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چکیده
سکونتگاههای غیررسمی الگوی سکونتی ویژهای میباشد که بخـش قابـلتوجهی از مـردم و عمـدتاً کمدرآمـد را در خـود
جایداده است .ازآنجاییکه اساس توزیع عادالنه خدمات شهری قابلیت دستیابی همه اقشار به این خدمات میباشـد ارائـه
خدمات شهری مناسب جهت ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و برخورداری مناسب ساکنان شـهرها از ایـن خـدمات از
موضوعات مهم در برنامهریزی شهرها محسوب میشود .به دلیل اینکه کالنشهر تبریز بهصورت سیستم و مناطق و نواحی
یکپارچه است عدم توجه به بعضی نواحی میتواند مشکالتی برای کل شهر ایجاد کنـد .شـناخت محـالت سـکونتگاههای
غیررسمی در نواحی کالنشهر تبریز ازنظر میزان برخورداری از کاربریهای خدمات شهری و رتبهبندی آنها در ارتباط بـا
شاخصهای مختلف موجود در پژوهش زیر و ارائه برنامهای جهـت سـاماندهی و خدماترسـانی مطلـوب ایـن محـالت از
اهداف پژوهش بوده است .روش تحقیق پژوهش حاضر ،توصیفی -تحلیلی است و ابزار گردآوری اطالعـات بـا اسـتفاده از
منابع موجود و دادههای طرح تفصیلی و ارزیابی توزیع خدمات با استفاده از مدل  VIKORبوده است .نتایم تحقیق حـاکی
از این است که سکونتگاههای غیررسمی نزدیک به مناطق مرفـه و برخـوردار از وضـعیت اقتصـادی و اجتمـاعی بهتـر ،از
خدمات و کاربریهای مطلوبتری برخوردار است.
واژگان کلیدی :خدمات شهری ،سکونتگاههای غیررسمی ،کالنشهر تبریز ،مدل .VIKOR
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مقدمه
امروزه از پدیدههای عمده ناپایدار کننده شهری-به ویژه در کشورهای درحالتوسعه -گونـهای شهرنشـینی بـا مشـکالت
حاد ،موسوم به اسکان غیررسمی است که بنا بر مشاهدات جهـانی در حـال گسـترش فزاینـده اسـت .ازآنجاکـه اسـکان
غیررسمی از زمینهای فراتر از مکان آن نشأت میگیرد و بر محیطی فراتر از آن نیز تأثیر میگذارد ،چارهجویی این مسـئله
به سیاستگذاری و اقداماتی نهفق در سطح محلی آن ،بلکه در سطح ملی نیـاز دارد و بـه نظـر میرسـد کـه راهحـل در
نگاهی نو به برنامهریزی شهری و سیاستهای اسکان شهری است (مهندسین مشاور زیستا .)3:1383،در ایران نیز میزان
شهرنشینی از حدود  1/5میلیون نفر در  80سال پیش اکنون به بیش از  60درصد و به بـیش از  36میلیـون نفـر رسـیده
است ،این افزایش روزافزون جمعیت و در کنار آن رشد یکباره و قارچ گونه شـهرها و درمجمـوع سـکونتگاههای جوامـع
مختلف در پی گسـترش مناسـبات سـرمایه داری موجـب مهـاجرت گسـترده از پیرامـون عمـدتاً از روسـتا بـه شـهرها و
محدودیتهای اجتماعی و سیاسی مهاجران و در کنار آن عدم تناسب زیرساختها و تجهیزات شـهری و رشـد نامتناسـب
آن با این رشد جمعیت و گسترش شهرها و یا بهعبارتدیگر این توسعه فیزیکـی شـتابان و نامتعـادل شـهرها پیامـدهای
نامطلوب اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی را به همراه داشته که یکی از آثار و پیامدهای آن نوعی از سکونت غیررسـمی بـه
نام اسکان غیررسمی است (صرافی .)230:1381،اسکان غیررسمی ،پدیده نـابرابری و فقـر اقتصـادی و از سـویی نادیـده
انگاری اقشار کمدرآمد در برنامهریزی ،بهویژه برنامهریزیهای کالبدی و مسکن شـهری اسـت کـه اغلـب در حوزههـای
تمرکز ثروت نمودار میگردد .فقر اقتصادی و توزیع و تمرکز جغرافیایی نابرابر ثروت در کشـورهای درحالتوسـعه موجـب
مهاجرت گسترده جمعیت از حواشی فقر بهسوی مراکز ثروت بهمنظور برخورداری از فرصتهای اشتغال ،درآمـد ،خـدمات
بیشتر و امید به آینده بهتر گردیده است .در این فرایند ،مهاجران به شهرها به خاطر عدم توان جـذب اقتصـادی در مـتن
زندگی در فضای داخلی شهرها ،در حواشی و پیرامون آنهـا بهصـورت غیررسـمی اسـکان مییابنـد (شـیخی.)29:1385،
اسکان غیررسمی یا خودجوش شکل رایم رشد شهری در اکثر کشورهای درحالتوسعه است ،کـه غالبـاً بیشتـر منـاطق
بهصورت غیررسمی نه برنامهریزیشده اشغال میشود ،که این امر ناشی از نیاز شدید به مسکن ،علیالخصـوص از سـوی
گروههای کمدرآمد میباشد ( .)Zeilhofer & Topanotti,2008:14محرومیت و عـدم برخـورداری سـکونتگاههای
غیررسمی از تسهیالت زندگی شهری در قیاس با دیگر نواحی شهری ،آنها را به کانون بغرنم شهری و مانع توسعه پایدار
انسانی تبدیل نموده است .جای تردید نیست که در فرایند جهانیسازی ،تعداد زیادی از شهروندان به حاشـیههای شـهرها
رانده خواهند شد و به طبع آن از بسیاری حمایتهای اجتماعی نیز محروم خواهند شد (صرافی .)6:1381،در این خصوص
کاربری ها و خدمات شهری ،عوامل مؤثری هستند که با ارضای نیازهای جمعیتـی ،افـزایش منـافع عمـومی و توجـه بـه
استحقاق و لیاقت افراد میتوانند با برقراری عادالنهتر ،عدالت اجتماعی و اقتصادی و فضـایی را در منـاطق برقـرار کننـد.
بنابراین توزیع نامناسب خدمات شهری نهتنها می تواند به برهم زدن جمعیت و عـدم تـوازن آن در شـهر بیانجامـد ،بلکـه
فضاهای شهری را متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعی و اقتصادی شکل دهد (وارثـی و همکـاران .)1387:144،در همـین
راستا افزایش سکونتگاههای غیررسمی در مناطق شهری تبریز موضوع ارائه خدمات عمومی را در مناطق کالنشهر تبریز
با مشکل روبرو ساخته است .بنابراین شناخت و ارزیابی توزیع خـدمات در ایـن منـاطق پیشزمینـه برنامـهریزی و توزیـع
عادالنه خدمات را فراهم میکند .با توجه به تحقیقات انجامشده قبلی در این زمینه باید گفت تحقیق حاضر کـل محـالت
سکونتگاه های غیررسمی شهر تبریز را در مناطق مختلف بر اساس شاخص خدمات شهری موردبررسی قرار میدهـد کـه
نوآوری تحقیق به شمار میرود .ازاینرو هدف تحقیق حاضر شناسایی مناطق اسکان غیررسمی و رتبهبندی آنهـا ازنظـر
توزیع خدمات است و به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر است:
آیا توزیع کاربریهای خدمات شهری در سکونتگاههای غیررسمی مناطق مختلف کالنشهر تبریز عادالنه صورت گرفتـه

