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 هاي غیررسمی شیراز هاي سکونتگاه ررسی  و تحلیل تطبیقی تفاوتب

  )موارد مطالعه شهرك بهار، مهدي آباد، سهل آباد(
  

  30/01/92  :مقاله نهایی تاریخ پذیرش             18/01/91:  تاریخ دریافت مقاله

 

 )دانشگاه تهران دانشکده جغرافیا، استاد(کرامت اهللا زیاري 

  )تهران و برنامه ریزي شهري، دانشکده جغرافیا دانشجوي دکتري جغرافیا( فاطمه ساالروندیان

 )و برنامه ریزي روستایی، دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران دانشجوي دکتري جغرافیا(علی قنبري نسب 

  )تهران شهري، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزي دانشجوي دکتري جغرافیا(لیال حبیبی 

 

  چکیده

یکی از مشکالت شهرهاي کنونی رشد و گسترش سکونتگاه هاي غیررسمی در اطراف و 

فقیر و  روستایی،- این سکونتگاه ها به دنبال افزایش تضاد میان جوامع شهري .درون شهرهاست

و رهایی از فقر به  بیش ترغنی جاذب جمعیتی است که براي دسترسی به امکانات و خدمات 

شهرهاي غالباً بزرگ روي آورده و در نتیجه ناتوانی از تأمین مسکن پشت دیوارهاي غیرمرئی 

شیراز به عنوان پنجمین شهر بزرگ کشور درحال حاضر شاهد رشد . شهر متوقف شده اند

ابزار  در مقاله حاضر با استفاده از. سکونتگاه هاي غیررسمی درحواشی و مرکز خود گردیده است

اقتصادي، اجتماعی سه سکونتگاه غیررسمی در  پرسشنامه، ویژگی هاي کالبدي و سکونتی،

حاشیه جنوب غربی،جنوب شرقی و مرکز شهر شیراز استخراج و بصورت داده هاي خام در نرم 

والیس  و آزمون میانه  - آزمون هاي تفاوت کروسکال .تحلیل قرارداده شد مورد SPSS16افزار 

که نشان دهنده تفاوت  گرفته شدبه کاردادن تفاوت هاي منطقه اي سه سکونتگاه براي نشان 

رضایت  قدمت خانه، تعداد اتاق، تراکم در خانه،، مساحت واحد مسکونیسه محله در متغیرهاي 

در .بوده است درآمد ماهانه هزینه ماهانه و امکانات زندگی، رضایت از محله، از کیفیت منزل،

در هر سه سکونتگاه مورد  ن رضایت از سکونت و رضایت از مسکنبر میزاادامه عوامل مؤثر 

ارزیابی قرار گرفته؛ سپس با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داده شد که بین میزان 

  . رضایت از سکونت در محله با میزان رضایت از مسکن ارتباط معناداري وجود دارد
  

  :واژه هاي کلیدي

  ، آزمون هاي تفاوت، همبستگیشیرازسکونتگاه غیررسمی، رضایت از سکونت،  

                                                
  نویسنده رابط :fsalarvandian@ut.ac.ir 
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  مقدمه

و تعارض هاي اجتماعی در هر کشوري است و به تعبیري  شهرنشینی بستر انواع تضادها

 نقدي و صادقی،(شهر در هرکشوري به محل تمرکز ثروت و انباشت فقر تبدیل شده است

جغرافیایی نابرابر ثروت در کشورهاي در حال توسعه موجب فقر اقتصادي و تمرکز ). 215:1385

فرصت  جمعیت از حواشی فقر به سوي مراکز ثروت به منظور برخورداري از يهمهاجرت گسترد

در این فرآیند، . و امید به آینده اي بهتر گردیده است بیش تر خدمات هاي اشتغال، درآمد،

قتصادي در متن و زندگی در فضاي داخلی مهاجران به شهرها به خاطر عدم توان و جذب ا

). 29:1385 شیخی،( ها به صورت غیر رسمی اسکان می یابند شهرها، در حواشی و پیرامون آن

و آنچه که امروزه اسکان غیررسمی و یا حاشیه نشینی نامیده می شود به عنوان یکی از عوارض 

ت شهري در کشورهاي در حال ترین معضالترین و شاید بغرنجهاي داخلی و از عمده مهاجرت

توسعه از جمله ایران است که پیوسته توجه برنامه ریزان اجتماعی و شهري را به خود جلب 

یته و تعارض هاي این پدیده در واقع در پی حرکت این جوامع از سنت به مدرن. کرده است

وز اشکال ر به بریند است که همچنان به بقاي خود ادامه می دهد و منجمربوط به این فرآ

پارسا (یکدست شهري می شود  ، متفاوت و ناهماهنگ با بافت نسبتاًترکیبی بی سامان

عملکردي مخصوصاً در جوامع در _پیامد گسیختگی فضاییبه عبارت دیگر  ).162: 1381پژوه،

این نوع  .شهرها می باشد و درون حال توسعه  شکل گیري سکونتگاه هاي غیررسمی در اطراف

درحال حاضر بیش از یک  .فضایی نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعی هستند اجتماعات تجلی

-De Vries, 2003: p. 15; UN)میلیارد نفر در سکونتگاه هاي غیررسمی زندگی می کنند 

Habitat, 2004:p.2)   به نقل از)Wekesa&Steyn and F.A.O, 2010, p239)  . پدیده اي

است که در تمام کشورهاي در حال توسعه از دوران استقالل و اجراي برنامه هاي نوسازي و 

گ توسعه اقتصادي رخ نموده است، و به طور کلی درگسترش سریع شهرنشینی ناموزون و آهن

تنها منحصر به کشورهاي در حال  مسأله). 18،1381حاج یوسفی،(شتابان شهرگرایی، ریشه دارد

انگلس یکصد سال پیش به وجود زاغه هایی در انگلستان اشاره کرده است و . توسعه نمی باشد

اجتماعات آلونکی در ایران که در . )Mumtaz,15;2001(آن را ناشی از انقالب صنعتی می داند

ها گودنشینی می گفتنتد، براي اولین بار پس از جنگ جهانی دوم در  گذشته به آن دهه هاي

شمسی  1340اما رشد خیره کننده چنین اجتماعاتی به اواسط دهه . تهران پاي به عرصه نهادند

امروزه در اکثر شهرهاي بزرگ ایران، شهرهاي بندري و بارانداز و شهرهایی که . باز می گردد

رسمی پدیده اي متداول است که فرآیند رشد آن  ر باالیی دارند، اسکان غیررشد جمعیتی بسیا
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هرچند ابعاد اجتماعات غیررسمی در ایران با آن چیزي که در سایر . سر باز ایستادن ندارد

کشورهاي جهان سوم، ازجمله دوهمسایه ایران یعنی پاکستان و ترکیه، رخ داده است قابل 

می شود چنانچه شرایط اقتصادي به شکل کنونی ادامه یابد، در مقایسه نیست، لیکن پیش بینی 

آینده اي نزدیک شمار ساکنان اجتماعات غیررسمی از چندین میلیون نفر فراتر رفته و چهره 

آمارهاي متفاوتی مربوط به برآورد جمعیت  ).13:1381پیران،(شهرها را دگرگون می کند

حدود  در حال حاضر، طبق برخی برآوردها،بر سکونتگاه هاي غیررسمی در ایران وجود دارد؛ 

برآرودهاي دیگر  ).61:1382افتخاري راد،(میلیون نفر حاشیه نشین در ایران وجود دارد  5/3

میلیون نفر در این نوع سکونتگاه ها و در حاشیه یا درون شهرها  8اعالم کرده اند که حدود 

مه ریزان شهري بر ضرورت توسعه اي امروزه برنا). 39:1384صرافی و محمدي،(زندگی می کنند

پافشاري می کنند که تمام ابعاد زندگی شهروندان را دربرگیرد؛آنها چنین توسعه اي را پایدار و 

