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 مقدمه

بانشهرهادراغلبكشورهایدرهایغیررسميهمراهبارشدشتاطيچنددهۀاخیرسکونتگاه

گسترشبي توسعه ويژگيایيافتهسابقهحال فقدانطرحهایاصلياينسکونتگاهاند. ريزیها

بي سطوحنازلشاخصكالبدی، كمبودخدماتشهری، مالکیتغیررسمي، هاینظميفضايي،

آسیب-اجتماعي و شکلاقتصادی داليل جملۀ از هستند. ساكنان گسترشپذيری و گیری

توانبهفقداندسترسيقشرهایفرودستشهریبهزمینومسکنهایغیررسميميسکونتگاه

مقرراتشهرینامناسب)ازيکسومحدود ناكاراييارزان، ازسویديگرغیرقابلاجرا(، كنندهو

نهادهایخدماتبرنامه منابعماليمديريتشهریو كمبود ناتوانيبريزیشهری، خشرسان،

اجتماعيگروه ادغام قابلعموميدر نرخ غیررسميزمین، بازار سودجوييدر هایفرودست،

میالدیحدود1111شهریومشکالتاقتصادشهریاشارهكرد.درسال-توجهمهاجرتروستا

هایغیررسميتوسعهساكنمحلهدرصدشهرنشینانكشورهایدرحال01میلیوننفريا311

،1)بنگريدبهبرنامۀاسکانبشرسازمانمللمتحد دواينارقامدرشرفافزايشهستندانبوده

هایتخريب،اسکانمجددوتأمینزمین(.نظربهگستردگيمسألۀاخیروشکستبرنامه1119

 دورۀ طي كشورها بسیاری در خدمات 91و رويکرد01تا اخیر دهۀ چند در میالدی،

الملليهایغیررسميموردتوجهنهادهایبینمشاركتيجهتسکونتگاهتوانمندسازیوبهسازی

هاقرارگرفتهاست.ودولت

مسايل ديگر و آن واسطۀ به و است بوده شتابان بسیار نیز ايران در شهرنشیني رشد

هایغیررسمي)اصطالحاًهایاخیربامشکلگسترشسکونتگاهساختاریشهرهایكشوردردهه

حلبيآلونکنشیني،حاشیه در سکونت يا شدهنشیني، مواجه وآبادها( كاكويي به )بنگريد اند

میلیوننفرازجمعیتكشوردر11تا0(.طبقبرخيبرآوردهایموجود،بین1930همکاران،

يافتهسکونتگاه اسکان غیررسمي مسکن،های بخش اصالحات و شهری بهسازی )پروژۀ اند

1933 در دولتايراننیز جهتسال(. بهسازیمشاركتيرا توانمندسازیو رويکرد هایاخیر

سکونتگاه مشخص، طور به است. داده قرار كار دستور در كشور غیررسمي مليهای سند
بهتصويبرسید)دبیرخانۀ1931درسالهایغیررسميتوانمندسازیوساماندهيسکونتگاه

ساماندهيسکونتگاه مليتوانمندسازیو هایستاد متعاقبآندبیرخانۀ1931غیررسمي، و )

مليتوانمندسازیسکونتگاه بهسازیشهری)وزارتستاد سازمانعمرانو هایغیررسميدر

پروژۀبهسازیشهریواصالحات”مسکن(تشکیلشد.همچنیندولتايرانطيچندسالاخیر
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داشتهاست)بنگري“بخشمسکن باهمکاریبانکجهانيدردستاجرا ،1دبهبانکجهانيرا

1110.)

هایغیررسميشهریايرانازطريقهدفازاينمقالهتوصیفوتحلیلوضعیتسکونتگاه

زاهدانطيپروژۀارايۀنتايجارزيابياجتماعيانجام و كرمانشاه گرفتهدرشهرهایبندرعباس،

پايه هایاخیردگاههاینظریاينمطالعهبرديبهسازیشهریواصالحاتبخشمسکناست.

هایفرودستشهریشاملپذيرشحقاسکاناهالي،بهبودتدريجيمسکنوبهسازیسکونتگاه

محلازطريقجلبمشاركتمردم،انعطافدرتمهیدات،نهادسازی،بسیجمردمي،اعتمادسازی،

فعالیتظرفیت طريق از محلي توسعۀ و نرمسازی، برناهای به )بنگريد است استوار مۀافزاری

 1113اسکانبشرسازمانمللمتحد، عنايتبهسیاست ب(.1113الف، هایحمايتيدولتبا

انتقاالتوعرضۀحداقلخدماتاجتماعيوبهداشتيدرسراسركشور،ايراندرقالبيارانه ها،

محله اعظم نميقسمت را مطالعه مورد غیررسمي حلبيهای مأوایتوان و پیشین آبادهای

كليتهیدستقلمدادكرد.اماظرفیتكمِنهادهایمحليدرعرضۀخدماتاجتماعيمردمانيبه

توسعه و شهری رسمي اقتصاد مشکالت بهداشتي، بهبودو از مانع اجتماعي سرمايۀ نیافتگي

استوبهگسترشدرونزاداينمحله هادامنميآنها درهرصورت، درانديشیدندربارهزند.

اجتماعي سکونتگاه-وضعیت اين مياقتصادی برنامهها پايۀ وتواند بهسازی جهت ريزی

توانمندسازيشانقرارگیرد.

هایغیررسميهدفدرگیریمحلهپسازتوصیفروشمطالعهدربخشبعدی،نحوۀشکل

گیرد.پسازآن،درقسمتاصلينوشته،شواهدتجربيهريکازشهرهاموردتحلیلقرارمي

شود.هایموردمطالعهعرضهمياقتصادیسکونتگاه-وتحلیلوضعیتاجتماعيجهتتوصیف

واطالعاتبهبرپايۀداده تحلیليتفصیليازآمدهازفعالیتدستها هایكیفيوكمّيمیداني،

)مشخصهساكناناينمحله الگویهزينه/ها غیره(، مهاجرتو اشتغال، مصرفهایاجتماعي،

گردد.کن،ومیزاندسترسيبهخدماتزيربناييواجتماعيعموميمیسرميخانوار،وضعیتمس

مي كه اجتماعي سرمايۀ به توانمندسازیهمچنین، و بهسازی در مشاركت تسهیلگر تواند

ميسکونتگاه توجه باشد يافتهها پايان، در طرحشود. با پیوند هایريزیبرنامههایارزيابيدر

گیرد.هایغیررسميموردبحثقرارميرسکونتگاهتوانمندسازیوبهسازید
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هايهدفوروشارزیابیاجتماعیجماعت
1939هایاينارزيابيدرچارچوبپروژۀبهسازیشهریواصالحاتبخشمسکندرسالداده

طيبررسي پیشازآن، چندينمحلۀغیررسمي)فاقدهایامکانگردآوریشدهاست. سنجي،

كرمانشاهخدماتكافي بندرعباسو شهرهایزاهدان، هريکاز در فرودست( غیرمتعارفيا ،

هادرونمحدوده.هایشهریقرارداشتندوبعضيبیرونشناساييشدهبودند.برخيازاينمحله

شناختند(.جهتپژوهشحاضر،براساسهااينمحالترابهرسمیتنميیها)يعنيشهردارآن

فعالیتزمعیارهایقومیت/ میزانرسمیتونظمفضايي، هایبان،سطحارايۀخدماتعمومي،

هااقتصادیموجود،ازمیاناينسکونتگاه-هایاجتماعياصلياقتصادی،قدمتمحلهوشاخص

اينتحقیقبهمحله در انتخابشدند. پنجمحلۀهرشهر هایخارجازمحدودۀشهریسهتا

درعوضطيپژوهشاينواقعیتتوانآنپرداختهنشدكهمي اما نوعينقصقلمدادكرد؛ را

سکونتگاه كه شد نیزبرجسته رسميشهری محدودۀ در گرفتن قرار پساز حتي اخیر های

هایهدفمطالعهدرسهشهربهكنند.سکونتگاههایغیررسميخودراحفظميبسیاریازجنبه

قرارذيلهستند.
 ،ناخدانايبندشمالي،كمربندیونخلبندرعباس:سورو،دوهزار 

 آبادآبادوكوليكرمانشاه:شاطرآباد،دولت 

 آباد،شیرآبادوكارخانۀنمکزاهدان:كريم

بخش نمايندگان دولتي، مقامات )شامل كلیدی مطلع نفر چهل با ارزيابي، اين جهت

محله در مطلع افراد نمايندگانشوراهایمحليو ريغیردولتي، مانند معلمانوشها سفیدان،

رابطینبهداشت(مصاحبهشد.همچنین،گروهتحقیقدرهرمحلهچهاربحثگروهيمتمركز

های)بازنان،بامردان،باجمعيمختلط،وباجوانان(برگزارنمود.بهعالوه،درهرشهرزيرساخت

مهم ثبتوضعیتارزيابيشدند. و طريقمشاهده از اجتماعي در آن، از پژوهشتر هایكنار

سوال(و191ایچندمنظورهوجامع)بابیشازنامهكیفي،پیمايشيكمّيبااستفادهازپرسش

هایگزيدۀ(هرشهرانجامشد.خانواردر)سکونتگاه1111گیریتصادفيبهتعدادنمونه

هايغیررسمیبندرعباس،كرمانشاهوزاهدانسیمايكلیسکونتگاه
باس،كرمانشاهوزاهدانمركزاستانهستندوسايرشهرهایاستانخودراهرسهشهربندرع

ایازايرانقرارگرفتهوازلحاظتاريخي،اند.هريکازاينشهرهادرگوشهالشعاعقراردادهتحت

محلهپس شهر سه هر اما است. متمايز اقتصادی پايۀ و ساكنان قومي فقیرنشینزمینۀ های

داخلو اينمحلهمتعددیدر شماریاز دارند. خود داخلمحدودۀبیرونمحدودۀ در كه ها

اندبهطورنسبيقديميهستند)بهويژهدربندرعباس(ودرگذشتهنواحيشهریقرارگرفته
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تشکیلمي را واقعافولسرمايهدادهمركزیاينشهرها در هایقديميراگذاریاينمحلهاند.

