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 :چکیده

یکی از زمینه های ناپایداری توسعه شهری بویژه در کشورهای در حال توسعه گونه ای از سکونت با مشکالت حاد 

موسوم به اسکان غیر رسمی است که در حال گسترش فزاینده که نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه برای ساماندهی وضعیت 

یر رسمی در زمینه ای از عوامل فراتر از مکان آن کنونی و جلوگیری از گسترش آن در آینده است.از آنجا اسکان غ

شکل و گسترش یافته و متقابالً بر محیطی فراتر از آن تاثیر می گذارد ، چاره جویی این مسئله به سیاستگذاری و 

 اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن بلکه در سطح ملی نیاز دارد. 

واع سکونتگاههای غیر رسمی و اسکان غیر رسمی در مقاله حاضر ، تعاریف مربوط به اسکان غیر رسمی ، ان

ایران و عوامل تأثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی و مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر 

رسمی در ایران و راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان ودر مورد 

ی اسالم آباد واقع در منطقه دو تهران را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به یک جمع سکونتگاههای غیر رسم

بندی ونتیجه گیری رسیده است. امید آن است که با لحاظ کردن مسأله اسکان غیر رسمی در برنامه ریزیها و 

امکان توسعه  سیاست تشریک مساعی با ساکنان جهت ساماندهی و بهسازی بافت های نابسامان شهر می توان

 پایدار شهری را فراهم ساخت.

واژگان کلیدی : اسکان غیر رسمی ، انواع سکونتگاههای غیر رسمی ، عوامل تأثیرگذار در اسکان غیر رسمی ، 

 سیاست های تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی.

 مقدمه:

ب با روند تأمین مسکن و در چند دهه گذشته رشد جمعیت و گسترش کالبدی نقاط شهری کوچک و بزرگ متناس 

خدمات پایه به ویژه برای گروهای کم درآمد نبوده است و نظام برنامه ریزی نیز نتوانسته است به تقاضای این 

گروهها متناسب با توان مالی آنها پاسخ دهد. لذا گروههای بیشتری از شمول نظام رسمی برنامه ریزی خارج می 
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ه ای به نام فقر شهری یا شهری شدن فقر شده  است، بررسی های شوند و این شکاف موجب شکل گیری پدید

مقدماتی نشان می دهند که بخش اعظم زمین های کشاورزی پیرامون نقاط شهری واقع شده اند و در نتیجه آبادی 

های پرجمعیت یا متوسط نیز در همین پهنه ها شکل گرفته اند. مجاورت و نزدیکی این آبادی ها با شهرهای بزرگ 

اجتماعی این شهرها)بدلیل افزایش قیمت  -متوسط در مرتبه نخست این امکان را پدید می آورد که سرریز اقتصادی و

مسکن و خدمات( به سوی این نقاط هدایت شود. در مرتبه دوم زمینه مناسب برای گروههای مهاجر از نقاط شهری 

 ورد.کوچک یا روستایی را به منظور کسب اشتغال و درآمد فراهم می آ

این محالت خودرو یا حاشیه نشینی به بیان درشت تر، اسکان غیررسمی نامیده شده اند و کارکرد اصلی آنها تأمین 

زمین و الگوی ساخت متناسب با توان مالی گروههای کم درآمد مهاجر از روستاها یا گروههای کم درآمد و فقیر 

ونتگاهها که سیمای نازیبا، خدماتی پائین و ساکنینی کم شهری رانده شده از بافت موجود شهرها است. اینگونه سک

توان و مشاغل نامطمئن دارند، محیطی آماده برای پذیرش نابهنجاریهای اجتماعی فراهم می سازند و خطر پذیری 

باالیی در برابر سوانح طبیعی و انسانی دارند. این پدیده بنا بر مشاهدات جهانی و آسیب شناسی فرایند شهر نشینی 

 در کشورهای در حال توسعه پدیده ای موقتی ورو به زوال نیست، بلکه همواره روبه گسترش است. 

 11درصد ساکنان شهرهای کشورهای کم درآمد و  11بنا بر برآورد برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد، بیش از 

ندرستی، درآمد و پیشرفت درصد کشورهای میان درآمد، در این سکونتگاهها زندگی می کنند که سطح سواد، ت

 اجتماعی از میانگین شهری در آن کشورها پائین تر است و شایسته شأن و کرامت انسانی نیست. 

درصد از جمعیت شهرهای بزرگ کشور در اسکان غیررسمی و رشد سریع آن، هشداری برای  01وجود بیش از 

ن محالت همزمان با پیش نگری مشکالت آتی اهتمام جدی به این مسئله است. چاره جویی دشواری های کنونی ای

 ناشی از رشد آنها امری ضروری است که اقدامات ویژه و همه جانبه ای متفاوت از روال فعلی را می طلبد.

درصد از جمعیت شهرنشین جهان در سکونتگاههای غیررسمی ساکن  1/10بر اساس آمار بانک جهانی حدود  

ی مربوط به جنوب آسیا و مناطق در حال توسعه)جهان سوم( می باشد. در هستند که بیشترین جمعیت حاشیه نشین



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
11 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

درصد این  11درصد از جمعیت شهری در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می کنند که 01کشور ایران نیز حدود 

 سکونتگاهها در محدوده قانونی شهرها واقع شده اند!
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      فصل اول

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 بیان مسئله :-0
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اسکان غیر رسمی ، نوعی سکونت در فضای شهری است که در تمامی ابعاد سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، 

اقتصادی ، کالبدی و حقوقی با سایر انواع سکونت موجود در شهر تفاوتهای اساسی را نشان می دهد. مسکن غیر 

، فزونی و تراکم جمعیت ، فقر معمول ، خیابان ها وکوچه های تنگ باریک ، مشکالت زیست محیطی و بهداشتی 

فرهنگی و آسیب های اجتماعی ، آسیب پذیزی باال در برابر حوادث طبیعی ، سطح پائین برخورداری امکانات و 

تسهیالت زندگی ، عدم برخورداری الزم از امکانات ، تاسیسات و خدمات شهری ، اشتغال غالب در مشاغل غیر 

زمین و ... از ویژگیهای اسکان غیر رسمی محسوب می شود. بنابراین رسمی ، تصرف و عدم مالکیت قانونی بر 

اسکان غیر رسمی دارای مفهوم نسبی است و بنابر مقتضیات زمانی و مکانی از ویژگیهای متفاوتی برخوردار است 

 و در مقایسه با محیط پیرامون خود اثبات می رسد.

و از عوامل کالن ساختاری در سطح ملی و منطقه ای اسکان غیر رسمی صرفاً مسأله ای کالبدی فیزیکی نبوده 

ناشی می شود. رشد فزاینده جمعیت شهری از توان سازمان های دولتی و غیر دولتی جهت توسعه و ارایه خدمات و 

تسهیالت شهری برای این جمعیت فزاینده پیشی گرفته و برآورده نشدن نیاز مسکن و سرپناه اقشارکم درآمد در 

رنامه ریزی شده شهر ، حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی را به گونه ای بی سابقه گسترش داده فضای رسمی و ب

است. آنچه مسلم مینماید این است که درکشور ایران هم عالوه بر روند فوق ، تحوالت ناشی از شکل گیری تقسیم 

نفتی و اصالحات ارضی بعد از دهه کار بین المللی و دگرگونی ساختار اقتصادی کشور ، افزایش و انباشت درآمدهای 

 چهل از جمله علل عمده تسریع روند شهرنشینی و به تبع آن شکل گیری اسکان غیر رسمی بوده اند.

محرومیت و عدم برخورداری سکونتگاههای غیر رسمی از تسهیالت زندگی شهری در قیاس با دیگر نواحی شهری 

یدار انسانی نموده است. جای تردید نیست که در فرایند جهانی آنها را کانون مسائل بغرنج شهری و ضد توسعه پا

 سازی ، کثیری از شهروندان به حاشیه رانده شده و از بسیاری از حمایت های احتماعی نیز محروم می شوند.
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با این اوصاف ، پرداختن به مسئله اسکان غیر رسمی نه تنها ضرورتی بر آمده از ارزشهای اعتقادی و انسانی ، 

ه سازگار با منافع اجتماعی و پایداری سکونتگاهها وتوسعه ملی است. نباید فراموش کرد که فقر در هر جا بلک

 (1: 0110تهدیدی برای کل است)صرافی ، 

وقوع انقالب اسالمی نقطه عطفی در اسکان غیر رسمی در شهرهای ایران محسوب می گردد، بطوریکه این مسئله 

 به عنوان یکی از مسائل اساسی شهرهای بزرگ و میانی ایران مطرح گردید. با شدت بیشتری نسبت به گذشته 

اجتماعی و  –تحقیق حاضر در پی آن است با شناخت وضعیت حاشیه نشینان از لحاظ مسکن و اوضاع اقتصادی 

ثیر گذار کالبدی و اولویت تاثیرگذاری هر کدام از عوامل نامبرده را مشخص نماید. همچنین با دستیابی به عوامل تا

در اسکان غیر رسمی اسالم آباد واقع در منطقه دوتهران به ارایه راهکارهایی جهت رهایی از این معضل و در 

نهایت بهبود روند آن و توانمندسازی اسکان غیر رسمی با توجه به توانهای محیطی ، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 

 ()توسعه بومی بپردازد. 

 

 ضرورت تحقیق:-1

 لیل وجود باغات و زمینهای بایر در این منطقه ساکن شده اند.به د-الف

 .به دلیل وجود ابی کهئ از ان می گذرد سبب اسکان در این منطقه شده است-ب

 هدف تحقیق:-1

 اموزش و اطالع رسانی های فرهنگی در این مناطق-الف 

 .ساماندهی مشاغل کاذب در اسالم آباد-ب
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 سواالت تحقیق:-1

 مشاغل باعث شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در اسالم آبادشده است؟ایا وجود -الف

 ایا از طریق اطالع رسانی عمومی می توان معضالت سکونتگاه های غیررسمی را اشکار نمود؟-ب

 فرضیه های تحقیق:-1

 . نی های فرهنگی بتوان معضالت سکونتگاه های غیر رسمی را کاهش داد به نظر می رسد با اطالع رسا-الف

 شود.به نظر می رسد وجود مشاغل غیررسمی باعث رشد سکونتگاه غیر رسمی در اسالم آباد-ب

 پیشینه تحقیق:-1

بسیاری از دیدگاه ها و راه حل های مطرح شده برای اسکان غیر رسمی  و محله های فقیر نشین وبه طور عام فقر 

 چون لیبرالیسم  و مارکسیسم بوده است . شهری در قرن اخیر برامده از مکاتب فلسفی و اقتصادی با نفوذی

گونه فلسفی و سیاسی و اخالقی و اقتصادی طبقه بندی کرد که  1لیبرالیسم را در یک تقسیم بندی نسبی می توان به 

رویکرد اصلی لیبرالیسم  فلسفی است و سه نوع دیگر به ان پیوند خورده اند.ان چه که بیشترین تاثیر را بر سیلست 

اشته لیبرالیسم اقتصادی است که ادام اسمیت را بنیانگذار ان می دانند وی معتقد بود اقتصاد ازاد رفاه های مسکند د

عومی را تامین می کند و دست نامرئی بازار تعادل را ایجاد کرده  ودخالت دولت در این زمینه لزومی ندارد)شکوئی 

0111:11) 

های غیر رسمی و نادیده گرفتن این سکونتگاه ها راهبرد  در واقع حداقل دخالت دولت در امر مسکن و سکونتگاه

 un habit 2003بود) 0111بسیاری از دولت ها تا ابتدای دهه 
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تجارب پژوهشی اسکار لوئیس مردم شناس امریکایی به ارائه نظریه فرهنگ فقر از سوی وی  0111در دهه 

سکو نتگاه های غیررسمی و اجتماعات فقر  انجامی که تاثیر زیادی بر نگرش ها و سیاست های رایج مربوط به

داشت. لوئیس استدالل کرد که فقرا در یک فرهنگ فقر گریز ناپذیر گرفتارند و گرو ه های فقیر  عوما از ویژگی 

هایی چون بی انگیزگی رضایت مندی انی و بی نظمی اجتماعی برخوردارند.در واقه نظریه وی وضعیتی را نشان می 

در دام محیطی اجتماعی گرفتار امده اند که ویژگی هایش بی تفاوتی و تسلیم شدن به سرنوشت   داد کهئ در ان مردم

 (0111:011و استقبال از رفتار های بزهکارانه و تایید ان است)گیلبرت وگالر 

میالدی  معمار مشهور انگلیسی جان.اف.سی ترنر مدعی شد مسکن را نمی توان توسط دولت یا  11و  11در دهه 

اری ها برای همه اقشار فراهم اورد زیرا نیازها گوناگون است و اولویت های هر خانوار با دیگری متفاوت شهرد

است و بر اوردن نیاز همگان در شکل طرح های مسکن یکدست به نحوی مطلوب ممکن نیست. مهم ترین توصیه 

کنند تا انان خود بتوانند شرایط خود را ترنر از جنبه سیاست گذاری ان است که دولت ها باید به خودیاری فقرا کمک 

 (0111:11بهبئد بخشند.)گیلبرت و گالر 

استوکس در مقاله ای بین جوامع فقیر موفق و نا موفق مرز مشخصی ترسیم کرد وی در این دو گروه به عنوان 

 (0111:111الونک های امید و الونک های یاس یاد کرد )پاتروا یونر

 روش تحقیق:-1

 با سپس و بوده مدنظر اول ي مرحله در مداخله هاي شیوه و بافتها انواع موضوع، از كلي شناخت

 از استفاده نیز اطالعات گردآوري جهت .شد پرداخته موردنظر ي محدوده به انتخابي، رویكرد به توجه

 توجه مورد نقشه مانند تصویري اسناد موضوع، با مرتبط التین و فارسي متون ها، آمارنامه مدارك، و اسناد

 عملیات میدانی ضرورت یافت. طریق از اطالعات گردآوري اطالعاتي، چنین این محدودیت به توجه با .است بوده

 



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
16 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 محدودیت های تحقیق:-1

جمع آوری واستفاده از منابع موجوددراین راستاباتنگناهای خاص خود برخورداربوداز آن جمله به موارد 

 زیرمیتوان اشاره داشت:

 نبوداطالعات به روز  -0

 نبود بانک اطالعاتی کامل وبه روزدر ارتباط باموضوع مورد مطالعه-1

 عدم همکاری ودر اختیار گذاشتن اطالعات کافی والزم در خصوص موضوع موردمطالعه به نگارنده-1
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      فصل دوم

 مبانی نظری تحقیق

 

 

 

 

 چارچوب نظری موضوع: 
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عمده ناپایدارکننده شهری کشور، گونه ای شهرنشینی با مشکالت حاد موسوم به اسکان  امروزه یکی از چالش های

غیر رسمی یا حاشیه نشینی می باشد .وضعیت عمومی زندگی شهری در کشورهای رو به توسعه ، اوضاع نگران 

فقر، کاهش افزایش شتابان جمعیت، رشد   کننده ای را طی دهه های گذشته، به وجود آورده است. مسائلی چون

،آلودگی های زیست )حاشیه نشینی (شاخص های کیفیت زندگی، ازدیاد بیکاری ، رشد سکونتگاههای غیر رسمی

محیطی و . . . شهرهای این کشورها را با بحران های متعدد روبرو ساخته است. از مهمترین مسائل گفته شده در 

و کم درآمد، در نواحی آسیب پذیر شهر است که  شهرهای این کشورها، اسکان طیف گسترده ای از جمعیت مهاجر

زمینه بروز ناهنجاری ها و ناپایداری شهری را تشدید کرده است. این جمعیت ، هر چند در حوزه کالن اقتصاد 

شهری و حتی گاه عمدتاً دربخش رسمی آن حضور دارند ، لیکن در بخش غیر رسمی سکونت شهری به وجود آمده 

ماتی بسیار نا چیز برخوردار می باشند. رشد روز افزون این شکل از سکونتگاههای شهری ساکن هستند و از خد  و

بویژه در شهرهایی که از رشد برون زای اقتصادی برخوردار بوده اند ـ حاکی از   در دهه های گذشته در ایران ـ

 اشد .به روال گذشته برای حل این معضل می ب  ناکارآمدی ابزارها و سیاست های اعمال شده

سکونتگاههای غیر رسمی و نابسامان شهری،همانگونه که عنوان گردید، در واقع شکل بی ضابطه ای از تجمع 

مکانی گروه های کم درآمد، اغلب مهاجر در نقاط آسیب پذیر شهر است که به صورت کامال خودرو و فاقد مجوز 

ل سرعت پیدایش و عدم نظارت دستگاههای اجرایی گردند. این نواحی به دلیرسمی از نهادهای قانونی شهر ایجاد می

بوده و عمدتا فاقد نظام شکل یافته و مطلوب سکونتی هستندکه در   ازاستانداردهای قابل قبول زیستی بی بهره

 پاسخگویی به نیاز سرپناه فقرا به وجود می آیند.

  می باشد . در بسیاری  یار مساعدشرایط موجود و حاکم بر این گونه نواحی دربروز ناهنجاری های اجتماعی بس 

در جهت بهبود این نواحی انجام نداده و عمدتا اقدامات خود را معطوف به   موارد، مدیران شهری اقدامات موثری

بهسازی معابر و ارتقاء وضعیت کالبدی آنها درطرح هایی منفرد و مجزا می کنند و به توسعه پایدار انسانی که ابعاد 

و زیست محیطی را به صورت همه جانبه و همزمان در بر می گیرد ، توجه نمی شود. هر چند اقتصادی  -اجتماعی



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
19 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

در توصیف ویژگی های این نواحی در کشور ، نمی توان به یک تعریف جامع و فراگیر رسید که تمامی وجوه حاکم 

اشی از مسکن سازی بر این مناطق را بازگو نماید ،لیکن در یک برداشت کلی می توان اسکان غیر رسمی را ن

شتابزده اقشار کم درآمد دانست که بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی شهردر محیطی با کیفیت پائین و 

کمبود شدید خدمات و تراکم باالی جمعیت شکل می گیرد. ایجاد این نواحی در شهرها را باید جزئی از فرایند عدم 

در جامعه تلقی کرد که منجر به تغییر مکانی جمعیت ، از نواحی فقیر  ای و دو گانگی اقتصادیتعادل شهری/ منطقه

گردد. در این جریان انتقال جمعیتی، نواحی بی و توسعه نیافته شهری و روستایی به سمت نواحی برتر شهری می

و مسکن که توان رقابت در بازار رسمی زمین  -دفاع و فاقد نظارت شهری، عرصه اسکان این گروه های تازه وارد 

شده و به سرعت ، اشغال می گردند. هماهنگ با این نیاز اجتماعی، فرصت طلبی گروه های  -را ندارند   شهری

 عامل تشدید کننده محسوب شده که زمینه الزم برای گسترش آن را پدید می آورند.  سودجو و رانت خوار زمین

د جمعیت کشورهای جهان سوم ویا در حال درص 11در حال حاضر  خاص کشور ما نیست به نحوی   این موضوع

توسعه در همین سکونت گاهها زندگی می کنند. براساس گزارش سازمان ملل سکونتگاههای غیر رسمی )حاشیه 

نفر در سکونت گاهها ی  0نفر  1از هر  در دنیا   معرفی شده است. به طور کلی  چالش اصلی هزاره سوم  نشینی (

ر صورتی که این روند ادامه پیدا کند و دولتها برنامه ای برای این موضوع نداشته غیررسمی زندگی میکند.که . د

خواهند نمود.  میلیارد نفر از جمعیت شهر نشین دنیا در اینگونه سکونتگاهها زندگی  1،حدود  1111باشند تا سال 

ای مشابه در خوشبختانه موضوع اسکان غیررسمی در کشور ما به نسبت به سایر کشورهای جهان و کشوره

شرایط بهتری بخصوص از نظر سطح زیربنای مسکن،برخورداری از خدمات آب و برق قرار گرفته است. مسئله 

اصلی در این رابطه این است که:جمعیت شهری ما با یک الگوی نامتوازن توسعه شهری همراه بوده ؛محدودیت 

ین جماعات باعث نابرخورداری و کنار گذاشته منابع و ظرفیتهای دستگاه مدیریت شهری برای خدمات رسانی به ا

شدن بخش عمدی از اقشار کم درآمد فقیرنشین شهری شده از سوی دیگرتشدید این مسئله با قوانین و مقررات 

محدود کننده دسترسی اقشار کم درآمد به خدمات شهری درواقع منجربه اسکان خود انگیخته بخشی از جمعیت 

 جربه ناپایداری شهری شده است.شهرنشین شده که در نهایت من
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 تعریف سکونتگاههای غیر رسمی: 

سکونت گاههای غیررسمی می توان گفت :بافتهایی هستند که عمدتاً مهاجرین روستایی و تهیدستان  در تعریف 

شهری را در خود جای داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری) طرحهای 

تفصیلی ( در درون یا خارج از محدوده قانونی شهر ها بوجودآمده است. عمدتاً فاقد سند مالکیت هستند و جامع و 

از نظر ویژگیهای کالبدی و برخورداری از خدمات و زیر ساختها ی شهری مشابه بافت های فرسوده شدیداً دچار 

ند سازی خواهد بود اصل مشترک در همه انواع کمبود هستند . مداخله در این گونه بافتها از نوع ساماندهی و توانم

 مداخله مشارکت مردمی خواهد بود

سکونتگاههای غیر رسمی و نابسامان شهری،همانگونه که عنوان گردید، در واقع شکل بی ضابطه ای از تجمع 

مجوز  مکانی گروه های کم درآمد، اغلب مهاجر در نقاط آسیب پذیر شهر است که به صورت کامال خودرو و فاقد

گردند. این نواحی به دلیل سرعت پیدایش و عدم نظارت دستگاههای اجرایی رسمی از نهادهای قانونی شهر ایجاد می

بوده و عمدتا فاقد نظام شکل یافته و مطلوب سکونتی هستندکه در   ازاستانداردهای قابل قبول زیستی بی بهره

 پاسخگویی به نیاز سرپناه فقرا به وجود می آیند.

چند در توصیف ویژگی های این نواحی در کشور ، نمی توان به یک تعریف جامع و فراگیر رسید که تمامی هر 

وجوه حاکم بر این مناطق را بازگو نماید ،لیکن در یک برداشت کلی می توان اسکان غیر رسمی را ناشی از مسکن 

ریزی رسمی شهردر محیطی با کیفیت پائین سازی شتابزده اقشار کم درآمد دانست که بدون مجوز و خارج از برنامه 

و کمبود شدید خدمات و تراکم باالی جمعیت شکل می گیرد. ایجاد این نواحی در شهرها را باید جزئی از فرایند عدم 

ای و دو گانگی اقتصادی در جامعه تلقی کرد که منجر به تغییر مکانی جمعیت ، از نواحی فقیر تعادل شهری/ منطقه

گردد. در این جریان انتقال جمعیتی، نواحی بی ته شهری و روستایی به سمت نواحی برتر شهری میو توسعه نیاف

که توان رقابت در بازار رسمی زمین و مسکن  -دفاع و فاقد نظارت شهری، عرصه اسکان این گروه های تازه وارد 
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اجتماعی، فرصت طلبی گروه های شده و به سرعت ، اشغال می گردند. هماهنگ با این نیاز  -را ندارند   شهری

 عامل تشدید کننده محسوب شده که زمینه الزم برای گسترش آن را پدید می آورند.  سودجو و رانت خوار زمین

مادی و اقتصادی   بیشتر بخاطر شهری شدن فقر بروز می کند. فقر هم صرفا    در واقع سکونتگاههای غیر رسمی

مشارکت اقشار و گروههای کم   اشتغال و در آمد،آموزش، امنیت و همچنیننیست بلکه ابعاد فقر شامل: بهداشت ،

درصد جمعیت  11در حال حاضر  خاص کشور ما نیست به نحوی   درآمد در برنامه ریزی نیزمی باشد. این موضوع

کشورهای جهان سوم ویا در حال توسعه در همین سکونت گاهها زندگی می کنند. براساس گزارش سازمان ملل 

از  در دنیا   معرفی شده است. به طور کلی  چالش اصلی هزاره سوم  ونتگاههای غیر رسمی )حاشیه نشینی (سک

 نفر در سکونت گاهها ی غیررسمی زندگی میکند 0نفر  1هر 

خوشبختانه موضوع اسکان غیررسمی در کشور ما به نسبت به سایر کشورهای جهان و کشورهای مشابه در 

نظر سطح زیربنای مسکن،برخورداری از خدمات آب و برق قرار گرفته است. مسئله  شرایط بهتری بخصوص از

اصلی در این رابطه این است که:جمعیت شهری ما با یک الگوی نامتوازن توسعه شهری همراه بوده ؛محدودیت 

نار گذاشته منابع و ظرفیتهای دستگاه مدیریت شهری برای خدمات رسانی به این اجتماعات باعث نابرخورداری و ک

شدن بخش عمدی از اقشار کم درآمد فقیرنشین شهری شده از سوی دیگرتشدید این مسئله با قوانین و مقررات 

محدود کننده دسترسی اقشار کم درآمد به خدمات شهری درواقع منجربه اسکان خود انگیخته بخشی از جمعیت 

کی از بزرگان این موضوع توماس فریدمان شهرنشین شده که در نهایت منجربه ناپایداری شهری شده است. ی

اید، محله بد به دیدار شما خواهد آمد.همچنین آقای رابرت مکنامارا عنوان میکند : اگر به دیدار محله بدی نرفته

رئیس اسبق بانک جهانی گفته است:اگر شهرها با فقر برخورد سازنده تری را شروع نکنند،ممکن است فقر 

 شهرها شروع کنند.و این در واقع تاکیدی به مدیریت شهری در توجه به این مسئله است.برخورد ویرانگری را با 

 ویژگی های سکونتگاههای غیر رسمی:



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
22 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

ت مسکن سازی شتاب زده خارج از برنامه ریزی رسمی شهر سازی؛ پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسس 

ی رفت و آمد می کنند ولی از لحاظ مکان جعرافیا کالبدی از شهر به نحوی که این ها اغلب در شهر اشتغال دارند

؛  مکانهای بد سیمایی را به خود اختصاص داده اند و در انزوای اجتماعی بسر می برند.کمبود شدید خدمات شهری

آمد در همچنین تجمع افراد کم در -که تقدم این هم بیشتر در شهرهای بزرگ و کالن شهر ها است -تراکم زیاد جمعیت

تأمین  با کیفیت پایین زندگی که کارکرد اصلی این ساکنین سکونت گاه ها هم نوعی الگوی ساخت و محیط های

مسکن متناسب با توان مالی اقشار کم درآمداست. مخاطرات و آسیب های اجتماعی زیست محیطی طبیعی از 

واقع نادار با  ساکنین درویژگیهای کلی این سکونتگاههاست. مشکل کنونی این سکونتگاهها سیمای شهری نازیبا ؛ 

 مشاغل نامطمئن و مستعد نابهنجاری های اجتماعی و نا آرامی است. تجارب جهانی حاکی است که این پدیده یک

 پدیده ی رو به زوال خود به خود نیست بلکه ماندگار و روبه گسترش است.

 

 

 

 :برخی از ویژگیهای سکونتگاههای غیر رسمی
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 اسکان غیر رسمی : 

اسکان غیر رسمی یکی از چهره های بارز فقر شهری است که در درون یا مجاور شهرها )به ویژه شهرهای 

بزرگ( به شکلی خودرو ، فاقد مجوز ساختمان و برنامه ریزی رسمی شهرسازی ، با تجمعی از اقشار کم درآمد و 

نشینی ، اسکان غیر رسمی ،  سطح نازلیاز کمیت و کیفیت زندگی شکل می گیرد و با عناوینی همچون حاشیه

سکونگاههای خودرو و نابسامان نامیده می شود. با توجه به نارسا بودن اصطالح حاشیه نشینی و آلونک نشینی 
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برای کلیه اشکال این پدیده ، اصطالح اسکان غیر رسمی ، با تعبیری گسترده تر به جای حاشیه نشینی و آلونک 

ح اسکان غیر رسمی شامل حاشیه نشینی و اشکال متعدد می نشینی بکار می رود. از این رو اصطال

 (.01: 0111باشد)کمانرودی،

 چارچوب نظری ساماندهی اسکان غیر رسمی

 1ص  01و  1مأخذ: مظفر صرافی ، فصلنامه عمران و بهسازی شهری)هفت شهر(شماره 

 

  

 

 عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی:

 طرحهای شهری: 

مهمترین نقاط عطف در تحول بازار زمین شهری که منجر به رشد و گسترش پدیده اسکان غیر رسمی در یکی از 

-0111، یعنی پس از آن رخ داد که در برنامه سوم ) 0111برخی از شهرهای ایران شد، در نیمه دوم دهه 

تنظیم و پیش  (در فصل عمران شهری برای نخستین بار به ضرورت تهیه طرحهای جامع شهری با هدف0110
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بینی توسعه زیر بناهای شهری در قالبی منطقی اشاره شد. نتیجه آن ، الزام به تهیه طرحهایی بود که بعدها با نام 

 طرحهای جامع و تفصیلی برای بسیاری از شهرها تهیه گردید.

 

 قوانین زمین شهری:

یر رسمی که قبل از انقالب نیز به پیرو مطرح شدن ابعاد جدید اسکان غ 0111بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

آغاز شده بود ، شکل قاطع تری به خود 0111تنشهایی حاد انجامیده بود، دخالت دولت در امر زمین ، که از سال 

(. با تصویب این قانون 1: 0111از تصویب گذشت)اطهاری، 0110گرفت تا آنکه قانون زمین شهری در سال 

توسط دولت از سوی  –ز یکسو و انحصاری بودن اختیار واگذاری آن محدودیت عرضه زمین در داخل شهرها ا

دیگر، عمالً دولت را به تدوین آئین نامه هایی برای چگونگی واگذاریها به متقاضیان و کنترل آنها آنها ناگزیر می 

طی کرد. همین امر موجب می شد که برای عملی نمودن نحوه واگذاریها و سهل کردن امر کنترل آن، به ضواب

متوسل شدند که عمدتاً به حذف برخی و منتفع شدن برخی دیگر منجر می شد. در این رابطه ، متأسفانه کلید شرایط 

و ضوابط مصوب عمالً به کنار گذاشتن افرادی می انجامید که بیشتر از همه استحقاق دریافت ، توجه به رسیدگی از 

امه برای تضمین باز پرداخت اقساط زمین های که از سوی سوی برنامه را داشتند. چنانکه موضوع تسلیم ضمانت ن

دولت در اختیار مردم قرار داده می شد ، در شرایطی بود که امکان تأمین آن برای افرادی که در بخش غیر رسمی 

ول مشغول به کار بودند و یا اصالً شاغل نبودند)بیکاران( وجود نداشت و به همین دلیل نیز چنین افرادی از دایره شم

اقدامات و تسهیالت برنامه بیرون مانده و امکان دریافت زمین از بازارهای رسمی کشور را که در انحصار دولت 

بود، از دست می دادند، اینجا ناگزیر زمین مورد نیاز خود را باید از بازار غیر رسمی که معموالً هم در خارج از 

 محدوده های رسمی شهر قرار داشت، تأمین می کردند. 

