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  چكيده

طراحي خطوط لوله با در نظر گرفتن انواع فاكتورها و شرايط محيطي موجود ، گوناگوني حالتهايي كه با توجه به شرايط 
آيد و با در نظر گرفتن اينكه عوامل بسيار زيادي در آن موثر بوده و بايد اثرات آنها در  خاص لوله وجود دارد و يا بوجود مي

در اين راستا مقررات وضع . ل بهينه اي جهت فائق آمدن بر مشكالت پيدا نمود؛ بايستي انجام شودنظر گرفته شود و راه ح
شده از سوي سازمانهاي ديگر از جمله حريمهاي خاصي كه وجود دارد بايد درنظر گرفته شده و در همان حال نيز 

مع بندي و ارزيابي تمام موارد ، طراحي انجام نظر قرار گيرد و با ج استانداردها و مقررات طراحي و ساخت خط لوله نيز مد
هاي اجرا با توجه  از همه مهمتر عوامل اقتصادي دخيل در آن مانند هزينه. باشد فرسا و مشكل مي گيرد كه كاري بسيار طاقت

 ، ايستگاههاي تقويت فشار ، محلهاي مصرف و  line breakبه طراحي و قرارگيري سيستمهاي مختلف مانند شيرهاي 
. واصل آنها و سايزينگ مناسب و طراحي ايمن و در نظر گرفتن موارد مختلف ديگر، كاري بسيار مشكل مي باشد ف

 شامل سخت افزارها و نرم افزارهايي بوده كه قابليت تحليل مكاني را با ارزيابي و توجه به طيف داده هاي GISتكنولوژي 
 نويني مي باشد  دور تكنولوژي راه  از  سنجش   يا RS. آورد  بوجود ميورودي به سيستم انجام داده و اطالعات مورد نياز را

از آن . آيد كه با استفاده از انواع عكسبرداريهاي هوايي و طيف نگاريهاي مختلف ، انواع مختلفي از داده از آن به دست مي
 لوله از مناطقي كه داراي توان اشاره كرد كه خصوصيات مختلفي از جمله زمين شناسي جهت عبور كانال خط جمله مي

باشد ، عوارض موجود در طرح ، رودخانه و آبريزهاي موجود در مسير عبور خط لوله ، مناطق باير  سنگ طبيعي كمتري مي
فزارهاي مختلف  ا  ونرم  GIS  و پردازشي كه توسط سيستم GISو كشاورزي و غيره كه با تغذيه اين اطالعات به سيستم  

 گزينه هاي مختلف طراحي بدست مي آيد و بهينه سازي همه جانبه اي با توجه به نيازها در طراحي بر آن صورت مي گيرد
  مزاياي زيادي دارد كه بعنوان مثال ميتوان از امكان نقشه برداري در فصل زمستان نام برد  RS. خط لوله صورت مي گيرد 

 انواع GISو   RS در اين راستا با توجه به قابليتهاي. شدبا يا نقشه برداري از محيطهايي كه امكان حضور انسان مشكل مي
گزينه هاي پيش رو به سهولت و با زمان كم بدست مي آيد و مي توان توجيه اقتصادي طرح را انجام داده و هزينه هاي 

   . جام داد سازي مناسبي در طراحي خط لوله ان طراحي و نيز اجرا را همزمان با كاهش زمان صرف شده كاهش داده و بهينه
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  مقدمه

  جهت انجام يك طراحي مناسب و بهينه در درجه اول نياز به اطالعات و داده هاي مناسب و كافي 
مي باشد در اين پروژه نياز است كه اطالعات كاملي از قوانين ، استانداردها ، مقررات ، فرمولها و محاسبات مربوط به 

عوارض ، نقشه هاي در مورد مسير خط لوله شامل است كه اطالعات كاملي حال نياز طراحي در دسترس وجود داشته باشد 
 خطوط انتقال برق ، ، نقشه انواع راهها و خطوط لوله آب ، نفت و خطوط لوله ديگر،رقومي  توپوگرافي ، زمين شناسي ، 

واع مصرف كننده ها ، اسناد  آمايش آماري جمعيت ، پراكندگيهاي صنايع و جمعيتها و انمكان قرارگيري شهرها و روستاها ،
در مرحله بعد نياز به  .مها جمع آوري و مشخص شود  مرزها و طرز مرزبنديهاي مختلف و انواع حري،و مدارك موجود 

