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  چكیده
جا استفاده یسودمندی های آن ب سرزمین بک منبع آسیب پذیر و محدود است، اما اگر بسیاری از

محدود بودن سرزمین لزوم انجام مطالعات  هستند، بنابراین با توجه به یدقابل تجدنشوند، ابدی و 

آیند، با توجه به اینکه داده های  مشاهده تغییرات آن از موارد مهم به شمار می  کاربری اراضی و

عنوان ابزارهایی قدرتمند در اندازه گیری  سنجش از دور به همراه سیستم اطالعات جغرافیایی به

زمانی و هزینه نیز کامال به  تغییرات آن در نواحی بزرگ هستند و از لحاظ  های سرزمین والگو

مقاله ما با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضرورت استفاده از فناوری  در این صرفه می باشد،

برای و با دید جامع استفاده از این ابزارها را  را عنوان کردیم، GIS تلفیق آن با سنجش از دور و

 را در برنامه ریزی و مدیریت شهری GIS وRS پایدار شهری و نحوه استفاده از رسیدن به توسعه

 .عنوان کردیم
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  مقدمه -1

سال گذشته بشر به شدت چهره ی زمین را دگرگون نموده است، یکی از علل اصلی  05در طول     

(. در حال حاضر نیمی از جمعیت کره ی زمین alberti,m,2002)دگرگونی گسترش شهرشینی بوده است این

 0نزدیک به  ۰5۰5میلیون افزایش جمعیت دارند. تا سال۷۶در شهرها زندگی می کنند و مناطق شهری ساالنه

هد یافت و این سال آینده جمعیت روستایی کاهش خوا ۰0میلیارد نفر در شهرها زندگی خواهند کرد و در

های با استفاده از داده(. un.2002)ت متعلق به مناطق شهری خواهد بودبدان معنا است که رشد جمعی

های اراضی اقدام نموده توان نسبت به استخراج کاربریچندزمانه سنجش از دور با کمترین زمان و هزینه می

هر های آتی رشد شات را ارزیابی و برای سالهای زمانی مختلف نسبت تغییرو سپس با مقایسه آنها در دوره

بینی چنین پیش(. آشکارسازی تغییرات و هم7۰3۶زاده و همکاران، )فیضیبینی نمودسازی و پیشرا شبیه

تغییرات کاربری اراضی، در دادن دید کلی برای مدیریت بهتر منابع طبیعی و حفاظت اراضی کشاورزی 

های مختلف با استفاده از مدل ت. های درازمدت موثر اسسیاستاطراف مناطق شهری و اتخاذ تدابیر 

-شود و با پیشبینی آنها در آینده فراهم میهای مختلف و امکان پیش، نسبت تبدیل کاربریسنجش از دور

را در مسیرهای  توان میزان گسترش و تخریب منابع را مشخص و این تغییراتبینی تغییرات کاربری، می

آنچه مسلم است داده های سنجش از دور به همراه  (.7۰33)محمدی و همکاران، دمناسب هدایت نمو

سیستم های اطالعات جغرافیایی به عنوان ابزارهایی قدرتمند در اندازه گیری الگوهای سرزمین و تغییرات 

)مخدوم و زینه نیز کامال به صرفه می باشندبزرگ هستند و از لحاظ زمانی و ه حیآن در نوا

شهرنشینی تغییرات چشم انداز است که این ن اثر پدیده های افزایش جمعیت و (. مهمتری7۰35،همکاران

تغییرات ناشی از یک سری مشکالت محیطی از قبیل از بین رفتن اراضی کشاورزی، جزیره حراراتی، تناوبی 

 (. han,2002)ژی و کاهش گونه های زیستی می شوداز وِیژگی های هیدرولو

تجزیه و تحلیل ها در منابع طبیعی بر پایه و اساس اطالعات محیطی استوارند. از تمامی مطالعات و 

آنجایی که این مطالعات به طور فزاینده ای با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی انجام می شود و 

نه از فن گردآوری اطالعات پایه یکی از مهمترین ارکان این سامانه ها می باشد، لذا الزم است در این زمی

آوری سنجش از دور بهره گرفته شود. امروزه سامانه اطالعات جغرافیایی با گسترش سامانه های پشتیبان 

تصمیم گیری در قالب مدل ها به صورت فزاینده ای در مدیریت مناطق شهری مختلف و مناطق ساحلی به 

