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 با تاکید بر ایران  یرسم ریغ یسکونتگاه ها یوتوانمند ساز یسامانده تیریمد

 

 *هومن مسگریانهدایت اله جمالی پور ، ایمان قربانی ، 

 

 دکتری اقتصاد ، معاون استاندار تهران وفرماندار ویژه شهرستان ری،حوزه وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران. -1

 .ه نو، حوزه وزارت کشور جمهوری اسالمی ایرانکارشناس ارشد و بخشدار قلع -2

پژوهشگر دکتری برنامه ریزی شهری، واحدعلوم وتحقیقات تهران،دانشگاه آزاداسالمی،تهران،ایران، حوزه وزارت کشور جمهوری -3

 اسالمی ایران

 

 

 چکیده :

 

ر جهان معاصر است که به د ینینامطلوب شهر نش یامدهایاز پ یکی یرسم ریتوان گفت که اسکان غ یم یبه طور کل

با مشکالت  زیرا ن رانیا یشکل گرفته وخصوصا کالن شهرها یمنطقه ا یها یشدن ونابرابر یصنعت جهیخصوص در نت
 ییوفضا ی،اقتصادی،اجتماعیبا ابعاد کالبد یا دهیبه عنوان پد یرسم ریغ یگاه ها سکونت.مواجه نموده است دهیعد

 یرا به چالش م یشهر داریتوسعه پا یاست که الگو یدر عصر روشنگر شرفتیان پمدرن وگفتم ینیگسترده،معلول شهرنش

نوع  نیا یتحول وسامانده البه دنب یبانک جهان تیباحما یتوانمند ساز افتیره یالدیم 0891کشد.از اواخر دهه 

 هی،سرمایاجتماع هیماسر لیاز قب یمحل یها ییبر دارا هیمبنا وبا تک ییدارا یساز استیاز درون با س یاجتماعات محل
 نوع اجتماعات است . نیا یاندک مال هیوسرما یکالبد

 

 سکونتگاه های غیر رسمی،ایران،توانمند سازی،بافت فرسوده،برنامه ریزی استراتژیک،راهبردکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

 ریت حاد موسوم به اسکان غبا مشکال ینیشهرنش یکشور، گونه ا یشهر دارکنندهیعمده ناپا یاز چالش ها یکیامروزه 

و محرومان جامعه  ییکه مهاجران روستا شودیگفته م یبه مناطق یرسم ریغ یهااست. سکونتگاه ینینش هیحاش ای یرسم
خارج از  ایعمدتاً بدون مجوز در درون  ،یتوسعه شهر یو قانون یمرس یزیرخارج از برنامه ایداده  یرا در خود جا یشهر

به صورت ویژه درکشورهای درحال توسعه گونه ای از شهرنشینی حاد موسوم به ا به وجود آمده استشهره یمحدوده قانون

 فقدان.(mumtaz and bahar<2001:105)اساکن غیر رسمی است که درحقیقت ناشی از انقالب صنعتی می باشد
موجود و  طیهاست. شراسکونتگاه نیا یهااز شاخص یشهر یهارساختیاز خدمات و ز تیو محروم یرسم تیسند مالک

و  هیجهت ارائه خدمات پا یساز نهیزم.مساعد است اریبس یاجتماع یهایدر بروز ناهنجار یگونه نواح نیحاکم بر ا

و رفع  ریفراگ یرسانشهر و خدمات یاصل کرهیاز پ یبه منظور کاهش فاصله کالبد هارساختیز نیو تام یبهساز ،ییربنایز

 یرسم ریغ یدر سکونتگاهها یاهداف طرح توانمندساز نیاز مهمتر ریپذ بیکم درآمد آس یاهگروه یبرا ژهیبه و ضیتبع
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 یها زندگسکونتگاه نیدر حال توسعه در هم ایجهان سوم  یکشورها تیدرصد جمع ۲۴حال حاضر  در.شودیمحسوب م

شده  یهزاره سوم  معرف ی( چالش اصلینینش هی)حاش یرسم ریغ یها. براساس گزارش سازمان ملل سکونتگاهکنندیم
روند ادامه  نیکه ا یکه در صورت کنندیم یزندگ یررسمیغ یهانفر در سکونتگاه 0نفر  ۶از هر  ایدر دن  یاست. به طور کل

 ایدن نیشهرنش تینفر از جمع اردیلیم ۴، حدود ۴1۰1موضوع نداشته باشند تا سال  نیا یبرا یاها برنامهکند و دولت دایپ

در اواخر قرن نوزدهم وبه خصوص بعد از جنگ (.0۰8۰)وزارت راه وشهرسازی،خواهند کرد. یها زندگونتگاهسک نگونهیدر ا

 (.pacione,2005, fanni,2006)جهانی دوم پدیده شهرنشینی سریع جمعیت زیادی را به سمت خودکشید 
مانند  یاست. گرچه عوامل افتهی آغاز و ادامه یمنسجم یزیشتابان، ناهمگون و بدون برنامهر رانیدر ا ینیرشد شهرنش

از عوامل  یشهر تیریو مد یزیبرنامهر نظامیهاییو نارسا یاقتصاد یساختارها ،یاسیو س یحوادث اجتماع ،یعیطب یایبال

 یاست. سکونتگاه ها رممکنیغ یامر ییروستا ینقشمهاجرتها رانکا کنیل باشد،یم ینیبر گسترش شهرنش رگذاریتأث
داده اند و بدون  یرا در خود جا یشهر دستانیو ته ییروستا نیهستند هعمدتا مهاجر یشهراز بافت  یبخش یررسمیغ

شهرها به صورت خودروبه وجود  یدر درون و خارج از محدوده قانون یلیجامع و تفص یطرحها یزیمجوز و خارج از برنامه ر

توسط  یررسمیغ یسکونتگاه ها یسازسند توانمند بیبا تصو 0۰9۴در سال یبا مشارکت بانک جهان رانیآمدهاند.در ا

 نیدر ا(0۰80)عبودی، ادریس وهمکاران ،. دیتوجه گرد یررسمیغ یبه مسئلهسکونتگاه ها دیجد یکردیدولت، عمالً با رو
ضمن بررسی ابعادمختلف سکونت گاه های غیر رسمی در جهان به بررسی برخی سیاستهای حوزه مدیریت وتوانمند مقاله 

 رسمی درکشور وارائه راهکارهایی بدین منظور پرداخته شده است.سازی بافت های غیر 

 
 

  فیراتع.2

  یرسم ریغ یسکونتگاهها
بزرگ کشور ،  یشهرها هی، به طور عمده در حاش یررسمیغ یمحالت نابسامان و سکونتگاهها جیبه تدر ریاخ یدهه ها یط

 هیحاش ایمحالت خودرو  نیاست .ا افتهیسترش و به صورت خودرو شکل گرفته و گ یتوسعه شهر یخارج از برنامه رسم

ساخت متناسب با  یو الگو نیزم نیآنها تام یشده اند و کارکرد اصل دهینام یررسمیدرست تر اسکان غ انی، به ب نینش