به سطح رفاه  دست یابیاز آنجاییکه یکی از اصول اولیه توسعه پایدار . در شأن بشر می دانند

دست ، رفع نابرابري هاي ناحیه اي، اقتصادي واجتماعی مطلوب، توزیع بهینه امکانات و خدمات

و سطح درآمد مناسب است؛ به همین دلیل در کشورهاي صنعتی و نیز  به اشتغال یابی

ین موضوع بحث برنامهمهم ترکشورهاي در حال توسعه، حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی  

کامل به توسعه پایدار را در گرو حل   دست یابیچرا که . ریزان شهري و منطقه اي شده است

می  اسکان غیررسمی می بینند و در پی ارائه راهکارهاي صحیح در برخورد با این پدیده مسأله

اقتصادي ویژگی - وسیله شرایط ناپایدار اجتماعیه بطورکلی سکونتگاه هاي غیررسمی ب. باشند

این ویژگی ها در میان تمام برخی از  ).Wekesa&Steyn and F.A.O,2010,p244 (یافته اند

. سکونتگاه هاي غیررسمی مشترك و برخی در هریک، متفاوت از سایر سکونتگاه ها می باشد

مطالعه تفاوت ها و شباهت هاي سکونتگاه هاي غیررسمی در شناخت صحیح علل پیدایش و 

کونتگاه هاي س ازدیاد. ازدیاد آنها، تشخیص اولویت ها و نیز انتخاب بهترین راهکار ضروري است

رسمی در کشورهاي درحال توسعه، نگرانی بزرگی محسوب می شود زیرا این سکونتگاه ها  غیر

چنین  بنابراین مرور شاخص ها و عواملی که موجب ازدیاد. منفی دارند بر کیفیت زندگی تأثیر

در این میان شهر شیراز، مرکز شهرستان ). 238همان،(سکونتگاهی می شود بسیار مهم است

شهر جنوب کشور به دلیل دارا بودن شرایط آب و هوایی  ترین کالن راز به عنوان مهمشی

جاذب مهاجران درون )... وجود پایگاه هاي نظامی متعدد(مناسب، شرایط نظامی و سیاسی ویژه 

بعد اصالحات ارضی و همزمان با روانه شدن . استانی و برون استانی بی شماري گردیده است

. هاي بزرگ، شیراز مورد توجه مهاجران در جستجوي کار و امکانات گردیدمهاجرت ها به شهر
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با وقوع جنگ تحمیلی و تخریب و ویرانی بسیاري از شهرهاي جنوب غربی کشور، جمعیت 

ها  آن بیش تراز آنجا که . بسیاري براي براي یافتن محل سکونت و کار شهر شیراز را برگزیدند

. در حاشیه شهر و یا در محالت فقیر نشین مستقر شدندشرایط اقتصادي مناسبی نداشتند، 

ادامه این روند موجب شکل گیري سکونتگاه هاي غیررسمی در حاشیه و درون شهر شیراز 

بسیاري از این اجتماعات در حال حاضر با مشکالت متعدد کالبدي، اقتصادي و زیست . گردید

   .محیطی مواجه اند

  

  چارچوب نظري 

دیدگاه ها،  ،علت ایجاد و  فرایند رشد و گسترش سکونتگاه هاي غیررسمی يدرباره

یکی از دیدگاه هاي با سابقه در این زمینه، . نظریات و راهکارهاي متعددي مطرح شده است

اسکان  يهلیبرالیست ها نسبت به پدید .نظریات مبتنی بر اندیشه هاي لیبرالیستی می باشد

خواهان رهاسازي آن به ساز و کارهاي بازار است و ل داشته و غیررسمی برخوردي خنثی و منفع

. انتظار دارد که باگذر زمان و دست یافتن به توسعه، دیگراسکان غیررسمی وجودنداشته باشد

با رویکردي قانونی و بوروکراتیک نگرش  در ادامه لیبرالیست هاي نو ).270:1382صرافی،(

خاذ کرده و معتقد به خانه سازي عمومی براي این تري نسبت به لیبرال هاي سنتی ات متعادل

با نگرشی اصالح طلب هرچند ضرورت برقراري عدالت اجتماعی نئولیبرال ها . اجتماعات بوده اند

براي تأمین مسکن همگانی و کاهش مهاجرت هاي ناشی از (و تعادل هاي منطقه اي را 

مشکل از طریق قبول واقعیت آن و  باور دارد، اما براي کوتاه و میان مدت به حل )فقرمناطق

اصرار بر تغییري ناگهانی در سطح  و بیش از پرداختن به توان هاي موجود درآن کوشش می کند

ترین راهکارهاي پیشنهادي  از مهم. کالن تغییري تدریجی در سطوح خرد را چاره ساز می داند

، طرح زمین 1960ه برنامه هاي خانه سازي اجتماعی در ده توسط این گروه می توان به

 1970هاي غیررسمی در اواخردهه ، برنامه تخریب و بازسازي سکونتگاه1970خدمات در دهه _

اشاره  1980، راهبرد توانمندسازي و بهسازي مشارکتی در نیمه دوم دهه 1980و اوایل دهه 

، ریشه دراین رهیافت بانگرشی محافظه کارانه .دیدگاه دیگر متعلق به محافظه کاران است .کرد

کنی پدیده سفارش می شود و به مسایل به گونه اي نگاه می شود که چاره اي جز تخریب و راه 

له را پاك أاین رهیافت در واقع صورت مس. براي حفظ امنیت به نظر نمی رسد"بولدزرها"اندازي 

 ).271و270: 1382صرافی،(مانده توجه ندارد جایی جغرافیایی مسایل باقیه کرده و به جاب

برخورد می کند و سکونتگاه هاي  یله اسکان غیررسمأرخی نظرات به صورت رادیکالی با مسب
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نظام نابرابر سرمایه داري می داند که بر جوامع توسعه نیافته تحمیل شده  يهغیررسمی را زاد

تصور براین است تا نظام کالن اصالح نشود، نظام هاي خرد قابل اصالح  در این نگرش .است

بهبود وضعیت اجتماعات ساکن در سکونتگاه هاي غیررسمی نشده و به  ر واقع درگیرنیستند و د

دیدگاه  ).270:1382صرافی،(سازماندهی اجتماعی براي جنبش هاي سیاسی تکیه می کند 

رادیکال بر خالف دیدگاه لیبرال، به علل پیدایش سکونتگاهاي مختلف می پردازد و می کوشد با 

ذا سرمایه داري و تحوالت آن پس از جنگ جهانی دوم به متغیر له درگیر شود، لأریشه مس

ترین شاخه هاي دیدگاه  مهم از). 97:1373پیران،(مستقل و اصلی این دیدگاه تبدیل می گردد

دیدگاه . سیاسی فضا می باشد اقتصاد رادیکالی دیدگاه مارکسیستی، نئومارکسیستی و

را معلول رشد سرمایه داري و شکاف مارکسیستی و شاخه هاي آن، اجتماعات غیررسمی 

فرآیندکلی ادغام اقتصادهاي جهان سوم در . طبقاتی و عدم وجود فرصت هاي مساوي می داند

پیران، (اقتصاد سرمایه داري و قطبی شدن جوامع یعنی اقلیتی ثروتمند و اکثریتی فقیر است

سوم را به عنوان  ساختار درونی کشورهاي جهان "نظریات مارکسیستی نوین نیز). 17:1382

بخشی از نظام جهانی تولید و مصرف می نگرند که با آغاز فعالیت هاي کشاورزي و معدنی در 

شرکت هاي سرمایه داري به تدریج استحاله نیروي کار در روابط کار و  يهحاشیه به وسیل

به خارج  ارزش افزوده تولید شده. آغاز شد و از این طریق ارزش افزوده تولید می گردد دستمزد

