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 چکيده
سيستم هاي اطالعات جغرافيائي پايگاههاي رايانه اي تخصصي و ويژه اي هستند كه حاوي 

مختصات جغرافيائي و شناسنامه مكاني اطالعات مربوطه بوده كه جهت دريافت، ذخيره سازي و 

ساخت و پرداخت اطالعات و ارائه نتايج آنها به صورت هاي متفاوت مانند نقشه،گراف و روند نما 

است.  وجه تمايز سيستم  اطالعات جغرافيائي با بانك اطالعات معمولي، فراگير بودن  طراحي شده

و هوشمندي نسبي آن است . فراگير است از آن رو كه اطالعات گرافيكي )مكاني ( و اطاعات غير 

گرافيكي )توصيفي و مقداري( مربوط به زمينه هاي گوناگون يكجا در آن جمع شده است. هوشمند 

ارائه  GISجهت كه قادر به انتخاب تلفيق و تحليل داده هاست. تعاريف بسيار زيادي از  است از آن

گرديده است كه ساده ترين و جامع ترين تعريف عبارت است از ) سيستم هاي رايانه اي كه قادر 

به نگهداري و پردازش اطالعات سطح زمين )اطالعات نقشه( مي باشند(. دو نوع سيستم اطالعات 

اتوماتيك. سيستم دستي در گذشته نيز  مورد استفاده قرار  -2دستي  -1ئي وجود دارد  جغرافيا

مي گرفته است. در اين روش با قرار دادن دو و يا حداكثر سه نقشه موضوعي به عنوان مثال نقشه 

ناهمواريها، نقشه انواع خاك و نقشه پوشش گياهي بر روي يكديگر و با استفاده از ميز روشن اثرات 

تفاوت اين سه عامل را با همديگر بررسي و در نتيجه فرسايش خاك محاسبه مي شده است،كه م

اين سيستم معايبي را به همراه داشت. ولي با استفاده از سيستم اتوماتيك بسياري از مشكالت 

سيستم دستي از بين رفته و محدوديتي در تركيب و تلفيق اليه هاي متفاوت به استثناي حافظه 

نرم افزارها   -2سخت افزارها  -1از سه جزء به وجود آمده است  GISاي نمي توان قائل شد. رايانه 

اطالعات. ابداع و توسعه فن آوري و ابزار تشخيص، سنجش و پردازش تغييرات مكاني   -3

خصوصيات كمي و كيفي خاك و محصول به كمك سيستم هاي ماهواره اي ناوبري جهاني نظير 

ن يابي جهاني، سيستم روسي ماهواره اي ناوبري جهاني ، ماهواره فرانسوي  سيستم آمريكائي مكا

را فراهم نموده  SSFمجموعه اي توانمند از ابزار و روش هاي جديدي به نام   و يا ماهواره آمريكائي

است كه به كشاورز اجازه مي دهد تا تغييرات درون مزرعه اي را سنجش و تحليل نموده و تخصيص 

 متناسب با استعداد و نياز مختلف بهينه سازد. نهاده ها را

 .پردازش تغييرات مكاني، ماهواره ،GISاطالعات جغرافيايي،نكنولوژي  :يديکل واژگان
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 مصطفی قاسمی

 كارشناسي ارشد زراعت

 
  نام نويسنده مسئول:

 مصطفی قاسمی

 و کاربردهاي آن در کشاورزي (GIS)سيستم هاي اطالعات جغرافيائی 
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 مقدمه
براي اولين بار در كانادا مطرح  1691( در اوايل دهه  Geographic information systemsسيستم هاي اطالعات جغرافيائي )

جنبه جهاني پيدا كرد. اكثر كشورهاي پيشرفته اقدام به ايجاد سيستم هاي  01شد و از آن تايخ به بعد بر طرفداران آن افزوده شد و در دهه 

در اختيار ادارات و شركت هاي خصوصي قرار دهند،  اطالعات جغرافيائي ملي و فراگير نموده تا بتوانند اطالعات و داده هاي ذي قيمتي را

در بيست سال اخير پيشرفت  GISبدين طريق آنها از دوباره كاري در امر جمع آوري داده ها و رقومي كردن نقشه ها جلوگيري مي كنند. 

