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  کلیات تحقیق : فصل اول 

  :مسئله بیان 

داري، موجبات تشدید فاصله شهر  در ایران، از ابتداي سده اخیر، در پی رشد روابط و مناسبات سرمایه
و روستا و درنتیجه مهاجرت بخشی از روستائیان به شهرها، تشکیل و گسترش فضاهاي اسکان غیررسمی 

اسکان غیررسمی در بافت داخلی و گیري  اي دارد؛ شکل در بین شهرهاي ایران، تهران جایگاه ویژه. فراهم آمد
ي گسترده و فراگیر  اما اسکان غیررسمی به عنوان پدیده. اي طوالنی است بالفصل شهر تهران داراي سابقه

اقتصادي کشور در  –شهري در حواشی و پیرامون شهر تهران مربوط به تحوالت سیاسی و اجتماعی کالن
ي انقالب اسالمی نیز به دلیل عدم ثبات سیاسی و امنیتی و بعد از آن است؛ در مقطع پیروز 1340هاي  دهه

هاي واقع در محدوده داخلی و حواشی شهرها که فاقد مالکیت  کشور، برخی افراد به تصرف بعضی از زمین
اند و یا بر مشروعیت مالکیت آنها خدشه وارد بوده  مشخص بوده یا مالکین آنها از کشور گریخته و غایب بوده

ایجاد یک شبه مساکن آلونکی در آنها اقدام نمودند که در پی آن بر گستره اسکان اجتماعات  پرداختند و به
عالوه بر روند مذکور در سه دهه اخیر نیز به جهت . غیررسمی کشور و از جمله شهر تهران افزوده شده است

اکن در آن نیز به افزایش بهاي خدمات و هزینه زندگی در کالن شهر تهران بخشی از جمعیت اقشار پائین س
هاي اقماري  هاي آن روي آوردند که بر گستره اسکان غیررسمی در سکونتگاه سمت حواشی و حومه

گیري اسکان غیررسمی در منطقه  اي جدید در شکل این امر موجب مرحله. شهر تهران افزوده است کالن
  .شهري تهران شده است کالن

اي محدوده قانونی خود با پدیده اسکان غیررسمی گستردهبنابراین اگرچه امروزه شهر تهران در داخل 
از این رو هر چند پرداختن به . پذیردباشد اما از فضاهاي اسکان غیررسمی پیرامون خود تاثیر میمواجه نمی

آید، ولی با توجه به شرایط موجود و موضوع فوق فراتر از حوزه مدیریتی شهرداري تهران به حساب می
هاي زم است که شهرداري تهران با همکاري وزارت مسکن و شهرسازي و سایر دستگاهاهمیت موضوع، ال

الزمه هرگونه تصمیم و اقدام به ساماندهی در خصوص اجتماعات . مرتبط، در این زمینه اقدام عاجل نماید
گوهاي ها، المذکور، مستلزم مطالعه و شناخت دقیق و یکپارچه این اجتماعات است که به راهبردها، سیاست

از آنجائی که تاکنون هیچ گونه . هنجاري و ساز و کارهاي اجرائی مشخصی براي مدیریت شهري منتهی گردد
بندي مطالعات پراکنده موجود و سوابق اجرائی ساماندهی این اي که ضمن جمعمطالعه فراگیر و یکپارچه

نگرفته است، اهمیت موضوع روشن اجتماعات بتواند به هماهنگی راهبردي در این زمینه منتهی گردد انجام
بنابراین قبل از هر چیز باید طرح دقیق مطالعات ساماندهی اجتماعات مذکور تدوین و برنامه . شودتر می

زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، (هائی با توجه به نتایج مطالعات کلیه ابعاد آن ساماندهی چنین سکونتگاه
  .طراحی گردد..) .اقتصادي، کالبدي، مسکن، مدیریتی و 

شهرداري تهران و نیز موقعیت  19با نگاهی به چگونگی فرایند شکل گیري و سازماندهی منطقه 
جغرافیایی و تاریخچه تحوالت کالبدي آن، به نظر می رسد مشکل اصلی اسکان غیررسمی در این منطقه، 
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اشد، لذا مطالعه نظام توزیع نیازمندي به افزایش جذب خدمات، امکانات، تأسیسات و تجهیزات شهري می ب
مکانی اسکان غیررسمی در این منطقه ضروري به نظر می رسد و با توجه به موقعیت جغرافیایی 

یعنی قرارگیري در بستري طبیعی و کشاورزي در جنوب شهر تهران و ) موقعیت مطلق ونسبی آن(منطقه
ا تشکیل می دهند امکان گسترش پدیده قرارگیري در میان چهار بزرگراه مهم که حدود اربعه این منطقه ر

وجود دارد و به دلیل اینکه این منطقه، بصورت سکونتگاه هاي  19اسکان غیررسمی در حریم وسیع منطقه 
تا به امروز بصورت یک منطقه شهرداري جذب شهر تهران بزرگ  1366خودرو بوده و در دوره زمانی 

بوده است، بنابراین مطالعه عوامل مؤثر بر ساماندهی آن گردیده، با معضالت و مشکالت توسعه شهري روبرو 
  .نیز ضروري به نظر می رسد

  :سؤاالت اصلی تحقیق 

  شهر تهران چگونه است؟ 19فضایی اجتماعات اسکان غیررسمی در منطقه - نظام توزیع مکانی -1

  م است ؟شهرداري تهران کدا 19عوامل اثرگذار بر ساماندهی اجتماعات غیررسمی در منطقه   -2

  :فرضیات تحقیق 

شهرداري تهران تابعی از شرایط مکانی  19فضایی اجتماعات غیررسمی در منطقه  - نظام توزیع مکانی  - 1
 .اقتصادي مهاجرین آن است  -و خصوصیات اجتماعی

اقتصادي و رویکرد  - شهرداري تهران تابعی از نظام اجتماعی 19ساماندهی اسکان غیررسمی در منطقه   -  2
  .مشارکت طلبانه ساکنین است 

  :روش تحقیق 

تحلیلی به منظور مطالعات کاربردي است و مراحل این مطالعه شامل تحقیق  - روش تحقیق توصیفی
و تدوین مبانی و چارچوب نظري، جمع آوري و طبقه بندي اطالعات وضع موجود، تحلیل اطالعات بدست 

روش گردآوري اطالعات نیز بصورت . و راهکارها است آمده، آزمون فرض، نتیجه گیري و تدوین پیشنهادها
در مطالعات کتابخانه اي منابع و اسناد موجود در کتابخانه هاي مراکز . کتابخانه اي و میدانی خواهد بود

