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 دهکیچ
 گسترش مسئله است، کرده مواجه بحران با را توسعه درحال ورهایکش شهرهای که مسائلی ترین مهم از یکی

 غصبی، نشده، کنترل های مسکن عنوان به تعریف در تفاوت با ها سکونتگاه باشد؛ این می ها آن در های غیررسمی سکونتگاه

 نفر، میلیارد یک حدود در گرفته صورت برآوردهای شوند. طبق می خوانده خودساخته و ای حاشیه تحول، تغییر و حال در

 ها ناپایداری و ها ناهنجاری گسترش و بروز برای بستری ها پهنه کنند. این می زندگی ها سکونتگاه این در سرتاسر جهان در

 در پایه های فعالیت از مهمی بخش استقرار تهران و به متنوع های دسترسی و کم فاصله واسطه به نیز کرج هستند؛ شهر

 اساسی مسائل از یکی و است شده تهران حوزه شهری به مهاجر جمعیت از توجهی قابل بخش جهتو کانون خود، پیرامون

 با که است کرج شهر در ها این سکونتگاه جمالت از باشد. خط چهار حصار می غیررسمی های اسکان گسترش و ایجاد آن

 عنوان به آن توسعه و گیری شکل ونگیچگ و کالبدی های کیفیت ویژگی به توجه با محله این. ای روبروست عدیده مشکالت

 مختلف ابعاد از ها سکونتگاه این دقیق شناخت. است شده شناسایی شهر کرج گانه ده غیررسمی های سکونتگاه از یکی

 برای هایی ارائه شاخص باشد. نوشتار حاضر ضمن ها آن ساماندهی راهکارهای ارائه برای مناسب راهنمایی تواند می

 غیررسمی، به بررسی راهکارهایی برای ساماندهی و مقابله با این معضل شهری پرداخته است. های سکونتگاه شناسایی

 

 ، ساماندهیراهکار، حصار چهار خط، غیررسمی های سکونتگاه :یدیلک یها واژه

 

 مسئله طرح -1
 از درصد 78 و سعهتو درحال مناطق شهری جمعیت از درصـد 43، بشـر اسـکان جهـانی سـازمان گزارش آخرین اساس بر

 نادیده شهری فقر، کشـورها از بسـیاری در، کنند می زندگی فقیرنشین های محله در یافته توسعه کمتر مناطق شهری جمعیت

 ها زاغه در اکنون هم کـه نفری میلیون 400 بر عالوه، ها زاغه بـا مواجهـه و برخـورد های سیاست در تغییر بدون. شود می گرفته

 تغییر. کنند زندگی ها زاغه گونه این در نفر میلیون 400 و میلیارد یک، 2020 سـال تـا شود می زده تخمین، دکنن می زندگی

 های سکونتگاه اما، است ها بافت گونه این در اصـولی و صـحیح ریزی برنامه نیازمنـد غیررسـمی های سکونتگاه در ها سیاست

 در کوششـی از اسـت عبـارت عـام مفهوم در ریزی برنامه. است شهرها سطح در صحیح ریزی برنامه عـدم از بازتـابی غیررسـمی

 جهت شهر در ها ریزی برنامه که است حالی در این؛ مشخص های هدف بـه رسیدن جهت در ها برنامه بهترین انتخاب جهـت

 نادیده شهری فقرای، ها ریزی برنامه در کـه کرد عنوان توان می ای گونه به و نبوده شهر ساکنین تمـامی نیازهای تأمین
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 جـامع و درسـت شـناخت غیررسـمی های سکونتگاه در منطقـی ریزی برنامه برای گام اولین اساس این بر. اند شده گرفته

 و ایراندوست) داد ارائه را آن ساکنین شرایط بهبود منظور به مناسب راهکارهای آن طریق از بتوان تا است ها بافت گونه این

 (.44: 1393،دیگران

 به شهری نامتعارف های سکونتگاه در زندگی لیکن باشد نمی تازه ای پدیده مخروبه و نامناسب مساکن در زندگی اگرچه

؛ است گشته پدیدار جوامع این در داری سرمایه نظام برقراری با که است ای شیوه سوم جهان کشورهای در ویژه به کنونی شکل

 نمونه. است شده نیز ما کشور شهرنشینی در تحوالتی باعث اخیر سده سیاسی و اجتماعی، دیاقتصا های دگرگونی میان این در

 از نیز کرج شهر، کرد مشاهده امروزی شهرهای نشین حاشیه و قدیمی های بافت در توان می را نامناسب های سکونتگاه گونه این

 و تهران شهر با مجاورت ازجمله اش العاده وقف محیطی استعدادهای باوجود، خویش خاص مکانی موقعیت دلیل به سو یک

 روند دلیل به دیگر سوی از و صنعتی مناطق و ها کارخانه داشتن نیز و کشور غرب ارتباطی شاهراه مسیر در قرارگیری

 اطراف روستاهای و شهرها از مهاجرین گسترده هجوم مورد، جامعه مصرف الگوی تغییر، کشور سطح در شتابان شهرنشینی

، نشین حاشیه محالت گسترش و گیری شکل آن پی در و شهری بحران ایجاد هجوم این ملموس پیامد که است رفتهقرارگ

 .است شده شهر کنار و گوشه در فقیرنشین
 خاصی های ویژگی از برخورداری با محله این، باشد می نامناسب های سکونتگاه این ازجمله کرج شرق در واقع حصار محله

 مرکز به دسترسی سهولت و ها محله سایر به نسبت مناسب وهوای آب، مزارع و باغات وجود، کرج رودخانه اب جواری هم همچون

 .گردد می محسوب کرج شهر جمعیت جاذب مراکز از، شهر

 شهری سالم حیات تداوم جهت الزم های کارایی با شهری واحد پیکره یک تشکیل تنها نه حصار نامنظم بافت حاضر حال در

 زیر موارد به توان می جمله آن از که کرده بروز مذکور محله در فراوان کالبدی و فیزیکی مشکالت و مسائل بلکه هدد نمی را

 :کرد اشاره

 درمانی و بهداشتی، فرهنگی، آموزشی تأسیسات کمبود یا فقدان -

 محله سطح در تأسیسات و امکانات نامناسب توزیع -

 محله مساکن اکثر دکالب و فیزیک بودن فرسوده و ناموزون -

 معابر شبکه شدید نقصان و ارتباطی شبکه در مراتبی سلسله نظام فقدان -

 سرما فصل در زیاد های یخبندان و منطقه زیاد شیب علت به ساکنین تردد مشکالت -

 محله سطح در شرور افراد و معتادین حضور دلیل به ناامنی وجود -

 راهکارهایی، موردنظر محدوده در موجود معضالت و مشکالت شناخت و یبررس از پس است این بر سعی پژوهش این در

 .کرد کمک محدوده وضعیت بیشتر چه هر بهبود به و کرده کم را مشکالت این تا شود ارائه

 

 پژوهش ضرورت و اهمیت -2
 نظیر ناهنجار حالتم ازجمله شهری محالت بافت کالبدی و اقتصادی، اجتماعی ابعاد تمامی در تر دقیق و بیشتر بررسی با

 جوار هم مناطق بر ها آن نامطلوب تأثیرات میزان از و برد پی مناطق این های نارسایی و کمبودها به توان می کرج حصار محله

 تغییر و جابجایی حال در دائماً مناطق این ساکنان اینکه گرفتن نظر در با و شناختی چنین به دستیابی با. کرد پیدا آگاهی

 را تحقیق این ضرورت و اهمیت بنابراین؛ رسد می نظر به ضروری امری موجود های ناهنجاری نمودن برطرف ،هستند مکان

 :کرد خاطرنشان گونه این توان می

 .شهر مرکزی های بخش مجاورت در موردمطالعه محله قرارگیری -
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 کرج شهر به نسبت حصار 4 خط موقعیت: 1 نقشه

 

 .شود می ناامنی آمدن وجود به جبمو که خالی فضاهای گیری شکل -

 
 محله در موجود خالی فضاهای به مربوط تصاویر از ای نمونه -1 تصویر

 

 (چالوس جاده) شهر توریستی جاده کناره در نامطلوب سیمای ایجاد -

 
 شهر سطح در محله نامطلوب سیمای -2 تصویر

 

