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تاريخدريافت 1933/11/11:
تاريخپذيرش 1933/11/3:


چکیده 
دفازاينمقالهتوصیفوتحلیلوضعیتسکونتگاههایغیررسميشهریايرانازطريقارايۀ

ه
نتايجارزيابياجتماعيانجام گرفتهدرشهرهایبندرعباس،كرمانشاهوزاهداناست.درهريک

ازشهرهایهدف،ازمیانسکونتگاههایغیررسمي،سهتاپنجمحلهبراساسمعیارهایقومیت/

زبان ،سطح عرضۀ خدمات عمومي ،میزان رسمیت و نظم فضايي ،فعالیتهایاصلي اقتصادی،
اقتصادیموجودانتخابشدهاند.جهتارزيابي،باچهل

هایاجتماعي  -


قدمتمحلهوشاخص
نفرمطلعكلیدیمصاحبهودرهرمحلهچهاربحثگروهيمتمركز(بازنان،بامردان،باجمعي
انان)برگزارشدهاست.بهعالوه،درهرشهرزيرساختهایاجتماعيازطريق

مختلط،وباجو
ترازآن،دركنارپژوهشهایكیفي،پیمايشيكمّي


اند.مهم

مشاهدهوثبتوضعیتارزيابيشده
سوال)ونمونهگیریتصادفيبه

بااستفادهازپرسشنامۀ چندمنظورهوجامع(بابیشاز 191

تعداد  1111خانوار در (سکونتگاههای گزيدۀ) هر شهر صورت گرفته است .يافتههای پژوهش
تحتعناوينالگوهایمهاجرت،مشخصههایجمعیتي،وضعیتاشتغال،وضعیتشاخصمصرف،

بندیشدهاند.


وضعیتمسکن،دسترسيبهخدماتشهری،وپیوندهاوسرمايۀاجتماعيدسته
درپايانمقاله،مجموعهایازمشاهداتكليوپیشنهادهاجهتبهبودوضعمحالتغیررسمي

ارائهگرديدهاست.
كلید واژگان :ارزيابي اجتماعي ،بازارهای زمین ،بندرعباس ،خدمات شهری ،زاهدان ،سرمايۀ
سکونتگاههایغیررسمي،كرمانشاه،مسکن .

اجتماعي،

استاديارگروهبرنامهريزیشهریدانشگاهتهران
دكتردرجغرافیا،متخصصارشدبانکجهاني()Uwe Deichmann
دكتردرجامعهشناسي،متخصصارشدبانکجهاني

  palaedini@ut.ac.ir
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مقدمه 
طيچنددهۀاخیرسکونتگاههایغیررسميهمراهبارشدشتابانشهرهادراغلبكشورهایدر
سابقهای يافتهاند .ويژگيهای اصلي اين سکونتگاهها فقدان طرحريزی
حال توسعه گسترش بي 
كالبدی ،بينظمي فضايي ،مالکیت غیررسمي ،كمبود خدمات شهری ،سطوح نازل شاخصهای
اجتماعي -اقتصادی و آسیبپذيری ساكنان هستند .از جملۀ داليل شکلگیری و گسترش

هایغیررسميمي توانبهفقداندسترسيقشرهایفرودستشهریبهزمینومسکن


سکونتگاه
ارزان،مقرراتشهرینامناسب(ازيکسومحدودكنندهوازسویديگرغیرقابلاجرا)،ناكارايي

برنامه ريزی شهری ،كمبود منابع مالي مديريت شهری و نهادهای خدماترسان ،ناتواني بخش

عمومي در ادغام اجتماعي گروه های فرودست ،سودجويي در بازار غیررسمي زمین ،نرخ قابل
توجهمهاجرتروستا-شهریومشکالتاقتصادشهریاشارهكرد.درسال1111میالدیحدود

توسعهساكنمحلههایغیررسمي

درصدشهرنشینانكشورهایدرحال 

 311میلیوننفريا 01
1
بودهاندواينارقامدرشرفافزايشهستند (بنگريدبهبرنامۀاسکانبشرسازمانمللمتحد ،

).نظربهگستردگيمسألۀاخیروشکستبرنامههایتخريب،اسکانمجددوتأمینزمین

1119
و خدمات در بسیاری كشورها طي دورۀ  91تا  01میالدی ،در چند دهۀ اخیر رويکرد
هایغیررسميموردتوجهنهادهایبینالمللي


مشاركتيجهتسکونتگاه
توانمندسازیوبهسازی
ودولتهاقرارگرفتهاست .

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


ساختاریشهرهایكشوردردهه
آلونکنشیني ،يا سکونت در حلبيآبادها) مواجه شدهاند (بنگريد به كاكويي و

حاشیهنشیني ،

همکاران.)1930،طبقبرخيبرآوردهایموجود،بین 0تا 11میلیوننفرازجمعیتكشوردر
سکونتگاههای غیررسمي اسکان يافتهاند (پروژۀ بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن،

سالهای اخیر رويکرد توانمندسازی و بهسازی مشاركتي را جهت
 .)1933دولت ايران نیز در  
سکونتگاه های غیررسمي كشور در دستور كار قرار داده است .به طور مشخص ،سند ملي

توانمندسازیوساماندهيسکونتگاههایغیررسمي درسال 1931بهتصويبرسید(دبیرخانۀ

ستاد ملي توانمندسازی و ساماندهي سکونتگاههای غیررسمي )1931 ،و متعاقب آن دبیرخانۀ
ستاد ملي توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمي در سازمان عمران و بهسازی شهری (وزارت
مسکن)تشکیلشد.همچنیندولتايرانطيچندسالاخیر”پروژۀبهسازیشهریواصالحات

UN-Habitat
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بخشمسکن“  راباهمکاریبانکجهانيدردستاجراداشتهاست(بنگريدبهبانکجهاني،1
 .)1110
هدفازاينمقالهتوصیفوتحلیلوضعیتسکونتگاههایغیررسميشهریايرانازطريق

ارايۀنتايجارزيابياجتماعيانجامگرفتهدرشهرهایبندرعباس ،كرمانشاهوزاهدانطيپروژۀ

دگاههایاخیر
بهسازیشهریواصالحاتبخشمسکناست.پايههاینظریاينمطالعهبردي 

بهسازیسکونتگاههایفرودستشهریشاملپذيرشحقاسکاناهالي،بهبودتدريجيمسکنو

محلازطريقجلبمشاركتمردم،انعطافدرتمهیدات،نهادسازی،بسیجمردمي،اعتمادسازی،
ظرفیتسازی ،و توسعۀ محلي از طريق فعالیتهای نرمافزاری استوار است (بنگريد به برنامۀ

باعنايتبهسیاستهایحمايتيدولت

اسکانبشرسازمانمللمتحد 1113،الف1113،ب).
ايراندرقالبيارانهها،انتقاالتوعرضۀحداقلخدماتاجتماعيوبهداشتيدرسراسركشور،

قسمت اعظم محلههای غیررسمي مورد مطالعه را نميتوان حلبيآبادهای پیشین و مأوای
مردمانيبه كليتهیدستقلمدادكرد.اماظرفیتكمِنهادهایمحليدرعرضۀخدماتاجتماعي
و بهداشتي ،مشکالت اقتصاد رسمي شهری و توسعهنیافتگي سرمايۀ اجتماعي مانع از بهبود
هادامنميزند.درهرصورت،انديشیدندرباره در

هااستوبهگسترش 
آن


درونزاداينمحله
وضعیت اجتماعي  -اقتصادی اين سکونتگاهها ميتواند پايۀ برنامهريزی جهت بهسازی و
توانمندسازيشانقرارگیرد .
گیریمحلههایغیررسميهدفدر


پسازتوصیفروشمطالعهدربخشبعدی،نحوۀشکل
هريکازشهرهاموردتحلیلقرارميگیرد.پسازآن،درقسمتاصلينوشته،شواهدتجربي

هایموردمطالعهعرضهميشود.


اقتصادیسکونتگاه
جهتتوصیفوتحلیلوضعیتاجتماعي -
آمدهازفعالیتهایكیفيوكمّيمیداني،تحلیليتفصیلياز

هاواطالعاتبه 
دست


برپايۀداده
ساكنان اين محلهها (مشخصههای اجتماعي ،اشتغال ،مهاجرت و غیره) ،الگوی هزينه /مصرف
کن،ومیزاندسترسيبهخدماتزيربناييواجتماعيعموميمیسرميگردد.

خانوار،وضعیتمس
همچنین ،به سرمايۀ اجتماعي كه ميتواند تسهیلگر مشاركت در بهسازی و توانمندسازی
سکونتگاهها باشد توجه ميشود .در پايان ،يافتههای ارزيابي در پیوند با طرحريزی برنامههای

هایغیررسميموردبحثقرارميگیرد .


رسکونتگاه
توانمندسازیوبهسازید




World Bank
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جماعتهايهدفوروشارزیابیاجتماعی 

داده هایاينارزيابيدرچارچوبپروژۀبهسازیشهریواصالحاتبخشمسکندرسال1939

هایامکانسنجي،چندينمحلۀغیررسمي(فاقد


گردآوریشدهاست.پیشازآن،طيبررسي
خدمات كافي  ،غیرمتعارف يا فرودست) در هريک از شهرهای زاهدان ،بندرعباس و كرمانشاه
شناساييشدهبودند.برخيازاينمحلههادرونمحدوده.هایشهریقرارداشتندوبعضيبیرون

هااينمحالترابهرسمیتنميشناختند).جهتپژوهشحاضر،براساس

ها(يعنيشهردار 
ی

 
آن
بان،سطحارايۀخدماتعمومي،میزانرسمیتونظمفضايي،فعالیتهای

معیارهایقومیت /ز
اقتصادیموجود،ازمیاناينسکونتگاهها

اصلياقتصادی،قدمتمحلهوشاخصهایاجتماعي-

سهتا پنجمحلۀهرشهرانتخابشدند .دراينتحقیقبهمحلههایخارجازمحدودۀشهری
پرداختهنشدكهميتوانآن  رانوعينقصقلمدادكرد؛امادرعوضطيپژوهشاينواقعیت

برجسته شد كه سکونتگاه های اخیر حتي پس از قرار گرفتن در محدودۀ رسمي شهری نیز
كنند.سکونتگاههایهدفمطالعهدرسهشهربه

بسیاریازجنبههایغیررسميخودراحفظمي

قرارذيلهستند .
نايبندشمالي،كمربندیونخلناخدا

 بندرعباس:سورو،دوهزار،
آبادوكوليآباد


كرمانشاه:شاطرآباد،دولت

زاهدان:كريمآباد،شیرآبادوكارخانۀنمک 


جهت اين ارزيابي ،با چهل نفر مطلع كلیدی (شامل مقامات دولتي ،نمايندگان بخش
شسفیدان ،معلمان و
غیردولتي ،نمايندگان شوراهای محلي و افراد مطلع در محلهها مانند ري 
رابطینبهداشت)مصاحبهشد.همچنین،گروهتحقیقدرهرمحلهچهاربحثگروهيمتمركز
(بازنان،بامردان،باجمعيمختلط،وباجوانان)برگزارنمود.بهعالوه،درهرشهرزيرساختهای

اجتماعي از طريق مشاهده و ثبت وضعیت ارزيابي شدند .مهمتر از آن ،در كنار پژوهشهای
نامهایچندمنظورهوجامع(بابیشاز 191سوال)و
كیفي،پیمايشيكمّيبااستفادهازپرسش 
خانواردر(سکونتگاههایگزيدۀ)هرشهرانجامشد .

