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 چکیده 

شهر را سازمان و سامان و بر  یهاتیفعالنماید.  یزیربرنامهمدیریت شهری به بیان ساده باید برای شهر   

نحوه انجام خدمات شهری نظارت نماید و حتی برای انجام بهینه امور انگیزش الزم را در سازمان مدیریت 

 91این پژوهش ارزیابی نقش مدیریت شهری در منطقه  هدفو شهروندان ایجاد کند.  هاسازمانشهری و سایر 

 به بررسی این پژوهش است یررسمیغ یهاسکونتگاه یتوانمندسازامات داقبا تهران در ارتباط  داریشهر

ارائه  و آمد و دراشتغال از لحاظ  یررسمیغ یهاسکونتگاه جمعیت یتوانمندساز دو بخشدر اقدامات شهرداری 

 است.پرداخته  یو فرهنگ اجتماعی -بعد انسانی یتوانمندساز و بانکی یهاواماز اعطای  اعم مالی یهاکمک

از مطالعات میدانی از طریق مشاهده و  یریگبهرهتحلیلی و پیمایشی با  –پژوهش توصیفی این ش رو

 نتایج گرفته است. صورت یررسمیغ یهاسکونتگاهساکنین مسئوالن و مدیران شهری و  با  ی(نظرسنج)مصاحبه

 91منطقه  یررسمیغ یهاسکونتگاهدر چند سال اخیر به  شهرداری یتوجهیببه دلیل  که است گر آننشان حاصله

  .کامل دارند یتینارضا هاسازمانو مردم این مناطق از عملکرد  اندافتهیگسترش هاسکونتگاه نیا

  شهرداری تهران 91، منطقه یتوانمندساز ،یررسمیغ یهاسکونتگاه ،مدیریت شهری :واژگان کلیدی       
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 مقدمه -9

 باه  یانساان  یزندگ یبرا را ییهابیآس همواره ،یزندگ سبک در تحول و کیتکنولوژ یهاتحول و رییتغ

 یهاا محلاه  یریا گشاکل  .اسات  باوده  هماراه  نوظهور یهابیآس بروز با شهرها به شیگرا .اندداشته همراه

 یشاهر  توساعه  از ینیشهرنش توسعه گرفتن یشیپ آثار و تبعات جمله از شهرها، درون و کنار در یررسمیغ

)کاظمیاان،  . سااله دارد  06 یاساابقه  رانیا ادر  یررسمیغ سکونت که کنندیم دییتأ زین آمارها و ارقام .است

 یاعده .دیآینم شمار به ناشناخته و تازه یامر ،یشهر یزندگ در هاسکونتگاه نیا مسائل نیبنابرا(. 2: 9319

 .ارندشام یما شهری بر  یزندگ از یضرور یعضو و شهرها توسعه تیموفق نشانه را هامحله نیا محققان از

 یاجتمااع  یهاا یناابرابر  محصاول  و یعموم یهااستیس ضعف از ییهاهیسا مثابه به را هاآن گرید یاعده

 ،یشاهر  یهاا سارانه  کمبود ،یرسانخدمات ضعف امکانات، کمبود( 911: 9311)ایراندوست اندکرده یمعرف

 اسات  یقیحقا استاندارد، قدفا یهاساختمان در متراکم یزندگ و مجرمان جذب ،یانتظام یهانظارت فقدان

 توساعه  یفارارو  یچالش را هامحله نیا محققان اساس، نیر ا.باست ریناپذ کتمان مختلف، یهانمونه در که

 رفع و است ساخته رو روبه مشکل با را شهرها تیریمد ستمیس که است یچالش نیا انددهینام یشهر داریپا

 خودروی یهاسکونتگاه(. 2: 9319 و همکاران)کاظمیان دیآیم حساب به داریپا توسعه با مسوه یاقدام آن،

 خارد  و میاانی  کاالن،  مختلف سطوح در مدیریت و یزیربرنامه مشکالت و مسائل محصول ، غیررسمی یا

 و کم هزینه حلی ه را اندشدهشناخته شهری توسعه پایدار فرارویچالشی  عنوانبه که این عین در که هستند،

 بینصا یبا  شاهری  مساکن  یهاا اسات یس از کاه  اسات  درآمادی کام   اقشاار  شادن  دارخانه برای خالقانه

 یاگوناه  توساعه،  حاال  در یکشاورها  در ژهیا وبه یشهر کننده داریناپا عمده یهادهیپد ( 2)همان:اندمانده

 گساترش  حال در یجهان مشاهدات بر بنا که است یررسمیغ اسکان به موسوم حاد مشکالت با ینیشهرنش

 یهااستیس یهایینارسا و هایکاست بازتاب اما است فقر از یاجلوه هرچند هاگاهسکونت نیا .است ندهیفزا

 یطرف از و ریاخ یهادهه یط رانیا در یشهر ناهمگون گسترش شودیم محسوب زین یرسم بازار و دولت

 است شده باعث نیسرزم شیآما و یملّ توسعه یهابرنامه ضعف و یزیربرنامه ،تیریمد نظام یناکارآمد هم

 در ینیشهرنش شیافزا روند (.92: 9313صفوی،باشد ) همراه یفراوان معضالت با ما کشور در ینیشهرنش که

 در که بالقوه موجود منابع و هاتیظرف نیهمچن و یشهر تیریمد فرسوده ساختار که است شده باعث کشور

 میعظا  حجام  نیا ا به ییگوپاسخ ییتوانا ،کند یط را شدن بالفعل ریمس تواندیم توانمند تیریمد کی هیسا

 (.41: 9310مثنوی، ). باشد نداشته را دهیعد یازهاین و مشکالت

در اغلاب ماوارد باه     کاه  برخوردار استهایی یدگیچیپ از آن چنان امروزی افتهیتوسعهجامعه نوین و 

صنعتی  یاشرفتهیپو  هااادنتم است که در کنار یهاواژهاز امروزه واژه بحران  ،شودیمهایی ختم درماندگی

بحران فقر و بحران خانواده،  ،بحران اجتماعی ،قتصادی، بحران استیزطیمحاران ح، بشودیمبه وفور آورده 



 

 
 

گیارد  این آخری مستقیماً در حوزه مدیریت شهری و توسعه قرار مای  کهشهری  ینینشهیحاشباالخره بحران 

 (06: 9310)رفیع پور، 

هاای اخیار   در ساال  جارائم ها از حساسیت بیشتری برخوردارند. افزایش میازان  انما این بحر کشوردر 

 کشاور  یشهرهاکالنبه همین خاطر  ؛ وشهری دارد ینینشهیحاشتصادفی نیست و ریشه در گسترش شتابان 

آن مهااجر   تیا جمع رشاد شاتابان   فرآیناد  کهفرهنگی در معرض خطر هستند چرا  -اقتصادی  یهاجاذبهبا 

 .اندگرفتهشکل نینشهیحاشو محالت  داشتهو قارچ گونه  سابقهیبرعتی مناطق، س

برابار   3/0جمعیاتش   9334-9316 یهاا پرجمعیت جهاان طای ساال    کشورشانزدهمین  عنوانبهایران 

برابر بوده اسات. رشاد جمعیات شاهری      2/3از  کمتراین رشد برای جمعیت جهان  کهیدرحال افتهیشیافزا

 ( 61: 9310، هاخراطاست )برابر بوده  6سال( بیش از  14طی همین مدت ) کشور

 از شاهر کاالن  کی به شدنلیتبد یبرا تیجمع شتاب عمالً تهران در تیجمع شیافزا روند به توجه با 

 حدود یعنی) برابر ده بر بالغ سال 16 مدت طی و شروع( یشمس 9366 سال حدود) یپهلو حکومت یابتدا

. دیرسا  نفر ونیلیم 6 به( 9316-9316) زین بعد سال 16 در تهران تیجمع. شد( 9316 سال در نفر ونیلیم 2

 16 مدت طی تیجمع شیافزا شتاب چه اگر. باشدیم نفر ونیلیم 6/6 از شیب تهران تیجمع حاضر حال در

 شیبا  دوره نیا ا در شدهاضافه خالص تیجمع یول بوده آن از قبل سال 16 دوره از کمتر مراتببه ریاخ سال

 گساترده  اریبس یطیمحستیز نیهمچن و یاجتماع – یاقتصاد یامدهایپ امر نیا که باشدیم نفر ونیلیم 4 از

 حادوداً  9316 تا 9334 یهاسال یط تهران تیجمع ،شدهانجام یسرشمار دوره شش اساس بر. است داشته

  (9316مرکز آمار ایران، است ) شده برابر 4

از جامعه در روند توساعه اسات. عادم     یبخش یاجبار شیابکمکنار گذاشتن  ینینشهیحاش یاصلعلت 

بازر    یشاهرها  یساو باه  تیجمعمهاجرت  لیس جادیاباعث  ،یاقتصادپوشش بخش  یامنطقه یهاتعادل

شاهرها را   نیا ادر  ییفضا یزیربرنامه تیفعال یکاستتواند علت نمی نیا( اما 96: 9319احمدیان، ) گرددیم

