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Background: Today's informal neighborhoods are one of the major issues in the large cities. 
There are many reasons for the formation of these types of fabrics in cities. Urmia city which is 
one of the relatively large cities of Irān and the second important settlement center in the 
northwestern part of it faces the problem of suburbs in its body. 
Objectives: This research, which identifies and describes the type of the informal fabrics in 
Urmia, is applied in terms of its objectives and it is analytical-descriptive in terms of nature and 
methodology.  
Method: For this purpose, at first, five basic criteria with seven sub-criteria that are involved in 
the typology and identification of the informal fabrics were selected. Then, the conceptual model 
and the internal relation between the criteria were organized by the ANP network model. After 
that, using the Super Decisions software, the final weight of the indicators was obtained and 
using ArcGIS, all the relevant information layers were formed. After creating the map from the 
mentioned layers, by applying the weight of the criteria, and the combination and overlapping of 
the layers, the overall condition of the city of Urmia was obtained in terms of the values of the 
urban fabric indicators and typology. 
Result: Finally, by appropriate classifications in the ArcGIS environment, the informal and 
marginal neighborhoods were fully identified and determined.   
 

Highlights: 
Areas of the City that have the most negative features: Low land prices, high unemployment, high 
population density, low literacy levels, poor urban services, exhaustion and narrow passages and 
accessibility, Informal settlements are considered Such as: Tarzilo, Vakilabad, Koshtargah, 
Islamabad 1 and 2, Which are most similar to the character of informal neighborhoods. It should 
be noted that the above neighborhoods occupy a considerable space of the city, Empowerment 
and strategic planning should be used to improve their situation. 
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بافت غیر رسمی،  ها:کلید واژه

و  ANPل میه، تیپ شناسی، مدارو
ArcGIS  

امروزه محالت غیر رسمی از مسائل اساسی شهرهای بزرگ می باشند. دالیل فراوانی در شکل گیری این بیان مسأله: 

انون سکونتگاهی مهم در نوع بافتها در شهرها دخالت دارند. شهر ارومیه که یکی از شهرهای نسبتا بزرگ ایران و دومین ک
 ود با معضل محالت حاشیه نشین مواجه است.رب ایران به شمار می رود در کالبد خمنطقه شمال غ

این پژوهش که شناسایی و تبیین شکل گیری و تیپ بافت های غیر رسمی شهر ارومیه را بعهده دارد از نظر هدف  هدف:

 ی می باشد.توصیف –کاربردی و از نظر ماهیت و روش،  تحلیلی

عیار که در شناسایی و تیپ شناسی بافت های غیر رسمی شهر نقش زیرم 2عیار اساسی با م 5بدین منظور ابتدا  روش:

سازماندهی  ANPدارند، انتخاب گردیده و سپس مدل مفهومی و رابطه درونی بین معیارها توسط مدل تحلیل شبکه ای 
ز آمد و سپس با استفاده ا وزن نهایی شاخص ها بدست Super Decisionsشدند. بعد با استفاده از نرم افزار تخصصی 

ArcGIS  ،تمامی الیه های اطالعاتی مربوط شکل گرفتند. پس از تولید نقشه از الیه های فوق، با اِعمال وزنِ معیارها
 ری بدست آمد.تلفیق و هم پوشانی الیه ها، وضعیت کلی شهر ارومیه از لحاظ مقادیر شاخص ها و تیپ شناسی بافت شه

محالت غیررسمی و حاشیه نشین شهر بطور کامل  ArcGISبندی مناسب در محیط  در نهایت با انجام کالس: هایافته

 ردید.مشخص و تعیین گ

 نکات برجسته:
تراکم جمعیتی باال،  قیمت پایین زمین، بیکاری باال، نظیر: که دارای بیشترین میزان شاخص منفی از شهرمحدوده هایی 

ات رسانی ضعیف شهری، فرسودگی و باریک بودن معابر و دسترسی ها باشند سکونتگاه پایین بودن سطح سواد، خدم
که دارای بیشترین  1و اسالم آباد  1محالت: طرزیلو، وکیل آباد، کشتار گاه، اسالم آباد مانند غیررسمی به حساب می آیند 

که محالت فوق، فضای قابل توجهی ه نشین و غیر رسمی می باشند. باید اذعان داشت مشابهت با ویژگی محالت حاشی
از سطح شهر را به خود اختصاص داده اند که بایستی از رویکرد توانمندسازی و برنامه ریزی راهبردی برای بهبود وضعیت 

 .آنان استفاده گردد

 
 "هیاروم شهر: مطالعه مورد GIS  از استفاده با شهرها هیحاش در یرسم ریغ یها سکونتگاه یریگ شکل عوامل یابیارز و ییشناسا " عنوان با یپژوهش طرح از مستخرج مقاله نیا .1

 .باشد یم نور امیپ دانشگاه تیحما تحت

  رجاع به این مقاله:ا

دانش  .هیمارو رشه: مطالعه مورد یررسمیغ محالت ییشناسا بر دیباتاک یشهر یها بافت شناسانه پیت لیتحل(. 1331علی. ) ،مختاری خواجه محمدی سرین دیزج، مهدی و
 Doi: 10.22124/upk.2019.13532.1213 .151-131(، 3)3، شهرسازی
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 مقدمه

کشورهای در حال توسعه می شهرهای بزرگ جهان بویژه در از معضالت عمده یکی  سکونتگاههای غیر رسمی یا حاشیه نشینی
بعد از انقالب صنعتی در غرب نظام باشد که با روند شهری شدن این کشورها این نوع از سکونت نیز در حال افزایش است. 

رخانجات در شهرها که کانون ین کشورها از کشاورزی به سوی صنعت سوق یافت و کااقتصادیِ سرمایه داری و لیبرالیسم در ا
ها مردم از روستاها و شهرهای اشت بیشتر کارخانجات در حوالی شهربعد از جنگ دوم جهانی با انبتوسعه بودند مستقر شدند. 

بدنبال این وضع، . بوجود آوردند ای بزرگرا در شهره و اولین قشر حاشیه نشین هجوم آوردهکوچک به شهرهای بزرگ برای کار 
حتی از  کهدر کنار کارخانجات شکل گرفته بودند در ناهمواری های مجاور شهرها و یا یدی انباشته از جمعیت محالت جد

و های توسعه  کانون سیاست اجرایدر کشور ایران نیز بعد از  (.51: 2331 )پاکزاد، کوچکترین امکانات رفاهی برخوردار نبودند
همزمان پس از آن شمسی و  2333که در دهه  شکل گرفت ی بزرگشهرهادر حاشیه  رسمیهای غیر  سکونتگاه ،های رشد قطب

نشین ایران در دوره پهلوی دوم این بود که این نکته بکر در مورد جمعیت حاشیه. با اصالحات ارضی این روند شدیدتر گردید
نه شهری و نه »گرفت.  توان سراغ آن رانشینی در دنیا میر جمعیت حاشیهجمعیت دارای خصلتهای بدیعی بود که در کمت

 )شیخانی، کار بردشده به حاشیه شهرها بهتوان برای این جمعیت جدید و تازه اضافهشاید بهترین تعبیری باشد که می« روستایی
حاکی از آن است در حال  برآوردها یدا کرد.نمود بیشتری پ 2333به عنوان یک معضل از دهه در ایران  (. حاشیه نشینی2331
که رسد می میلیون نفر  21 الی 22 در آنها حدودا به ساکنکه جمعیت وجود دارد سکونتگاه غیر رسمی در کشور  335 عدادتحاضر 

  .(2331)مصطفایی،  را دربر می گیرددرصد جمعیت کشور  13 نزدیک به
یکی از دالیل اصلی آن  ردد.شمسی بر می گ 53 ی غیررسمی در شهر ارومیه به دههشروع روند شکل گیری سکونتگاه ها