 شهر کل بر آن دنبال به و مجاور محالت بر آن اریتأثیرگذ و محله کالبدی و اقتصادی، اجتماعی خاص های ویژگی -

 

 پژوهش اهداف -3
 :کالن اهداف

 .کرج حصار چهار خط محله کالبدی و اقتصادی، اجتماعی معضالت کاهش منظور به بهینه راهکاری به دستیابی

 ایجاد و فضاها از بهینه استفاده جهت در محله های نارسایی و ها پتانسیل شناخت قالب در کالبدی ساختار ساماندهی

 .کردن زندگی برای مطلوب و سالم محیطی

 .محله شهری منظر و سیما بهبود

 .تر مطلوب شرایط در محله زندگی روند دادن قرار 

 .زندگی درخور شهری فضاهای ایجاد منظور به محله سطح در امنیت افزایش و محله اجتماعی بهسازی



International Conference on Civil Engineering 

 Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz, Iran 

 4 

 :خرد اهداف

 زندگی وضعیت بهبود منظور به ساکنان بین در عدالت و پذیری مسئولیت، تمشارک، اعتماد معیارهای افزایش

 .نشینان حاشیه

 .منطقه ای حاشیه بافت ساماندهی طریق از منطقه این ساکنین امنیت ارتقا

 .فرسوده بافت بازسازی طریق از منطقه این ساکنین شرایط بهبود

 

 تحقیق پیشینه -4
 سطح در فقیرنشین محالت شناسایی بـرای کلـی های شاخص تعریـف بـه بشــر اســکان ســازمان جهــانی ســطح در

 یـک در و سـقف یـک زیـر که افراد از گروهـی یـا یـک از متشکل نشین زاغه خانواده یک. است پرداخته زیر شـرح به جهان

 :است زیر اناتامک پنج از بیشتری تعـداد یا و مورد یک فاقد که شود می کنند می زندگی شـهری منطقـه

 برای مناسب منطقه(. هوایی و آب شدید شرایط برابر در محافظی کردن فراهم منظور به دائمی سازه یک) بادوام مسکن

 (.نکنند استفاده اتاق یک از نفـر سـه از بیش) کردن زندگی

 (.آید دست به فراوان تالش بدون و باشد قیمت ارزان و کـافی کـه آبی) سالم آب به دسترسی

 (.افراد از اندکی تعداد با شده گذاشته اشتراک به عمومی یا، خصوصی توالت) شده اصالح بهداشتی امکانات به دسترسی

 :UN-HABITAT2011,)(اجبـاری تخلیـه برابـر در محافظت و تصرف امـن موقعیت قانونی و عملی ازلحاظ) تصرف امنیت

33). 

 رسـانده چـاپ به 1370 و 1360 های دهه در اقتصادی سیاســی همجلــ در کــه مقــاالتی مجموعــه در پیــران

 های دیدگاه بررسی به مقالـه چند در وی. پردازد می ایران در غیررسمی های سکونتگاه وضـعیت بررسی و واکاوی به روشنی به

 های سکونتگاه با ارتباط رد شناسان جامعه های دیدگاه ها آن در و پردازد می شهرنشینی و شـهر با ارتباط در شناسی جامعه

 طور به(، نابهنجار مسکن) ناهمگون و شتابان شهرنشینی عنـوان بـا دیگـر مقالـه چنـد در همچنـین. کند می بیـان را غیررسمی

 های سکونتگاه در جدید وضـعیت بابیان اخیر های سال در و کشد می تصویر بـه را ها سکونتگاه این در مسکن وضعیت کامل

 (.1390 تا 1366،پیران) شود می متـذکر را ایـران غیررسـمی های سکونتگاه در نایابی اسـکان نوپدیـد ونـدر، ایران

 فقر از فراتر معضـلی را مسکن فقر و پردازد می شهری فقر تعریف و بررسـی بـه ابتـدا متعـدد های پژوهش در صرافی

 دهد می قـرار مدنظر را شهری بهسـازی های طرح ارتقـا فقـرا مسکن شرایط بهبود منظور به اساس این بر و داند می شهری

 و کند می بیـان شـهرها در ساماندهی قابل و اساسی واقعیتی عنوان به را غیررسمی های سکونتگاه همچنین(. 1387،صرافی)

 بهبود جهت در راهکارها و مشـکالت تمامی به توجـه بـا و نماید می معرفی سـاماندهی اصـلی کلیـد عنوان به را سکونت امنیت

 (.1381،صرافی) داند می ضروری را غیررسمی های سکونتگاه شـرایط بهبـود منظور به را ملی سند یـک تهیـه، ها سکونتگاه این

 اطــراف غیررسـمی های سکونتگاه در ها شاخص برخی تطبیقی بررسی" عنـوان با ای مقاله در دیگران و نژاد حاتمی

 در ها شاخص برخی بررسـی بـه رسیده چاپ به 1387 سال در جغرافیایی علــوم نشــریه در کــه "تهــران شهر کالن

 و اقتصـادی، اجتمـاعی های شاخص کلی سـطح سـه در ها شاخص این بندی دسته با و پردازد می غیررسـمی های سکونتگاه

 :پردازد می 1 جدول اساس بر ها شاخص خرده بیان بـه کالبـدی

 

 حسین و نژاد حاتمی) تهران شهر کالن اطراف در غیررسمی های سکونتگاه های شاخص خرده و ها اخصش -1 جدول

 (16: 1387،اوغلی
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 کالبدی های شاخص اقتصادی های شاخص اجتماعی های شاخص

 میزان تمایل به مد روز

 میزان تمایل به شرکت در مراسم عزاداری

 نحوه نگرش به مسائل قومی

 درآمد

 انداز پس

 )دولتی، آزاد و ...(نوع شغل 

 آینده شغلی

 مکان اشتغال

 قیمت ملک

 تراکم نفر در اتاق

 آموزشی

 بهداشتی

 فضای سبز

 تفریحی و ورزشی

 

 که "کرمانشاه شهر مـوردی نمونـه، غیررسـمی های سکونتگاه در امید و یأس" عنوان تحت ای مقاله در صرافی و ایراندوست

 غیررسمی های سکونتگاه از نمونه سه در اسـتاکس نظریـه بررسـی به رسیده چاپ به 1385 ـالس در اجتمـاعی رفـاه نشریه در

 های شاخص از. است گردیده برداشت مقایسه منظور به محلـه هر از هایی شاخص راستا ایران در و اند پرداخته کرمانشـاه شـهر

 :کـرد اشــاره را زیـر موارد توان می پژوهش ماین در شده استفاده

 باسوادی میزان، زن سرپرست دارای خانوارهـای نسـبت، جنسـی نسبت، خانوار بعد: اقتصادی – اجتماعی های شاخص

 اتاق، اتاق در نفر: کالبدی های ویژگی؛ بارتکفل، بیکـاری، فعالیـت میـزان، خانوار سرپرست باسوادی میـزان، خـانوار اعضای

، خانوار بـرای بـاز فضـای متوسـط، زمـین مسـاحت متوسـط، نفـر هـر برای بنازیر، خانوار زیربنای متوسط، خانوار بـرای

 کتـاب در ایراندوست(. 1387،صرافی و ایراندوست) مسکونی واحد هر در خانوار، نفر هر برای مسکن باز فضای متوسط

 غیررسـمی های سکونتگاه عاداب تمامی بررسـی بـه جـامع دیـد یک با "نشینی حاشیه اسطوره و غیررسـمی های سکونتگاه"

 دوم فصـل در، است شده پرداخته غیررسمی های سکونتگاه بـا آن ارتبـاط و شهری فقر تعریف به ابتدا کتاب این در. پردازد می

 رونـد سـوم فصـل در، گیرد می قرار موردبررسی غیررسمی های سکونتگاه بــا مــرتبط های نگرش و مکاتــب تمــامی

 های سکونتگاه با برخورد و مداخله روند چهارم فصل در، گیرد می قرار موردبررسی غیررسمی های نتگاهسکو گیری شکل

 و مســائل بــه ایــران در غیررســمی های سکونتگاه بـه گـذرا نگـاهی بـا پـنجم فصل در، شود می بررسی غیررسـمی

