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  فصل اول •

  :نقشه برداري چيست

درواقع نقشه برداري انتقال اطالعات مكاني ياداده ها به صفحه اي صاف ويا مانيتوركامپيوتراست كه 

ازطرفي نقشه راتصويري قائم .فيكي درجهت نمايش آنها استفاده مي گرددازسمبل هاونمادهاي گرا

  .نيز مي دانند)صاف(ازسطح زمين برروي مسطحي مستوي 

  :نقشه 

  .است)صاف(تصوير ي قائم ازسطح زمين برروي سطح مستوي 

  .نقشه ها با توجه  به اهداف نقشه و خصوصيات كاربردي نقشه به اشكال مخختلف ساخته مي شود

چنانچه اطلسي را بخواهيم براي مقطع ابتدايي توليد نمائيم وبدانيم كه كودكان ازآن بهره مي :لمثا

گيرند اين نقشه بسيارساده بوده،ليكن اگر بخواهيم جهت طراحان ومهندسان سد محوطه آن را 

  .نمايش دهيم دراين صورت نقشه بايد حاوي اطالعات بسيارساده بوده وپيچيده باشد

  :هدف نقشه 

  :قشه ها تك منظوره ويا چند منظوره ساخته مي شوندن

اين نوع نقشه براي اهداف مختلف وحتي كاربران مختلفي ساخته مي :نقشه هاي چندمنظوره 

  .نمونه ي آنراميتوان نقشه هاي توپوگرافي وياداده هانام برد.شوند

ه توزيع اين نوع نقشه ها هدفش ارائه منظورخاصي است مثال نقش:نقشه هاي تك منظوره

 .ماري ،نقشه هاي خاك شناسي وغيرهجمعيت،نقشه هاي آ

  :مفاد ومندرجات نقشه 

دسته ويا كالس را مي توان درمندرجات ومفاد نقشه 3.مفاد نقشه به هدف وكاربردآن بستگي دارد

  :منظور كرد كه عبارتند از 

اي مثال نقشه ي اين مندرجات موضوع اصلي نقشه است بر):   موضوع اصلي(مندرجات ابتدايي - 1

  .است..وگسل و)geology(زمين شناسي 
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مثل نقشه هاي توپوگرافي كه ازروي آن نقشه هاي ):  نقشه ويا اطالعات مبنا(مندرجات ثانوي- 2

  .استخراج مي شوند)موضوعي(تيماتيك 

  ): اطالعات حاشيه اي نقشه(مندرجات حمايت كننده ويا اضافي - 3

  عنوان–مقياس -)legender(ده مانندلژاندراطالعات حاشيه  اي ويا حمايت كنن 

مالحظه مي شود كه هرنقشه موضوعي درواقع يك نقشه مبنادارد وموضوعات به آن اضافه شده 

به ما دردرك )لژاندر(ازطرفي اطالعات حاشيه اي نقشه .وموضوعات غيرمرتبط حذف مي گردند

  .رح درآن كمك مي نمايدموقعيت به تصويركشيده شده نقشه زمان تهيه آن وفهم اطالعات مط

                           :طبقه بندي انواع نقشه

  نقشه هاي خطي- 1

  )اورتوفتو–عكس نقشه (نقشه هاي عكسي- 2

  نقشه با استفاده ازتصاويرماهواره اي - 3

انواع نقشه ها را مي توان به روشهاي متفاوتي تشخيص داد اولين تمايزوتشخيص ممكن بين نقشه 

هاي عكسي آنست كه درنقشه خطي عوارض به شكل سنبلهايي همراه با نوشته  هاي خطي ونقشه

ها جهت بيان خصوصيات آنها استفاده ميگردند اما درنقشه عكسي عكسها ي خودعوارض تصويرشده 

انددرنقشه هاي خطي منحني هاي ميزان نشان دهنده ارتفاعات بوده درحالي كه درنقشه عكسي 

فايده بسيارروشن نقشه .مي شود ولذا عكس را مي توان تفسيرنمود  خود كوه ويا دره نمايش داده

فايده ديگر نقشه  عكسي نمايش .عكسي توليد سريع آن نسبت به نقشه هاي خطي وسنتي است 

ازطرف ديگر مضراتي نيزدارد بطورمثال تفسيريك .جزئيات بدون عمل جنراليزه نمودن مي باشد

مشكل ايجاد كند مثال كاربر ازروي نقشه عكسي نوع  عكس ممكن است براي كاربران غير متخصص

پوشش گياهي ويا كاربري زمين را كامال تشخيص نمي دهدازمضرات ديگر آن پنهان شدن برخي 

ازعوارض درزيرابرومه ويا سايه درعكس است بطورمثال يك عارضه امكان دارد درسايه ابرويا درسايه 

  .عكس چيزي مشاهده نمي شود ساختماني بلند قراردگيرد كه درآن صورت روي
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  :تفاوتهاي عكس با نقشه 

عكس تصويري است مركزي ولي نقشه تصويري است قائم لذا درعكس جابجايي ناشي ازارتفاع يا - 1

  .جابجايي ناشي ازتيلت ازمحوردوربين درعكس مشاهده مي شود

  است مقياس عكس درسراسرعكس يكسان نيست درمركزمقياس حقيقي ودرگوشه ها كشيده - 2

يك تك عكس نمي تواند حاوي اطالعات هوايي باشد ومعموال زوج عكس داراي پوشش بوده - 3

ودراين ناحيه عوارض برجسته ديده مي شوند ولي ازروي نقشه مي توان اطالعات هوايي استخراج 

  .كرد

  عكس راميتوان مطالعه وتفسيركرد ولي نقشه را نمي توانيم - 4

  ورد ولي نقشه رانمي توانيم عكس را سريع مي توان بدست آ- 5

  نقشه حالت خالصه تري ازعكس است - 6

  رنگهاي نقشه انتخابي است ولي طيف سياه وسفيد عكس كامال طبيعي است - 7

نقشه داراي اسامي ونوشته وداراي شبكه است تصاويرماهواره اي نيزدرتوليدنقشه هاي تصويري - 8

  . ويا ماهواره اي استفاده مي شوند

 :زمين به دو حالت امكان پذيراست تشخيص عوارض 

  نقشه هاي توپوگرافي وموضوعي 

نوع ديگر سيستم تقسيم بندي نقشه ها به دوصورت توپوگرافي وموضوعي مي باشد بنابرديكشنري 

نقشه هاي توپوگرافي عبارتندازنقشه هايي كه هدف اصلي شان نمايش وتعيين ICAچندزبانه 

تاييد شده بوده وهمراه با بيان مقياس دقت آنها مطرح  عوارض سطح زمين است وصحت اطالعاتشان

  .مي شود
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  مشخصات اصلي نقشه هاي توپوگرافي 

كه به آنها (است )خطوط ميزان(مشخصه اصلي نقشه هاي توپوگرافي داشتن منحني هاي ميزان 

حال چنانچه . نيزمي گويندهمراه با نقا ط ارتفاعي كه درسطح نقشه پراكنده هستندCURVEكرو

نطقه صاف وبدون عوارض ارتفاعي مثل كوه ودره باشدنقاط ارتفاعي نقش منحني هاي ميزان راايفا م

سانت روي نقشه يك نقطه 2مي كند آنگونه كه متخصصين مي گويند بنابرعرف موجود درهر 

ارتفاعي بايد درنظر گرفته شوداين عوارض درروي نقشه توپوگرافي هر دو نوع عوارض طبيعي وعو 

  عوارض مصنوعي هستند(ه دست بشرارض ساخت

  :نقشه هاي توپوگرافي عموما براي  منظورهاي زير بكار گرفته مي شوند 

  نيازهاي سازمان هاي ملي )1

  نيازهاي نظامي )2 

  نيازهاي تفريحات و صنعت توريسم )3

  نياز طراحي براي مثال طراحي شبكه هاي ارتباطي و يا طراحي شهرك ها )4

  راي مثال مديريت منابع آبنيازهاي مديريتي ب)5

نيازها در باب ثبت امالك مانند دادن معوض به افرادي كه اراضي آنها در طرحهاي عمراني قرار )6

  دارد

  نيازها در مورد تحصيالت و آموزشهاي عالي افراد )7

  :طبقه بندي نقشه هاي توپوگرافي از نظر مقياس

  5000/1-1000/1         ه هاي توپوگرافي بسياربزرگ مقياسنقش*

  25000/1-500/1      رافي بزرگ مقياس      نقشه هاي توپوگ* 

  100000/1- 25000/1      نقشه هاي توپوگرافي متوسط مقياس* 

  1000000/1-100000/1       نقشه هاي توپوگرافي كوچك مقياس  *

 1000000/1كمتراز      هاي توپوگرافي بسيار كوچك مقياس  نقشه*
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  :وعي تعريف نقشه هاي موض

نقشه هاي طراحي شده بمنظورارائه عوارض ويا مفاهيمي بخصوص :نقشه هاي موضوعي عبارتند از

   .ينه هاي مشخصدرزم

  .نقشه هاي موضوعي بردو گونه تك موضوعي يا چندموضوعي ميباشند

وبراساس توليد نقشه هاي موضوعي قرارمي Baseنقشه هاي توپوگرافي اغلب بصورت ساده شده 

س آنكه مفاد ومندرجات داخل نقشه هاي موضوعي چه چيزباشد موضوعات زيربصورت براسا.گيرند

  .منفرد يا چندتايي مورد توجه قرارمي گيرند

  ناوبري وتوجيه وسايل نقليه - 1

  طراحي هاي خاص - 2

  استخراج موادمعدني - 3

  مديريت منابع درمنطقه خاص - 4

  تحليل ومقايسه هاي علمي وپراكنش مواردي خاص - 5

  يالت وسطح آن درمنطقه تحص- 6

اين چارت ها دردريا و اقيانوس بنام چارت .نقشه هاي ناوبري عموما بنام چارت ها معروف مي باشند

كشتي يا )on lineوoff line(هوا بنام چارت هوانوردي منتشر ميشوندو موقعيت  در دريايي و

  .هواپيما را نشان مي دهند

براي مثال .يا عملكرد موضوع تقسيم بندي گردند نقشه هاي موضوعي مي توانند براساس موضوع

نقشه موضوعي كه نشان دهنده ي محيط زيست طبيعي است از نقشه هاي زمين شناسي خاك 

شناسي  آب وهوا وپوشش گياهي استخراج مي گردندازطرفي نقشه هاي اقتصادي واجتماعي كه 

،ميزان توزيع درآمد دريك مسائل خاص خودرا نمايش مي دهند ازنقشه هاي جمعيتي وحمل ونقل 

  .حاصل مي شوند...منطقه و
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  :سيستم تصويرنقشه  

سيستم تصوير نقشه ترتيب سيستماتيك نصف النهارات و مدارات است كه سطح كروي و شبه كره 

به عبارتي سيستم تصويري نقشه مبادرت به تصوير كردن . را بر يك سطح مستوي نشان مي دهد

از مهمترين اهداف كارتو گرافي نمايش كره زمين . زمين مي كند سطح زمين و يا قسمتي از سطح

به طور كلي بهترين سيستم تصوير براي نمايش يك كشور يا يك قاره سيستمي است كه . است

انتخاب يك سيستم تصويري براي كل ايران سيستم . كمترين تغيير شكل را نشان مي دهد 

نقشه هاي عرضي را با كمترين خطا و  مي باشد كه Lambert conformal cronicتصويري 

 .انحراف طراحي مي كند

  :نمايش زمين به صورت كروي داراي معايب زير است

  .قادرنخواهيم درآن واحد تمامي كره رامشاهده كنيم- 1

  .حمل ونقل ونگهداري آن بسيارمشكل است- 2

  .اندازه گيري فواصل برروي سطح سه بعدي آسان نيست- 3

  .ان مقرون به صرفه نخواهدبوداز لحاظ مالي تهيه - 4

اين عمل .با انتقال سطح كروي روي سطح صاف وتهيه نقشه مسطح معايب فوق رفع مي شوند

  .مي ناميم)) تصويركردن((انتقال سطح كروي روي سطح صاف را 

  :تغيير مقياس ناشي ازمقياس كردن

ط متساوي الفاصله در تصويركردن يعني انتقال سطح كروي برروي سطح صاف ازم است يكسري نقا

چون .برروي سطح كروي  درنظربگيريم وتصاويرمشابه آن را روي سطح مستوي به دست آوريم 

دوسطح كروي وصاف قابل انطباق نيستند ازاين جهت روابط طولي بين آنها دستخوش تغييراتي 

نيز  خواهدشد وچون زاويه ومساحت تابعي ازفاصله هستند درنتيجه روابط هندسي حاكم بين آنها

تغييراتي خواهدكرداز اين توضيحات مي توان نتيجه گرفت هرگاه دو سطح قابل انطباق نباشند 

شكلي كه درروي يكي از دو سطح ترسيم شود باتصوير آن روي سطح ديگر كامال يكسان نخواهد 
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شدوتغييراتي درفاصله ،زوايا،ويا مساحت كه اجزاي اصلي تشكيل دهنده يك شكل هندسي است رخ 

 .هدمي د

  :خواص سيستم هاي تصوير

انتقال سطح كروي به سطح مستوي نقشه باعث مي شود كه تمام روابط موجوددركره زمين برروي 

بعضي ازاين روابط ازنقطه نظرتهيه نقشه وكارتوگرافي حائزاهيمت .نقشه صحت نداشته باشد 

وابط بين فواصل هستندوگاهي حفظ برخي از اين روابط ضرورت پيدامي كنندبراي مثال نمايش ر

  .ويژگي باهم ميسرنخواهدبود4پذيراست ولي برقراري هر ،جهات،زوايا،ومساحت درتصويرامكان 

سيستم هاي تصويرممكن است داراي خصوصيات وويژگي هاي متعددي باشند ولي مهم ترين 

  :ويژگي آنها ازنقطه نظركاربرددركارتوگرافي عبارتنداز

  زوايا يا حفظ conformalityshمتشابه بودن*

  يا حفظ مساحتequivalenciهم مساحت بودن **

 يا حفظ فاصله quidistanceهم فاصله بودن ***

  :حفظ زوايا

براي تمام نقشه صحت داشته a=bبه تصويري متشابه يا كانفورمال گفته مي شود كه درآن رابطه 

ي درتصويرمتشابه يك دايره كوچك واقع برروي كره درتصويربه صورت دايره باق.باشد

باهم برابرند به راحتي ميتوان مشاهده نمودكه حداكثرتغييرزاويه bوaچون .خواهدماند

بدين معني كه دراين تصويرزوايا تغييري نخواهدنمودحفظ .برابرصفرخواهدبودw2يعني

زواياازمهمترين ويژگي هاي تصويرمتشابه است معموالنقشه هايي كه درآن اندازه گيري زوياموردنظر 

تصويرهاي مشابه براي چارت هاي دريايي  به استفاده مي نمايندبه همين جهتاست ازتصويرمشا

  .نقشه هاي توپوگرافي ونقشه هاي نظامي به كارمي رود

همانطور كه قبال بيان شد كه دايره واقع برروي كره درتصويربه صورت دايره باقي مي ماندبنابراين 

شكل است بايد توجه داشت كه اين ميتوان به خاصيت دوم اين سيستم تصويرپي بردوآن حفظ 
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اظهارگرديد،به هيچ a=bخاصيت درشرايطي خاص صحت دارد شرطي كه براي متشابه بودن يعني 

موقعي مي توان شرط متشابه بودن را فراهم .مي تواند باشدa=b=1وجه به اين معني نيست كه 

قياس مساحتي به اندازه اين بدان معني است كه م.نمود كه ضريب مقياس به يك اندازه تغييرنمايد

ازاين نظرمي توان نتيجه گرفت كه گر چه شكل مناطق .مربع ضريب مقياس ،تغييرخواهدكرد

كوچك درتصويرمشابه به درستي حفظ خواهدشد ليكن با افزايش سريع ضريب مقياس ازنقاط ويا 

اتي خطوط بدون تغييرمقياس شكل مناطق وسيع نظير قاره ها ويا اقيانوسها دستخوش تغيير

بطوركلي ميتوان اظهارنمود كه تصويري وجودندارد كه بتوان شكل مناطق بسياروسييع .خواهدشد

 .رابه درستي حفظ نمايد

است اين واژه بيشترروي درستي شكل تاكيد مي orthomorphicاسم ديگر تصويرها ي مشابه 

انتخاب نام  نمايدتا درستي زاويه به همين جهت ،چون مقصودازتصاويرمشابه حفظ زاويه است

 .كنفورمال كه معناي آن درستي زاويه است ،مناسبتر به نظر مي رسد

  :حفظ مساحت 

اين بدان معني است كه ضريب .باشد ،هم مساحت گفته مي شودa*b=1به تصويري كه دران 

به طوري كه حاصلضرب آنها يعني عامل .مقياس دردو جهت عمودبرهم ،همديگر را جبران مي نمايد

ازاين نظر مي توان .همواره ثابت است bوaچون حاصلضرب .صحيح باقي مي ماند مساحت هميشه

ليكن مساحت آنهابرابرومعادل خواهد .گفت كه گرچه دايره واقع برروي كره تبديل به بيضي ميگردد

بدين معني كه نمي توان تصويري يافت كه .تصاويرمشابه باتصاوير هم مساحت سازگاري ندارند .بود 

باشد واين a=b=1براي ايجادچنين شرايطي الزم است كه .ن حال هم مساحت باشدمتشابه ودرعي

بدان معني است كه مقياس اصلي درتمامي جهات ودرتمام نقاط حفظ شده باشد كه چنين امري 

  .فقط برروي سطح كروي مصداق دارد ودرروي سطح مستوي امكان پذيرنيست

تلف يك يا دو نقطه ويا درراستاي يك يا درتصاويرهم مساحت مقياس فقط مي تواند درجهت مخ

دوخط برابرباشد ،دربقيه جاهاي نقشه مقياس درجها ت مختلف از نقطه اي به نقطه ديگر متفاوت 
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از آنجا كه تصاوير مشابه وهم مساحت باهم درتضادند مي توان اظهار نمود كه درتصوير .خواهد بود

رتصاويرهم مساحت زوايا وشكل دگرگون متشابه ،مساحت مناطق دستخوش تغييراتي مي شوند ود

 .مي گردند

 :حفظ   فاصله 

سومين ويژگي كه انتظارمي رود دريك تصويرموجودباشد اين است كه مقياس درجهات مخصوص 

بدين ترتيب تصويري به .درست باشد ،مثال ضريب مقياس درراستاي نصف النهارات برابربا يك باشد

روي نصف النهاردرتصوير ،معادل همين فاصله درروي كره وجود مي آيد كه درآن فاصله مدارات د

البته مي توان ضريب مقياس را درجهات مدارات برابربا يك نمود كه معموالچنين .خواهدشد

  .تصاويري كاربرد كمتري دارند

چون گفته شدكه تصاويرهم فاصله تصاويري است كه ضريب مقياس دريك جهت برابربايك 

ينيم كه اين شرط با شروط متشابه بودن وهم مساحت بودن درنتيجه مي بa=1باشدمثال 

درتضاداست وهيچگونه سازگاري باهم نخواهندداشت وعمال به وجود آمدن تصوير متشابه وهم فاصله 

  .يا هم مساحت وهم فاصله غيرممكن است

فتد كاربرد تصاويرهم فاصله نسبت به آن دوتاي ديگر،به مراتب كمتراست زيرا خيلي كم اتفاق مي ا

ازطرفي ديگر تصاويرهم فاصله .كه بخواهيم فواصل رادريك جهت خاص اندازه گيري مائيم

حدواسطي بين تصاوير متشابه وتصاوير هم مساحت است،بدين معني كه اغراق مساحت درتصاويرهم 

فاصله به مراتب كمترازتصاويرمتشابه است وهمچنين روند تغييرزاويه درتصاويرهم فاصله به مراتب 

به همين جهت ،تصاوير هم فاصله درنقشه هايي  به كار ميرودكه .ازتصاويرهم مساحت استكمتر

 .درآن،خاصيت حفظ زوايا ومساحت موردنظر نباشد وتغييرات زاويه ومساحت كم باشد 
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  فصل دوم •

  GISانواع داده ها در 

 )positional data(داده هاي هندسي يا مكاني.1

  )Attributes data(يداده هاي توصيفي يا غير مكان.2

  :داده هاي هندسي يا مكاني شامل

  داده هاي تصويري يا رستري- الف

  داده هاي برداري-ب

  مدلهاي ارتفاعي رقومي سطح زمين -ج

  :عبارتند از كه داده هاي توصيفي 

 داده هاي حرفي يا عددي موجود در بانك اطالعاتي- الف

  :مدل برداري

ن واقعي بوسيله نقاط يا خطوطي كه مرزهاي آنها را تعيين مي در اين مدل اشيا  يا موقعيتها درجها

موقعيتها در اين مدل با استفاده از يك سيستم مختصات جغرافيايي .كنند نمايش داده مي شوند

  . مبناي محلي يا طول و عرض جغرافيايي ذخيره مي گردند UTMاستاندارد مانند 

  :مزايا و معايب مدلهاي برداري 

داده هاي (ل برداري ازرستري به مراتب پيچيده تراست اما حجم كمتري دارد ساختارداده مد- 1

