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  نامه انیشماره پا/ نام گروه 

ــکونتگاهاینمقالهبررسیعلالیجاد ــمیهایغ ســـــــ ــتبرایساماندهیوبهسازیاینمناطقبرایرسیدنبهحداقلهزینهوطراحیمجتمعمسکونیبااینرویکردیحل راهدرتبریزویافتنیررســـــــ . هســـــــ

ــکونتگاهتعیین ــکونتگاهراشناختوسپسمطابقآنبهبررسییررسمیهایغ س ــتها س ــروعبهیافتنها سپسبعدتطبیقاینشــاخص. پرداخ ــل راهش ــورت ییها ح برایبهبودایننواحیص

شمالشـــــهر ییازها بهبخشتـــــوان هـــــامی اینبافـــــتترین مهـــــم.گـــــردد میمربوطبهکاهشـــــهزینه شروعبهطراحیمجتمعمســـــکونیباحداقلهزینه ی

  .اند گسترشدرحالسرعت بهتبریز،بخششمالغربشهر،بخشجنوبشهروبخشجنوبغربیشهر اشارهنمودکهبامکانیسمخاصخود،

ــر از ــتفادهتلفیقیازروشتوصیفیوتحلیلیبرایپژوهشدر مقالهحاضـــ ــتشده اســـ ــهیتحقیقازطریقمطالعاتها داده. اســـ ــدانی، يا کتابخانـــ ، مقاالتعلمی،مطالعاتمیـــ

 .گردیــــدلیوتحل هیــــتجزSPSSآمــــاريافزار نرمباآمــــده دســــت بهسپســــاطالعات. اســــتآمده دســــت بهفرمانداریواســــتانداری، یشــــهرداريها پرسشنامهومصاحبهبامدیرانشــــهریوارگان

  .هستارائهکاربااستفادهازماکتتیدرنهاو .شود میطراحیبهطراحیمجتمعمسکونیپرداخته

ي کالبدي شـامل  ها متغیر . هستیرفاهی و متغیرهایخدماتیومذهبی ها ، متغیریطیمح ستیزیها یاقتصادي، متغیرها جمعیتیواجتماعی، متغیري ها ي کالبدي، متغیر

یجمعیتیواجتمــــــــــاعی شــــــــــامل ها متغیــــــــــر. هســــــــــتسنســــــــــاختمان،تعداداتاق وتعــــــــــدادطبقات وســــــــــعت مســــــــــکن، جــــــــــنس مصــــــــــالح، 

اقامتدرمحله،مدتاقامتدرمحلهسابق،نحوهتصرفبنا، عیتمحله،تعدادخانوارکل،تعدادجمعیتهرواحدمسکونی،جنسیتسرپرستخانواده،میزانتحصیالتشخص،میزانتحصیالتسرپرستخانواده،مدتاقامتدرتبریز،مدت

ــر. هســتمهاجرت،دلیلمهاجرتمحل،پاتوق وتجمعبرایحلمشــکالت  عامالنتخابمســکن ، سرپرستخانوار،شغلقبلیسرپرستخانواده،شغلسرپرســتقبالزمهاجرت،میزاندرآمدیاقتصــادي شــامل نوعشغلها متغی

ــیمح ســت ــامل وضــعیتآلودگی،خطرات یط ــیب یآور جمع،نحوهدکنندهیتهدش ــالب ودرصدش ــر. هســتزباله،نحوهدفعفاض ــل  ها متغی ــاتی از قبی ــاهی شــامل امکان یرف

  .هستشامل باشگاهورزشی،پارك،درمانگاه،داروخانه، مدرسه،آموزشگاه،مراکزخرید ومساجد  یو مذهبیخدماتیها و متغیر هست،برق،تلفن،گاز 

زبالـه، نحـوه دفـع     يآور جمـع مهـاجرت، جـنس مصـالح، نحـوه      مبـدأ ، جنسیت، امکانات موجود، ییآ هم، سرپرست، مکان گرد بها اجارهبه ترتیب سرپرست خانواده، 

، شـیب،  ي مذهبی، تحصیالت سرپرست، تعداد اتاق، عامل انتخاب مسکن، دالیل مهاجرت، پاتوق، تحصیالت، تعداد اعضا، شغل فعلی سرپرست، مراکز مجـاور ها فاضالب، تعداد طبقات، نحوه تصرف، مکان

راژ منزل از مت در محله فعلی، مدت اقامت در محله قبلی، امکانات محله، مخاطرات طبیعی، درآمد، شغل سرپرست قبل از مهاجرت، مدت اقامت در تبریز، متشغل قبلی سرپرست، قدمت منزل، مدت اقا

برخورداري از امکانـات آشـپزخانه، حمـام،     "گرفتن  نظرو در  ته شداخبه بررسی یکسان بودن میانگین یک نمونه با میانگین جامعه پرد) تک متغیره(t-testآزمون

کـه  . فرید مـن پرداختـه شـد    آزمونعوامل با استفاده از  يبند رتبهسپس به . است شده انتخابعامل توسط پرسشگران  ترین عنواناصلی بهبا کسب بیشترین میزان میانگین 

  .دارد یررسمیهایغ سکونتگاهیتوانمندسازرا در  تأثیربیشترین ... آب، برق، گاز و  ازجملهعامل امکانات موجود در داخل مسکن 

  ، تبریزيتوانمندساز، یررسم



  مسئلهبیان  - 1-1

ــتکهیررسمیغسخنبرسراسکان ــ بهاســ ــ هیغلطحاشــ ــئلهکهشود میخواندهینینشــ ــهیا مســ ــینی موازات بــ شهرنشــ

بسیارپاییتیفیباکوشده ساختهرمجازیغکمشهرنشینیدرمحالتیدرآمدباسابقه کمازاقشاریا ندهیفزارسمیکشوراستکهشاملجمعیت

 ,Abbott(کنـد  میتأمینراتوسـعه  درحالپناهگاهجمعیتشهرهایبزرگوروبهرشـد کشـورهای  یررسمیغهای سـکونتگاه .نزنـدگی 

2002 .(  

ــا ــکونتگاهکهییازآنج ــمیغهای س ــاریررس ــویررسمیغوغالبابامشاغلدرآمد کمبا تجمعیازاقش ــازیا وهیش ناپایدار ینیشهرنش

ــراه ــهیاندزم همــــــــــــــــــــــــــــــ ــیاري ساز نــــــــــــــــــــــــــــــ بســــــــــــــــــــــــــــــ

ــیب ــمارها ازآســــ ــمیغاسکانمسئلهباایناوصافپرداختنبهروند مییاجتماعیبهشــــ ــرورتیتنها نهیررســــ از برآمدهضــــ

در ).1393، پـــــور غـــــالم بیـــــوکی، (اجتماعیوتوســـــعهملی اســـــت اعتقادیوانسانیبلکهسازگاربامنافعیها ارزش

) un-habitat, 2003(کننـد  میدرصددرنواحیشـهریزندگی 50جهان،بیشازیاردنفریلیم ششقرنبیستویکم،ازجمعیتبیشازآغاز

ــتعمدتاًکه ــرافی، (باتمرکزدرشهرهایمیلیونیهمراهاســـــــــــــــ ــاس ). 1379صـــــــــــــــ براســـــــــــــــ

داودپـور،   (ساکنهسـتند  یررسـم یغهای سکونتگاههایجهانسومدردرصدازجمعیتشهرنشینکشور42حدودشده انجامیها بررسی

و  گــــــــرددیبرمــــــــ1340-1350يهــــــــا درایرانبهدههیررســــــــمیغهای ســــــــکونتگاهسابقه). 1384

ــهرهاییبودندکهاینفرایندبر ــتتأثیرها آنشهرهایتهران،اهواز،شیرازوتبریزازجملهنخستینشــــ ــن . مهمگذاشــــ اوج ایــــ

ــت ــالها حرکــــــ ــا درتبریزبینســــــ ــت55-56يهــــــ ــدادوزمینرااز تقاضای.هســــــ زیادزمینقیمتآنراافزایشــــــ

در ). 1388پورمحمـــــــدي،   (دسترسافرادفقیرخارجکردومنجربهکشیدهشدناینافرادبهحاشیهشهرشـــــــد

ــکونتگاه ــمیهای ســـ ــازشهر کالنغیررســـ ــدگی400تبریزبیشـــ ــهرتوزیع کنند میهزارنفرزنـــ کهدرچهارپهنهاصلیشـــ

ــهی ــد افتـــ ــهری.انـــ ــور عام بهتوسعهشـــ ــوروطـــ ــمیغازتابفضاییاسکانخاصدرتهرانبراثربطور بهدرکشـــ ناپایدار یررســـ

ــتاینامررانه ــیوتوان میشدهاســـــــ ــخگوي یکار پراکندهبهامیدخودرهانمودونهبابرخوردیمقطعی،گزینشـــــــ پاســـــــ

ــود ــتیررسمیغپیدایشاسکان.آنبــــــــ ــکنو تأمینیکنونیدرها گویایوجودموانعساختاریوناکارآمدیسیاســــــــ مســــــــ

همچنیندرسطحخردنیزضــــــعف  .شهریدرسطحکالناســــــت درآمد کمالزممرتبطباآنبرایاقشــــــار یرسان خــــــدمات

درپذیرشـــــیا  قانونمند ریغمحلیوبرخوردهـــــای نفوذيذونفعـــــ يذیـــــ ها مدیریتشهري،وجودمنابعنامشـــــروعگروه

دقیقو یــــــزیر برنامــــــهها ســــــکونتگاهگونه ینراتشدیدنمودهاستودرراستایحلمســــــائالمسئله،ها ســـــکونتگاه رداین

ــحیحی ــازیمنظور بهصــ ــتها آنساماندهیوتوانمندســ ــیوه.ضروریاســ ــرخوردبایبها بررسیشــ ــ هیحاشــ تاقبالز ینینشــ

ــال ــعمدتاًبرسیاستتخریبوجابجاییاجباریساکنان1970ســ ــ هیحاشــ ــردیمدیتأکنینشــ ــلطانی، (کــ ). 1388عبدیوســ