اطالعات و داه هاي متعددي از قبيل محدوديتها و موانع ، هزينه هاي مواد ، تجهيزات ، نيروها ، محدوديتهاي زماني و غيره 
 ادامه با بررسي تمام موارد و لحاظ كردن اطالعات مورد نظر بايد با پردازش اطالعات نسبت به طراحي اقدام  حال در.داريم 

 سوال اين است كه در طراحي انجام شده . ، زمانبر و هزينه بر است شود ، كه همانطور كه ديده مي شود كاري بسيار مشگل
جامع طراحي انجام شده يا خير و اگر بنا به ضرورتي از  طراحي بصورت آيا همه موارد در نظر گرفته شده يا نه ؟ و آيا اين

اين طرح استفاده نشود آيا يافتن طرح جايگزين با انتخابهاي ديگر با وجود اطالعات جمع آوري شده ساده است يا نه ؟ و 
سد يا جاده در مسير خط به بند يا   تصويب ايجاد يك آب"اگر بعد از طراحي الزم شود كه تغييري در طرح داده شود مثال

هدف از ارائه اين مقاله يافتن . حال چه بايد كرد كه بتوان طرحي بهينه ارائه نمود . سادگي نمي توان تغييري در طرح داد 
  .راهكاري در اين مورد مي باشد 

  

 معرفي سيستم و شرح كار

  RS  (Remote Sensing) سنجش از دور 

ژئوماتيك در چند سال اخير، علم  برداري و چشمگير و ارتقاي مهندسي نقشهيكي از علوم و فنون مؤثر در رشد 
اي روزآمد و پوشش وسيعي از نقاط مختلف دنيا با توان تفكيك  ماهواره آسان به تصاوير دسترسي . ازدور است سنجش
 محققان و پژوهشگران علوم در ميان اي را براي اين علم طيفي، راديومتريكي و زماني متفاوت و باال، جايگاه ويژه مكاني،

فناوري  نياز با استفاده از دسترسي به اطالعات مورد. ژئوماتيك ايجاد نموده است برداري و مختلف باالخص مهندسي نقشه
سنجش از دور به عنوان . ت هاس توسط ماهواره ازدور مستلزم انجام و بهبود فنون پردازش تصاوير رقومي اخذ شده سنجش

لوژي كسب اطالعات درخصوص پديده هاي مختلف سطح زمين از طريق سنجنده هايي كه هيچگونه علوم ، هنر وتكنو
سنجنده هاي ماهواره اي نسبت به ثبت و جمع آوري اطالعات در . ارتباط مستقيمي با خود پديده ندارند، شناخته مي شود

مهاي پردازش تصاوير ، امكان استخراج اطالعات و قالب تصاوير ماهواره اي اقدام نموده و با استفاده از نرم افزارها و سيست
   .توليد نقشه هاي مختلف فراهم مي گردد

 اوليــن ســري ماهــواره هاي لنــدست با دوربــين و 1972سال  در :مختصري از ماهواره هاي سنجش از دور
 TM(Thematic و RBV (Return Beam Vidicon) ،MSS (multispectral sensor) سنجنــده هاي

Mapper)ι گرفته، از اين مرحله كه تصويربرداري  در چهار و هفت باند توسط اياالت متحده آمريكا در مدار زمين قرار
  تعبير و تفسير آنها به"درآمد، دريچه اي جديد براي پردازش تصاوير و نهايتا از حالت آنالوگ خارج و بصورت رقومي

) درسه باند( متر 20 و 10قدرت تفكيك  را با SPOT ين سري ماهواره هاي اول1986فرانسه در سال . روي بشر گشوده شد
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  ، ژاپن سري 1988را در سال  IRS (Indian Remote Sensing)ι و هندوستان سري ماهواره هاي
 ماهواره هاي ، آژانس فضايي اروپا سري1990در سال  MOS (Marine Observation Satellites)ιماهواره هاي

ERS (European Remote-Sensing Satellites)  كانادا سري ماهواره هاي ،1991را در سال Radar-sat 

(Radio Detection and Ranging-Satellite)ι  ماهواره ، مشاركت برزيل و چين جهت پرتاب1995را در سال 

CBERS (China-Brazil Earth Resource Satellite)ι  آمريكا با پرتاب ماهواره ،1996در سال IKONOS  با
 متر 44،2 سانتيمتر و 61با قدرت تفكيك  QuickBird پرتاب ماهواره هاي و1999 متر در سال 4 متر و 1قدرت تفكيك 

