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 يده:كچ

بعاد فقر شهري را بطور عيني كالبد و ا كهبخشي از ساختار شهر امروزي است  ،سكونتگاههاي غير رسمي 

فضاي  بر شكل گيري، تاثيرات متقابلي را  مكان از فراتر غيررسمي، اسكان آنجا كه . ازنمايان مي سازد

ه هاي ساماندهي و توانمندسازي اين مناطق زمين در مسئله اين جويي چاره ،گذارد ميجغرافيايي اطراف خود 

بهبود مولفه هاي كاركردي در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، كالبدي و محيطي از  عوامل معطوف گشته است. 

اولويت بندي اين  هدف اصلي اين تحقيق. غير رسمي است موثر در  ارتقاي  سطح زندگي در سكونتگاههاي

به منظور ارائه الگويي  محله شهيديه ميبدبه منظور ساماندهي و توانمندسازي  م مولفه ها و ارائه راهكارهاي الز

با توجه به مطالعات انجام شده و برداشت هاي ميداني با  كه است تعميم پذير براي ساير سكونتگاههاي غير رسمي

مولفه هاي ميان در استفاده از مدل تحليلي تاپسيس به آن پرداخته شده است. يافته هاي تحقيق نشان داد، 

 اولويت اجرايي باالتري برخوردار است. ازمولفه هاي محيطي و اقتصادي ارتقاي كاركردي، 
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 مقدمه:     

 آن وحريم حاشيه در يا هاشهر در هك ستا شهري فقر بارز هاي چهره از يكي غيررسمي سكونتگاه هاي 

 با و درآمد مك اقشار تجمع با و شهرسازي رسمي مقررات و ضوابط و برنامه از خارج و رو خودي شكل به

در كشور برطبق اعالم وزارت مسكن و شهرسازي  (11)كارگر:گيرد مي لكش زندگي يفيتك از نازلي سطح

 غير اسكان(. 13)همشهري: ليون نفر جمعيت وجود داردمي 2۵هزار هكتار سكونتگاه غير رسمي با  ۰۵

 و رسمي فضاي در كه است درآمدي كم اقشار سرپناه و نياز مسكن برآورده شدن فقدان تجلي رسمي،

 برپايي به خود، توان از قانوني خارج هاي محدوديت از فرار در و ندارند جايي شهر شده ريزيه برنام

 شهري دسترسي مستمر درآمد با شغلي هاي فرصت به آنكه اميد به شهر،حاشيه  در نابسامان سكونتگاههاي

كه  هامروز (.1۵دارند)شيباني: تفاوت شهر اصلي بافت با جهات بسياري از و نمايند مي پردازند پيدا

 استسكونتگاه غيررسمي به عنوان يك واقعيت و بخش انكار ناپذير شهرهاي كشورمان پذيرفته شده 

ه هاي مثبت و تضعيف جنبه هاي منفي اين سكونتگاهها با تاكيد بر امكانات بالقوه و تقويت بخشي از جنب

 مسكن ،رسمي غير سكونتگاههاي كه ازآنجا (.91بالفعل موجود در فضاها امكان پذير است)اسماعيل پور:

 ديموار در، سازد مي فراهم را اشتغال آنها زمينه و دبين مي را تدارک شهري فقراي از اي عمده بخش

 پايداري كه مشكالتي هستند دارنده بر در خود اما .شود مي نگريسته شهري توسعه در فرصتي بمثابه

 موجود سكونتگاههاي ارتقاء كه است داده جهاني نشان تجارب (.11كند)ايراندوست: مي تهديد را شهرها

 آنجا كه از(. 93يني:باشد)سبف الد مي استراتژي رفع اين معضل ترين مناسب و جديدترين از يكي بعنوان

 از فراتر محيطي بر متقابالً و يافته گسترش شكل آن مكان از فراتر عوامل، از اي پاره در غيررسمي اسكان

 بلكه آن، محلي سطح در فقط نه اقداماتي و گذاري سياست به مسئله اين جويي چاره گذارد تأثير مي آن

 .(91دارد)مغاني رحيمي: نياز ملي سطح در

 

 ضرورت تحقيق:اهميت و  -1

گوياي موانع ساختاري و  و جلوه اي از فقر است ،سكونتگاه غير رسمي و به تعبيري ديگر حاشيه نشيني     

ناكارآمدي سياست هاي كنوني در تامين مسكن و خدمات رساني براي اقشار كم درآمد شهري در سطح 

به  اجتماعي و اقتصادي منابع مناسب توزيع براي راهكاري ،توانمندسازي (.91كالن مي باشد)رجعتي:

 تهاي برظرفي تكيه با فقير و درآمد كم اقشار زندگي تا آورد مي فراهم را شرايطي كه است پايدار صورت

 زمينه مفهوم به توانمندسازي (92بندي نيازهايشان توسط خودشان بهبود آيد.)اسكندري: اولويت و دروني

 خرد سطح . دراست موجود ظرفيت بكارگيري و گسترش راه از محلي اجتماع شرايط ارتقاء براي سازي



 

 
 

 غير هاي خورد بر و محلي نفوذ ذي و نفع ذي هاي گروه نامشروع منابع وجود مديريت شهري، ضعف نيز

 وجوه در (. فقر1۵)سجادي: است نموده تشديد را مساله اين سكونتگاهها رد يا پذيرش در قانونمند