انتقال یافت و آن بخشی که در کشورهاي جهان سوم ماند در اختیار نخبگانی قرار گرفت که 

 زیاري،( اغلب در شهرهاي بزرگ می زیستند و به این ترتیب سودي عاید حاشیه نشد

                هاي مختلف  سیاسی فضا به علل پیدایش سکونتگاه دیدگاه اقتصاد ).175:1383

به عبارت دیگر کشف الگوهاي . د و سعی برآن دارد تا مسائل موجود را ریشه یابی نمایدمی پرداز

فضایی در فرآیند تولید، توزیع، مصرف و نقش دولت و گروه هاو طبقات اجتماعی در شکل دهی 

). 312:1382پاپلی یزدي،(باشد سیاسی فضا می به این نوع الگوها هدف دیدگاه اقتصاد

ا تکیه بر برنامه ریزي عدالت خواه معتقد به دخالت دولت و مساعدت هاي سوسیالیست ها نیز ب

دولتی براي برقراري عدالت و رفع نابرابري ها در دسترسی به امکانات و خدمات درجهت رفع 

از میان نظرات مطرح شده، در حال حاضر دیدگاه نئولیبرال ها . اسکان غیررسمی هستند مسأله

              ونتگاه هاي غیررسمی بیش از سایر رویکردها مورد توجه و نگرش اصالح طلبانه به سک

به طور خالصه  ،1جدول شماره. برنامه ریزان شهري و سازمان هاي بین المللی قرار گرفته است

 .ها با اسکان غیررسمی را نشان می دهد آن نوع رویکردها و شیوه برخورد
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  ها با اسکان غیررسمی نوع رویکردها و شیوه برخوردآن: 1جدول شماره

 گانبا اضافاتی توسط نگارند 1382صرافی:منبع

  

سکونتگاه هاي غیررسمی، راهکارهاي  يهفرآیند تشکیل و توسع در زمینه علل پیدایش،

عملی براي توقف آن و بررسی ویژگی هاي اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و فرهنگی این نوع 

  . محالت پژوهش ها و مطالعات فراوانی هم در سطح ملی و هم بین المللی انجام شده است

دي اقتصا-ویژگی هاي فیزیکی و اجتماعی) 2010(اس.بی دبلیو و استین جی.وکسا

ها و رهیافت هاي مداخله اي در این زمینه را  سکونتگاه هاي غیررسمی، عوامل مؤثر برتکثیر آن

اقتصادي -بررسی کرده و در اهمیت این ویژگی ها ذکر می کنند که شرایط کالبدي و اجتماعی

فشارهاي وارده بر فرد و خانواده، امنیت، دسترسی به : تأثیرعمیقی بر کیفیت زندگی شامل

بعالوه این عوامل عنصرحیاتی براي تحقق پایداري کشورها محسوب . ، غذا و آموزش دارددرآمد

  (Steyn, G.S; F.A.O. (Fred) Otieno: Wekesa,B.W,2010)می شوند

در مقاله اي تحت عنوان بررسی ارتباط عملکردي سکونتگاه هاي خودرو ) 1379(زبردست 

شهر تهران، ویژگی هاي اجتماعی و اقتصادي سه سکونتگاه ها غیررسمی در اطراف  اطراف کالن

سه محور عمده ارتباطی تهران را ارزیابی کرده و نتایج وي نشان دهنده ارتباط اقتصادي این 

 .  سکونتگاه ها با شهر تهران بوده است

سکونتگاه هاي ضمن بررسی ابعاد اجتماعی، اقتصادي و کالبدي ) 1388(قرخلو و همکاران

غیررسمی شهر سنندج، میزان پایداري شاخص هاي تعیین شده در هر یک از ابعاد را تشریح 

.                                             کرده و در نهایت میزان پایداري متغیرهاي شاخص ها را در سطح پایین ارزیابی نموده اند

ي به بررسی شاخص هاي مسکن غیررسمی در در مقاله ا) 1385(حاتمی نژاد و همکاران

محله شیخ آباد قم پرداخته و میزان این شاخص ها را با کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته 

 شیوه برخورد نوع رویکرد

  محافظه کار

  

  )برخورد قهرآمیز و تخریب(و ریشه کن سازي تخریب

  برخورد منفعل و خنثی  لیبرال  

  )طی یک پروسه زمان بر مسألهحل ( مسألهحل ریشه هاي   رادیکال

برنامه ریزي عدالت خواه،تامین کم درآمدها از طریق حمایت از  سوسیالیست

  نقش پررنگ تر دولت - گروه محروم و ضعیف جامعه

  اصالح،ساماندهی و توانمندسازي اصالح طلب
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، ویژگی هاي اجتماعی، اقتصادي، زیست )1388(کرامت اهللا زیاري و همکار. مقایسه کرده است

اندهی و توانمندسازي سکونتگاه محیطی، مدیریتی،کالبدي، خدماتی و بهداشتی، قانونی، سام

 و غیررسمی اسکان بررسی در شهر اهواز را بررسی کرده و ضمن "کوي منبع آب"غیررسمی 

 آن توانمندسازي و دهی سامان منظور به راهبردهایی ارائه به در این منطقه، آن گیري شکل

  .پرداخته اند

 با غیررسمی اسکان و نشینی حاشیه يلهأمس"در مقاله اي با عنوان ) 1389(محسنی

 آزمون از استفاده اب  "گرگان شهر نشینان حاشیه :موردي آن مطالعه توانمندسازي بر تأکید

تحلیل واریانس نشان داده است بین   پارامتریک آزمون والیس و – ناپارامتري کروسکال

 اتاق تعداد ،مسکن ساخت سابقه ،مسکونی واحدهاي مصالح نوع ،مسکن کیفیت متغیرهاي

 متغیر با ...و  مخدر مواد به اعتیاد ،درآمد سطح ،تولد محل شهرستان ،مهاجرت علل ،ها خواب

 .حاشیه نشینان گرگان ارتباط معناداري وجود دارد سکونت محل

 نقش بررسی "در مقاله اي تحت عنوان) 1389(پوراحمد، فرهودي و سایر همکاران

 "آباد خرم قدیم بافت :موردي مطالعهشهري  درون هاي مهاجرت در سکونتی محیط کیفیت

 به تمایل شان و سکونتی محیط کیفیت از شهروندان رضایت سطح نشان داده اند که میان

  .دارد وجود داري معنا ارتباط ها آن شهري درون مهاجرت

با این پیشینه باید گفت هدف ازنگارش این مقاله بررسی تفاوت هاي منطقه اي سه محله 

به لحاظ ابعاد  هاي غیررسمی در جنوب غرب، جنوب شرق و مرکز شهر شیراز از میان سکونتگاه

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي، براي سنجش عوامل مؤثر بر میزان _سکونتی، مهاجرتی_کالبدي

بنابراین این پژوهش با چهار . رضایت از سکونت در محله و میزان رضایت از مسکن می باشد

  :پرسش اصلی روبرو است

  رد نظر در چه متغیرهایی تفاوت دارند؟محالت مو

بوده  بیش ترمیزان رضایت از سکونت و رضایت از کیفیت مسکن در کدام سکونتگاه ها 

  است؟چه عواملی براین دو متغیر تأثیرگذار بوده اند؟

آیا بین میزان رضایت از زندگی در سکونتگاه و میزان رضایت از کیفیت مسکن ارتباط 

 معناداري وجود دارد؟

            آیا تفاوت هاي منطقه اي درمیزان رضایت از سکونت در محله و کیفیت مسکن 

  ها تاثیر گذار است؟ سکونتگاه
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  روش تحقیق

شهر  این مقاله در پی آن است که ویژگی هاي مختلف سه سکونتگاه غیررسمی در کالن

 –و تحلیلی  روش شناسی پژوهش از نظر هدف کاربردي. شیراز را مورد بررسی قرار دهد

) کروسکال والیس و میانه(ها توصیفی شامل آزمون هاي استنباطی همبستگی، مقایسه میانگین

