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چکیده
اسكان غير رسمي كه بعد از اصالحات ارضي و افزايش قيمت نفت در شهرهاي بزرگ ايران ،شكل گرفت آرام
آرام به سطوح پايين سلسله مراتب شهري كشور رسوخ كرده به طوري كه شهر بابل به عنوان يكي از شهرهاي
ميان اندام كشــور با اين پديده در محالت خود مواجه است .مقوله مسكن ،امروزه نه تنها به عنوان يك سرپناه،
بلكه به عنوان هويت ،امنيت و منبع ســرمايه در بين ســاكنان يك شهر مطرح است .اين مقوله كه نقش تعيين
كننده اي در شــكل گيري شهرها داشته ،از لحاظ شــاخص هاي اجتماعي دچار مشكالت عديدهاي ،همچون
كوچكتر شدن مساحت زيربنا ،كمبود اتاق در واحد مسكوني ،كمبود سرانه فضاي فرد در خانه يا واحد مسكوني،بد
مسكني ،بي مسكني و غيره شده است.محله کتی غربی و شرقی یکی از اجتماعات غيررسمي در شهر بابل است
كه در اين پژوهش که از نوع كاربردي-توسعهاي و روش تحقيق آن توصيفي-تحليلي است هدف ،شناسايي و
ارزيابي شاخصهاي كمي و كيفي مسكن در این محله بابل با استفاده از روش مقايسه با شهر بابل و سایر نقاط
شهری کشور میباشد .يافتههاي تحقيق حاكي از آن است كه شاخصهاي کمی مسكن در این محله نسبت به
شهر بابل و سایر نقاط شهری کشور در وضعيت نامطلوبي قرار داشته ولي شاخصهای کیفی مسکن در این محله
در مقايســه با شهر بابل و سایر نقاط شهری کشور داراي وضعيت مناسبتری بوده و حتی در مواردی وضعیت
این شاخصها مطلوبتر می باشد.

کلمات کلیدی :کتی شرقی و غربی ،بابل ،شاخص های کمی و کیفی مسکن،اسکان غیر رسمی.

مقدمه

تحوالت جمعیتی در سطح جهان نشانگر افزایش روزافزون جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی میباشد،
که به موازات افزایش جمعیت شهرنشین همواره مسایل و مشکالت جدیدی در این گونه جوامع مطرح میشود
که از مهمترین آنها مسئله اسکان غیررسمی می باشد .یکی از مهم ترین نمادها در شناخت اسکان غیررسمی،
شــاخصها و ویژگی های ساختاری مســکن بوده ( )un-habitat,2005:1و حتی در بسیاری از موارد،
مهم ترین عامل تأثیرگذار در میزان رضایتمندی فرد از ســکونت ،در یک محله ،مســکن و شرایط محیطی آن
می باشد.
بحث مســکن از اصلیترین و مهمترین مباحث در مجموعه مطالعات اقتصادی ،جمعیتی و اجتماعی بشــمار

طرح مسئله و اهمیت موضوع

کشــور ایران در حالی وارد قرن بیســتم شد که با چالش پیوستن به ســرمایهداري جهانی روبرو بوده و اقدام به
مدرنیزاســیون و صنعتیکردن کشــور شده بود و این در حالی است که رشد شتابان شهرنشینی در ایران با توان
تجهیز فضاهاي شــهري و گسترش زیرساختها متناسب نبوده و مشاغل مولد مورد نیاز را ایجاد نکرد و از آنجا
که توزیع فضایی شــهرها و جمعیت کنترل شــده در چهارچوب یک برنامه جامع که مبتنی بر هماهنگیهاي
بخشی و ناحیهاي باشد صورت نگرفت ،مشکالت ناشی از رشد شتابان جمعیت شهرنشین ابعاد پیچیدهاي یافته
و گرانی مســکن و به دنبال آن اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی به شدیدترین شکل ممکن در سیماي جامعه
شــهري ایران ظاهر شــد( .زیاری )22 :1388،اين حركت سريع جمعيت روستايي به شهرها كه با فقر اقتصادي
مهاجرين توام بوده ،موجب شد كه مهاجرين براي پيدا كردن پناهگاهي كه از نيازهاي اوليه بشر است ،به اطراف
شهرها و واحدهاي مسكوني غير استاندارد روي بياورند و مسكن به عنوان يك مشكل حاد در جامعه بروز كند ،از
اينرو چنين مساكني مشكالت عمده و عديده اي براي برنامه ريزان و ساكنان شهري به وجود آورده است.اسکان
غیر رسمی در ایران با مشخصاتی چون؛ شکل گیري در اراضی حاشیه اي یا محالت قدیمی درون بافت شهري،
محل اســکان فقیرترین و بی هویت ترین مهاجران روستایی و اقلیت هاي قومی ،مذهبی با درجه بندي باالي
همبستگی در مقابله با تهدیدها و  ...شناخته شده (ابراهیم زاده و همکاران )135 :1383،و شامل مساكن خودرو
و بدون هويت قانوني اســت كه در اطراف شــهرها به طور نامنظم پراكنده شده اند و واحدهاي مسكوني آن با
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میآید و عدم پاســخگویی و عدم شــناخت این مقوله مهم میتواند تاثیر جبرانناپذیری برکل جامعه و نظام
وارد آورد .مروری بر شــرایط مسکن در جوامع گوناگون نشان میدهد که تقریبا هیچ کشوری نتوانسته است
به طور کامل مشــکالت مســکن در جامعه خود را رفع نماید.مسائل برخی کشــورها از نوع کمی و مسائل
برخی دیگر از نوع کیفی است .شاخص های مسکن از یک سو ،ابزار شناخت وضعیت مسکن در ابعاد مختلف
هســتند و از سوی دیگر ابزار کلیدی برای ترسیم چشم انداز آینده مسکن می باشند .بنابراین به نظر میرسد
یکی از بهترین راههای شــناخت شــیوه های گوناگون زندگی ،تأکید بر نوع مســکن و شاخص ها و شرایط
ســاختاری آن میباشد.به طور کلی ،اســکان غیررسمی در ایران پدیده ای رو به رشد است و در حقیقت یک
نوع شــیوه زندگی خاص محســوب می شود که چهره اکثر شــهرهای ایران و از این جمله شهر بابل دارای
نمادها و نشــانه هایی از این پدیده هســتند.لذا در این تحقیق با تأکید بر شاخص های کمی و کیفی مسکن
سعی می شود به انعکاس برخی از ویژگی های اسکان غیررسمی به عنوان یک آسیب کالبدی که نمودی از
بازتاب فیزیکی نابرابری اجتماعی است ،پرداخته شود.
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مصالح بيدوام و كمدوام و فرسوده ساخته شده و تجهيزات و خدمات شهري آن ناكافي است(.کاظمی :1383،
 )376از سوي ديگر ،با توجه به دامنه عظيم شهرنشيني در جهان ،به نظر مي رسد دستيابي به پايداري جهاني به
نحوي قابل توجه به پايداري شهرها گره خورده و لذا برنامه ريزي در جهت شناخت عوامل ناپايدار كنندة توسعه
و رفع آنها ضرورتي اساســي است.يكي از عوامل ناپايدار كننده توسعه شهري به ويژه در جهان در حال توسعه،
پيدايش و توســعة سكونتگاههاي غيررسمي است كه نمودي از سوء مديريت و مشكالت اقتصادي ،اجتماعي و
سياسي در سطوح مختلف را به نمايش ميگذارد.لذا امروز كه سكونتگاههاي غيررسمي به عنوان يك واقعيت و
بخش انكارناپذير شــهرهاي كشورمان پذيرفته شده اند ،تقويت بخشي از جنبه هاي مثبت و تضعيف جنبه هاي
منفي اين سكونتگاهها با تأكيد بر امكانات بالقوه و بالفعل موجود در فضاها امكان پذير است .اسكان غيررسمي
به ســبب بازتوليد فقر و گسترش آن ،به مخاطره انداختن كيفيت محيطزيست و تحميل هزينه گزاف براي حل
مشــكالت آن ،تهديدي جدي براي پايداري و انسجام جامعه شهري به شمار ميرود و نيازمند تدابير ويژه براي
ســاماندهي وضعيت كنوني و جلوگيري از گسترش آن در آينده است .اسکان غیررسمی با توجه به خصوصیات
ذاتی خود ،موجب بروز مسایل تازه اي براي شهر بابل به طور عام و محله کتی شرقی و غربی به طور خاص از
جمله  :بروز تضادهاي فرهنگی و اجتماعی ،افزایش بزهکاري و ناامنی در شــهر ،ناهمگونی بافت کالبدي شهر،
زشتی سیماي شهر به علت فقر حاشیهنشینان در استفاده از مصالح مناسب و معماري زیبا ،توسعه شهري بدون
برنامه ،افزایش آلودگیهاي شهري و غیره گردیده است .بدین ترتیب این مسایل ،حرکت این سکونتگاهها را در
جهت ایجاد محیطی سالم برای زندگی به چالش کشیدهاند و به همين علت ،لزوم انجام تحقیق حاضر ،در جهت
دسترسي به پیشنهاداتی مناسب براي بهبود وضعيت زندگي در سكونتگاه غيررسمي شهر بابل مهم مي نمايد.
اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر شــناخت شرایط و ویژگی های مسکن غیررســمی بوده تا بتوان از طریق بررسی آن،به
شناسايي عوامل اصلي تاثيرگذار بر شكلگيري و گسترش سكونتگاههاي غيررسمي در شهر بابل پرداخت.لذا در
راســتای دستیابی به اهداف فوق الذکر ،سعی شده تا مشخص شود که در حال حاضر وضعیت مسکن در محله
کتی شرقی و غربی به لحاظ شاخصهای مورد اشاره در مقایسه با شهر بابل و سایر نقاط شهری کشور چگونه
بوده و چه عامل یا عواملي موجب ايجاد شرايط نامناسب سكونت در اين محله شده است؟
بررسی محدوده و قلمرو پژوهش