 فصـل در و شود می پرداختـه ها آن های کاستی همچنـین و ها سکونتگاه ایــن بــا مــرتبط مقــررات و قــوانین و مشــکالت

 (.1389،ایراندوست) شود می پرداخته ها سکونتگاه ایـن بخشـی ارتقـا و برخـورد منظور به راهکارهـایی بیـان بـه ششـم

 به دستیابی سـبب مختلـف شـهرهای در ایـران شـهری بهسـازی و عمـران شـرکت کارهـای اخیـر های دهه در همچنین

 خدمات شرح روی بر گرفته صـورت تجدیدنظر اساس بر. گردیده ها سکونتگاه این متفـاوت های ویژگی از ارزشمندی منابع

 فضاهای شاخص چهار از طرح تهیه نخست مرحلـه در، 1387 ســال در غیررسـمی های سکونتگاه سـاماندهی برنامه ٔ  تهیه

 آوری جمع منظور به محیطی زیست اطالعات و اجتماعی -اقتصــادی اطالعــات، خــانوار برحســب جمعیــت، کالبـدی

 های زیرساخت، مسکونی واحـدهای همچون مواردی کالبدی فضاهای شاخص در کـه. گردد می اسـتفاده سـکونتگاه های داده

 .گیرد می قـرار موردبررسی شهری خدمات و عمـومی فضای و کالبدی

 اساسی های ویژگی "شهری فقیرنشین های محله بهسازی و غیررسمی اسکان " عنوان با ای مقاله در بزاز زاده هادی 

 که رسیده نتیجه این به و داده قرار موردبررسی را قانونی و اجتماعی، کالبدی های ویژگی یعنی، غیررسمی های سکونتگاه

 ایجاد شامل که محالت بهسازی، شهری فقیرنشین محالت و ها زاغه در زندگی شرایط بهبود برای روش ترین موفق

 هاست این نظایر و برق، زهکشی سیستم، فاضالب تخلیه سیستم، آب بندی شبکه مانند محیطی زیست مناسب های زیرساخت

 (.22: 1381،خوزانی و بزاز هادیزاده)

 پرداخته "(آباد نسلما محله) آن بهسازی راهکارهای و اردبیل شهر در غیررسمی اسکان گیری شکل علل " موضوع به شیدا

، مکان این به را خود مهاجرت اصلی علت ساکنان درصد 90، مهاجرت علل و ها انگیزه بررسی در که گرفته نتیجه چنین و



International Conference on Civil Engineering 

 Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz, Iran 

 6 

 انتخاب علت مهاجران از درصد 85 از بیش طرفی از. اند کرده ذکر مبدأ روستای یا شهر در اقتصادی های فعالیت بودن صرفه به

 (.1379،شیدا) اند دانسته وساز ساخت برای محدودیت نبودن و زمین ارزانی، سکونت مکانا را آباد سلمان محله

 دستیابی را تحقیق از هدف. پردازد می "شهرداری 6 منطقه ساماندهی_ تهران در غیررسمی اسکان " موضوع به کمانرودی

 اسکان اجتماعات حقوقی و بدیکال وجوه به بخشیدن رسمیت و اصالح جهت مناسب حل راه و درخور شهری فضاهای به

 ضمن تا است کوشیده وی. داند می اجتماعات آن در اقتصادی اجتماعی پویایی و تحرک، انگیزه ایجاد امید به منطقه غیررسمی

 مبنای بر ارزیابی از پس و شناسایی را ها آن ساماندهی مناسب های گزینه، موجود های قابلیت و ها محدودیت، مشکالت شناسایی

 نماید انتخاب مدیران خردمندانه و آگاهانه گیری تصمیم به کمک جهت را گزینه ترین مناسب، موردنظر رمعیا

 (.1376،کمانرودی)

 

 پژوهش روش -5
 با نظری چارچوب. آید می حساب به توصیفی – تحلیلی، روش حیث از و علمی، هدف حیث از پژوهش این در تحقیق روش 

: از استفاده با پژوهش این در اطالعات آوری جمع روش .شود می انجام مربوطه ادبیات رورم و ای کتابخانه روش از استفاده

 .است گرفته صورت پیشین تجربیات و ای کتابخانه مطالعات از استفاده همچنین و موردنظر محل های بررسی و میدانی مطالعات

 
 پژوهش فرایند نمودار -1 شکل

 

 نظری مبانی و ها دیدگاه، مفاهیم -6
 و زمـین رسمی بازار از خارج که است سوم جهان در شهری جمعیت از بخشـی اسـکان محـل بـر نـاظر، غیررسمی اسکان 

، پیران) اسـت شده ساخته، ها مکان گونه این ساکنان خود دست به، خود خاص قرارهای و قـول و قواعـد پایـه بـر و مسـکن

 بعضاً کـه، یابد می بـروز متعدد های مؤلفه تأثرات و تأثیر از ناشـی تعـامالت زا بستری بر پیچیده ای پدیده مثابه(. 8: 1381

 از رفت برون برای مناسب حل های راه شناخت و دریافت در را ما و است دشوار یکـدیگر بـه نسـبت ها آن تأخر و تقدم تشخیص

 شرایط به توجه بـا غیررسـمی های سکونتگاه شپیدای ابتدای همان از(. 57: 1381،امکچی) کند می خطا با مواجه وضعیت این

 بیان غیررسمی های سکونتگاه به نسـبت متفـاوتی های دیدگاه و ها نگرش، ها سکونتگاه ایـن از تلقـی طـرز و جامعه بر حاکم

. نمودند ارائه اه سکونتگاه این از را متفاوتی معیارهای غیررسـمی های سکونتگاه از خود برداشت به توجه با یـک هـر که گردید

 (.2 جدول) است متمرکزشده آن تشکیل چرایی و روند پیرامون غیررسمی های سکونتگاه حــوزه در پردازی نظریه بیشــترین

 

 (48: 1393،دیگران و ایراندوست) فقیرنشین های محله گیری شکل معیارهای و ها شاخص و مختلف های دیدگاه -2 جدول

 فقیرنشین های محله گیری شکل و معیارهای ها شاخص ها دیدگاه

 دیدگاه اکولوژی
 (استفاده از زمین )تغییر کاربری نحوه در تغییر -

 آن صحیح نگهداری و تعمیر عدم و مسکن کمبود -
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 شهر به روستایی کارگران مهاجرت -

 نشینی و حاشیهدوره تسلسل فقر 
 توسعه اشتغال منظور به گذاری یهسرما عدم -

 روستاییان به شهرها مهاجرت -

 دیدگاه نیازهای اساسی

 اجتماعی نیاز شدن برآورده عدم -

 هاشهر به روستاییان مهاجرت -

 شهری فقرای توسط مسکن تأمین امکان عدم -

 مسکن و زمین رسمی بازارهای ناکارآمدی -

 دیدگاه لیبرال

 فقیرنشین خانوارهای زیاد جمعیت -

ـ  و آنـی  منـدی  یترضـا  گـری،  جبـری  انگیزگـی،  یب -  اجتمـاعی در میـان   نظمـی  یب

 فقیرنشینان شهری

 یافتن شغل منظور به نورسیده مهاجرین -

 اقتصادی کالن عوامل فقر و شکاف گسترش -

 صنعتی جامعه در کار شرایط و نظارت نبود -

 رادیکالدیدگاه 

 داری سرمایه نامتعادل نظام ضعف دلیل به شهر در غنی و فقیر بین زیاد شکاف -

 رانکارگ دستمزدهای پایین سطح -

 اقتصـاد  در مصـرف  سـطح  کـاهش  فزاینده گرایش با مقابله برای یدار یهسرما اراده -

 داری یهسرما

 زیربنایی امکانات و تجهیزات در گذاری یهسرما کاهش -

 مکتب وابستگی
 پیرامون به مرکز وابستگی -

 شهرها رشد و شهرنشینی افزایش -

 فضاسیاسی اقتصاد دیدگاه 

 ز طبقات پایینا کشی بهره دیگر یانب به یا اجتماعی طبقات بین روابط -

 شهر از خاصی بخش یا و شهر یک در قدرت و ثروت تجمع -

 عظیم جمعیتی و مهاجرت روستاییان به شهر های جایی جابه

 دیدگاه لیبرال جدید

 استعماری نسبت به شهرها و سلب مالکیت های یدگاهد -

پـی آن   در و اقتصـاد  شـدن  رانـده  حاشـیه  بـه  سـبب  کـه  مقررات و قوانین مشکل -

