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  چکیده

ن مانند بسیاری از اسکان غیررسمی در ایرا. یا حاشیه نشین یکی از پیامدهای رشد سریع شهرنشینی است اسکان غیر رسمی 

 ساماندهیلذا  .باشد که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته استای رو به رشد میکشورهای دیگر جهان پدیده

 مدیران شهری و برنامه ریزان روی پیش چالش و دغدغه  مهمترین  ،آن از  ناشی مشکالت رفع عبارتی به و سکونتگاههای غیر رسمی

 .باشدمی

اسکان غیررسمی بعلت وجود موانع ساختاری نا کار آمد سیاست ها در تامین مسکن و خدمات رسانی مرتبط با آن برای اقشار  پیدایش

 .. کم در آمد شهری در سطح کالن است

 غیر صورت به ترمناطق بیش غالبا که است، توسعه درحال کشورهای اکثر در شهری رشد رایج شکلخودجوش یا رسمی غیر اسکان

 کم های گروه سوی از مسکن،علی الخصوص به شدید نیاز از ناشی امر این که شود، می اشغال شده ریزی برنامه نه رسمی

 . درآمدمیباشد

و اثرات سوء آن بر سیما و منظر شهری و نیز تبعات نامناسب اجتماعی در پی  سکونتگاههای غیررسمیشناخت بحران در این مقاله 

مورد توجه قرار گرفته است و برای این منظور دو محله بردآباد شمالی وجنوبی   نشینی ی و رشد حاشیهگیر شناخت عوامل مؤثر بر شکل

های اطراف از دیدگاه مدیریت شهری،  سپس با بررسی نقش و اثرگذاری آن بر حوزهاز سکونتگاههای غیر رسمی شهریار  انتخاب شده ، 

 .می را برهم بیان خواهد شد وسکونتگاههای غیر رس های شهری اثرات متقابل توسعه

و  های میدانی  ای و نیز پژوهش های موجود، مطالعات کتابخانه ، گردآوری اطالعات از طریق مطالعه بر روی پژوهشپژوهشدراین 

 .می باشدبرگرفته از پایان نامه  کارشناسی ارشد نویسنده اول 

توان به بیکاری، درآمد کم،  ی ناهمگون، می ، در کنار توسعهریار شهدر شهر  سکونتگاههای غیررسمیبسیار مهم شکل گیری از دالیل 

 .اشاره کرد... و  های شهری کوچک و روستاهای اطراف بهای مسکن و مهاجرت گسترده از محیط بودن اجاره پایین

 ".، سیمای نامطلوب حاشیه نشینی، اسکان غیررسمی ،  مدیریت شهری ":  کلیدی های واژه
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Provide recommendations to reduce the negative impact on the city 's 

informal settlements Tehran 
 

 

Abstract 

As a consequence of the rapid growth of informal settlements or marginalized is urbanization . 

Informal settlements in Iran, like many other countries in the world which is growing Pdydh¬Ay 

cities are faced with new problems . The organization of informal settlements and in terms of its 

problems , the challenges and concerns facing urban planners and managers skins 

The emergence of informal settlements due to deficient structural barriers in housing policy and 

related services for low-income strata of the city at large . 

Informal settlements common form of urban growth in most developing countries , which are often 

more informal Trmnatq occupation is not planned , it is due to a strong need for housing , 

particularly by small groups Dramdmybashd  .  

In this understanding of the crisis and its effects on the state and perspectives of urban informal 

settlements and inadequate social consequences following factors are taken into consideration is the 

formation and growth of suburbia, To the north and south of the settlement Brdabad neighborhood 

's unofficial selected, Then examine the role and impact on the surrounding areas of urban 

management perspective(Point of view), Vskvntgahhay informal interaction between urban 

developments will disrupt expression . 

In this study , gathering information through research on existing research , literature and field 

research and a master's from the end of the first author is.  

The reasons for the formation of informal settlements in the city 's most important , along with the 

development of heterogeneous , can be unemployment, low income , housing and mass emigration 

environments correlation between low Ajarhbhay small town and the surrounding villages and so 

on. 

Key words: " urban management , informal settlements , marginalization , poor face . " 
 

 مقدمه 

حاشیه نشینی، زاغه نشینی، آلونک نشینی، کوخ نشینی ،کپرنشینی، . ]1[بشدت رشد یافت 1231شروع وتا سال  1221اسکان غیررسمی در ایران از حدود سال 

ن دارند را هدف قرار دهیم باید جملگی مترادف یکدیگر هستند اگر بخواهیم تعریفی از این اصطالح اراِئه دهیم و در وهله ی اول افرادی که در این مناطق اسکا

 . ]2[ گفت حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدوده ی اقتصادی شهر زندگی میکنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی آن نشده اند

و نبود نظارت و کنترل دولتی رانده شدگان اگر حاشیه نشینی را به عنوان یک مکان درنظر آوریم به دلیل پایین بودن نرخ زمین ویا عدم نیاز به اجازه ساخت وساز 

 . ]2[ از متن ها با هجوم به این محدوده ها سبب تداعی شدن این واژه در اذهان عمومی شده اند

رنشین و شدت اختالف بین سکونت گاه ها که باعث می شود عده ای شه. زائیده وجود ویژگی نابرابری در روابط اجتماعی مسلط بر جامعه است اسکان غیر رسمی

هرچه از میزان تمرکز .عده ای روستا نشین وعده ای دیگر حاشیه نشین شوند، که این شدت اختالف بستگی به میزان شدت در تمرکز گرایی روابط اجتماعی دارد