شــهر بابل ،مركز شهرســتان بابل واقع در استان مازندران است كه بين  36درجه و  34دقيقه و  15ثانيه عرض
شمالي و  52درجه و  44دقيقه و  20ثانيه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شده است.بابل از شهرهايي
اســت كه در دوران اسالمي نيز وجود داشــته است .ويژگي ساختاري اين شهر از لحاظ فضاي مسكوني به اين
صورت اســت كه هر چه از مركز شــهر به سمت نواحي پيراموني حركت ميكنيم ،از تعداد واحد هايي مسكوني
قديمي كاســته شده ،به تدريج وارد مناطق نوساز ميشــويم .شهر بابل ،طبق مطالعات مرکز آمار ایران در سال
 1385دارای  201335نفر جمعیت بوده است که از این تعداد 9485 ،نفر معادل  4.71درصد جمعیت شهر بابل
در محله کتی غربی و شرقی زندگی می-کنند.محله کتی غربی و شرقی در قسمت جنوب شرقی شهر بابل قرار
داشــته و از سمت شــمال به محله باغ اکبرین و هفت تن و از جنوب به باغات و اراضی کشاورزی جنوبی شهر
بابل و از قسمت غربی به خیابان کشاورز و محله کمانگرکال و از قسمت شرقی به بلوار امام رضا و سادات محله

