اصول و مفاهيم سيستم اطالعات مکانی)2( GIS

کاربردهایGIS

GISقدرتي دارد كه ميتواند به عنوان يك جزء تكميلي در اختيار سرويسهاي مختلف دولتي و خصوصي قرار گيرد.
رشتههاي مهندسي كه در آنان از سيستمهاي اطالعات جغرافيايي استفاده شده در جدول زير ليست شده است :
 -1کاربرد  GISدر کشاورزی و برنامه ریزی برای کاربری اراضی
براي استفاده از  GISدر كشاورزي از دادههاي بسيار متنوعي نظير گزارشهاي زميني ،گزارشهاي آماري ساالنه ،اطالعاتي
در زمينه توليد سالهاي قبل ،اطالعات ماهوارههاي هواشناسي و اطالعات و تصاوير ماهوارهاي مانند  Landsatو Spot

مي توان استفاده نمود .با استفاده از اين اطالعات در يك سيستم ، GISتجزيه و تحليلهاي بسياري نظير تعيين مقدار
افزايش يا كاهش توليد در مقايسه با سالهاي قبل يا آناليزهاي پيچيدهتري مانند استفاده از كامپيوتر در شبيهسازي رشد
يك نوع محصول با استفاده از دادههاي هواشناسي و دادههاي مربوط به نوع خاك و چگونگي بهرهگيري از آن براي توليد
محصوالت كشاورزي ،ميتوان انجام داد .بيشتر اين اطالعات ميتوانند با استفاده از مشاهدات ماهوارهاي به دست آيند.
بسياري از سازمانهاي مربوط به كشاورزي و كاربري اراضي  ،Landuseهم اكنون از تكنيكهاي  GISبهره ميگيرند و
دادههاي مربوط به كاربري اراضي و هواشناسي حاصل از ماهوارهها و اندازهگيريهاي زميني و اطالعات مربوط به محصول
سالهاي قبل همه با هم براي پيشبيني ميزان يك يا چند نوع محصول در يك منطقه تجزيه و تحليل ميشوند.

 -2کاربرد  GISدر زمين شناسی
تمام دادههاي زمينشناسي براي اينكه بتوانند مفيد واقع شوند ،بايد با توجه به موقعيت جغرافياييشان تجزيه و تحليل
شوند .يك سيستم  GISبا فراهم كردن امكانات نمايش و تجزيه و تحليل دادههاي مختلف با يكديگر و به طور همزمان،
يك زمينشناس را قادر به انجام كار با دادههاي گوناگون به طور بسيار سريعتر ،دقيقتر و به طرقي كه با روشهاي آنالوگي
و سنتي غيرعملي بوده ،مينمايد.
بسياري از ذخيرههاي مواد معدني بر روي سطح زمين يافت نميشوند ،بلكه در اليههاي زيرين قرار دارند ،ولي با علم به
اينكه اليههاي رويين آن چگونه خواهند بود و با بهرهگيري از تكنيكهاي  GISبه راحتي ميتوان به وجود آنها پي برد.
 _3کاربردهای شهری GIS