  )دارند  XوYرستري به صورت جدا هستند پردازش بهتر وراحت تري دارند اما برداري مختصات 

  مشكل مي باشد )(OVERLAYدر مدل برداري اجراي عمليات همپوشاني - 2

مكاني به طورموثري صورت نمي )مال تغييرات اع(در مدل برداري نمايش وارائه تغيير پذيري  - 3

  .)بودن رستري اعمال تغييرات وويرايش آنهاراحترازبرداري هااست 1و0بخاطر (گيرد 

  تصاويررقومي وتوسعه وبهبود آنها درحوزه برداري به نحو كارآيي انجام نمي شود - 4

  .مدل برداري نسبت به رستري قابليت انعطاف و دقت بيشتري دارد- 5
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  : RASTERاده هاي مدل د

مدل داده رستري در فرم ساده آن شامل يك شبكه منظم از سلولهاي مربعي مي باشد كه اين 

موقعيت در اين مدل بوسيله شماره . نام دارد  PIXELسلولها هم اندازه و تقسيم ناپذير بوده و 

و چگونگي  مقدار تخصيص داده شده به هر سلول نمايانگر نوع.سطر و ستون آن تعريف مي گردد

باالتر  )Resulation(هر چه ابعاد پيكسل ها كمتر باشد ضريب تفكيك . اطالعات توصيفي آن است

  .است

  رستري مدل  مزاياي

  ساختارداده ها ساده است - 1

  عمليات همپوشاني راحت است - 2

  .تغييرپذيري مكاني بصورت موثرتري درفرمت رستري انجام مي شود - 3

  وبهبود آنها راحت تراست )ارسالي ماهواره ها (تصاويررقومي  فرمت رستري براي كاربا- 4

تغيير پذيري رستري راحت است مثال براي واريانت دادن مسيردرحالت برداري بايد تمام نقاط را 

ديجيتايز كنيم اما دررستر ي با يك برنامه مي توانيم بگوييم تمام پيكسل هاي در اين مسيريا 

  .پيكسل شيفت يا دوران داده شوند2 قسمتي ازآنها به اندازه مثال

   معايب مدل رستري

  )منظورحجم باالي داده ها(ساختار مدل رستري داراي فشردگي كمتري است - 1

  نمايش ارتباطهاي توپولوژيكي مشكل است - 2

گرافيك هاي خروجي ازلحاظ شكل ظاهري دقت وزيبايي مدل برداري راندارند مثال درمرزها به - 3

  .مي شوند صورت تضاريس ظاهر

روشهاي فشرده سازي داده كه مي توان با استفاده از آنها كاهش چشمگيري در اندازه 

  :فايل رستري ايجاد كردعبارتند از

 RUN LENGHTH  encodingكد گذاري درراستاي طولي - 1
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  quadtreesدرخت هاي چهارگانه - 2

  انواع مدل داده هاي برداري

  اسپاگتي - 1

  ) Triangulated Irregular Network(TIN)(شبكه نا منظم مثلثي- 2

  توپولوژي- 3

مدل داده هاي برداري دقت بيشتري را درموقعيت عوارض رادرمكان آنها امكانپذيرمي سازد وروشي 

كه درمدل برداري بكاربرده مي شود اين است كه موقعيت نقاط وخطوط وپلي گونه هايي كه براي 

  .ادقت تعيين مي كندنمايش عوارض مورد نظر بكاربرده مي شود راب

مدل برداري مختصات يك موقعيت را ازلحاظ رياضي صحيح فرض مي كند دراين مدل شروع هر 

  .مي باشند )Node(وانتهاي هر خط يا كمان نقطه هاي گره اي )Arc(خط يا كمان 

  : مدل بندي

اي واقعي عوارض موجوددردني)جداول (درواقع پردازش ازتهيه خالصه نمايش گرافيكي وغيرگرافيكي 

  است 

  مدل توپولوژي 

آنا ليز هاي مجاورت و . برداري است GISپراستفاده ترين روش كد گذاري ارتباطهاي مكاني در

نيز ناميده  NODE-ARCپيوستگي با استفاده از توپولوزي انجام مي شود مدل توپولوزي مدل 

تواند در مي  NODEاست ARCتقاطع دو يا چند  NODE.استARCپايه اين مدل . مي شود

  )Dangled(آزاد باشد ARCانتهاي يك

پليگونها و  GISدر.هاست كه نمايانگر مرز يك سطح مي باشد ARCپليگون زنجيره اي بسته از 

نقاط  اغلب در يك نوع از اليه هاي داده و خطوط در اليه هاي داده جداگانه اي ذخيره و با هر 

پليگونهاي مجاور از .تصات همراه مي گرددجدول نيز مجموعه جدايي از توپولوژي و جدولهاي مخ

يافتن تمامي عوارض درون يك پليگون امكان پذير . هاي مشترك شناسايي مي شوند ARCطريق 
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تشخيص داده مي )قوسي با يك پلي گون مشابه در سمت چپ و راست(نقاط منفرد . است

پيچيدگي بيشتر . ي شودارتباط جدولها با موقعيتهاي جهان واقعي از طريق مختصات انجام م.شوند

داده هاي توصيفي به شكل جدولهاي . شكل عوارض سبب افزايش تعداد زوجه مختصات مي شود

  .ارتباطي با كد شناسايي به المانهاي ماني مربوط مي شوند

  )مديريت توام داده ها ي مكاني وتوصيفي(GISپايگاه داده براي 

  )ي مديريت پايگاه دادهسيستمها(DBMSسازماندهي اطالعات مكاني دردرون -1

GIS هاي اوليه وسيستم هاي كارتوگرافي خودكارمستقيمافايل هاي داده را بدون استفاد ه ازسيستم

  .بكارمي بردندDBMSمديريت پايگاه داده يا 

  بيان داشته است GISهارا در DBMSدرزير طرق مختلف بكارگيري

  .حوه ذخيره آنهاست كه نمايش داده ها مستقل ازن:داده ها) view(نمايش  -الف

 با وقوع تغييرات مثل فروش قطعه زمين با استفاده از :بهنگام ساز ي خودكارفايلهاي داده -ب

DBMSبراحتي ركوردها ويا فايل ها بهنگام مي شوند.  

  :ارتباط بين اطالعات مكاني وتوصيفي  -ج

براي ارتباط المانهاي )شناسه (مثال ازتوپولوژي براي ارتباط المانهاي مكاني وازفيلدهاي كليدي 

  .توصيفي استفاده مي شود 

اين كار .كنترل بهتري راروي تماميت داده ها درپايگاه داده ارائه مينمايندDBMSكنترل مركزي 

ازطريق تامين امنيت وصحت بازبيني به منظورجلوگيري ازسوء استفاده وتزلزل اطالعات درتحت آن 

 .مديريت انجام ميگيرد

  :GISها دركاربردهاي DBMSمحدوديت هاي  -2

GISازDBMS  ها به منظور ذخيره و بازيابي اطالعات و مديريت اطالعات جغرافيايي استفاده مي

اما اصوال اين ابزار فاقد تجزيه و تحليل و نمايش گرافيكي  اطالعات كه در سيستمهاي  مرسوم . كند

  .وجود دارد مي باشد
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 GIS روش هاي عملي پياده ساز ي- 3

سيستم اختصاصي جهت ارائه خدمات ويژه درمديريت داده ها كه توسط مدل هايي  توسعه يك*

  )مانند همان روش پردازش فايل.(براي كاربردهاي مختلف انجام مي پذيرد

هاي موجود دربازاربراي ذخيره توصيفات DBMSتوسعه يك سيستم تركيبي با استفاده از **

  .ذخيره وآناليزداده ها ي مكانيغيرمكاني وتوسعه نرم افزارديگري براي مديريت 

وتوسعه الحاقيات سيستم GISبه عنوان هسته )رابطه اي(موجود  DBMSاستفاده ازيك ***

  .درصورت لزوم 

وتوسعه يك پايگاه داده هاي )يعني ازهمان اول خودمان برنامه بنويسيم(شروع ازابتداي كار****

  .ا استفاده ازبرنامه نويسيب)يعني پايگاه داده راهم خودمان بسازيم (مكاني توام 

GIS هاي تجاري عمدتا ازيكي ازسه روش ديگر استفاده مي كنندسيستمinfo/arc  ازموسسه

داده هاي توصيفي غيرمكاني .مثالي ازروش تركيبي است )EZRI(تحقيقات سيستم هاي محيطي 

وابع هاي تجاري تDBMS .ذخيره مي شوندinfo به نامDBMS درسيستم مديريت پايگاه داده  

  .كاروذخيره داده هاي توصيفي غيرمكاني رامهيا نموده اند

توابع آناليزمكاني .ذخيره وكارباداده هاي مكاني را انجام ميدهندESRIتوليد شركت arcسيستم 

  .استفاده مي كنند ومدل هاي مختلفي دارندTOOL BOXدراين سيستم ازروش 
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  فصل سوم •

  GIS:جغرافيايي سيستم هاي اطالعات 

سازي،  حلي در رفع تنگناهاي ذخيره كنندگان از اطالعات مكاني و راه نياز اساسي استفاده پاسخي به

با  (GIS)هاي اطالعات جغرافيايي  در سيستم. گونه اطالعات است اين گذاري  اشتراك و به ،بازيابي

رافيايي جغ هاي توصيفي، امكان ايجاد پايگاه اطالعات هاي همراه با داده سازي داده ذخيره

هاي مكاني و توصيفي را  توان ارتباط ميان داده ، مياطالعاتي با استفاده از اين پايگاه. گردد مي فراهم

ريزي  هاي مختلف اجرايي، پژوهشي، برنامه اب اطالعات را بر روي نقشهصنمود و نيز امكان انت برقرار

  .وجود آورد و غيره به

نمايد و  مي ها و اطالعات نقش اساسي را ايفا  دادهاطالعات جغرافيايي،  هاي در توسعه سيستم

از . اعتماد و بهنگام در سيستم است وجود اطالعات قابل گيري از سيستم، وابسته به موفقيت بهره

ها را نيز  هزينه است و فرايند بهنگام سازي داده اعتماد معموالً پر اطالعات قابل يابي به طرفي، دست 

در براي سهولت و ) Remote Sensing(دور  از آوري و علم سنجش فن. بايد مدنظر قرار داد

يابي  دور يا دست  از علم و هنر سنجش. روز در حال گسترش است پذير ساختن اين مهم، روزبه امكان

ها و تصاويري را كه از دور با هواپيما يا ماهواره  اطالعات از راه دور، امكان پردازش و تفسير عكس به

اطالعات مناسب و  سازد به مي ساخته،و ما را قادر شود را فراهم مي زمين برداشت از مناطق مختلف 

هاي زماني از تغييرات در  يابيم و در دوره ترين زمان و با حداقل هزينه دست  اعتماد در كم قابل

                                                                                                                                                          .روز و بهنگام نماييم يابيم و اطالعات را به نظر آگاهي هاي مورد پديده

 مركبيافته  سازمانه اي است مجموع اطالعات جغرافيايي ارائه شده كه تعاريف مختلفي از سيستم

منظور كسب، ذخيره،  كه به صصافزار كامپيوتري، اطالعات جغرافيايي و افراد متخ افزار و نرم از سخت

   .شده استاشكال اطالعات جغرافيايي طراحي و ايجاد  ةكلي ةتحليل و ارائ ،سازي، پردازش بهنگام
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GIS  و  ، تحليل نمودن سازي، اداره ذخيره ،آوري  كامپيوتري است كه قادر به جمع يسيستم

شان را انجام  ييها نسبت به موقعيت جغرافيا ي دادهينمايش اطالعات جغرافيائي باشد، يعني شناسا

  ).USGS ;2002(دهد

تحليل و نمايش  و سازي، تجزيه آوري، ذخيره  مبنا كه قابليت جمع يك سيستم اطالعاتي كامپيوتر

ها  اطالعات توصيفي آن جداول مربوط به هاي مكاني را به و اين دادهد مرجع را دار هاي مكان داده

ها، حل مشكالت پيچيده و  نمايد تا از اين طريق بتواند كاربران را در مديريت داده مي متصل

  .رساند  گيري ياري تصميم

  :ست ازا ترتر اين سيستم عبا ريف سادهاتع، اند ريف فوق جامع و كاملاتعاگرچه 

امكان تحليل همگاني و فضايي عوارض  و ي، در يك سيستم اطالعات جغرافياييمكانانجام عمليات 

 . ها براساس مختصات جغرافيايي و روابط ميان آن

هاي  موعهامكان پيوند ميان مج و ارتباط و پيوند انواع اطالعات، در يك سيستم اطالعات جغرافيايي

   . گوناگوني از اطالعات جغرافيايي با اهداف مختلف تحليلي

هاي كامپيوتري  هاي شماتيك به شكل فايل انواع نقشه ةاي،  امكان ذخير اطالعات نقشهسازي  هذخير

  . باشند طوري كه قابل استفاده براي تلفيق و تحليل كامپيوتري به

  : زير مدنظر مي باشدهمواره دو مسئله  ي ا و براي هر پديده داده 

  آن پديده چيست؟ - 1

 و در كجا قرار دارد؟ - 2

از آنجاييكه حجم داده هاي مكاني خيلي زياد مي باشد، بنابراين بايد قدرت سيستم هاي مكاني 

  .را در آناليز داده ها در نظر داشت

  هاي اطالعات جغرافيايي اجزاي سيستم

 - بافزار،  سخت-الف ند كه شامل داري هاي اطالعات مكاني، در حالت كلي، سه جزء اصل سيستم

  .ها است داده - پو  ،افزار نرم
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  افزار سخت

ها و نيز تعامل با  ها و تحليل بر روي آن هاي تبادل داده يك سيستم اطالعات مكاني براي قابليت

زي سا ذخيره؛ ها ورود داده :عبارتند از ي مرتبط با اين امرافزارها سخت. افزار است كاربر نيازمند سخت

   .ها خروجي داده؛ ها تحليل داده و و تجزيه

  ها  ورود داده -

شامل  - Data Input( ها سازي هر سيستم اطالعات مكاني ورود داده اولين مرحله در ايجاد و پياده

صورت  هاي مختلف روش بهها،  نوع داده سيستم است كه بسته به به) هاي مكاني و توصيفي داده

كليد  و صفحه) Scanners(، اسكنرها )Digitizer(ها ساز   رقومي به توان و از آن جمله ميگيرد  مي 

)Keyboard (هاي مكاني از طريق  داده نمودن اردالبته عالوه بر اين موارد، و. كرد اشاره

هايي كه با استفاده از   برداري نقشه در مورد .هاست هاي ورود داده استيشن نيز يكي از روش توتال

 ها از طريق گيرد، ورود داده مي صورت )رقومي يا آنالوگ( ترازياب يا تئودوليت هايي مانند دستگاه

  . شود مي كليد انجام صفحه مستقيم، يا با

  .دهد مي و تجهيزات مربوط را نشان ها انواع مختلف رويداده ،1 نمودار
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   ها تحليل داده و سازي و تجزيه ذخيره -

ترين نيازهاي يك  از مهم) Data storage and retrieval( ها هسازي و قابليت بازيابي داد ذخيره

 Hardسازي از امكانات موجود مانند  صورت معمول براي ذخيره به. سيستم اطالعات مكاني است

Disk  وCD ROM هاي توزيع شده  در سيستم. شود مي استفاده)Distributed ( نيز اغلب

  .اخير از ملزومات سيستم سازماني است وردشود كه م مي ها از طريق شبكه بازيابي داده

  ها  خروجي داده -

هاست كه خروجي  اطالعات و نتايج تحليل يههدف نهايي هر سيستم اطالعات مكاني، ارا

اطالعات يه اين امر از طريق وسايلي كه قابليت ارا . شود مي ناميده )Data output(ها  داده

از وسايل خاصي  ،نوع خاص خروجي براي هر. گردد مي  كاربر را دارند تامين به

يا ) Printers(گرها  ، چاپ)Plotters(ها  رسام توان به شود كه از آن جمله مي مي استفاده

  .نمود اشاره) Monitors( ها نمايش صفحه حتي 

  

  .دهد مي را نشان ها و تجهيزات مربوط انواع مختلف خروجي ،2 نمودار
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  افزار نرم

چهار گروه  به براساس كاربرد، توان نياز براي يك سيستم اطالعات مكاني را مي افزارهاي مورد نرم

  :بندي كرد عمده تقسيم

  ها ورود و تصحيح داده -

ها را كنترل  صحت آن ،ها را دريافت نموده افزارهاي ذكر شده برايتعامل با كاربر، داده در كنار سخت

ها در راستاي ايجاد  ارهاي ورود و تصحيح دادهافز طوركلي نرم به. نمايد كامأل مشهود و ضروري است

  .روند كارمي هاي موجود به يك پايگاه مكاني با استفاده از داده

  ها سازي و مديريت پايگاه داده ذخيره -

سازي و افزايش كارآيي  و سرعت  منظور بهبود شيوه ذخيره افزارهايي است كه به اين گروه شامل نرم

  .روند كارمي ها به پايگاه دادههاي موجود در  داده دسترسي به

صورت منسجم و در يك  اي از اطالعات مختلف است كه به طورخالصه، يك پايگاه داده، مجموعه به

 Database(  اند و يك سيستم مديريت پايگاه داده ساختار مشخص در كنار هم قرارگرفته

Management systemDBMS ( اي از  مجموعه، ها گونه پايگاه هريك از اين. سازند را مي

رود و  كار مي به  سازي اطالعات موجود در يك پايگاه داده منظم برايهاي كامپيوتري است كه  برنامه

  .هاست و تركيب داده ،سازي، بازيابي ورود، تغيير، ذخيره براينوعأ شامل تركيباتي 

  ها خروجي و نمايش داده -

نتايج يه ها و چگونگي ارا روشي براي نمايش دادهيه ارا منظور بهها  افزارهاي خروجي و نمايش داده نرم

  .گيرند استفاده قرارمي كاربر مورد ها به تحليل

  ها تبديل داده -

تشخيص و حذف خطاي  رايگيرند ب استفاده قرارمي ها مورد منظور تبديل داده افزارهايي كه به نرم

ها  ديگر از داده اي يق با مجموعهمنظور تطب ها به يا تطبيق آن ،ها آنسازي  هنگام ، بهاموجود در داده

انجام  غيرمكاني به هاي داده هاي مكاني و هم هم بر روي داده ،روند و اين عمليات را كارمي به
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و   تبديالت عموميدو دسته  توان به شود را مي مي ها انجام رسانند تبديالتي كه بر روي داده مي

و محاسبات  ،ر مقياس، تبديل سيستم تصويرشامل تغيي  تبديالت عمومي. كرد تقسيم تبديالت خاص

در كنار اين . كه از نيازهاي هر سيستم اطالعات مكاني با هر كاربري است ؛مساحت و محيط است

كاربردهاي خاص سيستم  و با توجه به نيست دارند كه عمومي تبديالت، برخي تبديالت ديگر وجود

  .گردد نظر تعيين مي اطالعات مكاني مورد

 ها داده

وجود   ها عمأل سيستمي دهند و بدون آن مي ها، بخش اصلي هر سيستم اطالعاتي را تشكيل دهدا

 هاي داده هاي مكاني و داده هدو دست ها به داده ،اطالعات مكاني هاي در سيستم. داشت نخواهد

يك مكان خاص  هايي هستند كه به هاي مكاني، داده داده. شوند مي تقسيم) توصيفي(مكاني  غير

شامل را   .  .  .  زمين و هاي رقومي ها، مدل اي، نقشه ماهواره تصاويرهاي هوايي و كنند و عكس مي هاشار

هاي  كه مشخصات و توصيفات داده هستندها  دادهآن دسته از  هاي توصيفي نيز  داده. ندوش مي

ي ها وجه تمايز يك سيستم اطالعات مكاني با ساير سيستم. كنند مي مكاني را در خود حفظ

هاي مكاني و  وجود ارتباط بين داده ديگري،و  ،هاي آن مرجع بودن داده مكان ، يكياطالعاتي

  . توصيفي است

هاي مكاني  شوند، داده مي ها در جداول مختلف ذخيره هاي اطالعاتي، داده طور كه در سيستم همان

هاي اطالعات مكاني نيز  موجود در سيستم

هاي عملياتي  منظور افزايش كارآيي و قابليت به

هر . شوند مي هاي مختلف نگهداري ها، در اليه آن

ها را  هاي اطالعاتي، يكي از انواع داده يك از اليه

ها در تعامل با هم، امكان  كند و اين اليه مي ذخيره

  . نمايد مي هاي مختلف را فراهم تحليل و انجام تجزيه

  .دهد مي هاي اطالعاتي را نشان ، اليه1شكل  
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صحت نتايج حاصل از  كه ميزان طوري به. هاست ها، كيفيت داده اركان مهم در ارتباط با دادهيكي از 

   .دارد استفاده بستگي هاي مورد كيفيت و صحت داده  ميزان ها به تحليل داده و تجزيه

اولين جنبه، دقت مكاني . بررسي قرارداد  هاي مختلف مورد از جنبه توان ها را مي كيفيت داده

كامل بودن  ،ها صحت داده. باشند مقياس نقشه، دقت كافي داشته ها بايد  با توجه به داده. ستها داده

بحث در كيفيت   قابل ها از موارد ديگر  و بهنگام بودن داده ،ها گوني منطقي داده ها، هم داده

