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  چکیده
پیرامون  مناطق حاشیه نشین ی رویه شهرها وشهرنشینی در شهرهای امروزی منجر به گسترش بتوسعه و رشد بی رویه 

آن ها می گردد. این موضوع در شهر مشهد بعنوان دومین کالن شهر ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به نوعی که 

توسعه شهری در سال های متوالی در مشهد سبب گردیده به مرور روستاهای پیرامونی به شهر ملحق گردند و بافت هایی 

اشیه شهر شکل گیرند. موانع ساختاری و ناکارآمدی رویکردهای برخورد با این پهنه ها و نیز ملتهب و متزلزل در ح

 ضرورتمشکالت و موانع موجود در مدیریت شهری و همچنین نوع سکونت اقشار کم درآمد ساکن در این محدوده ها 

وی ارتقاء کیفیت محیط و بهبود بررسی و رفع مشکالت و معضالت آن ها را نمایان می نماید. از این رو حرکت به  س

شرایط زیست شهروندانی که در این محدوده ها ساکن می باشند می تواند هم سوء با رویکردهای شهرسازی نوین و بهره 

تنها منجر به بهبود شرایط می گردد بلکه محالت پایدار شهری را نه که  دصورت پذیربافت گیری از فرصت های درونی 

 می نماید. تجهیزدر مقابل گسترش شهر  بعنوان سپرهای دفاعی

توسعه پایدار به منظور بهبود شرایط محیطی و ایجاد محالتی متناسب زیست و سکونت می تواند موثرترین راهکار 

توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی باشد. محدوده شهرک شهید مطهری بعنوان اصلی ترین پهنه حاشیه نشینی شهر 

وردی به منظور تدقیق مطالعات انتخاب گردیده و در طی این مطالعات پس از بررسی ادبیات مشهد بعنوان نمونه م

تحقیق پیرامون این موضوع و شناخت  محدوده مورد نظر به تحلیل و بررسی داده های بدست آمده و نتایج و راهکارهای 

 پیشنهادی پرداخته شده است.

 

 سکونتگاه های غیر رسمی توانمندسازی، توسعه پایدار، : کلیدی هایواژه

 

  مقدمه -1
فقرشهری را می توان در گسست  نمادی از فقر شهری تلقی می شوند بازتاب گسترش سکونتگاه های غیر رسمی بازتاب و

ودرچارچوب کاهش میزان برخورداری از خدمات شهری، اجتماعی، کیفیت  کالبدی پاره ای از نواحی مسکونی از پیکره کل شهر

 سکونتگاه ها مشاهده کرد. ی دیگر به حاشیه رانده شدن و انزوای اجتماعی پاره ای از گروه ها در این گونهسو سکونت واز

و ساکنان آن ها صورت  بررسی های متعددی پیرامون موضوع سکونتگاه های غیر رسمی ( هرچند مطالعات و1331)مشکینی، 

ان در این محدوده ها مرتفع نگردیده است، از این رو یکی از پذیرفته است. اما تاکنون انزوا و تنزل کیفیت زیست شهروند

و بهبود شرایط محیطی  و اسکان افراد و همچنین ارتقاء کیفیت  موثرترین راهکارهای توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی

این محدوده ها با نقاط . تفاوت های باشدمحیط می تواند مداخله ای مستمر با نگاهی همه جانبه و با رویکرد شهرسازی نوین 

مناسب شهری نباید نوع نگرش و برخورد با آن ها را به حاشیه ببرد بلکه می بایست عالوه بر رفع مشکالت و معضالت موجود 
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در دراز مدت به ایجاد محیطی مطلوب و پایدار برای شهر دامن زد. توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی با هدف ارتقاء 

ندان و با تاکید بر توسعه پایدار شهری می تواند همگام با در نظر داشتن محدودیت ها و موانع پیش رو با کیفیت زیست شهرو

 آینده نگری واقع بینانه به شکل دهی محیط های مناسب و مطلوب شهری منجر گردد. 

 

 ادبیات پژوهش -2
 سکونتگاه های غیر رسمی

هستند و  نیکرد که تصرف کنندگان آن نه مالک زم فیتعر یقه مسکونمنط کیتوان به عنوان  یرا م یقانون ریسکونتگاه غ

 یهستند که خودشان بر رو یکنند. آنها تنها مالک ساختمان یپرداخت م یآن سکونت دارند اجاره ا یکه بر رو ینینه بابت زم

 [1] کرده اند. جادیا یقانون ریغ یها نیزم

 رانیدر ا یغیر رسمو گسترش اسکان  شیعلل پیدا نیو عمده تر نیمهمتر

های کالبدی شهری و اعمال استانداردهای خارج  عدم پیش بینی فضای مسکونی کافی و مناسب اقشار کم درآمد در طرح -

 از استطاعت ایشان.