هایبهتررفتهوجایخودهابهسکونتگاهترازاينمحلههایمرفهادهدچارفقركردهاست.خانو

هایثروتمندترشهرهاازخدماتهابهاندازۀسکونتگاهاند.اينمحلهدرآمددادهرابهمهاجرانكم

هایهایكالبدی)كوچههادرپیوندباويژگيدهيدراينمحلهبرخوردارنیستند.نقصانخدمات

پ و دریچباريک غیررسمي ماهیت يا نامنظم( فضاهای و مالکیت،آنپیچ سند )فقدان ها

ها)بهويژهدربندرعباس(درها(است.برخيازاينسکونتگاههایغیررسميوماننداينتفکیک

بخشعمومي/ دست به شمسي پنجاه گرفتهدهۀ شکل دولت دهۀ در البته، در1931اند.

هسته مجاورت نخستین ساختهای مقررات، شدن سست سبب به محالت، از وسازبرخي

امروزهگسیختهعنان اما همچنین،دربعضينواحيتصرفعدوانيزمینرايجشد، ایپاگرفت.

گونهمواردقابلرؤيتاست.شواهداندكيازاين

سکونتگاه نقضرايجشکلهایغیررسميدر با بیرونازمحدودۀرسمييا خودبیشتردر

ساختمق رسمي گرفتهررات شکل اينوساز در ازسکونتگاهاند. معمول طور )به مهاجران ها،

آيند،روستاها(ياخانوارهایفقیرشهری،كهازپسابتیاعمسکنمتعارفدربازاررسميبرنمي

غیررسميزمینخريداریمي بازار ايرانچنینمعاملهاز در زيراكنند. ممکناست، ایكامالً

یاریازاراضيحاشیۀشهرهاازآنمالکانخصوصياست.جذابیتايناراضينزدخريدارانبس

وسازوبهتبعآنارزانياست.معامالتبضاعتبهواسطۀنداشتنسندرسمييامجوزساختكم

پتهمیسرمياغلبازطريققول ازاينرو،خريدارانكمابیشمالکقانونيزمیننامهيا شوند.

هرچندكهمجوزساختخوده دراينزمینوسازياسندششستند، نتیجتاً، هادانگندارند.

ميساخت انجام شبانه و غیرقانوني صورت به اغلب شهرداروساز گذشتهیگیرد. در ها

كردند.امااكنونتقريباًاينوسازهاشوندوحتيبناهاراتخريبميكوشیدندمانعاينساختمي

شکغیرانسانيهستند.روشفراگیرهاييناموفقوبيشدهاستكهچنینروشاجماعحاصل

هادردرونمحدودهآنهایغیررسميواقعدربیرونمرزهایشهرادغامديگردرقبالسکونتگاه

هایفرودستواقعدرمحدودۀقانونيسهشهربودهاست.اينبدانمعنااستكهشماریازمحله

گ بررسيدر بهمورد نظر شدند. ضمیمه شهر به متعاقباً و داشتند قرار مرزها از بیرون ذشته

محله نوع اين ومنشأشان، نوعيحالتغیررسمي دچار نیز شهر به پیوستن حتيپساز ها

ها،عدمكفايتمرجفضاييهستند)بهواسطۀتفکیکغیررسمياراضي،كیفیتنازلسازهوهرج

گفتهدرمعرضافولقرارهایقديميپیشين،اغلبهمانندمحلهخدماتشهریوغیره(؛بنابرا

دارند.
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هایاخیرنیزگیریداردودردههالمللوماهيبین ایطوالنيدرتجارتبندرعباسپیشینه

بهخودجذبكردهاست.درعینحالنميسرمايه بهلحاظگذاریصنعتيرا تواناينشهررا

محسوبكرد. بندرعباسفارسياقتصادیشکوفا بومیان )با بسیاریگويشزبان در و خاص(

شود.مشاهدهمي تأثیرتبارآفريقاييدرمیانبرخيازسکنهنیزظاهراموارداهلتسننهستند.

903911برابر1939نفرودرسال31111(حدود1990جمعیتبندرعباسدرزمانانقالب)

ريعجمعیتتاحدزيادیخودبندرعباسيااستاننفرگزارششدهبود.سرچشمۀاينرشدس

اينحالطبقنتايجسرشماری با است. 1909هرمزگانبوده ،99111 -1939نفرطيدورۀ

استان1909 بااز همراه بودند. كرده مهاجرت بندرعباس( به )اكثراً هرمزگان به ديگر های

هایفقیرنشیندرگیریمحلهمهاجرتورشدسريعطيدودهۀگذشته،بندرعباسشاهدشکل

وسازهایغیررسمياست.ساختنظميفضاييبودههایقديمياجديدباسطوحمختلفبيمکان

هایكمربندیودوهزارازاينافزايشيافتند.محله1931درمحدودۀشهریبندرعباسدردهۀ

همچنینمحله كردند. ناخداسوروونخلدرآمدقديميمثلهایكمزمانبهبعدگسترشپیدا

مسکن ساخت محل زيادی حد تا گذشته دهۀ دو در شهری( خدمات برخي از )برخوردار

درمحلهزيرمعیاربوده امااند. بادواماستفادهشده، هایقديمياغلبازمصالحساختمانينسبتاً

صورتوقوعزمینحداقلمعیارهایساخت اينوضعدر است؛ رعايتنگشته چوساز الشلرزه

درآمدجديدهمدچارهمینهایكمهایمسکونيمحلهبزرگيپديدخواهدآورد.اكثرساختمان

هایفرودستكشور،ها،همانندبسیاریديگرازمحلهشرايطهستند.درضمن،دراينسکونتگاه

شودنهفضایبهنمایواحدهایمسکوني)كهنزدساكنانبخشيازفضایعموميقلمدادمي

ميخصوصي توانبهچهاربخشتقسیم(توجهينشدهاست.درحالحاضرشهربندرعباسرا

 مركزشهركهسوایساختاندك1كرد: تغییرچندانيشماریساختمان( هایتجارینوساز

وسازشهر(كهمعیارهایساخت(نواحينوسازدرغربوشرقشهر)امیرآبادوگل1نکردهاست؛

(قسمتسنتيشهرواقعدرنزديکينواحيساحلي،مانندسوروو9است؛هارعايتشدهآندر

(0وخدماتشهریافتكردهاست؛هاساختمانهاباگذشتزمانكیفیتآنناخدا،كهدرنخل

ترينهایغیررسميجديد،بهويژهكمربندیودوهزار،كهاحتماالًازلحاظاقتصادیمحروممحله

هایبندرعباسسکونتگاه اصالحاتبخشمسکن، بهسازیشهریو )پروژۀ الف؛1930هستند

(.1939مركزآمارايران،

فارسي بر مشتمل و شیعه اكثراً كرمانشاه شهر گويشجمعیت به متکلمان و هایزبانان

سردوازلحاظكشاورزینیمهكردی،لکيولریاست.ناحیۀكرمانشاهدارایآبوهوایمعتدل/

تأثیر موجبافزايش3جنگمهماست. بهويژه و كرمانشاهشديدبوده عراقبرشهر با ساله

زاد(وتغییربافتجمعیتيآنبسیارزيادجمعیتشهر)بهواسطۀمهاجرتبهاضافۀرشددرون
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رسیدهاست.طبقدرصدمي3شدهاست؛طيدهۀهفتاد،رشدساالنۀجمعیتاينشهراغلببه

نفربودهودرسال331333برابر1909جمعیتكرمانشاهدرسالنتايجدوسرشماریاخیر،

1939 شناسايي030339به غیررسميِ سکونتگاه سیزده است. رسیده كرمانشاهنفر در شده

 بر بالغ اين119111جمعیتي میان از جمعیتشهر(. كل يکچهارم بیشاز )يعني دارند

سکونتگاه نزديکبه شاطرآباد د31111ها، ولتنفر، تقريباً كولي09111آباد و حدودنفر آباد

ب؛مركزآمار1930نفرجمعیتدارد)پروژۀبهسازیشهریواصالحاتبخشمسکن،99111

(.1939ايران،

محسوبمي شهریجديد سازمانزاهدان حضور با اخیر دهۀ چند در و بخششود های

هاست.اينشهركانوناصليجذبهایتجاریرسميوغیررسمي(شکلگرفتدولتي)وفعالیت

بلکهاز وروستاهایهمجوار ازشهرها استانسیستانوبلوچستانبودهونهتنها جمعیتدر

جمعیتزاهداندراستان است. بهخودجذبكرده كرمانمهاجرانرا هایخراسانجنوبيو

013913برابر1909سال استانيعني0نفريا زابلگزارششدهبرابرجمعیتدومینشهر

بیشازنرخرشدجمعیت1939تا1909است.همچنینآهنگرشدجمعیتزاهدانطيدورۀ

 سال در شهر اين جمعیت است. بوده 1939كشور برآوردهای930003برابر )طبق نفر

 به191111نفر(وشاملحدود011111غیررسميتقريباً تبعۀافغانستانگزارششدهاست.

