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چکیده
سیستم اطالعات جغرافیايي )GIS( بستری برای ذخیره، نگهداری، مديريت 
و تجزيه و تحلیل اطالعات جغرافیايي مي باشد و جهت کار همزمان با داده هايي 

که وابستگی مکانی )جغرافیايي( و توصیفی دارند، طراحی شده است.
امروزه در اختیار داشتن داده هاي بهنگام و استخراج اطالعات مورد نیاز از 
اين داده ها داراي اهمیت فراواني مي    باشد. در اين رابطه سیستم هاي اطالعات 
جغرافیايي به عنوان ابزاري مهم در مديريت داده هاي زمین مطرح مي  باشند که 
با فراهم ساختن امکان يکپارچه سازي داده هاي حاصل از منابع مختلف، امکان 
استخراج اطالعات مورد نیاز و کشف ارتباطات پیچیده و نا پیدای ما بین پديده هاي 
اطالعات  سیستم  کاربردهای  بررسي  به  مقاله  اين  مي نمايند.  فراهم  را  مختلف 
جهت  مي پردازد.  شهری  توسعه  وطرح های  شهری  برنامه ريزی  در  جغرافیايی 
اصول  و  تکامل  فرآيند  و  پیشینه  بررسي  به  نخست  درگام  امر  اين  به  رسیدن 
و قابلیت های اين سیستم در چارچوب مجموعه های نرم افزاری پرداخته شده 
است وسپس با ارائه فرايند تهیه دو نمونه ازطرحهاي توسعه شهري جايگاه هر 
يك ازکاربردهاي GIS در مراحل تهیه و نوع کارکرد آن مشخص شده است. 
نتايج حاصل نیز حاکي از اين است که با پیشرفت روز افزون در فناوری های 
نوين کاربرد سیستم اطالعات جغرافیايی در برنامه ريزی شهری توسعه يافته است 
وکمی  کیفی  تحلیل های  قالب  در  را  شهری  توسعه  طرح های  نیازمندی های  و 
ورقومی پاسخگوست. در گام بعدي به برخی ازمشکالت فرارويGIS در سیستم 

کالن برنامه ريزي و برنامه ريزی شهری در ايران اشاره شده است.  
واژه هاي کلیدی: سیستم اطالعات جغرافیایی، برنامه ریزی شهری، داده های 

مکانی- توصیفی، تحلیل.

مقدمه
اطالعات  سیستم های  كانادا،  در  بار  اولین  براي   ،1960 دهة  اوایل  در 
جغرافیایی1 مطرح شد و از آن زمان به بعد روز به روز، بر كاربردهای آن 
افزوده شد و در دهه 1980 جنبة جهاني پیدا كرد. بطوری كه امروزه تا حد 
یک سیستم عامل پیش رفته است. )بکتاش،1385( هم اكنون مؤسسات بزرگ 
و حتي شركت هاي كوچک كه شمار كاركنان آنها از تعداد انگشتان دست، 

تجاوز نمي كند با GIS كار مي كنند. 
تا  ایجاد GIS ملي و فراگیر نموده اند  اقدام به  اكثر كشورهاي پیشرفته 
بتوانند اطالعات و داده هاي به روز در اختیار ادارات و شركتهاي دولتي و 
خصوصي قرار دهند. بدین طریق آنها از دوباره كاري ها در امر جمع آوري 

داده ها2 و رقومي كردن3 نقشه ها، جلوگیري مي كنند. 
امروزه استفاده از كامپیوتر چنان جهان ما را تحت تأثیر قرار داده است 
كه ما به درستي ابعاد و نتایج آن را نمي توانیم ارزیابي كنیم. نقش اصلي این 
عنصر  اولین  اطالعات  اصوالً  است.  اطالعات  پردازش  در  نوین  فن آوري 

اصلي در هر برنامه ریزي است، ولي با افزایش سرسام آور حجم اطالعات در 
جامعه امروزي ، قبل از آنکه بتوان از این عنصر بنیادي در برنامه ریزي سخن 
به میان آورد، مسأله سامان دهي آنها مطرح مي شود. در حال حاضر چنانچه 
برنامه ریزان  نشود،  استفاده  اطالعات  دهي  سازمان  براي  مناسبي  سیستم  از 
در  و  شده  غرق  متنوع  اطالعات  عظیم  انبوه  در  آنها،  از  بهره گیري  بجاي 
همان قدم اول یا متوقف مي شوند و یا با استفاده جزیره اي و نادرست از این 
حجم اطالعات سمت و سوي ناصحیحي در برنامه ریزي برخواهند گزید. 
این مشکل در برنامه ریزي شهري حادتر است، زیرا برنامه ریزی شهری از 
كه  ارتباطی  نسبت عمق  به  آن  است ومحتوای  برخوردار  جامعیت خاصی 
با محیط شهر وساكنان آن دارد، بسیار گسترده است شاید كمتر دانشی را 
از  باشدو  ارتباط  در  علمی  مختلف  با رشته های  این چنین  كه  یافت  بتوان 
تخصص های گوناگون بهره بگیرد و در عین حال برای خود رشته ای مستقل 
باشد. برنامه ریزی شهری یک سیستم است سیستمی كه از عناصر واجزایی 
تشکیل گردیده كه با هم در ارتباطند، با هم تداخل دارند و بر یکدیگر اثر 
جایگاه  درک  با  می كنند.  پیدا  واحدی  هم صورت  برروی  ولی  می گذارند 
برنامه ریزی شهری و مجموعة اطالعاتي الزم وملزوم آن ممکن است بدون 
استفاده باقي بماند و یا در صورت استفاده ، به نتایج نادرستي منتهي شود. 
در چنین شرایطي كلید حل مسأله، استفاده از GIS است كه بوسیلة كامپیوتر 
و  تجزیه  پردازش،  ذخیره سازي،  گردآوري،  براي  را  فوق العاده اي  امکانات 
تحلیل و در نهایت تولید خروجي هاي مناسب به صورت نقشه، جداول، نمودار 
و یا گزارش فراهم مي سازد. ویژگي مهم GIS در برنامه ریزي شهري فراهم 

