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Рушди технологияи иттилоотӣ дар асоси пайдоиши техникаи хисоббарорӣ,
дастгоҳҳои худкор ва базаи қимматҳои баландиқтидор, инчунин истифодаи
хисобкунакҳои даврӣ барои пайдоиши самти илми нав - «Геоинформатика» мусоидат
намуд, ки он асоси «Системаҳои географии иттилоотӣ» (СГИ) мебошад.
СГИ - системаи худкоре мебошад, ки барои дарѐфт, коркард, тањлил,
моделикунонӣ ва нишондоди маълумот, инчунин барои халли масъалаҳои
информатсионӣ бо роҳи сохтани харитаҳои рақамии истифодаи умум ва матнӣ хизмат
мекунад.
СГИ аз забони англисӣ гирифта шуда, шарҳи он Системаи Географии Иттилоотӣ
(Geographic Information Systems - GIS) мебошад. Дар шароити хозира мувофиқи
манбаъҳои гуногун ва стандартҳои давлатӣ (ГОСТ) истифодабарандагони СГИ ба ин
дастгоҳ бо тарзҳои алоҳида шарҳ медиҳанд. Базе аз шарҳҳои он чунин аст:СГИ ‟ ин
дастгоҳи пурқуввати харитасозиест, ки аз ҷониби донишгоҳҳо, корхонаҳои истеҳсолотӣ,
ҳокимият ва корхонаҳои ғайридавлатӣ дар тамоми ҷаҳон истифода бурда мешавад.
 СГИ системаи компютерӣ мебошад, ки барои дастраскунӣ, ҳамгироӣ, нигоҳдорӣ,
таҳлилкунӣ ва паҳнкунии иттилотии фазоӣ хизмат мекунад. Технологияи СГИ яке аз
илмҳои навтарин ба ҳисоб рафта, он барои ҳалли масъалаҳои гуногун хоҷагии халқ
хизмат мекунад. Технологияи номбурда маълумоти географии гуногуни боҳамдигар
вобаста бударо мутаҳҳид намуда, онҳоро дар асоси тахлили фазоию визуалӣ, дар шакли
харитаҳои рақамӣ ифода мекунад.
Бо чунин имконииятҳо СГИ аз дигар системаҳои мавҷуда фарқ мекунад.
Технологияи СГИ барои ҳал намудани маҷмўаи масъалаҳои гуногунсамта имконияти
васеъ дошта, дар асоси сабаб ва факторҳо, ходисаҳои табиї ва географиро пешгӯӣ
мекунад.
Дар солҳои охир дар натиҷаи истифодаи СГИ якқатор масъалаҳои ҷойдоштаи
ҷамъият, ҳалли худро ѐфтааст.
Бо хамин тариқ, СГИ ‟ системаи дастрасе ба ҳисоб меравад, ки он барои дарѐфти
маълумоти фазоии маҳал хизмат мекунад ва барои тартиб додани дастурҳо, дастгоҳҳои
коркарди ин маълумот истифода бурда мешавад.
Албатта то пайдоиш ва истифодабарии СГИ мутахассисони соҳаи харитасозӣ
дониш ва маҳорат, таҳия, таҳлил ва истифодаи маълумоти географиро доштанд, аммо
ҳамаи ин корҳои дастӣ иҷро карда мешуданд, барои сохтани хартаҳои анъанавӣ вақти
зиѐдро сарф мекарданд, маълумот дар ин харитаҳо на он қадар пурра буданд ва
истифодабарӣ, таҳия ва таҳлили онҳо мушкил буд.

СГИ кори мутахассисони соҳаи харитасозиро чандин маротиба осон гардонид ва
олимони соҳаҳои идоракунии захираҳои табиї, харитасозӣ ва истифодабарандагони
харитаҳоро бо харитаҳои рақамии муосир ва пурмазмун таъмин намуд.
Тахнологияи СГИ барои гузаронидани тадқиқотҳои фазої ва таҳлили он
имконият медиҳад.
Имкониятҳои СГИ доир ба дарѐфти маълумот ва гузаронидани таҳлили фазоӣ ба
корхона ва ташкилотҳои зиѐд дар давлатҳои тараќқикардаи ҷаҳон фоидаи иқтисодӣ
овардааст.
Масалан, барои муайян кардани вобастагии нишондиҳандаҳо ба мисоли таркиби
хок ва ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ аз имкониятҳои система истифода менамоянд.
Инчунин, дар шабакаҳои барқӣ бо истифодаи технология СГИ нуқтаҳои ҷудошудаи
ноқилҳоро муайян карда метавонанд (рас. 1.).