 بپوشاند را هاآن صینقاکند و  هیتوج

 شاهر  فاصله دیتشد موجبات ،یدارهیسرما مناسبات و روابط رشد یپ در ،ریاخ سده یابتدا از ،رانیادر 

 یررسام یغ اساکان  یفضاها گسترش و لیتشک شهرها، به انیروستائ از یبخش مهاجرت جهیدر نت و روستا و

 یداخلا  بافت در یررسمیغ اسکان یریگشکل دارد؛ یاژهیو گاهیجا تهران ،رانیا یشهرها نیب در. آمد فراهم

 ریا فراگ و گسترده یدهیپد عنوانبه یررسمیغ اسکان اما؛ است یطوالن یاسابقه یدارا تهران شهر بالفصل و

 در کشاور  یاقتصااد  –یاجتمااع  و یاسیس تحوالت به مربوط تهران شهر رامونیپ و یحواش در یشهرکالن

 یتا یامن و یاسا یس ثبات عدم لیدل به زین یاسالم انقالب یوزریپ مقطع در است؛ آن از بعد و 9316 یهادهه

 تیا مالک فاقد که شهرها یحواش و یداخل محدوده در واقع یهانیزم از یبعض تصرف به افراد یبرخ کشور،



 

 
 

 وارد خدشاه  هاآن تیمالک تیمشروع بر ای و اندبوده بیغا و ختهیگر کشور از هاآن نیمالک ای بوده مشخص

 اساکان  گساتره  بار  آن یپا  در کاه  نمودناد  اقدام هاآن در یآلونک مساکن شبه کی جادیا به و پرداختند بوده

 ریاخ دهه سه در مذکور روند بر عالوه. است شده افزوده تهران شهر جمله از و کشور یررسمیغ اجتماعات

 سااکن  نیئپا اقشار تیجمع از یبخش تهران شهرکالن در یزندگ نهیهز و خدمات یبها شیافزا جهت به زین

 یهاا ساکونتگاه  در یررسام یغ اسکان گستره بر که آوردند یرو آن یهاحومه و یحواش سمت به نیز آن در

 در یررسام یغ اساکان  یریا گشکل در دیجد یامرحله موجب امر نیا. است افزوده تهران شهرکالن یاقمار

 (43: 9312جعفری، است ) شده تهران یشهرکالن منطقه

 یاگساترده  یررسمیغ اسکان دهیپد با خود یقانون محدوده داخل در تهران شهر زهامرو اگرچه نیبنابرا

 باه  پارداختن  چناد  هار  رونیا ازا. ردیپذیم ریتأث خود رامونیپ یررسمیغ اسکان یفضاها از اما ستین مواجه

 و موجاود  طیشارا  باه  توجاه  با یول دیآیم حساب به تهران شهرداری یتیریمد حوزه از فراتر فوق موضوع

 یهاا دساتگاه  ریساا  و یشهرسااز  راه و وزارت یهمکاار  با تهران یشهردار که است الزم موضوع، تیاهم

 اجتماعاات  خصاو   در یسامانده به اقدام و میتصم هرگونه الزمه. دینما عاجل اقدام نهیزم نیا در مرتبط،

 یالگوها ،هااستیس ،راهبردها به که است اجتماعات نیا کپارچهی و قیدق شناخت و مطالعه مستلزم مذکور،

 (.4: 9311، سوار ریشالدن و ) گردد یمنته یشهر تیریمد یبرا یمشخص یاجرائ یکارها و ساز و یهنجار

 تحاوالت  تاریخچاه  و تهاران  شاهرداری  91 منطقاه  یدها سازمان و یریگشکل فرایند چگونگی به نگاهی با

 و طبیعای  بستری در قرارگیری یعنی( آن یو نسب مطلق موقعیتمنطقه ) جغرافیایی موقعیت نیز و آن کالبدی

 تشکیل را منطقه این اربعه حدود که مهم بزرگراه چهار میان در قرارگیری و تهران شهر جنوب در کشاورزی

 در غیررسامی  اساکان  دارد وجود 91 منطقه وسیع حریم در غیررسمی اسکان پدیده گسترش امکان دهندیم

 منطقاه  یاک  صاورت باه  امروز به تا 9300 زمانی دوره در و بوده وخودر یهاسکونتگاه صورتبه منطقه این

 بناابراین .است بوده روبرو شهری توسعه مشکالت و معضالت و گردیده، بزر  تهران شهر جذب شهرداری

 .رسدیم نظر به ضروری نیز آن یسامانده توجه مدیریت شهری در راستای

 گرددیمح زیر مطر سؤاالتبه طور کلی با توجه به مطالب باال 

 یتوانمندسااز تا چه میزان از اقدامات شهرداری در زمیناه   91در منطقه  یررسمیغساکنان سکونتگاهای  -9

 مالی رضایت دارند؟ یهاکمک ارائهو  هاسکونتگاه

 یتوانمندسااز تا چه میزان از اقدامات شهرداری در زمیناه   91در منطقه  یررسمیغساکنان سکونتگاهای  -2

 ی و فرهنگی رضایت دارند؟اجتماع -انسانی

 

 



 

 
 

 پژوهش نهیشیپ -2

 باا  پژوهشاگران  ،برناماه محاور   یتوانمندسااز کشور ما با فراگیر شدن مباحث نظری سااماندهی و   در

مبادرت ورزیدند اسااس   یررسمیغ یهاسکونتگاهساماندهی  منظوربه ییهابرنامه ارائهرویکرد روش گرا، به 

کالبادی، اجتمااعی و    ،اقتصاادی  یهانهیزمنیاز در  مورد و نهادهای اختارهاس ارائه ،زانیربرنامهاین  داتیتأک

، ینیالاد فیسا باود ) در ایران  یررسمیغ یهاسکونتگاه یبندسطحو  یررسمیغماندهی اسکان ابرای س ،غیره

 یهاا ساکونتگاه مطالعاتی در سطح کشور و بررسی نقاش دولات در سااماندهی     ،(. بر این اساس14: 9313

و  یررسام یغدر تحقیقای در ارتبااط باا اساکان      دوسات رانیاکامران  ،گرفت برای نمونه ورتص یررسمیغ

 ابدییممهاجرتی  یهازهیانگدر  را علت ناپایداری شهر کرمانشاه نیترمهمپایداری شهری در شهر کرمانشاه، 

آورناده چناین   اقتصادی، عدم کنترل جمعیت و ... را از دالیل باه وجاود    عوامل، دولت قدرت کنترل وعدم

 یشناسا بیآسا با عناوان   یامقالهو همکاران در  پوراحمد .(292: 9310،دوسترانیاشمارد )یمناپایداری بر 

باه ایان نتیجاه    ، نمونه موردی محالت شاهر بنادرعباس   یررسمیغدولت در ساماندهی اسکان  یهااستیس

اری اجتمااعی، فیزیکای و کالبادی    مختلف، ناه تنهاا باه پایاد     یهادورهدولت در  یهااستیسکه  انددهیرس

منجر نگردیده است، بلکه باعث محروم شدن بخش وسیعی از افراد کام درآماد از    یررسمیغ یهاسکونتگاه

شایبانی و  ( 9311دولت نیز شده است) پوراحمد و همکااران:  یهابرنامهتسهیالت زمین و مسکن شهری در 

زاهدان به ایان   شهر رآبادیشمحله در  هاحلراهپیامدها و  ،علل ،یررسمیغبا عنوان اسکان  یامقالهغالمی در 

شاهر   یبااال  یریمهاجرپذ همچون یعواملاز  متأثر ،رآبادیش در یررسمیغ اسکان یدهیپدکه  انددهیرسنتیجه 

 فضاست یاسیس اقتصاد از یناش عمدتاً که هیناح نیدر ا دستیته مهاجران از یادیز تعداد اسکان و زاهدان

 یتوانمندسااز و  یساامانده  باا عناوان   یامقالاه زیاری و ناوذری در    .(1: 9316بانی و غالمی، )شی باشدیم

پدیاده اساکان    یریا گشاکل  علات  کاه  انددهیرسبه این نتیجه  منبع آب( یکوشهر اهواز ) یررسمیغ اسکان

 و ساو  کیا  از هیا رویب یهامهاجرت و شهر اهواز شتابان شدن یصنعت جهینت آب، منبع یکو در یررسمیغ

 در یاقتصااد  مشاکالت  و مساائل  نهیزمدر  هماهنگ و واحد تیریمد فقدان و یاقتصاد مشکالت و مسائل

 . است بوده هاآن مناسب هیاول اسکان و یمهاجرت مسائل طهیح

 چارچوب نظری پژوهش-3

 لدنباا  باه  و شهرها در یررسمیغ اسکان شیدایپ و ینینشهیحاش دیجد شناسانجامعه از یاریبس دید از

 از یناشا  بلکاه . سات ین شاهرها  باه  انیروساتائ  مهااجرت  از یناش تنها یشهر یفضاها یرونقیبو  رکود آن

 تضااد  موجب که است جوامع در یفرهنگ یکل طور به و یاجتماع و یاقتصاد و ناعادالنه غلط یهااستیس

