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مقدمه 

زيربناي هر نوع تصمیمگیري و برنامهريزي ،اطالعات و دادهها هستند .دسترسی مؤثّر به دادهها و قابل اعتماد بودن آنهـا،
در دستيابی به موفقیّت سازمان بسیار مؤثّر است .در مجموعههايی مانند شـهرداري ،بـیش از  94درصـد اطالعـاتی کـه
تولید يا مورد استفاده قـرار مـیگیرنـد ،مکـانی هسـتند  )Rhind, 1999; Budic et al., 1999, Lemmens, 2001و
افزونبر اين ،قسمت عمده تصمیمگیريها و برنامهريزيها ،وابسته به مکان بوده يـا تـأثیر مکـانی دارنـد Albaredes,

.)1992
براي استفاده مؤثّر و مطلوب از دادهها ،بايد از سیستمهاي مناسبی بهره گرفت ،سیستمهـايی کـه بتوانـد دادههـاي
مکانی و غیرمکانی را باهم ترکیب کرده و پشتیبان تصمیمگیران مکانی باشند .بهترين سیستمی که براي بهرهبـرداري از
دادههاي مکانی وجود دارد ،سیستمهاي اطالعات جغرافیايی است که از زمان ارائه تا کنون ،بسیار مورد توجّه قرار گرفته و
بهگونهاي توسعه يافته است که اکثر سیستمهاي اطالعاتی بخشی که به دادههاي مکانی مربوط باشد ،در آن لحاظ شـده
و در حوزههاي مختلف کاربرد يافته است .سیستمهاي اطالعات جغرافیايی را میتوان به سیستمهاي اطالعات جغرافیايی
رومیزي يا پروژهاي ،سیستم اطالعات جغرافیايی سازمانی و سیستم اطالعات جغرافیايی بینسازمانی دستهبنـدي کـرد .در
سیستمهاي اطالعات جغرافیايی رومیزي ،بهطور معمول پروژهاي خاص با استفاده از قابلیّتهاي سیسـتمهـاي اطالعـات
جغرافیايی انجام میشود .در سیستمهاي اطالعات جغرافیايی سازمانی ،از قابلیّتهاي سیستم اطالعـات جغرافیـايی بـراي
انجام امور جاري سازمان استفاده میشود .در اين سطح میتوان سیستمهاي پشتیبان تصمیم مکانی و انواع سیستمهـاي
اطالعاتی را لحاظ کرد .بنابراين سازمانها بايد شرايطی را فراهم کنند تا اين دادهها ،طیّ فعّالیّتهاي روزمرّهي واحـدهاي
مختلف زيرمجموعه سازمان تولید و بهنگام شوند .سپس اين دادهها برحسب نیاز ساير واحـدها و نیـز بـا رعايـت مسـائل
حقوقی و امنیّتی ،در سطح سازمان بهاشتراک گذاشته شود تا واحدهاي ديگر بتوانند به همهي دادههـاي مـورد نیـاز خـود
دست يابند و از آنها در فعّالیّتهاي روزمرّهي خود استفاده کنند .اگرچه تولید ،بهاشتراکگذاري و اسـتفاده از ايـن دادههـا،
مزاياي بسیاري دارد؛ ولی مسائل و مشکالت زيادي که داراي جنبههاي فنّی ،اقتصادي ،اجتمـاعی ،سیاسـی و ...هسـتند،
اين امر را با مشکالت فراوانی روبهرو میکنند .زيرساخت داده مکانی (SDI) 1يک نوآوري اسـت کـه هـدفش بـهوجـود
آوردن محیطی مناسب براي تسهیل بهاشتراکگذاري دادههاي مکانی و درنتیجه اسـتفاده از ايـن دادههـا در فرآينـدهاي
تصمیمسازي و برنامهريزي است.
در اين راستا  SDIسازمانی ،بهعنوان فعّالیّتی در زمینهي مديريت دادههاي مکانی و توصیفی ،قادر است تا با استفاده
از مدلهاي خود ،بهعنوان چارچوبی بـراي حـلّ مسـائل موجـود در زمینـهي مـديريت دادههـاي مکـانی و توصـیفی در
شهرداري ،مورد استفاده قرار گرفته و بستر اطالعاتی مورد نظر را بهگونهاي شايسته فراهم کند.
البتّه گفتنی است که فرآيند  SDIسازمانی ،عالوهبر بهبود وضـ مـديريت دادههـاي مکـانی و توصـیفی در داخـل
شهرداري ،میتواند در تسهیل ايجاد  SDIشهري ،براي ايجاد مـديريت هماهنـش شـهري در راسـتاي توسـعهي پايـدار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spatial Data Infrastructure
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شهري و نیز ،آمادهسازي بستر اطالعاتی مناسب براي ايجاد بحث دولت الکترونیک و شهرداري الکترونیک ،مورد استفاده
قرار گیرد.
سؤالهاي متعدّدي هنگام پیادهسازي در سطح شهرداري وجود دارد که براي نیـل بـه موفقیّـت ،الزم اسـت بـه آن
پاسخ داد .حجم و میزان اطالعات مکانی تولید شده در شهرداري و ارتباط آن با دادههاي توصیفی چگونه اسـت گـردش
اطالعاتی در واحدهاي مختلف مؤثّر در فعّالیّت  SDIچگونه است ويژگیهاي کاربران و نیازهاي اطالعـاتی و کـاربردي
آنها چیست چگونه می توان زيرساخت اطالعات مکانی شهرداري را اجرا کرد اجزاي مدل مفهومی زيرساخت اطالعـات
مکانی شهرداري چیست

