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 دهيچک
گیر بسیاری از شهرهای ی اجتماعي، اقتصادی، سیاسي و غیره، دامناسکان غیررسمي به عنوان يك چالش عمده

از  يکي عنوان به نیز زاهدان شهرباشد. شهرهای کشورهای در حال توسعه از جمله ايران ميجهان به ويژه کالن

مواجه بوده، به گونه ای که هم اکنون حدود يك سوم جمعیت  غیررسمي اسکان پديده با کشور بزرگ شهرهای

اخیر به  یهاسالهای غیررسمي زاهدان که در . يکي از سکونتگاهکننديمآن در سکونتگاه های غیررسمي زندگي 

ست. عوامل شکل گیری محله ارزان بودن زمین، ساخت و سازهای آسان و ا آبادی قاسمشدت رشد داشته، محله

کمّي و  هایويژگي و شرايط . هدف از پژوهش حاضر، شناختباشديممهاجرت روستائیان از شهرهای اطراف 

های غیررسمي در اين کیفي مسکن و داليل شکل گیری و هم چنین امکان سنجي راهبرد ساماندهي سکونتگاه

اين تحقیق به لحاظ نوع کاربرد آن فراهم گردد.  اجتماعي -کالبدی  هایآسیب کاهش هایتا زمینهمحله بوده 

گیری روش نمونهکه داده های تحقیق بر اساس  تحلیلي است -توصیفي بر آنروش تحقیق حاکم  و ایتوسعه

يابي مسکن در قاسم آباد به ارز SWOTو مطالعات میداني در سطح محله اخذ و با استفاده از مدل تصادفي منظم 

ی های مسکن در محلهپرداخته شده است. در مجموع نتايج پژوهش حاکي از پايین بودن سطح استاندارد شاخص

اسکان  يراهبرد جهت سامانده نيترمهم ،های صورت گرفتهآباد نسبت به شهر زاهدان است. با توجه بررسيقاسم

مرتفع ساختن  ،طلبانه و توانمندسازی ساکنینآباد رويکرد اصالحی قاسمغیررسمي و مسکن نابهنجار در محله

 .گردديممشکل مسکن و پايداری محیط زندگي ساکنین محله پیشنهاد 
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 مقدمه -1

جمعیت شهری جهان در فقر مطلق  نیمي ازد اسکان بشر ملل متحد حدومرکز  2٠٠٢گزارش سال طبق 

 باشدمیالدی مي ٠٠ی دوم دهه و امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از میزان آن در نیمه ندبربه سر مي

های غیررسمي ی اقتصاد غیررسمي و همراه با گسترش سکونتگاهای از رشد شهرنشیني بر پايهبخش عمده و

گذرا و با ابعاد محدود  یامسئلهنشیني و اسکان غیررسمي، . حاشیه(5: ٢33٢)صرافي،  پذيرفته استورت ص

های ها و سیاستتولید و بسط آن وجود دارد که حاکي از عدم کفايت راه حل نبوده و توافقي بر بقای باز

با کشورهای  یجوارهمطلبد. شهر زاهدان به علت ها و اقدامات نويني را ميمتداول شهری است و رهیافت

ای با اقوام بلوچ ساکن اين کشورها دار و به دلیل اينکه بسیاری از ساکنان اين شهر افغانستان و پاکستان

. همچنین ويژگي باشديم اتباع بیگانهزيادی از  اًتعداد نسبت پذيرای باشنديمقومي، نژادی و مذهبي  اشتراکات

واقع بودن بر سر راه خراسان، کرمان و شهرهای ديگر استان، و تجاری و موقعیت مکاني _خدماتي

ها ايجاد نموده است. ها، خراسانيها، کرمانيها، بلوچهايي را برای اقشار مختلف از جمله سیستانيجاذبه

عوامل باعث گرديده که اين شهر به يکي از مهاجرپذيرترين نقاط شهری ايران مبدل گردد. اين ی مجموعه

تا جمع کثیری از مهاجرين اين  شدهکمیابي و گراني زمین و مسکن در کالبد اصلي شهر زاهدان، موجب 

قالب ساخت و سازهای غیر مجاز اقدام به احداث  شهر بدون رعايت ضوابط و قوانین شهرسازی در

