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  )علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه(جغرافيا   

  1390بهار ، 28شماره ، سال نهمدوره جديد، 

  

GGooooggllee--EEaarrرد رد ببكاركار tthh  ((GGEE))   و وGGII SS   در تحليل فضايي حريم عوارض  شهري در تحليل فضايي حريم عوارض  شهري    
  

  1ميبختي رستدكتر شاه

  

  چكيده

ريزي براي مقابله با مخـاطرات طبيعـي و انسـاني بـدانيم،     اگر يكي از اهداف كاربردي جغرافيا را برنامه

هـاي اطالعـاتي بـه ويـژه بـا توجـه بـه        هاي الزم براي ايجاد بانكشك دسترسي به اطالعات و داده بي

با اينحـال،  . انكارناپذير استهاي محيطي و انساني از ضروريات ثبات و حساس سيستمماهيت پويا، بي

ترين موانـع تحقيقـات جغرافيـايي در    ها و يا كمبود و فقدان آنها يكي از اساسيمشكل دسترسي به داده

هـاي  از سوي ديگر گسترش ارتباطات و فزونـي گـرفتن داده  . ايران و ساير كشورهاي جهان سوم است

فيايي را فراهم آورده كه به عنـوان منبعـي ارزان   هاي جغرارقومي امكان دستيابي آسان به بسياري از داده

ايـن مقالـه   . ريزان قرار گرفته استو در دسترس در مواردي متعدد مورد استفاده علمي محققين و برنامه

توجهي به حريم عوارض طبيعي و مصنوع در شـهر كرمانشـاه   در پي آن است تا براي تحليل فضايي بي

ــترس  از عكــس ــل دس ــاي قاب ــره و Google Earth (GE)ه ــدلبه ــري از م ــيفي  گي ــاي توص ه

(Descriptive Models)  و محاسباتي(Measuring Models)  تجزيـه و تحليـل آنهـا در     بـراي

هـا از طريـق اينترنـت، امكـان تحليـل و ترسـيم       استفاده كند تا امكان جبـران كمبـود داده   GISمحيط 

بررسـي دو  . را بسـنجد  GEرفتـه از  هـاي برگ  توجهي و ميزان صحت و دقـت داده الگوهاي فضايي بي

به عنـوان  ) بهمن 22هاي محله شبكه خيابان(و مصنوع ) بستانرودخانه چم بشير يا طاق(عارضه طبيعي 

هـايي  توجهي به حريم اينگونه عوارض، نشان از امكان و سهولت اسـتفاده از چنـان داده  دو نمونه از بي

ها و تجزيه و تحليل يا مقايسه آنها در كمتـرين  به دادهو يافتن راهي آسان براي دستيابي  GISدر محيط 

تواند براي بررسي ساير عوارض در مناطقي ديگـر هـم مـورد اسـتفاده     اين تجربه مي. زمان ممكن دارد

  .قرار گيرد

 ، كرمانشاهGoogle Earth ،GISحريم عوارض طبيعي و مصنوع، : كلمات كليدي

                                                
 
 .نوراستاديار دانشگاه پيام.  1
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  هقدمم

هاي پژوهشي فراواني را هاي رشته جغرافيا زمينهيشگستردگي حوزه مطالعات و تعدد گرا
هر حوزه و گرايش بنا به ماهيت خود با انـواع  . است براي محققين اين رشته فراهم آورده

ها و ابزار مشخصـي را بـراي تجزيـه و    ها و اطالعات سروكار دارد و روشخاصي از داده
براي مطالعات جغرافيايي با توجـه   اين بدان معناست كه. دهدتحليل مورد استفاده قرار مي

هـا، اطالعـات، منـابع و    تـوان از داده تنيده عوامل محيطـي و انسـاني مـي   به ماهيت در هم
اگرچه به طور سنتي براي اين كار از كتاب، مجله، روزنامه، . ابزارهاي متعددي استفاده كرد

هـاي  اينحـال ويژگـي   شود، بامشاهده، مصاحبه، پيمايش و بسياري موارد ديگر استفاده مي
هاي رقومي به عنوان پـارادايم جديـدي در عرصـه    عصر جديد و گسترش روزافزون داده

ها و برخورد مطالعات جغرافيايي مطرح گرديده كه بكارگيري مناسب و علمي اين نوع داده
  . نمايدسنجيده با اين پارادايم ضرورتي انكارناپذير مي

از  "هـا و منـابع  كمبـود داده "ا كـرد كـه مسـأله    تـوان ادعـ  با اين همـه، بـه صـراحت مـي    
هـاي  هـاي دوره هاي مشترك و مورد اشاره در اكثريت قريب بـه اتفـاق رسـاله    محدوديت

از سـوي ديگـر هرگـاه ايـن مسـأله بـا مسـائلي نظيـر         . تكميلي دانشگاههاي ايـران اسـت  
عـاد مسـائل   هـا تلفيـق گـردد اب   هاي زماني تحقيق و باال بودن هزينـه تهيـه داده  محدوديت

هـاي  مثالً زماني كـه بـراي تهيـه داده   . تر خواهد شدگريبانگير تحقيقات جغرافيايي پيچيده
هاي باالي كار و نياز به ابـزار و  برداري زميني استفاده شود هزينهدقيق مكاني بايد از نقشه

ن هاي ميداني خارج از حوصله و توان محققين و دانشجويانيز زمان طوالني براي برداشت
بنابراين در تالش براي يافتن جايگزيني بـه  . ها و مناطق دورافتاده استبويژه در شهرستان

هـاي ارزان و قابـل   ها و اطالعات، امـروزه اسـتفاده از داده  منظور پركردن جاي خالي داده
هـاي جـدي و مطـرح در مطالعـات     از گزينـه ) اينترنـت (دسترس از طريق شبكه جهـاني  

صورتي گسترده مورد استفاده محققين و دانشجويان در كشـورهاي  جغرافيايي است كه به 
هايي باشد كـه  تواند جايگزيني مناسب براي بخشي از دادهمختلف جهان قرار گرفته و مي

هاي برگرفته در همين ارتباط داده. شدهاي بيشتري گردآوري ميقبالً با مشكالت و سختي
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ع غنـي، ارزان و قابـل دسـترس باشـد كـه در      تواند يكي از اين منابمي Google Earthاز 
پس سؤاالتي كه اين تحقيق در پي پاسخ به . ها مورد استفاده قرار گيرندبسياري از پژوهش
  :آنهاست عبارتند از

تـوان  آيا امروزه با امكانات ارتباطي جهاني و دسترسي روزافـزون بـه اينترنـت مـي     )1
ات جغرافيـايي پيـدا كـرده و بـه     هاي موردنياز تحقيقجايگزيني براي بخشي از داده

  ها را جبران كرد؟وسيله آن تا حدي نقيصه فقدان يا كمبود داده
توان به تبيين، ترسـيم و تحليـل الگوهـاي    مي GISهايي و با كمك آيا با چنين داده )2

