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  چکیده
در  تیدرحال توسعه و وجود محدود یدر کشورها ینیشهرنش عیو به تبع آن رشد سر تیروز افزون جمع شیبا افزا

 یخودرو یکشورها شده است. ظهور بافت ها نیبزرگ ا یدر شهرها یا دهیعامل بروز مشکالت عد ،یدیتول یها تیظرف

 یمشکالت م نیه ابزرگ است، از جمل یاشهره لیاز مسا یکیکه  یرسم ریغ یگسترش سکونتگاه ها یو به عبارت یشهر

 هیدر حاش نیارزان  بودن زم لیاز قب یمختلف لیبزرگ به دال یدر شهرها ژهیبه و ن،ییدرآمد پا یدارا نانیباشد. شهرنش

ضعف  ،یعدم پرداخت عوارض شهردار ،یفاقد اسناد رسم یو فروش اراض دیسهولت در خر ،یشهرها، بورس باز  ی

سکونتگاه  بیترت نیکنند و بد یم نییپا تیفیاستاندارد و با ک ریو... اقدام به ساخت مساکن ز یرشه تیریمد یستمهایس

مشکالت  یرسم ریغ یمشکالت در امان نبوده و سکونتگاه ها نیاز ا زین هیآورند، شهر اروم یم دیرا پد یرسم ریغ یها

 یبه عنوان نهادها یشهر تیریمد یاستمهیاست که س یبه وجود آورده است. ضرور یشهر تیریمد یرا برا یادیز

به  یلیتحل یفیپژوهش به روش توص نیبه عمل آورند. لذا در ا ییاقدامات اجرا دهیپد نیا یمسئول، در جهت سامانده

در  دیپرداخته شده است و مشخص گرد یشهر تیریآن بر مد راتیو تاث هیشهر اروم ینینش هیحاش شیدایعلل پ یبررس

در جهت  زین ییشهر نشده و عمده اقدامات اجرا ینواح نیبر ا یتوجه چندان یو عمران شهر وسعهت یاز طرح ها کی چیه

نفر معادل  111191معادل  هیدر شهر اروم ینینش هیحاش تیجمع دیمحالت فوق شده است.مشخص گرد یانزوا دیتشد

باشند. در  یم ییو روستا یشهر ندرصد از آن مهاجرا 56از  شیمقدار ب نیباشد که از یم هیشهر اروم تیدرصد جمع 93

 یها استیو س ییایدر جهت اتخاذ اهداف اجر یشنهاداتیپ ،یشهر تیریبر مد ینینش هیحاش ریروند تاث یبا بررس تینها

 است. دهیارائه گرد هیدر شهر اروم ینینش هیو کاهش حاش یتوانمندساز ،یو معضالت، سامانده لیمناسب جهت حل مسا

 یرسم ریسکونتگاه غ ه،یاروم ،یشهر تیریمد ،ینینش هیحاش كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
 & Ballantyne) باشند¬یدر حال توسعه م یشهرها در کشورها یچشم اندازها یعموم یژگیو یررسمیغ یسکونتگاه ها

Oelofse, 1111: 239به مسکن  ازیضرورت ن ی دهییدر حال توسعه هستند و به طور عمده زا یمشترک کشورها یژگی( و و

در حال  یکشورها یدر مناطق شهر یررسمیغ یها سکونتگاه یریشکل گ هیهستند و فرض یشهر نییتوسط اقشار با درآمد پا

 (. Ruther et al, 2332: 273باشد ) یم ریاجتناب ناپذ ی دهیپد کیتوسعه، 

در حال توسعه دو  یکشورها ییروستا -یشهر مهیدر مناطق ن تیکند که جمع یاسکان بشر ملل متحد  اشاره م مرکز

انسان  یاساس یازهاین نیاز مهمتر یکی(، چرا که Zingoni et al, 2336: 581کند ) یشهر نرمال رشد م کیاز  عتریبرابر سر

به  ن،ییدرآمد پا یدارا نانیدارد و شهرنش یدشوار طیمسکن در شهرها نسبت به روستاها، شرا نیباشد و تأم یبه مسکن م ازین

و  دیسهولت در خر ،یشهرها، بورس باز  ی هیدر حاش نیارزان  بودن زم لیاز قب یمختلف لیبزرگ به دال یدر شهرها ژهیو
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به ساخت مساکن  اقدامو...  یشهر تیریمد یستمهایضعف س ،یارض شهردارعدم پرداخت عو ،یفاقد اسناد رسم یفروش اراض

 ریاسکان غ یآورند. مسأله  یم دیرا پد یرسم ریغ یسکونتگاه ها بیترت نیکنند و بد یم نییپا تیفیاستاندارد و با ک ریز

 ریو سا هایشهردار ییرسد عدم توانا یدارند و به نظر م گریکدیبا  یارتباط متقابل یشهر تیریمد یها ستمیس ییو توانا یرسم

 باشد.  یآن موثر م یو سامانده یرسم ریاسکان غ ی دهیپد یریو شکل گ نیدر تکو ربط،یذ ینهادها

وجود آن  ایوجود نداشت و  یررسمیمحالت اسکان غ 1966تا قبل از سال  هیبه عمل آمده در شهر اروم یها یبررس طبق

کشور هم در شهرها و هم در  تیجمع زانیدرصد در سال بود م 9.1که در حدود  تیدهه رشد جمع نیدر ا یمحسوس نبود ول

 میعظ لیدرصد بود و س 5.2برابر با  هیدر شهر اروم نیت شهرنشیدهه رشد جمع نیگذاشت و در هم شیروستاها رو به افزا

 یستمهایآن به افراد و ضعف س یدولت و واگذار توسط یاراض یها کیروند با تفک نیبود و ا دهیبه شهرها آغاز گرد نیمهاجر

به وجود آمدند و به  یگریپس از د یکی نینش هیمحالت حاش بیترت نیبه خود گرفت و بد یقیحالت تشو یشهر تیریمد

 کردند. لیتحم یشهر تیریمد ستمیخود را بر شهرها و س ندهیمشکل فزا کیعنوان 
 

 بانی نظریم -2
ی عدم تعادل در توزیع متناسب امکانات و منابع جامعه اجتماعی در زمینه -تجلی نابرابری اقتصادیاسکان غیررسمی 