د به حاشیه رانده شونو  کالبدی در حواشي شهر نموده -های خشت و گلي با اشکال نابهنجار فضاييآلونك

رسمي  چنان که امروزه قريب به يك سوم جمعیت و فضای شهری زاهدان را مساکن غیر(.5: ٢33٠ادری، )ن

به  حاضر باعث گرديد که پژوهش مسئلهضرورت . اندتصاص دادهو جمعیت حاشیه نشین به خود اخ

ی ها و راهبردهاچالشو تحلیل آباد قاسمی به ويژه محلهزاهدان در شهر های غیررسمي بررسي سکونتگاه

ن برون رفت و کاهش معضالت ناشي از ايجهت  SWOTآن با تاکید بر مسکن و ارزيابي از طريق جدول 

 بپردازد. سکونتگاه

 

 مسئله بيان -2

درصد داشته است؛ به طوری که  0٠٠سال، جمعیت شهری جهان افزايشي در حدود  5٠در طول 

میلیارد نفر  5به  2٠3٠میلیارد نفر و در سال  4به  2٠٢2شود جمعیت شهری جهان در سال بیني ميپیش

درصد  0٢ به 2٠٠3درصدی جهان در سال  43رود سهم جمعیت شهری (. انتظار مي4٠: ٢333برسد )پاگ، 

. طبق آمار مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد (UN-Habitat,2٠٠3،2)افزايش يابد  2٠3٠در سال 



 

(UNCHS در سال )درصد( از جمعیت شهری جهان در  3٠حدود میلیون نفر )در  ٠24، 2٠٠٢

 .(٢ :Gtz, 2٠٠5)اند فرودست سکونت داشته یهاسکونتگاهغیررسمي و  یهاسکونتگاه

درصد از جمعیت شهرنشین کشورهای جهان  42های انجام شده حدود اينکه بر اساس بررسيتر مهم

(. اين پديده به اشکال 34: ٢333بین، های غیررسمي ساکن هستند )پورمحمدی و جهانسوم در سکونتگاه

هايي در گوناگون در گوشه و کنار شهرها و حتي در مواردی در بخش مرکزی شهرها به صورت مجتمع

کند های غیررسمي خود نمايي مينشیني و سکونتگاهنشیني، حاشیههايي با عناوين زاغه، آلونكلب محلهقا

فرسودگي  گذشته، دهه 4طي  ايراندر مربوط به اسکان غیررسمي  مهم مسئله(. 32: ٢334، داوود پور)

 اين ناشي از ريزی شده و ازدياد دامنه مسائل زيست محیطيعناصر کالبدی بدون بسترهای برنامه

ای در حال رشد است، به . زاهدان از جمله شهرهايي است که جمعیت آن به طور فزايندههاستسکونتگاه

به  ٢3٠٠است که اين مقدار در سال نفر بوده  ٢245٠با  برابر ٢335طوری که جمعیت اين شهر در سال 

در مدت کمتر از پنج دهه بیانگر  رشدیچنین  (.٢3٠٠نفر افزايش يافته است )مرکز آمار ايران،  00٠525

شهر و عدم تناسب بین  ایتمرکز بیش از حد ظرفیت محیط شهری و گسترش بیش از اندازه مناطق حاشیه

آب، دفع فاضالب و زباله، کمبود فضای  نیتأم عواقب ناشي از آن مانند ورشد خدمات و زيربناهای شهری 

: ٢332باشد. )مهندسین مشاور عرش، مي سبز و اراضي کشاورزی، آلودگي هوا، آلودگي خاک و ترافیك

٢٠.) 

از نظر و که در قسمت شمال شرق  استآباد از جديدترين محالت اسکان غیررسمي شهر زاهدان قاسم

 و گذردهای فاضالب شهری از وسط آن مييکي از جوی و عواقموقعیت مکاني در انتهای حوزه آبريز شهر 

هايي وجود دارد ر قسمت شرقي و شمالي آن گودالد. دشوهای شهر نیز در آنجا تخلیه ميبسیاری از نخاله

بحراني از نظر زيست محیطي تبديل شده  يهای سطحي بخش شمالي شهر در آن جمع و به کانونکه آب