نمونهگیریتصادفيبهتعداد1111


سیمايكلیسکونتگاههايغیررسمیبندرعباس،كرمانشاهوزاهدان 

هرسهشهربندرع باس،كرمانشاهوزاهدانمركزاستانهستندوسايرشهرهایاستانخودرا
اند.هريکازاينشهرهادرگوشهایازايرانقرارگرفتهوازلحاظتاريخي،


الشعاعقرارداده

تحت
پس زمینۀ قومي ساكنان و پايۀ اقتصادی متمايز است .اما هر سه شهر محلههای فقیرنشین

متعددی در داخل و بیرون محدودۀ خود دارند .شماری از اين محلهها كه در داخل محدودۀ
شهریقرارگرفته اندبهطورنسبيقديميهستند(بهويژهدربندرعباس)ودرگذشتهنواحي
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دادهاند .در واقع افول سرمايهگذاری اين محلههای قديمي را
مركزی اين شهرها را تشکیل مي 
هابهسکونتگاههایبهتررفتهوجایخود


ترازاينمحله

هایمرفه
دچارفقركردهاست.خانو 
اده
اند.اينمحلههابهاندازۀسکونتگاههایثروتمندترشهرهاازخدمات


درآمدداده

رابهمهاجرانكم
هایكالبدی(كوچههای


هادرپیوندباويژگي

دهيدراينمحله

برخوردارنیستند.نقصانخدمات
آنها (فقدان سند مالکیت،
درپیچ و فضاهای نامنظم) يا ماهیت غیررسمي  
یچ 
باريک و پ 
ها)است.برخيازاينسکونتگاهها(بهويژهدربندرعباس)در


هایغیررسميوماننداين

تفکیک
دهۀ پنجاه شمسي به دست بخش عمومي /دولت شکل گرفتهاند .البته ،در دهۀ  1931در
مجاورت هستههای نخستین برخي از محالت ،به سبب سست شدن مقررات ،ساختوساز
گسیخته ایپاگرفت.همچنین،دربعضينواحيتصرفعدوانيزمینرايجشد،اماامروزه


عنان
شواهداندكيازاينگونهمواردقابلرؤيتاست .

سکونتگاههایغیررسميدرشکلرايج خودبیشتردربیرونازمحدودۀرسمييابانقض

سکونتگاهها ،مهاجران (به طور معمول از

مقررات رسمي ساختوساز شکل گرفتهاند .در اين 
روستاها)ياخانوارهایفقیرشهری،كهازپسابتیاعمسکنمتعارفدربازاررسميبرنميآيند،

از بازار غیررسمي زمین خريداری ميكنند .در ايران چنین معاملهای كامالً ممکن است ،زيرا
بس یاریازاراضيحاشیۀشهرهاازآنمالکانخصوصياست.جذابیتايناراضينزدخريداران
بضاعتبهواسطۀنداشتنسندرسمييامجوزساختوسازوبهتبعآنارزانياست.معامالت


كم
نامهياپتهمیسرميشوند.ازاينرو،خريدارانكمابیشمالکقانونيزمین


اغلبازطريققول
ستند،هرچندكهمجوزساختوسازياسندشش دانگندارند.نتیجتاً،دراينزمینها

خوده
یها در گذشته
ساختوساز اغلب به صورت غیرقانوني و شبانه انجام ميگیرد .شهردار 

وسازهاشوندوحتيبناهاراتخريبميكردند.امااكنونتقريباًاين


كوشیدندمانعاينساخت

مي
هاييناموفقوبيشکغیرانسانيهستند.روشفراگیر


شدهاستكهچنینروش
اجماعحاصل 
آنهادردرونمحدوده
هایغیررسميواقعدربیرونمرزهایشهرادغام 


ديگردرقبالسکونتگاه
بودهاست.اينبدانمعنااستكهشماریازمحلههایفرودستواقعدرمحدودۀقانونيسهشهر

مورد بررسي در گ ذشته بیرون از مرزها قرار داشتند و متعاقباً به شهر ضمیمه شدند .نظر به
منشأشان ،اين نوع محله ها حتي پس از پیوستن به شهر نیز دچار نوعي حالت غیررسمي و
مرجفضاييهستند(بهواسطۀتفکیکغیررسمياراضي،كیفیتنازلسازهها،عدمكفايت

هرجو

هایقديميپیشگفتهدرمعرضافولقرار


ين،اغلبهمانندمحله
خدماتشهریوغیره)؛بنابرا
دارند .
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گیریداردودردهههایاخیرنیز


المللوماهي
بندرعباسپیشینهایطوالنيدرتجارت 
بین

گذاریصنعتيرابهخودجذبكردهاست.درعینحالنميتواناينشهررابهلحاظ


سرمايه
اقتصادی شکوفا محسوب كرد .بومیان بندرعباس فارسيزبان (با گويش خاص) و در بسیاری
مشاهدهميشود.

موارداهلتسننهستند.ظاهراتأثیرتبارآفريقاييدرمیانبرخيازسکنهنیز
جمعیتبندرعباسدرزمانانقالب()1990حدود31111نفرودرسال 1939برابر903911
نفرگزارششدهبود.سرچشمۀاينرشدسريعجمعیتتاحدزيادیخودبندرعباسيااستان
هرمزگانبودهاست.بااينحال طبقنتايجسرشماری 99111،1909نفرطيدورۀ-1939
 1909از استانهای ديگر به هرمزگان (اكثراً به بندرعباس) مهاجرت كرده بودند .همراه با
گیریمحلههایفقیرنشیندر

مهاجرتورشدسريعطيدودهۀگذشته،بندرعباسشاهدشکل
است.ساختوسازهایغیررسمي


نظميفضاييبوده

هایقديمياجديدباسطوحمختلفبي

مکان
افزايشيافتند.محلههایكمربندیودوهزارازاين

درمحدودۀشهریبندرعباسدردهۀ1931
سوروونخلناخدا

هایكمدرآمدقديميمثل 


زمانبهبعدگسترشپیداكردند.همچنینمحله
(برخوردار از برخي خدمات شهری) در دو دهۀ گذشته تا حد زيادی محل ساخت مسکن
اند.درمحلههایقديمياغلبازمصالحساختمانينسبتاًبادواماستفادهشده،اما


زيرمعیاربوده
حداقل معیارهای ساختوساز رعايت نگشته است؛ اين وضع در صورت وقوع زمینلرزه چالش
هایكمدرآمدجديدهمدچارهمین


هایمسکونيمحله

بزرگيپديدخواهدآورد.اكثرساختمان
ها،همانندبسیاریديگرازمحلههایفرودستكشور،


شرايطهستند.درضمن،دراينسکونتگاه
بهنمایواحدهایمسکوني(كهنزدساكنانبخشيازفضایعموميقلمدادميشودنهفضای

)توجهينشدهاست.درحالحاضرشهربندرعباسراميتوانبهچهاربخشتقسیم

خصوصي
شماریساختمانهایتجارینوسازتغییرچنداني


)مركزشهركهسوایساختاندك
كرد1:
شهر)كهمعیارهایساختوساز


)نواحينوسازدرغربوشرقشهر(امیرآبادوگل
نکردهاست؛1
آنهارعايتشدهاست؛)9قسمتسنتيشهرواقعدرنزديکينواحيساحلي،مانندسوروو
در 

ساختمانها وخدماتشهریافتكردهاست؛)0

آنهاباگذشتزمانكیفیت
ناخدا،كهدر 


نخل
محلههایغیررسميجديد،بهويژهكمربندیودوهزار،كهاحتماالًازلحاظاقتصادیمحرومترين

سکونتگاههای بندرعباس هستند (پروژۀ بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن1930 ،الف؛

مركزآمارايران .)1939،
جمعیت شهر كرمانشاه اكثراً شیعه و مشتمل بر فارسيزبانان و متکلمان به گويشهای
نیمهسردوازلحاظكشاورزی
كردی،لکيولریاست.ناحیۀكرمانشاهدارایآبوهوایمعتدل /
مهماست.تأثیر جنگ  3ساله باعراقبرشهر كرمانشاهشديدبودهوبهويژهموجبافزايش
بسیارزيادجمعیتشهر(بهواسطۀمهاجرتبهاضافۀرشددرونزاد)وتغییربافتجمعیتيآن
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درصدميرسیدهاست.طبق

شدهاست؛طيدهۀهفتاد،رشدساالنۀجمعیتاينشهراغلببه3
نتايجدوسرشماریاخیر،جمعیتكرمانشاهدرسال 1909برابر 331333نفربودهودرسال
 1939به  030339نفر رسیده است .سیزده سکونتگاه غیررسميِ شناساييشده در كرمانشاه
جمعیتي بالغ بر  119111دارند (يعني بیش از يک چهارم كل جمعیت شهر) .از میان اين
ولتآباد تقريباً  09111نفر و كوليآباد حدود
سکونتگاهها ،شاطرآباد نزديک به  31111نفر ،د 