59

ارزیابی و رتبهبندی توزیع خدمات شهری در سکونتگاههای غیررسمی....

است؟
در مورد پیشینه تحقیق میتوان گفت که مطالعات خوبی در زمینه سکونتگاههای غیررسمی و بررسی ویژگیهای آنها در
حوزههای شهری صورت گرفته است .بااینحال در پژوهش حاضر ،بررسی توزیع خدمات شهری در نواحی سـکونتگاههای
غیررسمی صورت گرفته است .در ادامه تحقیقات صورت گرفته در این حوزه بهطورکلی موردبررسی قرار میگیرد .با توجه
به بررسی تحقیقات صورت گرفته میتوان بیان داشت که پـژوهش حاضـر بـا توجـه بـه اسـتفاده از تکنیکهـای جدیـد
برنامهریزی و همچنین بررسی توزیع خدمات در نواحی شهری بهصورت کلی در مناطق سـکونتگاههای غیررسـمی شـهر
تبریز ،بر تحقیقات پیشین صورت گرفته تفاوت داشته و میتواند نتایم مناسبی را در این حوزه ارائه نماید.
جدول شماره  :1پیشینه پژوهش در حوزه سکونتگاههای غیررسمی و ارزیابی خدمات در حوزههای شهری
سال

موضوع

پژوهشگر

2011

تعریف مجدد
غیررسمی در مصر

از

2012

بهعنوان
فقیرنشین
محلههای
محرومیت اجتماعی :محلههای
فقیرنشین در کشورهای آفریقایی

اکوروت3و
همکاران

2014

ارزیابی برای بهبود بهداشت پایدار
سکونتگاههای غیررسمی کمدرآمد
مناطق شهری

آلمی4و
همکاران

2015

روششناسی اجتماعی-فضایی برای
ارزیابی مدیریت شهری :سکونتگاههای
غیررسمی

خلیفه1

آرمییه2

سکونتگاههای

هگازی5

2015
سیاستهای ارتقایی در سکونتگاههای
غیررسمی در مصر :در جهت بهبود
درروند ارتقاء

حکیمی و
همکاران

حیدری

1390

ارزیابی شاخصهای کمی و کیفی
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موردی جمشیدآباد خوی)

یافتهها
بهمنظور برنامهریزی در خصوص محالت حاشیهنشین ،آنها را به دو دسته محالت
برنامهریزی نشده و محالت ناامن طبقهبندی کرده است .این رویکرد زمینه را برای
تدوین استراتژی های مناسب برای هر یک از محالت یادشده و بهبود شرای آنها
فراهم میکند.
با بررسی سکونتگاههای غیررسمی نتایم نشان میدهد که سطوح باالیی از نابرابری،
رشد بیبرنامه و کنترل نشده شهری ،و ماهیت انحصاری چارچوب نظارتی حاکم بر
ارائه زمین مسکونی ،سبب رشد زندگی به شیوع سکونتگاههای غیررسمی و
شهرکهای غیرقانونی میشود.
پیشرفت در جهت پوشش کامل بهداشت در سکونتگاههای غیررسمی بیشتر
کشورهای درحالتوسعه کم است .منابع موجود امکاناتی هستند که بعداً مورد
سوءاستفاده قرار میگیرند یا نیازهای محلی را برآورده نمیکنند .این تحقیق شامل
تیم پژوهشی چند رشتهای و استفاده از روشهای ترکیبی برای ارزیابی بهداشت و
نیازهای درمانی سکونتگاههای غیررسمی است.
ابعاد اجتماعی و فضایی زمین شهری را در مدیریت شهری بررسی میکند .این ابعاد
در سکونتگاههای غیررسمی توسعه دادهشده و مورد آزمایش قرارگرفته است .نتایم
نشان داده روششناسی اجتماعی و فضایی عدالت را بهبود بخشیده و در مقایسه با
رویکردهای دیگر بر اساس اطالعات شفافی چون کیفیت زیربنایی نقشهبرداری
مناطق بالقوه و زمینهای شهری صورت میگیرد .بهطورکلی ،روش اجتماعی-
فضایی ارزیابی همهجانبه از مدیریت شهری را امکانپذیر میسازد.
مشکل اسکان غیررسمی در مصر یکی از جدیترین مشکالتی است که تأثیرات
اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی بر جامعه مصر برجای میگذارد .حداقل  ٪40جمعیت
شهری در مناطق غیررسمی زندگی میکنند .این مقاله به دنبال آن است ارزیابی
روند ارتقاء شهری در مصر را با در نظر گرفتن مسئله سیاست ارتقاء شهروندان
سکونتگاههای غیررسمی برای ارائه برخی اقدامات عملی و استراتژیهایی که
میتوانند بهطور مؤثر روند ارتقاء شهر را به سمت پیشرفت هدایت کند بررسی کند.
هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخصهای کمی و کیفی مسکن در یکی از
سکونتگاه های غیررسمی کشور با استفاده از روش مقایسه با شهر خوی و کشورهای
درحالتوسعه است .یافتهها حاکی از آن است که شاخصهای مسکن در محله
جمشیدآباد نسبت به شهر خوی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد ولی در مقایسه با
کشورهای درحالتوسعه دارای وضعیت مطلوبتری است.
این تحقیق به بررسی علل شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی در رابطه با شاخص
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رویکردهای توانمندسازی مناطق
حاشیهای شهری مورد شناسی:
سکونتگاههای غیررسمی حسنآباد یزد