روش تحقیق

در ایــن تحقیق که ماهیت کاربــردی دارد از روش تحقیق توصيفي و تحليلي و بــه صورت مطالعه تطبيقي و
مقايســهاي بين شاخصهاي مسكن در محله کتی شــرقی و غربی به عنوان یکی از محالت دارای سكونتگاه
غيررســمي شهر بابل و شاخصهاي مسكن در شــهر بابل و سایر نقاط شهری کشور استفاده شده است .روش
جمعآوري اطالعات نيز در اين پژوهش به كمك تكنيك مطالعات اسنادي،كتابخانه اي و برداشت هاي ميداني
از طريق ابزارهاي مشــاهده ،تكميل پرسشــنامه و مصاحبه انجام گرفته و براي نمونه گيري از روش تصادفي
اســتفاده شده است.در تحقيق حاضر تعداد نمونهها با اســتفاده از فرمول كوكران به دست آمده که با توجه به
تعداد  2740خانوار ساکن در محله کتی شرقی و غربی طبق آمار بلوک بندی مرکز آمار ایران در سال  1390با
استفاده از رابطه حجم نمونه معادل  229خانوار به دست آمده است .شاخص های اصلی جمعیتی مسکن که به
طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر فضای مورد نیاز افراد و خدمات سکونتی آنها موثر بوده و در این تحقیق مورد
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و اراضی گرجی آباد متصل می باشد.موسســات و دستگاه هایی همچون تعاونی سیر و سفر بابل ،ترمینال شرق
بابل ،اداره قند و شــکر در قســمت غربی محله و دامپزشــکی بابل در این محله قرار دارند .ساکنین محله کتی
شرقی و غربی اغلب از مهاجرین کم درآمد با منشأ روستایی به ویژه بخش بندپی شرقی و غربی می باشند که
به قصد باال بردن سطح زندگی و انگیزه های اقتصادی به ویژه نابسامانی وضع معیشتی و بیکاری در مبدأ شروع
به مهاجرت کرده و به شهر بابل وارد شده اند.توان مالی ضعیف مهاجرین از یک طرف و عدم وجود برنامه جامع
اسکان و درنظرگرفته نشدن اقشار فرودست در برنامه ریزی ها از طرف دیگر باعث شده که این افراد به اجبار به
زمین های ارزان قیمت حاشیه شهری که محله کتی شرقی و غربی نیز یکی از همین نوع محدوده هاست رانده
شوند.محله کتی شرقی و غربی با وسعت  198هکتاری و تعداد جمعیت  9458نفری دارای تراکم جمعیتی 4790
نفر در کیلومتر مربع و نســبت افراد در هر خانوار در محلــه برابر  3.73نفر و تعداد کل خانوار محله برابر 2543
خانوار می باشــد.این محله از لحاظ شــاخص های اقتصادی با  2946نفر شاغل که  4.89درصد از کل فراوانی
محالت شــهر بابل را دربر دارد و از نظر میزان بیکاری دارای جمعیت  889نفر بیکار که معادل  9.05درصد از
کل جمعیت بیکار شهر بابالست ،میباشد .البته الزم به ذکر است که اکثر شاغالن این محله نیز در شغل های
غیر پایدار و فصلی مشغول به کار بوده و دارای شغلی دائمی نمیباشند و در واقع جذب بخش خدمات و اقتصاد
غیرپایه ای شهر شــده اند.از منظر
ویژگیهــای کالبدی ایــن محله با
مجموع تعداد واحد مسکونی 1944
واحد در بین محالت شــهر بابل در
رتبه بیســت و یکم قرار دارد که از
این تعداد واحد مسکونی  497واحد
زیر  50مترمربع و  973واحد نیز بین
 51تا  70مترمربع مســاحت داشته
اند و نســبت تعداد خانــوار به واحد
مســکونی در این محله برابر 1.31
خانوار در واحد مسکونی می باشد.
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سنجش قرار گرفته اند،عبارتند از:
شاخص های کمی :تراکم خانوار در واحد مسکونی ،تراکم نفر در واحد مسکونی ،تراکم اتاق در واحد مسکونی،
تراکم نفر در اتاق ،مساحت و زیربناي واحدهاي مسکونی و متوسط تعداد اتاق براي هر خانوار.
شــاخص های کیفی :بافت واحدهای مســکونی از نظر وضعیت دوام ،بافت واحدهای مســکونی از نظر قدمت
ســاخت ،بافت واحدهای مسکونی برحسب نحوۀ تصرف محل ســکونت ،بافت واحدهای مسکونی از نظر نوع
مصالح ساختمانی ،بافت واحدهای مسکونی از نظر وضعیت نماکاري ،بافت واحدهای مسکونی از نظر دارا بودن
پروانه ساخت و بافت واحدهای مسکونی از نظر میزان برخورداري از خدمات اساسی.
مبانی نظری و تعریف مفاهیم
حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی
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حاشــيه در لغت به معناي كنارة جامه يا كتاب ،ناحيه ،شرحي كه در كنارة كتاب نوشته شود ،مي باشد(.فرهنگ
عميد) و آنرا مي توان در نقطة مقابل مركز و متن به كاربرد و حاشيه نشين كسي است كه در كنار مجلس مي
نشــيند(.فرهنگ معين) اما مفهوم حاشيه نشــيني ،ابعاد ديگري را در نظر مي گيرد .به نظر بعضي از محققين،
حاشيه نشيني عبارت است از ،وضع زندگي تمام كساني كه در جامعه شهري ساكن اند ،ولي از نظر درآمد و بهره
گيري از امكانات و خدمات در شرايط نامطلوبي به سر مي برند.در واقع ،كليه كساني كه از حالت توليدي گذشته
خود ،بيرون آمده و به صورت مازاد نيرو ي انساني ،در حاشيه شهرها سكني مي گزينند ،داراي يك زندگي حاشيه
اي هستند(.حسین زاده دلیر)125 :1370،
مفهوم حاشــیه نشین به معناي عام ،شامل تمام كساني است كه در محدودة اقتصادي شهر ساكن هستند ،ولي
جذب اقتصاد شهري نشده اند .در واقع حاشیه نشین به ،خانوارها و افرادي كه در محدودة شهرها از نظر سكونت،
بهداشــت ،خدمات عمومي و اجتماعي و تسهيالت زيربنايي شهري ،در شرايطي نامطلوب زندگي مي كنند و به
علت عدم برخورداري از ســرمايه ،مهارت فني و حرفه اي براي اشــتغال در اقتصاد شهري ،اكثراً در فعاليتهايي
درگيرند كه در بازار كار شهر ،غير مولد تلقي مي شود ،اطالق می گردد.اسكان غيررسمي داراي دو وجه بيروني
و دروني اســت .معمو ًال وجه بيروني و ظاهر آن مورد توجه عموم مردم و مبناي قضاوت اين پديده اســت .افراد
در اين شــرايط در مناطقي اقامت مي گزينند كه با جامعة ميزبان ارتباط كمي دارند و بين محل ســكونت آنها
و منطقة اصلي شــهر نوعي جدايي وجود دارد .اين امر ممكن اســت به دليل وضعيت نامطلوب اقتصادي و عدم
توانايي مالي خانواده ها باشد كه به علت هزينه هاي باالي زندگي قادر به زندگي در مناطق اصلي شهر نيستند
و عامل ديگر را مي توان وجود موانع جذب در جامعه ميزبان دانســت(.حاتمي نژاد ،حســين و همكاران:1385،
 )134اما وجه دروني اسكان غيررسمي با نظام فرهنگي اجتماعي و نيز موقعيت رواني افراد مرتبط است .بر اين
اســاس وضعيت اسكان غيررسمي آن گونه كه رابرت پارك ( )1981بيان مي دارد ،شرايط يا عالمي است برزخ
گونه كه فرد را از نظر اجتماعي و ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي به حالت تعليق درمي آورد .فرد خودش را در
شــرايطي مي يابد كه در آن روابط اجتماعي و ارزشهاي فرهنگي و ملي تا حدودي دستخوش تزلزل شده ،ولي
روابط و ارزشهاي ديگري هنوز به طور كامل جايگزين آنها نشده است .به عبارت ديگر به علت ناباوري نسبت به
ارزش ها و بيگانگي با موقعيت جديد ،فرد از جامعه كناره مي گيرد و در حالتي معلق در حاشية اجتماع مي نشيند.
(اســماعیل پور )102 :1389،برچسب هاي بسیار متنوعی که براي تشریح ســکونتگاه های غیر رسمی به کار
برده اند ،بر یک مشــخصه مهم آنها ،یعنی بر تنوع پردامنه آنها از نظر شکلگیري ،مصالح ساختمانی ،مشخصه