و ساکنان کم  ی، خدمات ناکاف بایناز یمایگونه سکونتگاهها که س نیا . کم درآمد اغلب مهاجر است یگروهها یتوان مال
سازند و  یفقر فراهم م دیو باز تول یاجتماع یها ینابهنجار رشیپذ یآماده برا یطینامطمئن دارند ، مح ین و مشاغلتوا

در کشور ،  یررسمیغ یاسکونتگاهه شیدارند . حجم گسترده و روند روبه افزا یعیدر برابر سوانح طب ییباال یریخطر پذ

 یبرا یو مشارکت مردم  عمومی – یهماهنگ بخش دولت تیفعال را باعث شد که چارچوب و نحوه یسند بیو تصو هیته
  . سازد یرا مشخص م یررسمیمشکالت اسکان غ ییچاره جو

. دیمحترم دولت رس ئتیه بیبه تصو 08/00/9۴ خیدر تار یررسمیغ یسکونتگاهها یو سامانده یتوانمند ساز یمل سند

 یرا در خود جا یشهر دستانیو ته ییروستا نیتا مهاجرهستند که عمد یاز بافت شهر یبخش یرسم ریغ یسکونتگاهها

( در درون و خارج  یلیجامع و تفص ی) طرحها یتوسعه شهر یو قانون یرسم یزیداده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ر
و  یکالبد یهایژگیهستند و از نظر و تیشهرها به صورت خودرو به وجود آمده اند . عمدتاً فاقد سند مالک یاز محدوده قانون

و  ینوع سامانده ازگونه بافتها  نیدچار کمبود هستند . مداخله در ا داًیشد یشهر یساختها  ریاز خدمات و ز یبرخوردار

عمران و  یخواهد بود.)شرکت مادر تخصص یخواهد بود اصل مشترک در همه انواع مداخله مشارکت مردم یتوانمند ساز
 (رانیا یشهر یبهساز
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 زی استراتژیک : برنامه ری

برنامه ریزی استراتژیک را می توان تالشی منظم وسازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیم ها مبادرت به اقدامات بنیادی 

تعریف می گردد برنامه ریزی استراتژیک در واقع ارتباطات ومشارکت راسهولت می بخشد وعالئق و ارزش های ناهمگرا را 
 تصمیم گیری منظم واجرای موفقیت آمیز را ترویج وتشویق می نماید.بایکدیگر همسو ومنطبق می کند و

 :((informal settlememtsاسکان غیر رسمی  

اصطالح اسکان غیر رسمی مترادف است با )تصرف زمین توسط فردی که فاقد مالکیت زمینی است که روی آن سکونت 
 اختیار کرده است .

 :(slumحاشیه نشینی)

 Cowan)برمیگردد.  09۴1های نامناسب و با تراکم باال اطالق می شود این اصطالح به دهه به ناحیه ای با خانه 

شهرساکن هستند  یاست که در محدوده اقتصاد یاعم ، شامل تمام کسان یبه معنا ینینش هیمفهوم حاش (2000.355,

 یصنعت یقطبها یکنده و به سو شیخو افراد را از زادگاه نی، ا یو رفاه شهر ینیجذب اقتصاد نشده اند. جاذبه شهرنش یول

 یاوریشوند) یشهرها م یراه یگذراندن بهتر زندگ منظورهستند که به  ییروستا نیکشد و اکثراً مهاجر یکار م یو بازارها
 ،0۰9۰ :۶0۴.) 

 

 

 یرسم ریاسکان غ یریشکل گ یها دگاهیها ود هینظر-3
 ن امر مورد کنکاش قرار گرفته و در این زمینه چگونگی شکل گیری اسکان غیر رسمی بارها از جانب متخصصا

نظریات متفاوتی نیز ارائه گردیده است. بنابراین درنیمه دوم قرن بیستم متخصصان با نگرشی جامع تر وبر اساس 
 نظام جهانی به تحلیل بیشتر این مساله همت گمارده اند. 

 ( دیدگاه بوم شناسیecologic.) 

 چون کلینارد ومکینتاش باتوجه به بافت فیزیکی شهرو کار پیدایش حاشیه نشینی دراین دیدگاه نظریه پردازانی هم

 را توجیه می کنند. کلینارد دراین زمینه دو دسته نظریه را ارائه می دهد.

  :الف: تغییر درنحوه استفاده از زمین 

 هر ومنطقه مسکونی مکان هایی که امروزه دارای زاغه نشینی ومسکن متعارف هستند زمانی جزء بهترین منطقه ش
بودند ولی با گسترش مناطق تجاری و صنعتی کارخانه ها، انبارها ومناطق عمده فروشی در نزدیکی آنها ، افرادی 

که وضع بهتری دارند از مرکز شهر به سمت خارج شهر حرکت می کنند ودر حومه های زیبای شهر زندگی می 

ازه وارد وگروه های نژادی می باشند به این مناطق امده کنند وکارگران کم درآمد که شامل گروه های فقیر ت

وساکن این نواحی می شوند. چون مالکان اجاره کمی جهت تعمیر ونگهداری ساختمان ها دریافت می کنند این 
شرایط نزول می یابد وبه علت شلوغی زیاد، بی توجهی وتخریب توسط ساکنین ، این مناطق به زاغه ها تبدیل می 

 شوند.

 مبود مسکن وعدم تعمیر ونگهداری صحیح آن: ب: ک 

  در مورد دسته دوم نظریات بوم شناسانه، کلینارد می نویسد: ساکنان این گونه مناطق نمی توانند خانه های

مناسبی برای خود فراهم کنند لذا در امر حاشیه نشینی هم صاحب خانه ها، هم ساکنین وهم اجتماع هرسه 
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عت طلبیشان می اندیشند، ساکنین دچار فقر وبی توجهی درنگهداری صحیح  مقصرند:صاحب خانه ها به منف

 واجتماع نیز به علت اینکه اجازه رشد به مناطق زاغه نشینی میدهد مقصر هستند.

