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 چکیده

ی ؤثر و کارآیکه در قبال آن برنامه ریزی م می باشدسکونتگاه های غیر رسمی نماد بارز رشد فزاینده شهر نشینی 

 حسوبمبرای کالنشهرها  ، ی بزرگیرسمی به مرور زمان تبدیل به چالشصورت نگرفته است. پدیده سکونتگاه های غیر 

دقیق وضعیت موجود این سکونتگاه ها و تغییر در نگرش می شوند. تبدیل کردن این پدیده به فرصت در گرو شناخت 

و بروز شده در  برخورد با این مسئله می باشد. در کشور ایران اطالعات سکونتگاه های غیر رسمی بطور دقیق یها

نادیده گرفتن و بی توجهی به این برنامه ریزی جامع و کاملی صورت پذیرد.  بتوان دسترس قرار ندارد تا بر اساس آن

در دو دهه اخیر شکل و  شهر قدس سکونتگاه غیر رسمی محمد آبادکونتگاه رابطه مستقیمی با قدمت آنها دارد. س

عوامل  بندی لویتوا و شناساییاین سکونتگاه ها ، توسعه یافته است. به منظور جلوگیری از رشد و توسعه بی رویه 

و  را مورد بررسی قرار داده سکونتگاه موجودعیت وض در این راستا. است آن ، امری ضروریو گسترش  اصلی ایجاد

و  دهشتقسیم بندی  خدماتی - کالبدی و اقتصادی ، اجتماعی -شاخص ها بدست آمده را به سه دسته کلی ، فرهنگی 

پیمایشی و جامعه آماری ساکنین اسکان غیر رسمی محمد آباد را از طریق نمونه گیری تصادفی روش استفاده از با 

ا رآن تحلیل عاملی از طریق پرسشنامه جمع آوری و با روش را اطالعات مورد نیاز بدین منظور  .گردیده استانتخاب 

 -کالبدی  های ساخت زیر سپس و فرهنگی- اجتماعی ابعاد که است آن از حاکی آمده بدست نتایج بررسی نموده ایم.

 .است محمد آباد غیر رسمی سکونتگاه توسعه و گیری شکل در ها شاخص ، تأثیرگذارترین خدماتی

 عاملی تحلیل،  شهر قدس ، محمد آباد ، رسمی غیر های سکونتگاهتوسعه ،  های كلیدی:واژه
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 مقدمه-1

 باالخص)  شهرها مجاورت یا درون در كه است شهری فقر آشکار نمودهای از یکی غیررسمی های سکونتگاه

 كم اقشار از تجمعی با شهرسازی، رسمی ریزی برنامه و ساختمان مجوز بدون خودرو، صورت به( بزرگ شهرهای

 زوال به رو و موقتی كه ای پدیده (Harvey, 2212) .گیرد می شکل زندگی كیفیت و كمیت از نازلی سطح و درآمد

 محمدی حمید ، اجتماعی علوم المللی بین مقاله در (1131روستا، و سرور). است گسترش به رو ماندگار بلکه نیست

 مانز در حکومتی های واحد ناكافی كنترل و نظارت عدم را، ها سکونتگاه این ایجاد دالیل مهمترین از یکی ماكرانی

 ,Mohammadi Makerani) .كند می بیان آنها هنگام دیر حساسیت و سازها برساخت ها سکونتگاه این تشکیل

 طور همین و است همراه ای منطقه بین و ای منطقه های برابری نا با توأم كه شهرنشینی افزون روز رشد با  (2222

 های دهه طی در ایران اجتماعی و اقتصادی توسعه كلی های سیاست در یکپارچه و كالن ریزی برنامه نظام نبود

 كشورهای در رسمی غیر های سکونتگاه ازدیاد .گردید جمعیت اسکان نظام در هایی نارسایی ساز زمینه اخیر

 بنابراین. دارند منفی تأثیر زندگی كیفیت بر ها سکونتگاه این زیرا شود می محسوب بزرگی نگرانی توسعه، درحال

 (1132، همکاران و زیاری) .است مهم بسیار شود می سکونتگاهی چنین ازدیاد موجب كه عواملی و ها شاخص مرور

 1132 سال در اخیر دهه سه در جمعیت افزون روز و سریع رشد با و خان حسن قلعه روستایی پیشینه با قدس شهر

محمد آباد یکی از سکونتگاه های غیر رسمی شهر قدس با قدمت كمتر از دو  .شود می تبدیل قدس شهرستان به

دهه در مجاورت معدن شن و ماسه و دریای شن قرار دارد. در این تحقیق با توجه به هدف آن كه ارزیابی 

 لتأثیرگذارترین شاخص ها در شکل گیری و توسعه اسکان غیر رسمی محمد آباد می باشد؛ در این راستا این سوا

