 قطرو  جنس -نوع -شماره شیر -عمق - فاصله شیر گاز

 شماره انشعاب انشعاب

 شماره ایستگاهو  آدرس -ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار گاز

  )خدمات عمومی( عوارض تخصصی تاسیسات شهريهاي الیه 4-3-6

هاي اطالعاتی سایر عوارض تخصصی شده در الیهذخیره هاي اصلی ارقام مکانی و توصیفی تخصصیویژگی
  .ارائه شده است 6-4تاسیسات شهري در جدول شماره 

  )خدمات عمومی( یسات شهريسایر عوارض تخصصی تاسهاي اصلی ارقام مکانی و توصیفی ویژگی: 6- 4جدول شماره 

 اقالم توصیفی تخصصی )اقالم مکانی مورد نیاز(عارضه  نام زیر کالس

 تخصصی برق
  
  
  

 نیروگاه
 قدرت عملی -قدر نامی - بدیل ترانسنسبت ت -نام نیروگاه

 )سیکل ترکیبی - ابی -گازي - بخاري(  نوع و 

 حریم خطو  ولتاژ - نام خط خط انتقال نیرو

 )کیلو وات(  نسبت تبدیلو  نام پست نیروپست انتقال 

 سطح ولتاژو  تیپ دکل -شماره دکل دکل انتقال نیرو



تخصصی آب و 
 فاضالب

  
  

 حریمو  عمق - ضخات جدار لوله - جنس - تقالقطر خط ان خط انتقال آب

 عمق لوله گذاريضخات جدار لوله - جنس - خط انتقالقطر  خط انتقال فاضالب

  
  :6-4 جدول شمارهادامه 

تخصصی آب و 
 عمقو  عرض - نام - )روبسته - روباز( نوع کانال آب فاضالب

   آنتن مخابراتی تخصصی مخابرات

تخصصی زمین 
 شناسی

  
  
  

 گسله
 -راستالغز( سازوکار -)احتمالی -فرعی - اصلی(نوع
فعال ( نوع فعالیتو  امتداد -جهت شیب - شیب -)رورانده

 )یا غیر فعال

 جنس -قعم - نوع محل گمانه

 )شناسیزمین دوران( سنو  )آذرین - رسوبی -تخریبی( نوع واحد سنگ

 )لغزهزمینو  فرونشست - سیل(  نوع ژئومورفولوژي

 نواحی شهري
  
  

 میزان سطح ایستایی آب سطح آب زیرزمینی

 ایستگاه هواشناسی
اقلیم  -جوباال - کسینوپتی -ایستگاه باران سنجی(  نوع

 )شاورزيک ی ودریای - شناسی

 )Unififd-ISRMIبراساس طبقه بندي جهانی (  نوع واحد خاك

  

  توسعه شهري طرحهاي الیه 5-3-6

ارائه شده  6-5هاي اصلی ارقام مکانی و توصیفی مورد نیاز در اجراي طرح هاي توسعه شهري در جدول شماره ویژگی

  .است
 هاي توسعه شهريحطرهاي اطالعاتی در الیههاي اصلی ویژگی: 6- 5ل شماره جدو

 اقالم توصیفی تخصصی )اقالم مکانی مورد نیاز(عارضه  نام زیر کالس

 طرحهاي توسعه شهري
  
  

 شماره طرح و نام طرح طرح جامع

 شماره طرحو  نام طرح طرح تفضیلی

 شماره طرحو  نام طرح طرح هادي

   

  )  هامحدوده( ها و مناطقو ساختمان مراکزهاي اطالعاتی الیه 6-3-6

در ) هامحدوده( ها و مناطقو ساختمان مراکز )ارقام مکانی و توصیفیشامل ( هاي اطالعاتیالیه هاي اصلیویژگی
  .ارائه شده است 6-6جدول شماره 

  



  
  
  

  
  
 هامراکز و ساختمان هاي اطالعاتیهاي اصلی الیهویژگی: 6- 6جدول شماره 

 اقالم توصیفی تخصصی )اقالم مکانی مورد نیاز(عارضه  نام زیر کالس

ساختمان و بلوك 
 ساختمان

  
  
  
  
  
  
  
  

 شماره ممیزي -شماره بلوك مطابق سیستم کد پستی بلوك ساختمانی
 اطالعات ممیزي -مالکیت -شماره قطعه زمین قطعه زمین

