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Applying GIS to optimal data management
in industrial estates
(Case study: Faraman, Kermanshah)

Shahbakhti Rostami1

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, 5entering 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.
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چکیده
 نیاز به سطوح باالتر،طی چند دهه اخیر عواملی چون رشد جمعیت
 محدودیتهـای بخش کشـاورزی و نیاز بـه فعالیتهای جدید،اشـتغال
ضرورت گسـترش فعالیتهای صنعتی را در ایران بیش از پیش آشـکار
 به عنـوان بهینهترین روش اسـتفاده، یک شـهرک صنعتی.سـاخته اسـت
 مکانی بـرای تمرکز واحدهـای صنعتی و تولیدی،از فضـای جغرافیایـی
 تصمیمات خوب درباره گسترش و مدیریت این شهرکها نیازمند.است
 برای داشـتن یک مدیریت، بنابراین.دادههـای فضایی قابل اعتماد اسـت
مناسـب و رسـیدن به اهداف سـازمانی شـهرکهای صنعتی در ایران نیاز
مبـرم بـه ایجاد بانکهـای اطالعاتی موثـق از جمله پایگاههـای دادههای
GIS  بکارگیری سیستمهای اطالعاتی مدرن از جمله.مکانی وجود دارد
 نمایش و بههنگامسـازی دادههای، تجزیه و تحلیـل،بـرای ذخیرهسـازی
مکانی مربوط به شـهرکهای صنعتی ایران به عنوان مزیتی تلقی میشـود
که هرگونه تأخیر در بکارگیری آن میتواند به افزایش هزینههای اجرایی
 یا، نقصان، در این مقاله ضمن طرح مسألهی فقدان.و مدیریتی منجر گردد
پراکندگی دادههای مربوط به واحدهای صنعتی شهرک فرامان در نزدیکی
 واحد صنعتی و کارگاهی به ضرورت اسـتفاده از160 شـهر کرمانشـاه با
چگونگی، و ضمن تبیین مبانی نظری، در چنین شـهرکهایی اشارهGIS
 در شـهرک صنعتیGIS  ایجاد و بکارگیری یک سیسـتم،روش طراحی
: این روش شامل مراحل زیر بوده است.فرامان به تفصیل بیان شده است
 گردآوری تمام دادههای فضایی موردنیاز جهت راهاندازی یک سیستم-1
 نقشـههای موجـود و عکسهـای، پرسشـنامه، از طریـق مصاحبـهGIS
 برگزاری جلسات کاریگروهی با حضور مدیران-2 هوایی و ماهوارهای
 رقومیسـازی نقشـههای-3 واحدهـای صنعتـی و افـراد صاحب دانش
 تهیه فهرستی جامع از تمامی دادههای ممکن و انتقال آن به-4 موردنیاز
) وارد کردن دادهها به رایانهGeo-Database) -5 پایـگاه داده مکانـی
 مرتبط سـاختن دادههـای مکانی-6  مـورد پیشبینـی وGIS و سیسـتم
 اگرچـه ارزیابـی نهایی اثـرات و موفقیت راهاندازی سیسـتم.و توصیفـی
، با اینحال، شـهرک صنعتی فرامان نیاز به زمان نسـبت ًا بیشـتری داردGIS
نظرسـنجیهای بهعمل آمده از مدیران و بخش اجرایی شـهرک حاکی از
ایجادموقعیتـی جدید و بهتر برای مدیریت شـهرک از طریق راهاندازی و
. شهرک استGIS بکارگیری سیستم
 شـهرک صنعتی؛ مدیریت دادهها؛ سیستمهای اطالعات:کلیدواژگان
.)؛ شهرک صنعتی فرامان؛ کرمانشاهGIS( جغرافیایی
1 ایران، تهران، گروه جغرافیا،استادیار دانشگاه پیامنور1 .1
:پست الکترونیک
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مقدمه و طرح مسأله

طی ســالهای اخیر عواملی چون رشــد و تغيير ساختار
سني جمعیت (كوششــي ،)84 ،1387 ،نیاز به مشاغل بیشتر
(بهشــتي - 63 ،1379 ،غــروي نخجوانــي- 171 ،1381 ،
بختيــاري و يحييآبــادي - 59 ،1381 ،جــوادي و هرندي،
 )65 ،1388و محدودیتهای بخش کشــاورزی (مرتضوي
و خايــف الهــي - 73 ،1384 ،بختيــاري و حقــي،1380 ،
 - 109صامتي و فرامرزپور دارزيني ،)91 ،1383 ،توســعهی
فعالیتهای صنعتی در ایران را ضروری ساختهاند .با توجه به
آمادهســازی زمین با قیمت مناسب و ارائه تسهیالت عمومی
و خدماتی ،شــهرکهای صنعتی از مناســبترین مکانهایی
به شــمار میروند که نظر صاحبــان صنعت را به خود جلب
کردهاند.
بهطور کلی ایده تأســیس شــهرکهای صنعتی در سطح
جهــان به اواخر قــرن نوزدهم بــرمیگــردد .در آن دوره
عواملی همچون رشــد صنعت ،محدودیتهای زمین ،پرهیز
از آلودگی صنعتی و تأمین خدمات و تســهیالت عمومی از
مؤثرترین عوامل ایجاد شــهرکهای صنعتی بودهاند .سازمان
صنايع كوچك و شــهركهاي صنعتي ايران در تيرماه 1384
بر اساس مصوبه شــوراي عالي اداري تشكيل گرديده است.
اين ســازمان از ادغام سازمان صنايع كوچك ايران و شركت
شــهركهاي صنعتي ايران به وجود آمده و بصورت شركت
دولتي اداره مي شــود .سازمان جدید مســؤلیت مکانیابی،
طراحی ،استقرار و توسعهی شــهرکهای صنعتی در سراسر
کشور را به عهده گرفت .براساس ماده یک فصل اول آییننامه
کهای صنعتی ایران،
اجرایی قانون تأســیس شــرکت شــهر 1
شــهرک صنعتی :مکانی اســت دارای محدوده و مســاحت
معیــن برای اســتقرار مجموعــهای از واحدهــای صنعتی،
پژوهشــی و فنآوری و خدمات پشــتیبانی از قبیل طراحی،
مهندسی ،آموزش ،اطالعرسانی ،مشــاورهای و بازرگانی که
تمــام یا پارهای از امکانات زیربنایــی و خدمات ضروری را
با توجه به نوع و وســعت شــهرک و ترکیب فعالیتهای آن
در اختیار واحدهای مذکور قرار میدهد(شرکت شهرکهای
صنعتی ايــران .)1389 ،در حال حاضر تعداد  330شــهرک
صنعتی فعال در کشــور وجود دارد و  200شهرک دیگر نیز
در حال احداث و راه1اندازی هســتند (شــرکت شهرکهای
صنعتی ايران.)1389 ،
بهطور قطع ،اداره چنین مجموعه گستردهای بدون فراهم
بــودن دادهها و اطالعات گوناگــون راجع به تمام واحدهای
صنعتــی و تولیــدی فعال در شــهرکها به غایت مشــکل
بــوده و از کارایــی و کارآمدی آنها خواهد کاســت .امروزه1
بســیاری از نظریه1هــای سیســتمهای مدیریتــی بــر
اهمیــت وجــود و دسترســی بــه داد 1ههــا و
اطالعــات بــه عنــوان یک رکــن اساســی تأکیــد دارند