 

 

  دردیدگاه اکولوژیکی مناطق فقیر نشین نظیر گتوها، به پستی ژن ساکنان ان نواحی نسبت داده میشود.نظریه

قدند که حتی اگر گروه های مهاجرقومی ونزادی دیگری نیز در این محله ها ساکن شوند پردازان این گروه معت
بازهم این مناطق فقیرخواهند ماندبنابراین محله های فقیرنشین به نواحی خاص آنها برمیگردد ن هبه افرادی که 

 (.0۰77،8۶دراین نواحی ساکن اند)افروغ،

 ها باسکونت به کارگرفته وشکل گیری خاص شهرها را در آزادی این مکتب داروینیسم اجتماعی را در مورد شهر
 (.0۰78،0۰0امپریالیسم به یک نظام طبیعی عمومی نسبت داده است )شکویی،

  از دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا ،الگوی وابسته وبرونزا وجریان صنعتی شدن وابسته که معلول تسلط اقتصادی

شتابان وناهمگون رابه دنبال دارد.ازین دیدگاه پدیده حاشیه کشورهای توسعه یافته کنونی است، شهرنشینی 

به خصوص از روستا به شهر درکشورهای پیرامونی به شمارمیرود. -نشینی یکی از بارزترین پدیده های مهاجرت
 0۰90در واقع فرآیندحاشیه نشینی شهری، فرایند انتقال فقر ومحرومیت از روستاها به شهرهاست)حاجی یوسفی،

این دیدگاه به علل پیدایش سکونتگاه های مختلف میپردازد ومی کوشد با ریشه مساله درگیر (. 07، 

 (.87، 0۰7۰شود)پیران،

 کنونی اقتصاد جهانی را در کلیت ان می پذیرد وآلونک نشینی را از نابسامانی های قهری  دیدگاه لیبرالی،شکل

ا دستاوردهای نظام سرمایه داری ناچیز وقابل اغماض توسعه سرمایه دارانه به شمار می آورد که درمقام مقایسه ب

 (.0۴1، 0۰7۲است)پیران،

  دردیدگاه ساماندهی،دولت ها بابهسازی مناطق از راه قانونی کردن زمین وبهبود شرایط زندگی مردم واستفاده از
از توان مشارکت ساکنان سعی دارند در درجه اول این سکونتگاه ها را به رسمیت بشناسند ودر درجه دوم 

 (.0۴9، 0۰9۴واستعداد ساکنان برای ایجادمحیط زندگی بهتر بهره برداری کنند)هادیزاده ،

 

 در جهان تاریخچه مقابله با حاشیه نشینی -4

 

نوع سکونتگاه ها  نیاست. ا یدر عصر روشنگر شرفتیمدرن وگفتمان پ ینیمعلول شهرنش یرسم ریغ یسکونت گاه ها -
 شمندیافراد وگروه هاست وکانت، اند یاجتماع ریغ یریاز اجتماع پذ کالبدی– ییفضا یشیبا ابعاد مختلف خود، نما

، 0۰91وس،ینیشود.)کال یم یآن عمل قیاز طر یخیتار شرفتیکند که ساز وکار پ یاستدالل م یبزرگ عصر روشنگر

۲۴.) 
( 0۰97، شکویی– 0۰۶۶ران،ی)پعیسر ینیشهرنش دهیدوم پد یاواخر قرن نوزدهم وبه خصوص بعد از جنگ جهان در -

از  یمیعظ فی،طیمنابع واشتغال و خدمات شهر ییپاسخگو یرا به سمت خود کشاند که با ناتوان یادیز تیجمع

اقدام شکل  نیا امدیشدند که پ اکندر محدوده بالفصل شهرها س یرسم ریوغ یبه صورت عدوان ،ییمهاجران روستا

 ریغ یسکونتگاه ها ای ینینش هیخت وساز باعنوان حاشمقررات سا تیاست که بدون نظارت ورعا یمناطق یریگ
 (.0۰98فوکو، -0۰98،یبه وجود آمدند)نوذر یرسم
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معضل باعث شد تا  نیا یشیچاره اند یدر حال توسعه برا یدرکشورها یشهر رانیعدم تعهد مد یوحت یناتوان نیا تداوم -

توسعه را شامل درحال  یکشورها یشهر تیدرصد جمع91تا۰1سکونت شامل  ینوع الگو نیا
 (.barry,2006.629شود)

 

 در جهان  ینینش هیمقابله با حاش خچهیتار -1جدول 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 ماهیت سکونتگاه های غیر رسمی-5

 چشم انداز دوبرابرشدن در دهه های آینده 

 پیوستگی عملکردی با شهر اصلی وگسست کالبدی 

 یتکمبود شدید خدمات شهری وتراکم زیاد جمع 

 مسکن سازی شتابزده خارج از برنامه ریزی رسمی شهری 

 )تجمعی از افراد کم درآمد)مهاجران وسرریزهای اقتصادی واجتماعی شهرها 

 .(0۰8۰ماخذ: سرور ،روستا، )پدیده ای که موقتی و روبه زوال نیست بلکه ماندگار وروبه گسترش است 
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 یرسم ریغ یسکونتگاه ها یکالبد یها یژگیو-6

 
 یطیستمحیو ز یاقتصاد ،ی،اجتماعیکالبد یها یژگیهمچون و یمختلف یاز جنبه ها یرسم ریسکونت غ یکل به طور

( به ی)حقوقیوقانون ی،اجتماعیکالبد یجنبه ها یبه طور اساس یاست ول یمشخص ومنحصربه فرد یها یژگیو یدارا

مختلف به هم وابسته بوده واز  لیدالبه  ناب یژگیسه و نی. اکنندیم یشتریکمک ب یرسم ریغ یسکونتگاه ها صیتشخ

 از جمله این ویژگی ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:شوند. یمتاثر م گریکدی
 سیستم آبرسانی ضعیف وناکافی -

 کمبود وفقدان خدمات پایه چون: آموزش، بهداشت و... -

 واحدهای مسکونی بودن رعایت نکات فنی ومحیطی -

 قدان پوشش معابرپوشش نامناسب ودربسیاری موارد ف -

 بهداشت نامناسب محیط -

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 1335ی،ماخذ نگارندگان،رسم ریغ یسکونتگاه ها یاجتماع یها یژگیو-1نمودار 

 
 
 

 یرسم ریسکونت غ یقانون یحقوق یها یژگیو-7
 یوثبت یرسم تیسکونتگاه هافاقد مالک نیاست که ساکنان ا نیا کندیم زیرا متما یررسمیکه سکونت غ یدیکل شاخص

 باشند. یم یوسند رسم تیآنها فاقد مالک تیاکثر نکهیا ایآن ساخته اندو یهستندکه خانه خودرا رو ینیزم
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 آن وابعاد سطوح،  فقر میمفاه-8

 

 فقر مطلق ونسبی

نسبی فقر مطلق به معنای عدم توانایی فراهم نمودن حداقل نیازهای اساسی مانند خوراک،پوشاک ومسکن می باشد وفقر 

به معنای عدم توانایی تامین معیارهای زندگی عادی است.دراین مورد فقر براساس معیارهای زندگی اکثریت جامعه ومیانه 

درامدی سنجیده می شود.درواقع آن دسته از افراد که به تعبیری از درآمد تعیین شده پایین ترهستند زیر خط فقر شناخته 
 می شوند

 

 فقر مبتنی برنیازهای اساسی

درواقع پایین ترین ترین ودرعین حال مهمترین سطح فقر،فقر غذایی است. پس از ان محرومیت از دریافت نیازها از قبیل 

 پوشاک،مسکن،بهداشت و آموزش مطرح می گردد.