  .تگرف بررسي قرارخواهند ها مورد استانداردها و دستورالعمل هاست كه در بخش مربوط به داده

چه كاربردهايي براي ها  كه اين داده گيري در مورد اين  دانستن كيفيت داده ها  براي تصميم

  .، حياتي و مهم است هستند مناسب

هاي موردنياز  ، بايد دقت داده GIS سيستم طوركلي براي هريك از كاربردهاي موجود در يك به 

.   نيست تر يا بيشتراز آن حد، صحيح دقت كمهايي با  باشد و استفاده از داده براي آن كاربرد معلوم

 موضوعات جدي مربوطاز   يكي ) مختصات نقاط(اشي از خطاهاي موقعيتي نهاي  جابجايي 

  .شود بايد در نظرگرفته GISهاي  دادهداري و استفاده از  ها است كه در نگه كيفيت داده به 

. طح دقت و جديت موردنياز، متفاوت استس ها بسته به قابل ذكر است كه هزينه ارزيابي كيفيت داده

هابيشتر باشد ، هزينه اين تست افزايش  هرچه سطح دقت موردنظر براي تست ارزيابي كيفيت داده

  .يابد مي 

تر از آن حدي كه  ها بيش بايد هميشه در نظرداشت كه خواستن سطوح بااليي از كيفيت براي داده

كه اين  شد، وقتي خواهد  سيستم گزاف غيرضروري به واقعا موردنياز است، باعث تحميل يك هزينه

كردن  تست هاي مربوط به مدنظرباشد بايد هزينه GISهاي اطالعاتي يك  كيفيت باال، براي تمام بانك

. شود ها در موارد استفادة نامناسب سنجيده عواقب كاربرد آن داده ها با توجه به و ثبت كيفيت داده

هاي تست دقت  قدر هست كه به هزينه ها و كاربرد آن، آن داده ارزش يكشود كه آيا  يعني بايد تعيين

  آن بيارزد يا خير؟



                    ���ز���� ���� ��دار
                 GIS	�و� ���� 

 

٢٧ 

هاي  شود كه استفاده گسترده از آناليز داده مي جاناشي   از اين GISدر يك   ها لزوم تست دقت داده

ها در حالت غيررقومي  تر از حالتي كه همين داده ممكن است بسيار گسترده GISموجود در 

مثال در يك نقشه بايد . است GISهاي  اند باشد و اين در واقع يكي از مزيت بوده) يجيتالد(

عنوان مثال آيا  شود كه آيا همه عوارض موجود در آن داراي دقت يكسان هستند يا خير؟ به دقت

دقت منحني هاي ميزان با دقت ساير عوارض از قبيل عوارض مصنوعي كه بر روي آن نمايش 

  سان ا ست يا خير؟ ، يكشده ها داده

توانند  اند، مي طور مناسب تعريف و تست گزارش شده ها كه به استانداردهاي كيفيت داده

ها  هاي جغرافيايي را از مضرات ناشي از كمبود كيفيت داده كنندگان داده توليدكنندگان و استفاده

  .نمايند حفظ

توان اطالعات جغرافيايي را  ها مي آن وسيله كنندة ابزاري است كه به  فراهم GISطوركلي يك  به

هاي جغرافيايي را براي  كه بتوان اين داده كارگرفت و براي اين براي طيف وسيعي از كاربردها به

استانداردهاي . بيني و صحيح باشد پيش  ها بايد قابل كاربرد، كيفيت آن هاي  صحيح به گيري تصميم

هاي تعيين اندازة اين  و روش GISبانك اطالعاتي هاي موجود در يك  كيفيت موردنياز براي داده

طورجدي  شود، به سيستم آغاز ها به كه مرحله  واردكردن داده ها بايد قبل از اين دقت

  .باشند شده شاخته

هاي  رو بر روي نقشه هاي مال دانند كه نمايش راه به طور مثال شكارچيان از روي تجربه مي

هاي  قضاوت انها در مورد كيفيت. گيرد مي  ها صورت  نمايش جاده تري نسبت به توپوگرافي با دقت كم

اطالع از كيفيت . كند مي آنان در چگونگي استفاده از نقشه كمك ها، به رو، و جاده هاي مال نسبي راه

  .  است ها بسيار مهم ها در انتخاب كاربردهاي مناسب براي آن داده داده

ها  هم قرار دادن نقشه طور دستي و با استفاده از روي هاي فضايي به كه تجزيه و تحليل هنگامي

دهند تا مرزها و حدود  توانند نقشه را كمي حركت دانند كه مي كنندگان مي شود، استفاده مي انجام

توان  نمود اما مي ها را دقيقا منطبق توان نقشه طريق دستي نمي به. شوند ديگر منطبق مشابه روي يك
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كه براي  طوري به. نمود هم منطبق هاي يكسان را روي حد ممكن محدودهها تا  جايي نقشه با جابه

كه از  ها، هنگامي بودن كم دقتي ها و دخيل اين نوع ارزيابي كيفيت داده. باشد كاربرد موردنظر كافي 

هاي ضمني در مورد كيفيت  فرض. رفت شود از بين خواهند مي استفاده) اتوماتيك(خودكار  GISيك 

كرده و مورد  ها رجوع آن كه بتوان به طور مناسب به طوري صورت دقيق درآيند به بهها بايد  داده

كامپيوتر . كنند كنند يا نمي مي ها يا تقاطع  مبتني بر كامپيوتر، جاده GISدر يك . شوند استفاده واقع

د را كنن مي ديگر تقاطع با يك mm 1ريزي شود كه مثال خطوطي را كه به فاصله  بايد طوري برنامه 

علت خطاهاي موقعيت يكي از موضوعات مربوط  هم نرسيدن خطوط به به. نمايد ديگر متصل كي به

هزينه ارزيابي . شود آورده  حساب به GISداري يك  هاست كه بايد در استفاده و نگه كيفيت داده به

  .كند مي ها با ميزان جديت و دقت موردنياز تغيير كيفيت داده

مثال ارزيابي كيفيت طناب  به ،آمدهاي آن و پي ها ارزيابي كيفيت داده براي توضيح ارتباط بين

  :كنيد نوردي توجه هاي كوه معمولي و طناب

كه درباره استحكام بافت آن  اين  بدون. كنند مي  استفاده مردم از طناب معمولي براي مصارف خانگي

اب معموال زياد مهم نخواهدبود آمدهاي قضاوت غلط در مورد استحكام طن پي. باشند اطالعاتي داشته

اما در مورد طناب . كنند مي هاي بيشتري استفاده باشند از طناب كه ترديد داشته و مردم هنگامي

نوردي معموال  هاي كوه طناب. داشت استحكام آن خواهد نورد بستگي به نوردي، زندگي يك كوه كوه

چون . ها موجود است نيز براي آنها  شوند و نتايج تست هاي بسيار جدي آزمايش مي تحت تست

. ارزد ها مي هزينه آن هاي جدي به ، و انجام اين تستاند بودن نتايج بسيار جدي آمدهاي غلط  پي

آمدهاي استفاده  بايد با پي GISها در يك  ها و ثبت كيفيت داده هاي انجام تست نحو مشابه هزينه به

  .شود ها سنجيده نادرست از آن

آمدهاي مربوط  تري را در مورد پي عات جغرافيايي، بايد هر روز مسئوليت سنگين توليدكنندگان اطال

هاي  معموال كيفيت داده. اهم از خسارات مالي و خسارات جاني. هايشان بپذيرند ميزان صحت داده به

هاي جاني  آمد كه تصحيحات غيرصحيح اخذشدند و خسارات مالي يا پي جغرافيايي بعد از اين
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طورمناسب  ها كه به استانداردهاي كيفيت داده. گيرند ي، مورد دقت و آزمايش قرارمآمدند بار به

كنندگان  توانند هم از توليدكنندگان و هم از استفاده شده و گزارش شده اند، مي شده و تست تعريف

  .نمايند حمايت

، GISهاي  يك فعاليت عمده براي تعريف، ارزيابي و اعالم استانداردهاي الزم براي كيفيت داده

هاي كارتوگرافيك رقومي  ها براي استانداردهاي داده توسط گروه كاري كيفيت مجموعه داده

  .است شده انجام

 American«است در مجله ها كه توسط اين گروه ايجادشده اي از استانداردهاي كيفيت داده خالصه

Cartographer «است چاپ شده 1988شماره ژانويه.  

  :ها فيت دادهكننده كي عوامل تعيين

شوند  مولفه تقسيم 9توانند به  گذارند مي مي هاتاثير  هاي مهمي كه بر روي مفيدبودن داده مشخصه

  : دهيم ها را در سه دسته كلي قرارمي كه آن

   (Micro level Components)هاي ريز مقياس  مولفه - 1

   (Macro level Components)هاي بزرگ مقياس  مولفه - 2

  (Usage components)هاي كاربري  مولفه - 3

  : هاي ريز مقياس مولفه

ها  يك از خصوصيات منفرد داده هر ها هستند كه مربوط به ها عواملي در كيفيت داده اين مولفه

ها، در مقابل منابع مستقل با كيفيت بااليي  وسيله تست آماري داده ها معموال به اين مولفه. باشند مي

  :ها عبارتند از فهاين مول. شوند مي از اطالعات، ارزيابي

   (Positional Accuracy)دقت موقعيت  -           

  (Attribute Accuracy)دقت مشخصات  -           

   (Logical Consistency)توافق منطقي  -           

   (Resolution)تفكيك   قدرت -           
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  دقت موقعيت  -

نقطه بر  يا انحراف موقعيت جغرافيايي يك نقطه، دقت موقعيت عبارت است از خطاي موقعيت يك 

  .موقعيت واقعي آن بر روي زمين روي نقشه نسبت به

ها با مختصاتي كه  سري نقاط مشخص و مقايسه مختصات آن دقت موقعيت معموال با انتخاب يك 

دست آمده است مورد تست و آزمايش قرار  تر به براي همين نقاط از يك منبع اطالعاتي دقيق

  . است Precisionو  Biasشود كه شامل  مي معموال دو جز براي دقت موقعيت ذكر. گيرد مي

Bias  نقطه  شده و موقعيت واقعي يك  عبارت است از اختالف سيستماتيك بين موقعيت نشان داده

سري  وسيله تعيين خطاي متوسط موقعيت يك معموال به Bias. آل بايد صفرشود طور ايده كه به

  . شود مي زه گيري نقاط نمونه،اندا

Precision ها كه معموال با محاسبه انحراف  عبارت است از انتشار خطاي موقعيت خصوصيات داده

دهندة اين است كه منحني  انحراف معيار پايين نشان. شود مي زده سري نقاط نمونه، تخمين معيار يك

برداري و  در نقشه. شندبا مي يعني خطاها نسبتا كوچك. انتشار خطاي موقعيت نقاط، باريك است

  . شود مي يا همان انحراف معيار استفاده RMSفتوگرامتري براي تعيين خطاي موقعيت از 

)S  =حجم  انحراف معيار يك نمونه بهn (  

  ها دقت اطالعات توصيفي يا مشخصات داده -

دير محدود و تواند مقا يك متغير مجزا فقط مي. تواند متغيرهايي مجزا يا پيوسته باشد اين مولفه مي

متغيرهايي مانند . تواند هر مقداري را بپذيرد كه يك متغير پيوسته مي باشد در حالي مشخص داشته

يعني . يا نوع پوشش گياهي متغيرهايي مجزا هستند (Landuse classes)انواع استفاده از زمين 

اي  رهاي پيوستهمتغيرهايي مانند درجه حرارت متغي. باشند توانند داشته مي فقط مقادير مشخص

روش ارزيابي دقت متغيرهاي . باشد تواند هر مقدار حقيقي را داشته اين معنا كه متغير مي به. هستند

ارزيابي  اما ارزيابي دقت متغيرهاي مجزا، به. شده براي دقت موقعيت است پيوسته، مانند روش گفته

روشي  (Classification)بندي  تعيين دقت طبقه. گردد بندي اين متغيرها بازمي دقت طبقه
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با وجود همه . شود مي آن پرداخته  بيشتر به (.R.S)دارد كه در مباحث سنجش از دور  پيچيده

هاي مفيد زيادي براي ارزيابي دقت توسعه  ، روش Attributesمشكالت موجود در ارزيابي دقت 

  .اند ها شده داده

  توافق منطقي  -

مثال مرز جنگل گاهي . ها ابط منطقي بين اجزاء دادهتوافق منطقي عبارت است از چگونگي حفظ رو

آيد چون  مي حساب  هاي جاده و گاهي از خط وسط جاده نبايد بگذرد و اين نقض منطقي به در لبه

ها  جاده  لبه ها با اتصال به شود و عموما تمامي آن تواند از وسط جاده شروع گاه جنگل عمال نمي هيچ

سري عوارض فيزيكي تعريف  وسيله يك  ي سياسي و اداري كه بهدر مورد مرزها. شوند مي ترسيم

  .كنند شوند بايد اين عوارض دقيقا انتقال و نمايش پيدا مي 

سطح آب در . شود  مي هاي پشت سدها ايجاد مسئله تقريبا مشابهي نيز هنگام نمايش محدودة درياچه

هاي مختلف موجود در  اليهلذا . كند مي يك درياچه پشت سد در طول فصول مختلف سال نوسان

ها، در چه  دهند و بستگي به اين داردكه داده را نشان  ممكن است سطوح مختلف آب GISيك 

 GISهاي مختلف  بنابراين نمايش محدودة اين درياچه در اليه. باشند آوري شده  فصلي جمع

حاظ دقت موقعيت، ها ممكن است از ل شود كه دو مجموعه از داده بايد توجه. ناهماهنگ خواهدبود

مثال يك مرز مشخص ممكن است در دو نقشه . باشند كامال صحيح باشند؛ اما توافق منطقي نداشته

قبولي از دقت  ها داراي سطح قابل باشد اما هر دوي آن مختلف در دو جاي متفاوت ترسيم شده

اين  (Overlay)د گيرن مي ديگر قرار ها بر روي يك وقتي اين دو مجموعه از داده. باشند موقعيت 

خواهدشد كه در  (Sliver)نام  آمدن يك سطح كوچك به وجود اختالف كوچك در موقعيت باعث به

ها  تا حدودي قادرند اين اختالف موقعيت GISهاي  بعضي از نرمافزار . محدودة بين دو مرز قراردارد

ها دو عارضه كه  و در آنببرند  دادن يك نوار عدم اطمينان در اطراف هر عارضه از بين را با نسبت

شده و در  ها بر روي هم بيفتد يا داراي اشتراك زيادي باشد، منطبق فرض نوارهاي عدم اطمينان آن

  .گيرند مي ديگر قرار مجاورت يك
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. شود مي ناميده Fuzzy boundaryشود اغلب  مي سطحي كه معموال نوار عدم اطمينان فرض

بهتر است . مشخصي براي تعيين توافق منطقي وجودندارد ذكر است كه هيچ كميت و استاندارد قابل

كه  شود و قبل از اين شود، مشخص Databaseها وارد  كه داده توافق منطقي معموال قبل از اين

هاي منطقي تست و ساير اختالفات ديگر   شوند معموال از لحاظ وجود عدم توافق ها وارد سيستم نقشه

  .شوند مي Databaseوارد  شده، بررسي و در صورت لزوم تصحيح

  قدرت تفكيك -

تشخيص يا كوچك  ترين واحد قابل ها عبارت است از كوچك  تفكيك  يك مجموعه از داده قدرت

اي قدرت  هاي هوايي و تصاوير ماهواره در مورد عكس. ها در آن مجموعه ترين واحد نمايش داده 

شود كه اين مطلب را  داده  تواند تشخيص  ترين شئ كه مي تفكيك  عبارت است از كوچك  

برداري هوايي   هاي عكس براي دوربين. نامند مي (Spatial resolution)تفكيك  فضايي  قدرت

مثال يك قدرت . شوند مي بيان (Lines/mm)متر  اين كميت معموال برحسب تعداد خط در ميلي

تفكيك   قدرت. برداري هوايي، معمولي و عادي است  هاي عكس براي دوربين 80L/mmتفكيك   

كه تصوير از  (pixel)اي عبارت است از اندازه عناصر تصويري  هاي ماهواره فضايي براي سنجنده

يك، پيكسل عبارتست از يك خصوصيت سطحي از زمين كه در تصوير . است ها تشكيل شده آن

شه انواع خاك، هاي شماتيك از قبيل نق در نقشه. شود مي  ها داده وسيله يك عدد يا يك مقدار نشان به

ترين شئ قابل   تفكيك  عبارت است از اندازه كوچك ، قدرت (Land use)نقشه كاغذي زمين 

 . شود مي ناميده (Min-mapping Unit)ترين واحد نقشه  نمايش كه اصطالحا كوچك  

چنين مسائل  تفكيك موردنياز در يك نقشه، بايد چگونگي نمايش اطالعات و هم در انتخاب قدرت

  .شود حجم حافظه موردنياز براي ذخيرة اين اطالعات در نظر گرفته ط بهمربو

باشند و  ديگر مي نمايش اطالعات و ذخيره اطالعات كامال جدا از يك GISذكر است كه در يك  قابل

بنابراين .   نمايش با هر مقياسي نيز است شده در بانك اطالعاتي آن قابل اطالعات جغرافيايي ذخيره

ترين واحد   باشند و كوچك نمي  داراي يك مقياس مشخص GISافيايي موجود در يك اطالعات جغر
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اما در هر صورت هنگام . تواند خيلي كوچك اختيارشود هاي خيلي وسيع مي نقشه حتي براي اليه

  .مورد خواهدبود نمايش اطالعات عوارض وسيع، ترميم عوارض خيلي كوچك بي

كنندة موضوع اهميت  داد، روشن توان با هر مقياسي نشان مي همين مسئله كه اطالعات جغرافيايي را

دقت و قدرت  باشند اما با توجه به نمي ها داراي مقياس مشخصي اگرچه داده.   ها است كيفيت داده

 ها را براي استفاده در مقياس معيني مناسب شده، آن استفاده ها تفكيكي كه در ايجاد اين داده

تهيه و  1: 5 00000 0توان از قسمتي از يك نقشه با مقياس  مي GISمثال در يك . سازد مي 

است  1: 5000 000واقعي نبوده و همان  1: 50 000اما بايد توجه داشت كه اين نقشه . داد نمايش

. نخواهدبود 1: 50 000بنابراين داراي دقت الزم و جزييات الزم براي يك نقشه . است شده كه بزرگ

اند، هنگام نمايش  منظور نمايش در مقياس خاصي وارد شده هاي موجود به داده GISلذا اگر در يك 

تر، البته نمايش نقشه در مقياسي كوچك   داد نه بزرگ بايد آن نقشه را فقط در همان مقياس نشان

  .تر با استفاده از تكنيك جنراليزه كردن كارِ غلطي نخواهدبود 

  هاي بزرگ مقياس مولفه

عنوان يك  به ها مجموعه داده هايي هستند كه به ، مولفهها ر كيفيت دادههاي بزرگ مقياس د  مولفه

  :سه مولفه بزرگ مقياس عبارتند از. كنند مي را تحت يك مجموعة واحد بررسي كرده و آن كل نگاه

  (completeness)كامل بودن  -الف 

  (time)زمان  - ب 

    (lineage)ها  چه داده تاريخ -ج 

  بودن  كامل -الف 

ارتباط   كيفيت داده ها وجود دارد كه به ، داده(Completeness)بودن  مورد درباره كاملچند 

  .شوند مي سه دسته تقسيم داشته و به

 Completeness of)بندي  بودن طبقه ،كامل(Completeness of coverage)بودن اليه  كامل

classification) بودن بررسي و تحقيق  و كامل(Completeness of verification)  .  
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بدين معني كه ممكن است در . ي موجود براي منطقه موردنظر ها بودن اليه يعني نسبت داده كامل

ها در  نباشد، يا مشخصات داده هاي آن در دسترس  هاي الزم در تمام قسمت يك اليه خاص، داده

ست كه در مورد يك بودن اليه يكي از مواردي ا ترتيب كامل بدين. قسمتي از اين اليه موجودنباشد

  . شود گرفته كلي بايد درنظر طور ها به مجموعه از داده

است  (Verification)بودن بررسي  بندي و كامل بودن طبقه ها، كامل از عوامل مهم در كيفيت داده

كار  ها براي   يك كاربرد مشخص به بودن يا نبودن يك مجموعه از داده كه در تعيين مناسب 

بندي  بودن طبقه كامل. است ها  بودن اليه تعيين كاملتر از  رزيابي اين دو عامل مشكل ضمنا ا. روند مي 

. است ها بوده و در اين نمايش موفق دهنده داده شده تا چه حد نشان بندي انتخاب يعني اين  كه طبقه

توانايي  نوبه خود با بررسي بندي استاندارد، يا به بندي ممكن است در مقايسه با يك طبقه اين طبقه

  .شود منظور يك كاربرد خاص بررسي آن به

دهنده ميزان و چگونگي  نشان (completeness of verification)بودن بررسي و تحقيق  كامل

هيچ روش . است ها استفاده شده آمدن داده وجود هاي زميني است كه در به گيري توزيع اندازه

وجود  GISبودن بررسي و تحقيق در يك  كامل دادن و ياگزارش ميزان  استانداردي براي   نمايش