 شهرهای جدید:
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شهرهای جدید هم نمونه دیگری از سیاست تبعیض آمیز در واگذاری زمین بر مبنای وضعیت شغلی افراد بود. طبق 

اسناد موجود ، وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شهرهای جدید را فرصتی برای تأمین زمین برای کارمندان 

ی تهیه زمین در بازار معلول زمین را ندارند، از این قرار ، وکارکنان دولت اعالم کرد، با این دیدگاه که آنان توانای

می بینیم به طور رسمی در یک سیاستگذاری مهم در حیطه توسعه شهری ، عرصه زمین در شهرهای جدید عمدتاً 

برای شاغلین بخش های رسمی اعالم شده است. عالوه بر آن، در آئین نامه های اجرائی تدوین شده برای نحوه 

های زمین شهرهای جدید، شرط اصلی بر تشکل در تعاونی ها قرار داده بودند، در حالی که از شرایط تشکیل واگذاری

در تعاونی ها، شاغل بودن در بخش غیر رسمی تعیین شده بود، که قطعاً برای شمار چشمگیری از سرپرستان 

می ماندند. مجموعه این عوامل، خانوارها این شرط قابل احراز نبود وبه این ترتیب از چنین فرصتی محروم 

طرحهای شهری، قوانین زمین شهری و شهرهای جدید که به طور کلی ناشی از سیاستگذاریها و سرمایه گذاریهای 

کالن دولتی در امور شهرها می باشند، سبب شکل گیری مناطق اسکان غیر رسمی و گسترش آن حتی در سالهای 

گردیده است. باید در نظر داشت که هر چند از نظر کمی گسترش و رشد اخیر در برخی از شهرهای میانی و کوچک 

مناطق اسکان غیر رسمی قابل توجه بوده، با این حال وضعیت و ابعاد کیفی سکونتگاههای غیر رسمی در مقایسه با 

دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای جنوب ، به شدت و حدت این کشورها نیست. نسبت سکونگاههای غیر 

 1درصد جمعیت شهرها می رسد، در حالی که در کشور ایران این نسبت تنها  11می در کشورهای جنوب به رس

 درصد ساکنین شهری را تشکیل می دهد. همچنین سازندگان مسکن غیر رسمی در ایران به ندرت به 

:  0111می کنند)اطهاری  تصرف بدون پرداخت بهای زمین اقدام می کنند و غالباً زمین را از بازار غیر رسمی تهیه

11 .) 

 شاخص های شناسایی سکونتگاههای غیررسمی از بافتهای فرسوده در حالت کلی عبارتند از : 

 نحوه تأمین)تصرف( زمین)بازار غیررسمی( -

 سند مالکیت -
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 دوره زمانی شکل گیری -

 روانه ساختمانی(چگونگی شکل گیری)خودرو( و همچنین نحوه ساخت و ساز)یک شبه و بدون مجوز و پ -

تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی)معموالً اراضی مرغوب کشاورزی بویژه در استانهای شمالی کشور  -

 جنگلها و منابع طبیعی محدود و رو به زوال!(

 نبود طرح و نقشه قبلی)خارج از ضوابط و مقررات طرحها( -

 بازتولید فقر -

مناسب مثل مسیر دکل های فشار قوی، کنار گسل ها، حاشیه رودخانه ها قرار گرفتن در مسیر و موقعیت های نا -

 و...

 مشکالت حقوقی و قانونی -

 تأمین آسانتر زمین در این سکونتگاهها -

 غلبه کاربری مسکونی بر سایر کاربری های  مورد نیاز زندگی شهری)کمبود خدمات( -

 روستاییچهره ناهمگون بافت و مشخص نبودن سیمای شهری و  -

 بیشتر دارای مهاجرین روستایی -

 نداشتن متولی خاص و بی توجهی مدیریت شهری -

 خرید و فروش غیررسمی زمین و مسکن -

 وجود انواع مشکالت و معضالت اجتماعی، اخالقی، فرهنگی ، اقتصادی، زیست محیطی و... -
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 شناخت مفهوم حاشیه نشینی:

توسعه شهری ایران می توانست داللت بر   حاشیه نشینی در ادبیاتاصطالح  0111یا  0111اگر در دهه های  

ئله و فضاهای مسکونی پیرامونی برخی شهرهای بزرگ داشته باشد و همین عنوان می توانست بیانگر صورت مس

 ، احتماال راه حل آن را نیز باشد ، اما در سال هاي اخیر با دگرگون شدن شرایط جهانی و داخلی، به اصطالحی کلی

  و با مصداق هایی پیچیده تبدیل شده که توصیف و تبیین پدیده مورد نظر خارج از توان آن است.

به مثابه  چنین سکونتگاهایی با سیمای کالبدی نابسامان و البته در مقیاسی بسیار محدود  0111اگر در اواسط دهه 

گیری آنها  بی آباد یا گودنشین ها ، دالیل شکلنمادی از فقر مطلق و بی عدالتی اجتماعی و با عنوان هایی از قبیل حل

ه چشم ساختاری عنوان می شد ، اکنون به نظر می رسد دیگر ترکیبي از زندگي رسمي و غیررسمي در این محالت ب

  مي خورد که نشان از روی آوردن تعدادي زیادي از ساکنین شهرها به این محالت دارد.

د که اصطالح حاشیه نشینی معنا و کاربردی روشنی می تواند داشته باشالبته نباید از نظر دور داشت که هنوز 

ره نظام عبارت است از کنارگذاشته شدگی یا به حاشیه رانده شدن برخی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از گست

سعه د تواجتماعی و به بیان دیگر شهروندزدایی از کم درآمدها . بی تردید رون –برنامه ریزی و توسعه اقتصادی 

تیابی اجتماعی در چند دهه گذشته هرگز متوقف نشده است ، ولی می توان گفت که با گسترش و ساخ –اقتصادی 

د پدیده ای که به آن حاشیه نشینی اطالق می شود ، از میزان پایداری روند این توسعه کاسته است و می توان

 دستاوردهای کنونی آن را نیز مورد تهدید قرار دهد.

 

ز مطرح شدن مفاهیمی مانند تضاد شهر و روستا ، فرهنگ فقر به مطالعات انجام شده درباره فقر در سرآغا

میالدی باز می گردد. اصطالح سکونتگاه های مبتنی بر تصرف  0111و  0111آمریکای التین در دهه های 

مین دیدگاه مطرح شد.عدوانی به عنوان یکی از شکل های غالب تامین سرپناه گروه های کم درآمد بر اساس ه    

سال  خاستگاه نظری این رویکرد ها به طرح نظریه وابستگی در زمینه مباحث توسعه اقتصادی باز می گردد. در  

کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آمریکای التین 0111   ( ECLA )  مشخصه نظام جهانی را بر اساس
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تصاد پیرامون ) کشورهای کم توسعه یافته با غلبه اق ( و  گروهبندی مرکز ) کشورهای توسعه یافته صنعتی

ردازانی و مناسبات بین آنها را بر اساس ساختار اقتصاد جهانی توصیف می کند . بعدها نیز نظریه پ  کشاورزی (

گی سعه نیآفتمرکز بر پیرامون به تبیین مفهوم تو  مکانیزم های کنترلی  گوندر فرانک با تاکید بر اعمال  مانند آندره

ای  می پردازند . از نظر این دیدگاه ممکن است در پاره ای از کشورها و در چارچوب وابستگی به نظام جهانی گونه

رده خدماتی و از رشد اقتصادی تحقق یابد ولی این فرایند با پیامدهای منفی مانند تورم و بیکاری ، کاستی های گست

 به شهر نشینی وابسته ای می انجامد که در آن شهر به چنین توسعه ناموزونی  کمبود مسکن همراه می شود.

ه عنوان دروازه های خروج منابع مالی و سرمایه ای و حلقه وابستگی به نظام جهانی به شمار می آیند این دیدگا

به   همنفی از توسعه شهر با طرح مفهوم دوگانگی روستا و شهر، روابط ناعادالنه بین آنها بر اثر توسعه وابست

طرح برنامه و شعارهایی در زمینه احیاء توسعه روستاییسوی  اقتصاد کشاورزی به عنوان محور توسعه ( روی  ) 

ای  شکل گیری پدیده  آورد ، چرا که عقب ماندگی مناطق روستایی و امواج مهاجرت های روستا شهری و به تبع آن

بیین می کرد " حاشیه نشینی" در کنار شهرهای بزرگ را در همین چارچوب ت  به نام یا   پدیده نخست شهری  .

تری شهرها بزرگ منطقه ای ) شهرهایی که در مقایسه با دیگر شهرها از تمرکز جمعیتی و اقتصادی بسیار بیش

ترتیب  دیدگاه نظری توسعه و شهرنشینی وابسته تعلق دارد . به این  که به  برخوردارند ( از دیگر مفاهیمی است

ی حل چنین مسئله ای را در بازگشت مهاجران کنونی یا جلوگیری از وقوع مهاجرت ها دیدگاه های شهرستیز، راه

  جدید جستجو می کند.
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یا و بی تردید نکات مطرح شده بخشی از واقعیت را در زمان و مکان معین بیان می کنند ولی نه به شکلی پو   

ار می کند بین توسعه وابسته و شهرنشینی ناموزون رابطه ساختاری بالواسطه ای برقر  ساختارگرا  دیدگاه  جامع .

که از بطن مناسبات اقتصادی   هدو به شکلی جزمی پدیده حاشیه نشینی را امری ناگزیر جلوه می د اجتماعی فرا  –

اد های می رویند . از سوی دیگر این رویکرد بین تقسیم کار جهانی فعالیت های اقتصادی و شکل گیری اقتص

ائل ملی)در کشورهای پیرامونی ( بنا بر نیازهای کشورهای مرکز) در چارچوب نظریه مرکز و پیرامون( تفاوتی ق

ایی که پیش روی می گذارد عمدتا بر محور گسستن از اقتصاد جهانی قرار دارد.نمی شود و راه حل ه    

بر فرایند تاریخی داللت دارد   (marginal settlement ) اصطالح حاشیه نشینی یا سکونتگاه های حاشیه ای  

نده یا ل های پراککه شکل هایی از تامین مسکن و اسکان گروه های کم درآمد را قبیل زاغه یا آلونک نشینی به شک
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افتن ، تصرف عدوانی و سازمان یافته اراضی در قالب جنبش های اجتماعی خود پو تا جنبه سوداگرانه ی  متمرکز

  این رو ند به شکل خانه سازی و تفکیک غیر رسمی زمین بویژه در نقاط روستایی را در بر می گیرد.

  ارتباط با مدیریت شهري

ي و ارتقاي محیط شهري در کنار حفظ محیط هاي ساخته شده را بر عهده مدیریت شهري وظیفه خدمت رسان

هري مشروط به حفظ محیط طبیعي. اسکان غیررسمي از دیدگاه پژوهشگران به عنوان چالش توسعه پایدار ش دارد,

شرایط ا شناخته شده است. مداخالت انجام شده در پي سال ها نشان داده است موقعیت پس از تغییر این سکونتگاه ه

 جدیدي ایجاد نموده است که حل آنها به طول عمر شهرداران کفایت نمي نمود.

ي براي ترکیب روابط اجتماعي, مشکالت اقتصادي , ضعف زیرساخت ها و خدمات عمومي در این نقاط بستر نامناسب

و ایجاد مشارکت مردمي  توجه ویژه به توانمندي هاي شرایط آتي این مناطق به همراه دارد. توصیه هاي اخیر,

ه اما ناتواني نیروهاي شهرداري در درک واقعي نیازهاي این محل عمومي را بر مداخالت کالبدی مقدم دانسته است,

 ها خود عاملي مضاعف بر نامناسب تر شدن این محیط ها و عدم درک آنها شده است.

سکونتگاه هامدیریت شهري موظف است با درک موقعیت حقوقي خود و با شناخت وضعیت این  بدون پیش زمینه  ,

 این نکته قابل توجه است پاره اي از اندیشمندان این .منفي نسبت به این سکونتگاه ها براي بهبود آنها تالش نماید

ه برنامه ریزان شهري به اقشار کم درآمد مي دانند و ساخت این محیط ها را کم هزین محله ها را نتیجه بي توجهي

ن آنها بر این افراد دانسته اند. بهبود این محله ها بدون درک اثرگذاري ابعاد اجتماعي ساکنیترین راه براي سکونت 

محیط شهري و توسعه آتي محله خودشان به سادگي انجام پذیر نخواهد بود. با اهمیت شدن این محالت از نظر 

ر الزام مطالعه و پژوهش د اثرگذاري به فرایند هاي توسعه شهري و اثرهاي محتلف اجتماعي, اقتصادي و محیطي

 این حیطه را مشخص نموده است.

 تعاریف و اصطالحات
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اصطالحات و واژه های متعددی در سطح جهان برای حاشیه نشینی از سوی صاحب نظران به کار برده شده است 

ته از همین امر نشان می دهد که تعریف و محدوده حاشیه نشینی از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد گذش

این، سکونت گاههای غیررسمی، سکونت گاههای خودرو، سکونت گاه های عدوانی، سکونت گاه های حاشیه ای، 

اجتماعی آلونکی، زاغه نشینی حلبی آبادها، اسکان نابهنجار مفاهیمی هستند که در ارتباط با حاشیه نشینی شهری 

 به کار برده شده اند.

از جمعیت شهری در جهان سوم است که خارج از بازار رسمی زمین و  حاشیه نشینی ناظر بر محل اسکان بخشی

مسکن و بر پایه قواعد و اصول های خاص خود به دست ساکنان این گونه مکان های ساخته شده است)پیران و 

 (.01:  0110همکاران، 

شهر ساکن شده اند، حاشیه نشینی شهری خانوارها و افرادی را شامل می شود که در محدوده اقتصادی و اجتماعی 

ولی جذب اقتصاد و اجتماعی شهری نشده اند و در حاشیه فعالیت های زندگی مردم شهرنشین قرار دارند )حاج 

 (.01: 0110یوسفی، 

حاشیه به نوعی شیوه زندگی اطالق می شود که نسبت به سه شیوه رایج زندگی یعنی شهری، روستایی، عشایری 

صادی و اجتماعی مخصوص به خود، بافت فیزیکی معینی را به وجود می آورد متفاوت بوده و با ویژگیهای اقت

 (.011: 0111)حسین زاد دلیر، 

حاشیه نشین به کسی گفته می شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام 

 (.11: 0111اقتصادی شهر شده و از خدمات شهری استفاده نماید)درکوش، 

حاشیه نشین منطقه ای از شهر است که واحدهای مسکونی رو به ویران، فرسوده و تجهیزات ناقص داشته مناطق 

و فرهنگ فقر، جدایی گزینی توده ای مردم روستایی از جامعه شهری، گوشه گیری و انزوا بر آنها غلبه یافته است 

 (.0: 0111)شکویی، 
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ی ،کپرنشینی، جملگی مترادف یکدیگر هستند اگر بخواهیم حاشیه نشینی، زاغه نشینی، آلونک نشینی، کوخ نشین

تعریفی از این اصطالح ارِائه دهیم و در وهله ی اول افرادی که در این مناطق اسکان دارند را هدف قرار دهیم باید 

گفت حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدوده ی اقتصادی شهر زندگی میکنند ولی جذب نظام اقتصادی و 

 (.  11-11:  0111آن نشده اند.)اصغری زمانی،  اجتماعی

حاشیه نشینان کسانی هستند که به دلیل بضاعت کم مالی با توجه به توان اقتصادی، نتوانسته اند خود را با ساکنین 

متن نشین تطبیق دهند این عدم سازگاری اجتماعی سبب نفی آنها به مناطقی است که بتوانند زمینه ی جذب آنها را 

 (011-111: 0110کند. )پارسا پژوه،  فراهم

اگر حاشیه نشینی را به عنوان یک مکان درنظر آوریم به دلیل پایین بودن نرخ زمین ویا عدم نیاز به اجازه ساخت 

وساز و نبود نظارت و کنترل دولتی رانده شدگان از متن ها با هجوم به این محدوده ها سبب تداعی شدن این واژه 

  (  11-11،  11-11:  0111ه اند.)پیران، در اذهان عمومی شد

حاشیه نشینی حالتی است که شخص در قالب آن فرو رفته و در حالت زندگی کردن است و همیشه امید به فردایی 

 (11: 0111بهتر دارد )مهاجرین، 

سکونت گاه حاشیه نشینی زائیده وجود ویژگی نابرابری در روابط اجتماعی مسلط بر جامعه است. شدت اختالف بین 

ها که باعث می شود عده ای شهرنشین و عده ای روستا نشین وعده ای دیگر حاشیه نشین شوند، که این شدت 

 اختالف بستگی به میزان شدت در تمرکز گرایی روابط اجتماعی دارد.

د )زاهد هرچه از میزان تمرکز گرائی کاسته شود از گسترش و شدت اختالف بین انواع سکونت گاها کاسته می گرد

 (11-11، 0111زاهدانی، 

 به طور کلی چهار ویژگی زیر را برای اجتماعات حاشیه نشین ذکرکرده اند:
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 ناامنی حق تصرف  -0

 شرایط ساختاری نابهنجارمسکن -1

 دسترسی ضعیف به آب آشامیدنی سالم وتغذیه -1

 

 (un-habitat 2005تراکم بیش ازحد ) -1

به تحوالت اجتماعات شهری و روستایی جهان پس از انقالب صنعتی و  سابقه شکل گیری حاشیه نشینی شهری

 رخدادهای بعد از آن نسبت داده می شود .

در حقیقت پدیده حاشیه نشینی به مفهوم امروزی درآن کشورهای پیشرفته جهان به وجود آمده و با صدور برنامه 

ه در کشورهای جهان سوم گسترش یافت های اقتصادی اینگونه کشورها تحت عنوان برنامه های رشد و توسع

 ( 0: 0111)زاهدانی، 

حاشیه نشینان شهری معموالً ابعاد مختلف زندگی، یعنی فیزیکی )مسکن ناهنجار(و از بعد اجتماعی )با فرهنگ و 

رفتارهای اجتماعی جدا و متفاوت از جامعه ی شهری( و از بعد اقتصادی )ویژگی های اشتغال، در آمد و مهارت( 

یز میشوند و در واقع جزء محرومترین اقشار جامعه ی شهری به شمار می روند و به علت این محرومیت شدید متما

 (011: 0111در برابر هرگونه آسیب اجتماعی نیز بی دفاع هستند. )حاج یوسفی، 

آن اتفاق  هنگامی که از حاشیه نشینی گفتگو میشود اگرچه موضوع خاصی به اذهان متبادر میگردد. اما در تعریف

 نظری از سوی پژوهشگران وجود ندارد.
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قدیمی ترین مطالعات، حاشیه نشینی را اینگونه تعریف میکنند: مفهوم حاشیه نشینی به معنای اعم،شامل تمام کسانی 

 است که در محدوده ی اقتصاد شهر ساکن هستند، ولی جذب اقتصاد شهر نشده اند.

راد را از زادگاه خود کنده وبه سوی قطب های صنعتی و بازارهای کار جاذبه های شهرنشینی و رفاه شهری این اف

 می کشاند و اکثر مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی، راهی شهرها 

 (1: 0111می شوند. )زاهد زاهدانی، 

الً حاشیه نشینان را جامعه شناسان در تعریف افرادی که در حریم شهرها سکونت دارند، چنین می گویند: معمو

کسانی تشکیل می دهند که در شهرها زندگی می کنند اما به عنوان یک شهروند از امکانات و خدمات شهری بهره 

نمی برند. این افراد با وجودی که در ده یا حاشیه شهرها جای دارند اما فرهنگ روستایی را همچنان حفظ کرده اند 

 (11: 0111د.)ربانی، ولی در عین حال خود را شهری می دانن

را بکار برد، او در مقاله « انسان حاشیه نشین»و « حاشیه نشین»رابرت پارک نخستین کسی است که اصطالحهای 

 این مفاهیم را شرح می دهد.« مهاجرت شهر و انسان حاشیه نشین»ی 

میمانه در زندگانی پارک انسان حاشیه نشین را فردی میداند که از لحاظ فرهنگی انسان دورگه ای است که ص

فرهنگی دو جمعیت متمایز زندگی می کند و با هردوی آنها شریک است. اما مایل نیست از زندگی گذشته ی خود 

 ( 01: 0111ببرد و هنوز ابعاد جامعه میزبان او را به تمامی نپذیرفته است.)کریمی،

ی و فرهنگی به حالت تعلیق در می آورد. حاشیه نشینی شرایط یا عالمی است برزخ گونه که فرد را از نظر اجتماع

               (0110)پارک، رابرت، 

حاشیه نشین فردی است که به علت ناباوری نسبت به ارزشها، بیگانگی نسبت به موقعیت جدید، فرد از جامعه کناره 

 (11-11: 0111می گیرد و درحالت معلق در حاشیه اجتماع می نشیند. )جمشیدی ها و عنبری، 
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شیه نشینی به جهت ایجاد فرهنگی خاص که اغلب از آن به عنوان فرهنگ فقر نام می برند ابعاد پیچیده تر حا

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی می یابد و به معضل بزرگی در زندگی شهری تبدیل می شود. )زنجانی، حبیب 

: 0111هللا،

11)                                                                                                                                  

                                                 

بر اساس تعریف اسکان بشر سازمان ملل، سکونت گاههای غیررسمی با استفاده از معیارهای ازدحام فقرخدمات   

ایط محیطی غیربهداشتی و خطرناک، حق اقامت نامطمئن، فقر و محرومیت پایه، سازه های ساختمانی نامناسب، شر

-unاجتماعی شناخته می شوند. درصد جهانی خانوارهای ساکن در این زاغه ها در حال دو برابر شدن است. )

habitat 2005 ) 

زیست مطلوب  حاشیه نشینی شکلی از سکونت در مناطق داخلی یا حاشیه شهرهای بزرگ و متوسط با حداقل شرایط

ازنظم دسترسی به آب سالم، خدمات برق و گاز، شبکه حمل ونقل و محیط زیست بهداشتی است. )ابوطالبی، صاب 

 (01ک101، ماهنامه اطالع رسانی _ آموزشی و پژوهشی شوراها 0111:

مان )ه« نوعی توسعه شهری بدون برنامه ریزی و کنترل و بدون رعایت مقررات شهرسازی توسط توده مردم»

 منبع(

مناطق پیرامون شهرهای بزرگ که به طور کلی محصول رشد ناهمگون شهری و انباشت تعارض آمیز و تنش »

 ( 11: 0111)رئیس دانا، « سنتی می باشد.  -زای سرمایه و بیکاری روستایی و انهدام ارتباطات خانوادگی 

قانونی و عرفی کشور در  -کان رسمی شیوه ای خاصی از اسکان که دارای ویژگی هایی غیر از روش های اس»

 (  11به نقل از آقا بخشی:  0111)مکعی «. اطراف مراکز اصلی شهرنشینی می باشد
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سکونتگاه های غیر رسمی نابه سامان به گسست کالبدی پاره ای از نواحی مسکونی از پیکره کل شهر و در » 

فیت سکونت از یک سو و از سویی دیگر به اجتماعی و کی -چارچوب کاهش میزان برخورداری از خدمات شهری

)جواهری « حاشیه رانده شدن و انزوای اجتماعی پاره ای ازگروه ها در این گونه سکونت گاه ها اطالق می شود.

 : به نقل از همین منبع(0111پور، 

برنامه فضاهای زندگی غیررسمی و نامتعارف شهری که بازتاب فضایی بیمارگونه از اقتصاد و مدیریت ضعیف »

)حاتمی « اقتصادی در سطوح ملی استانی و محلی است -ریزی فضایی منطقه ای و معمول بی عدالتی های اجتماعی 

 (0111نژاد، 

مارشال کلینارد معتقد است: حاشیه نشینی،خرده فرهنگی با مجموعه ای از ارزشها وهنجارهاست که در محله هایی 

 (0111گی های دیگر، از جمله انزوای اجتماعی همراه است. )کلینارد، با بهداشت کم با انحرافات اجتماعی وویژه 

محله ی زاغه نشین محله ای است که جمعیت آن نمیتواند در روند رقابت برای خدمات وکاالی عمومی به نحو 

 (0111موثری شرکت جوید و بدین ترتیب کنترلی بر نحوه ی توزیع این خدمات ندارد. )هاروی، 

باال بار منفی از لحاظ مفاهیم و ساختارهای مرتبط را درخود نهفته دارند.این منفی نگری را شاید اکثریت تعاریف 

بتوان نقیصه ای در امرتعریف مفاهیم که نقطه ی آغاز هرپژوهشی است، دانست که بر تحقیق آتی محقق از مهفوم 

حاشیه نشینی در ایران و اهواز با  موردپژوهش اثر سوء دارد. لذا سعی شده است در ارائه ی تعریف از پدیده ی

 دیدی غیرسوگیرانه وعملیاتی اقدام شود که جامعیت مفاهیم را دربر گیرد.

 با الگو گیری از تعریف اخیر، حاشیه نشینی عبارت است از:

 کالبدی که از ابعاد چند گانه ای در سطح پایین تری از متوسط جامعه منطقه ای شهر قرار دارد. -فضایی منطقه ای
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بعد مهاجرت: جمعیت اکثریت خانوار حاشیه نشین حداکثر به فاصله یک نسل متولد خارج از فضای منطقه ای و  -0

 شهر برخوردار است %11سکونت گاهی فعلی بوده اندو از تراکم نسبی باالتر از متوسط 

خویشاوندی  -درون گروهی بعد خانوار وخانواده: نوع خانواده ی حاشیه نشین نیمه گسترده پدر پسری با ازدواج -1

 با بعد خانوار باالتر از متوسط شهر وفضای منطقه مرکز 

بعد خدمات شهری ومعماری: ارائه ی خدمات اولیه شهری در سطح پایین تر از شهر مرکزی با نوع ساختمان  -1

 سازی کمتر از حد متوسط اقتصادی و با مصالح ساختمانی کمتر از میانگین زیر بنای ساختمان. 

 آموزش و بهداشت: سطح نسبی سواد، ثبات تحصیلی وخدمات بهداشت و درمان پایین تر از متوسط ها در شهر  -1

بعد اقتصاد و درآمد: نوع اقتصاد، معیشتی با مشاغل اولیه خدماتی و سرمایه ای کمتر از متوسط شهر با اقتصاد  -1

 ین منطقه ای مرکز پیرامونی و اشتغال کاذب وفصلی ونرخ بیکاری باالتر ازمیانگ

در مجموع ساختار کالبدی مناطق حاشیه نشین با جلوه های ذهنی ساخت اجتماعی پایدار همراه با جلوه های عینی 

 ضعیف و ناپایدار مشخص میشود )ر.ک.چارچوب نظری فردیناند تونیس(  ساخت جامعه ای

  

 اصطالحات به کار رفته در مورد حاشیه نشینی در مناطق جهان  

دبیات بررسی و رویارویی با حاشیه نشینی از واژگان متعددی استفاده می شود که اغلب بر خصیصه یا شکل در ا

تاکنون  0111خاصی از حاشیه نشینی)اسکان غیر رسمی(یا محل وقوع آن تاکید می کنند. در فارسی از دهه های

ی، آلونک نشینی، حاشیه نشینی، حلبی مسئله حاشیه نشینی مورد توجه قرار گرفت و از واژگانی نظیر، زاغه نشین

آباد، زور آباد، گود نشینی، اسکان و سکونت گاه غیر رسمی برای معرفی این نوع سکونت و مصادیق کالبدی آن 
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استفاده شده است. در ادبیات غیر فارسی برای حاشیه نشینی نیز واژه ها و اصطالحات متفاوتی مورد استفاده قرار 

( در امریکای التین؛ Favela( یا فاوال )ranchoاژگان جنبۀ محلی دارند نظیر رانچو )می گیرد برخی از این و

 Shanty( یا شانتی تاون )bi donville( در آسیا؛ بی دونیل )Kampong( یا کامپونگ )busteeبوسنی )

town.در افریقا ) 

 inمی شوند. اصطالحاتی نظیر برخی دیگر استفاده جهانی تری دارند و در اغلب متون پر کاربرد و علمی دیده 

Formal seettelments squatters  ,Slums  از این زمره اند در حال حاضر در نتیجه گسترش استفاده

از فن آوری های ارتباطی و اطالعاتی که دسترسی همگانی در سراسر جهان به منابع علمی و تجارب مختلف فراهم 

 ساخته اصطالحات اخیر توسط محققان در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند.

 0جدول شماره 

 مورد استفاده اصطالح نام قاره ها

 Bustee -  Kampong قاره آسیا

 Bi donville – Shanty town قاره افریقا

 Rancho - Favela قاره آمریکای التین

 Informal seettelments squatters - slums اصطالح جهانی

  

 تعاریف مهاجرت 

 مهاجرت: 
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ساکن شدن در سرزمین دیگر به طور موقت یا  مهاجرت به معنای عام عبارتست از ترک سرزمین اصلی )زادگاه( و

دائم مهاجرت به معنای خاص کلمه مهمترین نوع تحرک جمعیت است و عبارتست از مهاجرت دسته جمعی یا 

 انفرادی انسانها با تعاریف و مفاهیم.

