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Electronic municipality services development guide-
lines based on SWOT analysis (case study of Tehran s 
13thregion Electronic municipality)
Abstract:
Having and developing Electronic urban services in mu-
nicipalities out of doubt has many advantages in urban 
management .considering the authority increase in urban 
management we can find the necessity of master planning 
for services development in Electronic municipalities.
This article is a research report which is done to determine 
electronic municipality service development for Tehran 
13th region. In the first step of this research the effective 
key actors for municipality electronic services are deter-
mined and in the next step existing strategic factors in each 
area are recognized. Then each of these factors determin-
ing their importances were evaluated based on evaluation 
of internal and external factors matrix. So the internal and 
external factors are put into levels and the most important 
opportunities, threats and weak points of region’s munici-
palities in electronic services are introduced. Finally using 
the tools of strategic situation determination some guide-
lines in two groups of main and specific for electronic mu-
nicipality services development are provided.
Keywords:
Electronic municipality services, Strategic IT Technolo-
gies, Urban Management, Tehran s 13thregion.
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چکيده
شهر و برنامه ريزي در آن به دليل در برداشتن مسايل متعدد و تعامل پديده ها در اين بستر، 
باعث  پيچيدگي  اين  و  بوده   )DSS(تصميم گيري پشتيباني  سيستم هاي  به  كارگيري  نيازمند 
تصميم گيري  فرآيند  در  مهم  اصلي  همواره،  مدل ها  انواع  از  بهره گيري  و  طراحي  تا  گرديده 
محسوب گردد و متناسب با نوع مسأله، انواع الگوها و شبيه سازي ها در شهرسازي و برنامه ريزي 

شهري به وجود آيند. 
ابزارهاي  از  استفاده  بلکه در حوزه  و رويکردهاي نظري  تنها در حوزه مفاهيم  نه  امر  اين 
امري  مي سازد  فراهم  نيز  را  مداخله  الگوهاي  انتخاب  امکان  كه  مسائل  تحليل  و  شناخت 
اجتناب ناپذير تلقي مي شود. سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري از جمله ابزارهايست كه با توجه 
مطالعات  در  را  مناسبي  جايگاه  اخير  سال هاي  در  خود،  تکنيکي  و  مفهومي  غني  ادبيات  به 
 Dynamic) پويا  مدل هاي  به كارگيري  چارچوب  اين  در  است.  نموده  كسب  شهرسازي 
نظير  شهرسازي  بااهميت  مقوالت  از  بسياري  در  و  بوده  دارا  را  ويژه اي  جايگاه   (Models
كاربري اراضي، برنامه ريزي حمل و نقل شهري، مسکن، اوقات فراغت، خدمات، زيرساخت هاي 
شهري و... استفاده از اين مدل ها بسيار متداول شده است. اسکان هاي غيررسمي نيز از جمله 
مواردي مي باشد كه به دليل اهميت يافتن آن در ابعاد مختلف و از جمله طراحي مدل هاي پويا 
 UGM، SIMLAND،What if?، مدنظر قرار گرفته و در كنار مدل ها و الگوهايي نظير
 )ISGM( و... مدل رشد سکونتگاه هاي غيررسمي LTM، UPLAN، CUF، LUCAS

نيز مورد توجه قرار گرفته است.
در اين مقاله سعي شده با توجه به اهميت سکونتگاه هاي غيررسمي، متدهاي نوين و الگوهاي پيشرفته 
مدلسازي مسائل شهري را به ويژه در رابطه با رشد سکونتگاه هاي غيررسمي كنکاش كرده و همچنين 
نمونه اي از اين مدل ها كه در سال هاي اخير با استفاده از سيستم هاي اطالعات جغرافيايي به مدلسازي در اين 
 (Sietchiping, 2004) (Nordin,2004)، خصوص پرداخته را در تجربيات جهاني مانند

(Klosterman, 2002) ،(Weber t, 2002)                               بررسي نماييم. 
 واژگان کليدي:

مدلس��ازي، م��دل رش��د س��کونتگاه هاي غيررس��مي)ISGM(، سيس��تم هاي پش��تيباني 
تصميم گي��ري)DSS(، سيس��تم هاي اطالع��ات جغرافياي��ي)GIS(، فرآين��د تحليل سلس��له 

.) AHP(مراتبي
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 مقدمه 
گس��ترش و پيچيدگي جوامع در دهه هاي اخير مشکالت 
فراوان��ي را در مقاب��ل برنامه ري��زان و تصميم گيران قرار 
داده اس��ت. رش��د روزاف��زون جمعيت ش��هري به همراه 
ايجاد مراكز جمعيتي جديد، فقدان سياس��تگذاري و عدم 
ارزياب��ي عملکرده��ا و فعاليت هاي گوناگون ش��هري و 
تداوم مهاجرت ها به ش��هر و پيرامون آن از جمله عوامل 
بحران زايي اس��ت كه تأثيرات قابل توجه و در عين حال 
اجتناب ناپذيري را بر زندگي ش��هري گذاش��ته است. اين 
تأثيرات طيف وسيعي از معضالت و مشکالت اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و نابس��اماني هاي كالبدي– فيزيکي 
را ش��امل مي شود؛ ضمن اينکه هر يك از ابعاد مذكور در 
ارتباط متقابل، يکديگ��ر را نيز تحت تأثير قرار مي دهند. 
بر همين اساس برنامه ريزي شهري نيازمند سيستم هاي 
مناس��ب تصميم گي��ري و تصميم س��ازي و همچني��ن 
مدلسازي مسائل و واقعيت هاي شهر جهت اتخاذ بهترين 

راه حل مي باشد.
از اواسط دهه 1960 كاربرد مدل هاي كمي سيستم هاي 
ش��هري و منطق��ه اي مورد توجه فزاين��ده اي قرار گرفته 
اس��ت. اس��تفاده از مدل ها ب��ه درك رفتار سيس��تم هاي 
ش��هري و به پيش بيني رفتار اين سيستم هاي شهري به 