. شود   داده صورت يك مشخصه براي عوارض جغرافيايي نشان بودن تحقيق ممكن است به كامل. ندارد

ها، انواع بررسي و شواهد زميني  اي جداگانه كه در آن موقعيت شكل نقشه چنين ممكن است به هم

  .شود است، گزارش شده   داده نشان

اما بايد توجه . شود مي بودن اليه محدود  كامل  به) كامه(ها ي كامل يك مجموعه از دادهاغلب ارزياب

ها  موثر از مجموعة داده و بندي و تحقيق نيز عوامل مهمي در استفادة مفيد بودن طبقه داشت كه كامل

  .  است

  زمان  -ب 

ن فاكتور مهمي در تعيين زما. هاي اوليه موجود در يك اليه زمان عبارت است از تاريخ تهيه داده

. هاي جغرافيايي در طول زمان سريعا در حال تغيير هستند زيرا بسياري از داده.   است ها كيفيت داده
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طور مشخصي مثال با رنگ  به (updated)شده  روز هاي توپوگرافي معموال اطالعات به در نقشه

كه با گذشت زمان سريعا براي آن دسته از اطالعات جغرافيايي . شوند مي ها تفكيك داده

بسيار مهم  (Attributes)ها يكي از مشخصات  آوري داده كنند، تاريخ جمع مي تغيير

هر روز كليه تغييرات و ) شهرداري مربوط به(شهري  GISمثال در يك . شود مي محسوب

. نندك مي هنگام شده و اطالعات موجود در سيستم را به Databaseانتقاالت شهري بايد وارد  و نقل

منابع  در كاربردهاي مربوط به. باشد، كه اين تغييرات را بپذيرد شده بايد طوري طراحي GISيعني 

  .شوند مي اي تكرار  طور دوره شناسي و كشاورزي اطالعات جغرافيايي به طبيعي يعني جنگل

  ها  تاريخچه داده - ج  

چه، سرچشمه و مراحل پردازش ها عبارت است از تاريخ در يك مجموعه از داده lineageمنظور از 

  .ها شده در ايجاد مجموعه داده كارگرفته به

برداري  است از تاريخ عكس  مخصوص يك نقشه توپوگرافي تشكيل شده lineageيك گزارش 

رفته  كار هاي به كاررفته در تهيه اين نقشه و روش شده و به هوايي مربوطه، روش فتوگرامتري انتخاب

  . و چاپ آن براي ايجاد نقشه نهايي

كنند كه  مي شده ها و هر روش پردازشي، مقداري خطا وارد اطالعات نهاييِ ايجاد هر منبعي از داده

ها  بودن يك مجموعه از داده تواند در تعيين مناسب در بسياري از موارد مي lineageدانستن 

  .آيد شمار منظور كاربرد مشخصي كمك بزرگي به به

  هاي كاربري  مولفه

ها  مثال تاثير هزينه داده. گردند منابع سازمان برمي باشند به مي ها ها كه موثر در كيفيت داده لفهاين مو

ها ممكن است براي يك سازمان  يك مجموعه مشخصي از داده. منابع مالي سازمان دارد بستگي به

ر ديگر كه جزو عامل موث. تري را دربرگيرد كه براي سازماني ديگر هزينه كم باشد، در حالي پرهزينه 

ها  بودن داده رود قابليت در دسترس  مي شمار به (usage components)هاي كاربري  مولفه
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accessibility عنوان  به. ها آوردن و استفاده از داده دست است  كه عبارت است از ميزان سهولت به

  .شوند عالمها ممكن است از لحاظ استفاده، يا كاربر، محدود ا مثال بعضي از انواع داده

شود كه يكي  مي در نظرگرفته ها ذكر است كه دو نوع قيمت براي داده ها قابل در مورد هزينه داده

هزينه ديگر . شود مي ها پرداخته يعني مبلغي كه براي خريد آن داده. تهاس مستقيم داده ههمان هزين

الف وقت، يا مواد علت ات اي كه در سازمان به عبارت است از هزينه غيرمستقيم يعني هزينه

  .شود مي ها ايجاد منظور استفاده از داده شده به مصرف

اين قابليت ممكن . ها عبارت ساده يعني ميزان سهولت اخذ و استفاده از داده قابليت دسترسي به

زمان و . آوريم دست ها را به كه حق استفاده از داده حتي هنگامي . باشد داليل مختلف محدود است به

ها همان  هزينه مستقيم داده. كند مي ها را كم ها، اعتبار واقعي آن الزم براي اخذ دادههاي  تالش

ها  هاي غيرمستقيم، ممكن است قيمت واقعي داده دليل وجود هزينه اما به  قيمت آن است؛

  .هاست كاربردن داده استفاده در به هاي غيرمستقيم شامل همه زمان و مواد مورد هزينه. باشد نامعلوم

تر  تر و بيش  هاي غيرمستقيم پيچيده شوند، هزينه مي ها از سازماني ديگر تهيه كه داده نگاميه

  .خواهندبود

  منابع خطا

ها گرفته تا  آوري داده در تمامي مراحل از جمع. براي همه اطالعات جغرافيايي نوعي خطا وجود دارد

بحث زير موردي است بر . گردد مي ارد كارگيري از نتايج يك آناليز، نوعي خطا و ها و بهره كاربرد داده

  . شود مي انواع اصلي خطاهايي كه در مراحل مختلف پردازش بر روي اطالعات جغرافيايي ايجاد

ها  كردن آن نكتة مهم اين است هدف از بررسي خطاها، حذف اين خطاها نيست، بلكه چگونگي اداره

  .ترين راه نباشد با صرفهترين سطح خطا، ممكن است  آوردن پايين دست به.  است

شوند كه اطالعات حاصل از سيستم را از   بايد طوري هدايت GISسطح خطاهاي موجود در يك 

  .نكنند اعتبار ساقط 
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  ها آوري داده جمع خطاهاي مربوط به

منابع اوليه اطالعات كه وارد  مي شوند داراي خطا مي باشند كه اين خطاها ممكن است در اثر بي 

طاهاي وقوع يافته در حين اندازه گيريهاي زميني يا ناشي از كار با دستگاههاي غير دقيق دقتي يا خ

  .يا ثبت نادرست داده ها باشد 

 (R.S)ي وهاي دوركا شوند توسط تكنيك مي وارد GISيك  هايي كه به امروزه اغلب داده

استفاده براي مورد GISهاي فتوگرامتري يك  هايي در روش چنين كم دقتي هم. شوند ايجادمي

  .ها وجوددارد ترسيم نقشه

  هاي ورودي داده

شوند تماما نوعي خطاهاي موقعيت را  مي استفاده GISها در  منظور واردكردن داده ابزارهايي كه به

كسري از  (digitizing)گر  شود كه دقت ميزهاي رقوم مي مثال گفته. كنند مي نقاط تحميل به

كند و معموال مركز و اواسط ميز داراي دقت  مي ميز تغيير متر است اما اين دقت در سطح ميلي

اپراتورها معموال فضايي را در هنگام .  است هاي ميز ها و گوشه لبه تري نسبت به موقعيت بيش 

كردن و واردنمودن  نمودن خطوط در هنگام رقومي گر، دنبال قراردادن نقشه بر روي ميز رقوم

  .كنند مي اطالعات توصيفي ايجاد

وار  هاي منحني مثال محدوده. شوند مي ها نمايان رخي از خطاهاي واردشده در هنگام نمايش دادهب 

وقتي . اند شده نمودن آن خطوط تقريب سري قطعات خطوط مستقيم در هنگام رقومي وسيله يك به

آيد  مي دست  وار به شوند حالت بهتري در تقريب خطوط منحني مي تراستفاده  قطعات خطوط كوچك 

تر  خطوط كوچك  شويم كه در اثر نقاط مربوط به مي  تري نيز هاي بزرگ  و در مقابل داراي فايل داده

آوريم، مجددا يكسري  عمل هدقت ب ،ها و نقاط  قدر در هنگام واردنمودن محدوده هر چه. اند ايجادشده

  .ماند مي ها باقي  خطا هميشه در داده
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علت اين حقيقت است كه محدوده  ت وجود دارد و آن بهها در طبيع خطاهايي در موقعيت محدوده 

براي نمونه لبه يك جنگل .   نيست (sharp)مرزي بين عوارض در طبيعت با يكسري خطوط واضح 

شود ممكن است در طبيعت اين خط با پهنايي حدود  مي صورت يك خط مشخص ترسيم كه به

  .متر باشد متر، يا حتي چند ده چند

  ها داده  ذخيره

  .گردند شوند، بايد با سطح محدودي از دقت ذخيره مي فرم رقومي ذخيره  ها به كه داده اميهنگ

 – Vector)كه بر اساس سيستم برداري  GISيك فرم معمولي براي   ذخيره اطالعات در يك 

based)  رقم با  7كنندة  بيتي، كه اين فرمت فراهم 32است ، عبارت است از فرمت اعداد حقيقي

عنوان مثال سيستم مختصات  به. شوند و تمام اين ارقام ممكن است در كاربردهايي الزمارزش است 

ها كه  GISدر بعضي از . منظور نمايش مختصات دارد رقم با ارزش به 7نياز به  UTMجغرافيايي 

 double)دقت بيشتري براي   نمايش اعداد است، امكان دارد از قابليت دقت مضاعف  احتياج به

precision)  كنند كه البته در اين روش حجم  مي بيتي استفاده 64شود كه از فرمت  استفاده

شكل  ها به  كه داده يابد و اين محدوديت هنگامي  مي شوند نيز افزايش  هايي كه بايد ذخيره  داده

دهنده يك  هر مقدار در يك فايل رستري، نشان. تر خواهدبود شوند، بسيار جدي مي رستري ذخيره 

دهنده موقعيت  ها نشان از سطح زمين يعني پيكسل خواهدبود و اندازه پيكسل مشخصيواحد 

  . است شده هاي ذخيره داده
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  فصل چهارم •

 GISنگرش هاي مختلف به 

ها بر  توان نگريست كه در هر يك از آن با سه تفكر مختلف مي GISيك سيستم  در حالت كلي، به

  :است شده يدبيشتر تاك GISروي يكي از كاربردهاي 

 GIS ابزارمبنا به نگرش

اي قوي از ابزارهاي  صورت مجموعه به GIS، يك سيستم )Toolbox-based(ابزارمبنا  نگرشدر  

 مرجع جهان واقعي تعريف هاي مكان و نمايش داده ،سازي، بازيابي، تبديل آوري، ذخيره جمع

شود كه  مي  عنوان ابزاري استفاده تنها به GISواضح است كه در اين كاربرد، يك سيستم . گردد مي 

نياز  مورد ةهاي ساد خاص، برخي از تحليل يو در موارد نمايد ميها را تسريع  داده نيازهاي روزمره به

  .دهد را انجام مي

 GIS به  ها پايگاه دادهنگرش 

شود كه بخش اعظم  مي تعريف )Data base(  ها عنوان يك پايگاه داده به GISدر اين نگاه، 

با اجزاي  مرتبطهاي  پرسش براي پاسخ به ،و عالوه بر آن استمرجع   هاي آن مكاني و زمين دهدا

  .دارد هايي وجود قابليت ،ها مكاني موجود در پايگاه داده

. دانتظارات بيشتري دار GISاز سيستم  ،قبل نگرش گردد، نسبت به مي جا ارائه تعريفي كه در اين

همين  دهد و به تر پاسخ هاي مكاني پيچيده پرسش ايد بتواند بهب GISجا يك سيستم  زيرا در اين

  .نيازمند است تر تر و پيچيده طراحي هوشمندانه به دليل 

  GIS به دهي سازمان نگرش

شود كه بخش اعظم  مي گرفته در نظر عنوان سيستمي به  Organization( ،GIS(نگرش در اين 

بر اين اساس، در اين نگاه، يك سيستم . دهد انجام )كاتوماتي(خودكار صورت نيازهاي كاربران را به

GISسازي، بازيابي، تغيير و تحول  را در ذخيره ها هاي پيشرفت اي از توابع است كه قابليت ، مجموعه

  .دهد هاي مكاني ارائه و نمايش داده



                    ���ز���� ���� ��دار
                 GIS	�و� ���� 

 

٤٠ 

ز يك تغيير و تحول است كه در آن اه هاي پيشرفت وجه تمايز اين تعريف با تعاريف قبل، قابليت

 هدد اي را انجام هاي پيچيده شده، بتواند تحليل  رود تا با توابع از پيش تعريف ، انتظارميGISسيستم 

  .باشد شتهگيري را نيز دا و قابليت تصميم

 انتها نزديك دهند و هر چه به مي را نشان GISبديهي است كه تعاريف باال، سير تكامل يك سيستم 

تر و  هاي پيچيده ، قابليتGISو باال رفتن انتظارات وي، سيستم دليل بلوغ كاربر  شويم، به مي 

دنبال طراحي آن هستند،  ها به اغلب سازمان كه  اين تعاريف، سيستمي با توجه به .دارد بيشتري را نياز

 ا، بلكه ب)ها پايگاه داده(نگرش دوم  چون هم  نهو) سازي و بازيابي يك ابزار ذخيره(نه مانند ديد اول 

كه  يعني برخورداري از سيستمي. باشد  داشته  گيري بايد قابليت تصميم) دهي سازمان(م ديد سو

سؤاالت روزمره، نيازهاي كاربران در امور  گويي به ها، تحليل و پاسخ بتوان عالوه بر مديريت داده

ل اين سيستم، از يك سو، مراح. سازي  را تامين نمايد بيني و مدل تحليل، پيش و پردازش، تجزيه

ها را بين كاربران  بخشد و اين داده و بهبود مي سرعتها را  و بازيابي داده ،سازي آوري، ذخيره جمع

هايي را كه در حال  ها و نيازمندي گذارد و از سوي ديگر، بسياري از تحليل اشتراك مي مختلف به

در  .انجام برساند هانجام است با سرعت و كارآيي  بيشتري ب سختي و با صرف زمان زياد قابل حاضر به

سازي، مديريت و  هاي اطالعاتي در ذخيره  آوري پارچگي با فن گيري و يك  با بهره GISحال حاضر 

نگر دنياي واقعي، بستري براي اجراي  جانبه سازي همه ها، عالوه بر ارائة الگوهاي شبيه نشر داده

گيري و  ايت در تصميمهاي حم سازي سيستم هاي مختلف و پياده پارچه در حوزه مديريت يك

 . است نموده ريزي را فراهم برنامه

  استفاده مي شود ؟ GIS چرا از

  اين سيستم ابزاري قدرتمند براي كار با داده هاي مكاني است  -

 حجم كمتر نسبت به روشهاي سنتي  -

با استفاده از توانايي هاي كامپيوتر مي توان مقادير بسيار عظيم داده ها را با سرعت زياد و  -

 زينه نسبتا كم نگهداري و بازيابي نموده
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٤١ 

 .قدرت تجزيه و تحليل داده هاي مكاني را فراهم مي سازد -

  :   GISكاربردهاي مختلف

طوري كه در  هالعاده يافت ب فوق يگسترش 1980دهة  ازهاي اطالعات جغرافيايي  استفاده از سيستم

براي مقاصد گوناگون از اين  ها ولتو د ،هاي تجاري ها، سازمان دانشگاه بيشتركشورهاي پيشرفته، 

  .كنند سيستم استفاده مي

هاي  ريزي توان براي تحقيقات علمي و مديريت منابع و برنامه مي ييهاي اطالعات جغرافيا از سيستم

ريزان امكان محاسبة  براي برنامه GISبراي مثال، ممكن است .   دپايدار مورد استفاده نمو توسعة

ي كه نياز به يها يرمنتظره در وقايع و بالياي طبيعي؛ يا تعيين مكانهاي غ سادة زمان واكنش

 U.S Department of The Interior ,U.S Geological(حفاظت دارند را فراهم نمايد

Survey; 2002  .(  

طوري  يافته است، به هاي مختلف توسعه بسته به نيازهاي هر منطقه يا كشور در بخش GIS كاربرد

زيست، نگهداري  اطالعات ثبت اسناد و امالك، محيط هپا از اين سيستم در پايگار ارودكه ابتدا 

برداشت،  ها، حجم درختان و چوب قابل ريزي جنگل كانادا در برنامه؛ و درهاي توپوگرافي نقشه

سازي تغييرات  نظارت و مدل در در چين و ژاپن ؛به جنگل هاي دسترسي ي راهيشناسا

ريزي شهري و شهرداري از اين  از جمله در برنامه ،هاي گوناگون ر رشتهو در آمريكا د ؛محيطي زيست

هاي  بخش ةاستفاده از آن به كلي ،ها سيستم ةبا گذشت زمان و توسع .سيستم استفاده شده است

پايدار  ها امكان توسعة كه امروزه، بدون استفاده از اين سيستم طوري ، بهمرتبط با زمين گسترش يافت

  .رسد نظر مي وناگون، دشوار بهدر عملكردهاي گ

امكانات تحليلي فوق العاده قدرتمندي را در اختيار  GISعناصر  ةمجموعهرصورت،  به

ي و ساير اطالعات، يدهد تا بتوانند از تلفيق انواع اطالعات جغرافيا كنندگان قرار مي استفاده

  .گيري مناسب را بنمايند نتيجه
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ات جغرافيايي، همواره بر اين نكته استوار است كه نخستين هاي اطالع زيباترين واقعيت در سيستم

. شناسي بوده است محيطي و خاستگاه طبيعت  از بستر علوم زيست GISگيري  هاي شكل باجرقه

نقاش  ،»جوتو«بعدها . كلمه بيشتر است 1000گفته بود  ارزش يك عكس از  "سيوسوكنف"زماني 

جاي  يا و جايگزين ساختن تصاوير حاوي عمق و معني بهايتاليايي مضامين اولية علوم مناظر و مرا

،مباني طراحي  "همفري ريتن"هاي بيانگر سطح و زيبايي را بنا نهاد و مدت ها پس از آن  عكس

ايدة بود كه پس از آن  .زمينة نمايشگر شرايط موجود مكان قرار داد خويش را بر تلفيق نماها با پس

انداز  هاي دستي و تابلوهاي چشم محيط جايگزين نقاشي دهنده بندي موضوعي عوارض شكل اليه

مرجع در قالبي  با تاكيد بر تحليل عوارض زمين هارگ مك يانها از اين تاريخ گذشت تا  سال. شد

   GISهاي كمي و كيفي ويژه، بنيانگذار سيستمي با عنوا ن ، تؤام با ارزشمندبندي شده و هدف طبقه

  ).Raper , Jonathan ;2002(ين بنيادي منتفع گردنداز آن مضام، شد تا علوم مختلف 

هاي يك نفر و نه منتج از تحوالت علوم رايانه اي بوده بلكه  نه محصول ايده GISسيستمي چون 

آوري روز خويش، در هر چه  گيري از فن هايي بوده كه با تاكيد بر بهره انسان هثمرة ايده و انديش

چنين تسهيل، توفيق و  زيست پيرامون خود و هم محيطهاي موجود  بيشتر نمايش دادن واقعيت

 Lan(تالش ورزيده اند بومي پايدار  ها براي برخوداري از زيست  گيري تامين شرايط بهينه تصميم

Heywood,1999  .(هاي اخير  سازي محيط نيز با تاكيد بر اين مضامين، طي سال كاربرد شبيه

و در )   S.Yoagentharan, M.R.Jayakumar;2002(رشد و گسترش بسيار پيدا كرد

  :هاي زير توسعه يافت زمينه

  .كشي يا انتقال آب هاي زه هاي سطحي و توسعة سيستم آب ـ مديريت و كنترل روان1

و تحليل شيب، ارتفاع،  (GIS)هاي سطحي زمين  هاي توسعة شهري بر اساس مدل ـ تهية طرح2

  .دهندة شكل زمين هاي تشكيل جهت و اليه
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بزرگراه در ساليان  هرشهري و مطالعة تاثيرات حاصل از احداث  هاي يابي بزرگراه ي و مكانـ طراح3

  .آتي بر روي فضاهاي همجوار و اماكن تجاري

  .بيني وقوع سيل و ترسيم اثرات و گستردگي تخريب ناشي از بروز آن ـ پيش4

حفظ و توسعة طراحي،  براياندازهاي ويژه  هاي بصري و چشم ـ مطالعه بر روي دسترسي5

  .گيري از منابع بصري موجود در شهر بهره

  .ـ بررسي وضعيت پراكندگي امواج راديويي  و شرايط برقراري ارتباطات مخابراتي در سطح شهر6

هاي طبيعي و اكولوژيك مناطق شهري و  ـ تحليل و ارزيابي شكل شهر، ارزيابي توان و ظرفيت7

ه بتجرمورد توجه بوده،  كتاب در اين كه هاي توسعه، مدلتغييرات شكل شهر و تحليل با استفاده از 

  . از اين موارد است مناسب اي

  .ها هاي شهري و منظرهاي داالني پيرامون آن ـ طراحي معابر و بزرگراه8

و  ها و بررسي تاثيرات پرواز بر فضاهاي شهري يابي فرودگاه ـ تحليل الگوهاي پرواز هواپيما، مكان9

