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    اجتماعی - ياقتصاد يها   داده گاهیپا یو طراح يزیر برنامه

  )استان اردبیل :يمورد مطالعه(GIS    در
  ایران ري،شهر گروه جغرافیا،  ،ير شهرواحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم اریدانش -*یاستعالج رضایعل

  
  

  چکیده
مختلف آن بر  يها به داده یمدیریت اطالعات و قابلیت دستیاب ،ییک پایگاه اطالعات يها از قابلیت

انجام شده،  يبر اساس تحلیل نیازها GISپایگاه اطالعات در محیط  یدر طراح. باشد یحسب نیاز م
شده و بر اساس آن  ظحف  ها بین داده یمنطق يها گردد که ارتباط یراحط يا به گونه  دیها با ساختار داده

با توجه به استفاده از منابع متفاوت . نمود يموجود را پیاده ساز يها   بتوان سیستم مدیریت داده
 یو دسترس یبا قابلیت بازیاب  ها الگوریتم مدیریت داده دیبا یبانک اطالعات يها   تکمیل دادهدر یاطالعات

بر حسب موقعیت جغرافیایی و در شرایط مورد  یالعاتسایر منابع اط یاطالعات يها   رکوردها و الیه به
 يها   داده گاهیپا .گردد يساز انتخاب و پیاده GISبستر  يافزار و در محیط نرم ینیاز کاربر، طراح

آن بصورت  يها   هو داد یطراح )GIS( ییایاطالعات جغراف ستمیدر س لیاستان اردب یاجتماع- ياقتصاد
افزار  داده نرم گاهیدر قالب پا) یسلول ای يریتصو( يو مدل رستر) يوروکت ای یرقوم( يمدل بردار
ArcGIS  شده است رهیذخ 9.3نسخه.  

استان شامل  یمکان يها   که داده باشد یم    یفیو توص یمکان يها   استان شامل داده يوکتور يها   داده 
استان با کشور  یالملل نیب يمرزها هیال ،یاسیس يها   مراکز واحد يها   هیال ،يشورک ماتیتقس يها   هیال

 هیال ،یو نقاط ارتفاع زانیم يها   یمنحن هیاستان، ال يو رودها  ها آبراهه هیال جان،یآذربا يجمهور
 یمدل رقوم ریتصو لیاز قب يریتصو يها   هیاستان و ال يشهرها هیال ،یداخل يها   اچهیدر هیها، ال جاده

حجم  بیترت نیبد. باشد یم    اسکن شده استان يها   و نقشه استان  يا  ماهواره ریتصو ن،یارتفاع زم
 ییایجغراف يها   داده گاهیدر قالب پا يبه مدل بردار لیاستان بعد از تبد یمکان يها   از داده یمیعظ

)GDB( شده در  رهیذخ يها   به انواع دادهبا توجه . اند دهیگرد ییایاطالعات جغراف ستمیوارد س
فراهم   ها داده گاهیمتنوع از پا يها   يریگ و گزارش یفیو توص یمختلف مکان يها   لیتحل مانجا ستم،یس

    ریپذ امور مربوطه امکان رانیگ میالزم و کمک به تصم ها   يزیر که استفاده از آنها در برنامه دهیگرد
  .   از آنها اشاره خواهد شد یرخکه در مقاله حاضر به ب باشد یم

 ،ییایاطالعات جغراف يها   ستمیس يها   افزار ، نرم ها داده گاهی، پا)GIS(ی یسیستم اطالعات جغرافیا: واژگان کلیدي
  .لیاستان اردب
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  مقدمه . 1
هاي همه  ریزي استفاده از منابع محدود کره زمین مستلزم انجام مطالعات و برنامه  

امـروزه . طلبد می    و اطالعات را  ها باشد که این امر گستره وسیعی از داده می    جانبه
تغییر که امکان ذخیره، اند  هاي مختلف اطالعاتی مبتنی بر رایانه طراحی شده   سیستم

و  1را در جستجو و مارا فراهم نموده مدلسازي  و  ها دادهفرمت، مدیریت، تجزیه و تحلیل 
ي توصیفی  ها اطالعات و نمایش دادهاز ی یروي حجم باال بر 2پاسخ پرسش و فضاي ایجاد

نوعی  وظیفه اصلی سیستم اطالعاتی .دنکندر مدت زمان بسیار کوتاه یاري میتوصیفی 
روي  تر بر بهینه و تر دقیق، ست که به کمک آن بتوان سریعترا  ها عملیات بر روي داده

 )GIS( طالعات جغرافیائیسیستم ا. کرد گیري تصمیم  ها مسائل مربوط به این داده
روي  تمامی وظایف یک سیستم اطالعاتی را بربعنوان یک سیستم اطالعات تخصصی، 

گیري  یک سیستم حامی تصمیم GISعبارت دیگر، به .ي جغرافیائی بر عهده دارد ها داده
 و فرآیندهاي مختلف ها  سازي فعالیت زمینه بهینه است که به صورت وسیع در

