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چكيده
يكی از مهمترين مسائلی که شهرهای کشورهای در حال توسعه را با بحران مواجه کرده است، مسئلۀ گسترش سكونتگاه های 
غيررسمی در آنها می باشد. اين سكونتگاه ها با تفاوت در تعريف به عنوان مسكن هاي کنترل نشده، غصبی، در حال تغيير 
و تحول، حاشيه ای و خود ساخته خوانده می شوند. طبق برآوردهای صورت گرفته در حدود يک ميليارد نفر، در سرتاسر 
جهان در اين سكونتگاه ها زندگی می کنند. اين پهنه ها بستري براي بروز و گسترش ناهنجاري ها و ناپايداري ها هستند. 
تاکنون تالش هاي زيادي براي پاسخگويي به اين مسأله صورت گرفته است که دامنه اي از برخوردهاي قهري و پاکسازي 
تا اقدامات بهسازي و توانمند سازي را در بر مي گيرد. شهر کرج نيز به واسطه فاصله کم و دسترسی های متنوع به تهران 
و استقرار بخش مهمی از فعاليت های پايه  در پيرامون خود، کانون توجه بخش قابل توجهی از جمعيت مهاجر به حوزه 

شهری تهران شده است  و يكي از مسائل اساسي آن ايجاد و گسترش اسكان هاي غيررسمي مي باشد. 
شناخت دقيق اين سكونتگاه ها از ابعاد مختلف مي تواند راهنمايي مناسب براي ارائه راهكارهاي ساماندهي آنها باشد. 
در اين راستا و در گام نخست، بكارگيري روشي براي شناسايي پهنه هاي اسكان غيررسمي که ضمن داشتن شاخص هاي 
ويژگي هاي  با  الگويي  ارائه  نيز  پژوهش  اين  از  است. هدف  بسيار ضروري  باشد  نيز  کم هزينه  دقت،  و  سرعت،  سهولت 
فوق الذکر براي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي می باشد. روش تحقيق در اين مقاله مشتمل بر سه مرحله است. در 
مرحله نخست با انجام مطالعات کتابخانه اي و بررسي پژوهش هاي مختلف، ويژگي هاي عام سكونتگاه هاي غيررسمي مورد 
بررسي قرار گرفت. مرحله دوم مبتني بر مطالعات آزمايشگاهي و انجام مدلسازي و مرحله سوم نيز مبتني بر انجام مطالعات 

ميداني، پرسشگري و بازديد بوده است.
در فرآيند مقاله حاضر، ابتدا معيارها و الگويي عام براي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي معرفي شده است. سپس بر 
اساس ويژگي ها و اطالعات در دسترس از شهر کرج، معيارها به کميت هاي قابل سنجش در محيط نرم افزار GIS تبديل 
و الگويي ويژه براي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر کرج ارائه شد. الگوي پيشنهادي دو سطحي است. در سطح 
اول از طريق تلفيق فرآيند تحليل سلسله مراتبي با محيط GIS و استفاده از قابليت هاي تحليلي اين نرم افزار شناسايي 
اوليه صورت گرفت. در سطح دوم با استفاده از داده هاي حاصل از بازديد ميداني و انجام پرسشگري، شناسايي نهايي از 

سكونتگاه هاي غيررسمي شهر کرج انجام پذيرفت. 
کاربرد اين الگو در شهر کرج نشان مي دهد که اين الگو ضمن دارا بودن دقت کافي در شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي، 
در کاهش هزينه و زمان نيز بسيار موثر بوده است. همچنين از ديگر نتايج اين پژوهش، ارائۀ روشي براي تبديل معيارهاي 
کيفي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي به معيارهاي کمي قابل سنجش در محيط GIS مي باشد. الگوي پيشنهادي، قابل 
تعميم به ديگر شهرهاي کشور نيز مي باشد. همچنين مي توان با توجه به خصوصيات و ويژگي هاي ساير شهرهاي کشور 
و ميزان و نوع اطالعات در دسترس از آنها، معيارهاي مورد استفاده در سطح اول و دوم الگو را مورد تجديد نظر قرار داد.
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مقدمه

وضعيت عمومی زندگی شهری در کشورهای رو به توسعه، اوضاع نگران کننده اي را در دهه های گذشته به وجود آورده است. 
مسائلی چون افزايش شتابان جمعيت، رشد فقر، کاهش شاخص های کيفيت زندگی، ازدياد بيكاری، رشد سكونتگاه های 
غير رسمی)حاشيه نشينی(، آلودگی های زيست محيطی و ... شهرهای اين کشورها را با بحران های متعددی روبرو ساخته 
است. از مهمترين مسائل بيان شده در شهرهای اين کشورها، اسكان طيف گسترده اي از جمعيت مهاجر و کم درآمد، در 

