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چكيده
یکی از مهمترین مسائلی که شهرهای کشورهای در حال توسعه را با بحران مواجه کرده است ،مسئلۀ گسترش سکونتگاههای
غیررسمی در آنها میباشد .اين سكونتگاهها با تفاوت در تعريف به عنوان مسكنهاي کنترل نشده ،غصبی ،در حال تغییر
و تحول ،حاشیهای و خودساخته خوانده می شوند .طبق برآوردهای صورت گرفته در حدود یک میلیارد نفر ،در سرتاسر
جهان در اين سكونتگاهها زندگی میکنند .اين پهنهها بستري براي بروز و گسترش ناهنجاريها و ناپايداريها هستند.
تاكنون تالشهاي زيادي براي پاسخگويي به اين مسأله صورت گرفته است كه دامنهاي از برخوردهاي قهري و پاكسازي
تا اقدامات بهسازي و توانمندسازي را دربرميگيرد .شهر کرج نيز به واسطه فاصله کم و دسترسیهای متنوع به تهران
و استقرار بخش مهمی از فعالیتهای پایه در پیرامون خود ،کانون توجه بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر به حوزه
شهری تهران شده است و يكي از مسائل اساسي آن ايجاد و گسترش اسكانهاي غيررسمي ميباشد.
شناخت دقيق اين سكونتگاهها از ابعاد مختلف ميتواند راهنمايي مناسب براي ارائه راهكارهاي ساماندهي آنها باشد.
در اين راستا و در گام نخست ،بكارگيري روشي براي شناسايي پهنههاي اسكان غيررسمي كه ضمن داشتن شاخصهاي
سرعت ،سهولت و دقت ،كمهزينه نيز باشد بسيار ضروري است .هدف از اين پژوهش نيز ارائه الگويي با ويژگيهاي
فوقالذكر براي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي می باشد .روش تحقيق در اين مقاله مشتمل بر سه مرحله است .در
مرحله نخست با انجام مطالعات كتابخانهاي و بررسي پژوهشهاي مختلف ،ويژگيهاي عام سكونتگاههاي 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 سكونتگاههاي غيررسمي معرفي شده است .سپس بر
اساس ويژگيها و اطالعات در دسترس از شهر كرج ،معيارها به كميتهاي قابل سنجش در محيط نرمافزار  GISتبديل
و الگويي ويژه براي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي شهر كرج ارائه شد .الگوي پيشنهادي دو سطحي است .در سطح
اول از طريق تلفيق فرآيند تحليل سلسله مراتبي با محيط  GISو استفاده از قابليتهاي تحليلي اين نرمافزار شناسايي
اوليه صورت گرفت .در سطح دوم با استفاده از دادههاي حاصل از بازديد ميداني و انجام پرسشگري ،شناسايي نهايي از
سكونتگاههاي غيررسمي شهر كرج انجام پذیرفت.
كاربرد اين الگو در شهر كرج نشان ميدهد كه این الگو ضمن دارا بودن دقت كافي در شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي،
در كاهش هزينه و زمان نيز بسيار موثر بوده است .همچنين از ديگر نتايج اين پژوهش ،ارائۀ روشي براي تبديل معيارهاي