  .گیردمورد استفاده قرار میسعه، ریزي و تو برنامه

  ضرورت تحقیق و بیان مسئله. 2
برخورداري از یعنی  )GIS(در سیستم اطالعات جغرافیایی   ها طراحی پایگاه داده

. ثیر بسزا داردأریزي هر کشور ت در وجوه گوناگون برنامهکه اطالعات بهنگام و با کیفیت 
که شناخت  یابد چرا د بیشتري میهاي جامع کشوري نمو ثیر بخصوص در طرحأاین ت

وضع موجود از نظرامکانات و مقدورات نخستین گام در راه توسعه اقتصادي و  منابع و
ریزي  برنامه ،آگاهی از میزان دقیق ذخایر و منابع طبیعی بالقوه عدم. اجتماعی است

 .سازد مدت ناممکن می در میان مدت و بلند را جامع
در بسیاري از اه در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی این پایگمروزه استفاده از ا

جنگلداري، کاداستر، : عنوان مثاله ب. اهمیتی خاص دارد ضرورت و کاربردي قلمروهاي
، و نقل، مهندسی راه و ساختمان، کشاورزي مدیریت خدمات رفاهی، مدیریت حمل

، کشتیرانی، ادنبرداري مع بهره، منابع ریزي شهري، مدیریت برنامه، زیستحفاظت محیط
ریزي نظامی، امینت و  آرایی، برنامه زمینسیسات شهري، أ، تاي ریزي ملی و ناحیه برنامه

 هاي آموزشی، ارتباط بعالوه بسیاري از رشته. اند از آن جمله ... بازاریابی و دفاع ملی،
غرافیا، ـج: ارتند از ـها عب هـاین رشت. دـدارنهاي اطالعات جغرافیایی    سیستمنزدیکی با 

شناسی،  برداري، زمین قشهـري، سنجش از دور، نـفتوگرامت ودزي،ـی، ژئـوگرافـکارت
  … و بسیاري دیگر نرم افزار ،شناسی معدن، خاکشناسی، آب
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  اهداف تحقیق. 3
  اردبیلجغرافیایی استان هاي    تشکیل پایگاه داده  -  
  در پایگاه مزبور  ها ورود داده  -  
  م از پایگاههاي الز گیري گزارش -  
پایگاه برحسب واحدهاي هاي    موضوعی از دادههاي    تولید انواع نمودارها و نقشه -  

  .تقسیمات کشوري

  شناسی تحقیقروش . 4
  . شودمحسوب می نوع تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصیفی  

  ها ري دادهآو همچنین گرد اي و کتابخانه روش، اطالعات در این پژوهش روش گردآوري
  .از طریق  مطالعات میدانی است

   شناخت محدودة مورد مطالعه. 5
  محدوده مورد مطالعه هاي طبیعی ویژگی .1- 5

  موقعیت جغرافیایی  .5-1-1 
و   درجه 48 تا  دقیقه 15و   درجه 47    کشور و در بین  غرب  در شمال  اردبیل  استان

  شمالی  عرض  دقیقه 42و   درجه 39 تا  قیقهد 9و   درجه 37و    شرقی  طول  دقیقه 56
کشور   به  شرق  و شمال  ، از شمال شرقی  آذربایجان  استان  به  از غرب  و  قرار گرفته

  زنجان  استان  به  و از جنوب  گیالن  استان  به  شرق  و جنوب  ، از شرق آذربایجان  جمهوري
  .  محدود است

   هاي اقلیمیویژگی  .5-1-2
ن داراي نوسانات دمایی شدیدي ه مورد مطالعه بدلیل قرار گرفتن ارتفاعات سبالمنطق

و    اردبیل  هاي ایستگاه  ساالنه  دماي  میانگین. باشد هاي مختلف خود میقسمت در
 2/7و  1/9  :ترتیب  به، اند گردیده  واقع  سبالن  کوهستان  جنوبی  جبهه در  که  سرعین

  گراد نسبتسانتی  درجه1/13با    مشیران  هايایستگاه  در مقابل باشد سانتیگراد می  درجه
منطقه از دیگر   غرب  نواحی  طور کلیه ب .باشند را دارا می  باالتري  دماي  جنوبی  جبهه  به

موجود   آمارهاي  براساس .باشد سردتر می  وجود ارتفاعات   علتبه هاي محدوده  قسمت
 75  صبح 5/6 ساعات در  اردبیل  کلیماتولوژي یستگاها رد  نسبی  رطوبت  متوسط مقدار

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                              1390 تابستان ،15 ، شمارهمششسال  ،)مطالعات انسانی( انداز جغرافیاییچشم                             4
 

و   شمال  در نواحی  باشد مقدار رطوبت می درصد 67  به 5/12  و در ساعت  است درصد
  . و دریا بیشتر است  جنگل  به  نزدیکی  علت  به  منطقه  شرقی  شمال

