کاربرد سيستم اطالعات جغرافيايي ( )GISدر برنامهریزی شهري
طاهر پريزادي

مدرس  GISمجموعه جهاد دانشگاهي دانشگاه بينالمللي قزوين

چکیده

سيستم اطالعات جغرافيايي ( )GISبستری برای ذخيره ،نگهداری ،مديريت
و تجزيه و تحليل اطالعات جغرافيايي ميباشد و جهت کار همزمان با دادههايي
که وابستگی مکانی (جغرافيايي) و توصيفی دارند ،طراحی شده است.
امروزه در اختيار داشتن دادههاي بهنگام و استخراج اطالعات مورد نياز از
اين دادهها داراي اهميت فراواني ميباشد .در اين رابطه سيستمهاي اطالعات
جغرافيايي به عنوان ابزاري مهم در مديريت دادههاي زمين مطرح ميباشند كه
با فراهم ساختن امكان يكپارچهسازي دادههاي حاصل از منابع مختلف ،امكان
استخراج اطالعات مورد نياز و كشف ارتباطات پيچيده و نا پيدای ما بين پديدههاي
مختلف را فراهم مينمايند .اين مقاله به بررسي کاربردهای سیستم اطالعات
جغرافیایی در برنامهریزی شهری وطرحهای توسعه شهری ميپردازد .جهت
رسيدن به اين امر درگام نخست به بررسي پیشینه و فرآیند تکامل و اصول
و قابلیتهای این سیستم در چارچوب مجموعههای نرم افزاری پرداخته شده
است وسپس با ارائه فرايند تهيه دو نمونه ازطرحهاي توسعه شهري جايگاه هر
يك ازكاربردهاي  GISدر مراحل تهيه و نوع كاركرد آن مشخص شده است.
نتايج حاصل نيز حاكي از این است كه با پیشرفت روز افزون در فناوریهای
نوین کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در برنامهریزی شهری توسعه يافته است
و نیازمندیهای طرحهای توسعه شهری را در قالب تحلیلهای کیفی وکمی
ورقومی پاسخگوست .در گام بعدي به برخی ازمشكالت فراروي GISدر سيستم
كالن برنامهريزي و برنامهریزی شهری در ايران اشاره شده است.

واژههاي کلیدی :سیستم اطالعات جغرافیایی ،برنامهریزی شهری ،دادههای
مکانی -توصیفی ،تحلیل.

مقدمه

در اوايل دهة  ،1960براي اولين بار در كانادا ،سیستمهای اطالعات
جغرافیایی 1مطرح شد و از آن زمان به بعد روز به روز ،بر کاربردهای آن
افزوده شد و در دهه  1980جنبة جهاني پيدا كرد .بطوری که امروزه تا حد
یک سیستم عامل پیش رفته است( .بکتاش )1385،هماكنون مؤسسات بزرگ
و حتي شركتهاي كوچك كه شمار كاركنان آنها از تعداد انگشتان دست،
تجاوز نميكند با  GISكار ميكنند.
اكثر كشورهاي پيشرفته اقدام به ايجاد  GISملي و فراگير نمودهاند تا
بتوانند اطالعات و دادههاي به روز در اختيار ادارات و شركتهاي دولتي و
خصوصي قرار دهند .بدين طريق آنها از دوباره كاريها در امر جمعآوري
دادهها 2و رقومي كردن 3نقشهها ،جلوگيري ميكنند.
امروزه استفاده از كامپيوتر چنان جهان ما را تحت تأثير قرار داده است
كه ما به درستي ابعاد و نتايج آن را نميتوانيم ارزيابي كنيم .نقش اصلي اين
فنآوري نوين در پردازش اطالعات است .اصوالً اطالعات اولين عنصر

ثريا روشنگر

دانشجوی كارشناسي جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه پيام نور

