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چکیده
رشد سکونتگاههای غیررسمی و نامنظم ،بهمثابه جزیرههای فقر در حاشیه و درون شهرها مشـکلی اسـت کـه بـه
دلیل حذف اقشار کمدرآمد از نظام برنامهریزی و لحاظ نکردن آنها بهصورت فعال و بهعنوان گروههای هـدف در
سیاستگذاریها است .و باعث تخریب محی زیست ،تضعیف خدمات شهری ،و نزول زیربناهای موجود شده است.
در این راستا هدف ایـن پـژوهش تحلیـل و بررسـی سـطح پایـداری محلـههای حاشیهنشـین از طریـق شـناخت
شاخصههای کالبدی ،جمعیتـی ،خـدماتی ،زیسـتمحیطی ،اجتمـاعی و اقتصـادی توسـعه پایـدار اسـت .محـدوده
موردمطالعه محله قلعه کامکار در شهر قم است .روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بر پایه پیمـایش اسـت و از ابـزار
پرسشنامه به جهت جمعآوری اطالعات میدانی استفادهشده است .جامعه آماری تحقیـق شـامل کلیـه خانوارهـای
ساکن در محدوده است ( 9019خانوار) که حجم نمونه با اسـتفاده از فرمـول کـوکران و واریـانس بهدسـتآمده از
پیشآزمون با سطح اطمینان  95درصد 370 ،خانوار محاسبهشده است .نتایج تحقیق حاکی از آن است کـه محلـه
قلعه کامکار قم از مشارکت اجتماعی و تعلق شهروندی پایینی برخوردارند و ازنظر برخورداری از خدمات ارائهشـده
در این محله در سطح مطلوبی قرار ندارد ،همچنین با توجه به گسترش فقـر و بیکـاری حاشیهنشـینان بیشتـر در
معرض آسیبهای اجتماعیاند .شایانذکر است که وضعیت اسفبار زندگی و شکاف عمیق بین سطح زندگی در این
محدوده با بافت اصلی شهر ،از ویژگیهای منحصربهفرد این محله است .بهطوریکه عواملی از قبیل مهـاجرت از
نقاط فقیر روستایی ،فقر ساکنان و همچنین ،ناکارآمدی مدیریت شهری از سطوح کالن تا خرد این مسئله را ایجاد
و تشدید کرده است.
واژگان کلیدی :حاشیهنشین ،توسعه پایدار ،محله قلعه کامکار ،قم.

 . 1نویسنده مسئول

Email:aamalekafzali@yahoo.com
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مقدمه
شهر یکی از پدیدههای بشری در محی زیست بهمنظور اسکان ،تأمین معیشت ،داشتن رواب اجتماعی و اقتصادی و مانند
آنهاست ،ولی اولین آنها نمی باشد .انسان خود محی سکونتش را فراهم کرده و خود بـه ایجـاد و نحـوه زنـدگی در آن
اقدام نموده است (شیعه .)1 :1386،با بروز ضایعات زیستمحیطی و کاهش سطح عمومی زندگی بهویژه در جوامع شهری
طی دو دهه گذشته ،رهیافت توسعه پایدار بهعنوان موضوع روز دهه آخـر قـرن بیسـتم از سـوی سـازمان ملـل مطـرح و
بهعنوان دستور کار  21در سطوح بینالمللی ،منطقهای و محلی تعیین گردید ( .)Roseland,1977:199توسـعه پایـدار
شهری دارای ابعاد گستردهای است و تکیهبر یک عامل منفرد شـکلدهی بـه آن اقـدامی سـنجیده و آگاهانـه محسـوب
نمیگردد .مهمترین شاخصهایی که در تکوین این پدیده شهرسـازی موردتوجـه اسـت عبارتانـد از :عوامـل اقتصـادی،
زیستمحیطی ،اجتماعی و کالبدی (معصـومی اشـکوری )138 :1379،بنـابراین توسـعه پایـدار تنهـا مبتنـی بـر سیاسـت
زیســت محیطی نیســت و بــدون حــل مســائل اقتصــادی ،اجتمــاعی و کالبــدی ایــن امــر محقــق نخواهــد شــد
( .)Kanatschnig,1988:22توسعه فیزیکی شتابان و نامتعادل شـهرها ،پیامـدهای نـامطلوب اقتصـادی ،اجتمـاعی و
کالبدی داشته است .یکی از آثار و پیامدهای توسعه فیزیکی ناموزون و نامتعـادل شـهری ،اسـکان غیررسـمی اسـت کـه
بهعنوان چالشی فراروی توسعه پایدار شهری مطرح میشـود ( .)Naghdi & Sadeghi,2006:11-24امـروزه همـه
شهرهای جهان بهنوعی با پدیده اسکان غیررسمی مواجه هستند .انگلـس یکصـد سـال پـیش بـه وجـود زاغـههایی در
انگلستان اشارهکرده است و آن را ناشی از انقالب صنعتی میداند ( .)Mumtaz,2001:105امروزه اسـکان غیررسـمی
در شهرها بهعنوان معضلی اساسی به شمار میرود ،به همین سبب مسئله مدنظر که در این مقاله به آن پرداختـه خواهـد
شد رشد سکونتگاههای غیررسمی و نامنظم و شکلگیری جزیرههای فقر در حاشیه و درون شهرها به دلیل حـذف اقشـار
کمدرآمد از نظام برنامهریزی و یا لحاظ نکردن آن بهصورت فعال و بهعنوان گروههای هدف در سیاستگذاریها میباشد.
ازآنجاییکه یکی از مهمترین اهداف استراتژی توسعه شهری کاهش فقـر شـهری اسـت؛ بنـابراین ارائـه سـازوکارهای
فقرزدایی ،اعمال پارادایم توسعه پایدار ،همسویی با رهیافت توانمندسازی ،ساماندهی سـکونتگاههای غیررسـمی ،کـاهش
بیعدالتی در فضای شهری بهویژه کاهش فقر مسکن شهری ،مدیریت منابع مالی و در رأس آن مدیریت بهینـه شـهری
اهمیت و ضرورت تام دارد .از طرفی سکونتگاههای غیررسمی ناهنجاریهایی را در چشمانداز شهری بهخصوص در بخش
مسکن شهری ایجاد میکنند .به نظر میرسد که باید تعادل و هماهنگی ارتباط بین ساکنان ،فضا و در رأس آن مدیران و
مسئوالن و مشاوران باشد چراکه در غیر این صورت هزینههای احتمالی ناشـی از سـوء هماهنگیهـا و عـدم برنامـهریزی
برای سکونتگاههای غیررسمی اثراتی زیانبار و جبرانناپذیری به بـار مـیآورد (ابـراهیمزاده و همکـاران .)1383،در طـی
دهههای اخیر بهواسطه مهاجرتهای زیاد به شهر قم سبب شد مرکز شهر جوابگـوی مهـاجران نبـوده و ایـن افـراد در
محالت غیررسمی شهر با بدترین وضعیت زندگی کنند .وجود این محالت در شهر قم سبب شده این شهر بـا مشـکالت
متعدد اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی مواجه شود از طرفی بهرهبرداری نامناسب و بیش از ظرفیت منابع طبیعـی ،تغییـر و
تخریب اکوسیستمهای طبیعی ،تغییر کاربری اراضـی در سـطح شـهر ،آلـودگی زیسـتمحیطی ناشـی از دفـع نامناسـب
فاضالب ،فقدان تعامل میان زیر بخشهای مختلف حملونقل ،پایین بودن سطح خـدمات ،بـاال بـودن تـراکم جمعیـت و
همچنین عدم امنیت این شهر را بهرغم قابلیتهای استراتژیکی با چالشهای جدی در ارتبـاط بـا توسـعه پایـدار شـهری
مواجه ساخته است .لذا با توجه به چالشهای مطرحشده ،این تحقیق درصدد برآمده است تـا بـا اسـتفاده از شـاخصهای
جمعیتی ،اجتماعی-اقتصادی ،کالبدی ،زیستمحیطی و برخورداری از خدمات سطوح پایـداری را در محلـه قلعـه کامکـار
بهعنوان یکی از محالت حاشیهنشین شهر قم موردبررسی قرار دهد.
بیان تاریخچه مختصری از موضوع موردتحقیق معلوم میدارد که این موضوع ،از چه زمانی و بـه چـه ترتیبـی در جامعـه
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بهصورت مسئله درآمده ،چه تحولی در جامعه داشته است که در این بخش به آن خواهیم پرداخت.
در حال حاضر ،بیش از  50درصد از جمعیت دنیا در شهرها زندگی میکنند و تعـداد قابـلتوجهی از شـهرهای جهـان بـا
پدیده اسکان غیررسمی دستبهگریباناند .از سالهای دهه  1950تاکنون بحثهای زیادی در مورد حل مشـکل اسـکان
غیررسمی مطرحشده است اما هیچکدام نتوانسته است راهکاری قطعی بـرای ایـن مشـکل ارائـه دهـد .آبـت ( )2002در
تحلیلی بر ارتقای سکونتگاههای غیررسمی و نقد رویکردهـای روش شناسـانه موجـود ،بـه بررسـی و مـرور رویکردهـای
مختلف در زمینه ارتقـای سـکونتگاههای غیررسـمی پرداختـه اسـت ( .)Abbott,2002وینایـانتی و النـگ ( )2004در
فراهمسازی خدمات شهری در سکونتگاههای غیررسمی نمونـه مـوردی کامپنـگ پنـاس تـانگول ،جاکارتـا ،بـه بررسـی
تالشهای یک اجتماع در سکونتگاههای غیررسمی شناختهشده به نام کامپنگ پناس تـانگول پرداختهانـد .ایـن پـژوهش
نشان میدهد که ادراک مثبت از امنیت تصرف در تشویق اجتماع به سرمایهگذاری در سکونتگاهشان مهم است ( Lang