دولتیونهادهایعمومی زمینــــــه یــــــها ســــــازمانمردمی،یها مشـــــارکت امادرنگرشفعلی،مدیریتشهریبایدبااستفادهاز

یننگرشاستکهنوعینگرشــــــــــبه توانمندسازیحاصال). 1389لطفــــــــــی،  (ارتقایمحیطرافراهمســــــــــازد

  ). 1385فنی، (استیردولتیغیها سازمانتوسعهازپایینوازطریق

  

  ي پژوهشها پرسش - 1-2

:سؤالهست3حاضردرپیجوابدادنبهاینتحقیق

چیست؟غیررسمیهای سکونتگاهوبهسازیدرتوانمندسازییها روش

رسید؟ها سکونتگاهاین بهتوانمندسازیوبهسازیتوان میغیررسمیهای سکونتگاهچگونهباطراحیمناسبمسکندر 
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  فرضیات پژوهش - 1-3

را  اي شـده  تعیـین ي مشـخص و از پـیش   هـا  روش تـوان  میغیررسـمی های سکونتگاهو بهسازي  منظورتوانمندسازي بهـ 

  .منظور کرد

و بهسـازي ایـن    توانمندسـازي منجر به  تواند میغیررسمیهای سکونتگاهالگوهاي طراحی معماري مناسب مسکن در ـ 

.گردد ها محیط

  

  اهداف پژوهش - 1-4

. شـــود  میشـــهرتلقی -یروســـتاها وهمناشـــیازمهاجرت شوند میهمبازتابیازفقرشـــهریتلقی غیررسمیهای ســـکونتگاه

ــکونتگاهاین ــتباهدفکهدرابتداها ســــــ ــهري ها دسترسیبهفرصــــــ ــتغال،درآمد، نزدیکیبهمراکزبزرگشــــــ یاشــــــ

ــتفادهازامکاناتوخدماتفراوان ــوصورت بهجهتاسـ ــدهخودانگیختهبه وجودخودجوشـ ــترش،  اند آمـ ــدو گسـ ،درمراحلبعدیرشـ

،بلکهبارشــــــــــــدجمعیتیومهاجرپذیري، اند خود بازمانــــــــــــدهبهاهدافاولیهتنهادررســــــــــــیدن نــــــــــــه

ــاخصازلحاظ ــطوحها ش ــدقراردادنسبتبهشهراصلیتری پایینیمختلفاجتماعی،اقتصادي،کالبدیوفرهنگیدرس ــارتی . هش بهعب

ــراشتغال،سکونت،بهداشت،خدماتعمومیوتسهیالتزیربناییشهریدازنظر ــد میرشرایطینامطلوببهســـــــ  .برنـــــــ

ــکونتگاههدفاینمقالهبررسیعلالیجاد ــمیهای ســــــــ ــازیاین حلی راهدرتبریزویافتنغیررســــــــ برایساماندهیوبهســــــــ

برایرسیدنبهاینموضـــــــــــــــوع . هســــــــــــــت مناطقبرایرسیدنبهحداقلهزینهوطراحیمجتمعمسکونیبااینرویکرد

ــاخص ــکونتگاهیتعیینها ابتدابایدشـــ ــکونتگاهسیراشناختوسپسمطابقآنبهبررغیررسمیهای ســـ ــا ســـ ــت هـــ . پرداخـــ

وپســــــاز گیرد مــــــیبرایبهبودایننواحیصــــــورت هایی حــــــل راهشــــــروعبهیافتنها سپسبعدتطبیقاینشــــــاخص

این ترینــــ مهــــم.گــــردد میمربوطبهکاهشــــهزینه شروعبهطراحیمجتمعمســــکونیباحداقلهزینههای حــــل راهیــــافتن

وبغربی شـــــهر ییازشمالشـــــهر تبریز،بخششمالغربشهر،بخشجنوبشهروبخشـــــجنها بهبخشتـــــوان میهـــــا بافـــــت

  .اند گسترشدرحالسرعت بهاشارهنمودکهبامکانیسمخاصخود،

  

  ضرورت تحقیق و اهمیت تحقیق- 1-5

ــهدراینفرایندشــهرها، .جوامعداشتهاســتی توســعهاسکانبشرنقشیتمدنسازدرفرایندتاریخی برترین سطحاســکان، مثــابه ب

ــ ــد بودهکانونایفایایننقشـــــ ــم. انـــــ ــعه چشـــــ ــانی اندازتوســـــ ــدهد میجهانینشـــــ همچنانتداوم کهایننقشـــــ

شهرهاییاستمولدوپایدار،بامحیطقابلیتزا،مناسبزیســـــــــــــــــتو داشتن نگـــــــــــــــــهبرپاکردنودرگروداردواینمهم

زیســـــــــــــــــــــــت یمحـــــــــــــــــــــــیط کننــــــــــــــــــــــده فعالیتوحفاظت

ــده. ــدهیها ازپدیــ ــدهناپایداری عمــ ــهریی کننــ ــورهایویژه بهشــ ــعه درحالدرکشــ ــکالت ای گونه،توســ شهرنشینیبامشــ

ــتاستکهبنابهمشاهداتجهانیغیررسمیحادموسومبهاسکان ــن.درحالگسترشاســــــ ــکونتگاهگونه ایــــــ ــا ســــــ  هــــــ

بهسبببازتوغیررسمیاسکان.شود مییدولتوبازاررسمینیزمحسوبها یسیاستها ونارساییها ازفقراستامابازتابکاستیای جلوههرچند

ــآن،بهمخاطرهانداختن ــکالتحقوقیو زیست محیطلیدفقروگسترشــــــــــــــــــــــــــ ،مشــــــــــــــــــــــــــ

ــاختنحوهتصرفاراضی، ــهر، ،اتصالبابافتشهر،مشکالتزیربناییوسازغیرمجاز ســــــــــ ودسترسیبهشبکهخدماتیشــــــــــ

ــکالتامنیتیوتحمیلمحیطی زیســــــــــتمشکالت ــتربرایحل ای هزینه،اشتغال،بیکاري،تنوعفرهنگی،مشــــــــ بیشــــــــ

شهریاســـــــــتو ی جامعهتهدیدیجدیبرایپایداریوانســـــــــجامها آنپیشـــــــــگیریازی هزینهمشکالتدرمقایســـــــــهبا

 ازآنجاکــــــــه.درآیندهاســــــــتها آنبرایساماندهیوضعیتکنونیوجلوگیریازگسترشــــــــای ویژهنیازمندتــــــــدابیر



3  مقدمه و هدف

درسطحمحلیبلکفقط نهآنجویی گذاردچاره میتأثیرآننیزامکانوبرمحیطیفراترگیرد میفراترازمکانآننشاتای زمینهازغیررسمیاسکان

 هـــــــاي ســــــکونتگاه ساماندهی منظـــــــور بهباتوجهبهمواردفوقتدوینســــــندراهبردی . هدرســــــطحملینیازدارد 

دیران نقشمهمیدرکاهشوحتیحذفاینمشکالتداشتهباشــــــــــــــــــــــــدومتواند میغیررســــــــــــــــــــــــمی

  .ویارینمایدریزیبهتر کمک برنامهشهریرادررفعنواقصومشکالتایننواحیو

  

  تحقیق ي پیشینه- 1-6

:پردازیم میها آناستکهبهبعضیازشده دادهونظراتمتفاوتیها دیدگاهغیررسمیهای سکونتگاهتاکنونمربوطبه

:گوید میتوسعه ایدر شهرهایدرحال حاشیهیها شهري،دربارهگروهمسئلهدرکتابکاستهمانوئل

ــتابندهشهرنشینیباآهنگ ــای شــ ــهویابد میگسترشــ ــهیالتزیر رغم بــ ناکافیبودنامکاناتاشتغالبرایمهاجران،امکاناتوتســ

ودراثرکمبودتســـــــــهیالتزیربنایی،اجتماعیو شود نمیتأمینبناییواجتماعیشهرینیزمتناسبباافزایشجمعیتشـــــــــهرها

  .(Castells, 1997(مانند بازمینیواستانداردهایزندگیازروندمتعارفشهرنشیها آنوایجادشدهنامتعارفهای سکونتگاهفیزیکی

اینامردرکشــورهاي  . اســتای منطقهملیودر ســطوحمحصــولتوزیعناعادالنهقدرت،ثروتوخدماتغیررسمیهای ســکونتگاه

ــکونتگاهایندرنتیجهجهانسوموضعیتحادترینسبتبهکشورهایپیشرفتهبهوجودآوردهو ــتغال، ها ســـــ درایجادمسکن،اشـــــ

  ). Gilbert, 1994(اند نمودهریرابرشهراصلیتحمیلآموزشوبهداشتوضعیتناگوا

ــی ــکونتگاهیپیتروپالدرخصوصها بررســـ ــانهای ســـ ــاختارهاي دهد میغیررسمیآمریکایماقبلشهرینشـــ کهبهدلیلســـ

ــادي،ناکارآمدیمدیریتوبرنامه ــادیو مسئولیاجرایی،عدمهمکاریها نامناسبسیاسیواقتصــــــ نشهریدربهبودوضعیتاقتصــــــ

مشـــارکتکردهوبه نا پایهدرساختمسکنوایجادمشـــاغلطـــور خودیار بـــهها ســـکونتگاهکالبدیوتسهیالتزندگیساکنان،این

  ). Peter, M, Paul, A, 2005(اند فرانمودهیاجتماعیراها وآسیبها دلیلدوربودنازفرهنگشهریزمینهناهنجاري

ــورآفریقایجنوبی ــکونتگاههدف،چگونگیارتقایکیفیتزندگیترین مهمدرکشـ ــتغیررسمیهای سـ ــامل. بودهاسـ اینتحقیقشـ

ــدر خصوص روش ــینهاییـ ــرایطزندگیو◌ٔ درزمینهتوانمندسازیفقیرانشهرنشـ ــا آنارتقایکیفیتزندگیدرنتیجهروندبهبودشـ  هـ

  ).(Wekesa, 2011است

 