باشد و از نظر دسترسي به شبکه معابر، تأسیسات و تجهیزات نفر مي ٢4025 در حدود آناست. جمعیت 

طالعات میداني د )مباشبسیار ضعیفي مي سطحشهری، امکانات بهداشتي و درماني، آموزشي و غیره در 

خالي برای ايجاد تأسیسات و تجهیزات شهری  یهانیزم. از طرف ديگر، اين محله دارای (٢3٠٠نگارندگان، 

لذا مطالعه اين محدوده به صورت دقیق و علمي  ،حد بحراني نرسیده استبه اکم جمعیت در آن است و تر

تواند مسئوالن امور ها و ارائه راهکارهای مناسب ميها و پتانسیلو شناسايي نقاط ضعف، قوت، محدوديت

 نمايد. ياریشهری را در اجرای هر گونه طرحي در اين محدوده از شهر 

 

 تحقيقهای فرضيه -3



     
 

دارای شرايط  سکن()م یآباد شهر زاهدان به لحاظ کارکردهای کالبدرسد محله قاسمبه نظر مي -٢

 باشد.مناسبي نمي

گیری، رشد و گسترش محله رسد مهاجرت روستائیان و ارزان بودن قیمت زمین در شکلبه نظر مي -2

 آباد تأثیرگذار بوده است.قاسم

 

 شناسي تحقيقروش -4

تحلیلي است. جهت  -توصیفي بر آنروش تحقیق حاکم  و ایتوسعه ،لحاظ نوع کاربرد اين تحقیق به

ای و مطالعات میداني استفاده های اسنادی و کتابخانههای مورد نیاز از بررسيآوری اطالعات و دادهجمع

 اد بررسيقاسم آبمحله  یو کالبدتوجه به اطالعات بدست آمده اوضاع اجتماعي، اقتصادی ، که با شده است

 به صورت توصیفي و با استفاده از جداول و نمودار مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است. هادادهو سپس 

 242٠در قاسم آباد  ٢3٠٠و مطالعات میداني انجام شده در سال گیری تصادفي منظم بر اساس روش نمونه

اند. خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده 245وجود داشته است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  خانوار

آباد پرداخته شده و راهبردهايي به ارزيابي مسکن در قاسم SWOTبا استفاده از مدل تحلیلي هم چنین 

 رائه گرديده است.برای توانمندسازی و مرتفع ساختن مشکل مسکن و پايداری محیط زندگي ساکنین ا
  

 زاهدان شهر در آن هایويژگي و اسکان غيررسمي -5

، است داشته غیربومي قرار و بومي مختلف اقوام ایهمهاجرت تأثیر زاهدان، تحت شهر یاولیه یهسته

 استفاده و شهر حريم به تجاوز با مالي مشکالت علت به زاهدان شهر خارجي و داخلي مهاجرين اغلب که

های کوچه با و ایحاشیه ساختار با اسکان غیررسمي محالت ايجاد به شهری، اقدام مديريتهای غفلت از

)خضرايي،  اندساخته نمايانگر شهر در معضل يك عنوان به را خود تدريج حضور به و نموده باريك و تنگ

حل بسیار اجتماعات اسکان غیر رسمي نه معضل شهری يا معضل اجتماعي بلکه راه در واقع  (.50: ٢33٢

سابقه ايجاد پديده اسکان (.٢2: ٢332های کم درآمد است )پیران، مهم برای زندگي تهیدستان و گروه

برمي به بعد  ٢34٠های گیری هسته اولیه آن يعني محله بابائیان در حدود سالبا شکل زاهدانغیررسمي در 

زاهدان، مهاجراني که به اين شهر شمالي های . در اين زمان در کنار قبرستان قديمي شهر و در کوهپايهگردد

 توانيم ٢در شکل  .(232: ٢332میرداد، د )قدام به ساخت و سازهای غیرقانوني نمودن، اشدندشهر وارد مي

 را مشاهده نمود. زاهدان شهر سطح های غیرمجاز درسکونتگاه یپهنه بند

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [8] زاهدان شهر سطح های غيرمجاز درسکونتگاه یپهنه بند -1شکل

 

 آبادی قاسمگيری اسکان غيررسمي در محلهسابقه شکل -6

حاشیه محدوده قانوني شهر که  تمامي اراضي دارای مالکیت خصوصي در تقريباً  دهديمنشان ها بررسي