، در (ISRO) فضايي هند  و سازمان تحقيقات2003 متر در سال 4 متر و 1با قدرت تفكيك  OrbView و 2001 در سال
 .قابليت ارسال به فضا و بازگشت مجدد به زمين هستند رايحال تحقيق درباره پروژه ماهواره هايي است كه دا

  

  

توانيم براي درك  كند مثالي كه مي باسطح زمين مورد نظر ، استفاده مي) امواج(فرآيند سنجش از دور از تأثيرات تشعشات  
جش از دور اگرچه سن. (بهتر موضوع بياوريم استفاده از سيستم تصوير سازي است كه با هفت اصل زير درگير است

 : )هاي غير تصوير سازي نيز سركار دارد همچنين با سنجش انرژي منتشر شده و استفاده از سنجيده

 

اولين نياز سنجش از دور داشتن يك منبع انرژي است كه انـرژي الكتـرو مغنـاطيس        ): A(منبع انرژي با شدت روشنائي       -1
  .تاباند مورد نظر مي) هدف(را بسمت سطح 

شوند با  الكترو مغناطيس از منبع بسمت سطح زمين گسيل مي) امواج(هنگامي كه انرژي ): B(تشعشعات و اتمسفر  -2
از سطح زمين به ) امواج(اتسمفر مسير حركت خود در تماس و تقابل است البته اين تقابل در هنگام ارسال انرژي 

  .سمت سنجنده نيز ممكن است رخ دهد
شـود اثـر متقابـل        از ميان جو ارسال مـي     ) هدف(نرژي به سمت سطح زمين      وقتي ا : اثر متقابل در برخورد با سطح زمين         -3

  .ايندو بر همديگر بستگي به مشخصات سطح زمين و تشعشعات دارد
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اي كـه     پس از اينكه انرژي بوسيله زمين پراكنده و منعكس گرديد ما به يك سـنجنده              ): D(ثبت انرژي بوسيله سنجنده      -4
  .آوري و ثبت نمايد نياز داريم عامواج تشعشعات الكترو مغناطيس را جم

امواج انرژي ثبت شده بوسيله سنجنده اغلب به فرم الكترونيكي به سطح زمـين ارسـال                ): E(ارسال، دريافت و پردازش      -5
  .گردد تبديل مي) كپي سخت يا رقومي(هاي الكترونيكي به تصوير  گردد و در مرحله دريافت و پردازش اين داده مي

شـود تـا اطالعـات سـطح          تصوير پردازش شده بصورت بصري يا رقومي و يا الكترونيكي تفسير مي           ): F(تفسير و آناليز     -6
  . زمين استخراج گردد

آخرين جزء از مراحل سنجش از دور استفاده از اطالعات است كه اين اطالعات از تـصوير سـطح زمـين       ): G(كاربرد   -7
  .گردد بمنظور درك بهتر آن استخراج مي

كند اين هفت اصل مراحل سـنجش از دور از هنگـام    ديد و حل يكسري از مشكالت به ما كمك مي         دستيابي به اطالعات ج   
 .شود شروع تا پايان را شامل مي
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 بطور خالصه در سنجش از دور بر اساس كاربردهاي دلخواه عكـسها ، اطالعـات و فريمهـاي متعـددي توسـط                  كاربرد ها 

 اين عكسها و اطالعات پردازش مقدماتي و شده تا خطاهاي بوجود آمـده در               انواع سنجنده ها ثبت و گرفته مي شود ، سپس         
  .شوند تا كاربرد دلخواه از آن حاصل شود  آن تصحيح شوند  و بعد از آن اين اطالعات آناليز و پردازش مي

  :از كاربردهائي كه از اين تكنولوژي در طراحي خط لوله گاز مي توان انجام دا د عبارتند از 
در مسير طراحي با وسعت دلخواه بر اساس حجم مطالعاتي مورد نظـر جهـت نمـاي تـصويري                   ري هوائي   عكسبردا .1

 .كلي و جزئي مسير 

 . بدون مراجعه افراد بدون نياز به نقشه برداريهاي دستي يا كد ارتفاعي  مسير، رقومي اخذ اطالعات توپوگرافي  .2

 ...خانه ها جويبارها ، كوهها واخذ اطالعات انواع عارضه هاي موجود در مسير مانند رود .3

