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افزار   جغرافیایی ArcGISنرم  اطالعات  سیستم  نوعی   ،

(Geographic Information System  است؛ که برای بررسی )

   رود.کار میو تهیه نقشه های جغرافیایی به 

پژوهشمؤسسه کالیفرنیا، سیستم  ی  ردلندز  در  محیطی   های 

اتعریف   داده را   GIS ز دقیقی  از:    ارائه  است  عبارت  که  است 

مجموعهسامانه جغرافیایی،  اطالعات  سخت های  از  افزار،  ای 

منظور    که به  ؛های جغرافیایی و منابع انسانی هستندافزار، داده نرم

 ۀکارگیری، تحلیل و نمایش کلی  روزرسانی، به  کسب، ذخیره، به

در   ،ملی GIS اولین د. شونمیطراحی  ،اطالعات مرجع جغرافیایی

دهه گرفته    1960ی  اواخر  کار  به  کانادا  کشور  در  میالدی 

ی اطالعات جغرافیایی اولین استفاده از سامانههمچنین    ؛استشده

گردد.  برداری کشور برمیدر سازمان نقشه1369در ایران، به سال  

جنگلسازمان سازمان  شهرداری،  آبخیزداری،  های  و  مراتع  ها، 

این سامانه    نیزهای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی  رتخانه وزا

 .دهندرا مورد استفاده قرار می 

ArcGIS،  نام از  نرم  یکی  قدرتمندترین  و  افزارهای  آشناترین 

آمریکاییسامانه کمپانی  است.  موجود  جغرافیایی  اطالعات   ی 

ESRI  ،افزارهایالمللی نرمبین  ۀ تولیدکنند  GISاین    ۀ، تولیدکنند

هزار نفر در بیش از    400بیش از    ،در حال حاضر.  افزار استنرم

. با کنندکشور جهان از محصوالت این کمپانی استفاده می  150

با استفاده از اطالعات جغرافیایی که  و   ArcGIS کمک نرم افزار

 .کردل و نمودار تولید نقشه، جدو  توان، میکاربر در اختیار دارد

 

   ArcGISهای نرم افزار قابلیت 

بههای گستردهدر زمینه ،  افزاراین نرم   از   شود.گرفته می  کار  ای 

برداری، صنعت کشی و نقشه توان به نقشهمی  ،هاجمله این زمینه

منابع    شناسی اشاره کرد.آب و برق، جغرافیا، مهندسی خاك و زمین

داری از دیگر  لطبیعی، کشاورزی، محیط زیست، هواشناسی و جنگ

 .برندبهره می ArcGIS هایی هستند که ازحوزه

 : کردبندیتوان دسته  را به صورت زیر می ArcGIS هایکاربرد

 ها ایجاد و استفاده از نقشه  •

 های جغرافیایی گردآوری داده •

 شدهتجزیه و تحلیل اطالعات نگاشته  •

 گذاری اطالعات جغرافیایی کشف و اشتراك •

 مدیریت اطالعات جغرافیایی در طیف وسیع  •

های جغرافیایی فرآیند مدیریت و تجزیه و تحلیل داده،  افزاراین نرم 

خود   کاربران  برای  می را  همچنینممکن  زبان   سازد؛  از 

پایتوبرنامه  های تصویری مختلفی و فرمت  (Python)ن  نویسی 

   .کندمی  پشتیبانی  …  و   PNG،  JPG،  GIF  چونهم

بر    ،افزاراین نرم ازجمله دادهفرمت داده  70بالغ  های آماری، ای 

ماهوارهCADهای  نقشه  تصاویر  سرویس ،  و  را  ای  مکانی  های 

کاربرپسند و کار با  ،  افزاردهد. محیط گرافیکی این نرممی پوشش  

   .آن بسیار ساده است
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 هایازجمله قابلیت(،  Database)  یهای اطالعاتتولید پایگاه داده