مطرح می شود كه شاخص های تأثیرگذار بر بهبود وضعیت اسکان غیر رسمی محمد آباد شهر قدس كدامند؟ و 

 فرهنگی می تواند تأثیرگذار باشد؟ –چقدر بعد اجتماعی 

 در شهری جمعیت پنجم یك و بوده مواجه شهرنشینی رشد از تر سریع رشدی با غیررسمی اسکان ایران در

 اواخر تا و آغاز 1122 دهه از ایران در مرسوم و فعلی شیوه به غیررسمی اسکان. دارد قرار ها سکونتگاه گونه این

 موجب كشور شهرهای از معدودی در دولت های گذاری سرمایه تمركز است یافته گسترش زیادی شدت با 02دهه

 سائلیم ها این كنار در و اشتغال كسب امید به شهرها به روستاییان از بخشی مهاجرت و روستا و شهر فاصله تشدید

 مناطق در حتی و حواشی در غیررسمی اسکان گیری شکل موجب نفت قیمت رفتن باال و ارضی اصالحات چون

 معضالت از یکی گیری شکل شدت لحاظ از انقالب، از بعد (1132، پور علی و احدنژاد). است گردیده شهرها داخلی

 سیاسی، های دگرگونی و تحوالت داری، سرمایه مناسبات و روابط رشد دوران، این طی. شد ایران شهرهای اساسی

 ینیشهرنش رشد و گرایشها تقویت برای الزم شرایط تمامی تحوالت این. آمد وجود به شگرفی اجتماعی و اقتصادی

 ی،پیرامون به وابسته داری سرمایه قالب در زا برون شکل به كشور توسعة فرایند  و آمد فراهم شتابان شکل به

 (1132همکاران، و جمشیدی).شد معیشتی تولید از گذشته های نظام جدایی موجب

 و شهری درآمد كم طبقه مهاجرت رسمی غیر های سکونتگاه گیری شکل فرایند مسیر در مرحله اولین

 از را ودخ نیاز كنند تهیه خود برای سرپناهی نتوانستد رسمی بازار طریق از مختلف دالیل بنابر روستایی مهاجران

 و مشترك غیررسمی های سکونتگاه تمام میان در ها ویژگی این از برخی. كنند می برطرف رسمی غیر بازار طریق

 یغیررسم های سکونتگاه های شباهت و ها تفاوت مطالعه. باشد می ها سکونتگاه سایر از متفاوت هریك، در برخی



. است ضروری  راهکار بهترین انتخاب نیز و ها اولویت تشخیص آنها، ازدیاد و پیدایش علل صحیح شناخت در

(Weeks & Stein and F.A.O ,2212)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (1131نقدی و زارع ،:  مأخذشهرهای ایران ، ): پیدایش و شکل گیری مهاجرت و حاشیه نشینی در  1نمودار شماره 

 

 ی طبقه و است كرده جلب خود به را فقیر مهاجران از هجومی شهرنشینی كه رخ می دهد این روند زمانی

 حومه جوامع الجرم معقول و مناسب مسکن خرید تقاضای برای و است افزایش به رو ایجاد و ظهور حال در ضعیف

 انهدوگ روند این. یابد می تحقق است جامعه فقیر افراد برای عمدتاً كه غیررسمی اسکان و كنند محصور می را شهر

 طمربو توسعه مسائل روند بر ناكارآمد نظارت و دولت ناتوانی با رسد می نظر به رسمی غیر و رسمی شدن شهری

 ( Jieming Zhu & Hendricus Andy Simarmata, 5102 ) .شود می

 

 گروه بندى دیدگاه ها و نظریات در عرصه پیدایش و ساماندهى مسائل اسکان غیررسمى: خالصه 1جدول شماره 

ى
رویکرد اصل

  
 نظریات مسئله گر

 نظریات وابسته

 نظریات تلفیقى این دو گرایش/  سازمان و قدرت گرایان/  نظریات اکولوژیکی شهری

 زیوسانظریه ن/  نظریه اقتصاد سیاسى/  جهانىنظریه شهر /  نظریات وابستگى/  ساخت گرایان بنیادگرا نظریات

 نظریه توانمندسازى/  اهمیت نهادینه شده/  شهرسازى مشارکتى/  کارکرد گرایان نظریات هدفگرا

 1831مأخذ: کارگر،

 