 شود کارگران می

 شدن رسمی زیاد های ینههز -

 

 ایران در غیررسمی اسکان و شهرنشینی -7
 کمتر و داشـت توازن نسبتاً، روستا و شهر اقتصاد، 1320 سال تا که دهد می نشان شهری مسائل کارشناسان مطالعات

 با مقارن ایران معاصر یشهرنشین توسعه آغاز و مهاجرتی های حرکت اولین اما، بودیم شهرها به روستاییان مهاجرت شاهد

 و گردد می رکود دستخوش ایران اقتصاد، سیاسی و اجتماعی های نابسامانی براثر، دوره این در. است 1332 تا 1320 های سال

 اما ماند بازمی ادامه از کشور عمرانی و اقتصادی تحوالت رونــد و شود می متوقــف نیــز توســعه و نوســازی های طرح

 مشــارکت و همیــاری بـا و سـفر دیگـر روسـتای بـه روسـتایی از کشـاورز. نبود شهرها سوی به الزاماً ییانروستا مهاجرت

 ترین عمده از اراضـی اصـالحات ها دیدگاه برخـی اساس بر امـا(. 19: 1381،یوسفی حاج) کرد می کــار محلــی کشــاورزان

 اصالحات از پــس ســال چنــدین ایــران در مهــاجرت عظــیم مـوج اولـین اوالً. است شهرها به روستاییان مهاجرت دالیـل

 یک حتی، است گشته کشت غیرقابل زمـین، آب منـابع شـدن خشک اثر در که نقاطی استثنای به ثانیاً. است داده رخ اراضی

 چنـد جز به ها سال تمامی در ثالثاً. است رفته کشـت زیر به نیز جدید هکتار صدها بلکه، نشده رها نشـده کشـت زمـین متـر

 شهری رشد رونـد دیگـر سـوی از(. 17: 1387،پیران) است داشته رشـد عمده، کشاورزی محصوالت، جدی سالی خشک مـورد
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 تا و بوده ایران در استانی درون مهـاجرت دلیـل بـه کـه بوده متوسط و کوچک شـهرهای سـود بـه 1345 سـال تـا ایران

 برکـت بـه و جهـانی اقتصـاد در ملی اقتصاد ادغـام فراینـد تشـدید با بعد به 1345 از لیکن، است مانده باقی دقصـا امـروز

 دهه های سال در(. 45: 1368،پیران) تغییریافته بـزرگ و متوسط شـهرهای سود به شهری توسعه روند نفت پول شدن سـرازیر

 و شد ایجاد شهرها برخی در سکونتی نابسامانی نوعی تحمیلی های رتمهاج برخی گیری شکل و جنگ بروز دلیل به 1360

 انکـار گـاه و گذاران سیاست غفلت. شوند می برطرف خود خودبه ها نابسامانی این وضعیت شدن عادی بـا کـه بود این بر فرض

 با شود می موجب ـهریش فقـر گسـترش و کوچـک و بـزرگ شهرهای برخـی پیرامـون در غیررسمی اسکات یابی ساخت روند

 در(. 36: 1388،خانی طاهر) شود پرداختـه موضـوع ایـن بـه غیررسـمی های سکونتگاه برخـی تثبیت از پس و بسیار تأخیر

 بـه رو ها آن آمدن پدید نحوه و شرایط و غیررسمی اســکان اجتماعــات در زنــدگی جاافتاده الگــوی گذشته های دهه

 و یافت افزایش روز روزبه، نهادند می روی غیررسمی اسکان به، نزدیک بـزرگ شـهر از کـه افـرادی سهم. نهاد شدن دگرگون

 دو صاحب غیررسمی اسکان اجتماعات درواقـع. گردیـد متفـاوت آنـان اجتمـاعی منزلـت و خاستگاه، خانوارها طبقاتی سابقه

 دومین و اسـت بیکـاری بـا انطبـاق الگـوی عنوان به وظیفه مانجا کـارکرد نخسـتین. اند مرتبط هـم به سخت که شدند کارکرد

 شبه یک غیررسمی های خانه تقسیم باز و تقســیم آن و اســت مربــوط غیررسـمی اسـکان شـدن فقیرتـر بـه کـارکرد

: 1387،پیران) است رفق با انطباق مکانیسم یـا سازوکار عنوان به آن از قسمتی دادن اجاره یا آن از بخشـی فـروش و برپاشده

 کار بـه متفاوتی معیارهای غیررسمی های سکونتگاه بندی تقسیم در، مختلـف کارشناسان های دیدگاه اساس بر(. 18-19

 خالصه 3 جدول در توان می را ها دیدگاه مجموعه. باشـد تأثیرگـذار ها شاخص تعیـین روی بـر تواند می کـه اسـت شده گرفته

 .نمود

 

 (50: 1393، دیگران و ایراندوست) غیررسمی های سکونتگاه بندی تقسیم در مختلف های اهدیدگ -3 جدول

 بندی تقسیم کارشناس

 آبرامز
هـایی را در محـالت فقیرنشـین اجـاره      هایی که خانه یا اتاق ها، گروه و خیابان خواب ها خانمان بی

 آبادها و ساکنان حلبی ها نشین کنند، زورآباد می

 زوال( های یأس )روبه های امید )روبه ترقی(، آلونک آلونک (stokes) استاکس

 اسکان نایابی پیران

 های در پی تثبیت، جویندگان پایگاه درآمدی متوسط دار، گروه طالیه جان. اف. سی. ترنر

 صنعتی ای بودن فرا ای بودن صنعتی، حاشیه نشینی، حاشیه شده در مقابل حاشیه به حاشیه رانده جانس پرلمن

 

 موردی نمونه معرفی -8
 میدان حدفاصل چالوس-کرج جاده حاشیه در واقع، کرج شهر شرقی شمال ضلع در که است ای محدوده شامل پژوهش قلمرو 

 از بیش گاهاً و درصد 60 الی 16 شیب دارای هم بر عمود های دره یال با کوهستانی اراضی در ای منطقه، بیلقان تونل تا حافظ

 است بوده کالک و سرجوب، وسیه، حصار، بیلقان ازجمله مجاور روستاهای مرتع دور های درگذشته که دهگردی واقع درصد 60

 با مسکن بد محله یک به تبدیل کرج شهر محدوده کنترل عدم و ها مهاجرت افزایش و شهر فیزیکی رشد براثر اکنون که

 چهره نمودن نازیبا دلیل به و کرج از بخش این به انآس دسترسی دلیل به. است گردیده ناهنجار کاربردی و فیزیکی ساختار

 در آنچه. گردید انتخاب نمونه این شهر کالبدی وضعیت ساماندهی منظور به نامناسب مدیریت سبب به ناامنی افزایش و شهر

 نظام گونه هیچ هک است سکونتگاه این افسارگسیخته و ضابطه بی توسعه و رشد کند می جلب خود به را بیننده هر توجه اول نگاه

 شهر کمربندی نقش بود مقرر گیری شکل زمان در که چهار خط. یافت توان نمی روند این بر کرج شهرداری سوی از را کنترلی

 ساکنان سوی از غافلگیرانه حرکت یک در کند میسر چالوس جاده گردشگران و مسافران تردد امکان کردن فراهم برای را کرج
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 راهکارهای و منطقه این مشکالت بررسی رو ازاین. شد تبدیل شهری فضای ازنظر نامناسب منطقه به مرادآباد تپه قدیمی

 .رسد می نظر به توجهی جالب امر بخش این در نشینی حاشیه امر با مقابله برای کاررفته به

 

 (www.karaj.ir کرج شهرداری پرتال) موردمطالعه محدوده گانه پنج محالت خانوار بعد -4 جدول

 شاخص 10 انقالب 11 انقالب 12 انقالب 13 انقالب اکبر تپه اهلل ناحیه حصار

 خانوار 150 112 294 257 50 863

 جمعیت 690 517 1403 1015 224 3849

 خانوار بعد 4/6 4/6 4/8 4 4/5 4/5

 

