
 

1 
 

  

 نقش سکونتگاه های غیررسمی در کالنشهرها بر اقتصاد شهری

 

 

 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 1انوشیروان مهری. نویسنده اول: -1

 دانشجوی دکترای طراحی شهری دانشگاه هنر اصفهان  2امیدی.مهدی نویسنده دوم:  -2

 

 

 :(چکیدهخالصه )

اقتصاد کالن شهرها در کشورهای در حال توسعه گونه ای  شهری و های توسعه ناپایداری های زمینه از یکی
اطالعات از سکونت با مشکالت خاص خود موسوم به سکونت گاه های غیر رسمی یا حاشیه نشینی است که بنا بر 

دوم بیش  ینیان جنگ جهااآن خصوصاً پس از پ خاص مشکالت و نشینی حاشیه موثق روز به روز به فزونی می رود.

از پیش برای مدیران شهری معضل ساز شد. نکته مهم درباره حاشیه نشینی این است که این پدیده در عین حال که 

 زند.می نیز دامن همچون بزهکاری مشکالت دیگری  و خصوصاً اقتصادی است، به نتیجه و حاصل معضالت اجتماعی
و چه در زمینه برنامه ریزی شهری مهمتر طراحی شهری نقش مقررات و ضوابط شهر سازی چه در زمینه  در این بین

حاشیه نشینی و با گسترش شهرها و تبدیل آنها به کالن شهرها لزوم کنترل وضعیت  از همه جوانب به نظر می رسد.

پس از بررسی مفهوم حاشیه در این مقاله سعی شده است .جلوگیری از گسترش آن بیش از پیش احساس می شود

 وی اقصاد جامعه و شهر اشاره گردد. نشینی، روند شکل گیری و تاریخچه، به اثرات سوء آن، و تأثیرات آن بر  ر

 

 اقتصاد شهری، سکونتگاه غیر رسمی، کالنشهر، مدیریت شهری، حاشیه نشینی، شهرسازی  کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه

 یافت گسترش جهـان شـهری نقـاط اکثـر در نیـز نشـینی حاشـیه شهرنشـینی، سـریع گسترش موازات به

 تحلیل نخستین انگیزه که بودند اصـلی عوامـل جمله از شهری محالت درمیان زیاد واختالف شهری فقر میزان و
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 جامعه مهم مطالعه نخستین که نیست شگفتی جـای. آوردنـد وجود بـه را شـهری زنـدگی شـناختی جامعـه های

 کـه شـهری-گردیـد آغـاز شـیکاگو در شـهری زندگی امروز شـرایط دربـاره هـا نظریـه مهمترین و شناختی

 (3131: 49گیدنز)شود می مشخص آشکار بسیار هایی نابرابری و انگیـز شـگفت توسـعه بـاآهنـگ

 اما است شـده مطـرح حـاد مشکل چونان اخیر های دهه در نشینی شهر رشد با گرچه نشینی حاشیه لذا
 فرهنگ، و سیاست و اقتصاد کـانون و فشـرده جمعیتـی هسـته عنـوان بـه شهر .دارد شهر خود قدمت به ای پیشینه

 در باشد وسیع و بزرگ که هم چقدر هر شهر اما اسـت؛ بـوده کشش و جذابیت دارای پیرامونی جمعیت برای همواره

لی و کرد؛ می جدا پیرامون از بارویی گذشته، درسالیان را محدوده ایـن .شـود مـی شـامل را ای محـدوده حـال هر
 که آشکاری و پنهان های جذابیت همان دلیل به و شود می ترسیم نقشه روی بر و قلم با حصار این حاضر زمان در

  .آورند حساب به شهری را خود و بپیوندند شهر به دارند تمایل پیرامونیان همواره دارد، وجود شهر در

 رشد، درحال پدیـده ایـن و شده فقرشهری افزایش باعث سوم جهان کشورهای در شهرنشینی سریع رشد

 مشــکالت مهمتــرین از یکـی کـه طـوری بـه .اسـت آورده وجـود به کشورها این برای را فراوانی مشکالت