اده برای تشخیص، کمی سازی و کار گرفته می شود. همچنین ماهواره های سنجش از دور رایج ترین منبع د

 (abd el.kawy, et al., 2011نقشه سازی الگوهای تغییرات کاربری اراضی هستند)

ه ای به عظمت زمین تنها درصد کوچکی می تواند توسط انسان اشغال شده و یا کشت رک حاز سط   

ارها اختصاص دارد درصد آن به کشتز 77هان به شهرها و شهرک ها وجدرصد سطج  ۰یا  7شود، فقط حدود



 

 

(. زمین منبع کمیابی است که اراضی مرغوب کشاورزی در همه جا یافت نمی شود، اما نیاز 7۰۶3)مخدوم،

انسان به غذا، نیازی ثابت و دائمی است، رشد شهری که سبب تغییرات کاربری زمین است، نتیجه ای از 

مانی که با تقاضا، ظرفیت فن آوری و برهم کنش های پیچیده، میان عوامل رفتاری و ساختاری است، و ز

 Mallinis & et al, 2011)ارتباطات اجتماعی همراه می گردد، موجب محدودیت محیط زیست می شود

(Thapa & Murayama, 2010نیاز مورد اراضی کاربری و پوشش مورد در و دقیق هنگام به . اطالعات 

 برای باالیی قابلیت از ها ماهواره های دادهحاضر  حال در. است سطوح همه در محققان و گیران تصمیم

 f.,yuan g et)هستند برخوردار وسیع مناطق جغرافیایی خصوصاًدر اراضی پوشش و کاربری های نقشه تهیه

al.,2002با تغییرات روند کردن مشخص برای تغییرات روشهای آشکارسازی از استفاده دلیل همین (. به 

 یهای بلند و پستی و سیما تغییرات موقع به و آشکارسازی دقیق. می رسد نظر به ضروری زمان گذشت

 استفاده و مدیریت برای طبیعی پدیده های و تعامالت انسان و روابط بهتر فهم برای ای پایه زمین، سطح

 طبیعی منابع ارزیابی و مدیریت در اساسی از نیازهای یکی کلی طور به و آورد می فراهم را منابع از بهتر

 مدل هستند که با دهنده سازمان وخود پویا باز، پیچیده، هایی سیستم (. شهرهاm.,ridd & et al.,1222است )

 و درک کرد سازی شبیه توان می را شهری رشد و روندهای ،الگوهای فضایی شهری پیچیده سیستم سازی

 نسبت از اطالع طرفی از (.7۰33رضازاده،میراحمدی،)دست آورد به کل، یک عنوان به شهر ازسیستم بهتری

 ها ریزی و برنامه سازی درمدل موارد از یکی در گذرزمان آن تغییرات و نحوه شهری محیط دریک کاربریها

و  نموده بینی پیش را آتی تغییرات می توان درگذرزمان ها کاربری تغییرات نسبت از اطالع با .باشد می

 برای وسیله بهترین دور از و تکنولوژی سنجش ای ماهواره تصاویر از استفاده. داد انجام را مقتضی اقدامات

 را ودقت بیشترین سرعت که بوده اراضی های کاربری و استخراج محیطی تغییرات بینی پیش

 (. 7۰3۶:میررحیمی زاده،حاجی فیضی)داراست

 در فیزیکی شهرها گسترش و شهرنشینی به گرایش اخیر موج از ناشی مشکالت پدیدآمدن دنبال به

 طرحهای تهیه ، 7۰35 اوایل دهه از آن پی در و مطرح پرشتاب گسترش این بودن نظام مند ضرورت ایران،

)شایان و شد آغاز شهری زندگی به بهبود بخشیدن هدف با( تفصیلی و جامع هادی، طرحهای)شهری توسعه

این  و بوده شهرها سنجیده توسعه شهری، توسعه های ح طر تهیه مهم اهداف از (. یکی7۰3۶همکاران، 

 شرایط فیزیکی شهرها، مطالعه در شهری، توسعه محورهای انتخاب برای که هست آن از منطقی انتظار

 یکدیگر بر ها پدیده این تأثیر متقابل و ارتباط و...  و هواشناسی و آب شناسی، زمین ژئومورفولوژیک،

 ژئومورفولوژیک، فرایندهای مکانیسمهای و به اصول که صورتی در شهری، توسعه راستای در. د شو بررسی