 نشین کسی است که در شهر سکونت دارد، ولی نتوانسته است جذب نظام اقتصادی شهر شود.است و حاشیه

-سکان غیررسمی را از دیدگاه بومی اسکان غیررسمی ارائه شده است. برخی از متخصصین اهای متفاوتی در زمینهدیدگاه

ی فیزیکی پدیده توجه دارند و جابجایی ساکنین را اند و بیشتر به جنبهشناسی شهری )اکولوژی شهری( مورد تحلیل قرار داده

دانند. طرفداران دیدگاه نابرابری اجتماعی، علت تکوین و به وجود آمدن محالت در تشکیل محالت اسکان غیررسمی موثر می

دانند. دیدگاه دیگر، دیدگاه لیبرال است که طرفداران آن اسکان غیررسمی را نشین را نابرابری در توزیع امکانات میهحاشی

نشینی، در نظام اقتصادی شهر خود به خود و در طول زمان حل خواهد شد. دانند و معتقدند که مشکل حاشیهامری طبیعی می

عتقدند تولید فضا انعکاس روابط طبقاتی است و در واقع الگوی اسکان غیررسمی را طرفداران دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا نیز م

 دانند.ی شهری در کشورهای مختلف میداری و توسعهمتأثر از روابط میان سرمایه

درآمد جامعه و شوند، وجود اقشار کمگرا خوانده میبر اساس نظریاتی که تحت عنوان دیدگاههای راهبردی یا هدف

نشین به عنوان یک واقعیت موجود قابل پذیرش است. به عبارت دیگر باید قبول کنیم که فقر اههای غیررسمی و حاشیهسکونتگ

ی فقیر روستایی و عشایری است که دیگر امکان حداقل شرایط زیست هم از آنها سلب شده است و شهری امروز همان جامعه

یازهای خود باشند. در نتیجه با مهاجرت به شهر و از طریق فعالیتهای توانند پاسخگوی نی تولید سنتی نمیدیگر به شیوه

ی ترین راهبرد برای مقابله با پدیدهنمایند. از این منظر دیدگاه توانمندسازی مشارکتی مناسباقتصادی غیررسمی ارتزاق می

 باشد.ی مورد مطالعه میدرآمد جامعه به ویژه نیاز به سرپناه در منطقهفقر شهری و تأمین نیازهای اقشار کم

در جهت ساماندهی اسکان غیررسمی، راهبردهایی ارائه شده است که عبارتند از دیدگاه خنثی و منفعل، دیدگاه تخریب، 

 طلب و راهبرد توانمندسازی.دیدگاه بنیادگرا، دیدگاه اصالح

نشینی اجرت گاهی باعث حاشیهمهاجرت نقش بسیار مهمی در تشکیل محالت اسکان غیررسمی دارد، اما باید گفت مه

 نشینی نیست.ی حاشیهشود ولی علت تامهمی
 

 حدوده مورد مطالعهم -3
نفر  577011هکتار و جمعیتی بالغ بر  13608که دارای مساحتی معادل  مرکز استان آذربایجان غربی است. اورمیهشهر 

 (.1913می باشد )مرکز آمار ایران، 

واقع شده است و شیب عمومی آن از غرب به شرق کاهش یافته و زمینهای شرق  اورمیهدر قسمت مرکزی دشت  این شهر

 (.138: 1978باشند )صفامنش و همکاران، تر میشهر مسطح
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 محدوده مورد مطالعه تی: موقع1شکل

 
 (.6، 2، 1981 ش،یمشاور طرح و آما نیمأخذ: )مهندس

 

 سکان غیر رسمی در ارومیها -4
های بارز فقر شهری است که در شکلی های ناشی از شهرنشینی شتابان معاصر و از جلوهاسکان غیررسمی از جمله پدیده

درآمد و های غیررسمی با تجمعی از اقشار کمریزی نشده و خودرو در درون یا اطراف شهرها ظاهر شده است. سکونتگاهبرنامه

 شهرنشینی ناپایدار همراه هستند. ای ازغالباً با مشاغل غیررسمی و شیوه

شهری در این زمینه نقش  -های غیررسمی، فقر شهری است که مهاجرتهای روستاگیری سکونتگاهعلت اصلی شکل   

این پدیده با  1967توان گفت که بعد از سال نیز طبق شواهد موجود می اورمیهشهر در . (7: 1983سیار مهمی دارند )خاتم، ب

بعد از انقالب بوده و مالکیت  درصد 133گیری نقاط مذکور ترش یافته است. به طور کلی دوره شکلسرعت بیشتری گس

باشند های غیررسمی دارای مشاغل خدماتی میسهیمه اراضی متعلق به اشخاص حقیقی بوده است و اکثریت ساکنین سکونتگاه

اظهار داشت که به جز قسمتی از محله حاجی پیرلو توان ها میو در خصوص وضعیت حقوقی زمین و مسکن نیز برابر بررسی

 باشند.درصد به شکل قولنامه ای می 133مابقی نقاط 

درصد محالت مذکور دارای آب و  133از نظر برخورداری از خدمات و تأسیسات و تجهیزات شهری مشخص گردید که 

باشند، پوشش معابر اصلی کلیه محالت داخل درصد دارای گاز شهری می 59درصد آنها دارای تلفن و  75برق و تقریباً 

درصد آسفالت می باشند  53محدوده آسفالت و معابر فرعی نیز به طور اعم نقاطی که در داخل محدوده واقع گردیده اند باالی 

 (. 1919، اورمیه)معاونت شهرسازی شهرداری 

که عبارتند از باغ صفر، دانش یک، شیخ ی اسکان غیررسمی در شهر اورمیه شناسایی شده است محله 29درمجموع 

ساالر،  طرزیلو، وکیل آباد، خاتون جان، ،2حاجی پیرلو، اسالم آباد  شلتوت، ترانس، شاکری، هفت خانه، محله پشت بانک سپه،

ه و محالت )قرنطینه(،کوی رشادت، روستای دیگال یانهر، چلوقاپان، سنایی، الواج، اسالم آباد کشتارگاه،  کوی الله، اسرای عراق