  (3131: 31 هادیزاده)باشد می آن گســترش بــه رو رونــد و نشــینی حاشــیه کشــورها، ایــن اجتمــاعی

باشد که عمدتاً بر اثر جریان داد مشکالت اجتماعی و ساختاری مینشینی در واقع حاصل و برونحاشیه
افتد. این پدیدۀ اجتماعی، در کشورهای توسعه نیافته، پررنگ تر به شهرها اتفاق میسریع مهاجرت از روستاها 

 باشد و در فرآیند مدیریت شهری تأثیر منفی بیشتری دارد.می

و حل مشکالت خود آنها و حل مشکالتی که نتیجه وجود زاغه نشینان  زاغههای مواجه شدن با  روش

در سراسر جهان است. در حقیقت در هیچ جای جهان کالن شهری نشینی است از مشکالت تمام مدیران شهری 

 وجود ندارد که در کنار آن سکونت گاه های غیر رسمی و زاغه نشینی وجود نداشته باشد.

سوابق قومی و فرهنگی متفاوت مهاجران در حاشیه و  -از آنجایی که حاشیه نشینی با عوارضی مانند : فقر
  –پوچی و بی ارزشی : است ، موجب بروز ویژگی های منفی شخصیتی مانند عدم وجود حریم خصوصی در ارتباط

سرخوردگی و عدم توانایی در بروز احساساتی مانند خشم می گردد و خود می تواند یکی از  -حقارت   -بی هویتی 

ه به نقش برخورد های فیزیکی و سرقت شود . پس با توج -از جمله اعتیاد  مل اصلی تشدید انواع بزهکاری هاعوا
های امنیتی ، زیبا سازی و کاهش جرم و جنایات توجه به آن توسط مدیران  پررنگ حاشیه نشینی در برنامه ریزی

 .شهری ضروری به نظر می رسد

 

 بیان مسئله

 حاشیه گسـترش آن نتیجه و شهری نقاط جمعیت افزایش و کالبدی گسترش نشینی شهر ی توسعه
 برآوردهای به بنا که طوری بـه .اسـت جدیـد هزاره روی پیش دهه های در شهری جوامع اکثر ناگزیر فرجام نشینی،

 از که دارند سکونت شهری نقاط در نفر میلیون پنجـاه و هفتصـد از بـیش فقیـر، افـراد نفـر میلیـارد یك از موجود

 در توسـعه درحـال کشـورهای شهری جمعیت درصد هفت و سی حـدود .محرومنـد پایه خدمات و مناسب سرپناه

 (.3133: 314جواهریپور)برند می سر به فقر در خانوارها چهارم یك و هستند شـاغل غیـررسـمی بخـش
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 که معضل ایـن و دهنـد مـی تشـکیل نشـین حاشـیه را کشور جمعیت از میلیون هشت حدود ایران در

 به نشین مستضعف مناطق مـردم کـه آیـد می وجود به وقتی است، شده مان کشور کالن شهرهای دامنگیر امروزه

 چون و زنند می مهاجرت به دست رو این از . کننـد برطـرف را خـود معیشتی و اقتصادی ی نیازها نتوانند راحتی
 را شهر درون در اقامت مالی توان و دهند تطابق کالنشهرها در شـهرنشـینی فرهنـگ بـا را خود راحتی به توانند نمی

 . گزینند می بر را نشینی حاشیه و شوند می رانده حاشیه به باالجبار ندارند،

 

 

 پژوهش وضرورت اهمیت

: شود می دیده گـانگی دو نـوع یـك همـواره توسعه، حال در کشورهای بزرگ شهرهای ویژه به شهرها، در
 شهر دیگری و شده تهیه جاری مقـررات و قـوانین مبنـای بر آن مسکونی واحدهای و زمین که شهرقانونی یکی

 بیشترمناطق که شده اشغال غیرقانونی و عدوانی تصـرف صـورت به آن مسکونی واحدهای و زمین که غیرقانونی

درصد  3تا  9درصد رشد ساالنه دارند و حاشیه نشین ها  9تا  1دسته اول  .هامی باشند نشین آلونك و نشین حاشیه