  بین  آمده  عمل  به  هاي در بررسی.  میلیمتر است 331محدوده   ساالنه  بارندگی  معدل
.  میلیمتر است 43تا  28از   ارتفاع  بر حسب  بارش  تغییرات،  منطقه  مختلف  هاي ایستگاه
 4300و حداکثر  4100  تا ارتفاع  که  در سبالن  بارندگی  ارتفاع  نهایت،  سطح  به  با توجه
میلیمتر  1200  سطح  نای  حد ارتفاعی  در بلندترین  ساالنه  باشد، حداکثر بارندگی متر می

در   بارش  زایشـمیلیمتر اف 28تقریباً   فاعــمتر ارت 100هر   ازاي  به  که این  است یعنی
   .)13:  1374سازمان حفاظت محیط زیست استان اردبیل، ( شود می  دهـدی  النـسب

  ینو کمتر)  "می"  ماه(درصد  6/38بهار با   فصل  در  استان  درصد بارندگی  بیشترین
  .دهد می  روي )تیر و مرداد   هايماه( تابستان  فصل  دردرصد 

   و ژئومورفولوژي  شناسی  هاي زمینویژگی. 5-1-3
  زمین شناسی .5-1-3-1

  اول  از دوران  متفاوتی  هاي سنگ. دارد  زیادي  تنوع  شناسی  زمین از نظر  منطقه اردبیل
میکادار   هاي سنگ، ها سنگ  این  تریندیمیو ق  موجود بوده  تا عهد حاضر در بستر زمین

  این  هاي سنگ  ترینقدیمی  اردبیل  در شهرستان. باشد دار می سیلیس  با دولومیت  همراه
میکادار   هاي شیل  و داراي  بوده )پایانی  پرکامبرین(  بینفراکامبرین  به  وابسته  منطقه
  . است  رنگ  اي دار قهوه چرب  هاي از دولومیت  هایی الیه  با میانی  ارغوانی

و   ولکانیک  کواترنر رسوبی  هاي سنگ :مانندمحدوده مورد مطالعه   هاي اکثر سنگ
  هاي از دوران  ژورامیک  و سپس  زیرین  و کامبرین  باالیی  کامبرین پره  تریاس  هاي سنگ

  نمین  غربشمال  کیلومتري 5/7در   و ژورامیک  تریاس. موجود است  در منطقه  قدیمی
در   همچنین. شود می  مالحظه  ائوس  هاي سنگ  مقدار کم  نیر به  قرار دارد و در شمال

  با یک  آذرآواري  رسوبات  و اکثراً از نوع  نئوژن  هاي سنگ  اردبیل  غربی  و جنوب  جنوب
و   يچا  بالخلی  رودخانه  که وجود دارد  شده  تشکیل  نواحی  در این  خورده  چین  حوضه

  .باشند می  جاري  رسوبات  همین  بر روي  چاي قره
  هاي اما سنگ شود می  مربوط  آتشفشانی  فعالیت  کواترنر در به  آتشفشانی  هاي سنگ
از   شده  باشد و عموماً تشکیل می  مشگین  و دشت  اردبیل  دشت  تقریباً شامل  آن  رسوبی

،  آبرفتی  هاي پادگانه،  آذر آواري  رسوبات،  اي رودخانه  جوان  رسوبات،  دشت  جوان  رسوبات
، ریزي استان اردبیل سازمان مدیریت و برنامه( هستند... و   و شیل  پیلت،  سنگ،  ماسه

 1378 :38(.  
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  توپوگرافی و ژئومورفولوژي منطقه .5-1-3-2
در   ، طالش بدر غر  سبالن  مرتفع  هاي کوه  در میان  اردبیل  دشت  قرار گرفتن  علت  به   

، از مرکز  در شمال  آذربایجان  و جمهوري  ایران  مرزي  هاي و کوه  در جنوب  ، بزقوش شرق
  بخصوص  افزایش  یابد و این می  افزایش  منطقه  ارتفاع  برویم  پیش  که  هر طرف  به  دشت

  به  طقهمن  اعظم  قسمت  شیب. یابد می  شدت  سبالن  هاي کوه  طرف  به  یعنی  در غرب
  متفاوتی  هاي شیب  داراي  و غربی  جنوبی  هاي و قسمت  است  شرقی  و شمال  شرق  سمت

  شهرستان  در غرب که  سبالن ارتفاعات :عبارتند از  آن  هاي کوه  مهمترین. باشند می
  کیلومتر، پهنایش 60  آن  طولبوده،   غرب  طرف  به  از شرق  آن  و جهت  شده  واقع  اردبیل

  در جنوبکه  الشتارتفاعات و  دارد  متر ارتفاع 4811  آن  قله  کیلومتر و بلندترین 45
  خزر امتداد یافته  دریاي  موازات  به  جنوب  به  شمال  و در جهت  قرار گرفته  اردبیل  شرقی

  داغ  قره  کوه  متر با رشته 2248  بلنداي  به  داغی  صلوات  بوسیله  شمال  و در قسمت
     . ددار  متر ارتفاع 2402    که  است»  ماسوله«  کوه  این  نقطه  بلندترین .کند پیدا می  رتباطا