برنامه ريز كمك شاياني مي كنند)كويين، 1366، 1(. 
در دهه هاي اخير اس��تفاده از سيس��تم هاي اطالعات 
براي  آن  توانايي هاي  به خاط��ر   )GIS ( جغرافياي��ي 
مرتب��ط كردن داده ه��اي فضاي��ي و يکپارچه كردن 
اليه ه��اي مختل��ف اطالعات��ي، تحلي��ل فضاي��ي و 
مدلس��ازي و پردازش نقش��ه ها عمومي��ت پيدا كرده 

.(Cruz, R.B., 2004, 25)اس��ت
توس��عه تکنولوژي)IT( قابليت ها و ديدگاه هاي جديدي 
را در برابر مس��ئوالن و برنامه ريزان ش��هرهاي مختلف 
ايجاد كرده اس��ت و اساس��ًا پيچيدگي مس��ائل ش��هري 
فراتر از قابليت هاي ش��خصي مديران و ي��ا به كارگيري 
روش هاي س��نتي براي تصميم گيري و يا تصميم سازي 

مي باشد)رضايي، 1383، 2(.
در اين مقاله س��عي داريم تا با يك نگرش سيس��تمي و 

ب��ا كاربرد GIS به دليل جامع نگر بودن آن و اس��تفاده از 
تحليل هاي فضايي- مکاني و با شبيه سازي و آينده نگري  
رشد سکونتگاه هاي غيررسمي، به طراحي مدل سنجش 
آسيب پذيري مناطق جهت رشد سکونت غيررسمي دست 
يابيم. بر همين اساس، در بخش اول با تعاريفي در زمينه 
تصميم گيري و تصميم س��ازي و بررس��ي اهميت مدل ها 
در شهرس��ازي، مدل ه��اي مختلفي را ك��ه در ارتباط با 
رشد و توسعه ش��هري و با كاربرد سيستم هاي اطالعات 
جغرافيايي)GIS(، تهيه شده ارزيابي مي نماييم تا بتوانيم 
از مبان��ي و اصول طراحي در اين مدل ها، به تدوين مدل 

پيشنهادي بپردازيم.

پش�تيباني  سيس�تم  در  مدل ه�ا  کارب�رد   -1
تصميم  سازي)DSS(1  و مدیریت توسعه شهري

برنام��ه ري��زي براي ش��هرها و س��کونتگاه ه��ا نيازمند 
مطالع��ه عل��وم مختل��ف در ارتباط ب��ا ه��م و به عنوان 
اليه هايي تأثيرپذير از يکديگر خواهد بود. تصميم س��ازان 
و دس��ت اندركاران مختلف در هدايت يك ش��هر به طور 
معم��ول نمي توانند تمامي اطالع��ات، نياز ها، امکانات و 
محدوديت ه��اي خود را در ارتباط با يکديگر بس��نجند و 
به سوي هدف مش��خصي از آنها بهره  ببرند و در نهايت 
به تصميم علمي برسند. سيستم پشتيباني تصميم سازي، 
سيس��تمي اس��ت كه اليه هاي مختلف اطالعاتي مرتبط 
با هر مس��أله را با مدل ه��ا و تکنيك هاي مختلف تحليل 
و ارزياب��ي كرده و در واقع اس��تفاده بهينه از فناوري هاي 
مختلف را ميس��ر مي كند. اين سيستم ها در علوم مختلف 
و ب��ه خص��وص علومي كه در ارتباط مس��تقيم با فضاي 
حيات اجتماعي بشر هس��تند كاربرد داشته و موفق بوده 

 .(Stiegeler, S.E & Thomas, G., 1976)است
ش��هر و برنامه ريزي در آن به دليل در برداش��تن مسائل 
متعدد و تعامل پديده ها در اين بستر، نيازمند به كارگيري 
سيس��تم هاي پش��تيباني تصميم گيري)DSS( مي باشد. 
اطالعات��ي كه در ط��ول يك برنامه ريزي اس��تراتژيك 
شهري به طور معمول مورد نياز است اطالعات جمعيتي، 
اقتص��ادي، كاربري زمين، حمل و نقل و داده هاي مبتني  1- Decision Support 

Systems
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بر ساختار اقتصادي مثل اشتغال، جمعيت سني- جنسي، 
تعامالت مردم و كارها و جريانات اطالعاتي اس��ت. داده 
هاي فيزيکي )كالبدي( ش��امل كيفيت منظر، توپوگرافي، 
خاك، زمين و ساختار مسکن نيز بخشي از مجموعه كل 
اطالعات هس��تند. به ندرت مي توان به طور همزمان همه 
انواع اين داده ها را براي مدل ها و اهداف پيش بيني ش��ده 
مورد نياز در برنامه ريزي شهري و منطقه اي مورد توجه 

.(Batty, M & Densham P. J, 1996)قرار داد
يك سيس��تم پشتيباني تصميم سازي، سيستمي است كه 
به تصميم گيران براي تکميل فرآيندهاي تصميم  س��ازي 
كم��ك مي كند ت��ا تکنولوژي ه��اي ارتباط��ات، داده ها، 
مدارك دانش و يا مدل ها را به منظور شناس��ايي و يا حل 
مش��کالت ساختارنايافته يا نيمه ساختاريافته به كار گيرند. 
زير سيستم مدل ها، يکي از مهم ترين بخش هاي سيستم 
پش��تيباني، تصميم سازي است. براي ساختن اين مدل ها 
از روش هاي مختلف مانند برنامه ريزي خطي، سري هاي 
زمان��ي، تحليل رگرس��يون و... ممکن اس��ت اس��تفاده 

شود)عسگري، 1381، 26(.
مدل ها در شرايطي كه امکان تجربه به داليل تکنيکي، 
اقتصادي، سياسي، اخالقي وجود ندارد درك چگونگي 
رفتار سيس��تم را ميسر ساخته و از اين نظر حايز ارزش 
و اهمي��ت هس��تند)كويين، 1366، 8(. به ط��ور كل��ي 
مدلس��ازي و شبيه س��ازي در م��وارد زي��ر به كارگرفته 

مي ش��ود: 
- به عنوان وسيله اي براي تعريف و تشريح سيستم؛ 

- به عنوان وسيله اي براي آناليز سيستم؛
- به عنوان وس��يله اي براي ارزيابي راه حل هاي ارائه شده 

جهت حل مشکلي خاص؛ 
- به عنوان وسيله اي براي تخمين زدن و پيش بيني. 