 99111نفرجمعیتدارد(پروژۀبهسازیشهریواصالحاتبخشمسکن1930،ب؛مركزآمار
ايران .)1939،
زاهدان شهری جديد محسوب ميشود و در چند دهۀ اخیر با حضور سازمانهای بخش
دولتي(وفعالیتهایتجاریرسميوغیررسمي)شکلگرفتهاست.اينشهركانوناصليجذب

جمعیتدراستانسیستانوبلوچستانبودهونهتنهاازشهرهاوروستاهایهمجواربلکهاز
استان هایخراسانجنوبيوكرمانمهاجرانرابهخودجذبكردهاست.جمعیتزاهداندر

سال 1909برابر 013913نفريا 0برابرجمعیتدومینشهراستانيعنيزابلگزارششده
است.همچنینآهنگرشدجمعیتزاهدانطيدورۀ1909تا1939بیشازنرخرشدجمعیت
كشور بوده است .جمعیت اين شهر در سال  1939برابر  930003نفر (طبق برآوردهای
غیررسميتقريباً 011111نفر)وشاملحدود 191111تبعۀافغانستانگزارششدهاست.به
توجهمهاجرتبهشهر،نبودفعالیتهایدرآمدزایرسميبرایتعدادزيادیاز

سببنرخقابل 
اهالي و توسعهنیافتگي اجتماعي -اقتصادی محلهها ،شماری از سکونتگاههای درون و بیرون
ناپايداریوبيتوازنيتوسعۀ

آيند.ساختاراينمحلههابازتاب


محدودۀشهرغیررسميبهشمارمي
گیریمحلههایغیررسميبر


ایكالسیکازشکل

هداناست.درواقعزاهداننمونه
شهریدرزا
اثرسرريزجمعیتشهریوهجوممهاجراننورسیدهاست.برایمثال،طيدهۀگذشته،جمعیت
سازیدرمحلههای


مازادمحلۀفرودستبابائیانكهدرونمحدودۀشهرقرارداردبهسراغخانه
آبادرفتهاستكههمگيخارجازمحدودۀشهرقراردارند.مهاجران


بادوقاسم
درۀپنجشیر،نوكآ

همچنان به رشد اين گونه محلههای غیررسمي دامن ميزنند .نومهاجران و كهنهمهاجران از
لحاظ اجتماعي و فرهنگي به طور مستمر با هم در تعامل هستند (پروژۀ بهسازی شهری و
اصالحاتبخشمسکن1930،ج؛مركزآمارايران .)1939،

الگوهايمهاجرت 
براساسيافتههایارزيابياجتماعي،الگوهایمهاجرتدرسکونتگاههایغیررسميگزيدهدرسه

شهر از يکدگر متفاوت هستند .در بندرعباس شمار زيادی از خانوارهای ساكن محلههای
گیریازاهاليمحلههایمورد

غیررسميِهدفكمابیشبوميهستند،درحاليكهتعدادچشم
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مطالعه در زاهدان و كرمانشاه مهاجرند .يافتن كار يا همراه شدن با خانواده (و تا حد كمتری
ازدواجوباليایطبیعيوانسان ساخته)عللاصليمهاجرتهستند.دربسیاریمواردسرپرستان

خانوارازجاييديگردرشهربهخانۀكنونيخودنقلمکانكردهاند؛يعنيحتياگرسرپرست
خانوار مهاجر هم بوده باشد نخست در جايي ديگر در شهر سکونت گزيده و سپس به مکان
كنونيسکونتخانوارآمدهاست .
دستآمده از پیمايش كمّي ،حدود  09درصد سرپرستان مهاجر در
طبق دادههای به 
هربهمحلۀفعليسکونتشانآمدهاند

محلههایغیررسميهدفدربندرعباسازجاييديگردرش

اند.اكثرساكنانكنونيسکونتگاههایهدفدربندرعباسخاستگاه


جاشده
يادرخودمحلهجابه
اند.محلههای دوهزارو


درصدآناندرخودشهربهدنیاآمده
روستاييندارندونزديک به 39
هاجرانبیشتریراطيدهههایاخیر

هایقديميترشهرشمارم


كمربندیدرمقايسهبامحله
هادرپیوندباگسترشسکونتگاههاطيسيسال


ذكرشدهدرموردمهاجرت
اند.زمان


جذبكرده
اخیراست .
هستۀ محلههای غیررسمي مورد مطالعه در كرمانشاه را مهاجراني شکل دادهاند كه در
جستجوی كار يا جهت همراهي با خانواده به شهر نقل مکان كردهاند .اما با توجه به آن كه
ساختارجمعیتيمحالتغیررسميِهدفبسیارجواناست،اكثرساكناندرواقعدرشهربهدنیا
هاييازسکونتگاههای غیررسميكرمانشاه كهخانوارها پسزمینهوخاستگاه


اند.دربخش

آمده
مشتركيدارندقلمروبستهایشکلگرفتهاست.جالباستكهخانوارهاييمهاجرازشهرهاو

روستاهای غرب كرمانشاه در بخشهای غربي شهر و خانوارهای مهاجر از شرق در محلههای
شرقيشهرساكنشدهاند .

مهاجرتازداخلسیستانوبلوچستانبهزاهدانبهعلتشرايطآبوهوايي/اقلیميحاكمبر

استانچشمگیربودهاست.مهاجرتكاركناندولتازسايرنقاطكشوربهزاهدانهمقابلتوجه

هایموردبررسيزاهدانمقصداصليمهاجرانفقیریبودهاندكهدرپيكاريا


بودهاست.محله
زندگيبهترازشهرهایكوچکونواحيروستاييسیستانوبلوچستانبهمركزاستانآمدهاند.

بهعلتوضعیتسیاسيخاصافغانستاندرهمسايگيايران،میزانمهاجرتاتباعافغانستانبه
هایغیررسميزاهداننیزقابلمالحظهبودهاست.طبقيافتههایپیمايشكمّي،حدود


محله
سهچهارمسرپرستانخانواردرزاهدانريشۀروستاييدارند،درحاليكهنظربهجوانيساختار
ند.همچنینبسیاریازمهاجرتهادر 11تا

اغلبدرشهربهدنیاآمدها

هایبعدی 


جمعیتنسل
مکانها به
 19سال گذشته رخ داده است .در دورۀ اخیر خاستگاه شمار چشمگیری از نقل 
هایغیررسميزاهدانازسايرنقاطهمینشهربودهاست.محلۀكريمآباددرمقايسهبادو


محله
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محلۀديگرِموردبررسيشماربیشتریازمهاجرانرادر گذشتهجذبكردهاستكهاكثرشان
بیسوادوبدونتخصصخاصيبودهاند .


مشخصههايجمعیتی 

محلههای مورد مطالعه از سه شهر مختلف در نقاط گوناگون ايران انتخاب شدهاند در نتیجه

هامشاهدهميشود.البتهدرونهرشهروحتي

مذهبيمتفاوتيدر 
آن

تركیببندیقومي/زباني/

خورد.درنمونۀگرفتهشدهازمحالتبندرعباستقريباً31


هایآننیزتنوعبهچشممي
محله
درصدخانوارهاشیعههستند،نزديکبه 11درصداهلتسنندوحدود 1/9درصدهمازساير
مذاهب/اديانپیرویميكنند.زباننخستحدود39درصدخانوارهاینمونهفارسياستوبقیه

آوریشده
زنند.براساساطالعاتجمع 


بلوچي،پشتو،كردی،عربيوتركيحرفمي
بهزبانهای

از  9محلۀهدفبندرعباس،تفاوتمعناداریدرشاخصرفاهيمصرف(هزينه)میانگروههای
قومي/زباني/مذهبي مشاهده نميشود (در مورد اين شاخص ،بنگريد به بخش وضعیت شاخص
مصرفدرادامۀهمینمقاله) .
درخانوارهاینمونۀمحلههای غیررسميكرمانشاه،نزديکبه 31درصدشیعه ،بیشاز 3

درصداهلتسنن،حدود9درصدپیروسايرنحلاسالمي(ازجملهاهلحق)وتقريباً1/9درصد
كلیمي هستند .اكثر ساكنان محلهها به زبان كردی كرمانشاهي سخن ميگويند (حدود 31
درصد نمونه)؛ همچنین  3/3درصد متکلم به زبان فارسي هستند و  0/9درصد به
ها/گويش های اورامي ،كردی كرمانجي ،تركي و غیره حرف ميزنند .اكثر ساكنان محلۀ


زبان
دولت آباد اهل تسنن و بیشتر اهالي محلۀ شاطرآباد شیعه هستند .كوليآباد به لحاظ مذهبي

اكثرساكناناينمحلهراهمميتوانشیعهتلقي

جمعیتمختلطيدارد،وليبااحتسابكولیان
محلهای و
كرد .بر اساس يافتههای كیفي ،به نظر ميرسد كولیان دارای پیوندهای قوی درون 
گروهيهستندوباهمسايگانمتعلقبهسايرگروههایقوميرابطۀبسیاركميدارند(در


درون
تعارضآمیزكولیانوسايرينبهدستآمد).بر

بحثهایمتمركزگروهيشواهدیچندازروابط

پايۀ نتايج تحلیل شدۀ پیمايش كمّي ،تفاوت چنداني در شاخص رفاهي مصرف (هزينه) میان
گروههایقومي/زباني/مذهبيوجودندارد .

حدود 39درصدخانوارهاینمونۀپیماشدر محلههای موردمطالعۀزاهداناهلتسننو
ننیزشیعههستند.زبانهایاصلياهاليبلوچي( 39/1درصدخانوارهای

بیشاز 19درصدآنا
نمونه)،فارسي( 19/9درصدخانوارهاینمونه)وپشتو( 1/3درصدخانوارهاینمونه)هستند.از
منظر شاخص مصرف ،جمعیت شیعه با تفاوتي اندك وضعیت بهتری نسبت به جمعیت اهل
تسنن دارد .قسمت اعظم شیرآباد بلوچنشین است و سیستانيتبارانِ فارسيزبان هم در محلۀ
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كارخانۀنمکمتمركزهستند.طبقنتايجپیمايش 39/0،درصد خانوارهاشکلتکهمسریو
بیشترازدواجهایچندهمسریحالتچندخانواریدارند .

