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  چكيده 
و  است مناسب يابين آنها مکاني از مهمتريکي باشد که ي مطرح ميادي مسائل مختلف و متعدد زيمي صنعت پتروشيدر طراح

د ي از آن پدينه ايده و طرح بهيرد تا اهداف مورد نظر به تحقق رسين امر صورت گي در اي مناسبي و کارشناسيبررس يستيبا
 د،يول تن،يمأره تي زنجينه سازي شده و بهمت محصول تماميکاهش قآن بع ته باعث کاهش اتالف منابع و بنه ي بهيابيمکان .ديآ

 يبه مباد يکياز جمله نزد.  شوندي مي بررسيابيثر بر مکانن مقاله عوامل مختلف و متعدد مويدر ا .شدخواهد  و فروش عيتوز
 نفت و يخط لوله ها به يکي نزد–و نفت  گاز يشگاهيد گاز و مراکز پااليبه مراکز تول يکي  نزد–ع و استفاده کنندگان يتوز
 به يکي نزد ‐د برق يفاصله تا منابع تول ‐ع مکمل ي مواد و صناي و خارجي داخليان کننده هي تام،گري دي هايمي پتروش،گاز

د يل است و باي دخيابي که در مکانيطيست محي و زيطي اثرات محنيهمچن ... و  ي انسانيروي مناسب نيسکونتگاهها
 قرار ي که مورد بررسيگريثر دجمله عوامل مو از .ابدي کاهش يطيست محي اثرات زه باشد کيا  به گونهي و طراحيابيمکان
ن يط از نظر تاميمناسب بودن مح ‐ ييط آب و هوايط مناسب از نظر شرايافتن محي ‐ ي دسترسيراهها"توان از يرند ميگيم

نام " ي دولتينهايشتر از زمياستفاده ب ‐ ي قابل کشاورزينهايستفاده کمتر از زم ا‐ن با بافت مناسب يافتن زمي ‐از يآب مورد ن
جاد يا را از منابع مختلف و گوناگون داده ها يل مکانيت پردازش و تحلي است که قابليني نوي تکنولوژGIS يتکنولوژ .برد
ظ نمود و اها تمام موارد را لحيابيتوان در مکان ياز آن مي مورد نيه داده هاي تغذ وين تکنولوژي از ايري با بهره گ.کند يم

افته ي مناسب را يا طرحهاي ح طراتهي به اولوي و وزن دهيت گذاريل نداشت و با اولو مسائيشدن برخن از نظر لحاظ يا دغدغه
  .داشت را نها يگزيت مانور در انتخابها و جايو قابل

  
 GIS ،ينه سازيبه، يميپتروش، يطراح، يابيمکان :هاي كليدي واژه

                                                 
   شبکهيکارشناس طراح ‐۱
   ستمهايل سيکارشناس ارشد تحل ‐۲
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   مقدمه ‐۱
 يي حالتهاي موجود ، گوناگونيطيط محيواع فاکتورها و شرا با در نظر گرفتن انيمي پتروشي ساخت و استقرار واحدهايابيمکان

 در آن موثر بوده و ياديار زينکه عوامل بسيد و با در نظر گرفتن ايآ يا بوجود مي وجود دارد و ن واحدهاياط خاص يکه با توجه به شرا
ن راستا يدر ا.  انجام شوديستينمود؛ بادا ي جهت فائق آمدن بر مشکالت پينه ايد اثرات آنها در نظر گرفته شود و راه حل بهيبا

د درنظر گرفته شده و در همان حال  ي که وجود دارد باي خاصيمهايگر از جمله حري دي سازمانهايمقررات وضع شده از سو
ار ي بسياررد که کي انجام گي تمام موارد، طراحيابي و ارزيرد و با جمع بندينظر قرار گ ز مدي و ساخت نياستانداردها و مقررات طراح

 انتقال و اسکان پرسنل، زات،يانتقال تجه يها نهيل در آن مانند هزي دخياز همه مهمتر عوامل اقتصاد. باشد يفرسا و مشکل م طاقت
" و واحدها وجود دارد که بعضا ستمهاي سيري و قرارگيا توجه به طراحکه  بيي اجراگر ي ديکيو عوامل تکن... و ن مناسب،يل زميتحص

