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بهينه توسعه كالبدي و صنعتي درايران با ديدگاه سازي مدل
  (طراحي مهندسي توسعه ملي)  آمايش سرزمين

  
  دكترعليرضا قراگوزلو، مژگان هجراني 

   عضو هيات علمي آموزشكده سازمان نقشه برداري كشور، كارشناس ارشد مديريت سيستم هاي اطالعاتي

  
  چكيده 

  
هاي مناسب براي توسعة كشور از اهميت بسيار باالئي برخوردار است به ويژه آنكه اگر ديدگاه توسعه پايدار كه در  ارائه مدل      

آن هدف تطبيق شرائط توسعه شهر با وضعيتي است كه هم كمترين آثار زيانبار را بر محيط زيست باقي بگذارد و هم كمتـرين  
كه از سا مانـه هـاي اطالعـت مكـاني و سـاير       زيست دريافت دارد. ًدر اين ميان در صورتيهزينه را بدليل عدم تطابق از محيط 

سامانه هاي پردازش داده هاي زمين مرجع تنها به عنوان ابزار شناسائي استفاده ننموده و قدمي فراتر از مرزهاي توليد اطالعات 
ريزي توسعه مـي تـوان از ايـن امـر در مسـير       بمنظور برنامهمكاني برداريم الجرم در مراحل تجزيه و تحليل و ارزيابي اطالعات 

پردازش داده هاي مكاني با هدف دستيابي به شرائط بهينه در توسعه در سطح ملي دست يافت به نحوي كه يكي از مزايـاي آن  
ست. در اين كاهش خطرات ناشي از مشكالت زيست محيطي و رشد اقتصادي و كاهش بحران ها و سوانح طبيعي و... در كشور ا

هـاي   اي بـه ظرفيـت   با مالحظه ديدگاة توسعة پايدار كـه توجـة ويـژه   ملي)  GIS؛( NGISمقاله با توجه به نقش داده هاي ملي 
هاي مناسب براي توسعة كشور در سـطح   محيطي و اقتصادي و اجتماعي دارد مدل طبيعي منطقه از ديدگاة اكولوژيكي و زيست

  گردد. هاي  اطالعات مكاني با شرائط فوق ارائه ميملي و قابل استفاده در سامانه 
ويـژه   بـرداري كشـور در توليـد اطالعـات مكـاني و بـه       بديهي است با توجه به جايگاة و نقش سازمان هائي چون  سازمان نقشه 

در هـاي قابـل اسـتفاده     هاي ملي اطالعـات مكـاني، بايـد بـه نقـش حسـاس مـدل        هاي پوششي و شهري و پايگاة سامانه  نقشه
هـاي   سازي در برنامـه  هاي طبيعي محيط براي تصميم هاي اطالعات مكاني و ايجاد پيوستگي بين اين اطالعات و ظرفيت تحليل

  اي قائل شد.  توسعه متناسب با شرائط مناطق را به دقت مورد توجه قرار داده باشد اهميت ويژه
هاي مربوط به توسعة كالبدي كشـور   ايش سرزمين و نيز برنامهگيري مانند آم هاي متنوعي از مراكز تصميم ها در بخش اين مدل

هاي اطالعات مكاني قابل استفاده ميباشند. تحليل هاي مبتني بر سامانه اطالعات مكاني  گيري از سيستم ويژه شهرها با بهره و به
خواهد بود كه در اين مقاله هـم  نيز بهره مند از مدل هاي متناسب و بهينه توسعه  SDIملي و مديريت ساختار اطالعات مكاني 

    به طور نظري و هم عملي بكارگرفته شده است.
  

  ، اطالعات مكاني آمايش سرزمين،  GISواژه هاي كليدي: 
  
 
  
  
  
  مقدمه  -1
  

مديريت و اسـتفاده از   وتحليل و تفسير، توزيع، آوري و تجزيه ژئوماتكيس، دانش و فن جمع        
هائي را كه ميتوانند موجـب ايجـاد يـك     اطالعات جغرافيائي است كه دامنة وسيعي از تكنولوژي
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سيستم مرجع مكاني مشترك براي ارائة يك تصوير قابل فهم از دنياي فيزيكي كه جايگاة مـا در  
در ارائـة   ميتوانـد  GISشـود. در ايـن ميـان كـاربرد يكپارچـة        آن را دربرميگيرد شـامل مـي  

