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 :چکیده
-ارگانسازمانی از اهداف اصلی تشکیل بانک اطالعات مکانی در سطح سازی، مدیریت و بروز رسانی اطالعات فنی و تخصصی تهیه، ذخیره

های مکانی  های خود با داده هایی که در پروژهها و شرکت ، در سازمان(ژئو دیتابیس)های بانک اطالعات مکانی  پروژه .باشدهای مربوطه می
ی ذخیره، مکانی ابزار قدرتمندی برا  بانک داده. شوند دهند اجرا می ها را مورد استفاده قرار می سروکار داشته و حجم باالیی از این دست داده

باشند که به مدیران ابزارهای بسیار قوی مدیریتی می( GIS)های اطالعات جغرافیایی سیستم. ها است روزرسانی داده مدیریت، اصالح و به
گیری کمک شایان بنابراین به لحاظ کاربردی مورد نیاز مدیران و در تصمیم. کنندگیری و شناخت وضعیت موجود کمک میدر تصمیم
در قالب نقشه به صورت ژئو دیتابیس  مناطق مسکونیها برای اعمال اقدامات و تمهیدات الزم در سطح نیاز مدیران سازمان .کندتوجهی می

های مرتبط با  های اطالعات مکانی و کاربردهای بسیار مفید آن در زمینه آوری سامانه با توجه به گستردگی روزافزون فن. باشدضروری می
به منظور ساماندهی  بانک اطالعات مکانی، هاسازمانچنین در نظر گرفتن نوع و سطح وسیع  و هم و منابع طبیعی های کشاورزیپروژه

بانک اطالعات مکانی در سطح مزارع  کاربردهای لذا هدف از این مقاله شناسایی .گیرداطالعات مکانی در یک سامانه یکپارچه صورت می
 نوین ایرانیان است

 های اطالعات جغرافیاییسیستمنک اطالعات مکانی، مشارکت مردمی، با :کلمات کلیدی

 
 

 :مقدمه
تصمیم درست توسط شخصی گرفته . گیری به موقع و درست استها تصمیمامروزه یکی از ابزارهای مهم در مدیریت و رهبری سازمان

گیرنده باید مجهز به ابزاری باشد که این که تصمیمتوان گفت در نتیجه می. شود که اشراف کامل بر مسئله مورد تصمیم داشته باشدمی
دهد، سیستم اطالعات یکی از این ابزارهای مدرن که نتایج قابل اطمینان را در اختیار استفاده کننده قرار می. احاطه را در اختیار او قرار دهد

ای بین با استفاده از دانش و ابزار خود رابطهابزاری است که  GIS. باشدمی (Geographic Information System (GIS)) یجغرافیای

پیونددهنده بین کاربر و انبوهی از اطالعات است که این اطالعات را به  GISدر واقع . کندتوصیفی و کاربر ایجاد می –اطالعات مکانی 
را بر حسب اطالعات خود برای استفاده کند بهترین راه حل دهد و سعی میبندی شده و بر حسب نیاز فرد در اختیار او قرار میصورت طبقه

-این سیستم به نوبه خود خدمات پیچیده .دهدبه کاربران خدمات ارائه می ARCGISافزار این سیستم در قالب نرم. در اختیار کاربر قرار دهد

 (.1831سنجری، )دهد ای را در اختیار کاربر قرار می
ARCGIS ای افزاری است بسیار آسان برای کاربردهنرمGISدهد که به سادگی اطالعات مکانی و داده ، که به کاربران این امکان را می-

های اطالعاتی جدا را از دیگر سیستم GISویژگی بارز و با ارزشی که . ها، جداول و نمودارها به کار گیرند های توصیفی را برای ایجاد نقشه
افزار ابزارهای الزم این نرم. است (Non Spatial Data)و توصیفی  (Spatial Data)های مکانی توأم داده یریکارگ سازد، توانایی بهمی

افزار ایجاد های عمده این نرم یکی از قابلیت. دهد ها و نمایش نتایج را با کیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار می برای جستجو، تحلیل داده
ها ها نیاز مبرم به این پایگاه داده را با توجه به حجم باالی دادهاضر کلیه سازمانباشد که در حال حهای اطالعاتی مکانی مییک پایگاه داده