. هستند  فعال  هاي معموالً در امتداد گسل  اردبیل  در منطقه  اي لرزه  و مهم  فعال  مناطق
شرقی   ، گسل)آستارا  گسل(  الش، گسلتدامنه غربی   گسل  توان می ها  گسل  این  از بین
لرزه خیز   مناطق. و گسل بالیخلی چاي را ذکر نمود  عنبران  گسل ،مغان  جلگۀ،  اردبیل

 . شود می  مشاهده  عنبران  و گسل  اردبیل  آستارا، شرق  گسل  اطراف اردبیل بیشتر در
  در اردبیل  زمین  پوسته  که  امر است  ، نشانگر این گرم  آب  معدنی  هاي وجود چشمه

و   موقعیت  به  با توجه .)1370درویش زاده، ( باشد می  و فعال  ناآرام  نقاط  در تمام  همواره
  ببار آورد مربوط  بیشتري  ویرانی که  زلزله  آخرین. خیز است لزلهمنطقه ز  ها، گسل  وضعیت

ود وج  را به  زیادي  تلفاتاین زلزله . استریشتر  5/5  با بزرگی 1375  اسفند سال  زلزله  به
و   ، آتشگاه ، شیران ، تجرق ، جوراب گلستان  در روستاهاي  تخریب  شدیدترین  که آورد

  . است  بوده  ارجستان

    هاي سطحی و زیرزمینی منطقهآب. 5-1-3-3
از   نیز یکی  معدنی  هايشود، آب می  مینأت  و چشمه  ، رودخانه از چاه  منطقه  آب  منابع

  که  منطقه  آبی  دیگر از منابع  یکی. آید می  حساب  به  ورد مطالعهم  منطقه  غنی  آبی  منابع
از   ماهی  پرورش  جهت  که  است  آن  شیرین  آب  برخوردار است  خصوصی  به  از اهمیت

  هم  باشد که می  نئور اردبیل  ، دریاچه منابع  این  ، نمونه برخوردار است  استعداد خوبی
  .گیرد می  صورت  ماهی  پرورش  نیز در آن  اکنون
  ارتفاعات  باشد که منطقه می  آبگیر دایمی  حوضه  مهمترین  آن  هاي و دامنه  سبالن  کوه

در   ییها ها، رودخانهبرف  این  تدریجی  شدن  د، از ذوبارد  برف  سال  طول  در تمام  آن
  جاري  اردبیل  تدش  پست  نواحی  طرف  کنند و به پیدا می  جریان  سبالن  کوه  دامنه

  ارس  رودخانه  به  از پیوستن  پس  که  رودهایی  خزر و کلیه  آبریز را دریاي  حوضه. شوند می
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توان به  می    منطقه مورد مطالعه از رودهاي مهم .شود می  ریزند، شامل خزر می  دریاي  به
اچه آب دری. قوري چاي یا حاجی محمدچاي و ارس اشاره کرد، بالخلی چاي، قره سو

  .آیند می    ترین آبهاي سطحی راکد منطقه بحساب شیرین نئور و دریاچه شورابیل از مهم

    هاي انسانی محدوده  مورد مطالعه ویژگی. 2- 5
    استان  سیاسی  تقسیمات  .1- 5-2
  استانی  و بعنوان  جدا  شرقی  آذربایجان  از استان 1372  ماه  در فروردین  اردبیل  استان   

 26، شهر 23،  شهرستان 10  حاضر داراي  حال در  اردبیل  استان. شد  شناخته  قلمست
عبارتند   اردبیل  استان  تابع  هايشهرستان. باشد می  آبادي 2211و   دهستان 68،  بخش

و )  مغان(  ، کوثر، گرمی آباد، خلخال  پارس، سوار  بیله، سرعین، نیر،  نمین،  اردبیل: از
  و کوچکترین  خلخال  شهرستان  از نظر وسعت  استان  شهرستان  زرگترینب. شهر  مشگین

  و کم  اردبیل  شهرستان  استان  شهرستان  ترین پرجمعیت. باشد می سرعین  شهرستان  آن
  . است سرعین  شهرستان  آن  ترین جمعیت

    جمعیت  و ترکیب  ساخت  .2- 5-2
    جمعیتسی و ترکیب جن  ، تراکم تعداد توزیع  .1- 5-2-2

  اردبیل  استان  جمعیت 1385  سال  و مسکن  نفوس  عمومی  سرشماري  نتایج  بر اساس 
 .کنند می  زندگی  کیلومتر مربع 17866بر   بالغ  در مساحتی  که  بودهنفر  1225348

درصد از  74/1کشور و   درصد از مساحت 10/1حدود   اردبیل  استان  ترتیب  بدین
  سال  در این  استان  جمعیت  نسبی  تراکم .است  داده  را در خود جاي کشور  کل  جمعیت

کشور   متوسط  نسبی  با تراکم  در مقایسه  که  بوده  نفر در کیلومتر مربع 5/68بر بالغ 
  . باشد می  باالیی  رقم) 5/43(

 درصد در 26/58نفر یا  715597  ،استان  جمعیت  از کل  سرشماري  همین  نتایج  طبق
      دارند  سکونت  استان  روستایی  درصد در نقاط 74/41نفر یا  509388و   شهري  نقاط