سکونت افراد مهاجر روستایی در این شهر بوده است که بیشتر برای پیدا کردن کار و زندگی بهتر وارد شده اند)مبارکی و 
 ، چاراویماق، طسوج،مرند و مراغه نظیر:ای از شهرهای شمال غرب کشور در چند دهه اخیر مهاجرت بی رویه(. 53: 2333اکبری،
به شهر ارومیه صورت گرفته و همزمان هزاران نفر نیز از روستاهای خود ارومیه به ، پلدشتو  ماکو ،خوی ،ین دژشاه ،تکاب

از  های ارزان قیمت در حواشی شهر به سرعت انجام شده و فرصت مدیریت قضیه رااند بنابراین ساخت خانهشهرنشینی روی آورده
گاه غیر رسمی در حاشیه شهر ارومیه شکل گرفته که هر کدام مسائل خاص خود مدیران شهری ربوده است بنابراین دهها سکونت 

 (. کل مساحت سکونتگاه2333)عابدینی، نقطه مسکونی غیر رسمی در این شهر وجود دارد 13طبق این مطالعات حدود  .را دارند
ختصاص داده و جمعیتی بالغ بر حدود ر را به خود ادرصد از مساحت شه 23ار می باشد که هکت 111های غیر رسمی ارومیه حدود 

(. به طور تقریبی یک چهارم جمعیت شهر ارومیه حاشیه 31: 2335)پورمحمدی و همکاران، هزار نفر را در خود جای داده اند.133
برای بررسی دقیقتر موضوع در شهر  د طبقاتی باشد.نشین می باشد و این مساله می تواند زمینه ساز گسترش فقر، جرم و تضا

ارومیه نیاز به مولفه هایی هست که بتوانیم مناطق حاشیه نشین آن را به خوبی شناسایی کرده و علل شکل گیری آن را ردیابی 
. مطالعات نشان می نماییم. بدین منظور استفاده از تجارب کارشناسان خبره درگیر با مساله حاشیه نشینی بسیار اساسی می باشد

های مهم شکل گیری این محالت الزم و ضروری می باشد و برای پرداختن به این مهم، دهد به همین دلیل بررسی شاخص 
های غیر رسمی شهر ارومیه کدامند؟ لذا مولفه گیری سکونتگاههای موثر در شکلبایستی به این سوال پاسخ داده شود که مولفه

)نرخ باالی جمعیت(، خدمات  زهکاری( و جمعیتیسوادی،ب)مهاجرت،بی )فقر، بیکاری(، اجتماعی صادیهایی مانند: مسائل اقت
های غیر رسمی شهر ارومیه گیری سکونتگاهتوانند به عنوان عوامل موثر در شکل)ناکافی( که می )ضعیف( و زیر ساختی شهری

 مطرح شوند به بررسی و تحلیل گذاشته خواهند شد.

 پژوهشیشینه پ و نظری مبانی
هشدار داده که به موازات رشد ابرشهرها، فقر شهری در کشورهای جنوب در حال ، 12کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن 

افزایش است و بخش عمده ای از رشد شهرنشینی بر پایه ی اقتصاد غیر رسمی و همراه با گسترش سکونت گاههای غیر رسمی 
که حاشیه نشینی و اسکان غیر ا رسمی شدن شهرنشینی نامیده است. از این رو می بینیم صورت خواهد گرفت و این گرایش ر

رسمی، مساله ای گذرا و با ابعاد محدود نبوده و توافقی بر بقای باز تولید و بسط آن وجود دارد که حاکی از عدم کفایت راه حلها و 
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محمدی و مختاری...، های شهریتحلیل تیپ شناسانه بافت  

مناطق  مفهوم زاغه ها و 2(. چارلز آبرامز1: 2332طلبد )صرافی،سیاست های متداول شهری است و رهیافت و اقدامات نوینی را می 
حاشیه نشین را بخشی از شهر می داند که در آن ویرانی، نارسائی عرضه خدمات درمانی، تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی، 

می شود که یک میلیارد نفر در  (. برآورد223: 2333فقدان آسایش الزم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی دیده می شود )دهاقانی،
شهری زندگی می کنند. که اکثریت آنها در کشورهای کمتر توسعه یافته هستند.)شیعه و  سراسر جهان در زاغه های

(. در توجیه وضعیت فوق، مهمترین نظریه مربوط به پیدایش محالت حاشیه نشین، نظریه نحوه استفاده از 33: 2333همکاران،
اصی که شهر به خود می گیرد، نتیجه رقابت (. در این نظریه شکل و نظام فضایی خ33: 2333راندوست، اراضی شهری است )ای

گروه های مختلف شهری در جهت احراز موقعیت بهتر در شهر می باشد. در این صورت، بازندگان این رقابت در بازی با طبقه 
یه و در نتیجه به ظهور پدیده هایی نظیر زاغه نشینی، حاش ثروتمند، نواحی پست ارزان قیمت را جهت سکونت انتخاب می کنند

شیخی ظهور پدیده حاشیه نشینی در ایران را که ریشه در (. 33: 2331نشینی، حلبی آباد و مانند آن دامن می زنند )هاروی،
فزایش سریع قیمت ا -3اصالحات ارضی،  -1سرمایه داری وابسته )سوداگر(،  -2دارد ناشی از عوامل  2313و  2353های سال

بر اساس تعریف بانک جهانی، سکونتگاه غیر رسمی بخشی از شهر هست که  (.335:2333داند. )صالحی امیری و خدائی،نفت می
مورد غفلت واقع شده و شرایط زندگی و کیفیت مسکن در آنجا بشدت پایین است. زاغه ها طیفی از آپارتمان های پرتراکم و بد 

(. Nour,2003:7شهرها را شامل می شود. ) سکونتگاه های پراکنده غیررسمی و بدون قانون در حاشیه منظره در مرکز شهر تا
 هفت ویژگی برای مناطق حاشیه نشین ذکر می کند : 1سیمون چاپمن

 عموما غیر قانونی اند.  (2
 غالبا خلق الساعه هستند و توسط مواد و مصالح نامرغوب ساخته می شوند.  (1

 نان احداث می گردد. معموال توسط خود ساک (3

 ته ،برق و سیستم دفع فاضالب هستند. فاقد خدمات شهری مانند راه آسفال (5

 توسعه آنان بصورت اتفاقی و بدون برنامه ریزی صورت می گیرد.  (1

مکان گزینی آنها معموال در لبه های شهری،حواشی خطوط راه آهن و بزرگ راهها و یا زیر زمین های خالی از سکنه  (1
. در ادامه به دیدگاه های مختلف (21:  2333 نژاد، یحاتم) جاورت مناطق مرکزی شهرها قرار دارند ،صورت می گیرد.ای که در م

 در مورد علل شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی اشاره می گردد:

های رایج مربوط به  ، با ارئه نظریه فرهنگ فقر تاثیر زیادی بر نگرش ها و سیاست2313اسکار لوئیس در دهه  دیدگاه لیبرال: -

( وی استدالل کرد که فقرا در یک فرهنگ فقر گریز 233: 2333ت فقیر داشت )فکوهی،سکونتگاه های فقیر نشین و اجتماعا
ناپذیر گرفتارند و گروه های فقیر عموما از ویژگی هایی چون بی انگیزگی، جبری گری، رضایت مندی آنی و بی نظمی اجتماعی 

 (. 112: 2335یوانز،برخوردارند )پاتر و ا

( از 255: 2331از جمله فقر و مسکن فقرا در نظام نامتعادل سرمایه داری است.)هاروی،ریشه ی مشکالتی  دید گاه رادیکال: -

نظر هاروی راه حل های موجود نظام سرمایه داری برای بهبود اوضاع ظاهری و ناکارآمد می باشد. بطور کلی این دیدگاه برخالف 
وشد، با ریشه مساله درگیر شود، لذا سرمایه داری و با پرداختن به علل پیدایش سکونتگاه های غیررسمی می ک دیدگاه لیبرال

