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 چکیده
نیاز به سطوح باالتر اشتغال، طی چند دهه اخیر عواملی چون رشد جمعیت، 

هاي جدید ضرورت گسترش هاي بخش کشاورزي و نیاز به فعالیتمحدودیت
هاي صنعتی را در ایران بیش از پیش آشکار ساخته است. یک شهرك فعالیت

ترین روش استفاده از فضاي جغرافیایی، مکانی براي تمرکز صنعتی، به عنوان بهینه
. تصمیمات خوب درباره گسترش و مدیریت این واحدهاي صنعتی و تولیدي است

هاي فضایی قابل اعتماد است. بنابراین، براي داشتن یک ها نیازمند دادهشهرك
هاي صنعتی در ایران نیاز مبرم مدیریت مناسب و رسیدن به اهداف سازمانی شهرك

ارد. هاي مکانی وجود دهاي دادههاي اطالعاتی موثق از جمله پایگاهبه ایجاد بانک
سازي، تجزیه و براي ذخیره  GISهاي اطالعاتی مدرن از جملهبکارگیري سیستم

هاي صنعتی ایران هاي مکانی مربوط به شهركسازي دادههنگامتحلیل، نمایش و به
تواند به شود که هرگونه تأخیر در بکارگیري آن میبه عنوان مزیتی تلقی می

ي ر گردد. در این مقاله ضمن طرح مسألههاي اجرایی و مدیریتی منجافزایش هزینه
هاي مربوط به واحدهاي صنعتی شهرك فرامان فقدان، نقصان، یا پراکندگی داده

واحد صنعتی و کارگاهی به ضرورت استفاده از  160در نزدیکی شهر کرمانشاه با 
GIS چگونگی روش  هایی اشاره، و ضمن تبیین مبانی نظري،در چنین شهرك

در شهرك صنعتی فرامان به تفصیل   GISبکارگیري یک سیستم طراحی، ایجاد و
هاي گردآوري تمام داده -1بیان شده است. این روش شامل مراحل زیر بوده است: 

از طریق مصاحبه، پرسشنامه،   GISاندازي یک سیستمفضایی موردنیاز جهت راه
 برگزاري جلسات کاري -2هاي هوایی و ماهوارهاي هاي موجود و عکسنقشه

سازي رقومی -3گروهی با حضور مدیران واحدهاي صنعتی و افراد صاحب دانش 
هاي ممکن و انتقال آن به تهیه فهرستی جامع از تمامی داده -4هاي موردنیاز نقشه

ها به رایانه و سیستم وارد کردن داده )Geo-Database( -5 پایگاه داده مکانی
GIS  هاي مکانی و توصیفی. اگرچه ارزیابی مرتبط ساختن داده -6مورد پیشبینی و

شهرك صنعتی فرامان نیاز به زمان   GISاندازي سیستمنهایی اثرات و موفقیت راه
عمل آمده از مدیران و بخش اجرایی هاي بهنسبتاً بیشتري دارد، با اینحال، نظرسنجی

   رك از طریق موقعیتی جدید و بهتر براي مدیریت شه شهرك حاکی از ایجاد
 .شهرك است  GISاندازي و بکارگیري سیستمراه

هاي اطالعات ها؛ سیستمشهرك صنعتی؛ مدیریت داده کلیدواژگان:

 1.ه.؛ شهرك صنعتی فرامان؛ کرمانشا(GIS) جغرافیایی
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Abstract 
During the last couple of decades, some factors such as 

population growth, need for higher levels of employment, 
limitations of agriculture sector and search for new 
activities have necessitated establishing and expanding 
industrial activities in Iran. An industrial estate, as one of 
the most suitable ways of optimal application of 
geographic space, is a place for the concentration of 
productive and industrial units. Good decisions about 
expanding and managing these estates require reliable 
spatial data. Therefore, to have a proper management and 
to obtain the organizational objectives of industrial estates 
in Iran, there is a need to create reliable databases 
containing spatial data. Implementation of modern 
information systems such as GIS to storing, analyzing, 
displaying and updating spatial data related to industrial 
estates of Iran is an advantage and any delay to apply this 
technology can lead to increase the executive and 
managerial costs. Kermanshah is one of 31 provinces of 
Iran located in west of the country and does have several 
industrial estates. It seems that establishing an information 
system based on GIS is a necessity for each. This paper, 
first introduces the industrial estate of Faraman in 
Kermanshah city which contains 160 productive and 
industrial units. Then how a geographic information system 
is designed and applied to this estate is discussed in details. 
The methodology of this study comprises: 1- collecting all 
required spatial data, 2- conducting focus groups include 
managers and knowledgeable individuals, 3- digitizing 
required maps, 4- providing a comprehensive list of all 
possible data and transferring them into a Geo_Database, 
5- entering data into computer and 6- linking spatial and 
aspatial data. Although the final investigation about 
success of geographic information system for the industrial 
estate of Faraman has not yet reached enough time, the 
introductory surveys among managers and executive 
personnel of the estate indicate a new and better situation 
of managing the estate when they use GIS. The success of 
this experience can be shared with other industrial estates 
of Kermanshah province and even other estates in 
elsewhere of Iran. 

Keywords: Industrial estate; GIS; Data management; 
Faraman Industrial Estate; Kermanshah.2 
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 مقدمه و طرح مسأله
ر ساختار سنی هاي اخیر عواملی چون رشد و تغییطی سال

، 1379)، نیاز به مشاغل بیشتر (بهشتی، 84، 1387جمعیت (کوششی، 
آبادي، بختیاري و یحیی ـ 171، 1381غروي نخجوانی،  - 63

هاي بخش ) و محدودیت65، 1388جوادي و هرندي،  ـ 59، 1381
بختیاري و حقی،  - 73، 1384کشاورزي (مرتضوي و خایف الهی، 

ي )، توسعه91، 1383امرزپور دارزینی، صامتی و فر - 109، 1380
 اند. با توجه به هاي صنعتی در ایران را ضروري ساختهفعالیت

سازي زمین با قیمت مناسب و ارائه تسهیالت عمومی و آماده
  هایی به شمار هاي صنعتی از مناسبترین مکانخدماتی، شهرك

 .اندروند که نظر صاحبان صنعت را به خود جلب کردهمی

هاي صنعتی در سطح جهان به طور کلی ایده تأسیس شهركبه
گردد. در آن دوره عواملی همچون رشد اواخر قرن نوزدهم بر می

هاي زمین، پرهیز از آلودگی صنعتی و تأمین صنعت، محدودیت
       خدمات و تسهیالت عمومی از مؤثرترین عوامل ایجاد 

ي هاچک و شهركاند. سازمان صنایع کوهاي صنعتی بودهشهرك
اساس مصوبه شوراي عالی اداري بر 1384صنعتی ایران در تیرماه 

تشکیل گردیده است. این سازمان از ادغام سازمان صنایع کوچک 
هاي صنعتی ایران به وجود آمده و بصورت ایران و شرکت شهرك