( .)Huxhold, 1991, 12 - Naisbitt, 1984, 24تــا
جاییکــه نایزبت( ،)1984اطالعات را بــه عنوان منبع اصلی
اقتصــادی دنیای مــد ٌرن میداند ،منبعی که برخالف ســایر
منابــع اقتصادی که عموم ًا رو به اتمــام و تجدیدناپذیرند ،نه
تنها اتمــام ناپذیر بلکه قابل تجدید ،خودزا و متکاثر اســت1
(.)Na isbitt, 1984, 24
بــااینحال ،وضــع دادهها و اطالعات در شــهرکهای
صنعتی وضعیتی مطلوب نبوده و ســه مســألهی  - 1فقدان
اطالعــات - 21،نقصــان و پراکندگــی دادههــای موجود و
 - 3کهنه بودن آنها گریبانگیر بیشتر شهرکهای صنعتی است
که بســیاری از مدیران شهرکها را با مسایلی فراوان و جدی
روبرو کرده اســت .پراکندگی جغرافیایی و تعداد نسبت ًا زیاد
واحدهای صنعتی و تولیدی مســتقر در شــهرکها میتواند
منشاء حجم بسیار وســیعی از دادهها و اطالعات گوناگونی
باشد که اداره و سازماندهی آن در توان فرد یا افرادی خاص
اگرچه مدیرانی الیق هم باشند ،نیست .در اغلب موارد مدیران
و مســؤلین ،آمار و اطالعات آمــاده و دقیق از وضعیتهای
مختلف شهرکها و واحدهای تحت مدیریت خود ندارند که
این مسأله میتواند به عدم شناخت کافی و تصمیمگیریهای
بعض ًا نادرســت در ادارهی شــهرکهای صنعتی بیانجامد .از
ســوی دیگر ،در صورت جمعآوری تمام دادههای موردنیاز،
حجم اطالعــات ،ارقام و دادهها به حدی زیاد میشــود که
بســیاری از افراد دستاندرکار احســاس گمشدگی در میان
انبوهی از اطالعات و دادههای بــه ظاهر نامرتبط با یکدیگر
خواهند کرد .شهرک صنعتی فرامان ،کرمانشاه نیز مستثنای از
این قاعده نیست.
حــال ســؤاالتی که مطرح میشــوند عبارتنــد از :آیا با
بکارگیری یک سیســتم GISو ایجاد یک پایگاه داده مکانی 1
میتوان مسائل مرتبط با فقدان ،نقصان ،پراکندگی و کهنه بودن
دادههای راجع به واحدهای مختلف شــهرک صنعتی فرامان
را کاهش داد؟ چنین سیســتمی برای شــهرک صنعتی فرامان
چگونه و با اســتفاده از چه روشی ســاخته میشود؟ و کدام
قابلیتهای این سیستم میتواند به عنوان ابزاری مؤثر جهت
اتخاذ تصمیمات بهتر در دسترس مدیران و تصمیمگیران این
شهرک قرار گیرد؟

اهداف

شــهرکهای صنعتــی در ایــران از زوایــای
گوناگونــی ازجملــه اثــرات بهداشــت محیطــی آنهــا1
(یونســیان و همــکاران ،)1388 ،تأثیر بر توســعه اقتصادی
کانی،
1
و اجتماعــی مناطــق روســتایی (لنگــرودی و نجفی
 - 1385ســرورامینی وهمکاران )1389 ،و ارزیابی ریســک
ســایت (جعفری و همــکاران )1388 ،مورد بررســی قرار
1. Geo - Database

گرفتهانــد .با این همه جای تحقیقی که به اســتفاده از GIS
کهای
در مدیریت دادههای مربوط به واحدهای صنعتی شهر 

صنعتی بپردازد خالی اســت .بنابرایــن ،تحقیق حاضر تالش
کرده تا با بکارگیری  GISو ایجاد یک پایگاه داده مکانی جامع
برای شــهرک صنعتی فرامان واقع در یازده کیلومتری شــرق
کرمانشاه امکان ایجاد یک ابزار علمی برای تصمیمگیریهای
بهتــر از جانب مدیــران شــهرک صنعتی را فراهــم آورد.
اهــداف جزیــی این مطالعــه را نیز می1توان بــه ترتیب زیر
برشــمرد :مکانیزه کردن سیســتم اطالعاتی و اطالعرســانی
شــهرک صنعتی فرامان ،ســرعت بخشــیدن به فرآیند امور
اداری و ســازمانی ،تبدیل اطالعات گرافیکی با قابلیت کمتر
(فایلهای  )CADبه سیستمهای هوشمند  ،GISو تهیه بانک
اطالعاتــی جامع (به عنوان یک کاالی ســرمایهای) و تهیه و
انتشار گزارشها ،جداول ،و نقشههای با مقیاسهای متفاوت
و بــه تعداد نامحدود مطابق با نیازهــای گوناگون واحدهای
تولیدی و صنعتی و مدیریتی شهرک.

مبانی نظری

مســاحت ســطح زمین را حدود  500میلیــون کیلومتر
مربع تخمین زدهاند .خشــکیها تنها یک سوم این مساحت
را در بر میگیرند و تنها بخش بســیار کوچکی از خشکیها
تحت ساخت و ســازهای انسانی در آمده است .پس ،بخش
اعظــم زندگی ما غالبــ ًا در محدودههای بســیار کوچکی از
ســطح زمین میگذرد .این بدان معناست که بقیه قسمتها،
یعنی نقاطی کــه ما هرگز ندیدهایم ،جــو و الیههای زیرین
ناشــناخته باقی میمانند و دانش ما نســبت بــه آنها محدود
بــه کتابها ،روزنامههــا ،تلویزیون ،شــبکه جهانی اینترنت
یا گفتههــا و گزارشهای دیگران اســت .از بعد زمانی هم،
دوره زندگی ما در مقایســه با ســن چهار و نیم میلیارد سالی
زمین و در مقایســه با شــروع کیهان از ده میلیارد سال پیش،
بســیار محدود و کوتاه است و دانســتههای ما در باره همه
زمانهای گذشــته محدود به شــواهد و مدارکی است که از
ســوی باستانشناسان ،جغرافیدانان ،زمینشناسان ،و مورخین
ارائه شــده است .به همین قیاس در باره آیندهی جهان نیز به
جز حدســیات و پیش1بینیهایی محدود چیز زیادی نمیدانیم
(.)Longley, et. al, 2011, 65
از آنجا که ما تنها بخش بســیار کوچکی از زمین را بطور
مستقیم دیده و با آن در ارتباط هستیم ،برای دانستن درباره سایر
قســمتهای آن به مجموعهای از روشهای یادگیری متوسل
میشویم تا به درســتی تصمیم بگیریم که چه مکانی را برای
زندگی انتخاب کنیم ،برای گردش یا خرید کجاها برویم ،و یا
شرکتها ،مؤسسات ،کارخانهها و سایر فعالیتهایمان را در
کجاها مستقر کنیم .تقریب ًا تمام فعالیتهای انسانی در دورههای
گوناگون نیازمند دانش و اطالعاتی در باره بخشهایی از زمین