ن ييع پايو صنا مصرف ،ع يتوز يمبادفاصله تا ، ن خوراک ي تاميفاصله تا مباد مانند ر گذار هستند ي تاثي اقتصاديه هانيزدر هزين
من و در نظر گرفتن موارد مختلف ي ايو فواصل آنها و طراح ي ارتباطي، راههاي انسانيروي مناسب نيفاصله تا سکونتگاهها ،يدست
، با توجه به حجم  ..ط مناسب وي در محيري، قرار گي دولتياستهاي و سي، اثرات فراسازمانيطيست محيل کاهش اثرات زياز قبگريد
 تواند عالوه بر ي مناسب ميابيمکانکه  باشد ينه بر مي زمانبر و هز،ار مشکلي بسيکارن اطالعات يم داده ها پردازش ايعظ
ف داده ها چگونه يبا توجه به ط.  طرح شودي جاريه هاني هزي وبرخي آتينه هاي هزينه ها حتي طرح باعث کاهش هزيساز نهيبه
 ييافزارها  شامل سخت افزارها و نرمGIS يتکنولوژ .  مناسب را انجام داديابي را پردازش نموده ومکاني ورودي توان همه داده هايم

از را يجام داده و اطالعات مورد نان  [1,7]ستمي به سي وروديف داده هاي و توجه به طيابي را با ارزيل مکانيت تحليبوده که قابل
 مختلف بر آن يفزارها ا  ونرم  GISستم ي که توسط سي  و پردازشGISستم  يبه س طرح يمکانه اطالعات يبا تغذ. آورد يبوجود م
 صورت يابيمکانازها دري با توجه به ني همه جانبه اينه سازيد و بهي آي بدست مي مختلف طراحينه هايرد گزي گيصورت م

 طرح را انجام داده و يه اقتصادي توان توجيد و مي آيش رو به سهولت و با زمان کم بدست مي پينه هايانواع گزورد يگ يم
 يو نگران انجام داد ن امريا دري مناسبيساز نهي داده و بهليتقلز اجرا را همزمان با کاهش زمان صرف شده ي و ني طراحيها نهيهز

  .   رودين مي از با داده هاي موارد يلحاظ نشدن برخ
  

 )GIS  )Geographic Information System سيستم اطالعات جغرافيايي  ‐۲

 ، مديريت و تجزيه و تحليل اطالعات جغرافيايي مي باشد ي ذخيره ، نگهداري برايبستر) GIS( سيستم اطالعات جغرافيايي 
امروزه در اختيار داشتن  .  شده استيطراح  دارند،يصيفو تو) جغرافيايي (ي مکانيو جهت کار همزمان با داده هايي که وابستگ

در اين رابطه سيستم هاي اطالعات . باشد   ها داراي اهميت وافري مي  داده هاي بهنگام و استخراج اطالعات مورد نياز از اين داده
ن امكان يكپارچه سازي داده هاي  باشند كه با فراهم ساخت جغرافيايي به عنوان ابزاري مهم در مديريت داده هاي زمين مطرح مي

 ما بين پديده هاي مختلف را فراهم يحاصل از منابع مختلف، امكان استخراج اطالعات مورد نياز و كشف ارتباطات پيچيده و ناپيدا
ازهاي ، دربسياري از كاربردها مورد نياز مي باشند لذا سيستم هاي اطالعات جغرافيايي پاسخگوي نييداده هاي زمين .مي نمايند

از ديدگاه فني اين سيستم ها با دو جنبه مختلف از داده ها سروكار دارند، مكان و توصيفات  .  طيف وسيعي از كاربران مي باشند
 در نتيجه در اختيار داشتن داده هاي جغرافيايي رقومي به عنوان پايه اي براي ورود به سيستم اطالعات جغرافيايي داراي. مربوطه

و  GIS  به درک صحيح از سيستم   ، در درجه اول نيازGIS يک ي از قابليتها   صحيحي بهره گيري برا  .ي باشدم اهميت بسزايي 
، توجه به ماهيت و ساختار اطالعات جغرافيايي متشکله GIS يك سيستم يجهت پياده ساز.سپس ساختار اطالعات در آن ميباشد

از  . اجتناب ناپذير است‐ نمنديها و پتانسيلهاي آن را تعيين ميكندرا تشکيل داده و توا  GIS هر سيستمي که رکن اساس‐ آن
 يدر طراح.  باشدي مختلف آن بر حسب نياز مي به داده هاي، مديريت اطالعات و قابليت دستيابي يك پايگاه اطالعاتيقابليتها
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 ي گردد که ارتباط هايد طراحي بايه ا انجام شده، ساختار داده ها به گوني بر اساس تحليل نيازها  GISستم يپايگاه اطالعات س
با توجه به استفاده از .  نمودي موجود را پياده سازيها حفظ شده و براساس آن بتوان سيستم مديريت داده ها  بين دادهيمنطق