نواحی آسيب پذير شهرها است که زمينه را برای بروز ناهنجاری ها و ناپايداری توسعه شهری تشديد کرده است.
در دو دهه اخير در کشورهاي در حال توسعه،  توسعه شهري با سرعت بيشتري صورت گرفته است و به موازات اين توسعه 

شهري، زاغه ها و کلبه هاي ناسالم به گسترش خود ادامه داده است )شيعه،  1381 : 26(.
برآورد مي شود که يک ميليارد نفر در سرتاسر جهان در زاغه های شهری زندگی مي کنند. که اکثريت آنها در کشورهای 
کمتر توسعه يافته هستند. صرف نظر از علل شكل گيري اين سكونتگاه ها در مقياس کالن و راهكارهايي که بايد در سطح 
اين  بهبود شرايط  در جهت  و  مقياس خرد  در  انديشيده شود.  آسيب  اين  از شكل گيري  براي جلوگيري  ملي  و  کالن 
سكونتگاه ها گام نخست - همچنان که در فرآيند آسيب شناسي اجتماعي آمده است- شناسايي دقيق آسيب )اسكان هاي 

غيررسمي( از ابعاد مختلف مي باشد. 
سيستم اطالعات جغرافيايي با امكانات ويژه اي چون سرعت و دقت، ورود و خروج اطالعات و نقشه ها ازسيستم هاي 
ديگر، امكان آناليز و تلفيق چند متغيره، امكان برنامه نويسي، تهيۀ بانک هاي اطالعاتي داده هاي مكاني، آناليز واحدهاي 
همسايگي و پيوستگي، درون يابي، مسيريابي و ... از مهمترين سيستم هاي طراحي شده در سال هاي اخير مي باشد که 
پياده سازي تكنيک هاي پيشرفته و پيچيدۀ برنامه ريزي را در کوتاه ترين زمان ممكن ميسر ساخته است. لذا بكارگيري اين 

سيستم با توجه به وسعت محدوده شهرها و تعدد معيارهاي شناسايي پهنه هاي اسكان غيررسمي گريز ناپذير مي باشد.
اين پژوهش بر آن است تا الگويي دو سطحي را در جهت شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي ارائه دهد. در سطح اول با 
استفاده از تلفيق روش تحليل سلسله مراتبي )AHP( با GIS يک شناسايي اوليه از سكونتگاه هاي غيررسمي صورت 
خواهد گرفت )که ممكن است محدوده هاي شناسايي شده شامل سكونتگاه هاي در حال گذار و يا بافت هاي فرسوده شهري 
نيز باشند(. از نتايج اين مرحله به عنوان ورودي مرحله دوم استفاده خواهد شد. در سطح دوم با انجام پيمايش ميداني و 

بررسي تعدادي از پارامترهاي ديگر، شناسايي نسبتاً دقيقي از محدوده هاي اسكان غيررسمي صورت خواهد گرفت.

1. ادبيات پژوهش
پژوهشي در ارتباط با ويژگي سكونتگاه های خودرو، تحت عنوان "کالنشهر تهران و سكونتگاه های خودروی" توسط زهره 
داود پور انجام شده است. نتايج اين پژوهش توسط انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقيقاتی شهرسازی و معماری وزارت 
مسكن و شهرسازی در سال 1384 چاپ شده است. به طور کلی اين پژوهش سعی در شناخت و بررسی ويژگی های 

سكونتگاه های خودرو از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی دارد )داودپور،  1384(.
در پژوهشي که با عنوان "استفاده از GIS در بهبود شرايط سكونتگاه های غير رسمی: نقش و اثرات آن برروی اجتماع و 
حكومت محلی" در سال 2003 منتشر شد. جان ابت به بررسی پروژه اي مي پردازد که در آن گروه GIS شهری دپارتمان 
مهندسی ساختمان دانشگاه کيپ تاون برای بهبود و ارتقاء شرايط يكی از سكونتگاه های غير رسمی شهر کيپ تاون به 
دنبال رويكردي بر پايه مدل، برای بهبود و ارتقاء شرايط اين سكونتگاه بوده است. تنها راه رسيدن به اين هدف استفاده از 
يک سيستم مديريت اطالعات مكانی که از طريق GIS اجرا گردد، عنوان شد. نتيجه اين پژوهش ارائه متدولوژی جامع 