  نقطه 23در   استان  شهري  جمعیت  .)1385معاونت برنامه ریزي استانداري اردبیل، ( 
آنها شهر   و کوچکترین  نفر جمعیت 418262با   آنها شهر اردبیل  بزرگترین  که  شهري

  استان  پرجمعیت  از دیگر شهرهاي .باشند می  ساکن،  بوده  نفر جمعیت 854با  کورائیم
  . کرد  اشاره  شهر و خلخال  مشگین، آباد پارس  شهرهاي  به  ترتیب  به  توان می
  آبان در  استان  جمعیت  کل از  دهد که می  نشان  استان  جمعیت  جنسی  ترکیب  بررسی 
  نسبت  نتیجه در  اند که بوده  زن نفر 609410و  مرد نفر 615938 تعداد 1385  سال  ماه

  استان  ساکن  نفر زن 100هر   دیگر در مقابل  عبارته ب.  است  بوده 101برابر با   جنسی
  براي، 108  سال  کمتر از یک  اطفال  براي  نسبت  این  که  است  نفر مرد وجود داشته 101
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.  است  بوده 125و بیشتر برابر با   ساله 65  بزرگساالن  و براي 95  ساله15 -24  جوانان
  مهاجرت  علته ب  ساله 15 -24  سنی  تنها در گروه  که  یریمگ می  نتیجه  ترتیب  بدین

بیش از   و دختران  تعداد زنان،  یا امر تحصیل  شغل  یافتن  جهت  از استان  خارج  به  جوانان
  .  استبوده   پسران و تعداد مردان

  ها یافته. 6
   جغرافیاییاطالعات سیستمدراردبیلاستانعیاجتما-اقتصادي پایگاه .6-1
 استان و مراحل طراحی آنهاي    تعریف پایگاه داده .1-6-1
جداول،  :مرتبط به هم شامل يها اي از داده به مجموعه) بانک اطالعاتی(ها  پایگاه داده  

که  شدهدهی  سازمانبا ساختار منظم و ، ها تپیاها، پرس و جوها و اسکر شها، گزار فرم
. شود گفته می، شوند ایجاد می )DBMS( ها توسط یک سیستم مدیریت پایگاه داده

اي، مانند لیستی از مشترکین مجله،  تواند شامل هر نوع داده ها تقریباً می پایگاه داده
 .هاي تصویري باشد ز تصاویر گرافیکی و برشاي ا وعهمیا مج ...و  شخصیهاي    داده

اي از  مجموعهصورت ه ب با یک روش سیستماتیک  ها در رایانه  ها پایگاه دادههاي    داده
    اي مثل یک برنامه رایانه و دونش می    ذخیره) هایی از یک شناخت یا تکه(رکوردها 

ي ذخیره و بازیابی بهتر، هر برا. دنکاربر پاسخ ده هايلأتواند به سو  که میباشند  می
. گردد  اي یا رویدادها سازماندهی می اي از اجزاي داده رکورد معموالً به صورت مجموعه

شود که براي اتخاذ یک   هاي بازیابی شده در هر پرسش به اطالعاتی تبدیل می بخش
  . تصمیم کاربرد دارد

باشند، از جمله نرم افزار  می    در سیستم اطالعات جغرافیایی که مبتنی بر پایگاه داده
Arc GIS از پایگاه داده تخصصی یاGeodatabase  شود که امکان ذخیره  می    استفاده

هاي    مجموعه عوارض برداري و رستري را دارا بوده و از فرمت، جدولیهاي    و بازیابی داده
انجام پرس و ،  ها ادهتلفیق و ترکیب انواع د. کنند می    متنوع و زیادي پشتیبانی اي   داده

موجود در پایگاه و تبدیل هاي    متنوع از دادههاي    جوهاي گوناگون و استخراج گزارش
    گیري را فراهم موضوعی مورد نیاز امکان کمک به امر تصمیمهاي    و نقشه  ها آنها به گراف

  . آورد می
 در قالب Arc GIS اجتماعی استان در محیط نرم افزار -اقتصاديهاي    پایگاه داده

File Geodatabase رداري و رستري دادهاستفاده شده   ها طراحی و در آن از مدل ب
باشد که  می    خطی و سطحی، اي استان شامل عوارض نقطههاي    مدل برداري داده. است

اند و مدل  وکتورایز شدهسازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح  1:50000هاي    از نقشه
باشد که به منظور استخراج  می    منطقه DEMو تصویر  اي   تصاویر ماهواره شامل ،رستري
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سه بعدي هاي    نقاط دید و انواع تحلیل، جهت شیب، نقشه شیب، میزانهاي    منحنی
  .گیرد می    مورد استفاده قرار

 File Geodatabaseانتخاب نوع پایگاه داده بوده که  ،بدین ترتیب اولین مرحله
    مرحله بعدي تعیین مدل داده مورد استفاده در پایگاه دادهدر . ه استب شدانتخا
رستري هاي    که از مدل برداري و رستري استفاده شده و در مرحله سوم نوع دادهباشد می

