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مقدمه

 ،و قابل اعتماد بودن آنهـا  ها به داده مؤثّر. دسترسی ها هستند اطالعات و داده ،يريز برنامه و گیري نوع تصمیم زيربناي هر

درصـد اطالعـاتی کـه     94بـیش از   ،يی مانند شـهرداري ها در مجموعه است. مؤثّرت سازمان بسیار به موفقیّ يابی دستدر 

و  (Rhind, 1999; Budic et al., 1999, Lemmens, 2001هسـتند    مکـانی  ،گیرنـد  مـی  تولید يا مورد استفاده قـرار 

ـ   وابسته به مکان بوده يـا   ،ها يريز برنامه و ها گیري قسمت عمده تصمیم ،بر اين افزون  ,Albaredesد  تـأثیر مکـانی دارن

1992 .) 

ي هـا  يی کـه بتوانـد داده  هـا  سیستم ،گرفتي مناسبی بهره ها سیستماز  بايد ،ها و مطلوب از داده مؤثّربراي استفاده 

از  بـرداري  بهرهگیران مکانی باشند. بهترين سیستمی که براي  یبان تصمیمتشپمکانی و غیرمکانی را باهم ترکیب کرده و 

 وقرار گرفته  توجّهمورد  بسیار ،کنون هاي اطالعات جغرافیايی است که از زمان ارائه تا سیستم ،ي مکانی وجود داردها داده

در آن لحاظ شـده   ،ي مکانی مربوط باشدها ي اطالعاتی بخشی که به دادهها سیستمتوسعه يافته است که اکثر  اي هگون به

ي اطالعات جغرافیايی ها سیستمتوان به  می ي اطالعات جغرافیايی راها سیستمي مختلف کاربرد يافته است. ها و در حوزه

بنـدي کـرد. در    دستهسازمانی  سیستم اطالعات جغرافیايی سازمانی و سیستم اطالعات جغرافیايی بین ،اي هرومیزي يا پروژ

ي اطالعـات  هـا  سیسـتم هاي  قابلیّتخاص با استفاده از  اي هپروژ طور معمول ، بهي اطالعات جغرافیايی رومیزيها سیستم

ي سیستم اطالعـات جغرافیـايی بـراي    ها قابلیّتاز  ،یي اطالعات جغرافیايی سازمانها سیستمدر  .شود می جغرافیايی انجام

ي هـا  ي پشتیبان تصمیم مکانی و انواع سیستمها سیستمتوان  می در اين سطح .شود می انجام امور جاري سازمان استفاده

واحـدهاي   ي هروزمرّي ها فعّالیّت طیّ ،ها تا اين داده کنندشرايطی را فراهم  بايدها  . بنابراين سازمانلحاظ کرداطالعاتی را 

برحسب نیاز ساير واحـدها و نیـز بـا رعايـت مسـائل       ها د. سپس اين دادهنمختلف زيرمجموعه سازمان تولید و بهنگام شو

ي مـورد نیـاز خـود    هـا  داده ي همهبتوانند به  ي ديگراشتراک گذاشته شود تا واحدها به در سطح سازمان ،تیحقوقی و امنیّ

 ،هـا  گذاري و اسـتفاده از ايـن داده   اشتراک . اگرچه تولید، بهکنندخود استفاده  ي هي روزمرّها الیّتفعّدر  هايابند و از آن دست

، هسـتند  ی، اقتصادي، اجتمـاعی، سیاسـی و...  ي فنّها ولی مسائل و مشکالت زيادي که داراي جنبه دارد؛ بسیاريمزاياي 

ـ     (SDI) 1مکانی ند. زيرساخت دادهکن می رو هفراوانی روب مشکالتاين امر را با  وجـود   هيک نوآوري اسـت کـه هـدفش ب

در فرآينـدهاي   هـا  ي مکانی و درنتیجه اسـتفاده از ايـن داده  ها داده گذاري اشتراک به آوردن محیطی مناسب براي تسهیل

 ي است.ريز برنامهو  سازي تصمیم

مکانی و توصیفی، قادر است تا با استفاده ي ها مديريت داده ي ی در زمینهفعّالیّت عنوان بهسازمانی،  SDIدر اين راستا 

ي مکـانی و توصـیفی در   هـا  مـديريت داده  ي مسـائل موجـود در زمینـه    حـل ّ  بـراي  چارچوبی عنوان به ،ي خودها از مدل

 کند.شايسته فراهم  اي گونه به مورد استفاده قرار گرفته و بستر اطالعاتی مورد نظر را ،شهرداري

ي مکـانی و توصـیفی در داخـل    هـا  بر بهبود وضـ  مـديريت داده   عالوه ،سازمانی SDIاست که فرآيند  گفتنیه البتّ

پايـدار   ي ايجاد مـديريت هماهنـش شـهري در راسـتاي توسـعه      براي شهري، SDIتواند در تسهیل ايجاد  می ،شهرداري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spatial Data Infrastructure 
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مورد استفاده  ،ايجاد بحث دولت الکترونیک و شهرداري الکترونیک برايبستر اطالعاتی مناسب  سازي آماده ،شهري و نیز

 قرار گیرد.

ـ    سازي دي هنگام پیادهمتعدّ هاي سؤال ، الزم اسـت بـه آن   تدر سطح شهرداري وجود دارد که براي نیـل بـه موفقیّ

چگونه اسـت  گـردش    ي توصیفیها حجم و میزان اطالعات مکانی تولید شده در شهرداري و ارتباط آن با داده پاسخ داد.

کاربران و نیازهاي اطالعـاتی و کـاربردي    هاي ويژگی چگونه است  SDI فعّالیّتدر  مؤثّري مختلف ها اطالعاتی در واحد

توان زيرساخت اطالعات مکانی شهرداري را اجرا کرد  اجزاي مدل مفهومی زيرساخت اطالعـات   می چیست  چگونه هاآن

 مکانی شهرداري چیست 

مبانينظري

نوعی از اطالعات که بـه يـک    اي، گفته بهيا  شوند می روي زمین مربوط موقعیّتي مکانی اطالعاتی هستند که به ها داده

مکانی و توصـیفی عـوار     هر دو ويژگی  ،. اين اطالعاتهستند ص مربوط و منتسبمکانی مشخّ ي يا محدوده موقعیّت

زيرا اين  ؛هاي مکانی نیاز دارند. افراد به دادهروند کار می بهمختلفی براي کاربردهاي  ها شوند. داده می سطح زمین را شامل

بـه   مسائل پیچیده و وابسته را ي سازي درباره فاصله، تولید نقشه، تعیین مسیر و تصمیم ي امکان محاسبه ،نوع از اطالعات

 (.Mapping Science Committee,1997دهند   میآنها 

 در سرتاسـر جهـان مـورد اسـتفاده قـرار      اي هطـور گسـترد   بـه  ها ي مکانی، اين دادهها فراوان داده اهمّیّتبه  توجّهبا 

د. نوجود دار ها سازي و استفاده از اين داده آوري، ذخیره ، مشکالت زيادي در رابطه با تولید، جم اين ولی با وجود ؛گیرند می

شـامل   ،ي مکـانی مـورد نیـاز کـاربران در چهـار طبقـه      هـا  ت دادهشناخت بهتر اين نوع مشکالت، به بررسی وضعیّ براي

 (.1190 منصوريان، پردازيم  می کارگیري و میزان استفاده هب قابلیّتموجوديت، در دسترس بودن، 

هاي مکانی مورد  آيا داده"که  سؤالدهد. در واق  به اين  می ي مکانی را مورد بررسی قرارها وجود داده :1ال (موجوديت

ي هـا  صـه مشخّ ي وسیله هي مکانی موجود بها داده (. مجموعه1191رنقی، دهد  ف می پاسخ ،"موجود است يا خیرنیاز کاربر 

 منصـوريان،   شـوند  مـی  رسانی و... توصـیف  ه، آخرين تاريخ بهنگامت، زمان تهیّشامل: مقیاس، سیستم مختصات، دقّ خود

1190.) 

