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چکیده
پیچیدگی مســائل مرتبط با شهر ،برنامه ریزان و مدیران شــهری را ناگزیر به تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت می نماید.
سیســتم های پشتیبان تصمیم گیری 1از جمله ابزارها و فنون پیشرفته ای هســتند که به عنوان ابزاری کارآمد جهت تسهیل و
هدایت فرایند اتخاذ تصمیمات بهینه در خدمت برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گرفته اند و عمدت ًا درتصمیم گیری های پیچیده
و چندمعیاری 2و یا تصمیم گیری در شــرایط عدم قطعیت به کار گرفته می شــوند .سیستم های پشتیبان تصمیم گیری از طریق
فراهم آوردن امکان بررســی تأثیراتمتقابل مؤلفه های مختلف مؤثر بر مســئله با استفاده از ابزارها و ف ّناوری های نوین و نیز
با بهره گیری از امکانات مدلســازی ،به سیاســت گذاران در اتخاذ تصمیمات بهینه در خصوص مسائل نیمه ساختار یافته 3یاری
می رســانند .در پژوهش حاضر تالش شده است تا پس از معرفی اجمالی سیستم های پشتیبان تصمیم گیری ،انواع و مؤلفه های
سازنده آنها به بررسی نمونه هایی از کاربرد این سیستم ها در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مرتبط با شهر پرداخته شود.
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مقدمه
پیشــرفت روزافزون دانش و افزایش پیچیدگی مسائل ،برنامه ریزان و
مدیران را ناگزیر به تصمیم گیری در شــرایط عــدم قطعیت با در نظر
گرفتن تأثیرات متقابل مؤلفه ها و متغیرهای متعدد تأثیرگذار بر مســئله
نموده است .به دلیل ناکارآمد ی رویکردهای سنتی برای تصمیم گیری
در چنین شــرایطی ،روی آوردن به ابزارهــا و ف ّناوری های نوین جهت
تســهیل امر تصمیم گیــری ضرورتی انکارناپذیر اســت .برخی از این
ف ّناور ها و شــیوه های نوین تصمیم گیری عبارتند از :سیستم پشتیبانی
مدیریت ،6سیستم پشــتیبانی تصمیم گیری ،سیستم پشتیبانی اجرایی،7
سیستم خبره 8و سیستم های مدیریت دانش.9
سیســتم های کمکی تصمیم گیری به تصمیم گیران در انجام وظایفی
که دارای ساختار رسمی و کاملی نبوده ،کمک کرده و جنبه حمایتی در
قضاوت داشــته و میزان اثر بخشی و کارایی تصمیمات سیاست گذاران
را افزایش میبخشــد .امروزه با گسترش اســتفاده از سامانه اطالعات
جغرافیایی و ابزارهای تحلیل فضایی 10امکان مکانی نمودن سیستم های
پشــتیبان تصمیم گیری و تبدیل آنها به سیستم پشتیبان تصمیم گیری
فضایی 11فراهم آمده اســت که در حل بســیاری از مســائل شهری و
منطقه ای می تواند تا حد زیادی راهگشــا باشــد .در ادامه تالش شده
است تا به بررســی نمونه هایی از کاربرد این سیستم ها در برنامه ریزی
شهری پرداخته شود.

هویت شهر
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روش شناسی
روش به کارگرفتهشــده در پژوهش حاضر ،روش توصیفی -تحلیلی
بوده و جهت دســت یابی به اطالعات پای ه نظری مورد نیاز از مطالعات
کتابخانه ای استفاده شدهاست.
پیشینه مطالعات
سیستم های پشــتیبانی تصمیم گیری اولین بار در دهه  1970میالدی
به وجــود آمدند ،ولی علی رغــم مواجه فراوان برنامه ریزان با مســائل
پیچیده تصمیم گیری تالش در جهت توســعه سیســتم های پشتیبان
تصمیم گیری ،تا اواخر دهه  80بســیار اندک بوده است .در دهه  90با
تغییرات به وجود آمده در ف ّناوری رایانه اعم از نرم افزار و ســخت افزار،
گرایش به سمت توسعه این سیستم ها در برنامه ریزی نیز افزایش یافت.
این سیستم ها در حقیقت به دنبال ادغام زمینه های مختلف علوم با علوم
رایانه ای اســت و برای استفاده در موقعیت های تصمیم گیری پیچیده و
چند معیاری به کار گرفته می شود.
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری به تصمیم گیرندگان کمک می کند
تا اطالعات و مدل ها را برای حل مســائل نیمه ســاختار یافته به کار