ال اطالعات
اكثر اطالعات مورد نياز شهرداريها ،اطالعاتي هستند كه مربوط به موقعيتهاي جغرافيايي خاص ميشوند .مث ً
در مورد طبقه بندي ،امالك ،راهها ،مدارس و پاركها همه داراي موقعيت و مختصات جغرافيايي هستند .تا به حال روند
بكارگيري  GISتوسط شهرداريها بسيار كُند بوده كه از داليل اين امر هزينههاي زياد مربوط به ايجاد پايگاه دادهها
)(Data baseبراي  GISدر ابتداي كار ميباشد .از ديگر داليل مهم ،هزينههاي زياد براي تغيير سازماندهي در
شهرداريها به منظور بكارگيري مفيد  GISميباشد.
كاربردهاي شهري  GISعبارتند از جمعآوري ،به روز در آوردن) ، (Updatingپردازش و توزيع دادههاي مربوط به
زمينهاي شهري به طور سيستماتيك ،ايجاد زمينه مناسب جهت تصميمگيريهاي اقتصادي ،قانوني برنامهريزيهاي
مختلف  . GISهايي كه به طور ويژه به اين كاربردهاي شهري و كاداستري اختصاص يافتهاندLIS ،يا  LRISناميده
ميشوند .براي مثال  GISهايي كه در شهرهاي مختلف آمريكا مثل مينياپوليس ،لوسآنجلس ،هوستون و سنديگو به
وجود آمدهاند ،در زمينههاي مختلفي مانند مديريت امالك و داراييها ،صدور پروانه و جواز ساختمانسازي ،برنامهريزيهاي
محلي ،آناليز حمل و نقل ،تعيين بهترين مسير براي وسايل نقليهاي مثل آمبوالنس ،طراحيهاي مهندسي مثل سيستمهاي
آب و فاضالب و شبكة كابلهاي مختلف و برنامهريزي براي كاربري اراضي ،استفاده شدهاند .در شكل زير چگونگي طراحي
مفهومي پايگاه دادة مربوط به يك  GISشهري ارائه شده است.

تعاریف اوليه
عارضه :
المانهاي نقشه وقتي بر وقوع يك شي يا واقعه بر روي زمين داللت مي كنند ،عارضه ناميده مي شوند .
قلم توصيفی:
مجموعه مشخصات يك عارضه كه در جداول بانك اطالعاتي نگهداري مي شوند را قلم توصيفي مي گويند .
الیه :

يك فايل داده اي كه معموال به يك موضوع خاص مربوط مي باشد  .براي مثال ،داده پوشش گياهي در يك اليه نگه داشته
مي شود .
توپولوژی:
به يك سري از قوانين بكار برده شده در اليه هاي اطالعات مكاني است كه روابط فضايي الزم بين عوارض را تعريف مي
كند .
متادیتا:
عبارتست از اطالعاتي كه محتوا ،كيفيت ،وضعيت (چگونگي) و ديگر خصوصيات يك داده را نشان ميدهد .
داده هاي مكاني متاديتا مي تواند شامل مستند سازي موارد زير باشد:
•موضوع اصلي
•چگونگي ،زمان و مكان توليد اطالعات و توليدكننده آن
•ميزان دقت اطالعات
•در دسترس بودن و توزيع اطالعات
•استاندارد بودن يا نبودن داده ها به طور كلي متاديتا عبارتست از خصوصيات و مستندات داده ها كه خصوصيات آن
(مانند مبدأ مختصات،سيستم تصوير و  )...از منب ع اطالعات استخراج شده و مستندات (مانند كلمات كليدي توصيف
اطالعات و  )...توسط يك فرد وارد مي شود .
مدلDEM :

عبارتست از مقادير پيوسته ارتفاعي بر روي يك سطح توپوگرافي بر مبناي مقدار  zهر نقطه.
در اين فصل درخصوص بخش مهمي از سيستمهاي اطالعات جغرافيايي كه عامل برتري اين سيستمها بر بانكهاي اطالعاتي
ميباشد ،يعني اطالعات مكاني ،مطالبي ارائه ميگردد.
انواع مدلهاي مكاني
دادههاي مكاني به دادههايي كه مختصات زميني عوارض را در بر ميگيرند و موقعيت مكاني پديدهها را نشان ميدهند،
اطالق مي شود .اين دادهها در دو مدل رستري و برداري قابل نمايش و استفاده هستند.