 هـا  داده . بعضـی از مجموعـه  اسـت  ي موجود براي اسـتفاده ها دسترسی به داده قابلیّتمعناي  به:2 (دردسررسبود 

 اما در دسترس کاربران قرار نداشته باشند.  ،ممکن است موجود باشند

ي موجـود و در دسـترس بـا نیازهـا و     هـا  کارگیري عبارتست از: میزان مطابقـت داده  هب قابلیّت :3كارگيريهبرابليّتج(

 .(1191 فرنقی،  افزاري افزاري و نرم ي سختها در محیط هاآسان و سري  آن ي استفاده براياستانداردهاي کاربران 

کـاربران   از سـوي  ي مکـانی موجـود  هـا  میزان استفاده بیانگر اين مطلب است که تا چه اندازه داده :4د(ميزا اسرااده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Availability 

2. Accessibility 

3. Applicability 

4. Usability  
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 عبارتند از: هادر اين مورد نقش دارند که برخی از آن بسیاري عوامل شوند. می استفاده

  يا مطابق با نیاز کاربران  مکانی در دسترس کاربران نباشند يها اگر داده ؛کارگیري هب قابلیّتدر دسترس بودن و

 نیستند.آماده نشده باشند، براي کاربران قابل استفاده 

 از سويي مکانی موجود ها موجب عدم استفاده داده ،ي مکانیها داده عدم آگاهی و اطالع کاربران از موجوديت 

 شود. می کاربران

 موجوديت داده، عامل  ي ت، تاريخ تولید و ساير اطالعات دربارهنتیجه عدم آگاهی کاربران از دقّنبود فراداده و در

 شود. میمنجر  ديگري است که به عدم استفاده از داده

 به اسـتفاده  تمايل  ي موجود ندارند وها به استفاده از داده اي هت برخی کاربران عالقگاهی اوقا ؛فرهنش کاربران

 کنند. می تولیدخود  که هايی دارند از داده

 ّاز ي مکانی ها از ديگر عوامل عدم استفاده داده ،ي موجود نیزها ی براي استفاده از دادهت فنّفقدان دانش و ظرفی

 .است کاربران سوي

 توان موارد زير را نتیجه گرفت: می به مباحث فوق توجّهبا 

 ّنیست.هاي مکانی مورد نیاز کاربران، بخشی موجود است و بخشی موجود  داده از کل 

 هاي مشابه وجود دارد. کاري براي تولید داده کاري و موازي امکان دوباره 

 اي، گفتـه  بهبخشی در دسترس کاربران است و بخشی در دسترس کاربران قرار ندارد.  ،هاي موجود از میان داده 

 استفاده دسترسی دارند. برايهاي موجود  کاربران تنها به درصدي از داده

 هاي مکانی موجود و در دسترس، تنها درصدي متناسب با نیاز و استانداردهاي مورد قبول کـاربران   از میان داده

 طور مستقیم مورد استفاده قرار گیرند. توانند به می و اند هتولید شد

 ت و مـدّ  ه، میـان هـاي روزمـرّ   ريـزي  ها و برنامه فعّالیّتکاربران در از سوي هاي موجود، درصد کمی  از میان داده

 ند.شو ت استفاده میبلندمدّ

يمكانيهاگذاريدادهاشررا به

اس در امر تصمیم گیـري، مـديريت و   يکی از عوامل مهم و حسّ ،صحیحي مکانی بهنگام و ها دسترسی و استفاده از داده

 دهـد  مـی  درصد سهم پروژه را به خود اختصـاص  94تا  04ي مختلف، ها آوري داده در پروژه . جم است ريزي بهینه برنامه

 When de, Montalvo, 2000; SDI Cookbook, 2001; Chan et al., 2002; Moustafa, 2003). 

SDIماهوم

میالدي، در ارتباط با نیاز به همکاري و تبادل اطالعات مکانی در سطح يـک کشـور    1894 ي در اواسط دهه SDIمفهوم 

صـورت آغـازين در    همیالدي ب 1898در حدود سال  ،یملّ SDIحده مباحث مربوط به د. براي مثال، در اياالت متّشمطرح 

 ،1880دفتر رياسـت جمهـوري در سـال     از سويی کارهاي اجرايانجمن آکادمیک شروع شد و سپس بعد از صدور دستور
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آغاز، و از سـال   1890در سال  SDI ي توسعه راستايهاي ابتدايی در  فعّالیّتد. در استرالیا، کرطور چشمگیري پیشرفت  هب

ت سـرع  بـه  ANZLIC)1  انجمـن اطالعـات مکـانی اسـترالیا     از سـوي استرالیا،  SDI پی تعريف مدل مفهومی در 1881

 ;Chan et al., 2001  انـد  هگزارش کرد SDI ي در زمینهرا ي خود ها فعّالیّتکشور،  04بیش از  اکنون هم. کردپیشرفت 

Rajabifard & Williamson, 2003; Mansourian, 2005) .SDI       ،بـراي اجتنـاب از شـکار در اطالعـات مکـانی

ـ  هـا  دسترسـی و اسـتفاده از داده  شـده در   و مشـکالت شـناخته   هـا  آوري داده کـاري در جمـ    دوباره  وجـود آمـده اسـت    هب

  Van Leonen & Kok, 2004.) 