خدمات شهری پرداخته ا ست .روش تحقیق ،ترکیبی از روشهای اسنادی ،تحلیلی و
پیمایشی است .نتایم تحقیق نشان میدهد بر اساس مدلهای رتبهبندی
سکونتگاهها ،درجه توسعهیافتگی در  41محله شهر تفاوت چشمگیری دارد و
همچنین ارتباط معناداری بین حاشیهنشینی و توزیع ناعادالنه خدمات و عدم
توسعهیافتگی وجود دارد.
هدف این تحقیق تبیین عوامل مؤثر بر شکلگیری حاشیهنشینی شهر تبریز و
روش تحقیق پیمایشی و کتابخانهای بوده و دادهها با استفاده از روشهای آماری و
ضرایب همبستگی در نرمافزار  Spssتحلیلشدهاند .نتایم این پژوهش حاکی از آن
است؛ از دالیل بسیار مهم حاشیهنشینی در شهر تبریز میتوان به بیکاری ،درآمد
کم ،پایین بودن اجارهبهای مسکن و مهاجرت گسترده از محی های شهری
کوچک و روستاهای استان اشاره کرد ،که ناشی از عوامل اقتصادی و دافعههای
اجتماعی فرهنگی در محل سکونت قبلی بوده و این امر موجب بروز انواع
ناهنجاریهای شهری شده است.
هدف این تحقیق برسی شاخصهای کالبدی و اقتصادی فقر شهری و سطحبندی
فقر در محالت حاشیهنشین شمال شهر تبریز میباشد .در این تحقیق بر اساس مدل
 VIKOR ،AHPو  TOPSISبوده است .نتایم تحقیق نشان میدهد کوی
بهشتی دارای وضعیت مطلوبتری ازنظر فقر میباشد و همچنین اکثر بلوکهای
محالت موردمطالعه در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.
این تحقیق رویکرد توانمندسازی را با تأکید بر ماهیت درونزای حل مشکل راهکاری
برای کاهش آثار منفی سکونتگاههای غیررسمی بیان میکند و با بهرهگیری از روش
تحلیل عاملی نیازهای محله را اولویتبندی کرده است .نتایم تحقیق حاکی از آن
است با توجه به درصد واریانس عوامل اثرگذار در توانمندسازی محله بهصورت
زیستمحیطی ،اجتماعی ،آموزشی ،درمانی-ورزشی ،مشارکتی ،کالبدی ،اقتصادی،
زیرساختی و مهارتآموزی اولویتبندی شدند.

مبانی نظری
سکونتگاههای غیررسمی مکانی است که در آن گروههایی از جمعیت شهری که به طور عموم مهاجران روستایی هسـتند
با وضعیتی متفاوت از استانداردهای معمول جامعه سکونت دارند و از ابعاد مختلف بهویژه از دید مدیریت شـهری حاشـیه-
نشین محسوب میشود .هنگامی که جمعیت به طور متناسـب و هماهنـگ بـا تـوانهـای جغرافیـایی و زیرسـاختهـای
اقتصادی و اجتماعی توزیع نشده باشد ،دو پدیده اتفاق میافتد:
در برخی نقاط شهری و نواحی پیرامونی کمتحرکی پدید میآید؛
در برخی نقاط دیگر تحرک شدید و فعالیت بیش از حد و تمرکز و تراکم شدید جمعیت اتفاق میافتد(امیریان.)7:1385،
هرچند شاید نتوان به یک تعریف جامع و فراگیر در توصیف ویژگیهای این نواحی رسید که تمامی وجوه حـاکم بـر ایـن
مناطق را بازگو نماید ،لیکن در یک برداشت کلی میتوان ایجاد این نـواحی را در شـهرها جزئـی از فرآینـد عـدم تعـادل
شهری-منطقهای و سازگاری دوگانه اقتصادی در جامعه تلقی کرد که منجر به تغییـر مکـانی جمعیـت از نـواحی فقیـر و
توسعهنیافته روستایی به سمتوسوی نواحی برتر شهری میگردد .در این جریان انتقال جمعیتی ،به دلیل عدم پاسخگویی
بازار رسمی ،نواحی بیدفاع و فاقد نظارت شهری ،عرصه اسکان این گروههای تازهوارد که تـوان رقابـت در بـازار رسـمی
زمین و مسکن را ندارند ،شده و با سرعت مهارنشدنی اشغال میگردنـد .هماهنـگ بـا ایـن نیـاز اجتمـاعی ،فرصـتطلبی
گروههای سودجو و رانتخواری زمین ،بهعنوان یک فعالیت اقتصادی ،عامل تشدیدکننده محسوب شـده و زمینـه الزم در
گسترش آن پدید میآورد .شاخصههای چنین مناطقی معموالً با عواملی نظیر فقدان خدمات پایه و اساسی ،فقدان امنیـت
مالکیت زمین ،سکونت خانوارهای کمدرآمد و فقیر و وابستگی به فرصتهای شغلی غیررسـمی بیـان میشـود (رفیعیـان،
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 .)86 :1383چنین سکونتگاههای غیررسمی اغلب بدون سند شکل میگیرد .این شکل تصرف غیرقانونی زمین آنها را از
حقوق شهروندی و دسترسی بـه سـازمانها و خـدمات اولیـه محـروم میسـازد (.)Winayanti & Lang,2004:41