باتوجه به گستره جغرافیایی . و ابزار گردآوري اطالعات نیز پرسشنامه بوده است

سه محله حاشیه نشین مهدي آباد در جنوب ) سکونتگاه هاي غیررسمی شهر شیراز(تحقیق

ر در مرکز و سهل آباد در جنوب غربی انتخاب و با استفاده از روش کوکران شرقی، شهرك بها

واحد تحلیل پژوهش نیز خانوار بوده که بر این اساس تعداد جامعه . نمونه گیري انجام شده است

. بوده است 300، 284، 300نمونه استخراج شده از  جامعه آماري در این سه محله به ترتیب 

نامه هاي تکمیل شده از روش هاي آلفاکرونباخ شده که سطح جهت سنجش اعتبار پرسش

  .بوده که حاکی از اعتبار و روایی آن می باشد 87/0درصد   99معناداري آن با درصد اطمینان 

یند تحقیق مدل تحلیلی پژوهش به صورت زیر آبر اساس مبانی نظري و همچنین فر

  . ترسیم شده است

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سکونتگاههاي غیر 

 رسمی

 مسکونی/کالبدي

 

فرهنگی/مهاجرتی اقتصادي  

رضایت از 

 محله

رضایت از  محله

مسکن کیفیت  

تفاوت هاي 

 منطقه اي
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بر اساس این مدل تحلیلی،  ویژگی هاي کالبدي و اقتصادي و فرهنگی متفاوت باعث 

در عین حال این ویژگی ها در میزان رضایت از کیفیت  تفاوت سکونتگاه هاي غیررسمی شده و

  .مسکن و رضایت از سکونت در محله تأثیرگذار هستند

  

  محدوده مورد مطالعه

مورد از سکونتگاه هاي غیررسمی در حاشیه  3مورد مطالعه در پیمایش حاضر  ي همحدود

موقعیت سه  1نقشه شماره .جنوب شرقی، جنوب غربی و مرکز شیراز انتخاب گردیده است

محالت مهدي آباد در حاشیه جنوب غربی، سهل  .منطقه را نسبت به شهر شیراز نشان می دهد

آباد در جنوب شرقی و شهرك بهار در مرکز شهر به عنوان محالت هدف به لحاظ ویژگی هاي 

کالبدي و سکونتی، اجتماعی و اقتصادي و میزان دسترسی به امکانات و خدمات مورد بررسی 

ها آشکار و میزان رضایت از سکونت در محل و رضایت  گرفته تا تفاوت هاي منطقه اي آنقرار 

  .ها تحلیل گردد از مسکن در هرکدام از محالت و عوامل مؤثر بر آن

  

  )کتس بس(محله مهدي آباد 

ترین محالت حاشیه نشین شهر شیراز در حاشیه  محله مهدي آباد به عنوان یکی از بزرگ

مترمربع مساحت  1361811شهرداري واقع شده و  5حوزه استحفاظی منطقه جنوب غربی و در 

  . دارد

  

  محله سهل آباد

مترمربع مساحت،  1564225شهر شیراز، با   سهل آباد واقع در حاشیه جنوب شرقی کالن

نفر   4.4خانوار، بعد خانواري برابر با  4510نفر در قالب  20000جمعیتی برابر با  1385در سال 

  . شهرداري قرارگرفته است 7در منطقه 

  

  )پاي کتا(شهرك بهار

متر مربع در قسمت مرکزي شیراز  و در  380867این سکونتگاه با مساحتی بالغ بر 

نفر  9880شهرك بهار  1385در سال . از تقسیمات شهرداري واقع گردیده است 2نطقه م

جدول  ).1386مهندسین مشاور پارس آرایه،. (خانوار جمعیت داشته است 2470جمعیت و 

  .، برخی از ویژگی هاي جمعیتی سه محله هدف را نشان می دهد2شماره 
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  مطالعهویژگی هاي جمعیتی محالت مورد : 2جدول شماره

 سهل آباد شهرك بهار مهدي آباد محالت

 1564225 380876 1361811 مساحت

 20000 9880 19309 جمعیت

 4510 2470 4388 تعدادخانوار

 4.4 4 4.4 بعدخانوار

 94 94 103 نسبت جنسی

 128 260 142 تراکم جمعیت

 13.8 25.1 25.7 سال 14- 0گروه سنی 

 81.1 69.8 71.5 64-15گروه سنی 

 5.1 5.1 2.8 بیش ترسال و  65گروه سنی 

  1385محاسبات نگارندگان براساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن :منبع

  

  

  
  نگارندگان:منبع

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ....سکونتگاه هاي و تحلیل تطبیقی تفاوت هاي بررسی              49

 

  یافته هاي توصیفی-

  ویژگی هاي مهاجرتی و فرهنگی.1

بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسشنامه بررسی متغیر میزان سواد نشان می دهد 

که  در حالی. درصد ساکنان سهل آباد بی سواد بوده اند 20ساکنان شهرك بهار و درصد  30.8

درصد افراد مورد پرسش قرار  40و  20، 32. درصد بوده است 8 این رقم در مهدي آباد تنها

در .  گرفته در مهدي آباد به ترتیب در سطوح ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان سواد داشته اند

بررسی محل تولد افراد مورد پرسش قرار گرفته در سه سکونتگاه روشن شد متولدین روستاهاي 

ین ساکنان مهدي آباد و بیش ترس بجز شیراز به ترتیب استان فارس و سایر شهرهاي استان فار

این  بیش تربررسی محل تولد ساکنان شهرك بهار نشان داد که . سهل آباد را تشکیل  می دهند

ین درصد والدین افراد مورد پرسش در بیش تر. افراد در سایر محالت شیراز متولد شده اند

س و ساکنان شهرك بهار نیز در سایر شهرهاي مهدي آباد و شهرك بهار در روستاهاي استان فار

درصد از افراد مورد پرسش قرار  19.2قابل ذکر است که . استان فارس بجز شیراز متولد شده اند

درصد این افراد در سهل . گرفته در شهرك بهار تبعه افغانی بوده و در این کشور متولد شده اند

از نظر سابقه . ها گزارش نشده است ونت آندرصد بوده و در مهدي آباد نیز سک 4آباد تنها 

؛ سال 10تا  5سهل آباد  بین ) فراددرصد ا 36(سکنه مهدي آباد و ) درصد 48( بیش ترسکونت 

   سال  در محل سکونت فعلی حضور  25ساکنان شهرك بهار بیش از ) درصد 31(بیش ترو 

. ط به شهرك بهار می باشدین درصد مربوط به قدمت سکونت مربوبیش تربنابراین . داشته اند

         بررسی محل سکونت قبلی و پیشینه سکونت در سه محله مورد مطالعه نشان می دهد که 

درصد پاسخ دهندگان از سایر  41.2نقل و انتقاالت درون شهري بوده و در حدود  بیش تر

رصد شهرك د 39درصد ساکنان مهدي آباد،  48. محالت شیراز به محلی فعلی عزیمت کرده اند

 بنابراین بیش. درصد افراد در سهل آباد از سایر محالت شیراز به محله فعلی آمده اند 36بهار و 

            ترین علت مهاجرت به شیراز  در پاسخ به پرسش مهم. تر جابجایی ها درون شهري بوده است

نات رفاهی و و نیز دسترسی به امکا بیش ترساکنان سه محله یافتن کار و درآمد  بیش تر

در بیان علت انتخاب محله فعلی براي سکونت نیز پایین بودن اجاره . بهداشتی را عنوان کرده اند

  . برمی گیرد ین فراوانی را در هر سه محله دربیش ترو ارزانی قیمت زمین و مسکن 
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  )ارقام جدول به درصد است(ویژگی هاي مهاجرتی محالت مورد مطالعه:  3جدول شماره
  نام محله سواد محل تولد محل تولد والدین سکونتمدت 

   بی سواد 8 محله مورد نظر 8 محله مورد نظر 4 سال 5کمتر از  28

  

  

  