 هاي شهري پرداخت؟ و هاي طبيعي و مصنوع در محدودهفضايي عدم رعايت حريم

تواند از چنان صحت و دقتي برخوردار باشد كه با يي ميهاآيا بكارگيري چنين داده )3
هاي فضايي به كاهش ميزان مخاطرات طبيعي و مصنوع كمك ترسيم و تبيين ويژگي

  كند؟
در بـاره   Google Earthهاي تصـويري  در اين مقاله تالش شده است تا با استفاده از داده

بـه تبيـين الگـوي     GISآنهـا در  ها و تجزيه و تحليـل  دو عارضه رودخانه و شبكه خيابان
هاي طبيعي و مصنوع در شهر كرمانشاه پرداخته شود تـا امكـان   فضايي عدم رعايت حريم

به عنوان روشي آسان و منبعي ارزان در گرفتن و استفاده از اطالعات براي  GEاستفاده از 
  .تحقيقات جغرافيايي به نمايش گذاشته شود

  

  هاداده

هـاي  بـه همـراه داده   GISاي، خطـي و سـطحي در   هاي نقطهمدل اين تحقيق با استفاده از
هـاي  اي به تركيب و ادغام اطالعـات جغرافيـايي، تصـاوير هـوايي، داده    ميداني و كتابخانه

هــاي محلــي بــراي ايجــاد يــك بانــك اطالعــاتي آمــاري و نتــايج حاصــل از پرسشــگري
(Database) ايجاد بنياني براي شناسايي هدف از ايجاد اين بانك اطالعاتي . پرداخته است

عوارض موردمطالعه، تجزيه و تحليـل آنهـا و فرآينـدهاي دخالـت انسـاني در تجـاوز بـه        
  :باشدهاي زير ميهاي طبيعي و مصنوع در شهر كرمانشاه است و شامل داده حريم
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از منـاطق مختلـف شـهر     GEهاي تصويري شامل تصاوير ذخيره شده از طريق داده −
  كرمانشاه

مربوط به  ArcMapهاي رقومي ايجاد شده در شامل اليه (vector)ي برداري هاداده −
 ها، محالت و حريم آنهاها، ساختمانرودخانه، شبكه خيابان

هـاي اقتصـادي و   مربـوط بـه جمعيـت و ويژگـي     1385هاي سرشماري سـال  داده −
 اجتماعي

 هاي حاصل از پژوهش ميداني و تكميل پرسشنامه و انجام مصاحبهداده −

ها و مطالعـات راجـع بـه محـدوده و     هاي مستند شامل كتب، نشريات، گزارشادهد −
 موضوع موردمطالعه

  
نيز براي ايجاد بانك اطالعـاتي و اصـالح تصـاوير     Photoshopو  Excelافزارهاي از نرم

GE هاي غيرمكاني و توصيفي هستند ها كه عموماً دادهاستفاده شده است كه بعداً اين داده
اي رقومي موردمطالعـه مـرتبط شـده و در تجزيـه و تحليـل مـورد اسـتفاده قـرار         هبا اليه
  .اند گرفته

 
  روش كار

ها و ترسيم نقشه از افزارهاي قدرتمند و رايگان براي تصويري كردن پديدهابداع و ارايه نرم
هاي اخير در زمينـه  انگيز سالهاي تحسينتوان يكي از پيشرفتسوي شركت گوگل را مي

اسـت كـه تصـاوير     "كاوشـگر زمـين  "افـزار رايگـان   نـرم  GE. غرافيـايي دانسـت  علوم ج
-Geo(ها و موتور جستجوي گوگل را بـه منظـور بصـري كـردن زمـين      اي، نقشه ماهواره

Visualization( ترين شكل ممكن يعني تصـوير و  ها را به سادهبا هم تركيب كرده و داده
بـراي   GEنچه مشخص است اينكـه از ابتـدا   آ. دهدعكس در اختيار كاربران خود قرار مي

هاي علمي طراحي و عرضه نشده بود، اما بعدها بـا فراگيـر   دانشمندان و به منظور استفاده
شدن اين برنامه رايگان و بسيار مفيـد جوامـع علمـي دنيـا بـه كـاربرد آن در مطالعـات و        
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گـل ارث نشـان   اجمالي پيشـينه كاربردهـاي گو   بررسي. اندتحقيقات جدي علمي پي برده
هـاي بشردوسـتانه در   افزار براي موارد مختلفي از جمله كمك به برنامهدهد كه اين نرم مي

هاي روستاها و ترسيم نقشه جلوگيري بحران دارفور سودان از طريق نمايش وسعت خرابي
، جلوگيري از روند تخريب محيط زيست در منطقـه  )Prendergast, 2007(كشي از نسل

هاي كوهها الش در آمريكا از طريق نمايش تصاوير قبل و بعد از تخريب قلهكوهستاني آپا
هاي قطب شمال و اثـرات  بندي يخ، پهنه)Schlesinger, 2008(هاي معادن توسط شركت

، و مطالعــات تطبيقــي شــهري )Dworschak, 2006(گــرم شــدن جهــاني بــر روي آنهــا 
)Rostami, 2009 (مورد استفاده قرار گرفته است.    

در تحقيقات جغرافيايي بويژه زماني كه منطقه مورد مطالعه آنچنان وسيع باشد كه مشاهده، 
هاي هاي آن در توان محقق نباشد داشتن تصويري كلي از واقعيتپيمايش و گردآوري داده

اين كار در گذشته بـا  . هاي شاياني به انجام هرچه بهتر تحقيق بنمايدتواند كمكمنطقه مي
، 1377سـعيدي،  (گرفـت  هاي متفاوت انجام مـي هاي مختلف و در مقياسنقشهاستفاده از 

اند كه نه تنها فواصل و اين فرصت را فراهم آورده GISو  GEافزارهاي اما اكنون نرم). 34
تـوان  ابعاد مكاني مناطق موردمطالعه اثري بر انجام كار نداشته باشند بلكه از طريق آنها مي

حسـين زاده و  (دسـت آورد  هاي نهايي بهي را براي تجزيه و تحليلهاي بيشتر و بهترداده
ضمناً با توجه بـه امكـان تغييـر ارتفـاع ديـد      ). 125: 1384؛ رسولي، 68: 1387بيدخوري، 

توان اشراف بيشتري بر محدوده موردمطالعـه پيـدا كـرده و بـه     مي GEنسبت به زمين در 
در پي مشاهده و يافتن عوارض و الگوهـاي  راحتي آن را با ديگر مناطق مقايسه كرده و يا 

پـذير  فضايي بر آمد كه به صورت عادي و در عمليات ميداني بر روي زمين كمتـر امكـان  
  :مراحل كار در اين پژوهش به قرار زير بوده است. است
بستان رودخانه طاق) الف ةو انتخاب دو عارض GEمشاهده شهر كرمانشاه از طريق  )1

بهمـن كرمانشـاه بـه عنـوان دو نمونـه       22هاي محلـه  بانبخشي از شبكه خيا) و ب
  هاي طبيعي و مصنوعچشمگير از عدم رعايت حريم
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بـا اسـتفاده از    JPEGذخيره كردن تصاوير موردنياز براي انجام اين مطالعه با فرمت  )2
  GEامكانات ذخيره تصوير 

آنها بـراي   سازيو آماده ArcGIS9.3هاي كاربرديوارد كردن تصاوير الزم به برنامه )3
، (Georeferencing)مرجـع  هـاي زمـين  هـاي بعـدي بـا اسـتفاده از تكنيـك     تحليل
سـازي  و رقـومي  (Mosaic)چيدن ، كنارهم(Clip)، برش (Buffering)سازي  حريم

(Digitizing) نهي و برهم(Overlaying).   