اســت که خارج از تجربه مســتقیم ما قرار دارد و معموالً در
زمانــی متفاوت و یا مکانی دیگر اتفاق میافتد .گاه این دانش
به عنوان جایگزینی برای آن دسته از اطالعاتی به کار میرود
که به صورت تجربی و مستقیم دریافت میشود .چنین دانش
غیرمستقیمی تحت عنوان واقعیت مجازی 11نامگذاری میشود
( .)Davis, 2001, 20امــروزه واقعیت مجازی را به صورتی
روزافــزون برای تکمیل و ارتقاء آنچه کــه از طریق حواس
پنجگانه دریافت میشــوند بــکار میگیرنــد و آن را مدلی
میداننــد که به فهم علمــی ما از پدیدههای جهان هســتی
کمکهای شایان میکند .یکی از مزایای مدلسازی ،پرهیز از
متحمل شدن هزینههای آزمون واقعی است (رستمی.)1390 ،
هنگامی که یک خلبان باید با یک هواپیمای جدید پرواز کند،
گزینه کم خطر و کم هزینهتر پرواز از طریق شبیهسازی است
تا هواپیمای واقعی .در شبیهســازی پرواز ،دست خلبان برای
آزمون شرایط مختلف بســیار بازتر است .به همین قیاس در
تصمیمگیریهای راجع به دنیای واقعی ،اســتفاده از مدلها و
آزمایش سناریوهای مختلف به مراتب مؤثرتر از تجربه دنیای
واقعی است.
در واقع ،با ســاختن مدل ،امکان کسب دانش و اطالعات
به مراتب بیشــتری در باره جهان واقعی به وجود میآید تا از
طریق تالشهای فردی .میتوان مدلها را برای امور مربوط به
برنامهریزی ،مدیریت و محافظت منابع ،مسافرت و یا کارهای
روزمره به کار گرفت .امــروزه مدل رقومی به عنوان یکی از
مدلهای متداول واقعیت مجازی بــه صورتی روزافزون در
همه جا اهمیت یافته اســت .تقریب ًا تمامی ارتباطات بین مردم
در قالــب ابزارهایی نظیر تلفن ،فاکس ،موســیقی ،تلویزیون،
روزنامه ،مجله یا پســتالکترونیکی به نوعی دارای شــکل
رقومی اســت .فنآوری اطالعات که مبتنی بــر مدل رقومی
اســت در حال سرایت به تمام جنبههای زندگی مدرن است.
یکی از ویژگیهای جالب فنآوری رقومی آن اســت که خود
مدل بســیار به ندرت توسط اســتفاده کننده آن دیده میشود
زیرا تنها تعداد معدودی از متخصصین فنی همواره با عناصر
جداگانهی یک مدل رقومی ســروکار داشته و آن را میبینند.
در مقابــل ،آنچه که عموم میبینند نما یا منظرهای اســت که
مدل برای نمایش محتوا به شــکلی که برای ما معنیدار باشد
ارائه میدهد.
ســابقه مدلهای جغرافیایی بــه جوامع باســتانی اولیه
برمیگردد .امور مربوط به گردآوری و شــکار میتوانســت
بســیار مؤثرتر انجام شــود اگر شــکارچیان قــادر به ایجاد
ارتبــاط و انتقال جزییاتی راجع بــه محل گیاهان خوراکی یا
محلهای شکار به سایر اعضای گروه و قبیله خود میبودند.
احتماالً ریشــه اولیه نقشــهها به خط و خطوط و طرحهایی
برمیگــردد که مردمــان اولیه بر روی زمین یــا دیوار غارها
می1کشــیدند و بســیار قبل از زمانی بوده اســت که از زبان
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.زا هدافتسا اب یتعنص یاهکرهشرد اههداد تیریدم شیاپ و یزاسهنیهب  -یمتسر یتخبهاشهاش
و بیــان شــفاهی بــرای انتقــال اطالعــات اســتفاده 1با توجه به سازگاریشــان با منابع متنوع و بسیار زیاد دادههای
شود (جداری عیوضی .)25 ،1377 ،بیان شفاهی و نقشههای رقومی ،امکان شــناخت و مدیریت بهتــر بر کانونهای مهم
دســتی ابزار مؤثری بــرای ایجاد ارتبــاط در میان گروههای اقتصادی ،صنعتی و فعالیتی را به آســانی فراهم آورده و دید
کوچــک و محلــی بودند امــا ارتباطات گســتردهتر زمانی علمی و شــناخت فنــی ما را از این طریق نســبت به محیط
امکانپذیر شــد که صنعت چاپ در قــرن پانزدهم میالدی پیچیده و دنیــای نامحدودی از واقعیتها کــه اطراف ما را
اختــراع شــد( .)Norton, 2004, 23با ایــن اختراع مردم احاطه کردهاند افزایش میدهند .استفاده از  GISدر مدیریت
توانستند نسخههای فراوانی از یک مدل تهیه و منتشر کنند و بهتر دادههای مربوط به شهرکهای صنعتی نیز مثالی عملی از
برای اولین بار این امکان بوجود آمد که یک مفهوم مشــترک این چارچوب تئوریکی است.
توسط جوامع مختلف به طور یکسان شناخته شود .تنها مانع
تأثیرگذار بر این ســازوکار این بود که مــدل موردنظر حتم ًا ویژگی های جغرافیایی
بایســتی به صورت دوبعدی و مسطح باشــد .با اینحال و با
شــهرک صنعتی فرامان با مســاحتی بالغ بر  20هکتار و
قبول مانع مذکور ،نقش کاغذ برای چاپ نقشهها و مدلها به
بر روی طولهای جغرافیایــی  °47و 15 ¢و  ²28.42و °47
علت ارزانی ،ســبکی ،قابلیت حمل و انتقال نقشی مؤثر بود.
و  ¢17و  ²37.65شــرقی و عرضهــای جغرافیایــی  °34و
البته کاغذ هم از خطر آتشســوزی و رطوبت در امان نبود و
 ¢20و  ²23.73و  °34و  ¢21و  ²00.31شــمالی واقع شــده
تاریخ بشــر نمونههای فراوانی از سیل و آتش  -سوزی و از
اســت .این شهرک در شرق شــهر کرمانشاه واقع شده و 11
بین رفتن منابع و دادههای بسیار ارزشمند دارد.
کیلومتر از آن فاصله دارد (شکل  .)1تعداد واحدهای صنعتی
اما امــروزه مدلهــای رقومــی در جغرافیا نســبت به
و کارگاهی مســتقر در این شــهرک بالغ بر  160واحد است
انواع مدلهای قبلی مورداســتفاده نظیر نقشــههای کاغذی،
که بهطور عمده شــامل صنایع شــیمیایی ،غذایی ،سلولزی،
گزارشهای منتشــر شده و اطالعات شــفاهی دارای مزایای
ســاختمانی ،الکترونیک ،چاپ وساخت ابزار میباشد .تعداد
فراوانی اســت .دادههای رقومی به آســانی قابل کپیبرداری
زیــاد واحدهای صنعتی و تنوع فعالیتهای آنها موجد حجم
هســتند ،با سرعت بســیار باال منتقل میشــوند و کمتر در
بسیار زیادی از دادهها و اطالعات است که مدیریت مطلوب
معرض تخریب و تحریف فیزیکی ناشــی از تغییرات دمایی
آنها بدون بکارگیری یک سیستم اطالعات جغرافیایی منسجم
و رطوبتی قرار دارنــد .از اینها مهمتر آنکه دادههای رقومی
امکانپذیر نیست.
به آسانی قابل تغییر ،بههنگامسازی ،پردازش و تحلیل هستند.
در این میان ،سیســتمهای اطالعات جغرافیایی آنچنان دست
مــا را در کارهای جغرافیایی باز میگذارند که به هیچ وجه با مواد و روشها
نقشههای کاغذی قابل مقایسه نیست ،از جملهی آنها میتوان
ایجــاد و نگهداری یک سیســتم اطالعات جغرافیایی در
به اندازهگیریهای سریع و دقیق ،برهمنهی یا ترکیب الیهها ،یک شــهرک صنعتی مستلزم طی مراحلی است که از ارزیابی
تغییر اندازه ،مقیاس و جابجایی دادهها و الیهها ،فضای بسیار نیازها شــروع ،و تا بررســی دادهها ،مدلســازی مفهومی و
اندک موردنیاز برای ذخیرهســازی و نگهــداری دادهها در مباحث مربوط به سختافزار و نرمافزار ،راهاندازی و توسعه
مقایســه با فضاهای زیادی که برای نگهداری کتب ،نشریات ،و نگهداری سیستم ادامه مییابد .شکل  2این مراحل را نشان
روزنامهها و نقشــهها موردنیاز اســت و ارزانی و پایین بودن میدهد.
هزینهی دادههای رقومی اشاره کرد.
يكي از مهمترين مراحل اين تحقيق ،مدلسازي مفهومي
در فرآیندهــای حل مســألهای که بر اســاس دادههای بود كه بــراي طراحي آن بايد واقعيتهای موجود (شــامل
رقومی اســتوارند ،مدلهای توصیفی و تحلیلی  GISدارای عوارض و اشياي دنياي واقعي يا سازماني) همراه فرآيندهاي
نقشی بسیار مهم در مدیریت اینگونه دادهها میباشند .برای ارتباط دهندهي آنها در قالب «موجوديت» 1ها و روابط مكاني
نمایش دادهها به شــکل رقومی راههای متعددی وجود دارد و غيرمكاني درآورده میشــدند .اين بخش يكي از مهمترين
اما هیچکــدام کامل نبوده و هیچکدام بــه تنهایی برای تمام مراحل ايجاد يك  GISاست ،زيرا مراحل بعدي براساس آن
برنامههای کاربردی مطلوب نیســتند .نکته مهم آن است که طراحي ميگردند و بديهي است كه بروز هرگونه اشكالي در
مدل باید چه چیزهایی را شــامل شــود و چــه چیزهایی را آن ،كل پروژه را دچار مشكل ميسازد.
شــامل نشود .فنآوری  GISاکنون به صورتی روزافزون برای
مدل مفهومي ســازمان شهركهاي صنعتي ايران را به دو
مدلســازی عوارض دنیای واقعی بکار گرفته میشــود .این بخش مجزا تقسيم كردهاند :سطح ملي و سطح شهرك صنعتي
سیستمها با توان تکنیکی و تحلیلی خود ،کاربران را در جهت (شــركت تحقيقات و توسعه انسان و محيط .)95 ،1383 ،در
ارائــه طرحهایی با قابلیت انطباق بیشــتر در دنیای واقعی و سطح ملي ،موقعيت مكاني شهركهاي صنعتي در كشور و نيز
اتخاذ تصمیمات صحیحتر یاری میرسانند.سیستمهای GIS
1. Entities
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شکل( :)1موقعیت جغرافیایی شهرک صنعتی فرامان (مأخذ :استانداری کرمانشاه)2010 ,Google Earth:1386 ،