 

 فقر انسانی

وآگاهی این نوع فقر بر اساس میزان محرومیت افراد جامعه در سه زمینه اساسی زندگی انسانی یعنی طول عمر، دانش 

وسطح زندگی قابل قبول پایه گذاری شده است. در شاخص فقر انسانی طول عمر درصدی ازجامعه است که انتظار رسیدن 

 (0۰80)سرور،کارگر،سالگی را ندارند. ۲1به سن 
 
 

 

 یرسم ریحل مشکل اسکان غ یها وراه کارها افتیره-2جدول

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 پدیده را باید ریشه کن نمود بانگرش محافظه کارانه

  

 پدیده را باید رهاکرد بانگرش لیبرال

 پدیده را باید ریشه ای حل نمود بانگرش رادیکال

 پدیده باید اصالح شود بانگرش اصالح گرا
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 1332حل مساله مسکن فقرا،سرور، یبرا یزیمسلط دربرنامه ر یکردهایرو-3جدول 

 

 

 
 
 

 

  یررسمیغ یهاگاهسکونت یضرورت توانمندساز-3

 
ها، فرصت نیو راه استفاده از ا د،یتهد کید نه فرصت نگاه کر کیعنوان به دیبا یررسمیغ یهاگاهبه افراد ساکن در سکونت

محالت را  نیا اقیاشت یاز رو ایو  اریمناطق به اخت نیساکنان ا اشتغال است. جادیآموزش و ا قیها از طرآن یتوانمندساز

در  تیزمه موفقال ها ضرورت دارد.آن تیبه وضع یدگیرس نیاند، بنابرارانده شده هیاند بلکه به اجبار به حاشانتخاب نکرده

و توجه آنها  یشهر تیریمد یهاهمه دستگاه یو هماهنگ یهمکار ،یررسمیغ یهاسکونتگاه یو سامانده یتوانمندساز
 یو اقدامات بهساز اجتماعی – یاقتصاد یتوانمندساز یهاتیفعال تیجامع تیبودن اقدامات، اهم یجیضرورت تدربه

شناختن حق  تیو به رسم یتوانمندساز یهاها و برنامهطرح یو اجراه یته ندیمشارکت مردم در فرآ ،ضرورتیکالبد

چهارعنصر اصلی توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی عبارتنداز: دسترسی به .باشدیم نی( ساکنتیمالک نیسکونت)تضم
 (.Narayan,2002,13-14اطالعات، مشارکت وشمول، پاسخگویی و ظرفیت سازمانی محلی)

 

 نکات اصلی دوره رواج وتسلط رویکرد

باتوسعه اقتصادی درکل جامعه مشکل حل خواهدشد مشکل  08۶1تادهه رفتننادیده گ

 ساختاری است وبابرنامه ریزی محلی حل نخواهدشد.

تخلیه اجباری 

 وحذف

در برخی  08۶1-0891

 کشورها تاکنون

سکونتگاه غیر رسمی غده چرکین بر بدن شهرهستند که باید 

 برچیده شوند

یروی کار، مهارت وتوان مدیریت ساکنان در حل بهره گیری از ن 0891و0871 خودیاری

 مشکل

مسکن عمومی 

 اجتماعی

دولت ومنابع دولتی کلید حل مشکل است نیازبه یارانه های  0891تا0811

 هدفدارمسکن

 تامین زمین وزیرساخت های اولیه راه حل است. 0891و0871 خدمات-مکان

 ه گیری از وضع موجودتامین حق تصرف وزیرساخت ها بابهر تاکنون0891 بهسازی

ایجادچارچوب سیاسی،اداری ومحیطی استفاده از ظرفیت های  تاکنون0881 توانمندسازی

 درونی اجتماعات محل توسعه اقتصادی واجتماعی
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آن در گرو  تیاست و الزمه موفق یبرنامه فرابخش کی یررسمیغ یهاسکونتگاه یو سامانده ینمندسازتوا یهابرنامه
با  یبخش یهاو اقدامات دستگاه هااستیس ییهمسو نیمربوطه است؛ بنابرا یهادستگاه هیکل یو هماهنگ یهمکار

 یاساس یهامشترک از گام ییاجرا یهابرنامه نیتدو یبرا یسازنهیدر مورد مسئله و زم یگذاراستیو س یریگمیتصم

بودن اقدامات،  یجیضرورت تدر لیاز قب یادامه داد: توجه به عناصر ی. ورودیبه شمار م یبرنامه توانمندساز تیموفق

ضرورت مشارکت مردم در  ،یکالبد یو اقدامات بهساز یاجتماع -یاقتصاد یتوانمندساز یهاتیفعال تیجامع تیاهم
و کمک به  یمحل ینهادها لیتشک یبرا یسازنهیزم قیاز طر یتوانمندساز یهاها و برنامهطرح یراو اج هیته ندیآفر

 نی( و تأمتیمالک نیشناختن حق سکونت)تضم تیبه رسم ،یامور جمع یمشارکت و تصد یدر آنها برا یسازتیظرف

)نابسامان(  یررسمیمحالت غ یو ارتقا یازتوانمندس یهاهموارد در برنام نیاز ا یقانون تیحما یهمه و برقرار یمسکن برا
 رییتغ  یررسمیغ یهاسکونتگاه یو توانمندساز یبرنامه سامانده یاز راهبردها یکیاست. یضرور نیاز طرف مسئول

 یطیاقدامات مختلف به مح یسازنامناسب با هدفمند نمودن و هماهنگ طیشرا لیو تبد یطیمح طیشرا یجیتدر

 سریو بودجه م نهیصرف هز قیاز طر ا(تنهیررسمینابسامان )غ یهامسائل و مشکالت سکونتگاه حل . می باشد توانمندساز 

. در کندیطلب م یو نهادمند اجتماعات محل یرا به همراه مشارکت واقع یبخردانه و خوب شهر تیرینخواهد شد، بلکه مد
)پیام واگذار کرد. یات محل ماعاز اداره محالت هدف را به اجت ییهابخش تیمسئول توانیم یراستا حت نیا

 (.080،شماره0۰8۰ساختمان،

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 1335ضروری در توانمندسازی وساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی،نگارندگان،مولفه های -2نمودار

ضرورت توانمندسازی وساماندهی  



 

 

 
wwwCAUP.ir         11 

 

 

 بررسی ابعاد سکونتگاه های غیر رسمی در ایران-11
 

 یسکونتگاه ها تیاد به خود گرفته است .چنان که اکنون جمعح یشکل جیبه تدر یرسم ریمشکل اسکان غ زین رانیدر ا

(. اما 0۰99واصالحات بخش مسکن،  یشهر یشود)طرح بهساز یزده م نینفر تخم ونیلیم01تا7کشورحدود یرسم ریغ
کشور  یدرقبال سکونتگاه ها یمشارکت یمندسازوتوان یبهساز کردیرو حیصر رشیبه پذ رانینقطه عطف توجه دولت ا

 یتوانمندساز یستادمل رخانهی. )دبگرددیباز م0۰9۴((درسال یررسمیغ یسکونتگاه ها ی))سند توانمندساز بیوتصو

مجموعه ای از فعالیت های بهسازی  0۰9۰درپیوندبا این سند درسال  (.0۰9۴،یررسمیغ یسکونتگاه ها یوسامان ده

تحت عنوان طرح بهسازی شهری واصالحات بخش مسکن باهمکاری و وام اعطایی بانک ،توانمندسازی واصالح سیاست ها 
(و واحد مدیریت آن در شرکت عمران وبهسازی شهری در وزارت world bank, 2004جهانی صورت بندی نهایی شد)

 مسکن وشهرسازی وقت مستقر شد.