. ]4[سال قبل غير قابل تصور بود 25قابل انجام است در   GIS انفجار گونه اي داشته است بطوري كه عملياتي كه در حال حاضر به وسيله

ارائه گرديده است كه ساده ترين و جامع ترين تعريف عبارت است از ) سيستم هاي رايانه اي كه قادر به  GISتعاريف بسيار زيادي از 

عات جغرافيائي در بسياري از مفاهيم پايه سيستم هاي اطال ].11و 6 [نگهداري و پردازش اطالعات سطح زمين )اطالعات نقشه( مي باشند(

گرديده است.  GISشكل گرفته، منتهي رشد و شكوفائي فناوري كامپيوتر باعث افزايش شديد تعداد و تنوع استفاده از  1691و  1651دهه 

 هكاهش شديد قيمت و ابعاد كامپيوتر، افزايش ضريب اطمينان و توانايي هاي آن، افزايش سرعت و حافظه كامپيوتر باعث دسترسي بيشتر ب

حدود هزار سيستم اطالعات جغرافيائي  1603در ارگان هاي دولتي، خصوصي و دانشگاهها شده است.  در سال  GIS آن و توليد استفاده از

اين تعداد به چهارهزار واحد افزايش يافت و چنانچه اين روند به همين  1661در اياالت متحده آمريكا مشغول به فعاليت بوده و در سال 

بيان مي  ]2[. استارواستس]7[ميليونها استفاده كننده سيستم هاي اطالعات جغرافيائي به وجود خواهد آمد 2111يابد در سال صورت ادامه 

روز به روز گسترده تر و فراگير تر مي  GISكنند با پيشرفت حيرت انگيز تكنولوژي رايانه در هر دو زمينه سخت افزار و نرم افزار استفاده از 

استفاده بهينه از اين سيستم ها مستلزم فهم دقيق مباني تئوري اين روش عملي است. اميد است با معرفي اين رشته علمي  شود. بديهي است

 و وسعت كاربرد آن در بسياري از زمينه ها از قبيل علوم كشاورزي در آينده نه چندان دور راهگشاي  بسياري از مشكالت ما باشد.
 

 GISچشم اندازي بر تکنولوژي 

سيستم دستي در گذشته نيز مورد استفاده قرار گرفته است.  اتوماتيك  -2 دستي -1دو نوع سيستم اطالعات جغرافيائي وجود دارد 

در اين روش با قرار دادن دو و يا حداكثر سه نقشه موضوعي به عنوان مثال نقشه ناهمواريها، نقشه انواع خاك و نقشه پوشش گياهي بر روي 

اده از ميز روشن اثرات اين سه عامل را با همديگر بررسي و در نتيجه فرسايش خاك محاسبه مي شده است. معايب اين يگديگر و با استف

سيستم را مي توان وقت گير بودن، مشكل تبديل مقياس و عدم در نظر گرفتن ضرايب كمي براي هر كدام از عوامل و باالخره نحوه نمايش 

ينكه چشم و مغز در تركيب بيش از دو و يا سه نقشه و تفسير آنها تقريباً عاجز است. بسياري از مشكالت كمي نتايج بوده و از همه مهم تر ا

GIS پيترسن و ]9[دستي از بين رفته و محدوديتي در تركيب و تلفيق اليه هاي متفاوت به استثناي حافظه كامپيوتر نمي توان قائل شد  .

ي همراه با مديريت زمين مي بايست بتوانند به راحتي با اطالعات مكاني كار كنند كه البته معتقدند كه دانشمندان كشاورز ]11[همكاران

اين مستلزم الگوها و يا اطالعاتي از خصوصيات خاك، عمليات زراعي، هجوم آفات، شرايط آب و هوائي و همچنين توپوگرافي منطقه است.  

نقطه ها ) مانند مكانهائي  (اطالعات مكاني -1دو رده مجزا تقسيم مي كنند  را به GISاطالعات ذخيره شده در  ]11[پيترسن و همكاران

( كه نمونه گيريهاي گياهي در آن انجام شده است، چاه آب و ...(، خط ها ) مانند مرز بين مزرعه ها، طول و عرض كرت ها، رودخانه ها و ...