 . ]4[گرائی کاسته شود از گسترش و شدت اختالف بین انواع سکونت گاها کاسته می گردد 

  :بیان مسئله

و  سکونتگاههای غیررسمی . رود صوصا در کشورهای در حال توسعه اغلب در شرایطی ناهمگون و ناسازگار با شهرگرایی زاده شده و پیش میافزایش شهرنشینی خ

 .شود آن، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یک معضل بزرگ شهری محسوب می ناشی از مشکالت

 بهداشتی نیزموجب بروز مشکالت  و که این پدیده نتیجه و حاصل معضالت اجتماعی و خصوصا اقتصادی است دجهت می باش پرداختن به این موضوع از آنلزوم 

 .که در سالمت ساکنان تاثیر بسزایی دارد گردد می

ازآن بخصوص در  وحل معضالت ناشی و جلوگیری از گسترش آن سکونتگاههای غیررسمیشهر، لزوم کنترل وضعیت  ها به کالن با گسترش شهرها و تبدیل آن

 .شود احساس میحیطه اکولوژی 

 برای کاهش اثر گذاری در شهر تهران ساماندهی محیط زیست وارتقا سطح زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمیشناسایی محالت فقیر نشین شهریار و ازین رو

 .مد نظر می باشد 

 تحقیق سوال
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 ؟گاههای غیررسمی محالت بردآباد شهریار می توان ارائه نمودچه پیشنهاداتی جهت کاهش تاثیر منفی زیست محیطی سکونت -1

 : فقروسکونتگاه خودرو

این سکونتگاهها را .یکی از عمومی ترین ومهمترین مسائل کالن شهرها بخصوص در کشورهای جهان سوم مسئله فقر وحاشیه نشینی وسکونتگاههای خودرو است

، افراد وخانوارهایی که از سرپناه امن  1991سازمان ملل متحد در گزارشات جهانی منتشرشده در سال .نمود در حاشیه ویا حتی درون کالنشهرها میتوان مشاهده

 .وبهداشتی وتاسیسات زیربنایی اصلی نظیر آب لوله کشی ودفع مناسب فاضالب برخوردار نمی باشند ،را فقیر قلمداد میکند

 . ]3[ ی مختلف دالیل آن متفاوت استآشکارترین شکل فقر مسکن بی خانمانی است که در کشورها

 ها و دیدگاههای شکل گیری اسکان غیر رسمی نظریه

و  مورد بررسی قرار دادندهای مختلفی ارائه شده و پژوهشگران بر اساس دیدگاههای مختلفی این پدیده را  گیری اسکان غیررسمی تا کنون نظریه شکلزمینه در  

 .  پیرامون و وابستگی –مهاجرت، فقر، بیکاری، کمبود مسکن روابط مرکز : که برخی از آنها عباتند ازاند  رائه کردها آنگیری  شکلبرای دالیلی مختلف جهت 

 دیدگاه نابرابری

 :دکن باشد و در نهایت چنین مدلی را ارائه می نشینی می ای حاشیه یابی ریشه طرح گردیده است در پی علتم ]1[این دیدگاه که به وسیله آقای زاهدانی

 توزیع جمعیت در انواع سکونتگاهها=  f(توزیع امکانات= ) f(تکنولوژی= )  f(اجتماعی روابط)

باشد تابعی است که به علت نابرابری در توزیع امکانات  ها می نشینی که یک نوع شیوة سکونت و نحوة توزیع جمعیت در سکونتگاه بر اساس این دیدگاه، حاشیه

باشد و هنگامی که به تکنولوژی در سطح اجتماعی بنگریم از معنایی عام برخوردار خواهیم شد، یعنی این  نات تابعی از تکنولوژی میبوجود آمده است و توزیع امکا

نیروهای ها، دستگاهها، سازمانهای فیزیکی و اجتماعی، ابزار ابداعی و یا ساخته شده توسط انسان برای برخورد با محیط و به خدمت درآوردن  واژه به تمامی روش

 . باشد نشینی می گیری حاشیه نابرابری در روابط اجتماعی مسلط بر جامعه موجب شکل وشود شخصی و محیطی گفته می

 دیدگاه بوم شناسی

نارد در این زمینه کلی. کنند پردازانی همچون کلیناردو مکینتاش با توجه به بافت فیزیکی شهر ساز و کار پیدایش حاشیه نشینی را توجیه می در این دیدگاه نظریه

 :دهد دو دسته نظریه را ارائه می

از نظر کلینارد و بر اساس مطالعات برگسو ویرث، مکانهایی که امروزه دارای زاغه نشینی و مسکن نامتعارف هستند زمانی : ی استفاده از زمین تغییر در نحوه( الف

ها، انبارها و مراکز عمده فروشی در همسایگی آنها،  سترش مناطق تجاری و صنعتی کارخانهاند ولی با گ جزء بهترین منطقة شهر و منطقة مسکونی مد روز بوده

کنند و کارگران کم درآمد که شامل  های زیبای شهر زندگی می کنند و در حومه افرادی که وضع بهتری دارند از مرکز شهر به سمت خارج شهر حرکت می

شوند چون مالکان اجاره کمی جهت تعمیر و نگهداری  باشند به این مناطق آمده و ساکن این نواحی می میگروههای قومی فقیر تازه وارد وگروههای نژادی 

 .شوند ها تبدیل می یابد و به علت شلوغی زیاد، بی توجهی و تخریب توسط ساکنین، این مناطق به زاغه دارند، شرابط نزول می ساختمانها در بافت می