تا به امروز، طيف وس��يعي از مدل ها در جهت ش��ناخت، 
نماي��ش و تداعي مکان ها، سيس��تم ها و تغيير در ماهيت 
پديده ها به ازاي زمان پيش��نهاد ش��ده اس��ت؛ مدل هاي 
فيزيکي، مدل هاي نموداري، مدل هاي تصويري، مدل هاي 
رياضي و در نهايت مدل هاي شبيه س��ازي)حميدي زاده، 
1372، 67(. در ي��ك تقس��يم بندي ديگر انواع مدل هاي 

زي��ر را مي توان در قالب مدل رياضي، مدل تجربي، مدل 
توصيفي، مدل هاي پيش بيني كننده، مدل هاي اقتصادي، 
مدل ه��اي برنامه ريزي و... ارائ��ه نمود)پرهيزكار، 1375، 

 .)30-27
از انواع ديگر مدل ها، مدلسازي پديده هاي پويا مي باشد. 
در حال��ي ك��ه زمان درگذر اس��ت و پديده ه��ا به صورت 
دائمي در حال تغيير هس��تند. سال هاست تالش مي شود 
پديده ه��اي دني��اي واقعي را در قال��ب مدل هايي بيان و 
تفس��ير كنند كه اساسًا با فرض ايس��تا بودن پديده ها بنا 
شده اند و زماني كه به تغييرات پديده ها توجه مي شود نيز 
تنها به بررس��ي و شناس��ايي تغييرات ايجادشده و اعمال 
مقطعي و ايستاي آنها بسنده مي شود. اين مدلسازي هاي 
ايس��تا تا زماني كه در مورد پديده هايي صحبت مي كنيم 
ك��ه داراي تغيي��رات زماني بلندمدت هس��تند، مي توانند 
براي مدت زمان محدود جوابگو باشند. زمانمندي، يکي از 
ويژگي هاي ذاتي اطالعات مکان مرجع مي باش��د كه در 

دهه اخير مورد توجه محققان قرار گرفته است.
(Egenhofer, 1994 ,Worboys, 1995 ,Wacho-
wicz, 1999 ,Yuan, 2002 ,Langran, 1992) 

مدل در شهرسازي، به معني »مجموعه روش هايي بوده 
كه برنامه ريزان شهري بايد بر اساس آن شهر را طراحي 
و ي��ا برنامه ريزي كنند«. مدل ه��ا كاربردهاي متعددي از 
جمله در برنامه ريزي شهري و در مديريت فضايي، تحرك 
حمل و نقل ها، شبکه هاي شهري و غيره دارند. به عنوان 
مث��ال مدل الري1 در زمينه مدلس��ازي ش��هري از جمله 
مدل هاي��ي بود كه در زمان خود نتايج مهمي را ارائه 
نمود و به پيش بيني نحوه تحوالت ش��هري پرداخت. 
تحت  پوتم��ن1983  مدل   ،2  TOMM مدل ه��اي 
عنوان م��دل تخصيصي مناطق س��کونتي غيرمتراكم 
 FMIIt)3 و همچنين مدل هايDRAM يا ناپيوس��ته
و   (LiItMacketf, 1983) و   (Horowitz, 1993

(PoIis Prastacos, 1986) از جمله مدل هاي منشعب 

از مدل الري هستند)كويين، 1366، 150-117(.
1- Lowry Model
2-Thme Oriented Metro-
politan Model
3- Disaggragate Residen-
tial Allocation Model
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2- مدلس�ازي و نقش GIS در مدل هاي نوین 
شهري

در جغرافي��ا غالبًا براي آسان س��ازي فهم روابط محيطي، 
نماي��ش فضايي و آسان س��ازي درك محيط پيراموني از 
مدل ها اس��تفاده مي ش��ود. يك مدل، ابزار سودمندي را 
جهت دستيابي به دانستن و درك بهتر پيچيدگي سيستم 
ارائ��ه مي كن��د. امروزه الگوه��ا و مدل ها در بس��ياري از 
زمينه هاي فراگيري دانش مانند جغرافيا، جامعه شناس��ي، 
اقتصاد و زمين شناس��ي كاربرد داش��ته و در علوم شهري 
نيز مدل ه��ا در مطالعاتي چون مهاجرت، پيش بيني بازار، 
تراب��ري، كارب��ري زمين و دگرگوني ش��هري اس��تفاده 

 .(Couclelis, H., 2002)مي شوند
سيس��تم هاي اطالعات جغرافيايي)GIS( پش��تيبان هاي 
رايانه مح��وري )ه��م نرم اف��زاري و هم س��خت افزاري( 
هس��تند كه با به كارگي��ري نرم اف��زار، اطالعات فضايي 
رقوم��ي را گردآوري، همپوش��اني و تحليل مي كند و در 
 ،GIS نهاي��ت نماي��ش مي دهند. از زمان مطرح ش��دن
جامعه دانش پژوهي و متخصصان علوم جغرافيا، فناوري 
GIS را براي گردآوري، س��امان دهي و نمايش داده هاي 
فضايي ب��ه كار برده ان��د. توانايي پ��ردازش GIS براي 
پيش��برد مدل هاي كاربردي شهري بسيار ارزشمند است. 
مدلس��ازي ب��ا GIS بر كاربرد ه��اي پايه مانن��د تحليل 
فاصل��ه از نقطه اي ويژه )buffer(، همپوش��اني اليه ها، 
الگوي ترازبندي رقومي و شبکه سه گوش سازي بي رويه 
)TIN( و... اش��اره دارد(Zeiler, 1999). از كاربردهاي 
ديگر، اين اس��ت كه فناوري GIS مي تواند به تحليل و 
پيوند عوامل فضايي رشد سکونتگاه هاي غيررسمي ياري 