یاها فضاییاقشاروگروههای گزینهخودروکهخودمحصولجداییهای سکونتگاهیکنواختیوفقدانتنوعاقتصادي،اجتماعیوفرهنگیساکنان

یبینطبقاتیشدهوازسویدیگرمانها موجبکاهشتماسطرف ازیکیسکونتیمجزاستها موعهدرقلمروومجدرآمدها کمجتماعیوتمرکز

عمهمیبرسرراهنفوذعناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرونهادهایمدنی 

، 1993الصـیاد، (گـذارد  میتـأثیر ها سکونتگاهیاجتماعیها کالبدیوهمکنشبرساختجوامعاستکهاینامرگونه اینوفرهنگشهریدر

).1371،حبیبیودیگران، 1374خاتم،

اصالحســــــــاختارهاي ی دربارهییـــــــ ها مطالعاتیبهتجاربکشورهایجنوبشرقآسیاباموضـــــــوعدیدگاه بیژنکلهرنیادر

ــیهناسازگارناشیاز ــینی حاشــــ ــتکههای نشــــ ــیه بهشهریبهایننتیجهرسیدهاســــ ــینی طورکلیحاشــــ درمقابلهبا نشــــ

تصادیبهدوصوریاقها فعالیتازلحاظ.زیادیبابافتشهریدارندهای نشینناسازگاري حاشیهیها بافت.سازمانکالبدیواجتماعیشهریاست

ــاغلکارگریوفعالیت ــتأمینیغیرمجازها تمشــــــــــــــ ــد میمعاشــــــــــــــ ــر.کننــــــــــــــ  ازنظــــــــــــــ

نیز وشـــــــــــــهروندان کنند نمیدرنهادهایاجتماعیشهریمشـــــــــــــارکت نشینان حاشـــــــــــــیه وضعیتاجتماعی

). 1382کلهرنیا، (دهند نمییاجتماعیمشارکتها رادرفعالیتها آن

غیررســــمیدرداخلو پیرامــــون  هایســــکونتگاهنشینی گیریحاشــــیه شــــکلدرایرانشهرنشینیشتابانوناهمگونموجب

در انـــــد نتوانســـــتهیوسیعوعدمبرخورداریازامکاناتوخدماتمناسبشـــــهري ها وبهدلیلمهاجرتشـــــده بزرگشـــــهرهای

در یاجتماعی، اقتصادیوفرهنگینسبتبه مادرشهرمنطقهها شاخصازلحاظغیررسمیهای سکونتگاهساکنان.متناصلیشهرواردشوند
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.)1374پیران،(اند تریقرارگرفته سطوحپایین

ــکونتگاه ــاویژگیهای ســـ ــکلییچونها خودرودرایرانبـــ ــان  گیری شـــ ــرف، مکـــ دراراضیغیررسمی،داشتنامنیتتصـــ

امادرحوزهنفوذمستقیمودرطولمحورهایاصلیمنشـــــعبازآن، استقاللنســـــبی، شهر کالنمشخصـــــازای فاصـــــلهگزینیدر

  ).1380شیخی، (استشده شناختهکاهشارتباطخدماتیبامادرشهربهرسمیت

ــهدر ــیهتعریفمجددازباعنوانای مطالعـ ــربه  حاشـ ــینیدر مصـ ــه نشـ ــیهدرخصوصمحالتریزی منظوربرنامـ ــین حاشـ ، نشـ

). 2011خلیفه،(کند میبندی طبقهنشدهومحالتناامنریزی برنامهمحالتدودستهرابهها آن

ــهدر ــازي ای مطالعـــــــــــ درشهرقاهرهمصربهدنباآلناستکهازطریقتعدادیپارامترهایحداقلیومبتنیبرشهرســـــــــــ

).Hao, 2011(کمککندنشینحاشیهبومینسبتبهارتقایمحالت

  .شود میاشاره ها آنبهبرخیازاختصار بهکهشود می،مواردمتعددیراشاملنشینی حاشیهدرخصوصشده انجاممطالعاتداخلی

).1390خاکپور،(شهریوراهکارهایتعدیآلننمونهموردیشهرکتوحیدبندرعباسهای ناهنجارياسکانغیررسمی،

).1388عبدي،(رسمیارائهراهکارهایجلبمشارکتساکنانمناطقاسکانغیر

).1355یوسفی،(شهرينشینان حاشیهبررسی

).1352صفاییپور،(رابطهمسائالجتماعیوسبکمعماریشهرتهران

).1374رضایی،(نشینی حاشیهتحوالتشهروشهرنشینیدرکرمانشاهباتأکیدبر

). 1383،ایســـــتامشاورینمهندس(انـــــد نمودهتبریزراتهیهشـــــهر کالندرغیررســـــمیهای ســـــکونتگاهطرحمطالعات

ییاســــــــتکهعدمتوجهبهآن، ها شهریدرایرانداراینواقصوکاســــــــتیریزی برنامــــــــهدهد مینتایجاینپژوهشنشــــــــان

  .بدونبرنامهرادرخارجازمحدودهشهرهادرپیداشتهاستوسازهای ساخترشدوتکوین

  

  مواد و روش تحقیق - 1-7

 یتحقیقــــــازطریق ها داده.اســــــت شده اســــــتفاده تلفیقیازروشتوصیفیوتحلیلیبرایپژوهشدر مقالهحاضــــــر از 

 هـــــــــاي ترجمان،مقاالتعلمی،مطالعاتمیدانی،تهیهپرسشنامهومصاحبهبامدیرانشـــــــــهریواي کتابخانــــــــه مطالعات

. اســـــــــــــــــــــــــتآمده دســـــــــــــــــــــــــت بهشهرداري،فرمانداریواســـــــــــــــــــــــــتانداری

طراحیبهطراحی افزارهــای نرمسپســازطریق.گردیــدوتحلیل تجزیــهSPSSآمــاريافزار نرمباآمــده دســت بهسپســاطالعات

  .هستارائهکاربااستفادهازماکتدرنهایتوشود میمجتمعمسکونیپرداخته

  

  ابزار انجام پژوهش- 1-8

،پالترواستفادسازي ماکتوسایلموردنیازترسیموراندو،دوربینعکاسی،چوببالسا،لوازمبرش،دستگاهبرشلیزري،پلکسی،ابزار

ســـــــاختماناز سازی مـــــــدلبرایافزار نـــــــرماین) Design builder(همچوننرمـــــــافزاافزارهای نرمهـــــــاز

ــه ــتمیمختلفمثلفیزیکها جنبــ ــتم  ها ساختمانمصالحساختمانی،معماریساختمان،سیســ ــی، سیســ یسرمایشیوگرمایشــ

 ,Autocad:طراحی از قبیـل افزارهـای  نـرم همچنین Transysافـزار  نـرم و Ecotectافـزار  نرمروشناییوغیرهکاربردداردو

3DMax, Photoshop, Sketch up, Google Earth,SPSS.  
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  مبانی و پیشینه تحقیق-2

  

  

  مسکن - 2-1

  

: یاولیهخانوادهمانندها دراینسرپناهنیاز.آید میحساب بهسرپناه،نیازاولیهواساسیخانوارعنوان بهمسکنمکانیفیزیکیاستو

، Housingمسکنمعادل کلمهالتین ). 1367اهري و دیگران، (شود میخوراك،استراحتو حفاظتدربرابرشرایطجوي تأمین

فضایفیزیکیدرونوبیرونازساختماناستکه  ي دربرگیرندهکهشود میبهیک فرآیند ویادستاوردگفته.یکپناهگاهاستعنوان به

پس،مسکنعالوه ). 1385، الدینی سیف(روند میزوال روبهوسپسکنند میخانوادهدرآنزندگیورشد

  .گیرددربرمیبرفضایخانه،کلمحیطسکونترانیز

  

مسکنمناسبهای ویژگیمسکنو - 2-2

ــکونیرانیز ــهیالت گیرد میدربرمسکنعالوهبرمکانفیزیکی،کلمحیطمســـــــــــــ کهشاملکلیهخدماتوتســـــــــــــ

ــتیخانوادهوموردنیازضروری ــتهای طرحبرایبهزیســـــــــ ــف درواقع.اشتغال،آموزشوبهداشتافراداســـــــــ تعریـــــــــ

ــامل  دیگـــــــر عبـــــــارت بـــــــه.گـــــــردد میومفهومعاممسکنیکواحدمسکونینیستبلکهکلمحیطمسکونیراشـــــ

فیزیکیاستوکلیهخدماتوتسهیالتعمومیالزمبرایبهزیســــــــــــــــــــــــــــــــــــتی صرفاًسرپناهسکنچیزیبیشازیکم

  ).1379پورمحمدي، (آنفراهمباشدکننده استفادهطوالنیومطمئنبراینسبتاًوبایدحقتصرفشود میانسانراشامل

  

  جغرافیاییناحیههای سکونتگاهنظاماستقرار - 2-3

آازایـ  مجموعهانفرادیودراغلبمواردصورت بهیمتفاوتیوجودداردکهگاهیها جغرافیایی،عللوانگیزههای سکونتگاهدربررسیاستقرار

  .شناسیم مییجغرافیاییها راباعنوانبنیانها آنما.مؤثرباشندها سکونتگاهگیری شکلدرچگونگیاستقراروتوانند میها ن

  

جغرافیايهای سکونتگاهیجغرافیاییمؤثربرنظاماستقرارها بنیان - 2-4

ــه ــانطورکلی بـــــ ــتهمؤثربرنظاماستقراربهیجغرافیاییها بنیـــــ ــان دودســـــ ــاییطبیعی و ها بنیـــــ یجغرافیـــــ

:بهشرحزیراستها آنترین مهمکهشوند مییجغرافیاییانسانیتقسیمها بنیان

اقلیم-

توپوگرافی-

منابعآب-
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منابعخاك-

شیوهمعیشت-

)…کارخانهو، معادن)یمعدنوصنعتها وابستگیبهسایربخش-

یتوریستیها جاذبه-

  ها راه-

  ویژهمبادالتمرزيشرایط-

ــانازنظر ــذیریازبنیان دهد میساختارنظاماسکان،مطالعهوضعموجودنش ــمن تأثیرپ ــاي ها کهساختارنظاماسکانض یجغرافی