Расми 1. Истифодаи СГИ дар соҳаи энергетика
СГИ барои дастрас кардани маълумот оид ба ҷойгиршавии минтақаи зист нисбат
ба шоҳроҳҳо, боғчаҳои кўдакона, муассисаҳои таълимӣ ва ҷои кори аҳолӣ имконият
медиҳад. Бо истифодаи барномаи СГИ майдон ва масоҳати заминҳоро муайян кардан
мумкин аст. Имрӯзҳо барномаи СГИ дар тамоми кумитаҳои идораи замин ва геодезия
истифода намуда, парвандаҳои заминистифодабарӣ тартибдодашуда ба шаҳрвандон
шаҳодатномаи бақайдгирии молумулки ғайриманқул дода мешавад.
Дар асоси маълумотҳои муайян кардашуда, динамикаи заминҳои маҳалҳои
аҳолинишин тартиб дода шудааст.

Ҷадвал.
Динамикаи заминҳои маҳалҳои аҳолинишин ва мутаносибияти он ноҳияи Ёвон,
вилояти хатлон ва ҷумҳурӣ
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Аз ҷадвали мазкур маълум мегардад, ки масоҳати заминҳои маҳалҳои аҳолинишин
ва мутобиқат шумораи хонаводаҳо дар соли 2019 нисбат ба соли 2016 дар ҷумҳурӣ
106,07 % ва 105,9 %, дар Вилояти Хатлон 118,32 ва 110,47 ва дар ноҳияи Ёвон 105,87 %
ва 102, 66 % афзудааст.
Барои гузаронидани баҳисобгирии миқдори заминҳо дар шаҳру ноҳияҳо барномаи СГИ
муҳим ва саривақтист. Аз рӯи нақшаҳои заминистифодабарии кавартали 15-уми ноҳияи
Фирдавсии шаҳри Душабе муқоиса намудан мумкин аст, ки бо истифодаи барномаи СГИ
натиҷаи маълумотҳои ба дастовардашуда дар рафти баҳисобгирии миқдори заминҳо хубтару
беҳтар аст.(расми 2)

Расми 2. Баҳисобгирии масоҳати майдон тариқи СГИ.
СГИ дар дохили ташкилот масъалаи интегратсияро беҳтар менамояд. Яке аз
афзалиятҳои ин система дар он аст, ки бо истифодаи маводи он масъалаи идора ва

истифодабарии захираҳои дохилї беҳтар мешавад. Ташкилотҳои гуногун дар асоси
дараҷаи истифодаашон маълумоти зиѐди дар СГИ вуҷуд доштаро, бо ҳам муқоиса
карда метавонанд. Гузаронидани чунин муқоиса ва истифодабарии маълумоти СГИ
барои рӯшди ташкилотҳо мусодат менамояд. Мисол, ташкилоте, ки барои таъмири
иншоотҳои коммуникатсиони машғул аст, дар асоси маълумоти СГИ метавонад корҳои
таъмирӣ ва профилактикии иншоотҳоро бо мувофиқаи ташкилотҳои дигар бо ҳам ба
нақша гирифта метавонад. Чунки оид ва ин масъалаҳо дар “базаи маълумот”-и
компютер маълумоти саҳеҳ гирд оварда мешаванд. Инчунин дар асоси истифодаи
маълумоти СГИ, давраи гузаронидани тахқиқот ва таъмири қубурҳои обгузарро бо
якҷояги бо дигар ташкилотҳои дахлдор муайян мекунанд. Вақти гузаронидани таъмир,
мухлати иҷроиши корҳои таъмир ва профилактика, давраи ичроиши дигар намуди
корҳоро низ бо воситаи технологияи СГИ муайян кардан мумкин аст. СГИ- барои
қабул намудани қарори асосноки ҳалли проблема мусоидат намояд.
СГИ ба мисли дигар масоили иттилоотӣ барои қабули қарори ҳалли масъалаҳои
гуногун мусоидат менамояд. Аммо СГИ асбоби ҳалли масоил набуда, он барои қабули
ҳалли самаранок ва беҳтарин шароит фароҳам меоварад.
Маводҳои СГИ барои ҳалли масъалаҳои дар соҳаи банақшагири ҳалли
нофаҳмиҳои минтақавӣ, дарѐфти мавзеъҳои оптималӣ барои ҷойгир кардани объектҳо
кӯмак мерасонад. Маълумоти дар ин соҳаҳо истифодашаванда метавонад, ба шакли
харитаҳо бо маънидодкунии матнї, графикҳо ва диаграммаҳо пешкаш карда шаванд.
Шахсони муттасаддӣ доир ба ҳалли масъалаҳо маълумоти СГИ такя намуда,
метавонад, қарорҳои дахлдор ва қатъии дуруст қабул намоянд. Маълумоти дақиқи СГИ
аз он шабоҳат медиҳад, ки мизоҷон барои дастрас карданӣ маълумоти лозима вақти
худро сарфа менамоянд ва бо истифодаи ин маълумот метавонанд, ки роҳҳои гуногуни
ҳалли масъалаҳоро пешбинї намоянд. Дар натиҷаи истифодаи маълумоти СГИ ҳалли
дуруст ва самаранокро ноил гаштан мумкин аст.
Дар кумитаҳои меъмории шаҳру ноҳияҳои ҷумҳури бо истифодаи барномаи СГИ
сарҳад ва масоҳати заминҳои наздиҳавлигии навбунѐд шаванда тартиб додашуда ҳаряк
тарҳи замин рақамгузорӣ карда мешаванд. Дар асоси ин рақамгузориҳо байни
заминистифодабарандагони навтаъсис куръапартої барои муайян намудани мавқеи
замини наздиҳавлигии худ гузаронида мешавнд. Дар нақшаҳои заминистифодабарӣ
масоҳати майдон, тарзи ҷойгиршавӣ, намуди зоҳирии сохтмон, нишондиҳандаҳои
техникию иқтисодӣ, мавқеи ҷойгиршавии қитъа, тавзеҳоти умумӣ нишондода шудааст
(расми 3).