 ساختمان منفرد 
نوع  - تاریخ آخرین مرمت -سال ساخت - )بتنی -فلزي( نوع

شماره  - )صنعتی و غیره- تجاري - مسکونی(کاربري غالب
 تعداد طبقات - تعداد واحد- ردیف ساختمان در گشت پستی

 )فقط جدول توصیفی( واحدهاي ساختمانی
منحصر  - شماره ردیف ساختمان در گشت پستی -کد پستی

 کاربري واحد -به فرد

 بلند مرتبه
نوع  - تاریخ آخرین مرمت -سال ساخت - )بتنی -فلزي( نوع

شماره  - )صنعتی و غیره- تجاري - سکونیم(کاربري غالب
 تعداد طبقات - تعداد واحد- ردیف ساختمان در گشت پستی

   کلبه
   خرپشته
   نورگیر
   تراس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

محدوده و ساختمان 
 خدمات عمومی

  
  
  
  
  
  

   آب انبار
   آسیاب
 )دولتی- خصوصی( نوع - گنجایش پارکینگ

   انتظامی ناحیه - مرکز پلیس
   دامداري
   مرغداري

   مرکز دفع زباله
   مرکز جمع آوري اجناس اسقاطی

   هتل
   )ایستگاه مترو(ایستگاه راه آهن شهري 

   ایستگاه راه آهن غیر شهري 
   )ترمینال( پایانه

   ایستگاه اتوبوس
   مرکز یا منطقه صنعتی
   مرکز یا منطقه تجاري

   ز یا منطقه ممنوعهمرک

 مرکز یا منطقه آموزشی
 -تربیت معلم - پیام نور - روزانه -غیر انتفاعی -شبانه(نوع

 )مدرسه عالی -آزاد -دولتی
   مرکز یا منطقه درمانی و بهداشتی



  :6-6ادامه جدول شماره 

    
  شهري پوشش گیاهیهاي اطالعات الیه 7-3-6

ارائه شده  6- 7اهی در جدول شماره پوشش گی )ارقام مکانی و توصیفیشامل ( هاي اطالعاتیهاي اصلی الیهویژگی

  .است
 پوشش گیاهی شهريهاي دادهدر برگیرنده هاي اصلی الیه هاي اطالعاتی ویژگی: 6- 7جدول شماره 

 اقالم توصیفی تخصصی )اقالم مکانی مورد نیاز(عارضه  نام زیر کالس

  
  
  
  

 فضاي سبز
  
  

 مساحت کاريچمن

   زارشالی

 پارك
 - مبلمان شهري موجود -و تاسیسات موجود تجهیزات

 -مساحت - تاسیستاریخ  -امکانات تفریحی و خدماتی
 سطح پوشش معابر و سطح پوشش فضاي سبز

   کاريسیفی

  
 

   مکان مذهبی
   مکان باستانی

 تجهیزات موجود  ایستگاه آتش نشانی
   سازه آبی

   تاسیسات حفاظتی
   مرکز یا منطقه ورزشی
   مرکز یا منطقه اداري

   فرودگاه
   بندر

  
  
  
  
  
  

محدوده و ساختمان 
  خدمات عمومی

  
  

   موج شکن
   منطقه نمایشگاه

   مقبره
   محوطه انبار
   مرکز فرهنگی
   گورستان
   بازار
   )مایعبنزین و گاز ( جایگاه سوخت گیري

   مرکز یا منطقه تفریحی و جهانگردي
   سیلو
   باسکول
   دودکش
   هواکش مترو
   حصار

   محل فرود هلیکوپتر
   دیده بانی هواپیمائی برج



  
  
  
  
  
  

   درختتک

   زمین کشاورزي

   ردیف درخت

   محدوده درختکاري

 )ندارد -دارد(  ارزش میراث فرهنگیو  قدمت باغ اتباغ

  

  

  

  شهري عوارض آبیهاي اطالعات الیه 8-3-6

  .ارائه شده است 6-8در جدول شماره  عوارض آبی )ارقام مکانی و توصیفی( هاي اطالعاتیهاي اصلی الیهویژگی
 شهري عوارض آبیهاي اطالعاتی هاي اصلی الیهویژگی: 6- 8جدول شماره 

 اقالم توصیفی تخصصی )اقالم مکانی مورد نیاز(عارضه  نام زیر کالس

 هاي آبیپهنه
  
  
  