مطالعات میدانی نیز . اجرایی مربوطه مورد مطالعه و استفاده قرار خواهند گرفت - علمی و آموزشی و یا اداري
فرایند این تحقیق به استخراج و . برداشت هاي میدانی و استفاده از پرسشنامه خواهد بود شامل مشاهده و

در این مرحله با توجه و . دسته بندي اطالعات و سپس تجزیه و تحلیل هاي کمی و کیفی منتج می شود
ه پرداخته شده تأکید بر داده هاي گردآوري شده به تحلیل و ارائه نتایج حاصله در قالب نمودار، جدول و نقش

 3با طبقه بندي اطالعات بدست آمده، ناحیه) شهرداري تهران 19منطقه(در داخل محدوده مطالعاتی . است
به دلیل وجود پدیده اسکان غیررسمی در آن براي مطالعه انتخاب گردید و جامعه آماري از کل  19منطقه

در خانه هاي کارگري اطراف کوره هاي سکونتگاه غیررسمی  17که در  3خانوارهاي اسکان یافته در ناحیه
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بعد از انتخاب سکونتگاه هاي مورد مطالعه، گزینش خانوارهاي نمونه . آجرپزي قرار دارند، تشکیل یافته است
درصد از تعداد خانوارهاي اسکان  25داخل اجتماعات غیررسمی مطرح می گردد که حجم خانوارهاي نمونه 

خانوار بعنوان نمونه بصورت تصادفی  46از این جامعه آماري . می شود یافته در هر سکونتگاه در نظر گرفته
سؤال بین آنها توزیع  40و پرسشنامه هاي تهیه شده با ) درصد از خانوارهاي ساکن 25(انتخاب شده 
تجزیه و تحلیل داده هاي آماري در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار . گردیده است

SPSS  در روش توصیفی از تجزیه و تحلیل پرسشنامه، استفاده از جدول و نمودار و در . گرفته استصورت
و استفاده از روشها و مدل هاي  t-testروش تحلیلی و استنباطی از طریق کدگذاري به پرسشنامه و آزمون 

 . استفاده می شود SPSSآماري و نرم افزار تحلیلی 

 مبانی نظري تحقیق : فصل دوم 

 : چه اسکان غیررسمی در جهان و ایرانتاریخ

در این قسمت ضمن آشنایی با وضعیت شهرنشینی و اسکان هاي غیررسمی و چگونگی شکل گیري 
آنها در جهان و مقایسه گرایشات شهرنشینی و اسکان هاي غیررسمی در کشورهاي جنوب و شمال، به 

  .می شود مقایسه آن با شرایط سکونتگاه هاي غیررسمی در ایران پرداخته

 : چگونگی شکل گیري و الگوهاي مکانی استقرار درکانونهاي غیررسمی

  :پیران روند استقرار مهاجران را در سه گروه دسته بندي می کند
 تقسیم خصوصی تکه هاي زمین با اجازه مالک.  2       تهاجم سازمان یافته .1

 .تصرف خزنده زمین .3

 : ویژگیهاي هاي اساسی سکونتگاه هاي غیررسمی

: کند عبارتند از  سه ویژگی اساسی که به درك چگونگی شکل گیري سکونتگاه غیرقانونی کمک می
  .ویژگی هاي کالبدي ، اجتماعی و قانونی 

  :انواع استقرار و مکان یابی 

  :توان به چند دسته تقسیم کرد  هاي حاشیه نشین را می به طور کلی نوع استقرار و مکان یابی محله

  .اي داخل شهر هاي حاشیه بافت –ب .         هاي قدیمی و متروك داخل شهر بافت –الف 
  ).ي جداگانه توسعه(نواحی زاغه نشین حومه ي شهر  –د .     اي کنار شهر اي و زاغه هاي حاشیه بافت - ج 
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  :انواع مالکیت ها و نحوه تملک در سکونتگاه هاي غیررسمی 

که در ) دولتی، وقفی و غیره(هاي عمومی  مدتاً بر روي زمینهاي حاشیه نشین ع به طور کلی محله
شود زیرا معموالً دولت براي  ها کمتر است ، تشکیل می صورت امکان، بیرون راندن ساکنان و درگیري با آن

کند قبل از جا به جایی  هاي سیاسی از درگیري مستقیم با زاغه نشینان پرهیز یا سعی می جلوگیري از تنش
  . ندنشان به نوعی ، مسکن یا زمین جایگزین فراهم سازدو بیرون را

  :عوامل شکل گیري اسکان غیر رسمی در مناطق کالن شهري 

 - هاي اسکان غیررسمی و ناهنجار، به عنوان یکی از پیامدهاي گسیختگی فضایی شکل گیري محدوده
  :زیر دانستتوان برآیندي ازمجموعه عوامل  عملکردي بویژه درجوامع درحال توسعه رامی

 هاي اقتصاد و مدیریت شهري  هاي پیرامونی و ضعف نظام رشد شتابان جمعیت و جمعیت پذیري محدوده
 . براي کنترل و هدایت این رشد به فضاهاي متناسب 

 اي دوگانه و اتکاي آن به اقتصاد غیررسمی، گسیختگی و تفرق خصلت ذاتی و  نظام اقتصاد شهري و منطقه
هاي متمرکز اسکان غیررسمی ظاهر  ست که بروز کالبدي آن به شکل محدودهضروري بخش غیررسمی ا

 . شود می
 اي مبنی بر حذف و عدم پاسخگویی به نیازهاي زیستی  ریزي شهري و منطقه رویکرد حاکم بر نظام برنامه

سمی هاي فارغ از مدیریت ر گروههاي کم درآمد و انتقال اجباري این گروهها به بازار غیررسمی و محدوده
 .براي رفع نیازهایشان

 اي، بدون  منطقه - هاي شهري مؤلفه  گرایش حاکم بر نهادهاي دولتی و مدیریت شهري براي کنترل همه
عملکردي  -برخورداري از توان و ابزار الزم براي این کار و در نتیجه گسیختگی و ناتوانی در پوشش فضایی

 .یررسمی جمعیت و فعالیتمتناسب و کارا براي مقابله با اسکان و استقرار غ
 هاي شهري و عدم پوشش تمام منطقه و وجود نقاط فاقد   هاي ارتباطات و زیرساخت گسیختگی نظام