كردن امکان تحلیل هم زمان داده هاي فضایي و غیرفضایي )توصیفي( است. 
امروزه توسعه و گسترش GIS  و توان باالي این سیستم  در مدیریت، 
علوم  محققین  توصیفی،  مکاني-  داده هاي  تحلیل  و  تجزیه  و  ذخیره سازي 
جویند.  بهره  فن آوري  این  از  تحقیقات  در  تا  است  برانگیخته  را  مختلف 
با  و  سریع  و  دقیق  پردازش  در  سیستم ها  این  اعجاب آور  توان  و  قدرت 
قابلیت تکرار حجم زیادي از داده ها نگراني محققین در امر ابداع روش هاي 
جدید تجزیه و تحلیل داده هاي مکاني و غیر مکاني با قابلیت چشمگیر را به 

حقیقت نزدیک تر نموده است. 
از  استفاده  كامپیوتري،  مختلف  برنامه هاي  به  آسان  دسترسي  با  امروزه 
فن آوري این امکان را مي دهد تا نقشه هاي پیچیدة مکاني را بر هم منطبق4 
با ارزشي  بارز و  انتخاب كنند. ویژگي  نیاز را  بهترین مکان مورد  نموده و 
اطالعاتي  سیستم هاي  دیگر  از  را  جغرافیایي  اطالعات  سیستم هاي  كه 
یکي  است.  توصیفي  و  مکاني  داده هاي  كارگیري  به  توانایي  مي كند،  جدا 
هر  یعني  است.  مکاني  موقعیت  داشتن  توصیفي،  داده هاي  ویژگي هاي  از 
با توجه  عارضه اي داراي خصوصیات یا توضیحات متعلق به خود بوده و 
به موقعیت عارضه مشخص مي شوند و با استفاده از همین موقعیت مکاني، 

کاربرد سيستم اطالعات جغرافيایي )GIS(  در برنامه ریزی شهري
         طاهر پريزادي                                                                               ثريا روشنگر
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مي باشد.  استخراج  و  دسترسي  قابل  عارضه  هر  خصوصیات  و  ویژگي ها 
توانایي مدیریت عوارض جغرافیایي با مقیاس هاي مختلف از ابزارهاي دیگر 
در  عوامل  مهمترین  از  یکي  دارد.  كاربرد  مختلف  علوم  در  كه  است   GIS

استفاده  سهولت  و  نرم افزاري  توانایي هاي   GIS از  صحیح  و  مؤثر  استفاده 
زمان  كمترین  در  را  نظر  مورد  فضایي  تحلیل هاي  مي تواند  كه  آنهاست  از 
همة  بر  اما  مي باشند.  نواقصي  داراي  آنها  از  كدام  هر  لیکن  دهد.  انجام 
كاربران حرفه اي GIS آشکار است كه نرم افزار Arc GIS قابلیت هاي فراواني 
 Arc GIS نرم افزار است.  نموده  فراگیر  و  را جهاني  آن  از  استفاده  كه  دارد 
داراي  جهان،   GISنرم افزار قدرتمندترین   ESRI آمریکایي  شركت  محصول 
برنامه ریزی شهری،  مانند  فراواني در رشته هاي مختلف علمي  قابلیت هاي 
عمران، معماري، نقشه برداري، كارتوگرافي، جغرافیا و ... مي باشد. درسالهاي 
اخیر این نرم افزار توسعة بسیار زیادي پیدا كرده است و قابلیت هاي جدیدي 
برنامه  زمینة  در  جدید  قابلیت هاي  این  غالب  است.  شده  اضافه  آن  به  نیز 
ریزی شهری مي باشد5.)سنجري، 1386( این نرم افزار درسالهاي اخیر توانسته 
بطوري كه  بگیرد6،  به خود  فراواني  ترسیمي و ویرایشي  قابلیت هاي  است 
كاربران GIS را از بسیاري از اعمال ویرایشي7 سخت و طاقت فرسا در محیط 

AutoCAD بي نیاز كرده است. 