ده شـ جوامـ  مختلـف تعبیـر    هاي گوناگون از سوي  شکل به SDIدهد که  نشان می SDIهاي  فعّالیّتهاي جاري  برنامه

 اي گونـه  است، بـه  به اطالعات ساده دسترسی ،در تمامی جوام  SDI گسترشتوان گفت که هدر از  رحال میه اما به ،است

 (.Brand, 1996  دکنی جوام  مختلف را برآورده طور کلّ ه، شهروندان، تجارت و بها ، ادارهها که نیازهاي سازمان

ـ   تنها  SDIو اجراي  طرّاحی ی و تکنولـوژيکی نیسـت، بلکـه شـامل مـديريت اطالعـات مکـانی،        يـک موضـوع فنّ

 ...گـاهی تجـاري و  رسانی، مالحظات اقتصادي و  سازي و اطالع گذاري، فرهنش قانوني ها ي سازمانی، چارچوبها طرّاحی

(. Remkes, 2000  در میان جامعـه اطالعـات مکـانی اسـت     ها و مهارت ها تجربهنیازمند نوع جديدي از  ،رو از اين ؛است

کـومتی و همچنـین بـین    هـاي جديـد در میـان سـطوح مختلـف ح     نیازمند ارتباطات و مشارکت ،SDI ي توسعه ،عالوه به

ي هـا  وجود آمدن مسئولیت هب سبب ،اي هي دولتی، خصوصی و دانشگاهی است. چنین مشارکت و همکاري گستردها بخش

 (.Tosta, 1997شود   می جديد براي هر سازمان و دستگاه

SDIاركا 

آن  ي توسـعه  راستاياستفاده در  منظور به ،SDIي متفاوتی را براي ها فهلّؤي خود، مها در جوام  مختلف، بر اساس ديدگاه

، هـا  اصـلی شـامل سیاسـت    ي مؤلّفـه پـن    FGDC)1 هاي جغرافیـايی   ي فدرال داده کمیته ،براي نمونه. اند هدر نظر گرفت

 ,FGDC  حـده در نظـر گرفتـه اسـت    ی اياالت متّملّ SDIي مکانی را براي ها ، مناب  انسانی و دادهفناورياستانداردها، 

 هـاي زيرسـاخت   مؤلّفه عنوان بهها،  همراه داده به ها هاي دسترسی و پروتکل کانادا تکنولوژي، استاندارد، سیستمدر  (.2006

ي هـا  عنـوان چـارچوب   بـا  مؤلّفـه . انجمن اطالعات مکانی اسـترالیا، پـن    شوند شمرده می CGDI)1  کانادا ي مکانی داده

 SDIرا بـراي   0هـاي مکـانی   ي داده پوشـه  مردم  مناب  انسـانی( و  ي اصلی،ها داده ی، مجموعهسازمانی، استانداردهاي فنّ

 (.ANZLIC, 1996  استرالیا تعريف کرده است

حیطی است کـه  آنها، ايجاد م ي در باال، داراي روابط متقابل با يکديگر بوده و هدر همه شده بیاني ها مؤلّفهتمامی 

فقدان هر يک  (.Rajabifard, et al, 2003  استفاده کنند هااز آن ي مکانی دسترسی داشته وها افراد بتوانند به داده در آن

 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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به تمامی اهـدافش   فعّالیّتکه آن  شود می موجب ،SDI فعّالیّتکار گرفته شده در يک  هي اصلی در مدل بها مؤلّفهاز اين 

ـ  منطقه SDIدر مدل  براي نمونه، دست نیابد. SDI ي در توسعه افراد، موجب  ي مؤلّفهنبود  APSDI)1  اقیانوسیه ي آسیا 

 (.Rajabifard, 2001  منطقه شد SDI ي در توسعه بسیاريايجاد مسائل و مشکالت 

SDIيجاريهافعّاليّت

ی، ايـالتی/ اسـتانی و   ، ملّاي هشامل سطوح جهانی، منطق ،دي در سطوح مختلف اداري/ سیاسیي متعدّها فعّالیّت اکنون هم

 GSDI)1  ي مکـانی  دادهساخت جهـانی  زيروجود دارد. در سطح جهانی،  SDI ي ايجاد و توسعه ي در زمینه ،یسطح محلّ

. در (SDI Cookbook, 2001  اسـت  فعّالیّـت ، در حـال  هـا  در حال حاضر با مشارکت تعداد زيادي از کشورها و سازمان

در اروپا، آسیا و اقیانوسیه، آمريکا و آفريقـا   ها فعّالیّتوجود دارد. اين  SDIمرتبط با  فعّالیّت چهار(، اي ه قارّ اي هسطح منطق

 ,Euro GI)0  INSPIRE  اروپـا  ي در منطقه هستند. جاري RSDI)1  اي همکانی منطق ي زيرساخت داده ي براي توسعه

 ,PC-IDEA)1  Borrero  آمريکا ي ، در منطقه(PCGIAP)5  PCGIAP, 2003  آسیا و اقیانوسیه ي ، در منطقه(2003

همـاهنگی   ي وظیفـه ( PCSDIAF)0  UN-Economic and Social Council, 2003  آفريقـا  ي و در منطقـه  (2002

ي مختلـف بـا مفهـوم    هـا  فعّالیّتکشور انجام  114تاکنون بیش از  ،یرا بر عهده دارند. در سطح ملّ اي هي منطقها فعّالیّت

SDI آمريکا، کانادا، استرالیا، بريتانیا، دانمارک، هلند، آرژانتین،  ي حدهاياالت متّتوان  می آن دسته،که از  اند هرا گزارش کرد

فنالند، آلمان، سوئد، ژاپن، فرانسه، چین، کلمبیا، مجارستان، ايتالیا، اندونزي، مالزي، پرتغـال، اسـپانیا، سـوئیس و امـارات     

 .(Holland & Borrero, 2003؛ 1191 فرنقی،  عربی را نام برد ي حدهمتّ

يايرا واركا آ يمكانيملّهازيرساختداد

ـ  المللـی  بـین در سطوح  SDIي ها فعّالیّت در راستايدر ايران نیز  اطالعـات مکـانی در    اهمّیّـت بـه   توجّـه بـا   اي هو منطق

نظام  ي چهارم توسعه ي ساله پن  ي مکانی در برنامه ي ی دادهمحور، ايجاد زيرساخت ملّ پايدار دانايی ي يابی به توسعه دست

محـور بـا حضـور     ی اطالعات مکـان ملّ ي بخشی منظومهشوراي تدوين سند فرا 1191در سال قرار گرفت. بر اين اساس، 

برگزاري چنـدين   ي . درنتیجهشد ريزي کشور تشکیل مختلف اجرايی، در سازمان مديريت و برنامهي ها نمايندگان دستگاه

آن با وض  موجـود و نیازهـاي کـالن کشـور، سـند مـذکور        کردن هماهنشو  SDIکارشناسی و بررسی موضوع  ي جلسه

ي معـاون محتـرم رئـیس جمهـور و رئـیس سـازمان        نامـه  طیّدستور اجراي آن،  ،ت وزيرانأو پس از تصويب هی تدوين

 (.1190، ی آمايش سرزمینمرکز ملّ  شد صادر ،ريزي کشور مديريت و برنامه

 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 



21...هايمكانيبخشيتشهردارييمد ماهوميبرايمديريتزيرساختدادهارائه

 

ـ  SDIمکانی ايـران،   ي ساخت فرابخشی دادهي زير توسعهبر اساس تعريف سند فرابخشی  ی ايـران از پـن  رکـن    ملّ

 ويـژه  بـه ي روز، هـا  فنّـاوري از  متـأثّر ده اسـت کـه همگـی    شـ تشـکیل   1 ي شـماره  شکل بر اساسو  زيراصلی به شرح 