الف -مدل رستری (سلولی)
رستر شامل مجموعهاي از نقاط يا سلولهايي است كه عوارض زمين را در يك شبكه منظم ميپوشاند و به كمك شمارههاي
رديف و ستون آنها ،آدرسدهي ميشود .كوچكترين عنصر تشكيل دهنده رستر ،پيكسل يا سلول ناميده ميشود كه ارزش
هريك از آنها ،نمايانگر اطالعات طيفي يا توصيفي عارضه زميني است .در شكل زير مدل رستري به صورت شماتيك نشان

داده شده است.

رستر ممكن است در اشكال متفاوت براي كاربردهاي مختلف تهيه شود كه نوع متعارف آن شبكه منظم از سلولهاي
مربعي ميباشد .بايد يادآوري كرد ،امروز اشكال ديگري مانند مستطيل ،مثلث و شش ضلعي در تهيه رستر استفاده ميشود.
استفاده از مدل سلولي داراي مزاياي ميباشد كه عبارتند از:
ساختار داده سادهاي دارد.عمليات همپوشي ) (Overlayبه آساني و مؤثر اجرا ميشوند.فرمت رستري كمابيش براي كار با تصاوير رقومي و بهبود آنها مورد نياز ميباشند.ليكن معايب استفاده از اين مدل عبارتند از:
-ساختار داده رستري داراي فشردگي كمتري است .اغلب تكنيكهاي فشردهسازي داده براي غلبه بر اين مسأله به كار

گرفته ميشوند.

نمايش ارتباطهاي توپولوژي در اين مدل مشكل است.گرافيكهاي خروجي از لحاظ شكل ظاهري زيبايي مدل برداري را ندارند .زيرا در مرزهاي شكل بلوكي (يا پلهاي) به جايخطوط صاف كه در نقشههاي دستي ديده ميشود وجود دارد .اين مسأله را ميتوان با كمك گرفتن از تعداد بسيار زيادي
از سلولها حل نمود ولي در عوض حجم فايل ممكن است زياد گردد.
ب -مدل برداری(وکتوری)
در مدل برداري از سه واحد هندسي نقطه ،خط و پليگون (چندضلعي) استفاده ميشود .تعداد اين واحدها كم ولي تنوع
آنها از مدل رستري بيشتر است( .در مدل رستري تنها يك واحد همگن كه همان پيكسل است ،وجود دارد) موقعيت اين
واحدهاي همگن با استفاده از دامنه تقريباً پيوسته مختصات تعريف ميگردد .يعني مكان عوارض بر روي سطح زمين
نسبت به موقعيت بر روي نقشه با استفاده از سيستم مختصات ( xyكارتزين) بيان ميشود .به بيان ديگر نقطه به صورت
يك زوج مختصات ، xyخط به صورت يك سري زوج مختصات ) (xy1,xy2...xynو سطح به صورت حلقه بستهاي از
زوج مختصات ) (xy1,xy2...xyn...xy1ارائه ميگردند .در مدل برداري قابليت انعطاف بيشتر همراه با دقت بيشتر در
مختصات وجود دارد.
در مدل برداري نقطه ،خط و پليگون به صورت زير تعريف ميشوند:
نقطه :نقاط براي نمايش موضوعات بسيار كوچك كه قابل نمايش با چندضلعي نيستند به كار ميروند .توضيح اينكهانتخاب يك نقطه براي نمايش يك موضوع امري نسبي ميباشد و بستگي به كاربرد نقشه دارد .
-خط :خطوط براي موضوعاتي كه داراي طول بوده ولي عرض آنها كوچك ميباشد انتخاب ميگردند ،مثالً نمايش

رودخانهها در يك حوضه آبريز و يا خيابانها در يك شهر.