) شامل اطالعات تشريحي ذخيره شده در يك پايگاه اطالعاتي است كه اطالعات توصيفي)  -2و شكل هاي چند ضلعي) مانند مزارع و ...(( 

ا ردر باره عوارضي كه در روي نقشه مي توان يافت مانند ) نوع گياه، واريته گياهي، نقشه خاك و ...((  زماني كه اطالعات مكاني و توصيفي 

لف را با هم ارتباط دهد و بعد از تجزيه و تحليل كردن يك داراي اين قابليت است كه فايل هاي مخت GISبه كامپيوتر مي دهيم برنامه 

 اطالع كلي بدهد.

 GIS 5[اطالعات -3نرم افزارها    -2سخت افزارها    -1از سه جزء به وجود آمده است[ 

 

 سنجش از دور 

وصيت از يك جسم بدون سنجش از دور، بر سنجيدن اشياء از يك فاصله، يعني تشخيص و اندازه گيري خص ]7[بر اساس تعريف هارپر

 اينكه در تماس بالفعل با آن جسم باشيم را مي گويند.

سنجش از دور به عنوان تكنولوژي منبع اطالعات وسيستم هاي اطالعات جغرافيائي به عنوان تكنولوژي تجزيه اطالعات بيان شده  

اطالعات جغرافيائي تشكيل مي دهد. بنابر اين اطالعات است. به عبارت ديگر ماهواره منبع اطالعات خارجي را براي ورود به سيستم هاي 

ورودي در سيستم هاي اطالعات جغرافيائي مي تواند داده هاي خروجي سنجش از دور باشد. معني داده و اطالعات در سيستم  جغرافيائي 

اطالعات تلقي شده و نماينده يك پديده تا حدودي متفاوت با سيستم ماهواره است. براي يك سيستم جغرافيائي، داده ها به عنوان يك نوع 

 واقعي هستند؛ مثل اطالعات راهها، آبراهه ها، آبشخورها و ... كه هر كدام نماينده نقاط، خطوط و پلي گونهائي در سيستم هستند، در حالي
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بوط به جسم خاصي در روي زمين كه داده هاي ماهواره اي داراي طبيعت متفاوتي بوده و ميزان بازتاب ها را بيان مي كنند كه لزوماً مر

نخواهد بود. سنجش از دور اطالعاتي را با بكارگيري روش هاي اصالح، استخراج و اقتباس توليد مي كند، واضح است كه اطالعاتي كه 

ديدگاههاي  اهداف و خصوصيات جغرافيائي را بيان مي كند مراحل و فرايندهائي را طي كرده و آنچه ما مي بينيم توليد نهائي است. لذا بسته به

( مي تواند داده ورودي به سيستم اطالعات جغرافيائي  Image Priocessingمشخص و توليدات نهائي تجزيه داده هاي ماهواره اي )

  ].1[باشد

سنجش از دور ارتباط تنگاتنگي با سيستم اطالعات جغرافيائي دارد به درستي چنين ادعايي شده است كه نه سنجش از دور و نه 

 ].3[سيستم اطالعات جغرافيايي هيچ كدام بدون ارتباط اصولي با يكديگر نمي توانند كامالً به اهداف برسند

  ] 0و 7[( در كشاورزيLandsat( و لندست )Spotنمونه هائي از كاربردهاي سنجش از دور توسط ماهواره هاي اسپات )

ر اتريش از اين طريق دقيقاً براي دولت و تصيم گيران مشخص د تخمين سطح زيركشت محصوالت مختلف و ميزان عملكرد آنها -1

مي كند بايد به كشاورز در كدام منطقه سوبسيد بدهند كه بر فرض به جاي گندم، سيب زميني بكارد. اين پديده را تصاوير ماهواره اي 

مورد كشت قرار گيرد. شايد كشاورز مشخص كرده كه در چه بخشي چه نوع محصولي و در چه منطقه و بخش ديگر چه نوع محصول ديگر 

گندم كار عالقه اي به كاشت سيب زميني ندارد و گندم مي كارد در صورتي كه گندم هم در كشورشان با مازاد توليد مواجه شده است 

ور صورت از د بنابراين دولت به كشاورز سوبسيد مي دهد كه به جاي گندم محصول ديگر بكارد و اين كار با تحقيقاتي كه از طريق سنجش

تعيين مناطقي  -3شرايط وضعيت محصول را در فصل رشد نشان مي دهد.   -2گرفته با برنامه ريزي دقيق و حساب شده هدايت مي شود.    