 (3134برابری دارند. )شکویی 1یعنی رشد 

 

 :سرگذاشته اند راپشـت مشـخص مرحله سه کالنشهرها حاشیه رو خود های سکونتگاه متخصصان، زعم به

 اولیه گیری شکل( 3 

 گذار و دگرگونی شکل، تغییر( 1

 نسبی ثبات و انسجام پیوستگی،( 1

 و است خارجی و داخلـی عوامـل تـابع و متفـاوت بسیار آنها فاصله و حلمرا این شدن طوالنی زمان مدت
 عوامل تأثیر تحت بلکه. نیست پیوسته مراحل بر منطبق و یکنواخت خطی، همواره ٌ و الزاما نیز فرآیند این ادامه

 بار به ی متعدد و متنوع فضایی و کالبدی محصول و ونتـایج شـده دگرگـون(  غیرخطی روندهای) خارجی و داخلی

 طیفی بر مرحله سه طی دخیل، خارجی و داخلی پارامترهای ثبات از پـس سکونتگاهها این مشخصه های و می آورد

 : است بوده زیر شرح بـه رشد فرآیند از گسترده

  : اول مرحله

 اولیه شکل گیری

 صورت به  ( سکونت اولیه های هسته) اولیه ی روستاها محدوده از خارج اراضی ابتدا مرحله، این در
 از درآمد کم مهاجر اقشـار غالبـاً متقاضـیانی کـه بـه غیررسمی صورت به و شده تبدیل و تفکیك غیرقانونی

 . شود می فروخته هستند، کالنشهرها

  دوم: مرحله
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 گذارسکونتگاه و انتقال دوره

 از بیشتری مهـاجر جمعیـت سـکونتگاه، عینی جایگاه و تصرف امنیت، تثبیت موازات به مرحله، این در

 می هجوم سکونتگاه به استانها سـایر هـم گـاهی و کالنشـهر حاشـیه ای هـای بخـش خصوص به و کالنشهر، منطقه

 . شود می آغاز شتابانی بسیار شد دورۀر و آورند
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  : سوم مرحله

 نسبی ثبات و انسجام پیوستگی، دوره

 عوامل تأثیر دلیـل بـه سـرانجام و شـود مـی کنـد جمعیـت، انفجاری و رویه از خارج رشد دوره، دراین

 دستگاه دیگر و شهرداری شامل داخلـی، عوامـل و آن بـه مربوط مقررات و ضوابط و شهری های طرح چون خارجی،

 آنجا در شهر نام سکونتگاه شدن شناسنامه دار  و شـدن شـناخته رسـمیت بـه با همراه که شهری عمرانی های
 شیخی،. )شود می آغاز سکونتگاه فرستی مهاجر جمعیت، تحرك تـداوم در حتـی و متوقـف یافته اند، مشهود حضور

3133)  

مفهومی  هـای ویژگی و شکلهـا زمان طی در شهر، حاشیه ای سکونتگاه های و حاشیه نشین مناطق لذا

 حاشیه نشینی همچنین. شـود مـی خـارج بـودن حاشـیه از فردا است شهر حاشیه امروز نقطه ای که ا است. گذر

 (3133 پیران).گیرد می بر در را افراد و هـا فعالیت از گسـترده ای طیف معموالً رود، می انتظار که آنچه از بیش

نشینی ارائه دهیم و افرادی را که در این مناطق اسکان دارند را نیز هدف قرار اگر بخواهیم تعریفی از حاشیه
کنند، ولی جذب نظام مینشینان کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی دهیم، باید گفت: حاشیه

 اند.اقتصادی و اجتماعی آن نشده

اما تعاریف دیگری نیز می توان ارائه داد و آن اینکه حاشیه نشینان کسانی هستند که به دلیل بضاعت کم 

مالی با توجه به توان اقتصادی نتوانسته اند خود را با ساکنین متن حاشیه تطبیق دهند. این عدم سازگاری اجتماعی 