بر  GEاز  ي برگرفتهمرجع شدههاي پايه و موردنياز بر مبناي تصاوير زمينتهيه نقشه )4
  .GISرايج در  (Descriptive Models)هاي توصيفي مبناي مدل

هـا، تعـداد   هـا، مسـاحت  نظير طول GISهاي الزم در گيريانجام محاسبات و اندازه )5
مـورد   (Measurement Models)هـاي محاسـباتي   عوارض و غيره بر مبناي مـدل 

 .GISاستفاده در 

 GEبا اطالعات مكاني فراهم آمده از  1385تلفيق دادهاي حاصل از سرشماري سال  )6
 هاي الزمبه منظور تكميل تحليل

هـاي فـراهم آمـده در    ها و نقشـه تكميل پرسشنامه و انجام مصاحبه براي تأييد داده )7
 مراحل فوق، و باالخره

براي تعيـين موقعيـت برخـي از عـوارض موردمطالعـه و حصـول        GPSاستفاده از  )8
 شده براي اين پژوهشهاي رقومير نقشهاطمينان از صحت محل اين عوارض د
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  چارچوب مفهومي مسأله

ميالدي گفته  1970خود در سال  "سياست و حكومت"كارل دويچ، عالم سياسي در كتاب 
بـراي  ... هاسـت قدرت عمدتاً شامل دو بخش تسلط بر طبيعت و تسلط بر انسان":است كه

رسـانند و بـراي تسـلط بـر     ي مـي ها با هم متحد شده و به هـم يـار  تسخير طبيعت، انسان
در اين . (Deutsch, 1970:5) "خيزندميها با هم رقيب شده و به ستيز با يكديگر بر انسان

هاي قدرت يعني طبيعت و انسان اشاره شده جمله به دو عامل مهم در ايجاد و تقويت بنيان
يان اين دو و توزيـع  اي جامع به مطالعه روابط متقابل و پوياي مكه جغرافيا به عنوان رشته

غلبه بـر هـر كـدام از عوامـل مـذكور مسـتلزم       . پردازدزماني برآيندهاي آنها مي -فضايي 
ثباتي و حساسيت را به عنوان سه شاخصه پويايي، بي. هاي اصلي آن استشناخت شاخصه

ايـن هـردو سيسـتم از    ).  Sant, 1982:105(انـد  هاي محيطي و انساني ذكر كـرده سيستم
هـاي كوتـاه و بلندمـدت    العمل و نوسان در برابر تغييرات بيروني طـي دوره كسقابليت ع

ها يعني عدم توان به سه عامل متناظر با هر كدام از اين شاخصهدر مقابل، مي. برخوردارند
 ,Rostami(و غفلـت  )  Sant, 1982: 155(، خطـر  ) Mitchell, 1984: 46(قطعيـت  

ريـزي در محـدوده   گيـري و برنامـه  ننـده تصـميم  به عنوان عوامل محدود ك)  222 :2005
  .اشاره كرد) شهرها و روستاها(فضاهاي زيستي انساني 

توان بطوركامل رفع كرد اما تالش براي كـم كـردن   هيچكدام از اين سه محدوديت را نمي
اگرچه چنين تالشي ممكن است به حذف مجادالت . آنها از اهميت خاص برخوردار است

كـم   گيري منجر نشـود امـا دسـت   ريزي و تصميمهاي برنامهسيستم و تضادهاي حاكم بر
تواند با تشخيص محل وقوع آنها در كنار ساير محققين به شـناخت هرچـه   جغرافيدان مي

و  خطر، قطعيتعدماز ديدگاه كاربردي، سه شاخصه . بيشتر اين سه محدوديت كمك كند

هاي خاص ارتباط دارنـد، كـه خـود    تها براي فعاليبا متناسب بودن يا نبودن مكان غفلت
اولين بخش به پارامترهاي محيطـي، ميـزان   : تواند در سه بخش مورد بررسي قرار گيردمي

تمـام  ). Smith, 2004: 17(گـردد  ثبات آنها و دوره و اثرات حوادث مخرب مربـوط مـي  
ه بـا آن  ها بر روي چرايي و چگونگي استفاده از يك مكان و خطراتي كه احتماالً همرا اين
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دومين بخش مربوط به ميزان حساسيت يك محيط به اشكال . است تأثير خواهند گذاشت
). Schiller and Voisard, 2004: 4(ها يا ساخت و سازهاي انساني است مختلف دخالت

اي در نظـر  گردد كه در آن محيط به عنـوان وسـيله  بخش سوم به خود محيط طبيعي برمي
ها منتقل ها به ديگر مردمان و مكانهاي انسانآن اثرات دخالتشود كه از طريق گرفته مي

  ). Spash, 2008: 19(شود مي
ها و پايين آوردن آنها تا سـطح قابـل   ها، خطرات و غفلتپس براي شناسايي عدم قطعيت

هـاي محيطـي و انسـاني و از    سنجش الزم است سطح قابل قبولي از دانش و درك سيستم
بسـياري از مطالعـات راجـع بـه     . قبت قـرار گيـرد بـه وجـود آيـد     آنچه كه بايد تحت مرا

ژئومرفولوژي، اقليم شناسي، منابع آب، مسـائل شـهري و روسـتايي و اسـتفاده از آنهـا در      
هايي هستند كه به افزايش دانش محيطي منجر بيني حوادث يا پيشگيري خطرات نمونهپيش
هاي فراواني به محققـين،   نه كمكگاهاي سهاند، دانشي كه در كاهش سطح محدوديتشده

بـراي  . اسـت هاي شهري و چه روستايي كـرده گيران چه در محدودهريزان و تصميمبرنامه
رسيدن به چنان سطحي از دانش، ايجاد و توسـعه سيسـتمهاي اطالعـاتي مـدرن از جملـه      

مالچفسـكي،  ( هاي انكارناپـذير اسـت  از ضرورت) GIS(هاي اطالعات جغرافيايي سيستم
بنابراين ). ;Longley et al., 2005: 127 74: 1384؛ وربيال، 89: 1384؛ بارو، 310: 1385

اول بـراي  . يابندهاي اطالعاتي به دو دليل اهميت ميدر جغرافياي كاربردي، بحث سيستم
هاي انساني و دوم براي دهنده ساختارها و فرآيندهاي محيطي يا سيستم فهم عناصر تشكيل