مبانينظري 
دادههاي مکانی اطالعاتی هستند که به موقعیّت روي زمین مربوط میشوند يا بهگفتهاي ،نوعی از اطالعات که بـه يـک
موقعیّت يا محدودهي مکانی مشخّص مربوط و منتسب هستند .اين اطالعات ،هر دو ويژگی مکانی و توصـیفی عـوار
سطح زمین را شامل میشوند .دادهها براي کاربردهاي مختلفی بهکار میروند .افراد به دادههاي مکانی نیاز دارند؛ زيرا اين
نوع از اطالعات ،امکان محاسبهي فاصله ،تولید نقشه ،تعیین مسیر و تصمیمسازي دربارهي مسائل پیچیده و وابسته را بـه
آنها میدهند .)Mapping Science Committee,1997
با توجّه به اهمّیّت فراوان دادههاي مکانی ،اين دادهها بـهطـور گسـتردهاي در سرتاسـر جهـان مـورد اسـتفاده قـرار
میگیرند؛ ولی با وجود اين ،مشکالت زيادي در رابطه با تولید ،جم آوري ،ذخیرهسازي و استفاده از اين دادهها وجود دارند.
براي شناخت بهتر اين نوع مشکالت ،به بررسی وضعیّت دادههـاي مکـانی مـورد نیـاز کـاربران در چهـار طبقـه ،شـامل
موجوديت ،در دسترس بودن ،قابلیّت بهکارگیري و میزان استفاده میپردازيم منصوريان.)1190 ،
ال )موجوديت :1وجود دادههاي مکانی را مورد بررسی قرار میدهد .در واق به اين سؤال که "آيا دادههاي مکانی مورد
نیاز کاربر موجود است يا خیر" ،پاسخ میدهد فرنقی .)1191 ،مجموعهدادههاي مکانی موجود بهوسیلهي مشخّصـههـاي
خود شامل :مقیاس ،سیستم مختصات ،دقّت ،زمان تهیّه ،آخرين تاريخ بهنگامرسانی و ...توصـیف مـیشـوند منصـوريان،
.)1190
)دردسررسبود :2بهمعناي قابلیّت دسترسی به دادههاي موجود براي اسـتفاده اسـت .بعضـی از مجموعـهدادههـا
ممکن است موجود باشند ،اما در دسترس کاربران قرار نداشته باشند.
ج)رابليّتبهكارگيري :3قابلیّت بهکارگیري عبارتست از :میزان مطابقـت دادههـاي موجـود و در دسـترس بـا نیازهـا و
استانداردهاي کاربران براي استفادهي آسان و سري آنها در محیطهاي سختافزاري و نرمافزاري فرنقی.)1191 ،
د)ميزا اسرااده :4میزان استفاده بیانگر اين مطلب است که تا چه اندازه دادههـاي مکـانی موجـود از سـوي کـاربران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Availability
2. Accessibility
3. Applicability
4. Usability
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استفاده میشوند .عوامل بسیاري در اين مورد نقش دارند که برخی از آنها عبارتند از:


در دسترس بودن و قابلیّت بهکارگیري؛ اگر دادههاي مکانی در دسترس کاربران نباشند يا مطابق با نیاز کاربران
آماده نشده باشند ،براي کاربران قابل استفاده نیستند.



عدم آگاهی و اطالع کاربران از موجوديت دادههاي مکانی ،موجب عدم استفاده دادههاي مکانی موجود از سوي
کاربران میشود.



نبود فراداده و درنتیجه عدم آگاهی کاربران از دقّت ،تاريخ تولید و ساير اطالعات دربارهي موجوديت داده ،عامل
ديگري است که به عدم استفاده از داده منجر میشود.



فرهنش کاربران؛ گاهی اوقات برخی کاربران عالقهاي به استفاده از دادههاي موجود ندارند و تمايل به اسـتفاده
از دادههايی دارند که خود تولید میکنند.



فقدان دانش و ظرفیّت فنّی براي استفاده از دادههاي موجود نیز ،از ديگر عوامل عدم استفاده دادههاي مکانی از
سوي کاربران است.

با توجّه به مباحث فوق میتوان موارد زير را نتیجه گرفت:


از کلّ دادههاي مکانی مورد نیاز کاربران ،بخشی موجود است و بخشی موجود نیست.



امکان دوبارهکاري و موازيکاري براي تولید دادههاي مشابه وجود دارد.



از میان دادههاي موجود ،بخشی در دسترس کاربران است و بخشی در دسترس کاربران قرار ندارد .بهگفتـهاي،
کاربران تنها به درصدي از دادههاي موجود براي استفاده دسترسی دارند.



از میان داده هاي مکانی موجود و در دسترس ،تنها درصدي متناسب با نیاز و استانداردهاي مورد قبول کـاربران
تولید شدهاند و میتوانند بهطور مستقیم مورد استفاده قرار گیرند.



از میان دادههاي موجود ،درصد کمی از سوي کاربران در فعّالیّتها و برنامهريـزيهـاي روزمـرّه ،میـانمـدّت و
بلندمدّت استفاده میشوند.

گذاريدادههايمكاني 

بهاشررا 

دسترسی و استفاده از دادههاي مکانی بهنگام و صحیح ،يکی از عوامل مهم و حسّاس در امر تصمیم گیـري ،مـديريت و
برنامهريزي بهینه است .جم آوري داده در پروژههاي مختلف 04 ،تا  94درصد سهم پروژه را به خود اختصـاص مـیدهـد
.)When de, Montalvo, 2000; SDI Cookbook, 2001; Chan et al., 2002; Moustafa, 2003
ماهوم SDI
مفهوم  SDIدر اواسط دههي  1894میالدي ،در ارتباط با نیاز به همکاري و تبادل اطالعات مکانی در سطح يـک کشـور
مطرح شد .براي مثال ،در اياالت متّحده مباحث مربوط به  SDIملّی ،در حدود سال  1898میالدي بهصـورت آغـازين در
انجمن آکادمیک شروع شد و سپس بعد از صدور دستورکارهاي اجرايی از سوي دفتر رياسـت جمهـوري در سـال ،1880
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بهطور چشمگیري پیشرفت کرد .در استرالیا ،فعّالیّتهاي ابتدايی در راستاي توسعهي  SDIدر سال  1890آغاز ،و از سـال
 1881در پی تعريف مدل مفهومی  SDIاسترالیا ،از سـوي انجمـن اطالعـات مکـانی اسـترالیا  1)ANZLICبـهسـرعت
پیشرفت کرد .هماکنون بیش از  04کشور ،فعّالیّتهاي خود را در زمینهي  SDIگزارش کردهانـد ;Chan et al., 2001

 SDI .)Rajabifard & Williamson, 2003; Mansourian, 2005بـراي اجتنـاب از شـکار در اطالعـات مکـانی،
دوبارهکـاري در جمـ آوري دادههـا و مشـکالت شـناختهشـده در دسترسـی و اسـتفاده از دادههـا بـهوجـود آمـده اسـت
.)Van Leonen & Kok, 2004
برنامههاي جاري فعّالیّتهاي  SDIنشان میدهد که  SDIبهشکلهاي گوناگون از سوي جوامـ مختلـف تعبیـر شـده
است ،اما بههرحال میتوان گفت که هدر از گسترش  SDIدر تمامی جوام  ،دسترسی ساده به اطالعات است ،بـهگونـهاي
که نیازهاي سازمانها ،ادارهها ،شهروندان ،تجارت و بهطور کلّی جوام مختلف را برآورده کند .)Brand, 1996
طرّاحی و اجراي  SDIتنها يـک موضـوع فنّـ ی و تکنولـوژيکی نیسـت ،بلکـه شـامل مـديريت اطالعـات مکـانی،
طرّاحیهاي سازمانی ،چارچوبهاي قانونگذاري ،فرهنشسازي و اطالعرسانی ،مالحظات اقتصادي و گـاهی تجـاري و...
است؛ از اينرو ،نیازمند نوع جديدي از تجربهها و مهارتها در میان جامعـه اطالعـات مکـانی اسـت .)Remkes, 2000
بهعالوه ،توسعهي  ،SDIنیازمند ارتباطات و مشارکتهـاي جديـد در میـان سـطوح مختلـف حکـومتی و همچنـین بـین
بخشهاي دولتی ،خصوصی و دانشگاهی است .چنین مشارکت و همکاري گستردهاي ،سبب بهوجود آمدن مسئولیتهـاي
جديد براي هر سازمان و دستگاه میشود .)Tosta, 1997
اركا  SDI
در جوام مختلف ،بر اساس ديدگاههاي خود ،مؤلّفههاي متفاوتی را براي  ،SDIبهمنظور استفاده در راستاي توسـعهي آن
در نظر گرفتهاند .براي نمونه ،کمیتهي فدرال دادههاي جغرافیـايی  1)FGDCپـن مؤلّفـهي اصـلی شـامل سیاسـتهـا،
استانداردها ،فناوري ،مناب انسانی و دادههاي مکانی را براي  SDIملّی اياالت متّحـده در نظـر گرفتـه اسـت