 ورود فناوری جدید قهر طبیعت قطع وابستگی به کشاورزی

 بهداشت

 رشد باالی جمعیت

 گسترش ارتباطات

 بیکاری

 مهاجرت

 عدم مدیریت تازه واردان

 تفاوت در سطح زندگی

 افزایش درآمدهای شهری

 ورود نفت

 فروپاشی اقتصاد شهری

 کمبود درآمد )فقر(

 ادغام روستاها حاشیه نشینی فقرای شهری

 پیدایش و گسترش آسیب های شهری



 وش شناسی تحقیقر-2

 ورمنظ به. است كاربردی نوع از دستاوردها لحاظ به و بوده تحلیلی – توصیفی موضوع، نظر از حاضر تحقیق

(  ... و مرتبط مقاالت ، كتب برداری فیش)  ای كتابخانه و( پرسشنامه و مشاهد) میدانی روش از اطالعات گردآوری

درصد از جمعیت سکونتگاه  11معادل   جمعیت نفر 1112بر بالغ1132 سرشماری در آماری جامعه.شود می استفاده

 مشخص تصادفی بصورت مطالعاتی نمونه حجم كوكران فرمول از استفاده با كه ای غیر رسمی را شامل می شود؛

       ارزیابی را نموده استخراج های شاخص SPSS 21 افراز نرم با عاملی تحلیل روش طریق از نهایت در.است شده

 یب ظاهر به متغیرهای از فراوانی مجموعه بین كه است، متغیره چند آماری روشهای از یکی عاملی تحلیل. شود می

 واقع در عاملی تحلیل (1132همکاران، و ایراندوست) .كند می برقرار فرضی مدل یك تحت را خاص ای رابطه  ارتباط،

 لعام چند به اولیه متغییرهای تبدیل و متغییرها حجم كاهش آن هدف و است اصلی های مؤلفه تحلیل گسترش

 روش دو هر در( 1131همکاران، و میرموسوی).دهد توضیح را اولیه متغییرهای تغییرات بیشترین بتواند كه محدود

 ظرافت و دقت از عاملی تحلیل مدل در تقریب این اما شود، زده تقریب كوواریانس ماتریس كه است آن بر تالش

 .است برخوردار بیشتری

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

بررسی و شناسایی ویژگی های اسکان غیر رسمی و مهمترین 

 عاملیشاخص های سکونتگاه های غیر رسمی با روش تحلیل 

ارائه پیشنهادات در جهت 

 ساماندهی وضع موجود

 

 

 

 : مدل مفهومی منبع : نگارندگان 1شکل شماره 

شکل گیری پهنه های 

سکونتگاه غیر رسمی 

 شهر قدس محمد آباد 

ساکنین سکونتگاه 

محمد  غیر رسمی

 آباد

مسکن و زیرساخت های 

 سکونتگاه غیر رسمی

عوامل اقتصادی و 

-فرهنگی 

 اجتماعی

 -عوامل کالبدی

 خدماتی

 بهبود وضعیت اسکان های غیر رسمی

 

 

س
قد

ر 
شه

عدم وجود برنامه برای اسکان غیر رسمی در طرح ها و برنامه ها

توسعه بدون برنامه شهر و ادغام روستاها با توجه به تاریخچه آن

بی توجهی و غفلت مدیران

بورس بازی و تبدیل زمین بایر و کشاورزی به مسکونی 

عدم شناخت توان و ظرفیت های موجود

دافعه محل سکونت و عدم پاسخ به نیازهای پایه



 محمد آبادموقعیت سکونتگاه غیر رسمی -1

 محدوده و فرسوده بافت مصوب مرز بین ، اخیر دهه دو در زمان نظر از قدس شهر در رسمی غیر سکونتگاه های

 غرب در ،مساحت هکتار 32 اًحدود. این محدوده ها دارد قرار شهر اخیر گسترش و بیرونی الیه جزء و شهر اداری

در  آباد محمد رسمی غیر سکونتگاه های. است شده واقع شمالی و جنوبی شورای بلوار طرفین و قدس شهر

درصد جمعیت اسکان  11نفر ، حدود  1112بالغ بر قرار دارد و با جمعیتی  شن دریای و ماسه و شن معادن همجواری

هکتار در سال  13به  1130هکتار در سال  1/2مساحت این محدوده از  .غیر رسمی شهر قدس را شامل می شود

 (1132. البرز توسعه و آمایش مشاور مهندسین)رو به افزایش بوده است.  1132

 

 1132 - 1130در سال و مساحت سکونتگاه غیر رسمی محمد آباد جمعیت :  2جدول شماره 

 1811. البرز توسعه و آمایش مشاور مهندسینمأخذ : 

 

 سکونتگاه غیر رسمی محمد آباد شهر قدس نسبت به شهرستان قدس و استان تهران: موقعیت جغرافیایی  1قشه شماره ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نگارندگان 8شماره مأخذ  : سازمان آمار و 2و  1شماره  مأخذ

 

 