 نامتعاادل  رشاد  و هجامعا  از یخاصا  یهاا گروه دست در هیسرما آن جهینت و در گرددیم هیسرما و کار انیم



 

 
 

اسات   یررسام یغ اساکان  و ینینشا هیحاشا  تیا نها در و یطبقاات و  یاجتمااع  یتضادها و یاجتماع-اقتصاد

 (.  261: 9311، پوراحمد)شماعی و 

 میتصام  و آگاهاناه  واکانش  محصاول  یررسمیغ اسکان اجتماعات شیدایپ که است معتقد رانیپ دکتر 

 یما یدا و یرعقالنا یغ شیافازا  و مساکن  معضال  به یشهرنییپا طبقه و متوسط طبقه نییپا یهاهیال یعقالن

 فقار  ،یشاهر  اقتصااد  به مهاجران یدسترس عدم جهینت ینینشهیحاش دهیپد ،یاقتصاد دگاهید از .بهاستاجاره

 ماوارد  اغلب در که را ییهازاغه و هاآلونک گردند زیرناگ هاآن شودیم موجب که عدم تخصص و یاقتصاد

 تیا فیک بااال باردن   نیبنابرا نندیبرگز یزندگ یبرا است تلفن و برق ،قبیل از یشهر التیتسه گونه هر فاقد

 اوضااع  از حیصاح  یلا یتحل با دیبا بلکه. ستین هاآن مشکل یینها حل راه نانینشهیحاش یمسکون یواحدها

 کارد  حال  را هاا آن یاجتماع و یاقتصاد مسائل ،نانینشهیحاش طیمحو  جامعه بر حاکم یاجتماع و یاقتصاد

 (23: 9312حاتمی نژاد، )

 کنترل و نظارت ،یشهر تیریمد ضعف ،رمترقبهیغ حوادث ،مسکن نیتأم یهااستیس یهایناکارآمد

 یشاهرها  و تهاران  در تیا جمع تمرکز ،ییشهر گرا و ینیشهرنش ندیفرا و الگو ،کشور عام توسعه هایالگو

 نیزم بحران ،ینفت یدرآمدها به یمتک ینیششهرنخدمات( ) یاقتصاد تیفعال بخش سوم به شیو گرا بزر 

 درآماد  کم اقشار ازین به ییپاسخگو جهت در مسکن و نیزم بازار ییپاسخگو ییتوانا عدم یشهر مسکن و

 (.61: 9314شیخی، ) ه استشد در شهرهای بزر  مسکن و نیزم یررسمیغ بازار آمدن دیپد به منجر

 ماا  کشاور  ریمهاجرپاذ  یشهرها شتریب در یشهر فقر یهاچهره نیبارزتر از یکی واقع به یررسمیغ اسکان

 و یآلونکاجتماعات  و نابهنجار مسکن خودرو، یهاسکونتگاه، ینینشهیحاش همچون ینیعناو با که باشدیم

 در یکالبدلحاظ  از ،اندافتهیاستقرار شهر از ینواح نیا در که ییهاسکونتگاه .شودیم شناخته زین هانیا مانند

 علت به زین ینواح نیا در ساکن مردم .باشندیم منطقه هر یبرا شدهفیتعر یاستانداردها از ترنییپا یحد

 نیا ا سااکنان  .کنناد یما  گاذران  یزنادگ  ،تیفیک از ینازل سطح با یشهر خدمات و یرساختیز یهاضعف

و  ینشاا یپر ؛یروانا  لحااظ  از ،یگاانگ یب و یبگا یغر انزواطلاب، احسااس   ؛یفرهنگا  لحااظ  از هاا سکونتگاه

 ای فقدان ؛یبهداشت لحاظ از ،یشغل یثباتیب ،یررسمیغبخش  در اشتغال فقر، ؛یاقتصاد لحاظ از ،ییرگرایتقد

 باه  یبناد یپا ،یقاوم  تیا هو ؛یاجتمااع  لحااظ  از شرب و آب ،یدرمان و یبهداشت خدمات ستمیس ینارسائ

 خصاو  باه  و نییپا درآمد ،یسواد کمو  یسوادیب تخصص، فقدان گسترده، خانواده ،هاارزشو  هاسنت

 .(1: 9311ریاحی، باشند )یم ییهایژگیو نیچن یدارا ینینشهیحاشمستقل  فرهنگ

 دهیا پد کیا  جاه ینت در یررسام یغ اساکان  که است نیا گرفت جهینت فوق فیتعار از توانیم که آنچه

 به وجودرآمد شهری سایه نبود یک مدیریت کا در فقر به نام یاقتصاد دهیپد کیو  مهاجرت نام به یاجتماع

 .شودیم ینینشهیحاش نام به یفرهنگ و یاجتماع معضل کی منجر به خود که دیآیم



 

 
 

 کالیراد و برالیل دگاهید دو سوم جهان یشهرها در بغرنج یمشکل عنوانبه یاهیحاش مناطق لیتشک باب در 

 ساوم  جهان یکشورها در یداخل لعوام معلول مثابه به ینینشهیحاش برالیل دگاهید در. دارند یشتریب تیاهم

 نیا ندیفرا در ضرورت ینوع عنوانبه خود ،یصنعت جامعه به یسنت جامعه از گذار جهت در و گرددیم یتلق

 یساو  از یملا  یهاا یژگا یو سو کی از یجهان مسلط یهاقدرت و یالمللنیب روابط. شودیم تحول قلمداد

 (. 91: 9312حاتمی نژاد، است ) گرید

 .دارد وجود کلی دیدگاه سه یررسمیغ در زمینه اسکان به طور کلی

 دیدگاه لیبرالی

 ینینشا هیحاشا از  یاشهیرتوجه دارد اما تحلیلی  ینینشهیحاشبه برخی از ابعاد پدیده  باآنکهاین دیدگاه 

اج تاکید دارد. )حا  ینینشهیحاشاجتماعی، کالبدی و اقتصادی  یهاجنبهو بیشتر به برخی از  دهدینم دستبه

 .(9316یوسفی،

اندیشمندان لیبرالیستی نسبت به تضادهای ناشی از رشد نامتعادل اقتصادی و یا روابط متروپال و اقماار کام    

کنناد  یما توجه و در زنجیره روابط نظام اقتصادی، تنها بر ویژگای الگاوی رشاد نامتعاادل اقتصاادی تکیاه       

 .(9316همان،)

 دیدگاه غیر لیبرالی

مکتاب   پاردازان هیا نظرخالف اندیشمندان لیبرالی، گروه دیگر متفکران، از جمله م، بر  66و  06در دهه 

کاه در   دانندیممعلول تسلط اقتصادی و روابط سیاسی  را کشورهای در حال توسعه یماندگعقبوابستگی، 

 عقاب باه را به کشورهای پیشرفته وابسته نموده و توساعه دومای مناوط     افتهینتوسعهطول تاریخ کشورهای 

 (9316همان،است )ندگی اولیه بوده ما

 دیدگاه جامعه گران جدید

 یاهیحاشا  یهاگروهو پیدایش  ینینشهیحاشاندیشمندان مکتب جامعه و جامعه گرایان جدید  دگاهیداز 

شهری کشورهای در حال توسعه، ناشی از عملکرد روند طبیعای تضااد باین کاار و      یهاجامعهو کم درآمد 

بناابراین در روناد   ؛ اسات  یدارهیسارما ری عملکرد قوانین حاکم بر نظام اقتصاادی  سرمایه است و پیامد قه

در  ینینشهیحاش، بروز تضادها و مشکالت اجتماعی از جمله پیدایش یدارهیسرماتحوالت ناهماهنگ جامعه 

 (9316همان،است ) ریناپذاجتنابشهرهای بزر  

 یررسمیغ یهاسکونتگاهعلل پیدایش 

 .:شودیمبه چند دسته تقسیم  هاسکونتگاه گونهنیارش علل پیدایش و گست

 و ...( یسالخشکسیل، ) یعیطببالیای 

 اهداف حکومت مرکزی وقت نیتأم منظوربه( یامنطقه یهایریدرگهمچون ) یاسیسحوادث اجتماعی و 



 

 
 

 بازارهای رسمی زمین و مسکن( یناکارآمدهمچون افزایش فقر شهری و ) یاقتصادساختارهای 

مدها و به حاشیه رانده شدن فضاهای اسکان کم درآ نیتأمعدم )شهری  تیریو مد یزیربرنامهسایی نظام نار

 (هاآن

توزیاع   منظاور باه بخشی مشخص در پاسخگویی به نیازهای سرپناه برای اقشار کم درآمد  یهابرنامهضعف 

 .(96: 9316صرافی، شهر )جغرافیایی مناسب جمعیت و فعالیت در گستره 

 یررسمیغ یهاسکونتگاهساختاری  یهایژگیو

 .ردیگیمخودرو و بدون رعایت قواعد و اصول مصوب شهرسازی صورت  صورتبه هاآن وسازساخت

از مصالح سااختمانی   اصوالًدر اکثریت واحدهای مسکونی اصول فنی ساختمان رعایت نشده، هر چند 