کالبدي و ســاکنان آن داللت داشته و با اصطالحات مختلفی نظیر  ،سکونتگاههاي خودرو  ،برنامه ریزي نشده
 ،غیر قانونی  ،نابســامان و حاشیه نشــینی توصیف می شود(.اعتماد )53 :1382،این مفهوم به فرایندي اشاره
دارد که اشکالی از تأمین مسکن گروههاي کمدرآمد را به صورت غیررسمی و غیرقانونی در برمیگیرد(.جواهری
پور و دیگران )82 :1381 ،پیدایش و شــکل گیري سکونتگاههاي غیررسمی در ایران ،با روند شکل گیري این
ســکونتگاهها در سایر کشورها قابل مقایسه نبوده و ساخت کالبدي سکونتگاههاي حاشیه اي در ایران به مراتب
قابل قبول تر از ســایر کشورهاست .مورد حلبی آبادها یا حلب شهرها که در سایر شهرها اکثریت دارد ،در ایران
نمونه اي استثنایی است(.پیران)126 :1373،
آنچه که از تعاریف بر میآید ،ســکونتگاه هاي غیررسمی در ایران غالبا از مهاجرینی تشکیل می شود که بنا به
علل مختلف ،شهرهاي بزرگ را هدف قرار داده اند ،ولی به دلیل بی سوادي ،فقدان مهارت هاي فنی و سرمایه
کافی ،قدرت ورود به متن اصلی شهر ر ا نداشته و اسکان غیررسمی آخرین چارهي این اقشار کم درآمد جامعه
شهري در تأمین مسکن میباشد .مشخصه اصلی اکثر این محالت ،مساکن غیر استاندارد و بیکیفیت می باشد.
معمو ًال نوع مصالح و تعداد اتاق هاي مساکن از فاکتورهاي اساسی در کیفیت محل اسکان به شمار می رود.
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مسکن و ویژگی هاي مسکن مناسب
مســکن عالوه بر مکان فیزیکی ،کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیالت
ضروری مورد نیاز برای بهزیســتی خانواده و طرحهای اشــتغال ،آموزش و بهداشت افراد است .در واقع تعریف
و مفهوم عام مســکن یک واحد مسکونی نیســت بلکه کل محیط مسکونی را شامل می گردد .به عبارت دیگر
مسکن چیزی بیش از یک سر پناه صرف ًا فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای بهزیستی
انســان را شامل می شــود و باید حق تصرف نســبت ًا طوالنی و مطمئن برای اســتفاده کننده آن فراهم باشد.
(پورمحمدی)30 :1379،
طبق اصل چهل و ســوم قانون اساســی یکی از نیازه ای اساســی هر فرد و خانواده مسکن بوده و طبق اصل
ســی و یکم داشتن مسکن متناســب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است.در گزارش گروهی از کارشناسان
ســازمان ملل ،بر نقش کلیدی مســکن در باال بردن وحدت جامعه تاکید شده است(.ستارزاده 1385 ،به نقل از
سازمان ملل  )1974در دومین اجالس اسکان بشر در استانبول ،مسکن مناسب چنین تعریف شده است  :مسکن
مناســب به معنای دسترسی به فضا و آسایش مناســب ،امنیت کافی ،تامین مالکیت ،پایداری و دوام سازه ای،
سیســتم روشنایی تهویه و گرمایش مناســب ،زیرساخت های اولیه از قبیل آب رسانی ،بهداشت و آموزش ،دفع
زباله ،کیفیت زیســت محیطی قابل قبول ،مکان مناســب و قابل دســترس از نظر کار و تسهیالت اولیه است.
(حسینی)67 :1390،
امروزه رابطهي بین تعداد اعضاي خانوار و تعداد اتاق در اختیار آنان به عنوان یک شــاخص توســعه شــناخته
شــده است ،به عبارت دیگر متوســط معقول نفرات در اتاق به عنوان یک شاخص بهداشتی شناخته شده است.
تراکــم زیاد جمعیتی مدت هاي طوالنی به دلیل ارتباط آن با رفتارهاي ضد اجتماعی نظیر؛ بزهکاري ،انحراف،
بهداشــت نامناســب و غیره مورد نکوهش بوده است .به طور کلی ،مهم ترین شاخصی که ازدحام جمعیت را به
مســأله اي عصبی و بیماري روانی در انسان مربوط می سازد ،شــاخص تعداد افراد در هر اتاق بوده و شاخص
هاي تعداد خانواده بر واحد مســکونی و یا تعداد خانوار بر هکتار ،نسبت ًا شاخص هاي بی اهمیت تري می باشند.
(شــیخی )28 :1381،دسترسی به خدمات اساســی نیز از شاخص هاي مسکن و نشان دهنده کیفیت واحدهاي
مسکونی می باشد.کمبود یا فقدان هر یک از این شاخص ها مشکالت عدیده اي را براي ساکنان محله و حتی
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کل شــهر پدید خواهد آورد .اطالعات مربوط به وضعیت مسکن استاندارد شــامل ،تعداد مسکن موجود ،تعداد
خانوارهاي فعلی ،تراکم نفر و خانوار در واحد مسکونی و اتاق ،انواع ساختمان ها بر حسب مصالح بکار رفته ،عمر
ســاختمان ،انواع مالکیت واحدهاي مسکونی ،سطح زیربنا و لوازم و تسهیالت مسکونی مانند توالت ،دستشوئی،
آشپزخانه آب لوله کشی ،گاز ،تلفن ،برق ،فاضالب و وسایل گرمایش و سرمایش است(.پورمحمدی)64 :1379،
بررسی یافتههای تحقیق
الف -شاخص های کمی مسکن در محله
تراکم خانوار در واحد مسکونی
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تراکم خانوار در واحد مســکونی از تقسیم تعداد خانوارها بر تعداد واحدهای مسکونی موجود به دست میآید.در
صورتيكه تراكم قابل قبول بر اســاس شــاخصهاي اجتماعي مشخص شده ،تعيين شده باشد ،با مقايسه تراكم
موجود و تراكم مطلوب ميتوان به وجود يا عدم وجود مشكل تامين مسكن پي برد(.قادری )64 :1381،در سال
 1391در محله کتی شرقی و غربی به طور ميانگين  1.31خانوار در هر واحد مسكوني زندگي ميكنند كه ميزان
اين شــاخص در مقايسه با مقدار نظير آن براي شــهر بابل و نقاط شهری کشور در سال  1385به ترتیب برابر
 0.98و  1.08بوده است( .مركز آمار ايران  )1385 ،با توجه به اعداد و ارقام میبینیم که در کل وضع این شاخص
نسبت به شهر بابل و نقاط شهری کشور نامطلوبتر بوده و نکته مهم آن است که در کتی شرقی و غربی ،متوسط
بعد خانوار باال بوده و همچنین واحد مسکونی در قطعات کوچکتری ساخته میشوند و لذا متوسط میزان فضای
مسکونی سرانه در کتی شرقی و غربی کمتر از شهر بابل میباشد.

تراكم اتاق در واحد مسكوني

این شــاخص در جهت شناخت ســهم هر خانوار یا افراد آن از تعداد اتاقی که در واحدهای مسکونی وجود دارد،
بکار می-رود .مقدار این شاخص هر چه بیشتر باشد ،بهتر خواهد بود و افزایش میانگین آن بدون در نظر گرفتن
تعداد خانوار و افراد ســاکن در آن میتواند مالک و معیار جالبی برای سنجش بهبود سطح رفاه زیستی ساکنان
آن باشد(.خوشــفر)52 :1375،در بررسیهای میدانی در ســال  1391این شاخص در محله کتی شرقی و غربی
برابر  2.63اتاق در واحد مســکونی بوده و برای شــهر بابل و نقاط شهری کشور در سال  1385با توجه به آمار
مرکز آمار ایران به ترتیب معادل  3.4و  3.2اتاق بوده که نشان از وضعیت نامطلوب این شاخص در سطح محله
کتی شرقی و غربی دارد.
متوسط تعداد اتاق برای هر خانوار

متوســط تعداد اتاقهایی که هر خانوار در اختیار دارد یکی از شــاخصهای بســیار مهــم و گویای میزان رفاه
خانوارهاســت که معمو ًال با میزان ثروت و سطح درآمد آنها رابطه مستقیم دارد.کمبود واحد مسکونی در اساس،
خود را در تعداد اتاق در اختیار خانوار و در پی آن تداخل زندگی افراد یک خانوار با یکدیگر نشان میدهد(.کتابی
و زنجانی )93:1371 ،مقدار بدست آمده این شاخص در تحقیقات میدانی سال  1391برای محله کتی شرقی و
غربی با توجه به  229خانوار مورد مطالعه در این محله  2.01اتاق بوده است.این در حالی است که این شاخص
در ســال  1385برای شهر بابل و نقاط شــهری کشور به ترتیب برابر  3.2و  3.11اتاق برای هر خانوار بوده که
نشان میدهد که مطلوبیت مسکن در کتی شرقی و غربی در سطح بسیار پایینتری نسبت به شهر بابل و نقاط
شهری کشور قرار دارد.