 (www.karaj.ir کرج شهرداری پرتال) موردمطالعه محدوده عمده معابر فیزیکی مشخصات -5 جدول

 شیب وضعیت

 )درصد(
 ردیف نام معبر (M) طول معبر (M) عرض معبر نوع معبر رو پوشش سواره

 1 چالوس-جاده کرج ای منطقه فرا 11 خطه 2اده اصلی ج شوسه استاندارد

 2 جاده کالک نامشخص 10-6 جاده فرعی آسفالت 6-8

 3 10انقالب  400 15-9 دسترسی محلی آسفالت 6-10

 4 11انقالب  350 9-5 دسترسی محلی آسفالت 6-10

 5 12انقالب  500 11-6 دسترسی محلی آسفالت 6-12

 6 13انقالب  900 17-8 دسترسی محلی آسفالت 6-10

 7 اکبر اهللتپه  300 10-7 جاده فرعی شوسه 4-8

 8 جاده دپوی نخاله 800 50-8 جاده فرعی خاکی 6-10

 

 .است نیز محله این مشکالت و مسائل بیانگر نوعی به که است حصار محله از کلی شمای زیر تصاویر

 

http://www.karaj.ir/
http://www.karaj.ir/
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 حصار محله به مربوط تصاویر از ای نمونه: 3 شماره تصویر

 

 های ویژگی اختشن به نیاز موردنظر محدوده تر دقیق و بیشتر شناخت برای محدوده شناخت های بررسی به توجه با

 و مشکالت تشخیص برای سوات جداول ترسیم به ها شاخص این شناخت به توجه با و بوده ایران در غیررسمی های سکونتگاه

 .است شده کرج حصار 4 خط غیررسمی سکونتگاه معایب

 

 
 (51: 1393،دیگران و ایراندوست) ایران در غیررسمی های سکونتگاه های ویژگی نمودار – 2 شکل
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 سوات جدول -6 جدول

 قوت نقطه ضعف نقطه فرصت تهدید

 

 شهر افقی رشد -

 جمعیت گسترده هجوم -

 هـای  یـت فعال اسـتقرار  امکان -

 دلیـل  بـه  یفرا شـهر  و شهری

 شهر در معتبر موقعیت

 جمعیت مناسب توزیع امکان -

ــب ــودن نامناس ــاختار ب  س

 کالبدی و فیزیکی

ــات از برخـــــورداری -  و امکانـــ

 لیهاو تجهیزات

 شهر مرکز به نزدیکی -

ی
کارکرد

 

 و زمـــــین ســـــاختار -

 خاک کم نفوذپذیری

ــین از - ــتن ب ــا رف  و نهره

 طبیعی آب یها چشمه

ــدن - ــره بازگردان ــی چه  طبیع

 آن به حصار محله

ــم - ــدی هـ ــا پیونـ ــور بـ  محـ

ــگری ــی و گردش ــاده طبیع  ج

 کرج رود دنباله و چالوس

 روان از ناشی های یآلودگ -

 انباشــت و فاضــالب شــدن

 زباله و آشغال

ــود - ــاهای کمب ــبز فض  س

 شده تجهیز

 و فضاها نامطلوب سیمای -

 برون و درون از بناها

 مناسب مورفولوژی و توپوگرافی -

 حصار محله

 بـه  درون از متنـوع  منظر و دید -

 درون به بیرون و بیرون

 کیفیــت ارتقــا  بــه مــردم میــل -

 حصار محله محیطی

ت
کیفی

 
ی
محیط

 

 رد رقیـب  منـاطق  وجـود  -

ــطح ــهر ســ ــرای شــ  بــ

 ها گذاری یهسرما

 چالوس مسیر در یریقرارگ -

ــاری رواج - ــاغل و بیک  مش

 یررسمیغ و کاذب

 بـرای  ساکنان مالی ضعف -

 ساماندهی در مشارکت

ــاورت - ــا مج ــت ب ــزی باف  و مرک

 کرج شهر مرغوب

ی
صاد
اقت

 

ــر ینــههز - ــودن ب ــأمین ب  ت

 آسوده و ایمن شبکه

 احــدا  بــودن بــر ینــههز -

 تیساتأس شبکه

 از ناشـــــی مشــــکالت  -

 حـواد   بـروز  و لـرزه  ینزم

 طبیعی

 و هـــا شـــبکه از اســـتفاده -

 شـکل  برای پیشرفته یساتتأس

 و فرهنگـی  کانون یک به دادن

 معتبر گردشگری

 و ســـبز محورهـــای ایجـــاد -

 پیاده پرتنوع

 و پیـاده  دسترسـی  شبکه -

 نامناسب و ناامن سواره

ــواری - ــاندن دشـــ  رســـ

 واقع واحدهای به تأسیسات

 باال های یبرشد

 و برق از یرمجازغ استفاده -

 گاز

ــکل - ــدن روان مشــ  شــ

 و معـابر  سـطح  در فاضالب

 خاک کم نفوذپذیری

ــش - ــود پوش ــبکه موج ــا ش  یه

 تلفن و برق و آب تأسیسات

 یهـا  راه شـبکه  در داشـتن  قرار -

 بزرگ کرج شهری

ز
ی
یرساخت

 

ــاق - ــدن یبـ ــویر مانـ  تصـ

 محله نامطلوب اجتماعی

ــود - ــعیت بهب ــیفره وض  و نگ

 سـامان  صورت در مردم زندگی

 محیط یافتن

 و اشـتغال  یهـا  فرصت ایجاد -

 طرح در مشارکت

 تصــــویر و شــــهرت زدودن -

 محله از ناهنجار

 خـانوار  و جمعیـت  تراکم -

 مسـکونی  واحدهای در زیاد

 نامناسب

ــ - ــادی یب ــردم اعتم ــه م  ب

 آینـده  زندگی شرایط بهبود

 خود

ــود - ــی وجـــــ  برخـــــ

 طـی  باسـوادی  میـزان  رفتن باال -

 زنان میان در یژهو به زمان

 روسـتایی  فرهنگ شدن کمرنگ -

 بـه  متکی شهری فرهنگ تقویت و

 سکونت پیشینه

 اجتمـاعی  همبسـتگی  و تجانس -

 ساکنان میان

جمع
ت
ی

 
ی
ها

 
ی
اجتماع
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 هک اجتماعی های یناهنجار

ــابی ــا از بازتــ  و کمبودهــ

 است ها یتمحروم

 در ناهمــــــــــــاهنگی -

 مصنوع محیط یها توسعه

 شـاخص  موقعیـت  از تفادهاس -

ــهر در ــرج ش ــرای ک ــاد ب  ایج

 یفیتباک و سرسبز محیطی

 و توپــــوگرافی از اســــتفاده -

 متنوع مورفولوژی

 فضــایی ســازمان یــک ایجـاد  -

 ویژه و جدید

 و ناهنجـــاری ریزدانگـــی -

 وسازها ساخت دوامی یب

ــذ - ــعیف یرینفوذپـ  و ضـ

 بافت نظمی یب و ناخوانایی

 محله باالی در زیاد شیب -

 وساز ساخت ایبر

 و نامناسب درونی سیمای -

 نازل های یفیتک

 منطقـه  کرج، مرکز با یجوار هم -

 چالوس جاده و هیمیعظ معتبر

 بـرای  بـاال  شـیب  بـودن  مناسب -

 طبیعی پارک یک به دادن شکل

 جوانـب  از ها یورود ایجاد امکان -

 مختلف

ی
کالبد

 

 

 تحلیل و ارزیابی -9
 خانوارهای سنجی توان و جابجایی نیازمند های پهنه های ویژگی، حصار محله وجودم وضع شناخت و مطالعات اساس بر

 زندگی و مسکن، محیطی ارتقا  برای که ای بهینه فضایی سازمان و اهداف و انداز چشم همچنین و محدوده این در ساکن

/ تحلیل سیستمی دیدگاه از استفاده با(، راهبردی) استراتژیک ریزی برنامه یک قالب در، شده گرفته نظر در محله این ساکنان