  نفی آنها به مناطقی است که بتوانند زمینه جذب آنها را فراهم کنند. سبب

در ابعاد دیگری هم می توان نگریست اگر در تعریف حاشیه نشینی ساکنین این بخصوص این پدیده را 

تمام ساکنین این مناطق حاشیه نشین نیستند و دلیل قرار دهیم تا حدودی به بیراهه رفته ایم چرا که  مناطق

 و به این محل نقل مکان کرده اند.  جنبه اقتصادی ندارد اصالًکه  دیگری

را به عنوان یك مکان در نظر آوریم به دلیل پایین بودن نرخ زمین و یا عدم نیاز به اجازه  اگر حاشیه نشینی

سبب تداعی ها با هجوم به این محدوده ها  ساخت و ساز و یا نبودن نظارت و کنترل دولتی رانده شدگان از متن

  شدن این سبك از واژه ها در اذهان عمومی شده اند.

 اصطالحات حاشیه نشینی در دنیا:

 ( rancho)،رانچو( favela)  فاوال:  آمریکایالتین

 ( bustee)،بوستی( kampong) کامپونگ:  آسیا

 (ساختشبانه)گئجهگوندو:  ترکیه

 آلونکو ...-کپر - حاشیه–حصیرآباد–شلنگآباد -حلبیآباد–زاغه:  ایران

 انواع حاشیه نشینی
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 حاشیه نشینی به سه دسته تقسیم می شود:

 حاشیه گزینحاشیه نشینی برون شهری ، حاشیه نشینی درون شهری و 

 حاشیه نشین برون شهری

توان سخن  می کرات به و روییده قارچ همچون کالنشهرها اطراف در اکثراً که نشینی حاشیه از قسم این

  راند.

تهران به عنوان یك نمونه کامل از انواع مسائل اجتماعی پدیده ای مثل حاشیه نشینی را به مثابه استان 

 معضل اجتماعی در خود جای داده است.

حاشیه نشینی از نوع برون شهری بیشتر در جنوب و جنوب غرب تهران به چشم می خورد با کمی دقت در 
مال تهران تا شمال شرق امکان مهاجرت این دسته از حاشیه ها از ش نقشه تهران متوجه می شویم که وجود کوه

هایی که در جنوب و غرب تهران وجود  نشینان را به این سمت محدود نموده است. از سوی دیگر اتوبان ها و بزرگرا ه

و دارد حرکت به سمت مرکز را راحت تر کرده است در حالی که به دلیل تمرکزگرائی ارگا نهای دولتی و غیردولتی 

بازارها و ساختمان های تجاری در مرکز شهر حرکت حاشیه نشین ها برای کار و بسیاری جهات دیگر از جنوب و 

  غرب به سهولت و حتی با هزینه های کمتر صورت می گیرد .

 حاشیه نشینی درون شهری

برخالف حاشیه نشینی برون شهری، حاشیه نشینی درون شهری عمری بسیار طوالنی دارد و پدیده تازه ای 

. چنین محدوده هایی با )بافت های ناکارآمد شهری(نیست .در تمام کشورهای دنیا چنین مناطقی را می توان یافت 

ا شده است گویی ساکنین این مناطق هم اینکه در درون کالن شهرهاست اما از سایر مناطق با خط قرمزی جد وجود

شهری در متن شهرها حاشیه نشین هستند با این تفاوت که با فاصله کمتری نسبت به حاشیه نشین های برون 
آنچه که حائز اهمیت است این است که این دسته را خطر بیشتری در مقابل نا امنی و بزهکاری  .زندگی می کنند

  تهدید می کند.

دیکی بیشتر آنها به متن حاشیه ها و الگوبرداری که آنها به خاطر این ارتباط دارند و احتمال اوالً همان نز

اشتباه بودن این الگوسازی که ممکن است با آن مواجه شوند عالوه بر این چون آنها خود را یك متن نشین می دانند 
مناطق وجود دارد به همین علت  دیگر برخورد اجتماعی و تساوی در امکانات رفاهی هستند که برای خواهان همان

 در جهت رفع کمبودهای موجود دست به واکنش های خود جوش می زنند.