 به رکوردها و يس و دستريد الگوريتم مديريت داده ها با قابليت بازيابي باي بانک اطالعاتي در تکميل داده هايمنابع متفاوت اطالعات
 ي و در محيط نرم افزاري بر حسب موقعيت جغرافيايي و در شرايط مورد نياز کاربر ، طراحي ساير منابع اطالعات  ي اطالعاتياليه ها
به عنوان يك مجموعه سيستم اطالعات جغرافيايي يك سيستم كامپيوتر مبنا مي باشد كه  . گرددي انتخاب و پياده سازGISبستر 

افزار، نرم افزار، اطالعات جغرافيايي، نيروي انساني و مدلهاي پردازش داده، به منظور توليد، ذخيره سازي، نمايش،  سختمتشكل از 
به  .گيرد مي اطالعات جغرافيايي مربوط به عوارض و پديده هاي مختلف، مورد استفاده قرار... و   بازاريابي، پردازش، بهنگام رساني

حامي تصميم گيري است كه به صورت وسيع در زمينه بهينه سازي فعاليتها و فرآيندهاي مختلف،  يك سيستم GISعبارت ديگر، 
  :  شود يك سيستم اطالعات جغرافيايي، اصوالً شش فعاليت اصلي زير را شامل مي.مورد استفاده قرار مي گيرد

     پرسش و پاسخ  ‐ ۴  مديريت اطالعات  ‐ ۳ دستكاري و ويرايش اطالعات ‐ ۲  ورود اطالعات      ‐۱
   نمايش اطالعات    ‐ ۶  و تحليل اطالعات هيتجز  ‐ ۵

  
   ـ ورود اطالعات ١ ‐٢

 شده و مورد استفاده قرار گيرند، مي بايست اين اطالعات به فرمت و GISقبل از آنكه اطالعات جغرافيايي بتوانند وارد محيط 
 تصاوير ماهواره اي   :GISيد كننده اطالعات مورد نياز يك سيستم منابع تول .، تعديل شوندGIS قابل قبول سيستم   ساختار رقومي

سيستم تعيين موقعيت جهاني  ‐ نقشه برداري كالسيك  ‐  عكسهاي هوايي و تكنيكهاي فتوگرامتري ‐ و تكنيكهاي سنجش از دور
)GPS( ‐ نقشه هاي موجود  اسناد، مدارك و)  ۱شکل(  

  

   
  GISمنابع توليد كننده اطالعات مورد نياز سيستم  ‐١شکل 

  
    ـ دستكاري اطالعات٢‐٢
 ، نيازمند تبديل و دستكاري آن اطالعات به منظور قابل GISستفاده از انواع داده و اطالعات مورد نياز يك پروژه خاص ا

ه عنوان مثال، اطالعات جغرافيايي در استانداردهاي مختلف وجود دارند و به منظور ب. استفاده نمودن آنهادر سيستم مي باشد
، به يك استاندارد واحد، تبديل GISبايست اطالعات فوق قبل از يكپارچه سازي در محيط نرم افزار  مي   GISاستفاده از آنها در

  .شوند
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   ـ مديريت اطالعات ٣‐٢
. سازي و مديريت اطالعات جغرافيايي در قالب فايلها و اطالعات ساده وجود دارد، امكان ذخيره GISبراي پروژه هاي كوچك 

رود، بهترين روش براي  وليكن هنگاميكه حجم اطالعات زياد باشد و همچنين تعداد كاربران سيستم از يك تعداد محدود فراتر مي
 به منظور DBMS. مي باشد) Database Management System(مديريت اطالعات، استفاده از سيستم مديريت پايگاه داده 

 :لهاي پايگاه داده مختلفي از قبيلمد. گيرد  مورد استفاده قرار ميGISذخيره سازي، سازماندهي و مديريت اطالعات جغرافيايي در 
و شئ گرا ) Relational(، وجود دارد كه از اين ميان مدلهاي داده رابطه اي ...گرا و  سسله مراتبي، شبكه اي، رابطه اي، شئ

)Oriented Object(يع در نرم افزارهاي به صورت وس GISرندي گي قرار مه مورد استفاد.  
  