قالب  در  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  كه  گفت  مي توان  كلي  طور  به 
بسته های نرم افزاری توانسته است سه مولفة بسیار مهم در تهیة نقشه هاي 
مختلف شهرسازي )طرح هاي ناحیه اي ، جامع و تفصیلي، اجرایي و ... ( كه 
عبارتند از : دقت، سرعت و كیفیت را به خوبي بهبود بخشد. این قابلیت در 
كنار رسالت اصلي GIS – كه تحلیل داده هاي فضایي و انتخاب سایت هاي 
با  تهیة طرحهاي مختلف شهرسازي  باعث سرعت بخشیدن   – بهینه است 

دقت فوق العاده مي شود. 
طرح هاي تفصیلي نیز از آنجا كه  جزء نقشه هاي بزرگ مقیاس محسوب 
مي شوند و وجود خطاهایي هر چند كوچک در آن قابل چشم پوشي نیست، 
بایستي در ترسیم آن مؤلفه هاي فوق الذكر رعایت شود8. لذا یکي از قابلیت هاي 

نرم افزار ArcGis تهیه نقشه هاي با دقت باال و حداقل خطا مي باشد. 
نرم افزار ArcGis قابلیت هاي نرم افزار 9Access  را نیز به خود گرفته 
 Access بدون استفاده از نرم افزار ، ArcGis است. لذا مي توان با استفاده از
بانک اطالعاتي یک شهر را نیز تشکیل داد. یعني نرم افزار ArcGis  از حالت 
یک نرم افزار تحلیلي صرف بیرون آمده و به صورت یک نرم افزار ویرایشي 
- تحلیلي - مدیریتي درآمده است. یعني هم قابلیت ویرایش10، هم قابلیت 
قابلیت  هم  و  دارند(  قرار  محض    GIS افزاري  نرم  حوزه  در  ) كه  تحلیل 
مي باشد(   Access تخصصي  حوزه  در  كه   ( اطالعات  بانک هاي  مدیریت 

فضایي و غیر فضایي را دارد.)بهسرشت،1385( 

محدوديت های استفاده از روش های سنتی 
استفاده از داده های جغرافیایی به طور سنتی و با استفاده از نقشه های كاغذی 

معایبی دارد كه از جمله این محدودیت ها عبارت اند از: 
-  مقیاس اندازه گیری

- كمبود عوارض اطال عاتی و ابزارهای كاری

-  حذف اطال عات
- هزینه زیاد

-  زمان بر بودن
-  سرعت پائین )متکان وهمکار،1383(

        GIS تاريخچه تحول
سالهای 1800 : تلفیق نقشه های توپوگرافی و نظامی در انگلستان

 سالهای 1850 : تهیه نقشه گسترش بیماري ها در انگلستان
 1912: تلفیق نقشه خاک، پوشش گیاهی و توپوگرافی توسط ماننینگ

 Tyrwhitt 1950: ابداع ایده و جزئیات فرآیند روش رویهم گذاری اطالعات توسط
مدیریت  برای    CGIS كانادا  اطالعات جغرافیائی  ایجاد سیستم   :   1960 

اراضی توسط تاملینسون
 1963 : استفاده از مفاهیم فاكتورهای وزنی و ضرب برای تصمیم سازی در 

حمل نقل توسط الکساندر
 1969  : ابداع روش رویهم گذاری فتوگرافیک برای اهداف مختلف توسط 

مک هارگ
هاروارد  در    )ESRI(محیطی سیستم های  تحقیقات  مؤسسه  ایجاد   :1969  

توسط دانگرموند
GIS 1970 : آغاز انجام تحقیقات دولتی  در مورد 

 GIS سالهای 1980: افزایش آگاهی تجاری و رشد پذیرش 
ESRI توسط  Arc/INFO 1982 : تهیه نرم افزار 

 اواخر 1980 تا كنون : همگانی شدن و تسهیل كاربرد، افزایش كمی و كیفی 
نرم افزارها و پذیرش عمومی. )پريزادي،1385(

مؤلفه های اصلی سیستم های اطالعات جغرافیايی
بخش هایي  از  جغرافیایی  اطالعات  سیستم  عمده  ورودی های  اصوالً 
تشکیل شده است كه در كنار همدیگر و با پردازش وتحلیل محصول نهایی 

سیستم ارائه می گردد. سه مؤلفه اصلی اطالعات جغرافیائی عبارتند از:
یا محیط های واقعی  اشیاء  با  هندسه )Geometry(: جنبه های مکانی مرتبط 

)مانند نقاط، خط ها، چند ضلعی ها(
توصیف )Attribute(: توصیف ویژگی مرتبط با مکان های مختلف

مختلف  نقاط  در  تغییرات  بر  حاكم  وضوابط  قوانین   :)Behavior(رفتار
)پرهیزگار،1376(

وظیفه GIS برقراری ارتباط بین اين سه مؤلفه است يعنی :

نگاره )1(
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GIS  مدل اطالعاتی
در مدل GIS ، اطالعات بصورت الیه هائی كه هر الیه نشان دهنده یک 
ویژگی مشترک است رویهم قرار مي گیرند. اِین الیه های اطالعاتی برای یک 
موقعیت معین از سطح زمین با یکدیگر تركیب مي گردند و لذا موقعیت جغرافیائی 
در این فرآیند عامل اصلی سازماندهی مي باشد. بنابر این GIS یک بانک اطالعاتی 

دیجیتالی است كه در آن مختصات مکانی ابزار اصلی ارجاع بشمار مي رود.

