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 پیشگفتار

. بعغوه يکی اتعج شده از تحل ل آن بر کای پوش ده ن چن ن اجغعاف منها و همامروزه اهم ت داده
ارتناط توان بینمینامند ف و يا بناوری اجغعاف میترين عللی که  عصر حاضر را عصر انفجار اجغعااز مها

زش دهنده آن دانات. ابزاری محدود پرداابزاری و نرمبا سرعت و حجا تول د آن در مقاياه با امکاناف سخت
زمانی چند ثان ه رس د به بازه های تول دشده که درگذشعه به چند ماه میيايی و يا تواتر زمانی دادهامروزه پو

های پ چ ده اجغعاف و آوریدانش بشری در حوزه بنالعاده ت و اين درگرو رشد خارقاستقل ل يابعه 
 باشد.در دو بخش نظری و عملی میارتناجاف 

ابزاری ابزاری و نرمهای سختها که ب ان شد بخشداده با تحل ل آن دهنده اين حجا باالیحلقه ارتناط
های موردنظر است روایها قادر به ورود،ذخ ره،بازيابی،تحل ل و خاست که نانت باشند در قالب پايگاه داده

 (Data Base Management System)ازآن در شکل يک س اعا مديريت پايگاه داده و پس
 يابند.سازمانی قابل ت اشعرک پذيری میه شکل درون و برونها و اجغعاف بداده

ها صه مکانی آنها با تواه به خص های اجغعاف ایراب ای ازلحاظ نظری قادر به مديريت دادهس اعا
صوص مديريت پايگاه م غدی در خ 60های به واود آمده در دهه آوریاست. بر  اين اساس و  با اتکا به بن

های مکانی را ديريت دادهيابند که قادرند  مابزارهای در اين رابطه توسعه میديج عاو،  نرم داده و ترس ماف
ر جنقاف مخعلف قرار های اسعفاده دهای و  پ چ دگیهای دادهابزارهای ازنظر مدوگونه نرمانجام دهند. اين

 گ رند.می
منانی نظری ر گ رند. آشنايی با موردتواه قرابايد ابزارهای در ابعدا اما آنچه بايد قنل از اسعفاده از اين نرم

مند به کار با اين های اجغعاف ایراب ايی است که معأسفانه زياد موردتواه کاانی که عغقهس اعا
، ب ايیهای اجغعاف ایراگ رد. عغوه بر  مشکغف براگ ری منانی س اعاابزارها هاعند قرار نمینرم

 زارهای است در اين رابطه توسعه يابعند ها واود دارد.ابهای کار با نرمپ چ دگی
شکل با ار ساده  با تواه به مشکغف ذکرشده معرام ن اين کعاب در ابعدا سعی نموده مخاجن ن را به

ابزار کوانعوم بی نرمهای اجغعاف ایراب ايی آشنا نمايند و در بخش دوم کعاب ن ز با معربا منانی س اعا
GIS اقدام به معربی توابع  يابعهابزارهای رايج ديگر توسعههای نرمساس پره ز از پ چ دگیاکه اصوالً بر

 اند.های مکانی و توص فی نمودهرايج در تحل ل داده
رود خوانندگان محعرم با ارائه و همچن ن انعظار می مندان قرارگربعهرداسعفاده عغقهام د است اين نوشعار مو

  ياری رسانند. های آتیها و ارتقاء گزارشکاسعیخود، ما را در ربع  نظراف و پ شنهاداف سازنده

 

 ضا عوض پورر                                                                                                                

 ریزی استان بوشهرزمان مدیریت و برنامهرئیس سا                                                                                   

 

 



 

 سخن نویسندگان

شورقی  پدر ک وDLA( ۱(ريزی بضوايی اجغعواف برناموه بخوش يتاين پوروهه بوا حمايوت مودير

ی آبريقووان شوورقی در اف مکووانی دبعوور نخاووت وزيووری ک ووپ توواو  همکوواری مووديريت بخووش اجغعوو

بووه سوورعت در حوواو تنووديل شوودن بووه يووک ابووزار مهووا در  SGI۲انوووبی بووه انجووام رسوو ده اسووت. 

ه قلموورو باوو اری از ماووائل مربوووط بوو ، پلوو س وگردشووگری، ماووائل نظووامی مووديريت محوو س زياووت،

کن ود بوه احعمواو رايانوه يوا تلفون هموراه اسوعفاده میاگر شوما از يوک  باشد.مح س زندگی روزانه ما می

ممکون اسوت ايون موورد  د. يون موضووع اجوغع داشوعه باشوبدون اينکوه از ا بريدبهره می GISزياد از 

ود در تلفون هموراه شوما اسعفاده از يک نقشوه در يوک وب سوايت، يوا گوگول ارف و يوا اجغعواف مواو

 گويد در حاو حاضر کجا هاع د.باشد که می

هوور نوووع  دسووعرس اسووت و ااووازه در حوواو حاضوور در دارای حقوووق انحصوواری  GISابزارهووای نرم

ه يون مووارد بواهمچنوان کوه در موعن پو ش رو و دهود خواه ود بوا آن انجوام بده ود میمیکاری را که 

اوعند و از  موت هق خ لوی گوران معمووالًهوا ابزارداده شوده اسوت. بهرحواو ايون نرم توض ح اندازه کابی

ايون  .صواحنان دنودهگذاری و اصوغ  آن را بوه شوما نمیبورداری يوا بوه اشوعراکخ لی اهاف حق کپی

شووی و ارائووه هووای آموزنووه بعال تبعضووی مواقووع، اسووعیناهايی در زم  در GISابزارهووای نوووع  نرم

ايوون  ا را بووهدهنوود. ايوون کارهووابزارهووای اخعصاصووی خووود میبوورداری از نرمتخف ووف در بووروش يووا کپی

مووورد  وزش يووا آموووخعن هاووعند دراگوور کاووانی کووه در پووی کاووب آموو کووه دهنوود انجووام می منظووور

ه بواوی رابوب ی کاوب کننود، ديگور محصووالف آنهوا چنودان اوذاب ت نودارد و کآگواهابوزار آنهوا نرم

 شود.اسعفاده از آنها نمی

ابزارهوای تجواری را خريوداری رونود و ايون نرممی بوازار کوارابزارهوا بوه وقعی ياد گ رندگان اين نرم

د کوه د دارهوای اوايگزين آزاد و رايگوان هوا واووابزارممکن اسوت اجوغع نداشوعه باشوند نرمکنند می

باشود زار اوايگزين کوه رايگوان و آزاد میابوموا يوک نرم GIS ۳کوانعووم  تواننود اسوعفاده کننود. بوامی

يواد گ رنودگان  لوذابورداری کن ود. توان ود بوه هور تعوداد کوه دوسوت داريود از آن کپیمی ايا.ارائه کورده

مربوووط بووه ش داده ماووائل هووای خووود را ابووزايابووزار اسووعفاده کوورده و مهارفتواننوود از ايوون نرممی

 و اهان را به يک مکان بهعر برای زندگی تنديل کنند.کارهای خود را حل کرده 
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در  کن وودیهای خووود را بوورای آينووده محوودود مخريد،گزينووهابووزار تجوواری میزمووانی کووه يووک نرم

خووود را هووای هارفمابزارهووای مووعن بوواز، گذاری آزاد نرمبووا آموووخعن و اسووعفاده و بووه اشووعراک حال کووه

مووک بووه کتوور میوول بووذا، ماووکن و آن را بوورای کارهووای مهااوئی و سووازيد در پوووو خووود صووربهمی

 کن د.اقعصاد خود خرج می

هووای اوووان شووی پايووه و اسوواس الزم را بوورای بکرايوون مننووع آموز بووا حمايووت از ۱DLAموساووه 

گذاری اشوعراک هبا حمايوت هوای  ايون موساوه  اصووو بوکه بعوانند شکوبا شووند ايجواد کورده اسوت.

صوم ا  ش اسوت و بوه خواجر همو ن اوا دارد ازهوا بوا ه جوان زيوادی در حواو گاوعرآزاد دانش و داده

لووذف  GISکوانعوووم قلووب تشووکر خووود را از موساووه ابووراز داريووا. ام وودواريا از آموووزش و اسووعفاده از 

 بنريد.
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 ینمترجم همقدم
 

های گ ریی، پشوووع نانی اهوووت تصوووم اهوووده نهوووايی يوووک س اوووعا اجغعووواف ایراب ووواي

تی اجغعووا باشوود و عملکوورد اساسووی آن بدسووت آوردنهووای مکووانی میشووده بوور اسوواس دادهگذاریپايه

های گونوواگون هووای مخعلووف و بووا ديوودگاههووا بووا روشهای معفوواوف دادهاسووت کووه از ترک ووب اليووه

عه عنوووان يووک رشوو س اووعا اجغعوواف ایراب ووايی بووه بوور هموو ن اسوواس امووروزه. آينوودبدسووت می

عه  ن رشووايوو ها بوواز کوورده اسووت. موبق ووت درار اووای خووود را در م ووان سوواير رشووعهتحصوو لی پرجربوود

نی وو و منووامووورد ن وواز در ارتنوواط بووا اصووهووای ، کاووب دانووش و مهارفن ازمنوود تحصوو غف آکادم ووک

GIS  ا ابع بوود منووباشوود و هموو ن اموور واوووابزارهووای مواووود میسووعه نرمهووای داده  و تو، پايگوواه

شووند یمن رشوعه آمووز وارد ايوربوی و خودهای علموی ابورادی کوه بوه صوورف تجارزشی که بعواند ن از

 با ار ضروری نموده است.  .را ب اموزند GISتا اصوو و منانی 

ولوی  انی سوادههای اجغعواف ایراب وايی بوه زبودر کنار سواير منوابع آموزشوی س اوعاکعاب حاضر 

 وسووعفاده ايی  بوور پايووه و منووانی يووک س اووعا اجغعوواف ایراب ووا باوو ار پرمحعوووی و علمووی اصوووو

 معربووی توضوو ح داده اسووت در بخووش اووبخووش  ۱0در  GISکوانعوووم ابووزار مووعن بوواز آموووزش نرم

GIS هووای داده، هووای بوورداریبووه ترت ووب مناحوو  داده هووای دوم تووا دهوواآمووده اسووت در بخش

 ، تول وودهای مخعصووافتوپولوووهی، س اووعا ی،هووای رسووعربوورداری، اخووذ داده، دادههووای دادهتوصوو فی 

انی توانود بورای کاوبضوائی رسوعری ب وان شوده اسوت. کوه می قشه، تحل ل مکانی بورداری و تحل ولن

 مزايوای باو اروزه مور واقوع گوردد. امورثشوده انود باو ار مف ود و میمر GISکه به توازگی وارد دن وای 

بوواز هووای معنابزارابزارهووا شووده اسووت. نوورمرمبوواز، مواووب ابووزايش اسووعفاده از ايوون نابزارهووای معننرم

خع ووار اهووای مکووانی در منظور کووار بووا دادههووای مخعلفووی بووهشووماری واووود دارد کووه قابل تبی

   دهند.کنندگان قرار میاسعفاده

هووای روی هووای دادهو سوواده اهووت کووار بووا قالباز املووه نوورم ابزارهووای اووذاب  GISکوانعوووم 

بندی نمايشوووی از املوووه اهوووت نموووايش و دسوووعه سووونک و روش ن تعريوووف نووواجغعووواف و همچ

بوه عنووان میواو بوا و دهود سوازی و بهنوود را میابوزار اسوت. همچنو ن امکوان شخصیرممشخصاف ن

ابوزار در سواو ر را انجوام داد. توسوعه ی ايون نرمزبان اسوکريپت موی تووان ايون کوا بااسعفاده از پايعون 

هووای هووده اصوولی، اسووعفاده سووريع و آسووان از دادهک گووروه داوجلووب شووروع شوود، توسووس يوو 2002



 

آمووزش هور بخوش کعواب بووده اسوت. بالوب محعووی   ۱ل نووکس های منعنوی بورمکانی برای س اعا

عر باشوود بووه هموو ن دل وول بووه منظووور آشوونايی ب شوومی GISکوانعوووم ابووزار هووايی از نرمهمووراه بووا میاو

عنووان  يوک بخوش تحوت GISوو و منوانی ابوزار در کنوار آمووزش اصوخوانندگان محعرم بوا ايون نرم

اسوعفاده از مننوع گنجانوده شوده اسوت کوه بوا  GISکوانعووم ابوزار موعن بواز آموزش مقدماتی کار با نرم

 .ابزار و ساير منابع توسس معراا اضابه شده استاصلی کار با نرم
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 GISمعرفی  .1
 و موارد استفاده آن  GISاهداف: شناخت    

 ، نقشه ، داده، اطالعات، سیستم اطالعات، مکانی ، تحلیل  GISرایانه ،: کلمات کلیدی   

 

 مرور کلی    
کن ا و با برای نوشعن اسناد اسعفاده می wordابزار پردازشگر میل يک نرمجور که از همان

توان ا با اجغعاف مکانی روی رايانه می برای کار GISحروه روی رايانه سروکار داريا، از برنامه 
 :باشد و شاملمی Information System’   ’Geographic/calمخفف کلماف  GISاسعفاده کن ا.

 ده از يک س اعا و با اسعفا کرده مغحظه توان داجغعاف مکانی که  می -اطالعات رقومی

 ابزار تجزيه و تحل ل کن د.ابزاری و نرمسخت

 دازش اجغعاف گراب کی ها، نمايش و پرسازی دادهبرای ذخ ره هارايانه ابزار رايانه: ازسخت
 شود.اسعفاده می

 دهد. يک برنامه میبا ابزار اارا و ااازه کار سخت های که روی: برنامهایههای رايانابزارنرم
نام ده  GISدهد برنامه کاربردی را شکل می GISابزاری که بخشی يا قامعی از يک نرم
 شود.می

، اجغعاف مکانی اديدی توان د روی رايانه باز کن دهای رقومی را مینقشه GISبا يک برنامه 
های مکانی را اارا کن د. حل لسفارشی مورد ن از را چاپ و تهای ايجاد و به نقشه اضابه نماي د، نقشه

تواند سودمند باشد. ه يک س اعا اجغعاف ایراب ايی میب اي د با يک میاو کوچک بن ن ا چگون
حل سکونت ب مارانی که خواه د از تاريخ و مما به عنوان کارمند بخش سغمت میبرض کن د ش
 ته ه کن د. بهرستايد يک ويزيت کرده
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 یزیت بیماران: تاریخ و مکان و1ول جد

 تاریخ نوع بیماری عرض جغرافیایی طول جغرافیایی

 13/12/2008 اوریون 31.909519- 26.870436

 24/12/2008 اوریون 31.909259- 26.868682

 22/01/2009 اوریون 31.910494- 26.867707

 22/01/2009 سرخک 31.920759- 26.854908

 22/01/2009 سرخک 31.921929- 26.855817

 22/01/2009 سرخک 31.921929- 26.852764

 22/01/2009 سرخک 31.921929- 26.852764

 22/01/2009 اوریون 31.911988- 26.869072

 22/01/2009 آبله مرغان 31.916406- 26.863354
 

های هانويه ر ماهرخک دب ن د موارد زيادی از ابعغ به سنگاه کن د به سرعت می يکاگر به ادوو 

واه به جوو و ته واود داشعه است. کارمند بخش سغمت ما موقع ت خانه هر ب مار را با و بوري

 GISها در يک برنامه رده است. با اسعفاده از اين دادهک بهرستعرض ایراب ايی آن در ادوو 

 .درباره الگوی ب مارها اجغعاف ب شعری کاب کن اتوان ا به سرعت می

 
ن به اریو بینیم بیماران مبتالبه آسانی میGIS شده در برنامه  های ثبت: نمایش بیماری1شکل 

 . کنندنزدیک یکدیگر زندگی می
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 GIS بیشتر درباره

م غدی شروع شده است. در ابعدا امکان  ۱۹۷0گردد و از ساو يک رشعه نانعا اديد محاوب می
ی مجهز بودند اق مت رايانههايی که به تجه زاف گراننشگاهها و داتنها برای شرکت GISاسعفاده از 

د. با اسعفاده کن GISتواند از تاپ میهر کای با يک رايانه شخصی يا لپ واود داشت. اين روزها،
ن ارمند يک  GISآسانعر شده است، اسعفاده از يک برنامه  GISابزارهای گذشعه زمان اسعفاده از نرم

حعی برای کاربران آماتور و کاانی که  GISباشد، اما در حاو حاضر شروع حدی از آموزش آن می
کنند با ار آسانعر شده است. همانطور ه صورف ب ر ادی از آن اسعفاده میبه صورف اتفاقی و يا ب

های مديريت و اسعفاده از ابزار بوده، به تمام اننهب ش از يک نرم GISکه در باال شر  داده شد، 
خواهد  GISابزار شود تمرکز ما بر روی نرمکه دنناو میاره دارد. در آموزشی های ایراب ايی اشداده
 بود.

 

تواند انجام ی از اقدامات که میفهرست: منوهای برنامه، زمانی که با موس کلیک کنید، 2شکل 

 شود.شود نمایش داده می

 
 چیست؟ GISو یا برنامه افزار نرم

 ووزی اسووت را شوون ه چووه چ GISيووک میوواو از اينکووه يووک برنامووه کوواربردی  ۲در شووکل 
ک رابووس های بووا يووبووه جووور معموووو برنامووه GISهای کوواربردی توان وود بن ن وود. برنامووهمی

تواننوود بووا اسووعفاده از موووس و صووفحه کل وود بووا مهووارف درسووت کوواربرگراب کی هاووعند کووه می
ابووزار منوهووای ماننوود  بايوول، اديووت و ب ووره( در برنامووه در قاوومت بوواالی پنجووره نرم شوووند.

از  بهرسووت کن وود، يووکانی بووا موووس روی آن منوهووا کل ووک میزموو دهوودقوورار میدسووعرس 
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بگوي وود ابووزار کننوود کووه بوه نرمهای مه وا میدهوود. ايون اقووداماف واسووطهها را نشووان میگزينوه
 GISبرناموه توان ود بوا اسوعفاده از منوهوا بوه خواه د انجام ده ود. بورای میواو میچه کاری می 

 يش اضابه کند. به خروای نما بگوي د يک اليه اديد
. کنودیم فوراهم را برناموه یعملگرهوا بوه عیسور یدسترسو معموول طور به ابزارها:  3 شکل

نگهداریوود تووا در ارتبوواو بووا نووو  کووار آن  نمادهووا  روی را هوور کوودام از خووود موووس دکمووه

 اطالعات الزم را کسب کنید.
 

به جور معموو درست  (ودش خابانعتواند نگاره که با موس می هايی از يک سریديف ر ابزارها

در زير منوها قرار دارد و راه سريععری برای اسعفاده از اقداماتی است که ممکن است به دبعاف 

  مورد ن از باشد.

های باشوود. اليووهمی های نقشووهالیووهنمووايش  GISابزارهووای يووک عملگوور مشووعرک نرم

ر يوک بانوک اجغعواتی هوا درکوردر روی دياوک و يوا بوه عنووان هوا بونقشه، يا بر پايوه بايل

هنده يوک پديوده در دن وای واقعوی دبوه جوور معمووو هور اليوه نقشوه نشوان شووند.ذخ ره می

شووت. باشود، بوه عنوووان میواو يووک اليوه اوواده، اجغعواتی دربوواره شونکه خ ابووان خواهود دامی

پنجووره نمووايش يووا  اليووه درنمايووهکن وود بوواز می GISابووزار هنگووامی کووه يووک اليووه را در نرم

اضووابه نماي وود،  نمايووه نقشووهکووه شووما بوو ش از يووک اليووه بووه  گووردد. زمووانیظوواهر می ۱نقشووه

يووک  4گ وورد. شووکل های ديگوور قوورار مید در بوواالترين قاوومت و بوورروی اليووههای اديوواليووه

گوذارد. يوک کوارکرد آن اضوابه گرديوده اسوت بوه نموايش میرا که چندين اليه به  نمايه نقشه

نمووايی نزديووک ، دور و باشوود کووه امکووان بزرگايوون می هنمايووه نقشوومهووا در نمايووه نقشووه يووا 

 کند. ت بر روی نقشه برای شما براها میحرک

                                                           
1 - Map View 
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 شود.های که به آن اضافه میافزار با الیه: نمایه نقشه نرم 4 شکل

 
توانند بعد از اينکه یم GISابزار های نمايش داده شده در نرمهای کابذی، نقشهبرخغه نقشه

های معفاوتی ظاهر لرا به منظور اينکه در رنگ و سمنهای نقشه   ر کنند. نماد اليهول د شدند تیت
 توان د تی  ر ده د.شوند می

ه ا به جور کامل دی  ر ( را در نظر بگ ريا و سمنل آن را تd 4به عنوان میاو اگر ما نقشه شکل 
داده شده است.  نمايش 5کل مانند آنچه در ش دن آن را تی  ر ده ا.چگونگی به نظر رس  توان امی

ابزارهای کند، و نرمکن ا بازی میها را تفا ر مینقش مهمی در اينکه ما چگونه نقشهنماد يا سمنل 
GIS ر خوب عمل را تی  ر ده د با ا هااينکه شما به سرعت و آسانی سمنل در ااازه دادن به

 کنند.می
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کند. نمایش اطالعات ییر نمادها را به آسانی فراهم میاجازه تغ GISافزار : نرم 5 شکل         

 هاراه

نقشه  نمایواود راهنمای نقشه است. راه  GISابزارهای های مشعرک نرمديگر از ويژگی یيک
خغه برگذارد. بارگذاری شده است در اخع ار می GISهای که در برنامه ی از تمام اليهبهرسع

امکان اصغ ،  GISابزاز ها در يک نرماليه بهرستنقشه يا راهنمای يک نقشه کابذی، راهنمای 
مايش اليه با کل ک نمايد. تی  ر ترت ب نها را براها میبندی اليهسازی، پنهان کردن، و گروهمرتب

به موقع ت  کردن بر روی آن در راهنمای نقشه و نگه داشعن دکمه موس و سپس کش دن آن اليه
 GISابزار م، محدوده راهنمای نقشه در سمت چپ پنجره نر 6کل ل انجام است. در شاديد  قاب

اين  تواند تنظ ا گردد. درهای میی  ر ترت ب اليه، روش نمايش اليهنمايش داده شده است. با ت
 شوند.ها نشان داده میها باشد بر روی اادهدر زير راه ها به اای اينکهمورد به عنوان میاو رودخانه
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 زیر الیه جاده  الیه رودخانهرییتغ از قبل )الف (     ی باال در هاروخانه هاهیال بیترت رییتغ از بعد )ب(  

  قرار دارد                                      .است گرفته رارق جاده هیال    

 کندزه تنظیم ترسیم الیه را فراهم میها روشی که اجا: تغییر ترتیب نمایش الیه6شکل 
 

 خود تهیه کنید تربرای کامپیو GISافزار یک نرم

های پ چ ده دارند و برای باشد. بعضی از آنها ويژگیدر دسعرس میGIS ابزارهای معنوعی ازنرم
توان د رايگان می GISابزار خت شود. در بعضی موارد ها يک نرمبايد پردا دالر ها هزارهر ناخه ده
 بدست آوريد.

سوالی است که به را اسعفاده کن د  GISهای ابزاراينکه کدام يک از نرمری در مورد گ تصم ا
کوانعوم ابزار دارد. برای اين آموزش ما از نرم م زان اسعطاعت مالی و عغيق شخصی شما ارتناط

GIS ت کرديد، بايد يک کپی از اسعفاده خواه ا کرد. اگر اين آموزش را به صورف چاپ شده درياب
دسعرسی داريد برای دريابت يک  اگر به اينعرنت دريابت نماي د، در ب ر اين صورف ابزار را ن زنرم

 مرااعه کن د. مربوجهبه سايت  کپی رايگان از آن

 GIS 1های  هداد

ازه ده د در مورد وجام دهد، ااوتواند انیوچه م GISابزار چ ات و نرم GISدان ا اکنون که می

اسووت. برآوری شووده  بدون ۲اطالعاتکلمه ديگر برای  ديعاصووحنت کن ا. داده يا  GISهای داده

 آن را ن ز دارد. اننه ایراب ايی يا مکان معموالًکن ا فاده میواسع GISغعاتی که ما در يک واج
دوو برای ثنت شووو د. او يک اهای بهداشوووعی بود ب نديبه میاو باال که درباره کارمند مراقنت

 ها شن ه اين ايجاد کرد: ماریب

                                                           
1 - GIS Data 2 - Information 

http://qgis.org/
http://qgis.org/
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  داده و مکان سکونت بیماران 1: مثال از جدول 2جدول 

 تاريخ نوع ب ماری عرض ایراب ايی جوو ایراب ايی

 13/12/2008 اوريون 31.909519- 26.870436

            

 نب مارا 1های مکانی یا جغرافیاییدادههای جوو و عرض ایراب ايی سعون ۲در ادوو     

را جغرافیایی های غیرمکانی یا غیردادههای ب ماری و تاريخ، کند. سعونرا نگهداری می

های  داده دهد اجغعافمی که ااازهاين است  GISهای معمولی کند. يکی از ويژگینگهداری می
تواند یم GISهای ایراب ايی( همراه و معصل کن د.در واقع برنامه ها  دادهب رایراب ايی( را با مکان

های کابذی چ زی که نقشه .اجغعاف زيادی که همراه و مرتنس با مکان هاعند در خود ذخ ره کند
تواند سن و انس اشخاص های بهداشعی ما مین اعند. برای میاو کارمند مراقنتدر آن خ لی خوب 

های ی  ر ظاهر نقشهراه آسانی برای ت GISابزار ند. بنابراين با يک نرمادوو خود ذخ ره کدرب مار را 
 ايا داريا.ها تول د کردهاو اجغعاف ب رایراب ايی به مکانکه بر پايه اتص

های دادهها، کنند. يک نمونه از اين دادهر میبا با اری از انواع مخعلف داده کا GISهای س اعا

ذخ ره  در داخل حابظه رايانه  X,Yباشد که به عنوان يک سری افت از مخعصاف می ۲ برداری

 شود. می
نواع مخعلفی ا ۷شود. شکل ده میاجغعاف برداری برای نشان دادن نقاط، خطوط و سطو  اسعفا

دهد. در ادامه اين آموزش قابل مشاهده است را نشان می GISابزار های برداری که در نرماز داده
 های برداری را در ازئ اف ب شعری مورد بررسی قرار خواه ا داد. ما داده

 

                                                           
1 - Spatial/Geographic Data 2 - Vector Data 
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ها( و سطوح و)مثل شهرها( خطوو)مانند رودخانههای برداری برای نمایش نقا: از داده7 شکل

 ( استفاده شده است)مانند مرزهای داخلی

 
های زيادی واود دارد شوند. ماهوارهای از مقادير ذخ ره میبه صورف شنکه 1اجغعاف رسعری

 GISتواند در های رسعری که میمخعلفی از دادهاز آن انواع  تصويربرداریکه با چرخش دور زم ن و 
های رسعری و برداری اين است های مها ب ن دادهند . يکی از تفاوفکنمی تول د قابل مشاهده باشد

ها ن در بلوکنمايی کن د، تصوير شروع به ظاهر شد ش از حد در يک تصوير رسعری بزرگکه اگر ب
های ها، سلوون ند( در واقع اين قطعاف يا بلوکرا ب 8لو قطعاتی معمايز از ها خواهد کرد.  شک

های رسعری های بعدی به دادهسازند. در آموزشباشد که تصوير رسعر را میشنکه داده می یمجزا
 با ازئ اف ب شعر نگاه خواه ا کرد.

                                                           
1 - Raster 
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 های رسعری ابلب تصاوير گربعه شده داده  (الف
را  شرق ک پ هاعند در اينجا ارتفاعاف بوس له ماهواره

 توان ا بن ن ا می

نمايی شده و کنون بزرگهمان اليه رسعری اما ا (ب
            تواند ديده شود.        ها درآن میشنکه پ کال

ی شبکه داده که مجزا های و یا المان 1هایتوانیم پیکسلنمایی در تصویر می: با بزرگ 8 شکل

 سازد ببینیمتصویر رستر را می

گرفتیم؟ چه یاد  

 ااازه بده د نکاف مها اين منح  را خغصه کن ا.

 GIS های ایراب ايی ابزار و دادهابزار و نرمای شامل سختيک س اعا رايانه
 است.

 ابزار های نرميکی از مهمعرين بخشGIS  های داده اين است که ااازه مشاهده
 دهد.میایراب ايی را 

 ابزار يک نرمGIS ًباشد.هنما میرا ومنو، ابزارها، نمايه نقشه  شامل نوار معموال 

 ابزار های ایراب ايی هاعند که در نرمهای برداری و رسعری دادهدادهGIS 
 .شوداسعفاده می

 اشعه باشند.های ب رایراب ايی را همراه دتوانند دادههای ایراب ايی میداده 

 
  اکنون شما سعی کنید! 

 امعحان کن د:رد با ها آموزان خود يده واود دادر اينجا چند نظر و ا

                                                           
 1 -Pixels 
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 :ار مفاه ا  همانند اين آموزش به صورف خغصه و جغرافیاGIS آموزان خود را برای ها

های به اای نقشه GISآنها بخواه د در مورد سه دل ل که اسعفاده از توض ح ده د. از 
 تواند آسانعر باشد ب نديشند.کابذی می

 

 :آموختیممواردی که ما 
 ها را تول د کن د.ک نوع داده انواع مخعلفی از نقشهدهد از يااازه می GISارهای ابزرمن -

- GIS ارتناط  های مورد نظر و چگونگیها برای تجاا است و در مورد دادهيک ابزار م
 .(ها میل ش وع ب ماری  تواند نشان دهدر بضا نکاتی را میآنها به يکديگر د

 GIS باشد.یمارد و بررسی آنها ن ز زمان بر دانی دهای کابذی ن از به عمل اف م نقشه -
رد نظر مکان مو تواند در خود ذخ ره کند و پ دا کردن محل ياها را میحجا زيادی از نقشه

 پذير است.به آسانی و به سرعت امکان

 

 :ها ب نديش دارههای رسعری ماهوهتوان د در مورد چگونه مف د بودن دادآيا می   جغرافیا. 

 هادهايی که ما داريا :پ شن

 ها ياهتواند در نشان دادن محدودهای رسعری میدر زمان وقوع حوادث جن عی، داده -
ای تصوير ماهواره به عنوان میاو يک اند مف د واقع شوند.مناجقی که تحت تاث ر قرار گربعه

ايی را و ااه تواند موثر واقع شودهنگام وقوع س ل گربعه شده است میکه به تازگی و در
 که مردم ن ازمند نجاف و امداد هاعند نمايش دهد.

دهند، مانند زيات اقداماف زيان بخشی انجام میگاهی اوقاف مردم نانت به مح س -
شود. اسعفاده از گ اهان می سازی مواد ش م ايی خطرناک که باع  مرگ اانواران ورها
 اند کمک کند.تواره در هشدار اين ماائل به ما میهای رسعری ماهوداده

رسمی ب ر هايی از شهر که مردم به صورفتوانند برای بررسی ااهری میريزان شبرنامه -
ها های رسعری ماهوارهها از دادهختريزی زيرسان ساکن هاعند و همچن ن در برنامهدر آ

 اسعفاده کنند.

 
 :موارد قابل توجه

شود با اديا میداين آموزش پوشش  ی که دراگر به رايانه دسعرسی نداريد، تعدادی از موضوعات
سعفاده از  سغيد که همان تکن کا سعفاهای اليهيک اورهد و ا کند تول د ده میبندی اجغعاف را ا

 نمود.
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 منابع ب شعر برای مطالعه

 
ها:کتاب  

BoOK   : Desktop GIS: Mapping the Planet with Open Source Tools. Author: 

Gary Sherman. ISBN:9781934356067 [? ] 

 
ها:وب سایت  

Website: http://www.gisdevelopment.net/tutorials/tuman006.htm 

 
 ابزار دارد.نرم با ازئ اف مفصل برای کار با اجغعاف GISکوانعوم همچن ن راهنمای کاربران 

 چیست؟گام بعدی 

را  GISنامه آيد قصوود داريا برای اينکه چگونگی اسووعفاده از يک بربخش دو که در پی می در
 نشان ده ا به ازئ اف ب شعری بپردازيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gisdevelopment.net/tutorials/tuman006.htm


 

 

 

 های برداریداده. 2
 

 .شوداستفاده می GISهای داده برداری که در :  شناخت مدلاهداف       

، 4نقطه( ،، ورتکس)راس3، پلیگون)سطح(2، خط1کلمات کلیدی: بردار ، نقطه       

  9، منابع داده 8، سمبل گذاری7، کیفیت داده 6، مقیاس5هندسه

 

 مرور کلی:

يک  باشد.می GISنمايش عوارض اهان واقعی در مح س نوعی داده برای  های برداریداده

ر باالی ر کن د بتصو شود.توان د بن ن د میانداز میچ زی که در روی يک چشا عارضه شامل هر
ها و ب ره را ها، درخعان، رودخانهها، اادهيد. با نگاه کردن به پاي ن، خانهايک تپه يا بلندی اياعاده

نمايش ده ا  GISها را وقعی در يک برنامه هر کدام از اين پديده .را بن ن د( ۹توان د ب ن د شکل می

شامل معن و يا اجغعاف های یژگیخصوصیات یا و ويک عارضه خواهد بود. عوارض برداری 

 کند. عددی دارند که عوارض را توص ف می

 
ها و درختان را ها ، خانهانداز عوارض عمده شامل راه: با نگاه از باالی یک چشم9 شکل

 توانید ببینید.می
 

                                                           
1 - Vector 
2 - Line 
3 - Polygon 
4 - Vertex 

5 - Geometry 
6 - Scale 
7 - Data Quality 
8 - Symbolizing 
9 - Data Sources 
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يش داده نماآن  هندسههر عارضه برداری شکل و برم خاص خود را دارد که با اسعفاده از  

فاده از ود. هر ورتکس با اسعشمعصل به ها ساخعه می ورتکساز يک يا چند د. هندسه شومی

کند. ی ایراب ايی( توص ف م يک موقع ت يا مکان را در بضای  اخع اری( ZوX,Y هایمحور
چون آنها از  .اشاره دارند2.5D هاعند ابلب به را دارا  Zهای با يک محور هايی که ورتکسهندسه

هند و دکس توض ح میا عمق را برای هر ورترتفاع و عمق تنها يک پارامعر يا ارتفاع يپارامعرهای ا
 شامل هر دو پارامعر ن اعند.

 اینقطهيک عارضه ها شامل يک ورتکس است، اشاره به هنگامی که هندسه يک عارضه تن
ب شعر از  آنجايی که شکل يا هندسه عارضه شامل دو ورتکس يا .را بن ن د(10a   شکل  باشدمی 

 شودتشک ل می 1پیوستهخطی آن است و ورتکس ابعدايی و انعهايی برابر ن ات يک عارضه 

دهند، ر شکل يا هندسه عارضه را نشان میدر وضع عی که چهار ورتکس يا ب شع .را بن ن د(10b شکل 

 شکل  شودتشک ل می سطح بستهيا  پلیگونو ورتکس ابعدايی و انعهايی آن برابر است، عارضه 

10c)را بن ن د. 
 

 
(c) يک سطح مانند يک خس

های به ها پ وسعه شامل ورتکس
باشد که ورتکس ای میپ وسعه

ابعدايی و انعهايی آن هم شه در يک 
 نقطه قرار دارد.

(b)     يک خس پ وسعه شامل
های به ها پ وسعه است. ورتکس

هر ورتکس يک افت مخعصاف 
x,y  وz  ی هاداده  اخع اری(  دارد

توص ف  توص فی عارضه خس را
 کند.یم

(a)    يک نقطه بوس له يک افت
  اخع اری( zو مقدار   x,yمخعصاف
های شود دادهداده میتوض ح 

ای آن نقطه را توص فی نقطه
مانند  يک درخت کند. میص ف تو
 .ت رهای چراغ برق يا

 

 ، خط و سطح: هندسه  عوارض برداری نقطه10 شکل
 

                                                           
1 - Polyline 
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قادر باش د تفاوف انواع  که الوتر نشان داديا، بايد اکنوناندازی وير چشابا نگاهی به تص
 .(۱۱گذارد بن ن د شکل آنها را به نمايش می GIS عوارض را به روشی که برنامه 

 

 ایعوارض نقطه

يون ان ا، اکن ا اولو ن چ وزی کوه ن واز داريوا بودای صوحنت مویوقعی درباره عوارض نقطوه
ابلوب  ونظوری  موضووعتوضو ح داديوا يوک  GISعنووان نقطوه در  است، آنچه را که موا بوه

يوک نقشوه   ا. اگورباشد. ااازه ده د به عنوان میواو بوه شوهرها نگواه کنوواباعه به مق اس می
 بايجوا دهود(، عقول و منطوق کوه منطقوه بزرگوی را پوشوش میکوچک مق اس داشوعه باشو د 

کوه در چنانده شوود. بهرحواو همکند کوه شوهر بوا اسوعفاده از يوک عارضوه نقطوه نشوان دامی
ش دادن رويوود، درک نمووايد، و بووه سوووی مق وواس بزرگعوور پوو ش میکن وونمووايی مینقشووه بزرگ

 کن د.سطحی يا پل گونی را ب شعر حس می شهر به عنوان يک عارضه
دور  ز عارضوهاسعفاده از نقاط برای نمايش عووارض ابلوب اوقواف بوه مق واس  توا چوه حود ا

معوری ای بوه ناونت عووارض سوطحی زموان و کوار کاد عووارض نقطوههاع د(، سوهولت  ايجو
طح سوگوون يوا تواننود بوه صوورف پل های میول ت رهوای تلفون نمیضه  چ زگ رد( و نوع عارمی

 ذخ ره شوند( باعگی دارد.
 

 
وان ها)سبز( به عنها )آبی( و جاده: رودخانه GISانداز در : نحوه نمایش عوارض چشم11 شکل

 ها )سفید( به عنوان سطوح یا پلیگونعنوان نقاو و خانهختان )قرمز( به عوارض خطی، در
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 zو x,yای دارای مقووادير نشووان داديووا يووک عارضووه نقطووه ۲تصووويرهمچنووان کووه در  

موورد اسوعفاده باوعگی  1مختصواتمرجوع  سیسوتمبوه  X,Yباشود. مقوادير  اخع اری( می

اف بوه تفضو ل سوخن خوواه ا های مخعصوت. در اداموه آمووزش در موورد س اوعاخواهد داشو
مخعصوواف  مراووع گفووت. در حوواو حاضوور ااووازه بده وود بووه صووورف خغصووه بگوووي ا س اووعا

(CRS)  .يووک روش توضوو ح موقع ووت دق ووق يووک مکووان خوواص بوور روی سووطح زموو ن اسووت

باشوود. های مخعصوواف میترين س اووعايکووی از عمووومی طووول و عوورض جغرافیووایی

از  انوووب و خطوووط عوورض ایراب ووايی خطوووط جوووو ایراب ووايی از قطووب شووماو بووه قطووب
توان ود بوه صوورف دق وق بوا دادن جووو و عورض ایراب وايی شرق به بورب امعوداد دارنود. می

خود توضو ح ده ود در کجوای سوطح زمو ن هاوع د. اگور بوه صوورف تقرينوی بورای عوارضوی 
 وود و سووپس آنهووا را روی نقشووه گ ری انجووام دهيووا ت رهووای تلفوون انوودازه میوول يووک درخووت

ايود. از آنجوا کوه زمو ن صواه ن اوت، ابلوب رضه نقطوه ايجواد کردهذاری کن د يک عاگعغمت
ای از نظوور توضوو ح اينکووه در چووه ارتفوواعی از بووه عارضووه نقطووه Zاوقوواف اضووابه کووردن مقوودار 
 سطح دريا هاع د مف د است. 

 
 عوارض خطوو پیوسته 

یووک عارضووه خطووی ای تنهووا يووک ورتکووس دارد، درحووالعی کووه يووک عارضووه نقطووه

ده نشووان دا ۳همچنانکووه در تصوووير  پیوسووته دو یووا تعووداد بیشووتری ورتکووس دارد.

وقعووی دو  باشوود.هووا میماوو ر پ وسووعه ترسوو می در جوووو ورتکسشووده اسووت. عارضووه خطووی 
ه هوا بوشوود. زموانی کوه بو ش از دو ورتکوس س به ها معصول هاوعند، خوس ايجواد میورتک

 ند.دهرا می خط پیوستهاتصاو پ دا کنند آنها تشک ل 

ها، هوا، رودخانوهبورای نموايش هندسوه عووارض خطوی نظ ور راه خوط پیوسوتهاز عارضه 

هوا شوود. بعضوی وقتو ب وره اسوعفاده میخطوط منحنی م وزان، ماو ر پ واده رو، ماو ر پورواز 
بوه عنووان  ،ای درخصووص شوکل هندسوی آنهوا هنگوام اتصواو بوه يکودگر داريواقوان ن ويوژه

هوا( بووه يکوديگر اتصواو پ وودا کننود امووا سووت  در پرتگاهمیواو خطووط منحنووی م وزان ممکون ا
ننايد هرگز از عرض يکديگر عنور کننود. بوه همو ن صوورف خطووجی کوه بورای ذخ وره شونکه 

گر معصووول باشوووند. در تعووودادی از ديکوووهوووا بوووه يشوووود بايووود در تقاجعهوووا اسوووعفاده میراه
هوا(   بورای میواو راه حاوب نووع عارضوهتوان ود ايون قواعود خواص را برمی GISهای ابزارنرم

                                                           
1 - Coordinate Reference System 

(CRS) 
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طووط هم شوه از ايون قواعود پ ووروی مطمونن خواهود بوود ايون خ GISابوزارتنظو ا کن ود و نرم
 کنند.می

از هووا  هووای آن ن ووز باصووله زيووادیباشوود و ورتکس ءدارای انحنووا خووس پ وسووعهاگوور يووک 

دار يوا دندانوه دارزاویوهداشعه باشند، ممکون اسوت بور حاوب مق واس موورد ديود بوه صوورف 

 را بن ن د(. ۱۲  شکل  هر شودظا
هووا دهخواه وود از ايوون دابووه هموو ن دل وول مهووا اسووت براسوواس مق وواس مووورد نظوور کووه می

 ،دباشونوتواه ککوه بوه قودر کوابی دارای بواصول  يیهوابوا ورتکس پ وسوعه خطوطاسعفاده کن د 
 رسا شود.