FGDC,

 .)2006در کانادا تکنولوژي ،استاندارد ،سیستمهاي دسترسی و پروتکلها بههمراه دادهها ،بهعنوان مؤلّفههـاي زيرسـاخت
دادهي مکانی کانادا  1)CGDIشمرده میشوند .انجمن اطالعات مکانی اسـترالیا ،پـن مؤلّفـه بـا عنـوان چـارچوبهـاي
0

سازمانی ،استانداردهاي فنّی ،مجموعهدادههاي اصلی ،مردم مناب انسـانی) و پوشـهي دادههـاي مکـانی را بـراي SDI

استرالیا تعريف کرده است .)ANZLIC, 1996
تمامی مؤلّفههاي بیانشده در باال ،داراي روابط متقابل با يکديگر بوده و هدر همهي آنها ،ايجاد محیطی است کـه
در آن افراد بتوانند به دادههاي مکانی دسترسی داشته و از آنها استفاده کنند  .)Rajabifard, et al, 2003فقدان هر يک

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Australia New Zealand Information Council
2. Federal Geographic Data Community
3. Canadian Geospatial Data Infrastructure
4. Spatial Data Directory
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از اين مؤلّفههاي اصلی در مدل بهکار گرفته شده در يک فعّالیّت  ،SDIموجب میشود که آن فعّالیّت به تمامی اهـدافش
در توسعهي  SDIدست نیابد .براي نمونه ،در مدل  SDIمنطقهي آسیا ـ اقیانوسیه  1)APSDIنبود مؤلّفهي افراد ،موجب
ايجاد مسائل و مشکالت بسیاري در توسعهي  SDIمنطقه شد .)Rajabifard, 2001
فعّاليّتهايجاري SDI
هماکنون فعّالیّتهاي متعدّدي در سطوح مختلف اداري /سیاسی ،شامل سطوح جهانی ،منطقهاي ،ملّی ،ايـالتی /اسـتانی و
سطح محلّی ،در زمینهي ايجاد و توسعهي  SDIوجود دارد .در سطح جهانی ،زيرساخت جهـانی دادهي مکـانی )GSDI

1

در حال حاضر با مشارکت تعداد زيادي از کشورها و سازمانهـا ،در حـال فعّالیّـت اسـت  .)SDI Cookbook, 2001در
سطح منطقهاي قارّهاي) ،چهار فعّالیّت مرتبط با  SDIوجود دارد .اين فعّالیّتها در اروپا ،آسیا و اقیانوسیه ،آمريکا و آفريقـا
براي توسعهي زيرساخت دادهي مکانی منطقهاي  1)RSDIجاري هستند .در منطقهي اروپـا )Euro GI
5

0

INSPIRE,
1

 ،)2003در منطقهي آسیا و اقیانوسیه  ،)PCGIAP, 2003 )PCGIAPدر منطقهي آمريکا Borrero, )PC-IDEA

 )2002و در منطقـهي آفريقـا  )UN-Economic and Social Council, 2003 0)PCSDIAFوظیفـهي همـاهنگی
فعّالیّتهاي منطقهاي را بر عهده دارند .در سطح ملّی ،تاکنون بیش از  114کشور انجام فعّالیّتهـاي مختلـف بـا مفهـوم
 SDIرا گزارش کردهاند که از آن دسته ،میتوان اياالت متّحدهي آمريکا ،کانادا ،استرالیا ،بريتانیا ،دانمارک ،هلند ،آرژانتین،
فنالند ،آلمان ،سوئد ،ژاپن ،فرانسه ،چین ،کلمبیا ،مجارستان ،ايتالیا ،اندونزي ،مالزي ،پرتغـال ،اسـپانیا ،سـوئیس و امـارات
متّحدهي عربی را نام برد فرنقی1191 ،؛ .)Holland & Borrero, 2003
زيرساختدادهايمكانيملّيايرا واركا آ 

در ايران نیز در راستاي فعّالیّتهاي  SDIدر سطوح بـینالمللـی و منطقـهاي بـا توجّـه بـه اهمّیّـت اطالعـات مکـانی در
دستيابی به توسعهي پايدار دانايیمحور ،ايجاد زيرساخت ملّی دادهي مکانی در برنامهي پن سالهي چهارم توسعهي نظام
قرار گرفت .بر اين اساس ،در سال  1191شوراي تدوين سند فرابخشی منظومهي ملّی اطالعات مکـانمحـور بـا حضـور
نمايندگان دستگاههاي مختلف اجرايی ،در سازمان مديريت و برنامهريزي کشور تشکیل شد .درنتیجهي برگزاري چنـدين
جلسهي کارشناسی و بررسی موضوع  SDIو هماهنشکردن آن با وض موجـود و نیازهـاي کـالن کشـور ،سـند مـذکور
تدوين و پس از تصويب هیأت وزيران ،دستور اجراي آن ،طیّ نامـهي معـاون محتـرم رئـیس جمهـور و رئـیس سـازمان
مديريت و برنامهريزي کشور ،صادر شد مرکز ملّی آمايش سرزمین.)1190 ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Asia and Pacific Spatial Data Infrastructure
2. Global Spatial Data Infrastructure
3. Regional Spatial Data Infrastructure
4. European Umbrella Organization for Geographic Information
5. Permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia and the Pacific
6. Permanent Committee on SDIs for the Americas
7. Permanent Committee on SDI for Africa
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ارائهيمد ماهوميبرايمديريتزيرساختدادههايمكانيبخشيتشهرداري ...


