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 حاشیه نشینی چالشی مقابل توسعه پایدار شهری

 )محله ی اسکان غیر رسمی بی سیم شهر زنجان(
 

 *1علی رحمانپور 

 alirahmanpor@yahoo.comمربی گروه معماری دانشگاه زنجان،  -1

 

  خالصه

 

ره ی زیتر  مطرح شدن توسعه ی پایدار شهری، به عنوان شعار اصلی هزاره ی سوم ناشی از اثرات شهر ها برر ستر 

کره، ابعاد مخ لف زندسی انتانی و توسعه ی سریع شهری اس . براساس برآوردهای سازمان های بين المللی فعال در زمينه 

اسكان بشر، حدود یك ميليارد نفر از جمعي  جهان اکنون در زاغه هاوحاشيه های شهری یا به صورت اسكان غير رسرمی 

کشوری به محل تمرکز ثروت وانباش  فقرتبدیل شده اس  و همين امر پيامدهای زندسی می کنند و به تعبيری شهر در هر
نامطلوبی را با خود به همراه داش ه که در زمينه های اج ماعی وکالبدی آنهرا نمرود پيردا مری کنرد. شرهرزنزان نيرز بره 

 و کرنن مقيراس در هرا سركون ااه ایرن سيرری شركل علل از نظر صرفنحوست رده ای با معضل ذکر شده مواجه اس . 

 در و خررد مقيراس شود، در اندیشيده آسيب این سيری شكل از جلوسيری برای ملی و سطح کنن در باید که راهكارهایی

باشد،  می مخ لف ابعاد های غيررسمی( از )اسكان آسيب دقيق شناسایی نخت  سام ها این سكون ااه شرایط بهبود جه 

در اثر فشار اق صادی به عنوان منطقه ی اسكان غير رسمی شكل سرف ه شده  چرا که این مناطق خصوصا منطقه ی بيتيم

اس  ولی در اثر فشار اج ماعی به عنوان منطقه ای رسمی در شهر شناخ ه شده اس  که در ادامه به این مبحر  خرواهيم 

به آسيب شناسی توسعه  لذا در این مقاله سعی شده اس  تا با مطالعه و دس ه بندی شاخص های توسعه ی پایدارپرداخ . 
باشناسرایی دقيرق منطقره ی در ایران، به طور اخص در شهر زنزان و با تمرکز  بر محله ی بيتيم شهر زنزان پرداخ ه و 

 ریشه یابی دالیل محرومي  در این مناطق بپردازیم.به  )محله ی بيتيم( ازابعاد مخ لف، هدف

 
 

 ی، محرومي ، اسكان غير رسمیتوسعه ی پایدار شهر حاشيه نشينی،کلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

 از جمله جنبه های مهم تامين حداقل نيازها برای اجرای توسعه پایدار، موارد زیر اس :

        حذف فقر 

         کاهش رشد جمعي 

        توزیع منطقی منابع 

        داش ن مردمی سالم ر وآموزش دیده تر وتعليم یاف ه تر 

        تمرکز زدایی 

        برقراری سيت م های آزاد تزاری 
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مورد توجه قرار سرف ه اس  که موارد قابل تاکيد در این  " اس راتژی توسعه درونزای شهری"در رهياف  توسعه پایدار 

 اس راتژی به شرح زیر اس :
  
 ر بنائیتوزیع وتراکم م عادل جمعي  در شهر به کمك توزیع م عادل خدمات وتاسيتات زی 

 توسعه م عادل عناصر شهری وهمپيوندی آنها وتامين شرایط متكن مناسب 

 توسعه وساماندهی نظام سلتله مراتبی شبكه راه ها وارتباطات شهری 

 فراهم آوردن امكانات فعالي  واش غال در تمام بخش های شهری، برای تعدیل بتياری از نابتامانی های شهری 
 

ی بين المللی فعال در زمينه اسكان بشر، حدود یك ميليرارد نفرر از جمعير  جهران براساس برآوردهای سازمان ها

و به تعبيری شهردرهرکشوری به  ]1[اکنون در زاغه هاوحاشيه های شهری یا به صورت اسكان غير رسمی زندسی می کنند
راه داش ه که در زمينه هرای محل تمرکز ثروت وانباش  فقرتبدیل شده اس  وهمين امر پيامدهای نامطلوبی راباخود به هم

اج ماعی وکالبدی آنها نمود پيدا می کند. شهرزنزان نيز به نحوست رده ای با معضل ذکر شده مواجه اس ، درحال حاضر 

در شمال شرقی، صفرآباد در شمال غربی، خاندره در جنوب و کوی فاطميره  بيتيممناطق اسكان غير رسمی شهر زنزان، 

 77937درصد از متاح  شهر زنزان( و همچنين جمعي ی در حردود  6هك ار ) 573حدود  در جنوب غربی متاح ی در
هك ار و  57و محله ی بيتيم حدود  ( را شامل می شوند1591آمار سرشماری سال  -درصد از جمعي  شهر زنزان 75نفر )

ن پژوهش ارائه سردیده اس . که مطالعات حاصل از بررسی محله بی سيم در ای؛  ]7[از شهر را شامل می شود  %1متاح  

رشد این نوع محنت حاشيه ای درشهر، جغرافيای فيزیكی واج ماعی آن را دس خوش ناهماونی وناهنزراری هرای شردید 
 کرده اس  که در ادامه به آن خواهيم پرداخ .

