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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

اي براي تهيه مسكن براي فقراي شهري نامهريزان براسكان غيررسمي به عنوان پديده گريزناپذير در جوامعي كه برنامه

گير بسياري از باشد. اسكان غيررسمي به عنوان يك چالش عمده اجتماعي، اقتصادي، سياسي دامنندارند، مطرح مي

باشد كه شهرهاي كشور را با مسائل شهرهاي جهان بويژه شهرهاي بزرگ در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مي

ساخته است. شهر اروميه نيز به عنوان يكي از شهرهاي بزرگ كشور با پديده اسكان غيررسمي مواجه است.  روجديدي روبه

محله كشتارگاه بزرگترين اجتماع غيررسمي در شهر اروميه است كه در اين مقاله به بررسي و ارزيابي وضعيت كالبدي آن 

هاي اجتماعي گروه -دهنده وضعيت اقتصاديشانترين واحد فضايي است نپرداخته شده است. مسكن كه خود كوچك

هاي كمي و كيفي مسكن در يكي از ساكن در آن است. از اين رو هدف از پژوهش حاضر شناسايي و ارزيابي شاخص

هاي غيررسمي واقع در هاي غيررسمي كشور با استفاده از روش مقايسه تطبيقي آن با شهر اروميه و سكونتگاهسكونتگاه

هاي مسكن در محله كشتارگاه نسبت به هاي پژوهش حاكي از آن است كه شاخصباشد. يافتهحال توسعه ميكشورهاي در 

تري است. شهر اروميه در وضعيت نامطلوبي قرار دارد ولي در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه داراي وضعيت مطلوب

هاي اجتماعي و اقتصادي مثل جمعيت و با شاخصهاي غيررسمي بايد توجه داشت كه به طور كلي مسكن اين سكونتگاه

توان اقتصادي خانوار گره خورده است و براي ارائه برنامه به منظور ارتقا بخشي وضعيت مسكن بايد به توانمندسازي 

  ها نيز توجه كرد.  اجتماعي و اقتصادي ساكنان اين سكونتگاه
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هـاي توسـعه در راسـتاي شكسـت سـاختار      هاي نو استعماري در كشورهاي در حال توسعه تحت عنوان برنامهاجراي برنامه

را بـه  هـاي غيررسـمي   اي به نـام سـكونتگاه  اجتماعي و اقتصادي سنتي اين گونه كشورها عمل كرده و به همراه خود پديده

). پيامد رشد صنعتي كشورهاي غربي، بروز مسائل و مشكالت اجتماعي فراواني بود كه 89:1388ارمغان آورده است (رباني، 

شـهرها كشـورهاي   ريزي نشده در اطراف شهرها به خصوص كـالن هايي خودرو و برنامهيكي از آنها به وجود آمدن سكونتگاه

  پيرامون يا وابسته است.

ها، در گونه سكونتگاهعامل برجسته و غالب در شهرنشيني و تهيه مسكن براي فقراي شهري است. اين اسكان غيررسمي

پذير شهر است كه به صورت كامال سازمان هاي كم درآمد در نقاط آسيباي از تجمع مكاني گروهضابطهواقع شكل بي

و متشكل از واحدهاي مسكوني گردد هر) ايجاد ميرسمي ش نيافته (به شكلي خودرو، فاقد مجوز ساختماني و خارج برنامه

است كه بدون رعايت اصول فني ساختمان، ساخته شده و فاقد مجوز رسمي است. بيشتر ساكنان آنها قشرهاي كم درآمد 

هاي  اين نوع اسكان، منطقه مسكوني گروه). 72:1376؛ هاروي،  6:1382(صرافي،  بوده و در اقتصاد غيررسمي فعاليت دارند

آورند. آنها نه مجرم م درآمدي است كه در بازار رسمي مسكن جايي ندارند؛ در نتيجه به بازار غيررسمي مسكن روي ميك

هاي شناخته شده  هستند و نه تبهكار بلكه در چارچوب نظام رسمي جايگاهي ندارند. آنها در بازار غيررسمي مسكن، با روش

  ).32:1381پور، كنند (جواهريا روي آن بنا ميو مرسوم زمين را خريداري كرده و مسكن خود ر

هاي غيررسمي معموال با عواملي نظير فقدان خدمات پايه و اساسي، فقدان امنيت تصرف زمين، هاي اصلي سكونتگاهشاخص

؛  72:1376شود (هاروي، هاي شغلي غيررسمي بيان ميسكونت خانوارهاي كم درآمد و وابستگي شديد به فرصت

شود كه هاي غيررسمي مسكن است؛ اهميت مسكن از آنجا ناشي مي). يكي از مسائل اصلي در سكونتگاه1388ايراندوست، 

گذاري مستقيم در شود كه با تركيب سرمايهدرصد از سرمايه ناخالص در كشورهاي در حال توسعه را شامل مي 30الي  10

رسد. از ي از ثروت توليدي در اين كشورها ميدرصد 50الي  20بخش مسكن و خدمات مرتبط با آن مجموعا به سهم 

طرفي مسكن يك انگيزه عمده براي پس انداز خانوارهاست و عالوه بر اين، بر تورم، كسري بودجه، تحركات نيروي كار و 

 & Balchinو  14:1382گذارد (رفيعي، ها اثر ميها و يارانهها و نيز بر بودجه دولت از طريق مالياتتعادل پرداخت

Rhoden, 2002:21درآمد و با درآمد متوسط است. فقدان و گير اقشار و طبقات كم). از اين رو مسأله مسكن عمدتا دامن

هاي شهري را از رسيدن به مسكن كمبود واحدهاي مسكوني مناسب شهري از نظر كمي و كيفي، اقشار وسيعي از توده

  ررسمي بيشتر مشهود است.هاي غيسازد و اين مسأله در سكونتگاهمناسب محروم مي

واردان به اين شهر از مهاجران در شهر اروميه نيز تعداد اجتماعات داراي اسكان غيررسمي كم نيست. از آنجايي كه تازه

اند جذب اقتصادي رسمي شهر شوند و از طرفي به روستايي افراد اين شهر و جنوب استان آذربايجان غربي بوده و نتوانسته

ي، براي تهيه مسكن از اولين مرحله يعني انتخاب محل سكونت تا انتخاب وسعت و اندازه مسكن خود، خاطر فقر اقتصاد

اي جز روي آوردن به بازار مسكن نوع مصالح ساختماني و كسب مجوز ساخت و ساز، با مشكل مواجه هستند. لذا چاره

هاي غيررسمي در شهر اروميه ي از اين سكونتگاههاي غيررسمي ندارند. يكهاي شبانه و سكونتگاهغيررسمي و برپايي خانه

باشد كه در شمال شرقي اين شهر واقع شده و به عنوان بزرگترين سكونتگاه غيررسمي شهر اروميه محله كشتارگاه مي

باشد تا با بررسي و ها ميهاي مسكن در اين سكونتگاهشود. هدف از اين مطالعه بررسي كمي و كيفي شاخصشناخته مي

  ها تدوين شود.ابي آنها راهكارهايي در جهت ارتقاي اين شاخصارزي
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تحليلي و به صورت  -اي و ميداني استوار بوده و روش تحقيق در آن از نوع توصيفيپژوهش حاضر بر پايه مطالعات كتابخانه

باشد. نگارنده با تكيه بر اطالعات مي هاي مسكن در محله كشتارگاه و شهر اروميهاي بين شاخصمطالعه تطبيقي و مقايسه

اي و ادبيات نظري، اطالعات خام و اوليه از وضعيت اسكان غيررسمي را بر اساس نظر بدست آمده در مطالعات كتابخانه

اي از متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي كسب نموده تا با استفاده از نتايج اين ساكنان و در قالب طيف گسترده