  مهدي آباد

 ي ابتداي 32 سایر محالت شیراز 16 سایر محالت شیراز 12 سال 5-10 48

سال 15- 11 12 سایر شهرهاي استان  20  

 فارس

 راهنمایی 20 سایر شهرهاي استان فارس 16

4 16 -20  دبیرستان 40 روستاهاي فارس 56 روستاهاي فارس 60 

8 21 -25 فوق دیپلم و  0 استان دیگر 4 استان دیگر 4 

 باالتر

 مجموع 100 خارج کشور 0  خارج کشور 0  سال25از بیش تر 0

 مجموع  100 مجموع 100 مجموع 100

   بی سواد 30.8 محله مورد نظر 3.8 محله مورد نظر 0  سال 5کمتر از  7.7

  

  

  شهرك بهار

 ابتدایی 34.6 سایر محالت شیراز 23.1 سایر محالت شیراز 15 سال 5-10 19

سال 15- 11 23 سایر شهرهاي استان  19  

 فارس

 راهنمایی 26.9 سایر شهرهاي استان فارس 19.2

3.8 16 -20  دبیرستان 3.8 روستاهاي فارس 19.2 روستاهاي فارس 27 

15 21 -25 فوق دیپلم و  3.8 استان دیگر 15.4 استان دیگر 19 

 باالتر

 مجموع 100 خارج کشور 19.2 خارج کشور 19 سال25از بیش تر 31

 مجموع 100 مجموع 100 مجموع 100

   بی سواد 20 محله مورد نظر   محله مورد نظر 0  سال 5تر از  کم 28

  

  

  

  سهل آباد

 ابتدایی 24 سایر محالت شیراز 8 شیراز سایر محالت 4 سال 5-10 36

سال 15- 11 12 سایر شهرهاي استان  44  

 فارس

 راهنمایی 36 سایر شهرهاي استان فارس 44

12 16 -20  دبیرستان 16 روستاهاي فارس 32 روستاهاي فارس 32 

12 21 -25 فوق دیپلم و  4 استان دیگر 4 استان دیگر 8 

 باالتر

 مجموع 100 خارج کشور 12 خارج کشور 12 سال25از بیش تر  0

محاسبات نگارندگان بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسش نامه: منبع  
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)ارقام جدول به درصد است(ویژگی هاي مهاجرتی محالت مورد مطالعه:  4جدول شماره  

  نام محله محل سکونت قبلی علت انتخاب محله علت مهاجرت به شیراز

   محله مورد نظر 8 پایین بودن اجاره 48 درآمدبهتریافتن کار و  44

  

  

  

مهدي 

  آباد

دسترسی به امکانات رفاهی و  20

 بهداشتی

 سایر محالت شیراز 48 نزدیکی به محل کار 0

ارزانی قیمت زمین و  36 عدم تامین مسکن 4

 مسکن

سایر شهرهاي استان  4

 فارس

 روستاهاي فارس 28 نزدیکی به اقوام 16 دسترسی به امکانات آموزشی 4

دسترسی به امکانات  0

 خدمات شهري

 استان دیگر 12

 خارج کشور 0 سایر 8

 مجموع 100 مجموع 100 شیرازي 20

   محله مورد نظر 15 پایین بودن اجاره 27 یافتن کار و درآمدبهتر 46

  

  

شهرك 

  بهار

دسترسی به امکانات رفاهی و  3.8

 بهداشتی

 سایر محالت شیراز 39 کارنزدیکی به محل  0

ارزانی قیمت زمین و  46 عدم تامین مسکن 0

 مسکن

سایر شهرهاي استان  15

 فارس

 روستاهاي فارس 3.8 نزدیکی به اقوام 27 دسترسی به امکانات آموزشی 3.8

دسترسی به امکانات  0

 خدمات شهري

 استان دیگر 12

 خارج کشور 15 سایر 35

 مجموع 100 مجموع 100 شیرازي 12

   محله مورد نظر 0 پایین بودن اجاره 40 بهتر یافتن کار و درآمد 60

  

  

  

  سهل آباد

دسترسی به امکانات رفاهی و  12

 بهداشتی

 سایر محالت شیراز 36 نزدیکی به محل کار 16

ارزانی قیمت زمین و  40 عدم تامین مسکن 0

 مسکن

سایر شهرهاي استان  32

 فارس

8 

 

 روستاهاي فارس 20 نزدیکی به اقوام 4 به امکانات آموزشیدسترسی 

دسترسی به امکانات  

 خدمات شهري

 استان دیگر 8

 خارج کشور 4 0 سایر 12

 مجموع 100 مجموع 100 شیرازي 8

  محاسبات نگارندگان بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسش نامه: منبع
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  ویژگی هاي کالبدي و سکونتی.2

بررسی وضعیت نوع مالکیت مسکن نشان می دهد این متغیر در شهرك بهار در وضعیت 

ن آن در مسکن متعلق به خود زندگی            درصد ساکنا 70تري قرار داشته و نزدیک به  مناسب

ین مساحت مسکن در بیش تربر اساس اطالعات استخراج شده از پرسشنامه ها . می کنند

متر  200-101درصد ساکنان مهدي آباد در خانه هایی با مساحت  60. مهدي آباد بوده است

متر مربع مساحت  100مساکن زیر  بیش تردیگر  يهدر حالیکه در دو محل. زندگی می کنند

درصد گزارش شده؛  4متر مربع  300تا 201خانه هایی با مساحت  يهدر همین محل.  داشته اند

در متغیر نماي مسکن و . مساحتی مشاهده نشددرصورتی که در دو محله دیگر این طبقه 

درصد  8درصد مساکن با آجر و  52. تري قرار دارد اسکلت بنا نیز مهدي آباد در وضعیت مطلوب

در . در سهل آباد و شهرك بهار مساکنی با نماي سنگ گزارش نشده است. با سنگ نما شده اند

ز نوع بنایی بوده با این حال درصد هرسه سکونتگاه باالترین درصد اسکلت هاي ساختمان ها ا

درصد  3.8تنها . مساکنی با اسکلت بتونی در مهدي آباد بیش از دو سکونتگاه دیگر بوده است

مساکن شهرك بهار داراي اسکلت فلزي گزارش شده اند و در دو سکونتگاه دیگر مساکنی با این 

یش از نیمی از مساکن بررسی متغیر قدمت بنا نشان می دهد ب. اسکلت مشاهده نشده است

 درحالی. سال عمر دارند 25از  بیش تردرصد خانه ها در شهرك بهار  50سهل آباد و نزدیک به 

درصد، شهرك بهار  60در مهدي آباد . درصد بوده است 4که این رقم براي مهدي آباد تنها 

مساله سال قدمت دارند که این  15تا  5درصد از مساکن بین  24درصد و سهل آباد  38.5

بیانگر آن است که در سکونتگاه مهدي آباد از نظر قدمت مسکن شرایط مطلوب تري نسبت به 

این موضوع نشان دهنده فرسودگی و قدمت باالي نیمی از مساکن در دو سکونتگاه دیگر دارد 

درصد مساکن  26.9درصد مساکن مهدي آباد و  52در . شهرك بهار و سهل آباد می باشد

از نظر تراکم نفر در  .نفر سکونت دارند 5درصد مساکن سهل آباد  32ر و در نف 4شهرك بهار 

تري نسبت به دو سکونتگاه دیگر دارد بدین صورت که در  اتاق نیز مهدي آباد وضعیت مطلوب

این . نفر در اتاق و کمتر زندگی می کنند 4گویان در مساکن با تراکم  درصد از پاسخ 72حدود 

پایین بودن سرانه مسکونی در  يهمتغیر میزان مساحت مسکن نشان دهندمتغیر در مقایسه با 

بر اساس مشاهدات میدانی نگارندگان در برخی . خصوص سهل آباد می باشده سه سکونتگاه ب

متغیر تعداد اتاق در منزل در شهرك . نفر زندگی می کنند 6تا 5متر  50منازل با مساحت زیر 