 

 تعریف توسعه: -2

سروی جامعره و نظرم اج مراعی به معنای ارتقای مت مّر کرلّوران علوم اق صادی و اج ماعی، بهوسعه از نظر اندیشهت

های حاضرر را بردون لطمره زدن بره اى که نيازمندیتوسعه»اما  (،75: 1569)مایكل تودار،  تر اس زندسی به ر یا انتانی

 ]5[ «.سازد، توسعه پایدار سویندهاى آتى در تأمين نيازهاى خود برآورده میتوانایى نتل

صنع ی و کيفي  محيط زیتر (را در -که دو جنبه م فاوت )پيشرف  اق صادیتوسعه پایدار، ترکيبی از دو واژه اس  
عبارت دیار دو مفهوم اق صاد و اکولروژی در کنرار هرم قررار سرف ره و زیربنرای سازد.بهیك نماد )توسعه پایدار( م حد می

 ]4[ دهد.اس راتژی توسعه پایدار را شكل می

 

 اهداف توسعه پایدار  2-1

 ه در مباح  خود به موارد زیر تأکيد داش ه اس : توسعه پایدار هموار

 پایدار توسعه بح  اساس عنوانبه اق صادی توسعه و زیت  محيط پيوس ای همبه   .1
-زمينه برقراری جه  در تنش و توسعه محور عنوانبه مردم به توجه و پایدار توسعه به دس يابی در افراد اهمي    .7

 های مشارک 

 بررای مناسرب تكنولروژی و بهداش  مناسب، متكن جمله از ها؛آن اساسی و اوليه نيازهای رفع و ممرد به توجه   .5
 همه

 طبيعی منابع هایمحدودی  چارچوب در درونی توسعه به توجه   .4

 ین سروه باقی نمانده اس .ا برای زیت  محيط آلودسی و تخریب جز راهی چراکه تهيدس ان؛ و فقرا به کمك   .3
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 عردال  برقرراری در سرعی و "نترلیبرين" و "نترلیدرون" برابرری و اج مراعی عدال  به دس يابی برای شتن   .6

 .اق صادی
 

 دسته بندی شاخص های توسعه پایدار: -3

الاوی شهر پایدار می تواند در شكل های مخ لف و بی شماری بت ه به تاریخ منطقه، فرهنگ، پایه ی اق صادی، اقليم 

مود پيدا کند. اصوال پایداری باید روی اهداف انتانی به عنوان هت ه ی اصلی هر راهكاری توسعه ی و محيط و سياس  ها ن
شهری تاکيد نماید. به واسطه ی این که فشار نهایی در موضوع کارایی یك شهر، م وجه کيفير  سركون ااه هرای انترانی 

 اس .

 :]3[خصه باشد که عبارتند ازبرای این که ب وان توسعه را پایدار ناميد باید دارای چهار مش

اق صادی که توليد غذا و  -بهره وری: در واقع یك معادله ی پویاس  بين سيت م طبيعی و سيت م های اج ماعی -1
دیار کاال ها را برای مردم تضمين می کند، بدون اینكه برای سيت م ضرری داش ه باشد. بهری وری ظرفي  جامعره بررای 

 های طبيعی در توليد غذا و کاال با بازده بهينه را می سنزد.اس فاده یا تغيير شكل سيت م 

عدال : یعنی ظرفي  جامعه در توزیع عادالنه فرص  ها و تهدید هایی که ناشی از کاربرد یا تغيير سيت م های  -7
 طبيعی پيرامون هت ند، مانند توزیع آنچه که از فرایند توسعه حاصل می شود.

اکنش به فشار های طبيعی یا تحميلی یا ضربه ای ناسهانی سف ه مری شرود. انعطاف پذیری: ظرفي  جامعه در و -5

 انعظاف پذیری یعنی قابلي  سيت م برای ترميم یا ناهداری سطح بهره وری در بی نظمی های کوتاه یا طوالنی مدت.

 ]6[ید. ثبات: یعنی ظرفي  جامعه در ادامع ی اس فاده یا تغيير فرایند سيت م های طبيعی بدون دسرسونی شد -4

 :]3[شاخص هایی که شایت ه اس  در بررسی پایداری شهر ها مورد بررسی قرار سيرد شامل موارد زیر هت ند

 

 جمعیت            3-1

رشد جمعي ی شهر ها در بت ر مناطق و بویژه در کشور های در حال توسعه بردون توجره بره منحظرات اق صرادی، 

و محدودی  های آن ها شكل سرف ه اس . نبود برنامه ریزی فضرایی و اج ماعی و زیت  محيطی و پ انتيل های طبيعی 

آرایشی مناسب، عدم تعادل در سطوح منطقه ای، ملی و ح ی بين المللی، زمينه را برای جذب بيش ر مهاجران به شهر ها و 
ی از ایرن جمعير  بخصوص شهر های بزرگ را فراهم کرده اس ، بدون این که زیر ساخ  ها و تتهينت الزم برای پذیرای

عظين تدارک دیده باشد. اصلی ترین عامل در بح  از پایداری شهری، جمعي  و اثرات اق صادی، اج ماعی، زیت  محيطی 

و نهای ا مدیری ی آن روی شهر ها می باشد. بررسی تعداد جمعي ، نرخ رشد آن، ميزان مهاجرت ها و تاثير آن در سراخ ار 
 رسيدن به پایداری شهری موثر واقع شود. جمعي ی شهر و ... می تواند در 

 