هایدرآمدزایرسميبرایتعدادزيادیازتوجهمهاجرتبهشهر،نبودفعالیتسببنرخقابل

توسعه و اجتماعياهالي محله-نیافتگي سکونتگاهاقتصادی از شماری بیرونها، و درون های

توازنيتوسعۀناپايداریوبيهابازتابآيند.ساختاراينمحلهمحدودۀشهرغیررسميبهشمارمي

هایغیررسميبرگیریمحلهایكالسیکازشکلهداناست.درواقعزاهداننمونهشهریدرزا

اثرسرريزجمعیتشهریوهجوممهاجراننورسیدهاست.برایمثال،طيدهۀگذشته،جمعیت

هایسازیدرمحلهمازادمحلۀفرودستبابائیانكهدرونمحدودۀشهرقرارداردبهسراغخانه

استكههمگيخارجازمحدودۀشهرقراردارند.مهاجرانآبادرفتهبادوقاسمآدرۀپنجشیر،نوك

محله گونه اين رشد به ميهمچنان دامن غیررسمي كهنههای و نومهاجران اززنند. مهاجران

و بهسازیشهری )پروژۀ هستند تعامل در هم با مستمر طور به فرهنگي و اجتماعي لحاظ

(.1939مركزآمارايران،ج؛1930اصالحاتبخشمسکن،

الگوهايمهاجرت
هایغیررسميگزيدهدرسههایارزيابياجتماعي،الگوهایمهاجرتدرسکونتگاهبراساسيافته

محله ساكن خانوارهای از زيادی شمار بندرعباس در هستند. متفاوت يکدگر از هایشهر

هدفكمابیشبوميهستند،درحاليكهتعدادچشم هایموردگیریازاهاليمحلهغیررسميِ



 

 

 

 

 

شناسيايرانهایانسانپژوهش01
 

 

حدكمتری تا )و خانواده شدنبا همراه يا يافتنكار مهاجرند. كرمانشاه زاهدانو مطالعهدر

ساخته(عللاصليمهاجرتهستند.دربسیاریمواردسرپرستانازدواجوباليایطبیعيوانسان

يعنيحتياگرسرپرستهخانوارازجاييديگردرشهربهخانۀكنونيخودنقلمکانكرد اند؛

مکان سپسبه و سکونتگزيده شهر در جاييديگر باشدنخستدر بوده هم مهاجر خانوار

كنونيسکونتخانوارآمدهاست.

داده بهطبق دستهای حدود كمّي، پیمايش از در09آمده مهاجر سرپرستان درصد

اندهربهمحلۀفعليسکونتشانآمدههایغیررسميهدفدربندرعباسازجاييديگردرشمحله

هایهدفدربندرعباسخاستگاهاند.اكثرساكنانكنونيسکونتگاهجاشدههيادرخودمحلهجاب

نزديکبه آمده39روستاييندارندو بهدنیا محلهدرصدآناندرخودشهر واند. هایدوهزار

محله طيدههترشهرشمارمهایقديميكمربندیدرمقايسهبا هایاخیرهاجرانبیشتریرا

هاطيسيسالهادرپیوندباگسترشسکونتگاهذكرشدهدرموردمهاجرتاند.زمانجذبكرده

اخیراست.

محله دادههستۀ شکل مهاجراني را كرمانشاه در مطالعه مورد غیررسمي درهای كه اند

نقلمکا شهر به خانواده جهتهمراهيبا يا آنكهنكردهجستجویكار به توجه با اما اند.

درواقعدرشهربهدنیاساختارجمعیتيمحالتغیررسميِهدفبسیارجواناست،اكثرساكنان

بخشآمده در پسهاييازسکونتگاهاند. كهخانوارها زمینهوخاستگاههایغیررسميكرمانشاه

جالباستكمشتركيدارندقلمروبسته هخانوارهاييمهاجرازشهرهاوایشکلگرفتهاست.

بخش در روستاهایغربكرمانشاه و محلههایغربيشهر شرقدر از هایخانوارهایمهاجر

اند.شرقيشهرساكنشده

اقلیميحاكمبروهوايي/مهاجرتازداخلسیستانوبلوچستانبهزاهدانبهعلتشرايطآب

ولتازسايرنقاطكشوربهزاهدانهمقابلتوجهگیربودهاست.مهاجرتكاركنانداستانچشم

اندكهدرپيكارياهایموردبررسيزاهدانمقصداصليمهاجرانفقیریبودهبودهاست.محله

اند.زندگيبهترازشهرهایكوچکونواحيروستاييسیستانوبلوچستانبهمركزاستانآمده

گيايران،میزانمهاجرتاتباعافغانستانبهبهعلتوضعیتسیاسيخاصافغانستاندرهمساي

طبقيافتهمحله حدودهایغیررسميزاهداننیزقابلمالحظهبودهاست. هایپیمايشكمّي،

سهچهارمسرپرستانخانواردرزاهدانريشۀروستاييدارند،درحاليكهنظربهجوانيساختار

تا11هادرند.همچنینبسیاریازمهاجرتااغلبدرشهربهدنیاآمدههایبعدیجمعیتنسل

چشم19 شمار خاستگاه اخیر دورۀ در است. داده رخ گذشته نقلسال از بهمکانگیری ها

آباددرمقايسهبادوهایغیررسميزاهدانازسايرنقاطهمینشهربودهاست.محلۀكريممحله
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موردبررسيشماربیشتریازمهاجرانرادر گذشتهجذبكردهاستكهاكثرشانمحلۀديگرِ

اند.بیسوادوبدونتخصصخاصيبوده

هايجمعیتیمشخصه
انتخابشدهمحله ايران نقاطگوناگون مختلفدر شهر سه از مطالعه نتیجههایمورد در اند

شود.البتهدرونهرشهروحتيهامشاهدهميآنمذهبيمتفاوتيدرزباني/بندیقومي/تركیب

درنمونۀگرفتههایآننیزتنوعبهچشمميهمحل خورد. ازمحالتبندرعباستقريباً 31شده

درصدهمازساير9/1درصداهلتسنندوحدود11درصدخانوارهاشیعههستند،نزديکبه

درصدخانوارهاینمونهفارسياستوبقیه39كنند.زباننخستحدودمذاهب/اديانپیرویمي

شدهآوریزنند.براساساطالعاتجمعبلوچي،پشتو،كردی،عربيوتركيحرفميهایبهزبان

محلۀهدفبندرعباس،تفاوتمعناداریدرشاخصرفاهيمصرف)هزينه(میانگروههای9از

نمي بهبخشوضعیتشاخصقومي/زباني/مذهبيمشاهده بنگريد اينشاخص، مورد )در شود

مصرفدرادامۀهمینمقاله(.

خانوارهاینمونۀمحله نزديکبهدر 31هایغیررسميكرمانشاه، بیشاز 3درصدشیعه،

درصد9/1درصدپیروسايرنحلاسالمي)ازجملهاهلحق(وتقريبا9ًدرصداهلتسنن،حدود

محله ساكنان اكثر هستند. ميكلیمي سخن كرمانشاهي كردی زبان به ها )حدود 31گويند

همچ نمونه(؛ درصد 3/3نین و هستند فارسي زبان به متکلم به9/0درصد درصد

ميها/گويشزبان حرف غیره و تركي كرمانجي، كردی اورامي، محلۀهای ساكنان اكثر زنند.

كوليدولت هستند. شیعه شاطرآباد اهاليمحلۀ بیشتر و اهلتسنن لحاظمذهبيآباد به آباد

توانشیعهتلقياكثرساكناناينمحلهراهمميجمعیتمختلطيدارد،وليبااحتسابكولیان

اساسيافته بر ميكرد. نظر به دارایپیوندهایقویدرونهایكیفي، كولیان ایومحلهرسد

هایقوميرابطۀبسیاركميدارند)درگروهيهستندوباهمسايگانمتعلقبهسايرگروهدرون

آمیزكولیانوسايرينبهدستآمد(.برتعارضهایمتمركزگروهيشواهدیچندازروابطبحث

تحلیل نتايج میانپايۀ شاخصرفاهيمصرف)هزينه( تفاوتچندانيدر پیمايشكمّي، شدۀ

هایقومي/زباني/مذهبيوجودندارد.گروه

محله39حدود هایموردمطالعۀزاهداناهلتسننودرصدخانوارهاینمونۀپیماشدر

درصدخانوارهای1/39هایاصلياهاليبلوچي)ننیزشیعههستند.زباندرصدآنا19بیشاز

درصدخانوارهاینمونه(هستند.از3/1درصدخانوارهاینمونه(وپشتو)9/19نمونه(،فارسي)

جمعیتاهل اندكوضعیتبهترینسبتبه تفاوتي با جمعیتشیعه شاخصمصرف، منظر

بلوچ شیرآباد قسمتاعظم سیستانيتسنندارد. فارسينشیناستو محلۀتبارانِ در زبانهم
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 طبقنتايجپیمايش، شکلتک0/39كارخانۀنمکمتمركزهستند. همسریودرصدخانوارها

هایچندهمسریحالتچندخانواریدارند.بیشترازدواج

هایمحالتغیررسميسهشهركرمانشاه،زاهدانوبندرعباسبسیارجوانهستند؛جمعیت

سالاست.شمارمرداندراينمحالتبیشترازتعدادزنان19هازيرناكثرساكناناينمحلهس

مي نشانهاستكه امکانمهاجرتتواند بودن بیشتر انسانييا پايینبودنسطحتوسعۀ ایاز

خانواده نمونه خانوارهای اكثر باشد. زنان به نسبت هستهمردان گسترده.های نه هستند، ای

نفراست.شماریازاعضایخانوارهافاقدشناسنامۀايرانيهستند.9نگینبعدخانوارحدودمیا

مي مشاهده زاهدانبهشکليگسترده اينوضعبهخصوصدر درصداعضای11شود)تقريباً

فاقد نمونه خانوارهای اعضای يکدرصد حدود كرمانشاه بندرعباسو در نمونه(. خانوارهای

هستن نميشناسنامه اغلب شناسنامه بدون كودكان ثبتد. مدارس در وتوانند كنند نام

محدوديت با مدرك اين فاقد ايرانيبزرگساالنِ شناسنامۀ فقدان هستند. روبرو بسیاری های

)والبتهنههمیشه(بهدلیلداشتنتابعیتخارجيياپدرخارجياست.شماراندكياز معموالً

اينخانوارهااغلبدرپايینخانوارهادارایسرپرستز ترينپنجکبهلحاظشاخصنهستند.

مصرف)هزينه(قراردارند.