 (2333تحوالت آن متغیر مستقل این دیدگاه را تشکیل می دهند.)پورآقایی،

سعه، حاصل تضاد حاشیه نشینی و پیدایش سکونت گاه های غیر رسمی در شهرهای جوامع در حال تو دید گاه جامعه گرایان: -

محققین این دیدگاه، حاشیه نشینی ناشی از کنار گذاشتن اجباری بخشی از جامعه در روند  عملکرد میان کار و سرمایه است. از نظر
توسعه است، عدم تعادل در بخش های اقتصادی در مناطق مختلف، باعث ایجاد سیل مهاجرت به سوی شهرها می گردد. طبق 

 -3مشارکت در اجرای برنامه توسعه  -1مشارکت در تصمیم گیری  -2چهار قسمت تقسیم می گردد:  این دیدگاه مشارکت به
(. در حالت کلی مجموعه علل و 21: 2333مشارکت در سهم بندی منابع توسعه)عالالدینی، -5مشارکت در ارزیابی برنامه توسعه 

 :    عوامل موثر در شکل گیری محالت غیر رسمی در شهرها از این قرارند

 
                                                           
1. Charles Abrams 
2. Simon Chapman 
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 الف: عوامل ساختاری جامعه 

 ایجاد سکونتگاه های غیر رسمی، وجود فقر و ساختار ناکارآمد حاکم بر جامعه تحلیل می شود. در این رویکرد بحث 

 ب: علل سازمانی 
ی غیر فقدان نظام یکپارچه مدیریت توسعه شهری و ناکارآمد بودن سیستم اداری جامعه بعنوان مولد اصلی بروز سکونتگاه ها

 رسمی تلقی می شود. 

 و مشارکتی ج: فقدان سیستم های حمایتی 
ناکارآمدی نظام های حمایتی )اعطای وام های اعتباری و غیره( و ناتوانی در بکارگیری توانمندی های محلی عامل مهمی در 

 بروز و گسترش سکونتگاه های غیر رسمی است. 

 د: فعالیت باندهای نامشروع زمین 
به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل گیری این بر مصرف درست زمین و خرید و فروش های آن  نظارت صحیح عدم کنترل و

 نوع سکونت گاه هاست. 

  ر: ناکارآمدی سیاست های تامین مسکن

رف نبود سازوکار مناسب برای تامین مسکن برای افراد فرودست جامعه یکی از دالیل مهمی می باشد که این نوع افراد را به ط
(. بر پایه مبانی نظری فوق به چند شهر در کشورهای در حال 311: 2333سکونتگاه های غیر رسمی سوق می دهد.)رستم زاده،

 (.2توسعه که با پدیده اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی مواجه هستند اشاره می کنیم )شکل شماره 

  ریودوژانیرو -

حدود  2با زاغه های مسکونی بنام فاوالس ،میلیون نفر 1.5با جمعیت  نوبیآمریکای جشهر منطقه دومین شهر برزیل و سومین 
درصد مساحت شهر شناخته می شود. با زمین های اشغال شده توسط افراد فقیر که بصورت خودساز بدون هیچ گونه طرح و  1.1

اشتی بسیار ضعیف و با میزان مناطق فاقد شبکه زیر ساخت شهری با وضعیت آموزشی و بهدنقشه شهری ساخته شده اند. این 
 (.  Nacif Xavier & Magalhaes,2002 :8باالی جرم و جنایت می باشند )

 سائوپائولو -

و  ترین و ثروتمندترین شهر نیم کره جنوبیبزرگ .از لحاظ جمعیت استجهان نهمین شهر بزرگ و  زیلربترین شهر بزرگ
بوده که متوسط بعد  1. دارای دو نوع بافت غیررسمی بنام فاوالس و کورتیکاسآمریکای التین و دهمین شهر ثروتمند دنیاست

 (. Fix & Others,2002:8ضعیف می باشد. )نفر و دسترسی به سیستم خدمات شهری بسیار  1خانوار در آنجا 

 بمبئی -

( یکی از چهار شهر 1321میلیون نفر )در سال  23.1کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر  133الت مهاراشترا با وسعتی برابر ایمرکز 
در حال حاضر از جمعیت حدود  .(Gruber, 2005)رودتجارتی آن به شمار میو پایتخت  هندوستانبزرگ و پرجمعیت کشور 

کنند و خود بمبئی بزرگترین جمعیت کپرنشینان هند را در درصد زیر خطر فقر زندگی می 13ایالت بیش از  این میلیون نفری 33
آب آشامیدنی و برق دسترسی .  نصف زاغه های شهر بمبئی به خدمات شهری مانند (Mukhjia, 2001)استخود جای داده

درصد زاغه های این شهر فاقد حمام و سرویس بهداشتی هستند، همین مساله این مناطق را مراکزی مستعد برای تولید  11ندارند. 
بوده و استحکام بسیار پایینی دارند. اکثر این مناطق و گسترش بیماری ها می کند. عمده ساختمان ها دست ساز و با مصالح بومی 

ه خدمات جمع آوری زباله توسط شهرداری دسترسی ندارند و فاقد سیستم فاضالب می باشند. بیش از نصف افراد ساکن در ب
یشتر به مناطق حاشیه نشین فاقد سواد خواندن و نوشتن هستند. عمده نیروی کار در این مناطق فاقد تخصص الزم بوده و ب

  .(Risbud,2002 5:)مشاغلی مانند کارگری و رانندگی روی می آورند 

                                                           
1. Favelas  
2. Coroticus 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D9%88_%D8%AF%D9%88_%DA%98%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 داکا -

زاغه های بسیار متراکم یکی  میلیون نفر جمعیت دارد 21دود که حپرجمعیت ترین شهر بنگالدش و بیستمین شهر بزرگ جهان 
تسهیالت زندگی شامل آب سالم، سیستم نفر در هکتار و فاقد  313از مهمترین مشکالت این شهر است، با تراکمی در حدود 

 (. 11: 2335شی آبهای سطحی و غیره هستند )هادیزاده،تخلیه فاضالب، زهک

 تبریز -

نفر حاشیه نشین را در خود جای  133333بعنوان بزرگترین منطقه شهری شمالغرب ایران، در پهنه شمالی خود جمعیتی بالغ بر 
رباز شهید و عباسی و از شرق ر تبریز و کوه عینالی، از جنوب به خیابان های مفتح، سداده است. این پهنه از شمال به محدودۀ شه
 -ساخت و ساز در مسیلها -عمدۀ این پهنه عبارتند از: ساخت و ساز در شیب بسیار زیادبه میدان ولی امر ختم می شود. خصوصیات 

 (. 2331)مهندسین مشاور زیستا، نفوذ پذیری بسیار ضعیف -خانوارهای پرجمعیت

 بندرعباس -

قر شهری، بسیار آسیب پذیر می باشد و خصوصاً در محالت غیررسمی کیفیت نازل الگوی مسکن حاکم به تبعیت از وضعیت ف
ساخت و سازها از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است. ساختار کالبدی شهر دارای انسجام و یکپارچگی نیست و جدایی فیزیکی 

یداست و می توان سطح شهر را به در سیمای کالبدی شهر با حرکت از جنوب به شمال شهر هو گروههای اجتماعی به خوبی
درصد بافت فیزیکی  33مناطق اجتماعی مجزا تفکیک کرد. براساس آخرین برآوردها، نزدیک به دوپنجم جمعیت شهر و حداقل

 با بدنه عمومی اجتماعی شهر را نشان می دهند. شهر در اختیار گروه های غیررسمی و کم درآمد است که الگویی کامالً متفاوت
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شهرهای جهانبرخی نمونه سکونتگاههای غیررسمی در  .1شکل   

 پژوهش روش
توصیفی است که متغیرها و شاخص ها با نرم افزار   –این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، تحلیلی 