 موقعیت اقتصادی            3-2

شهر ها به عنوان سيت م های باز در عصر جهانی شدن و دهكده های جهانی و ارتباطات به ناچار در جه  تداو بقرا 

از نظر اق صادی نيازمند ست رش ارتباطات با سطوح مخ لف خواهند بود. در جه  حفظ شرایط پایداری شهر در طول زمان 

شهر ها و منطقه ها نياز خواهند داش  که در تدوین راهكار های توسعه خود و زیر ساخ  های اق صادی خود به سونره ای 
عمل نمایند که ب وانند بيشينه ی اس فاده را از موقعي  و پ انتيل های خود در ابعاد مخ لف محلی و ملی و بين المللی در 

 ر ساکنانشان ببرند. نظریه ی مزی  نتبی توسعه اق صادی در برخی شهر هرا و منراطق بره جه  حفظ تداوم کيفي  بيش

جای تشویق ایزاد تنوع فعالي  ها ی اق صادی روی یك صنع  خاص تمرکز کرده اس  که اح ماال در کوتاه مدت یا ميان 

صورتی اس  که تاکيد برر ایزراد  مدت این راهكار به افزایش ثروت جمعي  شهری و منطقه ای کمك خواهد نمود. این در
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فعالي  های اق صادی م نوع بدین جه  که شهر و منطقه ب واند در مقابل نوسانات و اخ نالت غير من ظره انعطاف پذیری 

 و توان مقاوم ی الزم را داش ه باشد، مفيد خواهد بود.
 

 تغییر اقلیم 3-3

اخ  تغييررات ناشری از شرهر نشرينی در اقلريم با توجه به ست رش بيش از پيش شهرنشينی در سال های آتی، شن
 جهانی در جه  دس يابی به پایداری شهری ضروری به نظر می رسد.

 

 کیفیت هوا             3-4

با توجه به این موضوع که شهر ها اصلی ترین آلوده کننده کيفي  هوای محيط زیت  در مقياس محلی و ملی و بين 

آن ها در محيط های شرهری و ترنش در جهر  کراهش آن هرا از ضررورت هرای المللی هت ند، شناخ  عواما آلوده ساز 
 دس يابی به پایداری شهری می باشد.

 

 کیفیت آب طبیعی 3-5

الزمه ی تلقی شهر به عنوان پایدار، فراهم کردن منابع آبی سالم و بهداش ی برای ساکنان، جلوسيری از ایزاد اخ نل 

حی و زیرزمينی پيرامون شهرها و عدم ایزاد آلودسی و یا اخر نل در منرابع در کيفي  بيولوژیكی و زیت ی منابع آبی سط

 آبی سایر شهرها از طریق اس فاده بيش از اندازه یا آلوده کردن منابع زیت ی آن ها می باشد.
 

 1جامعه ی باز             3-6

حيطری، اج مراعی و وجود پيوس ای م قابل ميان شهر ها و منطقه ها در حروزه هرای مخ لرف اق صرادی، زیتر  م
فرهنای و ... باع  شده اس  که شهر ها و مناطق نيازمند همراهی با یكدیار در جه  دوام و بقای هود باشند که این امر 

 نيازمند پيوس ای اج ماعی از طریق ارزش های مش رکی اس  تا ب واند ساخ اری کامل مب نی بر اصل جامعه ایزاد نماید.

ت ه اس  در ارتباط با سنزش ميزان این م غير مورد بررسی قرار سيرر، مری تروان بره از جمله شاخص هایی که شای
درصد افرادی که ترجيح می دهند برای داش ن آزادی شخصی جایی دیار زندسی کنند، درصد افرادی که ترجيح می دهند 

فرزندانشرن بره منطقره ی برای رفع مشكنت ساخ اری در جایی دیار زندسی کنند، درصد افرادی که برای نزرات آینرده 

دیاری کوچ می کنند، ميزان سانتور در آزادی بيان و سف ار ها، سرانه مهاجر فرس ی یك شهر، سراخ ار سياسری و ميرزان 

 دموکراسی و ... اشاره نمود.

 

 برنامه ریزی یکپارچه و واحد 3-7

سازمان های دخيرل در در موضوع شناساسی متائل و مشكنت شهری جه  برنامه ریزی مناسب، تعدد موضوعات و 

برنامه ریزان را تاسزیر به اتخاذ رویه ی برنامه ریزی واحد و یكپارچه جه   یزی به دليل پيچيدسی ذاتی شهر هاامر برنامه ر

 ایزاد هماهنای بين اولوی  ها و نياز های مخ لف این مداخله کنندسان می نماید.
 
 

 

 

                                                 
1 Open society 
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 توانایی و پتانسیل نوآوری و ابداع 3-8

هر و منطقه ای ظرفي  و پ انتيل انطباق پذیری و سازساری را دارا باشد، باید قادر به نروآوری و ابرداع برای اینكه ش

باشد. یك شهر و یا منطقه باید توانایی تفكر روی یك سطح برنامه ریزی اس راتژیك را داش ه باشد و ساس  سرذاری هرا و 

 تعيين سرنوش  آینده خویش را بدهد.برنامه ریزی ها به سونه ای باشد ه به شهر امكان شرک  در 

 

 پتانسیل و ظرفیت مربوط به زیرساخت منطقه ای 3-9

منظور از پ انتيل های زیرساخ ی، تاسيتات و تزهيزاتی اس  که شهر را با بقه ی نقاط جهران در ارتبراط قررار مری 
نعی برای مشارک  شهر در اق صاد دهد، مانند سيت م های حمل نقل و ارتباطات. این زیر ساخ  ها باید توسعه یابند تا ما

 ایزاد ناردد.
 