سازی و مدیریت آوری، ذخیرهشرکت مزارع نوین ایرانیان نیز از این قاعده مستثنی نیست و نیاز به جمع. کنندو گستردگی احساس می
 .آیندیجاد ژئودیتابیس از اصول اساسی و اولیه آن به حساب میلذا تعریف بانک اطالعات مکانی و ا .باشداطالعات آن مسلم می
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. باشد مدیریتی مطرح می -و با کارکرد کارشناسی "GISسامانه "شود بلکه با عنوان  افزار معرفی نمیصرفاً به عنوان یک نرم GISامروزه 
تواند یک ابزار قدرتمند برای  می (GIS)اطالعات جغرافیایی   های مربوط به علوم طبیعی و کشاورزی، سامانه گیری در پروژه برای تصمیم

های گوناگون و ایجاد  در انجام تحلیل GISافزارهای  های نرم  از طرف دیگر عالوه بر توانایی. های انتخابی باشد ارزیابی مکانی گزینه
ها به عنوان بانک داده  توان از آن این است که می (GIS)های اطالعات جغرافیایی  های کاربردی و متنوع، ویژگی مهم دیگر سامانه نقشه

 Geo Databaseالگوی . مودها استفاده ن های غیرمکانی مرتبط با آن های زمین مرجع و داده داده  برای ذخیره (Geo Database)مکانی 

های مکانی متعددی در های دادهباشد، چون این الگو دارای ساختار یکپارچه است و الیهجدیدترین و بهترین مدل بانک داده جغرافیایی می
شنایی با اینجا الزم است به دو مطلب اشاره شود؛ موضوع اول آ  در این. (1811زبیری و مجد، ) گیرندقرار می Geo Databaseیک 

سازی متمرکز حجم باالی  مکانی برای ذخیره  به عنوان بانک داده GISآوری  در کشاورزی و دیگری استفاده از فن GIS  کاربردهای گسترده
 .در ادامه به این موارد پرداخته خواهد شد. ای های متنوع نقشه داده

 

 در کشاورزی GISکاربرد 
بینی نتایج و بهبود ها، افزایش بازده، پیش گذاری دادهاطالعات جغرافیایی برای به اشتراکهای کشاورزی از فناوری سیستم  تمام بخش

ها به شکلی مؤثرتر مدیریت  های کشاورزی، منابع و مسئولیت با استفاده از این فناوری در فعالیت. کنند های کسب و کار استفاده میشیوه
های پویا را انتشار داده و از جوامع کشاورزی یر زیادی از اطالعات کشاورزی و نقشهتوان طراحی کرد که مقادهایی را می شده و پورتال

انداز ها چشم هایی که به آن ها و نقشه توانند مزارع خود را با انبوهی از اطالعات گزارش می GISتولیدکنندگان با استفاده از . حمایت کرد
های مکانی به عمل ضروری برای هر سازمان و امروزه، دسترسی به داده. ریت کننددهد بهتر مدی ها می های آن منحصر به فردی از فعالیت
انبوه داده  .تری بر روی کسب و کار خود داشته باشند سازد تا مدیریت بهتر و کامل تولیدکنندگان را قادر می GISواحدی تبدیل شده است و 

بال آن ایجاد بانک اطالعات مکانی برای هر منطقه را ضروری ساخته در بخش کشاورزی استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و به دن
 .است

 

GIS به عنوان یک بانک داده مکانی 
های  نقشه  آوری و ذخیره جمع  توان از آن در زمینه های کاربردی جدید، می ایجاد نقشه  در زمینه GIS  های گسترده کارگیری ابزار عالوه بر به

یک بانک   ها در ارتباط هستند، در یک محیط استاندارد استفاده کرده و در جهت تهیه به نوعی با این نقشه هایی که موجود و تمام داده
های  داده)های غیرمکانی  و داده( ها نقشه)های مکانی  زمان انواع مختلف داده هم  این بانک داده قابلیت ذخیره. اطالعات مکانی اقدام نمود

این قبیل . نماید ها را فراهم می مدون داشته و امکان برقراری ارتباط بین آن  را در یک مجموعه...( توصیفی، تصویر، جدول، گزارش و 
از قبیل )های مکانی  های خود به نوعی با داده ها و مؤسسات گوناگونی که در پروژه ، در سازمان(بانک اطالعات مکانی  تهیه)ها  پروژه
مکانی ابزار   بانک داده. شود دهند اجرا می ها را مورد استفاده قرار می یی از این دست دادهسروکار داشته و حجم باال( های مختلف نقشه