 .خدمات زیربنایی

  :موانع بنیادین ساختار بخشی و ساماندهی سکونتگاه هاي غیررسمی 

  ضابطه مندي و توقف رشد. 3         ي رشد خودرو و بی ضابطه جوهره. 2          گوناگونی و تنوع. 1
   مشکالت بنیادین نهادسازي، ظرفیت سازي و توانمندسازي. 5   تأمین خدمات و کاهش مشارکت مردمی. 4

  :نظریات مهاجرت هاي روستایی و شهرگرایی 

 نظریه هاي اجتماعی مهاجرت 
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 نظریه جذب و دفع راونشتین -
 نظریه کالسیک یا کارکردي -
 )دیدگاه توسعه نیافتگی  (نظریه هاي وابستگی مارکسیستی  -
 دیدگاه معیشتی -

 نظریات اقتصادي مهاجرت 
 نظریه مهاجرتی مایکل تودارو -
 نظریه درآمد انتظاري -
 مدل دو بخشی آرتور لوییس -

 نظریات عامل اجتماعی و فرهنگی مهاجرت 
 نظریات عوامل سیاسی مهاجرت 

 : نظریات سازمان فضایی

  پیرامون –نظریه مرکز 
 نظریه قطب رشد 
  شهري –نظریه روستا 

  : نظریات توسعه و توسعه نیافتگی

 مفهوم توسعه 
 توسعه پایدار 
 توسعه پایدار شهري 

  : نظریه هاي توسعه مشارکتی

 نظریه ژولیوس نیرره 

 نظریه ویتز 

 نظریه هاي مشارکت شهري 

  سازمانهاي غیردولتی )NGO ( 

 : دیدگاه ها و نظریه هاي اسکان غیررسمی

 نظریه هاي مسئله گرا 
 دیدگاه نیازهاي اساسی -
 )بوم شناختی ( دیدگاه اکولوژي  -
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 دیدگاه دور تسلسل فقر و حاشیه نشینی -
 نظریه هاي بنیادگرا 

 نظریه سیستمی -
 دیدگاه لیبرالیسم -
 نظریه وابستگی -

  الگوها و تئوري هاي اسکان ( نظریه هاي هدف گرا( 
 برنامه خانه سازي اجتماعی -
 جابجایی مناطق حاشیه نشین -
 خدماتطرح زمین  -
 تخریب و بهسازي -
 پاك سازي و نوسازي مجدد مناطق حاشیه نشین -
 توانمند سازي و بهسازي مشارکتی -

 

  :نتیجه گیري و ارائه رویکرد نظري تحقیق 

جمعیت شهري در کشورهاي در حال توسعه در چند دهه گذشته به دلیل افزایش   رشد فزاینده
آورد  یکی از مشکالت آشکاري که این رشد سریع به ارمغان می. طبیعی جمعیت و مهاجرت بوده است

سکونت غیرقانونی در زمین، کمبود مسکن و سرویسهاي شهري و بیکاري است و از آنجایی که مقامات 
اي با تراکم  اند، در نواحی مرکزي شهر سکونتگاههاي زاغه ی راه حلی مناسب براي این مشکل پیدا نکردهمحل

ها از جمعیت اشباع شده ودیگر پاسخگوي این جمعیت  آید و زمانی که این زاغه بسیار باال به وجود می
هادي زاده بزاز ، . (دندگر فزاینده نباشد، سکونتگاههاي زاغه نشین درمناطق حاشیه نشین شهر ظاهر می

 1382  :41 (  

حاشیه نشینی را ) ، دورتسلسل فقر ودیدگاه نیازهاي اساسی»بوم شناختی«اکولوژي(دیدگاه هاي 
تالش . امري طبیعی و عادي تلقی نموده اند زیرا هرجامعه شرایط اکولوژیکی و توانهاي محیطی متفاوتی دارد

اي به طور  ه وجود دارد بنابراین اسکان غیررسمی و زیست حاشیهبراي رفع فقر و تأمین نیازهاي افراد همیش
  . نسبی اجتناب ناپذیر است

نگرند و آن را مظهر  گرا با نگرشی منفی به پدیدة حاشیه نشینی می در واقع پیروان دیدگاه مسأله
؛ ومعتقد به آورند  اخالل و بی نظمی در نظام اسکان شهري دانسته و عامل فساد، جرم و جنایت به شمار می

از این نگرش در کشور ما استقبال چندانی نشده و . ي نظام شهرنشینی هستند  حذف این پدیده از پیکره
است که سعی در پیدا ) راهبردي(شود اغلب با دیدگاههاي هدف گرایان  تحقیقاتی که در این زمینه انجام می

. هبود وضعیت سکونتگاههاي شان دارندها وتوانمندسازي و مشارکت حاشیه نشینان براي ب کردن راه حل



 

7 

 

بنابراین به جاي تخریب و مقابله با آنها بایستی از توانمندیهاي آنان در جهت بهبود وضعیت خودشان 
  . استفاده کرد

از دیدگاه وابستگی و نگرش سیستمی، یعنی دیدگاه هاي بنیادگرا، نیز اسکان غیررسمی ریشه در 
پیرامون و رشد  -هاي مرکز مثل توسعه نابرابر روستا و شهر، وابستگیمسائلی . مسائل درونی جوامع دارد

رویه و لجام گسیخته جمعیت باعث ایجاد پدیده اسکان  غیررسمی در حاشیه شهرهاي بزرگ و تجاري  بی
  . اند شده

توان گفت مناطق حاشیه نشین در تأمین  بنابراین با توجه به کمبود و گرانی مسکن و زمین شهري می
فقط مشکل اصلی مشخص نبودن مالکیت زمین و نیز . اند میلیونها فقیر نقش مثبتی ایفا کردهمسکن 

  . باشد می... مشکالت زیرساختی و نبودن امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی و 

، )دو دیدگاه از نظریات هدف گرایان(بعد از شکست طرحهاي خانه سازي اجتماعی و زمین خدمات 
ورهاي در حال توسعه به این نتیجه رسیدند که پیدایش سکونتگاههاي غیررسمی مسئوالن شهري در کش

  . واقعیتی غیرقابل اجتناب است

توان گفت بهترین  در این روش که می. روش توانمندسازي مطرح شد 1980بنابراین در اواخر دهۀ 
استفاده از شرایط و روش است، دولتها باید سعی کنند شرایط را طوري مهیا کنند که مردم بتوانند با 

بنابراین نباید اسکان غیررسمی را بعنوان یک . امکانات موجود مشکل مسکن و سرپناه خود را حل کنند
توان با  مشکل یا معضل به حساب آورد بلکه تنها راه حل براي فقرا و کم درآمدهاي جامعه است که می

