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 چکیده

های فقر در حاشیه و درون شهرها مشـکلی اسـت کـه بـه مثابه جزیرهبههای غیررسمی و نامنظم، رشد سکونتگاه

های هـدف در عنوان گروهصورت فعال و بهبه هاریزی و لحاظ نکردن آندرآمد از نظام برنامهدلیل حذف اقشار کم

. زیست، تضعیف خدمات شهری، و نزول زیربناهای موجود شده استباعث تخریب محی  واست.  هاگذاریسیاست

نشـین از طریـق شـناخت های حاشیهتحلیـل و بررسـی سـطح پایـداری محلـه پـژوهشدر این راستا هدف ایـن 

محیطی، اجتمـاعی و اقتصـادی توسـعه پایـدار اسـت. محـدوده های کالبدی، جمعیتـی، خـدماتی، زیسـتشاخصه

بـزار اسـت و از اایش تحلیلی بر پایه پیمـ-موردمطالعه محله قلعه کامکار در شهر قم است. روش تحقیق توصیفی

شده است. جامعه آماری تحقیـق شـامل کلیـه خانوارهـای آوری اطالعات میدانی استفادهپرسشنامه به جهت جمع

آمده از دسـتس بهخانوار( که حجم نمونه با اسـتفاده از فرمـول کـوکران و واریـان 9019ساکن در محدوده است )

شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است کـه محلـه محاسبه خانوار 370، درصد 95آزمون با سطح اطمینان پیش

 شـدهارائه از خدمات ازنظر برخورداری و پایینی برخوردارند شهروندی تعلق و اجتماعی مشارکت قلعه کامکار قم از

 در تـربیش نشـینانهحاشی بیکـاری و فقـر گسترش توجه به با چنیندر سطح مطلوبی قرار ندارد، هم محله این در

 این در زندگی سطح بین عمیق و شکاف زندگی اسفبار ذکر است که وضعیتاند. شایاناجتماعی هایآسیب رضمع

 از از قبیل مهـاجرت که عواملیطوریبه است. این محله فردمنحصربه هایویژگی از شهر، اصلی بافت با محدوده

 ایجاد را مسئله رد اینخ کالن تا سطوح از شهری مدیریت ناکارآمدی چنین،هم و ساکنان فقر روستایی، فقیر نقاط

 است. کرده تشدید و
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 مقدمه

منظور اسکان، تأمین معیشت، داشتن رواب  اجتماعی و اقتصادی و مانند زیست بههای بشری در محی شهر یکی از پدیده

باشد. انسان خود محی  سکونتش را فراهم کرده و خود بـه ایجـاد و نحـوه زنـدگی در آن ها نمیآن هاست، ولی اولینآن

ویژه در جوامع شهری محیطی و کاهش سطح عمومی زندگی به(. با بروز ضایعات زیست1: 1386اقدام نموده است )شیعه،

رح و ن بیسـتم از سـوی سـازمان ملـل مطـآخـر قـر عنوان موضوع روز دههطی دو دهه گذشته، رهیافت توسعه پایدار به

. توسـعه پایـدار (Roseland,1977:199)ای و محلی تعیین گردید المللی، منطقهدر سطوح بین 21عنوان دستور کار به

دهی بـه آن اقـدامی سـنجیده و آگاهانـه محسـوب بر یک عامل منفرد شـکلای است و تکیهدارای ابعاد گسترده شهری

صـادی، عوامـل اقت :انـد ازهایی که در تکوین این پدیده شهرسـازی موردتوجـه اسـت عبارتاخصترین شمهم گردد.نمی

سـت ( بنـابراین توسـعه پایـدار تنهـا مبتنـی بـر سیا138 :1379ری،محیطی، اجتماعی و کالبدی )معصـومی اشـکوزیست

ــت ــد زیس ــق نخواه ــر محق ــن ام ــدی ای ــاعی و کالب ــادی، اجتم ــائل اقتص ــل مس ــدون ح ــت و ب ــد محیطی نیس ش

(Kanatschnig,1988:22.)  ،جتمـاعی و اتوسعه فیزیکی شتابان و نامتعادل شـهرها، پیامـدهای نـامطلوب اقتصـادی

ت کـه یررسـمی اسـغکالبدی داشته است. یکی از آثار و پیامدهای توسعه فیزیکی ناموزون و نامتعـادل شـهری، اسـکان 

امـروزه همـه  (.Naghdi & Sadeghi,2006:11-24)شـود هری مطرح میعنوان چالشی فراروی توسعه پایدار شبه

هایی در صـد سـال پـیش بـه وجـود زاغـهنوعی با پدیده اسکان غیررسمی مواجه هستند. انگلـس یکشهرهای جهان به

یررسـمی غامروزه اسـکان  (.Mumtaz,2001:105) داندنقالب صنعتی میاکرده است و آن را ناشی از انگلستان اشاره

اختـه خواهـد رود، به همین سبب مسئله مدنظر که در این مقاله به آن پردضلی اساسی به شمار میعنوان معدر شهرها به

های فقر در حاشیه و درون شهرها به دلیل حـذف اقشـار گیری جزیرههای غیررسمی و نامنظم و شکلشد رشد سکونتگاه

 باشد.ها میگذاریهای هدف در سیاستوان گروهعنصورت فعال و بهریزی و یا لحاظ نکردن آن بهامهدرآمد از نظام برنکم

 ارائـه سـازوکارهای بنـابراین اسـت؛ شـهری فقـر کاهش شهری استراتژی توسعه اهداف ترینمهم از یکی کهازآنجایی 

 کـاهش غیررسـمی، هایساماندهی سـکونتگاه توانمندسازی، رهیافت با پایدار، همسویی توسعه پارادایم اعمال فقرزدایی،

 شـهری بهینـه مدیریت آن رأس در و مالی مدیریت منابع شهری، مسکن فقر کاهش ویژهبه فضای شهری در تیعدالبی

 بخش در خصوصبه شهری اندازچشم در را هاییناهنجاری غیررسمی هایسکونتگاه از طرفی دارد. تام ضرورت اهمیت و

 و مدیران آن رأس در و فضا ساکنان، بین ارتباط یهماهنگ و تعادل باید که رسدمی کنند. به نظرمی ایجاد شهری مسکن

ریزی برنامـه عـدم و هـااهنگیهم سـوء از ناشـی های احتمالیهزینه صورت این غیر در چراکه باشد و مشاوران مسئوالن

طـی  (. در1383زاده و همکـاران،آورد )ابـراهیممـی بـار به ناپذیریجبران و بارزیان اثراتی غیررسمی هایسکونتگاه برای

گـوی مهـاجران نبـوده و ایـن افـراد در های زیاد به شهر قم سبب شد مرکز شهر جوابواسطه مهاجرتهای اخیر بهدهه

ت ر بـا مشـکالمحالت غیررسمی شهر با بدترین وضعیت زندگی کنند. وجود این محالت در شهر قم سبب شده این شه

ییـر و برداری نامناسب و بیش از ظرفیت منابع طبیعـی، تغهاقتصادی و فرهنگی مواجه شود از طرفی بهر -متعدد اجتماعی

محیطی ناشـی از دفـع نامناسـب های طبیعی، تغییر کاربری اراضـی در سـطح شـهر، آلـودگی زیسـتتخریب اکوسیستم

ونقل، پایین بودن سطح خـدمات، بـاال بـودن تـراکم جمعیـت و های مختلف حملفاضالب، فقدان تعامل میان زیر بخش

های جدی در ارتبـاط بـا توسـعه پایـدار شـهری های استراتژیکی با چالشرغم قابلیتدم امنیت این شهر را بهچنین عهم

های شده، این تحقیق درصدد برآمده است تـا بـا اسـتفاده از شـاخصهای مطرحلذا با توجه به چالش مواجه ساخته است.