 وضعيت بر كه است اقتصادي فقر مقوله اين جنبه مهمترين كند. يم پيدا معني ها اين سكونتگاه مختلف

شهري  اجتماعات اين در فقر كاهش اساس اين بر  .گذارد ميمستقيم  ساكنين تاثير درآمدي و معيشتي

  سكونتگاههاي توانمندسازي و ساماندهي .باشد مي ساماندهي توسعه و هاي طرح مهم اهداف از روستايي

 مورد شهري فقر كاهش و محلي اجتماعات آن توسعه در و است آن البديك هاي نبهج از فراتر يررسميغ

 (1۵باشد) عباس زاده: مي نظر

 

 اهداف تحقيق: -2

د سازي نبه منظور ساماندهي و توانم كاركرديهدف اصلي اين تحقيق بهبود و ارتقاي مولفه هاي      

كه با بررسي ويژگي هاي اجتماعي  ستاه عنوان منطقه هدف شهيديه ب محله يسكونتگاه هاي غير رسم

جهت ساماندهي و  در راهبردهاي مناسب اجتماعي و كالبديو فضاي شكل گيري آن،  حلهساكنين اين م

 ارائه گردد تا بتوان الگوي تعميم يافته اي را براي ساير سكونتگاه هاي غير رسمي شهري آنتوانمند سازي 

 نمود.يزد و ساير نقاط ايران پياده سازي  استان

 

 فرضيات تحقيق: -3

 مي توان به توانمند سازي شهيديه ميبد پرداخت. مولفه هاي محيطيبا بهبود و ارتقاي  -1

 مولفه هاي اقتصادي نقش كليدي در تسريع ساماندهي محله شهيديه ميبد دارند. -2

 

 روش تحقيق: -4

وش جمع آوري تحليلي است. ر –توسعه اي و روش بررسي از نوع توصيفي  –بردي رنوع تحقيق كا     

از ساكنين اطالعات در مباني نظري كتابخانه اي و در بخشهاي ديگر با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه 

 37۵تعداد  تعداد نمونه هاي آماري برطبق فرمول كوكران. صورت گرفته استمسئولين محلي  معتمدين و

دل تاپسيس نسبت به اولويت بندي راهبردهاي درنهايت با استفاده از م و محاسبه خانوار 74عضو برابر با 

بر اين مفهوم استوار است كه  گزينه انتخابي بايد كمترين فاصله را با  تاپسيس ارائه شده اقدام گرديده است.

در اين روش ماتريس  .راه حل ايده آل مثبت و كمترين فاصله را با راه حل ايده آل منفي داشته باشد



 

 
 

اتريس تصميم در واقع پارامتري است و م شاخص است. nگزينه و  mشامل تصميمي ارزيابي ميشود كه 

الزم است كمي شود ،به اين منظور تصميم گيرنده براي هر شاخص وزني را معين ميكند. وزن شاخص ها  

 .محاسبه شده است Expert Choice در نرم افزار

 

 قلمرو تحقيق: -۰

ومين شهر پرجمعيت استان يزد، پس از يزد و اردكان يكي از سكونتگاه هاي كهن كشور و سميبد شهر      

 يزد استان غربي شمال بخش در ميبد رشهكيلومتري شمال غربي شهر يزد قرار دارد.  ۰۵است. اين شهر در 

 بيش كمي تنها و است استان سياسي واحد ترين كوچك كيلومترمربع 133۵ حدود مساحتي با و شده واقع

 و اردكان شهرستان توسط شمال از شهر اين .است داده اختصاص خود هب را استان مساحت درصد يك از

 هدمحدو به ميبد شهر يعني آن مركز قانوني محدوده و شده احاطه صدوق شهرستان سوي از جنوب از

 ركن مركزيت با شهدا هاي نام به دهستان دو و بخش يك داراي ميبد شهر. است متصل شهراردكان قانوني

قدمت محله شهيديه ميبد را بدوره تيموري نسبت داده اند. در فهرست آبادي هاي  .باشد مي بفروئيه و آباد

شهر ميبد كه در آثار مكتوب دوره تيموري ذكر شده، نام روستاي شورک)نام قديمي محله شهيديه( آورده 

ر كنار شده است. وجه تسميه اين آبادي به شور بودن آب قنات اين آبادي باز مي گردد، بطوريكه شورک د

به عنوان يكي از روستاهاي پراكنده  133۰مسير حركت قنات شكل گرفته است. روستاي شورک تا سال 

دهه  و شكل گيري خطي آن طي  133۰-4۵شهر ميبد به شمار مي رفته است. توسعه اين آبادي طي سالهاي 

طريق يك مصوبه قانوني  شورک با نام محله شهيديه از 139۵و سرانجام در سال  ادامه داشته 134۵-0۵هاي 

 ه است.به محدوده قانوني شهر ميبد پيوست



 

 
 

 
 مباني نظري: -6

ردي كعمل و البديك لحاظ مي توان از را  غيررسمي ونتگاههايكس و فرودست هاي محله هاي ويژگي     

 قتصادي به شرح ذيل تفسير نمود:ا -اجتماعي لحاظ واز
 رديكعمل و البديك لحاظ از -الف

 ت.اس ردهكن تبعيت شهرسازي و ساختماني مقررات و ضوابط از ها ونتگاهكس اين در زسا و ساخت - 1