بنابراین باید از مشارکت .به اقتصاد شهر نمودگذاري براي این قشر کم توقع کمک قابل توجهی  اندکی سرمایه
   .برداري کرد ساکنان این مناطق حاشیه نشین جهت بهبود کیفیت سکونتگاههایشان بهره

دیدگاه توانمندسازي وبهسازي مشارکتی، باتوجه به تجارب موفق آن دربهبود وضعیت سکونتگاههاي 
با توجه به مطالب ارائه  .سزایی برخوردار استغیررسمی و اتفاق نظر جهانی در خصوص آن، از اهمیت به 

جهت حل  "بهسازي مشارکتی"و  "رهیافت توانمندسازي"شده دراین پژوهش، دیدگاه یا بعبارت بهتر 
   .شهرداري تهران مورد تأکید قرار خواهد گرفت 19هاي غیررسمی در منطقه معضل اسکان

  شهرتهران 19اقتصادي وکالبدي منطقه-اکولوژیکی، اجتماعی-شناخت ویژگیهاي محیطی: فصل سوم

  :اکولوژیکی   -ویژگیهاي محیطی 

شهر تهران، ذیالً به مطالعه و  19اکولوژیکی منطقه  - در خصوص شناخت و تبیین ویژگیهاي محیطی
، شرایط و خصوصیات زمین )توپوگرافی(بررسی موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت آن، وضع پستی و بلندي 

ت، رطوبت درجه حرار(شناسی و ژئومورفولوژي منطقه، ویژگیهاي اقلیمی شامل شاخص هاي آب و هوایی 
منابع و شبکه تأمین کننده آب (شهر تهران، منابع آب  19و اقلیم شهري منطقه) نسبی، بارندگی و باد
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، خاك شناسی وقابلیت اراضی منطقه ودرپایان پوشش گیاهی وفضاي سبز موجود منطقه می )منطقه
  . پردازیم

است که در حوزه دروازه  شهرداري تهران از جمله مناطق حاشیه اي و جنوبی شهر تهران 19منطقه 
همجوار است  18و17، 16ورودي جنوب غربی شهر تهران قرار گرفته است، این منطقه از شمال با مناطق 

با مناطق  19مرز مشترك بین منطقه ) جاده ساوه(که به ترتیب محور هاي ارتباطی زمزم و آیت اله سعیدي 
بهمنیار و بزرگراه تند گویان، در حد فاصل بین این همجوار شمالی را شکل داده اند، از سمت شرق، خیابان 

از جنوب به بزرگراه آزادگان و حریم جنوب شهر  19واقع شده اند، در حالیکه منطقه  16منطقه و منطقه 
این منطقه در جنوبی ترین نقطه . تهران و از غرب به تقاطع بزرگراه آزادگان و جاده ساوه محدود می گردد

، جایگاه  1359بافت منطقه که در سال . گانه شهر تهران است 22از جمله مناطق  .شهر تهران واقع است
با تصویب طرح جامع  1371در سال . شهرداري تهران کسب نمود 19حقوقی مستقلی تحت عنوان منطقه 

بر محور آزادگان منطبق گردیده است و  19ساماندهی تهران، محدوده قانونی شهر افزایش یافته و منطقه
نیز با تأیید محدوده قانونی ) 1385(هکتار می رسد، طرح جامع اخیر شهر تهران  2084آن به وسعت 

  .منطبق بر محور آزادگان به تثبیت محدوده و وسعت این منطقه پرداخته است

  : اقتصادي -ویژگیهاي اجتماعی 

در این قسمت به تبیین پیشینه سکونت پذیري، ویژگی هاي جمعیتی منطقه شامل بررسی تحوالت 
جمعیت منطقه در دوره هاي سرشماري عمومی نفوس ومسکن، میزان تراکم جمعیت به تفکیک نواحی سه 

، میزان و ابعاد مهاجرپذیري منطقه، پیش بینی میزان جمعیت محدوده قانونی 19گانه قانونی منطقه
تحوالت بعد خانوار، تبیین  بررسی ساختار سنی و جنسی جمعیت و 1395-1405تا افق زمانی  19منطقه
، تبیین 19هاي اجتماعی شامل وضعیت گروه بندي اجتماعی، سواد، آموزش و تحصیالت در منطقهویژگی

ب و کار ویژگیهاي اقتصادي شامل تحوالت و وضعیت اشتغال، درآمد، وضعیت فعالیت و شناخت مراکز کس
  .شهر تهران می پردازیم 19منطقه) تجاري، صنعتی و خدماتی(بنگاهها و مراکز اقتصادي

که در این سال  1359مبتنی است برآمار سال  19اولین اطالعات آماري از شمار جمعیت منطقه
درطی سالهاي مختلف آماري  19بررسی رشد جمعیت منطقه. تشکیل گردیده است 19شهرداري منطقه

 و بویژه پس از 50مبین این واقعیت است، که این منطقه نیز ازتحوالت جمعیتی شهرتهران درسالهاي دهه 
با این تفاوت . انقالب در امان نبوده و پذیراي مهاجرانی بوده که از سایر نقاط کشور وارد شهر تهران شده اند

از ... که این منطقه به واسطه برخورداري از ویژگیهایی همچون حاشیه اي بودن، قیمت مناسب اراضی و
براساس . یشتري از مهاجران می باشدرشدي همگن با سایر مناطق شهر برخوردار نبوده و شاهد ورود تعداد ب

نفر در سال  143,540درصد از  74شهر تهران با افزایشی معادل  19آمارهاي رسمی، جمعیت منطقه
ساله   6رسیده است که بخش بزرگ افزایش جمعیت در دوره   1385نفر در سال  249,786به  1359
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- 85درصد آن در دوره بیست ساله  23درصد رخ داده است و تنها در حدود  51در حدود  65-1359
  .، اتفاق افتاده است1365

و مقایسه نحوه توزیع و تعداد مراکز اجتماعی و  19بررسی ویژگی هاي جمعیتی و اجتماعی منطقه 
به تفکیک محالت آنها حاکی از آن است که  19فرهنگی در سطح نواحی سه گانه قانونی در منطقه

یکدست و هماهنگی نبوده و نوعی ناهمگنی در ویژگی هاي از حیث اجتماعی شامل بافت  19منطقه
شهرداري با توجه به شاخص  1بر این اساس ناحیه . اجتماعی و اقتصادي جمعیت منطقه مشاهده می شود