 .(1811اسکندری، ) ها است روزرسانی داده قدرتمندی برای ذخیره، مدیریت، اصالح و به
 

 مروری بر ادبیات تحقیق و بیشینه اجرایی آن
با تاسیس (. 1831المعارف دانش بشری، دایره)دانان یونان ارائه شد اراتوستن از جغرافیسال قبل از میالد توسط  211اولین داده مکانی در 

، برای اولین بار کره زمین را از فضا مشاهده کرد و ثبت مشخصات زمین، حفظ و 1191ناسا و پرتاب ماهواره تیروس، انسان از اواخر دهه 
به صورت پیوسته مورد استفاده  1191کانادا است که از اواخر سال  GISملی،  GISیک اولین نمونه از . های مکانی را بنیان نهادتولید داده

به وجود آمد، به طوری که عبارت  GISای در فناوری های قابل مالحظهمیالدی پیشرفت 1131و  1191های در دهه. قرار گرفته است
ای و های آماری و نقشهها و ادغام فنون و شیوهنمایش نقشهدر مورد مجموعه ابزارهایی برای تحلیل و « سیستم اطالعات جغرافیایی»

در کانادا و آمریکا به  GISدر حالی که سابقه فناوری . دولتی به کار گرفته شد هایکاربرد فراگیرتر آن، بویژه برای تحلیل اثرات و خط مشی
 .باشدرسد، این فناوری در اغلب کشورهای جهان سوم بسیار جوان میسال می 31بیش از 

دار عهده 1891برداری کشور بود که در سال را در کشور آغاز نمود، سازمان نقشه GISدر ایران اولین مرکزی که به طور رسمی استفاده از 
آغاز گردید و هم اکنون از  1891در وزارت صنایع و معادن از سال  GISهای اجرایی پروژه ایجاد فعالیت. کارگیری این سیستم شدطرح به
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توان کنند میاز دیگر موسساتی که در زمینه این سیستم فعالیت می. گرددهای آن استفاده میاین سیستم به طور گسترده در ارتباط با فعالیت
ها، مراتع و شناسی و مهندسی زلزله، سازمان جنگلالمللی زلزلهها، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، موسسه بینشهرداری

 .را نام برد... زداری کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی، پتروشیمی و وزرات نیرو وآبخی
های اطالعاتی متنوع و حجیمی تولید های مطالعاتی فراوانی وجود دارد و در نتیجه الیه در مطالعات جامع کشاورزی و منابع طبیعی، بخش

های سنتی و دستی میسر نبوده و نیاز به استفاده از  ها با روش لیل آنسازی، کنترل کیفی، سازماندهی و تجزیه و تحشوند که ذخیره می
های های آبخیز و زمینگستردگی این مطالعات در سطح حوزه. باشد می( GIS)های اطالعات جغرافیایی  های نوین نظیر سیستم فناوری

های تولید شده در های کشور و یا حتی الیه یر دستگاههای اطالعاتی تولید شده توسط ساکشاورزی و از طرف دیگر ضرورت استفاده از الیه
شناسی، های شیب، خاک، زمینبه عنوان مثال نقشه پتانسیل فرسایش خاک تابعی از نقشه)های دیگر  یک بخش از این مطالعات در بخش

های اطالعات جغرافیایی را  یستمکارگیری س لزوم رعایت ضوابط و استانداردهای به( باشد می …کاربری اراضی، پوشش گیاهی، باران و 
های اطالعاتی را های موضوعی تولیدی گردد بلکه زمان و هزینه تولید الیهنماید تا نه تنها سبب افزایش دقت و صحت نقشه محرز می

 .(1833حسینی و همکاران، ) کاهش دهد
 

 (Geo Database)بانک داده مکانی 
فعالیت واحدها ... ای و های مختلف مالی، فنی، داده جنبه  دقیقی از وضعیت موجود و سابقهبایست اطالعات  در یک سازمان یا شرکت می

یکپارچه و با یک ساختار معین   حال اگر این اطالعات در یک مجموعه. گیرندگان قرار داشته باشد تهیه شده و در دسترس مدیران و تصمیم
گیری در آینده خواهد داشت که به این ریزی توسعه و تصمیم ار مفیدی برای برنامهگاه بسی و استاندارد به صورت متمرکز ذخیره شود تکیه

