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رشد روزافزون جمعیت شهری در سه دهه اخیر و رشد سريع شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه موجب  گسبترش   

غیررسمی و همچنبین موجب  مشبک ت     یها سکونتگاهرويه کالبدی و استقرار نامتعادل جمعیت در مراکز شهرها و ايجاد بی

 غیررسمی است. یها سکونتگاه ها آنکی از اجتماعی حادی شده است که ي

ببرای گبردآوری اع عبات     گیبرد. مبی  قبرار  تحلیلبی  -توصبیيی  قال  تحقیقات در از نوع کاربردی بوده و حاضر پژوهش

ی ب ابزار پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بهره گرفته شده اسبت.   ا کتابخانهی تحقیق از روش ها سؤالو پاسخگويی به  ازیموردن

خانوار از هم بوده و در هر محله با توجه به جامعبه آمباری آن    11حدود  بافاصلهی ( و ا خوشهی سیستماتیک)ریگ هنموننوع 

از  شبده  یهبای گبردآور  داده ،نیز اع عات لیوتحل هيتجزبرای ی پرسش شده است. ا صيحه سه%درصد پرسشنامه 5 صورت به

 قبرار  لیب وتحل هيب ورد تجزمب EXCEL وSPSS   اری آمها لیتحلو  افزارها گذاری وارد رايانه شده سپس توسط نرمعريق کد

 .گرفت

گیری و گسترش ساماندهی سکونتگاه  ترين عامل در تحلیل شکل نتايج تجزيه و تحلیل اع عات نشان داد؛که مهم

يه اقتصادی است. بدين میزان که به ازای يک واحد که از میزان مؤل 141/1غیررسمی نیار، مؤليه اقتصادی با ضري  تأثیر 

يابد. بعد از آن مؤليه اجتماعی با  گیری و گسترش ساماندهی سکونتگاه غیررسمی افزايش می واحد شکل 141/1کاهش يابد، 

گیری و گسترش ساماندهی سکونتگاه غیررسمی در محله نیار دارد. يعنی با  ترين تأثیر را بر شکل بیش 541/1ضري  تأثیر 

يابد. مؤليه مديريت  گیری و گسترش ساماندهی سکونتگاه غیررسمی کاهش می حله، شکلهای اجتماعی در م افزايش مؤليه

گیری و گسترش ساماندهی سکونتگاه غیررسمی در محله نیار  سومین عامل تأثیرگذار بر شکل 414/1شهری با ضري  تأثیر 

 .باشد یم

 ر اردبیل.نیار، شه، ساماندهی، توانمندسازیغیررسمی،  های سکونتگاه: ها کلیدواژه
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 مسئلهبیان  -0-0

 

ای شهرنشینی با مشک ت حباد موسبوم   ونهپايدار کننده شهری کشور، گهای عمده ناامروزه يکی از چالش

وضعیت عمبومی  است .  یا ندهيفزامشاهدات جهانی در حال گسترش  بنا برکه باشد. به اسکان غیررسمی می

های گذشته، به وجود آورده است. را عی دهه یا کننده نگرانهای رو به توسعه، اوضاع زندگی شهری در کشور

های کیيیبت زنبدگی، ازديباد بیکباری، رشبد      رشد فقر، کاهش شاخص مسائلی چون افزايش شتابان جمعیت،

هبای متعبدد روببرو    ها را با بحبران های اين کشورشهر یطیمح ستيزهای آلودگی و رسمیهای غیرسکونتگاه

. اسبت  درآمبد منابع قدرت، ثبروت و   رعادالنهیغبازتاب اصلی توزيع  ها سکونتگاه گونه نيا درواقعساخته است. 

 باشبد  یمپیدايش آن اروپا  یندهايو فرا گردد یبازمبه دوران پیش از انق ب  یررسمیغ یها کونتگاهسپیدايش 

را ناشبی از انقب ب صبنعتی     و آن کند یماشاره  نیرنشیفقسال پیش به مح ت  صد کيانگلیس  که یعور به، 

 (.Daly,1996:535)داند یم

میلیون نير در سراسر جهان در مناعق شبهری   51می دی تنها  1811دهد که در سال ها نشان میبررسی

میلیبارد نيبر افبزايش     3ببه   4111میلیارد نير و در سال  1.5به  1215. اين میزان در سال کردند یمزندگی 

مبی دی، جمعیبت    4112هزاره سوم، در پايبان سبال    در آستانه(. از عرفی ديگر 14:1381، خضرايی يافت.)

