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 چكيده
 تیریمد یفرارو یشهر تیله و واقعئمس کیعنوان غیررسمی به یهاامروزه سکونتگاه

شده است.  رفتهیبزرگ و کوچک پذ ی، در شهرهاایمختلف دن یکشورها یامنطقه و یشهر
و  نینو یهاحلراه یجووامروز، جست اریبس یهاتحول گذشته و یهاهبراساس تجرب

 ستیها به بخش قابل زآن لیتبد و هاسکونتگاه نیا تیفیک یدر ارتقا دمنظور کاربرکارآمد به
از  یکی زیو ن یشهر رانیمد زان،یربرنامه یاصل یهااز دغدغه یکی به ،یشهر ةکالبد و جامع

 یابیکاربرد فن ارز بررسی ،مقاله نیا یمبدل شده است. هدف اصل یمباحث مهم پژوهش
آباد در در سکونتگاه غیررسمی اسالم یطیمح تیفیک یارتقا ندیادر فر ییروستا یمشارکت

انجام  یاست. برا یو نوع آن کاربرد یفیتهران است. روش پژوهش، ک یشهردار 2 ةمنطق
فته شده است. بهره گر یبرفگلوله کیو تکن یدانیم ةپرسشنامه، مشاهد هایپژوهش از ابزار

در مورد سکونتگاه مورد  ییروستا یمشارکت یابیدهد که فن ارزیپژوهش نشان م جینتا
مشترک در  یاندازهابه چشم دنیضمن رس ،فن نیا قیدارد و از طر یمناسب کاربرد ،مطالعه

 یرسم یهادگاهیساکنان با د دگاهید انیم یها انحراف زانیموجود، م تیمورد وضع
 نیتوان با تدویم ن،ی. با وجود اشودینشان داده م یخوب هب یمسئوالن شهر و زانیر برنامه
 یهاانتظار ازها،ین نیو هم به شکاف ب ردیکه هم احکام فرادست را درنظر بگ ییوهایسنار

 جیبه نتا وهایسنار حیصح یتوجه کند، به شرط اجرا یمسئوالن شهر دگاهیساکنان و د
 . افتیدست  یمطلوب

 ،سکونتگاه غیررسمی آباد،سکونتگاه اسالم ،ییمشارکت روستا یابیارز :يديكل يهاواژه
 .یطیمح تیفیک ،نتهرا شهرکالن
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  مقدمه
 یپ در جنوب، جوامع یشهر یهاسکونتگاه ةشهرها در مجموع گونةقارچ و کبارهی رشد

( و 1332 همکاران، و زبانیپال؛ 1331 ،)کامروا سوکی از یجهان یدارهیسرما مناسبات گسترش

 تیریمد ،(1332 همکاران، و یشکوهاجزاء) یامنطقه توسعة و یزیربرنامه ناموفق یهااستیس

 پاسخگوغیر یمال نیتأم یهانظام ن،یزم بازار کارکرد سوءنامطلوب، مقررات ناکارآمد،  یشهر

 یهاموجب مهاجرت ،یامنطقه ةتوسع یبرا یاسیس ةنبود اراد ت،ینها( و در2112 نگ،یمری)ز

 یالممالکی)مستوف است شدهبزرگ  یبه شهرها کوچک یشهرهاو  روستاهااز  عمدتاً ترده،گس

 واردان،تازه یمال توان نبود و یشهر یهارساختیز بودنتناسبنام ی(. درپ1333 ،یگوران و

 یهاجوامع شکل گرفته است. سکونتگاه نیا یاز شهرها یاریدر بس یرسمریاسکان غ

 یجار یزیرساخت و برنامه یهانامهنییآ تیهستند که بدون رعا یمسکون یواحدها ،یررسمیغ

 ینیشهرنش وةیشو  فرودست اقشار تجمع با که هاسکونتگاه نیا (.2112 ن،یشوند )بیساخته م

 یهاجنبه صرفاً ،(1331، انی؛ کاظم1331 همکاران، و ینیمشک) اندمخرب همراه یگاه و داریناپا

 شوندیم یناش یامنطقه و یمل سطوح در یساختارکالن عوامل ازندارند و  یکیزیف و یکالبد

 یهاهیال و یشهر دستانیته هوشمندانة یزیربرنامه کنندةمنعکس ده،یپد نیا(. 1332 ،ینقد)

ساخت  یاست که برا یمتوسط در جوامع طبقة متوسط یهاهیمتوسط و گاه ال طبقة نییپا

 یهاسکونتگاه وجود. است نگرفته صورت یاژهیو یزیربرنامه هامناسب آن یمسکون یواحدها

 و ستیز طیمح خطرانداختنبه ،(1332و همکاران،  ی)قادرمرز فقر دیبازتول سبب غیررسمی،

 آخر در و( یریشگیپ نةیهز با سهیمقا)در  هاآن یهاحل مشکل یبرا شتریب یانهیهز لیتحم

 یادهیپد ،یررسمیغ ناسکا. شودیم محسوب شهر داریپا ةتوسع یبرا یجد یدیتهد

 ینظر و یمفهوم یهاچالش با ایدن مختلفدر طول زمان و در نقاط  که است گسترش روبه

(. رشد 1332 همکاران، و ینصراله؛ 1332 پور،یعل و احدنژاد) است بوده مواجه یگوناگون

جوامع  یکیو اکولوژ یاجتماع یدگیدبیآس سکیشدن ردتریشد سبب ،غیررسمی یهاسکونتگاه

 یغیررسمی شهر یهاسکونتگاه (.2113 ،و توروک جریشود )سلیم یتر شهرعیوس یهاهیناح و

 انسطح استاندارد و ساکن ریمثل مسکن خودساخته، خدمات ز ینیمع یارهایبراساس مع معموالً

 ،شدنیاهیو حاش ینظمیفقر، ب نیب طابور لیدلشوند و اغلب بهیدرآمدشان شناخته م کم

 ،یگذاراستیو س قیها تحقسال جودبا و ژهیوبه ؛شوندیفته مرزا درنظر گد مشکلعنوان موار به
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وجود  یغیررسمی شهر یهاو درک محدود از سکونتگاه یشهر ةینظر یهاهمچنان شکاف

 «یعیطب» ،یشهر یهاهمالحظ بدون ها اغلبهیناح نیاست که ا آن یها به معناشکاف نیا .دارد

 دیخلع  ض،یچون تبع یدج یها آثارهیناح نیا انموضوع بر ساکن نیشوند و ایدرنظر گرفته م

غیررسمی از  یها(، سکونتگاه2111) تاتیهاب اعالم اساس(. بر2112 ،دارد )لومبارد ییجاهجاب ای

 اند:شده لیتشک ریموارد ز

 ندس چیها هکنندهاند که اشغالشده ساخته ینیها در زمخانه ،در آن که یاقامت یهاهی. ناح1

 اند؛کرده اشغال یرقانونیغ شکل به را نیزم نکهیا ای ندارند نیزم آناز  یقانون

 یهانامهنییآ اساسبر هادر آن یسازکه خانه ییهاهینشده و ناحیزیربرنامه یها. سکونتگاه2

 .است نبوده یزیرساختمان و برنامه

 ،یساختار علل به ،یشهر یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع ،یکالبد دةیپد نیا یکل نییتب در

 ندیفراکه در  شودیم اشاره جامعه در درآمد و ثروت منابع عیتوز ها،در فرصت ینابرابر مانند

 زادهیعلظهور کرده است ) ییو روستا یشهر ،یامنطقه نبود تعادل یهاشکل به توسعه و رشد

 و انارتباط دولت، مالک نحوة که یمقررات و نیقوان و تیمالک ساختار (.1332 همکاران، و اقدم

 و ریتعب هاآن از حاکم یهاکه دولت ییهاروش معمول، عادت و عرف ،کندیم مشخص را مردم

 ،یررسمیغ یهاحاکم به سکونتگاه یهانگرش دولت ةو نحو یتلق طرز ژهیوبه و کنندیم ریتفس

 شکل را اهسکونتگاه نیا عمل نحوة زین و تیهو و تیماه مجموع،هستند که در یعوامل

 ،یررسمیاسکان غ گر،ید انیب به(. 1331 زارع،و  ینقد؛ 1332و همکاران،  ینیمشک) بخشند یم

 فراتر ئلهبالفصل آن مس یو مکان یاست که از چارچوب زمان ییندهایفرا و طیشرا به واکنش

 خشب و اندمواجه ییربنایز یهابا کمبود شبکه یررسمیغ یهاسکونتگاه(. 1333 ران،ی)پ رودیم