  ـ پرسش و پاسخ ٤‐٢

اطالعات مكاني و توصيفي سيستم هاي اطالعات جغرافيايي اين قابليت را در اختيار كاربر قرار مي دهند تا براساس 
ن پرسش و پاسخهاي، به شرح زير انواع اي. ش و پاسخهاي مورد نظر خود نمايدسازي شده در سيستم، اقدام به انجام پرس ذخيره
  :باشد مي

به عنوان نمونه، .  صورت مي پذيردGISاين پرسشها براساس اطالعات مكاني و عوارض موجود در پايگاه داده پرسشهاي مكاني 
  . اشاره نمودر خطيمس رودخانه هاي واقع در ايه و خط لول واقع در محدوه يك استان يايمصرف کننده هامي توان به جست و جوي 
  .اين پرسشها بر اساس اطالعات توصيفي ذخيره شده در پايگاه داده براي هرعارضه، صورت مي پذيرد پرسشهاي توصيفي
توان به عنوان نمونه مي. پذيرد اين پرسش براساس معرفي يك شرط به عنوان معيار پرسش، صورت مي يشرط/ پرسشهاي تابعي

ستگاه ين شده از ايي موجود و در محدوده فاصله تعيک به جاده هاي مناسب و نزديب بندي شي که دارايينهايزمبه جستجوي 
    .باشد، اشاره نمود ميگريستگاه ديک اي احداث يت فشار قبل برايتقو

اني در سيستم ذخيره مي شوند، اين پرسشها بر اساس پارامترها و اطالعات متغير كه با يك پريود زم  روند تغييرات  پرسشهاي
 در طي چندين رات دما و بارش برف و باران ييتغبه عنوان نمونه، مي توان به انجام پرسش به منظور بررسي ميزان . شود انجام مي

  .، اشاره نمود مصرف سوخت ينيش بي جهت پسال گذشته
  .وندش  و شرطي، انجام مياين پرسشها به صورت تركيبي از پرسشهاي مكاني، توصيفيپرسشهاي تركيبي

  
    اطالعات تجزيه و تحليل ‐٥‐٢

به طور خالصه اين . باشند ليل اطالعات ميحعموماً سيستمهاي اطالعات جغرافيايي ، اداري ابزارهاي متنوع جهت تجزيه و ت
  :ابزار شامل موارد زير مي گردد

 شناخته Overlay، تحت عنوان GISي مختلف در تركيب اليه هاي اطالعات)Overlay(تجزيه وتحليل همپوشاني اطالعات 
   در حالت بسيار ساده، اين مفهوم به امكان نمايش چنداليه اطالعاتي بر روي همديگر اشاره مي كند وليكن در مفهوم. شود مي

العاتي جديد،  مفهوم به تركيب چند اليه اطالعاتي بر اساس معيارهاي تعريف شده توسط كاربر و توليد يك اليه اط   اين وسيعتر،
را به منظور بررسي امكان ... نوع پوشش گياهي، شيب زمين و  به عنوان نمونه مي توان اطالعات مربوط به نوع خاك، . اشاره دارد

و مناطق داراي پتانسيل در اين خصوص را تحت يك اليه اطالعاتي ) ٢شکل (با يكديگر تركيب كرده ر عبور خط يمسوقوع سيل در 
  .نمودجداگانه، مشخص 
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  هاي اطالعاتي مختلف تركيب اليه ‐٢شکل 

 
به  در اطراف عوارض نقطه اي، خطي و سطحي، ) ٣شکل (در اين آناليز، با تعريف يك منطقه حائل  )Buffering(منطقه حائل 

 و يا   شهري ، ييروستا يافتن مناطق : كاربردها اشاره نمودني ابه عنوان نمونه، مي توان به. تجزيه و تحليل اطالعات مي پردازيم
 متري از يك ٥٠۰٠مصرف كنندگاني كه در فاصله  يافتن تعداد. ، قرار دارندخط لوله  كيلومتري از يك ١تأسيساتي كه در فاصله 

 متر باالتر است و ارتفاع حداکثر عوارض ۳ر ي موجود در مسيانه ها که از سطح رودخيينهايافتن مناطق و زمي . قرار دارندخط لوله
  . متر است۴ر آن کمتر از يموجود در مس

 

  
  ها ايجاد منطقه حائل چندگانه، در اطراف رودخانه ‐٣شکل 

 
، داراي ابزار و قابليتهاي آناليزوپردازش تصاوير سنجش از راه GISدي ازسيستمهايتعدا (Image Processing)پردازش تصاوير

