
 GISمقاله ای مختصر درباره 

 

یك سيستم اطالعاتی است آه پردازش آن بر روی اطالعات مكان مرجع یا اطالعات جغرافيایی است و به آسب اطالعات در رابطه با 
رسانی  العهای اط آارگيری این ابزار با امكان استفاده در شبكه به. اند نحوی با موقعيت مكانی در ارتباط پردازد آه به هایی می پدیده

گسترش روزافزون .ها و استعدادهای آشور در سطح جهانی است های مناسب و مساعد در جهت معرفی توان جهانی، یكی از زمينه
در حال حاضر .های این سيستم بيفزاید ها و توانایی ها از جمله نكات اساسی است آه می تواند به قابليت شبكه آاربران این سيستم

ریزی شهری و  محيطی، برنامه مانند مطالعات زیست(های مختلف  ه به نيازهای هر منطقه یا آشور در بخشها بست از این سيستم
های پایه، مدیریت آاربری اراضی، خدمات بانكی،  شهرداری، خدمات ایمنی شهری، مدیریت حمل و نقل و ترافيك شهری، تهيه نقشه

شود و با گذشت زمان و توسعه  استفاده می..) ثل برق، آب،گاز، وخدمات پستی، مطالعات جمعيتی و مدیریت تأسيسات شهری م
 .های مرتبط با زمين گسترش یافته است  به آليه بخشGISها، آاربرد  سيستم

ها و مزایای این سيستم در دسترسی سریع  مطالعه حاضر نيز با در نظرگرفتن مسائل فوق درصدد است ضمن معرفی بخشی از توان
، آاربرد و نحوه استفاده از آن را در ....سازی، دقت و سرعت باالی عمل، و  اطالعات به طور یكجا و با هم، بهنگامبه اطالعات، تحليل 

  .ارتباط با مجموعه اطالعات علوم زمين مورد بررسی قرار دهد و ارزیابی نماید
  

  )مروری بر مطالعات انجام شده (GISتاریخچه ایجاد 
به صورت پيوسته مورد استفاده قرار گرفته   به این طرف ١٩٦٠اس آانادا است آه از اواخر آی  ّلی، جی اس م آی  اولين نمونه از یك جی 

سيستم « به وجود آمد، به طوری آه عبارت GISای در فناوری  های قابل مالحظه  ميالدی پيشرفت١٩٨٠ و١٩٧٠های  در دهه. است
ای و آاربرد  های آماری و نقشه ها و ادغام فنون و شيوه ليل و نمایش نقشهدر مورد مجموعه ابزارهایی برای تح» اطالعات جغرافيایی

 درآشورهای غربی GISآه سابقه فناوری  در حالی. های دولتی به آارگرفته شد فراگيرتر آن، بویژه برای تحليل تأثيرات وخط مشی
های  از ویژگی. باشد  جهان سوم بسيار جوان می در اغلب آشورهایGISرسد، فناوری   سال می٤٠ازجمله آانادا وآمریكا به بيش از

GIS در آشورهای غربی هماهنگی بين فناوری و آموزش وآاربرد آن است، درحالی آه درآشورهای جهان سوم، ورود فناوری قبل از 
  . گيرد اندوزی مربوط به آن صورت می آموزش و مهارت

  
برداری آشور بود  م اطالعات جغرافيایی را در آشور آغاز آرد سازمان نقشهدر ایران، اولين مرآزی آه به طور رسمی استفاده از سيست

این سازمان در حال حاضر . دار طرح به آارگيری این سيستم شد  براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، عهده١٣٦٩آه در سال 
و این فرصتی است برای تبدیل این باشد   می١:٤٠٠٠٠های هوایی با مقياس   از عكس١:٢٥٠٠٠های توپوگرافی  مشغول تهيه نقشه

  .آند  برآورده می GISها به ساختارهای رقومی و تأسيس پایگاه توپوگرافی ملی آه نيازهای آاربران را در زمينه  نقشه
سازی  ریزی و هماهنگ گذاری، برنامه به منظور سياست» های اطالعات جغرافيایی شورای ملی آاربران سيستم«در همين راستا 

های علمی، فنی و نيروی انسانی در  برداری شایسته از آليه ظرفيت ها و همچنين بهره ، تحليل نيازمندیGISها در زمينه  فعاليت
های اطالعات  برداری آشور در خصوص تدوین و ایجاد سيستم  و با توجه به وظایف سازمان نقشهGISگيری  راستای ایجاد و به آار

  .يس گردیده است تأس١٣٧٢جغرافيایی ملی، در دی ماه 
اآنون از این   آغاز گردید و هم١٣٧١های اجرایی پروژه ایجاد سيستم اطالعات جغرافيایی در وزارت صنایع و معادن، از فروردین   فعاليت 