  .هاي مخابراتي برج

  .جوار ـ بررسي تاثيرات بصري توسعة مناطق تجاري بر واحدهاي مسكوني هم10

  .رساني و ساير تاسيسات شهري هاي آب و برق هاي كاربردي شبكه ـ تحليل11

از ابنية تاريخي بر سطح زمين ، فرهنگي شهري   ميراثآثار ـ گردشگري، حفظ يا بازپيرايي 12

  .در زير زمينواقع تا قنوات گرفته 

هاي  گيري سازي مشاركتي و دخيل نمودن مردم در تصميم مضامين شهر يبسط و ارتقاـ 13

  .شهرسازي

رساني موضوعات شهرسازي و حركت به  هاي شهري، گسترش فرهنگ اطالع ـ افزايش كيفي طرح14

  .سمت شهرسازي پايدار
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استخراج مواد، دفع زيست، مسائلي چون  ريزهاي محيط ها و برنامه ه در ارزيابيك دليل آنه معموالً ب

شناسي، حركت مواد زيرزمين و  هاي شهري و خطرات زلزله و مطالعات زمين ها و زباله پساب

 كردسازي  مدل GISافزارهاي  نرمبا  توان نيز ميرا ... هاي آب زيرزميني و  تغييرات سفره

  كشاورزي و برنامه ريزي براي كاربري اراضي-15

  شرايط رشد گياهان)ب  كشاورزان )الفدر رابطه با  هدف كمك در تهيه گزارش هاي آماري

  .است پيش بيني عرضه و تقاضا در بازارهاي ملي و بين المللي) دتوليد محصول ساالنه )ج

 جنگلداري ومديريت حيات وحش-16

سن، ارتفاع، ) ج  نوع درختان، اندازه و تراكم درختان) ب  پوشش گياهي) الفشامل اطالعاتي نظير 

  مي باشد... ان وشرايط درخت

  زمين شناسي-17

  تركيب اليه هاي مختلف و غيره ) ب   كمك در تشخيص ذخيره هاي مواد معدني) الف 

  محيطي هاي زيست ريزي ابزاري براي برنامه GISسازي در  مدل

. اند هاي جهان واقعي نوعي نمادسازي رايانه اي از برخي جنبه ،هاي اطالعات جغرافيايي تمام سيستم

GIS دهدكه بازنمايي واقعيت در كليت آن اي را از جهان واقعي به شيوه اي ارائه مي د ساده شدهدي، 

 Lan Heywood & Sarah(در چنين صورتي با استفاده از رايانه غيرممكن است

Cornelius;1999 .( ،براي مثال بنابراين GIS شده براي  هاي گردآوري داده. خاص اي هدر ناحي

يافتن منطقة مناسب براي و  شود نميهايي دربارة فروش منازل را شامل  دادهحل مشكل بهمن، 

عبارت  به.. دريگ هايي درمورد توزيع گياهان و جانوران را فرا نمي اده، د GIS توسعة مسكوني با

گيرد،  مورد استفاده قرار مي GISشده از جهان واقعي كه به وسيلة  ديد ساده تر، بايد گفت ساده

كه  ) Hagt & Corly; 1967(است “ ها تلفيق داده“مدل همان .  شود ناميده مي »مدل«

آيد كه در شرايطي ديگر، پيچيدگي يا  هايي به شمار مي ي براي درك سيستما عنوان وسيله بـه

  .گرفت خارج از درك ذهني ما قرار مي ،مقياس مكاني آن
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  شده يق رياضيات توضيح دادهموضوع از طر  اين GISدر دنياي . مدل، نمايشي از دنياي واقعي است

هاي  شوند تا عملكرد پديده هاي رياضي به يكديگر متصل ومرتبط مي كه يك رشته از فرمول طوري به

ها مورد استفاده قرار  ساخت مدل درزماني  OhioEPA,2002 .(GIS(خاص را شرح دهند 

دربارة  را ن نظرات ماها همچني مـدل. اي ديگر ميسر نباشـد شيوه ها به گيردكه تلفيق داده مي

مشتمل  GISبنابراين، . گيرند اي خاص فرا مي شيـوه به  واقعـي   عناصـرجهان دليل تعامل چگونگي و

 Hagt(آيد شمارمي يك مدل مكاني به نظراتي دربارة چگونگي تعامل اين داده ها است و و ها برداده

& Corly; 1967 .(فضا تأكيد  در به وسيلة تفسيراستنباط دربارة جهان واقعي ر مدل مكاني ب

براي حل مسائل جغرافيايي  GISبراي اين كه چرا روشن  دقيقاً دليلي است  تاكيد اين. دارد

  .رود كارمي به

هاي مكاني  الزم است به ويژگي داده، GIS ةهاي مكاني به وسيل قبل ازتوجه به چگونگي ساخت مدل

تجديدنظركرد و نگاهي “ ها داده“بايد در درك اصطالح  به هرحال، ابتد. عنوان مواداوليه توجه كنيم به

  .افكند »اطالعات«و  »ها داده«به تفاوت ميان  تر دقيق

عنـوان عوامل يـا  ها به داده. شوند انـد كـه از بـررسي جهان واقعي حاصل مي مشاهداتـي »ها داده«

تبديل  »اطالعات«ه يابند و ب شوندكه در صـورت پـردازش، معني مي آوري مي شواهـدي جمـع

اغلب به جاي ، اطالعات وجود دارد، اگرچه اين دو اصطالح  ها و مشهود ميان داده يتفاوت. شوند مي

فهرست  ةعنوان اعداد اولي را به»ها داده«ها شايد بتوان  به منظور درك تفاوت آن. روند كار مي هم به

هاي عمق برف موجود، از  ه گيريدر بررسي ميداني مشتمل بر انداز. شده دريك جدول تصور كرد

طور خودكار، يا  به  هدرآن هواشناسي  هاي از ايستگا پ نسخهه، چادر   يك  سوي مأمورين گشت اسكي

  .آيد شمار مي ها به هايي از داده بازان نمونه هاي اسكي جدول پاسخ

 يبايد در بافت ،براي آن كه ارقام معنايي به دست آورند. ارقام معناي خاصي ندارند ،دراين شرايط

بايد از اين نكته آگـاه بودكـه بـه چـه  ،براي تفسير جداول يا فهرست اعداد. خاص تعبير شوند

ها  ثبت داده براي ،گيري شود و چه مقيـاس يا واحد يا واحـد اندازه هايي اشاره مي داده
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٤٦ 

بنابراين  .شوند ميتبديل  »اطالعات«به  »ها داده«بادر نظرگرفتن اين جزئيات، . است كاررفته به

يك  ). Steve Carver ; 1999(گيرند اندكه در بافتي خاص قرارمي داري هاي معني اطالعات، داده

توانند دنياي واقعي را  هايي را كه مي بيني نتايج حاصل از ورودي توانايي پيش GISمدل مناسب در 

  )OhioEPA;2002(متاثر كنند داراست
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  فصل پنجم •

  آنالوگ طبيعي و مقياسي  مدل

كار  در مدل آنالوگ طبيعي، رويدادهاي واقعي يا اشياء جهان واقعي به عنوان مبناي ساخت مدل به

. اند هاي مختلف واقع ها يا زمان اين رويدادها يا اشياء، در مكان). Hardisty J.T ;1993(روند  مي

نشده از پيست هاي  اي بررسي در ناحيه  بيني وقوع بهمن براي مثال مدل آنالوگ طبيعي براي پيش

اثرات بهمن بر . اي مشابه ساخته شود ها در ناحيه اسكي جديد ممكن است با مشاهدة شكل بهمن

برخي . توان با بررسي رويداهاي ساختار پيست اسكي در مناطق ديگر سنجيد پيست اسكي را مي

اي هوايي وجود دارد، كه درواقع ه هاي توپوگرافي و عكس هاي آنالوگ مقياسي، مانند نقشه مدل

هاي آنالوگي هستند كه  هاست كه دقيقاً از نوع مدل سازي سازي از شبيه گذاري و ساده نوعي مقياس

در ادامه، بر مبناي ). S.T. Arte;1993(رود كار مي بيني  به سازي در امور پيش براي مدل GISدر 

  .هايي ارائه خواهند شد هاي آنالوگ مثال مدل

  ي مفهوميها مدل

از    درتهية فلوچارت. هاي مفهومي، استفاده از فلوچارت است هاي ايجاد مدل داده يكي از روش

. كنند هاي متفاوت مدل استفاده مي ها براي القاي جنبه مجموعه اي از نمادهاي ويژة تحليل سيستم

دادن  ر نشانمنظو ها، نمادي ديگر به براي مثال، مستطيل براي نشان دادن عوارض و وضعيت آن

كار  دادن روابط و ارتباطات به ، براي نشان ضلعي  براي نمايش مراحل، و خط و فلش ها، شش تصميم

  ).L. Heywood & S. Cornelius & S. Carver;1999(رود  مي

را كنار گذاشت و اين  روش مطلوب  GISتوان اصطالحات  هاي مفهومي مي هنگام استفاده از مدل

به شكلي   GISحاصل در نهايت اين امر را توصيف خواهد كرد كه كاربرد  است چرا كه فلوچارت

  .مند چگونه خواهد بود هاي عالقه واضح براي هريك از گروه
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هاي اطالعات جغرافيايي دارند، فرصتي فراهم  اي محدود از سيستم اين روش براي افرادي كه تجربه

نمايند و عالوه بر آن، چنانچه مدل مفهومي آورد تا عقيدة خود را نسبت به اين رويكرد ابراز  مي

عنوان  ها قرارداد و اين امر را  به نويس توان آن را در اختيار برنامه مستقل از اصطالحات باشد، مي

شده در اين كتاب،  كه براي تشريح الگوهاي ساخته با توجه به اين. درنظرگرفت GISهاي مزيت پروژه

، در زمينة سلسله مراتب  هاي توسعة شهري ارائه گرديده رزيابياي براي ا شده هاي مفهومي ساده مدل

  .گردد ايجاد مدل مفهومي نيز مراحلي ذكر مي

هر كس در مواجهه با مسئله بايد با اين موارد موافق باشد . ايجاد برداشت غني و تعاريف بنيادي - 1

  .گيرند و اين موارد براي تمركز بر اهداف و پروژه مورد استفاده قرار مي

يابي  براي مثال در مورد مكان. يجاد فهرست عملكردهائي كه سيستم بايد قادر به انجام آن باشدا - 2

توسعة مسكوني در عملكردهاي شهري اين مراحل ممكن است مشتمل بر حق انتخاب 

آهن و به مراكز خدمات  مانند نزديكي به مدارس، به ايستگاههاي راه. هاي محله باشد ويژگي

 .ها  فراهم باشد ها براي كاربران در قالب اهميت نسبي آن ن ارزيابي اين ويژگيشهري؛ و نيز  امكا

؛كه درون دادهاي   GISهاي سيستم در قالب اصطالحات ها و خروجي تعيين فهرست ورودي - 3

براي مثال درتعيين نقاط . شوند صورت نقشه توليد مي دادها به هستند و برون ها سيستم منابع داده

ونقل عمومي و موقعيت امالك  ها و مسيرهاي حمل ها، شبكة خيابان ادهمنابع د مسكوني، 

ها  دادها ممكن است فهرست يا نقشة امالكي باشد كه در مطابقت با سوال نظراست و برون مورد

 .است مطرح شده

ها به نشانة برخي  دادها، براساس نظم زماني و منطقي فلش دادها و درون هاي گروهي برون فعاليت

  ).Hardisty&Taylor;1993(گيرند ها، با هم مورد استفاده قرار مي ا براي تلفيق فعاليتعملكرده

  هاي رياضي مدل

اند بر  دهند كه مشتمل ها را مورد استفاده قرار مي هاي فرآيند رياضي، طيفي از روش مدل   

تنها يك  داد هاي قطعي با توجه به مجموعة درون در مدل. سازي هاي قطعي، تصادفي و بهينه روش
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تواند رابطه خطي ميان زاوية شيب و  بيني قطعي بهمن مي براي نمونه، مدل پيش. جواب وجوددارد

شي از آن كمتر است، زيرا حجم برف  هرچه شيب تندتر باشد، بهمن نا. اندازه بهمن را نشان دهد

مربعات براي توان با معادله معكوس كمترين  موجود بر روي شيب كمتر خواهد بود، اين مدل را مي

هاي قطعي مسلماً براي مسائل تعريف شده  چنين مدل. زاوية شيب در مقابل اندازه بهمن ايجاد نمود

اي قابل  و ساختاري شده مناسب است كه در آن شمار محدودي از متغيرها براي ايجاد نتيجه

  ).Heywood &Cornelius & Carver(روند كارمي طور متعامل به بيني به پيش

دهد در  كه نشان مي  هاي جغرافيايي روابط خطي ساده معدودي موجود است وع، در پديدهدر مجم 

اين . قطعيت وجود دارد اطمينان و عدم ها در مورد نتايج ميزاني از تصادف يا عدم ر موقعيتبيشت

مسئله در نمونه بهمن نيز حقيقت دارد، زيرا زاويه شيب تنها يك عامل در ميان چندين عاملي است 

كار  هنگامي كه در مورد ماهيت فرآيند به. بيني اندازه بهمن به آن توجه شود بايد هنگام پيش كه

  .تصادفي مورد نياز است يعنوان مدل قطعيت وجود دارد، يك مدل رياضي به گرفته شده عدم

 شود دادها در نظر گرفته مي اي از درون هاي تصادفي، طيفي از نتايج احتمالي براي مجموعه در مدل

اند ولي مسئله  اندازه و زاويه شيب بهمن به هم مرتبط. گردد و احتمال وقوع هريك بيان مي

  ).Batty M, Xie Y; 1994(شود تر از آن، به وسيله مدل قطعي پيشنهاد مي پيچيده

تر  ها كوچك در مدل قطعي، فرض بر اين است كه هر چه شيب تندتر شود برف كمتر و بهمن

متغيرهاي ديگري وجود دارد، براي نمونه جهت شيب، مواجهه با باد، در حقيقت . خواهند بود

بيني شده بر تعدادي از  ميزان بهمن پيش. تغييرات دما و توپوگرافي در زمرة اين متغيرها قرار دارند

  .شوند طور متعادل در يك محل در يك زمان خاص حادث مي اين عوامل مبتني است كه به

هاي ايستا  بندي نمود كه مدل توان به دو مدل ايستا و پويا تقسيم مي هر دو مدل قطعي و تصادفي را

مدل . يابد شوند و در مدل پويا حداقل يك عنصر طي زمان تغيير مي براي زمان خاص تعيين مي
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بيني بهمن مسلمًا مدلي پويا است، چون زمان نقشي مهم در ماهيت و پوشش برف و ايجاد  پيش

  ).(Steyaert L. T ;1993كند بهمن ايفا مي

حداقل يا حداكثر  ها براي به اين مدل. سازي است هاي بهينه هاي رياضي ، مدل نوع نهايي مدل

كه مدلي به وجودآيد كه  با فرض اين. شوند داد ساخته مي هاي برون ها درمدل رساندن برخي جنبه

كمك به ساخت  براي توان ميشده را  سازي زمان ومكان احتمالي بهمن را نشان دهد، مدل بهينه

  .ردبكار  ناحيه با حداقل خطر بهمن دريك زمان خاص به

   GISسازي فرآيندي و  مدل

سازي آنالوگ ومقياسي، مفهومي ورياضي، براي ساخت  يعني مدل GISسه رويكرد اتخاذشده در

 جاي يكديگر در فرآيند توسعة تكراري يا ها جدا از هم و به اين مدل. روند كار مي فرآيندهايي به

  .روند كار مي تر نيز به تر و پيچيده صورت تلفيقي در يك مدل بزرگ به

هاي پيچيدة فرآيندهاي  توانند با يكديكر استفاده نمود تا مدل سازي را مي هاي متفاوت مدل روش

اختصاصي ، مدل فرآيندي معدودي را   GISافزار متاسفانه، نرم). USGS;2002(وجودآيد مكاني به

درك است زيرا  اين امر ازبسياري جهات قابل. دهد مي مجموعة استاندارد ارائهعنوان بخشي از  به

هاي كلي، كه  روند، بنا براين مدل كارمي برآوردن مقتضيات كاربردها به برايهاي فرآيندي  مدل

حال، عملكردهاي . پذيرند اند، در كاربردهاي گسترده بيش از حد انعطاف دسترسي نيز قابل  GISدر

كاررفته در  وجود دارند، عالوه بر آن بسياري از عملكردهاي تحليلي به  GISتنوعي در سازي م مدل

GIS  سازي تكميل شوند، براي  افزارهاي مدل وسيلة ساير نرم وقتي با عملكردهاي ارائه شده به

 Steve Carver & Sarah)آورند دارند، محيطي فراهم مي  هايي كه كاربردي ويژه ساخت مدل

Cornelius;1999)   
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  هاي فرآيندهاي فيزيكي و محيطي  مدل

بيني وقايعي است كه  در هر بافت مكاني احتماالً يكي از وظايف طراحان فيزيكي و محيطي، پيش

بيني زمان و مكان وقوع  براي نمونه، پيش. دهد مي اي از شرايط روي درآينده با توجه به مجموعه

هرحال چنانچه ماهيت سيستمِ مورد  به. نيستسيل يا محل سقوط وحركت بهمن كه كار دشواري 

امدهاي  ها شرايط تغييرات و پي سازي نمود تا گرايش توان مدل بررسي كامالً درك شود، آن وقت مي

  .بيني گردد آتي پيش

در مورد زمان، كارآيي   GISهاي هاي داده متاسفانه مدل.  بيني، ذاتاً به زمان وابسته است امر پيش

هايي  بيني يا دورنگري، از طريق مدل نابراين بيشتر كاربردهاي آميخته با پيشب. چنداني ندارند

ها اغلب مكاني نيستند، و با يك سايت منفرد يا نواحي همگن  اين مدل.  گيرد مي صورت  GISغيراز

يابند  اي گسترش مي گونه شوند به مرتبط GISها به  هرحال زماني كه اين مدل به. اند بزرگ در ارتباط

هاي غير مكاني موجود به  ارتباط دادن مدل. دادهاي مكاني را فراگيرند دادها و برون طيفي از درونتا 

GIS  هاي مكاني مهم اصلي مانند تعامل  ها الزاماً پديده زيرا اين مدل. ممكن است دشوار باشد

اند  فسه مكانين ها في ساير مدل. بيني در نظر ندارند مكاني و همبستگي خودكار مكاني را هنگام پيش

  .اند مناسب  GISويژه براي تلفيق با  و به

سازد و  تر را ميسر مي هاي بزرگ ، دسترسي به پايگاه داده GISبيني با  هاي موجود پيش ارتباط مدل

هاي متفاوت تجسم  روش. آورد براي تجسم انتشارات پديدة مكاني طي زمان ابزاري فراهم مي

بيني غالباً پويا  هاي پيش مدل. گردد مي ز مباحث با اهميت تلقيبيني ا هاي پيش داد از مدل برون

كند، براي مثال در مورد حادثة  ها طي زمان تغيير مي داد آن هستند و يك يا تمام متغيرهايي درون

وهوايي غالب،  سوزي، شرايط آب حريق در جنگل، پس از گذشت زمان از شروع آتش

سازي انتشار يك پديدة  شبيه. سوختن است گل در حالكه هنوز كل جن تغييرخواهدكرد؛ در حالي

بيني باعنوان مدل انتشار  نوع خاصي از مدل پيش جغرافيايي پويا، مانند حريق در جنگل به

فاكتورهاي متعددي . تر نيز خواهند بود ها پيچيده در مورد حوادث مشابه در شهر، مدل. نيازمنداست



                    ���ز���� ���� ��دار
                 GIS	�و� ���� 

 

٥٢ 

هاي گياهي، قدرت و جهت وزش  ختان و ساير پوششچون توپوگرافي و سوخت موجود و تراكم در

هاي متفاوت مورد ارزيابي  بايد در زمان باد و منطقة حريق و وسعت آن و قدرت و جهت باد، مي

توان در يك نمودار زماني و پس از چند توالي، وضعيت پديد آمده را دريافت كه در  مي. قرارگيرند

  ).  L Heywood; 1999(است شده مدل ديده
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  فصل ششم •

   GISشرائط مورد نياز براي موفقيت پروژه 

مهمترين عواملي . بايد مجموعه اي از عوامل گوناگون را مورد بررسي قرار داد GISبراي يك پروژه 

  :كه مي تواند در اين زمينه مورد ارزيابي قرار گيرد به شرح زير است

داده . مورد مطالعه قرار مي گيرند GISهاي يك كه در ارزيابي  : ) Data Set(مجموعه داده ها 

در داده هاي كمي حذف جزئيات وحذف داده . ها شامل دو دسته از لحاظ كمي و كيفي مي باشند

  :هاي غير ضروري به داليل زير صورت مي پذيرد

  مشكل شدن آناليز وتصميم گيري -د       عدم احتياج -ج     غيرممكن بودن - ب     هزينه –الف 

  :در داده هاي كيفي موارد زير بررسي مي گرددو 

به  - ج     )  Time(زمان  -ب       )  Accurancy& Precision(دقت وصحت داده ها  -الف 

  ) Completeness(كامل بودن -د      )  Currency(هنگام بودن

  :) Data Organization(سازماندهي داده ها 

استفاده مي شود و امكان دسترسي درست و  Databaseجهت سازماندهي از پايگاه داده ها  

  .مناسب در مكان و زمان صحيح فراهم مي گردد

  :) Decision Model(مدل تصميم گيري

هر چند داراي ابعاد گوناگوني مي باشد اما  GISشرايط مدل خوب و مناسب مورد استفاده در 