 .اخذ اطالعات زمين شناسي در مسر موجود جهت انتخاب مسير مناسب و براورد هزينه  .4

 نيز جـاده هـا و   ، خط آهن و انتقال الكتريسيته  ،اخذ اطالعات تقريبي و يا دقيق مسيرهاي خطوط لوله نفت و گاز   .5
 .موجود مسير هاي 

 .شناسي كسب اطالعات گسلها و مقاطع زمين  .6

 .كسب اطالعات مناطقي كه امكان ايجاد سيالب در آنها در طول مسير خط وجود دارد  .7

 .كسب اطالعات سيالبها و رانشهاي رخ داده در مسر در طول سالهاي گذشته  .8

 .كسب اطالعات در مورد احتمال رخداد رانش و يا زلزله  .9

 .كسب اطالعات سطح آبگير حوزه هاي موجود در مسير  .10

 .ع اطالعات ذكر شده حتي در فصول سرد و وجود برف و باران كسب انوا .11

 .كسب اطالعات در مورد مقدار رطوبت زمين در طول مسير  .12

رخداد سيل و يا اتفاقـات      كسب اطالعات در مورد احتمال قرارگيري خط در زير سطح آب در فصول بارش و يا                  .13
 .ديگر 

ر موجود و نيز كشت شده در گذشته جهت انتخاب        كسب اطالعات در مورد زمينهاي كشاورزي كشت شده و باي          .14
 .مسير مناسب و برآورد هزينه 

 .منابع طبيعي مسير كسب اطالعات در مورد مناطق  .15

 كسب اطالعات بافتهاي ساختماني  .16

 كسب اطالعات حوزه هاي جمعيتي .17

 .و اطالعات ديگري كه قابل كسب از طريق سنجش از راه دور هستند .18

 .عبور و مشكل از نظر دسترسي كسب اطالعات مناطق صعب ال .19
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 )GIS  )Geographic Information System  سيستم اطالعات جغرافيايي

بستري براي ذخيره ، نگهداري ، مديريت و تجزيه و تحليل اطالعات جغرافيايي مي ) GIS( سيستم اطالعات جغرافيايي 
امروزه در  . طراحي شده است و توصيفي دارند،) ياييجغراف(باشد و جهت كار همزمان با داده هايي كه وابستگي مكاني 

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

امكان يكپارچه سازي داده هاي حاصل از منابع مختلف، امكان استخراج اطالعات مورد نياز و كشف ارتباطات پيچيده و نا 
  .پيداي ما بين پديده هاي مختلف را فراهم مي نمايند
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ربسياري از كاربردها مورد نياز مي باشند لذا سيستم هاي اطالعات جغرافيايي پاسخگوي نيازهاي طيف داده هاي زميني، د
از ديدگاه فني اين سيستم ها با دو جنبه مختلف از داده ها سروكار دارند، مكان و توصيفات  .  وسيعي از كاربران مي باشند

رقومي به عنوان پايه اي براي ورود به سيستم اطالعات جغرافيايي در نتيجه در اختيار داشتن داده هاي جغرافيايي . مربوطه
 به درك صحيح از  ، در درجه اول نيازGIS از قابليتهاي يك   براي بهره گيري صحيح .مي باشد اهميت بسزايي  داراي

ساختار  ، توجه به ماهيت و GISجهت پياده سازي يك سيستم .و سپس ساختار اطالعات در آن ميباشد GIS سيستم 
را تشكيل داده و توانمنديها و پتانسيلهاي آن را تعيين   GISاطالعات جغرافيايي متشكله آن كه ركن اساسي هر سيستم

از قابليتهاي يك پايگاه اطالعاتي، مديريت اطالعات و قابليت دستيابي به داده هاي مختلف آن .ميكند، اجتناب ناپذير است
 بر اساس تحليل نيازهاي انجام شده، ساختار داده ها به  GISيگاه اطالعات سيستم در طراحي پا. بر حسب نياز مي باشد

گونه اي بايد طراحي گردد كه ارتباط هاي منطقي بين داده ها حفظ شده و براساس آن بتوان سيستم مديريت داده هاي 
ل داده هاي بانك اطالعاتي بايد الگوريتم با توجه به استفاده از منابع متفاوت اطالعاتي در تكمي. موجود را پياده سازي نمود

 ساير منابع اطالعاتي بر حسب موقعيت  مديريت داده ها با قابليت بازيابي و دسترسي به ركوردها و اليه هاي اطالعاتي
سيستم . انتخاب و پياده سازي گرددGISجغرافيايي و در شرايط مورد نياز كاربر ، طراحي و در محيط نرم افزاري بستر 