مساحت ) هکتار (  محدوده

1831 

جمعیت 

1831 

مرد 

1831 

زن 

1831 

مساحت ) هکتار ( 

1811 

جمعیت 

1811 

 11جمعیت سال 

 برحسب درصد

 18 8887 13 338 737 1381 8/2 محمد آباد

 111 21381 13331 11781 17331 جمع

ی  شهر قدس
اسکان غیر رسم

محمد آباد
 

 

 راهنما

                                                 

 محدوده
2 

1 

1 



 شاخص های تحقیق-4

برای دستیابی به هدف تحقیق نیازمند شناسایی ابعاد ، معیار و زیر معیارها می باشد. مطابق بررسی های انجام 

 است. شده برای سنجش تأثیرگذارترین شاخص ، آنها را بطور خالصه در جدول زیر قرار گرفته

 

 معیارها زیر و معیار ، : ابعاد 1جدول شماره 

 زیرمعیار معیار ابعاد

ی 
بعد فرهنگ

– 
ی

اجتماع
مشخصات جمعیتی  

 خانوار

تراکم جمعیت به تفکیک  -ملیت و قومیت محدوده اسکان غیر رسمی -جمعیت محدوده اسکان غیر رسمی

محل  -ترکیب سن و جنس  -تعداد نفرات در خانوار  -بعد خانوار -سه محدوده در مقایسه با کل شهر 

 مشخصات سرپرست )سن و جنسیت سرپرست( -تولد سرپرست خانواده 

 تعداد افراد با سواد در خانواده -سطح سواد سرپرست  سطح سواد

 زهانگی -مدت مهاجرت -محل سکونت قبلی  -محل تولد سرپرست خانواده  -وضعیت بومی بود ساکنان  مهاجرت 

 علت انتخاب سکونتگاه فعلی – مهاجرت افراد از سکونتگاه های قبلی خود

ی
صاد

بعد اقت
بررسی ساختار  

 اشتغال 

محل   –تعداد افراد شاغل در خانواده  –نوع شغل سرپرست به لحاظ زمانی  –وضعیت اشتغال سرپرست 

 کار شاغلین

بررسی وضعیت 

 اقتصادی خانوار

 وضعیت بیمه خانواده –هزینه اجاره بهاء خانواده   –هزینه ماهیانه خانواده  –میزان درآمد خانواده 

ی 
بعد کالبد

– 

ی
خدمات

قدمت  -تعداد اتاق  -تراکم نفر در واحد مسکونی -ریزدانگی قطعات در سکونتگاه ها  -وضعیت مالکیت  مسکن 

 ابنیه  

 عابرکیفیت م -سلسله مراتب دسترسی  -شبکه برق  –شبکه فاضالب  -کیفیت شبکه آبرسانی  زیر ساخت

 مأخذ: نگارندگان

جمعیت در این محدوده رو به افزایش است اما نسبت به دیگر سکونتگاه های غیر رسمی شهر قدس قدمت 

كمتری دارد اما از رشد جمعیت چشمگیری برخوردار است. با در نظر گرفتن اراضی خالی و ساخته نشده در این 

وار ترك زبان بیشترین تعداد را به محدوده در آینده افراد بیشتری را نیز جذب می كند. از نظر قومیت تعداد خان

و بیشترین  3/1ملیت ایرانی دارند. بعد خانوار در محمد آباد بالغ بر خود اختصاص می دهد و تقریباً تمامی ساكنین 

سالمی  02تا  22بین  سن سرپرست خانواربیشترین درصد تعداد خانوار كم جمعیت را به خود اختصاص داده است. 

درصد افراد بین  0/66حدودًا  درصد از كل خانوار تشکیل می دهد. 00نفره تقریباً  4تا  1ای باشد. تعداد خانواره

به لحاظ ساختار سنی و نسبت جنسی جوان بودن جمعیت را نشان می دهد و تعداد قابل  ساله هستند. 64تا  10رده 

جمعیت برای خدمات آموزشی و تقاضای بالقوه در سال های آتی شاهد  توجهی در سن كار و فعالیت قرار دارند.

درصد افراد  62 سطح سواد سرپرست در نگرش و نحوه زندگی خانواده تأثیر زیادی می گذارد.بهداشتی خواهیم بود. 