اصلي در هر برنامهريزي است ،ولي با افزايش سرسامآور حجم اطالعات در
جامعه امروزي  ،قبل از آنكه بتوان از اين عنصر بنيادي در برنامهريزي سخن
به ميان آورد ،مسأله ساماندهي آنها مطرح ميشود .در حال حاضر چنانچه
از سيستم مناسبي براي سازمان دهي اطالعات استفاده نشود ،برنامهريزان
بجاي بهرهگيري از آنها ،در انبوه عظيم اطالعات متنوع غرق شده و در
همان قدم اول يا متوقف ميشوند و يا با استفاده جزيرهاي و نادرست از اين
حجم اطالعات سمت و سوي ناصحيحي در برنامهريزي برخواهند گزيد.
اين مشكل در برنامهريزي شهري حادتر است ،زيرا برنامه ریزی شهری از
جامعیت خاصی برخوردار است ومحتوای آن به نسبت عمق ارتباطی که
با محیط شهر وساکنان آن دارد ،بسیار گسترده است شاید کمتر دانشی را
بتوان یافت که این چنین با رشتههای مختلف علمی در ارتباط باشدو از
تخصصهای گوناگون بهره بگیرد و در عین حال برای خود رشتهای مستقل
باشد .برنامهریزی شهری یک سیستم است سیستمی که از عناصر واجزایی
تشکیل گردیده که با هم در ارتباطند ،با هم تداخل دارند و بر یکدیگر اثر
میگذارند ولی برروی هم صورت واحدی پیدا میکنند .با درک جایگاه
برنامهریزی شهری و مجموعة اطالعاتي الزم وملزوم آن ممكن است بدون
استفاده باقي بماند و يا در صورت استفاده  ،به نتايج نادرستي منتهي شود.
در چنين شرايطي كليد حل مسأله ،استفاده از  GISاست كه بوسيلة كامپيوتر
امكانات فوقالعادهاي را براي گردآوري ،ذخيرهسازي ،پردازش ،تجزيه و
تحليل و در نهايت توليد خروجيهاي مناسب به صورت نقشه ،جداول ،نمودار
و يا گزارش فراهم ميسازد .ويژگي مهم  GISدر برنامهريزي شهري فراهم
كردن امكان تحليل همزمان دادههاي فضايي و غيرفضايي (توصيفي) است.
امروزه توسعه و گسترش  GISو توان باالي اين سيستم در مديريت،
ذخيرهسازي و تجزيه و تحليل دادههاي مكاني -توصیفی ،محققين علوم
مختلف را برانگيخته است تا در تحقيقات از اين فنآوري بهره جويند.
قدرت و توان اعجابآور اين سيستمها در پردازش دقيق و سريع و با
قابليت تكرار حجم زيادي از دادهها نگراني محققين در امر ابداع روشهاي
جديد تجزيه و تحليل دادههاي مكاني و غير مكاني با قابليت چشمگير را به
حقيقت نزديكتر نموده است.
امروزه با دسترسي آسان به برنامههاي مختلف كامپيوتري ،استفاده از
4
فنآوري این امکان را ميدهد تا نقشههاي پيچيدة مكاني را بر هم منطبق
نموده و بهترين مكان مورد نياز را انتخاب كنند .ويژگي بارز و با ارزشي
كه سيستمهاي اطالعات جغرافيايي را از ديگر سيستمهاي اطالعاتي
جدا ميكند ،توانايي به كارگيري دادههاي مكاني و توصيفي است .يكي
از ويژگيهاي دادههاي توصيفي ،داشتن موقعيت مكاني است .يعني هر
عارضهاي داراي خصوصيات يا توضيحات متعلق به خود بوده و با توجه
به موقعيت عارضه مشخص ميشوند و با استفاده از همين موقعيت مكاني،
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ويژگيها و خصوصيات هر عارضه قابل دسترسي و استخراج ميباشد.
توانايي مديريت عوارض جغرافيايي با مقياسهاي مختلف از ابزارهاي ديگر
 GISاست كه در علوم مختلف كاربرد دارد .يكي از مهمترين عوامل در
استفاده مؤثر و صحيح از  GISتواناييهاي نرمافزاري و سهولت استفاده
از آنهاست که ميتواند تحليلهاي فضايي مورد نظر را در کمترین زمان
انجام دهد .ليكن هر كدام از آنها داراي نواقصي ميباشند .اما بر همة
كاربران حرفهاي  GISآشكار است كه نرمافزار  Arc GISقابليتهاي فراواني
دارد كه استفاده از آن را جهاني و فراگير نموده است .نرمافزار Arc GIS
محصول شركت آمريكايي  ESRIقدرتمندترين نرمافزار GISجهان ،داراي
قابليتهاي فراواني در رشتههاي مختلف علمي مانند برنامه ریزی شهری،
عمران ،معماري ،نقشهبرداري ،كارتوگرافي ،جغرافيا و  ...ميباشد .درسالهاي
اخير اين نرمافزار توسعة بسيار زيادي پيدا كرده است و قابليتهاي جديدي
نيز به آن اضافه شده است .غالب اين قابليتهاي جديد در زمينة برنامه
ریزی شهری ميباشد(.5سنجري )1386 ،اين نرمافزار درسالهاي اخير توانسته
است قابليتهاي ترسيمي و ويرايشي فراواني به خود بگيرد ،6بطوري كه
كاربران  GISرا از بسياري از اعمال ويرايشي 7سخت و طاقتفرسا در محيط
 AutoCADبينياز كردهاست.
به طور كلي ميتوان گفت كه سیستم اطالعات جغرافیایی در قالب
بستههای نرم افزاری توانسته است سه مولفة بسيار مهم در تهية نقشههاي
مختلف شهرسازي (طرحهاي ناحيهاي  ،جامع و تفصيلي ،اجرايي و  ) ...كه
عبارتند از  :دقت ،سرعت و كيفيت را به خوبي بهبود بخشد .اين قابليت در
كنار رسالت اصلي  – GISكه تحليل دادههاي فضايي و انتخاب سايتهاي
بهينه است – باعث سرعت بخشيدن تهية طرحهاي مختلف شهرسازي با
دقت فوق العاده ميشود.
طرحهاي تفصيلي نيز از آنجا كه جزء نقشههاي بزرگ مقياس محسوب
ميشوند و وجود خطاهايي هر چند كوچك در آن قابل چشمپوشي نيست،
بايستي در ترسيم آن مؤلفههاي فوق الذكر رعايت شود .8لذا يكي از قابليتهاي
نرمافزار  ArcGisتهيه نقشههاي با دقت باال و حداقل خطا ميباشد.
نرم افزار  ArcGisقابليتهاي نرم افزار  9Accessرا نيز به خود گرفته
است .لذا ميتوان با استفاده از  ، ArcGisبدون استفاده از نرم افزار Access
بانك اطالعاتي يك شهر را نيز تشكيل داد .يعني نرم افزار  ArcGisاز حالت
يك نرم افزار تحليلي صرف بيرون آمده و به صورت يك نرمافزار ويرايشي
 تحليلي  -مديريتي درآمده است .يعني هم قابليت ويرايش ،10هم قابليتتحليل (كه در حوزه نرم افزاري  GISمحض قرار دارند) و هم قابليت
مديريت بانكهاي اطالعات ( كه در حوزه تخصصي  Accessميباشد)
فضايي و غير فضايي را دارد(.بهسرشت)1385،