 .مجاور دیگاله
 

 گیری و گسترش اسکان غیررسمی در شهر ارومیهعوامل موثر شکل -5
های مدیریت شهری به  کند، این نگرش سیستمتخلفات مسکن در فضاهای شهری، بار اضافی روی محالت وارد می      

(. عوامل موثر Finnis, 2336: 066 & Moffatمکانی به مکانی دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است )ها، از سکونتگاه

 توان درعوامل زیر تشریح کرد:گیری و گسترش اسکان غیررسمی در شهر ارومیه را میشکل

 مهاجرت -6دالیل حقوقی  -0عوامل فرهنگی  -9ضعف در اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی  -2دالیل اقتصادی  -1 

مهمترین عوامل اقتصادی عبارتند از: ارزان  بودن زمین، بورس بازی و سهولت در خرید و فروش اراضی فاقد اسناد رسمی،  -1

اههای اجرایی در اجرای کمربند سبز، عدم تملک اراضی با کاربری عدم پرداخت عوارض شهرداری، عدم توانایی مالی دستگ

 عمومی مانند فضای سبز، آموزشی و...، کسب سود کالن توسط زمین خواران با تفکیک های غیر مجاز. 
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علل ضعف در اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی عبارتند از: عدم توجه به ویژگیهای محلی و تصویب ضوابط یکسان ملی،  -2

قانون ثبت بدون استعالم از شهرداری، طوالنی بودن بودن فرایند تفکیک و تغییر  107ور اسناد مالکیت بر اساس ماده صد

کاربری اراضی، فقدان سیاستهای مناسب و کالن ملی مسکن برای اقشار کم درآمد، عدم توانایی سیستمهای مدیریت شهری در 

 اجرای قوانین اراضی شهری. 

عبارتند از: نـارسایی در اطـالع رسانی ضـوابـط و مقررات شهرداری، رواج فرهنگ خرید و فروش اراضی عوامل فرهنگی  -9

قولنامه ای، نقش گروهای آگاه از قوانین و مقررات در ترویج فرهنگ ساخت و ساز غیر مجاز،  عدم مطابقت جرم و مجازات در 

 رسمی امالکی که مروج معامالت اراضی غیررسمی هستند.ساخت و ساز غیر مجاز، عدم برخورد قاطع با بنگاههای غیر 

و آراء متفاوت، عملکرد  133مهمترین عوامل حقوقی عبارتند از: عدم وجود عضوی از شهرداریها در کمیسیون های ماده  -0

ریت بخشی دستگاهای خدمات رسان، طوالنی بودن رسیدگی به تخلفات ساختمانی، عدم استقالل و توانایی سیستمهای مدی

شهری در برخورد با تخلفات، قدیمی بودن و منسوخ شدن بعضی از قوانین شهرداری، نقش ضعیف نیروی انتظامی در همکاری 

 با شهرداری، عدم وجود سیستم مدیریت واحد شهری.

الی، کار و علل مهاجرت مهاجرین مناطق شهری و مناطق روستایی به شهر ارومیه به تفکیک شامل موارد زیر بوده است: انتق -6

 1درصد کار و درآمد بهتر و  96درصد از خانوارها علل مهاجرت را انتقالی،  91درآمد بهتر و امکانات رفاهی مناسب تر. چنانکه 

 درصد امکانات رفاهی مناسب تر شهر ارومیه عنوان نموده بودند.
 

 بررسی اسکان غیر رسمی در شهر ارومیه -6
آیند. و پیامد اعمال اصالحات ارضی در شهر ارومیه پدید می 03ارومیه از نیمه دهه  اولین سکونتگاههای نابسامان شهر      

آباد شکل آباد در مسیر روستای ریحانآباد در مسیر روستای حاجی پیرلو و حسینشاهرخ آباد در ضلع جنوبی محور مهاباد، علی

ون مجوز و با مصالح کم دوام و بی دوام صورت گیرند. ساخت و سازهای انجام شده در محدوده های یاد شده اکثرا بدمی

خورد. قطعات تفکیکی دارای وسعت ناچیز گیرد. از خدمات زیربنایی و رفاهی در این محدوده ها کمتر اثری به چشم میمی

شود ها و منشا اصلی آنها قطع نمیمترمربع( بوده و تا زمان قابل توجهی نیز ارتباط بین ساکنین این محدوده 123تا  76)

 پذیرد.ها صورت میچنانچه موج بعدی مهاجرت نیز از روستاهای یاد شده به مقصد همین محدوده

هسته های اولین سکونتگاه های غیر رسمی شهر ارومیه مشخص شده است. وجود روستاهای درون شهری و  زیردر نقشه 

زیلو و دیزج سیاوش. همچنین برخی دیگر از تبدیل آنها به سکونتگاه های غیر رسمی از جمله روستای حاجی پیرلو، طر

روستاهای درون شهری امروزه در شهر ارومیه می باشد که همچنان به شکل روستایی خود در درون محدوده قانونی شهر به 

زندگی خود ادامه می دهند که از جمله آن می توان به روستای حصارداغ باغی یا علی کومی واقع در منطقه یک 

ی خطایلو و دیگاله اشاره کرد. همچنین می توان هسته های اولیه برخی از این سکونتگاه ها را نام برد که سالها شهرداری،روستا

پیش در حاشیه شهر شکل گرفته و امروزه با افزایش محدوده قانونی شهر، همگی به بخش اصلی شهر الحاق شده اند که از 

با توجه  وکیل آباد،علی آباد، بدل آباد، اسالم آباد و بخش آباد اشاره نمود. جمله این مراکز می توان به شاهرخ آباد، حسن آباد،

به اسناد باالدستی در خصوص سکونتگاه های غیر رسمی شهر ارومیه و نظر کارشناسان و صاحب نظران در این خصوص، 

مصاحبه، برداشت میدانی و محدوده تدقیقی این مناطق انتخاب شده و در این مناطق به جمع آوری اطالعات پیمایشی، 

 پرسشنامه پرداخته شده است.
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درصد کل 93نفر و چیزی معادل  111191جمعیت ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی شهر ارومیه امروزه معادل 