 .شودیممتعارف استفاده 

 .شودیممختلف دیده  یهاتیفعالبرای  یریگچشماز لحاظ کاربری زمین کمبود 

 شهر سنخیت چندانی ندارد یهاقسمتاز نظر شکل ظاهری و محتوای بافت با سایر 

 در این قسمت از بافت شهری  هایناهنجاربودن درصد  و باالنظارت اجتماعی کم 

، همان) ستیزطیمحپایین  تیفیک بافتی نامتجانس یریگشکلآشفتگی کالبدی و  استفاده غیر کارآمد از زمین

9316). 
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اسات. محادوده    تحلیلای  -با توجه به ماهیت موضوع رویکرد حاکم بر ایان پاژوهش روش توصایفی   

 اطالعاات  گاردآوری  روش باشاد یما شاهرداری تهاران    91جغرافیایی مورد بررسی در این تحقیاق منطقاه   

 مراکز یهاکتابخانه در موجود، اسناد و منابع یاکتابخانه تمطالعا در. باشدیم یدانیم و یاکتابخانه صورتبه

 نیاز  میادانی  مطالعات. گرفته است قرار استفاده و مطالعه مورد مربوطه اجرایی -اداری یا و آموزشی و علمی

 3 هیا ناح آماده،  دسات به اطالعات یبندطبقه . باباشدیم نظر سنجی و میدانی یهابرداشت و مشاهده شامل

 یآماار جامعاه   گردیاده اسات   انتخااب  مطالعه برای آن در غیررسمی اسکان پدیده وجود دلیل به 91منطقه 

 یهاا خاناه در  یررسام یساکونتگاه غ  96که در  3 هیناحدر  افتهیاسکان یاز کل خانوارها (ینظرسنججهت )

 است. افتهی لیقرار دارند، تشک یآجرپز یهاکورهاطراف  یکارگر

 مطالعه موردمحدوده  -5

 دروازه حاوزه  در کاه  اسات  تهاران  شهر جنوبی و ایحاشیه مناطق جمله از تهران شهرداری 91 قهمنط

 باه  کاه  اسات  جاوار هام  91 و 96 مناطق با شمال از منطقه این. است گرفته قرار شهر غربی جنوب ورودی

 شامالی  ارجوهم مناطق با 91 منطقه بین مشترک مرز( ساوه جاده) سعیدی اله آیت و زمزم محورهای ترتیب

 منطقاه  و منطقاه  ایان  بین حدفاصل در ،انیتند گو بزرگراه و بهمنیار خیابان شرق، سمت از. اندداده شکل را



 

 
 

 آزادگاان  تقاطع به غرب از و تهران شهر جنوب حریم و آزادگان بزرگراه به جنوب ازو . است شده واقع 90

 .     گرددمی محدود ساوه و

شاهرداری تهاران    91جایگاه حقوقی مستقلی تحت عناوان منطقاه    ،9341بافت منسوج منطقه در سال 

نقاش  اسات ) هکتاار   9906، واجد وسعتی باه میازان   9303طرح تفصیلی مصوب سال  بر طبقکسب نمود، 

و  افتاه یشیافزابا تصویب طرح جامع ساماندهی تهران، محدوده قانونی شهر  9369در سال  (.9310پیراوش،

رسد. طرح جامع هکتار می 2611زادگان منطبق گردیده است و وسعت آن به ، بر محور آ91در بخش منطقه 

( نیز با تأیید محدوده قانونی منطبق بر محور آزادگان به تثبیت محدوده و وسعت این 9314اخیر شهر تهران )

ناوبی  هکتاری در حاشیه ج 2611که با وسعت  میامواجهای امروز با منطقه بیترتنیابهمنطقه پرداخته است. 

    (.9310نقش پیراوش، است )های ساوه و آزادگان واقع شده و بزرگراه 91و  96، 90شهر و بین مناطق 

 در شهر تهران 91موقعیت منطقه  9 شکل

 

  پژوهش یهاافتهیو  هاداده -6

 :91 منطقه قانونی محدوده در غیررسمی اجتماعات مکانی توزیع

 غیررسامی،  یهاا سکونتگاه دیگر، تعبیر به یا غیررسمی اسکان یهاکانون مکانی توزیع اهمیت لحاظ به

 در پیمایشای  مطالعات اساس بر و میپردازیم هاسکونتگاه این بررسی به 91 منطقه شناخت از بخش این در

 یافتاه  اساتقرار  ،91 منطقه 3 ناحیه در فقط غیررسمی یهاسکونتگاه مکانی توزیع منطقه این قانونی محدوده



 

 
 

 اطاراف  ،آبااد لیاسماع و خواهدولت محالت در ،3 ناحیه در منطقه، قانونی محدوده در ،گریدرتعبابه. است

 هساتیم  الاذکر  ذیال  جمعیتای  توزیاع  و جغرافیاایی  موقعیات  با غیررسمی اسکان شاهد آجرپزی، یهاکوره

 :است شرح بدین هاسکونتگاه نیا مکانی توزیع رونیازا

 :است ذیل به شرح جغرافیایی موقعیت با تگاهسکون 92 شامل خواهدولت محله: الف

  91 منطقه ،3 هیناح خواهدولت محله پیروز، خیابان در واقع :لیسه کوره سکونتگاه .9

 3 هیناح خواهدولت محله پیروز، ابانیدر خ واقع :(پژوهنید -حاتمی) یفراهان غالم کوره سکونتگاه .2

 3 هیناح خواهدولت ، محلهدماوند نو کوره ، جنبپیروز خیابان :(کردبچهتوسل ) حاج کوره سکونتگاه .3

 91، منطقه 3 هیناح خواهدولت محله ،91 پالک -پیروز خیابان :حیدری یداله حاج کوره سکونتگاه .1

 91، منطقه 3 هیخواه ناحدولت محله حیدری، کوره شمال -پیروز خیابان :دماوند نو کوره سکونتگاه .4

 91منطقه  ،3 هیناح خواهدولت محله پیروز، خیابان :جاوید کوره سکونتگاه .0

 3 هیناح خواهدولت محله آزادگان، بزرگراه شمال -پیروز خیابان :(نوین) خیش کوره سکونتگاه .6

 3 هیناح خواهدولت ، محلهظفر کوره از بعد شکری، خیابان انتهای :فالحتی حاجی کوره سکونتگاه .1

 91منطقه  ،3 هیناح خواهدولت محله حیدری، ابانیخ یانتها :(یدیرسعیم) دیناه آجر سکونتگاه .1

 ،9 پالک ورزشی مجموعه یروبرو شکری، برادران ابانیخ یانتها :(یقهرماننور ) حسن کوره سکونتگاه .96

 91 منطقه ،3 هیناح خواهدولت محله

 نور، حسن کوره از بعد شکری، برادران ابانیخ یانتها :(ظفر یآجر ساز) یحسام حسین کوره سکونتگاه .99

 91منطقه  ،3 هیناح خواهدولت محله

 91منطقه  ،3 هیناح خواهدولت محله ،36 کوچه پیروز، خیابان :36 کوچه سکونتگاه .92

 :است ذیل به شرح جغرافیایی موقعیت با سکونتگاه 6 شامل آبادلیاسماع محله: ب

 نیزما  پشات  حیدری، خیابان تقاطع از بعد نرگس، خیابان :(نادری -دیجد سفالکاردان ) کوره سکونتگاه .9

 91 منطقه ،3 هیناح ،آبادلیاسماع محله فوتبال،

 3 هیناح ،آبادلیاسماع محله قشم، کوره یروبرو -یدریح خیابان :مسعود آجر سکونتگاه. 2

 محلاه  فرهااد،  آجار  و دیا ناه آجار  نیبا  ،یدریا ح رجاب  دیشاه  خیاباان  :(یمانیسلصفا ) آجر سکونتگاه .3

  91 منطقه ،3 هیناح ،آبادلیسماعا

  91منطقه  ،3 هیناح ،آبادلیاسماع محله قشم، کوره تراز نییپا ،یدریح دیشه ابانیخ :آجر فرهاد سکونتگاه .1

 ،آبااد لیاساماع  محله فرهاد، کوره یروبرو ،یدریح رجب دیشه ابانیخ :(سوسن) یبوعل کوره سکونتگاه .4

 91منطقه  ،3 هیناح



 

 
 

 اسات  توضیح به الزم. 91منطقه  ،3 هیناح ،آبادلیاسماع محله ،یدریح دیشه ابانیخ :قشم کوره سکونتگاه .0

 غیررسامی  ساکونت  فاقاد  کوره این شدن صنعتی و ماشینی علت به حاضر حال در قشم کوره سکونتگاه که

 .باشدیم

 9311در سال  91منطقه  3در ناحیه  یررسمیغ یهاسکونتگاهتوزیع مکانی  2 شکل

 

   91 منطقه 3 ناحیه در غیررسمی اسکان مکانی توزیع روند-6-9

 ینظرسانج  و میدانی مطالعات صورتبه 91منطقه  از 3 هیناحدر  غیررسمی اسکان مکانی توزیع روند 