 آب ،یبه خدمات و امکانات عموم یبه سرپناه مناسب، دسترس یاز دسترس ها،از آن یاعمده

 یدری؛ ح2113 شر،ی)ن اندمناسب، دفع فاضالب و زباله محروم یبهداشت یهاسامانهسالم و 

 ةکه صنعت نه محصول توسع رانیتوسعه مانند ادرحال ی(. در کشورها1331 ان،ینوشهر و نظر

 ران،یشد )پ تیاز همان آغاز به اطراف شهرها هدا ینینش هی، حاشدبو یواردات لکهب زا،درون

 از برآمده یضرورت تنهانه غیررسمی، اسکان مسئلة به پرداختن ط،یشرا نیا در(. 31: 1331

 توسعة و هاسکونتگاه یداریپا و یاجتماع منافع با سازگار بلکه ،یانسان و یاعتقاد یهاارزش

 ؛2112 ونگ،) است کل یبرا یدیتهد که باشد، هرجا در فقر که کرد فراموش دینبا. است یمل

 یارتقا یکردهایکاربرد رو زیپژوهش ن نیا هدف ن،یبنابرا ؛(1333 ،یخدائ و یریام یصالح



 

 

 

 

 

 1949، بهار 1، شمارة 9در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 49 

  

 

خاص  طورهب ،یزیربرنامه ندیفرا در ییروستا یمشارکت یابیارز فن و عام طورهب یطیمح تیفیک

 شهر تهران است.  2 منطقة در واقع آباد،اسالم در غیررسمی یهاکونتگاهس یارتقا یزیربرنامه در

 پژوهش يهاپرسش
 است: ریپرسش ز سهبه  ییپاسخگو یپ درپژوهش  نیا 

 ياصل پرسش

 و مطلوب جینتا به ،یزیربرنامه ندیفرا در ییروستا یمشارکت یابیارز فنبا  توانیم ایآ  -

 افت؟ی دست غیررسمی یهاهسکونتگا یارتقا یراستا در یقبولقابل

 يفرع يهاپرسش

 آباداسکان غیررسمی مانند اسالم یدارا ةمحدود کی یو تنگناها هامشکل نیترمهم -

 و هاچه تفاوت نه،یزم نیا در ربطیذ مسئوالن و مردم یهادگاهید و ستیچ

 دارند؟ ییها شباهت

 و دارد وجود ییهاسکونتگاه نیچن تیوضع یارتقا یبرا یزیربرنامه یکردهایرو چه  -

 نیا یمحل طیشرا و اتیمقتض براساس را یزیربرنامه کردیرو توانیم چگونه

 کرد؟انتخاب  ها سکونتگاه

 پژوهش روش

 ،یکاربرد یهاپژوهش هدفاست.  یو از نظر نوع، کاربرد یفیک ت،یماه از دیدگاهمقاله  نیا

 یعمل کاربرد سمت به هانوع پژوهش نیخاص است. ا نةیزم کیدر  یدانش کاربرد توسعة

 ،یفیک روش مختلف یابزارها انیم در(. 1332و همکاران،  ی)برات شوندیم تیهدا دانش

انتخاب شدند. هدف از  1یبرفگلوله کیتکن همراهبه یدانیم مشاهدة و پرسشنامه یابزارها

 گاهدیمورد مطالعه در ابعاد مختلف از د ةنمون یهادرک مسائل و مشکل ،پرسشنامه یطراح

 تا است شده مطالعه آباداسالم یررسمیسکونتگاه غ مشاهده، ابزار با نیبوده است. همچن انساکن

 دادنرخ حالآنچه در عمل در شده، ینیبشیپ منطقه نیا یبرا فرادست یهادر احکام طرح آنچه

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Snowball Sampling 
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. شود یبررس یشهردار نو مسئوال یاریشورا یاعضا شدةمطرح یهاموضوع نیاست و همچن

 مورد در یشهردار نو مسئوال یاریشورا ایعضا با وگوو گفت یفرد یهاانجام مصاحبه یبرا

 شده استفاده یبرفاز روش گلوله آباد،اسالم یررسمیسکونتگاه غ نشدةنییتع شیپاز یهاموضوع

 از ،موضوع به مربوط یهادگاهید و هاهینظرو مرور  یهدف بررس با ها،نیا بر عالوه. است

 دهة از ژهیوبه ،یبرفگلوله یریگنمونه روش. است شده استفاده یو اسناد یاهکتابخان روش

 یهاپژوهش مجموعة در افراد با قیعم یهادر انجام مصاحبه یاکاربرد گسترده ،به بعد 1331

 در و است یاحتماالتغیر روش کی روش نیا(. 153: 2113 ،داشته است )استربرگ یفیک

 یریگنمونه چارچوب و وجود ندارد یآمار ةاز کل جامع یناخترود که شیکار مبه یمواقع

 قیطر از توانیم روش نی(. با استفاده از ا161: 2111 ،2و والدروف 1یکی)برن ستین مشخص

 زین یگریبه افراد متخصص و مطلع د ،خاص یآگاه به موضوع ایاز افراد متخصص  یاشبکه

(. 31: 1331 ،)کارل و متر افتیت دست از اطالعا یتوجه انیداشت و به حجم شا یدسترس

 بوده هااشباع مصاحبه نقطة براساس گفته،شیپ یریگنمونه روش یبرمبنا نمونه تعداد نیهمچن

 یبرا هااز تالش 3یبازده نزول نقطة کی به پژوهشگر کهیهنگام کرد،یرو نیا در. است

 است داده انجام را کامل ایهلعمطامستدل مطمئن شود که  طوربه تواندیم ،برسد داده یآور جمع

 نیا متخصصانبا  یپاسخگو تا حد ،2مصاحبه ینفر برا نیاول افتنی(. با 111: 2116 نا،یستی)کر

 یروش در شهردار نیکه با ا ی. تعداد افرادکرد یمعرف را نظرانصاحبداشت و  ییآشنا حوزه

طرح  سیرئ: از بودند عبارت که بود نفر شش شدند، انتخاب مصاحبه انجام یبرا 2 منطقة

 کارشناسان از نفر دو منطقه، یمعمار و یشهرساز معاون کف، و برکارشناس صدور  ،یلیتفص

مورد  در. پروانه صدور سیئر نیمورد مطالعه و همچن ةمحدود سابقة با آشنا یشهرساز

 15 روش، نیا از استفاده با زین آباداسالم یاریشورا یاعضا و ساکنان با شدهانجام یها مصاحبه

 انتخاب شدند.  ،ندبودآگاه  هاسال داشتند و به مسائل و مشکل ده از شیسکونت ب ةنفر که سابق

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Biernacki 
2. Waldorf 
3. Diminishing returns 

فرد مورد نظر با  یو گروه شغل یاجتماع گاهیاطالع، سطح سواد و پا زانیتطابق سوابق و م قیامر از طر نیا.  2
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 ينظر يمبان

 غيررسمي يهاسكونتگاه يطيمح تيفيك يارتقا

 یهاسکونتگاه در ساکن افراد سکونت طیشرا به دنیبخشبهبود یمعنا به یطیمح تیفیک یارتقا
 تیوضع بهبود ،یرسانبرق ،یشهر یآبرسان شبکة جادیا لیبق از ییهاپروژهاست.  یررسمیغ

 ،یبهداشت التیتسه بهبود ای جادیا زباله، یآوردفع فاضالب، جمع ستمیس ةیتعب ها،راه شبکة

 مشابه موارد و یآموزش مراکز به یدسترس جادیا ای لیتسه ،یعیطب یایبال با مقابله یبرا یآمادگ

و زاپاتا،  زاپاتا؛ 2112 ،1)ونگ ندیآیدرم اجرابه یزیررنامهب مورد غیررسمی سکونتگاه در گرید

2112.) 