جمعیت شهر ارومیه می باشد. الزم به ذکر است که جمعیت حاشیه نشین شهر ارومیه در جلسه بررسی وضعیت ساخت و 

درصد جمعیت شهر 93نفر برابر با  233333رمجاز حاشیه شهرها توسط معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی سازهای غی

 (.1919ارومیه مطرح شده است )جوانپرس، 

نفر را زنان به خود  18992نفر را مردان و  131537خانوار میباشد که از این بین  60129تعداد خانوار در این بافت ها 

را افراد باسواد تشکیل داده اند.همچنین با استخراج نتایج خانوار  %56از این جمعیت را افراد بی سواد و  %96ند. اختصاص داده ا

 %12از افراد این سکونتگاه ها شاغل بوده که عمدتا در بخش مشاغل غیر رسمی و روز مزد می باشند و  %88مشخص شد که 

 13ریفی است که مرکز آمار ایران اعالم نموده است که در آن تمام افراد نیز بیکار می باشند که شاخص اشتغال بر اساس تع

ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دالیلی به طور موقت کار را 

 بگیران و خود اشتغاالن میشوند. شاغالن به طور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق  ترک کرده باشند، شاغل محسوب می

 .(1913)مرکز آمار ایران، باشند

نفر در این سکونتگاه ها افرادی می باشند که 129923درصد جمعیت موجود معادل  53همچنین مشخص گردید بیش از 

ین از سایر نقاط شهری و روستایی مهاجرت کرده اند که عمدتا برای بدست آوردن شغل و درآمد کافی و مسکن بهتر به ا

 مناطق مهاجرت کرده اند.در جدول زیر علت مهاجرت این افراد به تفکیک آورده شده است.
 

ـ علل انتخاب محل سکونت در سکونتگاههای نابسامان  62جدول شماره   
 درصد علت انتخاب

 1/29 عدم شغل مناسب و درآمد کافی

 5/23 عدم استطاعت مالی برای خرید مسکن در نقاط بهتر

 5/23 به شهر و میادین کارگری دسترسی آسان

 6/10 مناسب بودن قیمت زمین و مسکن

 8/11 باال بودن اجاره بها در شهر

 2/8 ورشکستگی

 9/3 اظهار نشده

 133 جمع

 

عوامل مهم مهاجرت خانوارهای مهاجر مناطق روستایی به ترتیب اهمیت، یافتن کار و درآمد بهتر، عدم وجود امنیت در 

سکونت قبلی به دلیل درگیری های میانی منطقه دسترسی به امکانات رفاهی بهتر، مشکل مالکیت زمین و روستاهای محل 

 درصد عنوان نموده بودند. 1و  11،  10،  21،  99نداشتن زمین در روستا برای کشت و کار بوده است که به ترتیب 
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ـ  توزیع خانوارهای نمونه مهاجر بر حسب علل مهاجرت به تفکیک شهر و روستا در شهر ارومیه   66جدول شماره   

عدم  

 امنیت

مشکل 

مالکیت 

 زمین

نداشتن 

 زمین

کار و 

درآمد 

 بهتر

امکانات 

رفاهی 

 مناسبتر

تحصیل  انتقالی

 فرزندان

 جمع سایر

مناطق 

 شهری

7 - - 96 1 91 9 7 133 

مناطق 

 روستایی

21 11 1 99 10 - 2 2 133 

 133 0 9 17 12 90 6 5 11 جمع

 

 محالت مهاجرپذیر )مهاجرین مناطق شهری و روستایی(

اند. این محالت که عمدتا در حواشی وارد شده 0به محالت مختلف ناحیه  1956بیشترین تعداد مهاجرین روستایی تا سال 

درصد و حتی بیشتر ساکنان  03اند. این محالت که اجتماعی شهر را در خود جای دادهشهر متمرکز هستند پایین ترین اقشار 

آباد ـ داده است، شامل اسالمها را روستاییان تشکیل میدرصد مهاجرت به این محدوده 76آن از روستاییان هستند و بیش از 

آباد ـ جنوب جهودلرداغی آباد ـ حسینـ وکیل 2اد آبشرق بلوار رسالت )دوسوی بلوار شیخ شلتوت( بوده است. پس از آن اسالم

های استقرار و جذب مهاجرین روستایی و جنوب دیزج سیاوش، قرلر،حاجی پیرلو، طرزیلو ـ سنگر برزوخان از مهمترین محدوده

هاجرت باشد. در این میان مبوده است. بیشترین تعداد مهاجرین چه شهری و چه روستایی دارای مبداء درون استانی می

درصد کل مهاجرین، بیشترین  63درصد )از میان مهاجرین روستایی( بیش از  16روستاییان داخل شهرستان ارومیه با بیش از 

 داده است.تعداد مهاجرین به شهر را تشکیل می

 مهمترین گروه های عمده شغلی قبل از مهاجرت روسای خانوارهای مهاجرین شهری به ترتیب اهمیت کارکنان مشاغل

تولیدی، کارکنان امور خدماتی، کارکنان مشاغل علمی ـ فتی و حرفه ای، کارمندان اداری ـ دفتری و فروشندگان و کارکنان 

 .درصد را شامل بوده است 5و  19، 15، 23، 03بازرگانی بوده است. که به ترتیب 

شاورزان و دامداران، کارکنان ترکیب شغلی مهاجرت روسای خانوارهای مهاجرین مناطق روستایی به ترتیب اهمیت ک

درصد مهاجرین روستایی را در بر می گرفته  5و  17،  77مشاغل تولیدی و کارکنان امور خدماتی بوده است که به ترتیب 

است. اعداد و ارقام یاد شده نشاندهنده این موضوع است که محدود بودن کارگاههای بزرگ صنعتی در نقاط شهری مبدا 

ای تجاری و خدماتی گسترده شهر ارومیه بهمراه نقش مرکزیت اداری و سیاسی شهر از یکسو و همچنین مهاجرین و جاذبه ه

عوامل اقتصادی ـ اجتماعی ناشی از کمبود درآمد در مناطق روستایی و تشنجات سیاسی در این مناطق به مهاجرت کسترده به 