 

 

ر کسی ( است و مهاج011)دهخدا، حرف م: « ترک دیار گفتن و در مکان دیگر اقامت کردن»مهاجرت به معنای 

 « از جایی به جای رود و از زمینی به زمینی برود و هجرت کند»است که 

)منبع پیشین( آن چه پیش از همه در تاریخ استقرار یک قوم که از مکانی در گذشته خود را به منزلگاهی جدید 

دیگر است.  کشانده است به چشم می خورد، چگونگی حرکت وی به دالیل تاریخی بی شمار از نقطه ای به نقطه ی

بدین ترتیب، مهاجرت در دل خود اندیشه ها و رویدادهای مختلفی را پنهان می کند و در عرصه ی همه ی عوامل 

زندگی یک قوم قرار می گیرد و ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن قوم را دستخوش تحوالت گسترده ای می 

زایش و طول عمر است و حرکت اجتماعی جمعیت که  حرکت طبیعی جمعیت که نشانی از»کند. در واقع مهاجرت 

پخش شدن گروهی انسان است، بدون تامل و نقشه در پی  معلول پراکندگی و کوچ است بوده و مقصود از پراکندگی

)اگبرن و نیم « خوراک بیشتر و منظور از کوچ با مهارت بخشی است، منظم و سنجیده و در پی حیاتی آسوده تر

 (111: 0111کف، 

(. بدین 1111: 0111اجرت یعنی ترک وطن و اسکان و در محلی دیگر به صورت ثابت یا نیمه ثابت )معین،مه

ترتیب مهاجرت پدیده ای است که در ماهیت خود بر عمل تغییر مکان فرد یا افراد در سطح زمین تکیه داشته و 

رد مهاجر و خانواده ی اوست. یعنی نتیجه ی این امر غالبا معطوف به هدف تامین آسایش و رفاه بیشتری برای ف

در جریان »مهاجرت از مکانی فاقد امکانات به مکانی واجد آن، مانند مهاجرت از روستا به شهر. در واقع 
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یاد کرد. مردم « کشش»و « رانش»مهاجرت، همیشه دو نیرو در کار است که می توان از آنها به عنوان نیروی 

روستاهای آنها دیگر نمی توانند وسایل زیست و معیشت آن ها را فراهم برای آن به شهر مهاجرت می کنند که 

آن ها به شهر مهاجرت می کنند، زیرا شهر نوید زندگی بهتری را بدان «. می رانند»سازند و لذا آن ها را از خود 

نیرو برنده  همیشه آسان نیست که دریابیم که کدام یک از این دو«. می کشد»ها می دهد و آن ها را به سوی خود 

تر است. گاهی نیازهای اقتصادی علت مهاجرت نیست و این فقط ماهیت اجتماعی شهر است که روستاییان را به 

خود می خواند. کشاورزانی را می شناسیم که به نواحی صنعتی مهاجرت می کنند و حال آن که در آن جا نه تنها 

د. زندگی شهری برای اینان جاذب تر از زندگی روستایی درآمد بیشتری ندارند بلکه درآمدشان کاهش نیز می یاب

 (11: 0110است. )کنستاندزه 

 فرهنگ مهاجرت  

مهاجرت در علوم گوناگون از ابعادی خاص مورد مطالعه قرار می گیرد. در مردم شناسی بررسی واکنش های متقابل 

« مهاجر»ت ها را شکل می دهد و نام فرهنگی ناشی از مهاجرت، همیشه مطمح نظر بوده است. اّما، آن چه مهاجر

می گذارد. فرد « قلمروهای زیستی»را بر سر زبان ها می اندازد، روزگاری است که بر گروهی از انسان ها، در 

یا نقل مکان می « کوچ»مهاجر انسانی است که از منطقه ی بومی با باری از فرهنگ انسانی به منطقه ای دیگر 

یش آگاهی است، که فرد مهاجر از طریق آشنایان یا همراه گروهی که از نظر زبان، شغل کند. این نقل مکان گاه با پ

و به ویژه مذهب در ارتباط تنگاتنگ با وی قرار دارد به این کار دست می یازد. او که به دلیلی گاه نامطبوع از 

و مذهبی، حرکت آینده ی  منطقه ی بوم زاد خود سرخورده است، و به ویژه بنا به دالیل شغلی، معیشتی، سیاسی

خود و گاه فرزندانش را در بستر یک خطر مبهم قرار می دهد، به دیاری می رود که چندان آشنایی فرهنگی نزدیک 

با او ندارد. پر از دلهره و اضطراب و گاهی نیزبنا به دالیل شغلی، اگرچه با اطمینان کامل به مکان جدید قدم می 

ایت در پوست خود نمی گنجد، زیرا با ترک دیار به مکان و قلمرو پیشرفته تری گذارد و حتی از شدت شادی و رض
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از نظر فرهنگ و تکنولوژی قدم گذاشته است؛ با این اوصاف این شادی گذراست و زمان در ارتباط با مکان جدید 

 وضعیت آینده اش را با فرهنگ جدید رقم خواهد زد.

و آگاهی و نیز با هر وضعیت زیستی، آن چه را که صد در صد از نظر از این رو، مهاجر هر که باشد، با هر دانش 

فرهنگ انسانی، در وطن خود دارد، در یک سرزمین بیگانه نخواهد داشت و مسلما در یک سرزمین بیگانه دیرتر و 

نشین با تاخیر جا می افتد. به عبارتی دیگر زمانی می خواهد تا خود وی هر آن چه را که به صورت یک انسان شهر

یا روستایی به مکان جدید آورده است، با فرهنگ جدید تطبیق دهد. )مجموعه مقاالت نخستین همایش انجمن جمعیت 

 (111 -111: 0111شناسی 

 مهاجرت به عنوان یکی از تحوالت جمعیتی 

کات حرکت جمعیت از قرن نوزدهم تاثیرات عمیقی بر روند تحوالت اقتصادی، اجتماعی جوامع گذاشته است. حر

جمعیتی معموالً در دو بخش اساسی قابل بررسی هستند: یکی کنترل مرگ و میر و افزایش جمعیت و دیگری 

جابجایی جمعیت که همان مهاجرت از مکانی به مکان دیگر است و در جوامع جدید عمدتا این جابجایی از اجتماعات 

هر حال، افزایش جمعیت در اجتماعات  کوچک و منزوی به سوی اجتماعات بزرگ و از روستا به شهرهاست. در

کوچک و روستایی و بهم خوردن تعادل های حیاتی در آن جا و از سویی میل شدید افراد به شهرنشینی و قرار 

گرفتن در اجتماعات بزرگ، گرایشی است که از قرن نوزدهم در اروپا و آمریکا و از نیمه ی دوم قرن بیستم در 

گرگونی عمیق در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی کشورهای مزبور شده است. کشورهای در حال توسعه باعث د

دورکیم از جمله جامعه شناسانی است که تحوالت جمعیتی را هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی علت اصلی تبدیل 

 ساختار قطعه ای به ساختار مبتنی تقسیم کار اجتماعی ذکر کرده است.

 بحران های اجتماعی آثار مهاجرت در بروز مسائل و  
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حرکات جمعیتی به ویژه مهاجرت شدید انسان ها از اجتماعات کوچک به بزرگ، روستا به شهرها و نیز تبدیل 

جوامع قطعه ای کوچک به جوامع مبتنی بر تقسیم کار، دو تأثیر اساسی بر جوامع می گذارد. یکی تأثیر فرهنگی و 

فتن افراد به میان اجتماعات بزرگ و یا تبدیل قطعه ها و اجتماعات دیگری تأثیر اجتماعی است. از نظر فرهنگی، ر

کوچک به اجتماعات بزرگ موجب نسبیت ارزشی و فرهنگی و سست شدن عقاید و باورها و ارزش های مطلق در 

افراد می شود و این تحول فرهنگی و گم شدن فرد در انبوه جمعیت، زمینه ی بروز و شیوع انواع نابهنجاری ها و 

رایم را فراهم می آورد. با جابجایی و حرکات جمعیت از یک سو شاهد تحول معرفتی و پیدایش و اشاعه ی ذهنیت ج

و خودآگاهی نسبت به مسایل و بحران های اجتماعی و از سوی دیگر به دلیل سستی هنجارها و ارزش های سنتی و 

ما این سستی هنجارها و ارزش های سنتی در مطلق شاهد تعدد و تکثیر عینی مسایل و مشکالت اجتماعی هستیم. ا

اجتماعات بزرگ تبعات منفی نیز در بر دارد و آن افزایش جرایم و نابسامانی های اجتماعی است. فرد با سستی 

باورهای پیشین خود و نیز گم شدن در انبوه خلق، امکانات و آزادی بیشتر می یابد و از سوی دیگر، جریان 

ه تزاید در شهرها، موجب تخفیف وجدان جمعی شده و متعاقب آن ضربات و زیان هایی که فردگرایی افراطی و رو ب

از سوی افراد به این وجدان جمعی وارد می شود موجب گسترش انواع جرم و بزه و اعمال نابهنجار در جامعه می 

د، اندیشه ها، ( شهرهای بزرگ در واقع، بدون تردید کانون های پیشرفت ان10 – 01: 0111شود. )سعیدفر، 

و نیازهای تازه در همین شهرهای بزرگ پا می گیرند و از آن جا به بقیه ی نقاط کشور می روند. خلق   مدها، رسوم

و خوی مردم در شهرهای بزرگ به قدری متحرک است که مردم چندان عالقه ای به امور مربوط به گذشته ندارند، 

به همین دلیل، زندگی در شهرها با سرعتی فوق العاده دگرگون می  روحیه ها در شهر معموال رو به آینده دارد و

 (.101 -101: 0111شوند. باورها، ذوق ها و سلیقه ها و عواطف مردم دایما در حال تحول است )دورکیم، 

 انواع مهاجرت 

 سازمان ملل، چهار نوع کوچ را از یکدیگر متمایز کرده است.
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جابجایی موقتی و کوتاه مدت و نیز مهاجرت های فصلی و ادواری است. الف( کوچ موقتی: این نوع کوچ، شامل 

مهاجرت های فصلی به دلیل بیکاری فصلی کشاورزان و نیاز به نیروی کار فصلی در شهرها پیش می آید. صاحب 

نظران هر گونه مهاجرت را که بیش از شش ماه دوام داشته باشد، کوچ دراز مدت و کمتر از آن را کوچ موقت 

میده اند. کسانی که شش ماه در شهر بمانند ولی در این فاصله به خاستگاه خود برگردند کوچنده ی ادواری به نا

شمار می روند. دسته ی دوم از کوچ موقت مسافرت های روزمره است و شامل کسانی است که به خاطر فعالیت 

 ی دهند.های اقتصادی روزانه، از جایی به جای دیگر اقامتگاه خود را تغییر م

ب( کوچ سیار: این نوع کوچ شامل کسانی است که اقامتگاه خود را تغییر می دهند بدون اینکه فعالیت خود را 

عوض کنند. این ها در اکثر کشورها، گروه های با اهمیتی را تشکیل می دهند. اما مشخص کردن آن ها دشوار است 

 )مانند جابجایی فصلی عشایر در ایران(

ت: شامل کسانی است که برای مدت نسبتا طوالنی اقامتگاه اولیه ی خود را ترک می کنند ولی ج( کوچ دراز مد

همواره قصد برگشت دارند. مانند کسانی که دوران تحصیل یا کارآموزی خود را در شهر دیگر می گذرانند. ولی 

دوباره یا چند باره نیز یاد کرد.  رابطه ی خود را همواره با زادگاه خود حفظ می کنند. همچنین می توان از کوچندگان

این گروه که معموالً مهاجر یا کوچنده شناخته می شوند قصد برگشت دارند ولی روشن است که محل اقامت دایمی 

 خود را موقتا تغییر داده اند.

دنظر د( ماندگاران: این دسته از مردم شامل کسانی است که اقامتگاه و فعالیت خود را برای دوره ی زمانی مور

تغییر نمی دهند و شامل مقیم پایبند و کوچنده ی بالقوه می باشند. مقیم دایمی یا پایبند کسی است که نه اقدام به 

 خود کرده و یا چنین قصدی دارد.« عادی»تغییر محل اقامت 
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 کوچنده بالقوه کسی است که اگر فرصت یا شرایطی پیش آمد میل دارد که جابجا شود. همچنین 

منشا  (10-11: 0111به کوچ فردی، خانوادگی، کوچ زنجیره ای و مرحله ای تقسیم کرده اند. )توسلی،  کوچ ها را

 جمعیت شهرنشین

رشد شهرنشینی عمدتا ناشی از مهاجرت به شهرها می باشد. به طور خالصه، رشد عمومی جمعیت شهری را می 

 توان ناشی از عوامل زیر دانست:

 )موالید منهای مرگ و میر(افزایش طبیعی جمعیت   -0

کوچ از مناطق روستایی: قسمت عمده ی شهرنشین های امروز از سالها پیش مستقیماً از روستاها به شهر آمده  -1

 و در آن جا ساکن شده اند.

الف( کوچ از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ: قسمتی از شهرنشینان نیز از سایر شهرها و به خصوص از 

وسط برای استفاده از امکانات، رفاه اجتماعی بیشتر نظیر فرهنگ، بهداشت، تفریح و تجارت شهرهای کوچک و مت

 وارد شهرهای بزرگ و پایتخت ها شده اند.

 ب( کوچ از کشورهای دیگر )مهاجرت، پناهندگی(

 افزایش طبیعی جمعیت روستاهای ادغام شده در شهر. -1

 مهاجرت روستاییان 

طرف شهرها، منشا عمده و اصلی توسعه ی شهرنشینی را در جهان تشکیل می حرکت مهاجرتی از روستاها به 

دهد. از نظر تاریخی، توسعه ی صنعت و اقتصاد با امواج چشمگیر مهاجرت به مراکز رشد یابنده ی شهری که بازار 

 کار دارند همراه بوده است. دالیل این مهاجرت ها به قرار زیراند:
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تاییان یکی از دالیل مهاجرت روستاییان به شهرها می باشد. به طور طبیعی تراکم کمبود کار و فقر عمومی روس- 0

سرمایه و افزایش تولیدات صنعتی، منجر به افزایش میزان اشتغال و باال رفتن سطح زندگی در شهرها و مراکز 

نعت و توسعه ی صنعتی می شود و مراکز شهری نقش هدایت توسعه را بر عهده دارند. به لحاظ تاریخی، پویایی ص

اقتصادی با امواج چشمگیر مهاجرت از روستاها به مراکز رشد یابنده ی شهری که بازار عرضه ی کارند همراه 

است. در فرایند توسعه صنعتی و ادامه ی تحول در ترکیب تولیدات و الگوهای مصرف، سهم کشاورزی در اشتغال 

زایش می یابد. مناطق روستانشین با کمبود اشتغال و اضافه نیروی انسانی پایین می آید و سهم صنایع و خدمات اف

جمعیت رو به رو می شوند و در پی افزایش امکانات اشتغال در بخش های نوین فعالیت مهاجرت و کوچ افرادی که 

در جستجوی درآمد بیشتری هستند ادامه خواهد یافت. با افزایش تراکم جمعیت در شهر، بهای زمین در مناطق 

زایش می یابد و هزینه های مسکن، حمل و نقل، مواد خوراکی و دیگر امکانات رفاهی شهر، باال می رود. شهری اف

این امر شکاف بین سطح درآمد روستایی و شهری را تنگ تر می کند و فقر عمومی روستاییان را به دنبال دارد. 

ه سوی بخش های جدید صنعتی یا مراکز بدین ترتیب حرکت نیروی کار از محیط های روستایی نسبتا کم بازده و ب

 بازرگانی و اداری پر در آمد که متوسط سطح درآمد باال است افزایش پیدا می کند.

هر کجا که دلیل فوق صادق نباشد، چند علت دیگر با هم توام شده و موجب مهاجرت روستاییان می گردد. مانند  -1

ز زندگی شهری داشته و آن را شادتر و درخشانتر و جاذبه ی سبک زندگی شهری. )تصویری که روستاییان ا

مطمئن تر و مفرح تر و همراه با آسایش و رفاه بیشتر می پندارند، مخصوصاً هنگامی که زندگی شهری را با زندگی 

 دشوار و ناپایدار روستاها مقایسه می کنند(.

 ثابت و دستمزد مرتب و منظمی است.ترجیح دادن مشاغل صنعتی یا بازرگانی که تا اندازه ای دارای ساعات  -1

تمایل روستانشینان به باال بردن منزلت و موقعیت های ممتاز اجتماعی خود از طریق پذیرش زندگی شهریان یا -1

 کار در اداره و موسسات دولتی و شرکت های خصوصی.
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نند )از طریق فرستادن اطفال امید به اینکه از نظر اجتماعی برای خود و فرزندان خود آینده ی بهتری را تامین ک-1

 به مدرسه و دانشگاه و ...(

به طور خالصه، عالوه بر وضع بد اقتصادی روستاها و بیکاری و عدم امکان جذب اضافه جمعیت، توزیع نامناسب 

امکانات رفاهی بین شهر و روستا، تمرکز امکانات بهداشتی، آموزشی و تفریحی در مراکز شهری، موجب کوچ 

 (11 -11: 0111به شهرها می شود. )توسلی،  روستانشینان

 اثرات مهاجرت به روی افراد کشورها  

بیشتر کشورها جمعیت هایی از مهاجران را در خود پناه می دهند که اهمیت بیشتری دارند. اگر به همان اندازه که 

عرضه می کنند نیز در نظر تعداد مهاجران بین المللی را به حساب می آوریم، سهم کل جمعیتی را که این مهاجران 

بسیار گوناگون شده اند و تعداد  0111داشته باشیم، کشورهایی که مهاجران بین المللی را در خود جمع می کنند از 

نفر( از مهاجران را در خود جای می دهند و یا  111/111آن ها، که جمعیت های قابل مالحظه ای )بیش از 

 درصد( شامل می شوند، افزایش یافته است. 01ا را )بیش از مهاجران قسمت مهمی از کل جمعیت آن ه

بیش از پیش زنان در جست و جوی شغل و به دالیل دیگر به موازات سیاست های مربوط به گردهمایی خانواده ها 

جابجا می شوند و امروزه زنان نزدیک به نصف جمعیت مهاجران بین المللی را تشکیل می دهند. اما زنان مهاجر 

شغل هایی را که درآمد را در تولیدات و خدمات اشغال کرده اند و به ویژه در معرض بهره کشی ظالمانه و در اغلب 

 رابطه با استعمار و به ویژه در بستر اعمال بد، علی الخصوص خدمات جنسی قرار دارند.

 مهاجرت بین المللی را به عوامل زیر نسبت داده اند

 خود و خانواده ی خود  در جستجوی یک زندگی بهتر برای  -

 تفاوت های مربوط به درآمد و عایدات در بین مناطق و حتی در درون یک منطقه  -
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 سیاست های مربوط به کار و مهاجرت کشورهای مهاجر فرست و مهاجرپذیر  -

کشمکش سیاسی )که مهاجرت بین المللی را همچون جابجایی در داخل یک کشور مفروض، معین و مشخص می  -

 .کند(

پناهندگان زیست »تخریب محیط زیست، مخصوصاً اضمحالل زمین های زراعی جنگل ها و چراگاه ها )اکثر  -

 به جای رفتن به خارج کشور خود به شهرها می روند(.« محیطی

یعنی مهاجرت تعلیم یافته ترین و داناترین جوانان که کشورهای در حال توسعه را برای پر کردن «. فرار مغزها» -

 دها در جمعیت فعال کشورهای صنعتی ترک می کنند.کمبو

در تعداد بیشماری از کشورهای مهاجر پذیر، یک قسمت از صنایع و زیر ساختارها به لطف کار مهاجران مستقر و 

حفظ شده اند. تالش های نتایج اقتصادی مهاجرت در دو جهت نقش بازی می کنند، زیرا ارسال دستمزد مهاجران از 

 (.111 – 111: 0111یافته به سوی دنیای در حال توسعه در حرکت است )مجموعه مقاالت، دنیای توسعه 

 0111میزان مهاجرت به شهرهای کشور در دهه منتهی به سال 

مهاجرت یکی از عوامل تغییر جمعیت در جوامع و سکونتگاههای انسانی است. این عامل در کنار زاد و ولد و مرگ 

 معیت در هر سکونتگاه شهری یا روستایی است. و میر تعیین کننده تعداد ج

اهمیت بررسی وضعیت مهاجرت در برنامه ریزی شهری آن چنان زیاد است که بدون توجه به آن پیش بینی ها و 

ترسیم وضعیت آتی شهرها به واقعیت نزدیک نخواهد شد. در پیش بینی جمعیت آتی شهرها از دو مؤلفه رشد طبیعی 

ی شود که مهاجرت عامل اصلی در رشد غیرطبیعی شهرهاست. سابقه مهاجرت های انسانی و غیرطبیعی استفاده م

در اشکال مختلف به قدمت تاریخ حیات انسان در کره زمین است. مهاجرت اقدام آریایی از موطن اصلی خود به 

ای سکونت سمت هند، ایران و اروپا بزرگ ترین و مهاجرت یک خانوار روستایی یا شهری به مکان دیگری بر
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کوچک ترین نوع مهاجرت به شمار می آید. بنابراین تغییرات جمعیتی سکونتگاه های شهری و روستایی در سراسر 

 (.11: 0111جهان و ایران )در سطح ملی، منطقه ای و محلی( از پدیده مهاجرت تاثیر می پذیرد. )کاظمی، 

سال قبل از  01شهرهای کشور در طول و وضعیت مهاجرت به مقصد  0111سرشماری نفوس و مسکن در سال 

نفر در کشور  01011011حدود  0111سال منتهی به سال  01آن، بر اساس داده های این سرشماری در طول 

درصد در نقاط  11نفر در شهرهای کشور و حدود  1111101درصد آنها برابر  11مهاجرت داشتند که حدود 

درصد در  1/11نفر بود که  1101111برای کل کشور  0111روستایی کشور ساکن شدند این میزان در سال 

درصد به روستا مهاجرت کردند مقایسه داده های مربوط به دو دوره یاد شده نشان می دهد که در  1/11شهرها و 

 تعداد مهاجران افزایش یافته و مهاجران وارد شده به شهرها بیشتر از روستاها بودند. 0111دهه منتهی به سال 

مهاجران به شهرهای کشور سه سطح فضایی منطبق با تقسیمات کشوری قابل تفکیک است بر اساس  در گروه

درصد درون کشور  1/11درصد درون استان و  11درصد مهاجران دردرون شهرستان،  11تقسیمات کشوری، 

روستاها درون از شهرها و  0111تا  0111محل تولد خود جابه جا شدند بر اساس کل مهاجرانی که بین سال های 

کل مهاجران وارد شده از مناطق  1/11نفر بودند که  1101101کشور به نقاط شهری کشور مهاجرت کردند 

داخلی کشور و خارج آن را تشکیل می دهند و مهاجرت بین استانی بیشترین بخش مهاجرت ها را تشکیل می دهند. 

 )همان منبع(

در  0/11نفر از جمعیت شهری کشور مهاجرت کردند که  1111111حدود  0111بر اساس داده های سرشماری 

نفر از روستاهای کشور  1111111در روستاهای دیگر سکونت اختیار کرده در همین دهه حدود  1/11شهرها و 

درصد وارد شهرها و بقیه به روستاهای دیگر رفتند و از مجموع مهاجران داخلی وارد  1/11مهاجرت کردند که 

خاستگاه روستایی  1/11درصد خاستگاه شهری و حدود  1/11حدود  0111هه منتهی به سال شده به شهرها در د

 (11: 0111داشتند )ماهنامه شوراها، 
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نفر مهاجر داخلی  1111111از مجموع  0111مهاجرت شهرها به روستاها بر اساس داده های سرشماری سال 

نفر از شهرها به روستاها و  1111101درصد برابر  1/11وارد شده به روستاهای کشور طی ده سال قبل از آن 

نفر از جمعیت مهاجر از روستاها به روستاهای دیگر کشور مهاجرت کردند.  0111101درصد برابر با  1/11تنها 

 )همان منبع(

 روندهای مهاجرت 

ای دارد. مهاجرت یکی العادهفوقهای مطالعاتی جغرافیا تجزیه و تحلیل روندهای مهاجرت اهمیت در هر یک از زمینه

های تحلیلی جمعیت هر مکان است که به نقل و انتقال یا جابجایی سکونتی مردم از یک مکان به مکان دیگر از جنبه

هائی که شرایط اقتصادی آنها ضعیف، ناکافی و نارسا است و یا اختالفات شود. مردم معموالً از سرزمینمربوط می

شوند و به آورد خارج میهای اجتماعی بوجود میزبانی و یا سیاسی موجود در آنها تنش نژادی، قومی، مذهبی،

های شغلی بهتر، دستمزدهای باالتر، محرکهای اقتصادی و یا اجتماعی بیشتر و اختالفات مناطقی که دارای جاذبه

. به گفته دیگر مهاجرت از یک شوندای، قومی و نژادی و غیره در آنها کمتر بوده و یا وجود ندارد وارد میفرقه

ای از گروههای اجتماعی آن جا است، در صورتی که مهاجرپذیری یک مکان، شاخص فشار جمعیت بر منابع و پاره

 شود.منطقه به قدرت منابع و ساختار سالم اجتماعی آن جا مربوط می

خت سرزمین های مهاجرپذیر نقش عمده و با آنکه آمارهای مربوط به مکان تولد افراد مهاجر در شنا                

ای دارند، با این حال در تعیین علل دامنه مناطق مهاجر فرست، عوامل تاثیر گذار را روشن ننموده و در یاری کننده

سازد. این آمار همچنین درباره تعداد و تکرار رفت و آمدهای مهاجرین این رابطه چیزی را معلوم و آشکار نمی

ها و مالحظه روندهای مهاجرت در رابطه با گذارئ. براین اساس بررسیدر اختیار اهل تحقیق نمی ساکت و اطالعاتی

 آمار و مکانهای تولد بر اصول کلی باقی خواهد ماند.
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نفر به استنانهای کشور وارد و یا در داخل آنها جابجا 1101111تعداد 0111تا  0111در طول ده سال فاصله 

ساکن سایر شهرستانهای استان  11/11شان در سایر استانها،جران محل زندگی گذشتهدرصد از مها 11/11شدند. 

درصد بقیه  11/1درصد قبالً ساکن شهرستان محل سرشماری خود بودند. تولد  11/11 محل سرشماری و 

قبلی  مهاجران نیز در خارج از کشور بوده و یا محل زندگی گذشته خود را ذکر نکرده بودند. مقایسه محل زندگی

درصد  11/11درصد از روستا به شهر،  11/10 دهد که اند نشان میمهاجران با محلی که در آن سرشماری شده

درصد بقیه از شهر به روستا مهاجرت  11/01درصد از روستا به روستا و  11/01از آنان از شهر به شهر، 

 اند.کرده

هزار مهاجر از سرزمینهای دور و  111پذیرش بیش از الف ـ در میان مناطق مختلف مهاجرپذیر کشور، تهران با 

 بیشترین نقش را در جذب مهاجرین کشور داشته است. 0111تا  0111نزدیک کشور در دهه 

های هزار نفر مهاجر دومین مکان از نظر جاذبه 011ب ـ پس از منطقه تهران منطقه خوزستان با پذیرش بیش از 

های اقتصادی و انسانی را در طول جنگ تحمیلی وزستان بزرگترین ضربهمهاجرتی بوده است. با آنکه منطقه خ

های اقتصادی، عمرانی و ای تخریب گردید، جاذبهمتحمل و مراکز شهری و روستائی آن به تعداد قابل مالحظه

خدماتی آن دارای چنان اهمیتی است که توجه و اجرای طرحهای عمرانی و بازسازی مراکز صنعتی، استخراجی و 

کند. لذا به همین خاطر است که با پایان یافتن جنگ تحمیلی خدماتی آن با گذشت هر لحظه اهمیت بیشتری پیدا می

پس از تهران توجه به منطقه خوزستان  11تا  11عمران و آبادانی خوزستان در اولویت قرار گرفته و در طول دهه 

 دومین جایگاه را بخود اختصاص داده است.

 مرزیمهاجرتهای برون 

دهد در بین مناطق مختلف کشور منطقه تهران با پذیرش بیش بررسی فرایند پذیرش اتباع خارجی در کشور نشان می

بخود اختصاص داده است. این وضعیت را باید ناشی از  هزار نفر مهاجر خارجی اولین جایگاه را در ایران111از 
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. دومین مقام را از نظر پذیرش مهاجرین خارجی اقتصادی و سیاسی دانست های مختلف شغلی، فرهنگی،جاذبه

 ایران و بخصوص استان سیستان و بلوچستان دارد. استان سیستان و بلوچستان در طول دهه منطقه جنوب شرقی

مهاجرین غیر رسمی و  هزار نفر مهاجر قانونی وثبت شده و چند برابر آن از 011پذیرای متجاوز از  11تا  65

هزار مهاجر  011ایران تعلق دارد که با حدود  ومین مقام از این نظر به منطقه شمال شرقیثبت نشده بوده است. س

 .مهاجر غیرقانونی و ثبت نشده را در خود جای داده است قانونی و ثبت شده و سه تا چهار برابر آن

 علل پیدایش حاشیه نشیني 

هـ .ش( به حساب آورد این  0111چیزي در حدود آغاز شهر گرایي به شیوه نوین در ایران را باید از سنوات اخیر )

شروع و به اجراي قانون  0111را مي توان به دو دوره تقسیم كرد. دوره اول از سال  0111روند تا سال 

 11/1ختم مي شود در این دوره نرخ رشد سالیانه شهرنشیني در ایران متوسط  0111اصالحات ارضي در سال 

را در بر مي گیرد نرخ رشد سالیانه به  0111تا سال  0111هرنشیني كه از سال درصد بوده است. در دوره دوم ش

 (11: 0110درصد بوده است. )هاشم بیگي،  11/1طور متوسط 

حركت به سوي جامعه شهري و توسعه شهرنشیني دو مسئله را همراه داشته است اول ایجاد شهرهاي جدید دوم 

 (00-01: 0111گسترش سریع برخي از آنها )رئیس دانا، 

 در یك مفهوم عام و كلي شهرهاي جدید ایران از سه طریق بوجود آمدند:

هزار نفر )طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمي حد نصاب تبدیل به  1افزایش جمعیت نقاط روستایي به بیش از   -0

 هزار نفر تعیین گردیده( 111شهر 

 یس شود.مراكز بخش ها كه طبق قانون باید در آنجا شهرداري تأس  -1

 احداث مستقیم و برنامه ریزي شده  -1
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در كشور ما توسعه نابرابر یكي از مشخصه هاي اصلي است كه مي توان از آن به عنوان مانعي بزرگ براي شهر 

خود پایدار از آن یاد كرد به طوري كه در اكثر شهرها یك یا چند مانع رشد براي شهرهاي كوچك تر و روستاها 

ه اي كه بیشتر نیروها در این مناطق دیده مي شوند و كمال مطلوب تر این است كه یك شهر وجود دارند به گون

 (011: 0110خودكفا، داراي نسبت ثابتي از اشتغال صنایع پایدار و اشتغال غیر ملي باشد )اسكندري، 

رهنگي و سواد و استعمار و استثمار دولت هاي بیگانه و بي كفایتي سالطین علي الخصوص در عصر قاجار و فقر ف

تغییر ناگهاني سیستم اقتصادي سنتي به یك اقتصاد مدرن، تك محصولي بودن صنعت كشور، واردات بي حساب و 

سرانجام همسو و همگام نبودن معیارهاي شهرگرایي و صنعتي شدن و تقلید و مدل سازي از كشورهاي اروپایي 

گرایي در ایران به صورت ناموزون و با شكلي  براي زندگي شهرنشیني همه از عواملي است كه سبب شد شهر

 (10: 0111ناهنجار صورت گیرد )مهاجرین، 

عدم توزیع درآمدهاي ملي و نقض معیارهاي عدالت اجتماعي و نبود دسترسي یكسان و برابر به امكانات شغلي و 

دولت و مهار نكردن  رفاهي سبب اختالفات طبقاتي میان اقشار جامعه شهري، نداشتن سیاست هاي درست از جانب

این بحران شاهد تفاوت هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي میان روستاها و یا در شهرها هستیم بطوري كه وقتي پا 

در یك روستا مي گذاریم گویي در یك كشور متفاوت با فرهنگ و ملتي متفاوت هستیم. اما پس از جنگ تحمیلي، 

رش شهرها و نیاز به ایجاد شرایط اجتماعي، اقتصادي و زیست رشد سریع جمعیت و به دنبال آن توسعه و گست

 (11آورده است )همان منبع: محیطي مناسب براي شهروندان و همچنین نسل هاي آینده را به عنوان مسئله ملي در 

در چند دهه اخیر شهرهاي كشورهاي در حال توسعه در معرض گسترش مهاجرت هاي روستایي به شهر بوده اند 

تاثیر گزار از اقتصاد كشاورزي به اقتصادي شهري و كاهش امكان اشتغال در نقاط روستایي با هدف كه تحت 

دستیابي به فرصت هاي مطلوب تر اقتصادي، اجتماعي بوده است كه اغلب این گونه افراد در بافت ها و 

رسمي، اسكان خودرو، سكونتگاههاي غیر رسمي شهرها مستقر شده اند، زاغه نشیني، حاشیه نشیني، اسكان غیر 
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اسكان نابهنجار و یا هر عنوان دیگر كه براي این پدیده گذاشته شود به هر صورت نوعي الگوي سكونت براي 

 (0111:1، 1گروهایي از جامعه فقیر و فرو دست شهرنشین است )ماهنامه شوراها. 