 يطيمح تيفيك يارتقا يهاكرديرو بر يمرور
 به ،یررسمیغ یهاسکونتگاه در یریکارگهب یبرا یطیمح تیفیک یارتقا یهاکردیرو انتخاب

ت و دانش افراد ساکن در سکونتگاه و قدر ییتوانا سکونتگاه، یهایژگیو و یعموم طیشرا
متفاوت که در  کردیروسه  ادامه(. در2112 ،دارد )آمادو یبستگ یمحل مسئوالن و زانیربرنامه

 (.2111و همکاران،  یکی)دبوو شوندیم یمعرف ،ندا مختلف قابل استفاده طیشرا

 يكالبد يهارساختيز ارائةاول:  كرديرو

به سکونتگاه آغاز  رساختیز نوع کیا تنه ةارائ با و ییاز مراحل ابتدا ،کردیرو نیا یریکارگبه
 ةارائ کردیروکه از یزمان. است برداشته گام هارساختیز یتمام جادیا سمت به و شده

 شود،یماستفاده  یررسمیغ یهاسکونتگاه یطیمح تیفیک یارتقا یبرا یکالبد یهارساختیز
انواع  انیات از منوع خدم نیا انتخاب روش و شود داده سکونتگاه به دیکه با یخدمات نوع

مورد  سکونتگاه ساکنان. شودیمطرح م یروشنبه مردم، به هارساختیز شبکة شدةارائه خدمات

 بر نظارت نیهمچن و هاپروژه یخدمات و اجرا ةارائ یهاتیاولو نییدر تع ،یزیربرنامه

 (. همانحضور و مشارکت دارند ) هاانجام آن یچگونگ

 (3خرد اسيدر مق يزيربرنامه) 2بر عمل اجتماع ينمبت يزيربرنامهدوم:  كرديرو

 و ردیگیبا استفاده از مشارکت افراد ساکن در سکونتگاه صورت م کردیرو نیا یریکارگبه

 ن،یبنابرا شوند؛یم نیتدو یزیربرنامه ندیافر یدارد که در انتها ییهابه پروژه یکامل یوابستگ

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Weng 
2. Community Action Planning 
3. Micro Planning 
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حضور  یزیربرنامه یاچرخه ندیافر همة در و برنامه نیتدو و هیمراحل ته یمردم در تمام

 یمبتن یکردهایواز گروه ر یکردیبر عمل اجتماع، رو یمبتن یزیربرنامه کردیروخواهند داشت. 
 هاآن یتمام اما کنند،یو فنون گوناگون استفاده م هااز ابزار هاآن از کیبر اجتماع است که هر

 .دارندمشابه  یهایژگیمشخصات و و

 1نگركل برنامة قيطر از يكالبد يرهاييتغسوم:  كرديرو

 دیبازتول و دیتول یبرا 2ییایجغراف اطالعات ستمیجامع از س ةبر استفاد یمبتن کرد،یرو نیا

 یزیربرنامه به و( 2112 تو،یس) هاستداده ستمیس تیریاز اطالعات و مد یکامل مجموعة

 یبستگ یزیردر سکونتگاه مورد برنامه ساکن یخانوارها یاقتصاد -یو اطالعات اجتماع یکالبد

 و هایژگیو ها،شاخص یتمام دنبالبه نگر،کل ةبرنام قیاز طر یکالبد یرهاییتغ کردیدارد. رو

سکونتگاه وجود دارد  یو کالبد یاقتصاد تیافراد ساکن و وضع نیاست که در ب یتیپراهم روابط

 گر،یکدیدر کنار  هاجنبه یتمام گرفتندرنظر با کند، دایپ شناخت هاکه نسبت به آن یو زمان

 . دهدیرا ارائه م ییمجدد ساختار فضا ةتوسع ةبرنام

 يزيربرنامه در يريكارگهب يبرا يطيمح تيفيك يارتقا يهاكرديرو يو بررس سهيمقا

 يررسميغ يهاسكونتگاه
 هب یررسمیغ یهاسکونتگاه یطیمح تیفیک یارتقا یبرا یزیرکه در برنامه ییکردهایرو یتمام

 یعنیسوم  کردیرود داشت. نخواه یدر پ یمطلوب جینتا مناسب، طیشرا در شوند،یم گرفته کار

 یزیرسکونتگاه برنامه یهایژگیو یقادر است تمام «نگرکل ةبرنام قیاز طر یکالبد یرهاییتغ»

 یمال منابع ازمندین آن یریکارگبه کهاما از آنجا رد،یگ کاربهمورد استفاده  ةبرنام نیرا در تدو شده

 یناتوان. ستینمناسب  غیررسمی یهاسکونتگاه یبرا یزیراستفاده در برنامه یفراوان است، برا

 و «نگرکل ةبرنام قیاز طر یکالبد یرهاییتغ» کردیرودر استفاده از  هاتیدر غلبه بر محدود

 کردی)رو «ایپو یطیمح یتقاار» کردیاز رو استفاده بهآن در برنامه،  یریکارگبه طیشرا نبودنفراهم

الزم در سکونتگاه  یهارساختیز ةارائ یبرا تنها که شودیم منجر( یکالبد یهارساختیارائة ز

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Physical Transformation through the holistic plan 
2. Geographic Information System (GIS) 
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استفاده از  یهدف اصل سکونت، طیشرا بهبود آنجاکه از. کندیتوانمند عمل م ی،ررسمیغ

در زمان استفاده از موجود  یهااست، مشکل «نگرکل ةبرنام قیاز طر یکالبد یرهاییتغ» کردیرو

 : شوندیم مطرح سؤالآن، در قالب دو دسته  یبه جا «یکالبد یهارساختیز ارائة» کردیرو

 توسعه خواهد  یطیمح تیفیک یسازوکار غالب ارتقا ها،رساختیز ةارائ یزمان چه در

 بود؟

 د توسعه وجو یو اقتصاد یاجتماع ابعاد ریو سا یکالبد توسعة نوع نیا انیم یارتباط چه

 دارد؟

 ساکنان مشارکت براساس کهاست « عمل اجتماع یزیربرنامه کردیرو» ،دوم کردیرو

عمل  ،یزیربرنامه کردیرو درشکل گرفته است.  یزیربرنامه ندیادر فر نظر، مورد سکونتگاه

 یاصل مشکل ،یسازمیتصم از یامرحله عنوانبه هاآن یبندتیو اولو هامشکل صیاجتماع، تشخ

 همکاران، و پناه)عزت است یررسمیسکونتگاه غ یچندبعد عتیطب یبرا یزیربرنامه یدگیچیو پ

 نحوة. است برنامه در مردم دادنو مشارکت یزیربرنامه ،مشکل نیحل غلبه بر ا( و راه1332

 استبرنامه  یمشکل بعد شود،یکه لزوم مشارکت مشخص م یمشارکت مردم در برنامه در زمان

 است ریپذامکان یزیربرنامه ندیفرا در مردم دادنمشارکت فنون از استفاده قیطراز  آن، بر غلبه و

 (. 2112 آدام،)گاشو 

 مورد مطالعه محدودة
 منطقة در واقع آباد،اسالم یررسمیموجود در تهران، سکونتگاه غ یررسمیغ یهاسکونتگاه انیم از

 سکونتگاه استقرار(. 1شکل ) است شدهمورد مطالعه انتخاب  عنوانتهران، به یشهردار 2

 با سکونتگاه نیا یهمجوار ن،یبنابراشهر تهران و  یاز مناطق شمال یکیدر  آباداسالم غیررسمی

؛ 1333 زاده،یعل و پور)داداش کنندیم یزندگ یمطلوب نسبتاً طیشرا در که یافراد یزندگ مکان

 بیتخر شهر، یاصل یهادره -رود از یکی در یریقرارگ بزرگراه، با مجاورت ،(1333 ،آراسته

از جمله علل انتخاب  ،یطیمحستیز یهامشکل و یمسکون یواحدها ساختن یبرا هاباغ

 در آباداسالم یررسمیغ سکونتگاه. است یمورد مطالعة عنوانبه آباداسالم یررسمیسکونتگاه غ

از  یبخش ،2 منطقة یشهردار یبندهیشهر تهران واقع شده و براساس ناح 2 ةمنطق یشرق قسمت

(. 1 شکل) است گرفته قرار 2 منطقة یشهردار 7 ةیناح در گرید یو بخش 1 ةیآن در ناح

  دارد قرار درکه -نیاو لیدر کنار مس ،هکتار 65 یبیتقر وسعت با که یررسمیغ سکونتگاه
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 بزرگراه به شرق از ساز،یآت یمسکون شهرک به شمال از ،(1335 سراوند، مشاور نی)مهندس

 مناطق و)ع(  صادق امام دانشگاه به غرب از و ریبا یهانیزم و هاباغ به جنوب از چمران،

شده است  کیتفک یو جنوب یبه دو بخش شمال تیریپل مد قیطر ازو  استمحدود  یمسکون

 (. 2و 3، 2 یها)شکل

 
 تهران 2 منطقة يشهردار 7 و 2 يمورد مطالعه در نواح محدودة. 2 شكل

 یهااست و باغ شدهیم محسوب ونک ده یهانیزم جزء، 1335 سال تا آباداسالم سکونتگاه

 و داوود امامزاده انزائر ةمورد استفاد ران،یشم ةآسان از جاد یدسترس لیدلآن به یوقف

 نییپا. اندکردهیده ونک را انتخاب م ةمحدود ،یتابستان حیتفر یبرا که استبوده  یگردشگران

 یشمال یهادر حد فاصل قسمت یخال گستردة یهانیمز وجود و تیجمع رشد زانیم بودن

 نیتهران در ب یکالبد گسترش با همزمان. است بوده هاسال نیآن در ا رییشهر تهران، مانع از تغ