هاي گردآوري شده به شكلي كه در يك هم آمده از تحقيقات تجربي و دادهانتقال دانش فرا
هاي روي آن دسته از سيستماز اين. چارچوب ساختاري و سيستماتيك قابل استفاده باشند

 ,Sant(اند داراي كاربردهاي مختلفي هستند اطالعات جغرافيايي كه به درستي طراحي شده

1982: 32; Clarke, 2003: 113; Longley et al., 2005: 255 :(1-  هـا بـه   اين سيسـتم
كنند، خواه اين مسائل ناشـي از خطـرات و فشـارهاي    دار كمك ميشناسايي مناطق مسأله

هـاي انسـاني و يـا در اسـتفاده از منـابع      محيطي و خواه برخاسته از عدم تعادل در دخالت
در ارزيـابي   -3كننـد،  مـي بيني شرايط آينده كمك به پيش -2موجود و توزيع آنها باشند، 
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بـه كنتـرل رونـدها و تـأثير      -4ها و تصميمات ارائه شـده مؤثرنـد و   اثرات بالقوه سياست
توانند در كمك در نتيجه، تمام اين موارد مي. كنندها و تصميمات جاري كمك ميسياست

  . به شناسايي نواحي مورد غفلت مؤثر باشند
كه در اصـل بايـد خـوراك سيسـتمهاي     (اي موجود هبا اينحال، زماني كه اطالعات و داده

قطعيـت، خطـر و غفلـت    گانه عـدم هاي سهاطالعاتي را تهيه كرده و در كاهش محدوديت
فقط مربوط به يك دوره كوتاه باشـند مشـكل شناسـايي و مقابلـه بـا      ) مورد استفاده باشند

ي جهان سـوم و  شود، بويژه اينكه در بيشتر كشورهامخاطرات محيطي و انساني حادتر مي
حتي در نقاطي هم كه . مدت از مسائل عمده استهاي طوالنياز جمله كشور ما فقدان داده

هاي افراد بـه  كاريها و دستتري وجود داشته باشد غالباً از دخالتهاي طوالني مدتداده
  .انددور نمانده

بهتري هست و بـراي  هاي گاه براي مقابله هرچه بهتر با مخاطرات نياز به اطالعات و داده
همچنين به فرض . هاي بهتر و پردازش آنها به زمان بيشتري نياز خواهد بودگردآوري داده

ترين اطالعات، ممكن است زمان كافي براي تجزيه و تحليـل آنهـا فـراهم    هنگامداشتن به
اما خبر خوب اين است كه امروزه بسياري از اين مشكالت با بكارگيري يك مـدل  . نباشد

ها و تصاوير فراهم شده به وسيله به عنوان نمونه با بكارگيري داده. تواند رفع شودق ميموف
Google Earth هاي گوناگون افزارها و تكنيكدر كامپيوترهاي پرسرعت و استفاده از نرم

GIS الوصول نيز استفاده بهينـه بـه عمـل    مدت و سريعهاي كوتاههاي دورهتوان از دادهمي
ريزي مورد استفاده كاربردي قرار بيني روندها، آنها را در برنامهشناسايي و پيشآورده و در 

هاي قابل دسـترس از طريـق   اين مقاله تالشي است در اين زمينه كه با استفاده از داده. داد
Google Earth افزار سازي آنها در نرمو پردازش و آمادهArcGIS  به ترسيم و  3/9نسخه

هاي طبيعي و مصنوع در شهر كرمانشاه پرداخته يي عدم رعايت حريمتحليل الگوهاي فضا
ايـن مطالعـه   . هاي جغرافيايي بسـنجد را در تحليل GISو  GEتا امكان استفاده تركيبي از 

هاي رغم محدوديتنشان داده است كه سرعت، سهولت و دقت كار به حدي است كه علي
ا مخصوصاً در مناطق محروم و دورافتاده شديد در زمينه وجود اطالعات يا دسترسي به آنه
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هاي مختلف جغرافيايي بـه  هاي اطالعاتي متنوع در رابطه با پديدهكشور امكان ايجاد بانك
هـاي اطالعـاتي قطعـاً بـه شـناخت      ايجاد و بكارگيري چنين بانك. گرددراحتي فراهم مي

ها و جراي برنامههاي محيطي و انساني در مناطق مختلف براي اهاي اصلي سيستمشاخصه
تركمك خواهند كرد و چنين شناختي نيز به نوبه خود به كـاهش  تصميمات هرچه آگاهانه

هاي انساني منجـر خواهـد   هاي طبيعي و دخالتقطعيت، خطر و غفلت محيطسطوح عدم
مورد اشاره در گفتار (تواند به موازنه بيشتر قدرت بين انسان و طبيعت شد كه اين همه مي

  .كمك كند) چكارل دوي
  

  محدوده مورد مطالعه

 34دقيقـه تـا    17درجه و  34هاي شهر كرمانشاه به عنوان مركز استان كرمانشاه بين عرض
دقيقه شـرقي   10درجه و  47دقيقه تا  2درجه و  47هاي دقيقه شمالي و طول 23درجه و 

طـي   جمعيـت ايـن شـهر   . متـر اسـت   1420قرار گرفته و ارتفاع متوسط آن از سطح دريا 
 ، و1375، 1370، 1365، 1355، 1345، 1335هـاي  هاي رسمي كشور در سـال سرشماري

نفـر،   560514نفـر،   290600نفر،  187930نفر،  125439به ترتيب معادل   1385باالخره 
اگرچه متاسفانه آماري از مسـاحت  . نفر بوده است 794863نفر و  692986نفر،  624084

داراي وسعتي  1384ته در دست نيست اين شهر در سال هاي گذششهر كرمانشاه در دوره
). 1384ريـزي اسـتان كرمانشـاه،    سازمان مديريت و برنامـه (است هكتار بوده 9568حدود 

-طـاق (كيلومتري رودخانه چـم بشـير    5براي اين پژوهش تصاوير مربوط به مسير حدود 

هكتـار و   47ل هاي تعاون بـا مسـاحتي معـاد   و محل گذر آن در حدفاصل شهرك) بستان
بهمن كـه   22هكتار از محله  56هكتار به همراه تصويري معادل  29آباد با شهرك حكمت

معموالً محل سكونت خانوارهاي با درآمدهاي باالسـت انتخـاب شـده و مـورد تجزيـه و      
در ضمن براي مقايسه تراكم مساكن و شبكه خيابانهاي كرمانشـاه بـا   . اندتحليل قرار گرفته

 Kingsfordهكنـار پوشـش از محلـه     56يافته تصويري معادل رهاي توسعهشهرهاي كشو
  .شهر سيدني استراليا انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است
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  هاتجزيه و تحليل داده

  )چم بشير(بستان رودخانه طاق) الف

بستان كرمانشاه به خاطر قدمت تاريخي و ارزش هنري ي ملي و جهاني طاقاگرچه جاذبه
بستان تـا چنـد   هاي پرآب طاقر است، اما باغات و درختزارهاي پايين دست چشمهاين اث