 دسترسی ناچیز به نظام های رسمی اعتباری و وام مسکن برای کم درآمدها به ویژه شاغلین در بخش غیر رسمی -

 روع و سودگران بازار زمین به موازات اهمال و ناتوانی در نظارت و کنترل ساخت و سازهاوجود باندهای قدرت نامش -

 سازی برای تجهیز و تجمیع منابع اقشار کم در آمد وعدم حمایت و هدایت دولت در مورد خانه سازی خودیار فقدان نهاد -

 [2] (بویژه در هدایت، نظارت)ضعف مدیریت شهری 

 یرسم ریمواجهه با اسکان غ یاکردهیو رو یعموم یها استیس

  1391. برنامه بهسازی دهه 1

 . آماده سازی زمین2

 1391-01دهه  برنامه خانه سازی اجتماعی و  . اقتصاد آزاد3

 . مسکن اجتماعی4

 های غیر رسمی . تخلیه اجباری و پاکسازی سکونتگاه9

 . رویکرد توانمند سازی 0

 . خانه سازی غیر رسمی 7

 [3] 1331به رسمیت شناختن زاغه های موجود دهه  . امنیت اقامت و9

 یتوانمند ساز کردیرو

در میان رویکرد های مثبت نگر به اسکان غیر رسمی ، صرف نظر از توجیه تئوریک تمام آنها، در نهایت در عمل ثابت شده 

هر چند که در حقیقت  است. که رویکرد بهسازی مشارکتی به همراه توانمند سازی موفقترین و ممکن ترین رویکرد به موضوع

توان به اشکال مختلف آن را طراحی کرد، اما وجود عناصری چون  تنها یک راه برای عملی کردن این روش وجود ندارد و می

مشارکت مردمان ذینفع در تمام مراحل برنامه ها، داشتن نگاه بلند مدت و انعطاف پذیر بطوری که برنامه ها در طول زمان 

سازی و بسیج مردمی برای ارتباط میان دولت و آنها و  متناسب با نیازهای در اولویت مردم اصالح شوند و نهاد تداوم یابند و

رفع فضای بی اعتمادی موجود، به اضافه تامین حداقلی از امنیت مالکیت که مردم را برای همراهی در بهبود وضع سکونتگاه و 

 [4] لی هستند که هر برنامه ی بهسازی برای موفقیت به آنها نیاز دارد.سرمایه گذاری در مسکن خود تشویق کند، از عوام

 ستیچ یتوانمند ساز

توانمندسازی یک فرایند از پایین به باال و مشارکت همه اقشار محروم جامعه درباره سرنوشت خود است و از مفاهیم 

ب می شود. راهبرد اصلی این مدل، اعتقاد به اساسی توسعه اجتماعی و از راهبردهای مهم توسعه منطقه ای و روستایی محسو
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مردم است. اعتقاد به اینکه مسائل می تواند به بهترین شکل ممکن بدست مردمی که با آن مسائل به طور روزانه زندگی می 

 .های ذینفع  حل شود کنند و به عبارتی گروه

توانمندسازی از . است که ناتوان)محروم( هستندنی واژه توانمندکردن به این امر اشاره دارد که فرآیند دادن قدرت به کسا

های اجتماعی در فرآیند توسعه و پیشرفت تاکید  مفاهیم توسعه پایدار است که در آن )توسعه پایدار( بر مشارکت همه گروه

 [4] می شود.

  داریتوسعه پا

 یازهایرا در برآوردن ن ندهیآ ینسلها یینسل امروز را برآورده کند بدون آنکه توانا یازهایکه ن یعبارت است از توسعه ا

افراد بشر در  هیکل یزندگ تیفیک شیحفظ و افزا جاد،یاست که ا یآنچنان توسعه ا داریبه مخاطره افکند. در واقع توسعه پاخود 

 [9] تمام زمان ها را آشکارا در نظر داشته باشد .

 تعاریف و ویژگی های اختالط کاربری ها

ک شکل از توسعه شهری مبتنی بر تمرکز کاربری های مختلف در یک منطقه مشخص است.نحوه اختالط کاربری اساسا ی

ی قرار گیری کاربری ها اعم از مسکونی،تجاری،اداری،فضای سبز و ... در زمین های شهری تاثیر بسزایی در میزان سفرهای 

نیازهای روزمره انسان، رونق و یا انحالل درون شهری،حجم ترافیک شهری و همچنین در شکل گیری روابط اجتماعی،برآوردن 

یک مرکز تجاری و یا اداری و در نهایت در شکل گیری شیوه زندگی شهری دارد که این خود روی نشاط و سر زندگی و اقتصاد 

   [0] جامعه و شهر تاثیر مستقیم دارد.