 انیم از چمران دیشه بزرگراه رانات،یشم و یشهرر به آن وستنیپ و 1353 تا 1325 یهاسال

 نیا تا. کردرا از ده ونک جدا  آباداسالم یهانیزم آن، احداث و شدونک عبور داده  یهاباغ

 ةدر محدود یواحد مسکون یو احداث حدود س دونیا یکالبد ینیگزییبا وجود جدا زمان،

 هاآن ییو روستا یالقییساختار  و استبوده  کپارچهی هاآن یعملکرد نظام ،یکنون آباداسالم

 فیتوص گونهنیرا ا آباد اسالم ،1367 لسا در رانیپ زیپرو یدانیم یهایبررس. است شدهحفظ 

 دهیآرم آن بر( آباداسالم غیررسمی سکونتگاه) تیریپل مد یکه اجتماع آلونک ینیزمتکه: کندیم

به  یحلب از شدهساخته آلونک 22 و دارد مساحت مربع متر 3111 تا 2511 درمجموع، و است

 نگران نانینشاست. آلونک داده یجا خود در را 3 شکل هب یسقف با لیشکل مکعب مستط
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 اریبس یگروه تجانس شود،یکه به مسکن مربوط م یدر موارد ن،یبنابرا و اندشیخو مسکن

 (. 1367 ران،ی)پ دهندیرا نشان م یادیز

 

 
 

 یبررس ،روش نیسکونتگاه، بهتر نیبا ا یشهر تیریمد مواجهة یهاوهیش و نوع یبررس در

طرح جامع  زین و( 1331) 2 منطقة یلیتفص طرح یکردهایرو است؛مصوب  یهابرنامه و هاطرح

 یلیتفص طرح در. شوندیم محسوب سکونتگاه نیا فرادست یهاطرح ،(1336شهر تهران )

. است شده گرفته نظرسبز در یکاربرد فضا شرق، جنوب و شرق شمال آباداسالم یبرا منطقه

دانشگاه امام صادق )ع( کاربرد  یهانیزم با مجاورت علتبه ،آباداسالم یغرب جنوب بخش

 آباداسالم غیررسمیاز سکونتگاه  یتنها قسمت ،یغرب شمال آباداسالم ن،یو بنابرا دارد یآموزش

 شده است.  شنهادیپ یکاربرد مسکون ،آن یاست که برا

 تهران شهر یشگرگرد یمحورها از یکی عنوانهدرکه، ب -نیاو لیمس تهران، جامع طرح در

حقوق  ءو جز یشهر اتیح یهاهیر را شهر یهادره -رود تهران، جامع طرح. است شده مطرح

سكونتگاه  ي. بخش شمال2 شكل

 دآباغيررسمي اسالم

سكونتگاه  ي. بخش جنوب3 شكل

 آبادغيررسمي اسالم

 ييهوا عكس. 4 شكل

 محدوده       
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 یفضا یکاربر شنهادیضمن پ ،یسند شهر نی. در اداندیم یشهروندان تهران یشهر تهران و تمام

 رگونهه که شودیم انیب آباد،اسالم غیررسمیسکونتگاه  یریمکان قرارگ یبرا یسبز و گردشگر

 یو شهر یافرامنطقه ،یامحلهفرا یهاتیقابل درنظرگرفتن با دیبا شهر یهادره -رود در مداخله

 . شوداعمال 

 پژوهش يهاافتهي

مردم و  دگاهيمورد مطالعه از د ةساكنان محدود يهاو معضل هامشكل نيترمهم يبررس

 مسئوالن 

 مردم ينظرها( الف

وجود  انگریب ها،آن با یحضور یهاو مصاحبه یمردم یهاپرسشنامه از حاصل جینتا یبررس

 (.1 جدول) است آباداسالم غیررسمیسکونتگاه  ییدر ابعاد مختلف ساختار فضا ییهامشکل

 يهاپرسشنامه از حاصل جينتا اساسبر آباد،اسالم غيررسميموجود در سكونتگاه  يها. مشكل2 جدول

 هابا آن يحضور مصاحبة و مردم

 مشكل دابعا مشكل

 تیفعال عامل سال 31 تا 25 یسن گروه در یجنس نسبت باالبودن

    یجنوب آباداسالم در ادیاعت وجود

    یکاریب نرخ باالبودن

    درآمد زانیم بودننییپا

    هاساختمان و هانیزم مورد در افراد تیمالک تیوضع بودننامشخص

 تیفعال یفضا هاساختمان از یاریبس در استفاده مورد مصالح تیفیک بودننامناسب

    لیس و لرزهنیزم مقابل در هاساختمان نداشتناستحکام

    ساختمان قدمت

    اندشده یطراح یپلکان صورتبه که ییهاافراد در عبور از کوچه نبودنمنیا

    هاکوچه از یبعض نبودنآسفالت

 ییربنایز ساتیتأس شبکة یشهر فاضالب یآورجمع ةشبک نداشتن

 نیزم یکاربر و گذران اوقات فراغت یورزش -یحیمراکز تفر نبود

    یدرمان -یمراکز بهداشت نبود

    یمراکز آموزش نبودنیکاف

    روزمرهو  یمراکز ادار نبود

 1333، پژوهش یدانیم یهاافتهیمنبع:  



 

 

 

 

 

 1949، بهار 1، شمارة 9در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 119 

  

 

 مسئوالن ينظرها( الف

 ها،با آن قیعم مصاحبةو  مسئوالن یسو از شدهلیتکم یهاپرسشنامه از حاصل جینتا یبررس

 است آباداسالم غیررسمیسکونتگاه  ییدر ابعاد مختلف ساختار فضا ییهامشکل وجود انگریب

 (.2 جدول)

 از حاصل جينتا براساس آباداسالم غيررسميموجود در سكونتگاه  ييفضا يها. مشكل2 جدول

 هاآن با قيعم مصاحبةو  مسئوالن يهاپرسشنامه

 مشكل ابعاد مشكل

 تیفعال عامل انساکن نیب در مخدر مواد مسئلةو  ادیاعت وجود

    یقانونغیر صورتبه یرانیاغیر تیتابع با افراد اسکان

    ستین هاآن به متعلق که ییهانیدر زم افراد از یبعض اسکان

 یکاریب نرخ باالبودن

 درآمد زانیم بودننییپا   
 شهر از یگرید مکان در سکونت یبرا افراد یمال کم توان
 تیفعال یفضا هاساختمان از یاریبس در استفاده مورد مصالح تیفیک بودننامناسب

    لیس و لرزهنیزم مقابل در هاساختمان نداشتناستحکام

    ساختمان قدمت

    اندشده یطراح یپلکان صورتبه که ییهاافراد در عبور از کوچه نداشتنیمنیا

    هاابانیخ و هاکوچه از عضیب در روادهیپ نبود

    هاکوچه از عضیب نبودنآسفالت

 ییربنایز ساتیتأس شبکة یشهر یرسانبرق شبکة به یمسکون یواحدها از یعضب نداشتناتصال

    یخانگ مصارف یبرا یعموم برق از استفاده و

    یجذب چاه از استفاده و یهرش فاضالب یآورجمع ةاز شبک برخوردارنبودن

و استفاده از  یآب شهر یکشلوله شبکةبه  یمسکون یاز واحدها یعضب نداشتناتصال
 چاه

   

    یگاز شهر شبکة به یمسکون یواحدها از یعضب نداشتناتصال

  بزرگراه چمران میدر حر هاساختمان یریقرارگ
 یهمجوار

 ها یکاربر
 

    درکه -نیاو رودخانة میردر ح هاساختمان یریقرارگ

  ستیز طیمح  آن شدنآلوده و رودخانه به زباله واردشدن

  1333، پژوهش یدانیم یهاافتهیمنبع: 
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 آباداسالم غيررسميسكونتگاه  ييفضا يهامشكل انيب و يبندجمع

 بلقا یشهر برنامة کی در میمستق طورهب آباد،اسالم غیررسمیسکونتگاه  یهامشکل از یبعض

که به  -هامشکل لیقب نیبه کاهش ا ،برنامه یحاصل از اجرا جینتا یموارد در اما ستند،ین حل

 (.3 جدول) کندیکمک م -اندمعروف نشدهیزیربرنامه یهامشکل

 آباداسالم غيررسميسكونتگاه  نشدةيزيربرنامه يها. مشكل3 جدول

 مشكل ابعاد مشكل

 انساکن نیب در مخدر مواد مسئلةو  ادیاعت وجود

 تیعامل فعال

 یقانونغیر صورتبه یرانیاغیر تیتابع با افراد اسکان

 یکاریب نرخ باالبودن

 درآمد زانیم بودننییپا

 شهر از یگرید مکان در سکونت یبرا افراد یمال کم توان

 1333، پژوهش یدانیم یهاافتهیمنبع: 