تراکم نفر در واحد مسکونی

این شاخص متوسط تعداد افراد در یک واحد مسکونی و وضعیت رفاه خانوارها را از نظر فضاهای سکونتی نشان
می دهد و از تقســیم تعداد جمعیت خانوارهای معمولی ســاکن به تعداد کل واحدهای مسکونی بدست میآید.
این شــاخص بیانگر میزان تراکم نفر در واحد مسکونی است(.ستارزاده )1385،با توجه به مطالعات میدانی مقدار
اين شــاخص در محله کتی شرقی و غربی برای سال  1391برابر با  4.88نفر در هر واحد مسکونی میباشد در
حالي كه براي شهر بابل و نقاط شهری کشور در سال  1385به ترتیب برابر با  3.6و  4.2بوده است(.مركز آمار
ايران )1385 ،كه نشان از وضعيت نامطلوب محله نسبت به شهر بابل و نقاط شهری کشور دارد كه دليل اصلي
را بايد در تعداد کم واحدهای مسکونی در سطح محله و باال بودن نرخ خانوار در واحد مسکونی در سطح محله
جستجو نمود.
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تراکم نفر در اتاق
این شــاخص از تقسیم تعداد کل جمعیت خانوارهای ساکن به تعداد کل اتاقهای موجود در واحدهای مسکونی
بدســت میآید و هرچه اندازه شاخص کوچکتر باشــد نشانه استقالل بیشتر افراد خانوار در داخل واحد مسکونی
است.طبق اســتاندارد جهانی حد مطلوب این شاخص عدد یک میباشد یعنی به ازای هر نفر یک اتاق مطلوب
است(.ستارزاده )1385،در ميان  229خانوار مورد بررسي در سال  28 ،1391واحد يك اتاقه 223 ،واحد دو اتاقه
 26 ،واحد سه اتاقه و  3واحد چهار اتاقه بودهاند که با توجه به سكونت  4.88نفر در هر واحد مسكوني ،مجموعا
 1410نفر در واحدهاي نمونه ساكن بوده و به اين ترتيب ،به طور ميانگين  1.85نفر در هر اتاق سكونت دارند.
درحالی که طبق سرشــماری عمومی نفوس و مســکن در سال  ،1385میزان این شاخص در شهر بابل و نقاط
شهری کشور به ترتیب برابر با  1.1و  1.13نفر در اتاق برآورده شده است(.مرکز آمار ایران )1385،به اين ترتيب،
مقدار اين شاخص در وضعيت نامطلوب و تعداد افراد در هر اتاق از مقدار نظير اين شاخص در سطح شهر بيشتر
است.
مساحت و سرانه زیربناي واحدهاي مسکونی
این شاخص که بیانگر سطح متوسط واحدهای مسکونی است گویای کل زیربنای موجود و احداثی در هر سال
بوده که میزان کفایت فضای قابل سکونت را برای هر فرد میسنجد و پایین بودن مقدار این شاخص نشانهای
از تراکم نامطلوب سکونتی است که در کشورهای کمدرآمد  6مترمربع و کشورهای پردرآمد  35مترمربع است.
(رفیعی و دیگری )37 :1374،طبق بررسیهای سال  1385سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران ،متوسط
سطح زیربنای واحدهای مسکونی شهر بابل برابر با  118.5و برای نقاط شهری کشور در حدود  117.7مترمربع
بوده ،در حالی که متوســط سطح زیربناي واحدهاي مسکونی کتی شــرقی و غربی در سال  1391و بر اساس
برداشــتهای میدانی در حدود  94.5مترمربع بوده است و نشــاندهنده شرایط نسبتا نامطلوب مسکن در کتی
شــرقی و غربی نسبت به شهر بابل می-باشد.در مورد سرانه زیربنای مســکونی با توجه به تعداد خانوار در هر
واحد مســکونی ( 1.31خانوار) و همچنین بعد خانوار ( 3.73نفر) این سرانه در کتی شرقی و غربی نسبتا پایین و
حدود  19.37مترمربع میباشد .این در حالی است که مقدار این شاخص برای نقاط شهری کشور برابر با 27.88
مترمربع و در شــهر بابل  29.64مترمربع بوده اســت که نشان از وضعیت نامطلوب این شاخص نسبت به شهر
بابل و نقاط شهری کشور دارد.
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آنچه از بررســی شــاخصهاي کمی مسکن در محله کتی شــرقی و غربی در مقایسه با شهر بابل و سایر نقاط
شــهری کشور بدست آمده ،این است که در تمامی شــاخصها ،وضعیت محله در حالت نامطلوب ،نامتعارف و
غیراســتاندارد میباشــد ،به ویژه در شاخص های مربوط به تراکم نفر در واحد مســکونی ،تراکم اتاق در واحد
مســکونی ،تراکم نفر در اتاق و متوســط تعداد اتاق برای هر خانوار ارقام و اعداد نشان دهنده شرایط بدمسکنی
میباشــند که ریشه این امر را میتوان در داشــتن فرهنگ زندگی روستایی و نبود فرهنگ شهرنشینی در میان
ســاکنین این محله ،فقر اقتصادی و در نتیجه کوچک بودن متوســط مساحت زیربنای مسکونی ،عدم اشنایی با
استانداردهای ساخت و ساز مسکونی و ساخت سنتی مسکن و  ...جستجو نمود.
ب -شاخص هاي کیفی مسکن
کیفیت مسکن ،از نظر تأثیري که بر سالمتی ،ایمنی و شرایط مناسب زیست محیط میگذارد ،اثر مستقیم و قابل
مالحظهاي بر رفاه مردم دارد .لذا ،در ادامه به بررسی شاخصهاي کیفی مسکن در این محله پرداخته میشود.
وضعیت واحدهای مسکونی از نظر وضعیت دوام و نوع مصالح ساختمانی
شــاخص دیگری که بر اســاس آن می توان وضع مسکن را در یک جامعه در طول زمان مورد بررسی قرار داد،
حدود استحکام واحدهای مسکونی است .معمو ًال واحدهای مسکونی را به کمک نوع مصالح به کار رفته در آنها
به چهار گروه بی دوام،کم دوام ،نیمه بادوام و بادوام تقسیم میکنند :
 -1بادوام  :اسکلت فلزی،بتون مسلح.
 -2نیمه بادوام  :آجر و آهن،سنگ وآهن،آجر و چوب ،سنگ و چوب و بلوک ساختمانی تمام آجر یا سنگ و آجر.
 -3کم دوام  :تمام چوب ،خشت و چوب،خشت و گل.
 -4بی دوام  :حصیر ،چادر و مشابه آن.
این شــاخص سنجهای مستقیم از کیفیت مسکن اســت .خانههای با کیفیت نازل بطور معمول از مصالح نیمه
بادوام یا بی دوام و موقتی ،مانند خشــت و گل ســاخته میشوند.خانههای ساخته شده از مصالح با دوام معموال
از ایمنی کافی در برابر ســوانح برخوردارند ،اگر چه نیاز به ســرمایه گذاری بیشتری دارند.در بررسیهای میدانی
صورت گرفته در کتی شرقی و غربی ،حدود  31درصد ساختمانهای مسکونی از بتن ارمه و  16.16درصد نیز از
اسکلت فلزی استفاده کرده اند و از آنجایی که در تقسیم بندیهای دوام مصالح ساختمانی ،از مصالح ساختمانی
بادوام هســتند لذا شرایط در این زمینه نســبت ًا مناسب است.این در حالی است که در سال  1385در سطح شهر
بابل 34.46 ،درصد از واحدهای مسکونی ساخته شده از مصالح بتن ارمه 12.66،درصد از اسکلت فلزی و 52.88