جمعیت هایمحالتغیررسميسهشهركرمانشاه،زاهدانوبندرعباسبسیارجوانهستند؛

ناكثرساكناناينمحلههازير 19سالاست.شمارمرداندراينمحالتبیشترازتعدادزنان

س
است كه ميتواند نشانه ای از پايین بودن سطح توسعۀ انساني يا بیشتر بودن امکان مهاجرت
مردان نسبت به زنان باشد .اكثر خانوارهای نمونه خانوادههای هستهای هستند ،نه گسترده.
میانگینبعدخانوارحدود 9نفراست.شماریازاعضایخانوارهافاقدشناسنامۀايرانيهستند.
اينوضع بهخصوصدرزاهدان بهشکليگسترده مشاهدهميشود(تقريباً 11درصداعضای
خانوارهای نمونه) .در بندرعباس و كرمانشاه حدود يک درصد اعضای خانوارهای نمونه فاقد
شناسنامه هستند .كودكان بدون شناسنامه اغلب نميتوانند در مدارس ثبت نام كنند و
بزرگساالنِ فاقد اين مدرك با محدوديتهای بسیاری روبرو هستند .فقدان شناسنامۀ ايراني
معموالً(والبتهنههمیشه)بهدلیلداشتنتابعیتخارجيياپدرخارجياست.شماراندكياز
نهستند.اينخانوارهااغلبدرپايینترينپنجکبهلحاظشاخص

خانوارهادارایسرپرستز
مصرف(هزينه)قراردارند .
نرخ باسوادی در محالت هدف سه شهر متفاوت است .محلههای غیر رسمي بندرعباس
درصدنمونه)،وليدرمحلههایغیررسميزاهدان

باالتريننرخباسوادیرادارند(بیشاز 31
اندكي بیش از  91درصد از ساكنان قادر به خواندن و نوشتن هستند .وضعیت باسوادی در
هایكرمانشاهنیزبینايندوحداست.اهاليمحلههایغیررسميهرسهشهرازلحاظ


محله
سوادپیشرفتنسليبسیارزيادیداشته اند .بهخصوصدرزاهدانوكرمانشاهشمارزيادیاز

اند.بهنظرميرسدمهاجرتبهشهرهایهدفبر


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

به 
دست

ندرپنجکهایمصرفِباالتربیشتراست).بااين

بیشتریبرخورداند(يعنياحتمالحضورشا
همه،دراينمحلههاسطحتحصیالتدركلپايیناست(البتهوضعیتبندرعباسبسیاربهتراز

زاهداناست).نرخاشتغالبهتحصیلدرمقطعابتداييدربندرعباسمطلوب،دركرمانشاهقابل
قبولودرزاهدانكمترازحدرضايتبخشاست.طبقنتايجپیمايش،درزاهدان3تا3درصد

سالبهمدرسهنميروند.نزدردۀسني 19تا 13سالايننرخبیشاز91

كودكان 3تا 11
درصد است .در محالت هدفِ هر سه شهر ،میزان اشتغال به تحصیل دختران كمتر از پسران
يلاصليعدمنامنويسيياترك

است،امااينتفاوتدرزاهدانشدتبسیاربیشتریدارد.دال
تحصیلدرمحلههایهدفناتوانيمالي،نیازخانوادهبهدرآمدزاييكودكانونوجوانان،فقدان
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اند.درضمنعلتعدمنامنويسييا


هایرسميذكرشده

امکاناتواعتقادبهبیهودهبودنآموزش
تركتحصیلشمارچشمگیریازدختران(بهويژهدرزاهدان)اينباورخانوارهااستكهمدارس

مکانهایمناسبيبرایدختراننیستند .


وضعیتاشتغال 
اقتصادغیررسميدرمحلههایغیررسميبندرعباس،كرمانشاهوزاهدانحجمنسبتاًبزرگيدارد.

شمارزيادیازاعضایخانوارهاینمونهخوداشتغال(دراقتصادرسميياغیررسمي)هستند.در
عین حال تعداد زيادی از افراد خانوارها نیز در استخدام شركتها و سازمانهای بخش
گیراست،چنانكه99درصداعضایشاغل


دولتي/عموميقراردارند.اينوضعدركرمانشاهچشم
عموميياشركتهایدولتي/عموميكارميكنند.

خانوارهاینمونهدراينشهردربخشدولتي/
در مقابل در  زاهدان تعداد كمي از اعضای خانوارهای نمونه در بخش دولتي /عمومي يا
شركتهای دولتي /عمومي شاغل هستند .محل اشتغال ساكنان محالت هدف اغلب به

هاياديگركسبوكارهایمحلۀ


هايشاننزديکاست.دربرخيمواردنیزساكناندرمغازه

خانه
عالیتتولیدیدرداخلخانههانیزبهدستآمدهاست.بر

سکونتشانكارميكنند.شواهدیازف
اساس يافتههای پیمايش كمّي و پژوهشهای كیفي اين مطالعه ،بیکاری (آشکار و پنهان) در
محله هایغیررسميهرسهشهرباالاستوجوانانبهويژهدچاراينمشکلهستند.بهعالوه،

میزان بیکاری زنان بیشتر و نرخ مشاركتشان بسیار كمتر از مردان است .شركت خانوارها در
فعالیتهای كشاورزی نیز تا حد زيادی به وجود امکانات زراعي و دامداری در نواحي مجاور

بستگيدارد.دركرمانشاهحدود11درصدخانوارهاینمونهزمینزراعيدارنديادرنزديکيشهر
ياجاييدراستانبهفعالیتهایكشاورزیميپردازند.اينمیزاندربندرعباسوزاهدانبه

شکدربندرعباسوزاهدانشرايطآبوهوايي /اقلیميامکان

ترتیب 0و 1/9درصداست.بي
پرداختن به فعالیتهای كشاورزی را كم ميكند .شمار زيادی از خانوارهای نمونۀ محلههای
نگهداریدامبزرگهمدراندكمواردی
غیررسميسهشهردرحیاطخانهطیورنگهميدارند  .

گزارششدهاست .
فرصتهای شغلي اصلي در محلههای غیررسمي بندرعباس عبارتند از كارگری ساده،

رانندگي ،ماهيگیری و كار در ادارات .نزديک به  09درصد اعضای مشغول به كارِ خانوارهایِ
نمونه به صورت تماموقت و  19درصد هم به صورت خوداشتغالي يا پیمانكاری مستقل كار
ميكنند .نزديک به يک سوم كساني كه خوداشتغال نیستند در كارگاههای بخش خصوصي

فعالیتدارند.همچنین 99،درصدآناندربخشدولتيويکسومديگربرایافرادحقیقيكار
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كنند.يافتههایكمّيوكیفياينمطالعهحاكيازوجودچالشبیکاریبهويژهنزدجواناندر


مي
درصدرفتوآمدهابهمحلكارپیاده

محلههایهدفاست.برپايۀنتايجپیمايشكمّي،حدود99

هایفراهمشدهتوسطكارفرماو 13درصدباخودروهای


درصدباسرويس
صورتميگیرد؛ 11

درصدازرفتوآمدهابهمحلكارباوسايلنقلیۀعمومي

شخصيانجامميشود؛فقطحدود 0

ونقلعموميدراينمحلهها) .


گردد(بهعلتكمبودوسايلحمل

محققمي
تمام محلههای غیررسمي مورد مطالعه در كرمانشاه در نزديکي كانونهای اشتغال مانند
بازارهایترهبارياتعمیرگاههایخودروقراردارند.اكثرقريببهاتفاقپاسخگويانِشاغلدركمتر

يکساعتبهمحلكارميرسند.بهعالوه،نزديک به 33درصدپاسخگويانشاغلازهیچ

از 
گونه حملونقل موتوری استفاده نميكنند .شمار زيادی از خانوارها دارای اعضای دوشغله يا
چندشغلههستند،ولياينبهمعنایسطحرفاهي بیشترآناننسبتبهديگرخانوارهانیست.
ریمعضلبزرگيدرمحلههایغیررسميكرمانشاهاست(فقط 91درصدواجدان

همچنین،بیکا
شرايطدرنمونهكاررسميدارند)وشمارزيادیازمردمدارایاشتغالمنظمنیستند.میزان
مشاركتزنانبسیارنازلونرخبیکاريشانباالاست.نرخبیکاریدرپايینترينپنجکمصرف

(هزينۀ) محاسبهشده بر اساس نتايج پیمايش بسیار چشمگیر است .همچنین 09/9 ،درصد
شاغالن خوداشتغال و مابقي بیشتر كارگر هستند .در میان كساني كه خوداشتغال نیستند،
عموميوحدوديکبیستمدرشركتهایتحتمالکیت

نزديکبهيکسومدربخشدولتي /
فعالیتهایغیررسميباالست،درحاليكه

عموميكارميكنند.میزاناشتغالدر

بخشدولتي/
برخي از اين فعالیتهای غیررسمي نیز غیرقانوني محسوب ميشوند (به ويژه تولید /توزيع
مشروباتالکلي).علي رغمباالبودننرخبیکاری،درمحالتموردمطالعۀكرمانشاهثباتشغلي

كمابیشمشاهدهميشود.درعینحال،نزديکبه 31درصدافرادشاغلدارایقراردادرسمي

نیستند .اكثر پاسخگويان پیمايش كمّي به دنبال فرصتهای شغلي تازه نیستند .از میان يک
پنجم جويای فرصتهای شغلي جديد در نمونه ،نزديک به  31درصد به دنبال درآمد بیشتر
هستند.بینمیلبهيافتنفرصتهایشغليتازهوسطحرفاهپیوندنزديکيوجوددارد؛میلبه

هایشغليتازهدرپنجکهایمصرفِپايینتربیشتراست .