 )دائمی - فصلی -نامعلوم(  وضعیت تداومو  طعم آب دریاچه

   ساحل

   خور

 استخر
و  در حال بهره برداري -دست احداث در( وضعیت کاري

 )متروکه

 مسیرهاي آبی
  
  
  

   رودخانه

 کمیت آبو  کیفیت آب -چگالی - ph -آلودگی - دبی مسیل

   زه کش

 قنات
عمق مادر چاه  -طول قنات -آبدهی قنات -ر چاهعمق ماد

غیر  -غیر شهري دشتی -شهري(نوع - شاخه دار فرعی
 عمق میله چاهو  )غیر شهري کوهستانی -ري روستاییشه

 ايعوارض آبی نقطه
  
  

 چاه
 )چاه شخصی - چاه شرکت آبفا - داريچاه عمومی شهر( نوع

 عمقو 

 دماي نسبی چشمه 

   آبشار

 ر خشکهاي غیپهنه
  
  
  
  
  

   باتالق

   برکه

   تاالب

   مرداب

   نیزار

   مانداب



   

  هاي اطالعات ارتفاعات شهريالیه 9-3-6

ارائه  6- 9در جدول شماره  ارتفاعات شهري )ارقام مکانی و توصیفیشامل ( هاي اطالعاتیهاي اصلی الیهویژگی
  .شده است

  
  
  
  
  

 هاي اطالعات ارتفاعات شهريلی الیههاي اصویژگی: 6- 9جدول شماره 

 اقالم توصیفی تخصصی )اقالم مکانی مورد نیاز(عارضه  نام زیر کالس

 گودبرداري و دپو
  

   گودبرداري

   دپو

 نقاط ارتفاعی
  

   DEMمدل شیب مستخرج از مدل 

   DTMجهت ناهمواري مستخرج از مدل 

 خاکریزها
  

   خاکریز

   سیل بند

  
 اي میزانهمنحنی

  
  
  

   میزان اصلیمنحنی

   میزان تقریبیمنحنی

   میزان شاخصمنحنی

   میزان واسطهمنحنی

  

  هاي اطالعات نقاط شهريالیه 6- 3- 10

ارائه شده  6- 10در جدول شماره  نقاط کنترل )ارقام مکانی و توصیفیشامل ( هاي اطالعاتیهاي اصلی الیهویژگی
  .است

 هاي اصلی الیه هاي اطالعاتی نقاط کنترل شهريویژگی: 6- 10جدول شماره 

 اقالم توصیفی تخصصی )اقالم مکانی مورد نیاز(عارضه  نام زیر کالس

   نقطه ژئودزي ژئودزي

   بنچ مارك ترازیابی

   مرکز عکس  



  
 فتوگرامتري

  
  
  
  

   نقطه کنترل ارتفاعی

   نقطه کنترل مسطحاتی

   و مسطحاتی نقطه کنترل ارتفاعی

   بندينقطه کنترل مثلث

  

  شهريعوارض هاي اطالعات سایر الیه 6- 3- 11

 6-11در جدول شماره  شهريعوارض سایر  )ارقام مکانی و توصیفیشامل ( هاي اطالعاتیهاي اصلی الیهویژگی
  .ارائه شده است

  

  
 ريشه عوارضهاي اطالعاتی سایر هاي اصلی الیهویژگی: 6- 11جدول شماره 

 اقالم توصیفی تخصصی )اقالم مکانی مورد نیاز(عارضه  نام زیر کالس

 مبلمان شهري
  
  
  
  
  
  
  
  

ارتفاع فواره -مساحت  آب نما  

   دریچه تنظیم آب

   توالت عمومی

   کیوسک

   باجه تلفن

   صندوق پست

   دوربین ترافیک

)غیرهي و فلز_چوبی( نوع  تابلو  

   نیمکت

 مخازن
  

   مخزن گازوئیل

   مخزن بنزین یا نفت

 

  جمع بندي 4-6

العاده حائز اهمیت فوقتوصیفی اطالعات به همراه  هاي مرتبطهاي رقومی و نقشهالیهسازي آمادهامروزه، فرآوري و 

اي طالعات به گونهباید ا ،شهري GISهر مطلوب و اقتصادي به همین منظور، با هدف رسیدن به کاربردهاي . گرددمیتلقی 
، صورت نهادینهبه. نموداعمال را  برداريها کاملترین بهرهتوان از آنیره گردد، که در مراحل تحلیلی بهسازي و ذختهیه، آماده
شهرهاي امروزي د که در روند مدیریت هوشمندانه آوراین امکان را فراهم میهاي شهري تخصصی ها و نقشهایجاد الیه