موقعيت آنها نســبت به شبكه راهها ،شهرها و كليه اطالعات بــر  GISو پــس از ارزيابي نيازهــا و همچنيــن دادههاي
زيرســاختي كشور در نظر گرفته ميشــود .در سطح شهرك  موجود ،بهتريــن روش1هاي جمعآوري دادههــاي موردنياز
صنعتي هم كليــه اطالعات داخلي شــهرك در يك مقياس به ترتيب - 1 :پرسشنامه  - 2بازسازي و استفاده از دادههاي
بزرگ بررسي ميشود (شکل  .)3مدلسازي مفهومي در سطح فعلي و - 3استفاده از  GPSتشخيص داده شد .تماس شخصي
ملي داراي چهار كالس اصلي به نامهاي تقسيمات كشوري ،و اخذ اطالعات از مديــران و صاحبان صنايع و كارگاههاي
راه ،تأسيســات و شــهرك صنعتي اســت كه در مجموع  55مســتقر در شــهرك فرامان اين اطمينان را به وجود آورد كه
عارضه و زيركالس را شامل ميشوند .مدلسازي مفهومي در عالوه بر اينكه تمام اطالعات مورد نياز را ميتوان به دســت
ســطح شهرك صنعتي نيز داراي هفت كالس اصلي به اسامي آورد ،كيفيت و اســتاندارد دادهها نيز براي همه موارد يكسان
محــدوده ،توپوگرافي ،گياهي ،آبــي ،راه ،خدمات عمومي و بماند .چنين همساني و ثباتي از طريق ساير روشها از جمله
دادههاي اقليمي است كه در مجموع  112زيركالس و عارضه پرسشــنامههاي پســتي يا تماس تلفني با توجه به پيچيدگي
را دربر ميگيرند .مجموع آيتمهاي توصيفي اين زيركالسها خاص دادهها به طور قطع امكانپذير نبود .سؤاالت طرح شده
و عوارض بالغ بر  1200ميباشد.
در اين تحقيق با اســتفاده از دو مكانيزم جداگانهي گردآوري
بــا توجه بــه تأكيد مفهومــي و موضوعي ايــن تحقيق دادهها مورد بررسي قرار گرفتهاند .ابتدا پرسشنامهاي به منظور

           

شکل ( :)2مراحل ايجاد و نگهداری سيستم  GISدر يك شهرك صنعتي (مأخذ :شركت تحقيقات و توسعه انسان و محيط ()93 :1383
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.زا هدافتسا اب یتعنص یاهکرهشرد اههداد تیریدم شیاپ و یزاسهنیهب  -یمتسر یتخبهاشهاش
اخذ اطالعات مربوط به ويژگيهاي شخصي ،نوع
صنايع ،ميزان محصول توليدي ،مساحت كارگاه،
تعداد پرســنل ،ميزان انــرژي مصرفي (آب ،برق
و گاز) ،ميزان فاضــاب خروجي و ويژگيهاي
شــيميايي آنها ،ميزان آلودگي صوتي ،مواد زائد،
عايقبندي ،شيب ،مصالح ،هزينه و رعايت حريم
آتشنشــاني در قالب  55ســؤال طراحي شــد.
سؤاالت پرسشنامه اساس ًا در قالب سؤاالت جواب
كوتاه طراحي و هدف ،گردآوري اطالعات اساسي
راجع به ويژگيهاي اداري ،پرســنلي ،توليدي و
زيستمحيطي صنايع مســتقر در شهرك فرامان
بود .نسخه اوليه پرسشــنامه به صورت آزمايشي
بــراي چندين واحد نمونــه تكميل و بعد از رفع
نواقص ،نســخه نهايــي بــراي كار ميداني آماده
گرديد .پرسشــنامهها توســط يك گروه آموزش
ديده مجرب براي  160واحد صنعتي مســتقر در
شــهرك و در طول دو ماه تكميــل گرديد .ضمن ًا
همزمان چندين جلسه هماهنگي و كاري با افراد
مطلع و مديران واحدها بــه منظور ايجاد ارتباط
سريعتر و بهتر تشكيل گرديد.
1
سپس ،براي به دست آوردن اطالعات مكاني 
راجع به موقعيت دقيق واحدهاي صنعتي ،خطوط
انتقال انرژي (شبكههاي آب ،برق ،گاز ،مخابرات
شکل ( :)3مدلسازي مفهومي در سطوح ملي و شهرك صنعتي
و فاضــاب) ،شــبكه خيابانها ،فضاهاي ســبز،
(مأخذ :شركت تحقيقات و توسعه انسان و محيط ())95 :1383
محدوده شــهرك ،ساختمانهاي اداري ،ميادين و
تمام عوارض موجود در ســطح شهرك صنعتي
کافــی به مرجــع و چگونگی حصول دادههــا و نیز به نحوه
شركت
توسط
فرامان از  - 1نقشــههاي موجود (تهيه شــده
وارد کردن آن به سیستم و آمادهسازی آن برای استفاده کاربر
شهركهاي صنعتي استان كرمانشاه) كه غالب ًا در فرمت  CADمبذول میشد .بدون دادههایی مناسب و قابلاعتماد ،ادامه کار
يا نقشههاي كاغذي قديمي بودند  GPS - 2و  - 3در موارد با  GISبیمعنی اســت .برای وارد کردن دادههای این پروژه
معدودي دوربين نقشهبرداري زميني ،استفاده شد .اين بخش از روشهای اســکن کردن ،اســتفاده از صفحه کلید ،تبدیل
پرهزينهترين قسمت كار بود.
فرمتهای مختلــف دادهها به همدیگــر ،و اتصال 5جداول
ها
ه