 در غیررسامی  ساکونتگاه  96 تعاداد  9312 ساال  در کاه  دهدیم نشان نتایج ،بررسی شده است هاخانوار از 

 ساکونتگاه  ایان  قشام  سانتی  آجرپازی  کاوره  شدن ماشینی لیبه دل سال نیدر ا تهالب که دارد وجود 3 هیناح

 کاارگر  باه  نیااز  عادم  سنتی، آجرپزی کوره تخریب به علت کانون این در زیرا ندارد وجود دیگر غیررسمی

 وجاود  خانوارهاا  ساکونت  امکاان  قشام،  ماشاینی  آجرپزی تجهیز و توسعه جهت کافی فضای به نیاز زیاد،

؛ اندشده( سنتی یآجرپز یهاکوره) هاسکونتگاه سایر در اسکان و مکاننقل به مجبور آن در کنانسا و نداشته

 بررسی مورد اندواقع غیرفعال یا فعال آجرپزی یهاکوره پیرامون که موجود غیررسمی سکونتگاه 96 بنابراین

 یهاا کاوره  ایان  اطاراف  رسامی غیر یهاا ساکونتگاه  اصاوالً  شدهانجام یهایبررس به توجه با ،اندقرارگرفته



 

 
 

 اضاافه  هاآن به کپر صورتبه که کوچک و محقر مسکونی فضاهای و کارگری یهاخانه صورتبه آجرپزی،

 منطقاه  ایان  از 3 ناحیه در ،91 منطقه غربی بخش در و آبادلیاسماع و خواهدولت محله 2 در است، شده بنا

 بساترهای  وجاود  عادم  باه علات   (2و  9 یناواح ) 91 منطقاه  قانونی محدوده نواحی سایر در و دارند قرار

 ناواحی  این در بیشتر بالنسبه یافتگیتوسعه آجرپزی، یهاکوره وجود عدم مانند الزم یهانهیزم و جغرافیایی

 وجاود  عادم  و ضاایعات  بارگیری و یآورجمع محلهای و ضایعات انبارهای وجود عدم ،3 ناحیه به نسبت

 اساکان  جاذب  اصلی کانون بنابراین؛ ندارد وجود 2و  9 نواحی در غیررسمی اسکان متروکه، و باز فضاهای

 ساکونتگاه  96 بررسای  باه  رونیا ازا. اسات  منطقاه  این از 3 هیناح ،91منطقه  قانونی محدوده در غیررسمی

 منطقاه  غربی بخش در یریقرارگ) هاآن مکانی و جغرافیایی شرایط به توجه با 3 هیناح در موجود غیررسمی

 از کاه  91منطقاه   از بخاش  ایان  یافتگیا نتوسعه نیز و متروکه و باز فضاهای و آجرپزی یهاکوره افاطر در

 و مساائل  ،هاا آن کالبادی  و اجتمااعی  اقتصاادی،  جمعیتای،  یهایژگیو تبیین به ،(آن است بارز یهایژگیو

 واقاع  در .میپارداز یم هاآن در افتهیاسکان خانوارهای یریپذمشارکت وضعیت و هاآن در ساکنین مشکالت

. باود  خواهاد  زماان  و مکان در تغییر شامل که است زمان طول در عملکردها توالی جغرافیا، در روند مفهوم

 از منطقه، در موجود غیررسمی سکونتگاه 96 در افتهیاسکان خانوارهای یهایژگیو پژوهش، این در رونیازا

 ،صاورت گرفتاه    هاا آننظار سانجی از    که 9312 الس تا( 9304 سال) هاسکونتگاه این یریپذتیجمع بدو

 .ردیگیم قرار تحقیق و بررسی مورد ساله 1 دوره 3 صورتبه

 و مشاکالت  اهم که دهدیم نشان افتهیاسکان خانوارهای از نظرسنجی و پیمایشی میدانی، مطالعات نتایج  

 :از اندعبارت 91منطقه  3 هیناح غیررسمی سکونتگاه 96 در موجود کمبودهای

 درصاد  ژهیا وباه ( پادران ) خاانوار  سرپرساتان  از بااالیی  درصد بین در سواد پایین سطح و یسوادیب •

 درآماد  باا  مشااغل  در جذب امکان شغلی، یهامهارت داشتن علیرغم یسوادیب علت به آنها از یتوجهقابل

 .ندارند را مناسب

 یهاا محلاه  در 3 هیا ناح در موجاود  درماانی  مراکاز  باه  دسترسی سهولت وعدم درمانی مراکز کمبود •

 .آبادلیاسماع و خواهدولت

 .امنیت عدم و دزدی معضل ژهیوبه اجتماعی مشکالت وجود •

 .آموزشی امکانات کمبود •

 یهاسکونتگاه سایر از آب تأمین و هاسکونتگاه از تعدادی در مناسب آشامیدنی آب به دسترسی عدم •

 .جوارهم

 .منطقه غیررسمی یهاسکونتگاه اکثر در زباله یآورجمع عدم •



 

 
 

 باه  خانوارهاا  ساکونت  جهات ( مترمربع 46 از کمتر عمدتاً) مسکونی واحدهای بنای مساحت کمبود •

 .هاسکونتگاه کل در نفره 1-6 خانوار بعد میزان از باالیی درصد وجود علت

 .هاسکونتگاه داخل در مسکونی واحدهای فاضالب یربهداشتیغ دفع •

 .هاسکونتگاه از تعدادی در فرعی و اصلی معابر بودن نیش و خاکی •

 .بهداشتی مناسب یهاسیسرو و کافی بهداشتی امکانات وجود عدم •

 .کارگری مسکونی واحدهای بنای ساخت در بادوام و استاندارد مصالح یریکارگبه عدم •

 .غیره و رفاهی -خدماتی امکانات عدم و هاآن عدیده مشکالت باوجود خانوارها کم درآمد •

 مصاالح  یریکاارگ باه  و( کاارگری  یهاا خاناه  صاورت به) شدهساخته بناهای( قدمتعمر ) بودن باال •

 بهساازی  و تخریاب  قابال  صاورت باه  کاه  مسکونی واحدهای بنای کیفیت بودن پایین و دوامیب ساختمانی

 .هستند

 .راغتف اوقات گذران جهت تفریحی و ورزشی فرهنگی، مراکز به دسترسی عدم •

 از یکای  کاه  گردید مشخص 91منطقه  3 هیناح غیررسمی یهادر سکونتگاه تحقیق و بررسی نتایج بر اساس

 توانمندساازی  ،افتهیاسکان خانوارهای مشکالت از بسیاری حل و ساماندهی جهت اصلی و مهم راهکارهای

 و جدیاد  شغلی یهافرصت ایجاد ،ییزااشتغال اقتصادی، یهاتیفعال ارتقاء و کالبدی بافت احیای و ساکنان

 قابال  مسااکن  بهساازی  گیارد  قارار  مسئولین توجه مورد ستیبایم که دیگری راهکار. است درآمد افزایش

 جهات  روشای  اتخااذ  و بررسای  به نیاز هاآن در ساکنین توسط تملک امکان عدم علت به که است تخریب

 دولت مستقیم مداخله یکسو از بنابراین؛ است تخریب در حال مساکن دارای یهاسکونتگاه در اسکان بهبود

 مهاجران اینکه به توجه با دیگر سوی از و هاسکونتگاه این ساکنان مشکالت حل برای جدی تصمیم اتخاذ و

 یزیا ربرناماه  و روساتایی  توساعه  امر به و توجه روستاها مسائل به رسیدگی لزوم دارند روستایی منشأ اکثراً

 نظار  باه  ضاروری ( تهاران  شاهر  ژهیوبه) شهرها به آنها هیرویب مهاجرت از جلوگیری جهت دقیق و صحیح

 .رسدیم

 

 تهران شهری مدیریت -6-2

 است دشوار اریبس فهیوظ ،دیجد مسائل مستمر و خلق شتابان رشد با یشهر هم آن شهر، امور تیریمد

 یآلاودگ  ،فقر و یکاریب همچون یمشکالت حل بانیگربهدست آن چنان شهرها کنندگاناداره. ندارد یانیپا که

 حرکات  و یاشاه یر ییجاو چااره  باه  کمتر که هستند هارساختیز اشباع و مسکن مشکالت ،یطیمحستیز

 سراسار  در یملا  توسعه در شهرها روزافزون تیاهم درک با همزمان. شندیاندیم مطلوب اندازچشم یسوبه

. میا اگذشاته  روال به شهروندان ندهیفزا یازهاین ییگوپاسخ و شهرها امور یبرا هادولت یناتوان شاهد ،یتیگ



 

 
 

 وهیشا  نیبناابرا  دارد یهمبساتگ  هاآن یشهرها موفق اداره با کشورها یاقتصاد توسعه که است یدر حال نیا

 ببارد اقادامات   باال را یتیریمد ییکارا مختلف علوم مشارکت با که است الزم شهرها یبرا یدیجد تیریمد