پليگون :از چند ضلعي براي نمايش سطوح بسته استفاده ميشود كه به عنوان مثال نمايش سطح كشورها در نقشه جهانبه حالت پليگون ميباشد .باز تذكر داده ميشود كه انتخاب پليگون بستگي به كاربرد نقش دارد.
اين مدل مشتمل بر دو مدل اسپاگتي و توپولوژي است كه براي نمايش عوارض از مزيتهاي زيادي برخوردار است .در
مدل اسپاگتي نقاط به صورت مختصات زوجي ،خطوط به شكل زنجيرهاي از مختصات زوجي و سطوح نيز در قالب خطوطي
كه سطوح بسته را تشكيل ميدهند نشان داده ميشود .
عوارضي كه از طريق ميز رقومي ساز وارد سيستم ميشود در اشكال اسپاگتي ذخيره ميشوند .اين عوارض به عنوان عناصر
گرافيكي مورد استفاده قرار ميگيرند و داراي انعطافپذيري مناسبي براي مقياسدهي ،تبديل به سيستمهاي تصويري
مختلف ،نمايش روي صفحه نمايشگر و اخذ خروجي ميباشند.
نرمافزار متعارف مدل اسپاگتي  Auto Cadاست كه امروزه در زمينههاي مختلف طراحي و نقشهكشي كاربرد پيدا كرده
است .در مدل مزبور ،ترسيم مرز بين دو سطح همسايه تكرار ميشود كه اين امر سبب افزايش هزينه ذخيرهسازي داده ها
و عدم انطباق دقيق مرزها و كاهش دقت ميشود .در شكل زير يك مدل اسپاگتي نشان داده شده است.
شكل فوق نقشه دو پوليگون مجاور كه داراي ساختار اسپاگتي است .همچنان كه مالحظه ميشود دو پوليگون به صورت
جداگانه ترسيم شده و به همديگر مرتبط نيستند.
اما آنچه از مفهوم سيستمهاي برداري  GISاستنباط ميشود مفهوم توپولوژيكي آن است كه در آن از توپولوژي براي بيان
روابط فضايي بين پديدههاي زميني استفاده ميشود .براي انجام عمليات تحليلي  GISمانند همپوشاني اليهها و مدلسازي،

دادهها بايد در ساختار توپولوژيكي ذخيره شوند.

وجه تمايز مدل توپولوژيكي از اسپاگتي را بايد در ساختارسازي دادهها مطابق با عامل توپولوژيكي دانست كه طي آن
ساختار توپولوژيكي بر روي فايل اسپاگتي افزوده ميشود .در اين مدل مرزهاي پوليگونها بصورت يكسري از طاقها و
گرهها شكسته و رابطه فضايي بين آنها بطور صريح در جداول توصفيات تعريف ميشوند .پس از ساخت توپولوژي،
پوليگونهاي چپ و راست كه توسط يك طاق از همديگر جدا ميشود ،تعريف ميگردند.
مزاياي استفاده از مدل برداري عبارتند از:
ساختار داده آن از مدل رستري جمع و جورتر است.توپولوژي را به صورت كدگذاري در خود دارد و در نتيجه عملياتي را كه نياز به اطالعات توپولوژي دارند مانند آناليزشبكه مؤثرتر اجرا ميكند.
مدل برداري براي پشتيباني گرافيكهايي كه به نقشههاي دستي نزديك هستند ،مناسبتر ميباشد.البته استفاده از مدل برداري براي نمايش عوارض داراي معايبي ميباشد كه عبارتند از:
ساختار داده مدل برداري از مدل رستري به مراتب پيچيدهتر است.اجراي عمليات همپوشي ) (Overlayمشكل ميباشد.اغلب اطالعات موجود در اين مدل نميباشند (داراي مدل رستري ميباشند )و ميبايست جهت تبديل آنها به مدلبرداري اقدامات خاصي كه مستلزم صرف زمان و هزينه ميباشد ،ميطلبد.