پرسشــنام
تكميل
از
حاصل
در مرحله بعد ،دادههاي
توصیفی با دادههای مکانی استفاده شده است.
2
تحت عنوان دادههاي توصيفي  بــه صورت يك پايگاه داده
بعد از وارد کــردن دادههای مکانی و توصیفی مربوط به
مكانــي 3در آمده و با اســتفاده از تكنيكهاي رايج در  GISبیش از  160واحد صنعتی مســتقر در شهرک فرامان و کلیه
با دادههاي گرافيكي و مكاني مرتبط گرديد و اســاس سيستم عوارض موجود در ســطح شــهرک که بالغ بر هزاران آیتم
 GISبه عنوان يك مدل مفهومي 4براي شهرك صنعتي فرامان اطالعاتی بودند ،کار ویرایش و کنترل کیفیت دادهها به شرح
زیر انجام گردید:
طراحي و آماده گرديد.
از آنجا که بســیاری از دادههای مکانی مورداستفاده برای
بعــد از تکمیل پرسشــنامهها و جمــعآوری اطالعات
گوناگون ،اقدام به وارد کردن دادهها به سیستم  GISموردنظر این پروژه بــا نرمافزار  AutoCADو در فرمتهای DWG
گردیــد .فرآیند وارد کردن دادههــا مهمترین و در عین حال تهیه شده بودند لذا مهمترین قسمت کار در این مرحله تبدیل
وقتگیرتریــن قســمت کار بود .در این مرحلــه باید توجه الیههای مذکور به فرمت  6GISبــود .تمام الیههای مربوط
بــه واحدهای صنعتــی ،میادین ،شــبکه خیابانها ،فضاهای
1. Spatial data
2. Attribute data
3. Geo- database
4. Conceptual model

5. Join
6. GIS- Ready

ســبز ،تأسیســات ،خطوط انتقال انرژی و محدوده شــهرک
باید به فرمت شیپفایل 1و پوشــش 2در میآمدند .بنابراین،
برای حــذف خطاهای رایج در ویرایش توپولوژیک و کنترل
دادههــای مکانی موجود در الیههــای  CADعملیاتی چون
حــذف المانهای نقطــهای ،خطی و ســطحی رویهمرفته،
اصالح نرسیدگیها 3و ردشدگیها ، 4اصالح چندضلعیهای
بسته  -نشــده ،چندضلعیهای پوشیده 5و شکاف ، 6حذف
نقاط 7اضافی در المانهای خطی و ســطحی ،کنترل ساختار
فایلهــا از نقطهنظر مختصاتی ،کنترل دقت هندســی دادهها،
کنترل ساختار توپولوژیک دادههای نقطهای ،خطی و سطحی
و باالخره کنترل ســاختار داده  -های خطی از نظر ســاختار
شــبکهای انجام گردید.بــا انجام این مرحلــه ،بهطور عملی
سیستم  GISشهرک صنعتی فرامان راهاندازی و آماده استفاده
گردید.

یافتهها و نتایج

دادهها ســرمایه و ثروت ارزشمندی هســتند که استفاده
مناســب از آنها باعث اتخاذ تصمیمات بهتر میگردد .امروزه
حجم و تنوع روزافزون دادهها مســائلی را در زمینه نگهداری
آنهــا ایجاد کرده اســت ،اما همزمان پیشــرفت فنآوریهای
ســختافزار و نرمافــزار امکان ایجاد پایگاههــای دادهای را
فراهم کردهاند که محدودیتی در برابر حجم و تنوع روزافزون
دادهها ندارند .در کنــار انواع پایگاهدادههای گوناگون ،پایگاه
داده مکانی ( )Geo - databaseبه عنوان قلب یک سیســتم
اطالعات جغرافیایی به حســاب میآیــد که از نظر ماهیت و
محتوا با ســایر پایگاههای داده متفاوت است .یک پایگاه داده
مکانی شــامل دادههایی در ارتباط بــا موقعیت و ویژگیهای
توصیفی عوارض جغرافیایی است که در قالب نقاط ،خطوط،
ســطوح ،المانهای تصویری یا سلولهای شبکهای کدبندی
شــدهاند .در مطالعه حاضــر برای ایجاد پایــگاه داده مکانی
شهرک صنعتی فرامان از ساختارهای رابطهای()Relational
و شــیگرا ( )Object - orientedاستفاده شده است .نتیجه
نهایــی این پایگاه دادهای ،یک بانک اطالعات مکانی اســت
کــه مرکز اصلی تمام کاربردهــا و تجزیه و تحلیلهای GIS
در شــهرک صنعتی فرامان را تشکیل میدهد .بهطور خالصه
میتوان این کاربردها را به پنج گروه کلی تقسیم کرد (شرکت
تحقیقات و توسعه انسان و محیط:)1383 ،
الف) نمایش ،ب) پرسش و پاسخ ،ج) تحلیلهای مکانی،
1. Shape file
2. Coverage
3. Undershoots
4. Overshoots
5. Slivers
6. Gaps
7. Vertices

د) تحلیلهای توصیفی و ه) تصمیمگیری
الف) نمایش ()Visualization

یکی از اولین کاربردهای  GISشهرک صنعتی فرامان بعد
از وارد کردن دادهها ،نمایش موضوعات پروژه بود .با نشــان
دادن همزمان عوارض و موضوعات مختلف به شکل یک نقشه
کاربــران میتوانند روابط فضایی میان آنها را که اولین گام به
ســمت تحلیلهای فضایی است ،مشاهده کنند .آنها میتوانند
الگوها ،ظواهر ،چشماندازها و سایر اطالعات معنادار را دنبال
کرده و تفاوتهایی نظیر اندازه ،موقعیت نســبی ،پراکندگی و
سایر ویژگیها را تشخیص دهند .به عنوان مثال با استفاده از
انواع المانهای بصری و نمادهای مناسب میتوان واحدهای
صنعتی شهرک را با توجه به نیازهای مختلف به اشکال بسیار
متنوع نمایش داد .مث ً
ال نمایش واحدها بر اســاس معیارهایی
چون اتصال به گاز شهری ،برخورداری از سیستمهای کنترل
فاضالب صنعتی ،نوع محصــوالت و غیره در کمترین زمان
ممکن برای مشــاهده کاربران امکانپذیر اســت .به عبارتی،
این کار از طریق ترسیم نقشــههای گوناگون انجام میگیرد.
نقشــه به عنوان واحد پایه دادههای مکانی ،حجم عظیمی از
دادههــای جغرافیایی را در خود جای داده اســت که به طور
روزمره مورد اســتفاده کاربران مختلف قــرار میگیرد .اما به
منظور افزایش کارآیی نقشــهها و تعامــل بهتر کاربران با آن
برخی المانهای بصری مانند انتخاب سمبل ،رنگ ،ضخامت،
اندازه ،نوع الگو و غیره وجود دارد .همچنین برحسب مقیاس
نقشــه ،به منظور جلوگیری از تراکم اطالعات ،خالصهسازی
( )Generalizationانجام میگیرد .در نهایت برای هر کاربرد
خاص ،کاربران فقط برخی الیهها را در هر نقشه قرار میدهند
که به آنها نقشههای موضوعی گفته میشود .در سیستم GIS
شــهرک فرامان ،همانند هر سیستم  GISدیگر ،امکان تعامل
کاربر با سیســتم به منطــور اعمال تغییــرات در پارامترهای
مختلف نســبت به نقشــههای کاغذ ،بســیار بیشتر است.در
اینجا به ذکر ســه نمونه از کاربردهای نمایشــی سیستمGIS
شهرک صنعتی فرامان اکتفا میشود که عبارتند از :طبقهبندی،
نامگذاری ،و تهیه نقشه موضوعی.
بــا اســتفاده از طبقهبنــدی ( )Classificationمیتوان
المانهــای موجود در یک الیه اطالعاتی را بر حســب یک
پارامتر خاص طبقه  -بندی نمــود و نتایج این طبقهبندی را
با اســتفاده از تغییر در ابعاد ،رنگ ،و یا نماد مربوطه مشاهده
نمود ،مث ً
ال:
* انتخــاب نمادهای مختلف بــرای واحدهای مختلف
شهرک فرامان بر اساس نوع فعالیت و محصول
* انتخاب ابعــاد مختلف برای نماد واحدهای صنعتی بر
اساس میزان تولید یا صادرات
* انتحاب رنگهای مختلف برای نماد واحدهای تولیدی،
غذایی ،شیمیایی ،سلولزی و ...
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سال اول  -شماره دوم  -بهار 1392
فضـــــــــــــــــــــــــــایی
برنامهریزی کالبدی-