یابی، شود. سازمان جدید مسؤلیت مکانشرکت دولتی اداره می
هاي صنعتی در سراسر کشور را ي شهركسعهطراحی، استقرار و تو

نامه اجرایی قانون به عهده گرفت. براساس ماده یک فصل اول آیین
شهرك صنعتی: مکانی ، نتأسیس شرکت شهرکهاي صنعتی ایرا

اي از است داراي محدوده و مساحت معین براي استقرار مجموعه
قبیل آوري و خدمات پشتیبانی از واحدهاي صنعتی، پژوهشی و فن

رسانی، مشاورهاي و بازرگانی طراحی، مهندسی، آموزش، اطالع
که تمام یا پارهاي از امکانات زیربنایی و خدمات ضروري را با 

هاي آن در اختیار توجه به نوع و وسعت شهرك و ترکیب فعالیت
هاي صنعتی ایران، (شرکت شهرك دهدواحدهاي مذکور قرار می

شهرك صنعتی فعال در کشور  330). در حال حاضر تعداد 1389
اندازي شهرك دیگر نیز در حال احداث و راه 200وجود دارد و 

 ).1389صنعتی ایران، ي هاهستند (شرکت شهرك

اي بدون فراهم بودن طور قطع، اداره چنین مجموعه گستردهبه
ها و اطالعات گوناگون راجع به تمام واحدهاي صنعتی و داده

 به غایت مشکل بوده و از کارایی وها تولیدي فعال در شهرك
هاي بسیاري از نظریهه کارآمدي آنها خواهد کاست. امروز

و ها اهمیت وجود و دسترسی به دادهر سیستمهاي مدیریتی ب
د        ه عنوان یک رکن اساسی تأکید دارناطالعات ب

(Huxhold, 1991, 12 - Naisbitt, 1984, 24). تا جایی 

العات را به عنوان منبع اصلی اقتصادي دنیاي )، اط1984( که نایزبت
داند، منبعی که برخالف سایر منابع اقتصادي که عموماً رو مدرن می

ه قابل تجدید، به اتمام و تجدیدناپذیرند، نه تنها اتمام ناپذیر بلک
 .(Na isbitt, 1984, 24)ت خودزا و متکاثر اس

صنعتی  هايها و اطالعات در شهركحال، وضع دادهبا این
نقصان  ـ2فقدان اطالعات،  ـ1ي وضعیتی مطلوب نبوده و سه مسأله

گیر کهنه بودن آنها گریبان- 3و هاي موجود و پراکندگی داده
ها را با هاي صنعتی است که بسیاري از مدیران شهركبیشتر شهرك

مسایلی فراوان و جدي روبرو کرده است. پراکندگی جغرافیایی و 
ها واحدهاي صنعتی و تولیدي مستقر در شهرك تعداد نسبتاً زیاد

ها و اطالعات گوناگونی تواند منشاء حجم بسیار وسیعی از دادهمی
باشد که اداره و سازماندهی آن در توان فرد یا افرادي خاص اگرچه 
مدیرانی الیق هم باشند، نیست. در اغلب موارد مدیران و مسؤلین، 

ها و هاي مختلف شهركعیتآمار و اطالعات آماده و دقیق از وض
تواند به عدم واحدهاي تحت مدیریت خود ندارند که این مسأله می

 يهاي بعضاً نادرست در ادارهگیريتصمیم شناخت کافی و
آوري هاي صنعتی بیانجامد. از سوي دیگر، در صورت جمعشهرك

ها به حدي هاي موردنیاز، حجم اطالعات، ارقام و دادهتمام داده
شدگی اندرکار احساس گمشود که بسیاري از افراد دستیزیاد م

هاي به ظاهر نامرتبط با یکدیگر در میان انبوهی از اطالعات و داده
خواهند کرد. شهرك صنعتی فرامان، کرمانشاه نیز مستثناي از این 

 .قاعده نیست

شوند عبارتند از: آیا با بکارگیري حال سؤاالتی که مطرح می
توان مسائل می 1نیایجاد یک پایگاه داده مکاو  GIS یک سیستم

هاي راجع به مرتبط با فقدان، نقصان، پراکندگی و کهنه بودن داده
واحدهاي مختلف شهرك صنعتی فرامان را کاهش داد؟ چنین 
سیستمی براي شهرك صنعتی فرامان چگونه و با استفاده از چه 

تواند به یهاي این سیستم مشود؟ و کدام قابلیتروشی ساخته می
عنوان ابزاري مؤثر جهت اتخاذ تصمیمات بهتر در دسترس مدیران 

 و تصمیمگیران این شهرك قرار گیرد؟

 
 اهداف

 ایران از زوایاي گوناگونی ازجملههاي صنعتی در شهرك
)، تأثیر بر 1388یونسیان و همکاران، ( اثرات بهداشت محیطی آنها

توسعه اقتصادي و اجتماعی مناطق روستایی (لنگرودي و نجفی 
) و ارزیابی ریسک 1389سرورامینی وهمکاران،  ـ 1385 کانی،

با اند. ) مورد بررسی قرار گرفته1388سایت (جعفري و همکاران، 
هايدر مدیریت داده  GISاین همه جاي تحقیقی که به استفاده از

1. Geo-Database 
                                                           



 57)      1392ریزي کالبدي ـ فضایی (سال اول ـ شماره دوم ـ بهار برنامه

هاي صنعتی بپردازد خالی است. مربوط به واحدهاي صنعتی شهرك
و ایجاد   GISبنابراین، تحقیق حاضر تالش کرده تا با بکارگیري

یک پایگاه داده مکانی جامع براي شهرك صنعتی فرامان واقع در 
کرمانشاه امکان ایجاد یک ابزار علمی براي یازده کیلومتري شرق 

هاي بهتر از جانب مدیران شهرك صنعتی را فراهم گیريتصمیم
 توان به ترتیب زیرآورد. اهداف جزیی این مطالعه را نیز می

برشمرد: مکانیزه کردن سیستم اطالعاتی و اطالعرسانی شهرك 
زمانی، صنعتی فرامان، سرعت بخشیدن به فرآیند امور اداري و سا

به  )CADهايتبدیل اطالعات گرافیکی با قابلیت کمتر (فایل
، و تهیه بانک اطالعاتی جامع (به عنوان GISهاي هوشمند سیستم

  ها، جداول، و اي) و تهیه و انتشار گزارشیک کاالي سرمایه
هاي متفاوت و به تعداد نامحدود مطابق با نیازهاي هاي با مقیاسنقشه

 .تولیدي و صنعتی و مدیریتی شهرك گوناگون واحدهاي

 
 مبانی نظري

میلیون کیلومتر مربع تخمین  500مساحت سطح زمین را حدود 
گیرند و ها تنها یک سوم این مساحت را در بر میاند. خشکیزده

ها تحت ساخت و سازهاي تنها بخش بسیار کوچکی از خشکی
  آمده است. پس، بخش اعظم زندگی ما غالباً درانسانی در

گذرد. این بدان هاي بسیار کوچکی از سطح زمین میمحدوده
ایم، جو و ها، یعنی نقاطی که ما هرگز ندیدهمعناست که بقیه قسمت