IT ي مرتبط باها فنّاوري
ور، فتـوگرامتري و  سیستم اطالعات جغرافیايی، سـنجش از د  ، مانندو علوم مهندسی ژئوماتیک 1

 دهد. می ی ايران را نمايشملّ SDIمدل پايه و عمومی  1 ي شماره جهانی هستند. شکل موقعیّتسیستم تعیین 

 

 
ايرا يمكانيدادهياركا زيرساختملّ.1شك 

 1190منب : مرکز ملّی آمايش سرزمین، 

 

پژوهشروش

مبتنـی   ،آوري اطالعات ص شد. روش مورد استفاده براي جم مشخّ پژوهش، فرايند انجام مورد بررسیبه موضوع  توجّهبا 

بـوده اسـت.    زمینـه نظـر در ايـن    ره و صاحبافراد خب ،سان و مديران شهري و نیزبر مطالعات میدانی و مصاحبه با کارشنا

يی ها نامه که پرسشو نیازهاي هر بخش وجود داشته است  ها موجود داده وضعیّتت و ی در مورد کیفیّيها همچنین تحلیل

ي هـا  بخـش بـه   درپـی  وآمـدهاي پـی   رفت ط واحدهاي مختلف شهرداري تکمیل شده است. اين فرايند طیّتدوين و توسّ

 بوده است. ،جريان سازي به جريان کار جاري سازمان و بهینه توجّههاي اطالعاتی و  فرم ي هتهیّ، مختلف شهرداري

مناب  داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته اسـت و اسـنادي کـه در     ،براي تدوين چارچوب نظري و تدوين مدل

RUP. تحلیل سیستم مبتنی بر رويکرد اند هشد گردآوريمطالعه و  ،در دسترس وجود داشته است زمینهاين 
و با اسـتفاده   1

UMLاز 
م شـده اسـت.   انجـا  Ms Visioترسیم نمودارهاي مختلف در محـیط   .انجام شده است سازي احی و فرايندطرّ 1

 .دهد می را نشان پژوهشفرايند  1ي  شکل شماره

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Information Technology 

2. Rational Unified Process 

3. Unified Modeling Language 
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پژوهشفرايندانجام.2شك 



:شهرباب يموردمسالعهمحدوده

انتخاب شده اسـت. بـر اسـاس سرشـماري سـال      مورد مطالعه  عنوان به (،مرکز شهرستان بابل شهر بابل در اين پژوهش 

 ،1190نخست سـال   شهرداري بابل تا شش ماهخانوار بوده است.  55118نفر در قالب  141115برابر  جمعیّت بابل 1195

اسـتانداري مازنـدران، سـاختار سـازمانی      دستور طیّ 1/1/1190و از تاريخ  ر سازمانی با دو معاونت بوده استداراي ساختا

، بـه  اسـت  است و شامل دو معاونـت و يـک مـدير   ي کشور رسیده ها و دهیاري ها جديد که به تصويب سازمان شهرداري

از دو معاونت و يک مديريت تشکیل شـده اسـت و شـرح    اکنون  هم شهرداري بابل ،براين اساس .شهرداري بابل اجرا شد

 ده است:شب آنها در ادامه ارائه وظايف مصوّ

 ؛شهردار ي حوزه 

 ّ؛144ه معاونت عمرانی و شهرسازي و دبیرخانه کمیسیون ماد 

 ؛خدمات شهري معاونت  

 .مديريت امور اداري و مالی 

: زيـر هسـتند  دارند به شـرح   ي مکانی سروکارها وعی با دادهواحدهايی که به ن ، بررسی و مصاحبه در مجموع پس از

مديريت اداري و ؛ معاونت خدمات شهري؛ 144ي  هکمیسیون مادّ ي معاونت عمرانی و شهرسازي و دبیرخانه ؛شهردار دفتر

ممیزي و درآمد نوسـازي  اداري و   ؛اصنار  اداري و مالی(؛ وري اطالعات و خدمات کامپیوتريافنّ حقوقی و امالک،؛ مالی

 ي اداره ؛ي تفصیلی  عمران و شهرسازي(ها اجرايی و طرح ي اداره؛ ساختمانی  عمران و شهرسازي( ي صدور پروانه؛ مالی(

نظـارت، کنتـرل و    مران و شهرسـازي(؛ بـرق  عمـران و شهرسـازي(؛    ي امانی  ع اداره ی نظارت  عمران و شهرسازي(؛فنّ

و فضاي سبز  خـدمات   ها پارک؛  عمران و شهرسازي( 144 ي هکمیسیون مادّ ي دبیرخانه ؛انتظامات  عمران و شهرسازي(

 معبر  خدمات گورستان  خدمات شهري(و سدّ ؛ زيباسازي  خدمات شهري(؛شهري(، واحد خدمات شهري  خدمات شهري(

 شهري(.
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هاهاويافرهبحث

مديريتاطالعاتمكانيديدگاهارزيابيشهرداريباب از

 اجرماعيتيمسائ فنّارزيابي

بـه   توجّـه ، ي مکـانی  دادهسـاخت  ـ اجتماعی است و اين ويژگـی زير   یفنّ فعّالیّت، يک ي مکانی دادهي زيرساخت  توسعه

 . بــدين منظـور از يــک مــدل رفتـار ســازمانی پايــه  کنــد مـی  را ضــروري SDI ديــدگاهمسـائل اجتمــاعی و سـازمانی از   

 Golembiewski, 2001)، ـ   ويژگـی د. چارچوب ارزيابی استفاده شـ  عنوان به ن مـدل رفتـار سـازمانی، امکـان     اصـلی اي

در  امـا  جداگانـه، بندي آن به سه سطح فردي، گروهـی و سـازمانی    سازي يک سازمان مانند شهرداري بابل با تقسیم ساده

ت و امکانـات آن مـورد   شهرداري پرداخته شد و نقاط ضعف و قوّ وضعیّت. در اين سه سطح به ارزيابی است ارتباط با هم

 .ارزيابی قرار گرفت

اطالعاتيديدگاهارزيابيشهرداريباب از

اطالعـات مکـانی و   اطالعاتی، به بررسی وضـ  موجـود    ديدگاهارزيابی شهرداري بابل از  براي ،پژوهش در اين مرحله از

ايـن بررسـی از چهـار جنبـه شـامل: موجوديـت، در        ي توصیفی در واحدهاي مختلف شهرداري بابل پرداخته شد و نتیجه

بـه   توجّـه و میزان استفاده از داده، مورد بررسی و تجزيه و تحلیل قرار گرفت. سپس با  کارگیري به قابلیّتدسترس بودن، 

ـ   بـه  د.شي شهرداري پیشنهاد ها ي اطالعاتی مورد نیاز واحدها اليه ،انجام شدهي ها و بررسی آمده دست بهنتاي   ی طـور کلّ

 کرد:بندي  صورت زير دسته به توان می اطالعات مکانی و توصیفی موجود در شهرداري را

 براسـاس   هـا  ايـن نقشـه   .هـاي شـهري   هـا و بلـوک   پارسل ي توپوگرافی و نقشه ي شامل نقشه ،ي پايهها نقشه

 ؛است ه شده و موجودتهیّ 1:1444ي شهري مقیاس ها نقشه

 ؛شهري ي ي توسعهها ي طرحها نقشه 

 ّی واحدهاي شهرداري بابلاطالعات مکانی و توصیفی تخصص. 

