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 مقدمه مؤلف:

هـاي    ریزي با افزایش روز افزون جمعیت و گسترش شهرها، نیاز به مدیریت و برنامه

انجام هر تحلیل و گـرفتن نتیجـه از    که يطورشود. به  ري بیش از پیش احساس میشه

هاي مناسب و نمـایش   آن، نیازمند آمار و اطالعات دقیق از منطقه و در نتیجه ارائه گزینه

 اطالعات مذکور و در نهایت استخراج نتایج است.  

جهـت مـدیریت،    عنوان یک ابزار قوي  به (GIS) امروزه یک سیستم اطالعات مکانی

نگهداري، تحلیل و نمایش اطالعات مکانی در اختیار مدیران و محققین مسایل محیطـی  

اي و قابلیـت   افـزاري دانـش رایانـه    ي، سـخت افزار نرمهاي  است که با استفاده از قابلیت

ین و کـاراترین ابـزار   تـر  مـدرن ریزي باالي خود توسط متخصصـین، بـه یکـی از     برنامه

 ت.اجرایی درآمده اس

ایـن   به متخصصـین  و به روز در بانک اطالعاتی،هاي عددي   داده وجود اطالعات و

اطالعـات را بـه   ، ي مکـانی هـا  سـریع داده  ضمن مدیریت صـحیح و دهد تا  امکان را می

در اختیــار داشــته باشــند تــا  صــورت هماهنــگ و یکپارچــه در حــداقل زمــان ممکــن

شناسـایی  ا به نحـو قابـل قبـولی    ری یناتسهیالت زیرب هاي مربوط به امکانات و یینارسا

 کنند.

هـا و اطالعـات موجـود و مـورد نیـاز       به منظور دستیابی بـه ایـن هـدف، بایـد داده    

آوري، ثبـت، نگهـداري و    هـاي جمـع   ه بنـدي و تعریـف شـده و شـیو     شناسـایی، طبقـه  

هـا و اطالعـات مربـوط بـه      و پس از جمـع آوري داده  .شوندارزیابی  ها سازي آن بهنگام

 GISو ایجاد بانک اطالعات توصیفی و مکانی در محیط  ها آنسازي  ح، اقدام به آمادهطر

 شود و در نهایت سیستمی جهت دسترسی کاربران در سطوح مختلف توسعه یابد.  

امکـان دسترسـی و تجزیـه و تحلیـل حجـم       مکانیهاي اطالعات  از آنجا که سیستم
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 آورنـد، در حـال حاضـر    وجود میه ب ییزیادي از اطالعات را بر مبناي موقعیت جغرافیا

ماننـد   هـاي مختلـف   هاي هر منطقه یا کشور در بخـش  ها بسته به نیاز سیستم کاربرد این

ریـزي شـهري و شـهرداري، خـدمات ایمنـی شـهري،        مطالعات زیست محیطی، برنامـه 

هاي پایـه، مـدیریت کـاربري اراضـی،      مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهري، تهیه نقشه

انکی، خدمات پستی، مطالعات جمعیتی و مدیریت تأسیسـات شـهري (بـرق،    خدمات ب

به کلیه  GISها، کاربرد  و توسعه سیستم شود و با گذشت زمان آب، گاز و...) استفاده می

 . هاي مرتبط با زمین گسترش یافته است بخش

و  ArcGISافـزار   با اصول مقـدماتی نـرم   GIS در این کتاب، سعی در آشنایی کاربران

بـه منظـور    ArcMapو  ArcCatalogافـزاري   هـاي نـرم   آموزش ابزارهاي موجود در بسته

ي مختلف، ویرایش اطالعات، تهیـه بانـک اطالعـاتی و اتصـال     فرمت هاها با  ورود داده

جداول مختلف با یکدیگر و انجام پرس و جو از اطالعات موجود در بانک اطالعاتی و 

 هاي آتی بوده است. استفادههمچنین تهیه نقشه و ارائه آن براي 

، طریقـه  ArcGIS افـزار  نـرم هایی از قبیل: مقدمـه و تاریخچـه    این کتاب شامل بخش