 بیشاتر  ایان  آیناده  و انجاام  در حاال  و شاده انجام یهابرنامه خصو  در شهری مدیریت توسط شدهانجام

 .(96: 9316،و همکاران پور اللهاست ) اجتماعی و فرهنگی امور در هابرنامه ضعف عمدتاً و است عمرانی

 

 91 منطقه یررسمیغ یهاسکونتگاه با تهران شهری مدیریت برخورد شیوه 6-3

 یتوانمندسااز  دگاهید امروزه که دارد وجود متفاوت نظریه چند یررسمیغ یهاسکونتگاه با برخورد در

 شاهر  در هاا ساکونتگاه  ناوع  این با برخورد تهران در شهر شهری مدیریت دیدگاه رونیازا است توجه مورد

 مشخص ریز جدول طبق 91در منطقه  هاسکونتگاه این با خورد بر است یتوانمندساز نظریه بر متکی شتریب

 .است شده
 91 منطقه یررسمیغ یهاسکونتگاه تهران با شهر شهری مدیریت برخورد یهاوهیش 9 جدول

 

 

 

 

 
 (91هرداری منطقه پژوهش و ش یهاافتهی: مأخذ)

 

مطالعه  مورد هایسکونتگاه موجود وضع با روستایی و شهری یتوسعه مدیریت اقدامات و هابرنامه یابیارز 

 یهاا یکاربر بررسی و غیررسمی یهاسکونتگاه در شهری مدیریت سوی از شدهاعالم یهابرنامه به توجه با

 . است مشخص کامالً مطالعه مورد هایسکونتگاه در خدماتی هاینارسایی و ضعف مختلف،

 پاایین،  درآماد  یسارانه  کااذب،  اشاتغال  بیکاری، باالی درصد مسکونی، واحدهای در جمعیت باالی تراکم

آب  یشبکه در نقص سطحی، هایآب و فاضالب دفع و آوریجمع سیستم وجود عدم ،یفن ریغ کار نیروی

 وجاود  عادم  فرهنگای،  و ورزشی بهداشتی، آموزشی، خدماتی هایسرانه شدید کمبود رسانی،برق و یرسان

 وجاود  ،یراصولیغ و عرضکم گذرهای وجود شهری، مصوب یهاطرح نداشتن عمومی، ونقلحمل سیستم

 مشاکالت  تارین مهام  ساازها  و ساخت در مرغوب ریغ مصالح از استفاده غیررسمی، و عادی مالکیت اسناد

  .است هاسکونتگاه این در موجود

 

 برخورد یهاهینظر درصد

5  تخریب و جابجایی

0101  یرهاساز

0010  سیاست مسکن ارزان

0011  بهسازی کالبدی

1010  کالبدی  -اقتصادی  -اجتماعی  یتوانمندساز



 

 
 

  غیررسمی یهاسکونتگاه پیرامون شهری ارشد مدیران هدیدگا -6-4

از  3 هیناحدر  غیررسمی اسکان مکانی عیروند توز یدر بررسو گفته شهردار  میدانی مطالعات بر اساس

 انتهاای  ساکونتگاه  قشام،  کاوره  نور، حسن کوره: یهاسکونتگاه( 9304-62اول ) ساله 1 دوره در 91منطقه 

 در اطاراف  کاه  باوده  ساکونتگاه  1 مجموعاً و اند پذیرشده سکونت دماوند نو کوره و خواهدولت 36کوچه 

 کاوره : یهاا ساکونتگاه ( 9363-16دوم ) ساله 1 در دوره. اندشدهعیتوز خواهدولت و آبادلیاسماع یهامحله

 حااجی  کاوره  ،(میرساعیدی ) ناهیاد  آجار  فرهااد،  آجار  ،(سوسان ) یبوعل کوره ،(آجر ظفر) یحسام حسین

 پاذیر  جمعیات  ساکونتگاه  6 مجموعااً ( پژوهنید -حاتمی) یفراهان غالم کوره و( نوین) خیش کوره فالحتی،

-11) ساوم  دوره در. دارناد  قرار خواهدولت و آبادلیاسماع یهامحله اطراف در نیز هاکانون این که اندشده

کاردان  کوره حیدری، لهیدا حاج کوره ،(کرد بچهتوسل ) حاجی کوره سهیل، کوره: یهاسکونتگاه نیز( 9319

 پاذیر  جمعیت سکونتگاه 6 مجموعاً ،(سلیمانی) صفا آجر مسعود، آجر جاوید، کوره ،(نادری -جدید سفال)

 یهاا ساکونتگاه  بناابراین ؛ اسات  دولات خاواه   و آبااد لیاسماع یهامحله در نیز آن مکانی توزیع که اندشده

 و آبااد لیاسماع یهامحله آجرپزی یهاکوره اطراف رد 3 هیناح در تهران، شهر 91منطقه در  واقع غیررسمی

 افازایش  ساوم،  و دوم یهادوره در که دهدیم نشان میدانی مطالعات نتایج. اندشده مکانی توزیع خواهدولت

 در سااکن  جمعیات  و منطقاه  غیررسمی یهاسکونتگاه تعداد در اول، دوره به نسبت بیشتری و مالحظهقابل

 ،3 ناحیه در غیررسمی اسکان یهاکانون فضایی و گسترش فیزیکی توسعه همچنین. تاس آمده به وجود آنها

. اسات  یافتاه  انجاام  ساوم  دوره در خصوصاً بیشتری شدت با اول، دوره به نسبت سوم، و دوم یهادوره در

ر ب را تأثیر بیشترین آن، جمعیت شدید افزایش و شهر تهران هیرویب فضایی گسترش و سریع فیزیکی توسعه

 نواحی است. این داشته اول دوره ژهیوبه و دوم اول دوره یهاکانون در و اسکان یریپذتیجمع ،یریگشکل

 مناساب،  آشاامیدنی  آب فاضاالب،  یشابکه  عمومی، معابر شامل که شهری عمومی خدمات ترینابتدایی از

 محاروم  اسات، ...  و تیمقادما  وپارورش آماوزش  اولیاه،  بهداشت مخابرات، و یگاز رسان پایدار، برق شبکه

 .باشندمی

 ساوی  از 91منطقاه   واقعای  اساتحفاظی  یحاوزه  پاذیرش  عدم علت به گذشته سال چند طی متأسفانه

 . است نپذیرفته صورت شهرداری جزبه ادارات اکثر سوی از مطلوبی رسانیخدمات دولتی، ادارات

 شاهرداری  فاضاالب،  آوریجمع یهشبک وجود عدم دلیل به نشینحاشیه محالت اکثر در مثال عنوانبه

 شاده  روباز هایجوی ایجاد با فاضالب، یشبکه آوریجمع متولی و نموده معابر یشبکه اجرای به مبادرت

صد  اجراشده طرح. شد تحمیل شهرداری بر نیز اضافی ایهزینه نظر، مورد نهیهز پرداخت بر عالوه که است

 خادمات  یارائاه  از دولتی ادارات متأسفانه. ستین شهرداری یفوظا یحوزه در چرا که نبوده آلدهیا درصد

 شاهرها  از کدام هر جهت خدمات یارائه دولتی، یبودجه فصل طبق. کنندمی یخوددار نواحی گونهنیا در



 

 
 

 ،شاهرها  اکثار  گساترش  علات  به که باشدمی شهرسازی عالی شورای تصویبی جامع طرح آخرین اساس بر

 پیشانهاد  راهکاار  عناوان باه  روش دو خصاو   ایان  در. است نیامده عمل به و خص این در الزم بازبینی

 : شودمی

  جامع طرح بازبینی برای سریع دستور -9

  شهر تهران برای خدمات یارائه جهت ادارات تمام برای (شهرداری) رسیدگی دستور -2

 نماید اقدام شهرنشینی تخدما یهمه یارائه به نسبت باید شهرداری که است این بر مردم عموم تصور

 خادمات  مجماوع  از کاه  کارد  اعالم باید واقع در. دانندمی شهرداری وظایف جز، را آن اقدامات این تمام و

 گااز،  مخابرات، فاضالب، آب، یشبکه قبیل از خدماتی یارائه مجموعه، یک اسکان جهت شدهارائه یاولیه

 ضامن  در. نیست شهرداری یعهده به کدامچیه رفاهی، و یبدنتیترب فرهنگی، امور ،وپرورشآموزش برق،

 و شهرساازی  عاالی  شاورای  یمصاوبه  اسااس  بار  شاهری  جدیاد  مناطق در وسازساخت جهت ساماندهی

 . است شهرسازی و مسکن سازمان یعهده به هامجموعه این دبیری مورد، هر در که بوده 4 یماده کمیسیون

 وظاایف  بایساتی  یاا  آیاد،  فراهم استفاده بهترینامکانات، حداقل و انزم حداقل از بخواهیم کهیدرصورت لذا

 . گردد تشکیل خدمات یارائه ساماندهی جهت خاصی مدیریتی یمجموعه اینکه یا گردد متمرکز

 صاورت  منااطق  ایان  در مردمای  مشارکت گونهچیه اولیه یهاسال در 91به گفته مدیران شهری منطقه 