محله است. متفاوت شهر سه هدف محالت در باسوادی بندرعباسنرخ رسمي غیر های

هایغیررسميزاهداندرصدنمونه(،وليدرمحله31باالتريننرخباسوادیرادارند)بیشاز

 بیشاز در91اندكي وضعیتباسوادی هستند. نوشتن و خواندن به قادر ساكنان از درصد

اهاليمحلهمحله نیزبینايندوحداست. هایغیررسميهرسهشهرازلحاظهایكرمانشاه

زيادیداشته زيادیازسوادپیشرفتنسليبسیار كرمانشاهشمار زاهدانو بهخصوصدر اند.

رسدمهاجرتبهشهرهایهدفبراند.بهنظرمينيبیسوادداشتهساكنانباسوادپدرانومادرا

اطالعات همچنین است. گذاشته مثبتي بسیار اثر تحصیلي امکانات از برخورداری میزان

هایسهشهرحاكيازسطحباالترمصرفنزدكسانياستكهازتحصیالتآمدهازنمونهدستبه

پنجکبیشتریبرخورداند)يعنياحتمالحضورشا اينندر با باالتربیشتراست(. هایمصرفِ

هاسطحتحصیالتدركلپايیناست)البتهوضعیتبندرعباسبسیاربهترازهمه،دراينمحله

زاهداناست(.نرخاشتغالبهتحصیلدرمقطعابتداييدربندرعباسمطلوب،دركرمانشاهقابل

درصد3تا3.طبقنتايجپیمايش،درزاهدانبخشاستقبولودرزاهدانكمترازحدرضايت

3كودكان نزدردۀسنيسالبهمدرسهنمي11تا 19روند. 91سالايننرخبیشاز13تا

پسران از میزاناشتغالبهتحصیلدخترانكمتر هرسهشهر، محالتهدفِ در درصداست.

دال اينتفاوتدرزاهدانشدتبسیاربیشتریدارد. اما تركيلاصليعدمناماست، نويسييا

فقدانتحصیلدرمحله نیازخانوادهبهدرآمدزاييكودكانونوجوانان، هایهدفناتوانيمالي،
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نويسييااند.درضمنعلتعدمنامهایرسميذكرشدهامکاناتواعتقادبهبیهودهبودنآموزش

(اينباورخانوارهااستكهمدارسگیریازدختران)بهويژهدرزاهدانتركتحصیلشمارچشم

هایمناسبيبرایدختراننیستند.مکان



وضعیتاشتغال

هایغیررسميبندرعباس،كرمانشاهوزاهدانحجمنسبتاًبزرگيدارد.اقتصادغیررسميدرمحله

شمارزيادیازاعضایخانوارهاینمونهخوداشتغال)دراقتصادرسميياغیررسمي(هستند.در

شركتعی استخدام در نیز خانوارها افراد از زيادی تعداد حال سازمانن و بخشها های

درصداعضایشاغل99كهگیراست،چناندولتي/عموميقراردارند.اينوضعدركرمانشاهچشم

كنند.عموميكارميهایدولتي/عموميياشركتخانوارهاینمونهدراينشهردربخشدولتي/

در مقابل دولتي/در بخش در نمونه خانوارهای اعضای از كمي تعداد يازاهدان عمومي

دولتي/شركت بههای اغلب هدف محالت ساكنان اشتغال محل هستند. شاغل عمومي

دربرخيمواردنیزساكناندرمغازهخانه ديگركسبهايشاننزديکاست. يا كارهایمحلۀوها

هانیزبهدستآمدهاست.برتولیدیدرداخلخانهعالیتكنند.شواهدیازفسکونتشانكارمي

پژوهشاساسيافته و درهایپیمايشكمّي پنهان( و بیکاری)آشکار هایكیفياينمطالعه،

هایغیررسميهرسهشهرباالاستوجوانانبهويژهدچاراينمشکلهستند.بهعالوه،محله

نرخمشاركت و بیشتر بیکاریزنان درمیزان شركتخانوارها است. مردان از كمتر بسیار شان

دامفعالیت و زراعي امکانات وجود به زيادی حد تا نیز مجاورهایكشاورزی نواحي در داری

درصدخانوارهاینمونهزمینزراعيدارنديادرنزديکيشهر11بستگيدارد.دركرمانشاهحدود

استانبهفعالیت جاييدر زاهدانبههایكشاورزیميا بندرعباسو اينمیزاندر يپردازند.

بي9/1و0ترتیب اقلیميامکانهوايي/وشکدربندرعباسوزاهدانشرايطآبدرصداست.

فعالیت به ميپرداختن كم را كشاورزی محلههای نمونۀ خانوارهای از زيادی شمار هایكند.

داریدامبزرگهمدراندكمواردینگهدارند.غیررسميسهشهردرحیاطخانهطیورنگهمي

گزارششدهاست.

محلهفرصت در اصلي شغلي ساده،های كارگری از عبارتند بندرعباس غیررسمي های

ماهي رانندگي، نزديکبه ادارات. در كار خانوارهای09ِگیریو كارِ اعضایمشغولبه درصد

صورتتمام به نمونه صورتخود19وقتو به هم پیماندرصد كاریمستقلكاراشتغالييا

كارگاهمي در نیستند خوداشتغال كه كساني يکسوم نزديکبه بخشخصوصيكنند. های

درصدآناندربخشدولتيويکسومديگربرایافرادحقیقيكار99فعالیتدارند.همچنین،
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بهويژهنزدجواناندرهایكمّيوكیفياينمطالعهحاكيازوجودچالشبیکاریكنند.يافتهمي

آمدهابهمحلكارپیادهودرصدرفت99هایهدفاست.برپايۀنتايجپیمايشكمّي،حدودمحله

درصدباخودروهای13شدهتوسطكارفرماوهایفراهمدرصدباسرويس11گیرد؛صورتمي

فقطحدودشخصيانجاممي وسادرصدازرفت0شود؛ با بهمحلكار يلنقلیۀعموميوآمدها

ها(.ونقلعموميدراينمحلهگردد)بهعلتكمبودوسايلحملمحققمي

محله كانونتمام نزديکي در كرمانشاه در مطالعه مورد غیررسمي مانندهای اشتغال های

هایخودروقراردارند.اكثرقريببهاتفاقپاسخگويانِشاغلدركمتربارياتعمیرگاهبازارهایتره

مياز نزديکبهيکساعتبهمحلكار بهعالوه، هیچ33رسند. درصدپاسخگويانشاغلاز

حمل نميوگونه استفاده موتوری يانقل دوشغله اعضای دارای خانوارها از زيادی شمار كنند.

نیست. آناننسبتبهديگرخانوارها ولياينبهمعنایسطحرفاهيبیشتر چندشغلههستند،

درصدواجدان91هایغیررسميكرمانشاهاست)فقطریمعضلبزرگيدرمحلههمچنین،بیکا

میزان شرايطدرنمونهكاررسميدارند(وشمارزيادیازمردمدارایاشتغالمنظمنیستند.

نرخبیکاریدرپايین ترينپنجکمصرفمشاركتزنانبسیارنازلونرخبیکاريشانباالاست.

محاسبه بر)هزينۀ( چشمشده بسیار پیمايش نتايج اساس همچنین، است. درصد9/09گیر

نیستند، خوداشتغال كه كساني میان در هستند. كارگر بیشتر مابقي و خوداشتغال شاغالن

هایتحتمالکیتعموميوحدوديکبیستمدرشركتنزديکبهيکسومدربخشدولتي/

هایغیررسميباالست،درحاليكهفعالیتكنند.میزاناشتغالدرعموميكارميبخشدولتي/

فعالیت اين از ميبرخي محسوب غیرقانوني نیز غیررسمي تولید/های ويژه )به توزيعشوند

علي رغمباالبودننرخبیکاری،درمحالتموردمطالعۀكرمانشاهثباتشغليمشروباتالکلي(.

درعینحال،نزديکبهكمابیشمشاهدهمي افرادشاغلدارایقراردادرسميدرصد31شود.

دنبالفرصت به پاسخگويانپیمايشكمّي اكثر میانيکنیستند. از نیستند. هایشغليتازه

جويایفرصت پنجم نزديکبه نمونه، در بیشتر31هایشغليجديد دنبالدرآمد به درصد

وجوددارد؛میلبههایشغليتازهوسطحرفاهپیوندنزديکيهستند.بینمیلبهيافتنفرصت

تربیشتراست.هایمصرفِپايینهایشغليتازهدرپنجکيافتنفرصت

هایغیررسميِتحتمطالعهدرزاهداندرصدسرپرستانخانوارهاینمونهدرمحله10حدود

درصدكمتريننرخ19درصدبیشترينمیزانبیکاریوشیرآبادبا11آبادبابیکارهستند.كريم

هرچندشیرآبادنسبتبهسايرمحلهبیکاری دارد. هایموردمطالعهدرزاهدانوضعبهتریرا

هایكیفيمطالعۀحاضر،باالبودنمیزاناشتغالدرآنتاحدیناشيازدارد،امابراساسيافته

نهاینامطلوب،غیرقانونييابازارسیاهاست.درنمونۀكمّي،میزانبیکاریبینبیسوادافعالیت

( )31بیشتر باسوادان از ساختماني،01درصد( كارگران ويژه به ساده، كارگران است. درصد(
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دهند.اكثرافرادشاغلقراردادهایرسميندارندويکبخشبزرگيازافرادشاغلراتشکیلمي

كنند.نکتۀمهمدرهایبخشدولتي/عموميكارميهاوشركتچهارمافرادشاغلبرایسازمان

دوشهرديگر(.مح از بخشغیررسمياست)بیشتر التهدفزاهدانمیزانباالیفعالیتدر

هایاشتغالپذيروبهعلتفقدانفرصتقاچاقبهدلیلموقعیتمکانياينشهرانجامفعالیت

مهارتجذابوپردرآمداست.برایافرادكم

وضعیتشاخصمصرف
ایدربابمصرفخانوارهاینمونۀمحالتایگستردههازطريقپیمايشكمّياينمطالعهداده