 ها ونتگاهكس اين ليك بافت .است شده ساخته نامقاوم و فرسوده ، دوام مك مصالح با ، ساختمانها اغلب

 رو اين از .است گرفته لكش پارچهكي ي برنامه و طرح بدون و رو خود ساز و ساخت با و آشفته منامنظ

 .است شده جدا خود همجوار اي محله بافت از

 زير با عمدتاً ساختمانها و است نامنظم ابعاد با گاهي و ريزدانه يتكمال قطعات ، اندازه و ابعاد لحاظ از -2

 مك عرض با ، ها ونتگاهكس اين معابر درصد ۰۵ از بيش. است طبقه كي و متر 1۵۵ از تر مك و پايين بناي

 .است روشنايي و بندي جدول ، سازي فك دفاق و متر 0 از تر

 پروانه بدون يا رسمي سند فاقد ، ها ونتگاهكس اين در شده انجام سازهاي و ساخت از بخشي -3

 ها ونتگاهكس اين است. شده بنا شهر حاشيه شاورزيك و باغ ، ملي اراضي در يا و شده ساخته ساختماني

 مسيل حريم قوي، فشار برق هاي لكد حريم ، ها گسل ريمح ، رودها بستر مانند ايمني فاقد انهايكم در

 .اند گرفته لكش نامطلوب، بادهاي يا روان هاي شن گسترش جهت در زياد، شيب با ناپايدار هاي دامنه ها،

 در ورزشي و فرهنگي درماني، آموزشي، سبز، فضايشهري چون  اساسي خدمات جدي مبودك با -4

 مخابرات و گاز ، فاضالب ، برق ، آب مانند بنايي زير تأسيسات نظر از و  است مواجه اي محله مقياس

 .است جدي مبودك داراي



 

 
 

 آوري جمع محل ، پزخانه ورهك ، زا آلوده صنايع ، شتارگاهك مانند ناسازگار، هاي اربريك همجواري در -۰

 خدمات نظر از و است نازلي سطح در ، محيط بهداشت نظر از و  است گرفته قرار ... و نخاله و زباله

 مورد چندان مشخص، برنامه و طرح كي فقدان و بودن خودرو دليل به ، شهري مديريت توسط رساني

 گيرد. نمي قرار توجه

 : صاديتاق -اجتماعي لحاظ از : ب

 از خارج تهيدست مهاجران يا شهري تهيدستان روستايي، مهاجران عمدتاً ها، ونتگاهكس اين نانكسا     

 و جمعيت مكترا خانوار، بعد. باالست ها، ونتگاهكس اين نكسا جمعيت در سوادي بي درصدد وشورانك

 نا و امني نا .است نكسا خانوار كي از بيش وني،كمس واحد كي در عمدتاً .است زياد جمعيت رشد

 زمين نسبي ارزش  .است باال فعاليت، سنين در جمعيت در اريكبي درصد بوده و زياد اجتماعي بهنجاري

 و البديك محيط مطلوبيت عدم دليل به .است پايين خانوار سرپرست درآمد   .است پايين ، نكمس و

 و قراضه مانند رسمي غير هاي فعاليت  .ندارد جذابيتي خصوصي بخش گذاري سرمايه براي اجتماعي،

 .است رايج ... و قاچاق ، فروشي دست ، نيك جمع زباله

 

 :غيررسمي هاي ونتگاهكس رشتگس و گيري لكش عوامل 1-6

 مؤثر و مشخص هاي برنامه ضعف ،درآمد و ثروت ، قدرت منابع غيرعادالنه توزيع ،النك سطح در     

 درآمد مك اقشار توان از خارج استانداردهاي و ضوابط اعمال، ها درآمد مك سرپناه نياز به پاسخگويي براي

 وام و اعتباري رسمي هاي نظام به رآمدد مك اقشار دسترسي عدم، شهري توسعه هاي برنامه و ها طرح در

 در دولت هدايت و حمايت عدم، درآمد مك اقشار منابع تجميع و تجهيز براي نهادسازي فقدان، نكمس

 نياوردن حساب به شهروند، نكمس و فضايي ريزي برنامه در نادرست هاي روش،خوديار سازي خانه مورد

 ردكعمل و پارچهكي مديريت قدان، فاي منطقه سطح در ريزي برنامه و مديريت فقدان، درآمد مك اقشار

 مهاجرت ،نكمس و زمين هاي واگذاري در شهري مديريت سازمانهاي اي غيرحرفه و منسجم ، فردي

 و جمعيت باالي رشد ،ساده ارگرك قشر گسترش درنتيجه و روستاها از توان مك و مهارت مك ارك نيروي

 است. اين مناطق از عوامل شكل گيري شهرنشين

 بلكه نيست پايين به باال از فرآيند يك توانمندسازي. پاياني نقطه يك نه است فرآيند يك توانمندسازي     

 اقشار همه مشاركت بر تأكيد و  شوند مي داده مشاركت آن فرآيند در مردم و شود مي اجرا جامعه بطن در

 از بايد شهري نابسامان محالت پايدار و فراگير توسعه جريان رو، اين از .دارد مرد و زن از اعم جامعه

 صورت محلي نهادسازيهاي بر تأكيد با موجود، هاي ظرفيت وتقويت محالت توانمندسازي استراتژي درون