درصد نیز از ســایر مصالح و برای نقاط شــهری کشور نیز  14.5درصد از واحدهای مسکونی ساخته شده از بتن
ارمه 33.14،درصد از اسکلت فلزی استفاده کرده اند(.مرکز آمار ایران)1385،
وضعیت واحدهای مسکونی از نظر قدمت ساخت و کیفیت ابنیه

شاخص نحوه تصرف واحد مسکونی بر حسب مالکیت و یا اجاره ای ،از جمله شاخصهای پایه در شناخت بخش
مســکن از ابعاد اقتصادی و اجتماعی اســت.ترنر در تجزیه و تحلیل مسکن سه خصیصه اساسی را مورد بحث
دقیق قرار میدهد  )1 :مفهوم فیزیکی مســکن  )2مکان قرار گرفتن مسکن  )3نحوۀ تصرف .او معتقد است که
مسکن آیده ال ،مسکنی است که از نظر کالبدی با استانداردهای مدرن همخوانی داشته باشد و در مکانی واقع
شــود که دســتیابی بی دردســر به محل کار ،خرید و تفریح را ممکن گرداند و باالخره در نحوۀ تصرف مسکن
امنیت وجود داشــته باشد(.پیران )33 :1366،مالکیت واحدهای مسکونی در ایران یکی از مهمترین ارزش های
اجتماعی بشــمار میآید و گفته مشهور چهار دیواری اختیاری ،بازتاب این خواست عمومی در محاورات روزمره
است(.زنجانی ) 166:1371 ،به طور كلي ،با توجه به بررسیهای میدانی در کتی شرقی و غربی در حدود 68.69
درصد خانوارهاي اين محله مالك واحد مســكن خود (هرچند به صورت قولنامه ای) 19.58 ،درصد مســتاجر و
كمتر از  12درصد دارای نحوه تصرف ســایر هستند.سهم باالی تصرف ملكي مسكن محدوده ناشي از وضعيت
مناسب مالكيت مسكن در شهر بابل ( 90.6درصد) و حاكميت فرهنگ سرمايه گذاري خانوارها در بخش مسكن
در اين شهر است.از خصوصیات خرید زمین و مسکن در مناطق اسکان غیررسمی نیز ،خرید آن به صورت دستی
میباشــد که اصطالح ًا قولنامه اي نیز میگویند .از مجموع خانوارهاي مورد مطالعه که مالک واحد مســکونی
میباشــند ،حدود  83درصد قولنامه ای و تنها  17درصد داراي ســند رســمی مالکیت بودهاند که این امر روی
وضعیت ساختمانها از لحاظ دریافت پروانه ساخت و ساز به طور مشهودی تاثیر نهاده است.
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یکی از شاخصهایی که در بررسی و ارزیابی کیفی بنا اهمیت دارد عمرساختمان و سال اتمام بنای آن میباشد.
عمر بنا همگام با مصالح بکار گرفته شده در ساخت آن عالوه بر اینکه نمایانگر دوام و استحکام واحد مسکونی
است ،بازگوکننده میزان استهالک و فرسودگی واحد مسکونی نیز میباشد(.عزیزی )1373 ،این شاخص مجموع ًا
نشان میدهد چند درصد از بناهای موجود قابلیت سکونت داشته و چه درصدی به دلیل اتمام عمرمفید بنا از رده
سرمایه های موجود خارج میگردد.در این شاخص قدمت بنا به چهار قسمت کمتر از  5سال قدمت (نوساز) ،بین
پنج تا بیست سال قدمت (قابل نگهداری) و بین بیست تا پنجاه سال قدمت (مرمتی) و بیش از پنجاه سال عمر
بنا (کهنه و مخروبه) تقســیم شده اند( .ستارزاده ) 73:1385 ،از آنجائي كه رشد و شکلگیری محله کتی شرقی
و غربی از اوايل دهه  50آغاز گرديده اســت ،بنابراين ،عمر ســاختمانهاي آن چندان زياد نبوده و ميانگين عمر
ســاختمانهاي آن  20سال است 22.95 .درصد ساختمانهای محله کمتر از ده سال 71.94 ،درصد بین  10تا
 30سال و  5.1درصد نیز بیش از  30سال قدمت دارند .نکته جالب توجه در این است که هرچند ساختمانهاي
موجود داراي قدمت زيادي نيســتند و نزدیک به  95درصد ســاخت و سازها مربوط به سه دهه اخیر است ،اما با
وجود این بيشتر مساكن از کیفیت ساخت چندان مطلوبی برخوردار نبوده و مساكن مناسب و مقاوم ميزان اندكي
را به خود اختصاص داده اند.
وضعیت واحدهای مسکونی برحسب نحوۀ تصرف محل سکونت و نوع خرید مسکن
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وضعیت پروانه ساخت و ساز