توانند  ساکنان اینگونه مناطق نمی: نویسد در مورد دسته دوم نظریات بوم شناسانه، کلینارد از قول آبرامزمی»: گهداری صحیح آنکمبود مسکن و عدم تعمیر و ن( ب

  . ]7[نماید توانند از عهده پرداختنش برآیند، عرضه می هایی که آنها نمی های خود را به قیمت های مناسبی برای خود فراهم کنند، زیرا بخش خصوصی خانه خانه

 نظریه تقسیم کار و نظم اجتماعی دورکیم

ضعیف می شوند و از دورکیم اولین کسى بود که مفهوم آنومى یا نابسامانى را که عبارتست از شرایط به هم ریخته و درهم و برهمى که در آن هنجارهاى اجتماعى 

بر اساس نظریه آنومى میتوان گرایش . عه تجلى پیدا می کند، وارد جامعه شناسى کردبین می روند یا در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند و هم در فرد و هم در جام

مختلف تبلیغ می جوانان حاشیه نشین را به انجام رفتارهاى کجروانه تبیین کرد که بر اساس آن جامعه از یک طرف اهداف و ارزش هاى مطلوبى را به شیوه هاى

هداف به طور مساوى در اختیار همگان قرار ندارد، در نتیجه افراد محروم پیوسته از راههاى غیر مشروع خواستار کند و از طرف دیگر و سائل دسترسى به این ا

همچنین دورکیم با تاکید بر دو مفهوم .  ]8[دستیابى به اهداف مطلوب هستند و به این ترتیب ارزش هاى فرهنگى مطلوب جامعه مورد خدشه قرار می گیرد

با توجه به نظر وی چنین مستفاد میشود که در شهرهای . گانیکی بسیاری از مسائل و مشکالت شهری را از این منظر مورد بررسی قرار دادانسجام مکانیکی و ار
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کانیکی بزرگ انسجام ارگانیکی حاکم است ولی مهاجرین تازه وارد که از روستا و مکانهای اجتماعی کوچکتر به شهر مهاجرت میکنند از نگرش جامعه م

 . ]9[ خوردارند بر

 

  شاخص هایی برای شناسایی اسکان غیررسمی به ویژه در گزارش مرکز اسکان بشر

آزارد، ساختمانها تخریب و  ترین نماد جهانی اسکان غیررسمی سیمای نامطلوب آنست که احساس، وجدان و دیدگان آدمی را می  عمده: سیمای نامطلوب -1

نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث  عرض بوده و معموال راه دسترسی خودروهای امداد، اعم از آتش پیچ و خم و کمگذرگاهها و معابر، پر.اند فرسوده شده

  . ]11[ و خطرات وجود ندارد

خدماتی  -دارد بوده و مراکز رفاهیتر از استان ها پایین در این محالت معموال تعداد مدارس و آموزشگاه: پایین بودن امکانات بهداشتی، رفاهی، خدماتی، آموزشی -2

 .وجود ندارد... نشانی و فرهنگ سرا و نظیر پارک، فضای سبز، سینما، آتش

نشین معموال دارای نرخ رشد جمعیتی بیشتری نسبت به دیگر نقاط شهری هستند و این نیز بر آمده از  مناطق حاشیه: گستردگی بعد خانوار و درآمد کم -2

 .شود باشد و باعث پایین آمدن درآمد کم سرانه و در نتیجه فقر و سوء تغذیه در بین آنها می محالت می ساختار جوان جمعیت این

های   دهند که دارای تخصص از آنجا که بیشتر ساکنین محالت اسکان غیررسمی را جوانان تشکیل می: ساختار جمعیتی جوان و نرخ باالی بیکاری را دارند -4

 شوند شوند ولی بدلیل کمی درآمد در این محالت ساکن می و به امید دستیابی به امکانات و درآمد بیشتر راهی شهرها میعلمی و فنی کافی نیستند 

 . ]11[های خاص مناطق کوچک  وجود خرده فرهنگ - 3

 :کلیدی را ندارند شوند که پنج عنصر های شهری بصورت فضاهای مسکونی تعریف می همچنین طبق گزارش مرکز اسکان بشر سازمان ملل زاغه

 دسترسی به آب سالم( 1

 سیستم دفع فاضالب( 2

 امنیت و حق تصرف( 2

 کیفیت و دوام ساختمانی( 4

 .  ]12[ فضای زندگی کافی( 3

فاده گردیده ای استهای چندگانهاز روش( که نمود فضایی فقر شهری هستند)در تحقیق حاضر به منظور شناسایی دامنه فقر شهری و نیز محالت فرودست شهری 

 :که شرح آنها به قرار زیر است

، محالتی که از لحاظ ناپایداری بافت 1291های طرح تفصیلی سال در این روش با استفاده از داده: شناسایی محالت بر اساس اطالعات اسناد باالدستی: الف

  .ندو همچنین عدم برخورداری از خدمات زیر ساختی کافی دارای مساله بودند، شناسایی شد

، ادارات آب، برق، گاز، ، فرمانداری، شورای شهر(معاونت شهرسازی و شهرداران مناطق)شهرداری  شناسایی محالت بر اساس مصاحبه با کارشناسان: ب

 ....و مسکن و شهرسازی شهرستان، حفاظت محیط زیست

با ساکنین محالت مساله دار و نابسامان شهر در  «مصاحبه»و  «دیدباز»، «مشاهده»در این روش سعی شد که با ترکیبی از ابزارهای : ارزیابی سریع: ج

اعی در خصوص میزان برخورداری از خدمات مختلف، مشکالت اساسی سکونت در این محالت، وضعیت مالکیت و نحوه تصرف زمین و ملک، میزان آسیبهای اجتم