بعد كه رشد شهرنشیني در اوج به  0111در كشور ایران نیز پدیده اسكان غیر رسمي به طور مشهوري از دهه 

خود بوده نمایان گردید و شهرهاي كشور را با مشكل جدي روبرو نموده و همواره میزان آن در حال افزایش است 

میلیون حاشیه  1/1طبق برخي برآوردها میزان آن در حال افزایش است و طبق برخي برآوردها در حال حاضر حدود 

 (10: 0111ي راد، نشین در ایران وجود دارد )افتخار

در این میان همانگونه كه تحقیقات جمعیت شناسي و جامعه شناسي موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعي دانشگاه 

تهران نیز نشان مي دهد به لحاظ جغرافیایي بیشترین سهم جمعیت اسكان غیررسمي در تهران و دیگر كالنشهرها 

 (11: 0111اجر تشكیل شده اند )سیف الدیني، ایران اسكان یافته اند كه عمدتاً از جمعیت مه

شكل گیري محدوده هاي اسكان غیر قانوني و ناهنجار به عنوان یكي از پیامدهاي گسیختگي فضائي عملكردي بویژه 

 در كشور ما را مي توان برایندي از مجموعه عوامل ذیل دانست:

ضعف نظامهاي اقتصادي و مدیریت شهري براي رشد شتابان جمعیت و جمعیت پذیري محدوده هاي پیراموني و - 0

 كنترل و هدایت این رد فضائي متناسب.

نظام اقتصاد شهري و منطقه اي دوگانه و اتكاي آن بر اقتصاد غیر رسمي گسیخته و ضرورت حیات غیر رسمي  -1

 كه بروز كالبدي آن به شكل محدوده هاي متمركز روي اسكان غیر رسمي ظاهر مي شود.

دي بزرگ زمین كه موجب افزایش قیمت زمین مي شود به طوري كه اقشار كم درآمد استطاعت خرید آن قطعه بن -1

 را ندارند.



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
55 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

سهولت ضوابط پرداخت وام و اعتبار مسكن و پایین بودن مبلغ وام پرداختي با توجه به قیمت آپارتمان و  -1

ند مدت پس از اخذ وام به دلیل عدم توانایي همچنین اطمینان خانوارهاي كم درآمد از قدرت باز پرداخت اقساط بل

 خرید در كالن شهر رو به مناطق حاشیه مي آورند.

افزایش فقر درون شهري یكي دیگر از عوامل موثر در حاشیه نشیني است به گونه اي كه امروزه فرهنگ فقر  -1

 در كالن شهرها به عنوان یك پدیده سبب بسیاري از آسیب اجتماعي است.

رها به صورت مناسب منطقه بندي شوند و بدون دلیل و بي برنامه توسعه نیابند زمینه براي ساخت و اگر شه -1

 (111: 0111ساز غیر مجاز فراهم نمي شود و محالت زاغه نشین بوجود نخواهد آمد. )شیخي، 

 حاشیه نشینی شهری قبل از انقالب 

 اقتصاد شهر و روستا به  0111مطالعات کارشناسان مسائل شهری نشان می دهد که تا سال 

 0111 -0111طور نسبی توازن داشت. شروع حرکت های مهاجرتی و آغاز توسعه شهرنشینی ایران با سال های 

 (011: 0110مقارن بود )اعتماد، 

تشکیل ارتش، عملیات نظامی در سرکوب خوانین بزرگ، برقراری امنیت در شوارع، خطوط راه آهن ایجاد تونل و 

ی و ... تمام عواملی بود که سبب آسان شدن مسافرت و راحتی در حمل و نقل و به دنبال آن نرخ راه های شهر

در  %01به  0111در سال  11/1مهاجرت و حرکت روستائیان به شهرها بود به گونه ای که حرکت روستائیان از 

دلیل ملی شدن صنعت نفت  رسید اما با روی کار آمدن دولت مصدق شاهد سیر نزولی مهاجرت آن هم به 0111سال 

درصد از درآمد مالکان به عمران روستایی هستیم این اقدامات سبب شد تا  1و کاستن بهره مالکانه و اختصاص 

 1علیرغم افزوده شدن یک رقم  0111متوقف شده و در سال  0111افزایش نرخ مهاجرت روستایی در سال 

 (0111کاهش یافته است )ورهرام،  %1بلکه  میلیونی به جمعیت کشور نه تنها افزایش نشان نداد
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و مشکالت سیاسی آن روز و روی کار آمدن محمد رضا شاه آن هم با چهره ای متفاوت  0111مرداد  11با کودتای 

ما در برهه ای از زمان مملکت شاهد رکود اقتصادی شدید به دلیل ورود کاالهای خارجی، رونق شهرها، فراهم 

زایش نسبی جمعیت و شدت مهاجرت بود. شهر گرائی مردم و روستائیان به حدی رسیده کردن وسایل معیشتی و اف

برابر شده  01سال قبل  1رشد نشان داد که نسبت به  %1111/0نرخ مهاجرت روستایی  0110بود که در سال 

 (111: 0110است )هاشم بیگی، 

ساکنین این مناطق که اکثرا در  %11ان بنا به یک گزارش در مورد جمع بندی وضع موجود، حاشیه نشینی در ایر

اطراف تهران تجمع کرده اند و خانه ای از حلب قوطی، حصیر و موارد مشابه دارند از مناطق بندرعباس، اهواز، 

درصد آنها به دلیل کمبود  11درصد از آنها دهقان که  11کرمانشاه، همدان، لرستان، کردستان هجوم آورده اند و 

درصد خرده مالکانی بودند که زمین های خود را اجاره داده اند و به  1/01چ کرده اند و آب برای کشاورزی کو

 (10: 0111درصد از ظلم مالکان فرار کرده اند. )زاهدی مازندرانی،  1/01تهران آمده اند و 

دیگر سفر  الزاماً به شهرها نبود و کشاورزان از روستایی به روستای 11تا  11مهاجرت های روستایی در ده های 

و با همیاری و مشارکت کشاورزان محلی دیگر کار می کردند و از سویی مهاجرت فصلی و موقت بود نه دائمی 

 (0011: 0110)وحدانی، 

مهاجرت بی رویه و شتابان از مناطق روستایی به شهرهای بزرگ بیشتر شد و از  0111 – 11در طی سالهای 

ه عنوان یک مسئله اجتماعی نمایان شد و هنوز ادامه دارد )افتخاری این پس بود که مشکل حاشیه نشینی شهری ب

 (.11: 0111راد، 

 حاشیه نشینی در دوران بعد از انقالب 

 %0نفر بالغ گردید و نرخ مهاجرت روستایی نیز همگام با آن  11111111جمعیت ایران به  0111در سال 

برای ساکنین جنوب و غرب کشور، هجوم آنها به  افزایش یافت جنگ بعنوان یکی از مهمترین عوامل مهاجرتی
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مناطق مرکزی و شرقی کشور به حساب می آمد با نگاهی به ساکنین مناطق حاشیه نشین در خواهیم یافت آنها 

مهاجرینی هستند که به خاطر اصطکاک و فرسودگی شیوه تولید دستیابی و بازده پایین تولیدات در اثر بی توجهی 

آنها با مسائل مهم تری از بحران، به شهرها هجوم آورده اند. بعد از انقالب باال رفتن قیمت دولت و درگیر بودن 

زمین، مصالح ساختمانی، وام های با بهره فراوان، اجاره های سنگین عواملی بود که اقشار کم درآمد جامعه که 

خاطر به حاشیه شهرها رفته و شاید  نسل دوم از مهاجرین روستایی بودند نتوانند در شهرها ساکن باشند و به همین

در آینده )که هیچ گاه نمی آید( بتوانند به متن برگردند. البته مهاجرت به خارج بعد از انقالب تحت الشعاع دو جریان 

بزرگ قرار داشت که تابع اوضاع و احوال عصر خود بوده و در گسترش حاشیه نشینی و به تبع باال رفتن میزان 

 (11 – 10: 0111شت )مهاجرین، بزهکاری تاثیر دا

کودتای مارکیستی در افغانستان و اشغال آن توسط شوروی سبب مهاجرت افغانها به داخل کشور که از تعداد 

یونسکو طی آماری که منتشر کرد تعداد کل پناهندگان که  0111مهاجران آمار درستی در دست نیست اما در سال 

نفر آن آوارگان افغانی و  1111111فر برآورد کرد که از این عده ن 1111111در ایران زندگی می کنند را 

 (ReFuges special issue December 0111نفر از آن کردها و عراقی را تشکل می دادند ) 11111

که اقتصاد ما، اقتصاد جنگ بود، تولیدات پایین، دبی کیفیت، عدم توازن عرضه و تقاضا افزایش  11در اواخر دهه 

تورم، شغل های کاذب، ترس از سرمایه گذاری، عدم امید به ادامه حیات نظام و از همه مهمتر افزایش نقدینگی، 

که دوران بعد از  11میلیون به جمعیت ایران اضافه شد و در دهه های  11سال بیش از  1سریع جمعیت که طی 

و آبادانی شهرها و بازگشت جنگ را تجربه کردیم حکومت تا حدودی به اوضاع مسلط شد و باید شاهد عمران 

مهاجران جنگ زده به شهرهایشان، اما این عمران و آبادانی با سرعت کمی صورت گرفته و نه تنها جنگ زده ها 

حاضر به بازگشت نبودند بلکه شهرها و روستاهای خود را محل زندگی نمی دانستند. در نیمه نخست دهۀ هشتاد هم 

و راهکارهای مثبتی برای سر و شکل دادن به مناطق حاشیه نشینی صورت  هنوز برنامه های عمرانی و سیاست ها

نگرفته است باید اذعان داشت که قبل از انقالب با سیاست های غلط و نسنجیده دولت ها بستر و شرایط پدیده حاشیه 
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ی توسعه پایدار آن نشینی را فراهم کردند و بعد از انقالب نیز به جای جلوگیری از ادامه و گسترش آن زمینه را برا

 (11، 0111فراهم کردند ) مهاجرین، 

 ویژگیهاي حاشیه نشینان  

اسكان غیر رسمي، شیوه و فضاي حاصلي از زندگي شهري است كه در تمامي یا غالب جهات سیاسي، اجتماعي، 

هاي مجاور  فرهنگي، اقتصادي، كالبدي، حقوقي، سابقه استقرار و نحوه شكل گیري و سیر تحوالت تاریخي با بخش

تفاوت اساسي دارد. مسكن هاي غیر معمول خیابانها و كوچه هاي تنگ و باریك، مشكالت زیست محیطي و 

بهداشتي، فزوني و تراكم باالي جمعیت، فقر فرهنگي و آسیب پذیري باال در برابر حوادث طبیعي، سطح پایین 

انات، تأسیسات و خدمات شهري، اشتغال غالب برخورداري از امكانات و تسهیالت زندگي، عدم برخورداري از امك

در مشاغل غیر رسمي، تصرف غیر قانوني زمین و ... از ویژگیهاي اسكان غیر رسمي مي باشد. عمده ترین مالك 

 (01: 0111عدم رسمیت ویژگي هاي مسكن و مالكیت بر زمین مي باشد )كمانرودي 

براي نظام شهري ایجاد كند و از سوي دیگر زندگي حاشیه  زندگي حاشیه اي از یك سو مي تواند تهدیدها و مسائلي

اي و در حاشیه ماندن مسائل و مشكالت عدیده اي براي مناطق به دنبال داشته است. مهمترین مشكالت زندگي 

 خانوادگي در محالت حاشیه نشین عبارت اند از بیكاري و نداشتن 

داشتن خانه و مسكن مناسب؛ محیط بد اجتماعي و فرهنگي شغل دائم سرپرست خانوار مشكل مالي و كمبود درآمد؛ ن

این محالت؛ عدم رسیدگي شهرداري؛ كمبود امكانات رفاهي و تفریحي براي فرزندان؛ انحرافات اجتماعي زیاد از 

جمله اعتیاد، نبود امنیت )به ویژه براي دختران( و همچنین در بیان مهمترین مسائل و مشكالت محالت حاشیه نشین 

واردي نظیر آسفالت نبودن كوچه ها، كمبود بهداشت و سرپوش نبودن رودخانه ها و فاضالب هاي محله؛ كمبود به م

امكانات رفاهي، فرهنگي و آموزشي، عدم رسیدگي شهرداري به این محالت؛ نداشتن آب لوله كشي؛ شلوغي محله 

 (10: 0111و ... مي باشد. )فدایي، ها؛ تراكم جمعیتي زیاد، بافت روستایي چند قومي و فرهنگي بودن محله 
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 توضیحات ذیل نمونه هایي از اوصاف عمومي زندگي حاشیه نشیني است.

 چهره نامطلوب شهري  -0

عمده ترین نماي حاشیه نشیني چهره ظاهري آن است كه احساس وجدان آدمي را مي آزارد ساختمانهایي با نماي 

پیچ و خم و كم عرض بودن آنها بدون رعایت اصول معماري، دیوار آجري كم دوام فرسوده، معابر و گذرگاه هاي پر 

نویسي كه اغلب دل مشغولي عاطفي و روحي جوانان، ناسیونالیستي جوي پر آب و گذریده، وجود موش و حشرات 

 موذي، دست انداز در خیابانها و ... جملگي از بي كیفیت بودن سیماي شهري در این منطقه دارد.

 ح بهداشت عمومي و سالمتي رواني و جسمي پایین بودن سط -1

این مناطق به دلیل نبودن بیمارستان، درمانگاه ها از ابتدایي ترین تجهیزات پزشكي از لحاظ بهداشت عمومي، نبودن 

حمام در برخي خانه ها، عدم رعایت بهداشت خصوصي، انباشت زباله ها و عدم دفع به موقع آنها، عدم دفع 

 محیط، دور بودن از خدمات اورژانس و آتش نشاني بعلت دور بودن از خدمات شهري.فاضالب، آلودگي 

 فقدان شغل مناسب و درآمد كافي  -1

حاشیه نشینان از داشتن شغل مناسب محروم هستند چرا كه اغلب فاقد مهارت و تخصص و یا مدرك تحصیلي هستند 

گدایي، دست فروشي، كوپن فروشي، نان خشك جمع كن، به همین دلیل رو به مشاغل كاذب روي مي آورند. از جمله 

 قاچاق مواد مخدر، مشروبات الكلي، سرقت، اخاذي، اخفاي مال مسرقه از جمله مشاغل اینان به حساب مي آید.

 وجود خرده فرهنگ هاي خاص در این مناطق  -1

نگ غالب در شهر یا روستا یا هر خانواري كه به این مناطق مي آید با خود فرهنگ خاصي آن هم با توجه به فره

عشیره خود به همراه دارد این فرهنگ ها پس از مدتي در فرهنگ قدیمي تر ذوب مي شوند هر چند برخي خرده 
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فرهنگ ها دیر حل مي شوند و حتي هیچ گاه ممكن است از فرد جدا نشود عمده خرده فرهنگ هاي موجود گویش و 

لباس پوشیدن، نوع مراسم عروسي، پایبندي به اصول لوتي گري والتي،  ادبیات این مناطق است، نوع رانندگي، نوع

 رفیق بازي، نگهداري برخي حیوانات و هزاران مسئله دیگر كه انسان را به تأمل وا مي دارد.

 تراكم جمعیت -1

نظیم تركیب سني جمعیت در این مناطق نشان مي دهد كه به دلیل جوان بودن رؤساي خانواده ها و عدم رعایت و ت

خانواده و عالقه وافر به فرزند پسر و یا افزایش فقر شهري و ... همه و همه دست به دست هم داده تا علیرغم 

جمعیت زیاد و مساحت كم منازل و كم عرض بودن خیابان شاهد تراكم جمعیت و اصطكاك بیشتر افراد در این مناطق 

 باشیم.

پایین بودن سطح سواد و تحصیالت نبود مدارس، كافي نبودن  فقدان یا كم بودن امكانات آموزشي و رفاهي و -1

فضاي آموزشي مناسب نسبت به تعداد دانش آموزان، دور بودن مدارس در این مناطق باعث شده كه بگویم امكانات 

 این مناطق ضعیف است بعالوه برخورد خشن و تند حتي از نوع فیزیكي از ویژگیهاي این مناطق مي باشد.

 فقر گستردگي  -1

مردمي كه قادر به بهره برداري از یك زندگي شایسته نباشند فقیر هستند. )سرلك، »براي مفهوم فقر چنین آمده است 

فقر عبارتست از نداشتن غذاي كافي، كمبود آب آشامیدني، مراقبتهاي »( یا در جایي دیگر آمده است 111: 0111

 )همان منبع(« ينامناسب، شركت فعال ننمودن در فرایندهاي تصمیم گیر

 فراواني مواد مخدر و رقم اعتیاد -1

از عوامل گرایش به اعتیاد، فقر، بیكاري، فقدان برنامه صحیح جهت پر كردن اوقات فراغت نابرابري اقتصادي و 

 اجتماعي، در دست رس بودن مواد مخدر همه از عوامل گرایش ساكنین حاشیه و آمار اعتیاد آن است.
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 افات و كژروي هاي اجتماعي منبع و مركز انحر -1

نفر از آنان از ساكنین حاشیه شهر  111از زندانیان شهر اهواز  0111طبق آمار رسمي از زندانهاي اهواز از 

 درصد حاشیه نشینان هستند. 01/11هستند كه حدود 

 رشد حاشیه نشینی  

دولت ها و ملت ها خواهان توسعه  امروزه در جهان توسعه خواهی تبدیل به جنبشی فراگیر و جهانی شده است اغلب

هستند اما مراد از توسعه در این میان متفاوت است. از گذراندن امور روزمره تا فراغت ها از فقر مطلق تا بهبود 

دسترسی به خدمات اساسی اقتصادی و اجتماعی و نیز بهبود مستمر و ارتقای مداوم کیفیت زندگی در این معقوله 

حرکت از »ی و ناظر به توسعه برنامه ریزی شده تمام تالش های صورت گرفته برای می گنجد در یک تعریف کل

 مصداق توسعه است. « وضع موجود به وضع مطلوب

در دوران معاصر نظریه های متفاوتی در این زمینه ارائه شده ابتدا نظریه رشد اقتصادی به عنوان یک ایده آل 

ل برخی از نظریه پردازان عقب نگه داشته شده( الگوی رشد مطرح شد و کشورهای کمتر توسعه یافته )به قو

کشورهای فاتح و پیروز در جنگ را کعبه آمال خویش ساختند. براساس برآوردهای سازمانهای بین المللی فعال در 

زمینه اسکان بشر حدود یک میلیارد نفر از جمعیت جهان اکنون در زاغه ها و حاشیه های شهری یا به صورت 

ر رسمی زندگی می کنند با توجه به این نکته که اکنون در آغاز قرن بیست و یکم حدود نیمی از جمعیت اسکان غی

جهان در شهرها زندگی می کنند و شهرنشینی بستر انواع تضادها و تعارض های اجتماعی در هر کشوری است و 

: 0111ت. )ماهنامه شوراها، به تعبیری شهر در هر کشوری به محل تمرکز ثروت و انباشت فقر تبدیل شده اس

11) 

مجموعه دستاوردهای فوق متفکران و صاحبنظران توسعه را بر آن داشت تا در برداشت های قبلی خود تجدید نظر 

کنند در برداشت های جدید، توسعه با شاخص های رشد یا حتی کاهش نسبی فقر تعریف نمی شد و مراد از آن 
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با اعالمیه کوکویک  0111آن توسعه پایدارمی گفتند این نگرش در دهۀ الگویی جامع و همه جانبه بود که به 

مطرح شد که در آن به رابطه بین محیط و توسعه پرداخته شد این اصطالح به منظور تحلیل و بررسی روابط بین 

 متغیرهای اقتصادی اجتماعی و منابع طبیعی و محیط زیست بشر، به عنوان پایه و اساس هر گونه توسعه مورد

توجه قرار گرفت. توسعه پایدار به معنای آن است که آموزه هایی درباره اکولوژی می تواند و بباید روندهای 

اقتصادی به کار گرفته شود که شامل ایده های استراتژی حفاظت محیط جهانی و ایجاد محیطی منطقی است که در آن 

د چالش و آزمایش قرار می گیرد. )رادکلیفت، ادعای توسعه به منظور پیشبرد کیفیت همه جنبه های حیات مور

0111 :11) 

منظور از توسعه پایدار، حفاظت صرف از محیط زیست نیست بلکه مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی است که عدالت 

 (11: 0111و امکانات زندگی را برای تمامی مردم جهان و به تعداد اندکی از افراد برگزیده است )ازکیا و دیگران، 

ند تصور نظریات و رهیافت های توسعه نشان می دهد که هر چه به زمان حاضر نزدیک می شویم دو تغییر فرای

 عمده در برنامه های توسعه مشاهده می شود.

 سوق پیدا می کند.« همه جانبه نگری»به « یکسو نگری»الف( از 

انی افزوده می شود و از جمله جنبه ب( از جنبه های فنی کاسته شده و بر جنبه های زیست محیطی، اجتماعی و انس

 های مهم تأمین حداقل نیاز برای اجرای توسعه پایدار موارد زیر است:

 حذف فقر      ·

 کاهش رشد جمعیت      ·

 توزیع منطقی منابع      ·
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 داشتن مردمی سالم تر و آموزش دیده تر و تعلیم یافته تر      ·

 تمرکز زدایی      ·

 (11: 0111م های تجاری آزاد )ماهنامه شوراها، برقراری سیست     ·

 پیامدهای حاشیه نشینی   

 اهم پیامدهای و نتایج حاشیه نشینی در مناطق حاشیه نشین و جامعه آماری 

 حاشیه نشینی و امنیت:  -0

 فرهنگ فقر و فقر فرهنگی چهره اصلی شیوه زندگی حاشیه نشینان را نمودار می سازد.  -0/0

جمعیت جوان، زیاد و متراکم، فقر، تزلزل شغلی، کم سوادی و بی سوادی وترک تحصیل، شرارت، نزاعها و  -1/0

درگیری ها و خشنوت های مستمر، کمبود امکانات تفریحی، ضعف بهداشت، اعتیاد، فحشا، معامالت غیرقانون، در 

جروی های حرفه ای سوق می دهند و منطقه حاشیه بودن، آشفتگی و افسردگی و ... در مجمع حاشیه نشین را به ک

« روستایی»حاشیه نشین را به لحاظ منکراتی کامال فعال می کنند. حاشیه نشین به دو نظام فرهنگی)قبل از مهاجرت 

هیچ یک کامال تعلق و تمایل ندارند. این در حاشیه   وابسته است و در عین حال به«( شهری»و بعد از مهاجرت 

نظام ارزشی پیشین و احساس رهایی نسبی از یوغ کنترل اجتماعی شهری، نوعی عدم انسجام و بودن، گسیختگی از 

همبستگی را به وجود خواهد آورد که عالوه بر افزایش استعداد قابلیت رشد آسیب های اجتماعی، موجب اختالل در 

 نظم و امنیت عمومی می شود. 

فقر و فالکت بینوایان بدون واکنش سیاسی نخواهد بود و  همه پژوهشگران شهرها بر این باورند که تداوم -1/0

در بمبئی که در جریان آن هزاران  0111و  0111خشونت های جنایت آمیز را افزایش می دهد. ناآرامی های سال 
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لوس آنجلس، نمونه هایی از چنین وقایعی هستند. )اشپیگل،  0111انسان جان خود را باختند و شورش سال 

 (.1سالم:

مهم ترین قشر، جوانان هستند که با مشکالت عدیده ی نیز مواجه اند، که باید تحصیل علم و معرفت کنند، هنر  -1/0

 بیاموزند و مهارت پیدا نمایند، اما سوال این است که کارگزاران جامعه پذیر کننده این قشرها چه کسانی هستند: 

فقر فرهنگی و اعتیاد است یا رئیس خانواده زندانی و یا  الف( خانواده حاشیه نشین، که بی سواد یا کم سواد، اسیر

 مجهول المکان می باشد. 

ب( مدرسه حاشیه نشین: که چند شیفته است و معلمین غیرمتخصص، فقیر، گاهی تبعیدی و بعضاً بی انگیزه دارد و 

 آن هم با کمترین امکانات. 

 اقشار متوسط به باالی جامعه می داند. ج( رسانه های جمعی، که گویی خود را تنها نماینده فرهنگی 

 د( گروه همساالن، که خود به همان درد و بال گرفتارند. 

 هـ( همسایگان که یکی از یکی محروم ترند. 

 و( مساجد که تا حدودی فعالند. 

چنین است که چون ترک تحصیل کرده، نیمه بیکار، بی هویت، مردد، از خانه محقر خود بیرون می زند و شهر 

 آشوبی می کند. 

  آن به سایر مناطق و تهدید امنیت عمومی تحت تاثیر عواملی چند تشدید می شوند که در این جا به برخی از آنها

 اشاره می شود. 
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و مانور تجمل و فرهنگ مصرفی طبقه متوسط به باال، عالوه بر خطر اصلی افزایش تبعیض، بی عدالتی  -1/0

 افزایش بی اعتمادی نسبت به نظام، فساد را زیاد می کند و توسعه می دهد و یا افسردگی و انزوا طلبی و انفعال را. 

عالیت های غیرتولیدی معضل زندانی، وقتی رخ می نماید که طرفین یک مبادله به دلیل عدم اعتماد متقابل به ف -1/0

 و حتی تخریبی علیه هم دست می زنند. 

سرپناه به لحاظ فرهنگی، « مزلو» تخریب مسکن های غیرمجاز. طبق تئوری نیازهای   عملکرد شهرداری در -1/0

جزیی از آرمان های انسان ها است. برای انسان جهان سوم هم خانه داشتن شاید مهم ترین امتیاز زندگی باشد و 

 مهاجر حاشیه نشین خانه خراب شدن به تحقیق مهم ترین مصیبت است.  برای

مدعی است که: افراد جسور در میان جسور در میان مهاجران بیش از جامعه مبدا یافت   «مایلک تودارو»  -1/0 

 می شود. 

 استفاده نمایند. عناصر شرور غوغا طلب هم می توانند در چنین مواقعی آب را گل آلودتر کرده و از آن سوء  -1/0

 عناصر اجرای.  سوء تدبیر برخی از -01/0

 عدم تناسب تعداد و کیفیت حضور نیروهای کنترل اجتماعی.  -00/0

با در نظر گرفتن آنچه گفته شد حاشیه نشینی یکی از عوامل موثر در بروز ناامنی اجتماعی است که به دلیل ماهیت 

نده ناامنی، موجب وقوع بی نظمی و بر هم خوردن امنیت عمومی خاص خود با وارد آوردن محرک های تشدید کن

می گردد. به نوعی میتوان گفت فی ما بین امنیت و حاشیه نشینی رابطه این معکوس وجود دارد، بدین معنی که با 

 کثرت یافتن تعداد حاشیه نشینان، امنیت اجتماعی تهدید بیشتری می شود.  افزایش حاشیه نشینی

 تعریف آلونک:
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ای مسکونی که در آن هیچ ادعای مالکیت رسمی نسبت به زمین وجود ندارد. در آلونک عبارت است از منطقه 

ویژگی وجود دارد که  1ها گاهکند. در تعریف اینگونه سکونتها و خدمات معموال کفایت نمینتیجه از لحاظ زیرساخت

 عبارتند از ویژگیهای کالبدی، اجتماعی و قانونی. 