 حول بايد حركت محور محالت، ساكنان وضعيت بهبود جهت در مداخله جريان در كه معني اين به .گيرد



 

 
 

 اي يافته نظام شكل دولتي هاي سازمان پشتيباني و حمايت با كه باشد مناطق اين در موجود هاي ظرفيت

 .سازد هدايت محلي توسعه نهادهاي صورت به را خود و گرفته خود به

 

 پيشينه تحقيق: -7

مصوبه شماره  هيات وزيران جمهوري اسالمي ايران ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي و سند توانمندسازي     

با بررسي سكونتگاههاي غير  (1۵:شيباني و غالمي) تصويب گرديده است. 20/11/1392مورخ  /ه 21271/ت/ 4493

رسمي در شيرآباد زاهدان، نتيجه گيري كردند كه اشتغال ساكنان شيرآباد در اقتصاد غيررسمي باعث تشديد 

ر و توانمندسازي و بهسازي مشاركتي برايحل مساله اسكان غير رسمي د اجتماعي مي گردد -ناهنجاريهاي اقتصادي

با بررسي معضالت و ناهنجاري هاي مناطق حاشيه نشين در مشهد  (91:رجعتي) اين منطقه مناسبترين كاربرد را دارد.

نسبت به ارائه راهكارهاي اجرايي در جهت ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي در اين مناطق در جهت كاهش 

وضعيت مسكن و مولفه هاي كالبدي در  ضمن بررسي (91:اسماعيل پور)ناهنجاري هاي اجتماعي نموده است. 

سكونتگاههاي غيررسمي در محله حسن آباد يزد چنين نتيجه گيري نموده است كه راهبرد توانمندسازي در راستاي 

قادرسازي اهالي براي عرضه واحدهاي مسكوني جديد در كنار بهبود كمي و كيفي واحدهاي مسكوني موجود و 

لطفي و ) اندهي محيط مي تواند بخش عمده مشكالت موجود را برطرف نمايد.راهبرد ارتقاي سكونت با هدف سام

چالش هاي موجود در توانمند سازي در سكونتگاه هاي غيررسمي را مشخص نموده و راهكارهاي  ( 99:ماجدي

الزم جهت موفقيت طرح هاي توانمند سازي را بيان مي نمايد. نتايج تحقيق آنها نشان مي دهد كه عدم وجود 

تعيين  معيارهاي با ها گاه سكونت اين تطبيق منظور به رسمي غير هاي گاه سكونت بررسي جهت الزم يارهايمع

 فقدان كالبدي، سازي توانمند به توجه سازي، توانمند اولويت با رسمي غير هاي گاه سكونت انتخاب جهت شده

 و فني حقوقي، مديريتي، قتصادياجتماعي، ا هاي چالش وجود و ها طرح اين اجراي براي مستقل سازمان يك

 كه بوده تاكنون سازي توانمند طرح هاي تنگناهاي و مشكالت ترين مهم از ها گاه سكونت اين با رابطه در كالبدي

عالءالديني و )شد.  خواهد بيشتر نمايان ها طرح اين موفقيت عدم تنگناها، و ها چالش اين به توجه عدم درصورت

ي اجتماعي خود و تحليل وضعيت سكونتگاههاي غير رسمي شهري در بندرعباس، نتايج ارزياب (1۵:همكاران

در تحقيق خود نشان دادند كه در ميان محالت داراي بافت  (91:سياهويي و همكاران) كرمانشاه و زاهدان ارائه دادند.

و در ساير حاشيه اي در بندرعباس، محالت شهناز و دوهزار از نظر افت شاخص هاي امنيتي در صدر هستند 

( در تحقيق خود اثبات نمودند كه توزيع 12)مشكيني و همكاران: .رضايت ساكنان خوب ارزيابي مي شودمحالت 

فقر و شكاف درآمدي و ضريب جيني بين محالت اسكان غير رسمي عليرغم جدايي فضايي محالت نسبت به 

غيررسمي و ساير محالت شهر بيشتر همديگر نزديك بهم و همگونتر مي باشد و شكاف فقر بين محالت اسكان 

از طريق پرسشنامه و  سعي بر آن است تا ضمن ارزيابي ميداني و كسب اطالعات الزم نيز  در اين تحقيقاست. 

لحاظ نمودن مشاركت مردمي در اين زمينه راهكارهاي الزم در جهت ساماندهي و توانمند سازي محله مصاحبه و 

 شهيديه ميبد ارائه گردد.
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شهيديه به علت برخورداري از بافت روستايي، از بافت اجتماعي يكپارچه و روابط فاميلي بسياري قوي بين      

است. با توجه به پرسشنامه تهيه شده از جامعه آماري مورد نظر مشخص مي گردد  برخوردار ساكنان و اهالي ساكن

با پايين قرار دارد.  روبهساكن در اين محله در سطح متوسط كه نوع اشتغال، نحوه معيشت و اقتصاد خانوارهاي 

توجه به رشد جمعيت و ساخت و ساز در ساليان اخير، حضور مهاجرين غير اصيل قابل مشاهده است كه طبق 

بررسي به عمل آمده از طريق پرسشنامه توزيعي، تركيب قومي اين محله را به ترتيب فارس عرب، افغان، بلوچ و 