اف ارتقاء فعالیت ها وعمومیت بخشی تمدید شود، اما قرار بود طرح بعداز یک دوره پنج ساله به مدت هفت سال دیگر با اهد
بنابه مالحظاتی تنهامرحله اول اجرا شد.مرحله پنج ساله نخست دو قسمت اصلی بهسازی شهری یا جزء الف با اهداف ارتقا 

بخشی وضعیت رفاهی اهالی سکونتگاه های غیر رسمی واصالحات بخش ب با عنوان ومحتوای سیاستگذاری جهت بخش 

با رویکرد بازار محور به اضافه قسمت مدیریت پروژه یا جزء ج را در بر می گرفت. درحال حاضر دولت ایران ادامه  مسکن

 وتعمیم جغرافیایی فعالیت ها را بدون مساعدت بانک جهانی به عهده گرفته است.

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

)سازمان  ،ساله کشور21توسعهدر سند چشم انداز سکونتگاه های غیر رسمی موضوع  گاهیجا-2نمودار

 1335ترسیم نگارندگان، ،1382مددیریت و برنامه ریزی کشور، 
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 محالت فرودست یرسم ریغ یسکونتگاه ها یوسامانده یتوانمندساز یوبرنامه ا یقانون یبسترها-4جدول 

 
 

 

 0۰99،یرسم ریغ یسکونتگاه ها یوسامانده یتوانمندساز یملسند

 
 

 اصول ومحورها قوانین واسناد

 اصل سوم واصل سی ویکم قانون اساسی 

 تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی ومبارزه با فساد ساله کشور۴1سند چشم اندازه توسعه 

لحت مصوبات مجمع تشخیص مص

 (0۰90نظام)شهریور

 1الف بند ۰1ماده 

 87،00، 11،81ماده 

آیین نامه اصالحی بند)د( تبصره 

 9۶قانون بودجه سال۶

 ۰۲،۰1،۰۶،۰7،۰9ماده

سندراهبردی اجرایی طرح جامع 

 (0۰91مسکن)

مدیریت ساماندهی حاشیه نشینی وسکونتگاه های فرودست، بازنگری درطرح 

شهری درجهت انطباق با نیازهای کم های توسعه شهری وبرنماه ریزی 

 درآمدها وتوانمند سازی کم درآمدها به رفع نیازهای سکونتی خود و...

سند ملی توانمندسازی)مصوب هیات 

 (08/00/9۴محترم وزیران 

بستر سازی برای ارتقای شرایط محیطی به نحویی پایدار وفراگیر در -الف

نسانیدر سکونتگاه های جهت رشد سالمت،امنیت ،امید ،ایمان وکرامت ا

 غیررسمی موجود.

پیش نگری به گسترش اسکان غیر رسمی در آینده وزمینه سازی برای  -ب

 احداث مسکن مناسب، خدمات پایه وزیربنایی، 

زمینه سازی برای بهره مندی از امتیازات شهری وتعمیق فرهنگ شهری -پ

برای اقدامات  برای ساکنان سکونتگاه ها به همراه مشارکت همه جانبه آنها

 محلی وتصمیم گیری ها

گسترش عدالت اجتماعی، مبارزه با بیکاری، توانمندسازی برای مشارکت،  سیاست های کلی بنامه پنجم توسعه

 مقاوم سازی بناها،کاهش فاصله درامدی شهر و روستا

مصوبه مشترک شورای عالی 

شهرسازی ومعماری وستادملی 

توانمندسازی وساماندهی اسکان 

 (08/۲/91ررسمی)غی

تعییت تکالیف برای دستگاه های اجرایی در سطوح ملی ومحلی در راستای 

 توانمند سازی وساماندهی 
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کنشگران دخیل در فرآیندبهسازی ونوسازی شهری وساماندهی وتوانمندسازی سکونتگاه -11

 های غیر رسمی 
 

 بخش خصوصی -

دربرگیرنده جامعه حرفه ای، تمام دستگاه هاوشرکتهای تخصصی،سرمایه گذاران، نهادهای تامین کننده سرمایه، جامعه 

 نخبگان و...

 دولت -

 یشهر یوبهساز یندنوسازیکننده فرآ تیوهدا اظراستگذار،نیس ،یودولت ییاجرا ینهادها

 مردم -

مشتمل  یمشارکت فعال در امر نوساز یوقاعده اصل هی،پایوبهساز ینفع نوساز یجامعه ذ نیومهمتر نیبه عنوان اول
 نیبرساکنان، شاغالن، مالکان ومستاجران ومراجع

 شهرداری ها -

 شهر یوابسته به شوراها یاریاشور یوانجمن ها یشهر یشهر،سازمان نوساز یاسالم یشوراها

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 یونوساز یبهساز یبرنامه ها یاجرا تیریومد یبانی،پشت یگذار استیس ندیدر فرآ لیدخ یسازمان ها ونهادها-4نمودار

 ،ترسیم نگارندگان1332،روستارانیدر ا یرسم ریغ یسکونتگاه ها یوتوانمندساز یوسامانده یشهر
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 و جهان رانیدر ا یرسم ریاسکان غ یسامانده یتکامل یاستهایس راهکارها و-12
 بی تفاوتی  سیاست نادیده انگاری یا -

 و پراکنش تخریب سیاست -

 ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف -

 و ساختار جامعهاجتماعی   تحول در نظام اقتصادی  -

 و خدمات  ارائه زمین  -

 آزاد سازی وتثبیت اقتصادی -

  ،سیاست توانمند سازی -

 ارتقای محیطی  -

 

 

 رانیدر ا یرسم ریغ یانواع سکونتگاهها-13

 

زاغه ها یا محالت فقیر نشین : سکونتگاههای هستند قانونی ، ولی بسیار پرجمعیت از لحاظ خدمات در سطح  •

 بسیار پائینی می باشند. 