يك سيستم كامپيوتر مبنا مي باشد كه به عنوان يك مجموعه متشكل از سخت افزار، نرم افزار، ) GIS(عات جغرافيايي اطال
اطالعات جغرافيايي، نيروي انساني و مدلهاي پردازش داده، به منظور توليد، ذخيره سازي، نمايش، بازاريابي، پردازش، 

 .گيرد مي به عوارض و پديده هاي مختلف، مورد استفاده قراراطالعات جغرافيايي مربوط ... و  بهنگام رساني

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

  :  شود مي

     پرسش و پاسخ - 4  مديريت اطالعات  - 3 دستكاري و ويرايش اطالعات - 2  ورود اطالعات    -1
   نمايش اطالعات   - 6  و تحليل اطالعات تجزيه  - 5

ه و مورد استفاده قرار گيرند، مي  شدGISقبل از آنكه اطالعات جغرافيايي بتوانند وارد محيط   ـ ورود اطالعات1
منابع توليد كننده اطالعات مورد نياز .، تعديل شوندGIS قابل قبول سيستم  بايست اين اطالعات به فرمت و ساختار رقومي

نقشه  -  عكسهاي هوايي و تكنيكهاي فتوگرامتري -  تصاوير ماهواره اي و تكنيكهاي سنجش از دور  :GISيك سيستم 
  نقشه هاي موجود  اسناد، مدارك و - )GPS(سيستم تعيين موقعيت جهاني  - ك برداري كالسي
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  GISمنابع توليد كننده اطالعات مورد نياز يك سيستم 

 ، نيازمند تبديل و دستكاري GISژه خاص ستفاده از انواع داده و اطالعات مورد نياز يك پرو  اـ دستكاري اطالعات2 
به عنوان مثال، اطالعات جغرافيايي در استانداردهاي . آن اطالعات به منظور قابل استفاده نمودن آنهادر سيستم مي باشد

 بايست اطالعات فوق قبل از يكپارچه سازي در محيط نرم افزار مي  GISمختلف وجود دارند و به منظور استفاده از آنها در
GISبه يك استاندارد واحد، تبديل شوند ،.  

، امكان ذخيره سازي و مديريت اطالعات جغرافيايي در قالب GISبراي پروژه هاي كوچك   ـ مديريت اطالعات3
وليكن هنگاميكه حجم اطالعات زياد باشد و همچنين تعداد كاربران سيستم از يك . فايلها و اطالعات ساده وجود دارد

 Database(رود، بهترين روش براي مديريت اطالعات، استفاده از سيستم مديريت پايگاه داده  تر ميتعداد محدود فرا

Management System (مي باشد .DBMS به منظور ذخيره سازي، سازماندهي و مديريت اطالعات جغرافيايي در 
GIS گرا و  راتبي، شبكه اي، رابطه اي، شئمدلهاي پايگاه داده مختلفي از قبيل؛ سسله م. قرار مي گيرد  مورد استفاده... ،

به صورت وسيع در نرم ) Oriented Object(و شئ گرا ) Relational(وجود دارد كه از اين ميان مدلهاي داده رابطه اي 
  . قرار مي گيرنده مورد استفادGISافزارهاي 

  ـ پرسش و پاسخ و تجزيه و تحليل اطالعات 4

ت جغرافيايي اين قابليت را در اختيار كاربر قرار مي دهند تا براساس اطالعات مكاني و سيستم هاي اطالعا پرسش و پاسخ 
انواع اين پرسش و پاسخهاي، . توصيفي ذخيره سازي شده در سيستم، اقدام به انجام پرسش و پاسخهاي مورد نظر خود نمايد

  :به شرح زير مي باشد

به عنوان .  صورت مي پذيردGIS عوارض موجود در پايگاه داده اين پرسشها براساس اطالعات مكاني وپرسشهاي مكاني 
مسير  رودخانه هاي واقع در  خط لوله ويا واقع در محدوه يك استان يامصرف كننده هاينمونه، مي توان به جست و جوي 