GIS نگاره )2(- مدل اطالعاتی

کاربردهاي GIS در مدلسازي
الف( GIS در خدمت مدلسازي نظامي

در این روش كه مدتهاست در ارتش هاي بزرگ دنیا مورد استفاده قرار 
مي گیرد با استفاده از GIS محیط مصنوعي میدان هاي رزم شبیه سازي گردیده و 
شرایط و امکانات ونحوه برخورد با مسایل را قبل از وقوع واقعي حادثه براي 
برنامه ریزان مسائل جنگي ایجاد مي نماید. جدیدترین مثال این نوع استفاده از 
مدلسازي در GIS را مي توان در آموزش هاي نظامي سربازان امریکایي قبل از 
ورود به عراق از طریق مدل هاي ساخته شده مصنوعي در محیط GIS با استفاده 

از اطالعات واقعي از شرایط فیزیکي و كالبدي كشور عراق نام برد .

ب( مدل سازي برخورد با سوانح مانند زلزله يا سیل با استفاده 
 GIS از

مسایل احتمالي حادث شونده پس از هر زلزله یا سیل را مي توان با استفاده 
از سیستم اطالعات جغرافیایي مورد بررسي قرار داد. از جمله مسایل شهري 
چگونگي گسترش منابع بویژه منابع خطرناک، ارزیابي خسارات و مدیریت 

سوانح از جمله فواید مدلسازي GIS در برخورد با این مشکالت است . 

ج( نقش GIS در مدلسازي فضايي 
با استفاده از GIS و بررسي مناطق آزمایشي مي توان به یک مدل جامع و 
مشخص در جهت نحوه عملکرد زیستي جهان و درک نحوه ارتباط میان عناصر 
طبیعي در كره زمین پي برد و با ارائه مدل هاي مختلف GIS، آینده و همچنین نحوه 

فعالیت منابع زیستي در سایر كرات را مورد بررسي و تجزیه تحلیل قرار داد.

 د( نقش GIS در مدلسازي شهري 
از GIS در مدلسازي شهرها به عنوان عناصر پویا و داراي تغییرات مداوم 
استفاده بسیاري مي گردد. با استفاده از مدل هاي مختلف GIS و با استفاده از 

اطالعات متنوع استخراج شده از شهرها مي توان هر نوع تغییر انجام شده را 
مشخص نمود و یا براي آینده برنامه ریزي هاي مناسبي را با توجه به خواست 
در مسایل شهري عالوه   GIS از  ناشي  داد. مدل هاي  انجام  مدیران شهري 
بر بررسي وضع موجود شهر در یک مورد خاص مي تواند بهترین شرایط 
ممکن و نحوه دسترسي به آن را از طریق مکان یابي عناصر مختلف شهري به 
كاربران و مدیران ارائه دهد. بررسي مسیر تحوالت شهري، مدلسازي گذشته 
و پیش بینی آینده از طریق مدلسازي هاي شهري از جمله مزایاي منحصر بفرد 

GIS در مسایل برنامه ریزي شهري است .

ه( کاربرد GIS در برنامه ريزي شهري
نقشه هاي  نظیر  شهري  كاربردي  هاي  نقشه  از  استفاده  بر  عالوه   GIS
مناطق مسکوني، تجاري، اداري، تأسیسات و تجهیزات شهري و ..... مي تواند 
اهداف شهري  نقشه در جهت  یا چند  از دو  استفاده همزمان  مقایسه و  به 

مدنظر برنامه ریز بپردازد . 
استفاده از GIS در برنامه ریزی شهری 5  امتیاز دارد:

1- امکان مدیریت حجم زیادی از داده ها را دارد.
2- اصالح تغییرات داده ها در آن آسان است.

3- قابلیت نمایش در فرمتها و اشکال گوناگون به صور مختلف نظیر نقشه های 
كاغذی ، رقومی و ... را دارد.

)Easy User( .4- استفاده از آن برای كاربران مختلف آسان است
مانند اطالعات  با سایر داده ها  قابلیت یکپارچه كردن داده های خود را   -5

كاداستری، اكولوژیکی، داده های اقتصادی ، اجتماعی  و... دارد.

و(  کاربرد GIS در برنامه ريزي منطقه اي
در برنامه ریزي منطقه اي به مانند برنامه ریزي شهري مي توان از GIS در 
تحلیل ها و مدلسازي استفاده نمود، با این تفاوت كه امکان تجمع اطالعات 
جمع آوري شده از شهرها و روستائي هاي موجود در یک نقطه و در نهایت 
دسترسي به یک بانک جامع و تجزیه تحلیل كامل از این مناطق وجود دارد .

اطالعاتي نظیر كیفیت زندگي، منابع طبیعي، رشد جمعیت و منابع انساني 
از جمله این اطالعات پایه یا Data Base مي باشد .