تخمين ميزان نابودي جنگل ها  - 4از مزرعه كه داراي مشكالتي ) مانند ورس، خسارات آفات، بيماريهاي گياهي و علف هاي هرز( هست. 

تعيين آب و هواي  -9ارزيابي كم آبياري و بررسي مدلي براي پاسخ گياهان به كمبود آب    -5ر آتش سوزي، قطع درختان و آفات  در اث

 ارزيابي و مديريت مناطق خشك و بياباني و... -0يك   ژتعيين برخي از شاخص هاي فيزيولو   -7مناطق مختلف  

 

 (Site-Specific farmingکشاورزي در جایگاههاي ویژه )
( كه امروزه به طور فزاينده اي مورد بحث مجامع علمي ومورد توجه سرشناس ترين SSFواژه كشاورزي در جابگاههاي ويژه )

پژوهشگران و دانشمندان علوم و مهندسي كشاورزي و همچنين كشاورزان پيشرودر كشورهايپيشرفته جهان قرارگرفته است، مديريت جديد 

وليد محصوالت زراعي مي باشدكه با به كارگيري سيستم هاي ناوبري ماهواره اي،سخت افزارها و نرم افزارهارايانه از تخصيص نهاده ها در ت

اي، مديريت نهادههاي توليد بر اساس ويژگيها، نيازها وپتانسيل مكاني نقاط مختلف مزرعه با هدف كاهش ضايعات، افزايش درآمد و حفظ 

  ].11[محيط زيست اجرا مي گردد 

داع و توسعه فن آوري و ابزار تشخيص، سنجش و پردازش تغييرات مكاني  خصوصيات كمي و كيفي خاك و محصول به كمك اب

نظير سيستم آمريكائي مكان يابي جهاني  Global Navigation Satellite Systems( GNSSسيستم هاي ماهواره اي ناوبري جهاني )

(GPS )Global Positioning System روسي ماهواره اي ناوبري جهاني )، سيستم(GLONASS ماهواره فرانسوي ،Spot   و يا

را فراهم نموده است كه به كشاورز اجازه مي دهد  SSFمجموعه اي توانمند از ابزار و روش هاي جديدي به نام   Landsatماهواره آمريكائي

ا متناسب با استعداد و نياز مختلف بهينه سازد. با مكانيزه شدن تا تغييرات درون مزرعه اي را سنجش و تحليل نموده و تخصيص نهاده ها ر

كشاورزي، كشاورزان ديدگاه مديريت واحدهاي كوچك را به كنار گذاشتند تا از ظرفيت و سرعت بيشتر تراكتورها و ماشين هاي كشاورزي 

بردو سطوح وسيع تري را در روز مورد كشت قرار  بهره جويند. با مديريت يكسان سطوح وسيع، كشاورز زمان كمتري را در مزرعه به سر مي

 مي دهد.

در مديريت كشاورزي مكانيزه تخصيص نهاده ها با چشم پوشي از تغييرات ذاتي خواص و پتانسيل مكاني خاك، به صورت يكنواخت  

احتمال به كار گيري نهاده هاي  و بر اساس ميانگيني از ويژگي هاي سراسر مزرعه انجام مي گيرد. بديهي است با اتخاذ اين روش همواره

 3[توليد نظير بذر، كود و علف كش و غيره به ميزان بيش از حد و يا كمتر از حد مورد نياز نقاط مختلف يك مزرعه وجود خواهد داشت

 ].11و

 

 ]01و  8[( Global Positioning Systemsسيستم هاي مکان یابی جهانی )

يابي و نقشه برداري، استفاده از فن آوري ماهواره اي براي تعيين موقعيت مكانها روي زمين  پيشرفته ترين فن آوري در زمينه موقعيت