يافتنفرصت
درصدسرپرستانخانوارهاینمونهدرمحلههایغیررسميِتحتمطالعهدرزاهدان

حدود10
بیکارهستند.كريمآبادبا 11درصدبیشترينمیزانبیکاریوشیرآبادبا 19درصدكمتريننرخ

رادارد.هرچندشیرآبادنسبتبهسايرمحلههایموردمطالعهدرزاهدانوضعبهتری

بیکاری 
دارد،امابراساسيافتههایكیفيمطالعۀحاضر،باالبودنمیزاناشتغالدرآنتاحدیناشياز

فعالیت هاینامطلوب،غیرقانونييابازارسیاهاست.درنمونۀكمّي،میزانبیکاریبینبیسوادان

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

هاوشركتهایبخشدولتي/عموميكارميكنند.نکتۀمهمدر


چهارمافرادشاغلبرایسازمان
مح التهدفزاهدانمیزانباالیفعالیتدربخشغیررسمياست(بیشترازدوشهرديگر).
پذيروبهعلتفقدانفرصتهایاشتغال


قاچاقبهدلیلموقعیتمکانياينشهرانجام
فعالیت 

برایافرادكممهارتجذابوپردرآمداست .


وضعیتشاخصمصرف 
ایگستردهایدربابمصرفخانوارهاینمونۀمحالت

ازطريقپیمايشكمّياينمطالعهدادهه
هایخوراكيوغیرخوراكي،مصرفكاالهایبادوام،هزينههایمسکنو


هدف(مشتملبرهزينه
مخارجمتفرقه)گردآوریشدهومتعاقباًامکانبرآوردیدقیقازوضعیترفاهيساكنانرافراهم
ساخته است .شاخصهای محاسبهشده بر پايۀ اين دادهها میانگین سرانۀ تعديلشدۀ مصرف
ساالنه (يعني كل مصرف خانوار تقسیم بر تعداد تعديلشدۀ اعضای خانوار بر اساس سن)،
میانگینمصرفماهانهبرایخانوارهایپنجنفره،ومیانگینمصرفساالنهبرایخانوارهایپنج
عرضهشدهاند .

نفرههستند.اينمیانگینهاجهتهرسهشهردرجدولشمارۀ1


هایغیررسميگزيدۀسهشهربرپايۀدادههای


شدهدرسکونتگاه

هایرفاهيمحاسبه

:شاخص
جدول1
مصرفمستخرجازپیمايشكمّي 
شاخص/شهر 

بندرعباس 

كرمانشاه 

زاهدان 

میانگینسرانۀتعديلشدۀمصرفساالنه(ريال) 


3099991

9391111

9199301

نهبرایخانوارهایپنجنفره(ريال)  1331901

میانگینمصرفماها

1990131

1193111

میانگینمصرفساالنهبرایخانوارهایپنجنفره(ريال)  19333911 13103311 91133031


طبقجدولفوق،ارقاممصرفمحاسبهشدهجهتسهشهرنزديکبههمهستند.اماسطح

شاخصهای رفاهي در محالت گزيدۀ بندرعباس باالترين و در سکونتگاههای منتخب زاهدان

هایهزينهبااستفادهازارقامسرانۀتعديلشدۀمصرف


تريناست.ازطريقتشکیلپنجک

پايین
تواننسبتمیانگینرفاهخانوارهایباالترينپنجکرابهپايینترينپنجکبه


ساالنۀخانوارهامي
دستآورد.ايننسبتدرسهشهربین 1تا 1/9برابراست.بنابراين،باآنکهسهشهربهلحاظ
سطحرفاهدرمحله هایغیررسمیشانمتمايزهستند،امااينتمايزهاشدتزيادیندارند.قابل

ذكر است كه در هر شهر نیز سطوح رفاهي محاسبهشده جهت محالت مورد مطالعه تا حدی
قردرسکونتگاههایگزيدۀاين

متفاوتهستند.همچنین،برایروشنترشدنوضعیترفاهوف
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توانبهعنواننمونهوبااندكيتسامحرقممحاسبهشدهجهتمیانگینمصرفساالنۀ


مطالعه،مي
نفرهدرمحالتگزيدۀبندرعباسرابايافتههایمركزآمارايران()1939درمورد


خانوارهایپنج
درآمدوهزينۀخانوارهایشهریمقايسهنمود.طبقدادههایمركزآمارايران،میانگینمخارج

ساالنۀخانوارهایشهریدرسال 1939درسطحكشورودرتهرانبهترتیب 91003311و
  30193011ريالبودهاست.اينرقمبرایاستانهرمزگان (كهبايد بندرعباسراتنهاناحیۀ
شهری آن قلمداد كرد)  39391111ريال گزارش شده است .رقم اخیر حدوداً دو برابر رقم
شدهجهتمصرفساالنۀخانوارهایپنجنفرهدرمحالت


میانگینمحاسبه
91133031رياليعني
گزيدۀبندرعباساست .

وضعیتمسکن 
زیربنا،قدمتوكیفیتخانهها 

آوریشده در مورد زيربنا ،قدمت و كیفیت واحدهای مسکوني محلههای
خالصۀ اطالعات جمع 
غیررسميسهشهرتحتبررسيدرجدولشمارۀ1ارائهشدهاست.دراكثرموارد،هرخانواردر
كند.دربندرعباس،بهسببشرايطآبوهواييوسنتمعماری،

يکواحدمسکونيزندگيمي
اند.دردوشهرديگر،خانههایمجزاازطرفینبههمچسبیده


هابهصورتتکياحداثشده

خانه
قسمتاعظمخانههاازمصالحدارایكیفیتمتوسطامابدونرعايت

هستند.درهرسهشهر ،
اند.ازاينرودركلكیفیتپايینيدارندوباتوجهبهزلزلهخیزی

استانداردهایِساختبناشده
درصدخانههانیزماهیتي

نواحيهرسهشهردچارمخاطرۀجدیهستند؛بهويژهآنکه11تا11
دهدارند.میانگینمتراژزمینخانههادرمحالتموردمطالعۀسهشهركم

بندیش
موقتيوسرهم 

نیست ،اما حدود يک سوم زمینها زير  91متر مربع هستند .در موارد بسیاری تفکیک زمین
ها،محالتموردمطالعهاغلبدارایكوچهها


غیررسميونامناسباست.درپیوندبااينتفکیک
كند.خانههابه


هادشوارمي
پیچيهستندكهخدماترسانيرابه 
آن

یچ 
در
وخیابانهایباريکوپ 

هایبیشتریدارندكهممکناستجهتفعالیتهای


اتاقههستندياتعداداتاق

طورمتوسطدو
غیرمسکوني هم مورد استفاده قرار گیرند .شواهدی از فعالیتهای اقتصادی در خانه در همۀ
محالتهدفوجوددارد .
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:زيربنا،قدمتوكیفتخانههادرمحالتغیررسميگزيدۀبندرعباس،كرمانشاهوزاهدان 

جدول1
شاخص/شهر 

بندرعباس 

كرمانشاه 

زاهدان 

درصدخانههایمجزا 


39درصد

30درصد

30درصد

قدمت(سال) 

19تا91

11تا99

11تا11

میانگیناندازۀزمین(مترمربع) 

 110
خانههایجديدتر

كوچکترهستند


میانگینزيربنا(مترمربع) 

119

10درصدزير 91
0درصدزير 111
90درصد91تا 111
03درصد111تا 111
11درصد111تا 191
00درصدباالی111
3درصدباالی191
39

99درصدزير 111
99درصد111تا 111
11درصدباالی111

میانگینتعداداتاقها 


1/9

1

1

كیفیتمصالح 

متوسط

متوسط

پايینتامتوسط

استانداردساخت 

پايین

پايین

خیليپايین

متراژ زمینها در محالت مورد مطالعۀ بندرعباس اكثراً معقول است .طبق نتايج پیمايش
كمّي،میانگینومیانۀقوارۀزمینخانههابهترتیب 110و 131مترمربعاست.فقط 13درصد
واحدهای مسکوني دارای قوارۀ زمین  111مترمربع يا كمتر هستند .میانگین و میانۀ زيربنای
خانههابهترتیب 119و 111مترمربعاست.میانگینومیانۀزمینخارجاززيربنادرواحدهای

مترمربعاستكهامکاننوسازیوبهسازیياساختوساز

مسکونيموجودبهترتیب 03و 91
اضافي را فراهم ميآورد .نزديک به  01درصد خانههای اين محلهها واحدهايي منفرد و دارای
حیاط و حدود  19درصد هم واحدهای منفرد متصل به هم هستند .میانگین و میانۀ تعداد
اتاق(باالترينفراوانيها)به

است.خانههایدارای 1و 9

اتاقهایهرخانهبهترتیب 1و 1/9

اتشکیلميدهند .

ترتیب93و91درصدكلر
درصدزمینهاكمتراز91مترمربعمساحتدارند؛همچنین

درمحالتهدفكرمانشاه13/3
 99/3درصد بین  91تا  111مترمربع وسعت دارند و بقیه بزرگتر از  111مترمربع هستند
انهها
(اكثريتزير111مترمربع).زيربنای13/3درصدواحدهاكمتراز91مترمربعاست.اكثرخ 
حیاط دارند كه دربسیاری موارد سرپوشیده است و برای سکونت يا به عنوان محل كار مورد
هافقطبرایسکونتبهكارميروندوبقیهجهت


درصدخانه
استفادهقرارميگیرد.حدود 39
هاكوچکبهنظرنميرسند،

هایاقتصادینیزمورداستفادهقرارميگیرند.هرچندخانه


فعالیت
وليطبقيافته هایكیفياينمطالعهساكنانازفضاهایموجودخودرضايتندارند.همچنین،
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در محالت هدفِ كرمانشاه ،میان اندازۀ زمین /زيربنا و میزان مصرف خانوار همبستگي وجود
ندارد .
در محلههای غیررسمي زاهدان ،در  09درصد موارد خانوارها در خانههای  1يا  1اتاقي
زندگي ميكنند.باتوجهبهبزرگبودن  بعدمتوسطخانوارها،فضابرایزندگيكمابیشتنگ
درصدخانههاكمتراز 111مترمربع

است.امامساحتزمینخانههاكمنیست.فقطحدود 0

درصدخانههاكمتراز111

هستند(بااحتسابحیاط).درعینحال،سطحزيربنایبیشاز91
هاحیاطدارند.درزاهدانرابطهایمثبتمیانسطحمصرفواندازۀ


