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  های مسکن غیررسمی در ایران بررسی شاخص  
   شیخ آباد قم  محله: نمونه موردی

  
   استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران - ∗حسین حاتمی نژاد

   دانشیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران-فرانک سیف الدینی 
  انشگاه تهران، د دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری-محمد میره 

    10/11/84 :پذیرش مقاله
   1/9/85: تأیید نهایی

  چکیده
    اسکان غیررسمی در ایران مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، پدیده ای روبه رشد        

یکی از  به عنوان قم نیز  رشه.  باشد که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته استیم
سکونتگاه های ۀ جمل از. استمواجه شهرهای بزرگ کشور می باشد که پدیده اسکان غیررسمی 

در این مقاله به بررسی آسیب شناسی کالبدی آن که است محله شیخ آباد غیررسمی در شهر قم، 
  . شودمی پرداخته 

در اغلب موارد نوع مسکن یکی . ستایکی از مشکالت و درحقیقت نماد اسکان غیررسمی،      
هدف از بررسی حاضر  .آسیب های فضایی شهر محسوب می شوداز نشانگرهای کلیدی برای 

آن پتانسیل شناخت شرایط و ویژگی های مسکن غیررسمی بوده تا بتوان از طریق بررسی دقیق 
است شناسایی و  سانیاسکان غیررسمی در تأمین مسکن که از اساسی ترین نیازهای جوامع انهای 

  . اجتماعی مشخص گردد-زمینه های کاهش آسیب های کالبدی
     در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه شاخص های مسکن در محلهبنابراین      

شیخ آباد و شهر قم و سکونتگاه های غیررسمی در برخی دیگر کشورهای جهان سوم پرداخته شده 
شیخ آباد شرایط نامساعد و ناهنجاری محله  که شاخص های مسکن در نتایج نشان می دهد .است

در مقایسه با اسکان غیررسمی در دیگر اسکان غیررسمی در ایران نسبت به شهر قم دارد لیکن 
به ویژه در زمینه برخورداری از خدمات اساسی دارای شرایط مساعدتری  ی درحال رشدکشورها

  .است
   کنسکان غیررسمی، شاخص های کمی و کیفی مسآسیب شناسی، ا :کلیدیگان واژ

  
 مقدمه

می باشد به   روزافزون جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستاییتحوالت جمعیتی در سطح جهان نشانگر افزایش     
 اکثریت جمعیت جهان در شهرها زندگی 2007طوری که طبق برآوردها برای اولین بار در طول تاریخ بشر در سال 

                                                 
∗ E-mail: hatami35@yahoo.com                                                                                     09153149378: تلفن نویسنده مسئول  



  
  1385، زمستان 58 شماره -پژوهش های جغرافیایی                                                                                         130 
 

 

به موازات افزایش جمعیت شهرنشین همواره مسایل و مشکالت جدیدی در این ). 2005،3کالرو دیگران،اس(خواهند کرد
بی گمان اسکان غیررسمی در . که از مهمترین آن ها مسئله اسکان غیررسمی می باشدجوامع مطرح می شود گونه 

  .وردار استشهرهای موجود در نظام سرمایه داری پیرامونی از ابعاد وسیع تر و حادتری برخ
برنامه  (.یکی از مهم ترین نمادها در شناخت اسکان غیررسمی، شاخص ها و ویژگی های ساختاری مسکن می باشد      

فرد از سکونت  مهم ترین عامل تأثیرگذار در میزان رضایتمندی ،در بسیاری از مواردحتی و ) 2005اسکان سازمان ملل،
   ). 187، 2006وستاوی،(.شدبادر یک محله، مسکن و شرایط محیطی آن می 

عزیزی،  (.ی اقتصادی و اجتماعی است حساس ترین بخش ها در برنامه ریزی توسعه در زمره اساسی ترین و مسکن
ز گروه های انسانی مطرح بوده به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز به عنوان اصلی ترین و اساسی ترین نیا  )1378،71
 متقابل انسان و محیط بوده و تبلور فضایی  لبدی رابطه و کوچکترین شکل تجسم کادر واقع مسکن، خردترین .است

  ).1382،8رهنمایی، ( کارکرد حیاتی سکونت انسانی در ایفای نقش های اساسی وی می باشد
 شناخت شیوه های گوناگون زندگی، تأکید بر نوع مسکن و شاخص ها وراههای بنابراین به نظر می رسد یکی از بهترین 

  .شرایط ساختاری آن می باشد
خاص و در حقیقت یک نوع شیوه زندگی است اسکان غیررسمی در ایران پدیده ای رو به رشد  به طور کلی،        

نشانه هایی از این   می شود که چهره اکثر شهرهای ایران به ویژه شهرهای بزرگ مقیاس کشور دارای نمادها ومحسوب
به بازنمایی برخی از ویژگی های اسکان می شود له با تأکید بر شاخص های مسکن سعی لذا در این مقا. هستندپدیده 

  . خته شود پردابازتاب فیزیکی نابرابری اجتماعی است،نمودی از کالبدی که غیررسمی به عنوان یک آسیب 
  

  ان مسألهیب
ه ی تهیبرای شهری و خانوارها. اشد بین وزن می باالتری دارایرانین ای شهرنشی خانوارهاینه هایمسکن در سبد هز    