به نقشه مكان مرجع، از طريق قابليتهاي مختلف موجود  اين ابزار با دريافت تصاوير ماهواره اي خام و تبديل آن.  مي باشند[2,4]دور
  .، اقدام مي نمايندGIS، نسبت به توليد اطالعات پايه مورد نياز سيستم ... و ) Classification(بندي  در سيستم از قبيل كالسه

اين ابزار به منظور انجام پردازشهاي آماري بر روي عوارض مكاني و همچنين اطالعات توصيفي  تجزيه وتحليلهاي آماري
نظر ن به تهيه، توليد و ارائه يك گزارش آماري از توا به عنوان نمونه، مي. منتسب شده به عوارض مختلف، مورد استفاده قرار مي گيرد

  .اشاره نمودک منطقه يت و مصرف سوخت در يع، جمعيرشد صنا
  
  ش اطالعاتي نما‐٦‐٢

در بسياري از پردازشها جغرافيايي، نمايش نتايج پردازشها به صورت گويا و ) Visualization(ابزار نمايش كارتوگرافي اطالعات 
ذخيره سازي شده در پايگاه  ابزار متنوعي را به منظور نمايش توام اطالعات مكاني و توصيفي  GIS. ي باشدخوانا، داراي اهميت م
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  ،[3] بعدي  ارائه گزارشات متنوع، نمايش سه: قابليتهايي از قبيل   نمايش نقشه مي تواند باGISدر . ، فراهم مي نمايدGISاطالعات 
  )٤شکل ( . تركيب گرددنمايش تصاوير و ساير خروجي ها و گرافها،

   

  
  نمايش كارتوگرافي اطالعات ‐٤شکل 

  
    GISتكنولوژيهاي مرتبط با ‐٣ 
  :ه سيستمهاي مديريت پايگاه داد‐٣) Remote Sensing (  سنجش از راه دور‐٢   CAD ـ سيستمهاي توليد نقشه رقومي ١

سيستمهاي مديريت پايگاه داده، به صورت خاص جهت ذخيره سازي و مديريت انواع مختلف اطالعات از جمله اطالعات جغرافيايي، 
 نيز از GISاند و   به منظور ذخيره سازي و بازيابي اطالعات، بهينه سازي و توسعه يافتهDBMSامروزه .مورد استفاده قرار مي گيرند

تحليل و ه وياصوالً فاقد ابزار تجز  DBMS.  ف ذخيره سازي و مديريت اطالعات جغرافيايي استفاده مي كنداين ابزار، براي اهدا
  . مرسوم وجود دارد، مي باشدGISنمايش گرافيكي اطالعات، كه در سيستمهاي 

  
  RS  (Remote Sensing)سنجش از دور   ‐۴

در چند سال اخير، علم  [5]ژئوماتيك  برداري و نقشهيكي از علوم و فنون مؤثر در رشد چشمگير و ارتقاي مهندسي 
 باشد يم  GISستم ي سيهاي کسب داده و اطالعات است که از وروديهاي از تکنولوزيکي   RSنکه يبا توجه به ا . ازدور است سنجش
و پوشش ) ٥شکل  (دروزآماي  ماهواره آسان به تصاوير دسترسي  . شوديستم شرح داده مين سي ااست، يت فراواني اهميو دارا
در  ن علمياي را براي ا طيفي، راديومتريكي و زماني متفاوت و باال، جايگاه ويژه  از نقاط مختلف دنيا با توان تفكيك مكاني،يوسيع

دسترسي به اطالعات . ژئوماتيك ايجاد نموده است برداري و ان محققان و پژوهشگران علوم مختلف باالخص مهندسي نقشهيم
. ت هاس توسط ماهواره ازدور مستلزم انجام و بهبود فنون پردازش تصاوير رقومي اخذ شده فناوري سنجش ا استفاده ازنياز ب مورد

سنجش از دور به عنوان علم، هنر وتكنولوژي كسب اطالعات درخصوص پديده هاي مختلف سطح زمين از طريق سنجنده هايي كه 
سنجنده هاي ماهواره اي نسبت به ثبت و جمع آوري اطالعات . شناخته مي شودهيچگونه ارتباط مستقيمي با خود پديده ندارند، 

و توليد اي اقدام نموده و با استفاده از نرم افزارها و سيستمهاي پردازش تصاوير، امكان استخراج اطالعات  در قالب تصاوير ماهواره
   .گردد نقشه هاي مختلف فراهم مي
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  كند باسطح زمين مورد نظر، استفاده مي) امواج(ثيرات تشعشات فرآيند سنجش از دور از تأ ‐٥شکل 