در  GPSماهواره  24به صورت عملياتي در امور نظامي و غيرنظامي مورد استفاده قرار مي گرفت. هم اكنون  1664مي باشد كه از سال 

ر طول شبانه روز اطالعات مورد نياز براي موقعيت يابي مكان ها روي زمين را مدارات بيست هزار و دويست كيلومتر زمين قرار دارند كه د
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نيز با دريافت اين  اطالعات و انجام پردازش روي آن مختصات جغرافيائي و ارتفاع نقاط  GPSمخابره مي كنند.دستگاههاي گيرنده زميني 

ها  و عمليات زميني از قبيل نقشه برداري، كشاورزي، محيط زيست در كليه امور مربوط به مطالعات و بررسي  GPSرا تعيين مي كنند. از 

است هزينه نقشه برداري و تعيين موقعيت مكان ها و همچنين ثبت  GISكه قابل ارتباط با  GPSو غيره استفاده مي شود. با استفاده از 

وزمان كسب داده ها نيز به شدت كاهش مي يابد. با رقومي داده ها ي توصيفي مربوط به اين مكان ها  به ميزان قابل توجهي كاهش يافته 

 Postكمتر از يك ثانيه موقعيت و مكان دقيق يك نقطه روي زمين با دقت كمتر از يك متر و با استفاده از نرم افزار  GPSاستفاده از 

Processing  ي هرز را كنترل كنيم و علف هاي هرزي با دقت ده سانتي متر قابل تعيين است. مثالً مي توانيم با راندمان باالتري علف ها

 را كه در يك قسمت مزرعه هجوم آورده اند همان قسمت را سمپاشي كنيم.

 

 ]00و  7[( SSFدرکشاورزي در جایگاههاي ویژه ) GPS/GISاجزاي
مي باشد مانند نقشه عملكرد گياهان زراعي، اهداف عملكرد، نقشه  GISاولين جزء كشاورزي درجايگاههاي ويژه دادههاي اليه اي 

هائي از زمين، ميزان آب خاك، آزمايش عناصر خاك، ميزان علف هاي هرز و كنترل علف هاي هرز و نقشه هاي برداشت عملكرد كه اين 

 RS)يا توسط سيستم هاي سنجش از دور ) نقشه ها توسط مهندسين، مشاوران كشاورزي و يا كشاورزان كه در مزرعه مشاهده مي كنند و

( به راحتي به دست مي آيد. داده هاي به دست آمده از اولين جزء براي دومين جزء كه شامل مدل GPSيا سيستم هاي مكان يابي جهاني )

عضي از فاكتورهاي مزرعه ها ) مانند مديريت آب و خاك، كنترل علف هاي هرز، آفات و...(هستند به كار مي رودكه به وسيله اين مدل ها ب

(  كه اين سيستم ها داراي Decision Support Systemsرا مي توان پيشگوئي كنيم. سومين جزء      سيستم هاي پشتيباني دقيق ) 

راين بقدرت و حافظه كامپيوترها يي است كه اطالعات كاملي شامل نقشه هاي مديريتي مزارع در اختيار مهندسين كشاورزي قرار مي دهد، بنا

اولين خروجي در سيستم هاي پشتيباني دقيق نقشه هاي مديريتي مزارع  شامل نمونه برداري از خاك، خاك ورزي، كاشتن، كوددهي، 

( اين مي باشد كه SSFكنترل علف هاي هرز و برداشت گياهان است. يك مشكل عمده براي استفاده از كشاورزي در جايگاههاي ويژه )

يستم هاي پشتيباني دقيق و سيستم هاي اطالعات جغرافيائي را بايد با هم تركيب شوند و اعدادي به دست مي سيستم هاي اطالعاتي، س

 آيد كه اين اعداد بر روي آنها مديريت صحيح انجام شود تا بتوانيم توصيه هاي صحيح در اختيارتوليدكنندگان قرار دهيم.