بديهي است در مورد مسائل و . ميتوان از عوامل زير در مدل به عنوان شرائط مناسب ياد نمود

موضوعات مربوط به پديده هاي طبيعي و سوانح و حوادث طبيعي مانند سيالب ها نيز بايد اين 

مدل هاي تصميم گيري بر اهميت و قابل قبول بودن نتايج افزوده و . عوامل مورد بررسي قرار گيرد

  .يا مي كاهند

  :شرايط مدل خوب و مناسب

  .ار پديده ها را در دنياي واقعي بطور صحيح پيش بيني نمايد ساده ترين مدلي كه رفت -
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 .كيفيت مدل با داده هاي انتخاب شده و چگونگي سازماندهي آنها مرتبط باشد -

 .شامل نتايجي با حداقل سطح دقت مورد نياز و حداقل هزينه باشد -

 .تعادل بين هزينه و اجرا وجود داشته باشد  -

  (Valid Criteria in Decision).  ي داشته باشدمعيار معتبر در تصميم گير

به عبارتي ديگر معيار و مالكي كه تصميم گيرندگان براي ارزيابي مدل انتخاب شده در نظر مي 

 .گيرند بايد در راستاي معيار و مالك كاربران بوده و جوابگوي نياز ايشان باشد

توانايي تركيب كردن  در AM/FMو DBMSو CDAبا ديگر سيستم ها از قبيل GISتفاوت 

اليه هاي   و انطباق  Spatial Searchو عملياتي نظير جستجوي مكانيIntergateداده ها 

و انجام تحليل هاي مكاني و كار با داده هائي است كه در حجم هاي  Overlay  مختلفي از داده ها

سيل در استان ارزيابي پديده . بزرگ اطالعات مكاني قابليت تحليل دستي آن ها وجود ندارد

مي تواند  GISگلستان با توجه به ويژگي قابل توجه سامانه هاي اطالعات مكاني براي تحليل هاي 

با اين سيستم ها به خوبي صورت گيرد و ضمنا با توجه به نقش مهم تكنولوژي سنجش  از دور و 

  .يردمعيار خوبي براي تصميم گيري و برنامه ريزي قرار گ GISتلفيق نتايج حاصله در 

  (GIS)اطالعات مكاني  هاي سازي سامانه طراحي و پياده

است كه يكي از  تاثير تحوالت شگرف، دگرگوني يافته در دو دهة اخير، دانش مديريت تحت

اطالعات است و نوع تفكر حاكم بر   آوري آمده، توسعة فن هاي پديد هاي اساسي دگرگوني شالوده

ها و منجر  داده شدت تغيير فرهنگي را به -دهاي اجتماعيسياسي و نها -هاي اقتصادي مديريت نظام

كرد  چنان كارآمدي و عمل اين تحوالت، . است ارائة الگوهاي متناسب با تحوالت نوين شده به

يافته، توسعة  ها كه در كشورهاي توسعه داده هاي مختلف را تحت تاثير قرار ها از جنبه سازمان

ضروري در ساختارهاي سازماني و تعريف الگوهاي مديريتي  عنوان زيربناي اطالعات به  آوري فن

ها و ساختارهاي  خود براي توسعه برنامه موردتوجه است و بستر جديدي با امكانات منحصر به

    . است نموده تر، ايجاد صورت بهينه سازماني به
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پيمودن ساير سازي، و در ادامه،  ها و اطالعات، پايه و اساس يك سيستم مديريت براي تصميم داده

سازي  تصميم تواند به ارتباط نيز نمي ها و اطالعات منتزع و بدون داده. فرآيندهاي مديريتي است

پارچگي  لذا ايجاد يك. باشد ويژه اگر تنوع آن زياد و منابع تامين آن نيز متفاوت گردد؛ به درست منجر

ي از الزامات )مكانيزم(ين سازوكار الزم براي ايجاد چن) استراتژي(ها و اطالعات و راهبرد  بين داده

  . اعمال مديريت صحيح است

هايي چون سرعت، دقت، سهولت و گستردگي،  دليل ويژگي اطالعاتي، به ةهاي مكانيز سيستم

رويارويي با حجم . گيرند مي مؤسسات قرار ها و  خانه وزارتصورت روزافزون موردتوجه و استفاده  به

هر  ،اطالعات از طرف ديگر ةهمراه با سرعت مبادل گذاري اشتراك بهسو و لزوم  وسيع اطالعات از يك

هاي مديريت اطالعات  هاي مكانيزه براي سيستم طرح و بررسي راه حل بهروز نهادهاي بيشتري را 

  .كند ناگزيرمي

صورت مستمر  هاي بزرگ به رو با جهش  پيشِ ةعنوان يك رشت آوري اطالعات به در جهاني كه فن

و پردازش  ،آوري، مبادله هاي سنتي براي جمع گردد، استفاده از روش مي اي جديدتر نايله پيشرفت به

است،  بخشيدهروزافزون  يشتاب ،اين روند عامل ديگري كه به. دهد مي دست اطالعات، توجيه خود را از

تقرار افزاري الزم براي اس امكانات سخت رواج استفاده از رايانه و تسهيل امكان دسترسي مؤسسات به

روند حاكم در چند دهة . است ينيپا  نسبتاً ةهزين  هاي اطالعاتي مكانيزه با صرف اندازي شبكه و راه

افزار، در  سخت ةداشت، حاكي از كاهش سريع هزين چنان ادامه خواهد رسد هم مي نظر ، كه به گذشته

اقتصادي  ةبد، صرفيا هر چه اين روند ادامه. افزار و اطالعات است هاي نرم مقايسه با هزينه

  . گردد هاي اطالعاتي آشكارتر مي كردن سيستم مكانيزه

از هاي مرتبط  ريزي اطالعات مرتبط با سوانح و حوادث طبيعي و به خصوص موضوع سيل و برنامه

بسياري از اطالعات  ،ريزي و مديريت اين اعتبار، در فرايند برنامه و به ريزي فضايي است نوع برنامه

از طرفي با گسترش فنون و دانش مديريت جامع، نياز و تقاضا . نقشي مهم دارند ،انمك وابسته به

اين امر با . سرعت در حال افزايش است به )ديناميك(پويا بعدي و  هاي اطالعاتي چند براي سيستم



                    ���ز���� ���� ��دار
                 GIS	�و� ���� 

 

٥٦ 

ها و ساختارهاي توپولوژي مناسب در  هاي داده مدل ةهاي  اطالعات جغرافيايي و توسع ايجاد سيستم

  .ردهاي مختلف در حال پيشرفت روزافزون استكارب

نياز  پاسخي به (Geographical Information Systems)هاي اطالعات جغرافيايي  سيستم

و  ،سازي، بازيابي حلي در رفع تنگناهاي ذخيره كنندگان از اطالعات مكاني و راه اساسي استفاده

با  (GIS)اطالعات جغرافيايي  هاي در سيستم. گونه اطالعات است اين گذاري  اشتراك به

جغرافيايي  هاي توصيفي، امكان ايجاد پايگاه اطالعات هاي همراه با داده سازي داده ذخيره

  .گردد مي فراهم

نمايد و موفقيت  مي ها و اطالعات نقش اساسي را ايفا اطالعات جغرافيايي، داده هاي در توسعة سيستم

از طرفي، . اعتماد و بهنگام در سيستم است عات قابلوجود اطال گيري از سيستم، وابسته به بهره

ها را نيز بايد  هزينه است و فرايند بهنگام سازي داده اعتماد معموالً پر اطالعات قابل يابي به دست

پذير  براي سهولت و امكان)  Remote Sensing(دور  از آوري و علم سنجش فن. مدنظرقرارداد

اطالعات  يابي به دور يا دست از علم و هنر سنجش. گسترش است روز در حال ساختن اين مهم، روزبه

ها و تصاويري را كه از دور با هواپيما يا ماهواره از مناطق  از راه دور، امكان پردازش و تفسير عكس

اعتماد در  اطالعات مناسب و قابل سازد به مي ساخته، ما را قادر شود را فراهم مي مختلف زمين برداشت

نظر  هاي مورد هاي زماني از تغييرات پديده يابيم و در دوره ن و با حداقل هزينه دستترين زما كم

  .روز و بهنگام نماييم يابيم و اطالعات را به آگاهي

  ) سيستم ها(مطالعه سامانه ها 

اصوالً  .ستا) بيني سيستم پيش(ها  حل و تدوين راه) توصيف سيستم(ها  رفتار سيستم

بيني و  بايد وجود داشته باشد، چرا كه مدلي كه براي پيشتضادي ميان اين دو نقش ن

گيرد بايد به توصيف و تشريح سيستم موجود   طراحي سيستم آينده مورد استفاده قرارمي

 هاي توسعة آينده  ساختن طرح امكان بهينه  GISهاي اطالعات مكاني  سيستم. باشدقادر 
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هاي مناسب فراهم  تفاده از مدلهارا باديدگاة توسعةپايدار با اس و مديريت سيستم

  ).Musial  B. Zagajewski; 1999ـE. Wolk(نمايند مي

دسترسي به آمار و اطالعات  نبودها، محدوديت ناشي از  يكي از مشكالت عملي استفاده از مدل

تر  ها به اطالعات زيادي نياز دارند و هرچه مدل به واقعيت نزديك ترين مدل حتي ساده. است

علت نبود دسترسي  ريزي، به بسياري از مطالعات برنامه. گردد تر مي آن به اطالعات افزون شود نياز مي

با . كاهد ريزي  نمي ها در برنامه گردند، اما اين نكته از اهميت مدل مي اطالعات باا شكست مواجه به

ه و ها از منابع اطالعاتي منتشر شد همه در بسياري از موارد، اطالعات مورد نياز مدل اين

گير و پرهزينة اطالعات ا لزامي   آوري دقيق و وقت دسترسي دراختيار نيست و درنتيجه جمع قابل

امكان ريزان  ي به برنامهيهاي اطالعات جغرافيا آوري سنجش از دور و سيستم استفاده از فن.گردد  مي

دنبال ارائة  يري ها، بهها و تصميم گ ريزي در برنامهو اي  هاي پايه فعاليتبسياري از است كه در  داده

ها برآيند كه از   گيري از اين سيستم ها با بهره اي مناسب براي توسعه و ارائة مدل اطالعات پايه

  :) Vivek N Patkar; 2002(توان به موارد زير اشاره نمود  جمله مي آن

  هاي مربوط به وضعيت موجود كاربري اراضي در مناطق شهري و غير شهري   تهية نقشه - 1

 هاي شهري در طول يك زمان معين العة پراكندگي كاربريمط - 2

هاي مختلف براي كمك به درك اثرات خط  هاي اراضي در بخش ارزيابي تبديل كاربري - 3

هاي سرزمين براساس  ها و تجزيه و تحليل قابليت ريزي شده در برنامه هاي دنبال مشي

  محيطي پارامترهاي فيزيكي و زيست

شده در  ارائه هايهاي عمومي در مورد انتخاب پيشنهاد ها و مخالفت ارزيابي توصيه - 4

 ريزي برنامه

يات مناسب از وضعيت سرزمين براي انواع يهاي مختلف با جز ي در مقياسيها انتشار نقشه - 5

 موارد مديريتي و از آنجمله مديريت بحران و سيالب 
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ا با ظرفيت هاي زيست ة براي تطبيق انواع كاربري ههاي  توسع مدلتجربة ارائة  ،از سوي ديگر  

محيطي به منظور كاهش تاثيرات منفي توسعه و مقابله با حوادث و سوانح طبيعي و از آنجمله 

هاي جديد اندك  آوري گيري از فن و بهرهمحيطي  زيست الگوهاي باتوجه به   سيالب ها در منطقه 

ر اين تحقيق عالوه بر د   .است مورد توجه چندان قرار نداشته، ي با اين ديدگاهيها است و مدل

است،  گرفته هاي توسعه  صورت اي كه در خصوص موضوع تعيين الگوها يا مدل مطالعة گسترده

موجود مورد در مديريت سيل با بهره گيري از اين ديدگاهها و تجربيات  RSو   GISكاربرد موثر 

  .توجه قرار گرفته است
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• ����� ه�  

  واره ايسيستم هاي ماه 

با پرتاب ماهواره  1960سنجش از دور كره زمين توسط ماهواره هاي بدون سرنشين در آوريل  

TIROS آغاز شد .TIROS  اولين ماهواره از مجموعه ماهواره هاي مطالعات هواشناسي به شمار

ت از آن زمان تا كنون تعداد بيشمار ديگري از ماهواره ها براي تحقيقات دورسنجي زيس. مي رود

محيطي و پايش هاي محيطي و مديريت بحران  به فضا پرتاب شده اند كه مي توان به ماهواره هاي 

GEOES ،METOSAT سري ماهواره هاي ،LANDSAT ،SPOT ،NOAA ،TERRA ،

IKONOS  وQuickBird چهار ويژگي در مورد تصاوير حاصل شده از ماهواره ها، . اشاره نمود

  :ر تشخيص پديده ها تعيين مي نمايند كه عبارتند ازكاربرد و توانمندي آنها را د

اندازه پيكسلها يا حداقل سطح  – )Spatial Resolution(درت تفكيك مكاني ق -

 )حداقل مساحت قابل تشخيص(ها از زمين  برداشت داده

تعداد باندهاي طيفي برداشت  – )Spectral Resolution(فدرت تفكيك طيفي  -

 .ص رفتار طيفي پديده ها موثر استشده توسط سنجنده كه در تشخي

تعداد گامها يا  – )Radiometric Resolution(قدرت تفكيك راديومتريك  -

) تعداد گامها بين حداقل و حداكثر ميزان ممكن(حالتهاي قابل اندازه گيري براي ثبت 

 ميزان انرژي بازتابي در يك باند طيفي

دوره زماني كه آن نوع  حداقل – )Temporal Resolution(قدرت تفكيك زماني  -

 .تصوير مي تواند از منطقه مورد نظر، مجدداً برداشت گردد

در هر مطالعه، بر حسب كاربرد و ماهيت پديده هاي مورد نظر براي تشخيص و در نهايت مقياس 

به عنوان مثال چنانچه كاربردهاي . مطالعه، تصوير و يا تركيبي از چند نوع تصوير انتخاب مي گردد

متر و  1100با فدرت تفكيك مكاني  NOAAي مدنظر باشد، مي توان از تصاوير سنجنده هواشناس
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متر و  500متر،  1000با قدرتهاي تفكيك مكاني  TERRAاز ماهواره  MODISيا سنجنده 

 LANDSATدر زمينه كاربردهاي محيطي و منابع طبيعي، ماهواره هاي . متر، استفاده نمود 250

 4متر و با  23با قدرت تفكيك مكاني  IRSباند طيفي،  7متر و با  30با قدرت تفكيك مكاني 

باند  3متر و داراي  15با قدرت تفكيك مكاني  TERRAاز ماهواره  ASTERباندطيفي، سنجنده 

. باند طيفي، تصاوير مناسبي هستند 3متر و  10با قدرت تفكيك مكاني  SPOTطيفي و ماهواره 

بر باندهاي طيفي كه با آن ها مي توان رفتار طيفي پديده ها را برخي از اين ماهواره ها، عالوه 

با قدرت تفكيك ) Pancromatic(مطالعه كرد، داراي يك تصوير سياه و سفيد يا پانكروماتيك 

با توجه به كاربرد فراوان داده هاي رقومي ماهواره اي در مسائل تفسير و . مكاني باالتر نيز مي باشند

براي انواع كاربردها و از آن جمله  GISردشان در سامانه هاي اطالعات مكاني تهيه نقشه و نيز كارب

كاربرد موثر اين داده ها در مديريت بحران و مديريت سيل در مناطق مختلف جهان و تاثير عميق 

آن ها در شناخت و ارزيابي نغييرات فيزيكي سطح زمين و بخصوص تغييرات مرتبط با موضوع سيل 

جاري بين المللي، الزم است اين داده ها را شناخت و در مورد عملياتي كه در سطح تحقيقات 

درمسير تجزيه و تحليل وتفسير رقومي اطالعات ماهواره اي به انجام مي رسد اطالعات الزم را ارائه 

نمود و براساس آن بتوان در مسير آناليز و تجزيه و تحليل مكاني مرتبط با مديريت سيل از آن موارد 

معموال در منابع معتبر اين فرآيند در سه مرحله بررسي هاي اوليه و طبقه بندي و . گرفتبهره 

  :تجزيه و تحليل خالصه شده است

                                           (pre-processing)   مطالعه داده ها و آماده سازي آن ها  −

                       

                                                        (Data classification)    طبقه بندي داده ها  −

                                                                                   

           (post-processing)                                   تجزيه و تحليل و پردازش داده ها  - 
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به دليل توسعه روز افزون سامانه هاي اطالعات مكاني و سيستم هاي سنجش از دور و كاربردهاي 

موثرشان در موضوعات متفاوت و موثر مديريتي منابع و محيط زيست و با توجه به بهره گيري از 

جهيزات مورد استفاده و نيز نرم افزار هاي خاص پردازش اطالعات ماهواره اي دستگاه ها و    ت

تصاويرو اطالعات  و به دليل اينكه به طور مداوم شاهد تحوالت اساسي در اين حوزه ها هستيم 

تجزيه و تحليل داده هاي ماهواره اي از اهميت بسيار باالئي برخوردار است و به كارگيري نتايج 

يستم هاي سنجش از دور در سامانه هاي اطالعات مكاني بر تحليل ها و تفسيرها و خروجي هاي س

  .اهميت روز افزون آن ها در اين حوزه افزوده است

علم سنجش از دور با توسعه روش ها و الگوريتم هاي ويژه در كاربردهاي گوناگون، هر روزه در حال 

اري از مطالعات بر پايه بسي. پيشرفت بوده و ابزار مناسبي را براي اجراي مطالعات فراهم آورده است

از كاربردهاي سنجش از دور مي توان به . استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور اجرا مي گردد

، تهيه نقشه كاربري . ..) آلودگي، كميت، رطوبت، مطالعات برف و(كاربرد در هواشناسي، منابع آب 

ارامترهاي كيفي و كمي پوشش اراضي، ارزيابي روند تغييرات در پديده هاي مختلف، اندازه گيري پ

گياهي و بررسي اين تحليل ها در كاربردهاي موثر مديريت بحران مانند مديريت سيل اشاره نمود 

كه البته اين بخش از كاربردهاي موثر تكنولوژي سنجش از دور در كشور ما بايد بيش از گذشته 

برد تكنولوژي سنجش از دور و مورد بهره برداري قرار گيرد كه البته در اين تحقيق با هدف كار

GIS  در مديريت سيل استان گلستان امي مي رود بتوان دستاوردهاي ارزنده اي براي استفاده

  .موثرتر اين سيستم ها در ساير نقاط داشت

 ايي بايد گفت بريهاي اطالعات جغرافيا دور و سيستم از نقش سنجشبارة ط كنوني دريدر شرا

الزم است هاي موجود توسعه  روشن از استراتژي ياي توسعةپايدار دركه مند نمودن استراتژي قاعده

آوري  ضروري است و فن نياز عنوان پيش محيطي نيز به هاي پايدار زيست مسائل و گزينه و حل 

زيست در  دور و منابع طبيعي و محيط از ويژه تكنولوژي مشاهدات زميني شامل سنجش  به ،ييفضا

  ).  (D.P.Rao & S.K.Subramanianمورد نياز است زمينهاين 
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سپس مانند . شوند مي موجود در ماهواره تهيههاي  نجندهوسيلة س اي به اكنون تصاوير ماهواره

شوند تا تصاوير مورد لزوم  را توليد كنند  رايانه پردازش مي اهاي الكترونيك، ب اي از سيگنال مجموعه

  .بخش هاي مختلف قرار گيرند و با ارسال به زمين در اختيار استفاده كنندگان در

هاي  شناسي و پايش در مطالعات زمين  بسيار مهم يدور نقش از امروزه تكنولوژي سنجش

 Tan(هاي زيرزميني و مديريت سوانح طبيعي برعهده دارد محيطي و  اكتشاف منابع آب زيست

Yongjie; 1999, CNAGG (هاي  ، سيستمRS سازي در هاي مدل و نيز تكنيكGIS براي 

وتحليل و ارزيابي رفتارهاي پديده ها و تعيين تمايالت شهرسازي و تاثيراتشان بر  تجزيه

منظور مديريت بهتر و توسعة پايدار  گيران به ريزان و تصميم موثر براي برنامه يزيست، ابزار محيط

و  (Landsat)ها مانند لندست  برخي از ماهواره ).(N.Islam Khan; 1999گردد محسوب مي

كنند كه در يك دورة زماني پوششي متناوب از هر ناحيه  اين شيوه عمل مي به (SPOT) اسپات

طيف  هاي مختلف ها تشعشعات زمين را در قسمت اي روي اين ماهوارهه ندهسنج. دهند ارائه مي

چشم انسان منحصر   اهاي قابل مشاهده ب يابند و عملكردشان فقط به بخش الكترومغناطيسي بازمي

  .شود نمي

صورت رقومي موجوداند،  اوالً، تصاوير به. دارد GISازدور، مزاياي بسياري نيز براي  هاي سنجش ادهد

ولي براي اطمينان از درستي تلفيق به رايانه با  .شناسايي قابل انجام استبنابراين انتقال به رايانة 

يك، تغيير شكل ها، تنظيم قدرت تفك براي كاهش حجم داده. ها به پردازش نياز است ساير داده

  .شود هاي الزم استفاده مي ها از پردازش پيكسل، يا تغيير در سيستم تصوير داده

  طبقه بندي اطالعات

با توجه به تهيه داده ها در باندهاي طيفي متفاوت و به دليل موضوعات تكنولوژي سنجش از دور كه 

و طبقات مشخص به عنوان در گروه ها   قراردادن آ ن ها شناسايي وتفكيك پديده هاي زميني و

يكي از نتايج مورد استفاده آن محسوب مي گردد طبقه بندي تصاوير ماهواره اي رامي توان به 

تهيه ي نقشه هاي مختلف نيز . عنوان مهمترين بخش تفسير اطالعات ماهواره اي در نظر داشت
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ابط رياضي و اماري خود نوعي طبقه بندي اطالعات در حد توان چشم انسان و بدون دخالت دادن رو

ات مربوطه بو فقط  براساس استفاده از تفاوت تن هاي تصاوير است اما زماني كه هدف از محاس

دريافت روابط پديده هاي زميني  با بهره گيري از خصوصيات طيفي باند هاي مختلف مورد استفاده 

مي با موضوع كاربرد اين در سنجش از دور و استفاده از روابط رياضي و آماري باشد بايد به طور عل

  .گونه داده ها مواجه شد

جمله  يافت كه از آن توان دست هاي باارزش مي هدفبسياري  اي به اصوالً در پردازش تصاوير ماهواره 

و  )Visualizing( منطقه كردن كل ، مجسم )Measuring( گيري و سنجش در منطقه به اندازه

و پايش ) Modeling( فضاي موجود سازي و مدل )(Identifyingشناسايي منطقه 

)Monitoring (توان اشاره نمود مي.  