  
   سنجش از دوري از ماهواره هايمختصر ‐٥
 ،RBV (Return Beam Vidicon) ين و سنجنــده هاي لنــدست با دوربــي ماهــواره هايــن ســري اول١٩٧٢سال  در

MSS (multispectral sensor) TM(Thematic Mapper)ι   ن يکا در مدار زمياالت متحده آمريهفت باند توسط ادر چهار و
ر و ي پردازش تصاويد براي جديچه ايدرآمد، در ي از حالت آنالوگ خارج و بصورت رقوميربردارين مرحله که تصوي از ا.گرفت قرار
 و ١٠ک يقدرت تفک را با SPOT ي ماهواره هاين سري اول١٩٨٦فرانسه در سال .  بشر گشوده شديرو ر آنها بهير و تفسيتعب" تاينها
 ي، ژاپن سر١٩٨٨را در سال  IRS (Indian Remote Sensing)ι يها  ماهوارهيو هندوستان سر) درسه باند( متر ٢٠

 ERS يماهواره ها ي اروپا سريي، آژانس فضا١٩٩٠در سال   MOS (Marine Observation Satellites)ιيها ماهواره

(European  Remote-Sensing Satellites)   ي ماهواره هايکانادا سر ،١٩٩١را در سال Radar-sat (Radio Detection 

and Ranging-Satellite)ι   ماهواره ن جهت پرتابيل و چي، مشارکت برز١٩٩٥را در سال CBERS (China-Brazil Earth 

Resource Satellite)ι   کا با پرتاب ماهوارهيآمر ،١٩٩٦در سال IKONOS و١٩٩٩ متر در سال ٤ متر و ١ک يبا قدرت تفک 
 ٤ متر و ١ک يبا قدرت تفک OrbView و 2001  متر در سال٤٤،٢متر و ي سانت٦١ک يبا قدرت تفک QuickBird يپرتاب ماهواره ها

ت يقابل ي است که داراييق درباره پروژه ماهواره هاي، در حال تحق(ISRO)  هندييفضا قاتي و سازمان تحق٢٠٠٣متر در سال 
  .ن هستنديفضا و بازگشت مجدد به زمارسال به 
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  کاربرد ها  ‐۶
 توسـط انـواع سـنجنده هـا         ي متعدد يمهاي دلخواه عکسها ، اطالعات و فر      يبطور خالصه در سنجش از دور بر اساس کاربردها        

 بعـد از    ح شـوند  و    ي بوجود آمده در آن تصح     ي شده تا خطاها   ين عکسها و اطالعات پردازش مقدمات     ي سپس ا  . شود يثبت و گرفته م   
  .شوند تا کاربرد دلخواه از آن حاصل شود  يز و پردازش مين اطالعات آناليآن ا

  : توان انجام داد عبارتند از ي ميابيمکان در ين تکنولوژي که از اياز کاربردهائ
 يري تـصو  ي مورد نظر جهت نمـا     ي با وسعت دلخواه بر اساس حجم مطالعات       ير طراح ي در مس  ي هوائ يعکسبردار .۱

 .ر ي مسيئ و جزيکل
  ي دستيهاياز به نقشه برداريبدون نور بدون مراجعه ي  مسيا کد ارتفاعي ي ، رقومياخذ اطالعات توپوگراف .۲
 ...بارها  وي مانند رودخانه ها جوطرح موجود در ياخذ اطالعات انواع عارضه ها .۳
 .نه ي مناسب و براورد هزمکان جهت انتخاب طرح در ين شناسياخذ اطالعات زم .۴
ز يـ ته  ، خـط آهـن و ن        يسيـ ، انتقـال الکتر   [6] خطوط لوله نفت و گاز       يرهايق مس يا دق ي و   يبيعات تقر اخذ اطال  .٥
 . موجود يرهايها و مس جاده

  .ين شناسيکسب اطالعات گسلها و مقاطع زم .٦
 . وجود دارد طرحالب در آنها در طول يجاد سي که امکان ايکسب اطالعات مناطق .٧
 . گذشته ير در طول سالهايخ داده در مس ريالبها و رانشهايکسب اطالعات س .٨
 .ا زلزله يکسب اطالعات در مورد احتمال رخداد رانش و  .٩
 . موجود ير حوزه هايکسب اطالعات سطح آبگ .١٠
 . در فصول سرد و وجود برف و باران يکسب انواع اطالعات ذکر شده حت .١١
 .ر ين در طول مسيکسب اطالعات در مورد مقدار رطوبت زم .١٢
ا اتفاقـات  يـ ل و يا رخداد سير سطح آب در فصول بارش و        ي در ز  طرح يريمورد احتمال قرارگ  کسب اطالعات در     .١٣