مورد ارزیابی . . . و وضعیت شغلی سرپرست های خانوار  ،وضعیت بهداشت ساکنین سطح محالت، تنوع قومیتی و وضعیت مهاجرت، سرمایه اجتماعی بین گروهی،

 . ]12[. قرار گیرد

 نفر دارد 231111هکتار وجمعیتی برابر با  8111شهر شهریار واقع در شهرستان شهریار در استان تهران میباشد مساحت شهر شهریار 

 نظرکالبدی از هریش فقیر محالت شناسایی و شهر کالبدی های ویژگی بررسی

. کنیم استفاده معیار بعنوان آنها از غیررسمی های سکونتگاه شناسایی در توانیم می که هستند هایی ویژگی از ویژگیهای کمی و کیفی مسکن شهری شامل برخی

 بوده اطالعات به دسترسی اساسی بسیار عامل هازیرمعیار این تعیین در. باشند می متفاوت یکدیگر با رسمی و غیررسمی محالت در معیارها این متغیرهای چراکه

  .است
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 ابنیه کیفیت .1

 طبقات  تعداد .2

 جنس مصالح .2

 اشغال سطح .4

 تراکم ساختمانی .3

 ابنیه کیفیت

 شهر های ساختمان شهریار تفصیلی طرح های و داده اطالعاتی های پایه براساس و شهرنگر مقیاس در و شهریار از گرفته صورت های بررسی و مطالعات با

 شدند؛ بندی زیر طبقه گروه 4 در بنا کیفیت راساسب

 %41: کمتر  و سال 11 حدود قدمت با بناهای شامل :در حال ساخت و نوساز های ساختمان -

 % 44: سال که قابلیت استفاده و سکونت بدون نیاز به تعمیرات را دارا می باشند  21 – 11بناهای دارای عمر : ساختمان های قابل نگهداری  -

 % 8حدود : سال  11 از بیش قدمت با تعمیر قابل و سالم بناهای شامل :تعمیری های انساختم -

 % 8حدود : دارند  نوسازی و تخریب به نیاز که ای فرسوده بناهای شامل :تخریبی های ساختمان

 طبقات تعداد

  .اند طبقه یک عمدتاً خودرو های بافت در مسکونی های خانه

 جنس مصالح

ی انجام شده بناهای مسکونی موجود در سطح شهر شهریار عمدتا دارای مصالح نیمه مقاوم و مقاوم می باشند و مصالح ناپایدار به ندرت در بر اساس بررسی ها

خانه های اینگونه بناها عموما به صورت . درصد از مجموع بناها را شامل می شود 28( آجر و آهن)بناهای دارای مصالح نیمه مقاوم . سطح شهر مشاهده می شود

( اسکلت فلزی و بتنی)طبقه شهر غالبا با استفاده از مصالح مقاوم و مناسب  2بناهای بیش از . سال می باشند 13ویالئی یک طبقه بوده و دارای قدمتی بیش از 

با استفاده از مصالح نامرغوب و ناپایدار  بناهای ساخته شده.  درصد ساختمانهای شهر با استفاده از این مصالح ساخته شده اند 43بطوریکه بیش از . می باشند

درصد از مجموع ابنیه شهر را به خود  21/1بطوریکه اینگونه بناها تنها . فراوانی بسیار کمی در سطح شهریار را دارا می باشند( بلوک سیمانی و خشت و گل)

  .اختصاص داده اند

بیشترین تعداد از واحدهای ( بردآباد شمالی و جنوبی)ی شرقی شهر و دو محله منفصل از آن از نظر پراکنش فضائی جنس مصالح ابنیه در سطح شهر نیز قسمتها

بخصوص در محالت بردآباد شمالی و جنوبی اینگونه بناها از فراوانی بسیار بیشتری نسبت به سایر قسمتهای . دارای مصالح آجر و آهن را در خود جای داده اند

در این بخش . ی دارای اسکلت بتنی و فلزی نیز بیشتر در قسمتهای مرکزی، شمالی و تا حدودی غربی شهر استقرار یافته اندساختمانها. شهر برخوردار می باشند

 بناهای دارای مصالح ناپایدار نیز دارای الگوی خاصی در پراکنش فضائی خود نبوده و در. درصد بناها با استفاده از این مصالح ساخته شده اند 11از شهر بیش از 

  .قسمتهای مختلف شهر مشاهده می شوند

 اشغال سطح

واحدمسکونی  باز فضای نتیجه در و باشد می استاندارد و متعارف از حد باالتر قطعه در اشغال سطح که است این خودرو های سکونتگاه در مسکن خصوصیات از

 . است کم بسیار و ناچیز

ما این سطح اشغال در سطح . درصد می باشد 72متوسط سطح اشغال شهر در حدود  که است بمطل این شهریار نشانگر شهر از گرفته صورت های بررسی

در محالت برداآباد شمالی و جنوبی، ( درصد 83)متوسط سطح اشغال واحدهای مسکونی از دامنه ای با بیشترین سطح اشغال . محالت مختلف شهر متفاوت است

 . درصد برخوردار می باشد  11حالت مریم شمالی و جنوبی با کمتر از معین الملک و آستانه جنوبی تا کمترین آن در م

 متوسط سطح اشغال در سطح محالت مختلف شهر شهریار 1جدول 
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 مرکز آمار: ماخذ

 تراکم ساختمانی

درصد می  182ح شهریار بیش از بطوریکه متوسط تراکم ساختمانی در سط.  واحدهای مسکونی شهریار عمدتا بلند مرتبه و دارای سطح اشغال باال می باشند

