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 فصل اول
 

 کلیات طرح تحقیق

 

 

 چكيده

 

 بيش دوم جهاني جنگ پايان از پس خصوصــا آن مشكالت و نشيني حاشيه

 حاشيه باره در مهم نكته .شد ساز معــــــــضل شهري مديران براي پيش از

 معضالت حاصل و نتيجه كه حــــــال عين در پديده اين كه است اين نشيني

 مشكالت و مسائل بروز موجـــــــب ، است اقتصادي خصوصا و اجتماعي

 به آنها تبديل و شهرها گســـــــترش با .گردد مي بزهكاري همچون ديگري
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 گسترش از جلوگيري و نشينـــي  حاشيه وضعيت كنترل لزوم شهرها كالن

 از پس است شده ســـــــعي مقاله اين در . شود مي احساس پيش از بيش آن

 سوء اثرات به تاريــخچه و گيري شكل روند ، نشيني حاشيه مفهوم بررسي

 بحران معضالت كنـــــترل جهت راهكارهايي برررسي به و شده اشاره آن

 . شود پرداخته شهرها كالن در نشيني حاشيه

 

 واژگان کليدی

 

 کالن شهر،حاشيه نشينی،زاغه نشينی،سکونت گاه غير رسمی

 مقدمه

 

 زندگـــــــــي شهرها در جهان مردم از نيمي از بيش ميدهد كه نشان آمارها

 هاي گاه سكونت دنيا بزرگ شهرهاي تمــــــــــــــامي حاشيه در و كنند مي

 شهرها كالن اين شهري مديران و دارنـد وجود حاشيه نشينان و غيررسمي

 در علت به نشين زاغه ها ميليون زنـــدگي. هستند رو روبه آنها مشكالت با

 .شود مي تهديد بشري اوليه هاي نياز نبودن دسترس

 ساختاري  و اجتماعي مشكالت برونـــــداد و حاصل واقع در نشيني حاشيه

 روستاها به شهرها از مــــــهاجرت سريع جريان اثر بر عمدتا   كه باشد مي

 پررنگ ، نيافته توسعه کشورهــای در ، اجتماعی پديده اين . افتد مي اتفاق

 . دارد بيشتري مــنفي تاثيرات شهري مديريت فرايند در و باشد مي تر

 حل و آنها خود مشكــــــــالت حل و نشينان زاغه با شدن مواجه هاي روش

 مديران تمامي ازمشكـــــــــالت است نشيني زاغه وجود نتيجه كه مشكالتي

 نشهري كال جهان جاي هـيچ در حقيقت در . است جهان سراسر در شهري
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 نشيني زاغه و رسمي غيــــــر هاي گاه سكونت آن كنار كه در ندارد وجود

 . باشد نداشته وجود

 

 پيشينه تحقيق 1-1
 

 و بهسازی فرآيند در نشينان حاشيه .توانمند ســــــــــــــازی1
 شهری: فرسوده بافت نوسازی

دکتر زهره فنی)عضوهيت علمی گروه جــــغرافيا و برنامه ريزی شهری، 

 دانشگاه شهيد بهشتی تهران(.

يدهللا صــــــــــادقی)دانشجوی دکترای برنامه ريزی شهری،دانشگاه تربيت 

 .1811مدرس تهران(.سال 

 خانوار، درآمــد سطح بودن پايين مشاركتيی، ظرفيتهای وجـــود به توجه با

 نهاد فقدان شهری، خدمات و ضعف زيرساختها مالكيـــــــــــــت، سند فقدان

 نهادهای مسؤول، به شهروندان نظرات انعكاس بـرای كافی دمــــــوكراتيك

 ... و بناها كالبدي نامطلوب وضعيت مديريت، به نسبت كافی اعتماد عدم

 قرار به سكونتگاههايي چنين منظورتوانمندسازيی ساكنان به  راهكارهايــی

 :ميگردد ارائه زير

 .شورايی شهر مردمی نهاد در مردم مشاركت برای سازی بستـر  

 طريق از بانكی تسهيالت برای يدريافت مناســــــب ی پشتوانه ايجــــــــاد  

 .مالی واگذاری تسهيالت كنونی روند در بازنگری

 كم اقشار دسترسی ی كننده محدود مقررات و قوانيــــن ی كليه بازنـگری  

 مناسب ابتكاراتی كارگيری به و واعتبارات رســـــــمی تسهيالت به درآمـد

 رسمی. غير بخش درآمديی نوسان و مالكيت فقدان با
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 كم اقشار دسترسی ی كننده محدود مقررات و قوانيـــن ی بازنـگريی كليه  

 واعتبارات. تسهيالت به درآمد

 .رابطه بين امنيت تصرف و کيفيت مسکن در سکونتگاه غير رسمی.2

 .1811دکتر هاشم داداش پور،بهرام عليزاده.سال 

امنيت  که گفت توان تحقيق می يافته های از کلی جمع بندی يــــــــــــک در

عامـــــــل  بلکه نيست قانونی مالکيت سند به وابسته تنها ادراکــــی تصرف

امنيت  ميزان رفتن باال در عرفی و فراقانونی عوامل همــــانند های ديگری

انجام  جهانی مطالعات البه الی در .تاثيردارند خـــانوارها ادراکی تـصرف

که  شود می ديده اخير دهه های در غيررسمی ســکونتگاهـــــــهای در شده

امنيت  ايجاد در مالکيت سند جز به ديگر عامـــــــــل های وجود به محققان

 اذعان غيررسمی محالت در ساکـــــــــــن خانــــــوارهای ميان در تصرف

 .اند کرده

نشيـــــــنی وســـــــــکونت گاههای غيررسمی در مديريت .بحران حاشيه 8

 کالن شهرها ورهيافت های جهانی.

دکتر حيـــــــــــــدر لطيفی)استاديار جغرافيای سياسی دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد گرمسار(.

مينو ميرزايی)دانشـــــــجوی کارشناسی ارشد مديريت شهری دانشگاه آزاد 

 .1811حقيقات(.سالاسالمی واحد علوم ت

 ضعف دهند نشان كه باشد می شــــــهری كالن معضل يك نشيـــــنی حاشيه

 تاثيرات از برای جـــــلوگيری . است اقتصادی و اجـــــــتماعی ساختار در

 بــايد ساختارها اين اصالح جهت در تـــــــــــالش بر علــاوه پديده اين سوء

 توجه با البته و . نمود آن بيدرنگ گـسترش از جهت جلوگيری راهكارهايی

 نشينان مشکالت حاشيه كاهش شهر، بر نشينـــی حاشيه مخرب اثــــرات به
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 پررنگی نقش بايد بهداشت و فرهنگ– اشتغــال های زمينــــه در خصوصا  

 داشتـه باشد. ی شهر كالن مديريت در

 دولتی های سازمان هـمكاری و توجه بدون نشينـــان حاشيه وضعيت بهبود

 از برخی . بـــود نخواهد امكان پذير ها شـــــــهرداری خصوصا عمومی و

 نظــــر زير كه ها شهرداری مشابه مراكز وجــــود معتقدند نظران صاحب

 افزايش بر گيری چشم ميزان به تواند می منـــــاطق در اين شهرداری خود

 گردد. واقع مؤثر نشين حاشيه مناطق كيـــــــــــــفی سطح
 

 سوال تحقيق2-1

 

.حال اين سوالهــــــــــــا مطـرح مـــــــی گردد که آيا با رشد ميزان درآمد 1

و بهــــــبود شرايط اقتصــادی امــکان مهـــار سکونت گاههای غير رسمی 

 وجود دارد.

ان در مهار . با کنترل مـــــهاجرت به اسالم آبـــــــاد نيـــــــــــــــز می تو2

 معضل سکونت گاههای غير رسمی به موفقيت های رسيد.

 

 

 فرضيه8-1

 

.ممکن اســــــت با رشد ميزان درآمد و بهبود شرايط اقتصــــــادی امکان 1

 مهار سکونت گاههای غير رسمی وجود داشته باشد .

.ممکن است با کنترل مهاجرت به اسالم آباد بتوان بـــــــــــــر اين 2

 نايل آمد.لذا موارد اقتصادی هدف بحث پيشرو می باشد. معضل
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 ضرورت4-1

 

 قومي سوابق-فقر : مانند عوارضي با نشيني حاشيــــــــــــــــه كه آنجايي از

 در خصوصي حريم وجود عدم و حـــــاشيه در مهاجران متفاوت وفرهنگي

 و پوچي :شخصيتی مانند منفي هاي ويژگــــــی بروز موجب ، است ارتباط

 بروز در توانايي عدم و ســـرخوردگي – حقارت - هويتي بي - ارزشي بي

 بروز اصلي عوامل از يكي تواند مي خود و گردد مي خشم مانند احساساتي

 سرقت و فيزيكي هاي برخورد - اعتيـــــــاد جمله از يي ها انواع بزهكاري

 ريزيهاي برنامه در نشيني حاشــــــــــيه پررنگ نقش به توجه با پس . شود

 مديران توسط آن به توجه جنايـــــــات و جرم كاهش و سازي زيبا ، امنيتي

 . رسد مي نظر به ضروري شهري

 

 

 روش تحقيق5-1

 

 استقرای کل به جزء ، کتابخانه ای

 

 فرایند تحقيق6-1

 

 برداشت ميدانی از است، کاربردی نوع از حاضــــــر تحقيق که آنجايی از

 مطابق .شد نياز استفاده مورد اطالعات آوری جمــع پيمايشی(برای )روش

 به آباد( اسالم جامعــــــه هدف )محله در و تهيه پرسشنامه هايی روش، اين

 .گرديد اقدام آنها تکميل
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 مشکالت و موانع 7-1
 

از عمده ترين موانع و مشکالت موجود در تحقيق می توان به عـــــــــــــدم 

همکاری مناسب با محققين توسط ساکنان اين ناحيه و عدم اطـــــــــمينان به 

محققين باعث ارايه اطالعات و آمار ناقص و نادرسـت ميگردد که خود در 

غير کــــــــــاربردی  انتها منجر به نتيجه گيری غير واقعی و ارايه راهکار

 می شود. 
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 فصل دوم

 مبانی نظری تحقیق

 

 نشيني حاشيه تعریف2-1

 

 بعضي در البته و دارد اشاره جغرافيايي موقعيت به بيشـــــتر نشيني حاشيه

 .دارد كاربرد نيز اجتماعي نظر از موارد

 :گويد مي چنين نشيني حاشيه تعريف در كلينارد مارشال •

 هنجارهاست و ها ارزش از اي مجموعه با فرهنگي خرده ، نشيني حاشيه"

 ديگر هاي ويژگي و اجتماعي انحرافات،  كم بهداشــت با هايي محل در كه

 . است همراه اجتماعي انزواي جمله از
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 ناهمگون رشد محـــصول كلي طور به كه بزرگ شهرهاي پيرامون مناطق