منابع تامين اطالعات مکانیGIS

اگر اطالعات جغرافيايي را يكي از ركنهاي سيستم  GISبدانيم ،بايد منابع تامين اطالعات مزبور را بشناسيم .براي اين
منظور در اين فصل ،منابع اطالعات جغرافيايي معرفي ميشود .منابع مهم اطالعات جغرافيايي عبارتنداز نقشه ،عكسهوايي،
تصاوير ماهوارهاي و سيستم تعيين موقعيت جهاني.
منابع تامين اطالعات مکانی GIS

1نقشهيكي از انواع منابع مهم دادههاي مكاني در سيستم  GISنقشههاي مختلف موجود هستند .
نقشه ،تصوير قائم عوارض سطح زمين است بر روي صفحهاي افقي كه پديدههاي سطح زمين به طور يكسان در آن كوچك
شده باشد .به عبارت ديگر ،نقشه وسيله اي است كه عوارض مرئي و نامرئي سطح زمين را با دقت هندسي در يك مقياس
كوچكتر نسبت به سطح زمين ،نمايش ميدهد.
مقصود از عوارض مرئي ،پستي و بلنديها ،شهرها ،جادهها و نظاير آنهاست و هدف از عوارض نامرئي آن قسمت از اطالعات
است كه به طور عيني بر روي زمين نميتوان مشاهده نمود ،نظير منحني ميزان و اسامي مناطق .يكي از خصوصيات نقشه
استفاده از عالئم و نشانههايي است كه هر يك معرف عارضه مخصوصي ميباشد كه به آن سمبل گفته ميشود.
-1انواع نقشهنقشهها بر اساس عوامل متعددي شامل اهداف تهيه ،نوع ،مقياس ،دقت ،محتوا و نحوه تهيه طبقه بندي ميشوند كه به
طور اجمالي معرفي ميشوند.

انواع نقشه بر اساس اهداف تهيه
نقشه را براي رسيدن به اهداف بسياري تهيه ميكنند و عموم ًا به دو دسته عمومي و خاص تقسيم ميشود .كليه عوارض
نقشههاي عمومي از اهميت يكسان برخوردارند .بنابراين در ترسيم و نمايش عوارض ،اولويتي براي هيچ يك از آنها در نظر
گرفته نميشود .برخي از عوارض نسبت به سايرين اهميت بيشتري پيدا ميكنند و براي تامين اهداف مورد نظر به صورت
برجسته نمايش داده ميشوند.
انواع نقشه از نظر مقياس
•پالن ها كه داراي مقياس بزرگتر از  1:1000هستند.
•نقشه هاي بزرگ مقياس كه مقياس آنها در دامنه  1:1000تا  1:25000قرار ميگيرد.
•نقشههاي متوسط مقياس كه مقياس آنها بين  1:25000تا  1:100،000متفاوت است.

•نقشههاي خيلي كوچك مقياس يا جغرافيايي كه مقياس آنها از  1:500،000كوچكتر است.
نقشه بر مبنای دقت
•نقشههاي دقيق :ازطريق عمليات نقشه برداري بسيار دقيق تهيه ميشوند و ميزان خطاي آنها از حد مجاز كمتر است.
•نقشههاي نيمه دقيق :براي تهيه آنها عمليات نقشه برداري با دقت كمتر انجام ميپذيرد.
انواع نقشه بر حسب محتوا
•نقشههاي توپوگرافي :عوارض سطح زمين را متناسب با مقياس تعيين شده نمايش ميدهند.
•نقشههاي جغرافيايي  :براي تهيه آنها ،اطالعات موضوعات جغرافيايي را مانند جغرافياي انساني ،اقتصادي و جمعيت بر
روي نقشههاي توپوگرافي اضافه ميكنند تا نقشههاي جغرافيايي تهيه شود.
انواع نقشه بر اساس نحوه تهيه
•نقشههاي پايه :با عمليات نقشه برداري زميني ،هوايي يا هيدروگرافي تهيه ميشوند.
•نقشههاي مشتقه :با كاهش بخشي از اطالعات جغرافيايي و تبديل مقياس نقشه هاي پايه به نقشههايي بامقياس كوچكتر
تهيه مي شوند.
•نقشههاي تاليفي :اغلب براي تهيه نقشههاي مختلف كوچك مقياس و تهيه نقشه هاي موضوعي ،اطالعات موضوعي
خاص بر روي نقشههاي موجود افزوده مي شود و نقشههاي تاليفي تهيه ميگردد.
1-2مقياسعوارض موجود در سطح زمين را نميتوان با اندازه حقيقيشان ،در روي صفحه كاغذ نشان داد ،بنابراين بايد ابعاد واقعي
عوارض را به نسبت ثابت و معين كوچك كرد .از آنجائي كه نقشه هميشه كوچكتر از خود منطقه است در نتيجه الزم است
كه نسبت كوچك شدن زمين در روي نقشه به صورتي بيان شود تا بتوان اندازه هاي حقيقي عوارض روي زمين را به كمك
نقشه محاسبه كرد .اين نسبت را در كارتوگرافي مقياس مينامند و اولين مفهومي است كه استفاده كنندگان از نقشه بايد
آن را به درستي درك كرده و از آن آگاهي داشته باشند.
مقياس نقشه رابطة بين ابعاد يك نقشه و اندازههاي آن در جغرافياي واقعي زمين ميباشد كه غالباً با نسبت يك فاصله در
نقشه و فاصله در زمين ،نظير 1:63،360تعريف ميشود .نسبت مقياس ،1:63،360به اين معني است كه يك واحد در نقشه