مانند و دانش ما نسبت به آنها هاي زیرین ناشناخته باقی میالیه
ها، تلویزیون، شبکه جهانی اینترنت یا ها، روزنامهمحدود به کتاب

هاي دیگران است. از بعد زمانی هم، دوره زندگی ها و گزارشگفته
ما در مقایسه با سن چهار و نیم میلیارد سالی زمین و در مقایسه با 
شروع کیهان از ده میلیارد سال پیش، بسیار محدود و کوتاه است و 

هاي گذشته محدود به شواهد و هاي ما در باره همه زماندانسته
           سان، جغرافیدانان،شنامدارکی است که از سوي باستان

اره بارائه شده است. به همین قیاس در شناسان، و مورخینزمین
هایی محدود چیز بینیي جهان نیز به جز حدسیات و پیشآینده

 .(Longley, et. al, 2011, 65)زیادي نمیدانیم 
از آنجا که ما تنها بخش بسیار کوچکی از زمین را بطور مستقیم 

هاي در ارتباط هستیم، براي دانستن درباره سایر قسمتدیده و با آن 
شویم تا به هاي یادگیري متوسل میاي از روشآن به مجموعه

درستی تصمیم بگیریم که چه مکانی را براي زندگی انتخاب کنیم، 
ها، مؤسسات، براي گردش یا خرید کجاها برویم، و یا شرکت

اها مستقر کنیم. تقریباً هایمان را در کجها و سایر فعالیتکارخانه
هاي گوناگون نیازمند دانش و هاي انسانی در دورهتمام فعالیت

هایی از زمین است که خارج از تجربه اطالعاتی در باره بخش

مستقیم ما قرار دارد و معموالً در زمانی متفاوت و یا مکانی دیگر 
ه از افتد. گاه این دانش به عنوان جایگزینی براي آن دستاتفاق می

رود که به صورت تجربی و مستقیم دریافت اطالعاتی به کار می
 1شود. چنین دانش غیرمستقیمی تحت عنوان واقعیت مجازيمی

امروزه واقعیت مجازي   (Davis, 2001, 20)شودنامگذاري می
را به صورتی روزافزون براي تکمیل و ارتقاء آنچه که از طریق 

  گیرند و آن را مدلی بکار میشوند گانه دریافت میحواس پنج
هاي هاي جهان هستی کمکدانند که به فهم علمی ما از پدیدهمی

سازي، پرهیز از متحمل شدن کند. یکی از مزایاي مدلشایان می
). هنگامی که یک 1390هاي آزمون واقعی است (رستمی، هزینه

م خلبان باید با یک هواپیماي جدید پرواز کند، گزینه کم خطر و ک
 سازي است تا هواپیماي واقعی. در تر پرواز از طریق شبیههزینه
سازي پرواز، دست خلبان براي آزمون شرایط مختلف بسیار شبیه

هاي راجع به دنیاي گیريبازتر است. به همین قیاس در تصمیم
ها و آزمایش سناریوهاي مختلف به مراتب واقعی، استفاده از مدل

 .اقعی استمؤثرتر از تجربه دنیاي و

در واقع، با ساختن مدل، امکان کسب دانش و اطالعات به 
آید تا از طریق مراتب بیشتري در باره جهان واقعی به وجود می

ریزي، مربوط به برنامهها را براي امورتوان مدلهاي فردي. میتالش
مدیریت و محافظت منابع، مسافرت و یا کارهاي روزمره به کار 

هاي متداول مدل رقومی به عنوان یکی ازمروزه مدل گرفت. ا
واقعیت مجازي به صورتی روزافزون در همه جا اهمیت یافته است. 
تقریباً تمامی ارتباطات بین مردم در قالب ابزارهایی نظیر تلفن، 

الکترونیکی به فاکس، موسیقی، تلویزیون، روزنامه، مجله یا پست
که مبتنی بر  آوري اطالعاتنوعی داراي شکل رقومی است. فن

هاي زندگی مدرن مدل رقومی است در حال سرایت به تمام جنبه
آوري رقومی آن است که خود هاي جالب فناست. یکی از ویژگی

شود زیرا تنها مدل بسیار به ندرت توسط استفاده کننده آن دیده می
ي یک تعداد معدودي از متخصصین فنی همواره با عناصر جداگانه

بینند. در مقابل، آنچه که می ار داشته و آن رامدل رقومی سروک
بینند نما یا منظرهاي است که مدل براي نمایش محتوا به عموم می

 .دهددار باشد ارائه میشکلی که براي ما معنی

گردد. هاي جغرافیایی به جوامع باستانی اولیه برمیمدل سابقه
توانست بسیار مؤثرتر انجام امور مربوط به گردآوري و شکار می

شود اگر شکارچیان قادر به ایجاد ارتباط و انتقال جزییاتی راجع به 
هاي شکار به سایر اعضاي گروه و محل گیاهان خوراکی یا محل

ها به خط و خطوط و ریشه اولیه نقشه بودند. احتماالًقبیله خود می
گردد که مردمان اولیه بر روي زمین یا دیوار غارهاهایی برمیطرح

1. Virtual Reality 
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 کشیدند و بسیار قبل از زمانی بوده است که از زبان می

ود ـــش تفادهــــالعات اســــاهی براي انتقال اطفـــو بیان ش
دستی ابزار هاي ). بیان شفاهی و نقشه25، 1377(جداري عیوضی، 

هاي کوچک و محلی بودند مؤثري براي ایجاد ارتباط در میان گروه
پذیر شد که صنعت چاپ در تر زمانی امکاناما ارتباطات گسترده

با این .  (Norton, 2004, 23)قرن پانزدهم میالدي اختراع شد
هاي فراوانی از یک مدل تهیه و منتشر اختراع مردم توانستند نسخه

اولین بار این امکان بوجود آمد که یک مفهوم  کنند و براي
مشترك توسط جوامع مختلف به طور یکسان شناخته شود. تنها مانع 
تأثیرگذار بر این سازوکار این بود که مدل موردنظر حتماً بایستی به 
صورت دوبعدي و مسطح باشد. با اینحال و با قبول مانع مذکور، 

علت ارزانی، سبکی،  به هاها و مدلنقش کاغذ براي چاپ نقشه
سوزي آتشازخطرمؤثر بود. البته کاغذهم انتقال نقشیوقابلیت حمل

هاي فراوانی از سیل و و رطوبت در امان نبود و تاریخ بشر نمونه
 .هاي بسیار ارزشمند داردسوزي و از بین رفتن منابع و دادهآتش

هاي هاي رقومی در جغرافیا نسبت به انواع مدلاما امروزه مدل
هاي منتشر شده و هاي کاغذي، گزارشقبلی مورداستفاده نظیر نقشه

هاي رقومی به اطالعات شفاهی داراي مزایاي فراوانی است. داده
شوند برداري هستند، با سرعت بسیار باال منتقل میآسانی قابل کپی