بازار غیررسمي تفکیك و های اخیر در صورت باغ و اراضي کشاورزی بوده، بر اثر خشکسالي شديد ساله ب

باشد. آباد ميای به نام قاسممنطقه هاآن نيترمهمباشد. واگذار شده و به شدت در حال ساخت و ساز مي

 (5٢: ٢332معمار عرش، مهندسین مشاور )

های جديد در شمال شهر از جمله بلوار رويه شهر و ايجاد خیابانسال پیش با گسترش بي 2٠از حدود 

های کشاورزی و تدريج مردم و مهاجرين به اين قسمت از شهر هجوم آورده و با تقسیم زمینکشاورز به 

 ٢در جدول  کند.کشاورزی به شکل اسکان غیررسمي تغییر پیدا مي_ها، به تدريج بافت روستاييايجاد خانه

نشان داده  باشديمداليل سکونت در محله قاسم آباد و فراواني آن را که حاصل مطالعات میداني نگارنده 

 شده است.
 ]مطالعات ميداني نگارنده[ آبادداليل سکونت در محله قاسم -1جدول 

 درصد فراواني آبادعلت سکونت در قاسم 

 40 ٢٢3 رزان بودن زمین و مسکن در محلها ا

 23 50 پايین بودن اجاره بها 

 ٢٢ 22 نزديکي به محل کار 

 ٢4 34 يفرهنگهای قومي و شباهت 

 0 ٢5 ساير 



     
 

 

گیرد و علیرغم دارا بودن طرح به بعد، اين محدوده در طرح جامع شهر زاهدان قرار مي ٢332از سال 

رساني در وضعیت بسیار تفضیلي تاکنون اقدام خاصي در اين محله انجام نشده است و به لحاظ خدمات

 .دهديمنشان  در شهر زاهدان را آبادی قاسمموقعیت محله 2شکل  بدی قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ]تصاوير گوگل ارث[ آباد در شهر زاهدانی قاسمموقعيت محله -2 شکل

 

 1SWOT آباد با استفاده از مدلارزيابي مسکن در قاسم  -2

های تأثیر گذار بر توسعه و تحوالت شهری يکي از موضوعات شناسايي موضوعات استراتژيك و زمینه

 SWOTهای اساسي استفاده از تحلیل راهبردی ريزی راهبردی است در اين میان يکي از روشمهم در برنامه

به بررسي  SWOTاست. با توجه به تنوع و پیچیدگي موضوع با استفاده از تکنیك تحلیل راهبردی 

 آباد پرداخته شده است.ی قاسمهای مسکن غیررسمي در محلهشاخص

آباد به عنوان قسمتي از کل يك شهر تحت تأثیر شرايط داخلي خود و ی قاسمبا توجه با اينکه محله

شرايط محیط خارجي قرار دارد، اين شرايط به دو دسته شرايط بیروني کالن که تأثیرات غیرمستقیمي بر 

 از را خود وجودی علت حقیقت در و هستند ترکالن سطح رابطه با در نیز خارجي گذارد و عواملميمحله 

شوند و شرايط داخلي که مي تهديدها و هاشامل فرصت خارجي عوامل .آورندمي بدست محدوده از خارج

 گذارند. هستند تأثیرات مستقیم بر تحوالت اين محدوده مي محله درون از گرفتهنشأت

                                                           

- Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) 



 

از مدل  استفاده با اينجا در محله ضعف نقاط وجود و همچنین هاو توانمندی امکانات وجود به توجه با

SWOT شود.آباد پرداخته ميی قاسمبه ارزيابي بخش مسکن در محله 2، در جدول شماره 

 
 SWOTمدل  از استفاده با آبادی قاسممحله در مسکن ارزيابي کارکردهای -2جدول 

خارجيعوامل   SWOT عوامل داخلي 

تهديدها   هافرصت    نقاط ضعف      نقاط قوت     

 مسکن

قرار گررفتن در انتهرای  -٢

دشت زاهدان و براال برودن 

 های زيرزمینيسطح آب

رشد و توسعه محله در  -2

هرررای کشررراورزی و زمین

 هاآنتخريب 

 شررمردن غیررسررمي -3

 از ديرد مرديريت سراکنین

 شهری

 مناسرب عدم دسترسي -4

 نقرل حمرل و خطروطبره 

 عمومي درون شهری

 واحرد مرديريت نبرود -5

 برین همراهنگي و شرهری

 دستگاهي

 وقرارگیررری در جرروار  -0

های سررکونتگاه همسررايگي

تر از قبیل غیررسمي قديمي

 شیرآباد و ...