نقطه . هاي جمعیتی، اجتماعی و اقتصادي داراي بهترین وضعیت در بین نواحی سه گانه شهرداري است
شهرداري از نظر شاخص هاي فوق الذکر، در حالت  2اري است و ناحیه شهرد 3مقابل این ناحیه، ناحیه 

نیز همچون نواحی  19اقتصادي محالت منطقه  -مقایسه برخی از ویژگی هاي اجتماعی. بینابینی قرار دارد
آن، مبین عدم وجود بافت یکدست و هماهنگ میان محالت بوده و تفاوت هاي ساختاري بسیاري دربین این 

کالً می توان گفت که محالت شرقی در مقایسه .صیات برجسته اجتماعی ساکنان موجوداستمحالت درخصو
  .با محالت غربی آن، از وضعیت مناسب تري از لحاظ شاخص هاي اجتماعی و اقتصادي برخوردار هستند

و شهر تهران با  19ارقام نمودار زیر نشان دهنده بیشتر شدن میزان اختالف درآمدي ساکنان منطقه
هم در  10و دهک  9ال رفتن دهک درآمدي و همچنین شکاف بسیار زیاد درآمدي بین خانوارهاي دهک با

  .، و هم در شهر تهران است19منطقه

  )به هزار ریال(نمودار مقایسه متوسط درآمد ساالنه یک خانوار در هریک از دهک هاي درآمد ساالنه

  :شهر تهران  19فضایی منطقه  - ویژگیهاي کالبدي 

در این قسمت ابتدا به تبیین ساختار فضایی محله بندي شامل علل و عوامل اصلی داخلی و خارجی 
مؤثر بر شکل گیري و تحوالت کالبدي منطقه، عناصر مهم و چگونگی تأثیر آنها در روند تحوالت کالبدي 

٠ 

٢٠٠٠٠ 

۴٠٠٠٠ 

۶٠٠٠٠ 

٨٠٠٠٠ 

١٠٠٠٠٠ 

١٢٠٠٠٠ 

 کل ١٠دھک ٩دھک ٨دھک ٧دھک ۶دھک ۵دھک ۴دھک ٣دھک ٢دھک ١دھک

 ١٩منطقھ 

 شھر تھران
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وند دهنده، مبادي مراکز، شبکه هاي ارتباطی پی(منطقه، عناصر و پیوندهاي اصلی درون پیکره منطقه شامل 
، تقسیمات کالبدي محله بندي، سپس به تشریح )19ورودي، لبه و مرزهاي پیکره مصنوع کالبد منطقه 

سطوح و درصد کاربریهاي اصلی و سرانه ها، (شامل  19نظام کاربري اراضی در محدوده قانونی منطقه 
، تعیین نقش غالب در محدوده شناسایی کاربریهاي مهم و شاخص، نظام کاربریها، پهنه بندي عملکردي

عناصر و پیوندهاي (شامل  19، همچنین به تشریح خصوصیات ساختار فضایی پیرامون منطقه)قانونی منطقه
و در پایان این ) بیرونی پیکره محدوده قانونی منطقه، مراکز حساس با مقیاس منطقه اي و فرامنطقه اي

  . ررسمی در محدوده قانونی منطقه می پردازیمغی) سکونتگاههاي(مبحث به توزیع مکانی اجتماعات 

بطور خالصه و در یک جمع بندي از عوامل وعلل اصلی شکل گیري و تحوالت کالبدي منطقه، در 
مقایسه عوامل داخلی و خارجی، می توان چنین اظهار نظر نمود که عوامل خارجی بسیار مؤثرتر بوده و علت 

تأثیر کالبدي عناصر مهم بر روند تحوالت کالبدي . ن می نمایندشکل گیري منطقه را با وضوح بیشتري تبیی
  :    منطقه نیز در دو بخش قابل جمع بندي است 

  . بجز دولتخواه سایر سطوح مسکونی منطقه دراطراف هسته هاي اولیۀ روستایی شکل گرفته اند: الف 

  .ت شهري پیدا کرده استمحلۀ دولتخواه در اثرمجاورت با کوره هاي آجرپزي، بتدریج شکل باف: ب 

  : 19منطقه  یدر محدوده قانون یرسمریاجتماعات غ یمکان عیتوز

 يسکونتگاههای کانون هاي اسکان غیررسمی یا به تعبیر دیگر، مکان عیتوزبه لحاظ اهمیت 
به بررسی این سکونتگاهها می پردازیم و بر اساس مطالعات  19این بخش از شناخت منطقه  دری، ررسمیغ

، 19 منطقه 3 هیناحپیمایشی در محدوده قانونی این منطقه توزیع مکانی سکونتگاههاي غیررسمی فقط در 
 لیه و اسماعمحالت دولتخوا در ،3 هیمنطقه، در ناح یدر محدوده قانونبعبارت دیگر، . استقرار یافته است

ی ذیل الذکر تیجمع عیتوز یی وایجغراف تیبا موقع یررسمیشاهد اسکان غ ،يآجرپز يآباد، اطراف کوره ها
  :خواهیم بود از این رو توزیع مکانی  این سکونتگاهها بدین شرح است 

  :سکونتگاه با موقعیت جغرافیایی بشرح ذیل است  12محله دولتخواه شامل  :الف

   19، منطقه 3هیمحله دولتخواه، ناح روز،یپ ابانیواقع در خ:  ه سهیلکور سکونتگاه.  1
  3هیمحله دولتخواه،ناح روز،یپ ابانیواقع درخ:  )پژوه نید - یحاتم(سکونتگاه کوره غالم فراهانی.  2
  3هیکوره دماوندنو،محله دولتخواه،ناح روز،جنبیپ ابانیخ:  )کردبچه(کوره حاج توسل سکونتگاه.  3
  19،منطقه3هی، محله دولتخواه، ناح18پالك  -روزیپ ابانیخ: ي دریح دالهیسکونتگاه کوره حاج .  4
  19،منطقه3هیمحله دولتخواه،ناح ،يدریشمال کوره ح -روزیپ ابانیخ:  سکونتگاه کوره دماوندنو.  5
  19،  منطقه3هیمحله دولتخواه، ناح روز،یپ ابانیخ:  دیسکونتگاه کوره جاو.  6
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  3هیشمال بزرگراه آزادگان، محله دولتخواه، ناح - روزیپ ابانیخ:  )نینو(خیسکونتگاه کوره ش.  7
  3هیبعد از کوره ظفر،محله دولتخواه، ناح ،يشکر ابانیخ يانتها: ی فالحت یکوره حاج سکونتگاه.  8
  19منطقه، 3هیمحله دولتخواه، ناح ،يدریانتهاي خیابان ح:  )میرسعیدي(ناهید سکونتگاه آجر.  9