 .  .درصد وجود دارد 211با تراکم باالی ( شهرک اندیشه)از نظر پراکنش فضائی تراکم ساختمانی ، بیشترین تراکم ساختمانی در قسمتهای غربی شهر . باشد

 

 

 

 

 

 متوسط تراکم ساختمانی در سطح محالت مختلف شهر شهریار 2جدول

 

 مرکز آمار: ماخذ
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 وزن دهی به معیارهای کالبدی مسکن و تعیین میزان محرومیت محالت مختلف

حالت شده پس از بررسی ویژگی های کالبدی مسکن در سطح محالت مختلف شهر، اقدام به وزن دهی به معیارهای مختلف و تعیین میزان محرومیت هر یک از م

دلفی مورد بررسی قرار گرفته و وزن هریک در مقایسه با سایر زیرمعیارها تعیین شده است که در بدین منظور زیرمعیارهای بررسی شده با استفاده از روش . است

الیه  ARC GIS نرم افزار  AHPدر نهایت با برهمگذاری الیه های اطالعاتی زیرمعیار ها بر یکدیگر و اعمال وزن هز یک در منطق . جدول زیر ارائه شده است

 . فیت مسکن تهیه شده است میزان محرومیت محالت از نظر کی

 مسکن تیفیک یارهایرمعیز به یده وزن 2جدول

 وزن نسبی زیرمعیار

27/1 کیفیت ابنیه  

22/1 جنس مصالح  

21/1 اندازه قطعات  

18/1 سطح اشغال  

11/1 تعداد طبقات  

 نگارنده: ماخذ

 

 

 

 

 

 بر اساس کیفیت مسکن محالت یکالبد تیمحروم 1نقشه

 

 نگارنده: ماخذ

 تجمعی

سال  13بیش از  درصد 7242سال و  13 شهر زیر جمعیت از درصد 2449 حدود که می دهد ، نشان83سال  در شهریار سنی عمده گروههای در جمعیت توزیع

 . در سالخوردگی قرار دارند ( درصد 248)داشته اند و مابقی 
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 به سال 13 ریز تیجمع نسبت 4جدول  و تهران استان ار،یشهر شهر تیجمع کل

 (درصد) 83 سال در شورک
 

 

 

 

 

 

 

 نگارنده بر مبنای آمار رسمی مرکز آمار ایران: ماخذ 

 

 ساکن محالت این در شهر در درآمد باالتر سطح و مناسب موقعیت کاری یافتن: قبیل از اقتصادی دالیل به عموماً غیر رسمی،  های بافت ساکنین آنجائیکه از

 .باشند شهر داشته مرکزی بافت به نسبت تری جوان سنی میرود ساختار انتظار شده اند،

 جوانی درصد سال سن داشته و از 13درصد از جمعیتشان زیر  29تا  27اساس محالت اندیشه غربی، بردآباد شمالی،بردآباد جنوبی و مریم جنوبی بین  این بر 

باشند و در مقابل محالت با غستان شرقی، باغستان غربی، سینک، طالقانی ،علیشا عوض و کرشته طبق  می برخوردار شهر محالت سایر به باالتری نسبت جمعیت

 . .تعریف فوق جزو جوامع سالخورده محسوب می گردند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1283سال اریشهر شهر محالت کیتفک به سال 13 ریز تیجمع سهم و عیتوز 3 جدول

 
 مرکز آمار: ماخذ

 2449 شهرشهریار

 2842 استان تهران

 23418 کل کشور
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 (با رویکرد تعیین گستره فقر شهری)های اقتصادی شهر شهریار  بررسی ویژگی  -

نفر از این  37874. دهند که مجموعه نیروی کار هستندنفر را جمعیت فعال شهر تشکیل می 12828سال به باال در شهریار تعداد  11نفر جمعیت  132932از 

 9241درصد و نرخ اشتغال معادل  749به این ترتیب نرخ بیکاری در شهریار . دهنددر جستجوی کار تشکیل میگروه را نیروی شاغل به کار و مابقی را نیروی کار 

 .درصد است

رسد چنانچه به منظور تدقیق بررسی گستره به نظر می. شهر بودن شهریار بعضی از محالت این شهر دارای تراکم جمعیتی بسیار کمی هستند –به توجه به باغ 

بررسی نرخ بیکاری در محالت باالی هزار نفر . تری دست می یابیمنفر جمعیت را شامل هستند را مورد بررسی قرار دهیم به نتایج دقیق 1111االی محالتی که ب

 .  باشندهای وایین جنوبی، محمدآباد، باغستان شرقی و بردآباد جنوبی دارای باالترین میزان بیکاری میدهد محلهجمعیت نشان می

ی، یت به منظور تعیین گستره فقر شهری و محالت هدف، الیه های اطالعاتی مربوط به میزان محرومیت محالت مختلف شهر از نظر معیارهای اجتماعدر نها

ساماندهی و  های طرح تهیه و مطالعات برای د جنوبی و محمدیهبردآباد شمالی، بردآبا محالت اولیه های بررسی با اقتصادی و  کالبدی مورد مقایسه قرار گرفت و

 .شد داده تشخیص دارای اولویت ارائه پیشنهاد

 :برسی نمونه موردی

ار تکفل ، با توجه به لحاظ کردن شاخص های ذکر شده باال ونیز لحاظ شاخص هایی مانند شاخص بیکاری ونرخ فعالیت ، شاخص خانوار در واحد مسکونی ، ب