 اهداف اختالط کاربری ها

 تجاری کاهش ترافیک و زمان سفر بین مناطق مسکونی ،اداری و 

 کاهش مصرف سوخت و آلودگی های صوتی و هوا در شهرها 

 ایجاد محیطی با نشاط تر و سرزنده همراه با کاهش جرم و امنیت بیشتر و تشویق پیاده روی و سفر با دوچرخه 

 توسعه اقتصادی و جلوگیری از توزیع نا عادالنه ی منابع اقتصادی 

 قیمت مسکن و کنترل پراکندگی شهری یمسکن مناسب همراه با متعادل ساز افزایش عرضه 

 [6]ترویج شکل پایدار از کاربری ها با توجه به شکل توسعه شهری است و در واقع وسیله ی مهمی برای رسیدن به توسعه 

 پایدار 

 

 : شاخص ها 1جدول شماره 

 توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی پایداری عملکردی معیار

 شاخص

 تنوع کاربری های خدماتی 

 تمرکز کاربری های خدماتی 

  شعاع دسترسی 

 ایجاد فضای مناسب 

 تراکم جمعیتی 

 آرامش 

 شلوغی و ازدحام 

 امنیت 

 درآمد 

 قیمت زمین 

 خدمات شهرداری 

 گرایش ساخت و ساز 
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 روش تحقیق -3
ح پس طر نیبه اهداف طرح استفاده شود.  در ا دنیرس یبرا یلیتحل -یفیبر آن است تا از روش توص یسع قیتحق نیدر ا

سکونتگاه های غیر رسمی و توانمندی سازی و مربوط به  یها یژگیو یبررس نیو همچن ینظر یو مطالعه مبان یاز بررس

 یاطالعات یها هیال یبعد با بررس یدر مرحله  .گردیده اندانجام مطالعات مشخص  یبرا هیاول یها ،شاخصتوسعه پایدار 

و خروجی های قابل تحلیل  GIS آنها در نرم افزار بررسیشهر مشهد و  غرب شمال وزهح یلیمربوط به طرح تفص نیزم یکاربر

پرداخته شده است. عالوه بر این در خصوص شاخص های سکونتگاههای غیر رسمی پرسشنامه ای تدوین و با نمونه آماری بالغ 

 تحلیل گردیده است. SPSSنفر در محدوده مورد مطالعه تکمیل و توسط نرم افزار  91بر 

 

  شناخت نمونه موردی -4
از رشد و گسترش  ریاخ ینفر، در دهه ها ونیلیم3.9به  کینزد تیبا جمع ایدن یکالن شهر مذهب نیشهر مشهد به عنوان دوم

مربع  لومتریک 219به حدود  1349مربع در سال  لومتریک 33وسعت شهر از حدود  کهیبرخوردار بوده است، بطور یادیز اریبس

نشینی تمایز کالنشهر مشهد با کالنشهرهای دیگر ایران وجود حاشیه وجهست.یکی از آشکارترین ا دهیرس 1399در سال 

در « سکونت غیررسمی»ترین ترین و پیچیدهنشینی یکی از گسترده)سکونت غیررسمی( گستردة آن است. احتماالً این حاشیه

شهری، نظارت و  وانینهای اداری، قچارچوب های رسمی،ریزینشینان مشهد بدون توجه به برنامهایران است. حاشیه

اند. این شهرنشینی غیررسمی در کنار شهری ویژة خود ساخته ران،یهای مدیریت شهری؛ در کنار دومین کالنشهر اکنترل

کالبدی آن متنوع، ناهمگون و  -کالنشهر مشهد ساختاری ایجاد کرده که کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضایی

رو است که بخشی از توسعة غیرعادی و روبه یررسمیکالنشهر مشهد با بزرگترین شهرنشینی غ یتده است. در واقع مدیرپیچی

غایت است. در این فضای به« شهرنشینی غیررسمی»کالبدی شهر مشهد اساسًا ناشی از گسترش همین  -رویة فضاییبی

بر آن وجود ندارد و انبوهی از مسائل  عیان نظارت و کنترل واقدر آمده و امک« تعلیق»پیچیده و ناهمگن قانون به حالت 