 

هایی زیرسطح ها و جمعیت "غیرقانونی" آنها از خدمات شهری و زیرساختژگیهای کالبدی: آلونکالف( وی

های ارتباطی هستند و هم خدمات اجتماعی مانند استاندارد برخوردار هستند. این سرویس هم خدمات شهری و شبکه

 کشی آب و گاز و برق و خدمات بهداشتی و شبکه راه و فاضالب. لوله

   

درآمد هستند که درآمد آنها یا به صورت ها عموما جزء جمعیت کمگیهای اجتماعی: ساکنان آلونکب( ویژ

ها نشینوقت در قسمت تجاری. آلونکدستمزدهای روزانه است و یا درآمدهای حاصل از کارهای غیررسمی و پاره

ها نشینه ممکن است این آلونکعموما از مهاجرین شهری یا روستایی هستند که در این مکان اقامت دارند. البت

 اند. های خود ساکن ماندهمهاجرین دو و یا چند نسل پیش باشند که هنوز در آلونک

کند فقدان مالکیت زمینی است که در آن ها را تعریف میگاهج( ویژگیهای قانونی: ویژگی اصلی که این نوع سکونت  

هایی نامطلوب یا جزء اموال عمومی هستند و یا اینکه زمین ساکن هستند که این اراضی یا متعلق به دولت است و

 ها وجود دارد و اراضی نرم و باتالقی. راهآهن و بزرگباشند مثل اراضی که حریم خطوط راهسازی میبرای مسکن

ها گاهنشین در شهرهای آسیایی مانند بنگلور و بانکوک وجود دارد که در اینگونه سکونتها و مناطق آلونکزاغه  

دهد به مالک زمین، زمین خود را در قبال مبلغی ناچیز و فرمالیته برای اجاره دراختیار یک یا چند خانواده قرار می

 انضمام یک قرارداد غیررسمی. 
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ها عواملی گاهتوانند برای سکونتها فاکتورهایی وجود دارد که میها و آلونکدر تبیین کیفیت و وسعت زاغه  

 ملی از خارج باشند: درونی یا عوا

 فاکتورهای داخلی فاکتورهای خارجی  

 دین / قومیت مالک زمین

 محل اشتغال امنیت مالک

 اصلیت ایهای شهری و منطقهسیاست

 زبان طول دوره اقامت در شهر

 گاهطول دوره اقامت در آن سکونت  

 سازیگذاری و مسکنسرمایه  

 فعالیت در ساخت و ساز  

 اجاره کنندگانوجه   

   

( در Habitat Conferenceیا آلونک در کنفرانس "زیستگاه" ) Squatherباید گفته شود که اولین بار کلمه 

های گاههای آبرامس و جان ترنر مطرح شد. چنین تعریفی از سکونتدر شهر ونکوور کانادا با نوشته 0111سال 

ها از دشمنی و مخالفت کامل به حس حمایت و تغییر موضع دولتاند باعث غیررسمی که به طور طبیعی شکل گرفته

های مسکونی برای پناه گرفتن افراد زمین« تصرف»( روند غیرقانونی اشغال زمین را 0111کمک شد. آبرامس )

داند که توسط هر دو عامل قانون نیرو و نیروی قانون تعریف شده و جان ترنر با رویکردی مثبت نسبت به این می

-حل مناسبی برای مشکل مسکن در مناطق شهری بسیاری از کشورهای درحال توسعه میها، آنها را راهگاهنتسکو

داند ها را مختص توسعه و رشد شهری در شهرهای جهان سوم میای مشابه رشد آلونک( به گونه0111داند. پین )

 کند. ناپذیری آن را مطرح میاجتناب و مسأله
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ها هر دو در مورد شرایط سخت زندگی و فقدان امکانات و خدمات بهداشتی و اجتماعی در ها و آلونکزاغه  

های مختلف های شهری مشترک هستند و در اصل تفاوت آنها در مسأله مالکیت زمین است. از دیدگاهزیرساخت

 ها درنظر گرفته شده است: ها و تعاریف گوناگونی برای آلونکمثبت و منفی؛ نام

 اههای غیررسمی سکونتگ -0

 سکونتگاههای طبقه کم درآمد  -1

 سکونتگاههای موقت  -1

  organicسکونت گاههای  -1

 سکونتگاههای بدون مجوز  -1

 سکونتگاههای بی برنامه  -1

 شهر آلونکها  -1

 ه هانظری

مختلفي مطالعه  نظریه پردازان با توجه به زمان، مكان، اطالعات موجود و عالقه ي خود مهاجرت را از دیدگاه هاي

كرده اند. هدف از مرور این نظریات این است كه اطالعات مورد نیاز مطالعات مهاجرتي در سطح كالن، میانه و خرد 

 بیشتر آشكار شود.

 نظریه ی استافر  
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[ به مطالعه ي فرصت هاي موجود در مقصد و مبدا مي پردازد و به عوامل مداخله پر اشاره مي كند. بر 1استافر]

نظریه ي وي مهاجرت با فرصت هاي موجود در مقصد رابطه ي مستقیم و با موانع موجود رابطه ي معكوس  اساس

 (In Tervening Opportunities, 1940:847 -867دارد. )

 نظریه ی ساستاد 

افراد زماني مهاجرت مي كنند كه براي آن ها فایده اقتصادي در  [1بر اساس نظریه ي سرمایه ي انساني ساستاد]

پي داشته باشد، یعني درآمد مورد انتظار در مقصد بیش از مجموع درآمد در مبدا و هزینه ي واقعي مهاجرت باشد. 

(The UK’s Leading, 2002) 

 نظریه ی اورت. اس. لی  

هار عامل برانگیزاننده و بازدارنده ي مهاجرت را بررسي مي [ در تئوري عوامل دافعه و جاذبه چ1اورت. اس. لي] 

كند كه عبارتند از: عوامل موجود در مبدا و مقصد، موانع موجود از مبدا به مقصد و عوامل شخصي. عوامل مذكور 

 به وسیله ي اشخاص مختلف به صورت متفاوتي پذیرفته و باور مي شود. بر اساس این دیدگاه چنانچه برآیند عوامل

 برانگیزاننده و بازدارنده مثبت باشد میل به مهاجرت ایجاد مي شود )همان(.

 نظریه ی زلینسکی  

[ مراحل مختلف مهاجرت را مشابه مراحل انتقال جمعیتي مي بیند و به بررسي پنج مرحله ي تغییر در 1زلینسكي]

 مهاجرت مي پردازد )همان(.

بخش هاي سنتي و مدرن در جوامع در حال توسعه مورد كنكاش قرار گرفته اند.  [01در مدل توسعه ي في ورانیس]

بر اساس این دیدگاه بخش سنتي، با نیروي كار اضافي بدون بهره وري و یا بیكاري پنهان روبروست و بخش 

 مدرن، با بهره وري باال مهاجران را از بخش هاي سنتي جذب مي كند. 
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(A Theory Of Economic Development:51: 533- 65) 

  

 نظریه بوردیو

از دیدگاه بوردیو جایگاه هاي عوامل گوناگون درون یك زمینه را مقدار و اهمیت نسبي سرمایه هایي كه در اختیار 

دارند تعیین مي كند. وي زمینه را نوعي بازار رقابت مي داند كه در آن انواع سرمایه ها )اقتصادي، فرهنگي، 

كار مي رود و سرمایه گذاشته مي شود. زمینه ي قدرت )سیاست( از همه مهم تر است.  اجتماعي و نمادین( به

سلسله مراتب روابط قدرت و زمینه سیاسي، ساختار همه ي زمینه هاي دیگر را تعیین مي كنند. مفهوم سرمایه ي 

د. سرمایه ي اقتصادي آشكار است و سرمایه ي فرهنگي انواع گوناگون دانش بشري مشروع را در بر مي گیر

اجتماعي در بر گیرنده ي روابط اجتماعي ارزشمند میان انسان هاست و سرمایه ي نمادین از شان و حیثیت شخص 

 (.111: 1111سرچشمه مي گیرد )ریتزر 

 راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان 

 سیاست نادیده انگاری یا بی تفاوتی:

سعه برونزا و نظریه پردازان دانشگاهی غرب معتقند که :حلب شهرها ، مکان پناه گرفتن مردمی بی جا و منادیان تو

آواره و رانده شده است که چون خس و خاشاک روان بر سیالب به همران سیل مهاجرت از روستاها کنده شده و به 

ه شده باشند. به نظر اینان آلونک نشینی جامعه شهری سر ریز گشته اند، بدون آنکه در زندگی صنعتی مدرن پذیرفت

)اسکان غیر رسمی( در اولین دیدگاه ، اثر ی از آثار جنبی گذار جوامع سنتی به جوامع صنعتی و شهری مدرن 

است. طبعاً چنان گذار پر اهمیت و تاریخ سازی را نمی توان به دلیل آثار جنبی کم ارزشی چون آلونک نشینی نفی یا 
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ریان تحوالت شهرهای مغرب زمین چنین پدیده ای در محالت فقیر نشین متعلق به سیاهپوستان متوقف ساخت. در ج

 و یهودیان رخ داده است. از اینرو پیدایش و تداوم اسکان غیر رسمی در جوامع جهان سوم نیز طبیعی است.

نامرئی بازار است، که خود راه حل پیشنهادی این دیدگاه در اساس ، تحمل این قبیل مکانها و رها کردن آن در دست 

به هر تقدیر چاره ای خواهد اندیشید. البته گاه و بیگاه طرح اسکان تهیدستان و خانه سازی ارزان قیمت نیز باید در 

 (.11:  0111رسانه های گروهی طنین انداز شود و طرح های محدودی نیز به عمل درآید)پیران ،

تار گرایی مشاهده می شود و نگرشی بسار خوشبینانه نسبت به هر چند در این نظریه نوعی جبر گرایی و ساخ

موضوع دارد ، اما مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ را نفی کرده و مذموم شمرده و آنرا مخل آسایش ساکنان 

 (.11:  0111شهر خوشبخت تلقی کرده است)بیگدلی،

 اجتماعی و ساختار جامعه: –تحول در نظام اقتصادی 

اجتماعی و فضایی  –ان مخالف نظام سرمایه داری هرگونه فعالیتی در راستای تعادل بخشی اقتصادی نظریه پرداز

کشورهای در حال توسعه را ناممکن دانسته وحتی موجب تشدید عدم تعادل عنوان می کردند. آنها زدایش پدیده 

 سرمایه داری جهانی در ارتباطند.مذکور را منوط به از میان برداشتن نظام هایی می دانستند که به هر شکلی با 

در این دیدگاه نیز نوعی جبر گرایی و ساختارگرایی وجود دارد که نسبت به موضوع به شدت بد بین است. بر این 

اساس برنامه ریزی در راستای حل مشکل اسکان غیر رسمی بی فایده است. با این وجود در این نظزیه نیز ، 

زرگ نفی و مذموم شمرده می شود و نشانه وابستگی به سرمایه داری جهانی مهاجرت روستائیان ، به شهرهای ب

 به حساب می آید. 

به جای واژه های مختلف حصیر آباد،  0111تعدیل و دگرگونی در دو نظریه مذکور موجب شد که در نیمه دوم دهه 

ی که مهاجران بیرون از قواعد حلبی آباد ، زاغه نشینی، اتاق نشینی،... واژه اسکان غیر رسمی برای انواع مسکن
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رسمی شهرسازی می سازند، انتخاب شود. این نشانه که پدیده مذکور صرفاً از توسعه اقتصاد ناشی نشده ، بلکه به 

 (.11:  0111برنامه ریزی و به ویژه برنامه ریزی کالبدی نیز مرتبط است)بیگدلی،

 سیاست تخریب و پراکنش:

منزجرانه نسبت به پدیده اسکان غیر رسمی و /اواره کردن ساکنین آن را دارد.  این سیاست صرفاً اجرایی با نگرش

این شیوه ابتدایی که رایجترین و معمولترین شیوه برخورد با پدیده اسکان غیر رسمی است از دیدگاه آکادمیک و 

ی نخواهد داشت، برنامه ریزی منفورترین شیوه ها می باشد. چرا که ، نه تنها تاثیری در حذف اسکان غیر رسم

بلکه موجبات پراکنش و تشدید آن را نیز فراهم می آورد. از سوی دیگر در این نگرش، به عوامل اصلی و جنبی 

 پیدایش اسکان غیر رسمی جز از خود اسکان غیر رسمی که تابعی بیش نیست، توجه ندارد.

، اقتصادی و سیاسی جوامع و نشأت پدیده اسکان غیر رسمی پیامد روند تکاملی و تحوالت تاریخی ، اجتماعی 

گرفته از سیاست های کالن برنامه ریزی است. از این رو جامعه ) به مفهوم دولت و مردم( و خصوصاً برنامه 

ریزان موظفند بدن اغماض آنها در راستای رفع عوامل ریشه ای و روبنایی اسکان غیر رسمی بکوشند. از نمونه 

هزار نفر  00هزار آلونک و انتقال قهری حدود  1مورد مانیل با تخریب حدود  های اجرائی شیوه فوق می توان به

 نام برد.

شیوه مذکور به اجرا در آمده است، به طوریکه  01،01،1در سطح شهر تهران در مناطق مختلف از جمله مناطق 

 01آن در منطقه  چند بار تکرار شده است. شکلی به ظاهر تعدیلی ، توافقی و عوامفریبانه 01،  1در مناطق 

 به اجرا درآمده است. 0111شهرداری در خصوص آلونک نشینان علی آباد بوده که در سال 

 ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف:
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گرایش اولیه دولتهای جنوب بعد از روبرو شدن با اسکان غیر رسمی یا بد مسکنی، ساختن مسکن متعارف برای 

میالدی رایج گشت. این فعالیت معموالً در پی  0111ور بود، که در دهه انتقال ساکنان به ساختمان های مذک

طرحهای بازسازی یا بهسازی محالت شهرها صورت می گرفت. و برنامه های ویژه و جامعی برای اسکان کم 

درآمدها وجود نداشت. در عوض با وضع مقررات و انواع محدودیت ها سعی بر آن بود که سدی در برابر مهاجرت 

ایجاد گردد و در صورت نفوذ مهاجران به شهرها ، امکان اسکان از آنها سلب گردد. در ایران تاسیس کوی ها 

به منظور جابجایی زاغه نشین های داخل شهر تهران ، از اینگونه بوده است. در همان  0111سیزده آبان در دهه 

شدت از حضور آنها در محدوده قانونی شهر  زمان برنامه ای برای اسکان مهاجران کم دآمد جدید وجود نداشت و به

 تهران ممانعت به عمل آمده است.

 ارائه زمین و خدمات :

برنامه زمین و خدمات با تأیید وکمک بانک جهانی  0111در پی شکست راهکارهای تأمین مسکن اجتماعی در دهه 

شبکه زیر بنایی حداقل برای کم  در کشورهای جنوب رایج گردید. در این راهکار دولت به فراهم آوردن زمین با

درآمدها اکتفا کرده و می کوشد هزینه های آن را از استفاده کنندگان اخذ کند. استفاده از خودیاری در این راهبرد 

معمول بوده و از آن برای ارتقاء آلونک و حاشیه نشینی موجود نیز استفاده می شود. این راهبرد دارای سه هدف یا 

 ه عبارتند از: محور اساسی است ک

پذیرندگی ، بدین مفهوم که بهای مسکن با به کارگیری استانداردها و شیوه های ساخت مناسب در حد قابل تحمل 

 برای خانوارها پایین آورده شود تا آنکه به پرداخت سوبسیدهای سنگین دولتی ضرورتی نباشد. 

 جهت امکان تکرار آن تامین می شود.بازگشت سرمایه ، بدین مفهوم که بازگشت سرمایه تا حد ممکن 

تکرار شوندگی ، در صورت برگشت سرمایه و توان مالی دولت ، امکان تکرار پروژه وجود دارد. این راهبرد در 

مورد استقبال کامل قرارگرفت و در غالب کشورهای جنوب به اجرا در آمد، اما پس از مدتی کاستی های  0111دهه 



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
74 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

که بنابر انتقادهای سیاسی بر اینکه این راهبرد موجب تثبیت نظام سرمایه داری می آن آشکار شد. گذشته از این

گردد. مشکالت اساسی آن ناتوانی های مدیریتی ، ناتوانی گروههای پایین تر کم درآمدها در پرداخت هزینه ها، 

بط موجود برنامه ریزی مقابله بعضی از گروههای موجود)اسکان غیر رسمی( و بأالخره منتزع بودن آن از نظام روا

و بازار مالی یا ساخت وساز شمرده شده است. این تجربه به وسیله بانک جهانی اینگونه جمع بندی شد که برای 

 حل مشکل کم درآمدها نیاز به رابطه استادانه تر و به هم پیوسته تری بین بازار دولت و خانوارهاست.

 آزاد سازی و تثبیت اقتصادی:

پس از سیاست های پیش گفته شده به مسکن ایجاد شده بود و به سرعت تحت تأثیر سیاست رویکرد جدیدی که 

های موسوم به آزاد سازی و تثبیت اقتصادی قرار گرفت. که به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مبلغان و 

تصادی تأکید بیش از حد مروجان اصلی آنها بودند. با این تفاوت که صندوق بین المللی پول وسیاست های تثبیت اق

داشته ولی بانک جهانی به دلیل لحاظ کردن نسبی مسائل توسعه صرفاً به مسائل اقتصادی نمی پرداخت. با این همه 

رویکرد مذکور تحت سیاست های جدید اقتصادی عمدتاً مقوله پیوند مالی و اعتباری و بودجه ای و جایگاه کالن 

 اشتغال مورد توجه قرار داد.اقتصادی مسکن و آثار آن بر تورم و 

نتایج ساست های مذکور به طور عام در کشورهای جنوب رضایت بخش نبود ، به طوری که در آمریکای التین در 

، دهه بر باد رفته نامیده شد و به طور خاص در بخش مسکن نیز بر ابعاد بد مسکنی و حاشیه نشینی  0111دهه 

شد. به طور مثال نرخهای ترجیهی )که در طرحهای آماده سازی در ایران  در غالب کشورهای در حال توسعه افزوده

 نیز مورد استفاده قرار گرفت( نتوانست به بهبود وضع مسکن کم درآمدها کمک کند.

 سیاست توانمند سازی:

سیاست های آزاد سازی و تثبیت اقتصادی به طور عام و سیاست های مسکن مربوط  0111در سالهای پایانی دهه 

ه آن به طور خاص مورد نقد قرار گرفت، و ضرورت تغییر آن آشکار شد. این تغییر به طور کلی به لزوم ایجاد ب
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تعادل بین بخش عمومی وخصوصی و نه تکیه یک جانبه بر یکی از آنها توجه دارد. این رویکرد به بانک جهانی و 

ربی بود که در مرکز اسکان بشر سازمان ملل صندوق بین المللی پول محدود نبوده، بلکه این بار جمع بندی تجا

متحد وبرنامه توسعه سازمان ملل متحد تکوین یافته و بانک جهانی نیز با آن همداستان گشته بود. این رویکرد که 

نام توانمندسازیبه خود گرفته است، با تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به استراتژی سرپناه مبدل شد.در 

سیاست های مسکن که می توان گفت در قالب رویکرد جدید با اقتصاد توسعه به نام نیازهای پایه جای این رویکرد 

می گیردبه مقوالت اجتماعی و اقتصادی توسعه یکسان برخورد می شود. و این بار به طور همه جانبه ای می کوشد 

ای اقتصاد دولت بازار مالی برنامه ریزی که پروژه های منفرد برای مسکن کم درآمدها را به اقتصاد کالن برنامه ه

 کالبدی و ... ، پیوند بزند.

 محور های اصلی این رویکرد عبارتند از:

 الف : برقراری کامل ارتباط بین بخش مسکن و برنامه ریزی کالن اقتصادی

 ب:پیوند همه جانبه برنامه ریزی مسکن با برنامه ریزی شهری

 انمند سازی خانواده ها با استفاده از سازمان های غیر دولتیپ: جهت گیری سیاست ها برای تحقق تو

و : سازمان های مبتنی بر اجتماعات همچون تشکل های خودیار که با فعالیت های دولت و عملکرد بازار هم بسته 

 باشند.

بازار ت : توجه ویژه به مقوالت فقر ، محیط زیست ، بهداشت در برنامه های مسکن و حضور دولت در هنگامیکه 

در تأمین مسکن با حداقل شرایط قابل قبول برای کم درآمدها دچار شکست می شود. این حضور باید با حداقل 

پرداخت سوبسید که به دقت مدیریت شده و در عملکرد بازار انحراف ایجاد نکند ، انجام پذیرد. بهترین شکل 

 نفرد است.سوبسید، ککمک های سرمایه ای به فقیرترین خانوارها به صورت م
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: 0111ث : فراهم آوردن شبکه های زیر بنایی و اعطای حقوق مالکیت در مناطق حاشیه نشین موجود)بیگدلی ،

11.) 

 ارتقای محیطی :

ارتقای محیطی آلونک نشینی آن بخشی از جامعه شهری جهان را مخاطب قرار می دهد که مأموریت دارد فقر را 

تک تک کردم تضمین کند چیزی که امکان بازیابی توانایی های انسانی را  کاهش دهدو کیفیت زندگی بهتری را برای

برایشان فراهم آورد. در همان حال بسیاری از از تهیدستان شهری در میان ساکنان مرفه زندگی می کنند ، پردامنه 

ی شهر خارج از ترین تمرکزهای فضایی تهیدستان در آلونک ها و حلبی آباد های درون شهری و به لبه های پیرامون

 محدوده های قانونی یافت می شود.

ارتقای محیطی آلونک ها از سازماندهی کالبدی ،اجتماعی ، اقتصادی ، سازمانی و زیست محیطی تشکیل می شود، 

 که با همکاری شهروندان به صورت محلی ، گروههای جامعه محلی ف بخش تجاری مقامات محلی به اجرا در آید.
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    فصل سوم

اسکان غیررسمی 

 در ایران

 

 چشم اندازی به اسکان غیررسمی در ایران:
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بوده است  10111111جمعیت شهرنشین کشور حدود  0111در اولین سرشماری رسمی نفوس و مسکن در سال 

درصد از کل جمعیت کشور را شامل شده است.در سال  1001نقطه شهری ساکن بوده و  011که این جمعیت در 

شهر بالغ شد و نسبت  101نفر رسید و تعداد نقاط شهری به  110101111جمعیت شهرنشین به  0111

جمعیت شهری به  11درصد رسید. اما در اخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال  1001شهرنشینی به 

کشور از درصد از کل جمعیت افزایش یافت.همچنین طی همین سال نقاط شهری  1101نفر و به حدود  11111111

هزار فراتر رفت.رشد شهرنشینی در ایران مانند دیگر کشور های در حال توسعه از تعادل و توازن برخوردار نبوده 

و سهم تعدادی از شهرها به ویژه مراکز استان ها و باالخص تهران در جذب جمعیت بسیار بیشتر مشاهده شده 

یران به تعبیری به پیش تر از دوران پهلوی باز می است.سابقه شکل گیری گونه های سکونتگاه های غیررسمی ا

در جنوب تهران و ویرانه های بر  0111_11گردد.نخستین سکونتگاه غیر رسمی به مفهوم امروزی در سال های 

 (01:0110جای مانده از کوره های آجرپزی متروک پای گرفت)حاج یوسفی 

نیز می توان باز شناخت.از دهه  0100تهران را تا  و حتی به قولی نیز سابقه پیدایش اجتماع الونک نشین در

با شروع کار برنامه ریزی شهری نظام محله ای سابق جایش را به یک الگوی طراحی شده منطقه ای داد  0111

تشدید  0111شهرداری ها در دهه  011که عمدتا بر نوعی جداسازی طبقاتی متکی بود.این فرایند با تصویب ماده 

رشد ناگهانی قیمت نفت مقطعی از  0111شکل گیری اجتماعات مجزای تهیدستان منجر شد.در دهه شد و نهایتا به 

رفاه نسبی خانواده ها را رقم زد و بسیاری از فقرا با رسیدن به سطح زندگی یک خانواده متوسط پایین چند گام 

ر این محله های تهیدست نشین ترقی را تجربه کردند. در ابتدای انقالب حداقل یک میلیون نفر انسان تهیدست د

هزار نفر از انان در سکونتگاه های غیررسمی می  1111تهران سکونت داشتند و ارزیابی می شود که حدود 

زیستند.در این دوران بد مسکنی ابعاد گوناگونی یافت و طیف متنوعی از مساکن نابهنجار با ویژگی ها و نام های 

ادر و زیزمین  مقبره  در اطراف شهرهای ایران بر پا شده بد.در سال های مختلف مانند الونک و زاغه و کپر و چ

پس از انقالب اگرچه از ابعاد مشکل تا حدی کاسته شد اما به واسطه روند رو به رشد شهری  بخش قابل توجهبی از 

 (01:0111جمعیت شهرهای بزرگ در محله های فقیرنشین ساکن شدند)ایراندوست 



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
81 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 

 

 ایران : اسکان غیر رسمی در

پدید آمد، سبب  0111رشد شتابان جمعیت و تحوالت ساختاری در نظام اقتصادی روستایی ایران در بعد از سالهای 

شد تا شهرها بویژه شهرهای بزرگ به عنوان مقصد مهاجرت های مناطق روستایی کشور ، جاذب مهاجرتهای 

وانایی مالی و اقتصادی استقرار و سکونت در وسیع و گسترده ای گردند. در این میان ، بیشتر مهاجران که ت

محدوده رسمی شهر و پرداخت هزینه مسکن و اقامت در محدوده قانونی شهر ها را نداشتند، برای تامین سر پناه 

خود بویژه در شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها روی آوردند. هر چند که شدت و حجم این مسأله در استان های 

ته به شرایط اقتصادی و تمرکز صنایع متفاوت است. آنچه مسلم است پدیده سکونت غیر کشور و شهرهای آنها بس

رسمی یکی از مهمترین مشکالت شهرهای بزرگ از جمله تهران ، مشهد، تبریز، اصفهان ، کرمانشاه ، 

اهواز،بندرعباس، زاهدان ، رشت است ، برآورد می شود یک هفتم جمعیت این شهرها در سکونتگاههای غیر 

 (. 11: 0111رسمی و نابسامانی ساکن باشند)پورآقایی، 
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کل شهر)مساحت به  مکان ردیف

 هکتار(

بخش فرسوده شهر)مساحت 

 به هکتار(

محالت غیر رسمی 

شهر)مساحت به 

 هکتار(

 شهر استان

آذربایجان  0

 شرقی

 111 011 11011 تبریز

آذربایجان  1

 غربی

 0111 11 1111 ارومیه

 111 11 1111 اردبیل اردبیل 1

 011 111 10111 اصفهان اصفهان 1

 0111 111 11111 تهران تهران 1

 0111 011 11111 مشهد خراسان 1

 1111 - 00111 اهواز خوزستان 1

سیستان  1

 بلوچستان

 1111 - - زاهدان

 111 011 01111 شیراز فارس 1

 111 11 1111 سنندج کردستان 01

 111 011 01111 کرمان کرمان 00

 111 11 1011 رشت گیالن 01

 111 11 1111 اراک مرکزی 01

 111 011 1111 همدان همدان 01
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 مهمترین استانهای دارای بافت های فرسوده و غیر رسمی در ایران

 0111مأخذ: وزارت کشور ، معاونت امور عمرانی،

با توجه به تعداد جمعیت و میزان رشد جمعیت سکونتگاههای غیر رسمی در شهرهای که با این پدیده روبرو 

ادامه یابد و از این جهت توانمند سازی و  0111هستند، بر آورد می شود که رشد این سکونتگاهها حداقل تا سال 

یار مهم و ضروری است. میان بهسازی شرایط سکونت و محیط زندگی این بخش از جمعیت شهری کشور بس

شهرهای بزرگ کشور تهران به دلیل عوامل مختلفی همچون مرکزیت سیاسی ، تمرکز فعالیت های اقتصادی ، 

صنعتی وخدماتی، بیشتر از سایر شهرها از مهاجرپذیری و سکونت غیر رسمی جمعیت مهاجر برخوردا ر بوده است 

 سایل حاشیه نشینی آن انجام شده است. و از این جهت نیز مطالعات بسیاری در مورد م

هر چند تشکیل اولین سکونتگاههای غیر رسمی در ایران به دوره شهرنشینی بطئی می رسد، با این حال اگر ماهیت 

شهری بدانیم ، لذا نقطه عطف تحوالت شهری در ارتباط با  –اصلی شکل گیری این اجتماعات را مهاجرتهای روستا 

ر شکل گسترده آن به دوره شهرنشینی سریع یا شتابان بر می گرد.که رشد خیره کننده چنین تشکیل این اجتماعات د

شمسی مربوط می شود و از این زمان به بعد بود که این پدیده به عنوان یک مسئله  11اجتماعاتی به اواسط دهه 

 0111.بعد ازدهه مهم و اساسی شهری ، به خصوص در شهرهای بزرگ ایران در مراجع گوناگون مطرح گردید

نیز گسترش فراوانی یافت به طوری که در اکثر شهرهای کوچک و میانی کشور  11و  11این معضل در دهه های 

 نیز به وضوح این پدیده قابل مشاهده بود.

 

 انواع سکونگاههای غیر رسمی در ایران:

 0111 - 1111 بندرعباس هرمزگان 01
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  زاغه ها یا محالت فقیر نشین : سکونتگاههای هستند قانونی ، ولی بسیار پرجمعیت از لحاظ خدمات در

 سطح بسیار پائینی می باشند. 

  سکونتگاههای غصبی ؛ سکونتگاههایی هستند غیر قانونی و غالباً فاقد طراحی از پیش تعیین اندیشیده

 شده 

 و نوع سکونتگاه فوق الذکر ، دارای طرحی از پیش سکونتگاههای با تفکیک غیر قانونی بر خالف د

اندیشیده شده می باشد و لی به صورت غیر قانونی شکل گرفته اند( )محمودی پاتی ، محمد پورعمران، 

0111 :11.) 

 مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران

 مدرنیزاسیون و در نتیجه بروز عدم تعادل در نظام  ضعف ساختاری شهرنشینی در مواجهه با نظام برونزا و

 شهری و روستایی در سیر تکوینی شهرنشینی؛ 

  دومین علت در سطح کالن را نیز باید ساختاری دانست ، که سازوکار تبعیض آمیز و فقر زا بر پایه توزیع

 عادالنه منابع قدرت ، ثروت و درآمد در جریان است. 