كيفي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي به معيارهاي كمي قابل سنجش در محيط  GISميباشد .الگوي پيشنهادي ،قابل
تعميم به ديگر شهرهاي كشور نيز ميباشد .همچنين ميتوان با توجه به خصوصيات و ويژگيهاي ساير شهرهاي كشور
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
وضعیت عمومی زندگی شهری در کشورهای رو به توسعه ،اوضاع نگران کنندهاي را در دهههای گذشته به وجود آورده است.
مسائلی چون افزایش شتابان جمعیت ،رشد فقر ،کاهش شاخصهای کیفیت زندگی ،ازدیاد بیکاری ،رشد سکونتگاههای
غیر رسمی(حاشیه نشینی) ،آلودگیهای زیست محیطی و  ...شهرهای این کشورها را با بحرانهای متعددی روبرو ساخته
است .از مهمترین مسائل بیان شده در شهرهای این کشورها ،اسکان طیف گستردهاي از جمعیت مهاجر و کم درآمد ،در
نواحی آسیب پذیر شهرها است که زمینه را برای بروز ناهنجاریها و ناپایداری توسعه شهری تشدید کرده است.
در دو دهه اخير در كشورهاي در حال توسعه ،توسعه شهري با سرعت بيشتري صورت گرفته است و به موازات اين توسعه
شهري ،زاغهها و كلبههاي ناسالم به گسترش خود ادامه داده است (شيعه.)26 :1381 ،
برآورد ميشود که یک میلیارد نفر در سرتاسر جهان در زاغههای شهری زندگی ميکنند .که اکثریت آنها در کشورهای
کمتر توسعه یافته هستند .صرف نظر از علل شكل گيري اين سكونتگاهها در مقياس كالن و راهكارهايي كه بايد در سطح
كالن و ملي براي جلوگيري از شكل گيري اين آسيب انديشيده شود .در مقياس خرد و در جهت بهبود شرايط اين
سكونتگاهها گام نخست  -همچنان كه در فرآيند آسيب شناسي اجتماعي آمده است -شناسايي دقيق آسيب (اسكانهاي
غيررسمي) از ابعاد مختلف ميباشد.
سيستم اطالعات جغرافيايي با امكانات ويژهاي چون سرعت و دقت ،ورود و خروج اطالعات و نقشهها ازسيستمهاي
ديگر ،امكان آناليز و تلفيق چند متغيره ،امكان برنامه نويسي ،تهيۀ بانكهاي اطالعاتي دادههاي مكاني ،آناليز واحدهاي
همسايگي و پيوستگي ،درون يابي ،مسيريابي و  ...از مهمترين سيستمهاي طراحي شده در سالهاي اخير ميباشد كه
پياده سازي تكنيكهاي پيشرفته و پيچيدۀ برنامه ريزي را در كوتاه ترين زمان ممكن ميسر ساخته است .لذا بكارگيري اين
سيستم با توجه به وسعت محدوده شهرها و تعدد معيارهاي شناسايي پهنههاي اسكان غيررسمي گريز ناپذير ميباشد.
اين پژوهش بر آن است تا الگويي دو سطحي را در جهت شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي ارائه دهد .در سطح اول با
استفاده از تلفيق روش تحليل سلسله مراتبي ( )AHPبا  GISيك شناسايي اوليه از سكونتگاههاي غيررسمي صورت
خواهد گرفت (كه ممكن است محدودههاي شناسايي شده شامل سكونتگاههاي در حال گذار و يا بافتهاي 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 محدودههاي اسكان غيررسمي صورت خواهد گرفت.