ArcGIS ۀ با استفاده از مجموع  در این نرم افزار،  رود.به شمار می  

ها برای خروجی امکان دریافت انواع    کاملی از صدها ابزار متنوع،

است  کاربر مکانیپردازش همچنین   .فراهم   های 

(GeoProcessingاز جمله )  یابی و مسیریابی  تعیین حریم، مکان

هستند.    به انجام  قابل  قابلیت سهولت  دیگر  ،  ArcGISهایاز 

به  می طبقه توان  دور،  راه  از  سنجش  در  گسترده  بندی کاربرد 

تولید، تحلیل و  تصاویر ماهواره بعدی های سهنمایش مدلای و 

 .اشاره کرد

 ArcGISهای نرم افزار ماژول

نرم ماژولاین  دارد افزار  متنوعی  کههای  این   ،  پرکاربردترین  از 

 :توان به موارد زیر اشاره کردها میماژول

 ArcCatalogماژول  •

های مکانی انجام  جستجو، مدیریت و ویرایش داده  ،در این ماژول

داده  .دگردمی پایگاه  به  اتصال  ایجاد امکان  و  مختلف  های 

 .های جدید از دیگر امکانات این ماژول استالیه

 ArcMapماژول  •

 ArcGIS افزاری اصلی نرم از نظر اکثر کاربران، هسته  ،این ماژول

می مشاهد  .شودمحسوب  امکان  ماژول  این  ویرایش  در  و  ه 

است فراهم  کاربر  برای  توصیفی  و  مکانی    همچنین  .اطالعات 

  نیاز، خروجی مورد   های موردتواند پس از انجام تحلیل کاربر می

 .نهایی مشاهده کند  ۀصورت نقشنظر خود را به 

 ArcSenceماژول  •

، دید سه بعدی وجود ندارد؛ با این وجود،  ArcGISدر نرم افزار  

داده با  آسان  کار  بسیار  افزار  نرم  این  فضای  در  بعدی  سه  های 

های سه بعدی، ، امکان تحلیل دادهArcSenceاست. در ماژول  

تولید مدل سه بعدی شهرها و نمایش سه بعدی عوارغ وجود  

 دارد.

 

 ArcToolboxماژول  •

افزار مورد استفاده قرار  مجموعه ابزارهای متنوعی که در این نرم 

 . ماژول قرار دارندگیرند در این می

 در محیط زیست GISکاربردهای 

ریزان و  های برنامهترین دغدغهتخریب منابع آب و خاك از مهم

مدیران در مناطق مختلف جهان است. تخریب زمین یک فرایند  

است خاك    ؛ جهانی  حاصلخیزی  کاهش  به  منجر  درنهایت  که 

 در   عمده  محیطی  زیست  مسائل   از  یکی  به  تبدیل  و   شودمی

امر  این  است.  شده  جهان  از   ،سرتاسر  ناشی  فشارهای  درنتیجه 

اراضی منابع محدود  بر  عنوان یک مشکل    ،افزایش جمعیت  به 

برای   زندگی  مطلوب  کیفیت  و  غذایی  امنیت  مقابل  در  اساسی 

نظیر  ای  خصوص در کشورهای درحال توسعه ه  ب،  های آیندهنسل

 مطرح است.   ،ایران

تخریب    همچونهای پویایی  پدیدهپیچیدگی و توسعه روزافزون  

های زایی در قرن حاضر، فکر استفاده از فناوریسرزمین و بیابان 

آن  پایش  و  ارزیابی  برای  را  از  جدید  است.  نموده  معطوف  ها 

های اطالعات مکانی  ها که مبتنی بر فناوریترین این فناوریمهم

هستند انفورماتیک(  سیستمی   ،)ژئو  و  دور  از  سنجش  به  م توان 

 .یاب جهانی اشاره نموداطالعات جغرافیایی و سیستم موقعیت

های متعددی مورد واکاوی  با توجه به روش   ،ارزیابی تخریب زمین

روش ترکیبی استفاده از سنجش از   ،بهترین راهکار .گیردقرار می

دور، سیستم اطالعات جغرافیایی و مطالعات میدانی است. آشکار  

تغییرات ارزیابی    ،ساختن  و  اساسی در مدیریت  نیازهای  از  یکی 

سیستم   و  دور  از  سنجش  مطالعات  مقایسه  است.  طبیعی  منابع 

های مرسوم  نسبت به روش   ، اطالعات جغرافیایی در مقیاس بزرگ

تر صرفهنظر زمان و هزینه مقرون به   نشان داده است که از   ،یمیدان

شده   مشخص  متعددی  مطالعات  در  است.  کارآمدتر  همچنین  و 

اطالعات  سیستم  دور،  از  سنجش  ترکیبی  روش  که  است 

منظور ایده آل و مناسب به   ی روش  ، جغرافیایی و مطالعات میدانی

.مین استبندی مناطق تخریب یافته در سطح زشناسایی و طبقه 

 

 

  