هایمسکنوهایخوراكيوغیرخوراكي،مصرفكاالهایبادوام،هزينههدف)مشتملبرهزينه

مخارجمتفرقه(گردآوریشدهومتعاقباًامکانبرآوردیدقیقازوضعیترفاهيساكنانرافراهم

شاخص است. محاسبهساخته اهای پايۀ بر دادهشده تعديلين سرانۀ میانگین مصرفها شدۀ

تعديل تعداد بر تقسیم خانوار مصرف كل )يعني سن(،ساالنه اساس بر خانوار اعضای شدۀ

میانگینمصرفماهانهبرایخانوارهایپنجنفره،ومیانگینمصرفساالنهبرایخانوارهایپنج

اند.عرضهشده1ارۀهاجهتهرسهشهردرجدولشمنفرههستند.اينمیانگین


هایهایغیررسميگزيدۀسهشهربرپايۀدادهشدهدرسکونتگاههایرفاهيمحاسبه:شاخص1جدول

مصرفمستخرجازپیمايشكمّي
زاهدانكرمانشاهبندرعباسشاخص/شهر

 9199301 9391111 3099991شدۀمصرفساالنه)ريال(میانگینسرانۀتعديل

 1193111 1990131 1331901نفره)ريال(نهبرایخانوارهایپنجمیانگینمصرفماها

 19333911 13103311 91133031نفره)ريال(میانگینمصرفساالنهبرایخانوارهایپنج

شدهجهتسهشهرنزديکبههمهستند.اماسطحطبقجدولفوق،ارقاممصرفمحاسبه

بندرعباسباالتشاخص محالتگزيدۀ در رفاهي سکونتگاههای در و منتخبزاهدانرين های

شدۀمصرفهایهزينهبااستفادهازارقامسرانۀتعديلتريناست.ازطريقتشکیلپنجکپايین

ترينپنجکبهتواننسبتمیانگینرفاهخانوارهایباالترينپنجکرابهپايینساالنۀخانوارهامي

ابراست.بنابراين،باآنکهسهشهربهلحاظبر9/1تا1دستآورد.ايننسبتدرسهشهربین

قابلسطحرفاهدرمحله امااينتمايزهاشدتزيادیندارند. هایغیررسمیشانمتمايزهستند،

نیزسطوحرفاهيمحاسبه هرشهر استكهدر حدیذكر تا مطالعه جهتمحالتمورد شده

برایروشن همچنین، هایگزيدۀاينقردرسکونتگاهترشدنوضعیترفاهوفمتفاوتهستند.
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شدهجهتمیانگینمصرفساالنۀتوانبهعنواننمونهوبااندكيتسامحرقممحاسبهمطالعه،مي

(درمورد1939هایمركزآمارايران)نفرهدرمحالتگزيدۀبندرعباسرابايافتهخانوارهایپنج

هایمركزآمارايران،میانگینمخارجدرآمدوهزينۀخانوارهایشهریمقايسهنمود.طبقداده

تهرانبهترتیب1939ساالنۀخانوارهایشهریدرسال در و و91003311درسطحكشور

ناحیۀ30193011 تنها اينرقمبرایاستانهرمزگان)كهبايدبندرعباسرا است. ريالبوده

 كرد( قلمداد آن حد39391111شهری اخیر رقم است. گزارششده رقمريال برابر دو وداً

نفرهدرمحالتشدهجهتمصرفساالنۀخانوارهایپنجمیانگینمحاسبهرياليعني91133031

است.گزيدۀبندرعباس

وضعیتمسکن
هازیربنا،قدمتوكیفیتخانه

اطالعاتجمع كیفیتواحدهایمسکونيمحلهآوریخالصۀ قدمتو زيربنا، مورد در هایشده

ارائهشدهاست.دراكثرموارد،هرخانواردر1تحتبررسيدرجدولشمارۀغیررسميسهشهر

بهسببشرايطآبيکواحدمسکونيزندگيمي دربندرعباس، هواييوسنتمعماری،وكند.

هایمجزاازطرفینبههمچسبیدهاند.دردوشهرديگر،خانههابهصورتتکياحداثشدهخانه

درهرسهشهر، ازمصالحدارایكیفیتمتوسطامابدونرعايتقسمتاعظمخانههستند. ها

خیزیاند.ازاينرودركلكیفیتپايینيدارندوباتوجهبهزلزلهاستانداردهایِساختبناشده

هانیزماهیتيدرصدخانه11تا11نواحيهرسهشهردچارمخاطرۀجدیهستند؛بهويژهآنکه

هادرمحالتموردمطالعۀسهشهركمدهدارند.میانگینمتراژزمینخانهشبندیموقتيوسرهم

 زير زمینها يکسوم حدود اما بسیاریتفکیک91نیست، موارد در مربعهستند. زمینمتر

هاها،محالتموردمطالعهاغلبدارایكوچهغیررسميونامناسباست.درپیوندبااينتفکیک

هابهكند.خانههادشوارميآنرسانيرابهپیچيهستندكهخدماتدریچهایباريکوپوخیابان

هایهایبیشتریدارندكهممکناستجهتفعالیتاتاقههستندياتعداداتاقطورمتوسطدو

فعالیت از شواهدی گیرند. قرار استفاده مورد همۀغیرمسکونيهم در خانه اقتصادیدر های

محالتهدفوجوددارد.
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زيدۀبندرعباس،كرمانشاهوزاهدانهادرمحالتغیررسميگ:زيربنا،قدمتوكیفتخانه1جدول

زاهدانكرمانشاهبندرعباسشهرشاخص/

 درصد30 درصد30 درصد39هایمجزادرصدخانه

 11تا11 99تا11 91تا19قدمت)سال(

میانگیناندازۀزمین)مترمربع(

110

رهایجديدتخانه

 ترهستندكوچک

91درصدزير10

111تا91درصد90

191تا111درصد11

 191درصدباالی3

111درصدزير0

111تا111درصد03

 111درصدباالی00

 39 119میانگینزيربنا)مترمربع(

111درصدزير99

111تا111درصد99

 111درصدباالی11

 1 1 9/1هامیانگینتعداداتاق

 پايینتامتوسط متوسط متوسطفیتمصالحكی

 خیليپايین پايین پايیناستانداردساخت

زمین پیمايشمتراژ نتايج طبق است. معقول بندرعباساكثراً مطالعۀ محالتمورد در ها

درصد13مترمربعاست.فقط131و110هابهترتیبكمّي،میانگینومیانۀقوارۀزمینخانه

زمینواحدهایمسکوني زيربنای111دارایقوارۀ میانۀ میانگینو كمترهستند. مترمربعيا

مترمربعاست.میانگینومیانۀزمینخارجاززيربنادرواحدهای111و119هابهترتیبخانه

سازومترمربعاستكهامکاننوسازیوبهسازیياساخت91و03مسکونيموجودبهترتیب

فراهممي آاضافيرا نزديکبه دارایهایاينمحلهدرصدخانه01ورد. و واحدهاييمنفرد ها

 حدود و تعداد19حیاط میانۀ و میانگین هستند. هم به متصل منفرد واحدهای هم درصد

خانه9/1و1هایهرخانهبهترتیباتاق بهاتاق)باالترينفراواني9و1هایدارایاست. ها(

 دهند.اتشکیلميدرصدكلر91و93ترتیب

مترمربعمساحتدارند؛همچنین91هاكمترازدرصدزمین3/13درمحالتهدفكرمانشاه

3/99 بین 91درصد 111تا از بزرگتر بقیه و دارند وسعت هستند111مترمربع مترمربع

هاانهمترمربعاست.اكثرخ91درصدواحدهاكمتراز3/13مترمربع(.زيربنای111)اكثريتزير

مورد عنوانمحلكار به برایسکونتيا استو سرپوشیده دربسیاریموارد حیاطدارندكه

حدوداستفادهقرارمي فقطبرایسکونتبهكارميدرصدخانه39گیرد. روندوبقیهجهتها

،رسندهاكوچکبهنظرنميگیرند.هرچندخانههایاقتصادینیزمورداستفادهقرارميفعالیت

هایكیفياينمطالعهساكنانازفضاهایموجودخودرضايتندارند.همچنین،وليطبقيافته
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زمین/ اندازۀ میان كرمانشاه، محالتهدفِ همبستگيوجوددر میزانمصرفخانوار و زيربنا

ندارد.

محله در در زاهدان، غیررسمي خانه09های در خانوارها موارد درصد 1های اتاقي1يا

توجهبهبزرگبودنميدگيزن با برایزندگيكمابیشتنگكنند. فضا بعدمتوسطخانوارها،

مساحتزمینخانه اما فقطحدوداست. كمنیست. كمترازدرصدخانه0ها مترمربع111ها

111هاكمترازدرصدخانه91هستند)بااحتسابحیاط(.درعینحال،سطحزيربنایبیشاز

درزاهدانرابطهتمامخانهمترمربعاست. حیاطدارند. اندازۀها ایمثبتمیانسطحمصرفو

خانه داشتنِ احتمالِ است؛ مشهود پنجکهایبزرگخانه در خانوارهاييكه نزد باالترتر های

مصرفقراردارندبیشتراست.

نکهموجبواحدهایمنفردنامتصلودارایِحیاطدربندرعباسدوكاركرددارند:نخستاي

وكاهشرطوبتمي چسبیدهكمتردرهمشوند؛دوماينکهدرقیاسباواحدهایبهگردشهوا

آسیب زلزله محکمبرابر و بادوام نسبتاً مصالح از را واحدها اين سقف و ديوار هستند. پذير

اينسازهمي استانداردهایساختدر حداقل حال هر به اما درسازند. است. رعايتنشده ها

زاهدانكیفیتمسکناغلبدرسطحپايینيقراردارد،گرچهدربسیاریازمواردكیفیتمصالح

اندودربرابرهابهصورتسردستيساختهشدهرسد.درواقعخانهساختمانيمعقولبهنظرمي

آسیب نمایباليایطبیعي بندرعباس، و كرمانشاه در بیشتر و شهر سه هر در هستند. پذير

هایخانوارهاقرارندارد.خانوارهابیشتردهدجزواولويتهامناسبنیستكهنشانميانساختم

بهبیرونبهدرونخانه كهجزوفضایعموميقلمدادميآنهايشانتوجهدارندتا اينها شود.