ARCGIS  رت که معیارها و زیر معیارها با مدلمورد تحلیل واقع شده اند. بدین صو ANP2 شده و سپس برای  اولویت بندی
گردیده اند که در ادامه با روش تلفیق و همپوشانی الیه ها  ARCGISشناسایی تیپ بافت ها بویژه محدوده بافت غیررسمی وارد 

 گرفته اند.مورد پردازش قرار  Weighted Overlayو   Spatial Analystدر بسته های نرم افزاری 

ریاضی و شکل کلی تر  تئوری به معنی فرایند تحلیل شبکه، یک ANP واژه: (ANP)الگوریتم فرایند تحلیل شبکه 

و تعمیم آنست اما به ساختار سلسله مراتبی نیاز ندارد و در نتیجه روابط پیچیده تر بین سطوح مختلف تصمیم را به   AHP روش
(. این 31: 2331ر می گیرد)قدسی پور،ت و بازخوردهای میان معیارها و آلترناتیوها را در نظدهد و تعامالصورت شبکه ای نشان می 

است)سامانی  شده ارایه AHPروش  اصالح منظور به و ایغیررده ساختار با پیچیده مسایل برای انسان مغز تحلیل روش براساس
این امر دهد. ت یک شبکه به جای سلسله مراتب را میروش تحلیل شبکه به تصمیم گیرنده اجازه ساخ(. 53: 2333و دالور، 

 باشند وها میگزینه های موجود دراین شبکه، معادل بامعیارها یاسازد. گرهان بررسی ارتباط داخلی بین عناصر رانیز ممکن میامک
باشند. تعیین روابط موجود در یها به همدیگر مکنند نیز معادل بادرجه وابستگی آنها را به هم متصل میشاخه هایی که این گره

                                                           
1. Analytical Network Process 



233 

 

 

 

محمدی و مختاری...، های شهریتحلیل تیپ شناسانه بافت  

های متقابل بین معیارها باهم، مهمترین کار روش تحلیل شبکه است. اهمیت نسبی ین درجه وابستگیای یا تعیساختار شبکه
های زوجی انجام مراتبی به کمک مجموعه ای از مقایسهمشابه روش تحلیل سلسله در سطح مربوط به خود هرعضو از مجموعه

گاه های غیررسمی در پنج دسته قرار می گیرند که تمامی . معیارهای شناسایی و ارزیابی سکونت(33: 2333زبردست، )پذیرد.می
استفاده شود.  ANPمعیارها و برخی از زیرمعیارها باهم ارتباط یک طرفه و یا دو طرفه دارند و به همین علت بایستی از روش 

آن، تحلیل شبکه ای بر استفاده می شود که در  Super Decisionرم افزار تخصصی برای وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها از ن
 مبنای مقایسه زوجی بین معیارها و زیرمعیارها صورت می گیرد.

 

 
  Super Decisionsبرای شناسایی سکونتگاههای غیر رسمی در نرم افزار  ANP مدل .5شکل 

 

 

 

وزن شاخصهای بدست آمده توسط روش . 1جدول ANP 

زیر ساختی -کالبدی مدیریتی جمعیتی اقتصادی معیارها  

زن معیارهاو  3.53253 3.11231 3.23333 3.33211 

تراکم  بیکاری سطح سواد قیمت زمین زیرمعیارها

 جمعیتی

 خدمات شهری شبکه معابر فرسودگی

 3.213332 3.313313 3.123221 3.233335 3.333233 3.321235 3.132323 وزن 
 

 
در هر کالس بندی محدوده سکونتگاه غیر   چون کالس بندی به حاالت مختلف صورت می پذیرد و Arc GISدر محیط 

رسمی تغییر می کند برای این که محدوده فوق بدون کالس بندی و به صورت پیوسته نشان داده شود، استفاده از نظریه فازی 
ر گرفته می شوند پس کالس بندی برای نمایش اطالعات در الزامی می باشد. در این نظریه چون اعداد بصورت پیوسته در نظ

نیز بصورت پیوسته صورت می گیرد و از ضعیفترین وضعیت به بهترین وضعیت نمایش داده می شود. برای  ArcGISمحیط 
چه بسا تحلیل درست و ارزیابی صحیح از وضعیت حاشیه نشینی شهر ارومیه بایستی تمامی مناطق شهر مورد بررسی قرار گیرد، 

فتهای حاشیه نشین باشد. برای این منظور ابتدا نقشه شیپ فایل ارومیه با مناطقی در داخل شهر نیز باشد دارای خصوصیات با
آماده گردید. معیارها  3.3331با فاکتور مقیاس  WGS1984)شمالی( و بیضوی  N 33زون  UTMمشخصات سیستم تصویر 

انجام شد که  23تا  3اعداد مّی سازی شدند کمی سازی مقادیر اطالعاتی شاخص ها بین و زیرمعیارهای مورد تحلیل وارد مرحله ک
  مناسبترین و بهترین وضعیت با توجه به نوع شاخص می باشند. 23صفر کمترین و ضعیف ترین وضعیت و 
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  محدوده مورد مطالعه
 –و دومین مرکز اداری  بزرگشهرهای جمعیت به عنوان یکی از  نفر 331٬115با  2331طبق سرشماری سال شهر ارومیه 

قسمت  3(. بافت شهر ارومیه از نظر قدمت به 2331ربی ایران می باشد)سرشماری عمومی نفوس و مسکن،سیاسی منطقه شمال غ
 شود. تقسیم می

شدن ارومیه، ترین قسمت شهر است؛ در محدوده بازار قدیمی شهر قرار دارد. همزمان با مرکز استان هسته اولیه شهر که قدیمی -
دل این منطقه عبور کرده، محل استقرار مراکز اداری گردید. محدوده مرکزی شهر  از …های باکری، خیام، عسکرآباد و خیابان

 هکتار می باشد.  215ارومیه دارای بافت فرسوده به مساحت 

دور هسته مرکزی شهر است. این قسمت  ها بهها و کوچهکشش جمعیتی بافت مرکزی و ایجاد خیاباننبود بافت میانی شهر نتیجه  -
خورشیدی است. معماری این قسمت از شهر مشابه هسته مرکزی ولی با مصالح  13تا  33سازهای دهه  بیشتر حاصل ساخت و

 های بافت میانی است. تر از ویژگیهای پهنبندی و کوچههای خیابانمدرن است. نشانه

جه مهاجرت به شهر ارومیه می بیشتر در نتی های پس از انقالب ود شده عمدتاً در سالبافت سوم شهر که به دور بافت میانی ایجا -
مهندسان غرب و جنوب شهر ایجاد شده است. )باشد. این بافت در نتیجه تبدیل اراضی کشاورزی به مناطق مسکونی در شمال

 ( 25: 2331 ،مشاور طرح و آمایش

 

 شهر ارومیهترش تاریخی موقعیت جغرافیایی و مراحل گس نقشه .3شکل 

 هایافته
  قیمت زمین
هزار 233ارزانترین قیمت حدود شده یمت آزاد زمین از ارزانترین تا گرانترین منطقه شهر در پنج کالس تقسیم بندی بطورکلی ق

 5شماره . با توجه به نقشه مناطق مسکونی قابل مشاهده می باشدبرخی میلیون برای  1تومان برای هر متر مربع تا باالی 
 کمترین ارزش ملکی و ارزانترین قیمت را در شهر ارومیه دارا هستند. ضایی قیمت زمین، پهنه های غیر رسمیپراکندگی ف
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 قیمت زمین در شهر ارومیه .5جدول

 اطالعات توصیفی  GISکمی سازی در  قیمت در مناطق مختلف شهر

 بسیار ارزان قیمت 1 هزار برای هر متر مربع 133تا  233

 ارزان قیمت 5 میلیون برای هر متر مربع 2هزار تا  133

 قیمت مناسب 1 میلیون برای هر متر مربع 1هزار تا  2

 گران قیمت 3 میلیون برای هر متر مربع 3تا 1

 بسیار گران قیمت 23 میلیون برای هر متر مربع 3باالی 

 