 و بهسازی های سیاست و راهبردها، پیشنهادها، سو مشکل ریزی برنامه و سو هدف ریزی برنامه از ترکیبی و اجرا/ طرح

 انداز چشم تحقق کلید، فوق در شده مطرح فضایی سازمان و کالن اهداف تحقق. است شده ارائه و تعیین محله این توانمندسازی

 اهداف) اجرایی های برنامه و ها سیاست، راهبردها است الزم، فضایی سازمان و کالن اهداف تحقق برای. است طرح افق در محله

 شناسایی مستلزم ابتدا در، ها سیاست و راهبردها از یک هر استخراج که درآید اجرا به و تدوین، هدف محله در مناسبی( خرد

 ساختاری مسائل بتواند باید شده انجام مطالعات ازآنجاکه همچنین. است آن راتژیکاست مسائل و محله این مشکالت و مسائل

 و اهداف به توجه با که است ضروری، دهد پاسخ را محلی اجتماعات در توسعه فرایند با مرتبط های پیچیدگی سایر و متنوع

 یک مشکالت و مسائل شناسایی از پس رو ازاین. گیرد صورت موضوعات میان بندی اولویت، اهمیت اساس بر، طرح محتوای

 محله استراتژیک مسائل و مهم مشکالت و مسائل به ،7 شماره جدول. پرداخت آن استراتژیک مسائل استخراج به باید محله

 .است پرداخته حصار

 

 حصار محله استراتژیک مشکالت و مسائل شناسایی: 7 جدول

 مسائل استراتژیک مسائل و مشکالت

 فاضالب دفع سیستم نارسایی -

 معابر نامناسب پوشش -

 رسانی برق تیرهای و آشامیدنی آب های لوله فرسودگی -

 ها کوچه و معابر در روشنایی نبود -

 دزدی و سرقت، اعتیاد وجود سبب به محله در امنیت فقدان -

 مناسب های خیابان و ها کوچه نداشتن -

 نفوذپذیری فقدان -

 ها ساختمان مصالح نامناسب کیفیت و فرسودگی -

 منظم ارتباطی شبکه نبود -

 فاضالب دفع سیستم شدید نارسایی -

 پرخطر مناطق در وساز ساخت -

 امالک و زمین رسمی مالکیت فقدان -

 مخدر مواد خریدوفروش و اعتیاد -

 جوانان بیکاری -

 یافته سازمان اجتماعی مشارکت ضعف -

 یافته تعمیم و نهادی اعتماد بودن پایین -
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 پرخطر مناطق در وساز ساخت -

 فرهنگی، آموزشی خدمات کمبود -

 ورزشی اماکن و سبز فضای نبود -

 درمانی مراکز نبود -

 اقتصادی فقر وجود -

 سند صدور عدم و مالکیت سند فقدان -

 غیرمجاز وساز ساخت -

 شغلی ناپایداری و بیکاری وجود -

 معیشت و درآمد ناپایداری -

 عمومی خدمات سرانه کمبود -

 پرخطر های پهنه در ساکن خانوارهای جابجایی لزوم -

 

 با سپس و قرارگرفته موردبررسی حصار محله تهدیدهای و فرصت، ضعف و قوت نقاط، مشکالت و مسائل شناسایی از پس

 محلی اعاتاجتم توانمندسازی منظور به مداخله راهبردهای از ای مجموعه به، موارد از هرکدام تقاطع از کارشناسانه های تحلیل

 پایینی رفاه از محله ساکنین که است آن از حاکی حصار محله در گرفته صورت مطالعات و ها بررسی. است شده پرداخته

 اقتصادی - اجتماعی رفاه سطح به دستیابی ترتیب این به. کنند می نرم وپنجه دست متعددی مشکالت با و بوده برخوردار

 و ها توان از گیری بهره با غیررسمی های سکونتگاه توانمندسازی، شده انجام طرح هدف ازآنجاکه. است ضروری امری قبول قابل

. است آنان مشارکت و ها توانمندی درگرو ساکنین رفاهی وضعیت بهبود از بخشی ترتیب این به، بوده محلی اجتماعات های دارایی

 از آن در ساکن خانوارهای و بوده پایین طالعهموردم محله در اجتماعی امنیت و مهارت سطح اینکه به توجه با همچنین

 بهبود که گیرد قرار موردتوجه باید مضمون این با راهبردهایی منظور این به، نیستند برخوردار مناسبی اقتصادی وضعیت

 بردهاراه این ازجمله اجتماعی امنیت ارتقا  و پایه های مهارت ارتقا ، خانوارها معیشت سطح ارتقا ، جمعی و فردی سالمت

 شهری مدیریت تمایل به توجه با. کند می ایفا را ای عمده نقش نیز افراد اجتماعی و فردی سالمت به توجه میان این در. هستند

 از افراد سالمت وضعیت بهبود با شهری مدیریت که است مناسبی فرصت امر این، غیررسمی های سکونتگاه ساماندهی به کرج

 سکونت محل که این از بیش غیررسمی های سکونتگاه. بردارد قدم اجتماعی سالمت ارتقا  راستای در محلی های تشکل طریق

 عنوان به، محله این در ای طایفه و فرهنگی تنوع رو ازاین. روند می شمار به جامعه درآمد کم اقشار سکونت محل، باشند قوم یک

 ارتقای و ساکنین فرهنگی – قومی سازگاری افزایش رتیبت این به. رود می شمار به گروهی بین همکاری و مشارکت برای مانعی

 مشارکت سطح ارتقای ترتیب این به. گیرد قرار مدنظر طرح این مهم راهبردهای از یکی عنوان به باید محله اجتماعی شأن

، محلی نهادهای اجتماعی سازی ظرفیت طریق از باید که است راستا همین در دیگری هدف نیز اجتماعی سرمایه و عمومی

 تقویت از نباید میان این در. پذیرد صورت نهادی اجتماعی اعتماد سطح ارتقای و محله امور در مردم مشارکت نهادینه سازوکار

 امری حصار محله اقتصادی و اجتماعی سازمان تقویت به دادن اولویت. شد غافل حصار محله اقتصادی اجتماعی ساختار

 کرج شهر به ها آن شدن رانده حاشیه به و اجتماعی طردشدگی از درونی های ظرفیت بر تکیه با را محله این که است ضروری

، شد پرداخته محله برای پایه انداز چشم ارائه به ابتدا، آن مشکالت و مسائل و حصار محله شناخت از پس و ترتیب این به. برهاند

 ارائه برای. شد تدوین حصار محله نهایی انداز شمچ درنهایت و تدقیق استراتژیک مسائل به توجه با انداز چشم این سپس

 مناسب های پتانسیل وجود، فعالیتی های لبه و اطراف محورهای تقویت قابلیت چون عواملی به محله این نهایی انداز چشم

 :است زیر شرح به حصار محله نهایی انداز چشم اساس این بر. است شده توجه موجود ساختاری مشکالت تعدیل و رفع، توسعه

 شهر با یکپارچه پیوند در متوازن توسعه با ای محله -

 ارتقا یافته محیطی و اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، کالبدی ساختار با ایمن و پاک ای محله -

 پایدار توسعه و درونی پویایی، اصالح کارهای ساز از برخوردار و توانمند ای محله -
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 شماره جدول. است شده تدوین اهداف تحقق راهبردهای و اندازها چشم این از دهبرآم کالن اهداف، انداز چشم ارائه از پس

 .دهد می نشان را حصار محله برای پیشنهادشده راهبردهای و اهداف، انداز چشم، 8

 

 حصار محله برای طرح راهبردهای و اهداف، انداز چشم: 8 جدول

 راهبردها اهداف انداز چشم

یوند یکپارچه ای با توسعه متوازن در پ محله

 با شهر

 دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار در محله
 کنترل اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی -1