 بروز باعث و خورده هم به محیط ژئومورفولوژیک تعادل نشود، محیط توجه مورفودینامیک و شناسی زمین



 

 

 هایه نمون به که کند می ایجاد را جبران ناپذیری خسارات و تلفات آن دنبال به شود، بزرگی می خطرات

 (.7۰3۶و همکاران،  )شایانبریم می پی ها رسانه از طریق آن

 تهران، ویژه کشور به بزرگ شهرهای به مهاجرت افزایش و ایران در شهرنشینی رشد اخیر، های سال در

 و شده طبیعی منابع خیز و حاصل های زمین تخریب و شهرها این طبیعی غیر و ناگهانی گسترش باعث

 هدایت و کنترل با توانست می روند این که درحالی است؛ کرده وارد طبیعت به ناپذیری جبران های آسیب

)علی گیرد صورت طبیعی منابع و خیز های حاصل زمین تخریب بدون شهری، مناطق گسترش اصولی

 زمین، طبیعی چهره در بشری دستکاریهای گسترده ترین ایجاد با (. شهرنشینی7۰33محمدی و همکاران،

 و شهری توسعه حال، هر در. است داده قرار نابودی و معرض تهدید در را شهری ساکنان زندگی شرایط

 تأثیرات این. میگردد محیطی زیست و گسترده اجتماعی تأثیرات ایجاد باعث زمین کاربری الگوهای تغییرات

 تأثیر باال، تولید توان با کشاورزی کاهش زمینهای نقلیه، وسایل تجمع افزایش طبیعی، فضاهای کاهش شامل

 اثر بر زمین کاربری الگوهای تغییر با نوعی به است اینها آب کیفیت کاهش و طبیعی های زهکش بر

 تغییرات کمّیت نظر از چه زمین، پوشش و کاربری تغییرات چگونگی درک لذا اند، انسانی مرتبط فعالیتهای

 طبیعی زیستگاههای آبی، های چرخه زیست، محیط بر گسترده اثرات به دلیل آن مکانی الگوی نظر از چه و

 . (Pauchard et al, 2002؛Bella & Irwin, 2002, 220 272 )می رسد نظر به حیاتی اینها، مانند و

 

 روش تحقیقـ ۲
 

در این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی، ابتدا به جمع آوری اطالعات از توسعه پایدار شهری 

دور و سیستم اطالعات جغرافیایی پرداخته و سپس به نقش فناوری های نوین موجود از جمله سنجش از 

 در توسعه پایدار ، مدیریت و برنامه ریزی شهری پرداختیم.

 
 

 یافته های تحقیقـ ۳
 

 توسعه پایدار شهری

محیط است و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به -وسعه پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسانت

مالحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. توسعه پایدار پس از مشکالت ایجاد شده 

الفات از توسعه صرفا اقتصادی پس از جنگ جهانی مطرح گردید. جایی که توسعه بی رویه باعث اخت

طبقاتی و مشکالت زیست محیطی عدیده ای شده و مسیر توسعه به ابعاد محیطی و اجتماعی کمتر از 



 

 

با توسعه روزانه شهری شدن زندگی بشر مفاهیم مربوط به توسعه پایدار به این حیطه  .اقتصادی بها داده بود

فضایی و محیطی نسبت به ، وارد گردید و توسعه پایدار شهر محصول نگاه های جدید به عدالت اجتماعی

درصد کل جهان را در عینی در خود جای خواهند داد  ۶0جمعیتی معادل  ۰5۰5شهر است. شهرها در سال 

درصد از فضای شهری را در اختیار دارند. بنابر این این تراکم عجیب و بی سابقه جمعیت و نیاز  ۰که تقریبا 

های غیر طبیعی از منابع محلی و استثمار منابع  عمومی به جذب منابع اساسی منجر به بهره برداری

ماند های غیر قابل پیش بینی به جای مانده از شهرها ادامه خواهد شد. آثار این توسعه با پس همسایگی

 داشته و آلودگی ها و بیماری ها و گونه های زندگی حاشیه ای جدید محصول این توسعه خواهد بود
 بنابراین راه کارهای توسعه پایدار شهری مطرح استکارهای زیر به عنوان راه کارهای 