 حذف اطالعات هزینه زیاد زمان بر بودن -سرعت پائین (متكان وهمكار)1383،

تاريخچه تحول

GIS

سالهای  : 1800تلفيق نقشههای توپوگرافی و نظامی در انگلستان
سالهای  : 1850تهيه نقشه گسترش بيماريها در انگلستان
 :1912تلفيق نقشه خاک ،پوشش گياهی و توپوگرافی توسط ماننينگ
 :1950ابداع ايده و جزئيات فرآيند روش رويهمگذاری اطالعات توسط Tyrwhitt
 : 1960ايجاد سيستم اطالعات جغرافيائی کانادا  CGISبرای مديريت
اراضی توسط تاملينسون
 : 1963استفاده از مفاهيم فاکتورهای وزنی و ضرب برای تصميمسازی در
حمل نقل توسط الکساندر
 : 1969ابداع روش رويهمگذاری فتوگرافيک برای اهداف مختلف توسط
مک هارگ
 :1969ايجاد مؤسسه تحقيقات سيستمهای محيطی( )ESRIدر هاروارد
توسط دانگرموند
 : 1970آغاز انجام تحقيقات دولتی در مورد GIS
سالهای  :1980افزايش آگاهی تجاری و رشد پذيرش GIS
 : 1982تهيه نرم افزار  Arc/INFOتوسط ESRI
اواخر  1980تا کنون  :همگانی شدن و تسهيل کاربرد ،افزايش کمی و کيفی
نرمافزارها و پذيرش عمومی( .پريزادي)1385،

مؤلفههای اصلی سیستمهای اطالعات جغرافیایی

اصوالً ورودیهای عمده سیستم اطالعات جغرافیایی از بخشهايي
تشکیل شده است که در کنار همدیگر و با پردازش وتحلیل محصول نهایی
سیستم ارائه میگردد .سه مؤلفه اصلی اطالعات جغرافيائی عبارتند از:
هندسه ( :)Geometryجنبههای مکانی مرتبط با اشياء يا محيطهای واقعی
(مانند نقاط ،خطها ،چند ضلعیها)
توصيف ( :)Attributeتوصيف ويژگی مرتبط با مکانهای مختلف
رفتار( :)Behaviorقوانين وضوابط حاکم بر تغييرات در نقاط مختلف
(پرهيزگار)1376،

وظيفه  GISبرقراری ارتباط بين اين سه مؤلفه است يعنی :

محدودیتهای استفاده از روشهای سنتی

استفاده از دادههای جغرافیایی به طور سنتی و با استفاده از نقشههای کاغذی
معایبی دارد که از جمله این محدودیتها عبارتاند از:
 مقیاس اندازه گیری -کمبود عوارض اطالعاتی و ابزارهای کاری

 / 52دوره بیست و يكم ،شماره هشتاد و سوم

نگاره ()1

مدل اطالعاتی

GIS

در مدل  ، GISاطالعات بصورت اليههائی که هر اليه نشان دهنده يک
ويژگی مشترک است رويهم قرار ميگيرند .اِين اليههای اطالعاتی برای يک
موقعيت معين از سطح زمين با يکديگر ترکيب ميگردند و لذا موقعيت جغرافيائی
در اين فرآيند عامل اصلی سازماندهی ميباشد .بنابر اين  GISيک بانک اطالعاتی
ديجيتالی است که در آن مختصات مکانی ابزار اصلی ارجاع بشمار ميرود.