ری را در محلـه قلعـه کامکـار از خدمات سطوح پایـدامحیطی و برخورداری قتصادی، کالبدی، زیستا-جمعیتی، اجتماعی

 نشین شهر قم موردبررسی قرار دهد.عنوان یکی از محالت حاشیهبه

دارد که این موضوع، از چه زمانی و بـه چـه ترتیبـی در جامعـه بیان تاریخچه مختصری از موضوع موردتحقیق معلوم می
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 ت که در این بخش به آن خواهیم پرداخت.صورت مسئله درآمده، چه تحولی در جامعه داشته اسبه

توجهی از شـهرهای جهـان بـا کنند و تعـداد قابـلدرصد از جمعیت دنیا در شهرها زندگی می 50در حال حاضر، بیش از  

های زیادی در مورد حل مشـکل اسـکان تاکنون بحث 1950های دهه اند. از سالگریبانبهپدیده اسکان غیررسمی دست

( در 2002کدام نتوانسته است راهکاری قطعی بـرای ایـن مشـکل ارائـه دهـد. آبـت )ده است اما هیچشغیررسمی مطرح

های غیررسمی و نقد رویکردهـای روش شناسـانه موجـود، بـه بررسـی و مـرور رویکردهـای تحلیلی بر ارتقای سکونتگاه

( در 2004نایـانتی و النـگ )وی (.Abbott,2002)های غیررسـمی پرداختـه اسـت مختلف در زمینه ارتقـای سـکونتگاه

های غیررسمی نمونـه مـوردی کامپنـگ پنـاس تـانگول، جاکارتـا، بـه بررسـی سازی خدمات شهری در سکونتگاهفراهم

انـد. ایـن پـژوهش شده به نام کامپنگ پناس تـانگول پرداختههای غیررسمی شناختههای یک اجتماع در سکونتگاهتالش

 Lang)گذاری در سکونتگاهشان مهم است یت تصرف در تشویق اجتماع به سرمایهدهد که ادراک مثبت از امننشان می

& Winayanti,2004.) ( در پژوهشی تحت عنوان ارتقای پایدار سکونتگاه2011منشاوی و همکاران ) های غیررسمی

پرداختـه و جهـت توسعه، نمونه موردی: مصر، ابتدا به شناسایی مسئله پدیده اسکان غیررسـمی در مصـر در جهان درحال

وتحلیل نمونه موردمطالعه استفاده کرده است و سپس به تنظیم ارتقای آن از مفهوم توسعه پایدار شهری در راستای تجزیه

 El Menshawy et)ها در ارتبـاط بـا اسـکان غیررسـمی در اسـکندریه مصـر پرداختـه اسـت ضواب  و دسـتورالعمل

al,2011:168.) ( در پژوهش ارزی2015خلیفه )پوشـی های غیررسمی در مصر: از چشمابی راهبردهای ارتقای سکونتگاه

های های مختلـف در کشـور مصـر در ارتبـاط بـا ارتقـای سـکونتگاهها و استراتژیتا توسعه مشارکتی، به بررسی دیدگاه

افتن نیروهای های ارتقای اسکان غیررسمی جهت یچنین به بررسی برخی از بهترین تجارب پروژهغیررسمی پرداخته، هم

( در 1378موسـوی کـاظمی محمـدی ) (.Khalifa,2015:1151)ها پرداخته است محرک مؤثر بر موفقیت این پروژه

نشین شـهر قـم علـل پراکنـدگی های توسعه پایدار در توسعه مناطق حاشیهرساله دکتری خود تحت عنوان ارزیابی مؤلفه

ها را با تأکید بر نظام فضـایی )نظـام داخلـی شـهرها و تصادی آناق –های شهری و تشابهات و تناقضات اجتماعی مکان

رسد که ایـن شـهر بـدو ها( و موقع شهر، موردمطالعه قرار داده است. وی به این نتیجه میهای اجتماعی آنماهیت حوزه

یدی وجـود های آن نـابرابری شـدیافته است و بین حوزهتشکیل خود در مراحل مشخص، در بستر جغرافیایی خود توسعه

نشـینی چالشـی ( در مقالـه خـود تحـت عنـوان حاشیه2006نقدی و صادقی ) (.16: 1378دارد )موسوی کاظمی محمدی،

ها در ایـن شـهر، بـه ایـن نتیجـه نشینها و مسائل حاشیهفراروی توسعه پایدار شهری شهر همدان پس از بررسی چالش

نشینان از شـهر های روستایی و شهری است. حاشیهمهاجرترسد که بخش عمده اسکان غیررسمی این شهر ناشی از می

و محله زندگی خود احسـاس رضـایت بـاالیی ندارنـد و از احسـاس تعلـق شـهروندی پـایینی برخـوردار هسـتند. بهبـود 

 & Naghdi) شـودها برای بهبـود وضعیتشـان محسـوب میترین اولویت آنهای فیزیکی شهر یا محله مهمزیرساخت

Sadeghi,2006:11-24)( در مقالـه خــود تحـت عنــوان فراینـد شــکل1390. شـیعه و همکــاران ) گیری و گســترش

گیری منطقـه شناسـی شـهری و علـل شـکلهای غیررسمی، نمونه مـوردی محلـه سـهرابیه کـرج، بـه آسیبسکونتگاه

سـکونتگاه  گیری ایـننشین سهرابیه کرج پرداخته است. نتایج این تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه ریشـه شـکلحاشیه

گردد. اولین ساکنان این محله به دنبال انجام اصالحات ارضی و به علت وجود بسـترهای بازمی 1343غیررسمی به سال 

هـای اند. بعد از انقالب و به دنبال تشدید روند مهاجرپذیری شهر کرج و همچنین وجود مزیتمناسب طبیعی به آنجا آمده

حصـار درآمد از قبیل ارزان بودن زمین، نزدیکی به شهر کـرج و وجـود جـاده قزلمتعدد محله سهرابیه برای مهاجرین کم

وسـازهای عنوان محور اتصالی محله سهرابیه به پیکره اصلی شـهر کـرج و عـدم نظـارت دقیـق شـهرداری بـر ساختبه

 غیرمجاز، این محله مقصد زیادی از مهاجرین گردید.

بـا یـک دیـد جـامع بـه بررسـی تمـامی ابعـاد « نشینیو اسطوره حاشیههای غیررسمی سکونتگاه»ایراندوست در کتاب  
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های غیررسـمی، گاهفقـر شـهری و در پـی آن گسـترش سـکونت نماید کههای غیررسمی پرداخته و بیان میگاهسکونت

توسعه بوده است. آمـار و ارقـام از بـدتر شـدن اوضـاع سـکونتی همواره یکی از مسائل اصلی شهرهای کشورهای درحال

دوراز شرای  ها نفر در این کشورها حکایت دارد که به شکل روزافزونی به فقر مطلق و نسبی گرفتار هستند. آنان بهمیلیون

زیستی مناسب و بدون دسترسی به منابع درآمدی کافی و دائمی، مجبـور بـه سـکونت در خـارج از محـدوده و چـارچوب 

گرفته و های فقیرنشـین غیررسـمی شـکلگاهنین شرایطی سـکونتشوند. در چقوانین و مقررات رسمی حاکم بر شهر می

 (. 1389کند )ایراندوست،های پایداری کالبدی، محیطی، اجتماعی و اقتصادی شهر را با چالش مواجه میزمینه

 

 نظری مبانی

 دنیا در مسل  عملی هایو سیاست علمی هایدیدگاه برابر در جدیدی الگو واره به تدریجبه اخیر دهه طی که پایدار توسعه

 طـول در چه و مینز ساکنان برای تمام زمانی مقطع یک در چه که توسعه از فرایندی برابری در است واکنشی شده، بدل

 فیزیکـی (. توسـعه40: 1385حمـدی،مو  نیست )صـرافی پایدار و استمرارقابل کنونی یافتهتوسعه اقلیت برای حتی زمان،

 و آثـار از ان یکـیدر ایـن میـ اسـت. داشـته کالبدی و اجتماعی اقتصادی، نامطلوب مدهایپیا شهرها، نامتعادل و شتابان