شـود   مـی  صورت آرشیو نگهداري به وي هوايی شهري موجود بوده است ها نقشه ،مطالعه از ديدگاه موجوديّت هنگام

عبـارتی   بـه  ،موجوديـت  ديـدگاه از  هـا  . ايـن داده است موجود نبوده و در دست مطالعه GIS ي ي رقومی آمادهها نقشه اما

 .نـد ي مرتبط مورد بررسی قرار گرفتها سازماناطالعات موجود در مجموعه شهري اعم از رقومی و غیررقومی و نیز ساير 

ي هـا  آيـا داده  بررسی شد،تر اينکه  آنها مورد تحلیل قرار گرفت و مهم يابی دستدسترسی به اطالعات و  ،بعد ي در مرحله

گـذاري،  ، سیسـتم مختصـات، سیسـتم تصـوير کد    قالـب سـاختار،   ي و چه مشکالتی در زمینههستند  موجود قابل استفاده

 کنند  می يا مشکل سادهژئومتريک و... وجود دارند که استفاده از داده را 

باب يمكانيشهرهامد ماهوميمديريتزيرساختدادهيتوسعه

SDI  ،ي خـود ها ي مکانی و توصیفی، قادر است تا با استفاده از مدلها مديريت داده ي ی در زمینهفعّالیّت عنوان بهسازمانی، 

ي مختلـف مـورد   هـا  سـازمان مديريت اطالعات مکانی و توصیفی در  ي حل مسائل موجود در زمینه در یچارچوب عنوان به
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ي هـا  سـاخت داده از مدل عمومی زير جداد. کنشايسته فراهم  اي گونه به ورد نظر رااستفاده قرار گرفته و بستر اطالعاتی م

کـه   است دسترسی، استاندارد و سیاست ي ارکان اصلی اين مدل شامل داده، سازمان و مردم، شبکه ،مکانی و مدل ايرانی

 شود: می شهرداري بابل ارائه اتصو مشخّ ها به ويژگی توجّههر کدام از ارکان با  ،در ادامه

داده

در  اصل اساسیبه پن   توجّهانجام شده در شهرداري بابل،  هاي پژوهش به توجّهو با  است SDIداده يکی از ارکان اصلی 

آوري اطالعات مورد نیاز و ابزار  ات داده، مقیاس داده، جم محتويّ :عبارتند از اصولرسد. اين  می داده الزم به نظر ي زمینه

 .ي مديريت پايگاه دادهها فراداده و سیستم، آن

ي اطالعات جغرافیـايی  ها ي مکانی و غیرمکانی چند نمونه از جداول توصیفی، اليهها ارتباط داده ،1 ي شکل شماره 

 دهد. را نشان می برداري و رستري مورد نیاز شهرداري بابل

 

 
 خدماتشهريباب ييمكانيوغيرمكانيحوزههاارتباطداده.3شك 
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مقیـاس نسـبت بـه     ي بزرگها روي نقشه است. نقشه هات آنجزئیات اطالعات و دقّ ي دهنده مقیاس نشان نقشه:مقياس

يی با مقیاس مختلف وجود دارنـد  ها . در شهرداري بابل نقشهي دارندت باالترمقیاس جزئیات بیشتر و دقّ ي کوچکها نقشه

 طـرح  1 /14444 ،شهري، طـرح تفصـیلی(   ي  نقشه 1444/1گرافی(،  توپو 15444/1اختصار  را به توان مقیاس آن می که

 ها( اشاره کرد.  پالن ساختمان 144/1و   بافت فرسوده( 11444/1(، ات باغ 5444/1  بافت قديم(، 1444/1 ،جام (

آوري داده از مباحـث مهـم و عمـده، در هـر پـروژه درگیـر بـا         فرآيند جمـ   آورياطالعاتموردنيازوابزارآ :جمع

 درصد هر پروژه را بـه خـود اختصـاص    14تا  54 بیش ازکه معموالً از نظر مالی، سهمی  طوري ه، باست اطالعات مکانی

 است. به اين مقوله الزم و ضروري توجّهدهد، درنتیجه  می

ت و ديگـر  علّ ت، شرايط،، کیفیّي محتوا اطالعاتی درباره شود. می داده تعريف در مورداطالعات  عنوان بهفراداده فراداده:

نند: اطالعات چه زمانی، چگونه، ما کند  می اطالعات ارزشمندي را ارائه  ي مکانی، فرادادهها ات داده. در مورد دادهخصوصیّ

ـ   اند هچه کسی تولید شد از سويمکانی و  چهدر  ت داده يا اطالعاتی در مورد سیستم تصوير، مقیاس، قدرت تفکیـک و دقّ

ـ   شوند  می ات از مناب  داده حاصل، خصوصیّهستند اتات و مستندخصوصیّ. فراداده شامل (...و ات و مانند: سیسـتم مختصّ

تولیـد   (.دهند می مانند: عباراتی که داده را شرح د نشو می افراد وارد ي وسیله هکه مستندات ب در حالی ،سیستم تصوير داده(

ي هـا  داده ي ت. در میان استانداردهايی که بـراي تولیـد فـراداده   اس اي ويژهفراداده نیازمند رعايت الزامات و استانداردهاي 

ISO 19115 شوند، استفاده از استاندارد می مکانی استفاده
شـهرداري بابـل نیـز     SDIترين گزينه است که براي  مناسب 1

ديگـر  انتخاب اين استاندارد نسبت بـه اسـتانداردهاي    دلیلبه  کاملطور  به ،SDIشود. در بخش استانداردهاي  می توصیه

 شود. می موجود پرداخته

ي اطالعاتی مورد نیاز واحدهاي مختلف شهرداري و اطالعات توصیفی مربـوط  ها ات داده به اليهمحتويّاتداده:محرويّ

د ي متعدّها ابتدا، پس از انجام جلسه شهرداري موجود باشند. در اين راستا ي بايست در پايگاه داده می اشاره دارد که هابه آن

ي مختلف شهرداري همراه با تعريفی ها ي اطالعاتی مورد نیاز واحدها اليه تمام، گوناگوني ها مصاحبه با کارشناسان واحد

ـ   0 ي شـماره  . شـکل شـد  شناسايی و تعیین ها، مناسب از هر يک از اين اليه ی پیشـنهادي پايگـاه اطالعـاتی    شـماي کلّ

هـاي   اطالعـات توصـیفی مربـوط بـه اليـه      ،دهد. در ادامـه  می ي اطالعاتی آن را نمايشها همراه اليه به ،بابلشهرداري 