 و روستايي بيكاري و سرمايهتنشزاي  و آميــــــز تعارض انباشت و شهري

 (.2231.02دانا  باشـد )رئيس مي ستني – خانوادگي ارتباطات انهدام

 فضايي بازتاب كه شـــهري متعــــــــارف نا و رسمي غير زندگي فضاهاي

 – فضايي ريزي برنامهو  ضــــــــــــــعيف مديريت و اقتصاد از بيمارگونه

 ملي ح سطو در اقتصادي – اجتماعـــي هاي عدالتي بي معلول و منطقه اي

 (.141ص-1.02است ) محلي و استاني –

 در كه را افرادي و يمــــده ارائه نشيني حاشــيه از تعريفي بخواهيم اگـــــر

 نشينان حشيه گفت بايد دهيم قرار هدف نيـــز را دارند اسكان منـــــاطق اين

 ولي كنند مي زندگي شهر اقتصـــــــــــــــــادي محدوده در كه هستن كساني

 .اند نشده آن اجتماعي و نظام اقتصادي جذب

 معيشتي مشكالت دليل به كه شود اطــالق مي فردي به نشين حاشه همچنين

 آورده پناه شهرها كالن حاشيه به و نيــــاورده مقاومت تاب شهري نظام در

 تعاريف اما . باشد امان در شهر مــــــــتن در زندگي هاي هزينه از تا است

 به كه هستند كساني نشينان حاشيه اينكه آن و داد ارائه توان مي نيز ديگري

 با را خود اند نتوانسته اقـــــــتصادي توان به توجه با مالي كم بضاعت دليل

 آنها نفي سبب اجتماعي سازگــاري عدم اين دهند تطبيق حاشيه متن ساكنين

 . كند فراهم را آنها جذب زمينه بتوانند كه است مناطقي به

 تعريف در اگر نگريست تــــــــوان مي هم ديگري ابعاد در را پديده اين اما

 كه چرا ايم رفته بيراه حدودي تا دهيم قرار مناطق اين ساكنين نشيني حاشيه

 جنبه اصال كه ديگري دليل و نيستــــند نشين حاشيه مناطق اين ساكنين تمام

 . اند كرده مكان نقل مكان اين به ندارد اقتصادي

 بودن پايين دليل به آوريم نــظر در مكان يك عنوان به را نشيني حاشيه اگر

 و نظارت نبودن يا و ســـــــــاز و ساخت اجازه به نياز عدم يا و زمين نرخ
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 تداعي سبب هها محدود ايـن به هجوم با متنها از شدگان رانده دولتي كنترل

 . اند شده عمومي اذهان در ها واژه از سبك اين شدن

 و است كردن زندگي حــــالت در و رفته فرو آن قالب در شخص كه حالتي

 .(212: .1.0)ياوری ،  دارد بهتر فردايي به اميد هميشه

 

 نشيني حاشيه انواع2-2

 

 : شود مي تقسيم دسته سه به نشني حاشيه

 گزين حاشيه و شهري دورن نشيني حاشيه–شهري برون نشيني حاشيه

 

 

 

 

 

 

 شهري برون نشيني حاشيه2-2-1 
 

 قارچ همچنين شهرها كالن اطراف در اكثرا   كه نشيني حاشيه قســــــــم اين

 نمونه يك عنوان به تهران استان:راند سخن توان مــــــي كرات به و روييده

 ي مثابه به را نشيني حاشيه مثل اي پديده اجـــــتماعي مسائل انواع از كامل

 برون نوع از نشيني حاشي . است داده جــــــــاي خود در اجتماعي معضل

 خورد. مي چشم به تهران غرب جنوب و جنوب در بيشتر شهري

 شمال از كوهها وجود كه مي شويم متوجـــــــه تهران نقشه در دقت كمي با

 اين به را حاشيه نشينان از دســـته اين مهاجرت امكان شرق شمال تا تهران
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 در كه ه هايي بزرگرا و ها اتوبـان ديگر سوی از .است نموده محدود سمت

 كرده تر راحت را مركز سمت به حركت دارد وجود تهران غرب و جنوب

 و غيردولتي و دولتي نــــــهاي ارگا تمركزگرائي دليل به كه حالي در است

 ها نشين حاشيه حركت شـــــــهر مركز در تجاري هاي ساختمان و بازارها

 با حتي و سهولت به غــــرب و جنوب از ديگر جهات بسياري و كار براي

)محـــــــمودی پاتی ، محمد پورعمران، گيرد مي صورت كمتر هاي هزينه

1.01 :02) . 

 

 شهري درون نشيني حاشيه22-2 

 

 عمري شهري درون نشيني حاشيه شهري، برون نشيــــني حاشيه برخالف

 . نيست اي تازه پديده و دارد طوالني بسيار

 ههايي محدود چنين . يافت توان رامی مناطقي چنين دنيا كشورهاي تمام در

 جدا قرمزي خط با مناطق ساير از اما شــهرهاست كالن درون در وجود با

 با كه تفاوت اين با هستند نشين حشيه هم مناطق اين ساكنين گويي است شده

 شهرها متن در شهري برون هاي نشين حـــــــاشيه به نسبت كمتري فاصله

 . كنند مي زندگي

 مقابل در بيشتري خطر را دسته اين كه است اين است اهميت حائز كه آنچه

 متن به آنها بيشتر نزديكي همان اوال   .مي كند تــــــهديد بزهكاري و امني نا

 احتمال و دارند ارتباط اين خاطر به آنها كه الگوبــــــــــرداري و ها حاشيه

 اين بر عالوه شوند مواجه آن با است ممكن كه الگوسازي اين بودن اشتــباه

 اجتماعي برخورد همان خواهان دانند مي متن نشين يك را خود آنـــها چون

 به دارد وجود ديگرمناطق براي كه هستند رفاهي امكانات در تســــــاوي و
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 خود هاي واكنش به دست موجود كمبودهاي رفع جهت در عــــــــلت همين

 . (02: 1.01)محمودی پاتی ، محمد پورعمران، زنند مي جوش  

 

 

 

 انواع سکونت گاههای غيررسمی2-3

 

  گزیني الف .حاشيه2-3-1
 

 روز همه ترافيك و هياهو از فرار براي جامعه در ثروتمند و متــمكن افراد

 هايي مكان اغلب دارند شهرها كالن در كه هايي دغدغه و تـــنشزا محيط و

 انتخاب خود تفريح و استراحت براي را هو و آب خــــــــوش و دنج و آرام

 . گذرانند مي مكان اين در ها هفته آخر مثل هم چندگاهي از هر كنند مي
–ديزين–لواسانات مثل هايي مكان كنيم بررسي را مورد اين تهران در اگر

 . (5. 1.01باشد)لطفی مي جمله اين از شهر وهر و كردان–كالردشت

 

 

 ینشين ب. آلونك2-3-2

 

 اغلب ايران شهرهاي در ديگر امروزه نشــــيني زاغه و نشيني آلونك پديده  

 يا داشته وجود ايران در هاي زير صــــورت به نشيني آلونك . ندارد وجود

 :دارد وجود كمي مقياس در

 در .سكونت براي زمين در گودي يا كـــوه در اي زاغه كندن :نشيني زاغه

 .داشته وجود تهران شرق
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 و نايلون حلب، مقوا، مانند كهنه مـــصالح و وسايل با سرپناه ساخت :آلونك

 خاك محله ، همدان عصر شــــــهرك ولي در . خودرو مصرف بي قطعات

 شهرك ، مديريت پل آلونكي اجتماع پارس، تــهران شهر حلب تهران، سفيد

 شهيد شهرك بعثت، شهرك : شامل تهران 16 منطقـــــه آلونكي جنوب هاي

 جوانمرد آباد، شهرك ملك شهرك طالقاني، شهرك مطهري، شهرك عراقي،

 آلونك شهرك قصاب، جوانمرد در خانواري 20 آلونكــــــي اجتماع قصاب،

 و مشهد، 13 منطقه تهران(، 10 جنوبـــــــــــي )منطقه زنجان خيابان نشين

 .كرمان

 كوره اداري ساختمان :نمونه .ها پزخانه كوره در خشت محل در سكونـــت

 .تهران 16 منطقه پزخانه

 خوزستان و بلوچستان :نمونه .حصير از سـاخته .كپر

 تهران، :نمونه .حصيري سقفي ولي معمولي ديـــــــــــــوار داراي .گرگيـن

 .بندرعباس خوزستان،

 شلنگ تبريز، . 18 و 2،4،15 مناطق :تـــــهران آبادهاي حلبي .حلبي اتاق

 .اهواز آباد

 .تهران تبريز، كرمانشاه، همدان، .بلوك و خشت با اتاق

 استان در كندوان روستاي ايران، در روستايي نشيني زاغـــــــــــــــه نمونه

 .است شرقي آذربايجان

 استانداري سوي از تهران استان در هنشيني حاشي رســمي آمار ترين تازه

 (.1.01322شد)لطيفی. نفراعالم هزار 567 ها شهرستان تفكيك به

 

 ج. اسکان غير رسمی 2-3-3
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اسکان غير رســمی يکی از چهره های بارز فقر شهری است که در درون 

يا مجاور شهرهـا )به ويژه شهرهای بزرگ( به شکلی خودرو ، فاقد مجوز 

رسازی ، با تجمعی از اقشار کم درآمد ساختمان و برنامـه ريزی رسمی شه

و سطح نازلياز کميت و کيفيت زندگی شکل می گيرد و با عناوينی همچون 

حاشيه نشينی ، اســــــــکان غير رسمی ، سکونگاههای خودرو و نابسامان 

ناميده می شود. با توجــــــــــــــــه به نارسا بودن اصطالح حاشيه نشينی و 

کليه اشکال ايــن پديده ، اصطالح اسکان غير رسمی ،  آلونک نشينی برای

با تعبيری گسترده تر به جای حاشيـه نشينی و آلونک نشينی بکار می رود. 

از اين رو اصطالح اسکان غير رسمی شامل حاشيه نشينی و اشکال متعدد 

 (.11: 1.11می باشد)کمانرودی،

 

 سياست توانمند سازی2-4

 

سياست های آزاد سازی و تثبيت اقتصادی  1102در سالهای پايانی دهه 

به طور عام و سياست های مســـــــکن مربوط به آن به طور خاص مورد 

نقد قرار گرفت، و ضرورت تغيير آن آشکار شـــــد. اين تغيير به طور 

کلی به لزوم ايجاد تعادل بين بخش عمومی وخصوصـــــی و نه تکيه يک 

دارد. اين رويکرد به بانک جـهانی و صندوق  جانبه بر يکی از آنها توجه

بين المللی پول محدود نبوده، بلکه اين بار جمع بندی تجاربـی بود که در 

مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد وبرنامه توسعه سازمان مــــــــلل 

متحد تکوين يافته و بانک جهانی نيز با آن همداستان گشته بود. اين 

رد که نام توانمندسازيبه خود گرفته است، با تصــويب در رويــــــــــــــــک
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مجمع عمومی سازمان ملل متحد به استراتژی سرپناه مبدل شد.در اين 

رويکرد سياست های مسکن که می توان گفت در قالب رويکرد جديد با 

اقــتصاد توسعه به نام نيازهای پايه جای می گيردبه مقوالت اجتماعی و 

توسعه يکسان برخورد می شود. و اين بار به طور همه  اقتصـــــــــادی

جانبه ای می کــوشد که پروژه های منفرد برای مسکن کم درآمدها را به 

اقتصاد کالن برنــــــــامه های اقتصاد دولت بازار مالی برنامه ريزی 

 (.0. 1.00کالبدی و ... ، پيوند بزند)پارسا نژاد.

 

 :رتند ازمحور های اصلی این رویکرد عبا

 

الف : برقراری کامل ارتبـــــــــــاط بين بخش مسکن و برنامه ريزی کالن 

 اقتصادی.

 ب:پيوند همه جانبه برنامه ريزی مسکن با برنامه ريزی شهری.

پ: جهت گيری سياست ها برای تحـقق توانمند سازی خانواده ها با استفاده 

 از سازمان های غير دولتی.

مبتنی بر اجتماعات همچون تشکل های خوديار که با  و : ســــــازمان های

 فعاليت های دولت و عملکرد بازار هم بسته باشند.