چنـين پيشـرفت    هاي توسعه ملي بسيار موثر باشد و هـم  هاي جديد با استفاده از مدل مشي خط
  ريزي در سطح كشور تلقي گردد. هاي برنامه مشي توجهي در خط قابل

هـاي پيشـرفته فـوق     هاي فراواني كه بصورت رقومي در سيستم ها در ساماندهي داده نقش مدل
ها و آماده نمودن آنها  منظور نظم بخشيدن به داده ثر است چرا كه بهقابل دستيابي است بسيار مو

و ظرفيت هاي اقتصادي محيطي  هاي زيست هاي توسعه بر مبناي محدوديت براي ارزيابي و تحليل
  هاست. نيازمند ساختاري مناسب از مدلو اجتماعي و اكولوژيكي و فشارهاي توسعه انساني 

  
  هاي توسعه ريزي ابزاري براي برنامه GISسازي در  مدل -2
  

هـاي جهـان    اي از برخـي جنبـه   هاي اطالعات مكاني، نوعي نمادسازي رايانـه  تمام سيستم       
اي ارائه ميدهد كه بازنمائي واقعيت در  اي از جهان واقعي را به شيوه شده ديد ساده GISاند.  واقعي

در ناحيـة خاصـي    GISبنابراين  غير ممكن استكليت آن، در چنين صورتي با استفاده از رايانه 
شود و يافتن منطقة مناسـب   هائي در بارة فروش منازل را شامل نمي براي حل مشكل بهمن، داده

گيـرد. بـه    هائي در مورد توزيع گياهان وجانوران را فـرا نمـي   ، دادهGISبراي توسعة مسكوني با 
ريزي كه بوسـيلة   قعي و مورد نظر براي برنامهشده از جهان وا تر بايد گفت ديد ساده عبارت ساده

GIS هاست كـه بعنـوان    شود. مدل همان تلفيق داده گيرد، مدل ناميده مي مورد استفاده قرار مي
هائي بكار ميرود كه پيچيدگي يا مقياس مكاني آن در شرائطي ديگر  اي براي درك سيستم وسيله

 GISايشي از دنياي واقعي اسـت، در دنيـاي   گرفت. يك مدل نم ، خارج از درك ذهني ما قرار مي
هـاي رياضـي بـه     كه يك رشته از فرمـول  اين موضوع از طريق رياضيات واقع شده است بطوري

  .هاي خاص را شرح دهند يكديگر متصل هستند تا عملكرد پديده
  
  هاي مورد استفاده انواع مدل-3
  

عنـوان   هاي آنالوگي طبيعي و مقياسي، رويدادهاي واقعي يا اشياء جهان واقعـي بـه   در مدل       
هـاي ايجـاد مـدل اسـت كـه       هاي مفهومي يكي از روش مبناي ساخت مدل به كار ميروند. مدل

اي از نمادهـا در   ها از مجموعـه  ) و فلوچارت4استفاده از سيستم فلوچارت در آن متداول است (
هاي فرآيند رياضي  كنند.مدل ها استفاده مي هاي متفاوت مدل جهت القاء جنبه ها تحليل سيستم
هاي قطعـي و تصـادفي و    اند بر روش ها را مورد استفاده قرار ميدهند كه مشتمل ، طيفي از روش

سـازي آنـالوگي و مقياسـي، مفهـومي و      يعني مـدل  GISسازي سه رويكرد اتخاذ شده در  بهينه
ها جدا از هـم و بـه جـاي يكـديگر در      روند. اين مدل هائي بكار ميرياضي جهت ساخت فرآيند

رونـد.   تر نيـز بكـار مـي    فرآيند توسعة تكراري يا بصورت تلفيقي در يك مدل بزرگتر و پيچيده
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هاي پيچيدة فرآيندهاي  توانند با يكديگر استفاده شوند تا مدل سازي مي هاي متفاوت مدل روش
هـاي   گيري از سيستم هاي بهره است كه روش ي اخير روشن شدهها مكاني به وجود آيند. در سال

GIS اي در نظريـات   هاي رقومي جديد، قادر به بخشـيدن حيـات تـازه    در كنار كاربرد موثر داده
  آيد. ريزي به شمار مي هاي برنامه مشي سازي توسعة و در خط مدل