بر اساس تعريف سند فرابخشی توسعهي زيرساخت فرابخشی دادهي مکانی ايـران SDI ،ملّـی ايـران از پـن رکـن
اصلی به شرح زير و بر اساس شکل شـمارهي  1تشـکیل شـده اسـت کـه همگـی متـأثّر از فنّـاوريهـاي روز ،بـهويـژه
فنّاوريهاي مرتبط با  1ITو علوم مهندسی ژئوماتیک ،مانند سیستم اطالعات جغرافیايی ،سـنجش از دور ،فتـوگرامتري و
سیستم تعیین موقعیّت جهانی هستند .شکل شمارهي  1مدل پايه و عمومی  SDIملّی ايران را نمايش میدهد.

دادهيمكانيايرا  
شك .1اركا زيرساختملّي 
منب  :مرکز ملّی آمايش سرزمین1190 ،

روشپژوهش 
با توجّه به موضوع مورد بررسی ،فرايند انجام پژوهش مشخّص شد .روش مورد استفاده براي جم آوري اطالعات ،مبتنـی
بر مطالعات میدانی و مصاحبه با کارشناسان و مديران شهري و نیز ،افراد خبره و صاحبنظـر در ايـن زمینـه بـوده اسـت.
همچنین تحلیلهايی در مورد کیفیّت و وضعیّت موجود دادهها و نیازهاي هر بخش وجود داشته است که پرسشنامههايی
تدوين و توسّط واحدهاي مختلف شهرداري تکمیل شده است .اين فرايند طیّ رفتوآمـدهاي پـیدرپـی بـه بخـشهـاي
مختلف شهرداري ،تهیّهي فرمهاي اطالعاتی و توجّه به جريان کار جاري سازمان و بهینهسازي جريان ،بوده است.
براي تدوين چارچوب نظري و تدوين مدل ،مناب داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته اسـت و اسـنادي کـه در
اين زمینه در دسترس وجود داشته است ،مطالعه و گردآوري شدهاند .تحلیل سیستم مبتنی بر رويکرد  1RUPو با اسـتفاده
از  1UMLطرّاحی و فرايندسازي انجام شده است .ترسیم نمودارهاي مختلف در محـیط  Ms Visioانجـام شـده اسـت.
شکل شمارهي  1فرايند پژوهش را نشان میدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Information Technology
2. Rational Unified Process
3. Unified Modeling Language
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شك .2فرايندانجامپژوهش 


محدودهيموردمسالعه:شهرباب 

در اين پژوهش شهر بابل مرکز شهرستان بابل) ،بهعنوان مورد مطالعه انتخاب شده اسـت .بـر اسـاس سرشـماري سـال
 1195جمعیّت بابل برابر  141115نفر در قالب  55118خانوار بوده است .شهرداري بابل تا شش ماه نخست سـال ،1190
داراي ساختار سازمانی با دو معاونت بوده است و از تاريخ  1190/1/1طیّ دستور اسـتانداري مازنـدران ،سـاختار سـازمانی
جديد که به تصويب سازمان شهرداريها و دهیاريهاي کشور رسیده است و شامل دو معاونـت و يـک مـدير اسـت ،بـه
شهرداري بابل اجرا شد .براين اساس ،شهرداري بابل هماکنون از دو معاونت و يک مديريت تشکیل شـده اسـت و شـرح
وظايف مصوّب آنها در ادامه ارائه شده است:


حوزهي شهردار؛



معاونت عمرانی و شهرسازي و دبیرخانه کمیسیون مادّه 144؛



معاونت خدمات شهري؛



مديريت امور اداري و مالی.

در مجموع پس از بررسی و مصاحبه ،واحدهايی که به نوعی با دادههاي مکانی سروکار دارند به شـرح زيـر هسـتند:
دفتر شهردار؛ معاونت عمرانی و شهرسازي و دبیرخانهي کمیسیون مادّهي 144؛ معاونت خدمات شهري؛ مديريت اداري و
مالی؛ حقوقی و امالک ،فنّاوري اطالعات و خدمات کامپیوتري؛ اصنار اداري و مالی)؛ ممیزي و درآمد نوسـازي اداري و
مالی)؛ صدور پروانهي ساختمانی عمران و شهرسازي)؛ ادارهي اجرايی و طرحهاي تفصیلی عمران و شهرسازي)؛ ادارهي
فنّی نظارت عمران و شهرسازي)؛ ادارهي امانی عمران و شهرسـازي)؛ بـرق عمـران و شهرسـازي)؛ نظـارت ،کنتـرل و
انتظامات عمران و شهرسازي)؛ دبیرخانهي کمیسیون مادّهي  144عمران و شهرسازي)؛ پارکها و فضاي سبز خـدمات
شهري) ،واحد خدمات شهري خدمات شهري)؛ زيباسازي خدمات شهري)؛ گورستان خدمات شهري)و سدّ معبر خدمات
شهري).

ارائهيمد ماهوميبرايمديريتزيرساختدادههايمكانيبخشيتشهرداري ...
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هاويافرهها 


بحث
ارزيابيشهرداريباب ازديدگاهمديريتاطالعاتمكاني 
ارزيابيمسائ فنّيتاجرماعي 

توسعهي زيرساخت دادهي مکانی ،يک فعّالیّت فنّی ـ اجتماعی است و اين ويژگـی زيرسـاخت دادهي مکـانی ،توجّـه بـه
مسـائل اجتمــاعی و سـازمانی از ديــدگاه  SDIرا ضــروري مـیکنــد .بــدين منظـور از يــک مــدل رفتـار ســازمانی پايــه
 ،)Golembiewski, 2001بهعنوان چارچوب ارزيابی استفاده شـد .ويژگـی اصـلی ايـن مـدل رفتـار سـازمانی ،امکـان
سادهسازي يک سازمان مانند شهرداري بابل با تقسیمبندي آن به سه سطح فردي ،گروهـی و سـازمانی جداگانـه ،امـا در
ارتباط با هم است .در اين سه سطح به ارزيابی وضعیّت شهرداري پرداخته شد و نقاط ضعف و قوّت و امکانـات آن مـورد
ارزيابی قرار گرفت.
ارزيابيشهرداريباب ازديدگاهاطالعاتي 