 .شودمجموعه بانک داده گفته می
 

 منظور از بانک داده مکانی چیست؟

، (GPSخروجی )های موقعیتی  ای، داده ها، تصاویر ماهواره نقشه  قابل تعریف است ذخیره ARCGISدر این نوع بانک داده که در محیط 
های مکانی و زمین مرجع به سادگی و با استاندارد مشخص  و سایر داده( اطالعات توصیفی)ها  جداول مربوط به اطالعات وابسته به آن

 .گیرد صورت می

ه کاربره را ب های سیستم تک توان داده کاربره و چندکاربره قابلیت طراحی دارد که در صورت نیاز می های تک این نوع بانک داده به صورت
شده، از بانک اطالعات  توانند بر اساس سطح دسترسی تعریف زمان می سیستم چند کاربره منتقل نمود که در آن چندین کاربر به طور هم

GISای درون سازمانی و هم تحت  ها هم به صورت شبکه رایانه مورد نظر داده دریافت کرده و یا در آن تغییر ایجاد کنند که این سیستم ای
 .دسترسی خواهند بودوب قابل 

ها و ترتیبات سازمانی گذاریها، سیاستای از فناوریپایه است، اغلب به مجموعه( Spatial Data Infrastructure)که مخفف   SDIواژه
-ه از دادهبستری را جهت یافتن، ارزیابی و استفاد SDI به عبارتی دیگر. های مکانی استگردد که تضمین کننده مهیا بودن دادهاطالق می

ها و سایر اقشار جامعه  های مکانی در تمامی سطوح دولتی، بخش خصوصی، دانشگاهکنندگان دادههای مکانی برای عموم کاربران و تهیه
ترین زمان ممکن به  های اجرایی با کمترین هزینه و در کوتاهها و دستگاه ها و سازمان این است که دولت SDI هدف اصلی. کند ایجاد می

های مکانی، سعی بر ایجاد زیر ساخت داده. بندی شده و به روز شده دسترسی داشته باشندهای مکانی پایه و پردازش شده و الیههداد
های موجود، های مکانی در سایه مشارکت و همکاری با یکدیگر و استفاده بهینه از فناوریمحیطی دارد که در آن تمام تولیدکنندگان داده

ها را  ها امکان دسترسی و استفاده از آن گذاری آنهای دولتی و غیر دولتی را تولید کرده و با به اشتراک تی مورد نیاز بخشهای اطالعاالیه
به عبارت دیگر، هدف زیر ساخت داده مکانی ایجاد محیطی جهت تسهیل و . سازد فراهم می( با رعایت کلیه سطوح دسترسی)برای کاربران 

-های مکانی و استانداردای از دادهشامل مجموعه SDI های مکانی است، در واقعگذاری دادهتبادل و به اشتراک هماهنگ سازی امر تولید،

-ها و ایجاد ارتباط بین کاربران و تولیدکنندگان داده ها به همراه اطالعات توصیفی آن های الزم برای تولید، نگهداری و استفاده از این داده

 .نمود عینی و کاربردی دارد ARCGISآنچه بیان شد در  .باشد ها و قوانین مشخص می زمهای مکانی از طریق مکانی
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GIS با تبدیل اطالعات جغرافیایی به صورت دیجیتال . سازدبرداری مناسب از کلیه اطالعات جغرافیایی را فراهم میامکان دسترسی و بهره
العات و وارد نمودن اصالحات، تغییر مقیاس و حذف یا تغییر حجمی از اطالعات و ذخیره آن در کامپیوتر، امکان هرگونه فعالیت بازنگری اط

 .سازدنقشه را میسر می
انجام  ARCGISهای زراعی و باغی با استفاده از  و پروژه  اکنون در بسیاری از مناطق دنیا تحلیل مسائل مختلف مربوط به کشاورزی هم
در کشاورزی و علوم و صنایع مرتبط  GISنظری تحقیقات بسیاری در منابع گوناگون بر روی کاربردهای   در کشور ایران نیز از جنبه. شود می

-عها جمیکی از این پروژه. های عملی و کاربردی استفاده نمود ها در جنبه های اجرایی از آن بایست در پروژه با آن صورت گرفته است که می
یکی از . باشدمی واحدهای مزارع نوین ایرانیانهای سازی، مدیریت و به روزرسانی درصد آلودگی قارچی خاکآوری، ورود داده، ذخیره