مشــخصه بسيار بارز ساخت و ساز در اين محله ،احداث بناهاي فاقد پروانه است .بر مبناي نتايج حاصل از داده
هاي مندرج در پرسشــنامهها 69 ،درصد از واحدهاي مســكوني موجود محله کتی شرقی و غربی بدون پروانه
ســاخته شــدهاند و  59درصد خانوارهاي ساكن ،مهمترين دلیل آن را نداشتن سند قابل قبول و 41درصد هزينه
زياد صدور پروانه ساخت اعالم نموده اند.
وضعیت واحدهای مسکونی از نظر وضعیت نمای ساختمانی
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از آنجایی که یکی از اهداف برنامهریزی شهری زیبایی در شهرهاست ،لذا یکی از مواردی که امروزه در برنامه
ریزی شهری و نظام شهرسازی به آن توجه میشود منظر شهری و زیباسازی آن بوده و یکی از عناصر مهم و
تأثیرگذار در زیبایی منظر شهرها ،نوع نماکاري واحدهاي مسکونی است؛که این خود رابطه مستقیمی با وضعیت
اقتصادي خانوارها دارد .در برداشــتهاي میدانی 23.23 ،درصد از ســاختمان هاي محله فاقد نماکاري بوده و
مصالح ســاختمانی آن ها آجرهاي فرسوده می باشــد 34.24 .درصد واحدهاي مسکونی داراي نماي سیمانی و
 29.19درصد نیز داراي نماي سنگ و  13.34درصد نیز دارای سایر نماها بودهاند.
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وضعیت واحدهای مسکونی از نظر میزان برخورداري از خدمات اساسی
بتدریج که مســکن از حالت تک منظوری خارج و به جنبۀ ســرپناه بودن آن جنبههای دیگری از رفاه و آسایش
اجتماعی نیز اضافه میشــود ،حدود برخورداری واحدهای مسکونی از تســهیالت و تجهیزات ضروری زندگی
خود به صورت شــاخص جدیدی برای ارزیابی وضع واحدهای مســکونی در میآید .این شــاخص که بصورت
درصدی مشــخص میشود ،برای اندازه گیری کیفیت مســکن و برخورداری از تسهیالت سکونتی بکار میرود
که عمده ترین وجه این تســهیالت عبارتاند از وجود آب لوله کشــی ،برق ،حمام ،امکانات جدید گرمایی در
واحدهای مسکونی ،و استفادۀ خانوارها از وسایلی چون رادیو ،تلویزیون ،یخچال و وسایلی از این قبیل( .زنجانی،
 )165:1371در این میان برق و آب نقش مهم و تعیین کنندهای درکیفیت مسکن بعهده دارند.برخورداری از آب
ســالم یکی از شــاخصهای مهم رفاه و یکی از موثرترین روشها در ارتقای سطح بهزیستی و بهداشت ،به ویژه
در نقاط روســتایی بوده و پایین بودن این شاخص نشــاندهنده عدم کفایت خدمات زیربنایی عمومی در مکان
مورد بررسی میباشد و اغلب نشانهای از وجود حاشیهنشینی ،زاغهنشینی و سکونت غیررسمی است .در کشورها
و شــهرهایی که رشد جمعیت مالیم و نقش دولت و نهادهای عمومی در ارایه خدمات سکونتی بارز است ،این
شاخص میزان باالیی دارد .همین طور برخورداری از نیروی برق ،که امروزه از جملۀ بدیهیترین مواهب تمدن
جدید محســوب میشود ،کلید دستیابی به بسیاری از وسایل و امکانات رفاهی -بهداشتی است .قابل ذکر است
که اهمیت کاربرد شــاخصهای تســهیالت رفاهی و تجهیزات واحد مسکونی در برنامهها و سیاستگذاریهای

مســکن آن قدر زیاد است که در بسیاری از کشورهای پیشــرفته صنعتی وجود این تاسیسات به عنوان حداقل
استانداردهای موجود در مسکن ،در آیین نامه های ساختمانی درج گردیده است(.زنجانی وکتابی)110 :1377 ،