هاي توصيفي و استنباطي مورد نظر در جهت بررسي وضعيت كمي و كيفي مسكن در اين ميداني، تحليل مطالعات

هاي مسكن به دو بخش پيمايش ميداني و پرسشنامه انجام صورت گيرد. گردآوري اطالعات مربوط به شاخص سكونتگاه

ها به طوري انتخاب اند. نمونهيق انتخاب شدهنمونه براي اين تحق 256گرفته است. همچنين با استفاده از فرمول كوكران 

  اند كه كليه نواحي محله كشتارگاه را پوشش دهند.شده

        

        مباني نظريمباني نظريمباني نظريمباني نظري    ----3333

        

        مفهوم سكونتگاه غيررسميمفهوم سكونتگاه غيررسميمفهوم سكونتگاه غيررسميمفهوم سكونتگاه غيررسمي    ----1111----3333

گيري تاكنون با عناوين متعددي هاي غيررسمي در جهان از پيشينه طوالني برخوردار است كه از زمان شكلسكونتگاه

شود. با اين  ، سكونتگاه خودرو و نابسامان، اجتماعات آلونكي، اسكان نابهنجار و خودانگيخته ناميده مينشينيچون: حاشيه

هاي متفكريني چون در حقيقت يك اصطالح منسوب به غرب است كه سابقه آن به نوشته» سكونتگاه غيررسمي«حال 

چند شايد نتوان به يك تعريف جامع و فراگير در گردد. هر رابرت پارك، اورت استون، جان ترنر و چالرز آبرامز بر مي

هاي اين نواحي رسيد كه تمامي وجوه حاكم بر اين مناطق را بازگو نمايد، ليكن در يك برداشت كلي توصيف ويژگي

اي و سازگاري دو گانه اقتصادي در جامعه توان ايجاد اين نواحي را در شهرها جزئي از فرآيند عدم تعادل شهري/ منطقه مي

تلقي كرد كه منجر به تغيير مكاني جمعيت از نواحي فقير و توسعه نيافته روستايي به سمت و سوي نواحي برتر شهري 

دفاع و فاقد نظارت شهري، عرصه گردد. در اين جريان انتقال جمعيتي، به دليل عدم پاسخگويي بازار رسمي، نواحي بيمي

در بازار رسمي زمين و مسكن را ندارند، شده و با سرعت مهارنشدني اشغال هاي تازه وارد، كه توان رقابت اسكان اين گروه

هاي سودجو و رانت خواري زمين، به عنوان يك فعاليت گردند. هماهنگ با اين نياز اجتماعي، فرصت طلبي گروهمي

). اسكان 265:1383آورد (رفيعيان، اقتصادي، عامل تشديد كننده محسوب شده و زمينه الزم در گسترش آن پديد مي

اي گذرا و ناپايدار نيست و در سطح كشورهاي در حال توسعه به شدت در حال گسترش است؛ از اين رو غيررسمي پديده

ترين اسناد جهاني و از جمله اهداف توسعه هزاره به ضرورت بهبود سريع اين وضعيت اشاره شده است (صرافي، در مهم

6:1381.(  

اي مسكوني تعريف كرد كه بدون مطالبه قانوني براي دريافت زمين يا اجازه به عنوان منطقه توانسكونتگاه غيررسمي را مي

هاي ). اين نوع اسكان، منطقه مسكوني گروه17:1382زاده بزاز، از سوي مقامات مربوط، براي خانه شكل گرفته است (هادي

آورند. آنها نه مجرم زار غيررسمي مسكن روي ميكم درآمدي است كه در بازار رسمي مسكن جايي ندارند؛ در نتيجه به با

هاي شناخته شده  هستند و نه تبهكار بلكه در چارچوب نظام رسمي جايگاهي ندارند. آنها در بازار غيررسمي مسكن، با روش

  ).32:1381پور، كنند (جواهريو مرسوم زمين را خريداري كرده و مسكن خود را روي آن بنا مي

هاي غيررسمي ضوابط، معيارها و استانداردهاي متعارف شهرسازي و معماري و ساختماني مورد اهگيري سكونتگدر شكل

ها و خدمات رعايت نشده و توجه قرار نگرفته و نيز ضوابط، معيارها و مقررات در تملك و تصرف زمين و تأمين زيرساخت

 ,Srinivas,1988 ; Johnston,1993 ; Satterthwaithها، ماليات و عوارض رسمي و قانوني پرداخت نشده است (تعرفه

  هاي غيررسمي عبارتند از:هاي مهم سكونتگاه) چالش2003). از ديدگاه سازمان اسكان بشر (2001



                             
 
 

   

 
 

  مسكن غيراستاندارد يا غيررسمي و يا غيرقانوني و نبود حداقل معيارها و موارد و مصالح نامناسب -

  هابودن سرانهتراكم باال و ازدحام و در نتيجه پايين  -

  شرايط زندگي ناسالم و موقعيت خطرناك و به دور از ايمني محيط -

  هاي اجتماعيفقر و محروميت اجتماعي، فقر درآمد و دسترسي، فقر قدرت و ناتواني گروه -

  .)UN-HABITAT,2003:15(نبود تأمين حق سكونت و امنيت تصرف با وجود شرايط غيررسمي و غيرقانوني  -

        

        هاي غيررسميهاي غيررسميهاي غيررسميهاي غيررسميي ساخت مسكن در سكونتگاهي ساخت مسكن در سكونتگاهي ساخت مسكن در سكونتگاهي ساخت مسكن در سكونتگاهالگوالگوالگوالگو    ----2222----3333

هاي غيررسمي در مراحل مختلف زندگي ترجيحات متفاوتي دارند؛ آنها اغلب يك خانه هاي ساكن در سكونتگاهخانواده

نشان  1996هاي سرپناه اهميت بيشتري دارد. ترنردر سال كنند، براي آنها ساير جنبهكامل را در شروع زندگي انتخاب نمي

كه در كشور پرو (شهر ليما) همسايگي و مجاورت در درجه اول و امنيت تصرف در درجه بعدي (در شروع زندگي) دهد مي

هاي تحقيقات وي نشان قرار دارد. اما در هر حال خدمات شهري چون آب و برق بر كامل بودن سرپناه ارجحيت دارد. يافته

شود. جان ترنر پيرامون نحوه و است كه به تدريج كامل مي هاي غيررسمي، سرپناه يك فراينددهد كه در سكونتگاهمي

هر  - ترين هدف تازه واردهادسترسي به كاريكند كه: در اولين مرحله مهمهاي سكونت اين مناطق اشاره ميتغيير اولويت

اصل شد؛ كند. بعدا زماني كه درآمدي دائمي و منظم و مطمئن حاست و هرگونه سرپناه دم دست كفايت مي -چند موقت

هدف اصلي عبارت است از تحكيم موقعيت فرد به وسيله تأمين مالكيت قانوني مسكن در شهر، باالخره زماني كه سكونت 

شود. ترنر ادعا هايي به ارتقا شيوه زندگي داده ميقانوني تأمين شد، از طريق توسعه دسترسي به ساير امكانات اولويت

سازند، نقل مكان كنند و يا در  مسكني كه اين نيازهاي در حال تغيير را برآورد ميهاي رو به رشد يا بد كند خانواده مي

توان گفت كه بندي كلي مي در يك جمع). Turner, 1976:128( مانند اي كه خود رو به رشد است باقي ميمحله

عمل كرده، بنابراين فقراي رويكردهاي بازاري و دولتي در استطاعت كردن فقراي شهري براي تهيه زمين و مسكن ناكارآمد 

كنند؛ اين رويكرد كه شباهت بسياري با الگوي آقاي براي اسكان خود استفاده مي "هجوم"شهري از رويكرد غيرقانوني 

