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  مقدمه:  -1

يک سيستم کامپيوتری برای مديريت و تجزيه و تحليل اطالعات مکاني  GIS  سيستم اطالعات جغرافيايي يا

يک سيستم رايانه ای است که  GIS بوده که قابليت جمع اوری وذخيره و نمايش اطالعات جغرافيايي را دارد.

د. اين سيستم مي تواند با روی هم انداختن امکان دسترسي و کاربری همزمان از چند موضوع را به دست مي ده

(Overlay)  .نقشه هايي با موضوعات مختلف از يک منطقه، امکان بررسي همه جانبه آن منطقه را موجب سازد

مختلف فضايي، ارتباطي، پردازش و مديريت داده ها را انجام دهند. چنين  اين سيستم ها قادر هستند عمليات

به عنوان ابزاری که توانايي تصميم گيری را افزايش مي دهد، شناخته شود.  GIS ويژگي هايي موجب شده است 

در زمينه های مختلف تکنولوژيکي، صنعتي، زيست محيطي، جغرافيايي، اقتصادی، اجتماعي و  GIS امروزه 

فه جويي هزاران موضوع ديگر به کمک بشرشتافته و به کمک آن بشر توانسته در هزينه و از آن مهم تر زمان، صر

چشمگيری نمايد. در واقع تمام سيستم های اطالعات جغرافيايي نوعي نمادسازی رايانه ای از برخي جنبه های 

ديد ساده ای از جهان واقعي ارائه مي دهد که به آن مدل گويند. مدل همان تلفيق داده  GIS جهان واقعي اند.

که در شرايطي ديگر، پيچيدگي يا مقياس مکاني درك سيستم هايي به شمار مي آيد  هاست که وسيله ای برای

 قرار دارد. آن خارج از درك ذهني ما
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 در شهرداری  GISکاربرد  -2

توسعه و تکامل علوم الکترونيک و پا به عرصه گذاشتن کامپيوترهای جديد ابزاری را به برنامه ريزان ارزاني داشته 

ياز اين استفاده کنندگان مي باشد و به وسيله آن برنامه است که با سرعت و دقت باال قادر به پاسخگويي به ن

ريزان مي توانند اطالعات وسيعي از شهر را به کار گيرند و آنها را با سرعت زياد مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. 

را به  يکي از اين ابزارها سيستم های است که با توانمندی های متعددی که دارند قادرند نياز برنامه ريزان شهری

اطالعات جغرافيايي گويند و در زمينه های مختلف حرفة شهرسازی، اعم از مکان يابي،   GISخوبي پاسخ 

 کاربری اراضي، طراحي شبکه های زيرساخت، مديريت شهری مورد استفاده قرار گيرد.

مديريت  ،سيستم حمل و نقل }مسيريابي بهينه{ ،در شهرداری ) طرح های توسعه عمراني GISاربرد ک     

انواع مکانيابي های  ،نقشه کاربری اراضي ،کنترل هوشمند ترافيک ،مديريت شبکه آب ،شبکه ترانزيت جاده ای

مديريت امالك و دارائي ها و ... ( باعث افزايش و تسهيل  ،تفريحي ،اجتماعي ،فرهنگي ،آموزشي ،اقتصادی

 مطالعات شهری مي شود . 

 طقه در بخش های مختلفي گسترش يافته است از جمله :بسته به نيازهای هر من GISکاربرد 

  مميزی امالك   

    بررسي توزيع و پراکنش فضاهای سبز بمنظور احداث فضاهای جديد و جبران کمبود های موجود 

     انتخاب بهترين مکان جهت انجام پروژه های مهندسي 

      ری از آلودگي آنها بررسي و ارزيابي منابع آب زيرزميني و آبهای سطحي و جلوگي 

       مطالعات زيست محيطي 

     مسدود بودن  ،تعيين بهترين و کوتاهترين مسير ممکنه با توجه به موانع احتمالي مانند ترافيک

 راهها و...
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       مديريت ترافيک و سانحه 

       بررسي و ارائه راهکارهای ممکن در کنترل سوانح و مديريت خدمات اضطراری پس از وقوع

 حادثه 

       شناسايي مناطق زلزله خيز بمنظور ايمن سازی و توسعه راههای اضطراری و يا جلوگيری از

 ساخت و ساز 

      شناسايي نقاط کور شبکه مخابراتي 

      يررسي پراکندگي نيروی انساني 

       کمک در امر بازاريابي و فروش 

     نگ و سيستم های تحويل مناسب در امور پارکي ،شناسايي مکان های بهينه احداث فروشگاهها

 تجاری

   تصاوير ،نمودار ،جدول ،ارائه و نمايش اطالعات توصيفي و مکاني هر نقطه دلخواه بصورت آمار، 

 نقشه های موضوعي و انجام محاسبات مورد نياز

   مديريت شبکه های  ،تعيين بهترين مسير خطوط انتقال آب ،طراحي بهينه شبکه های توزيع آب

 مدلسازی هيدرولوژيکي و ... ،ضالبفا

افزايش مطالبات شهروندان باعث مي شود که بخش های مديريتي و برنامه ريزی شهری در شهرداری ها با 