که درصد منازل با  طوريه سکونتگاه دیگر داشته است ب وتري نسبت به د بهار وضعیت مناسب

درصد و تنها در  3.8 بیش تراتاق و  4از دو محله دیگر و منازلی داراي   بیش ترو  23اتاق،  3
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کن از خدمات شهري نشان می دهد ابررسی میزان برخورداري مس. این محله مشاهده می شود

ین درصد دسترسی به کم ترلوبی قرار دارند؛ که سکونتگاه مهدي آباد در وضعیت نسبتاً مط

 46در این سکونتگاه تنها . خدمات شهري مربوط فاضالب شهري در شهرك بهار بوده است

  . درصد منازل به شبکه فاضالب شهري متصل اند

بررسی متغیر میزان برخورداري از امکاناتی همچون تلویزیون، یخچال، لباسشویی، 

. تر مهدي آباد نسبت به دو محله دیگر است دهنده وضعیت مطلوبجاروبرقی و مبل نیز نشان 

درصد ساکنان سهل آباد  32درصد ساکنان شهرك بهار و  38.5درصد ساکنان مهدي آباد،  72

درصد سهل آبادي  12به عالوه روشن شد . نمونه از امکانات ذکر شده دسترسی داشته اند 4به 

جدول . ورد امکانات مطرح شده دسترسی دارندم 5درصد ساکنین شهرك بهار به  3.8ها و 

بر اساس اطالعات استخراج شده . ، ویژگی هاي کالبدي سه سکونتگاه را نشان می دهد5شماره 

ترین مشکالت سه محله عدم امنیت و وجود اراذل، اوباش و معتادان و  از پرسشنامه ها مهم

  . شلوغی و تراکم باالي جمعیت بوده است

  

  ین مشکالت سه سکونتگاه مورد مطالعهم ترمه: 4جدول شماره

نام 

 محله

 درصد نام محله درصد نام محله درصد نوع مشکل

مهدي 

 آباد

عدم امنیت و وجود اراذل و 

 اوباش و معتادان

شهرك  28

 بهار

 28 سهل آباد 46.2

 16 0 28 نبود بهداشت

 20 7.7 8 شلوعی و تراکم باالي محله

 16 26.9 28 همه موارد

 20 19.2 8 مشکلی ندارد

 100 100 100 مجموع

  محاسبات نگارندگان بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسش نامه: منبع
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  )ارقام به درصد است( ویژگی هاي کالبدي و مسکونی سه سکونتگاه:  5جدول شماره
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 )ارقام به درصد است( سکونت در محلهمیزان رضایت از مسکن و رضایت از : 6دول شماره ج

   محاسبات نگارندگان بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسش نامه: منبع

  
  

درصد  36درصد ساکنان مهدي آباد،  20می بینید  6طور که در جدول شماره  همان

زیاد و خیلی زیاد درصد ساکنان سهل آباد از مسکن خود رضایت  30.7ساکنان شهرك بهار و 

درصد  12میزان رضایت از سکونت در محله، این ارقام  برابر با  موردکه در  در حالی. داشته اند

بررسی . درصد در سهل آباد بوده است 42.3درصد در شهرك بهار و  24در مهدي آباد، 

 36آباد، درصد ساکنان مهدي  40نارضایتی از مسکن در دو طیف زیاد و خیلی زیاد دربردارنده  

این ارقام در رابطه با میزان . درصد ساکنین سهل آباد می باشد 46.2درصد شهرك بهار و 

درصد در شهرك بهار و  36درصد در مهدي آباد،  46نارضایتی از سکونت در محله به ترتیب 

ین رضایت از بیش ترطور که می بیند  همان. درصد در سهل آباد گزارش شده است 34.6

  . ین میزان رضایت از محله در سهل آباد بوده استبیش تربهار و  مسکن در شهرك

  

  ویژگی هاي اقتصادي.3

بررسی وضعیت درآمد و هزینه خانوارها نشان دهنده این است که ساکنان سهل آباد به 

درصد  64.  دارندقرار تري نسبت به دو سکونتگاه دیگر  لحاظ درآمدي در وضعیت مناسب

هزار تومان درآمد داشته اند؛ در همین  300ل آباد ماهانه بیش از جامعه نمونه در محله سه

 مهدي آباد شهرك بهار سهل آباد

رضایت از  رضایت از محله

 مسکن

رضایت از  رضایت از محله

 مسکن

رضایت از 

 محله

رضایت از 

 مسکن

خیلی  19.2

 راضی

خیلی  19.2

 راضی

خیلی  24

 راضی

خیلی  4

 راضی

خیلی  4

 راضی

خیلی  8

 راضی

 راضی 12 راضی 8 راضی 32 راضی 0  راضی 11.5 راضی 23.1

 متوسط 40 متوسط 32 متوسط 28 متوسط 40 متوسط 23.1 متوسط 23.1

 ناراضی 20 ناراضی 16 ناراضی 24 ناراضی 4 ناراضی 23.1 ناراضی 3.8

خیلی  30.8

 ناراضی

خیلی  23.1

 ناراضی

  

خیلی  32

 ناراضی

خیلی  12

 ناراضی

خیلی  40

 ناراضی

خیلی  20

 ناراضی

 مجموع 100 مجموع 100 مجموع 100 مجموع 100 مجموع 100 مجموع 100
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   محاسبات نگارندگان بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسش نامه: منبع

    

ساکنان  درصد 23.1رصد ساکنان مهدي آباد ود 44. مازاد منفی درآمد مشاهده نمی شودطبقه 

ین مازاد منفی در سه سکونتگاه مربوط بیش تر. شهرك بهار نیز در این طبقه درآمدي بوده اند

 -16تومان در ماه می باشد که باالترین رقم در شهرك بهار با  200- 100به طبقه درآمدي 

ین هزینه ها در مهدي آباد مربوط به طبقه درآمدي بیش از بیش تر. درصد گزارش شده است

هزار تومان در ماه و  300و بیش از  200-100هزار تومان در ماه، در شهرك بهار طبقات  300

   .هزار تومان در ماه بوده است 300-200در سهل آباد طبقه درآمدي 

  

  وضعیت اشتغال، درآمد و هزینه در مهدي آباد: 7جدول شماره 

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

 مهدي آباد

هزار (گروه درآمدي 

 )تومان

 12 بیکار مازاد هزینه درآمد

 60 کارگر روزمزد 0 8 8 100زیر 

 4 شاغل در ادارات دولتی -4 16 12 100-200

شاغل در شرکت  4 32 36 200-300

 خصوصی

8 

 16 اظهارنشده 0 44 44 300از  بیش تر

 100 مجموع 0 100 100 مجموع
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  هزینه در شهرك بهاروضعیت اشتغال ، درآمد و : 8جدول شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محاسبات نگارندگان بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسش نامه : منبع           

 

وضعیت اشتغال ، درآمد و هزینه در سهل آباد: 9جدول شماره  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از پرسش نامهمحاسبات نگارندگان بر اساس اطالعات استخراج شده : منبع

  

 شهرك بهار

هزار (گروه درآمدي 

 )تومان

 23 بیکار مازاد هزینه درآمد

 46 کارگر روزمزد 0 19.2 19.2 100زیر 

100 -200  23.1 30.8 7.7 - شاغل در ادارات  

 دولتی

3.8 

200 -300 شاغل در شرکت  15.4 19.2 34.6 

 خصوصی

3.8 

- 7.7 30.8 23.1 300از  بیش تر  23 اظهارنشده 

 100 مجموع 0 100 100 مجموع

 سهل آباد

هزار (گروه درآمدي 

 )تومان

 32 بیکار مازاد هزینه درآمد

-20 24 4 100زیر   44 کارگر روزمزد 

100 -200  8 24 16 -  16 شاغل در ادارات دولتی 

200 -300  20 48 28- شاغل در شرکت  

 خصوصی

 0 

 8 اظهارنشده 16 4 64 300از  بیش تر

 100 مجموع 0 100 100 مجموع
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شاغالن  بیش ترمی بینید در هر سه سکونتگاه  9-7که در جداول شماره  همان طور