هانهاوخیابادرپیچ،ناهموارومخروبهبودنكوچههاونیزپیچنکتهدركنارعدمتناسبتفکیک

سببايجادنمایناخوشايندیشدهاست.البتهوضعمسکندرمحالتهدفرابايدباعنايتبه

بقیۀنواحيسهشهرنیزساختمان در بهعلتنامناسباوضاعبقیۀنواحيسهشهرسنجید. ها

دركرمانشاهيميقسالهكلنگيتل91ایبودنفناوریساختعمركوتاهيدارندوخانه شود.

عمر خانه91حدود درصد باالی 19ها تا گاه )و است مي91سال هم قدمتسال رسد(.

11هایزاهدانبینخانه آن11تا از كیفیتواحدهایمسکونيمحلهسالاست. كه هایجا

غیررسميپايیناست،درآيندۀنزديکبهتعمیراتاساسيونوسازینیازدارند)كهدربسیاری

انوارهانیست(.موارددراستطاعتخ
 

مالکیت

يافته خالصۀ شمارۀ جدول در آن اسناد و مالکیت باب در پژوهش در9های است. آمده

ساخت به مبادرت سپس و نموده تهیه زمین اصل در ساكنان بیشتر زاهدان و بندرعباس
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كردهخانه محلههايشان در مالکیت میزان است.اند. باال كمابیش شهر سه غیررسمي های

درعباسكمترينتعدادمستأجران)يکچهارمكلخانوارها(رادارد،امادركرمانشاهحدوددوبن

اجاره پنجکپنجمخانوارهاینمونه خانههستنددر خانوارهاييكهصاحبِ هاینشینهستند.

تواناينرابطهرادوسويهدانست(.نیمينشینانقراردارند)كهميمصرفباالترینسبتبهاجاره

ازخانوارهایِصاحبِخانهدربندرعباسوزاهدانمدعيداشتننوعيمدركمالکیتاعمازسند

يک كرمانشاه اينمیزاندر قولنامه/پتههستند. نمونۀششدانگو در است. سومكلنمونه

محله ترتیبپیمايشِ به زاهدان و كرمانشاه بندرعباس، 09هایغیررسمي ،13 درصد30و

ميصاحبانخان ادعا حتيدره استكه ذكر به الزم دارند. اختیار سندششدانگدر كنند

ترمحالتِهدفممکناستتفکیکزمینغیرقانونيصورتگیردوبهواسطۀهایقديميمتقس

هايشاننشوند.آنخانوارهاموفقبهاخذسندششدانگخانه

:مالکیتزمینوخانهواسنادمالکیت9جدول

زاهدانكرمانشاهبندرعباسرشهشاخص/

ساخت پیشاز را زمینخانه نسبتخانوارهایكه

اندخودخريداریكرده
درصد30درصد19درصد91

 درصد90 درصد01 درصد19نشینانبهكلساكناننسبتاجاره

 درصد39 درصد31 درصد09نسبتمالکانبهكلساكنان

 تمثب مثبت مثبترابطۀمالکیتومصرف

 درصد03 درصد91 درصد91نسبتدراندگانمدركمالکیتبهكلمالکان

دارندگان كل ششدانگبه سند دارندگان نسبت

مدركمالکیت
 درصد30 درصد13 درصد09

بندرعباس مطالعۀ مورد محالت خانهدر خود خانوارها سوم يک به رانزديک هايشان

نسبتمشساخته همین نیز زاهدان در مياند. اهده فقطحدود كرمانشاه در درصد13شود.

پايینبودننسبتخانههايشانراخودشانساختهخانوارهاینمونهخانه هایخودساختدراند.

تواندنشانگرباالبودنمیزاننقلوانتقالدراينشهرباشد.درهرسهشهر،اندكيكرمانشاهمي

اند.هايشانانجامدادهختلفيازتعمیراترارویخانهبیشازيکپنجمخانوارهاینمونهانواعم

مي نشان رقم جهتاين حاضرند باشند، داشته هم كمي درآمد اگر حتي خانوارها كه دهد

داریخانهنگه فضایهايشانهزينه جزو كه نمایخانه كردن برایبهتر لزوماً نه )البته كنند

اعموميقلمدادمي پیمايش، نمونۀ در راشود(. خانوارهایكهخود تعمیراتنزد حتمالانجام

گذارداندبیشتراست،امانهداشتنمدركمالکیتتأثیریبراينامرميصاحبِخانهاعالمكرده
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يافته مدركمالکیت. نوع نه وقتيو ايران در كه داد چنینتوضیح بتوان شايد را هایاخیر

ساكنانآنرامجبوربهتخلیهكنندناچیزاست.ایايجادشودخطرآنكهمقاماتمحليمحله

اكثرخانوارهاييكهفاقدسندششدانگهستندعوارضيبهشهرداریدرنمونه هایپیمايش،

رسانيبهآنانهمبسیاركماست.پردازندوالبتهمیزانخدماتنمي

آشپزخانه،حماموتوالتبهداشتی

سهشهرآشپزخانۀمجزادارندودربقیۀمواردطبخغذاهایمحالتِهدفِدرصدخانه31حدود

حیاطانجامميدرسايراتاق يا اينمحالتها در همچنین، 09شود. به39تا درصدخانوارها

هایدوشهرديگربدترتوالتبهداشتيدسترسيدارند.وضعمحالتزاهداننسبتبهسکونتگاه

چنان است، در يکپنجمآنكه بیشاز توالتها به ندارند.خانوارها دسترسي بهداشتي های

همزاهداندارایوضعبدتری باز اما دارند، نیز حمام خانوارهایسهشهر اكثريتمطلوبياز

طبقبررسي است. ديگر شهر دو قسمتيازنسبتبه شهرها تمام در هایكیفياينمطالعه،

ريزد.هایروبازميهاوجویبهخیابانهایسطحيمنازل)غیرازفاضالبحمامياتوالت(آب

قیمتومنابعمالیتأمینمسکن

 كالن مديريتي، مختلف داليل به ايران در مسکن قیمت گذشته دهۀ وطي اقتصادی

هایغیررسمينیزتاحدیناشيگیریيافتهاست.گسترشمحلهشناختيافزايشچشمجمعیت

د مسکن قیمت البته است. واقعیت همین واقعاز در است. افزايشيافته نیز محالت اين ر

هايشانگزارششدهاست)بهويژههاييكهتوسطساكناننمونۀاينمطالعهدرموردخانهقیمت

اجارهتر(كمنیستندودردورۀاخیرافزايشزيادیيافتهدرمحالتقديمي نیزكمابیشاند. بها

داشتهاست.حدودنیميازخانوارهایِصاحبسندزياداستودرمواردیافزايشقابلتوجهي

سالقبلي ارزشامالكشانطيدو هستندكه معتقد پیمايشكمّي نمونۀ مالکیترسميدر

درصدخانوارهایفاقدسند93گیریداشتهاست.همچنینحدود(افزايشچشم1939)پیشاز

دافزايشزيادیبودهاست.درمالکیترسميباوردارندارزشامالكشانطيدوسالقبليشاه

محله خانه بندرعباسقیمتمتوسطهر در مطالعه چنین199هایمورد میلیونريالاست.

شودكهجوانانهنگامتشکیلخانوادهدچارمشکالتجدیگردند.باتوجههاييسببميقیمت

دترخواهندشد.هایغیررسمي،اينمشکالتدرآيندهحابهبافتبسیارجوانجمعیتدرمحله

وسپسترينمنابعتأمینماليجهتخريدمسکنمشتملبرپسمهم اندازخودخانوارها

وامغیررسميبدونبهره)ازاقوامودوستان(است.درصدبزرگيازخانوارهاحساببانکيدارند

نتوانستهكهنشانمي عینحالاكثراً در بانکيرويگرداننیستند؛ نظام تسهیالتانددهداز از
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هایفقیردرخريدمسکنبادومشکلتواناستداللكردخانوادهبانکمسکنبهرهجويند.مي

بهسمتبازارغیررسميمسکنسوقميآنمتصلبههممواجههستندكه را نخستها دهد:

مي خانوارهایفقیر هرچند سپردهاينکه با میانتوانند بانکمسکندر مدتشرايطگذاریدر

وام اما نمايند، اقناع را مسکن قیمتدريافتاعتبار از بخشكوچکي اغلبتنها اعطايي های

هادرمحالتفرودستدهد؛دوماينکهبسیاریازخانهمسکندربازارهایرسميراپوششمي

هامیسرنیست.همچنین،آنشهریدارایسندنیستندواخذاعتبارازبانکمسکنجهتابتیاع

نرخبهرۀواممسکنهم)بهرغمياربهسب ایبودنآن(نزدانهبآهنگشتابانتورمدرايران،

شود.فقیراندرهرصورتباالمحسوبمي

دسترسیبهخدماتشهري
هایواقعدرمحدودۀخدماتيشهرداریوبسیاریازنواحيآبدرشهرهایهدفدراكثرمکان

هایغیررسميرو،دربیشترموارددسترسيبهآبدرمحلهخارجازمحدودهفراهماست.ازاين

سهشهرمشکلبزرگيمحسوبنمي زاهداناگرچهبیشاز در اما درصدخانوارهای31شود.