 نسـبت  بـه شد تـا بـا صـرر زمـان      تالشدر اين مرحله  ها افزوده شد. اليهبه  هاروابط موجود میان آن با همراهاطالعاتی 

بديهی است  شوند،آوري و شناسايی  ي اطالعاتی، جم ها اليهاطالعات توصیفی الزم و مورد نیاز مربوط به  تمامطوالنی، 

 خواهند شد.اين اطالعات دستخوش تغییر  ،با گذشت زمان و بروز نیازهاي جديد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. International Organization for Standardization 
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يموردنيازمكانيوتوصيايشهرداريباب هااجزاوداده.4شك 
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ي مکـانی تولیـد شـده در    هـا  داده ي بهینه، بازيابی و مديريت سازي به منظور ذخیرههايمديريتپايگاهداده:سيسرم

مناسب اسـتفاده شـود. در حـال     DBMS)1  ي مديريت پايگاه دادهها واحدهاي مختلف شهرداري، الزم است تا از سیستم

ي تولیـد شـده   ها . ساير دادهکنند می از اطالعات خود را در پايگاه داده ذخیره اي دستهي شهرداري، ها حاضر برخی از واحد

يا در اسناد غیر رقـومی   طور عمده بهشود،  می ي مورد نیاز شهرداري را شاملها داده از کلّ بزرگیحدها که حجم ط واتوسّ

 شوند. می صورت فايل و پراکنده نگهداري به رقومی، سازي يا در صورت ذخیره شوند می ذخیره

سازما ومردم

مکانی در  ي توان هیچ دلیلی براي حضور زيرساخت داده نمی آنها، بدون حضور هستند SDIي اصلی ها مؤلّفهافراد يکی از 

 نظر گرفت.

ت تولید، بايد مسئولیّهاي روزانه خود  فعّالیّتانجام  در هنگام اندرکاران دست :اطالعاتشهرداريباب اندركارا دست

را در سـطح   هـا و درنهايـت آن  بپذيرنـد مربوطـه   ي فـراداده  بـا  همراه ،رارسانی اطالعات مربوط به خود  مديريت و بهنگام

اشتراک گذارند. در اين راستا بايد ابتدا رونـدهاي کـاري موجـود در شـهرداري      به ديگر کاربران ي شهرداري براي استفاده

. سپس بـا مطالعـه و   شودص طور دقیق مشخّ به ،ي اطالعاتی  گردش اطالعاتی( آن در شهرداريها همراه جريان به ،بابل

. ممکـن اسـت در   کـرد ص رسانی اطالعات را بطـور دقیـق مشـخّ    آمده از اين مرحله، تولید و بهنگام دست هبررسی نتاي  ب

رسانی برخی اطالعات مورد نیـاز و يـا    و بهنگام سازي مواقعی گردش اطالعاتی موجود در شهرداري، به عدم تولید، ذخیره

بايست بـا تغییـر فرآينـد     نتیجه میگر منجر شود، دربرخی اطالعات دي رسانی کاري در تولید و بهنگام کاري و موازي دوباره

و شـرايط مناسـب    شـود کاسـته   ها کاري و موازي ها کاري که از دوباره اقدام کردگردش اطالعاتی و بهبود آن در مسیري 

: از عبارتنـد برخی از فرايندها در شـهرداري بابـل    .شودرسانی اطالعات مورد نیاز فراهم  و بهنگام سازي براي تولید، ذخیره

فرآيند صدور گواهی پروانه ساختمان، فرآيند تغییر گواهی پروانه ساختمان، فرآيند تمديد گواهی پروانه سـاختمان، فرآينـد   

 ي صدور گواهی عدم خالر، فرآيند صدور گواهی اضافه اشکوب، فرآيند صدور گواهی پايـان کـار، فرآينـد صـدور پروانـه     

ق به شهرداري بابـل، فرآينـد درخواسـت    امالک متعلّ ي ي واق  در طرح، فرآيند اجارهها وکار، فرآيند آزادسازي زمین کسب

پروژه، فرآيند آسفالت معابر سطح شـهر، فرآينـد انجـام     خطّ ي هتغییر کاربري، فرآيند درخواست تفکیک زمین، فرآيند تهیّ

 وضـعیّت فرآيند استعالم شخص حقیقـی از   ات بتنی در سطح شهر، فرآيند درخواست انشعاب آب، برق و گاز،عملیّ ي هیّکلّ

 .پـن   ي هملک مورد نظر، فرآيند ارسال پرونده به کمیسیون مادّ وضعیّتملک مورد نظر، فرآيند استعالم شخص حقوقی از 

 ئهاز آن در ادامه ارا آمده دست بهپروژه و نتاي   خطّ ي همطالعه و بررسی گردش اطالعاتی مربوط به فرآيند تهیّ ،براي نمونه

 شده است.

و  ها ت و مکان دقیق اجراي معبر پیشنهادي و پالککه موقعیّ هستند مقیاسی ي بزرگها پروژه، نقشه ي خطّها نقشه

 بـرداري  ات نقشـه ط عملیّبر حسب ضرورت طرح و توسّ ها د. اين نقشهنده می ساير عوار  موجود در مسیر معبر را نشان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Data Base Management System 
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موجـود بـراي   گیـرد. گـردش اطالعـاتی     می زمینی انجام

نشـان   5 ي شکل شـماره  پروژه شهرداري، در خطّ ي هتهیّ

 داده شده است.

 پــروژه در حــال حاضــر اطالعــات مربــوط بــه خــطّ

هــاي کاغــذي در بايگــانی نگهــداري  صــورت پرونــده بــه

ـ   شوند. روي اين پرونده می کـه فاقـد    ها تنها کد بايگـانی 

اسـناد   در شـده و  نوشـته و نام خیابـان   است ـ ی نظم خاصّ

  است.کاغذي موجود  ي تنها نقشه ،داخل پرونده نیز

فرآيند در  تمامارائه شده،  ي که در نمونه گفتنی است

پذيرد و تنهـا واحـد طـرح تفصـیلی و      می يک واحد انجام

ـ لی کلّمتـوّ  عنـوان  بـه توان  می برداري را قسمت نقشه  ي  هیّ

چنانچه د. پروژه معرّفی کر خطّ ي اطالعات مربوط به اليه

، براي آن اليـه چنـدين   گیردفرآيندي در چند واحد انجام 

 شود. می لی شناسايیمتوّ

 

 کاربران نهايی اطالعات شـهرداري را درکل، 

 کرد:به سه دسته تقسیم  توان می

o و  سـازي  يکپارچه ي پردازشگران: وظیفه

ـ  هـا  پردازش داده ي هـا  نقشـه  ي هو تهیّ

 ب؛مناس

o هـاي   سازان: وظیفه تفسیر خروجی تصمیم

GIS ا؛ه نقشه سازي و نهايی 

o ــراد اجرايــی ي هــا : اســتفاده از نقشــهاف

 .سازان تصمیم پردازشگران وي  شده آماده

دسررسييشبكه

ي ها آن امکان استفاده از داده ي وسیله هراهی که ب

ــود ــراي  ،SDIدرون  موج ــهب ــاربران آن  ي هم ک

 دسترسـی شـناخته   ي شـبکه  شـود بـا نـام   فراهم 

گردشاطالعاتيموجودبرايتهيهخطپروژهدر.5شك 

 شهرداريباب 

گردشاطالعاتيپيشنهاديبرايتهيهخطپروژهدر.2شك 

 باب شهرداري
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رسـانی،   يی هستند که امکـان اطـالع  ها و زيرساخت ها اوريفنّ ي ي دسترسی، مجموعهها شود. در واق  منظور از شبکه می