 نسبت به استفاده بهينه از منابع شهر اقدام نمايند . GISاستفاده از سيستم اطالعات شهری مبتني بر 

 ،حفظ حرائم شهری ،احداث ،به شهرداريها از جمله : حمل و نقل محدوده وظايف و فعاليت های محول شده

دفع نخاله و زباله های شهر و ... به  ،ايجاد تأسيسات شهری ،کنترل ترافيک ،توسع و نگهداری معابر ،زيبا سازی

ند و انسجام و سازماندهي ويژه ای را در انجام امور طلب مي ک ،اندازه ای گسترده و وسيع مي باشد که هماهنگي
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چنين نيازمندی ها و ويژگي هايي لزوم استفاده از اين تکنولوژی و ابزار قدرتمند را در زمينه های مختلف 

 و ... بيش از پيش آشکار مي سازد .  زيست محيطي ،اجتماعي ،صنعتي ،عمراني ،جغرافيايي
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 در شهرداری  GISو کاربرد   در رابطه با طرح ممیزی امالک شهرشبستر GISموضوع : دستور العمل     

ايجاد پايگاه داده برای اطالعات مميزی  ،پيروی جلسه انجام شده با مسئول فني و مالي شهرداری شبستر       

مساحت، شماره قطعه،  .فيلد مي باشد 72که جمعا امالك به اطالع ميرساند فيلد های مورد نظر به شرح زير 

 ملک، نوع مالکيت، موقعيت آبي، ميزان پستي، منطقه، حوزه، بلوك، پالك خانوادگي، آدرس، کد نام و محيط، نام

ساختماني،  تلفن، گروه ملي، شماره پروانه، کد شهرداری، تاريخ پرونده مالکيت، شماره ملک، نوع سند، وضعيت

 معبر، تاسيسات، شماره کف از ساختمان ت، ارتفاعطبقا بنا، تعداد زير کل واحد، مساحت ساخت، تعداد سال

 را مالحظه مي فرمائيد. 91در تصوير زير نمونه از اطالعات انجام شده برای قطعه  .ثبتي
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 GIS -تهیه و تنظیم : مهندس یاسر انصاری کارشناس ارشد نقشه برداری 

 

 را مشاهده مي نماييد. GIS در اشکال زير نمونه از کارهای انجام شده توسط  سيستم

 منطقه بندی : .9

 نقشه شهری مناطق بشرح زير مي باشد. 7و9براساس اطالعات شهرداری مبني بر داشتن دو منطقه 
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 حوزه بندی .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نتیجه گیری: -4

يررده و ارائرره راه حررل هررای  امررروزه برنامرره ريررزی شررهری بعنرروان مرررثرترين ابررزار مقابلرره بررا مشررکالت پيچ  

مررديريت بحررران شررهری و امررر تخصرري  امکانررات، مررورد پررذيرش قرررار گرفترره اسررت. کرره ايررن    کليرردی در

جانبره و کامرل از پهنره جغرافيرايي مکران مرورد بررسري از سرويي و تجزيره و تحليرل            مستلزم شرناخت همره  

و تجزيرره و تحليررل نيازمنررد يکپارچرره و همزمرران تمررامي عوامررل مرررثر در آن مکرران مرري باشررد ايررن شررناخت 
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خصوصرريات مکرراني را در بانررک اطالعرراتي ذخيررره نمررود و بررا  بکررارگيری سيسررتمي اسررت کرره بتوانررد تمررامي

قالرب نقشره و جردول اطالعراتي ارائره نماينرد. و سيسرتم         توجه به نيازبرنامه ريز، نمرايش خراا از آنهرا را در   

 ه ريزی شهری شده است. اطالعات جغرافيايي باعث دگرگوني و تحول فرآيند برنام

 GIS باکراربرد  بررای پيشررفت و توسرعه شرهری امتيرازاتي در برر دارد.       GIS برنامه ريرزی شرهری برا کراربرد     

مي توان ضمن براال برردن سررعت و سرهولت مطالعرات شرهری ماننرد سرير تحرول شرهری، عمرران و توسرعه             

هری آنرراليز نمررود و جررای هرري  پيشررنهادی مررور نظررر و مرردل سررازی توسررعه آترري را برررای برنامرره ريررزی شرر 

شررکي نيسررت کرره در قرررن حاضررر طراحرري و برنامرره ريررزی شررهری برردون اسررتفاده از ايررن ابررزار قرردمي       

برنخواهد داشت. اکنون نه تنهرا شهرسرازان بلکره همگران پريش بينري روزی را مري کننرد کره شهرسرازی در           

کرامپيوتری برا مردل هرای     محيط های رقومي برا تلفيرق عروارح تحليرل شرده در سيسرتم هرای تحليرل گرر          

شبيه سازی شرده بصرری در سيسرتم هرای مجرازی سراز تعراملي صرورت گيررد. برا توجره بره قابليرت براال و               

 .انتظار مي رود که سيستم اطالعات جغرافيايي به ابزاری همگاني تبديل شود GIS انعطاف پذيری

 تهيه و تنظيم:

 مهندس انصاری –آذربایجان  سازانشرکت شاهکار GISواحد نقشه برداری و 