 .)& Winayanti,2004منشاوی و همکاران ( )2011در پژوهشی تحت عنوان ارتقای پایدار سکونتگاههای غیررسمی
در جهان درحال توسعه ،نمونه موردی :مصر ،ابتدا به شناسایی مسئله پدیده اسکان غیررسـمی در مصـر پرداختـه و جهـت
ارتقای آن از مفهوم توسعه پایدار شهری در راستای تجزیهوتحلیل نمونه موردمطالعه استفاده کرده است و سپس به تنظیم
ضواب و دسـتورالعمل ها در ارتبـاط بـا اسـکان غیررسـمی در اسـکندریه مصـر پرداختـه اسـت ( El Menshawy et

 .)al,2011:168خلیفه ( )2015در پژوهش ارزیابی راهبردهای ارتقای سکونتگاههای غیررسمی در مصر :از چشمپوشـی
تا توسعه مشارکتی ،به بررسی دیدگاهها و استراتژیهای مختلـف در کشـور مصـر در ارتبـاط بـا ارتقـای سـکونتگاههای
غیررسمی پرداخته ،همچنین به بررسی برخی از بهترین تجارب پروژههای ارتقای اسکان غیررسمی جهت یافتن نیروهای
محرک مؤثر بر موفقیت این پروژهها پرداخته است ( .)Khalifa,2015:1151موسـوی کـاظمی محمـدی ( )1378در
رساله دکتری خود تحت عنوان ارزیابی مؤلفههای توسعه پایدار در توسعه مناطق حاشیهنشین شـهر قـم علـل پراکنـدگی
مکانهای شهری و تشابهات و تناقضات اجتماعی – اقتصادی آنها را با تأکید بر نظام فضـایی (نظـام داخلـی شـهرها و
ماهیت حوزههای اجتماعی آنها) و موقع شهر ،موردمطالعه قرار داده است .وی به این نتیجه میرسد که ایـن شـهر بـدو
تشکیل خود در مراحل مشخص ،در بستر جغرافیایی خود توسعهیافته است و بین حوزههای آن نـابرابری شـدیدی وجـود
دارد (موسوی کاظمی محمدی .)16 :1378،نقدی و صادقی ( )2006در مقالـه خـود تحـت عنـوان حاشیهنشـینی چالشـی
فراروی توسعه پایدار شهری شهر همدان پس از بررسی چالشها و مسائل حاشیهنشینها در ایـن شـهر ،بـه ایـن نتیجـه
میرسد که بخش عمده اسکان غیررسمی این شهر ناشی از مهاجرتهای روستایی و شهری است .حاشیهنشینان از شـهر
و محله زندگی خود احسـاس رضـایت بـاالیی ندارنـد و از احسـاس تعلـق شـهروندی پـایینی برخـوردار هسـتند .بهبـود
زیرساختهای فیزیکی شهر یا محله مهمترین اولویت آنها برای بهبـود وضعیتشـان محسـوب میشـود ( & Naghdi