فراتر نمی رود.  2/2تا  1/2و سطح تحصیالت عالی از  ساكن در این محدوده بیسواد یا در سطح ابتدای قرار دارند

نفر می باشد. در سکونتگاه های غیر رسمی بر خالف  2افراد باسواد در خانواده ،بیشترین تعداد تشکیل دهنده 

عادی خانواده ، بدلیل فقر و تنگدستی به جای اینکه فرزندان را روانه كسب علم و دانش كنند؛ آنها را روانه  شرایط

ایگان نبوده و از خانواده ها بازار كار می كنند. با توجه به اینکه در دهه های اخیر عرضه خدمات آموزشی بصورت ر

یت میانگین وضعمی یابد.  هزینه دریافت می شود و با هزینه بر بودن تحصیالت رغبت خانواده های كم درآمد كاهش 



 درصد هم غیر بومی بودند. 32درصد از كل جمعیت را نشان می دهد و حدود  1بومیان در این سه محدوده تقریباً 

در  ه می تواند نشان دهنده بومی یا مهاجر بودن خانواده در محل زندگیشان باشد.محل تولد سرپرست خانواد

 اغلب غربی و اردبیل به خود اختصاص داده است. -محدوده محمد آباد بیشترین مقدار را زنجان ، آذربایجان شرقی

 مهاجرت بیشترآن  متقد به توجه با و دهد می تشکیل اطراف روستاهای و شهرها از مهاجرانیاین محدوده  ساكنین

در محمد آباد یشتر در بازه  مدت زمان مهاجرت .دارد ادامهنیز  همچنان و است گرفته صورت كنون تا 32 دهه از ها

 سال است. 12-10

مهاجرت ها بیشتر به علت عدم رضایت از وضعیت زندگی و بیشتر به دالیل اقتصادی و بیکاری صورت گرفته 

علت های متفاوتی برای مهاجرت وجود دارد. بیشتر مهاجرت ها  آنان شده است. است و باعث تغییر محل سکونت

برای پیدا كردن شغل ، درآمد بهتر و داشتن وضعیت مناسب زندگی است. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص 

هاست.  شده است كه پایین بودن اجاره بهاء و ارزان بودن قیمت زمین از مهمترین عامل انتخاب این سکونتگاه

    مسکن مهمترین نیاز خانواده های كم درآمد می باشد و آنها توجه خاصی را به وضع خدمات و تسهیالت نشان 

نمی دهند. برای ایجاد زندگی بهتر به سوی كالنشهر تهران رهسپار می شوند اما بر خالف ذهنیتی كه دارند عمالً 

ی زندگی خود می گردند كه شاید حتی از نظر امکانات و پشت دروازه های تهران می مانند و به دنبال سرپناهی برا

 تسهیالت پایین تر از سطح شهر یا روستای محل سکونتگاه قبلی خود باشد.  

 

 دمحمد آباكل مهاجران وارد شده به محدوده سکونتگاه غیر رسمی جمعیت كل ، جمعیت باسواد و جمعیت :  2نقشه شماره 

  
 

 نگارندگانمنبع : 

 

اشتغال مسئله جدی در وضعیت زندگی افراد جامعه می باشد و در مورد پدیده اسکان غیر رسمی بیکاری 

درصد باالتری از بیکاری را به نسبت شهر قدس و محمد آباد معقوله ای جدی است. محدوده سکونتگاه غیر رسمی 

تهران دارد. داشتن شغل و اشتغال مناسب عالوه بر اینکه نیاز به كسب مهارت و دانش دارد مستلزم داشتن بستری 

 مناسب برای جذب و استخدام این افراد است. 

 

 : وضعیت اشتغال سرپرست به تفکیك محدوده 4جدول شماره 

 اشتغال در بخش خصوصی اشتغال در بخش دولتی شغل آزاد کارگر بیکار وضعیت اشتغال سرپرست

 3/12 3/1 8/21 3/88 1/22 محمد آباد

 منبع:  یافته های تحقیق

   



بیشتر مشاغل آزاد و افرادی كه در بخش های دولتی و خصوصی كار می كنند در قسمت مشاغل دائمی قرار 

سکونتگاه غیر رسمی بیشتر افراد بعلت نبود مهارت و تخصص ممکن است بصورت همزمان این داده شده است. در 

بیشتر درصد افراد مشاغل فصلی و مقطعی دارند.  62محدوده این در مشاغل فصلی و مقطعی به فعالیت بپردازند. در 

و فرزندان نیز در مشاغل  ر احتیاجات خود بصورت اجبار در كنار سرپرست خانواده همسرخانواده های كم درآمد بناب

موقت یا دائم فعالیت می نمایند. فرزندان یا در كنار تحصیل در سنین پایین شروع به فعالیت و اشتغال می كنند یا 

بطور كامل تحصیل را كنار گذاشته و نان آور خانواده می شوند. زنان خانواده نیز مجبور هستند برای تأمین مخارج 

خارج از منزل بصورت پاره وقت با كارهایی مانند : خیاطی ،كارهای دستی و ... درآمدزایی  خانواده چه در داخل و یا

 در كمترین مقدار را به خود اختصاص داده است. ، نفر بیشتر 0نفر شاغل در خانواده و  1نمایند. بیشترین درصد به 