 .کالبدی، مدیریتی و فرهنگی را برای خود و کل کالنشهر ایجاد کرده است -اجتماعی ـ اقتصادی و فضایی

باشد که در  یشهر مشهد م یررسمیغ یسکونتگاهها یاز پهنه ها یکی یمطهر دیمورد مطالعه موسوم به شهرک شه محدوده

پهنه در شهر  نیتر یاست که اصل دهیواقع گرد 0در پهنه  یفرسوده اداره کل راه و شهرساز یسازمان بافت ها ینه بندپه

محدوده در مجاورت  نیا یریقرار دارد. قرار گ یشهردار 2محدوده در حوزه شمالغرب و منطقه  نیگردد. ا یمشهد محسوب م

آن  یبرا یدر افق طرح ساختار یگردشگر یستینقش تور ینیب شید که پشهر مشه یاصل یانهایاز شر یکیمحور توس بعنوان 

 .دینما یمحدوده را دو چندان م نیو توجه به ا تیاست ، اهم دهیگرد میترس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عیت شهرک نسبت به حوزه های برنامه ریزی مشهدق: مو 1نقشه شماره 
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 الگوهای سکونت وضع موجود :

 
 نت وضع موجود: الگوی سکو 1نمودار شماره 

 

 بررسی کاربری اراضی

در این محدوده همانند سایر نقاط شهری کاربری مسکونی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و پس از آن 

اراضی بایر بیشترین سهم را دارا می باشند که میتواند بعنوان فرصت های توسعه درونی محدوده عمل نماید .  عالوه بر آن 

قابلیت تغییر کاربری نیز در این محدوده موجود می باشد. یکی دیگر از فرصت های توسعه خدمات در این اراضی زراعی با

محدوده می توان به اراضی با کاربری تولیدی کارگاهی اشاره نمود که قابلیت بازیافت و پاالیش آنها فرصت ایجاد کاربری های 

 جدید را محقق می نماید.

 

 
 راضی: کاربری ا 2نقشه شماره 
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 : بررسی شبکه معابر

 مشکالت موجود در رابطه با معابر محدوده :

 نفوذ پذیری بسیار پایین معابر  به دلیل بن بست بودن بسیاری از کوچه ها و استفاده شخصی.. 1

 . عدم وجود وسائل حمل و نقل عمومی جهت ارتباط ساکنین با سایر نقاط شهر 2

 ابانها. کیفیت نامناسب آسفالت برخی از خی3

 . کیفیت بسیار پایین پیاده رو های محدوده و تداخل سواره و پیاده در مکان های مختلف شهرک4

 . کمبود روشنایی مناسب و عدم وجود فضای سبز در کنار معابر نیز از دیگر مشکالت معابر این شهرک است.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : شبکه معابر 3نقشه شماره 

 تجزیه و تحلیل-5
 های توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی  بررسی شاخص

 رامش در محل سکونتآاحساس 

را رفع معضالت  نیرامش در ساکنآاحساس  ینقش در القا نیشتریکه ب دیپرشده مشخص گرد یبه پرسشنامه ها باتوجه

 نیبودن ساکن کدستی قیکه احساس ارامش از طر دیمشخص گرد نیدر محله دارد. همچن  تیاحساس امن قیو تزر یاجتماع

 باشد یم ریامکان پذ زین یتیبه لحاظ قوم

 یاجتماع معضالت

و افراد  نیساکن نیرا ب یسطح یو نزاع ها یریبوده که موجبات درگ نگیاز نبود پارک یمحله ناش یمده مشکالت اجتماعع

 لیموارد به دل ریر سا. دمی گردددر افراد  یاحساس نا امن ایجادعامل موجب  نیا نیهمچن کند،یفراهم م یسواره عبور

  .دیآ یوجود نم هدر محله ب یخاص یها معضل اجتماع یخوب محل یهمبستگ

 

 جمع و پخش کننده

 محلی

فرعی 2شریانی درجه   
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14%

6%

27%36%

9%

3%
5%

معضالت اجتماعی

عدم امنیت
وجود معتادین
سرقت
درگیری و نزاع
شلوغی و ازدحام
ایجاد مزاحمت
تجمع اراذل

 

 
 : معضالت اجتماعی          2نمودار شماره                                                           : معضالت اجتماعی 1شکل شماره 

 

 سکونت طیو ازدحام در مح یشلوغ  زانیم

درصد از ساکنان محله خود را شلوغ 3موجود در محله تنها  یصورت گرفته در بحث معضالت اجتماع یبا توجه به پرس و جوها

و از اندازه کودکان  شیبا وجود ب میو در ارتباط مستق ادهیاز نوع پ محله را یتماما شلوغ انیکه از آن م دانستند یو مزدحم م