 .)Sadeghi,2006:11-24شـیعه و همکــاران ( )1390در مقالـه خــود تحـت عنــوان فراینـد شــکلگیری و گســترش
سکونتگاههای غیررسمی ،نمونه مـوردی محلـه سـهرابیه کـرج ،بـه آسیبشناسـی شـهری و علـل شـکلگیری منطقـه
حاشیه نشین سهرابیه کرج پرداخته است .نتایج این تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه ریشـه شـکلگیری ایـن سـکونتگاه
غیررسمی به سال  1343بازمی گردد .اولین ساکنان این محله به دنبال انجام اصالحات ارضی و به علت وجود بسـترهای
مناسب طبیعی به آنجا آمدهاند .بعد از انقالب و به دنبال تشدید روند مهاجرپذیری شهر کرج و همچنین وجود مزیتهـای
متعدد محله سهرابیه برای مهاجرین کم درآمد از قبیل ارزان بودن زمین ،نزدیکی به شهر کـرج و وجـود جـاده قزلحصـار
به عنوان محور اتصالی محله سهرابیه به پیکره اصلی شـهر کـرج و عـدم نظـارت دقیـق شـهرداری بـر ساختوسـازهای
غیرمجاز ،این محله مقصد زیادی از مهاجرین گردید.
ایراندوست در کتاب «سکونتگاههای غیررسمی و اسطوره حاشیهنشینی» بـا یـک دیـد جـامع بـه بررسـی تمـامی ابعـاد
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سکونتگاههای غیررسمی پرداخته و بیان مینماید که فقـر شـهری و در پـی آن گسـترش سـکونتگاههای غیررسـمی،
همواره یکی از مسائل اصلی شهرهای کشورهای درحالتوسعه بوده است .آمـار و ارقـام از بـدتر شـدن اوضـاع سـکونتی
میلیون ها نفر در این کشورها حکایت دارد که به شکل روزافزونی به فقر مطلق و نسبی گرفتار هستند .آنان بهدوراز شرای
زیستی مناسب و بدون دسترسی به منابع درآمدی کافی و دائمی ،مجبـور بـه سـکونت در خـارج از محـدوده و چـارچوب
قوانین و مقررات رسمی حاکم بر شهر میشوند .در چنین شرایطی سـکونتگاههای فقیرنشـین غیررسـمی شـکلگرفته و
زمینههای پایداری کالبدی ،محیطی ،اجتماعی و اقتصادی شهر را با چالش مواجه میکند (ایراندوست.)1389،
مبانی نظری
توسعه پایدار که طی دهه اخیر بهتدریج به الگو واره جدیدی در برابر دیدگاههای علمی و سیاستهای عملی مسل در دنیا
بدل شده ،واکنشی است در برابری فرایندی از توسعه که چه در یک مقطع زمانی برای تمام ساکنان زمین و چه در طـول
زمان ،حتی برای اقلیت توسعهیافته کنونی قابلاستمرار و پایدار نیست (صـرافی و محمـدی .)40 :1385،توسـعه فیزیکـی
شتابان و نامتعادل شهرها ،پیامدهای نامطلوب اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی داشـته اسـت .در ایـن میـان یکـی از آثـار و
پیامدهای توسعه فیزیکی ناموزون و نامتعادل شهری ،اسکان غیررسمی است که بهعنوان چالشی فـراروی توسـعه پایـدار
شهری مطرح میشود ( .)Naghdi & Sadeghi,2006بهگونهای که امروزه همه شهرهای جهان بـهنوعی بـا پدیـده
اسکان غیررسمی مواجه هستند .انگلس یکصد سال پیش به وجود زاغههایی در انگلستان اشارهکرده است و آن را ناشـی
از انقالب صنعتی میداند ( .)Mumtaz,2001:105توسعه پایدار شهری توسعهای است کـه بـه نیازهـای مـردم شـهر
پاسخ گوید ،اما بقا و دوام آن نیز تضمین گردد؛ و درعینحال آب ،خاک و هوا ،آلوده و بالاستفاده نگـردد (برآبـادی:1384،
 .)145برای توسعه پایدار شهری؛ ماکمو تعریف دیگری ارائه داده است« :تغییر تراکم و کاربری اراضی شهری جهت رفـع
نیازهای اساسی مردم در زمینه مسکن ،حملونقل ،فراغت و  ...بهگونهای که شهر ازنظر زیسـتمحیطی قابـل سـکونت و
ازنظر اقتصادی قابلدوام و ازنظر اجتماعی دارای برابری باشد بهنحویکـه ایـن تغییـرات تکنولـوژیکی و صـنعتی ،حفـظ
اشتغال ،مسکن و شرای محیطی مناسب را در برداشته باشد» (.)Mukomo,1996:263

اهداف چندگانه توسعه پایدار شهری بهصورت زیر بیان میشوند( :موحد)49 :1379،
 برآورده کردن نیازهای فعلی :مهم ترین نیازهای اصلی جامعه انسانی بـدین شـرح اسـت :بهداشـت و درمـان و مسـائلجمعیتی ،مواد غذایی ،آموزش ،ایجاد شرای مناسب کار ،ایجاد اشتغال ،الگوی مصرف ،حملونقل ،مسکن ،گـذران اوقـات
فراغت به نحو مطلوب،
 نیازهای فرهنگی ،اجتماعی و بهداشتی :نیازهای اجتماعی و فرهنگی را بهطور خالصه به شرح زیر بیـان داشـت :آزادیبیان و اندیشه ،مشارکت در تصمیمگیریها ،امکانات آموزشی و تحصیلی ،محی شهری بدون آلودگی،
 نیازهای سیاسی :شهر بهعنوان یک واحد رسمی یا غیررسمی سیاسی دارای ابعاد مختلفی اسـت کـه شـامل :اسـتقاللسیاسی و اقتصادی ،حوزه فضایی و قلمرو قدرت ،سرمایه ،نیروی کار،
 به مخاطره نیانداختن توانایی نسل آینده در برآورده کردن نیازهایشان از طریق، حداقل اسراف با استفاده از منابع غیرقابلتجدید، به حداقل رساندن استفاده از منابع معدنی کمیاب و نگهداری داراییهای فرهنگی ،تاریخی ،طبیعـی ،پارکهـا و منـاظرطبیعی که فضا را برای اوقات فراغت مناسب میسازد،
 استفاده پایدار از منابع قابل بازیافت، -جلوگیری از افزایش ضایعات فسادپذیر محیطی بیش از ظرفیت قابل احیا،
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توجه به این امر که ضایعات فسادپذیر غیر حیاتی نباید بیش از ظرفیتهای محلی و جهانی باشد تا جـذب آنهـا بـدوناثرات منفی انجام پذیرد.
اسکان غیررسمی یکی از چهرههای بارز فقر شهری است که درون یا مجاور شهرها (بهویژه شهرهای بزرگ) بـه شـکلی
خودرو ،فاقد مجوز ساختمان و برنامهریزی رسمی شهرسازی ،با تجمعـی از اقشـار کمدرآمـد و سـطح نـازلی از کمیـت و
کیفیت زندگی شکل میگیرد و با عناوینی همچون حاشیهنشینی ،اسکان غیررسـمی ،سـکونتگاههای خـودرو و نابسـامان
نامیده میشود .با توجه به نارسا بودن اصطالح حاشیهنشینی و آلونکنشینی برای کلیه اشکال این پدیده ،اصطالح اسکان
غیررسمی ،با تعبیری گستردهتر بهجای حاشیهنشینی و آلونکنشینی به کار میرود .ازاینرو اصـطالح اسـکان غیررسـمی
شامل حاشیهنشینی و اشکال متعدد آن میباشد (کمانرودی )19: 1377،طی چنـد دهـه گذشـته مطالعـات و بررسـیهای
متعددی در زمینه کالنشهرها و سکونتگاههای غیررسمی در جهان و ایران انجامشده است .اکثـر ایـن مطالعـات پدیـده
حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی را از ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و فرهنگی ،علل ،اثرات و پیامدهای آن در
سطوح متفاوت محلی ،منطقهای و ملی در کانون توجه خود قرار دادهاند .وجود دیدگاههای مختلف در خصوص این پدیده
تعاریف گوناگونی از آن را سبب شده است .از طرف دیگر گستردگی ابعاد و وجود برخی ابهامات نیز به این تنـوع تعـاریف
دامن زده است (داود پور .)53 :1383،مانوئل کاستلز در کتاب مسئله شـهری ،دربـاره گروههـای حاشـیهای در شـهرهای
درحالتوسعه میگوید :شهرنشینی با آهنگ شتابندهای گسترش مییابد و بهرغم ناکـافی بـودن امکانـات اشـتغال بـرای
مهاجران ،امکانات و تسهیالت زیر بنایی و اجتماعی شهری نیز متناسب با افزایش جمعیت شهرها تأمین نمیشود و در اثر
کمبود تسهیالت زیربنایی ،اجتماعی و فیزیکی سکونتگاههای نامتعارف ایجادشده و آنها از رونـد متعـارف شهرنشـینی و
استانداردهای زندگی بازمیمانند ( .)Castells,1977:42سکونتگاههای غیررسمی محصـول توزیـع ناعادالنـه قـدرت،
ثروت و خدمات در سطوح ملی و منطقهای است .این امر در کشورهای جهان سوم وضعیت حادتری نسبت به کشورهای
پیشرفته به وجود آورده و درنتیجه این سکونتگاهها در ایجاد مسکن ،اشتغال ،آموزش و بهداشت وضـعیت نـاگواری را بـر
شهر اصلی تحمیل نمودهاند (.)Gilbert,1994:68