 1سرمایه ی اجتماعی 3-11

سرمایه ی اج ماعی عبارت اس  از توانایی افراد برای همكاری با یكدیار به منظور دس يابی بره اهرداف مشر رک در 
ل سيرری نهراد سروه ها و سازمان ها. دو نك ه ی کليدی در سرمایه ی اج ماعی عبارتند از: نهادسازی اج ماعی شامل شرك

و سایر سازمان های غير دول ی CBO 7و سازمان های جامعه ی محلی  NGOهای مدنی )مانند سازمان های غير دول ی 

مب نی بر مشارک  مردمی( و همبت ای اج ماعی اس  که عبات اس  از وجود ارتباط دوسویه و تعاملی برين نهراد هرا ی 
ی دیار. به عبارت دیارر سررمایه ی اج مراعی از طریرق سرنزش ميرزان اج ماعی از یك سو و اعضای این نهاد ها از سو

 عضوی  در سروه ها و شبكه ها تعيين می شود.
 

 آموزش 3-11

چنانچه ج معه ای بخواهد از حال  یك اج ماع محلی فراتر رود و مشارک  دموکراتيك در جامعه پدید آید، آموزش 
با توانایی سيت م آموزشی برای مزهز کردن جمعي  به مهرارت  در این فرایند امری حياتی اس . تغيير و تحرک اج ماعی

 های زندسی و همچنين اس غال مرتبط می باشد.

 

 امنیت 3-12

برقرای امني  به عنوان اساسی ترین نياز انتانی، می تواند عنوه بر تامين نياز های اصلی، زمينه ساز تامين سایر نياز 

یك شهر پایدار نيازمند یك محيط پایدار و ایمن برای ساکنانش اس . زمانی که ها مانند تعلق، اح رام و شكوفایی نيز باشد. 
اع ماد و اطمينان افراد نتب  به ایمنی و امني  کاهش یابد، توانایی شخص برای زندسی مناسب به طور چشم سيری ناکام 

 می ماند.

 

 ریشه شناسی محرومیت و دالیل شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی در ایران -4

حرومي  به شرایط معين، نظير نبود پوشاک، متكن، وسایل رفاهی خانواده، آموزش و فعالير  هرای اج مراعی بره م

منابع نتب  داده می شود و از این رو از فقر م مایز می شود. محرومي  ابعاد م عددی نظير محرومي  اق صادی، محرومي  
راه شاخص ها به دفعات در انالت ان اس فاده شده اس  کره  سياسی و محرومي  اج ماعی دارد. اندازه سيری محرومي  از

ابعاد ذیل را شامل می شود: محرومي  درآمد، محرومي  اش غال، محرومي  بهداش  و معلولي ، آموزش، محرومي  مهارت 

                                                 
1 Social Capital 
2 Community Based Organization 
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ه نياف ه ها و تربي ، موانع برای متكن و خدمات، محرومي  محيط زندسی و جرم. به طور کلی مناطق دور از توسعه و توسع

 ]7[شامل موارد محرومي  می باشند. 
 مكاترب و سررا جامعره پرردازان نظریره هرم و ليبرالی مك ب پردازان نظریه هم شهری نشينی حاشيه پدیده درباره

 طرور به پرداخ ه اند. پدیده این فرهنای و اج ماعی اق صادی، ریشه های تحليل به سذش ه دهه چند در و غيره وابت ای

 سره قالرب در مي روان را شرده عرضه نظران صاحب جانب از شهر نشينی حاشيه پدیده مورد در که هایی رادیدساه کلی،

 بندی کرد: طبقه کلی دیدساه
 

 لیبرالی دیدگاه 4-1
 توسرعه فراینرد در شرهر بره روسر ا از مهاجرت غرب، ليبرال اق صاددانان اغلب دیدساه از اواخر این تا کلی، طور به 

 از تدریج به اضافه کار نيروی که اس  طبيعی فرایند داخلی، مهاجرت که ميشد تصور و می آمد شمار به اق صادی مطلوب

 .]8[کنند  تأمين را صنع ی توسعه و رشد نياز مورد کار نيروی تا ميشوند خارج بخش روس ایی

 در کشرورهای در ادیاق ص توسعه متائل کارشناسان و اق صاد دانان اصلی توجه سذش ه دهه چند در ترتيب، این به

بخشرند.  ش اب و تتهيل را مهاجرت جریان و کنند آزاد کار نيروی که بوده معطوف سياس هایی به بيش ر نيز حال توسعه

اق صاد  دیدساه حال توسعه، در کشورهای شهرهای کنن ناهماون و ش ابان شهرنشينی توسعه و مهاجرت فرآیند ن يزه اما
 روس ا از آهنگ مهاجرت که اس  روشن کامنً توسعه حال در کشورهای تزربه به توجه با امروزه داد. تغيير را ليبرال دانان

 جرذب در خدمات شهری و صنایع توانمندی های از زیادی حدود تا و یاف ه فزونی شهری مشاغل ایزاد آهنگ از شهر، به

 را شرهر روس ا بره از مهاجرت توسعه اندیشمندان و اق صاددانان دیار بعد، به هف اد دهه از اس . رف ه فراتر کارسران موثر