 .داشتند ینور دیشه ابانیسواره در خ کیبر وجود تراف یمبن یاشارات نیهمچن .انستندآنها د یها تینوجوانان و آزار و اذ

 

 

 

 

 

 

 
 : میزان شلوغی و ازدحام 2شکل شماره 

 

 محله تیامن

حضور  لیرا نه  به دل یت نا امنعل نیشتریدر محله نام برده اند ، ب یکاف تیکه از مشکل نبود امن ینیدرصد از ساکن 14 انیز ما

عرض کم معابر  لیپارک شده به دل یبا صاحبان خودروها یعبور یسواره ها انیبه وجود آمده م ینزاع ها لیاوباش بلکه به دل

 .دانستند

 

 
 

 

 

 

 

 : امنیت محله 3شکل شماره 
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18%

13%

44%

25%

زمان سفر در محدوده

9کمتر از 

دقیقه11تا 9

دقیقه 19تا 11

19بیشتر از 

11%

62%

17%

7%

3%
درآمد خانوار

911کمتر از 

911تا 911

میلیون1تا 911

میلیون 1.9تا 1

1.9بیشتر از 

 درآمد زانیم

 یدرآمد نیساکن %02باشد .  یم نییمتوسط به پا متوسط و اکثرا یدرحدود سطح طبقات نیساکن یمحله سطح درآمد نیدر ا

هزار تومان دارند .  911درآمد کمتر از  زین %13هزار تومان و 911 یاز افراد درآمد باال% 13هزار تومان دارند ،  911-911 نیب

 ادیرآمد نه چندان زد لیاست و افراد به دل انیافراد به صورت ساده و با درآمد متوسط در جر یمحله زندگ نیدر ا یبه طور کل

 .باال دارند یکه درآمدها یدارند مگر درصد اندک یکمتر توان پس انداز اقتصاد

 

 

 

 

 
 

 

 

 : میزان درآمد 3نمودار شماره 

 

 روزانه   ازیمورد ن یها یراحت به کاربر یدسترس

به اهداف به مقصد خود دست  قهیدق 11است که بتوان در کمتر از  یمطلوب ،محله ا یموجود محله  یبر اساس استانداردها

به مرکز محله  نسبت  کیتوان به ساکنان نزد یرا م قهیدق 11کمتر از  یگرفت که به طور عمده سفرها جهیتوان نت یم  افتی

 زین دیاند . همانگونه که گفته شد سفرها با هدف خر افتهینقاط دورتر سکونت  حالتکه در م یبه افراد قهیدق 11از  شیداد و ب

 .در سطح محله در مرکز محله شکل گرفته اند یها ی.چرا که عمده کاربررندیگ یشکل م

 

 

 

 

 

 

 
 : دسترسی راحت به کاربری های مورد نیاز روزانه 4نمودار شماره 

 

 یو خدمات آموزش یحیتفر یبه فضا یدسترس یبررس

 دییمورد تا نیساکن ازین نیتر ین اصلمحله به عنوا نیسبز و پارک در ا یانجام شده ،کمبود فضا یها یتوجه به بررس با

کمبود فضاهای باز همگانی و فضاهایی جهت سپری نمودن اوقات فراغت در این محدوده بسیار باشد .  یم نیساکن تیاکثر

 چشمگیر می باشد.
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2%

22%

11%

16%

35%

14%

مشکالت کالبدی
ضعف زیر ساخت
تداخل سواره و پیاده
آسفالت نا مناسب
کمبود مبلمان
روشنایی محله در شب
سنگ فرش نامناسب

23%

54%

9%

14%

گرایش ساخت و ساز

قطعات ویالیی

ریزدانه با تراکم زیاد

ددرشت دانه با تراکم زیا

ریزدانه با تراکم کم

 یخدمات شهردار

نسبت به آن کم  3که شهرداری ناحیه را  در پاسخ به این سوال پرسش شوندگان دو مورد از مهمترین مشکالت محله خود

توجهی کرده را میبایست ذکر میکردندکه پس از تجمیع پاسخ های گردآوری شده مشخص شد که عرض کم معابر و نیز نور 

 نامناسب محله در شب مهمترین دغدغه ساکنان میباشد

 

 
 : مشکالت کالبدی         5نمودار شماره                                                   : مشکالت کالبدی                4شکل شماره 

 
 رضایتمندی از مشارکت در طرح های اجرایی محله  

با توجه به مشاهدات میدانی و پرسش های صورت گرفته در محله مشخص گردید که هیچ گونه طرحی مبنی بر ایجاد 