درصد در سال افزايش پیدا نمود. ببا ايبن رونبد،     1.4گذشت و با رشدی معادل  1میلیارد نير8/6جهان از مرز 

. (84:1388، دارابیمیلیارد نيبر برسبد)   1رود که در پايان اولین دهه قرن جديد، جمعیت جهان به انتظار می

مکبان تمرکبز    یبزی انگ غمبه شکل  توسعه درحالشهرهای میلیونی کشورهای  يژهو بهدر چنین روندی شهرها 

کبه جمعیبت ببااليی     1223شهر بزرگ جهان در سبال  41در همین ارتباط از  (.Eads, 1997:14)اند شدهفقر 

درصد جمعیت شهری اين کشورها در  41قرار دارد که بیش از  توسعه درحالشهر آن در کشورهای  11دارند 

از ايبن رشبد    آنکبه بخبش زيبادی    توجبه  جالب  (. 13:1381، خضبرايی ه اند)کرد یمزندگی  یررسمیغاسکان 

سال، جمعیت اين دسبته از   35که در عی  یا گونه بهپیوندد به وقوع می توسعه درحالجمعیت، در کشورهای 

میلیبارد نيبر در سبال     4.13ببه   1225میلیارد نير در سبال   1.82کشورها بیشتر از دو برابر رشد داشته و از 

 (.Crayon, 2010:10)رسیده است 1221

متمرکز در تهران و چنبد شبهر    یها قط وابسته، ابتدا  یدار هيسرماز ورود و استقرار در ايران نیز، پس ا   

جاذبه و دافعه در شهرها نمودار گرديد.  یها قط روابط و مناسبات به هم خورد و  ازآن پسديگر تشکیل شد. 

 یسبو  ببه اقتصادی و خدماتی در شهرهای بزرگ رونق گرفت و به دنببال آن مهباجرت    –تجاری  یها تیفعال
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قطب    نيتبر  مهبم مبذکور،   یهبا  یژگيو برداشتنجاذب شروع شد. در اين میان شهر مشهد، ع وه  یها قط 

فراوانی به اين شبهر   یها مهاجرتو جدا از رشد عبیعی جمعیت، ساالنه شاهد  شود یمزيارتی کشور محسوب 

 یهبا  سبکونتگاه الترين آمبار  ببا ، نینشب  هیحاشب هبزار نيبر    841با داشتن هستیم تا جايی که اين شهر امروزه 

شبهری،   یساتتأسکه مقارن با گسترش  (.15:1381نیمروزی،) رادار استدر میان شهرهای کشور  غیررسمی

افزايش درآمد حاصل از نيت و رونق شهرها ، اص حات اراضبی و مکانیزاسبیون کشباورزی و عبدم توجبه ببه       

رشببد سببريع و فزاينببده (. 54:1321،اساسببی در بخببش کشبباورزی بود)تیمببوری وهمکبباران هببای یدگرگببون

مشبک ت   جهبان سبوم،   یکشبورها  ژهيب و ببه جهبان   یکشورهابعد از جنگ جهانی دوم در اغل   ینیشهرنش

از  یکب ي آننبامطلوب   یسباختارها و  یررسبم یغآورده اسبت. پديبده اسبکان     ببه وجبود  متعددی را برای بشر 

، حتی در شهرهاال متياوت در گوشه و کنار اين پديده به اشک ،باشد یمعصر حاضر  ینیشهرنشمشک ت مهم 

، خبودرو  یهبا  سبکونتگاه ببا عنباوين    يیهبا  محلبه در قالب    يیهبا  مجتمبع  صبورت  ببه  شبهرها بخش مرکزی 

، مشباهده  برند یمنشده از آن نام  یزير برنامه یها سکونتگاهو  رمجازیغ یها سکونتگاهنابسامان،  یها سکونتگاه

جهبان مشباهده    یکشبورها از سباير   حبادتر اين پديبده ببه شبکل     سعهتو درحال یکشورها. در اغل  شود یم

 .شود یم

و  هبا  برنامبه اسبت، امبا ناکبامی     اتخاذشبده مختليی  های یاستس ها سکونتگاهبرای مقابله و ساماندهی اين 