 حداقل سازی پیامد های زیست محیطی -

 حداقل سازی مصرف منابع تجدید ناپذیر -

 بهره برداری از منابع تجدید پذیر -

افزایش فشردگی کالبدی  ،در این مسیر به ناچار سیاست هایی مثل کاهش اتکا به خودروی شخصی    

 و منابع مصرف کاهش ،در توسعه شهری, حفاظت و احیای نظام های طبیعی در شهر و منطقه پیرامونی

 و شهری اقتصاد تقویت و پایندگی ،بشری اجتماعات پذیری زیست بهبود ،منطقه و شهر در آلودگی تولید

 .هدایت شود پایداری سمت به شهر تا شود اعمال بایستی ،شهری حکمرانی و اداری نظام اصالح

 

 

 ( توسعه پایدار شهری۱شكل

 /http://www.iccau.ir/enمنبع : 



 

 

 

 

 اهمیت مطالعات کاربری اراضی در رسیدن به توسعه پایدار

 کشت یا و شده اشغال انسان توسط می تواند کوچکی درصد تنها زمین عظمت به ای کره سطح از

 اختصاص به کشتزارها آن درصد 77 و ها شهرک و شهرها به جهان سطح درصد ۰ یا 7 حدود فقط. شود

 رخ آن در نیز تغییراتی شود می استفاده سراسر جهان در سرزمین از که نحو همان به. (7۰۶3دارد )مخدوم، 

 نظر از تواند می این تغییرات از برخی اما. است سودمند بشر برای ظاهراً حاصله اکثر تغییرات. دهد می

 بارورتر نموده را آنها کشاورزی محصوالت کشت برای ها کردن اکوسیستم ساده. باشد زیانبخش اکولوژیکی

 بیش مراتع ارزش پر خاک و ساخته نیز آسیب پذیر اقلیم تغییرات و امراض آفات، به را ها آن تواند می اما

 لم کویر به را کننده های تولید سرزمین و داده فرسایش را شده کشت متراکم و کشتزارهای شده چرا حد از

 بیجا اگر آن های از سودمندی بسیاری اما است پذیر آسیب و محدود منبع یک سرزمین .نماید تبدیل یزرع

 که تمام داده تشخیص انسان اکولوژیکی، شعور رشد نسبت به. تجدید هستند قابل و ابدی نشوند، استفاده

 و انسان بین دینامیکی رابطه یک اراضی بیانگر کاربری. مرتبط می باشند بهم آن از استفاده و سرزمین انواع

 و مادی اعم از انسانی نیازهای تأمین برای بشر مداخله نوع هر. باشد می و زمانی مکانی ابعاد با اراضی

 های سال در. رود می شمار به اراضی کاربری مجموعاً بیانگر مصنوعی و طبیعی پیچیده منابع در معنوی

 زمین نسبت شدن کوچکتر جمعیت و افزایش فشارهای نتیجه که کرده پیدا رقابتی جنبه کاربری اراضی اخیر

 می را سرزمین اراضی مطالعات کاربری انجام اهمیت سرزمین بودن محدود به توجه با حال .است انسان به

 نتایج -۰می گردد.  محسوب طراحی و ریزی برنامه مشترک نقطه -7 (.7۰35برشمرد )بحرینی،  چنین توان

 و زمین کاربری بین تنگاتنگی رابطه -۰ .یابد می انعکاس در آن … و طبیعت و اقتصاد جمعیت، مطالعات

 زمانی فاصله بین در و تحوالت متفاوت،تغییر های زمان با نقشه دو مقایسه -3 .دارد وجود شبکه دسترسی

 می موجود های تفاوت زمان بیانگر یک در متفاوت محل ۰ از نقشه دو مقایسه -0 .می دهد نشان را موجود

 و ای ناحیه ای، منطقه ملی، سطوح در کلیه زمین کاربری ریزی برنامه جهت مطالعات حاضر حال در .باشد

 زمین نقش و مفهوم پایدار اصوالً توسعه دیدگاه از. گردد می محسوب پایدار توسعه اهرم های از یکی محلی

 یک فضا بعنوان و زمین امروزه. است کرده تغییر فضایی - کالبدی و  هم اجتماعی - اقتصادی نظر از هم

 و بازار اقتصاد سلطه از سریعتر هرچه باید می که می شود تلقی همگانی ثروت یا و حیات عمومی منبع

 مالحظات این به توجه با. گیرد عمومی قرار حقوق نظارت حیطه در و یابد رهایی خصوصی منافع بخش