 مهراجرت روند یادامه -2

 رويه به اين محلهبي رشد و

 ساماندهي امر در تعلل -3

 و توانمندسرررازی و

در  برنررررررررامگيبي

 به مربوط هایگیریتصمیم

 شهری مسائل

 از بخشري حل -٢

شهر  مشکل مسکن

طريررق  از زاهرردان

در  سررررررررکونت

 آبادقاسم

 فضاهای وجود -2

 اطراف محله در باز

 محلرره و داخررل

 اسررتقرار جهررت

هررررررررا و کاربری

موجرود  کمبودهای

 محله در

درصررد برراالی  -3

تمايررل سرراکنین برره 

مشارکت در جهت 

 مسکنبهسازی 

هرا و وجود باغ -4

هررررررررررای زمین

کشررررررراورزی در 

های مختلف قسمت

 بافت

 تجربیات وجود -5

 و جهراني فرراوان

 شررهرهای ديگررر

سراماندهي  در ايران

 توانمندسازی و

در  خرانوار بعرد برودن باال -٢

 مسکوني واحد

واحرد  اتراق در کرم تعرداد -2

 ساکنان مسکوني و

 سررطح پررايین فرهنررگ -3

 شهرنشیني

 اقتصادی ساکنین شديد فقر -4

محیطري  زيسرت مشکالت -5

 دفرع و فاضرالب دفع از قبیل

 زباله و مسیل فاضالب

و  رسررمي سررند نداشررتن -0

 و شرهرداری از ساخت پروانه

 قانوني غیر صورت اسکان به

نگهرررررررررررداری دام در  -2

 هايي از محلهبخش

 معابر محله نآسفالت نبود -3

 برهپايین بودن سطح امنیت  -٠

ی شررمالي هررادر بخش ويررژه

 محله

برراال بررودن نرررر بیکرراری  -٢٠

ساکنین و اشرتغال بره مشراغل 

 کاذب

کمبررود شررديد خرردمات  -٢٢

بهداشتي، آموزشي، فرهنگري و 

 ورزشي در محله

محرررروم برررودن تمرررام  -٢2

پايین بودن قیمت زمین  -٢

و مسکن نسربت بره شرهر 

 زاهدان

پرررايین برررودن ترررراکم  -2

 ساختماني

 25سررراخت حررردود  -3

درصد از مساکن با مصالح 

 دوام با تقريباً

تمايررل برره همکرراری  -4

مردم در جهرت همکراری 

اقتصرررررادی و تعررررراوني 

 اقتصادی

يکدست بودن قومیرت  -5

 و زبان 

باال برودن حرس تعلرق  -0

برره محلرره در میرران اکثررر 

 ساکنین

بررزرگ و مررنظم بررودن  -2

 تقريبي قطعات مسکوني

جررروان برررودن اکثرررر  -3

 هاخانواده

يك دستي محله از نظر  -٠

 فرهنگي 

بهره برردن از نیرروی  -٢٠

فعالیررت سرراکنان در امررر 

 ساماندهي و توانمند سازی



     
 

های محله از آب شررب بخش

 بهداشتي

 

 آبادها و راهکارهای ساماندهي فضايي با تأکيد بر مسکن در قاسمرهيافت -8

اين اجتماعات و عوامل شکل  ایاولین اقدام در ساماندهي اسکان غیررسمي شناخت دقیق و پايه

ی طرح ساماندهي پرداخت. که اهداف به ارائه توانيماهداف مشخص  بر اساسباشد که مي هاآنی دهنده

 مورد نظر بدين قرار هستند:

مندی از شرايط محیطي به نحوی پايدار و فراگیر در جهت رشد سالمتي، بسترسازی برای بهره -٢

 آباد؛قاسمامنیت، و کرامت انساني در 

 آباد؛مندی از امتیازات شهری و تعمیق فرهنگي شهری برای ساکنان قاسمسازی برای بهرهزمینه -2