  میزان باسوادی
شهر به سه  لعه حاضر،درصد می باشد. در مطا 31 سوادی در این شهر حدودنگین باطرح جامع شهر ارومیه میابا توجه به مطالعات 

پراکندگی  1با توجه به نقشه شماره  قسمت تقسیم بندی شده است. که اطالعات مرتبط با آن در جدول زیر آورده شده است
 می باشند. از میانگین شهر ارومیه ن ترپاییفضایی سطح سواد، پهنه های سکونتگاهی غیر رسمی دارای حداقل میزان باسوادی و  

 
ا سوادیمیزان ب .3جدول  

 اطالعات توصیفی  GISکمی سازی در  میزان با سوادی

 میزان باسوادی پایین تر از میانگین شهر ارومیه 3 درصد 33تا  33

 میزان باسوادی در حدود میانگین شهر ارومیه 3 درصد 33تا  33

 ز میانگین شهر ارومیهدی باالتر امیزان باسوا 23 درصد 33باالی 

 

 میزان بیکاری
می  "سال 11تا  21جمعیت مرد و زن در محدوده سنی  " درصد از جمعیت فعال 3.1حدود طرح جامع بر اساس  بیکاران تعداد

 (.1( )نقشه شماره 2331باشد. حدود دو درصد کمتر از میانگین بیکاری در سطح کشور می باشد)مرکز آمار ایران،
 

میزان بیکاری .4ولدج  

 عات توصیفیاطال  GISکمی سازی در  میزان بیکاری

 میزان بیکاری باالتر از میانگین شهرارومیه 3 درصد 23باالی 

 میزان بیکاری در حدود میانگین شهر ارومیه 3 درصد 23تا  3بین 

 میزان بیکاری پایین تر از میانگین شهرارومیه 23 درصد 3تا  3بین 

 

 یتیتراکم جمع
نفر در هکتار می باشد و 213ومیه حداقل تراکم در شهر ارومیه حدود طرح ساماندهی ویژه بافت های فرسوده شهر اربرمبنای 

با توجه به نقشه  نفر در هکتار می باشد. 153نفر در هکتار می باشد. متوسط تراکم در شهر ارومیه برابر 133بیشترین مقدار حدود 
 یتی در شهر ارومیه به شمار می روند.رین نقاط جمعجمعیت، پهنه های غیر رسمی دارای متراکم ت پراکندگی و تراکم 3شماره 

تراکم جمعیتی شهر ارومیه .2 جدول  

 اطالعات توصیفی  GISکمی سازی در  تراکم جمعیتی

 تراکم بسیار پایین 23 نفر در هکتار 235تا  213

 تراکم پایین 3 نفر در هکتار 133تا  235

 تراکم متوسط 1 فر در هکتارن 131 تا 133

 تراکم باال 5 نفر در هکتار 111تا  131

 تراکم بسیار باال 1 نفر در هکتار 133تا  111
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 نقشه قیمت زمین. 4شکل 

 
 میزان باسوادی نقشه. 2شکل 



252 

 

 

 

محمدی و مختاری...، های شهریتحلیل تیپ شناسانه بافت  

 
  میزان بیکاری نقشه. 6شکل 

 

 
 تراکم جمعیتی نقشه. 7شکل 
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  فرسودگی

 سوده ای که مشخص شده اند دارای شرایط زیر هستند:ه مناطق فرفت های فرسوده شهر ارومیدر طرح ساماندهی ویژه با
درصد آن فاقد  13بلوکهایی که بیش از  -1متر مربع می باشند.  133درصد قطعات آن، کمتر از  13بلوکهایی که بیش از -2

سوده محسوب در نتیجه بافتی فر متر می باشند. 1درصد معابر زیر  13بلوکهایی که بیش از  -3سیستم سازه ای مستحکم هستند. 

گانه فوق را دارا می  3، پهنه های غیر رسمی شرایط 3و  3می گردد که شامل هر سه خصوصیت فوق باشد. با توجه به نقشه های 

 و وکیل آباد و ابوذر این وضعیت شدت بیشتری نشان می دهد. 2باشند و حتی در بافت های محلی اسالم آباد

 
 متر دارند 6عرض زیر با رصد معابر د 25نقشه بلوک هایی که بیش از  .1 شکل

 
 دارندمتر مربع  555درصد قطعات کمتر از  25نقشه بلوک هایی که بیش از . 3شکل 
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 خدمات شهری

مهمانسرا، پمپ دسترسی به خدماتی مانند: آتش نشانی، کشتار گاه، خودرو حمل زباله، توالت عمومی، میدان میوه و تره بار، هتل و 
توزیع فضایی سطح  23با توجه به نقشه شماره  (2331، مهندسان مشاور طرح و آمایش)هزار نفر می باشد.  بنزین و پست برای هر

 خدمات رسانی، پهنه های غیر رسمی کمترین میزان امکانات و سطح بسیار پایین خدمات رسانی را در شهر ارومیه نشان می دهند.
 

هریخدمات ش .6جدول   

 اطالعات توصیفی  GISزی در کمی سا میزان دسترسی به خدمات 

 خدمات رسانی بسیار پایین 1 درصد 32

 خدمات رسانی پایین 3 درصد 11

 خدمات رسانی نسبتا پایین 5 درصد 33

 خدمات رسانی کامال مناسب 23 درصد 21
 

 شبکه معابر
در مطالعات طرح جامع نیز ذکر که  دردد به پنج دسته کلی تقسیم می گردنشبکه معابر با توجه اهمیت آنها ، عرض معابر و حجم ت

شبکه معابر، پهنه های غیر رسمی دارای بیشترین میزان معابر کم عرض و باریک هستند که  22با توجه نقشه شماره  شده است.
بازی می کند و ضعف دسترسی این عامل در حل مشکالت این بافتها از نظر دسترسی، عمران و بهسازی نقش تضعیف کننده 

 دگی بیشتر جوی های فاضالب در این محالت را دامن می زند.باعث آلو

شبکه معابر. 7جدول  

 اطالعات توصیفی  GISکمی سازی در  شبکه معابر

 دسترسی محلی و کوچه ها 1 متر عرض معبر 25تا 

 جمع کننده و پخش کننده فرعی 5 متر 13تا  21عرض معابر 

 نده اصلیجمع کننده و پخش کن 1 ترم 13تا  12عرض معابر 

 1شریانی درجه  3 متر 55تا  33عرض معابر 

 2شریانی درجه  23 متر 51باالی 
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 نقشه خدمات شهری. 15شکل 

 
 نقشه شبکه معابر. 11شکل 
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 بافت غیررسمی تیپ شناسی بافت شهری با تاکید بر  نقشه. 15شکل 

 و تیپ شناسی بافت غیررسمی
صورت گرفت. جهت تیپ شناسی  Super Decisionبا استفاده از نرم افزار  ANP از اعمال وزن شاخص ها که توسط روشبعد 

مجموعه بافت شهری و مشخص شدن محالت غیررسمی شهر ارومیه از تابع توزیع نرمال استفاده می شود. در این میان محالتی 
افت شهری اصیل و مثبت مشخص می گردند که قرار می گیرند به عنوان ب 3.13تا  353.در بازه عددی  ∂که بین محدوده 

تابع توزیع نرمال قرار می گیرند در محدوده عددی  +∂اکثر مناطق شهری دارای این تیپ می باشند. محالتی که باالتر از محدوده 
قرار می  -∂شوند. مناطقی که پایین تر از محدوده جای دارند بعنوان بافت شهری معمولی و متعادل شناخته می  3.35تا  3.13

جای دارند با ویژگی های بسیار منفی می باشند و بعنوان تیپ سکونت گاهی غیر رسمی  3.35تا  1.33گیرند و در محدوده عددی 
نشان می دهد. پراکندگی فضایی بافتهای شهر ارمیه را پس از انجام تحلیل های بعمل آمده،  21. نقشه شماره مشخص می گردند