 60ین درصد مربوط به مهدي آباد و برابر با بیش ترکارگر روزمزد می باشند که در این میان 

بررسی وضعیت بیکاري نشان می دهد با وجود آنکه ساکنین سهل . درصد شاغالن بوده است

ي نسبت به دو سکونتگاه دیگر دارند با این حال درصد بیکاري در این محله بیش ترآباد درآمد 

 12صد بیکاري در مهدي آباد و ین درکم تر. درصد و باالتر از دو محله دیگر بوده است 32

در بررسی نوع وسیله حمل و نقل مورد استفاده ساکنان محالت هدف براي . درصد بوده است

عالوه بر این افرادي . افراد از اتوبوس استفاده می کنند بیش تررفتن به مرکز شهر روشن شد که 

درصد، در سهل  24 که از خودرو شخصی براي حمل و نقل استفاده می کنند در مهدي آباد،

  . درصد بوده است 11.5درصد و در شهرك بهار 20آباد 

  

 نوع وسیله حمل و نقل مورداستفاده در سه محله برحسب درصد: 10جدول شماره

نام 

 محله

نوع وسیله 

 نقلیه

نوع وسیله  نام محله درصد

 نقلیه

نوع وسیله  نام محله درصد

 نقلیه

 درصد

مهدي 

 آباد

 48 اتوبوس سهل آباد 65.4 اتوبوس شهرك بهار 60 اتوبوس

 20 تاکسی 15.4 تاکسی 8 تاکسی

 12 موتورسیکلت 7.7 موتورسیکلت 8 موتورسیکلت

 20 خودروشخصی 11.5 خودروشخصی 24 خودروشخصی

 100 مجموع 100 مجموع 100 مجموع

 محاسبات نگارندگان بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسش نامه: منبع

  

  یافته هاي تحلیلی -

با توجه به سواالت پژوهش جهت بررسی تفاوت هاي منطقه اي از آزمون ناپارامتریک چند 

بر اساس نتایج این دو  .یز آزمون میانه استفاده شده استگروه مستقل کروسکال والیس و ن

است تر از پنج صدم  ها کم آمده است گویه هایی که مقادیر آن 11آزمون که در جدول شماره 

عبارت دیگر تفاوت محله اي در این گویه ها وجود ه در این سه منطقه با یکدیگر متفاوت است ب

  .دارد
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نتایج آزمون کروسکال والیس و میانه): 11(جدول شماره   

 گویه کروسکال والیس میانه

 امکانات زندگی 0.003 0.001

 مساحت واحد مسکونی 0 0.00

 هزینه ماهانه 0.00 0.016

 درآمد ماهانه 0.00 0.00

 قدمت خانه 0.00 0.00

 تراکم در خانه 0.002 0.016

 تعداد اتاق 0.001 0.003

 رضایت از کیفیت منزل  .261  .046

 رضایت از محله  .002  .000

 محاسبات نگارندگان بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسش نامه: منبع

  

، در میان گویه هاي در نظر گرفته شده بر اساس این دو 11با توجه به جدول شماره 

 رضایت از کیفیت منزل، قدمت خانه، تعداد اتاق، تراکم در خانه،، مساحت واحد مسکونیآزمون؛ 

الزم به . متفاوت است بوده است درآمد ماهانه هزینه ماهانه و امکانات زندگی، رضایت از محله،

ه نتیجه آزمون میانه در مورد متغیر میزان رضایت از کیفیت مسکن در سه ذکر است ک

  .سکونتگاه تفاوتی را نشان نداده است

جهت بررسی ارتباط بین رضایت از کیفیت مسکن و رضایت از محله از آزمون رتبه اي 

بر عالوه . مشاهده می نمایید 12اسپیرمن استفاده شده است که نتایج آن را در جدول شماره 

نتایج این . این دو گویه مواردي که با این دو گویه همبستگی داشته اند نیز آورده شده است

شایان . آزمون بیانگر آن است که بین رضایت از کیفیت مسکن و محله رابطه مستقیم وجود دارد

، وسیله حمل )شامل تلویزیون، یخچال، لباسشویی، جاروبرقی و مبل( ذکر است که امکانات خانه

نقل و قدمت مسکن در رضایت از منزل تاثیر گذار بوده و همچنین مالکیت مسکن در رضایت  و

ین مشکالت محله نیز همبستگی داشته مهم ترامکانات موجود در محل با . از محله موثر است

از پنج صدم است رابطه یا همبستگی  کم تربر اساس جدول زیر موارد که مقادیري آنها . است

 .دارند
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از پنج صدم است  کم ترمقادیري آنها ( نتایج آزمون اسپیرمن براي ارتباط بین گویه ها: 12شمارهجدول 

 ).رابطه یا همبستگی دارند

مشکل  درآمد هزینه گویه ها

 محله

 محله منزل گویه ها

 .002 .526 مالکیت مسکن .044 .071 .122 سطح سواد

 .424 .027 خانه لوازم .731 .025 .041 نوع اشتغال سرپرست حانوار

 0 . رضایت از کیفیت منزل

 . 0 رضایت از محله .677 0 . هزینه ماهانه

 .762 .036 وسیله حمل و نقل .234 . 0 درآمد ماهانه

 .944 .037 قدمت مسکن .003 .214 .095 امکانات

 محاسبات نگارندگان بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسش نامه: منبع

  

  

  گیرينتیجه 

ترین معضالت پیش روي شهرنشینی  سکونتگاه هاي غیررسمی به عنوان یکی از مهم

دهی آن ها در  اتخاذ سیاست درست براي پیشگیري و سامان. جهان کنونی به شمار می رود

ها با یکدیگر و با سایر سکونتگاه هاي  گرو مطالعه عمیق و بررسی تفاوت هاي منطقه اي آن

رسمی شیراز در حاشیه جنوب  مقاله سه نمونه از سکونتگاه هاي غیردر این . رسمی می باشد

غربی، جنوب شرقی و مرکز شهر مورد بررسی و به لحاظ ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، 

نتایج . کالبدي و سکونتی، میزان دسترسی به امکانات و خدمات مورد مقایسه قرار گرفته اند

بررسی . است... میان برخی متغیرهاي کالبدي، اجتماعی و نشان دهنده وجود ارتباطات معنادار 

و تحلیل تطبیقی از تفاوت هاي سه سکونتگاه غیررسمی در جنوب غربی، جنوب شرقی و مرکز 

-نتایج آزمون ناپارامتریک کروسکال. شیراز نشان دهنده تفاوت این محالت با یکدیگر بوده است

تراکم ، مساحت واحد مسکونیله در متغیرهاي والیس و آزمون میانه نشان می دهد که سه مح

 امکانات زندگی، رضایت از محله، رضایت از کیفیت منزل، قدمت خانه، تعداد اتاق، در خانه،

بررسی ها نشان می دهد مهدي آباد علی . با یکدیگر متفاوت اند درآمد ماهانه هزینه ماهانه و

 نسبت به دو سکونتگاه دیگر دارد با اینتري  رغم آنکه در بسیاري از متغیرها وضعیت مطلوب

ي از سکونت در کم ترحال ساکنان آن در مقایسه با سهل آباد و شهرك بهار میزان رضایت 

بستگی اسپیرمن نیز بیانگر وجود ارتباط مستقیم بین دو  آزمون هم. محله و مسکن داشته اند
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به عبارت دیگر . می باشدمتغیر میزان رضایت از کیفیت مسکن و رضایت از سکونت در محله 

. بوده است بیش ترهرچه میزان رضایت از مسکن باالتر، میزان رضایت از سکونت در محله نیز 