 گیری و اقدامات محلي.آباد در تصمیمساکنین قاسم یجانبههمهمشارکت  -3

 تعديل نابرابری شهر و روستا و توزيع امکانات و خدمات بین ساکنان -4

ها به عنوان شهروند از طرف نهادها و ريزیدر نظر گرفتن و لحاظ نمودن اقشار کم درآمد در برنامه -5

 های شهری سازمان

 تشکیل سند توانمندسازی و ساماندهي اسکان غیررسمي -0

 تأمین حق تصرف سکونت و تصرف مسکن -2

 های شغليآموزش ساکنین و افزايش مهارت -3

 آباددر قاسم (CBO)و محلي  (NGO)یر دولتي های غتشکیل انجمن -٠

 ی محلهالحسنههای قرضتشکیل صندوق -٢٠

از مضرات  هاآنسازی های آموزشي و آگاهتعبیه سیستم فاضالب شهری با تشويق ساکنین و برنامه -٢٢

 ی محلهدفع فاضالب در معابر و نهرهای حاشیه

 آباد زيباسازی نمای منازل و منظر شهری در قاسم -٢2

 سازی مردم از معضالت آن های آموزشي برای دفع زباله و آگاهی برنامهتهیه -٢3

 آوری مرتب و منظم زباله توسط شهرداری   جمع -٢4

 تسريع در تهیه طرح تفضیلي جديد محله و اجرای آن  -٢5

 

 هاآزمون فرضيه -٠



 

مسکن( دارای ) کارکردهای کالبدیآباد شهر زاهدان به لحاظ رسد محله قاسمی اول: به نظر ميفرضیه

 باشد.شرايط مناسبي نمي

مشخص شد که از نظر نشان داده شده است،  5و  4، 3که در جداول های انجام شده در بررسي

و حتي شهر  استانداردهاهای کمّي و کیفي مسکن اين سکونتگاه در حالت ناهنجاری نسبت به شاخص

های مختلف به صورت ناموزون و تخته شطرنجي در بخشز زاهدان قرار دارد و از نظر توسعه فیزيکي نی

با عبور جوی فاضالب خانگي در  آسفالته ریغها رشد يافته و شبکه معابر محله فضاهای باز میان ساختمان

 .ي به وجود آورده استانداز بسیار نامطلوبهای باز، چشممعابر و ريختن زباله در زمین

 
 آباد و شهر زاهدان )درصد(توزيع خانوارها بر حسب تسهيالت واحدهای مسکوني در قاسم -3جدول

 توالت حمام آشپزخانه تلفن ثابت گاز شهری کنتور برق آب آشامیدني کشيآب لوله خدمات اساسي

 ٠٠ 32 02 23 ٠ ٠2 ٠ ٠ آبادقاسم

 ٢٠٠ ٠3 ٠3 25 ٠ ٠٠ 30 ٠٠ زاهدان

 

 آبادی قاسمنوع نمای واحدهای مسکوني محله -4جدول

 هاینما کارساير  سنگ و آجر تزيیني سیمان بدون نما نوع نماکاری

 3 3 ٢٢ ٢3٠ فراواني

 5/٢ 5/٢ 5/5 5/٠٢ درصد

 

 [7] آباد نسبت به شهر زاهدانی قاسمهای کمي مسکن در محلهشاخص -5جدول

 (٢335شهر زاهدان ) (٢3٠٠)آباد ی قاسممحله های کميشاخص

 2/٢ 3/٢ تراکم خانوار در واحد مسکوني

 5/0 2/2 تراکم نفر در واحد مسکوني

 ٢/3 ٢/2 تراکم اتاق در واحد مسکوني

 ٢/2 2.2 تراکم نفر در اتاق

 3 ٠/٢ تعداد اتاق برای هر خانوار

 

اجتماعي  -های فرهنگي آباد، اين محله به لحاظ برخي ويژگيبه علت فقر اقتصادی موجود در قاسم

سوادی و يا سطح سواد پايین سرپرستان خانوارها و بعد خانوار باال باشد. به دلیل بيدارای سطح پايیني مي