.زا هدافتسا اب یتعنص یاهکرهشرد اههداد تیریدم شیاپ و یزاسهنیهب  -یمتسر یتخبهاشهاش
در تمام مثالهای مذکور ،تنها با یک نگاه به نقشه میتوان
اطالعــات الزم را اســتخراج و بر اســاس آن تصمیمگیری
نمود .به عنوان مثال بــا انتخاب رنگهای مختلف برای نماد
واحدهایی که اصول کامل مقاومسازی در مقابل آتشسوزی
را رعایت نکردهاند به راحتی میتوان واحدهای نامناســب را
تعیین و برای انجام موارد ایمنســازی اقدام نمود .عالوه بر
موارد فوق که مثالهایی از طبقه  -بندی عوارض نقطهای در
شــهرک صنعتی فرامان محسوب میشوند ،قابلیت طبقهبندی
برای عوارض خطی و سطحی نیز وجود دارد .تعیین ضخامت
خط لوله گاز بر اســاس فشــار آن و یا تعییــن رنگ واحد
صنعتی بر اســاس تعداد افراد شــاغل به ترتیب دو نمونه از1
طبقهبندی برای المانهای خطی و سطحی میباشد.
با اســتفاده از قابلیت نامگــذاری ( )Labelingمیتوان
المانهای یک الیه مکانی را با دادههای توصیفی مربوط به آن
نامگذاری نمــود .این عمل میتواند در تصمیمگیریهایی که
هم دادههای مکانی و هم دادههای توصیفی در آنها نقش دارند،
مفید باشــد .زیرا در این تصمیمگیریها ،اطالعات همزمان از
دادههای مکانی و توصیفی الزامی است و این تحلیل هردوی
این دادهها را به صورت همزمان به کاربر نشــان میدهد .مث ً
ال
نامگذاری واحدهای صنعتی شــهرک بر حســب تعداد افراد
شــاغل ،نامگذاری واحدها بر حسب دادههای توصیفی مانند
مســاحت ،پرســنل ،میزان تولید و غیره ،نامگذاری برحسب
خدماتی که ارائه میدهند و نامگذاری لولههای آب ،فاضالب
و گاز بر حسب قطر آنها.
در سیســتم  GISشــهرک صنعتی فرامان الیههای بسیار
زیادی وجود دارد .بدیهی اســت که نمایش همزمان همه این
الیهها ،نه تنها به صورت عملی قابل اســتفاده نیست ،بلکه به
دلیل تراکم اطالعات زیاد ،خوانایی نقشــه را کاهش میدهد.
در عمل بــرای هر کاربر خاص فقط الیههــای مورد نیاز را
نمایــش میدهند .در اینجا نیز از میان کلیه الیهها ،هر یک از
بخشها بر حســب نیاز ،برخی از الیهها را نمایش میدهد و
در حقیقت یک نقشه موضوعی تهیه میکند ،با این تفاوت که
دادههای این نقشه ثابت نبوده و قابل کاهش یا افزایش است.
به عنوان مثال تهیه نقشهای که در آن فقط الیه تأسیسات گاز
به همراه واحدهای صنعتی وجود داشته باشد ،یا نقشهای که
نشان دهنده محل عبور تأسیسات زیرزمینی است و در مواقع
حفاری برای جلوگیری از آسیبرســانی به آنها مورد استفاده
است ،و یا نقشــهای که راههای ارتباطی اطراف شهرک و یا
شبکه خیابانهای اصلی و فرعی درون شهرک را برای تحلیل
دسترسیها نشان دهد ،نمونههایی از نقشههای موضوعی تهیه
شده در پروژه  GISشــهرک صنعتی فرامان است .عالوه بر
این ،سیســتم قادر است که الیههای موردنیاز را در قالب یک
نقشــه کاغذی به همراه راهنما ،مقیاس ،نماد شــمال ،عنوان1
و  ...تهیــه نموده و جهت خروجی گرفتن در مواقع نیاز برای
پالت آماده نماید.در مجموع ،سه ویژگی نمایشی ذکرشده در

باال زمینه الزم را برای طرح پرسش و گرفتن پاسخ از سیستم
 GISدر شهرک صنعتی فرامان به راحتی فراهم آورده است.
ب) پرسش و پاسخ ()Query

دومیــن رده از کاربردهای سیســتم اطالعات جغرافیایی
شــهرک صنعتی فرامان امکان پاســخگویی به پرســشهای
مختلف میباشــد .پرســشها میتوانند مربوط به دادههای
یک یا چند الیه مکانی باشــند که توسط عملگرهای منطقی1
( )… ,And, Or, Notبــا هم ترکیب شــدهاند .بهطور کلی
این پرســشها را میتوان به دو دســته پرسشهای مکانی و
پرسشهای توصیفی تقسیم کرد .پرسشهای مکانی (Spatial
 )Queryمربوط به دادههای مکانی اســت و با استفاده از آنها
میتــوان دادههای مکانی دارای یک شــرط خاص مکانی را
پیدا نمود .بهطور معمول پارامترهای ورودی این پرســشها،
دو الیه مکانی و یک رابطه بین آنهاســت .به عبارت دیگر با
استفاده از این پرسشها ،کلیه المانهای الیه اول که نسبت به
المانهای الیه دوم دارای رابطه خاصی هستند تعیین میگردد.
برخی از پرسشهایی که در این ارتباط میتوانند مطرح شوند
عبارتند از:
* کدام واحدها در داخل فضای ســبز قــرار گرفتهاند؟
* کــدام فضاهای ســبز توســط خیابــان قطع می1شــوند؟
* کدام راهها به1طور کامل در داخل فضای ســبز قرار دارند؟
* کــدام دریچههای گاز در خارج واحدهــای صنعتی قرار
دارند؟ و دهها پرســش مشــابه دیگر.پرســشهای توصیفی
( )Attribute Queryهم ترکیبی از چند شــرط و عملکرد
ریاضی است .این شرطها بر روی دادههای توصیفی گذاشته
میشــوند .در حقیقت با این پرسشها میتوان المانهایی را
که دادههای توصیفی آنها در یک رابطه منطقی صدق میکنند
تعیین نمود .برخی از این پرسشها عبارتند از:
* کدام واحدها به گاز شــهری متصل هســتند؟ * کدام
واحدهــای صنعتی دارای تولید ســالیانه بیــش از  Xواحد
میباشند؟ * کدام قطعات واگذارنشده شهرک دارای مساحت
بیش از  500متر مربع میباشــند؟ * کدام خیابانها دارای سه
خط عبوری بوده و طول آنها بیش از  100متر است؟
همچنیــن زمانی که یک نفر ،متقاضــی خرید یک قطعه
صنعتی با شــرایط خاص است ،میتوان با استفاده از سیستم،
قطعات دارای آن شــرایط را مشــخص نموده و شخص را
در دستیابی بهتر به خواســته خود یاری رساند .تعداد روابط
منطقی موجود در یک پرســش میتواند بسیار بیشتر باشد و
بدیــن ترتیب میتوان برای پیدا کردن المانهایی با شــرایط
بسیار خاص به ســادگی اقدام نموده و تصمیمات مناسب را
اتخاذ کرد .اســتفاده از قابلیتهای پرســش و پاسخ در GIS
شهرک فرامان زمینه مناسب برای آنچه که تحلیلهای مکانی
و تحلیلهای توصیفی نامیده میشود را فراهم نموده است.