 ایان  مردم تا کشید طول سال چهار حدوداً و شدمی منجر اهالی با درگیری به اقدام هرگونه حتی گرفت،نمی

 البتاه . اسات  آمده آنان زندگی وضعیت بهبود و عمرانی اقدامات انجام برای شهرداری که کردند باور نواحی

 مواجه منطقه در مشکلی با اگر و اندداکردهیپ اعتماد ما به نسبت مردم و هستیم مواجه مردم استقبال با امروزه

 . نمایندمی مقابله آن با که هستند مردم خود شویم

 مشکل اما گیرد انجام باید که است اقداماتیجمله  از و حل مشکل سند محالت کالبدی وضعیت بهبود

 هاآن مشکل خدمات، یارائه نشود، حل نشینانحاشیه اشتغال موضوع که یزمان تا و یکاریب ساکنین یعمده

 . کرد نخواهد حل را

. اسات  درماان  از قبال  پیشاگیری  داد، ارائه توانیم هدف محالت توانمندسازی مورد در که پیشنهادی

 خواهاد  کمتار  تلفات صورت این در و است درمان از کمتر اریبس پیشگیری یهزینه دانید،می که همان طور

 ،91منطقاه   نشاین حاشایه  جمعیت نفر هزار 24 یهزینه. کرد بررسی را هاسکونتگاه این ایجاد علل باید. بود

 هاای ناهنجاری و اجتماعی هایآشوب. شود پرداخته اکنون باید که است گذشته غلط هایریزیبرنامه تاوان

 بادبختی  و فقار  باا  کنندمی زندگی مناطق این در که کسانی. است گذشته هایریزیبرنامه آمدهایپی شهری

 یهاا یکاج رو  و هاا ناهنجااری  یساو به شدن کشیده جز راهی پس ندارند، شغلی آنان. گذرانندمی روزگار

 . ندارند رو پیش اجتماعی



 

 
 

در  یشاهردار باا اقادامات    در ارتبااط  یررسام یغ یهاا ساکونتگاه نفار در   316از  ینظرسانج  از پاس 

 . آمد دستبهو اقتصاد نتایج زیر  بعد اشتغال در هاسکونتگاه یتوانمندساز

 مالی یاهکمک نهیدرزم یمندتیرضا 3شکل

 

زمیناه اقادامات شاهرداری در     در یررسمیغ یهاسکونتگاهساکنین  یمندتیرضادر ارتباط با همچنین 

 آمد دستبهنتایج زیر  هاسکونتگاهو فرهنگی  یاجتماع یتوانمندساززمینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فرهنگی –اجتماعی  یتوانمندساز نهیزمدر  یمندتیرضا 1شکل 

 

ماالی   یهاکمکتا کنون اقدامات شهرداری در زمینه اعطای  دهدیم نشان های باالارکه نمود گونههمان

و انجام اقدامات در این زمینه از سوی  ستینفرهنگی چندان مورد رضایت مردم  –اجتماعی  یتوانمندساز و

باه ایان    یاژهیا وبایاد توجاه    91بدیهی است که مدیران شهری منطقاه   اندنکردهشهرداری را مثبت ارزیابی 

 آن داشته باشند. یتوانمندسازدر راستای  هانتگاهسکو



 

 
 

  یریگجهینت -7

شدن جمعیت، افزایش جمعیت شهرها و باه تباع آن توساعه شاهرهای کوچاک و بازر  و        نیشهرنش

ویژگای عصار حاضار اسات و توساعه پایادار ایان شاهرها در گارو           ،در شاهرها  یررسمیغتشدید اسکان 

 بااالی  درصد مسکونی، واحدهای در جمعیت باالی تراکم. باشدیمآن  کارآمدو مدیریت شهری  یزیربرنامه

 دفاع  و آوریجماع  سیساتم  وجاود  عادم  ،یفن ریغ کار نیروی پایین، درآمد یسرانه کاذب، اشتغال بیکاری،

 خادماتی  هاای سارانه  شادید  کمبود رسانی،برق و یرسانآب یشبکه در نقص سطحی، هایآب و فاضالب

 مصاوب  یهاا طارح  نداشاتن  عمومی، ونقلحمل سیستم وجود عدم فرهنگی، و ورزشی بهداشتی، آموزشی،

 ،اساناد اوقاافی(  ) یررسام یغ و عاادی  مالکیات  اسناد وجود ،یراصولیغ و عرضکم گذرهای وجود شهری،

  .است هاسکونتگاه این در موجود مشکالت ترینمهم سازها و ساخت در مرغوب ریغ مصالح از استفاده

 بنادی اولویت بدون و داشته عمرانی یجنبه فقط ربطیذ هایسازمان سوی از شدهاعالم یهابرنامه متأسفانه

  .است اجرایی پروژه یک صرفاً واحد مدیریت نبود و مسائل

 ارتقااء  و مردمای  مشاارکت  آن طی که است فرایندی یریکارگبه نیازمند هاسکونتگاه این توانمندسازی

 ییبساتر گشاا   و حمایت با اگر نهایت، در تا شود نهادینه غیررسمی اسکان در محلی اجتماعات هایظرفیت

 و درآماد  افازایش  بار  ویاژه  تأکیاد . باشاند  نیازشاان  یکنندهبرآورده خود محالت این ساکنان دولتی، بخش

 مناابع،  باه  دسترسی در آنان یاوری و کار نیروی مهارت بردن باال و ایحرفه هایآموزش با خانوار فقرزدایی

 اهمیات  حائز محلی، و غیردولتی هایسازمان گریمیانجی با ویژهبه ،وکارکسب بهتر بازاریابی و یدهسازمان

 یریگباج نوعی و اجتماعات گونهنیا توان از خارج فزاینده انتظارات امر، این تحقق صورت در. است بسیار

 تازه هجوم برای مشوقی رسمی،غیر اسکان در زندگی شرایط بهبود حالنیدرع و مهارشده دولتی یخزانه از

 و باوده  متناساب  توساط  صارف  تاالش  باا  ساکونت  کیفیت از برخورداری زیرا شد، نخواهد بیشتر واردین

 و ننماوده  عمال  خویش اجتماعی تکالیف به که شد خواهند واردینی تازه یبازدارنده خود محلی اجتماعات

 توان افزایش باعث خانوارها درآمد افزایش و اشتغال یمسئله به پرداختن. کنندمی مطالبه را خود حقوق تنها

 جانباه هماه  برخورداری معنای به توانمندسازی ،رونیازا. شد خواهد اجتماعات پایداری و ساکنین مشارکتی

 هاای طارح  و کالبادی  اقادامات  یپوساته  در تنهاا  که است درآمد کم محلی اجتماعات یتوسعه راستای در

 باین  شاراکت  و هاا ساازمان  ،اجتماعاات  افاراد،  مشارکت به مشکل این حل کلی طور به. گنجدنمی عمرانی

 .است نیازمند ملی و استانی محلی، سطح در دولتی و عمومی خصوصی، هایبخش

 :گرددیم ارائه ذیل پیشنهادهای میدانی پژوهش نتایج به توجه در پایان با

 

 



 

 
 

  پیشنهادها -8

 ،«ای توساعه » نگارش  2قالاب   در بایستی را غیررسمی اسکان پدیده با مواجهه حل راه که آنجایی از •

 یریپاذ مشارکت و طلبی مشارکت پتانسیل از استفاده با ،«مشارکتی بهسازی و توانمندسازی» و دولت توسط

 نیز دیگر سوی از و پرداخت توسعه در مؤثر عوامل به باید یکسو از لذا نمود جستجو افتهیاسکان خانوارهای

 پایاداری  شارایط  باه  دساتیابی  جهت و نمود جلوگیری غیررسمی اسکان دارای مناطق شدن نینشهیحاش از

 حاس  تقویات  و سکونتشاان  محال  در زیساتی  شارایط  یسااز ناه یبه در ساکنان دهی مشارکت با باید نسبی

 . نمود ایجاد اجتماعی پیوندهای و سکونت کار، برای مناسبی محیط آنان، مسئولیت

 یهاا ساکونتگاه  محیطای  شارایط  ارتقاای  بارای  بسترساازی  و نمندساازی توا امر یافتن تحقق جهت •

 هدایتگر نقش ایفای و تقویت :از است عبارت پیشنهادی راهبرد ماندگار، و فراگیر نحو به موجود غیررسمی

 ییجومشارکت و اجتماعات این توانمندسازی با غیررسمی اسکان مشکالت مجموعه حل در کنندهلیتسه و

 اجتماعاات  ایان  آماوزش  و موجاود  درونای  یهاا تاوان  به اصلی اتکای راهبرد این در کهی ورطبه ،هاآن از

 و میازان  باه  یدهجهت و خودیاری هدایت و حمایت صرفاً عمومی و دولتی بخش نقش و است غیررسمی

 . است ساکنان جمعی و فردی نیازهای رفع برای هاآن مشارکت نحوه

 مشاارکت  طریق از توانمندسازی تسهیل و هدایت راهبرد با تبطمر راهکارهای و اقدامات ،هااستیس •