غیررسمی شهر با ویژگی هایی که در نقشه ها و جداول قبلی مطرح شد مشخص گردیدند و اطالعات  مطابق نقشه فوق پهنه های
 می توان مشاهده نمود. 3توصیفی آن را در جدول شماره 

 ارزیابی نهایی بافت شهری. 1جدول 

 مقادیر نهایی اطالعات توصیفی

 3.13تا  3.35 بافت شهری اصیل و مثبت

 3.35تا  3.13 لبافت شهری معمولی و متعاد

 3.35تا  1.33 بافت شهری غیررسمی و حاشیه

 بحث
مولفه " در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل و یافته های بدست آمده، بایستی به این سوال اصلی پژوهش پاسخ داده شود که کدام

باید اذعان کرد  "قش بارزی داشته اند؟های غیر رسمی شهر ارومیه نسکونتگاه گیری و شناساییها به عنوان عوامل موثر در شکل
و شناسایی سکونتگاه های غیر رسمی نقش ایفا کنند که در پژوهش  ، تیپکه بطور کلی عوامل متعددی می توانند در شکل گیری

 معیار مهم به پرسش اصلی پاسخ داده ایم.  3حاضر با پردازش بر روی 
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هزار تومان در هر متر مربع می رسد. بطور منطقی 233ارومیه به حدود  در برخی نواحی قیمت زمین در شهر مین:قیمت پایین ز

هر چه قیمت زمین پایین تر باشد میزان تمایل برای سرمایه گذاری در آن منطقه پایین می باشد و در نتیجه افراد توانگر و غنی در 
شهر ارومیه بسیار ارزان قیمت محسوب می  قیمت زمین، محدوده شمالی 5قشه شماره ناین مناطق زندگی نمی کنند. با توجه به 

 گردد.

افرادی که عمدتا در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند، به طور طبیعی از سطح سواد و دانش  پایین بودن سطح سواد:
میزان باسوادی، محدوده شمالی شهر  1 نقشه شمارهکمتری برخوردارند و از تخصص الزم کم بهره هستند. با توجه به 

 ( پایین تر می باشد.33تا  33درصد( از میانگین باسوادی شهر ارومیه ) 33تا  33ارومیه)حدود 

یکی از خصوصیات اصلی سکونتگاه های غیر رسمی باال بودن میزان بیکاری نسبت به سطح شهر می باشد.  باالبودن بیکاری:
باشد. به همین علت سطح زندگی این افراد نسبت به  ن معیشت برای ساکنین این مناطق دشوارهمین مساله باعث می گردد تامی

میزان بیکاری، در محدوده شمال شرقی شهر  1شماره نقشه ساکنین سایر مناطق شهر ارومیه بسیار پایین تر باشد. با توجه به 
 طح شهر ارومیه باال می باشد.درصد افراد فعال دچار بیکاری هستند که نسبت به س 23ارومیه باالی 

یکی دیگر از ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی باال بودن تراکم می باشد. هر چه تراکم باالتر باشد کیفیت  اال:تراکم ب
 تراکم جمعیتی،  3نقشه شماره زندگی پایین تر می آید، زیرا دسترسی به امکانات و خدمات برای افراد کمتر می گردد. با توجه به 

نفر در هکتار می باشد که نسبت به میانگین شهر ارومیه که حدود 133تا  111تراکم  بین محدوده شمال غربی شهر ارومیه دارای 
 نفر در هکتار می باشد، دارای تراکمی باالیی است. 153

عیف و ناکافی در محدوده های سکونتگاه های غیر رسمی خدمات رسانی به شهروندان بسیار ض خدمات رسانی ضعیف شهری:
خدمات شهری محدوده  3نقشه شماره اعث کاهش کیفیت زندگی در این مناطق می گردد. با توجه به می باشد و همین مساله ب

درصد می 21غربی و شمال غربی شهر ارومیه از خدمات شهری کم بهره هستند، به طوریکه میزان دسترسی به خدمات شهری 
به اهداف، راهبرد، سیاستها و اقدامات  3دول شماره با توجه به این موضوع، در جمی باشد. باشد، میزان بسیار ناچیز و اندکی 

 حل مساله فرسودگی محالت مورد مطالعه می پردازیم.فعالیتی  -عملکردی

 

فعالیتی بافت حاشیه ای -راهبرد عملکردی. 3جدول   
ی

رد
لک

عم
د 

بر
اه

ر
- 

ی
لیت

عا
ف

 

 اقدامات سیاستها راهبرد اهداف

ء سطح ارتقا -

کمی و کیفی 

شاخص های 

 -اقتصادی

اجتماعی و 

 کالبدی 

بهسازی و -

ساماندهی 

فعالیت های 

موجود در 

بافتهای غیر 

 رسمی

ایجاد تعادل -

فعالیت  -انسان 

 و کالبد

ساماندهی کاربری اراضی  -

 مطابق با نیازهای ساکنین

تامین امنیت اجتماعی و  -

 کالبدی

پاسخگویی به نیازهای  -

 مشروع

جاد انگیزه های ای -

نی فرهنگی و ذه -اجتماعی

برای مشارکت مردمی در 

 حفظ و توسعه فضاها

ایجاد حوزه های مشخص  -

فعالیتی در محالت حاشیه 

 نشین

ارائه تسهیالت و آموزشهای الزم برای  -

 ارتقای کیفی سکونت

ارائه و توسعه خدمات شهری مناسب نظیر  -

 شتیتسهیالت رفاهی، تفریحی، آموزشی و بهدا

 زگارانتقال و جابجایی فعالیتهای ناسا

 استفاده مناسب از زمینهای آزاد-

توزیع و ساماندهی تاسیسات و تجهیزات  -

 مورد نیاز

فرهنگی و  -ایجاد فضاهای متنوع ورزشی -

 آموزشی

ایجاد فضاها برای باال بردن تعامالت  -

 اجتماعی

ساماندهی میدان مرکزی  -

 محله در ناحیه طرزیلو

اندهی میدان تره بار سام -

 هدر محله کشتارگا

انتقال کشتارگاه و انبار  -

آهن آالت در خیابان 

کوهنورد واقع در محله 

 کشتارگاه

پاکسازی محیطی در  -

 تمام محدوده

تجهیز مراکز خدماتی در  -

و  1محالت اسالم آباد

 وکیل آباد
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 طقی که دارای شرایط زیر هستند:با توجه به تعاریف شورایعالی شهرسازی و معماری منا فرسودگی:
 باشند.متر مربع می 133درصد قطعات کمتر از  13هایی که بیش از بلوک
 ای مستحکم هستند.درصد آن فاقد سیستم سازه 13هایی که بیش از بلوک
 فرسوده محسوب می گردند. باشند، متر می 1یر درصد معابر ز 13هایی که بیش از بلوک

 22و  23، 3شماره نقشه های باالیی هستند. با توجه به  نتگاه های غیر رسمی نیز دچار فرسودگیسکوطبق مصوبات فوق، 
 23با توجه به این موضوع، در جدول شماره  محدوده های مرکزی، شمال غربی و شمال شرقی شهر ارومیه دچار فرسودگی هستند.

 محالت مورد مطالعه می پردازیم.  حل مساله فرسودگیکالبدی به اهداف، راهبرد، سیاستها و اقدامات 
 

راهبرد کالبدی بافت حاشیه ای. 15ول جد  

ی
بد

کال
د 

بر
اه

ر
 

 اقدامات سیاستها راهبرد اهداف

ارتقاء سطح  -

کیفیت محیط 

 شهری

کنترل ساخت  -

و سازهای بی 

رویه در بافتهای 

حاشیه ای به 

نحوی که با 

سایر بافتهای 

میانی و قدیم 

مغایرت نداشته 

 باشد.