ج) تحلیلهای مکانی ()Spatial Analysis

قابلیتهــای این رده از کاربردها ،بخش اصلی سیســتم
 GISشــهرک صنعتی فرامان را تشکیل میدهند که در واقع
قابلیــت تجزیه و تحلیل مکانی به عنوان مزیت بزرگ و وجه
تمایز این سیســتم با سایر سیســتمهای اطالعاتی غیرمکانی
اســت .این تحلیلها ،از تحلیلهای ســاده مانند اندازهگیری
فاصله تا تحلیلهای پیچیده و چند معیاره را شامل میشوند.
ایــن تحلیلها هم به صورت مجــزا بر روی یک مجموعه از
دادهها و هم به صورت ترکیبی قابل ارائه هستند .سیستم GIS
شــهرک صنعتی فرامان قابلیت اندازهگیری مساحت ،محیط،
طول ،فاصله و سایر المانهای مکانی را به روشهای گوناگون
فراهم آورده است .مثالهایی از این قابلیتها عبارتند از:
* فاصلــه بین دو واحد یا عارضــهی  Aو  Bدر داخل
شهرک؟ * طول خیابان A1در شهرک صنعتی؟ * مساحت واحد
صنعتی X؟ *اختالف ارتفاع دو لوله گاز در نقطه A؟
از دیگر تحلیلهای پرکاربرد سیستم  GISشهرک صنعتی
فرامان میتــوان به ایجاد منطقه حائــل ( )Bufferingبرای
مواردی که لزوم تعیین حریم برای المانهای یک الیه مکانی
مورد نیاز اســت ،اشاره کرد .فاصله این حریمها میتواند یک
عدد ثابت باشــد و یا بر حســب مقادیر یکی از ســتونهای
دادههــای توصیفی جدول ویژگیهای مربــوط به هر واحد
کارگاهی به صورت متغیر تعیین گردد .همچنین پس از انجام
آن ،میتوان در ترکیب با یک پرســش مکانی ،المانهای یک
الیــه مکانی دیگر را که در داخل ایــن حریم قرار میگیرند
مشــخص نمود .برخی از کاربردهای این تحلیل در شــهرک
صنعتی فرامان عبارتند از:
* تعیین حریم به فاصله  Xبرای شهرک صنعتی؟
* تعییــن حریم بــه فاصله  Yبرای خطوط فشــار قوی
موجود در شهرک صنعتی؟
* تعییــن واحدهــای صنعتــی واقــع در فاصلــه1
کمتر از X؟
از دیگــر تحلیلهای مکانی میتوان بــه تجزیه و تحلیل
شــبکه ( ،)Network Analysisایجاد مــدل رقومی ارتفاع
( )DEMو بســیاری تحلیلهای دیگر اشاره کرد که هر کدام
بنا به اقتضا میتواند مورد استفاده افراد و کاربران مختلف قرار
گیرد و ضمــن ترکیب با تجزیه و تحلیلهای توصیفی امکان
تحلیلهای پیچیدهتر را فراهم آورند.
د) تحلیلهای توصیفی()Attribute Analysis

این تحلیلها بر روی دادههای توصیفی مرتبط با دادههای
مکانی انجام میگیــرد و از آنجا که تنها با دادههای توصیفی
سر و کار دارند ،امکاناتی مشابه با سایر سیستمهای اطالعاتی،
مانند  SQLدر اختیار کاربران قرار میدهند .برخی از مهمترین
این قابلیتها عبارتند از:

محاسبات آماری– توابع توزیع آماری ابزار مهمی جهت
تصمیمگیری مدیران در اختیار آنان قرار میدهد .سیستمهای
اطالعات جغرافیایی نیز معموالً قابلیتهای مناســبی جهت
انجام اینگونه محاســبات ارائه میدهند که از جمله آنها در
مورد شــهرک صنعتی فرامان میتوان به چند مثال زیر اشاره
نمود:
* محاســبه میانگین تولیدات واحدهای صنعتی مســتقر
در شهرک * نرمال ســازی توزیع دادهها * محاسبه انحراف
معیار تولیدات واحدهای صنعتی شهرک و * تعیین واحدهای
صنعتی با کمترین و بیشترین افراد شاغل
ترســیم چارت و نمودار– نمودارها ابزار مناسبی جهت
تصمیمگیری مدیران هستند .زیرا وضع دادههای موجود را به
شــکل خالصه در اختیار آنان قرار میدهند .سیستم اطالعات
جغرافیایی شهرک صنعتی فرامان امکان ترسیم چارت ،نمودار
و گــراف را با قابلیتهای گوناگــون در اختیار کاربران قرار
میدهــد و آنها را در تصمیمگیری ســریعتر و دقیقتر یاری
میرساند .برخی از این قابلیتها عبارتند از:
* رســم نمودار تعداد واحدهای صنعتی شهرک * رسم
نمودار واحدهای صنعتی واگذار شــده و واگذار نشــده در
شهرک صنعتی در سالهای مختلف و...
گزارشگیری– پس از پــردازش دادهها ،باید امکان ارائه
آنهــا به صورت گزارشهای خالصه وجود داشــته باشــد.
سیســتم اطالعات جغرافیایی شــهرک صنعتی فرامان همانند
سایر سیســتمهای مشــابه خروجیهای مختلفی را در قالب
گزارشهای متنوع ارائه میدهد.
بطــور خالصه ،میتوان گفت کــه قابلیتهای چهارگانه
مذکــور در بــاال زمینههای علمی و فنــی الزم را برای آنچه
که تصمیمگیری مدیران و برنامهریزان نامیده میشود ،فراهم
میآورد.
ه) تصمیمگیری ()Decision Making