 رو ساکنان تجربه هیچ گونه مشارکتی را در محله نداشتند. . از ایننگردیده استی در محله ایجاد فضای سبز و یا فضای عموم

 و سازگرایش ساخت 

با توجه به پرسشنامه های پرشده راجع به تمایل گرایشات ساخت و ساز در محله مشخص شد اکثر ساکنین میل به قطعات 

ریزدانه داشتند و علت این امر نیز مناسب بودن ساخت و سازها با درآمدشان ذکر کردند. دراین میان تعداد اندکی که عموما 

د میل به ایجاد قطعات درشت دانه و ویالیی در محله داشتند.نمونه ای از قطعات ریزدانه دارای سطح درآمدی باال در محله بودن

 .موجود در محله در تصویر آورده شده است

 

 
 خت و ساز        : گرایش سا 6نمودار شماره                       : گرایش ساخت و ساز                       5شکل شماره        
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 ی عملکردپایداری  شاخص هایبررسی 

در بررسی های بعمل آمده در محدوده شهرک شهید مطهری در خصوص کاربری ها و فعالیت های موجود ، شعاع 

 دسترسی به خدمات ، میزان و سهم خدمات از کل محدوده و نحوه قرار گیری ها مورد بررسی قرار گرفته است. 

ازکل کاربری ها را به خود  % 9/1هکتار می باشد که سهمی بالغ بر  3کل خدمات موجود مساحتی بالغ بر در این محدوده 

اختصاص می دهد . فشردگی بافت و عدم وجود اراضی بایر با مساحت و مالکیت متناسب جهت ایجاد خدمات مورد نیاز 

 شهروندان می تواند یکی از دالیل این موضوع باشد.

وعات مورد بررسی نحوه قرار گیری خدمات در سطح این محدوده می باشد . خدمات رفاهی ) آموزشی ، یکی دیگر از موض

درمانی ، فرهنگی مذهبی ، سبز و ورزشی ( در این محدوده بصورت کامال منفک از یکدیگر و پراکنده شکل گرفته است و 

 است. کاربری های تجاری بصورت خطی در محور های اصلی محدوده مستقر گردیده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : کاربری خدماتی 4شماره نقشه 

 

نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص محدوده شهرک شهید مطهری نوع خدمات رفاهی و شعاع دسترسی های آنها می 

باشد.در این محدوده تنها در کاربری آموزشی نسبتا سطوح خدماتی قابل قبول می باشد که این موضوع مبنی بر مطلوبیت آن 

عدم وجود خدمات آموزشی با مقیاس های متفاوت باعث گردیده خدمات مرکزیت نداشته  و می باشد چرا که پراکندگی و ن

بعنوان مرکز محله عملکرد ویژه ای قابل شناسایی نمی باشد. در خصوص کاربری های مذهبی فرهنگی و درمانی نیز با این 

کاربری آموزشی ، درمانی ، فرهنگی مذهبی به تفکیک ارائه گردیده  3ت در مشکل رو به رو هستیم. در ادامه نقشه شعاع خدما

  است.
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 : شعاع دسترسی به خدمات 5نقشه شماره 

 

پارامتر دیگر عالوه بر شعاع دسترسی در کیفیت خدمات رسانی به شهروندان تاثیر  2همانطور که پیش از این اشاره گردید 

 گذار می باشد.

 ع پراکنش خدماتنو .1

 مساحت قطعات خدماتی .2

این محدوده در زمینه دو پارامتر فوق دارای مشکل می باشد.هرچند شعاع دسترسی در کاربری های آموزشی و فرهنگی 

نسبتا تمام سطح محدوده را پوشش می دهد اما مساحت هریک از قطعات کمتر از استاندارد بوده و سرانه متناسب با جمعیت 

 محدوده را نمی تواند تامین نماید.ساکن در این 

می باشد. در مشکل دیگر در خصوص شاخص های محله پایدار عدم وجود فضاهای همگانی متناسب برای شهروندان 

زمینه دو کاربری فضای سبز و ورزشی که در زمره خدمات اصلی مورد نیاز شهروندان می باشد در محدوده شهرک شهید 

ها کامال مشهود می باشد. عدم وجود کاربری های ورزشی و فضای سبز سبب گردیده این محدوده مطهری فقدان این کاربری 

دچار مشکالت اجتماعی فرهنگی عدیده گردد. نبود فضاهای سبز مناسب ، مسیرهای پیاده و دوچرخه سبب گردیده کیفیت 

 فضاهای همگانی این محدوده در سطح نازلی قرار گیرد. 