هووای آن را توضوو ح مشخصوواف و ويژگی خووس پ وسووعهيووک  1هووای توصوویفیداده

توانوود در مووورد عارضووه خطووی راه يووا اوواده میهووای توصوو فی دادهبووه عنوووان نمونووه دهوود. می
اينکووه سووطح آن شوونی يووا آسووفالعه اسووت، تعووداد ماوو رهای آن و يووک جربووه بووودن خ ابووان 

ا رنوگ و گذاری عووارض خطوی بواز ايون اجغعواف بورای سومنل GISتوض حاتی ارائوه دهود. 
 کند.نوع خس مناسب اسعفاده می

 

 
 توانند در دید شما به صورت نرممی 1:2000سمت چپ در مقیاس خطوط پیوسته در  : 12شکل 

ت( برسد خطوط سمت راس1:500رگتر )زنمایی به مقیاس بو منحنی ظاهر شوند. هنگامی بزرگ

 رسند.دار به نظر میبه صورت خیلی زاویه

 

 مسطحاتیعوارض سطوح بسته یا 

سوودها، ازايوور، مرزهووای چووه دريامیوول  ایهای بسووتهمحوودودهعوووارض سووطحی 

هووا يووا سووطو  باووعه از يووک سووری هاووعند. ماننوود عوووارض خطووی، پل گون کشوووری و ب ووره

                                                           
1 - Attribute Data 
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شووود. بهرحوواو از  وسووعه بووه هووا معصوول هاووعند ايجوواد میهووای کووه بووا يووک خووس پورتکس 
ايی هوای ابعودايی و انعهوکنود، ورتکس گوون يوک محودوده باوعه را توصو ف میآنجايی کوه پل

نوارف ديگور يوا بوه ع -دارنود هندسوه اشوتراکیها ابلوب ی باشد! پل گونآن هم شه بايد يک

 بورای GISابزارهوای باشود. تعودادی از نرمهوای هماوايه مشوعرک میمرزهای آنهوا بوا پل گون
دق ووق بوور هووا انطنوواق هاووعند، هووای هماووايه بووه صووورف اجم نوان از اينکووه مرزهووای پل گون

در ادامووه ايوون آموووزش  1توپولووو یدر بحوو  باشووند. ايوون موضوووع هووايی را دارا میقابل ت

هوای دادههوا ن وز هماننود نقواط و خطووط پ وسوعهد بررسوی قورار خواهود گربوت. پل گونمور

کنوود. بووه عنوووان میوواو غعوواف مشخصوواف پل گووون را توصوو ف میدارنوود. ايوون اجتوصوویفی 

 و ک ف ت آب دارا باشد. يک سد ممکن است اجغعاتی برای عمقدرياچه 

 

 هارداری در الیههای بداده

 گوواهی بووههووای بوورداری داده شوود، حوواو ااووازه بده وود نبووا توضوو حاتی کووه در مووورد داده
لوووب ب نووودازيا. اب GISهوووای بووورداری در محووو س چگوووونگی موووديريت و اسوووعفاده از داده

ر يووک اليووه، کننوود. عوووارض دبنودی میها گروهعوووارض بوورداری را در اليووه GISابزارهوای نرم
ه ای همگوی از نووع نقطوونقطوهانی دارند بوه عنووان میواو در يوک اليوه هندسوه و شوکل يکاو

های نوواع گونوهااشوند  بورای میواو بهماوان ن وز برخووردار میهوای توصو فی دادهو از  هاعند(
خوود  هوای دسعرسوی مدرسوهعنووان نمونوه اگور موقع وت تموام راهدرخت در اليه درخعان(. بوه 

موايش نک اليوه ارد دياوک، ذخ وره و تحوت عنووان يوبوا هوا در هو معمووالًرا ثنت کن د، آنها 
اليوه را بوا  دهود تموام عووارضاسوت چوون ااوازه می GISابوزار شوند.  اين مزيوت نرمداده می

 يک کل ک موس پنهان يا به نمايش بگذاريد.

 ویرایش اطالعات برداری

غ  شوود ااوازه ايجواد و اصونام وده می 2رقوومی کوردنی کوه برآينودجوی  GISبرنامه 

دهوود. در ادامووه آموووزش بووا دقووت ب شووعری بووه ايوون آموووزش ندسووی در يووک اليووه داده را میه
باشوود  بوورای میوواو خووواه ا پرداخووت،اگر يووک اليووه شووامل يووک سووری پل گووون يووا سووطو  

هوای اديود در آن اليوه خواهود داد. بوه تنهوا ااوازه ايجواد پل گون GISابوزار مزرعه، سود(، نرم
ک عارضوه تی  ور ايجواد کن ود، برناموه تنهوا در صوورتی کوه هم ن نحو اگر بخواه د در شکل يو

                                                           
1 - Topology 2 - Digitizing 
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دهود. بورای میواو در حوالعی کوه يوک خوس ل صح ح باشود ااوازه ايون کوار را میآن تی  ر شک
تنها يک ورتکوس دارد ااوازه ويورايش آن را نخواهود داد مناحو  مربووط بوه عووارض خطوی را 

خطووط بايود حوداقل دو ورتکوس  که در باال اشاره شد بخاجر ب اوريود کوه ب وان کورديا تموامی
 داشعه باشند.

بووه عنوووان  توان وودباشوود و میهووای بوورداری میايجوواد و ويوورايش داده GISيووک کووار مهووا 
 ن د. باشد ايجاد کنظر مینظر را برای مواردی که مدهای مورديک راه و روش مها داده

ز فاده اسووعيووک میوواو: شووما در حوواو پووايش م ووزان آلووودگی در يووک رودخانووه هاووع د. بووا ا
GIS هوا چنو ن  هوای زهکوش بوه رودخانوه را   بوه عنووان عارضوه نقطوه(،های آبتمام دهانه

هووای قرائووت عنوووان عارضووه خطووی(. در پايووان مکان بووه  خووود رودخانووه را هووا رقووومی کن وود
ای( عووغوه بوور نقطووهدرجوووو ماوو ر رودخانووه را رقووومی کن وود  بووه عنوووان اليووه   PHمقوودار

توان ود آنهوا را یهوای وکعوور زيوادی واوود دارد کوه ما ايجواد شوده، دادههای که توسس شمداده
ا ر ۱:50000 های نقشووههووای بوورداری شوو تو اسووعفاده کن وود. بوورای میوواو داده بدسووت آورده

  توان د از اداره نقشه برداری ته ه کن د.می
 

 مقیاس دادههای برداری1

ورد تواوه هوای بورداری بايود موکه در هنگوام کوار کوردن بوا داده GISيک منح  مها در 
جغعواف های مواوود يوا از اهوا يوا از روی نقشوهداده معمووالًقرار گ رد مق واس نقشوه اسوت. 

عفواوتی دارنود. هوای مها مق اسشوود. نقشوهاخوذ می  GPSثنت شده توسوس نقشوه بورداری و 
ه رقووومی وسوو لرد کن وود  بوا GISهووای بوورداری را از يووک نقشووه بووه محوو س بنووابراين اگوور داده

د ا خواهنورهای کابوذی(، داده هوای بورداری رقوومی هموان مق واس نقشوه اول وه کردن نقشوه
ف مق وواس نووی از انعخوواب ضووع توووان ديوود. ماووائل براوامی ۱۳ايوون توواث ر در شووکل  داشووت.

بوا  البتواظوت يوک ريزی بوه منظوور حفابه عنووان نمونوه در برناموه تواند بواود آيد.نقشه می
حوودوده ارج از مهووای مهمووی از تووغب خووبخش 13aهووای بوورداری در شووکل اسووعفاده از داده

ز اای بووا اسووعفاده عنووارف ديگوور تول وود يووک نقشووه منطقووه گ رنوود، بووهحفاجووت شووده قوورار می
 ری الوووگ تنهووا از بابووت حفووظ زمووان و ۱:۱000000آوری شووده در مق وواسهووای امووعداده

 .ازکار زياد ارزشمند خواهد بود
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  b)رگ ری  خطوط سنز( از يک نقشه بزهای برداداده

 (رقومی شده است۱:50،000مق اس 
  a)های برداری  خطوط قرمز( از نقشه کوچکداده 

 ( رقومی شده است.۱:۱،000،000مق اس 

 های متفاوتها با مقیاس: نقشه13شکل 

 
 1هاگذاری دادهسمبل

 مايوه نقشووهنشوه يوا بوه پنجوره نمايووه نق GISهای بوورداری را در برناموه هنگوامی کوه اليوه
يکووی از  های اصوولی ترسوو ا خواهنوود شوود.هووای تصووادبی و سوومنلاضووابه نمايوود آنهووا بووا رنگ

نظر های موووردتوان وود نقشووهايوون اسووت کووه بووه آسووانی میGIS بزرگعوورين مزايووای اسووعفاده از 
ب عارضوه انعخوا هوای معناسوب بوا نووعايون ااوازه را کوه رنگ GISخود را ايجاد کن د. برناموه 

های آب را هداری پهنوبوزار بگوي ود کوه اليوه بوراتوان ود بوه نرمخواهد داد   برای میواو میکن د 
د بوه شوعه باشو ای بنوام درخعوان دادهود(. بنوابراين اگور يوک اليوه نقطوهبه رنگ آبی نموايش 

عفاده هنگووام بارگووذاری اليووه اسوو گذاری آن دربوورای سوومنل GISاووای عغمووت دايووره کووه 
 د. شوکلنشوان ده  ت هور درخوت را بوا يوک تصووير کوچوک از درخوتتوان د موقع کند میمی
 .را بن ن د( ۱4

سو ده ها زنوده بوه نظور رگوردد نقشوهی يک مشخصوه قدرتمنود اسوت، باعو  میگذارسمنل
توصو فی( ايوون هوای دادهآسوانعر درک شوووند. در اداموه منحو   کوار بووا  GIS هوای در و داده

ک ربر کموی بوه کواهوای بورداربهوا و درک داده توانود درگذاری میموضوع که چگونوه سومنل
 تر صحنت خواهد شد.کند به صورف مفصل
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ض در الیه اینکه چگونه عوار توان برای تنظیم)مثل نمونه باال( می پنجره از یک  GISدر   )الف(

 نظر باید نمایش یابد استفاده کرد.مورد

 

 
بن ن ا که ج( بعد از تنظ ماف موردنظر به آسانی می

 نظربا نماد درخت نمايش يابعه است.نقاط مورد
( برای زمانی يک اليه  به جور نمونه اليه درخعان  ب(
يک سمنل کلی به آن   GISاوو بارگذاری شود بار

 خواهد داد  

 گذاری عوارض برداری را تنظیم کردتوان سمبل: چگونه می14 شکل
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 توانیم انجام دهیم؟چه می GISهای برداری در با داده 

در خ لووی از موووارد شوون ه  GISهووای بوورداری در برنامووه ترين سووطح اسووعفاده از دادهسوواده
کن وود. هنگووامی کووه شووما از نقشووه توپوووگرابی معمووولی میای اسووت کووه اسووعفاده همووان

سوواو  ۱00حوودوده سوو غب ها در داخوول مکوودام خانووه 'پرسوو د:می GISسووواالتی میوول ايوون از 

بهعرين مکوان بورای احوداث يوک ب مارسوعان بوه نحووی کوه دسعرسوی '؛ 'يک رودخانه هاعند

ان در يوک آمووزکودام دانش '؛ 'پوذير باشود کجاسوتبورای تعوداد زيوادی از موردم امکان آسان
سوازد. بوا کموک قودرف واقعوی خوود را ظواهر می  GISکننود؟حومه شهری خواص زنودگی می

باشوود. اب دادن بووه سووواالف از ايوون نوووع میابووزار مف وودی بوورای اووو GISداری هووای بووردهدا
بووه ايوون نوووع از سووواالف پاسووخ  معموووالً ی کووهبرآينووداسووت  ۱تحل وول مکووانی اشوواره مووا بووه

 دهد. در مناح  بعدی آموزش با ازئ اف ب شعر به نگاه خواه ا کرد.می

 های برداریموضوعات عمومی در ارتباو با داده

هوای بورداری بوا ب وان کورديا داده قونغًهای بورداری ماوائل و مشوکغتی دارد. دهکار با دا
نادرسووت و هووای بوورداری ننوود باعوو  بووروز ماووائلی شوووند. دادهتواهووای مخعلووف میمق اس

جووور صووح ح آوری ايوون داده بووه ب ردق ووق زمووانی کووه ابزارهووای اسووعفاده شووده بوورای امووع
بووراد بووه قوودر کووابی هووا اآوری دادهر هنگووام امووعد، همچنوو ن دابعووتنظوو ا نناشووند، اتفوواق می

آوری اجغعواف اموع برآينوددهود در دهنود، يوا زموان و بوداوه ااوازه نمیدقت بوه خورج نمی
ب ن ود اگور ايون می GISهوا را دربپردازيود،و ب وره. زموانی کوه داده به قودر کوابی بوه ازئ واف

باشوود. بووه عنوووان تشووخ م مید ابلووب قابول هوا ک ف ووت پوواي ن داشووعه باشوند، ايوون موووارداده
ابعوود کووه دو پل گووون يووا سووطح زمووانی اتفوواق میبوو ن  ۲های باوو ار کوچووکمیوواو محوودوده

را  ۱5های دو سووطح پل گووون بووه صووورف صووح ح روی هووا قوورار نگربعووه باشند. شووکل لنووه
در  دق قواًبن ن د( . زمانی کوه اتصواو دو عارضوه خطوی میول يوک اواده بوا يوک اواده ديگور 

  دو عارضووه از ابعد بووه اصووطغاتفوواق می ۳رد شوودگیعارضووه نناشوود خطووای محوول تقوواجع دو 
دهوود يووک عارضووه هنگووامی رم می 4نرسوو دگی عوووارض اند(. خطوواینقطووه تقوواجع رد شووده

معصول بوا عارضوه ديگور در اوايی کوه بايود بوه هوا  دق قواًخطی  برای میاو يوک رودخانوه( 
ايون نووع دهود. بوه واسوطه ان میدو خطوا را نشو ايون ۱6شوکل باشند اتصاو نداشوعه باشوند. 

در منحوو   هووا بووه صووورف دق ووق و صووح ح رقووومی شوووند.خطاهووا خ لووی مهووا اسووت داده

                                                           
1  - Spatial Analysis 

2  - Slivers 

3  - Overshoots 

4  - Undershoots 
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آيوود مووا تعوودادی از ايوون نوووع خطاهووا را در ازئ وواف ب شووعر مووورد توپولوووهی کووه در ادامووه می
 آزمون قرار خواه ا داد.

 

 
هووای خووود بووا هووای دو سووطح در مرززمووانی کووه ورتکس های خووالیمحوودوده: 15شووکل 

سومت چو ، در یوک مقیواس 15در شوکل  آینود.بوجوود مییکدیگر اتصوال نداشوته باشوند 

های ا نباشوید. در مقیواس بوزرگ ایون تکوهکوچک ممکن است قوادر بوه دیودن ایون خطاهو

 ریز بین دو سطح قابل تشخیص است تصویر سمت راست. 

 

 
وصول باشوند اموا کوامال زمانی که خطووو بایود بوه یکودیگر  (1نرسیدگی ): خطای 16 شکل

زمانی کوه پایوان یوک خوط بوا خوط دیگور بعود  (2خطای رد شدگی) به یکدیگر اتصال ندارد.

 از نقطه تقاطع باشد.
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 چه یاد گرفتیم؟ 

 اجازه بدهید نکات مهم این مبحث را خالصه کنیم:

  برای نمايش عوارض اهان واقعی درGIS  شود.از داده برداری اسعفاده می 

 داشوعه  يوا سوطح خوس ،ای از نووع نقطوهتواند شوکل يوا هندسوهری میهر عارضه بردا
 باشد.

  کند.دارد که آن را توص ف میهای توص فی دادههر عارضه برداری 

 شود.توض ح داده می ها هندسه عارضه با ورتکس 

 هندسه عارضوه نقطوه بقوس از يوک نقطوه بوا يوک افوت مخعصواف(X,Y)  مقودار و 
 ده است. اخع اری( ساخعه ش Zارتفاع 

  کوه تشوک ل يوک خوس دو یوا چنود ورتکوسهندسه يا هئومعری عوارض خطی از 

 دهند ساخعه شده است.پ وسعه را می

 يوک  تکوس کوه تشوک لهندسه يا هئوومعری سوطو  يوا پل گوون حوداقل از چهوار ور
ن هووای ابعوودا و انعهووای آدهنوود سوواخعه شووده اسووت. ورتکسمحوو س باووعه را می

 .هم شه در يک نقطه قرار دارد

  درGIS س، ی اسووعفاده باووعگی بووه مق وواانعخوواب نوووع هندسووه يووا هئووومعری بوورا
 خواه ا انجام بده ا داردسهولت و نوع کاری که می

 های ابلوب برناموهGIS  يووک  دريوا ترک ووب بو ش از يوک نوووع هندسوه ااووازه ادبوام
 دهند.اليه را نمی

  موه در برنا ن آنهوای رقوومی بورداری بوا ترسو ا کوردايجواد داده برآيندرقومی کردن
GIS  .است 

 ل ور اسوو وتوانوود مناحوو  ک ف عووی نظ وور رد شوودگی، نرسوو دگی رداری میهووای بووداده
 باش د. آگاهداشعه باشند که ن از است 

  در برنامهGIS فاده شوند.اسعتوانند برای آنال زهای مکانی ی میهای بردارداده 

 
 .شوديه میاراخغصه بصورف  ۱۷را در شکل  GISمفهوم داده برداری 

 
 
 
 



 

 

 های برداریداده. 2 39

 
 دهد.های برداری را نشان میبا داده GISهای : این نمودار چگونگی کار برنامه 17 شکل

 

 اکنون شما سعی کنید!

 امعحان کن د:يده واود دارد با ها آموزان خود در اينجا چند نظر و ا

 

 چووه در بووا اسووعفاده ازيووک شوو ت نقشووه توپوووگرابی از محوودوده محوول خووود  میوول آن
هووای از تواننوود میاوده اشووت( بن ن وود هووا آموووزان شووما مینشووان داده شوو ۱8شووکل 

 و مشخم کنند.انواع داده برداری روی نقشه شناسايی 

 هووای بوورداری در در مووورد اينکووه چگونووه بووا دادهGIS ه عوووارض واقعووی محوجوو
 ده د ب نديش د.مدرسه خود را ايجاد و نمايش می
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سایی طه و یک عارضه سطح یا پلیگون را در نقشه شناتوانید دو عارضه نق: آیا می 18 شکل

 کنید؟

سوپس  انوواع عووارض مواوود در اجوراه محوجوه مدرسوه خوود ايجواد و يک ادوو از
س يووا خوو، مووورد نحوووه نمووايش آنهووا بصووورف نقطووهدر  از همراهووان خووود درخواسووت کن وود

 تصم ا بگ رند. GIS پل گون در 
 

 عوارض دن ای واقعی بنوع هندسه مناس

 مدرسه  له پرچام 

 م دان بازی بوتناو 

 های ارتناجی اجراه مدرسهراه 

 خوری قرار دارندهای که ش رهای آبمکان 

 ب ره 

د و از :یک جدول مانند نمونه زیر ایجاد کنید. ستون نو  هندسه را خالی بگذاری 3جدول 

 .صمیم بگیرندهم آموزان خود بخواهید در مورد انتخاب نو  هندسه مناسب هر عارضه ت

 

 موارد قابل توجه:

ه هوا بوهوای بورداری توان ود بورای نشوان دادن دادهبه يک رايانوه دسعرسوی نداريود، می اگر
 د.اسعفاده کن  شه توپوگرابی و يک ش ت کابذ شفاهاز يک ش ت نق آموزان خود
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 گام بعدی چیست؟

ری خووواه ا تنگواه دق وقهوای توصوویفی دادهآيود بوه در بخوش بعودی کوه در ادامووه می

ه اسووعفاد تواننوود بوورای توصوو ف عوووارض بوورداریتووا بن نوو ا چگونووه ايوون اجغعوواف می داشووت

 شوند.

 منابع بیشتر برای مطالعه:

هوای بورداری هتری در موورد کوار بوا داداجغعواف مفصول  GISکوانعووم راهنمای کاربران  
 دارد. GISکوانعوم در 
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های الیوههوای توصویفی بوه درموورد اینکوه چگونوه داده بخشدر این  اهداف:

توانود موورد اسوتفاده هوا میشووند و موواردی کوه ایون دادهبرداری متصول می

 .شودداده میقرار گیرند توضیح 
 

هووای ، داده2، فیلوود اطالعوواتی1کلمووات کلیوودی: اطالعووات توصوویفی، پایگوواه داده
 3بل گذاریبرداری ، سم

 
 مرور کلی

اگر هر خوس در روی نقشوه دارای رنوگ، عورض، ضوخامت و برچاوب يکاوان باشود، پ ودا 
و اجغعواف محودودی قابول دريابوت کردن ماه وت و چ اوعی آن خ لوی سوخت خواهود بوود، 

 را بن ن د. ۱۹شکل  .باشدمی
 

 
کننود زنوده بوه نظور گون اسوتفاده هوای گونواها و رنگها وقتی از سمبل: نقشه19 شکل       
کننود. آیوا ارضوه نسوبت بوه عارضوه کنواری کموک میرسند و به شما در بیان تفاوت هر عمی
هوا و خطووو منحنوی میوزان اسوتفاده شوده در نقشوه ها، جادهتوانید اختالف بین رودخانوهمی

یون اخوتالف خیلوی سمت چ  را بیان کنید؟ اسوتفاده از نقشوه سومت راسوت بورای دیودن ا
 رسد. نظر می تر بهآسان

 

                                                           
1  - Database 2 - Data Field  

3 - Symbolizing 
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ص فی و هدر اين منح  به داد شههای تو های مف د و قابل تواه اينکه چگونه به ما در ايجاد نق

گاه خواه می ند ن مک کن ند ک ح  قنلی در مورد دادهتوان ه جور بهای برداری، ا کرد. در ب

ض ح داديا که  صرتو صیفیدادهمخع صف و يا  های تو سعشر  اليهبرای و ده فاهای برداری ا

 .(۲0شکل   شود. می
 

 

 

انیم توضوویح دهوویم. ایوون توووضووه خصوصوویات خووود را دارد کووه مووا می: هوور عار20 شووکل

سوتند کوه موا در موورد توانند قابل دیود باشوند، یوا خصوصویات و چیزهوایی هخصوصیات می

 دانیم.این عوارض می
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ها را توصوویف دارنوود کووه خانووههووای توصوویفی دادهها، عوووارض خانووه الیووه خانووه: 21 شووکل

هوای توصویفی داده فهرسوت(  بواال. جودول الیه)تصوویر (هوارنگ بام و دیگر ویژگی)کند می

دهد. وقتی یوک عارضوه در جودول بوه صوورت مشوخص شوده در محدوده نقشه را نشان می

 ه صورت یک سطح زرد ظاهر خواهد شد.است در نقشه آن عارضه ب

نوی نواف براوابوه خووبی هندسوه آنهوا، امکا دارنود کوههای توصو فی دادهعوارض  ،در حق قت
تووان ا میهوای توصو فی دادهگذارد. بورای میواو بوا اسوعفاده از مقوادير در اخع ار می GISرا در 

 ۲۲ل شوکاسوعفاده کنود   روشویعووارض از چوه رنوگ و  نموايشبورای  دسوعور دهو ا GISبه 
 را بن ن د(.

عووارض اشواره  ل گوذاریسومبهوای ترسو ا عووارض بوه هوا و روشتنظو ا رنگ برآيند

روی ۱ عوووارضگووذاری  برچسووباجغعوواف توصوو فی، هنگووام بووه هموو ن جريووق دارد. 

                                                           
1 - Labeling Features 
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امکووان انعخوواب داده توصوو فی بوورای  GISهای توانوود مف وود باشوود. ابلووب برنامووهن ووز مینقشووه 
 گذاری عوارض را دارند.برچاب

   

 
آنهووا را بووه  عوووارضهووای توصوویفی دادهتوووانیم براسوواس می GIS: در برنامووه 22 شووکل

اسواس هوایی داریوم کوه فقوط برترسیم کنویم. در سومت چو  موا پلیگونصورت گوناگونی 

بوالکن دارد یوا نوه  اسواس ایون کوه خانوهاند. در سمت راسوت برشده نمایش دادهرنگ بام 

 ایم.آنها را با کدهای رنگی نشان داده

 
نقشوه را  يوکاگر تا بوه حواو بورای پ ودا کوردن نوام يوک مکوان يوا يوک عارضوه خواص 

هوای توصو فی ان زيوادی ن واز دارد . داشوعن دادهدان ود ايون کوار زموااعجو کورده باشو د، می
شووود. يووک نمونووه از ااووعجوی جوی آسووان و سووريع يووک عارضووه خوواص میباعوو  ااووع

هووای توصوو فی در بن ن وود. نهايعووا داده ۲۳د در شووکل توان وورا می GIS درهووای توصوو فی داده

 تواند خ لی مف د واقع شوند. می 1های مکانیتحلیلانجام 

هووای توصوو فی دادهاجغعوواف مکووانی مواووود در هندسووه عوووارض را بووا  مکووانیتحلیوول 

دهود. تعوداد یمنگی ارتنواط آنهوا بوا يکوديگر را آنها ترک وب و ااوازه بررسوی عووارض و چگوو
ابعن ی يومونوه بوراوان نبوه عنوکوه زيادی از انواع آنال زهوای مکوانی قابول انجوام واوود دارد، 

توان وود اسووعفاده کن وود. می GISهای دارای بووام قرمووز در يووک محوودوده خوواص از تعووداد خانووه
هايی را کووه ممکوون توان وود گونووهمی  GISاگوور اليووه درخعووان را داشووعه باشوو د، بووا اسووعفاده از

 است در اثر گاعرش ساخت و ساز تحت تاث ر قرار بگ رند پ دا کن د. 
های آب در جووو ماو ر يوک رودخانوه ه شوده نمونوهذخ ورهوای توصو فی دادههمچن ن از 

کن ا. شوود اسوعفاده مویآلوودگی بوه اريوان رودخانوه وارد میهوايی کوه ی از مکانآگواهبرای 

                                                           
1 - Spatial Analysis 
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کوه در پوی خواهود آمود ايون موضووع را بوا ازئ واف  یاين امکاناف گاعرده هاوعند! در منواحی
 ب شعری مورد بررسی قرار خواه ا داد.

بوه تفضو ل بپوردازيا، ااوازه ده ود يوک نگواه سوريع بوه های توص فی دادهقنل از اينکه به 
ها هوا، مرزهوای مالک وت، اياوعگاهآن داشعه باشو ا. عووارض دن وای واقعوی چ زهوای میول راه

 کوه نووع آن را از هندسوه يوک  دارای 1هور عارضوهو ب وره هاوعند.  های برقن روگاهو 

 يووووف تعر ۲هووووادر موووودو بوووورداری داده سووووطحيووووا  خووووط، نقطووووهنظوووور 

ايوون موضوووع در  اسووتکنوود(  کووه عارضووه را توصوو ف میهووای توصوویفی دادهو کنوود( می

 نشان داده شده است. ۲4شکل 

 

آنهووا جسووتجو هووای توصوویفی دادهاسوواس توووانیم عوووارض را برمی GIS: در 23 شووکل

ببینیم کوه بوا د را مویهای کوه بوام سویاه دارنواینجا نتایج یک جستجو بورای خانوه . درکنیم

 .ای در جدول نمایش داده شده استرد در نقشه و با رنگ فیروزهرنگ ز

                                                           
1- Feature  2  -Vector Model of Data 
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 عوارض برداری در یک نگاه اجمالی: 24 شکل

 در جزئیاتهای توصیفی داده

شووود. هوور اوودوو ذخ ووره می جوودولهوور عارضووه بوورداری در يووک هووای توصوو فی داده

يوک  ن وزهمانند يک صفحه گاعرده است. در يک اودوو هور سوعون يوک ب لود و هور سوطر 
در  GISهوای توصو فی دادهای سواده از يوک اودوو شوود. نمونوهرکورد اجغعواتی نام وده می

ضووه تنهووا بووه يووک عارهووای توصوو فی دادههوور سووطر اوودوو  GISآمووده اسووت. در  4اوودوو 
ز تعوودادی ا درهووای توصوو فی دادهاجغعوواف مواووود در اوودوو  معموووالًکنوود. ارتنوواط پ وودا می
عوووارض  وهووای اجغعوواتی بوو ن رکورد GISشوووند. برنامووه  ووره میذخ دهانووواع پايگوواه دا

 وی نقشووهتوان وود بووا انعخوواب عوووارض ربنووابراين می ،کنووداتصوواو يووا ارتنوواط برقوورار می
ا در رض آنهووا ، يووا بووا انعخوواب رکوردهووا در اوودوو عووواررکوردهووای اجغعوواتی آنهووا در اوودوو

 روی نقشه پ دا کن د.
 

 شود.ها( و رکوردها)سطرها( میامل فیلدها)ستونشهای توصیفی داده: یک جدول  4جدول 

 رکورد : ساو ساخت۱ب لد : رنگ سقف۲ب لد : بالکن۳ب لد

 ۱رکورد ۱۹۹8 قرمز بله

 ۲رکورد ۲000 س اه خ ر

 ۳رکورد ۲00۱ اینقره بله

 
اريخ عدد يا ت، میل معن -شوووامل يک نوع خاص داده های توصووو فی دادههر ب لد در ادوو 

صم می شد. ت ص فی دادهگ ری در مورد اينکه چه ابا سهای تو ضه ا ود ن از به شعفاده برای هر عار
  ريزی دارد.تفکر و برنامه
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ساخت را به  ساو ها در ابعدای اين بح ، ما رنگ بام، واود يک بالکن ودر میاو مربوط به خانه
ک ساخعمان را از ي های ديگریچن ن به آسانی اننهايا. همعنوان اجغعاف موردنظر انعخاب کرده

 تواناع ا انعخاب کن ا مانند:می

 تعداد جنقاف 

 هاتعداد اتاق 

 تعداد ساکنان 

 )نوع ماکن خانه بازسازی شده، آپارتمانی، کلنه و ب ره 

 .سالی که خانه ساخعه شده است 

 مااحت هر جنقه و ب ره 

 فی هووای توصووداده خوووب درمووورد نوووع های باوو ار، چگونووه يووک انعخوواببووا واووود گزينووه
خواه ود کوه می بوه نووع کواری معمووالًايون انعخواب مورد ن از برای يک عارضه انجوام دهو ا. 

او سونموايش  ک نقشوه بورایاگور در پوی ايجواد يو شوود.ها انجام ده د محودود میبا اين داده
 ر ن وازنظدهاوع د اجغعواف سواو سواخت بورای عووارض موور ها با کودهای رنگویساخت خانه

د، بهعور اسوت ز نداريون هاع د که بعدا بوه اسوعفاده از ايون نووع نقشوه ن واخواهد بود. اگر مطمن
ينوه و عواف هزکه ايون اجغعواف را ذخ وره نکن ود. بوا تواوه بوه اينکوه ااوعجو و يوابعن اجغ

ر درسوعی اريود بکوآوری و ذخ وره اجغعواتی کوه بوه آنهوا ن واز ندزمان زيوادی ن واز دارد. اموع
هووای دولعووی هها، دوسووعان و يووا اداراری را از شوورکتهووای بووردخ لووی اوقوواف مووا داده. ن اووت

 پوذير ن اوتدرخواسوت کوردن اجغعواف خواص امکان معمووالًآوريا. در ايون موورد بدست می
 و مجنوريا با اجغعاف بدست آمده کار خود را انجام ده ا.

  1یکسان گذاریسمبل

فاده کنوود هووای اوودوو اجغعوواتی توصوو فی اسووعدهای بوودون اينکووه از دااگوور عارضووه
عنوووان توانوود ترسوو ا شووود. بووه تنهووا بووه يووک روش سوواده و معمووولی میگذاری شووود سوومنل

توووان رنووگ و عغمووت  دايووره، مربووع، سووعاره و ب وور( ای میمیوواو بوورای تمووام عوووارض نقطووه
هووای آن اسوواس يکووی از ويژگیتوان وود بگوي وود عوووارض را برنمی GISتنظوو ا کوورد. شووما بووه 

ترسوو ا کنوود. بووه منظووور انجووام آن، ن وواز بووه اسووعفاده از ی هووای توصوو فدادهدر اوودوو 

                                                           
1 -  Single Symbols 
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آيود بوا داريود. در بخشوی کوه در اداموه می ۳منحصور بفورد يوا ۲ريجیدتو، ۱هپ وسع گذاریسمنل

 شود. ب شعری اين موارد توض ح داده می ازئ اف
ده از يووک ا بووا اسووعفاگذاری هوور اليووه رااووازه تنظ موواف سوومنل معموووالً GISهوور برنامووه 

 .دهودیم ، الوف( نشوان داده شوده اسوت۲5ای نظ ور يوک نمونوه کوه در شوکل محاورهپنجره 
او بوا ه جوور میونعخواب کن ود. بوهوا و نووع سومنل را اتوان ود رنگمی ایدر اين پنجره محاوره

و  های خطوویيوه. بوورای التوان وود انعخواب کن ودای را میهای نشوانهای سوومنلهای نقطوهاليوه
نووگ رتوانوود نوووع خووس و اووود نوودارد، امووا بووه اووای آن میو ایسوونک نقطووه سووطحی گزينووه

ای رنجی بورسوه، خوس يکپارچوه نواهوای شونظ ر خس باصوله نوارنجی بورای ااده انعخاب کن د
بوورای  نشووان داده شووده اسووت(.   ب(۲5هووای برعووی و ب ووره   نظ وور آنچووه در شووکل ااده
 و رنگ داريد. های سطحی گزينه تنظ ماف سنک سطح توپراليه

 
اده بوورای های سووهنگووام تعريووف سوومنل ب(  

های معفوواوتی و سووطحی گزينووهعوووارض خطووی 
    واود دارد . 

ی عوووارض های سوواده بوورا الووف( وقعووی از سوومنل
هووای دهآنهووا بوودون اسووعفاده از دااسووعفاده شووود. 

ظوواهر  نمووایش توصوو فی بوورای کنعوورو چگووونگی

ای بوورای عوووارض نقطووه شوووند. ايوون پنجوورهمووی
  باشد.می

 

 های برداریگذاری برای الیه: تنظیم سمبل25 شکل

 گذاری تدریجی سمبل

ای از تی  ووراف عووددی نشووان امنووهبعضووی اوقوواف عوووارض بوورداری مقووادير را بووا يووک د
دهند. يک میاو خوب برای ايون موضووع خطووط منحنوی م وزان هاوعند. هور خوس منحنوی می

شوود.  و محعووی نام وده می 4ارتفوا يک مقودار  يوا ارزش اجغعواتی دارد کوه  معموالًم زان 

                                                           
1 - Continuous Symbols 

2  - Graduated Symbols 

3  - Unique Value Symbols 
4 - Height 
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کووه در  ۲۳در شووکل ، دهوودی اسووت کووه خووس منحنووی م ووزان نشووان میاجغعوواف آن ارتفوواع
به اند. اضوواخطوووط منحنووی بووا يووک رنووگ ترسوو ا شووده توور نشووان داديووا تمووامیمنحوو  پ ش

توانود کموک کنود. هوا میمنحنیبوه موا در تفاو ر مفهووم  کردن رنگ به خطوط منحنی م وزان
تووان ا منواجق پاوت يوا کوا ارتفواع را بوا يوک رنوگ، منواجق دارای ارتفواع میبه جوور میواو 

 معوسس را با رنگ ديگر و مناجق مرتفع را با رنگ سوم نشان ده ا.
 

 
کل قدار ار : از26 شوو قهم فا  خطوو منحنی میزان برای طب عات در ت فا ندی ارت گروه مجزا  3ب

تا  11ای ،بین متر به رنگ قهوه1120ا متر ت980ن توان اسووتفاده نمود. خطوو ارتفاعی بیمی

متر دارند به رنگ  ارغوانی ترسوویم  1500تا 1240متر به رنگ سووبز وخطوطی که بین 1240

 خواهند شد.
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 برای خطوو منحنی میزان تدریجیگذاری نقشه موردنظر بعد از تنظیم سمبل  27 شکل

ابووزار مجووزا در نرم هووای توصوو فیدادههووايی بووا مقووادير راسوواس گروههووا بتنظوو ا رنگ
در  ۲۷و۲6های در شووکل برآينوودايوون  شووود.گذاری توودريجی نام ووده میسوومنل GISکوانعوووم 

سوتفاده زمانی که بخواهیود اخوتالف بوین عووارض را بوا اباال نشان داده شده است. 

ت تودریجی نشوان در فواصول متفواوت بوه صوورهوای توصویفی دادهاز مقادیر 

 GISبرنامووه باشوود. ی بیشووترین اسووتفاده میتوودریجی داراگذاری دهیوود سوومبل

هوا يوا جنقواتی ساو ارتفواع( و بور اسواس تعوداد کغخواهد کورد  بوه جوور میوتحل ل ها را داده
 کند.می بندی را ايجادايد کغسکه تع  ن کرده

 

ها یا طبقاتی اطالعات را به تعداد کالسگذاری تغییرات تدریجی دامنه تغییرات : سمبل 5جدول 

 شود.با یک رنگ متفاوت نمایش داده می کند هر کالساید تفکیک میانتخاب کردهکه 
 مقادير اجغعاف توص فی کغس و رنگ

 ۱ ۱کغس 
 ۲ ۱کغس 
 ۳ ۱کغس 
 4 ۲کغس 
 5 ۲کغس 
 6 ۲کغس 
 ۷ ۳کغس 
 8 ۳کغس 
 ۹ ۳کغس 
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  1های پیوستهی یا رنگگذاری طیف رنگسمبل

در  توووان عوووارض رامیگذاری توودريجی سوومنل اسووعفاده از در بخووش قنوول ديووديا بووا

نگوی طیوف رنموود. بعضوی اوقواف ترسو ا عووارض بوا يوک  ها يا کغس مجزا ترسو اگروه
یواو ارتفواع از مقودار اجغعواف عوددی يوک عارضوه  بوه جوور م GISن ز مف د اسوت. برناموه 

 ده نووعهوت اسوعفاگ ری الوودگی در يوک رودخانوه( بورای تصوم امنحنی م زان يوا سوطو  آ
از  نحووه تعريوف يوک ج وف 6. اودوو گذاری کموک خواهود گربوترنگ مناسب برای سمنل

 دهد.را نشان میهای توص فی دادههای پ وسعه با اسعفاده از مقادير رنگ
 

گذاری طیف رنگی از یوک رنوگ شورو  )بوه عنووان مثوال در اینجوا نوارنجی : سمبل 6جدول 

 بوت کنود و طبقوات دیگور راای تیوره( اسوتفاده مینجوا قهووه( و یک رنگ پایان )در ایروشن

 کند.گ مالیم بین این دو رنگ ایجاد میتغییر رن

 
 

بوا  ينودبرآشوود. شوروع گذاری ج وف رنگوی چگونوه تعريوف میااازه بده ود بن نو ا سومنل
ره بووا اسووعفاده از يووک پنجوو  continuous colourها بووه اليووه layer propertiesتنظوو ا
 شود.نشان داده شده است آباز می ۲8کل میل آنچه در شمحاوره 

                                                           
1 - Continuous Colour Symbols 
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یلوود ارتفووا  بوورای فهووای توصوویفی داده. گذاری رنگووی پیوسووته: تنظوویم سوومبل 28 شووکل

و حووداقل تعریووف، هووا بوورای مقووادیر حووداکثر شووود. رنگمیاسووتفاده  تعریووف مقووادیر رنووگ

یوک شویب مالیوم رنگوی عوارض را بر اساس مقدار فیلد ارتفوا  آنهوا بوا  GISسپس برنامه 

 ترسیم خواهد کرد.

 

هوا، رنووگ عووارض باووعه بوه ايوون رنگ ۱حوداکیرو  حووداقلبعوود از تعريوف در ج وف رنگوی 

بورای  شوود.قورار دارد ترسو ا می حوداقل و حوداکثر 2کجوای دامنوهکه اجغعاف آن در 

معوور شووروع و بووه ۱000میوواو اگوور عارضووه منحنووی م ووزان داريوود بووا مقووادير ارتفوواع کووه از 
اسوت. اگور رنوگ تنظو ا  ۱400توا ۱000شوود، بنوابراين دامنوه مقودار آن از معر خوعا می۱400

شده برای حداقل مقودار نوارنجی و بورای حداکیرمقودار مواکزيما سو اه باشود، خطووط منحنوی 
بوه رنوگ سو اه ترسو ا خواهنود شود. بوه همو ن ترت وب  تقرينواًمعور ۱400با ارتفاع نزديک بوه 

معوور بووا رنووگ نزديووک بووه نووارنجی ترسوو ا خواهنوود ۱000 اًتقرينووخطوووط منحنووی بووا مقوودار 
 را بن ن د(. ۲۹شد شکل 

 

                                                           
1 - Minimum and Maximum 2 - Range 
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 یا طیفی گذاری رنگی پیوستهمنحنی میزان با استفاده از سمبل یک نقشه خطوو: 29 شکل

 
  1گذاری با مقادیر منحصر به فرد سمبل

ا يووا هرشووعه عوووارض عووددی ن اووعند، و بووه اووای آن ازهووای توصوو فی دادههووا بعضووی وقت
داد و يوک اصوطغ  بورای گروهوی از حوروه، اعو  ۲ایکوارکعر رشوعهمعن اسعفاده شوده اسوت. 

دی بنووای ابلووب بوورای کغسرشووعههووای توصوو فی دادهاز  های نوشووعاری اسووت.ديگوور سوومنل
تووان ا بگوويا بوه هور رشوعه يوا عودد، می GISشوود. بوه برناموه اش اء بر اساس نام اسعفاده می

 ه خودش را بدهد.رنگ و نماد مربوط ب
دراوه  ان، راههوای معفواوتی داشوعه باشود  بوه جوور میواو خ ابوتواند کغسها میعارضه راه

يووا  ابووزار بووا رنووگنمووايش نرم ، راه اصوولی و ب ووره( هوور کوودام از ايوون عوووارض در پنجووره۲
 ست.نمايش داده شده ا ۷شد. اين مورد در ادوو  های معفاوف رسا خواهندنماد

 
 
 

                                                           
1 - Unique Value 2 - String 
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ها( که هر عارضه نوان مثال راهدیر منحصر به فرد برای یک نو  عارضه )به ع: مقا 7جدول 

 تواند سمبل خاص خود را داشته باشد.می
 رنگ و سمنل کغس مقادير اجغعاف

  ما ر

  راه اصلی

۲راه دراه   

  خ ابان

 
سوواس اگذاری يووک اليووه بوور بوورای سوومنل بفوورد رگذاری منحصووسوومنل از GISدر برنامووه 

هوای دادهعفواوف مبوه جوور اامواو تموامی مقوادير  GISابوزار اسوعفاده کنو ا. نرم يکعواادير مق
ای و هووای رشووعهاز عنارف بهرسوتای را مووورد بررسووی قورار داده و يووک ب لوود رشوعهتوصو فی 

يون کند. سپس هور مقودار خواص بوا يوک رنوگ و سونک مشوخم گوردد. ايا عددی ته ه می
 است.  نشان داده شده ۳0موضوع در شکل 

 

 
 

 ها بر اساس نو  راهمنحصر به فرد برای الیه راهگذاری با مقادیر تعریف سمبل: 30 شکل

 

GIS  هوای توصو فی دادههنگام نمايش هور اليوه قنول از ترسو ا آن در صوفحه نموايش بوه
عارضووه نگوواه خواهوود کوورد. بوور اسوواس مقوودار يووا ارزش انعخوواب شووده در اوودوو اجغعوواف 
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و اگور عارضوه سوطحی باشود رسو ا خواهود شود  نوگ و سونک مناسوب تهوا بوا رتوصو فی، راه
ديوده  ۳۱رد( ايون موضووع در شوکل گ وط به سوطح تووپر موورد تواوه قورار میهای مربوروش

 شود. می
 

 
ر نو  برای ه گذاری شده با استفاده از مقادیر منحصر به فردها سمبلبرداری راه: الیه31 شکل

 راه

 باشید نها آگاهمواردی که باید نسبت به آ

ذاری اسووعفاده گو روش سوومنلهووای توصوو فی دادهگ ری در مووورد اينکووه از چووه صووم ات
کوانی مف جغعواآوری هور نووع ای است. قنول از اينکوه شوروع بوه اموعريزشود ن ازمند برنامه

گذاری ه سومنلن واز هاوت و چگونوهوای توصو فی دادهو بدان ود چوه کن د، بايد مطمنن باشو د 
قووب و زی ضووع ف باشوود برگشووت بووه عرياگوور در ابعوودای شووروع کووار برنامووه .خواهنوود شوود

ده از هووخوواجر داشووعه باشوو د کووه  آوری دوبوواره داده خ لووی مشووکل اسووت. همچنوو ن بووهامووع
ل و ايوون اسووت کووه ااووازه دهوود اجغعوواف مکووانی را تحل ووهووای توصوو فی دادهآوری امووع

ه تووغش کووه سووواالتی دارد بوو ده وود باووعگی د. اينکووه چگونووه ايوون را انجووام میتفاوو رکن
دهوود ن بصوری اسوت کوه بووه ابوراد ااوازه مویگذاری يووک زبواکن ود اوواب ده ود. سومنلمی
 ند.درک کن کن د اجغعاف شما را بن نند وهايی که اسعفاده میها و سمنلاساس رنگبر

 

 چه یاد گرفتیم؟

.اجازه بدهید نکات مهم این مبحث را خالصه کنیم  

  دارندتوص فی  هایدادهعوارض برداری 

 دهد.های عوارض را توض ح میويژگیهای توصیفی داده 

 شوند.در يک ادوو ذخ ره میهای توص فی داده 
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 شوند.ها در يک ادوو رکوردها نام ده میيا رديفها سطر 

 .در يک اليه برداری يک رکورد برابريک عارضه است 

 شوند.ادوو اجغعاتی ب لدها نام ده می در يک هاستون 

 دهد.عوارض، میل ارتفاع، رنگ سقف و ب ره نشان می هایویژگیها لد ب 

 ای )مووتن( و اطالعووات عووددی، رشووتهتواننوود محعوووی مقووادير ب لوودها می

 باشند تاریخ

 توانوود آن می گذارینحوووه سوومبلهوور عارضووه بوورای تعريووف هووای توصوو فی داده

 مورد اسعفاده قرار گ رد.

