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 چکیدٌ

ّای هشتَط تِ هطتشویي ٍ ّا ٍ اطالػات هختلف دس صهیٌِسساًی ضْشی داسای حدن ٍسیؼی اص دادُّای گاصسیستن 
دٌّذ، ّایی وِ ایي هشاحل سا تطىیل هیّا ٍ فشآیٌذتاضٌذ. تسیاسی اص ایي دادُگاص هیّای اخشایی خطَط ضثىِتخص

تَاًذ تِ ػٌَاى اتضاسی لذستوٌذ تشای هذیشیت هی (GIS)اطالػات خغشافیایی  داسًذ. دس ًتیدِ ساهاًِهاّیتی هىاًی 
-ّای گاصگاص تِ هٌظَس تْثَد ویفیت فشآیٌذّای هشتَط تِ ضثىِّای ضثىِغحیح اطالػات ٍ تدضیِ ٍ تحلیل دادُ

هذیشیت وًٌَی ٍ سٌتی  تا تا تَخِ تِ ًحَُسساًی ضْشی هَسد استفادُ لشاس گیشد. لزا دس ایي تحمیك تالش گشدیذُ 
ّای هشتَط تِ گاصسساًی ضْشی، هطىالت ایي تخص تشسسی ٍ هَاًغ هَخَد ضٌاسایی ضًَذ ٍ تَدى هذیشیت فشآیٌذ

ّایی وِ دس خػَظ ضشایط ٍ ًحَُ هذیشیت ضثىِ سپس اتضاس الصم خْت سفغ ایي هطىالت هؼشفی گشدد. تا تشسسی
فالذ یه  ضْشّای دیگش، ت گشفت، هطخع گشدیذ وِ ایي هٌطمِ ّواًٌذ تسیاسی اصگاصسساًی ضْش دّگالى غَس

-تاضذ. دس ٍالغ هیهی ،GISّای هذسًی ّوچَى فٌاٍسی گیشیواسسیستن هذیشیت اطالػات هىاًی تَدُ ٍ ًیاصهٌذ تِ

ي ٍ ضثىِ تَصیغ گاص، تِ ایداد یه تاًه اطالػاتی پشداخت وِ دس آى توام اطالػات هطتشوی GISتَاى تا استفادُ اص 
 گشدد.ای لَی خْت هذیشیت ضثىِ هیهَخَد تاضذ وِ ایي اهش سثة تسشیغ خذهات دّی ٍ ایداد ساهاًِ

 
 دّگالى ضثىِ گاصسساًی ضْشی، هذیشیت،، (GIS) ّای ولیذی: ساهاًِ اطالػات خغشافیاییٍاطُ

 

 

 است. ایي همالِ تا حوایت ٍ پطتیثاًی ضشوت هلی گاص ایشاى تْیِ گشدیذُ 
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 مقدمٍ -1

ّای هذیشیتی ٌَّص ّن تسیاسی اص تخص ػلوی غَست گشفتِ است،هختلف  ّایوِ دس صهیٌِّایی پیطشفتسغن ػلی  

ّا غَست گیشیواى اساس تدشتِ ضخػی افشاد تػوینوشدُ ٍ تش ّگًَِ خَد سا حفظ حالت سٌتی ،ّای اخشاییدستگاُ

دیگش هدالی تشای سىَى ٍ ایستا تَدى ًیست ٍ تایستی گام تِ گام تا ایي تغییش ٍ تحَالت  پزیشد. دس دًیای اهشٍصیهی

سیضی تش اًدام داد ٍ تا یه تشًاهِتش ٍ هذتشاًِتَاى هذیشیتی غحیحاغَلی هیپیص سفت. تا اخشای واسّای صیش تٌایی ٍ 

ّای دس ایي هیاى  ضثىِ ّای اخشایی لذیوی سا وٌاس گزاضت.سیستن ّای لاتل دستشس،دسست ٍ استفادُ اص تىٌَلَطی