ی ترین اقدامات جهت دستیابی به محدوده ای با بهره مندی از اصول توسعه پایدار می تواند ایجاد و از این رو یکی از اصل

ارتقاء کیفیت فضاهای همگانی باشد. کمبود شدید و کیفیت نازل خدمات و مشکالت بوجود آمده ناشی از شاخص های 

ن می نماید. اختالط کاربری های ، استفاده سکونتگاههای غیررسمی التزام بررسی و توجه ویژه به این محدوده را روش

و همچنین بهره مندی بیشتر از اراضی در قالب  1یافتهتوسعه قبال  حداکثری از اراضی بایر و فرصت های توسعه و نیز اراضی

 توسعه های مختلط می تواند تا حد زیادی به بهبود شرایط این محدوده کمک نماید.

                                                 
1 Brown Field 
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 جمع بندی و نتیجه گیری -6
الت اصلی مدیریت شهری در کشور می باشد که شهر مشهد نتگاه های غیر رسمی یکی از معضه نشینی و سکوحاشی     

 یتی بحرانی رو به رو می باشد.عبا بیشترین سهم حاشیه نشینی در میان کالنشهرهای کشور با وض

با وجود اینکه ی باشد که سی و مطالعات پیرامون توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی دارای اهمیت ویژه ای مربر

ی هر یک از سیاست ها و نظام های عدتاکنون اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است اما به نظر می رسد تحلیل تک ب

بلکه سبب غفلت از سایر بخش های می گردد.  نخواهد بودشهری نه تنها راه حل مشکل شهری در این نوع از سکونت های 

از اهداف پیش روی شهرسازی معاصر امروزه به دنبال افزایش کیفیت زیست شهروندان و استفاده توسعه پایدار بعنوان یکی 

می تواند راه حل های متنوع کالبدی و غیر کالبدی را در ، مناسب از امکانات و فرصت ها با تاکید بر حفظ آن بر آیندگان 

 زمینه توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی پیش روی ما بگذارد.

این پژوهش تاکید بر توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری و با توجه ویژه  در

در مبحث کاربری و عملکرد با هدف بهبود شرایط زیست شهروندان ساکن در این محدوده ها مطالعات و بررسی های متعددی 

از موثرترین راهکارهای افزایش بهره وری از زمین و توسعه حمل و نقل  صورت گرفته است. اختالط کاربری ها بعنوان یکی

الت و مشکالت بافت های حاشیه ای و دستیابی به پایداری شهری ضپایدار می تواند راهکاری مناسب جهت رفع بخشی از مع

 باشد.

غیر رسمی گویا این مطلب  یها ان یکی از پهنه های سکونتگاهنتایج این مطالعات در محدوده شهرک شهید مطهری بعنو

، استفاده از راهکارهای نوین و درونیمی بایست با بهره گیری از فرصت های  ر برخورد با پهنه های حاشیه نشینباشد که د می

افزایش بهره وری از اراضی موجود به بهبود شرایط آن ها پرداخت. نتایج و مطالعات بعمل آمده نشان می دهد که استفاده از 

از یک سو شرایط توانمندسازی بافت  می توانددار و اصول محالت شهری توسعه پای ، تاکید بر مولفه هایای مشارکتی رویکرده

را محقق نماید و از سوی دیگر به ایجاد بافت های محلی منسجم و پایدار شهری منجر گردد. پیشنهاداتی موثر به منظور تامین 

های مناسب و فضاهای همگانی و سبز که منجر به ارتقاء کیفیت محیط گردد  خدمات رفاهی محدوده با مساحت ها و دسترسی

 و در نهایت بافتی خوانا با مناسب ترین سطح سکونت را ایجاد نماید.

 

 پیشنهادی چارچوب -7
 به شرح ذیل پیشنهاد می گردد : شهرک شهید مطهریبر این اساس اهداف برنامه توانمندسازی و ساماندهی 

 های ساکنان. یو فعال ساختن توانمند شهرک شهید مطهرییی توانمندی های شناسا -

 و برنامه ریزی. افزایش هماهنگی بین نهادهای مدیریت شهری در جهت تشکیل ستادهای هدایت -

 دسترسی به خدمات رفاه عمومی. ی ساختار کالبدی شهر از طریق بهسازی شبکه معابر ، زیرساخت ها و افزایشارتقا -

 هره وری از اراضی توسعه نیافته در بافتافزایش ب -

 تاکید بر اختالط کاربری ها در اراضی درشت دانه -

 تاکید بر شکل گیری ساختار و استخوانبندی عملکردی و کانون های فعالیتی -

 ساختن ساختار اجتماعی از طریق ایجاد مراکز توسعه فرهنگی و تقویت نقش مثبت نهادهای سنتی. توانمند -