مری هاچ رزمایر و همکاران با بررسی وضعیت مشکالت سکونتگاههای غیررسمی در آفریقای جنوبی معتقدند :بـه دلیـل
حمایت ناکافی دولت و مسئوالن شهری در تأمین حقوق شهروندی برای ساکنان حاشیهنشین ،آنهـا از وضـعیت تخلـف
آشکار از قوانین به فقدان آن تبدیل گشتهاند .بهطوریکه بزهکاری ،فقر ،بیکاری ،عدم دسترسی بـه فرصـتهای زنـدگی
گریز از قانون و عدم مشارکت آنها در طرحها و برنامههای بهسازی و مشارکتی به یک عـادت روزانـه زنـدگی در آنهـا
درآمده است ( .)Huchzermeyer,2003در این رابطه ارکین معتقد است که مجریان شـهری و قـوانین آنهـا هنـوز
نتوانستهاند وضعیت نابسامان این سکونتگاهها را در رابطه با متغیرهای اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی به وضـعیت و حالـت
عادی شهری برگردانند .به همین سبب سکونتگاههای غیررسمی از گرفتن هویت شهری عاجز گشته و درنتیجه آنها در
حالتی بین شهر و روستا باقیماندهاند (.)Orkin,1998

در ایران شهرنشینی شتابان و ناهمگون موجب شکلگیری حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی در داخل و پیرامـون
شهرهای بزرگشده و به دلیل مهاجرتهای وسیع و عدم برخورداری از امکانات و خدمات مناسب شهری نتوانسـتهاند در
متن اصلی شهر وارد شوند .ساکنان سکونتگاههای غیررسمی ازلحاظ شاخصهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نسبت به
مادر شهر منطقه در سطوح پایینتری قرارگرفتهاند (پیران .)86-112 :1374،سکونتگاههای خودرو در ایران با ویژگیهایی
چون شکلگیری در اراضی غیررسمی (اما نه غیرقانونی) ،داشتن امنیت تصرف ،مکـان گزینـی در فاصـلهای مشـخص از
کالنشهر اما در حوزه نفوذ مستقیم و در طول محورهای اصلی منشعب از آن ،استقالل نسبی ،کاهش ارتباط خدماتی بـا
مادر شهر به رسمیت شناختهشده است (شیخی .)115 :1380،توسعه حاشیهنشـینی و سـکونتگاههای غیررسـمی یکـی از
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عواقب رشد شهرنشینی سریع و بدون برنامه است که سبب افزایش تعداد مسکن ناسالم ،تراکم زیاد ،پایین بـودن سـطوح
زندگی نسبت به مراکز شهری و باال رفتن برخوردهای اجتماعی میشود .غالباً ساکنین ایـن حاشیهنشـینها را مهـاجرین
روستایی تشکیل میدهند .تحقیقات متعددی که در تهران ،کرج ،همدان ،اهواز و بوشهر بهعملآمده ،نشـان میدهـد کـه
نهتنها این گروه ازلحاظ اقتصادی قشر پایین جامعه را تشکیل میدهند ،بلکه در بین آنان توسعه جـرائم بـاألخص اعتیـاد
افزایش زیادی دارد (مساواتی آذر.)25-43 :1374،
روش پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی توسعهای و روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بر پایه پیمایش میباشد .جهت جمعآوری اطالعـات
از شیوه کتابخانهای و میدانی استفادهشده است .جمعآوری اطالعات کتابخانهای بهواسطه فیشبـرداری ،اسـتفاده از کتـب
مرجع و تحقیقات شهرداری قم و در تحقیقات میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده گردیـده اسـت .همچنـین جامعـه آمـاری
تحقیق نیز شامل کلیه خانوارهای ساکن در محله قلعه کامکار شهر قم است کـه بـر اسـاس آمـار موجـود 9019 ،خـانوار
میباشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و واریانس بهدستآمده از پیشآزمون با سـطح اطمینـان  95درصـد
 0/37خانوار و سرپرست خانوار محاسبهشده است .برای بررسـی شاخصـههای توسـعه پایـدار در محلـه قلعـه کامکـار ،از
ویژگیهای کالبدی ،جمعیتی ،اجتماعی-اقتصادی ،زیستمحیطی و برخورداری از خدمات با  38گویه استفادهشده اسـت و
در قالب پنج شاخص اصلی موردبررسی قرار میگیرد (جدول شماره  .)1درنهایت پرسشنامهها پس از بازبینی اولیه و خـارج
کردن پرسشنامههای مخدوش ،کدگذاری شده و یافتهها در قالب جداول و نمودارهای مناسب ارائهشدهاند .همچنین برای
تعیین پایایی و روایی تحقیق از ضریب آلفـای کرونبـا استفادهشـده اسـت ،در ایـن پـژوهش آلفـای محاسبهشـده 0/78
بهدست آمده که عددی مطلوب و در حد متوس است و نشانگر دقت الزم در احراز پایایی سـازهها در پرسشـنامه اسـت و
گویههای طراحیشده برای سنجش متغیرها با یکدیگر همبستگی درونی دارند .به ایـن منظـور تعـداد  370پرسشـنامه در
میان افراد نمونه توزیع گردید.
جدول شماره  .1شاخصهای توسعه پایدار در مناطق حاشیهنشین
متغیرهای فرعی
متغیرهای اصلی
نمای ساختمانی
جنس مصالح
وسعت مسکن
کالبدی
ویژگی حقوقی تصرف زمین
تعداد طبقات
تعداد اتاق در واحد
وضع سکونت (مالک یا مستأجر)
تعداد خانوار کل
تعداد جمعیت محله
جمعیتی
نوع شغل
میزان تحصیالت سرپرست وضع فعالیت
جنسیت سرپرست خانوار
علت مهاجرت
اجتماعی -اقتصادی مدت اقامت
استان محل تولد سرپرست
نحوه جمعآوری زباله مجاورت با مخاطراتی چون دکل برق فشارقوی
نحوه دفع فاضالب
زیستمحیطی
آبلولهکشی
حمام گرم
آشپزخانه مستقل
امکانات ورزشی
گاز
برخورداری از خدمات برق
امکانات فرهنگی
امکانات آموزشی
امکانات درمانی
(منبع :موسوی کاظمی محمدی ( ،)1381حاتمی نژاد و همکاران ( ،)1387ایراندوست و همکاران ( ،)1386عزت پناه و همکاران
( ،)1391حیدری چپانه و همکاران ()1392

محدوده مورد مطالعه
شهر قم مرکز شهرستان قم میباشد که این شهرستان در سال  1375از استان تهران جداشده و بـهتنهایی اسـتان قـم را
تشکیل داده است .مختصات جغرافیایی شهر قم در حرم مطهر که تقریباً در مرکز جغرافیایی شهر قرارگرفته دقیقاً برابر بـا

بررسی شاخصههای توسعه پایدار در محلههای حاشیهنشین....