مدار ببا تخصبیص منبابع و آمبوزش      یفنّاور، سويه يک، دستوری و تمرکزگرا های یافترهمتکی بر  یها پروژه

 یناتوانمندسباز به کنبار مانبدن مبردم از جريبان توسبعه و       عم ًمکن است دلسوزانه هم بوده باشد، م هرچند

سباير شبهرهای کشبور از     هماننبد  یزن(. همچنین شهر اردبیل 36:1381فی،)صراشود یماجتماعات را موج  

 یریب گ شبکل صبلی  دلیل ا توان یممهاجرت و فقر ساکنین را  توان یمکه ، برد یمرنج  یررسمیغپديده اسکان 

درصد جمعیت اردبیل را تشبکیل  41ير که ن 25354غیررسمی در اردبیل عنوان کرد؛ بطوريکه  یها سکونتگاه

که نیازمنبد توجبه خباس هستند)مهندسبین مشباور       برند یمنابسامان به سر  یها سکونتگاهدر اين ، دهند یم

کبه در آن ببه دلیبل     اراسبت ینمحلبه  (. يکی از مح ت غیررسبمی در شبهر اردبیبل؛    1324پارس آريان راود،

عدم استحکام بنا کیيیت محیط زندگی تنبزل يافتبه کبه در     فقر ساکنین، نامناس  و ناکارآمد، یها یدسترس

 .ه استآن پرداخته شدو بررسی  شده انتخابپژوهش موردی  عنوان بهاين پژوهش اين محله 

 پژوهش التسؤا -0-2

  

نیار وجود « گیری و گسترش سکونتگاه غیررسمی  شکل»و « اقتصادی» ای بین عامل  چه رابطه .1

 دارد؟

نیار وجود « گیری و گسترش سکونتگاه غیررسمی شکل»و « اجتماعی» ای بین عامل   چه رابطه .4

 دارد؟
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« گیری و گسترش سکونتگاه غیررسمی شکل»و « ی شهری های توسعه عرح»ای بین عامل   چه رابطه .3

 نیار وجود دارد؟

نیار وجود « گیری و گسترش سکونتگاه غیررسمی شکل»و « مديريت شهری»ای بین عامل   چه رابطه .4

 دارد؟

از بین رويکردهای متياوت در ساماندهی سکونتگاه غیررسمی، کدام رويکردها به ترتی  برای  .5

 ترند؟ ی نیار مناس  ساماندهی محله

و شورای  دولتی )شهرداری –کلیدی مردم، نهادهای دولتی، نهادهای عمومی  چهارعنصراز بین  .6

 . دارند عهدهی نیار بر  بیشترين نقش را در ساماندهی محله کي کدام  نهاد های مردم شهر(، و سازمان

 پژوهشات فرضی -0-9

 

داری وجود  ی معنی نیار رابطه«گیری و گسترش سکونتگاه غیررسمی شکل»بین عامل اقتصادی و  .1

 دارد.

داری وجود  ی معنی نیار رابطه« یگیری و گسترش سکونتگاه غیررسم شکل»بین عامل اجتماعی و  .4

 دارد.

ی  نیار رابطه« گیری و گسترش سکونتگاه غیررسمی شکل»ی شهری و  های توسعه بین عامل عرح .3

 داری وجود دارد. معنی

داری  ی معنی نیار رابطه« گیری و گسترش سکونتگاه غیررسمی شکل»بین عامل مديريت شهری و  .4

 وجود دارد.

، برای «بهسازی سکونتگاه»و « توانمندسازی»کردهای مختلف، رويکرد رسد از بین روي به نظر می .5

 ترند. ی نیار مناس  ساماندهی محله

 ی محله است. ی کنشگران توسعه ی نیار مستلزم مشارکت همه رسد ساماندهی محله به نظر می .6

 اهداف پژوهش -0-1

  

 اجتماعی. –دی مسکن و اوضاع اقتصا ازلحاظ یررسمیغدستیابی به شناخت وضعیت سکونتگاه -1

 در شهر اردبیل.  یررسمیغاز سکونتگاه   رگذاریتأثدستیابی به عوامل -4

 در شهر اردبیل.      یررسمیغروند سکونتگاه   بهبودمناس  جهت  یراهکارها ارائه-3

 پژوهش تیاهمضرورت و  -0-5

  