گیرند .این روش اولین بار در شــاخه های مدیریت به کار گرفته شــد
ولــی با اســتفاده روزافزون از رایانه این روش بــرای تصمیم گیری در
سایر زمینه ها از جمله شــاخه های مختلف علوم برنامه ریزی شهری و
منطقه ای (از جمله در زمینه برنامه ریزی کاربری اراضی) به کار گرفته و
به ابزار مناسبی تبدیل شده است.
ماهیت برنامه ریزی شهری
هزاران سال است که شهرها کانون فرهنگ ،اندیشه ،تعامل اجتماعی
انسان ها و جایگاه بالندگی شهرنشینی هستند .گرچه از هنگام پیدایش
انســان در کره زمین ،اکثریت افراد در آبادی ها ،دهکده ها ،شهرک ها و
بافت های جمعی می زیســته اند؛ اما با فرارســیدن قرن بیست و یک و
بهویِژه دو دهه پایانی قرن بیســتم میالدی زمان وجود دو رخداد مهم
در تاریخ حیات شهری است .یکی از این دو رخداد ،شهری شدن جهان
و دیگری ظهور شهرهای جهانی است (نوابخش و همکاران.)1388 ،
برنامه ریزی شهری ماهیتی میان رشــته ای و چند نظمی 12داشته و به
دنبال تعیین چارچوبی برای شــناخت ،تحلیل و هدایت هرگونه تغییر،
جابجایی و توسعه شهری در بازه های زمانی مشخص و مورد نظر است.
این چارچوب از چهار سیستم کالن عملکردی شکل می گیرد:
 سيستم هاي محيطي و طبيعي؛ سيستم هاي انساني /فرهنگي و ارزشي؛ سيستمهاي هدايت كنترل و تصميمگيري؛ سيستم هاي فضايي -فعاليتي شهر.برخــی از مهم تریــن ویژگی های برنامه ریزی شــهری بــه قرار زیر
می باشند:
 سر و کار داشتن با موضوعات و روش ها ی مختلف و منافع گروه هایمختلف؛
 نامعین بودن اهداف و وسایل دستیابی به آن؛ دشــوار بودن اصالح در برنامه ها و مشخص شدن نتایج پس از یکدوره زمانی طوالنی؛
 برخورداری از خصلت فضایی و غیر فضایی؛ غیر متعارف بودن (دانش میان رشتهای و وابستگی متغیرها).با توجه به ویژگی های فوق و پیچیدگی مســائل برنامه ریزی شهری،
رویکردهای ســنتی در اتخاذ تصمیمات بهینه در خصوص این دســته
از مســائل از کارایی چندانی برخوردار نبوده و اســتفاده از شــیوه ها و
ابزارهای نویــن به منظور فراهم آوردن امــکان تحلیل روابط فضایی
متغیرها ،بررســی و ارزیابی گزینه های مختلف پاســخ و فراهم آوردن
زمینه تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت ضرورتی انکارناپذیر است .از
سوی دیگر این نکته را نیز نباید از نظر پنهان داشت که مسائل مطروحه
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در ادامه به بررســی قابلیت های سیســتم های پشتیبان تصمیم گیری
فضایی در بخش های مختلف فرایند برنامه ریزی پرداخته خواهدشد.