 افـزاري  ، بسـته نـرم  ArcGIS 9.3افـزاري   افـزار، آشـنایی اجمـالی از بسـته نـرم      نصب نرم

Arc Catalogافـزاري    ، بسته نرمArcMap       و اصـول تهیـه نقشـه و ارائـه خروجـی از آن

 باشد. می

 Arctutorو دو پوشـه   9.3نسـخه   ArcGISافزار  نرمپوشه  شامل DVDیک  پیوستبه 

ارایـه   ،باشد هاي این کتاب می در مثالهاي مورد استفاده  دادهکه مربوط به  workspaceو 

 شده است.

سـازي   امید است این کتاب بتواند قدمی در راستاي گسترش این رشته علمی و پیاده

 بردارد. برداري مناسب از منابع و امکانات بهرهآن به منظور 

 

 نیا حدیث صمدي علی

 



 

 

 فصل اول

 ArcGISاي بر  مقدمه

 مقدمه

نیازمند مدیریتی توانمند و علمی است تا بـر   ،برداري مناسب از منابع و امکانات بهره

تصـمیمات مناسـب اتخـاذ    از منطقه  به روز و قابل اعتمادآمار و اطالعات دقیق، اساس 

 بـا پـردازش روي   تـا  استکارآمد نیاز ی سیستم و ابزار، اطالعاتاین تولید اي برشود. 

لفـه  ؤنظر تولید شود و این اطالعات بـه عنـوان یـک م    اطالعات مورد ،هاي موجود داده

هـاي اطالعـات مکـانی یـا      گیري مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. سـامانه     مهم در امر تصمیم

ابزارهـاي فنـاوري   رشـدترین    بـه  مدترین و رو، از کارآجغرافیاییهاي اطالعات  سیستم

 .هستندبراي تحقق این امر 

 

 توصیفی - تعریف سیستم اطالعات مکانی

ابزارهـا و  هـاي انسـانی متخصـص،     اي از نیـرو  مجموعـه  ،رسـانی  هاي اطـالع  سیستم

هدف ارائه صحیح اطالعات و دسترسی آسان متقاضـیان شـکل    به باشند که تجهیزات می

هـا و مراکـز    کتابخانـه  از قبیـل: اي  ها در ابتدا به صورت اشکال ساده ن سیستماند. ای گرفته

 د.نباشـ  ها با قدمت دستیابی بشر بـه کتـاب برابـر مـی     ه قدمت آنک اسناد و مدارك بودند
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هـاي اطالعـاتی نیـز متـأثر از      هاي قرون اخیر، سیستم همزمان با پیدایش و ظهور پیشرفت

ها و  ها، رایانه ماهواره يرید گرفتند و امروزه شاهد بارگاین تحوالت، اشکال نوینی به خو

باشــیم. یکـی از بــارزترین نتــایج ایــن   تجهیـزات ارتبــاط از دور و.... در ایــن زمینـه مــی  

اسـت کـه حاصـل ترکیـب دانـش       GISموسـوم بـه    مکـانی ها سیستم اطالعات  پیشرفت

 . باشد اي می آوري رایانه هاي اطالعاتی و فن سیستم

یکـی از   ،رسـانی جهـانی   هـاي اطـالع   این ابزار با امکان اسـتفاده در شـبکه  بکارگیري 

.  باشـد  مـی هـاي کشـور    هـا و اسـتعداد   هاي مناسب و مساعد در جهت معرفی تـوان  زمینه

تواند  ها از جمله نکات اساسی است که می گسترش روز افزون شبکه کاربران این سیستم

   زاید.هاي این سیستم بیف ها و توانائی به قابلیت

 یـا عارضـه   هر شیئ مربوط به% اطالعات 70دهنده آن است که نشان هاي موجود،آمار

تواند شـامل   ها در خصوص هر عارضه می پرسش نیتر مهم وباشد.  وابسته به مکان آن می

 :   دنموارد زیر باش

 ؟   این عارضه کجاستمحل 

 ؟ دندر کنار این عارضه چه عوارضی وجود دار

 ؟در دسترس استخصات و وضعیت این عارضه چه اطالعاتی از مش

 -توان سیستم اطالعات جغرافیایی را به عنـوان سیسـتم اطالعـات مکـانی     بنابراین می

 توصیفی معرفی نمود.