  . اشاره نمودخط

  .هرعارضه، صورت مي پذيرداين پرسشها بر اساس اطالعات توصيفي ذخيره شده در پايگاه داده براي  پرسشهاي توصيفي
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به عنوان نمونه مي . پذيرد اين پرسش براساس معرفي يك شرط به عنوان معيار پرسش، صورت مي يشرط/ پرسشهاي تابعي
و در محدوده فاصله تعيين شده از موجود زمينهايي كه داراي شيب بندي مناسب و نزديك به جاده هاي توان به جستجوي 

    .باشد، اشاره نمود ميراي احداث يك ايستگاه ديگرايستگاه تقويت فشار قبل ب

اين پرسشها بر اساس پارامترها و اطالعات متغيير كه با يك پريود زماني در سيستم ذخيره مي   روند تغييرات پرسشهاي
ما و بارش تغييرات دبه عنوان نمونه، مي توان به انجام پرسش به منظور بررسي روند تغييرات ميزان . شود شوند، انجام مي

  .، اشاره نمود جهت پيش بيني مصرف سوخت  در طي چندين سال گذشتهبرف و باران 

  .وندش اين پرسشها به صورت تركيبي از پرسشهاي مكاني، توصيفي و شرطي، انجام ميپرسشهاي تركيبي

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

 شناخته Overlay، تحت عنوان GIS تركيب اليه هاي اطالعاتي مختلف در)Overlay(تجزيه وتحليل همپوشاني اطالعات 
شاره مي كند وليكن در در حالت بسيار ساده، اين مفهوم به امكان نمايش چنداليه اطالعاتي بر روي همديگر ا. مي شود
 مفهوم به تركيب چند اليه اطالعاتي بر اساس معيارهاي تعريف شده توسط كاربر و توليد يك اليه   اين  وسيعتر، مفهوم

را ... نوع پوشش گياهي، شيب زمين و  به عنوان نمونه مي توان اطالعات مربوط به نوع خاك، . اطالعاتي جديد، اشاره دارد
 با يكديگر تركيب كرده و مناطق داراي پتانسيل در اين خصوص را مسير عبور خط رامكان وقوع سيل در به منظور بررسي ا

  .تحت يك اليه اطالعاتي جداگانه، مشخص نمود

   
  هاي اطالعاتي مختلف تركيب اليه

به تجزيه و   اين آناليز، با تعريف يك منطقه حائل در اطراف عوارض نقطه اي، خطي و سطحي، در )Buffering(منطقه حائل 
 و يا  شهريروستايي ،  يافتن مناطق : كاربردها اشاره نمود اينبه عنوان نمونه، مي توان به. تحليل اطالعات مي پردازيم

 متري از 5000مصرف كنندگاني كه در فاصله  افتن تعدادي. ، قرار دارندخط لوله  كيلومتري از يك 1تأسيساتي كه در فاصله 
 متر باالتر است و ارتفاع 3 يافتن مناطق و زمينهايي كه از سطح رودخانه هاي موجود در مسير . قرار دارندخط لولهيك 

  . متر است 4حداكثر عوارض موجود در مسير آن كمتر از 
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  ها ايجاد منطقه حائل چندگانه، در اطراف رودخانه

، داراي ابزار و قابليتهاي آناليز و پردازش تصاوير سنجش GISتعدادي از سيستمهاي  (Image Processing) پردازش تصاوير
 مكان مرجع، از طريق قابليتهاي مختلف به نقشه اين ابزار با دريافت تصاوير ماهواره اي خام و تبديل آن. از راه دور مي باشند

، اقدام GIS، نسبت به توليد اطالعات پايه مورد نياز سيستم ... و ) Classification(بندي  موجود در سيستم از قبيل كالسه
  .مي نمايند

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

  .اشاره نمودنظر رشد صنايع ، جمعيت و مصرف سوخت در يك منطقه آماري از 

غرافيايي، نمايش نتايج پردازشها به صورت در بسياري از پردازشها ج) Visualization(ابزار نمايش كارتوگرافي اطالعات 
ذخيره سازي  ابزار متنوعي را به منظور نمايش توام اطالعات مكاني و توصيفي  GIS. گويا و خوانا، داراي اهميت مي باشد

ت ؛ ارائه گزارشا  قابليتهايي از قبيل  نمايش نقشه مي تواند باGISدر . ، فراهم مي نمايدGISشده در پايگاه اطالعات 
  . نمايش تصاوير و ساير خروجي ها و گرافها، تركيب گردد ، بعدي متنوع، نمايش سه

   