بزرگراه انتقال اطالعات، شـاهرگ   عنوان به ،ي دسترسیها آورند. شبکه می ي مکانی را فراهمها جو و دسترسی دادهو جست

. ماندگاري اطالعات در گرو استفاده از آن و اسـتفاده  است يابی به اهدار اصلی تعیین شده در آن دستبراي  SDIحیاتی 

 به انتقال آن است. وابستهاز اطالعات 

گوي نیازهـاي موجـود    ي مناسب که جوابا رايانه ي ل انتخاب شبکه، اوّاست ضوع مهمبه دو مو توجّهدر اين ارتباط 

 اطالعات. گذاري اشتراک به چگونگی برايتبادل اطالعات باشد و دوم، انتخاب روشی مناسب  ي در زمینه

اسرانداردها

ـ استانداردها در مفاهیم زيرساختار اطالعات مکانی، بـه تعريـف خصوصـیّ    پردازنـد. در واقـ     هـا مـی   داده ی مجموعـه ات فنّ

 دهـد.  هـاي اطالعـات مکـانی را افـزايش مـی      پـذيري سیسـتم   کند و تعامل داده را تسهیل می گذاري اشتراک به ،استاندارد

 SDIيـک   سـازي  يکی از نیازهاي اصلی در توسعه، حمايت پیوسته و پیـاده  ،ی پذيرفته شده است که استانداردهاکلّطور به

 (.FGDC, 1996; AUSLIG, 2001; Davies, 2003  روند می شمار به قموفّ

هستند که هر يـک   فعّالیّتسازي در حال ي استاندارد المللی مختلفی در زمینه و بین ملّیي ها در حال حاضر، سازمان

ت مکانی اطالعا ي عبارتند از: کمیته ها را بر عهده دارند. اين سازمان SDI سازي ی متناسب با پیادهت خاصّنقش و مسئولیّ

 جهـانی  ي گسـترده  ي کنسرسـیوم شـبکه   ،OGC)1  بـاز  GISکنسرسـیوم  ، ISO/TC 211)1  سازمان جهانی اسـتاندارد 

 W3C)1 استاندارد. ملّیي ها و سازمان 

تصويب اسـتانداردهاي گونـاگون در    ي ی وظیفهطور کلّ به (ISO  اطالعات مکانی سازمان جهانی استاندارد ي کمیته

سـازي  ت استانداردکه مسئولیّاست ی اين سازمان ي فنّها کی از کمیته( يISO/TC 211.  برعهده دارد المللی را سطح بین

يک مجموعه اسـتاندارد سـاختاريافته    سازي پیاده ،عهده دارد. هدر اين کمیتهي اطالعات جغرافیايی رقومی را بر در زمینه

 مـرتبط هسـتند  بـا مکـانی روي سـطح زمـین      غیرمسـتقیم صـورت مسـتقیم يـا     بـه  يی است کـه ها و پديده در مورد اشیا

 ISO/TC211, 2001) استاندارد . ISO/TC 211) انتخـاب شـده    ملّـی استانداردهاي  سازي پايه و اساس پیاده عنوان به

 (.1190، آمايش سرزمین ملّیمرکز   است

سمت حـداکثر   به 0اينترنتي جهانی  شبکه ، هدايت(W3C  جهانی ي گسترده ي کنسرسیوم شبکه موريتأهدر و م

 آن 5پـذيري  از تعامـل  دوم، و کننـد تکامـل آن را تضـمین    اوّلهايی است که  پروتکل ي بر اساس توسعه ،هاي آن توانايی

 دهد. می را گسترش وبی براي ، استانداردهاي فنW3Cّ. در واق  (W3C, 1999يابند  اطمینان 

 کـه  شـود  مـی  توصیه و انتخاب شده است ملّیاستاندارد  سازي پايه و اساس پیاده عنوان به ISO/TC 211استاندارد 

 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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 OGCو  W3Cشهرداري بابل در نظر گرفته شود و اسـتانداردهاي   SDI سازي پايه و اساس پیاده عنوان به اين استاندارد،

 استانداردهايی کـه بايد . در اين راستا روندکار  به ISOاستانداردهاي  سازي تسهیل پیادهبراي  هايی ابزار و پروتکل عنوان به

 کنند. پیرويباشند و از آن  هماهنش ملّی SDIبا استانداردهاي  شوند می در شهرداري بابل تدوين SDIدر رابطه با 

 عبارتنـد  اصولقرار گیرند. اين  توجّهمورد اصل اساسی چهار  بايدشهرداري بابل  SDIاستانداردهاي  ي توسعه براي

 دستورکارها.ت داده، پذيري، استاندارد فراداده، کیفیّ تعامل از:

هاسياست

وجـود   بـه جلـب و   براي ی. رکن سیاست داراي نقش مهمّهستندشهرداري بابل  SDIمدل  ها، يکی از ارکان مهمّ سیاست

 فعّالیّـت هـا در   داده همشارکت و همکاري در ايجاد، نگهداري، دسترسی و استفاده از استانداردها و مجموعـ  ي زمینهآوردن 

SDI در است واحدها تمامي جانبه و جدّ نیازمند همکاري همه ،اطالعات در سطح شهرداري بابل گذاري اشتراک به .است ،

 کنند.را فراهم  گذاري اشتراک به اينبراي تدوين شوند که شرايط الزم  اي هگون به بايد ها اين راستا سیاست

ويژه به نتـاي  حاصـل از بررسـی     توجّهو  ملّیي ها سیاست، SDI ي در زمینه ها کشوربا در نظر گرفتن تجارب ساير 

سـازمانی در   SDIدر راسـتاي ايجـاد    ،گذاري سیاست ي در زمینه اصل SDI ،14 از ديدگاهموجود شهرداري بابل  وضعیّت

ـ قـرار گیر  توجّهمورد  بايد شهرداري بابل شناسايی شده است که در  SDI ي عبارتنـد از: رويکـرد توسـعه    اصـول د. ايـن  ن

دسترسی به اطالعات، تولید اطالعـات   ي سازي، سیاست در زمینهي استاندارد شهرداري بابل، مدل مالی، سیاست در زمینه

هـاي  SDIمسائل فرهنگی، سـاختار سـازمانی، همـاهنگی بـا      ي ، سیاست در زمینهسازي ط بخش خصوصی، ظرفیتتوسّ

 .ملّیشهري، استانی و 

درشهرداريباب SDIيرويكردتوسعه

شامل مدل محصول مبنا و مدل پردازش مبنـا وجـود دارد. در مـدل     ،، دو مدل پايهها سازماندر سطح  SDIبراي توسعه 