  باشد:مرحله زير مي 3) دارد، شامل 1381پيران (

  ي (مرحله هجوم)؛هاي خالي و بدون مالك بدون اجازه مالك حقيقمرحله اول: اشغال و تاخت و تاز بر زمين -

دوام مانند پالستيك، حلبي و مصالح ارزان قيمت. اين مرحله فورا هاي موقتي كه از مصالح بيمرحله دوم: ساخت خانه -

  گيرد (مرحله ساخت موقت بدون اجازه مالك حقوقي زمين)؛بعد از مرحله اشغال براي ادعاي مالكيت انجام مي

  وني و صوري در بازار غيررسمي (مرحله خريد و فروش غيرقانوني)هاي غيرقانمرحله سوم: خريد و فروش -

شود و در مراحل بعدي هاي غيررسمي ابتدا زمين كه غالبا دولتي است اشغال ميهمچنين از ديدگاه ماسدو، در سكونتگاه

كامال متفاوت شود و در مراحل بعدي مسئله اين مراحل هاي موقتي ايجاد ميدر زمين مذكور مساكن موقتي و زيرساخت

هاي رسمي قبل از هر اقدامي در زمين، اول امنيت تصرف يا مالكيت مطرح ايجاد شده و باشد؛ به طوري كه در سكونتگاهمي

  ).Macedo, 2007:264شود (هاي مورد نياز محله مطرح ميدر مراحل بعدي است كه ساخت مسكن و زيرساخت

  

        هاي كمي و كيفي مسكنهاي كمي و كيفي مسكنهاي كمي و كيفي مسكنهاي كمي و كيفي مسكنشاخصشاخصشاخصشاخص    ----3333- - - - 3333

). درباره اهميت مسكن King & Aldershot, 2005:605مسكن اهميت بنيادي در ترقي انسان دارد ( بدون ترديد،

)؛ اما در نتيجه 4:1382توان گفت كه ساير نيازهاي ضروري انسان مانند خوراك و پوشاك جايگزين دارند (پورمحمدي،  مي

شود. در سال محالت فقير شهري افزوده مينشين و عدم وجود مسكن مناسب همه روزه به تعداد ساكنان مناطق زاغه

، سازمان ملل در بيانيه جهاني حقوق بشر شرح داد كه هر كسي براي دستيابي به يك سطح استاندارد مناسب 1948



                             
 
 

   

 
 

هاي بهداشتي و خدمات اجتماعي اش شامل غذا، لباس، مسكن و مراقبتزندگي براي سالمتي و بهزيستي خود و خانواده

گيرد ). مفهوم مسكن عالوه بر مكان فيزيكي، كل محيط مسكوني را نيز در بر ميChoguill, 2007:143الزم، حقي دارد (

هاي اشتغال، آموزش و بهداشت افراد كه شامل كليه خدمات و تسهيالت ضروري مورد نياز براي بهزيستن خانواده و طرح

شود. اساسا كل محيط مسكوني را شامل مي است. در واقع تعريف و مفهوم عام مسكن يك واحد مسكوني نيست، بلكه

هاي اجتماعي و فيزيكي منطقه پيراموني است كه مسكن در آن واقع گرديده است كيفيت مسكن موجود، وابسته به ويژگي

)Gootdiener & Buddy, 2005 .(  

هاي مسكن مطرح صگيرد كه بصورت متغيرهايي به نام شاختحليل مسائل كمي و كيفي مسكن از طريق ابزاري صورت مي

هاي مسكن از يك سو ابزار بوده و بيانگر ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي مسكن هستند. شاخص

انداز آينده مسكن و الذكر بوده و از سوي ديگر ابزار كليدي براي ترسيم چشمشناخت وضعيت مسكن در ابعاد مختلف فوق

. 1بندي گردند: تواند در قالب موارد ذيل دستههاي مسكن مياهداف بررسي شاخص االصولريزي آن هستند. عليبرنامه

. شناخت و تبيين روابط حاكم بر 2ريزي در مسكن و نظارت بر آن؛ فراهم كردن چارچوب الزم براي سياستگزاري و برنامه

بط صحيح بين ابعاد مختلف مسكن كه گذاري روا. پايه3هاي مختلف؛ ابعاد مختلف مسكن و ارزيابي نتايج حاصل از سياست

ريزان با شناخت فراهم كردن ابزار تحليلي مناسب براي سياستگزاران و برنامه - 4ها باشد و تواند در جهت تدوين سياستمي

هاي مسكن ابزار كليدي و تعيين كننده در ). به طور كلي شاخص26:1384ها (عزيزي، كامل از تحوالت و دگرگوني

ريزي بخش مسكن مورد استفاده توانند به عنوان راهنما در برنامهشوند كه ميگيري محسوب ميو تصميم توصيف، تحليل

هاي قرار گيرند، به شرط آنكه شناخت آنها كامل بوده، بررسي و تجزيه و تحليل آنها از طريق انجام تحقيقات و پژوهش

        ).41:1382ار گرفته شوند (عزيزي، ها به كبنيادي و كاربردي صورت گيرد و به درستي در برنامه

امروزه رابطه بين تعداد اعضاي خانوار و تعداد اتاق در اختيار آنان به عنوان يك شاخص توسعه شناخته شده است، به 

عبارت ديگر متوسط معقول نفرات در اتاق به عنوان يك شاخص بهداشتي شناخته شده است (موسوي و همكاران، 

هاي طوالني به دليل ارتباط آن با رفتارهاي ضد اجتماعي نظير بزهكاري، انحراف، عيتي مدت). تراكم زياد جم71:1389

اي عصبي و بهداشت نامناسب و ... مورد نكوهش بوده است. به طور كلي، مهمترين شاخصي كه ازدحام جمعيت را به مسأله

هاي تعداد خانواده بر واحد مسكوني، ده و شاخصسازد، شاخص تعداد افراد در هر اتاق بوبيماري رواني در انسان مربوط مي

). دسترسي به خدمات اساسي نيز 49:1382باشند (عزيزي، تري مياهميت هاي كميا تعداد خانوار بر هكتار، نسبتا شاخص

ها مشكالت باشد. كمبود يا فقدان هر يك از اين شاخصدهنده كيفيت واحدهاي مسكوني ميهاي مسكن و نشاناز شاخص

  اي را براي ساكنان محله و حتي كل شهر پديد خواهد آورد.يدهعد

اطالعات مربوط به وضعيت مسكن استاندارد شامل تعداد مسكن موجود، تعداد خانوارهاي فعلي، تراكم نفر و خانوار در واحد 

مسكوني، سطح زيربنا  ها بر حسب مصالح بكار رفته، عمر ساختمان، انواع مالكيت واحدهايمسكوني و اتاق، انواع ساختمان

كشي، گاز، برق، تلفن، فاضالب و وسايل گرمايش و و لوازم و تسهيالت مسكوني مانند توالت، دستشويي، آشپزخانه، آب لوله

هاي هاي مسكن را در سه دسته عمده شاخصشاخص 1382). عزيزي در سال 64:1382سرمايش است (پورمحمدي، 

هاي مسكن  بندي كرده است. وي معتقد است كه در بعد اقتصادي، شاخصتقسيمفرهنگي و كالبدي  - اقتصادي، اجتماعي

هاي اقتصاد هاي اقتصادي در هر يك از بخشدر هر دو اقتصاد خرد و كالن قابل بررسي بوده و آگاهي از تأثير شاخص

ز مسأله مسكن از دو جنبه كند. در بعد اجتماعي نيحل ميريزان در جهت شناخت مسائل و ارائه راهكمك مؤثري به برنامه

كمي و كيفي قابل بررسي است. در بعد كمي، درجه پاسخگويي به نياز بدون در نظر گرفتن كيفيت آن مورد نظر است و در 