87

" 50 ْ 35' 15طول شرقی و " 34 ْ 38' 30عرض شمالی میباشد( .سازمان مدیریت و برنامهریزی اسـتان قـم.)3 :1382،
تاریخچه شکلگیری اسکان غیررسمی در شهر قم مانند دیگر نقاط ایران به سالهای پـس از اصـالحات ارضـی و دهـه
 1350برمیگردد و طبق گزارش سازمان مسکن و شهرسازی استان قم 17 ،محله بـا ویژگیهـای اسـکان غیررسـمی در
شهر قم وجود دارد (مهندسان مشاور طرح و معماری .)1386،قلعه کامکار یکی از سکونتگاههای غیررسمی شهر قم اسـت
که طایفه شاهسون در سال  1340وارد قم شـدند و در قلعـه کامکـار سـاکن گردیدنـد .اراضـی شاهسـونها سـند دارد و
ساختوساز آن قانونی بوده اما بعدها در دو سمت شمال و جنوب محله شاهسونها ،اراضی بهصورت غیرمجـاز تفکیـک و
بدون جواز ساختهشده است .مهاجران همدانی در سمت شمال محله اسکانیافتهاند .پهنههای غیررسـمی توسـ مـالکین
بزرگ تفکیک و خردشده و سند قولنامهای واگذار میشده است .قلعه کامکـار تـا قبـل از سـال  1370خـارج از محـدوده
شهری قرار داشت اما از این سال به بعد در محدوده خدماتی شهر قرار گرفت .آخرین دوره ساختوساز و رشد محله قلعـه
کامکار از سال  1380به اینطرف بوده که علت آن خارج کردن دامها از محله ،بعد از ایجاد شهرک نگهداری دامهـا (دام
شهر) میباشد .درنتیجه خروج دامها قیمت اراضی رشد یافته و ساختوساز در آن تشویق شده است

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

بحث و یافتهها
پرسشنامه توزیعشده در راستای سنجش شاخصههای توسعه پایدار در محله قلعه کامکار شهر قم بوده اسـت ،بنـابراین بـا
توجه به جامعه آماری ،حدود  370پرسشنامه در سطح محله میان خانوارهای ساکن بهصورت تصـادفی پرشـده اسـت .بـا
توجه به اینکه گروه مخاطب در این پژوهش سرپرستان خانوارها بودند ،لذا گروه مخاطب در مـوارد جنسـیت ،مـدتزمان
سکونت در محل و محل سکونت موردبررسی قرار گرفتند .بررسی نسبت جنسی مخاطبان نشـان میدهـد ،از میـان 370
پرسشنامه پرشده 78/4 ،درصد را مردان و  21/6درصد پاسخگویان را زنان تشکیل دادهاند .به لحـاظ مـدتزمان سـکونت
مخاطبان نیز بررسیها نشان میدهد که ازلحاظ مدتزمان سکونت در محل ،بیشترین تعداد مخاطبـان بـا  25/9درصـد
کمتر از  5سال و کمترین آنها با  6/3درصد بین  16-20سال در محله مـوردنظر سـاکن بودهانـد .همچنـین بـه لحـاظ
بررسی علت مهاجرت نتایج توصیفی نشان میدهد که بیشترین تعداد علت مهاجرت پاسخگویان بـرای یـافتن شـغل بـا
 33/6درصد و کمترین تعداد آنها مربوط به سایر با  5درصد است .همچنین سایر نتایج توصیفی در ارتباط با شاخصههای
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موردبررسی توسعه پایدار از دیدگاه پاسخگویان بدین شرح بوده است:
شاخصهای کالبدی و جمعیتی

در امر برنامهریزی شهری بهمنظور رسیدن به شهری ایـدهآل (شـهر پایـدار) ،برنامـهریزی کالبـدی از اهمیـت ویـژهای
برخوردار است این مقوله خود موارد زیادی را شامل میشـود کـه بایسـتی بـه آنهـا توجـه شـود .شـاخصهای کالبـدی
بهدستآمده از برداشتهای میدانی اخیر نگارندگان نشاندهنده شرای فقر در سکونتگاهها است .در این مرحله معیارهایی
چون مساحت زمین ،جنس مصالح و نمای ساختمانی ،تعداد اتاق و تعداد طبقات موردبررسی قرار میگیرد.
 مساحت زمین :قطعهبندی زمین در محدوده فوق دارای تنوع بوده و میانگین مساحت مسکونی  112مترمربع میباشد.جدول شماره  .2توزیع خانوارها برحسب مساحت زمین
مساحت زمین (درصد)
شرح
کمتر از  50متر

5/2

 50 -75متر

20/9

 76 -100متر

17/2

 101متر و بیشتر

56/7

جمع

100

 تعداد اتاق در واحد :این شاخص بیانگر وضعیت مسکن به لحاظ مطلوبیت است بهطوریکه نتایج تحقیقهـای میـدانینشاندهنده آن است بیشترین درصد واحدها ( 58/5درصد) یک اتاقه 36/3 ،درصد  2اتاقه و  5/2درصد دارای سه اتاق و
بیشتر میباشند.
 جنس مصالح :نوع مصالح در هر منطقه تابعی از شرای جغرافیایی ،اقتصـادی و اجتمـاعی اسـت .در ایـن پـژوهش 98درصد مصالح ساختمانی از آجر و آهن است .ازآنجاییکه آهن و آجر از مصالح ساختمانی نسبتاً بادوام هستند این محله به
لحاظ نوع بهکارگیری مصالح در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارد.
 نمای ساختمان :بهطور متوس  77درصد ساختمانهای نمونه نمای آجـری داشـتند و  16درصـد بناهـا نمـای سـیمانداشتند و  7درصد سایر نماها استفادهشده بود.
 تعداد طبقات :بیشتر سکونتگاههای مسکونی در محدوده موردمطالعه به دلیـل مشـکالت مـالی و شـیوه ساختوسـازبینظم و نامتعارف یک طبقه و گاهاً دوطبقهاند .بهطورکلی الگوی ساخت یـا معمـاری سـکونتگاههای غیررسـمی ناحیـه
موردمطالعه دارای شکل روستاهای درونشهری اما بیشتر باکیفیت پایین هستند.
جدول شماره  .3تعداد طبقات ساختمان
تعداد طبقه (درصد)
شرح
60
یک طبقه
37
دوطبقه
3
سهطبقه و بیشتر
100
جمع