هاي توسعه و  ريزي توان در برنامه ي بسيار مناسب برخوردارند كه مييها اي از ويژگي هاي ماهواره داده

ها، تكراري بودن  از امتيازات اين داده. دادمطالعات بحران و سوانح طبيعي آن ها را مورداستفاده قرار 

هاي  كه موضوع بررسي تغييرات پديده استهاي مكرر از مناطق مختلف  العات و تصويربردارياط

  .مي سازدها در طول زمان را ممكن  مختلف زميني و كنترل آن

هاي مهمي چون تغيير فيزيكي و بيولوژيكي جنگل ها و پوشش  در زمينة تعيين تغييرات كاربري

عتقاد بر تاثير انكارناپذير تخريب جنگل ها بر افزايش هاي جنگلي در استان گلستان كه بسياري ا

خطرپذيري سيل در استان دارند و نيز تغييرات در كاربري هاي ديگر مانند فضاهاي سبز عمومي و 

هاي زراعي و  غيرعمومي و فضاهاي مسكوني و غيرمسكوني و تغييرات در شرائط توپوگرافي و زمين

زيست تاثيرگذارند، با استخراج  كه در روند وضعيت محيط هاي سطحي هاي باز و آب باغات و زمين

هاي  اي، اين تغييرات  مهم در استان گلستان، بين سال هاي ماهواره و اطالعات از داده گونه آمار اين

بررسي و نتايج استخراج و حاصل، ارائه خواهد شد و تركيب نتايج فوق با مدل هاي  2007تا  1996

اين امكان را فراهم خواهد ساخت كه بتوان  GISآناليزهاي مكاني در توليد شده زيست محيطي و 

هاي  كار استخراج سطح كاربري .در مورد برنامه ريزي هاي توسعه آتي در مناطق تصميم گيري نمود
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ها در  اين سال اي در دسترس مربوط به به اطالعات ماهواره عملكردهاي مهم، كه باتوجه هر يك از

  . است ، طي مراحل فني كار ارائه شدهاند بودهمنطقه موثرمحيطي  تعامالت زيست

اي و استخراج اطالعات مورد نياز،  هاي ماهواره در اينجا براي توصيف مراحل انجام كار پردازش داده

  .گردد ها توصيف مي اي از مراحل انجام كار، چگونگي پردازش داده شده با ارائة مدل ساده

  

  به منظور بهره گيري در برآورد تغييرات RSو  GISمراحل استفاده از  –  10شكل 

  سنجش از دور

عمل بازيابي، شناسايي و تشخيص عوارض از فاصله دور، علم و هنر سنجش از دور يا دوركاوي 

ناميده مي شود كه شامل اندازه گيري و ثبت انرژي بازتابي يا منتشر شده الكترومغناطسي از سطح 

نصب شده بر روي هواپيما و يا ماهواره ) Sensor(ر توسط سنجنده زمين از يك نقطه مناسب باالت
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سنجنده ها بر . و ربط دادن اندازه هاي بدست آمده به ماهيت و پراكندگي مواد سطح زمين است

) Passive(و سنجنده هاي غير فعال ) Active(اساس منبع انرژي به دو گروه سنجنده هاي فعال 

ال خود داراي مولد انرژي الكترومغناطسي هستند كه آين انرژي سنجنده هاي فع. تقسيم مي گردند

از سمت منبع توليد به سمت پديده ها ارسال شده و بازتاب آن جمع آوري مي گردد كه بر حسب 

سنجنده هاي غير فعال انرژي منعكس شده از پديده . ها مي شود ماهيت آن، پديده تشخيص داده

غناطيسي خورشيد به آنها تابيده شده است را جمع آوري مي هاي سطح زمين را كه انرژي الكتروم

  .كنند

اساس توسعه علم سنجش از دور و تشخيص پديده ها در آن، رفنار پديده ها در مقابل طيف 

اين انرژي تابشي كه از خورشيد به صورت امواج و با سرعتي ثابت انتشار . الكترومغناطيس مي باشد

وسط مولد مي تواند توليد گردد، داراي طول موجهاي مختلف از مي يابد و در سيستم هاي فعال ت

هر پديده در مقابل طيف . آنگستروم تا چند صد متر به شكل طيفي پيوسته مي باشند 03/0

الكترومغناطيس كه به آن مي رسد، رفتار متفاوتي نشان مي دهد، بخشي را جذب، بخشي پراكنده و 

س، تكنولوژي سنجش از دور با اندازه گيري ميزان بازتاب بر همين اسا. بخشي را منعكس مي نمايد

طيفي در هر بخش طيف الكترومغناطيسي به شكل مجزا، امكان بررسي رفتار طيفي پديده ها را 

با آگاهي از رفتار طيفي امروزه، . فراهم آورده و همين معيار تفكيك و تشخيص پديده ها مي گردد

اندازه گيري هاي ( ا ايجاد رابطه بين باندهاي مختلف تصويريپديده هاي مختلف قادر خواهيم بود ب

اطالعات مفيدي از پارامترهاي محيطي كسب  )انجام شده در هر بخش از طيف الكترومغناطيس

رطوبت ، درجه حرارت و ميزان روشنايي از جمله پارامترهاي مؤثر در محيط  پوشش گياهي ،. نمائيم

وژي سنجش از دور قابل دستيابي است و بدين منظور اكولوژيك مي باشد كه بوسيلة تكنول

  .شاخصهاي مختلفي طراحي شده اند
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  زيست  هاي محيط در مقابله با بحران GISو  RSآخرين تحوالت در دنياي

د، اما نهواپيما برادران رايت از سطح زمين برداشترا با اولين عكس هوايي ، حدود يك قرن پيش    

آوري و استفاده از اطالعات زميني و  ون استفاده از هوا و فضا براي جمعسرعت در عرصة فن انسان به

ازدور معروف است،  آوري سنجش ها، كه به فن بررسي و شناسايي منابع بدون تماس فيزيكي با آن

  .پيشرفت نمود

هاي مورد استفاده چنان  خصوص با استفاده از كامپيوتر و تحليل ازدور امروزه به بايد گفت سنجش

يتي پيدا كرده كه باعث بروز انقالبي در ارزيابي سرزمين شده و تحوالتي اساسي و شگرف را وضع

دهندة رشد بسيار سريع و  هاي اخير نشان سال. زيست قرار داده است ريزان محيط پيش روي برنامه

و ارزيابي مخاطرات در  كه هايي  ماهواره. بوده استهاي مشاهدات زميني  شگرف در توسعة ماهواره

  .   (OhioEPA;2002) اند قابل استفادهمحيطي  هاي زيست پايش

توان با اين روش  زنند تغييرات موقتي روي زمين را نيز مي ها زمين را دورمي كه ماهواره دليل آن به

خصوص تغييرات شهري بسيار اهميت  خوبي دنبال كرد و اين امر مسلماً در كنترل تغيييرات و به به

هاي نفتي و  رشد و كنترل محصوالت كشاورزي و تغييرات اقليم و آلودگيمورد چنين در  هم. دارد

زيست و منابع طبيعي از اين راه  ها و درياها و مطالعات محيط هاي سطح آب خصوص آلودگي به

  .گيرد گيران قرار مي ريزان و تصميم بس ارزشمند در اختيار برنامه ياطالعات

در كنار كاربرد  RSوGISهاي  گيري از سيستم اي بهرهه هاي اخير روشن شده كه روش در سال

سازي توسعة شهري در  تازه در نظريات مدل يهاي رقومي جديد، قادر به بخشيدن حيات موثر داده

  ). D.P. Rao & S.K. Subramanian;1999(آيد شمار مي ريزي به هاي برنامه مشي خط

اين معني است كه ما نه تنها براي  رفع  ان بهپايدار منابع در دسترس انس واقعيت اين است كه توسعة

نحوي عمل كنيم كه براي فرزندانمان و  باشيم، بلكه  به داشتهمنابع كافي هاي خود  همة نيازمندي

 & D.P.Rao(عنوان ميراث طبيعي و اكولوژيك باقي بگذاريم فرزندانِ فرزندانمان منابع كافي به

S.K.SUBRAMANIAN;1999 .(  
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عنوان پل ارتباطي و  ها را به تواند اين سيستم مي RSوGIS هاي ي امروز سيستمها تجسم قابليت

گيران مطرح سازد و  ريزان و تصميم نقطة اتصال فاصلة تكنولوژيك و فني ميان تصميمات و برنامه

ها براي دستيابي به  هاي آتي و مديريت سيستم سازي توسعه توان براي بهينه ها را مي اين سيستم

هاي اطالعات  سيستم).  N.Islam Khan;1999(داد دار شهري مورد استفاده قرارپاي توسعة

آوري را  نحوي كه اين فن اند به جغرافيايي نيز امروزه در سطح وسيعي پيشرفت و توسعه يافته

هاي توسعة پايدار، در همة سطوح  ريزي توان در كلية تحقيقات علمي و مديريت منابع و برنامه مي

  ).U.S Geological Survey; 2002(قرار داد مورد استفاده 

تعيين انواع استفاده از پوشش سطح زمين و نوع استفادة انسان از سرزمين  يا نحوة استفاده از 

بيني  عنوان پاية مطالعات توسعه از سرزمين و شناخت گذشته و حال سرزمين براي پيش اراضي به

گيري از  مهم با بهترين كارآيي در تحقيقات و بهره اين. بسيار باال برخوردار است يآينده از اهميت

  .است پذير شده ازدور امكان هاي سنجش سيستم

يافتگي شديد  خصوص در مناطقي كه قبالً توسعه هاي توسعة شهري، به ريزي اصوال در برنامه

يين برند، مطالعات مربوط به گذشتة سرزمين براي تع اند و از شرايط نامناسب زيستي رنج مي داشته

هاي توسعه  در مورد برنامه ريزيبنابراين هاي توسعه آتي از جايگاهي باال برخوردار است  خط مشي

هاي  شهري مطالعات گذشته سرزمين و روند تغييرات و نيز لزوم مالحظة اين مطالعات در مدل

گرفته  براي مثال، در مطالعات انجام. گردد محيطي توسعه، از مسائل حائز اهميت محسوب مي زيست

اي  هاي ماهواره هاي مهم شهري طي دو دهه، با استفاده از داده در اين كتاب، تغييرات كاربري

بديهي است . تهران تعيين شده است غرب ها در شمال دست آمده و روند تغييرات در مورد كاربري به

اين شهر و روند  ريزان براي مطالعة سير تغييرات در اي در اختيار برنامه اين روش، اطالعات ارزنده

ها و  ي منطقه و تركيب كاربرييچنين براي شناسا هم. دهد ها در اختيار قرار مي جايگزيني كاربري

اي  زيست طبيعي در مقياس كالن، استفاده از تصوير ماهواره نحوة ارتباط سيماي شهر با محيط

و درك صحيح از بدون شناخت . بسيار حائز اهميت است كه در اين كتاب مورد توجه بوده است
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ريزي صحيح وجود نخواهد  ط گذشته و فعلي و روند تغييرات، امكان برنامهيزيست و شرا محيط

ي چون مطالعه و يها هاي مورد نياز كاربري اراضي شهري و پروژه امروزه تهية كلية نقشه. داشت

براي مناطق هاي اقتصادي متناسب آن در آينده و ارائة الگوهاي مناسب  بررسي جمعيت و فعاليت

كارگيري عناصر اساسي  ونقل و اختصاص امكانات عمومي و نيز به شهري و شالوده و زيربناي حمل

 Vivek N(آيد   شمار مي به RSو  GISهاي  هاي سيستم ريزي شهري از توانمندي فرآيند برنامه

Patkar ; 2002 ( 

  يدار پا سوي توسعة اي، راهي به كاربرد سنجش از دور و تصاوير ماهواره

سازي  آوري و ذخيره عبارت است از جمع و  با اختراع دوربين آغاز شد 1839سنجش از دور، از سال 

زمان  سنجش از دور محيطي هم. و استخراج اطالعات در بارة يك موضوع بدون تماس فيزيكي با آن

نظامي و اهداف هاي  ي موقعيتيمنظور شناسا هو بعدها هواپيما ب ي از بالنيهاي هوا با استفاده عكس

  ).Peterson,A, 2002(و توسعه يافتشد استراتژيك آغاز

 ايي بايد گفت بريهاي اطالعات جغرافيا نقش سنجش از دور و سيستمباره ط كنوني دريدر شرا

الزم است هاي موجود توسعه  روشن از استراتژي يهاي توسعةپايدار درك مند نمودن استراتژي قاعده

آوري  ضروري است و فن عنوان پيش نياز محيطي نيز به پايدار زيست هاي مسائل و گزينه و حل 

زيست در   ويژه تكنولوژي مشاهدات زميني شامل سنجش از دور منابع طبيعي و محيط  به ،ييفضا

اكنون تصاوير ). D.P.Rao & S.K.Subramanian,NPSA,1999(مورد نياز است زمينهاين 

اي از  سپس مانند مجموعه. شوند در ماهواره تهيه مي موجودهاي  نجندهوسيله س اي به ماهواره

شوند تا تصوير را توليد كنند و به زمين فرستاده  رايانه پردازش مي اهاي الكترونيك، كه ب سيگنال

رقومي  ةگون ،كه هر شيوه  گيرند هاي مختلف مورد  پردازش قرار مي ها به شيوه اين داده. شوند مي

 .دهد متفاوتي از تصوير  مي
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هاي  شناسي و پايش در مطالعات زمين  بسيار مهم يامروزه تكنولوژي سنجش از دور نقش

 Tan Yongjie,1999, CNAGG(هاي زيرزميني برعهده دارد محيطي اكتشاف منابع آب زيست

وتحليل و ارزيابي رفتارهاي  براي تجزيه GISسازي در  هاي مدل و نيز تكنيك RSهاي  ، سيستم)

ريزان و  موثر براي برنامه يزيست ، ابزار ت شهرسازي و تاثيراتشان بر محيطشهري و تعيين تمايال

 ,N.Islam Khanگردد منظور مديريت بهتر و توسعة پايدار شهر محسوب مي گيران به تصميم

به اين شيوه عمل  (SPOT)و اسپات  (Landsat)ها مانند لندست  برخي از ماهواره ).(1999

  .دهند ي پوششي متناوب از هر ناحيه ارائه ميكنند كه در يك دوره زمان مي

طيف الكترومغناطيسي  هاي مختلف ها تشعشعات زمين را در قسمت اي روي اين ماهوارهه ندهسنج

  .شود چشم انسان منحصر نمي  اهاي قابل مشاهده ب يابند و عملكردشان فقط به بخش بازمي

ن رطوبت در يك مزرعه، يا بررسي تغييرات اند از تغييرات نامحسوسي در ميزا ها عبارت برخي از آن

هاي مربوط به روند تغييرات سطح  پوشش سطح زمين كه در موضوع توسعة شهري و بررسي

 .است مورد استفاده قرار گرفته كتابهاي مورد استفاده اراضي در شمال غرب تهران در اين  كاربري

نظامي، و  ،عمراني، صنعتي ،جاريت ،توسط مراكز دولتي وسيع يدر سطح لندستهاي  دادهامروزه 

مراكز، براي پشتيباني پوشش وسيع از   گيرد و اين آموزشي در سطح جهان مورد استفاده قرار مي

داري و  چون مطالعات تغييرات جهاني و كشاورزي و جنگلهمها  گونه داده كاربردهاي اين

ها  اين دادهاز وط به منابع آب شناسي و مديريت منابع و جغرافيا و توليدنقشه و مطالعات مرب زمين

اندازه  لندست با TMسنجنده از  حاصلتصاوير  ).USGS;2001,USA(كردنداستفاده 

تواند   طور منفرد مناسب نيست، ولي مي ها به متر، براي ارائه خانه 30متر در  30ي به ابعاد يها پيكسل

هاي  ها در دوره ه تغييرات كاربريدست دهد و در مطالع خوبي به هاي شهري را به الگوي كاربرد زمين

  ). ,Lan Heywood,Steve Carver ;1999(دگير زماني مختلف نيز مورد استفاده قرار

صورت رقومي  اوالً، تصاوير به. دارد GISشده از دور، مزاياي بسياري نيز براي  هاي سنجش داده

براي اطمينان از درستي تلفيق به  ولي .شناسايي قابل انجام استموجوداند، بنابراين انتقال به رايانه 
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ها، تنظيم قدرت تفكيك، تغيير  براي كاهش حجم داده. ها به پردازش نياز است رايانه با ساير داده

  .شود هاي الزم استفاده مي ها از پردازش شكل پيكسل، يا تغيير در سيستم تصوير داده

ها، جهت  آوري داده اوت براي جمعمتفهاي  موج طولتوان تصاوير را پردازش كرد يا از  ثانيا مي

  .عوارض ويژه، مانند آب يا پوشش گياهي استفاده كرد

  هاي هوايي  عكس

اين شيوه عبارت است از اخذ تصاوير . آيد شمار مي ازدور به برداري هوايي، اولين شيوه سنجش عكس

براي تحقيق و ي يهاي هوا عكس .از جايگاهي باالي سطح زمين با يا بدون تماس با شيء مورد نظر

توان به  ها را مي شوند، اين عكس مي واقع  استفادهمورد ي و نيز ارائه و توليد نقشه يبررسي و شناسا

ه هاي رقومي يا كاغذي  يا ب هاي مختلفي چون شكل حالت سياه و سفيد  يا رنگي  يا به صورت

  ). (Nathan Miller .2002هاي مثبت و منفي تهيه كرد صورت فيلم

گيرد، يك عكس  ها را فرامي اي از داده نقشه، كه مدلي از سطح زمين است و فقط گزيدهبرخالف  

اي خاص در زمان، به اين ترتيب توده اي از داده ها را شامل  هوايي تصويري است از زمين در لحظه

عنوان  به GISتوان در  هاي هوايي را مي عكس. تعيين اطالعات،  مستلزم تفسير است براياست كه 

همچنين، كاربر . اي و ابزاري براي تفسير باشد كار برد تا  بافتي داده ها به براي سايرداده  زمينه پس

هاي منظر از  تواند اطالعاتي درباره كاربرد زمين، گونه گياهي، سطوح رطوبت يا دما با ساير جنبه مي

تفسير متوالي ا ب .ويژه براي كنترل تغييرات مناسب اند هاي هوايي به عكس. عكس انتزاع كند

، كه موجب تغيير در منظر راهاي بزرگ  توان زمان حوادثي مانند طغيان ي مييهاي هوا عكس

 ). Ian Heywood, Sarah Cornelius and Steve Carver, 1999(، تعيين كردشوند مي

. دهند ي با مرجع مكاني ارائه نمييها كه دادهاين است هاي هوايي  هاي عكس يكي از ويژگي 

به عوارض يا رقومي هاي كاغذي  وسيلة ارجاع به ساير منابع مانند نقشه گذاري مكاني، بايد به عمرج

عكس هاي رنگي ومادون هاي هوايي سياه و سفيد ساده،  انواع متعددي از عكس. تصوير افزوده شود

  . گيرند براي گستره اي وسيع از كاربردها مورد استفاده قرار مي قرمز 
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براي نمونه، . آيند ميشماربه GISكاربردهاي هاي چند منظوره در  منبع داده ايي يكهو هاي عكس

شان فراهم كنند تا بر تغييرات حاصل  طي توسعه  هوايي از ناحيه يتوانند پوشش  ن محلي ميمسئوال

  ).Steve Carver & Lan Heywood,1999(سازي نظارت داشته باشند ساختمان

ها درباره زهكشي يا شرايط گياهي در مزارع يا قطعه  ارائة دادهها براي  هاي بزرگ، عكس در مقياس 

  .اند هاي توپوگرافي رايج قابل دستيابي روند كه از طريق نقشه كار مي هايي به زمين

  و كاربردها ژئوماتيك

 از استفادهو  مديريت ،ارائه ،وتحليل، تفسير، توزيع آوري، تجزيه جمعژئوماتيك، دانش و فن   

 توانند  كه مي شود شامل مي ي راابه وسيع از تكنولوژي اي  هژئوماتيك دامن .فيايي استجغرا اطالعات

 فهم از دنياي فيزيكي  قابل يتصوير ارائهبراي  شوند ني مشتركايك سيستم مرجع مكايجاد  موجب

 ,Ministry of Natural Resourcesدگير در برمينيز  ما در آن را  هجايگا كه

Canada;1999)(.  