تشدید  به عامل این نمی دانند. کار نيروی برای شهرها رشد حال در تقاضای مشكنت حل برای ضروری و سازنده جریانی
روس ایی  و شهری مناطق بين ساخ اری و اق صادی تعادل های فقدان از ناشی خود که ميشود منزر شهری بيكاری متائل

شدید  بروز از حادتر بتيار توسعه جریان در مهاجرت تأثير که می دهد نشان آماری پژوهش های ن ایج منبع(. )همان اس 

نابترامانی  بره زدن دامن بر عنوه شهر، به روس ا از رویه بی مهاجرت های ش ابان آهنگ اس . شهری کم کاری و بيكاری
کليره  برا شرهری فقر به روس ایی فقر واقع در و می آورد پدید را شهری نشينی حاشيه فرهنای و اج ماعی های اق صادی،

 می دهد. مكان تغيير آن محرومي  های

 

 غیرلیبرالی دیدگاه های 4-2 
 شهرها، به روس ائيان شدید مهاجرت کشاورزی، اوضاع ناپایداری و نابتامانی روس ا، و شهر بين شكاف شدن تر عميق

 حال در کشورهای آن، اساس بر که اس  جهانی کار تقتيم معلول وضعي ، این .شهرها کنن و م روپل ها به به خصوص

 که پيداس  درآمدند. این فراورده ها عمده واردکنندسان صورت به بودند غذایی مواد اصلی کننده تأمين زمانی توسعه، که

 شوند، شهری اق صاد جذب هاشهر در نمی توانند روس ایی مهاجر دس  تهی سروه های این شهرها، به جریان مهاجرت در

 به نمی برند. بهره ای نيز صنع ی و اق صادی رشد مزایای سونه هيچ از و می کنند زندسی اق صادی در حاشيه جه  این از

 سياسی و اج ماعی و اق صادی ساخ ار درونی ویژسی های معلول را نياف ای توسعه وابت ای، اندیشمندان مك ب کلی، طور

 کشرورهای تراریخ طرول در کره می دانند سياسی و اق صادی روابطی ن يزه بلكه پندارند، توسعه نمی حال در کشورهای

 اق صرادی توسعه الاوی.  ]9[اس  آورده فراهم اولی ماندسی عقب هزینه به را دومی و توسعه داده پيوند م روپل پيشرف ه

 مصرف و توليد مداوم افزایش بر تر وسيع بازارهای نآ در که سرمایه داری یاف ه توسعه کشورهای الاوی مشخصه با وابت ه،

 یعنری توسرعه، متر قل فرآینرد و متير نيت ند قادر نياف ه توسعه کشورهای مب نی اند، جهانی در بازارهای ادغام و انبوه

مری  هجامعر و اق صراد شردن قطبری به زا( وابت ه)برون توسعه الاوی بخشند. تحقق آن به و آغاز کنند را زا درون توسعه

 روسر ا و شرهر برين شكاف می یابد، افزایش نابرابری ها وابت ای، تشدید جه  در تغييرات ساخ اری موازات به و انزامد
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 تراکم با کنن شهرها و می آید وجود به ناهماون شهرنشينی و می سيرد صورت بنيان کن مهاجرت های می سيرد، فزونی

مری  شركل شرناوری و مرواج جمعير  صورت به شهرها در روس ایی اجرجمعي  های مه می سيرند، پای سرمایه تمرکز و
 حاشيه سروه های آن ها دس  ترین تهی و می کنند زندسی فرهنای شهر و اج ماعی اق صادی، زندسی کنار در که سيرند

 منبع(. )همان می آورند پدید شهرها در را نشينی

 آن ها دس مزد هرسز که شهرهاس  در روس ایی جرانحاشيه ای مها زندسی محيط و اش غال واقع در نشينی حاشيه

 و فقر ان قال فرایند شهری، حاشيه نشينی فرایند در واقع، نمی کند. تكافو شهر در حداقل و مناسب زندسی یك تأمين برای
 سراخ ار فاقرد فضراهایی برر و نشرده انرد و ادغام جذب شهری جامعه در مهاجران این شهرهاس . به روس اها محرومي 

 محقرر و نام عارف سكون ااه های و خودسازی، خودیاری با دیاران، زمين روی بر آنان می کنند. زندسی م عارف كون یس

 .می آید شمار وارد به تازه مهاجران سایر برای هم مأمنی حال عين در که می آورند پدید را شهری
 

 جدید گرایان جامعه دیدگاههای 4-3

 وارد تازه جمعي  های برای مولد امكانات اش غال اینكه رغم علی و می یابد شست ر ش ابانی آهنگ با شهرنشينی 

 بر و نبوده م ناسب شهرها جمعي  با افزایش نيز شهری اج ماعی و زیربنایی تتهينت و امكانات نيت ، فراهم )مهاجران(

حاشيه  آلونك های و زاغه ها قبيل ازنام عارف  محله های ، سكون ااه ها کالبدی و اج ماعی زیربنایی، تتهينت کمبود اثر

 دیدساه های وجود می آیند. طرفداران به خودساز و خودرو نحوی به شده، برپا تهدیت  وارد تازه مهاجران طریق از که ای

 فقر ان قال و ناهماون و شهرنشينی اق صادی و اج ماعی نابرابری های مولود را شهری حاشيه نشينی جدید، جامعه سرایان