از  برای تعیین محالت فقیر نشین شهریار که سکونتگاههای غیررسمی شهریار را میزان محرومیتمربوط به الیه های اطالعاتی ، در سطح محالت . . . مسکن و

الیه ها و  نظرمعیارهای اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی با روش دلفی مورد مقایسه قرار داده شدو وزن نهایی هریک مشخص گردید ، سپس با برهمگذاری این

جنوب مورد نظر در تمحال. فقر شهری تعیین گردید ومحالت بردآباد شمالی و بردآباد جنوبی بعنوان محالت هدف انتخاب شد اعمال وزن نهایی در آن گستره

می باشد و تهران به  و روستا نشینان واقع شده است که ریشه شکل گیری آن حاصل مهاجرت مردم غرب کشورشهریار از شهرستانهای استان تهران شهر غربی

 .نفر می باشد 441نفر جمعیت و بعد خانوار  22118حدود ی هکتار می باشد و دارا 11وسعت آن تر خوابگاهی می باشد همچنین عملکرد آن بیش

وشبکه ارتباطی عموما ً %  13یر و فاقد کاربری و زمینهای با%  14، معابر %  24و کاربری مسکونی %  24442در هر دو محله کاربری زمینهای کشاورزی و باغات 

 .رنجی میباشد شط

 .وبعلت محدود بودن شعاع دسترسی ارئه خدمات مطلوبی ندارندسال است 11محالت بردآباد شمالی و جنوبی پیشینه روستایی دارند وقدمت ابنیه آن کمتر از 

جمعیت محله را جوانان %  2142  که،( نفر زن وجود دارد 111نفر مرد ،   119در مقابل هر ) 11942نفر ، با نسبت جنسی  11281جمعیت برد آبادشمالی  

است ، اکثر ساکنان ترک زبان هستند از لحاظ  141تراکم خانوار در واحد مسکونی . می باشد% 74سال در محله  1ومیزان بیسوادی جمعیت باالی  تشکیل داده اند

 .زیست محیطی در وضع نامطلوبی قراردارد

می %  7247سال در محله  1، ومیزان بیسوادی جمعیت باالی  11741، نسبت جنسی  % 2942ی جمعیت نفر میباشد و نرخ جوان 11728جمعیت بردآباد جنوبی 

 .باشد ، اکثراً ترک زبان هستند و در وضعیت بهداشتی بسیار نامطلوبی قرار دارند 

 

 بحران های حاصل از حاشیه نشینی در محدوده مورد مطالعه

  سکونتگاههای غیررسمی معضالت مسکن

مسئله مالکیت زمین و مسکن، و وامل اصلی گسترش حاشیه نشینی عدم توجه به اقشار کم درآمد در برنامه ریزی کالبدی در بخش شهری مسکن است یکی از ع

ین اقدام یکسویه اداره ثبت و صدور سند مالکیت برای متصرف. عدم احراز مالکیت، تصرف زمین و عدم هماهنگی سازمان ها موجب مشکالت حقوقی شده است

  .بدون توجه به ابعاد دیگر و نظر سایر سازمان ها موجب به رسمیت بخشیدن متصرفین می شود

 

 نابسامانی خدمات

موجب نابسامانی و ناهماهنگی مدیریتی در این مناطق ... عدم ارائه خدمات توسط شهرداری و در عین حال ارائه خدمات توسط ادارات دیگر از قبیل اداره برق و

  .می شود
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موجب بروز مشکالت  و موجب شکاف بین آنان و دیگر ساکنان کالن شهر می شود که  در سکونتگاههای غیررسمی استعدم وجود امکانات آموزشی بود ویا کم

 .شود می . . . عدم تخصص ، عدم آگاهی و فرهنگ اجتماعی می گردد که می تواند زمینه ساز بسیاری از معضالت اجتماعی و  ماننددیگری برای آنان 

 

 زیست محیطی مشکالت

الح نامرغوب نبود شبکه فاضالب، رهاسازی زباله، غیربهداشتی بودن مساکن، نداشتن تهویه و سرویس مناسب بهداشتی و فضای مکفی، تراکم باالی جمعیت، مص

 .می باشد این سکونتگاههااز دیگر نارسائیهای موجود در  ...در ساختمانهای مسکونی و

 هداشت عمومی در این مناطق خود موجب بروز و یا انتشار بیماری های مختلفی می گردد که می تواند تمام جمعیت کالن شهر را تهدید نمایدپایین بودن سطح ب

 .اشاره نمود

 

  اجتماعی و فرهنگیناهنجاری های 

ا می باشند و پذیرای ناهنجاریها و برانگیزاننده سکونت گاه های غیررسمی دارای جمعیتی ناهمگون و شکل گیری جزیره های فقر که درون و حاشیه شهره

 .د این سکونت گاهها قلمداد می شون آسیبهای اجتماعی

 .مانند کوپن فروشی که در نهایت به اقتصاد کالن شهری صدمه می زند مشاغل کاذب وغیررسمیبه  ساکنان اسکان غیررسمیاشتغال بحرانها  از دیگر

 واوقات فراغت می تواند موجب بروز اعتیاد در میان این قشر باشد  گذرانو نبود برنامه های مناسب فرهنگی جهت  بیکاریو فقر  وجود مشکالت همچنین 

بسیار شایع است که همین امر تهدیدکننده  این سکونتگاهها متاسفانه نشان می دهد اعتیاد و خرید و فروش مواد اعتیادآور در میان جوانان  میدانی تحقیقات