 ییفضا یهااز مشکل یمناسب یبندجمع انتویم نشدهیزیربرنامه یهامشکل جداکردن با

 (.2 جدول) کردرا ارائه  آباداسالم غیررسمیسکونتگاه  یزیربرنامه

 آباداسالم غيررسميسكونتگاه  نشدةيزيربرنامه يها. مشكل4 جدول

 مشكل ابعاد مشكل

 هاساختمان از یاریبس در استفاده مورد مصالح تیفیک بودننامناسب

 تیفعال یفضا

 لیس و لرزهنیزم مقابل در هاساختمان نداشتنتحکاماس

 ساختمان قدمت

 اندشده یطراح یپلکان صورتبه که ییهاافراد در عبور از کوچه نداشتنیمنیا

 هاابانیخ و هاکوچه از یبعض در روادهیپ نبود

 هاکوچه از یبعض نبودنآسفالت

 یشهر یرسانبرق شبکة به یمسکون یاز واحدها یعضب نداشتناتصال

 ساتیتأس شبکة

 ییربنایز

 یخانگ مصارف یبرا یعموم برق از استفاده و

 یجذب چاه از استفاده و یشهر فاضالب یآورجمع ةاز شبک برخوردارنبودن

 چاه از استفاده و یشهر آب یکشلوله شبکة به یمسکون یواحدها از یعضب نداشتناتصال
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 آباداسالم غيررسميسكونتگاه  نشدةيزيربرنامه يها. مشكل4 دولادامه ج

 مشكل ابعاد مشكل

    یگاز شهر شبکة به یمسکون یواحدها از یعضب نداشتناتصال

 نیزم کاربرد و گذران اوقات فراغت یورزش -یحیمراکز تفر نبود

    یدرمان -یبهداشت مراکز نبود

    یمراکز آموزش نبودنیکاف

    روزمرهو  یمراکز ادار نبود

    دیمراکز خر نبودنیکاف

    یمراکز مذهب نبودنیکاف

 کاربردها یهمجوار چمران بزرگراه میحر در هاساختمان یریقرارگ

    درکه -نیاو رودخانة میدر حر هاساختمان یریقرارگ

 ستیز طیمح آن شدنآلودهزباله به رودخانه و  واردشدن

 1333 پژوهش، یدانیم یهاافتهی: منبع

 

 غيررسميسكونتگاه  يزيربرنامه ينوع برنامه، روش و فن مناسب برا انتخاب

 آباد اسالم

 2بر عمل اجتماع يمبتن يزيربرنامه كرديرو زبا استفاده ا 1يطيمح تيفيك يارتقا انتخاب

 غیررسمیمجاورت سکونتگاه  ،یمسکون یواحدها بر افراد تیمالک نحوةحاکم بر  طیشرا

از  یادیز یهاقسمت یریقرارگ و درکه -نیاو لیمس و تیریمد پل چمران، زرگراهب با آباد اسالم

 در داریناپا طیشرا وجودآمدنبه سبب ها،لیمس و هاپل ها،بزرگراه یمصوب برا یهامیآن در حر

 عالوه،هانداخته است. ب خطرآن را به  انساکن یزندگ و شده آباداسالم یررسمیغ سکونتگاه

احداث  یبرا هادرخت سوزاندن و هاباغ بیتخر ل،یبه مس یشهر یهاز زبالها یبخش واردشدن

 شماربه ستیز طیو مح یعیمنابع طب یداریپا یبرا یجد یدیتهد زین دیجد یمسکون یواحدها

 انساکن و ستیز طیمتقابل نامناسب مح یرهایکه از تأث یاانتخاب برنامه ط،یشرا نیا در. رودیم

مردم را بهبود  یزندگ طیشرا حال، نیدرع و کند یریجلوگ آبادماسال یررسمیسکونتگاه غ

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1. Urban Upgrading 
2. Community Action Planning 
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سکونتگاه  یطیمح تیفیک یارتقا یبرا یزیربرنامه» وةیش اساس،نیا. براست یضرور ،بخشد

 یررسمیسکونتگاه غ ییساختار فضا یبررس جةینت در. شودیانتخاب م «آباداسالم یررسمیغ

 یرساختیو ز ییربنایز التیامکانات و تسه ،سکونتگاه مامت باًیاست که تقر شدهمعلوم  آباداسالم

 میتصم و موجود طیشرا به توجه با نیقرار ندارد. همچن تیاولو در موضوع نیدارد و ا

 یاقتصاد و گرید یهایکاربر به سکونتگاه چهارمسه دودح لیبر تبد یمبن ،فرادست یها برنامه

از  یدر سطح نامعلوم یطیمح تیفیک یارتقا یبرا نهیپرهزو  شرفتهیپ یهاروش از استفاده نبودن

برنامه  قیاز طر یکالبد یرهاییتغ» و 1«یکالبد یهارساختیز ارائة» کردیسکونتگاه، استفاده از رو

خواهد  «بر عمل اجتماع یمبتن یزیربرنامه» منتخب، کردیرو ن،یبنابرا و شودیم یمنتف 2«نگرکل

 بود.

 غيررسميسكونتگاه  يطيمح تيفيك يارتقا يبرا يزيربرنامه مراحل حيتشر و يمعرف

بر  يمبتن يزيربرنامه كرديدر قالب رو ييروستا يمشاركت يابيارز فن از استفادهبا  آباد اسالم

 عمل اجتماع

 یموضوع ةپنج مقول در آباد،اسالم غیررسمیسکونتگاه  یبرا یزیربرنامه ندیافر یاصل مراحل

 دیتول» ،«ینگرندهیآ» ،«برنامه اهداف نییتع» ،«موجود وضع لیتحل و شناخت»کالن، شامل 

مراحل و  یمشارکت مردم در تمام یبرا کهیدرصورت. شودیمطرح م «برنامه یابیارز»و  «برنامه

 فن یریکارگبه با توانیم باشد، فراهم مناسب بستر و نهیزم ،یزیربرنامه ندیاکالن فر یهاموضوع

 دیتول اهداف، نییتع ها،آن یبندتیو اولو هامشکل صیتشخدر  ،ییروستا یمشارکت یابیارز

 کمک یمردم هایمشارکت و هالیپتانس از ،برنامه ییمراحل اجرا یبرنامه و حت یابیارز برنامه،

 حیتشر ییروستا یمشارکت یابیارز فن یریکارگبه ندیفراابتدا  منظور،نیابه(. 1 نمودار) گرفت

 کونتگاهس یطیمح تیفیک یارتقا یبرا یزیربرنامه ندیفرا حیدر زمان تشر سپسو  شودیم

 .شودیم انیآن ب جیاستفاده از نتا یچگونگ آباد،اسالم غیررسمی

ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــ
1 . Physical InfrastructureProvision 
2 . Physical Transformation through the holistic plan 
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 آباداسالم غيررسميسكونتگاه  يطيمح تيفيك يارتقا يبرا يزيربرنامه نديفرا حيتشر. 2 نمودار

 غيررسميسكونتگاه در  ييروستا يمشاركت يابيفن ارز يريكارگبه نديفرا حيتشر

 آباداسالم
 آباد؛ اسالم غیررسمیسکونتگاه  یاریارتباط با انجمن شورا یاول: برقرار گام

 از حاصل جینتا براساس ؛یزیربرنامهمشارکت در  یمردم برا یتوانمندساز: دوم گام

 غیررسمیسکونتگاه  انساکن ، بیشترنمسئوال و و مصاحبه با مردم یمردم یهاپرسشنامه

 دانش ،یآگاه شود،یم هیته هاآن یزندگ مکان یبرا که یابرنامه در مشارکت نةیزم در آباد، اسالم

 بهبا شورا انجام شود، مردم  هیاول یهایهماهنگ کهیدرصورت. دارند یمندعالقه و یکاف

گام به اقدام  نیا ن،یبنابرا کنند؛یم عمل هماهنگ صورتهو ب کنندیم نانیفن اطم متخصصان

 ندارد. ازین یاژهیو

 ؛ییروستا یمشارکت یابیارز فن یریکارگبه یابزارها انیم از ابزار سه نییتع: سوم گام

 مختلف ابزار سه ،ییروستا یمشارکت یابیارز فن یریکارگهاز اصول ب «یاهیپاسه» اصل براساس

 هب توجه با. شودیم گرفته کاربه شدهیگردآور اطالعات صحت از نانیاطم حصول یبرا
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مختلف  یابزارها انیاز م ریآن، سه ابزار ز انو ساکن آباد اسالم غیررسمیسکونتگاه  یها یژگیو