نگاره ( -)2مدل اطالعاتی GIS

کاربردهاي  GISدر مدلسازي
الف)  GISدر خدمت مدلسازي نظامي

در اين روش که مدتهاست در ارتشهاي بزرگ دنيا مورد استفاده قرار
ميگيرد با استفاده از  GISمحيط مصنوعي ميدانهاي رزم شبيهسازي گرديده و
شرايط و امکانات ونحوه برخورد با مسايل را قبل از وقوع واقعي حادثه براي
برنامهريزان مسائل جنگي ايجاد مينمايد .جديدترين مثال اين نوع استفاده از
مدلسازي در  GISرا مي توان در آموزشهاي نظامي سربازان امريکايي قبل از
ورود به عراق از طريق مدلهاي ساخته شده مصنوعي در محيط  GISبا استفاده
از اطالعات واقعي از شرايط فيزيکي و کالبدي کشور عراق نام برد .

ب) مدلسازي برخورد با سوانح مانند زلزله يا سيل با استفاده
از GIS

مسايل احتمالي حادث شونده پس از هر زلزله يا سيل را ميتوان با استفاده
از سيستم اطالعات جغرافيايي مورد بررسي قرار داد .از جمله مسايل شهري
چگونگي گسترش منابع بويژه منابع خطرناک ،ارزيابي خسارات و مديريت
سوانح از جمله فوايد مدلسازي  GISدر برخورد با اين مشکالت است .

ج) نقش  GISدر مدلسازي فضايي

با استفاده از  GISو بررسي مناطق آزمايشي ميتوان به يک مدل جامع و
مشخص در جهت نحوه عملکرد زيستي جهان و درک نحوه ارتباط ميان عناصر
طبيعي در کره زمين پي برد و با ارائه مدلهاي مختلف  ،GISآينده و همچنين نحوه
فعاليت منابع زيستي در ساير کرات را مورد بررسي و تجزيه تحليل قرار داد.

د) نقش  GISدر مدلسازي شهري
از  GISدر مدلسازي شهرها به عنوان عناصر پويا و داراي تغييرات مداوم
استفاده بسياري ميگردد .با استفاده از مدلهاي مختلف  GISو با استفاده از

اطالعات متنوع استخراج شده از شهرها ميتوان هر نوع تغيير انجام شده را
مشخص نمود و يا براي آينده برنامهريزيهاي مناسبي را با توجه به خواست
مديران شهري انجام داد .مدلهاي ناشي از  GISدر مسايل شهري عالوه
بر بررسي وضع موجود شهر در يک مورد خاص ميتواند بهترين شرايط
ممکن و نحوه دسترسي به آن را از طريق مکانيابي عناصر مختلف شهري به
کاربران و مديران ارائه دهد .بررسي مسير تحوالت شهري ،مدلسازي گذشته
و پيشبینی آينده از طريق مدلسازيهاي شهري از جمله مزاياي منحصر بفرد
 GISدر مسايل برنامهريزي شهري است .

ه) کاربرد  GISدر برنامهريزي شهري
 GISعالوه بر استفاده از نقشه هاي کاربردي شهري نظير نقشههاي
مناطق مسکوني ،تجاري ،اداري ،تأسيسات و تجهيزات شهري و  .....ميتواند
به مقايسه و استفاده همزمان از دو يا چند نقشه در جهت اهداف شهري
مدنظر برنامهريز بپردازد .
استفاده از  GISدر برنامهریزی شهری  5امتیاز دارد:
 -1امکان مدیریت حجم زیادی از دادهها را دارد.
 -2اصالح تغییرات دادهها در آن آسان است.
 -3قابلیت نمایش در فرمتها و اشکال گوناگون به صور مختلف نظیر نقشههای
کاغذی  ،رقومی و  ...را دارد.
 -4استفاده از آن برای کاربران مختلف آسان است)Easy User( .
 -5قابلیت یکپارچه کردن دادههای خود را با سایر دادهها مانند اطالعات
کاداستری ،اکولوژیکی ،دادههای اقتصادی  ،اجتماعی و ...دارد.
و) کاربرد  GISدر برنامهريزي منطقهاي

در برنامهريزي منطقهاي به مانند برنامهريزي شهري مي توان از  GISدر
تحليلها و مدلسازي استفاده نمود ،با اين تفاوت که امکان تجمع اطالعات
جمعآوري شده از شهرها و روستائيهاي موجود در يک نقطه و در نهايت
دسترسي به يک بانک جامع و تجزيه تحليل کامل از اين مناطق وجود دارد .
اطالعاتي نظير کيفيت زندگي ،منابع طبيعي ،رشد جمعيت و منابع انساني
از جمله اين اطالعات پايه يا  Data Baseميباشد .