.)Abbott , 2002( مي باشد GIS بر اساس چارچوب اطالعات فضايی بر پايه ،)برای بهبود سكونتگاه )مورد مطالعه
در رابطه با استفاده از تكنيک AHP در انتخاب بهترين مكان ها براي منظورهاي مختلف و همچنين تلفيق آن با سيستم 
الدراندلي در سال 2004 يک سيستم جديد را که در آن بكارگيري فرآيند تحليل  الدين و  اطالعات جغرافيايي، نلين 
سلسله مراتبي از طريق کاربرد يک سيستم اطالعات جغرافيايي يكپارچه شده است،  براي تعيين مكان بهينه به منظور 
يک تسهيالت خاص ارايه کردند. اين سيستم دو ابزار اصلي AHP و GIS را در روشي بكار مي گيرد که دخالت کاربر 

.)Eldin & Eldrandaly, 2004( را با هر عنصر ديگر و نيز سطح مهارت مورد نياز براي کار با کامپيوتر را کاهش مي دهد
همچنين در پژوهشي ديگر يانگ و لي )1997( يک مدل تصميم گيری مكانی مبتنی بر تحليل سلسله مراتبی به منظور 
جستجوی يک مكان برای تأسيسات جديد و يا جابجايی تأسيسات موجود ارايه کردند. اين مدل نيازمند پيشنهاد يک 
تعداد از مكان های بالقوه مي باشد. سپس گزينه ها از نظر هر دو دسته معيارهای کمی و کيفی مقايسه و ارزيابی مي شوند. 
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نتايج مطالعه نشان مي دهد که يک مدل تحليل سلسله مراتبی مي تواند چارچوب مناسبی برای کمک به تصميم گيران در 
.)Lee & Yang, 1977(تحليل فاکتورهای مكانی، ارزيابی گزينه های مختلف مكانی و انتخاب مكان های نهايی فراهم کند

2. روش تحقيق
پژوهش حاضر،  پژوهشي کاربردي است که روش تحقيق در آن مبتني بر چهار مرحله اصلي مي باشد. 

 مطالعات كتابخانه اي: اين مطالعات در دو گام انجام پذيرفت،  در گام نخست با بررسي مقاالت،  کتاب ها، پايان نامه ها 	•
و ... ويژگي ها و معيارهاي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي تعيين گرديد. و در گام دوم انواع داده ها و اطالعات مورد 

نياز )نقشه هاي پايه،  فايل GIS و ...( در ارتباط با نمونه مورد مطالعه )شهر کرج( جمع آوري شدند.
 مطالعات آزمايشگاهي: در اين مرحله داده های جمع آوری شده در مرحله مطالعات کتابخانه اي به کمک قابليت های 	•

تحليلی نرم افزار ArcGIS بررسي و تحليل گرديد و پهنه هاي اوليه اسكان غيررسمي شناسايي شدند.
 مطالعات ميداني: با توجه به ماهيت پژوهش، مطالعات ميدانی يكی از مراحل اصلی روش تحقيق است که با بازديد 	•

از محل، عكس برداری، مصاحبه با اهالی محله و پر کردن پرسشنامه در محله همراه بوده است.
 تجزيه و تحليل داده ها و نتيجه گيري: در اين مرحله هر يک از پهنه هاي اوليه شناسايي شده در مرحله مطالعات 	•

آزمايشگاهي بر اساس اطالعات بدست آمده از مرحله مطالعات ميداني مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت و در نهايت 
محله های اسكان غيررسمي شناسايي شدند.

3. معيارهاي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي
آنها به عنوان معيار جهت شناسايي ساير  از  از ويژگي سكونتگاه هاي غيررسمي، مي توان  با شناخت دقيق  به طور کلي 

سكونتگاه هاي غيررسمي استفاده کرد. در ادامه مهمترين معيارهاي شناخت سكونتگاه هاي غيررسمي بيان خواهد شد.
يافت،  انتشار  و سكونتگاه هاي خودرو  تهران  عنوان کالنشهر  با  داودپور در سال 1384  زهره  توسط  پژوهشي که  در 

مهمترين ويژگي هاي سكونتگاه هاي غيررسمي بيان گرديد که در ادامه به آنها اشاره مي گردد.
كمبود خدمات و امكانات: يكي از ويژگي هاي عمومي و مهم محله ها و مناطق حاشيه نشين و غيررسمي، کمبود خدمات 
و امكانات رفاهي در آنهاست. در اين محله ها غلبه با کاربري  مسكوني است و سرانه خدمات و امكانات رفاهي در آنها نسبت 

به ساير مناطق شهري بسيار پايين  است. 
مساحت قطعات: در سكونتگاه هاي خودرو، عمدتاً مساحت قطعات بسيار کمتر از ساير نقاط شهر مي باشد.