  .دامه یافته استشهر ارومیه منجر شده است که این روند در طی سالهای بعد نیز ا

در شهر ارومیه به ویژه در سکونتگاههای نابسامان به انجام رسیده است نمایانگر  1989های دیگری که در سال بررسی

درصد ساکنان سکونتگاههای یاد شده دارای مبدا روستایی  65ها است. قریب به های دیگری از ساکنان این محدودهویژگی

شود که نسبت یاد اند. بدین ترتیب مالحظه میها شدهبقی از دیگر شهرها وارد این محدودهدرصد ما 02هستند در حالی که 

اند تفاوتی را درصد از شهرهای دیگر وارد شهر ارومیه شده 00درصد از مناطق روستایی و  65که  1956شده در قیاس با سال 

 دهد.نشان نمی

دیگر نقاط شهری به شهر ارومیه بویژه سکونتگاههای نابسامان و مقایسه مبدا مهاجرین نشاندهنده کاهش مهاجرت از 

درصد ساکنین سکونتگاههای یاد شده را خانوارهای  19شهری ارومیه است. به عبارت دیگر جایگرینی آن با مهاجرین درون

سوی سکونتگاههای  دهد به عبارتی سرریز فقرای شهری دیگر محالت بهدرآمد دیگر محالت شهر ارومیه تشکیل میفقیر و کم
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شود و این سکونتگاهها را نباید تنها از بعد قومیتی نگریست چرا که میزان درآمد خانوارها نقش اساسی در نابسامان وارد می

 دار است.ها عهدهاجتماع ساکنین این محدوده

 
 

 

ر حسب نوع مالکیت محل از خانوار های موجود در این بافت ها ب %59پس از استخراج اطالعات مسکن مشخص گردید 

از آن مستاجر می باشند و سایر افراد بصورت سکونت در برابر خدمات،  %26سکونت دارای مالکیت زمین و زیربنا)ملکی( بوده و 

 رایگان و غیره می باشد که در جدول زیر نشان داده شده است.

قد تاسیسات برق شهری می باشند. خانوار همچنان فا 5371اما در بخش خدمات زیربنایی شهری مشخص گردید که 

 خانوار فاقد گاز شهری می باشند. 17299خانوار فاقد تلفن و  19099خانوار فاقد آب لوله کشی،  6501

درصد 07در خصوص نحوه دفع فاضالب و پسماند واحدهای مسکونی موجود در این سکونتگاه ها مشخص گردید که تنها 

واحد بصورت رها نمودن پسماند و  5633دیگر بصورت چاه جذبی و بیش از  %01محدوه فوق دارای شبکه فاضالب بوده و 

 فاضالب در محیط اطراف و غیره می باشد.
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تعداد افراد بی 

 سواد

جمعیت  تعداد افراد باسواد

 مهاجران

كل  جمعیت مردان جمعیت زنان

 جمعیت

77676 146526 123326 23332 161667 122232 

غیر  آپارتمانی تعداد خانوار

 آپارتمانی

 آلونک كپر چادر

54123 363 53276 6 6 6 

مالکیت  مالکیت زمین تعداد خانوار

 اعیانی

مالکیت در برار  مالکیت استیجاری

 خدمات

مالکیت 

 رایگان

54123 33351 2663 14613 224 3327 

دارای تاسیسات برق  تعداد خانوار

 شهری

اظهار  دارای گاز شهری دارای آب لوله كشی دارای تلفن

 نشده

54123 43652 36326 43474 46626 5642 
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دارای فاضالب 

 عمومی

دارای چاه  فاضالب اختصاصی

 جذبی

دارای مخزن 

 اختصاصی

پخش فاضالب در 

 محیط

اظهار 

 نشده

25263 272 22447 137 342 5123 

بیشتر طبقه5 طبقه5  طبقه4  طبقه3  طبقه2  طبقه1   

225 146 536 4666 13313 35173 

باال به35 15 تا16 15-25 25-35  سال 16 تا5  سال 5 تا6   

3662 3326 2724 11414 16236 16677 

گلی كاه چوب و سنگ   و خشت 

 چوب

آهن و آجر فلزی اسکلت  آرمه بتن   

31 1666 2725 33622 16516 1623 

قبول قابل مرمتی تخریبی مخروبه  درحال نوساز 

 ساخت

263 3353 34267 1636 12722 1633 

 

 
 

 های غیر مجاز شهر ارومیهاقدامات مدیریت شهری در جهت ساماندهی سکونتگاه -7
وجود اطالعات مورد نیاز برای تصمیم سازی در مدیریت شهری ضروری است، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که 

جرایم، بهداشت پایین، عدم ثبات اجتماعی و تخریب محیطی مسکنی، کنند و رشدشان با فقر، بیشهرها بسیار سریع رشد می

ریزی شده، شهرنشینی اساساً بدون تدارک زیر ساختها و خدمات شهری های غیر رسمی و غیر برنامههمراه است. در سکونتگاه

رند تا بتوانند تأثیرات ریزان شهری به اطالعات فضایی نیاز داافتد. در چنین اوضاعی سیاست گذاران و برنامهمتناسب اتفاق می

(، به Ruther et al, 2332: 273این رشد را در ارزیابی سیاستهای موجود شهری و راهبردهای مناسب توسعه کنترل کنند )

ها نیاز دارند، تا بتوانند های صحیح و به روز شده از این سکونتگاهریزان و مدیران شهری به اطالعات و دادهعبارت دیگر برنامه

 های کارا و موثری در جهت ساماندهی این پدیده ارائه دهند. برنامه
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ی پایدار و سالم محیطی است، اطالعات های غیررسمی به عنوان شرط الزم توسعهتوان گفت، مدیریت کارای سکونتگاهمی

(. Ruther et al, 2332: 251های انسانی برای موفقیت در مدیریت آن، امری حیاتی است )به روز شده و درست سکونتگاه

های غیر رسمی در شهرداری ارومیه نیز مانند اکثر شهرداریهای کشور، اطالعات کامل و به روز شده در ارتباط با سکونتگاه

وجود ندارد و فقط اطالعات سه سکونتگاه )که توسط مهندسین مشاور معمار عرش با کارفرمایی سازمان عمران و بهسازی 