دچاس گاصسساًی تسیاسی اص ضْشّای وطَس اص ایي اهش هستثٌی ًثَدُ ٍ اص ًظش هدْض تَدى تِ یه سیستن هذیشیتی لَی 

 تاضذ. پیادُ ساصی ایي چٌیي سیستوی هی ضؼف ّستٌذ. ضْش دّگالى ًیض تِ ػٌَاى هٌطمِ هطالؼاتی ضذیذاً ًیاصهٌذ

گیشی هىاًی هطشح ضَد، صیشا استفادُ اص آى تِ تشای ووه تِ اتخار تػویناتضاسی تَاًذ تِ ػٌَاى هی ایساهاًِچٌیي 

 ّای هختلف سا تثیٌذ ٍ تتَاًذ لذم تِ لذم تِ اًدام ّشچِ تْتش هشاحل، الذامدّذ تا ًتیدِ تػویناهىاى سا هی واستش ایي

ّا ٍ هؼایة هَخَد دس ضثىِ ضٌاسایی ضذُ ٍ ایي اهىاى ا استفادُ اص چٌیي سیستوی، واستیًوایذ. تِ ػثاستی دیگش ت

 .]1[ ضَد تا تا اػوال تغییشات تِ اغالح ٍ تْثَد ضثىِ هثادست ٍسصیذهیفشاّن 

ّا، داضتي یه ضثىِ پایذاس، تَاًذ هٌدش تِ واّص ّضیٌِ هی (GIS) سیستن اطالػات خغشافیایی تَسؼِ ٍ استفادُ اص

، تْثَد هذیشیت حَادث ٍ اهذاد، تْثَد ویفیت اطالػات، حزف ٍخَد تىشاس دس دادُ ّا، تِ اضتشان گزاسی دادُ ّا

تِ ػٌَاى اتضاسی لذستوٌذ خْت  GISگشدد. ضْشی  ّای گاصسساًیتْثَد فشآیٌذ ّای هشتَط تِ ضثىِ ساصی ٍیىپاسچِ

 .]2[ًیاصّای ضثىِ گاصسساًی ضْشی تاضذ تَاًذ خَاتگَی تسیاسی اص وٌذوِ هییه هذیشیت هٌاسة ػول هی

ّا هطخع ، تش اساس ایي تشسسیاسصیاتی هطىالت هَخَد دس ضثىِ گاصسساًی تشسسی ّای فشاٍاًی غَست گشفتخْت 

خْت اًدام پزیشت ٍ ّای الصم تش اساس یه ًمطِ آًالَي غَست هیگیشیتػوینٍ اخشایی هشاحل  تواهیگشدیذ وِ 

هی تایست ٍلت ٍ ًیشٍی اًساًی صیادی غشف گشدد، ػالٍُ تش آى هٌاطك ػثَس خطَط لَلِ تِ طَس واسّای هشتَطِ 

ّایی سخَع وشد وِ اهىاى خا تِ تایستی تِ فَاغل اص هىاى دس غَست ًیاص تِ تؼییي هحل  ػثَس، دلیك هطخع ًثَدُ ٍ

تا ایي اٍغاف دس ایي پشٍطُ، ّذف تش . تسیاس ایداد خطا هی وٌذتسیاس هحتول است وِ ایي خَد خایی ایي هىاى ّا 

آى است تا پس اص ضٌاسایی دلیك هطىالت ٍ هؼایة هَخَد دس ًحَُ هذیشیت ضثىِ گاصسساًی، ساّىاسّا ٍ 

 GISّای هٌحػش تِ فشد اتضاسّای هٌاسة خْت ایداد ایي هذیشیت اسائِ گشدد. دس ایي تیي تا تَخِ تِ لاتلیت

-اطالػات هشتَطِ تیاى هیٍ تدضیِ ٍ تحلیل  ستشدّای ایي ساهاًِ دس هذیشیتاطالػات هىاًی ٍ تَغیفی، وادس تشویة 

ًتایح تِ دست  ُ ّشچِ تْتش ضثىِ تطشیح ضذُ است.گشدد ٍ دس ًْایت چگًَگی ایداد یه تاًه اطالػاتی خْت اداس