ريزان و هاي توليدكننده، اقشار مصرف كننده، برنامهشوند. تلقي متفاوت گروهبعد كيفي، نوع و شكل نياز مطرح مي

ارائه تعاريف متفاوت قابل تأمل است. در بعد كالبدي نيز مسأله مسكن از دو جنبه قابل بررسي  سياستگزاران از مسكن و



                             
 
 

   

 
 

است: يكم، توجه به كالبد مسكن بصورت منفرد و جدا از بافت اطراف و دوم، رابطه آن با محيط مسكوني است. ضروري 

اد اقتصادي و اجتماعي زندگي انسان پرداخته است به ابعاد كالبدي مسكن در قالب محيط پيراموني آن و با توجه به ابع

  ).40:1382شود (عزيزي، 

هاي مورد نظر در اين پژوهش با توجه به مباني نظري و ادبيات موضوع و همچنين توجه به محدوده مورد مطالعه شاخص

 6مسكن از هاي كمي اند. بر اين اساس براي سنجش شاخصبراي سنجش وضعيت مسكن در محله كشتارگاه انتخاب شده

شاخص: تراكم خانوار در واحد مسكوني، تراكم نفر در واحد مسكوني، تراكم نفر در اتاق، تراكم اتاق در واحد مسكوني، 

 5هاي كيفي مسكن در محدوده از مساحت و زيربناي واحد مسكوني و سرانه خالص مسكوني؛ براي سنجش شاخص

ي، جنس پوشش سقف، نحوه تصرف مسكن و نوع مالكيت و خريد قدمت بنا، نوع اسكلت ابنيه و مصالح ساختمانشاخص 

كشي شده، برق، شاخص دسترسي به آب لوله 7مسكن و براي سنجش ميزان برخورداري مساكن از خدمات اساسي از 

  تلفن، گاز، آشپزخانه، حمام و توالت استفاده شده است.

        

        معرفي محدوده مورد مطالعه؛ محله كشتارگاه شهر اروميهمعرفي محدوده مورد مطالعه؛ محله كشتارگاه شهر اروميهمعرفي محدوده مورد مطالعه؛ محله كشتارگاه شهر اروميهمعرفي محدوده مورد مطالعه؛ محله كشتارگاه شهر اروميه    ----4444
طرح  3باشد كه در منطقه ن محله در شمال غربي شهر اروميه قرار دارد و جزو مناطق غيررسمي متصل به شهر مياي

هكتار  147نفر و مساحت آن حدود  34296برابر  1390تفصيلي اين شهر واقع شده است. جمعيت اين محله در سال 

ان، از جنوب به محدوده خاتون جان، از غرب به محله باشد. اين محدوده از شمال به كوه جهودان و گورستان باغ رضو مي

  شود. غيررسمي اسالم آباد و اراضي كشاورزي و از شرق به بلوار شهيد رجايي (آپادانا) محدود مي

        

        

        

        

        

        

        

  

  

  

  

جايگاه جايگاه جايگاه جايگاه  ) ) ) ) 1111شكل (شكل (شكل (شكل (

        محله كشتارگاه در شهر اروميهمحله كشتارگاه در شهر اروميهمحله كشتارگاه در شهر اروميهمحله كشتارگاه در شهر اروميه

 واقع در نيز محله اين تسميه وجه كه رسديم شهر اروميه از خارج در 1340 سال كشتارگاه به محله گيريتاريخ شكل

 به اطراف روستاهاي در كه هاييناامني پي در 1357 سال باشد. در مي محله در صنعتي اروميه كشتارگاه همان وجود

هايي كه موج مهاجرت كردند؛ محله مهاجرت اين به اقتصادي و امنيتي داليل به روستا اين ساكنين از وجود آمد بسياري

هاي مزبور در منطقه روي داده، عمدتا از روستاها و شهرهاي كوچك استان (بخصوص شهرهاي جنوبي استان) بوده در سال

تر نسبت به بافت مركزي شهر كه به است. عدم عرضه زمين ارزان در سطح شهر و وجود ساخت و سازهايي با كيفيت نازل

اروميه شهر  

1:260000مقياس:   
 محله كشتارگاه

1:32000مقياس:   



                             
 
 

   

 
 

وده به همراه عرضه زمين از سوي سوداگران در بازار لحاظ توان اقتصادي مناسب كم درآمدترين مهاجرين به شهر ب

 بافت نيز به بعد 1370سال  حدود از نهايتاًغيررسمي، اين محدوده را در معرض رشد و توسعه قابل توجهي قرار داده است. 

-همشد كه اين ساخت و سازها  ساخته كشتارگاه به صورت غيررسمي و با الگوي تصرف خزنده غربي جبهه اي درفشرده

هاي خالي و قابل توسعه در اطراف محله، از طريق بازتقسيم اراضي هاي مختلف در زميناكنون هم در داخل بافت به شيوه

  هايي در اراضي مسكوني به منظور تأمين درآمد با اجاره دادن آن، ادامه دارد.مسكوني و ساخت تك اتاق

  

        هاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقيافتهيافتهيافتهيافته    - - - - 5555
  

        هاي كمي مسكنهاي كمي مسكنهاي كمي مسكنهاي كمي مسكنبررسي شاخصبررسي شاخصبررسي شاخصبررسي شاخص    ----1111----5555

هاي عمده براي ارزيابي كيفيت مسكن است. تراكم خانوار در واحد مسكوني، يكي از شاخص راكم خانوار در واحد مسكوني:راكم خانوار در واحد مسكوني:راكم خانوار در واحد مسكوني:راكم خانوار در واحد مسكوني:تتتت

آيد صرفا يك معيار كمي براي نشان دادن شاخص مذكور از تقسيم تعداد خانوارها به تعداد واحد مسكوني به دست مي

هاي اجتماعي ست. در صورتي كه تراكم قابل قبول بر اساس شاخصمتوسط تعداد خانوارهاي ساكن در هر واحد مسكوني ا

توان به وجود يا عدم وجود مشكل تأمين مشخص شده، تعيين شده باشد، با مقايسه تراكم موجود و تراكم مطلوب مي

روميه براي شهر ا 1390است كه در سال  1,15). مقدار اين شاخص براي محله كشتارگاه 64:1381مسكن پي برد (قادري، 

). اگر ميزان مطلوب شاخص تراكم خانوار در واحد مسكوني را بر اساس 1390بوده است (مركز آمار ايران،  1,04برابر 

هاي اجتماعي عدد يك در نظر بگيريم؛ وضعيت محله كشتارگاه در حالت مطلوب نيست اما بايد به منشأ روستايي ارزش

  اي اين جوامع نيز توجه داشت. هسته بوده اين خانوارها و تمايل به زندگي به صورت

آيد كه بعد خانوار را در اين شاخص از نسبت جمعيت به واحد مسكوني موجود، به دست مي تراكم نفر در واحد مسكوني:تراكم نفر در واحد مسكوني:تراكم نفر در واحد مسكوني:تراكم نفر در واحد مسكوني:

هاي كنترل جمعيت خانواده و اوضاع و شرايط خود لحاظ كرده است. تغيير و تحول در اين شاخص بستگي به سياست

). مقدار اين شاخص در 204:1390باورها و عقايد و رسوم يك ملت است (حكيمي و همكاران، اقتصادي و همچنين 

نفر از متوسط بعد  1,03نفر برآورد شده است كه اين رقم  5,33در محله كشتارگاه برابر  1393هاي ميداني سال برداشت

درصد از خانوارها به تعداد غالب تعداد  35ود نفره با اختصاص دادن حد 5) بيشتر است. خانوارهاي 4,3خانوار شهر اروميه (

توان با استفاده از خصلت روستايي بودن بيشتر ساكنان اعضا در خانوار را به خود اختصاص داده است كه اين ويژگي را مي