شکل  .1مراحل اصلی فرایند برنامه ریزی

در برنامه ریزی شهری بهطورعمده از حیث ساختاریافتگی از نوع مسائل
نیمه ســاختار یافته محسوب گشــته که حل آنها نیازمند تلفیق تجربه
تصمیم گیرنده و سیستم های رایانه ای می باشد.
صاحب نظران مختلف مراحل متفاوتی را برای یک فرایند برنامه ریزی
شــهری مطرح نموده اند .لیکــن در کلی ترین حالــت و در حالت عام
مراحل اصلی یک فرایند برنامه ریزی به قرار زیر می باشند( :شکل )1
 توصيف سيستم و تعيين مسائل آن (شناخت مسئله) ؛ تدوين راهحلها؛ ارزيابي راهحلها و انتخاب راه حل بهینه؛ -اجرا و كنترل.

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری فضایی
سیستم  های پشــتیبان تصمیم گیری از سیستم های اطالعات   محور
بوده و مدیران را در حل مسائل و گرفتن تصمیم های نیمه ساختار یافته
یاری می رساند .این سیستم ها ،رایانه را به نحوی با فرایند تصمیم گیری
ترکیب می کنند که جزئی از آن می شــود و بنابراین اجازه می دهند که
به جای این که تنها دریافت کننده ساده اطالعات باشند ،از آن استفاده
نماینــد ( .)Abdullah et al., 2002سیستم های پشــتیبان تصمیم گیری
فضایی ،سیســتم های کمکی هســتند که برای استفاده در قلمرویی از
یک پایگاه اطالعاتی که دارای بعد فضایی است ،یا برای موقعیت هایی
که در آن موقعیت راه حل فضایی یک مسئله دارای ابعاد فضایی است،
تدوین شــده اند .سیستم های کمکی تصمیم گیری فضایی یک سیستم
اطالعــات جغرافیایی را با یک مدول تجزیــه و تحلیل فضایی متکی
بر ماشــین حســابگر (رایانه) ادغام کرده و تحلیل ها را تبدیل به نقشه
و مدول ها را بــه نمایش می گذارند .چنین سیســتم هایی اصو ًال یک
رایانه شــخصی را بــه طریقی به کار می بندد که بــه کمک آن بتوانند
سناریوهای برنامه ریزی را تعیین کند و براساس معیارها و استانداردهای
برنامه ریزی که به وســیله برنامه ریزان و تصمیم گیران تدوین شده اند،
مورد تجزیه و تحلیل و پذیرش قراردهند (اپنهایم .)1379 ،یک سیســتم
پشتیبان تصمیم گیری فضایی به لحاظ معماری کلی شامل اجزاء و زیر

اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺳﻨﺠﺶ ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ راهﺣﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ
شکل .2مراحل تصمیمگیری از طریق سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری
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ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار

هویت شهر

ﺻﻮرت ﺑﻨﺪي و ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ
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مجموعه های زیر می باشد:
 سيستم مديريت پايگاه داده ها و اطالعات ؛ سيستم مديريت مبتني بر مدل14؛ سيستم مديريت و ايجاد ارتباط متقابل محاوره اي.15به کارگیری یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری در  5مرحله زیر خالصه
می شود( :شکل )2
 صورت بندی و طرح مسئله؛ مدل سازی مسئله از طریق تعیین عوامل و متغیرهای تأثیرگذار؛ ارائه راه حل ها و گزینه های مختلف برای حل مسئله؛ سنجش ،ارزیابی و مقایسه راه حل های مختلف؛ انتخاب گزینه بهینه (.)Shim et al., 200213
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کاربرد سيســتم پشــتيبان تصمیم گیــری فضایی در
برنامه ريزي شهري
شــهر و برنامه ريزي در آن به دليل در برداشــتن مســايل متعدد و
تعامل پديده ها در اين بستر ،نيازمند به کارگيري سيستم هاي پشتيباني
تصميم گيــري می باشــد .اطالعاتي كــه در طول يــك برنامه ريزي
استراتژيك شــهري به طور معمول مورد نياز است اطالعات جمعيتي،
اقتصادي ،كاربــري زمين ،حمل  ونقل و داده هاي مبتني بر ســاختار
اقتصادي مثل اشــتغال ،جمعيت سني–جنسي ،تعامالت مردم وكارها
و جريانات اطالعاتي اســت .داده هاي كالبدي شــامل كيفيت منظر،
توپوگرافي ،خاك ،زمين و ســاختار مســكن نيز بخشــي از مجموعه
كل اطالعات هستند .اســتفاده از سیستم های پشتیبان تصمیم گیری
فضایــی امکان مورد توجه قرار دادن همزمان همه انواع اين داده ها را
براي مدل ها و اهداف پيش بيني شده مورد نياز در برنامه ريزي شهري
و منطقه اي را فراهم مــی آورد ( .)Batty & Dansham, 1996در یک
فرایند برنامه ریزی شهری داده ها و اطالعات مختلف مربوط به مسئله
مورد نظر در زیر سیستم اطالعاتی یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری
فضایــی قابل ذخیــره ،نگهــداری و مدیریت می باشــند .همچنین
زیرسیســتم تحلیلی امکان تجزیه و تحلیل و بررسی دقیق تر هر یک
از متغیرهای تأثیرگذار بر مســئله و شــناخت روابط فضایی آنها را از
طریــق ابزارها و تکنیک های مختلــف تحلیل و مدل ها و روش های
مختلــف تحلیل ریاضی و آمــاری فراهم می آورد .بنابراین سیســتم
پشــتیبان تصمیمگیری فضایی امکان شــناخت دقیق تر ،ســریع تر و
کاراتر مسئله و عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر آن را فراهم می سازد.
در خصوص راه حل مسئله نیز از طریق ابزارهای تحلیلی و قابلیت های
مدل ســازی (زیر سیســتم تحلیلی) می توان ســناریوهای مختلفی را
به عنوان پاســخ مســئله مورد نظر تدوین نمود .همچنین سیســتم

پشــتیبان تصمیم گیری فضایی این امکان را فراهم می ســازد تا پس
از تعیین شــاخص ها و مؤلفه های مورد نظر جهت ارزیابی ،به مقایسه
و رتبه بنــدی گزینه ها اقدام و گزینه بهینه و دارای بیشــترین میزان
مطلوبیــت را از میــان گزینه های مختلف اســتخراج کرد .در نهایت
سیستم پشتیبان تصمیمگیری فضایی قادر است پس از انتخاب گزینه
و راه حل بهینه به اولویت بندی و زمان بندی اقدامات و یا حتی تعیین
نحوه تخصیــص منابع جهت انجام اقدامات مختلــف برنامه بپردازد.
در مجموع مهم ترین مزایا اســتفاده از سیستم پشتیبان تصمیمگیری
فضایی در برنامه ریزی شــهری را می تــوان در قالب زیر طبقه بندی
نمود:
 امكان پاسخ گويي ســـريع بـه وضـــعيت هاي پيش بيني نشده رافراهم مي آورند.
 توانايي سیستم اطالعات جغرافیایی انجام تحليل هاي بدون سابقهرا به ارمغان مي آورند.
 در زمان و هزينه ها صرفه جويي می کنند. از منابع داده ها ،استفاده بهـتري بـه عمل مي آورند. تعداد گزينه هاي آزمون شده را افـزايش مي دهند. ديدگاه ها و يادگيري هاي جديـدي فـراهم مي کنند. ارتباطات را توسعه و بهبود مي بخشند. امكان کنترل را بهتر مي کنند. تصميم ها را بهینه می کنند.کارایی فردی و اثربخشي کارگروهي را افزايش مي دهند.نمونه هایی از کاربرد سیســتم پشتیبان تصمیمگیری
فضایی در برنامه ریزی شهری
کاربرد سیســتم پشــتیبان تصمیمگیری فضایی درارزیابی