  .گردد های آن استفاده می سيستم به طور گسترده در ارتباط با فعاليت
  

توان شهرداری تهران، وزارت مسكن و شهرسازی، وزارت جهاد  د میآنن از دیگر مؤسساتی آه در زمينه این سيستم فعاليت می
های آشور تاآنون از  در دانشگاه. ها و مراتع را نام برد شناسی و مهندسی زلزله، و سازمان جنگل المللی زلزله آشاورزی، مؤسسه بين

های  ها و آاربرد آن در رشته ار قراردادن طراحی پروژهاین سيستم، چنان آه باید، به عنوان یك فناوری با قابليت بسيار باال برای در اختي
  .مختلف استفاده نگردیده است

  
  های اطالعات جغرافيایی عناصراصلی تشكيل دهنده سيستم

GISبر روی هرمی با چهار طبقه زیربنایی ساخته شده است :  
  

بندی زیر استفاده  افزارهای موجود در دسته وانند از سختت ای آه مطالعات در آن قرار دارد، آاربران می با توجه به مرحله: افزار  سخت-
  :نمایند

  ،...)آننده، اسكنر، و  صفحه آليد، رقومی(افزارهای مرتبط با ورود اطالعات  ٭ سخت
  ،...)ها مانند ماوس،  افزارهای جانبی رایانه سخت(٭ سخت افزارهای مرتبط با مدیریت اطالعات 

  ...).ها، و  چاپگرها، رسام(ایج افزارهای مرتبط با خروج نت ٭ سخت
  

مپ «، »اسپانز«، »آرك ویو«، »آرك اینفو«توان به  ها می ترین آن از معروف. ای الزم است  برنامه رایانهGIS برای راه اندازی : نرم افزار -
د و عمدتًا توسط اشاره نمود آه دارای توابع عملياتی متعدد در جهت تجزیه و تحليل مسائل و محاسبات آماری هستن» اینفو
ها و  ریزی شده و دارای محدودیت افزارها برای مطالعات خاصی برنامه هر یك از این نرم. گردند ای توليد می های بزرگ رایانه شرآت

استفاده » آرك ویو«و » آرك اینفو« یعنی(افزارهای رایج این سيستم  در این پژوهش از دو نمونه از نرم. باشند محاسن خاص خود می
  .ه استشد

  
ها برای اطالعات  در واقع اآثر فعاليت. تمرآز توجه روی اطالعات است.  بدون اطالعات نه هدفی وجود دارد و نه پيشنهادی: اطالعات -

. باشد ترین موضوعات قابل توجه و اساسی می آيفيت اطالعات یكی از مهم. دهد  را تشكيل میGISشود، زیرا اطالعات قلب  انجام می
  .عات در ارتباط مستقيم با دقت، صراحت، مبانی علمی، ترآيب اطالعات، و تحليل و مدلسازی استآيفيت اطال

  
 را GISباشد، زیرا سازمان و نيروی انسانی است آه عمليات   میGISدهنده  ترین بخش تشكيل  مهم: سازمان و نيروی انسانی -

 برای  .دون پشتيباتی آادر متبحر، به آارآیی مناسب نخواهند رسيد بGISافزارهای بسيار قوی  افزارها و نرم سخت. آند آنترل می
های  ها نقش اجرای موفق سيستم، سازماندهی نيروهای متخصص و آارآمد آه در جهت اجرا، بهينه نمودن و نهایتًا راهبری سيستم

  .نمایند، الزامی است گوناگونی را ایفا می
   



  رافياییفرآیند تحليل اطالعات در سيستم اطالعات جغ
     GISآورد های زمين مرجع فراهم می ای است آه چهار قابليت اساسی را در رابطه با داده  یك سيستم رایانه.  

  ها  ورودی داده      .١
   ها  مدیریت داده      .٢

  ها  پردازش و تحليل داده      .٣
  ها  خروجی داده      .٤

   
  جغرافياییهای اطالعات  های سيستم آاربردها و توانایی

  :توان به شرح زیر بيان داشت های دستی را می های اطالعاتی مشابه و روش  نسبت به سيستمGISهای  بطور اجمال قابليت

  

  آوری، ذخيره، بازیابی و تجزیه و تحليل اطالعات با حجم زیاد؛   قابليت جمع ●

و ایجاد امكانات تجزیه و تحليل ) جداول اطالعاتی(رجغرافياییو اطالعات غي) نقشه(قابليت برقراری ارتباط بين اطالعات جغرافيایی ● 

  اطالعات جغرافيایی با استفاده از اطالعات غيرجغرافيایی و بالعكس؛

ها  ها، پيداآردن اشيای مختلف با استفاده از خاصيت نزدیكی آن روی هم قراردادن الیه: انندها م  توانایی انجام طيف وسيعی از تحليل ●