دهه پيش همواره از عوامل مؤثر در جذب گردشگران و محلي مناسـب بـراي اسـتراحت،    
امروزه اما متأسفانه از آن باغات و درختزارهـاي دلنشـين اثـري    . تفريح و تفرج آنان بودند

كشورمان رشد ناموجه جمعيـت و گسـترش فيزيكـي     به مانند بسياري از شهرهاي. نيست
هاي اقماري فراوان در شهر كرمانشاه طي سه دهـه گذشـته نـه    فضاي شهر و ايجاد شهرك

بستان آثاري به جاي نگذاشته بلكه به حـريم طبيعـي   تنها از درختان و باغات مصفاي طاق
كيلـومتر از   5 بسـتان بـه طـول   رودخانـه طـاق  . بستان نيز رحم نكرده اسـت رودخانه طاق

بستان در شمال كرمانشاه سرچشمه گرفته و پس از طـي  هاي واقع در پاي كوه طاق چشمه
  .پيونددسو ميمسيري شمالي  جنوبي به رودخانه قره

. گـذرد آبـادمي هاي تعـاون و حكمـت  اين رودخانه در بخشي از مسير خود از ميان شهرك
متـري از بسـتر رودخانـه قـرار      مساحت بخشي از شهرك تعاون كه در حدفاصل يك صد

مساحت بخشي از  گيرد وواحد مسكوني را در بر مي 520هكتار است كه تعداد  18گرفته 
 10آباد كه در محدوده يك صد متري طـرف ديگـر رودخانـه واقـع شـده      شهرك حكمت

هاي اخير، سابقه سيل در بسـتر  صرفنظر از خشكسالي. واحد مسكوني است 553هكتار با 
هـاي  انه با توجه به نامنظم بودن وضعيت بـارش وجـود دارد و براسـاس گفتـه    اين رودخ

ساكنين محلي تاكنون خسارات مالي فراواني را به مساكن واقع در حريم خـود وارد كـرده   
  .است

صورت گرفتـه   GISدر  GEي مرجع شدههاي زمينطبق محاسباتي كه با استفاده از عكس
بستر كنوني آن تناسبي ندارد و اگرچـه در سـالهاي   زهكشي حوضه آبخيز اين رودخانه با 

تر آب آن شده است اما سازي بتني در بستر رودخانه براي هدايت سريعاخير اقدام به كانال
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بيني و غيرقطعي بارندگي در اين محدوده اطميناني بـه  پيشهاي غيرقابلبا توجه به ويژگي
  .كفايت و كارآمدي آن نيست

هاي شهرك تعاون كه در جوار ده محلي تعداد زيادي از ساختمانطبق تحقيقات به عمل آم
آباد فاقد سند هاي شهرك حكمتاند به همراه تعداد بسيار بيشتري از خانهرودخانه بنا شده

اي مالكيت بوده و خريد و فروش و واگذاري و مبادله آنها تنها از طريق توافقي و قولنامـه 
از باالتر بودن سـطح اشـتغال، سـواد و درآمـد در     هاي محلي همچنين نشان بررسي. است

تراكم و فشـردگي بيشـتر سـاخت و سـازها در     . آباد دارندشهرك تعاون نسبت به حكمت
هاي فيزيكي اين دو شهرك است كه بي ارتباط بـا  آباد نيز حاكي از تفاوتشهرك حكمت

ي مستقر در حريم از آنجا كه بيشتر ساختمانها. هاي اجتماعي و فرهنگي آنها نيستتفاوت
آباد بدون مجوز شهرداري و به صورت هاي تعاون و حكمتبستان در شهركرودخانه طاق

اند از استحكام كافي در مقابل مخاطرات بنا شده) عموماً يك شبه(ساخت و سازهاي شبانه 
طبيعي از جمله سيل و باران نيز برخوردار نبوده و اصوالً مبحثي بـه اسـم رعايـت اصـول     

هاي محلي عموماً هيچكدام از سـاكنان  همچنين طبق مصاحبه. سازي جايگاهي نداردمقاوم
هـاي مـذكور بـه صـورت     بسـتان در شـهرك  هاي مستقر در حريم رودخانه طاقساختمان

انفرادي اقدامي براي جلوگيري از خطرات سيل نكرده و همه منتظر انجام اقـدام از سـوي   
  .هاي رسمي بودنددولت و ارگان

هايي كه در هاي مذكور در بخش روش كار به شمارش تعداد ساختمانتفاده از تكنيكبا اس
انـد  متري حريم رودخانه قـرار گرفتـه   100و  50، 10هاي صورت وقوع سيل در محدوده

 Higher(در اينجـا بـراي بدسـت آوردن قـدرت تفكيـك بـاالتر       ). 1شـكل  (پرداخته شد 
Resolution (  پـذير و در معـرض خطـر،    هـاي آسـيب  نو امكان شمارش دقيـق سـاختما

متري آماده شـده بـود بـه     100و  50، 10هاي اليه رقومي رودخانه كه در سه سطح  حريم
قـرار داده  ) Google Earth(در آمده و بر روي نسخه رقـومي زمـين    KMLصورت فايل 

تعداد  اين. ها فراهم گرديدتر تعداد ساختمانشد و با بزرگنمايي بيشتر امكان شمارش دقيق
  :است 1براي هركدام از دو شهرك مورد مطالعه به شرح جدول 
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متري رودخانه  100و  50، 10تعداد ساختمانهاي واقع در معرض خطر در فواصل : 1جدول 

  آباد شهر كرمانشاهبستان در دو شهرك تعاون و حكمتطاق

  شهرك
  :هاي واقع در اطراف رودخانه در فواصلتعداد ساختمان

  جمع
  متري   50– 100  متري 10 -  50  ريمت 10

  553  275  210  68  آبادحكمت

  520  201  257  62  تعاون

  نگارنده: مأخذ     

  
هاي اخير رويه جمعيت طي سالها، رشد بيقطعاً از عوامل مؤثر در اين عدم رعايت حريم

بـه   1335نفـر در سـال    125439سـال گذشـته از    50جمعيت شهر كرمانشاه طـي  . است
رويـه  افزايش يافته است كه نمـود فضـايي ايـن افـزايش بـي      1385نفر در سال  794863

نشـيني در شـهر   هايي اقماري هستند كه به صورتي نـاهمگون بـه افـزايش حاشـيه    شهرك
هـاي جـامع و   ريزي شهري، فقدان برنامـه ضعف سيستم برنامه. كرمانشاه منجر شده است

ساخت و سازها و گسترش فيزيكي شهر  اعمال نكردن استانداردهاي موردقبول جهاني در
با مشـاهده تصـاوير شـهر    . ها مؤثرندنيز از ديگر عواملي هستند كه در عدم رعايت حريم