ــانیدرارتباطبابنیان ــکلیجغرافیایطبیعینیزها انســــــــــــــــــ ــتگرفته شــــــــــــــــــ در .اســــــــــــــــــ

ــکونتگاهکنارموقعیتطبیعیکهگویایعواملونیروهایاستقراراست،موقعیتکارکردی ــتایی های ســـــــــــــــ روســـــــــــــــ

بر موقعیتکـــارکردی ترتیـــب ایـــن بـــه.کهبیشترمبتنیبرروابطدرونیوبیرونیروستاهااســـتگذارد میتأثیرماســـتقرارنیزدرنظا

ــخص  اساس ــاکنان یکسکونتگاهمشـــــــــــــــــــــــ شکلودامنهروابطونحوهبرآوردننیازهایســـــــــــــــــــــــ

  .شودای فرا ناحیهو ای ناحیهیموقعیتمحلی،ها شاملجنبهتواند میواگرچهوابستهبهموقعیتطبیعیاست،اماشود می

  

شتابانوپیامدهایحاصالزآنشهرنشینی- 2-5

2007درسـال که طوري به.نیزافزایشیافتشهرنشینیباآنمیزانزمان همجمعیتجهانبهبیشترینمقدارخودرسیدو21باآغازقرن

  .درصدرسید50جمعیتشهرهایجهانبرایاولینباردرتاریخبشربهباالي

ــاین رونددرکشــورهای ــادیافته توســعهمتفاوتازکشورهایتوسعه درحالالبته ــه.اتفاقافت ــهکه طــوري ب ــد 90نزدیکب درص

  .کنند میزندگیتوسعه درحالجمعیتشهریجهاندرشهرهایکشورهای

ــورهاي  پسازجنگجهانیدومکشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــال ــتابانراآغازنمودند توسعه درحـ ــعه شـ  .باتقلیدوالگوبرداریازکشورهایاروپاییشهریشدنآرامگذشتهراکنارگذاشتهوروندتوسـ

  .مبتنیبودیافته توسعهکشورهای آوري فنبر تکیهیجامعه،ورودعناصرنوازخارجوها کهاینتوسعهبرحذفسنت

پسـازادغامو ورودبهاقتصاداینکشورهابهتمرکزشدیدصنایعوجمعیتدرچندشهربزرگویایکشـهر  داری سـرمایه دردورانمعاصر

شکستسیاستصــــنعتی احیاناًیموجوددربخشصنعتیوها رامنجــــر شدهوباعدمتوسعهبخشکشاورزیونارســــایی)پایتخــــت)

بهوقوعپیوستباعثبههمریختنروابطمتقابلومتعادلشهروروســــــــــــــــــــــــــــــــتا شدنکهدربسیاریازکشورهایجنوب

ــدید ــاینفعالیتهای فعالیتشدهوبسترالزمرابرایتشـــــ ــکازها خدماتیفراهمآوردکهباگسترشـــــ ــدید سو یـــــ وتشـــــ

  ).1383بیگدلی،(مهاجرتروستائیانبهشهرهاازسویدیگررشدسریعشهرنشینیراموجبگردید

-کافشـــــــــــــــــــهري، شاي منطقـــــــــــــــــــههای نابرابريگیلبرتوگالگرانباشتگیشـــــــــــــــــــهریو

ــتایی ــ بهومهاجرتانبوهوروســـــــ ــکلشهري،بیکاریواشتغالکاذبوناقصوسازی بزرگآنتبعـــــــ ــاد گیری شـــــــ اقتصـــــــ

ــومقلمدادازجملهومعضلمسکنوفقرشهریراغیررسمی ــد میپیامدهایشهرنشینیدرجهانســـــــ ــن و . کننـــــــ الرســـــــ

ــهریوبحران  وارولکمبودخدماتعمومی،مسکننامناسبوناکافیپراکندهروییوتوسعهآلونکی،فقرشـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1388برکپور واسدي،)کنند میشتابانذکرشهرنشینینتایجازجملهبهداشترا

داداش پور (توسعههست درحالدرکشورهاینشینی حاشیهاسکانغیررسمیویاگیری شکلبارزترینپیامدهایاین وضعیتنابسامان

فقـــــــر و آمیـــــــز ســـــــازوکارتبعیضنخستینعلتوقوعآندرسطحکالنرابایدساختاریدانستکه).1390وعلیـــــــزاده،

  ).1381صرافی، (نماید میثروتودرآمدایجاد، منابعقدرترعادالنهغیبرپایهتوزیعزا
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  فقر - 2-6

ي فقیـر و محـیط   هـا  در خـانواده  عمـدتاً . اسـت  غیررسـمی های سکونتگاهجوامع ساکن در  هاي ویژگیترین مهمیکی از 

کـه توانمندسـازي در جهـت     شـوند  میو باعث تشدید فقر در جامعه  خورند می، یک دسته موانع به هم گره ها آناطراف 

ي هـا  زیرا فقرا در مقابل هزینه. مشارکت یا عدم مشارکت است کننده تعیینعامل  ترین قويفقر . نابودي این چالش است

براي خانواده خود غذا و امکانات تهیـه   توانند نمیو  شوند میبه حاشیه رانده  هرروززندگی دچار مشکالت عدیده شده و 

عامل بسیار مهم در میزان مشارکت مردم در امـور جامعـه اسـت و اگـر ایـن عامـل در جامعـه زدوده        فقر  رو ازاین. کنند

  .نشود، مشارکت معنی نخواهد داشت

  

  تعریفرشدبهنفعفقیر - 2-7

در .زیادیبرایتعریفرشدبهنفعفقیرشدهاستکهحاصآلندوتعریفمتفاوتاستهای تالشدرسالهایاخیر

بر اساس دهد میکاهشتعریفاول،رشدبهنفعفقیررشدیاستکهفقررا

دراینحالتهرچندفقر .اینتعریفاگررشدفقرراکاهشدهد،هرچقدرهمکهاندکباشد،بهنفعفقیرخواهدبود

کهمنافعآن داند میتعریفدیگر،رشدبهنفعفقیررارشدی.افزایشپیداکندتواند میامانابرابریکند نمیافزایشپیدا

دراینحالترشدزمانیبهنفع .توجهدارداینتعریفبهتغییردرجریانرشد.بیشازافرادغیرفقیرنصیبافرادفقیرشود

رشد،همفقروهمنابرابریراکاهش که درصورتی.کهدرآمدافرادفقیربیشازافرادغیرفقیرافزایشیابدهستفقیر

ازتعریفنسبیاند عبارترشدبهنفعفقیروجودداردکهگیری اندازهتعریفبرایدودستهباتوجهبهتوضیحاتفوق.دهدبهنفعفقیرخواهدبود

).2003کاکوانیوهمکاران، )وتعریفمطلق

بر .شود میدرتعریفنسبیازرشدبهنفعفقیر،تغییراتدرآمدافرادفقیرباتغییراتدرآمدافرادغیرفقیرمقایسه

تاافرادغیرفقیر؛به شود میاساساینتعریف،رشدبهنفعفقیرعبارتاستازرشدیکهمنافعآنبیشترمتوجهافرادفقیر

نفعمطلق که درصورتیق،درتعریفمطل.بخشد مینسبیبهبودطور بهاینمعنیکهرشدضمنکاهشفقر،نابرابریرانیز

در .باشد،رشدبهنفعفقیر،مطلقخواهدبودغیر فقیربیشترازنفعمطلقرشدافرادشود میرشدیکهنصیبافرادفقیر

.پیبردکهآیارشدبهنفعفقرابودهاستیاخیرتوان میحالتتنهابااستفادهازنرخرشدفقروالگویتوزیعیآناین

،شاخص یافته تعمیمبهشاخصآنتروپیتوان هامی آنازجملههستندکهشناسایی قابلنیزهایی شاخصدراینزمینه

بهدرآمدهاینواحی ها آننابرابریتایل،شاخصنابرابریاتیکسنونوضریبجینیاشارهنمودکهبهعلتتفاوتدرحساسیت

  .کنندبندی رتبهمختلفیهای صورت بهیدرآمدییکسانراها یدرآمدیممکناستیکسریازتوزیعها مختلفتوزیع

  

  عللپیدایشبافتهایفرسوده - 2-8

ومرمتنشدنپسها ساختماننگهدارینکردنازبناهاو:ازاند عبارتبافتهایفرسودهگوناگوناستکهبرخیازایندالیلدالیلبهوجودآمدن

ــکلازگذرزمان،فرسودهطراحیشدنبافتهاقبالز ــتگیری شـــــــــــــــــــــــــــــــ بافـــــــــــــــــــــــــــــــ

،بافتهایفرسـودهمتو کنند میمترعرضطراحی8کمترازهای خیابانویادهند میمترپیشنهاد211کهطراحانشهریقطعاتزیردرزمانی(

توسعهشـهرهادرونم براثرروستاهاییکه.گیرند میبافتقدیمشهرهانیزاگرشرایطفرسودگیراداراباشنددرایندستهقرار).شوند میلد

  .گیرند جاينیزممکناستشرایطفرسودگیراداشتهباشندودرایندستهگیرند میحدودهشهریقرار

  بافتهایفرسودههای ویژگی-2-9

ــیم ــوند میبافتهایفرسودهشهریبهچهاردستهتقس ــد عبارتکهش ــاریخیوفرهنگی ب-1: ازان ــهریداراي میراثت  -2.افتهایش

. شـهري  -روسـتایی :اي حاشیهکهگفتهشدبافتهایطور همانبافتهایفرسوده  -3. فرهنگی -بافتهایشهریفاقدمیراثویژهتاریخی
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.یاهماناسکانغیررسمیزیرمجموعهبافتهایفرسودههستند اي حاشیهبافتهای -4

کهبهدلیل شـــــــــــــــود میقییازمحدودهقانونیشـــــــــــــــهرهااطالها بافتفرسودهشهریبهعرصــــــــــــــه 