از حد  باالتر  بسيار  اشغال در قطعه  اين است که سطح  از خصوصيات مسكن در سكونتگاه هاي خودرو  سطح اشغال: 
متعارف و استاندارد مي باشد و در نتيجه فضاي باز واحد مسكوني ناچيز و بسيار کم است.

اگرچه  است.  جريان  در  به شدت  فرسوده سازی  آنها  در  که  هستند  محالتی  غيررسمی  اسكان  محالت  ابنيه:  كيفيت 
ساختمان های آن از عمر کوتاهی برخوردار هستند ولی همه آنها داراي کيفيت پائينی هستند.

نماي ساختمان: از ويژگي هاي غالب سكونتگاه هاي غيررسمي، وجود ساختمان هاي بدون نما است.
تعداد طبقات: خانه هاي مسكوني در بافت هاي خودرو به دليل ضعف مالي ساکنين و همچنين با توجه  به مصالح بكاررفته 

در ساختمان و شيوه ساخت نامتعارف، عمدتاً يک طبقه اند )داودپور، 1384: 184-187(.
شكل هندسي قطعات: مساکن اين سكونتگاه ها عموماً بدون نظم هندسي پيش انديشيده و به طور ارگانيک و بر اساس 

توان هر خانوار در اشغال زمين و متأثر از ويژگي ها بستر طبيعي و توپوگرافي شكل گرفته اند )کمالي نسب،  50:1387(.
به کاربري هاي مزاحم شهري مانند مراکز صنعتي  اراضي نزديک  شكل گيري در اراضي پست و نامرغوب شهري: 
مزاحم از مرغوبيت پايين تري براي توسعه شهري برخوردارند و از مسائل زيست محيطي و آلودگي هاي مختلف نيز رنج 

مي برند. بنابراين داراي پتانسيل خوبي براي جذب افراد حاشيه نشين هستند )سليمانی، 1376: 108(.
نوع سند مالكيت: در محدوده های دارای اسكان غير رسمی يكی از مهمترين شاخص ها، فقدان اسناد رسمی مالكيت نزد ساکنان است. 

در اين محدوده ها ساکنان عمدتاً دارای الگوهای تصرف غير قانونی و غير رسمی زمين و واحد مسكونی مي باشند )آقابخشی، 1382:  8(.
مجوز شهرداري: مهمترين ويژگی های محالت غيررسمی، غيرقانونی بودن و شكل گيری آنها خارج از برنامه های توسعه 

شهری است. ساخت و ساز در اين محالت عموماً بدون مجوز انجام مي گيرد )شيخي، 1380:  2(.
قدمت سكونتگاه: الزمه شكل گيری محالت غيررسمی ارتزاق از شهر اصلی مي باشد. اين محالت زمانی شكل مي گيرند 
که جريان پول و سرمايه و رشد اقتصادی در شهر اصلی باال و جاذبه های مهاجرپذيری در آن به وجودآمده باشد. اين فرايند 

مستلزم گذشت زمان است. بنابراين عمر اين محالت کمتر از ساير مناطق شهر است)کمالي نسب،  1387 : 68(.
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4. الگوي پيشنهادي 

براي شناسايي اينكه يک سكونتگاه رسمي يا غيررسمي است، بايد آن سكونتگاه در ارتباط با معيارهاي مورد اشاره در 
قسمت قبل مورد ارزيابي قرار گيرد. بكارگيري اين معيارها در شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي با دو مسأله مواجه است. 
نخست، ابزاري که بتوان به کمک آن گستره يک شهر را در ارتباط با معيارها مورد ارزيابي قرار داد. دوم آنكه بكارگيري 

همۀ معيارها براي سنجش در پهنه يک شهر مستلزم صرف وقت و هزينۀ باالي کارشناسي است.
ابزار تحليل گر توانمند GIS و بكارگيري روش تحليل سلسله مراتبي  براي پاسخگويي به مسأله نخست، استفاده از 
)AHP( مورد نظر است. بنابراين سعي مي گردد تا با توجه به شرايط خاص هر شهر و اطالعات در دسترس از آن، هر 
يک از معيارهاي فوق الذکر را به زبان کمي براي سنجش در محيط GIS تبديل نمود )به طور مثال معيار کيفي کمبود 
خدمات و امكانات را مي توان به صورت سطح دسترسي به برخي خدمات رفاهي و يا ميزان سرانه خدمات رفاهي در هر 