و کمتر در معرض تخریب و تحریف فیزیکی ناشی از تغییرات 
هاي رقومی به تر آنکه دادهدارند. از اینها مهم دمایی و رطوبتی قرار
سازي، پردازش و تحلیل هستند. در این هنگامآسانی قابل تغییر، به

هاي اطالعات جغرافیایی آنچنان دست ما را در میان، سیستم
هاي گذارند که به هیچ وجه با نقشهکارهاي جغرافیایی باز می

هاي گیريتوان به اندازهآنها می کاغذي قابل مقایسه نیست، از جمله
ها، تغییر اندازه، مقیاس و نهی یا ترکیب الیهسریع و دقیق، برهم

-ها، فضاي بسیار اندك موردنیاز براي ذخیرهها و الیهجابجایی داده

ها در مقایسه با فضاهاي زیادي که براي سازي و نگهداري داده
موردنیاز است و  هاها و نقشهنگهداري کتب، نشریات، روزنامه

 .هاي رقومی اشاره کردي دادهارزانی و پایین بودن هزینه

هاي رقومی اي که بر اساس دادهدر فرآیندهاي حل مسأله
داراي نقشی بسیار مهم   GISهاي توصیفی و تحلیلیاستوارند، مدل

ها به شکل باشند. براي نمایش دادهها میدر مدیریت اینگونه داده
متعددي وجود دارد اما هیچکدام کامل نبوده و هاي رقومی راه

هاي کاربردي مطلوب نیستند. هیچکدام به تنهایی براي تمام برنامه
نکته مهم آن است که مدل باید چه چیزهایی را شامل شود و چه 

اکنون به صورتی   GISآوريچیزهایی را شامل نشود. فن
شود. ته میروزافزون براي مدلسازي عوارض دنیاي واقعی بکار گرف

ها با توان تکنیکی و تحلیلی خود، کاربران را در جهت این سیستم

هایی با قابلیت انطباق بیشتر در دنیاي واقعی و اتخاذ ارائه طرح
با توجه به   GISسیستمهاي رسانند.تر یاري میتصمیمات صحیح

هاي رقومی، امکان شان با منابع متنوع و بسیار زیاد دادهسازگاري
هاي مهم اقتصادي، صنعتی و و مدیریت بهتر بر کانونشناخت 

فعالیتی را به آسانی فراهم آورده و دید علمی و شناخت فنی ما را از 
ها این طریق نسبت به محیط پیچیده و دنیاي نامحدودي از واقعیت

 GISدهند. استفاده ازاند افزایش میکه اطراف ما را احاطه کرده

هاي صنعتی نیز مثالی مربوط به شهركهاي در مدیریت بهتر داده
 .عملی از این چارچوب تئوریکی است

 
 هاي جغرافیاییویژگی

هکتار و بر روي  20شهرك صنعتی فرامان با مساحتی بالغ بر 
و  17¢و  47°و  422.28و  15 ¢و 47°هاي جغرافیایی طول
و  732.23و  20¢و  34°هاي جغرافیایی شرقی و عرض 652.37

شمالی واقع شده است. این شهرك در شرق  312.0و  21¢و  °34
). 1کیلومتر از آن فاصله دارد (شکل  11شهر کرمانشاه واقع شده و 

تعداد واحدهاي صنعتی و کارگاهی مستقر در این شهرك بالغ بر 
طور عمده شامل صنایع شیمیایی، غذایی، واحد است که به 160

باشد. بزار میسلولزي، ساختمانی، الکترونیک، چاپ وساخت ا
هاي آنها موجد حجم تعداد زیاد واحدهاي صنعتی و تنوع فعالیت

ها و اطالعات است که مدیریت مطلوب آنها بسیار زیادي از داده
     بدون بکارگیري یک سیستم اطالعات جغرافیایی منسجم 

 .پذیر نیستامکان

 
 هامواد و روش

در یک ایجاد و نگهداري یک سیستم اطالعات جغرافیایی 
شهرك صنعتی مستلزم طی مراحلی است که از ارزیابی نیازها 

سازي مفهومی و مباحث مربوط به ها، مدلشروع، و تا بررسی داده
اندازي و توسعه و نگهداري سیستم ادامه افزار، راهافزار و نرمسخت

 .دهداین مراحل را نشان می 2یابد. شکل می

سازي مفهومی بود مدلترین مراحل این تحقیق، یکی از مهم
هاي موجود (شامل عوارض و که براي طراحی آن باید واقعیت

دهندهی اشیاي دنیاي واقعی یا سازمانی) همراه فرآیندهاي ارتباط
ها و روابط مکانی و غیرمکانی درآورده  1»موجودیت«آنها در قالب 

  GISترین مراحل ایجاد یکشدند. این بخش یکی از مهممی
گردند و راحل بعدي براساس آن طراحی میاست، زیرا م

بدیهی است که بروز هرگونه اشکالی در آن، کل پروژه را 
 سازد.دچار مشکل می

1. Entities 
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 (Google Earth, 2010:1386جغرافیایی شهرك صنعتی فرامان (مأخذ: استانداري کرمانشاه، ): موقعیت 1شکل(

 
هاي صنعتی ایران را به دو بخش مدل مفهومی سازمان شهرك

سطح ملی و سطح شهرك صنعتی (شرکت اند: مجزا تقسیم کرده
). در سطح ملی، 95، 1383تحقیقات و توسعه انسان و محیط، 

هاي صنعتی در کشور و نیز موقعیت آنها موقعیت مکانی شهرك
ها، شهرها و کلیه اطالعات زیرساختی کشور در نسبت به شبکه راه

شود. در سطح شهرك صنعتی هم کلیه اطالعات نظر گرفته می
). 3شود (شکل هرك در یک مقیاس بزرگ بررسی میشی داخل
سازي مفهومی در سطح ملی داراي چهار کالس اصلی به مدل

نامهاي تقسیمات کشوري، راه، تأسیسات و شهرك صنعتی است 
شوند. مدلسازي عارضه و زیرکالس را شامل می 55که در مجموع 

مفهومی در سطح شهرك صنعتی نیز داراي هفت کالس اصلی به 
امی محدوده، توپوگرافی، گیاهی، آبی، راه، خدمات عمومی و اس

زیرکالس و عارضه را  112موع هاي اقلیمی است که در مجداده
 و  هاهاي توصیفی این زیرکالسگیرند. مجموع آیتممیدربر

 .باشدمی 1200عوارض بالغ بر 

و   GISاین تحقیق بر با توجه به تأکید مفهومی و موضوعی
هاي روشهاي موجود، بهترین پس از ارزیابی نیازها و همچنین داده

بازسازي  - 2پرسشنامه  - 1به ترتیب:  هاي موردنیازآوري دادهجمع
تشخیص داده   GPSاستفاده از - 3هاي فعلی وو استفاده از داده

شد. تماس شخصی و اخذ اطالعات از مدیران و صاحبان صنایع و 
هاي مستقر در شهرك فرامان این اطمینان را به وجود آورد کارگاه