، 1پالك یروبروي مجموعه ورزش ،يانتهاي خیابان برادران شکر:  )قهرمانی(سکونتگاه کوره حسن نور.  10
  19، منطقه 3هیمحله دولتخواه، ناح

 نور،حسن بعد از کوره  ،يشکربرادران انتهاي خیابان :  )ظفر يآجرساز(یحسام نیسکونتگاه کوره حس.  11
  19منطقه، 3هیمحله دولتخواه، ناح

- 3نقشه شماره(.19، منطقه3هی،  محله دولتخواه، ناح37کوچه  روز،یپ ابانیخ:  37سکونتگاه کوچه .  12
15(  

  : است لیذ شرحبسکونتگاه با موقعیت جغرافیایی  6محله اسماعیل آباد شامل  :ب

پشت زمین  ،يدریح ابانینرگس، بعد از تقاطع خ ابانیخ:  )ينادر - سفال جدید(سکونتگاه کوره کاردان.  1
  19، منطقه 3هیفوتبال، محله اسماعیل آباد، ناح

  3هیناح اد،روبروي کوره قشم، محله اسماعیل آب - حیدري ابانیخ:  سکونتگاه آجر مسعود. 2
شهید رجب حیدري، بین آجر ناهید و آجر فرهاد، محله اسماعیل  ابانیخ:  )سلیمانی(سکونتگاه آجر صفا.  3

   19، منطقه 3هیآباد، ناح
، 3هیناح ، محله اسماعیل آباد،خیابان شهید حیدري، پایین تراز کوره قشم:  آجرفرهاد سکونتگاه.  4

   19منطقه
حیدري، روبروي کوره فرهاد، محله اسماعیل آباد، رجب خیابان شهید :  )سوسن(یکوره بوعل سکونتگاه.  5

  19، منطقه3هیناح
الزم به توضیح . 19، منطقه3هید حیدري، محله اسماعیل آباد، ناحخیابان شهی:  شمقسکونتگاه کوره .  6

است که سکونتگاه کوره قشم در حال حاضر به علت ماشینی و صنعتی شدن این کوره فاقد سکونت 
  ) 15 - 3نقشه شماره .( غیررسمی می باشد
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  :جمع بندي و نتیجه گیري 

، ابعاد پیچیده اي بخود گرفته و 19منطقه اثرات افزایش جمعیت و توسعه فعالیتهاي شهري در 
شرایط جغرافیایی، تحوالت اندازه . مالحظات زیست محیطی منطقه را ، به ضرورتی مبرم مبدل ساخته است

جمعیت، مصرف انواع سوخت، نسبت باالي فرسودگی خودروها، وجود واحدهاي تولیدي آالینده، آلودگیهاي 
ازمهمترین عوامل آالینده و بحران زاي محیط زیست منطقه بشمار می  ...ناشی از زباله، مشکالت فاضالب و 

وجود شبکه زیرساختی به مثابه بستر مناسب براي استقرار فعالیتهاي کارگاهی، صنعتی و تولیدي در . روند
اراضی جنوب منطقه به عنوان فرصتی براي توسعه  بر این اساس. اراضی جنوبی منطقه محسوب  می گردد

 .قتصادي منطقه مطرح گشته که این امر مستلزم گسترش زیرساختی در این اراضی می باشدکالبدي و ا

   یافته هاي پژوهش: فصل چهارم 

  : 19منطقه  3روند توزیع مکانی اسکان غیررسمی در ناحیه 

بصورت مطالعات میدانی وتکمیل  19از منطقه 3روند توزیع مکانی اسکان غیررسمی درناحیه
سکونتگاه  17تعداد  1389پرسشنامه هاي خانوار انجام شده است، نتایج نشان می دهد که در سال 

وجود دارد که البته دراین سال بدلیل ماشینی شدن کوره آجرپزي سنتی قشم این  3غیررسمی در ناحیه
ونتگاه غیررسمی دیگر وجود ندارد زیرا در این کانون بعلت تخریب کوره آجرپزي سنتی، عدم نیاز به سک

کارگر زیاد، نیاز به فضاي کافی جهت توسعه و تجهیز آجرپزي ماشینی قشم، امکان سکونت خانوارها وجود 
) هاي آجر پزي سنتی کوره(نداشته و ساکنان در آن مجبور به نقل مکان و اسکان در سایر سکونتگاه ها 

سکونتگاه غیررسمی موجود که پیرامون کوره هاي آجرپزي فعال یا غیرفعال واقع اند  17بنابراین . شده اند
مورد بررسی قرار می گیرد، با توجه به بررسیهاي انجام شده در فصل سوم اصوالً سکونتگاههاي غیررسمی 

و فضاهاي مسکونی محقر و کوچک که بصورت  اطراف این کوره هاي آجرپزي، بصورت خانه هاي کارگري
، در ناحیه 19محله دولتخواه و اسماعیل آباد و در بخش غربی منطقه  2کپر به آنها اضافه بنا شده است، در 

بعلت عدم وجود )  2و1نواحی( 19از این منطقه قرار دارند و در سایر نواحی محدوده قانونی منطقه 3
الزم مانند عدم وجود کوره هاي آجرپزي، توسعه یافتگی بالنسبه بیشتر در بسترهاي جغرافیایی و زمینه هاي 

، عدم وجود انبارهاي ضایعات و محلهاي جمع آوري و بارگیري ضایعات و عدم 3این نواحی نسبت به ناحیه 
بنابراین کانون اصلی جذب اسکان . وجود ندارد 2و1وجود فضاهاي باز و متروکه، اسکان غیررسمی در نواحی 

سکونتگاه  17از اینرو به بررسی . از این منطقه است 3، ناحیه19یررسمی در محدوده قانونی منطقهغ
قرار گیري در بخش غربی منطقه (با توجه به شرایط جغرافیایی و مکانی آنها   3غیررسمی موجود در ناحیه

، که از 19ش از منطقهدر اطراف  کوره هاي آجرپزي و فضاهاي باز و متروکه و نیز توسعه نیافتگی این بخ
، به تبیین ویژگیهاي جمعیتی، اقتصادي، اجتماعی و کالبدي آنها، مسائل و مشکالت )ویژگی هاي بارز آنست