 ین اندیشیده شده سکونتگاههای غصبی ؛ سکونتگاههایی هستند غیر قانونی و غالباً فاقد طراحی از پیش تعی •

سکونتگاههای با تفکیک غیر قانونی بر خالف دو نوع سکونتگاه فوق الذکر ، دارای طرحی از پیش اندیشیده شده  •
 (.9۴: 0۰97، محمد پورعمران،  یپات ی)محمود .می باشد و لی به صورت غیر قانونی شکل گرفته اند

 
 

 رانیدر ا یرسم ریاسکان غ -14

 

پدید آمد، سبب شد تا شهرها  0۰۲1والت ساختاری در نظام اقتصادی روستایی ایران در بعد از سالهای رشد شتابان جمعیت و تح

بویژه شهرهای بزرگ به عنوان مقصد مهاجرت های مناطق روستایی کشور ، جاذب مهاجرتهای وسیع و گسترده ای گردند. در این 

و سکونت در محدوده رسمی شهر و پرداخت هزینه مسکن و اقامت در میان ، بیشتر مهاجران که توانایی مالی و اقتصادی استقرار 
محدوده قانونی شهر ها را نداشتند، برای تامین سر پناه خود بویژه در شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها روی آوردند. هر چند که شدت 

ایع متفاوت است. آنچه مسلم است پدیده و حجم این مسأله در استان های کشور و شهرهای آنها بسته به شرایط اقتصادی و تمرکز صن

سکونت غیر رسمی یکی از مهمترین مشکالت شهرهای بزرگ از جمله تهران ، مشهد، تبریز، اصفهان ، کرمانشاه ، اهواز،بندرعباس، 
رآقایی، زاهدان ، رشت است ، برآورد می شود یک هفتم جمعیت این شهرها در سکونتگاههای غیر رسمی و نابسامانی ساکن باشند)پو

رو اصطالح  نیرود. از ا یبکار م ینیو آلونک نش ینینش هیحاش یگسترده تر به جا یری، با تعب یرسم ریاصطالح اسکان غ (.۲۶: 0۰9۰

 (.08: 0۰77،یباشد)کمانرود یو اشکال متعدد م ینینش هیشامل حاش یرسم ریاسکان غ
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 یراندر ا  عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی -15

 

 طرحهای شهری-15-1

یکی از مهمترین نقاط عطف در تحول بازار زمین شهری که منجر به رشد و گسترش پدیده اسکان غیر رسمی در برخی از 

(در فصل عمران 0۰۲0-0۰۲۶، یعنی پس از آن رخ داد که در برنامه سوم ) 0۰۲1شهرهای ایران شد، در نیمه دوم دهه 

ت تهیه طرحهای جامع شهری با هدف تنظیم و پیش بینی توسعه زیر بناهای شهری در شهری برای نخستین بار به ضرور

قالبی منطقی اشاره شد. نتیجه آن ، الزام به تهیه طرحهایی بود که بعدها با نام طرحهای جامع و تفصیلی برای بسیاری از 
 .شهرها تهیه گردید

 قوانین زمین شهری-15-2

پیرو مطرح شدن ابعاد جدید اسکان غیر رسمی که قبل از انقالب نیز به تنشهایی حاد  0۰17بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

آغاز شده بود ، شکل قاطع تری به خود گرفت تا آنکه قانون 0۰1۲انجامیده بود، دخالت دولت در امر زمین ، که از سال 

محدودیت عرضه زمین در داخل (. با تصویب این قانون 9: 0۰9۴از تصویب گذشت)اطهاری، 0۰۶0زمین شهری در سال 
توسط دولت از سوی دیگر، عمالً دولت را به تدوین آئین نامه هایی  –شهرها از یکسو و انحصاری بودن اختیار واگذاری آن 

برای چگونگی واگذاریها به متقاضیان و کنترل آنها آنها ناگزیر می کرد. همین امر موجب می شد که برای عملی نمودن 

و سهل کردن امر کنترل آن، به ضوابطی متوسل شدند که عمدتاً به حذف برخی و منتفع شدن برخی دیگر  نحوه واگذاریها

 .. منجر می شد

 شهرهای جدید-15-3

شهرهای جدید هم نمونه دیگری از سیاست تبعیض آمیز در واگذاری زمین بر مبنای وضعیت شغلی افراد بود. طبق اسناد 
یجاد شهرهای جدید را فرصتی برای تأمین زمین برای کارمندان وکارکنان دولت اعالم موجود ، وزارت مسکن و شهرسازی ا

کرد، با این دیدگاه که آنان توانایی تهیه زمین در بازار معلول زمین را ندارند، از این قرار ، می بینیم به طور رسمی در یک 

دتاً برای شاغلین بخش های رسمی اعالم سیاستگذاری مهم در حیطه توسعه شهری ، عرصه زمین در شهرهای جدید عم
شده است. عالوه بر آن، در آئین نامه های اجرائی تدوین شده برای نحوه واگذاریهای زمین شهرهای جدید، شرط اصلی بر 

تشکل در تعاونی ها قرار داده بودند، در حالی که از شرایط تشکیل در تعاونی ها، شاغل بودن در بخش غیر رسمی تعیین 

د، که قطعاً برای شمار چشمگیری از سرپرستان خانوارها این شرط قابل احراز نبود وبه این ترتیب از چنین فرصتی شده بو

محروم می ماندند. باید در نظر داشت که هر چند از نظر کمی گسترش و رشد مناطق اسکان غیر رسمی قابل توجه بوده، با 
ی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای جنوب ، به این حال وضعیت و ابعاد کیفی سکونتگاههای غیر رسم

درصد جمعیت شهرها می  11شدت و حدت این کشورها نیست. نسبت سکونگاههای غیر رسمی در کشورهای جنوب به 

درصد ساکنین شهری را تشکیل می دهد. همچنین سازندگان مسکن  8رسد، در حالی که در کشور ایران این نسبت تنها 
ر رسمی در ایران به ندرت به تصرف بدون پرداخت بهای زمین اقدام می کنند و غالباً زمین را از بازار غیر رسمی تهیه غی

 (. 42:  1374)اطهاری می کنند
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 رانیدر ا یرسم ریو گسترش اسکان غ شیدایعلل پ نیو عمده تر نیمهمتر
 

و  یبروز عدم تعادل در نظام شهر جهیو در نت ونیزاسیمدرندر مواجهه با نظام برونزا و  ینیشهرنش یضعف ساختار -

 ؛ینیشهرنش ینیتکو ریدر س ییروستا
عادالنه منابع  عیتوز هیو فقر زا بر پا زیآم ضیدانست ، که سازوکار تبع یساختار دیبا زیعلت در سطح کالن را ن نیدوم -

 .است انیقدرت ، ثروت و درآمد در جر

 یو اعمال استانداردها یشهر یکالبد یو مناسب اقشار کم درآمد در طرحها یکاف یمسکون یفضا ینیب شیعدم پ -
 شان؛یخارج از استطاعت ا

 یرسم ریدر بخش غ نیشاغل ژهیکم دآمدها. به و یو وام مسکن برا یاعتبار یرسم یبه نظام ها زیناچ یدسترس -

در نظارت و کنترل ساخت وسازها، به  ینباز به موازات اهمال و ناتوا نیقدرت نامشروع و سوداگران زم یوجود باندها -
 شهرها؛ ینینابیب ژهیو

 اریخود یدولت در مورد خانه ساز تیو هدا تیمنابع اقشار کم درآمد وعدم حما عیو تجم زیتجه یبرا یفقدان نهادساز -

 (90:  0۰97، محمد پورعمران،  یپات ی، نظارت و کنترل( )محمود تیدر هدا ژهی)بو یشهر تیریضعف مد -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

)محمودی پاتی ، محمد ، رانیدر ا یرسم ریو گسترش اسکان غ شیدایعلل پ نیو عمده تر نیمهمتر-5نمودار 

