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 چکیده
 و غیررسمی هایکونتگاهس اجتماعی و کالبدی -اقتصادی نابرابریهای فضایی تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل

تحلیلی بوده و  –میاندوآب پرداخت. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، ماهیت روش آن توصیفی  در شهر رسمی

ای بدست آمد. شهر کتابخانه –داده های تحقیق با پیمایش میدانی )پرسشنامه و مصاحبه( و مطالعات اسنادی 

ای از بین آنها چهار محله گیری خوشهاده از روش نمونهمیاندوآب دارای ده محله غیررسمی است که با استف

)اکبرنژاد، باکری، قجلو غربی و ملت( به عنوان محالت نمونه )گروه آزمایش( انتخاب شدند و چهار محله )کوی 

سهند، کوی آزادی، کوی فجر،کوی فرهنگیان( از سکونتگاه های رسمی به عنوان محالت )گروه( شاهد انتخاب 

خانوار به عنوان حجم نمونه خانوارهای محالت غیررسمی به همین تعداد  215تفاده از فرمول کوکران شدند. با اس

نیز از محالت شاهد و با تناسب تعداد خانوار هر محله نمونه تعیین شد. پاسخگویان تحقیق نیز به روش تصادفی 

اجتماعی و  -های اقتصادیشاخصها نشان داد، محالت غیررسمی در همه ابعاد و ساده انتخاب شدند. یافته

های اساسی با ساکنان مناطق رسمی دارند. کمبود درآمد، بیکاری مزمن و بیکاری مطلق، پایین کالبدی تفاوت

های بودن کیفیت زندگی و سطح نازل مشارکت، کمبود مطالعه، فضای آشفته کالبد شهری، عدم استاندارد شاخص

 های غیررسمی این شهر است. ونتگاهاز خصوصیات گریبانگیر سک غیرهمسکن و 

 

  .نشینی، شهر میاندوآباسکان غیر رسمی، نابرابری فضایی، حاشیهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
 . بادر پی انقالب صنعتی رشد لجام گسیخته شهرها اتفاق افتاد

های اشتغال در شهرهای بزرگ رشد شهرها و فراهم بودن زمینه

ی ( در همه جا جمعیت از نواح209: 1386)بهارلوئی و دورباطی، 

: 1381یافت )عظیمی، روستایی کنده و در مناطق شهری اسکان می

 ادی(. در حرکت سریع جمعیت روستایی به شهرها که با فقر اقتص22

قادر  (، همه مهاجرین22: 1386مهاجران توأم بوده )عابدین درکوش، 

ا رهایی مکان بنابراینگزینی در محدوده قانونی شهر نبودند؛ به سکنی

 ترین سطحمتناسب با درآمد خود انتخاب کردند که دارای پایین

چنین  (. پیامد107: 1379استاندارد از لحاظ زندگی بودند )شکوئی، 

گیری اسکان غیررسمی و شرایط نامطلوب محل روندی، شکل

(. سکونتگاههای غیررسمی شامل UN Habitat, 2005زندگی است )

ت ریزی و مقررابدون انطباق با برنامه مساکن و محالتی است که

مین زبه  اند. در این مناطق، ساکنان غالباً نسبتساختمان احداث شده

-همالکیت رسمی ندارند و محله از خدمات شهری و زیرساختها بهر

چشمگیری ندارد. همچنین سکونتگاههای غیررسمی در مناطق 

 اند.جغرافیایی و محیط زیستی خطرناک واقع شده

های بارز فقر شهری است که در ان غیر رسمی یکی از چهرهاسک

شهرها، به شکلی خودرو فاقد مجوز ساختمانی و برنامه  مجاور

تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کمیت و  رسمی شهری با

، 35حاشیه نشینی با عناوینی همچون کیفیت زندگی شکل می گیرد و

ت او اجتماع 36و نابسامان غیررسمی، سکونتگاه های خودرو اسکان

از بسیاری از حمایتهای اجتماعی و خدمات  آلونکی نامیده می شود و

 بنابراین(. 1385دلیر و همکاران، زاده)حسین اندشهری نیز محروم

نشینان کسانی هستند که در شهر سکونت دارند ولی به علل حاشیه

ز خدمات اند جذب نظام اقتصادی شهر بشوند و اگوناگون نتوانسته

-های حمایتی دولت قرار میشهری استفاده نمایند. کمتر در برنامه

گیرند. در این بخش از شهر فقر، ویرانی، مسکن نامناسب، تراکم زیاد 

جمعیت در واحد مسکونی، نارسایی عرصه خدمات درمانی، عدم 

                                                           
3 5 - Marginalization 
3 6 - irregular 

وجود امنیت، کمبود فضاهای شهری و خطرات ناشی از عوامل 

شود. )زاهد زاهدانی و له به وفور یافت میطبیعی نظیر سیل و زلز

(. حاشیه فرهنگ مخصوص بخود را دارد که 26: 1386الماسی، 

 :Clinard, 1968بازتاب شیوه زندگی طبقات پایین اجتماع است )

11.) 

 حدود 1996 سال در متحد ملل بشر اسکان مرکز اعالم بنابر

 بوده انیانس زندگی شأن در ایفاقد خانه جهان درصد جمعیت 20

-خیابان و سرپناهان از بی ایگسترده دامنه ی برگیرنده در که اند؛

جنوب  کشورهای برای نسبت این و بوده نشینان آلونک تا خوابها

 در شهرها آینده  جهانی کمیسیون همچنین، است. افزایش حال در

 در شهری فقر  37ابرشهرها رشد موازات به که داده هشدار 21 قرن

 رشد از ای عمده بخش و یافته افزایش جنوب کشورهای

 گسترش با همراه و غیررسمی اقتصاد ی بر پایه شهرنشینی

 را گرایش این و خواهد گرفت صورت رسمی غیر های سکونتگاه

 بینیم که می رو، این از  .است نامیده 38شهرنشینی شدن رسمی غیر

 محدود ابعاد با و گذرا ایمسأله غیررسمی، اسکان و نشینی حاشیه

 از حاکی که دارد وجود آن بسط و تولید باز بر بقای توافقی و نبوده

 و است شهری های متداول سیاست و ها حل راه کفایت عدم

و  1: 1392طلبد )سیاف زاده،  می را نوینی اقدامات و هارهیافت

چالش سکونتگاههای غیررسمی در  بنابراین (.5: 1382صرافی، 

 قرار دارد. "توسعه پایدار"با  المللی در تضادسطح ملی و بین

نشینی نشینی و الونکحاشیه»بر اساس مطالعات سازمان ملل 

چون دامنه آن هر روز بیش « چالش اصلی هزاره سوم خواهد بود

یابد. برآوردهای این سازمان نشان داد در از گذشته گسترش می

-میلیون حاشیه نشین در جهان زندگی می920حدود  2001سال 

میلیارد نفر خواهد رسید. از کل  4/1به  2020در سال  کردند که

درصد متعلق به کشورهای  6جمعیت حاشیه نشین جهان فقط 

-اند )قلییافته و بقیه متعلق به کشورهای در حال توسعهتوسعه

میلیون نفر  8ایران بیش از  1390(. در سرشماری 30: 1389زاده، 
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شهرها زندگی  درصد جمعیت شهری کشور( در 15نشین )حاشیه

کردند که با اشتغال ناقص و بیکاری حاد و امکانات محدود مواجه می

نشینی به علت عدم تعادل (. حاشیه1390هستند )مرکز آمار ایران، 

فضایی توزیع جمعیت، مشکالت متعددی را برای کشور به وجود 

آورده است. در جاهایی که کشش طبیعی قطبهای صنعتی و شغلی و 

بازد اما اگر از آن است مسئله اسکان غیررسمی رنگ میرفاهی عامل 

بیکاری و فقر جوامع ناشی شود مسائل متعدد اقتصادی، اجتماعی و 

 کند.فضایی بروز می

 اکثر غربی، مانندشرقی استان آذربایجانشهر میاندوآب در جنوب

 شهرهای ایران با پدیده اسکان غیررسمی مواجه است. مدیران و

ه ر از جهات مختلف با مسائل مربوط به این پدیدساکنان این شه

 2704دارای  1390کنند. این شهر در سال دست و پنجه نرم می

ن آمحله  11نشین بوده که در نفر( جمعیت حاشیه 11545خانوار )

امل درصد از جمعیت این شهر را ش 34/9سکونت داشتند. این تعداد 

ی کنان سکونتگاههاشود. بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی سامی

گیرد و مقایسه های مختلفی صورت میغیررسمی با شاخص

ریزی شده نشان از های مذکور با محالت رسمی و برنامهشاخص

. این استهای اجتماعی و اقتصادی عدم عدالت فضایی در شاخص

اجتماعی و  –های اقتصادی تحقیق باهدف تحلیل فضایی شاخص

می و رسمی شهر میاندوآب در کالبدی در محالت اسکان غیررس

 شمالغرب ایران صورت گرفت.