مساکن نامعلوم ،خیابانها و کوچههای تنگ و تاریک ،مشکالت محیطی و بهداشتی ،فزونی و تراکم باالی جمعیـت ،فقـر
فرهنگی و آسیبپذیری باال در برابر حوادث طبیعی ،سطح پـایین برخـورداری از امکانـات و تسـهیالت زنـدگی ،نداشـتن
امکانات الزم ،تأسیسات و خدمات شهری ،اشتغال غالب در مشاغل غیررسمی ،تصرف غیرقانونی زمین و ...از ویژگیهـای
اسکان غیررسمی است (کمانرودی .)18:1376،حل مشـکل سـکونتگاههای غیررسـمی نیازمنـد راهکـاری میانمـدت تـا
بلندمدت است که خود به اصالحاتی ساختاری در زمینههای برنامهریزی منطقهای ،باال بردن درجه اسـتقالل مـدیریتی و
تأمین منابع مالی محلی احتیاج دارد .در کوتاهمدت نیز باید اقدامات ارتقاء بخشی شـهری بهصـورت چرخـهای و بـر پایـه
فرهنگ و خصوصاً مشارکت ساکنان و دستاندرکاران انجام شود (ایراندوست.)157 :1394،
توزیع مناسب و بهینه امکانات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق و نواحی ،یکی از مهمترین عوامل
جلوگیری از نابرابری ها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین است .مسـئله مهـم در برقـراری
توسعه پایدار شهری توجه به شاخصهای اقتصادی ،محیطـی و سـالمت اجتمـاعی شـهرها در بسـتر برنامـهریزی اسـت
( .)Marcotullio,2001:57در عصر حاضر خدمات و امکانات شهری جزء الینفک محی زیست شهرها بوده و هویت
یک شهر را به نمایش میگذارند که بدون وجود آنها شهرها به محیطی غیرقابل زندگی تبدیل خواهنـد شـد .خـدمات و
امکانات شهری به کلیه عناصر وجودی شهری که زندگی شهروندان را تسهیل مینمایـد گفتـه میشـود .ایـن تعریـف از
امکانات و خدمات شهری بسیار گسترده بوده و شامل تجهیزات و تأسیسات شهری نیز میگردد .خدمات شهری در معنای
عام خود میتواند بسیاری از فعالیتهای خدماتی موردنیاز برای اداره امور شهری را در برگیرد اما باید این نکته را در نظـر
داشت که شناخت و طبقهبندی فعالیتها در مورد خدمات شهری ،وابستگی شدیدی به مدیریت شهری دارد ،چراکه تعیین
حوزه علمی فعالیتهایی در زمینه خدمات شهری نیازمند تعیین نحوه مدیریت شهری و تعیـین روابـ بخشـی منطقـهای
است .بر این اساس میتوان خدمات شهری در ایران را به  4گروه عمده به این شرح تقسیمبندی کرد:
الف :خدمات بهداشتی محی ب :خدمات رفاهی و تفریحی ج :خدمات حفاظتی و ایمنی د :خدمات حمـلونقـل عمـومی
(سلیمانی.)75 :1388،
روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق که شامل ارزیابی و رتبهبندی توزیع خدمات شهری در نـواحی سـکونتگاههای
غیررسمی کالنشهر تبریز است ،رویکرد حاکم بر فضای تحقیق توصیفی -تحلیلی است .جامعـه آمـاری انتخابشـده 11
ناحیه شهری تبریز که محالت حاشیهنشین در این نواحی وجود دارند بر اساس تقسیمات کالبدی طرح جـامع میباشـد و
شاخصهای مورداستفاده نحوه توزیع  10خدمات شهری (آموزشـی ،بهداشـتی -درمـانی ،تجـاری -خـدماتی ،فرهنگـی-
مذهبی ،فضای سبز ،ورزشی ،اداری ،نظامی ،دسترسـی و جهـانگردی) میباشـد کـه در سـطح نـواحی کالنشـهر تبریـز
پراکندهشدهاند .قابلذکر است که تعداد و مساحت خدمات شهری موردبررسی از نقشـههای طـرح تفصـیلی و بلوکهـای
آماری شهر تبریز استخراجشده است .در این مقاله با استفاده از تکنیک  VIKORچگـونگی توزیـع خـدمات شـهری در
سطح نواحی اسکان غیررسمی کالنشهر تبریز محاسبهشده است .شاخصهای پژوهش شامل موارد زیر است:
-1خدمات آموزشی؛ -2اداری -انتظامی؛ -3خدمات بهداشـتی-درمـانی؛-4تجـاری-خـدماتی؛-5خـدمات جهـانگردی؛-6
دسترسی به شبکههای ارتباطی؛-7فرهنگی-مذهبی؛-8فضای سبز؛-9نظامی؛ و -10ورزشی (پوراحمـد و خلیجـی-1393،
حیدری نوشهر و نظریان -1390 ،قنبری و همکاران.)1392 ،
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ویکور یک روش MCDM1توافقی است که توس آپریکوویچ2و زنـگ3توسـعه یافـت ( .)Wei & Lin,2008:3کـه
بر مبنای روش ال پی متریک4توسعهیافته است.
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این روش می تواند یک مقدار بیشینه مطلوبیت گروهی برای اکثریت و یک کمینه تأثر انفرادی بـرای مخالفـت را فـراهم
نماید .ویکور یک روش تصمیمگیری چندمعیاره برای حل یـک مسـئله تصـمیمگیری گسسـته بـا معیارهـای نامتناسـب
واحدهای اندازهگیری مختلف و متعارض توس اپروکویک و تزنگ ایجادشده است (امیری .)171 :1386،تکنیـک ویکـور
روی دستهبندی و انتخاب از یک مجموعه گزینهها تمرکز داشته و جوابهای سازشی را برای یک مسـئله بـا معیارهـای
متضاد تعیین میکند ،بهطوریکه قادر است تصمیمگیرندگان را برای دستیابی به یک تصمیم نهایی یاری دهـد .در اینجـا
جواب سازشی نزدیکترین جواب موجه به جواب ایدهآل است که کلمه سازش به یـک توافـق متقابـل اطـالق میگـردد
(اپروکویک و تزنگ.)449 :2004 ،
محدوده موردمطالعه
شهر تبریز یکی از هفت کالنشهر ایران و بزرگترین شهر شمال غرب میباشد .این شهر با وسعتی حدود  1400هکتـار
(تیموری و همکاران )144 :1389،و جمعیتی برابر با  1494998نفر میباشد (سایت مرکز آمار ایران.)1390 ،