توان به دست که عالوه بر اینکه تمام اطالعات مورد نیاز را می
ها نیز براي همه موارد یکسان بماند. آورد، کیفیت و استاندارد داده

هاي ها از جمله پرسشنامهچنین همسانی و ثباتی از طریق سایر روش
ها به طور قطع تلفنی با توجه به پیچیدگی خاص داده پستی یا تماس

پذیر نبود. سؤاالت طرح شده در این تحقیق با استفاده از دو امکان
 اند.ها مورد بررسی قرار گرفتهي گردآوري دادهمکانیزم جداگانه

هاي اي به منظور اخذ اطالعات مربوط به ویژگیابدا پرسشنامه

 
 )93: 1383در یک شهرك صنعتی (مأخذ: شرکت تحقیقات و توسعه انسان و محیط (  GISگهداري سیستم): مراحل ایجاد و ن2شکل (
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شخصی، نوع صنایع، میزان محصول تولیدي، مساحت کارگاه، 
تعداد پرسنل، میزان انرژي مصرفی (آب، برق و گاز)، میزان 

 آنها، میزان آلودگیهاي شیمیایی فاضالب خروجی و ویژگی
بندي، شیب، مصالح، هزینه و رعایت حریم صوتی، مواد زائد، عایق

سؤال طراحی شد. سؤاالت پرسشنامه اساساً  55نشانی در قالب آتش
در قالب سؤاالت جواب کوتاه طراحی و هدف، گردآوري 

هاي اداري، پرسنلی، تولیدي و اطالعات اساسی راجع به ویژگی
مستقر در شهرك فرامان بود. نسخه اولیه  محیطی صنایعزیست

پرسشنامه به صورت آزمایشی براي چندین واحد نمونه تکمیل و 
بعد از رفع نواقص، نسخه نهایی براي کار میدانی آماده گردید. 

واحد  160ها توسط یک گروه آموزش دیده مجرب براي پرسشنامه
مناً صنعتی مستقر در شهرك و در طول دو ماه تکمیل گردید. ض

ه هماهنگی و کاري با افراد مطلع و مدیران ــهمزمان چندین جلس
کیل ـــــریعتر و بهتر تشــــجاد ارتباط ســواحدها به منظور ای

 .گردید

راجع به موقعیت  1سپس، براي به دست آوردن اطالعات مکانی
هاي آب، برق، دقیق واحدهاي صنعتی، خطوط انتقال انرژي (شبکه

ها، فضاهاي سبز، محدوده اضالب)، شبکه خیابانگاز، مخابرات و ف
هاي اداري، میادین و تمام عوارض موجود در شهرك، ساختمان

هاي موجود (تهیه شده نقشه ـ1سطح شهرك صنعتی فرامان از 
هاي صنعتی استان کرمانشاه) که غالباً در توسط شرکت شهرك

 ـ 3و  GPS  ـ2هاي کاغذي قدیمی بودند یا نقشه  CADفرمت
برداري زمینی، استفاده شد. این در موارد معدودي دوربین نقشه

 .ترین قسمت کار بودبخش پرهزینه

ها تحت هاي حاصل از تکمیل پرسشنامهدر مرحله بعد، داده
در  3ییک پایگاه داده مکانبه صورت  2هاي توصیفیعنوان داده

هاي با داده  GISهاي رایج درآمده و با استفاده از تکنیک
به عنوان   GISگرافیکی و مکانی مرتبط گردید و اساس سیستم

براي شهرك صنعتی فرامان طراحی و آماده  4ییک مدل مفهوم
 .گردید

آوري اطالعات گوناگون، ها و جمعبعد از تکمیل پرسشنامه
موردنظر گردید. فرآیند   GISها به سیستماقدام به وارد کردن داده

گیرترین قسمت در عین حال وقتها مهمترین و وارد کردن داده
کار بود. در این مرحله باید توجه کافی به مرجع و چگونگی 

سازي ها و نیز به نحوه وارد کردن آن به سیستم و آمادهحصول داده
 ب و ـــهایی مناسد. بدون دادهـــشآن براي استفاده کاربر مبذول می

1. Spatial data 
2. Attribute data 
3. Geo-database 
4. Conceptual model 

 
 صنعتی): مدلسازي مفهومی در سطوح ملی و شهرك 3شکل (

 ))98: 1383مأخذ: شرکت تحقیقات و توسعه انسان و محیط ((
 

 
 معنی است. براي وارد کردن بی  GISاعتماد، ادامه کار باقابل
 تفاده از صفحهـــکن کردن، اسـهاي اسهاي این پروژه از روشداده

 5ها به همدیگر، و اتصالهاي مختلف دادهکلید، تبدیل فرمت
 .هاي مکانی استفاده شده استجداول توصیفی با داده

هاي مکانی و توصیفی مربوط به بیش از بعد از وارد کردن داده
واحد صنعتی مستقر در شهرك فرامان و کلیه عوارض موجود  160

در سطح شهرك که بالغ بر هزاران آیتم اطالعاتی بودند، کار 
 :ها به شرح زیر انجام گردیدویرایش و کنترل کیفیت داده

هاي مکانی مورداستفاده براي این از آنجا که بسیاري از داده
تهیه شده   DWGهايو در فرمت  AutoCADافزارپروژه با نرم

هاي مت کار در این مرحله تبدیل الیهــقس ترینبودند لذا مهم
هاي مربوط به واحدهاي بود. تمام الیه GIS 6مذکور به فرمت

بز، ــــاهاي ســـــها، فضبکه خیابانـــصنعتی، میادین، ش
هرك باید به فرمتـــیسات، خطوط انتقال انرژي و محدوده شــتأس

5. Join 
6. GIS-Ready 
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حذف خطاهاي آمدند. بنابراین، براي در می 2و پوشش 1فایلشیپ
    هاي مکانی موجود در رایج در ویرایش توپولوژیک و کنترل داده

اي، خطی و هاي نقطهعملیاتی چون حذف المان  CADهايالیه
، اصالح 4اهو ردشدگی 3هارفته، اصالح نرسیدگیسطحی رویهم

، 6فو شکا 5هاي پوشیدهنشده، چندضلعیهاي بستهچندضلعی
المانهاي خطی و سطحی، کنترل ساختار اضافی در  7طحذف نقا

ها، کنترل نظر مختصاتی، کنترل دقت هندسی دادهفایلها از نقطه
اي، خطی و سطحی و باالخره هاي نقطهساختار توپولوژیک داده

اي انجام هاي خطی از نظر ساختار شبکهر دادهکنترل ساختا
شهرك   GISگردید.با انجام این مرحله، بهطور عملی سیستم

 .اندازي و آماده استفاده گردیدراه    نعتی فرامان ص

 
 ها و نتایجیافته

ها سرمایه و ثروت ارزشمندي هستند که استفاده مناسب از داده
گردد. امروزه حجم و تنوع آنها باعث اتخاذ تصمیمات بهتر می

ها مسائلی را در زمینه نگهداري آنها ایجاد کرده روزافزون داده
افزار افزار و نرمهاي سختآوريپیشرفت فن است، اما همزمان
اند که محدودیتی در اي را فراهم کردههاي دادهامکان ایجاد پایگاه