 سروه های پيدایش و حاشيه نشينی جامعه سرایان جدید، و جامعه سرا مك ب اندیشمندان دیدساه از می داند. شهر به روس ا

 سرمایه و کار ميان طبيعی تضاد روند عملكرد از ناشی توسعه، حال در کشورهای شهری جامعه های در فقير و حاشيه ای

 نراموزون رشرد و انباشر  سررمایه، تمرکز یعنی صادی سرمایه داری،اق  نظام بر حاکم قوانين عملكرد قهری پيامد و اس 

 و تضرادها سررمایه داری، برروز جامعره ناهماهنگ جریان تحوالت در بنابراین، و اس  اج ماعی تضادهای بروز و اق صادی

 .]9[اس   ناپذیر اج ناب بزرگ شهرهای در نشينی حاشيه پيدایش جمله از اج ماعی مشكنت

 رش سكون ااه های غير رسمی در درون یا پيرامون شهر هرای کشرور برا ویژسری هرای نرامطلوب شكل سيری و ست
کالبدی، اق صادی و اج ماعی از جمله پيامد های شهر نشينی لزام ستيخ ه و مهاجرت های بی رویه ی روس ا شهری طی 

مشكنت فراوانی مواجه بوده اس . چند دهه ی اخير اس . زنزان از جمله شهر های کشور اس  که طی دو دهه ی اخير با 

این شهر با قرارسيری در متير بين المللی تهران، تبریز نقش توقفااهی و منزلااهی مناسبی برای بار و متافر دارد. نزدیكی 

به پای خ  و چند شهر مهم قزوین، کرج، تبریز و همدان، موقعي  و شرایط مناسبی را برای جذب سرریز جمعي ، فعالي  
-1563. شهر زنزان در سال های اخير به خصوص در فاصله ی سرال هرای ]11[ه در این شهر پدید آورده اس  و سرمای

 -از رشد جمعي ی و کالبدی قابل منحظه ای برخوردار بوده س . این رشد بيش ر ناشری از مهراجرت هرای روسر ا 1573

 .]11[شهری از نقاط مخ لف اس ان به شهر زنزان اس  
 

 یسیم شهر زنجان )اسکان غیر رسمی(معرفی محله ی ب -5

منطقه ی بيتيم در قتم  شمال شرقی شهر زنزان به دنبال مهاجرت ست رده ی روس ایيان در فاصله سرال هرای 
درصد از متاح  شهر زنزان را شامل می شرود، حردود  1شكل سرف ه اس . با این که منطقه ی فوق تنها  1531-1563

نفر  545نفر را در خود جای داده اس . این منطقه با داش ن تراکم نتبی  57814ر با درصد از جمعي  شهر زنزان براب 11

 .]14[در هك ار یكی از م راکم ترین محنت شهر زنزان اس  
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منطقه ی اسكان غير رسمی بيتيم به دور از نظارت و رعای  اصول ساخ  و ساز متكن اس اندارد و بدون زیر سازی 

متكن سازی ش اب زده، اس فاده از مصالح نام عارف و نا پایدار، غير فنی بودن اکثر سراخ  و اس اندارد ساخ ه شده اس . 
ساز ها، فرسودسی متاکن و کوچك بودن قطعات آن )اعم از عرصه و اعيان(، تفكيك نرا مناسرب زمرين، نارسرایی و عردم 

سرطحی، کمبرود شردید خردمات و تناسب شبكه ی معابر و شبكه های ارتباطی، فقدان شبكه ی زهكشی و دفع آب های 

زیربناهای شهری، فقدان فضای سبز، تفریحی و ورزشی، محيطی با کيفي  پایين زندسی و سرشار از بيماری هرا و آلرودسی 

موقعي  منطقه ی بيتيم در شهر زنزران نشران  1ها از مهم رین مشخصات کالبدی این منطقه اس . در شكل شماره ی 
 داده شده اس .

 

 
 قعیت منطقه ی بیسیم در شهر زنجان( مو1شکل )

 

در این منطقه تراکم جمعي  در واحد سطح، بعد خانوار، بار تكفل و رشد طبيعی جمعي  نتب  به سایر مناطق شهر 
باالتر اس . ناهنزاری های اج ماعی از جمله اع ياد، بيتوادی، عدم ارتباط یا ارتاط ضعيف با سایر مناطق شرهری، ویژسری 

 .]17[و بی دفاع بودت در برابر آسيب های اج ماعی از مشخصه های بارز این منطقه اس   های خاص فرهنای

اغلب ساکنان این سكون ااه ها جزء طبقات پایين جامعه اند و از درآمد ناچيز برخورداند. فقردان مهرارت هرای الزم 

و ...( یا به صورت کارسران روز مزد و  باع  بيكاری یا اش غال آنان در مشاغل کاذب غير توليدی )دس  فروشی، دوره سردی
 (63یا در بخش های غير رسمی شده اس  که با وجود کار طاق  فرسا حداقل دس مزد را دریاف  می کنند. )همان: 

 8/64بخش وسيعی از متاح  منطقه ی بيتيم تح  اشغال فضاهای متكونی اس ، به سونه ای که کاربری متكونی 

درصرد واحرد  77سرف ه اس . نوسازی در باف  محدوده به کندی صورت می سيرد. بيش از درصد متاح  منطقه را دربر 
درصد آن ها مرم ری اسر . مهرم تررین اسركل  واحرد هرای  11های ساخ مانی منطقه ی بيتيم قابل ناهداری و حدود 