 حفاظت هدف به توجه با .نمود پایش محسوب مطالعات زیربنای عنوان به توان را می اراضی کاربری نقشه



 

 

 این انجام با .نمود برقرار مختلف های کاربری بین ممکن اصطکاک است حداقل الزم زیست محیط پایش و

 شوندکهتنظیم  یکدیگر به نسبت طوری فضا به نسبت و انتظارات توقعات کلیه تا نمود تالش باید مطالعات

 : باشد برقرار زیر شرایط

 .شوند برطرف و ترمیم در منطقه موجود محیطی زیست اختالالت و مسائل -7

 های کاربری استقرار نتیجه در است که ممکن درآینده محیطی زیست مشکالت و مسائل بروز از -۰

 از بتوان که شوند داده کاهش تا سطحی مسائل قبیل این حداقل یا و شود جلوگیری ، بوجود آید جدید

 و خانه تصفیه)فنی تجهیزات از نیز استفاده و اکولوژیکی موازنه فضاهای ایجاد و طراحی برنامه ریزی، طریق

 .درآورد کنترل تحت را آنها( … و هوای آلوده پاالیش

 با که سازد می پذیر امکان آتی تغییرات پیش بینی در را مهمی بسیار نقش اراضی کاربری مطالعات

 اخیرمطالعه های سال در. پیشگیری نمود محیطی زیست سوء پیامدهای و اثرات از موقع میتوانه ب اقدامات

 پذیرگشته جغرافیایی امکان اطالعات های سیستم های فناوری از با استفاده اراضی روندکاربری وتحلیل

می  استفاده فناوری دو این از دفعات به اراضی کاربری دور ارزیابی از وسنجش( GIS/RS) مقوله در .است

 صورتیکه در باشد می فعلی اراضی مورد کاربری در روز به اطالعات تهیه دور، از سنجش وظیفه که شود

دهد  انجام را گذشته با کاربری فعلی مقایسه از درست ارزیابی یک است قادر اطالعات جغرافیایی سامانه

 (.7۰۶0)آرنوف،

 ضرورت استفاده از سنجش از دور

 منظم ترتیب جغرافیایی، اطالعات هزینه تهیه محسوس کاهش توانایی ضمن ای ماهواره تصاویر

 از شرایطی ای ماهواره تکنیکی تصاویر لحاظ به و بخشد می بهبود نیز را اطالعات بروز درآوردن و بازنگری

 ای سامانه عنوانه تأمین ب منبع عنوانه ب دور از سنجش واقع در. سازد می راحتی میسر به را زیر موارد جمله

دارند  برعهده را اطالعات مجدد ارائه و تحلیل مدیریت، و عمدتاً نیاز مورد های داده از بسیاری GIS که

 موارد در را ای ماهواره تصاویر از استفاده (. مزایای7۰35)مخدوم و همکاران،نموده اند پیدا تنگاتنگی ارتباط

 :میتوان برشمرد ذیل

-کوتاه   زمان در وسیع منطقه یک مطالعه امکان -زمین   ناحیه هر از یکنواخت و جامع دید الف(

 تفکیک امکان-تصاویر     بودن طیفی چند ها   ب( ارتباط پدیده بررسی امکان و منطقه کل به بودن مسلط

 ج(راستای هدف  در مختلف رنگهای در تصاویر تهیه امکان -خصوصیات طیفی     طریق از ها پدیده بهتر



 

 

 نحوه و جهت بررسی - :مانند اطالعات جغرافیایی پیوسته و منظم درآوردن بروز و بازنگری توانایی

 -مناسب رقومی   format - اراضی کاربری تغییرات و شهرها گسترش بررسی -نفت   های آلودگی گسترش

قابلیت و توانایی پردازش در سیستم های سنجش از  - یم به سامانه اطالعات جغرافیاییقابلیت ورود مستق

 GIS دور و ورود آن ها به

 

 ـ مشاهده تغییرات کاربری در مقیاس وسیع توسط تصاویر ماهواره ای ۲شكل

 www.nasa.govمنبع :

 در مدیریت و برنامه ریزی شهری GISزمینه های استفاده از 

زمان از  یک سیستم رایانه ای است که امکان دسترسی و کاربری هم GISسیستم اطالعات جغرافیایی یا 

( نقشه هایی با موضوعات overlayچند موضوع را بدست می دهد. این سیستم می تواند با روی هم انداختن)

مختلف از یک منطقه، امکان بررسی همه جانبه ی آن منطقه را موجب سازد. این سیستم ها قادر هستند 

در زمینه های  GISفضایی، ارتباطی، پردازش و مدیریت داده ها را انجام دهند. امروزه عملیات مختلف 

مختلف تکنولوژیکی، صنعتی، زیست محیطی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و هزاران موضوع دیگر به 

 کمک بشر شتافته و به کمک آن بشر توانسته در هزینه و از آن مهم تر زمان، صرفه جویی چشمگیری نماید.