کاربری اراضی در نواحی ساخته شده

این سیســتم با استفاده از قابلیت های سیســتم اطالعات جغرافیایی
جهت ارزیابی کاربری اراضی در نواحی ســاخته شده ناحیه  2منطقه 7
شهر تهران طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.
نخســتین گام در مدل پیشــنهادی انتخاب معیارهای ارزیابی است.
معیارهــای ارزیابــی بــه کار گرفته شــده در این مــدل عبارتند از:
سازگاری ،16مطلوبیت ،17ظرفیت18و وابستگی.19
گام دوم ،تعیین وزن (ضریب اهمیت معیارها) می باشد .تعیین ضریب
اهمیت معیارها در این سیســتم از طریق مقایسه دودویی آنها صورت
پذیرفته است.
گام ســوم آمــاده کردن الیه هــای موضوعی مربوط بــه هریک از
معیارهای ارزیابی کاربری ها می باشــد .قبــل از انجام تحلیل ارزیابی

کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم گیری فضایی در برنامه ریزی شهری

الزم اســت برای هر یــک از معیارهای ارائه شــده الیه موضوعی
مناسب در محیط سیســتم اطالعات جغرافیایی آماده گردد .سپس با
روی هم اندازی الیه های مذکور و نیز با استفاده از قابلیت های تحلیل
سیســتم اطالعات جغرافیایی می توان محــدوده مطالعاتی را از حیث
میزان کارایی انواع مختلــف کاربری اراضی پهنه بندی نمود (Taleai
.)et al., 2005

بــا توجه بــه توضیحات ارائه شــده ،خروجی سیســتم پشــتیبانی
تصمیم گیری معرفی شده نقشه پهنه بندی خواهد بود که میزان کارایی
اراضی را برحســب نــوع کاربری آنها نمایــش داده و امکان ارزیابی
کاربری اراضی در نواحی ســاخته شده را در محدوده مورد نظر فراهم
می سازد (.)Ibid
کاربرد سیستم پشــتیبان تصمیمگیری فضایی در مکان یابی
توسعه مسکونی
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انتخاب سایت مناسب جهت توســعه نخستین درگیری سازندگان و
توســعه دهندگان می باشد ،چرا که عوامل متعدد و گوناگونی در فرایند
مکان یابــی تأثیر می گذارند .برای مثال در تعیین ســایت مناســب
جهت توســعه مســکونی عوامل چندی چون قیمت زمین ،ترجیحات
مصرف کننــدگان ،موقعیت مکانی نواحی برخوردار از خدمات ،ضوابط
محیطی و پهنه بندی ،ویژگی های کالبدی زمینشناســی ،خصوصیات
جمعیتی ،همجواری با بیمارســتان ها ،مدارس و دیگر خدمات عمومی
تأثیر گذار می باشــند .علی رغم وجود اطالعات صحیح و قابل اعتماد،
تصمیم گیــری در این خصوص کار ســاده ای نیســت .چرا که اغلب
تصمیم گیرنــدگان ناچارنــد تصمیمات ســریع اتخــاذ نمایند و این
در حالیاســت که داده هــا و اطالعات غالب ًا حجیــم ،پیچیده و فاقد
سازمان دهی در یک فرمت مناسب و قابل استفاده می باشند.
در سیســتمی که جهت تعیین سایت مناســب برای توسعه مسکونی
طراحی گشته اســت ،به منظور شناسایی این عوامل و رتبهبندی آنها
طی پرســش نامه ای از متخصصین و کارشناسان چندین بنگاه سازنده
و توســعه دهنده خواسته شده است تا براساس تجارب و مطالعات خود
عوامل مؤثر و شرایط مورد نیاز توســعه مسکونی را مشخص نمایند.
بدین ترتیــب و پس از جمع بنــدی نتایج حاصل از پرســش نامه ها،
لیســتی از عوامل و مؤلفه هــای مؤثر بر مکانیابی فراهم گشــته و
این عوامل و مؤلفه ها به دو دســته مؤلفههــای فضایی و مؤلفه های
مرتبط با بازار تقســیم گردیده اند .از مؤلفه هــای فضایی جهت تعیین
ســایت هایی که امکان عملی توسعه مسکونی را دارند و از مؤلفه های
بــازار محور جهــت رتبه بندی ایــن گزینهها و تعیین ســایت بهینه
اســتفاده شــده اســت .پس از تعیین معیارهــای مکان یابی طراحی