 سبکونت  اهب رهشب  در سبوم  انهب ج ایهب کشبور  جمعیت از ایعمده بخش 4141 سال تا اينکه به توجه با

 ببروز  موجب   آينبده  در شهری جمعیت رشد شودمی ینیب شیپ کنونی، رشد نرخ به توجه با و گزيد ندهخوا

 ایهب عملکبرد  و توسعه درحال یهاکشور هایساختار تمامی و گرديده سامانمند صورت به مشک ت از انبوهی

 اقتصاد و مديريتی نظام با ديترد یب ت،اس افزايش درحال روز روزبه مشک ت اين ازآنجاکه گیرد، یدربرمرا آن 
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د. نمبو  حبل  را مشبک ت  ايبن  تبوان ینمب  ويبژه  توجه و برنامه و عرح بدون و سوم انهج ایهکشور بر حاکم

 مقامبات  اگبر  و باشبد  گذشته دهه مانند نیز آينده دهه در روستايی و ریهش مشک ت بروز روند اگر بنابراين

 جنايبت  و جرم امنیتی، مسائل ،هاشهر جمعیت افزايش با ند،هد مهادا کنونی یهاشرو به کشوری و شهری

لبذا   .گشبت  هنبد خوا رو روبه ایگسترده هایدرگیری و هاآشوب و هاتنش با اههرش و يابدمی افزايش ریهش

و بررسی وضبعیت   یررسمیغاهمیت و ضرورت تحقیق حاضر در آن است که با شناسايی علل پیدايش اسکان 

ببرای برنامبه    یزيب ر برنامبه و  یگذار استیسغیررسمی شهر اردبیل امکان  یها سکونتگاهماعی اقتصادی و اجت

. کنبد  یمب جهت رهايی از معضل هدايت  يیها برنامهامر مسکن را به اتخاذ  ژهيو بهشهر  گذاران استیسريزان و 

يکی، اقتصبادی و  اکولبوژ  یهبا  تبوان بنابراين انجام چنین تحقیقاتی برای شناسبايی و سباماندهی مطبابق ببا     

 اجتماعی ضروری است.

 روش پژوهش -0-6

 

قالب    در پژوهش از نبوع کباربردی ببوده و    اين که دريافت توانتحقیق می اين با دقت در محتوای عنوان

 گسبترده  متنبوع و  واقعی، اع عات گردآوری با قصد داريم  چراکه گیرد؛می قرار تحلیلی -توصیيی تحقیقات

 ها بررسبی نمبايیم.  سکونتگاه نياز ا هايیدر نمونه اساماندهی آن ر یراهکارها و رسمیغیر اسکان یریگ شکل

 ،اببزار پرسشبنامه  بب   یا کتابخانبه تحقیق از روش  یها سؤالو پاسخگويی به  ازیموردنبرای گردآوری اع عات 

خبانوار   11حبدود   بافاصلهو  ( یا خوشهسیستماتیک) یریگ نمونه. نوع شود یممصاحبه و مشاهده بهره گرفته 

پرسش شبده   یا صيحه سه%درصد پرسشنامه 5 صورت بهاز هم بوده و در هر محله با توجه به جامعه آماری آن 

 سبپس گبذاری وارد رايانبه شبده    از عريق کبد  شده یگردآورهای داده ،نیز اع عات لیوتحل هيتجزبرای است. 

 .گرفت قرار لیحلوت هيتجزورد مEXCEL وSPSS   ارآم یها لیتحلو  افزارها نرمتوسط 

 ی پژوهشپیشینه -0-7

 

 یهبا  چبالش .گزارش  یررسمیغاسکان  مسائلمرتبط با  یالملل نیبيکی از معتبر تردن مطالعات در مراجع 

گبزارش   ملبل منتشبر شبد.    سازمان بشردر نايروبی کنیا توسط اسکان  4113است که در سال  ینینش هیحاش

در  هبا  هیحاشب اجتماعی و اقتصبادی   یها شاخص ريسات امنی، مسکن، بهداشت، فوق به بیان وضعیت اشتغال

است. در ايبن گبزارش    شده اشارهدر حاشیه  کودکاناغل  نقاط جهان پرداخته است و در آن به وضعیت زنان 

، تبر  نيیپازنان از آموزش و پايگاه اجتماعی ، قربانی هستند نيتر بزرگکه زنان و کودکان در حاشیه  شده اشاره