.(Sietchiping, R., 2004, 59)رساند
پژوهش��گران ش��هري براي بررس��ي پارامترهايي مانند 
-White & Engelen, 1993; Ce )  كارب��ري زمي��ن
chini, 1996; White & Engelen, 1997; Web-

ster & Wu, 1999;)، توس��عه منطقه اي بزرگ مقياس 

(Semboloni, 1997)، جدانش��يني اجتماعي در فضاي  

ش��هري (Portugali, 2000) و پخش و گسترش شهر 
(Clarke et al.1996,1997)، از GIS جه��ت تجزيه 

و تحليل ه��ا اس��تفاده كرده و برنامه ري��زي و فرآيندهاي 
پش��تيباني تصميم گيري )DSS( را بهبود بخش��يده اند. 
طراح��ي مدل هاي آينده نگ��ر و پيش بيني كننده در رابطه 
با مس��ائل مختلف شهر، بس��تگي به عواملي چون هدف 
پژوهش، دامنه پرسِش پژوهش، دانش فني، در دسترس 
ب��ودن مناب��ع و داده دارد. مدل ه��اي آينده نگر ش��هري 
همچنين بايد در نظر داش��ته باشند كه چگونه با گزيدن 
متغيرهايي كه سيس��تم ش��هري را كنترل مي نمايند و با 
استوار كردن تعامالت ميان اين متغيرها، جهان واقعي را 
به تصوير بکشند. البته در برخي از روش هاي مدلسازي، با 
گزينش و دادن وزن براي كنترل متغيرها، توانسته اند آينده 
ش��هري را كنکاش و پديده هايي مانند گس��ترش اسکان 
 Sietchiping,)غيررس��مي را آزمايش كنند و بس��نجند

.(R., 2004, 80

مدل هاي ش��هري گوناگوني با سطوح متفاوت پيچيدگي 
چه از نظر س��اختار و چه از نظر هدف ايجاد ش��ده اند. در 
اين بخش به بررس��ي بخش��ي از مدل هاي كاربردي كه 
به تازگي در زمينه رشد شهري با كاربرد نرم افزارها توسعه 
يافته اند خواهيم پرداخت. اين مدل ها اكثراً نرم افزار محور 

بوده و ارتباط تنگاتنگي با كامپيوتر دارند. 
 SIMLAND(19)، در اي��ن مي��ان مي توان ب��ه م��دل
رش��د  م��دل   ،(Smart places(20)، What if?(21

شهري و سياست فضايي كاربري زمين1، سيستم تحليل 
 Berry, M. W. and other,) 2تغيي��رات كاربري زمين
30 ,1996)، مدل رشد شهري UPLAN )برنامه ريزي 

 (Shabazian, D., & Johnson, R., 2000))3شهري
و مدل شبيه ساز ش��هري4)22( اشاره نمود كه در جدول 
)شماره1( برخي از كاربردهاي مدل هاي نوين شهري به 

اختصار ارائه شده است. 

)ISGM 5(3- مدل رشد سکونتگاه هاي غيررسمي
در چند دهه گذشته رشد جمعيت و گسترش كالبدي نقاط 
ش��هري كوچك و بزرگ متناس��ب با روند تأمين مسکن 
و خدمات پاي��ه به ويژه براي گروه ه��اي كم درآمد نبوده 
اس��ت و نظام برنامه ريزي نيز نتوانسته است به تقاضاي 

1-urban growth models 
and Spatial land use 
policy
2- Land Use Change 
Analysis Systems
3 -Urban Planning
4 -Urban Simulation 
5- Informal settlement 
growth model 
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اين گروه ها متناس��ب با توان مالي آنها پاس��خ گويد. لذا 
گروه هاي بيش��تري از شمول نظام رس��مي برنامه ريزي 
خارج مي شوند و اين شکاف موجب شکل گيري پديده اي 
به نام اس��کان هاي غيررس��مي و يا حاشيه نش��يني شده 

است)رفيعيان، 1385(.
مدلسازي رشد آتي سکونتگاه هاي غيررسمي و شناسايي 
مناط��ق آس��يب پذير جهت رش��د اي��ن س��کونتگاه ها از 
موضوعات مهم تصميم گيري در مديريت شهري مي باشد. 
برنامه ريزان شهري در زمينه سمت وسوي احتمالي آينده 
سکونتگاه هاي غيررسمي اطالعات و برنامه هاي خاصي 
نداش��ته و از همي��ن روس��ت كه ش��يوه مديريت كنوني 
س��کونتگاه هاي غيررس��مي بي اثر تعبير مي شود. رانش 
كم درآمده��ا به نواحي اطراف ش��هر و رش��د آبادي هاي 
پيرامون شهرها بر اثر مهاجرت مازاد نيروي كار، همزمان 
با تفکيك ه��اي غيررس��مي، زمين و ساخت و س��ازهاي 
غيرمجاز را شدت مي بخشد و به تدريج زمينه شکل گيري 
پديده اي موس��وم به »اس��کان غيررسمي« را فراهم مي 
آورد ك��ه بازتاب كالبدي آن در قطعه بندي هاي كوچك 
زمين و مس��کن، ش��بکه معابر نابس��امان، كمبود يا نبود 
خدمات پايه )دفع آب هاي سطحي و پسماندهاي خانگي 
در اطراف اين سکونتگاه ها و در برخي موارد شکل گيري 
انش��عاب هاي خدماتي غيرمجاز( در اسکان غيررسمي يا 

نابسامان جلوه گر مي شود.
غيررس��مي  س��کونتگاه هاي  رش��د  مدلس��ازي  ب��راي 
پرس��ش هايي وجود دارند كه مهم تري��ن آنها عبارتند از 