ك هاي تنظيم جمعيت از سويي و تلقي شدن فرزندان به عنوان نيروي كار و كمتوجيه كرد. همچنين عدم توجه به برنامه

  باشد.هاي غيررسمي ميخرج خانوار، موجب باال بودن اين شاخص در سكونتگاه

بر طبق استانداردهاي سازمان ملل متحد، مسكن سالم در حالتي وجود دارد كه تراكم نفر در اتاق بيش  تراكم نفر در اتاق:تراكم نفر در اتاق:تراكم نفر در اتاق:تراكم نفر در اتاق:

انجام شده اين شاخص براي محله هاي ميداني ). بر اساس بررسي136:1385نژاد و همكاران، از يك نفر نباشد (حاتمي

توان فقر را عامل اصلي بوده است. در اين زمينه مي 1,35برابر با  1390و براي شهر اروميه در سال  2,28كشتارگاه 

ه و مسكن برايشان مهم هاي غيررسمي با توجه به عدم استطاعت مالي، بيشتر صرف داشتن سرپنادانست؛ ساكنان سكونتگاه

  است و حاضرند با هر تعداد در مسكني با ابعاد كوچك نيز زندگي كنند.

 256هاي انجام شده در اين شاخص هر چه بيشتر باشد، مطلوبيت باالتري دارد. در بررسي تراكم اتاق در واحد مسكوني:تراكم اتاق در واحد مسكوني:تراكم اتاق در واحد مسكوني:تراكم اتاق در واحد مسكوني:

باشد كه با اين شاخص در شهر مي 2,48برابر  واحد مسكوني در محله كشتارگاه ميانگين تعداد اتاق در هر واحد مسكوني

درصد از  90ها مشاهده شد كه حدود اتاق تفاوت دارد. طبق بررسي 0,97اتاق در هر واحد مسكوني است،  3,45اروميه كه 

 هاي واحدهايباشند، البته بايد اذعان داشت كه مساحت اتاقاتاق مي 3يا  2واحدهاي مسكوني در محله كشتارگاه داراي 

  مسكوني در سطح محدوده تفاوت بسيار بيشتري با اين شاخص در شهر اروميه دارد.



                             
 
 

   

 
 

با توجه به مطالعات ميداني، متوسط مساحت قطعات مسكوني در محله كشتارگاه  مساحت و زيربناي واحدهاي مسكوني:مساحت و زيربناي واحدهاي مسكوني:مساحت و زيربناي واحدهاي مسكوني:مساحت و زيربناي واحدهاي مسكوني:

-متر مربع مي 153روميه باشد؛ در حالي كه ميانگين مساحت واحدهاي مسكوني در شهر امتر مربع مي 121حدودا برابر 

متر مربع بوده است. ميانگين زير بناي  294تا  33با بررسي انجام شده محدوده زيربناي واحدهاي مسكوني بين باشد. 

متر  65درصد بناها زيربناي كمتر از  30باشد؛ اين در حالي است كه حدود متر مربع مي 85واحدهاي مسكوني نيز حدود 

باشد. متوسط سطح نفري اين ميزان زيربنا بسيار كمتر از شرايط مطلوب مي 5,33سط بعد خانوار دارند كه با توجه به متو

متر مربع بوده است. البته بايد عنوان كرد كه اين ميزان مساحت و زيربناي  136زيربناي مسكن در شهر اروميه نيز 

تري داشته است ن وضعيت بسيار مطلوبواحدهاي مسكوني در محله كشتارگاه نسبت به ساير محالت غيررسمي در ايرا

  ).1389و موسوي و همكاران،  1390(نگاه كنيد به: حكيمي و همكاران، 

متري واحدهاي  85نفري و ميانگين زيربناي  1,15نفري، تراكم خانوار  5,33با توجه به بعد خانواري  سرانه خالص مسكن:سرانه خالص مسكن:سرانه خالص مسكن:سرانه خالص مسكن:

متر مربع است. ميزان اين شاخص در سطح  13,9گاه برابر مسكوني، سرانه خالص مسكوني براي هر فرد در محله كشتار

متر مربع است؛ كه اين رقم نشان دهنده اين موضوع است كه سرانه خالص مسكن در محله  30,4شهر اروميه برابر 

  كشتارگاه تقريبا نصف اين شاخص در سطح شهر اروميه است.

هاي نشان دهنده اين است كه در تمامي شاخصهاي كمي مسكن در اين پژوهش به طور كلي بررسي وضعيت شاخص

باشد. اما با توجه به كمي وضعيت محله كشتارگاه نسبت به شهر اروميه در حالت نامطلوب، نامتعارف و غيراستاندارد مي

 اينكه كشور ايران بعد از كشورهاي استراليا و اياالت متحده امريكا باالترين ميزان متوسط زيربناي مسكوني را به خود

هاي كمي مسكن در محله كشتارگاه متناسب با اين اختصاص داده است، اين موضوع موجب شده است كه شاخص

  ها در سطح كشورهاي در حال توسعه يا كشورهاي با درآمد پايين باشد. شاخص

        هاي مسكن در محدوده مورد مطالعه با كشورهاي ديگرهاي مسكن در محدوده مورد مطالعه با كشورهاي ديگرهاي مسكن در محدوده مورد مطالعه با كشورهاي ديگرهاي مسكن در محدوده مورد مطالعه با كشورهاي ديگرمقايسه شاخصمقايسه شاخصمقايسه شاخصمقايسه شاخص    ))))1111((((جدولجدولجدولجدول

هاشاخص  محله كشتارگاه شهر اروميه كشورهاي با درآمد پايين كشورهاي با درآمد باال 

 1,15 1,04 1,2 1,01 خانوار در واحد مسكوني

 2,28 1,35 2,47 0,66 نفر در اتاق

 13,9 30,4 6,09 35 زيربناي واحد مسكوني

 5,33 4,3 5 2,5 بعد خانوار

 2,48 3,45 2 5,2 اتاق در واحد مسكوني

1393139313931393هاي ميداني نگارنده، هاي ميداني نگارنده، هاي ميداني نگارنده، هاي ميداني نگارنده، برداشتبرداشتبرداشتبرداشت    - - - - 2222        135:1385135:1385135:1385135:1385ان، ان، ان، ان، نژاد و همكارنژاد و همكارنژاد و همكارنژاد و همكارحاتميحاتميحاتميحاتمي    - - - - 1111منبع: منبع: منبع: منبع:      

  

        ي مسكني مسكني مسكني مسكنيفيفيفيفهاي كهاي كهاي كهاي كبررسي شاخصبررسي شاخصبررسي شاخصبررسي شاخص    ----2222----5555

اي بر رفاه مردم گذارد، اثر مستقيم و قابل مالحظهكيفيت مسكن، از نظر تأثيري كه بر سالمتي، ايمني و شرايط زيستي مي

هاي كيفي مسكن ابعاد كمي مسكن، شاخص ). بنابراين ضروري است كه در كنار توجه به137:1384دارد (غالمحسيني، 

  نيز در محله كشتارگاه مورد بررسي قرار گيرند.