) 1-4نقشه شماره . (ساکنین در آنها و وضعیت مشارکت پذیري خانوارهاي اسکان یافته در آنها می پردازیم
در طول زمان است که شامل تغییر در مکان و زمان خواهد در واقع مفهوم روند در جغرافیا، توالی عملکردها 
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سکونتگاه غیررسمی موجود در  17از اینرو در این پژوهش، ویژگیهاي خانوارهاي اسکان یافته در . بود
که پرسشنامه هاي آماري از  1389تا سال ) 1365سال (منطقه، از بدو جمعیت پذیري این سکونتگاهها 

نقشه شماره .(ساله مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد 8دوره  3است، بصورت خانوارهاي آنان تکمیل شده 
4-2(  

در دوره  19ازمنطقه 3براساس مطالعات میدانی دربررسی روندتوزیع مکانی اسکان غیررسمی درناحیه
دولتخواه و  37کوره حسن نور، کوره قشم، سکونتگاه انتهاي کوچه: سکونتگاههاي) 1365- 72(ساله اول 8

سکونتگاه بوده که دراطراف محله هاي اسماعیل آباد  4دماوندنو سکونت پذیرشده اند و مجموعاً  کوره
، )آجرظفر(کوره حسین حسامی: سکونتگاههاي) 1373- 80(ساله دوم 8دردوره . ودولتخواه توزیع شده اند

و کوره ) وینن(، کوره حاجی فالحتی، کوره شیخ)میرسعیدي(، آجر فرهاد، آجر ناهید )سوسن(کوره بوعلی
سکونتگاه جمعیت پذیر شده اند که این کانونها نیز در اطراف  7مجموعاً ) دین پژوه - حاتمی(غالم فراهانی

کوره سهیل، : نیز سکونتگاه هاي) 1381- 89(در دوره سوم . محله هاي اسماعیل آباد و دولتخواه قرار دارند
، کوره جاوید، آجر )نادري - سفال جدید(اردان، کوره حاج یداله حیدري، کوره ک)کردبچه(کوره حاجی توسل
سکونتگاه جمعیت پذیر شده اند که توزیع مکانی آن نیز در محله  7، مجموعاً )سلیمانی(مسعود، آجر صفا 

شهر تهران، در  19بنابراین سکونتگاههاي غیررسمی واقع درمنطقه. هاي اسماعیل آباد و دولتخواه است
نتایج . ي محله هاي اسماعیل آباد و دولتخواه توزیع مکانی شده انددر اطراف کوره هاي آجرپز 3ناحیه

 مطالعات میدانی نشان می دهد که در دوره هاي دوم و سوم، افزایش قابل مالحظه و بیشتري نسبت به دوره
همچنین توسعه . اول، در تعداد سکونتگاه هاي غیررسمی منطقه و جمعیت ساکن در آنها بوجود آمده است

، در دوره هاي دوم و سوم، نسبت به دوره 3سترش فضایی کانونهاي اسکان غیررسمی در ناحیه فیزیکی وگ
توسعه فیزیکی سریع و گسترش فضایی  بی . اول، با شدت بیشتري خصوصاً در دوره سوم انجام یافته است

ان در رویه شهرتهران و افزایش شدید جمعیت آن، بیشترین تأثیر را برشکل گیري، جمعیت پذیري واسک
  )2-4نقشه شماره.(کانونهاي دوره اول ودوم بویژه دوره اول داشته است

   



 

15 
  



 

16 
  



 

17 

 

نتایج مطالعات میدانی، پیمایشی و نظرسنجی از خانوارهاي اسکان یافته نشان می دهد که اهم 
 :عبارتند از  19منطقه 3سکونتگاه غیررسمی ناحیه 17مشکالت و کمبودهاي موجود در 

 بویژه درصد قابل ) پدران(واد در بین درصد باالیی از سرپرستان خانوار بیسوادي و سطح پایین س
توجهی از آنها به علت بیسوادي علیرغم داشتن مهارتهاي شغلی، امکان جذب در مشاغل با درآمد 

  .مناسب را ندارند
 در محله هاي  3کمبود مراکز درمانی وعدم سهولت دسترسی به مراکز درمانی موجود در ناحیه

 .ه و اسماعیل آباددولتخوا

 وجود مشکالت اجتماعی بویژه معضل دزدي و عدم امنیت. 

 کمبود امکانات آموزشی. 

  عدم دسترسی به آب آشامیدنی مناسب در تعدادي از سکونتگاهها و تأمین آب از سایر سکونتگاههاي
 .همجوار

 عدم جمع آوري زباله در اکثر سکونتگاههاي غیررسمی منطقه. 

 جهت سکونت خانوارها به علت ) مترمربع 50عمدتاً کمتر از (احدهاي مسکونی کمبود مساحت بناي و
 .نفره در کل سکونتگاهها 4-7وجود درصد باالیی از میزان بعد خانوار 

 دفع غیر بهداشتی فاضالب واحدهاي مسکونی در داخل سکونتگاهها. 

 خاکی و شنی بودن معابر اصلی و فرعی در تعدادي از سکونتگاهها. 

 د امکانات بهداشتی کافی و سرویس هاي مناسب بهداشتیعدم وجو. 

 عدم بکارگیري مصالح استاندارد و بادوام در ساخت بناي واحدهاي مسکونی کارگري. 

 رفاهی و غیره - درآمد کم خانوارها با وجود مشکالت عدیده آنها و عدم امکانات خدماتی. 

 و بکارگیري مصالح ساختمانی ) کارگري بصورت خانه هاي(بناهاي ساخته شده ) قدمت(باال بودن عمر
 .بی دوام و پایین بودن کیفیت بناي واحدهاي مسکونی که بصورت قابل تخریب و بهسازي هستند

 عدم دسترسی به مراکز فرهنگی، ورزشی و تفریحی جهت گذران اوقات فراغت. 