  عدم پیش بینی فضای مسکونی کافی و مناسب اقشار کم درآمد در طرحهای کالبدی شهری و اعمال

 استانداردهای خارج از استطاعت ایشان؛ 

  دسترسی ناچیز به نظام های رسمی اعتباری و وام مسکن برای کم دآمدها. به ویژه شاغلین در بخش غیر

 رسمی 

 ین باز به موازات اهمال و ناتوانی در نظارت و کنترل ساخت وجود باندهای قدرت نامشروع و سوداگران زم

 وسازها، به ویژه بینابینی شهرها؛ 

  فقدان نهادسازی برای تجهیز و تجمیع منابع اقشار کم درآمد وعدم حمایت و هدایت دولت در مورد خانه

 سازی خودیار 
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 ، 0111محمد پورعمران،  ضعف مدیریت شهری )بویژه در هدایت ، نظارت و کنترل( )محمودی پاتی  :

10) 

 

 

 دالیل شکل گیری سکونتگاههای غیررسمی در ایران:

 الف(علل ساختاری:

 کمبود عرضه نسبت به تقاضا بر اثر رشد جمعیت و مهاجرت          •

 فقدان توان تملک مسکن در بخش وسیعی از مصرف کنندگان          •

 وزن باالی هزینه های مسکن در کل هزینه های خانوار بخصوص دهک های پایین درآمدی            •

 سیاستهای اتخاذ شده در خصوص مدیریت زمین و مسکن        ·

 عدم تعادل های اقتصادی و گسترش فقر شهری و پدیده مهاجرت           •

 جنگ تحمیلی          •

  ند طبیعی و اقلیمی ) خشکسالی و زلزله (تحوالت ناخوشای          •

 ب ( علل غیر ساختاری : 
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عدم توجه به سرمایه گذاری مسکن ارزان قیمت در محله های فقیر نشین متناسب با توان و استطاعت مالی این  -

 افراد 

در بافت عدم فرهنگسازی درجامعه شهری جهت فراهم کردن موجبات جذب وادغام این گروهها واقشاربه تدریج  -

 های متعارف شهری 

  -نبودرویکرد ، برنامه ها وسیاستهای جامع نگر درمدیریت و نظام برنامه ریزی شهری 

عدم برنامه ریزی اجتماعی همراه با برنامه ریزی های فیزیکی ) کالبدی (واقتصادی و فقدان توجه به ابعاد  -

 اجتماعی شهرسازی و توسعه شهری 

موزش فنی وحرفه ای در مناطق شهری و روستایی و فقدان مکانهای مناسب والزم عدم توسعه مناسب نظام آ -

 برای آموزش های کارو حرفه در مناطق غیررسمی و فقیر نشین شهرها

فقدان برنامه های توسعه اجتماعی ، فرهنگی و آماده سازی وتوانمند سازی فردی واجتماعی در مناطق غیررسمی  -

 برای خود اتکایی اقتصادی و اجتماعی در زندگی جدید شهری 

نبود سیاست وبستر مناسب برای تجهیز و تشکل های خود جوش مردمی در مناطق محروم شهری و عدم حمایت  -

ومدیریت شهری از شکل گیری انجمن ها ، تشکل ها و نهادهای اجتماعی و عمرانی غیردولتی به جهت  سازمان ها

 عرضه حداقل نیازهای زندگی دراین جوامع غیررسمی 

.با توجه به ذکر دالیل شکل گیری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی به این نتیجه می رسیم که پدیده 

مساله ای فیزیکی و کالبدی نبوده ، بلکه بیشترمتاثر از مسائل ساختاری  سکونتگاههای غیررسمی در ایران صرفاً 

است که دراثر نابرابریهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و همچنین عدم تعادلهای منطقه ای و ملی می باشد که 
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ان مطرح می ساختار فضایی نامتعادلی را سبب ساز گردیده و امروزه به عنوان یک واقعیت روند شهرنشینی درایر

 باشد .

به طور مشخص در فضای رسمی شهر که تحت هدایت و کنترل برنامه ریزی و مدیریت شهری است 

ضوابطی هم چون موارد ذیل ، اقشار کم درآمد را از پوشش بازارهای رسمی زمین و مسکن خارج می 

 سازد : 

قطعات بزرگ زمین می  ضوابط تفکیک بنا بر استانداردهای طراحی متعارف موجب عرضه         •

هنوز هم طرح های جامع وطرح های تفضیلی ضوابط تفکیک را در متراژ باال پیشنهاد   شود.متأسفانه

متر( در صورتی اقشار کم درآمدتوان در اختیار داشتن و تملک زمین را با  011متر و 011می دهند )

در حال حاضر متوسط متراژدر  چنین ضوابطی ندارند و نمی توانند همچین ضوابطی را رعایت کنند.

متر است .لذا در طرحهای  011متر است.یعنی کمتر از  11تا  11سکونتگاههای غیررسمی بین 

 توسعه شهری توجه ای به میزان استطاعت گروه های فقیر در این رابطه نمیشود.

ی امضاء گرفتن از ضوابط ساخت و ساز ، آن چنان است که پیش از شروع کار هزینه زیادی برا           •

مهندسان و عوارض شهرداری باید پرداخت و نیز برای صدور برگ پایان کار ، خواهان ساختمان 

این موضوع بیشتر در ارتباط با شهرداری ها مطرح می شود شهرداری ها در  یکباره تکمیل شده است .

که اقشار کم در آمد ابتدا واقع صدور مجوز ساخت وپایان کار را به مسکن تمام شده می دهند درصورتی 

یک قطعه زمین متناسب با توان خود را را اختیار می کنند اول یک اتاق می سازند؛ سال دیگر یک اتاق 

دیگر و بتدریج مسکن شان طی چند سال تکمیل می شودو این شیوه ساخت با ضوابط و قوانین 

 شهرداری متناسب نیست.
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در طرح های توسعه شهری برای نیاز مسکن کم درآمد ها؛  (  zoningضوابط حوزه بندی )           •

ضوابط حوزه بندی در طرح های توسعه شهری به نحوی است که هیچ فضای برنامه ریزی شده در 

 رسمی شهری برای سکونت این گروهها پیش بینی نمی کنند. فضای 

ن سند رسمی که بر پایه احراز ضوابط وام و اعتبار مسکن که بر پایه احراز از مالکیت و داشت         •

مالکیت و داشتن سند رسمی است . هر چند تصرف عدوانی در ایران بخصوص پس از انقالب اسالمی 

به ندرت دیده می شود ، اما وجود قول نامه ، پته و سایر قراردادهای غیررسمی و معمول برای 

درآمد باید به توان خود در پرداخت برخورداری از تسهیالت نظام بانکی کافی نیست همچنین خانوار کم 

ماهانه اقساط اطمینان داشته باشد که این نیز با اقتصاد لرزان و مشاغل نامطمئن این خانوارها قابل پیش 

بینی نیست . از اینرو منابع غیررسمی و محلی ) بدون این ضوابط و البته با بهره بسیار باال ( برای 

 ورد استفاده قرار می گیرند . تامین مالی ساکنان اسکان غیررسمی م

 

 حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی در ایران

در میان کشور های آسیا و اقیانوسیه، ایران در زمره کشور هائی است که از دوران شهرنشینی شتابان عبور کرده 

است. در دهه های پنجاه تا هشتاد میالدی ، ایران شاهد یکی از باالترین رشد های جمعیت شهری در طول تاریخ 

ائی و باال بودن رشد طبیعی جمعیت شهری به طوالنی شهرنشینی خود بوده است که در نتیجه مهاجرت های روست

وقوع پیوست . از دهه هشتاد به اینسو با کاهش موالید و روند کاهنده مازاد جمعیت روستائی ، میزان رشد جمعیت 

 001و رشد کلی جمعیت کشور به  101ای که رشد شهری دردهه گذشته به کشور و رشد شهرها تعدیل شده به گونه

[ به رغم این تحوالت 0درصد جمعیت کشور در شهر ها سکونت دارند.] 11شده و امروز حدود درصد در سال بالغ 

میلیون نفربر جمعیت شهری کشور افزوده شده است و تامین زیر ساختها و مسکن  00تنها طی دهه گذشته حدود 
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توزیع نامتعادل  مناسب با رشد جمعیت شهری همچنان یک چالش عمده در شهر نشینی کشور می باشد که ناشی از

درآمد و گستردگی گروههای زیر خط فقر شهری در کنار عوامل سنتی موجد حاشیه نشینی، یعنی مهاجرت های 

 درصد جمعیت شهری در زیر خط فقر ملی خبر می دهد.  11تا  11روستائی است. برآوردهای مختلف از قرار گیری 

موجود و رویش محالت جدید در حاشیه شهرها به  تداوم فقر شهری به صورت رشد و توسعه محالت غیر رسمی

محرومیت بیشتر و عدم دسترسی گروه های فقیر به فرصتهای کسب و انباشت سرمایه فرهنگی، انسانی و اقتصادی 

اجتماعی یافته است. در ایران  -می انجامد، از این رو فضا نقش روزافزونی در باز تولید نابرابری های اقتصادی

صورت افزایش شدید قیمت زمین و مسکن در مناطق شهری، زمینه رانش بیشتر گروه های کم بحران مسکن به 

درآمد شهری به بازار غیر رسمی مسکن را فراهم آورده است. توزیع نا برابر درآمد و ضعف نظام حمایتی در بخش 

ا با چالش مواجه مسکن در شرایط رشد شدید قیمت زمین و مسکن ، سیاستهای پیشگیری از اسکان غیر رسمی ر

 کرده و تامین مسکن مناسب گروه های کم درآمد را دشوار ساخته است.

 محرومیت های موجود در سکونتگاه های غیر رسمی

اسکان غیر رسمی محصول جستجوی سر پناه در بازار غیر رسمی و نا مجهز و ارزان زمین است و تملک مسکن 

درآمد. هزینه اجاره نشینی در مناطق شهری می رهاند. اما خانوار کمغیر رسمی ، خانوار های کم در آمد را از تله 

با تبدیل اتاق اجاره ای به یک سر پناه ملکی در حاشیه ، با محرومیت های خدماتی شدیدتری مواجه می گردد،زیرا 

صیص ای عموما بر اساس فاصله از مراکز خدماتی شهرشکل گرفته و مکانیزمهای تخجغرافیای سکونتگاه حاشیه

زمین در آن بر پایه نا دیده گرفتن فضای ضروری برای خدمات و معابر قرار داشته است. همین امر یکی از دالئل 

 ارزانی زمین در این مناطق است .

فرصتهای اشتغال در درون محالت غیر رسمی بدلیل کمبود مراکز خدماتی و ضعف بخش تجاری ، محدود است. 

اند، شانس عمده اشتغال آفرینی در سکونت ورت برخی از محالت توسعه یافتهکارگاههای غیر رسمی که در مجا

های کارگاهی و توسعه بخش خدمات در سکونت گاههای غیر رسمی محسوب می شوند ودر حالی که ساماندهی پهنه
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ابه گاههای غیر رسمی می تواند ضریب اشتغال مراکز فعالیت محالت نسبت به اشتغال مورد نیاز ساکنان را مش

 محالت متعارف شهری نماید، با ورود این محالت به محدوده شهر حکم به انتقال و جابجائی این کارگاه ها می شود.

توسعه زیر ساختهای شهری طی دو دهه گذشته در ایران موجب بر خورداری اکثریت جمعیت ساکن در سکونت 

اما برغم تامین این زیر ساختها ،سکونتگاههای گاز شده است. کشیگاههای غیررسمی ازآب آشامیدنی، برق و لوله

غیر رسمی فاقد حداقل مراکز وفضاهای خدماتی،آموزشی، درمانی،انتظامی، فضای سبزو فرهنگی است . اراضی 

درآمد و شهری شدن محیط، افزایش پیرامون این سکونت گاهها نیز که با سکونت و زندگی سالیان خانوار های کم

ه رشد سوداگری زمین ، دچار تفکیک و دادو ستد های بی برنامه شده و چشم انداز توسعه قیمت می یابد در نتیج

مسکونی فاقد فضا های خدماتی و معابر مناسب در آنها دیده می شود. تجربه نشان داده است که روندهای جاری 

شیه شهر بویژه مانع تحقق پیش بینی طرحهای شهری در زمینه توسعه معابر و فضاهای خدماتی در اراضی حا

  پیرامون هسته های اولیه سکونت گاههای غیر رسمی است .

 رویکردهای حل مسئله در ایران:

از نظر رویکرد های مدیریت ملی و محلی برای حل مسئله باید اذعان کرد که در دوران پیش از انقالب اساسا 

شدن برخی از فقرا از فشار کاسته می پیدایش اجتماعات الونکی با اغماض نگریسته می شد.زیرا با صاحب خانه 

شد و نیز با حذف اجاره و هزینه مسکن باز تولید نیروی کار ارزان را برای صنایع مونتاژ ممکن می ساخت.)پیران 

 (011ب:0111

البته با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی هر از چند گاهی تخریب محله ای و یا الونک هایی به ویژه در تهران در 

برای بیرون راندن مهاجران تهیدستی که در سکونتگاه های غار  0111کار قرار گرفت.برای نمونه در سال  دستور

برای اقدام علیه خانه سازی غیر قانونی دو موج تخریب و  0111مانند جنوب تهران زندگی می کردند و نیز در سال 

 (10:0111پاکسازی   به راه افتاد)بیات 
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ید بتوان با شرایط سیاسی زمان و اقتدار گرایی دولت مرکزی در این دو مقطع حساس این اقدامات مقطعی را شا

مرتبط دانست.اقداماتی که در تهران و چند شهر دیگر ابعاد وسیعی یافت و در مواردی به درگیری و کشته و مجروح 

می کردند. بسیار اتفاق  شدن تعدادی انجامید.در چنین شرایطی فقرا به هر نحوی برای حفظ دستاوردهای خود اقدام

می افتد که جمعیت خشمگین دفاتر شهرداری ها را غارت کردند و ماشین های دولتی را به اتش کشیدند)بیات 

11:0111) 

الگوی مکان و خدمات و راهبرد شهرهای جدید نیز که در ایران تجربه شد در این زمینه چندان کارامد نبود در 

ه احداث شهر و زیر ساخت ها توسط مردم جایی برای گروه های کم درامد شهرهای جدید به علت پرداخت هزین

وجود نداشت.در طرح های اماده سازی زمین به علت واگذاری زمین به نرخ ترجیهی در استطاعت کم درامدها نبود 

می و از سوی دیگر این زمین ها به اعضای تعاونی ها واگذار می شد که شامل فقرای شاغل در بخش غیررسمی ن

 (1الف: 0111شد)اطهاری و دیگران 

اقداماتی از جمله به رسمیت شناختن حق سکونت در سکونتگاه های غیررسمی در برخی شهرها نتایج قابل توجهی 

را در پی داشته است و زمینه و انگیزه ای برای ایجاد زمینه های همکاری داوطلبانه برای بهسازی سکونتگاه های 

.برای نمونه در شیر اباد زاهدان فقط با بهره گیری از انگیزه بسیار باال در نزد مالکان غیررسمی  ایجاد کرده است

برای صدور سند مالکیت ساکنان داوطلبانه به تخریب بخش هایی از بافت محله پرداختند و بدین ترتیب  بیشتر از 

 (11ب:0111هزار متر مربع زمین برای مصارف عمومی و تعریض معابر تامین شد)پیران  11

 

 قوانین و مقررات مرتبط با سکونتگاه های غیررسمی:

در این قسمت به دلیل اهمیت موضوع قوانین و مقررات مربوط به سکونتگاه های غیررسمی در ایران و تاثیرات ان 

بر شرایط سکونتگاه های غیررسمی به صورت مختصر مرور خواهد شد.واقعیت این است که در قوانین و مقررات 

انقالب کمتر به مسکن کم درامدها و سکونتگاه های غیررسمی توجه شده است. طرح های توسعه شهری پیش از 
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در این دوران با معیار های غیر واقع  بینانه زمینه های راندن فقرا از محدوده رسمی رشد اسکان غیررسمی را 

به این مسئله پرداخته نشد و هیچ ایجاد کردند.از سوی دیگر در برنامه های عمرانی نیز چنان که باید و شاید 

استراتژی مشخصی در این زمینه وجود نداشت.در برنامه عمرانی اول کم درامدها و اسکان غیررسمی به صورت 

مشخص هدف برنامه بخش مسکن نبوده اند هرچند که ساخت خانه های ارزان قیمت دارای فصل اعتبار بود.در 

وجود نداشت. در برنامه سوم ساختن کوی مسکونی برای اسکان افراد  برنامه دوم هم نکته روشنی در این زمینه

بی بضاعت و کم درامد و پاک کردن گودها و زاغه ها امده بود که نتیجه ی مشخص ان احداث مساکن کوی نهم ابان 

تهران بود. در برنامه چهارم اهداف گسترش بیشتری یافت مواردی چون تامین موجبات خانه سازی به وسیله 

احبان صنایع برای کارگران و اولویت سرمایه گذاری دولت در امر تهیه خانه های ارزان  قیمت برای طبقات کم ص

درامد و پاک کردن شهرهای بزررگ از زاغه ها و الونک ها و گودهای مسکونی از ان جمله بود.در برنامه عمرانی 

هزار دستگاه واحد مسکونی ارزان قیمت با  11 پنجم تا حدی مفصل تر به این موضوع پرداخته شد از جمله احداث

هزار واحد مسکونی ارزان قیمت برای حاشیه نشینان شهری و  01اقساط دراز مدت برای طبقات کم درامد و احداث 

ایجاد شهرهای اقماری  و کوی های مسکونی کارگری در نزدیکی شهرهای بزرگ از عمده ترین اهداف بود. اما 

روشن و موثر  نبود و هم چنان بر انبوه حاشیه نشینان شهرهای بزرگ افزوده می نتیجه این امر چندان 

 11الف  0111شد)اطهاری و دیگران 

جمهوری اسالمی در حالی استقرار یافت که قانون اساسی به عنوان تعیین کننده اصلی رویکردها و سیاست های 

ل سی و یکم با صراحتحق برخورداری از کشور به صراحت در چند اصل به مسئله مسکن پرداخت.از جمله اص

مسکن متناسب با نیاز را برای هر فرد و خانواده ایرانی مورد تاکید قرار داده است و دولت را موظف کرده است که 

با رعایت اولویت برای انها که نیازمندترند به ویژه برای روستانشینان و کارگران زمینه اجرایی این اصل را فراهم 

 کند.

انقالب اسالمی فرصتی شد تا مطالبات انباشته شده کم درامدها و فقرای شهری خود را نشان دهد و دولت  پیروزی

تازه تاسیس عدالت گرا را بر ان داشت که در چند مورد با وضع سریع قوانینی به بخشی از این مطالبات پاسخ 
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به تصویب رسیدند که تا چند سال بعد  دهد.قوانین وضع شده در این دوره عموما بدون کارشناسی الزم وبه سرعت

 (0111مشکالت حقوقی ناشی از برخی از این قوانین ادامه داشت)شاهرخ زاده 

به موازات این تحوالت در زمینه به رسمیت شناختن مساکن غیررسمی نیز اقداماتی به عمل امد.از ان جمله طی 

اده شد که بدون انجام مزایده نسبت به فروش قانونی که به تصویب شورای انقالب رسید به شهرداری اجازه د

اراضی خود واقه در تپه مراداباد کرج به صاحبان اعیانی این اراضی بصورت نقد یا اقساط اقدام نماید)قربانی 

111:0111) 
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 وضعیت سکونتگاههای غیرسمی در استان گلستان :

 الف :شهر گرگان:

اکثر شهرهای استان گلستان بویژه شهر گرگان )بعنوان مرکز استان (دارای بافتهای حاشیه ای بعنوان  

سکونتگاههای غیررسمی هستند که این سکونتگاهها بعداز جدا شدن  استان گلستان از مازندران به مرکزیت گرگان 

 و مهاجرت جمعیت فراوان به این شهر وضعیت حادتری پیدا کرده است.

درصد از جمعیت شهر گرگان در محالت حاشیه نشینی)سکونتگاههای  01رها حکایت از آن دارند که حدود آما

غیررسمی( ساکن هستند و اکثر ساکنان این محالت را مهاجران از شهرها و روستاهای اطراف و حتی استانهای 

د مناسبی ندارند که مسکن ایده آلی دیگر تشکیل داده اند. از آنجائیکه بخش عمده ای از جمعیت مهاجر شغل و درآم

در شهر تهیه کنند، به مناطق پست و حاشیه ای شهر هجوم می آورند و با تخریب زمینهای کشاورزی و نابودی 

 جنگلها سرپناهی برای خود ایجاد می کنند!؟

وستایی و بافت حاشیه نشینی شهر گرگان همچون سایر بافتهای حاشیه نشینی کشور و استان عمدتاً مهاجرین ر

تهیدستان شهری را در خود جای داده است. این بافتها معموالً بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی 

توسعه شهری)طرحهای جامع و تفصیلی( در درون یا خارج از محدوده قاونی شهر بوجود می آیند، عمدتاً فاقد سند 

رداری از خدمات و زیرساختهای شهری مشابه بافتهای فرسوده مالیکت هستند و از نظر ویژگیهای کالبدی و برخو

 به شدت دچار کمبود هستند.

 

 

 حاشیه نشینی در شهر گرگان :
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در وضعیت   محالت حاشیه نشینی در شهر گرگان)بعنوان سکونتگاههای غیررسمی( اگر چه از لحاظ موقعیت طبیعی

ن به ی شهر، کاربری نامطلوب زمین ، عدم توجه ساکنیبسیار مطلوبی قرار گرفته اند اما ضعف  در نظام مدیریت

ت در مسائل زیست محیطی و دفع نادرست مواد زائد سبب بروز مشکالت فراوانی در این محالت شده است. این محال

شده  حاشیه شهر گرگان مشرف به ارتفاعات جنوبی و غربی و منظر عمومی شهر با چشم اندازی بسیار زیبا واقع

رساخت سفانه به دلیل ساخت و ساز نامناسب، ضعف دسترسی ها و تراکم باالی جمعیتی و عدم وجود زیاند  ولی متأ

ی های شهری، آلودگی محیط زیست به علت دفع نامناسب فاضالب وزباله)عدم کشش جوی ها به منظور دفع آبها

ونت نامناسبی جهت سکسطحی و عدم وجود سیستم فاضالب شهری( و مشکالت عدیده دیگر از موقعیت و جایگاه 

وی برخوردار نمی باشند. محالت کوی محتشم، اسالم آباد)تول چشمه سابق(، کوی عرفان)حسین آباد سابق و ک

 شریعتی(، انجیراب، قلعه حسن و اوزینه از جمله سکونتگاههای غیررسمی شهر گرگان محسوب می شوند

. 

 اقدامات انجام شده در استان گلستان :

ن سازان استان گلستان به موازات پیگیری موضوع بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شرکت عمران و مسک

شهری)به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران( اقدام به پیگیری انجام مطالعات 

با فعال  طرحهای توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهرهای استان نیز نموده است بطوریکه

ساختن دبیرخانه ستاد توانمندسازی استان و برگزار جلسات متعدد کمیته فنی ستاد شهرستانهای گرگان و گنبد 

کاووس و برگزاری جلسات ستاد شهرستانهای یاد شده و نیز اولین جلسه ستاد استانی موجبات آغاز مرحله ای جدید 

هت توجه بیش از پیش به این موضوع بسیار مهم برای از جلب مشارکت وهمکاری سازمانها و نهادهای ذیربط ج

 حیات و توسعه شهری را فراهم آورده است.

همکاری های قابل تقدیر شهرداری های گرگان و گنبدکاووس در فرایند تأمین اعتبار جهت انجام مطالعات ساماندهی 

ز مشارکت و همدلی دستگاههای و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهرهای یاد شده نمونه ای مثال زدنی ا
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ذیربط در حل و فصل این معضل ملی و استانی است. بطوریکه شهرداری گرگان با انحام مطالعات بهسازی و 

ساماندهی محالت حاشیه نشینی اسالم آباد و کوی محتشم گرگان)توسط مهندسین مشاور آمود( و شهرداری گنبد 

و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی این شهر با مهندسین مشاور  کاووس با انعقاد قرارداد مطالعات ساماندهی

 نقش کلیک ، همکاری و مشارکت قابل توجهی در مسیر بسترسازی تحقق اهداف سند ملی توانمندسازی داشته اند.

شرکت عمران و بهسازی شهری نیز با انعقاد قراردادی با مهندسین مشاور آمود، درصدد انجام مطالعات 

توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهر گرگان است که پیگیری انجام این مطالعات)نظارت، کنترل 

 و هدایت مشاور( بر عهده شرکت عمران و مسکن سازان می باشد.

به موازات انجام مطالعات توانمندسازی و ساماندهی بافتهای حاشیه نشینی شهر گرگان)سکونتگاههای غیررسمی(  

ژه های ساماندهی در برخی از محالت اولویت دار توسط شهرداری گرگان اجرا شده است که از ان جمله به پرو

احداث فضای سبز عمومی در حاشیه رودخانه زیارت در محله اسالم آباد گرگان و بازگشایی ادامه محور چاله باغ در 

ت تأمین فضاهای خدماتی و رفاهی و... اشاره کوی شریعتی و تملک و آزادسازی چندین پالک در کوی اسالم آباد جه

 کرد.

با اتمام مراحل نهایی مطالعات مشاور و پیشنهاد پروژه های اجرایی)ساماندهی و توانمندسازی( در بخش های 

کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و... در محالت اولویت دار، سازمانها و نهادهای مختلفی جهت اجرای پروژه های 

 مشارکت خواهند داشت.پیشگام توسعه 

 

 ب :شهر گنبدکاووس:
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اکثر شهرهای استان گلستان بویژه شهرهای گرگان و گنبدکاووس دارای بافتهای  حاشیه نشینی بعنوان 

سکونتگاههای غیررسمی هستند که این سکونتگاهها بعد از جدا شدن استان گلستان از مازندران به مرکزیت گرگان 

م برنامه ریزی مناسب برای مدیریت اسکان این جمعیت، وضعیت   حاد تری پیدا و مهاجرت جمعیت فراوان و عد

درصد از جمعیت شهر گنبدکاووس در محالت حاشیه نشینی )  01کرده است. آمارها حکایت از آن دارند که حدود 

راف و سکونتگاههای غیررسمی( ساکن هستند و اکثر ساکنان این محالت را مهاجران از شهرها و روستاهای اط

 حتی استانهای دیگر و نیز کشور افغانستان تشکیل داده اند.

از آنجائیکه بخش عمده ای از جمعیت مهاجر شغل و درآمد مناسبی ندارند که مسکن ایده آل در شهر تهیه کنند، به 

هر مناطق پست و حاشیه ای شهر هجوم می آورند وبا تخریب زمینهای کشاورزی و حاشیه رودخانه در پیرامون ش

 سرپناهی برای خود ایجاد می کنند؟!

شهر گنبدکاووس بعنوان  دومین شهر استان گلستان به لحاظ قابلیت های رشد و توسعه ازیک طرف و نیز فعال 

بودن مولفه های موثر در رشد جمعیت و مهاجرت ، در دهه های اخیر رشد بسیار سریعی را تجربه کرده است. در 

یت شهری در ارائه خدمات و نحوه برخورد مشاور طرح جامع در تثبیت خط محدوده این راستا عدم هماهنگی مدیر

قانونی زمینه رانش بسیاری از مهاجران را به حواشی شهر سبب شده که امروز شاهد  شکل گیری محالت حاشیه 

 نشینی زیادی در این شهر هستیم.

موارد با معیارهای سند توانمندسازی و  ویژگی ها و مشخصات سکونتگاههای غیررسمی شهر گنبدکاووس در اغلب

 ( همخوانی دارد.0111ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی)مصوب بهمن ماه 

مسکن سازی شتابزده توسط  استفاده کنندگان آنها که عمداً به دلیل نداشتن پروانه ساختمان و تبعیت نکردن از  -

 آورده اند. برنامه ریزی رسمی شهرسازی ، مجموعه ای نابسامان به وجود

 پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسست کالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتاً کم درآمد و فقیر. -
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 محیطی با کیفیت پائین زندگی و کمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراکم باالی جمعیت. -

 محالت حاشیه نشینی در شهر گنبدکاووس :

سط مهندسین مشاور نقش کلیک محالت ذیل بعنوان محالت حاشیه نشینی انتخاب بر اساس مطالعات انجام شده تو 

 بدلجه ، افغان آباد، امام اعظم، خالد نبی، چای بوئین ، مصلی  ورسالت. -شده اند : سیدآباد

سه محله سیدآباد، بدلجه و افغان آباد به دلیل محرومیت از خدمات شهری و برخورداری از مشکالت و معضالت 

نسبت به سایر محالت بعنوان محالت هدف جهت انجام مطالعات بیشتر و تعریف پروژه های محرک  حادتر

توسعه)پروژه های الگو در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، کالبدی و ... با هدف توانمندسازی و ساماندهی محالت 

 محالت ارائه شده است. حاشیه نشینی( انتخاب شدند که پیشنهاداتی جهت توانمندسازی و ساماندهی این

با توان سنجی بخش های دولتی و عمومی و جلب مشارکت و همکاری مردم می توان پروژه های موثری در زمینه 

بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی ، وضعیت  مسکن و مالکیت، وضعیت برخورداری از امکانات و خدمات شهری 

مشکالت و معضالت موجود در این محالت تعریف و اجرا ودر نتیجه افزایش سطح رضایتمندی ساکنین و کاهش 

 نمود.

هزار نفر  11گستره محالت فرو دست)سکونتگاههای غیررسمی( در شهر گنبدکاووس با جمعیتی بیش از 

راهکارهایی همچون تخریب، نوسازی، جابجایی و مسکن سازی عمومی را عمالً غیر ممکن می سازد. لذا پیشنهاد 

ندهی سکونتگاههای غیررسمی به همراه بهسازی، مشارکت و توانمندسازی در دستور کار می شود رویکرد ساما

و نیز سند ملی توانمندسازی  0111نهادهای مسئول قرار گیرد)توصیه برنامه اسکان سازمان ملل از سال 

مه های ( و به مدیران محلی تصمیم گیرنده در اینخصوص آگاهی رسانی شود. برنا0111سکونتگاههای غیررسمی 

بهسازی که در آینده اجرا خواهند شد باید بصورت جامع ، یکپارچه و تحت نهاد مدیریت شهری یا نهادی واحد که 

 دستگاههای مختلف را برای اجرای برنامه با هم هماهنگ می کند تدوین و اجرا شوند.
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 گزیده ای از پیشنهادهای راهبردی:

 ر همچون موارد ذیل :رویکرد به برنامه ریزی اجتماع و محله محو -

 کاهش فقر -

 اولویت بندی نیازها -

 حکمروایی یا نظام تدبیر محلی -

 هدف گیری -

 راهکارهای اجرایی :

 بر گزاری مرتب جلسات ستاد هماهنگی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهرستان  -

شهرستان و ظرفیت سازی الزم در ادارات طرح مرتب و پیگیری موضوعات مربوط به هماهنگی مدیریت  -

وسازمان های مختلف ذیربط در موضوع ساماندهی و توانمندسازی محالت فقیر)بویژه کمیته امداد، سازمان 

 بهزیستی ، نیروی انتظامی ، شهرداری ، فرمانداری وبهداشت و درمان(.