  
  
  هاي توسعة   پارامترهاي موثر در طراحي مدل-4 

  
هاي  ها مدل هاي مناطق تا تعيين كاربري در مقياس مطالعات توسعة ملي جهت تعيين ظرفيت       

مناسبي وجود نداشته است  و بخصوص در مناطقي كه توسعه از شتاب بـاالئي برخـوردار اسـت    
ريـزي مناسـب و    محيطي نيز قابل كنترل نبوده و امكان برنامـه  سرعت افزايش مشكالت زيست

هاي متكي بر مطالعات اكولوژيكي و قابـل   ه منطقه بر مبناء استفاده از مدلاتخاذ تصميمات توسع
را از مديران سلب نموده است. در اينجا بطور خالصه ابتدا  مكانيهاي اطالعات  كاربرد در سيستم

هاي توسعة ملي مورد استفاده قرار گرفته اشاره مي  به پارامترها و فاكتورهايي كه در طراحي مدل
  و نقش آن مدل هاي طراحي شده ارائه مي گردند. GISبا توجه به داده هاي ملي  گردد و سپس

عوامل و عناصر اقليمي آب و هوا و هيدرولوژي و هيدروگرافي و منابع اكولوژيكي و محيط زيست 
هـاي گيـاهي و جـانوري و     فيزيكي، عوامل خاك و زمين شناسي، اقليم و كيفيت هوا و پوشـش 

هـاي ويـژه در سـرزمين و     اطالعات توپوگرافي وآثار تـاريخي و نشـان   وتحليل  چنين تجزيه هم
در شكل زير فرآينـدي   زيرساختارهاي انسان ساخت و منابع اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و...

از روند فعاليت هاي كالبدي و فيزيكي و اقتصادي و اجتماعي در عرصه سرزمين و اثرات ناشي از 
ناشي از مصرف انرژي و صنعت و شهرسازي و تغييرات زيسـت   آن در محيط زيست مانند اثرات

محيطي حاصله كه باعث بي نظمي در اكوسيستم هاست و متعاقبا بهره گيري از پايگاه هاي داده 
كه مي تواند توسط كاربرد تصاوير ماهواره اي به ويژه تصـاوير مـاهواره اي بـا     NGISملي مانند 

  مقياس مناسب فراهم آيد به نمايش درآمده است. ) و داده هاي با11قدرت تفكيك باال (
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 مدل ساده شده اي از روند تغييرات محيطي و اثرات آن تهيه داده هاي پايگاه داده ملي و برنامه ريزي ملي -1شكل 

 
 

بر مبنـاء تفكـر   ملي) (GIS؛ NGISمنظور ارائة مدل هاي مناسب و موثر براي توسعه ملي در  به 
ابتداء  الگوهاي و مدل هاي حرفي بهينه توسعه ملي در دو زمينه توسعه كالبـدي  توسعة پايدار، 

گردد و سپس مدل هاي رياضي برنامه  (توسعه مناطق مسكوني) و توسعه مناطق صنعتي ارائه مي
  ):10ريزي خطي طراحي و ارائه مي شود(

  
  مدل هاي بهينه حرفي توسعة كالبدي (توسعه مناطق مسكوني)   -5
  

درصد و ارتفاع حداكثر تا  8تا  1تحليل توپوگرافي براي مناطق كالبدي در شيب هاي اراضي بين 
وهـواي   هاي جنوبي و جنوب شرقي براي آب هاي جغرافيائي دامنه متر از سطح دريا و جهت 1800

نيمه گرمسيري و غربي شرقي براي آب و هواي معتدله و شمالي در شرائط نيمه گرمسيري، حفظ 
كيلـومتر و اجتنـاب از توسـعه كالبـدي و      10مناسب با گسل ها و رعايت فاصلة حـداقل  حريم 

هـا و گـذرگاة    ها و مسـيل  فيزيكي درمناطق سست، رعايت فاصلة مجاز با بستر خشك رودخانه
هـا از احـداث هرگونـه     متر در حريم مسـيل  300تا  50كه در  فاصلة  هاي طبيعي به طوري آبراهه