عدالت فضايي11
هدف  شهري،  برنامه ریزي  بخصوص،  برنامه ریزي،  نوع  هر  در  اصوال 
استفاده بهینه، با دسترسي یکسان امکانات وخدمات موجود است. بنابراین
ایجاد  امکان  و  تصمیم گیري  پشتیبان  سیستم  آوري  فراهم  بر  عالوه    GIS

درخصوص  تحلیل  و  طراحي  و  ترسیم  در  نقشه  و  اطالعاتي  بانک هاي 
دستیابي به اهداف كالن یعني عدالت اجتماعي و فضایي كاربرد بسیار دارد

امکانات،  اساسی،  نیازهای  عادالنه  توزیع  فضایي،  عدالت  از  منظور   
تسهیالت و خدمات شهری در میان محالت مختلف شهر است. به طوری كه 
هیچ محله ای نسبت به محله دیگر از نظر برخورداری از مزیت های فضایي 

برتری نداشته باشد؛ و اصل دسترسی برابر رعایت شده باشد. 
بر اساس تعریف فوق، معنی»عدالت« در این پژوهش عبارت است از: رعایت 
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حقوق مساوی برای تمامی شهروندان در برخورداری از امکانات، تسهیالت 
و خدمات شهری و همچنین منظور از عدالت اجتماعی عمدتاً همان عدالت 

توزیعی نسبت به شغل، درآمد، مسکن و فضاهای عمومی در شهر می باشد.

مديريت شهري12
»عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزاي رسمي و 
غیررسمي مؤثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعي ـ اقتصادي و كالبدي حیات 
شهر با اهداف اداره، هدایت و كنترل توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه 
مبناي تصمیم گیري در چارچوب  بر  اینکه مدیریت شهري  )پاريس ،1381(.   »
اطالعات جامع و كاملي از شهر وحومه آن استوار است نیاز به بانک اطالعات 
گیران  تصمیم  به  مختلف  آلترناتیوهاي  ارائه  و  تحلیل سریع  و  مکاني  فضا- 
)مدیران( را محرز مي دارد. بنابراین مي توان گفت كه GIS اهداف مدیران را از 
تئوري به عمل نزدیک كرده وكاربردي مي سازد و این امکان را در اختیار مدیران 
شهري قرار مي دهد كه قبل از اجراي تصمیمات در دنیاي واقع، آنرا در فضاي سه 

بعدي مجازي اجرا و نتایج و پیامدهاي تصمیم را دیده وارزیابي  كنند.

برنامه ريزی شهری13
است  استوار  مکاني  اطالعات  مبناي  بر  برنامه ریزي شهري،  كه  آنجا  از 
وسطح وسیعي از اطالعات را در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، كالبدي، 
محیطي، فرهنگي، ترافیک و... دربرمي گیرد بنابراین سیستم اطالعات جغرافیایي 
امکانات وسیع طراحي، توصیف، تحلیل و مدلسازي خاص مي تواند در  با 
اختیار برنامه ریزان شهري، كاربردهاي مختلف داشته باشد. برنامه ریزي شهري، 
عبارت است از: تأمین رفاه شهرنشینان از طریق ایجاد محیطي بهتر، مساعدتر، 
هنر شکل دهي  برنامه ریزي شهري،  دلپذیرتر.)زياري،1378(  و  مؤثرتر  سالم تر، 
نیازهاي اجتماعي-  تأمین  براي  فیزیکي شهر و محیط آن  و هدایت توسعه 
اقتصادي، گذران اوقات فراغت و تهیه شرایط سالم براي زندگي فقیر و غني 
فضایي،  برنامه ریزي  شهري،  برنامه ریزي  الديني،1382(  )سیف  شهرهاست.  در 
)عمدتًا  فعالیت ها  فضایي  ساختار  بناي  آن  كلي  هدف  كه  است  جغرافیایي 
كاربري زمین( مي باشد.برنامه ریزي شهري، عبارتست از كوشش اندیشمندانه 
با  بهترین و  به  امکانات یک شهر  منابع و  به كارگیري  براي  و سیستماتیک 
صرفه ترین صورت ممکن، كه خود راه به حفظ و  نگهداري و هم چنین ایجاد 

)http://www.mhud.ir( .محیطي مرفه، سالم و دلپذیر براي زندگي آدمیان ببرد

طرح جامع و طرح تفصیلي شهر
تأمین  توسعه شهر و  كنترل جهات  تعیین و  برنامه و  تدوین  منظور  به   
نیازمندي هاي آن بر مبناي پیش بیني ها و اهداف توسعه شهري، طرح جامع شهري 
تهیه و تصویب مي شود. تهیه این طرح ها با توجه به كیفیت محیط زیست و 
شناخت حوزه هاي نفوذ از نظر شرایط طبیعي، اجتماعي و اقتصادي شهرها 
است. متعاقب طرح جامع شهري، طرح تفصیلي به منظور انجام برنامه هاي 
اجرایي تصویبي تهیه شده و در آن اقدامات جزء به جزء در مناطق و محالت 

شهري مطرح مي گردد. )شیعه،1379(
سیستم ها و موضوعات اصلی شهر را مي توان به شرح زیر بیان كرد:

• آمارگیری سرشماری
• اجرای آئین نامه ها وپیگیری آنها با

استفاده از سیستم کدينگ
• ترسیم توپوگرافی اجتماعی

• مديريت الکترونیك شهر
• برنامه ريزی حوادث وسوانح

• کاربرد GIS در امور اقتصادی شهر
• مشارکت الکترونیك

• برنامه ريزی کاربری اراضی
• مديريت زمین

• عملیات نوسازی و بهسازی شهری
• برنامه ريزی منطقه ای

• رشد هوشمند شهر
• پايداری شهری

• برنامه ريزی حمل ونقل
• برنامه ريزی شهری

• تجسم کالبد سه بعدی شهر و ايجاد 
شهر مجازی

• مسکن
• ترافیك وتردد شهری

كلیه موضوعات یادشده یا بصورت پکیج هاي مختلف و یا بصورت هاي 
ماژول و EXTENTION در محیط GIS   قابل نصب و بکارگیري مي باشد.

شاید بهترین راه انطباق كاربرد سیستم هاي اطالعات جغرافیایي با تخصص 
با  توسعه شهري  تهیه طرح هاي  متوالي  مراحل  انطباق  برنامه ریزي شهري، 
تهیه  فرایندي  مراحل  به  اشاره  با  بنابراین  مي باشد.  مطرح شده  كاربردهاي 
بافتهاي فرسوده و  ، تفصیلي، بهسازي و نوسازي  طرح هاي شهري )جامع 
آنها مشابه  اكثر  تهیه  فرآیند  بطور كلي طرح هاي موضعي و موضوعي( كه 
هم هستند و همچنین كاربردهاي GIS ونحوه ورودي وخروجي آن بصورت 
مراحل  و  كاربردها  جایگاه  زیر  چارت  در  علیهذا  مي شود.  مطرح  متناظر 

فرایندي دو نمونه از طرح هاي شهري ذكر شده است.

نگاره)3(
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شرح  به  توان  مي  را  شهری  ریزی  برنامه  در  نرم افزار  این  قابلیت هاي 
ذیل برشمرد: 

- ترسیم انواع نقشه هاي كوچک مقیاس و بزرگ مقیاس. 
- ویرایش انواع نقشه ها از یک فرمت به دیگري. 

به رستري و  برداري  داده هاي  )تبدیل  یکدیگر  به  داده هاي مختلف  تبدیل   -
برعکس(.

 . ) Spatial Analysis( انجام تحلیل هاي فضایي -
 .) 3D Analysis( انجام تحلیل هاي سه بعدي -

 . )Network analysis( انجام تحلیل هاي شبکه اي -
 .)Utility Network Analysis( انجام تحلیل هاي شبکه  هاي تأسیسات شهري -

 .)Military Analysis( انجام تحلیل هاي نظامي -
 . ) Tracking Analysis( قابلیت تحلیل هاي دینامیک -

- قابلیت استفاده از آن در برداشت مستقیم داده ها از ابزارهاي برداشت داده ها مانند: 
 .) Survey Analysis( ... ماهواره و ، Total Station  ،GPS ،دوربین هاي نقشه برداري

- قابلیت تشکیل و مدیریت بانکهاي اطالعاتي و پایگاه داده ها.
كردن  پیدا  جهت   )Overlay( مختلف  الیه هاي  برهم گذاري  قابلیت   -

مکان هاي بهینه. 
- توانایي استخراج گزارش و نمودارهاي مختلف از داده هاي فضایي و غیر فضایي. 
 Access, Excel, Arc View 3.2, :قابلیت ارتباط با نرم افزارهاي مختلف مانند -
از  بهره گیری  و   Arc Info, ERDAS Imagine, AutoCAD, Micro Station

خروجی سایر نرم افزارها در تصمیم سازی امور مربوط به شهر )بکتاش،1384(
)مديري   )1384 )سنجري،1386()پرهیزگار،1376()بهسرشت،1385()متکان،1383()استان، 

1378(و....
تهیه،  در  جغرافیایی  اطالعات  سیستم های  توانایي هاي  كلي  طور  به 
مدیریت، اجرا و نظارت بر اجراي طرح هاي جامع و تفصیلي را مي توان به 

شرح زیر برشمرد: 

کاربردهاي بند يك ( تهیه تمامي نقشه هاي مورد نیاز براي مطالعه وضع 
موجود شهر شامل : 

- توپوگرافي
- شیب 

- جهت شیب 
- كاربري زمین

- كاربري طبقات 
- كیفیت ابنیه 

- كیفیت مصالح ابنیه 
- روحیة ابنیه 

- نماي ساختمان
- شیب خیابانهاي شهري 

- مقاطع عرضي و طولي خیابانها 
- مالکیت زمین

- نحوه دفع آبهاي سطحي 

- شبکه ارتباطي 
- درجه بندي شبکه هاي ارتباطي 

- پوشش سطح معابر 
- وضعیت تردد و عبور و مرور در سطح خیابانهاي شهر 

- نقشة تراكم عبور و مرور در سطح شهر 
- دانه بندي قطعات 

- جهت گیري عمومي قطعات در سطح شهر و محالت و بلوک هاي آن
- وضعیت سطح اشغال در سطح شهر و مناطق آن

- كاربري غالب در هر پالک
- قیمت زمین در سطح شهر و محالت آن

- قیمت سرقفلي 
- قیمت منطقه اي زمین )وصال فر،1385(

- اجاره بهاي مسکوني 
- درآمد خانوار 

- تمركز فعالیت ها 
- سطح عملکرد فعالیت ها

- موقعیت وضعیت آثار باستاني و بناهاي باارزش در سطح شهر 
- خط آسمان شهر 

- تراكم خالص و ناخالص جمعیتي 
- تراكم خالص و ناخالص ساختماني 

- محله بندي اجتماعي
- طبقه بندي گروه هاي اجتماعي، اقتصادي ، قومي ، نژادي و ... . 