ای است که بعد از انقالب صنعتی همراه اسکان غیر رسمی پدیده

با توسعه شهرها در کشورهای پیشرفته و سپس در ممالک در حال 

توسعه از جمله ایران گسترش بیشتری یافته و در حال حاضر نیز 

( 1930(. اچ. لوئیز )4: 1391زاده و صیدی، ادامه دارد )ابراهیم

جغرافیدان آلمانی، نخستین دانشمندی است که به هنگام کار بر روی 

تحقیق خویش در خصوص ساختار شهری برلین، بر مفهوم حاشیه 

حاشیه شهری را استرادتران زونن  نماید. وی منطقهشهر تأکید می

ه قرار نامید. تعریف ارایه شده توسط پرایور بیش از همه مورد استفاد

(. این منطقه از  نظر ایشان، جایی است که Fen, 2004: 7گرفته است )

به لحاظ فیزیکی در حد فاصل بین دو  قطب شهری و روستایی قرار 

گرفته و به همین دلیل از شخصیت دوگانه شهری و روستایی 

(. چارلز آبرامز کارشناس 1370زاده دلیر، برخوردار است )حسین

نشینی تعبیری به م زاغه ها و مناطق حاشیهمعروف مسکن از مفهو

دهد: ساختمان و یا بخشی از شهر که در آن این شرح ارائه می

ویرانی، نارسائی عرضه خدمات درمانی، تراکم زیاد جمعیت در 

واحدهای مسکونی، فقدان آسایش الزم و خطرات ناشی از 

قه تواند به عنوان زاغه و یا منطعوامل طبیعی دیده می شود، می

 1(. در جدول شماره 3: 1388نشین معرفی گردد )امیری، حاشیه

 تعاریفی از این پدیده آمده است.

 

 . تعاریف مختلف از پدیده اسکان غیر رسمی1جدول 

 تعریف محقق و سال

 1376هیراسکار، 

 آن شدیداً نمایان است و یای است که فقر در چهرهمنطقه

 عمالو نوزادان و ا میزان زاد و ولد و مرگ و میر کودکان

 ونامشروع، جرم و بزهکاری جوانان، ناهنجاریها و مرگ 

میر عمومی در آن باالست به طوری که چنین مکانی 

 معرف وضعیتی جهنم گونه در روی زمین است

 1382صرافی،

گیری شیوه شهرنشینی اسکان غیررسمی عبارتست از شکل

 ناپایداری که در درون یا مجاور شهرها با سیمای

ه ناخوشایند و خارج از فضاهای رسمی و برنامه ریزی شد

 یابدتجلی می

 1376 هاروی،

 و است بازماندگان  ی چاره آخرین نشین زاغه محالت

 این شهری، مزایای آوردن بدست برای امان بی تالش در

  اییروشن زباله، آوریجمع شغل، مدرسه، نظر از محالت

 دسته طور به که یدیگر چیز هر و اجتماعی خدمات معابر

 .هستند بازنده نیز شودمی فراهم جمعی

 1390غالمیان، 

اسکان غیر رسمی را می توان به شیوه زندگی و فضای 

 خاصی از زندگی شهری اطالق کرد که در تمامی یا غالب

جهات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی، کالبدی، 

حقوقی سابقه استقرار و نحوه ی شکل گیری و سیر 

 حوالت تاریخی با بخش های مجاور تفاوت اساسی داردت

Gilbert et al, 

1994 

 این سکونت گاهها از ویژگی های زیر پیروی می کنند :

تصرف غیر قانونی زمین ، ساخت سرپناه با کمک 

یکدیگر، خانوارهای کم درآمد و نبود زیرساختها و 

 خدمات

UN- Habitat, 

2008 

ی منام زاغه نشینی شناخته غیررسمی، که اغلب با  اسکان

 توجهی از افزایش خانه قابل بخش یک شامل شود،

مسکونی غیر قانونی در حاشیه شهرها در سراسر جهان 

 است.
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سانی ک تمام شامل اعم، معنای به به عبارت دیگر، حاشیه نشینی

 اقتصاد ولی جذب اندساکن شهر اقتصادی محدوده در که است

ذکر  ولی الزم به .(90: 1391ر فتحی، زالی و پو) اندنشده شهری

 به کشوری از نشینیاسکان غیررسمی یا زاغه است که تعریف

 است و هر کشوری و یا از دولتی به دولتی دیگر متفاوت کشور

-یم کلی بطور .(Nolan, 2015: 59اند )تعریفی متفاوت ارائه کرده

ی یرای مسکونی در بعضی شهرها توسط افراد فقناحیه توان گفت،

رند دسترسی به زمینی که متعلق به خودشان باشد ندا که هیچ نوع

 یرهای خالی به صورت غ زمین اشغال شده باشد و از این رو، در

ف (.  همانطوری که از تعاریSrinivas, 2006: 1) ساکن شوند مجاز

ل در اغلب موارد منظور از آن استعما»باال برگرفته می شود، 

های کثیف به مفهوم محله یا کوچه slumبوده است.   slumکلمه

ی یک شهر یا مسکن انحطاط یافته و غیر منطقی در نظر گرفته م

 (.5: 1361)حسین زاده دلیر، « شود

اسکان غیر رسمی یک پدیده جهانی است، که بسیاری از 

کشورها در سراسر جهان از آن رنج می برند، این پدیده مهم با 

اخیر به صورت چشمگیری در  هایشتاب روند شهرنشینی در دهه

 حالت غالب ( وKhalifa, 2015: 1151حال افزایش است )

 یافته و که در حاشیه شهرها گسترش رود،شهرنشینی به شمار می

 های زمین یا و خصوصی بخش به متعلق کشاورزی های زمین

 ,Simsبیابانی را تحت پوشش قرار می دهد ) مناطق دولتی در

2011).  

 در غیررسمی شتاب اسکان و رشد به منجر عواملی مختلفی

عدم تعادل بین افزایش  -1حاشیه شهرها می شود که عبارتند از: 

ریزی شده برای توسعه جمعیت، و عرضه کافی زمین رسمی برنامه

  -3قوانین ناکارآمد کنترل اجاره برای بازار مسکن،   -2شهری، 

ن عرضه و عدم تطابق بی -4شهری  -های روستا افزایش مهاجرت

-ELگذاری در روستاها )نبود اشتغال و سرمایه -5تقاضای مسکن، 

Shahat, 2012: 2هایی مشخصههای و (.  و این مناطق دارای ویژگی

 جمله اینکه: است از

  ساخت و ساز آنها بصورت خودرو یا بدون رعایت قوانین

و پروانه ساختمانی انجام گرفته  و اصول مصوب شهری

 (.1385دلیر، هزاد)حسین باشد

  در اکثر واحدهای مسکونی آنها اصول فنی ساختمان

زی و به صورت غیر قانونی و بدون برنامه ری رعایت نشده 

 .(Benton- Short and Short, 2008شده هستند )

  ،هرچند واحدهای مسکونی از برخی از خدمات چون آب

ایی برخوردار باشند اما در کل خدمات زیربن برق یا مدرسه

دمات کمبود یا نبود خ اجتماعی نظامیافته در حد معمولی،و 

 گردد.مالحظه می

 دارنده و زمین، کمبودهای چشمگیر، باز لحاظ کاربری از 

بز، اقتصادی و اجتماعی، فضای س برای فعالیتهای ناکارآمد

 معابر و ... وجود داشته باشد.

 درآمد تشکیل دهنداکثریت ساکنین آنها را گروههای کم. 