گونه درآمده شويم كه اين شهر به شكلي اختاپوسمتوجه مي Google Earthكرمانشاه در 
منـابع آن،   كه بر بستر حاصلخيز و طبيعت زيباي منطقه چنگ انداختـه و در ازاي نـابودي  

  .آسايش و آرامش و نظم و زيبايي فضايي را نيز به ارمغان نياورده است
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  كرمانشاه

بـدون برنامـه جمعيـت آن نـه تنهـا بسـياري از       

توجهي به استانداردهاي زنـدگي شـهري بـه    

در اين تحقيـق بـراي نشـان    

يكي از محـالت   

بهمن انتخاب شد و با استفاده از تصـاوير گرفتـه شـده از    

هاي اين محله به همراه 

 56دليل انتخاب مساحت 

هكتاري، جفت و جور بودن تصويري با اين ابعاد با صفحه مانيتور كـامپيوتر و بـا قـدرت    

فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                               

كرمانشاه) چم بشير(بستان عدم رعايت حريم رودخانه طاق: 1شكل 

  نگارنده: و نقشه Google Earth: مأخذ عكس

  بهمن كرمانشاه 22هاي محله شبكه خيابان

بـدون برنامـه جمعيـت آن نـه تنهـا بسـياري از        رويه شهر كرمانشاه و افزايش

توجهي به استانداردهاي زنـدگي شـهري بـه    هاي طبيعي را درنورديده بلكه باعث بي

در اين تحقيـق بـراي نشـان    . ها نيز شده استويژه در زمينه ساخت و ساز و شبكه خيابان

 هكتار از 56اي با مساحت هاي مصنوع، محدودهدادن عدم رعايت حريم

بهمن انتخاب شد و با استفاده از تصـاوير گرفتـه شـده از     22نشين كرمانشاه به اسم 

هاي اين محله به همراه اقدام به محاسبه طول خيابان ArcGISافزار و با بكارگيري نرم

دليل انتخاب مساحت . ها و فضاي سبز موجود در آن گرديدها و پارك

هكتاري، جفت و جور بودن تصويري با اين ابعاد با صفحه مانيتور كـامپيوتر و بـا قـدرت    

  .تفكيك مناسب و قابل قبول بود

146                                           

شكل 

  

شبكه خيابان) ب

رويه شهر كرمانشاه و افزايشگسترش بي

هاي طبيعي را درنورديده بلكه باعث بيحريم

ويژه در زمينه ساخت و ساز و شبكه خيابان

دادن عدم رعايت حريم

نشين كرمانشاه به اسم اعيان

GE و با بكارگيري نرم

ها و پاركتعداد ساختمان

هكتاري، جفت و جور بودن تصويري با اين ابعاد با صفحه مانيتور كـامپيوتر و بـا قـدرت    

تفكيك مناسب و قابل قبول بود
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متر  12079هكتاري معادل  56هاي موجود در اين محدوده ها و كوچهمجموع طول خيابان
ي و كمتر متر 8هاي متري و كوچه 12هاي هاي بولوار، خياباناست كه به سه دسته خيابان

متر،  1930گانه مذكور به ترتيب عبارت است از طول هركدام از موارد سه. شوندتقسيم مي
هـاي واقـع در محـدوده موردمطالعـه صـرفنظر از      تعداد ساختمان. متر 7542متر و  2607

 12383بـاب و ميـزان پـارك و فضـاي سـبز موجـود معـادل         1155وضعيت تراكمي آنها 
ي بان و ساختمان و فضاي سبز كه تمام سيماي ظاهري محـدوده به جز خيا. مترمربع است

مترمربع  8400دهند يك قطعه زمين خالي به مساحت قابل مشاهده در تصوير را نشان مي
نيز در تصوير وجود داشت كه بعد از مراجعه به محل معلوم شد كه بـه تـازگي در زمـين    

  .سازي شده استمذكور نيز اقدام به ساختمان
هاي اين محله كه متعلق به خانوارهـاي بـا درآمـدهاي    ها و تعداد ساختمانول خيابانمقايسه ط

هاي چشمگير بين تعداد و طـول  باالست با ساير محالت متوسط و فقيرنشين حاكي از تفاوت
بنـابراين  . هـاي مـذكور اسـت   هاي موجود در محدودهها و نسبت آنها با تعداد ساختمانخيابان

بهمن و نسبت آنها با ساختمانهاي موجود در اين  22هاي محله ها و كوچهطول و تعداد خيابان
محله در مقايسه با ساير محالت شهر كرمانشاه نشان دهنده وضعيت بهتر اين محله نسـبت بـه   

  . بقيه است
هـا و   اما چنانچه همين محله را كه به ظاهر داراي وضعيت بهتري از لحاظ تعداد و طول خيابان

هـاي  محالتي از شهرهاي كشورهاي توسـعه يافتـه مقايسـه كنـيم، بـه تفـاوت       هاست باكوچه
هاي شهر كرمانشاه  دهنده نامطلوب بودن وضعيت شبكه خيابانبريم كه نشانچشمگيري پي مي

بـر آن  ) هـا شـبكه خيابـان  (است كه در اين تحقيق عنوان عدم رعايت حريم عوارض مصـنوع  
هكتاري از يك محله متوسـط   56اي  مقايسه، محدودهبه همين منظور براي . گذاشته شده است

هـاي  هـا و كوچـه  مجموع طول خيابان. انتخاب شد  Kingsfordدر شهر سيدني استراليا به نام 
متـر،   1716) متـر  15بـا پهنـاي   (ي بولـوار  متر است كه بـه چهـار دسـته    29372اين محدوده 

هاي بـا  متر و كوچه 2000متر عرض  12هاي با متر، خيابان 5750متر عرض  15هاي با  خيابان
باب ساختمان صرفنظر از  662در اين محدوده تعداد . شوند متر تقسيم مي 19874متر عرض  6
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مترمربع پاركينگ عمومي  10694مترمربع پارك و فضاي سبز و  45271وضعيت تراكمي آنها، 
مـوردنظر بـه چشـم    عالوه بر تعداد زيادي درخت كـه در فضـاي   . ها وجود داردبراي اتومبيل

ها نيز حاكي از تفاوت عمده نحوه استفاده از فضا بـراي  خورد، فاصله موجود بين ساختمان مي
هـا و  وضعيت خيابـان  2و شكل  2جدول . ساخت و ساز در دو شهر كرمانشاه و سيدني است