ت : توجه ويــــژه به مقوالت فقر ، محيط زيست ، بهداشت در برنامه های 

مسکن و حضور دولت در هنـــــــــگاميکه بازار در تأمين مسکن با حداقل 
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ها دچار شکست می شود. اين حضور بايد شرايط قابل قبول برای کم درآمد

با حداقل پرداخت سوبـــــــسيد که به دقت مديريت شده و در عملکرد بازار 

انحراف ايجاد نکند ، انجام پذيرد. بهتـــــــــرين شکل سوبسيد، ککمک های 

 سرمايه ای به فقيرترين خانوارها به صورت منفرد است.

يی و اعطای حقوق مالکيت در مناطق ث : فراهم آوردن شبکه های زير بنا

 (..1: .1.0حاشيه نشين موجود)بيگدلی ،

 

 

 

 

 ارتقای محيطی 2-5

 

ارتقای محيطی آلونک نشينی آن بخشی از جامـعه شهری جهان را مخاطب 

قرار می دهد که مأموريت دارد فقر را کاهش دهـــدو کيفيت زندگی بهتری 

امکـــان بازيابی توانايی های را برای تک تک کردم تضمين کند چيزی که 

انسانی را برايشان فراهم آورد. در همان حال بسيــــــــاری از از تهيدستان 

شهری در ميان ساکنان مرفه زندگی می کنند ، پردامنــــه ترين تمرکزهای 

فضايی تهيدستان در آلونک ها و حلبی آباد های درون شهری و به لبه های 

 حدوده های قانونی يافت می شود.پيرامونی شهر خارج از م
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ارتقای محيطی آلونک ها از سازماندهی کالبدی ،اجتمـــــاعی ، اقتصادی ، 

سازمانی و زيست محيطی تشکيل می شود، که با همـــکاری شهروندان به 

صورت محلی ، گروههای جامعه محلی ف بخش تجـاری مقامات محلی به 

 (.12. 1.00اجرا در آيد)پارسانژاد.

 

 نشيني حاشيه تاریخچه6-2

 

 گذشته هاي قرن در و دارد دور بسيار هــاي ن زما در ريشه نشيني حاشيه

 و يافته توسعه  كشورهاي در هم اجتماعي پديده اين . است داشته وجود نيز

 در نشيني حاشيه البته . باشد مي موجـــــــود نيافته توسعه كشورهاي در هم

 علل حيث از هايي تفاوت نيافته توسعه كشورهاي با يافته توسعه كشورهاي

 . دارد نشينان حاشيه اجتماعي رفتار نحوه و آورنده وجود به تاريخي

 فروپاشي از پس ، دوم جهاني جنــگ از بعد نشيني حاشيه پررنگ تاثيرات

 معضلي به تبديل كشورها اكثــــــــر در فقر افزايش و جهان اقتصادي نظام

 . شد شهر كالن مديريت و شهري ريزي برنامه براي

 كه شد مطرح جهان در نشــــيني حاشيه با مرتبط هايي بحث 1950 سال از

 راهكارهاي از يك هيچ كنــــون تا اما ، داشت بر در را متفاوتي هاي تحليل

 . اند نشده نشيني حاشيه حذف به منجر شده ارائه

 . دارد وجود 1350 سال از ايران در نيز پژوهشي آثار

 

 

 جهان در نشيني حاشيه7-2
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 % 72 نشينان زاغه ، 2001 سال در نفر ميليون 166 جــــــــــمعيت كل با

 .دهند مي تشكيل را افريقا در صحرا خط جنوب در شــهري جمعيت

 يابد افزايش نفر ميليون 325 به آنها جمعيت 2020 سال تا ميــــرود انتظار

 . امريكا متحده اياالت كشور كنوني جمعيت از بيشتر چيزي يعني

 زاغه نواحي در مردم % 30 حدود آمده دست به آمار طبق هــند كشور در

 . كنند مي حاشيه زندگي  نشين

 محدوده در پايين بسيار كيفيت با مسكوني واحد 24 حدود تركــيه كشور در

 باشد. مي موجود زاغه صورت به حاشيه

 

 

 ایران در نشيني حاشيه1-2

 

-5..1 هاي ل سا طي و است جهان پرجمعيت كشور شانزدهمين ايــــران

 اين كه است. درحالي يافته افزايش برابر ./2جمـــــــــعيت آن  1.02

 موجب خود امر اين برابر بوده است كه  2/.از كمتـــــــر درجهان رشد

 حوزه اين در پژوهش اولين .شود مي نشينـــــــــي حاشيه نرخ افزايش

 سال در تهران دانشگاه اجتماعي تحقــــيقات موسسه ت مطالعا مركز توسط

 انجام 1350

 شهري نشينان حاشيه و گودنشينان درباره مطالعاتي انجــام موضوع كه شد

 دربردارنده آن نتيجه .است بوده اهواز و تبريز تـــهران، شهرهاي پيرامون

 درآمد كم هاي پروه عمدتا مناطق اين ساكنان كه اســـــت بوده موضوع اين

 اين به شهرها آن اطراف كوچك روستاهاي و شهــرها از اغلب كه اند بوده

 .اند نموده مهاجرت مناطق



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
22 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 گذشته سال 30 طي در تهران استان روســــــتايي جمعيت موردي طور به

 درصد رشدداشته است. 5/1حدود

 و روستاها در عمدتا شده اضافه جـــمعيت اين كه است نکته قابل توجه اين

 . اند شده مستقر شهرها كالن حاشيه

 مركز توسط كه ايران در نشيني حاشيه پژوهش از آمده دست به نتايج طبق

 جمعيت است شده انجام ايران معماري شهرســـــــازي تحقيقات و مطالعات

 ميليون نفرميباشد. 5/.حدود  ايران بزرگ شهر 10 اطراف حاشيه

 شهرها حومه در نشيني شهرك صورت به ايران شهرهاي در نشيني حاشيه

 .شود مي ديده نشيني آلونك همچنين و

اصـــل ))روستای شهری(( يا ))شهرک های  در نشينان حاشيه هاي شهرك

 روستا گونه درون شهر(( هستند.

 اين به توان مي ايران شهرهاي در نشينان حاشيه فقير هاي شهرك نمونه از

 :كرد اشاره ها شهرك

 تهران شهر 16 منطقه در متعدد هاي شهرك :تهران

 احمدآباد، دشت، قيام پاكدشت، در اي حـــــــــــــــاشيه مناطق :تهران استان

 .رامينك و بادامك خليج، آباد، حسن

 آباد(. زورآباد)اسالم :كرج

 عباسي، طالقاني، سيالب، آباد، داداش آباد، خلـــــيل حافظ، آخماقيه، :تبريز

 .آباد يوسف و منبع ماراالن، الله، كشتارگاه،

 .ربيع خواجه :مشهد

 .آباد ابراهيم :اردبيل

 .زورآباد و آباد حاجي له، كوز كاني آباد، عباس :سنندج

 سفيد، سنگ پسند، شاه حصار، كشـــــــــــــتارگاه، طالقاني، خضر، :همدان

 .ديزج مجيديه، احمد، نايب
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 .آباد كريم و نمك كارخانه پشت آباد، قريب باباييان، شيرآباد، :زاهدان

 

 سياستهای تکاملی ساماندهی اسکان غير رسمی در ایران و جهان1-2

 

 سياست نادیده انگاری یا بی تفاوتی 1-1-2

 

مناديان توسعه برونزا و نظريه پردازان دانــشگاهی غرب معتقند که :حلب 

رانده شده است که شهرها ، مکان پناه گرفتن مردمی بی جـــــــا و آواره و 

چون خس و خاشاک روان بر سيالب به همـران سيل مهاجرت از روستاها 

کنده شده و به جامعه شهری سر ريز گشـــــــــته اند، بدون آنکه در زندگی 

صنعتی مدرن پذيرفته شده باشند. به نظر اينان آلــونک نشينی )اسکان غير 

بی گـذار جوامع سنتی به جوامع رسمی( در اولين ديدگاه ، اثر ی از آثار جن

صنعتی و شهری مدرن است. طبعا  چنان گذار پر اهمــــيت و تاريخ سازی 

را نمی توان به دليل آثار جنـــــــــبی کم ارزشی چون آلونک نشينی نفی يا 

متوقف ساخت. در جريان تحولـــــات شهرهای مغرب زمين چنين پديده ای 

سيـــــــــاهپوستان و يهوديان رخ داده است.  در محالت فقير نشين متعلق به

از اينرو پيدايش و تداوم اسکان غير رســـــــــمی در جوامع جهان سوم نيز 

 طبيعی است.

راه حل پيشنهادی اين ديدگاه در اساس ، تحمل اين قبيل مکانها و رها کردن 

خواهد  آن در دست نــــــــامرئی بازار است، که خود به هر تقدير چاره ای
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انديشيد. البته گاه و بـيگاه طرح اسکان تهيدستان و خانه سازی ارزان قيمت 

نيز بايد در رسانه هـای گروهی طنين انداز شود و طرح های محدودی نيز 

 (.5.:  1.22به عمل درآيد)پيران ،

هر چند در اين نظريـه نوعی جبر گرايی و ساختار گرايی مشاهده می شود 

ــــــــــــــبينانه نسبت به موضوع دارد ، اما مهاجرت و نگرشی بسار خوشـ

روستائيان به شهرهای بـــــزرگ را نفی کرده و مذموم شمرده و آنرا مخل 

 (.25:  .1.0آسايش ساکنان شهر خوشبخــت تلقی کرده است)بيگدلی،

 

 اجتماعی و ساختار جامعه –تحول در نظام اقتصادی  2-1-2

 

ــــــام سرمايه داری هرگونه فعاليتی در راستای نظريه پردازان مخالف نظـ

اجتمــاعی و فضايی کشورهای در حال توسعه را  –تعادل بخشی اقتصادی 

ناممکن دانسته وحتی موجب تشــــــــــــديد عدم تعادل عنوان می کردند. 

آنها زدايش پديده مذکور را منوط به از مــــــــــــــــيان برداشتن نظام هايی 

 دانستند که به هر شکلی با سرمايه داری جهانی در ارتباطند.می 

در اين ديدگاه نيز نوعی جبر گرايی و ساختارگرايــی وجود دارد که نسبت 

به موضوع به شدت بد بين است. بر اين اساس برنــــامه ريزی در راستای 

حل مشکل اسکان غير رسمی بی فايده است. با ايـــــن وجود در اين نظزيه 

نيز ، مهاجرت روستائيان ، به شهرهای بزرگ نفــــــــــی و مذموم شمرده 

 می شود و نشانه وابستگی به سرمايه داری جهانی به حساب می آيد. 
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تعديل و دگرگونی در دو نـــــــظريه مذکور موجب شد که در نيمه دوم دهه 

آباد، حلبی آباد به جای واژه های مختلـــــــــــــــــــــــــــف حصير  1102

، زاغه نشينی، اتاق نشينی،... واژه اسکان غيـــر رسمی برای انواع 

مسکنی که مهاجران بيرون از قواعد رسمی شهرسـازی می سازند، 

انتخاب شود. اين نشانه که پديده مذکور صرفا  از توسعــــــه اقتصاد ناشی 

نشده ، بلکه به برنامه ريزی و به ويژه برنامه ريزی 

 (.21:  .1.0لبــــــــــــــــــــــــــــدی نيز مرتبط است)بيگدلی،کا

 

 سياست تخریب و پراکنش 2-1-8

 

اين سياست صرفا  اجـــرايی با نگرش منزجرانه نسبت به پديده اسکان غير 

رسمی و /اواره کردن ساکنين آن را دارد. اين شيوه ابتدايی که رايجترين و 

ــــورد با پديده اسکان غير رسمی است از ديدگاه معمولترين شيوه برخـــــــ

آکادميک و برنامه ريزی منــــفورترين شيوه ها می باشد. چرا که ، نه تنها 

تاثيری در حذف اسکان غير رســمی نخواهد داشت، بلکه موجبات پراکنش 

و تشديد آن را نيز فراهم مــــــــــی آورد. از سوی ديگر در اين نگرش، به 

اصلی و جنبی پيدايش اســـــــــــکان غير رسمی جز از خود اسکان عوامل 

 غير رسمی که تابعی بيش نيست، توجه ندارد.