اهالً دلیمی اص تاسیسات گاص خْت تشسین ًمطِ گَیای آى است وِ دس دسخِ اٍل ًیاص تِ اطالػات و آهذُ اص ایي تحمیك

دن ایداد خَاّذ ضذ وِ اهىاى ّشگًَِ ای هٌس، ضثىGISِساصی خذیذی اص ضثىِ گاصسساًی است. ّوچٌیي تا پیادُ

 .تغییش ٍ تحَلی دس ووتشیي صهاى هوىي دس آى هیسش خَاّذ تَد
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 مًقعیت مىطقٍ -3

تیي  ضْشستاى دّگالى .(1ولیَهتشی ضشق سٌٌذج )هشوض استاى وشدستاى(  لشاس داسد )ضىل  50ضْش دّگالى دس  

دلیمِ طَل  36ٍ  دس خِ 47دلیمِ تا  7دسخِ ٍ  47دلیمِ ػشؼ ضوالی ٍ  39دسخِ ٍ  35دلیمِ تا  1 دسخِ ٍ 35

 .]3[ است هتشی اص سطح دسیا لشاس گشفتِ 1906دس استفاع وِ  ضشلی ٍالغ ضذُ است

 

 

 

 .]3[ى ( هَلؼیت دّگالى دس استاى  وشدستا1ضىل 



سیشخاى وِ دس لسوت غشب  _خضئی اص صٍى سٌٌذج ) وَّستاًی، اص ًظش تَپَگشافی ضْشستاى دّگالى تِ سِ لسوت  

د( ٍ ضَسضتِ وَُ پٌدِ ػلی هی ّای سضتِ وَُ غلَات آتاد ٍضاهل پایىَُ)پایىَّی  (،ٍخٌَب هٌطمِ ٍالغ ضذُ است

داسای ٍسؼتی دس حذٍد  اص طشف ضشق تِ دضت لشٍُ هحذٍد ضذُ ٍ دضت دّگالى اص سِ طشف تِ استفاػات ٍ)دضت 

ای اص ( تػَیش هاَّاس2ُدس )ضىل  .]3[ (ضشق گستشش یافتِ است ویلَهتش هشتغ تا ضیة هالین تِ طشف ضوال ٍ 627

 ضواس وطاٍسصی ٍ تخطی اص دضت دّگالى دس آى لاتل هطاّذُ است.ّای تیصهیيضْش دّگالى ًطاى دادُ ضذُ است. 

 

 
 

 .]4[ ای اص ضْش دّگالى( تػَیش هاَّاس2ُضىل 

 



 تحقیق:ريش  -4

 (:ّاضٌاسایی واستیهشحلِ اٍل ) -4-1

سساًی ّا ٍ ًَالع فشاٍاًی دس ًحَُ هذیشیت ضثىِ گاصّای اتتذایی غَست گشفتِ تش سٍی هٌطمِ، واستیدس تشسسی   

ّای ػثَس تشخی اص تاسیسات خْت تؼییي هىاى هطخع گشدیذ وِ ّاضْش دّگالى  هطخع گشدیذ. دس ایي تشسسی

. پش سٍ(، تایستی تش اساس یه ًمطِ آًالَي ػول وشد ٍ تِ تؼییي هٌاطك هزوَس پشداختضیشّای پیادًٌُذ گاص )ّوا

اص دلت الصم تشخَسداس ًثَدُ ٍ هستلضم غشف صهاى ٍ ًیشٍی  ،ٍاضح است وِ ایٌگًَِ ضٌاسایی هحل ػثَس تاسیسات گاص

 .اًساًی صیادی خَاّذ تَد

 هَخَد تشگیشًذُ تواهی هطخػات تاسیساتدسوِ   است سساًیضثىِ گاصًثَد یه ًمطِ خاهغ اص  ،ًمع تضسي دیگش

گًَِ اطالػاتی دس است وِ ضاهل ّیچًطاى دادُ ضذُ سساًی فؼلی ضْش دّگالى ًوایی اص ًمطِ گاص (2 ضىل)دس اضذ، ت

مطِ فالذ تاضذ. الصم تِ روش است وِ ایي ًتَاى گفت وِ فمط یه ًمطِ تذٍى واستشد هیخػَظ ضثىِ ًثَدُ ٍ هی

 هختػات ّن تَدُ ٍ تِ ّیچ سیستن هختػات هؼتثشی هشخغ ًطذُ است.