 کند.بندی میگروهمجزا های سکغرا در ها داده گذاری تدريجیسمنل 

 هوايی از يوک ج وف رنگوی رنگ یوا طیفوی هوای پیوسوتهگذاری رنگسمبل

 .کندهای توص فی آنها تع  ن میدادهبرای عوارض بر اساس 

  سواس های معفواوف در رنوگ بور اعووارض بوا سومنل منجصور بفورددر سمنل گذاری
 شوند.ه میشده، نمايش داد انعخاب ومقادير معفاوف سعون ادو

  اده گذاری آن اسووعفبرداری بوورای سوومنليووک اليووههووای توصوو فی دادهاگوور از

 .شودیمترس ا خواهد يکاان  نشود، آن اليه تنها با اسعفاده از يک سمنل

 
 اکنون شما سعی کنید!

 

 امتحان کنید: ایده وجود دارد با هم آموزان خوددر اینجا چند نظر و 

 
 رای نووعرديود اسوعفاده کن ود، يوک سوعون اديود بواز ادولی کوه در بحو  قنول ايجواد ک

عفاده ای هور عارضوه اسوبور اسواس تشوخ م خوود بور سمنلی که شوما و هوا آمووزان هموراه
گذاری را کووه را بن نود( تووغش کن ود نوووع سومنل 8  اوودوو بوه آن اضووابه کن ودخواهنود کوورد 

 برای انواع عوارض برداری ذيل اسعفاده خواه د کرد تشخ م ده د:

موايش ندر اجوراه مدرسوه شوما را  های برداشوت شودهنمونوه PHمقودار   نقاجی کوه -
 دهد.می

 دهد.ک شنکه راه را در يک شهر نشان میخطوجی که ي -

، آار و دهد که از اوپی با يک اجغع توص فی که نشان میهايهايی برای خانهپل گون -
 .ديگر مواد ساخعه شده است
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 گذاری که برای هر یک استفاده خواهد شد.نو  سمبل: تعریف انوا  عوارض و 8جدول 

 عوارض دن ای واقعی نوع هندسه نوع سمنل

 م له پرچا نقطه گذاری يکاانسمنل

های خود بخواه د تعداد از همکغسی
د حهای پ اده رو در آموزانی که از راهدانش

ربت و آمد به مدرسه   يک ساعت اهت
کنند را حااب کرده و سپس اسعفاده می

 ازنشان دادن م زان محنوب ت هر راه برای 
 اسعفاده شود گذاری تدريجیسمنل

 های پ اده رو اجراه مدرسهراه گونپل 

 نقطه گذاری يکاانسمنل
محل يا اايگاه ش رهای 

 آبخوری
های خود بخواه د وضع ت از همکغسی

 وه خود را ارزيابی های اجراه مدرسمحدوده
 ا و قاهای مجزا از ها تآن را به بخش

سپس بر اساس وضع ت هر بخش آنها را از 
گذاری سمنل بندی کنند ازدراه ۹تا ۱

اجغعاف وضع ت هر  بر اساس تدريجی
 بندی اسعفاده کن د.بخش برای کغس

 حصار يا ديوار خطوط پ وسعه

کغس درس را آموز در هر تعداد دانش
گذاری رنگی پ وسعه حااب کن د و از سمنل

ی منه رنگ از قرمز تا آببرای تعريف يک دا
  اسعفاده کن د.

 های کغساتاق پل گون

 

 نکات قابل توجه  

ه  ت نقشوشوذ شوفاه و يوک اگر رايانه در دسعرس نداريود، بوا اسوعفاده از يوک شو ت کابو
 ت کابووذ شووگذاری را تجربووه کن وود. بوورای میوواو توان وود انووواع معفوواوف سوومنلمی ۱:50000

ط منحنووی هووای رنگووی تمووام خطوووبووا اسووعفاده از ماهيکار داده و شووفاه را روی نقشووه قوور
موامی خطووط يوا نزديوک بوه آن اسوت بوا رنوگ قرموز و ت۹00م زان را کوه ارتفواع آنهوا زيور 

ن ود. آيوا بوا معور هاوعند بوه رنوگ سونز ترسو ا ک ۹00منحنی م زان را که مااوی يوا بواالی 
  د؟جراحی کن های ديگریتوان د سمنلفکر با اسعفاده از همان تکن ک میقدری ت
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 منابع بیشتر برای مطالعه

و سمنل های توص فی دادهباره کار با تری دراجغعاف مفصل GISکوانعوم راهنمای کاربران 
 دارد.  GISکوانعوم ابزار گذاری در نرم

 

 گام بعدی

هووا ادهآوری و اخووذ دتری بووه امووعآيوود يووک نگوواه دق ووقدر بخووش بعوودی کووه در ادامووه می
ايووا بووه وردهبووه دسووت آهووای توصوو فی دادههووای بوورداری و از داده کووه آنچووهخووواه ا کوورد. از 

 بريا. های اديد بهره میصورف عملی در ايجاد داده
 

 

 

 

 

 



 

 

 ها  . اخذ داده 4
 

هووای بوورداری و اطالعووات آموووزش چگووونگی ایجوواد و ویوورایش داده  اهووداف :

 توصیفی

 ، پایگاه داده 3، جدول 2ترلکن، 1آوری یا اخذ دادهکلمات کلیدی   ویرایش، جمع

 
 مرور کلی

هوا دو مفهووم اری ديوديا در ارتنواط بوا ايون دادههوای بورددر دو بح  قنلی با نگاه بوه داده

و  واووود دارد.  يووک عارضووه بوورداری شووکل اطالعووات توصوویفیو  هندسووهکل وودی بنووام 

ای هووويژگیهووای توصوویفی دادهدهوود، درصووورتی کووه مکووان و موقع ووت آن را توضوو ح می

 کند.اندازه، سن و ب ره( را توص ف می مانند  رنگ،
داريوا کوه هوای بورداری ايجواد و ويورايش داده برآينودتری بوه در اين بخوش نگواه دق وق

 شود.میهای توص فی دادهها شامل شکل و هندسه آن و ها شامل 

 شود؟چگونه ذخیره می GIS در   های رقومیداده

ابووزار گراب گووی های نرمه گاووعر و ديگوور باووعههای صووفحهبرناموو Word,پردازشووگر 
دهنوود. هوور هووای رقووومی را میند کووه ااووازه ايجوواد و ويوورايش دادههايی هاووعهمگووی برنامووه

کنود. خوود را در يوک برموت خواص ذخ وره می هوای مخصووص بوهها دادهکدام از ايون برناموه
تحووت دهوود عوووارض ترسوو می را می بووه عنوووان نمونووه يووک برنامووه گراب کووی ااووازه

اسووناد معنووی خووود را  Wordپردازشووگر ، ذخ ووره کن وود JPEG تصووويری يووا’jpg.’عنوووان

 کند و ب ره.ذخ ره می ’Doc.’عنوانتحت 
ل بايوول روی هووارد هووا خووود را در شووکداده GISهووای ابزارها، نرمهماننوود ديگوور برنامووه

 احعموواالٌمووا واووود دارد، ا GISهووای هووای معفوواوتی بوورای دادهکننوود. برمترايانووه ذخ ووره می

                                                           
1  - Data Capture 2  - Heads-up 

3  - Tabel 
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رسوود چووون آن را بووه اسووت.کمی عج ووب بووه نظوور می  ۱شوو پ بايوول ترين آنهووا برمووتعمووومی

اموا در واقوع حوداقل دارای سوه نووع بايول مخعلوف اسوت اسوت کوه در  بريانام می شکل مفرد
کننود، هماننود آنچوه در هوای رقوومی بورداری کوار میبا يکديگر برای ذخ وره کوردن داده ارتناط

 داده شده است.نشان  ۹ادوو 
 

 سازند.را می شی  فایل ای که با یکدیگر یکهای پایه: فایل9جدول 
 (Extensionتوسعه  توض حاف

 .shp شودارض برداری در اين بايل ذخ ره میهندسه يا شکل عو

 .dbf شود.ارض برداری در اين بايل ذخ ره میعوهای توص فی داده

تر عوارض پ دا کردن سريع در GISيک بايل ايندکس که به برنامه 
 کند.کمک می

shx. 

 

 
یده دمی سازد در پنجره مدیریت فایل رایانه  راشی  فایل انوا  فایل هایی که یک : 32 شکل

 می شود.
 

زهوايی میول آنچوه در کن ود، چ نگواه می شو پ بايولهنگامی که روی هارد رايانه بوه يوک 
 شوو پ بايوولبوورداری را کووه در برمووت هووای د دادهبن ن وود. اگوور بخواه وواسووت می ۳۲شووکل 

اسوت بورای هور اليوه تموامی ايون اند با ابراد ديگوری بوه اشوعراک بگذاريود، مهوا ذخ ره شده
نشوان داده شوده  ۳۲ها را به آنهوا بده ود. بنوابراين در موورد اليوه درخعوان کوه در شوکل بايل

                                                           
1  - Shape File  
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را  .trees.shp, trees.shx, trees.dbf, trees.prj and trees.qmlهووای اسووت، بايل
 نظر بده د.باشد به برد موردن از می

هوای رقوومی در داخول يوک قوادر بوه ذخ وره داده GISهای همچن ن تعوداد ديگور از برناموه
ه واسوطه اينکوه بودر يوک پايگواه داده  GISهوای به جوور کلوی ذخ وره داده پايگاه داده هاعند.

باشوود و بووه اه حوول خوووبی موویذخ ووره کنوود ر توانوودحجووا بزرگووی از داده را می پایگوواه داده

کنود. اسوعفاده از پايگواه سوريع عمول می GISهوا در برناموه سوازی دادهدر آماده طور مووثری

دهود. اد میاز ابور داری بوه تعوداد زيوادیداده همچن ن ااازه کار همزموان بوا يوک نووع داده بور
  پ بايوولشووتر از اسووعفاده پ چ ووده GISهووای ايگوواه داده بوورای ذخ ووره کووردن دادهتنظوو ا پ

 ا شد.معمرکز خواه  ش پ بايلاست، بنابراين در اين بح  روی ايجاد و ويرايش 
 

ریزی کنیدقبل از شرو  برنامه  

، د(کوراه ود ذخ وره خو شو پ بايولقنل از ايجاد يک اليه برداری اديود  آنچوه کوه در يوک 
يوه آن ال رایکوه بوهوای توصو فی داده  نقطه، خوس يوا سوطح( و نووع الزم است از نوع هندسه 

بوه صوورف  گواه کنو انايون موورد ی داشعه باش د. ااازه بده د بوه چنود میواو در آگاهن از داريد 
 تر آشکارخواهد شد در اين مورد چگونه بايد پ ش برويا.دق ق
 
 : ایجاد یک نقشه گردشگری1مثال 

ود خواه ود يوک نقشوه گردشوگری مناسوب بورای محودوده محول زنودگی خوتصور کن د می
اسووت کووه  ۱:50000شووه توپوووگرابی نقشووه نهووايی يووک شوو ت نق د. ديوودگاه شووما ازته ووه کن وو

شوده  اانموايی در آنهايی ران بوا نمادهوا و نشوانههوای موورد عغقوه گردشوگها يوا مکانمحل
از  ا اسووعفادهدان ا کووه يووک اليووه بوورداری را بووبکوور کن وود. موویابعوودا در مووورد هندسووه اسووت. 

بوورای  ادارک را نمووايش دهوو ا. کوودام ک ب شووعرينتوووان ا ح میعوووارض نقطووه، خووس يووا سووط
ای ، بناهوتهوای خاصوی نظ ور نقواط تحوت حفاظوانخوواه ا مککند. اگور مینقشه ما ايجاد می

اده کنو ا. ط اسوعف ا از نقواتوواندهو ا می های تواريخی را در معورض تواوه قورارياد بود و قلعوه
گوذرد، یاز کوهاوعان م وش منظوره کوهگردشوگران را بوه يوک ماو ر خو خواه ود نظوراگر می

گوور الووب کنوود. ا خطوووط پ وسووعهتوانوود تواووه مووا را بووه ايجوواد عارضووه الووب کنوو ا، می
ا يوک ماننود يوک پوارک جن عوی حفاظوت شوده يو داريوا االوبنخوورده و های دسوت محدوده

توانود يوک ب هاوعند، عارضوه سوطح يوا پل گوون مویروسعای تاريخی،که برای گردشگران االو
 ود آورد.انعخاب خوب را به وا
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ن ن ات. روش بن ن ا داناعن اينکه چه نوع هندسه ن از داريا ابلب اوقاف آساهمچنانکه می

ای هیاو، اگر به دادهماد کن د. برای معمولی اين است برای هرنوع هندسه که ن از داريد يک اليه ايج
ن ا، آنها برای کانوبی نگاه  یآبريقابرداری و ته ه نقشه رقومی ته ه شده توسس اداره کل نقشه

آنها برای نشان  اند.پل گون( و يک اليه خطی ته ه کردهرودخانه يک اليه محدوده روخانه  سطح يا 
ها( و  برای ونگاعرده و پهن است از محدوده رودخانه  سطو  يا پل گ دادن ااهايی که رودخانه

سعفاده ا ط پ وسعهباشد از عارضه خطوعرض می نمايش ااهای که پهنای رودخانه باريک و کا
ردشگری روی نقشه های گسه نوع هندسه چگونگی نمايش اليه کنند. در صورف اسعفاده از هرمی

 توان ا بن ن ا.می ۳۳را در شکل 
 

 
از سوه نوو  مختلوف هندسوه بورای . های مربووو بوه گردشوگرییک نقشه با الیه: 33 شکل
بوه طوور مناسوب انووا   وانیمتونحووی کوه میهای گردشگری استفاده شده اسوت. بوه داده

 دهد نمایش دهیم.ن که اطالعات الزم را به آنها میعوارض مورد نیاز گردشگرا
 

: تهیه نقشه مقدار آلودگی در طول یک رودخانه2مثال  

ی کن وود بايوود يووا بووا قووايق و يووا گ ردار آلووودگی يووک رودخانووه را انوودازهر بخواه وود مقوواگوو
ياووع د و انووواع ت کن وود. در بواصوول موونظا بازدن در سوواحل در جوووو رودخانووه حرکووقوودم

،  ۲کل فوورم بواکعری تعوداد،  ۱گ ری مقودار اکاو ژن محلوووگ ری نظ ور انودازهمعفاوتی از انودازه
و همچنوو ن بوورای شناسووايی موقع ووت خووود  ده وود.را انجووام می PHگوول آلووودگی و مقوودار 

                                                           
1  - Disoloved Oxygen(DO)  2  - Coliform Bacteria (CB) 
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 GPS ۱ب اهوانیيواه موقع تتع  ن مکوانی کوه در آن هاوع د بوه يوک نقشوه يوا يوک گ رنود
  ن از خواه د شد.

يووک  احعمواالٌآوری شوده بوورای يوک تموورين میول موورد بوواال هووای اموعرای ذخ وره دادهبو
 رداشوت شودهبا هندسوه نقطوه ايجواد خواه ود کورد. بوه واسوطه اينکوه هور نمونوه ب GISاليه 

ر اينجووا ددهوود. اسووعفاده از هندسووه نقطووه ک مکووان خوواص نشووان میيوودر  وضووع ت آلووودگی را
 ا توصو فرمکوان نمونوه  بل بها و درک است. يک ب لد بورای اجغعواف يوا هور چ وزی کوهقا

ل میوهوای توصو فی داده. بنوابراين در پايوان ممکون اسوت موا يوک اودوو کند ن واز داريوامی
 بن ند داشعه باش ا.می ۱0آنچه در ادوو 

 
رای ل مثل نمونه زیر ب: قبل از ایجاد الیه برداری مورد نظر یک جدو 10جدول 

یا نیاز رسم کنید توجه داشته باشید هندسه  گیری در مورد فیلدهای موردتصمیم

های برداشت شده( در اینجا نشان داده نشده است   ئومتری ) مکان جایی که نمونه

 کند.به طور خودکار آن را ایجاد می GISبرنامه 

شماره 

 نمونه
PH DO CB کدورت 

جع آوری 

 کننده
 تاریخ

1 7 6 N کم Patience 12/01/2009 

2 6.8 5 Y متوسط Thabo 12/01/2009 

3 6.9 6 Y زیاد Victor 12/01/2009 

 
 خالیفایل  شی ایجاد یک  

ر کووه هووهووای توصوو فی دادهو نوووع هندسووه و  GISاکنووون کووه در مووورد  اخووذ عوووارض در 
شو پ يوک توان ود بوه مرحلوه بعود کوه ايجواد ريزی کرديود میعارضه بايد داشعه باشد، برناموه

و  ’new vector layer’بووا انعخوواب  گزينووه  معموووالً برآينوودخووالی اسووت برويوود. ايوون بايوول 
را بن ن وود(. همچنانکووه در مناحوو   ۳4ود. شووکل شسووپس انعخوواب نوووع هندسووه آبوواز می

موضوع را پوشوش داديوا بورای هندسوه عارضوه، ايون انعخواب شوامل نقطوه، خوس ابعدايی اين 
 معمووالًهای اجغعواتی را بوه اودوو اضوابه خواه ود کورد. ب لوددر مرحلوه بعود  يا سطح است.

اجغعواتی  نام ب لد بايد کوتاه و باصوله بو ن حوروه آن واوود نداشوعه باشود و داللوت بور نووع
ها ممکوووون اسووووت شووووود. بوووورای میوووواو نووووام ب لوووودکنوووود کووووه در آن ذخ ووووره می

’pH’,’RoofColour’,’RoadType’  نووام و ب ووره باشوود. همووان جووور کووه بوورای ب لوود

                                                           
1 -  Global Positioning Syatem(GPS) 
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بايوود در آن ب لوود ذخ ووره شووود را مشووخم  ن وود، ن وواز داريوود نوووع اجغعوواتی کووهکانعخوواب می

 کن د . آيا عدد است، معن يا تاريخ است؟ 
اند. ها درسووت شوودهاجغعوواتی را کووه از حووروه يووا املووه معموووالًای های رايانووهبرنامووه

 داريود، بايود ودخانوهام يوک ربنابراين اگر ن از به ذخ ره کردن چ زهايی میول نوام خ ابوان يوا نو
 را برای نوع ب لد انعخاب کن د. معنیرشعه يا 

 

  
پور کوردن چنود قلوم اطالعواتی در : ایجاد یک الیه بورداری جدیود بوه سوادگی بوا 34 شکل

های اطالعوواتی را ندسووه را انتخوواب کنیوود، و سووپس فیلوود. در مرحلووه نخسووت نووو  هفوورم

 اضافه کنید.
 

اعووداد ه ذخ ووره اجغعوواف عووددی هووا بووه صووورف همچنوو ن ااووازشوو پ بايوول برمووت 

آوری اجغعواتی عوددی بنوابراين قنول از اموع -دهودرا می2یاعوداد اعشوارو يا  ۱صحیح

کوه . مرحلوه آخور  همچنانگ ری کن وده اعشار خواهنود داشوت يوا نوه تصوم ابايد در مورد اينک
موورد نظور  دادن نوام و ماو ر ،شو پ بايولنشوان داده شوده اسوت( ايجواد يوک  ۳5در شوکل 

 شو پ بايولباشود. اگرنوام انعخوابی کوتواه و بوا  معنوا بورای میذخ وره روی هارد دياک  برای

                                                           
1  - Integer 2 - Floating 
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 ’rivers’,’watersamples’ هوای خوووباسوت میاوآو ايودهموورد تواوه باشود خ لوی بهعور و 

 و ب ره هاعند.
 ايولشو پ بک يوااازه بده د مراحل را دوباره به صوورف سوريع مورور کنو ا. بورای ايجواد 

د ب لود ک يوا چنور ابعدا بايد بگوي د چوه نووع هندسوه را ذخ وره خواه ود کورد، سوپس بايود يود
 ز يووک نووامارا بووا اسووعفاده  شوو پ بايوولبوورای اوودوو اجغعوواتی ايجوواد کن وود، و پووس از آن 

 مناسب روی هارد دياک ذخ ره کن د. 
 

  
زم اسووت الیووه مووورد نظوور، الهووای توصوویفی داده: بعوود از تعریووف نووو  هندسووه و 35 شووکل

 خوود شوی  فایولروی هارد رایانه ذخیره شود. مهم است یوک نوام کوتواه  اموا بوا معنوا بوه 
 بدهید.

 

 مورد نظر شی  فایلها به اضافه کردن داده

ز اا اسوعفاده بوخوالی ايجواد کورديا، اکنوون ن واز داريوا  شو پ بايولاالن موا تنهوا يوک تا 
را  لشوو پ بايوومکووان ويوورايش در ا GISيووا نوووار ابووزار برنامووه  ’enable editing’منوووی

يوا  اتفواقی هوا بورای الووگ ری از تی  وراف sشو پ بايول . به صورف پ ش بورضبواود آوريا
اوازه هوا ن واز بوه اايش ن اوعند. اهوت اضوابه کوردن دادهويورحذه اجغعاتی که دارند قابول 

 پ بايولشو ويرايش داريوا. دو مرحلوه موورد ن واز بورای کامول کوردن هور رکووردی کوه بوه 
 کن ا:ضابه میا



 

 

 Quantum GISافزار متن باز  طالعات جغرافیایی با نرمبر اصول و مبانی سیستم ا ایمقدمه 68

 
 ۱ترس ا هندسه -۱

 ۲ورود اجغعاف توص فی -۲

یوک  ترسویمترس ا هندسه بورای نقواط، خطووط و سوطو  معفواوف اسوت. بورای  برآيند

ايی ایراب وو روی نقشووه محوودوده ، در ابعوودا بووا اسووعفاده از ابزارهووای بووزرگ و حرکووتنقطووه

ز بوه بعواو عود ن وابه نظر را که قصد داريد محل ثنوت داده باشود را تع و ن کن ود. در مرحلومورد
 کردن ابزار ثنت نقطه خواه د داشت. 

خواه ود اوايی کوه می نمايوه نقشوهدر  دکموه سومت چو  مووسبرای انجوام آن بوا 

د و شوونقشووه يووک پنجووره ظاهرخواهوود  نقطووه ظوواهر شووود کل ووک کن وود. بعوود از کل ووک روی

 ن ن د(. برا  ۳6برای آن نقطه را وارد کن د  شکل های توصیفی دادهتوان د همه می

 

 
آن هووای توصوویفی داده: بعوود ازاینکووه هندسووه نقطووه را ایجوواد کردیوود تعریووف  36 شووکل

ا در های موورد نظور شومبور پایوه فیلودهوای توصویفی دادهدرخواست خواهد شد. فورم ورود 
 باشد.هنگام ایجاد الیه برداری می

 

نقطوه اسوت عارضوه  برآينودهموان  شون ه تقرينواًترس ا و ثنت يوک عارضوه خطوی  برآيند
نمووايی و حرکووت روی نقشووه محوودوده ایراب ووايی عوودا بووا اسووعفاده از ابزارهووای بزرگدر اب

نمووايی بووه انوودازه کووابی باشوود عارضووه خطووی اديوود موووردنظر را مشووخم نماي وود. اگوور بزرگ
هوای بورداری : کوار بوا داده ۲ بصول يوا بخوش يک مق اس مناسب خواهد داشت   بوه منحو 

 رد مق ووواس نگووواه کن ووود(. وقعوووی آمووواده شوووديد بحووو  اجغعووواف ب شوووعر در موووو
توان د در منوی ابزار بوا کل وک بور روی نگواره يوا تصووير، ترسو ا عارضوه خطوی  و سوپس می

کل ک کردن روی نقشه شروع بوه ترسو ا عارضوه خطوی بکن ود. بعود از اولو ن کل وک، معواوه 
در اجوراه گر مووس را اشواره عقابول ارتجواخواه د شد کوه  يوک خوس ممعود میول يوک نووار 

                                                           
1  - Capturing geometr 2 - Entering Attribute 
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يوک  دکموه چو  مووسکنود. هور زموانی کوه بوا کن د دننواو میاايی که شما حرکت می

 کل ک کن د، يک ورتکس اديد به نقشه اضابه خواهد شد. 
خوس موورد  نشوان داده شوده اسوت. هنگوامی کوه تعريوف و ترسو ا ۳۷در شکل  برآينداين 

 GIS بوه برنامووه بورای اعوغم پايووان ويورايش دکمووه راسوت موووسيابوت، از  نظور پايوان

 اسعفاده کن د. 
هووای دادهابووزار درخواسووت وارد کووردن ای نرمعارضووه نقطووه هماننوود مراحوول ترسوو ا

 برای عارضه خطی اديد را خواهد نمود.توص فی 

 شوون ه ترسوو ا عارضووه خووس تقرينوواًيوا پل گووون  یووک عارضووه سووطحیمراحول ترسوو ا 

 ود. وقعوی فاده کنزار اسوعدر منوو ابوبا اين تفواوف کوه ن واز داريود از ابوزار ترسو ا سوطح  است
  GISهکن د،معواووه خواه وود شوود برنامووشووکل موووردنظر را روی صووفحه نمايشگرترسوو ا می

 جودد رویکنود. بورای اضوابه کوردن عووارض بعودی، بوا کل وک ميک محدوده باعه ايجاد می
هنگوامی کوه  ابزار نقطه،خس يا سوطح و بوا کل وک روی نقشوه عارضوه اديود را ترسو ا کن ود.

آن را  کل ووک و ’allow editing’ارض ديگووری بوورای اضووابه کووردن نداريوود، روی نگوواره عووو
off  کن وود. سووپس برنامووهGIS ايوود روی هووارد اديوود را کووه بووه اليووه اضووابه نموده عوووارض

 ذخ ره خواهد کرد.
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هنگووام ویوورایش یووک الیووه ی گردشووگری. در : ایجوواد خطوووو بوورای یووک نقشووه37 شووکل

رکوت مووس توانیود بوا حشوود میا اشوکال دایوره وار نموایش داده میا بوهوخطی، ورتکس

جدیود )بوه نظر تنظیم کنیود. در هنگوام اضوافه کوردن یوک خوط هندسه خط را در جای مورد

شوود(با هور کلیوک مووس یوک ورتکوس جدیود اضوافه خواهود رنگ قرموز نموایش داده می

 شد.

 1رقومی کردن دستی عوارض بر روی صفحه نمایشگر

قعیوت موارای دايد اگور بخواه ود بورای ترسو ا عوارضوی کوه تا االن معواه شوده احعماالٌ

داشوعه هاوعند، مراحول بواال را دننواو کن ود و عووارض ديگوری ن مکانی صحیح و درسوت

ن ود انجوام عفاده کباش د که بعوان د از آنها بوه عنووان نقواط مراوع در ترسو ا ايون عووارض اسو
ه از يوک حول معموولی بورای حول ايون مشوکل اسوعفاداين کار خ لی سوخت خواهود بوود. راه 

 س زم نووهای( بوه عنووان اليوه پويوا تصووير مواهواره اليوه رسوعری مانند يوک عکوس هووايی
وی رکوه بوه عنووان رقوومی کوردن دسوعی عووارض بوا حرکوت مووس بور  برآينوداست. ايون 

 نشان داده شده است. ۳8شود در شکل وارض روی صفحه نمايشگر شناخعه میع
 

 

                                                           
1 - Heads-up Digitizing 
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: رقووومی کووردن دسووتی عوووارض بوور روی صووفحه نمایشووگر بووا اسووتفاده از یووک  38ل شووک

ای در پس زمینه. از تصوویر بوه عنووان مرجعوی بورای ایجواد عووارض خطوی ر ماهوارهتصوی

 شود.ته با حرکت بر روی آن استفاده میپیوس

 1گر یا دیجیتایزرکردن با استفاده از یک میز رقوم رقومی

ه ن روش کووی بوورداری اسووعفاده از يووک م ووز ديج عووايزر اسووت. ايووهوواروش ديگوور اخووذ داده
گ ورد، قورار می کمعور موورد اسوعفاده معمووالًباشود ای میکواران حربوهGIS ب شعر مورد تواه 

رار دادن ر شووامل قوواسووعفاده از م ووز ديج عووايز برآينوود و بووه تجه ووزاف گووران ق معووی ن وواز دارد.
 وز روی م رهی بوا اسوعفاده از تعودادی گ ويک نقشه کابوذی بور روی م وز اسوت. نقشوه کابوذ

گور کوه شون ه مووس اسوعفاده از دسوعگاه ورودی شوود. سوپس بوابه صوورف محکوا ثابوت می
کابوذی  روی عووارض نقشوهشوود بورای حرکوت نام وده می ’puck’ اصوطغحاٌرايانه اسوت و 

ند از ا ا شودهط و نقواط بوه صوورف دق وق ترسوشود. برای اجم نوان از اينکوه خطوواسعفاده می
ايانووه ربووه  puckگوور يووا شووود. دسووعگاه ورودیمی اسووعفاده puckدو خووس معقوواجع کوچووک در 

شوود. خ وره میرسو ا و در حابظوه رايانوه ذت  puckوصل اسوت و هور عارضوه بوا اسوعفاده  از 
 توان د بن ن د.می ۳۹را در شکل  puckگر يا نمونه يک دسعگاه ورودی

 

                                                           
11 - Digitising Table 
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در  GISای کوواربران حرفووه معموووالً (puck)گوووی آن  : یووک  میووز دیجیتووایزر بووا 39شووکل 

 کنند.های موجود از آن استفاده میاز روی نقشه هنگام رقومی کردن عوارض

 

 بعد از رقومی کردن عوارض مورد نظر

هوايی هوا و روشتوان ود بوا اسوعفاده از تکن کزمانی که عووارض مووردنظر رقوومی شود، می
ش گذاری کن ووود. انعخووواب روردنظر را سووومنلدر منحووو  قنلوووی آموخع ووود اليوووه موووو کوووه

هووای داده ازه خواهوود داد درک بهعووری ازگذاری مناسووب در هنگووام مشوواهده نقشووه ااووسوومنل
 ايد داشعه باش د.که ترس ا کرده

 
 بود آگاهمسائل عمومی/ مواردی که باید نسبت به آنها 

وايی يوا تصووير اننود عکوس هواگر در حاو رقومی کردن با اسوعفاده از يوک اليوه رسوعری م
اليوه رسوعری بوه  ای به عنوان تصووير پوس زم نوه هاوع د، خ لوی مهوا اسوت کوه آنماهواره

 زمو ن مراوعيوک اليوه کوه بوه صوورف صوح ح  باشود. ۱زمو ن مراوع صورف دق ق و صح ح
 GISابوزار بور اسواس مودو داخلوی زمو ن در نرم نمايوه نقشوهشده باشد در صفحه نمايش يوا 

اثوور يووک هئووو ربوورنس  40توووان ا در شووکل يابوود. مینمووايش میدر مکووان و موقع ووت درسووت 
 ضع ف را بن ن ا.

                                                           
1 - Georeference 
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دن شووده درسووت بوورای رقووومی کوور زمووین مرجوع: اهمیووت اسووتفاده از تصوواویر  40شوکل 

شوده و  زموین مرجوعبینیم کوه بوه صوورت درسوت دستی. در سمت چو  تصوویری را موی

انوود. اگوور یر قوورار گرفتهمناسووبی بوور روی تصووو عوووارض راه )بووه رنووگ نووارنجی( بووه طووور

نشوده باشد)تصوویر سومت راسوت( عووارض همتوراز  زموین مرجوعتصویر به صورت دقیق 

نخواهند شد. بدتر از آن اگر تصوویر سومت راسوت بوه عنووان یوک مرجوع جهوت ترسویم 

 عوارض جدید استفاده شود، عوارض جدید غیر دقیق خواهند بود.

 
د نموايی کن ودر يوک مق واس مناسوب بزرگ ی بورداریهوامها است در هنگوام  ايجواد داده

  ه در بحووکوهوای موورد نظوور دارای دقوت الزم بورای کووار موورد باشوند. همووان جوور توا داده
ی گوام رقوومی ن اوت کوه هنهوای بورداری ديوديا، ايوده خووبدادهقنل در ارتنواط بوا هندسوه 

شوعه باشو د ادباشود ولوی بعوداٌ قصود  ۱:۱000،000يی در حود مق واس نمواهوا، بزرگکردن داده
 اسعفاده کن د.  ۱:50000های اخذ شده در مق اس، از داده

 
 چه یاد گرفتیم؟

 اجازه بدهید نکات مهم این مبحث را خالصه کنیم.

 

  هوای دادهه و ی اخوذ هندسوآگواهتووام بوا دانوايی و  برآينودديج عايز يا رقومی کوردن

 . است عوارض و ذخ ره آن در برمت رقومی در هارد دياک رايانهتوص فی 

  های دادهGIS ره شوند.توانند ها در پايگاه داده و ها به عنوان بايل ذخ می 

 سوه  قوع گروهوی ازاسوت در وا شوی  فایول های عمومی موورد اسوعفادهيکی از برمت

 shp, .dbf and .shx.:باشدبايل يا ب شعر می

 ه و هندسو وعهوا در موورد نو ريزیاليوه بوردار اديود ن واز بوه برناموه قنل از ايجاد يوک
 های اجغعاتی که بايد داشعه باشد هاع د.ها  ب لد
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 و  قشوهننمايوه رقومی سازی شوامل ترسو ا هندسوه در صوفحه نموايش نقشوه يوا  برآيند

ای تکوورار باشوود. ايوون مراحوول بوورای هوور عارضووهآن میهووای توصوو فی دادهوارد کووردن 
 شود.می

 ريع س زم نووه تاووه از يووک تصوووير رسووعری در پوواسووعفاد رقووومی کووردن بووا برآينوود
 يابد. می

 ای کاربران حربوهGIS جغعواف ن ابعضوی اوقواف از م وز ديج عوايزر بورای اخوذ و گوربع
 کنند.از نقشه کابذی اسعفاده می

 

 اکنون شما سعی کنید!

 :ایده وجود دارد با هم آموزان خود امتحان کنیددر اینجا چند نظر و 

 

  عوواف کن وود بوورای اخووذ اجغعوووارض اجووراه مدرسووه خووود کووه بکوور میی از بهرسووع

ه ووزاف مدرسووه، موقع ووت نقوواط تج : محوودودهبوورای میوواو .باشوود ته ووه کن وود االووب

انوواع   ود ترک نوی ازتوغش کن. جور  و نقشوه هور کوغس درس و ب وره، نشانیآتش

 واوو ا کن وود را بووه دو گووروه تق آموووزاناسووعفاده کن وود. اکنووون دانش معفوواوف هندسووه

ا از آنهوو .کووه بايوود اخووذ شووود مشووخم کن وود عوووارض دبوورای هوور گووروه يووک تعوودا

ارزش و  گذاری کننود بوه جووری کوه اکنوون دارایود را سومنلهای خوبخواه د اليوه

  . م ت ب شعری برای نگاه کردن باشنداه

 ت ا دقوويووک رودخانووه محلووی پ وودا و چنوود نمونووه آب در جوووو ماوو ر آن بگ ريوود. بوو
نقواط آن  يوا عغموت گوذاری GPSبوا اسوعفاده از يوک هر نمونوه  ی از موقع تبهرسع

و وو اکاو ژن محلو PHروی نقشه توپووگرابی ته وه کن ود. بورای هور نمونوه مقودار

يوک نقشوه کوه  ترسو ا کورده و GISهوا را بوا برناموه گ ری کن ود. دادهب ره را اندازه
 دهد ته ه کن د. ها را با سمنل مناسب نشان مینمونه

ه د؟ برنامووای دارد را شناسووايی کن وونوودهکنای کووه وضووع ت نگرانتوان وود محوودودهمی آيووا
GIS  هايی توانايی کمک را دارد.چن ن محدودهدر شناسايی 

 
 نکات قابل توجه

های شووفاه و يووک همووان مراحوول را بووا اسووعفاده از شوو تاگوور رايانووه در دسووعرس نداريوود، 
توان د انجوام ده ود. از يوک عکوس هووايی، يوک شو ت اورتوو يوا پرينوت دبعرچه يادداشت می



 

 

 هااخذ داده.4 75

هايی در دبعرچووه سووعونای بووه عنوووان پووس زم نووه اسووعفاده کن وود. ک تصوووير موواهوارهيوو
ها نووام ب لوودهای اجغعوواتی را کووه د رسووا کن وود و در قاوومت بوواالی سووعونيادداشووت خووو

خواه د بورای آنهوا اجغعواف ذخ وره کن ود يادداشوت کن ود. اکنوون هندسوه يوا شوکل هور می
توان وود شناسووايی ای کووه مینووار هوور عارضووهاه ترسوو ا کن وود، در کعارضووه را روی شوو ت شووف

کن ووديک شووماره بنوياوو د. در ادامووه همووان شووماره را در سووعون اوو اوودوو خووود در دبعرچووه 
  يادداشت بنويا د، و سپس تمام اجغعاف مورد ن از برای اين رکورد را پر کن د.

 
 منابع بیشتر برای مطالعه

 
 سايت:

http://www.k12science.org/curriculum/waterproj/S00project/miami2000/mia

miriverfinal.html 

- A school project to assess water quality in their local river. 

ای برای ارزيابی ک ف ت آّب در رودخانه محلی مورد نظريک پروهه مدرسه  

کوانعوم داری در های برب شعری در مورد رقومی کردن داده اجغعاف GISکوانعوم راهنمای کاربران 
GIS .دارد 

 گام بعدی چیست؟

نظر اندازيا تا مطالب مورد های رسعری میتری به دادهآيد نگاه دق قمه میکه در ادا 5در بخش 
 را ب اموزيا. GISهای تصويريی در در مورد چگونگی اسعفاده داده

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

       های رستری. داده5
 

   GISهای رستری و نحوه استفاده  آنها دراخت دادهشن  اهداف:

زمووین ، 5، تصووویر 4، موواهواره3دور ، سوونجش از2ها، پیکسوول1رسووتر:  کلمووات کلیوودی
 مرجع

 

 مرور کلی

تر موورد بررسوی قورار گربوت. در حوالی های بورداری بوه صوورف دق وقدر مناح  قنل داده
وارض دن ووای ( بوورای نمووايش عووهووای بوورداری از هندسووه  نقوواط، خطوووط و سووطو  کووه داده

ی هوواداده .شوووداتخوواذ میمعفوواوتی هووای رسووعری شوو وه دادهدر  ,کنوودواقعووی اسووعفاده می

های ها( سوواخعه شووده اسووت، کووه هوور يووک از سوولوورسووعری از يووک موواتريس پ کال سوولوو
يوا پ کاول  ای را کوه آن سولوون يوک مقودار يوا ارزش وضوع ت محودودهماتريس با دارا بوود

  بووا يووک نگوواه را بن ن وود(. در ايوون منحوو 4۱دهد شووکل دارد نشووان میتحووت پوشووش 
 .شودمیتری داده رسعری را بررسی دق ق

 

 
ها )بوا یکودیگر تقواطع ده رسوتری ترکیبوی از سوطرها و سوتون: یک مجموعوه دا 41شکل 

از  ایه جغرافیووایی و ارزش یووا مقوودار آن پووارهباشوود. هوور پیکسوول یووک محوودوددارنوود( می
 دهد.ناحیه را نمایش می مشخصات آن

 

                                                           
1 - Raster 
2 - Pixels 

3- Remote Sensing  
4 - satellite 
5 - Image 
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 های رستری جزئیات بیشتر داده

 وهنگووامی کووه در سووطح بزرگووی از يووک محوودوده اجغعوواف بووه صووورف پ وسووعه اسووت 
 هوای رسوعرینموايش يابود از داده توان بوه آسوانی در شوکل عووارض بورداری تفک وک ونمی

ر کووه در يووک تصووويهووای بوورداری شووود. در هنگووام معربووی دادهاسووعفاده می GISدر برنامووه 
انداز ماننوود رای نمووايش تعوودادی از عوووارض آن چشوواآمووده اسووت نشووان داديووا. بوو 4۲شووکل 

 رند. عوارض نقطه، خس و سطح کارکرد خوبی داها و شکل ساخعمان، درخعان، ااده
توانوود می اندازاری اهووت نمووايش سوواير عوووارض آن چشووااسووعفاده از عوووارض بوورد

هووا و نگرگ وواهی و چمنزارهووا نمووايش داده شووده دارای تر باشوود. بوورای میوواو پوشووش سووخت
هوور  تووراکا پوششووی معفوواوتی هاووعند. ايجوواد يووک سووطح يووا پل گووون در اجووراه محوودوده

سوازی ايون هساد برآينودچمنزار يا پوشش گ اهی بوه قودر کوابی آسوان خواهود بوود، اموا جوی 
 محدوده به يک سطح مقدار زيادی از اجغعاف آن از دست خواهد ربت.