 ظر شکل با مابقی شهر سنخیت نداشته و از نظر از ن

کم و ناهنجاری شهری در آنها  محتوی، نظارت اجتماعی

 (.465: 1388)شکویی،  شوددیده می

در زمینه اسکان غیر رسمی آمار دقیقی در دسترس نیست 

 است حاکی ملل سازمان نشینیهای چالش آلونکولی گزارش

-طبقه آلونک عنوان به جهان هایسکونتگاه درصد 40 حداقل

 43جهان،  کل شهری جمعیت درصد 31 شوند،می بندی

 درصد 2/78توسعه،  حال در کشورهای شهری جمعیت درصد

 درصد 6 حدود و توسعه یافته کمتر کشورهای شهری جمعیت

کنند در حاشیه شهر ها زندگی می یافته توسعه کشورهای در

(UN, 2008: 3 ،91: 1391؛ زالی و پور فتحی .) ،همچنین

( معتقد است که در حال حاضر بیش از 2015چاکرابورتی )

 زندگی نشینفقیرنشین و زاغه هایمحله در نفر میلیارد 1حدود

(. ولی در بعضی از Chakraborty et al, 2015: 76کردند )می

شهرهای بزرگ جهان این رقم نسبت به قبل کاهش پیدا کرده 

 2001سرشماری سال  بمبئی، طبق است. به عنوان مثال، در 

فقیرنشین  های محله در شهر این جمعیت از نیمی از بیش

به  2011رقم در  سرشماری سال  این اما کردند، می زندگی
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 ,Bardhan, Sarkar, Jana &Velaga)کاهش یافته است.  9/41

 2013درصد از شهرهای مصر  در سال  60(. جمعیت  50 :2015

 :Khalifa, 2015هستند ) ساکن این مناطق ]اسکان غیررسمی[

 (. عالوه بر اینها، بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حاشیه1151

سوم  هزاره در شهرنشینی اصلی چالش نشینی و آلونک نشینی

ها زندگی بوده و در جهان از هر شش نفر، یک نفر در زاغه خواهد

کنند و بدون عمل مشترک دولت و مشارکت ساکنان، جمعیت می

میالدی به دو میلیارد نفر خواهد  2030ها در سال زاغهمیلیاردی 

 توسعه عمده موانع از (. بنابراین، یکیJennervik, 2006, 9رسید )

 اسکان و نشینی حاشیه نرخ سوم، جهان ویژه در به شهری پایدار

چنانچه اسکان  .(91: 1391رسمی است )زالی و پور فتحی،  غیر

ی اجتناب ناپذیر و مسأله غیررسمی در کشور در حال توسعه امر

ای اساسی در شهرهای این کشور است. از جمله کشورهای در 

حال توسعه که با پدیده اسکان غیر رسمی دست به گریبان است، 

. بطوری که براساس گزارش دبیرخانه ستاد ملی استکشور ایران 

های غیر رسمی کشور در سال ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاه

میلیون نفر(  5/7درصد از جمعیت شهری کشور ) 20حدود  1388

های غیر رسمی درصد از مساحت شهری کشور در سکونتگاه 10با 

 (.1: 1388کنند )امیرپور، زندگی می

 شهری صرف شناسیجمعیت مقوله یک دیگر نشینیحاشیه

 هایبرنامه در است و اجتماعی اقتصادی ایپدیده بلکه نیست،

 این وجود. نگریست اصلی بدان هدف یک عنوان به باید توسعه

 نوعمت پدیده این شکل گیری دالیل و جهانی بوده پدیده یک مناطق

شد متفاوت با دیگر مکان به مکانی از است ممکن که متعدد است و

(Akhter, 2004: 2همچنین، در .) نظریه نشینی حاشیه علل زمینة-

 .است شده مطرح مختلفی های

ایش سکونتگاههای غیررسمی فرایندی در دیدگاه لیبرالی پید

شود و برای تحلیل آن از قوانین بازار استفاده شده و طبیعی تلقی می

شود )پیران، مساله مسکن با پیش افتادن تقاضا از عرضه مطرح می

فیزیکی و  های اجتماعی،بیشتر به جنبهدر این دیدگاه  (16: 1383

ن آن بر الگوی رشد اقتصادی حاشیه نشینی تکیه دارد و برای تبیی

ش عوامل نق زمینه این  کنند و درکید میأاقتصادی نامتعادل ت

 . (185: 1382دانند )حاج یوسفی، درونی را تعیین کننده می

بر اساس دیدگاههای مکتبهای وابستگی و ساختارگرا به 

دوسانتوس و کاستل  انشمندانی چون گوندر فرانگ ،دویژه 

تصادی کشور های توسعه یافته و تسلط اق  نشینی نتیجهحاشیه

تجویز الگوی توسعه وابسته و برون زاست بدین صورت که 

 .دهدنابرابری درآمدها را افزایش می اقتصادی، رشد نامتعادل

یابد و نتیجه بالفصل بنابراین عدم تعادلهای ساختاری شدت می

آن پیدایش شکاف طبقاتی میان شهر و روستا و در نتیجه ظهور 

اما کارکردگرایان  .(187نشین است )همان،صحاشیهگروههای 

های  نشینی را ناشی از کارکرد جاذبه ی حاشیهعلت عمده

رویه های روستایی به شمار آورده و افزایش بیشهری و دافعه

شمارند. برخی دیگر العلل اسکان غیررسمی برمیجمعیت علت

ت تأکید ازکارکردگرایان به عوامل دیگری، غیر از افزایش جمعی

عوامل فیزیکی، مانند  «39هومر هویت»اند، به عنوان مثال نموده

، باال  40های رها شده و اراضی نامناسب شهری ، و آبرامززمین

بودن قیمت زمین و مسکن و برخی دیگر، عوامل اقلیمی را 

زمینه ساز هجوم مهاجران به مناطق خاصی از شهرها و ایجاد 

 .(19: 1388 )شکوئی:دانند حاشیه نشینی و زاغه نشینی می

نشینی از پردازان سوسیالیست حاشیهاز دیدگاه نظریه 

هری عملکرد روند طبیعی تضاد بین کار و سرمایه است نتیجه ق

ز و تمرک عملکرد قوانین حاکم بر نظام اقتصادی سرمایه داری،

انباشت سرمایه، رشد نامتعادل اقتصادی و بروز تضادهای 

ه ن در جریان تحوالت نا هماهنگ جامعاجتماعی است بنابرای

داری بروز تضادها و مشکالت اجتماعی از جمله سرمایه

 نشینی از شهرهای بزرگ اجتناب ناپذیر استپیدایش حاشیه

 (190: 1383پیران، )

-در جهان صنعتی امروز پدیده مهاجرت، حاشیهبطور کلی 

نشینی و اسکان غیر رسمی در اطراف شهرهای بزرگ و مناطق 

                                                           
3 9- Homer Hoyt  
4 0- Abrams  
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ناپذیر و از جمله چالشهای مهم حروم شهری امریست اجتنابم

های اخیر، شهرسازان، جامعه فراروی مدیریت شهری است در دهه

دد سامان دادن به این صشناسان و صاحبنظران مدیریت شهری در 

مشکل برآمده و به روشهای گوناگون با آن برخورد شده است. در 

زی، مالزی، برزیل و تایلند با برخی کشورها از جمله فیلیپین، اندون

استفاده از روش توانمندسازی، بهره جستن از اعتبارات جهانی، 

تخصیص بخشی از اعتبارات ملی به این مهم، جلوگیری از 

مهاجرت بی رویه از طریق عمران و آبادانی روستاها، در مهارکردن 

ی (. نظریه باساز42: 1392د )سلطانی، اناین پدیده توفیقاتی داشته

شهری که اخیرا مطرح شده به عنوان روش موثر برای مقابله با 

مناطق غیررسمی در نظر گرفته شده است که با هدف نوسازی 

و توانبخشی اقتصاد شهری و به دنبال تعامل اجتماعی و حقوق 

مردم بوده و سعی در ادغام مردم حاشیه نشین در اقتصاد شهری 

 (.Ghada, 2012: 229دارد )

ورد بحث مطالعات مختلفی در داخل و خارج از در زمینه م

کشور صورت گرفته است که به خالصه ای از آنها در جدول 

 اشاره می شود: 2

 

 وع مورد بحثمطالعات انجام شده در زمینه موض -2جدول 

 نتیجه عنوان تحقیق محقق و سال

شیخی و همکاران 

(1391) 

آسیب پذیری محله های اسکان غیر رسمی در 

مخاطرات محیطی مطالعه موردی محله مقابل 

 چاهستانی ها در شهر بندر عباس

ش نوار شمالی تا بخش های شرقی محله چاهستانب به علت خطرپذیری در مقابل ران

 ین وزمین محدوده تپه های رسوبی، آب گرفتگی معابر بر اثر سطح باالی آب زیر زم

سیب ده آی بستر زمین در محدوشیب تند موجود و زلزله بر اثر سستی بناها و ناپایدار

 پذیری باالی قرار دارند.