مي دهد و با بررسي ميداني به عمل آمده از محله فوق دين كليه ساكنان اسالم)شيعه و سني( است و ترک تشكيل 

فضاهاي ناامن و جرم خيز در اين  ،بنابر گفته هاي ساكنين شهيديه د.همگني مذهبي در اين محله مشاهده مي شو

است. معابر كم عرض و روشنايي  محله شامل باغها و زمين هاي بايري مي گردد كه در شرق اين محله واقع شده

درصد از ساكنان ادامه سكونت 9۰بيش از . نامناسب بين باغها حس نا امني را در ساكنين اين محله تشديد كرده است

. اهميت شناخت و بررسي ميزان تعلق ساكنان محله يه مكان زندگي خود از در محله را به ترک آن ترجيح داده اند

 حس تعلقه هر چقدر ك كه ميزان اهميت محله در نظر ساكنان مشخص مي گردداين جهت حائز اهميت است 

بافت همگن  مي گردد. تسهيلركت ساكنين شرايط ساماندهي و توانمندسازي محله از طريق مشا ،بيشتر باشد مكاني

طبق اسناد  است.محله اي نسبتا منسجم در اين محله از داليل غالب سطح باالي تعلق ساكنين در اين محله  -قومي

درصد(، 4۵موجود در اداره مسكن وشهرسازي ميبد سطوح كاربري در محله شهيديه را فضاهاي باير)

درصد( و ساير كاربري مانند آموزشي، 9/13درصد(، معابر)0/10درصد(، اراضي كشاورزي و باغ)0/2۵مسكوني)

اند و طبق كارشناسان ذيربط درصد( به خود اختصاص داده 1فضاي در حال ساخت، فضاي مخروبه، تجاري و...)

وضعيت مالكيت و تصرف زمين در . سرانه فضاهاي مخروبه و باير در اين محله از متوسط شهر ميبد باالتر است

تحت تاثير بافت روستايي و همچنين واگذاري زمين توسط آيت ا... اعرافي به مردم اين منطقه باعث  ،محله شهيديه

طبق داده هاي پرسشنامه  ه كمتر از قطعات قولنامه اي و بدون سند محله باشد.گرديده سهم قطعات سنددار اين محل

درصد آن بصورت رهن و اجاره است و بر 1۵درصد قطعات مسكوني داراي مالكيت خصوصي و كمتر از 1۵بيش از 

داده سال بيشترين فراواني تعداد را به خود اختصاص  4۵-2۵ آجري با مدت ساخت طبق مشاهدات ميداني بناهاي

در اين محله اجرا گرديده است و فعاليت غالب محله  عم از آب، برق، گازتمامي تاسيسات زيربنايي شهري ا .است

در حال حاضر دو قنات جعفرآباد  از كشاورزي در سالهاي اخير به فعاليت هاي خدماتي و صنعتي تغيير يافته است.

متري جاري است. قنات حجت آباد نيز  7۵تا  0۵د در عمق و حجت آباد در شهيديه ميبد فعال هستند. قنات جعفرآبا

و  (.)مركز بين المللي قنات يزدمتري جاري است4۵در غرب محله شهيديه و به موازات قنات جعفرآباد در عمق 

بدليل سنگي بودن بستر  ،متاسفانه برخي از ساكنين محله از قنات ها به منظور خروجي فاضالب هاي خانگي خود



 

 
 

ين منطقه استفاده مي نمايند. گوياي اينكه متاسفانه هنوز جايگاه قنات به عنوان يك ميراث فرهنگي در  در ا ،زمين

 ذهن برخي از عامه مردم قرار نگرفته است.
ختار 

سا
ي و 

ي، فرهنگ
د

كالب
ي

جمعيت
 

ديه
شهي

 

 و ساختار محليويژگي 
يديه ساكن هستند. نسبت مردان و زنان ساكن در ( در شه4999نفر)آمار49591درصد جمعيت شهر ميبد و برابر با 9حدود 

نفر در هكتار است كه اين تراكم كم بدليل وجود باغهاي فراوان و  94است. تراكم ناخالص برابر با 19به  54اين محله 

 اراضي باير متعدد در اين محله است.

-19ميانسال) -درصد9.69(:45-29جوانان) -درصد22(:9-41نسبت جنسي محالت هدف كودك و نوجوان)

درصد است. 969درصد و بعد خانوار برابر با 969سال به باال(: 5.كهنسال) -درصد4462(:59-9.بزرگسال) -درصد.2(:99

درصد سرپرستان خانوار مرد هستند. 99درصد ساكنان با سواد هستند. بيش از 94درصد مي باشد. 2.62نرخ بيكاري برابر با 

 كيل داده و رتبه دوم به كارمندان اختصاص دارد.كارگران حدود نيمي از اقشار را تش

 درصد است.262درصد و اتباع بيگانه با 2269بيشترين مهاجرين ساكن در محله از استان سيستان و بلوچستان با 

درصد است كه نشان دهنده 964درصد ونوساز.96درحال ساخت -درصد2269بناهاي مقاوم  -درصد1264بناهاي مرمتي 

رخ ساخت و ساز در محله است كه دليل آن محدوديت اعطاي مجوز ساخت و ساز توسط ميراث فرهنگي و پايين بودن ن

 متر و بصورت يك طبقه هستند.499گردشگري است. بيشتر بناهاي موجود با زيربناي كمتر از 

قرارگيري در حاشيه شرقي شبكه معابر شهيديه به سه دسته معابر ناحيه اي، محلي و باغي قابل تقسيم بندي است كه بدليل 

شهر تقريبا از سه جهت به باغها و زمين هاي باير منتهي مي شود و بدليل بافت روستايي اين معابر متناسب با سطوح شهري 

 نيست.