 پایـدار توسـعه چالشی فـراروی عنوانبه که است غیررسمی اسکان شهری، نامتعادل و ناموزون فیزیکی توسعه پیامدهای

پدیـده  بـا نوعیبـه انجه شهرهای همه ای که امروزهگونهبه (.Naghdi & Sadeghi,2006)شود می مطرح شهری

ناشـی  را آن و است کردهاشاره انگلستان در هاییزاغه به وجود پیش سال صدیک هستند. انگلس مواجه غیررسمی اسکان

ای است کـه بـه نیازهـای مـردم شـهر توسعه پایدار شهری توسعه (.Mumtaz,2001:105)داند می صنعتی انقالب از

 :1384دد )برآبـادی،حال آب، خاک و هوا، آلوده و بالاستفاده نگـرضمین گردد؛ و درعینپاسخ گوید، اما بقا و دوام آن نیز ت

جهت رفـع  اراضی شهری تغییر تراکم و کاربری»(. برای توسعه پایدار شهری؛ ماکمو تعریف دیگری ارائه داده است: 145

محیطی قابـل سـکونت و ازنظر زیسـت ای که شهرگونه... به وونقل، فراغت نیازهای اساسی مردم در زمینه مسکن، حمل

کـه ایـن تغییـرات تکنولـوژیکی و صـنعتی، حفـظ نحویدوام و ازنظر اجتماعی دارای برابری باشد بهازنظر اقتصادی قابل

 (.Mukomo,1996:263)« اشتغال، مسکن و شرای  محیطی مناسب را در برداشته باشد

 (49: 1379شوند: )موحد،ن میصورت زیر بیااهداف چندگانه توسعه پایدار شهری به 

ترین نیازهای اصلی جامعه انسانی بـدین شـرح اسـت: بهداشـت و درمـان و مسـائل رآورده کردن نیازهای فعلی: مهمب -

ران اوقـات ونقل، مسکن، گـذجمعیتی، مواد غذایی، آموزش، ایجاد شرای  مناسب کار، ایجاد اشتغال، الگوی مصرف، حمل

 ،فراغت به نحو مطلوب

اشـت: آزادی دطور خالصه به شرح زیر بیـان ازهای فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی: نیازهای اجتماعی و فرهنگی را بهنی -

 ،ها، امکانات آموزشی و تحصیلی، محی  شهری بدون آلودگیگیریبیان و اندیشه، مشارکت در تصمیم

ابعاد مختلفی اسـت کـه شـامل: اسـتقالل می سیاسی دارای عنوان یک واحد رسمی یا غیررسبه نیازهای سیاسی: شهر -

 ،سیاسی و اقتصادی، حوزه فضایی و قلمرو قدرت، سرمایه، نیروی کار

 ،یانداختن توانایی نسل آینده در برآورده کردن نیازهایشان از طریقبه مخاطره ن -

 ،تجدیدحداقل اسراف با استفاده از منابع غیرقابل -

هـا و منـاظر های فرهنگی، تاریخی، طبیعـی، پارکعدنی کمیاب و نگهداری داراییبه حداقل رساندن استفاده از منابع م -

 ،سازدطبیعی که فضا را برای اوقات فراغت مناسب می

 ،استفاده پایدار از منابع قابل بازیافت -

 ،جلوگیری از افزایش ضایعات فسادپذیر محیطی بیش از ظرفیت قابل احیا -
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هـا بـدون نآهای محلی و جهانی باشد تا جـذب پذیر غیر حیاتی نباید بیش از ظرفیتتوجه به این امر که ضایعات فساد-

 اثرات منفی انجام پذیرد.

ویژه شهرهای بزرگ( بـه شـکلی های بارز فقر شهری است که درون یا مجاور شهرها )بهاسکان غیررسمی یکی از چهره 

درآمـد و سـطح نـازلی از کمیـت و اقشـار کم تجمعـی ازریزی رسمی شهرسازی، با خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه

های خـودرو و نابسـامان نشینی، اسکان غیررسـمی، سـکونتگاهگیرد و با عناوینی همچون حاشیهکیفیت زندگی شکل می

 نشینی برای کلیه اشکال این پدیده، اصطالح اسکاننشینی و آلونکشود. با توجه به نارسا بودن اصطالح حاشیهنامیده می

رو اصـطالح اسـکان غیررسـمی ازاین رود.نشینی به کار مینشینی و آلونکجای حاشیهتر بهغیررسمی، با تعبیری گسترده

 هایبررسـی و مطالعـات دهـه گذشـته چنـد ( طی19: 1377باشد )کمانرودی،نشینی و اشکال متعدد آن میشامل حاشیه

 پدیـده مطالعـات ایـن است. اکثـر شدهانجام ایران و جهان در غیررسمی هایسکونتگاه و شهرهاکالن زمینه در متعددی

 در آن پیامدهای و اثرات ل،عل فرهنگی، و کالبدی اقتصادی، اجتماعی، مختلف ابعاد از را غیررسمی اسکان و نشینیحاشیه

 پدیده این صوصخ در مختلف هایدیدگاه اند. وجودداده قرار خود توجه کانون در ملی و ایمنطقه محلی، متفاوت سطوح

 تعـاریف تنـوع این هب نیز ابهامات برخی وجود و ابعاد گستردگی دیگر طرف است. از شده سبب را آن از گوناگونی تعاریف

 در شـهرهای ایحاشـیه هـایگروه دربـاره شـهری، مسئله کتاب در کاستلز (. مانوئل53: 1383است )داود پور، زده دامن

 بـرای اشـتغال بـودن امکانـات ناکـافی رغمبه و یابدمی گسترش ایشتابنده آهنگ با شهرنشینی :گویدمی توسعهدرحال

 اثر در و شودنمی ینتأم شهرها جمعیت افزایش با متناسب شهری نیز اجتماعی و بنایی زیر تسهیالت و امکانات مهاجران،

 و شهرنشـینی رونـد متعـارف از هاآن و ایجادشده نامتعارف هایسکونتگاه فیزیکی و اجتماعی تسهیالت زیربنایی، کمبود

 قـدرت، ناعادالنـه وزیـعت محصـول غیررسمی هایسکونتگاه (.Castells,1977:42)مانند بازمی زندگی استانداردهای

 کشورهای به حادتری نسبت وضعیت سوم جهان کشورهای در امر این .است ایمنطقه و ملی در سطوح خدمات و ثروت

 بـر را نـاگواری ضـعیتو بهداشت و آموزش اشتغال، ایجاد مسکن، در هاسکونتگاه این یجهدرنت و آورده وجود به پیشرفته

 (.Gilbert,1994:68)اند تحمیل نموده اصلی شهر

 دلیـل بـه معتقدند: جنوبی آفریقای در غیررسمی هایسکونتگاه مشکالت وضعیت بررسی با همکاران و هاچ رزمایر مری 

 وضـعیت تخلـف از هـاآن نشین،حاشیه ساکنان برای شهروندی حقوق تأمین در یمسئوالن شهر و دولت ناکافی حمایت

 زنـدگی هایبـه فرصـت دسترسی عدم ی،فقر، بیکار بزهکاری، کهطوریبه اند.گشته تبدیل آن فقدان به قوانین آشکار از

هـا آن در زنـدگی روزانـه تدعـا یک به مشارکتی و بهسازی هایبرنامه و هادر طرح هاآن مشارکت عدم و قانون از گریز

 هـا هنـوزآن قـوانین و شـهری مجریان که است معتقد ارکین رابطه این در (.Huchzermeyer,2003)است  درآمده

 حالـت و وضـعیت به کالبدی و دیاقتصا متغیرهای اجتماعی، با رابطه در را هاسکونتگاه این نابسامان وضعیت اندنتوانسته

 در هاآن رنتیجهد و گشته عاجز شهری هویت گرفتن از غیررسمی هایسکونتگاه سبب ینبه هم برگردانند. شهری عادی