ده ود، ايون میهوای توصو فی داده ل آن ايون اسوت هنگوامی بوه يوک عارضوه بورداری دل
ايش ين عوووارض بوورداری بوورای نمووشووود، بنووابرااجغعوواف بووه کوول آن عارضووه اجووغق می

 لووی خيکدسووت و يکنواخووت ن اووعند در سرتاسوور محوودوده بووه صووورف کاموول  هووايی کووهداده
 باشد. خوب نمی

شوش بوه نوگ و پوای از تنووع در رنزارهوا را بوا دامنوههای چمديدگاه ديگور ،بايود محودوده
 آيود ايونیی کوه بواوود ممشوکلدر نع جوه کن ود. های يا سوطو  مجوزا رقوومی عنوان پل گون

 برای ايجاد يک اليه برداری خوب کار زيادی بايد انجام شود.است که 
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خطووو و سوطوح  انداز بوه عنووان نقواو،: نمایش تعدادی از عووارض روی چشوم42 شکل

ها( امووا در مووورد سووایر عوووارض ایوون هووا و خانووه، راهنآسووان اسووت.)به طووور مثووال درختووا

بوه  تووانیم نموایش دهویم؟ وعنووان مثوال چمنزارهوا را چگونوه میسخت خواهود بوود. بوه 

هایی را خواهیود محودودهببینم؟ هنگوامی میصوورت تنوو  رنگوی کوه در چمنوزار موی همین

ب داده رسوتری بهتور باشود نموایش دهیود انتخواتغییورات پیوسوته میادیر آن دارای که مق

 تواند باشد. می

 
ه ور اينکووهووای رسووعری اسووت. بعضووی ابووراد بووه منظووراه حوول ايوون ماووائل اسووعفاه از داده

نوووان هووای رسووعری بووه عبووه اجغعوواف بوورداری بدهنوود از دادهمعنووی و مفهوووم ب شووعری 
صوواوير تکننوود. چشووا اناووان در تفاوو ر ه میهای بوورداری اسووعفادزم نووه در پشووت اليووهپس
ری های بورداده از يوک تصووير در پوس زم نوه اليوهکنود بنوابراين اسوعفالی خوب عمول میخ 

 دهد.ها معنی و مفهوم ب شعری میبه نقشه
نهووا بووه هووايی هوووايی( نووه تای و عکسرسووعری  بوورای میوواو تصوواوير موواهوارههووای داده

های دههوان واقعوی بلکوه همچنو ن بورای نموايش ايوويری بورای نموايش سوطح اعنوان تصا
ی رونود هوای رسوعره عنووان میواو بوا اسوعفاده از دادهمجرد و انعزاعی ن وز مناسوب هاوعند. بو

سووزی ه نموايش گذاشوعه شوود، يوا رياوک آتوشتوانود بوبارش در سرتاسر يوک محودوده می
 انداز را در معرض ديد قرار داد. در يک چشا

ی دهوود بووراشووان میهوور سوولوو يووک مقوودار يووا ارزش معفوواوف را ن در ايوون نوووع کاربردهووا،
 يش دادهتوانود توسوس هور سولوو نمواسوزی در يوک مق واس از يوک توا ده میمیاو خطر آتش

 شود.
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ه ر ديگرکويک میاو که اخوعغه بو ن يوک تصووير اخوذ شوده از مواهواره را بوا يوک تصووي 
توانوود در دهوود مینشووان می را GISابووزار حاوواب شووده يووا بوورآورد شووده توسووس نرممقووادير 

 ديده شود. 4۳شکل 
 

 

 
اینکوه  بوا نگواه کوردن : تصاویر رستری با رنگ واقعوی )سومت چو (  بوه واسوطه 43 شکل

 تووان مقودار زیوادی از جرئیوات را دیود مفیود و سوودمند هسوتند در صوورتی کوهبه آنها می

تواننود ن میهوای رسوتری همینویات ازعووارض بورداری سوخت اسوت. دادهاخذ این اطالع

داده غیر عکسی باشد نظیور داده رسوتری نموایش داده شوده در سومت راسوت کوه مقوادیر 

 دهد.ه مارس را برای کی  غربی نشان میبرآورد شده حداقل دما ما
 

 تصاویر دار کردنو مختصات زمین مرجع

ه از قع ووت يووک تصوووير يووا مجموعووتعريووف دق ووق تع وو ن مو برآينوود زموو ن مراووع کووردن
اخول د عی دررسعری بر روی سوطح زمو ن بعود از تول ود اسوت. ايون اجغعواف مووقع  هایداده

ا يويوک عکوس  GISباشود. هنگوامی کوه برناموه هوای هووايی ذخ وره میناخه رقومی عکس
قشوه ن ح روی ابوزار بورای اجم نوان از اينکوه عکوس در مکوان صوحکنود، نرمتصوير را باز می

جغعوواف کنوود. بووه جووور معموووو ايوون اده میظوواهر شووده اسووت از اجغعوواف موووقع عی اسووعفا
اول در موقع عی شامل مخعصاف پ کاول گوشوه بواالی سومت چوپ تصووير و انودازه هور پ ک

 سووتاشووده و هوور مقوودار ديگوور در صووورف واووود( کووه همووراه تصوووير ذخ ووره  Yو  Xاهوواف 
عری در مکووان هووای رسووعوواف بوورای اجم نووان از اينکووه دادهاز ايوون اجغ GISشووود. برنامووه می

ب عری ابلوکنود. اجغعواف مخعصواف بورای داده رسواند اسوعفاده میصح ح نموايش داده شوده
 در يک بايل معنی ضم مه تصوير است.
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 منابع داده های رستری

های ترين آنها عکسند بدست آيند. دو نمونه از عمومیتوانهای رسعری از چند روش میداده
داری هوايی يک هواپ ما با يک دورب ن نصب شده باشد. در عکانرای میهوايی و تصاوير ماهواره

 شوند.میزم ن مراع ها در رايانه وارد و کند. سپس عکسزير آن بر روی يک منطقه پرواز میدر 
اند دور زم ن مخصوص که به سمت زم ن نشانه ربعههای رقومی ها با دورب نهنگامی که ماهواره

کنند و به می برداریتصويرو گذر برباالی آن هاعند از هر ناح ه زم ن، که در حا .کنندمی گردش
گربعه شد، با اسعفاده از  شود. زمانی که تصويرای ايجاد میماهواره اين ترت ب يک عکس يا تصوير

شان داده ن 44نظ ر آنچه در شکل  کننده در زم نی راديويی به سمت اياعگاه دريابتهاس گناو
هواپ ما يا ماهواره، های رسعری از يک داده ۱اخذ و گربعن دبرآينشود. شده است، برگشت داده می

 شود.نام ده می سنجش از دور
 

 
شووواری  (CSIR)هووای علمووی و صوونعتی ای مرکووز پژوهشهای موواهواره: برنامووه44 شووکل

هووای مخصوووص کووه . آنتن3نزدیووک  وهانسووبورگ 2هووارت بووی شووو   ی جنوووبی درآفریقووا

رادیوویی تصواویر را را ردیوابی  و بوا اسوتفاده از امووا   ماهواره در حال گذر باالی سر خوود

 کنند. دریافت می

کت يوک شور ونوهتوانود محاسونه شوود. بورای نمهوای رسوعری میای از مووارد، دادهدر پاره
ک نقشووه يووهووای رويووداد اوورائا را از پلوو س دريابووت و بووا ايجوواد ب مووه ممکوون اسووت گزارش
 د. نمايش ده بزرگ در هر ناح ه را ماو وقوع ارائارسعری در گاعره کشور احع

های کنند( با اسعفاده از دادهان واود دارد هواشناسان  که الگوهای هوا را مطالعه میاين امک
های هواشناسی برای نمايش معوسس دما، بارش و اهت باد يک اليه آوری شده از اياعگاهامع

                                                           
1 - The Process of Capturing 
2  - Hartebeeshoek 

3 - Johannesburg 
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های اين موارد، آنها ابلب از تکن کر را بن ن د(. د 44رسعری در سطح اسعان تول د کنند. شکل  
 ده ا(.آن را توض ح می ۱0که ما در منح  کنند  يابی اسعفاده میرسعری مانند درونتحل ل 

ينکووه ند بواسووطه اشوووهووای بوورداری تول وود میهووای رسووعری از دادهبعضووی اوقوواف داده
عراک ن بووه اشووآسوواهووا را در برمووت بووا قابل ووت اسووعفاده خواهنوود دادههووا میصوواحنان ايوون داده

ديگوور  وامووغک مزروعووی راه آهوون،  های اووادهاو يووک شوورکت بووا اليووهبگذارنوود. بوورای میوو
عوه ناوخه رسوعری بورای ايون مجموهوای بورداری ممکون اسوت بخواهود يوک مجموعه داده

رورگوور مهووا را در يووک و ماووعخدمان آن بعواننوود ايوون داده هووا تول وود کنوود، تووا کارمنوودانداده
 هوای توصو فیدادهموورد بوه جوور معمووو تنهوا وقعوی مف ود اسوت کوه  تحت وب بن نند. اين

 سووطه اينکووهنمووايش يابوود. بووه واگذاری روی نقشووه و سوومنل برچاووبمووورد ن وواز کوواربران بووا 
ربران همووراه خووود ندارنوود. کوواهووای توصوو فی دادههوو ن نوووع  معموووالًهای رسووعری اليووه

اوب کن واز را  هوا اجغعواف موورددهايون داهوای توصو فی دادهتوانند با نگاهی بوه اودوو نمی
 کنند. 

 
  1مکانی ماییبزرگن

انی يا بضائی ک مکهای با اندازه ثابت دارد که تفک ها يا سلووپ کال GISهر اليه رسعری در 
ا بن ن د(نگاه پاي ن ر 45کند. زمانی که به يک تصوير در مق اس کوچک  تصوير آن را تع  ن می

( اين تفک ک کن د پاي ن را نگاه 46نمايی کن د  تصوير رگ درشت د و سپس روی يک مق اس بزکن
 شود.مکانی آشکار می

 

 
.رسندکوچک استفاده شوند خوب به نظر می:  وقتی تصاویر در مقیاس 45 شکل  

                                                           
1 - Spatial Resolution 
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یر ها مجزا که تصوتوانید پیکسلگیرند میبزرگ مورد دید قرار می .اما وقتی در مقیاس: 46 شکل

 ببینید. دهدرا تشکیل می

های سنجش کند. تفک ک مکانی برای دادهمکانی يک تصوير را تع  ن می چندين باکعور تفک ک
گردد. می بوس له ظرب ت و توانايی سناور اسعفاده شده برای گربعن تصوير تع  ن معموالًاز دور 

 تواند تصاويری بگ رد که اندازه هر پ کال آن می 5۱اسپاف برای میاو ماهواره
 500m xتواند تصاويری با اندازه پ کال برای نمونه موديس بقس می ،های ديگراست. ماهواره

500m  50بگ رد. در عکانرداری هوايی اندازه پ کالcm x50cm معموو ن ات.نادر يا ب ر 
اوول آن يووک محوودوده کوچووک را پوشووش هايی کووه هوور پ کتصوواوير بووا انوودازه پ کاوول

 شوود. بووه هموو ن دل ول پ وودا کووردن دراووافنام ووده می۲ قوودرت تفکیووک بوواال بووادهود می

هايی کووه هوور تصوواويری بووا انوودازه پ کاوول پووذير اسووت.زيووادی از ازئ وواف در تصوووير امکان

نام ووده  3قوودرت تفکیووک پووایین بووا  'دهوود کاوول آن محوودوده بزرگووی را پوشووش میپ

 دهد پاي ن است.مقدار ازئ اتی که تصوير نشان می شود. به هم ن دل لمی
 شوودآورد موی زهوای مکوانی محاسونه يوا بورهای رسعری کوه بوا آنالتفک ک مکانی در داده

کوانی کوه يوا توراکا اجغعواف م توسوس بشوردگی (شودذکور تر  همانند نقشه بوارش کوه قنول
ه ود گور بخواانماينود تع و ن خواهود شود. بورای میواو رای ايجواد اليوه رسوعری اسوعفاده میب

د بوه تعوداآو ايوده بوه جوور رف تفک وک بواال تول ود کن وديک نقشوه معوسوس بارنودگی بوا قود
 اشت.دنزديک يکديگر باشند ن از خواه د  تقريناًزيادی اياعگاه هواشناسی که 

                                                           
1 - SPOT5 2  - High Resolution 

3  - Low Resolution’   
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ن ال بوه آسوعری بوا قودرف تفک وک بوايکی از نکواف اصولی کوه بايود در اخوذ داده هوای ر 
را در نظور  3x3سوازی اسوت. يوک اليوه رسوعر بوا انودازه پ کاول اه باشو ا ملزومواف ذخ رهآگ

 دهد.ه معوسس بارندگی را نشان میک بگ ريد، که هر پ کال آن محعوی عددی است
رايانوه بورای  عودد در حابظوه ۹برای ذخ ره همه اجغعاف مواوود در ايون رسوعر، شوما بوه 

 1kmابعواد  خواه ود يوک اليوه رسوعری بواخواه د داشوت. اکنوون تصوور کن ود میذخ ره ن از 

x 1km ر دی انوووبی آبريقوواداشووعه باشوو د. ماوواحت  ی انوووبیآبريقووال پ کاوول بوورای کوو
ره بو ش از اسوت کوه ن واز بوه ذخ و ک لوومعر مربوع اسوت. ايون بودان معنوی ۱،۲۱۹،0۹0حدود 

روی هووارد دياووک داريوود. سوواخت يووک م ل ووون عوودد بوورای نگهووداری همووه اجغعوواف 
 ذخ ووره اهووت های کوووچکعر تووا حوود زيووادی انوودازه بضووای مووورد ن ووازهای بووا انوودازهپ کاوول

 سازی را ابزايش خواهد داد.
 د در هورخواه ود روی يوک منطقوه بوزرگ کوار کن ود و بررسوی ازئ واف زيوازمانی کوه می

میواو  د اسوت.ن مف واايی از اين محدوده ن واز ن اوت اسوعفاده از قودرف تفک وک مکوانی پواي 
ر ابوور د يشبن ن وود و بورای پوواابور اسووت کووه در گوزارش هواشناسووی میهای ايون مووورد، نقشووه

 نمووايی روی محوودوده يووک ابوور خوواص در وضووو  بوواالد اسووت. بزرگکوول يووک کشووور مف وو
 اجغعاف زيادی درباره آب و هوا آينده به شما نخواهد داد. 

ای رسووعری بووا هووهای کوچووک موودنظر باشوود اسووعفاده از دادهاز سوووی ديگوور اگوور محوودوده
دا کوردن ر بوه پ وقواد احعمواالٌکوه سواز باشود. بوه دل ول اينتوانود مانلهقدرف تفک ک پاي ن می

 های منحصر به برد در تصوير نخواه د بود.ويژگی

 بزرگنمایی طیفی1

اگر بوا دوربو ن ديج عواو يوا دوربو ن تلفون هموراه يوک عکوس رنگوی بگ ريود، دوربو ن از 
کنود. نوور قرموز، سونز و آبوی اسوعفاده می سناورها يا حاگرهای الکعرون کوی بورای شناسوايی

بورای نشوان دادن يوک  س چاپ شوود يوا روی صوفحه نمايشوگر نموايش يابودهنگامی که عک
هوای قرموز، سونز و آبوی انود آن را تفاو ر کنود اجغعواف رنگهای شوما بعوتصوير کوه چشوا

(RGB)۲ شوود. توا زموانی کوه اجغعواف در برموت ديج عواو يوا رقوومی با يکديگر ترک ب می

 شود.ه میرنگی مجزا ذخ ر باندهایدر  RGBاست اين اجغعاف 

را بن نوود، حاووگرهای  RGBهووای توانوود جوووو موجچشووا مووا بقووس میدر حووالی کووه 
های موا قوادر بوه هوايی هاوعند کوه چشوادر دورب ن قادر به تشوخ م جووو موجالکعرون کی 

                                                           
1  - Spectral resolution  2 - Red,Green,Blue 
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حووس ثنووت اجغعوواف از  احعموواالٌديوودن آن ن اووت. النعووه دردسووت داشووعن يووک دوربوو ن 

د. چوون کوه اکیور کنوا در شوما ايجواد نمیکعرومینواج س رج وف ال های غیر مرئویبخش

 های سگ خود يا چ زی که شما داريد نگاه کنند. خواهند به عکسمردم بقس می
ه بوود ابلووب مرئووی ج ووف نووور هاووعنهووايی از بخووش ب رتصوواوير رسووعری کووه شووامل داده

ف ای ب رمرئووی ج ووهووثنووت بخش GISشوووند. در عنوووان تصوواوير چنوود ج فووی شووناخعه می
مووز گ ری نووور مووادون قرباشوود. بوورای میوواو انوودازه توانوود خ لووی مف وودمی الکعرومینوواج س

 های آبی مف د باشد. تواند در شناسايی پهنهمی
باو ار  GISبه همو ن دل ول داشوعن تصواويری کوه شوامل چنود بانود ج وف نوور باشود در 

نوودها را سووه تووا از با GISسووودمند اسووت. هوور بانوود در تصوووير میوول يووک اليووه مجووزا اسووت. 
توانود آنهوا را یای قرموز، سونز و آبوی چشوا اناوان مهوآنها بوه رنگب نموده و با نمايش ترک 

آن  فویقودرت تفکیوک طیبن ند. در يک تصووير رسوعری تعوداد بانودها ابلوب بوه عنووان 

صوویر تشوود. اگور يوک تصووير تنهوا شوامل يوک بانود باشود، ابلوب بوه عنووان شناخعه می

های يوک کاولمقوادير در پ نکوه بعوان ود اخوعغه شوود.  بورای اينام وده می سیاه و سوفید

اذب بوور کووتوان وود يووک ترک ووب رنگووی ف د را هرچووه ب شووعر آشووکار کن وود میتصوووير سوو اه وسوو
 روی آن اعماو کن د. 

تصوواويری کووه ترک ووب رنگووی کوواذب روی آنهووا اعموواو شووده اسووت ابلووب بووه عنوووان 

 شوند.شناخعه می ۱ تصاویر رنگی کاذب

 تبدیل رستر به بردار2

رسوعری ابلوب بوه  هوایدادههوای بورداری توضو ح داده شود دادهبحو   درهمانطوری کوه 
د ود مووررقوومی شو توانودهوای بورداری میزم نوه کوه برمننوای آن دادهعنوان يوک اليوه پس

کووه بووه  ای پ شووربعه اسووتهای رايانووه وورد. روش ديگوور اسووعفاده از برنامووهگاسووعفاده قوورار می
ير تصوووکنوود. در يووک خراج میا از روی تصوواوير اسووعصووورف خودکووار عوووارض بوورداری ر

د های مجوواور خوووا يووک تی  وور ناگهووانی رنووگ از پ کاوولهووا بووتعوودادی از عوووارض ماننوود راه
جووه نع  در ای بووه چنوو ن تی  ووراف رنگووی نگوواه کوورده وهای رايانووهيابوود. برنامووهنمووايش می

هوای ابزاردر نورم معمووو تنهواهوا بوه جوور کند. اين نووع از قابل تعوارض برداری را تول د می
 دسعرس است. در ابلب گران ق مت( GISتخصصی با ار 

                                                           
1 - Pseudocolour Images. 2 - Raster to vector conversion 
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 تبدیل بردار به رستر1  

هوای بورداری بوه رسوعر سوودمند اسوت. يکوی از عووارض اواننی گاهی اوقواف تنوديل داده
 اجغعوواتی کووه بووه داده بوورداری اصوولی موورتنس اسووت( هووای توصوو فی دادهآن ايوون اسووت کووه 
را بووه ديگووران  GISهووای خواه وود دادهزمووانی کووه می سووت خواهوود ربووت.زمووان تنووديل از د
هووای بوورداری تنووديل شووده بووه  آشوونا ن اووعند بده وود داشووعن داده GISکوواربران کووه بووا 

ايود بودون بوردی کوه تصووير رسوعری بوه او داده تواند مف د باشود.های ساده رسعری میبرمت
 واند به سادگی آن را بن ند.تباشد. می GISاينکه ن ازمند به برنامه خاصی از

 

 ۲های رستریحلیلت

دون رد بوودا هووای رسووعری واووود ووت ااوورا بوور روی دادههووای تحل لووی باوو اری بووا قابلابزار
ه بورای کوهای رسوعری های برداری کوار کنود. بوه عنووان نمونوه اليوهاينکه بعواند برروی داده

س شوکل اسوااجغعواف بور شوود. ايون ن آب بر روی سوطح زمو ن اسوعفاده میمدلاازی اريا
سووعفاده توانوود مووورد ایای مهای آبراهووههای آبخ ووز و شوونکهزموو ن بوورای محاسووناف حوضووه

 اورزی وف کشوهای رسوعری هوا چنو ن ابلوب بورای موديريت تول ود محصووالداده قرار گ رد.
هووای ای از زم نعنوووان میوواو بووا يووک تصوووير موواهواره شوووند بووهانگلووداری اسووعفاده می

ر بوو سوپس  هايی را کوه گ اهوان رشود ضوع فی دارنود شناسوايیتوان ود محودودهکشاورزی، می
ن ود. کب شوعر  های آسو ب ديوده درخواسوت اسوعفاده کوودغعاف تنها بورای محودودهپايه آن اج

حودوده متووان از يوک عری بورای بورآورد مقودار الوواری کوه میهوای رسوانگلنانان ن ز از داده
جن عووی  هوای رسووعری همچنو ن بورای موديريت حووادثدهدا کننود.عفاده میاسو برداشوت کورد

 غب سوهای کوه احعمواو خطور منواجق و محودوده بورای شناسوايی ن وز خ لوی مهوا هاوعند.
 کاوول آنتحل وول موودو رقووومی ارتفوواع نوعی اليووه رسووعری کووه هوور پ  واووود دارد تجزيووه و

و  د.ار گ وررقوتوانود موورد اسوعفاده رتفواع بور مننوای سوطح دريوا اسوت( میشامل يک مقودار ا
نجوواف  هووای امووداد وت دادن بووه اقووداماف کمکووی و بعال تسووپس ايوون اجغعوواف بوورای اهوو

 .ردتواند مورد اسعفاده قرار گ جقی که ب شعرين ن از را دارند میبرای منا

 بود آگاهمسائل عمومی/ مواردی که باید نسبت به آنها 

جا زيادی از حن ازمند  رسعری هایذکر کرديا، قدرف تفک ک باال داده قنغًهمان جور که 
 حابظه رايانه باشد.

                                                           
1 - Vector to raster conversion 2 - Raster analysis 
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 چه یاد گرفتیم؟

 اجازه بدهید نکات مهم این مبحث را خالصه کنیم.

 های ها اندازه هاعند.های رسعری شنکه منظمی از پ کالداده 

 هووای پ وسووعه مناسووببوورای نمووايش دامنووه وسوو عی از داده هووای رسووعریداده 
 باشند.می

 ف ه عنوووان تفک ووک مکووانی آن تعريوويووک داده رسووعر بووهای در انوودازه پ کاوول
 شود.می

 محودوده  تواند شوامل يوک يوا بو ش از يوک بانود باشود، هور بانودتصاوير رسعری می
 دهند.اما اجغعاف معفاوتی را پوشش می مکانی يکاان

 هوووای مخعلوووف ج وووف هوووای رسوووعری شوووامل بانووودهای از بخشهنگوووامی داده
 شوند.ج فی نام ده میباشد، تصاوير چند الکعرومیناج س 

 نموايش  آبوی هوای قرموز، سونز وتوانود در رنگسه باند از يوک تصووير چنودج فی می
 توان ا آنها را بن ن ا.يابد از اين رو ما می

 شوند.ند تصاوير س اه و سف د نام ده میتصاوير با يک با 

  تصاوير س اه و سف د تک بانودی بواGIS موايش نتوانود بوه صوورف کواذب رنگوی می
 داده شود.

 دهد.ابظه رايانه را به خود اخعصاص میتصاوير رسعری حجا زيادی از ح 

 
 اکنون شما سعی کنید!

 
 امتحان کنید: ایده وجود دارد با هم آموزان خوددر اینجا چند نظر و 

 چوه  سوعری و درهوای رط بوا اينکوه در چوه وضوع عی از دادهبا همراهان خوود در ارتنوا
 د.ر بپردازيبرداری اسعفاده خواهند کرد، به تنادو نظهای حالت ديگری از داده

 شوفاه از ها آمووزان خوود بخواه ود بوا اسوعفاده از يوک شو ت کابوذA4  بوا خطووط
ای کوه روی آن ترسو ا شوده اسوت يوک نقشوه رسوعری از مدرسوه خوود ته وه شنکه

کنند. ش ت شفاه را بر روی يوک شو ت نقشوه توپووگرابی يوا يوک عکوس هووايی از 
ده د. اکنون به هور يوک از همراهوان يوا گروهوی از آنهوا ااوازه ده ود بوا  مدرسه قرار

وع مشخصوی از عووارض ماننود سواخعمان، زمو ن بوازی، ها يوک نولوورنگ کردن سو
رو را نمووايش دهنوود. هنگووامی کووه همووه م وودان ورزشووی، درخعووان و ماوو رهای پ وواده
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 ن ود آيوا آن نقشوه ها را بور روی هوا قورار بده ود و بنکار را تمام کردند، تموام شو ت 
 باشد. به جور مناسب شن ه مدرسه شما می رسعری

باشود؟ عور میه عنووان رسوعر نموايش يابود بهکارکرد کدام نوع از عوارض زمانی کوه بو
رض اوف عوواايش انوواع معفوچگونه انودازه پ کاول انعخوابی روی توانوايی شوما در نمو

 گذارد؟تاث ر می

 نکات قابل توجه

های رسعری آشنا شويد. توان د با دادهيد، با اسعفاده از قلا و کابذ مینداراگر رايانه در دسعرس 
دهد ترس ا کن د. هر ها روی يک ش ت کابذ که م دان بوتناو شما را نشان میيک شنکه از مربع

دهد پر کن د، اگر ان میوها را با اعدادی که مقدار پوشش چمن زم ن بوتناو را نشيک از شنکه
ای مخلوجی ر قطعهسلوو آن را صفر بده د، اگ ارزش يا مقدار ،ن خالی از چمن بودو ای از زمقطعه

امغ از چمن بده د و اگر يک محدوده ک ۱يا ترک نی از خالی و دارای پوشش بود به آن ارزش 
ها پ کال های رنگی برای رنگ کردنبده د.اکنون از مداد شمعی ۲قدار پوش ده است به آن م

نگ سنز ت ره کن د. ررا  ۲های با مقدار ها يا سلووپ کال فاده کن د.وه دارند اسعاساس مقداری کبر
مام شد، بايد يک ای رنگ شود.هنگامی که تبا رنگ قهوه 0وشن بگ رد و مقدار بايد سنز ر ۱مقدار 

 نقشه رسعری از زم ن بوتناو خود داشعه باش د.
 

 منابع بیشتر برای مطالعه

:هاکتاب  
Chang, Kang-Tsung (2006): Introduction to Geographic Information Systems. 

3rd Edition. McGraw Hill. (ISBN 0070658986) DeMers, Michael N. (2005): 

Fundamentals of Geographic Information Systems. 3rd Edition. Wiley. (ISBN 

9814126195) 

:ها وب سایت  
 
Website: http://en.wikipedia.org/wiki/GIS#Raster 

 
های رسعری ا دادهتری در ارتناط با کار باجغعاف مفصل GISکوانعوم همچن ن راهنمای کاربران 

 دارد. GISکوانعوم با 

http://en.wikipedia.org/wiki/GIS#Raster
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 گام بعدی چیست؟

ب ن عوارض برداری  ا بن ن ا چگونه ارتناطاندازيا تتری به توپولوهی مینگاه دق قدر ادامه 
 تواند مورد اسعفاده قرار گ رد.اجم نان از بهعرين ک ف ت داده میبرای 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6  . توپولوژی1

 

   داریهای برشناخت توپولو ی در داده اهداف:

، شوعا  3هوای توپولوو ی، خطا2بوردار، توپولوو ی، قواعود توپولوو ی کلمات کلیودی :
 ، عوارض ساده5، فاصله چسبیدن4جوجست

 
 مرور کلی

ب ان روابوس مکوانی ارتناجواف يوا مجواورف بو ن عووارض بورداری  نقواط،خطوط  توپولو ی

هووای منعنووی بوور توپولوووهی از نظوور اسووت. اجغعوواف توپولوووهيکی و يووا داده GISو سووطو ( در 
و در يووک باشووند برای میوواهووای رقووومی سووازی مف وود و سووودمند میتشووخ م و اصووغ  خطا

ها دو خس در محول تقواجع يکوديگر کوامغ بوه هوا اتصواو ندارنود.( بورای اليه برداری مانند راه
شونکه اجغعواف توپولووهی ضوروری تحل ول انجام تعدادی از انوواع آنال زهوای مکوانی از املوه 

 باشد.می
ريزی شوما ايون ايود در يوک توور گشوت و گوذار برناموهتصور کن د شما بوه لنودن سوفر کرده

است که در ابعدا به بازديود کل اوای اوامع سونت پول و سوپس در عصور بورای خريود سووباف 
آهون زيرزم نوی لنودن شوما بورای ربوعن برويد. بوا نگواه بوه نقشوه راه کونت گاردنبه بروشگاه 
کوه ايون ماو ر را بوه هوا  به کل اوای اوامع سونت پول بايود قطواری کونت گاردناز بروشگاه 
را بن ن ود(. ايون امور ماوعلزم اجغعواف توپولوهيوک داده(  4۷ نقشوه دهد پ ودا کن ود. ارتناط می

آهوون ر قطارهووا واووود دارد. بووه نقشووه راهدربوواره مکووانی اسووت کووه امکووان تی  وور دادن ماوو 
دهوود هووای کووه اتصوواو را نمووايش مین وود، روابووس توپولوهيووک توسووس دايرهزم نووی نگوواه کزير

دهود از يوک بخوش ارتنواجی شونکه اوازه میدر اياوعگاه انشان داده شده است. تی  ور قطارهوا 
 به بخش ديگر اا به اا شويد.

 

                                                           
1  - Topology 
2  - Topology errors 

3  - Topology rules 

4  - Search Redius 
5 - Snapping Distance 
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 زمینی لندنزیرآهن : توپولو ی شبکه راه47 شکل

 
 های توپولو ی   خطا

توووان آنهووا را برحاووب اينکووه عوووارض از خطاهووای توپولوووهی واووود دارد میانوواع مخعلفووی 

عوووارض وهی مربوووط بووه بندی کوورد. خطاهووای توپولوواز نوووع سووطح يووا خطوووط باشوود دسووعه

باصوله بو ن مرزهوای سوطو  يوا تواند شوامل سوطو  بواز يوا باوعه نشوده، واوود می سطحی

 عوووارض خطوویبوورای  هوا باشوود.ا ابعووادگی مرزهوای سووطو  يووا پل گونهوا، روی هووپل گون

اسوت کوه عووارض در نقطوه اتصواو  ايون کیخطوای عموومی توپولووهي پلی الینا ي پیوسته

واوود نناشوند. ايون نووع خطاهوا زموانی کوه يوک باصوله بو ن خطووط کامغ به يکديگر معصل 
کامول خطووط در محول اتصواو( و زموانی کوه پايوان يوک خوس ها نرس دن   به ۱نرس دگی دارد

 48شود. شوکل نام وده می ۲رد شودگی دورتر از اايی که بايد بوا خوس ديگور معصول شوود باشود
 را بن ن د(.

 

                                                           
11 - Undershoot 2 - Overshoot 
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افتوود کووه خطوووو بووه صووورت کاموول بووه میهنگووامی اتفوواق  نرسوویدگی خطووای: 48 شووکل

پایوان یوک خوط دورتور از جوایی کوه بایود بوا  شودگیدر یکدیگر وصل نشده باشند. خطوای

هوای دو سوطح مجواور وقتوی کوه ورتکس )3( 1شوکاف مورزیخط دیگر متصول شوود باشد.

 بر روی یکدیگر منطبق نباشند. دقیقاًدر مرزهای خود 

 

 در انعهووای ۲آزادهووای گره اصووطغحاٌعند کووه خطاهووايی هاوو نع جووه نرسوو دگی و رد شوودگی
، بورای نمونوه قابول قنووو هاوعند آزادهوای شوند. در مووارد خواص يوا گرهخطوط ن ز نام ده می

لووهی ارتنواط بو ن عووارض را قطوع اگر آنها به خ ابان بون باوت معصول باشوند. خطاهوای توپو
بورداری بوا پردازشوگرهای میول هوای هوای دادهکند. به منظوور اينکوه قوادر بوه انجوام آنال زمی

سعرسووی در يووک شوونکه راه( يووا شوونکه   بووه جووور میوواو يووابعن بهعوورين ماوو ر دتحل وول 
گ ری جوو   به جور نمون پ دا کوردن جووو يوک روخانوه( باشو د ن واز اسوت ايون خطاهوا اندازه

گ ری، ازهشوونکه و انوود تحل وول کی درتوپولوووهي سوواخعار اصووغ  شوووند. عووغوه بوور مف وود بووودن
هوای بورداری بوا توپولووهی صوح ح ای اينکه چورا ايجواد يوا داشوعن دادهيل ديگری مننی بردال

انی را بوورای اسووعان مهووا اسووت واووود دارد. کووابی اسووت تصووور کن وود نقشووه مرزهووای شهرسووع
 باصوله يوا شوکاه  شوکاه مورزی يی که بر روی ها قورار دارنود و يوا خطوایهاخود با پل گون

 دهد رقومی کن د.را نشان میپل گون مجاور( ب ن مرزهای دو 
گ ری نخواه وود هقووادر بووه اسووعفاده از ابووزار انوودازاگوور چنوو ن خطاهووای واووود داشووعه باشوود،  
ای بو ن اشود. اوايی کوه مرزهوآوريود نادرسوت ب، يوا ممکون اسوت نعوايجی کوه بدسوت میبود

 ودا توان ود دسوت پد بوه ماواحت واقعوی هور شهرسوعان نمیها بور روی هوا قورار دارشهرسعان
 کن د و قادر به تعريف دق ق آن نخواه د بود.

                                                           
1  - Slivers 2 - Dangling nodes 
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کن ود مهوا یمتنهوا بورای آنال زهوای کوه ايجواد هايی بوا توپولووهی صوح ح نوه داشعن داده

. چورا کوه ده ود ن وز مهوا اسوتبرادی که داده خوود را بوه آنهوا میاست، بلکه ها چن ن برای ا
 شد.های شما صح ح باتحل لهای و نعايج آنها انعظار دارند داده

 
 قواعد توپولو ی   

شووود نی میپشووع نا GISهای توپولوووهی کووه در باوو اری از برنامووهخوشوونخعانه، بووا قواعوود 
دهوود  هوای بوورداری رمايووج کوه در هنگووام رقوومی کووردن دادهاز باوو اری اشوعناهاف ر تووانمی

 الوگ ری کرد.
ور جوو بووه معموووالً، توپولوووهی GISهووای هووای خوواص دادهبووه اووزء بوورای برخووی از برمت

 پ ش برض تاک د نشده است.
واعوود قه عنوووان توپولوووهی را بووGISکوانعوووم  ماننوود GISهای رايووج تعووداد از برنامووه
اری يوه بورددهود در صوورف واوود يوک الکنند کوه بوه کواربران ااوازه میارتناجاف تعريف می

در  هصووص اينکوخآيود تعودادی میواو در ی کوه در اداموه میبهرسوعاين قواعد را انعخاب کنود. 
توانوود یمن ووای واقعووی در يووک اليووه بوورداری چووه حووالعی قواعوود توپولوووهی بوورای عوووارض د

 دهد.تعريف شود نشان می
 

 های کناری يک نقشه شهر ننايد بر روی ها قرار بگ رند.لنه 

 اشوعه د مورزی باصوله يوا شوکاههای کنواری يوک نقشوه شوهر ننايود از يکوديگر لنه
 باشند.

 ط د باووعه باشوود. خطووودهوود بايووهووای موورز و حوود را نشووان میسووطوحی کووه ويژگی
 ن اعند. شدگید نرس دگی يا ر خطایمرزی مجاز به 

 ز يکوديگرخطوط منحنی م زان در يک اليوه خطوی ننايود بور يکوديگر عموود باشوند ا 
 رد شوند(.

 
   1ابزارهای توپولو ی

نوود. بوورای نمونووه در ی دارابزارهووای بوورای ويوورايش توپولوووهيک GISهای تعوودادی از برنامووه
را بوورای اصووغ  و بهنووود ويوورايش و  ۲ويوورايش توپولوووهيکی توان وودمی GISکوانعوووم ابووزار نرم

ماننوود  GISيووک برنامووه  های پل گووونی بعوواو کن وود.نگهووداری مرزهووای مشووعرک در اليووه

                                                           
1  - Topological tools 2  - Topological Editing 
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کنود بنووابراين تنهوا کووابی شووه سوطحی مورز مشووعرک را شناسوايی میدر يوک نق GISکوانعووم 
بووا اجم نووان بهنگووام  GISکوانعوووم لنووه يووک پل گووون را تی  وور مکووان ده وود و  اسووت ورتکووس

 4۹توان وود در شووکل را انجووام خواهوود داد. همچنانکووه میکووردن مرزهووای پل گووون ديگووری 
هوا پل گون ۱روی هوا قورار گوربعنخطوای دهود از د. گزينوه ديگور توپولووهی ااوازه می(بن ن ۱ 

را بن ن وود(. اگوور يووک پل گووون  ۲قاوومت  4۹در جوووو رقووومی کووردن الوووگ ری کن د شووکل 
داشووعه باشوو د، بووا ايوون گزينووه امکووان رقووومی کووردن پل گووون دوم در مجوواورف  ايوون پل گووون 

کوانعوووم  واووود دارد در ايوون حالووت هوور دو پل گووون بوور روی يکووديگر قوورار گربعووه و سووپس
GISکند.يا می ۲برش پل گون دوم را تا مرز مشعرک 

 

 

 

هووا وو بووه توپولووو ی هنگووام حرکووت ورتکسهووای مربوویشویرا 1مت ( قسوو49) شووکل

کند. زموانی کوه یوک ورتکوس جابجوا شوود تموام عووارض مرزهای مشتر  را شناسایی می

( زموانی کوه یوک سوطح در حوال 2.) شووندرتکس مشتر  هستند بهنگام سوازی میکه با و

ی هووم افتووادگ ه(برای پرهیووز از رویزی اسووت)به رنووگ قرمووز نشووان داده شوودرقووومی سووا

 شود.های همسایه، آن برش داده میمحدوده

 
  اتصالفاصله چسبیدن یا 

می کووردن هنگووام رقووو GISابووزار ای اسووت کووه نرميووا چاوون دن باصووله اتصوواوباصووله 
بووه آن اتصوواو پ وودا کن وود ااووعجو  ای را کووه شووما سووعی داريوودنزديکعوورين ورتکووس يووا قطعووه

ض در عوووارورتکووس اسووت کووه ق ا بوو ن دو يووک خووس راسووت و ماووعاز  ۳قطعووه يووککنوود. می
 گ رد.پل گونی يا خطوط پ وسعه شکل می

                                                           
1 - Overlapping 

- 2  Clip 

3 - Segment 
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در هور اوا کوه کل وک کن ود  GISکوانعووم ابوزاری ماننود نناشو د، نرماتصواو اگر در باصوله 

قطعوه آن ورتکس را انعخاب نخواهود کورد، بوه اوای آن بوه نزديکعورين  ورتکوس حاضور و يوا 
 کند.می خس وصل

 
 شعا  جستجو  

از آن بوورای  GISکن وود ای اسووت وقعووی روی نقشووه کل ووک میهع ااووعجو باصوولشووعا
کنوود. اگوور کل ووک در داخوول شووعاع ااووعجو ترين ورتکووس اسووعفاده میااووعجو نزديووک

 رد.پ دا و انعخاب نخواهد ک ای را برای ويرايشورتکس ه ن عارضه  GISنناشد،
 

 
 

نقشوه )بوه  هوای سویاه( بور اسواس واحودهای: فاصله اتصوال یوا چسوپیدن )دایره 50شکل 

 شود.ها یا قطعات تعریف میورتکس عنوان مثال درجه اعشاری( برای چسپیدن هم به

 

عاع شووو  اتصوواو اسووت. باصووله اتصوواو شوون ه باصوولهعملکوورد آن کووامغ  بووه صووورف کلووی،
 ک مقووداريووشوووند بنووابراين بوورای دادن هووردو بوور مننووای واحوودهای نقشووه تنطوو ا می ااووعجو

کن ود  ن میه باشو د. اگور مقوداری کوه تع وبوه تجربوه داشوعصح ح و درست ممکن اسوت ن واز 
يگر هنگووامی کووه بووا تعووداد زيووادی ورتکووس کووه نزديووک يکوود خ لووی بووزرگ باشوود، بخصوووص

 اگور.کنود معصول ن اوتممکون اسوت بوه ورتکاوی کوه درسوت   GISهاعند سوروکار داريود
انعقواو  یهو ن ورتکاوی را بورا GISکن ود خ لوی کوچوک باشود برناموه مقداری که تع و ن می

 و ويرايش پ دا نخواهد کرد.

 بود آگاهمسائل عمومی/ مواردی که باید نسبت به آنها 

توپولوووهی صووح ح در . هووای بوورداری اسووتتوپولوووهی نمووايش تخصصووی و بنووی داده
 د.نشووودر و بوو ن عوووارض ذخ ووره می خوواص تمووامی روابووسی هوواهووای بوورداری در برمتداده
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سواده کوه شوامل نقطوه، خوس و سوطح  ی از عووارضهوای بوردارهوای دادهبرمت عموما ابلوب
هوای سواده بورای کار صورباًسواده هوای دارای عووارض مجموعوه داده.کنندشود اسوعفاده میمی

ن ازمنوود توپولوووهی حعموواً هووای کووه اند نووه بوورای کارهووا و دادهو ارائووه سووريع جراحووی شووده
زيوادی واوود  GISهای خول يوک شونکه(. برناموههاعند همانند پ ودا کوردن يوک ماو ر در دا

دهنوود. و تعووداد ارای توپولوووهی را بووا هووا نمووايش میهووای دهووای سوواده و دادهدارد کووه داده
ر اسووت در الزم بووذک کننوود.تحل وول ، ويوورايش و تواننوود هوور دو نوووع داده را تول وودديگوور هووا می

توپولووزيکی بو ن عووارض اسوت در حال کوه ايون شوکل سواده از اين بخش تاک ود بور سواخعار 
 ها خود دارای ساخعار توپو لوهيکی هاعند عوارض

 

 چه یاد گرفتیم؟

 اجازه بدهید نکات مهم این مبحث را خالصه کنیم.

 

  دهد.هماايگی عوارض برداری را نشان میتوپولوهی روابس مکانی 

  درGIS شود.توپولوهی براها می يجاد توپولوهی بوس له ابزارهای 

  اده قورار توانود موورد اسوعفرقوومی میشناسوايی و تصوح ح خطاهوای توپولوهی بورای
 گ رد.می

 روری ضوای شونکه های دارای توپولووهی بورای تعوداد از ابزارهوا از املوه آنال زهوداده
 است. 

  بوورداری بووا  هووایبووه مووا در رقووومی کووردن داده اتصوواوشووعاع ااووعجو و باصووله
 کند.توپولوهی صح ح کمک می

 ر ه جووموا بولووهی صوح ح ن اوعند اهای که يک سواخعار سواده دارنود دارای توپوداده
 شوند.اسعفاده می GISهای معموو توسس بعضی از برنامه

  
 اکنون شما سعی کنید!

 در اینجا چند نظر و ایده وجود دارد با هم آموزان خود  امتحان کنید:

گذاری کن وود و را روی يووک نقشووه توپوووگرابی نشووانه های اتوبوووس محلووه خوووداياووعگاه
در مووورد  بخواه وود کوتوواهعرين ماوو ر بوو ن دو اياووعگاه را پ وودا کننوود.سووپس از همراهووان خووود 

هوای شوهر موورد نظور خوود های بورداری بورای نموايش شونکه توپولووهی راهاينکه چگونه داده
ايجوواد خواه وود کوورد، چووه قواعوود توپولوووهی مهووا هاووعند، و همراهووان شووما از چووه  GISرا در 



 

 

 Quantum GISافزار متن باز  بر اصول و مبانی سیستم اطالعات جغرافیایی با نرم ایمقدمه 98

 
هووا اسووعفاده توپولوووهی اليووه اديوود راهبوورای اجم نووان از صووحت  GISکوانعوووم ابزارهووای 

 خواهند کرد ب نديش د.
 نکات قابل توجه

آهوون اهرا شوونکه ه شوونکه اتوبوسوورانی و يووتوان وود از نقشوواگوور رايانووه در دسووعرس نداريوود، می
ود بحو  آمووزان خويگی مکوانی و توپولووهی بوا ديگور هااسعفاده کن د و در مورد روابوس هماوا

 کن د.
 

العهمنابع بیشتر برای مط  

هاکتاب  
• Chang, Kang-Tsung (2006): Introduction to Geographic Information 

Systems. 3rd Edition. Mc- Graw Hill. (ISBN 0070658986) 

 

• DeMers, Michael N. (2005): Fundamentals of Geographic Information 

Systems. 3rd Edition. 

Wiley. (ISBN 9814126195) 

Websites: 

هاسایت  
http://www.innovativegis.com/basis/primer/concepts.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_topology 

 

مکاناف ويرايش در تری در ارتناط با توپولوهی و ااجغعاف مفصل GISکوانعوم راهنمای کاربران 
 دارد. GISکوانعوم 

 
 گام بعدی چیست؟

وی يک سطح م ن به رها را از روی سطح کروی زبرای شناخت اينکه چگونه داده ۷ش در بخ
 انداريا. ايی میهای مخعصاف ایرابس اعاتری به شود نگاه دق قنقشه منعقل می

 
 
 
 

http://www.innovativegis.com/basis/primer/concepts.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Geospatial_topology


 

 

   1مرجع های مختصات.  سیستم 7
 

 های مختصات مرجعشناخت سیستم اهداف :

سیسووتم  ،2های تصویرنقشووهسیسووتم مختصووات مرجووع، سیسووتم: کلمووات کلیوودی 
، 6، عوورض شوومالی 5، طووول جغرافیووایی4، عوورض جغرافیووایی 3تصووویر مجووازی
 7مختصات طولی

 

 مرور کلی

سوطح کوره زمو ن يوا بخشوی از آن کوردن عی در تصووير سو های تصویر نقشهسیستم

، سیسوتم مختصوات مرجوع یوکبر روی يک سطح صواه کابوذ يوا صوفحه رايانوه دارد. 