  ؛...سازی، محاسبه تعداد دفعات وقوع یك حادثه در فاصله مشخص از نقطه یا نقاط معين، و  ء خاص، شبيه به یك شی

  ها؛ سازی داده داشتن دقت، آارآیی، سرعت عمل زیاد و سهولت در بهنگام● 

  های مشخص شده؛  توانایی انجام محاسبات آماری مانند محاسبه مساحت و محيط پدیده ●

  های جغرافيایی در طول زمان؛  قابليت ردیابی و بررسی تغييرات مكان ●

  .های مختلف یابی پروژه قابليت استفاده برای مكان● 

  

  روش و مدل پژوهش

  :گردد  شامل مراحل زیر میدراین روش از نوع توصيفی ـ تحليلی است و بطور خالصه

  

  های مناسب و مورد نياز، شامل اطالعات توصيفی و اطالعات مكانی؛ آوری اطالعات و داده جمع. ١

  پردازش اطالعات؛ پيش. ٢

  ها؛ ها و تجزیه و تحليل آن مدیریت داده. ٣

  .ها توليد خروجی. ٤

  

  گردآوری اطالعات

  :ع هستند وارد شوند دو نوGISهایی آه باید در یك  داده

  

  ها و خصوصيات عوارض هستند، های توصيفی آه بيانگر ویژگی داده. ١

  .باشند دهنده موقعيت و شكل عوارض می های مكانی آه نشان داده. ٢

  

  های توصيفی داده. ١

  :اند از با توجه به نوع مدارك مورد بررسی، اطالعات مورد نياز جهت ورود به سيستم عبارت

 دانشگاه یا سازمان -  سال انجام تحقيق-  مختصات جغرافيایی-  موضوع تحقيق- )نام و نام خانوادگی( نویسنده - شماره مدرك

  . آد مدرك-دهنده تحقيق انجام

به ترتيب در (های اطالعاتی مرآز، آليه اطالعات مربوط به علوم زمين  به منظور دسترسی به اطالعات فوق، ابتدا با جستجو در پایگاه

های پژوهشی، اطالعات سازمان  های فارسی و التين، مقاالت سمينارها، مقاالت مجالت، گزارش، طرح نامه پایانهای اطالعاتی  پایگاه

  .مورد بازنگری قرارگرفت) مدیریت، اطالعات قدیم و اطالعات جدید

  

  :دیگر مدارك علوم زمين موجود، به دالیل زیر امكان استفاده و نمایش در سيستم را نداشتند

  دار در برخی از مدارك،  عات مكاننبود اطال. ١

  ،...ها، اطالعات خزر، سازمان مدیریت، و های تحقيقاتی، گزارش عدم دسترسی به اصل بخش قابل توجهی از مدارك نظير طرح. ٢

  در برخی متون،) مكانی(نبود اطالعات دقيق جغرافيایی . ٣

  .تكراری بودن برخی از مدارك. ٤



  

  های مكانی داده. ٢

شود آه درباره مكان، شكل، و روابط ميان عوارض جغرافيایی در سطحی از زمين و بر روی  كانی به اطالعاتی گفته میهای م داده

های به آار رفته در  ها تأثير بسزایی در تجزیه و تحليل داده آيفيت این داده. گردند  نقشه هستند و معموًال به صورت مختصات ذخيره می

  .اشتتشكيل بانك اطالعاتی خواهد د

  

  :اند از اطالعات مكانی الزم برای ورود به سيستم عبارت

  ، آه توسط صفحه کليد به سيستم منتقل گردیدند؛)شده در مدارك ثبت(مناطق مورد مطالعه ) طول و عرض جغرافيایی(مختصات . الف 

 آاراآتری که به هر یک از ١٠یی اسکن شدند و توسط یک کد شناسا های جغرافيایی پيوست شده به برخی از مدارك، آه نقشه. ب 

  های توصيفی مربوط به خود، متصل گردیدند؛  مدارک تخصيص داده شده و با مسيردهی الزم به داده

شناسی ایران، آه  ها و نقشه زمين ها، مراآز استان ها، شهرها، دریاچه ها، شهرستان های استان های اطالعاتی شامل نقشه الیه. ج

توانند برای اهداف مختلف، مورد استفاده آاربران قرار  باشند و می ، و به شكل استاندارد موجود می١:٢٥٠٠٠٠همگی دارای مقياس 

 دارد، تهيه GISآه تجارب متعددی در امر (های اطالعاتی فوق از طریق وزارت صنایع و معادن  آمده، الیه های به عمل با هماهنگی. گيرند

  .ستم وارد گردیدندگردیده و برای انجام عمليات الزم به سي

  محصوالت خروجی
. های گوناگون باشد  ها، نمودارها و جداول مختلف به صورت افزار الزم برای نمایش نقشه یك سيستم اطالعات جغرافيایی باید شامل نرم