 .گر يد
ز کشت شده در گذشته جهت انتخـاب  ير موجود و ني کشت شده و با   ي کشاورز ينهايکسب اطالعات در مورد زم     .١٤
 .نه ي مناسب و برآورد هزنقطه

  . آنيدرطرح و حواش يعيکسب اطالعات در مورد مناطق منابع طب .١٥
 در طرح و خارج آن ي ساختمانيکسب اطالعات بافتها .١٦
 .ق سنجش از راه دور هستندي که قابل کسب از طريگرياطالعات د و ايتي جمعيکسب اطالعات حوزه ها .١٧
  .يکسب اطالعات مناطق صعب العبور و مشکل از نظر دسترس .۱۸

  
   GIS  يجاد و پياده سازي موفقا ‐۷

وليكن به طور . باشد اراي پيچيدگيها خاص خود ميد اطالعات جغرافيايي در هر سازمان، سازي سيستم بديهي است كه پياده
 ‐  طرح موجود يآناليز نيازمنديها( :بايست فعاليتهاي زير انجام شود  ميGIS سازي موفق يك سيستم و پياده كلي، براي اجراي 
  فيزيكي پايگاه داده  طراحي مفهومي، منطقي و ‐كالت موجود براي شناخت دقيقتر نيازمنديها و مش) Pilot(  نمونه اجراي يك پروژه

 ‐ اي و توصيفي مورد نياز توليد و جمع آوري اطالعات نقشه ‐ تدوين دستورالعملهاي توليد نقشه و مشخصات نقشه هاي مورد نياز ‐
منظور پوشش كاربردهاي خاص تعريف توسعه پايگاه داده طراحي شده به  ‐ تهيه سخت افزار و نرم افزار مورد نياز و آموزش پرسنل
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 ‐توسعه كاربردها و توابع تجزيه و تحليل اطالعات  ‐ ، توسعه ي ، نگهداري شامل بهره برداري آتيهايازمندي و نشده براي سيستم
  )نحوه حفاظت و نگهداري از اطالعاتتوسعه و تدوين مراحل و  ‐تدوين استانداردها و فرآيند تبادل اطالعات 

   آناليز نيازمنديهاي سيستم مشخص. ، عبارت از آناليز نيازمنديهاي سيستم مي باشدGISاولين گام در اجراي مهمترين و 
 پس از استقرار توسط چه كاربراني مورد استفاده قرار مي گيرد، چه كاربردهايي مي بايست در سيستم GISكه سيستم کرد خواهد 

GISفي موردنياز سيستم به منظور پوشش كاربردهاي تعريف شده براي سيستم  پياده سازي شوند و چه اطالعات مكاني و توصي
 در سازمان مورد مطالعه، GISهمچنين نتايج اين مرحله مشخص خواهد كرد كه چه نقاط قوت و يا ضعفي براي ايجاد . ميباشد

جام مرحله آناليز نيازمنديها، امكان پس از ان. در سازمان مي بايست پيمودGISوجود دارد و چه مسير و چه گامهايي را براي ايجاد 
تعيين نقشه و اطالعات پايه مورد نياز، انتخاب نرم افزار و سخت افزار بهينه مورد نياز، طراحي پايگاه داده تهيه و پياده سازي توابع 

تعريف دقيق كاربردهاي مورد .قابل اجرا خواهد بود...  وGISكاربردي در محيط نرم افزار، تبديل و انتقال اطالعات به محيط نرم افزار 
، امكان انجام تجزيه و تحليلهاي دقيق و جامع در خصوص اطالعات مورد نياز سيستم، مشخصات سخت افزار و GISانتظار از سيستم 

سازي  همراحل مختلف مورد نياز جهت پياد. را فراهم مي نمايد... نرم افزار مورد نياز، مشخصات و معماري شبكه ارتباطي مورد نياز و 
 سازي سيستم، تقسيم بندي توان به دو مرحله اصلي آناليز نيازمنديهاي سيستم و اجرا و پياده يك سيستم اطالعات جغرافيايي را مي