  
  نمايش كارتوگرافي اطالعات

) Remote Sensing( سنجش از راه دور -CAD   2 ـ سيستمهاي توليد نقشه رقومي GIS  : 1تكنولوژيهاي مرتبط با 
سيستمهاي مديريت پايگاه داده، به صورت خاص جهت ذخيره سازي و  )DBMS( سيستمهاي مديريت پايگاه داده -3

 به منظور ذخيره DBMSامروزه .مديريت انواع مختلف اطالعات از جمله اطالعات جغرافيايي، مورد استفاده قرار مي گيرند
 نيز از اين ابزار، براي اهداف ذخيره سازي و مديريت GIS توسعه يافته اند و سازي و بازيابي اطالعات، بهينه سازي و
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تحليل و نمايش گرافيكي اطالعات، كه در يه واصوالً فاقد ابزار تجز  DBMS.  اطالعات جغرافيايي استفاده مي كند
  . مرسوم وجود دارد، مي باشدGISسيستمهاي 

  

  

اراي دسازي سيستم اطالعات جغرافيايي در هر سازمان،  بديهي است كه پياده GIS  يجاد و پياده سازي موفقا
بايست فعاليتهاي   ميGIS سازي موفق يك سيستم و پياده وليكن به طور كلي، براي اجراي . باشد پيچيدگيها خاص خود مي

براي شناخت ) Pilot(  نمونه اجراي يك پروژه .2 ي مصرف گاز و مقاصد انتقال گازنيازمنديهاآناليز   .1:زير انجام شود
تدوين دستورالعملهاي توليد   .4 فيزيكي پايگاه داده  طراحي مفهومي، منطقي و .3دقيق تر نيازمنديها و مشكالت موجود 
 تهيه سخت افزار و  .6اي و توصيفي مورد نياز شهتوليد و جمع آوري اطالعات نق  .5نقشه و مشخصات نقشه هاي مورد نياز
توسعه پايگاه داده طراحي شده به منظور پوشش كاربردهاي خاص تعريف شده   .7نرم افزار مورد نياز و آموزش پرسنل 

توسعه كاربردها و توابع تجزيه و تحليل    .8  و نيازمنديهاي آتي شامل بهره برداري ، نگهداري ، توسعهبراي سيستم
توسعه و تدوين مراحل و نحوه حفاظت و نگهداري از  .10تدوين استانداردها و فرآيند تبادل اطالعات  .9طالعات ا

آناليز نيازمنديهاي سيستم . ، عبارت از آناليز نيازمنديهاي سيستم مي باشدGISاطالعات مهمترين و اولين گام در اجراي 
ه كاربراني مورد استفاده قرار مي گيرد، چه كاربردهايي مي  پس از استقرار توسط چGIS خواهد كه سيستم  مشخص

 پياده سازي شوند و چه اطالعات مكاني و توصيفي موردنياز سيستم به منظور پوشش كاربردهاي GISبايست در سيستم 
يجاد همچنين نتايج اين مرحله مشخص خواهد كرد كه چه نقاط قوت و يا ضعفي براي ا. تعريف شده براي سيستم مي باشد

GIS در سازمان مورد مطالعه، وجود دارد و چه مسير و چه گامهايي را براي ايجاد GISپس از . در سازمان مي بايست پيمود
انجام مرحله آناليز نيازمنديها، امكان تعيين نقشه و اطالعات پايه مورد نياز، انتخاب نرم افزار و سخت افزار بهينه مورد نياز، 

 GIS و پياده سازي توابع كاربردي در محيط نرم افزار، تبديل و انتقال اطالعات به محيط نرم افزار طراحي پايگاه داده تهيه
، امكان انجام تجزيه و تحليلهاي دقيق و جامع GISتعريف دقيق كاربردهاي مورد انتظار از سيستم .قابل اجرا خواهد بود... و

 نرم افزار مورد نياز، مشخصات و معماري شبكه ارتباطي در خصوص اطالعات مورد نياز سيستم، مشخصات سخت افزار و
توان به  سازي يك سيستم اطالعات جغرافيايي را مي مراحل مختلف مورد نياز جهت پياده. را فراهم مي نمايد... مورد نياز و 

ازمنديهاي سيستم، شامل آناليز ني. سازي سيستم، تقسيم بندي نمود دو مرحله اصلي آناليز نيازمنديهاي سيستم و اجرا و پياده
 - تجزيه وتحليل فعاليت هاي جاري و مسائل و مشكالت موجود- اهداف و وظايف سازمان  :گردد  فعاليتهاي زير مي