ها وارد پایگاه شده  Datasetها و  Feature Classو برداري مورد نیاز تعیین و در قالب 
  .است

 )GIS(جغرافیاییسیستم اطالعاتذخیره شده استان دري ها   انواع داده. 1-6-2
مکانی استان هاي    داده. باشد می    استان در قالب دو نوع مکانی و توصیفیهاي    داده

روستاها و و  ها  دهستان،  ها بخش، ها شهرستان: شامل( تقسیمات کشوريهاي    شامل الیه
هاي    مراکز واحدهاي    الیه، )الذکرفوق اسیهاي سیواحداز  ها و مزارع تابعه هرکدام مکان

الیه ، )ها دهستانو   ها مراکز بخش، ها مراکز شهرستان، مرکز استان: از قبیل( سیاسی
، و رودهاي استان  ها الیه آبراهه، المللی استان با کشور جمهوري آذربایجان مرزهاي بین
آسفالته هاي    جاده، ها شامل بزرگراه(  اه الیه جاده، میزان و نقاط ارتفاعیهاي    الیه منحنی

، )هاي مالرو خاکی و راههاي    جاده، شوسههاي    جاده، آسفالته روستاییهاي    جاده، اصلی
تصویري از قبیل تصویر مدل هاي    و الیه، الیه شهرهاي استان، داخلیهاي    الیه دریاچه

. باشد می    اسکن شده استانهاي    هاستان و نقش اي   تصویر ماهواره، رقومی ارتفاع زمین
مکانی استان بعد از تبدیل به مدل برداري هاي    بدین ترتیب حجم عظیمی از داده

 Arcدر داخل نرم افزار  )GDB(جغرافیایی هاي    در قالب پایگاه داده) رقومی یا وکتوري(
GIS  اند وارد سیستم اطالعات جغرافیایی گردیده 9.3نسخه.  

ذخیره  بخش و دهستان، به تفکیک شهرستان و استانبراي کل توصیفی  هاي   داده
و پارامترهاي اجتماعی مانند پارامترهاي   ها شاخص: موارد زیر استو شامل  شده

تعداد جمعیت براي کلیه سطوح تقسیمات کشوري از روستاها تا : جمعیتی از قبیل
، 1375، 1365کن سال براساس نتایج سرشماري نفوس و مس(و شهرها  ها  شهرستان

براي (تعداد جمعیت مرد و زن  ،)ها و دهستان  ها ها، بخش شهرستان، براي شهرها 1385
  ها ها، بخشبراي شهرستان( جمعیت شهري و روستایی، )کلیه سطوح تقسیمات کشوري

میزان باسوادي ، جمعیت ده ساله و بیشتر، ساله و بیشتر 6جمعیت  ،)هاو دهستان
پارامترهاي فرهنگی از قبیل تعداد مدارس  ،...جمعیت بیکار و ، شاغلجمعیت ، جمعیت

دختر و (دانش آموزان ، تعداد تعداد کالس، )راهنمایی و دبیرستان، به تفکیک ابتدایی(
پوشش صدا و ، دانشجویان برحسب مقاطع مختلف تحصیلی، تعداد تعداد معلمان، )پسر

براي ها    اسامی کتابخانه، محلیهاي    زنامهدسترسی به روزنامه و مجله و اسامی رو، سیما
مراکز بهداشتی و  :پارامترهاي بهداشتی و درمانی از قبیل، تک تک روستاهاي استان www.SID.ir
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براي تک ... گیاهان داروئی و ، بهورز، بهداشتیار، پزشک، دندانپزشک، داروخانه، درمانی
وشش کمیته انقالب پارامترهاي اجتماعی از قبیل تعداد تحت پ، تک روستاهاي استان

تعداد معلولین ذهنی به تفکیک ، تعداد معلولین جسمی به تفکیک مرد و زن، اسالمی
مبداء و مقصد ، هاي روستایی مهاجرت، تعداد زنان بیوه، تعداد زندانیان، زن و مرد
ویدئویی هاي    اسامی کلوپ، اسامی شوراهاي اسالمی روستاها، علل مهاجرت، مهاجرین
نفوذ اقتصادي و  هاي محلی در روستاها، اسامی ریش سفیدان و طوایف با بازي، روستاها

 براي تک تک روستاهاي استان... تاریخچه و وجه تسمیه روستاها و  ،اجتماعی روستاها
  ...پارامتر اجتماعی دیگر ها  و ده

، مهمترین منابع درآمد روستائیان :و پارامترهاي اقتصادي استان شامل  ها شاخص
نوع محصوالت ، سطح باغات، کشت اراضی کشاورزي به تفکیک آبی و دیمسطح زیر 

وضعیت ، نوع محصوالت باغی به تفکیک آبی و دیم، کشاورزي به تفکیک آبی و دیم
تعداد ادوات و ماشین آالت ، )مکانیزه و یا نیمه مکانیزه یا سنتی(تولید محصوالت 
منابع ، براي تک تک روستاها... پ و موتور پم، تراکتور، تیلر، کمباین :کشاورزي از قبیل