نشاندهنده 63360واحد مسافت در زمين ميباشد  .بنابراين در چنين مقياسي يك اينچ نقشه معادل يك مايل در زمين
واقعي است زيرا هر مايل 63360اينچ ميباشد .مقياسهاي معمول نقشهها يا به صورت متر و كيلومتر در سيستم متريك

ميباشد.
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در يك نقشه بزرگ مقياس )(large scaleيك بخش يا قسمتي از زمين بوسيله يك سطح بزرگ ) (large areaدر
نقشه نشانداده ميشود .در نقشههاي بزرگ مقياس معموالً اطالعات بيشتري )(Detailsنسبت به نقشههاي كوچك
مقياس به تصوير كشيده ميشود .زيرا در يك مقياس بزرگ فضاي بزرگتري براي نمايش دادهها وجود دارد .نقشههاي
بزرگ مقياس ميتوانند براي نمايش پالن سايتها ،سطوح محلي ،مناطق مجاور ،شهرها و روستاها بكار روند .مقياس
 1:2500نمونهاي از مقياس بزرگ نقشهها ميباشد .
در يك نقشه كوچك مقياس ) (Small mapيك بخش از زمين با يك سطح كوچك )(Small areaدر نقشه نشان
داده ميشود .در اينگونه مقياسها معموالً اطالعات كمتري در نقشه نسبت به نقشههاي بزرگ مقياس وجود دارد ولي در
عوض قسمت بزرگتري از زمين را ميتوان به تصوير كشيد.
نقشههاي منطقهاي ،كشوري ،قارهاي و جهاني نمونهاي از نقشههاي كوچك مقياس هستند .مقياس  1:1000،000نمونهاي
از اينگونه مقياسها ميباشد .
روشهای مختلفی جهت بيان مقياس یك نقشه وجود دارد که ذیالً ارائه میگردد.
الف -مقياس عددی و کسری
مقياس كسري نوع ساده نمايش مقياس است كه معموالً به دو صورت  1:10000000يا  1/10000000بيان مي شود .در
مقياس كسري ،عموماً صورت كسر واحد و مخرج عددي است كه ابعاد طبيعي زمين به آن اندازه بر روي نقشه كوچك
شده است .مثال فوق به اين معني است كه  1سانتي متر روي نقشه برابر با  1000000سانتي متر (يك كيلومتر) بر روي
ال ميلي متر يا سانتي متر باشد.
زمين است .الزم به تذكر است كه صورت و مخرج اين كسر بايد از يك واحد ،مث ً

بديهي است كه هر قدر مخرج كمتر باشد مقياس نقشه بزرگتر خواهد بود و به عكس .بنابراين مقياس  1/20000بزرگتر از

 1/50000است .