 :شوندیانتخاب م ییروستا یمشارکت یابیفن ارز

 ؛آن ةنقش ةیو ته آباد اسالم غیررسمیاز سکونتگاه  دی. بازد1

 ؛مردم یاز سو تیاهمبا یهاموضوع کردن. فهرست2

 .اندشده یسازمانده شیپاز  یکه تا حدود یدفر یها. انجام مصاحبه3

 براساس ،یسازمانده نیا از؛ین مورد التیتسه کردنآماده و فن یسازمانده: چهارم گام

 .شودیانجام م آباد اسالم غیررسمیسکونتگاه  طیو مطابق شرا هااز ابزار کیهر

 آن؛ نقشة ةیتهو  آباد اسالم غیررسمیاز سکونتگاه  دیپنجم: بازد گام

 ؛مردم دیدگاهاز  تیاهمبا یهاموضوع کردنفهرستکارگاه و  لیششم: تشک امگ

 اند؛شده یسازمانده قبل از یحدود تا که یفرد یهامصاحبه انجام: هفتم گام

 .یریگجهینت و یبندجمع: هشتم گام

با استفاده از فن  آباد، اسالم غيررسميسكونتگاه  يطيمح تيفيك يارتقا يزيربرنامه نديفرا

 ييروستا يمشاركت يابيرزا

 از یمسکونغیر یهایکاربر شنهادیپ و آباداسالم غیررسمیخاص سکونتگاه  طیشرا لیدلبه

شهر  2 منطقة یلیتفص طرح و 1336 تهران، جامع طرح)شامل  یشهر فرادست یهابرنامه جانب

برنامه،  یابیارزو  دیپرداختن به مراحل تول یبه جا آن، یهانیزم چهارمسهاز  شیب یتهران( برا

 تحقق زانیم بر یمبتن( ینگرندهیآ) سوم مرحلةدر  یآت نةیگز یوهایسنار دیبر تول ،یزیربرنامه

 .شودیم متمرکز یشهر فرادست یهابرنامه

 به بوطمر ةنشدنییتع شیپاز یهاموضوع مورد در وگوو گفت یفرد یهامصاحبه انجام

 یبررس ،یشهردار نو مسئوال یاریضو در شورابا افراد ع آباد اسالم یررسمیسکونتگاه غ

 نیهمچن و 2 ةمنطق یلیو طرح تفص 1336 تهران، جامع طرح)شامل  یفرادست شهر یها برنامه

 نحوة نیرا ب ییتضادها ،مختلف یدهایدر طول بازد آباد اسالم یررسمیسکونتگاه غ مشاهدة

 با نیفرادست مطرح شده و همچن یاهبا آنچه در برنامه آباد اسالمدر  یشهردار نمسئوال ةمداخل

عنوان  یشهردار نکه مسئوال یبا مطالب یاریشورا یاعضااز جانب  شدهمطرح یهاموضوع

 (.5 جدول) دهدینشان م اند، هکرد
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 يشهردار مسئوالن و آباد اسالم غيررسميسكونتگاه  ياريشورا ياعضااظهارات  ياسهيمقا اني. ب5 جدول

 اندكرده انيب مسئوالن آنچه اندكرده انيب ياريشورا ياعضا آنچه

 سند ایقولنامه  ،آباد اسالم اناز ساکن یادیز درصد

 غیررسمی، قولنامة یافراد دارا ریو سا ی ندارندرسم

 معتبرند. یول

 یررسمیدر سکونتگاه غ یرسم سند ایقولنامه  چیه

 ستاد ،یشهردار به متعلق هانیوجود ندارد و زم آباد اسالم

 است. یو داود ونک یامام، حسن ونک ییرااج فرمان

از امکانات آب  آباد اسالم یمسکون یواحدها یتمام

 یگاز شهر یکشلوله و یشهر برق ،یکشلوله

 برخوردارند.

 استفادة ،یاز برق عموم ،یمسکون یاز واحدها یدرصد

 شبکةو به  کنندیم استفاده چاه آب از. کنندیم رمجازیغ

  .ستندیمتصل ن یشهر گاز

در کنار  تیریمد پل و چمران بزرگراه وجود

 ریبه سا یاست که دسترس یعامل مثبت آباد، اسالم

 . کندیم لیتسه را شهر نقاط

 و چمران بزرگراه میدر حر شده،ساخته یمسکون یواحدها

 قرار دارند. یطیمح یخطرها معرض در و تیریمد پل

-ساختهبا جداره و کف  درکه -نیاو رودخانة وجود

 یمشکل آباد اسالمدر  ساکنافراد  یبرا تنهانه ه،شد

 هواشدن و آبخوش سبببلکه  کند،ینم جادیا

 .شودیم محله

در  رودخانه، میحر در شدهساخته یمسکون یواحدها

 قرار دارند.  لیمعرض خطر س

در  باًیتقر آن به مربوط مسائل و مخدر مواد به ادیاعت

 وجود ندارد. آباد اسالم

 سکونتگاه در آن، به مربوط مسائل و مخدر مواد به ادیاعت

 .است کرده مشکل جادیا آباد اسالم یررسمیغ

 یرانیا تیتابع آباد، اسالم انساکن یتمام به بیقر

 دارند.

 آباد، اسالم یررسمیاز افراد ساکن در سکونتگاه غ یاریبس

 رانیدر ا یرقانونیصورت غهدارند و ب یرانیرایغ تیتابع

 .کنندیم یزندگ

 آباد اسالمساکن در  یخانوارها یدرآمد تیوضع

 مناسب است.

ساکن در سکونتگاه  یخانوارها یو مال یدرآمد تیوضع

 نامناسب است. آباد اسالم یررسمیغ

دارند و عموماً  یرسم شغل آباداسالم انساکن اغلب

 و دانشجو هستند. یفرهنگ

 اد،آباسالم یررسمیاز افراد ساکن در سکونتگاه غ یاریبس

 یبه کارها ایاقتصاد اشتغال دارند  غیررسمیدر بخش 

 ند. امشغول یساختمان

 کامل تیرضا با محدوده، نیا یهانیزم یقبل مالکان

 یهانیزم ن،یبنابرا اند؛کرده واگذار را خود امالک

 کی یندارند و حت یخصوص معارض آباداسالم

 .ستین یغصب زین آن یهانیزم از وجب

 نیزم و باغ عموماً که محدوده نیا یهانیمز یقبل مالکان

 یرقانونیغ قیاند، امالک خود را به طربوده یکشاورز

 یکه واحدها یمختلف اشخاص به و اندکرده کیتفک

 .اندکرده واگذار اند،ساخته هاخود را در آن یمسکون
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 مسئوالن و آباد سالما غيررسميسكونتگاه  ياريشورا ياعضااظهارات  ياسهيمقا اني. ب5 دولادامه ج