ها برای بهبود بخشیدن به کارایی سیستم مدیریت فنی و مدیریت تجاری واحدهای تحت پوشش ایجاد مؤثرترین اقدامات الزم در سازمان
ها  مدیریت داده. هاست های پایگاه داده، مدیریت حجم زیادی از داده هدف از طراحی سیستم. است( مکانی)زمین مرجع   یک پایگاه داده

 .(1811اسکندری، ) کاری اطالعات است سازی اطالعات و ارائه راهکاری برای دست شامل تعریف ساختار ذخیره
 

 نه ایرانیان تخصصی مزارع نمو -داری اطالعات فنیبررسی وضعیت فعلی نگه

پروری تحت پوشش شرکت در سراسر کشور در حال حاضر، با  اطالعات فنی و تخصصی مراکز کشاورزی و دام  با توجه به بررسی اولیه
، اطالعات ...(های آبیاری و  توپوگرافی، شبکه)های مختلف  های موجود از قبیل نقشه ای از اطالعات طرح های صورت گرفته، مجموعه تالش

ها  منطقه  های مختلف هر واحد، بخشی از اطالعات پایه ها، تصاویر گرفته شده و مرتبط با بخش پروژه  ی واحدها، دفترچهعملکرد
ای از مطالعات و اطالعات تخصصی آب و خاک گردآوری شده است که در  ، تأسیسات، گزیده...(شناسی و  هواشناسی، خاک)

 (. 1818چاووشی، )گیرند  قرار می های مدیریتی و فنی مورد استفاده گیری تصمیم
ها  ها و نقش آن رایانه دارد، با توجه به اهمیت این داده  آن به صورت ساده بر روی حافظه  ها و ذخیره آوری داده رغم مزایایی که این جمع علی

دیریت بانک داده ذخیره نمود بسیار ها اگر بتوان این اطالعات را به صورت متمرکز، یکپارچه و استاندارد در یک سیستم م سازی در تصمیم
کارآمد از آن، چنین کاری منجر   برداری، بروزرسانی و استفاده توان گفت که در صورت بهره به طور قطع می. مؤثرتر به کار گرفته خواهند شد

 .یتی خواهد شدهای مدیر سازی های فنی و کارشناسی و تصمیم ها اعم از تحلیل گیری به ارتقای روزافزون سطح علمی تصمیم
 

 مزایای بانک اطالعات مکانی برای سازمان
ها موجود ها فقط در تعدادی از بخش ها یکسان نبوده و ممکن است برخی داده آن  در همه هادر حال حاضر تنوع اطالعات موجود از واحد -

کلی وجود ندارند که در صورت عزم شرکت برای ایجاد طور  توانند بسیار مفید واقع شوند به  هایی که می ها و نقشه باشند و بسیاری از داده
 .ها را تهیه نمایند ها و نقشه ها ملزم خواهند شد بسیاری از این دادهمتمرکز، تمامی بخش  یک بانک داده

چنین   هها، تهی های شرکت و لزوم نظارت دقیق، متمرکز و مستمر بر واحدهای زیرمجموعه و عملکرد آن با توجه به گستردگی فعالیت -
 .بانک اطالعاتی در این زمینه بسیار مفید خواهد بود

تخصصی فعالیت شرکت تولید محصوالت کشاورزی و دامی و کار در مزارع وسیع و اراضی باغی و مرتعی   با توجه به این که زمینه -
  سامانه  شود این بانک اطالعاتی بر پایه یشنهاد میهای مکانی هستند لذا پ های فنی مورد استفاده، نقشه و داده گسترده بوده و بسیاری از داده

مدیریت، به روزرسانی )ذخیره شوند که در این صورت مزایای ( ژئو دیتابیس)و به صورت بانک اطالعات مکانی ( GIS)اطالعات جغرافیایی 
 .بسیاری خواهند داشت...( و 

تر علمی و موثر بر اساس  وری و اتخاذ تصمیمات دقیق تر بهره یشبا توجه به تالش مسئولین و کارشناسان برای باال بردن هرچه ب -
 .تواند به تحقق این امر کمک نماید ای می تر، چنین پروژه پذیری بیش روزرسانی و اطمینان های دارای به داده

 :میت استحائز اه سازمانکلی در   بانک اطالعات مکانی از دو جنبه  تهیه  توان گفت انجام پروژه به این ترتیب می

 های خاک روزرسانی و کاربرد داده سازی، به ایجاد یک زیرساخت استاندارد برای حفاظت، ذخیره -1