در اين مرحله از پژوهش ،براي ارزيابی شهرداري بابل از ديدگاه اطالعاتی ،به بررسی وضـ موجـود اطالعـات مکـانی و
توصیفی در واحدهاي مختلف شهرداري بابل پرداخته شد و نتیجهي ايـن بررسـی از چهـار جنبـه شـامل :موجوديـت ،در
دسترس بودن ،قابلیّت بهکارگیري و میزان استفاده از داده ،مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار گرفت .سپس با توجّـه بـه
نتاي بهدستآمده و بررسیهاي انجام شده ،اليههاي اطالعاتی مورد نیاز واحدهاي شهرداري پیشنهاد شد .بـهطـور کلّـی
اطالعات مکانی و توصیفی موجود در شهرداري را میتوان بهصورت زير دستهبندي کرد:
 نقشههاي پايه ،شامل نقشهي توپوگرافی و نقشهي پارسلهـا و بلـوکهـاي شـهري .ايـن نقشـههـا براسـاس
نقشههاي شهري مقیاس  1:1444تهیّه شده و موجود است؛
 نقشههاي طرحهاي توسعهي شهري؛
 اطالعات مکانی و توصیفی تخصصّی واحدهاي شهرداري بابل.
از ديدگاه موجوديّت هنگام مطالعه ،نقشههاي هوايی شهري موجود بوده است و بهصورت آرشیو نگهداري مـیشـود
اما نقشههاي رقومی آمادهي  GISموجود نبوده و در دست مطالعه است .ايـن دادههـا از ديـدگاه موجوديـت ،بـهعبـارتی
اطالعات موجود در مجموعه شهري اعم از رقومی و غیررقومی و نیز ساير سازمانهاي مرتبط مورد بررسی قرار گرفتنـد.
در مرحلهي بعد ،دسترسی به اطالعات و دستيابی آنها مورد تحلیل قرار گرفت و مهمتر اينکه بررسی شد ،آيـا دادههـاي
موجود قابل استفاده هستند و چه مشکالتی در زمینهي سـاختار ،قالـب ،سیسـتم مختصـات ،سیسـتم تصـوير کدگـذاري،
ژئومتريک و ...وجود دارند که استفاده از داده را ساده يا مشکل میکنند
توسعهيمد ماهوميمديريتزيرساختدادههايمكانيشهرباب 

 SDIسازمانی ،بهعنوان فعّالیّتی در زمینهي مديريت دادههاي مکانی و توصیفی ،قادر است تا با استفاده از مدلهاي خـود،
بهعنوان چارچوبی در حل مسائل موجود در زمینهي مديريت اطالعات مکانی و توصیفی در سـازمانهـاي مختلـف مـورد
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استفاده قرار گرفته و بستر اطالعاتی مورد نظر را بهگونهاي شايسته فراهم کند .جدا از مدل عمومی زيرسـاخت دادههـاي
مکانی و مدل ايرانی ،ارکان اصلی اين مدل شامل داده ،سازمان و مردم ،شبکهي دسترسی ،استاندارد و سیاست است کـه
در ادامه ،هر کدام از ارکان با توجّه به ويژگیها و مشخّصات شهرداري بابل ارائه میشود:
داده 
داده يکی از ارکان اصلی  SDIاست و با توجّه به پژوهشهاي انجام شده در شهرداري بابل ،توجّه به پن اصل اساسی در
زمینهي داده الزم به نظر میرسد .اين اصول عبارتند از :محتويّات داده ،مقیاس داده ،جم آوري اطالعات مورد نیاز و ابزار
آن ،فراداده و سیستمهاي مديريت پايگاه داده.
شکل شمارهي  ،1ارتباط دادههاي مکانی و غیرمکانی چند نمونه از جداول توصیفی ،اليههاي اطالعات جغرافیـايی
برداري و رستري مورد نیاز شهرداري بابل را نشان میدهد.

ارتباطدادههايمكانيوغيرمكانيحوزهيخدماتشهريباب

شك .3
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مقياسنقشه :مقیاس نشاندهندهي جزئیات اطالعات و دقّت آنها روي نقشه است .نقشههاي بزرگمقیـاس نسـبت بـه
نقشههاي کوچکمقیاس جزئیات بیشتر و دقّت باالتري دارند .در شهرداري بابل نقشههايی با مقیاس مختلف وجود دارنـد
که میتوان مقیاس آن را بهاختصار  1/15444توپوگرافی) 1/1444 ،نقشهي شهري ،طـرح تفصـیلی) 1 /14444 ،طـرح
جام ) 1/1444 ،بافت قديم) 1/5444 ،باغات) 1/11444 ،بافت فرسوده) و  1/144پالن ساختمانها) اشاره کرد.
جمعآورياطالعاتموردنيازوابزارآ  :فرآيند جمـ آوري داده از مباحـث مهـم و عمـده ،در هـر پـروژه درگیـر بـا

اطالعات مکانی است ،بهطوري که معموالً از نظر مالی ،سهمی بیش از  54تا  14درصد هر پروژه را بـه خـود اختصـاص
میدهد ،درنتیجه توجّه به اين مقوله الزم و ضروري است.
فراداده:فراداده بهعنوان اطالعات در مورد داده تعريف میشود .اطالعاتی دربارهي محتوا ،کیفیّت ،شرايط ،علّت و ديگـر
خصوصیّات داده .در مورد دادههاي مکانی ،فراداده اطالعات ارزشمندي را ارائه میکند مانند :اطالعات چه زمانی ،چگونه،
در چه مکانی و از سوي چه کسی تولید شدهاند يا اطالعاتی در مورد سیستم تصوير ،مقیاس ،قدرت تفکیـک و دقّـت داده
و .)...فراداده شامل خصوصیّات و مستندات هستند ،خصوصیّات از مناب داده حاصل میشوند مانند :سیسـتم مختصّـات و
سیستم تصوير داده) ،در حالیکه مستندات بهوسیلهي افراد وارد میشوند مانند :عباراتی که داده را شرح میدهند) .تولیـد
فراداده نیازمند رعايت الزامات و استانداردهاي ويژهاي است .در میان استانداردهايی که بـراي تولیـد فـرادادهي دادههـاي
مکانی استفاده میشوند ،استفاده از استاندارد  1ISO 19115مناسبترين گزينه است که براي  SDIشـهرداري بابـل نیـز
توصیه میشود .در بخش استانداردهاي  ،SDIبهطور کامل به دلیل انتخاب اين استاندارد نسبت بـه اسـتانداردهاي ديگـر
موجود پرداخته میشود.
محرويّاتداده:محتويّات داده به اليههاي اطالعاتی مورد نیاز واحدهاي مختلف شهرداري و اطالعات توصیفی مربـوط
به آنها اشاره دارد که میبايست در پايگاه دادهي شهرداري موجود باشند .در اين راستا ابتدا ،پس از انجام جلسههاي متعدّد
مصاحبه با کارشناسان واحدهاي گوناگون ،تمام اليههاي اطالعاتی مورد نیاز واحدهاي مختلف شهرداري همراه با تعريفی
مناسب از هر يک از اين اليهها ،شناسايی و تعیین شـد .شـکل شـمارهي  0شـماي کلّـی پیشـنهادي پايگـاه اطالعـاتی
شهرداري بابل ،بههمراه اليههاي اطالعاتی آن را نمايش میدهد .در ادامـه ،اطالعـات توصـیفی مربـوط بـه اليـههـاي
اطالعاتی همراه با روابط موجود میان آنها به اليهها افزوده شد .در اين مرحله تالش شد تـا بـا صـرر زمـان بـهنسـبت
طوالنی ،تمام اطالعات توصیفی الزم و مورد نیاز مربوط به اليههاي اطالعاتی ،جم آوري و شناسايی شوند ،بديهی است
با گذشت زمان و بروز نیازهاي جديد ،اين اطالعات دستخوش تغییر خواهند شد.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. International Organization for Standardization
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سيسرمهايمديريتپايگاهداده:به منظور ذخیرهسازي ،بازيابی و مديريت بهینهي دادههـاي مکـانی تولیـد شـده در