سال اخير،  10تا  5درصد آنها بين  6سال اخير،  5تا  1درصد آنها بين  4واحد مورد بررسي در محدوده  256از  قدمت بنا:قدمت بنا:قدمت بنا:قدمت بنا:

سال اخير و  40تا  30درصد آنها بين  15خير، سال ا 30تا  20درصد آنها بين  30سال اخير،  20تا 10درصد آنها بين  42

توان اذعان كرد كه بناهاي محدوده با اطالعات باال مي اند.سال گذشته در محدوده ساخته شده 40درصد بناها در باالي  3

دهنده اين است كه بنيان اصلي محله كشتارگاه در دوران پس از جنگ سال عمر دارند كه نشان 20به طور ميانگين 



                             
 
 

   

 
 

درصد از مساكن در  10زده به اين ناحيه بنا شده است. از طرفي حدود هاي انجام شده از مناطق جنگميلي و مهاجرتتح

دهد هنوز رشد كالبدي هم در محدوده وجود دارد كه بيشترين اين رشد به سمت سال اخير بنا شدند كه نشان مي 10

  باشد.گورستان باغ رضوان و نواحي شمالي محدوده مي

مسكن مناسب با حداقل شرايط سكونتي و به معناي سرپناه امن، چنان مسكني است  اسكلت ابنيه و مصالح ساختماني:اسكلت ابنيه و مصالح ساختماني:اسكلت ابنيه و مصالح ساختماني:اسكلت ابنيه و مصالح ساختماني:    نوعنوعنوعنوع

وهوا و شرايط اقليمي و ايمني نسبي در كه عمر مفيد فيزيكي آن به نسبت مصالح بكار رفته، به سر نيامده و با توجه به آب

). اكثر بناها در محله كشتارگاه به 77:1377بادوام ساخته شده باشد (فنايي،  برابر بالياي طبيعي، از مصالح بادوام و نميه

باشد. از موارد بررسي شده در محدوده اسكلت غالب بناها از اند و آجر از مصالح اصلي آنها ميشيوه ديوار باربر ساخته شده

درصد بناها به صورت  7ها از آجر و چوب، درصد بنا 32داد. درصد از كل بناها را تشكيل مي 49آجر و آهن بود كه حدود 

درصد از نمونه  10بنا نيز كه حدود  26درصد نيز با بكارگيري تيرآهن و بتن به اسكلت خود شكل داده بودند.  2بتني و 

اند. به طور تقريبي جنس اسكلت بناها در اطراف محورهاي اصلي محله باشد، از خشت و گل ساخته شدهبررسي شده مي

باشد. با توجه به جنس غالب اسكلت ابنيه كه از آجر و آهن تر از ساير نقاط محدوده ميحور كوهنورد مقاومبخصوص م

هاي غيررسمي در ايران در شرايط ها نسبت به ساير سكونتگاهتوان گفت كه استحكام ابنيه در اين سكونتگاهاست، مي

  مطلوبي قرار دارد.

هاي غيررسمي محسوب هاي كيفي مسكن بخصوص در سكونتگاهشاخصجنس پوشش سقف يكي ديگر از  پوشش سقف:پوشش سقف:پوشش سقف:پوشش سقف:

 باشند؛ به طوري كه در محدودهشوند. چوب، خشت و آجر سه عنصر اصلي در پوشش سقف مساكن محله كشتارگاه ميمي

نمونه از خشت و چوب و  79مسكن از جنس خشت و گل، سقف  33نمونه بررسي شده، سقف  256مورد مطالعه شده از 

تر پوشانيده درصد از نمونه مورد بررسي با مصالح مقاوم 10باشد. سقف مسكن داراي سقفي از جنس آجر و چوب مي 120

مسكن داراي سقفي از جنس تيرچه بلوك هستند. تركيب آجر و  4مسكن داراي سقفي از جنس آجر و آهن و  20اند؛ شده

  محله كشتارگاه را به خود اختصاص داده است.  درصد، بيشترين تركيب پوشش سقف مساكن در 46چوب با حدود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انگيزد اقتصادي را بر مي -وجود مالكيت يا فقدان آن احساسات بسياري از طبقات اجتماعي نحوه تصرف مسكن:نحوه تصرف مسكن:نحوه تصرف مسكن:نحوه تصرف مسكن:

پردازد. اين ). به طور كلي، اين شاخص به بررسي ميزان تصرف ملكي واحدهي مسكوني مي99:1384(غالمحسيني، 

كند. ارزش باال در صد كل واحدهاي مسكوني تحت اشغال خانواري را كه مالك مسكن خود هستند، محاسبه ميشاخص در

اين شاخص، نشان دهنده ارجحيت خانوارها به مالكيت خانه است؛ در حالي كه ارزش پايين براي اين شاخص، نشان دهنده 

در تحقيقات ميداني از محله كشتارگاه مشخص گرديد  ). از اين رو 1390نشيني است (حكيمي و همكاران، رجحان اجاره



                             
 
 

   

 
 

اي و رهني  درصد خانوارها داراي مسكن اجاره 34,3درصد خانوارها داراي مسكن از نوع ملكي و شخصي هستند و  65,7كه 

 اي و رهني هستنددرصد داراي مالكيت اجاره 24درصد داراي مالكيت ملكي و  76هستند كه در مقايسه با شهر اروميه 

  نشينان را در خود جاي داده است.) اين محله درصد بيشتري از اجاره1390(مركز آمار ايران، 

هاي غيررسمي معمول است، خريد و فروش آنچه كه در خريد و فروش مسكن در سكونتگاه نوع مالكيت و خريد مسكن:نوع مالكيت و خريد مسكن:نوع مالكيت و خريد مسكن:نوع مالكيت و خريد مسكن:

درصد از  74,6دهد كه تارگاه نشان مياي است. چنانچه تحقيقات ميداني در محله كشعمدتا به صورت توافقي و قولنامه

مساكن نيز داراي سند رسمي ثبت شده هستند. البته بايد عنوان كرد  15,7اي خريداري شده و مساكن به صورت قولنامه

  اند.اي يا ثبتي نبودهدرصد از واحدهاي مسكوني نيز داراي سند قولنامه 9,3كه 

از قبيل قدمت بنا، نوع مصالح ساختماني و پوشش سقف به نسبت هاي كيفي مسكن در كل آمارهاي مربوط به شاخص

تري است. البته در زمينه نوع مالكيت و نحوه خريد مسكن هاي غيررسمي در ايران داراي وضعيت مطلوبساير سكونتگاه

  وضعيت نامطلوبي دارد.

  

        ميزان برخورداري از خدمات اساسيميزان برخورداري از خدمات اساسيميزان برخورداري از خدمات اساسيميزان برخورداري از خدمات اساسي    ----3333- - - - 5555

ريزي مسكن بدان توجه اساسي هاي كيفي مسكن مؤثر بوده و در برنامهشاخصهاي ديگري كه در ارزيابي از جمله شاخص

باشد. فقدان هر يك از گرديده، ميزان برخورداري از خدمات اساسي از قبيل آب، برق، گاز، تلفن، حمام، آشپزخانه و ... مي

مسكوني از اين خدمات گوياي  آورد. ميزان برخورداري واحدهياي را در منطقه پديد مياين تأسيسات، مشكالت عديده

  هاي موجود در مسكن است. بسياري از واقعيت

شبكه آبرساني شهر اروميه، عمده ساخت و سازهاي محدوده را تحت خدمات رساني قرار داده و تنها كشي شده: كشي شده: كشي شده: كشي شده: آب لولهآب لولهآب لولهآب لوله

باشند. گونه خدمات مي هايي كه شبكه معابر آن شكل نگرفته و يا به صورت تصرف عدواني پديد آمده است فاقد اينبخش

درصد از خانوارهاي ساكن در محله  4,3كشي شده هستند و تنها درصد از خانوارها داراي آب لوله 95,7در كل حدود 

ها نيز اين معضل را با استفاده باشند؛ با اين حال ساكنان اين بخشكشي نميكشتارگاه بصورت رسمي داراي شبكه آب لوله

اند. در هاي موجود در فواصل دورتر تأمين نموده هاي غيرقانوني از شبكهها و يا برداشتاز همسايههاي موقت كشياز لوله

كشي است، وضعيت اين هاي غيررسمي در ديگر كشورها، نبود منابع آب لولهحالي كه يكي از مشكالت اساسي سكونتگاه

 96هاي غيررسمي آفريقاي جنوبي، از سكونتگاهشاخص در محله كشتارگاه تقريبا مطلوب است. مثال در دورنكوپ، يكي 

        ).Westaway, 2006:180كنند (درصد ساكنان از شيرهاي آب اشتراكي استفاده مي

رساني  پديده برق دزدي به ويژه در حوالي محدوده بسيار شايع است، با آنكه موانع چنداني جهت اخذ كنتور برق و برقبرق: برق: برق: برق: 

هاي عدم برخورد با پديده ياد شده به چنان وضعيتي منجر شده كه تعدادي از پالك به واحدهاي مسكوني وجود ندارد ولي

 82,7پردازند. در تحقيقات ميداني مشخص گرديد كه مسكوني عالوه بر استفاده از كنتور به استفاده غير قانوني از آن مي

- درصد مي 97,6م براي شهر اروميه به درصد از خانوارها بصورت رسمي داراي برق هستند و اين در حالي است كه اين رق

        رسد.