 

  ]4و  7[در کشاورزي   GISکاربردهاي 
 -5تهيه شيب زمين   -4حاصل خيزي بالقوه اراضي   -3تعيين سطح زيركشت محصوالت   -2مدل سازي محصوالت كشاورزي   -1

تعيين عمق مناسب  -6برآورد و مديريت سيالب   -0ي در كشاورزي  ژانتقال تكنولو -7برنامه ريزي استفاده از زمين   -9نتيك  ژمهندسي 

آبياري و پتانسيل منابع آبي   -12دادن تيمار كودي به گياهان   -11مديريت منابع آب هاي زيرزميني    -11كاشت براي گياهان زراعي  

اداره معماري  -15بايگاني نقشه هاي توپوگرافي   -14برنامه ريزي جنگل ها، محاسبه حجم درجتان و ميزان چوب قابل برداشت    -13

اداره كل منابع طبيعي  -17اي )حفاظت از منابع، اطالعات بارش و تحليل كشاورزي(    برنامه ريزي منطقه -19فضاي سبز )تصميم گيري(  

)نقشه كشي موضوعي، اثرات خاك، اثرات معدن، ارزيابي محصوالت كشاورزي، عوارض طبيعي، برنامه ريزي زيست محيطي، كاربري زمين و 

 برنامه ريزي ذخيره سازي آب(  

 

 GISيت آميز سازماندهی افراد براي اجراي موفق
بيان مي كند بااحتمال اينكه ميليونها دالر براي يك سيستم اطالعات جغرافيائي چند منظوره هزينه خواهد شد  ]0[هاكسهولد 

مهمترين منبع براي حصول اطمينان از استفاده بهينه ازبودجه، افرادي هستند كه در اجرا و عمليات سيستم مسوليتي دارند. مشكالت مرتبط 

فزار، نرم افزار و پايگاه اطالعاتي را مي توان شناسائي و حل نمود. لكن كاركناني كه از مهارت فني و ارتباطات محرومند و انگيزه و با سخت ا

تعهد و خالقيت و اشتياق براي فراگيري و قبول مفاهيم جديد ندارند شكست سيستم را حتمي خواهند نمود. چرا كه صرف هر مقدار پول و 

نقش كلي ايفاء كنند. با توجه به اينكه نمي  11بر اين كمبودها فايده نخواهد داشت. براي اجراي موفق سيستم افراد بايد  وقت براي غلبه

مجري سيستم   -3تحليل گر   -2 مدير  -1ازيك نقش را بازي كند  نفر براي ايفاي اين نقش ها استخدام نمود يك نفر بايد بيش 11توان 

 كاربران نهائي -11رقومي كننده  -6نقشه كش  -0نقشه بردار  -7 مجري پايگاه اطالعاتي -9  زش گرپردا -5برنامه ريز    -4
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 نتایج 
در جامعه كشاورزي از قبيل كشاورزان، مديران مزرعه، دانشمندان كشاورزي، سياستمداران و همه كساني كه از اين جامعه سود مي 

به راحتي كار خود را انجام دهد از آنجايي كه از طراحي تا       راه اندازي و استفاده  GISكه سيستم برند بايد مزارع را باز و گسترده تر كنند

(( و همچنين هزينه دالري نرم افزار و 1691( و هنگ هنگ )1691ساليان متمادي طول مي كشد) كانادا )از دهه   GISكامل سيستم 

نيروي متخصص، جمع آوري اطالعات و غيره را تشكيل مي دهد به نظر مي  درصد كل هزينه هاي تربيت 11-15فقط  GISسخت افزار 

رسد چنانچه همكاري مابين ارگان ها و سازمانهاي دست اندركار اعم از دولتي و خصوصي و جود نداشته باشد بعيد به نظر مي رسد كه در 

ه باشيم بنا به اظهار نظر رئيس سنجش از دور ايران فعاليت فعال و چند منظور  GIS ايران نيز به زودي ما بتوانيم شاهد فعاليت يك سيستم

هاي زيادي در كشور در حال انجام است اما هر كدام با مديريت ها و صالحيت هاي مختلفي است كه در نتيجه اينها به نتايج مطلوب و 

 RSو GISها و وزارتخانه هاي دست اندركار مثبتي نرسيده اند. لذا پيشنهاد مي نمائيم كه كميته اي متشكل از نمايندگان كليه سازمان

 تشكيل گردد تا فعاليت ها را هماهنگ و استاندارد نمايد.
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