کاربردهای مختلفی که تا اینجا ذکر شــد ،بیشــتر مربوط
به کاربردهای اولیه و اصولی سیســتم  GISشــهرک صنعتی
فرامان اســت که در ترکیب با هم میتوانند مبنای تحلیلهای
پیچیدهتری قرار گیرند ،اما کاربردهای تکمیلی و پیشــرفتهتر
پس از استقرار کامل سیستم و آشنایی هرچه بیشتر مدیران و
کاربران بخشهای گوناگون شهرک صنعتی فرامان آشکار شده
و قابل بررســی است .از میان کاربردهای  ،GISتصمیمگیری
از همه پیچیدهتر بوده و نیازمند بررسیها ،تجزیه و تحلیلها
و گاه برنامهنویســیهای بسیار دقیق و پیشرفته است .اگرچه
در سایر کاربردها ،بیشتر مراحل توسط سیستم انجام میگیرد
اما همچنان وظیفه نهایی تصمیمگیری بر عهده عامل انســانی
است .مسلم ًا عوامل انسانی نیز با داشتن یک سیستم اطالعات
جغرافیایــی ،شــبیه آنچه که برای شــهرک صنعتــی فرامان
طراحی شده است ،میتوانند تصمیمات بهینهتر و علمیتری
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.زا هدافتسا اب یتعنص یاهکرهشرد اههداد تیریدم شیاپ و یزاسهنیهب  -یمتسر یتخبهاشهاش
اتخاذ کنند .نظرســنجیهای پایانی پــروژه حاضر از مدیران
و صاحبان صنایع و کارگاههای مســتقر در شــهرک صنعتی
فرامــان مؤید این نظر بود که اســتفاده از  GISتحولی مثبت
در نحوه مدیریت آنان در شهرک فرامان بوجود آورده است.
این نظرســنجیها به همراه واقعیت سیستم  GISایجاد شده
همچنین مؤید ســه نکته اساسیاند(سه نکتهای که میتوانند
به عنوان جواب ســؤاالتی تلقی شوند که در مقدمه این مقاله
مطرح شــدهاند) - 1 :دادههای ناقص ،پراکنده ،کهنه و عموم ًا
با فرمت سنتی شهرک صنعتی فرامان اکنون به شکل دادههایی
تکمیل شده ،منسجم ،روزآمد و رقومی درآمدهاند - 2 ،تجربه
انجام این کار به روشی علمی و مطابق با مطالبی که در بخش
مواد و روشها توضیح داده شــد ،امری ممکن و حتی قابل
انتقال به ســایر شــهرکها و مجموعههاست و  - 3کاربردها
و قابلیتهای سیســتم  GISایجاد شــده در شهرک صنعتی
فرامان میتواند مطابق با تعداد و تنوع نیازهای کاربران آن در
تمامی 1601واحد صنعتی مســتقر در شهرک متنوع و فراوان
باشــد ... .و اینها در مجموع حکایت از کاربرد سیستمهای
اطالعــات جغرافیایی در مدیریت بهینــه دادههای مربوط به
شهرکهای صنعتی دارد.
این مقاله بر اســاس طرح پژوهشــی تحت حمایت مالی
دانشگاه پیامنور استان کرمانشاه با عنوان «تهیه پایگاه دادههای
جغرافیایــی ،اقتصادی و اجتماعی نقاط روســتایی اســتان
کرمانشاه در محیط  »GISنوشته شده است.

منابع

 -بختياري ،صادق وحقي ،زهرا ( ،)1380بررســي آثار افزايش
درآمدهــاي نفتي بربخش كشــاورزي مورد :بيمــاري هلندي در
اقتصادايران ،اقتصاد كشاورزي وتوسعه ،پاييز -109:)35(9 ;1380
138
 -بختياري ،صــادق ويحييآبادي ،ابوالفضــل ( ،)1381تحليل
تجربي نقش بخشهاي اقتصــادي در تغيير نرخ بيكاري در ايران،
تحقيقات اقتصادي ،بهار و تابستان .78-59:)60(- ;1381
 -بهشــتي ،محمدباقــر ( ،)1379تحليل اشــتغال و بيكاري و
ارائه راه حلي مناســب براي بيكاري در ايران ،نشــريه دانشــکده
ادبياتوعلوم-انساني تبريز ،تابستان وپاييز 2-3(43 ;1379مسلسل
.93-63:)175-176
 -جداری عیوضی ،جمشــید ( ،)1377نقشــه و نقشهخوانی در
جغرافیا .دانشگاه پیامنور .تهران.
 -جعفری ،حمیدرضــا؛ نژادی ،اطهره و عبیــری جهرمی،امین
( ،)1388ارزیابی ریســک ســایتهای صنعتی منطقه عســلویه با
استفاده از فرآیند تحلیل سلســلهمراتبی به کمک سامانه اطالعات
جغرافیایی .مجله محیطشناســی ،سال سیوپنجم ،شماره  ،49بهار
 ،88صفحات .60-53
 -جوادي ،مريم و هرندي ،فاطمه ( ،)1388تغيير تعريف بيكاري
و تاثير آن بر ميزان بيكاري منتشــر شــده ،رفاه اجتماعي ،تابستان
.79-65:)33(9 ;1388
 -رستمی ،شــاهبختی ( ،)1390کاربرد  GEو  GISدر تحلیل

فضایی حریم عوارض شــهری .جغرافیا ،فصلنامه علمی-پژوهشی
انجمن جغرافیایی ایران .ســال نهم ،شــماره  ،28بهار  ،139صص
.156-133
 -ســرورامینی ،شبنم؛ اســدی ،علی و کالنتری،خلیل (،)1389
بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعه روستاهای همجوار.
نشریه اقتصاد و کشــاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) ،جلد ،24
شماره  ،2تابستان  ،1389صص .238-227
 -شركت تحقيقات و توسعه انسان و محيط ( ،)1383مطالعات
نيازسنجي ايجاد سيستم اطالعات مكاني ( )GISبه منظور مديريت
دادههاي سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي ايران
(گزارش).
 -شــرکت شــهركهاي صنعتي ایران ( ،)1389سازمان صنايع
كوچك و شركت شهركهاي صنعتي ايران قابل دسترس از طريق:
131H=http://www.iraniec.ir/Site.aspx?ParTree
 -صامتــي ،مجيد وفرامرزپــور دارزيني ،بيتا( ،)1383بررســي
موانع ســرمايهگذاري خصوصي دربخش كشاورزي ايران ،اقتصاد
كشاورزي وتوسعه ،بهار .112-91:)45(12 ;1383
 -غروي نخجواني ،سيداحمد ( ،)1381بحران بيكاري در اقتصاد
ايران ،پژوهشنامه اقتصادي ،پاييز  3(2 ;1381پیاپی .184-171:)6
 -کوششي ،مجيد ( ،)1387پويايي ساختار سني و مساله گشتاور
رشــد جمعيت ايران ،نامه انجمن جمعيتشناسي ايران81-102 .
(.3 )5
 -مرتضوي ،مهــدي وخايفالهي ،احمدعلــي ( ،)1384ايجاد
تحول در مديريت بخش كشــاورزي با رويكرد توســعه و تقويت
ســازمانها و تشــكلهاي غير دولتي ،اقتصاد كشــاورزي وتوسعه،
زمستان (13 ;1384ویژه نامه).91-73:
 -مطیعی لنگرودی ،سید حسن و  نجفی کانی،علیاکبر (،)1385
بررســی و ارزیابی اثرات شــهرکها و نواحی صنعتی در توسعه
اقتصادی و اجتماعی مناطق روســتایی ،نمونه موردی :شهرســتان
بابل .پژوهشهای جغرافیایی ،شــماره  ،58زمستان  ،1385صص
.165-147
 -یونسیان ،مسعود؛دستورانی،محمدجواد؛نوری،جعفر؛ محوی،
امیرحسین؛نشــاط،علیاصغر و محمودیان ،سانازسادات (،)1388
ارزیابی اثرات بهداشت محیطی احداث شهرکهای صنعتی .مجله
دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ،دوره  ،7شماره ،1
بهار  ،88صفحات.9-1 :
- Davis, BruceE. (2001),GIS: A visual approach
(Second Edition), ONWORD PRESS, Australia.
- Huxhold, WilliamE. (1991), An Introduction to
Urban Geographic Information Systems, OxfordUniversity Press, New York.
- Longley Paul A., Michael F. Goodchild, David J.
Maguire and David W. Rhind (2011), Geographic Information Systems and science (Third edition), John
Wiley & Son, Ltd. England.
- Naisbitt, John (1982), Megatrends, Warner Books,
Inc, New York.
- Norton, William (2004), Human geography (Fifth
Edition), Oxford University Press. UK.