تمامخانه
مترمربعاست .
خانه مشهود است؛ احتمالِ داشتنِ خانههای بزرگتر نزد خانوارهايي كه در پنجکهای باالتر
مصرفقراردارندبیشتراست .
واحدهایمنفردنامتصلودارایِحیاطدربندرعباسدوكاركرددارند:نخستاينکهموجب
همچسبیدهكمتردر
شوند؛دوماينکهدرقیاسباواحدهایبه 

گردشهواوكاهشرطوبتمي
برابر زلزله آسیب پذير هستند .ديوار و سقف اين واحدها را از مصالح نسبتاً بادوام و محکم
مي سازند .اما به هر حال حداقل استانداردهای ساخت در اين سازهها رعايت نشده است .در

زاهدانكیفیتمسکناغلبدرسطحپايینيقراردارد،گرچهدربسیاریازمواردكیفیتمصالح
هابهصورتسردستيساختهشدهاندودربرابر


رسد.درواقعخانه

ساختمانيمعقولبهنظرمي
باليای طبیعي آسیب پذير هستند .در هر سه شهر و بیشتر در كرمانشاه و بندرعباس ،نمای
دهدجزواولويتهایخانوارهاقرارندارد.خانوارهابیشتر


هامناسبنیستكهنشانمي
ساختم 
ان
هاكهجزوفضایعموميقلمدادميشود.اين

هايشانتوجهدارندتابهبیرون 
آن


بهدرونخانه
نها
درپیچ،ناهموارومخروبهبودنكوچههاوخیابا 


هاونیزپیچ

نکتهدركنارعدمتناسبتفکیک
سببايجادنمایناخوشايندیشدهاست.البتهوضعمسکندرمحالتهدفرابايدباعنايتبه
اوضاعبقیۀنواحيسهشهرسنجید.دربقیۀنواحيسهشهرنیزساختمانهابهعلتنامناسب

يميشود.دركرمانشاه

بودنفناوریساختعمركوتاهيدارندوخانهای 91سالهكلنگيتلق

عمر حدود  91درصد خانهها باالی  19سال است (و گاه تا  91سال هم ميرسد) .قدمت
خانههای زاهدان بین  11تا  11سال است .از آنجا كه كیفیت واحدهای مسکوني محلههای

غیررسميپايیناست،درآيندۀنزديکبهتعمیراتاساسيونوسازینیازدارند(كهدربسیاری
موارددراستطاعتخانوارهانیست) .
مالکیت 
خالصۀ يافتههای پژوهش در باب مالکیت و اسناد آن در جدول شمارۀ  9آمده است .در
بندرعباس و زاهدان بیشتر ساكنان در اصل زمین تهیه نموده و سپس مبادرت به ساخت
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خانههايشان كردهاند .میزان مالکیت در محلههای غیررسمي سه شهر كمابیش باال است.

بن درعباسكمترينتعدادمستأجران(يکچهارمكلخانوارها)رادارد،امادركرمانشاهحدوددو
پنجم خانوارهای نمونه اجارهنشین هستند .خانوارهايي كه صاحبِ خانه هستند در پنجکهای
نشینانقراردارند(كهميتواناينرابطهرادوسويهدانست).نیمي


مصرفباالترینسبتبهاجاره
ازخانوارهایِصاحبِخانهدربندرعباسوزاهدانمدعيداشتننوعيمدركمالکیتاعمازسند
شش دانگ و قولنامه/پته هستند .اين میزان در كرمانشاه يک سوم كل نمونه است .در نمونۀ
پیمايشِ محلههای غیررسمي بندرعباس ،كرمانشاه و زاهدان به ترتیب  13 ،09و  30درصد
صاحبان خانه ادعا ميكنند سند شش دانگ در اختیار دارند .الزم به ذكر است كه حتي در
هایقديمي ترمحالتِهدفممکناستتفکیکزمینغیرقانونيصورتگیردوبهواسطۀ

قس 
مت
آنخانوارهاموفقبهاخذسندششدانگخانههايشاننشوند .

جدول:9مالکیتزمینوخانهواسنادمالکیت 
شاخص/شهر 

بندرعباس 

كرمانشاه 

زاهدان 

نسبت خانوارهای كه زمین خانه را پیش از ساخت
خودخريداریكردهاند 


91درصد 

19درصد 

30درصد 

نسبتاجارهنشینانبهكلساكنان 


19درصد

01درصد

90درصد

نسبتمالکانبهكلساكنان 

09درصد

31درصد

39درصد

مثبت

مثبت

مثبت

نسبتدراندگانمدركمالکیتبهكلمالکان 

91درصد

91درصد

03درصد

نسبت دارندگان سند شش دانگ به كل دارندگان
مدركمالکیت 

09درصد

13درصد

30درصد

رابطۀمالکیتومصرف 

در محالت مورد مطالعۀ بندرعباس نزديک به يک سوم خانوارها خود خانههايشان را
ساختهاند .در زاهدان نیز همین نسبت مشاهده ميشود .در كرمانشاه فقط حدود  13درصد

اند.پايینبودننسبتخانههایخودساختدر


هايشانراخودشانساخته

خانوارهاینمونهخانه
كرمانشاهمي تواندنشانگرباالبودنمیزاننقلوانتقالدراينشهرباشد.درهرسهشهر،اندكي

هايشانانجامدادهاند.


ختلفيازتعمیراترارویخانه
بیشازيکپنجمخانوارهاینمونهانواعم
اين رقم نشان مي دهد كه خانوارها حتي اگر درآمد كمي هم داشته باشند ،حاضرند جهت
نگهداری خانههايشان هزينه كنند (البته نه لزوماً برای بهتر كردن نمای خانه كه جزو فضای

عمومي قلمداد ميشود) .در نمونۀ پیمايش ،احتمال انجام تعمیرات نزد خانوارهای كه خود را
اندبیشتراست،امانهداشتنمدركمالکیتتأثیریبراينامرميگذارد

صاحبِخانهاعالمكرده
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و نه نوع مدرك مالکیت .يافتههای اخیر را شايد بتوان چنین توضیح داد كه در ايران وقتي
محلهایايجادشودخطرآنكهمقاماتمحلي  ساكنانآنرامجبوربهتخلیهكنندناچیزاست.
 
درنمونه هایپیمايش،اكثرخانوارهاييكهفاقدسندششدانگهستندعوارضيبهشهرداری

پردازندوالبتهمیزانخدماترسانيبهآنانهمبسیاركماست .


نمي
آشپزخانه،حماموتوالتبهداشتی 
درصدخانههایمحالتِهدفِ سهشهرآشپزخانۀمجزادارندودربقیۀمواردطبخغذا

حدود31
هاياحیاطانجامميشود.همچنین،دراينمحالت 09تا 39درصدخانوارهابه

درسايراتاق
توالتبهداشتيدسترسيدارند.وضعمحالتزاهداننسبتبهسکونتگاههایدوشهرديگربدتر

آنها بیش از يک پنجم خانوارها به توالتهای بهداشتي دسترسي ندارند.
است ،چنانكه در  
اكثريت مطلوبي از خانوارهای سه شهر حمام نیز دارند ،اما باز هم زاهدان دارای وضع بدتری
نسبت به دو شهر ديگر است .طبق بررسيهای كیفي اين مطالعه ،در تمام شهرها قسمتي از
هایروبازميريزد .


هاوجوی

بهخیابان
آبهایسطحيمنازل(غیرازفاضالبحمامياتوالت)

قیمتومنابعمالیتأمینمسکن 
طي دهۀ گذشته قیمت مسکن در ايران به داليل مختلف مديريتي ،كالن اقتصادی و
گیریيافتهاست.گسترشمحلههایغیررسمينیزتاحدیناشي


شناختيافزايشچشم

جمعیت
از همین واقعیت است .البته قیمت مسکن در اين محالت نیز افزايش يافته است .در واقع
هاييكهتوسطساكناننمونۀاينمطالعهدرموردخانههايشانگزارششدهاست(بهويژه


قیمت
اند.اجارهبهانیزكمابیش


تر)كمنیستندودردورۀاخیرافزايشزيادیيافته

درمحالتقديمي
زياداستودرمواردیافزايشقابلتوجهيداشتهاست.حدودنیميازخانوارهایِصاحبسند
مالکیت رسمي در نمونۀ پیمايش كمّي معتقد هستند كه ارزش امالكشان طي دو سال قبلي
)افزايشچشمگیریداشتهاست.همچنینحدود93درصدخانوارهایفاقدسند

(پیشاز1939
مالکیترسميباوردارندارزشامالكشانطيدوسالقبليشاهدافزايشزيادیبودهاست.در
محلههای مورد مطالعه در بندرعباس قیمت متوسط هر خانه  199میلیون ريال است .چنین

هاييسببمي شودكهجوانانهنگامتشکیلخانوادهدچارمشکالتجدیگردند.باتوجه


قیمت
بهبافتبسیارجوانجمعیتدرمحلههایغیررسمي،اينمشکالتدرآيندهحادترخواهندشد .

ترينمنابعتأمینماليجهتخريدمسکنمشتملبرپساندازخودخانوارهاوسپس


مهم
وامغیررسميبدونبهره(ازاقوامودوستان)است.درصدبزرگيازخانوارهاحساببانکيدارند
كهنشانمي دهدازنظام بانکي رويگرداننیستند؛درعینحالاكثراًنتوانستهاند ازتسهیالت
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تواناستداللكردخانوادههایفقیردرخريدمسکنبادومشکل


بانکمسکنبهرهجويند.مي
هارابهسمتبازارغیررسميمسکنسوقميدهد:نخست

متصلبههممواجههستندكه 
آن

اينکه هرچند خانوارهای فقیر ميتوانند با سپردهگذاری در بانک مسکن در میانمدت شرايط
دريافت اعتبار مسکن را اقناع نمايند ،اما وامهای اعطايي اغلب تنها بخش كوچکي از قیمت
دهد؛دوماينکهبسیاریازخانههادرمحالتفرودست


مسکندربازارهایرسميراپوششمي
آنهامیسرنیست.همچنین،
شهریدارایسندنیستندواخذاعتبارازبانکمسکنجهتابتیاع 
انهایبودنآن)نزد
بآهنگشتابانتورمدرايران،نرخبهرۀواممسکنهم(بهرغميار 

بهسب
فقیراندرهرصورتباالمحسوبميشود .