     ها ندارند. در کنار انواع برابر حجم و تنوع روزافزون داده
) Geo-database( هاي گوناگون، پایگاه داده مکانیدادهپایگاه

آید که جغرافیایی به حساب میبه عنوان قلب یک سیستم اطالعات 
هاي داده متفاوت است. یک از نظر ماهیت و محتوا با سایر پایگاه

   هایی در ارتباط با موقعیت و پایگاه داده مکانی شامل داده
هاي توصیفی عوارض جغرافیایی است که در قالب نقاط، ویژگی

اي کدبندي هاي شبکههاي تصویري یا سلولخطوط، سطوح، المان
اند. در مطالعه حاضر براي ایجاد پایگاه داده مکانی شهرك شده

و   (Relational)ايصنعتی فرامان از ساختارهاي رابطه
استفاده شده است. نتیجه نهایی   (Object - oriented)اشیگر

اي، یک بانک اطالعات مکانی است که مرکز این پایگاه داده
در شهرك   GISهاياصلی تمام کاربردها و تجزیه و تحلیل

توان این طور خالصه میدهد. بهصنعتی فرامان را تشکیل می
کاربردها را به پنج گروه کلی تقسیم کرد (شرکت تحقیقات و 
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هاي مکانی، د) الف) نمایش، ب) پرسش و پاسخ، ج) تحلیل

 گیريهاي توصیفی و ه) تصمیمتحلیل

1. Shape file 
2. Coverage 
3. Undershoots 
4. Overshoots 
5. Slivers 
6. Gaps 
7. Vertices 

 (Visualization) الف) نمایش
شهرك صنعتی فرامان بعد از   GISیکی از اولین کاربردهاي

ها، نمایش موضوعات پروژه بود. با نشان دادن وارد کردن داده
همزمان عوارض و موضوعات مختلف به شکل یک نقشه کاربران 

    توانند روابط فضایی میان آنها را که اولین گام به سمتمی
توانند الگوها، مشاهده کنند. آنها می هاي فضایی است،تحلیل

اندازها و سایر اطالعات معنادار را دنبال کرده و ظواهر، چشم
ها هایی نظیر اندازه، موقعیت نسبی، پراکندگی و سایر ویژگیتفاوت

هاي بصري را تشخیص دهند. به عنوان مثال با استفاده از انواع المان
تی شهرك را با توجه به توان واحدهاي صنعو نمادهاي مناسب می

نیازهاي مختلف به اشکال بسیار متنوع نمایش داد. مثالً نمایش 
واحدها بر اساس معیارهایی چون اتصال به گاز شهري، برخورداري 

هاي کنترل فاضالب صنعتی، نوع محصوالت و غیره در از سیستم
پذیر است. به کمترین زمان ممکن براي مشاهده کاربران امکان

گیرد. هاي گوناگون انجام میاین کار از طریق ترسیم نقشه عبارتی،
هاي هاي مکانی، حجم عظیمی از دادهنقشه به عنوان واحد پایه داده

جغرافیایی را در خود جاي داده است که به طور روزمره مورد 
گیرد. اما به منظور افزایش کارآیی استفاده کاربران مختلف قرار می

هاي بصري مانند کاربران با آن برخی المانها و تعامل بهتر نقشه
انتخاب سمبل، رنگ، ضخامت، اندازه، نوع الگو و غیره وجود 
دارد. همچنین برحسب مقیاس نقشه، به منظور جلوگیري از تراکم 

گیرد. در انجام می (Generalization) سازياطالعات، خالصه
را در هر  هانهایت براي هر کاربرد خاص، کاربران فقط برخی الیه

شود. در هاي موضوعی گفته میدهند که به آنها نقشهنقشه قرار می
دیگر، امکان   GISسیستمشهرك فرامان، همانند هر  GISسیستم

پارامترهاي مختلف وراعمال تغییرات درظتعامل کاربر باسیستم به من
در اینجا به ذکر سه  هاي کاغذ، بسیار بیشتر است.نسبت به نقشه

شهرك صنعتی فرامان   GISربردهاي نمایشی سیستمنمونه از کا
گذاري، و تهیه نقشه بندي، ناماز: طبقه شودکه عبارتنداکتفا می
 .موضوعی

هاي توان المانمی (Classification) بنديبا استفاده از طبقه
 را بر حسب یک پارامتر خاص موجود در یک الیه اطالعاتی 

ندي را با استفاده از تغییر در ابعاد، ببندي نمود و نتایج این طبقهطبقه
 :رنگ، و یا نماد مربوطه مشاهده نمود، مثالً

انتخاب نمادهاي مختلف براي واحدهاي مختلف شهرك  *
 فرامان بر اساس نوع فعالیت و محصول

اساس ختلف براي نماد واحدهاي صنعتی برانتخاب ابعاد م *
 میزان تولید یا صادرات
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هاي مختلف براي نماد واحدهاي تولیدي، انتحاب رنگ *
 ...  غذایی، شیمیایی، سلولزي و

توان هاي مذکور، تنها با یک نگاه به نقشه میدر تمام مثال
گیري نمود. به تصمیماطالعات الزم را استخراج و بر اساس آن 

هاي مختلف براي نماد واحدهایی که عنوان مثال با انتخاب رنگ
اند سوزي را رعایت نکردهسازي در مقابل آتشماصول کامل مقاو

توان واحدهاي نامناسب را تعیین و براي انجام موارد به راحتی می
     هایی از سازي اقدام نمود. عالوه بر موارد فوق که مثالایمن
   اي در شهرك صنعتی فرامان محسوب بندي عوارض نقطهطبقه

بندي براي عوارض خطی و سطحی نیز وجود شوند، قابلیت طبقهمی
آن و یا تعیین اساس فشار تعیین ضخامت خط لوله گاز بردارد. 

 اساس تعداد افراد شاغل به ترتیب دو نمونه ازرنگ واحد صنعتی بر

 .باشدطی و سطحی میهاي خبندي براي المانطبقه

هاي یک المان (Labeling) گذاريبا استفاده از قابلیت نام
گذاري نمود. هاي توصیفی مربوط به آن نامالیه مکانی را با داده

هاي مکانی و هایی که هم دادهگیريتواند در تصمیماین عمل می
هاي توصیفی در آنها نقش دارند، مفید باشد. زیرا در این هم داده
هاي مکانی و توصیفی ها، اطالعات همزمان از دادهگیريتصمیم

ها را به صورت همزمان الزامی است و این تحلیل هردوي این داده
دهد. مثالً نامگذاري واحدهاي صنعتی شهرك بر به کاربر نشان می

هاي حسب تعداد افراد شاغل، نامگذاري واحدها بر حسب داده
گذاري میزان تولید و غیره، نامتوصیفی مانند مساحت، پرسنل، 

هاي آب، دهند و نامگذاري لولهبرحسب خدماتی که ارائه می
 .فاضالب و گاز بر حسب قطر آنها