که در سومین جلسه استانی ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی در مورخ  شهری انجام گرفته( وجود دارد

 مطرح و محالت نابسامان شهر ارومیه به ترتیب اولویت به شرح ذیل مورد تصویب اعضاء قرار گرفته است:  31/35/80

مترمربع، مساحت داخل محدوده 22958797منطقه پشت کشتارگاه و اسالم آباد واقع در شمال غربی شهر، مساحت کل  -

 مترمربع.  695797مترمربع، مساحت خارج از محدوده  1892333شهر 

مترمربع، مساحت داخل  1638183، حاجی پیرلو و وکیل آباد در شمال شرق شهر، مساحت کل 2منطقه اسالم آباد -

 مترمربع.  976025مترمربع، مساحت خارج از محدوده شهر  1199665محدوده 

متر مربع، مساحت داخل محدوده شهر  765072نطقه طـرزیلو و غـرب فلکه آبیاری در غـرب شهـر، مساحت کل م -

 مترمربع. 650مترمربع، مساحت خارج از محدوده  766138

های غیر رسمی ارائه ها و راهبردهای ساماندهی سکونتگاهدر حال حاضر در شهر ارومیه صرفاً برای این سه محدوده، برنامه

 ده است.ش
 

 عوامل موثر در ساماندهی اسکان غیر رسمی -3
 شهرداریهامدیریت واحد شهری و امکان توانایی بیشتر  -3-1      

در مدیریت شهری بایستی مدیریتی را تحت عنوان سیستم مدیریت شهری پذیرفت؛ و این از اجزای مختلفی تشکیل شده است 

که با هم مرتبط و در حال تعامل هستند. شهر خود نوعی سیستم است و نیازمند مدیریت سیستمی است. شهر را اگر به عنوان 

ر جنب و جوش و فعالیت است، آنگاه درخواهیم یافت که نیازمند سوخت و سازی دائمی موجودی ارگانیک بپذیریم که دائم د

(. مدیریت شهری در ایران اصوالً تحت نظارت 6: 1981است که تنها با مدیریتی منسجم و واحد امکان پذیر است )ایراندوست، 

مور شهر مطرح نبوده است. ساختار اداری دولت مرکزی قرار داشته و به عنوان مدیریت محلی مستقل و مسئول اداره همه ا

وبرنامه ریزی بخشی و تمرکزگرا در کشور ما، نتوانسته امکانی برای پیدایش و رشد سیستمهای مدیریت محلی ایجاد کند 

 (.5: 1978)تشکر، 

ات آب و فاضالب، گیرد و ادارهای غیر رسمی انجام میبا توجه به اینکه اکثر ساخت و سازهای غیر مجاز شهرها در سکونتگاه

کنند که این گاز، برق، بدون استعالم از شهرداریها نسبت به واگذاری انشعابات به این ساخت و سازهای غیر مجاز اقدام می

شود مالکین با دسترسی به این امکانات دیگر نیازی به رجوع به شهرداریها احساس ننموده و روز به روز ساخت و عامل باعث می

ی گیرد، در این حالت نیاز به مدیریت واحد شهری که بتواند به عنوان حلقهتری به خود میز ابعاد گستردهسازهای غیر مجا

شود و ضروری است که شهرداریها در ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی، های مختلف عمل کند احساس میاتصال بین سازمان

 واجهه با مشکالتی حاد شهری قابلیت بیشتری داشته باشند. نیروی انسانی و منابع مالی منسجم توانمند شوند تا در م

ها را مطرح کرد. در واقع افزایش اختیارات شهرداری ها با از جنبه اجتماعی نیز می توان ضرورت وظایف بیشتر شهرداری  

ا باید مردم تقبل تعریف نقش مردم تا حدود زیادی قابل توجیه است. این درست است که هزینه شهری پویاتر و پررونق تر ر

کنند و مردم نیز برای آنکه برای شهرشان پول خرج کنند باید به شهرداری اعتماد داشته باشند، یعنی مشخص باشد که 

شهرداری در تصمیم گیریها و برنامه ها دخالت دارد تا بتواند به مردم پاسخگو باشد. بدین ترتیب برای پاسخگو بودن، شهرداری 

ی نیز داشته باشد. با تشکیل شوراهای شهر، زمینه های انتظارات مردم برای دخالت در امور شهر فراهم باید اختیارات بیشتر

 (.11: 1978شده واین خود به معنی لزوم داشتن اختیارات بیشتر است )تشکر، 
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ر راستای کاستن د 1971قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب  195در ارتباط با مدیریت واحد شهری ماده 

شود با توجه به تواناییهای به دولت اجازه داده می»دارد: از وظایف دولت و توسعه مدیریت شهرداری در شهرها بیان می

دهد، های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص میهای مربوط به دستگاهها، آن گروه از تصدیشهرداری

زارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذیربط به بر اساس پیشنهاد مشترک و

 (.76: 1986)کامیار، « شهرداریها واگذار کنند

شود متمرکز بودن با وجود قوانین یاد شده، مسیر طوالنی برای رسیدن به مدیریت واحد شهری وجود دارد، چنین استنباط می

ر و به صورت بخشی عمل کردن مهمترین مانع تحقق مدیریت واحد شهری است و تمامی نهادها و ریزی کشونظام برنامه

های ویژه )به صورت باال به پایین( بوده که هیچ ها در سطح محلی به صورت متمرکز عمل کرده و هر یک دارای برنامهارکان

اند. در ها مشارکت فعالی نداشتهری در تدوین این برنامههای مدیریت شههای شهرداری نداشته و سیستمگونه ارتباطی با برنامه

های غیررسمی به برخی از موارد مهم گاهریزی، الگوی توسعه و مدیریت شهری در ساماندهی سکونتراستای نقش نظام برنامه

 شود.ذیالً اشاره می

 ریزی در كشورنظام برنامه -3-2      

توان های متمرکز آن نقش مهمی دارد. به طور یقین مییران، دولت و برنامهدر تخصیص منابع و امکانات در سطح کشور ا