 قرار محدوده حوالی و داخل در ربیشت كارشان محل ، محدوده این شاغل افراد كه است شده مشخصها  بررسی این

 و سرپرست اشتغال وضعیت به توجه با. باشد می محدوده داخل در فعالیتشان محل شاغلین درصد 22 الی 62. دارد

 خانواده سرپرست از درصد 20 حدوداً است شده پرداخته آن به قبلی مباحث در كه خانواده در شاغل افراد تعداد

 نفر 1 ها خانوار درصد 02 تقریباً  همچنین. داشتند آزاد شغل یا كارگر نیز افراد درصد 62 حدود تقریبی بطور و بیکار

 602 حدود مبلغی خانواده یك برای را فقر خط گذشته سال هشت تا. هستند كار به مشغول خانواده در نفر 2 تا

 رسیده تومان میلیون 1 نزدیك باید تورم نرخ به توجه با حال زمان در مبلغ این كه بود شده محاسبه تومان هزار

 سکونتگاه های خانواده. دارند تومان هزار 322 تا 422 بین درآمدی افراد از درصد 22 حدوداً محدوده سه این در. باشد

 درآمد میزان نتیجه در كنند می تأمین را زندگیشان پایه نیازهای درآمدشان میزان به توجه با رسمی غیر های

 جذب عامل مسکن بهاء اجاره و زمین پایین قیمت .است ارتباط در خانواده ماهیانه های هزینه با مستقیماً خانواده

 42 به نزدیك محمد آباد رسمی غیر اسکان بررسی در. است رسمی غیر های سکونتگاه در درآمد كم افراد كننده

 .ندارند مسکن بهاء اجاره پرداخت بابت ای هزینه نتیجه در دارند سکونت خود شخصی منزل در ساكنان از درصد

 ماهیانه انداز پس خصوص در افراد درصد 122. دارند بهتری وضعیت هستند؛ مستأجر كه افرادی دیگر نسبت به پس

 انتظار از دور كافی درآمد نداشتن و تورم نرخ به توجه با البته كه ندارند اندازی پس گونه هیچ كه كردند اعالم خود

 پوشش تحت خانواده اعضای بقیه كه چرا دارد خانواده سرپرست شغل با مستقیم رابطه بیمه وضعیت .نیست

 حتت ندارد؛ رسمی و دائمی شغل خانواده، سرپرست آنکه دلیل به ها خانواده اكثر. گیرند می قرار خانواده سرپرست

 .ندهست بیمهفاقد  ها خانواده از درصد 30 میانگین بطور و گیرند نمی قرار بیمه پوشش

 

 بررسی كالبد محدوده های اسکان غیر رسمی:  0جدول شماره 

 بررسی کالبد محدوده های اسکان غیر رسمی

 

 

 

 محمد آباد

 .غرب شهر واقع است 

  وجود نداشته است. 1871تا قبل از سال 

 همجوار با معادن شن و ماسه و دریای شن 

  هکتار  13با مساحت تقریبی 

 در مجاورت خیابان محمد آباد 

  درصد مابقی آن گسترش یافته است. 31درصد مساحت داشته و در سال های اخیر  31،  1831تا سال 

 منبع : نگارندگان

بغیر از اینکه مدیریت شهری نظارت مناسبی با توجه به شدت مهاجرت و سکونت در این شهر نداشته و عامل 

همچون بورس بازی زمین ، وقفی بودن اراضی و فروش غیرقانونی اراضی وقفی بصورت صلح نامه ای شدت گسترش 



 دانگی ریز. است بوده ای قولنامه بصورت هاخانه  درصد 122 آباد محمددر  سکونتگاه ها را افزایش داده است.اینگونه 

       نشان مربع متر 122 زیر را قطعات مساحت درصد  32 تا 22 تقریبی بصورت و شود می مشاهده محدوده این در

 دیگر محدوده دو برخالف آباد محمد محدوده در .باشد می مترمربع 02 از كمتر ها آن درصد 12 حدود كه دهد می

 باشد می اتاق 4 و 1 دارای درصد 1 جمعاً  و اتاق 1 دارای درصد 40 و اتاق 2 دارای درصد 04

با رشد و توسعه بی رویه شهر و پدیدار شدن سکونتگاه های غیر رسمی كه بدلیل عدم برنامه ریزی برای 

مهاجرت های صورت گرفته، مشکالتی از قبیل فشار بسیار پایین، قطع و وصل شدن آب در محدوده های اسکان 

را به وجود می آورد. الزم بذكر است در محدوده اسکان غیر رسمی محمد آباد شبکه آب لوله كشی  غیر رسمی

وجود دارد. دفع فاضالب بیشتر بصورت چاه جذبی و هدایت به بیرون می باشد. در این محدوده دسترسی به شبکه 