واحد مسکوني، اتاق در  های کمّي مسکن از قبیل خانوار درنسبت به میانگین شهر و پايین بودن شاخص

روابط  به توجه با امر اينشود. واحد مسکوني و نفر در اتاق موجب ناسالم شدن واحد مسکوني مي



     
 

در  را اجتماعي زيادی هایناهنجاری و مشکالت ها،آن زندگي یفضا و اتاق کمبود و خانوارها زناشويي

. اطالعات دنمو خواهد را فراهم هاآن فرزندان اخالقي فساد و انحراف یهزمین و شده موجبآباد قاسم

آورده شده  3و  2، 0مربوط به اين عوامل، که به صورت تحقیقاتي میداني جمع آوری شده، در جداول 

 است.

  
 آبادبعد خانوار ساکنين قاسم -6جدول

 بعد خانوار فراواني درصد

 نفر و کمتر 2 ٢ 5.٠

 نفر 4-3 3٢ 33

 نفر 0-5 ٢٢3 43

 نفر و بیشتر 2 45 ٢3.5

 

 ميزان سواد سرپرستان خانوار )درصد( -7جدول

 درصد فراواني میزان سواد

 4٠.2 ٢22 سوادبي

 ٢0.3 4٠ ابتدايي

 2٢.2 52 راهنمايي

 ٠.3 24 متوسطه

 2.3 2 دانشگاهي

 

 آبادجرائم موجود در قاسم -8جدول

 دزدی و سرقت درگیری بین اهالي ساير جرائم
خريد و فروش 

 مواد مخدر
 اعمال منافي عفت آدم ربايي

در  موجودجرائم 

 آبادقاسم

 درصد ٠ 5 3 43 22 3

 

باشد. عالوه بر اين به علت منشأ روستايي ساکنین، فرهنگ شهرنشیني در اين محله در سطح پايیني مي

را دارا  ييشهر گراهای اند و هیچ يك از ويژگيزيرا مهاجران با ورود به شهر فقط در شهر ساکن شده

اند و با اين های روستايي خود را حفظ کردهباشند و در بطن شهرنشیني تمامي آداب و رسوم و سنتنمي

 دهند.وضعیت به زندگي خود ادامه مي

 گردد.ی اول تأيید ميشود که فرضیهگیری ميبا اين توضیحات نتیجه



 

گیری، رشد و ن قیمت زمین در شکلرسد مهاجرت روستائیان و ارزان بودی دوم: به نظر ميفرضیه

 آباد تأثیرگذار بوده است.گسترش محله قاسم

مشخص شد تنها  نشان داده شده است، ٠که در جدول  ،آبادی قاسمدر محلههای انجام شده در بررسي

 ،درصد سرپرست خانوارها 3٠اند و بقیه درصد از سرپرست خانوارها در نقاط شهری زاهدان به دنیا آمده 2٠

 مهاجران با مبدأ روستايي هستند.

 
 آباد بر حسب استانمحل تولد سرپرستان خانوار ساکن در قاسم -9جدول

 درصد فراواني استان

 2٠ 4٠ نقاط ديگر شهر زاهدان

 32 23 روستاها و شهرهای شهرستان زاهدان

 24 5٠ سیستان

 ٢4 34 استان یهاشهرستانساير 

 ٢٠ 25 و ساير کشورها هااستانساير 

 

همچنین اين جمعیت پس از مهاجرت به شهر زاهدان به دلیل باال بودن قیمت زمین و مسکن در بازار 

سوادی يا سطح سواد پايین و رسمي و قانوني و عالوه بر آن توان مالي ضعیف و داليل ديگری از جمله بي

یررسمي اشتغال که درآمد پايیني فقدان مهارت الزم برای جذب در بازار رسمي اشتغال به ناچار در بازار غ

های آباد به داليل مختلف دارای قیمت پايیني نسبت به زمینهای قاسمشوند و از طرفي زمیندارد جذب مي

درصد از سرپرستان خانوار علت  0٠های میداني بر اين اساس طي بررسيه ک باشنديمقانوني و رسمي شهر 

عنوان  (٢)جدول  بهااجارهبه ارزاني قیمت زمین و مسکن و آباد برای سکونت را مربوط انتخاب قاسم