 رسمیت بخشی به شاغلین غیررسمی -2

 تقویت ارتباط کارکردی محله با شهر

ها و تعریف چگـونگی   ساماندهی فعالیت -1

 های مسکونی ها با پهنه ارتباط آن

ه شــبکه تقویــت و اصــالح دسترســی بــ -2

 ارتباطی اصلی شهر

ای پاک و ایمـن بـا سـاختار کالبـدی،      محله

اجتمــاعیف فرهنگــی، اقتصــادی و محیطــی 

 ارتقا یافته

 زیست محله ارتقا  کیفیت بهداشتی و محیط

کنتـرل و مـدیریت منـابع انتشـار انـواع       -1

 ها آلودگی

 تقویت منابع با پتانسیل جذب گردشگر -2

 ستزی جلوگیری از تخریب محیط -3

دستیابی به سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی 

 قبول قابل

بهبود وضعیت سالمت فردی و جمعی با  -1

 تأکید بر زنان و کودکان

 پذیر های آسیب توانمندسازی گروه -2

 های پایه ارتقای سطح مهارت -3

 ارتقای سطح معیشت خانوار -4

 جلوگیری از گسترش مالکیت غیررسمی-5

لحــاظ اجتمــاعی و ایجــاد محیطــی امــن از

 اقتصادی

 ارتقا  وضع امنیت اجتماعی در محله -1

ــرای  کــاهش ریســک ســرمایه -2 گــذاری ب

 گذاران سرمایه

 تأمین ایمنی مردم
ــاطرات   -1 ــل مخ ــرل عوام ــدیریت و کنت م

 طبیعی

 دستیابی به کیفیت زندگی مطلوب

 اصالح ساختار کالبدی و عملکردی -1

دهـای  افزایش فضاهای عمومی بـا کارکر  -2

 گذران اوقات فراغت، تفریحی و ورزشی

 های بازرسی و نظارت اعمال انواع شیوه -3

کارهـای   ای توانمند و برخوردار از ساز محله

 اصالح، پویایی درونی و توسعه پایدار

افزایش سـطح مشـارکت عمـومی، سـرمایه     

 انسانی و اجتماعی

سازی اجتماعی نهادهای محلـی   ظرفیت -1

 و مردمی

 سطح اعتماد اجتماعی نهادی ارتقای -2

افزایش سطح سواد در بین جمعیت الزم  -3

 التعلیم

ارتقــای دانــش مهــارت افــراد جــوان از   -4

 ای طریق آموزش فنی و حرفه

 سازی بازار مسکن شفاف -1 تقویت ساختار اقتصادی محله

 زگاری فرهنگی و قومیبرقراری سا -1افزایش انسجام و یکپـارچگی اجتمـاعی بـا    
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 ای تأکید بر هویت محله

 ارتقای شأن اجتماعی محله -1 ادغام اجتماعی محله با شهر

 دستیابی به توسعه کالبدی پایدار

های رشـد و   استفاده حداکثر از پتانسیل -1

 توسعه درونی

ــت   -2 ــترش فعالی ــوگیری از گس ــای  جل ه

 های مسکونی ناسازگار با بافت

 

 اقتصادی( و اجتماعی، )کالبدی پیشنهادی الگوی -10

 از های سیاست و راهبردها و اهداف، انداز چشم داشتن نظر در با باید سکونتگاهی هر در مداخله هرگونه که است آشکار

 فرآیند از آن در مداخله تعیین برای و نبوده مستثنی قضیه این از نیز حاضر پژوهش. بگیرد صورت شده بینی پیش قبل

 توانمندسازی و بهسازی، غیررسمی اسکان در مداخله الگوی بهترین، شد ذکر قبالً که طور همان. است شده پیروی مشخصی

 محله در مداخله برای پیشنهادی های برنامه چارچوب اساس این بر. است شده استفاده فوق الگوی از نیز حاضر پژوهش در. است

. است بوده شهر آن در غیررسمی اسکان قا ارت استراتژی اساس بر، کرج شهر غیررسمی های سکونتگاه از یکی عنوان به حصار

، اشتغال وضعیت بهبود طریق از درآمد کم های گروه زندگی سطح ارتقا ، توانمندسازی، محله فیزیکی ارتقا و بهسازی که چنان

 طریق زا آن ارتقا  برنامه کردن پایدار، ها زیرساخت توسعه، بهداشتی و آموزشی، رفاهی خدمات ارتقا ، مدنی نهادهای تقویت

. است قرارگرفته موردتوجه تولید های ظرفیت افزایش و مردمی های مشارکت و توسعه ریزی برنامه نظام کردن نهادینه

 مدیریت موجود های رویه اصالح و موردمطالعه محله رویه بی رشد از جلوگیری، شهری یکپارچه های برنامه سازی هماهنگ

 محدوده یک در کالبدی مداخله هرگونه طورکلی به. است پیشنهادی های نامهبر چارچوب در ذکر قابل موارد ازجمله شهری

 :کند می دنبال را زیر هدف سه از یکی حداقل

 ؛توسعه -

 ؛موجود وضع همان مجدد سازماندهی -

 .جدید استقرار -

 اتفاق تقلمس شکل به حالت این سه از یک هیچ و دارد بستگی گوناگونی عوامل به فوق مداخالت از کی هر انتخاب

 .آیند درمی ای پیچیده صورت به و شوند می ترکیب باهم گاه و افتد نمی

 ...و سازی ظرفیت و آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، بهسازی، کالبدی های پروژه تعریف

. است شده تعیین ها پروژه و ها برنامه کلی چارچوب، حصار محله پیشنهادی اراضی کاربری و موجود شرایط تحلیل از پس

 با لیستی صورت به ها پروژه این. هستند شده ارائه های برنامه راستای در که شده پرداخته هایی پروژه تعریف به بخش این در

 و اجتماعی، محیطی زیست، کالبدی مختلف ابعاد در ها پروژه این. اند شده تعریف شده ارائه های برنامه به توجه با و اجرایی اولویت

، دار اولویت های پروژه. است شده اشاره حصار محله دار اولویت و پیشتاز های پروژه به تنها مقاله این رد که شده تهیه اقتصادی

 به عمدتاً ها پروژه این. است دیگر های پروژه اجرای نیاز پیش عنوان به یا بوده محله های اولویت جزو که هستند هایی پروژه

 این انتخاب برای که معیارهایی. هستند محله دار اولویت های پروژه جزو و اشتهد نیاز اجرا برای کمتری های زیرساخت و امکانات

 امکان، بودن مشارکتی، بودن هزینه کم، بودن زودبازده، بودن مدت کوتاه، بودن ساز اعتماد: از است عبارت اند کاررفته به ها پروژه

 های پروژه معیارها این اساس این بر. ساکنان های اولویت و نیازها با انطباق، آن ساختار در تغییر عدم و نهایی طرح با انطباق

 :از اند عبارت که شد مشخص حصار محله دار اولویت
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 محله توانمندسازی شورای تشکیل -

 محله خانه تأسیس -

 محله نگهبان جایگاه تجهیز و تشکیل -

 معابر روشنایی تأمین -

 محله نظافت و زباله آوری جمع -

 محله رسانی آب کهشب تعمیر و اصالح -

 داروخانه و درمانگاه تأسیس -

 محله افزایی مهارت و اشتغال، کار مرکز ایجاد -

 محله بار تره و میوه بازار و روز بازار ایجاد -

 محله در زباله های سطل نصب و جانمایی -

 

 پیشنهادها و نهایی نتایج -11

 نقاط در مهاجر اغلب و درآمد کم های گروه مکانی تجمع از ای ضابطه بی شکل، شهری نابسامان و غیررسمی های سکونتگاه

 گونه این. گردند می ایجاد شهر قانونی نهادهای از رسمی مجوز فاقد و خودرو کامالً صورت به که است شهر پذیر آسیب

 محسوب نیز میرس بازار و دولتی های سیاست های نارسایی و ها کاستی بازتاب اما است فقر از ای جلوه هرچند ها سکونتگاه

 .شوند می

، ناکام و نابسنده ریزی برنامه و ها مشی خط اثرات نتیجه ها حاشیه و ها زاغه، متحد ملل سازمان گزارش اساس بر که چنان

 هستند سیاسی اراده بنیادین فقدان و سازی خانه های بحران، زمین بد دادوستدهای، ناکافی مقررات، نامناسب اداره

(Mohanty,2006: 12.) های شانس و آورده وجود به شهری فقیرنشین اجتماعات برای را مشکالتی، عوامل این از هریک 

 به دستیابی و شهری زندگی، انسانی توسعه برای پایدار قابلیت ترتیب این به. کند می نفی را شهرنشینی مزایای سازی بهینه