ماننبد مشبارکت    یمواضبعات همچنبین   .و تحرک کمتری نسبت به مردان برخوردارنبد  تر یعوالنساعت کاری 

نیز بیبان گرديبده    نانینش هیحاشتبعیض علیه  ،خاس یها برنامه، زنان در حاشیه یخوداشتغالاشتغال و ، زنان

 (.4113است )هابیتت:
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در دارالس م  یررسمیغسازی رشد اسکان مدل»ی تحت عنوان ا مقاله( در 4111ن )و همکارا 1الن وين

سازی رشد و توسعه با استياده از معیارها و عوامل مختلف به مدل« های مسکنتانزانیا: عامل مبتنی بر مدل

. کاربردی نشده به زير برنامهدر شهرهای  توان یمسازی را که اين مدل اند پرداخته یررسمیغهای سکونتگاه

در چین  یررسمیغهای عنوان اقتصاد سیاسی سکونتگاه ی تحتا مقاله( در 4111) 4چنین لی ژانگهم

در چین تحت تأثیر سوسیالیسم  یررسمیغهای ی سکونتگاهریگ شکلسوسیالیستی به اين نتیجه رسیدند که 

ی اجتماعی، شهرنشینی، فقر و تبعیض نژادی از ها ینابرابراست. افزايش  ريناپذ اجتنابيک نتیجه  عنوان به

 است. یررسمیغستايیان به شهرها و اسکان نتايج مهاجرت عظیم رو

های توسعه سکونتگاه spatio – temporal سازیی تحت عنوان مدلا مقاله( 4111) 3اولنا دبوويک

ی اين مقاله در کشورهای ها افته. عبق ياند دادهدر منطقه سان کاکتپ استانبول در ترکیه ارائه  یررسمیغ

همراه است که اين پديده  یررسمیغهای سکونتگاه  توسعهاغل  با نرخ باالی شهرنشینی  افتهي توسعهکمتر 

و  یررسمیغهای برای سکونتگاه شده ارائه. اين مقاله به بررسی امکانات باشد یمپايدار  توسعهمانعی برای 

( در تحقیقی با عنوان 4111ن )چنین پارسا و همکارا. همپردازد یمسازی جهت درک بهتر اين پديده مدل

و  یررسمیغبازار ام ک   مطالعهدارالس م به  یررسمیغهای رسمی حقوق مالکیت در سکونتگاهتأثیر 

از  یررسمیغهای سکونتگاه ازآنجاکه. اند پرداختهدر تانزانیا  یررسمیغی مديريتی برای اسکان ها ستمیس

 هاسکونتگاه های اين، عدم دسترسی به خدمات اساسی از ويژگیشوند ینمعرف دولت به رسمیت شناخته 

 .باشد یم

 یررسمیغبه بررسی پديده اسکان « و توسعه پايدار شهری یررسمیغاسکان »( در پژوهش 4112) عالشی

شهر شهر مشهد پرداخته است. عبق اين بررسی، تمرکز امکانات اقتصادی و خدمات رفاهی در ک ندر ک ن

شده است.  یررسمیغهای ايجاد سکونتگاه باعث افزايش مهاجران گرديده است که اين امر منجر به مشهد

محیطی و مشک ت اجتماعی، اقتصادی از قبیل آلودگی ستيزسب  به وجود آمدن مسائل  یررسمیغاسکان 

ی در نظام شهری مشهد شده است. ثبات یب تيدرنهاآب، اعتیاد به مواد مخدر، گسترش مراکز فساد اخ قی و 

شهر مشهد جهت توسعه پايدار شهری بايستی يک استراتژی مبتنی در  یررسمیغساماندهی اسکان  منظور به

 بر تعاونی، با پشتیبانی مالی و خدماتی دولتی به کار گرفته شود.

اثرات روش تصرف زمین »ی تحت عنوان ا مقاله( در 4118) 5و اسرا دمیرچی اوغلی 4ترکسوکیه سنس

. اند دادهو بررسی قرار  موردمطالعهترکیه  را در یررسمیغاسکان  دهيپد« بر مالکیت یررسمیغدر اسکان 

                                                             

1
. Ellen Wien 

2
. Li Zhang 

3
. Olena Dubovyk 

4
. Sevkiye sence Turk 

5
. Esra Demircioglu 
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استانبول، آنکارا و ازمیر( ساکن هستند. اين مقاله به ن )بیش از نیمی از جمعیت ترکیه در سه شهر بزرگ آ

 یررسمیغی اين پژوهش، اسکان ها افته. بر اساس يپردازد یممالکیت  ازنظر یررسمیغهای بررسی سکونتگاه

است که از علل اصلی  آغازشده 1251ت از مناعق شهری به روستايی در سال در ترکیه با افزايش مهاجر

های شغلی در مناعق شهری به کمبود خدمات عمومی در مناعق روستايی و وجود فرصت توان یممهاجرت 

 اشاره نمود.