هاي بسیار زیادي شهرك صنعتی فرامان الیه  GISدر سیستم
ها، نه تنها وجود دارد. بدیهی است که نمایش همزمان همه این الیه

ست، بلکه به دلیل تراکم اطالعات به صورت عملی قابل استفاده نی
دهد. در عمل براي هر کاربر زیاد، خوانایی نقشه را کاهش می

دهند. در اینجا نیز از خاص فقط الیههاي مورد نیاز را نمایش می
ها ها بر حسب نیاز، برخی از الیهها، هر یک از بخشمیان کلیه الیه
کند، ه میدهد و در حقیقت یک نقشه موضوعی تهیرا نمایش می

هاي این نقشه ثابت نبوده و قابل کاهش یا با این تفاوت که داده
هاي که در آن فقط الیه افزایش است. به عنوان مثال تهیه نقش

تأسیسات گاز به همراه واحدهاي صنعتی وجود داشته باشد، یا 
هاي که نشان دهنده محل عبور تأسیسات زیرزمینی است و در نقش

رسانی به آنها مورد استفاده جلوگیري از آسیبمواقع حفاري براي 
هاي ارتباطی اطراف شهرك و یا شبکه هاي که راهاست، و یا نقش

ها هاي اصلی و فرعی درون شهرك را براي تحلیل دسترسیخیابان
 هاي موضوعی تهیه شده در پروژههایی از نقشهنشان دهد، نمونه

GIS ،سیستم قادر است  شهرك صنعتی فرامان است. عالوه بر این
راهنما، هاي موردنیاز را در قالب یک نقشه کاغذي به همراه که الیه

و ... تهیه نموده و جهت خروجی گرفتن  مقیاس، نماد شمال، عنوان
در مجموع، سه ویژگی  در مواقع نیاز براي پالت آماده نماید.

نمایشی ذکرشده در باال زمینه الزم را براي طرح پرسش و گرفتن 
در شهرك صنعتی فرامان به راحتی فراهم   GISاز سیستم پاسخ

 .آورده است
 

 (Query)  ب) پرسش و پاسخ
دومین رده از کاربردهاي سیستم اطالعات جغرافیایی شهرك 

باشد. هاي مختلف میگویی به پرسشصنعتی فرامان امکان پاسخ
 هاي یک یا چند الیه مکانی باشندتوانند مربوط به دادهها میپرسش

با هم   (… ,And, Or, Not)که توسط عملگرهاي منطقی
توان به دو دسته ها را میطور کلی این پرسشاند. بهترکیب شده

هاي هاي توصیفی تقسیم کرد. پرسشهاي مکانی و پرسشپرسش
هاي مکانی است و با مربوط به داده (Spatial Query) مکانی

اراي یک شرط خاص هاي مکانی دتوان دادهاستفاده از آنها می
ها، طور معمول پارامترهاي ورودي این پرسشمکانی را پیدا نمود. به

دو الیه مکانی و یک رابطه بین آنهاست. به عبارت دیگر با استفاده 
هاي الیه هاي الیه اول که نسبت به المانها، کلیه الماناز این پرسش

      گردد. برخی ازدوم داراي رابطه خاصی هستند تعیین می
 :توانند مطرح شوند عبارتند ازهایی که در این ارتباط میپرسش

اند؟ * کدام کدام واحدها در داخل فضاي سبز قرار گرفته *
 شوند؟فضاهاي سبز توسط خیابان قطع می

 فضاي سبز قرار دارند؟ طور کامل در داخلها بهکدام راه *
قرار هاي گاز در خارج واحدهاي صنعتی کدام دریچه* 

ی هاي توصیفپرسش ها پرسش مشابه دیگر.دارند؟ و ده
(Attribute Query)  هم ترکیبی از چند شرط و عملکرد

     هاي توصیفی گذاشته ها بر روي دادهریاضی است. این شرط
 هایی را که توان المانها میشوند. در حقیقت با این پرسشمی

کنند تعیین صدق میهاي توصیفی آنها در یک رابطه منطقی داده
 :ها عبارتند ازنمود. برخی از این پرسش

شهري متصل هستند؟ * کدام واحدهاي کدام واحدها به گاز *
باشند؟ * کدام واحد می  Xصنعتی داراي تولید سالیانه بیش از

متر مربع  500قطعات واگذارنشده شهرك داراي مساحت بیش از 
ط عبوري بوده و طول آنها ها داراي سه خباشند؟ * کدام خیابانمی

 متر است؟ 100بیش از 

همچنین زمانی که یک نفر، متقاضی خرید یک قطعه صنعتی با 
استفاده از سیستم، قطعات داراي آن شرایط خاص است، میتوان با 

شرایط را مشخص نموده و شخص را در دستیابی بهتر به خواسته
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   خود یاري رساند. تعداد روابط منطقی موجود در یک پرسش 
توان براي پیدا کردن تواند بسیار بیشتر باشد و بدین ترتیب میمی

تصمیمات  هایی با شرایط بسیار خاص به سادگی اقدام نموده والمان
هاي پرسش و پاسخ در مناسب را اتخاذ کرد. استفاده از قابلیت

GIS  هاي شهرك فرامان زمینه مناسب براي آنچه که تحلیل
 .شود را فراهم نموده استهاي توصیفی نامیده میمکانی و تحلیل

 

 (Spatial Analysis) هاي مکانیج) تحلیل
 GISسیستم هاي این رده از کاربردها، بخش اصلیقابلیت

دهند که در واقع قابلیت تجزیه شهرك صنعتی فرامان را تشکیل می
و تحلیل مکانی به عنوان مزیت بزرگ و وجه تمایز این سیستم با 

 ها، از هاي اطالعاتی غیرمکانی است. این تحلیلسایر سیستم
هاي پیچیده و گیري فاصله تا تحلیلهاي ساده مانند اندازهتحلیل

ها هم به صورت مجزا بر شوند. این تحلیلا شامل میچند معیاره ر
ها و هم به صورت ترکیبی قابل ارائه روي یک مجموعه از داده

گیري شهرك صنعتی فرامان قابلیت اندازه  GISهستند. سیستم
   هاي مکانی را به مساحت، محیط، طول، فاصله و سایر المان

ها از این قابلیت هاییهاي گوناگون فراهم آورده است. مثالروش
 :عبارتند از

در داخل شهرك؟   Bو Aي فاصله بین دو واحد یا عارضه *
 در شهرك صنعتی؟ * مساحت واحد   Aطول خیابان *

 ؟ A*اختالف ارتفاع دو لوله گاز در نقطه   ؟Xصنعتی 

شهرك صنعتی   GISهاي پرکاربرد سیستماز دیگر تحلیل
براي مواردي  (Buffering) توان به ایجاد منطقه حائلفرامان می

هاي یک الیه مکانی موردنیاز که لزوم تعیین حریم براي المان
تواند یک عدد ثابت باشد ها میفاصله این حریمد. است، اشاره کر

هاي توصیفی جدول هاي دادهو یا بر حسب مقادیر یکی از ستون
هاي مربوط به هر واحد کارگاهی به صورت متغیر تعیین ویژگی