ب -مقياس لفظی یا بيانی
در اين نوع مقياس ،نسبت يك طول روي نقشه به طولي معادل در روي زمين با جمله اي بيان ميشود ،مثالً يك اينچ برابر
با يك مايل .الزم به تذكر است كه اين نوع مقياس قابل تبديل به مقياس كسري هم هست .بيشتر نقشههاي كه در گذشته
در كشور بريتانيا تهيه ميشود ،داراي چنين مقياسي بود.
ج -مقياس ترسيمی یا خطی

مقياس ترسيمي عموم ًا در حاشيه اطالعاتي اغلب نقشهها به صورت خط مدرج نشان داده ميشود .درجات مقياس ترسيمي
نماينده طول معيني بر روي زمين است كه در باالي هر درجه مقياس به صورت عدد قيد ميشود .معموالً در سمت چپ
مقياس ترسيمي يكي از واحدها را به قطعات كوچكتر تقسيم مينمايند كه پاشنه ناميده ميشود .براي رسم مقياس
ترسيمي در سيستم متريك (ده دهي) ،ابتدا خطي به طول  11سانتي متر ترسيم و به درجات سانتي متري تقسيم ميگردد.
سپس پاشنه به ده قسمت مساوي كه هر كدام معادل يك ميليمتر خواهد بود درجه بندي ميشود .در انتهاي سمت راست
خط ،معيار معادل اين اندازه در روي زمين ،با حروف فارسي و يا عالئم اختصاري التين به دو صورت متر) ،(mكيلومتر

)(Kmو  ......نشان داده مي شود .مقياس ترسيمي ،گاه به صورت ي ك خط و گاه به صورت دو و يا چند خط موازي با
شكلها و آرايشهاي گوناگون ترسيم ميشود .معموالً هر كدام از خطوط متوازي بر حسب يكي از سيستمهاي واحد درجه
بندي ميشود .به طور مثال در مورد دو خط موازي ،خط بااليي بر حسب سيستم متريك و خط پائيني برحسب اينچ شماره
گذاري خواهد شد .تجربه نشان داده است كه براي مبتديان استفاده از مقياس ترسيمي در مقايسه با مقياس عددي مشكلتر
است .از ويژگي مقياس ترسيمي اين است كه با تغيير ابعاد كاغذ نقشه و با كوچك شدن نقشه به وسيله دستگاههاي
عكاسي ،مقياس ترسيمي نيز متناسب با ابعاد نقشه تغيير مييابد و نسبت مقياس حفظ خواهد شد.

مقياس خطی یا ترسيمی
د -مقياس مساحتی
نسبت مساحت يك منطقه در روي نقشه به نسبت مساحت همان منطقه در روي زمين به وسيله مقياس مساحتي تعيين
ميشود .در نقشههايي كه داراي سيستم تصوير هم مساحت هستند ،تصوير با انتقال سطح كروي زمين بر روي سطح صاف
نقشه طوري است كه نسبت مساحت قطعات معادل زمين و نقشه تغيير نمييابد .در اين صورت ،نسبت يك واحد از
مساحت هر منطقه نقشه به مساحت منطقه مترادف در روي زمين يكسان خواهد بود.
مقياس مساحتي معمو ًال بصورت  1:1000.000يا به صورت  1به مربع  1000.000نوشته ميشود كه گاهي كلمه مربع هم
حذف شده و به نسبت  1به  1000000اكتفا ميشود.
1-3جزئيات نقشهزمانيكه راجع به جزئيات يك نقشه صحبت مي شود ،در حقيقت به مقدار اطالعات جغرافيايي موجود در نقشه اشاره
ميشود .از طرف ديگر دقت نقشه ،به ميزان كيفيت و درستي اطالعات نقشه اطالق ميشود .در نتيجه در نقشههاي بزرگ
مقياس كه بطور معمول اطالعات بيشتري را نسبت به نقشههاي كوچك مقياس نشان مي دهند ،هيچ قانون استانداردي
براي اينكه چه مقدار مشخصات و اطالعات را دريك نقشه نشان دهند ،وجود ندارد .بعبارتي ،اين يك تصميم كارتوگرافي
بوده و بستگي به منظور نقشه و تعداد سمبلهايي كه ميتواند در فضاي موجود نقشه بكار رود ،دارد .در نقشه كوچك
مقياس فضاي كافي براي نمايش همه جزئيات موجود وجود ندارد ،در نتيجه مشخصاتي همچون نهرها و يا جادهها را با