هـاي انتقـال انـرژي و آب و بـرق      ري گردد، رعايت حريم مجاز با شبكهكاربري مسكوني جلوگي
ها بايد حداقل با ضوابط بخش يازدهم، حرايم، ضوابط و مقررات اجرائي طرح جامع تهران  (فاصله

مطابقت داشته باشد).    طراحي براي ايجاد فضاهاي سبز متناسب با بيوكليما و شرائط ذكرشـده  
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اي سبز در مناطق با تعيين مقدار توصيه شده در حـريم مولـدهاي   در الگوي توسعة عملكرد فض
صوتي براي كاهش آلودگي صوتي در مناطق مسكوني به حـد اسـتاندارد ويلسـون انگلسـتان،     

متر در ثانيه براي احداث مناطق  15سنجش سرعت باد و تطبيق در مناطق با حداكثر سرعت باد 
و ارزيابي و  GISق ضوابط استاندارد باد(قراگوزلو، مسكوني، رعايت استانداردهاي سرعت باد مطاب

منابع آبـي و تطبيـق الگـوي     )،1383برنامه ريزي محيط، مركز تحقيقات سازمان نقشه برداري،
موجودي منابع آبي براساس مدل اكولوژيكي ايران (مخدوم، شالوده آمايش سـرزمين، دانشـگاه   

هاي ويژه در سـرزمين بـا رعايـت     و نشان )، تهيه طرح هاي حفاظت از آثار تاريخي1371تهران،
حريم اشاره شده در (قراگوزلو و....)، تعيين نقشه هاي محدوديت توسعه در خـاك هـاي بسـيار    

هاي زيرزمين و سطحي پاكيزه و توجه بـه خسـارات ناشـي از     حاصلخيز و حاصلخيز و منابع آب
محدوديت هاي توسعه كالبدي سيل هاي احتمالي در مناطق با توجه به تاريخچه سيل در مناطق. 

براساس تهيه نقشه هاي مناطق تحت حفاظت و زيستگاههاي حساس و مناطق در معرض تهديد، 
هـاي بازالـت، رسـوبات آبرفتـي،      ساختار زمين شناسي و جنس سنگ مادر، ماسه سنگ و روانه

  اي. هاي بين چينه هاي شكافدار، و روانه سنگ آهك و سنگ رس، گرانيت و توف
  
  مدل هاي بهينه حرفي توسعة صنايع  -6
   

رعايت اصول و ضوابط محدوديت هاي زيست محيطي در حريم اطراف شهرها مطـابق ضـوابط و   
هاي زيرزمينـي   استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست، جلوگيري از پوشيدگي مخازن آب

اظت از آثار توسط طرح هاي توسعه صنعتي در كشور، رعايت سالمت فضاهاي طبيعي مناطق، حف
 و ارزيـابي محـيط)،   GISهـاي ويـژة تـاريخي و حـريم اسـتاندارد (قراگوزلـو،        باستاني و نشان

استانداردهاي حرايم براي مناطق شهري در معرض توسعه صنعتي در منـاطق همجـوار مطـابق    
بخش يازدهم ضوابط و مقررات اجرائي طرح جامع تهران در شهرهاي بزرگ و مراكز اسـتان هـا،   

متر، طراحي  1800درصد و ارتفاع كمتر از  12توسعه صنايع در توپوگرافي با شيب كمتر از رعايت 
بوم منطقه متناسب با وسـعت   هاي صنعتي متناسب با زيست و ايجاد حريم سبز در اطراف محيط

هـاي صـنعتي، حفاظـت     محيطي تهران در اطراف محيط ذكر شده در طرح جامع حفاظت زيست
كه گياهان كميـاب و   انوري در طرح هاي توسعه صنعتي مناطق به نحويهاي گياهي و ج ازپوشش

هاي حيات وحش بايد در مناطق تحت توسعه مورد حفاظت قـرار   نادر و جوامع گياهي و زيستگاه
  گيرند.