عدالت فضايي
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اصوال در هر نوع برنامهريزي ،بخصوص ،برنامهريزي شهري ،هدف
استفاده بهينه ،با دسترسي يكسان امكانات وخدمات موجود است .بنابراين
 GISعالوه بر فراهم آوري سيستم پشتيبان تصميمگيري و امكان ايجاد
بانكهاي اطالعاتي و نقشه در ترسيم و طراحي و تحليل درخصوص
دستيابي به اهداف كالن يعني عدالت اجتماعي و فضايي كاربرد بسيار دارد
منظور از عدالت فضايي ،توزيع عادالنه نيازهای اساسی ،امکانات،
تسهيالت و خدمات شهری در ميان محالت مختلف شهر است .به طوری که
هيچ محلهای نسبت به محله ديگر از نظر برخورداری از مزيتهای فضايي
برتری نداشته باشد؛ و اصل دسترسی برابر رعايت شده باشد.
بر اساس تعريف فوق ،معنی«عدالت» در اين پژوهش عبارت است از :رعايت
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حقوق مساوی برای تمامی شهروندان در برخورداری از امکانات ،تسهيالت
و خدمات شهری و همچنين منظور از عدالت اجتماعی عمدت ًا همان عدالت
توزيعی نسبت به شغل ،درآمد ،مسکن و فضاهای عمومی در شهر میباشد.

مديريت شهري

12

«عبارت است از يك سازمان گسترده متشكل از عناصر و اجزاي رسمي و
غيررسمي مؤثر و ذيربط در ابعاد مختلف اجتماعي ـ اقتصادي و كالبدي حيات
شهر با اهداف اداره ،هدايت و كنترل توسعه همه جانبه و پايدار شهر مربوطه
» (پاريس  .)1381،اينكه مديريت شهري بر مبناي تصميمگيري در چارچوب
اطالعات جامع و كاملي از شهر وحومه آن استوار است نياز به بانك اطالعات
فضا -مكاني و تحليل سريع و ارائه آلترناتيوهاي مختلف به تصميم گيران
(مديران) را محرز ميدارد .بنابراين ميتوان گفت كه  GISاهداف مديران را از
تئوري به عمل نزديك كرده وكاربردي ميسازد و اين امكان را در اختيار مديران
شهري قرار ميدهد كه قبل از اجراي تصميمات در دنياي واقع ،آنرا در فضاي سه
بعدي مجازي اجرا و نتايج و پيامدهاي تصميم را ديده وارزيابيكنند.

برنامهریزی شهری

13

از آنجا كه برنامهريزي شهري ،بر مبناي اطالعات مكاني استوار است
وسطح وسيعي از اطالعات را در ابعاد مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،كالبدي،
محيطي ،فرهنگي ،ترافيك و ...دربرميگيرد بنابراين سيستم اطالعات جغرافيايي
با امكانات وسيع طراحي ،توصيف ،تحليل و مدلسازي خاص ميتواند در
اختيار برنامهريزان شهري ،كاربردهاي مختلف داشته باشد .برنامهريزي شهري،
عبارت است از :تأمين رفاه شهرنشينان از طريق ايجاد محيطي بهتر ،مساعدتر،
سالمتر ،مؤثرتر و دلپذيرتر(.زياري )1378،برنامهريزي شهري ،هنر شکلدهي
و هدايت توسعه فيزيکي شهر و محيط آن براي تأمين نيازهاي اجتماعي-
اقتصادي ،گذران اوقات فراغت و تهيه شرايط سالم براي زندگي فقير و غني
در شهرهاست( .سيف الديني )1382،برنامهريزي شهري ،برنامهريزي فضايي،
جغرافيايي است که هدف کلي آن بناي ساختار فضايي فعاليتها (عمدت ًا
کاربري زمين) ميباشد.برنامهريزي شهري ،عبارتست از کوشش انديشمندانه
و سيستماتيک براي به کارگيري منابع و امکانات يک شهر به بهترين و با
صرفهترين صورت ممکن ،که خود راه به حفظ و نگهداري و هم چنين ايجاد
محيطي مرفه ،سالم و دلپذير براي زندگي آدميان ببرد)http://www.mhud.ir( .