درصد خانوارها داراي تلفن  95سرتاسر اين محدوده تحت پوشش شبكه مخابرات پيام بوده و بيش از تلفن و مخابرات: تلفن و مخابرات: تلفن و مخابرات: تلفن و مخابرات: 

        هستند. شركت ايرانسل نيز يك دكل مخابراتي در نزديكي قسمت شمالي محدوده نصب كرده است.

ارگاه نصب شده و ساكنين اين محدوده امكان استفاده از گاز شهري را دارند؛ البته خطوط اصلي گاز در محدوده كشتگاز: گاز: گاز: گاز: 

رسد بخشي از ساكنان (بيشتر به هاي شمالي محدوده هنوز عمليات گاز رساني تكميل نشده است. به نظر ميدر قسمت

توان اين كنند كه مياده ميهاي ديگر همچون نفت سفيد استفسبب عدم توان مالي و تكميل نبودن شبكه گاز) از سوخت

- ها مستقر شده، تشخيص داد. در بررسيموضوع را در منابع سوخت واحدهاي مسكوني در معابر عمومي و در جوار پالك



                             
 
 

   

 
 

درصد از خانوارها كه به طور  35,3درصد از خانوارها داراي شبكه گازرساني بوده و  64,7هاي انجام شده مشخص شد كه 

اند؛ اما بايد گفت كه با توجه به اظهارات شهردار بهرهاند از نعمت گاز بيين محدوده مستقر شدهعمده در نواحي شمالي ا

شهر اروميه و همچنين وجود انشعاب اصلي گاز در محله اين نواحي نيز بزودي تحت پوشش شبكه گازرساني قرار خواهند 

  گرفت.

درصد از خانوارها داراي آشپزخانه و بقيه فاقد آن  75,9كه نمونه بررسي شده، نتايج حاكي از آن است  256از  آشپزخانه:آشپزخانه:آشپزخانه:آشپزخانه:

بودند. بيشتر خانوارهاي فاقد آشپزخانه، خانوارهايي بودند كه متوسط سطح زيربنا مساكن آنها پايين و نسبت نفر به اتاق در 

  دهد.آنها باال بوده است كه اين شاخص وضعيت مطلوبي را نشان نمي

باشند كه عمدتا از حمام عمومي ارهاي محله كشتارگاه داراي حمام و بقيه فاقد حمام ميدرصد از خانو 79حدود  حمام:حمام:حمام:حمام:

  كنند. شاخص فوق هم داراي وضعيت مطلوبي نيست.استفاده مي

اند. از اين روي اين از نظر اين همه واحدهاي مسكوني كه بصورت نمونه انتخاب شده بودند، داراي توالت بودهتوالت: توالت: توالت: توالت: 

  گاه داراي وضعيت مطلوبي است.شاخص محله كشتار

دهد كه اين وضعيت اين محله در زمينه بررسي دسترسي به خدمات اساسي مسكن در محله كشتارگاه نشان مي

اي مثل دسترسي به آب و برق تا حدودي مطلوب است و از كمبود فضاهايي همچون آشپزخانه و حمام در هاي پايه شاخص

  رد.بواحدهاي مسكوني تا حدودي رنج مي

) توزيع خانوارها بر حسب تسهيالت واحدهاي مسكوني در محله كشتارگاه (درصد)) توزيع خانوارها بر حسب تسهيالت واحدهاي مسكوني در محله كشتارگاه (درصد)) توزيع خانوارها بر حسب تسهيالت واحدهاي مسكوني در محله كشتارگاه (درصد)) توزيع خانوارها بر حسب تسهيالت واحدهاي مسكوني در محله كشتارگاه (درصد)2222جدول (جدول (جدول (جدول (     

كشي آب لوله خدمات اساسي

 شده

 توالت حمام آشپزخانه گاز تلفن برق

 100 79 75,9 64,7 95 82,7 95,7 محله كشتارگاه
هاي ميداني نگارندههاي ميداني نگارندههاي ميداني نگارندههاي ميداني نگارندهمنبع: برداشتمنبع: برداشتمنبع: برداشتمنبع: برداشت     

        

        گيريگيريگيريگيريبندي و نتيجهبندي و نتيجهبندي و نتيجهبندي و نتيجهجمعجمعجمعجمع    ----6666
اقتصادي است كه عمدتا مهاجرين روستاشهري، ساكنين چنين  - فضايي روابط اجتماعي - رسمي، تبلور كالبدياسكان غير

هايي هستند. مهاجرت به عنوان حركت فردي يا گروهي از يك مكان به مكان ديگر يكي از مباحث مهم اجتماعي سكونتگاه

و ابعاد آن بعد از انقالب صنعتي در كشورهاي اروپايي و  است كه ارتباط تنگاتنگي با توسعه داشته و به دليل حجم گسترده

هاي زيادي را به خود ديده است. اگر چه پردازيشروع نوسازي در جهان در حال توسعه بعد از جنگ جهاني دوم نظريه

شود، مي نشيني در ساير كشورهاي در حال  توسعه ناميدهنشيني و زاغهاسكان غيررسمي در ايران متفاوت از آنچه حاشيه

درآمد و فقيري هاي ساكنان اين مناطق با اندكي تفاوت در ايران نيز، اغلب افراد مهاجران كماست؛ اما ويژگي و مشخصه

-باشند كه فقر روستايي خود را به شهر آورده و با پس زده شدن از محيط شهري بتدريج در حاشيه شهر و به سكونتگاهمي

باشد و مهاجرين نيز از آنجايي كه بخش غيررسمي داراي درآمد پايين و نامنظم مياند. هاي نامتعارف آن كشيده شده

داراي بنيه مالي ضعيفي هستند. از طرفي به علت باال بودن قيمت زمين و مسكن در داخل محدوده شهري نسبت به درآمد 

نه اقدام به خلق چنين فضاهايي افراد فوق و غلبه عامل دافعه در روستا بر عامل جاذبه در شهر، در يك ساختار جبرگو

  نمايند.جغرافيايي مي

هاي مسكن در محله كشتارگاه نسبت به شهر اروميه دارد. نتايج پژوهش حاكي از پايين بودن سطح استاندارد شاخص

هاي كمي مسكن به دو عامل اجتماعي و اقتصادي گره خورده است. باال بودن بعد وضعيت محله كشتارگاه از لحاظ شاخص



                             
 
 

   

 
 

هاي كمي انوار از سويي و پايين بودن استطاعت مالي براي تأمين مسكن مناسب از سويي ديگر، سبب شده كه شاخصخ

هاي كيفي مسكن نيز نشان دهنده اين است كه وضعيت چندان تر از حد استاندارد باشند. وضعيت شاخصمسكن پايين