لوله بهشبکۀ طريقشیرهاینمونهمستقیماً از كشيآبشهریوصلهستند)دسترسيبقیه

لوله تانکرهایمحلي، فروشندگانو كیفیتآبدرآبمیسرميكشيهمسايگانيا اما شود(،

درصدخانوارهای31محالتهدفمانندديگرنقاطشهربسیارپايیناست.دراينشهر،بیشاز

روزهفتهآبدارند.بااينهمه،بهسببكیفیتنازل0متصلبهشبکۀآبدرنمونۀپیمايشهر

خرندویازشانراازفروشندگانميدرصدتمامخانوارهاآبآشامیدنيموردن91آب،نزديکبه

شوند.همچنین،درزاهدان،دسترسيخانوارهابههزينۀكمابیشزيادیراازاينبابتمتقبلمي

پنجک در پايینآب مصرف آبهای به دسترسي كه آن با است. خانوارها ديگر از كمتر تر

هانیزت،اماساكناناينمحلههایغیررسميبندرعباسوكرمانشاهفراگیراسكشيدرمحلهلوله

در غیررسمي، پیمايشمحالت نتايج اساس بر هستند. روبرو آب تأمین جهت مشکالتي با

كنندودركرمانشاههمبسیاریازخانوارهادرصدخانوارهاآبراذخیرهمي90بندرعباسحدود

بافشاربسیاركمآبمواجههستند.

درصدخانوارهاینمونهبرقدارند،33است.مثالً،درزاهداندسترسيبهبرقازآبفراگیرتر

منددرصدآنانصاحبكنتورهستند)بقیهياازبرقهمسايگانبهره30هرچندكهتنهاحدود

شونديابهطورغیررسميبهشبکۀبرقمتصلهستند(.دردوشهرديگرنیزهمینالگوقابلمي

دسترس شهر، سه هر در است. درمشاهده برق به غیررسمي محالت ساكن خانوارهای ي

تركمترازديگرخانوارهااست.هایمصرفپايینپنجک
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اينسامانهدرچاه هایفاضالبدرشهرهایايرانابزارفراگیردفعفاضالبخانگيهستند.

بهره اما است، بهداشتي نسبي طور بندرعباسنواحيخشکبه شهریمانند در آن از گیری

تازهنامکا پديدۀ ايران شهرهای اكثر در فاضالب شبکۀ ايجاد نیست. ازپذير برخي است. ای

دفعآبرفتهبهسامانۀفاضالبوصلميهایغیررسميموردمطالعهنیزرفتهمحله هایشوند.

مشکل مناطق بسیاری در همچنان محلهسطحي در مثال، برای است. غیررسميآفرين های

آب درونخانههایسكرمانشاه، ميطحيزمستانيبه سرازير جویهایمردم به يا هاييشوند

مشکلمي بهداشتي لحاظ به موارد بسیاری در كه محلهريزند هستند. غیررسميآفرين های

هایسطحيمشکالتيجدیدارند.بندرعباسازلحاظدفعفاضالبوآب

محله در زباله گردآوری لحاظ از مطالعه مورد شهر متمايزهاسه هم از غیررسمیشان ی

كنندوباهارايکروزدرمیانگردآوریميهستند.جهتاكثرخانوارهاینمونۀكرمانشاهزباله

اينحالنارضاييازاينخدماتشهردارینیزگستردهاست.درزاهدان،درصدقابلتوجهياز

خانه بیرون باز فضای در را پسماندهایجامد مخانوارها بهيهايشان نیز شهرداری اما ريزند،

درصدخانوارهای39كند.زبالۀبیشازهایبرخيازخانوارهاراجمعميتواترهایمتفاوتزباله

هایغیررسميسهشهرپراكندهكند.درمحلهبندرعباسراشهرداریبهطورمستقیمجمعمي

بابتخدماتشدنزباله برخيخانوارها نامعمولينیست. آوریزبالهمبلغاندكيجمعهامنظرۀ

پردازندكهاغلببهصورتانعامبهرفتگراناست.دراندكشماریازمواردنیزگردآوریهممي

شود.زبالهدرقبالپرداختمبلغيتوسطبخشخصوصيانجاممي

محلهخیابان تمام در وضعیترضايتها از شهر سه در مطالعه مورد برخوردارهای بخشي

هایسطحيمشکالتجدیدارند.دراكثرروهاوروشناييمعابردركناردفعآبوپیادهنیستند

فقطخیابان پیادهموارد دارای پهن وضعیتخیابانهای هستند. روشنايي و محلهرو هایهای

غیررسميزاهدانازهمهبدتروفقدانروشناييمانعبزرگيبرسرراهاستقرارامنیتاست.اين

ازمرداندردسرآفريناست.بسیاریازاهاليبراينباورهستندكهپسازرایزنانبیشمسألهب

رفتنبهخیابان البتهامنیتدغدغهتاريکشدنهوا برایزنانوكودكانخطرناكاست. ایها

هایهایغیرقانونيوقاچاقموادمخدردراكثرمحلهكلياست،بهخصوصازآنجاكهفعالیت

محلهغیررسمي ساكنان از بسیاری است. شايع مطالعه ازمورد مطالعه مورد غیررسمي های

ها،معتادان،عملکردپلیسناراضيومعتقدهستندامنیتكافيفراهمنیست.دربسیاریازمکان

كنند.هاراناامنميزنندوخیابانموادفروشانوافرادمستپرسهمي

هایهایشخصيوتاكسيكشگرمناطقسهشهرمسافرهایموردمطالعهمثلديدرمحله

رانيشهریيابسیارمحدوداستياكنند؛خدماتاتوبوسجاميهرسميبیشترمسافرانراجاب
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اماازآن كنند،ضعفهایطوالنيترددميهاكمتردرمسافتجاكهساكنانمحلهوجودندارد.

شود.نمينقلعمومينزدآنانمشکليجدیتلقيوحمل

سکونتگاه اهالي همۀ تقريباً دسترس در دولتي درماني/بهداشتي مركز موردتعدادی های

درمانيهستندومیزانهایغیررسميفاقدبیمۀمطالعهقراردارد.امابسیاریازساكنانمحله

حدبهره در درمانيموجود مراكز میزانرضايتاز است. خدماتپزشکيمحدود از منديشان

هاازمراكزدرمانيفاقدپزشکمتخصصراضينیستندوتوسطتازياداست؛اماساكنانمحلهم

تريامطبپزشکانخصوصيمراجعهكنند.دهندبهمراكزدرمانيبزرگاغلبترجیحمي

تأسیساتورزشي،دسترسيساكنانسکونتگاه بهزمینبازیكودكان، هایهدفسهشهر

كلوپويدي باشگاه، تنهاپارك، رستورانوحتيباجۀتلفنبسیارمحدوداست. كافه، سینما، و،

هایوابستهبهمساجدياسايرنهادهایمذهبياست.بهنظرمانندِموجودكانوننوعمراكزباشگاه

بسیاریازساكنان،افزايشاعتیادبهموادمخدروالکلدربینمرداننسلجوانتاحدیناشي

ست.ازهمینكمبودهاا

پیوندهاوسرمایۀاجتماعی
شدهجهتاينمطالعه،اشکالكنونيسرمايۀاجتماعيوطبقنتايجتحقیقاتكمّيوكیفيانجام

سهشهرازنوعسنتيهستندوكمترماهیتيپیوندهایاجتماعيدرسکونتگاه هایغیررسميِ

اجتماعاتمحله نخستمیزانيازهمگونيدر نگاه در هایموردمطالعهبهچشممدرندارند.

هایكوچکناهمگوندركنارایازگروههامجموعهخورد،امادرواقعدرهريکازسکونتگاهمي

نیست.امادرآفرينهایمختلفلزوماًتعارضكنند.تفاوتدرمذهبيازبانگروههمزندگيمي

قوی صورت ميهر مشاهده افرادی میان پیوندها داترين كه ياشود خويشاوندی روابط رای

سکونتگاهخاستگاه در رو، اين از هستند. مشابه خردههای مطالعه مورد بافرهنگهای هايي

ظناست.چونهاتوأمباسوءاندكهروابطشانباديگرگروهپیوندهایدرونينیرومندشکلگرفته

كنند،نزديکيهمزندگيميدربسیاریازمواردخانوارهایدارایخاستگاهوپیشینۀمشتركدر

برگزاریمراسمتعاملمثبتمیان كودكانيا مراقبتاز همسايگانقویاست)برایمثالدر

عروسيوعزا(.

هایموردمطالعهوجودندارد.البتهایدرسکونتگاههایمحلهشواهدچندانيدرموردسازمان

درتماممحله هیهایقرضهاصندوقتقريباً هایمذهبيورابطینبهداشتفعالیتأتالحسنه،

هیأتمي غیردولتيو سازمان سوایچند وكنند. امداد كمیتۀ مساجد، شبکۀ و هایمذهبي

دولت/ به وابسته كه هم بهزيستي درسازمان را مختلفي خدمات هستند عمومي بخش

كنند.هاعرضهميسکونتگاه
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مقاماتشهاندك با نمونه خانوارهای از نزديکشماری از شوراهایشهر اعضای يا رداری

هاگاهمثبتوبیشترمنفيهستند.میلبهمشاركتاند.نظراتدرمورداينتماستماسداشته

هاقویاست.اماساكناندرهایاجتماعيوزيرساختيدرمیانساكنانمحلهازجملهدرپروژه

،حدودنیميازپاسخگوياننمونهكلنظرخوشينسبتبهنهادهایبخشعموميندارند.مثالً

كرمانشاهحاضرهستندجهتبهسازیخیابان گردآوریزبالهدر و درها وقتصرفكننديا ها

درصدخانوارهاآمادۀشركت31تا01هایبازيافتمشاركتداشتهباشند.درزاهداننیزبرنامه

باآوریزبالههاييچونتمیزكردنمحله،جمعدرفعالیت مراقبتازشهروندانمسنو، زيافت،

نگه و پرداختنقدیجهتبهبودايجاد به تمايل همچنین، هستند. تفريحي تأسیسات داری

خدماتدرمیانخانوارهادرسطحباالييقراردارد،هرچندكهنظربهفقیربودنساكنانتمايل

بهصرفوقتدرمیانآنانبیشتراست.

گیرينتیجه
متعد شکلعوامل در جملهدی از هستند، دخیل غیررسمي گسترشمحالتشهری و گیری

كالن آبوضعیت شرايط شهری، مديريت ساختار زمین، كاربری ضوابط واقتصادی، وهوايي

بهسخندقیق اجتماعي(. فرهنگي)شاملسرمايۀ مسائلاجتماعيو تر،موقعیتجغرافیاييو

رسميزمینونفقیربهبازارهایغیررسميوشبهساختاریخاصموجبسوقيافتنشهروندا

گسترشمحلهشکل ميگیریو شهرها حاشیۀ شکلهایغیررسميدر كه آنجا از گیریشود.