ــاخت،خدماتوتأسیساتفرسودگیکالبدي،عدمبرخورداریمناسبازدسترسیسواره، ــهري های زیرســـــــــــــ شـــــــــــــ

ــیب اینبافتهابهدلیلفقرســـــــــــاکنینو .بودهوازارزشمکانی،محیطیواقتصـــــــــــادینازلیبرخوردارندپذیر آســـــــــ

آنراندارنــــددر گذاریــــ ســــرمایهجهــــت ای گــــذارانانگیزه ســــرمایهامکاننوسازیخودبهخودیرانداشتهونیزها آنمالکینــــ

  ).1389حبیبیوهمکاران،(

مشخصـــــــهزیررا 3ییازشـــــــهرکهیکیازها گفتعرصـــــــهتوان میبافتهایفرســـــــودهتر ســـــــهلبرایشناسایی

ــودهاطالق ــوند میداراباشند،بافتفرســ ــوك-1. شــ ــازهایی بلــ ــد 50کهبیشــ ــوده باشــ -2. درصدابنیهآنناپایداروفرســ

باشـد مترمربع200درصـد ابنیهـآنکمتراز   50بیشـاز کههایی بلـوك -3. مترباشـد 6درصدمعابرآنکمتراز50کهبیشازهایی بلوك

  ).1389حبیبیوهمکاران،(

ازجرایمـدر  اند عبارتکهشـوند  میتوسعهشهرییادای تهدیديبانامعواملکنند میکهبافتهاي فرسودهبرشهرهاواردهایی آسیب

ــودهدربرابرزلزلهها خانـــــــــهپذیری آســـــــــیب.بافتفرسودهبیشترازنقاطدیگراســـــــــت جدي کامالًیبافتفرســـــــ

 هــــــا انســــــانامکانحفظحرمت.اســــــترو روبهدرمواقعبحرانبامشــــــکالتجدیرسانی ماتخــــــدامدادو.اســــــت

ــد ــودهباموانعجدیمحیطی.بهحداقلمیرســــــ ــاخت.اســــــــترو روبهرشدوتربیتدربافتفرســــــ ــا زیرســــــ ي هــــــ

ــت ــارکتونظارت .بافتفرسودهازمتوسطشهربسیارکمتراســـــــــــــــ فقراقتصادیدربافتهایفرسوده،توانمشـــــــــــــــ

ــلب ــد میمردمراســــ ــزه.کنــــ ــرمایهیاقتصادیوها انگیــــ ــگذا ســــ ــارکتونظارت ریــــ دربافتهاي فرسوده،توانمشــــ

  ).1389عندلیب،(در بافتهایفرسوده،پاییناستگذاری سرمایهیاقتصادیوها انگیزه.کند میمردمراسلب

 2/3جمعیتـــــــــــــآن  1380تـــــــــــــا  1335ایرانشانزدهمینکشورپرجمعیتجهاناستوطیســـــــــــــالهاي 

شـود  مینشینی حاشیهکهاینامرخودموجبافزایشنرخاستبرابر بوده3/2اینرشددرجهانکمتراز که درحالیاستیافته برافزایشبرا

  ).1389لطفیوهمکاران،(

  

  (Informal settlements)غیررسمیاسکان - 2-10

. مترادفاســـــتبا تصرفزمینتوسطفردیکهفاقدمالکیتزمینیاستکهرویآنسکونتاختیارکردهاســـــتغیررسمیاصطالحاسکان

اســـــــکان :قرارنـــــــد ازاینهـــــــا آنکهبرخیازرونـــــــد میومفاهیممختلفیبهکـــــــارها برایاسکانغیررســـــــمینام

نیمـــــه دائمومـــــوقتی،  های ســـــکونتگاه،درآمد کمافرادهایـــــ ســـــکونتگاهغیررسمی،های ســـــکونتگاهغیرقانونی،

 ریــــــزي برنامــــــههای ســــــکونتگاهغیرمجاز،های ســــــکونتگاهخودرو،های ســــــکونتگاهآلونکی،های ســــــکونتگاه

دي هـا  (نابهنجاریانابسـامان های سـکونتگاه ، خودانگیختـه ،اسـکان  نشین حاشیههای سکونتگاهکنترلنشده،های سکونتگاهنشده،

  ).1384زادهبزاز، 

بـه شـکلی    هـا  ي بارز فقر شهري تعریف شده است که درون یا مجـاور شـهر  ها یکی از چهره مثابه غیررسمیبهاسکان 

 و سطح نـازلی از کمیـت و کیفیـت    درآمد کمخودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسمی شهرسازي با تجمعی از اقشار 

  .بازتاباصلیتوزیعغیرعادالنهمنابعقدرت،ثروتودرآمداستدرواقعاسکانغیررسمی). 1381صرافی، (گیرد میزندگی شکل 

  

  در جهان غیررسمیدرصد و میزان اسکان  - 2-11

و کمترین درصـد مربـوط بـه بخـش      هستاز بقیه مناطق بیشتر  توسعه درحالدر کشورهاي  ها سکونتگاهدرصد این 

  .هستاقیانوسیه 
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  )1390شیبانی، : مأخذ(ندر جها غیررسمیدرصد اسکان  - 1-2جدول

  

  در جهان سوم غیررسمیعلل بروز اسکان  - 2-12

شهري در قالب یک رابطـه علـت و معلـولی بـا بسـیاري از جریانـات و        دار مسئلهدر تحلیل مکانیسم ایجاد فضاهاي 

  :در سطح جامعه ارتباط برقرار است اتخاذشدهتصمیمات 

  ساختاري جامعهعوامل : 1

  علل سازمانی : 2

  ي حمایتی و مشارکتیها فقدان سیستم: 3

  ي باندهاي نامشروع زمینها فعالیت: 4

  مسکن تأمیني ها ناکارآمدي سیاست: 5

  

  در ایران غیررسمیاسکان  - 2-13

ــهریازظرفیتوتواناییدولت  روندروبهرشدشهرنشینیدرایران،باعثشدهاستکهسرعتتوسعۀشـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــهرداريو ــاختدرگسترشها شـــــــ ــود،ها زیرســـــــ این درنتیجهوارائهخدماتوفراهمنمودنشرایطاشتغالبیشترشـــــــ

  .استیافته گسترشامر،اسکانغیررسمیباسرعتیشتابان

تـوازن داشـت و    نسـبتاً ، اقتصاد شـهر و روسـتا،   1320که تا سال  دهد میمطالعات کارشناسان مسائل شهري نشان 

ي مهاجرتی و آغاز توسعه شهرنشینی معاصـر ایـران   ها ن حرکتکمتر شاهد مهاجرت روستاییان به شهرها بودیم، اما اولی

ي اجتماعی و سیاسی، اقتصاد ایـران دسـتخوش   ها نابسامانی براثردر این دوره . است 1332تا  1320ي ها مقارن با سال
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و رونـد تحـوالت اقتصـادي و عمرانـی کشـور از ادامـه        شـود  مینوسازي و توسعه نیز متوقف  هاي طرحو  گردد میرکود 

  .است داده رخاولین موج عظیم مهاجرت در ایران چندین سال پس از اصالحات اراضی . ماند بازمی

:اند عمدهدرایراندارایسهویژگیها سکونتگاهگونه اینغیررسمی،های سکونتگاهبراساسسند توانمندسازیوساماندهی

 ریــزي برنامــهبهعلتنداشتنپروانهســاختمانیوپیروي نکردنازعمدتاًکــه کنندگان فادهاســتتوسطزده سازیشــتاب مســکن-

.نابسامانرابهوجودآوردهاست اي مجموعهرسمیشهرسازي،

.و فقیردرآمد عمدتاًکمپیوستگیعملکردیباشهراصلیوگسست کالبدیازآنباتجمعیازاقشار-

  .مباالیجمعیتیپایینزندگیوکمبودشدید خدماتوزیربناهایشهریوتراکباکیفیتمحیطی-

:برد میواسکانغیررسمیدرایراننامنشینی حاشیهدالیل عنوان بهنقدیعواملزیررا

.خزانهدولتازدرآمدهایکشاورزينیازی بیورودنفتبهاقتصادایرانو-

.یکارآمدها اصالحاتارضیوفروپاشیتولیدسنتیبدونجایگزین -

ي هــــــا اقتصادشــــــهریوانگارهکه طــــــوري بــــــه،المللی کــــــاربین تقســــــیمورودایرانبهاقتصادجهانیونظام -

.مکتبنوسازیسببفروپاشیاقتصادسنتیروستاییومهاجرتروستاییانبهحاشیهشهرهاگردید

ــهریایرانباتوجهبهقابلیت - ــهیملیوها صنعتیشدن؛صنعتیشدنجامعهشـــــــــ ــوده،بلکهرو ای منطقـــــــــ نبـــــــــ

ــه ــادسوی بـــــ ــولی تکبیرونداردومهاجرینشهرهانهبراساسنیازصنایعبلکهبراساسدالرهایناشیازاقتصـــــ محصـــــ

ــتن) ــهری)ف ــهرهارویشده تزریقکهبهاقتصادش ــد میاستورونقیکاذبایجادکردهاست،بهش ــرایطالزم آورن وچوناینروستاییانش

  ).1385نقدي، (گیرند میدرحاشیهشهرقراردرنتیجهرابرایورودبهساختجامعهشهریندارند )سوادکافیوتخصص(

  

  غیررسمیدرایرانهای سکونتگاهریزی برنامهمشکالت - 2-14

ــکالت ــکونتگاهدرریزی برنامهمشـــ ــتیابیبهموفقیتدراینبرنامههای ســـ ــت ها غیررسمیایرانراکهموجبعدمدســـ شدهاســـ

ــیرا ــتهکلیمطرحکردکهتوان مـ ــد عبارتدرسهدسـ ــکالتمربوط:ازانـ ــمیم بهمشـ ــاییدر گیری نظامتصـ وعدموجوددیدگاهفضـ

  .برخوردباایننواحی

ــمیممشکالتنظام ــري تصـ ــاکمیت:گیـ ــک نگرشحـ ــیهبعدی هایتـ ــهرها کالنبهساماندهیحاشـ ــتیالي سو یکازشـ واسـ