 .1ادبيات پژوهش

پژوهشي در ارتباط با ويژگي سکونتگاههای خودرو ،تحت عنوان "کالنشهر تهران و سکونتگاههای خودروی" توسط زهره
داود پور انجام شده است .نتایج این پژوهش توسط انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت
مسکن و شهرسازی در سال  1384چاپ شده است .به طور کلی این پژوهش سعی در شناخت و بررسی ویژگیهای
سکونتگاههای خودرو از ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و کالبدی دارد (داودپور.)1384 ،
در پژوهشي كه با عنوان "استفاده از  GISدر بهبود شرایط سکونتگاههای غیر رسمی :نقش و اثرات آن برروی اجتماع و
حکومت محلی" در سال  2003منتشر شد .جان ابت به بررسی پروژهاي ميپردازد که در آن گروه  GISشهری دپارتمان
مهندسی ساختمان دانشگاه کیپ تاون برای بهبود و ارتقاء شرایط یکی از سکونتگاههای غیر رسمی شهر کیپ تاون به
دنبال رویکردي بر پایه مدل ،برای بهبود و ارتقاء شرایط اين سكونتگاه بوده است .تنها راه رسیدن به این هدف استفاده از
یک سیستم مدیریت اطالعات مکانی که از طریق  GISاجرا گردد ،عنوان شد .نتیجه این پژوهش ارائه متدولوژی جامع
برای بهبود سکونتگاه (مورد مطالعه) ،بر اساس چارچوب اطالعات فضایی بر پایه  GISميباشد (.)Abbott, 2002
در رابطه با استفاده از تكنيك  AHPدر انتخاب بهترين مكانها براي منظورهاي مختلف و همچنين تلفيق آن با سيستم
اطالعات جغرافيايي ،نلين الدين و الدراندلي در سال  2004يك سيستم جديد را كه در آن بكارگيري فرآيند تحليل
سلسله مراتبي از طريق كاربرد يك سيستم اطالعات جغرافيايي يكپارچه شده است ،براي تعيين مكان بهينه به منظور
يك تسهيالت خاص ارايه كردند .اين سيستم دو ابزار اصلي  AHPو  GISرا در روشي بكار ميگيرد كه دخالت كاربر
را با هر عنصر ديگر و نيز سطح مهارت مورد نياز براي كار با كامپيوتر را كاهش ميدهد (.)Eldin & Eldrandaly, 2004
همچنين در پژوهشي ديگر يانگ و لي ( )1997یک مدل تصمیم گیری مکانی مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی به منظور
جستجوی یک مکان برای تأسیسات جدید و یا جابجایی تأسیسات موجود ارایه کردند .این مدل نیازمند پیشنهاد یک
تعداد از مکانهای بالقوه ميباشد .سپس گزینهها از نظر هر دو دسته معیارهای کمی و کیفی مقایسه و ارزیابی ميشوند.
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نتایج مطالعه نشان ميدهد که یک مدل تحلیل سلسله مراتبی ميتواند چارچوب مناسبی برای کمک به تصمیم گیران در
تحلیل فاکتورهای مکانی ،ارزیابی گزینههای مختلف مکانی و انتخاب مکانهای نهایی فراهم کند(.)Lee & Yang, 1977

 .2روش تحقيق
پژوهش حاضر ،پژوهشي كاربردي است كه روش تحقيق در آن مبتني بر چهار مرحله اصلي ميباشد.
• مطالعات كتابخانهاي :اين مطالعات در دو گام انجام پذيرفت ،در گام نخست با بررسي مقاالت،كتابها ،پايان نامهها
و  ...ويژگيها و معيارهاي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي تعيين گرديد .و در گام دوم انواع دادهها و اطالعات مورد
نیاز (نقشههاي پايه ،فايل  GISو  )...در ارتباط با نمونه مورد مطالعه (شهر كرج) جمعآوري شدند.
• مطالعات آزمايشگاهي :در این مرحله دادههای جمع آوری شده در مرحله مطالعات کتابخانهاي به کمک قابلیتهای
تحلیلی نرم افزار  ArcGISبررسي و تحليل گرديد و پهنههاي اوليه اسكان غيررسمي شناسايي شدند.
• مطالعات ميداني :با توجه به ماهیت پژوهش ،مطالعات میدانی یکی از مراحل اصلی روش تحقیق است که با بازدید
از محل ،عکس برداری ،مصاحبه با اهالی محله و پر كردن پرسشنامه در محله همراه بوده است.
• تجزيه و تحليل دادهها و نتيجهگيري :در اين مرحله هر يك از پهنههاي 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.