ی مختلف هستند، به ها هایی را آه مبين توزیع فضایی پدیده فنون نقشه نگاشتی باید این زمينه را فراهم آنند تا بتوان انواع نقشه
ها، توان تفكيك  طبيعت خود داده: اند از ها به عوامل مختلفی وابسته است آه عبارت انتخاب نوع نمایش این خروجی. سادگی توليد آرد

در عالوه بر این ما باید قا. افزاری و همچنين تعداد متقاضيان محصوالت خروجی افزاری و نرم های سخت و مقياس مورد نياز، محدودیت
هایی برای انتقال اطالعات  چنين خروجی. باشيم محصوالت غيرگرافيكی را نيز در خروجی یك سيستم اطالعات جغرافيایی توليد آنيم

ها به دو  در حالت آلی، خروجی. روند های مختلف پردازشگر و همچنين برای نگهداری اطالعات به مدت طوالنی به آار می بين سيستم
  : شوند دسته تقسيم می

  
  شوند،  های آماری آه از طریق چاپگر یا پالتر تهيه می های موضوعی، نمودارها، جداول و گزارش های آاغذی از قبيل نقشه خروجی. ١
این نوع خروجی برای استفاده از آخرین . شود های غيرآاغذی آه در آن، اطالعات توليدشده بر روی صفحه نمایش دیده می خروجی. ٢

  .گيرد ا مورد استفاده قرار میه ها و تحليل پردازش
   

  های موضوعی نقشه. ١
ها  های مختلف آن دهنده روابط درونی بين قسمت ها را به عنوان تشكيل های موضوعی ساختار یك توزیع داده آه ویژگی داده در نقشه

ای مختلف مورد استفاده ه توان برای توصيف محدوده وسيعی از پدیده های موضوعی را می نقشه. شود دهد، ترسيم می نشان می
  . دهند، اشاره نمود ها را نشان می هایی آه پراآندگی نوع خاصی از داده توان به نقشه های موضوعی، می از جمله نقشه. قرار داد

ان توان به صورت همزم در این پژوهش، توزیع پراآندگی جغرافيایی انواع مدارك مرتبط با علوم زمين برحسب پارامترهای مختلف را می
  . ها نمایش داد های آشور یا به تفكيك در هر یك از استان در آليه استان

  
  نمودارها. ٢

. ای نشان داد های غيرنقشه توان به نحو مؤثرتری به وسيله گرافيك های یك سيستم اطالعات جغرافيایی را می نتایج تجزیه و تحليل
  .تری برای مخاطبان به تصویر بكشد رت سادهای است آه اطالعات را به صو هدف آلی گرافيك، ایجاد رابطه

از انواع نمودارهای . های متفاوت و متنوعی تبدیل نمود توان به گراف آه در بانك اطالعاتی موجود است را می) عددی(ّی  اطالعات آم
فات موجود در یك مشخصه در ای برای نمایش اختال از نمودار ميله. ای اشاره آرد ای و دایره توان به نمودارهای ميله این سيستم می

ای، اطالعات  نمودار دایره. توان هم به صورت عمودی و هم افقی رسم نمود این نمودار را می. شود های مختلف استفاده می بين گروه
توان  یعالوه بر این م. آند ها را به آل مشخص می دهد و با این روش، نسبت آن های مختلف نشان می را با تقسيم یك دایره به قطاع

  .ها جداآرد و برجسته نمود یك قسمت دلخواه را از بقيه قسمت
  
  

  جداول. ٣
های یك سيستم  های توصيفی، یا جداولی از آليه اطالعات توصيفی، از دیگر خروجی ها و داده تهيه جداول از هر یك از مشخصه

ایی خاص را انتخاب و جداول مختلفی را برای نمایش یا ه توان با استفاده از تابع جستجو، داده همچنين می. اطالعات جغرافيایی است
  .تهيه خروجی، ایجاد نمود

  
  های دیگر خروجی. ٤

های خروجی ممكن است به صورت پردازش تصویری و نمایش بر روی نمایشگرهای رنگی نيز  همانگونه آه قبًال عنوان گردید، دیگر داده
همچنين . باشد آنند، بسيار مناسب می ه صورت روزمره از سيستم استفاده مینوع اخير خروجی برای آاربرانی آه ب. ارائه گردند

  .باشد هم قابل عرضه می... های مختلفی همچون دیسك، سی دی، و اطالعات در محيط
دار موجود در  تواند به عنوان مدلی برای ساماندهی دیگر اطالعات مكان ای از فرآیند انجام این طرح آه می نمودار خالصه شده

  های مرآز، مورد استفاده قرار گيرد پایگاه

 