دررصرد( نيرز  7/87درصد( اس . سريمان سرفيد و سرياه ) 57درصد( و آجر و آهن ) 67ساخ مانی منطقه آجر و چوب )

درصد واحد ها نيز فاقد نماسرازی  11مهم رین مصالح به کار رف ه در نماسازی واحد های ساخ مانی این محدوده اس  و 

 .]7[اس  
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درصد واحد های  7/88سال دارند و  51تا  71بيش ر واحد های ساخ مانی منطقه قدیمی و کهنه ساز و قدم ی بين 

درصد واحد های موجود در این محدوده از سطح اشرغال  48حدی هت ند. بيش از ساخ مانی محدوده یك طبقه و یك وا
درصد برخودارند. متاح  کم واحد های متكونی از دیار ویژسی های کالبدی منطقه اس ، به سونه ای که حدود  81تا  61

م رر مربره  131-111درصد آن ها نيرز برين  7/73م ر مربع و  111تا  31درصد واحد های متكونی متاح ی بين  45

 .]7[متاح  دارد

مزموع مشخصات یاد شده بر آشف ای های فيزیكی و کالبدی منطقه ی بيتيم تاکيد دارد و ساکنان این محدوده با 
 نارسایی های فراوانی از نظر کالبدی، اج ماعی و اق صادی روبرو هت ند.

 

 آسیب شناسی و ریشه یابی دالیل محرومیت ساکنین محله بی سیم زنجان -6

از رشد جمعي ری و کالبردی قابرل  1573-1563شهر زنزان در سال های اخير به خصوص در فاصله ی سال های 

شهری از نقاط مخ لف اس ان به شهر زنزان  -منحظه ای برخوردار بوده س . این رشد بيش ر ناشی از مهاجرت های روس ا

هر، تراکم باالی جمعي ، کمبود متكن، مشكنت آمد . بروز مشكنتی چون عدم توازن بين جمعي  و امكانات ش]11[اس  
و شد، کج روی های اج ماعی و از همه مهم تر شكل سيری مناطق اسكان غير رسمی از جمله پيامد های نراسوار مهراجرت 

هك ار در مناطق اسكان غير  711نفر در متاح ی حدود  81111های بی رویه اس . مطابق بررسی های انزام شده بالغ بر 

 بره زدن دامرن برر عرنوه شهر، به روس ا از رویه بی مهاجرت های ش ابان آهنگ.  ]15[می شهر زنزان سكون  دارندرس

 شهری فقر به روس ایی فقر واقع در و می آورد پدید را شهری نشينی حاشيه فرهنای و اج ماعی نابتامانی های اق صادی،

 می دهد. مكان تغيير آن کليه محرومي  های با

ناطق اسكان غيررسمی شهرزنزان در ساخ ار کالبدی شهر چه در سذش ه و چه زمان حال، به صورت رشدبی تاثير م

رویه وناموزون شهر نمود پيدا کرده اس  وباع  شده که شهر دریك جه  مشخص رشد م ناسبی نداش ه باشدو همچنين 
ری و چه در حواشی شهر به صورت کرامن مزرزا این مناطق با باف ی پرتراکم و نامنظم و پيچ درپيچ چه در داخل باف  شه

شكل سيری این مناطق در نقاط مخ لف شهر زنزان باماهي  یكتان و چند ویژسی م فاوت از هم صورت  نمود پيدا کنند.

شرهری و منشراء روسر ایی داشر ن اکثرر  -سرف ه اس  که ماهي  یكتان شكل سيری همه این مناطق مهاجرتهای روسر ا
ادامره ی این مناطق بوده اس  که نمود آن را می توان در شكل ظراهری ایرن منراطق مشراهده نمود. دهندسان و ساکنين

 چنين روندی موجب افزایش مشكنت و محرومي  های موجود می شود.

 

 مسائل جمعیتی: 6-1
شرهری واسركان آن -از جمله متائل جعي ی شهرزنزان باالبودن نرخ رشد جمعي  به دليل مهراجرت هرای روسر ا

برابرر افرزایش یافره 1.7دهره سذشر ه بره ميرزان 7مناطق حاشيه شهر می باشد، به نحوی کره جمعير  شرهری طری در
اس .ازطرفی با توجه به اینكه ساکنان حاشيه نشين عموما الاوی باروری روس ائی خودرا حفظ کرده اند وهمچنان نيز ازآن 

 به می کنند.پيروی می کنند، مناطق مورد اشاره، سطح باروری باالئی راتزر

 

 مسئله مسکن وتسهیالت آن: 6-2
سيمای متكن وتزهيزات رفاهی هرشهر، ناشی از وضع اق صادی صاحبان آنهامی باشد.تراکم باالی افراددرواحردهای  

متكونی، تعداد اندک اطاق، اس فاده از مصالح کم دوام وغير اس اندارد وتحميل هزینه های متركن برر بخشری از سراکنان 
 مناطق از ابعاد متئله آفرین پدیده متكن در مناطق حاشيه نشين شهر زنزان اس .محروم این 
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 مسائل اقتصادی: 6-3
 51از آنان در فاصله زمرانی %37.3بررسی ساخ ار شغلی مردان در منطقه حاشيه نشين بی سيم نشان می دهد که 

قه را تشكيل می دهرد ودر فصرلهای مخ لرف روز )یك ماه( سذش ه بی کار بوده اند وکارسری شغل اکثر مردان شاغل منط

 سال برحتب تقاضا به کارسران ساخ مانی وکشاورزی تبدیل می شوند)کارسران فصلی(.