پديده اسکان غير رسمی پيامد روند تکامــلی و تحوالت تاريخی ، اجتماعی 

، اقتصادی و سياسی جوامع و نشأت گرفـــــته از سياست های کالن برنامه 

امعه ) به مفهوم دولـــــــــت و مردم( و خصوصا  ريزی است. از اين رو ج
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برنامه ريزان موظفند بدن اغماض آنها در راستـای رفع عوامل ريشه ای و 

روبنايی اسکان غير رسمی بکوشند. از نمونه هـــــــــای اجرائی شيوه فوق 

هزار آلونـــــــک و انتقال  .می توان به مورد مانيل با تخريب حدود 

 هزار نفر نام برد. 11 قهری حدود

شيوه  12،14،2در سطح شهر تهران در مناطق مختلف از جملــــه مناطق 

چند بار  14،  2مذکور به اجرا در آمده است، به طوريکه در منـــــــــاطق 

تکرار شده است. شکلی به ظاهر تعديلی ، توافقی و عــــــوامفريبانه آن در 

نشينان علی آباد بوده که در سال شهرداری در خصوص آلونک  12منطقه 

 به اجرا درآمده است. 1.15

 

 

 ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف 2-1-4 

 

گرايش اوليه دولتهای جنــــوب بعد از روبرو شدن با اسکان غير رسمی يا 

بد مسکنی، ساختن مسکن مـــــتعارف برای انتقال ساکنان به ساختمان های 

مـــيالدی رايج گشت. اين فعاليت معموال   1122مذکور بود، که در دهه 

در پی طرحهای بازسازی يا بهســــــــازی محالت شهرها صورت می 

گرفت. و برنامه های ويژه و جامعی برای اســــــــــکان کم درآمدها وجود 

نداشت. در عوض با وضع مقررات و انواع محدوديـــــــــت ها سعی بر 

ر مهاجرت ها ايجاد گردد و در صـــــــورت نفوذ آن بود که سدی در براب
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مهاجران به شهرها ، امکان اسکان از آنها سلب گردد. در ايران تـــــاسيس 

به منظور جابجايی زاغه نشين هــای  1.42کوی سيزده آبان در دهه 

داخل شهر تهران ، از اينگونه بوده است. در همان زمان برنامه ای برای 

ن کم دآمد جديد وجود نداشت و به شدت از حضور آنها اســــکان مهاجرا

 در محـــــدوده قانونی شهر تهران ممانعت به عمل آمده است.

 ارائه زمين و خدمات  2-1-5

 

برنامه  1112در پی شکست راهکارهای تأمين مسکــــن اجتماعی در دهه 

يج زمين و خدمات با تأييد وکمک بانک جهــــــانی در کشورهای جنوب را

گرديد. در اين راهکار دولت به فراهـــــــم آوردن زمين با شبکه زير بنايی 

حداقل برای کم درآمدها اکتفا کرده و می کوشد هزينه های آن را از استفاده 

کنندگان اخذ کند. استفاده از خودياری در ايــن راهبرد معمول بوده و از آن 

استفاده می شود.            برای ارتقاء آلونک و حاشيه نشينی موجود نيز

 اين راهبرد دارای سه هدف يا محور اساسی است که عبارتند از: 

پذيرندگی ، بدين مفهوم که بهای مسکن با به کارگيری استـانداردها و شيوه 

های ساخت مناسب در حد قابل تحمل برای خانوارها پاييــــن آورده شود تا 

 تی ضرورتی نباشد. آنکه به پرداخت سوبسيدهای سنگين دول

بازگشت سرمايه ، بدين مفهوم که بازگشت سرمايه تا حد ممــــــــــــــــــکن 

 جهت امکان تکرار آن تامين می شود.
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تکرار شوندگی ، در صورت برگشت ســرمايه و توان مالی دولت ، امکان 

مورد استقبال  1112تکرار پروژه وجود دارد. اين راهبرد در دهــــه 

رارگرفت و در غالب کشورهای جنوب به اجــرا در آمد، اما پس از کامل ق

مدتی کاستی های آن آشکار شد. گذشته از اينکه بـنابر انتقادهای سياسی بر 

اينکه اين راهبرد موجب تثبيت نظام سرمايه داری می گردد. مشکالت 

 اساسی آن ناتوانی های مديريتی ، ناتوانی گروههای پايـين تر کم درآمدها

در پرداخت هزينه ها، مقابله بعضی از گروههای موجــــــــــــــود)اسکان 

غير رسمی( و بأالخره منتزع بودن آن از نظام روابط موجود برنــــــامه 

ريزی و بازار مالی يا ساخت وساز شمرده شده است. اين تجربه به 

وسيــــله بانک جهانی اينگونه جمع بندی شد که برای حل مشکل کم 

درآمدها نيــــــــــاز به رابطه استادانه تر و به هم پيوسته تری بين بازار 

 دولت و خانوارهاست.

 

 آزاد سازی و تثبيت اقتصادی 2-1-6

 

رويکرد جديــدی که پس از سياست های پيش گفته شده به مسکن ايجاد شده 

بود و به سرعــــــت تحت تأثير سياست های موسوم به آزاد سازی و تثبيت 

اقتصادی قرار گرفــت.که به صندوق بين المللی پول و بانک جهانی مبلغان 

بين المللی پول و مروجان اصلی آنـــــــــها بودند. با اين تفاوت که صندوق 

وسياست های تثبيت اقتصــادی تأکيد بيش از حد داشته ولی بانک جهانی به 

دليل لحاظ کردن نسبی مســـــــــــــــــــائل توسعه صرفا  به مسائل اقتصادی 

نمی پرداخت. با اين همه رويکرد مذکور تحت سياست های جديد اقتصادی 
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ـــــودجه ای و جايگاه کالن اقتصادی عمدتا  مقوله پيوند مالی و اعتباری و ب

 مسکن و آثار آن بر تورم و اشتغال مورد توجه قرار داد.

نتايج ساست های مذکور به طور عام در کــشورهای جنوب رضايت بخش 

، دهه بر باد رفته  1102نبود ، به طوری که در آمريکای التين در دهــــه 

ـــــــز بر ابعاد بد مسکنی و ناميده شد و به طور خاص در بخش مسکن نيـــ

حاشيه نشينی در غالب کشورهای در حال توسعـه افزوده شد. به طور مثال 

نرخهای ترجيهی )که در طرحهای آماده سـازی در ايران نيز مورد استفاده 

 قرار گرفت( نتوانست به بهبود وضع مسکن کم درآمدها کمک کند.
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 فصل سوم

 های جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه بررسی ساختار و قابلیت

 

 

 گاههای غير رسمی در ایرانتانواع سکون3-1 

 

  زاغه ها يا مــــحالت فقير نشين : سکونتگاههای هستند قانونی

، ولی بسيار پرجمعيـت از لحاظ خدمات در سطح بسيار پائينی 

 می باشند. 

  سکونتگاههــــای غصبی ؛ سکونتگاههايی هستند غير قانونی و

 غالبا  فاقد طراحی از پيش تعيين انديشيده شده.

  سکونتگاههای با تفکيک غير قــــــانونی بر خالف دو نوع

سکونتگاه فوق الذکر ، دارای طرحی از پيــــــش انديشيده شده 

می باشد و لی به صورت غير قانونی شکل گرفته اند. 

 .(02: 1.01)محــــــــــــــمودی پاتی ، محمد پورعمران، 



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
31 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 

 

 

 اسکان غير رسمی در ایران 3-2 

 

رشد شتابان جمعـــــيت و تحوالت ساختاری در نظام اقتصادی روستايی 

پديد آمد، سبب شد تا شهرها بويژه  1.45ايران در بعد از سالـــــــــهای 

شهرهای بزرگ به عنــــــــــــوان مقصد مهاجرت های مناطق روستايی 

ـــيع و گسترده ای گردند. در اين ميان ، کشور ، جاذب مهاجرتهای وســ

بيشتر مهاجران که توانايــــــــی مالی و اقتصادی استقرار و سکونت در 

محدوده رسمی شهر و پرداخــــــــــت هزينه مسکن و اقامت در محدوده 

قانونی شهر ها را نداشتند، برای تامــين سر پناه خود بويژه در شهرهای 

روی آوردنــــــــد. هر چند که شدت و حجم اين  بزرگ به حاشيه شهرها

مسأله در استان های کشور و شهرهــای آنها بسته به شرايط اقتصادی و 

تمرکز صنايع متفاوت است. آنچه مســلم است پديده سکونت غير رسمی 

يکی از مهمترين مشکالت شهرهای بــــــزرگ از جمله تهران ، مشهد، 

، اهواز،بندرعــباس، زاهدان ، رشت است ،  تبريز، اصفهان ، کرمانشاه

برآورد می شود يک هفتم جمعيت اين شـــــــــــــهرها در سکونتگاههای 

 (.42: .1.0غير رسمی و نابسامانی ساکن باشند)پورآقايی، 
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 مهمترین استانهای دارای بافت های فرسوده و غير رسمی در ایران

 
کل شهر)مساحت به  مکان ردیف

 هکتار(

بخش فرسوده شهر)مساحت 

 به هکتار(

محالت غير رسمی 

شهر)مساحت به 

 هکتار(
 شهر استان

آذربایجان  1

 شرقی

 411 111 28184 تبریز

آذربایجان  2

 غربی

 1111 51 7586 اروميه

 111 21 4111 اردبيل اردبيل 8

 111 811 21511 اصفهان اصفهان 4

 1211 111 71111 تهران تهران 5

 1111 151 81111 مشهد خراسان 6

 2111 - 11111 اهواز خوزستان 7

سيستان  1

 بلوچستان

 2111 - - زاهدان

 711 151 14621 شيراز فارس 1

 611 81 8251 سنندج کردستان 11

 211 111 12164 کرمان کرمان 11

 811 51 4111 رشت گيالن 12

 511 21 2461 اراک مرکزی 18
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 1.02مأخذ: وزارت کشور ، معاونت امور عمرانی،

جمعيـــــــت سکونتگاههای غير رسمی در شهرهای که با اين پديده روبرو 

هستند، بر آورد می شود کــــــه رشد اين سکونتگاهها حداقل تا سال 

ادامه يابد و از اين جهت توانمـند سازی و بهسازی شرايط سکونت  1.15

و محيط زندگی اين بخش از جمعيت شـهری کشور بسيار مهم و ضروری 

ميان شهرهای بزرگ کشور تـــــــــــــهران به دليل عوامل مختلفی  است.