هاي بسيار حاصلخيز وحاصلخيز در اثر توسعه صنعتي به نحوي كه تحـت تـاثير    حفاظت از خاك
 متر در ثانيه. 10سرعت باد با حداكثر سرعت قرار نگيرند و رعايت ظرفيت 
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ريزي توسعة كالبدي (مسكوني) و مناطق صنعتي برپايه پايگاه داده  هاي رياضي برنامه مدل
NGIS     

  
ريـزي   هاي رياضي براي برنامه هاي توسعه مدل براي تحليل و ارزيابي توان توسعه مناطق در طرح

ها براي توابع عمليـاتي تنظـيم و قابـل     گردد، اين مدل با استفاده از الگوهاي ارائه شده تهيه مي
توسعة هاي  هاي موجود جهت مكان يابي طرح براي تحليل داده  GISهاي  ريزي  استفاده در برنامه

اند  گرفته GISريزي در  است.در ادامه بخشي از شرائط الگوهائي كه فرم توابع رياضي براي برنامه
ارائه ميگردد. بديهي است كه وزن دهي به پارامترهاي توسعه براساس سياست هاي كالن توسعه 
در آمايش سرزمين و براساس الويت هاي تعيين شده خواهد بـود. عـالوه بـراين شـاخص هـا و      
ظرفيت هاي اقتصادي و فني و اجتماعي و فرهنگي نيز در ساخت مدل ها دخالت داه خواهند شد 
و پس از تعيين ظرفيت هاي توسعه كالبدي و صنعتي در كشور نتايج ارزيابي براساس تطبيق بـا  

 اين بخش ها به ثمر خواهد رسيد. 

  
 Y1=S(1,2,3)+H(1,2,3,4)+A(1,,3,4,5)+QA(2,3,4,5)+MA(3,4)+AR(WS(1,2,3,4,5)+H(1,2,3,4,5,6,7,8,9) +WS(1,2,3,4,5)+NI(2,3,4,5)+VR(1,2,3)+SO(1,2,3,4,5,6,7) Y2=S(1,2,3,4,5)+H(1,2,3,4,5,6)+A(1,2,3,4,5)+WS(1,2,3,4,5)+SO(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)+S(5,6)+NI(2,3,4,5)+QA(2,3,4,5) 

 
  
  

، بافت WS، سرعت باد H، طبقات ارتفاع A، طبقات جهت Sطبقات شيب در مدل هاي فوق 
، آثار تاريخي و NI، مراكز صنعتي SWهاي زير زميني ، آبMA، مسيل VR، بارندگي SOخاك
) و مناطق موردنظر در QAدر نظر گرفته شده اند. گسل ( QA، گسلHPهاي ويژه نشان
  شرح زير تقسيم شده است: طبقه به 5فاصله از آن به ريزي برحسب  برنامه

تا  30كيلومتر، طبقة چهار  30تا  20كيلومتر، طبقة سه  20تا  10كيلومتر؛ طبقة دو  10طبقة يك تا  
جهت و  طبقة بي 5ي و شامل ايهاي جغرافي جهت Aكيلومتر.  50كيلومتر و طبقة پنج بيش از  50

 5ـ2درصد طبقة يك و  2ـ0شيب و شش طبقه شامل  Sوشمالي و جنوبي و شرقي و غربي است 
 15و بيش از  5درصد طبقة  15ـ12و  4درصد طبقة  12ـ8و  3درصد طبقة 8ـ5و  2درصد طبقة

متر؛  1000معرف ارتفاع  در شش طبقة زير است: زير  Hگردد.  محسوب مي 6درصد طبقة 
معرف  HPمتر.  1800از متر؛ بيش 1800تا1600متر؛  1600تا1400متر؛  1400تا1200متر؛  1200تا1000

كيلومتر؛   5تا  يكطبقه شامل طبقة  4هاي ويژه در  بندي فواصل از آثار تاريخي و نشان منطقه
 SW. استكيلومتر  20كيلومتر؛ طبقة چهار بيش از  20تا  10كيلومتر؛  طبقة سه  10تا  5طبقة دو 
 100طبقة اول تا  است:مل چهار طبقه هاي زيرزميني شا بندي فواصل مربوط به مخازن آب منطقه
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متر و طبقة چهارم بيش از يك كيلومتر  1000تا  500متر و طبقة سوم  500تا  100متر و طبقة دوم 
كيلومتر  10تا  5كيلومتر و  5سه طبقه تا  شاملبندي فواصل از مناطق صنعتي  منطقه NIباشد.  مي
صورت دواير  بهبندي  منطقه  SWوNI  وHP بندي  كيلومتر است. در مورد طبقه 20تا  10و 