 .ساکنان دهی

 بارای  مارتبط  خادمات  باا  مناساب  مسکن تأمین یسازنهیزم و غیررسمی اسکان گسترش ینگرشیپ •

 . درآمد کم یهاگروه

 تاأثیرات  بایاد  توانمندساازی  پیشانهادهای  هساتند  کالبادی  بیشاتر  کاه  عمرانای  یهاپروژه برخالف •

 از یامجموعاه  منفارد  یهاطرح پیشنهاد یجابه بنابراین؛ باشند داشته رفاهی و فرهنگی اجتماعی، -ادیاقتص

 فاراهم  را رفااهی  و خادماتی  اجتمااعی،  اقتصادی، ارتقای از یاچرخه و داشته تأثیر یکدیگر بر که هاپروژه

 . دارند ارجحیت نماید

 قیا طر ، ازشاهرها  ختهیگسا و لجاام  هیا رویبا  از رشاد  یریو جلاوگ  تمرکززدایی یهااستیس اعمال •

 کشاور  در اجتمااعی  عادالت  تحقاق  جهات  در یامنطقه یهاتعادل ایجاد و محروم مناطق در یگذارهیسرما

 افازایش  و مختلاف  منااطق  یبااساتعدادها  متناساب  آن از کارآمد استفاده و اعتبارات متعادل توزیع منظوربه

 .ملی مشارکت

 کیفیات  از نقشاه  و طرح بدون گیریشکل و سازها و ساخت بودن ضابطهبی یلدل به هاسکونتگاه این •

 ناواحی  ایان  در خادمات رساان   هاای ساازمان  گرددمی پیشنهاد. نیستند برخوردار مناسب و مطلوب حد در

 .  نمایند ارائه را نیاز مورد خدمات و کنند پیدا مستقیم حضور



 

 
 

 باا  سکونتشاان  در محال  مدرساه  نباود  در صاورت  انپسر رایز دختران، آموزش و سواد امر به توجه •

 باه  توانناد ینما  تحصایل  به تمایل صورت در حتی دختران اما کنند، تحصیل توانندیم دیگر نقاط به مراجعه

 :.هاستآن خانواده مالی امکانات و سنتی اعتقادات با مغایر مسئله این زیرا کنند مراجعه دیگر نقاط

 از غیررسامی  یهاا ساکونتگاه  در افتاه یاسکان خانوارهای ژهیوبه و مردم یهایآگاه سطح ارتقای و آموزش

 . هاآن در آموزشی یهاکالس برگزاری طریق از نیز و جمعی یهارسانه طریق

 غیررسامی  یهاا ساکونتگاه  سااکنان  اشتغال واقعی فرهنگ گسترش و ایجاد اشتغال، وضع ساماندهی •

 . منطقه

 اساتفاده  آن در موجاود  یهاا لیپتانسا  از بتوان کهی طوربه 91منطقه  داقتصا ساماندهی و یزیربرنامه •

 و نماوده  جلاب  درآمادزا  رسامی  مشااغل  طارف باه  درآمد کم و غیررسمی مشاغل از را مردم توجه و کرده

 ملی و محلی اقتصاد سطح ارتقای به و نموده رسمی بازار وارد نیز را غیررسمی در بخش موجود درآمدهای

 .  کنیم کمک

 یهاسکونتگاه در افتهیاسکان خانوارهای به آن واگذاری و متیقارزان مسکونی یهامجموعه اختس •

 . تملیک شرطبه اجاره صورتبه 91منطقه  3 هیناح غیررسمی

 در سااکنان  یهاا یآگااه  و سواد سطح بردن باال جهت دبیرستان و راهنمایی ابتدایی، مدارس احداث •

 . غیررسمی اسکان مناطق

 . خانواده تنظیم و واکسیناسیون بهداشتی، خدمات ارائه جهت هاکانون در بهداشت خانه ادایج •

 مراحال  تماامی  در مشارکت به آنان تشویق و افتهیاسکان خانوارهای زیست شرایط بهسازی به توجه •

 . مشارکتی بهسازی و توانمندسازی طرح

 .زباله یآورجمع بهداشتی سیستم و فاضالب شبکه بهسازی جهت الزم اقدامات انجام •

 ضرورت هابرنامه یو اجرا یریگمی، تصمبرنامه نی، تدومطالعه مراحل یدر تمام دولت نقش به توجه •

 .دارد



 

 
 

 مأخذمنابع و  -1

   13نشریه اندیشه حوزه شماره  ،مشهد ،هاحلراهو  هاشهیر ینینشهیحاش( 9312) یمحمدعل ،احمدیان .9

 9366 ،بقعه ،تهران ،ماعی و نابرابری( بعد اجت9366عماد ) ،افروغ .2

 ، نشر شهر، تهران.ینینشهیحاشو اسطوره  یررسمیغ یهاسکونتگاه ( 9311 ) کیومرث، دوسترانیا .3

، فصالنامه   یررسام یغدولات در سااماندهی اساکان     یهااستیس یشناسبیآس( 9311پوراحمد و همکاران ) .1

 شماره پنجم، سال دوم ، یامنطقهشهری و  یهاپژوهشمطالعات و 

 ناماه یاان پا (باقرشاهر  ماورد ) تهاران  یشاهر  منطقاه  در یررسامی غ اسکان یدهپد (9312) ،یلاسماع ،یجعفر .4

 .تهران ،ینزم علوم دانشکده ،یبهشت یدشه دانشگاه ارشد یکارشناس

 ،یشاهر  تیریماد  فصالنامه . یشاهر  داریپا توسعه یاساس رکن یاجتماع عدالت (9316) نیحس نژاد، یحاتم .0

 91شماره  0 شماره

 1قبل از انقالب( هفت شهر، سال سوم، شماره آن )و فرایند تحول  ینینشهیحاش( 9316) یعلحاج یوسفی،  .6

و اساکان   ینینشا هیحاشا مجموعاه مقااالت هماایش     ،ناهنجاار شاهر تهاران    ( محالت9310سعید ) ،هاخراط .1

 تهران   یررسمیغ

 تهران   ،یشهر ستیزطیمحهمایش ،شهری یزیربرنامه ( مقاله9314مهدی ) ،دهقان .1

 شرکت سهامی انتشارات ،تهران ،( فساد سرطان اجتماعی9310فرامرز ) ،رفیع پور .96

شاهر اهاواز    یررسام یغ اساکان  یتوانمندسااز و  یساامانده  (9311زیاری، کرامت ا... و نوذری آذردخت)  .99

 9311، تابستان  01، شماره یانسان یایجغراف یهاپژوهش منبع آب( یکو)

 انتشارات: . تهرانایجغراف علم دگاهید از یشهر ینوساز و یبهساز. (9311پوراحمد ) مداح و یعل ،یشماع .92

 .تهران دانشگاه

 فصالنامه . تهاران  یشاهر کاالن  منطقاه  در خاودرو  یهاسکونتگاه و یشهر تیریمد. (9314محمد ) ،یخیش .93

 ،یشهر تیریمد

 شماره هشتم ،سال سوم ،هفت شهر،در ایران یررسمیغ( بازنگری پدیده اسکان 9316صرافی، مظفر ) .91

 ،یررسام یغ یهاا محلاه  داریا ناپاکنشگران توسعه  ییشناساو  یابیارز( 9319کاظمیان غالمرضا و همکاران)  .94

 بهار و تابستان ،شماره هشت  ،دوفصلنامة دانشگاه هنر 

و ( دستیابی به توسعه پایدار محلی از طریق ظرفیت اجتماعی سااکنین  9319کاظمیان غالمرضا و همکاران)  .90

 ، شمیران نو ، فصلنامه مطالعات شهری، شماره چهارم یررسمیغفعاالن اقتصادی محله 

تهاران، فصالنامه مطالعاات     کالناش هار  ( دالیل حاشایه شاینی در   9311) یهاد سوار ریشالدن، علیرضا و  .96

 سوم   شمارهشیپسال اول،  ،مدیریت شهری

 تحاوالت  بار  تاکیاد  با ایران شهری مدیریت رساختا( 9316) میرح سرور و هوشنگ ،، سرورمنیژه پور، الله .91

 91شماره  محیط آمایش ، فصلنامهشهرها کالبدی



 

 
 

اساکان   و ینینشا هیحاشمجموعه مقاالت همایش  ،یک معضل اجتماعی ینینشهیحاش( 9310) عطااهلل ،مثنوی .91

 تهران   ،یررسمیغ

 9:2666 یلیتفصا  طارح  داسانا تهران ) شهر یکپارچه تفصیلی طرح ،(9311مشاور ) مهندسین پیراوش، نقش .26

 تهران شهرداری شهری یهاطرح و شهرسازی و معاونت کل اداره ،(91 منطقه

 13نشریه اندیشه حوزه شاماره  ،تهران ،و راهکارهای ساماندهی آن ینینشهیحاش( 9312مریم ) ،هادیزاده بزار .29

 اسفند   11و 

 

 