  .دهندهكتاري در تصاوير دو شهر را نشان مي 56هاي ساير عوارض قابل مشاهده در محدوده
  

ها، فضاي سبز و پاركينگ عمومي در محالت ها، ساختمانها، كوچهوضعيت خيابان: 2جدول 

  منتخب كرمانشاه و سيدني

  شرح/شهر

مجموع طول 

ها و خيابان

ها كوچه

  )متر(

مجموع 

طول 

  بولوارها

  )متر(

هاي خيابان

  متري 15

هاي خيابان

  متري 12

 هايكوچه

متري و  8

  كمتر

تعداد 

  ساختمان

پارك و 

فضاي سبز 

)m2(  

پاركينگ 

  عمومي

)m2(  

  -  12383  1155  7542  2607  -  1930  12079  كرمانشاه

  10694  45271  662  19874  2000  5750  1716  29372  سيدني

  نگارنده: مأخذ   

 
هـاي موجـود در دو محـدوده    حاكي از تفاوت چشمگير طول خيابـان  2نگاهي به جدول 

بررسي در شهر سيدني را به عنوان مبنا قـرار  مورد بررسي است كه چنانچه محدوده مورد 
در شهر كرمانشاه رقمي حدود ) Missing Links(هاي مورد نياز كوچه/دهيم طول خيابان

اين اختالف زمـاني چشـمگيرتر اسـت كـه مسـاحت فضـاهاي       . هزار متر خواهد بود 17
تيـب بـراي   اين رقم به تر. ي دو محدوده محاسبه شود)هاها و كوچهخيابان(آسفالت شده 

ارقـام مربـوط بـه تعـداد     . متـر مربـع   255234و  114780: كرمانشاه و سيدني عبارتنـد از 
ساختمانها، فضاي سبز و پاركينگ عمومي موجود در دو محدوده نيز به اندازه كافي گوياي 

توان از آن بـه عنـوان عـدم رعايـت محـدوده      هاي موجود هستند كه به تعبيري ميتفاوت
 .ها در كرمانشاه ياد كردها و كوچهخيابان
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عوارض ). پايين(و كرمانشاه 

ي سمت چپ و مقياس همسان 

هاي ها، خيابانان دهنده تعداد ساختمان

                                                      در تحليل فضايي حريم عوارض شهري  در تحليل فضايي حريم عوارض شهري  

و كرمانشاه ) باال(عوارض شهري در دو محدوده همسان در شهرهاي سيدني 

ي سمت چپ و مقياس همسان هاي سمت راست براساس تصاوير زمين مرجع شدهترسيم شده در نقشه

ان دهنده تعداد ساختمانها، نقاط، خطوط و سطوح به ترتيب نشدر اين نقشه

  .اندهاي دو محدوده همسان در دو شهر مختلفمختلف و فضاي سبز و پاركينگ

Google Earth نگارنده: هاو نقشه  
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عوارض شهري در دو محدوده همسان در شهرهاي سيدني : 2شكل 

ترسيم شده در نقشه

در اين نقشه. اندتهيه شده

مختلف و فضاي سبز و پاركينگ
      

Google Earth: هامأخذ عكس
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  گيرينتيجه

براي  GISو تحليل آنها در  GEهاي تصويري از آنجا كه هدف اين تحقيق بكارگيري داده

هـاي  توجهي به حريم عوارض طبيعي و مصنوع در محـدوده  گوهاي فضايي بيشناسايي ال

تـوان  شهري و در پي پاسخگويي به سؤاالت مطرح شده در مقدمه اين مقاله است لذا مـي 

  :گيري و پاسخ سؤاالت اين تحقيق در نظر گرفتنتيجه موارد ذيل را به عنوان

رزان و قابل دسترس دنياي مجازي آيا منابع ا"در ارتباط با سؤال اول اين تحقيق كه  •

توانند در مطالعات جغرافيايي مورد استفاده قرار گرفته و بخشي از اينترنت مي

: دهد كهنتايج اين تحقيق نشان مي "ها را جبران نمايند؟مشكل فقدان يا كمبود داده

 ها، مناطق مسكوني، فضاي سبز وهاي پايه، حدود شهر، شبكه خيابانتهيه نقشهبراي 

توان بدون مراجعه فيزيكي به محل و بدون استفاده غيره در مطالعات جغرافيايي مي

از ) هاي بسيار باال مد نظر نباشدبويژه در مواردي كه دقت(برداري زميني از نقشه

GE هاي مدلبا استفاده از براي اين كار . هاي برگرفته از آن استفاده كردو داده

ها براي تجزيه و توان از قدرت باالي اين سيستممي) GIS( محاسباتيو  توصيفي

هاي تحليل و بصري كردن اطالعات بهره برده و با استفاده از آنها همه گونه نقشه

اي دو در اين تحقيق با ذخيره تصاوير ماهواره. موضوعي و كاربردي ترسيم كرد

و ) بهمن 22بشير و محله رودخاده چم(محدوده مورد مطالعه در شهر كرمانشاه 

هاي رقومي جديد بر مبناي تصحيح و ژيورفرنس كردن آنها و سپس ايجاد اليه

هايي قابل اعتماد و اي از دستيابي آسان و كم هزينه به دادهتصاوير مذكور نمونه

است كه در غير اينصورت امكان تهيه آنها موثق در دنياي مجازي نشان داده شده

توان جالب اينكه با همين روش مي. بودمي اگرنه محال اما بسيار مشكل و پر هزينه

اي از زمين مطالعه عوارض گوناگون جغرافيايي را در هر نقطه ها وبسياري از پديده

ها، فضاي اي از اين كار، مقايسه وضعيت شبكه خياباننمونه. يا با هم مقايسه كرد

رمانشاه و ك(جغرافيايي بسيار دور از هم  هاي دو محدودهسبز و تعداد ساختمان

هاي همچنين با استفاده از قابليت نمايش تصاوير دوره. در اين تحقيق است) سيدني
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توان به در بخش ابزارهاي گوگل ارث مي ”Show Historical Imagery“گذشته 