يک از محالت شهر به صورت کمي مورد ارزيابي قرار داد(.
ارزيابي  براي  يا قدمت سكونتگاه  از معيارها مانند مجوز شهرداري، نوع سند مالكيت  مساله دوم آن است که برخي 
مستلزم پيمايش ميداني مي باشند. لذا اگر کل پهنه شهر در ارتباط با اين معيارها به طور يكجا مورد ارزيابي قرار گيرد، 
مستلزم صرف هزينه و زمان زيادي است. بر اين اساس، الگوي پيشنهادي اين پژوهش، الگويي دو سطحي است. در مرحله 
اول)سطح نخست( معيارهايي برای شناسايی پهنه های اسكان غيررسمی در نظر گرفته مي شود که تهيه اليه های اطالعاتی 
آنها راحت تر و سريع تر مي باشد. اين معيارها و زير معيارها در واقع شروط الزم برای شناسايی سكونتگاه های غيررسمی 
هستند. بكارگيري معيارهاي سطح دوم مستلزم انجام پيمايش ميداني مي باشد و طی آن با مراجعه به هر يک از پهنه ها 
و محالت انتخاب شده در مرحله نخست، معيارهای ثانويه تشخيص سكونتگاه های غيررسمی مورد بررسی و ارزيابی قرار 

مي گيرد. نمودار1 به طور خالصه فرآيند الگوي پيشنهادي را نشان مي دهد.

نمودار1: الگوي پيشنهادي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي

5. بكارگيري الگو براي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر كرج
بر اساس الگوي پيشنهادي، و با توجه به در دسترس بودن بانک اطالعات جغرافيايي شهر کرج معيارهاي زير در سطح 
اول براي بكارگيري در محيط GIS، جهت شناسايي اوليه سكونتگاه هاي غيررسمي در نظر گرفته شد )جدول1(. ويژگي 

اين معيارها آن است که بكارگيري آنها سريع و راحت است.

جدول1: معيارهاي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي در سطح اول

زير معيارمعيار

تعداد طبقاتشكل هندسی قطعاتمصالح نماکيفيت ابنيهسطح اشغالمساحتويژگی قطعات مسكونی
آتش نشانیمراکز درمانیبانکدبيرستانراهنمايیدبستاندسترسی به خدمات و امكانات
دامداری و شكل گيري در اراضي نامرغوب

دامپروری
محل جمع آوری 

زباله
واحد های 

صنعتی
تعميرگاه 

خودرو
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معيارهای ثانويه شناسايی سكونتگاه های غيررسمی عبارتند از معيارهايي که بكارگيري آنها مستلزم پيمايش ميداني 
است. اين معيارها، نوع سند مالكيت، مجوز ساخت از شهرداري و قدمت سكونتگاه مي باشد. نمودار2 الگوي دو سطحي 

شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر کرج را نشان مي دهد.
نمودار2: الگوي دو سطحي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر كرج

مرحله اول:
بر اساس  و   GIS فرآيند تحليل سلسله مراتبي در محيط با روش  ارزش گذاري1  تلفيق منطق  از طريق  اين مرحله  در 

معيارهاي سطح اول )شروط الزم( يک شناسايي اوليه از سكونتگاه هاي غير رسمي صورت مي گيرد. 
در روش وزن دهي، از طريق منطق ارزش گذاري به عوارض مختلف و کالس هاي متفاوت موجود، وزن هاي مختلف داده 

شده و ترکيبات انعطاف پذيري از نقشه ها بدست مي آيد که دامنه اي از اعداد را در بر مي گيرد )حبيبي، 1384: 17(.
 سپس اهميت هر يک از معيارها در ارتباط با هدف )شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي( با استفاده از روش فرآيند 
تحليل سلسله مراتبي )AHP( تعيين مي گردد. وزن نهايي هر کالس از هر معيار از حاصل ضرب وزن نسبي آن کالس 