:(Sietchiping, R., 2004,146)اينکه
- از چ��ه ابزاري مي توان ب��راي طراحي چنين فرآيندي 
بهره برد و چگونه مدل مي تواند از نيروهاي تصميم سازي 

پشتيباني كنند؟ 
- چگون��ه مي توان براي كنترل رش��د س��کونتگاه هاي 
غيررسمي برنامه ريزي كرد به طوري كه به جاي پيشنهاد 
دادن راه ح��ل هاي از پيش آم��اده و مقطعي براي وضع 

موجود، فعاليت هاي پيشگيرانه براي آينده انجام داد؟ 
مدل رشد س��کونتگاه هاي غيررسمي )ISGM( مدلي 
اس��ت كه بر پاي��ه چارچوب مفهومي سيس��تم اطالعات 

جغرافيايي)GIS( ايجاد ش��ده و اهدف آن عبارت اس��ت 
از:

- آينده نگري گسترش سکونتگاه هاي غيررسمي؛
- همراهي و پشتيباني كردن فرآيند تصميم سازي برنامه 

ريزي شهري؛
- فراه��م كردن چارچوب��ي براي ش��يوه تصميم گيري 
مديري��ت ش��هري در جلوگي��ري از گس��ترش بي برنامه 

سکونتگاه هاي غيررسمي؛
- شبيه سازي رفتار سيس��تم زماني- فضايي سکونتگاه 

غيررسمي تحت شرايط و برنامه هاي گوناگون؛
- دس��ت يابي به يافته هاي جديد در زمينه س��کونتگاه 

هاي غيررسمي به وسيله تجربه هاي رايانه- محور.
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در س��ال 2004ميالدي در دانشگاه ملبورن، پژوهشي در 
رابطه با مدلسازي رشد سکونتگاه هاي غيررسمي صورت 
پذيرفت كه مدل ISGM را به صورت آزمايشي در شهر 
يااوندي )پايتخت كامرون( اجرا كردند. در اين مدل، ابتدا 
معيارها و محرك هاي رشد اسکان غيررسمي با توجه به 
ش��رايط كامرون تهيه و سپس با تشکيل بانك اطالعاتي 

در GIS در رابطه با عوامل تش��ديدكننده و محرك هاي 
رشد اسکان غيررسمي، با استفاده از همپوشاني اليه هاي 
اطالعات��ي، مناط��ق مختلف بر اس��اس مي��زان احتمال 
رش��د شناس��ايي گرديدن��د. معياره��ا و محرك هايي كه 
جه��ت تدوي��ن مدل ISGM ب��ه كار رفتن��د عبارتند از                        

:(Sietchiping, R., 2004, 100-154)

جدول )شماره1(: مدل هاي نوین رشد شهري و کاربردهاي آنها
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1- فضاهاي خالي و بدون اس��تفاده در پيرامون شهر كه 
در شيب تند قرار گرفته  باشد؛

 2- در فضاه��اي خالي و بدون اس��تفاده در نزديکي راه، 
رودخانه، بازار، پرستش��گاه و يا شيب كم واقع شده باشد، 
احتمال تبديل شدن به سکونتگاه غيررسمي افزايش مي 

يابد)عامل فزاينده(؛

 3- فضاه��اي خالي و بدون اس��تفاده كه ه��م به رودخانه 
نزديك باشد و هم به راه، احتمال تبديل شدنش به سکونتگاه 

غيررسمي بسيار بيشتر خواهد شد؛ )شکل شماره1(
 4- احتمال ايجاد س��کونتگاه غيررس��مي در زمين هاي 
خالي به وس��يله گروه هاي قومي و نژادي در نزديکي آنجا 

افزايش مي يابد.)شکل شماره2( 

شکل )شماره1(: پهنه بندي بر اساس مجاورت با رودخانه، راه و موارد مشابه

شکل )شماره2(: پهنه بندي مناطق بر اساس گروه هاي قومي
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4- محرك ها و عوامل رشد سکونت غيررسمي
در تدوين مدل هاي پوياي ش��هري، تدوين ش��اخص ها 
و فاكتوره��اي مربوط به طراح��ي مدل از اهميت خاصي 
برخوردار اس��ت. پژوهش ها نش��ان مي دهد كه امروزه 
س��کونتگاه هاي غيررسمي بسيار گس��ترده بوده )به طور 
ميانگين 60 درصد سکونتگاه هاي شهري در كشورهاي 
كمتر توسعه يافته( و يکي از وجوه مسلط شهري را در اين 

 .(UN-Habitat., 2003)كشورها تشکيل داده اند
اسکان هاي غيررسمي  معمواًل در مکان هايي پديد مي  آيند 
كه به هيچ عنوان براي سکونت انسان مناسب نيستند. همان 
طور كه از شکل هاي )شماره 3 و 4( مشهود است اغلب اين 
سکونتگاه ها بر روي اراضي حاشيه اي شهر كه ارزش بسيار 
كم دارند واقع ش��ده اند؛ مناطقي مانند دامنه تپه هاي اطراف 
شهر، زمين هاي مرطوب و مردابي، زمين هاي اطراف محل 
انباش��ت زباله هاي ش��هري، زير كابل هاي فشارقوي برق، 
حاشيه رودخانه ها و نيز مکان هايي كه در معرض خطر سيل 

مي  باشند)رباني، 1385، 283(.
شکل )شماره3(: نمونه سکونت غيررسمي در بندرعباس

عموم��ًا مناطق حاشيه نش��ين داراي وضعي��ت نامطلوب 
و كيفي��ت پايي��ن محيط زندگ��ي از لحاظ تأسيس��ات و 
تجهيزات ش��هري هستند. اين س��کونتگاه ها معمواًل در 
محدوده هايي بدون سند مالکيت رسمي، در قالب قولنامه 
و توافق ثبت ش��ده و خارج از ضوابط رسمي برنامه ريزي 
ش��هري )پروانه س��اخت( در بافت هاي غيرقانوني شکل 
مي گيرند)امکچ��ي، 1382، 83( و به همين دليل معمواًل 
فاق��د تأسيس��ات زيربناي��ي و خدم��ات عموم��ي بوده و 
شهرداري ها و مسئوالن شهر نيز خود را مؤظف به تأمين 
امکانات نمي دانند. نسبت پوشش محدوده ها از شبکه آب 
آش��اميدني، ش��بکه فاضالب در حد پاييني است و اغلب 
فاقد شبکه هاي زيرس��اختي )به ويژه آب و برق( هستند 
و در صورت دارا بودن دچار نارس��ايي و آسيب پذيري و يا 

غيرمجاز مي باشند)اعتماد، 1382(.