برنامووه بووا کمووک مخعصوواف، چگووونگی ارتنوواط يووک سووطح دو بعوودی يووا نقشووه تصويرشووده در 
GIS ، ب ووووووانروی سووووووطح زموووووو ن  مربوجووووووهواقعووووووی  هووووووایبووووووه مکانرا 

ورد اينکووه از کوودام س اووعا تصوووير نقشووه و س اووعا مخعصوواف گ ری در مووتصووم ا کنوود.می 
هووای ، تحل لمووورد مطالعووهای منطقووه و محوودوده ، باووعگی بووه وسووعتمراعووی اسووعفاده شووود

 ها دارد.ی اوقاف به سهولت دسعرسی به دادهو خ ل مورد ن از

 جزئیات بیشتر در مورد سیستم تصویر نقشه      

ره قاوومت . اگوور چووه کوواسووعفاده از کووره اسووتايش شووکل زموو ن روش سوونعی و قووديمی نموو
و پ کرينودی بضوائی عووارض زمو ن را براسواس ويژگوی و کنود عمده شکل زمو ن را حفوظ می

دهوود، بهرحوواو ماووائل و مشووکاالتی بووا ايوون روش همووراه اسووت از ای نشووان میانوودازه قوواره
ار املووه حموول و اابجووائی آنهووا سووخت و مشووکل اسووت. تنهووا بوورای اسووعفاده در مق وواس باوو 

 م ل ون ( مناسب هاعند.۱:۱00کوچک به عنوان میاو مق اس 

                                                           
1 - Coordinate Reference Systems  
2 - Map Projection 
3 - On the Fly Projection 

4 - Longitude 
5 - Latitude 
6 - Northing 
7-    Easting  
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از مق وواس های موضوووعی هووای نقشووهبالووب داده GISهای کوواربردی در برنامووه معموووالً 
يوک  معمووالًنظر ه بوه حجوا و سوطح ازئ واف داده مووردباشوند. باوعنانعا بزرگ برخوردار می

ها ر نع جوووه کارتوگراب اوووتگعووور دارد. ديوووا بزر ۱:۲50000، مق ووواس GISمجموعوووه داده 
هوا بورای نموايش سوطح کوروی زمو ن بور روی يوک سوطح دو ها و روشای از تکن کمجموعه

 شود. نام ده می ۱سیستم تصویر نقشهاند که با دقت معقوو ابداع و توسعه دادهبعدی 

که تی رسد. در صورموار به نظر میهنگامی که از يک باصله نزديک به زم ن نگاه شود نانعا ه
شود، می ضا به آن نگاه  ست. همچنانکه از ب انعا کروی ا ر منح  تول د و دتوان ا بن نا که زم ن ن

شه که در پی شه دخواه آيد می ارائه نق اعند.  هاديد، نق شهنبازنمايی از واقع ت ه ها نه تنها برای ق
  اند.آنها ن ز جراحی شده نمايش عوارض بلکه همچن ن شکل و آرايش بضائی

ه باعگی دارد. بهعرين س اعا تصوير برای يک نقشمزایا و معایبی  اعا تصوير نقشه ر سه

سعفاده شه و ا صوير اگر برای به مق اس نق اعا ت س  شد دارد. برای میاو يک  ای که از آن خواهد 
قابل قنولی داشعه باشد  های ب راسعفاده شود، ممکن است اعوااج يا تحريف آبريقانقشه کل قاره 

شه بزرگ مقیاسواند برای تاما می  همراه با ازئ اف(اهت کشووور شووما يک انعخاب  2یک نق

شد. ويژگی صوير میعالی با اعا ت س  شه راهای يک   تواند شکل و جر  بعضی از عوارض روی نق
قشووه ، برخی برای ته ه نهای تصوووير برای مناجق کوچکتحت تاث ر قرار دهد. بعضووی سوو اووعا

های با يگری برای ته ه نقشووه برای محدودهبربی و تعداد د -هايی با گاووعرش شوورقیمحدوده
 انوبی مناسب هاعند. –گاعرش شمالی 

های تصویر نقشه شناخته شدهسه نو  از سیستم  

در داخول  توانود بوا قورار دادن يوک مننوع نوورحل ايجواد يوک س اوعا تصووير نقشوه میمرا
محواط شوده بوه کوره  روی سوطح ت وره بور گوردد عووارض زمو نيک کره شفاه که باعو  می

وی يوک سوطح دو بعودی کابوذ شفاه نمايش يابند تجاا شوود. سوپس جور  کلوی عووارض ر
توانود بور اسواس محواط کوردن کوره در هوای مخعلوف تصووير کوردن میگردد. روشترس ا می

 هور کودام از ايون ايجواد شوود. سوطح صوافو يا حعی يوک مخروويا  یک استوانهداخل 

موعووه س اووعا تصوووير نقشووه کنوود کووه بووه عنوووان مجد میسووه معوود يووا روش چ ووزی را تول وو

های سیسوتم شوود. بنوابراين سوه نووع س اوعا تصووير واوود دارد کوه عنارتنود ازشناخعه می

                                                           
1 -  Map Projection 2  -  Large-Scale (detailed) Map 
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های تصووویر و سیسووتم 2ایاسووتوانه های تصووویرسیسووتم ،1تصووویر مسووتوی

 را بن ند(. 5۱ شکل  3مخروطی

 

 

(  سیستم bای  تصویر استوانه ( سیستم aهای تصویرنقشه  ستمسه گروه سی 51شکل

 (سیستم مستوی cمخروطی  

 

  4های تصویر نقشه دقت سیستم  
های س اعا برآيندنعابج  های تصوير نقشه هرگز نمايش کامغ دق قی از کره زم ن ن اعند.س اعا

است که  8و مساحت7فواصل ،  6در انطباق زاویا 5اعوجا  یا تحریفتصوير نقشه،شامل 

از  ينچنددهد. هر س اعا تصوير نقشه ممکن است ترک نی از يرشده آنها را نشان میر نقشه تصوه
ی قابل ای تا حدهای مااحت، باصله و انطناق زاويهها باشد و يا ممکن است اعوااجاين ويژگی

های تصوير قابل ابماض و مصالحه که ابلب برای ته ه های س اعاپذيرش و ابماض باشد. میاو

                                                           
1 - Planar Projections 
2 - Cylindrical Projections 
3  - Conical Projections 
4 - Accuracy of map projections 

5 - Distortions 
6 - Angular Conformity 
7 -  Distance 
8 - Area 
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سه تایی و  ۱روبینسون گ رند، شامل دو نوع س اعا تصويرن اسعفاده قرار میهای اهانقشه 

 را بن ن د( 5۲شود. شکل می ۲وینکل

 
 

 
باشد به طوری که مساحت را سیستم تصویر بینابین می رابینسون: سیستم تصویر 52شکل 

 قابل قبول هستند تحریف اما انطباق زوایا و فواصل آن

يووک  انطناق زاويه،بواصوول و ماوواحت( دريووک زمووان دراينکووه تمووام ايوون خصوصوو اف 
نگوامی سوت. ايون بودان معنوی اسوت هب ورممکن ا معمووالًس اعا تصوير نقشوه حفوظ شوود 

وير  اوعا تصوسخواه د يک عمل اف تحل لوی دق وق انجوام ده ود، ن ازمنود اسوعفاده از يوک می
گور یواو ام بورایها و خصوص اف را بورای تحل ول شوما بوراها کنود هاوع د که بهعرين ويژگی

ر عا تصووويگ ری بواصوول داريوود، بايوود کوشووش کن وود از يووک س اووروی نقشووه ن وواز بووه انوودازه
 . کند اسعفاده کن دهای موردنظر براها میه که دقت بااليی برای بواصل دادهنقش

 3های تصویر مشابه با حفظ زوایا سیستم

اويه انوب و برب(هم شه در زنما  شماو، شرق، اصلی بلش قطبهای هنگام کار با کره، اهت
نانت به  ۹0ويه گردد. به عنارف ديگراهت شرق هم شه در زادراه با ديگر اهت ظاهر می۹0

زاويه به خوبی  های انطناقشود. در يک س اعا تصوير نقشه نگهداری ويژگیاهت شماو ظاهر می

                                                           
1 - Robinson projection 
2 - Winkel Tripel projection 

3 - Map Projections with Angular 

Conformity 
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سیستم دارد می که ويژگی انطناق زاويه را نگهيک س اعا تصوير نقشه  تواند حفظ شود.می

اين   شود.نام ده می هاتصویر با حفظ زوایا یا شکل پدیدهتصویر مشابه یا سیستم 

برای  شوند و عموماً مها است اسعفاده می 1نگهداری نسبت زاویاهای تصوير زمانی که س اعا

ی يک مها است به خاجر داشعه باش ا رو گ رند.و هواشناسی مورد اسعفاده قرار میمقاصد ناوبری 
رگ سخت است و تنها بايد صح ح برای يک محدوده يا منطقه بز نقشه نگهداری زاويای درست و

 توانند به کار برده شوند.های کوچکی از زم ن میبرای بخش

 
کوواتور، بووه طووور مثووال بوورای جاهووایی مووورد اسووتفاده قوورار : سیسووتم تصووویر مر 53شووکل 

 شوند.ها دچار تحریف میحتای مهم است اما مساروابط زاویه گیرد کهمی

عواواج ها منوعج بوه امشابه بوا حفوظ زوايوا يوا شوکل پديودههای تصوير نقشه از نوع س اعا
، جوام شووداواحت روی نقشوه انگ ری مشود، بوه ايون معنوی کوه اگور انودازهها میدر مااحت

رگ دقووت گ ری ماوواحت محوودوده در منوواجق بووزها درسووت نخواهوود بووود. انوودازهگ ریانوودازه
 کمعری خواهد داشت.

                                                           
1 - Preservation of Angular 

Relationships 
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سیسووتم تصووویرمخروطی و  ۱سیسووتم تصووویر مرکوواتور، هووای ايوون نوووعمیاو 

های ناسووی امريکووا بوورای باوو اری از نقشووهشباشوود. سووازمان زم نمی ۲مشووابه المبوورت

 کند.از س اعا تصوير مشابه اسعفاده میتوپوگرابی خود 
 

 3فاصله  های تصویر همسیستم

گ ری بواصل دق ق است، بايد س اعا تصويری که برای اندازه هده از تصوير کردن نقشه، اگر
کند را انعخاب کن د. چن ن نگهداری بواصووول جراحی شوووده اسوووت و از اين نظر خوب عمل می

مقیاس باشد که شود، و ن ازمند اين مینام ده می های تصویرهم فاصلهسیستم، هایس اعا

شه ثابت شه زمانی دارای نق شود. يک نق شعه  صله نگهدا صوير ها با اعا ت ست که 4س  به  يا ا

های تصویر سیستمصورف دق ق بواصل را از مرکز س اعا به هر اای ديگر نقشه نشان دهد. 

صله صوير يا هم فا اعا ت س  صل دق ق را از مرکز  شده نگه می بوا دارد. از در امعداد خطوط داده 

براف و همچن ن ناوبری اسعفاده خانگاری و مهای لرزهی برای ته ه نقشههای تصويرچن ن س اعا
 Plate Carree  شاااااام   های تصوووير ها باصووله های سوو اووعاشوووند. دو نوع از میاومی

Equidistant Cylindricalو   Equirectangular projectionرا  55 شووکل  باشوود.می

ان ملل شان سازمس اعا تصويری است که به عنوان ن5بن ن د(. س اعا تصوير ها باصله آزيموتاو 
 را بن ن د(. 54شود.  شکل از آن اسعفاده می

 

 
 : در آرم سازمان ملل از سیستم تصویرهم فاصله آزیموتال استفاده شده است.54 شکل

                                                           
1  - Mercator projection 
2  - Lambert Conformal Conic 

projection 

3 - Map Projections With Equal 

Distance 
4 - Equidistant 
5 - Azimuthal 
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 The Plate Carree Equidistant: سیسوووتم تصوووویر هوووم فاصوووله  55 شوووکل

Cylindrical است.گیری فاصله مهم شود که اندازهاده میبرای مثال زمانی استف 

 
 1 هامساحت پدیده های تصویر معادل با حفظسیستم

ا تصوووير کنوود ها درسرتاسووريک نقشووه رهنگووامی يووک س اووعا تصوووير کوول ماوواحت
رابوور دهنوود به بووه جووور ناوونی ماوواحعی کووه نشووان میهای تصويرشوودبنووابراين همووه محوودوده

ر سیسوتم تصووی. بنوابراين س اوعا تصووير نقشوه يوک مااحعی است که روی زم ن اسوت

های عموومی های آموزشوی و نقشوه. در عمول نقشوهاسوت 2معادل یا  با مسواحت برابور

دارنود. همچنوان کوه از نوام  3های تصوویر معوادلسیسوتممراع ابلب ن از به اسوعفاده از 

های تصوووير وقعووی اسووت کووه محاسووناف د، بهعوورين اسووعفاده ايوون نوووع س اووعاآيووآن برمی
 خواه د آن را انجام ده د.یعمده بعال ت محاسناتی است که م مااحت

به جور میاو اگر در شهر خود قصد بررسوی يوک محودوده خواص بورای پوی بوردن بوه ايون 
ی بورای ايجواد يوک مرکوز خريود اديود موضوع را داريود کوه آيوا ايون محودوده بوه قودر کواب

بزرگ است س اعا تصوير معوادو بهعورين انعخواب اسوت. بوه عنوارف ديگور محودوده بزرگوی 
گ ری ماواحت آن دقوت ب شوعری خواهود داشوت اگور از ررسوی آن هاوع د انودازهکه در حاو ب

يگور هنگوامی در حواو از سووی د س اعا تصووير معوادو بو ش از انوواع ديگور اسوعفاده کن ود.
های بووزرگ هاووع د س اووعا تصوووير معووادو باعووت اعواوواج در انطنوواق زاويووا کووار بووا محوودوده

                                                           
1  - Projections with equal areas 2 - equal area map 

3 -equal area projections  
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های کوچوک کن د.محودودهاسوعفاده می يوک س اوعا تصووير معوادوشود. هنگوامی کوه از می 
 .عوااج و انحراه زاويه قرار دارندکمعر در معرض ا

های تصوووير معووادو انووواع س اووعا ۳و مولویوود 2المبوورت، 1تصووویر البوور س اووعا

شووويا. بخوواجر داشووعه باشوو د کووه ابلووب بووا آنهووا موااووه می GISهاووعند کووه در کارهووای 
های ت. صوودها نوووع مخعلووف س اووعاای اسوواووعا تصوووير يووک موضوووع باوو ار پ چ وودهس 

تصوير برای گاعره اهوان در دسوعرس اسوت کوه هرکودام سوعی دارنود يوک بخوش معو ن از 
سووطح زموو ن را تووا حوود ممکوون بووه درسووعی و بووا حفووظ خصوصوو اف اصوولی آن بوور روی يووک 
سوطح ماووعوی يووا کابووذ تصووير کننوود. در واقووع انعخوواب اينکوه چووه نوووع  س اووعا تصووويری 

يوک س اوعا تصووير عموومی خواهود شود. اکیور کشوورها  واوودای شما اسعفاده شود ابلب بر
اسووعفاده  از آنرونوود ملووی حوواکا  بوودل ل هووا مووردمکننوود در هنگووام رد وبوودو دادهاسووعفاده می

 کنند. می
 

 
حقوظ شوکل بورای اطمینوان از اینکوه تموام  ستم تصوویر معوادل مولویود بوا: سی 56 شکل

روی زموین تناسوب دارد  واقعوی آنهوا بور شوده روی نقشوه بوا شوکل های تصوویرمحدوده
 شود.استفاده می

 

 های مرجع مختصات سیستم

های مخعصواف مراوع بوا مجموعوه از تووان بوا کموک س اوعاهر مکوان روی زمو ن را می
وند تع وو ن کوورد. بووه جووور کلووی شوومخعصوواف نام ووده می اصووطغحاٌسووه پووارامعر عووددی کووه 

مختصووات تصووویر های بووه س اووعاتوووان را می( CRS)های مخعصوواف مراووع س اووعا

های همچنوو ن س اوعا مخعصوواف دکوارتی يووا س اوعا مخعصوواف   ايوون نووع س اوعا 4شوده

                                                           
1 - Alber 
2 - Lambert 

3 - Mollweide 

  Projected - 4  
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های مختصووات مرجووع سیسووتم همینووینشوووند( و ماووعط لی ن ووز نام ووده می

 تقا ا کرد. جغرافیایی

 
   1های مختصات جغرافیاییسیستم

ها  اووعاسموووو اسووت. ايوون  ووايی باوو ار معهای مخعصوواف مراووع ایراباسووعفاده از س اووعا
ی بوورای توصوو ف يووک مکووان در سووطح زموو ن از دراوواف عوورض و جوووو ایراب ووايی و گوواه

 باشد.می WGS 84ترين نوع آن کنند. رايجوقاف يک مقدار ارتفاع اسعفاده میا

ا بوه عوداد دارنود و کوره زمو ن ربوه مووازاف خوس اسوعوا ام خطوو عورض جغرافیوایی

کننود. خوس ه انووب يوا انووب بوه شوماو تقاو ا میشماو بوازای دراه ۱80های مع ن بخش

ش يوا بوه نوود بخو نیمکوره مندا يا مراوع بورای عورض ایراب وايی خوس اسوعوا اسوت و هور

ره شووود. در ن مکوودراووه عوورض ایراب ووايی اسووت تقاوو ا میقاوومت کووه نشووان دهنووده يووک 
و  و شوما دراوه در قطوب ۹0دراوه در خوس اسوعوا توا  0شمالی دراواف عورض ایراب وايی از 

اوه در قطوب در ۹0ا توا دراوه در خوس اسوعو 0در ن مکره انوبی دراواف عورض ایراب وايی از 
 قشووه، بووهشووود. در ن مکووره انوووبی بوورای سوواده کووردن ارقووام روی نگ ری میانوووب انوودازه

. در هور دراوه( -۹0توا 0شوود  يی ابلوب مقودار منفوی ناونت داده میدرااف عورض ایراب وا
دريوايی(  مايول 60 ن خطووط عورض ایراب وايی برابور اسوت  ، باصوله بوجای از سطح زم نک

 را بن ن د. 5۷شکل مصور 
 

                                                           
1  - Geographic Coordinate 

Systems 
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توا و غرافیکککایی بکککا خطکککوط یکککرم جغرافیکککایی مکککواز  خککک  اسکککج: سیسکککتخ مات کککات 57شککککل 

 گذرد النهار مبدا که از گرینویچ میخطوط طول جغرافیایی با ن ف

 

ورف ماووعق ا و در حالووت اسووعاندارد بووه خوووبی بووه صووخطوووو طووول جغرافیووایی 

همگورا  هوای زمو ن حالوتبوه خوس اسوعوا عموود بووده و در قطب معحدالشکل ن اوعند ناونت
طوب ق ماو بوهشوالنهار منودا( از قطوب يوا مراوع بورای جووو ایراب ايی نصوف خس مندا دارند.

دراووه  ۱80تووا  0خطوووط بعوودی جوووو ایراب ووايی از  گووذرد.انوووب از گرينوووين انگاووعان می
هوای ر پوروههدشووند. تواوه داشوعه باشو د گ ری میانودازه ءلنهار منوداابربی يوا شورقی نصوف

 نت دادهار منوودا مقوودار منفووی ناووالنهبووه ارقووام جوووو ایراب ووايی بوورب نصووف ته ووه نقشووه
 را بن ن د. 5۷شود. شکل مصور می

باصوله  يی برابورباصوله ارائوه شوده توسوس يوک جووو ایراب وادر اسعوا و تنها در خس اسعوا 
ه در کوبور خوغه عورض ایراب وايی سوس يوک دراوه عورض ایراب وايی اسوت.  توارائه شده 

وو آن باصووله بوو ن هوور دو نقطووه در دو عوورض ایراب ووايی مخعلووف يکاووان اسووت، در جوو
ب وايی وو ایراایراب ايی چن ن ن اوت در حق قوت اگور شوما باصوله دو نقطوه را بور روی دو جو

گ ريود نودازه بر روی هموان جووو امخعلف اندازه بگ ريود و سوپس باصوله دو نقطوه ديگور را بو
 معواه خواه د شد.(

وط جووو ایراب وايی بوه کن ود، باصوله بو ن خطوهمچنان که بوه سومت قطوب حرکوت می
دراوه جووو ایراب وايی بوسو له  ۳60در محول قطوب هموه  دق قواًاينکوه شود، تا تدريج کا می
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ی آن توان وود انگشووت خووود را روشووما میشووود بطوووری کووه يووک نقطووه نمووايش داده می
ه خطووط داريوا کوه زمو ن را بگذاريد. با اسوعفاده از س اوعا مخعصواف ایراب وايی يوک شونک

معر مربووع را در ک لوو۱۲۳6۳.۳65کنندکوه هور يووک بوه جوور تقرينوی هوای تقاو ا میبوه مربع
شوروع خووبی اسوت، اموا تع و ن موقع وت هور چ وزی در حود معور  -دهودخس اسعوا پوشش می

 ينکه واقعا مف د باشد. شنکه نقشه بايد به برای ا مربع خ لی مف د ن ات.
 

بوا سوطح  های به قدر کابی کوچوک تقاو ا شوود توا بعواننود بورای تع و ن موقع وت بخش
نجوام ابورای  .قابل قنولی از دقت و صحت( يوک نقطوه روی نقشوه موورد اسوعفاده قورار گ رنود

 60ر هور دق قوه ده و دق قو 60ها تقاو ا شودند. در هور دراوه ها و ثان وهاين، درااف به دق قوه
عوورض يووا جوووو  ثان ووه در هوور دراووه( بنووابراين در اسووعوا يووک ثان ووه ۳600ثان ووه واووود دارد 
 معر است. ۳0.8۷6۲4ایراب ايی مااوی 

   1شدههای مختصات مرجع  تصویر سیستم

اين  ه قائاحالت زاوي شود. درتوسس دو محور تعريف می معموالًيک س اعا مخعصاف دو بعدی 
ت چپ را سم 58دهند شکل را می x,yنانت به يکديگر تشک ل يک صفحه با دو محور دو محور 

مخعصاف مراع  اسا گذاری شده است. در س اعا Yو محور عمودی  X معموالًبن ن د(. محور ابقی 
ئا با دو محور شود. اين محور ها در حالت زاويه قااضابه می Zسه بعدی يک محور ديگر به اسا 

Xو Y محوراست . Z هر ن ن د(. بتصويرسمت راست را   58کند درشکل بعد سوم بضا را براها می
 ب ان شود. X, Y, Zتواند با سه معخصاف نقطه در س اعا مخعصاف کروی می

 
 

                                                           
1 - Projected Coordinate Reference 

Systems 
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 های مختصات مرجع دو بعدی و سه بعدی:  سیستم58شکل 

وب شوده در ن مکوره انووبی  انو Projectedمنودا يوک س اوعا مخعصواف مراوع  معموالً

باشود. ايون بودان معنوی می طوول جغرافیوایی معوینخس اسعوا( خس اسعوا به هموراه يوک 

در  يابوود.بووه سوومت بوورب ابووزايش می Xبووه سوومت انوووب و مقووادير  Yاسووت کووه مقووادير 
در يووک جوووو  وا( منوودا مخعصوواف همچنووان خووس اسووعوان مکووره شوومالی  شووماو خووس اسووع

بوه  Xبوه سومت شوماو و مقوادير  Y قواديرباشود. بنوابراين در ايون اوا م ن میایراب ايی معو
کنود.در اداموه ايون بخوش يوک س اوعا مخعصواف تصووير شوده سمت شرق ابزايش پ ودا می

 نام وووده UTMيوووا  1معکووووس سیسوووتم تصوووویر جهوووان  مرکووواتوررا کوووه  

 ده ا.شود را توض ح میی انوبی اسعفاده میآبريقاشود و ابلب برای می 
 

 به عنوان یک سیستم مختصات مرجع سمعکو سیستم تصویر جهان  مرکاتور

دا بوه عنووان يوک س اوعا مخعصواف مراوع، منو( UTMس اعا تصووير اهوانی مرکواتور 

باشوود. س اووعا مخعصوواف مراووع می طووول جغرافیووایی معوویندر يووک  خووط اسووتوآن 

UTM ده سوعفايک س اوعا تصووير اهوانی اسوت. بودان معنوی اسوت کوه در سراسور اهوان ا
اده تصوووير توضوو ح د هایدر بخووش دقووت و صووحت س اووعا قوونغًشووود. امووا همچنانکووه می

هووای ب شووعری در ی انوووبی( اعوااجآبريقوواهای بزرگعوور  بووه جووور میوواو شوود، در محوودوده
 60اهوان بوه  دهود. بورای پره وز از انحوراه ب شوعر،طناق زاويوا، بواصول و ماواحت رم میان

و ایراب وايی دراوه جوو 6هوا  ه اسوت کوه هور کودام از ايون قاچقاچ برابر و مااوی تقا ا شد
 پهنا از شرق به برب دارد. 

                                                           
1 - Universal Transverse 

Mercator(UTM) 
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وو ایراب ووايی از جوو ۱اند، قوواچ شووماره گذاری شوودهشووماره 60تووا  ۱از  UTM 1هووایقاچ

رق مقودار شوروع و بوه سومت شو المللو  تغییور تواریخخوط بیندر دراه بربی واقع ۱80

ر جووووو د 60المللوووی تی  ووور تووواريخ بازگردد قووواچ شوووماره آن ابوووزايش توووا بوووه خوووس ب ن
 نشان داده شده است. 5۹دراع شرقی واقع است( آنچنان که در شکل  ۱80ایراب ايی

 

 
  آفریقااستفاده شده برا   36Sو 33S ،34S ،35Sها  شماره UTMها  : قاچ59شکل 

 جنوبی

 
ی اآبريقووبووا حووداقل انحووراه   UTMقوواچ  4ب ن وود، می 60و  5۹همچنانکووه در شووکل 

 UTM 33S, UTM 34S, UTM: هووا عنارتنوود ازن قاچدهنوود. ايووانوووبی را پوشووش می

35S   و UTM 36S کلموهS هوا در انووب خوس از قواچ بوه ايون معنوی اسوت ايون قاچ بعود

دوده محووخووواه ا يووک مخعصوواف دو بعوودی در داخوول اند. بوورای میوواو میاسووعوا واقووع شووده

 بوا يوک عغموت ضوربدر قرموز رنوگ مشوخم شوده اسوت تعريوف 60که در شکل نظرمورد

گربعوه اسوت. بوه  انووبی قورار۳5نظر در داخول قواچ توان د بن ن د، که محودوده مووردمی ا.کن 
 وتجزيووه  اعواوواج و بوورای بدسووت آوردن نعووايج معنووی اسووت، بوورای بووه حووداقل رسوواندن ايوون

 ده کن ا.انوبی به عنوان س اعا مخعصاف مراع اسعفا ۳5تحل ل دق ق، بايد از قاچ 

                                                           
1 - Zone 
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قع ووت در انوووب خووس اسووعوا بايوود بووه شووماره مخعصوواف يووک مو بوورای UTMدر س اووعا  
 اشاره شود.آن  (x) محور جولی نقشهو ( y)محور عرضی نقشه  (، مقادير۳5قاچ 

 

 
ر مرکوزی آنهوا کوه بورای تصوویر النهاجنووبی بوا نصوف 33،34،35،36های : قاچ 60شکل 

رنوگ محودوده موورد  . ضوربدر قرموزگیرنودرارمیی جنووبی موورد اسوتفاده قآفریقوا کردن

 دهد.نظر را نشان می

 

 (x)باصووله از خووس اسووعوا بووه معوور و مقوودار محووور جووولی  (y)مقوودار محووور عرضووی

اده مووورد اسووعف UTM جوووو ایراب ووايی( بوور مننووای قوواچ النهار مرکووزینصووفباصووله از 

انوووبی  ۳5نشووان داده شووده اسووت مقوودار آن بوورای قوواچ  60باشوود. همچنانکووه در شووکل می
UTM ،۲۷ س اسوعوا . عوغوه بور ايون از آنجوايی کوه موا در انووب خودراه جوو شرقی اسوت

 باشوو انمی UTMهاووع ا و مجوواز بووه دادن مقووادير منفووی بووه س اووعا مخعصوواف مراووع 

 و يووک مقوودار (y)معوور بوورای محووور عرضووی  ۱0،000،000 مقوودار کوواذبمجنوووريا يووک 

ظور شوکل بوه نممکون اسوت کموی م اضوابه کنو ا. (x)بورای محوور جوولی  500،000کاذب 
 انوووبی۳5قوواچ  UTMکن ا چگووونگی پ وودان کووردن مخعصوواف بنووابراين سووعی مووی رسوود،

 را نشان ده ا. نظرمحدوده موردبرای 
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 (y)مقدار محور عرضی 
براين معوور انوووب خووس اسووعوا اسووت، بنووا۳،550،000مکووانی کووه در ااووعجوی آن هاووع ا 

ق شووود. مطووابمعوور می -۳،550،000مووی گ وورد و  عالمووت منفووی (y)مقوودار محووور عرضووی 

 (y)محووور عرضووی  معوور بوورای ۱0،000،000مقوودار کوواذب  مجنوووريا يووک UTMتعوواريف 

 6،450،000نظر موا بورای مخعصواف موورد y باشود کوه مقودار اضابه کنو ا. و ايون معنوی می
 .(3,550,000m + 10,000,000m-)معر است

 

 (x)مقدار محور طولی 

را ی جنووب 35قواچ  جووو ایراب وايی( بورای النهار مرکوزینصوفدر ابعدا مجنووريا 

اچ موورد نظور قوتووان ا بن نو ا جووو ایراب وايی بورای می 60 دا کن ا. همچنانکوه در شوکل پ

معوور بوورب  85000ننوواو آن هاووع ا اسووت. مکووانی کووه مووا بووه ددرجووه شوورقی  27

عغمووت  xمقوودار محووور  yانوووبی اسووت. هماننوود مقوودار محووور  ۳5النهار مرکووزی قوواچ نصووف

گ وورد. مطووابق معوور را می -85،000مقوودار  xدهوود محووور می ای کووهگ وورد، نع جووهمنفووی می

بوه  بوده ا. xمعور بوه محوور  500،000 یک مقودار غیور واقعویمجنوريا  UTMتعاريف 

-)آيوود. معربدسووت می4۱5،000عصوواف مووورد نظوور بوورای مخ xايوون معنووی اسووت کووه مقوودار 

85,000m + 500,000m  نظر موووا در عنووووان نعووو جه، مخعصووواف نقطووه مووودبوووه

 / 415,000mE 35 بوووه صووورف جنووووبی 35قووواچ   UTMسووو اعا تصووووير  

6,450,000mN های شووعه خواهوود شوود. در برخووی از برنامووهنوGIS ر قوواچ زمووانی کووه مقووادي
ا بووه صووورف صووح ح بوووه واحوود معوور در داخوول سووو اع UTMاسوواس تعوواريف انوووبی بر۳5

ه ارائوو 6,450,000 415,000توانوود بووه شووکل سووازی مخعوووصاف میبوورای ساده تعريووف شوود
 شود.

 ۱ایجاد سیستم تصویر مجازی 

خواه وود در يووک برنامووه هووای کووه میر کن وود، وضووع عی بووه واووود آيوود دادهتوان وود تصووومی
GIS بورای میواو ممکون  های تصووير مخعلفوی باشوند.ممکون اسوت در س اوعا اسعفاده کن د

 ۳5قواچ  UTM ی انووبی را در س اوعا تصوويرآبريقوااست يک اليوه بورداری کوه مرزهوای 
اجغعوواف مقوودار بارنوودگی در ای ديگووری کووه دهوود و اليووه بوورداری نقطووهانوووبی نشووان می

                                                           
1 - On-the-Fly Projection 
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ايوون  GISدهوود بدسووت آوريوود. در را ارائووه می WGS 84س اووعا مخعصوواف ایراب ووايی  
معفوواوتی در  های کووامغهای مخعصوواف معفوواوتی دارنوود. در محوودودهچووون س اووعا هااليووه

 گ رندپنجره نمايش قرار می
 

ا تصووير س اوعيوک توابع بنوام  GISهای يون ماونله، تعوداد زيوادی از برناموهبرای حول ا
ن وود توان وود يووک س اووعا تصوووير مشووخم تعريووف کدارنوود. بووه ايوون معنووی، کووه میمجووازی 

ه نووع س اوعا های بارگوذاری شوده بودون تواوه بوه اينکوه چوتمامی اليه  GISهنگام کار با 
مووايش ودکووار در س اووعا تصوووير تعريووف شووده نمخعصوواف مراعووی آنهووا دارنوود، بووه جووور خ

هوا را در پنجوره شوما ااوازه روی هوا قورار دادن اليوهايون توابع يوا عملگور بوه  خواهند يابت.
 اشند.های مخعصاف معفاوتی بدهد، حعی اگر آنها در س اعامی GISنمايش برنامه 

 
 بود آگاهمسائل عمومی/ مواردی که باید نسبت به آنها 

 GISاووعه بووه ، هئووودزی و سوواير علوووم وابای کووه در ایراب ووابووا تجربووه حعووی بوورای ابووراد

هوا خ لوی پ چ وده اسوت و آن سیسوتم تصوویر نقشوهانود منحو  مطالعه و تحصو ل کرده

های مخعصوواف مراووع های تصوووير و س اووعاابلووب بووا تعريووف درسووت و صووح ح س اووعا
دار صووافمخع غًقوونهووای کووه شووما داده GISهنگووام شووروع کووار بووا  معموووالًمشووکل دارنوود. 

ن راووع معوو مر س اووعا مخعصوواف هووا در داريوود. در ابلووب موووارد ايوون دادهاند در اخع وواشووده
ره ا دوبوااديود يو دار شده، بنابراين مجنوور بوه ايجواد يوک س اوعا مخعصواف مراوعمخعصاف

از  ، ب شوعرها از يوک س اوعا بوه س اوعا ديگوری ن اوع د. آنچوه گفعوه شودتصوير کردن داده
 اووت و هايی در مووورد اينکووه س اووعا تصوووير چاسووت کووه اجغعوواف و ايووده اهووت مف وود آن

 باشد ارائه دهد.و مفهوم س اعا مخعصاف مراع چه میمعنا 
 

 چه یاد گرفتیم؟

 اجازه بدهید نکات مهم این مبحث را خالصه کنیم.

 

 های تصووير نقشووه تصووير کوردن سووطح کوروی زمو ن بوور روی يوک سووطحس اوعا 
 باشد.رايانه می دوبعدی، کابذ يا صفحه

 های اووعان ن ووز واووود دارد، امووا اکیوور س های تصوووير در انوودازه سووطح اهوواس اووعا
 اند. دهودهای کوچکعر سطح زم ن ايجاد شتصوير برای تصوير کردن به نه محد
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 نهوا آ ن ن اوعند. های تصووير هرگوز نموايش کوامغ دق وق و درسوت کوره زموس اعا

ن از خووود نشووا یووا، فاصووله و مسوواحتانطبوواق زاوهووا و تحريفوواتی در اعوااج

ع مووان و در يووک نووودهنوود.حفظ و نگهووداری تمووامی ايوون خصوصوو اف در يووک زمی
 ممکن است.س اعا تصوير ب ر

 یک سیسوتم مختصوات مرجوع(CRS)  ارتنواط بوا کموک مخعصواف چگوونگی

 کند.واقعی آن روی زم ن را تعريف میيک س اعا تصوير دو بعدی به مکان 

 سیسووتم مختصووات  های مخعصوواف مراووع واووود دارد:دو نوووع مخعلووف س اووعا

 های مختصووووات تصووووویر شوووودهسیسووووتمو  (GCS)جغرافیووووایی
(Projected) 

 

 يک تابع درGIS    دهود واوود دارد کوه ااوازه می سیسوتم تصوویر مجوازیبنام

ی هوا را روهای اجغعواتی س اوعا مخعصواف معفواوتی داشوعه باشوند آنحعی اگر اليوه
 ها قرار ده ا.

 

 ما سعی کنید!اکنون ش

 امتحان کنید: ایده وجود دارد با هم آموزان خوددر اینجا چند نظر و 
 

س اوعا  موا بواارا بواز کورده و دو اليوه مربووط بوه يوک محودوده   GISکوانعووم ابزار نرم
ن اف چنووديکن وود و بوه هووا همراهوان خووود ااوازه ده وود مخعصو تصووير معفوواوف را بارگوذاری
ن ايون دو رار دادهوا قو توان ود بوه آنهوا نشوان ده ود رویمی نود.مکان را روی دو اليه پ دا کن

 پذير نا ت.اليه امکان
ا رس اعا مخعصاف مراع ( Project Properties Dialog)ای سپس در داخل پنجره محاوره

بعاو را  ’enable On-the-fly CRS transformation’تعريف وگزينه  WGS84ایراب ايی

خود ااازه ده د  گذاری کن د و به همراهانبه همان محدوده را بار يه مربوطدوباره دو ال. کن د

 را بن نند.On-the-fly projectionچگونگی کار 
آموزان ه هابرا باز کن د و  Project Propertiesای پنجره محاوره GISکوانعوم ابزار در نرم
های اين منح  پ چ دگی عصاف مراع را نشان ده د تا آنها دربارههای مخمخعلف س اعا خود انواع

 انديشه کنند.



 

 

 Quantum GISمتن باز  افزار بر اصول و مبانی سیستم اطالعات جغرافیایی با نرمای مقدمه 116

 موارد قابل توجه 

های  اووعااصوووو و قواعوود سووه نوووع مخعلووف ستوان وود اگوور رايانووه در دسووعرس نداريوود می
د و بووه يووک کووره و چنوود بوورگ کابووذ ته ووه کن وو تصوووير را بووه همراهووان خووود نشووان ده وود.

ن شوانوی را عاوای، مخروجوی و سوطح مهای تصووير اسوعوانهف کلی نحووه کوار س اوعاصور
ای توان ود يوک س اوعا مخعصواف دو بعودی بورده د. با کموک يوک شو ت کابوذ شوفاه می

رای آموووزان خووود ااووازه ده وود بوورسووا کن وود. سووپس بووه هووا  Yو محووور  xنمووايش محووور 
 تعريف کنند. y وx مقادير های مخعلف مخعصافمکان

 
 منابع بیشتر برای مطالعه

 ها:کتاب
• Chang, Kang-Tsung (2006): Introduction to Geographic Information 

Systems. 3rd Edition. Mc- Graw Hill. (ISBN 0070658986) 

• DeMers, Michael N. (2005): Fundamentals of Geographic Information 

Systems. 3rd Edition. Wiley. (ISBN 9814126195) 

• Galati, Stephen R. (2006): Geographic Information Systems Demystified. 

Artech House Inc. (ISBN 158053533X) 

هاوب سایت  

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj_f.html 

 

http://geology.isu.edu/geostac/Field_Exercise/topomaps/index.htm 

 
های تصوير در عاتری درمورد کار با س ااجغعاف مفصل  GISکوانعوم همچن ن راهنمای کاربران 

 دارد GISکوانعوم 

 گام بعدی چیست؟

 تری به تول د و ارائه نقشه داريا.بخش بعد نگاه دق قدر ادامه و در 
 

 

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj_f.html
http://geology.isu.edu/geostac/Field_Exercise/topomaps/index.htm


 

 

 

. تولید نقشه 8  
 

 مکانی ایههدادتولید نقشه برای  آشنایی با  اهداف :

، جهوت شومال 3، مقیواس خطوی2، طورح و نمایوه نقشوه1تولید نقشه:  کلمات کلیدی 
 7های نقشه، واحد6، کالبد نقشه5، راهنما4
 

 مرور کلی

ر نقشوه بور روی يوک صوفحه کابوذ تنظو ا، آرايوش و ترت وب عناصو برآينود تولید نقشه

ای هور شوخم يوا بوردی بوه جوور ناونی که بدون ن از به موعن يوا هور املوه به نحویاست 
 موواردیبورای  بورای نموايش و ارائوه گوزارش معمووالًها نقشوه نقشوه را دريابود. کل وتبعواند 

شوناس س اسوی يوا يوک شوهروند شوند که حضار يوا خواننودگان آن ممکون اسوت کارته ه می
ندارنود. بوه همو ن دل ول يوک  GISزم نوه از ز و دانشجو باشود کوه تجربوه يوا پ شآمويا دانش

 نقشه در انعقاو اجغعاف مکانی بايد موثر باشد.

 
: عناصر عمومی یک نقشوه شوامل عنووان، کالبود نقشوه، راهنموا، جهوت شومال ،  61شکل 

ای نقشووه تصوودیق و تاییوودات و کووادر حاشوویه ای و، اطالعووات شناسوونامهمقیوواس خطووی 
 .باشدمی

                                                           
1 - Map Production 
2 - Map Layout 
3 - Scale Bar 
4-  North Arrow     

5 - Legend, 
6 - Map Body 
7 - Map Unit 
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نووام ، نقشووه اضووابه شوووند  شووامل خطوووط شوونکهديگوور عناصوور کووه ممکوون اسووت بووه 

ف جغعوااشوود ايون اجغعواف بوا يکوديگر بوه خواننوده در تفاو ر میسیستم تصویر نقشه 

ه نکوو وول ايدلکننوود. النعووه کالنوود و چووارچوب نقشووه بووه نمووايش داده شووده در نقشووه کمووک می
 انعقواو برآينودباشود مهمعورين بخوش يوک نقشوه اسوت.ديگر عناصور حاوی اجغعاف نقشه می

وانوود بع کننوود کووه خووود اوخواننووده نقشووه کمووک و راهنمووايی می اجغعوواف را پشووع نانی و بووه
 ح و وضوتآن را  درک و بها الزم را از نقشوه داشوعه باشود. بورای میواو عنووان نقشوه، موضووع

 دهد.یها و اجغعاف نقشه ارتناط مها را به دادهو سمنل راهنمای نقشه نمادها

 1عنوان نقشه

ه بوه نگوام نگواهاولو ن چ وزی اسوت کوه خواننوده در  معموالًعنوان نقشه با ار مها است، 
ايود ب. عنووان توانود مقاياوه شوودبوا عنووان يوک روزناموه می نقشه به آن تواوه خواهود کورد.

ا بووه عی اسووت راينکووه نقشووه در ارتنوواط بووا چووه موضووو ی ابعوودايی دربووارهآگوواهکوتوواه باشوود و 
 خواننده انعقاو بدهد.