در اهميت نسبي معيار بدست مي آيد. 
اين روش يكي از کارآمدترين تكنيک هاي تصميم گيري است که اولين بار توسط توماس ال ساعتي در سال 1980 مطرح شد.  اين 
تكنيک بر اساس مقايسه هاي زوجي بنا نهاده شده و امكان بررسي سناريوهاي مختلف را به مديران مي دهد )کوهساري و نظري،  1386: 14(.
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در اين پژوهش در دو مرحله از تحليل سلسله مراتبي استفاده گرديد. در مرحله اول اهميت نسبي معيارها )ويژگي قطعات مسكوني، شكل 
گيري در اراضي نامرغوب و دسترسي به خدمات و امكانات( و در مرحله دوم اهميت نسبي زيرمعيارها با کمک اين روش تعيين گرديد. اهميت 
نسبي کالس هاي هر زيرمعيار نيز بر اساس روش منطق ارزش گذاري مشخص، و در نهايت از ضرب آنها وزن نهايي بدست آمد. جداول)2-4( 
به ترتيب وزن اهميت نسبي معيارها، زير معيارهاي ويژگي قطعات )نتيجه مقايسه زوجي بر اساس روش فرآيند سلسله مراتبي( و وزن نسبي و 

نهايي کالس هاي زيرمعيار سطح اشغال )بر اساس روش منطق ارزش گذاري( را به عنوان نمونه نشان مي دهد.
جدول2: جدول اهميت نسبي معيارها

هدفشناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي در شهر كرج
معيارهاي اصلیويژگي  قطعاتشكل گيري در اراضي نامرغوبدسترسي به خدمات و امكانات

اهميت نسبي0/30550/29440/4
جدول3: اهميت نسبي زيرمعيارهاي ويژگي هاي قطعات

معيارويژگي هاي قطعات
زيرمعيارهااندازه قطعات مسكونيسطح اشغالکيفيت ابنيهمصالح نماشكل هندسي قطعاتتعداد طبقات

اهميت نسبي0/1490/1840/1640/1340/180/194
جدول4: وزن نسبي و نهايي گزينه هاي زيرمعيار سطح اشغال

وزن نهاييوزن نسبيسطح اشغال
0/10/0072زير 60 درصد

0/20/0144بين 60 تا 80 درصد
0/70/0504باالي 80 درصد

 معيار دسترسي به خدمات و امكانات	•
يكي از ويژگي هاي عمومي و مهم محالت و مناطق حاشيه نشين و غيررسمي، کمبود خدمات و امكانات رفاهي در آنهاست. 
با توجه به اطالعات موجود، سطح دسترسي محالت مختلف شهر کرج به خدمات آموزشي)دبستان،  راهنمايي و دبيرستان( 

بانک، مراکز آتش نشاني و مراکز درماني مورد بررسي قرار گرفت.
براي بدست آوردن فاصله تمامي پالك هاي شهر از اين مراکز، استفاده از قابليت هاي تحليلي نرم افزار Arc GIS ضروري است. بنابراين، در 
مرحله اول شبكه2 براي شهر کرج تشكيل شد و بر اساس آن و با کمک نرم افزار الحاقي نتورك آنااليز3 در محيط Arc GIS، فاصلۀ تک تک پالك ها 

از نزديک ترين مرکز خدماتي محاسبه شد. در زير به عنوان نمونه، نقشه هاي دسترسي به دبيرستان و مراکز آتش نشاني ارائه شده است )تصوير1(.
تصوير1: نقشه هاي دسترسي به دبيرستان و مراكز آتش نشاني در كرج
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 معيارهاي ويژگي قطعات	•
به طور کلي ويژگي قطعات مسكوني در سكونتگاه هاي غيررسمي با سكونتگاه هاي رسمي متفاوت می باشد. لذا از اين تفاوت 
براي شناسايي آنها مي توان استفاده نمود. بر اين اساس، ابتدا اليه هاي مربوط به هر ويژگي با فرمت برداري طبقه بندي و در 
کالس هاي مختلف وزن دهي شدند. سپس اين اليه هاي وزن دهي شده براي انجام تحليل، عمليات روي هم گذاري اليه ها 

و شرکت در مدل سازي تبديل به فرمت رستر شدند.
 معيار فاصله از كاربري هاي مزاحم	•

و  دامداري  واحدهاي  از  فاصله  تعميرگاه خودرو،   از  فاصله  واحدهاي صنعتي،   از  فاصله  زيرمعيار  معيار، چهار  اين  براي 
دامپروري و فاصله از محل جمع آوري زباله در نظر گرفته شد. فرض بر اين است که زمين هاي نزديک تر به اين مراکز، از 
مرغوبيت پايين تري براي توسعه شهري برخوردار است و از مسائل زيست محيطي و آلودگي هاي مختلف نيز رنج مي برند. 