شکل شماره  .1محدوده موردمطالعه ،شهر تبریز

با توجه به اطالعات بهدستآمده از نواحی شهر تبریز ،مشخص میشـود کـه شـهر تبریـز دارای  10منطقـه و  38ناحیـه
. Multiple Criteria Decision Making
. Approkovich
. Zeng
. LP-metric

1
2
3
4
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شهری است که ازاینبین  5منطقه و  11ناحیه دارای جمعیت ساکن سکونتگاه غیررسمی میباشد.
منطقه  7 ،5 ،3 ،1و  10و همچنین این مناطق محالتی را شامل میشود که این محالت عبارتاند از :احمدآباد ،ایـدهلو،
سیالب ،سیالب قوشخانه ،اسماعیل بقال ،لوتی ابراهیم ،قربانی ،منبعبزرگ ،یوسفآباد واقع در منطقه  1ناحیههای  1و ،2
محالت آخر طالقانی و آخر ماراالن در منطقه  3ناحیه  ،11محله بهشتی در منطقه  5ناحیه  ،17محله اللـه و آخماقیـه در
منطقه  7قسمتهایی از نواحی  32 ،30 ،29 ،28و همچنین محالت خلیلآباد ،چهل متری و منبع کوچک در منطقه  10و
نواحی  37و  38واقعشدهاند .عمده محالت سکونتگاههای غیررسمی در شمال تبریز و جوار اتوبان پاسداران و دامنـه کـوه
عونبن علی قرارگرفته و بیش از  73درصد از ساکنین این محالت را مهاجرین روستایی شهرستان اهر و ورزقان تشـکیل
میدهد .عمده شکلگیری محالت فوق از سال  1340به بعد بوده و در شکلگیری آنهـا مهـاجرین روسـتایی بیشـترین
تأثیر را داشته است.
جدول شماره  .2مشخصات پهنههای اسکان غیررسمی

پهنـــههای
اســـــکان
غیررسمی
کل شهر تبریز

شمال تبریز
جنوب غرب تبریز
شمال غرب
جنوب تبریز

جمعیت (نفر)
173/21
23/22
7/63
39/87
1910434

نسبت جنسی (درصد)
102/67
104/9
102/48
102/47
102/47

نرخ بیسوادی (درصد)
26/55
24/54
22/44
22/13
18/22

بعد خانوار (نفر)
4/86
4/73
4/72
4/69
4/43

منبع( :مهندسین مشاور زیستا)1383،

شکل شماره  .2مناطق اسکان غیررسمی کالنشهر تبریز ،منبع( :شهرداری تبریز)
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شکل شماره  .4مناطق دهگانه شهر تبریز
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شکل شماره . 5موقعیت نواحی و محالت اسکان غیررسمی شهر تبریز

بحث و یافتهها
مراحل انجام روش  VIKORشامل گامهای ذیل است ):(Wei & Lin:2008

اولین مرحله در این مدل ارائه شاخصهای بکار رفته در تحقیق موردنظر میباشد .دادههای خام در طرح تفصیلی و سرانه
کاربریها استخراج گردید و در جدول شماره  2درج گردید .جدول شماره  4نشانگر نحوه قرارگیری شاخصهای بکار رفته
در محدوده نواحی حاشیهنشین شهر تبریز میباشد.
جدول شماره  .3شاخصهای بکار رفته در ارزیابی توزیع خدمات شهری در نواحی اسکان غیررسمی تبریز (تعداد و هکتار).
نظامی