ویژگی حقوقی تصرف زمین :اطالعات نمونهگیری خانوار نشان میدهد که درمجموع حدود  52درصـد از خانوارهـا جـواز
ساخت دریافت کرده و حدود  48درصد جواز ساخت ندارند .این در حالی است که حدود  22درصد خانوارهـا سـند رسـمی
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دارند و حدود  75درصد قولنامه در اختیاردارند.
جدول شماره  .4بررسی شاخصهای جمعیتی در سکونتگاههای غیررسمی محله قلعه کامکار
 34918نفر سال  27815 / 90سال  17095( 85زن 17822 ،مرد)
تعداد جمعیت
تعداد خانوار

 9019نفر

نسبت جنسی

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

وضع سکونت

 71/1درصد خانوارها مالک محل زندگی خود بودند و  23/7درصد مستأجر و  5/2درصد در خانه پدری ساکن بودند

شاخصهای اجتماعی – اقتصادی

«فقرا صدقه نمیخواهند» این عبارت از سخنرانی کوفی عنان رئیس سابق سازمان ملل گرفتهشـده اسـت .تمـایز قائـل
نشدن بین «فقرزدایی» و «صدقه دادن به آنها» منجر به ادامه روند گذشته خواهد شـد .مـدیریت شـهری متناسـب بـا
شرای امروز ،بهجای آنکه خود را متولی توسعه شهر بداند ،باید خود را متولی پایدار بودن ایـن توسـعه برشـمارد .الزمـه
پایدار بودن این توسعه ،پایدار بودن زندگی شـهروندان و بـهتبع آن پایـداری نسـبی اجـزای اقتصـادی آن اسـت .مقولـه
توانمندسازی ،اساساً بر دیدگاه «فقرزدایی» و همچنین «توسعه پایدار انسانمحور» با تکیهبر مشارکت شهروندان و شـهر
متکـی اسـت ( .)UN –Habitat,2005کـاربرد شـاخصهای اجتمـاعی – اقتصـادی در سـاماندهی سـکونتگاههای
غیررسمی سبب بهبود مدیریت آنها شده حتی دگرگونی این شاخصها در شهر سبب تحول ساختار اجتماعی میشود .در
این بخش شاخصهای چون میزان تحصیالت سرپرست خانوار ،شغل و نوع آن ،مدت اقامت ،وضع تصرف مسکن ،علـت
مهاجرت ،سرپرست خانوار ،بر اساس جدول شماره بررسی میشود.
جدول شماره  .5بررسی شاخصهای اجتماعی و اقتصادی در سکونتگاههای غیررسمی محله قلعه کامکار
میــــزان تحصــــیالت  35/6درصد سرپرستان خانوار بیسواد 44/4 ،درصد در حد دوره ابتدایی و کمتر 17/7 ،درصد راهنمایی و متوسطه 0/7 ،درصـد
فوقدیپلم و لیسانس و  1/5درصد از آنان تحصیالت حوزهای داشتند.
سرپرست خانوار
 48/9درصد شاغل دائم 4/5 ،درصد بیکار 33/8 ،درصد شاغل فصلی و موقت 3 ،درصـد بازنشسـته و  9/8درصـد خانهنشـین و
وضع فعالیت
مستمریبگیر غیر از بازنشستگی هستند.
 46/6درصد ساکنان در بخش ساختمان 12/6 ،درصد در بخش خدمات 9/7،درصد کشاورزی 9/7 ،درصد فروش 10/7 ،درصـد
نوع شغل
تولیدی غیر صنعتی و  10/7درصد در سایر بخشها فعالیت میکنند.
 20/7درصد ساکنان از بدو تولد 25/9 ،درصد آنان کمتر از  5سال 25/2 ،درصد هم بـین  5تـا  10سـال و  28/1درصـد آنـان
مدت اقامت
بیشتر از  10سال در این محله سکونت دارند.
نتایج مطالعه میدانی نشاندهنده آن است که  33/6درصد به دلیل یافتن شغل 5/9 ،درصد درآمد بیشتـر 18/5 ،درصـد وجـود
علت مهاجرت
اقوام و  37درصد مشکالت زندگی در روستا و  5درصد دالیل دیگر را مطرح کردهاند.
اســـتان محـــل تولـــد  3/8درصد خارج از کشور 14/3 ،درصد آذربایجان شرقی 41/4 ،درصد همدان 12 ،درصد قم 11/3 ،درصد زنجان 12/8 ،درصـد
مرکزی و  4/4درصد محل تولد خود را سایر استانها عنوان کردهاند.
سرپرست
 97/8درصد سرپرست خانوارها مرد و  2/2درصد زن هستند.
سرپرست خانوار

بهطور متوس  35/6درصد سرپرستان خانوار محله قلعه کامکار بیسواد و  44/4درصد آنها در حد دوره ابتدایی و کمتـر
بودهاند میزان تحصیالت راهنمایی و متوسطه سرپرستان  17/7درصد و کمتر از  1درصد فوقدیپلم و باالتر و  1/5درصـد
تحصیالت حوزهای داشتند .بررسیها حاکی از آن است که بهطور نسبی سطح سواد و تحصـیالت سرپرسـتان خـانوار در
محله قلعه کامکار که رشد آن پیرامون یک هسته و اجتماع روستایی صورت گرفته پایین است.
میزان بیکاری در این محله با توجه به فقر و نیاز اقتصادی که موجب پذیرش هر فرصـت شـغلی در دسـترس میشـود،
پایین بوده و نسبت اشتغال فصلی (اشتغال در برخی از ماههای سال) و اشتغال موقت (اشتغال چندروزه و چنـد سـاعت در
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هفته) که حدود  33درصد سرپرستان خانوار را دربرمی گیرد ،حاکی از مهارتهای پایین و بیثباتی اشتغال آنها است.
بررسی استان محل تولد سرپرست خانوار بهعنوان شاخص بررسی ترکیب قـومی جمعیـت محـالت نشـان میدهـد کـه
جمعیت این محالت کموبیش دارای تنوع قومی است به این معنا که عموماً از ترکیب دو یا چند قومیت شکلگرفته است.
در مهدیه قمیها گروه مسل را تشکیل میدهند اما مهاجران استان مرکزی و همدان و آذریها هـم سـکونت دارنـد .در
قلعه کامکار سهم متولدین قم کم است .همچنین ترکهـا (آذری و زنجانیهـا) بعـد از همـدانیها قـرار دارنـد .یکـی از
پرسشهای مهم در نمونهگیری خانوار ،پرسش درباره تعداد خانوار خویشاوند در محله است که بهمنظور سـنجش قـدرت
شبکههای خویشاوندی در محله موردتوجه قرار گرفت .بهطور طبیعی شبکههای خویشاوندی در محله قلعـه کامکـار کـه
بافت روستایی دارد قدرتمندتر است 75/5 .درصد خانوارها دارای خویشاوند در محله هستند .در بررسی ساختار اشـتغال در
محله بر اساس شغل سرپرست باید توجه داشت که آمارگیری نمونه حاکی از آن است کـه مهـاجران سـاکن ایـن محلـه
کموبیش از اقتصاد کشاورزی منفک شدهاند و تنها  9/7درصد آنها شاغل بخش کشاورزی هستند .از سوی دیگـر بایـد
توجه داشت که عمده فرصتهای شغلی برای این محله در بخش ساختمان فراهم میشود که نیازمند نیـروی کـار سـاده
است .مشاغل ساده خدماتی نیز حدود  12/6درصد سرپرستان خانوار را به خود جذب کرده است.
شاخصهای زیستمحیطی