 .هاي زماني مختلف پرداختمطالعه تطبيقي يك محدوده مشخص در دوره

را مي توان براي  GISو  GE هايآيا داده"براي جواب سؤال دوم اين تحقيق كه  •

تبيين، ترسيم و تحليل الگوهاي فضايي عدم رعايت حريم عوارض طبيعي و مصنوع 

در شهر : ، ابتدا الزم است اشاره شود كه"هاي شهري بكار گرفت؟در محدوده

كرمانشاه عواملي همچون شش و نيم برابر شدن جمعيت طي يك دوره پنجاه ساله، 

كه گاه (از خدمات پزشكي، تجاري و اداري در اين شهر  تجمع و تمركز بسياري

، ناكافي بودن تعداد و وسعت )نقش آن را به نقشي فرا استاني ارتقا داده است

ريزان شهر در ممانعت از گسترش هاي شهر، سستي و كاهلي مسؤلين و برنامهخيابان

اند كه دهرويه و بدون برنامه آن و عوامل بسيار ديگري موجب آن ش فيزيكي بي

ها  حدي باشد كه حريم بسياري از عوارض طبيعي از جمله رودخانه گسترش شهر به

درنورديده شود و ناكافي بودن شبكه عبور و مرور شهر حتي در محالتي كه 

خانوارهاي متمكن ساكنند نيز باعث باال رفتن حجم ترافيك و اتالف هزاران ساعت 

لذا براي تحليل اين وضعيت، تحقيق . داز وقت شهروندان در ترافيك روزانه گرد

هاي اي گوگل ارث و تكنيكبا استفاده از تصاوير ماهواره: دهد كهحاضر نشان مي

سازي ، حريم)geo-referencing(مرجع كردن - از جمله زمين GISرايج در 

)Buffering(،  برش)Clip( كنارهم چيدن ،)Mosaic(سازي  ، رقومي)Digitizing (

هاي حاصل از كار ميداني و نيز نتايج ها و تلفيق دادهاليه) Overlay(نهي و برهم

هاي طبيعي و مصنوع را توان الگوهاي عدم رعايت حريمهاي رسمي ميسرشماري

 .به راحتي تبيين كرده و به ترسيم كشيد

و تحليل آنها در  GEهاي آيا بكارگيري داده": در ارتباط با سؤال سوم تحقيق كه •

GIS د از چنان صحت و دقتي برخوردار باشد كه با ترسيم و تبيين توانمي

، الزم است "هاي فضايي به كاهش مخاطرات طبيعي و مصنوع بيانجامد؟ ويژگي

سطح زندگي افراد جامعه تالش و  يهاي مسؤل براي ارتقاسازمان: اشاره شود كه
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هايي طالعات و نقشهها، اريزي بر مبناي دادهاين تالش و برنامه. كنندريزي ميبرنامه

از آنجا كه چنان . كننداست كه در ارتباط با مسايل و مشكالت مختلف تهيه مي

هاي هايي را براي مقاصد گوناگون از جمله كاهش مخاطرات محدودهها و نقشه داده

دهند لذا بايد از صحت و دقت بسيار بااليي برخوردار زيستي مورد استفاده قرار مي

ها، مشاورين و ي آنها را به شركتهاي ذيربط كار تهيهاطر سازمانبه همين خ. باشند

. كنند كه بيشترين ميزان دقت را در فرآيند كار مبذول دارندمؤسساتي واگذار مي

هاي اطالعاتي موجود در سازمان مسكن و شهرسازي استان كرمانشاه ها و اليهنقشه

توان در زمره چنين منابع قابل ريزي استانداري كرمانشاه را ميو معاونت برنامه

هاي ترسيم شده در اين هاي رقومي شده و نقشهمقايسه اليه. استنادي تلقي كرد

برداري زميني و با دقت بسيار باال از هايي كه از طريق نقشهتحقيق با تعدادي از نقشه

هاي دولتي مذكور تهيه شده بودند حاكي از تفاوت جزيي و قابل سوي سازمان

هاي قابل استناد توان نتيجه گرفت كه همانطور كه نقشهلذا مي. بين آنها بوداغماض 

ريزي و كارشناسي مورد استفاده قرار سازمانهاي دولتي را براي امور مختلف برنامه

هاي حاصل از روش بكارگرفته شده در اين تحقيق نيز به نسبت بسيار ميدهند، نقشه

توان آنها را در امور قت الزم هستند و ميباال و قابل اطميناني داراي صحت و د

هاي بسيار مختلف مورد استفاده قرار داد، با يادآوري اين نكته كه عليرغم دقت

هاي اين دو هاي تهيه شده توسط سازمانهاي دولتي، هزينهها و اليهنزديك آن با نقشه

وقت از جويي انساني و مالي و اصالً قابل مقايسه نبوده و سرعت تهيه و صرفه

 .روندها به شمار ميها و اليهبزرگترين مزاياي اين نقشه
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  بحث

هاي دو دهه اخير هاي اطالعات جغرافيايي را يكي از كارآمدترين فنĤوريچنانچه سيستم

ها و دسترسي هاي جغرافيايي بدانيم، بي شك فراهم آوردن دادهدر زمينه تجزيه و تحليل

هاي انكارناپذير براي محققاني به حساب مختلف از مزيتاي سريع و آسان به منابع داده

نطور كه در طول مقاله حاضر ذكر شد اهم. ها سروكار دارندخواهد آمد كه با اين سيستم

به عنوان يك منبع غني اطالعات جغرافيايي اين فرصت را براي  GEامروزه استفاده از 

رين هزينه و زمان ممكن به ترسيم تمام كاربران اين فنĤوري فراهم آورده تا با صرف كمت

زمين  هاي اطالعاتي ارزشمند در مورد مناطق مختلف كرههاي كاربردي و ايجاد بانكنقشه

دو نمونه از عوارض  GEدر تحقيق حاضر نيز سعي شد تا با استفاده از تصاوير . بپردازند

هاي ودهن ساخت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و رعايت نشدن محداطبيعي و انس

مقايسه نتايج اين تحقيق با ساير منابع . منطقي آنها در قالب نقشه و ترسيم ارايه گردد

هاي مبتني بر ها و تجزيه و تحليلاي موثق حاكي از كارآيي قابل قبول اينگونه داده داده

اي تمام مناطق زمين، توان مواردي چون استفاده از تصاوير ماهوارهپس مي. آنهاست

هاي ي در پول، وقت و نيروي انساني، سهولت دسترسي تمام كاربران به دادهجوي صرفه

  .ها دانست، و درجه قابل قبولي از صحت و دقت آنها را از مزاياي اين دادهGEتصويري 

به دو  GISهاي نخست، از آنجا كه داده: غافل بود GEهاي با اينحال، نبايد از كم و كاستي

  :نوع

  و هاي مكاني داده) الف

  هاي توصيفي داده) ب

تواند به هاي مكاني ميعموماً در زمينه داده GEشوند بايد به خاطر داشت كه تقسيم مي

هاي توصيفي كارآيي چنداني كاربران خود كمك كند و در ارايه جزييات بيشتر در زمينه

يكسان تصاوير براي تمام مناطق كره زمين ) Resolution(دوم، اينكه قدرت تفكيك . ندارد

آيند و برخي نبوده و برخي مناطق با وضوح و قدرت تفكيك بيشتري به نمايش در مي

براي تمام نقاط  GEاين بدان معناست كه تصاوير  .تري برخوردارندديگر از وضوح پايين
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زمين با يك كيفيت و وضوح همسان قابل دسترس نيست، مگر آنكه نسخه كامل آن از  كره

را نيز نبايد از نظر  GEباالخره، به روز نبودن برخي تصاوير . شركت گوگل خريداري شود

روز يكبار مسيري  16هاي تصويري هر هاي ارسال كننده دادهاگرچه ماهواره. دور داشت

براي استفاده  GEزنند، با اينحال تصاوير انتخابي دور مي نمشخص را در اطراف مدار زمي

. باشندداراي قدمتي بيش از دو يا سه سال ميعموم كامالً به روز نيست و غالب تصاوير 

گران و كاربران بايد بدين نكات توجه كافي داشته و براي تحليل قضايي بنابراين، تحليل

  .تر دارند با احتياط بيشتري عمل نمايندهنگامهايي بههايي كه نياز به تصاوير و دادهپديده

 
 

  تقدير

نور به خاطر حمايت مـالي  ژوهشي دانشگاه پيامداند كه از معاونت پمؤلف وظيفه خود مي

  .از اين تحقيق قدرداني نمايد
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