گشدد تا اًدام ای احساس هیّای هشتَط تِ تَصیغ گاصسساًی، ًیاص ضذیذ تِ ساهاًِتا تَخِ تِ افضایص خوؼیت ٍ پشٍسِ

 ذ.ی هشتَطِ سا تِ خَتی هذیشیت ًوایّاّا ٍ دیگش فؼالیتایي پشٍسِ

 تشآٍسد هطىالت ٍ هَاًغ هَخَد(:هشحلِ دٍم ) -4-2

 اص تضسگتشیي هَاًغ هَخَد، ّای گاص ػٌَاى ضذ، دس هٌطمِ هَسد ًظش ًیضّواًطَس وِ دس تخص هطىالت ولی ضشوت  

پشداخت. ّوچٌیي آًالَي تَدى اطالػات وِ تتَاى تش اساس آى، تِ تْیِ تاًه اطالػاتی  اطالػات دلیمی استًثَد 

 . هَس سا دٍ چٌذاى وشدُ استهَخَد ًیض هطىالت اًدام ا

 گیشی ٍ اسائِ ساّىاسّا(:هشحلِ سَم )تػوین -4-3

ّای لثلی ًیاص تَد تا تش اساس ضشایط هَخَد، خْت دس ایي هشحلِ تا تَخِ تِ هسائل ػٌَاى ضذُ دس تخص  

هَسد  تَغیفیتایست تا ٍاسد وشدى اطالػات هىاًی ٍ سفغ هطىالت توْیذاتی اتخار ضَد. دس ّویي ساستا هی

. سپس تا سسن تش اساس آى غَست پزیشدّا گیشیای هٌسدن ایداد ضَد تا تواهی تػوینضثىِ، GIS تِ هحیطًیاص 

تواهی اطالػات هشتَط تِ ضثىِ  ای خاهغ تْیِ ًوَد وِگاصسساًی ٍ تؼییي هحل ػثَس خطَط لَلِ، ًمطِدلیك ضثىِ 

  ضَد.سا ضاهل گاص ٍ هطتشویي 

 

 



 

 .]5[ ًمطِ فؼلی گاصسساًی ضْش دّگالى (3ضىل 

 

 بحث:  -5

تْیِ ًمطِ  ّای هختلف ضْش ًوایص دادُ ضذُ است(  تِتش اساس ًمطِ َّایی ضْش دّگالى ) وِ دس آى تواهی تخص

تاضذ وِ دس ایي خا تا دس ّای هختلف هیضَد. دس ٍالغ ًمطِ َّایی هثٌای واس خْت سسن ٍاحذگاصسساًی پشداختِ هی

( ًوایی اص ًمطِ َّایی 4دس )ضىل  پزیشد.اًدام هی GIS ّا دس هحیطداضتي اطالػات خطَط ضثىِ، تشسین آىاختیاس 

ٍ تواهی هٌاطك هشتَط تِ ضثىِ گاصسساًی تِ آى اضافِ ضَد.  وِ تایستی ایي ًمطِ سلَهی گشدد ًطاى دادُ ضذُ است

 یت ضثىِ تشلشاس خَاّذ گشدیذ.دس ًْایت تا ایداد تاًه اطالػاتی، ساهاًِ هَسد ًیاص خْت هذیش

  ضًَذ ٍ ایي پاساهتشّا دس هحیطّای هْن ٍ هَسد ًیاص اص ًمطِ تَپَگشافی استخشاج هیدس تْیِ تاًه اطالػاتی، پاساهتش

