
آشنايي با سيستم هاي اطالعات جغرافيايي  
(GIS) 

موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي              
واقتصاد كشاورزي       



در جهان امروز اطالعات منشا قوت و قدرت تلقي مي            
گردد كه بسياري از آنها  به نوعي به مكان و موقعيت زميني                
مرتبط بوده و يا به زبان رياضي به يك سيستم مختصات               

.مربوط مي باشد     
 با توسعه سريع و شگرف خود ، قابليت                GISبنابراين سيستم     

و توانايي تهيه و پردازش داده هاي متنوع و بسيار حساس                    
مورد نياز در برنامه ريزي هاي مختلف  ودرنهايت تامين            
رفاه اجتماعي و فردي انسان را بيش از پيش آشكار نموده          

.   است

مقدمه



  1960 از سال      GISبه زمانهاي خيلي قبل بر نمي گردد ، كال تحقيق و توسعه                         •
ميالدي توسط گروه كوچكي بصورت حرفه اي در چند رشته علمي شروع                        

.   ملي در كانادا مي باشد             GISو نخستين نمونه از يك         .   شد 

نقشه هاي پوششي       .  متاسفانه قبل از انقالب كشور با فقر نقشه مواجه بود             •
، توسط كارشناسان ارتش آمريكا و سازمان                     1:50000كشور در مقياس       

 سازمان نقشه        1369و در سال       .   تهيه شد   1967جغرافيايي كشور در سال         
  GISبرداري بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسالمي بطور رسمي در زمينه                        

. شروع بكار نمود    

تاريخچه   



مجموعه اي است سامان يافته    
از سخت افزار، نرم افزار و  
نيروي انساني متخصص جهت  
جمع آوري ، ذخيره ، اناليز و 

++. بازيابي اطالعات جغرافيايي   

Information SystemInformation System

Geographic PositionGeographic Position

GIS چيست ؟ 



چه مي باشند  ؟        GISGISمولفه هاي يك پروژه      مولفه هاي يك پروژه      

 داده ها و اطالعات  

 سخت افزار

 نرم افزار

 كاربران و پرسنل   
اجرايي 



الزم است؟  الزم است؟    GISGISچرا   چرا   
وافزايشچالش هاي مهم و بزرگ در جهان امروز با ابعاد جغرافيايي              
:زمينه هاي زير    ر  بي رويه اطالعات فزاينده د      

  افزايش جمعيت جهاني -١     
  آلودگي محيط زيست  -٢     
  نابودي جنگل ها و مراتع -٣     
سيل ، زلزله ، آتش سوزي :   مصايب طبيعي -٤     
 خشكسالي    -٥     

امنيت غذايي    -٦     

  ٠٠٠ و -٧
يجاد سيستم هايي  باشد        اه  بشر به  فكر    ك     باعث شده است       

دسترسي وي  را  به اطالعات آسانتر و سريعتر             تا  بتواند   
.      نمايد    



 نسبت به سايرسيستمهاي اطالعاتي     نسبت به سايرسيستمهاي اطالعاتي    GISGIS    مزيت   مزيت   

 با عوارض    فقط ما        CADدر سري      
و در    وكار داريم       سر  ) تصوير  (جغرافيايي 

DBM  فقط با     ) بانكهاي اطالعاتي      ( ها 
گونه اين دوGIS اما در ، اطالعات توصيفي

بين    اطالعات در  يك جــا  جمع  شـده  و                 
.آنها  اتصال برقرار شده  است           



::  GISGIS داده ها در   داده ها در  نواع نواع اا

 داده هاي مكاني  

 داده هاي  
توصيفي



: :   GISGIS در   در  ي مكاني   ي مكاني   ساختار و نمايش داده ها     ساختار و نمايش داده ها     

رستري و    برداري      ساختار  از دو      GIS   در    جهت نمايش داده هاي مكاني             
.   يا شطرنجي استفاده ميشود              

   يا   به وسيله نقطه ، خط و          در ساختار برداري هر پديده اي درجهان طبيعي                    
.گون  نمايش داده ميشود            پلي

 در ساختار رستري ،  پديده ها و عوارض بصورت صفحات شطرنجي                        
 كه  در  آن          وني ت   در آمده و موقعيت عوارض بوسيله موقعيت  سطر و س                     

 .    قرار ميگيرد، مشخص مي گردد                     



رستري       •

برداري       •

• جهان واقعي 

: :   GISGISساختار و نمايش داده ها در       ساختار و نمايش داده ها در       



:پليگون : خط :نقطه 

اجزاء ساختار  داده هاي  برداري  و رستري         اجزاء ساختار  داده هاي  برداري  و رستري         