استفاده از مشارکت مردمی و  -

 ری در حل مسالهمدیریت شه

لحاظ کردن این مناطق در  -

تدوین الگوهای برنامه ریزی و 

 اجرایی

ارائه تسهیالت خاص برای  -

سیاستگذاری در ایجاد کاربری 

 های فرهنگی و خدماتی

تدوین الگوهای مشخص و  -

دستیابی به گونه شناسی 

 مسکن

 کنهدایت و کنترل توسعه مس -

تدوین و اعمال مقررات در مورد  -

 اخت و سازهای جدیدس

بهسازی و مقاوم سازی واحدهای  -

 ساختمانی

 ایجاد تنوع در الگوهای مسکن -

کنترل ارتفاع و ایجاد تناسب در خط  -

 آسمان

رعایت حریم نیروگاهی در ساخت  -

 واحدهای مسکونی

بهسازی و مقاوم سازی  -

 ساختمانهای ضلع جنوبی طرزیلو

تجمیع قطعات در مناطق  -

 1و  2اسالم آباد 

بهسازی و نوسازی بناهای  -

 محدوده دیگاله

 احیاء عناصر قدیمی دیگاله -

بهسازی و نوسازی مراکز  -

 آموزشی و بهداشتی

 
توجه در سکونتگاه های غیر رسمی دسترسی به شبکه معابر استاندارد و شریانی ضعیف می باشد. با  و دسترسی ها: شبکه معابر

ولی محدوده های  حدوده های جنوبی و مرکزی شهر ارومیه از معابر مناسبی برخوردار هستندشبکه معابر، م 21شماره نقشه به 
به ارائه اهداف، راهبرد،  22با توجه به این موضوع، در جدول شماره  .مورد مطالعه دارای شبکه معابر باریک و مسااله دار هستند

 محالت مورد مطالعه می پردازیم.اطی ارتبسیاستها و اقدامات 
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 راهبرد ارتباطی بافت حاشیه ای. 11جدول 

ی
اط

رتب
د ا

بر
اه

ر
 

 اقدامات سیاستها راهبرد اهداف

- 

ساماندهی 

و بهسازی 

شبکه 

ارتباطی و 

ایجاد یک 

سیستم 

پویا و 

انعطاف 

 پذیر

رعایت سلسله مراتب در شبکه  -

 ارتباطی 

سهولت بخشی به حرکت و  -

 ساکنین به تمام نقاط  دسترسی

ه حمل ونقل ساماندهی شبک -

 عمومی 

ایجاد امنیت و آسایش برای  -

 حرکت پیاده

به حداقل رساندن حرکت و  -

 عبور و مرور سواره

ساماندهی تقاطع ها و ورودی های  -

 بافت

تجهیز شبکه معابر به عالئم راهنمایی و 

 رانندگی

 افزایش ظرفیت حمل و نقل همگانی -

شیب تند و رعایت استاندارد در  تعدیل -

 سترسی داخل بافت حاشیه نشینشبکه د

 تقویت شبکه های ارتباطی اصلی  -

ارتقاء کیفی شبکه های ارتباطی از نظر  -

 آسفالت و جدول و ...

 استفاده از پوشش گیاهی در مسیرها -

ایجاد تقاطع های غیر همسطح  -

و  1در مبادی ورودی اسالم آباد

 دیگاله

ندهی و بهسازی حیابان ساما -

زیلو بعنوان محور عطار در محله طر

 اصلی

ساماندهی محور ارتباطی اصلی  -

 و حاجی پیرلو 2اسالم آباد

 ساماندهی خیابان شهید رجایی  -

 -تعیین سلسله مراتب دسترسی -

عبوری خیابان های کوهنورد با 

مرزهای کالبدی مشخص مثل 

 ردیف درختان

 

 

 
 ANPاهمیت معیارها و زیرمعیارها نسبت به هم توسط روش  .13شکل 

 
و همچنین پردازش و تحلیل های صورت  فوق و اعمال وزن آنهاو زیرمعیارهای  تلفیق الیه های اطالعاتیِ معیارهابا توجه به 

ارها بدست آمد و بر مبنای مطابقت و زیرمعیمعیارها اهمیت و میزان تاثیر ، 2گرفته نهایتا بدین ترتیب براساس نمودار شماره 
که دارای بیشترین خصوصیات: قیمت پایین زمین، بیکاری  معیارها در فضای جغرافیایی محالت مورد مطالعه، در نهایت نقاطی

باریک بودن معابر و دسترسی ها باشند  باال، تراکم جمعیتی باال، پایین بودن سطح سواد، خدمات رسانی ضعیف شهری، فرسودگی و
سکونتگاه غیررسمی به حساب می آیند که با تاثیرپذیری از عوامل و معیارهای مذکور در تیپ شناسی بافتهای مسکونی شهر 

طبق  ،ارومیه جزو بافتهای اصیل و معمولی قرار نگرفته و بعنوان بافت غیررسمی و حاشیه نشین تلقی می گردند. بنابراین دستاورد
، وکیل آباد، کشتارگاه و طرزیلو به عنوان سکونتگاه های غیر رسمی در این پژوهش 1و2محالت اسالم آباد  21شماره  نقشه

 شناخته می شوند.
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 تیجهن

بی شهر ارومیه بخاطر وجود بیشترین بافت غیررسمی نیازمند توجه جدی و فوری می باشند که در صورت  3و  1بطور کلی مناطق 
به عنوان سکونتگاه که . دستاورد اصلی پژوهش اینست مناطقی اهد گرفتخوشهر تحت تاثیر عوارض منفی آن قرار  کل توجهی،

غیر رسمی تلقی می گردند دارای بیشترین میزان شاخصه های منفی هستند نظیر محالت: طرزیلو، وکیل آباد، کشتار گاه، اسالم 
ید اذعان داشت که . بامی باشندی با ویژگی محالت حاشیه نشین و غیر رسم که دارای بیشترین مشابهت 1و اسالم آباد  2آباد 

که بایستی از رویکرد توانمندسازی و برنامه ریزی  داده اندمحالت فوق، فضای قابل توجهی از سطح شهر را به خود اختصاص 
وی بهسازی، بعنوان یکی از راهبردهای در حال حاضر و در اکثر نقاط جهان الگراهبردی برای بهبود وضعیت آنان استفاده گردد. 

برنامه هایی مانند: تامین زمین و  بافت های غیررسمی و محالت حاشیه نشین شهرها تلقی می گردد که ارتقاء بخشیهم در م
اکنون . (World Urban Forum,2004:99.)گردد میرا شامل خدمات، بهبود شرایط اقتصادی، تولیدی، اجتماعی و فرهنگی 

و ناتوانی ساکنین برای بهبود وضعیت این مناطق، نیاز شدیدی به تدوین برنامه  به پایین بودن وضع معیشتی و ارزش زمینبا توجه 
های راهبردی بهسازی و نوسازی با توجه به مشارکت مردم بومی و ساکن این مناطق و با نظارت دستگاههای جرایی و ارائه 

اقتصادی، جمعیتی، فیزیکی بافت، مدیریتی و ه باید در تمام جوانب ذکر شده مانند: دارد کوجود  تسهیالت بانکی و حمایت دولت 
  زیر ساخت شهری بهبود حاصل شود.