 (.Orkin,1998) اندماندهباقی روستا و شهر بین حالتی

 پیرامـون و داخل در غیررسمی هایو سکونتگاه نشینیحاشیه گیریشکل موجب ناهمگون و شتابان شهرنشینی ایران در 

 در اندشهری نتوانسـته مناسب و خدمات امکانات از برخورداری عدم و وسیع هایمهاجرتدلیل  به و شدهبزرگ شهرهای

 به نسبت فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، هایشاخص ازلحاظ غیررسمی هایسکونتگاه ساکنان شوند. وارد شهر اصلی متن

 هاییویژگی با ایران در خودرو هایه(. سکونتگا86-112: 1374اند )پیران،قرارگرفته تریپایین در سطوح منطقه شهر مادر

 از مشـخص ایفاصـله در گزینـی مکـان تصرف، امنیت داشتن غیرقانونی(، نه غیررسمی )اما اراضی در گیریشکل چون

 بـا خدماتی ارتباط کاهش نسبی، استقالل آن، از منشعب اصلی محورهای طول در و مستقیم نفوذ حوزه در اما شهرکالن

 از یکـی غیررسـمی هایسـکونتگاه و نشـینیحاشیه (. توسعه115: 1380است )شیخی، شدهشناخته رسمیت به مادر شهر
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 سـطوح بـودن پایین زیاد، تراکم ناسالم، مسکن تعداد افزایش سبب که است برنامه بدون و سریع شهرنشینی رشد عواقب

 مهـاجرین را هانشـینحاشیه ایـن کنینشود. غالباً سامی اجتماعی برخوردهای رفتن باال و شهری مراکز به نسبت زندگی

 کـه دهـدمی نشـان آمده،عملبه بوشهر و اهواز همدان، کرج، تهران، در که متعددی دهند. تحقیقاتمی تشکیل روستایی

 اعتیـاد بـاألخص جـرائم توسعه آنان بین در بلکه دهند،می تشکیل را جامعه پایین قشر اقتصادی ازلحاظ گروه این تنهانه

 (.25-43: 1374دارد )مساواتی آذر، یادیز افزایش

 

 پژوهش روش

آوری اطالعـات جهت جمع. باشدمایش میتحلیلی بر پایه پی-ای و روش پژوهش توصیفیپژوهش حاضر کاربردی توسعه

ب بـرداری، اسـتفاده از کتـواسطه فیشای بهآوری اطالعات کتابخانهشده است. جمعای و میدانی استفادهکتابخانه شیوهاز 

چنـین جامعـه آمـاری ممرجع و تحقیقات شهرداری قم و در تحقیقات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده گردیـده اسـت. ه

انوار خـ 9019ود، تحقیق نیز شامل کلیه خانوارهای ساکن در محله قلعه کامکار شهر قم است کـه بـر اسـاس آمـار موجـ

درصـد  95آزمون با سـطح اطمینـان آمده از پیشدستواریانس به ل کوکران وباشد که حجم نمونه با استفاده از فرمومی

های توسـعه پایـدار در محلـه قلعـه کامکـار، از شده است. برای بررسـی شاخصـهخانوار و سرپرست خانوار محاسبه 37/0

اسـت و  شدهگویه استفاده 38اری از خدمات با محیطی و برخوردتاقتصادی، زیس-های کالبدی، جمعیتی، اجتماعیویژگی

ها پس از بازبینی اولیه و خـارج (. درنهایت پرسشنامه1گیرد )جدول شماره در قالب پنج شاخص اصلی موردبررسی قرار می

اند. همچنین برای شدهها در قالب جداول و نمودارهای مناسب ارائههای مخدوش، کدگذاری شده و یافتهکردن پرسشنامه

 78/0شـده شـده اسـت، در ایـن پـژوهش آلفـای محاسبهآلفـای کرونبـا  استفاده تعیین پایایی و روایی تحقیق از ضریب

ها در پرسشـنامه اسـت و آمده که عددی مطلوب و در حد متوس  است و نشانگر دقت الزم در احراز پایایی سـازهدستبه

پرسشـنامه در  370د شده برای سنجش متغیرها با یکدیگر همبستگی درونی دارند. به ایـن منظـور تعـداهای طراحیگویه

 میان افراد نمونه توزیع گردید.
 

 نشین های توسعه پایدار در مناطق حاشیهشاخص .1جدول شماره 

 متغیرهای فرعی متغیرهای اصلی

 نمای ساختمانی مصالح جنس مسکن وسعت کالبدی

 ویژگی حقوقی تصرف زمین طبقات تعداد واحد در اتاق تعداد

 مستأجر( یا )مالک سکونت وضع کل خانوار تعداد محله جمعیت تعداد جمعیتی

 
 قتصادیا -اجتماعی

 نوع شغل وضع فعالیت میزان تحصیالت سرپرست

 جنسیت سرپرست خانوار علت مهاجرت مدت اقامت

 استان محل تولد سرپرست

 مجاورت با مخاطراتی چون دکل برق فشارقوی زباله آوریجمع نحوه فاضالب دفع نحوه محیطیزیست

 
 برخورداری از خدمات

 کشیلولهآب حمام گرم آشپزخانه مستقل

 ورزشی امکانات گاز برق

 فرهنگی امکانات آموزشی امکانات درمانی امکانات

 کارانهم(، عزت پناه و 1386) همکاران(، ایراندوست و 1387) همکاران(، حاتمی نژاد و 1381)منبع: موسوی کاظمی محمدی )

 (1392) همکارانه و (، حیدری چپان1391)

 

 مطالعه مورد محدوده

تنهایی اسـتان قـم را تهران جداشده و بـه از استان 1375باشد که این شهرستان در سال شهر قم مرکز شهرستان قم می

تشکیل داده است. مختصات جغرافیایی شهر قم در حرم مطهر که تقریباً در مرکز جغرافیایی شهر قرارگرفته دقیقاً برابر بـا 
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(. 3: 1382ریزی اسـتان قـم،باشد. )سازمان مدیریت و برنامهعرض شمالی می 34  ْ 38' 30"طول شرقی و  50  ْ 35' 15"

های پـس از اصـالحات ارضـی و دهـه گیری اسکان غیررسمی در شهر قم مانند دیگر نقاط ایران به سالتاریخچه شکل

هـای اسـکان غیررسـمی در محله بـا ویژگی 17قم، گردد و طبق گزارش سازمان مسکن و شهرسازی استان برمی 1350

های غیررسمی شهر قم اسـت (. قلعه کامکار یکی از سکونتگاه1386شهر قم وجود دارد )مهندسان مشاور طرح و معماری،

 و دارد سـند هاشاهسـون اراضـی سـاکن گردیدنـد. کامکـار قلعـه در و شـدند قم وارد 1340 سال در شاهسون که طایفه

 و تفکیـک غیرمجـاز صورتبه اراضی ها،شاهسون محله جنوب شمال و سمت دو در بعدها اما بوده قانونی آن وسازساخت

 مـالکین توسـ  غیررسـمی هایپهنه .اندیافتهاسکان محله شمال سمت در همدانی مهاجران است. شدهساخته بدون جواز

 محـدوده از خـارج 1370 سـال از قبـل تـا امکـارک قلعه .است شدهواگذار می ایقولنامه سند و خردشده و تفکیک بزرگ

 قلعـه محله رشد و وسازساخت دوره آخرین .گرفت قرار شهر خدماتی محدوده در بعد به این سال از اما داشت قرار شهری

هـا )دام دام نگهداری شهرک ایجاد از بعد محله، از هادام کردن خارج علت آن که بوده طرفاین به 1380 سال از کامکار

 است تشویق شده آن در وسازو ساخت یافته رشد اراضی قیمت هادام درنتیجه خروج باشد.هر( میش

 

 
 موقعیت جغرافیایی استقرار محله قلعه کامکار در شهر قم. 1شکل شماره 

 