هاي مرتبط بـه هـم هسـتند کـه در جهـت       اي از اجزا و فعالیت مجموعه ،سیستمیک 

سیسـتم اطالعـات   حال اگر سیستم مـورد نظـر   . کنند رسیدن به یک هدف واحد عمل می

اطالعات پـردازش شـده و    اش شامل اطالعات خام و خروجیاین سیستم، ورودي  باشد

 باشد. میو مورد نیاز کاربر قابل استفاده 

GIS       یک سیستم اطالعاتی است که پردازش آن بـر روي اطالعـات مکـان مرجـع یـا

پردازد  می ییها هو به کسب اطالعات در رابطه به پدیدشود  انجام میی یاطالعات جغرافیا

، ایـن سیسـتم اطالعـاتی،    . به بیان دیگـر هستند نحوي با موقعیت مکانی در ارتباطه که ب
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هـاي   هـاي مکـان مرجـع و نیـرو     یافته از سخت افزار، نرم افـزار، داده  سازمان اي مجموعه

خـذ،  اهاي مورد نیاز که به صورت منسجم جهـت   ها و الگوریتم همراه مدله متخصص، ب

سازي، تغییر و تحـول، تجزیـه و تحلیـل و     رسانی، یکپارچه ي، بازیافت، بهنگامساز ذخیره

گیرد. نتایج بـه دسـت آمـده     هاي مختلف مورد استفاده قرار می نمایش اطالعات به شکل

 .   ریزي در خدمت مدیریت قرار خواهد گرفت گیري و برنامه جهت تصمیم

) در مـدیریت و  GISی (ییـا آوري سیسـتم اطالعـات جغراف   گیـري فـن   از این رو بکار

 هاي کالن توسعه ملی امري اجتنـاب  در راستاي برنامه مکانی و توصیفی، تحلیل اطالعات

 ناپذیر است.    

هـاي مرکـز اطالعـات،     از آنجا که بخش عمده اطالعات علوم زمین موجود در پایگاه

 هـاي اطالعـات   اسـت، لـذا مناسـب ورود بـه سیسـتم      توصیفیشامل اطالعات مکانی و 

هـا نمـود. بـدین وسـیله      توان این اطالعات را آماده استفاده در این سیسـتم  باشد و می می

هاي مورد نیاز در یک حجم وسیع، امکان ارائـه   عالوه بر دسترسی صحیح و سریع به داده

و به تصویر کشیدن اطالعـات مکـانی و موضـوعی در قالـب نقشـه، جـدول و نمـودار،        

هاي موجود جهت اهـداف مختلـف    استفاده از داده ا و نیزه ویرایش به هنگام نمودن داده

اي براي شناسـاندن   زمینه ،. همچنینشدهاي گوناگون کاربران فراهم خواهد  بر اساس نیاز

هـاي مطالعـاتی   ءهاي متعدد و در عین حـال تشـخیص خال   ها و پتانسیل و معرفی قابلیت

 ی ایجاد خواهد شد.یمناطق مختلف جغرافیا

 

   ArcGISتاریخچه 

اسـتفاده   براي نمایش اطالعات مربوط به سطح زمـین  از نقشه ها، از زمان اولین تمدن

بـرداران زمینـی و ارتـش از نقشـه بـراي نمـایش        ناوبران، نقشـه ي که به طور اند. کرده می

 اند.   ه کرد استفاده میموجود در سطح زمین موقعیت مکانی عوارض مهم 

(تماتیـک) بـراي   ی هاي موضوع طبیعی، نقشه منابع اتمطالعبه مرور زمان با گسترش 

شناسـی، ژئومورفولـوژي، خـاك و پوشـش گیـاهی مـورد        نمایش اطالعاتی از قبیل زمین
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 يگسترش سریع علم و تکنولوژي تقاضـاي بیشـتر   با استفاده قرار گرفتند. در قرن بیستم