كمبود خدمات فرهنگي و تفريحي و تمايل زياد براي مشاركت ساكنين محله در زمينه هاي فني و انساني براي رفع مسايل 

محله محرز است. برخي از مسائل و مشكالت محله شهيديه، تحت تاثير اتصال اخير اين محله به محدوده و مشكالت 

است بطوريكه آخرين طرح مصوب شهر، بخش هاي منتهي اليه شرقي و شمالي محدوده را  4929قانوني شهر ميبد در سال 

 در بر نمي گيرد.
 توزيعي منبع:نگارنده، براساس مطالعات ميداني و پرسشنامه

 : طبقه بندي مشكالت محله شهيديهجدول شماره يك

 سهم)درصد( مسايل و مشكالت

 ۰334 كمبود پارک و فضاي سبز

 3139 عدم پاكيزگي و بهداشت

 3730 تفريحي-كمبود  امكانات ورزشي

 2330 كمبود امكانات فرهنگي

 2334 كمبود امكانات درماني

 1132 وجود معابر باريك و كوچه باغي

 230 فعاليت هاي مزاحم
 پرسشنامه توزيعي :نگارنده، براساسمنبع
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 توانمندسازي ساماندهي و برنامه تدوين منظور بهشهيديه  محله هاي ويژگي تحليل و شناسايي از پس     

 محله هاي ويژگي شناخت به توجه با راهكارهاي ارائه شده اقدام مي گردد. اي الزمراهكاره نسبت به ارائه

 شهري مديريت و ساكنان نظرات و ميداني مشاهدات از آمده دست به شناخت و نظري مباني هدف، هاي

 مسايل و كمبودها رفع منظور به كه است هايي اقدام مجموعه شامل واقع، در برنامه اين .گردد مي تدوين

 موارد، موضوعي بندي طبقه و بندي گروه ضمنيك خط مشي،  قالب در و شود مي تنظيم هدف محله

 .دهد مي قرار نظر مد با استفاده از مدل تاپسيس نيز را پيشنهادي موارد بندي اولويت

 محله فرهنگي و اجتماعي هاي ويژگي بررسي از چه آن :محله اجتماعي و فرهنگي شرايط بهبود (الف

 محله روستايي هويت تأثير تحت اي محله و قومي همگن و منسجم نسبتاً بافت است، کدر قابل شهيديه

 بستري عنوان به يادشده، هاي ويژگي .است محله پايين مهاجرپذيري و آن، در خانوادگي پيوندهاي وجود

 براي موجود شرايط تقويت ضرورت فرهنگي، و اجتماعي هاي ظرفيت از استفاده براي مناسب

 و شهر سطح در محله اجتماعي نقش تقويت حال، اين با .سازد مي مطرح را بهسازي و توانمندسازي

 زمينه راهكارها: .است ضروري موجود، ظرف از بيشينه استفاده منظور به آن در اجتماعي خدمات تزريق

 نانكسا دانش و آگاهي سطح ارتقاء -2 نانكسا بين در همگرايي و اجتماعي ارتباطات تقويت براي سازي

 و دهي سامان در نانكاس عمومي تكمشار تقويت -3 محله توانمندسازي و دهي سامان به نسبت

 شهر محالت ساير با محله نانكسا بين ما فرهنگي و اجتماعي روابط ارتقاء -4 محله توانمندسازي

 آنان وتقويت حمايت و محلي و فعال غيردولتي هاي لكتش ايجاد براي سازي ظرفيت و بسترسازي-۰

 بودن پايين بر تأثيرگذار عوامل از محله، در روستايي بافت وجود :بهبود شرايط اقتصادي و معيشتي (ب

 گذاري سرمايه براي را مناسبي شرايط هك است آن داخلي هاي بخش در خصوص به محله اراضي قيمت

 و ساخت و اي، قولنامه بناهاي وجود محله، بودن اي حاشيه تأثير تحت البته، ويژگي اين .ندك مي فراهم

 .دهد مي قرار تأثير تحت را گذاري سرمايه هاي قابليت مجاز، غير سازهاي

 توان با ارگرك قشر غالب ونتكس از يكحا محله، نانكسا معاش امرار و اقتصادي فعاليتي، وضعيت     

 نيز محله اين غالب فعاليت .است شهر به نسبت محله اريكبي نرخ بودن باال همچنين خانوارها، مالي پايين

 و خدماتي هاي فعاليت به شاورزيك از محله، پيراموني نواحي در اشيك هاي ارخانهك گسترش از متأثر

 در شهيديه محله اي توسعه رشد به رو هاي قابليت از استفاده منطق رو، اين از .است يافته تغيير صنعتي

 به ساماندهي ضمن تا طلبد مي ميبد، شهر از پيوسته و قانوني اي محله به آن تبديل انداز چشم مسير

 توجه مورد آن در شهري و اي محله هاي فعاليت همگون گسترش هاي زمينه درآمد، و فعاليتي وضعيت