     هایافته و بحث

م بوده اسـت، بنـابراین بـا های توسعه پایدار در محله قلعه کامکار شهر قشده در راستای سنجش شاخصهپرسشنامه توزیع

صورت تصـادفی پرشـده اسـت. بـا پرسشنامه در سطح محله میان خانوارهای ساکن به 370توجه به جامعه آماری، حدود 

زمان توجه به اینکه گروه مخاطب در این پژوهش سرپرستان خانوارها بودند، لذا گروه مخاطب در مـوارد جنسـیت، مـدت

 370دهـد، از میـان بررسی نسبت جنسی مخاطبان نشـان می بررسی قرار گرفتند.سکونت در محل و محل سکونت مورد

زمان سـکونت اند. به لحـاظ مـدتگویان را زنان تشکیل دادهدرصد پاسخ 6/21درصد را مردان و  4/78پرسشنامه پرشده، 

درصـد  9/25اطبـان بـا ترین تعداد مخزمان سکونت در محل، بیشدهد که ازلحاظ مدتها نشان میمخاطبان نیز بررسی

چنـین بـه لحـاظ انـد. همسال در محله مـوردنظر سـاکن بوده 16-20درصد بین  3/6ها با ترین آنسال و کم 5کمتر از 

گویان بـرای یـافتن شـغل بـا ترین تعداد علت مهاجرت پاسخدهد که بیشبررسی علت مهاجرت نتایج توصیفی نشان می

های چنین سایر نتایج توصیفی در ارتباط با شاخصههم .درصد است 5بوط به سایر با ها مرترین تعداد آندرصد و کم 6/33
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 گویان بدین شرح بوده است:موردبررسی توسعه پایدار از دیدگاه پاسخ

 

 کالبدی و جمعیتی هایشاخص

 ایویـژه اهمیـت از ریزی کالبـدیبرنامـه پایـدار(، )شـهر آلایـده شهری به رسیدن منظوربه شهری ریزیبرنامه امر در 

کالبـدی  هایاخصشـشـود.  توجـه هـاآن بـه بایسـتی کـه شـودمی شامل را زیادی موارد خود مقوله است این برخوردار

معیارهایی  مرحله این در .است هاسکونتگاه در رشرای  فق دهندهنشان های میدانی اخیر نگارندگانآمده از برداشتدستبه

 گیرد.می قرار موردبررسی طبقات تعداد و اتاق ساختمانی، تعداد اینم و جنس مصالح مساحت زمین، چون

 باشد.مترمربع می 112 مسکونی میانگین مساحت بوده و تنوع دارای فوق محدوده در زمین بندیمساحت زمین: قطعه -

 

 توزیع خانوارها برحسب مساحت زمین .2جدول شماره 
 مساحت زمین )درصد( شرح

 2/5 متر 50 از ترکم

 9/20 متر 50 -75

 2/17 متر 76 -100

 7/56 ترمتر و بیش 101

 100 جمع

 

 میـدانی هـاینتایج تحقیق کهطوریبه است مطلوبیت لحاظ به وضعیت مسکن بیانگر شاخص واحد: این در اتاق تعداد -

 و اتاق درصد دارای سه 2/5تاقه و ا 2درصد  3/36 اتاقه، درصد( یک 5/58) واحدها ترین درصدبیش است آن دهندهنشان

 باشند.می تربیش

 98 ایـن پـژوهش در اسـت. اجتمـاعی و اقتصـادی جغرافیایی، از شرای  تابعی منطقه هر در مصالح مصالح: نوع جنس -

 به محله این هستند ادوامب ساختمانی نسبتاً مصالح از آجر و آهن کهازآنجایی آهن است. و آجر از ساختمانی مصالح درصد

 دارد. قرار وضعیت نسبتاً مناسبی در کارگیری مصالحبه نوع لحاظ

درصـد بناهـا نمـای سـیمان  16های نمونه نمای آجـری داشـتند و درصد ساختمان 77طور متوس  مای ساختمان: بهن -

 شده بود.درصد سایر نماها استفاده 7داشتند و 

 وسـازشـیوه ساخت و مـالی تمشـکال دلیـل به هموردمطالع در محدوده مسکونی هایسکونتگاه ترطبقات: بیش تعداد -

 ناحیـه غیررسـمی هایمعمـاری سـکونتگاه یـا ختسا الگوی طورکلیاند. بهگاهاً دوطبقه و طبقه یک نامتعارف و نظمبی

 .پایین هستند باکیفیت تربیش اما شهریدرون روستاهای دارای شکل موردمطالعه
 

 تعداد طبقات ساختمان .3جدول شماره 

 داد طبقه )درصد(تع شرح

 60 یک طبقه

 37 دوطبقه

 3 طبقه و بیشترسه

 100 جمع

 

 خانوارهـا جـواز از درصـد 52درمجموع حدود  که دهدمی نشان خانوار گیرینمونه ویژگی حقوقی تصرف زمین: اطالعات

 رسـمی سـند وارهـاخان درصد 22که حدود  است حالی در ندارند. این ساخت جواز درصد 48حدود  و کرده دریافت ساخت
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 اختیاردارند. در قولنامه درصد 75و حدود  دارند

 

 قلعه کامکار محله غیررسمی هایسکونتگاه در جمعیتی هایشاخص بررسی .4جدول شماره 

 مرد( 17822زن،  17095) 85سال  27815/  90نفر سال  34918 تعداد جمعیت

 نفر 9019 تعداد خانوار

 نفر مرد وجود دارد. 104زن  100هر یعنی در مقابل  104 نسبت جنسی

 دری ساکن بودندپدرصد در خانه  2/5درصد مستأجر و  7/23 درصد خانوارها مالک محل زندگی خود بودند و 1/71 سکونت وضع

 

 اقتصادی – اجتماعی هایشاخص

 قائـل اسـت. تمـایز شـدهرفتهگ ملل سازمان سابق رئیس عنان کوفی سخنرانی از عبارت این« خواهندنمی صدقه فقرا» 

 بـا متناسـب شـهری یریتمـد شـد. خواهد گذشته روند ادامه به منجر« هاآن به دادن صدقه» و« فقرزدایی»نشدن بین 

 الزمـه برشـمارد. توسـعه ایـن دنبو پایدار متولی را خود باید بداند، شهر توسعه متولی را خود کهآن جایبه شرای  امروز،

 مقولـه اسـت. آن ادیاقتصـ اجـزای نسـبی پایـداری آن تبعبـه و شـهروندان زندگی بودن رپایدا توسعه، بودن این پایدار

 شـهر و شهروندان مشارکت برتکیه با« محورانسان پایدار توسعه» چنینهم و« فقرزدایی»دیدگاه  اساساً بر توانمندسازی،

 هایسـکونتگاه دهیدر سـامان اقتصـادی – اجتمـاعی هایشـاخص کـاربرد (.UN –Habitat,2005)اسـت  متکـی

 شود. درمی تماعیاج ساختار تحول سبب در شهر هاشاخص این دگرگونی حتی شده هاآن بهبود مدیریت سبب غیررسمی

 علـت سکن،موضع تصرف  اقامت، مدت آن، و نوع شغل تحصیالت سرپرست خانوار، میزان چون هایشاخص این بخش

 شود.می رسیبر جدول شماره خانوار، بر اساس سرپرست مهاجرت،

 

 قلعه کامکار محله غیررسمی هایسکونتگاه در اقتصادی و اجتماعی هایشاخص بررسی. 5جدول شماره 

ــــیالت  ــــزان تحص می
 سرپرست خانوار

 درصـد 7/0متوسطه،  و ماییراهن درصد 7/17 کمتر، و ابتدایی دوره حد در درصد 4/44 سواد،بی خانوار سرپرستان درصد 6/35

 داشتند. ایدرصد از آنان تحصیالت حوزه 5/1 و سلیسان و دیپلمفوق

نشـین و رصـد خانهد 8/9درصـد بازنشسـته و  3درصد شاغل فصلی و موقت،  8/33درصد بیکار،  5/4درصد شاغل دائم،  9/48 فعالیت وضع
 بگیر غیر از بازنشستگی هستند.مستمری