ــمیمتفکراتفنیوابزاریمتخصصینشهرسازیومعماریبامحوریتمباحثکالبدیوفیزیکیازدیگرسوکهنظام ــري تصــــــــ  گیــــــــ

ــانونو ــرفاًهودرراستایدستیابیبهساماندهیحاشیه،قوانینومقرراتاجراییراقراردادتأثیرراتحتگذاری قـــــــ درچارچوب صـــــــ

ــاختقوانینمربوطبه ... قوانینجدیدحریمومحدودهشـــــــــهروغیرمجاز،قانونممنوعیتتغییرکاربرداراضی،وسازهای ســـــــ

  .محدودکردهاست

علمیومدیریتیتعـــــداد های نگرشوفراگیرخودنیازمنـــــدجانبه همهباابعادگســـــترده،نشینی حاشـــــیهایندرحالیاستکه

ــاز ــیه ها گرایشزیادیـــــ ــتودیدفنمحورانهوکالبدیبرنامه ریزانشهریدربخشکوچکیازمنظومهمدیریتیحاشـــــ علمیاســـــ

ــت ــیهلیکنساماندهیش.کارآمدوحائزاهمیتاســـ ــمثابه بهرایطنابسامانحاشـــ ــانی،بهعزمو توجهی قابلبخشـــ ازجامعهانســـ

  .،باوریعمومیوبسیجیهمگانینیازمنداستهمسو نگرارادهملی،دیدگاهی

ــاییدربرخوردباایننواحی ــلدیگر:عدموجوددیدگاهفضــــ ــکونتگاهساماندهی◌ٔ درزمینهمعضــــ ــمی های ســــ غیررســــ

ــتدرنتیجهتأکیدبرابعادکالبدیو ــیهرمقیاسیمحدودتربرخوداصطالحاینانتقادد.غفلتازابعاددیگرآناســــ ــینی حاشــــ  نشــــ

ــت، ــاییدرنگ چراکهبینیزوارداســـ ــهری برونفضـــ ــازد میوخارجازمحدودهرابرذهنمتبادرشـــ ــان که درحالی،ســـ همـــ

.باشدنشینی حاشیهمتضمن تواند نمیوصرفسکونتدرپیرامونشهرخورد میپیرامونشهرها،دردرونبافتشهرینیزبهچشمهای ویژگی

ــدیگرکه ــکونتگاهبهسازیبافتبهآناشارهکرد،توان مینکتهــ ــمیهمگامبافرایندتثبیتموقعیتهای ســ ــتها آنغیررســ  .اســ
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ــکونتگاهباال ــرود میباتثبیتموقعیت،قیمتســـ ــد میوتمایلبهبهسازیافزایشـــ ــرایطیباافزودنیکیادواتاق، .یابـــ درچنینشـــ

ــتیجاریدراجتماعاتآلونکینیزباال ــتکهبا ازجمله.رود میمیزانمسکناســــــــــ رخدادهایدیگراجتماعاتآلونکیایناســــــــــ

ــکتثبیت ــمی،دوگروهدچارتحرکمکانیهای ونتگاهس ــوند میغیررس ــانگروهاول.ش ــد مالک ــند میکهملکخودراان ــا فروش وبه برپ

ــاختهدرمحدوده ــهییکهها کردنمسکنخودسـ ــمیتبدیلتدریج بـ ــوند میبهسکونتگاهغیررسـ ــد می،اقدامشـ ــا درواقع.کننـ بـ

ــکونتگاهاینعمل ــاختههای ســ ــود میغیررسمیجدیدیســ ــتأجراناجتماعاتآلونکی.شــ ــد میقدیگروهدوم،مســ کهازمحل ترنــ

  .کنند میویابهخریدآناقدام آورند میدرحالساختبهدستهای آلونکدرتری ارزانیامسکنشوند میسکونتخودخارج

  

  غیررسمیهای سکونتگاهگیری شکلیمرتبطبارشدوها نظریه - 2-15

ــیهدربارهپدیده ــهریهمنشینی حاشــ ــهمکتبلیبرالیوهمپردازان نظریهشــ ــه نظریــ ــتگیو گرا پردازانجامعــ ومکاتبوابســ

یی هــا ،دیــدگاهطورکلی بــه.انــد پرداختهیاقتصــادي،اجتماعیوفرهنگیاینپدیدهها غیرهدرچنددههگذشتهبهتحلیلریشــه

  :کرد بندي طبقهدرقالبسهدیدگاهکلیتوان میراشده نظرانعرضه صاحبشهرازجانبنشینی حاشیهراکهدرموردپدیده

ــتدیدگاهلیبرالی ــه:نخسـ ــکلیلیبرالیها ایندیدگاهبرپایهنظریـ ــتگرفته شـ ــرش.اسـ ــدگاهی های نگـ گوناگونچنیندیـ

ــهر سازانرادرآثارجمعیتشناسان،جامعهشناسان،اقتصاددانانو ــتهبهمکتبلیبرالشــــ ــوان میوبرنامهریزانشهریوابســــ  تــــ

ــت ــیهبهبرخیازابعادپدیدهباآنکهایندیدگاهلیبرالی.یافـــ ــهتوجهدارد،اماتحلیلنشینی حاشـــ ــت مسئلهازای ریشـــ بهدســـ

اندیشمندانلیبرالیتضادهایناشـــیاز  .تأکیدداردنشـــینی  حاشـــیهیاجتماعی،کالبدیواقتصادیها وبیشـــتربهجنبه دهد نمـــی

واززنجیرهروابطنظاماقتصــــــادیتنهابرویژگیالگوي گیرند کممــــــی دســــــترشدنامتعادالقتصادیویاروابطمتروپلواقماررا

،عمدتاًبرپایهشـــناخت توسعه درحالنانازروابطاقتصادیکشـــورهایوتحلیآل تجزیـــه.کننـــد میرشداقتصـــادینامتعادلتکیه

اقتصــــــــادي المللی بینعواملبرونیودرونینظاماقتصــــــــادیوعملکردروابطکنش برهمستواراســــــــتوازبیانعواملدرونیا

تابهـــامروز،  ازآن پسدرفاصـــلهوقوعدوجنگجهانیو .کننـــد می،پرهیزتوســـعه  درحالبرکشـــورهای یافته توســـعهکشورهای

ــو ــمندانمت.نئومالتوسهاجاریاســــــتهای دیدگاهیکجریاننیرومندفکریبراساسنظریهمالتوســــ علقبهاین بهعقیدهاندیشــــ

ــد میاجتمــــاعیهای آســــیبشهریبهبروزنشینی حاشــــیهنحلهفکري،فقرشدیدگروهکثیریازافرادجامعهوپدیده کهاز انجامــ

امروز توســـــعه  درحال،قتل،جنایتوسایرمشکالتاجتماعیرابرشمردکهکشـــــورهای ها بزهکـــــاري انواعتوان مـــــی آنجمله

ــار ــتهایند آنگرفتــ ــیهها،سبببیکاري،فقروازدیدگاهنئومالتوسی.وهمگیناشیازرشدجمعیتاینکشورهااســ ــینی حاشــ نشــ

گروهیازاندیشمندانغربیبرمبنایدیدگاهنئومالتوســـی .اســت ازحد بیش،جمعیتهــا  آنییماننــد ها وپدیــده )نشــینی  زاغــه (

اســــت،بلکهافزایش توسعه درحالکشــــورهایماندگی عقبتراکمشدیدجمعیتعامالصــــلیفقروتنها نــــهکهدارند میاظهــــار

کند حاصلمی بیدراین کشورهانشینی حاشیهیفقروها طحزندگیومحورپدیدهتالشیرادرجهتبهبودبخشیدنسهرگونهدائمیجمعیت

).همانمنبع(

،تاایناواخرازدیدگاهاغلباقتصاددانانلیبرالغرب،مهاجرتازروستابهشهردرفرایندتوسعهاقتصـــــــــادي طورکلی بـــــــــه

ــمار ــورآمد میمطلوببهشــــ ــافهشد میوتصــــ ــدریج بهکهمهاجرتداخلی،فرایندطبیعیاستکهنیرویکاراضــــ ازبخش تــــ

ــتاییخارج ــنعتیراموردنیازتانیرویکارشوند میروســــ ــور.کنندتأمینرشدوتوسعهصــــ ــد میتصــــ  ازنظرکهاینبرآیندشــــ

درحالرشداسرعت بهتراکمسرمایهوپیشرفتتکنولوژیدرنتیجهمثبت،بلکهتنها نهاینتولیدنهاییکردند میاجتماعیمعیناستزیرافرض

).1366تودارو،(شود جامی جابهستو

نیزبیشتربتوسعه درحالهاصلیاقتصاددانانوکارشناسانمسائلتوسعهاقتصادیدرکشورهای،درچنددههگذشتهتوجترتیب این به

، درواقــــــــــــع.معطوفبودهکهنیرویکارآزادکنندوجریانمهاجرتراتسهیلوشتاببخشـــــــــــند هایی سیاســـــــــــت ه

بودکهنیرویکاراضافهبرایصنعتیشــــــدن قرار شــــــدهازاین ارائهدربخشکشــــــاورزیوری بهرهیکیازدالیلیکهبرایافزایشــــــ
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،دیدگاهاقتتوسـعه  درحالکشـورهای شهرهای کالنامانتیجهفرآیندمهاجرتوتوسعهشهرنشینیشتابانوناهمگون.دآور میشهریفراهم

روشناســــــــــتکهآهنگ  کامالًتوسعه درحالامروزهباتوجهبهتجربهکشــــــــــورهای .صــــــــــاددانانلیبرالراتغییرداد

ــهریفزونییافتهوتاحدودزیادیاز ــنایعوخدماهای توانمنديمهاجرتازروستابهشهر،ازآهنگایجادمشاغلشــــــــــ ت صــــــــــ

ازدهههفتادبهبعد،دیگراقتصاددانانواندیشمندانتوسعهمهاجرتازروســــــــتا  .کارگرانفراتررفتهاســــــــت مؤثرشهریدرجذب