 .3معيارهاي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي
به طور كلي با شناخت دقيق از ويژگي سكونتگاههاي غيررسمي ،ميتوان از آنها به عنوان معيار جهت شناسايي ساير
سكونتگاههاي غيررسمي استفاده كرد .در ادامه مهمترين معيارهاي شناخت سكونتگاههاي غيررسمي بيان خواهد شد.
در پژوهشي كه توسط زهره داودپور در سال  1384با عنوان كالنشهر تهران و سكونتگاههاي خودرو انتشار يافت،
مهمترين ويژگيهاي سكونتگاههاي غيررسمي بيان گرديد كه در ادامه به آنها اشاره ميگردد.
كمبود خدمات و امكانات :يكي از ويژگيهاي عمومي و مهم محله ها و مناطق حاشيهنشين و غيررسمي ،كمبود خدمات
و امكانات رفاهي در آنهاست .در اين محله ها غلبه با كاربري مسكوني است و سرانه خدمات و امكانات رفاهي در آنها نسبت
به ساير مناطق شهري بسيار پاييناست.
مساحت قطعات :در سكونتگاههاي خودرو ،عمدتاً مساحت قطعات بسيار كمتر از ساير نقاط شهر ميباشد.
سطح اشغال :از خصوصيات مسكن در سكونتگاههاي خودرو اين است كه سطح اشغال در قطعه بسيار باالتر از حد
متعارف و استاندارد ميباشد و در نتيجه فضاي باز واحد مسكوني ناچيز و بسيار كم است.
كيفيت ابنيه :محالت اسکان غیررسمی محالتی هستند که در آنها فرسوده سازی به شدت در جریان است .اگرچه
ساختمانهای آن از عمر کوتاهی برخوردار هستند ولی همه آنها داراي کیفیت پائینی هستند.
نماي ساختمان :از ويژگيهاي غالب سكونتگاه هاي غيررسمي ،وجود ساختمانهاي بدون نما است.
تعداد طبقات :خانههاي مسكوني در بافتهاي خودرو به دليل ضعف مالي ساكنين و همچنین با توجه به مصالح بكاررفته
در ساختمان و شيوه ساخت نامتعارف ،عمدتاً يك طبقهاند (داودپور.)184-187 :1384 ،
شكل هندسي قطعات :مساكن اين سكونتگاهها عموماً بدون نظم هندسي پيش انديشيده و به طور ارگانيك و بر اساس
توان هر خانوار در اشغال زمين و متأثر از ويژگيها بستر طبيعي و توپوگرافي شكلگرفتهاند (كمالي نسب.)50:1387،
شكل گيري در اراضي پست و نامرغوب شهري :اراضي نزديك به كاربريهاي مزاحم شهري مانند مراكز صنعتي
مزاحم از مرغوبيت پايينتري براي توسعه شهري برخوردارند و از مسائل زيستمحيطي و آلودگيهاي مختلف نيز رنج
ميبرند .بنابراين داراي پتانسيل خوبي براي جذب افراد حاشيهنشين هستند (سلیمانی.)108 :1376 ،
نوع سند مالكيت :در محدودههای دارای اسکان غیر رسمی یکی از مهمترین شاخصها ،فقدان اسناد رسمی مالکیت نزد ساکنان است.
در این محدودهها ساکنان عمدتاً دارای الگوهای تصرف غیر قانونی و غیر رسمی زمین و واحد مسکونی ميباشند (آقابخشی.)8 :1382 ،
مجوز شهرداري :مهمترین ویژگیهای محالت غیررسمی ،غیرقانونی بودن و شکل گیری آنها خارج از برنامههای توسعه
شهری است .ساخت و ساز در این محالت عموماً بدون مجوز انجام ميگیرد (شيخي.)2 :1380 ،
قدمت سكونتگاه :الزمه شکل گیری محالت غیررسمی ارتزاق از شهر اصلی ميباشد .این محالت زمانی شکل ميگیرند
که جریان پول و سرمایه و رشد اقتصادی در شهر اصلی باال و جاذبههای مهاجرپذیری در آن به وجودآمده باشد .این فرایند
مستلزم گذشت زمان است .بنابراین عمر اين محالت کمتر از سایر مناطق شهر است(كمالي نسب.)68 :1387،
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 .4الگوي پيشنهادي
براي شناسايي اينكه يك 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 سكونتگاههاي غيررسمي با دو مسأله مواجه است.
نخست ،ابزاري كه بتوان به كمك آن گستره يك شهر را در ارتباط با معيارها مورد ارزيابي قرار داد .دوم آنكه بكارگيري
همۀ معيارها براي سنجش در پهنه يك شهر مستلزم صرف وقت و هزينۀ باالي كارشناسي است.
براي پاسخگويي به مسأله نخست ،استفاده از ابزار تحليل گر توانمند  GISو بكارگيري روش تحليل سلسله مراتبي
( )AHPمورد نظر است .بنابراین سعي ميگردد تا با توجه به شرايط خاص هر شهر و اطالعات در دسترس از آن ،هر
يك از معيارهاي فوق الذكر را به زبان كمي براي سنجش در محيط  GISتبديل نمود (به طور مثال معيار كيفي كمبود
خدمات و امكانات را ميتوان به صورت سطح دسترسي به برخي خدمات رفاهي و يا ميزان سرانه خدمات رفاهي در هر
يك از محالت شهر به صورت كمي مورد ارزيابي قرار داد).
مساله دوم آن است كه برخي از معيارها مانند مجوز شهرداري ،نوع سند مالكيت يا قدمت سكونتگاه براي ارزيابي
مستلزم پيمايش ميداني ميباشند .لذا اگر كل 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 شناسایی پهنههای اسکان غیررسمی در نظر گرفته ميشود كه تهیه الیههای اطالعاتی
آنها راحت تر و سریع تر ميباشد .این معیارها و زیر معیارها در واقع شروط الزم برای شناسایی سکونتگاههای غیررسمی
هستند .بكارگيري معيارهاي سطح دوم مستلزم انجام پيمايش ميداني ميباشد و طی آن با مراجعه به هر یک از پهنهها
و محالت انتخاب شده در مرحله نخست ،معیارهای ثانویه تشخیص سکونتگاههای غیررسمی مورد بررسی و ارزیابی قرار
ميگيرد .نمودار 1به طور خالصه فرآيند الگوي پيشنهادي را نشان ميدهد.
نمودار :1الگوي پيشنهادي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي

 .5بكارگيري الگو براي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي شهر كرج
بر اساس الگوي پيشنهادي ،و با توجه به در دسترس بودن بانك اطالعات جغرافيايي شهر كرج معيارهاي زير در سطح
اول براي بكارگيري در محيط  ،GISجهت شناسايي اوليه سكونتگاههاي غيررسمي در نظر گرفته شد (جدول .)1ويژگي
اين معيارها آن است كه بكارگيري آنها سريع و راحت است.
جدول :1معيارهاي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي در سطح اول

زیر معیار

معیار
ویژگی قطعات مسکونی

مساحت

سطح اشغال

کیفیت ابنیه

دسترسی به خدمات و امکانات

دبستان

راهنمایی

دبیرستان

بانک

واحدهای
صنعتی

تعمیرگاه
خودرو

شكل گيري در اراضي نامرغوب دامداری و محل جمع آوری
زباله
دامپروری

مصالح نما شکل هندسی قطعات تعداد طبقات
مراکز درمانی

آتش نشانی

الگوي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي با بكارگيري مدل  AHPدر محيط GIS
شماره صفحه مقاله 85 :ـ 77

معیارهای ثانویه شناسایی سکونتگاههای غیررسمی عبارتند از معيارهايي كه بكارگيري آنها مستلزم پيمايش ميداني
است .اين معيارها ،نوع سند مالکیت ،مجوز ساخت از شهرداري و قدمت سكونتگاه ميباشد .نمودار 2الگوي دو سطحي
شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي شهر كرج را نشان ميدهد.
نمودار :2الگوي دو سطحي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي شهر كرج

مرحله اول:
در اين مرحله از طريق تلفيق منطق ارزش گذاري با روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي در محيط  GISو بر اساس
معيارهاي سطح اول (شروط الزم) يك شناسايي اوليه از سكونتگاههاي غير رسمي صورت ميگيرد.
در روش وزن دهي ،از طريق منطق ارزش گذاري به عوارض مختلف و كالسهاي متفاوت موجود ،وزنهاي مختلف داده
شده و تركيبات انعطاف پذيري از نقشهها بدست ميآيد كه دامنهاي از اعداد را در بر ميگيرد (حبيبي.)17 :1384 ،
سپس اهميت هر يك از معيارها در ارتباط با هدف (شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي) با استفاده از روش فرآيند
تحليل سلسله مراتبي ( )AHPتعيين ميگردد .وزن نهايي هر كالس از هر معيار از حاصل ضرب وزن نسبي آن كالس
در اهميت نسبي معيار بدست ميآيد.
اين روش يكي از كارآمدترين تكنيكهاي تصميم گيري است كه اولين بار توسط توماس ال ساعتي در سال  1980مطرح شد .اين
تكنيك بر اساس مقايسههاي زوجي بنا نهاده شده و امكان بررسي سناريوهاي مختلف را به مديران ميدهد (كوهساري و نظري.)14 :1386 ،
1
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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 كمك اين روش تعيين گرديد .اهميت
نسبي كالسهاي 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 كالسهاي زيرمعيار سطح اشغال (بر اساس روش منطق ارزش گذاري) را به عنوان نمونه نشان ميدهد.
جدول :2جدول اهميت نسبي معيارها

شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي در شهر كرج
شكل گيري در اراضي نامرغوب
0/2944

دسترسي به خدمات و امكانات
0/3055

هدف
معيارهاي اصلی
اهميت نسبي

ويژگي قطعات
0/4

جدول :3اهميت نسبي زيرمعيارهاي ويژگيهاي قطعات

تعداد طبقات

شكل هندسي قطعات

0/149

0/184

ويژگيهاي قطعات
مصالح نما كيفيت ابنيه
0/164

0/134

سطح اشغال

اندازه قطعات مسكوني

معيار
زيرمعيارها

0/18

0/194

اهميت نسبي

جدول :4وزن نسبي و نهايي گزينههاي زيرمعيار سطح اشغال

سطح اشغال

وزن نسبي

زير  60درصد
بين  60تا  80درصد
باالي  80درصد

0/1
0/2
0/7

وزن نهايي
0/0072
0/0144
0/0504

• معيار دسترسي به خدمات و امكانات
يكي از ويژگيهاي عمومي و مهم محالت و مناطق حاشيهنشين و غيررسمي ،كمبود خدمات و امكانات رفاهي در آنهاست.
با توجه به اطالعات موجود ،سطح دسترسي محالت مختلف شهر كرج به خدمات آموزشي(دبستان ،راهنمايي و دبيرستان)
بانك ،مراكز آتش نشاني و مراكز درماني مورد بررسي قرار گرفت.
براي بدست آوردن فاصله تمامي پالكهاي شهر از اين مراكز ،استفاده از قابليتهاي تحليلي نرمافزار  Arc GISضروري است .بنابراين ،در
مرحله اول شبكه 2براي شهر كرج تشكيلشد و بر اساس آن و با كمك نرمافزار الحاقي نتورک آناالیز 3در محيط  ،Arc GISفاصلۀ تكتك پالكها
از نزدیکترین مركز خدماتي محاسبه شد .در زير بهعنوان نمونه ،نقشههاي دسترسي به دبيرستان و مراكز آتشنشاني ارائه شده است (تصویر.)1
تصویر :1نقشههاي دسترسي به دبيرستان و مراكز آتش نشاني در کرج

الگوي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي با بكارگيري مدل  AHPدر محيط GIS
شماره صفحه مقاله 85 :ـ 77

• معيارهاي ويژگي قطعات
به طور كلي ويژگي قطعات مسكوني در سكونتگاههاي غيررسمي با سكونتگاههاي رسمي متفاوت می باشد .لذا از اين تفاوت
براي شناسايي آنها ميتوان استفاده نمود .بر اين اساس ،ابتدا اليههاي مربوط به هر ويژگي با فرمتبرداري طبقه بندي و در
كالسهاي مختلف وزن دهي شدند .سپس اين اليههاي وزن دهي شده براي انجام تحليل ،عمليات روي هم گذاري اليهها
و شركت در مدل سازي تبديل به فرمت رستر شدند.
• معيار فاصله از كاربريهاي مزاحم
براي اين معيار ،چهار زيرمعيار فاصله از واحدهاي صنعتي ،فاصله از تعميرگاه خودرو ،فاصله از واحدهاي دامداري و
دامپروري و فاصله از محل جمعآوري زباله در نظر گرفته شد .فرض بر اين است كه زمينهاي نزديكتر به اين مراكز ،از
مرغوبيت پايينتري براي توسعه شهري برخوردار است و از مسائل زيستمحيطي و آلودگيهاي مختلف نيز رنج ميبرند.
بنابراين داراي پتانسيل خوبي براي جذب افراد حاشيهنشين می باشد.
با توجه به آنكه پخش صدا ،بو و آلودگي در محيط بصورت شعاعي از مركز فعاليت آالينده به اطراف صورت ميگيرد،
لذا براي بدستآوردن فاصله قطعات از مراكز مزاحم ازتابع تحليل فضايي فایند دیستنس 4در محيط  Arc GISاستفاده
گرديد .در زير نقشههاي فاصله از مراكز صنعتي مزاحم و مراكز دامداري و دامپروري به عنوان نمونه ارائه شدهاند (تصویر.)2
تصویر :2نقشههاي فاصله از مراكز صنعتي مزاحم و مراكز دامداري و دامپروري در کرج