:داده هاي برداري از سه جزء اصلي زير تشكيل مي گردند        

:اما اساس تشكيل داده هاي رستري سلولها هستند        



اد ه  های    اد ه  های    د د مع  آوری  مع  آوری  جج    ععمنابمناب
:جغرافيايي 

شاهدات زميني          م 

عكسهاي هوايي

تصاوير ماهواره اي  

 (GPS)سيستم تعيين موقعيت جهاني



: :   GISGIS افزارهاي     افزارهاي    رم رم نن

تا كنون نرم افزارهاي متعددي از سوي شركتهاي مختلف و در         

. سطوح گوناگون ارائه شده است  

: نرم افزارهاي   ين آنها ميتوان به      از معروفتر

ArcView , Arc/Info , Idrisi , ilwis  ،   Arc GIS و   ...
.اشاره نمود 



مقايسه  داده هاي  برداري  و رستري       مقايسه  داده هاي  برداري  و رستري       

:مزاياي رستري 
.  ساختار  دادة  ساده اي دارد     

 عمليات همپوشاني به آساني         

.      و به شكل مؤثر  اجرا ميشود   

ها بخصوص تصاوير       اكثرداده

    ماهواره اي  از  نوع  رستري       

 .     مي باشند  

:مزاياي برداري 
 ساختار دادة آن از مدل رستري جمع و        

     جورتر است 

مدل برداري براي پشتيباني گرافيكهايي         

هستند    نزديك دستي   نقشه به كه  

. مناسب تر ميباشد       

 توصيفات متعددي به آن قابل اتصال       

  است 



مقايسه  داده هاي  برداري  و رستري       مقايسه  داده هاي  برداري  و رستري       

:معايب رستري 
 باال نياز  پذيري هاي    تفكيك   در

.  به حجم زيادي دارند  

 فقط يك داده توصيفي را ميتوان     

.     به آن اتصال داد   

 درتوپولوژي ارتباطهاي     نمايش  

.  است مشكل   مدل      اين 

:معايب  برداري  
 از مدلمدل  برداري   دادة  ساختار   

.   رسـتري  به مراتب پيچيده تر است     

مشكل همپوشاني      اجراي عمليات        

 مي باشد  

نـمايش  و  ارائـه  تغيـير پذيري  فضـايي       

 .      بـطور  مـؤثـر صورت  نمي گيرد  
 



: :   GISGISسخت افزارهاي     سخت افزارهاي     

:ميشود بسته به مرحله انجام كار از سخت افزارهاي متفاوتي استفاده            

... و  GPSجمع آوري داده ها  مانند         

... و Digitizer،  ورود داده ها مانند اسكنر       

PCپردازش داده ها مانند      

...چاپگرها و  مانند   خروج داده ها   



عام  يي هاي  توانا 
 GIS



پرس و جوي هاي ساده   

MapInfoMapInfo

 شناسايي يك مكان مشخص و چه چيزهاي در آن مكان وجود دارد       -
 يافتن مكان مشخص با گذاشتن شرطهاي خاص         -



يي  ضاليزهاي ف   آنا
همپوشاني يا روي هم گذاري چند اليه مختلف و ايجاد يك اليه جديد      

با توجه نياز و رفع مشكالت مكاني   



دي ن يم ب حر حر 

MapInfoMapInfo

ايجاد يك مساحت موردنياز پيرامون يك عارضه  يا نقطه      



كيب روشهاي مختلف نمايش    ترتر



مدل كردن روند آتي       مدل كردن روند آتي       



 اطال عاتدسته بنديو  يسه   قام  اطال عاتدسته بنديو  يسه   قام 



در رشته هاي مختلف       GISكاربرد هاي     نمونه هاي از   
 بخش هاي مختلف كشاورزي         -  2                   نقشه برداري                                    -1

زمين شناسي        -4                 منابع آب                                             -3
 هيدرولوژي  -6                     جنگل                                               -5
 حمل و نقل    -   8          محيط زيست     منابع طبيعي و      -7
 امور نظامي    -10            آب و فاضالب                                      -9

 امور شهري نظير ترافيك        -12                برق و گاز                                              -11
  صنعت حمل و نقل هوايي      -14 آبخيزداري                                                  -13
  امنيت غذايي    -  16 هواشناسي                                                     –  15

 و دهها كاربرد ديگر       –  16 



بخشهاي مختلف كشاورزي   تهيه نقشه   
كاربري اراضي و پوشش گياهي      -
 مطالعات خاك-
كشاورزي و مدل سازي محصوالت     -
 ارزيابي منابع و قابليت اراضي       -
 هواشناسي شامل طبقات اقليمي ، همباران           -

، همدما و همتبخير   
 تعيين فرسايش خاك   -
) تهيه نقشه هاي شيب و ارتفاع    ( توپولوژي-
000 و-



تهيه نقشه از منابع آب و رودخانه ها         

 تعيين پهنه بندي سيالب -1   

 تعيين پارامتر هاي حوضه هاي آبريز        -  2   

 تعيين آلودگي منابع آب  -3   

 تعين شبكة زهكشي حوضه هاي آبريز     -  4   



نتيجه گيري

   GIS    است كه  با  اتصال اطالعات توصيفي و مكاني ضمن            سيستمي
نتايج را در قالب نقشه ها و           اده ها ،  د  يدن  به پردازش  سرعت  بخش

نمودارهاي  متنوع ارايه داده و قدرت تحليل  كارشناسان را به                     
.  صورت قابل مالحظه اي ارتقاء مي بخشد          

وده و الزم    ب ال توسعه حين سيستم  روز به روز در              ستفاده از ا      ا
ي  مرتبط     مينه ها    ز ين فناوري در كشور ما نيز در همه             است كه ا  

.  رشد مناسب داشته باشد           



با تشكر