واحدهاي مختلف شهرداري ،الزم است تا از سیستمهاي مديريت پايگاه داده  1)DBMSمناسب اسـتفاده شـود .در حـال
حاضر برخی از واحدهاي شهرداري ،دستهاي از اطالعات خود را در پايگاه داده ذخیره میکنند .ساير دادههاي تولیـد شـده
توسّط واحدها که حجم بزرگی از کلّ دادههاي مورد نیاز شهرداري را شامل میشود ،بهطور عمده يا در اسناد غیر رقـومی
ذخیره میشوند يا در صورت ذخیرهسازي رقومی ،بهصورت فايل و پراکنده نگهداري میشوند.
سازما ومردم 
افراد يکی از مؤلّفههاي اصلی  SDIهستند ،بدون حضور آنها نمیتوان هیچ دلیلی براي حضور زيرساخت دادهي مکانی در
نظر گرفت.
دستاندركارا اطالعاتشهرداريباب  :دستاندرکاران در هنگام انجام فعّالیّتهاي روزانه خود بايد مسئولیّت تولید،

مديريت و بهنگامرسانی اطالعات مربوط به خود را ،همراه بـا فـرادادهي مربوطـه بپذيرنـد و درنهايـت آنهـا را در سـطح
شهرداري براي استفادهي کاربران ديگر بهاشتراک گذارند .در اين راستا بايد ابتدا رونـدهاي کـاري موجـود در شـهرداري
بابل ،بههمراه جريانهاي اطالعاتی گردش اطالعاتی) آن در شهرداري ،بهطور دقیق مشخّص شود .سپس بـا مطالعـه و
بررسی نتاي بهدستآمده از اين مرحله ،تولید و بهنگامرسانی اطالعات را بطـور دقیـق مشـخّص کـرد .ممکـن اسـت در
مواقعی گردش اطالعاتی موجود در شهرداري ،به عدم تولید ،ذخیرهسازي و بهنگامرسانی برخی اطالعات مورد نیـاز و يـا
دوبارهکاري و موازيکاري در تولید و بهنگامرسانی برخی اطالعات ديگر منجر شود ،درنتیجه میبايست بـا تغییـر فرآينـد
گردش اطالعاتی و بهبود آن در مسیري اقدام کرد که از دوبارهکاريها و موازيکاريها کاسـته شـود و شـرايط مناسـب
براي تولید ،ذخیرهسازي و بهنگامرسانی اطالعات مورد نیاز فراهم شود .برخی از فرايندها در شـهرداري بابـل عبارتنـد از:
فرآيند صدور گواهی پروانه ساختمان ،فرآيند تغییر گواهی پروانه ساختمان ،فرآيند تمديد گواهی پروانه سـاختمان ،فرآينـد
صدور گواهی عدم خالر ،فرآيند صدور گواهی اضافه اشکوب ،فرآيند صدور گواهی پايـان کـار ،فرآينـد صـدور پروانـهي
کسبوکار ،فرآيند آزادسازي زمینهاي واق در طرح ،فرآيند اجارهي امالک متعلّق به شهرداري بابـل ،فرآينـد درخواسـت
تغییر کاربري ،فرآيند درخواست تفکیک زمین ،فرآيند تهیّهي خطّ پروژه ،فرآيند آسفالت معابر سطح شـهر ،فرآينـد انجـام
کلّیّهي عملیّات بتنی در سطح شهر ،فرآيند درخواست انشعاب آب ،برق و گاز ،فرآيند استعالم شخص حقیقـی از وضـعیّت
ملک مورد نظر ،فرآيند استعالم شخص حقوقی از وضعیّت ملک مورد نظر ،فرآيند ارسال پرونده به کمیسیون مادّهي پـن .
براي نمونه ،مطالعه و بررسی گردش اطالعاتی مربوط به فرآيند تهیّهي خطّ پروژه و نتاي بهدستآمده از آن در ادامه ارائه
شده است.
نقشههاي خطّ پروژه ،نقشههاي بزرگمقیاسی هستند که موقعیّت و مکان دقیق اجراي معبر پیشنهادي و پالکها و
ساير عوار

موجود در مسیر معبر را نشان میدهند .اين نقشهها بر حسب ضرورت طرح و توسّط عملیّات نقشـهبـرداري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Data Base Management System
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زمینی انجام میگیـرد .گـردش اطالعـاتی موجـود بـراي
تهیّهي خطّ پروژه شهرداري ،در شکل شـمارهي  5نشـان
داده شده است.
در حــال حاضــر اطالعــات مربــوط بــه خـطّ پــروژه
بــهصــورت پرونــدههــاي کاغــذي در بايگــانی نگهــداري
میشوند .روي اين پروندهها تنها کد بايگـانی ـ کـه فاقـد
نظم خاصّی است ـ و نام خیابـان نوشـتهشـده و در اسـناد
داخل پرونده نیز ،تنها نقشهي کاغذي موجود است.
گفتنی است که در نمونهي ارائه شده ،تمام فرآيند در
يک واحد انجام میپذيرد و تنهـا واحـد طـرح تفصـیلی و
قسمت نقشهبرداري را میتوان بـهعنـوان متـوّلی کلّیّـهي
اطالعات مربوط به اليهي خطّ پروژه معرّفی کرد .چنانچه
فرآيندي در چند واحد انجام گیرد ،براي آن اليـه چنـدين

شك .5گردشاطالعاتيموجودبرايتهيهخطپروژهدر
شهرداريباب

متوّلی شناسايی میشود.
درکل ،کاربران نهايی اطالعات شـهرداري را
میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
 oپردازشگران :وظیفهي يکپارچهسـازي و
پردازش دادههـا و تهیّـهي نقشـههـاي
مناسب؛
 oتصمیمسازان :وظیفه تفسیر خروجیهـاي
 GISو نهايیسازي نقشهها؛
 oافــراد اجرايــی :اســتفاده از نقشــههــاي
آمادهشدهي پردازشگران و تصمیمسازان.
شبكهيدسررسي 