در نهایت برای شناسایی اولیه سکونتگاههای غیررسمی
شهر کرج ،الزم است تا الیههای مربوط به هر یک از
معیارها با یکدیگر تلفیق و نتیجه نهایی مشخص گردد.
برای تلفیق این الیهها به کمک تابع مپ کلکیولیتر 5در
محیط نرم افزار  ArcGISاین الیهها با یکدیگر جمع وزنی
شدند .بر پایه نتایج مدلسازی صورت گرفته در این مرحله،
محالت اسالم آباد ،اخترآباد ،ملک آباد ،سهرابیه ،حسین آباد
افشار ،حصارباال ،حصار پائین ،حصارک باال ،حصارک پائین،
حیدرآباد ،صوفی آباد ،خلج آباد ،کالک نو و قلمستان در
مرحله اول شناسایی شدند .این محالت در مرحله دوم
در ارتباط با معیارهای ثانویه شناسایی سکونتگاههای
غیررسمی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت .نقشه
مقابل پراکنش مکانی محالت شناسایی شده در مرحله اول
را نشان می دهد (تصویر.)3

تصویر :3نقشه پراکنش مکانی سکونتگاههای غیر رسمی در مرحله اول
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مرحله دوم:
در این مرحله پهنهها و محالت  14گانه انتخاب شده در مرحله نخست (دارای شروط الزم) در ارتباط با معیارهای ثانویه
شناسایی سکونتگاههای غیررسمی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت .اين معيارها عبارتند از نوع سند مالكيت،
قدمت محله و مجوز شهرداري كه جدول صفحه بعد ،وضعيت هر يك از محالت را در ارتباط با اين معيارها و بر اساس
بازديد ميداني از آنها نشان ميدهد.
جدول  :5سنجش وضعيت محالت شناسايي شده در مرحله اول نسبت به معيارهاي قدمت ،مالكيت و مجوز شهرداري

نام محالت

قدمت محله

نوع مالكيت

مجوز شهرداري

نوع محله

اسالم آباد

 50سال

قولنامه

فاقد

غيررسمي

اختر آباد

 30سال

قولنامه

فاقد

غيررسمي

ملك آباد

 25سال

قولنامه

فاقد

غيررسمي

سهرابيه

 40سال

قولنامه

فاقد

غيررسمي

حسين آباد افشار

باالي  100سال

اغلب قولنامه

دارا

رسمي با منشاء روستايي

حصار باال

 20سال

قولنامه

فاقد

غيررسمي

حصار پائين

باالي  100سال

اغلب قولنامه

دارا

رسمي (داراي فرسودگي)

حصارك باال

باالي  100سال

قولنامه

دارا

رسمي (داراي فرسودگي)

حصارك پائين

 40سال

قولنامه

دارا

رسمي (داراي فرسودگي)

حيدر آباد

باالي  100سال

سند دار

دارا

رسمي با منشاء روستايي

صوفي آباد

باالي  100سال

قولنامه

دارا

رسمي با منشاء روستايي

خلج آباد

 60سال

قولنامه

در گذشته بدون مجوز ولي در حال حاضر با مجوز

غيررسمي در حال گذار

كالك نو

 50سال

قولنامه

در گذشته بدون مجوز ولي در حال حاضر با مجوز

غير رسمي در حال گذار

قلمستان

 50سال

سند دار

دارا

رسمي (داراي فرسودگي)