- تأسیسات شهري مانند آب، برق، گاز، تلفن و ... . 
- تجهیزات شهري .)پريزادي،1385(

کاربردهاي بند دو( تجزيه و تحلیل وضع موجود شهر و بدست آوردن 
نقاط قوت و ضعف وضع موجود شامل: 

- تعیین حریم هاي مختلف در سطح شهر مانند حریم شبکه هاي انتقال نیرو و ... . 
- تجزیه و تحلیل چگونگي رشد و توسعه شهر و جهات گسترش آن و علل 

مؤثر در این جهت گیري ها.
- تجزیه و تحلیل میزان كارآمدي تأسیسات و تجهیزات شهري )حبیبی،1385(

- تجزیه و تحلیل میزان كارآمدي شبکه هاي ارتباطي )حبیبی،1385(
- تحلیل تناسب كاربري ها از نظر اصول همجواري )وصال فر،1385(

- تحلیل میزان متناسب بودن كاربري ها از نظر توزیع و پراكنش در سطح 
شهر و قابلیت دسترسي شهروندان به هر كاربري . 

کاربردهاي بند سه( تهیه انواع نقشه هاي پیشنهادي براي شهر شامل : 
- نقشه كاربري زمین پیشنهادي 
- سلسله مراتب پیشنهادي راهها

- تراكم ساختماني پیشنهادي 
- تراكم جمعیتي پیشنهادي 

- جهات مناسب توسعة شهر
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- پهنه بندی فعالیتها
- محله بندی پیشنهادی شهر)پريزادي،1385(

کاربردهاي بند چهار( امکان ارايه يك تصوير سه بعدي )3D( از شهر و 
ساختن ماکت شهر. 

بروي محیط  آزمایش وخطا  اجراي  از  بلند در جهت جلوگیري  گامي 
انساني وجلوگیري از به هدر رفتن منابع مالي،انساني و... در محیط شهر.

قابلیت تشکیل پايگاه داده هاي)Database(  يك  بند پنج(  کاربردهاي 
شهر شامل: 

- عوارض مختلف اخذ شده از شهروندان 
- تخلفات ساختماني در سطح شهر )فناوري شهرداري تهران،1386(

- تعیین مکانهایي كه بایستي توسط ضابطان شهرمورد بازدید قرار گیرند 
- ثبت مشخصات پرونده هاي مستغالت وامالک اشخاص 

کاربردهاي بند شش( قابلیت تهیة انواع نقشه هاي دينامیك شهري شامل: 
- مسیرهاي حركت اتوبوس هاي شركت واحد

- نقشه مسیر حركت خودروی پلیس
- نقشه مسیر حركت اتومبیل هاي آتش نشاني)پرهیزگار،1376( 

- نقشه مسیر حركت اتومبیل هاي اورژانس )اصغری زمان،1382(

کاربردهاي بند هفت( تعیین حوزه بندي هاي مختلف در سطح شهر شامل:
- حوزه بندي جمع آوري زباله

- حوزه بندي آمارگیري شهرداري
- حوزه بندي بازدید ضابطان شهرجهت بازدید از مناطق مختلف شهر

- حوزه بندی ترافیک شهری
- حوزه بندی خدمات رسانی تأسیسات وتجهیزات خدماتی)پريزادي ،1385(

به طور کلي  و  اتومبیل  ها  افراد،  کاالها،  رديابي  بند هشت(  کاربردهاي 
اشیاء دينامیك در سطح شهر 

نصب سیستم هاي GPS  برروي خودروها ودیگر موارد جهت برنامه ریزي 
زماني وجلوگیري از اتالف وقت وانرژي. 

کاربردهاي بند  نُه( به روز نگهداري طرح تفصیلي و ساير طرح هاي توسعه 
شهری، بسادگي و بدون صرف هزينة تهیة مجدد طرح. )حبیبی،1385(

کاربردهاي بند ده( پاسخگويي راحت تر مسئوالن شهر به سؤاالت و مشکالت 
شهروندان. )اصغری زمان،1382(

کاربردهاي بند يازده( عدم نیاز مراجعة مستقیم ضابطان شهر به محل به 
دلیل ثبت دينامیك اطالعات در پايگاه داده هاي شهر.