بنابراين داراي پتانسيل خوبي براي جذب افراد حاشيه نشين می باشد.
با توجه به آنكه پخش صدا، بو و آلودگي در محيط بصورت شعاعي از مرکز فعاليت آالينده به اطراف صورت مي گيرد، 
لذا براي بدست آوردن فاصله قطعات از مراکز مزاحم ازتابع تحليل فضايي فايند ديستنس4 در محيط Arc GIS استفاده 
گرديد. در زير نقشه هاي فاصله از مراکز صنعتي مزاحم و مراکز دامداري و دامپروري به عنوان نمونه ارائه شده اند )تصوير2(.

تصوير2: نقشه هاي فاصله از مراكز صنعتي مزاحم و مراكز دامداري و دامپروري در كرج

    

در نهايت برای شناسايی اوليه سكونتگاه های غيررسمی 
از  يک  هر  به  مربوط  اليه های  تا  است  الزم  کرج،  شهر 
گردد.  مشخص  نهايی  نتيجه  و  تلفيق  يكديگر  با  معيارها 
در  کلكيوليتر5  مپ  تابع  کمک  به  اليه ها  اين  تلفيق  برای 
محيط نرم افزار ArcGIS اين اليه ها با يكديگر جمع وزنی 
شدند. بر پايه نتايج مدلسازی صورت گرفته در اين مرحله، 
محالت اسالم آباد، اخترآباد، ملک آباد، سهرابيه، حسين آباد 
افشار، حصارباال، حصار پائين، حصارك باال، حصارك پائين، 
در  قلمستان  و  نو  کالك  خلج آباد،  صوفی آباد،  حيدرآباد، 
دوم  مرحله  در  محالت  اين  شدند.  شناسايی  اول  مرحله 
سكونتگاه های  شناسايی  ثانويه  معيارهای  با  ارتباط  در 
غيررسمی مورد بررسی و ارزيابی قرار خواهند گرفت. نقشه 
مقابل پراکنش مكانی محالت شناسايی شده در مرحله اول 

را نشان می دهد )تصوير3(.

تصوير3: نقشه پراكنش مكانی سكونت گاه های غير رسمی در مرحله اول
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مرحله دوم:

در اين مرحله پهنه ها و محالت 14 گانه انتخاب شده در مرحله نخست )دارای شروط الزم( در ارتباط با معيارهای ثانويه 
شناسايی سكونتگاه های غيررسمی مورد بررسی و تحليل قرار خواهند گرفت. اين معيارها عبارتند از نوع سند مالكيت،  
قدمت محله و مجوز شهرداري که جدول صفحه بعد، وضعيت هر يک از محالت را در ارتباط با اين معيارها و بر اساس 

بازديد ميداني از آنها نشان مي دهد.

جدول 5: سنجش وضعيت محالت شناسايي شده در مرحله اول نسبت به معيارهاي قدمت،  مالكيت و مجوز شهرداري
نوع محلهمجوز شهردارينوع مالكيتقدمت محلهنام محالت

غيررسميفاقدقولنامه50 سالاسالم آباد
غيررسميفاقدقولنامه30 سالاختر آباد
غيررسميفاقدقولنامه25 سالملک آباد
غيررسميفاقدقولنامه40 سالسهرابيه 

رسمي با منشاء روستاييدارااغلب قولنامهباالي 100 سالحسين آباد افشار
غيررسميفاقدقولنامه20 سالحصار باال

رسمي )داراي فرسودگي(دارااغلب قولنامهباالي 100 سالحصار پائين
رسمي )داراي فرسودگي(داراقولنامهباالي 100 سالحصارك باال

رسمي )داراي فرسودگي(داراقولنامه40 سالحصارك پائين
رسمي با منشاء روستاييداراسند دارباالي 100 سالحيدر آباد
رسمي با منشاء روستاييداراقولنامهباالي 100 سالصوفي آباد
غيررسمي در حال گذاردر گذشته بدون مجوز ولي در حال حاضر با مجوزقولنامه60 سالخلج آباد
غير رسمي در حال گذاردر گذشته بدون مجوز ولي در حال حاضر با مجوزقولنامه50 سالکالك نو
رسمي )داراي فرسودگي(داراسند دار50 سالقلمستان

مبناي  بر  بودند.  اول شناسايي شده  بين 14 محله اي که در مرحلۀ  از  است،  فوق مشخص  همان گونه که در جدول 
اسالم آباد،  اخترآباد،  و مجوز شهرداري(، محالت  مالكيت  )قدمت،   گانه  معيارهاي سه  به  توجه  با  و  ميداني  بازديد هاي 
به عنوان محالت  نو  آباد و کالك  "اسكان غيررسمي" و محالت خلج  به عنوان محالت  باال  و  حصار  ملک آباد، سهرابيه 