زالی و پور فتحی 

(1391) 

 کالبدی و اجتماعی اقتصادی، وضعیت تحلیل

 اهر شهر نشین حاشیه محله های

 محروم تری کالبدی و اقتصادی اجتماعی، وضعیت از نیروگاه و شله بران محالت

 ورداربرخ مناسبی وضعیت از حلّاتم سایر به نسبت وردی چلب محلّه و برخوردار بوده

 از ها دسترسی و فاضالب دفع سیستم مسکن، وضعیت نامناسب مالکیت، مشکل. است

 .است ساکنان جدی مشکالت جمله

مراد کاویانی راد و 

 (1391عزیزی )

 عدالت دیذگاه از رسمی غیر اسکان تبیین

محیطی )مطالعه موردی روستای محمود آباد 

 کرج(

 صادی و اجتماعی موثر در گسترشس اسکان غیر رسمی روستایی درمیان عوامل اقت

 د.روستای محمود آباد با مهاجرت، شغل سرپریت خانوار، و غیره رابطه وجود دار

مشکینی و همکاران 

(1392) 

 اجتماعی های ناهنجاری کالبدی  فضایی تحلیل

 غیررسمی اسکان مناطق در

 غیررسمی اسکان ی منطقه:  موردی ی مطالعه

 زنجان شهر در آباد اسالم

 مجرای فضایی توزیع و است زنجان شهر وقوع بزهکاری های کانون مهمترین از یکی

 ینبیشتر. کند می پیروی متمرکز های و خوش الگوی از منطقه، این در بررسی مورد

 .است درمخ مواد و قاچاق اعتیاد درگیری، و شرارت جرم منطقه، این در ارتکابی جرایم

 ( 1392جمشیدی )
 چالش های اولویت بندی رسمی، غیر اسکان

 کرمانشاه شهر جعفرآباد محلة

 تماعی،اج عوامل و است منطقه در چالش اصلی ترین نتایج نشان داد که عامل اقتصادی،

 در رتبه های بعدی قرار دارند. بهداشت و رفاهی آموزشی،

Ghada (2012) 
باسازی رویکردی برای توسعه محالت غیر 

 ر شهر قاهره مصررسمی د

 کان غیرا اسنتایج نشان می دهد، رویکرد باسازی با عنوان موثر ترین روش برای مقابله ب

 .استرسمی و تامین نیازهای اولیه و خرید فروش ساکنان این مناطق 

Khalifa (2015) 
توسعه محالت غیر رسمی استراتژی در مصر: 

 سهل انگاری و توسعه مشارکتی

 یبرا توسعه اید حال در کشورهای از بسیاری که است واقعیتی یک غیررسمی اسکان

 به رسمیغیر های بطوری که سکونتگاه تالش کنند باید با تمام وجود آن مقابله و مهار

 . هستند رشد حال در پیوسته طور

Chakraborty 
(2015) 

اطالعاتی گسترده در زمینه اسکان غیررسمی: 

 راهنمای کاربر برای شهری

 برنامه ریزانمدیران و 

گاه کونتسمنابع اطالعاتی گسترده می تواند برای درک شهرنشینی و یکپارچه سازی بهتر 

 .های غیررسمی، مدیریت و برنامه ریزی فرآیندهای رسمی شهری مفید باشد
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 روش تحقیق
و از لحاظ ماهیت « کاربردی»تحقیق حاضر از لحاظ هدف 

ها از وری دادهبوده و جهت گردآ« تحلیلی -توصیفی»و روش 

ای پیمایش میدانی )با پرسشنامه و مصاحبه( و مطالعات کتابخانه

مرکز « شهر میاندوآب»استفاده شد. قلمرو مکانی تحقیق 

غربی در شمال غرب شهرستانی به همین نام در استان آذربایجان

ایران است. شهر میاندوآب میان دو رودخانه پر آب )زرینه رود 

 5´شمالی از خط استوا و  36˚،  59´عرض  و سیمینه رود( و در

شرقی از نصف النهار گرینویچ استقرار یافته است. در  46˚، 

خانوار و  35066هکتار مساحت،  1905این شهر  1394سال 

و شهرداری  1394نفر جمعیت دارد )مرکز آمار ایران،  123081

 .(1( )شکل شماره 1394میاندوآب، 

 

 
 وآب در ایران. موقعیت شهر میاند1شکل 

تحقیق شامل محالت رسمی و غیررسمی این  آماریجامعه 

این شهر  1390شهر بود. طبق گزارشات مرکز آمار ایران در سال 

و  1390محله غیررسمی بوده است )مرکز آمار ایران،  10دارای 

 2704( این محالت دارای 1391مهندسین مشاور نقش کلیک، 

باشند. خانوارهای محالت نفر جمعیت می 11545خانوار و 

یادشده گروه آزمایش تحقیق بودند. لیکن با توجه به 

گیری محدودیتهای تحقیق و ژرفانگری در جامعه، اقدام به نمونه

گیری از این جامعه شد. از بین محالت دهگانه با روش نمونه

ای چهار محله )اکبرنژاد، باکری، قجلوی غربی و ملت( به خوشه

( برای انتخاب حجم 2نه انتخاب شد. )شکل عنوان محالت نمو

 1089نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. بدین صورت از 

خانوار به عنوان حجم  215خانوار محالت چهارگانه )آزمایش( 

ای تناسبی گیری طبقهنمونه انتخاب شده و سپس با روش نمونه

و با عنایت به تعداد خانوار هر محله تعداد پاسخگویان هر 

حله مشخص شده و پاسخگویان با روش تصادفی ساده م

های تحقیق انتخاب شدند. سپس برای پاسخگویی به پرسش

برای تشکیل گروه کنترل یا شاهد و جهت مقایسه و تحلیل 

های اقتصادی و کالبدی بین سکونتگاه -نابرابری اجتماعی

محله از  4کشی رسمی و غیررسمی با استفاده از روش قرعه

 متری، 16 فرهنگیان، سهند، های رسمی )کویسکونتگاه

دانش( که از لحاظ تعداد خانوار و وسعت محله  و فجر کوی

باشند به تقریباً متناظر با محالت غیررسمی انتخاب شده می

پاسخگوی محالت  215( 2حجم نمونه اضافه شدند. )شکل 

ای با تناسب تعداد گیری تناسبی طبقهرسمی نیز با نمونه

ر محله مشخص و پاسخگویان با روش تصادفی خانوار ه

 430ساده انتخاب شدند. بنابراین، حجم نمونه تحقیق حاضر 
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خانوار در  215های رسمی و خانوار در سکونتگاه 215نفر )

 (3. )جدول استهای غیررسمی( سکونتگاه

 

. تعداد و بعد خانوار محالت غیررسمی شهر میاندوآب و محالت 3جدول

 انتخاب شده

 محله نام
تعداد 

 خانوار

تعداد 

 جمعیت

بعد 

 خانوار

سهم جمعیت 

 )درصد(

 11.2 4 1288 326 اکبرنژاد*

 1.4 3.9 164 42 امام علی

 9.1 4 1050 265 باکری*

پشت 

 بیمارستان
482 1972 4.1 17.1 

 2.3 3.8 260 69 سالم آباد

 0.3 4 40 10 سلیمان آباد

حاشیه جاده 

 شاهین دژ
599 2624 4.4 22.7 

 17.1 4.8 1976 413 قجلو شرقی

 16.1 4.4 1858 422 قجلو غربی*

 2.7 4.1 313 76 ملت*

 100 4.3 11545 2704 کل محالت

 نه*: محالت غیررسمی نمو                   1390منبع: سرشماری سال 

 

 
. موقعیت محالت رسمی و غیررسمی مورد مطالعه در شهر 2شکل 

 میاندوآب

 

شاخص و  14بعد و  3ای در دانی، پرسشنامهبرای پیمایش می

( و پرسشنامه مورد 4چندین مولفه و گویه تدوین شد )جدول

استفاده دارای روایی صوری بوده و در تهیه آن نظرات اساتید و 

ریزی شهری لحاظ شد. پایایی فارغ التحصیالن رشته برنامه

بدست آمد که  0.83پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ 

. زیرا در این آزمون آلفای باالی استشانگر پایایی ابزار سنجش ن

کمی  ها با روشقابل قبول است. تجزیه و تحلیل داده 0.70

)آمار توصیفی و استنباطی( صورت گرفته است. که در ادامه 

 شود.تشریح می

 

 . ابعاد و شاخص های مورد بررسی4جدول 

 مولفه و گویه شاخص ابعاد

 اقتصادی

 اشتغال

میزان فرصت های شغلی جدید، فرصـت 

های شغلی برای زنان، میـزان رضـایت از 

کسب و کار، افزایش تنوع شـغلی، میـزان 

 ثبات شغلی

 درآمد
میزان تغییرات درآمدی، میزان درآمـدهای 

 متنوع و پایدار

 تغییر قیمت زمین قیمت زمین

-میزان بهره

مندی از منابع 

 تولید

ان مالکیـت آب میزان مالکیت امالک، میـز

و زمین، میزان دسترسـی بـه منـابع مـالی، 

میزان دسترسـی ابـزار و ادوات تولیـدات 

 مختلف

الگوی مصرف 

 تولید-

گــرایش بــه اســتفاده از کاالهــا و وســایل 

تجملی، کاهش انگیزه فعالیـت در عرصـه 

ــر  ــوالت غی ــرف محص ــاورزی، مص کش

 تولیدی، میزان تنوع اقتصادی

 اجتماعی

تغییر شیوه 

 یزندگ

گــرایش بــه اســتفاده از کاالهــا و وســایل 

تجملی، کاهش انگیزه فعالیـت در عرصـه 

کشاورزی، تغییـر در نـوع نگـرش مـردم 

 نسبت به شیوه زندگی

تغییر میزان 

مهاجرت و 

انگیزه 

 ماندگاری

تغییر انگیـزه جوانـان جهـت سـکونت و 

اشتغال در محله، میزان انگیزه مهاجرت به 

ه مهاجرت بـه شهرهای بزرگ، میزان انگیز

 سایر محالت شهر،

انسجام 

 اجتماعی

روابط اجتماعی با مـردم بـومی، برقـراری 

رابطه فـامیلی )ازدواج فـامیلی(، کمـک و 

ــم  ــرکت در مراس ــور، ش ــاری در ام همی

 عمومی )اعیاد مذهبی و جشن/عزاداری(

 کالبدی
 عرصه مسکن، اعیانی مسکن، سرانه زیربنا، تعداد طبقات،

 معابرتعداد اتاق، عرض 

 ,Marwa & Khalifa، 1392، سلطانی، 1385منابع: حسین زاده دلیر، 

2015: Ghada Farouk, 2012 
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 های تحقیقیافته
پاسخگو  215در سکونتگاههای غیررسمی از مجموع 