• آمارگیری سرشماری
• اجرای آئیننامهها وپیگیری آنها با
استفاده از سیستم کدینگ
• ترسیم توپوگرافی اجتماعی
• مدیریت الکترونیک شهر
• برنامهریزی حوادث وسوانح
• کاربرد  GISدر امور اقتصادی شهر
• مشارکت الکترونیک
• برنامه ریزی کاربری اراضی
• مدیریت زمین

• عملیات نوسازی و بهسازی شهری
• برنامه ریزی منطقه ای
• رشد هوشمند شهر
• پایداری شهری
• برنامه ریزی حمل ونقل
• برنامه ریزی شهری
• تجسم کالبد سه بعدی شهر و ایجاد
شهر مجازی
• مسکن
• ترافیک وتردد شهری

كليه موضوعات يادشده يا بصورت پكيجهاي مختلف و يا بصورتهاي
ماژول و  EXTENTIONدر محيط  GISقابل نصب و بكارگيري ميباشد.
شايد بهترين راه انطباق كاربرد سيستمهاي اطالعات جغرافيايي با تخصص
برنامهريزي شهري ،انطباق مراحل متوالي تهيه طرحهاي توسعه شهري با
كاربردهاي مطرح شده ميباشد .بنابراين با اشاره به مراحل فرايندي تهيه
طرحهاي شهري (جامع  ،تفصيلي ،بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و
بطور كلي طرحهاي موضعي و موضوعي) كه فرآيند تهيه اكثر آنها مشابه
هم هستند و همچنين كاربردهاي  GISونحوه ورودي وخروجي آن بصورت
متناظر مطرح ميشود .عليهذا در چارت زير جايگاه كاربردها و مراحل
فرايندي دو نمونه از طرحهاي شهري ذكر شده است.

طرح جامع و طرح تفصيلي شهر

به منظور تدوين برنامه و تعيين و كنترل جهات توسعه شهر و تأمين
نيازمنديهاي آن بر مبناي پيشبينيها و اهداف توسعه شهري ،طرح جامع شهري
تهيه و تصويب ميشود .تهيه اين طرحها با توجه به كيفيت محيط زيست و
شناخت حوزههاي نفوذ از نظر شرايط طبيعي ،اجتماعي و اقتصادي شهرها
است .متعاقب طرح جامع شهري ،طرح تفصيلي به منظور انجام برنامههاي
اجرايي تصويبي تهيه شده و در آن اقدامات جزء به جزء در مناطق و محالت
شهري مطرح ميگردد( .شيعه)1379،
سيستمها و موضوعات اصلی شهر را ميتوان به شرح زير بيان كرد:
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نگاره()3

قابليتهاي اين نرمافزار در برنامه ریزی شهری را مي توان به شرح
ذيل برشمرد:
 ترسيم انواع نقشههاي كوچك مقياس و بزرگ مقياس. ويرايش انواع نقشهها از يك فرمت به ديگري. تبديل دادههاي مختلف به يكديگر (تبديل دادههاي برداري به رستري وبرعكس).
 انجام تحليلهاي فضايي (.) Spatial Analysis انجام تحليلهاي سه بعدي (.) 3D Analysis انجام تحليلهاي شبكهاي (. )Network analysis انجام تحليلهاي شبكههاي تأسيسات شهري (.)Utility Network Analysis انجام تحليلهاي نظامي (.)Military Analysis قابليت تحليلهاي ديناميك (.)Tracking Analysis قابليت استفاده از آن در برداشت مستقيم دادهها از ابزارهاي برداشت دادهها مانند:دوربينهاي نقشهبرداري ، Total Station ،GPS ،ماهواره و .) Survey Analysis( ...
 قابليت تشكيل و مديريت بانكهاي اطالعاتي و پايگاه دادهها. قابليت برهمگذاري اليههاي مختلف ( )Overlayجهت پيدا كردنمكانهاي بهينه.
 توانايي استخراج گزارش و نمودارهاي مختلف از دادههاي فضايي و غير فضايي. قابليت ارتباط با نرمافزارهاي مختلف مانندAccess, Excel, Arc View 3.2, : Arc Info, ERDAS Imagine, AutoCAD, Micro Stationو بهرهگیری از
خروجی سایر نرم افزارها در تصمیم سازی امور مربوط به شهر (بكتاش)1384،
(سنجري()1386،پرهيزگار()1376،بهسرشت()1385،متكان()1383،استان( )1384 ،مديري

)1378و....
به طور كلي تواناييهاي سیستمهای اطالعات جغرافیایی در تهيه،
مديريت ،اجرا و نظارت بر اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي را ميتوان به
شرح زير برشمرد:

كاربردهاي بند يك ) تهيه تمامي نقشههاي مورد نياز براي مطالعه وضع
موجود شهر شامل :
 توپوگرافي شيب جهت شيب كاربري زمين كاربري طبقات كيفيت ابنيه كيفيت مصالح ابنيه روحية ابنيه نماي ساختمان شيب خيابانهاي شهري مقاطع عرضي و طولي خيابانها مالكيت زمين -نحوه دفع آبهاي سطحي