 تجزيه وتحليل فعاليت هاي جاري و مسائل و ‐ اهداف و وظايف سازمان   :است شامل فعاليتهاي زير آناليز نيازمنديهاي سيستم. نمود
منابع ‐ بحث هاي سازماني از قبيل نحوه گردش و تبادل اطالعات‐نقشه ها و اطالعات پايه مورد نياز ‐  كاربردها‐مشكالت موجود
   نيازمنديهاي سخت افزاري و نرم افزاري   ‐ طراحي مفهومي پايگاه داده   ‐...اطالعاتي موجود و

  

    طرحيابيدرمکان GISكاربردهاي  ‐٨
مي تواند براي  GIS همچنين. توانند دائماً وبطور پيوسته به روز شوند يي نقشه ها ميبه وسيله يک سيستم اطالعات جغرافيا

تجزيه و تحليل اطالعات و يا ارزيابي برنامه هاي مختلف بکار رود، در حالي که انجام بسياري از اين تجزيه و تحليل ها  ذخيره و
  :توان به طور اجمال به موارد زير اشاره نمود  مي اين سيستم از جمله كاربردهاي .امکان پذير نمي باشند GIS بدون بکار گيري

 . مختلف یز و پردازش اطالعات حاصل شده از روشهاي ، آناليورآجمع  .١
 . .يد مناسب طراحي مختلف اطالعات جهت کسب اطالعات و ديه هاي اليز و همپوشانيآنال .٢
 طرحبررسي آبهاي سطحي موجود در  .٣
 ز ي نقاط حادثه خيشناسائ .٤
 . تعيين مسير بهينه خطوطبا بهينه طراحي .٥
  ها نه جهت اجراي پروژهي انتخاب محلهاي مناسب و بهبرای (Site selection) يابي هاي مکان د نقشهيتول .٦
 . با استفاده از اطالعات گوناگون موجود ينه ايپردازش اطالعات هز .٧
 . متعدديهاوري هاي متنوع زمين شناسي جهت ارزيابي آفر .٨
، مانند يطراح در زمينه شناسايي روابط متقابل مکاني ميان مجموعه داده ها در طول دوره تحقيق تحقيقات اکتشافي .٩

اي در ارتباط با ليتولوژي و پوشش  ارزيابي عالئم حاصل از تصاوير ماهواره ژئوفيزيکي منطقه اي، و درک عالئم ژئوشيميايي
 گياهي

 . هاوردهآع فرين خوراک و توزيتامديريت سيستمها و منابع م .١٠
  .  ت مختلف و انتقااليطراحبهبود كيفيت  .١١
  .يکاهش زمان طراح .١٢
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 .اد اطالعات بدست آمده يدر نظر گرفتن و منظور کردن حجم ز .١٣
  .ي گوناگون در طراحيتهايرات با توجه به رخدادها و وضعييانجام راحت تغ .١٤
 . ت و طول مساح  تهيه نقشه هاي شيب، جهت شيب، پروفيلها و انجام محاسبات مربوط به حجم، .١٥
  .طرحارزيابي اثرات زيست محيطي  .١٦
 .د ي جديمهاين حرييتع .١٧

  
  يريجه گينت ‐۹

 و يطيست محيل اثرات زيع منابع و اثرات آن از قبي با توجه به حجم وسيابيمکان در  GIS يتمهاسي سيريضرورت بکارگ
در .  ساخته استيهي بديامرحاضر در حال ستمها راين سيجاد اي ا، شودينه مي طرحها هزي و اجراي که جهت طراحياديمبالغ ز

 ينکه مسائل متعدد طراحيتمها به علت اسين سي شده اما اي طراحن امريا جهت يي سامانه هاي مختلفيحال حاضر توسط شرکتها
 که ي موارداز.  توسط آنها انجام دادي مناسبي توان طراحي نشان نداده اند و نمييد از خود کارآيدر آنها لحاظ نشده، آنچنانکه با

 يريلذا با بهره گ.  باشد ي مي  بوده که مکمل کسب اطالعات طراحRS يار الزم است در نظر گرفته و بکار گرفته شود، تکنولوژيبس
ج مناسب يک پکي توان ي م GISستم يه اطالعات کامل به سي مناسب و تغذ GISستم يک سي ي وطراحRSنه از يمناسب و به

ز جهت يرد و نيز مورد استفاده قرار گي ني آتي هاي مختلف بوده و در طراحيتهايط و وضعير شرا نمود که قابل کار ديطراح
  . بکار گرفته شود زين ي بعد از طراحياستفاده ها
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