دسترسیبهخدماتشهري 
آبدرشهرهایهدفدراكثرمکانهایواقعدرمحدودۀخدماتيشهرداریوبسیاریازنواحي

رو،دربیشترموارددسترسيبهآبدرمحلههایغیررسمي

خارجازمحدودهفراهماست.ازاين
سهشهرمشکلبزرگي محسوبنميشود.امادرزاهداناگرچهبیشاز 31درصدخانوارهای
نمونه مستقیماً به شبکۀ لولهكشي آب شهری وصل هستند (دسترسي بقیه از طريق شیرهای
محلي ،لولهكشي همسايگان يا فروشندگان و تانکرهای آب میسر ميشود) ،اما كیفیت آب در
محالتهدفمانندديگرنقاطشهربسیارپايیناست.دراينشهر،بیشاز31درصدخانوارهای
متصلبهشبکۀآبدرنمونۀپیمايشهر0روزهفتهآبدارند.بااينهمه،بهسببكیفیتنازل
یازشانراازفروشندگانميخرندو

آب،نزديکبه91درصدتمامخانوارهاآبآشامیدنيموردن
هزينۀكمابیشزيادیراازاينبابتمتقبلميشوند.همچنین،درزاهدان،دسترسيخانوارهابه

آب در پنجکهای مصرف پايین تر كمتر از ديگر خانوارها است .با آن كه دسترسي به آب
ت،اماساكناناينمحلههانیز

كشيدرمحلههایغیررسميبندرعباسوكرمانشاهفراگیراس


لوله
با مشکالتي جهت تأمین آب روبرو هستند .بر اساس نتايج پیمايش محالت غیررسمي ،در
درصدخانوارهاآبراذخیرهميكنندودركرمانشاههمبسیاریازخانوارها

بندرعباسحدود90
بافشاربسیاركمآبمواجههستند .
دسترسيبهبرقازآبفراگیرتراست.مثالً،درزاهدان33درصدخانوارهاینمونهبرقدارند،
درصدآنانصاحبكنتورهستند(بقیهياازبرقهمسايگانبهرهمند

هرچندكهتنهاحدود 30
مي شونديابهطورغیررسميبهشبکۀبرقمتصلهستند).دردوشهرديگرنیزهمینالگوقابل

مشاهده است .در هر سه شهر ،دسترسي خانوارهای ساكن محالت غیررسمي به برق در
هایمصرفپايینتركمترازديگرخانوارهااست .


پنجک
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چاه هایفاضالبدرشهرهایايرانابزارفراگیردفعفاضالبخانگيهستند.اينسامانهدر

نواحي خشک به طور نسبي بهداشتي است ،اما بهرهگیری از آن در شهری مانند بندرعباس
نپذير نیست .ايجاد شبکۀ فاضالب در اكثر شهرهای ايران پديدۀ تازهای است .برخي از
امکا 
شوند.دفعآبهای


رفتهبهسامانۀفاضالبوصلمي

هایغیررسميموردمطالعهنیزرفته

محله
سطحي همچنان در بسیاری مناطق مشکلآفرين است .برای مثال ،در محلههای غیررسمي
كرمانشاه ،آبهای سطحي زمستاني به درون خانههای مردم سرازير ميشوند يا به جویهايي
ميريزند كه در بسیاری موارد به لحاظ بهداشتي مشکلآفرين هستند .محلههای غیررسمي

بندرعباسازلحاظدفعفاضالبوآبهایسطحيمشکالتيجدیدارند .

سه شهر مورد مطالعه از لحاظ گردآوری زباله در محلههای غیررسمیشان از هم متمايز
هستند.جهتاكثرخانوارهاینمونۀكرمانشاهزبالههارايکروزدرمیانگردآوریميكنندوبا

اينحالنارضاييازاينخدماتشهردارینیزگستردهاست.درزاهدان،درصدقابلتوجهياز
يريزند ،اما شهرداری نیز به
خانوارها پسماندهای جامد را در فضای باز بیرون خانههايشان م 
هایبرخيازخانوارهاراجمعميكند.زبالۀبیشاز 39درصدخانوارهای


تواترهایمتفاوتزباله
كند.درمحلههایغیررسميسهشهرپراكنده


بندرعباسراشهرداریبهطورمستقیمجمعمي
جمعآوریزبالهمبلغاندكي
شدنزبالههامنظرۀنامعمولينیست.برخيخانوارهابابتخدمات  

هممي پردازندكهاغلببهصورتانعامبهرفتگراناست.دراندكشماریازمواردنیزگردآوری

زبالهدرقبالپرداختمبلغيتوسطبخشخصوصيانجامميشود .

خیابانها در تمام محلههای مورد مطالعه در سه شهر از وضعیت رضايتبخشي برخوردار

روهاوروشناييمعابردركناردفعآبهایسطحيمشکالتجدیدارند.دراكثر


وپیاده
نیستند
موارد فقط خیابانهای پهن دارای پیادهرو و روشنايي هستند .وضعیت خیابانهای محلههای
غیررسميزاهدانازهمهبدتروفقدانروشناييمانعبزرگيبرسرراهاستقرارامنیتاست.اين
رایزنانبیش ازمرداندردسرآفريناست.بسیاریازاهاليبراينباورهستندكهپساز

مسألهب
هابرایزنانوكودكانخطرناكاست.البتهامنیتدغدغهای

تاريکشدنهوارفتنبهخیابان
هایغیرقانونيوقاچاقموادمخدردراكثرمحلههای


كلياست،بهخصوصازآنجاكهفعالیت
غیررسمي مورد مطالعه شايع است .بسیاری از ساكنان محلههای غیررسمي مورد مطالعه از
عملکردپلیسناراضيومعتقدهستندامنیتكافيفراهمنیست.دربسیاریازمکانها،معتادان،

زنندوخیابانهاراناامنميكنند .


موادفروشانوافرادمستپرسهمي
گرمناطقسهشهرمسافركشهایشخصيوتاكسيهای

درمحلههایموردمطالعهمثلدي

كنند؛خدماتاتوبوسرانيشهریيابسیارمحدوداستيا


جامي
رسميبیشترمسافرانراجابه
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هایطوالنيترددميكنند،ضعف


هاكمتردرمسافت

جاكهساكنانمحله

وجودندارد.اماازآن
نميشود .
حملونقلعمومينزدآنانمشکليجدیتلقي 

تعدادی مركز درماني/بهداشتي دولتي در دسترس تقريباً همۀ اهالي سکونتگاههای مورد
هایغیررسميفاقدبیمۀدرمانيهستندومیزان


مطالعهقراردارد.امابسیاریازساكنانمحله
بهره منديشان از خدمات پزشکي محدود است .میزان رضايت از مراكز درماني موجود در حد

توسطتازياداست؛اماساكنانمحلههاازمراكزدرمانيفاقدپزشکمتخصصراضينیستندو

م
دهندبهمراكزدرمانيبزرگتريامطبپزشکانخصوصيمراجعهكنند .


اغلبترجیحمي
دسترسي ساكنان سکونتگاه های هدف سه شهر به زمین بازی كودكان ،تأسیسات ورزشي،
پارك،باشگاه،كلوپويدي و،سینما،كافه،رستورانوحتيباجۀتلفنبسیارمحدوداست.تنها
نوعمراكزباشگاهمانندِموجودكانونهایوابستهبهمساجدياسايرنهادهایمذهبياست.بهنظر
بسیاریازساكنان،افزايشاعتیادبهموادمخدروالکلدربینمرداننسلجوانتاحدیناشي
ازهمینكمبودهااست .

پیوندهاوسرمایۀاجتماعی 
طبقنتايجتحقیقاتكمّيوكیفيانجامشدهجهتاينمطالعه،اشکالكنونيسرمايۀاجتماعيو
پیوندهایاجتماعيدرسکونتگاههایغیررسميِسهشهرازنوعسنتيهستندوكمترماهیتي
مدرندارند.درنگاهنخستمیزانيازهمگونيدراجتماعات محلههایموردمطالعهبهچشم
ایازگروههایكوچکناهمگوندركنار


هامجموعه

خورد،امادرواقعدرهريکازسکونتگاه

مي
كنند.تفاوتدرمذهبيازبانگروههایمختلفلزوماًتعارضآفرين نیست.امادر


همزندگيمي
هر صورت قویترين پیوندها میان افرادی مشاهده ميشود كه دارای روابط خويشاوندی يا
فرهنگهايي با

خاستگاههای مشابه هستند .از اين رو ،در سکونتگاههای مورد مطالعه خرده

هاتوأمباسوءظناست.چون

پیوندهایدرونينیرومندشکلگرفتهاندكهروابطشانباديگرگروه

نزديکيهمزندگيميكنند،

دربسیاریازمواردخانوارهایدارایخاستگاهوپیشینۀمشتركدر
تعامل مثبت میان  همسايگان قوی است (برای مثال در مراقبت از كودكان يا برگزاری مراسم
عروسيوعزا) .
ایدرسکونتگاههایموردمطالعهوجودندارد.البته


هایمحله
شواهدچندانيدرموردسازمان
أتهایمذهبيورابطینبهداشتفعالیت
هایقرضالحسنه،هی 

تقريباًدرتماممحلههاصندوق
ميكنند .سوای چند سازمان غیردولتي و هیأتهای مذهبي و شبکۀ مساجد ،كمیتۀ امداد و

سازمان بهزيستي هم كه وابسته به دولت /بخش عمومي هستند خدمات مختلفي را در
سکونتگاههاعرضهميكنند .
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اندكشماری از خانوارهای نمونه با مقامات شهرداری يا اعضای شوراهای شهر از نزديک

اند.نظراتدرمورداينتماسهاگاهمثبتوبیشترمنفيهستند.میلبهمشاركت


تماسداشته
هایاجتماعيوزيرساختيدرمیانساكنانمحلههاقویاست.اماساكناندر


ازجملهدرپروژه
كلنظرخوشينسبتبهنهادهایبخشعموميندارند.مثالً،حدودنیميازپاسخگوياننمونه
هاوگردآوریزبالههاوقتصرفكننديادر


دركرمانشاهحاضرهستندجهتبهسازیخیابان
برنامههایبازيافتمشاركتداشتهباشند.درزاهداننیز 01تا 31درصدخانوارهاآمادۀشركت

آوریزباله،بازيافت،مراقبتازشهروندانمسنو


هاييچونتمیزكردنمحله،جمع

درفعالیت
ايجاد و نگه داری تأسیسات تفريحي هستند .همچنین ،تمايل به پرداخت نقدی جهت بهبود
خدماتدرمیانخانوارهادرسطحباالييقراردارد،هرچندكهنظربهفقیربودنساكنانتمايل
بهصرفوقتدرمیانآنانبیشتراست .