نیمه عمیق و سنتی ، هاي عمیقتعداد چاه،  ها تعداد چشمه :آب کشاورزي شامل
تعداد کندوي ، شتر، گوسفند، گاومیش، تعداد گاو :از قبیل ها  تعداد انواع دام، روستاها

، در روستاها هاي موجود و گاوداري ها  تعداد و اسامی دامداري، تعداد ماکیان، زنبور عسل
تعداد پرورش ماهی و ظرفیت آنها در ، و ظرفیت آنها در روستاها ها  تعداد مرغداري

  ها کارخانه، صنایع دستی و مراکز فروش آنها، تولیدات دامی و مراکز عرضه آنها، روستاها
  . باشد می    ...و مراکز تولیدي روستاها و 

  خیره شده استان ذ هاي    طبقه بندي و گزارش گیري داده.1-6-3
طور که قبالً اشاره شد وظیفه اصلی یک سیستم اطالعاتی  انجام نوعی عملیات  همان

تر در مورد مسائل مربوط  تر و سریع بهینه، تر صورت دقیقه ست که بتوان ب ها بر روي داده
تغییر فرمت و ، آوري داده جمع این مراحل از. گیري نمود تصمیم  ها به آن داده

 گردد و ما مدلسازي می، تجزیه و تحلیل، و شامل مسائل مدیریت شروعزي آنها سا ذخیره
اطالعات و نمایش از ی یروي حجم باال بر  پاسخ فضاي پرسش و ایجادرا در جستجو و 

گیري از  بدین ترتیب با بهره. کند ي توصیفی در مدت زمان بسیار کوتاه یاري می ها داده
م امکان ارائه اشکال مختلف اطالعات در موضوعات مورد موجود در سیستهاي    انواع داده
تواند حاصل  می    در سیستم اطالعات جغرافیایی  ها دادههاي    خروجی. گردد می    نظر فراهم

بندي  پرس و جوها و یا طبقه، جستجوها، بانک اطالعات سیستمهاي    دادهگیري از گزارش
اشد که براحتی قابلیت درك و تجزیه و تحلیل مورد نظر و ارائه اشکال جدید بهاي    داده

گوناگون و هاي    صورت فایله توانند ب می     ها این خروجی. دارندرا براي استفاده کنندگان 
www.SID.ir  .ربط قرار گیرندصورت چاپ در اختیار مبادي ذيه یا ب
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سیستم اطالعات جغرافیایی براي استان یب در بانک اطالعات طراحی شده دربدین ترت
که در باال به برخی از (مکانی و توصیفی ذخیره شده هاي    با توجه به انواع داده، یلاردب

فراهم گردیده که برخی از   ها متنوعی از پایگاه دادههاي    گیري گزارش، )آنها اشاره شد
  : آنها عبارتند از 

  )DEM(با استفاده از تصویر مدل رقومی ارتفاع زمین که هاي استان  نقشه ناهمواري -
هاي میزان، نقشه شیب، نقشه جهت    شود و قابلیت استخراج نقشه منحنی می    تهیه

همچنین بر روي این . باشد می    هاي سه بعدي را دارا   شیب، نقشه دید و انواع تحلیل
و دیگر مسائل   ها هاي ذوب برف و مسیر آبراهه   امکان مشاهده و تحلیل محل  ها نقشه

      .باشد می    ربیعی میسمرتبط جغرافیایی ط
 1:50000هاي اسکن شده    که از طریق وکتورایز کردن نقشهنقشه توپوگرافی استان  -

  Arc GISاستخراج شده و در محیط نرم افزار ) شیت 47به تعداد (توپوگرافی استان 
استان، نقشه پروفیل ارتفاعی، نقشه مدل رقومی  TINقابلیت تهیه مدل سه بعدي یا 

  . باشد می    هاي سه بعدي را دارا   اع زمین و انواع تحلیلارتف
با نقشه مدل رقومی ارتفاع زمین   ها که از تلفیق نقشه آبراهه آبهاي استان نقشه مسیر -

  . باشد می    هاي هیدرولوژي از اهمیت بسزایی برخوردار   د و در تحلیلآی می    بدست
و  )DEM(ز نقشه مدل رقومی ارتفاع زمین که ا هاي شیب و جهت شیب استان   نقشه -

 )Surface Analysis(گزینه  )3D Analysis(هاي سه بعدي    از طریق ابزار پردازش
  . شود می    تولید Arc GIS نرم افزار

که پراکندگی و اندازه هاي روستایی استان با توجه به شیب  نقشه پراکندگی سکونتگاه -
  . دهد می    ه به شیب نشانجمعیت روستاهاي استان را با توج

هاي مربوط به تقسیمات سیاسی و    نقشه: هاي اجتماعی و اقتصادي استان شامل   نقشه  -
هاي استان، نقشه پراکندگی  هاي پراکندگی شهرستان   کشوري استان از قبیل نقشه