 9درصد را مردان و  8/95نفر معادل  206)سرپرست خانوار( 

دهد و در درصد را زنان تشکیل می 2/4نفر معادل 

 5/99نفر از سرپرستان خانوار ) 214تگاههای رسمی سکون

می  درصد( را زنان تشکیل 5/0درصد( را مردان و فقط یک نفر )

درصد سرپرستان خانوارهای سکونتگاههای  2/24دهد. 

ین اسواد بوده در حالیکه در سکونتگاه های رسمی غیررسمی بی

( درصد 1درصد )کمتر از  9/0میزان قابل اغماض بوده و فقط 

 8/62. از سوی دیگر در سکونتگاه رسمی میزان تحصیالت است

ر د استدرصد سرپرستان خانوار لیسانس یا باالتر از لیسانس 

درصد سرپرستان  7/4حالیکه در سکونتگاه های غیررسمی 

ند. باشخانوارها دارای تحصیالت آکادمیک )لیسانس یا باالتر( می

 (5)جدول 

 

  ت سرپرستان خانوار حجم نمونه. فراوانی میزان تحصیال5جدول 

 )درصد(

ــی  تحصیالت ب

 سواد

راهنمایی  ابتدایی

 و سیکل

فوق  دیپلم

 دیپلم

لیسانس 

 و باالتر

ـــکونتگاه ـــای س ه

 رسمی

 135 24 49 5 - 2 تعداد

 62.8 11.2 22.8 2.3 - 0.9 درصد 

ـــکونتگاه ـــای س ه

 غیررسمی 

 10 21 37 48 47 52 تعداد

 4.7 9.8 17.2 22.3 21.9 24.2 درصد 

 1394های تحقیق، منبع: یافته

 

از نظر اشتغال در سکونتگاه های غیررسمی بیشترین فراوانی 

 36.5مشاغل سرپرستان خانوار در گروه کارگری ساختمانی با 

درصد از سرپرستان  67های رسمی درصد بود و در سکونتگاه

خانوار در مشاغل دولتی مشغول بوده و بیشترین فراوانی را در 

ین گروههای شغلی به خود اختصاص داده اند. بطور کلی اگر ب

 87فراوانی کارمند دولتی و بخش خصوصی با هم جمع نماییم 

-درصد از سرپرستان خانوارهای رسمی به شغل کارمندی می

درصد  10های غیررسمی کمتر از پردازند ولی در سکونتگاه

د افراد مشاغل کارمندی دارند. لیکن مشاغل فصلی )مانن

کارگر ساختمانی( و کاذب )مانند دست فروشی( در 

 47.9سکونتگاه های غیررسمی تقریبًا نیمی از مشاغل )

 (.6درصد( را تشکیل می دهد )جدول 

 
های غیررسمی میانگین درآمد ماهانه خانوارهای سکونتگاه

. میانگین درآمد استبسیار کمتر از درآمد خانوارهای رسمی 

 استریال در ماه  7 217 953می خانوارهای اسکان غیررس

( در حالی که میانگین درآمد خانوارها در 41دالر 206.2)

دالر  448.9در ماه )15ر711ر627سکونتگاه های رسمی 

. بطور کلی استدالر(  15000درماه یعنی ساالنه در حدود 

میانگین درآمد ماهانه در سکونتگاه های غیررسمی 

های از سکونتگاه دالر( کمتر 242.6ریال ) 8ر493ر676

تفاوت میانگین درآمد بین دو  3-4. نمودار استرسمی 

های دهد. حداقل درآمد ماهانه در سکونتگاهگروه را نشان می

در حالیکه این مقدار در  استریال  2ر000ر000غیررسمی 

 6ر000ر000برابر بیشتر از آن ) 3های رسمی سکونتگاه

ای رسمی بالغ بر . حداکثر درآمد در سکونتگاههاستریال( 

میلیون ریال بیشتر از  10که  استریال  30ر000ر000

 7. )جدول استحداکثر درآمد در سکونتگاه های غیررسمی 

 (3و شکل 

 

                                                           
ریال در نظر  35000را بطور متوسط  4139قیمت یک دالر در سال  - 41

 گرفته شده است.
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ای . نمایش ستونی میانگین درآمد ماهانه خانوارها در سکونتگاهه3شکل 

 رسمی و غیررسمی

 

 ل(گاه ها )ریا. میزان درآمد ماهانه سرپرستان خانوار در سکونت7جدول 

 های رسمیسکونتگاه های غیررسمیسکونتگاه 

 215 215 تعداد پاسخگو

 15ر711ر627 7ر217ر953 میانگین

 15ر000ر000 7ر000ر000 میانه

 12ر000ر000 7ر000ر000 میانه

 5295087.182 2453452.783 انحراف معیار

 6ر000ر000 2ر000ر000 حداقل

 30ر000ر000 20ر000ر000 حداکثر

 

ز متر اهای غیررسمی کمیانگین مطالعه افراد هفتگی در سکونتگاه

 دقیقه( در حالیکه 43ساعت معادل  0.72) استساعت در هفته  1

-یمساعت  9.21های رسمی به میانگین مطالعه هفتگی در سکونتگاه

ر دهای غیررسمی خانوار نمونه سکونتگاه 215رسد. بطور کلی در 

ن در گیرد در حالیکه این میزاه صورت میساعت مطالع 156هر هفته 

باً در شود. بعبارتی غالساعت بالغ می 1982های رسمی به سکونتگاه

گیرد. همچنین ای صورت نمیسکونتگاه های غیررسمی مطالعه

میانگین روزانه ساعات تماشای تلویزیون در سکونتگاه های 

 3.53 ساعت بدست آمد که در مقایسه با میانگین 2.72غیررسمی 

تر دقیقه( کم 48.5ساعت )معادل  0.83های رسمی ساعتی سکونتگاه

 .است

های مختلف تلویزیونی از لحاظ پاسخگویان در ترجیح بین شبکه

درصد  75.8انتخاب مسیر تفاوت آشکاری داشتند. بطوری که 

های غیررسمی صدا و سیمای ایران را برای خانوارهای سکونتگاه

های رسمی فراوانی انتخاب اما در سکونتگاهاند تماشا انتخاب کرده

درصد کمتر از آن  30درصد یعنی  46سیمای ایران برای تماشا 

های درصد ساکنان سکونتگاه 54میزان است. در مقابل بیش از 

های تلویزیونی ترکیه و یا اروپا را برای تماشا رسمی شبکه

لف در کنند در نتیجه اخبار، حوادث و فرهنگهای مختانتخاب می

یابند. این امر به آشنایی و اقصی نقاط جهان آشنایی بیشتری می

زند افزایش روحیه اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی دامن می

 (.8)جدول 

 

ی .  فراوانی میزان مطالعه و تماشای تلویزیون در سکونتگاهها8جدول 

 رسمی و غیررسمی شهر میاندوآب

میانگین  شرح

مطالعه 

هفتگی/ 

 ساعت

ین میانگ

تماشای 

روزانه 

تلویزیون/ 

 ساعت

فراوانی تلویزیونهای مورد 

 تماشای خانوارها/ درصد

صدا و 

سیمای 

 ایران

ماهواره 

مسیر 

 ترکیه

ماهواره 

مسیر 

اروپا و 

 آمریکا

 30.3 23.7 46 53/3 21/9 های رسمیسکونتگاه

 7.4 16.8 75.8 72/2 72/0 های غیررسمیسکونتگاه

 1394یق، های تحقمنبع: یافته

 