ــهرهابراینیرویکار ــد نمیبهشهرراجریانیسازندهوضروریبرایحلمشکالتتقاضایدرحالرشدشــــ امروزهمهــــــاجرت .داننــــ

ــهباید ــدیدکنندهپدیدهعنوان بــ ــوداضافیشهریتلجاحاضــــر کارگر همهیکیازعوامالساسیتشــ اینعاملبهتشــــدید .قیشــ

ــیازفقدانتعادلشود میمسائلبیکاریشــــــــهریمنجر ــتایی ها کهخودناشــــــ یاقتصادیوساختاریبینمناطقشهریوروســــــ

ــت ــایج.اســــــ ــانهای پژوهشنتــــــ ــدید تأثیرکهدهد میآمارینشــــــ مهاجرتدرجریانتوسعهبسیارحادترازبروزشــــــ

 هــــاي نابســــامانیدامنزدنبهازروستابهشهر،عالوهبررویه هــــایبی مهاجرتآهنگشــــتابان.شهریاســــتکاری کمبیکــــاریو

فقرروستاییبهفقرشـــــــــهریباکلیه  درواقعوآورد میشـــــــــهریراپدید نشینی حاشـــــــــیه اقتصادي،اجتماعیوفرهنگی

  .دهد میآنتغییرمکانهای محرومیت

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایغیر   دیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدگاه دوم 

کایالتیمکتبوابسـتگیدرآمری پردازان ازجملهنظریهاندیشمندانلیبرالیگروهدیگرمتفکرانبرخالفمیالدی70و60يها دردهه:لیبرالی

توســــــعه درحالکشــــــورهایماندگی طورکلیعقــــــب بهنکوندرفرانک،دوسسانتوس،فورتادو،مانویلکاستلوکســــــانیدیگر

ــته( کنونی یـــــــــــــــــــافته توســـــــــــــــــــعهرامعلولتسلطاقتصادیکشورهای)کشورهایوابســـــــــــــــــ

وجریانصنعتیوابسته،شهرنشینیشـــــتابانوناهمگونیرابهدنبالدارد زا برونالگویتوسعهوابســـــتهوها آنوبهنظرداننـــــد مــــی 

ــهکه ــموازاتبـ ــد میرشدنامتعادل،نابرابریدرآمدهاافزایشـ ــتابهای نابرابريویابـ ــدهگیرد میساختاریجامعهشـ ــا آنوبهدیـ  هـ

شهریدرایننونشین هایحاشیه گروهظهوردرنتیجهبرآیندعملکردتوسعهوابستهعبارتاستازپیدایشمشکالتطبقاتیمیانشهروروستاو

 براثروازســــــــــــــویدیگر،کارپاییناستوری بهرهبازدهیتولیدیوســــــــــــــوی یکعفرایندصنعتیشــــــــــــــدن،از

ــورهای  تــــوجهی قابلکهبهمیزانشــــود میمستقیمسودیحاصــــلزیر سلطهتحقیقارزشاضافیناشیازتولیدنیرویکاردرکشــ

کهرشداقتصادیاینکشورهاباکاهششــــدیدمیانگین کند میبســــیاریتأکیدهای بررســــی.شــــود میازاقتصادآنکشــــورخارج

اجتماعیرابــــه های گروهاماقتصادیوابســــتهدرنظتأثیرفقر،مسئلهگذشتهاز.همراهبودهاســــتدرآمد کمدرآمــــداکثریتمردم

:برشمردتوان میترتیبزیر

مترو بهخصوصــ بهشدنشکافبینشهروروستا،نابسامانیوناپایداریاوضاعکشاورزي،مهاجرتشدیدروستائیانبهشــهرها،تر عمیــق

، توســــــعه درحالجهانیاستکهبراساسآن،کشــــــورهایکار تقســــــیماینوضعیت،معلول.شــــــهرها کالنوهــــــا پــــــل

ــأمینکهزمانی ــلیموادغذاییبودندهکنند تـ ــورت بهاصـ ــراوردهای عمدهواردکنندگانصـ ــدها نفـ ــتکهدرجریان .درآمدنـ پیداسـ

ــهرها،این ــایتهی گروهمهاجرتبهشــ ــتاییدست هــ ــوند،توانند نمیمهاجرروســ ــدر  ازایندرشهرهاجذباقتصادشهریشــ جهتــ

اندیشـــمندان ،طورکلی بــه .برنــد  اینمــی  بهرهمزایایرشداقتصادیوصــنعتینیز گونه هیچوازکننــد  میاقتصــادیزندگی حاشیه

،بلکهپندارنـد  توسعهنمی درحالدرونیساختاراقتصادیواجتماعیوسیاسیکشورهایهای ویژگیرامعلولنیافتگی توسعهمکتبوابستگی،

کهدرطولتاریخکشورهایپیشــــــــــــــــــرفتهمتروپلپیونددادهو دانند مینتیجهروابطیاقتصادیوسیاســــــــــــــــــی

الگویتوسعهاقتصادیوابســــته،باالگوي ). 1382حاجیوســــفی،(اولیفراهمآوردهاســــتماندگی عقبتوســــعهدومیرابههزینه

مداومتولیدومصـــــرفانبوهوادغامدر تربرافزایش وســـــیعکهدرآنبازارهایداری یافتهســـــرمایه توســـــعهمشخصهکشورهای

ــانی راآغــــاز زا درونقادرنیستندمسیروفرآیندمستقلتوسعه،یعنیتوســــعهنیافته توســــعه،کشورهایاند مبتنیبازارهایجهــ

تغییرات مــــوازات بــــهوانجامد میبهقطبیشدناقتصــــادوجامعه)زا بــــرون(الگویتوسعهوابســــته.کنندوبهآنتحققبخشــــند

گـی  میصورتکن هایبنیان مهاجرت،گیرد می،شکافبینشهروروستافزونییابد میافزایشها نابرابريساختاریدرجهتتشدیدوابستگی،

 هــــــاي جمعیت،گیرنــــــد میباتراکموتمرکزســــــرمایهپایشهرها کالنوآیــــــد میوشهرنشــــــینیناهمگونبهوجودرد



  هاي غیر رسمی طراحی مسکن حاشیه در راستاي بهسازي و توانمندسازي سکونتگاه  14

ــهرهامهاجرروستا ــکل صورت بهییدرشــ ــیجمعیتمواجوشناوریشــ ــادي،اجتماعیوفرهنگی گیرند مــ کهدرکنارزندگیاقتصــ

  .آورند میرادرشهرهاپدیدنشینی هایحاشیه هاگروه ترینآن دست تهیوکنند میشهرزندگی

اینکهامکانــــات  رغم علیویابــــد میشهرنشینیباآهنگشتابانیگسترشــــ :جدیــــدگرایان هایجامعــــه  دیدگاهســــوم

ــتغالمولدبرای ــازه یتجمعاشــــ ــاجران(وارد هایتــــ ــهرینیزبا )مهــــ فراهمنیست،امکاناتوتسهیالتزیربناییواجتماعیشــــ

ــکونتگاهکمبودتسهیالتزیربنایی،اجتماعیوکالبدیبراثرافزایشجمعیتشهرهامتناسبنبودهو ــهها ســـ ــارف ها ،محلـــ ینامتعـــ

ــه ــکوها ازقبیلزاغــ ــیه آلونــ ــازهکهازطریقمهاجرانای هایحاشــ ــازبهوجود ،بهنحویخودرووبرپاشدهتهدیستوارد تــ خودســ

اجتماعیواقتصــــادیو های نابرابريشــــهریرامولودنشینی حاشــــیهجدید،گرایان هایجامعــــه دیــــدگاهطرفداران.آینــــد مــــی

وپیداینشـینی  حاشیهجدید،گرایان جامعهوگرا جامعهازدیدگاهاندیشمندانمکتب.داند میشهرنشینیناهمگونوانتقالفقرروستابهشهر

ــ ــیه گروهشـــــ ــهای هایحاشـــــ ــوها وفقیردرجامعـــــ ــیازعملکردروندطبیعی توسعه درحالرهاییشهریکشـــــ ،ناشـــــ

ــرمایهتضادمیانکاروسرمایهاستوپیامدقهریعملکردقوانینحاکمبرنظاماقتصادی ،یعنیتمرکزوانباشـــــــــــت داري ســـــــــ

، داري ســـــــــــــــــرمایهسرمایه،رشدناموزوناقتصادیوبروزتضادهایاجتماعیاستوبنابراین،درجریانتحوالتناهماهنگجامعه

  .استناپذیر اجتنابدرشهرهایبزرگنشینی حاشیهیشپیداازجملهبروزتضادهاومشکالتاجتماعی

  

  غیررسمیاسکانگیری شکلیها دیدگاه - 2-16

  شناسی بومدیدگاه  -2-16-1

ــهدرایندیدگاه ــاردپردازان نظری ــاش (Clinard)یهمچونکلین ــهر توجهبهبافتفیزیکییبرا (Machintosh)ومکینت ش

:دهد مینظریهرا ارائه دودستهزمینهکلینارددراین .کنند میراتوجیهنشینی حاشیهپیدایشسازوکار

ــازنظر:تغییردرنحوهاســــــتفادهاززمین) الــــــف وویــــــرث  (Burges)بررگسمطالعاتکلیناردوبراساســــ

ومسکنمتعارفهســـــــــــــــــــــــتند نشینی زاغـــــــــــــــــــــــهییکهامروزهدارایها مکـــــــــــــــــــــــان

فروش عمده،انبارهاومناطقها ولیباگسترشمناطقتجاریوصنعتیکارخانهاند بودهزمانیجزءبهترینمنطقهشهرومنطقهمسکونیمدروز

ــایگیی ــهرحرکتها آندرهمســـــــــــ ــد می،افرادیکهوضعبهتریدارندازمرکزشهربهسمتخارجشـــــــــــ  کننـــــــــــ

 وارد تــــــــازهقومیفقیرهای گروهکهشــــــــاملدرآمد کموکارگرانکننــــــــد مییزیبایشــــــــهرزندگیها ودرحومــــــــه