 فصلنامه عمران و بهسازی شهری )هيت شهر(که توسط سازمان عمران 11،2،8در ايران نیز در شمارهای 

و مقاالتی در رابطه با اسکان غیررسمی آورده  ها پژوهش افتهيانتشاربهسازی وزارت مسکن و شهرسازی  و

بانک  یها استیسهمانند اسکان غیررسمی و فرآيند تحول آن قبل از انق ب، يیها بحثشده است.که به 

مطالعاتی که در اين حوزه  است.اما برخی از  شده پرداخته ها سکونتگاهاين  یتوانمندسازجهانی در رابطه با 

 :شود یمدر زير آورده  کارشدهدر ايران 

به  هاحل راه، علل، پیامدها و یررسمیغ( در تحقیقی تحت عنوان اسکان 1321) شیبانی امین و غ می

ی اين پژوهش حل ها افته. بر اساس يپردازد یمآن  جادکنندهياو عوامل  یررسمیغاسکان  دهيپدبررسی 

؛ زيرا تا وقتی عوامل باشد یميی و حل عوامل بنیادی گشا گره درگرو تاًينها یررسمیغاسکان  مسئله

و  هایژگيوی ديگر به نتیجه مطلوب رسید. با توجه به هاحل راهاز عريق  توان ینمفعال باشند،  دکنندهیتول

در آن،  یررسمیغاسکان  مسئله، برای حل رود یمانتظار  یررسمیغهای شرايط زندگی ساکنان سکونتگاه

 کاربرد را داشته باشد. نيتر مناس ديدگاه توانمندسازی و بهسازی مشارکتی در حال حاضر 

های شهری و راهکارهای ، ناهنجارییررسمیغ( در پژوهشی با عنوان اسکان 1321ن )خاکپور و همکارا

های سپس ويژگی ی اين پديده در جهان داشتهریگ شکلتعديل آن ابتدا نگرشی بر ديدگاه تئوريک موضوع و 

مطالعه موردی در  عنوان بهدر ايران را با انتخاب شهرک توحید شهر بندرعباس  یررسمیغساختاری اسکان 

 . دنده یممورد تبیین قرار  مسئلهراستای ساماندهی و برخورد با اين 

های هبردرسمی و ارائه راهای غیربررسی وضعیت مسکن در سکونتگاه در مقاله (1382)پور لیاسماعنجما 

های مسکن را در محله برخی از شرايط و ويژگی؛ يزد آباد حسننمونه موردی محله  ،ها آنساماندهی 

سکونت با مشارکت اهالی را  ءکنار راهبرد توانمندسازی،راهبرد ارتقا در است ويزد بررسی نموده  آباد حسن

 .داندنیز برای ساماندهی محیط سکونت مردم ضروری می

رسمی شهر اهر با رويکرد ساماندهی اسکان غیر پروژه در (1382و همکارانش) یحمدپورم محمدرضا

رسمی در شهر اهر به دلیل موقعیت جغرافیايی اين شهر دهد که مشکل اسکان غیرنشان می توانمندسازی،

و  های کوچکدر میان انبوه روستا افتهياستقرارو  جانيآذربااستان  شرق شمالشهر  نيتر بزرگ عنوان به

همچنین در اين  در چندين سال اخیر آن را با مشک ت جدی  مواجه کرده است. ،فرست مهاجربزرگ 
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نیز  تيدرنهاو  شده لیتحل Swotالگوی  نشین شهر اهر بر پايهمسائل و مشک ت مح ت حاشیه گزارش،

 د.شونشین شهر اهر ارائه میهايی برای ساماندهی و توانمندسازی ساکنین حاشیهراهکار

اسکان  یتوانمندسازبا عنوان ساماندهی و  یدر پژوهش(1386کرامت ا... زياری وآذردخت نوذری)