داده  پايگاه های  وب  استقرارتحت  قابلیت  دوازده(  بند  کاربردهاي 
وامکان استفاده بر خط از آن بدون محدوديت زمان ومکان.)بکتاش،1384(

)1384 )استان،  )سنجري،1386()پرهیزگار،1376()بهسرشت،1385()متکان،1383( 
)مديري 1378(و....

مشکالت فراروي GIS در سیستم برنامه ريزي ايران 
جمع آوري،  تولید،  در  ملي  استانداردهاي  انتشار  و  تدوین  در  1- كوتاهي 

طبقه بندي و پردازش اطالعات .
2-  فقدان همت و اهمیت علمي در فرهنگ سازي و برنامه ریزي هاي خرد و كالن .
 3- رعایت نکردن استانداردهاي مشخص جمع آوري ، نگهداري و به روزرساني .
. اطالعات  توزیع  و  تبادل  منظور  به  ملي  سطح  در  استاندارد   4-  فقدان 
 5-  نارسا و ناقص بودن استانداردهاي ملي الزمه در تعیین ساختار اطالعات .
. )Clearing house( و مراكز توزیع اطالعات Metadata 6-  فقدان وجود 

7-  ناكارآمدي زیرساخت هاي ارتباطي و شبکه هاي نو در این عرصه . )نشريه 
الکترونیکی جغرافیای ايران،1387(

مشکالت فراروي GIS درسیستم برنامه ريزي شهري در ايران
- عدم آشنایي كاربران و متخصصین شهري با كاربردهاي سیستم اطالعات 

جغرافیایي در برنامه ریزي شهري.
- بروز نبودن دانش كاربردي GIS متخصصان شهري واستفاده از محیط هاي 

.GIS قدیم
- استفاده یکطرفه معدود كارشناسان آگاه و عدم استقبال مدیران شهري به 

دلیل عدم آگاهي.
- استفاده محدود صرفًا از بانک اطالعاتGIS  ویا تولید نقشه هاي معمولي.
- عدم تعریف واستاندارد سازي راهنماها و وجود شرح خدمات هاي متنوع 

در طرح هاي شهري.

نتیجه گیری
سیستم اطالعات جغرافیایي، مجموعه اي است كه با بهره گیري از امکانات 
و ابعاد علمي پیشرفته علوم نقشه برداري و جغرافیا، توانایي انسان را در دستیابي 
سریع به اطالعات میسر مي كند. بعبارتي دیگر سیستم اطالعات جغرافیایي فرایند 
برقراري و تعیین موقعیت محل شناسایي عوارض و پدیده ها وبیان چگونگي 
آنهاست. سیستم اطالعات جغرافیا در زمینه هاي مختلفي از جمله برنامه ریزي 
شهري و منطقه اي، زمین شناسي و معادن، منابع طبیعي، و... كاربرد داشته وقادر 
است امر مدیریت و برنامه ریزي را بهبود بخشد همچنین بکارگیري سیستم 
اطالعات جغرافیایي عالوه بر سود آوري مي تواند طیف وسیعي از افراد من جمله 
مدیران، طراحان، برنامه ریزان، كارشناسان وحتي شهروندان عادي را دربربگیرد. 
امکان انجام آنالیزهاي پیچیده با مجموعه داده هاي مختلف مکاني وغیر مکاني 
بصورت توأم، مهمترین قابلیتGIS مي باشد كه نمي توان آنرا با روش هاي آنالوگ 
انجام داد. توانایي تجزیه و تحلیل توأم  داده هاي مختلف، امکان ایجاد و استفاده 
از اطالعات زمین مرجع را به شکلي كاماًل متفاوت با گذشته فراهم مي سازد به 
این معني كه نه تنها امکان تركیب مجموعه داده هاي مختلف وجود دارد بلکه 
روش هاي مختلف را نیز مي توان با یکدیگر تركیب نمود. این سیستم مي تواند 
دقت  تغییرات راكنترل  نموده وسپس نقشه و جداول مربوطه را به روز نماید. 
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برنامه ریزي شهري با طیف وسیعي ازحدود مداخالت در امور مربوط به شهر 
)ترافیک وحمل ونقل، تراكم وساخت وساز مسکن، اقتصاد شهر وخدمات تجاري 
شهري، فرهنگ و خدمات متنوع فرهنگي تفریحي و....( بالضروره نیازمند سیستم 
جامع و پویایي است كه بتواند در كوتاه ترین زمان آلترناتیوهاي تصمیم گیري را 
در اختیار تصمیم گیران نهاده و با دقت وسرعت از تکرر و دوباره كاري ها پرهیز و 

از اتالف وقت و انرژي صرفه جویي شود. 
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پي نوشت
1- GIS
2- Gathering
3- Digitize
4- Overlay
 Jack Dangermoand )ESRI( 5- شايد علت اين امر نیز وجود رئیس شرکت

باشد که خود يك معمار منظر مي باشد.
6 - مانند آنچه در نرم افزار CAD رايج است

7- Editing
8- موضوعی که در اغلب طرح هاي جامع و تفصیلي رعايت نمي شود.

9- نرم افزار مديريت بانك هاي اطالعاتي
10- قباًل در انحصار نرم افزارهاي خانواده CAD بود

11- Spatial Equity 
12 -Urban Management 
13- Urban planning