دسترسی

اداری-

ورزشی

انتظامی

تجـــاری-

جهانگردی

خدماتی

فرهنگــی-

آموزشی

مذهبی

بهداشـــتی-

فضـــای

درمانی

سبز

ناحیه

منطقه

0

52

2

3289

1

46

14

39

12

13/2

1

0

66

6

1753

5

36

36

43

21

36/9

2

4

3

5

4

1

1

6

2

1

47/3

11

3

0

58

5

1089

3

9

7

22

7

44/2

17

5

1

44

3

1751

1

13

6

26

5

4/4

28

0

50

5

1405

2

5

8

13

2

10/7

29

3

19

5

1790

2

16

5

18

8

5/4

30

3

20

1

256

1

2

2

12

2

2/2

32

0

38

3

3018

3

31

6

8

6

1/7

37

0

39

4

2759

2

61

20

59

15

6/5

38

منبع( :طرح تفصیلی شهر تبریز)

1

7

10
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محاسبه مقادیر نرمال شده

xi

فرض میکنیم  mگزینه و  nمعیار داریم .گزینههای مختلف  iبهعنوان
جنبه  jام بهعنوان

xij

مشخصشـدهاند .بـرای گزینـه

مشخصشده است و برای سایر گزینهها نیز همینطور.

برای فرایند نرمالسازی مقادیر ،جایی که

xij

xij

xj

رتبـه

ارزش و مقدار معیـار  jآم اسـت.

ارزش اصلی گزینه  iآم و بعد  jام است:
xij
;, i  1,2,..., m

j  1,2,..., n

n

x

2
ij

f ij 

j 1

تعیین بهترین و بدترین مقدار

بهترین و بدترین هریک از مقادیر در هر معیار را شناسایی میکنیم و به ترتیب
, i  1,2,..., m

f j

و

f j

f j 

Max f ij



Min f ij , j  1,2,..., n

جایی که
اگر تمامی

f j

f j
f j

بهترین راهحل ایده آل مثبت برای معیار  jام و

f j

مینامیم.

j

f

بدترین راهحل ایده آل منفی برای معیار  jام.

را به هم پیوند بزنیم یک ترکیب به ینه خواهیم داشت کـه بیشـترین امتیـاز را خواهـد داد کـه در مـورد

نیز همینطور است.

تعیین وزن معیارها

اوزان معیارها ،برای بیان اهمیت رواب آنها محاسبه میشود .که در این مقاله از روش  AHPبرای وزن دهی به معیارها
استفادهشده است .قابلذکر است که ضریب سازگاری یا نسبت توافق ماتریس مقایسـه دوتـایی ) (CR1= 0.07محاسـبه
شد.
جدول شماره  .4وزن دهی معیارهای بهکاررفته در مدل  VIKORبا استفاده از مدل .AHP
شاخص
وزن

بهداشــتی

آموزشی

دسترسی

اداری

فضـــای
سبز

درمانی

0/2824

0/2219

0/1633

0/1163

0/0763

فرهنگـــی

گردشگری

تجاری

ورزشی

نظامی

0/0515

0/0333

0/0246

0/0165

0/0138

مذهبی

محاسبه فاصله گزینهها از راهحل ایده آل

این مرحله محاسبه فاصله هر گزینه از راهحل ایده آل و سپس حاصل جمع آنها برای ارزش نهایی بر اساس رواب ذیـل
است:
n

) Si   wi ( f j  f ij ) /( f   f j
j 1

])  f j



Ri  Max[ wi ( f j  f ij ) /( f
j

1 . consistency ratio
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بیانگر نسبت فاصله گزینه  iام از راهحل ایده آل مثبت (بهترین ترکیب) و

ام از راهحل ایده آل منفی (بدترین ترکیب) میباشد .برترین رتبه بر اسـاس ارزش

Ri

به دست میآید .بهعبارتدیگر

محاسبه مقدار ویکور

Si

و

Ri

به ترتیب همان  L1iو

Li

Si

Ri

بیانگر نسبت فاصله گزینه i

و بـدترین رتبـه بـر اسـاس ارزش

در روش الپی متریک هستند.

Qi

این مقدار برای هریک از  iها بهصورت زیر تعریف میشود:
 S  S 
 Ri  R  
Qi  v  i

(
1

v
)
 
 
 
S  S 
R  R 

درجایی که:

S   Max Si
i

،


R   Max Ri S  Min Si

،

i

i

R  Min Ri

و

i

و  vوزن اســتراتژی اکثریــت موافــق معیــار یــا

حداکثر مطلوبیت گروهی است.
 Si  S  
 

  S  S بیانگر نسبت فاصله از راهحل ایده آل منفی گزینه  iام و بهعبارتدیگر موافقت اکثریت برای نسبت  iام است.
 Ri  R  
 

  R  R بیانگر

نسبت فاصله از راهحل ایده آل گزینه  iام و به معنی مخالفـت بـا نسـبت گزینـه  iام اسـت .بنـابراین

هنگامیکه مقدار  vبزرگتر از  0/5باشد شاخص

Qi

منجر به اکثریت موافق میشود .و هنگامیکه مقدار آن کمتـر از

Q
 0/5میشود شاخص  iبیانگر نگرش منفی اکثریت است .بهطورکلی وقتی مقـدار  vبرابـر  0/5اسـت بیـانگر نگـرش
توافقی متخصصان ارزیابی است.
رتبهبندی گزینهها بر اساس مقادیر

در این مرحله بر اساس مقادیر

Qi

Qi

محاسبهشده در گام قبـل ،گزینـهها را رتبهبنـدی کـرده و تصـمیمگیری مینمـاییم.