 شبكه ارتباطي درجهبندي شبكههاي ارتباطي پوشش سطح معابر وضعيت تردد و عبور و مرور در سطح خيابانهاي شهر نقشة تراكم عبور و مرور در سطح شهر دانهبندي قطعات جهتگيري عمومي قطعات در سطح شهر و محالت و بلوكهاي آن وضعيت سطح اشغال در سطح شهر و مناطق آن كاربري غالب در هر پالك قيمت زمين در سطح شهر و محالت آن قيمت سرقفلي قيمت منطقهاي زمين (وصال فر)1385، اجاره بهاي مسكوني درآمد خانوار تمركز فعاليتها سطح عملكرد فعاليتها موقعيت وضعيت آثار باستاني و بناهاي باارزش در سطح شهر خط آسمان شهر تراكم خالص و ناخالص جمعيتي تراكم خالص و ناخالص ساختماني محله بندي اجتماعي طبقهبندي گروههاي اجتماعي ،اقتصادي  ،قومي  ،نژادي و . ... تأسيسات شهري مانند آب ،برق ،گاز ،تلفن و . ... تجهيزات شهري (.پريزادي)1385،كاربردهاي بند دو) تجزيه و تحليل وضع موجود شهر و بدست آوردن
نقاط قوت و ضعف وضع موجود شامل:
 تعيين حريمهاي مختلف در سطح شهر مانند حريم شبكههاي انتقال نيرو و . ... تجزيه و تحليل چگونگي رشد و توسعه شهر و جهات گسترش آن و عللمؤثر در اين جهتگيريها.
 تجزيه و تحليل ميزان كارآمدي تأسيسات و تجهيزات شهري (حبیبی)1385، تجزيه و تحليل ميزان كارآمدي شبكههاي ارتباطي (حبیبی)1385، تحليل تناسب كاربريها از نظر اصول همجواري (وصال فر)1385، تحليل ميزان متناسب بودن كاربريها از نظر توزيع و پراكنش در سطحشهر و قابليت دسترسي شهروندان به هر كاربري .
كاربردهاي بند سه) تهيه انواع نقشههاي پيشنهادي براي شهر شامل :
 نقشه كاربري زمين پيشنهادي سلسله مراتب پيشنهادي راهها تراكم ساختماني پيشنهادي تراكم جمعيتي پيشنهادي -جهات مناسب توسعة شهر
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 پهنهبندی فعالیتها -محلهبندی پیشنهادی شهر(پريزادي)1385،

(سنجري()1386،پرهيزگار()1376،بهسرشت()1385،متكان)1383،

(مديري )1378و....

(استان،

)1384

كاربردهاي بند چهار) امكان ارايه يك تصوير سه بعدي ( )3Dاز شهر و مشكالت فراروي  GISدر سيستم برنامهريزي ايران

ساختن ماكت شهر.
گامي بلند در جهت جلوگيري از اجراي آزمايش وخطا بروي محيط
انساني وجلوگيري از به هدر رفتن منابع مالي،انساني و ...در محيط شهر.

كاربردهاي بند پنج) قابليت تشكيل پايگاه دادههاي( )Databaseيك
شهر شامل:
 عوارض مختلف اخذ شده از شهروندان تخلفات ساختماني در سطح شهر (فناوري شهرداري تهران)1386، تعيين مكانهايي كه بايستي توسط ضابطان شهرمورد بازديد قرار گيرند ثبت مشخصات پروندههاي مستغالت وامالک اشخاصكاربردهاي بند شش) قابليت تهية انواع نقشههاي ديناميك شهري شامل:
 مسيرهاي حركت اتوبوسهاي شركت واحد نقشه مسير حركت خودروی پليس نقشه مسير حركت اتومبيلهاي آتش نشاني(پرهيزگار)1376، نقشه مسير حركت اتومبيلهاي اورژانس (اصغری زمان)1382،كاربردهاي بند هفت) تعيين حوزهبنديهاي مختلف در سطح شهر شامل:
 حوزهبندي جمعآوري زباله حوزه بندي آمارگيري شهرداري حوزهبندي بازديد ضابطان شهرجهت بازديد از مناطق مختلف شهر حوزه بندی ترافیک شهری حوزهبندی خدمات رسانی تأسیسات وتجهیزات خدماتی(پريزادي )1385،كاربردهاي بند هشت) رديابي كاالها ،افراد ،اتومبيلها و به طور كلي
اشياء ديناميك در سطح شهر
نصب سيستمهاي  GPSبرروي خودروها وديگر موارد جهت برنامه ريزي
زماني وجلوگيري از اتالف وقت وانرژي.
كاربردهاي بند ن ُه) به روز نگهداري طرح تفصيلي و ساير طرحهاي توسعه
شهری ،بسادگي و بدون صرف هزينة تهية مجدد طرح( .حبیبی)1385،
كاربردهاي بند ده) پاسخگويي راحتتر مسئوالن شهر به سؤاالت و مشكالت
شهروندان( .اصغری زمان)1382،
كاربردهاي بند يازده) عدم نياز مراجعة مستقيم ضابطان شهر به محل به
دليل ثبت ديناميك اطالعات در پايگاه دادههاي شهر.
كاربردهاي بند دوازده) قابلیت استقرارتحت وب پایگاههای داده