 حاشیه گزینی

افراد متمکن و ثروتمند در جامعه برای فرار از هیاهو و ترافیك همه روزه و محیط تنش زا و دغدغه هایی 

آب و هو را برای استراحت و تفریح خود انتخاب می که در کالن شهرها دارند اغلب مکان هایی آرام و دنج و خوش 

  کنند هر از چندگاهی هم مثل آخر هفته ها در این مکان می گذرانند .

همچنین  . باشد می جمله ازاین دیزین –اگر در تهران این مورد را بررسی کنیم مکان هایی مثل لواسانات

 اسالم آباد و کرج و. . . 
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 تاریخچه حاشیه نشینی

های گذشته نیز وجود داشته است. این پدیده  های بسیار دور دارد و در قرن نشینی ریشه در زمان حاشیه

البته حاشیه نشینی در  باشد. نیافته موجود می یافته و هم در کشورهای توسعه اجتماعی هم در کشورهای توسعه

خی به وجود آورنده و نحوه رفتار هایی از حیث علل تاری کشورهای توسعه یافته با کشورهای توسعه نیافته تفاوت
اجتماعی حاشیه نشینان دارد. تأثیرات پررنگ حاشیه نشینی بعد از جنگ جهانی دوم، پس از فروپاشی نظام اقتصادی 

 .جهان و افزایش فقر در اکثر کشورها تبدیل به معضلی برای برنامه ریزی شهری و مدیریت کالن شهر شد

 شتدابر را در تی ومتفای شد که تحلیل هاح مطرنجهادر ه نشینی هایی مرتبطبا حاشیبحث 1950لسااز 

آثار پژوهشی  نیز در ایران از  اما تاکنون هیچ یك از راهکارهای ارائه شده منجر به حذف حاشیه نشینی نشده اند.

 وجود دارد. 3131سال 

 :کرد اشاره هاتوان به این شهركنشینان در شهرهای ایران میهای فقیر حاشیهاز نمونه شهرك

 )مثل حلبی آباد، محله هرندی، گود عربها ، جی و...(  تهران رشهمرکز های متعدّد در تهران: شهرك

  رامینوبادامك و  آباد، خلیج، دشت، احمدآباد، حسنای در پاکدشت، قیامحاشیه استان تهران: مناطق

 حصار  9، خط (آبادزورآباد )اسالم  :کرج

 .آبادطالقانی، عباسی، کشتارگاه، الله، ماراالن، منبع و یوسف آباد، سیالب،آباد، داداشخلیل تبریز: آخماقیه، حافظ،

 .ربیع مشهد: خواجه

 ، ایران آبادآباداردبیل: ابراهیم

 آباد وزورآباد.کوزله، حاجیآباد، کانیسنندج: عباس

 نایباحمد، مجیدیه، دیزج.پسند، سنگ سفید، همدان: خضر، طالقانی، کشتارگاه، حصار، شاه

 .آبادآباد، پشت کارخانه نمکو کریمزاهدان: شیرآباد، باباییان، قریب

 ایران در غیررسمی سکونتگاههای گیری شکل دالیل

 علل ساختاری: الف(

 کمبود عرضه نسبت به تقاضا

 فقدان توان تملك مسکن در بخش وسیعی از مصرف کنندگان

 کل هزینه های خانوار بخصوص دهك های پایین در آمدیوزن سنگین هزینه های مسکن در 

 عدم تعادل اقتصادی و گسترش فقر شهری و پدیده مهاجرت
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 جنگ تحمیلی

 تحوالت ناخوشایند طبیعی و اقلیمی چون سیل و زلزله 

 علل غیر ساختاری ب(

وضعیت مالی ساکنین آن عدم توجه به سرمایه گذاری مسکن ارزان قیمت در محله های فقیر نشین متناسب با  -

 محالت

 عدم فرهنگ سازی در جامعه در جهت ادغام این اقشار به بافت های متعارف شهری -

  عدم برنامه ریزی اجتماعی به همراه برنامه ریزی کالبدی )فیزیکی( و اقتصادی -

 

 بررسی علل اقتصادی:

از تعداد فقیران جهان کم شده سال گذشته  13  طی که آناست از حاکی جهانی بانك از حاصله گزارشات

ولی هنوز یك نفر از چهار نفر در سرتاسر جهان در فقر کامل بسر می برند. بطوریکه قادر به سیر کردن شکم خود نیز 

  نیستند چه برسد به دیگر نیازهای پایه.