بهسازی شهری شامل ارتقای کیفیت کالبدی سکونتگاه های غیر رسمی می باشد، اقداماتی نظیر  ،بر اساس تعریف بانک جهانی
همچنین قانونمند سازی حق ، روشنایی و سیلو فاضالب، جمع آوری زباله، راه، مآب  ایجاد یا ارتقای زیر ساخت های اولیه مانند:

امنیت، ، بهداشت ،ارتقای کیفیت سکونت در کنار افزایش دسترسی به برنامه های توسعه اجتماعی)مانند: آموزش مالکیت زمین،
اکثر است که برنامه های بهسازی زمانی از حدبطور کلی تجربه نشان داده  .خشونت و اعتیاد( و خدمات شهری را شامل می شود

دیگر از  .(World bank Group,2001:12)اشد که توسط نهاد های شهری مانند شهرداری حمایت شودکارایی برخوردار می ب
مشکالت بزرگ محالت حاشیه نشین کمبود امنیت می باشد در نتیجه احداث کالنتری و پاسگاههای پلیس و گشت امنیتی در این 

س تبعیض میان مردم محالت حاشیه نشین با سایر نقاط شهر بایستی در طرحهای ناطق ضروری است. برای جلوگیری از احسام
 در این راستا پیشنهاداتی چند ارائه می شود:ارومیه نگاه ویژه ای به این مناطق مبذول داشت که توسعه شهری  مصوب
 د.و وکیل آبا 1و  2شتارگاه، اسالم آباد بهسازی و مقاوم سازی ساختمانهای محالت طرزیلو، ک -

 و وکیل آباد. 1و  2تجهیز مراکز خدمات شهری در محالت طرزیلو، کشتارگاه، اسالم آباد  -

 تجمیع بافتهای ریز دانه و ارائه تسهیالت بانکی برای انجام تجمیع. -

 .مساله دارمشخص شدن وضع سند و مالکیت در محالت  -

 و وکیل آباد. 1و  2الم آباد و نقل در محالت طرزیلو، کشتارگاه، اس بهبود وضعیت شبکه معابر و حمل -

 ایجاد کارگاههای تولیدی و صنعتی برای افزایش اشتغال و باال رفتن وضعیت معیشتی مردم در این محالت. -

 جلوگیری از گسترش محالت حاشیه نشین در سایر نقاط شهر با ایجاد راهکارهای قانونی -

 رنامه شهر جلوگیری از گسترش بی ب -

 تفصیلی شهری برای رشد هدفمند شهر.اجرای کامل طرحهای جامع و  -

 مساله دارمحالت بویژه وضعیت مناطق مختلف شهر و پایش ایجاد پایگاه داده پویا برای مشاهده  -

 بکارگیری سیستم اطالعات جغرافیایی برای مدیریت بحران و ارزیابی روند بهبود آن در آینده. -

 شکاف فزاینده جلوگیری شود.تشدید ، تا از غیر رسمی مد شهر، در سکونتگاههایمد مناطق پردرابخشی از درآمصرف  -

 جلوگیری از امکان مصادره زمین توسط افراد و مهاجرین روستایی برای ساخت مسکن بدون اصول و سند مالکیت. -

 نابعم

 شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری. :تهران .ینینتگاه های غیر رسمی و اسطوره ی حاشیه نشسکو .(2333) ایراندوست، کیومرث.

 یراندوست، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.ترجمه کیومرث ا .حال توسعهشهر در جهان در  .(2335) ابرت و ایوانز، سلی لویز.پاتر، ر
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 ان شهرهای جدید.تهران: شرکت عمر. زی از آرمان تا واقعیتهرساسیر اندیشه ها در ش (.2331) جهانشاه. پاکزاد،

منتشر نشده ان نامه پای. راهکارهای مناسب برای بهبود روند آنتحلیل اسکان غیر رسمی در شهر رشت و بررسی و  (.2333) پورآقایی، عبداهلل.
 .، گروه جغرافیادانشگاه یزد .کارشناسی ارشد

های فرسوده شهری در شهر های ساماندهی بافتاست(. ارزیابی سی2335اصغر. ) ،عابدینی ،تارمیرس ،صدرموسوی ،محمدرضا ،پورمحمدی
 .31-13(، 13)23 ،جغرافیا و برنامه ریزی. ( ANPای )مدلستفاده از فرآیندتحلیل شبکههای موجود با ابندی چالش و اولویت ارومیه

 .31-31: 133 ،15 ،اقتصادی -اطالعات سیاسیمنطقه ای(. ایی)عدالت اجتماعی و عدالت فض .(2333حاتمی نژاد، حسین. )

مورد پژوهی انمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی در محالت شهری با بررسی نگرش ساکنین محلی، ساماندهی و تو (.2332) رستم زاده، یاور.
 .  331 -312، 13، شمارهشهری مدیریت .محله توحید، شهر بندرعباس

 ،و شهرسازیمعماری  -هنرهای زیباای. ریزی شهری و منطقهر برنامه( دANPای )(. کاربرد فرآیند تحلیل شبکه2333زبردست، اسفندیار. )
1(52)، 33-33. 

، از 2331تیر  23در  شده . بازیابی]نوشته وبسایت[آبادهای پهلویدر حلبی زایمان مدرنیته ناقص(. 2331شیخانی، محمداسماعیل. )
http://www.iichs.ir/s/4751 

 نمونه موردی شهر GISدر محیط  AHPسایی سکونتگاههای غیر رسمی با بکار گیری مدل الگوی شنا .(2333) شیعه، اسماعیل و همکاران.
 .31-33، 5، شماره آرمانشهر .کرج

 ،هفت شهر هری،انتشارات سازمان عمران و بهسازی ش .رسمیغیر نظریه ای برای ساماندهی اسکان به سوی . (2332) ، مظفر.صرافی 
 .21-1، 3شماره 

 تهران: نشر نی، چاپ اول. .انسان شناسی شهری .(2333فکوهی، ناصر.) 
 امیرکبیر،چاپ دوازدهم.تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی  .تحلیل سلسله مراتبیفرآیند  .(2331پور، سعید.) قدسی 
منتشر پایان نامه  .محله های اسالم آباد و کشتارگاه ارومیه :رسمی موردراهبرد بهینه جهت ساماندهی اسکان غیر  .(2333) عابدینی، اصغر. 

 دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا. .کارشناسی ارشدنشده 
دسازی تجربه محله دولت نوانمارتقاء امنیت اجتماعی در سکونتگاه های غیر رسمی از طریق بهسازی شهری و ت .(2333) لدینی، پویا.عالا 

 .235-35 ،33-33شماره دوره سوم، ، هفت شهر .آباد کرمانشاه
 ، دانشگاه اصفهانشهرینشینیحاشیه(. 2331دم، محمدباقر و ربانی، رسول. )علیزاده اق

 .11-33( :33و  33) 12، جمعیت .بررسی عوامل موثر بر شکل گیری حاشیه نشینی در شهر ارومیه (.2333) اکبری، صمد.ی، امید، مبارک
 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی .یهموشهرستان ار (. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن2331مرکز آمار ایران. )

 انتشارات دانشگاه علم و صنعت. تهران: .ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایراناز  تحلیلی (.2333) مشهدی زاده دهاقانی، ناصر. 
اردیبهشت  3 در شده . بازیابی]نوشته وبسایت[ وزارت راه و شهرسازیگزارش ستاد ملی بازآفرینی شهری  .(2331)ان. مصطفایی، نریم

 http://udrc.ir، از 2331
سازمان مسکن و گزارش مطالعات تاریخی شهر ارومیه فصل اول.  .جامع شهر ارومیه طرح .(2331مهندسین مشاور طرح و آمایش. )

 .ان غربیبایجشهرسازی استان آذر
مان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان . سازطرح تفصیلی تبریز، جمع بندی مطالعات وضع موجود .(2331). مهندسان مشاور زیستا 

 .شرقی
 .های پرورش میگوبندی ساختگاه( در اولویتANPای )کاربرد فرآیند تحلیل شبکه .(2333) د.دالور، مجی ،سامانی، جمالولیمحمد 

 .13-51، 1شماره، سال ششم، ابع آب ایرانت منتحقیقا
 .دومچاپ  نشر تیهو، شهرداری مشهد، .ای ساماندهی آن در ایران و جهانحاشیه نشینی و راهکاره (.2335. )مریم ،بزاز هادیزاده

 (.5)2، اقتصاد سیاسی .ترجمه کیومرث ایراندوست .مبنای تحلیل :فرایند شهری در سرمایه داری (.2331) وید.هاروی، دی
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