هيچ وجه تمايل برگشت به روستاهاي خود را ندارند؛ آنها مطلوب نبوده اما خود ساكنان از اين وضعيت راضي هستند و به 

اند. برخورداري از تسهيالت و خدمات شهري در محله تا حدي مطلوب است و به مسكن و شرايط زندگي حداقلي راضي

ب دهنده اين موضوع است كه سازمان مديريت شهري اروميه واقعيت را پذيرفته و اين محله را جزو پيكره شهر محسونشان

باشد. به طور كلي تراكم باالي جمعيت، سرانه پايين كرده و به تدريج در حال ارائه خدمات زيربنايي به اين ناحيه مي

-دوام در ساختهاي كم در واحدهاي مسكوني، متراژ پايين مساكن به همراه استفاده از مصالح كممسكوني، تعداد اتاق

يفيت و استاندارد مطلوبي برخوردار نيستند. البته بايد عنوان كرد كه در دهد كه مساكن اين محله از كوسازها نشان مي

نشيني، قمير، آلونك و كپر يافت نشده است و در محله كشتارگاه هيچ نوع از اشكال نامتعارف اسكان غيررسمي از قبيل زاغه

ي مسكن در محله كشتارگاه با هااند. مقايسه شاخصواقع مساكني با شكل و شمايل روستايي در داخل يك شهر بنا شده

هاي دهنده وضعيت بهتر شاخصهاي غيررسمي واقع در كشورهاي در حال توسعه، نشانهاي مسكن در سكونتگاهشاخص

توان باشد. از آنجايي كه محله مذكور جزئي از سازمان فضايي كشور است ميمسكن در محله كشتارگاه نسبت به آنها مي

هاي غيررسمي در كشورهاي در حال هاي غيررسمي ايران بهتر از وضعيت اكثر سكونتگاهگاهاين ادعا، كه وضعيت سكونت

توان اذعان داشت ها ميتوسعه است را تا حدودي پذيرفت. از اين روي با در نظر داشتن توانايي باالي ساكنان اين سكونتگاه

باشد. از اين روي به منظور كاهش  جوامع مي تر از ديگرهاي غيررسمي در ايران بسيار آسانكه ساماندهي سكونتگاه

  گردد:ها اقدامات زير پيشنهاد ميمعضالت اين سكونتگاه

توجه به اصل سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مبني بر حق داشتن مسكن متناسب با نياز هر خانواده با  -

  اولويت بر نيازمندترين آنها.

هايي به هاي شهري از طريق الحاق چنين سكونتگاهها از سوي سازمانونتگاهشهروند دانستن ساكنين اين سك -

  هاي شهري. محدوده

رويه  هاي تنظيم خانواده جهت كنترل افزايش بيهاي غيررسمي در مورد برنامهآموزش و ارتقاي آگاهي ساكنان سكونتگاه -

  جمعيت در اين نواحي.

  تأمين امنيت سكونت و تصرف زمين. -

  هاي درآمدي.عادالنه درآمد بين دهكتوزيع  -

  الحسنه.هاي قرض) و صندوقNGOsهاي محلي (تشكيل انجمن -

شان به ويژه در اعطاي تسهيالت و اعتبارات مالي و بانكي و ترغيب ساكنان براي بهسازي و نوسازي واحدهي مسكوني -

  سازي واحدهاي مسكوني.مورد مقاوم

هاي غيررسمي، ساماندهي و بهسازي حل براي ايجاد فرايند جديد توسعه در سكونتگاهراه در پايان بايد ذكر كرد كه بهترين

كالبدي به همراه توانمندسازي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است و عامل اصلي و مهم براي ساماندهي و توانمندسازي اين 

  ست.اي و محلي اها ايجاد مديريت يكپارچه شهري در سطوح ملي، منطقهسكونتگاه

  

        مراجعمراجعمراجعمراجع    ----7777
ريزي به هاي غيررسمي و ارائه راهكارهاي برنامه)، تحليلي بر نقش امنيت تصرف در ساماندهي سكونتگاه1392احمدي، بهمن ( -

  ريزي شهري، دانشگاه تهران.نامه كارشناسي ارشد برنامهمنظور ارتقاي آن؛ مورد مطالعه: محله كشتارگاه شهر اروميه، پايان

 ريزي شهري.نشيني، شركت پردازش و برنامههاي غيررسمي و اسطوره حاشيه)، سكونتگاه1388ومرث (ايراندوست، كي -



                             
 
 

   

 
 

  ريزي مسكن، چاپ دوم، انتشارات سمت.)، برنامه1382پورمحمدي، محمدرضا ( -

  ، فصلنامه هفت شهر، سال سوم، شماره نهم و دهم.»باز هم در باب اسكان غيررسمي«)، 1381پيران، پرويز ( -

هاي مسكن غيررسمي در ايران؛ نمونه موردي محله بررسي شاخص«)، 1385الديني، فرانك و محمد ميره (نژاد، حسين؛ سيفحاتمي -

  .58هاي جغرافيايي، شماره ، فصلنامه پژوهش»آباد قمشيخ

يران؛ مطالعه موردي هاي غيررسمي اهاي كمي و كيفي مسكن در سكونتگاهارزيابي شاخص«)، 1390حكيمي، هادي و همكاران ( -

  .4، شماره 44، شماره پيايي 22ريزي محيطي، سال ، مجله جغرافيا و برنامه»جمشيد آباد خوي

، فصلنامه هفت شهر، سازمان عمران »هاي ناپايدار اقشار كم درآمد شهريسكونتگاه«)، 1381پناه، بابك (پور، مهرداد و داورجواهري -

  شتم.و بهسازي شهري، سال سوم، شماره ه

نشين در شهر اصفهان؛ نمونه موردي: منطقه گيري مناطق حاشيهتحليلي بر علل اصلي شكل«)، 1388رباني، رسول و همكاران ( -

  .13، مجله جغرافيا و توسعه، شماره »ارزنان و دارك

، تهران، وزارت مسكن و »هاي غيررسمي شهر بندرعباس با ديد شهرنگرپروژه توانمندسازي سكونتگاه«)، 1383رفيعيان، مجتبي ( -

  شهرسازي.

، فصلنامه مديريت شهري، سال سوم، »مهاجرت داخلي و مسئله مديريت شهري با تأكيد بر شرايط ايران«)، 1381صرافي، مظفر ( -

  .10شماره 

مجموعه مقاالت هاي اسكان خودانگيخته در ايران؛ در جستجوي راهكارهاي توانمندسازي، )، بازنگري و ويژگي1382صرافي، مظفر ( -

  نشيني و اسكان غيررسمي، دانشگاه علوم بهزيستي.سمينار حاشيه

سازي مالكيت مسكن در مناطق شهري ايران، گروه اقتصاد، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت )، مدل1381قادري، جعفر ( -

  مدرس، پايان نامه دكتري، تهران.

  .17ريزي مسكن، نشريه هنرهاي زيبا، شماره ي مسكن در فرايند برنامهها)، جايگاه شاخص1382عزيزي، محمد مهدي ( -

، نشريه هنرهاي زيبا، شماره »هاي مسكن شهري در ايرانهاي شاخصتحليلي بر جايگاه و دگرگوني«)، 1384عزيزي، محمد مهدي ( -
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هاي توسعه شهري؛ پژوهش موردي: طرح هاي زمين شهري در طرح)، تبيين و تحليل نقش سياست1384غالمحسيني، اسماعيل ( -

  ريزي شهري، دانشگاه تربيت مدرس.نامه دكتري جغرافيا و برنامهتوسعه (جامع) تهران، پايان

نامه كارشناسي ارشد اقتصاد، هاي فقرزدايي، پايانهاي مسكن در تعيين خط فقر و سياست)، نقش هزينه1377فنايي، صادق ( -

  دانشگاه تربيت مدرس.
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