مشخص گردید که یکی  19منطقه 3براساس نتایج بررسی و تحقیق درسکونتگاههاي غیررسمی ناحیه
از راهکارهاي مهم و اصلی جهت ساماندهی و حل بسیاري از مشکالت خانوارهاي اسکان یافته، توانمندسازي 

ي شغلی جدید و ساکنان و احیاي بافت کالبدي و ارتقاء فعالیتهاي اقتصادي، اشتغال زایی، ایجاد فرصتها
راهکار دیگري که می بایست مورد توجه مسئولین قرار گیرد بهسازي مساکن قابل . افزایش درآمد است

تخریب است که به علت عدم امکان تملک توسط ساکنین در آنها نیاز به بررسی و اتخاذ روشی جهت بهبود 
یکسو مداخله مستقیم دولت و اتخاذ  بنابراین از. اسکان در سکونتگاههاي داراي مساکن درحال تخریب است
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تصمیم جدي براي حل مشکالت ساکنان این سکونتگاهها و از سوي دیگر با توجه به اینکه مهاجران اکثراً 
منشأ روستایی دارند لزوم رسیدگی به مسائل روستاها وتوجه به امر توسعه روستایی و برنامه ریزي صحیح و 

  .ضروري به نظر می رسد) بویژه شهر تهران(آنها به شهرها  دقیق جهت جلوگیري از مهاجرت بی رویه

  آزمون فرضیات، نتیجه گیري و پیشنهـادهـاي اجرایی : فصل پنجم 

  :با توجه به نتایج پژوهش میدانی و تأیید فرضیات تحقیق پیشنهادهاي ذیل ارائه می گردد 

  :پیشنهادها در سطح کالن 

، توسط »توسعه اي«نگرش  2اسکان غیررسمی را بایستی در قالبپدیده  از آنجایی که راه حل مواجهه با •
، با استفاده از پتانسیل مشارکت طلبی و مشارکت پذیري »توانمندسازي و بهسازي مشارکتی«دولت و 

خانوارهاي اسکان یافته جستجو نمود لذا از یکسو باید به عوامل مؤثر در توسعه پرداخت و از سوي دیگر نیز 
دن مناطق داراي اسکان غیررسمی جلوگیري نمود و جهت دستیابی به شرایط پایداري از حاشیه نشین ش

نسبی باید با مشارکت دهی ساکنان در بهینه سازي شرایط زیستی در محل سکونت شان و تقویت حس 
  .مسئولیت آنان، محیط مناسبی براي کار، سکونت و پیوندهاي اجتماعی ایجاد نمود

ندسازي و بسترسازي براي ارتقاي شرایط محیطی سکونتگاههاي غیررسمی جهت تحقق یافتن امر توانم •
تقویت و ایفاي نقش هدایتگر و تسهیل : موجود به نحو فراگیر و ماندگار، راهبرد پیشنهادي عبارت است از 

کننده در حل مجموعه مشکالت اسکان غیررسمی با توانمندسازي این اجتماعات و مشارکت جویی از آنها، 
در این راهبرد اتکاي اصلی به توانهاي درونی موجود و آموزش این اجتماعات غیررسمی است و  بطوریکه

نقش بخش دولتی و عمومی صرفاً حمایت و هدایت خودیاري و جهت دهی به میزان و نحوه مشارکت آنها 
   .براي رفع نیازهاي فردي و جمعی ساکنان است

طریق مشارکت دهی  تسهیل توانمندسازي از رد هدایت وراهب راهکارهاي مرتبط با اقدامات و سیاستها، •
  .ساکنان

پیش نگري گسترش اسکان غیررسمی و زمینه سازي تأمین مسکن مناسب با خدمات مرتبط براي  •
   .گروههاي کم درآمد

 - برخالف پروژه هاي عمرانی که بیشتر کالبدي هستند پیشنهادهاي توانمندسازي باید تأثیرات اقتصادي •
بنابراین به جاي پیشنهاد طرحهاي منفرد مجموعه اي از پروژه ها . فرهنگی و رفاهی داشته باشنداجتماعی، 

که بر یکدیگر تأثیر داشته و چرخه اي از ارتقاي اقتصادي، اجتماعی، خدماتی و رفاهی را فراهم نماید 
   .ارجحیت دارند

شهرها،ازطریق سرمایه گذاري  اعمال سیاستهاي تمرکززدایی وجلوگیري ازرشد بی رویه ولجام گسیخته •
در مناطق محروم و ایجاد تعادلهاي منطقه اي در جهت تحقق عدالت اجتماعی در کشور بمنظور توزیع 

  .متعادل اعتبارات و استفاده کارآمد از آن متناسب با استعدادهاي مناطق مختلف و افزایش مشارکت ملی
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  :پیشنهادها در سطح خرد 

  .ساکنان سکونتگاههاي غیررسمی منطقه گسترش فرهنگ واقعی اشتغال و دساماندهی وضع اشتغال، ایجا •
بطوریکه بتوان از پتانسیل هاي موجود در آن استفاده کرده و  19برنامه ریزي و ساماندهی اقتصاد منطقه •

توجه مردم را از مشاغل غیررسمی و کم درآمد بطرف مشاغل رسمی درآمدزا جلب نموده و درآمدهاي 
   .غیررسمی را نیز وارد بازار رسمی نموده و به ارتقاي سطح اقتصاد محلی و ملی کمک کنیمموجود دربخش 

ساخت مجموعه هاي مسکونی ارزان قیمت و واگذاري آن به خانوارهاي اسکان یافته در سکونتگاههاي  •
   .بصورت اجاره به شرط تملیک 19منطقه 3غیررسمی ناحیه

ویژه خانوارهاي اسکان یافته در سکونتگاه هاي غیررسمی از آموزش و ارتقاي سطح آگاهی هاي مردم و ب •
   .طریق رسانه هاي جمعی و نیز از طریق برگزاري کالس هاي آموزشی در آنها

احداث مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان جهت باال بردن سطح سواد و آگاهی هاي ساکنان در  •
   .مناطق اسکان غیررسمی

   .ها جهت ارائه خدمات بهداشتی، واکسیناسیون و تنظیم خانوادهایجاد خانه بهداشت در کانون •
توجه به امر سواد و آموزش دختران، زیراپسران درصورت نبود مدرسه درمحل سکونت شان با مراجعه به  •

نقاط دیگر می توانند تحصیل کنند، اما دختران حتی در صورت تمایل به تحصیل نمی توانند به نقاط دیگر 
   .زیرا این مسئله مغایر با اعتقادات سنتی و امکانات مالی خانواده آنهاستمراجعه کنند 

توجه به بهسازي شرایط زیست خانوارهاي اسکان یافته و تشویق آنان به مشارکت در تمامی مراحل طرح  •
   .توانمندسازي و بهسازي مشارکتی

 .ي زبالهانجام اقدامات الزم جهت بهسازي شبکه فاضالب و سیستم بهداشتی جمع آور •
 .توجه به نقش دولت درتمامی مراحل مطالعه،تدوین برنامه،تصمیم گیري واجراي برنامه ها ضرورت دارد •

  