 های گوناگون نقشه  افزار و تهیه و مواجهه عملی کارشناسان با نرم هادر سطح واحد ایGIS  عملی گسترده  انجام یک پروژه -2

 .اطالعات واحد در طول زمانآوری و به روز رسانی کاهش زمان و هزینه جمع -8
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، تغییر و تحول در بدنه شرکت و تغییر مزارعآوری داده از سطح هایی اعم از کمبود نیروی انسانی برای جمعدر طول انجام کار نیز محدودیت
با چالش جدی روبرو کند و ها را را تواند این نوع طرحهای جاری برای انجام عملیات میدانی میکارکنان و آموزش نیروی جدید، نبود هزینه
 .باعث شود روند عملیات به کندی پیش برود

 

 :هاروشمواد و 
 .بیان شود تا به روشن شدن مطلب کمک کند Geo Databaseدر ابتدا الزم است اطالعاتی در مورد 

 .است( Dataset)ها ژئو دیتابیس قالبی برای نگهداری مجموعه داده
 :پردازیم ها میوجود دارد که به طور خالصه به شرح آن  Geo Databaseبه طور کلی سه نوع 

1-   File Geo Databases: 
شود و  ، هر الیه به عنوان یک فایل ذخیره میGeo Databaseدر این نوع . شود می های متعدد است ذخیره به عنوان فایلی که حاوی فایل

ترجیح داده  Personal Geo Databaseبه جای  File Geo Databasesاستفاده از فایل . باشد TB 1تواند تا  ها می حجم این الیه
 .شود می

 :ها ویژگی
 .کند ها را ذخیره می حجم زیادی از داده -
 .قابلیت متراکم شدن دارد  -
 .کرد Read onlyرا با رمزگذاری  Geo Databaseتوان این نوع  می -

2-   Personal Geo Databases :ها در یک فایل اطالعاتی  همه الیهMicrosoft Access 2 محدودیت حجم  شوند که ذخیره میGB 

 .دارد
 :ها ویژگی

 محدودیت حجمی دارد  Geo Databaseمعموالً این نوع  -
 File Geoشود که از  بنابراین پیشنهاد می. های خود به حجم بیشتری نیاز دارندبا توجه به اینکه کاربران اغلب برای ذخیره داده -

Database  و یاArcSDE Geo Database استفاده گردد. 

8-  ArcSDE Geo Databases:  ای و با استفاده از در یک پایگاه داده رابطهOracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, IBM 

Informix, or PostgreSQL این نوع . شود ذخیره میGeo Database استفاده چند نفر به طور همزمان از  به منظور Geo Database 

 .شود استفاده می

 :ها ویژگی  
 .استفاده کرد ArcSDE Geo Database های تاریخی باشد، باید از چنانچه نیاز به مدیریت یا آرشیو -
 

 ایجاد بانک داده

 ساختار بانک دادهطراحی مفهومی 

، طرح کلی و ساختار بانک داده مکانی طراحی شده هاهای موجود و نیازهای تخصصی واحد ها و داده اول بعد از بررسی دقیق نقشه  در مرحله
تی مورد نیاز های اطالعا در این مرحله الزم است عناوین تمامی الیه. شود های اطالعاتی در آن مشخص می  الیه  بندی و ذخیره طبقه  و نحوه

های غیرمفید  ها با یکدیگر به دقت استخراج شود، به صورتی که از طرفی جامعیت بانک داده را تأمین نموده و از طرف دیگر داده و ارتباط آن
 .را حذف نماید

 

 ها آوری داده جمع( استاندارد)تهیه دستورالعمل 

های اطالعاتی  بایست مشخصات فنی دقیق هر یک از الیه بانک اطالعاتی، می های مورد نیاز و تعیین ساختار بعد از استخراج عناوین داده
الزم برای هر  ایGISدر این بخش استاندارد . ها تعیین شود سازی هر یک از الیه که قرار است در بانک داده ذخیره شوند و نیز روش آماده

 : گردد از جمله ها با جزئیات کامل مشخص می دسته از داده
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 مقیاس -

 ها سیستم مختصات و تصویر الیه -

 ها تک الیه عناوین فیلدهای اطالعاتی مخصوص تک -

 ها در فیلدهای توصیفی تعیین دامنه -

 های مورد نیاز سازی نقشه ی آماده نحوه -

 (متادیتا)ها  اطالعات جانبی نقشه -

 .شوند( ارتباطی)بایست هایپرلینک  های مرتبط با عوارض که می تصاویر و فایل -

 