اي  گيرد يعني هر فاصله يا طبقه معرف دايره مي بندي صورت متحدالمركز با شعاع ذكرشده منطقه
شده مناطق از نواحي  بندي معرف فواصل طبقه MAشعاع ذكرشده در آن طبقه است.  به

  متر است. 500يش از و بمتر 500مترتا 300و متري 300و متري 50طبقة  4هاست و شامل  مسيل

HW بايد مورد  تشدبه محيطي  هاي زيست ها است كه در ارزيابي بندي اطراف بزرگراه منطقه
هاي درختي هميشه  هاي توسعه نيز ايجاد بافر يا حريم برداري از گونه توجه قرار گيرد و در مدل

بندي آن  طبقه سبز و متناسب با بيوكليماي منطقه در الگوها براي آن طراحي گرديده است و
 100متر و طبقة سوم بيش از  100متر و طبقة دوم تا  10طبقة اول تا حريم : شامل سه طبقه است

تصوير از مدل مفهومي ساده شده برنامه ريزي توسعه كالبدي به صورت  1. در شكل استمتر 
  )10شماتيك ارائه شده است. (
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Determination of physical 
development (residential 

application)  

Is it on the 
fault? 

Is it on the bed
of floodways or
flood channels?

Is the bed rock 
improper? 

Proper conditions for urban development 
with residential application form 

geological point of view

Is it in the boundary of 
nonstandard energy 

transmission  network?

Is it far from 
urban public 

services?  

High possibility of environmental 
stability for urban developmental in 

residential application  

Are there 
constructed areas 

on the fault? 

Risk of geological and 
seismic instabilities 

Instability in urban 
development

The conditions are improper 
for construction. 

Is there access 
to service  

installations?

Increase in express of 
urban services 

Does it have access to 
service installation? 

Is it near the 
air polluted 

areas? 

Appearance of urban 
environmental  hazards 

Is  air the 
pollution crisis 
preventable? 

Applying  management  methods 
in reducing air pollution near the 

pollution  centers.  

Yes   

Yes  

Yes   

Yes   
Yes  

Yes   Yes  

Yes

Yes

No

No  
No  

No  

No

No
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  بحث و نتيجه گيري-7 

و ساختار داده ها براي طراحي توسعه ملي از ديدگاه شناخت پايگاه هاي ملي اطالعات مكاني  

به نحوي كه بتوان در يك  SDIاينك موضوع چگونگي طراحي ساختار مناسب براي داده ها 

پايگاه مكاني در سطح ملي دسترسي و سپس ارزيابي و برنامه ري براي طراحي طرح هاي توسعه 

را با مطلوبيت به انجام رسانيد مطرح است. اولين سوال اين است كه آيا همه اطالعات مورد نياز 

يل مقياس و سيستم تصوير در سطح ملي توليد شده اند؟ آيا ساختار داده ها و مسائل فني از قب

و مختصات و قدرت تفكيك و دقت و غيره در مورد داده هاي موجود در پايگاههاي اطالعات 

مي  مكاني براي كاربرد در برنامه ريزي توسعه ملي در سطح كشور تهيه و تدوين شده است؟

ارند باعث توان چنين پنداشت كه نگهداشتن اطالعات در سطح ملي در منابع متفاوتي كه قرار د

آن ها ساختارهاي ساده ندارند و به عبارت ديگر  زيرامي شود كه اجراي برنامه ها پيچيده گردد 

حل مسائل ويژه توسعه ملي اغلب نياز دارد كه منابع مختلف را با هم تر كيبب نمائيم. براي مثال 

و سستي خاك و داده هاي توپوگرافي با مقياس كوچك و بزرگ با داده هاي اقليمي و سرعت باد 

پوشش جانوري و.... بنابراين مدل هاي مورد نياز براي برنامه ريزي در توسعه كالبدي داده هائي با 

سيستم مرجع فضايي ومكاني و با تطبيق استانداردهاي و محتوا وكيفيت و صحت هندسي 

از كيفيت و مديريت نيازمند است تا دريك ساختارسيستم اطالعاتي هدف گذاري هاي مورد ني

براساس مدل هاي توسعه برروي سيستم قابل انجام باشد هرچند كه مسائل فني و مهندسي 

و تركيب سرويس  datasetموضوع ابعادي گوناگون دارد. امروزه با توجه به اجازه دسترسي زياد 