 .1335ترسیم نگارندگان،(81:  1387پورعمران، 
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: وزارت کشور ، معاونت امور مأخذ ،رانیدر ا یرسم ریفرسوده و غ یبافت ها یدارا یاستانها نیمهمتر-5جدول

 1388مرانی،ع

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

کل  مکان ردیف

شهر)مساحت 

 به هکتار(

بخش فرسوده 

 شهر)مساحت به هکتار(

محالت غیر رسمی 

 شهر استان شهر)مساحت به هکتار(

 ۲11 011 ۴۰0۰۲ تبریز آذربایجان شرقی 0

 0111 11 71۰۶ ارومیه آذربایجان غربی ۴

 911 ۴1 ۲811 اردبیل اردبیل ۰

 011 ۰11 ۴0111 اصفهان اصفهان ۲

 0۴11 911 71111 تهران تهران 1

 0111 011 ۰1111 مشهد خراسان ۶

 ۴111 - 00111 اهواز خوزستان 7

سیستان  9

 بلوچستان

 ۴111 - - زاهدان

 711 011 0۲۶۴1 شیراز فارس 8

 ۶11 ۰1 ۰۴11 سنندج کردستان 01

 ۴11 011 0۴9۶۲ کرمان کرمان 00

 ۰11 11 ۲011 رشت گیالن 0۴

 111 ۴1 ۴۲۶9 اراک مرکزی 0۰

 ۴11 011 1۰۲1 همدان همدان 0۲

 0811 - 19۰1 بندرعباس هرمزگان 01
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 نتیجه گیری وجمع بندی-16

جهت و هم ،یو هماهنگ شهر کپارچهی تیرینبود مد ایوجود  لیاز قب یاریتوانمندساز عوامل بس طیمح کی یریگدر شکل
 زانی،میشهر تیریخوب در نظام مد ییاز حکمروا یمندبهره زانیم ا،هیگذاراستیهمسو و هدفمند بودن مجموعه س

تحوالت  نهیشیو پ یفرهنگ عموم ،مشخصاتیریگمیتصم یهادر نظام یو نخبه پرور یساالرستهیشدن نظام شا نهینهاد

 ت،تعهدیف،شفایی،پاسخگویاقتصاد یهاشاخص یعموم تیو وضع یاقتصاد یربناهایمحالت، ز یریگشکل ندیو فرآ یخیتار
به  یافراد در دسترس یبرابر زانیبه اطالعات و ارتباطات،م یدسترس زانی،میمختلف شهر یهاسازمان یریپذتیمسئول

 و... مؤثر هستند. نیآغاز طیدر شرا یاعمال عدالت در فضا و برابر زانید،میو منابع تول هارصتف

ایران را می توان به چهار دسته کلی کالبدی، شاخص های تعریف وتعیین سکونتگاه های غیر رسمی در از طرفی 

اجتماعی،اقتصادی وحقوقی تقسیم نمود که هرکدام از موارد زیرمعیارهایی را به منظور تعریف دقیق وجامع هرمعیار شامل 
،اقتصاد رسمی،مکان می شود.شاخص هایی همچون کیفیت مسکن وابنیه، تراکم ،زیرساخت ها وبرخورداری، مکان گزینی

بالقوه  یهاییبه حداکثر توانا دنیو رس ییشکوفا یدرهرحال برا،امنیت زمین ازاهمیت بیشتری برخوردارند.گزینی 

 .میتوانمندساز دار طیمح کیبه  اجیتر( احتجامعه بزرگ ای)فرد،گروه،محله و 

 

 پیشنهادات 
 ارتقای کیفیت شهری و محیطی -

نفع است که این امر خود منجر به بهبود های ذیگروه هایی از همهدهی به تشکلدنبال شکلبازآفرینی شهری به -

های بهسازی و نوسازی های هدف برنامهجانبه و پایدار وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی محدودههمه

 شود.می

سازی و ارتقای امنیت محیط شهری و عرصه سکونت های اجتماعی، ایمنارتقای کیفی سکونت، رفع محرومیت -
 امعگذاری جاتخاذ سیاست ودرآمد، بهسازی مناطق نابسامان شهری کردن مسکن اقشار کمهمشهروندان، فرا

های فرسوده و ناکارآمد شهری با هدف جلب همکاری و مشارکت کلیه حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت -

 ربطهای ذیدستگاه
رایط مناسب به اجرا برسد و از ایجاد ریزی شود تا انتظارات از جوامع شهری در شیی برنامهگونهباید به -

 های غیررسمی جلوگیری شود.سکونتگاه

 ایجاد آراستگی وکیفیت محیطی -

 ایجاد تسهیالت رفاهی  -

 یو سامانده یتوانمند ساز یسند مل یهااستینمودن اهداف و س ییاجرا یدر راستا یدر سطح مل یسازمیتصم -

فرسوده و  یبافت ها یو توانمندساز ینوساز ،یبهساز ،اءیاح یراهبرد یو سند مل یررسمیغ یهاسکونتگاه

  یناکارآمد شهر

 یهانامهتفاهم یانعقاد و اجرا لیمرتبط از قب یهابا دستگاه یبخش نیب یوهماهنگ یانجام امورات مربوط به همکار -

 و... یهمکار

 هاشیها و هماکارگاه یو برگزار یناطالع رسا ،یپژوهش ،یجیترو ،یغیتبل ،یفرهنگ ،یآموزش یبرنامه ها نیو تدو هیته

  ربطیذ یهاو با مشارکت دستگاه شنهادیبنا بر پ ینهاد یساز تیبه منظور ظرف یو محل یدر سطوح مل
و عضو ستاد از  ربطیذ یمزبور با مشارکت دستگاها یهابرنامه یمحوله در اجرا فیدرجهت انجام وظا یزیربرنامه

 آن ریو نظا یتخصص یکارگروه ها قیطر

 شرکت ربطیذ یواحدها یباهمکار یررسمیغ یهابانک اطالعات سکونتگاه لیتشک -
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 ارتقا وتوسعه امنیت محیطی پایدار  -

 ایجاد سرزندگی محیطی در سطح بافت های هدف -
 برنامه ریزی جامع ومدیریت بهینه ساختار کالبدی -

 ارتقا مسئولیت پذیری وحس مشارکت دربین مردم بویژه ساکنین محالت هدف -

جانمایی مراکز تفریحی وخدماتی ومجتمع های مختلف در اراضی هدف به علت پایین بودن قیمت زمین در این  -

 مناطق
 توسعه و تدوین قوانین مناسب در زمینه مدیریت سکونت گاه های غیر رسمی وفرسوده شهرها -

 طرح های امایش سرزمین وایجادتعادل منطقه ای -

 مورد نظر اجرای برنام های توانمند سازی محالت -
استفاده از ظرفیت های موجود در این بافت ها وتوسعه سرمایه اجتماعی،تصمیم سازی،تصمیم گیری واجرای  -

 تصمیم

آموزش های شهروندای،مهارت آموزی، تقویت بنیه اقتصادی خانوارها وپررنگ نمودن نقش مردم ومشارکت در  -