  :تكنولوژي شامل رشته هاي زير است ينا

  )GIS (هاي اطالعات جغرافيائي سيستم  -

  )Geodesy( ژئودزي  -

 (Photogrammetry & Remote Sensing)ازدور سنجش فتوگرامتري و  -

  )Cartography & Digital Mapping(رقومي ه نقش ة تهي و كارتوگرافي  -

 Cadastral Surveying)(كاداستر   -

هاي  ي و نيز كاربرد ماهوارهٌ   لحاظ كم بسيار سريع از يرشد  هاي اخير طي سالرسد كه  نظر مي به

محيطي   هاي زيست كه قادربه ارزيابي خطرات و پايشحاصل آمده است  مشاهدات زميني

  ). Vooged H.; 1983(هستند

ها در سطح  ه آنتوان براي مشاهدات مناطق وسيعي كه دسترسي ب ميرا ها  تصاوير حاصل از ماهواره 

 كار پايش تغييرات در توزيع منابع طبيعي در سرزمين بهبراي زمين دشوار است و نيز 
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هاي مديريت  كه اين ابعاد از ژئوماتيك حوزه).  S.J.Connor ,M.C Thomson ,S.;2002(ردب

ماتيك هاي مختلف ژئو منظور تشريح كاربردهاي گرايش   به. است زيست را تحت تاثير قرارداده محيط

دار در سطح كشورهاي پيشرفته در  دامنه يهاي توسعة شهري، در حال حاضر تحقيقات ريزي در برنامه

خصوص در تحليل  هب RSو  GISاز نتايج كاربردهاي   اي گسترده مجموعه. حال انجام و اجراست

 معرفيكتاب ن اين حوزه، در حال انجام است كه در اين اتوسط متخصص زيست، هاي محيط مدل

هاي  گيري از مدل هاي توسعة شهري با بهره مدل ه، كه ارائكتاببا توجه به موضوع . خواهند شد

، بديهي است كه از مجموع فرآيندهاي است RS و GISهاي  محيطي و استفاده از تكنولوژي زيست

تحليل  هها در حوز ژئوماتيك، تاكيد و روند تحقيق در اين بخش در راستاي معرفي اين روش

 RSو GIS هاي  كاربرد يكپارچه روش. محيطي خواهد بود اي شهري و مطالعات زيسته مدل

هاي  هاي جديد براي مدل تواند در ارائه خط مشي هاي جديد رقومي، مي عالوه كاربرد موثر داده هب

 ريزي تلقي گردد هاي برنامه مشي توجه در خط  قابل يشهري بسيار موثر باشد و همچنين پيشرفت

)Paul Loungly,2000 .(  

هاي متوالي  در زمان  ييريزي و مديريت فضاهاي شهري نيازمند اطالعات دقيق فضا امروزه برنامه  

ريزان و  پايش اين تغييرات، براي برنامه. هاي اراضي شهري است مختلف از طرح تغييرات كاربري

يرات رخ داده نمايان گيران اطالعات مورد نياز را در باره وضعيت فعلي توسعه و طبيعت تغي تصميم

هاي پوشش  ابزار اساسي براي تجزيه و تحليل كلي اين تغييرات  و داده   GIS و RS سازد و  مي

  ). R.KNigam ,2001(كند  سطح زمين و تغييرات مورد نياز را فراهم مي

 هاي كاربري اراضي و منظور تهية نقشهبه ي يكاربرد سنجش از دور و سيستم هاي اطالعات جغرافيا

هاي زماني مختلف و نيز  ها طي دوره پوشش هاي سرزمين و بررسي تغييرات و روند تغييرات كاربري

هاي توسعة شهري، از مسائل مطرح و مهم روز كشورهاي مختلفي است كه در راستاي  ساخت مدل

 .دارند توسعة پايدار گام برمي
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ريزي  ارزيابي و برنامهي و تجزيه و تحليل منابع و يهاي ژئوماتيك در شناسا نقش گرايش

  توسعه  

ي منابع را گام اول در ارزيابي از منابع يوتحليل سيستمي، شناسا هاي  مبتني بر تجزيه نظريه   

كه منابع منطقه شناسائي نشوند و بعبارتي  داند، در صورتي ريزي مي منظور برنامه سرزمين به

ي يهاي شناسا روش. پذير نخواهد بود ا امكانه پارامترهاي مربوط به سرزمين تعيين نشوند، ارزيابي آن

شده  هاي انجام و سرمايه گذاري فن آوريو با توجه به پيشرفت   منابع در طول زمان ثابت نبوده

هاي اخير، تحوالت بسيار  خصوص در دهه ها صورت گرفته است، به توجه در آن هاي قابل پيشرفت

بندي  توان در چهار دسته طبقه ابع را ميي منيهاي شناسا كلي روش طوره ب. است شگرف بوده

  :)  Howard.J.A. and Mitchell.C.V.1985(نمود

  برداري ـ آماربرداري و نمونه1

  هاي توپوگرافي اي و نقشه ي و ماهوارهيهاي هوا ـ تفسير عكس2

  هاي توپوگرافي با كاربردهاي كامپيوتري اي و نقشه ي و ماهوارهيهاي هوا ـ تفسير اتوماتيك عكس3

 )GIS( هاي اطالعات جغرافيايي ـ سيستم4

رشد مراحل و پيشرفت در  دهند اما با ي منابع را نمايش مييهاي فوق، سير تكامل شناسا روش

ي منابع در يكه تنها موضوع شناسا طوري هاي شكل گرفته، پيشرفت نموده، به قابليت ها روش

آوري، بلكه  نه تنها در جمع GISاي است كه  گونه هها ب هاي بعدي مطرح نبوده و پيشرفت روش

  .است ريزي منابع سرزمين قابليت استفاده يافته وتحليل و جمع بندي و ارزيابي و برنامه تجزيه

. هاست كه در بردارنده كميت موجودي ،هاي بعدي برداري يعني گردآوري اطالعات براي استفاده آمار

پنجاه سال  طياز موجودي منابع طبيعي  اطالعات هتهي هدر كشور ما با روش آماربرداري در زمين

كه روشي است بر (برداري  هاي بزرگي برداشته شده است و بعد با استفاده از نمونه گذشته قدم

تر اقدام شده  تر و دقيق براي كسب اطالعات افزون )اساس تجربيات گذشته حاصل از كار آماربرداري

  ).1374مخدوم،(است



                    ���ز���� ���� ��دار
                 GIS	�و� ���� 

 

٧٤ 

بسيار زياد  يهاي اخير، رشد اي در دهه ي و ماهوارهيهاي هوا عكسدر عين حال، استفاده از تفسير 

صورت گسترده در  ي، بهيهاي هوا خصوص، بعد از جنگ دوم جهاني استفاده از عكس به يافته است،

از مطالعات مورد نياز   اي، بخشي عمده استفاده از تصاوير ماهواره 70كشورهاي مختلف، و نيز از دهة 

  .ي از وضعيت منابع پوشش داده استيراي شناساكشورهاي مختلف را ب

هاي توپوگرافي، از جمله  اي و نيز نقشه ي وتصاوير ماهوارهيهاي هوا امروزه نيز استفاده از تفسير عكس

ريزان توسعه در كشورهاي  وسيع مورد استفاده ارزيابان و برنامه يي هستند كه در سطحيها روش

ي نيز توام شوند ينوع عمليات با مشاهدات و عمليات صحرا كه اين مختلف قرار دارند و در صورتي

  .دهند خوبي نمايش ميه وضعيت و چگونگي منابع در منطقه را ب

و  RSو تكنولوژي  هاي اطالعات جغرافيايي رشد سيستمويژه  هاطالعات و ب آوري فناما با پيشرفت 

ريزي رشد و توسعه و  بع و برنامهمنظور استفاده از منا هآوري اطالعات ب نياز شديد جوامع به جمع

وتحليل منابع و طراحي و  هاي آمايش شهري و نيز تجزيه زيست و نگرش  حفاظت از محيط

ريزي براي رفع نيازهاي جامعه در راه رسيدن به توسعة پايدار، باعث سرعت بخشيدن به  برنامه

آوري و  كه جمع ر حاليد. ها در كشورهاي مختلف گرديد ها و افزايش كاربرد سيستم پيشرفت آن

گيري بسيار پرهزينه و مستلزم  پردازش و ذخيره و نمايش اطالعات در سطح شهرها براي تصميم

براي ايجاد سيستم  GISهدف مديران و كارشناسان در جهت توسعة  صرف وقت فراوان بود،

كنترل  صحيح و هدفدار و تشخيص و ةريزي شهري و استفاد منظور مديريت و برنامه مناسبي به

هاي بسياري نيز برخوردار بوده  تغييرات استفاده از سرزمين بوده ، كه البته از توفيق و پيشرفت

  .است

ي منابع و تجزيه و تحليل و ارزيابي منابع و نقش ژئوماتيك در يهاي شناسا در حوزه مربوط به روش

عنوان يكي از  هب GISكه استفاده از  چند محور اساسي قابل تامل است، اول آن ،زيست محيط

كه در  دوم آن وي منابع و تا مرحلة ارزيابي منابع مطرح است يهاي شناسا ترين روش مناسب

  .زيست و نگرش سيستمي، اين فرآيند الزمة توسعة پايدار است ريزي محيط برنامه
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ت هاي مديري با نگرش ذكرشده در بسياري از بخش GISهاي اخير، در ايران نيز استفاده از  در سال

ريزي  هاي برنامه هاي موثر در زمينه عنوان يكي از سيستم است و به  شهري مورد استفاده بوده

است، ولي  ي و طراحي شهري مورد استفاده قرار گرفتهيهاي اجرا شهري، تاسيسات شهري، طرح

زيست و  ضروري و با اهميت در مطالعات  مديريت محيط يعنوان ابزاره ها ب هنوز اين سيستم

شهري با مالحظه  هخصوص براي امور توسع ها به ها و كنترل تغييرات و تحليل مدل آلودگي شناخت

  .طور جدي مورد توجه قرار نگرفته است ههاي توسعه پايدار  ب ديدگاه

صفحات، (زيست درارزيابي محيطگذاري  هم روي روشوتحليل اطالعات و  هاي تجزيه روش

  )ها نقشه

ي منابع مورد استفاده بوده است يكه كدام روش در شناسا وجه به آنوتحليل اطالعات با ت در تجزيه

ها نگرش  اما در اغلب اين روش. ريزان قرار داشته است هاي مختلفي مورد استفاده برنامه تكنيك

مورد توجه بوده است، در استفاده از ) (Overlay Methodها  گذاري صفحات نقشه رويهم

ريزان است، پس از تهيه  برنامه هزيابي توان طبيعي مورد توجكه ار هاي توپوگرافي زماني  نقشه

آوردن نقشه واحدهاي  دست گذاري براي به هم هاي مختلف شيب، ارتفاع و جهت، روش روي نقشه

وتحليلي نيز از  گيرد و در فرآيند تجزيه مورد استفاده قرارمي) (Land Form Unitsشكل زمين 

اك و پوشش گياهي و تراكم پوشش گياهي براي گذاري صفحات نقشه هاي خ هم روش روي

در اين ديدگاه، از روش .  (Cocks , K.D ;1985)محيطي استفاده شده است واحدهاي زيست

تا  1: 10000ي استفاده شده است كه داراي  مقياس از يها گذاري، معموالً از نقشه هم روي

( Design With Natureنام  بهدر كتاب خود  1969هارگ در  كه مك زماني .اند بوده1: 250000

ريزي شهري مورد استفاده  ها را براي برنامه گذاري صفحات نقشه هم روش روي) طراحي با طبيعت

هاي مختلف اطالعات و  داري در زمينه استفاده از اليه قرارداد و مطرح ساخت و بعد تحقيقات دامنه

هاي تفكر  رفت؛ در واقع پايههاي متفاوت براي توسعه، مورد توجه وي قرار گ تركيب ويژگي

دهي به اطالعات مكاني بر مبناي تركيب آنها با يكديگرشكل گرفت و ارتباط متفاوت  ارزش
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هاي اطالعات جغرافيايي از اطالعات زمين بهره  سيستم.  يافت هاي مكاني با يكديگر مفهوم  ويژگي

اتر برخوردار اند و معموالً هاي بسيار فر از قابليت CADهاي  گيرند و در مقايسه با سيستم مي

هاي  مرجع و انطباق اليه هاي زمين توانايي تركيب داده. يستمقايسه ن ها نيز قابل هاي آن قيمت

  ). S. Aronnof; 1992(گردد محسوب مي GISها از خصوصيات ويژة  داده) Overlay(مختلف 

GIS  كند، اشتباه  اتيك ذخيره ميطور اتوم ها را به را نبايد با يك سيستم كارتوگرافي كه نقشه

هاي  ي آن در تركيب دادهيتوانا ، سازد مي تمايزهاي تهية نقشه م  را از سيستم GISچه  آن.  گرفت

صورت رقومي در ه ي است كه بيها هاي كارتوگرافي ايجاد نقشه قابليت اصلي سيستم. مختلف است

هاي مختلف و با  روش ها به ي مختلف دادهها شوند، اما اطالعاتي كه از تركيب اليه مي كامپيوتر ذخيره

  .است GISآيد، عملكرد اساسي يك  دست مي هاي گوناگون به ها و استراتژي ديدگاه

يابي و هم در مطالعات  هم در مطالعات مكان ،هاي مناسب ومعمول از جمله روش ،گذاري هم روي

هاي  گيرد و احتياج به نقشه ميهاي كالن مورد استفاده قرار  ارزيابي است كه براي ارزيابي پروژه

 Desin به نام او توسط مك هارگ در كتاب 1969اين روش نخستين بار در . مقياس دارد كوچك

With Nature از اين روش براي ارزيابي اثرات در سطح زيرحوزه، منطقه يا استان . ارائه گرديد

: 250000و 1: 10000بين  يمقياس داراي كه سروكار دارد هايي گردد و معموالً با نقشه استفاده مي

امكانات  ةتوسع .ريزي و ارزيابي وجود دارد امكان مطالعه و برنامه ،گذاري هم در روش روي .ندهست 1

ها را تحت تاثير  امروزه اين مقياس ،استفاده از اطالعات زميني هافزاري در زمين هاي نرم و توانمندي

  .يابد گردند دقت كار افزايش مي ها بزرگتر مي كه مقياس نقشه البته هنگامي. قرار داده است

 ،هم قراردادن تعدادي نقشه كه اطالعات مورد نظر ها، با روي گذاري نقشه هم كلي در روش رويطور به

استفاده از . انجام خواهدشدو كار ارزيابي گردند  نقاط متاثر شناسايي مي ،ها رسم گرديده است در آن

هاي فيزيكي و اكولوژيك براي  توان ةكنند ت كه تعيينهاس اين روش مستلزم وجود نقشه

  ).1372مخدوم ، (هاي كالن و خرد است اكوسيستم
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اي  اي، استاني و منطقه جا كه مقياس عملي يك مقياس زيرحوضه از آن ،گذاري هم در روش روي

به مكان اند و با توجه  كه در گذشته انجام شده ،اين روش براي بررسي و شناخت انواع توسعه ،است

مورد استفاده قرار  ،هاي آينده هايي براي بروز اثرات پروژه بيني پيش ةتوسعه و شدت توسعه و ارائ

  .گيرند مي

صورت نقشه  ههاي متنوعي از اطالعات فيزيكي و اكولوژيك و اقتصادي اجتماعي ب كه اليه هنگامي

بلكه  ودند،دود از زمان نبتهيه گرديدند و اين اطالعات از لحاظ زماني بيان تنها يك مقطع مح

تغييرات در  هها و مقايس گذاري آن هم با روي . اي از زمان را در چندين اليه ارائه كنند تغييرات دوره

ها را براي ارزيابي از اثرات گذشته روشن  توان كيفيت و چگونگي وقوع آن ها  مي مقدار و نوع كاربري

هاي طبيعي و  توانمندي در نظرگرفتنموجود با  ي امكانات و بررسي پتانسيل وضع ياز سو. ساخت

تر هموار  صورت جامع ههاي توسعه در آينده ب ريزي براي برنامه را راه ،نيز اقتصادي و اجتماعي

هاي ژئوماتيك در  اصلي استفاده از توان سيستم هگا آن چيزي است كه تكيه ،و اين اندگرد مي

. گردد پايدار تلقي ميشهري توسعه ي هاريز در برنامه GIS خصوص هو ب ،زيست مديريت محيط

مرجع را  امكان ايجاد و استفاده از اطالعات زمين ،هاي مختلف وتحليل توام داده وانايي تجزيهاكنون ت

نه تنها امكان تركيب مجموع داده هاي مختلف . سازد به شكلي كامالً متفاوت با گذشته فراهم مي

 Lan Heywood(توان با يكديگر تركيب نمود ز ميهاي مختلف را ني بلكه روش ،وجود دارد

ها و تركيب انواع  هاي مكاني و اطالعات توصيفي مربوط به آن قابليت كاركردن با داده ).1999;

توانايي اجراي  يست وهاي دستي سازگار ن ها در يك آناليز با سرعت زياد با روش مختلف داده

هاي  انجام پردازش. كند فراهم مي GISي را براي وكيف مي هاي ك مكاني پيچيده، مزيت آناليزهاي

 پذير  كامپيوتر امكان بابهينه، تنها ةتكراري با در نظرگرفتن شرايط مختلف براي دستيابي به نتيج

  .داگونه عمليات را با سرعت زياد و هزينه نسبتاً كم انجام د توان اين مي است و

يكي از صورت توام  هو غيرمكاني  ب يهاي مكان دادهامكان انجام آناليزهاي پيچيده با مجموعه ضمناُ 

توان با  گردد كه اين را نمي هاي اطالعات جغرافيايي محسوب مي سيستم هاي  قابليت ترين اساسي
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هاي  ريزي ها و برنامه در ارزيابي. هاي آنالوگ مقايسه نمود ها از جمله سيستم ساير سيستم

 ترين مناسب GISطور اساسي مورد نظر است و  هب ،روشن است كه اين آناليز توام ،زيست محيط

  .گردد محسوب مي محيطي هاي زيست سيستم براي ارزيابي

توان با يكديگر  ها را مي روز رساني داده آوري و مميزي يا ارزيابي و به هاي جمع حتي روش GISبا 

ني پيچيده، ، توانايي اجراي آناليزهاي مكايستهاي دستي سازگار ن كه با روش. تركيب نمود

انجام  ).Tharwat K.Ghabour;1999(كند فراهم مي GISو كيفي را براي  ميهاي ك مزيت

 بابهينه، تنها  ةيابي به نتيج با در نظرگرفتن شرايط مختلف براي دست ،هاي تكراري پردازش

. داانجام دگونه عمليات را با سرعت زياد و هزينه نسبتاً كم  توان اين كه مي استپذير  كامپيوتر امكان

هاي گرافيكي كامپيوي مجزا  را از ديگر سيستم GISهاي مكاني است كه  وتحليل داده پس تجزيه

هاي مختلف مكاني و  داده ةامكان انجام آناليزهاي پيچيده با مجموعواقعيت اين است كه . سازد مي

طلوبي در اختيار محيطي را با شرايط م امكان شناسايي و ارزيابي زيست ،صورت توام هغيرمكاني  ب

  .ها  مقايسه نمود سيستم ديگرتوان با كه اين را نميدهد  قرار مي

عنوان اساسي مورد  ه، بهاآناليزگونه است كه اين  زيست روشن هاي محيط ريزي ها و برنامه در ارزيابي

هاي  توانايي تحليل داده كه محيطي است هاي زيست بهترين سيستم براي ارزيابي GISنظر است و 

به شكلي كامالً متفاوت با گذشته فراهم  ،مرجع را امكان ايجاد و استفاده از اطالعات زمين ،ختلفم

هاي  بندي داده وتحليل و جمع محيطي مدنظر است تجزيه چه امروز در ارزيابي زيست آن . سازد مي

با سرعت  GISدر يك سيستم  كار هاي ناپايدار در كنار يكديگر است و اين   پايدار اكولوژيك و داده

روزرساني  آوري و مميزي يا ارزيابي و به هاي جمع حتي روش حالت، در اين. و دقت قابل انجام است

  .توان با يكديگر تركيب نمود ها را مي داده

  

  

 

                                                                                                                                                             