اين پديده در کوی منبع آب نتیجه صنعتی شدن  یریگ شکلشهر اهواز کوی منبع آب علت  یررسمیغ

هماهنگ  اقتصادی و فقدان مديريت واحد و و مشک ت سو کياز  هيرو یب یها مهاجرتشتابان شهر اهواز و 

 بوده است .  ها آنمهاجرت و اسکان اولیه مناس   مسائلدر حیطه 

نمونه  رسمی در ايران،های مسکن غیردر پژوهش بررسی شاخص (1385حاتمی نژاد و همکارانش)

کنند،که رسمی را در ايران ذکر کرده و پیشنهاد میهای مختلف مسکن غیرنمونه، قم آباد خیشموردی محله 

های رسمی در شهرهای مسکن غیرگونه یشناس پیتديگر نیز اضافه شود و در  گونه کيشناسی  گونه نيادر 

 رسمیغیر که اسکان دهدنتیجه اين مطالعه نشان میضابطه نامیده شود. هنجار يا بیايران با عنوان مسکن نا

 تقاضای مقابل در سکنم رسمی بازار ناکارآمدی دلیل به نیست بلکه ینینش زورآباد نوع از آباد خیش در

نیز پیشنهاداتی در جهت ساماندهی و بهبود شرايط زيستی در  تيدرنهاباشد.و درآمد میکم اقشار فزاينده

 شود.رسمی ارائه میمسکن غیر

 علل، ،یررسمیغاسکان  و گسترش یریگ شکلدر پژوهشی تحت عنوان  (1384محمدی و صرافی)

مسکونی در زير حريم برق باالی  یواحدهاترانس زنجان. قرارگیری  محله و راهبردها نمونه موردی: ها چالش

، فقدان فضای سبز و دوام یبنحوه ساخت غیر فنی و  فقدان شبکه فاض ب ارتباعی نامناس ، ،یفشارقو

 مطرح در اين محله است.  مسائل نيتر مهماجتماعی از  یها یناهنجاردرصد باالی بیکاری و  تيريحی،

در تهبران   یررسبم یغارشد خود تحت عنوان اسکان  یکارشناس نامه انيپادر  (1311کجوری) یکمان رود

مناسب    حبل  راهو  درخبور شبهری   یفضباها ببه   یابي دستشهرداری؛ هدف از تحقیق را  6ساماندهی منطقه 

منطقبه ببه امیبد     یررسبم یغجهت اص ح و رسمیت  بخشیدن به وجوه  کالبدی و حقوقی اجتماعات اسکان 

. وی کوشبیده اسبت ضبمن    دانبد  یمب ه  تحرک و پويايی اجتمباعی و اقتصبادی در آن اجتماعبات    ايجاد انگیز

را شناسبايی و سبپس    ها آنگزينه مناس  ساماندهی ’موجود  یها تیقابلو  ها تيمحدودشناسايی مشک ت و 

مبديران  آگاهانبه   یریب گ میتصبم گزينه را جهت کمک به  نيتر مناس  موردنظر یارهایمعاز ارزيابی بر مینای 

 انتخاب نمايد.  
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Abstract:  

The growing urban population in the past three decades and the rapid growth of urbanization 

in developing countries is the spread of improper physical and unbalanced deployment of the 

population in urban centers and the creation of informal settlements, as well as serious social 

problems that informal settlements is one of them. 

Applied research and analytical research into the My¬Gyrd. To collect the necessary 

information and respond to questions from library research questionnaire, interview and 

observation were used. Type of systematic sampling (cluster) and immediately have about 10 

families in each district according to population and by 5% S·hsfhhay questionnaire has 

questions. To analyze the data, the data collected by the computer Kd¬Gzary then analyzed 

by SPSS and EXCEL software and statistical analysis was performed. 

The results of data analysis showed that the most important factor in the formation and 

spread of informal settlements needing improvement, economic factors with impact factor is 

741/0. The rate for a single component of the economic decline, 741/0 of the formation and 

organization of informal settlements increases. Then social factors with the greatest impact 

on the formation and expansion coefficient 541/0 organizing informal settlements in the area 

is required. Namely by increasing social components in the neighborhood, the formation and 

expansion of informal settlements reduced regulation. Urban management component of 

412/0 third impact factor is the emergence and development organization of informal 

settlements in the neighborhood'll need. 
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