شکل )شماره3(: نمونه سکونت غیررسمي در بندرعباس

شکل )شماره4(: نمونه سکونت غیررسمي در نواحي پرشیب تبریز
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با توجه به ادبيات گس��ترده اي كه در رابطه با سکونتگاه 
هاي غيررس��مي وج��ود دارد با بررس��ي و كنکاش علل 
ش��کل گيري و ش��ناخت ويژگي هاي اسکان غيررسمي 
ب��ه جمع بندي دقيق��ي جهت تعري��ف فاكتورهايي براي 
ساخت مدل نمي رس��يم. عدم احراز مهارت و تخصص، 
نداشتن تحصيالت و س��واد، بيکاري و عدم درآمد ثابت، 
از نکات مش��ترك اكثر تعاريف هستند؛ در حالي كه منشأ 
ش��هري يا روس��تايي داش��تن اين مهاجران در تعاريف 
مختلف از وج��وه تمايز و نظريات مختلف ارائه ش��ده در 
خصوص س��اكنان س��کونتگاه هاي غيررس��مي اس��ت. 
از طرف��ي عده اي به س��کونت نظر داش��ته و س��کونت 
غيرمتعارف را عامل حاشيه نش��يني مي دانند)منصوريان، 
آيت الله��ي، زاهد زاهداني، نيرومند و احس��ن(. برخي نيز 
ب��ه عدم جذب اقتصادي ش��هر به داليل مختلف از جمله 
درآم��د پايي��ن، مهارت ك��م، تحصيالت پايي��ن )پيران، 
داودپور، اعتماد، منصوريان، آيت اللهي، زاهد زاهداني و...( 

توجه كرده اند. عده اي در بي��ان جنبه اقتصادي به عامل 
مهاجرت و عوامل منفي روستا يا شهرهاي مهاجرفرست 
و عامل مثبت ش��هرهاي مهاجرپذير توجه داشته و آن را 
علل حاشيه نش��يني مي دانند)ترنر، پارك، زاهد زاهداني، 

نيرومند و...(.
برخي از ويژگي هاي س��کونتگاه هاي غيررس��مي را مي 

توان بدين صورت برشمرد:
- حاشيه نشيني كه تا حدود زيادي ريشه در »مهاجرت« 
دارد تح��ت تأثير پارامترهايي چون فقر اقتصادي، عدم 
تخص��ص، نوع ش��غل، تعارض فرهنگي، بي س��وادي، 
هوي��ت قومي و فرهنگي  ق��رار دارد)داودپور، 1384(. 
تغيي��رات در الگ��وي مهاجرت به عن��وان عاملي جهت 
رشد س��کونت غيررس��مي در شکل )ش��ماره5( نشان 

داده ش��ده اس��ت. 
- حاشيه نشين ها اكثراً مهاجر هستند و در سکونتگاه هاي 

غيرمتعارف زيست مي كنند)زاهدزاهداني، 1369(؛ 

 

شکل )شماره5(: تغییرات در الگوي مهاجرت
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- حاش��يه نش��ين ها از نظر سواد در س��طح پاييني قرار 
دارند)رباني، 1385، 95(؛

- درآمد آنها كم و به مشاغل سطح پايين اشتغال دارند؛ 
- بيکاري و مش��اغل كاذب در بين آنها زياد است و اكثر 

آنها فاقد مهارت هستند؛
- مناطق حاشيه نشين داراي نرخ رشد جمعيت زياد است؛ 

- انحرافات و بزهکاري در مناطق حاشيه نشين فراوان مي باشد 
و بعضاً با امور ناهنجاري از جمله قاچاق و مواد مخدر، خشونت و 

مواردمشابه سروكار دارند)رباني، 1385، 81(؛
- از نظر اجتماعي– فرهنگي، بافتي جدا از بافت جامعه دارند؛ 

- معمواًل داراي پايين ترين گروه درآمدي هستند)پيران، 
1367(؛ 

- فق��ر، عدم بهداش��ت و ق��رار گرفتن در طبق��ه پايين 
اجتماعي از ويژگي هاي كلي اين سکونتگاه ها مي باشد.

هم��ان ط��ور كه مش��هود اس��ت، ب��ا كن��کاش الگوي 
س��کونتگاه هاي غيررس��مي در مي يابيم كه هيچ كدام از 
تعاريف و معيارها به تمامي نمي تواند پاسخگوي كاوش 
و تطبيق درباره رشد سکونتگاه غيررسمي باشد. بنابراين 
الگويي منعطف الزم است تا بتواند براي مدلسازي اسکان 
غيررسمي مناسب باشد و تمامي معيارهاي مؤثر در ايجاد 
س��کونت غيررس��مي را در قالب معياره��اي اقتصادي، 

اجتماعي، كالبدي و غيره در برگيرد.