 ناسبابزار مهم و مبیمه عالوه بر تأمین هزینه های درمان، 

س آرامش . بیمه شدگان در زندگی خود احسااستنیز انداز پس

عه نمایند و یکی از متغیرهای اقتصادی مورد مطالبیشتری می

 شاننتحقیق حاضر بررسی جایگاه بیمه در سکونتگاه بود. نتایج 

مه کونتگاه های غیررسمی بدون بیدرصد خانوارهای س 56.3داد 

رصد د 31.6درصد آنان بیمه خویش فرما بوده و  10باشند و می

این  در دارای بیمه تأمین اجتماعی می باشند. بیمه خدمات درمانی

ما ادرصد حجم نمونه دارای کمترین فراوانی است.  2.8قشر با 

درصد حجم  4.2خانوار ) 9در سکونتگاه های رسمی فقط 

دمات خدرصد خانوارها دارای بیمه  63.3بیمه نداشتند و  نمونه(

 (.9باشند )جدول درمانی می
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 .  فراوانی وضعیت بیمه در سکونتگاه های رسمی و غیررسمی9جدول 

 فراوانی سکونتگاه
خویش 

 فرما

تأمین 

 اجتماعی

خدمات 

 درمانی

بدون 

 بیمه

 4.2 63.3 26 6.5 درصد رسمی

 56.3 2.8 31.6 9.3 درصد غیررسمی

 1394مأخذ: یافته های میدانی تحقیق، 

 

یکی از فاکتورهای آسایش و کیفیت زندگی داشتن مسکن 

. از آنجایی که در شهر میاندوآب تراکم استمناسب با متراژ استاندار 

 استشود و تراکم مسکونی در حد کم و متوسط زیاد مشاهده نمی

متر  40هر را بنابراین حداقل سرانه مسکونی در طرح جامع این ش

اند. با در نظر گرفتن این استاندارد یافته های مربع در نظر گرفته

میدانی تحقیق در مورد مساحت عرصه و زیربنا و سرانه مسکونی 

های رسمی با غیررسمی نشان داد تفاوت بارزی بین سکونتگاه

وجود دارد. میانگین عرصه مساکن پاسخگویان اسکان غیررسمی 

که کمتر از نصف مساحت عرصه  استمتر مربع  100.22

( 10. )جدول استمترمربع(  202.98سکونتگاه های رسمی )

مترمربع  87/22سرانه زیربنا در سکونتگاههای غیررسمی  بنابراین

متر مربعی طرح جامع شهر است اما در  40و کمتر از  استاندارد 

 سکونتگاههای رسمی سرانه زیربنا باالتر از استاندارد است.

 

 . فراوانی مساحت عرصه و اعیانی و سرانه مسکن )مترمربع(10ول جد

 سرانه زیربنا زیربنا )اعیانی( مساحت کل مسکن )عرصه( ویژگی کمی مسکن

 رسمی غیررسمی رسمی غیررسمی رسمی غیررسمی نوع سکونتگاه

 56.49 22.87 227.47 97.14 202.98 100.22 میانگین/ مترمربع

 30.393 23.741 104.059 62.523 52.228 31.193 انحراف معیار

 17 10 70 50 85 70 حداقل

 201 166.60 650 650 580 300 حداکثر

 1394مأخذ: یافته های میدانی تحقیق،      

 

 
 . نمایش ستونی میانگین عرصه، اعیانی و سرانه زیربنا در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی میاندوآب4شکل 

 

درصد  6/45ههای غیررسمی از سوی دیگر در سکونتگا

 ودرصد دارای دو اتاق  4/48واحدهای مسکونی دارای یک اتاق و 

باشند در حالیکه در سکونتگاههای درصد سه اتاقه می 6تنها 

واحدها سه یا  15/11اتاق،  2درصد واحدهای مسکونی  87رسمی

ر دباشند. درصد تک اتاقی می 9/1بیش از سه اتاق دارند و تنها 

بدست  11الح ساختمانی واحدهای مسکونی نیز جدول بررسی مص

 آمد.

ساختمانی مساکن سکونتگاه های رسمی و  درصد مصالح  -11جدول 

 غیررسمی

نــــــــــوع 

 سکونتگاه

اسکلت فلزی 

 و آجر

بتون آرمه و 

 آجر وسفال

آجر و 

 آهن

بلوک 

سیمانی و 

 چوب

 - 0.45 60.9 38.6 رسمی

 13 52.1 27.5 7.4 غیررسمی

 1394های میدانی تحقیق، مأخذ: یافته 
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 99.55 اسکلت فلزی و بتونی از مصالح بادوام می باشند در نتیجه

 درصد واحد های مسکونی سکونتگاه های رسمی جزو مساکن بادوام

ر درصد جزو مساکن نیمه بادوام می باشند. در حالیکه د 0.45و 

درصد  52.1واحد مسکونی معادل  112سکونتگاه های غیررسمی 

 34.7درصد کم دوام می باشند.  13مسکونی نیمه بادوام و  واحدهای

 مساکن این سکونتگاهها بادوام محسوب می شوند.

درصد مساکن فاقد سند  9/90در سکونتگاههای غیررسمی 

ه لیکقانونی بوده و بدون پروانه ساخت از شهرداری هستند و در حا

 ارایمساکن دارای پروانه ساخت و د 9/94در سکونتگاههای رسمی 

 سند قانونی هستند.

اجتماعی با سواالت مندرج پرسشنامه تحقیق  -ابعاد اقتصادی

مورد ارزیابی قرار گرفت. نابرابری فضایی ابعاد اقتصادی و 

های رسمی و غیررسمی در شهر اجتماعی در بین سکونتگاه

میاندوآب با استفاده آزمون تی دو گروهی مستقل سنجیده شد. 

های غیررسمی در محدوده مورد مطالعه ( سکونتگاه 12)جدول 

های اشتغال، درآمد، قیمت زمین، میزان بهره در همه شاخص

مندی از منابع، الگوی مصرف و تولید، تغییره شیوه زندگی، 

تری از امنیت، انسجام اجتماعی و مشارکت میانگین پایین

اند که نشان دهنده وضعیت نامناسب سکونتگاه های رسمی داشته

 .استت در ابعاد اقتصادی و اجتماعی این محال

 

 جتماعی سکونتگاههای غیررسمی و رسمیا -های اقتصادی. میانگین و انحراف معیار شاخص12جدول 

 Mean Std. Deviation Std. Error Mean محالت شاخص ابعاد

 اقتصادی

 اشتغال
 025/0 371/0 87/4 رسمی

 052/0 775/0 87/1 غیر رسمی

 درآمد
 036/0 535/0 35/2 رسمی

 023/0 374/0 13/1 غیر رسمی

 قیمت زمین
 058/0 860/0 84/3 رسمی

 041/0 605/0 31/1 غیر رسمی

 میزان بهره مندی از منابع
 058/0 853/0 59/4 رسمی

 075/0 11/1 21/3 غیر رسمی

 ولیدت-الگوی مصرف 
 073/0 47/0 64/3 رسمی

 087/0 68/0 01/3 غیر رسمی

 جتماعیا

 تغییر شیوه زندگی
 023/0 034/0 90/4 رسمی

 048/0 709/0 30/2 غیر رسمی

 امنیت
 048/0 704/0 62/4 رسمی

 056/0 833/0 96/1 غیر رسمی

 انسجام اجتماعی
 061/0 904/0 38/4 رسمی

 056/0 816/0 96/2 غیر رسمی

 مشارکت
 053/0 778/0 50/4 رسمی

 064/0 947/0 81/2 غیر رسمی

 1394های تحقیق، منبع: یافته
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بطوری در مناطق غیررسمی سطح اشتغال پایین بوده و 

های مسکن نتیجه آن کمبود درآمد در این مناطق هست. شاخص

. استو بهداشت در این سکونتگاهها همچون قیمت زمین پایین 

میزان امنیت و انسجام اجتماعی و مشارکت پایین وبوده کیفیت 

(. با توجه به اینکه سطح 13. )جدول است زندگی نازل

( ازمون در تمامی شاخصها  بین گروه آزمایش و Sigمعناداری )

بدست آمده است بنابراین با  0.05و کمتر از آلفای  0.000کنترل 

می توان اظهار داشت تفاوت معناداری بین  %95ضریب اطمینان 

  -سکونتگاههای غیررسمی و رسمی در شاخصهای اقتصادی

اجتماعی وجود دارد. این تفاوت حاکی از سطح نازل 

شاخصهای مذکور در سکونتگاههای غیررسمی است. چنین 

اجتماعی در  -امری نابرابریهای فضایی شاخصهای اقتصادی

 دهد.شهر میاندوآب را نشان می

 

 سمی و غیررسمیجتماعی در سکونتگاههای را -شاخصهای اقتصادی Independent Samples Test. آزمون 13جدول 

 هامولفه 

Independent Samples Test 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 
t 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