 رسیدگی به بی نظمی های کالبدی محله افغان آباد -

 ی ، شبکه معابر و دسترسی های محالت افغان آباد ، امام اعظم ، گری آباد ، چای بوئین.ساماندهی کالبد -

 برگزاری کارگاههای ویژه کار آفرینی در محالت هدف پیشنهادی و مصوب ستاد. -

 مبارزه با افراد شرور در حوزه سکونتگاههای غیررسمی حاشیه شهر. -

هت ممانعت از قرارگیری ناخواسته این سکونتگاهها در بافت توجه جدی به وضعیت روستاهای پیرامون شهر ج -

 فضایی. -شهری از طریق تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی کالبدی
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 احداث فوری مدارس پیش دبستان و دبستان ، راهنمایی و مراکز خرید و فروش هفتگی در محالت هدف. -

ماتی و نیز طرح ساماندهی روستاهای پیرامون به تهیه فوری طرح ساماندهی حریم و تدقیق  موفقیت محدوده خد -

 ویژه تقی آباد ، زابل آباد ، یوسف آباد و گدم آباد.

 شناسایی افراد فقیر و تنگدست و باز بینی برنامه های موجود در حوزه پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی. -

 هر با هدف جذب جوانان محالت پیرامون.فعال سازی تمامی مراکز تفریحی و ورزشی موجود در محالت مختلف ش -

 رفع نابرابری ها در زمینه خدمات رسانی به محالت هدف -

 تهیه طرح ساماندهی و طراحی حریم رودخانهای پیرامون شهر. -

طراحی و فعال سازی بانک جامع اطالعات محالت فرودست شهری و  طراحی و اجرای برنامه ها بر اساس  -

 اقتصادی ، اجتماعی خانوارها. اطالعات دقیق از وضعیت

ب فعال سازی زمینه های اشتغال در شهر و منطقه پیرامون آن از طریق توجه به قابلیت های مسابقات    :    اس -

 دوانی ، والیبال ، صنعت فرش، فعالیت  کشاورزی) پرورش گل و گیاه و...( صنعت توریست و...
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 ز سه طریق بوجود آمدند:در یك مفهوم عام و كلي شهرهاي جدید ایران ا

هزار نفر )طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمي حد نصاب تبدیل به  1افزایش جمعیت نقاط روستایي به بیش از   -0

 هزار نفر تعیین گردیده( 111شهر 

 مراكز بخش ها كه طبق قانون باید در آنجا شهرداري تأسیس شود.  -1

 احداث مستقیم و برنامه ریزي شده  -1

ما توسعه نابرابر یكي از مشخصه هاي اصلي است كه مي توان از آن به عنوان مانعي بزرگ براي شهر در كشور 

خود پایدار از آن یاد كرد به طوري كه در اكثر شهرها یك یا چند مانع رشد براي شهرهاي كوچك تر و روستاها 

ال مطلوب تر این است كه یك شهر وجود دارند به گونه اي كه بیشتر نیروها در این مناطق دیده مي شوند و كم

 (011: 0110خودكفا، داراي نسبت ثابتي از اشتغال صنایع پایدار و اشتغال غیر ملي باشد )اسكندري، 

استعمار و استثمار دولت هاي بیگانه و بي كفایتي سالطین علي الخصوص در عصر قاجار و فقر فرهنگي و سواد و 

یك اقتصاد مدرن، تك محصولي بودن صنعت كشور، واردات بي حساب و تغییر ناگهاني سیستم اقتصادي سنتي به 

سرانجام همسو و همگام نبودن معیارهاي شهرگرایي و صنعتي شدن و تقلید و مدل سازي از كشورهاي اروپایي 

براي زندگي شهرنشیني همه از عواملي است كه سبب شد شهر گرایي در ایران به صورت ناموزون و با شكلي 

 (10: 0111ورت گیرد )مهاجرین، ناهنجار ص
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عدم توزیع درآمدهاي ملي و نقض معیارهاي عدالت اجتماعي و نبود دسترسي یكسان و برابر به امكانات شغلي و 

رفاهي سبب اختالفات طبقاتي میان اقشار جامعه شهري، نداشتن سیاست هاي درست از جانب دولت و مهار نكردن 

اجتماعي، اقتصادي میان روستاها و یا در شهرها هستیم بطوري كه وقتي پا  این بحران شاهد تفاوت هاي فرهنگي،

در یك روستا مي گذاریم گویي در یك كشور متفاوت با فرهنگ و ملتي متفاوت هستیم. اما پس از جنگ تحمیلي، 

یست رشد سریع جمعیت و به دنبال آن توسعه و گسترش شهرها و نیاز به ایجاد شرایط اجتماعي، اقتصادي و ز

 (11آورده است )همان منبع: محیطي مناسب براي شهروندان و همچنین نسل هاي آینده را به عنوان مسئله ملي در 

در چند دهه اخیر شهرهاي كشورهاي در حال توسعه در معرض گسترش مهاجرت هاي روستایي به شهر بوده اند 

امكان اشتغال در نقاط روستایي با هدف  كه تحت تاثیر گزار از اقتصاد كشاورزي به اقتصادي شهري و كاهش

دستیابي به فرصت هاي مطلوب تر اقتصادي، اجتماعي بوده است كه اغلب این گونه افراد در بافت ها و 

سكونتگاههاي غیر رسمي شهرها مستقر شده اند، زاغه نشیني، حاشیه نشیني، اسكان غیر رسمي، اسكان خودرو، 

ر كه براي این پدیده گذاشته شود به هر صورت نوعي الگوي سكونت براي اسكان نابهنجار و یا هر عنوان دیگ

 (0111:1، 1گروهایي از جامعه فقیر و فرو دست شهرنشین است )ماهنامه شوراها. 

به بعد كه رشد شهرنشیني در اوج  0111در كشور ایران نیز پدیده اسكان غیر رسمي به طور مشهوري از دهه 

هرهاي كشور را با مشكل جدي روبرو نموده و همواره میزان آن در حال افزایش است خود بوده نمایان گردید و ش

میلیون حاشیه  1/1طبق برخي برآوردها میزان آن در حال افزایش است و طبق برخي برآوردها در حال حاضر حدود 

 (10: 0111نشین در ایران وجود دارد )افتخاري راد، 

جمعیت شناسي و جامعه شناسي موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعي دانشگاه در این میان همانگونه كه تحقیقات 

تهران نیز نشان مي دهد به لحاظ جغرافیایي بیشترین سهم جمعیت اسكان غیررسمي در تهران و دیگر كالنشهرها 

 (11: 0111ایران اسكان یافته اند كه عمدتاً از جمعیت مهاجر تشكیل شده اند )سیف الدیني، 
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محدوده هاي اسكان غیر قانوني و ناهنجار به عنوان یكي از پیامدهاي گسیختگي فضائي عملكردي بویژه  شكل گیري

 در كشور ما را مي توان برایندي از مجموعه عوامل ذیل دانست:

رشد شتابان جمعیت و جمعیت پذیري محدوده هاي پیراموني و ضعف نظامهاي اقتصادي و مدیریت شهري براي - 0

 ت این رد فضائي متناسب.كنترل و هدای

نظام اقتصاد شهري و منطقه اي دوگانه و اتكاي آن بر اقتصاد غیر رسمي گسیخته و ضرورت حیات غیر رسمي  -1

 كه بروز كالبدي آن به شكل محدوده هاي متمركز روي اسكان غیر رسمي ظاهر مي شود.

ي كه اقشار كم درآمد استطاعت خرید آن قطعه بندي بزرگ زمین كه موجب افزایش قیمت زمین مي شود به طور -1

 را ندارند.

سهولت ضوابط پرداخت وام و اعتبار مسكن و پایین بودن مبلغ وام پرداختي با توجه به قیمت آپارتمان و  -1

همچنین اطمینان خانوارهاي كم درآمد از قدرت باز پرداخت اقساط بلند مدت پس از اخذ وام به دلیل عدم توانایي 

 ن شهر رو به مناطق حاشیه مي آورند.خرید در كال

افزایش فقر درون شهري یكي دیگر از عوامل موثر در حاشیه نشیني است به گونه اي كه امروزه فرهنگ فقر  -1

 در كالن شهرها به عنوان یك پدیده سبب بسیاري از آسیب اجتماعي است.

برنامه توسعه نیابند زمینه براي ساخت و اگر شهرها به صورت مناسب منطقه بندي شوند و بدون دلیل و بي  -1

 (111: 0111ساز غیر مجاز فراهم نمي شود و محالت زاغه نشین بوجود نخواهد آمد. )شیخي، 
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 چه باید کرد؟!)وظایف دولت و نقش مردم ( 

حجم و گستردگی و روند روبه افزایش سکونتگاههای غیررسمی در کشور، تهیه و تصویب سندی که چارچوب و 

فعالیت بخش دولتی و مشارکت مردمی در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی را مشخص کند و از طرفی به نحوه 

عنوان سندی برای تدوین قوانین و مقررات الزم در جهت اقدامات همسو و ضابطه مند دستگاههای ذیربط در 

ور شرکت مادر تخصصی سکونتگاههای غیررسمی قرار گیرد را بسیار ضروری و الزم می نمود. به  همین منظ

عمران و بهسازی شهری ایران وابسته به وزارت مسکن وشهرسازی با همکاری دستگاههای ذیربط در سال 

 اقدام به تهیه سند مذکور نمود. 0110

این سند نشانگر اصول و راهبردهای اساسی مداخله و هدایت کننده در توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای 

 .غیررسمی کشور است

 

 

  

 سیاست ها و مداخالت دولت در حوزه اسکان غیررسمی 

به طور مرسوم سکونتگاه های غیررسمی در ایران پس از دوره ای رشد و توسعه خارج از کنترل مدیریت شهری، 

به دلیل رشد جمعیت به عنوان شهر شناخته شده و تحت مدیریت یک شهرداری تازه تاسیس یا تحت پوشش یک 

نشان میدهد که محالت غیر شهرداری موجود، برخی خدمات شهری درآنها تامین می شود. بررسی های موجود 

رسمی ای که طی دهه های گذشته به محدوده شهر های کشور ملحق شده یا به شهر تبدیل شده اند، به رغم قرار 

گیری تحت مدیریت شهری ، همچنان از نظر برخورداری از میانگین موجود خدمات شهری کم بهره هستند و تحقق 

ری نظیربرخورداری آنها از میانگین سرانه های خدمات شهری در اهداف توسعه هزاره و دیگر اهداف توسعه شه
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    دور از دسترس می نماید. 0111افق 

توسط هیئت دولت، مصوبه مشترک  0111تصویب سند توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی در سال  

، 0111سال  شورایعالی شهرسازی و معماری ایران وستاد ملی توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی در

شناسائی ابعاد اسکان غیررسمی در اکثر شهر های کشور وتهیه و اجرای پروژه های ساماندهی به سکونتگاه های 

سال گذشته، از جمله اقداماتی است که در طول دهه گذشته در مواجهه با این  1شهر طی  11حاشیه ای در حدود 

عف این اقدامات باید به طور مستقل درآینده مورد بررسی نقاط قوت و ض  بحران در ایران به اجرا در آمده است.

قرار گیرد، به ویژه آنکه بر اساس اسناد موجود، این طرح ها برای اولین بار در ایران، با رویکرد نهاد سازی برای 

اثرات توانمندی مدنی و مشارکت محلی از پائین و به کارگیری روشهای توانمند ساز از باال تهیه واجرا شده اند و 

آنها بر جامعه محلی می توانسته فراتر از طرح های کالبدی موجود، در خدمت تغیرات عمیق تری در جامعه محلی 

 قرار گیرد. 

به منظور تاکید بر اهمیت رویکرد مشارکتی و توانمند کننده، باید یادآوری کنیم که در ایران به دلیل غلبه نگرش 

غفلت طوالنی از وضع سکونتگاه های غیررسمی تا نیمه دهه هفتاد، گرایش نخبه گرایانه در برنامه ریزی شهری و 

های ضد مهاجرت و مقابله بااسکان گروه های کم درآمد در مناطق شهری بر فضای تصمیم گیریهای شهری حاکم 

ند. بوده ومناطق حاشیه نشین بیشتر از منظرساخت و ساز غیر مجاز یا وقوع جرائم اجتماعی مورد توجه قرارداشت

نمونه هائی از مداخله دولت و شهرداریها در پاکسازی و جابجائی حاشیه نشینان نظیر پاکسازی خاک سفید در 

تهران به گذشته های دور مربوط نمی شود. به این لحاظ ضروری است بر اهمیت تغیر نگرش به موضوع تاکید کنیم 

 مواد سند توانمند سازی را مورد بررسی قرار دهیم:و برای آشنائی با زمینه های دخالت دولت در این امر ، برخی 

" بسیج منابع درون اجتماعات و ایجاد محیطی قابلیت زا برای مشارکت ساکنان" ، " تضمین حق اقامت و امنیت در  

اجتماعی خانواده ها با تاکید بر مسکن و  –سکونت به همراه مسئولیت پذیری مدنی" و "تقویت بنیان های اقتصادی 

ل" شامل تامین سرپناه مناسب و در استطاعت و برخوردار از خدمات و فراهم کردن فرصتهای شغلی پایدار، از اشتغا

جمله اصول هادی سند توانمند سازی محسوب می شود که تجدید نظر در خط مشی ها و سیاستهای شهری به نفع 

ز اقشار کم درآمد در برنامه های مسکن و کم درآمد ها را در دستور کار قرار می دهد. این سند توصیه می کند نیا
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عمومی از خانه سازی خانوار های کم  –تامین خدمات و زیر ساختهای شهری مورد توجه قرار گیرد. بخش دولتی 

درآمد با عرضه زمین کافی و در حد توانایی این گروه ها با امکان ساخت تدریجی و تراکم باال و کاربری مختلط 

اد صندوق های محلی برای خرده وام و پس انداز مسکن و اشتغال ، و تخصیص یارانه به حمایت نماید و با ایج

صندوق ها و بیمه وامهای بانکی ، گروه های غیر متشکل اجتماعی که از دسترسی به نظام رسمی وام و اعتبار 

 محرومند، از نظر تامین منابع مالی یاری شوند. 

یران فرصتی است برا ی بازبینی تجربه سیاستگذاری ها و اقدامات برگزاری اجالس کمیسیون اسکان بشر در ا 

 انجام شده طی سالهای اخیر در ایران با بگاهی به تجربه جهانی و منطقه ای.

 

 نقش و اهداف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی: 

نتگاههای غیررسمی به پیشنهاد مشترک به منظور سیاستگذاری کالن در امر ساماندهی و توانمند سازی سکو

سندی تحت عنوان سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای   وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور

غیررسمی توسط هیات محترم دولت تصویب گردید .این سند بیانگر اصول و راهبردهای اساسی مداخله هدایت شده 

اههای غیررسمی کشور است . بدنبال تصویب این سند ستادی تحت عنوان در توانمند سازی وساماندهی سکونتگ

ستاد ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در کشور شکل گرفت که تشکیل این ستاد نخستین 

نگاه جدی و فراگیربه موضوع سکونتگاههای غیررسمی در کشور است که نوید بخش عزم ملی در ساماندهی این 

ریاست این ستاد برعهده وزیر محترم مسکن   وگامی اساسی در تحقق اهداف عدالت اجتماعی است .  گاههاسکونت

عمران و بهسازی شهری ایران   و دبیری آن نیز بر عهده مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی  و شهرسازی

اد استانی ساماندهی و توانمند نیز ستادی تحت عنوان ست  می باشد . به تبع این ستاد در سطح محلی ) استانی(

که در این خصوص   دستگاه مدیریت شهری تشکیل گردیده است 01سازی سکونتگاههای غیررسمی با عضویت 

نیزریاست ستاد استان به عهده استانداران محترم و دبیری آن بر عهده روسای سازمانهای مسکن و شهرسازی 
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عهده دار وظایف ستادهای استانی   بیرخانه هماهنگی امور اجراییاستانها می باشد و شهرداری ها نیز به عنوان د

که خوشبختانه در قالب مصوبات ستادهای مذکور   فرمانداران محترم است ، می باشند  که ریاست آن بر عهد ه

 اقدامات بین بخشی ارزشمندی صورت پذیرفته است .

ی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی مصوبه در همین راستا به منظور تقویت مصوبات سند ملی توانمند ساز

مشترک شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و ستاد ملی توانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی 

به تصویب رسیده که در حال حاضر آئین نامه های اجرایی مصوبه مذکور تهیه و یا در دست    11/1/11در تاریخ 

است که در حال حاضر کشورمان ششمین کشور جهان ، اولین کشور خاور میانه ای تهیه می باشد .الزم به ذکر 

وسومین کشور آسیایی است که دارای سندملی به منظور رسیدگی به وضعیت اینگونه سکونتگاهها می باشد. 

 دبیرخانه ستاد ملی توانمند سازی وساماندهی سکونتگاههای غیررسمی در حال حاضر درحال شکل دادن فعالیت

های توانمند سازی و ساماندهی اینگونه سکونتگاهها با مدیریتی یکپارچه در سطح کشور می باشد . نقش دبیرخانه 

در این خصوص هماهنگ نمودن فعالیتهای اجرایی و بسیج نیروی علمی و توان اجرایی کشور در جهت تحقق 

نیل به توسعه پایدار شهری کشور می  ساله کشور و...جهت 11اهداف سند ملی توانمند سازی ، سند چشم انداز 

باشد . بنابراین توجه به اصل تقاضا محوری ، مشارکت و همکاری بین بخشی در فعالیتهای توانمندسازی و تحقق 

اهداف مرتبط مستلزم صرف وقت ، تامین منابع مالی از سوی نهادهای مسئول و همسویی و همکاری مدیریت محلی 

 قاء محیط زندگیشان می باشد .و تضمین مشارکت مردم در ارت

 راه حل های متداول در کشور نسبت به موضوع اسکان غیر رسمی:

دهه گذشته وجود داشته از  1به طور کلی راه حل های متداولی در کشور نسبت به موضوع اسکان غیر رسمی طی 

ا عبارتند از: نادیده گیری این پدیده ی شهری می باشدعمده ترین این راه حل هکه نقطه عطف شکل 0111سال 

مرحله بعد نادیده گرفتن و امید به انجام اقدامات ساختاری کالن  در  گرفتن اسکان غیررسمی در بدو شکل گیری، 

مانند طرح های آمایش سرزمین و حل مساله از طریق ایجاد تعادل های منطقه ای،وارد کردن این سکونت گاه ها در 
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ها در صورتی که بررسی های انجام شده حاکی از آنست که مشکل اینگونه محدوده شهرو افزایش خط محدوده شهر

درصد این سکونت گاهها در محدوده شهری کشور واقع  11سکونتگاهها محدوده شهر نیست به نحوی که حدود

ب شده اند، اقدامات موردی بنا به دلسوزی و تهدید و فشار و بعبارتی نگاه صدقه ای نسبت به این ساکنین در قال 

در محله خاک  11ارائه خدمات محدود از قبیل آب و برق و نگاه بولدزوری و پاک کردن صورت مساله که در سال 

سفید تهران انجام پذیرفت و نه تنها مشکلی حل نشد بلکه تبعات منفی آن باعث پراکنش این مساله درمجموعه 

به این سکونتگاهها و رفع این معضل شهری  شهری تهران شد. لذا هیچکدام از این راه حل ها نگاه جامعی نسبت

نگردید وتبعات منفی را نیز در برداشت.در حال حاضر رویکرد و راه حل اصلی نسبت به حل اینگونه سکونتگاهها 

که امروزه در دنیا تجربه شده ، نگاه توانمند و ساماندهی این سکونتگاهها می باشد که خوشبختانه در کشور نیز از 

در پنج شهر زاهدان ،بندرعباس   همکاری مشترک دولت جمهوری اسالمی ایران و بانک جهانی  با 0110سال 

،کرمانشاه ،سنندج و تبریز بصورت پایلوت در حال انجام و تجارب ارزشمندی در ارتباط با شیوه مداخله در این 

این نگاه همانگونه که در  سکونتگاهها را سبب گردیده و قابل تعمیم به سایر شهرهای کشور می باشد. ویژگی های

استفاده از ظرفیت ها، سرمایه های اجتماعی موجود در این گونه  مبحث رویکردهای جهانی نیز عنوان گردید، 

سکونتگاهها، یاد گیری جمعی و ظرفیت سازی و نهاد سازی مردمی،آموزش های شهروندی،مهارت آموزی ،تقویت 

رکت ساکنین در بهبود و بهکرد شرایط زندگی همراه با توجه به نظرات بنیه اقتصادی خانوارها تاکید بر نقش و مشا

  نیازهای ساکنین می باشد. پذیرش موضوع توسط مدیریت شهری شرط مقدم و مسلم  ،خواسته ها واولویت بندی

این رویکرد می باشد. در این رویکرد نقش بخش دولتی صرفا نقشی تسهیل کننده و هماهنگ کننده و نه صرفا 

ین کننده می باشد. بعبارتی با توجه به تمهیدات قانونی و نقش دولت، با ایجاد انگیزه هایی که توسط منابع دولتی تام

امکان پذیر می باشد از یک سو و استفاده از منابع درونی این اجتماعات ،ظرفیتهای بالقوه)موجود( و سرمایه های 

ارچه مدیریت شهری جهت توانمندسازی و ساماندهی این اجتماعی از سویی دیگر می توان برنامه ای جامع ویکپ

 محدوده ها تدوین و اجرایی نمود.
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  فصل چهارم

معرفی محدوده 

 مورد مطالعه

 معرفی تهران
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است. جمعّیت  شهرستان تهرانو  استان تهراناست. این شهر همچنین مرکز  ایرانکشور  پایتختترین شهر و بزرگ

کیلومتر  111مساحت این شهر  [01]آید.و هجدهمین شهر پرجمعّیت جهان به شمار می [0]نفر است 1،111،111آن 

 01،101نفر و مساحتی برابر  01،111،111(، جمعّیتی برابر استان تهرانمرّبع است که به همراه توابع خود )

و بیست و هفتمین شهر بزرگ  جنوب غربی آسیاترین شهرهای این شهر یکی از بزرگ [1][00]کیلومتر مرّبع دارد.

است. این شهر دارای یک واقع شده رشته کوه البرز شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه   [01]دنیا است.

جا میلیون مسافر را جابه 011، 0111است که فقط در بهار سال  متروو چهار خط فّعال  بزرگراهیشبکه  متراکم 

ساکنان اصلی تهران  [01]است.بوده ایراناز دهه  چهل تهران مرکز جذب مهاجران زیادی از سرتاسر  [01]اند.کرده

ای در این است و عمده  زبان محاورهاقوام فارسی زبان بودند، البّته در حال حاضر این شهر دارای اقوام مختلفی

ساکن تهران عبارتند از: دارند. سایر اقوام  لهجه  تهرانیاست. بیشتر مردم در این شهر زبان فارسی با  فارسیشهر 

تراکم جمعّیت در تهران بین ده هزار و هفتصد تا بیش از  [1].لرو  کرد، آذربایجانی، عرب، ارمنی، مازندرانی، گیلک

شود که بنابر آمار نخست شانزدهمین شهر پرتراکم جهان یازده هزار نفر در هر کیلومتر مرّبع برآورد می

 10در حّد فاصل طول جغرافیایی  رشته کوه البرزهای جنوبی شهر تهران در شمال ایران، در کوهپایه [01][01]است.

درجه  11و عرض جغرافیایی  کیلومتر 11دقیقه  شرقی، به طول تقریبی  11درجه و  10دقیقه  شرقی تا  1درجه و 

است. ارتفاع شهر در کیلومتر گسترده شده 11دقیقه  شمالی به عرض تقریبی  11درجه و  11دقیقه  شمالی تا  11و 

رسد. تهران از شمال به متر از سطح دریا می 0111ترین نقاط به متر و در جنوبی 1111ترین نقاط شمال به مرتفع

ه نواحی کویری منتهی شده در نتیجه در جنوب و شمال دارای آب و هوایی متفاوت نواحی کوهستانی و از جنوب ب

 [01]است. نواحی شمالی از آب و هوای سرد و خشک و نواحی جنوبی از آب و هوای گرم و خشک برخوردارند.

( تجریشو  ریناحیه )شامل  001منطقه و  11تهران به  [01]است.ساختار اداری ایران در تهران متمرکز شده

تهران  [10][11]آید.آن به حساب مینیز نماد دیگر  برج میالداست.  برج آزادینماد شهر تهران  [01]است.تقسیم شده

های صنعتی کشور است، کارخانجاتی در زمینه  تجهیزات خودرو، برق و فّعالّیت میزبان نزدیک به نیمی از

 فرشاند، تهران همچنین بازار بزرگ الکترونیک، منسوجات، شکر، سیمان و مواد شیمیایی در این شهر واقع شده

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-xxx-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-ostandari1-10
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-ostandari1-10
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-worldatlas-11
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-12
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-13
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-about-7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-14
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-14
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-Cartography-16
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-17
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-18
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-19
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-19
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B4
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وجود  پاالیشگاه تهرانبه نام  پاالیشگاه نفتلمان در سراسر کشور است. در جنوب حومه  تهران یک و محصوالت مب

قرار  های زرتشتیانآتشکده، و هاکنیسه، کلیساها، مساجددارد. در تهران و حومه، اماکن تاریخی مذهبی نظیر 

، تهران در پلّه  آخر قرار داشت. تهران )میالدی( 1111های دنیا در سال ترین پایتختندر فهرست گرا [1]است.گرفته

های زندگی، در پلّه  یکی مانده به آخر جای مبنای شاخص هزینهترین شهرهای دنیا و بر همچنین در فهرست گران

، منطقه شهریرتبه  پنجاه و ششم و با لحاظ کردن جمعّیت  تولید ناخالص داخلیتهران از جهت  [11][11][11][11]دارد.

 [11]رتبه  بیست و نهم را در بین شهرهای دنیا دارد.

 

 جمعیت استان تهران

ترین استان ایران از نظر بازار مصرفی بوده و نیز با نفر، بزرگ 01011111بالغ بر استان تهران، با جمعیتی 

درصد جمعیت کشور را  11آید. این استان وجود تمامی امکانات بازاری و بازاریابی قلب تجاری ایران به شمار می

ار مصرف کل کشور، درصد باز 11درصد ازکارخانجات بزرگ،  11درصد صنایع،  11در خود جای داده است و با 

درصد تولید  10درصد از تولید گل و گیاه و  11های سراسر کشور، درصد تعاونی 11درصد صنایع غذایی،  11

ای در بخش اقتصادی و صنایع به خود های ویژهگوشت قرمز، در مجموع با قدرت اقتصادی کل کشور قابلیت

 .اختصاص داده است

  

 

 موقعیت جغرافیایی استان تهران

درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص  1/0کیلومتر مربع مساحت، فضایی معادل  01111استان تهران با  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-about-7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-21
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-21
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-23
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-23
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-mayors-24
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ه داده است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از غرب به استان البرز و از شرق ب

11بین  شود. استان تهران از نظر موقعیت جغرافیاییاستان سمنان محدود می درجه و  11دقیقه تا  11درجه و  

دقیقه طول شرقی قرار دارد. در مورد  01درجه و  11دقیقه تا  01درجه و  11دقیقه عرض شمالی و  10

ود های البرز نام برد که این استان را از همسایه شمالی خکوه توان از رشتهارتفاعات موجود در استان تهران می

های وهرسد. کیابد و در قله دماوند به حداکثر ارتفاع خود میاز غرب به شرق افزایش می کند؛ این ارتفاعاتجدا می

و« سواد کوه» در سمت شرق استان تهران قرار دارند که از شرق به ارتفاعات « فیروزکوه  »  « « شهمیرزاد

اعذر شهربانو و اقبی، بیآباد و نمک در جنوبهای حسنتوان به کوهپیوندند. از دیگر ارتفاعات این استان میمی

  .در جنوب شرقی و ارتفاعات قصر فیروزه در شرق اشاره کرد

باشد، که یکی از استان تهران عالوه بر این که به عنوان مرکز سیاسی جمهوری اسالمی ایران مطرح می     

وه، ری، رباط کریم، های دماوند، اسالمشهر، فیروزکشهرستان، به نام 01رود، با وجوه تمایز آن به شمار می

 1111آبادی و  0111دهستان،  10شهر،  11بخش،  11شمیرانات، ورامین، پاکدشت، پیشوا، شهریار و تهران، 

شود.های بسیار مهم کشور محسوب میروستا، از استان  

 

 طول و عرض جغرافیایی

 11درجه و  11طول شرقی و دقیقه  11درجه و  10دقیقه تا  1درجه و  10شهر تهران از نظر جغرافیایی در 

 .دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است 11درجه و  11دقیقه تا 

 موقعیت استقرار
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های البرز گسترده شده است که از سمت کوههای جنوبی رشتهای بین دو وادی کوه و کویر در دامنهتهران در پهنه

رسد و از شمال، به واسطه رشته ورامین میهای هموار شهریار و بی شهربانو و دشتهای ری و بیجنوب به کوه

 .های البرز، محصور گردیده استکوه

 

 شیب زمین

 1آباد با شیب متوسط های عباساز تجریش تا تپه % 01تا  % 01از شمال به جنوب در دامنه کوهستان شمیرانات 

 .است % 0و از مرکز شهر تهران تا کناره  % 1آباد تا خیابان انقالب از عباس % 1تا  %

 ارتفاع از سطح دریا

 

متر و  0111متر است در میدان تجریش ارتفاع حدود  0111تا  111ارتفاع کنونی تهران از سطح دریا در حدود 

متر باالتر از سطح دریا می باشد . الزم به ذکر است که این اختالف سطح به علت  0011در میدان راه آهن 

 گستردگی و وسعت زیاد این شهر می باشد

 شرایط اقلیمی

 تهران از نظر آب و هوایی، غیر از نواحی کوهستانی شمالی که اندکی مرطوب و معتدل است، کالً گرم و خشک 

گراد و میانگین ماهانه حداکثر درجه سانتی -1/1درجه و حداقل آن  1/11است. حداکثر دمای ثبت شده در تهران 

باشددرجه می 0/1و حداقل  11 .  

ُکلی اقلیم تهران نیز سه عامل کوه، کویر و بادهای غربی مؤثرندبر ساختار      .  