  .انتظار داشتتوان میددي را کاربردهاي متع



 : فصل شش سئواالت

 .هاي اصلی یک پایگاه اطالعاتی را تشریح نمائیدویژگی )1

 .یک الیه رقومی چه مشخصاتی دارد؟ ذکر کنید )2

 پایگاه اطالعات هر الیه از چه عناصري تشکیل شده است؟ )3

 یک الیه با یک قطعه نقشه جغرافیائی چه تفاوتی دارد؟ )4

  .نقشه را ذکر کنیدعناصر اصلی در یک  )5

  هري چه اطالعاتی باید ذخیره گردد؟هاي مربوط به پوشش گیاهی شدر الیه )6

  شوند و چگونه؟عات توصیفی در چه محلی ذخیره میاطال ArcGISدر محیط نرم افزار  )7
هاي تابعه استان آذربایجان شرقی چه مشخصاتی باید داشته به نظر شما، اطالعات مورد نیاز مناطق شهرداري )8

 اشند؟ ب

 .را شرح دهید GIS ذخیره اطالعات در محیط هايامتیازات و محدویت )9

  هاي اطالعاتی چیست؟داري الیههدف اصلی تولید و نگه )10

  

   : براي مطالعه منابع تکمیلی

  30، مجله سپهر، شماره GISهاي بهنگام جهت هاي جغرافیایی چارچوبی براي تولید دادهبازنگري داده) 1378(خواجه، خسرو  )1
  ، زیرچاپGISهاي مکانی در محیط تحلیل )1388(اکبر رسولی، علی )2
  32شماره  ،سپهرمجله  ها،سازي دادهذخیره )1378( اشرف عظیم زاده، )3
، مجله شهرنگار، شماره GISکشیدن تغییرات منظر در محیط براي به تصویر CAD , GISتلفیق ) 1378(قدوسی، مهران  )4

8  
  4شماره  ،برداريشه، مجله نقITو فنآوري اطالعات  GISل توسعه مکم) 1376(مقدمی، صدیقه  )5
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Geographic Information Systems, UNISYS, HMSO Publications Center, UK. 
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component for the development of planning support systems" Computers, 
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 :)فارسی(نهایی منابع و مآخذ 
 

هاي بحران زلزله در براي کاهش خسارت مدلسازي مکانی )1384( رضا نورجو و محمد سعدي مسگري ،حسین آقامحمدي )1
 .، تهران84همایش سیستم هاي اطالعات مکانی  ،ایران

شارات جهاد دانشگاهی واحد انت ،ArcGIS9.3خودآموز  )1387(صادقی محمد میرآلنتاوینو و مایکل مینامی، ترجمه میر )2
 .اصفهان

 ،در مدیریت حوادث غیرمترقبه GIS ررسی نقش سیستم اطالعات جغرافیاییب) 1385( جمیل صادقی فردري، حسن و ابره )3
  .تهران، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه سومین کنگره بین المللی بهداشت

  17شهر، سال پنجم، شماره گاههاي شهري و روستایی و خطر زلزله، هفتنتهاي فرسوده در سکوبافت) 1383(ابلقی، علیرضا  )4
  58شماره  ها،پیشینه زلزله در ایران، ماهنامه شهرداري) 1382(احمدي دستجردي، حمید  )5
، همایش ژئوماتیک )GIS( هاي اطالعات مکانیهاي فرسوده با استفاده از سیستمشناسایی بافت) 1385(محمد ایازي، سید )6

 .تهران برداري کشور،سازمان نقشه، 85
 و مطالعات مرکز کالبدي، ریزي طر مقاالت مجموعه کالبدي، ریزي طرح شناخت و مفهوم )1371( حسین  بحرینی، )7

 .ایران معماري و سازيشهر تحقیقات
العاتی محله نمونه مط( GISهاي فرسوده شهري با هاي شناسایی بافتاستخراج شاخص) 1386(پسند، امین و شکوهی، علی  )8

 شهري GISاولین همایش  ،)حسینیه زنجان
 .لرزه خیزي ایران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) 1377(، محسن و آرین، مهران پورکرمانی )9