ی
صاد

اقت
 

 اشتغال
Equal variances 

assumed 
04/51 428 000/0 04/51 428 000/0 04/51 

Equal variances not 

assumed 
04/51 41/307 000/0 04/51 41/307 000/0 04/51 

 درآمد
Equal variances 

assumed 
02/5 428 000/0 218/0 043/0 133/0 304/0 

Equal variances not 

assumed 
02/5 87/366 000/0 218/0 043/0 132/0 304/0 

 قیمت زمین
Equal variances 

assumed 
32/7 428 000/0 525/0 0717/0 384/0 66/0 

Equal variances not 

assumed 
32/7 13/384 000/0 525/0 0717/0 384/0 66/0 

میزان بهره 

 مندی از منابع

Equal variances 

assumed 
40/14 428 000/0 37/1 0956/0 18/1 56/1 

Equal variances not 

assumed 
40/14 08/401 000/0 37/1 0956/0 18/1 56/1 

صرف الگوی م

 تولید-

Equal variances 

assumed 
42/4 428 000/0 38/2 538/0 32/1 43/3 

Equal variances not 

assumed 
42/4 40/427 000/0 38/2 538/0 32/1 43/3 

عی
ما

جت
ا

 
تغییر شیوه 

 زندگی

Equal variances 

assumed 
40/48 428 000/0 60/2 053/0 49/2 70/2 

Equal variances not 

assumed 
25/48 52/304 000/0 60/2 053/0 49/2 70/2 

 امنیت
Equal variances 

assumed 
73/35 428 000/0 66/2 074/0 51/2 80/2 

Equal variances not 

assumed 
73/35 41/416 000/0 66/2 074/0 51/2 80/2 

انسجام 

 اجتماعی

Equal variances 

assumed 
01/17 428 000/0 41/1 083/0 25/1 58/1 

Equal variances not 

assumed 
02/17 87/421 000/0 41/1 083/0 25/1 58/1 

 مشارکت
Equal variances 

assumed 
19/20 428 000/0 68/1 0836/0 52/1 85/1 

Equal variances not 

assumed 
19/20 58/412 000/0 68/1 0836/0 52/1 85/1 

 1394های تحقیق، منبع: یافته

 

های اقتصادی و نمودار تارعنکبوتی تفاوت شاخص 5شکل 

دهد. اجتماعی در سکونتگاه های رسمی و غیر رسمی نشان می

های مورد بررسی سکونتگاههای تمامی اضالع شاخص

غیررسمی میانگین کمتری از همان شاخصها در سکونتگاههای 
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اند. این امر و در داخل پره آن قرار گرفته رسمی کسب کرده

شکالت عدیده شاخصهای اشتغال، درآمد، قیمت نشانگر م

زمین، الگوی مصرف، تغییر شیوه زندگی، امنیت، مشارکت و .. 

 سکونتگاههای غیررسمی است.

 
. نمودار عنکبوتی وضعیت شاخص های اقتصادی و اجتماعی در 5شکل 

 محدوده مورد مطالعه

در بین محالت رسمی )فرهنگیان، شیرودی، دانش، و سهند( 

رهنگیان در دو بعد اقتصادی مانند اشتغال، درآمد، قیمت محله ف

زمین، تغییر الگوی مصرف  و اجتماعی مانند تغییره شیوه 

)اقتصادی(  4.92زندگی، امنیت، مشارکت به ترتیب با میانگین 

)اجتماعی( در باالترین سطح قرار دارد و در بین  4.89و 

تصادی با سکونتگاه های غیر رسمی نیز محله ملت در بعد اق

و در بعد اجتماعی محله قجلوی غربی در بعد  40/2میانگین 

 (.13در باالترین سطح قرار دارد )جدول  2اجتماعی با میانگین 

 

 

 اجتماعی سکونتگاههای غیررسمی و رسمی –. میانگین درون گروهی ابعاد اقتصادی 13جدول 
One-Sample Test 

 Mean t df  محالت نوع محله
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 رسمی

 متری 16
 1.8808 1.3192 1.60000 000. 18 12.220 4.600 اقتصادی

 1.4564 6770. 1.06667 000. 18 5.870 4.066 اجتماعی

 دانش
 2.0006 1.8327 1.91667 000. 83 45.417 4.916 اقتصادی

 1.8020 1.4599 1.63095 000. 83 18.966 4.631 اجتماعی

 فرهنگیان
 2.0780 1.7658 1.92188 000. 63 24.600 4.921 اقتصادی

 1.9809 1.8003 1.89063 000. 63 41.836 4.890 اجتماعی

 سهند
 1.9476 1.7447 1.84615 000. 51 36.541 4.846 اقتصادی

 1.6712 1.2519 1.46154 000. 51 13.995 4.461 اجتماعی

 غیررسمی

 اکبرنژاد
 5969.- 9968.- 79688.- 000. 63 7.965- 2.203 اقتصادی

 8592.- 1.2658- 1.06250- 000. 63 10.441- 1.937 اجتماعی

 باکری
 3681.- 7857.- 57692.- 000. 51 5.547- 2.423 اقتصادی

 8114.- 1.2655- 1.03846- 000. 51 9.182- 1.961 اجتماعی

 قجلوی غربی
 5986.- 8538.- 72619.- 000. 83 11.318- 2.273 اقتصادی

 8155.- 1.1845- 1.00000- 000. 83 10.780- 2.000 اجتماعی

 ملت
 0412.- 6647.- 35294.- 029. 18 2.400- 2.647 اقتصادی

 7160.- 1.5193- 1.11765- 000. 18 5.899- 1.882 اجتماعی
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ر دهد میانگین شاخصهای اقتصادی دنشان می 6انکه شکل همچن

متری،  16نمودار تارعنکبوتی از مرکز به سمت محالت رسمی )

ت حالمدانش، فرهنگیان و سهند( تمایل دارد و میانگین باالتری از 

ن غیررسمی )ملت، قجلوی غربی، باکری و اکبر نژاد( دارند. چنی

 شود.نشان داده می 7ل تفاوتی بصورت نمودارهای ستونی در شک

 

 
های اقتصادی و اجتماعی سکونتگاههای . نمودار تارعنکبوتی شاخص6شکل 

 غیررسمی و رسمی

 

های اقتصادی و اجتماعی برای محالت رسمی میانگین شاخص

یر غ. ولی همین ابعاد در محالت است 2.5در شهر میاندوآب برابر 

اسی بین محالت های اسکه نشانگر تفاوت است 1.3رسمی برابر 

 7رسمی است. این تفاوت به صورت نمودار در شکل رسمی و غیر

 نمایش داده می شود.

 

 
 های اقتصادی و اجتماعی .  نمایش ستونی میانگین شاخص7شکل 

 
های کالبدی مورد بررسی سکونتگاههای غیررسمی در شاخص

قات، )عرصه )مساحت کل( و اعیانی )زیربنا(، سرانه زیربنا، تعداد طب

تعداد اتاق و عرض معابر( میانگین پایین تری از محالت رسمی شهر 

کسب کردند. بطوری که میانگین مساحت عرصه مسکن در 

مترمربع و در سکونتگاههای  100.22سکونتگاههای غیررسمی 

. به عبارتی عرصه مسکن استمترمربع  202.98غیررسمی 

اههای سکونتگاههای غیررسمی کمتر از نصف مساحت سکونتگ

ریزی شده است. زیربنای مسکونی )اعیانی( نیز در برنامه

مترمربع و در گروه شاهد  97.14سکونتگاههای غیررسمی 

مترمربع بدست آمد. با توجه به اینکه میانگین تعداد افراد  227.47

خانوار سکونتگاههای غیررسمی این شهر طبق یافته های این 

انه زیربنا در این نفر بدست آمد بنابراین سر 4.3تحقیق 

مترمربع و کمتر از استاندارد شهر میاندوآب  22.87سکونتگاهها 

است. اما در سکونتگاههای رسمی این شاخص بیشتر از 

(. 13مترمربع بدست آمد. )جدول  56.49استاندارد میاندوآب و 

همچنین میانگین تعداد طبقات مسکن در سکونتگاههای 

تعداد طبقات مساکن  و کمتر از میانگین 1.19غیررسمی 

( است. در شاخص میانگین تعداد 1.68سکونتگاههای رسمی )

اتاق در هر طبقه از مسکن در بین دو سکونتگاه اختالف فاحش 

بود بطوریکه میانگین تعداد اتاق در سکونتگاههای غیررسمی 

 اتاق می رسد. 2.09اتاق است در سکونتگاه های رسمی به  1.60

 

های مسکن و معابر در شاخص . توصیف آماری13جدول 

 سکونتگاههای رسمی و غیررسمی

 Mean محالت شاخص
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

 عرصه
 3.56 52.228 202.98 رسمی

 2.12 31.193 100.22 غیر رسمی

 اعیانی
 3.56 104.059 227.47 رسمی

 4.26 62.523 97.14 غیر رسمی

سرانه 

 زیربنا

 2.07 30.393 56.49 رسمی

 1.619 23.741 22.87 غیر رسمی

تعداد 

 طبقات

 045. 663. 1.68 رسمی

 032. 470. 1.19 غیر رسمی

 تعداد اتاق
 025. 367. 2.09 رسمی

 041. 601. 1.60 غیر رسمی

عرض 

 معابر

 049. 732. 3.90 رسمی

 058. 852. 1.95 غیر رسمی

 1394های تحقیق، منبع: یافته
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در زمینه بررسی  Independent Samples Ttestنتایج 

شاخص های مورد بررسی در بعد کالبدی نشان داد، که 

های رسمی در همه شاخص های عرصه، اعیانی سکونتگاه

)زیربنا(، سرانه زیربنا، تعداد طبقات، تعداد اتاق و عرض معابر  

و .... تفاوت معناداری با سکونتگاه های غیر رسمی دارند. 