آباد همزمان با افزايش قیمت زمین و مسکن در های قاسمدر حال حاضر نیز با افزايش قیمت زمین .ندينمايم

 آباد در حال افزايش است.تمامي سطح شهر زاهدان میزان رشد جمعیت و خانوار در محله قاسم

 گردد.ی دوم تأيید ميشود که فرضیهگیری مينتیجهبا اين توضیحات 

 

 گيرینتيجه  -11

از روابط  گرفتهنشأتی جغرافیايي ی معیشتي است و به عنوان يك پديدهاسکان غیررسمي نوعي شیوه

ی انسان و محیط و تجلي فضايي روابط نابرابر انساني در دسترسي به امکانات و تسهیالت زندگي در عرصه

مسکن،  فزاينده تقاضای آن به دنبال و کشور جمعیت بي رويه رشد نظیر مختلفي عوامل محیط است که

 نقش آن گیریشهرنشیني و ... در شکل جامع برنامه کشور، نبود زيستي فضاهای در امکانات نابرابر توزيع



     
 

 منابع در و انددانسته علت يك بلکه معلول عنوان به نه را آن غیررسمي اسکان با در برخورد دارند. لیکن

فقر، بدبختي،  از نمادی را آن و شده تلقي بحراني و حاد معضلي عنوان به غیررسمي اسکان مختلف،

 مطالعات لیکن امروزه با شده داده آن نابودی و تخريب به حکم نیز اساس همین روزی معرفي و برتیره

 اسکان هایويژگي شرايط و چهاگر  اظهار داشت که توانمي يافته و ها تعديلفرض پیش اين تردقیق

 و های رسميسکونتگاه به نسبت مسکن کیفي و کمّي هایشاخص زمینه در ويژه به ايران در غیررسمي

 اسکان هایويژگي اما در مقايسه با است نامتعارفي و نابهنجار وضعیت دارای های مرکزی شهرهابخش

 وجود دلیل به ايران در غیررسمي اسکان التینکشورهای جهان سوم به ويژه آمريکای  ديگر در غیررسمي

 و مساعدتر بسیار شرايط دارای مسکن هایشاخص از برخورداری و ساکنین استفاده مورد خدمات اساسي

 .باشديم سوم جهان کشورهای ديگر به نسبت بهتری

 تحقیق صورت آباد شهر زاهدان در اينی قاسمغیررسمي محله مورد مسکن در که هاييبررسي با لیکن

 در ايران غیررسمي مساکن از شود، بسیاریمي مشاهده کشور ساير شهرهای در که مختلفي موارد و گرفته

 آلونك، زاغه، کپر، قمیر هاآن به تواننمي يعني گنجدنمي غیررسمي های مسکنگونه موجود هایقالب

 قانوني مجوز هیچ بدون که هستند هاييخانهشده،  مشاهده های غیررسميسکونتگاه اغلب چون کرد، اطالق

 استانداردهای و ضوابط رعايت بدون امّا آجر و آهن مقاومي چون مصالح با شهر قیمت ارزان هایزمین در

 شناسيگونه در شودمي پیشنهاد اساسي هستند. بنابراين خدمات از بسیاری دارای و اندشده ساخته مسکن

 مسکن هایلوژی گونهتیپو در مسکن غیررسمي گونه اين و شود اضافه ديگر یگونه يك غیررسمي مسکن

 .شود نامیده ضابطهيا بي نابهنجار مسکن عنوان با ايران شهرهای در غیررسمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مراجع -11

 و مطالعات مرکز نژاد، محرم ناصر ترجمه، توسعه حال در کشورهای در پايدار شهرهای (،٢333)، پاگ، سدريك -٢

  تهران. معماری، و شهرسازی تحقیقات

ادامه حیات اسکان غیررسمي و رويکرد توانمند سازی به (، ٢333) ،رضا ،پور محمدی، محمد رضا و جهان بین -2

فصل نامه جغرافیايي چشم انداز زاگرس، سال اول،  طالعه موردی شهر تبريز(،ن )مبا آ راهبرد مقابله نيترنينومثابه 

  .شماره اول، پايیز

 شماره شهر، هفت فصلنامه حل، راه جستجوی در، نايابي اسکان تا رسمي غیر اسکان از ،(٢332) پرويز، پیران، -3

23 . 
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