هادرآغازدهد،اينسکونتگاهبسیاریازمحالتغیررسميخارجازمحدودۀخدماتيشهررخمي

پايین كاملخدماتيا فقدان خدماتشهریبا رغمروبهترينسطح به همچنین، هستند. رو

بیشترمواقعهمچنانفقیرو اينمحالتدر ادغامنهاييدرشهر، دريافتتدريجيخدماتو

ميتوسعه باقي خدماتنیافته همین علت به البته، محلهرسانيمانند. ايرانها، غیررسمي های

اجتماعيعلي نمونه-رغمتنوع كلنسبتبه كشورهایهایماقتصادیدر بسیاریاز شابهدر

ساكنانمحله روبهتوسعهوضعیتبهتریدارند. هایغیررسمياغلببهآموزشرايگان،ديگرِ

برخيمؤسساتخیريۀمذهبيو درضمن، برقدسترسيدارند. آبو خدماتدرمانيارزانو

محلهسازمان در دولت به متصل غیردولتي عنهای با هستند. فعال غیررسمي بههای ايت

مالحظاتفوق،دراينمقالهمحالتغیررسميگزيدهدرسهشهربندرعباس،زاهدانوكرمانشاه

بندیتوانبهشکلذيلدستههایپژوهشراميبهشکليعمیقموردمطالعهقرارگرفتند؛يافته

وخالصهكرد:

سهشهرفراگیرهایغیررسميكاریواشتغالدراقتصادغیررسميدرمحلهـبیکاری،كم1

ومانعازگريزساكنانازدامفقراست.حتيدرزاهدانكهقاچاقوچتربازیبسیارپرمنفعت
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عايدات سببماهیتغیرقانونياينفعالیتآنهستند، به اجتماعيها فقر و فرهنگيدر-ها

 گردد.شودوموجبكاهشساختاریفقرنميگذارینميمحالتسرمايه

هایموردمطالعهنشانگرفقرنسبيآناناست.متوسطصرفدرخانوارهایمحلهـسطوحم1

 سطحمصرفدرمحالتنصفمیانگینشهریاست.

خانه9 چارچوبكشور(ـ )در كمابیشبادوام مصالح از استفاده با هایمحالتغیررسمي

استانداردهایساختاغلبرعايتنشدهساختهشده اما اكثرخانهاند، حمامواند. آشپزخانه، ها

فاضالببرخيخانه از ضمنبخشي در مطلوبنیست. كلیشان وليوضع بهتوالتدارند، ها

 ريزد.هایسربازميهاوجویخیابان

شش0 دارایسند مالکان از زيادی شمار اما دارند شخصي خانۀ خانوارها بیشتر دانگـ

گذاردوگرنهخطرخلعيدازخانوارهارمنفيمينیستند.البتهنداشتنسندفقطبرقیمتخانهاث

ناچیزاست.درضمنرابطۀمثبتيبینمالکیتوسطحرفاه)هزينه/مصرف(وجوددارد.خانوارها

غیررسميدسترسيكميبهاعتبارات منابعشخصيو از جهتتهیۀمسکنملکيصرفنظر

ساببانکيهستند(.كلمبلغوامبانکبانکيدارند)هرچندكهدرصدزيادیازخانوارهادارایح

بازارهایرسمي مواقعكفافخريددر بسیاریاز نميمسکندر دهدومسکنقابلمسکنرا

باالبودننرخبهرهدرايرانبهسببمسکننميابتیاعازبازارغیررسمينیزمشمولوام شود.

خانوارهاجهتنگهآهنگشتابانتورمنیزمشکل هايشانصرفداریوتعمیرخانهآفريناست.

شودهاكهبخشيازفضایعموميمحسوبميكنند؛البتهبهنماوبخشبیرونيخانههزينهمي

توجهچندانيندارند.بینمالکیتوتمايلبهتعمیرخانهرابطهوجوددارد،ولينوعسندمالکیتي

 .گیریدراينموردنداردكهدراختیارمالکاستاثرچشم

هایغیررسميسهشهرمانندهمهجایبهادرمحلهـقیمتواحدهایمسکونيونیزاجاره9

بنابرايناحتمالداردخانوارهایفقیرشهریكهدرحالحاضر بهافزايشبودهاست. ايرانرو

استطاعتخريدخانهواندتازهخانوادهتشکیلدادهصاحبخانهنیستند،مهاجرانوكسانيكه

م قديميحلهدر غیررسمي گراهای )و ندانتر را محلهندرتر( سراغ به غیررسمينهايتاً های

 گیریوبهنسبتارزانبروند.جديدترِدرشرفشکل

بهشکليفراگیرازبرقبهره3 همچنینبیشترخانوارهادسترسيبهـخانوارها مندهستند.

آوریزبالهكههاوجمعيبهوضعیتخیابانآبدارند.اماارائۀديگرخدماتشهریمانندرسیدگ

هادراغلبمواردآنقدربودجهيایبرعهدۀشهرداریاستدرسطحينازلقراردارد.شهردار

هایغیررسميخدماتاخیرراعرضهكنند.معضالتامنیتيفرارویظرفیتندارندكهدرمحله
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یزتاحدیدرپیوندبانامساعدبودنهایغیررسميبهخصوصزنانودختراننساكنانمحله

 هاوهمچنینمحدودبودنحضورنیروهایانتظامياست.وضعیتخیابان

هیچـدرمحله0 ورزشيبههایغیررسميسهشهرتقريباً فرهنگيو گونهمركزاجتماعي،

شبکه از ميغیر مراكزی چنین ندارد. وجود مذهبي سنتي برنامههای اجرای با یهاتوانند

مهارت جمله از محلهگوناگون، فرهنگي و اجتماعي فضای اثرآموزی، و سازند متحول را ها

اجتماعيسنتي هرچندكهسرمايۀ همچنین، ساكنانبگذارند. نسلآيندۀ اجتماعيمثبتيبر

محله اجتماعيكهساكنان سرمايۀ شکلمدرن اما دارد، قرار بااليي سطح هایغیررسميدر

تسهیمي مشاركتيمحلهتواند توسعۀ ميلگر مشاهده كمتر باشد ازها ساكنان اينرو از شود.

 اندوشهروندكاملنیستند.مديريتشهریجداافتاده

تروپیشنهادهایذيلراجهتبهبودوضعیتتوانمشاهداتكليباتوجهبهنکاتفوقمي

محالتغیررسميسهشهرارائهنمود:
یمتودراستطاعتماليخانوارهایفقیرتنهادربازارغیررسميقـزمینومسکنارزان1

گردد.اينكمبودتاحدیناشيازهایغیررسميميشودوموجبگسترشسکونتگاهعرضهمي
بهسازیمحله امادرهرصورتسازوكارهایتأمینمسکن، هایغیررسميضوابطشهریاست،

جديدباموانعدشواریمواجههستند.بهويژهموجودوجلوگیریازتشکیلمحالتغیررسمي
منابعماليجهت به را محدود و درآمدهایمتغیر بايددسترسيقشرهایفرودستشهریبا

 فراهمآوردنمسکنمناسببهاشکالملکيواستیجاریتسهیلكرد.

ايننقصانِساكنانمحلهـ1 هایغیررسميبهبسیاریازخدماتشهریدسترسيندارند.
اندازه مديريتتحولخدماتتا كمبودبودجۀشهردارایناشياز اينرو،ینیافتهو از است. ها

آموزیوپشتیبانيازهایاجتماعيوفرهنگي،مهارتتواندامکانگسترشبرنامههاميآنبهبود
 هایكوچکونهايتاًكاهشفقراجتماعيوفرهنگيرافراهمآورد.بنگاه

شوندكهگوششنواييهایغیررسميزمانيبهشهروندانكاملتبديلميلهـساكنانمح9
برایشنیدنصدایآنانوجودداشتهباشدومشاركتشاندرامورتضمینگردد.الزمۀاينامر

پاسخ شکلتقويت تسهیل و شهری مديريت محلهگويي نهادهای گسترش و است.گیری ای
فعابرنامه هابهتدريجهایتوانمندسازیآغازشوندتابهواسطۀآنلیتهایبهسازیآتيبايدبا

امورمحلهتسهیل نوينيازسرمايۀاجتماعيپديدآيدومشاركتوهمکاریساكناندر صوَر
شبکه تبديلگردد. محالت بهسازی جهت ابزارهايي به متزايداً بايد نیز سنتي اجتماعي های

فقدانتحركساكنانجهتبهبودم ميشوند. تشويقگروهحالترا شکلدادنو هایتوانبا
ارتقایآگاهي بهبودآموزشو )نسبتبهحقوقفردیوفرصتخوديار، هایموجود(جبرانها

 كرد.
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منابع

 ( بخشمسکن اصالحات و شهری بهسازی 1930پروژۀ وگزارشامکانالف(، ساماندهی سنجی

شدهتوسطشركت،تهیههشهرنگردربندرعباسهايغیررسمیبادیدگاتوانمندسازيسکونتگاه

ساپ)سازمانعمرانوبهسازیشهری(.

 ( مسکن بخش اصالحات و شهری بهسازی 1930پروژۀ امکانب(، وگزارش ساماندهی سنجی
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شدهتوسطشركتتوسعهوآمايشالبرز)سازمانعمرانوبهسازیشهری(.،تهیهشهريدرایران

 سکونتگاه ساماندهي و توانمندسازی ملي ستاد )دبیرخانۀ غیررسمي ملی،(1931های سند

سازیشهری.،سازمانعمرانوبههايغیررسمیتوانمندسازيوساماندهیسکونتگاه

 (]1931كاكويي،حسینوهمکاران]زيرنظر،)تهران:نشینیواسکانغیررسمیدرایرانحاشیه،
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