راهی که بهوسیلهي آن امکان استفاده از دادههاي
موجــود درون  ،SDIبــراي همــهي کــاربران آن
فراهم شـود بـا نـام شـبکهي دسترسـی شـناخته
شك .2گردشاطالعاتيپيشنهاديبرايتهيهخطپروژهدر
شهرداريباب
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میشود .در واق منظور از شبکههاي دسترسی ،مجموعهي فنّاوريها و زيرساختهايی هستند که امکـان اطـالعرسـانی،
جستوجو و دسترسی دادههاي مکانی را فراهم میآورند .شبکههاي دسترسی ،بهعنوان بزرگراه انتقال اطالعات ،شـاهرگ
حیاتی  SDIبراي دستيابی به اهدار اصلی تعیین شده در آن است .ماندگاري اطالعات در گرو استفاده از آن و اسـتفاده
از اطالعات وابسته به انتقال آن است.
در اين ارتباط توجّه به دو موضوع مهم است ،اوّل انتخاب شبکهي رايانهاي مناسب که جوابگوي نیازهـاي موجـود
در زمینهي تبادل اطالعات باشد و دوم ،انتخاب روشی مناسب براي چگونگی بهاشتراکگذاري اطالعات.
اسرانداردها 

استانداردها در مفاهیم زيرساختار اطالعات مکانی ،بـه تعريـف خصوصـیّات فنّـی مجموعـهدادههـا مـیپردازنـد .در واقـ
استاندارد ،بهاشتراکگذاري داده را تسهیل میکند و تعاملپـذيري سیسـتمهـاي اطالعـات مکـانی را افـزايش مـیدهـد.
بهطورکلّی پذيرفته شده است که استانداردها ،يکی از نیازهاي اصلی در توسعه ،حمايت پیوسته و پیـادهسـازي يـک SDI

موفّق بهشمار میروند .)FGDC, 1996; AUSLIG, 2001; Davies, 2003
در حال حاضر ،سازمانهاي ملّی و بینالمللی مختلفی در زمینهي استانداردسازي در حال فعّالیّت هستند که هر يـک
نقش و مسئولیّت خاصّی متناسب با پیادهسازي  SDIرا بر عهده دارند .اين سازمانها عبارتند از :کمیتهي اطالعات مکانی
سازمان جهانی اسـتاندارد  ،1)ISO/TC 211کنسرسـیوم  GISبـاز  ،1)OGCکنسرسـیوم شـبکهي گسـتردهي جهـانی
 1)W3Cو سازمانهاي ملّی استاندارد.
کمیتهي اطالعات مکانی سازمان جهانی استاندارد  )ISOبهطور کلّی وظیفهي تصويب اسـتانداردهاي گونـاگون در
سطح بینالمللی را برعهده دارد )ISO/TC 211 .يکی از کمیتههاي فنّی اين سازمان است که مسئولیّت استانداردسـازي
در زمینهي اطالعات جغرافیايی رقومی را برعهده دارد .هدر اين کمیته ،پیادهسازي يک مجموعه اسـتاندارد سـاختاريافته
در مورد اشیا و پديدههايی است کـه بـهصـورت مسـتقیم يـا غیرمسـتقیم بـا مکـانی روي سـطح زمـین مـرتبط هسـتند
 .)ISO/TC211, 2001استاندارد  )ISO/TC 211بهعنوان پايه و اساس پیادهسازي استانداردهاي ملّـی انتخـاب شـده
است مرکز ملّی آمايش سرزمین.)1190 ،
هدر و مأموريت کنسرسیوم شبکهي گستردهي جهانی  ،)W3Cهدايت شبکهي جهانی اينترنت 0بهسمت حـداکثر
توانايیهاي آن ،بر اساس توسعهي پروتکلهايی است که اوّل تکامـل آن را تضـمین کننـد و دوم ،از تعامـلپـذيري 5آن
اطمینان يابند  .)W3C, 1999در واق  ،W3Cاستانداردهاي فنّی براي وب را گسترش میدهد.
استاندارد  ISO/TC 211بهعنوان پايه و اساس پیادهسازي استاندارد ملّی انتخاب شده است و توصیه مـیشـود کـه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. International Organization for Standardization/ Technical Committee 211
2. Open Geospatial Consortium
3. World Wide Web Consortium
4. World Wide Web
5. Interoperability
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اين استاندارد ،بهعنوان پايه و اساس پیادهسازي  SDIشهرداري بابل در نظر گرفته شود و اسـتانداردهاي  W3Cو OGC

بهعنوان ابزار و پروتکلهايی براي تسهیل پیادهسازي استانداردهاي  ISOبهکار روند .در اين راستا بايد استانداردهايی کـه
در رابطه با  SDIدر شهرداري بابل تدوين میشوند با استانداردهاي  SDIملّی هماهنش باشند و از آن پیروي کنند.
براي توسعهي استانداردهاي  SDIشهرداري بابل بايد چهار اصل اساسی مورد توجّه قرار گیرند .اين اصول عبارتنـد
از :تعاملپذيري ،استاندارد فراداده ،کیفیّت داده ،دستورکارها.
سياستها 


سیاستها ،يکی از ارکان مهمّ مدل  SDIشهرداري بابل هستند .رکن سیاست داراي نقش مهمّی براي جلـب و بـهوجـود
آوردن زمینهي مشارکت و همکاري در ايجاد ،نگهداري ،دسترسی و استفاده از استانداردها و مجموعـهدادههـا در فعّالیّـت
 SDIاست .بهاشتراکگذاري اطالعات در سطح شهرداري بابل ،نیازمند همکاري همهجانبه و جدّي تمام واحدها است ،در
اين راستا سیاستها بايد بهگونهاي تدوين شوند که شرايط الزم براي اين بهاشتراکگذاري را فراهم کنند.
با در نظر گرفتن تجارب ساير کشورها در زمینهي  ،SDIسیاستهاي ملّی و توجّه ويژه به نتـاي حاصـل از بررسـی
وضعیّت موجود شهرداري بابل از ديدگاه  14 ،SDIاصل در زمینهي سیاستگذاري ،در راسـتاي ايجـاد  SDIسـازمانی در
شهرداري بابل شناسايی شده است که بايد مورد توجّه قـرار گیرنـد .ايـن اصـول عبارتنـد از :رويکـرد توسـعهي  SDIدر
شهرداري بابل ،مدل مالی ،سیاست در زمینهي استانداردسازي ،سیاست در زمینهي دسترسی به اطالعات ،تولید اطالعـات
توسّط بخش خصوصی ،ظرفیتسازي ،سیاست در زمینهي مسائل فرهنگی ،سـاختار سـازمانی ،همـاهنگی بـا SDIهـاي
شهري ،استانی و ملّی.
رويكردتوسعهيSDIدرشهرداريباب 