رسمی ندارند. كیفیت معابر را از  درصد برق 12درصد دارای برق رسمی و  32برق دارند اما بصورت میانگین حدوداً 

طریق مصالح بکار برده شده در سطح معابر و چگونگی جمع آوری سیستم آبهای سطحی بررسی می شود. در محمد 

 درصد معابر فاقد كیفیت و سیستم جمع آوری آبهای سطحی می باشد. 32آباد بیش از 

 یافته های تحقیق-0

ع جم ورسشنامه و برداشت میدانی اطالعات مورد نیاز استخراج با استفاده از پپس از بررسی وضعیت موجود 

ده شاخص تجزیه و تحلیل نموده و روش تحلیل عاملی داده های بدست آمده را طریق از  بندی می نماییم و سپس

 برتر را بدست می آوریم.

 : ماتریس همبستگی 6جدول شماره 

 
 منبع:  یافته های تحقیق

 Total Variance Explained : 2جدول شماره 

Component Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 278.1 807.58 807.58 

2 .580 .71.8 887809 

. .5.0 17100 1557555 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 منبع:  یافته های تحقیق

 



 
 صخره ای، منبع:  یافته های تحقیق: نمودار  2نمودار شماره 

 

 : ده شاخص برتر و تأثیرگذار بر محدوده های اسکان غیر رسمی 3جدول شماره 

 بار عاملی ابعاد معیار زیر معیار رتبه

 78333 فرهنگی -اجتماعی  خانوار جمعیتی مشخصات تراکم جمعیت 1

 28333 فرهنگی -اجتماعی  مهاجرت غیر بومی بودن افراد 2

 28818 فرهنگی -اجتماعی  خانوار جمعیتی مشخصات سرپرست مرد 8

 28223 خدماتی -کالبدی  ساخت زیر برق رسمی 3

 28221 خدماتی -کالبدی  ساخت زیر معابر نا مناسب 1

 28138 اقتصادی خانوار اقتصادی وضعیت بررسی نداشتن بیمه 3

 18333 خدماتی -کالبدی  ساخت زیر هدایت فاضالب به بیرون 7

 18318 فرهنگی -اجتماعی  خانوار جمعیتی مشخصات ساله 33-11زنان در سنین  3

 18383 اقتصادی اشتغال ساختار بررسی محل اشتغال در داخل محدوده 1

 18382 خدماتی –کالبدی  مسکن تاق  1-1دارا بودن  11

 منبع:  یافته های تحقیق

 

 پیشنهادات و  گیری نتیجه-6

 لشک روند در ها عامل گذارترین تأثیر شناسایی رسمی غیر اسکان معضل حل برای اقدامات مهمترین از یکی

 امدهایپی از راهکارهایی تدوین و ریزی برنامه قالب در توان می موضوع این به بردن پی با. است آن گسترش و گیری

 و ها شهری شناسایی كه آن هدف به توجه با تحقیق این در. نمود جلوگیری ها سکونتگاه گونه ازاین رشد و نامطلوب

 این ایجاد درها  شاخص تأثیرگذارترین ارزیابی و محمد آباد است رسمی غیر سکونتگاه توسعه و ایجاد علل

 – اعیاجتم عامل است آن بیانگر حاصله نتایج عاملی تحلیل روش از استفاده با كه. است بوده نظر مد سکونتگاه

 عامل. شود می مطرح اول عامل بعنوان و است برخوردار باالتری اهمیت از دیگر های عامل سایر به نسبت فرهنگی

  .گیرد می قرار آخر مرتبه در اقتصادی عامل و باشد می خدماتی – كالبدی ، زیرساختار دوم



 االتریب اهمیت از ها بعد سایر به نسبت اجتماعی بعد كه گفت توان می عاملی تحلیل روش آمده بدست نتایج از

 چند بافت با بومی غیر افراد جذب و گذشته سال 0 طی در جمعیت تراكم افزایش به توجه با. است بوده برخوردار

رت صو محمد آباد به دیگر شهرهای و روستاها از افراد نشده كنترل مهاجرت دهنده نشان منطقه در قبیلگی و قومی

 افراد كه است شده شناخته دیگری مهم عامل خانواده وضعیت در سرپرست تأثیرگذاری همچنین. استگرفته 

 بعلت افراد این. دهد می سوق رسمی غیر های بخش در اشتغال و اسکان منظور به مهاجرت سمت به را خانواده

 لحاظ به زنان نقش ارتقاء آخر در و آورند می روی كاذب های شغل به درآمد كمبود و تخصص و تحصیالت نداشتن

 رنظ مد خانوار درآمد بر آن مستقیم تأثیر و شغلی های فرصت كسب برای ها مهارت فراگیری و تحصیالت سطح