 .ی کل ساکنین کالن شهر می باشدسالمت اجتماع

امنیت کالن  سالمت وو همین امر اقتصادی وبهداشتی می شوندبروز نا هنجاری های اجتماعی و سبب   سکونتگاههانشان می دهد این  اسکان غیررسمی چهتاریخ

 . کندشهر راتهدید می 
     

 سیستمیدیدگاه 

فضایی است که تحت  -یک سیستم مکانی( از جمله شهر)م انداز جغرافیایی و هر محیط ساخته شده براساس دیدگاه سیستمی هر فضای جغرافیایی، هر چش    

کوفایی تأثیر و هم پیوندی عوامل و عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و طبیعی در سطوح محلی، ناحیه ای و جهانی شکل گرفته است و توقف و ش

فضایی است که دارای اجزاء و  -شهر نیز یک کلیت سیستمی مکانی. ارتباط می یابد موارد ذکرشدهدم شهرها با اقتصادی، توسعه اجتماعی و کیفیت زندگی مر

لعه شهری از حیث عناصر سیاسی اجتماعی، کالبدی و طبیعی است که در ارتباط و تأثیرات متقابل با هم نقش عمده ای بر کل سیستم دارند از این رو در یک مطا

  :ا از چهار جهت، زیر ذره بین قرار دادسیستمی باید شهر ر

 هم پیوندی -4کارکرد  -2ساختار  -2اجزاء یا عناصر   -1

توسعه باید متکی بر اصول و موازین شهرسازی و یک برنامه ریزی دقیق و  .برای وصول به بافت شهری مناسب که امکان یک زندگی سالم شهری را فراهم آورد

دیده شود و ( شهر)را داشته باشد و باید توسعه به عنوان جزئی از کل سیستم ... بهینه ای از جمعیت، خدمات عمومی، تأسیسات و پویا باشد به گونه ای که توزیع

 .عملکرد جزء منطبق بر عملکرد کل باشد

 :براساس بررسی های فوق راهکارهای ذیل پیشنهاد میگردد

 راهکار کالبدی

 حفظ اسکان در فضاهای موجود

 به مالکیت قطعات تفکیکی تحت تصرفرسمیت بخشیدن 

 سکونتگاههای غیررسمیرسمیت دادن به کالبد و منظر 

 این محالتایجاد زمینه های تحرک و پویایی در 

 تأمین مصالح ارزان

 در اختیار گذاشتن ماشین آالت دولتی

  هی دولتیمالکیت مشروط به مفهوم عدم قابلیت انتقال مالکیت به شرط پرداخت کلیه هزینه های ساماند

 .وهمکاری مردم مورد توجه واقع شود مساعدتهای دولتباید ، برای ساکنین رسمیت بخشیدن به مالکیت زمین عالوه بر این راهکاردر 

ر فضایی و حفظ اسکان در آنها باید به تخصیص، آماده سازی، نوسازی و اسکان جدید جمعیت د سکونتگاههای غیررسمیدر صورت عدم امکان بهسازی یا نوسازی 

 .مردم نیز تأکید می گردد مشارکتدر این راهکار، مساعدتهای دولت بسیار حائز اهمیت بوده و بر . دیگر بپرداز یم

 ، اجتماعی راهکارهای اقتصادی

 حل معضل بیکاری درشهرها مبدا مهاجرت موطن اصلی مهاجرین

 هره کمتأمین مسکن افراد ازطریق ساخت مسکن یا پرداخت وامهای بلندمدت با ب

 پرداخت وام برای حل مشکل اشتغال و در اختیارگذاشتن امکانات دامداری و کشاورزی در روستا ها و شهرهای محل سکونت
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 آموزشیو  فرهنگیایجاد بسترهای الزم برای تحصیل و آموزش فرزندان و ارتقاء سطح امکانات 

درجه اعتماد مردم به دولت عالوه بر ساماندهی، برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی  –ردم سطح آگاهی سیاسی، فرهنگی م –تعداد و تراکم جمعیت و بعد خانوار 

 –ای اجتماعی ضروری است اما از آنجا که حاشیه نشینی پاسخ اقشار کم درآمد به بی توجهی های جامعه مخصوصا برنامه ریزان می باشد، لذا برنامه ریزی ه

حقوقی آنها و  –ر توسعه فضای حاشیه نشین، کنترل ساخت و سازهای جدید و رسمیت بخشیدن سیاسی و قانونی اقتصادی به همراه نظارت و مدیریت صحیح ب

 اقدامات فرهنگی ضروری است

 راهکار زیست محیطی

 ویژگیهای توپوگرافی، شیب و نوع خاکتوجه به 

 نحوه رعایت اصول بهداشتی 

 فاضالب  ایجاد شبکه 

 معابر تعریض 

 .ودگیهای محیط زیست معیار مهمی تلقی می گرددآلو توجه به مشکالت

 مدیریت شهری جهت برخورد مناسب با سکونتگاه های غیررسمی

ت مدیریت شهری نتایج استفاده از رو ش های مختلف در سراسر جهان منجر به ایجاد یک مدل جامع در راستای ارائه یک برنامه کاربردی جهت ساماندهی اقداما

 . ه های غیر رسمی و زاغه نشینی می باشددر برخورد با سکونت گا

رسمی سه در این روش مدیریت شهری باید با استفاده از مشارکت های مردمی،سازمان های دولتی ، نهادهای عمومی و مشارکت ساکنان سکونت گاه های غیر

 : یدرا در بخش های زیر تامین نما“اطالعات،اعتبارات و مصالح و امکانات مورد نیاز “جریان اصلی 