   2کادر نقشه

 يش نقشوها محودوده نمواحاشو ه نقشوه يو معمووالًکادر نقشه عنارف از خطووجی اسوت کوه 
توان وود اجغعوواف قشووه بووا خطوووط شوونکه ابلووب اوقوواف میهنگووام چوواپ نکنوود. را تعريووف می

دا نقشووه پ وو خطوووط شوونکه در جوووو خطوووط کووادر مربوووط بووه س اووعا مخعصوواف را از روی
 بن ن د. 6۲توان د در شکل کن د. اين مورد را می

  
 راهنمای  نقشه

کنود در یمهای واقعوی اسوعفاده و نمادهوايی کوه بورای نموايش پديوده هاسومبلنقشه بوا 

ها را درک ا نقشووههه از دن ووای واقعووی اسووت. بوودون سوومنلواقووع يووک نمووايش سوواده شوود
قشووه را نتوانوود بووه جووور صووح ح يووک بوورای اجم نووان از اينکووه يووک بوورد مید. نخووواه ا کوور

ا ر نقشووه راسووعفاده شووده دهای قشووه بووه عنوووان کل وودی کووه تمووام سوومنلبخوانوود، راهنمووای ن
 گ رد.کند مورد اسعفاده قرار میآشکار می

 

                                                           
1 Map Title . 2.  Map Border 
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ها و ت، سمبلدر زمینه نقشه اما با موضوعاهای آبی : دو نقشه از یک محدوده، با پهنه62شکل 

 های متفاوت در راهنمای نقشهرنگ

 نکوه نقشوهدهود معنوا و مفهووم اين ه يک برهنوگ لیوت اسوت و ااوازه میشراهنمای نقشه 
کوچوک  بوه شوکل يوک قواب معمووالًراهنموای نقشوه  دهود بفهم ود.می چه چ زی را نموايش

رکودام، ه، کوه ک سوری نمواد يوا تصووير اسوتشوود. شوامل يودر گوشه نقشه نمايش داده می
شوه ها روی نقمیواو نمواد خانوه در شناسوايی خانوه دهود. بورایيک نووع عارضوه را نشوان می

 را بن ن د(. 6۲کند شکل کمک می
ونوواگون ها و نمادهووای معفوواوف بوورای نمووايش موضوووعاف گتوان وود از سوومنلهمچنوو ن می

در مووورد  تیاجغعووا توان وود يووک نقشووه بووامی 6۲در راهنمووای نقشووه اسووعفاده کن وود. در شووکل 
ده بوه شويک درياچه با رنگ آبوی روشون و خطووط منحنوی م وزان کوه روی منطقوه گاوعرده 

 ود. در بن ندهود را در موورد شوکل زمو ن در آن ناح وه میهمراه نقاط ارتفواعی کوه اجغعواتی 
يون اد اموا  ن وتوان ود هموان ناح وه را بوا پو ش زم نوه درياچوه بنسمت راست هموان شوکل می

ا کننوود ر تعطوو غف ااوواره تواننوود بوورای گووذرانهای کووه گردشووگران مینقشووه موقع ووت خانووه
ديگوری  تر، يوک سومنل خانوه و اجغعوافهوای روشوندهد. در ايون نقشوه از رنگنمايش می
 تر در راهنمای نقشه اسعفاده شده است.و اذابتر شک لبا حروه 

 شمال نقشه

شوود يوک نام وده می نموا ن وزبوه عنووان اهوت نموای قطباهت شماو که گاهی  اوقواف 

 شومال، جنووب، شورق و غوربسمنل يا نگاره بورای نموايش اهواف اصولی ایراب وايی 

 GISشوود. بورای میواو، در باشد. از آن در نقشوه بورای نموايش اهوت شوماو اسوعفاده میمی
ايوون بوودان معنووی اسووت کووه يووک خانووه کووه در شووماو درياچووه قوورار گربعووه اسووت در نقشووه 
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ه در شوورق نقشووه در سوومت راسووت رياچووه پ وودا شووود. اووادتوانوود در قاوومت بوواالی دمی

و اگوور در  های آبدخانووه در انوووب در پوواي ن دسووت پهنووههای آبووی خواهوود بووود، روپهنووه
توان ود آن در سومت چوپ نقشوه آهون در بورب درياچوه باشو د میااعجوی يوک اياوعگاه راه

 آن را بن ن د.
 

   ۱ مقیاس نقشه

عووی ای نمووايش باصووله در اهووان واق، بوورمق وواس نقشووه،يک واحوود باصووله روی نقشووه
شووود. مق وواس  معر،بوووف يووا دراووه( نمووايش داده میهای نقشووه مقووادير در واحوود باشوود.می
ی بوه تواند بوه چنودين جريوق، در شوکل موعن، بوه صوورف ناونت يوا بوه صوورف گراب گومی

 را بن ن د( 6۳شکل مق اس خطی ب ان يا نمايش يابد.  شکل 

 

 
 قشه: انوا  مقیاس ن63 شکل

سوو له اکیوور کوواربران روش معمووولی نمووايش يووا ارائووه مق وواس بووه واسووطه مزيووت آن کووه بو

توان وود يووک نمونووه از آن در اسووت می ۲روش متنوویباشوود، نقشووه بووه آسووانی قابوول درک می

 بن ن د. 63aشکل 

نقشوه  یروبور اسوت. در ايون روش هور دو باصوله، باصوله  ۳روش کسوریگزينه ديگور 

ای نقشوه بووه شوکل يوک ناوونت دن ووای واقعوی بور اسوواس واحودهروی زمو ن در بورو باصوله 
اصوله بوه ايون معنوی اسوت هور ب ۱:۲5000شوود. بورای میواو يوک مق واس کاوری ارائوه می

را بن ن وود(. مقوودار  63bواقعووی آن روی زموو ن است شووکل ام باصووله ۲5000/۱روی نقشووه 

ای ابلووب شوود. ب شوعر کواربران حربوهنام وده می 4مخور  مقیواسدر ايون ناونت  000،۲5

 دهند.اث ر آن در کاهش اشعناه ترا ح میت مق اس کاری را به دل ل

                                                           
1 - Map scale 
2 - A Scale in Words 

3 - Representative Fraction (RF) 
4 - Scale Denominator 
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دهود بوه جوور میواو اوری، مخورج آن عودد باو ار بزرگوی را نشوان میهنگامی مق واس ک

شووود. بور عکوس زموانی کوه مخوورج نام وده می 1نقشوه کوچوک مقیواسآن  ۱000000:۱

 2بوزرگ مقیواسنقشوه  00005:۱ دهود، بورای میواوکووچکی را نشوان می کار عدد نانعاً

توان ود بوه خواجر باوپاريد يوک نقشوه مق واس کوچوک  يوک می شود. خ لوی آسواننام ده می

را پوشووش  4محوودوده کوچووکو يووک نقشووه بووزرگ مق وواس يووک  3محوودوده بووزرگ

 دهد.می
ای يا خطی است. مق اس م لههای اصولی نمايش مق اس، ارائه آن به صورف يکی ديگر از روش

رابر در دن ای بدهد. بواصل مااوی و گ ری روی نقشه را نشان میای بواصل اندازههيک مق اس م ل
 .بن ن د  63cتوان د در شکل گ رد همچنانکه شما میقعی يا روی زم ن در باال قرار میوا

، ۱:۲5000، ۱:۱0000هوووای اسوووعاندارد بوووه عنووووان میووواو در مق اس معمووووالًها نقشوووه
ا اسووعفاده يووبوورای خواننووده   ته ووه مووی شوووند.۱:500000، ۱:۲50000، ۱:۱00000، ۱:50000

ی روگ ری شوده اسوت اگور باصوله انودازه کننده نقشه ايون بوه چوه معنوی اسوت؟ بودان معنوی

 وريد. را بدست آ طبیعتتوان د مقدار باصله در  ضرب کن دمخر  کسر را در  نقشه

 ۱:۲5000اس بووا مق وو را م ل معوور روی نقشووه ۱00دازه باصووله اگوور بخووواه ا انوو بوورای میوواو
 = 100mm x 25,000کن ا: ت بدسووت آوريووا بووه ايوون صووورف عموول موویدر روی جن عوو

2,500,000 mm۲،500،000م ل معوور روی نقشووه برابوور بووا ۱00بوودان معنووی اسووت کووه  ايوون 
 معر( روی زم ن است.۲50م ل معر 

 

 
و  1:25،000مقیاس نقشه سمت چ   دو مقیاس متفاوت .نمایش یک محدوده در  64شکل 

 .باشدمی 1:50،000سمت راست 

                                                           
1-  Small scale map   
2 - Large scale map 

3 - Large area 
4 - Small area 
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هوای بوزرگ، مق واس نقشوه ايون اسوت کوه در مق اس های قابول تواوهيکی ديگر از اننوه

بورای  يوک میواو 64شوکل ازئ اف ب شوعری از اجغعواف عووارض واوود خواهود داشوت. در 
شوه صووير گوارنود. تتوان د بن ن د. هردو نقشوه يوک انودازه اموا مق واس معفواوتی داين مورد می

نوووب های ماووعقر در ادهوود. ، بووه جووور میوواو خانووهسوومت چووپ ازئ وواف ب شووعری نشووان می
ند. باشوهای مجوزا بوه وضوو  قابول تشوخ م مویهای آبی به عنووان چهوار گوشوهبربی پهنه

اضوح  ه صوورف وبوتوان ود بن ن ود و می ها راای از چهارگوشوهدر تصوير سمت راست تنهوا تووده
  د.ها ن اعقادر به ديدن خانه

 یا فرا داده 1متادیتا

تواند برای خواننده در قامت معاديعا نقشه امکان اضابه کردن اجغعاف مهمی واود دارد،که می
، ظ ر چگونگی ته هنده شده در نقشه های اسعفامیاو اجغعاتی درباره ک ف ت دادهمف د باشد. برای 

توپوگرابی شهر خود  دهد. اگر به نقشهیاند ارائه مدر ته ه آن نقش داشعه زمان تول د و ابرادی که
ده است را شمانی و توسس چه کای ته ه اينکه نقشه چه ز نگاه کن د. اجغعاف مف دی از نظر

و  هاه خانهحعمغ اجغعاف زيادی دربارساو قنل ته ه شده باشد ا 50اگرنقشه  خواه د يابت
اند بدست شعهحعی هرگز واود ندا ندارند يا هايی که االن مدف زمان زيادی است که واودااده
ربعه توان د با آنها تماس گسازمان رسمی تول د شده باشد میيا اگر بدان د نقشه توسس يک  آوريد.می

 ارند.ناخه اديدتر با اجغعاف به روزتر از آن نقشه د و از آنها بپرس د که آيا يک
 

  2شبکه مختصات جغرافیایی نقشه 

مکووانی  آسووانعر موقع ووتقشووه کووه بووه خواننووده در شووناخت ای از خطوووط بوور روی نشوونکه
بوه عنووان  تووان اسوعفاده کورد.زخطوط بوه عنووان مراوع نقشوه ن وز میکند. انقشه کمک می

النهاراف جووو خطووط مووازی عورض ایراب وايی و نصوف تواننودمیاو، خطوط يوک شونکه می
 ک گووزارشيووارائووه  هنگووامی کووه بخواه وود در زمووان ایراب ووايی زموو ن را بووه نمووايش گووذارد.

های نزديووک عوورض خانووه "توان وود بگوي وود: آدرس يووک محوودوده خوواص را بده وود می
وريووه بدر جوووو دوره سوو غبی هانويووه و  32.11-و جوووو ایراب ووايی 26.04 ایراب ووايی 

 ."ابلب در معرض خطر هاعند

                                                           
1 - Acknowledgment in detail 2 - Map Graticule 
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نشان  و طول جغرافیایی زمین را: خطوو قرمز رنگ  خطوو موازی عرض جغرافیایی  65شکل  

یت توانند برای پی بردن به موقعطول جغرافیایی روی حاشیه نقشه میدهد. مقادیر عرض و می

 نقشه مورد استفاده قرار گیرد.

 
 نام سیستم تصویر نقشه

یوول زموو ن بووا تمووام عوووارض آن م بعوودی ۳يووک س اووعا تصوووير نقشووه سووعی دارد سووطح 
تصووور  دهوود.دی کابووذ نمووايش میروی يووک سووطح دوبعووها را بوور هووا و درياچووها ،اادههخانووه

ه کوآن ها خ لی سوخت اسوت، حعوی بعود از صودها سواو هنووز يوک س اوعا تصووير اوامع 
د هنووز موايش دهوان بوه صوورف کامول نقادر باشد بعواند کره زم ن را برای هر منطقوه از اهو

امکوان  هايی توا حوداينی دارد. بورای ايجواد نقشوههور س اوعا تصووير مزايوا و معو واود ندارد.
جوواد يووا معنوووعی اي های تصوووير گونوواگون وطالعوواف زيووادی صووورف گربعووه و س اووعاق ووق مد

 ن وده سورزمهور کشووری بوا هوده بهنوود دقوت نقشوه محود تقريناًاند. در نهايت اصغ  شده
 ن ن د(.برا  66خود س اعا تصوير مربوط به کشور خود را به واود آورده است شکل 
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، سیستم تصویر معادل مولوید در سمت ی تصویر متفاوتها: کره زمین در سیستم 66شکل 

 ای مرکاتور در سمت راستهم فاصله استوانهچ  و سیستم تصویر 

ام س اوعا بايود نو يواب ا چورا و بوه چوه دل ولبا الهام از ايون تفکور و انديشوه، اکنوون درمی
عوانوود دهوود ببووه خواننووده نقشووه ااووازه موویزيوورا کووه وير نقشووه بوور روی نقشووه آورده شووود تصو

 66ر شوکل معواوه شوود. بوه عنووان میواو داخعغه يک نقشه با نقشوه ديگور را بوه سورعت 
 عووادو ووير متوان وود اخووعغه خ لووی زيووادی بوو ن عوووارض تصوووير شووده در دو س اووعا تصوومی

 ت و بووهلووی پ چ ووده اسووای بن ن وود. س اووعا تصوووير نقشووه منحوو  خ س اووعا تصوووير اسووعوانه
 شووعر با. بوورای دريابووت اجغعوواف اينجووا پوشووش دهوو  توووان ا آن را درجووور کاموول نمی

  د. های مخعصاف مراع مرااعه کنس اعا، بصل هفعا در توان د به منح  قنلیمی

 بود  آگاهمسائل عمومی/ مواردی که باید نسبت به آنها 

جغعاف مورد ن از تمام ا آسان باشد به صورتی که ايجاد و تول د نقشه که قابل ت بها و درک آن
ورد وه و جر  در مق ايدوجام آن، ن از به خلوبرای ان اننده را پوشش دهد ابلب اوقاف سخت است.خو

ه چ زی چز قنل روی جر  خود که همه عناصر نقشه داريد. بايد ا ب و ترک بوچگونگی ترت 
ظ ر راهنما، نخواه د با نقشه خود ب ان کن د و در مورد چگونگی نظا و ترت ب عناصر نقشه می

ی با جراحی خوب خطی و معاديعا تفکر و تمرکز کن د. با انجام اين موارد يک نقشه آموزش مق اس
گاه کردن به آن نبب به ديدن و را در نع جه خواه د داشت که برای ابراد قابل بها خواهد بود و

 شوند.می
 

 چه یاد گرفتیم؟

.اجازه بدهید نکات مهم این مبحث را خالصه کنیم  
 ک شوو ت يووبووه معنووی نظووا و ترت ووب دادن  عناصوور نقشووه روی  تول وود و ارائووه نقشووه

 کابذ است.
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 اهوت شوماو  مل عنوان، کالنود نقشوه، کوادر نقشوه، راهنموا، مق واس،عناصر نقشه شا
 شود.و معاديعای نقشه می

 ئووه  عووت را ارامق وواس نقشووه ناوونت باصووله روی نقشووه بووه باصووله واقعووی در جن
 دهد.می

 شود.، بوف و دراه( نشان داده می معر های نقشهمق اس نقشه در واحد 

 دهد.می برده شده در يک نقشه را توض حها به کار راهنمای نقشه تمام سمنل 

 د.يک نقشه بايد اجغعاف پ چ ده را تا حد امکان به سادگی توض ح ده 

 شودش داده میهم شه با اهت شماو نماي معموالًها نقشه. 

 اکنون شما سعی کنید!

 ایده وجود دارد با هم آموزان خود  امتحان کنید: در اینجا چند نظر و

  چنوود اليووه بوورداری بوورای محوودوده خووود درGIS  هووا يووا آبارگووذاری کن وود. بن ن وود
ل انوواع ی نقشوه میوهوای انوواع مخعلوف عناصور راهنمواتواننود میاوشوما می آموزان

 شووه ته ووه وی از عناصوور راهنمووای نقبهرسووعها را شناسووايی کننوود. راه يووا سوواخعمان
د بووه سوومنل مناسووب بوورای آن را تعريووف کن وود بووه جوووری کووه يووک خواننووده بعوانوو

 آسانی معنی هر کدام از آنها را در نقشه کشف کند.

  د. ايجواد کن وو (کوووابذ بوا هووا آمووزان خووود يووک نقشووه خرواوی روی يوووک شو ت
 ننودهکتع و ن  نظرهوده مووردنظر شما باوعه بوه عنووان نقشوه و وردمGIS یهااليه

 .خواهد بودروی نقشه  سمنلو  نوع رنگ

 بووورا گربع ووود بووورای مطابقوووت و تنظووو ا  ۳و۲ بصوووووهوووای کوووه در از تکن ک
 زار سواختگذاری عوارض اسعفاده کن ود. پوس از ته وه جور  و الگوو مناسوب ابوسمنل

تووغش کن وود يووک  را بوواز و GISکوانعوووم ابووزار نرم( Map Composer)نقشووه 
  د.  ريزی شده را ايجاد کننقشه خروای برنامه

 

 موارد قابل توجه

و  توان وود ازهرنوووع تکن ووک ته ووه نقشووه اسووعفاده کن ووداگوور رايانووه در دسووعرس نداريوود، می
بپردازيود. مشوخم کن ود آيوا آمووزان بوه بحو  و تنوادو نظور درباره جراحی نقشه با ديگور ها

 توانوود بهنووود.چووه چ ووزی می کنوودچ ووزی را منعقوول میتواننوود درک کننوود نقشووه چووه آنهووا می
نموايی کنود؟  يوک منطقوه را باز گذشوعهو  توانود تواريخداده شود؟ دقت يوک نقشوه چگونوه می
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هووای دارد؟ چگونووه پوو ش بووا نقشووه امووروز خووود چووه تفاوتیسوواو ۱00يووک نقشووه مربوووط بووه 

 ساو پ ش با نمونه مشابه امروزی خود معفاوف باشد؟ ۱00ممکن است يک نقشه 

 منابع بیشتر برای مطالعه

 ها:کتاب

 
. Chang, Kang-Tsung (2006): Introduction to Geographic Information 

Systems. 3rd Edition. Mc- 

Graw Hill. (ISBN 0070658986) 

 

. DeMers, Michael N. (2005): Fundamentals of Geographic Information 

Systems. 3rd Edition- 

هاوب سایت  

http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_(map) 

 

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html 

 
ئه نقشه در تری درمورد ته ه و اراعاف مفصلاجغ  GISکوانعوم همچن ن راهنمای کاربران 

  دارد. GISکوانعوم 
 

 گام بعدی چیست؟

توان از نه میداريا تا بن ن ا چگو های برداریآنالیزها و تحلیلتری به در پی، نگاه دق ق

GIS  سعفاده کرد ب ش از شه و خروایبرای کارهای ديگر ا هايی با ظاهر آنکه بقس برای ته ه نق
 .خوب باشد

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scale_(map)
http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/mapproj/mapproj.html
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هووای هووای مکووانی دادهدر تحلیل 2گووذاریحریمتحلیوول شووناخت   اهووداف:

 برداری

هووای مکووانی ، فاصووله و ، تحلیل3حووریمکلمووات کلیوودی: بووردار، منطقووه یووا محوودوده 
، 6بووه طوورف خووار  و داخوول حووریم،  5حووریمهای ، حووذف محوودوده4حووریمانوودازه 
 7ایچند الیه هایحریم

 

رور کلیم  

اجغعواف مکوانی را اهوت اسوعخراج معوانی اديود و  هوای مکوانی،آنالیزها یا تحلیل

بوا اسوعفاده  هوای مکوانیتحل ل معمووالً دهود.موورد اسوعفاده قورار می GIS هایداده اضابی از
بوه جوور  بورای محاسوناف آمواری GIS توابوعبوه جوور کلوی  شوود.انجام می GIS تابعاز يک 

هوای ایراب وايی از چوه تعوداد ورتکوس سواخعه شوده اسوت يوا پردازش پ وسوعه میاو اين خوس
مطوابق  کوهپ راموون عووارض ابزارهوای تحل لوی گونواگونی دارنود  گوذاریحرياعوارض مانند 

اسووعفاده مووورد هووای مکووانی ای انووواع معفوواوتی از تحل لای يووا منطقووههای ناح ووهبووا موضوووع
 .گ رندقرار می

هی( بوه آنال زهوای شوکل موديريت منوابع آب  ه ودرولو ابراد شوابل در بخوش تحق قواف و
منوود هاووعند. در مووديريت ح وواف های آبريووز عغقهدر حوضووه بسووازی اريووان آزموو ن و مدو
بوه محو س ح واف وحوش  کوه یهوای اسوعقرارن به آنال زهای که بوه نقواط، مکانوحش کاربرا

از ه عنووان يوک میواو بو گوذاریحرياتحل ول روی  بور بصولارتناط دارد تواه دارنود. در ايون 
هوای بورداری انجوام شوود بوه بحو  و تنوادو توانود بوا دادهآنال زهای مکوانی سوودمند کوه می

 .شودپرداخعه مینظر 

                                                           
1  -Vector Spatial Analysis 
2  - Buffring 
3 - Buffer Zone 
4 - Buffer Distance 

5 -Dissolve Boundary  
6 - Outward and Inward Buffer 
7  - Multiplie Buffer 
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 ایجاد محدوده پیرامون عوارض 

محوودوده  داخوول دريووک ناح ووه  کنوود.دو محوودوده يووا ناح ووه ايجوواد می گووذاری؛حريا تووابع

شووود. را شووامل می خووار  ناحیووهديگووری  عوووارض انعخووابی دن ووای واقعووی اسووت و ناوونت

 شود.م ده مینا حرياحريا يا منطقه ای که در داخل باصله تع  ن شده قرار دارد ناح ه
يووا  ظرود کووه هووده آن حفووای بکووار موویبوورای تع وو ن محوودوده يووا ناح ووه حووريامنطقووه 

های نووهارض در يووک باصووله معوو ن اسووت. نمواداسووازی عوووارض دن ووای واقعووی از ديگوور عووو
های دهد سوونز بوو ن منطقووه ماووکونی و محوودوتوانوود شووامل کمربنوومی حووريامعمووولی منوواجق 

صوودای  و را بن ن وود(  منوواجق حفاظووت از سوور 6۷تجوواری، منوواجق موورزی بوو ن کشورها شووکل 
 اشد.لودگی بها اهت الوگ ری از آها يا مناجق حفاظعی در جوو رودخانهاجراه برودگاه

 

 
ه ه امریکا و مکزیک بوسیله یک محدوده از یکدیگر جدا شد: مرز بین ایاالت متحد 67شکل 

  SGT Jim Greenhill 2006عکس از .است 

 

گر عوارض باعه  اجراه ديهای برداری هم شه به صورف پل گون حريامناجق  GISدر برنامه 
 (.را بن ن د 68a-cهای شود شکلنشان داده میو يا خطوط پ وسعه(  ، نقاطها  پل گون
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 .نقطه ، خط  و سطح برداری  پیرامون عوارض حریمحریم یا : ایجاد  68شکل 

 

 حریم گذاری فواصل در 1پذیری تغییر

دير عددی هر مطابق با مقا پ رامون عوارض واود دارد.گذاری حرياتی  راف معنوعی درمقدار 

تواند ین مآ حریم فاصله یا اندازهنظر، اليه برداری موردهای توص فی دادهعارضه در ادوو 

 (CRS)راع مهای نقشه مطابق س اعا مخعصاف بر اساس واحد محدوده حريامقادير  معنوع باشد.

ر جوو سواحل د حريابرای میاو، پهنای يک منطقه شود. میتعريف  اسعفاده شدهها برای داده که
رای مناجق اشد. ببتواند معنوع های زم ن اجراه آن میه به تراکا و نزديکی کاربریيک روخانه باع

 ممکن است بزرگعر از مزارع ارگان ک باشد. حريابا کشت و زرع معراکا باصله 
 

 
 

 .متفاوت است  حریمها بر اساس میزان فاصله رودخانه حریم : در این شکل 69شکل 

 
 

                                                           
1 - Variation 
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کی ها با فواصل متفاوت حریم بر اساس مجاورت یا نزدیدخانههای توصیفی رو: داده 11جدول 

زمینانوا  کاربری   

 رودخانه کاربری اراضی بر حاب معر حرياباصله 

  ۱بريد رودخانه مزارع معراکا سنزيجاف ۱00

  ۲کوماتی رودخانه مزارع معراکا پننه ۱50

  ۳اورانجی رودخانه مزارع ارگان گ 50

  4تلِه رودخانه مزارع ارگان گ 50

 
و سمت  ات روی هر دزم نها الها يا اادهاجراه عوارض خطی نظ ر رودخانه گذاریحريا

مت چپ ن موارد ستواند روی سمت چپ يا سمت راست عارضه خطی باشد. در ايخطوط باشد. می

شخم موو رقومی کردن عارضه خطی اساس اهت نقطه شروع و پايان در جيا راست عارضه بر

 شود.می

ایچند الیه حریممناطق   

تواند ه اتمی میداشعه باشد. يک ن روگا حرياتواند ب ش از يک منطقه يا محدوده هر عارضه می
يک ن روگاه  حرياهای ومعری داشعه باشد، بنابراين حلقهک ل ۳0و  ۲0، ۱5، ۱0 حرياهای محدوده

 را بن ن د(. ۷0اتمی بايد از هر نوع کشت و زرع عاری باشد شکل 
 

                                                           
1 - Breede 
2 - Komati 

3 - Oranje 
4 - Telle 
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کیلومتر 30 و 20، 15، 10ای در فواصل٬دور یک عارضه نقطه حریم: ایجاد  70شکل   

 
           با مرزهای دست نخورده و مرزهای در هم ادغام شده  حریمایجاد 

های رويها ابعاده ب ن با يکديگردارند بنابراين محدوده ابلب مرزهای ادبام شده حريامناجق 

تواند مف د می حريااگرچه در بعضی موارد، نگهداری مرزهای ب ن مناجق  واود ندارد. حريامناجق 

های مشعرک ب ن توان د محدودهبه صورف اداشده است و می حرياشد در اين حالت هر منطقه با

  را بن ن د(. ۷۱آنها را شناسايی کن د. شکل 

 

 
های با مرزهای حریمبا مرزهای از بین رفته در سمت چ  و  حریمهای : محدوده 71شکل 

 دست نخورده و دارای هم پوشانی در سمت راست
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 عارضه به طرف داخل و خار  گذاریحریم

سمت ب رون است اما اين ن ز از مرز آن به  معموالًاجراه عوارض سطحی،  حريامناجق 
برای میاو اداره  ی از مرز آن به سمت داخل ايجاد کن د.حريمپذير است که يک منطقه امکان

ن است براساس ريزی برای ساخت يک ااده اديد در پ رامون ازيره راب شگری خواهان برنامهگرد
معر از خس ساحلی به سمت داخل باصله داشعه ۲00قوان ن مح طی الزم است ااده اديد حداقل 

معر باصله از خس ساحلی ۲00به سمت درون برای پ دا کردن خس  حرياباشد. بنابراين آنها از 
 رود.خس نمیواهد که به سوی ماوراء آن ای خريزی ساخت ااده اديد به گونهه و برنامهاسعفاده کرد

بود آگاهمواردی که باید نسبت به آنها  و مسائل عمومی  

های ايجاد کنند اما گزينهه عنوان يک ابزار تحل ل ارائه میرا ب حرياايجاد  GISهای اکیر برنامه
زدن در سمت چپ يا در  حرياااازه  GISهای عنوع باشد. برای میاو همه برنامهتوانند ممی حريا

رز پل گون به از م حريای يا ايجاد حريمرضه خطی، برداشعن مرزهای مناجق سمت راست يک عا

 و يا به صورف عدد صحیحيا به صورف يک  حريااندازه باصله  دهند.سمت داخل آن را نمی

 شود.تعريف می اعشاری

اعا مخعصاف اليه های نقشه معر،بوف، دراه اعشاری( مطابق با س ر واحداين اندازه يا مقدار د
 گردد.ری تعريف میبردا

 
 های مکانیدیگر ابزارهای تحلیل

های مکانی است، اما با اين حاو بزارهای مها و ابلب سودمند تحل لزدن يکی از ا حريا

 تواند توسس کاربران مورد اسعفاده يا بررسی قرار گ رند.واود دارد که می GISابزارهای ديگری در 

 
=  b= چهارگوشه، ورودی قسمت  a)ورودی قسمت  پوشانی مکانی با دو الیه: هم72شکل  

 دایره ( نتایج به رنگ سبز نمایش داده شده است.
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دهد روابس ب ن عوارض پل گونی ی است که ااازه میبرآيند ۱رويها گذاری مکانی ابزار تحل لی
 برآيندکه در تمام يا بخشی از يک محدوده با ها مشعرک هاعند را شناسايی کن د. خروای اين 

هايی را بن ن د( نمونه ۷۲دی است. شکل ک اليه برداری حاوی ترک نی از اجغعاف عوارض وروي
 شامل اين موارد است:گذاری رويها های مکانیتحل لهای از میاو

  رک دو اليه که روی ها ی بصل مشعاليه خروای شامل همه محدوده 2فصل مشتر

 باشد.اند میقرار گربعه

  باشد.ک ب همه محدوده دو اليه ورودی میه خروای شامل ترالي  3اجتما  یا مجمو 

 دو اليه ورودی به اسعینای اليه خروای شامل همه محدوده  4اختالف تقارنی

 شود.قرار دارند  بصل مشعرک دارند( میای که دو اليه روی ها محدوده

 ی ها که با اليه دوم رو : اليه خروای شامل همه محدوده اليه اوو5تمایز یا اختالف

 شود.گ رند يا بصل مشعرک ندارند میقرار نمی

 
؟چه یاد گرفتیم  

 اجازه بدهید نکات مهم این مبحث را خالصه کنیم.

  دهد.ه عوارض دن ای واقعی را توض ح میهای اجرامحدوده حريامناجق 

 از نوع عوارض پل گون هاعند. هم شه حرياهای محدوده 

 داشعه باشد. حرياتواند چندين محدوده يک عارضه می 

  شود.بوس له يک باصله تعريف می حريااندازه يک محدوده 

  تواند يک مقدار عددی صح ح يا اعشاری داشعه باشد.می حرياباصله 

  تواند داشعه باشد.معفاوتی می حرياهر عارضه مواود در يک اليه برداری يک باصله 

 اشند.بداشعه  حرياتواند به سمت داخل يا خارج عوارض پل گونی از مرز خود می 

 تواند حذه يا نگهداری شود.ها میحرياهای مرز ب ن محدوده 

  های ، برنامه حرياتحل ل عغوه برGIS ًی برای حل ابزارهای معنوع ديگر معموال
 ماائل مکانی دارد.

                                                           
1 -  Spatail overlay  
2 - Intersection 
3 - Union 

4 - Symmetrical difference 
5 - Difference 
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 اکنون شما سعی کنید!

 در اینجا چند نظر و ایده وجود دارد با هم آموزان خود  امتحان کنید:

 

 خواهنوود اوواده اصوولی را ريزان شووهر میاسووطه ابووزايش بووار تراب ووک، برنامووهبووه و
اجوراه اواده بوه  حورياعريض نمايند و يک خس ديگر به اواده اضوابه نماينود. يوک 

گ رنوود ايجوواد قوورار می حووريامنظووور پ ووداکردن امغکووی کووه در داخوول محوودوده 
 را بن ن د( ۷۳کن د. شکل 

 خواهوود يووک منطقووه حائوول بوورای میهووای گروهووی، پلوو س بوورای کنعوورو اععراض
معووری يووک سوواخعمان ايجوواد  ۱00الوووگ ری از ورود مععرضووان بووه باصووله حووداقل 

ريزان آم زی کن ود توا برناموهاجوراه سواخعمان ايجواد و آن را رنوگ حورياکند. يوک 
 را بن نند. حريامحدوده 

 هووا و های بوورای توسووعه دارد. مطووابق مغکسووازی برنامووهيووک کارخانووه کام ون
مکووان ذخ ووره بايوود در محوودوده يووک ک لووومعری يووک اوواده دارای تراب ووک  ؛وابسضوو

در جووو اواده اصولی بوه منظوور پ ودا کوردن مکوان اديود ايجواد  حورياباشد. يک 
 کن د.

  تصووور کن وود شووورای شووهر قصوود معربووی يووک قووانون را دارد مننووی بوور اينکووه هوو ن
سوه يوا کل اوا معوری يوک مدر۱000میازه مشروب بروشوی ننايود در داخول محودوده 

پس ک لووومعری اجووراه مدرسووه مووورد نظوور ايجوواد و سوو۱در حوود  حوورياباشوود. يووک 
 ی مشروب بروشی نزديک مدرسه واود دارد يا نه.برويد و بن ن د آيا ه ن میازه

 

 
هایی را که ای( ، اکنون خانهیک جاده )رنگ قهوه) رنگ سبز( اطراف  حریم: محدوده 73شکل 

توانید ببینید. با مالک خانه تماس گرفته و درباره این اند میر گرفتهقرا حریمدر داخل محدوده 

 مسئله با او صحبت کنید.
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 نکات قابل توجه

نما برای ايجاد يک ش ت کابذ توپوگرابی و يک قطب اگر رايانه در دسعرس نداريد، از
هايی با نما نشانهد با اسعفاده از مداد رنگی و قطباجراه ساخعمان اسعفاده کن  حرياهای دهمحدو

ها را به همه کش اين نشانهن د و سپس با يک خسنظر ايجاد کبواصل برابر در اجراه عارضه مورد
 وصل کن د.

 
 منابع بیشتر برای مطالعه

 ها:کتاب
• Galati, Stephen R. (2006): Geographic Information Systems Demystified. 

Artech House Inc. (ISBN 158053533X) 

• Chang, Kang-Tsung (2006): Introduction to Geographic Information 

Systems. 3rd Edition. Mc- Graw Hill. (ISBN 0070658986) 

• DeMers, Michael N. (2005): Fundamentals of Geographic Information 

Systems. 3rd Edition.  Wiley. (ISBN 9814126195 

ها :وب سایت  
http://www.manifold.net/doc/transform_border_buffers.htm 

 

های برداری در دادهتحل ل تری در مورد اجغعاف مفصل  GISکوانعوم همچن ن راهنمای کاربران 
 .دارد GISکوانعوم 

 

 گام بعدی چیست؟

های که تحل ليابی به عنوان يک نمونه از تری به دروناين بخش نگاه دق قدر پايان 
 های رسعری انجام ده د داريا.توان د با دادهمی

 
 
 
 

 
 

http://www.manifold.net/doc/transform_border_buffers.htm
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 های دهداتحلیل مکانی یابی به عنوان بخشی از شناخت درون  اهداف:

 
، شبکه 2معکوس با فاصله دهینوزهای درون یابی، ای، روشداده نقطه:  کلمات کلیدی

 ۳بندی نامنظممثلث

 

 مرور کلی

هوای مکوانی بوه منظوور داده بوااداره يوا انجوام کوار  برآينود هوای مکوانیآنال زها يوا تحل ل
بوا  تحل ول هوای مکوانی معمووالًهوای اول وه موی باشود. از دادهاسعخراج معانی اديد و اضوابی 

هووای ابزار معموووالً GISيووک  شووود.انجووام می (GIS) يووک س اووعا اجغعوواف ایراب ووايی
هووای ایراب ووايی سووناف آموواری عوووارض و انجووام پردازشتحل وول اجغعوواف مکووانی بوورای محا

 گذارد.یيابی را در اخع ار مهای درونهمانند داده
بوووط بووه زموو ن و در ه وودرولوهی، کوواربران بووه احعموواو زيوواد بوور اهم ووت آنال زهووای مر

( های اريووان آب بوور روی سووطح زموو ندوهای ه وودرولوهيکی  مووموودو همچنوو ن عوووارض و
هووای بووه آنال زهووای کووه بووه نقوواط و مکان کوواربران ؛وحشتاک وود دارنوود. در مووديريت ح وواف

اوعه بوه نووع کوار و اسعقرار و به مح س ح اف وحوش ارتنواط دارد عغقمنود هاوعند. هرکواربر ب
 ی، که دارد ماائل معفاوتی خواهد داشت.ابعال ت و عغقه

                                                           
1 - Spatial Analysis (Interpolation) 
2  - Inverse Distance Weighted(IDW) 

3 - Triangulated Irregular 

Network(TIN) 



 

 

 Quantum GISافزار متن باز  بر اصول و مبانی سیستم اطالعات جغرافیایی با نرم ایمقدمه 138

 

 
ظهوور  11سوواعت  2009آوریوول  15 ی جنوووبی در توواریخآفریقووا: نقشووه دمووای  74شووکل 
 .ی جنوبیآفریقااسی های هواشنیابی شده بر اساس ایستگاهدورن

 

اسووعفاده از مقووادير نقوواط معلوووم اهووت بوورآورد و تخموو ن  برآينوود؛ یووابی مکووانیدرون

ه بارنودگی باشود. بورای میواو بورای ايجواد يوک نقشوناخعه و مجهووو میدير در نقواط ناشومقا
های هواشناسی کوه بوه جوور ماواوی بوه منظوور پوشوش کامول يوک برای کشور خود اياعگاه

توانوود م ووزان دمووا در نی میيووابی مکوواده باشووند پ وودا نخواه وود کوورد. درونناح ووه پراکنووده شوو
های از دماهووای قرائووت شووده در اياووعگاه های باقوود دمووای ثنووت شووده را بووا اسووعفادهاياووعگاه

 را بن ن د(. ۷4نزديک آن برآورد يا محاسنه نمايد شکل 

هوای ارتفواع، شوود. دادهنام وده می آمواری سوطحيوابی ابلوب محاسوناف اين نووع درون

اوت آبوی و توراکا امع وت ديگور های آب يوا سوطح اي، سوفرهبارندگی، ذخ ره يا انناشت بوره
يابی يووابی يووا واسووطهتواننوود بووا اسووعفاده از عموول درونباشوود کووه میيی میهوواها از دادهنمونووه

تنهوا  معمووالًهوا آوری دادهدوديت منوابع، اموعهای بواال و محومحاسنه گوردد. بواسوطه هزينوه
يووابی ايوون درونGIS شووود. درشووده ااوورا می هووا و نقوواط انعخووابدر تعوداد محوودودی از مکان

بورای شوده  محاسونهيوه سوطحی رسوعری بوا برآوردهوای توانود بورای ايجواد يوک النقاط می
 های آن انجام شود. همه سلوو

ای از اجغعوواف پ وسووعه، بوورای میوواو، يووک نقشووه بووه منظووور تول وود يووک نقشووه بووا دامنووه
رای بورآورد بو GPSشوده بوا دسوعگاه  گ ریازهارتفاعی رقومی با اسوعفاده از نقواط ارتفواعی انود

يوابی ی گربعوه نشوده اسوت، بايود يوک درونگ رنمونوه انودازههوايی کوه به نه مقادير در مکان
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انود بورای آنال زهوای کوه کول تويوابی میدرونتحل ول مناسب موورد اسوعفاده قرارگ ورد. نعوايج 
 دهد مورد اسعفاده قرار گ رد.محدوده را به عنوان مدو پوشش می

يووابی ای درونهوومقدمووه دو نمونووه از روش يووابی واووود دارد در ايوونهووای مععوودد درونروش
 شود:شوند ارائه میای اسعفاده میکه به جور گاعرده

  (IDW) با باصله دهی معکوسروش وزن  .۱

  (TIN)بندی نامنظا روش شنکه میلت .۲
يووابی هاووع د هووای درونخصوووص روش اگوور در ااووعجوی پ وودا کووردن اجغعوواف اضووابی در

 ، مرااعه کن د.ه استر پايان هم ن منح  آورده شدتوان د به منابع ب شعر که دمی
 

 دهی معکوس با فاصلهروش وزن

شوووند بووه دهووی میيووابی وزندر جوووو درون نقوواط نمونووه  IDWيووابی در روش درون
باصووله از نقطووه نووامعلوم کووه شووما جوووری کووه توواث ر هوور نقطووه ناوونت بووه نقطووه ديگوور بووا 

 را بن ن د( ۷5يابد.  شکل خواه د ايجاد کن د کاهش میمی
 

 
)سمت دهی فاصله نقاو نمونه از نقطه مجهول بر اساس وزن IDWیابی وش درونر:  75شکل 

 از نقاو برداری ارتفا  )سمت راست( IDWچ ( ، سطح بر آورد شده 

 
شوود بوه فاده کنعورو میرد اسوعمووط نمونه بوا اسوعفاد از ضوريب وزنوی تع  ن وزن برای نقا

يابود کواهش پ ودا ديود ابوزايش میهمچنانکوه باصوله از يوک نقطوه ا ؛که تواث ر وزن ایگونه
يووابی روی نقوواجی کووه از نقطووه معلوووم دور . ضووريب وزنووی بزرگعوور، در جوووو درونکنوودمی

يابود، مقودار نقطوه ابوزايش می وزنوی هاعند تات ر کمعوری خواهود داشوت. همچنانکوه ضوريب
 .شودنزديکعر میمقدار نقطه  قابل مشاهده را  به نامعلوم



 

 

 Quantum GISافزار متن باز  بر اصول و مبانی سیستم اطالعات جغرافیایی با نرم ایمقدمه 140

چنوو ن دارای يووک سووری هم IDWيووابی اشوو ا روش درونسووت بووه خوواجر داشووعه بمهووا ا 
يووابی ج ک ف ووت درونای نووابرابر باشوود، نعووايهای نقطووههاگوور توزيووع نمونوو معايووب ن ووز اسووت.

يووابی سووطحی تنهووا  نوو ما در درونتوانوود کوواهش يابوود. بعووغوه مقووادير موواکزيما و ممی
نشووان داده  ۷5شووکل هووای نقوواط نمونووه اتفوواق ب فعوود. همچنانکووه در توانوود درمحوول دادهمی

شوود. هوايی نقواط نمونوه ديوده میچاوهای کوچوک يوا است نع جه اين موورد در اجوراه قلوه
 ۷6در شووکل شووود. بعوودی نشووان داده می اليوه دويووابی در يووک نعووايج درون معمووالً  GISدر 
آوری  شووده بووا اسوواس نقوواط نمونووه امووعبر IDWيووابی توان وود يووک نمونووه از نع جووه درونمی

GPS بن  ند. را 
 

 
اند قاعده توزیع شدهقاو نمونه ارتفاعی که به صورت بیاز ن IDW یابی: نتایج دورن 76شکل 

 )نقاو نمونه به شکل + نشان داده شده است.(

 بندی نامنظمشبکه مثلث

اسووت. يووک الگوووريعا عمووومی کووه  TINيووابی درون GISابووزار عمووومی ديگوور در 

سووعی دارد يووک سووطح را بوسوو له  ود. ايوون روششوون ووز نام ووده می بنوودی توواخیریمثلت

بوورای انجووام آن،  .ايجوواد کنوود ؛اندتشووک ل شوودهنزديکعوورين نقوواط مجوواور هووای کووه از میل 
هوای توا حود ای از میل و بوا اتصواو نقواط تقواجع آنهوا شونکههايی دور نقاط نمونه ايجاد دايره

 را بن ن د(. ۷۷شود.  شکل ل و بدون رويها ابعادگی ايجاد میامکان بها معص
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یابی شبکه دور نقاو نمونه قرمز. نتیجه درونهایی بندی تاخیری با دایره: مثلث 77شکل 

بندی نامنظم سطحی بر اساس نقاو ارتفاعی در سمت راست نشان داده شده استمثلث  
 

ايوون اسووت کووه سووطو  ايجوواد شووده هموووار و مغيووا  TINبنوودی ع ووب عمووده روش میل 
های ناپ وسوعه در دار بوه معورض ديود بگوذارد. شو بيوک ظواهر دندانوه  اعند و ممکن اسوتن

بنودی باشود. بوه عوغوه میل نواهموار می های میل  و نقاط نمونه دل ل عموده ايون سوطو لنه
مجموووع نقوواط نمونووه خووارج از های يووابی محوودودهيووک روش مناسووب بوورای برون معموووالً

 را بن ن د(. ۷8باشد شکل نمی

 
ه بارنوودگی اسوواس نقوواو  نمونووبر TINبنوودی توواخیری یووابی شووبکه مثلث: درون 78شووکل 

 .های آبی(آوری شده است)دایرهکه به صورت نامنظم جمع



 

 

 Quantum GISافزار متن باز  بر اصول و مبانی سیستم اطالعات جغرافیایی با نرم ایمقدمه 142

  
 بود آگاهمسائل عمومی/ مواردی که باید نسبت به آنها 

ها يوابی کوه بعوانود بورای تموام وضوع تبه خاجر داشوعه باشو ا يوک روش درونمها است 
 ووه کووه زمووان زيووادی بوورای محاسوونه تعوودادی از آنهووا ناوونت بووه بقبکووار رود واووود نوودارد. 

تر و مف ودتر هاوعند. هموه آنهوا مزايوا و معواينی دارنود. در عمول انعخواب يوک گ رد دق وقمی
هوای نمونوه، نووع سوطوحی کوه بايود تول ود شوود و  م وزان يابی خاص بايد بور پايوه دادهروند

 شود.او پ شنهاد میسه گام يا رو معموالًخطای برآورد شده باشد. 
 