 شرايط ايجاد -2 موجود اناتكام و ها زمينه از استفاده با محلي اقتصاد توسعه -1 راهكارها: گيرد قرار



 

 
 

 سرمايه جذب براي سازي زمينه و بسترسازي -3نانكسا اقتصادي وري بهره و تكمشار براي مناسب

 در محله در نهفته و موجود هاي فرصت و ها زمينه از گيري بهره -4 عمومي و خصوصي بخش گذاران

 نانكسا اي حرفه و تخصصي توان ارتقاء -۰نكسا هاي خانواده اقتصادي بنيه تقويت و زايي اشتغال جهت

 -7 آن پيرامون و محله در گذاري سرمايه و اقتصادي هاي فعاليت از فني و مالي هاي حمايت -0محله

 هاي فعاليت سازي ظرفيت و ساماندهي -9 محله پيرامون اصلي محورهاي در اقتصادي هاي ليتفعا توسعه

 نوسازي و مرمت زمينه در گذاري سرمايه و اقتصادي

 رديكعمل و البديك بهبود مولفه هاي (ج

 غير سازهاي و ساخت وضعيت تداوم نارك در ميبد، شهر قانوني محدوده در شهيديه محله قرارگيري     

 دهي لكش به امر اين .سازد مي مطرح نيز را محله گسترش و توسعه روند هدايت لزوم آن، در نونيقا

 زمين وجود هك است حالي دراين د. نمو خواهد كمك شهر فضايي ساختار در پيوسته و قانوني اي محله

 تأسيسات از محله برخورداري و قطعات، ثركا خصوصي يتكمال توسعه، براي مناسب و فراوان باير هاي

 جايگاه و كاركرد تعيين -1 راهكارها: .است نموده فراهم را برنامه با و مند قانون توسعه بستر زيربنايي،

و اصالح ساختار كيفيت  ارتقاء -3محله گسترش و توسعه روند هدايت-2شهر  قانوني محدوده در محله

 محله كالبدي -فضايي

 از حفاظت شهيديه، محله برنامه بي گسترش روند از يجلوگير راستاي در :بهبود مولفه هاي محيطي (د

 .است توجه مورد محله زيست محيط بر حاكم وضعيت مديريت آن، در موجود كشاورزي اراضي و ها باغ

 نامناسب آوري جمع فاضالب، دفع نامناسب وضعيت از كه محله زيست محيط آلودگي ديگر، طرف از

 شمال در زباله سوزاندن از ناشي نامطبوع بوي خالي، ضاهايف در زباله انباشت شهرداري، توسط زباله

 كيفيت ارتقاء شود، مي ناشي محله سطح در ساختماني هاي نخاله پخش و زباله، سطل كمبود محله،

 و راهبردها تدوين در تا است ضروري بنابراين، .سازد مي مطرح و ضروري پيش از بيش را محله محيطي

 .گيرد قرار توجه مورد آن محيطي نامطلوب شرايط رفع شهيديه، محله حيطيم وضعيت با مرتبط هاي اقدام

 مسير و كشاورزي اراضي و ها باغ وضعيت احياء-2 محيط بهداشت ارتقاء هاي زمينه ايجاد -1 راهكارها:

 و فيزيكي هاي آلودگي از محلي محيط پاكسازي -4محله زيست محيط بهبود -3موجود هاي قنات

 دفع و فاضالب آوري جمع تأسيسات و شبكه توسعه -0 ها باغ ساماندهي و عهتوس حفاظت، -۰بصري

 سطحي آبهاي

اولويت هاي اجرايي، هر يك از راهكارهاي  طبقه بنديبه منظور نتيجه گيري و  ها در تحليل داده     

بهبود ، شتيبهبود شرايط اقتصادي و معي ،محله اجتماعي و فرهنگي شرايط بهبود ،پيشنهاد شده در چهار گروه

( ، بستر ۵311مشاركت عمومي)وزن: هايبا شاخص بهبود مولفه هاي محيطي ،عملكردي و كالبدي مولفه هاي



 

 
 

  (۵341( و قابليت اجرايي)وزن:۵323(، هزينه)وزن:۵311( مدت زمان اجرا)وزن:۵311و زيرساخت)وزن:

حجم عمليات محاسباتي  با توجه به بصورت زوجي و در ماتريس تحليلي مربوطه مقايسه گرديده است.

مراحل محاسباتي خودداري و  ءبه جز ءه از ذكر جزو محدوديت صفحه هاي نگارش مقال مدل تاپسيس

 ارائه گرديده است. دوطي جدول شماره مربوطه نتايج 

 بندي راهكارهاي پيشنهادي بر مبناي تحليل تاپسيس رتبه: دوجدول شماره 

CLi+ رتبه راهكار پيشنهادي 

549.0 

 