  ایجاد اشتغال و فقرزدایی–محیط زیست شهری –بودجه شهری –حکمرانی خوب –توسعه اقتصادی 

، ضعف زیرساخت ها و خدمات عمومی در این نقاط بستر نامناسبی برای شرایط آتی این مناطق به همراه دارد 4 مشکالت اقتصادی 4 ترکیب روابط اجتماعی

 .ی محیط شهری در کنار حفظ محیط های ساخته شده را بر عهده داردمدیریت شهری وظیفه خدمت رسانی و ارتقا

 :پیشنهادات

و تاثیرات منفی آن  مشکالت سکونتگاههای غیررسمی شهریارموجب کاهش بتواند به نظر می رسد برنامه ریزی مدیریت شهری در راستای اجرای طرح های زیر 

 : گردد کالنشهر تهرانبر 

اجتماعی ، اجرای برنامه های آموزش و پیشگیری اولیه از  خدمات پایگاه خانواده ، احداث خانه سالمت ، ایجاد متسال آموزشی های کالس برگزاری -

 اعتیاد برای کودکان، نوجوانان و سایر افراد و ایجاد مکانیزم صدور کارت سالمت شهروندی در خانه سالمت 

(care cart). 

 خرید و نشانی آتش های ایستگاه بحران ، احداث مدیریت پشتیبانی های پایگاه مسکونی ، ایجاد ایه واحد سازی مقاوم و نوسازی دفتر اندازی راه -

 ...و زلزله سیل، نظیر حوادثی با مقابه  خصوص در عمومی آموزش جهت هایی کالس تجهیزات و برگزاری و آالت ماشین

 شهری مبلمان ساماندهی و سازی زیبا طرح اجرای و تهیه بهسازی روشنایی و تامین روشنایی کافی معابر ، استقرار نگهبان محله ، -

 ساکنان این سکونتگاههااجرای طرح های کارآفرینی و احداث کارگاههای کوچک جهت رفع بیکاری و افزایش سطح درآمد خانوار  -

روزنامه خوانی ، احداث مجتمع تجاری در طراحی و اجرای فضای بازی کودکان ، ایجاد پاتوق های محلی ، ایجاد کافی نت و گیم نت ، ایجاد ایستگاه  -

 مرکز محله

 محالت سطح در مکانیزه زباله های سطل ها ، تعبیه جوی مداوم الیروبی سطحی های آب هدایت -

 .آموزشی و رفاهی در شهرها و روستاهایی که بالقوه آمادگی مهاجرت به حواشی کالن شهرها را دارند ،توسعه خدمات بهداشتی  -

 جمع بندی

برنامه ریزان شهری به اقشار کم درآمد می دانند و ساخت این محیط ها را کم هزینه ترین راه برای سکونت  ز اندیشمندان این محله ها را نتیجه بی توجهیا برخی

شان به سادگی انجام پذیر بهبود این محله ها بدون درک اثرگذاری ابعاد اجتماعی ساکنین آنها بر محیط شهری و توسعه آتی محله خود. این افراد دانسته اند

 نخواهد بود
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برای جلوگیری از تاثیرات سوء این پدیده عالوه بر . حاشیه نشینی یک معضل کالن شهر ی می باشد که نشان دهند ضعف در ساختار اجتماعی و اقتصادی است 

و البته با توجه به اثرات مخرب حاشیه نشینی بر شهر، کاهش  .تالش در جهت اصالح این ساختارها باید راهکارهایی جهت جلوگیری از گسترش بیدرنگ آن نمود 

 .فرهنگ و بهداشت باید نقش پررنگی در مدیریت کالن شهر ی داشته باشد–مشکالت حاشیه نشینان خصوصاَ در زمینه های اشتغال 

با اهمیت شدن این . ی ها امکان پذیر نخواهد بود بدون توجه و همکاری سازمان های دولتی و عمومی خصوصا شهردار سکونتگاههای غیررسمیبهبود وضعیت 

بستگی دارد وبنظر میرسد راهکارها وپیشنهادات فوق بتواند اقتصادی و محیطی 4 محالت از نظر اثرگذاری به فرایند های توسعه شهری و اثرهای مختلف اجتماعی

 .تبعات منفی سکونتگاههای غیررسمی را بر کالنشهر تهران کاهش دهد

 منابع 

 

  31اسکان غیر رسمی در جهان ، ماهنامه شهرداری ها ، سال پنجم ، ش  :(1281).حاتمی نژاد،حسین]1[

 .1289جماعت گرایی و برنامه های جماعت محور، نشر یادآوران، چاپ اول، تهران، ؛( 1289) مدنی قهفرخی، سعید،]2[

 ی ، روزنامه اینترنتی کیهانصالح ، علی رضا ،پیشنهادها و راهکارها حاشیه نشینی و جامعه شهر]2[

 حاشیه نشینی ، انتشارات دانشگاه شیراز(. 1284) زاهد زاهدانی، سعید]4[

 کالنشهر تهران وسکونتگاههای خودروی ؛ (1291)داوودپور ، زهره ]3[

 .حاشیه نشینی، انتشارات دانشگاه شیراز، شیراز(  1219) زاهد زاهدانی، سعید  ]1[

 .؛ حاشیه نشینان شهری، خانه های ارزان قیمت و سیاست مسکن تبریز، موسسه تحقیقات علوم انسانی و اجتمایی دانشگاه تبریز( 1233) شکویی، حسین   ]8[

پدیده حاشیه نشینی و پیامد های اجتماعی، فرهنگی آن مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد (  1282) قربانی،رسول وکالنتری، صمد، یاوری ، نفیسه،]9[

 2اره هفدهم، شم
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