 توجّـه ي موجـود، مـورد   ها ي مورد نیاز، ايجاد پايگاه داده و برقراري ارتباط میان مجموعه دادهها محصول مبنا، تولید داده

ي مکـانی و  هـا  داده ي همکاري در مديريت بهینـه  براي آوردن محیط مناسب أکید بر فراهممدل پردازش مبنا، ت . دراست

ي مکـانی و  هـا  ي انجام گرفته در شهرداري بابل بیـانگر ايـن مطلـب بـود کـه داده     ها . بررسیاستها  استفاده از اين داده

ي مورد نیـاز موجـود   ها د و در حال حاضر دادهنشو انه تولید نمیروز فعّالیّت در هنگام ،توصیفی مورد نیاز واحدهاي مختلف

ايـن   بـر  شـود،  مـی  شهرداري بابل، مدل محصول مبنا پیشـنهاد  SDIمدل  ي توسعه براي و مسألهبه اين  توجّه. با نیست

میـان مجموعـه   ي مورد نیاز، ايجاد پايگـاه اطالعـاتی مناسـب و ايجـاد ارتبـاط الزم      ها رسانی داده تولید و بهنگام ،اساس

 .است SDIي مختلف شهرداري بابل، از اهدار مهم توسعه ها ي تولید شده در درون واحدها داده

و  سـازي  مديريت اطالعات مکانی و همچنین هماهنش ي بی در زمینهغیرمصوّ وب در حال حاضر هیچ ساختار مصوّ

نـدارد. بـا در نظـر گـرفتن مسـائل و مشـکالت        در درون شهرداري بابل وجود GISهاي مرتبط با  فعّالیّتکردن  يکنواخت

در شـهرداري در راسـتاي بهبـود وضـ  مـديريت       SDIاجـراي   بـه  مديريت اطالعات مکانی و نیاز ي شده در زمینه مطرح

هـا و   سیاسـت  تمامو نیز لزوم نظارت بر اجراي صحیح و دقیق  SDI فعّالیّتت بودن به بلندمدّ توجّهاطالعات مکانی و با 
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 فعّالیّـت و نظـارت بـر    سـازي  مسـئولیت هماهنـش   ،بشده در اين زمینه، الزم است تا ساختاري مصوّ هاي تدوين استاندارد

 را به عهده گیرد. SDI ي واحدهاي مختلف شهرداري در زمینه

 

 
شهرداريباب SDIييافرهمد ماهوميتوسعه.2شك 

اطالعاتمكانيدرسساشهرداريباب گذارياشررا بهوسازيپياده

اطالعات تولید شده در شهرداري بابل و استفاده از اين اطالعات در فرآينـدهاي   گذاري اشتراک به ،سازي هدر از اين پیاده

 اي گونـه  به بیشتر اطالعات مورد استفاده در شهرداري، اطالعات مکانی بوده يا است.ي و عملیاتی ريز برنامه، گیري تصمیم

، اسـتفاده و  سازي بهترين گزينه جهت ورود، ذخیره عنوان به ،GIS، بنابراين استفاده از شوند میاطالعات مکانی مربوط  به

 شود. میهاي مکانی و توصیفی در شهرداري توصیه  مديريت داده

سـطح شـهرداري بابـل    ر د هـا کنندگان آن و استفادهاندرکاران  دستي اطالعاتی مورد نیاز و ها در اين راستا، ابتدا اليه

همراه ارتباطات بین  به ،ها د. اين اليهشتعیین  هاي اطالعاتی و ارتباطات بین آنها ات اليهو در ادامه، محتويّ شناسايی شده

 ايجاد شد و امکان دسترسـی بـه ايـن    SQL SERVER افزار نرم ي بر پايه (ARC SDE آنها در بانک اطالعات مکانی 

 شد.فراهم  ARC GISافزار  ط نرمپايگاه داده توسّ

طرّاحيمد داده

 سازي شد.  پس از اين مرحله، مدل مفهومی و منطقی پايگاه داده، شناسايی و پیاده
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گيرينريجه

روزانه حجم زيادي از اطالعات  ،مانند مديريت شهرييی ها داده و اطالعات است. در حوزه ،گیري زيربناي هرگونه تصمیم

. استفاده صحیح و مناسب است نوعی وابسته به مکان اين اطالعات به ي د. بخش عمدهنگیر می تولید يا مورد استفاده قرار

 ،از اطالعـات مکـانی   بـرداري  بهرهد. تولید و کنمديران را ياري  بهتر گیري ت و تصمیمقیّتواند در موفّ می ،از اين اطالعات

اسـتفاده از   ،يی مانند شهرداري بابلها سازمان. رويکرد جاري در سطح است ص خاصزياد و تخصّ ي صرر هزينه نیازمند

تواند مـا را در نیـل بـه     می ،ها اطالعات در سطح سازمان گذاري اشتراک به . تولید واست تی اطالعات مکانیي سنّها شیوه

 مورد مطالعه مند نظامصورت  ي مکانی را بهها هاي مختلف داده اري رساند. تحلیل حاضر جنبهموريت سازمان ياهدار و مأ

 ،که با تغییـر در فراينـد کـاري سـازمان     است از اطالعات برداري بهرهنبودن فرايند  قرار داده است و نتاي  حکايت از بهینه

مسـتلزم رعايـت اصـول     ،بهینه از اطالعات برداري بهرهاطالعات و  گذاري اشتراک به تواند انجام امور را تسري  بخشد. می

ي مختلـف تولیـد و   هـا  همـاهنگی در حـوزه   نیازمنـد دهند و اين موضـوع   می بخشی را شکل SDIکه ارکان  است علمی

دسترسی سري  و امـن بـه اطالعـات     ي زمینه هاي استانداردسازي، سیاست در تدوين سیاست است. اطالعات برداري بهره

 سـازي  ي مکـانی و غنـی  هـا  تولیـد داده  ي در زمینه ويژه به ،هاي بخش خصوصی سپاري و استفاده از ظرفیت مکانی، برون

بـه مشـکل داده در    توجّـه واق  شود. بـا   مؤثّرتواند در اين زمینه  می ،سازي و فرهنش سازي ي اطالعاتی، ظرفیتها پايگاه

به رويکردي که در  توجّهبا  .شود میشهرداري بابل، مدل محصول مبنا پیشنهاد  SDIمدل  ي براي توسعه ،شهرداري بابل

از چنـین   مـؤثّر  بـرداري  بهـره فاقد ساختار مناسب بـراي   ،ساختار سازمانی و چارت سازمانی ،به آن اشاره شد پژوهشاين 

 از اطالعات مکانی برداري بهره کردن ماشینیتواند فرايند  می ،که بازنگري در ساختار مديريت شهرداري استهايی  فناوري

شهروندان باشد. ،ويژه بهان و ريز برنامهرا وارد جريان امور جاري سازمان کرده و يار و پشیتبان مديران و 
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