 يشهردار

 اندكرده انيب مسئوالن آنچه اندكرده انيب ياريشورا ياعضا آنچه

 مکان از آباداسالم ساکنان کردنخارج از مسئوالن هدف

 و تراکم فروش قیطر از درآمد کسب خود، یزندگ

 وجود یادیز لیدال. است طبقهنیچند یهابرج ساخت

 یفضا جادیا برنامة هرگز یشهردار دهدیم نشان که دارد

 نیا ةرد. از جملکرا اجرا نخواهد  آباد اسالم ةسبز در محل

  د:کر اشاره ریبه موارد ز توانیم لیدال

 آباداسالم یشمال شرق ةدر محدود یتازگبه یشهردار 

 یادار ساختمان احداث قصد و است کرده یگودبردار

 در آن را دارد.  یشهردار ةیناح

 در شهر تهران وجود دارند که در کنار  یفراوان یهابرج

 آن قرار دارند. میحر در و اندبزرگراه ساخته شده

 جواز ساخت  ییهاساختمان به آباد،اسالم محلة کنار در

 یمسکون یبا واحدها سهیداده شده است که در مقا

 ند. ترکیبه رودخانه نزد آباد، اسالم

 د افرا دست به ،یمیقد یهااز درخت یادیز تعداد

 اند. ده شدهیخشک یوابسته به شهردار

 در  یعیوس نیزم در که است گرفته میتصم یشهردار

 .کنداحداث  یفرهنگ -یمجتمع ورزش یشمال آباداسالم

به  آباد، اسالم یررسمیغ سکونتگاه از افراد کردنخارج

 :است ریناپذو اجتناب یضرور ریز لیدال

 یطیمحستیز یهامالحظه به توجه 

 و لیدر زمان س یانسان یهابیز آسا یریجلوگ 

 لرزهنیزم

 یهاهیر عنوان بهشهر تهران  یهادره -رود از استفاده 

 یشهر اتیح

 تهران شهر حقوق تیرعا 

 قیاز طر یشهروندان تهران یتمام حقوق تیرعا 

 شهر تهران یهادره -رود از حفاظت

 هاساختمان دارنبودنیپا 

 هانیزم یرقانونیغ تصاحب و تملک

اصالً مناسب سکونت  آباد، اسالم یررسمیغ گاهسکونت

 .ستین

 خود سکونت طیشرا و محله از آباد،اسالم انساکن

 .دارند تیرضا

 ةحاضر به ترک محل یتنها در صورت آباد، اسالم انساکن

 آباد اسالم یهانیزم یتمام یخود خواهند بود که شهردار

 رد نیزم متیمعادل ق یمتیق با و جاکیصورت هرا ب

 .کند یداریخر( آباد اسالم ی)در قسمت غرب عالمه ابانیخ

صورت به آباد، اسالم یررسمیسکونتگاه غ یهانیزم

 تیمالک یکه ادعا یکسان و اندشده کیتفک یرقانونیغ

 ن،یبنابرا ؛هستند، نه عرصه یانیاع مالک تنها دارند،

که ارزش  ییهابابت تملک ساختمان یشهردار

 مردم به دارد، را هاآن بید تخرندارند و قص ینگهدار

که ممکن است  ییهااز برنامه یکی) پردازدینم یپول

کوچک از  یواحد مسکون یواگذار برسد، بیتصوبه

سکونتگاه  اناز ساکن یبه درصد یسازمجتمع انبوه

 (.استصورت معوض هب آباد اسالم یررسمیغ
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 در ساکن افراد اهداف و هاخواسته ها،مشکل نیب که دهدیم نشان فوق موارد یبررس

وجود دارد.  یادیز یناهماهنگ ،یشهر زانیربرنامه و نو مسئوال آباد اسالم یررسمیغ سکونتگاه

 لیتما خود، یزندگ مکان حفظ هدف با یاریشورا یاعضا که است یاگونهبه ،یهماهنگنا نیا

 مسئوالن مقابل، در و نددار آباداسالم یررسمیغ سکونتگاه طیشرا دادننشانمناسب به یاریبس

)در  فرادست یهابرنامه یاجرا یبرا یمسکون یواحدها بیتخر و هیتخل هدف با یشهردار

 ینامناسب معرف اریرا بس آباداسالم یررسمیغ سکونتگاه در یزندگ طیشرا( نانهیبخوش حالت

 شیپ احتمال ،هاستآن متضاد یهالیتما از یناشکه  نمتضاد مردم و مسئوال یهاگفته. کنندیم

وجود به یفرادست شهر یهابرنامه دنیرسانجامبه زانیم نةیرا در زم یمتفاوت یهاحالت آمدن

از  ،خود یمکان زندگ یواگذار یبرا آباد، اسالم سکونتگاه یمسکون یواحدها ساکنان. آورندیم

 یهماهنگ صالًا ،یشهردار مسئوالن شدةینیبشیپ یهااقدام با که دارند ییهاانتظار یشهردار

مخالفت مردم  ؛محتمل خواهد بود اریبس یمسکون یواحدها بیندارد و مقاومت در مقابل تخر

 که یانهیشیپ و رانیا در یزیربرنامه یفضا بر حاکم طیشرا کنار در فرادست یهابرنامه یبا اجرا

 یاقتصاد لیدال به زین یاریبس و مانندیم یباق نیتدو مرحلة در هابرنامه از یاریبس دهدیم نشان

 گرفتنانجام زانیم بر یمبتن نةیگز یوهایسنار یلزوم بررس شوند،یم رها تماممهین یاسیس ای

 . کندیم دییأرا ت یفرادست شهر یهابرنامه

 هاآن يبندفرادست و جمع يهابرنامه تحقق زانيبر م يمبتن نةيگز يوهايسنار يبررس

در  یبررس ن،یبنابرا است؛ نشدنکامل تا اجرا یاجرا فیطفرادست شامل  یهابرنامه تحقق زانیم

 نوع چه نکهیا از فارغ اما رد،یگیمختلف صورت م یوهایسنار و هاحالت قیطر از نه،یزم نیا

از  یبخش همواره ابند،ی تحقق زانیتا چه م یفرادست شهر یهاد و برنامهشواجرا  ییویسنار

 طیشرا)در  مانندیم یآن باق یمسکون یحدهاوا انو ساکن آباد اسالم یررسمیسکونتگاه غ

بخش به  نیمانند(. ایم یباق یمسکون یواحدها یتمام ،یفرادست شهر یهابرنامه اجرانشدن

 طیو بهبود شرا یطیمح تیفیک یارتقا یبرا یزیربرنامه ازمندیتعلق دارد و ن یزیربرنامه 1 ةیناح

 تیفیک یارتقا یزیرمورد برنامه ةدودمح فیتعر جه،یسکونت افراد ساکن در آن است. درنت

 در. شودیم نییتع آن براساس واست  یشهر فرادست یهابرنامه یاجرا زانیمنوط به م ،یطیمح

 ضرورت یمسکون یواحدها بیتخر ها،از آن یبخش ایفرادست  یهابرنامه یکه در اجرا یزمان
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 یهاشورش وقوع حتمالا رد،یصورت نگ یاقدام ساکنان تیجلب رضا جهت درداشته باشد و 

 وجود خواهد داشت. یمحل

 

           

 
 يفرادست شهر يها برنامه تحقق زانيبراساس م يآت نةيگز يوهايسنار. 2 نمودار

 يريگجهينت

 یکشورها در یامنطقه و یشهر تیریمد یفرارو مهم و یاصل یهامعضل از یکی امروزه

 دهیپد نیا با مواجهه یهاوهیو ش غیررسمی یهاسکونتگاه مسئلة ران،یا جمله ازجهان  مختلف



 

 

 

 

 

 1949، بهار 1، شمارة 9در ایران، دورة  مطالعات و تحقيقات اجتماعي 119 

  

 

 یهااستیس در هاآن کاربرد و دهیپد نیا با برخورد در مؤثر یهاوهیش یوجوجست. است

 در زیپژوهش ن نیدر ا ن،یبنابرا دارد؛ یاریبس تیاهم شهرها داریپا توسعة یروندها و یشهر

مختلف  یکردهایرو نیدر ب ییروستا یمشارکت یابیفن ارز ها،حلراه نیا از یکی یوجوجست

شهر تهران در کالن آباد اسالم غیررسمیانتخاب شد و در مورد سکونتگاه  یطیمح تیفیک یارتقا

کنار  در تیقابل ،فن با کاربرد مناسب خود نیانشان داد که  پژوهش نیا جینتاشد.  گرفتهکار به

 مورد در ینیبشیپسکونتگاه و  یدر موضوع ارتقا ریمختلف درگ یهاگروه یهاهم قراردادن نظر

 و سکونتگاه نیا ساکنان دگاهید انیمفن نشان داد  نیکه کاربرد ا یاگونهبه دارد؛ را سکونتگاه نیا

 هاخواسته ها،مشکل نیب نیهمچنچقدر فاصله وجود دارد و  یشهر مسئوالن یرسم یهادگاهید

 یناهماهنگ ،یشهر زانیربرنامه و نو مسئوال آباد اسالم یررسمیغ سکونتگاه ساکنان اهداف و

 فرادست، یهاطرح یشنهادهایپ و اهداف زین و هاتیواقع نیا براساس. شود مشاهده می یادیز

شدند.  شنهادیسکونتگاه پ نیا یبرا یریگمیتصم یبرا و یطراح ی،آت مختلف یوهایسنار

 یبندتیاولو و ییشناسا یواقع یهامشکل اول، وهلة در تا شد موجب فن نیا کاربرد نیهمچن

 و شوند ییشناسا آباد اسالم غیررسمیدر سکونتگاه  دهایو تهد هافرصت اهداف، سپسشوند. 