های کالن ریزی، تابع سیاستهای اجراء شده در سطح استان به دلیل متمرکز بودن نظام برنامهی سیاستاستنباط کرد که کلیه

های کالن و نظام مدون و ارائه شده از توان گفت که تاکنون سیاستی جدا از بحثباشد. میی مرکز میو از پیش تعیین شده

کنند. در جهت ریزی متمرکز را تحمیل میطریق مرکز در هیچ جای ایران پیاده نگردیده و قوانین موجود نیز وجود برنامه

شود. این فرایند متمرکز در ی استانی نیز به طور متمرکز عمل میهای عمرانی در قالب بودجهتخصیص بودجه برای فعالیت

گردد. بنابراین با توجه به این که دولت نقش اساسی در تخصیص های شهری میرکز باعث به تأخیر افتادن اجرای طرحم

امکانات و منابع دارد ضروری است با ابتکارات الزم در تخصیص منابع آن را از سیستم متمرکز خارج کرده و بر اساس اصل 

های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی ن محلی دهد تا در پیشبرد سریع برنامهیکصدم قانون اساسی اختیارات بیشتری به مسئولی

 و...به طور موثر عمل کند و خود فقط به تقویت نظارت بر تصویب و اجرا بپردازد.

 ها در سطوح مختلف به ویژه محلینابرابری -3-3      

ترین دالیل این باشد. از مهموح مختلف میهای غیررسمی در شهرها دارای دالیل گوناگون در سطگیری و رشد سکونتگاهشکل

-های منطقهی منابع قدرت و ثروت در شهرهاست که این امر باعث بر هم خوردن تعادلای توزیع ناعادالنهامر در سطح منطقه

نشین بسیار موثر است. در سطح گردد. تعادل بخشی در سطوح مختلف در جلوگیری از پیدایش محالت حاشیهای و محلی می

نشین نشین ضروری است زیرا محالت حاشیهمحلی تدوین تدابیر الزم جهت جلوگیری و پیشگیری از پیدایش محالت حاشیه

رسند یابند و در نهایت به رشد نهایی میگیرند و سپس با سرعت بیشتری توسعه میمعموالً در مناطق نامطلوب شهر شکل می

کنند. با توجه به مطالب گفته شده تعادل بخشی ملی، گیری و رشد میه شکلای دیگر از شهر شروع بو پس از مدتی در نقطه

 باشد.نشین میای و محلی راهکار مناسبی جهت جلوگیری از رشد محالت حاشیهمنطقه

 الگوی توسعه كشور -3-4      

ای یافت که جلوگیری از توان الگوی توسعهناپذیر هست و در سطح جهان نمیمهاجرت روستاییان به شهرها امری اجتناب

شهری جلوگیری کند. طبق آمار موجود  –های روستا مهاجرت و ابقای روستاییان را در روستاها مد نظر قرار دهد و از مهاجرت

تا کنون هرساله میزان اراضی زیرکشت افزایش یافته است ولی بالعکس، جمعیت  1996رسمی، از سرشماری عمومی سال 

کردن آن، طبیعی است که جمعیت مازاد روستایی به گذاری در بخش کشاورزی و مکانیزهکشاورز کاهش یافته است. با سرمایه

های الزم باید جهت خواهند کرد و این امری طبیعی در سراسر جهان است. ضروری است که زیرساخت شهرها مهاجرت

-گذاری انجام شده در بخش کشاورزی بازده این بخش را افزایش میسکونت و اسکان مهاجرین در شهرها صورت گیرد. سرمایه

رهای جهان است. متأسفانه در کشور ما، تمامی ی کشوشود که الگویی رایج در جهت توسعهدهد و باعث مهاجرت نیز می
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شود، این در حالی است که شهرهای ما با های غیررسمی صرفاً به مهاجرت ربط داده میمشکالت موجود شهری در سکونتگاه

اتی را شان توان جذب و هدایت این مهاجرین را ندارد. بنابراین باید مسئولین و مدیران اجرایی در کشور، تغییرساختار ضعیف

 ی کشور ایجاد کنند.در الگوی توسعه

 های غیررسمیساختار ستاد توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه -3-5      

با ابتکار سازمان عمران و بهسازی شهری وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری و با 

سند ملی  1982یات کارشناسی بانک جهانی در بهمن ماه سال نظران و متخصصین و نظراستفاده از نظریات صاحب

های مسکن و شهرسازی، خانههای غیررسمی تدوین و مصوب شد. طبق این مصوبه وزارتتوانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه

ظت محیط زیست های حفاکشور، نیرو، بهداشت و درمان، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، اطالعات، دادگستری و سازمان

ی هدایت و نظارت بر اجرای این سند را بر عهده گرفتند. بر خالف شرح وظایف سند ریزی وظیفهو مدیریت و برنامه

ها تدابیر الزم اتخاذ نگردیده است. تنها سازمان مسکن و شهرسازی، توانمندسازی، متأسفانه در تشکیل این ستاد در استان

ها مشارکت زیادی در ی سازمانهایی جهت توانمندسازی فعالیت زیادی داشته و بقیهبرنامهاستانداری و شهرداری در تدوین 

ها به طور مستقل به آنها توجه نشده و های غیررسمی در استانها ندارند. در تعیین دبیر ستاد توانمندسازی سکونتگاهاین برنامه

ین ستادها منصوب شده است.  در جهت تقویت ساختار این اغلب رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استانها به عنوان دبیر ا

ستاد ضروری است که استقالل بیشتری به این ستاد داده شود و متخصصین استانی جذب این ستاد شوند. چنین استنباط 

الزم را ها کارایی ی سازمان مسکن و شهرسازی استانها با قرارگیری در زیر سایهشود که ستاد توانمندسازی در استانمی

 ندارد.
 

 تیجه گیرین -2
اتخاذ اهداف اجریایی و سیاست های مناسب جهت حل مسایل و معضالت سکونت گاه های غیر رسمی  -2-1     

 ارومیه

با توجه به روند رو به گسترش مناطق خودرو، سیاست های ویژه ای که مانع از ایجاد و گسترش این مناطق می گردد باید مد 

رار گیرد. تا از اتالف زمین و سایر منابع تولید در بخش مسکن جلوگیری به عمل آید. این سیاست ها در قالب سیاست نظر ق

 های حقوقی، کنترلی و تشویق به ساخت و ساز در حوزه رسمی تعریف می شود.