همان گونه كه در جدول فوق مشخص است ،از بين  14محلهاي كه در مرحلۀ اول شناسايي شده بودند .بر مبناي
بازديدهاي ميداني و با توجه به معيارهاي سه گانه (قدمت ،مالكيت و مجوز شهرداري) ،محالت اسالم آباد ،اخترآباد،
ملك آباد ،سهرابيه و حصار باال به عنوان محالت "اسكان غيررسمي" و محالت خلج آباد و كالك نو به عنوان محالت
"اسكان غيرسمي در حال گذار" شناسايي شدند.
بررسي محالت اسكان غيررسمي شناسايي شده نسبت به معيار قدمت محله ،نشان ميدهد كه به غير از محله اسالم
آباد ساير محالت داراي حداكثر قدمت  40ساله (محله سهرابيه) ميباشند .بنابراين ميتوان بيان داشت كه بين غيررسمي
بودن يك محله و قدمت كم آن ،رابطه مستقيم يك طرفه وجود دارد .اما با گذشت زمان و پذيرش محله (مانند خلج آباد
و كالك نو) به عنوان قسمتي از شهر ،به تدريج از ويژگيهاي غيررسمي آن كاسته ميشود .در ارتباط با محله اسالم آباد
نيز به داليل مختلف ،به خصوص شرايط ژئومورفولوژي خاص اين محله (قرار گيري بر روي تپهاي در وسط شهر) ،هيچگاه
اين محله توسط شهر(مسئولين و ساكنين) 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 مشوقهاي مختلف هستند .لذا اين محله علي رغم گذشت
زمان همچنان خصلتهاي غيررسمي خود را حفظ كرده است .در ارتباط با نوع مالكيت نيز تمام محالت اسكان غيررسمي
به صورت قولنامهاي ميباشند .نكته قابل ذكر آنكه در شهر كرج ،سهم نسبتاً وسيعي از شهر داراي مالكيت قولنامهاي
است .لذا روايي اين معيار براي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي در شهر كرج پائين ميباشد.
در ارتباط با معيار مجوز شهرداري ،همبستگي بااليي بين غيررسمي بودن محالت با اين معيار وجود دارد .به طوري كه
در بين محالت مورد مطالعه در اين پژوهش رابطه دو طرفه بين غيررسمي بودن و عدم مجوز شهرداري مشاهده
ميشود.
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• با توجه به گستردگي شهر كرج پيمايش ميداني شهر براي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي مستلزم صرف هزينه
و زمان فراوان است .با كمك الگوي پيشنهادي در مرحله نخست با استفاده از معیارهایی که دسترسي به الیههای
اطالعاتی مربوط به آنها آسان تر و سريع تر ميباشد ،پاالیش اولیه صورت ميگیرد .در مرحله دوم ،با پيمايش ميداني
محالت شناسايي شده و سنجش آنها با كمك معيارهاي ثانويه ،تمام محالت اسكان غيررسمي شناسايي خواهند شد.
لذا الگوي پيشنهادي الگويي است كارا كه بكارگيري آن در صرفه جويي زمان و هزينه نيز بسيار موثر ميباشد.
• الگوي پيشنهادي براي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي شهر كرج تا حد بسيار بااليي قادر به شناسايي تمام
سكونتگاههاي غيررسمي اين شهر بوده است .لذا ،اين الگو قابل تعميم به ديگر شهرهاي كشور نيز ميباشد .همچنين
با توجه به خصوصيات و ويژگيهاي ساير شهرهاي كشور و همچنين ميزان و نوع اطالعات در دسترس از آنها ،می توان
معيارهاي سطح اول و دوم را مورد تجديد نظر قرار داد .كه اين امر خللي در كليت الگو وارد نخواهد ساخت.
• براي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي شهر كرج ،با توجه به تعدد معيارهاي مورداستفاده در مرحله نخست و حجم
باالي دادهها،استفاده از ابزار تحليل گر توانمندي چون سيستم اطالعات جغرافيايي كه بتواند با حجم وسيعي از دادهها
كار كند بسيار ضروري است.
• در سطح شهر كرج ،بكارگيري معيار نوع ماليكت براي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي داراي روايي كمي است.
چراكه ،سطح قابل توجهي از كل شهر داراي مالكيت قولنامهاي ميباشد.
• يكي از نتايج اين پژوهش ارائه الگويي براي تبديل معيارهاي كيفي شناسايي سكونتگاههاي غيررسمي به معيارهاي
كمي قابل سنجش در محيط  GISميباشد.

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