 نادیده برخورد از) متفاوتی رویکردهای گذشته ایه سده طی وجود بااین(. Majale,2002) شود می محدود پایدار معیشت

 پس و حاضر حال در. است شده گرفته نظر در ها سکونتگاه از گونه این با مواجه برای( بهسازی و توانمندسازی تا تشویقی گرفتن

 ساکنان ساکنم و فضا، محیط کالبدی بهسازی و ساکن اجتماعات " توانمندسازی" اخیر رویکرد، جهانی مختلف تجارب طرح از

 همکاری و پذیرفته واقعیت یک عنوان به را آن بلکه، کند نمی پاک را مسئله صورت تنها نه فوق رهیافت که کرد اشاره باید. است

 پیاده ولی. گیرند می قرار مسئله راهگشایی سیاست اصلی های پایه محالت این ساکنین یافته سازمان مشارکت و بخشی بین

 ازآنجاکه دیگر عبارت به است ها سکونتگاه ساکنین ویژه به عرصه دو هر در سازی ظرفیت نیازمند خود ها روش این شدن عملی

 فرایند در آنان مؤثر مشارکت، گرفتارند فقر باطل های دوره با و شوند می محسوب فقیر و درآمد کم خانوارها این اکثر

 به ذکرشده روش از استفاده با حاضر پژوهش. است مختلف سطوح در الزم های زمینه و بسترها تدارک نیازمند توانمندسازی

 مشکالت و مسائل و محله این بیشتر شناخت برای. است داده قرار موردمطالعه را کرج شهر شرقی شمال در حصار محله

 تمشکال با حصار محله ساکنین که است حاکی ها یافته. است شده استفاده کیفی و کمی مختلف های روش از، آن ساکنین

 خدمات سرانه کمبود میان این در. هستند مواجه اقتصادی و اجتماعی، محیطی زیست، کالبدی مختلف های زمینه در زیادی

 به ساکنین مشکالت ترین عمده ازجمله معیشت و درآمد ناپایداری و ساکنین میان در اجتماعی سرمایه بودن پایین، عمومی

 مراکز احدا . است پیشنهادشده اقتصادی و اجتماعی، محیطی زیست، کالبدی مختلف های پروژه اساس این بر. رود می شمار
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 انتقال شبکه ایجاد، سبز فضای و پارک، درمانگاه احدا ، کتابخانه نظیر فرهنگی مراکز احدا (، دبیرستان تا دبستان) آموزشی

 و محله افزایی مهارت و اشتغال، کار مرکز ایجاد، محله توانمندسازی شورای تشکیل، محلی های تشکل ایجاد، شهری فاضالب

 باید. رود می شمار به محله این در پیشنهادی های پروژه ازجمله غیررسمی مالکیت با مسکونی واحدهای مالکیت تکلیف تعیین

 موردی نمونه و کرج شهر شده محلی و بومی ساختار در توانمندسازی، شده انجام طرح نظری رهیافت ازآنجاکه که کرد اشاره

 با البته و مشارکتی های پروژه اجرای، بوده آن اجتماعی های پتانسیل و محلی اجتماع های ظرفیت بر اتکا پایه بر حصار لهمح

 اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی نظام شاکله و ساختار مرحله این در ازآنجاکه. بود خواهد پذیر امکان( نهادی) تسهیلگر حضور

 قابل حصار محله در محور مشارکت اجرایی برنامه تدوین برای مناسبی اجتماعی هایسازوکار، شده شناسایی خوبی به محله

 .رود شمار به توانمندسازی رویکرد با حصار محله در محلی توسعه برای الگویی عنوان به تواند می فوق شناخت. است طراحی

 

 مراجع

 های پژوهش و مطالعـــات، ایران در غیررسمی های سکونتگاه تعیین و تعریف های شاخص .،ر ،توالیی ،.م ،اعظمی ،.ک ،ایراندوست[ 1]

 .60-43 ص، 1393 تابسـتان، یکـم و بیسـت شـماره، ششـم سـال، ای منطقه و شـــهری

[2] UN-HABITAT(2011), State Of The Worlds Cities 2010/2011 ;Bridging The Urban Divide, 

in:www.unhabitat.org. 

 .1367 شهریور تا 1366 ماه دی، 5 شماره، اقتصادی – سیاسی مجله(، نه تا اول بخش) ناهمگون و شتابان شینیشهرن .پ ،پیران[ 3]

 و بهار، 24 و 23 شماره، شهر هفت نامه فصل، شهری خوب حکمروایی پرتو در کشور غیررسمی های گاه سکونت ساماندهی .م ،صرافی[ 4]

 .1387 تابستان

، شهر هفت نامه فصل، فراگیر همسویی تا گزینشی کاری پراکنده از غیررسمی اسکان ساماندهی ملی راهبرد تدوین سوی به .م ،صرافی[ 5]

 .1381 زمستان و پاییز، 10 و 9 شماره

 مطالعه؛ تهران شهر کالن اطراف غیررسمی های گاه سکونت در ها شاخص برخی تطبیقی بررسی .،ج ،اوغلی حسین ،.ح ،نژاد حاتمی[ 6]

 .29 تا 7 صص، 1387 زمستان و پاییز، 12 شماره، جغرافیایی علوم نشریه، انقالب شهرک و امیر حصار: موردی

 رفاه پژوهشی و علمی فصلنامه، کرمانشاه شهر موردی نمونه، غیررسمی های گاه سکونت در امید و یأس ،.م ،صرافی ،.ک ،ایراندوست[ 7]

 .221 تا 201 صص، 1386 پاییز، 26 شماره، هفتم سال، اجتماعی

 تهران شهرداری ارتباطات و اطالعات فناوری سازمان انتشارات، نشینی حاشیه اسطوره و غیررسمی های گاه سکونت.ک ،ایراندوست[ 8]

 شماره، چهارم سال، ها شهرداری ماهنامه، شهری فقیرنشین های محله بهسازی و غیررسمی اسکان .،م ،بزاز هادیزاده؛ م .خوزانی قاسمی[ 9]

 .22 ص، 1381 بهمن، 45

 .1379، بهشتی شهید دانشگاه، جغرافیا ارشد کارشناسی نامه پایان، اردبیل شهر در غیررسمی اسکان گیری شکل علل .س ،شیدا[ 10]

 کارشناسی مدرک دریافت برای نامه پایان؛ شهرداری 6 منطقه غیررسمی اسکان ساماندهی، تهران در غیررسمی اسکان، م ،کمانرودی[ 11]

 .1376،زمین علوم دانشکده؛ بهشتی شهید اهدانشگ ارشد

 زمستان و پاییز، 10 و 9 شماره، سوم سال، شهر هفت نامه فصل، زاهدان شیرآباد مورد غیررسمی اسکان باب در بازهم .پ ،پیران[ 12]

1381. 

 – اقتصادی توسعه ساله پنج های برنامه در نشینی حاشیه بروز و جمعیت فکنی برون بر مؤثر قانونی و حقوقی ابزارهای. ح ،امکچی[ 13]

 .1381 زمستان و پاییز، 10 و 9 شماره، سوم سال، شهر هفت نامه فصل، کشور اجتماعی

 .24 تا 12 صص، 1381 تابستان، 8 شماره، شهر هفت نامه فصل، آن تحول فرایند و شهری نشینی حاشیه. ع ،یوسفی حاج[ 14]
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 .29 تا 14 صص، 1387 تابستان و بهار، 24 و 23 شماره، شهر هفت نامه فصل، یابینا اسکان تا غیررسمی اسکان از .پ ،پیران[ 15]

 .1368 دی و آذر، 31 و 30 شماره، اقتصادی – سیاسی مجله(، دوم و اول بخش) شهر و زا برون توسعه .پ ،پیران[ 16]

 های سکونتگاه بهسازی بر تمرکز با» شهری بهسازی مبانی(، ایرانیان مدیریت خـدمات شـرکت) همکـاران و ح ،طاهرخانی[ 17]

 .1388، کشور های دهیاری و ها شهرداری سـازمان انتشارات، «غیررسمی

 www.karaj.ir کرج شهرداری پرتال[ 18] 
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