همچون مرکزيت سياسی ، تمرکز فعاليت های اقتصادی ، صنعتی 

وخدماتی، بيشتر از ساير شهرها از مهاجرپذيری و ســـــــکونت غير 

 211 111 5841 همدان همدان 14

 1111 - 5181 بندرعباس هرمزگان 15
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رسمی جمعيت مهاجر برخوردا ر بوده است و از اين جهت نيــــــــــز 

 در مورد مسايل حاشيه نشينی آن انجام شده است.  مطالعات بسياری

هر چنـــــــــــــد تشکيل اولين سکونتگاههای غير رسمی در ايران به دوره 

شهرنشــــينی بطئی می رسد، با اين حال اگر ماهيت اصلی شکل گيری اين 

شهری بدانيم ، لذا نقطه عطف تحوالت  –اجتماعـات را مهاجرتهای روستا 

در ارتباط با تشکيل اين اجتماعات در شکل گسترده آن به دوره  شهــــــری

 شهرنشينی سريع يا شتابان بر می گردد.

شمسی مربوط  42که رشــــــــد خيره کننده چنين اجتماعاتی به اواسط دهه 

می شود و از اين زمان به بعد بـود که اين پديده به عنوان يک مسئله مهم و 

شـــــــــــــهرهای بزرگ ايران در مراجع اساسی شهری ، به خصوص در 

ايـــــــــن معضل در دهه های  1.42گوناگون مطرح گرديد.بعد ازدهه 

نيز گسترش فراوانی يافت به طوری کــــه در اکثر شهرهای  22و  52

 کوچک و ميانی کشور نيز به وضوح اين پديده قابل مشاهده بود.

 

 

 ن غير رسمی عوامل تاثير گذار در تشدید اسکا3-3

 طرحهای شهری3-3-1 

يکی از مهمـــــــترين نقاط عطف در تحول بازار زمين شهری که منجر به 

رشد و گسترش پــديده اسکان غير رسمی در برخی از شهرهای ايران شد، 
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، يعنی پس از آن رخ داد که در برنامه سوم  1.42در نيمه دوم دهــــــــــه 

(در فصــــــل عمران شهری برای نخستين بار به 1.42-1.41)

ورت تهيه طرحهای جامع شـــهری با هدف تنظيم و پيش بينی توسعه ضر

زير بناهای شهری در قالبی منطقی اشـــاره شد. نتيجه آن ، الزام به تهيه 

طرحهايی بود که بعدها با نام طرحهای جامــــــــــــــع و تفصيلی برای 

 بسياری از شهرها تهيه گرديد.

 

 قوانين زمين شهری3-3-2 

 

پيرو مطرح شدن ابعاد جديد اسکان  1.51پيروزی انقالب اسلــامی بعد از 

غير رسمی که قبل از انقـــــــالب نيز به تنشهايی حاد انجاميده بود، دخالت 

آغاز شده بود ، شکل قاطع تری 1.54دولت در امر زمين ، که از سـال 

ز ا 1.21به خود گرفت تا آنکه قانون زميــــــــــــــن شهری در سال 

(. با تصويب ايـن قانون محدوديت 0: 1.02تصويب گذشت)اطهاری،

عرضه زمين در داخل شهرها از يکسو و انحصاری بـــودن اختيار 

توسط دولت از سوی ديگر، عمال  دولت را به  –واگذاری آن 

تدويــــــــــــن آئين نامه هايی برای چگونگی واگذاريها به متقاضيان و 

ــــــــــــــــــــــــاگزير می کرد. همين امر موجب می شد کنترل آنها آنها نــ

که برای عملی نمودن نحوه واگــــذاريها و سهل کردن امر کنترل آن، به 

ضوابطی متوسل شدند که عمدتا  به حـــذف برخی و منتفع شدن برخی 

ديگر منجر می شـــــد. در اين رابطه ، متأسفانه کليد شرايط و ضوابط 

ال  به کنار گذاشتن افرادی می انجاميد که بيشتر از همه مصوب عم
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استحقاق دريافت ، توجه به رسيدگــــــــی از سوی برنامه را داشتند. 

چنانکه موضوع تسليم ضمانت نامه برای تضــــــــمين باز پرداخت اقساط 

زمين های که از سوی دولت در اختيار مردم قرار داده می شد ، در 

ه امکان تأمين آن برای افرادی که در بخش غيـــــــر رسمی شرايطی بود ک

مشغول به کار بودند و يا اصال  شاغل نبودند)بيکاران( وجود نداشـــت و به 

همين دليل نيز چنين افرادی از دايره شمول اقـــــــدامات و تسهيالت برنامه 

شور را که بيرون مانده و امکان دريافت زمين از بازارهای رســـــــــمی ک

در انحصار دولت بود، از دست می دادند، اينجا نــــاگزير زمين مورد نياز 

خود را بايد از بازار غير رسمی که معموال  هــم در خارج از محدوده های 

 رسمی شهر قرار داشت، تأمين می کردند. 

 

 شهرهای جدید3-3-3

 

ذاری زمين شهرهای جديد هم نمونه ديگری از سياست تبعيض آميز در واگ

بر مبنای وضعيت شغلی افراد بود. طـــبق اسناد موجود ، وزارت مسکن و 

شهرسازی ايجاد شهرهای جديد را فرصــــــــــــتی برای تأمين زمين برای 

کارمندان وکارکنان دولت اعالم کرد، با اين ديدگــــــاه که آنان توانايی تهيه 

ايــــــن قرار ، می بينيم به طور  زمين در بازار معلول زمين را ندارند، از

رسمی در يک سياستگذاری مهم در حيطه توســـعه شهری ، عرصه زمين 

در شهرهای جديد عمدتا  برای شاغلين بخش های رسمی اعالم شده است. 

عالوه بر آن، در آئين نامه های اجرائی تدوين شـده برای نحوه واگذاريهای 
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شکل در تعاونی ها قرار داده بودند، زمين شهرهای جديد، شرط اصلی بر ت

در حالی که از شرايط تشکيل در تعاونی ها، شـــــــــــــاغل بودن در بخش 

غير رسمی تعيين شده بود، که قطعا  برای شمار چشمگــيری از سرپرستان 

خانوارها اين شرط قابل احراز نبود وبه اين ترتيب از چنــــــــــين فرصتی 

مجموعه اين عوامـــــل، طرحهای شهری، قوانين زمين  محروم می ماندند.

شهری و شهرهای جديد که به طور کلــی ناشی از سياستگذاريها و سرمايه 

گذاريهای کالن دولتی در امور شهرهـا می باشند، سبب شکل گيری مناطق 

اسکان غير رسمی و گسترش آن حتــــــــــی در سالهای اخير در برخی از 

و کوچک گرديده است. بايـــد در نظر داشت که هر چند از  شهرهای ميانی

نظر کمی گسترش و رشد مناطق اسکان غيـــــر رسمی قابل توجه بوده، با 

اين حال وضعيت و ابعاد کيفی سکونتگاههای غـــــير رسمی در مقايسه با 

ديگر کشورهای جهان به ويژه کشورهای جنوب ، بــــــه شدت و حدت اين 

يست. نسبت سکونگاههای غير رسمی در کــــشورهای جنوب به کشورها ن

درصد جمعيت شهرها می رسد، در حالی که در کـــــــــشور ايران  52

درصد ساکنين شهری را تشکيل می دهد. همچنــين  1اين نسبت تنها 

سازندگان مسکن غير رسمی در ايران به ندرت به تصرف بدون پرداخت 

د و غــــــــــــــــــــــــــــالبا  زمين را از بازار غير بهای زمين اقدام می کنن

 (. 42:  1.14رسمی تهيه می کنند)اطهاری 

 

مهـــــــــــــــــــــــــــــــمترین و عمده ترین علل پيدایش و گسترش  3-4 

 اسکان غير رسمی در ایران
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  ضعف ساختاری شهرنشــــــــــــــــــينی در مواجهه با نظام

برونزا و مدرنيزاسيون و در نتيـــــــــــــجه بروز عدم تعادل 

 در نظام شهری و روستايی در سير تکوينی شهرنشينی؛ 

  دومين علت در سطـــــــــــــح کالن را نيز بايد ساختاری

دانست ، که سازوکار تبعيض آميز و فقـــــر زا بر پايه توزيع 

 ر جريان است. عادالنه منابع قدرت ، ثروت و درآمد د

  عدم پيــــــش بينی فضای مسکونی کافی و مناسب اقشار کم

درآمد در طرحهای کـــــــــــــــــــالبدی شهری و اعمال 

 استانداردهای خارج از استطاعت ايشان؛ 

  دسترسی ناچيز به نظام هــــــــای رسمی اعتباری و وام مسکن

 ر رسمی برای کم دآمدها. به ويژه شاغلين در بخش غي

  وجود باندهای قدرت نامشــــــروع و سوداگران زمين باز به

موازات اهمال و ناتوانی در نظارت و کنترل ساخت وسازها، 

 به ويژه بينابينی شهرها؛ 

  فقدان نهادسازی برای تجهيـــــز و تجميع منابع اقشار کم درآمد

 وعدم حمايت و هدايت دولت در مورد خانه سازی خوديار 

  مديريت شـهری )بويژه در هدايت ، نظارت و کنترل( ضعف

 (01:  1.01)محمودی پاتی ، محمد پورعمران، 

 

 

 استان سيستان وبلوچستان،کریم آباد زاهدان
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 از يكي ايران شرق جنوب در شـــهر بزرگترين عنوان به نيز زاهدان شهر

 گذشته دهي سه طي را شهري فيزيكـــي درگسترش روندها ترين قاعده بي

 به آن جمعيت 1.55سال در نفر 1.142 از كه طوري به است؛ بوده دارا

 متوسط طور به واقع در و يافتـــــــه افزايش 1.02 سال در نفر 5.2212

 جمعيت از حدوديک سوم حاضــر حال در و داشته رشد درصد2/2 ساالنه

 آن جمعيت از زيادي بخش حــال عين در .باشند مي نشين حاشيه آن شهري

 افزايش به منجر امر اين كـــــــــه برند، مي سر به مطلق بيكاري و فقر در

 شهر سطح در كالبدي  فضايي هاي ناهنجاري و رسمي غير هاي سكونتگاه

 .است گرديده

 بر كه است شهر اين نشين حاشيه نواحي از يكي زاهدان شرق در آباد كريم

 درصد 5. حدود نگارندگان ميــــــداني گيري نمونه از حاصل نتايج اساس

 روستايي مهاجران نيز را آن درصــد 25 و افغاني مهاجرين را آن جمعيت

 تشكيل اند، آمده زاهدان به بلوچستــــان و سيستان استان نواحي ساير از كه

 پايين دليل به ( درصـــــــد 50 د) آبا كريم در ساكن جمعيت عمده .دهد مي

 شغل به و جذب اقتصاد، غيررسمي بخش در مهــــارت و سواد سطح بودن

 و 11 مسكوني فضاي ي سرانــــــــــــــه .اند آورده رو انگلي و كاذب هاي

 حال عين در و باشد مي مربع متر 2/21 آباد كريم شهري هاي سرانه جمع

 درصد 1/02 . كنــند مي زندگي اتاق دو يا دريك تنها خانوارها درصد 12

 وجود باشند هم چـــــــــــنين مي ساختمان ي پروانه فاقد مسكوني واحدهاي

 كه شــــــــهر سطح در بهداشتي غير فضاهاي و فاضالب روباز مسيرهاي



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
40 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 كالبدي - فضايــــــــي آثار ديگر از گرديده ها بيماري شيوع انواع به منجر

 (.2. .1.0است)ابراهيم زاده. شهري ي ناحيه اين در نشيني حاشيه

 زاهدان شهر در آباد كريم موقعيت و نشين حاشيه نواحي



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
41 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
42 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 استان يزد،حسن آباد يزد