درصـد  7/10 درصد فروش، 7/9درصد کشاورزی،  7/9خدمات،درصد در بخش  6/12درصد ساکنان در بخش ساختمان،  6/46 نوع شغل
 کنند.ها فعالیت میدرصد در سایر بخش 7/10تولیدی غیر صنعتی و 

 آنـان درصـد 1/28 و سـال 10 تـا 5 بـین هم درصد 2/25 سال، 5 از کمتر آنان درصد 9/25 تولد، بدو از ساکنان درصد 7/20 مدت اقامت

 دارند. کونتس محله این در سال 10 از تربیش

درصـد وجـود  5/18تـر، بیش درصد درآمد 9/5درصد به دلیل یافتن شغل،  6/33که  است آن دهندهمیدانی نشان مطالعه نتایج علت مهاجرت
 اند.درصد دالیل دیگر را مطرح کرده 5درصد مشکالت زندگی در روستا و  37اقوام و 

ـــد  ـــل تول ـــتان مح اس
 سرپرست

درصـد  8/12 نجان،زدرصد  3/11درصد قم،  12درصد همدان،  4/41درصد آذربایجان شرقی،  3/14درصد خارج از کشور،  8/3
 اند.ها عنوان کردهدرصد محل تولد خود را سایر استان 4/4مرکزی و 

 هستند. درصد زن 2/2مرد و  خانوارها درصد سرپرست 8/97 خانوار سرپرست

  

 تـرکم و ابتدایی دوره حد در هادرصد آن 4/44 و سوادبی قلعه کامکارمحله  خانوار سرپرستان درصد 6/35 متوس  طوربه

درصـد  5/1 و باالتر و دیپلمفوق درصد 1 از ترکم و درصد 7/17سرپرستان  متوسطه و راهنمایی تحصیالت میزان اندبوده

 در خـانوار رپرسـتانس تحصـیالت و سواد نسبی سطح طوربه که است آن از حاکی هابررسی .داشتند ایتحصیالت حوزه

 است. پایین گرفته صورت روستایی اجتماع و هسته یک آن پیرامون رشد که کامکار قلعه محله

 شـود،می دسـترس در شـغلی فرصـت هر پذیرش موجب که اقتصادی و نیاز فقر به توجه با محله این در بیکاری میزان 

 در سـاعت چنـد و چندروزه اشتغال موقت )اشتغال و سال( هایماه از برخی در فصلی )اشتغال اشتغال پایین بوده و نسبت
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 .است هاآن اشتغال ثباتیبی و پایین هایمهارت از حاکی گیرد، دربرمی را خانوار سرپرستان درصد 33 حدود هفته( که

 کـه دهـدمی نشـان محـالت قـومی جمعیـت ترکیب بررسی شاخص عنوانبه خانوار سرپرست تولد محل استان بررسی 

است.  گرفتهشکل قومیت چند یا دو ترکیب از عموماً که معنا به این است قومی تنوع دارای وبیشکم محالت این جمعیت

 دارنـد. در سـکونت هـم هاآذری و همدان و مرکزی استان مهاجران اما دهندمی تشکیل را گروه مسل  هاقمی مهدیه در

 از یکـی  دارنـد. قـرار هاانیهمـد بعـد از هـا(زنجانی و آذری) هـاترک چنینهم است. کم قم متولدین سهم کامکار قلعه

 قـدرت سـنجش منظوربه هک است در محله خویشاوند خانوار تعداد درباره پرسش خانوار، گیرینمونه در مهم هایپرسش

 کـه کامکـار محله قلعـه در خویشاوندی هایشبکه طبیعی طورقرار گرفت. به موردتوجه محله در خویشاوندی هایشبکه

 در اشـتغال ساختار رسیبر در درصد خانوارها دارای خویشاوند در محله هستند. 5/75 است. قدرتمندتر دارد بافت روستایی

 محلـه یـنا سـاکن مهـاجران کـه است آن از حاکی نمونه که آمارگیری داشت توجه باید سرپرست شغل بر اساس محله

 بایـد دیگـر سوی از .هستند کشاورزی بخش شاغل هاآن درصد 7/9اند و تنها شده منفک اقتصاد کشاورزی از وبیشکم

 سـاده کـار نیـروی نیازمند که شودمی فراهم بخش ساختمان در محله این برای شغلی هایفرصت عمده که داشت توجه

 کرده است. جذب خود به را خانوار سرپرستان درصد 6/12 حدود نیز خدماتی ساده مشاغل است.

 

 یمحیطزیست هایشاخص

 هـایدکل عبـور گـرفتن در نظر با .اندغیررسمی هایسکونتگاه معیار تشخیص از نمادی محیطیزیست وضعیت بررسی 

 و دادهروی تأسیسات گونهاین سمت به غیررسمی شهری بافت دلیل گسترش به که مسکونی هایبافت از برق فشارقوی

اسـت.  ضـروری دکل حریم در واقع مسکونی شناسایی بافت ساکنان، پایدار زیست و سالمتی آن برای خطرات به توجه با

 .شـودمی محسـوب محیطیزیسـت معضـالت از یکی محدوده قلعه کامکار در نیز آهنراه با مجاورت برق، دکل بر عالوه

 امالک و گردیده مشخص فشارقوی برق مسیر ایمنی حریم عنوانبه متر 90/11نیرو حریم  وزارت معمول ضواب  مطابق

 قـم، شـهر فاضـالب و آب شـرکت از اسـتعالم گیرند. بر اسـاس مسکونی قرار وسازساخت مورد نباید حریم این در واقع

نتـایج  و میـدانی مشـاهدات باشـند.می فاضـالب شـبکه فاقـد مقالـه این در شدهغیررسمی شناسایی اسکان هایمحدوده

 و شوندمی زمین وارد های جذبیچاه طریق از نگیخا فاضالب از بخشی که است مطلب این بیانگر خانوار هایپرسشنامه

 مصـرفی آب عمـده ندارد، وجود فاضالب شبکه که شهری هایمحی  در .شوندمی آب هایجوی وارد نیز دیگری بخش

 در مشهوداسـت. کـامالً وضـعیتی چنین نیز میدانی مشاهدات پایه بر و موردمطالعه محدوده در .شودروانه می هاجوی به

 اجـرای یا فقدان دلیل است. به تروضعیت وخیم باز و کشاورزی هایزمین بهمشرف و شناسایی مورد محالت یهکل حاشیه

 تشـکیل را هـامانـد آب و شـده سـرازیر اطـراف هایبه زمین خانگی فاضالب جدول شماره کشی، و معابر شبکه ناقص

 طریـق از غیررسـمی هایمحـدوده در زبالـه دفـعگردد. می کشاورزی هایآبیاری زمین هایجوی چرخه وارد یا دهدمی

 کـه هاییمحـدوده در و دسـتی سیسـتم از موارد عمده در گیرد؛ بنابراینمی آالت صورتماشین با گاه و دستی هایچر 

 هبـ هازبالـه اینواحی حاشیه در البته شود.می استفاده زباله انتقال برای آالتماشین از هستند اصلی هایبه خیابانمشرف

 باشـندمی سـطحی آب شـدن جمـع از ناشـی که هاییکنار ماند آب در که شودمی ریخته اطراف بایر و کشاورزی اراضی

 مشکل به ایاشاره محله مشکالت مبحث در خانوارها هایپاسخ در آورند.می را به وجود ایآزاردهنده و آلوده بسیار محی 

 ارائـه این محالت در زباله دفع به مربوط خدمات که گرفت نتیجه توانمی بنابراین است؛ نشده آن و دفع زباله آوریجمع

 از ناشـی حیـوانی فضـوالت بـه تـوانمی محلـه ایـن دیگـر پسماندهای از ندارند. جهتازاین مشکلی ساکنین و شودمی