بررسی وضعیت زیستمحیطی نمادی از معیار تشخیص سکونتگاههای غیررسمیاند .با در نظر گـرفتن عبـور دکلهـای
فشارقوی برق از بافتهای مسکونی که به دلیل گسترش بافت شهری غیررسمی به سمت اینگونه تأسیسات رویداده و
با توجه به خطرات آن برای سالمتی و زیست پایدار ساکنان ،شناسایی بافت مسکونی واقع در حریم دکل ضـروری اسـت.
عالوه بر دکل برق ،مجاورت با راهآهن نیز در محدوده قلعه کامکار یکی از معضـالت زیسـتمحیطی محسـوب میشـود.
مطابق ضواب معمول وزارت نیرو حریم  11/90متر بهعنوان حریم ایمنی مسیر برق فشارقوی مشخص گردیده و امالک
واقع در این حریم نباید مورد ساختوساز مسکونی قرار گیرند .بر اسـاس اسـتعالم از شـرکت آب و فاضـالب شـهر قـم،
محدودههای اسکان غیررسمی شناساییشده در این مقالـه فاقـد شـبکه فاضـالب میباشـند .مشـاهدات میـدانی و نتـایج
پرسشنامههای خانوار بیانگر این مطلب است که بخشی از فاضالب خانگی از طریق چاههای جذبی وارد زمین میشوند و
بخش دیگری نیز وارد جویهای آب میشوند .در محی های شهری که شبکه فاضالب وجود ندارد ،عمـده آب مصـرفی
به جویها روانه میشود .در محدوده موردمطالعه و بر پایه مشاهدات میدانی نیز چنین وضـعیتی کـامالً مشهوداسـت .در
حاشیه کلیه محالت مورد شناسایی و مشرفبه زمینهای کشاورزی و باز وضعیت وخیمتر است .به دلیل فقدان یا اجـرای
ناقص شبکه معابر و جدول شماره کشی ،فاضالب خانگی به زمینهای اطـراف سـرازیر شـده و مانـد آبهـا را تشـکیل
میدهد یا وارد چرخه جویهای آبیاری زمینهای کشاورزی میگردد .دفـع زبالـه در محـدودههای غیررسـمی از طریـق
چر های دستی و گاه با ماشینآالت صورت میگیرد؛ بنابراین در عمده موارد از سیسـتم دسـتی و در محـدودههایی کـه
مشرفبه خیابانهای اصلی هستند از ماشینآالت برای انتقال زباله استفاده میشود .البته در نواحی حاشیهای زبالـهها بـه
اراضی کشاورزی و بایر اطراف ریخته میشود که در کنار ماند آبهایی که ناشـی از جمـع شـدن آب سـطحی میباشـند
محی بسیار آلوده و آزاردهندهای را به وجود میآورند .در پاسخهای خانوارها در مبحث مشکالت محله اشارهای به مشکل
جمعآوری زباله و دفع آن نشده است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که خدمات مربوط به دفع زباله در این محالت ارائـه
میشود و ساکنین مشکلی ازاینجهت ندارند .از پسماندهای دیگـر ایـن محلـه میتـوان بـه فضـوالت حیـوانی ناشـی از
نگهداری دام در منزل یا دامداریهای موجود اشاره کرد .جاری شدن این فضوالت در جویهـا موجـب تشـدید آلـودگی
محیطی شده است .خصوصاً اینکه به دلیل نواقص شبکه جدول شماره کشی معابر در بعضی از معابر آب به سطح محلـه
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جاری میشود یا بهصورت ماند آبها در حاشیه این محله جمع میشود .ساکنان در پرسشنامه به مسئله بهداشت محله و
وجود دامداریها بهعنوان یکی از مهمترین مشکالت محله خود اشارهکردهاند.
شاخصهای برخورداری از خدمات

گسترش روزافزون بازار غیررسمی زمین ،مسکن و اسکان در سکونتگاههای غیررسمی گرچه اغلب منجر به بهبود نسبی
شاخصهای مسکن خانوارها میشود اما میزان محرومیت از زیرسـاخت و خـدمات شـهری را افـزوده و هزینـه مـدیریت
شهری برای ساماندهی به سکونتگاههای غیررسمی و بهبود شرای زیست آنهـا را بـاال میبـرد .در ایـن بخـش میـزان
محرومیت ساکنین ازنظر نسبت برخورداری از آشـپزخانه ،حمـام ،آبلولهکشـی ،بـرق ،گـاز ،امکانـات ورزشـی ،آموزشـی،
فرهنگی و درمانی و بهداشتی موردبررسی قرار میگیرد.
جدول شماره  .6بررسی شاخصهای برخورداری از خدمات در سکونتگاههای غیررسمی محله قلعه کامکار
آشپزخانه مستقل
حمام گرم
آبلولهکشی
برق
گاز
امکانات آموزشی
امکانات درمانی
امکانات ورزشی
امکانات فرهنگی

 94/1درصد سکونتگاهها برخوردار از آشپزخانه و  5/9درصد آنان فاقد این نوع خدمات هستند.
 96/3درصد سکونتگاهها برخوردار از آن و  3/7درصد باقیمانده فاقد حمام میباشند.
 100درصد خانوارها از آبلولهکشی برخوردارند.
 83/7درصد خانوارها دارای برق و  16/3درصد فاقد آن هستند.
 100درصد خانوارها برخوردار از گاز هستند.
 4مدرسه ابتدایی ،یک مدرسه راهنمایی و یک دبیرستان وجود دارد.
یک مرکز درمانی (حضرت زهرا) و دو پایگاه بهداشتی (ایثار) در محله وجود دارد.
فاقد امکانات ورزشی
فاقد امکانات فرهنگی