قابلذکر است که در مدل ویکور هرچقدر مقدار

Qi

کمتر باشد رتبه آن مؤلفه بیشتر میباشد که ایـن موضـوع یکـی از

تفاوتهای اساسی این مدل با سایر مدلهای رتبهبنـدی میباشـد .در جـدول شـماره ( )4ارزشهـای  7 ،5 ،3 ،1و  9بـه
ترتیب نشانگر وضعیت کامالً نامناسب ،نسبتاً نامناسب ،بیتفاوت ،نسبتاً مناسب و کامالً مناسب میباشد.
جدول شماره .5رتبهبندی نواحی اسکان غیررسمی شهر تبریز در راستای دسترسی به خدمات شهری با مدل VIKOR
پهنهها (ناحیه)
1
2
11
17
28
29
30

Qi

مقادیر
0/244
0
0/379
0/288
0/398
0/411
15/280

رتبه ویکور
3
1
6
4
7
8
10
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32
37
38

0/5
0/362
0/155

9
5
2

رتبهبندی بر اساس ارزش  Qصورت گرفته بهگونهای که کمترین ارزش باالترین اولویت را به خود اختصاص داده اسـت.
با توجه به یافتههای تحقیق که در جدول شماره  3ارائهشده است میتوان بیان داشت ناحیه  2و  38با رتبه  1و  2بهترین
وضعیت و ناحیه  30و  32با قرارگیری در رتبه  10و  9بدترین وضعیت ازنظر دسترسی به خـدمات را بـه خـود اختصـاص
دادهاند .همانطور که در جدول شماره  2و  3مشاهده میشود شاخصهای ارزیابیشده در این نواحی فقـ در ناحیـه  2و
 38نسبتاً مطلوب توزیعشده است ولی در دیگر نواحی توزیع مناسبی مشاهده نمیشود و شـاخصهای ارزیابیشـده دارای
کمبودهایی بوده در ناحیه  2و  38فضای سبز و بهداشتی و درمانی این نواحی در وضعیت مطلوبی قـرار دارنـد و در دیگـر
شاخصها از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردارند ولی در ناحیه  37 ،32 ،30و  28با کمبود فضای سبز مواجهاند ،ناحیه  11و
 29و  30با کمبود فضای بهداشتی و درمانی مواجهاند و همچنین ناحیه  32با کمبود فضای آموزشی هم مواجه اسـت .بـا
توجه به آنچه گفته شد و با توجه به سؤال تحقیق باید گفت توزیع خدمات در مناطق محالت سـکونتگاههای غیررسـمی
بهصورت عادالنه توزیع نشده است و بایستی در راستای بهبود شرای نـواحی اسـکان غیررسـمی کالنشـهر تبریـز ،بـه
افزایش خدمات شهری نظیر خدمات بهداشتی -درمانی ،تجاری -خدماتی ،خدمات فرهنگی -مذهبی و توزیع بهینه آنها
در محدوده نواحی حاشیهنشین اقدام گردد تا توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی در کلیـه نـواحی شـهری کالنشـهر
تبریز نمود پیدا نماید.