 ترین دمای سال را در اواسط تابستان )مردادماه(شود و بیشفصل سرما در تهران معموالً از آذرماه شروع می     
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ی ین سبب هواهواهای مختلف هستند. به همهای اطراف تهران مانع بسیار مؤثری در نفوذ توده باشد. کوهدارا می

تری نسبت به مناطق مجاور خود برخوردار است؛ به عبارت دیگر واقع شدن تهران از آرامش و سکون بیش

و  های حاشیه کویر از سمت جنوب و جنوب شرقی سبب ایجاد یک جریان خفیفکوهستان از سمت شمال و دشت

گرددآهسته هوا از دشت به کوه در طی روز و از کوه به دشت در طول شب می .  

گیری و لیتر در طول سال اندازهمیلی 101متوسط میزان بارندگی در سطح شهر تهران کم بوده و به مقدار      

روز در سال ثبت شده است 11بندان آن نیز تعداد روزهای یخ .  

مشروب های فصلی دیگر شهر تهران به وسیله دو رودخانه اصلی کرج و جاجرود و نیز تعدادی رودخانه     

گرددشود، در واقع حد طبیعی فضای جغرافیایی تهران به واسطه این دو رودخانه مشخص میمی .  

های های فصل سرد و ذوب شدن برفهای جنوبی البرز است که از بارانرودخانه کرج پرآب ترین رود دامنه    

گیردیر خرسنگ کوه سرچشمه میکیلومتری غرب تهران از کانون آبگ 11شود و در مناطق کوهستانی تأمین می .  

ه این گیرد؛ کهای خرسنگ کوه است، سرچشمه میهای کلون بسته، که جزو بلندیرودخانه جاجرود نیز از کوه     

چنین دارای شمار زیادی قنات و کنند. تهران همدو رود مجموعاً قسمت عمده آب مصرفی شهر تهران را تأمین می

ها با رویه جمعیت و بارندگی کم در برخی دورهن منابع آبی فراوان به دلیل رشد بیآبراه است ولی به رغم داشت

باشدرو میمشکل کمبود آب روبه .  

آیددرجه مرکالی به شمار می 01تا  1ضمناً شهر تهران از نظر زمین لرزه جزو مناطق پر زیان با        

 

 وضعیت اقتصادی استان تهران

ترین استان ایران از نظر بازار مصرفی بوده و نیز با نفر، بزرگ 01011111لغ بر استان تهران، با جمعیتی با

درصد جمعیت کشور را  11آید. این استان وجود تمامی امکانات بازاری و بازاریابی قلب تجاری ایران به شمار می

مصرف کل کشور،  درصد بازار 11درصد ازکارخانجات بزرگ،  11درصد صنایع،  11در خود جای داده است و با 
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درصد تولید  10درصد از تولید گل و گیاه و  11های سراسر کشور، درصد تعاونی 11درصد صنایع غذایی،  11

ای در بخش اقتصادی و صنایع به خود های ویژهگوشت قرمز، در مجموع با قدرت اقتصادی کل کشور قابلیت

 است.اختصاص داده 

 

 

 محدوده معرفي
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 در و بزرگراه چمران غربي ضلع در كه است تهران شهرداري 2 منطقه نشیني حاشیه هاي محدوده از آباد اسالم

 دچار اراضي قانوني این غیر تصرف علت به آن ساكنان .است كرده پیدا گسترش مدیریت پل جنوب و شمال

 بافت این از بخشي عالوه براین .هستند كار پایان و ساختماني هاي پروانه صدور ي زمینه در شهرداري با مشكالتي

 هكتار11/01می باشد.محدودهمجاز غیر بخش این در ساز و ساخت و دارد قرار دركه مسیل حریم در مسكوني

 .است داده تشكیلسبز فضاي و مسكوني كاربریهاي آنرا اعظم بخش كه دارد مساحت

 

 محدوده اجتماعي و جمعیتي هاي ویژگي

 

 بعد كه دهد مي نشان مقایسه .باشد مي 11/1خانوار، بعد آن، در نفر1340جمعیت  به توجه با :خانوار بعد

 (بیشتر1/1دو) ي منطقه همچنین ( و0/1تهران) شهر در خانوار بعد میانگین از ناحیه این در خانوار

 .است داده اختصاص خود به را زیادي سهم ناحیه این در نفر 5 تا 4 خانوارهاي واقع در .است

 

 را جمعیت آن جمعیت بتوان كه نیست حدي ( در%10سال) 15 از كمتر جمعیت :جنسي و سني ساخت

 میزان باالي . باشد مي 29 تا 15 بین نیز متوالي سني گروه سه مجموع بیشینه .آورد حساب به جواني

غیررسمي  اسكان مسأله با برخورد در منفي عاملي عنوان به تواند مي جوان گروه سه این در جمعیت

مشاهده  محدوده در را زنان و مردان نسبت توان مي زیر نمودار اساس بر همچنین .باشد مؤثر آباد اسالم

  .نمود

 

 تر وسیع فضاهاي با مقایسه در و محدوده جنسي نسبت و درصد 3: جدول

 جنسي نسبت زن درصد مرد درصد محدوده

 105 48/7 3 /51 تهران
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 102 49/5 5 /50 دو منطقه

 105 84/9 1 /51 شمالي آباد اسالم

 -1385ومسكن نفوس عمومي سرشماري :مأخذ

 بیسواد %1/1میزان  این از كه دارند قرار باال به ي سال رده در محدوده جمعیت%1/11:آموزش و سواد

 نرخ .باشد درصد( مي 1/11) 2ي منطقه در سوادان با درصد از تر پایین كه بوده باسواد %11و

 .است  %11 مردان در و %11حدود زنان در باسوادي

 

محدوده  این به شهري درون تهاي مهاجر كثرت نمایانگر آباد اسالم قومي تركیب بررسي :قومي تركیب

 شهرها سایر از%1/1و قزوین از%1/1,همدان از%1/1,تهران استان از%1/11كه طوري به است

 اجتماعي ثبات در مهمي عامل تواند مي آباد اسالم در قومي تنوع پایین .بودند كرده ها مهاجرت واستان

 .باشد این محدوده

 

 ودر روستایي( شهري)اكثراً  از خارج وسیع تهاي مهاجر با غیررسمي اسكانهاي اكثر :مهاجرت عمده علت

تنها  كه حالي در گیرد مي صورت بیكاري علت به اغلب و اجتماعي پایین سطوح در شغل یافتن پي

و  بیشتر امكانات به دسترسي مقابل، در و دهد مي روي بیكاري علت به آباد اسالم در ها مهاجرت01%

  .است یجایي ه جابه این ي عمده عوامل از مناسب شغل نداشتن

 

 صورت پذیرفته جاري سال مهرماه در كه نگارندگان مصاحبههاي و مشاهدات به توجه با :اجتماعي منزلت

 به چون اعتیاد كجروي هایي بودن باال و اجتماعي منزلت پایین وضع از شوندگان جو و پرس اكثر است،

 .نمودند ناخرسندي اظهار مخدر مواد
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 اهالي گروهي فعالیتهاي و خانهسازي در با یكدیگر مشاركت میزان از كه زماني :مشاركت به تمایل میزان

 درمورد افراد، همین لیكن است، شده اظهار)موافق  درصد (87 باالیي سطح در است، شده جو و پرس

 به ندادهاند نشان چنداني ي عالقه موجود، بافت ساماندهي براي شهري مدیریت با همكاري به تمایل میزان

 این .كردهاند ابراز را تمایل عدم درصد 56 و متوسط، درصد 17 باال، تمایل مییزان درصد 11كه طوري

 راه توانمندسازي، و مشاركت جلب حالت، این در كه باشد» موجود مدیریت به اعتمادي بي «گویاي شاید

 .طلبد مي را دشواري

 

 محدوده اقتصادي ویژگیهاي بررسي

 

و  (فعال%1/11(ناحیه این در بیشتر و ساله ده جمعیت از :اشتغال و فعالیت وضعیت جمعیت،

كه  است بوده %1/01و كم خیلي زنان بین ودر61 %مردان بین در فعالین نسبت .فعال اند (غیر1/11%)

فعال  جمعیت به نسبت شاغل جمعیت سهم .دارد محدوده این خانوارهاي اكثر بودن آمدي در تك از نشان

 میان از آمارها آخرین مطابق .است%11زنان  بین در و%11مردان  بین در نسبت این .است11%

 محدوده این باال به سال 10 جمعیت باالي

 .است تري پایین میزانتهران  شهر و 2 ي منطقه با مقایسه بوده اند. در بیكار%1و شاغل0/11%

 به دولتي مشغول بگیر حقوق%11بازنشسته، دولتي بگیر حقوق محدوده، ساكنان از%11نیز

 از جمعیت، نیمي درآمدي باشند. ثبات مي آزاد كار داراي%1/11و  خصوصي بخش بگیر حقوق%11كار،

 سه فاكتور وضعیت بین مقایسه یك بعدي نمودار در .بود خواهد مسأله با برخورد فرآیند در مثبتي عامل

 عمل آمده به تهران شهر نهایتاً  و 2 منطقه آباد، اسالم ي محدوده بین تكفل بار و فعالیت میزان بیكاري،

 .است
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 شهر و منطقه محله، میان اقتصادي-اجتماعي گانه سه هاي شاخص ي مقایسه :1نمودار

 

 هزار 100 از كمتر داراي %01درآمد، داراي شاغالن نمونه جمعیت از :خانوار اقتصادي توان

 236تومان،

 هزارتومان 300 باالي درآمدي هم داراي %1 و تومان هزار 200 تا 100 بین درآمدي (داراي%11نفر)

ماهیانه  درآمد وزني میانگین .باشند مي مرد%11زن  %01درآمد  داراي شاغلین مجموع از .ه اند بود

مورد  خانوارهاي مجموع از طرفي از .دارد قرار استاندارد فقر خط زیر كه لاير 1790000 با است برابر

 قولنامة داراي %1/11رسمي، قولنامة داراي %1/1هستند  خود ملك براي رسمي سند داراي %1مطالعه 

 اعیاني مالك تنها آنها %11سویي  از .اند نكرده بیان را خود وضعیت %1/01و هستند غیررسمي

 .مي باشند  اعیاني هم و عرصه هم مالك آنها از نیمي فقط لذا و مستاجراند %11هستند،

 كالبدي ویژگیهاي 

 دیوار از سیستم معموالً  و فلزي( هستند و استاندارد)بتني اسكلت فاقد ساختمانها تمامي تقریبا :بنا اسكلت

  .اند كرده استفاده باربر



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
121 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 میزان در این .است مربع متر 10/011معادل  مسكوني قطعات مساحت متوسط :مسكوني قطعات مساحت

 .است قطعات اندازة بودن كوچك از ناشي تفاوت این و باشد مي مربع متر 336 حدود 2 منطقة

كه  استانداردها به توجه با .است مسكوني قطعات %11آباد  اسالم در اشغال سطح متوسط :زیربنا مساحت

 حدود

 باشد. مي محله این مسكوني زیاد تراكم ي دهنده نشان كرده اند مشخص را 11%

 آوري آب جمع سیستم داراي معابر از درصد 78 حدود :فاضالب و سطحي هاي آب دفع و هدایت ي شیوه

سیستم یك  داراي درصد 12 و دوطرفه سیستم داراي درصد 10 حدود بقیه، 22 از .نیستند سطحي هاي

 باشد. مي طرفه

 این ساختمان .نیستند مناسبي شرایط داراي كیفي لحاظ به مسكوني واحدهاي از بسیاري درصد :ابنیه كیفیت

 مرمت یا مورد و بگیرد قرا مجدد بازسازي و تخریب مورد باید مي یا زندگي، شرایط حداقل ایجاد جهت ها

  .شوند واقع كامل ترمیم و

 

 

 

 آباد اسالم ابنیه : كیفیت1 جدول

 آباد اسالم مجموع ابنیه كیفیت

 درصد مساحت تعداد

 0/21 108/51 0 تاریخي باارزش

 3/57 1812/56 00 سب منا

 28/36 14389/13 041 نگهداري قابل

 14/78 7496/62 11 مرمتي
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 53/07 26925/67 110 تخریبي

 100 50732/50 901 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آباد اسالم در ابنیه : كیفیت3نمودار

 

 

 

 

 

 راهبردها تدوین جهت كلي شرایط تحلیل

 و در زمین رسمي سند فقدان نیز و است بیشتري قدمت داراي جنوبي آباد اسالم به نسبت شمالي آباد اسالم

 در حل معضل جهت بیشتري انسجام شده سبب مشترك معضل یك عنوان به رسمي هاي قولنامه داشتن عین

 عضو 16 متشكل از محلي شوراي یك شمالي آباد اسالم حاضر، مسأله حال در روي این از .گیرد شكل آن
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 طریق از فعالیت شهري هرگونه انجام جهت شهري مدیریت نهاد با تعامالت نیز و تصمیمات تمامي .دارد

 محدوده این را به بیشتري توجه شهري مدیریت نهاد تا شده موجب امر همین .شود مي پیگیري شورا این

 در عامل شد، مهمترین گفته همچنانكه .باشد مي نهادي چنین فاقد جنوبي اسالم كه حالي در .كند متمركز

 .است مالكیت زمین و ي مسأله محدوده، در غیررسمي هاي سكونتگاه این تدریجي رشد و گیري شكل

 عرصه صاحبان و حضور مالكیت وضعیت دقیق شدن مشخص كه است اي گونه به مالكیت ي مسأله اهمیت

 مراحل ترین ابتدایي یكي از توان مي را مالكین با شهرداري تعامل همچنین و مداخله فرایند در مشاركت و

 ي قولنامه داراي از امالك نیمي به نزدیك . دانست آباد اسالم در مداخله راهبردهاي تدوین و شروع در

 قسمت سویي از .اعیان هستند و عرصه كامل مالكیت داراي زمینها از سوم یك تنها و است غیررسمي

 وضوح عدم این .شده است واگذار شهر در نهادهایي به آباد اسالم ي درمحدوده زمین ي عرصه ي عمده

 سبب فرادست هاي وجود برنامه همچنین و شهري هاي ضابطه از خارج ساز و ساخت زمین، مالكیت در

 و است شده آباد ه ي اسالم محدود مساكن و ها زمین به سند اعطاي در شهري مدیریت نهاد همكاري عدم

 شده برخوردار ... و برق، تلفن نظیرآب، شهري خدمات از مختلف هاي دوره در محدوده این كه هرچند

 آن، از تبعیت به مسكن عدم نوسازي نیز و بنا در تصرف و دخل هرگونه جهت مجوز داشتن عدم ولي است

 ههاي زمین نامناسب، در شرایط مسكن سریع گیري شكل با همراه كه شده اي فرسوده بافت ایجاد سبب

  .است ساخته فراهم را شهري نامناسب سیماي یك ایجاد جهت الزم
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     فصل پنجم

نتیجه گیری و 

 پیشنهادات
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  پاسخ به فرضیه ها:
با اطالع رسانی های فرهنگی امکان دارد از معضالت سوکونتگاه های غیررسمی کاسته شود.مسئولین باید  .0

در راستا انجام بدهند تااگر شد به حداقل نتیجه برسند حتی اگر چند درصد از این معضل  تالش خود را

 کاسته شود پس باید اطالع رسانی انجام شود تا به نتیجه رسید.

حتما در هر سکونتگاه غیر رسمی مشاغل غیر رسمی هم باعث رشد آن میشود در اسالم آباد به همین  .1

 سکونتگاه ها همین مشاغل غیررسمی باشد صورت است شاید یکی از دالیل رشد

 نتیجه گیری:

میالدی ، سرمایه  11نگاهی به تجارب جهانی در ساماندهی اسکان غیر رسمی نشان می دهد که تا پیش از دهه 

گذاری دولتی در بخش مسکن اقشار آسیب پذیر غالباً ضروری تشخیص داده نمی شود و لیکن نیاز فزآینده به حل 

قشر موجب توجه ویژه به آن در قالب سیاست های همانند : خانه سازی اجتماعی، روش زمین و  مشکل مسکن این

 (.1: 0110خدمات و توانمندسازی در سطح کشورهای جنوب، منجمله ایران شد)صرافی ،

 در برخورد با پدیده اسکان غیر رسمی در ایران ، شیوه های برخورد مستقیمی با هدف ساماندهی این سکونتگاهها

در مکان فعلی وجود نداشته ، بلکه عمدتاً تامین مسکن کم درآمدها بوده که مشخصاً اسکان غیر رسمی را در برنمی 
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گیرد. علیرغم وجود چنین برنامه هایی در ارتباط با مسأله اسکان غیر رسمی در قبل از انقالب ، از میان شیوه های 

تخریبی و سیاست های نادیده انگاری در پیش گرفته شده  مختلف برخورد با این مسأله ، راهکارهای قهرآمیز و

به منظور جابجایی زاغه نشینی داخل شهر تهران ، از  0111آبان در دهه 01بود، بطوریکه ذکر شد تأسیس کوی 

اینگونه بوده است.اخیراً در سطح جهان وایران سیاست ها در قالب ساماندهی سکونتگاههای موجود در مکان فعلی 

ه ، به طوری که به تبعیت از گرایش های موجود در جهان ، در ایران نیز اخیراً رویکرد اصلی مواجهه با مطرح بود

مسئله اسکان غیر رسمی از طریق سیاست هایی چون توانمندسازی ، بهسازی محالت با ابزارهایی همانند خودیاری 

 ست.اهالی و اعتبارات دولتی و تسهیالت بانکی مورد تأکید قرار گرفته ا

نقش جدید بخش دولتی در توانمند سازی ، عالوه بر نقش سنتی تامین نیازها ، حمایت و تسهیل در به فعل رساندن 

توان این اجتماعات است به نحوی که بتوان با حداقل تزریق منابع خارجی از توان درونی این اجتماعات نهایت 

 استفاده را برد. 

سئله ای محلی به شمار می رود ، شهرداری با عنوان نهادی غیر دولتی و از آنجا که اسکان غیر رسمی نهایتاً م

عالی ترین وعمده تریت مرجع مدیریت شهری ، اصلی ترین نقش را در روند توانمندسازی خواهد داشت .از اینرو 

ماعات اقدام شهرداریها باید با ابتکارتاتی متفاوت از گذشته برای بگارگیری بهینه مشارکت و منابع درونی این اجت

 کند. 

 پیشنهادي راهكارهاي ي ارائه و بندي جمع

 از بافتهاي جنوبي و شمالي آباد اسالم ي ه محدود پیشین، هاي بخش در شده ارائه مطالب به توجه با

 توجه همچنین با .میرود شمار به غیررسمي هاي سكونتگاه عنوان به عینحال در كه است شهري فرسوده

 و ضعف زیرساختها مالكیت، سند فقدان خانوار، درآمد سطح بودن پایین مشاركتي، ظرفیتهاي وجود به

 عدم نهادهاي مسؤول، به شهروندان نظرات انعكاس براي كافي دموكراتیك نهاد فقدان شهري، خدمات
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 منظورتوانمندسازي به راهكارهایي ... و بناها كالبدي نامطلوب وضعیت مدیریت، به نسبت كافي اعتماد

 :میگردد ارائه زیر قرار به سكونتگاههایي چنین ساكنان

 .شهر شوراي مردمي نهاد در مردم مشاركت براي سازي بستر -

 .شمالي آباد اسالم محله شورایاري تقویت و جنوبي آباد اسالم ي محله یاري شوراي تشكیل -

 .است نشده واقع مسیل ي محدوده در آنها ملك كه اعیاني صاحبان براي عرصه مالكیت مشكل حل -

واگذاري  كنوني روند در بازنگري طریق از بانكي تسهیالت دریافت براي مناسب ي پشتوانه ایجاد-

 .مالي تسهیالت

واعتبارات  تسهیالت به درآمد كم اقشار دسترسي ي كننده محدود مقررات و قوانین ي كلیه بازنگري -

 .رسمي غیر بخش درآمدي نوسان و مالكیت فقدان با مناسب ابتكاراتي كارگیري به و رسمي

 .دركه دره-رود مسیل امتداد در گردشگري هاي ظرفیت ایجاد با محلي اقتصاد ي توسعه -

انتقال  و تخریب به نیاز امنیت عدم دلیل به كه هایي پهنه در مستقر ساكنین به معوض زمینهاي دادن -

 .دارند

در  ساز تصمیم و گیر تصمیم نهادهاي هماهنگي و همكاري خصوص در قانوني خألهاي نمودن برطرف -

 مدیریت نهاد و وبهسازي عمران شركت فرهنگي، میراث سازمان ویژه به فرسوده بافت بهسازي امر

 هاي بافت نوسازي و بهسازي در دخیل هاي ارگان گذارترین اثر عنوان به شهرداري( و محلي)شورا

 .فرسوده شهري

 كه اي گونه به مسأله این با مواجه شهرهاي در شهري ي فرسوده بافت ساماندهي معاونت ایجاد -

 .باشند آن با هماهنگي و همكاري به موظف محلي دولتي سایرارگانهاي

مدیریت  نهاد به شهري فرسوده هاي بافت نوسازي و بهسازي هاي طرح تصویب و تهیه اختیار انتقال -

 .طرح تصویب و تهیه فرایند نمودن مشاركتي منظور به شهري محلي
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 الزم فني اصالحات و سازي دوام با و زیربنایي رساني خدمات در ساكنان مشاركت روشهاي كارگیري به -

 . ها سكونتگاه این در

 .موجود سكونتگاههاي ورزشي( در و فراغتي جمعي)فرهنگي، فضاهاي ایجاد به ویژه كمك -

مشاركت  سازماندهي براي زنان هاي انجمن مذهبي، هاي تشكل ورزشي، هاي گروه از گیري بهره -

 .مردم مختلف اصناف

و  سازي آگاه براي تالش نیز و فرسوده بافت نوسازي و بهسازي مسائل از شهروندان آگاهي افزایش -

 داد؛ توان مي محلي شوراي و محلي بسیج چون نهادهایي توسط كه هایي آموزش طریق از سازي حساس

مشاركت  آنگاه كه شهري، مدیریت و شهروندان میان متقابل اعتماد ایجاد براي تالش سرانجام و -

 باشد. هایي سكونتگاه چنین ساكنان توانمندسازي براي آغازي نقطه مي تواند شهروندان

 منابع و مأخذ:

( حاشیه نشینی در ایران ، علل و راه حلها ، مجموعه مقاالت دومین سمینار 0111اطهاری , کمال ) .0

 سکن در ایران ، جلد اول. سیاست های توسعه م

( برنامه گریزی و کاستی های برنامه ریزی در مسکن کم در آمدها، فصلنامه 0111اطهاری ، کمال ) .1

  11اقتصاد مسکن ، شماره 

( ساماندهی اسکان غیر رسمی نمونه مورد مطالعه کوی فاطمیه شهر زنجان، پایان 0111بیگدلی ، داود ) .1

 برنامه ریزی شهری ، دانشگاه زنجان. نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و 

( سیاست های مدیریت زمین شهری، انتشارت 0111محمودی پاتی ، فرزین و محمد پور عمران ، محمد ) .1

 شهیدی، چاپ اول. 

( همایش مسائل شهرسازی ایران ، شیراز : دانشکده هنر و معماری دانشگاه 0111یاوری، نفیسه ) .1

 شیراز. 



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
136 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

( بررسی و تحلیل اسکان غیر رسمی در شهر رشت و راهکارهای مناسب برای 0111پورآقایی،عبدهللا) .1

 بهبود روند آن، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد. 

( به سوی تدوین راهبرد ملی ساماندهی اسکان غیر رسمی، فصلنامه هفت شهر، 0110صرافی ، مظفر) .1

 . 1-01سوم، شماره سال 

( شهرنشینی شتابان و ناهمگون ، آلونک نشینی در تهران ، مجله اطالعات سیاسی 0111پیران ، پرویز ) .1

  0،1،1،1،1اقتصادی ، شماره های  –

شهرداری، پایان نامه  1( اسکان غیر رسمی در تهران ساماندهی در منطقه 0111کمانرودی، موسی ) .1

 ه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی.کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنام

 

 .1100فوریه  11شده در . بازبینی«ترین شهرهای جهانآمار بزرگ» 000 100↑  .0

. وبگاه همشهری «های پایتخت سه برابر مساحت شهر تهران است.مساحت حاشیه» 101 101 001 101↑  .1

 .1111اکتبر  0شده در الین. بازبینیآن

. سازمان میراث فرهنگی، صنایه دستی و گردشگری. )فارسی( «زبان-آداب و رسوم تهران» ↑ .1

 .1100اکتبر  01شده در بازبینی

. انسان شناسی و فرهنگ. )فارسی( «زبان تعارف در میان عرب زبانان مقیم در تهرانگونه شناسی » ↑ .1

 .1100اکتبر  01شده در بازبینی

شده در . بازبینیخبرگذاری میراث فرهنگی. )فارسی( «کوچه مروي؛ بازارچه اي که به آرامش رسید» ↑ .1

 .1100اکتبر  01

 .1100اکتبر  01شده در . بازبینیگری ارامنه تهرانخلیفه. )فارسی( «ارامنه تهران» ↑ .1

 .1111، بازدید: دسامبر اطالعات روزنامه  همشهری 001 101↑  .1

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-xxx_0-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-xxx_0-1
http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&srt=npan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=&srt=pnan
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-Hashiye_1-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-Hashiye_1-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-Hashiye_1-2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-Hashiye_1-3
http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1384/840825/news/shari.htm
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-2
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=198
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=198
http://www.ichto.ir/Default.aspx?tabid=198
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-3
http://anthropology.ir/node/7214
http://anthropology.ir/node/7214
http://anthropology.ir/node/7214
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-4
http://www.chn.ir/news/?Section=2&id=48952
http://www.chn.ir/news/?Section=2&id=48952
http://www.chn.ir/news/?Section=2&id=48952
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-5
http://www.armprelacy.com/farsi/t-a.html
http://www.armprelacy.com/farsi/t-a.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-autogenerated2_6-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-autogenerated2_6-1
http://web.archive.org/web/20040323011350/http:/www.hamshahri.org/ostans/iraninfo/tehran/farbomi/leftfar.htm
http://web.archive.org/web/20040323011350/http:/www.hamshahri.org/ostans/iraninfo/tehran/farbomi/leftfar.htm
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 .1100اوت  0شده در . شهرداری تهران. بازبینی«درباره تهران» 101 001 101↑  .1

1.  ↑101 001 101 http://www.irimo.ir/farsi/drought/synopH/Tehranmehrabad.txt 

01. ↑ «eThe 2009 Revision Population Databas» .11شده در . بازبینیسازمان ملل متحد 

 .1100فوریه 

. پایگاه اینترنتی استانداری تهران. «0111 -نتایج تفضیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن » ↑ .00

 .1100اوت  1شده در بازبینی

پدیای انگلیسی، ، ویکی«Largest Cities of the World»پدیا، کنندگان ویکیمشارکت ↑ .01

 (. بر اساس جمعّیت شهرنشین1100اوت  1زیابی در )با دانشنامه  آزاد

 11برداری از راه آهن شهری تهران و حومه، . شرکت بهره«سفر انجام شده به تفکیک فصل تعداد» ↑ .01

 .1100اوت  1شده در . بازبینی1100ژوئن 

 .1100اوت  1شده در . بازبینی0111مهر  Aftabir.com ،01. «بازگشت مهاجرت به تهران» ↑ .01

 .1111اکتبر  0شده در . همشهری آنالین. بازبینی«وار شهرهاتوسعه دیوانه» ↑ .01

اکتبر  0شده در . خبرگزاری آنا. بازبینی«شودگزار میسالگی مترو دوشنبه شب بر 01جشن تولد » ↑ .01

1111. 

وارد  Cartographyغیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام  <refخطای یادکرد:برچسب > ↑ .01

 است.نشده

 .1100اوت  1شده در . بازبینی0111اردیبهشت  1. «احتمال وقوع زلزله در تهران» ↑ .01

 .1100اوت  1شده در . شهرداری تهران. بازبینی«آر تاپ-آی» ↑ .01

 .1100اوت  1شده در . هتل هما. بازبینی«های تهراندیدنی» ↑ .11

 0شده در المللی تجهیزات پزشکی. بازبینی. وبگاه رسمی دهمین نمایشگاه بین«های تهراندانستنی» ↑ .10

 .1111اکتبر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-about_7-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-about_7-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-about_7-2
http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=117
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-autogenerated1_8-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-autogenerated1_8-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-autogenerated1_8-2
http://www.irimo.ir/farsi/drought/synopH/Tehranmehrabad.txt
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-9
http://esa.un.org/wup2009/unup/index.asp?panel=2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-ostandari1_10-0
http://www.ostan-th.ir/images/stories/pdf/ostantehran2.pdf
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-worldatlas_11-0
http://www.worldatlas.com/citypops.htm
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-12
http://tehranmetro.com/AppUploadedFiles/Statistics%5Cf892b019-16cd-4063-badd-f9f52c9d8cb7.pdf
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-13
http://www.aftabir.com/articles/view/social/psychopathology/c4c1192035215p1.php/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-14
http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=63014
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-15
http://www.ana.ir/news_view.php?id=9774
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-Cartography_4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-17
http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100873393749
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-18
http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=115
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-19
http://www.homahotels.com/farsiexperiences.aspx
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-iranmedfair_20-0
http://www.iranmedfair.ir/pages/tehran_fa.aspx
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11. ↑ «Top 10 Cheapest Cities In The World» هوسینگ .

 .1100فوریه  11شده در (. بازبینیwww.housingnepal.comنپال)

11. ↑ «World's most expensive cities»سی ان ان مانی .CNN Moneyر شده د. بازبینی

 .1100فوریه  11

11. ↑ «world Economies اقتصاد دنیا» .www.worldeconomies.co.ukشده در . بازبینی

 .1100یه فور 11

11.  ↑1011 0011 >(«Europe is home to the most expensive cities in the world»). 

11.  www.citymayors.com 1100فوریه  11شده در شهرداریها. بازبینی. 

11. Saman.ehic.iran.cam 

11. www.arawnsbs.ir 

11. Eshiz.ir 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-21
http://www.housingnepal.com/articles/display/22
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-22
http://money.cnn.com/2007/03/05/real_estate/expensive_world_cities/index.htm
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-23
http://www.worldeconomies.co.uk/06032007-133.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-mayors_24-0
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_ref-mayors_24-1
http://www.citymayors.com/economics/expensive_cities_eiu.html
http://www.arawnsbs.ir/
http://www.arawnsbs.ir/