در بررسی و تحلیل وضعیت زیرساختها توجه به این نکته ضروری است که تنها شاخص برخـورداری از زیرسـاختهایی
چون شبکه آب ،برق و گاز نمیتواند مبنای مناسبی جهت تحلیل میزان برخورداری از زیرسـاختها باشـند چراکـه نحـوه
دسترسی (انشعابات رسمی یا غیررسمی) و کیفیت و کفایت دسترسی (برخورداری شبانهروز یا سـاعاتی از روز و غیـره) بـه
این زیرساختها نیز مطرح است .لیکن با توجه به گسترش تدریجی و بیضابطه این سکونتگاهها در حاشـیه و مشـرفبه
زمینهای کشاورزی و باز ،کمبود امکانات زیربنایی در مقایسه با هسته اولیـه اینگونـه سـکونتگاهها بـه چشـم میخـورد.
بررسی وضعیت ساختمانها ازنظر تسهیالت واحد مسکونی نشان میدهد که  100درصد آنها از آبلولهکشی برخوردارند
و به گفته ساکنان  94درصد کنتور آبدارند 83 .درصد واحـدها کنتـور برقدارنـد و  85درصـد واحـدها از گـاز لولهکشـی
برخوردارند.
نتیجهگیری
یکی از معضالتی که برنامهریزان شهری و منطقهای بـا آن مواجـه هسـتند ،رشـد نـابرابر منـاطق درون شـهرها اسـت،
بهطوریکه با نگاه به توزیع فضایی خدمات در مناطق و محالت شهری مشخص میشـود کـه ایـن خـدمات بـه شـکل
متعادلی توزیع نشدهاند و باعث ناپایداری مناطق شهری شدهاند .برای فراهم کردن مبنای علمی و منطقی بـرای کاسـتن
نابرابریها ،ارزیابی جامعی از وضعیت موجود توسعه مناطق با در نظر گرفتن شاخصهای مختلف ،بسیار ضروری است .در
این میان سطح پایداری شهری میتواند کیفیت زندگی در شهرها را نشان دهـد .بررسـی و شـناخت وضـعیت منـاطق و
تنگناهای توسعه آنها به لحاظ پایداری و توسعه پایدار در شهرها ،از مسائلی است که اخیراً موردتوجه برنامهریزان شهری
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قرارگرفته است .نخستین قدم در برنامهریزی مناطق شهر شناسایی وضع موجـود منـاطق اسـت؛ و ایـن شناسـایی خـود
مستلزم تجزیهوتحلیل بخشهای مختلف کالبدی  -فضایی است .برای تخصیص منابع میان مناطق مختلـف ،شناسـایی
جایگاه منطقه و محالت در بخشهای مربوط و رتبهبندی سطوح بهرهمندی از مواهب توسعه ،ضروری است .آنچه نتیجـه
پژوهش حاضر را از سایر پژوهشهای انجامشده و پیشینه موردبررسی متمایز میسازد آن است که این پژوهش بر اساس
شاخصهای توسعه در پنج بعد (کالبدی ،جمعیتی ،اجتماعی-اقتصادی ،زیستمحیطی و برخورداری از خدمات) به بررسـی
وضعیت محلههای حاشیهنشین پرداخته است درحالیکه پژوهشهای پیشین ماننـد النـگ و وینایـانتی ( )2004تنهـا بـه
فراهمسازی خدمات شهری در سکونتگاههای غیررسمی ،منشاوی و همکاران ( )2011بـه مسـئله اسـکان غیررسـمی در
مصر و ارتقای آن پرداخته ،خلیفه ( )2015نیز به راهبردهای توسعه سکونتگاههای غیررسمی از منظر دیدگاههای مختلـف
از چشمپوشی تا توسعه مشارکتی پرداخته است ،موسوی کاظمی محمدی ( )1378و نقدی و صادقی ( )2006نیز به بیشتر
به ابعاد اقتصادی-اجتماعی پایداری در سکونتگاههای غیررسمی پرداختهاند.
نتایج حاصل از بررسی شاخصهای ذکرشده نشان میدهند که محله قلعه کامکار بـه لحـاظ شـاخص کالبـدی الگـوی
ساخت یا معماری سکونتگاههای غیررسمی ناحیه موردمطالعه دارای شکل روستاهای درونشـهری امـا بیشـتر باکیفیـت
پایین هستند .جمعیت این محله  34918نفر و  9019خانوار میباشد .همچنین با توجه به شاخص اجتمـاعی اقتصـادی در
این محله سطح سواد بهطور نسبی و تحصیالت سرپرستان خانوار در محله قلعه کامکار که رشد آن پیرامون یک هسته و
اجتماع روستایی صورت گرفته پایین است و میزان بیکاری در این محله با توجه به فقر و نیاز اقتصادی که موجب پذیرش
هر فرصت شغلی در دسترس میشود ،پایین بوده بهطوریکه نشان میدهد این محله بـه لحـاظ زیسـتمحیطی کیفیـت
مطلوبی ندارد .عبور دکل برق ،مجاورت با راهآهن در محدوده قلعه کامکـار یکـی از معضـالت زیسـتمحیطی محسـوب
میشود .شبکه فاضالب وجود ندارد و عمده آب مصرفی به جویها روانه میشود .همچنین بـه دلیـل فقـدان یـا اجـرای
ناقص شبکه معابر و جدول شماره کشی ،فاضالب خانگی به زمینهای اطـراف سـرازیر شـده و مانـد آبهـا را تشـکیل
میدهد .دفع زباله در محدودههای غیررسمی از طریق چر های دستی و گاه با ماشینآالت صورت میگیرد .جاری شـدن
فضوالت حیوانی ناشی از نگهداری دام در منزل یا دامداریهای موجود ،در جویها موجب تشدید آلودگی محیطـی شـده
است .با توجه به گسترش تدریجی و بیضابطه این سکونتگاهها در حاشیه و مشرفبه زمینهای کشاورزی و بـاز ،کمبـود
امکانات زیربنایی در مقایسه با هسته اولیه اینگونه سکونتگاهها به چشم میخورد که سبب گردیده این محلـه بـه لحـاظ
برخورداری از خدمات در سطح مطلوبی قرار نداشته باشد .با توجه به نتایج ،پیشنهادها ذیل مطرح میگردد:
 ایجاد حس همکاری ساکنان و تقویت روحیـه مشـارکت آنهـا بـرای کـاهش خطـرات زیسـتمحیطی و تقویـت
برنامهریزی و مشارکت در ساماندهی محله در چارچوب آگاهسـازی و توانمندسـازی و در قالـب ارتقـاء برنامـههای
آموزشی،
 پیشگیری به گسترش اسکان غیررسمی در آینده در زمینهسازی احداث مسکن مناسب ،خدمات پایه و زیربناهـا در
حد استطاعت و دسترسی گروههای کمدرآمد در فضای رسمی شهر،
 دسترسی به منابع اعتباری مثل وام و اصالح نظام پرداخت آن و یارانه به ساکنانی که وضعیت حقوقی مالکیت آنها
بر زمین معلوم نیست بهوسیله تشکیل صندوقهای اعتباری محلی (بـا حمایـت بانـک مسـکن و رفـاه کـارگران و
شرکت عمران و بهسازی شهری) با نظارت شوراهای شهر و روستا و باهدف نظام بانکی غنیتر و ارتقاء توان مـالی
کمدرآمدها،
 بست رسازی برای ارتقای شرای محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در جهت رشـد سـالمتی ،امنیـت ،امیـد ،ایمـان و
کرامت انسانی در سکونتگاههای غیررسمی موجود،
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 ایجاد زمینه برای پایدار کردن این سکونتگاهها از جنبههای زیستمحیطی و اقتصادی،
 مشارکت فراگیر و فعال و ظرفیتسازی نهادینهشده ،با توجه به دستاوردهای ملموس و مقطعـی بهسـازی کالبـدی
قابلتداوم،
 باال بردن تخصص و مهارت نیروی کار موجود در نواحی حاشیه شـهری ،از طریـق آموزشهـای رسـمی و فنـی و
حرفهای و باال بردن سطح تحصیالت و مهارت جوانان از راه تشویق آنان به فراگیـری علـم و دانـش ،تخصـص و
مهارت ،بهمنظور جذب در اقتصاد بخش رسمی و کاهش اشتغال در بخش غیررسمی در آینده این سکونتگاهها.
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