شکل شماره  .6رتبهبندی نواحی اسکان غیررسمی شهر تبریز از منظر دسترسی به خدمات شهری

نتیجهگیری
در فرایند برنامه ریزی ،وجود تعادل بین نواحی مختلف شهر در برخورداری از مواهب توسـعه امـر ضـروری اسـت کـه در
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صورت عدم رعایت آن نابرابریهای موجود عمیقتر شـده و باعـ رشـد ناهماهنـگ بـا توانهـا و ظرفیتهـای موجـود
می گردد .برای برخورد با پدیده اسکان غیررسمی باید با طرح و برنامـهای مناسـب وارد عمـل شـد .بنـابراین شناسـایی و
شناخت مناطق و نواحی اسکان غیررسمی و بررسی برخورداری این نواحی از امکانات شهری میتوانـد تـأثیرات عمیـق و
مثبتی در برنامهریزی این نواحی بر جای بگذارد .بهطور مشخص ازایندست مناطق در پهنه شمالی حاشیهنشینی تبریز به
عللی همچون دسترسی حداقلی به خدمات و زیرساختهای شهری ،بهوفور یافت میشود که به دلیل اسـتقرار و سـکونت
در مناطق پرخطر دامنه کوه «عون ابن علی» و در پهنه لرزهخیز همواره در معرض خطر هستند .نتایم پژوهش حاضر بـر
اساس میزان برخورداری از امکانات و خدمات شهری نشاندهنده تفاوت و عدم تعـادل در میـزان برخـورداری از خـدمات
شهری بین برخوردارترین ناحیه تا محرومترین آن است .از محاسبه  10شاخص کاربری خدمات مشاهده گردیده که ایـن
شاخص در مناطق مختلف روند یکسانی نداشته است .نواحی  2و  38واقـع در منـاطق  1و  10بـا رتبـه  1و  2بـا مقـادیر
عددی ( )0و ( ) 0/155از امکانات و خدمات بهتر و بیشتری نسبت به سایر نواحی برخوردارنـد و نـواحی  32و  30واقـع در
منطقه  7با رتبه  9و  10و با مقادیر عددی ( )0/5و ( )15/280محرومترین نواحی ازنظر توزیع خدمات شـهری بـه شـمار
میآیند .همچنین ناحیه  30در منطقه ( 7محله آخماقیه) دارای کمترین برخورداری از خدمات شهری و ناحیه  2در منطقه
( 1محله یوسفآباد) بر اساس مقدار  Qبا رتبه  1باالترین برخورداری از خدمات شهری را دارا میباشـد .نتـایم حاصـل از
کاربرد تکنیک ویکور در سنجش میزان برخورداری نواحی و محالت از خدمات شهری حاکی از قابلیت باالی این تکنیک
در خصوص دستیابی به امکانات و خدمات موردنیاز جمعیت ساکن در نواحی سکونتگاههای غیررسمی است ..نتایم نشـان
میدهد نواحی کالن شهر تبریز ازنظر عدالت اجتماعی ،که ناشی از توزیع متناسب خـدمات و امکانـات شـهری در تمـامی
نواحی شهر میباشد ،در وضعیت مناسبی قرار ندارد .بنابراین توجه به توزیع عادالنه خدمات نهتنها عدالت فضایی در شـهر
را تحقق میبخشد ،بلکه میتواند از بروز نابرابری در بین مناطق جلوگیری نماید.
با توجه به یافتههای پژوهش بایستی نواحی سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر تبریز با توجه به اولویت مشخصشده در
مدل ویکور ،به ایجاد خدمات جدید موردنیاز و توزیع مناسب آنهـا در نـواحی شـهری حاشـیه شـهر تبریـز اقـدام گـردد.
دراینارتباط و جهت حل مشکل ،اصول زیر بهعنوان اصول هادی در سکونتگاههای غیررسمی پیشنهاد میگردد:
انجام مطالعات کارشناسانه در جهت برنامهریزی منـاطق و نـواحی سـکونتگاههای غیررسـمی کالنشـهر تبریـز و ایجـاد
همگنی در ارائه خدمات و سرانههای کاربریهای شهری در سطح مناطق دارای سکونتگاههای غیررسمی.
تهیه و اجرای برنامههایی از سوی مدیریت شهری بهمنظور بهبود وضعیت خدمات سکونتگاههای غیررسمی در منطقـه 7
که بیشترین نواحی و محالت سکونتگاههای غیررسمی در این منطقه قرار دارند.
تشکیل نهاد توانمندسازی و ساماندهی اسـکان غیررسـمی از طریـق سـازمانهای مـرتب بـا مسـائل شـهری بـهمنظور
برنامهریزی صحیح برای توزیع خدمات مطلوب در این سکونتگاهها.
ایجاد امکان تعامل دوسویه شهروندان سـاکن ایـن سـکونتگاهها و شـهرداریهای منـاطق بـهمنظور شناسـایی نیازهـا و
خواستههای مردم ساکن در این سکونتگاهها و دخالت دادن مردم در تصمیمگیریها و ...
محله آخماقیه ازلحاظ شاخصهایی نظیر :فضای سبز و خدمات ورزشی دارای کمبود است ،درنتیجـه ارگانهـای مسـئول
مانند شهرداری باید در جهت رفع این کمبودها تالش کند.
منابع
 )1امیری ،مقصود )1389( ،تصمیمگیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکور فازی ،مطالعات مدیریت
صنعتی ،بهار  ،1389دوره ،6شماره  ،16صص.167-189 .
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ایراندوست ،کیومرث و پاکزاد ،عرفان ( ،)1394ارزیابی دگرگونی کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیررسمی در دهه گذشته
(مطالعه موردی :دولتآباد کرمانشاه) ،فصلنامه رفاه اجتماعی ،تابستان  ،1394سال  ،15شماره  ،57صص.151-177.
پوراحمد ،احمد و خلیجی ،محمدعلی ( )1393قابلیت سنجی تحلیل خدمات شهری با استفاده از تکنیک ( VIKORمطالعه
موردی شهر بناب) ،مجله برنامهریزی فضائی ،تابستان  ،1393سال  ،4شماره  ،2صص.1-16 .
تیموری ،راضیه؛ روستایی ،شهریور؛ اصغر زمانی ،اکبر؛ احدنژاد ،محسن ( )1389ارزیابی تناسب فضایی-مکانی پارکهای
شهری با استفاده از (GISمطالعه موردی :پارکهای محلهای منطقه  2شهرداری تبریز) ،مجله فضایی جغرافیایی ،تابستان
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حکیمی ،هادی؛ پورمحمدی ،محمدرضا؛ پرهیزکار ،اکبر؛ مشکینی ،ابوالفضل؛ پور طاهری ،مهدی ( )1390ارزیابی شاخصهای
کمی و کیفی مسکن در سکونتگاههای غیررسمی ایران (مطالعه موردی :جمشیدآباد خوی) ،مجله جغرافیا و برنامهریزی
محیطی ،زمستان  ،1390سال  ،22شماره  ،4صص.197-210 .
حیدری نوشهر ،مهری و نظریان ،اصغر ( )1390بررسی عوامل مؤثر بر حاشیهنشینی و بازتابهای آن با تأکید بر کاربری
خدمات شهری (مورد :شهر یزد) ،فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،پاییز  ،1390سال  ،8شماره  ،31صص.31-50.
دویران ،اسماعیل و براتچی ،ندا ( )1388آسیبشناسی سیاستهای دولت در ساماندهی اسکان غیررسمی ایران ،مجله علوم
جغرافیایی ،پاییز و زمستان  ،1388سال  ،4شماره  15و  ،16صص.79-94.
زادولی ،شاهرخ؛ اصغریزمانی ،اکبر؛ زادولی ،فاطمه ( )1393سطحبندی محالت حاشیهنشین بر اساس شاخصهای کالبدی-
اقتصادی فقر شهری (نمونه موردی :حاشیهنشینان شمال شهر تبریز) ،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ،پاییز  ،1393سال
 ،3شماره  ،11صص.63-78 .
زنگیآبادی ،علی و مبارکی ،امید ( ،)1391بررسی عوامل مؤثر بر شکلگیری حاشیهنشینی شهر تبریز و پیامدهای آن مطالعه
موردی (محالت احمدآباد ،کوی بهشتی ،خلیلآباد) ،مجله جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،بهار  ،1391سال  ،23شماره ،1
صص.67-80.
سایت رسمی مرکز آمار ایران ( )1390نتایم سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهر تبریز.
سلیمانی فارسانی ،زهرا ( )1388تحلیلی بر توضیح فضایی خدمات شهری شهرکرد ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،به راهنمایی
جمال محمدی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه اصفهان.
شیخی ،محمد ( )1385مدیریت شهری و سکونتگاههای خودرو در منطقه کالنشهری تهران ،فصلنامه مدیریت شهری ،پاییز
 ،1385سال  ،5شماره  ،18صص.74-87 .
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