براي توسعه  SDIدر سطح سازمانها ،دو مدل پايه ،شامل مدل محصول مبنا و مدل پردازش مبنـا وجـود دارد .در مـدل
محصول مبنا ،تولید دادههاي مورد نیاز ،ايجاد پايگاه داده و برقراري ارتباط میان مجموعه دادههاي موجـود ،مـورد توجّـه
است .در مدل پردازش مبنا ،تأکید بر فراهمآوردن محیط مناسب براي همکاري در مديريت بهینـهي دادههـاي مکـانی و
استفاده از اين دادهها است .بررسیها ي انجام گرفته در شهرداري بابل بیـانگر ايـن مطلـب بـود کـه دادههـاي مکـانی و
توصیفی مورد نیاز واحدهاي مختلف ،در هنگام فعّالیّت روزانه تولید نمیشوند و در حال حاضر دادههاي مورد نیـاز موجـود
نیست .با توجّه به اين مسأله و براي توسعهي مدل  SDIشهرداري بابل ،مدل محصول مبنا پیشـنهاد مـیشـود ،بـر ايـن
اساس ،تولید و بهنگامرسانی دادههاي مورد نیاز ،ايجاد پايگـاه اطالعـاتی مناسـب و ايجـاد ارتبـاط الزم میـان مجموعـه
دادههاي تولید شده در درون واحدهاي مختلف شهرداري بابل ،از اهدار مهم توسعه  SDIاست.
در حال حاضر هیچ ساختار مصوّب و غیرمصوّبی در زمینهي مديريت اطالعات مکانی و همچنین هماهنشسـازي و
يکنواختکردن فعّالیّتهاي مرتبط با  GISدر درون شهرداري بابل وجود نـدارد .بـا در نظـر گـرفتن مسـائل و مشـکالت
مطرحشده در زمینهي مديريت اطالعات مکانی و نیاز بـهاجـراي  SDIدر شـهرداري در راسـتاي بهبـود وضـ مـديريت
اطالعات مکانی و با توجّه به بلندمدّت بودن فعّالیّت  SDIو نیز لزوم نظارت بر اجراي صحیح و دقیق تمام سیاسـتهـا و
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استانداردهاي تدوينشده در اين زمینه ،الزم است تا ساختاري مصوّب ،مسـئولیت هماهنـشسـازي و نظـارت بـر فعّالیّـت
واحدهاي مختلف شهرداري در زمینهي  SDIرا به عهده گیرد.

يافرهيSDIشهرداريباب 
شك .2مد ماهوميتوسعه 

بهاشررا گذارياطالعاتمكانيدرسساشهرداريباب 
پيادهسازيو 

هدر از اين پیادهسازي ،بهاشتراکگذاري اطالعات تولید شده در شهرداري بابل و استفاده از اين اطالعات در فرآينـدهاي
تصمیمگیري ،برنامهريزي و عملیاتی است .بیشتر اطالعات مورد استفاده در شهرداري ،اطالعات مکانی بوده يا بهگونـهاي
به اطالعات مکانی مربوط میشوند ،بنابراين استفاده از  ،GISبهعنوان بهترين گزينه جهت ورود ،ذخیرهسازي ،اسـتفاده و
مديريت دادههاي مکانی و توصیفی در شهرداري توصیه میشود.
در اين راستا ،ابتدا اليههاي اطالعاتی مورد نیاز و دستاندرکاران و استفادهکنندگان آنهـا در سـطح شـهرداري بابـل
شناسايی شده و در ادامه ،محتويّات اليههاي اطالعاتی و ارتباطات بین آنها تعیین شد .اين اليهها ،بههمراه ارتباطات بین
آنها در بانک اطالعات مکانی  )ARC SDEبر پايهي نرمافزار  SQL SERVERايجاد شد و امکان دسترسـی بـه ايـن
پايگاه داده توسّط نرمافزار  ARC GISفراهم شد.
طرّاحيمد داده 
پس از اين مرحله ،مدل مفهومی و منطقی پايگاه داده ،شناسايی و پیادهسازي شد.
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نريجهگيري 

زيربناي هرگونه تصمیمگیري ،داده و اطالعات است .در حوزههايی مانند مديريت شهري ،روزانه حجم زيادي از اطالعات
تولید يا مورد استفاده قرار میگیرند .بخش عمدهي اين اطالعات بهنوعی وابسته به مکان است .استفاده صحیح و مناسب
از اين اطالعات ،میتواند در موفّقیّت و تصمیمگیري بهتر مديران را ياري کند .تولید و بهرهبـرداري از اطالعـات مکـانی،
نیازمند صرر هزينهي زياد و تخصّص خاص است .رويکرد جاري در سطح سازمانهايی مانند شهرداري بابل ،اسـتفاده از
شیوههاي سنّتی اطالعات مکانی است .تولید و بهاشتراکگذاري اطالعات در سطح سازمانها ،میتواند مـا را در نیـل بـه
اهدار و مأموريت سازمان ياري رساند .تحلیل حاضر جنبههاي مختلف دادههاي مکانی را بهصورت نظاممند مورد مطالعه
قرار داده است و نتاي حکايت از بهینهنبودن فرايند بهرهبرداري از اطالعات است که با تغییـر در فراينـد کـاري سـازمان،
میتواند انجام امور را تسري بخشد .بهاشتراکگذاري اطالعات و بهرهبرداري بهینه از اطالعات ،مسـتلزم رعايـت اصـول
علمی است که ارکان  SDIبخشی را شکل میدهند و اين موضـوع نیازمنـد همـاهنگی در حـوزههـاي مختلـف تولیـد و
بهرهبرداري اطالعات است .تدوين سیاستهاي استانداردسازي ،سیاست در زمینهي دسترسی سري و امـن بـه اطالعـات
مکانی ،برونسپاري و استفاده از ظرفیتهاي بخش خصوصی ،بهويژه در زمینهي تولیـد دادههـاي مکـانی و غنـیسـازي
پايگاههاي اطالعاتی ،ظرفیتسازي و فرهنشسازي ،میتواند در اين زمینه مؤثّر واق شود .بـا توجّـه بـه مشـکل داده در
شهرداري بابل ،براي توسعهي مدل  SDIشهرداري بابل ،مدل محصول مبنا پیشنهاد میشود .با توجّه به رويکردي که در
اين پژوهش به آن اشاره شد ،ساختار سازمانی و چارت سازمانی ،فاقد ساختار مناسب بـراي بهـرهبـرداري مـؤثّر از چنـین
فناوريهايی است که بازنگري در ساختار مديريت شهرداري ،میتواند فرايند ماشینیکردن بهرهبرداري از اطالعات مکانی
را وارد جريان امور جاري سازمان کرده و يار و پشیتبان مديران و برنامهريزان و بهويژه ،شهروندان باشد .
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