توان در ترکیب با یک پرسش د. همچنین پس از انجام آن، میگرد
هاي یک الیه مکانی دیگر را که در داخل این حریم مکانی، المان

گیرند مشخص نمود. برخی از کاربردهاي این تحلیل در قرار می
 :شهرك صنعتی فرامان عبارتند از

 براي شهرك صنعتی؟   Xتعیین حریم به فاصله *

براي خطوط فشار قوي موجود در   Yفاصله تعیین حریم به *
 شهرك صنعتی؟ 

 ؟ Xکمتر از  در فاصله تعیین واحدهاي صنعتی واقع *

ه تجزیه و تحلیل شبکتوان به هاي مکانی میاز دیگر تحلیل
(Network Analysis)ایجاد مدل رقومی ارتفاع ، (DEM)  و

      هاي دیگر اشاره کرد که هر کدام بنا به اقتضا بسیاري تحلیل
تواند مورد استفاده افراد و کاربران مختلف قرار گیرد و ضمن می

تر هاي پیچیدههاي توصیفی امکان تحلیلترکیب با تجزیه و تحلیل
 .را فراهم آورند

 

 (Attribute Analysis)هاي توصیفید) تحلیل
هاي توصیفی مرتبط با دادههاي ها بر روي دادهاین تحلیل

هاي توصیفی سر و گیرد و از آنجا که تنها با دادهمکانی انجام می
هاي اطالعاتی، مانند کار دارند، امکاناتی مشابه با سایر سیستم

SQL دهند. برخی از مهمترین این در اختیار کاربران قرار می
 :ها عبارتند ازقابلیت

ري ابزار مهمی جهت توابع توزیع آماي ـ محاسبات آمار
هاي دهد. سیستمگیري مدیران در اختیار آنان قرار میتصمیم

 هاي مناسبی جهت انجام اطالعات جغرافیایی نیز معموالً قابلیت
دهند که از جمله آنها در مورد شهرك گونه محاسبات ارائه میاین

 :توان به چند مثال زیر اشاره نمودصنعتی فرامان می

ین تولیدات واحدهاي صنعتی مستقر در محاسبه میانگ *
ها * محاسبه انحراف معیار سازي توزیع دادهشهرك * نرمال

تولیدات واحدهاي صنعتی شهرك و * تعیین واحدهاي صنعتی با 
 کمترین و بیشترین افراد شاغل

   نمودارها ابزار مناسبی جهت ـ  ترسیم چارت و نمودار
هاي موجود را به شکل ادهگیري مدیران هستند. زیرا وضع دتصمیم

دهند. سیستم اطالعات جغرافیایی خالصه در اختیار آنان قرار می
شهرك صنعتی فرامان امکان ترسیم چارت، نمودار و گراف را با 

دهد و آنها را در هاي گوناگون در اختیار کاربران قرار میقابلیت
 رساند. برخی از این تر یاري میگیري سریعتر و دقیقتصمیم
 :ها عبارتند ازقابلیت

رسم نمودار تعداد واحدهاي صنعتی شهرك * رسم نمودار  *
واحدهاي صنعتی واگذار شده و واگذار نشده در شهرك صنعتی 

 ...هاي مختلف ودر سال

ها، باید امکان ارائه آنها به پس از پردازش داده ـ گزارشگیري
عات هاي خالصه وجود داشته باشد. سیستم اطالصورت گزارش

هاي مشابه جغرافیایی شهرك صنعتی فرامان همانند سایر سیستم
 د.دههاي متنوع ارائه میهاي مختلفی را در قالب گزارشخروجی

هاي چهارگانه مذکور توان گفت که قابلیتبطور خالصه، می
گیري هاي علمی و فنی الزم را براي آنچه که تصمیمدر باال زمینه

 .آوردشود، فراهم میمیده میریزان نامدیران و برنامه
 

 (Decision Making) گیريه) تصمیم
کاربردهاي مختلفی که تا اینجا ذکر شد، بیشتر مربوط به 

صنعتی فرامان شهرك   GISکاربردهاي اولیه و اصولی سیستم
تري هاي پیچیدهتوانند مبناي تحلیلاست که در ترکیب با هم می

تر پس از استقرارقرار گیرند، اما کاربردهاي تکمیلی و پیشرفته
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هاي کامل سیستم و آشنایی هرچه بیشتر مدیران و کاربران بخش
گوناگون شهرك صنعتی فرامان آشکار شده و قابل بررسی است. 

تر بوده و گیري از همه پیچیده، تصمیمGISاز میان کاربردهاي 
هاي بسیار نویسیها و گاه برنامهها، تجزیه و تحلیلنیازمند بررسی

دقیق و پیشرفته است. اگرچه در سایر کاربردها، بیشتر مراحل توسط 
گیري بر گیرد اما همچنان وظیفه نهایی تصمیمسیستم انجام می

عهده عامل انسانی است. مسلماً عوامل انسانی نیز با داشتن یک 
سیستم اطالعات جغرافیایی، شبیه آنچه که براي شهرك صنعتی 

تري توانند تصمیمات بهینهتر و علمیفرامان طراحی شده است، می
ز مدیران و صاحبان هاي پایانی پروژه حاضر ااتخاذ کنند. نظرسنجی

هاي مستقر در شهرك صنعتی فرامان مؤید این نظر صنایع و کارگاه
تحولی مثبت در نحوه مدیریت آنان در   GISبود که استفاده از

ها به همراه شهرك فرامان بوجود آورده است. این نظرسنجی
 اندایجاد شده همچنین مؤید سه نکته اساسی  GISواقعیت سیستم

توانند به عنوان جواب سؤاالتی تلقی شوند که ه میاي ک(سه نکته
هاي ناقص، پراکنده، داده – 1اند): در مقدمه این مقاله مطرح شده

کهنه و عموماً با فرمت سنتی شهرك صنعتی فرامان اکنون به شکل 
 - 2اند، هایی تکمیل شده، منسجم، روزآمد و رقومی درآمدهداده

می و مطابق با مطالبی که در بخش تجربه انجام این کار به روشی عل
ها توضیح داده شد، امري ممکن و حتی قابل انتقال به مواد و روش
هاي کاربردها و قابلیت - 3هاست و ها و مجموعهسایر شهرك

تواند مطابق ایجاد شده در شهرك صنعتی فرامان می  GISسیستم
عتی نواحد ص 160با تعداد و تنوع نیازهاي کاربران آن در تمامی 

باشد ... و اینها در مجموع ن مستقر در شهرك متنوع و فراوا
هاي اطالعات جغرافیایی در مدیریت بهینه حکایت از کاربرد سیستم

 .هاي صنعتی داردهاي مربوط به شهركداده

این مقاله بر اساس طرح پژوهشی تحت حمایت مالی دانشگاه 
هاي جغرافیایی، داده تهیه پایگاه«نور استان کرمانشاه با عنوان پیام

اقتصادي و اجتماعی نقاط روستایی استان کرمانشاه در محیط 
GIS «نوشته شده است. 
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