 1 محيط بهداشت ارتقاء هاي زمينه جاداي

 2 عمومي و خصوصي بخش گذاران سرمايه جذب براي سازي زمينه و بسترسازي 540.0

 3 محله پيرامون اصلي محورهاي در اقتصادي هاي فعاليت توسعه 540.0

 4 بصري و فيزيكي هاي آلودگي از محلي محيط پاكسازي 0..54

و  مرمت زمينه در گذاري سرمايه و اقتصادي هاي اليتفع سازي ظرفيت و ساماندهي 0..54

 نوسازي

۰ 

 6 محله زيست محيط بهبود 54099

 7 سطحي آبهاي دفع و فاضالب آوري جمع تأسيسات و شبكه توسعه 540.0

 8 ساكنان اقتصادي وري بهره و مشاركت براي مناسب شرايط ايجاد 540.0

 9 شهر محالت ساير با محله ساكنان ينب ما فرهنگي و اجتماعي روابط ارتقاء .5400

 01 محله ساكنان اي حرفه و تخصصي توان ارتقاء .54.0

 و محله در گذاري سرمايه و اقتصادي هاي فعاليت از فني و مالي هاي حمايت .54.5

 آن پيرامون

00 

 02 محله توانمندسازي و دهي سامان در ساكنان عمومي مشاركت تقويت 540.9

 03 محله توانمندسازي و دهي سامان به نسبت ساكنان دانش و آگاهي سطح ارتقاء 540.0

 و محلي و فعال غيردولتي هاي تشكل ايجاد براي سازي ظرفيت و بسترسازي 540.0

 آنان وتقويت حمايت

04 

 01 محله گسترش و توسعه روند هدايت .5400

و  زايي اشتغال جهت در محله در نهفته و موجود هاي فرصت  از گيري بهره 54005

 ساكن هاي خانواده اقتصادي بنيه تقويت

06 

 07 محله كالبدي -و اصالح ساختار كيفيت فضايي ارتقاء 54009

 08 ها باغ ساماندهي و توسعه حفاظت، 54000

 09 شهر قانوني محدوده در محله جايگاه و كاركرد تعيين 54005

 21 موجود امكانات و ها زمينه از استفاده با محلي اقتصاد توسعه 54000

 20 ساكنان بين در همگرايي و اجتماعي ارتباطات تقويت براي سازي زمينه 545.0

 22 موجود هاي قنات مسير و كشاورزي اراضي و ها باغ وضعيت احياء .5450

 



 

 
 

 :نتيجه گيري -9

رسشنامه توزيعي طبق مدل تحليلي ارائه شده در جدول شماره دو، باالترين اولويت اجرايي چنانكه در پ     

، به ارتقاء بهداشت محيط تعلق يافته و اولويت بعدي بسترسازي و زمينه سازي براي جذب بودمشهود 

سرمايه گذاران بخش خصوصي و عمومي است. اين امر اثبات مي كند كه آسايش محيطي در كنار جذب 

ار دارند و چنانكه در جدول سرمايه به منظور ساماندهي محله شهيديه در كنار هم و با اهميت يكسان قر

فوق مشاهده مي گردد تا اولويت پنجم راهكارهاي ارائه شده، هر دو فاكتور بهبود محيط و مولفه هاي 

بهبود مولفه هاي  ي اجراي راهكارهاي ارائه شده واقتصادي در كنار يكديگر قرار گرفته اند. در راستا

با راه اندازي كارگاههاي  تسهيالت اعتباري خوداشتغالي اقتصادي، بكارگيري تمهيدات الزم براي استفاده از

، تدوين ضوابط نسهيالتي و حمايتي از امر سرمايه گذاري با هدف احيا بافت و هماهنگي كوچه و زودبازده

قانونمند با بخش دولتي براي تشويق بخش خصوصي به منظور ساخت و ساز و انجام فعاليت هاي اقتصادي 

را مي توان پيشنهاد نمود. در بهبود يل، تاسيس صندوق تعاوني وام و اعتبار محله، در اراضي داراي پتانس

مولفه هاي محيطي و بهداشتي، راهكارهايي چون ترويج فرهنگ سالمت وبهداشت از طريق كارگاههاي 

فعال در زمينه هاي  از فعاليت تشكل هاي غيردولتي و همكاري سازمان بهزيستي آموزشي و حمايت

و تجهيز  محيط زيست و تعيين تكليف باغهاي متروكه با همكاري و هماهنگي شهرداري اجتماعي و

بهبود مولفه هاي كالبدي، با تدوين . الزم االجراست امكانات جمع آوري زباله و نخاله توسط شهرداري 

ضوابط و مقررات ويژه ساخت و ساز محله به منظور نوسازي و مرمت بناهاي مستهلك و يا اختصاص 

يالت مالي و سياست هاي تشويقي به دارندگان خانه هاي قديمي براي بهبود شاخص هاي كيفي بناها و تسه

يا ساخت وساز واحدهاي مسكوني جديد ميسر خواهد بود. همچنين بر تعامل مالي و فني شهرداري با 

در بافت ازي بناهاي مسكوني سسازمان ميراث فرهنگي و پايگاه پژوهشي جهت تسريع امر نوسازي و به

. ساماندهي محورهاي ارتباطي و توسعه شبكه حمل و نقل عمومي ميبايست تاريخي محله تاكيد مي گردد

بصورتي لحاظ شود كه امكان ارتباط دسترسي بين بافت داخلي محله و شهر ميبد از طريق شبكه حمل و 

ميراث فرهنگي است وبه  نقل عمومي ميسر گردد كه اين امر نيازمند اقدام فوري سازمان هاي شهرداري و

منظور حفظ اراضي سبز و باغ هاي موجود در پيرامون محله شهيديه، ايجاد كمربند سبز بعد از حد نهايي 

 ساخت و سازهاي موجود تا محور كمربندي شرق پيشنهاد مي گردد.
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