پس از کارسری، رانندسی، مشاغل آزاد و...از مشاغل مردان حاشيه نشين اسر .قابل ذکرر اسر  کره درمنطقره مرورد 
نيز بی سواد می باشند کره خرود نمایرانار وتوجيره %51.3بوده و افراد سرپرس  خانوار دارای تحصينت اب دائی%47.3نظر

 کننده عل  بيكاری اکثرمردان منطقه مذکور اس .

 

 نارضایتی اجتماعی:  6-4

از پاسخ سویان از خدمات رسانی شرهرداری بره ایرن محلره راضری %61همان طور که یاف ه ها نشان می دهد حدود 
ورت خودرو درزمين های بدون برنامه شكل می سيرند.به همرين دليرل فاقرد نيت ند.اصوال محله های حاشيه نشين به ص

تاسيتات زیر بنائی بوده ومتئوالن شهرخود را موظف به تامين تاسيتات آنزا نمی دانند. ازطرفی دیارر حاشريه نشرينان 

 می باشند. خود را م علق به شهر می دانند ولذا خواس اربرخورداری از خدمات شهری )همانند سایر نقاط شهر(

 

 مشارکت پایین اجتماعی وعدم تعلق وروحیه شهروندی: 6-5

برمبنای یاف ه های این پژوهش ميزان مشارک  اج ماعی در ميان ساکنان این مناطق بتيارضعيف بروده واز طرفری 
ورسروم  تعلق آنان به فرهنگ روس ایی مانع از مشارک  ساکنين در فضای زندسی شهری می شود.در واقرع پيشرينه وآداب

اق صادی شهر غير ممكن می سازد .  –روس ایی مهاجران موجب انزوای آنان در شهر شده ومشارک  را در حيات اج ماعی 

 از پاسخ سویان هيچاونه احتاس تعلق شهروندی نداش ه اند. % 73یاف ه های بررسی نشان می دهد که حدود 

 

 آسیب های اجتماعی:  6-6

قه، فقر وبيكاری، اع ياد وفروش مواد مخدر، ولاردی ودرسيری بتيار زیراد بروده واز طبق پاسخ های ساکنان این منط
طرفی تزمع انرژی منفی حاصل از سرخوردسی های روانی دربين جوانان واحتاس تفراوت ومقایتره دائرم باسرایر محرنت 

 شهر، سبب بروز مشكنت می شود.
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 نتیجه گیری-7

 
 وارد ترازه جمعي  های برای مولد امكانات اش غال اینكه رغم علی و می یابد ست رش نیش ابا آهنگ با شهرنشينی

 بر و نبوده م ناسب شهرها جمعي  با افزایش نيز شهری اج ماعی و زیربنایی تتهينت و امكانات نيت ، فراهم )مهاجران(

حاشيه  آلونك های و زاغه ها قبيل م عارف ازنا محله های ، سكون ااه ها کالبدی و اج ماعی زیربنایی، تتهينت کمبود اثر

حاشريه  فرایند وجود می آیند.در واقع، به خودساز و خودرو نحوی به شده، برپا تهدیت  وارد تازه مهاجران طریق از که ای

 دنشده ان و ادغام جذب شهری جامعه در مهاجران این شهرهاس . به روس اها محرومي  و فقر ان قال فرایند شهری، نشينی
 و خودسرازی، خودیراری برا دیارران، زمرين روی برر آنان می کنند. زندسی م عارف سكون ی ساخ ار فاقد فضاهایی بر و

 شمار وارد به تازه مهاجران سایر برای هم مأمنی حال عين در که می آورند پدید را شهری محقر و نام عارف سكون ااه های

 .می آید

به دور از نظارت و رعای  اصول ساخ  و ساز متكن اسر اندارد و های اق صادی، از این رو در این مناطق بر اثر فشار 
بدون زیر سازی اس اندارد مناطقی با خصوصيات حاشيه نشينی و اسكان غير رسمی شكل سرف ه شده اس  ولی در اثر فشار 

مده اس ( و بره حيرات های اج ماعی تبدیل به بخشی از شهر شده اس  )و ح ی در اثر ست رش شهر در دل شهر پدید آ

خود با کم رین امكانات و خدمات شهری توام با فقر روس ایی ادامه می دهد. شكل سيری و رشد سكون ااه های غير رسمی 
معلول عوامل مخ لفی اس  که یكی از مهم ترین آن ها نابرابری های اق صادی در سطح شهر ها می باشد؛ به بيانی دیارر 

ر اثر عوامل م عددی من جمله نابرابری درآمدی در سطح شهر ها ایزاد می شرود زمينره سراز نابرابری های اق صادی که ب

انواع نابرابری هایی فضایی خواهد سردید که یكی از آن ها سكون ااه های غير رسمی می باشد کره خرود نيازمنرد تردابير 

بری اق صادی( و هم عوامل درونی رشد آن ها خاصی در نحوه ی برخورد و با درنظر سرف ن عوامل بيرونی ایزاد کننده )نابرا
)ویژسی های سكون ااه های غير رسمی( و با نااه به دو سطح کنن یعنی شهر شكل دهنده سكون ااه های غيرر رسرمی و 

سطح خرد درون این سكون ااه ها می باشد تا زمينه الزم برای دس يابی به هدف واالی عدال  فضایی در شهر ها را فرراهم 

 آورد.
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