انبار اطالعات برای ســازماندهی ،ذخیره ،بازیابــی و تحلیل داده ها
ضــروری می نمود ،لیکــن در این پژوهش به جای اســتفاده از یک
انبــار اطالعات بزرگ مقیاس یک ( Data Martیک زیر سیســتم
از انبار اطالعات اســت که برای یک واحد یا فرایند خاص اقتصادی
طراحی می شود) اســتفاده شده است .در  Data Martمورد استفاده
در ایــن پژوهــش ،از بســته نرم افزاری  Arcview3 .1جهت تحلیل
داده های فضایی و از نرم افــزار  MS Accessجهت مدیریت پایگاه
داده ها اســتفاده شده است .مدل مورد استفاده در این Data Mart
نیز تحلیل سلسله مراتبی 20است (.)Ahmad et al., 2004
مراحل پیموده شــده در سیستم پشتیبان تصمیم گیری فضایی مورد
نظر پژوهش صورت گرفته جهت مکان یابی توسعه مسکونی در شکل
 3قابل مشاهده است از فواید آن می توان به:
21
 فراهــم آوردن اطالعات و داده های منبــع کاربری قطعه ها ،مرزقطعات زمیــن ،موقعیت خیابان ها ،جاده ها ،مدارس ،بیمارســتان ها،
مناطق سیل گیر ،نواحی باستانی یا آلوده ،زمین های در دست فروش و
اطالعات ژئوتکنیکی برای ســایت های موجود) و ذخیره سازی آنها در
فایل های اطالعاتی موقتی.
22
 تبدیــل داده هــای منبع به داده هــای هــدف از طریق تعریفانتخاب های 23متناســب با هــدف پژوهش و ذخیره ســازی آنها در
 .Data Martهدف از این تبدیل ســازماندهی ،مرتب سازی مجدد
اطالعات ،حذف اطالعات تکراری و یکســان نمودن فرمت اطالعات
است؛
 فعال کــردن  GISو اتصــال نقشــه ها ،عکس هــای ماهواره ایدیجیتالی و دیگر اطالعات فضایی به آن؛ و
 وارد نمودن اطالعات هدف ذخیره شده در  Data Martبه GISو انجام تحلیل های فضایی.
تحلیــل فضایــی بــا اســتفاده از معیارهــای فضایــی و مکانی از
میان لیســت ســایت های موجود ،ســایت های دارای امکان توسعه
مسکونی(سایت های دارای شرایط زیر) را شناسایی می نماید مانند:
 قرارگیــری در داخــل محدوده مناطــق خدمات رســانی اداراتآب وفاضالب؛
 قرارگیری در خارج از نواحی آبی؛ قرارگیری در فاصله حداکثر  2مایل از مدارس عمومی و  5 .1مایلاز بیمارســتان های اصلی و قرارگیری در شــعاع بیش از  500فوت از
سایت های آلوده و بیش از  1500فوت از نواحی باستانی؛
  ،GISلیســت نواحی پیشــنهادی و نقشــه های آن را به Data Martمی فرستد؛ و
 -سایتهای پیشنهادی با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی رتبهبندی میشوند.
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 .2وارد ﮐﺮدن ﻋﮑﺲﻫﺎي
دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت
GIS

