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 نافلّؤمپیشگفتار 

 
 

لین بار اوّ ،در علوم مهندسی یهای مهم و کاربردعنوان یکی از شیاخه به ("GIS")مکانی  اطّالعاتسییسیتم   
لم، هنر عکلّی طوربه و علوم انفورماتیک مطرح گردید. اطّالعاتوری افنّهمراه با پیشرفت  م. 1162 ۀدهدر 

حیط ی مزمانمکانیروابط سییازی پردازش، تحلیل و شییبیه منظوربهرا  کارآمد بسییتری "GIS"و تکنولوژی 
ها و دهپدیهای علمی و عملی، بین شییاخه مؤثّربا ایجاد تعاملی  در سیییسییتم م کور. نمایدفراهم می پیرامون

 "GIS" اجرایرو، ازاین .شوندمیسیازی  مدل آماریریاضیی  هایتوابع و تحلیل با اسیتفاده از  روابط واقعی
 هنگامدقیق، سریع و به صیورت به را یزمانیمکان اطّالعاتگیری و مدیریت حجم عظیمی از امکان تصیمیم 

ز حاصیییل ا هایخروجینتایج  ،ترتیببدین .نمایدفراهم می مختلف مهندسیییی هایرشیییتهبرای کاربران 
صرفه بهمقرون اقتصادی نظراز  هااجرای عملیاتی آن و دارد بیشتری تطابق با واقعیت گیریتصمیمهای فرایند
مدیریت  ونقل،مدیریت منابع آب، حمل کشاورزی، هایی ماننددر شاخه "GIS"شمار کاربردهای بی .است

جغرافیا، شییهرسییازی، اقتصییاد، پزشییکی، زیسییت، سییازی، محیطراه ترافیک، سییاخت، سییازه، ژنوتکنیک،
های شییهری )مانند گاز، برق، مخابرات و ، مدیریت زیرسییاختاطّالعاتوری افنّشییناسییی، معماری،  زمین

. دهدرا نشییان می علمی مبحثین ا اهمّیت صیینایع، هواشییناسییی و  یرهمدیریت بحران،  منابع طبیعی، آب(،
در  مکانی اطّالعاتسیستم  هایتوابع و تحلیل مؤثّرکارگیری و به کارهای توسعهه، بررسیی را عالوه بر این

 راستا،ن . در ایاستو صنعتگران  پژوهشگران، مدیران توجّهمورد گوناگون تخصّصیکاربردی و  هایزمینه
در ( نقش مهمی را "ArcGIS")مانند  مکانی اطّالعاتافزارهای سییستم  نرم کاربردی هایاسیتفاده از قابلیت 

 ۀوسیییعت فرایندنماید. الزم به ذکر اسیییت که میایفا  های دولتیسیییازمانمراکز تحقیقاتی و نیازهای  تأمین
و  استی های کاربردمکانی تنها بیانگر دیدگاه اطّالعاتیکی از ارکان اصیلی سییسیتم     عنوانبه هاافزارنرم

 درخصوصهای منتشرشده . بررسی مقاالت و کتابنیسیت  "GIS"های قابلیتامکانات و  ۀکلی ۀدربرگیرند
روی یشهای پچالشترین دهد که یکی از مهممکانی در علوم مختلف نشان می اطّالعاتسیستم  استفاده از

 اجرای درخصوصکاربردی و علمی جامع فقدان دیدگاهی ،داخل و خارج از کشور و صینعتگران  قانمحقّ

 1ردی در کاربرو با نگرشییی علمیجهت رفع چالش م کور، کتاب پیش بنابراین. اسییت مختلف هایپروژه
 یافتن مسیر ،پارکینگ در شهر مشهد یابیمکان ،مکانی اطّالعاتسییسیتم    ۀاوّلی مبانی و مفاهیمفصیل شیامل   

های اهد وسیایط نقلیه تا کارگ تعیین مسییرهای تردّ  ،برای احداث خطوط انتقال گاز در اسیتان خراسیان   بهینه
 ،حجم عملیات خاکیمحاسبۀ  و ارتفاع رقومیهای مختلف ایجاد مدل بررسی روش ،گاز ۀلولاحداث خط 
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های مطلوب برای شیییهری و تعیین مکان "DSM" تهیۀ و پارامترهای گسیییترش آن،بررسیییی آلودگی هوا 
و شییناسییایی  شییهریدرونو معابر  شییهریبرونهای راه ۀشییبک وتحلیلتجزیه های خورشیییدی،احداث پنل

مبانی  ،در این کتاب .شده است تألیف های آبریز استان خراسان با استفاده از آنالیزهای هیدرولوژیحوضیه 
انه ی آموزشی ارهاها و گامدر قالب زیرپروژهشیده  یطرّاحهای عملیاتی مرتبط با پروژههای فرایندعلمی و 

و  "ArcGIS Desktop 10.4.1"یا  "ArcGIS Desktop 10.5"افزارصییورت که نصییب نرم . بدیندگردمی
 برایگام بهگام صورتبهرا  پروژهعملیاتی مراحل امکان اجرای  ("SCIGISAPP")کتاب  ۀشدیطرّاحفایل 

و  شودمی مشیخّص  در هر پروژه های موردنیازها و خروجیورودی در این کتاب،. نمایدکاربران فراهم می
 هرز ایجاد پس ا بنابراین،د. نگیرتفصییییل موردبحث قرار میبه آن به همراه عملیات اجراییمفاهیم تئوری 

 وردنظرم فرایند و شودفراخوانی  کاربر از سویهای موردنیاز داده الزم است که فرضپروژه در مسییر پیش 
گی رننسخۀ ها به همراه )فایل اجرایی پروژه گرددهای کتاب اجرا شیکل  مراحل مندرج در ۀشیمار مطابق با 

 "SCIGISAPP" فایل اجرایی است که در مسیر نصب آن توجّهقابل ۀنکت. های کتاب در لوح فشرده(شکل
("C:\Data") ،امکان فراخوانی هریک  و شیده است  مشیخّص به تفکیک  ی هر گامهاها و خروجیورودی

 ئوریدانش ت افزایشکه عالوه بر  بر آن استسعی حاضر در کتاب ، اسیاس براین. باشید می میسیّر ها از داده
 امید اسییت که مطالب نیز ارتقا یابد. حل مسییانل واقعی ی وطرّاحی موردنیاز برای اجرای های، مهارتکاربر

 ،علمی های مختلفمکانی در شاخه اطّالعاتاستفاده از سیستم و  صیدانش تخصّ ۀتوسعدر راستای  م کور

و  بهبود کیفیت منظوربه .قرار دهد قانمحقّ مقابل دیدرا در  جدیدیهای افقو  نمودهرا ایفا ی مؤثّرنقش 
، هادیدگاه محترم خواهشییمندیم که اسییاتید و پژوهشییگراندانشییجویان، از  محتوای علمی کتاب حاضییر،

 در پایان الزم می دانیم که مراتب تشکر و قدردانی .ارسال نمایند گاننگارند هبو انتقادات خود را  هاپیشنهاد
مسیییئوالن محترم همچنین خود را از آقیای دکتر محمود فغفور مغربی جهیت ویراسیییتیاری علمی کتاب و    

 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد اعالم نماییم.
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