بشر بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها بسر می برند و همینطور شاهد  اسکان رئیس اعالم به بنا

  بوده ایم.نفر عبور تعداد جمعیت ساکن نواحی فرودست شهری از مرز یك میلیارد 

های کالن شهرها در دهه اخیر است.  از این رو استنتاج می شود که شهری شدن فقر از بزرگترین چالش
فزون پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ به ویژه کشورهای در حال توسعه از منظر عوامل ازدیاد و افزایش روز ا

اقتصادی بیشمار است. به طوری که می توان مبدأ و مقصد مهاجران به حاشیه شهرها را از نظر اقتصادی به دو 

 قسمت دافعه مبدأ و جاذبه مقصد تقسیم بندی کرد.

 النشهرها، دلیل یا دالیل دفع از سکونت گاه قبلیشان چه بودهکردکه مهاجران به حواشی ک بررسی توان می

فقدان شغل و در آمد، مشکالت اجتماعی، نبود امکانات شهری مطلوب را می توان نام  (. 133:333است. )کالرك 

 برد.و ظواهر تجدد و . . . نام  درآمد، زرق و برق های نوین شهری همینطور دالیل جذب مقصد را می توان کار و برد.

مردان درمناطق حاشیه نشین نشان می دهد که کارگری شغل اکثر آنهاست و در  شغلی ساختار بررسی

های مختلف سال بر حسب تقاضا به کارگران ساختمانی و کشاورزی تبدیل می شوند. پس از کارهای کارگری،  فصل

 مناطق حاشیه نشین شهر می باشد.مشاغل آزاد، رانندگی و مغازه داری و . . . از جمله مشاغل مردان در 

های خدماتی و ساختمانی کارگری  دارای شغل ها )مانند همدان(نشـینان شـهر از ایـن. رو، اکثـر حاشـیه

پردازنـد، مشـاغل کـاذب  می باشـند و بـه مشـاغلی نظیـر عملگـی، کـارگری سـاده، رفتگـری و دسـتفروشـی مـی
فروشی در میادین و چهارراهها، دستفروشی، داللـی و ... از دیگـر  سیگار فروشی و و غیرتولیـدی نظیـر کوپن

 نشینان است. مشـاغل حاشیه
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تـوان نتیجـه گرفـت کـه اشتغال  نشـین مـی طور کلی با توجه به ساختار شغلی مناطق حاشیه به

د، ساکنان این سکونتگاهها، نشـین غلبـه دار غیرقانونی، کاذب، ناسالم، سیاه و زیرزمینی در میان ساکنان حاشیه

های شغلی بهتر هستند و چنین  ای و مهارت شـغلی الزم برای کسب فرصت اغلب فاقد تحصیالت یا توانمندی حرفه
 نشینی، در بطن خـود نـوعی حاشـیه شود. از اینرو، معموالً حاشیه پیشـینهای مـانع از اشـتغال آنـان در شـهر می

 .دنبال دارد قتصاد شهری را بهاشتغال در بخش غیررسمی و عدم جذب در نظام نشـینی اقتصـادی بـه معنای ا

 همین به  .گیـرد مـی شکل برنامه بدون های زمین درخودرو و  به صورت حاشیه نشین، اصوالًمحله های

 تأمین به موظف را خود شـهر، مسئوالن و ها شهرداری و بوده زیربنایی تأسیسات فاقد معموالً محله ها این دلیل
دیگر  طرف از.گردند تبدیل وسیاسی اجتماعی نیـروی بـه منـاطق این ساکنان که زمانی دانند. تا نمی آنجا تأسیسات

 تأسیسـات تـأمین مسـئوالن، تمایل درصورت حتی اصلی، ازبافت اماکن ایـن بـودن دور گـاه و پراکنـدگی علـت به

 است. مشکل و گـران زیربنـایی

معموالً های فرهنگی و تربیتی،  نداشتن و یا کاستی مراکزی چون مدارس مجهز و مکان از این رو بنا به

فرزند برخاسته از حاشیه، دارای بار فرهنگی و علمی پایینی بوده که این مهم خود عامل چرخه دوباره برای ادامه روند 

  حاشیه نشینی، فقر همگانی، بزهکاری و مشاغل کاذب و . . . می شود.