 .1وارد ﮐﺮدن دادهﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ
GIS

 .3ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﯾﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﺨﺎب
ﻻﯾﻪﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ دادهﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ دادهﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي
 .4وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت GIS

 .6ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﺎزار از اﻧﺒﺎر اﻃﻼﻋﺎت و وارد
ﮐﺮدن آن در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت

GIS

ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 .5اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﻄﻪاي ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ

 .7ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﻣﺘﻦ ﺟﺪاول و اﯾﺠﺎد ﺳﺘﻮنﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش اﯾﻦ ﺳﺘﻮنﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﯿﻦ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻻﯾﻪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ

 .8اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ
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 .9ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪي و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ

 .10اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ( از اﻧﺒﺎر
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اﻃﻼﻋﺎت

شکل .3مدل مفهومی سیستم پشتیبان تصمیمگیری فضایی جهت مکانیابی توسعه مسکونی
()Source: Ahmad etal., 2004,529-531

بدین ترتیب و پس از طی مراحل فوق از میان گزینه های پیشنهادی،
گزینــه ای که بیشــترین ارزش نهایــی را دارا می باشــند به عنوان
مطلوب ترین سایت جهت توسعه مسکونی مشخص می شود؛
 -انتقــال داده هــا از صفحه گســترده 24بــه ِ  Data Martو تهیه

نقشــه های خروجی موقعیت مکان های پیشــنهادی مدل برای توسعه
مسکونی)Ahmad et al., 2004( .
خروجی این سیستم نقشه هایی خواهند بود که مکان های پیشنهادی
برای توسعه مسکونی و اولویت بندی آنها را نمایش می دهند.

کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم گیری فضایی در برنامه ریزی شهری

6. MIS
7. EIS
8. ES/IS
9. KMS
10. Spatial Analyst
)11. Spatial Decision Support System (SDSS
12. Multi-Disciplinary
)13. Database Management System (DBMS
)14. Model Based Management System (MBMS
)15. Dialogue generation management system( DGMS
16. Compatibility
17. Suitability
18. Capacity
19. Dependency
20. Analytic hierarchy process
21. Source Data
22. Target Data
23. Query
24. Spreadsheet
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پی نوشتها

)5. Geographic Information System (GIS
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نتیجه گیری
نظر به ماهیت چند نظمی برنامه ریزی شــهری و نیز پیچیدگی و چند
متغیــره بودن مســائل و موضوعات مرتبط با شــهر تصمیم گیری در
خصوص این مســائل جز از طریق بررســی و تجزیه و تحلیل روابط
فضایــی میان مؤلفه هــا و متغیرهــای مختلف تأثیرگذار بر مســئله
امکان پذیر نخواهد بود .سیستم های پشــتیبان تصمیم گیری فضایی
ضمن فراهم آوردن این امکان ،شــرایط بررسی و ارزیابی گزینه های
مختلف پاســخ را نیز فراهم آورده و از طریق افزایش دقت و سرعت
فرایند اتخاذ تصمیمات بهینه تــا حدود زیادی مدیران و برنامه ریزان
شهری را یاری می نمایند .توجه به این نکته را نباید از نظر پنهان داشت
که این سیســتم ها صرف ًا با هدف افزایش کارایی فرایند تصمیم گیری
طراحی گشــته و به عنوان ابــزاری کمکی در اختیــار برنامه ریزان و
تصمیم گیرندگان قــرار میگیرند و هرگز نقش تصمیم گیرنده نهایی را
ایفا نخواهند نمود .این سیســتم ها قادرند در بخش های مختلف فرایند
برنامهریزیشهری و در تصمیمات مختلف مرتبط با شهر تا حدود زیادی
به اتخاذ تصمیمات کارآمد و بهینه یاری رســانند .به عبارت دیگر این
سیســتم ها با سه زیرسیستم اصلی ،زیرسيســتم مديريت پايگاه دادهها
و اطالعات ،زیرسيســتم مديريت مبتني بر مدل و زیرسيستم مديريت
و ايجاد ارتبــاط متقابل محاوره اي و طی فرایند پنج مرحله ای شــامل
(صورت بندی و طرح مســئله ،مدلسازی مسئله از طریق تعیین عوامل
و متغیرهای تأثیرگذار ،ارائــه راه حل ها و گزینه های مختلف برای حل
مسئله ،سنجش ،ارزیابی و مقایسه راه حل های مختلف و انتخاب گزینه
بهینه) این امکان را فراهم می آورند که ضمن شــناخت کلی مسئله به
سطوح دیگری از شناخت به تناسب موضوع تصمیم گیری دست یافته و
تأثیر و تاثرات عوامل مختلف تأثیرگذار بر تصمیم از طریق مدل سازی
سنجیده شود .این امر به برنامه ریزان و تصمیم گیران امکان پیش بینی
را می دهد .افزون بر این از محدودیت تعداد گزینه ها کاســته شــده و
امکان گزینش طیف وسیعی از گزینه ها فراهم می شود.
در این نوشتار نمونه هایی از کاربرد این گونه سیستم ها در امر مکانیابی
سایت توســعه مســکونی و ارزیابی کاربری ها در نواحی ساخته شده،
ارائه گردید .الزم به ذکراست در موارد مشابه هر یک از این موضوعات
می توان از سیستم پشتیبان تصمیم گیری فضایی موجود استفاده نموده
و با وارد نمودن ورودی های جدید به خروجی های جدید دست یافت.