GIS گاص، ّای هشتَط تِ خطَط ضثىِتا دیگش دادُ ّاتا تلفیك ایي پاساهتش گشدًذ.ّا دستِ تٌذی هیتش حسة ًَع آى

ّای هختلف ضثىِ  تش اساس ًَع آى، تِ یىی اص سِ غَست ّشوذام اص تخص گشدد.اطالػاتی خاهؼی ایداد هیتاًه 

ّا تِ ػٌَاى ًمطِ ٍ  خطَط ضثىِ تِ . تِ ػٌَاى هثال هطتشویي ٍ ػلوهضًَذًمطِ، خط ٍ چٌذ ضلؼی تمسین هی

دس ضثىِ گاص ضْشی دس فلَچاستی دس  GISِ ساصی ساهاًولیِ هشاحل هشتَط تِ پیادُ ضًَذ.هی غَست خط ًوایص دادُ

 ( آٍسدُ ضذُ است.7)ضىل 



 

 .]6[( ًوایی اص ًمطِ َّایی ضْش دّگالى 4ضىل 

 

 ًتایج: -6

هی تَاًذ جَابگَی تواهی  GISبا تَجِ بِ حجن اطالعات هربَط بِ شبکِ ّای گازرساًی، استفادُ از  -1

 ّای هربَط بِ گازرساًی باشذ.فرآیٌذ

-ّای هربَط بِ شبکِ گازکلیِ پرٍسِبا ایجاد باًک اطالعاتی ٍ داشتي یک شبکِ هٌظن بِ طَری کِ   -2

ای از آهادگی الزم گًَِ حادثِتَاى برای هقابلِ با ّررساًی برای کاربراى قابل دسترس باشذ هی

 برخَردار بَد.

باشٌذ دیگر س اّویت هیهَاقع ضرٍری، جْت تعییي هٌاطقی کِ حائبا داشتي یک شبکِ هٌسجن، در  -3

 ّای اضافی  ًخَاّذ بَد.ًیازی بِ صرف اًرشی ٍ ّسیٌِ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIS ( چگًَگی ایداد تاًه اطالػاتی تِ ٍسیل7ِضىل 

 

 

 

 

 

 خوغ آٍسی اطالػات الصم

 GISِ هحیط ٍاسد وشدى اطالػات ت

 خْت هذیشیت اطالػات Geo Databaseایداد 

 ّاّا تش حسة ًَع آىاص دادُ Shape Fileایداد 

 گاصتشسین ضثىِ گاصسساًی ٍ خطَط تَصیغ 

 ٍاسد وشدى اطالػات هطتشویي )ایداد تاًه اطالػاتی( 

 ّای َّایی ٍ گاصسساًیسلَهی ساصی ًمطِ



 منابع -7

 سساًیگاص ّایضثىِ تشای (GIS)خغشافیایی  اطالػاتی یه سیستن تَسؼِ. 1386ًَسخَ، سضا ٍ ّوىاساى،  ]1[

 ضْشی. اٍلیي وٌفشاًس لَلِ ٍ غٌایغ ٍاتستِ، تْشاى.

[2] Mesgari S, Nourjou R, Aghamohammadi H, 2007. Support System for Gas Distribution 

Network, “ GIS Development- Middle East” Magazine , January- February 2007. 

 www.dehgolan.gov.ir ;ىسایت ایٌتشًتی فشهاًذاسی ضْشستاى دّگال ]3[

 .Google Earth تش گشفتِ اص ًشم افضاس ]4[

 .تشگشفتِ اص ضشوت گاص ضْشستاى دّگالى ]5[

 تش گشفتِ اص ساصهاى هسىي ٍ ضْشساصی استاى وشدستاى. ]6[

 

 

 :تشکر ي قدرداوی -8

-گضاسی هیتذیي ٍسیلِ اص ضشوت گاص استاى وشدستاى تِ ػٌَاى ساصهاى حوایت وٌٌذُ اص ایي تحمیك سپاس

 گشدد.
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