برق
در تحقيقات ميداني مشــخص گرديده كه از کل خانوارهای مورد بررسی تعداد  224خانوار یعنی  97.94داراي
برق می-باشند و همين مورد در سال  1385براي شهر بابل و نقاط شهری کشور به ترتیب برابر  99.9و 99.7
درصد بوده است.البته در زمینه استفاده از برق موارد بسیار زیادی استفاده غیرقانونی از برق مشاهده میشود.
گاز
بر اســاس بررسيهاي ميداني انجام گرفته ،تعداد  203خانوار از خانوارهاي ساكن محله داراي گاز میباشند که
معادل  88.65درصد از کل جامعه آماری مورد بررسی بوده است .این شاخص نشان دهنده وضع نسبت ًا مطلوب
این محله می باشــد زیرا در حال حاضر بســیاری از نقاط شهری کشور نیز فاقد امکانات لوله کشی گاز هستند.
این در حالی اســت که میزان این شاخص برای ســال  1385در شهر بابل و نقاط شهری کشور به ترتیب برابر
 93.75و  85درصد بوده است.
تلفن
مطابق آمار مرکز آمار ایران در سال  ،1385حداقل مساکن دارای تلفن براي شهر بابل و نقاط شهری کشور به
ترتیب  95.8و  87.7درصد بودهاند و این در حالی است که بررسيهاي ميداني نشان ميدهد كه از  229نمونه
مورد پرســش قرار گرفته در محله 6.99 ،درصد معــادل  16خانوار فاقد تلفن بوده و  93.01درصد دارای تلفن
بوده اند که وضعیت مطلوب این شاخص در محله را نشان میدهد.
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آب لوله كشي
از آنجا كه آب مايه حيات اســت داراي اهميت اساسي براي زندگي انسانها میباشد که عالوه بر وجود كمي،
از لحاظ كيفي و بهداشــتي (لولهكشي شده) هم حائز اهميت است .از کل خانوارهای مورد پرسش تنها دو واحد
مسکونی فاقد آب لولهکشی بودهاند که  0.87درصد از کل جامعه آماری را دربر میگیرد و  99.13درصد خانوارها
دارای آب لوله کشــی بوده اند.این شاخص نشاندهنده وضعیت بســیار مطلوب محله در این زمینه میباشد.در
حالیکه یکی از مشــکالت اساسی سکونتگاههای غیررسمی در دیگر کشــورها نبود منابع و شیر آب لولهکشی
میباشد .مث ً
ال در دورنکوپ یکی از سکونتگاه-های غیررسمی آفریقای جنوبی  96درصد ساکنین از شیرهای آب
اشتراکی استفاده میکنند فقدان منابع آب درون خانهها و جیرهبندی آب یکی از مهمترین نگرانیهای ساکنین
این نوع سکونتگاه ها میباشد.قابل ذکر است که متوسط واحدهای مسکونی دارای آب لوله کشی در کشورهای
در حال توسعه برابر با  56درصد بوده است(.صرافی)186 :1381 ،در حاليكه در سال  1385حداقل آب لوله کشی
براي شــهر بابل و نقاط شهری کشــور به ترتیب برابر  96.12و  95.6درصد بوده است ،كه نشان از وضع نسبتا
مطلوب محله نسبت به شهر بوده است.
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آشپز خانه
از  229مورد نمونه بررسي شده در محله کتی شرقی و غربی 0.87 ،درصد معادل  2خانوار فاقد آشپرخانه و 224
خانوار دیگر معادل  99.13درصد دارای آشــپزخانه بوده اند که خانوارهاي فاقد آشپز خانه ،خانوارهايي بودند كه
متوســط ســطح زير بنا آنها پايين و نسبت نفر به اتاق در آنها باال بوده است كه اين شاخص وضعيت مطلوبي را
نشــان ميدهد.این در حالی است که در سطح شهر بابل و نقاط شهری کشور به ترتیب در سال  ،1385حداقل
 99و  98.3درصد از واحدهای مسکونی دارای اشپزخانه بودهاند.
حمام
با توجه به بررســیهای میدانی انجام شده در ســال  1391در محله کتی شرقی و غربی 0.44 ،درصد خانوارها
فاقد حمام بوده و  99.66درصد از سایر خانوارها دارای حمام در واحد مسکونی خود بوده اند که این امر نشان از
وضعیت مطلوب این شــاخص در سطح محله نسبت به آمار حداقل  94.73و  93.6درصدی واحدهای مسکونی
دارای حمام براي شهر بابل و نقاط شهری کشور به ترتیب در سال 1385دارد.
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توالت
با توجه به مطالعات میدانی انجام شده در سطح محله کتی شرقی و غربی 100 ،درصد واحدهای مسکونی این
محله دارای توالت مســتقل میباشــند.این در حالی می باشد که در سطح شهر بابل و نقاط شهری کشور نیز در
سال  ،1385به ترتیب حداقل  99.96و  99.99درصد از واحدهای مسکونی دارای توالت بوده اند.
وضعيت محيط مسكوني
در بررســي وضعيت محيط مســكوني با استفاده از سه گزينه كيفي خوب ،متوســط و بد ،بيش از  60درصد از
خانوارهاي جامعه آماری ســاكن محله وضعيت جمع آوری زباله ،امنيت اجتماعي و روشنايي معابر محله خود را
متوسط و نحوه دفع فاضالب و کیفیت حمل و نقل عمومی را بد ارزيابي كرده و در اولويت بندي مشكالت محله،
مهمترين آنها را به ترتيب نحوه دفع فاضالب ،نحوه جمع آوری زباله  ،نداشتن آسفالت برخي معابر و كوچه ها،
عدم وجود فضای ســبز و پارک در محله و آلودگي ناشي از نگهداری دام و طیور در قسمت شرقی محله ،تسلط
ساختمان های نوســاز و چند طبقه در محله به داخل سایر ساختمان های کم ارتفاع (همجواری ساختمان ها)،
وجود آرامگاه در داخل محله کتی غربی ،عدم وجود ایمنی کافی در ســاخت و ســاز مسکن ،پایین بودن سطح
درامدی و شغل نامناسب افراد و  ...برشمردند.
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نتیجه گیری
واژة اســكان غيررســمي از اواخر دهه  1980به تدريج پس از طرح شدن مفهوم بخش غيررسمي در اقتصاد ،به
مثابه بخشــي از بازار غيررســمي زمين و مسكن مورد اجماع نسبي متخصصان قرار گرفت .آنچه كه تاكنون در
خصوص اســكان غيررسمي بيشتر مورد توجه متخصصان ،مســؤولين و مردم قرار گرفته است ،وجه بيروني و
ظاهري اين پديده بوده اســت .اما وجه دروني اسكان غيررســمي كه با نظام فرهنگي اجتماعي و نيز موقعيت
رواني افراد مرتبط اســت ،چندان مورد توجه قرار نگرفته اســت .ديدگاه هاي ناظر بر پديدة اسكان غيررسمي و
توجيــه و تبيين آن از ابتدا تاكنون روند تكاملي را طي كردهاند و از ديدگاههاي مســأله گرايان و بنيادگرايان به
تدريج به ســوي ديدگاه هاي هدف/راه حلگرايان كشيده شده است كه اين ديدگاه متأخرتر ،پديده را به عنوان
يك واقعيت پذيرفته و به دنبال راهكارها و راه حل هاي بهينهسازي شرايط زندگي و سكونت در اين سكونتگاهها
هستند.مســکن غیررســمی در حقیقت بازتاب فضایی-کالبدی آســیبهای موجود در جامعه می باشد که علل
مختلفی در شــکل گیری آن نقش دارند نظیر رشد فزاینده جمعیت کشور و بدنبال آن تقاضای فزاینده مسکن،
توزیع نابرابر امکانات در فضاهای زیســتی کشور ،نبود برنامه جامع شهرنشینی ،فقدان مدیریت یکپارچه شهری،
در نظر نگرفتن اقشــار کم درآمد در برنامه ریزیها و به ویژه در برنامه های تأمین مســکن .لیکن در برخورد با
اســکان غیررســمی آن را نه به عنوان معلول بلکه یک علت دانسته اند و در منابع مختلف اسکان غیررسمی به
عنوان معضلی حاد و بحرانی تلقی شــده و آن را نمادی از فقر ،بدبختی ،تیره روزی ،مرگ و میر باالی نوزادان،
کوچه های کثیف و مانند آن معرفی کرده اند(.شــکویی )5 :1355 ،براســاس بررسیهایی که در این پژوهش
انجام شــده میتوان چنین بیان کرد که اگرچه شرایط و ویژگیهای اسکان غیررسمی در این محله به ویژه در
زمینه شــاخصهای کمی مسکن نسبت به سکونتگاههای رســمی و شهر مادر دارای وضعیت نسبتا نابهنجار و
نامتعارفی اســت و در حقیقت دارای شرایط زیر استاندارد میباشد لیکن با بررسی ویژگیهای اسکان غیررسمی
در دیگر کشورها متوجه خواهیم شد که اسکان غیررسمی در محله ،به دلیل وجود خدمات اساسی مورد استفاده
ســاکنین و برخورداری از شاخصهای مسکن دارای شرایط بسیار مســاعدتر و بهتری نسبت به این پدیده در
دیگر کشــورهای جهان سوم میباشــد .نکته دیگری که در اینجا الزم به ذکر است بحث گونه شناسی مسکن
غیررســمی در این محله می باشــد به طوری که بسیاری از مســاکن این محله در قالبهای موجود گونههای
مســکن غیررســمی نمیگنجد یعنی نمیتوان به آنها آلونک ،زاغه ،کپر ،قمیر اطالق کرد چون اغلب مساکن
مشاهده شده ،خانههایی هســتند که بدون هیچ مجوز قانونی در زمینهای ارزان قیمت شهر با مصالح مقاومی
چون آهن و آجر اما بدون رعایت ضوابط و اســتانداردهای مسکن ســاخته شده اند و دارای بسیاری از خدمات
اساسی هستند.در پایان پیشنهادهای زیر جهت ساماندهی و بهبود شرایط زیستی در این محله ارائه میشود :
تســهيل در صدور پروانه ســاختماني بر اساس اســناد مالكيت موجود ،تامين الزامات مقاوم سازي مساكن
موجود ،تشويق به افزايش تراكم مسكوني ،ايجاد شرايط مشاركت سازندگان حرفه اي براي توليد مسكن ،حذف
يا كاهش تعرفه هاي نوســازي و بهسازي ،اختصاص منابع اعتباري بخش مسكن و فراهم نمودن امكان آسان
دستيابي ساكنان به آن،كمك به تأمين مصالح با قيمت مناسب از سوي دستگاه هاي ذي ربط و آموزش ساكنان
در خصوص مزاياي مســكن استاندارد و معايب مســكن غير استاندارد و نامناسب و تشويق سازندگان حرفه اي
براي توليد مسكن در محدوده؛
تامين امنيت اقامت و به رسميت شناختن حق سكونت در محله؛
اعتمادســازي در بين ســاكنين محله و تشريك مســاعي با آنها در احداث و ارتقاي شبكه هاي زيربنائي و
خدمات رساني؛
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ارتقاء سطح بهداشت و سالمتي خانوارهاي ساكن با برگزاري دوره هاي آموزشي از سوي نهادهاي ذيربط؛
خالی کردن بافت مسکونی این محله از کاربری های ناسازگار؛
جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی و بی برنامه ای که بدون مجوز قانونی صورت می گیرد؛
آموزش ساکنین و ارتقای آگاهی آن ها در مورد قواعد و قوانین زندگی شهری و شهروندی؛
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