 مدیریت بافت
 قانونی از طرح ها وپروژه ها  پذیرش نقش دولت به عنوان تسهیل کننده وحمایت -

 طیو شرا یسطح بهداشت عموم یارتقا یو اقدام برا تیاصالح بافت جمع یالزم برا یو ارائه طرحها یبررس -

 یدر بافتها یطیمح ستیز

با توجه به  هدف یدر بازارها و بافتها یرونق اقتصاد جادیالزم به منظور ا یطرح ها و انجام اقدامها یو اجرا هیته -

  یمردم یبا جلب مشارکت ها آنها و به منظور حفاظت از بافت فرهنگی  یاهیژگیو

 

 
 

 منابع :
 
 

 .8۶مدرس.ص تیتهران،دانشگاه ترب ،یاجتماع ی،فضا ونابرابر0۰77افروغ،عماد، .0

 ریواسکان غ ینینش نهیقبل از انقالب، مجموعه مقاالت حاش یشهر ینینش هیحاش دهی،پد0۰9۴،ی،علیوسفیحاج  .۴

 .07د اول،تهران.جل یرسم

 یاقتصاد-یاسیمجله س ران،یا طیبر شرا ی،بانگاه ینظر یها دگاهیران،دیدرا ینی، آلونک نش0۰7۰ز،یرانفپرویپ .۰

 .۲987و۰،سال نهم،شماره 

، 8۶و81نهم،شماره ،سالیاقتصاد-یاسیاطالعات س ،یانیپا ران،بخشیدر ا ینی،آلونک نش0۰7۲ز،یران،پرویپ .۲

 .0۴1تهران.

 .۲۴ص<آگه ،نشریگیاکبرمعصوم ب ،ترجمهیاجتماع هیبر نظر یخیتار ی، درامد0۰91آلکس، ،نوسیکال .1

چاپ اول،نشر پژوهشکده  ،یامام یحیترجمه  ،یعلوم انسان یشناس نهیرید اء،ی، نظم اش0۰98شل،یفوکو،م .۶

 ،تهران. یواجتماع یمطالعات فرهنگ

 – یاسیدر تهران ، مجله اطالعات س ینیآلونک نششتابان و ناهمگون ،  ینی( شهرنش0۰۶۶) زی، پرو رانیپ .7

 0،۰،۲،1،7 ی، شماره ها اقتصادی

 .080صنعت ساختمان کشور .شماره ی،مجله تخصص0۰8۰ساختمان، امیپ .9
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 یسامانده یراهکارها یبررس(. 0۰80) یو محمد نیرنگ ،یریمعصومه، بابام ،یمحمد س،یادر ،یعبود .8

 یکاربرد یعلم یسقز، مرکز آموزش عال ،یو شهرساز یمعمار یامنطقه شیهما نیاول. رانیدر ا یررسمیغ یهاگاهسکونت
 سقز.

  08/00/9۴ خیدر تار یررسمیغ یسکونتگاهها یو سامانده یتوانمند ساز یسند مل .01

 .0۰0ا،صینو درفلسفه جغراف یها شهی،اند0۰78ن،ی،حسییشکو .00

 یشهر یو بهساز ینوساز یمحالت هدف برنامه ها یانمندسازتو ی، اصول و مبان0۰8۰د،ی. روستا،مجمیسرور،رح .0۴
 .یواحد شهرر یفرسوده(،انتشارات دانشگاه آزاداسالم یو بافتها یرسم ریغ ی)سکونتگاهها

 .یواحد شهر ر ی،انتشارات دانشگاه آزاد اسالم تیامن هی، شهر حاش0۰80 د،ی. روستا،مجمیسرور،رح .0۰

 تهران ران،یوز اتی، مصوبه ه0۰9۴ ،یرسم ریاسکان غ یو سامانده یسند توانمند ساز .0۲

 0۰99،یرسم ریغ یسکونتگاه ها یوسامانده یتوانمندساز یسندمل .01

 .0۰99واصالحات بخش مسکن،  یشهر یطرح بهساز .0۶

 .۴11۲،یگزارش جامع بانک جهان .07

 یزیو برنامه ر تیریان مددساله کشور، )سازم۴1در سند چشم انداز توسعه یرسم ریغ یموضوع سکونتگاه ها .09
 0۰9۴کشور

انتشارت ش  ،یشهر نیزم تیریمد یها استی( س0۰97و محمد پور عمران ، محمد ) نی، فرز یپات یمحمود .08

 .9۴چاپ اول.ص ،یدی

بهبود روند  یمناسب برا یدر شهر رشت و راهکارها یرسم ریاسکان غ یلیوتح ی، بررس0۰9۰،عبداهلل،ییپورآقا .۴1

 .۲۶ زد،یدانشگاه  یشهر یزیوبرنامه ر ایارشد جغراف یامه کارشناسن انیآن، پا

در مسکن کم درآمدها،فصلنامه اقتصاد  یزیبرنامه ر یها یوکاست یزی، برنامه گر0۰9۴ ،کامل،یاطهار .۴0

 .9.ص۰۲مسکن،شماره

اونت امور مأخذ: وزارت کشور ، مع ران،یدر ا یرسم ریفرسوده و غ یبافت ها یدارا یاستانها نیمهمتر .۴۴

 0۰99،یعمران

 ینامه کارشناس انیپا ،یشهردار ۶در منطقه  یدر تهران سامانده یرسم ری( اسکان غ0۰77) یموس ،یکمانرود .۴۰
 .یبهشت دیدانشگاه شه ،یشهر یزیوبرنامه ر ایارشد جغراف

 ابرماس، نشر چشمه ه ورگنی یها هیها ونظر شهیبر آرا، ادن یهابرماس،درآمد ی،بازخوان0۰98،ینعلی،حسینوذر .۴۲

 یوزارت راه وشهرساز ی، پرتال جامع اطالع رسان0۰8۰،یوزارت راه وشهرساز .۴1

 یآن در جهان ، انتشارات شهردار یسامانده یوراهکارها ینینش هی،حاش0۰9۴م،یبزاز، مر زادهیهاد .۴۶

 .0۴9مشهد،مشهد،

 .رازیدانشگاه ش یانشکده هنر و معمار: د رازی، ش رانیا یمسائل شهرساز شی( هما0۰9۰) سهینف ،یاوری .۴7

۴9. Cowan, R (2005), The dictionary of Urbanism . Streetwise.Press, Wiltshire. .355. 

۴8. FanniZohre  )2006 (,  Cities and urbanization in Iran af-ter Islamic revolution , 

available at: www.elsevier.com/ locate/cities 

۰1. Mumtaz, B., )2001 (,  Why City Need Slums, Habitat  debate, Vol.7, No. 3. 

۰0. Narayan D.  )2002 (,  Empowerment and Poverty re -duction ; a source book, the 

World Bank press. 

۰۴. Pacione, M. )2005 (, Urban Geography, Cambridge Uni -versity Press . 
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