این امر نشانگر پایین بودن (. 9و شکل  14)جدول 

استانداردهای مسکن در سکونتگاههای غیررسمی بوده و 

نابرابریهای فضایی شاخص های مسکن در شهر میاندوآب 

 سازد.را نمایان می

 

 شاخصهای کالبدی در سکونتگاههای رسمی و غیررسمی Independent Samples Test. آزمون 14جدول 

 

 هامولفه

Independent Samples Test 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differ

ence 

t 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 عرصه مسکن

Equal variances 

assumed 
24.76 428 .000 102.7 4.14892 94.60 110.917 

Equal variances 

not assumed 
24.769 349.439 .000 

102.76

2 
4.14892 94.6027 110.922 

 اعیانی

Equal variances 

assumed 
15.742 428 .000 

130.32

8 
8.27903 114.055 146.60099 

Equal variances 

not assumed 
15.742 350.706 .000 

130.32

8 
8.27903 114.045 146.61117 

 سرانه زیربنا

Equal variances 

assumed 
12.780 428 .000 

33.614

4 
2.63021 28.4446 38.78415 

Equal variances 

not assumed 
12.780 404.302 .000 

33.614

4 
2.63021 28.4438 38.78501 

 تعداد طبقات

Equal variances 

assumed 
8.945 427 .000 .49678 .05554 .38762 .60595 

Equal variances 

not assumed 
8.951 385.972 .000 .49678 .05550 .38767 .60590 

 د اتاقتعدا

Equal variances 

assumed 
10.255 428 .000 .49302 .04808 .39853 .58752 

Equal variances 

not assumed 
10.255 354.440 .000 .49302 .04808 .39847 .58757 

 عرض معابر

Equal variances 

assumed 
25.343 427 .000 

1.9443

8 
.07672 1.79358 2.09518 

Equal variances 

not assumed 
25.334 417.098 .000 

1.9443

8 
.07675 1.79352 2.09525 
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خصها  ( ازمون در تمامی شاSigبا توجه به اینکه سطح معناداری )

آمده  بدست 0.05و کمتر از آلفای  0.000بین گروه آزمایش و کنترل 

ت ر داشت تفاومی توان اظها %95است بنابراین با ضریب اطمینان 

معناداری بین سکونتگاههای غیررسمی و رسمی در شاخصهای 

 مسکن و معابر وجود دارد.

مقایسه مصالح ساختمانی بکار رفته در مساکن محالت آزمایش و 

کنترل حاکی از کم دوام بودن مساکن سکونتگاههای غیررسمی است. 

 99.55اسکلت فلزی و بتونی از مصالح بادوام می باشند در نتیجه 

های رسمی جزو مساکن درصد واحدهای مسکونی سکونتگاه

درصد جزو مساکن نیمه بادوام می باشند. در  0.45بادوام و 

واحد مسکونی معادل  112حالیکه در سکونتگاه های غیررسمی 

درصد کم دوام  13درصد واحدهای مسکونی نیمه بادوام و  52.1

-م محسوب میمساکن این سکونتگاهها بادوا 34.7می باشند. 
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( این امر نشان ناهمگونی فضایی در پراکنش 15شوند. )جدول 

 مساکن بادوام و بی دوام در شهر میاندوآب دارد.

 

لح ساختمانی مساکن سکونتگاه های رسمی و فراوانی مصا -15جدول 

 غیررسمی

نوع 

 سکونتگاه
 فراوانی

اسکلت فلزی و 

 آجر

بتون آرمه و 

 آجر وسفال

آجر و 

 آهن

بلوک 

نی و سیما

 چوب

 - 0.45 60.9 38.6 درصد رسمی

 13 52.1 27.5 7.4 درصد غیررسمی

  

 
 . تفاوت شاخص های مسکن در سکونتگاههای غیررسمی و رسمی 8شکل 

 

 گیرینتیجه
 در خودانگیخته و نامتعارف هایسکونتگاه گسترش و گیریشکل

 کالبدی، نامطلوب با ویژگیهای ایران شهرهای پیرامون یا درون

گسیخته  لجام شهرنشینی رشد پیامدهای جمله از اجتماعی و قتصادیا

 تأثیر تحت اخیر دهه چند طی واقع در است. اخیر دهه های طی کشور

 در اشتغال امکان کاهش و شهری به اقتصاد کشاورزی اقتصاد از گذار

 کوچک، مهاجرتهای شهرهای در موارد برخی در و روستایی نقاط

 این داد. رخ شهری نقاط مقصد به روستایی جمعیت ناگزیر و گسترده

 و اقتصادی مطلوبتر فرصتهای به دستیابی هدف بیشتر با مهاجرتها

 دلیل به کشور شهرهای بزرگ دیگر سوی از گرفت. انجام اجتماعی

 کم گروه های سرریز با شهری خدمات و مسکن زمین، قیمت افزایش

 را شهرها نای رسمی بخش در جذب امکان که شدند درآمد مواجه

 در .شدند ساکن شهرها غیررسمی این بخش در ناگزیر به و نداشتند

بخش  در مهاجران این و پذیرش جذب در شهر توانایی عدم نتیجه

زندگی بنام  امکانات حداقل با متعارف غیر هایرسم، هسته های

 این مناطق آن، متعاقب و شدند ایجاد سکونتگاههای غیررسمی

 و ساز در هماهنگی هایی عدم و جاریهاناهن بروز زمینه ساز

 دیگر سوی از شهر کالبدی و ناپیوستگی سو یک از شهری کارهای

 -چهره بارز پیامدهای چنین روندی نابرابریهای فضایی .شدند

 -مکانی در محالت مختلف شهر بود. با مطالعه اقتصادی

اجتماعی و کالبدی اسکان غیررسمی شهر میاندوآب و مقایسه آن 

 ریزی شده این یقین حاصل شد.الت برنامهبا مح

واقعیت انکارناپذیر این است پیدایش و خزش اسکان 

غیررسمی در بافت کالبدی شهر به عدم تعادل فضایی محالت 

منجر شده است. عدم تعادلی که ناشی از تفاوت فاحش 

محالت رسمی و  اجتماعی بین -های اقتصادیشاخص

نشینان ر از جذب حاشیهغیررسمی است. وقتی بازار کار شه

اجتماعی در  –ماند استانداردهای اقتصادی ناتوان می

یین یابند. در نتیجه پاسکونتگاههای غیررسمی نزول مداوم می

 طلقبودن میزان اشتغال و باال بودن بیکاری مزمن و بیکاری م

ت نیروی کار سکونتگاههای غیررسمی شهرها، عمدتاً این محال

مات از دسترسی به خد بنابراینرنج برده در فقر درآمدی بهره 

 محیط شوند و در پیوند با آنها کیفیتبهره میاجتماعی نیز بی

زیست، ضریب امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، کیفیت 

ن کند. چنیزندگی  و کیفیت مسکن در پایین ترین حد جلوه می

سازد زیرا امری عدم تعادل فضایی در شهر را نمایان می

بور مندند و با عهای مذکور بهرهههای رسمی از شاخصسکونتگا

اقتصادی و  -از محالت رسمی به غیررسمی ناعدالتی اجتماعی

 کند.کالبدی در شهر خودنمایی می

برای کاهش چنین ناعدالتی و عدم تعادل بین  بنابراین

دی محالت مختلف شهر الزم است؛ ابتدا مسائل اقتصادی و کالب

 یی و برطرف نمود زیرا غالباً اسکانرا در روستاها شناسا

وی سآید. از غیررسمی از مهاجرت روستاییان به شهرها پدید می

ت نشینان در جهدیگر با کاربست استرتژی توانمندسازی حاشیه

 عدالت فضایی گام برداشت.
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