 یش و انتقال کاربری های مزاحم و استفاده از فرصت های توسعه مجددتاکید بر پاال -

 رشد و توسعه محدوده در تمامی بخش ها بصورت موضعی و متناسب با ساختار و با توجه به زمینه و سابقه  -

 خانوارها به وام های بهسازی مسکن. افزایش کیفیت سکونت در واحدهای مسکونی از طریق افزایش میزان دسترسی -
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 راهکارهای پیشنهادی :

 تشویق به تجمیع و اعطای ضوابط  ساختمانی متناسب با اقتصاد بازار -

 تاکید بر اختالط کاربری ها بویژه در مراکز خدماتی و بهره برداری بیشتر از اراضی دولتی به منظور تامین خدمات -

 بان سکونت و احیاء آنهاتاکید بر دریافت سهم شهر از اراضی درشت دانه به منظور ایجاد خدمات پشتی -

 تشویق شهروندان بر اراتقاء کیفیت فضاهای سبز خصوصی و عمومی -

 ساکنین. تقویت ساختار شبکه ی ارتباطی و بهسازی معابر شهر با استفاده از نیروی کار -

استفاده زمین های خالی و مخروبه با  کاهش میزان فاصله دسترسی به خدمات رفاه عمومی از طریق ایجاد این خدمات در -

 از مشارکت مردمی.

 های سطحی. باصالح و بهسازی شبکه دفع آ -

 ی مردمیهای مدیریت شهری و تشکل ها هتقویت میزان ارتباط بین دستگا -

 ... توسعه مراکز اجتماعات فرهنگی و هنری در سکونتگاه های غیر رسمی و -

 مسکونی دهایواح نوسازی و بهسازی برای و وام تسهیالت پرداخت و مالی اعتبار تأمین -

 ساختمانی متناسب با بافت و به منظور بهره وری بیشتر از اراضیتدوین ضوابط و مقررات  -

 اعطای تسهیالت در زمینه صدور پروانه  -

 تشویق ساکنان به بادوام سازی و جلب حمایت بانک ها و موسسات اعتباری برای افزایش توان اقتصادی  -

 یمسکون یکاربر تی وخدما یتهایسبز در کنار فعال یفضا جادیا -

 انتقال کاربری های مزاحم شهری و جاگزینی کاربری های متناسب با سکونت -

 آنها یو ناسازگار یها اعم  از سازگار یمناسب کاربر ینیدر رابطه با مکان گز یشهردار نظارت -

 ایجاد وحدت فضایی و هماهنگی در سیما و بافت بناها -

 ت خوانایی بافتایجاد شاخص ها و نشانه هایی در بافت جه -

 های سطحی آب آوری سیستم جمع و اصالح رسیدگی -

 از خدمات مورد نیاز و ایجاد امنیت اجتماع آنها کردن برخوردار موجود برای و جمعی باز به فضاهای رسیدگی -

 ساماندهی زمین های بایر جهت افزایش امنیت اجتماعی -

 تشویق به سرمایه گذاری بخش خصوصی -

 مسیرهای پیاده طراحی -
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 مراجع -8
 .1399، دانشگاه تهران، توسعه مسکن همساز با توسعه پایدار .محمدمهدی ،محمودی  [1]

 1397 ،سیاست های مدیریت زمین شهری، انتشارت ش یدی، چاپ اول ،محمودی پاتی ، فرزین و محمد پور عمران ، محمد[ 2]

سکونتگاه های غیر رسمی و رویکردهای مواجه با آن در جهان و  ارزیابی شیوه برخورد با زینب،،  کرکه آبادیو  یعقوب،  حق پناه[ 3]

 1332ایدار، یش ملی جغرافیا شهرسازی و توسعه پاولین هما، ایران

 1331فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،، ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی با شیوه توانمند سازی  ،ژیال،  سجادیو  ابوالفضل، مشکینی[ 4]

  1390 شهری، زییر برنامه و پردازش شرکت ،یمهربان کاوه ترجمه شهری، یطراح سبز ابعاد ، تریپ ،یشرل ف،یکل ن،یمات[ 9]

گیری چند معیاره جهت رتبه بندی مراکز شهری بادیدگاه حمایت از تئوری  تصمیم،  جوادی، قاسم، طالعی، کریمی، آقامحمدی[ 0]

 1331، 31 همایش ژئوماتیک، Fuzzy TOPSIS  اختالط کاربری به روش

 

. 