منابع اطالعاتي - بحث هاي سازماني از قبيل نحوه گردش و تبادل اطالعات-نقشه ها و اطالعات پايه مورد نياز - كاربردها
   نيازمنديهاي سخت افزاري و نرم افزاري  -مي پايگاه داده  طراحي مفهو -...موجود و
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توانند دائماً   به وسيله يك سيستم اطالعات جغرافيايي نقشه ها ميدر طراحي خط لولهRSو  GISكاربردهاي 
تجزيه و تحليل اطالعات و يا ارزيابي برنامه هاي  مي تواند براي ذخيره و GIS همچنين. وبطور پيوسته به روز شوند

از  .امكان پذير نمي باشند GIS مختلف بكار رود، در حالي كه انجام بسياري از اين تجزيه و تحليل ها بدون بكار گيري
  : موارد زير اشاره نمود طور اجمال بهتوان به  مي جمله كاربردهاي اين سيستم

 .العات حاصل شده از روشها مختلف طجمع اوري ، آناليز و پردازش ا .1

 ..ني اليه هاي مختلف اطالعات جهت كسب اطالعات و ديد مناسب طراحي آناليز و همپوشا .2

 موجود در مسيركشف منابع آبي  و بررسي آبهاي سطحي :  .3

  .شناسائي نقاط حادثه خيز در مسير .4

 .طراحي بهينه شبكه هاي توزيع و تعيين مسير بهينه خطوط .5

 جهت اجراي پروژه  و بهينه مناسبكه انتخاب محل هاي (Siteselection) توليد نقشه هاي مكان يابي .6
ساختمان هاي  خط لوله، ايستگاههاي تقويت فشار ، شيرهاي قطع خط ،  جاده ومسير ، گسترش و توسعه و هاي

 مسكوني ، يارد و غيره  ميباشد 

 .زش اطالعات هزينه اي مسير با استفاده از اطالعات گوناگون موجود پردا .7

 .هاي متعددرزيابي فراوري هاي متنوع زمين شناسي جهت ا .8

، طراحي تحقيقات اكتشافي در زمينه شناسايي روابط متقابل مكاني ميان مجموعه داده ها در طول دوره تحقيق  .9
اي در ارتباط  ارزيابي عالئم حاصل از تصاوير ماهواره،وژئوفيزيكي منطقه اي  مانند درك عالئم ژئوشيميايي
   .با ليتولوژي و پوشش گياهي

 . گازي و خطوط لوله مها و منابع ديريت سيستم    .10

  . طراحي و انتقال بهبود كيفيت  .11

 .كاهش زمان طراحي  .12

 .در نظر گرفتن و منظور كردن حجم زياد اطالعات بدست آمده  .13

  .انجام راحت تغييرات با توجه به رخدادها و وضعيتهاي گوناگون در طراحي .14

  . گازتحليل شبكه هاي  .15
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 ١٣

  نتيجه گيري
حي و بهره برداري با توجه به حجم وسيع منابع و اثرات آن از قبيل اثرات ا در طر GISضرورت بكارگيري سيتمهاي 

ي و اجراي طرحهاي خطوط لوله هزينه مي شود ايجاد اين سيستمها را در حال مبالغ زيادي كه جهت طراحزيست محيطي و 
در حال حاضر توسط شركتهاي مختلفي سامانه هايي جهت انتخاب مسير طراحي شده اما اين . امري بديهي ساخته است 

اند و نمي توان شان نداده سيتمها به علت اينكه مسائل متعدد طراحي در آنها لحاظ نشده ، آنچنانكه بايد از خود كارآيي ن
از مواردي كه بسيار الزم است در نظر گرفته شود و بكار گرفته شود ، تكنولوژي . طراحي مناسبي توسط آنها انجام داد 

RS لذا با بهره گيري مناسب و بهينه از .   بوده كه مكمل كسب اطالعات طراحي مي باشدRS وطراحي يك سيستم GIS  
 مي توان يك پكيج مناسب طراحي نمود كه قابل كار در شرايط و  GISت كامل به سيستم مناسب و تغذيه اطالعا

 "وضعيتهاي مختلف بوده و در طراحي هاي آتي نيز مورد استفاده قرار گيرد و نيز جهت استفاده هاي بعد از طراحي مثال
  .تعميرات ، بهره برداري ، نگهداري و تحليلهاي مختلف بكار گرفته شود 
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