 5- مدل پيشنهادي رشد سکونتگاه هاي غيررسمي
بررس��ي هاي انجام شده، ما را به سوي مدل هاي شهري 
پيش مي  برد كه بالقوه مي توانند براي شبيه سازي رشد 
و پيدايش پهنه هاي ش��هري و اسکان غيررسمي به كار 
برده ش��وند. در همين رابطه پيوندهاي اينترنتي و نوشته 
هاي منتشرش��ده متعددي به دست آمد كه همگي داراي 
مدل هايي به تناسب توانايي هايشان و زمينه كاركردشان 
بودن��د كه البته در اين ميان مدل هايي كه از GIS، بهره 
برده بودند بيش��تر مدنظر قرار گرفت. ب��ا محدود كردن 
موضوع، متدهاي مختلفي كه براي مدلس��ازي شهري و 
اس��کان غيررسمي، مي توانس��ت مفيد باشد به دست آمد. 
در نهايت بر اس��اس تجربيات مختلف، مدل پيش��نهادي 

كه در نظر گرفته ش��د، تنها از يك عنصر سيستم شهري 
مانند كاربري زمين، اقتصاد ش��هري، ترابري و محيطي 
بهره نجس��ته؛ زيرا آنها به تنهايي توانايي پاسخگويي به 
پيچيدگي هاي سيستم شهري و پديده اسکان غيررسمي 
را نداش��تند. از طرف ديگر چند مقوله مهم در نظر گرفته 

شد كه عبارتند از: 
الف- توانايي مدل از نظر ابعاد فضايي و زماني؛

ب- انعطاف پذيري م��دل به طوري كه يك كاربر بتواند 
بسته به نياز خود از آن مدل اقتباس كند؛

ج- درس��تي و اعتبار  داده ها و طراحي مدل بر اس��اس 
معيارهاي در دسترس؛

د- مقوله مهم ديگر مقدار هزينه با توجه به محدود بودن 
.(Sietchiping, R., 2004)شرايط تحقيق مي باشد

با توجه به مطالعات صورت گرفته، مراحل مختلف مدل رش��د 
سکونتگاه هاي غيررسمي را مي توان به شرح زير مطرح نمود:
1- تعريف معيارها و محرك هاي رشد اسکان غيررسمي

اين معيارها ش��امل محرك هايي است كه به عنوان عامل 
ايجادكننده مطرح شده و انگيزه ايجاد سکونت غيررسمي 
را در گروه هاي ه��دف ايجاد مي كند؛ محرك هايي مانند 
فاصل��ه تا ش��هر و نواحي صنعت��ي، نزديکي ت��ا مناطق 
پرش��يب، رودخانه، راه آهن، قيم��ت پايين زمين، تصرف 
زمين بدون س��ند و... از اين جمله هس��تند. برخي ديگر 
از محرك هاي رش��د سکونت غيررسمي، آثار ايجاد شدن 
سکونت غيررسمي را در حال حاضر و يا براي آينده براي 
برنامه ري��ز جهت تدقيق در م��دل و تدوين برنامه نمايان 
مي سازد؛ آثاري چون افزايش نرخ رشد جمعيت، افزايش 

بيکاري در محدوده، نبود خدمات عمومي مناسب . 
2- ش��ناخت محدوده مطالعاتي بر اس��اس محرك هاي 

رشد
3- جمع آوري و آماده س��ازي داده ها در GIS بر اساس 

محرك هاي رشد
 در اين بخش اطالعات مربوط به محرك ها و معيارها در 
بانك اطالعاتي GIS به ص��ورت مکاني رقومي خواهند 
شد تا در مراحل بعد بتوان با تحليل هاي فضايي- مکاني 

مدلسازي را انجام داد.)شکل شماره6(
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 4- ارزش��گذاري س��کونتگاه ها نس��بت ب��ه معيارها و 
محرك ها 

در اين مرحله با اس��تفاده از منطق ارزشگذاري در محيط 
GIS، مناط��ق پيرامون ش��هر بر اس��اس هر ش��اخص 
به طور جداگانه وزندهي مي ش��وند. در مدل وزندهي، به 
هر س��کونتگاه با توجه ويژگي ه��اي جمعيتي، اقتصادي، 
كالبدي و...، وزن هاي مختلف داده مي ش��ود و تركيبات 

انعطاف پذيري از نقش��ه ها به دس��ت مي آيد كه دامنه اي 
از اع��داد را در بر مي گيرد. به عن��وان مثال در وزندهي 
عامل فاصله از جاده)ش��کل ش��ماره7(، سکونتگاه هايي 
ك��ه كمتري��ن فاصله از جاده را داش��ته به عن��وان عامل 
تش��ديدكننده رش��د اسکان غيررس��مي، وزن 9 گرفته و 
برعکس س��کونتگاه هايي كه بيشترين فاصله از جاده را 

داشته، وزن 1 خواهند گرفت. 

GIS شکل )شماره6(: تشکیل بانک اطالعاتي از معیارها در

شکل )شماره7(: نمونه ارزشگذاري مناطق نسبت به محرک ها
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5- وزندهي ميزان اهميت محرك ها توسط فرآيند تحليل 
 AHPسلسه مراتبي

رويک��رد م��ورد نظ��ر اين مدل، اس��تفاده از ف��رم تلفيق 
 GIS در AHP اطالع��ات و تحليل سلس��له مراتب��ي
خواهد بود. فرآيند تحليل سلس��له مراتبي روش��ي است 
منعط��ف، قوي و س��اده ب��راي تصميم گي��ري و يکي از 
كارآمدتري��ن تکنيك هاي تصميم گيري اس��ت كه اولين  
بار توس��ط توماس س��اعتي در س��ال 1980 مطرح شد. 
اين تکنيك بر اس��اس مقايسه هاي زوجي بنا نهاده شده 
و امکان بررس��ي س��ناريوهاي مختلف را به مديران مي 