در مووورد چگووونگی توزيووع  کووار هووای نمونووه را ارزيووابی کن وود. بوورای انجووام ايوونداده .1
در موورد  ممکون اسوت هموراه بوا ايون،نمونه در سطح محودوده بکور کن ود،  هایداده

کووردن يووک سووری کن وود ن واز بووه آموواده يووابی اسووعفاده میاينکوه از کوودام روش درون
 مقدماف باش د.

. 

هوای نمونوه و کوه ب شوعرين مناسونت را هوا بوا دادهيابی را به کار گ ريود روش درون .2
توان وود چنوودين روش را طالعووه دارد. وقعووی در شووک هاووع د میهووا بووا  اهووداه م

 امعحان کن د.

 نعوايج را بوا هوا مقاياوه کن ود.؛ کردن بهعورين نع جوه و بهعورين روش به منظور پ دا .3
ره وقووت زيووادی باشوود. بهرحوواو ممکوون اسووت در ابعوودای شووروع کووار ن وواز بووه صوو

يووابی بوواال هووای معفوواوف درونروشهمچنانکووه تجربووه و دانووش شووما در مووورد 
سوطح بوه جوور چشومگ ری کواهش رود، زمان مورد ن واز بورای تول ود مناسونعرين می

 کند.پ دا می

 
های درون یابیدیگر روش  

های بود، روش TIN و  IDWيابی های دروناگرچه در اين منح   تمرکز ب شعر روی روش
 واود دارد، نظ ر: GISيابی در  شعر درونب

Regularized Splines with Tension (RST), 

Kriging or Trend Surface interpolation. 

های در قامت منابع  معربی سايت( مرااعه توان د به ل نکاجغعاف ب شعر میبرای دريابت 
  کن د.
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 چه یاد گرفتیم؟

 ت مهم این مبحث را خالصه کنیم.اجازه بدهید نکا

 

 هووای علوووم بوورای بوورآورد مقووادير در مکانيووابی از نقوواط بوورداری بووا مقووادير مدرون
حی کوه کول محودوده مووردنظر را پوشوش دهود ناشناخعه برای ايجاد يک اليوه سوط

 کند.اسعفاده می

 ًيابی يک اليه رسعری است.نع جه درون معموال 

 روش ی نقوواط مجهوووو پ وودا کووردن يووک بوورای بوورآورد به نووه مقووادير بوورا

 مها است. یابی مناسبدرون

 یابیروش درون IDW دهود، بوه جووری کوه تواث ر يوک بوه نقواط نمونوه وزن می

يود مقودار آن بورآورد گوردد ای کوه باديگر با ابوزايش باصوله از نقطوه نقطه روی نقاط
 يابد.کاهش می

  یوووابی روش درونTIN طح کوووه از نوووه بووورای ايجووواد يوووک سووواز نقووواط نمو

 کند.شود اسعفاده میين نقاط تشک ل میترهايی بر پايه اجغعاف نزديکمیل 

 اکنون شما سعی کنید!

 در اینجا چند نظر و ایده وجود دارد با هم آموزان خود  امتحان کنید:

 هووای اديوود در محوودوده هايی بوورای کشووت و زرع در زم ناداره کشوواورزی برنامووه
هووای خوواک کووه مهووا اسووت، آنهووا صوصوو اف و ويژگیشووما را دارد بووه ب وور از خ

تموام  خواهند بدانند آيا مقودار بارنودگی بورای يوک کشواورزی موبوق کوابی اسوت.می
های هواشناسووی اجووراه عرس دارنوود از تعوودادی اياووعگاهاجغعوواتی کووه آنهووا در دسوو

اد کن ود کوه آمووزان خوود ايجويوابی بوا هاباشد. يوک اليوه سوطحی درونمحدوده می
 کنند.ترين مقدار بارندگی را دريابت میباال تقريناًها هد کدام محدودهنشان د

 هووای هانويووه و جغعوواتی دربوواره اوضوواع اوووی در ماهاداره گردشووگری در نظوور دارد ا
دارنود و از شوما بوريه منعشر کند. آنها اجغعواتی دربواره دموا، بارنودگی، و شودف بواد 

 احعموواالٌهووايی کووه د يووا ارزيووابی مکانرا بوورای بوورآور هووای آنهوواتقاضووا دارنوود داده
اوضوواع اوووی مناسوونی بووا دمووا مغيووا بوودون بارنوودگی و يووا بووا شوودف گردشووگران 

های مووورد توان وود محوودودهنماي وود. آيووا می يووابیکننوود درونبارنوودگی کووا تجربووه می
 نظر در اين منطقه که هر سه اين مع ار را داشعه باشند شناسايی کن د؟
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 موارد قابل توجه

ی اسوعفاده کن ود بوا اسوعفاده از ر رايانوه در دسوعرس نداريود، يوک شو ت نقشوه توپووگراباگ
کش مقوادير ارتفواع را بو ن دو خوس منحنوی م وزان، يوا مقوادير بارنودگی بو ن دو اياوعگاه خس

 خ الی يا ساخعگی را برآورد کن د.

معور م لی B، ۹0معور در مواه و در اياوعگاه م لی A  ،50، اگور بارنودگی در اياوعگاه برای میواو

 ۷0در حوودود B و Aرا در نصووف باصووله بوو ن دو اياووعگاه توان وود مقوودار بارنوودگی باشوود، می

 معر برآورد کن د.م لی
 

 منابع بیشتر برای مطالعه 

 ها:کتاب
• Chang, Kang-Tsung (2006): Introduction to Geographic Information 

Systems. 3rd Edition. Mc- Graw Hill. (ISBN 0070658986) 

• DeMers, Michael N. (2005): Fundamentals of Geographic Information 

Systems. 3rd Edition. Wiley. (ISBN 9814126195) 

• Mitas, L., Mitasova, H. (1999): Spatial Interpolation. In: P.Longley, M.F. 

Goodchild, D.J. 

Maguire, D.W.Rhind (Eds.), Geographical Information Systems: Principles, 

Techniques, Management and Applications, Wiley 

هاوب سایت  
 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Interpolation 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Delaunay_triangulation 

http://www.agt.bme.hu/public_e/funcint/funcint.html  

 
يابی برداری ای درونتری در مورد ابزارهاجغعاف مفصل  GISکوانعوم همچن ن راهنمای کاربران 

 دارد.

 گام بعدی چیست؟

و اسووعفاده از راهنمووای آن  GISکوانعوووم قصوود داريووا شووما را بووه بررسووی  منحوو  آخوور در
 ابزار انجام ده د ترب ب کن ا.توان د با اين نرمه تمام کارهای که میبرای پی بردن ب

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Interpolation
http://en.wikipedia.org/wiki/Delaunay_triangulation
http://www.agt.bme.hu/public_e/funcint/funcint.html
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 GISکوانتوم آموزش مقدماتی .11
     

 

 GISکوانتوم معرفی نرم افزار 

GISQ  مخفووفQuantum GIS ا  اجغعوواف ایراب ووايی س اووع  ۱ابووزار مووعن بووازيووک نرم
هوئون هموان سواو   و درگوردد بور می ۲00۲ابوزار بوه  مواه موی سواوآيد. تولد نرمبه حااب می

بووده اسوت  ابزار موعن بواز معربوی شود. تموام توغش سوازندگان برناموه ايونبه عنوان يک نرم
مواوود کوه ابزارهوای  در مقابول نرم GISابوزار بق وت و پ شوربت در اسوعفاده از نرمام د بوه مو

به جور سنعی حق مالک ت بر آنها محفوظ بووده اسوت ( را بورای هور بوردی کوه بوه يوک رايانوه 
 .خصی دسعرسی دارد به واود ب اورندش

اارا   UniX,windows,OSX املههای عامل از روی ابلب سوو اووعا GISکوانعوم ابزار رمن
اعه ابزار می سعفاده از ب اعرش  ++Cو  QT (http://qt.digia.com)شود و با ا اس و گ قابل ت ب
ابزار ها بود. نرماهت نمايش داده  GISابزار براها کردن يک باوووعه هده اول ه جراحی نرم. دارد

کنون توسوووس ابراد زيادی اهت خود به اين هده رسووو ده اسوووت و ا ءدر روند ارتقا GISکوانعوم 
 گ رد. روزانه خود مورد اسعفاده قرار میکارهای 

تحوت  ابوزارقورار دارد، باوس و گاوعرش نرم ۲حوت گواه ناموه عموومی عوامت GIS کوانعووم
رد بررسوی و کنکواش قورار ابوزار را مووتوان ود نرم نامه به اين معنی است کوه شوما میاين گواه

ن هووا کوواربران خوووب آن هاووعند کووه غ  کن وود، ضووامن آهای مراووع آن را اصووداده و کوود
بوودون هوو ن  ای بووه آن دسعرسووی وشووه آزاد و بوودون پرداخووت هوو ن هزينووهتواننوود هم می

آخورين ناوخه ايون گواه ناموه را هم شوه در های آن را اصوغ  کننود. محدوديعی و آزادانوه کود
 :به آدرس GISکوانعوم سايت 

.http://www  /GIS.org/en/docsQuantum دهووووای کارکر .توان وووود پ وووودا کن وووودمی
شووود های اوواننی کووه در آن کدنوياووی میابووزار و برنامووهب شووماری توسووس باووعه اصوولی نرم

خووود باووعه دسووعه از کارکردهووايی آن کووه توسووس  گووروه يووا 6. در اينجووا قابوول ارائووه اسووت
 است آورد شده است.اود قابل انجام های موابزار و يا با کدنويای و اصغ  کدمنر

                                                           
1  - Open Source 2  - GNU )General Public License 
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    ۱نمایه داده .1

ينکووه بوودون ا توانووايی نمووايش و روی هووا قوورار دادن انووواع معفوواوف برمووت بووردار و رسووعر
ابوزار نرميل کن ود. تنود GISکوانعووم ابزاررا بوه برموت قابول خوانودن بورای نرمن از باشد آنهوا 

هووای دهرمووت داعموول خوانوودن و ويوورايش ب  OGRبووا اسووعفاده از کعابخانووه  GISکوانعوووم 
 دهد.برداری زير را به راحعی انجام می

 
 ESRI Shape Files 

 MapInfo 

 MicroStation  

 AutoCadDXF  

 PostGIS, SpatiaLite 

 Oracle Spatial and MSSQL Spatial databases  

 
 ,GeoTIFF, ERDAS IMGماننوودصووويری هووای تانووواع رسووعر و برمتهووا چنوو ن 

ArcInfo ASCII GRID, JPEG, PNG  در صوووورف نصوووب باوووعهGDAL 

(Geospatial Data Abstraction Library) پ وودا ابووزار را قابل ووت پشووع نانی توسووس نرم
 .خواهد کرد

 
  2هانقشه تولیدها و بررسی داده .2

نقشوه موورد  ه انوواعکوابزار، ايون امکوان بوراها اسوت عفاده از رابس گراب کی کاربر نرمبا اس
واع ابزارهووا انو ازيوود.هوای مکووانی مواوود بپردرسوی و بووازب نی دادهکن ود، و بووه برن واز را تول وود 

 قابل دسعرسی در اين ارتناط شامل موارد زير است:
Quantum GIS browser 

• On-the-fly reprojection 

• DB Manager 

• Map composer 

• Overview panel 

• Spatial boOK   marks 

• Annotation tools 

• Identify/select features 

• Edit/view/search attributes 

• Data-defined feature labeling 

                                                           
1  - View data 2  - Explore data and compose maps 
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• Data-defined vector and raster symbology tools 

• Atlas map composition with graticule layers 

• North arrow scale bar and copyright label for maps 

• Support for saving and restoring projects. 

 
 1های خروجیها و تهیه انوا  فرمتایجاد الیه ویرایش و مدیریت داده .3

 برداری و رستری 2هایها و تحلیل دادهانوا  تحلیل .4

 3تولید نقشه در اینترنت  .5

هووا و توان وود دادهمی  webserver with UMN MapServer or GeoServer بووا نصووب
 های خود را در اينعرنت منعشر کن د.نقشه
  4هاکرد از طریق پالگینسعه عملتو .6

در داخول ود های کواربردی خوتوان ود برناموهمی  Python يوا  ++Cبوا زبواننوياوی  بوا برنامه
 تول د کن د.  GISکوانعوم ابزار نرم

   
 GISکوانتوم افزار کار با نرم

شوورکت  شوو پ بايوولبرمووت  GISکوانعوووم ابووزار ت اسووعاندارد مووورد اسووعفاده در نرمبرموو
ESRI باشوود. ايوون پشووع نانی بوسوو له ويژگووی سوواده کعابخانووه میOGR  بووراها شووده اسووت

بوووورای در يابووووت اجغعوووواف ب شووووعر در خصوووووص ايوووون کعابخانووووه بووووه آدرس 
)http://www.gdal.org/ogr(  .مرااعه شود 

اموه هوا کوه در ادايون بايل باشود. سوه نووع ازدر واقع شوامل چنودين بايول می ش پ بايليک 
 ضروری هاعند: ش پ بايلآيد اهت بارگذاری می

 محعوی هندسه عارضه Shp.بايل  .۱

 در برمت ديعاب سهای توص فی دادهمحعوی  dbf.بايل  .۲

 ندکس بايل ا Shx.بايل  .۳

هووا و ا بوواز خووواه ا کوورد و يووک نقشووه پايووه بوورای تعوودادی از میاوابووزار راکنووون نرم

کن ا، هوده ايوون درس شوروع کووار بوا يووک نمونوه نقشووه اسوت. قنوول از هوا ايجواد موویتمرين

                                                           
1 -  Create, edit, manage and export 

data  
2 - Analyse data 

3 - Publish maps on the Internet 
4 - Extend functionality through 

plugins 

http://www.gdal.org/ogr
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هوای روی س اوعا شوما نصوب باشود، و داده بايود GISکوانعووم ابوزار شروع ايون تمورين، نرم 

 آموزشی اين برنامه را ن ز از آدرس زير دانلود کرده باش د.

 http://Quantum GIS.org/downloads/data/training_manual_exercise_data.zip 

 
 نقشه دنناو کن د:  يک پروههسازی ع کن ا. مراحل زير را برای آمادهااازه ده د شرو

 . کوانعوم ابزار نرمGIS  نقشوه اديود کوه خوالی اسوت  يوک پوروههرا باز کن ود اکنوون
 ه د داشت.خوا

 برداری را ااوعجو کن ود تصووير آن بوه ايون شوکل اسوت. دکمه اضوابه کوردن اليوه

 
 ای زير باز شود.وی آن کل ک کن د تا پنجره محاورهبر ر 

 
 

  بر روی دکمهBrowse ما ر کل ک و بهexercise_data/epsg4326/roads.shp  بر روی
يل با که  نه خود  يا اا ذخ ره کرهرا يددهای آموزش را در آن  يد برو يل  .ا با خاب  با انع

roads.shp  روی دکمهOpen شی همراه با بايل مورد نظر های آموزکل ک کن د. ما ر داده
 ايد، بارگذاری خواهد شد. کار خود را دخ ره کن د.ای که تع  ن کردهبن ن د، اکنون دادهرا می

  کل ک کن د. روی دکمه ذخ ره 

  نقشه را در ما رexercise_data تحت نام  وbasic_map.qgs .ذخ ره کن د 
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اموا در موورد سواير مطالوب  .آشونا شوديد Add Vector Layer buttonاکنوون بوا عملگور 
ورود بوه مناحو  اصولی ااوازه ده ود در کنود؟  قنول از ؟ اين رابس گراب گی چگونوه کوار میچه

موضوووع درس زيا. ب نوودا GISکوانعوووم  ابووزاريووک نگوواه کلووی بووه رابووس گراب کووی نرمابعوودای 
 باشد.بعدی ن ز هم ن می

 افزارمروری بر رابط گرافیکی نرم

ابوزار داريوا توا ب شوعر بوا منوهوا، ابزارهوا، ری کوتاه بر روی رابوس گراب کوی نرمدر اينجا مرو
ابوزار های اصولی رابوس گراب کوی نرمها کوه پايوهاليوه بهرسوتپنجره نمايش نقشوه و اودوو 

ابووزار را نشووان زيوور ااووزاء اصوولی رابووس گراب کووی نرمشووکل دهنوود آشوونا شووويد. را تشووک ل می
 دهد.می

 

 
 شود:سايی شکل باال شامل اين موارد میهای قابل شنااازا يا بخش

 ها اليه بهرست .۱

 اعنه ابزار .۲

 صفحه نمايش نقشه .۳

 نوار وضع ت .4

 ابزارهای کنار .5
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 ها الیه فهرست .1 
ها اليووه بهرسووتره های قابوول دسووعرس را در پنجووتمووام اليووه بهرسووتدر هوور لحظووه 

ف ا اجغعوواکنووار هوور اليووه آن را بوواز کوورده توو +توان وود بن ن وود. بووا کل ووک روی سوومنل می

نوو ميوه يوک ب شعری درباره اليه ااری در دسعرس قورار گ ورد. بوا کل وک راسوت روی هور ال
د. عملکورد واه ا کورآنهوا را در اداموه اسوعفاده خوشوود. تعودادی از های ب شوعر بواز مینهبا گزي

ابووزار و نرمباشوود، در هوور دمی ArcGISابووزار شوون ه نرم دق قوواً ووک راسووت موووس در اينجووا کل
و ردن اوودوگذاری، بوواز کوويووه از املووه تی  وور اسووا اليووه، سوومنلب شووعر کارهووای مووديريت ال

جووام راسووت بوور روی اليووه ان گذاری عوووارض از جريووق کل ووکاجغعوواف توصوو فی، برچاووب
 شود.می

 رسووتبه اعنووه ابووزار مجووزا در زيوورتعوودادی اعنووه  GISکوانعوووم های بعضووی از ناووخه
در حواو   وک آنهواتهوا را بن ن ود نگوران نناشو د. ممکون اسوت توان ود آنها دارند اگر نمیاليه

و سوپس  کل وک کورده  VIEWبورنووار منوو  نشده باشد بورای ايون منظوور در رویحاضر زده 
    زده شده است. را انعخاب کن د تا مطمنن شويد که ت ک آن Panelزير منوی 

 

  1مرورگرقاب  .2
باشوود. در واقووع هووا میابووزار اهووت دسعرسووی بووه داده، قوواب نرمGISکوانعوووم مرورگوور 

د. بوووا باشووومی Arc GISابوووزار در نرم Arc calalogهماننووود ارکردهوووای آن ک بعضوووی از
ای هوولهووا يووا بايشوو پ بايلهای بوورداری  ماننوود توان وود بووه اليووهاسووعفاده از ايوون مرورگوور می

MapInfo مانندهای داده به پايگاه ( و همچن ن: 
(PostGIS Oracle , Spatialite , MSSQL Spatail ) .دسعرسوووی داشوووعه باشووو د

 توان د بن ن د.ن ز می راGRASS های داده
 

   2جعبه ابزارها .3
هووای تواننوود بووه عنوووان ابزارهاوعند می هووا کووه دارای اسووعفاده ب شووعریای از ابزارمجموعوه

دهود يوک بايول را نووان نمونوه، ابوزار بايول ااوازه میبوه ع ر اعنه ابوزار روشون شووند.پايه د
ابوزار را توان ود رابوس گراب کوی نرمپ يوا يوک پوروهه اديود بواز کن ود. میبارگذاری، ذخ ره، چا

جوری سفارشی کن د کوه تنهوا ابزارهوای کوه دارای اسوعفاده ب شوعری هاوعند را بن ن ود. بورای 
اسوعفاده کن ود.   View→Toolbarsابزارهوای موورد نظور از نووار منوو  اضابه يا حده کوردن

                                                           
1 - The Browser Panel 2 - Toolbars 
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نناشوند همچنووان هموه ابزارهووای موووردنظر حعوی اگوور هموه ابزارهووا در اعنوه ابووزار قابول ديوود 
توانند از جريوق منوهوا در دسوعرس بواقی بماننود. بورای میواو اگور اعنوه ابوزار بايول  کوه می

توان ود نقشوه خوود را بوا پواک کن ود همچنوان میاا يوا هبورا ااباشود( می Saveشامل دکموه 
 ذخ ره کن د. Save کل ک بر روی منوی بايل و کل ک بر روی گزينه 

 

   ۱صفحه نمايش نقشه .4

   ۲نوار وضع ت .5

ا ظو ا و بوودهوود مق واس نقشووه را تنن ااوازه میاجغعواف نقشوه اوواری را نموايش، همچنوو 
 کرسرر موس مخعصاف روی نقشه را مشاهده کن د.

 

توغش کن ود  قابول رويوت ن اوت،اگر ه ن کدام از ايون ابوزار روی صوفحه نمايشوگر   توجه:

ر اشوو د اگووبهووای اوواری را کووه پنهووان هاووعند بعوواو کن وود. هووا چنوو ن بووه خوواجر داشووعه ابزار
ردن د بوا پنهوان کوتوانور مواوود نناشود، يوک اعنوه ابوزار میبضای کابی روی صفحه نمايشگ

 های آن کوتاه شود. تعدادی از ابزار
 لوش آن بورتوان ود بوا کل وک روی دکموه بمی هوای پنهوان شودهبرای ديدن مجودد ايون ابزار

وس بور دکموه مو روی هر اوايی از منووی اعنوه ابوزار آنهوا را مجوددا بن ن ود. بوا نگوه داشوعن
 توان د اجغعاتی درباره کار آن دکمه بدست آوريد.ار میروی هر ابز

ديد، شووآشوونا  GISکوانعوووم ابووزار نرم های مخعلووف رابووس گراب کوویاکنووون کووه بووا اننووه
يوون اکن وود.  هووای در دسووعرس آن اسووعفاده و شووروع بووه بهنووود نقشووه خووودتوان وود از ابزارمی

 بح  بعدی درس در ادامه است.
 

 های برداری  کار با  داده

رهووای باشوود کووه در کاای میترين نوووع دادههووای بوورداری عمووومیبووه جووور يقوو ن داده
گفعووه شوود  قوونغًهمووان جووور کووه  کن ا.بووا آن برخووورد مووی GISده از روزانووه، هنگووام اسووعفا

ضو ح ا سوطح تواصوطغحاتی ماننود نقطوه، خوس يوهوای ایراب وايی را بوا های برداری دادهداده
شووود کووه بووا های بوورداری يووک عارضووه نام ووده میدر اليووهدهنوود. هوور پديووده يووا شووی می
 ند.کمعصل خود آن عارضه را توص ف میهای توص فی داده

 

                                                           
1 - The Map Canvas 2 - The Status Bar 
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   1توصیفی یک الیه هایداده نمایش 

هوا يوا اشو ا در کجوای نوه تنهوا در موورد اينکوه ايون داده هوای بورداریهنگامی کار با داده
ن ووز مهوا اسووت اجغعوواتی  ءراب ووايی قورار دارنوود بلکووه در موورد چ اووعی ايون اشوو ایبضوای ا

شووه خووود بارگووذاری هووا در سووند نقن قنلووی يووک اليووه بوورداری بنووام اادهداده شووود. در تمووري
هووا و ن وود بن ن وود. بوورای ديوودن تمووام دادهتوايوود. بووه اووز بخشووی از يووک اوواده چووه میکرد

انعخواب بايود ها اليوه بهرسوتهوا در قاومت اجغعاف قابل دسوعرس در حوالعی کوه اليوه راه
يوک اودوو بوا اجغعواف ب شوعر در موورد اليوه کل وک کن ود.         . روی تصوير يا ايکنشود
 شود. های توص فی نام ده میيابد.اين اجغعاف اضابی دادهايش میها نمراه

هووای بوورداری بووه رد آموووزش چگووونگی اضووابه کووردن دادهبووه تموورين قنوول کووه در مووو
 های زير را به نقشه خود به همان جريق اضابه کن د.دهمجموعه دا .ابزار بود برگرديدنرم

• “places” 

• “water” 

• “rivers” 

• “buildings” 

 

 های برداری از یک پایگاه داده   بارگذاری داده

ت از قنوول ممکوون اسوو دهوود.هوايی را مینگهووداری حجووا زيووادی از داده امکووان پايگواه داده
 Microsoft Accessماننوود  (DBMS) هووادههای مووديريت دابووا يووک نوووع از ايوون س اووعا

هووا را ن ووز ایهووای دادهپايگاهاسووعفاده از امکووان  GISهای کوواربردی آشوونا باشوو د. برنامووه
واسووطه اينکووه ن وواز بووه بووه  PostGISماننوود  DBMSesبووراها کننوود. يووک نوووع خوواص 

 باشد. توابع و عملگرهای زيادی دارا می های مکانی دارند،مديريت داده

توان وود آن را بووه صووورف کاموول بن ن وود مطموونن اگرنمی( کل ووک کن وود. روی ايکوون 

ای اديوود بوواز يووک پنجووره محوواوره )عوواو باشوود.ب Manage Layersشووويد اعنووه ابووزار 
کن وود. در همووان پوشووه کووه کل ووک  New buttonشووود در ايوون پنجووره بوور روی ايکوون می

 .پ ودا کن ودرا  landuse.sqliteها در آنجا واوود داشوت بايود يوک بايول تحوت نوام ديگر داده
ای اورههمووان پنجووره محوو کل ووک کن وود. اکنووون مجوودداً Openآن را انعخوواب و روی دکمووه 

يوور بهرسووت مواووود کووه در ماي وود در قاوومت زننخاووت را خواه وود ديد. شووکل زيوور( تواووه 
خوانووده شووده اسووت  land_use.dbقوورار داد اکنووون اليووه  Connect,newهای بوواالی دکمووه

کل ووک  Connectبووه همووراه ماوو ری کووه ايوون بايوول در روی رايانووه قوورار دارد روی دکمووه 

                                                           
1 - Viewing Layer Attributes 
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کل وک و آن را  landuseپنجوره قنلوی بن ن ود. روی اليوه نماي د بايد يوک پنجوره خوالی میول 
 کل ک کن د. Addانعخاب و سپس روی دکمه 

 

 
 

   1 هاتنظیم ترتیب نمایش الیه

شووه رت ووب مشووخم در نقاسوواس يووک تر، بهااليووه بهرسووتهای مواووود در پنچووره اليووه
حلووه ی در مرييووه بوواالدر ابعوودا و ال بهرسووتاليووه مواووود در انعهووای . شوووندنمووايش داده می

باشود چوون در ايون حالوت عکوس می ArcGISابوزار در مقاياوه بوا نرم گوردد.آخر ترس ا می
محعويواف وو ها از بواالترين اليوه بوه سومت پواي ن اودترت ب نموايش اليوه ArcGISابزارنرم

مووايش ناديوود  بهرسووتاسوواس ها آنهووا بربووا تی  وور ترت ووب نمووايش اليووهباشوود. ها میاليووه
 وان د ترت ب نمايش آنها را تی  ر ده د. تيابند. میمی

 

 layer orderکن ود يوک پنجوره بنوام کوه اسوعفاده می GISکوانعووم باعه بوه ناوخه  توجه:

ر داريوود. درايوون ها در اخع ووارت ووب نمووايش اليووهها بوورای کنعوورو تاليووه بهرسووتدر زيرپنجووره 
مکووان دارد اليووه منطقووی ن اووت. چووون ا احعموواالٌهای بارگووذاری شووده مرحلووه ترت ووب اليووه

                                                           
1 - Reordering the Layers 
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ن شووود. هايی کووه در بواالی آن قوورا ر دارنود از ديوود پنهواهوا بوه جووور کامول بواسووطه اليوهراه 
  :برای میاو اين ترت ب اليه

 

 
 

 urbanاز آنجوايی کوه در زيور اليوه  roads and placesنع جوه آن ايون اسوت کوه اليوه 

areas شوند. قرار دارند از ديد پنهان می 
 :برای حل اين مشکل

  ها روی يووک اليووه کل ووک و سووپس آن را بووه اووای مووورد  اليووه بهرسووتدر اوودوو
 نظر بکش د.

 ها بايد میل شکل زير باشد.اکنون ترت ب نمايش اليه 

 

 
 

 roads andبن ن وود کووه نمووايش نقشووه بووه جووور موووثری تی  وور کوورد اليووهاکنووون می

buildings  در باالی اليهland use شوند.ديده می 
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 های برداری   یهگذاری السمبل

 تغییر رنگ .1

  ور سومنل يوک اليوه آبواز کنو ا. بورای تی landuseااازه ده د کار را با تی  ر رنوگ اليوه 
 را باز کن د.   (Layer Properties)های اليهای ويژگی، پنجره محاوره

  ها روی اليه اليه بهرستدر ادووlanduse .راست کل ک کن د 

  در منوی باز شده ايعاProperties .را انعخاب نماي د 

نظر در وبووار کل ووک کوردن بوور روی اليووه موووردتوان وود بوا دبووه جووور پو ش بوورض می توجوه:

کووارکرد ايوون  نظر دسعرسووی پ وودا کن وود.اليووه مووورد Propertiesها بووه اليووه بهرسووتاوودوو 
ابوزار اليوه در نرمProperties نظر و انعخواب شوابه راسوت کل وک بور روی اليوه موورددسعور م

ArcGIS باشد.می 
 :Propertiesدر پنجره 

   سربرگStyle .در سمت چپ پنجره را انعخاب کن د 

 

 
 

  دکمهcolor .را انعخاب کن د 

 .پنجره رنگ اسعاندارد ظاهر خواهد شد 
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  رنگgray  را انعخاب وOK .کن د 

 

 تغییر ساختار سمبل  .2

ب ور از رنوگ بورای ز بوه مووارد ديگوری ن و ه تا اينجا يک اننه کار اسوت، امواتی  ر رنگ الي
انوواع  خوواه ا مورز بو ن محودودهاليوه واوود دارد. در قودم بعودی می گذاری يوکتی  ر سمنل

 کاربری را حذه کن ا تا از شلوبی نقشه کمی کاسعه شود.
 

  پنجرهProperties  را برای اليهlanduse .باز کن د 

  در زيوور سووربرگStyle نوود. در ايوون بن هووای قنلووی را میهووای پنجرهبعضووی از ويژگی
گذاری سووريع رنووگ تی  ووراف ديگووری در سوومنل خووواه ا عووغوه بوور تی  وورزمووان می

 انجام ده ا.

  در پانلSymbol Layers  منوی گشویFill کن د و گزينه  بازSimple fill  را انعخاب
 کن د.
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  گشووئی  بهرسوترویBorder style  کل وک کن ود. در ايون هنگوام بايود يوک خوس
 نمايش داده شود.  solid lineکوتاه با عنارف 

  ايوون عنووارف را بووهNo Pen  تی  وور ده وود. و رویOK  کل ووک کن وود. اکنووون
 بدون مرز خواهند بود. landuseهای داخلی اليه محدوده

 کنترل نمایش یک الیه در محدوده مقیاس تعیین شده:

ده نموايش در محودوده مق واس داکن ود کوه مناسوب ای برخوورد میبعضی اوقواف بوه اليوه
توانوود حوواوی هووای زموو ن میو، يووک مجموعووه داده مربوووط بووه قارهشووده ن اووت. بوورای میووا

 اجغعاف با ازئ اف کا و دارای دقت زيادی در سطح خ ابان نناشد. 

در محوودوده  نظرداده مووورد خواه وود مجموعووهکووه چنوو ن وضووع عی پوو ش آموود، می زمووانی
ها خوواه ا سوواخعمانمینمونووه،  بعوواو باشود. در ايون نقشووه بوه جوورمق واس نامناسوب آن ب ر

 هووای سوواخعمانی خ لووی االووب ن اووتچووک از ديوود پنهووان شووود. نمووايش بلوکدر مق وواس کو
 ها خ لی سخت است.چون در اين مق اس تشخ م ساخعمان

 

 
 

نظر مراحوول زيوور را دننوواو ش عوووارض نقشووه بوور پايووه مق وواس موووردبوورای بعوواو کووردن نموواي
 کن د.
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  پنجرهLayer Properties برای اليه  راbuildings .را باز کن د 

  سربرگGeneral .را بعاو کن د 

  با کل ک کردن بر رویcheckbox labeled Scale dependent visibility  نمايش
 بر اساس مق اس را بعاو کن د.

  تی  ر و سپس  ۱:۱0000مق اس را به مقدارOK .کن د 

. تواووه کن وود بووا رسوو دن بووه شووودکووردن روی نقشووه ايوون توواث ر مشووخم می نمووايیبزرگبووا 
از  کووووچکعرهوووای آن اليوووه سووواخعمان ظووواهر و در مق اساز  بزرگعووورو  ۱:۱0000مق ووواس 
 .شودناپديد می ۱:۱0000

 

 ها الیه اضافه کردن سمبل

های گذاریشووديد. گووام بعوودی ايجوواد سوومنلها آشوونا گذاری سوواده اليووهتوواکنون بووا سوومنل
ه نووع  سومنل ايون کوار ها بوبوا اضوابه کوردن اليوه GIS کوانعوومابزار باشد. نرمتر میپ چ ده

 دهد. را انجام می

  به پانلsymbol properties  اليهlanduse  با کل ک کردن روی دکمه )برگرديد Simple 

fillدر پانلsymbol layers ) در اين میاو سمنل ااری خطوط خارای ندارد و از سنکthe 

No Pen border کند.اسعفاده می 

 ه گزينFill  در پانلthe Symbol layers  را انعخاب کن د. سپس روی دکمهAdd symbol 

layer .کل ک کن د 
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 کل ک کن د با اين کار پنجره به شکل زير تی  ر خواهد کرد. Addمطابق شکل باال روی دکمه 

 
 

ن ای بوا رنوگ معفواوتی ظواهر گوردد.  بهور حواو در ايوتا انودازه ممکن است اين سمنل اديد(
 میاو قصد داريد آن را تی  ر ده د.(
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يوون اليووه ن ووز واووود دارد بووه عووغوه ا solidاکنووون يووک اليووه سوومنل دوم  بووا حالووت رنووگ  
 .اهد کردسمنل، خطوط خارای دارد که ن ازی به آن نداريا چون اين سمنل تی  ر خو

يووک  مووا را بووه اشووعناه ن نوودازد. symbol layerو  map layerخ لووی مهووا اسووت  توجووه:

map layer رديووده باشود کووه بوه سوند نقشووه بارگوذاری گيوک اليووه بورداری يوا رسووعری می
در حوواو  map layerاز سوومنل اسووعفاده شووده بوورای  بخشووی symbol layerاسووت. يووک 

 symbolيوک اليوه اسوت در حوالی کوه يوک  صورباً map layerباشود. در واقوع نموايش می

layer هم شه  symbol layer شود. نام ده می 
 به صورف انعخاب شده است: new Simple Fill layerر حالعی که د
 

  انجام شد  قنغًهمچنانکهborder style  را بهNo Pen .تنظ ا کن د 

  گزينهfill style  را تی  ر ده د النعه به صورتی کهSolid  و هم ن جورbrush .نناشد 

  روی دکمووهOK در  ون ن وود توان وود نع جووه کووار خووود را بکل ووک کن وود. اکنووون می
تر تر و پ چ وودههای اضووابهتوان وود سوومنلرف ن وواز آن را تی  وور ده وود.حعی میصووو

 نظر برای اليه خود ايجاد کن د.همراه با نوع بابت مورد
 

 
 

  1هاسازی سمبلمرتب

توانود ها ن زمیجوام شود، همچنو ن ترت وب نموايش سومنلگذاری اليوه انزمانی کوه سومنل
واووود  map layersها در کووه در ترت ووب نمووايش اليووه آن چ ووزی سفارشووی شووود. شوو نه

                                                           
1 - Ordering Symbol Levels 
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يووک نمونووه های زيوواد بوورای ه در بعضووی موووارد داشووعن اليووه سوومنلداشووت. بوودان معنووی کوو
 شود.نل سنب نعايج ب رمنعظره ن ز میسم

 هوا راه تری بوه اليوههای اضوابههای کوه در بواال ارائوه شود سومنلبا اسعفاده از روش
 بده د.

  رنوگ سوف د و نووع خوس آن را از اعنوه گشوويی 0.۳به قلوا اندازه پايه خس را ،Pen 

Style به  خسDashed Line .بده د 

  برسوان د و مطمونن  ۱.۳يک سمنل اديد بده ود ، ضوخامت خوس آن را بواالتر و بوه حود
 .باشد. نع جه کار خود را بن ن د Solid Lineروی حالت  Pen Styleشويد که 

 

 
 

توان ود خوواه ا! بورای الووگ ری از ايون اتفواق، میمیاين هموه آن چ وزی ن اوت کوه موا 
 کنعرو کرد. ها راهای يک اليه به جور میاو راهترت ب نمايش سمنل

 Line گزينووه Symbol layersهای سوومنل، در پانوول بوورای تی  وور ترت ووب نمووايش اليووه

layer  را انعخوواب و سووپس دکمووهAdvanced  وSymbol levels  را انعخوواب کن وود يووک
 شن ه اين باز خواهد شد. پنجره
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توان وود را انعخوواب نماي وود. می Enable symbol levelsدر پنجووره بوواز شووده گزينووه 

نشوانگر  0 ود. شوماره های تعريوف شوده بورای يوک اليوه را تنظو ا کنترت ب نموايش سومنل
ترت وب را میول آنچوه در خوواه ا ايون ردنظر میباشود. در ارتنواط بوا میواو موواليه زيوری می

 عکس کن ا.ب ن د برزير می شکل
نل بوا نووع و رنوگ سوف د، بور روی اليوه سوم dashedبا اين کار اليه سمنل بوا نووع خوس 

کل ووک تووا دوبوواره بووه نقشووه  OKگووردد. سووپس روی دکمووه خووس مشووکی ضووخ ا ترسوو ا می
اکنون نقشه به صوورف زيور نموايش خواهود يابوت. زموانی کوه ايون کوار انجوام شود،  برگرديد.

کورد کوار خوود ه باش د خود سمنل را ذخ ره کن ود توا اگور در آينوده سومنل تی  ور به خاجر داشع
 Saveتوان ود نوووع سومنل اواری را بوا کل ووک کوردن بور روی گزينوه را از دسوت نده ود. می

Style  کووه در زيوور قاوومتStyle tab  ای در پنجووره محوواورهLayer Properties  قوورار
 GIS Layer Style Fileکوانعوووم صووورف يووک  بايوود آن را بووه معموووالًدارد ذخ ووره کن وود. 

هوووووای آموزشوووووی مووووووردنظر را در ماووووو ر داده symbolنووووووع  ذخ وووووره کن ووووود.
exercise_data/styles توان وود در هوور زمووانی کووه بووه نوووع سوومنل ذخ ووره ذخ ووره کن وود. می

 Layerدر پنجووره محوواوره  styleشووده ن وواز داشووعه بووا کل ووک کووردن بوور روی گزينووه 

Properties  نعحاب و اLoad Style   .نوع سمنل ذخ ره شده را بارگذاری کن د 
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 انوا  سمبل الیه1

 سمنل توان د از انواعاز الگوهای از پ ش تعريف شده، میو اسعفاده  fill colorsبه منظور تنظ ا 
منل سبود. انواع  Simple fillاسعفاده کن د. تاکنون تنها نمونه سمنل که اسعفاده کرديا از نوع  اليه

 سفارشی کن د.  اساس ن از خود آنها رادهد برپ شربعه ديگری ن ز واود دارد که ااازه میاليه 
ارند. نخات دخاص خود را سمنل اليه هر يک از انواع عوارض برداری  نقطه، خس و سطح( انواع 

 اندازيا.ای میدسعرس برای عوارض نقطههای در نگاهی به انواع سمنل
 

                                                           
1 - Symbol layer types 
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   1عوارض نقطه اییه سمبل الانوا  

  پروههbasic_map خود را باز کن د 

 symbol properties  را برای اليهplaces .تی  ر ده د 

در  Simple marker layerتوان وود انووواع گونوواگونی از اليووه سوومنل را بووا انعخوواب می
دسووعرس داشووعه باشوو د و سووپس در اعنووه گشووويی بوور روی در  Symbol layersپانوول 

Symbol layer type .کل ک کن د 
 

کووه  منلی راسوونموووده و نوووع  هايی کووه در دسووعرس شووما قوورار دارد را بررسوویانووواع گزينووه
 ک نشوانهيونظر اسوت انعخواب نماي ود. اگور در شوک هاوع د، کن د مناسوب کوار مووردبکر می

 عخاب کن د.ان 0.5و پهنای ب رونی  ۳سمنل با رنگ سنز و حاش ه آن سف د با اندازه 
 

                                                           
1 - Point Symbol Layer Types 



 

 

 . آموزش مقدماتی کوانتوم11 167

 
 

 انوا  سمبل الیه عوارض خطی1    

 باشد:های خطی در دسعرس میهای معنوعی که برای دادهبرای ديدن گزينه

 ها را به نوع سمنل خطی اليه راهMarker line  .تی  ر ده د 

 

 
 

                                                           
1 - Line Symbol Layer Types 
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  در پانوووولSymbol layers  گزينووووهSimple marker  را انعخوووواب کن وووود و

  د.ای زير تی  ر دهصوص اف آن را مطابق پنجره محاورهخ

 .اندازه بواصل را به يک تی  ر ده د 

 
 

 
 

ها درسوت کوار گ ريود.مطمنن شوويد سوطو  سومنل قنل از اينکه بخواه د ايون روش را بوه
توور از کووه پ شAdvanced -> Symbol levels dialog باشوود  از جريووق و صووح ح می

 .آن اسعفاده کرديا( 
بن ن ود ايون ازيود. همچنانکوه مینع جوه کوار ب ندبعد از اعماو ايون نووع سومنل نگواهی بوه 

در جووو راه را ندارنود. کننود اموا هم شوه خم ودگی ها در جوو اهوت راه تی  ور پ ودا میسمنل
کوه  د ودهنوه. اگور تورا ح میمووارد ای از مقاصد اين خووب اسوت. اموا بورای سواير برای پاره

روش قنلووی توان وود بووه همووان باشوود کووه در ابعوودا انجووام داديوود مینوووع سوومنل همووان چ ووزی 
 برگرديد. 
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   1انوا  سمبل الیه عوارض سطحی

 های سطحی در دسعرس است:های معنوع که برای دادهبرای ديدن گزينه

 نوع ها در قنل،همانند ساير اليهsymbol layer type   ی  ر ده د. تاليه آب  را برای 

 ررسی کن د.به د توان ا با آن سمنل را تی  ر درا که می بهرستهای گوناگون گزينه 

 کن د مناسب است انعخاب کن د.يکی از آنها را که بکر می 

 ،اده کن د.از يک الگوی نقاط با دنناو کردن مراحل زير اسعف اگر در شک هاع د 

 

 
 

                                                           
1 - Polygon Symbol Layer Types 
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 .يک سمنل اديد از نوع توپر ساده به اليه اضابه کن د 

 ده د. تر قراررنگ کادر ب رونی آن را آبی ت ره به آن رنگ آبی روشن و 

 .آن را به زير اليه سمنل الگوی نقاط منعقل کن د 
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قواط اصوله نب، شوکل و ای بورای اليوه آب داريود انودازهبه عنوان نع جه يوک سومنل زم نوه
 . ان د تی  ر ده دتوسازد میالگوی اضابه شده، که زم نه را میمجزا 

اليووه  اف مواووود هوورغعووها بوورای کوول اليووه مف وود و خوووب اسووت، امووا اجتی  ووراف سوومنل
هوا چ اوت؟ هنووز در دسوعرس ن اوت. نوام خ ابوان خواهد نقشوه را بخوانودبرای کای که می

ی طحی نووواحکوودام هاوعند؟ ارتنوواط سوو دق قوواًای معوو ن مربوووط بووه هور ناح ووه اداری همحودود
اده ددرس بعوودی نشووان  روشوون ن اووت. درهمووه ايوون سووواالف هنوووز  ت؟مووزارع چگونووه اسوو

 ئه ده ا.ه اين اجغعاف را روی نقشه مورد نظر خود نمايش يا اراچگون شد.خواهد 
 

    1های برداریبندی دادهکالس

های نلسوومتوصوو فی های داده اسوواسدهد که برهای برداری اين ااازه را میبندی دادهجنقه
ش  معفاوتی برای عوارض تع  ن کن د. سعفاعوارض و ا شه کننده از ندهاء معفاوف در يک اليه به ا ق

 توص فی عوارض مخعلف را بن ند. هایداده دهد به آسانیااازه می
                                                           
1 - Classifying Vector Data 
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 دادههای توصیفی1   

ه نجووام شوودگذاری بوورروی نقشووه ادام از تی  راتووی کووه از جريووق سوومنلتووا االن، هوو ن کوو
 گوور، همووهبووه عنووارف دي نعواناووعه عوووارض و اشوو اء نقشووه را بووه جووور موووثری نمووايش دهوود.