 

 يزد شهر شرقي درشمال كوچك روستايي 1370 ســـال تا كه يزد آباد حسن

 خانوار 2530 شامل روستايي وهسته خودرو بافـــــــــت دو با اكنون و بود

 رشد به يزد شهر قانوني محدوده از خـــــــــــــارج و هكتار111مساحت  و

ساماندهي  طرح براساس محــــــــــــــــــــله اين محدوده .دهد مي خودادامه

 اين از يكي يزد به عنوان شــــهر غيررسمي سكونتگاههاي توانمندسازي و

 توسعه آمايشگران مشاور پذيرفته شــــــــــــــــد)مهندسان سكونتگاهها گونه

 (.1.01متوازن،

 يزد شهر با ارتباط در آباد حسن محله موقعيت
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 استان قم،شيخ آباد قم

 

 ( اين1368،365دارد)فريد، قـــرار ايران جغرافيايی ثقل مرکز در قم شهر

 کشور بزرگ شهر جمعيت هشتمين نفر111211با1.15سال در شهر

 اغلب همانند نيـــــز قم (. شهر1375 ايران، آمار است)مرکز بوده

 می بسـياری غيررسمی های دارايسکونتگاه کشور اندام بلند شهرهای
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-80 ســـــــــــال در کشور وزارت اجتماعی امور دفتر برآورد طبق .باشد

 غيررسمـی اسکان درحيطه جمعيت نفر 90000 قم حدود شهر1.11

 زندگی می مختلف محالت در (.که1382،20 راد، است)افتخاری داشته

 شـــــــهرقائم، محمدآباد، عبارتنداز محالت اين ترين مهم .کردند

 اين از که هرکدام اين توجه جالب کامکار قلعه آباد، شيخ يزدانشهر،

 .اند داشته جمعيت شهر( قم)قنوات استان دوم شهر از بيش مـــــــــحالت

 شهر غيررسمی های سکونتگاه مــعروفترين و ترين پرجمعيت از آباد شيخ

 نموده رشد به شروع و شکل گرفته بـــــعد به 1350 دهه از که باشد می قم

 شهر غربی اليه منتهی در هکـــــــتار 130 حدود وسعت با محله اين .است

 آهن خط از ای متروکه شـــــــاخه قرارگيری .است منطقه قرارگرفته در و

 -تهران های به جاده مــــــنتهی شهر)کمربندی کمربندی و کشور سراسری

 آن به ای ويژه جلوه محـــــــــله، غرب و شرق سمت اصفهان (در و اراک

 .است بخشيده

 به روستايی منشأ با درآمد کم مهاجرين از اغلب آباد شيخ مـــــــحله ساکنين

 ويژه به اقتصادی های با انگيزه که باشند می زنجان استــــــــــــان از ويژه

 به و کرده مهاجرت به شروع مبدأ در بيکاری و معـــيشتی وضع نابسامانی

 عدم و طرف يک از مهاجرين ضعيف مالی توان .انـــــد شده وارد قم شهر

 دربرنامه فرودست اقشار نشدن درنظرگرفته و اســکان جامع برنامه وجود

 های زمين به اجبار به افراد اين که شده باعث ديـــــگر طرف از ها ريزی

 .شوند رانده آباد شيخ محدوده قيمت ارزان
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 % 10 حدود زمين قيمت محله، اين در اوليه مهــاجران سکونت زمان )در

 و جمعيت ميزان .بوده است( شهر قانونی و رسمی محـدوده در زمين قيمت

 قابل 1 جدول در مختلف های دوره در آباد شيخ مـــــــحله در آن رشد نرخ

 شيخ محله جمعيت رشد نرخ است مشخص گـــــونه که همان .است مشاهده

کشور  در جنگ از پس اقتصادی بـحران دليل به 1.25-75 دهه طی آباد

 اخير دردهه که بوده انفـــــــــــــــــجاری حد در قم شهر به مهاجرت و

 .(15. 1.05دهد)حاتمی نژاد  می نشان چشمگيری کاهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قم آباد شيخ محله جغرافيايی موقعيت
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 چهارم فصل

ها و یافته های تحقیق تجزیه و تحلیل داده  

 

 

 

 استان تهرانمقعيت جغرافيایی  4-1

 

تا  4.ر مربع بين ـــــــــکيلومت 10014استان تهران با وسعـــــــتی حدود 

 درجه طول شرقی واقع شده است. .5تا  52درجه عرض شمالی و  235.

اين استان از شمال به اســـتان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب 

استان سمنان غرب بــه استان مرکـــــزی، از غرب به البرز و از شرق به 

 محدود است.

http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=19180
http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=19180
http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=19180


 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
48 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 11ر بوده که حدود ميليون نف .1 بيش از 05جمعيت اين استان در ســـال 

 درصــــد جمعيت کل کشور را به خود اختصاص داده است.

پاکدشت  -ری  -اسالمشهر  -شهريار  -تهران  تهران، از شهرهـــای استان

 تشکيل شده است. ورامين و فيروزکوه -شميران  -دمـاوند  –

، اليحه تأسيس استان 1.00بهمن سال  12در جلسه  هيئت دولت در تـاريخ 

البـــرز تصويب و به مجلس شورای اسالمی فرستاده شــــــد و در ادامه با 

 1.01/۴/1تصويــــــــب نمايندگان مجلس شورای اسالمــــــــی در تاريخ 

هــــای کرج، ساوجبالغ به مرکزيت هشتگرد و نظرآباد از استان شهرستان

 تهران جدا شد.

درصد جـــــمعیت کل کشور  19جمعیت،  میلــیون نفر 13استان تهران با بیش از 
هزار نفر در مناطق شــــهری  252، 12است. از این میزان را در خود جای داده

درصد از 63/6هزار نفر در مناطق روســــــــــــتایی آن ساکن هستند.  161، 1و 
درصد آن در شهرستان  11/3جمعیت شـــهری استان تهران در شهر تـــــهران و 

شهر دیگر اســــــتان ساکن هستند. رشد جمعیت شهر  5۵مابقی در حــدود  کرج و
است. میان درصد است که در مقاــــیسه با دهه قبل اندکی افزایش یافته 4/1تهران 

درصــــد رشد سالیانه، در مقام اول رشد  16/8شهرهای استان تهران، شهریار با 
 9/9درصــد و پاکدشت با  1۵رد با درصد، مـــال 11/4شهر با قرار دارد و کمال

هـای بعدی قرار دارند. در درصد رشد ساالنــه در مقام 8/8درصد و صفادشت با 
اند که ده شهر به شهرهای اســـــــــتان تهران اضافـه شده 1375-1385طول دهه 

 75 آباد و باغستـــان و نـــــــــــصیرآباد باترین آنها شهرهای اندیشه، صالحبزرگ
تـــــرین آنها شهر ارجمند با هزار نفر و کوچک 23هزار،  52هزار،  54هزار، 
شهر  44شهرستان،  14اســـــــــت. استان تهران امـــروزه دارای نفر بوده 17۵۵

 دهستان است. 78و 
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 کالنشهرتهران4-2

 

ترين شــــــــــهر کشور، از نظر تهران پايتخت ايران به عنوان پر جمعيت

مساحت شهرنشينی نه تنها در ايران بــلکه در دنيا جزو بـزرگترين شهرها 

 کنند.از آن به عنوان ابر شهر ياد می شد کهبامی

اســــــــت. این شهر همچنین مرکز  ایرانکشور  پایتختترین شهر و بزرگتهران 
 8،429،8۵7باشد. جــــــــــــــــــمعیت آن نیز می شهرستان تهرانو  استان تهران

حت این شهر شود. مــــــسانفر است که هجدهمین شهر پرجمعیت دنیا محسوب می
(، جــــــمعیتی استان تـــــــهرانکیلومتر مربع است که به همراه توابع خود ) 73۵

کیلومتر مـــــــربع دارد. این  18،814نفر و مساحتی برابر  13،273،۵۵9برابر 
و بیست و یــکمین شهر  جـــــــنوب غربی آسیاترین شهرهای شهر یکی از بزرگ

رشته شد. شهر تهران، در شمال کـــــشور ایران و جنوب دامـــنه بابزرگ دنیا می
ــــــیده به خود است که است. تهران دارای دو شهر چسبــــــــــواقع شده کوه البرز
اند. تهران متصلنام دارند و به ترتیب از جنوب و شمال به  تجریــشو  شـــهرری

ست. در یک ا متروو چهار خط فعال  بزرگراهیتهران دارای یک شبــکه متراکم 
بوده  ایرانصد ســــــــــــــال اخیر تهران مرکز جذب مهاجران زیادی از سرتاسر 

است.ساکنان اصلی تهران اقوام فارســی زبان بودند، البـــــــته در حال حاضر این 
است.  فارسیای در ایـن شهر شهر دارای اقوام مختلفی است و عمده زبان محاوره

مابقی اقوام  2۹دارنـــــد.  لـــــهجه تهرانین شهر زبان فارسی با مردم در ای 98۹
، مازندرانی، گیلـــــــکیساکن تهران که مهاجر و در اقلیت هستند، عــــبارتند از: 

که زبان مشترک همــــــــــه آنها فارسی  لریو  کردی، یجانیآذربا، عرب، ارمنی

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%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%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%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%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%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%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%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%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/%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%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DA%A9%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/%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%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/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C
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ار و هفتــــــــــــــــصد تا بیش از می باشد. تراکـــــــم جمعیت در تهران بین ده هز
شود که بنابر آمــــــار نخــــــست یازده هزار نفر در هر کیلومتر مربع برآورد می

 9۵شانزدهمین شهر پرتراکم جهان است. شهر تهران در شمال ایـــران، به فاصله 
ر د رشته کوه البرزهای جنوبــی و در کوهپایه دریای خزرکـــــــــیلومتری جنوب 

 36درجه و  51دقــــــیقه شرقی تـــــــا  2درجه و  51حد فاصل طول جغرافیایی 
درجه  35کیلومتر و عرض جغرافیایــــــــــــــی  5۵دقیقه شرقی، به طول تقریبی 

کیلومتر  3۵دقیقه شمالی به عرض تقریبــی  5۵درجه و  35دقیقه شمالی تا  34و 
متر و در  2۵۵۵مرتفع ترین نقاط شمـــال به  است. ارتفاع شهر درگــــسترده شده

رســــــد. تهران از شمال به متر از ســـــــطح دریا می 1۵5۵ترین نقاط به جنوبی
نواحی کوهستانی و از جنوب به نواحـی کویری منتهی شـده در نتیجه در جنوب و 

ی سرد و شمال دارای آب و هوایی متفاوت است. نواحـی شمالـــــــی از آب و هوا
 خشک و نواحی جنوبی از آب و هوای گرم و خــشک برخوردارند.