 (GIS Ready)افزار ها و ورود به محیط نرم آوری داده مرحله جمع

ها  این داده(. های خام داده)رسد  های مشخص در دستورالعمل می ها نوبت به گردآوری داده آوری داده جمع  دستورالعمل نحوه  پس از تهیه
ها کار ورود اطالعات به درون بانک اطالعاتی  شدن دادهآوری  با جمع. آوری و آماده شوند در سطح منطقه جمع هابایست توسط واحد می

و  ایGISهای  های مختلف به الیه به مجموعه عملیات تبدیل داده. انجام خواهد شد ArcGISافزار  شود که این کار در محیط نرم انجام می
تک  مورد نظر در تک  این مجموعه عملیات بسته به نوع داده. گویند می GIS Readyافزار،  ها به محیط نرم ورود اطالعات توصیفی آن

 :ها ممکن است شامل الیه
 (موجود در بانک داده)ترسیم کامل عوارض  -

 (موجود در بانک داده)ویرایش عوارض موجود  -

 (انجام توسط کاربر)تعریف فیلدهای توصیفی  -

 (کاربرانجام توسط )پر کردن جدول توصیفی الیه  -

 (موجود در بانک داده)تعریف یا تبدیل سیستم مختصات  -

 .GISها به محیط اکسل و ورود آن  های آماده تبدیل جدول -

 GPSورود نقاط  -

بوده و دقت و فرصت  ایGISهای  برترین مراحل در پروژه ترین و زمان معموالً یکی از پرهزینه GIS Readyالزم به ذکر است که عملیات 
 .برداری خواهد شد ی بهره در این مرحله بانک اطالعاتی تکمیل و آماده. طلبد زیادی را می

 

 (روزرسانی به)داده   های جدید و تغییرات در بانک ثبت داده  نحوه

ضر و چه در آینده نیاز است که با توجه به ها در ژئو دیتابیس هر چند به طور کامل انجام گرفته باشد اما به هر حال، چه در حال حا ورود داده
به علت حجم (. ها روزرسانی داده به)های قبلی صورت گیرد  رویدادهای جدید، اطالعات جدیدی در سامانه ثبت شوند یا تغییراتی در داده

نگی ثبت این تغییرات، متصدی آخر چگو  ها الزم است در مرحله ریختگی و شکست یکپارچگی داده هم ها و جهت جلوگیری از به باالی داده
کارشناسی و مدیریتی، به صورت پویا به کار خود ادامه   با این کار این سامانه، در آینده و با وجود تغییرات در بدنه. مشخص شود... آن و 

 .نشان داده شده است 1در شکل  (به عنوان نمونه)کار فرآیند اجرای  .خواهد داد
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 مراحل کار یانیروند جر -2شکل 

 

 :گیرینتیجه
 :شکل گرفته باشد به نحوی که  ArcGISزارافنرمدر محیط ( Geo Database)رود یک بانک داده مکانی  در انتها انتظار می

 .های اطالعاتی مشخص باشد بندی الیه طبقه  ساختار دقیق بانک داده و نحوه -

 .باشند... مختصات، مقیاس و   ها دارای استاندارد مشخص از لحاظ سیستم الیه -

 . شده و وارد بانک داده شده باشند ایGISهای  تبدیل به الیه پارامتر مورد بررسیهای توصیفی مربوط به  اطالعات داده -

 .های جدید در بانک داده مشخص شده باشد ثبت داده  نحوه -

 .در یک نقشه مشخص شده باشد (آلوده به قارچ مثال) مناطق -
 

 :منابع

  ،1811اسکندری، س .ARCGIS های زیرزمینیهای توزیع آب شهری و کیفیت آببا تکیه بر کاربردهای آن در شبکه .
 .ص 193انتشارات خانیران، 

  ،ص 231انتشارات جهاد دانشگاهی، . کارتوگرافی و فیزیوگرافی در مطالعات منابع طبیعی. 1833حسینی، س، صارمی، م، تازه، م. 

  ،ص 819انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، . آشنایی با فن سنجش از دور و کاربرد در منابع طبیعی. 1811زبیری، م، مجد. 

  ،راهنمای کاربردی . 1831سنجری، سARCGIS 9.2 . ،ص 823انتشارات عابد، چاپ ششم. 
 