 از اطالعات جغرافیایی شد. يتر هاي بزرگ تر حجم تر و دقیق براي نمایش سریع

دانـان، دانشـمندان علـوم طبیعـی و      توان جغرافـی  را می  GISاولین استفاده کنندگان از

ی و روابـط  یفضـا  يهـا  طراحان مناظر دانست، چرا که اینان به طور عملی با مفاهیم مدل

سال قبل از مـیالد   200مکانی در  هاولین دادتوان گفت  . میاند ها آشنا شده و کار کرده آن

هنگـامی کـه   . که ساکن اسکندریه بود ارائه شد رافیدانان قدیم یونانجغ ،توسط اراتوستن

هاي اطالعـاتی و   مدل لهیوري رایانه وارد علوم گردید، مفاهیم و تحقیقاتشان را به وسآ فن

هـاي   هاي فن آوري سخت افزاري گسـترش دادنـد و بـدین ترتیـب مـدل      رقومی و ابزار

بـه عبـارتی    . هـا شـکل گرفـت    هاي همراه آن و الگو (دنیاي واقعی) ییهاي جغرافیا پدیده

باشد کـه در دانشـگاه    می GIS) یکی از پیشگامان 1(جک دنگرموند ESRIشرکت  مؤسس

کرده است. جک بـه همـراه    هاروارد در رشته گرافیک کامپیوتر و آنالیز مکانی تحصیل می

رنیـا  یفکالرا در  )ESRI) 3هـاي محـیط زیسـت    ، موسسه تحقیقاتی سیسـتم 2همسرش الاورا

هـاي   یـک تکن، اصول آنالیز چندگانه تلفیقی را که با استفاده از ESRIتاسیس کرد. اعضاي 

کانـادا کـه از اواخـر     GISسازي نمودند.  توسعه دادند پیاده 60ها در دهه  پوشانی نقشه هم

طرف مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت، در مقیـاس ملـی در کشـور کانـادا         به این 60دهه 

)CGIS( هـاي هـوائی،    تجزیه و تحلیل عکسبه جهت  4توسط دکتر تامیلسوند که باش می

شناسـی بـراي توسـعه      ها و نیـز اطالعـات کشـاورزي، جنگلـداري، خـاك و زمـین       نقشه

 ،میالدي 80و  70هاي  دههتوسعه یافت. قابل ذکر است که در  هاي کشاورزي کانادا طرح

یافتـه   به نـوعی توسـعه   که ود آمدبه وج GISاي در تکنولوژي  هاي قابل مالحظه پیشرفت

هـا و   رایانهباال بودن هزینه ها ابتدا به دالیل  این سیستمبوده است.   CADافزاري محیط نرم

در دهه تدریج   هباما هاي تکنولوژیکی مورد توجه چندانی قرار نگرفتند  محدودیتوجود 

ها و بـاال   فزارکاهش قیمت سخت ایک دوره رشد سریع ناشی شده از  ESRIمیالدي،  90

                                                           
١ - Jack Dangermond 
٢ - Laura 
٣ - Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) 
۴ - Tomlinson 
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بـه همـراه   هاي الکترونیکـی را تجربـه کـرد.     اي و توسعه داده رفتن قدرت پردازش شبکه

تـا   شـد سـبب   یی،نیـاز بـه تحلیـل اطالعـات جغرافیـا      هـا  افزار  کمی نرم افزایش کیفی و

و تحوالت عمیقـی در مطالعـات علـوم     بدوري توسعه یاآ به طرز شگفت  GISهاي کاربرد

افزار و  رمنافزار،  مجموعه سخت به عنوان یک GISکه امروزه  يطوره ب .زمینی پدید آورد

تحلیـل و ارائـه    وسـازي، تجزیـه    هاي ذخیـره  ی توانسته است در زمینهیاطالعات جغرافیا

 . ریزان ارائه نماید اي به محققان و برنامه اطالعات، خدمات قابل مالحظه