 .گیرد می قرار

 مینز در خودرو بصورت رسمی غیر های اسکان مناطق اصوالً . است بوده كالبدی بعد تأثیرگذار و مهم بعد دومین

 را ودخ مسئوالن و بوده زیربنایی تأسیسات فاقد معموالً كه یابد می گسترش و شکل شده ریزی برنامه بدون های

 بنامناس معابر وجود و بیرون به فاضالت هدایت. دانند نمی مناطق این های ساخت زیر بر نظارت و تأمین به موظف

 غیر استفاده دهنده نشان هطقمن این در برق وجود. است نموده اشاره بدان عاملی تحلیل روش كه است مواردی

 مورد. گیرد می صورت مسئوالن چشم از دور و براحتی كه باشد می قدس شهر بناهایی زیر تأسیسات از رسمی

 با مسکونی واحد در افراد زیاد تراكم به توجه با امر این كه است مسکونی های واحد در اتاق 1 داشتن حداكثر دیگر

  .است محمد آباد رسمی غیر سکونتگاه در افراد زندگی كیفیت پایین سطح دهنده نشان ، كم بنای زیر

 اقتصادی بعد در محدوده داخل در اشتغال محل و بیمه نداشتن عاملی تحلیل روش از حاصل نتایج به توجه با

 بخش رد اشتغال یا بیکاری بدلیل خانوار سرپرست نبودن بیمه. باشد می محدوده محمد آباد در عامل تأثیرگذارین

 عیتوض و فقر با افراد این نتیجه در. دارد كافی درآمد و تخصص و مهارت نداشتن با زیادی ارتباط و است رسمی غیر

 فرادا تمایل دهنده نشان سکونتگاهی محدوده داخل در اشتغال محل باالی امتیاز. هستند مواجه اقتصادی نامطلوب

 كالنشهر برای را خوابگاهی مکان نقش محدوده این حداقل و باشد می خود سکونت محل نزدیکی در اشتغال به

 رینیكارآف و اشتغال ایجاد با و گرفت كمك سکونتگاهاین  ساماندهی در توان می مورد این از. كنند نمی ایفا تهران

 خشب در اشتغال از جلوگیری  و بیکاری كاهش به سکونتگاهی محدوده داخل در صنعتی و تولیدی های بخش برای

 خواهد زندگی وضعیت بهبود و فقر كاهش ، درآمد افزایش موجب امر این نهایت در. نمود بسزایی كمك رسمی غیر

  .شد

 شکل در ها عامل ترین تأثیرگذار شدن مشخص برای گرفته صورت های تحلیل و شناخت مرحله به توجه با

 این ساماندهی منظور به مرحله دو قالب در ای برنامه توان می محمد آباد رسمی غیر سکونتگاه توسعه و گیری

 رینبزرگت بعنوانقدس  شهر جغرافیایی موقعیت. نمود ارائه كالبدی و اقتصادی ، اجتماعی لحاظ به ها سکونتگاه

 نمهمتری از یکی خود در صنعتی بزرگ و مادر كارخانجات از بسیاری دادن جای دلیل به و تهران استان غرب در شهر

برنامه ریزی برای سکونتگاه غیر رسمی  .است روبرو جدی مشکالت با كه شود می محسوب پذیر مهاجر شهرهای

 محمد آباد در گرو دو مرحله كلی است. 

 رسمی غیر اسکان در ساكن افراد قبلی های سکونتگاه وضعیت ارتقاء:  اول مرحله 

 رسمی غیر های سکونتگاه موجود وضع كنترل و تثبیت:  دوم مرحله  

 بصورت ها سکونتگاه این توسعه كنترل و جلوگیری برای رسمی غیر سکونتگاه موجود وضع كنترل و تثبیت

 كنترل از موضوع این حل هم و شده كنترل قابل غیر را مشکالت آنها توسعه از جلوگیری عدم كه چرا. است خودرو



 آمایشی طرح در هستند نظر مد توسعه برای كه سکنه از خالی و بایر های زمین كه زمانی بخصوص. میشود خارج

 سکونتگاه این خودرو توسعه روند از زیرا دارد زیادی بسیار اهمیت مرحله این. باشد نشده مشخص آنها كاربری

سکونتگاه غیر رسمی محمد آباد با داشتن پیشینه كوتاه خود . نشود تبدیل تهدید به آینده در تا شود می جلوگیری

 البدیك معلولی عنوان به رسمی غیر سکانبه نسبت دیگر سگونتگاه های غیررسمی از این امر مستثنی نیست. ا

 كل كارآیی جهت در عملکردی الزام یك زندگی وضعیت ارتقاء. است اقتصادی و اجتماعی علل از گرفته نشأت

  .باشد می تهران كالنشهری منطقه سیستم
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