خطوط منفرد و يا سطوحي نظير شهرها را با سمبلي مثل يك نقطه نمايش ميدهيم كه به اين حالت كليپردازي يا
جنراليسيون گفته ميشود.
زماني كه مشخصات به شكل كلي ) (Generalizedنمايش داده ميشود ،درجة جزئيات نيز براي جلوگيري از ناهنجاري
و بهم ريختن نقشه ،كاهش پيدا ميكند ولي شكل و موقعيت نقشه ثابت ميماند .
بنابراين ،يك نقشة خطوط ساحلي دريا با مقياس كوچك نمي تواند تمامي خطوط مقعر و محدب ساحل دريا را به نمايش
بگذارد ،در حالي كه امكان اين كار در نقشههاي با مقياس بزرگ وجود دارد .نقشههاي با مقياس كوچكتر همچنين
مشخصات را بطور كامل حذف ميكنند .اين نقشهها دادههاي مكاني را نيز معموالً كليپردازي ميكنند .براي مثال ،دادههاي
مربوط به آمريكا با مقياس  1:25،000،000داراي جزئيات كمتري نسبت به نقشههاي با مقياس  1:200،000ميباشند .
دادههاي مكاني را ميتوان بعد از ايجاد آنها ،بصورت كلي (جنرال) درآورد .نرمافزارهاي  GISداراي توابعي بصورت اتوماتيك
براي جنراليزه نمودن دادههاي مكاني ميباشد كه توسط جابجايي مختصات امكانپذير ميباشد .
1-4دقت نقشهدقت يك نقشه بستگي به مقياس آن ندارد؛ بلكه بستگي به دقت دادههاي اوليه بكار رفته براي توليد نقشه ،سطح دقت
وارد كردن اطالعات به نقشه و نيز درجه كيفيت ) (Resolutionچاپ و يا نمايش ) (Displayنقشه دارد .دقت نقشههاي
توليدشده با  GISدر درجة اول بستگي به كيفيت مختصات دادهها در مرجع اطالعات مكاني )(Spatial database
دارد .براي توليد دادههاي مكاني ،نقشههاي موجود را ميتوان يا رقومي و يا اسكن نمود .همچنين ميتوان از عكسهاي
هوايي ،ماهوارهاي و يا گزارشات نقشهبرداري استفاده كرد .در نهايت دقت نقشة نهايي تصويري از دقت اين منابع اوليه
ميباشد .
شايان ذكر است كه هرچه مقياس كوچكتر شود ،هر واحد مسافت در نقشه نمايشدهندة يك مسافت بزرگتر در زمين
مي باشد .بنابراين اگر يكي از موضوعات نمايش داده شده داراي مقياس بسيار ريزي درحد ميليمتر باشد ،ممكن است اين
مسأله باعث عدم دقت در تشخيص مقدار واقعي آن گردد .بايد تذكر داد كه اطمينان از دقت نقشه بستگي به اطمينان از

صحت دادهها دارد ،و نبايد از اطالعاتي كه اطمينان به صحت آنها نيست ،استفاده نمود .