امكان ارسال به كاربران به شكل پكيج هاي نرم افزاري ايجاد شده است بنابراين  geo-dataهاي 

راي ارسال و تبادل داده ها از طريق اينترنت فراهم آمده است. در اين امر استانداردهاي راه ب

interoperability )مورد نياز مي باشند وOGC كنسرسيوم (GIS  باز و انجمن رسمي استاندارد

در راه سنديت بخشيدن به مدل هاي توسعه در پايگاه داده هاي ملي قابل  )CEN،ISO(سازي 

قابل دسترس  databaseيك  Clearinghousesند. در اين هدف منابع اصلي همانند بهره گيري ا
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براي مصرف كننده هاي اينترنتي است و در سطح ملي براي كاربرد مدل هاي توسعه در گستره 

در توليد و پردازش داده  geo dataو  metadataكشور اطالعات مكاني بايد قابل دسترس باشند. 

يداري در كيفيت مناسب پايگاه داده در سطح ملي است تا بتوان آن ها را ها از اصول اساسي پا

نمودار از اين  2براي كاربرد مدل هاي توسعه و ارزيابي و برنامه هاي توسعه مهيا ساخت.در شكل 

                        مدل به طرز ساده شده اي ارائه شده است.

  
  در سطح ملي SDIنمودار ساده شده اي از مدل ساختاري  -3شكل 

به مدل زير توجه مي كنيم. دراين شكل فرآيندي از روند مورد نياز براي تعامل بخش هاي متنوع 

توليد داده و استانداردها و سياست ها و زيرساختارها و استفاده كنندگان با توجه به سياست 

     )9هاي كالن ارائه شده است. (
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روند تعامل بخش هاي متنوع توليد داده و استانداردها و سياست ها و زيرساختارها و استفاده كنندگان با  -4شكل 

  توجه به سياست هاي كالن

راه حل اساسي براي تلفيق داده هايي مانند اطالعات اكولوژيكي و زمين مي توان نتيجه گرفت 

شناسي و توپوگرافي و حتي منابع اقتصادي و اجتماعي و ... اين است كه فقط توسط يك 

marketplace  كنترل شوند كه توسط دولت معرفي گرديده است. بي شك سازمان هاي مرجع

همسان سازي داده هاي توليد شده براي ارزيابي و  توليد كننده داده در يك نظارت كالن براي

مديريت نياز به دريافت خط مشي هاي اساسي از اين مرجع دارند. در مجموع اگر بخواهيم 

و براساس يك  NGISكاربرد مدل هاي بهينه شده توسعه كالبدي و صنعتي ايران را برپايه يك 

NSDI ب مسائل متنوع پيش روي با توجه به طراحي و حل نمائيم بايد بي ترديد در مورد تركي

مثال ذكر شده و تنوع كميت ها و كيفيت ها و مسائل فني مرتبط نگران باشيم. بي شك راه 

اندازي هر چه سريعتر سازمان مناسب براي هدايت و مديريت توسعه ملي در سطح كشور براي 
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ضوع برنامه ريزي توسعه در در صورتي كه مو  برنامه ريزي هاي كالن با  ديدگاه فوق الزامي است.

سطح ملي مورد نظر باشد و هدف از برنامه ريزي توسعه كالبدي در بخش شهري و يا صنعتي، 

مالحظه مي گردد كه ايجاد پيوند بين موضوع مدل ها در برنامه ريزي توسعه (موضوع بخش مدل 

هي ساختار داده هاي رياضي مقاله) و پايگاه هاي داده ملي در سطح كشور و مدل هاي سازماند

موضوع قابل بحثي خواهد بود كه پيش روي برنامه ريزي كشور قرار خواهد  NSDIدر سطح ملي 

داشت. سوال اساسي اين است چگونه مي توان راه حل منطقي و درستي براي اين سه بخش 

  داده هاي ملي و مدل هاي ملي توسعه و مديريت ساختاري داده ها در سطح ملي.يافت؟ 

در اين مقاله سعي شد تصويري از هر كدام از بخش هاي فوق به طرز واقعي ارائه و سوال اساسي 

 براي طراحي مهندسي توسعه ملي با توجه به ابعاد چندگانه موضوع مطرح گردد. 
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