 

 

نقشه کاربری زمین، نقشه ی چون ری گسترش یافته و نقشه هایدر برنامه ریزی شه GISامروزه کاربرد 

و سایر نقشه های زیر بنایی را تهیه و مورد بررسی  تاسیسات و خطوط برق، راه آهن، فاضالب، جاده ها

 در زمینه برنامه ریزی شهری اشاره می کنیم: GISقرار می دهد. در زیر به چند مورد از کاربردهای مهم

 امنیتی در حیطه شهری بررسی جابه جایی جمعیت در روز و شب و تدابیر

از این نتایج می توان در زمینه های مختلف مثل ترافیک، حمل و نقل و مسائل امنیتی متفاوت مثل 

وجود نیروهای برقرار کننده ی آرامش در سطح شهرو یا حتی محاسبه زمانی مناسب برای عبور محموله 

تجاری بزرگ در ساعات خلوت شبانه روز زباله های خطرآفرین یا حتی محموله های مالی بانک ها و مراکز 

اشاره کرد. بنابراین، با توجه به پیچیدگی ها و گستردگی و اهمیت این موارد وجود سیستمی مطمئن و همه 

می تواند  GIS ال ضروری احساس می شود.زی و طراحی پروژه های کارآمد کامجانبه برای مطالعه برنامه ری

جی منطقی و دقیق به  منظور مدیریت مکانی و زمانی جمعیت و به دنبال آن با هزینه کم و در زمان کوتاه نتای

 خدمات بهینه به جامعه شهری ارائه نماید.

 حمل و نقل

امروزه سیستم های اطالعات جغرافیایی کاربردهای متعددی در گرایش های مهندسی ترابری پیدا کرده 

هستند که نگهداری آن ها بسیار پرهزینه  اند، سیستم های ترانزیت حمل و نقل از جمله سیستم هایی

هستند.طراحی و برنامه ریزی صحیح و اصولی شبکه ترانزیت حمل و نقل، به کار بردن همزمان اطالعات  

( حمل و نقل جهت ایجاد طرح ها و متصور ساختن مناظر، حل attribute( و توصیفی)geographicalَمکانی)

و افزایش راه حل های موثر می باشد که امکان آن در سایر سیستم های مسائل پیچیده و ارائه ایده های مفید 

اطالعاتی غیر وابسته به مکان عوارض وجود ندارد. از جمله کاربردهای متنوع پایگاه اطالعاتی حمل و نقل، 

دقت می توان با  GISمی توان به مکان یابی تاسیسات راه ها اشاره نمود، به طوری که با استفاده از امکانات 

و سهولت و سرعت باال مکان یابی را جهت احداث تاسیسات جانبی راه ها به صورت خودکار امکان پذیر 

تلفیق آن ها می تواند اطالعات با  GISکرد. در ضمن با فراهم بودن اطالعات توصیفی و فضایی دقیق، 

ی، پایانه ها، پاسگاه ها، دتری هم به ما بدهد. مثال مکان یابی مناطقی چون مجتمع های خدماتی، رفاهجدی

رستوران ها و... از چنین آنالیز و تحلیلی قابل استخراج می باشد. مسیر یابی بهینه از دیگر قابلیت های این 

این  GIS سیستم می باشد. پیدا کردن کوتاه ترین مسیر یا مسیری که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

ویژه در شرایط اظطراری برای موسسات حمل ونقل که نیازمند انتقال ب مل را به دقت و سرعتی فوق العادهع

 کاال و ارائه خدمات از مکانی به مکان دیگر می باشد انجام می دهد.



 

 

 مدیریت بحران

نقش اطالعات فضایی و فن آوری های مربوطه در مدیریت مخاطرات در سراسر جهان به خوبی 

یک منطقه وجود دارد و بخش هایی از منطقه که بیشترین شناسایی مخاطراتی که در  شناخته شده است.