 به دنیرس یبرا ،یگروه یهامصاحبه مانند مؤثر یمشارکت یابزارها اساس،برآن سپس

 لیدلبه سوکی از که یطیشرا در یحت نکهیا گرید جةینت. شوند گرفته کاربه مطمئن یها حل راه

 نیب گرید یسو از و ندارد وجود دستافر یهابرنامه تحقق یبرا یچندان امکان مردم، مقاومت

 یادیز یناهماهنگ یشهر زانیربرنامه و مسئوالن و هاسکونتگاه نیا ساکنان یازهاین و هاخواسته

فرادست و  یهابرنامه تحقق از یزانیبه م مناسب، کیتکن و کردیرو اتخاذ با توانیوجود دارد، م

توان یمقاله م نیا جیبراساس نتا نیهمچن. افتیدست  انساکن یهاو انتظار ازهایشدن نبرآورده

 :کرد شنهادیپ حوزه نیا در پژوهش یبرا را یگرید یهانهیزم

 رد غیررسمی یهاسکونتگاه ساکنان یاقتصاد و یاجتماع مشارکت نبود یهاشهیر یواکاو -

 ؛ییاجرا یهااستیس و یعمل یراهکارها ارائة و هاسکونتگاه نیا یارتقا یهاطرح

 و یاقتصاد ،یکالبد طیشرا افتنین ای افتنیبهبود در یشهر تیریمد عملکرد یشناسبیآس -

 غیررسمی یکردهایرو و یرسم یهابرنامه قیطر از غیررسمی، یهاسکونتگاه یاجتماع

 ؛(ها)ابتکار
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 شدةمنظور انتقال حقوق کسببه ،انتقال حقوق توسعه کردیستفاده از روا یسنجامکان -

شهر و استفاده  گرید یهامناسب در قسمت یهانیغیررسمی به زم یهاساکنان سکونتگاه

 .یشهر ةو توسع یزیربرنامه یهاتحقق طرح یها براسکونتگاه نیا نیاز زم

  منابع
 ارتقاء بر موثر عوامل یبررس»(، 1332دم، زهره )و حدادمق یعل ،یرازیمحمد؛ ش ،یشکوهاجزاء 

 توسعه و ايجغراف مجلة ،«مشهد عبا آل تن پنج غیررسمی سکونتگاه در یشهر یزندگ تیفیک

 . 73-53: 21شمارة ،ياهيناح

 ،روند مداخله در مناطق اسکان غیررسمی با  یبررس»(، 1332) هیسم پور،یعل و محسن احدنژاد

 مجلة ،« (1372-1331کرج،  آباد اسالم: ی)نمونه موردی پاکساز و بیتخر استیبر س دیتاک

 ..21-21: 12 شمارة ،يشهر يزيربرنامه و پژوهش

 ،یها در سکونتگاه یعموم یفضاها تیفیک یقیتطب سهیو مقا یبررس»(، 1333) یمجتب آراسته 

 ،يشهر يزير برنامه و پژوهش مجلة، «و ده ونک تهران آباد اسالم: محالت یخودرو؛ نمونه مورد

 ..113-117: 1 شمارة

 يطيمح مطالعات در قيتحق روش(، 1332مرجان ) ،یناصر؛ داوودپور، زهره و منتظر ،یبرات، 

 .ساکو انتشارات: تهران

 یاجتماع-یاقتصاد تحوالت یبررس»(، 1332) میو سرور، رح دیشمس، مج اوش؛یس زبان،یپال 

 ةفصلنام ،«تهران استان در غیررسمی اسکان بر آن ریتاث و رانیا در یدار هیمدار نامولد سرما

 .21-27: 3شمارة ،يامنطقه يزيربرنامه

 مجلة، «مسکن نابهنجار در جهان سوم ناهمگون، و شتابان ینیشهرنش»(، 1367) زیپرو ران،یپ 

 .61-57: پنجم و چهارم و سوم یهاشماره ،ياقتصاد ـ ياسيس اطالعات

  نامه انجمن  ،«رانیدر ا یاز مسکن شهر یاختجامعه شن لیتحل»(، 1331)ـــــــــــ

 .23-27: 6شمارة  ،رانيا يشناس جامعه

  ه هفت ينشر ،«حلراه ی: در جستجویابیتا اسکان نا یر رسمیاز اسکان غ»(، 1333)ـــــــــــ

 .13-6: 31-23شمارة  ،يشهر يعمران، بهساز ةدوفصلنام: شهر

 یهاافتیره یریبکارگ یسنجامکان»(، 1331) اکبر یعل لو،یتق و نادر ،یزال ؛یسیع ،یریپ 

 و مطالعات مجلة، «گلشهر مشهد هیناح غیررسمی یهاسکونتگاه یسامانده در یتوانمندساز

 .132-113: 12 شمارة ،يامنطقه و يشهر يهاپژوهش
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 و ینینشهیحاش بر موثر عوامل یبررس»(، 1331) اصغر ان،ینظر و یمهر نوشهر، یدریح 

 ،نيسرزم ييايجغراف ةفصلنام ،«زدیمورد: شهر  ؛یخدمات شهر یبر کاربر دیا تاکآن، ب یها بازتاب

 ..23-31: 31شمارة

 مسکن در  تیفیتصرف و ک تیامن نیرابطه ب»(، 1333بهرام ) زاده،یهاشم و عل پور،داداش

 . 22-31: 7شمارة  ،شهر تيهو هينشر، «شهر تهران آباداسالم غیررسمیسکونتگاه 

 ،مجلة ،«شروع یبرا ییراهنما: یفیک یهاپژوهش در یریگنمونه»(، 1331) گرانیو د یهاد رنجبر 

 .251-233: 3شمارة ،رانيا ياسالم يجمهور ارتش يپزشك علوم دانشگاه

 و  غیررسمیاسکان  یامدهایو پ هایژگیو»(، 1333زهرا ) ،یو خدائ درضایس ،یریام یصالح

 ،رانيا ياجتماع مسائل يبررس مجلة ،«نتهرا شهر کالن: یمورد نمونه ؛یشهر ینینشهیحاش

 .. 31-65: 3شمارة 

 غیررسمی یهاسکونتگاه یبندپهنه»(، 1332) اصغر ،یو حصار میابراه ،یدیرش ار؛یبخت پناه،عزت 

-53: 21شمارة ،طيمح شيآما ةفصلنام ،«: شهر بنابیمورد ةمطالع ؛یو محالت نابسامان شهر

31.. 

 اصفهان ،يشهر ينينشهيحاش(، 1332فاطمه ) ،یرسول و گالب ،یربان ؛محمدباقر ،اقدمزادهیعل :

 .اصفهان دانشگاه انتشارات

 با استفاده از  غیررسمیاسکان  یها چالش یبند تیاولو»(، 1332) گرانیحامد و د ،یقادرمرز

 مطالعات ةفصلنام، «: محله جعفرآباد کرمانشاهی(؛ مطالعه موردAHP)یسلسله مراتب لیتحل

 .53-23: 6 شمارة ،يهرش يشناختجامعه

 و  نیساکن یاجتماع تیظرف قیاز طر یمحل داریبه توسعه پا یابیدست»(، 1331غالمرضا ) ان،یکاظم

 مطالعات ةفصلنام، «نو رانی: محله شمیمطالعه مورد غیررسمی؛محله  یفعاالن اقتصاد

 .11-1: 2 شمارة ،يشهر يشناخت جامعه

 تهران دانشگاه انتشارات: تهران ،رانيمعاصر ا يشهرساز(، 1331) یمحمدعل ،کامروا. 

 یشهر تیریعملکرد مد هیارتباط دوسو لیتحل»(، 1333) رستم،یگوران و رضا ،یالممالکیمستوف 

 ييايجغراف ةفصلنام، «خرم آباد یمحله دره گرم غرب یمطالعه مورد غیررسمی؛ یبر سکونتگاه ها

 .116-33: 3شمارة ،زاگرس اندازچشم

 ( در یو عموم ی)بخش دولت ینهاد انیم ییافزاهم سنجش»(، 1331) گرانیو دابوالفضل  ،ینیمشک

 ی: شهرهاینمونه مورد غیررسمیدر مواجهه با اسکان  رانیا یانیم یشهرها یشهر تیریمد

 .155-135: 1 شمارة ،يشهر يو توسعه ايجغراف مجلة ،«زنجان و همدان



 

 

 

 

 

 119هاي غيررسمي شهري   ریزي سكونتگاه ابي مشاركت روستایي در برنامهكاربرد فن ارزی

  

 

 

 در مناطق  یاجتماع یها یناهنجار یکالبد-ییفضا لیتحل»(، 1332) گرانیابوالفضل و د ،ینیمشک

 مجلة ،«زنجان شهر در آباداسالم غیررسمیاسکان  ی: منطقهیمورد ی مطالعه غیررسمیاسکان 

 .16-1: 2شمارة ،يانسان يايجغراف يهاپژوهش

 تهران جامع طرح(، 1336مشاور پارس بوم ) نیمهندس. 

 يو جنوب يشمال آباد اسالم يو نوساز يبهساز طرح(، 1335مشاور سراوند ) نیمهندس . 

 2منطقه  یشهردار ،2 منطقه يليتفص طرح(، 1331مشاور سراوند ) نیمهندس .   

 تيو امن ينينشهيبر حاش يدرآمد(، 1332) دیمج ،یو محمدول انیک ،یغالم؛ نصراله ،ینصراله 

 .شهیب انتشارات: تهران ،ياجتماع

 انتشارات تهران، ،(يها و مطالعات موردروشها، ي)تئور ينينش هيحاش(، 1332اسداهلل ) ،ینقد 

 .  شناسانجامعه

 یمطالعه مورد ؛یشهر تیسیبه مثابه آپاند ینینش هیحاش»(، 1331و زارع، صادق ) ـــــــ :

 ..31-65:  5شمارة ،يا منطقه يزيربرنامه ةفصلنام، «جعفرآباد کرمانشاه
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