 آلـودگی یدتشـد موجـب هـاجوی در فضوالت این جاری شدن کرد. اشاره موجود هایدامداری یا در منزل دام نگهداری

 محلـه سطح به آب معابر از بعضی در معابر جدول شماره کشی شبکه به دلیل نواقص کهاین خصوصاً است. شده محیطی
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 و محله بهداشت ساکنان در پرسشنامه به مسئله شود.می محله جمع این حاشیه در هاماند آب صورتبه یا شودمی جاری

 اند.کردهخود اشاره محله مشکالت نتریمهم از یکی عنوانبه هادامداری وجود

 

 خدمات از برخورداری هایشاخص

 نسبی بهبود به جراغلب من گرچه غیررسمی هایسکونتگاه در اسکان مسکن و زمین، غیررسمی بازار روزافزون گسترش 

 دیریتمـ هزینـه و افـزوده را شـهری و خـدمات زیرسـاخت از محرومیت میزان اما شودخانوارها می مسکن هایشاخص

 میـزان بخـش ایـن بـرد. درمی بـاال را هـاآن زیست بهبود شرای  و غیررسمی هایسکونتگاه به ساماندهی شهری برای

ورزشـی، آموزشـی،  امکانـات گـاز، کشـی، بـرق،لولهآب حمـام، آشـپزخانه، از برخورداری ازنظر نسبت ساکنین محرومیت

 .گیردقرار می موردبررسی بهداشتی و درمانی فرهنگی و

 
 قلعه کامکار محله غیررسمی هایسکونتگاه در خدمات از برخورداری هایشاخص بررسی .6جدول شماره 

 هستند. خدمات عنو این فاقد آنان درصد 9/5و  آشپزخانه از برخوردار هاسکونتگاه درصد 1/94 آشپزخانه مستقل

 باشند.می حمام فاقد اندهمباقی درصد 7/3آن و  از برخوردار هاسکونتگاه درصد 3/96 حمام گرم

 برخوردارند. کشیلولهآب از خانوارها درصد 100 کشیلولهآب

 درصد فاقد آن هستند. 3/16برق و  دارای خانوارها درصد 7/83 برق

 گاز هستند. از برخوردار خانوارها درصد 100 گاز

 جود دارد.مدرسه ابتدایی، یک مدرسه راهنمایی و یک دبیرستان و 4 امکانات آموزشی

 ارد.یک مرکز درمانی )حضرت زهرا( و دو پایگاه بهداشتی )ایثار( در محله وجود د امکانات درمانی

 فاقد امکانات ورزشی امکانات ورزشی

 فاقد امکانات فرهنگی امکانات فرهنگی

 

 هاییزیرسـاخت از شاخص برخـورداری تنها که است ضروری نکته این به توجه هازیرساخت وضعیت تحلیل و بررسی در

 نحـوه چراکـه باشـند هازیرسـاخت از برخورداری میزان تحلیل مناسبی جهت مبنای تواندنمی گاز برق و آب، شبکه چون

بـه  غیـره( و روز از سـاعاتی یا روزشبانه )برخورداری دسترسی کفایت و کیفیت و غیررسمی( رسمی یا دسترسی )انشعابات

 بهمشـرف و حاشـیه ها درسکونتگاه این ضابطهبی و تدریجی گسترش به توجه با کناست. لی مطرح نیز هازیرساخت این

خـورد. می چشـم بـه هاسـکونتگاه گونـهاین هسته اولیـه با مقایسه در زیربنایی امکانات کمبود باز، و کشاورزی هایزمین

 برخوردارند کشیلولهآب از هادرصد آن 100که  دهدمی نشان مسکونی واحد تسهیالت ازنظر هاساختمان وضعیت بررسی

 کشـیلوله گـاز از واحـدها درصـد 85دارنـد و برق کنتـور واحـدها درصد 83دارند. آب کنتور درصد 94ساکنان  گفته به و

 برخوردارند.

 

 گیرینتیجه

 ت،اسـ منـاطق درون شـهرها نـابرابر رشـد هسـتند، مواجـه آن بـا ایمنطقه و شهری ریزانبرنامه که معضالتی از یکی

 شـکل بـه خـدمات ایـن شـود کـهمی مشخص مناطق و محالت شهری در خدمات فضایی توزیع به نگاه با کهطوریبه

 کاسـتن بـرای منطقی و علمی مبنای کردن فراهم اند. برایاند و باعث ناپایداری مناطق شهری شدهنشده توزیع متعادلی

است. در  ضروری بسیار مختلف، هایگرفتن شاخص نظر در با توسعه مناطق موجود وضعیت از جامعی ارزیابی ها،نابرابری

 و منـاطق وضـعیت شـناخت و بررسـی .دهـد نشان را در شهرها زندگی کیفیت تواندمی شهری پایداری این میان سطح

 شهری نریزابرنامه موردتوجه اخیراً که است مسائلی از شهرها، در پایدار توسعه و پایداری لحاظ به هاآن توسعه تنگناهای



 1397 پاییز  ،3، شمارۀ 1، دورۀ شهر پایدار فصلنامه                                                                                                       92

 خـود شناسـایی ایـن و اسـت؛ منـاطق موجـود وضع مناطق شهر شناسایی ریزیبرنامه در قدم قرارگرفته است. نخستین

 شناسـایی مختلـف، مناطق میان منابع تخصیص برای فضایی است. -کالبدی  مختلف هایبخش وتحلیلتجزیه مستلزم

است. آنچه نتیجـه  ضروری توسعه، مواهب از مندیبهره سطوح بندیرتبه های مربوط وبخش و محالت در منطقه جایگاه

سازد آن است که این پژوهش بر اساس شده و پیشینه موردبررسی متمایز میهای انجامپژوهش حاضر را از سایر پژوهش

محیطی و برخورداری از خدمات( به بررسـی اقتصادی، زیست-های توسعه در پنج بعد )کالبدی، جمعیتی، اجتماعیشاخص

( تنهـا بـه 2004های پیشین ماننـد النـگ و وینایـانتی )که پژوهشنشین پرداخته است درحالیهای حاشیهضعیت محلهو

( بـه مسـئله اسـکان غیررسـمی در 2011های غیررسمی، منشاوی و همکاران )سازی خدمات شهری در سکونتگاهفراهم

های مختلـف های غیررسمی از منظر دیدگاهعه سکونتگاه( نیز به راهبردهای توس2015مصر و ارتقای آن پرداخته، خلیفه )

( نیز به بیشتر 2006( و نقدی و صادقی )1378پوشی تا توسعه مشارکتی پرداخته است، موسوی کاظمی محمدی )از چشم

 اند.های غیررسمی پرداختهاجتماعی پایداری در سکونتگاه-به ابعاد اقتصادی

 دهند که محله قلعه کامکار بـه لحـاظ شـاخص کالبـدی الگـویه نشان میهای ذکرشدنتایج حاصل از بررسی شاخص 

 باکیفیـت بیشـتر امـا شـهریدرون روستاهای دارای شکل موردمطالعه ناحیه غیررسمی هایمعماری سکونتگاه یا ساخت

تصـادی در شاخص اجتمـاعی اق چنین با توجه بهباشد. همخانوار می 9019نفر و  34918جمعیت این محله  .پایین هستند

 و هسته یک پیرامون آن رشد که کامکار قلعه محله در خانوار سرپرستان تحصیالت نسبی و طوربه سواد این محله سطح

 پذیرش موجب که صادیاقت و نیاز فقر به توجه با محله این در بیکاری است و میزان پایین گرفته صورت روستایی اجتماع

محیطی کیفیـت دهد این محله بـه لحـاظ زیسـتکه نشان میطوریبوده بهپایین  شود،می دسترس در شغلی فرصت هر

 محسـوب محیطیتزیسـ معضـالت از یکـی محدوده قلعه کامکـار در آهنراه با مجاورت برق، دکل مطلوبی ندارد. عبور