سمی به عنوان پایتخت ر تاریخ ایرانتهران سی و دومین شهری اســــــــت که در 
 22است. تهران به انتخاب شده است. ساختار اداری ایـران در تهران متمرکز شده

است. نماد شــــــهر ( تقسیم شدهتجریشو  ریناحیه )شامـــــــــل  112منــــطقه و 
آید. تهران نیز نماد دیگر آن به حساب می برج میــــــــالداست.  برج آزادیتهران 

هــــــــای صنعتی کشور است، کارخانجاتی در میزبان نزدیک به نیمی از فعالــیت
ن و مواد زمینه تجهیزات خودرو، برق و الکترونیـــــــک، منسوجات، شکر، سیما

اند، تهران همـــــــــــــــــچنین بازار بزرگ فرش و شیمیایی در این شهر واقع شده
محــــصوالت مبلمان در سراسر کشور است. در جنـــــــــــــوب حومه تهران یک 

ــــهران و حومه، اماکن وجود دارد.  تــــــ پاالیشگاه تهرانبه نام  پاالیشــــگاه نفت
قرار  های زرتشتیانآتشکـــــــدهو  هاکنیسه، کلیساها، مــساجدتاریخی مذهبی نظیر 

، )میالدی( 2۵۵8ـت. در فهرست گران ترین پایتخت های دنیا در ســال اســگرفته
رست گران ترین تهران در پله آخر قرار داشت. تـــــــهران همچنین در فــــــــــــه

شهرهای دنیا و بر مبنای شاخص هزینه های زندگی، در پلـــــه یکی مانده به آخر 
رتبه پنــــــــجاه و ششم و با  تولید ناخالص داخـــــــــلیجای دارد. تهران از جهت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
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%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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%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/%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/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%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/%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
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ـــــهرهای دنیا ، رتبه بیست و نهم را در بین شـــمنطقه شهریلحاظ کردن جمعیت 
 دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقسیمات کشوری4-3

 شهرستان دماوند 
 شهرشهرستان اسالم 
 شهرستان فیروزکوه 
 شهرستان ری 
 شهرستان رباط کریم 
 شهرستان شمیرانات 
 شهرستان تهران 
 شهرستان ورامین 
 شهرستان پاکدشت 
 شهرستان پیشوا 
 شهرستان شهریار 
 ان مالردشهرست 

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%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%A9%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 شهرستان قدس 
 شهرستان بهارستان 

 

 

 اسالم آباد( سکونت گاه غيررسمیمعرفی محدوده مورد مطالعه )4-4

 

 منطقه .است شده تهران واقع 2 منطقه در شهری تقسـيمات لحاظ از آباد اسالم محله

 از کشيده مستطيل شکل به که البرز است ای کـــوهپايه پنجگانه مناطق از يکی دو،

 منتهی جنوب در متری 1200 تراز به در شــــــــــــــمال متر 1800 ارتفاعی تراز

گرفته  قرار تهران کالنشهر غربی شمال حاشـيه در شهری در تقسيمات و گردد می

 به آباد محدوده اسالم .شود می شــــــــامل را هکتار 5000 بر بالغ مساحتی و است

 1358 از درکه  اوين شرقـــــــی مسيل حاشيه در غيررسمی سکونتگاه يک عنوان

 اين .است يافته ادامه امروز تـــا آن ضابطه توسعه بی و شده ايجاد تدريج به تاکنون

 شرق از ساز، آتی مـسکونی شهرک به شمال از هکتار 65 حدود مساحت با منطقه

 امام صادق دانشگاه و آباد سعادت مسکونی مناطق به غرب از بزرگراه چمران، به

 بعد از صرفا   ايـــــــن ارتباط، .ميشود محدود باير زمينهای و باغات به جنوب از و

 ساختار لحاظ از .اســـــــت تعامالت اجتماعی و عملکردی ابعاد فاقد و است کالبدی

 چشم به ونـــــــــک ده محدوده و منطقه اين عميقی بين پيوندهای اجتماعی، ذهنی،

 چمران اتوبان احداث از قبل محدوده دو اين کالبدی از پيوستگی ناشی که می خورد

 باشد. می دو اين کالبدی و اتصال

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
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 شهر تهران 2موقعيت اسالم آباد در منطقه 
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 اسالم آباد سکونت گاه غيررسمی روند شکل گيری4-5

 

 پر بافتی به ده ونک باغات مجموعه از سال 40 از کمتر در آباد اسالم محـــــــدوده

 مشاور مهندسين ) شده  است بدل تهران کالنشهر دل در بــــــــــــــــحرانی و مسأله

 حال در (. 1.04آباد، اسـالم بـهسازی طرح سرآوند، معماری و شهرسازی

 وجود مسکونی واحد 1059 در خانوار 1082 حدود آباد، اسالم محله در حاضر

  .دارد

 

 ویژگی های اقتصادی4-6

 

 از که باشد می 104 جنسی نسبـت با نفر 3747 محله برابر اين ساکن جمعيت تعداد

محله  اين اقتصاد .باشند می درصد( باســــواد 85 )حدود نفر 3218 حدود تعداد اين

 های شغل محله در اين ســـاکنان اغلب و بوده غيررسمی بازارهای به متکی بيشتر

 از .هستند کـار به مشغول و غيره( فروشی سيگار فروشی، گل )دستفروشی، کاذب

 6  نفر) 223 و شاغل درصد( 33 نفر) 1254حدود  محله اين در ساکن افراد تعداد

  .( ميدانی های برداشت و 1385 آمار ايران، مرکز ) بيکارند درصد(

 

 کاربری زمين4-7
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 خرده مسکونی، کاربری شامل موجــــــــود بطورکلی وضع های کاربــــــــــری   

 ماشـــــــــــين تعميرگاه و سبز فضای مذهبی، های، فضاهای محل خدمات فروشی،

   .باشد می

در آخرين طــــــــــــــــرح تفضيلی شهر تهران کل محدوده اسالم آباد بايد به فضای 

ريد سبزشهری تبديل گردد که در حال حاضرستاد ساماندهی رود دره اوين متولی خ

 و آزاد سازی اراضی محدوده می باشد.

 در دوران گذشته از مانده بجای های باغ غالبا   محله سطح در موجود فضاهای سبز

 موجـود مسکونی های و کاربری باشد می درکه رودخانه حـاشيه و درکه  اوين دره

 بر سر ها باغ اين داخل در غيررسمی ارگانيک و کامال   بـــصورت و تدريج به نيز

 در که است دبستان بوده يک آباد اسالم آموزشــــــــی محله کـــــــاربری .اند آورده

بود و در حال حاضر حاضرستاد   شده واقع مسجد در کـــــــنار و شمالی آباد اسالم

 محلی کامال   مدرسه اين ساماندهی رود دره اويـن دراين محل داير می باشد عملکرد

   .نداشت مناسبی شرايط کالبدی لــــحاظ و از بـوده

 مذهبـــــی –کاربری فــــــــــــرهنگی 4-8

مذهبـــــی اسالم آباد به يک مسجد در اسالم آباد شمالی  –کاربری فــــــــــــرهنگی 

)مــــــــــــــــــسجد شهيد چمران( و يک مسجد دراسالم آباد جنوبی )مسجد حضرت 

 ابوالفضل ( محدود گرديده است.

در بررسی چگونگی وضعيت معــابر و گذرگاهها، تنها خيابان نسبتا  عريض اسالم 

آباد خيابان اصلی اسالم آباد شمالــــــی که در دو طرف مسيل واقع شده است دارای 



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
57 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

مترعرض می باشد و مـــابقی معابر به صورت غير برنامه ريزی  14الی  12

متر هم ايجتد شده اند ولی  1ــــــرض شده و غير استاندارد در برخی موارد با عــ

 متر هستند. .الی  2غالب معابر دارای عرض 

خدمات ارائـه شده توسط شهرداری فقط به جمع آوری غير منظم زباله و نام گذاری 

معابر ختم مـــــی گردد ولی اکثر منازل موجود دارای انشعاب برق،گاز،تلفن و آب 

گانهای خدمت رسان در کميت و کيفيت خدمات می باشند که عـدم هماهنگی بين اور

ارائه شده خود بـــــــــــــــــــاعث بروز مشکالت فراوانی برای شهرداری درتملک 

 اراضی شده است.  

 وجود از نشان آباد اسالم محله کالبـدی و اقتصادی، اجـــــــــــتماعی مسايل بررسی

 .باشد می تهران شهر در ريــزی برنامه بدون بافت و سکونتگاهی غيررسمی
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 مشکالت و معضالت4-9
 

 تسهيالت عدم ارايه خانوار، توسط زمين تمــــــــــــــــــــــلک نوع همچون عواملی

 احتمال ازتخليه، بـــعد خانمانی بی محله، بودن غيررسمی شهرداری، توسط شهری

 ميزان در ودولـــتی اجتماعی سازمانهای فامــــــــــــــــــــــــيل، حمايت عدم تخليه،

 اساس بر ادراکی تصرف امنيــــت ادامه در .ميگذارد تاثير خانوارها ادراکی امنيت

 سه به اکتشافی عاملی تحليل آمـاری روش کمک با و اجتماعی روانشناسی رويکرد

 و اجتماعی فاميلی، حمايتی شبکههای نبود و تخليه احتمـــــال تخليه، از ترس عامل

  .گرديد تجزيه دولتی
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 شاخص ســـــــــه از مطالعه مورد محله در مسکن کيفيت بررسی برای آنکه ضمن

مورد توجه قرار داده شـــــــده   سقف پوشش و مصالح نوع زيربنا، مساحت کالبدی

 است.

 

 فقدان نيز و است بيشتري قدمت داراي جنوبـي آباد اسالم به نسبت شمالي آباد اسالم

 مشترك معضل يك عنوان به رسمي هاي قولنامه داشتن عين ودر  زمين رسمي سند

 حال در روي اين از .گيرد شكل آن در معضـل حل جهت بيشتري انسجام شده سبب

 .دارد عضو 16 متشكل از محلي شـوراي يك شمالي آباد اسالم حاضر، مسأله

 فعاليت هرگونه انجام جهت شهري مديريت نـهاد با تعامالت نيز و تصميمات تمامي

 مديريت نهاد تا شده موجب امر همين .شود مي پيگيـري شورا اين طريق از شهري

 فاقد جنوبي اسالم كه حالي در .كند متمركز مـحدوده اين به را بيشتري توجه شهري

 رشد و گيري شكل در عامل مهمترين شد، گــــــفته همچنانكه .باشد مي نهادي چنين

 .است مالكيت زمين و ي مسأله محدوده، در غيررسمـي هاي سكونتگاه اين تدريجي

 و مالكيت وضعيت دقيق شدن مشخص كه است اي گونه به مالكيت ي مسأله اهميت

 شهرداري تعامل همچنين و مداخله فرايند در مشاركــت و عرصه صاحبان حضور

 راهبردهاي تدوين و شروع در مراحل ترين ابتدايـــي از يكي توان مي را مالكين با

 غيررسمي ي قولنامه داراي امالك از نيمي به نزديـك . دانست آباد اسالم در مداخله

 .هستند اعيان و عرصه كامل مالكيت داراي زمينـــــــــــــها از سوم يك تنها و است

 نهادهايي به آباد اسالم ي درمحدوده زمــــــــين ي عرصه ي عمده قسمت سويي از

 خارج ساز و ساخت زمين، مالكيت در وضــوح عدم اين .است شده واگذار شهر در

 همكاري عدم سبب فرادست هاي برنامه وجــــود همچنين و شهري هاي ضابطه از

 شده آباد اسالم محدودی مساكن و ها زمين به سنـــد اعطاي در شهري مديريت نهاد

 نظيرآب، شهري خدمات از مختلف هاي دوره در محـــــدوده اين كه هرچند و است

 و دخل هرگونه جهت مجوز داشتن عدم ولي است شده برخوردار ... و تـــلفن برق،

 بافت ايجاد سبب آن، از تبعيت به مسكن عدم  نوسازي نيز و بــــــــــــنا در تصرف
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 نامناسب، شرايط در مسكن سريع گيري شكل با همــــــــــــــراه كه شده اي فرسوده

 .است ساخته فراهم را شهري نامناسب سيماي يك ايجاد جهت الزم ههاي زمين

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم
 

 

 نتیجه گیری, آزمون فرضیات و پیشنهادات
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آزمون فرضیه

در این  .یه های تحقیق استـــــجهت بررسی فرض بررسی های انجام شدهشامل   

 .استفاده شده است و امار اطالعات بدست امدهتحقیق جهت بررسی فرضیه ها از

به بررسی وجود رابطه معنی دار  اطالعات میدانی وتحقیقات انجام شدهبا کمک 

و مهاجرت  و تشکیل سکونتگاه های غیر بین توسعه اقتصادی و درامدزایی 

 .پرداخته شده استرسمی 

 :تحقیق فرضیات5-2

ــــادی امکان ممکن اســــــت با رشد ميزان درآمد و بهبود شرايط اقتصــ _

 مهار سکونت گاههای غير رسمی وجود داشته باشد .