"اسكان غيرسمي در حال گذار" شناسايي شدند.
بررسي محالت اسكان غيررسمي شناسايي شده نسبت به معيار قدمت محله،  نشان مي دهد که به غير از محله اسالم 
آباد ساير محالت داراي حداکثر قدمت 40 ساله )محله سهرابيه( مي باشند. بنابراين مي توان بيان داشت که بين غيررسمي 
بودن يک محله و قدمت کم آن، رابطه مستقيم يک طرفه وجود دارد. اما با گذشت زمان و پذيرش محله )مانند خلج آباد 
و کالك نو( به عنوان قسمتي از شهر، به تدريج از ويژگي هاي غيررسمي آن کاسته مي شود. در ارتباط با محله اسالم آباد 
نيز به داليل مختلف، به خصوص شرايط ژئومورفولوژي خاص اين محله )قرار گيري بر روي تپه اي در وسط شهر(، هيچگاه 
اين محله توسط شهر)مسئولين و ساکنين( به عنوان قسمتي از شهر پذيرفته نشده است. در حال حاضر نيز مسئولين 
شهرداري در تالش براي جابه جايي اين محله با در نظر گرفتن مشوق هاي مختلف هستند. لذا اين محله علي رغم گذشت 
زمان همچنان خصلت هاي غيررسمي خود را حفظ کرده است. در ارتباط با نوع مالكيت نيز تمام محالت اسكان غيررسمي 
به صورت قولنامه اي مي باشند. نكته قابل ذکر آنكه در شهر کرج، سهم نسبتاً وسيعي از شهر داراي مالكيت قولنامه اي 

است. لذا روايي اين معيار براي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي در شهر کرج پائين مي باشد.
در ارتباط با معيار مجوز شهرداري، همبستگي بااليي بين غيررسمي بودن محالت با اين معيار وجود دارد. به طوري که 
مشاهده  شهرداري  مجوز  عدم  و  بودن  غيررسمي  بين  طرفه  دو  رابطه  پژوهش  اين  در  مطالعه  مورد  محالت  بين  در 

مي شود.
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6. جمع بندی
 با توجه به گستردگي شهر کرج پيمايش ميداني شهر براي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي مستلزم صرف هزينه 	•

و زمان فراوان است. با کمک الگوي پيشنهادي در مرحله نخست با استفاده از معيارهايی که دسترسي به اليه های 
اطالعاتی مربوط به آنها آسان تر و سريع تر مي باشد، پااليش اوليه صورت مي گيرد. در مرحله دوم، با پيمايش ميداني 
محالت شناسايي شده و سنجش آنها با کمک معيارهاي ثانويه، تمام محالت اسكان غيررسمي شناسايي خواهند شد. 

لذا الگوي پيشنهادي الگويي است کارا که بكارگيري آن در صرفه جويي زمان و هزينه نيز بسيار موثر مي باشد.
تمام 	• شناسايي  به  قادر  بااليي  بسيار  حد  تا  کرج  شهر  غيررسمي  سكونتگاه هاي  شناسايي  براي  پيشنهادي  الگوي   

سكونتگاه هاي غيررسمي اين شهر بوده است. لذا، اين الگو قابل تعميم به ديگر شهرهاي کشور نيز مي باشد. همچنين 
با توجه به خصوصيات و ويژگي هاي ساير شهرهاي کشور و همچنين ميزان و نوع اطالعات در دسترس از آنها، می توان 

معيارهاي سطح اول و دوم را مورد تجديد نظر قرار داد. که اين امر خللي در کليت الگو وارد نخواهد ساخت. 
 براي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر کرج،  با توجه به تعدد معيارهاي مورداستفاده در مرحله نخست و حجم 	•

باالي داده ها،  استفاده از ابزار تحليل گر توانمندي چون سيستم اطالعات جغرافيايي که بتواند با حجم وسيعي از داده ها 
کار کند بسيار ضروري است.

 در سطح شهر کرج، بكارگيري معيار نوع ماليكت براي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي داراي روايي کمي است. 	•
چراکه، سطح قابل توجهي از کل شهر داراي مالكيت قولنامه اي مي باشد.

 يكي از نتايج اين پژوهش ارائه الگويي براي تبديل معيارهاي کيفي شناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي به معيارهاي 	•
کمي قابل سنجش در محيط GIS مي باشد. 

پی نوشت
1) Index Overlay
2) Network
3) Network analyse
4) Finddistanse
5) MAP Calculator
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