رسوند، می هوا هماننود هوا بوه نظورل هوا هاوعند، و هموه راههای کاربری اراضی میومحدوده
داننود. تنهوا میب ننود هو ن چ وز نهوايی کوه میدر هنگام ديودن نقشوه، ب ننودگان در موورد راه

گوی يوا اموا تموام ويژ يک راه در يوک شوکل مشوخم و در يوک محودوده معو ن واوود دارد.
 هووایدادههاووعند  ايوون اسووت کووه همووه عوارضووی کووه روی نقشووه قابوول ديوودن GISخوووبی 

عووارض مواوود  نهوا نوه تنهواتنها عکس و يوا تصووير ن اوعند. آ GISتوص فی دارند. نقشه در 
ا ن ووز توصوو فی ايوون عوووارض ر هووایدادهدهنوود، بلکووه همچنوو ن هووا را نمووايش میدر مکان

 دارند.
های ی از اسووعفادهآگوواهتوصوو فی يووک عارضووه و  هووایداده: بررسووی هووده ايوون درس

اليووه  بوورایهووای توصوو فی دادهکوورد. اوودوو  هووادادهتوووان از ايوون کووه میگونوواگونی اسووت 
places پ يووا را بوواز کن وود کوودام ب لوود اجغعوواتی ب شووعرين اسووعفاده را بوورای برچاووLabel 

ی ند. تعوداعی مف ود هاوعگونواگون، بورای مقاصود معنووتوصو فی  هوایدادهگذاری دارد چورا؟ 
نموايش  ده نقشوهموعن بورای ديودن اسوعفاده کننو توانند به جور ماوعق ا بوه عنوواناز آنها می

 آموزيد چگونه اين مورد را انجام ده د.در درس بعدی می. يابند

     2گذاریرچسبابزار برچسب یا ب

تواننوود بووه نقشووه ها میبرچاووببوورای نمووايش هوور نوووع اجغعوواف دربوواره يووک عارضووه، 
 ه باشد.های همراه داشعبرچابتواند برداری میاضابه شود. هر اليه 

 دارد کووه  Labelsن وز يوک سوربرگ  The Layer Propertiesای پنجوره محواوره توجوه:

يون تمورين موا باشود. اموا بورای امی toolbarاز جريوق دکموه  Labelعملکرد آن مشابه ابزار 
در  برچاووبزار کن ا. قنوول از اينکووه ابوواسووعفاده مووی toolbarاز جريووق دکمووه  Labelاز ابووزار 

 د.ز خواه د داشت مطمنن شويد که از قنل آن بعاو شده باشدسعرس باشد، ن ا

  از منویView           Toolbars .را انعخاب کن د 

  ت ک خورده باشد، در ب ر صورف روی اعنه کوچک  برچابمطمنن شويد گزينه
 کنار آن کل ک کن د تا بعاو شود.

  ها روی اليه اليه بهرستدر پانلplaces عاو شود.کل ک کرده تا اليه ب 

                                                           
1 - Attribute Data  2 - The Label Tool 
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  کل ک کن د.روی منوی ابزار بر روی دکمه 

 گ رد.گذاری در اخع ار قرار میپنجره محاوره تنظم اف برچاب 

  روی اعنه کوچک کنارLabel this layer with .کل ک کن د تا بعاو شود 

  در اين مرحله ن واز داريود ب لود موورد نظور را کوه بايود بورای برچاوب زدن موورد
ربع وود کووه ب لوود مشووخم کن وود.در درس قنلووی تصووم ا گرد اسووعفاده قوورار گ وو

NAME ترين گزينه برای اين منظور است. مناسب 

  مواود ب لد  بهرستازNAME .را انعخاب کن د 

  روی دکمهOK  .کل ک کن د 

 های به اين شکل باشد.برچاباکنون نقشه بايد دارای برچاب يا 
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 گذاریبرچسبهای تغییر گزینه

رديود، ممکون اسوت درياب وود تور انعخوواب کهوای پ شوع و روشووی کوه در درسباوعه بوه نو
های انعخابی چنودان مناسوب ن اوعند و هوا ممکون اسوت همپوشوانی داشوعه و يوا که برچاب

 از مراکز و نقاجی که بايد کنار آن قرار بگ رند خ لی دور هاعند. 

  ن د.را با کل ک بر روی دکمه آن باز ک برچابمیل قنل دوباره ابزار 

  مطمنن شويد گزينوهText  مت چوپ انعخواب شوده های مواوود سوه گزينوهبهرسوعاز
های میوول آنچووه درشووکل زيوور نمووايش داده شووده اسووت بوورای باشوود سووپس گزينووه

 را انعخاب کن د.  text formattingگزينه 
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های نقواط داشوعه باشو ا. اموا برچاوبپوشوانی نگواهی بوه ماونله هااکنون ااوازه بده ود 
 داريا.  Bufferز آن نگاهی به گزينه قنل ا

 را باز کن د. برچابای ابزار پنجره محاوره 

  مواود در سمت چپ گزينه  بهرستازBuffer .را انعخاب کن د 

  ت ووک کناراعنووهDraw text buffer های زيوور را را انعخوواب کن وود، سووپس گزينووه
 میل آنچه که در شکل نشان داده شده است انعخاب کن د.

  روی دکمه Applyکل ک کن د. 

کنود يجواد شوده راخواه ود ديود کوه کموک میهوای امحدوده يا حاش ه رنگی بوه دور معنيک 
 آسانعر بعوان د آنها را روی نقشه تشخ م ده د.
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 اساس عغئا نقاط مغحظه کن ا.  ها را برتوان ا موقع ت پرچابنون میاک

 ای در پنجره محاورهLabel tool  روی زبانهPlacement .کل ک کن د 

  تی  ر ده د و مطمنن شويد گزينه  ۲مقدار باصله را بهAround point خاب شده انع
 باشد:

 

 
 

  روی دکمهApply .کل ک کن د 
 ای خود ن اعند.ها روی عغئا نقطهبرچاببن ن د که اکنون می

  ۱گذاری الیهها به جای سمبلبرچسباستفاده از 

ک نقطوه خ لوی ن واز نودارد کوه بوه صوورف دق وق مشوخم در بعضی از موارد، موقع وت يو
ها اشوواره دارد و بووه وردی شووهر يووا حومووه placesباشوود. بوورای میوواو، ابلووب نقوواط در اليووه 

                                                           
1 - Using Labels Instead of Layer 

Symbology 
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نقاط خاصی برای ايون عووارض در روی يوک نقشوه بوزرگ مق واس مشوخم و تع و ن نشوده  
باعوو  اف اسووت. در حق قووت اراوواع دادن بووه يووک نقطووه کووه خ لووی دق ووق باشوود ابلووب اوقوو

 شود. سردرگمی خواننده نقشه می
نقطوه بوه عنووان اتحاديوه اروپوا  برای میاو در نقشوه اجلوس اهوان مشوخم کوردن يوک

يوک نفور کوه در حواو خوانودن نقشوه اداموه داشوعه باشود. بورای  توا لهاوعان تقرينواً تواندمی
اديووه اروپووا بووه آن زده شووده اسووت اتح برچاووبباشوود، ديوودن يووک نقطووه در لهاووعان کووه می
 تواند اين تصور را به واود آورد که مرکز اتحاديه اروپا در لهاعان قرار دارد.می

بعواو ای الووگ ری از ايون نووع اشوعناهاف بهعور اسوت کوه سومنل نقواط را ب ربنابراين، بر
ايوون کووار را  GISکوانعوووم ها اووايگزين کنوو ا. در برچاووبکوورده و بصووورف کاموول آنهووا را بووا 

ها از روی نقواجی کوه بوه جوور ماوعق ا بوه آنهوا برچاوبنموايش  توان د با تی  ور موقع وتمی
 اشاره دارند انجام ده د.

 را برای اليه  برچابای پنجره محاورهplaces .باز کن د 

  های در دسعرس گزينه گزينه بهرستازPlacement .را انعخاب کن د 

  روی دکمهOffset .کل ک کن د 

 

اسوواس آن موقع ووت توان وود برما میهای ربووع پ رامووون کووه شووگزينووه Offsetدکمووه 
گووذارد. در ايوون مووورد، نل نقطووه تع وو ن کن وود در اخع ووار میها را در ارتنوواط بووا سوومبرچاووب

را  تی  ووراف راين مرکووز صووفحهبوور روی مرکووز نقطووه قوورار گ وورد بنوواب برچاووبخووواه ا می
 کن ا.ب میانعخا

 

 بق معموو سمنل نقواط را بوا گزينوه ويورايش مطاstyle بورای ايون کوار  پنهوان کن ود
 تنظ ا کن د. تفاع و پهنای سمنل عارضه را رویار
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  برای ديدن نع جه کار خود روی دکمهOK .کل ک کن د 

    1عوارض خطی گذاریبرچسب

 تری ن ووز واووود دارد.اووائل اضووابهگذاری آشوونا شووديد. مبرچاووبتووا االن بووا جوورز کووار 
 موورد عوووارض خطوی عموول اموا درای و سوطحی آسوان اسووت گذاری عووارض نقطووهبرچاوب
 گذاری چگونه است؟برچاب
د ای انجووام ده ووخطووی را بووه همووان شوو وه عوووارض نقطووه گذاری عوووارضبرچاووباگوور 

 نع جه کار چ زی شن ه اين خواهد بود.

                                                           
1 - Labeling Lines 
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درک آنها آسان  وده ا به جوری که بها ها را تی  ر میهای اليه راهبرچاباکنون دو مرتنه 

 شود.

 اشعناه اليه  به منظور الوگ ری ازPlaces .را  پنهان کن د 

  ها را بعاو کن د.های اليه خ ابانبرچابهمانند قنل 

  تنظ ا  ۱0ها را روی برچابهای ب شعری را بن ن د اندازه بونت برچاببرای اينکه

 کن د. 

 نمايی کن د.بزرگ ۱سولندام روی منطقه شهری 

 در قامت سربرگ  برچابای ابزار در پنجره محاوره Advancedر را ، تنظ ماف زي

 انجام ده د.

                                                           
1 - Swellendam 
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ابوزار ايود کوه مقوادير پو ش برضوی کوه نرمزياد بارها بوه ايون موضووع پوی بردهبه احعماو 

کنوود خوانوودن آنهووا سووخت اسووت. رنووگ ها انعخوواب میبرچاووبهووا و بوورای نوووع نمووايش معن

 را بووه رنووگ خاکاووعری ت ووره يووا سوو اه روشوون بووا حاشوو ه رنووگ زرد برچاووبنمووايش مووعن 

 انعخاب کن د.

 نع جه کار چ زی ش نه اين خواهد بود. برحاب مق اس نقشه
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ها ب ش از يک بار ظاهر شده است که ضرروتی ندارد. برای های راهبن ن د که بعضی از ناممی 

 الوگ ری از اين اتفاق:

 گذاری گزينووه برچاووبای تظ موواف در پنجووره محوواورهRendering  و سووپس بوورای
را  the Merge connected linesها گزينووه برچاووبذاری پره ووز از دوبووار گوو

 انعخاب کن د.

 

 
  روی دکمهOK.کل ک کن د 

گذاری عوووارض برچاووبيووک تووابع مف وود ديگرکووه بايوود مووورد تواووه قوورار گ وورد الوووگ ری از 

  باشد . لی کوتاه میخطی خ

 مت ودر همووان قاووRendering  مقوودارSuppress labeling of features 

smaller than  ا و بووا کل ووک کووردن روی دکمووه ومعرتنظ وووم ل  5را رویApply 

 نع جه کار خود را بن ن د.
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توراز ابقوی در  ديوديا گزينوه قونغًتنظ ماف معفاوف ديگوری را انجوام ده ود. همچنوان کوه 

ای آن بوه او عی کن ود از گزينوه وضوع ت خوس منحنویبنوابراين سو ورد مناسوب ن اوتاين مو

 اسعفاده کن د.

  گزينووه منحنووی يووا  برچاووبای در قاوومت تنظ موواف محوواورهدر پنجوورهCurved  را
 انعخاب کن د. نع جه کار اينجا است.

 

 
 

    1هاتعریف شده دادهتنظیمات 

 های اليه برچابStreets بعاو کن د.را ب ر 

  ها را برای اليه برچابمجدداPlaces .بعاو کن د 

   يه الهای توص فی دادهادوو   با اسعفاده از ايکنPlaces را باز کن د 
ن نووع مکوالود ب  واوود دارد کوه بورای موا االوب اسوت. ب لدهايی در ادوو توص فی اين اليه

گذاری برچاووبکنوود. بوورای اينکووه شووهری را بوورای هوور عارضووه تعريووف می کوواربری محوودوده

 ها اسعفاده کن ا.توان ا از اين دادهعوارض موثرتر واقع شود می

                                                           
1 - Data Defined Settings 
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  به قامتText گذاری اليه رچابدر بخش بplaces .برويد 

 در اعنه گشويیItalic ويرايش را انعخاب کن د تا پنجره منوی Expression string 

builder .باز شود 

 

را  open Attribute tableبوور روی اليووه مووورد نظوور راسووت کل ووک و سووپس گزينووه  يووا

 .داليه باز خواهد شهای توص فی دادهانعخاب کن د مطابق شکل زير ادوو 

را   select features using an expressionسووپس در اوودوو بوواز شووده گزينووه

 انعخاب کن د به رنگ قرمز در شکل نشان داده شده است.
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 selectپس روی دکمووه ور را وارد و سووورجی مووورد نظوومطوابق بووا تصووير بوواال عنووارف شو

نظر را بووا وارض موووردوان وود در روی نقشووه کووه عووت د. نع جووه کووار خووود را هووا میوکل وک کنوو

دهود بن ن ود. رکوردهوای عووارض انعخواب شوده بوه رط تع  ن شوده بوه رنوگ زرد نشوان میش

 باشد.اليه ن ز قابل ديدن میهای توص فی دادهصورف رنگ آبی در ادوو 
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 الیه مورد نظرهای توصیفی دادهاضافه کردن فیلدهای اطالعاتی جدید به جدول  

 open Attributeراست کل ک کرده و سپس گزينه  placesبر روی همان اليه قنلی يعنی 

table .را انعخاب کن د 

 

که  new columnاليه مورد نظر مطابق شکل باال بر روی ايکن های توص فی دادهدر ادوو 

 به رنگ قرمز مشخم شده است کل ک کن د.

 

پايان بر روی دکمه  نام ب لد مورد نظر ، نوع و جوو آن را وارد و در Add columnدر پنجره 

OK    .کل ک کن د 
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گذاریبرچسبامکانات بیشتر در ارتباو با بحث   

ايود بهو ا اموا را نعواناوع ا پوشوش د برچاوبهای در ارتنواط بوا در اين بح  تموام گزينوه
اننود ممکانواتی اهوای سوودمند ديگوری ن وز دارد. کارکرد برچاوبتواه داشعه باش ا کوه ابوزار 

ه و هور ههای مواوود در يوک پورواليوه برچاوبيش، ترت وب نموايش تنظ ا مق اس برای نموا
، اليووههووای توصوو فی دادههای اجغعوواتی مواووود در اوودوو تنظوو ا ديگووری براسوواس ب لوود

و  آنهووا  و ديگوور خصوصوو اف x,yها، موقع ووت برچاووبتع وو ن و تنظوو ا م ووزان چوورخش 
 ايش ايوونهای يووک اليووه تعريووف شووده اسووت از املووه ويووربرچاووبهووای کووه بوورای ويژگی
وصو فی ت لودهای . اگور ببرچاوبها بوا اسوعفاده از ابوزار مواوود در منووی اصولی ابوزار وِيژگی

او زيوور بعوو مووورد ن وواز در اوودوو واووود داشووعه باشوود و در حالووت ويوورايش باشوو د ابزارهووای
 خواهند شد.

 

 
 

   1بندی عوارضکالس

ای خوواص هووانعقوواو اجغعوواتی ماننوود اسووا مکان زدن روش مناسوونی بوورای برچاووب
ه يوک نفور ای نمونورار گ رنود. بورتواننود موورد اسوعفاده قواما بورای تموام کارهوا نمی .باشدمی
ها بورای ايون ببرچاواسوعفاده از عفاده يوا کواربری اراضوی هور محودوده را بدانود خواهد اسمی

 منظور چ زی شن ه نقشه زير به شما خواهد داد.
 

 

                                                           
1 - Classification 
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های برچابندن خوا راضی روی نقشه واود داشعه باشد.های ار تعداد زيادی از انواع کاربریگا
 .کننده خواهد شدنقشه سخت و حعی گ ج

 کالسبندی دادههای غیر عددی یا اسمی1   

   ای پنجره محاورهproperties  را برای اليهlanduse .باز کن د 

  روی سربرگstyle .کل ک نماي د 

  روی پنجره کشويیsingle symbol را به  کل ک کن د و آنcategorized   ر ده د.تی 

                                                           
1 - Classifying Nominal Data 
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  چاب ن با براعنه معدر پنجره اديد، در قامتcolumn  کل ک نموده، نوع آن را به
landuse و رنگ color ramp  را ن ز بهGreens  تی  ر ده د 

  در پايان بر روی دکمهclassify  و سپسOK .کل ک کن د 
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 آيد خواه د ديد.پی می شن ه اين نقشه که در رااکنون نقشه مورد نظر 

 
 

کل ک کن د. جنقاف را همراه با  landuseها روی عغمت + کنار اليه اليه بهرستدر ادوو 
 توض ح خواه د ديد.
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بنودی آم زی و جنقههوای موورد نظور بوه جوور مناسوب رنوگوده کاربریاکنون اليوه محود

ممکون خواص خوود را دارنود. های بوا يوک نووع کواربری رنوگ ای که محدودهاند به گونهشده

 د برای اين کار:برداري landuseاست بخواه د مرز س اه رنگ را از اليه 

 Layer Properties  را باز کرده  به قامتstyle  برويد و symbol .را انعخاب کن د 

  سمنل را با حذهborder  آن از قامتsimple fill  داريد و سپسبرOK .کن د 
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ع مقوادير باشود ايون جنقوه خوالی هو ن نوومی Nullدارد کوه خوالی يک جنقه واوود  :تواه

بوا  نقوه خوالینگهوداری ايون جباشود. ه نودارد و يوا دارای مقودار پووچ میکاربری تعريوف شود

ممکوون  شووود مهووا اسووت.کووه هنوووز روی نقشووه نمووايش داده می محوودوده دارای مقوودار پوووچ

 شوعه باشودوضوو  ب شوعری دااست تمايول داشوعه باشو د بورای اينکوه نموايش آن روی نقشوه 

 رنگ آن را تی  ر ده د.

  1بندی نسبیکالس

ای ، باصووله( ordinal)ترت نووی (، nominal)بنوودی واووود دارد ، اسوومی چهووار نوووع کغس

(interval )و نانی(ratio) 

شووود. ايوون بنوودی میهووا يووا جنقوواف بوور پايووه اسووا جنقه، گروهبنوودی اسوومیطبقهدر 

 .ها و ب رههای شهر، کدهای نواحی و بخشمیاو نام قاف ترت ب ندارند. برایجن

                                                           
1 - Ratio Classification  
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هووای مرتووب شووده معوو ن قوورار هووا يووا جنقوواف در گروه، گروهبنوودی ترتیبوویطبقهدر 

ب قوورار گووربعن شووهرهای اهووان براسوواس اهم ووت تجوواری، گ رنوود بوورای میوواو  ترت وومی

 .ماابرتی و برهنگی آنها و ب ره

مینوووت، منفوووی و يوووا صوووفر  اعوووداد براسووواس مقوووادير ایبنووودی فاصووولهکالسدر

ی بواال يوا پواي ن شوند. بورای میواو ارتفواع بواال يوا پواي ن سوطح دريوا، دمواگذاری میمق اس

 .گراد( و ب رهصفر  دراه سانع 

، اعوداد روی يوک مق واس تنهوا براسواس مقوادير مینوت و صوفر بندی نسوبیالسکدر 

ن( باصوله از يوک نقطوه، دراوه کلووي 0گ رند. برای میاو دموای بواالی صوفر مطلوق  قرار می

 و ب ره.معوسس تراب ک يک خ ابان در ماه 

شووود از عووه بووه شووهری کووه توسووس آن مووديريت میدر میوواو بوواال بوورای تع وو ن هوور مزر

ناوونی اسووعفاده کنوو ا بنودی خووواه ا از کغسنودی اسوومی اسووعفاده کورديا اکنووون میبسکغ

را مجووددا  landuseيووا اليووه قصوود داربنوودی کنوو ا. و مووزارع را براسوواس ماوواحت آنهووا جنقه

بوا هوای مواوود ذخ وره نشووند از دسوت خواهنود ربوت. بنابراين اگور کغسبندی کن ا کغس

 آن را ذخ ره کن د.  styleای درپنجره محاوره Save Styleکل ک کردن روی دکمه 

  پنچرهstyle .را بننديد 

  اليه های توص فی دادهادووlanduse  .را باز کن د 

ای واود بندی کن ا. اما ماالهآنها کغس اساس اندازهمااحت انواع کاربری را برخواه ا می

 خواه ا آن را باازيا.د اندازه واود ندارد بنابراين میدارد، و آن اين که ب ل

    اليه را در حالت ويرايش قرار ده د.  با کل ک کردن بر روی دکمه 

  ضابه کن د:يک سعون اديد ا       با کل ک روی اين دکمه 

 .يک پنجره شن ه اين ظاهر خواهد شد 
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  روی دکمهOK .کل ک کن د 

ب لوود اديوود در انعهووای راسووت اوودوو اضووابه خواهوود شوود، ممکوون اسووت بوورای ديوودن آن 

بووه صووورف ابقووی موووس را در جوووو پنجووره اوودوو اجغعوواتی حرکووت ده وود، الزم باشوود 

دارد.بورای حول   nullو بقوس مقودار باشود ن لحظوه ايون ب لود دارای مقودار نمیبهرحاو در ايو

 :را محاسنه کن د. برای اين منظور اين مانله ن از داريد که مااحت

  روی دکمهfield calculator :کل ک کن د 
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 ب ن د تی  ر ده د:ی پنجره را میل آنچه در پاي ن میمقادير قامت باال

 

 را انعخاب کن د: Geometry→ $areaتابع  بهرستدر قامت 
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 ی عنارف روarea   دوبار کل ک کن د توا ايون ب لود بوه پنجوره موعن عنواراف در سومت
 کن د.   OKچپ اضابه  و سپس 

بوا مقوادير اديود پور شوده اسوت   ممکون اسوت ن واز باشود بور روی  AREAاکنون ب لود 
گوذاری شوود( ويورايش را ذخ وره و سوپس روی ايون ب لود کل وک کن ود توا مجوددا بارسربرگ 

  د.کل ک کن  OKدکمه 

مربع تنديل اين واحدها را به معر ها اکنون در واحد دراه ودق قه هاعند، بعداًاين مااحت توجه:

 خواه ا کرد.

 ای پنجره محاورهLayer properties  اليهlanduse   را باز کن د و سپس سربرگstyle 
 را انعخاب نماي د.

 بندی را از روش کغسCategorized   به Graduatedتی  ر ده د. 

  سعونColumn  را بهAREA .تی  ر ده د 

  در زيوور منووویColor ramp  گرينووهNew color ramp  را هماننوود شووکل زيوور
 انعخاب کن د.
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  قونغًاگور (در پنجره بواز شوده Gradient  انعخواب نشوده اسوت( را انعخواب و سوپس
 را کل ک کن د . نع جه کار را به اين صورف خواه د ديد: OKدکمه 
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و بوورای نمووايش  ۱های کوچووک از رنووگ پنجووره بوورای نشووان دادن محوودوده در ايوون
 اسعفاده خواه د کرد. ۲های بزرگ از رنگ دودهمح

 :رنگ مناسب را انعخاب کن د 

 در اين میاو نع جه کار چ زی شن ه اين خواهد بود.
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  سپس روی دکمهOK    .کل ک کن د 

  يک نام مناسب برایnew color ramp رانعخاب کن د. 

 نظر روی دکمه بعد از وارد کردن نام موردOK  .کل ک کن د 
 اکنون نع جه کار به اين صورف خواهد بود.
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 کل ک کن د.   OKها را به همان حالت خود باقی بگذاريد و روی دکمه بق ه گزينه
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   ۱بندی مبنا محور کالس

ه معاسووفانی سووودمند اسووت. امووا بنووداوقوواف ترک ووب چنوود مع ووار بوورای کغسبعضووی 
دهوود. مراحوول عمووولی تنهووا يووک اجووغع را بووه عنوووان مووغک موودنظر قوورار میبنوودی مکغس

 مننای قواعد به صورف زير است:بندی برانجام کغس

 ای پنجره محاورهProperties  را برای اليهlanduse .را باز کن د 

  روی سربرگStyle .کل ک کن د 

 گزينوهclassification style   را بوهRule-based صول بوه تی  ور ده ود . نع جوه حا
 اين صورف خواهد بود. 

 

 
 

  در پنجره باز شده روی دکمهAdd rule .کل ک کن د 

 شود.ای اديد باز میپنجره محاوره يک 

                                                           
1 - Rule-based Classification 
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 قورار و بوا عغموت سوه نقطوه مشوخم شوده  ای که نزديوک دکموه ب لعورروی دکمه

 است کل ک کن د:

  بوا اسوعفاده ازquery builder  نظر ماننود املوه زيور را وارد مع وار مووردظواهر شوده
 کن د: 

هوا يوا جنقواف غسخوواه ا بوا اسوعفاده از نکواتی کوه در بواال گفعوه شوده کبرای میاو می
 نظر از نقشه مواود داشعه باش ا :مورد

 باشد:قواعد موردنظر به اين شر  می

 
 
 

زينووه راسووت کل ووک و سووپس از پنجووره بوواز شووده روی گ landuseابعوودا روی اليووه 
properties کن ا.کل ک می 

سومت راسوت قورار گربعوه کوه در پواي ن صوفحه در  Add Ruleدر اداموه روی ايکون 
نووام دارد در اعنووه مووعن  Rule propertiesکن ا . در پنجووره بوواز شووده کوه اسوت کل ووک مووی

Filter  کن ا بووا ايوون کل ووک يووک پنجووره ديگوور کل ووک مووی روی دکمووه
ا اسووعفاده از آن عنوارف شوورجی بو بواز خواهود شوود کوهExpression string builder بنوام 

. قاووومت پنجوووره از سوووه قاووومت تشوووک ل شوووده اسوووت نوياووو ا. ايووونمووووردنظر را می
Expressionقاوومت يووا عنوواراف ،Functions  يووا عملگرهووا و قاوومت مقووادير يوواValues 

 Fields and Valuesيووا عملگرهوا را دارد عنووارف  Functionsدر پنجوره وسووس کووه عنوووان 

ب لودهای اليووه  بهرسوتکن ا بووا ايون کل وک آن کل وک موی + را پ ودا کورده و روی عغموت
پ وودا کوورده و روی آن دابوول کل ووک را  Nameنظر بووه عنوووان میوواو شووود. ب لوود موووردبوواز می

هنوووز عنووارف مووورد  .شووودمیابووزوده  Expressionبووه اعنووه مووعن  Nameکن ا ب لوود  مووی
اسوت کوه   =(ملگور داريوا ايون عملگور در اينجوا ماواوینظر کامل نشده است ن از به يوک ع

توانوود بووه عنووارف شوورجی اضووابه شووود يووا از عغئووا قوورار گربعووه در بوواالی بووه دو جريووق می
روی  Functionsدر پنجووره وسووس يووا يووا  شووود واسووعفاده  Expressionهموو ن پنجووره 

operators ير شوووود سووواآوری میيووواد .کن اکل وووک و سوووپس عملگووور = را انعخووواب موووی
از همو ن اوا قابول انعخواب اسوت. بعود از انعخواب  ,not and ,or ,isنظ ورعملگرهوای ديگور 
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مشووخم  Fieldعملگوور = در سوومت راسووت هموو ن پنجووره کووه اکنووون بعوواو شووده و بووا نووام 
در قاوومت پوواي ن در سوومت راسووت روی  Nameشووده اسووت بوورای ديوودن تمووام مقووادير ب لوود 

ظوواهر  valuesدر پنجووره تمووامی مقووادير ايوون ب لوود  .کن اکل ووک مووی
کن ا و بوه ايون ترت وب دوبوار کل وک موی  "swellendam"شود به عنوان میواو روی نوام می

نظر تکم وول و اولوو ن عنوارف مووورداضوابه شووده  Expressionايون مقوودار بوه قاوومت عنووارف 
نظر بووه پنجووره کن ا و بووه ايوون ترت ووب عنووارف موووردکل ووک مووی OKروی دکمووه گووردد می

layer properties گووردد و بووا کل ووک روی دکمووه اضووابه میApply  توووان ا نع جووه را می
اسوت انعخواب خواهوود  'swellendam'هووای کوه نوام آنهووا بوا ايوون عنوارف تموام کاربر .بن نو ا

کن ا. توا تع و ن ز وارد مویبه همو ن ترت نوی کوه در بواال گفعوه شوده دو عنوارف زيور را ن و شد
 اتمام رسد. اساس اين شرايس بههای موردنظر برکغس

 

 
    

های کووه های روی نقشووه  محوودودهايوون ب لعرهووا خوواص هاووعند آنهووا سوواير محوودوده
آنهووا همچنوو ن  ننوووده و نووام residentialهاووعند و کوواربری آنهووا  0.00005کوووچکعراز 

Swellendam  وند ايوون بوودين معنووی اسووت کووه شووانعخوواب نمین اووت ( ماووعینی کوورده و
رنوگ و نووع سومنل پو ش  هايی بواشوده در رده يوا دسوعه از شورط تع و نهوای خوارج پل گون

 گ رند.برض قرار می
انوود در روی هايی کووه دارای شوورايس موووردنظر ننودههووا و محوودودهدان ا پل گوناکنووون مووی

بوورض کووه رنوود در جنقووه يووا گووروه پ شقوورار گ  residentialتواننوود اووز کوواربری نقشووه نمی
. نقشوه شووما بايوود اکنووون چ ووزی شوون ه شوووندآن سوونز کمرنووگ اسووت  نمووايش داده میرنوگ 

 اين باشد.
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  1های خروجی ایجاد نقشه

 GIS Mapکوانعوووم چگووونگی اسووعفاده از  تنوواط بووارا خووواه ا دردر ايوون بخووش می

Composer د شووعه باشوود ن واز را داهايی بووا ک ف وت کووه تمووام عناصور موووربورای تول وود نقشوه
ه هوا قوادر داريود کو ه موورد نظور را ته وه کرديود ن وازاکنون نقشنظر را ب اموزيا. مطالب مورد

کوه  يون دل ولاباوازيد، بوه هوای ديگور از آن خرواوی  د از روی آن پرينت و يوا بوه برمتباش
در  GISوضوع ت حاضور برناموه يوک تصووير ن اوت، بوه عوغوه ايون بايول  GISبايل نقشوه 

کنود.  وره موینهوا را ذخو رنوگ آ برچاوبهای اراواع داده هموراه بوا حاو کوار بوا تموام اليوه
قشووه ننوودارد بايوول  (GISکوانعوووم  ماننوود  GISبنووابراين بوورای شخصووی کووه يووک برنامووه 

 تواند زياد قابل اسعفاده باشد.نمی
ق ووه ی کووه  بهووای ديگوورتوانوود بايوول نقشووه را بووه برمتمی GISکوانعوووم شوونخعانه خو
 دسووعرسر در صووورف دها بعواننوود آن را بخواننوود خرواووی ته ووه کنوود. همچنووان کووه رايانووه

 تواند چاپ بگ ريد.بودن چاپگر به راحعی از آن می
قابول  Map Composerهر دو اين بعال وت  يعنوی چواپ و ته وه برموت ديگور( از جريوق 

 Composer Manager ابووزار از جريووق ابووزار کارهووای موووردنظر در نرمانجووام اسووت. 
 ابزار قابل انجام است. نرم

                                                           
1 - Creating Maps 
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 روی منووو ابووزار در نوووار منوووی نرمProject  کل ووک و سووپس منووویComposer 

Manager ای خوووالی از را انعخووواب کن ووود. يوووک پنجوووره محووواورهComposer 

Manager توان د بن ن د.را می 

  روی دکمهAdd  کل وک و يوک نوام بوه اسواSwellendam   بوه ايون نقشوه اديود
 کن د  OKبده د و 

 روی دکمه show .کل ک کن د 

 باشد.شويد که همان پنجره چاپ نقشه میهدايت می Swellendamنام  ای بابه پنجره محاوره
 

 
 

د مطمونن شوويد کوه در اين میواو نقشوه ايجوادی بوه جريقوی کوه گفعوه شود ايجواد گرديو
ای سوواخت نقشووه خرواووی بررسووی در پنجووره محوواورهنظر درسووت باشوود. نقشوه خرواووی مووورد

 کن د مقادير زير تنظ ا شود:

  اندازه کابذA4 (210x297mm) 

  :اهتLandscape 

  :۳00ک ف تdpi 

خواسوع د آمواده اسوت. اموا هنووز ايون حه جر  نقشه خرواوی بوه روشوی کوه میاکنون صف

 اجازه دهید آن را درست کنیم.صفحه خالی و باقد نقشه  است. 

 دکمه روی Add New Map  کل ک کن د . 
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ی صوفحه خرواوی قورار توان ود نقشوه موورد نظور را بور روهمچنانکه اين دکمه بعاو اسوت می 
 ده د.

  روی صفحه خالی کل ک و يکbox .بکش د 

 

 
 

 شود.نقشه روی صفحه خروای ظاهر می

 اا کن د.توان د آن را در صفحه اابهبا کل ک کردن و کش دن نقشه می 

 

 
 

 .های آن کل ک کن دتوان د روی گوشهزه نقشه میبرای تی  ر دادن اندا
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وع رسود. ايون موضوبوه م وزان زيوادی معفواوف بوه نظور میتواند ی شما میالنعه نقشهتوجه: 

 موا عجلوهاو شوده دارد. باعه به نووع و چگوونگی س اوعا تصوويری کوه بور روی نقشوه اعموا
چوه  قشوه بوهنه خوود ها دسعوراف عموومی هاوعند. بنوابراين بودون تواوه بوه اينکونکن د! اين

 رسد آنها کار خواهند کرد.شکلی به نظر می

  ا رباشوو د کووه در هوور دو جووره صووفحه خرواووی نقشووه حاشوو ه الزم تواووه داشووعه
ر نظور دبگذاريد و ها چن ن يوک بضوای خوالی بورای عنووان نقشوه در قاومت بواال 

 بگ ريد.

 نمووايی و کوچووک هووای زيوور روی صووفحه  نووه روی نقشووه ( بزرگبووا اسووعفاده از ايکن
  انجام ده د.

 
هاووعند.  GISکوانعوووم ه اصوولی نمووايی و حرکووت دادن نقشووه  در پنجوورابزارهووای بزرگ

 Move itemتوان وود نقشووه را در داخوول صووفحه خرواووی بووا اسووعفاده از ابووزار همچنوو ن می

content    .حرکت ده د  

نموايی هاوع د، بورای اينکوه زموان شوما بوا دوبواره نموايی ياکوچکزمانی که در حاو بزرگ
يش را دوبوواره نمووايش عويوواف نمووانمووايش دادن از بوو ن نوورود خووود صووفحه نمووايش نقشووه مح

 با اسعفاده از دکمه زير صفحه نمايش نقشه را دوباره بارگذاری يا نمايش ده د.. دهدنمی
 

کارهوووای کوووه روی نقشوووه انجوووام  د اکنوووون ن ووواز هاوووت مطمووونن شووووي
 GISکوانعوووم ابووزار در نرم  Composer mapايوود ذخ ووره شووده باشوود. از آنجووايی کووه داده

لی ، بووه هموو ن دل ول ن وواز خواهوود بووود کووه در پووروهه اصووبخشوی ار بايوول نقشووه اصوولی اسووت
های اجغعواتی واوود دارد و اليوه بهرسوتابزار کوه در آن ذخ ره شوود. بوه پنجوره اصولی نرم

نظر همووانطور کووه معموووو هاووت ذخ ووره ن آشوونا شووديد( برويوود و پووروهه موووردن ووز بووا آ قوونغً
 کن د.

   1اضافه کردن عنوان به نقشه

ا خواننوودگان يووا رسوود. امووروی صووفحه خرواووی زينووا بووه نظوور میر نظاکنووون نقشووه مووورد

توانند بگوينود کوه ايون نقشوه دربواره چوه موضووعی اسوت. ن واز بوه عنووان کاربران هنوز نمی

                                                           
1 - Adding a Title 
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نقشه واود دارد که شما با براها کوزدن آنهوا و اضوابه کوردن بوه  نقشوه ايون ن واز را برجوره  

 خواه د کرد.  

  :روی اين ايکن کل ک کن د 

 امت باالی نقشه و يوا در هور اوايی کوه تمايول داريود عنووان نقشوه ظواهر گوردد در ق

ظواهر  GISکوانعووم کل ک و يک اعنوه موعن رسوا کن ود در ابعودا اعنوه موعن يوا عنووان 

 .خواهد شدنظر ذکر به کردن معن موردشود در ادامه چگونگی تی  ر يا اضامی

  ی سووربرگ در پنوول سوومت راسووت صووفحه خرواووی نقشووه در قاوومت بوواال روItems 

 در پنجوره م وانی روی سوربرگ  GISکوانعووم کل ک کن د و بعود از انعخواب عنووان موعن 

Item propertiesتوان وود در ايوون و آن را انعخوواب کن وود. در ايوون حالووت می کل ووک

نظر خوود را تايوپ کن ود. مشوخم گرديوده اسوت موعن موورد Labelقامت که با عنووان 

نظر را ع بونووت، رنووگ و سوواير خصوصوو اف موووردنوووتوان وود می Appearanceدر قاوومت 

تع  ن کن د. همچن ن برای اينکوه موقع وت عنووان نقشوه بوا خوود نقشوه همواهنگی داشوعه 

 واود دارد :   Alignباشد ابزاری به نام 

 .روی نقشه کل ک و آن را انعخاب کن د 

  دکمووهshift  دو را پوواي ن نگووه داشووعه و روی مووعن و روی نقشووه کل ووک کن وود تووا هوور

را در قاومت نووار ابوزار    Alignها نقشوه و هوا عنووان نقشوه انعخواب گوردد. دکموه 

باشود در ايون دکموه بوه صوورف اعنوه کشوويی می .سوپس روی آن کل وک کن ودپ دا کن د و  

را انعخواب کن ود. در ايون حالوت عنووان نقشوه و کوادر نقشوه بوه  Align centerشو باز شده ک

 گ رد.روای قرار میچ ن در مرکز صفحه خ صورف وسس
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 اضافه کردن راهنما به نقشه  

مفهووم چ زهوايی را باشود بوه درسوعی معنوی و بن ننده نقشه ن ازمنود ايون ن وز میخواننده يا 

، ايون موورد کوامغ روشون و هواارد ماننود نوام مکانب ند بدانود. در بعضوی مووکه روی نقشه می

هوای مواوود در نقشوه موزارع از روی رنگآشکار است. اموا در سواير مووارد ماننود حودس زدن 

 سخت است. ااازه ده د برای ربع اين مشکل راهنما به نقشه اضابه کن ا.

 . روی اين دکمه کل ک کن د 

 

 ن د. و سپس آن خواه د راهنما قرار گ رد کل ک کدر هر اايی از صفحه خروای که می
 خواه د انعقاو ده د.را به هر اا که می
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 ناصر راهنمای نقشه  ع سفارشی کردن

 ها در راهنمای نقشه واود داشعه باشد.يعا ن ازی واود ندارد همه عناصر يا آبالناً

  در سربرگProperties های راهنما دسعرسی داشعه باشد.توان د به پنل ايعامی 

 ها را انعخاب کن د.ورودی ساخعمان 

 هووا عنصوور مووورد نظوور را انعخوواب و سووپس بوورای حووذه آن روی دکمووه من
 کل ک کن د.

 های راهنما را تی  ر نام ده د.توان د ايعاها چن ن می
 

  راهنما يک اليه را انعخاب کن د. بهرستاز 

 .روی دکمه ويرايش کل ک کن د 

 های را بووه اليووهPlaces, Roads and Streets, Surafce Water, and 

Rivers  .تی  ر نام ده د 

 ا مخفوی کن ود روی نوام يوک ايوعا نوام آن رتوان د بوا راسوت کل وک بور ها چن ن می
 ها را تی  ر ده د.يا ترت ب نمايش ايعا

ها بووه واووود آمووده اسووت هووای اديوود و تی  راتووی کووه در اليووههمچنانکووه راهنمووا بووا نام
اا يا تی  ور انودازه ده ود. نع جوه کوار شون ه ايون نقشوه خواهود ی نقشه اابهتوان د راهنما رومی
 بود.
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    1یل خروجی از نقشهتهیه انوا  فا

توان د است. دکمه ته ه بايل خروای را میسرانجام نقشه برای ته ه بايل خروای آماده 

 بن ن د. Composerنزديک گوشه باال سمت چپ پنجره 

 

سوه دکموه باشود بوا تصوويری از يوک چواپگر، اول ن دکمه از سومت چوپ دکموه چواپ می

آيود هوای ديگور کوه در پوی میخوود بوه برمت دهنود کوه از نقشوهديگر ايون ااوازه را بوه می

 خروای ته ه کن د. در اينجا سه برمت ته ه بايل خروای واود دارد که عنارتند: 

 Export as Image 

 Export as SVG 

 Export as PDF 

ف تصووويری هووای مخعلووعنوووان يووک بايوول تصووويری انووواع برمتته ووه خرواووی تحووت 

ترين گزينوه اسوت ايون سواده احعمواالًدهود. قورار میشوود در اخع وار معموو را که اسوعفاده می

باشوود. امووا اسووت و ويوورايش آن خ لووی سووخت می ب ربعوواوامووا تصوووير در واقووع يووک بايوول 

خواه وود نقشووه را بوورای چوواپ بووه يووک اگوور میتر اسووت. اسووعفاده از دو گزينووه ديگوور معموووو

                                                           
1 - Exporting Your Map 
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م دهوود، بهعوورين خواهوود روی آن ويوورايش انجووامی احعموواالٌموساووه کووارتوگرابی بده وود کووه  

 Scalable مخفوف SVGکلموه اسوت.  SVGگزينه ته ه بايول خرواوی از نقشوه بوه برموت 

Vector Graphic,  های ماننوود توووان از آن در برنامووهباشوود و میمیInkscape  يووا ديگوور

 ابزار ويرايش تصاوير وکعوری اسعفاده کرد.نرم

ترين گزينوه در  ود معموولیموساوه يوا يوک مشوعری بده اگر ن از داريود نقشوه را بوه يوک

ا گزينووه چوواپگر بوورای آن از ايوون نظوور کووه تنظوو  .اسووت PDFايوون مووورد اسووعفاده از برمووت 

ابوزار مواوود بورای ای کوارتوگرابی اگور برناموه يوا نرمهتر اسوت خ لوی از موساوهخ لی راحت

دهنوود. بوورای هووده را توورا ح می PDFبرمووت  بالنوواً .ويوورايش ايوون برمووت را داشووعه باشووند

 کن ا.ر اين اا از اين برمت اسعفاده مینظر ما ن ز دردمو

 کل ک کن د  PDFروی دکمه خروای 

 نظر را برای بايل مشخم کن د.جنق معموو مکان ذخ ره و نام مورد 

  دکمهSave .را بشار ده د 

 

 