ممکن است با کنترل مهاجرت به اسالم آباد بتوان بـــــــــــــر اين معضل  

 د اقتصادی هدف بحث پيشرو می باشدنايل آمد.لذا موار

 یاتفرض آزمون5-3
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 فرضیه اول5-3-1

شرايط اقتصــــــادی امکان مهار ممکن اســــــت با رشد ميزان درآمد و بهبود _

 سکونت گاههای غير رسمی وجود داشته باشد .

 شرايط اقتصادی و درامد:

وجود میزان درامد بر مهار سکونت گاه های غیر رسمی تاثیری :فرض صفر 

 ندارد.

فرض مقابل: وجود میزان درامد بر مهار سکونت گاه های غیر رسمی تاثیری 

 دارد.

 نسبـت با نفر 3747 محله برابر اين ساکن تـــــــــجمعي تعدادبا توجه به اين که 

درصد(  85 )حدود نفر 3218 حدود دادــــــــــتع اين از که باشد می 104 جنسی

 بوده غيررسمی بازارهای به متکی ترـمحله بيش اين اقتصاد .باشند می باســــواد

 فروشی، گل )دستفروشی، اذبـــــــــک های شغل محله در اين ســـاکنان اغلب و

 اين در ساکن افراد تعداد از .ستندــــــــه کـار به مشغول و غيره( فروشی سيگار

 بيکارند درصد( 6  ر)ــــــــنف 223 و شاغل درصد( 33 نفر) 1254حدود  محله

وان گفت با بهبود ـــــــمی ت.( ميدانی های برداشت و 1385 آمار ايران، مرکز )

ير رسمی را ـــــسب و درامد کافی می توان سکونت گاه های غشرايط شغليه منا

 مهار نمود.

 فرضیه دوم5-3-2

ـر اين معضل نايل ـممکن است با کنترل مهاجرت به اسالم آباد بتوان بــــــــــــ_

 آمد لذا موارد اقتصادی هدف بحث پيشرو می باشد.
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 کنترول مهاجرت : 

بر معضل سکونت گاه های غیر رسمی  ل مهاجرت تاثیریترــــــــفرض صفر:کن 

 ندارد.

 ل مهاجرت بر مغضل سکونت گاه های غیر رسمی تاثیر دارد.رـفرضیه مقابل:کنت

ـــيت و تحوالت ساختاری در نظام اقتصادی روستايی ايران در ــرشد شتابان جمعــ

پديد آمد، سبب شد تا شهرها بويژه شهرهای بزرگ  1.45ای ــبعد از سالـــــــــه

صد مهاجرت های مناطق روستايی کشور ، جاذب ـــــبه عنــــــــــــوان مق

ردند. در اين ميان ، بيشتر مهاجران که ـمهاجرتهای وســـــيع و گسترده ای گ

کونت در محدوده رسمی شهر و ــــــتوانايــــــــی مالی و اقتصادی استقرار و س

انونی شهر ها را نداشتند، ــــده قپرداخــــــــــت هزينه مسکن و اقامت در محدو

اشيه شهرها روی ــبرای تامــين سر پناه خود بويژه در شهرهای بزرگ به ح

شور و ـــآوردنــــــــد. هر چند که شدت و حجم اين مسأله در استان های ک

ن ــــــــاز ايشهرهــای آنها بسته به شرايط اقتصادی و تمرکز صنايع متفاوت است.

مهاجرت و ايجاد کار و اقتصاد مناسب ميتوان ازشکل گيريه رو کنترول 

اين نوع سکونتگاه ت گاه های غير رسمی جلوگيری و يا مانع پيشرفت ــــــــسکون

  ها شوند.

 جمع بندی5-4 

 و شمالی آباد اسالم محدوده پيشين، هاي خشـــــب در شده ارائه مطالب به توجه با

 هاي سکونتگاه بعنوان حال عين در که است شهري فرسوده بافتهاي از جنوبی

 پايين مشارکتی، هاي ظرفيت وجود به توجه با همچنين .ميرود شمار به غيررسمی
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 خدمات و زيرساختها ضعف کيت، مال سند فقدان خانوار، درآمد سطح بودن

 نهادهاي به شهروندان نظرات انعکاس براي کافی دموکراتيک نهاد فقدان شهري،

 ... و بناها کالبدي نامطلوب وضعيت مديريت، به نسبت کافی اعتماد عدم مسوؤل،

 

 گيري نتيجه5-5 

 

 ساختار در ضعف دهند نشان كه باشد مي ي شهر كالن معضل يك نشيني حاشيه

 بر عالوه پديده اين سوء تاثيرات از جلوگيري براي . است اقتصادي و اجتماعي

 گسترش از جلوگيري جهت راهكارهايي بايد ساختارها اين اصالح جهت در تالش

 كاهش شهر، بر نشيني ه حاشي مخرب اثرات به توجه با البته و . نمود آن بيدرنگ

 بايد بهداشت و فرهنگ– اشتغال هاي ه زمين در خصوصا   نشينان حاشيه مشكالت

 .باشد داشته ي شهر كالن مديريت در پررنگي نقش

 عمومي و دولتي هاي سازمان همكاري و توجه بدون نشينان حاشيه وضعيت بهبود

 معتقدند نظران صاحب از برخي . بود نخواهد پذير امكان ها شهرداري خصوصا

 مي مناطق اين در شهرداري خود نظر زير كه ها شهرداري مشابه مراكز وجود

 واقع مؤثر نشين حاشيه مناطق كيفي سطح افزايش بر گيري چشم ميزان به تواند

 . گردد

 

 

 پیشنهادات5-6 

 شهر؛ شوراي مردمی نهاد در مردم مشارکت براي سازي بستر-
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 آباد اسالم محله شوراياري تقويت و جنوبی آباد اسالم محله ياري شوراي تشکيل-

 شمالی؛

 مسيل محدوده در آنها ملک که اعيانی صاحبان براي عرصه مالکيت مشکل حل-

 است؛ نشده واقع

 روند در بازنگري طريق از بانکی تسهيالت دريافت براي مناسب پشتوانه ايجاد-

 مالی؛ تسهيالت واگذاري کنونی

 به درآمد کم اقشار دسترسی کننده محدود قرراتـــــــــــــم و قوانين کليه بازنگري-

 و مالکيت فقدان با مناسب ابتکاراتی ارگيريــــــک به و رسمی واعتبارات تسهيالت

 رسمی؛ غير بخش درآمدي نوسان

 دره-رود مسيل امتداد در گردشگري هاي تــــظرفي ايجاد با محلی اقتصاد توسعه -

 درکه؛

 

 نياز امنيت عدم دليل به که هايی پهنه در تقرـمس ساکنين به معوض زمينهاي دادن -

 دارند؛ وانتقال تخريب به

 نهادهاي هماهنگی و همکاري صوصـــــــــخ در قانونی خألهاي نمودن برطرف -

 ميراث سازمان ويژه به فرسوده افتـــــب بهسازي امر در ساز تصميم و گير تصميم

 به شهرداري و شورا محلی ريتــــــمدي نهاد و بهسازي و عمران شرکت فرهنگی،

 فرسوده هاي بافت نوسازي و ازيــــبهس در دخيل هاي ارگان گذارترين اثر عنوان

 شهري؛
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 فرسوده هاي بافت نوسازي و بهسازي هاي طرح تصويب و تهيه اختيار الــــانتق -

 و تهيه فرايند نمودن مشارکتی منظور به شهري محلی مديريت نهاد به هريـــــــــش

 طرح؛ تصويب

 دوام با و زيربنايی رسانی خدمات در ساکنان مشارکت روشهاي يريـــــــــبکارگ -

 ها سکونتگاه اين در فنی الزم اصالحات و سازي

 در ورزشی و فراغتی فرهنگی، جمعی فضاهاي ايجاد به ويژه کمک -

 موجود؛ سکونتگاههاي

 براي زنان هاي انجمن مذهبی، هاي تشکل ورزشی، هاي گروه از يريـــــگ بهره -

 مردم؛ مختلف اصناف مشارکت سازماندهی

 تالش نيز و فرسوده بافت نوسازي و بهسازي مسائل از شهروندان آگاهی افزايش -

 چون نهادهايی توسط که هايی آموزش قــطري از سازي حساس و سازي آگاه براي

 داد؛ توان می محلی شوراي و محلی بسيج

 که شهري، مديريت و شهروندان ميان قابلـمت اعتماد ايجاد براي تالش سرانجام و -

 چنين ساکنان توانمندسازي براي آغازي هــــــنقط ميتواند شهروندان مشارکت آنگاه

 باشد هايی سکونتگاه

 

 



 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 
77 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین شهرسازی 

www.shahrsazionline.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع

 

( حاشيه نشينی در ايران ، علل و راه حلها ، مجموعه 1.14اطهاری , کمال ) .1

 مقاالت دومين سمينار سياست های توسعه مسکن در ايران ، جلد اول.

( برنامه گريزی و کاستی های برنامه ريزی در مسکن 1.02اطهاری ، کمال ) .2

 4.مسکن ، شماره کم در آمدها، فصلنامه اقتصاد 
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( ساماندهی اسکان غير رسمی نمونه مورد مطالعه کوی .1.0بيگدلی ، داود ) ..

فاطميه شهر زنجان، پايان نامه کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزی 

 شهری ، دانشگاه زنجان.

( سياست های 1.01محمودی پاتی ، فرزين و محمد پور عمران ، محمد ) .4

 شهيدی، چاپ اول. مديريت زمين شهری، انتشارت

( همايش مسائل شهرسازی ايران ، شيراز : دانشکده هنر .1.0ياوری، نفيسه ) .5

 و معماری دانشگاه شيراز.

( بررسی و تحليل اسکان غير رسمی در شهر رشت و .1.0پورآقايی،عبدهللا) .2

راهکارهای مناسب برای بهبود روند آن، پايان نامه کارشناسی ارشد جغرافيا و 

 شهری دانشگاه يزد. برنامه ريزی

( به سوی تدوين راهبرد ملی ساماندهی اسکان غير 1.01صرافی ، مظفر) .1

 .1-12رسمی، فصلنامه هفت شهر، سال سوم، شماره 

( شهرنشينی شتابان و ناهمگون ، آلونک نشينی در 1.22پيران ، پرويز ) .0

 4،5،1،.،1اقتصادی ، شماره های  –تهران ، مجله اطالعات سياسی 

( اسکان غير رسمی در تهران ساماندهی در منطقه 1.11، موسی )کمانرودی .1

شهرداری، پايان نامه کارشناسی ارشد جغرافيا وبرنامه ريزی شهری،  2

 .دانشگاه شهيد بهشتی

 1.15مرکز امار ايران  .12

 

 