ــروهو ــای گــــــــ ــاکنایننواحیباشند مینژادیهــــــــ ــوند میبهاینمناطقآمدهوســــــــ ناجارهکمی یچونمالکشــــــــ

وتخریبتوسطساکنین،اینمناطقبتوجهی بیوبهعلتشلوغیزیاد،یابد می،شرایطنزولدارند میدریافتها داریساختمان نگهجهتتعمیرو

  .شوند میتبدیلها هزاغه

ــاردازقوآلبرامز  )ب ــحیحآن کلینـــــــــــــــــــــــــ کمبودمسکنوعدمتعمیرونگهداریصـــــــــــــــــــــــــ

ــی ــد مــــــــ ــاکنان:نویســــــــ ــاطقگونه اینســــــــ ــهتوانند نمیمنــــــــ ــبیبرایخود ها خانــــــــ یمناســــــــ

ازعهـــــــدهپرداختش توانند نمیهـــــــا آنییکهـــــــها بهقیمتیخویشـــــــراها فراهمکنند،زیرابخشخصوصـــــــیخانه

، هــــا خانــــه صــــاحب،نشینی حاشــــیهدرامر:گویــــد مــــی (Colean)برآیند،عرضــــهنمایندوهمچنیناززبانکولین

وعدمنگهداریصحیحشـان توجهی بی،ساکنینبهخاطرفقروشان طلبی منفعتبهخاطرها خانه صاحب:ساکنینواجتماعهرسهمقصرند

ــدبه ــینمی زاغهمناطقواجتماعبهعلتاینکهاجازهرشـــــــــــــــــــ ــد نشـــــــــــــــــــ ودر دهـــــــــــــــــــ

  .نماید نمییاریاجتماعیودولترادرجهتحفظاستانداردهایکند نمیکوششها آنازبینبردن

اقتصـــــــادي گروهی منطقهگونـــــــه سکونتگاهغیررســـــــمیدر5،بنـــــــدي طبقهگونهشناســـــــیوازنظرتسانکوا

ــهدر ایجادشــدههای ســکونتگاه-1:سازمانمللبرایاروپاراتشخیصدادهوبررســیکرده استکهشــامل -2خصوصــیوعمومیای زمین

ــکونتگاه ــکونتپناهندگانهای ســ ــل ســ ــیبهای گروهمحــ ــذیر آســ ــکونتگاه-3پــ ــیههای ســ ــینارتقاءیافته حاشــ -4نشــ
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ــه ــغیرقانونییبامالکیتها حومــ ــشده دادهوتغییرکاربریــ ــکونتگاه-5غیرقانونیباروشــ ــبدر های ســ شلوغبدونامکاناتمناســ

  .مراکزشهریونواحیشهریباتراکمزیاد

ــکونتگاهمرکز ــتهسازمانمللدریکهای ســـــــــــــــــــــــ ــدي دســـــــــــــــــــــــ  بنـــــــــــــــــــــــ

ــکونتگاهکلیازانواع ــمی،های ســـــ ــیمدودستهرابهها آنغیررســـــ ــد میاصلیتقســـــ ــدرحالرکودو :نمایـــــ نواحیـــــ

:شود میازایندومورد برایاهدافتحلیلبهمواردزیرتقسیمهرکدامنواحیدرحالپیشرفتو

.هستدیجدیها نشین حاشیه: یمراکزقدیمیشهرهابها نشین حاشیه:الف:  خودشاملها نواحیدرحالرکود،اینسکونتگاه -1

ــکونتگاه-2 ــاملهای ســ ــف:  درحالپیشرفت،کهخودشــ ــکونتگاه:الــ ــغالهای ســ ــده اشــ ــورت بهشــ  غیرقانونیصــ

  .شدههست انجامینیمهقانونیها وتفکیک

درگروهاولیعنینواحیـــــــــــــــــدرحالرکود، شرایطاقتصـــــــــــــــــادي،اجتماعیوکالبدیمنطقهداراي  درواقع

یشرویســـــــــــاکنانقرار مناسبینیزپانداز چشـــــــــــمسکونتگاهغیررسمینسبتبهگذشتهتغییرینداشـــــــــــته استو

بدترشدهاستتالشــــــــــبراي ها آناینمناطقیانسبتبهگذشــــــــــتهتغییري نداشتهیاوضـــــــــعیت دهد نمـــــــــی 

ــت ــکونتگاهوزندگیارتقاءوبهبودشرایطزیســـــــــــــ ــبتبه معموًالها دراین ســـــــــــــ مشکالتبیشترینســـــــــــــ

ــک ــکونتگاهها آلون ــعیت ها یامیدداردس ــدراینطبقهقرار دارندکهگاهیبرایچنددههوض ــودرا حفظکردهوتغییریــ ی اولیهیی در خ

کهرونـدارتقاءو  گیرد میییقرارهـا  درگـروه دومسـکونتگاه  .سکونتگاهیأسـنامید توان نوعیمی بهبهوجودنیامدهاستاین الگوراها آن

ــود ــلدرجریانبودهوبهبودها آنبهبــــــــــــــــــــــــ ــ قابــــــــــــــــــــــــ در توجهیــــــــــــــــــــــــ

ــاخص ــادیواجتماعیها شــ ــا آنیکالبدي،اقتصــ ــه رويهــ ــوري دادهبــ ــهباکه طــ ــ مقایســ ــتهروندروبه ها آنیــ باگذشــ

یفقیرنشـیننومیدي رابرایاولینبـار   ها ییأسـمحله ها یفقیرنشینامید وآلونـک ها یامیدمحلهها هومآلونکمف.دهند میرشدیرانشان

  .ارائهکرد1960ي دههاستاکسدراوایل

و نــــاموفق)روبهترقــــی(باطرحایندواصطالح،بهترســــیم مرزمشخصــــیبینجوامعفقیرموفقای مقالهاستاکســــدر

ــه) ــت)زوال روبـــــ ــک.پرداخـــــ ــاز آلونـــــ ــکونتگها منظوراستاکســـــ ــد ها اهیامیدســـــ ییبودکهروندروبهرشـــــ

یروشــــــــنازارتقاءوبهبودرا انداز چشــــــــمییأسها موفقیراپیشرویداشــــــــتندوبرخالفآن آلونــــــــکی آینــــــــدهو

ــان ــدرقهقراوزوالداد نمینشــ ــتندوبهتعبیریــ ــباهت. قرار داشــ ــاًدر شــ ــتاکس،ترنرنیز ها تقریبــ ــه شناسیاســ ییباگونــ

ــروه ــکونتگاههای گــــــ ــایی سکونتبهسهدستهها ساکندراینســــــ ــیمکردرابرپایهپویــــــ ــاهترنر، .تقســــــ ازنگــــــ

ــدار ــموارد تازهطالیهــــ ــد کــــ ــیده مهاجرنومعموًال،درآمــــ ــغل  اي رســــ استکهبهدنبالمستقرشدندرشهرویافتنشــــ

.اقتصادیشهر استی هستهوساکنشدندرنزدیکی

ــدوم،درپیتثبیت ــد موقعیتگروهـــــــ ــهرانـــــــ ــتیابیبه اند یافتهوباجایپایی کهدراقتصادشـــــــ بهدنبالدســـــــ

گروهســـــــــــوم،یعنیجویندگانپایگاهدرآمدي .تمســـــــــــکن هســـــــــــتنداستانداردهایباالتروامکاناتوحتیمالکی

  ).1390و صرافی،  دوست ایران(یترقیهستندو استانداردهایزندگیبرایشانهدفاصلیاستها متوسطنیزدرحالطیکردنپله

ــه ــتاکس،پیران،پرلمنو ترنردرموردپردازانی نظریــــ ــیممثآلبرامز،اســــ ــکونتگاه تقســــ ــمی های بندیســــ غیررســــ

  :استذکرشدهخالصهطور بهکهدرجدولزیراند اظهارنظرکرده

  )1390و صرافی،  دوست ایران(غیررسمیهای بندیسکونتگاه تقسیمي ها نظریه - 2- 2جدول 
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Abstract
Research Aim:Primary purposes of research, and the research motivation or the reasons why you decided 
to do this study.
Research method:Research method: In this paper a combination of descriptive and analytical method has 
been used for research. Research datas are obtained by library studies, scientific articles, field studies, 
preparation of questionnaire and interview with city administrators, municipality organs, governorate 
and provinicial governments.
Findings: Physical variables contains the breadth of housing, material of materials, buildings age, 
number of rooms and number of floors. Social variables contains the population of the neighborhood, 
total households, the population of each residential unit, family supervisor gender, education level, 
family supervisors education level, duration of stay in Tabriz, duration of stay in neighborhood, 
duration of stay in the former neighborhood, how to capture the building, imigiration origin, reason for 
immigration, hangout. Economic variables contains type of households job, previous occupation of 
household, career before immigration, income, housing selection agent and amount of rent.
environmental variables contains pollution situation, threatening hazards, garbage collect, sewage 
disposal and gradient percent. welfare variables contains facilities as kitchen, bath, plumbing, 
electricity, telephone and gas and service variables and religious variables contains sport club, park, 
clinic, pharmacy, school, educational institution, shopping center and the mosque
Conclusion:According to the results households, rent, meeting place, sex, available facilities, 
immigration origin, materials, garbage collection, sewage disposal, number of floors, location capture, 
religious places, households education, number of rooms, housing selection agent, immigration reasons, 
hangout, education, number of members,  housholds career, adjacent centers, slope,supervisors  
previous job, houses age, duration of stay in the current neighborhood, duration of stay in previous 
neighborhood, neighborhood facilities, natural hazards, income, supervisors job before immigration, 
duration of stay in Tabriz are important. Then by using t-test the average of a sample is compared with 
the mean of society. Using the possibilities of kitchen, bath, plumbing, electricity, telephone and gas 
with the highest average are known as the main factor. Then they were ranked by friedman test. 
According to the results the house oppurtunity as water, electricity and gas have the most effect in 
empowermenting the informal settlements.
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