هاي استان و نقشه تعداد روستاهاي  هاي تابعه استان، نقشه پراکندگی دهستان بخش
هاي استان، مقایسه تعداد  ان برحسب شهرستان، مقایسه تعداد روستاهاي شهرستاناست

  .بخش و هاي استان هاي شهرستان دهستان
تحوالت جمعیتی استان، نقشه جمعیت استان به تفکیک  :نقشه جمیت استان شامل -

به هاي استان، نقشه تراکم نسبی جمعیت  جنس، نقشه تحوالت جمعیتی شهرستان
هاي استان، نقشه نقشه مساحت شهرستان ،دهستان و  ، بخش ان، شهرستاناستتفکیک 

هاي    نقشهاستان، وستایی استان، مقایسه جمعیت شهري و رهاي بخشمساحت 
هاي استان، ها، و دهستان ها، بخش گیري از فیلدهاي اطالعاتی استان و شهرستان گزارش

دیگر  و کشوري استان حدهاي تقسیماتشامل فیلدهاي اجتماعی و اقتصادي وا
هاي اجتماعی و اقتصادي استان به سهولت قابل    هاي مربوطه از پایگاه داده   نقشه

بدیهی است امکان . باشند و در زیر دو نمونه از آنها ارائه شده است می    استخراج و ارائه
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می اساباشد و  می    پذیر تولید هرگونه نقشه موضوعی دیگر از پایگاه مذکور امکان
  .تواند باشد می    هاي سیستم هاي اشاره شده در این بخش قسمتی از خروجی   نقشه
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  گیرينتیجه. 7
عنوان تکنولوژي جدید بر پایه فناوري اطالعات و ه بسیستم اطالعات جغرافیایی    

ثرترین ابزارهاي ؤیکی از مهمترین و م، جغرافیاییهاي    ارتباطات و مبتنی بر پایگاه داده
گیري و  مکانی و توصیفی و کمک به تصمیمهاي    تحلیل و پردازش داده، بازیابی، ذخیره
ارکان اصلی سیستم اطالعات . باشد می    اجتماعی - توسعه اقتصاديهاي    ریزي برنامه

ز دهد ا می    نیروي انسانی متخصص و اطالعات تشکیل، افزار نرم، جغرافیایی را سخت افزار
اعتقاد که به  طوريه از اهمیت خاصی برخوردار بوده ب)  ها یا داده(بین این رکن اطالعات 
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    را شامل GISهاي    درصد کل هزینه 70 معموالً اطالعاتهاي    هزینه 3رولري و گلیبرت
یی که  ها داده، در مقاله حاضر ضمن معرفی اجمالی وضع موجود استان اردبیل .شود می

هاي    پایگاه دادهباشند و در می    اجتماعی مورد نیاز -هاي توسعه اقتصادي ریزي براي برنامه
اند تبیین و  ذخیره شده Arc GISاقتصادي استان در محیط نرم افزاري  - ماعیاجت

باشد به همراه  می    پذیر متنوعی که امکان ارائه آنها امکانهاي    یی از خروجی ها نمونه
    موجود در پایگاه مذکورهاي    که داده نتیجه این. ره قرار گرفتکاربردهاي آنها مورد اشا

سیستم اطالعات تواند با استفاده از ابزارهاي تحلیلی توانمندي که نرم افزارهاي  می
اجتماعی  - هاي مختلف اقتصادي ریزيدر مطالعات و برنامه، باشندجغرافیایی دارا می

مک شایانی نموده و در امر توسعه و براي متخصصین و دست اندرکاران مربوطه ک
  . از خطه کشور عزیز ایران سهیم باشد اي   آبادانی گوشه
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  منابع. 8
اجتماعی  - هاي اقتصادي   ریزي و طراحی پایگاه داده برنامه ،1388 ،حسین بشیري و علیرضا، استعالجی. 1 

  .واحد شهرري اسالمی دانشگاه آزاد - اردبیل،  مطالعه موردي استان GISدر 
 .جزوه درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ،کاربرد کامپیوتر در جغرافیا ،1388 ،حسین  ،بشیري. 2
 . ، تهراننشر دانش امروز ،زمین شناسی ایران ،1370 ،علی ،درویش زاده. 3
 ،شناسی چهارگوش اردبیلشرح نقشه زمین  ،ف ،ع و رحیم زاده ،به نقل از باباخانی ،1367 ،دیدون و ژمن. 4

  . سازمان زمین شناسی کشور ،1:250000مقیاس 
  . حفاظت و بهره وري پایدار از منطقه سبالن ،1374 ،سازمان حفاظت از محیط زیست استان اردبیل. 5
، طرح مطالعات جامع توسعه استان اردبیل  ،1377-78 ،ریزي استان اردبیل سال سازمان مدیریت و برنامه. 6

   .افیاي طبیعیجلد جغر
  . ن اردبیلهاي استاآلودگی و منابع آلوده کننده آب ،1378 ،زیست استان اردبیلسازمان حفاظت از محیط. 7
  .سالنامه آماري استان اردبیل ،1385 ،اردبیل داريریزي استان برنامه معاونت. 8
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Information, Systems, Vol.1, Page 23.  
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