د زمین های آزاد که به تعیین وضعیت مالکیت کلیه زمین های آزاد مورد تهدید در شهر حاشیه شهر ارومیه به دلیل وجو

سادگی خرید و فروش می شوند و شبانه سازی هایی که صورت می گیرد، تعیین مالکیت، خرید و یا تملک کلیه زمین های 

 مورد تهدید، الزامی است.

با توجه به روند شکل گیری مناطق خودرو، متاسفانه بی توجهی شهردرای ها و  تقویت کمی و کیفی نظارت بر امور شهری:

سایر نهاد های ذیربط در امورد شهری در مراحل اولیه شکل گیری و ادامه آن انکار ناپذیر است. متاسفانه در برخی موارد این 

بی توجهی در کنترل ساخت و ساز شهری در این مناظق دیده می شود. بنابر این باید با ایجاد واحدهای اداری و فنی از 

ز ها را به عهده داشته باشند، مانع گسترش هرچه بیشتر بافت خودرو و بی ضابطه شهرداری در منطقه که کنترل ساخت و سا

 در این مناطق گردیم.

 جهت دهی ساخت و ساز ها به سمت بخش رسمی:

آنچه مسلم است نقش بازدارندگی ضوابط و مقررات ساخت مسکن در شکل گیری مناطق خودرو در مقابل مسامحه نهادهای 

ساز ها و بویژه ابهام در وضعیت مالکیت زمین کم رنگ تر است. اما تحقق پذیری ضوابط و مقررات شهری در کنترل ساخت و 

نیز وقتی صورت می پذیرد که متناسب با شرایط و توان جامعه تعریف گردند. لذا ضعف برنامه ریزی در قالب طرح های جامع 

تعدیل ضوابط و مقررات حداقل تفکیک و شیوه ساخت تا به سبب کم توجهی به اقشار کم درآمد شهری آشکار است. از این رو 

 مرحله اخذ پروانه ساختمانی در برابر وضع استاندارهای باال باید مورد توجه قرار گیرد.
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 هماهنگ سازی:

تامین هدفمند خدمات زیربنایی: دسترسی به خدمات زیربنایی بویژه آب و برق در مناطق شهری شرایط سکونت را فراهم می 

و هماهنگی بین سازمانهای متولی تامین اینگونه خدمات در گسترش منطقی شهر دخالت می کند. لذا عدم هماهنگی سازد 

بین سازمان های مربوطه و شهرداری در ارائه خدمات زیربنایی باعث شده است تا  مناطق وسیعی بدون مجوز ساخت از این 

اینرو هماهنگی جدی شهرداری با سازمان های ارائه دهنده خدمات خدمات بهره گیرند و هر لحظه گسترش بیشتری یابند. از 

 زیربنایی جهت جلوگیری از گسترش مناطق خودرو بدیهی است و در موارد الزم هزینه خدمات رسانی را کاهش می دهد.

 حریم سازی:

ونت گاه های غیر رسمی جلوگیری از نفوذ بافت خودرو به اراضی همجوار: با توجه به بررسی نحوه شکل گیری و گسترش سک

در شهر ارومیه مشاهده می شود که کنترل و ممانعت از پیشروی بافت خودرو در زمین های باز به دالیل مختلفی موفقیت آمیز 

نبوده است. لذا استفاده از زمین های آزاد در راستای مصارف عمومی، عامل تحقق بخش. طرح در اعطای زمین معوض به 

 ارزش و تخریبی و یا با ایجاد حریم جهت جلوگیری از پیشروی ساخت و ساز غیر رسمی الزامی است.واحدهای مسکونی فاقد 

 اهداف ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی ارومیه

ی
ده

مان
سا

ف 
دا

اه
 

رو
ود

 خ
ش

تر
گس

از 
ی 

یر
وگ

جل
 

 حقوقی

تعیین وضعیت مالکیت کلیه 

 زمین های آزاد مورد تهدید

ن و تفکیک سریع )بدوخرید یا تملک -

دردسر و اتالف وقت اراضی موجود و 

استفاده از آنها جهت تعدیل تراکم و زمین 

معوض به ساکنینی که احتماال خانه های 

 آنها تخریب می گردد(.

 

ایجاد ستاد ساماندهی با حضور نمایندگی -

از معاونت فنی شهرداری، اداره ثبت، اداره 

اوقاف، سازمان مسکن و شهرسازی،ادارات 

زیرساخت های شهری، میراث  تامین کننده

فرهنگی، منابع طبیعی، بهداشت و درمان، 

آموزش و پرورش، بهزیستی و نمایندگان 

 مردمی ) شوراهای محله ای(

 

ایجاد واحد فنی و مهندسی و پلیس -

 ساختمان شهرداری در مناطق نابسمان

هماهنگی و همکاری جدی شهرداری به -

 الکعنوان مجری و اداری اوقاف به عنوان م

ممانت از خدمات رسانی به ساخت و ساز -

های غیرقانونی جدید از طریق ایجاد 

هماهنگی و توافق با ادارات و سازمان های 

 شهری مربوطه و الزام به رعایت آن

 نظارت بر بنگاه ها-

 

تعدیل ضوابط و مقررات، متناسب با توان -

اقتصادی خانوار نظیر تعدیل سایز 

ای با توجه به قصعات،اجازه ساخت مرحله 

 اداری

 مدیریتی

کمی و کیفی نظارت بر  تقویت

 امور شهری

 

 

 

 تامین هدفمند خدمات زیربنایی

 نظارتی
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 قوانین و مقررات

جهت دهی ساخت و ساز ها به 

 بخش رسمی

 

جلوگیری از نفوذ بافت خودرو به 

 اراضی همجوار

حفظ ضوابط، توجه به وضع استاندار های 

 متناسب و تحقق یافتنی

بهره برداری و استفاده از زمین های بایر و -

خالی و رها شده در راستای مصارف عمومی 

جهت جلوگیری از نفوذ ساخت و سازهای 

 غیر رسمی
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