احتمال بروز خطر در آن ها می باشد، بسیار حائز اهمیت می باشد. زیرا در این صورت می توان برای 

جلوگیری از بروز حوادثی که می تواند خسارت های بی شماری را در برگیرد، برنامه ریزی نمود و برنامه 

 راری را به طور دقیق به موقع و به روز از قبل آماده نمود.های واکنش در شرایط اظط

 مکان یابی پارک ها و فضای سبز شهری 

امروزه به دلیل رشد روزافزون جمعیت شهرها و کمبود فضای مناسب برای فعالیت ها و امکانات مورد 

امه ریزی شهری، با تعیین مکان بهینه کاربری های شهری با توجه به متغییرهای مختلف در امر برن نیاز،

 ،که یکی از قدرتمندترین سیستم ها در پاسخگویی به نیازهای مطالعاتی و کاربردی است GISاستفاده از

 انجام پذیر خواهد بود.

 مکان یابی ایستگاههای خدمات اضطراری

تعیین محل مناسب  از جمله ایستگاههای خدمات اضطراری می توان ایستگاه آتش نشانی را مثال زد.

ت ایجاد ایستگاه آتش نشانی روی زمان پاسخ گویی اعالم حریق تاثیر می گذارد. برای این منظور شبکه جه

که شامل  های حمل ونقل از روی نقشه های مورد نظر مورد مطالعه قرار گرفته و فایل هایی ایجاد می شود

 مختصات جغرافیایی، محل خیابان ها، اسم، محدوده آدرس و کد مسیرهاست.

 جرم و جنایت بررسی

می توان اطالعات جرایم حادث شده در منطقه شهری را وارد  GISبا کمک قابلیت به هنگام سازی 

نقشه های مکانی شهر نموده و مناطق امن و پرخطر از لحاظ میزان جرم و جنایات را شناسایی و تدابیر 

وص به دستگاه امنیتی داده می شود امنیتی الزم را اتخاذ نمود. بدین منظور به هر منطقه کد جغرافیایی مخص

و برای آن مرز حوزه عملیاتی رسم می شود. پس از وقوع جرم، این سیستم شعاع جستجو را با توجه به کد 

در این عرصه می  GISبزرگراهها، راه ها و سایر جاده ها برای پلیس مشخص می نماید. از دیگر کاربردهای 

 عات جغرافیایی را نام برد.توان استفاده از ردیاب های سامانه اطال



 

 

 آلودگی و دفع زباله های شهری

با افزایش روز افزون جمعیت و به دنبال آن افزایش آالینده ها در سطح جوامع باالخص جوامع شهری 

شناسایی راه حلی برای پاکسازی محیط زیست ضروری است. ولی از آنجایی که منابع آالینده محیط زیست 

سیار متنوع اند نیاز به سیستمی همه جانبه برای بررسی و کنترل این معضل که امروزه بسیار زیاد و ضایعات ب

سیستم  به  مسئله حیاتی در تمام کشورهای جهان بویژه شهرهای بزرگ تبدیل شده، احساس می شود.

گر می تواند پیچیدگی های این پروژه عظیم را کم کرده و با چشم اندازی همه سون GISاطالعات جغرافیایی 

بهترین مکان را برای دفن زباله های شهری می  GISبه رفع این مشکل کمک می کند، به طور مثال به کمک 

توان انتخاب کرد، از آن جایی که فاکتورهای متنوعی از جمله شیب زمین، ارتفاع، فاصله از مناطق مسکونی، 

ی، پوشش گیاهی، نوع ای سطحفاصله از رودخانه ها و آب هو اماکن عمومی، سطح آب های زیر زمینی، 

ند. بنابراین سیستم اطالعات جغرافیایی می تواند بهترین ا کاربری منطقه و ... درانتخاب بهترین مکان دخیل

 راه کار را در کمترین زمان، دقیق ترین و راحت ترین وضع ممکن انجام دهد.