 

 گیری و رهیافت:نتیجه 

پیامد گسترش شهرنشینی سریع در ایران پیدایش شهرهای بزرگ وایجاد محله های حاشیه نشین با بافت 

نابسامان ومسکن ناهنجار است که ساکنان آن معموالً مهاجران روستایی یا قشرهای کم درآمد شهری نا کارآمد، 

  هستند که به مشاغل کاذب وحاشیه می پردازند.

اجتماعی؛ آن بخش از جمعیت است که ساکن این -ی فضایی، مولود حاشیه نشینی اقتصادیحاشیه نشین
آنها از مشارکت اجتماعی وتعلق شهروندی پائینی برخوردارند و از خدمات ارائه شده در این . محله ها می باشند

ر معرض آسیب های محالت به هیچ وجه راضی نیستند با توجه به گسترش فقر و بیکاری حاشیه نشینان بیشتر د

اجتماعی اند، آنان مسائل ومشکالت زیادی دارند که الزم است مسئوالن در رفع وحل این مشکالت اقدامات جدی 

  .نمایند وبه خواسته ها و نیازهای ساکنان این مناطق، به عنوان شهروند توجه نمایند

د توان ی شهری و شهرسازی نیز میفراترازفقرشهری: توجه به بافت کالبدی شهرها در زمینه طراح فقرمسکن

درشت دانه کردن کمك شایانی به ساماندهی این نوع مناطق کند. چرا که می توان در طرح های شهری با پرهیز از 

را به گونه ای برنامه ریزی کرد متر مربعی امور  31و  01سکونت گاه های  زاراضی و توزیع متناسب با این محالت نی

 قدرت خرید به وجود آید.که برای حاشیه نشینان 

به برنامه ریزی زیر بنایی اشاره کرد که می بایست با تفکر و تدبر در زمینه های  می توان،در مورد بعدی 
که این فقر اقتصادی در بر دارنده تمام  اقتصادی را از بین برد.در مناطق کم در آمد و حاشیه نشین زمینه فقر شغلی 

به معنای  (vandalism)جاری های اجتماعی )ودر پی آن پیدایش پدیده وندالیسم زمینه های بزهکاری، دزدی، ناهن

غیر مستقیم فراوان و در برخی موارد  که موجب بوجود آمدن هزینه های غیره می باشدتخریب کنترل نشده( و

 ها، و دولت و کشور می شود. جبران ناپذیری برای محالت، شهرداری
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مه شهرهای بزرگ و مدرن جهان است؛ هر چند کمیت و کیفیت آن در عنصر انکارناپذیر هحاشیه نشینی 

جوامع مختلف متغیر است. در برخورد با این پدیده همانند سایر پدیده های اجتماعی باید از یك جانبه نگری  پرهیز 

  اهتمام ورزید.آن چاره اندیشی علمی و درك مسائل اجتماعی کرده بر تالش جدی به قصد 

  



 

11 
 

 ماخذ:منابع و 

 درجهـان آن سـاماندهی راهکارهـای و حاشیه نشینی( 3139) مریم هادیزادهبزاز،

 منوچهرصبوری: مترجم شناسی، جامعه( 3131) گیدنز،آنتونی

 شهری فقر جهانی چالش(3133) جواهریپور،مهرداد

 شهری جغرافیای در نو های دیدگاه(3134) شکویی،حسین

 تهران کالنشهر پیرامون خـودرو هـای سـکونتگاه دگرگـونی، و گیـری شکل فرآیند( 3133) محمد شیخی،
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  ( اصول و مبانی جغرافیای جمعیت3133کالرك جان ای )

 