Расми 3. Таъсиси нақшаи заминистифодабарӣ тариқи СГИ.

Тартиб додани харитаҳои рақамӣ (электронӣ) бо истифодаи технологияи СГИ
қулай мебошад, ки он нисбат ба усулҳои маъмули дастӣ тартиб додани харитаҳо фарқ
мекунад. Барои сохтани харитаҳои рақамӣ, аз харитаҳои мавҷудаи коғазӣ, тасвирҳои
“Гугл планета” аз саҳифаи интернетӣ (Googl Еarth) гирифташуда ҳамчун асос истифода
бурдан мумкин аст (рас. 4.).

Расми 4. Акс аз Googl Еarth (деҳаи Аслонободи ноҳия Айнии вилояти Суғд)
Ин тасвирҳо бо ѐрии коркарди барномаҳои махсусгардонида шуда ба харитаи
рақамӣ табдил дода мешаванд. Истифодабарии технологияи СГИ барои тартиб додани
харитаҳои дақиқ имконият медиҳад. Хангоми сохтани харитаҳои рақамӣ символҳои
махсусгардонидашудаи СГИ-ро истифода менамоянд. Ба чунин харитаҳои рақамӣ дар
хама холатҳо маълумоти гуногун ворид кардан мумкин аст (рас. 5).

Расми 5. Харитаи рақамӣ.
Дар ташкилотҳои калон базаи харитаҳо тартиб додашуда метавонад барои
шуъбаҳои он хамчун асос хизмат кунад ва дар асоси он харитаҳои хаммаънои лозима
тартиб дода шавад. Афзалияти харитаҳои рақамии дар асоси технологияи СГИ тартиб
дода шуда дар он мебошад, ки аз базаи маълумоти он нусха бардошта, барои тартиб
додани харитаҳои дигар низ истифода бурдан мумкин аст.
Холо СГИ дар соҳаҳои илмҳои монанди геология, климатология, геоморфология,
гидрология, биогеография ва дар илмҳои гуногуни дигар дар мамлакатҳои тамоми

ҷаҳон васеъ истифода бурда мешавад.
Исифодаи технология СГИ ба мо имконият медиҳад, ки харитаҳоие, ки иттилооти
бисѐр дорад, барои осонфаҳм шудани он ба қабатҳои алоҳида ҷудо намоем. Ин ба
имконияти тартиб додаи харитаҳои мавзӯӣ мусоидат мекунад (расми 6).
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ
Статья посвящена использованию геоинформационных систем и их роли при
проведении землеустроительных и геодезических работ, с целью проектирования и
улучшения инфраструктуры городов и сельских местностей, а также применение
современных методов при составлении тематических карт.
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АННОТАТСИЯ
АСОСҲОИ ИСТИФОДАИ СИСТЕМАИ ГЕОИТТИЛООТЇ (СГИ) БАРОИ
БАНАҚШАГИРЇ ВА ТАШКИЛИ РАВАНДИ КОРҲОИ ГЕОДЕЗЇ ДАР
МАҲАЛҲОИ АҲОЛИНИШИН
Маќола ба истифодаи системњои геоиттилоотӣ ва наќши онњо њангоми
гузаронидани корњои заминсозӣ ва геодезӣ бо мақсади балоињагирӣ ва ободонии
инфраструктураи шањрњо ва мањалњои ањолинишини дењот, инчунин истифодаи усулњои

муосири тартиб додани харитањои тематикӣ бахшида шудааст.
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ANNOTATION
BASICS OF GIS USE FOR ORGANIZATION AND PLANNING GEODESY ACTIVITIES
AT SETTLEMENT
An article is described the GIS application & its role on geodesy and land use activity for city
and rural infrastructures improvement and use of modern thematic mapping methodology.
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