وامکان استفاده بر خط از آن بدون محدودیت زمان ومکان(.بكتاش)1384،
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 -1کوتاهي در تدوين و انتشار استانداردهاي ملي در توليد ،جمعآوري،
طبقهبندي و پردازش اطالعات .
 -2فقدان همت و اهميت علمي در فرهنگسازي و برنامهريزيهاي خرد و كالن .
 -3رعايت نکردن استانداردهاي مشخص جمعآوري  ،نگهداري و بهروزرساني .
 -4فقدان استاندارد در سطح ملي به منظور تبادل و توزيع اطالعات .
 -5نارسا و ناقص بودن استانداردهاي ملي الزمه در تعيين ساختار اطالعات .
 -6فقدان وجود  Metadataو مراكز توزيع اطالعات (. )Clearing house
 -7ناكارآمدي زيرساختهاي ارتباطي و شبكههاي نو در اين عرصه ( .نشریه
الکترونیکی جغرافیای ایران)1387،

مشكالت فراروي  GISدرسيستم برنامهريزي شهري در ايران

 عدم آشنايي كاربران و متخصصين شهري با كاربردهاي سيستم اطالعاتجغرافيايي در برنامهريزي شهري.
 بروز نبودن دانش كاربردي  GISمتخصصان شهري واستفاده از محيطهايقديم .GIS
 استفاده يكطرفه معدود كارشناسان آگاه و عدم استقبال مديران شهري بهدليل عدم آگاهي.
 استفاده محدود صرف ًا از بانك اطالعات GISويا توليد نقشههاي معمولي. عدم تعريف واستاندارد سازي راهنماها و وجود شرح خدماتهاي متنوعدر طرحهاي شهري.

نتیجهگیری

سيستم اطالعات جغرافيايي ،مجموعهاي است كه با بهرهگيري از امكانات
و ابعاد علمي پيشرفته علوم نقشهبرداري و جغرافيا ،توانايي انسان را در دستيابي
سريع به اطالعات ميسر ميكند .بعبارتي ديگر سيستم اطالعات جغرافيايي فرايند
برقراري و تعيين موقعيت محل شناسايي عوارض و پديدهها وبيان چگونگي
آنهاست .سيستم اطالعات جغرافيا در زمينههاي مختلفي از جمله برنامهريزي
شهري و منطقهاي ،زمينشناسي و معادن ،منابع طبيعي ،و ...كاربرد داشته وقادر
است امر مديريت و برنامهريزي را بهبود بخشد همچنين بكارگيري سيستم
اطالعات جغرافيايي عالوه بر سود آوري ميتواند طيف وسيعي از افراد من جمله
مديران ،طراحان ،برنامهريزان ،كارشناسان وحتي شهروندان عادي را دربربگيرد.
امكان انجام آناليزهاي پيچيده با مجموعه دادههاي مختلف مكاني وغير مكاني
بصورت توأم ،مهمترين قابليت GISميباشد كه نميتوان آنرا با روشهاي آنالوگ
انجام داد .توانايي تجزيه و تحليل توأم دادههاي مختلف ،امكان ايجاد و استفاده
از اطالعات زمين مرجع را به شكلي كام ً
ال متفاوت با گذشته فراهم ميسازد به
اين معني كه نه تنها امكان تركيب مجموعه دادههاي مختلف وجود دارد بلكه
روشهاي مختلف را نيز ميتوان با يكديگر تركيب نمود .اين سيستم ميتواند
دقت تغييرات راكنترل نموده وسپس نقشه و جداول مربوطه را به روز نمايد.

برنامهريزي شهري با طيف وسيعي ازحدود مداخالت در امور مربوط به شهر
(ترافيك وحمل ونقل ،تراكم وساخت وساز مسكن ،اقتصاد شهر وخدمات تجاري
شهري ،فرهنگ و خدمات متنوع فرهنگي تفريحي و )....بالضروره نيازمند سيستم
جامع و پويايي است كه بتواند در كوتاه ترين زمان آلترناتيوهاي تصميمگيري را
در اختيار تصميمگيران نهاده و با دقت وسرعت از تكرر و دوبارهكاريها پرهيز و
از اتالف وقت و انرژي صرفه جويي شود.
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پينوشت

 -5شايد علت اين امر نيز وجود رئيس شركت
باشد كه خود يك معمار منظر ميباشد.
 - 6مانند آنچه در نرمافزار  CADرايج است

1- GIS
2- Gathering
3- Digitize
4- Overlay
(Jack Dangermoand (ESRI

7- Editing

 -8موضوعی كه در اغلب طرحهاي جامع و تفصيلي رعايت نميشود.
 -9نرمافزار مديريت بانكهاي اطالعاتي
 -10قب ً
ال در انحصار نرمافزارهاي خانواده  CADبود

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