گیري 


نتیجه
عوامل متعددی در شکلگیری و گسترش محالت شهری غیررسمي دخیل هستند ،از جمله
وضعیت كالن  اقتصادی ،ضوابط كاربری زمین ،ساختار مديريت شهری ،شرايط آبوهوايي و
موقعیت جغرافیايي و مسائل اجتماعي و فرهنگي (شامل سرمايۀ اجتماعي) .به سخن دقیقتر،
نفقیربهبازارهایغیررسميوشبهرسميزمینو

ساختاریخاصموجبسوقيافتنشهروندا
شکلگیری و گسترش محلههای غیررسمي در حاشیۀ شهرها ميشود .از آنجا كه شکلگیری

دهد،اينسکونتگاههادرآغاز


بسیاریازمحالتغیررسميخارجازمحدودۀخدماتيشهررخمي
روبهرو هستند .همچنین ،به رغم
با فقدان كامل خدمات يا پايینترين سطح خدمات شهری  
دريافتتدريجيخدمات وادغامنهاييدرشهر،اينمحالتدربیشترمواقعهمچنانفقیرو
رسانيها ،محلههای غیررسمي ايران

توسعهنیافته باقي ميمانند .البته ،به علت همین خدمات

عليرغم تنوع اجتماعي -اقتصادی در كل نسبت به نمونههای مشابه در بسیاری از كشورهای

ديگرِروبهتوسعهوضعیتبهتریدارند.ساكنانمحلههایغیررسمياغلببهآموزشرايگان،
خدمات درماني ارزان و آب و برق دسترسي دارند .درضمن ،برخي مؤسسات خیريۀ مذهبي و
سازمانهای غیردولتي متصل به دولت در محلههای غیررسمي فعال هستند .با عنايت به

مالحظاتفوق،دراينمقالهمحالتغیررسميگزيدهدرسهشهربندرعباس،زاهدانوكرمانشاه
توانبهشکلذيلدستهبندی

بهشکليعمیقموردمطالعهقرارگرفتند؛يافتههایپژوهشرامي

وخالصهكرد :
كاریواشتغالدراقتصادغیررسميدرمحلههایغیررسمي سهشهرفراگیر


ـبیکاری،كم
1
ومانعازگريزساكنانازدامفقراست.حتيدرزاهدانكهقاچاقوچتربازیبسیارپرمنفعت
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آنها به سبب ماهیت غیرقانوني اين فعالیتها و فقر اجتماعي  -فرهنگي در
هستند ،عايدات  
گذارینميشودوموجبكاهشساختاریفقرنميگردد.


محالتسرمايه
صرفدرخانوارهایمحلههایموردمطالعهنشانگرفقرنسبيآناناست.متوسط

1ـسطوحم
سطحمصرفدرمحالتنصفمیانگینشهریاست.
9ـ خانه های محالت غیررسمي با استفاده از مصالح كمابیش بادوام (در چارچوب كشور)
اند.اكثرخانههاآشپزخانه،حمامو


اند،امااستانداردهایساختاغلبرعايتنشده

ساختهشده
توالت دارند ،ولي وضع كلیشان مطلوب نیست .در ضمن بخشي از فاضالب برخي خانهها به
هایسربازميريزد.


هاوجوی

خیابان
 0ـ بیشتر خانوارها خانۀ شخصي دارند اما شمار زيادی از مالکان دارای سند شش دانگ
رمنفيميگذاردوگرنهخطرخلعيدازخانوارها

نیستند.البتهنداشتنسندفقطبرقیمتخانهاث
ناچیزاست.درضمنرابطۀمثبتيبینمالکیتوسطحرفاه(هزينه/مصرف)وجوددارد.خانوارها
جهتتهیۀمسکنملکيصرفنظرازمنابعشخصي و غیررسميدسترسي كميبهاعتبارات
بانکيدارند(هرچندكهدرصدزيادیازخانوارهادارایحساببانکيهستند).كلمبلغوامبانک
مسکنرانميدهدومسکنقابل

مسکندربسیاریازمواقعكفافخريددربازارهایرسمي 

مسکننميشود.باالبودننرخبهرهدرايرانبهسبب

ابتیاعازبازارغیررسمينیزمشمولوام 

داریوتعمیرخانههايشانصرف


آفريناست.خانوارهاجهتنگه

آهنگشتابانتورمنیزمشکل
هاكهبخشيازفضایعموميمحسوبميشود


كنند؛البتهبهنماوبخشبیرونيخانه

هزينهمي
توجهچندانيندارند.بینمالکیتوتمايلبهتعمیرخانهرابطهوجوددارد،ولينوعسندمالکیتي
كهدراختیارمالکاستاثرچشمگیریدراينموردندارد.

بهادرمحلههایغیررسميسهشهرمانندهمهجای


ـقیمتواحدهایمسکونيونیزاجاره
9
ايرانروبهافزايشبودهاست.بنابرايناحتمالداردخانوارهایفقیرشهریكهدرحالحاضر
تازهخانوادهتشکیلدادهاندو استطاعتخريدخانه

صاحبخانهنیستند،مهاجرانوكسانيكه 
نتر) را ندارند نهايتاً به سراغ محلههای غیررسمي
حلههای غیررسمي قديميتر (و گرا 
در م 
جديدترِدرشرفشکلگیریوبهنسبتارزانبروند.
ـخانوارهابهشکليفراگیرازبرقبهرهمندهستند.همچنینبیشترخانوارهادسترسيبه

3
هاوجمعآوریزبالهكه


يبهوضعیتخیابان
آبدارند.اماارائۀديگرخدماتشهریمانندرسیدگ
یهادراغلبمواردآنقدربودجهيا
برعهدۀشهرداریاستدرسطحينازلقراردارد.شهردار 

ظرفیتندارندكهدرمحلههایغیررسميخدماتاخیرراعرضهكنند.معضالتامنیتيفراروی
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ساكنانمحلههایغیررسميبهخصوصزنانودختراننیزتاحدیدرپیوندبانامساعدبودن

وضعیتخیابانهاوهمچنینمحدودبودنحضورنیروهایانتظامياست.

ـدرمحلههایغیررسميسهشهرتقريباًهیچگونهمركزاجتماعي،فرهنگيوورزشيبه

0
غیر از شبکههای سنتي مذهبي وجود ندارد .چنین مراكزی ميتوانند با اجرای برنامههای
گوناگون ،از جمله مهارتآموزی ،فضای اجتماعي و فرهنگي محلهها را متحول سازند و اثر
اجتماعي مثبتي بر نسل آيندۀ ساكنان بگذارند .همچنین ،هرچند كه سرمايۀ اجتماعي سنتي
ساكنان محله های غیررسمي در سطح بااليي قرار دارد ،اما شکل مدرن سرمايۀ اجتماعي كه
ميتواند تسهیلگر توسعۀ مشاركتي محلهها باشد كمتر مشاهده ميشود .از اين رو ساكنان از

مديريتشهریجداافتادهاندوشهروندكاملنیستند.

توانمشاهداتكليتروپیشنهادهایذيلراجهتبهبودوضعیت

باتوجهبهنکاتفوقمي
محالتغیررسميسهشهرارائهنمود :
ـزمینومسکنارزانق یمتودراستطاعتماليخانوارهایفقیرتنهادربازارغیررسمي

1
هایغیررسميميگردد.اينكمبودتاحدیناشياز


شودوموجبگسترشسکونتگاه

عرضهمي
ضوابطشهریاست،امادرهرصورتسازوكارهایتأمینمسکن،بهسازیمحلههایغیررسمي

موجودوجلوگیریازتشکیلمحالتغیررسميجديدباموانعدشواریمواجههستند.بهويژه
بايد دسترسي قشرهای فرودست شهری با درآمدهای متغیر و محدود را به منابع مالي جهت
فراهمآوردنمسکنمناسببهاشکالملکيواستیجاریتسهیلكرد.
ساكنانمحله هایغیررسميبهبسیاریازخدماتشهریدسترسيندارند.ايننقصانِ

1ـ 
یهااست.ازاينرو،
ایناشيازمديريتتحولنیافتهو كمبودبودجۀشهردار 


خدماتتااندازه
هایاجتماعيوفرهنگي،مهارتآموزیوپشتیبانياز


تواندامکانگسترشبرنامه
آنهامي
بهبود 

بنگاههایكوچکونهايتاًكاهشفقراجتماعيوفرهنگيرافراهمآورد.
هایغیررسميزمانيبهشهروندانكاملتبديلميشوندكهگوششنوايي

9ـساكنانمح 
له
برایشنیدنصدایآنانوجودداشتهباشدومشاركتشاندرامورتضمینگردد.الزمۀاينامر
تقويت پاسخگويي مديريت شهری و تسهیل شکلگیری و گسترش نهادهای محلهای است.
هایتوانمندسازیآغازشوندتابهواسطۀآنهابهتدريج

برنامههایبهسازیآتيبايدبافعا 
لیت

صوَرنوينيازسرمايۀاجتماعيپديدآيدومشاركتوهمکاریساكناندرامورمحلهتسهیل
گردد .شبکههای اجتماعي سنتي نیز بايد متزايداً به ابزارهايي جهت بهسازی محالت تبديل
توانباشکلدادنوتشويقگروههای


حالترامي
شوند.فقدانتحركساكنانجهتبهبودم
ها(نسبتبهحقوقفردیوفرصتهایموجود)جبران


خوديار،بهبودآموزشوارتقایآگاهي
كرد.
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