  .، انتشارات علم و معمارArcGIS9.xخودآموز ) 1387(تی تی دژ، امید  )10
 .، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد)GIS(فیایی هاي اطالعات جغرااي بر سیستممقدمه) 1378(حسین نژاد، سیدثنایی )11
، پایاننامه دوره دکتري GISتوسعه کالبدي، بهسازي و نوسازي بافت کهن شهر زنجان با استفاده از ) 1385(حبیبی، کیومرث  )12

  .جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه تهران
 .مت؛ برنامه ریزي ناحیه اي، انتشارات س)1384(حسین زاده دلیر، کریم  )13
هاي شهري ایران از قلمرو تهیه تا واقعیت آن در طرح) 1387(رضا و سلطانی، علیرضا محمدي، محمددلیر، کریم، پورزادهحسین )14

 11اي، شماره ناحیه ءفصلنامه جغرافیا و توسعه). طرح جامع تبریز: مورد مطالعه(اجرا 
  22، شمارة سپهر، GISراي ــایی بــعنوان مبنهـــایی بــاطالعات فض ۀنظری )1376( خسرو خواجه، )15
 35، شمارة سپهر، مناسب GIS انتخاب یک نرم افزار  ايــمعیاره )1379( محمدجواد دادرست، )16
 9و  8هاي مدیریت بحران، فصلنامه فرهنگ ایمنی، سال سوم، شماره) 1381(دادور، عبداهللا  )17
مدیریت  استفاده از پایگاه داده زمانمند در )1383( سعید ،متصديو  علی اصغر ،شیخآل ،محمودرضا ،دالور، شیما  رحمتی زاده )18

  .، تهران83همایش ژئوماتیک ،کیفیت هوا
 3ر، شمارة سپه هاي اطالعات جغرافیایی،مروري بر سیستم )1371( اکبر علی رسولی، )19
 4، شمارة سپهر هاي اطالعات جغرافیایی،مروري بر سیستم )1371( اکبر علی رسولی، )20
 29، شمــارة سپهر ،GISجغرافیایی در محیط  اصول طراحی تصاویر )1378( اکبر علی رسولی، )21

 ، اداره چاپ و انتشارات دانشگاه تبریزGISتحلیلی بر فنآوري ) 1384( اکبر علی رسولی، )22
شگاه اي، اداره چاپ و انتشارات داندور کاربردي با تاکید بر پردازش تصاویر ماهوارهازمبانی سنجش) 1387( اکبر علی رسولی، )23

 .تبریز
سومین کنگره بین المللی بهداشت، ، در مدیریت بحران GIS کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی) 1385( رفعت، رضاپور )24

 .درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
ت ؛ دستورالعمل مکانیابی محل دفن بهداشتی پسماندها، اداره کل حفاظت محیط زیس)1380(زیست ایران سازمان محیط )25

 .ها در سطح کشوراستان
هاي اطالعات جغرافیایی در مکانیابی محلهاي دفع کاربرد سیستم) 1386(سرتاج، محمد، محمدباقر صدوق و حمید جاللوندي  )26

 .پسماند ویژه، سومین همایش ملی مدیریت پسماند
 .، انتشارات عابدGISپروژهاي کاربردي ) 1388(سنجري، سارا و امید سعادتیار  )27



 اطالعات هايبررسی تحلیل طراحی شهري با تاکید بر مدلسازي ترافیک با استفاده از سیستم)  1383(زاده، عباس شیخ محمد )28
 .دانشکده فنی تهران GISمکانی، پایاننامه کارشناسی ارشد 

 ).انپلی تکنیک تهر(فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ) 1384(قدسی پور، حسن  )29
محیطی و هاي زیستدر توسعه پایدار شهري از طریق تولید نقشه GISنقش ) 1386(قلمبر دزفولی، راما و محسن محمدزاده  )30

 .شهري GISریزي فضاي سبز شهري، اولین همایش برنامه
هاي بوستان(ي سبز ریزي کاربري فضاکاربرد سامانه اطالعات مکانی در برنامه )1385( افسانه بردبارو  غالمرضا، زادهکریم )31

 .، تهرانهاي اطالعات مکانیسومین همایش سیستم، مطالعه موردي شهر قدس) شهري
 14برداري، شمارة نقشهمجله ، GISهــا در  و نمـــایش تصویري داده تولید) 1372( مجیدي، حسین )32
شهر تبریز به طرف گسل شمالی دار با هدف مدلسازي توسعه فیزیکی کاربرد روش همپوشانی وزن) 1385(محمودزاده، حسن  )33

 . ، اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهاي داراي بافت تاریخیGISتبریز در محیط 
مدلسازي توسعه عملکردهاي شهري و ) 1385(علی فیروزي مختاري، مهدي و آرش صفائی اصل، کاظم رنگزن و محمد )34

سومین همایش ، مناطق مستعد براي توسعه فیزیکی شهربراي تعیین  GIS محیط محیطی درکاربرد مدلهاي زیست
 .، تهرانسیستمهاي اطالعات مکانی

 ،، تهران (GIS)هاي اطالعات جغرافیایی  زیست با سامانهریزي محیط ارزیابی و برنامه) 1380(مخدوم، مجید و همکاران  )35
 .انتشارات دانشگاه تهران

 10 شمارة ،سپهر ۀمجل پویا، و سنتی GIS ،اشاره )137.( مهدي مدیري، )36

انتشارات سازمان  ،، سیستم اطالعات کارتوگرافی، تهرانGISکارتوگرافی مدرن ) 1377(مدیري، مهدي و خسرو خواجه  )37
  .جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

- نقشه سازمان اراتانتش جغرافیایی، اطالعات سیستم )1375(کشور  بردارينقشه سازمان جغرافیایی اطالعات سیستم مدیریت )38
 .کشور برداري

هاي اطالعات جغرافیایی در جهان، مرکز اطالعات جغرافیایی کاربرد سیستم) 1376(مرکز اطالعات جغرافیایی شهر تهران  )39
  .شهر تهران وابسته به شهرداري تهران

زمان حفاظت محیط زیست زیست انسانی، ساهاي دفن مواد زاید جامد، دفتر محیطیابی محلمکان) 1370(منوري، مسعود  )40
 .تهران

جلد اول،  ArcMap _ArcGIS9.xآموزش نرم افزار) 1386(صادقی محمد میرمینامی، مایکل و دیگران، ترجمه میر )41
 .انتشارات فرات

و سیستم اطالعات  )RS(دور ازکاربرد سنجش) 1386(رضا انصاري، آقاجان موال و ابراهیم کهنسال ناظري مصطفی، محمد )42
  .شهري GISبندي خطر شهرهاي ساحلی دریاي خزر، اولین همایش در مدیریت بحران و پهنه )GIS( جغرافیایی

سازي اسکان موقت در مدیریت بهینه) 1385(نقدي، کریم، محمد سعادت سرشت، علی منصوریان و محمد جواد ولدان زوج  )43
 .منطقه آزاد قشمبرداري کشور، سازمان ، سازمان نقشه85هاي اطالعات مکانی بحران، سامانه

 .هاي اطالعات جغرافیایی شهري، مرکز اطالعات جغرافیایی تهرانمقدمه بر سیستم) 1375(نوریان، فرشاد  )44
مقدمه اي بر سیستم هاي اطالعات جغرافیایی شهري، انتشارات شرکت پردازش و ) 1380(نوریان، فرشاد و ویلیام هاکسهولد  )45

 .ریزي شهريبرنامه
؛ هاي سلسله مراتبی و فازي در مکانیابی دفن زبالهبکارگیري روش) 1387( میررحیمیمحمود حاجی سید و هادي، نیرآبادي )46

 .، تهران87همایش ژئوماتیک 
: به نشانی ایران سایت تخصصی پایگاه تخصصی مهندسی عمران و زلزله) 1381(وجودي، مهدي  )47

http://www.vojoudi.com 
 نیهاي اطالعات مکا، سومین همایش سیستمGISنرم افزار مدیریت بحران مبتنی بر ) 1385(ولیزاده کامران، خلیل  )48

  
حال یا در( شدههاي نشرحاضر، مستخرج از کتاب چهدر متن کتاباستنادي ها، جداول و معادالت گردد، کلیه اشکال، نقشهیادآور می

دور ازمبانی سنجش" ،"هاي مکانیتحلیل"، "GISبه محیط ها هاي ورود دادهروش"، "GISتحلیلی بر فنآوري ": شامل )انتشار
در دانشگاه تبریز و دانشگاه آزاد اسالمی ( اي مدیریت شدههو پایاننامهمتعدد تحقیقات  ،"ايکاربردي با تاکید بر پردازش تصاویر ماهواره

  .است نشده هارجاع داد خود نگارنده بنابراین، در اغلب موارد، به منابع و مآخذ. باشدتوسط مولف می )در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا مرند

http://www.vojoudi.com
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