ین رضایت از مسکن بیش تردر طبقه بندي سه سکونتگاه بر اساس رضایت از مسکن به ترتیب 

رضایت از ین میزان بیش تردر شهرك بهار،سهل آباد و مهدي آباد ودر طبقه بندي بر اساس 

بستگی همچنین  نتایج آزمون هم. محله به ترنیب سهل آباد،شهرك بهار و مهدي آباد بوده است

شامل تلویزیون، یخچال، لباسشویی، جاروبرقی و (نشان می دهد که متغیرهاي امکانات خانه

، وسیله حمل و نقل و قدمت مسکن در رضایت از کیفیت مسکن و همچنین متغیر مالکیت )مبل

با توجه به نتایج تحقیق . در میزان رضایت از سکونت در محله تأثیرگذار بوده استمسکن 

  : پیشنهاد می گردد

  وضعیت اقتصادي مناطق مورد نظر بویژه سهل آباد مورد بررسی هدفمند قرار گرفته و ریشه

 .هاي نرخ باالي بیکاري دراین منطقه تحلیل و راهگشایی شود

  به وسایل حمل و نقل عمومی در سه منطقه بویژه  تربیش زمینه هاي دسترسی بهتر و

 .مهدي آباد فراهم شود

 ترین مشکالت هر منطقه شامل مسائل امنیتی و جمع آوري اراذل و اوباش در  رفع مهم

شهرك بهار، مشکالت بهداشتی در مهدي آباد و شلوغی و تراکم باال در سهل آباد در دستور کار 

 .ربط قرار گیرد نهادهاي ذي نیروي انتظامی، شهرداري و سایر

  با توجه به باال بودن قدمت و پایین بودن مساحت واحدهاي مسکونی در شهرك بهار و سهل

ست اعطاي وام هاي کم بهره ا رفته در مساکن، ضروريبه کارآباد و نیز نامناسب بودن مصالح 

در این زمینه، در همچون وام بافت فرسوده ، بهره گیري از سرمایه اجتماعی و تشویق ساکنان 

 .سه منطقه بخصوص دو محله ذکر شده  در دستور کار نهادهاي مربوطه قرار گیرد

  درصد پاسخ دهندگان به دالیل عمدتاً اقتصادي و ناتوانی از پرداخت  41.2با توجه به آنکه

نقل و انتقاالت به این  بیش تراجاره از سایر محالت شیراز به محالت فعلی عزیمت کرده و 

ست طرح جامع اقتصادي مدونی براي شیراز تهیه و ا ؛ ضروري.محالت درون شهري بوده است

 .اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادي ساکنان شهر تأکید شود يهبر لزوم توسع

  مطالعات اجتماعی و مهاجرتی هدفمند براي بهبود وضعیت فرهنگی، اجتماعی سه محله و

 .بهبود وضعیت  سواد و آموزش در شهرك بهار و سهل آباد از ضروریات استدر گام نخست 
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  :خذآممنابع و 

 مجله رشد آموزش جغرافیا آلونک نشینی در بخش مرکزي کرج،.1384.ز احمدي پور، .1

  .38،شماره 1380

چهره نمایی بافت هاي اسکان غیررسمی و عوامل مؤثربرشکل گیري .1382.افتخاري راد،ز .2

مقاالت حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و آن،مجموعه 

  .توانبخشی،تهران

 .نظریه هاي شهر و پیرامون،انتشارات سمت ،تهران.1382.پاپلی یزدي،م .3

اسالم آباد : نگرشی از درون به پدیده حاشیه نشینی، مطالعه موردي. 1381. پارساپژوه،س .4

 .6ل دوم، شماره کرج، فصلنامه رفاه اجتماعی، سا

 در سکونتی محیط کیفیت نقش بررسی. 1389. ،کشاورز،م.،حبیبی،ك.،فرهودي،ر.پوراحمد،ا .5

آباد، فصلنامه جغرافیاي  خرم قدیم بافت :موردي شهري مطالعه درون هاي مهاجرت

  75انسانی،شماره

ایران،مجله آلونک نشینی در ایران،دیدگاه هاي نظري با نگاهی به شرایط .1373. پیران،پ .6

  87_88اقتصادي،سال نهم،شماره سوم و چهارم،آذر و دي،شماره _اطالعات سیاسی

بازهم در باب اسکان غیر رسمی،موردشیرآباد زاهدان،مجله هفت .1381. پیران،پ .7

  .،وزارت مسکن و شهرسازي10و  9شهر،شماره هاي 

روزمره تا تحلیل  ازدنیاي زنده زندگی:اجتماعات اسکان غیررسمی در ایران.1382.پیران،پ .8

 نظري،کارگاه تخصصی اسکان غیررسمی در ایران،دانشگاه شهیدبهشتی

 در غیررسمی مسکن شاخص هاي بررسی. 1385.،میره،م.،سیف الدینی، ف.حاتمی نژاد،ح .9

  58 شماره  جغرافیایی هاي پژوهشقم،نشریه  آباد شیخ محله  :موردي ایران نمونه

) قبل از انقالب اسالمی(و فرآیندتحول آن حاشیه نشینی شهري.1381.حاج یوسفی،ع .10

  .،وزارت مسکن و شهرسازي8فصلنامه هفت شهر،شماره 

شهر  بررسی ارتباط عملکردي سکونتگاه هاي خودرو اطراف کالن.1379.خراط زیردست،ا .11

  8شماره  نشریه هنرهاي زیبا، تهران،

نطقه اي،انتشارات مکتب ها،نظریه ها و مدل هاي برنامه  و برنامه ریزي م.1383.زیاري،ك .12

 .دانشگاه یزد

 کوي( اهواز شهر غیررسمی اسکان توانمندسازي و دهی سامان.1388.،نوذري،ا.زیاري،ك .13

  68 شماره انسانی، جغرافیاي هاي ، نشریه پژوهش)آب منبع

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ....سکونتگاه هاي و تحلیل تطبیقی تفاوت هاي بررسی              63

 

،فصلنامه اسکان غیررسمی و مدیریت مجموعه کالن شهري تهران .1385.شیخی،م  .14

   61-47،صفحات 7مدیریت شهري، شماره 

جستجوي  در ایران، انگیخته در بازنگري ویژگی هاي اسکان خود.1382.صرافی،م .15

مقاالت حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، انتشارات  يهمجموع راهکارهاي توانمندسازي،

 .دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران

چالش ها و  علل، سکونتگاه غیررسمی، يهتشکیل و توسع.1384.،محمدي،م.ــــــــــ .16

  11مجله علوم زمین شماره محله تراس در شهر زنجان، :استراتژي ها، مطالعه موردي

 شهري پایداري سطح تحلیل. 1388.،زنگنه شهرکی،سعید.، عبدي ینگی کند،ن.قرخلو،م .17

   69 شماره انسانی، جغرافیاي هاي ،نشریه پژوهش)شهرسنندج:مورد(هاي غیررسمی سکونتگاه در

آن  نمندسازي توا بر تاکید با غیررسمی اسکان و نشینی حاشیه يهلمسأ .1389.محسنی، ر .18

  گرگان فصلنامه جغرافیاي انسانی، سال دوم، شماره چهارم شهر نشینان حاشیه :موردي مطالعه

  1385،نتایج تفضیلی سرشماري عمومی نفوس ومسکن سال .1385.مرکزآمارایران .19

مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه  روش هاي پیشرفته آماري،.1387.منصورفر،ك .20

  تهران،چاپ دوم

دهی و توانمندسازي سکونتگاه هاي  طرح سامان.1386.مهندسین مشاور پارس آرایه .21

 غیررسمی شهر شیراز

حاشیه نشینی چالشی فراروي توسعه پایدارشهري،با تأکید بر شهر .1385.،صادقی،ر.نقدي،ا .22

 233-213صفحات ، 20همدان،فصلنامه رفاه اجتماعی،سال پنجم،شماره
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