)4. Spatial Decision Support System (SDSS
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The complexity of urban subjects has made urban planners to make decisions in fuzzy situations. The variety
of criteria and factors which influence urban subjects and the necessity of paying attention to the benefits and
points of views of different stakeholders in policy making, have made decision making more complicated. Every
change in one of the urban subjects may affect other subjects because it is undeniable that Urban Planning is a
multi-disciplinary field of science and deeply relates to other fields of study such as architecting, economy, civil
engineering, sociology and etc. Obviously, in such situations decision-making is not a simple process for urban
planners and managers. They have no choice but providing advent of models. Planners become able to predict
the results of different interferences from different aspects and make the optimal decisions by means of models.
Decision support systems are modern techniques that have emerged in response to the inflexibility of models
and are used by urban planners as useful means for guiding decision making process. In fact, these systems
aim to combine different aspects of science with computer science and usually are used for decision making in
complicated, multi criteria cases or in fuzzy situations. As Urban Planning is a multi-disciplinary field of science,
which faces complicated subjects, it is compatible with decision support systems. In the other hand, due to
importance of location and spatial relations in urban decisions, usage of Spatial Support Systems is much more
helpful. These systems cooperate with policy makers in decision-making especially in semi-structured cases. The
system provides the possibility of studying transactional influences between different effective factors by means
of modern techniques and tools also using different modeling and analyzing methods. Semi structured situations
cannot be solved just by planners or decision support systems. In fact decision support systems or spatial decision
support systems are as a supportive engine for planers and decision makers to do the best. In the other word these
systems are not decision makers they are some tools which contain three main components: DBMS, MBMS and
DGMS. The outcome of these components is a helpful document for managers.
Making use of spatial decision support systems lead us to be able to save time, money and energy. Checking more
alternatives and making optimal decisions.
After designing a decision support system for an urban subject, there should be consideration of five main phases.
Firstly introducing the problem, secondly modeling different parts of the problem, thirdly giving possible alternatives,
after that assessing and comparing different alternatives and finally choosing the optimal alternative.
The aim of this paper is in addition to giving a brief introduction about decision support systems and their
components and the most important benefits of applying these systems, give some examples about the application
of these systems in urban planning. The examples which are introduced in this paper are: Usage of spatial decision
support systems for assessing land use of built areas and usage of decision support systems in finding suitable
sites for residential development.
... Keywords: Decision, Decision support system, spatial decision support system, Geographic information
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