 های اقتصادی در شهر مکان یابی و توسعه بنگاه

آوری سیستم اطالعات جغرافیایی جهت پیدا نمودن و توسعه مکان های جدید  امروزه استفاده از فن

شهرها، شهرک های صنعتی و غیره امکان پذیر شده و با این فن آوری، چند الیه اطالعاتی مهم و ضروری 

در فرایند  GISتجزیه و تحلیل می گردد و نتیجه جهت آزمایش و بررسی میدانی نقاط پیشنهاد شده توسط

 ابی محک زمینی می خورد.مکان ی

 (UISسیستم اطالعات شهری)

سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای برنامه ریزان و سیاست گذاران  این سیستم با قابلیت استفاده به عنوان

به طور اعم ، به برنامه ریزی مسکن  (GIS)بخش مسکن با امکان استفاده از سیستم های اطالعات مکانی

ود منابع و ی می پردازد. به زعم محققان با وجریزی و مدیریت توسعه شهرجهت هدفمند سازی برنامه 

از طرف دیگر پژوهش درباره ارتباط این دو عرصه با  GISمراجع فراوان در عرصه مسکن از یک طرف و 

یکدیگردرجهان بسیار محدود بوده و در ایران هیچ نوع مطالعه در دست نمی باشد. مبحث مسکن و برنامه 

ر جوامع مختلف از ابعاد کمی و کیفی مختلفی برخوردار بوده و در بسیاری از جوامع از جمله ریزی آن د

ایران، این ابعاد توسط کارشناسان از جنبه های متفاوتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و با توجه به 



 

 

یل به مساله مسکن اهداف، محدودیت ها و امکانات زمانی، مالی و نیروی انسانی و تکنولوژیک به تفص

 پرداخته شده است.

 نتیجه گیریـ ۴

گسترش شهرنشینی و شهر در چند دهه اخیر باعث شده که شهرنشینی و شهر با سرعت عجیبی رشد 

پیدا کنند و همچنین شهرها گسترش فیزیکی پیدا کنند و زمین های کشاورزی و باغات اطراف شهر را ببلعند 

آورند، همچنین ایجاد کارخانه های صنعتی و ... در اطراف و حومه شهر و آثار زیست محیطی زیادی به بار 

نیز باعث آلودگی های زیست محیطی و آلودگی هوا و تصرف زمین های بکر شده اند، با افزایش این 

آلودگی ها دولت های بزرگ به فکر چاره اندیشیدند و بحث توسعه پایدار مطرح شد، بحث توسعه پایدار 

ابع برای آیندگان مطرح شد و تحقیقات متعددی با عناوین توسعه پایدار در کشورهای با شعار حفظ من

مختلف انجام شد، و امروزه اقداماتی در کشورهای پیشرفته صنعتی برای حفظ محیط زیست انجام می شود، 

ولی متاسفانه در کشورهای جهان سوم وضعیت تاسف باری وجود  به خصوص کشورهای پیشرفته اروپایی،

ارد که آمار بیشترین آلودگی ها را در سطح جهان دارند. چون برای رسیدن به توسعه پایدار به ویژه در د

در این مقاله از فناوری های سنجش از دور و سامانه اطالعات  ،شهرها باید از ابزارهای نوین استفاده کرد

امروزه با استفاده از فناوری  جغرافیایی در رسیدن به توسعه پایدار شهری اشاره کردیم، بدین صورت که

سنجش از دور می توانیم بسیاری از مشکالت زیست محیطی، مدیریت بحران در مواقع بروز حوادث غیر 

مترقبه، نحوه ی گسترش شهر در طی سالیان، سمت گسترش فیزیکی شهر، تخریب جنگل ها و باغات، را از 

، همچنین تصاویر سنجش از دور با تلفیق با کردرا باال با دید وسیع مشاهده و برنامه ریزی صحیحی را اج

سیستم اطالعات جغرافیایی می تواند به ایجاد راه های ارتباطی در سطح شهر و سطح کشور اقدام کرد و 

بهترین مسیرها را انتحاب کرد. امروزه حتی به کمک سیستم اطالعات جغرافیایی می توانیم وضعیت 

و برای آن ها  های مختلف در سطح شهر را روی نقشه نشان بدهیم اجتماعی و کیفیت زندگی مردم محله

ام دهیم. و همچنین بهترین مکان برای سمت توسعه فیزیکی شهر را مشخص و بهترین برنامه ریزی را انج

مکان برای دفن زباله ها را مشخص و در واقع استفاده از این فناوری بسیار مهم و ضروری می باشد که می 

 ری از مشکالت فائق آمد و به یک توسعه منطقی با شعار توسعه پایدار دست پیدا کرد.توان بر بسیا
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