دهد)زبردست، 1380، 14(.
از آنجا كه محرك هاي رش��د س��کونت غيررس��مي هر 
ك��دام داراي اهمي��ت و تأثيرگذاري مختلفي هس��تند بر 
همين اس��اس بهتر اس��ت در مدل پيشنهادي )با تکميل 
و توس��عه تجربه كامرون(، از روش تحليل سلسه مراتبي 
AHP جهت وزندهي معيارها نيز اس��تفاده ش��ود و تنها 
به همپوش��اني فضاه��ا و مناطق محتم��ل اكتفا نگردد. 
بدي��ن طريق هر محرك با توجه به ميزان اهميت خود با 
اليه هاي ديگر همپوشاني خواهد شد. در شکل )شماره8( 
نمونه اي از تشکيل ماتريس دوبه دويي وزندهي ارائه شده 

است:
 

پ��س از تش��کيل ماتري��س ف��وق توس��ط تکنيك هاي 
رياضي ضري��ب اهميت»CW«1هرك��دام از معيارها و 
  2)CR(و ضريب س��ازگاري A, B, C, D زيرمعيارهاي

محاسبه خواهد شد.
6-  اعمال ضريب اهميت در اليه هاي اطالعاتي و ايجاد 

نقشه هاي وكتور

شکل )شماره8(: ماتریس وزندهي مقایسه
 دوبه دو یي معیارها

 پ��س از به دس��ت آوردن ضريب اهمي��ت»CW«، اين 
ضريب در اليه هاي ارزشگذاري ش��ده ضرب مي ش��ود تا 

ميزان اهميت هر اليه به تفکيك به دست آيد.
 )Index Overlay( 7- همپوشاني اليه هاي اطالعاتي

بر اساس معيارها و وزن هاي تعيين شده
توس��ط برنامه ه��اي جانبي در GIS مي ت��وان اليه هاي 
اطالعاتي ارزشگذاري شده را با اعمال ضريب اهميت شان 
با اليه هاي اطالعاتي ديگر روي هم گذاري و همپوشاني 

نمود.)شکل شماره9(
8- تهيه و نمايش خروجي هاي الزم در رابطه با مناطق 

انتخابي و مستعد حاشيه نشيني 
9- انتخاب و اولويت بندي پهنه هاي مستعد رشد سکونت 

غيررسمي

1- Criteria Weights(CW)
2- Consistency Ratio(CR)
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EXT-GIS شکل )شماره9(: همپوشاني الیه هاي اطالعاتي در

شکل )شماره10(: فرآیند مدلسازي رشد سکونتگاه هاي غیررسمي
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نتيجه گيري
برنامه ريزان و دس��ت اندركاران، به منظور درك بهتر مفاهيم 
كالبدي، اجتماعي و اكولوژيکي رشد شهري نياز به ابزار هايي 
براي ارزيابي س��مت، حدود و تأثيرات رش��د شهري دارند. 
اطالعات مرتبط به روندهاي رش��د و مفاهيم س��ناريوهاي 
مختلف برنامه ري��زي به برنامه ريزان كم��ك مي كند تا به 
تقاضاهاي فزاينده مديريت رشد شهري پاسخ گويند. در اين 
ميان گرايش هاي سنتي تر براي حل مسأله سکونتگاه هاي 
غيررس��مي، بيش��تر معطوف به رفع موضعي آن و توجه به 
هدايت مجدد اس��کان هاي غيررس��مي از طريق ابزارهاي 
كنترل��ي و نظارت��ي ب��وده  و ارتقاي خدمات��ي كالبدي اين 
محدوده ها را مدنظر قرار مي داده اند. از آنجايي كه روش هاي 
موج��ود غيرسيس��تماتيك ب��وده و جامع نگر نمي باش��ند، 
برنامه ريزي ه��اي صورت گرفته تاكنون نتوانس��ته اس��ت 
شکل گيري سکونتگاه هاي غيررس��مي را تعديل و كنترل 
نمايد. در يك ديدگاه سيستمي، وجود يك سيستم اطالعات 
ش��هري مانند GIS اب��زاري را فراهم ك��رده كه مي تواند 
پش��تيباني تصميم و همين طور پيش بيني و آينده نگري را 
تس��هيل نمايد و اين ديدگاه كم��ك مي نمايد تا مدل هاي 
رشد سکونتگاه هاي غيررسمي را درك كنيم، طراحي كنيم 
و به اجرا درآوريم. اين در حالي اس��ت كه توجه همزمان بر 
پيش��گيري فعال، در كنار توسعه شهري يکپارچه به الزامي 

اساسي، براي سياستگذاري و برنامه ريزي اين نواحي تبديل 
گشته است.

همان طور كه در ش��کل )ش��ماره12( ارائه ش��ده، برای 
شناس��ايي و تدوين مدل رش��د اس��کان هاي غيررسمي 

مراحل زير ضروري مي باشد:
1- تعريف محرك هاي رشد اسکان غيررسمي و استفاده 

از منطق همپوشاني اليه ها )IO( و ارزشگذاري آنها؛
2- ارزياب��ي و تحليل سلس��ه مراتبي AHPدر GIS و 

مقايسه زوجي معيارها و زيرمعيارها نسبت به هم؛
و  تصميم گي��ري  آس��يب پذير،  مناط��ق  شناس��ايي   -3

تصميم سازي )DSS(؛
در پايان الزم به ذكر اس��ت كه حداقل س��ه انگيزه، براي 
 )ISGM(پيشبرد مدل رشد س��کونتگاه هاي غيررسمي

مي توان برشمرد:
 نخست اينکه مدل )ISGM( به فهم رفتار دروني نيروهاي 
سکونتگاه غيررسمي كمك مي كند. دوم اينکه با اين مدل 
و به عالوه پارامترها و محرك هاي رش��د و پايه گذار اسکان 
غيررسمي، مناطق محتمل ايجاد اسکان غيررسمي در آينده 
را مي توان فهميد. سوم اينکه قابليت هاي )ISGM( به ويژه 
توانايي اش در توليد برنامه ها و ارزش گذاري پارامتر ها، ابزاري 
س��ودمند براي هدايت مديريت و دست اندركاران شهري در 

فرآيند تصميم سازي فراهم مي نمايد. 

شکل )شماره12(: مراحل مختلف مدلسازي رشد سکونتگاه هاي غیررسمي
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