 اجـرای یـا فقـدان دلیـل چنین بـهشود. همروانه می هاجوی به مصرفی آب و عمده ندارد وجود فاضالب شبکه .شودمی

 تشـکیل را هـامانـد آب و شـده سـرازیر اطـراف هایبه زمین خانگی فاضالب جدول شماره کشی، و معابر شبکه ناقص

 گیرد. جاری شـدنمی آالت صورتنماشی با گاه و دستی هایچر  طریق از غیررسمی هایمحدوده در زباله دهد. دفعمی

 شـده محیطـی آلودگی تشدید موجب هاجوی موجود، در هایمداریدا یا در منزل دام نگهداری از ناشی حیوانی فضوالت

 کمبـود بـاز، و کشاورزی هایزمین بهمشرف و حاشیه ها درسکونتگاه این ضابطهبی و تدریجی گسترش به توجه است. با

حلـه بـه لحـاظ خورد که سبب گردیده این ممی چشم به هاسکونتگاه گونهاین هسته اولیه با مقایسه در زیربنایی امکانات

 گردد:رح میدر سطح مطلوبی قرار نداشته باشد. با توجه به نتایج، پیشنهادها ذیل مط برخورداری از خدمات

 و تقویـت محیطیزیسـت خطـرات کـاهش بـرای هـاآن مشـارکت روحیـه تقویت و ساکنان همکاری حس ایجاد 

 هایبرنامـه قالـب ارتقـاء در و انمندسـازیتو و سـازیآگاه در چارچوب محله ساماندهی در مشارکت و ریزیبرنامه

 ،آموزشی

 سازی احداث مسکن مناسب، خدمات پایه و زیربناهـا در گیری به گسترش اسکان غیررسمی در آینده در زمینهپیش

 ،درآمد در فضای رسمی شهرهای کمحد استطاعت و دسترسی گروه

 هاآن مالکیت قوقیوضعیت ح که ساکنانی به یارانه و آن پرداخت نظام اصالح و وام مثل اعتباری منابع به دسترسی 

 و کـارگران رفـاه و ک مسـکنبانـ حمایـت محلی )بـا اعتباری هایصندوق وسیله تشکیلبه نیست معلوم زمین بر

 مـالی توان ارتقاء و ترغنی بانکی باهدف نظام و روستا و شهر شوراهای نظارت با بهسازی شهری( و عمران شرکت

 ،درآمدهاکم

 و امیـد، ایمـان رسازی برای ارتقای شرای  محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در جهت رشـد سـالمتی، امنیـت،بست 

 ،های غیررسمی موجودکرامت انسانی در سکونتگاه
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 اقتصادی و محیطیزیست هایجنبه از هاسکونتگاه کردن این پایدار برای زمینه ایجاد، 

 کالبـدی بهسـازی مقطعـی و ملموس دستاوردهای به توجه با شده،نهنهادی سازیظرفیت و و فعال فراگیر مشارکت 

 ،تداومقابل

 و فنـی و رسـمی هـایطریـق آموزش از شـهری، حاشیه نواحی در موجود کار نیروی مهارت و تخصص بردن باال 

 و تخصـص انـش،د و علـم فراگیـری به آنان تشویق راه جوانان از مهارت و تحصیالت سطح بردن باال و ایحرفه

 ها.سکونتگاه این آینده در غیررسمی بخش در اشتغال کاهش و رسمی بخش اقتصاد جذب در منظوربه مهارت،

 

 منابع

 آن تعـدیل راهکارهـای و شـهری هایناهنجاری نشینی؛( حاشیه1383ری، یوسف )فرامرز؛ نصی زاده، عیسی؛ بریمانی،ابراهیم (1
 .121-146.، صص3، شماره 2توسعه، دوره زاهدان، فصلنامه جغرافیا و  آبادکریم موردشناسی؛

نشــینی، چــاپ اول، تهــران: شــرکت پــردازش و های غیررســمی و اســطوره حاشیه( ســکونتگاه1389ایراندوسـت، کیــومرث ) (2
 ریزی شهری.برنامه

های غیررسـمی: نمونـه مـوردی شـهر کرمانشـاه، گاه( یأس و امیـد در سـکونت1386ایراندوست، کیومرث و صرافی، مظفر ) (3
 .201-221.، صص26، شماره 7لنامه رفاه اجتماعی، دوره فص

 های کشور.ها و دهیاری( الفبای شهر، چاپ اول، تهران: سازمان شهرداری1384برآبادی، محمود ) (4

 اقتصـادی، – سیاسـی تدر تهـران، فصـلنامه اطالعـا نشـینینـاهمگون: آلونک و شـتابان ( شهرنشینی1374پرویز ) پیران، (5

 51-55، صص.21هایشماره

شـهر های غیررسمی اطـراف کالنگاهها در سکونت( بررسی تطبیقی شاخص1387حاتمی نژاد، حسین و حسن اوغلی، جواد ) (6
، شـماره 9ه ، دور1388ار مطالعه موردی: حصار امیر و شهرک انقالب، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، به ;نتهرا
 .129-145.، صص12

عه شـهری در بهبـود ( کـاربرد اسـتراتژی توسـ1391ا طبع ازگمی، سیده خدیجه؛ معتمد مهر، اکبـر )رضحیدری چپانه، رحیم؛  (7
های غیررسمی مطالعه موردی: اراضی دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز )مجلـه غـازان داغـی(، نشـریه پـژوهش و گاهسکونت
 .34-54.، صص9ه ، شمار3، دوره 1391ریزی شهری، تابستان برنامه

 و شهرسازی تحقیقات و العاتمط چاپ اول، تهران: مرکز خودروی، هایسکونتگاه و تهران شهرکالن (1383) هزهر داود پور، (8
 معماری ایران.

؛ 1376 – 1381های اجتماعی اسـتان قـم طـی سـال –اقتصادی  (، گزارش1382ریزی استان قم، )سازمان مدیریت و برنامه (9
 معاونت آمار و اطالعات.

تهران، رساله دکتری شهرسازی، بـه  شهرکالن پیرامون هایسکونتگاه دگرگونی و گیریشکل رآیندف (،1380محمد ) شیخی، (10
 دانشگاه تهران. راهنمایی اسفندیار زبردست، دانشکده هنرهای زیبا،

 ریزی شهری، چاپ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.ای بر مبانی برنامه( مقدمه1386شیعه، اسماعیل ) (11

های غیررسمی نمونه گیری و گسترش سکونتگاه( فرایند شکل1390اسماعیل و حبیبی، کیومرث و کمالی نسب، حامد ) شیعه، (12
 .39-48 .، صص133، شماره 30، دوره 1390حله سهرابیه کرج، نشریه مسکن و محی  روستا، بهار م -موردی 

 علوم راهبردها، فصلنامه و هاچالش علل، سمی؛غیرر اسکان گسترش و گیری( شکل1385علیرضا ) مظفر و محمدی، صرافی، (13

 .39-54.، صص11شماره  زمین،

 های غیررسمی شهر قم.( طرح توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه1386مهندسان مشاور طرح و معماری ) (14

ان شـهری: ابسـامنهای غیررسمی و محـالت بندی سکونتگاه( پهنه1392عزت پناه، بختیار و رشیدی ابراهیم حصاری، اصغر ) (15
 .53-80.، صص20، شماره6، دوره1392مطالعه موردی شهر بناب، فصلنامه آمایش محی ، بهار 

نامه کارشناسی ارشد جغرافیـا و شهرداری، پایان 6( اسکان غیررسمی در تهران ساماندهی در منطقه 1377کمانرودی، موسی ) (16
 ن، دانشگاه شهید بهشتی.افی، دانشکده علوم زمیریزی شهری، به راهنمایی مظفر صربرنامه

 ، چاپ اول، تهران: انتشارات نوبل.«شناسی انحرافاتجامعه»شناسی اجتماعی ایران ( آسیب1374مساواتی آذر، مجید ) (17
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