 کم درآمد یان خانوارهاین میدر ا.  روبرو هستندیادی بزرگ اندام با مشکالت زیژه شهرهایمسکن در شهرها به و
   . رنج می برند یشتری بیتنگناهااز  فراموش شده اند ی و محلی ملیباالخص از آن جهت که در اغلب برنامه ها

 انتخاب محل سکونت تا انتخاب وسعت و اندازه مسکن یعنین مرحله یمسکن در شهرها از اوله ی تهیاقشار کم درآمد برا
 با مشکل ی دولتین استفاده از اعتبارات و وام های و کسب مجوز ساخت و ساز و همچنینوع مصالح ساختمان، خود

 به ینیه نشیارند و با قبول انگ حاش مسکن ندیررسمی آوردن به بازار غی جز روین اقشار چاره این ایبنابرا. مواجه هستند
ن ی چنیریه که موجب شکل گی اولی های آورند و نابرابری می روی و خارج از برنامه قانونیررسمی غیسکونتگاه ها
ن افراد و برکنار ماندن آن ها از حقوق ی ای بعدیت های باعث محرومیک چرخه تسلسلی شده است در ییسکونتگاه ها

 توان در ی را مین چرخه و روندی چن. پندارندیب مید فقر و جرم و آسی را مکان تولی اجتماعاتنیچن. شود ی میشهروند
ن ی چنی هایژگیق وی کند با مطالعه دقیدا مین اساس ضرورت پی بر ا.خ آباد قم به وضوح مشاهده کردیمحله ش
  .ردیگمورد آزمون قرار ،  شودین جوامع نسبت داده می که به اییش فرض های پیاجتماعات
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  روش تحقیق
به صورت مطالعه تطبیقی و مقایسه ای بین شاخص های از نوع توصیفی و تحلیلی و روش تحقیق در بررسی حاضر      

  شاخص های مسکن الل بحث برخی موارد مربوط به در خ.مسکن در سکونتگاه غیررسمی شیخ آباد و شهر قم می باشد
روش جمع آوری اطالعات نیز در این پژوهش  .رها نیز ارائه شده استموجود برای سکونتگاه های غیررسمی دیگر کشو

برداشت میدانی از طریق نمونه گیری و با استفاده از پرسشنامه انجام . در دو قسمت کتابخانه ای و میدانی انجام شده است
مورد پرسش  نمونه  150در تحقیق حاضر .ده استبرای نمونه گیری، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده ش .شده است

   .قرار گرفتند
  

   عمومی عرصه تحقیقویژگی های
جمعیت  نفر 777677 با 1375در سال این شهر ) 365: 1368فرید، (در مرکز ثقل جغرافیایی ایران قرار دارد شهر قم      

د اندام کشور دارای  قم نیز همانند اغلب شهرهای بلنشهر. )1375، مرکز آمار ایران(هشتمین شهر بزرگ کشور بوده است 
 شهر قم 1379-80طبق برآورد دفتر امور اجتماعی وزارت کشور در سال .سکونتگاه های غیررسمی بسیاری می باشد

که در محالت مختلف زندگی ) 68 ،1382، افتخاری راد( حیطه اسکان غیررسمی داشته استنفر جمعیت در90000حدود
جالب توجه این که  ، شهرقائم، یزدانشهر، شیخ آباد، قلعه کامکاردمدآباعبارتنداز محاین محالت مهم ترین . می کردند

  .جمعیت داشته اند) قنوات شهر (هرکدام از این محالت بیش از شهر دوم استان قم 
 به بعد شکل 1350شیخ آباد از پرجمعیت ترین و معروفترین سکونتگاه های غیررسمی شهر قم می باشد که از دهه        

 2 هکتار در منتهی الیه غربی شهر و در منطقه130این محله با وسعت حدود . وع به رشد نموده استگرفته و شر
             کمربندی منتهی به (قرارگیری شاخه متروکه ای از خط آهن سراسری کشور و کمربندی شهر . قرارگرفته است
  . استه ای به آن بخشیده  محله، جلوه ویژشرق و غربدر سمت )  اراک و اصفهان-جاده های تهران

                ساکنین محله شیخ آباد اغلب از مهاجرین کم درآمد با منشأ روستایی به ویژه از استان زنجان می باشند که با        
  .انگیزه های اقتصادی به ویژه نابسامانی وضع معیشتی و بیکاری در مبدأ شروع به مهاجرت کرده و به شهر قم وارد شده اند

                   برنامه جامع اسکان و درنظرگرفته نشدن اقشار فرودست دروجود  توان مالی ضعیف مهاجرین از یک طرف و عدم 
. برنامه ریزی ها از طرف دیگر باعث شده که این افراد به اجبار به زمین های ارزان قیمت محدوده شیخ آباد رانده شوند

قیمت زمین در محدوده رسمی و قانونی شهر بوده % 10ر این محله، قیمت زمین حدود در زمان سکونت مهاجران اولیه د(
همان گونه . استمشاهده قابل  1میزان جمعیت و نرخ رشد آن در محله شیخ آباد در دوره های مختلف در جدول). است
 از جنگ در کشور  به دلیل بحران اقتصادی پس1365 -75نرخ رشد جمعیت محله شیخ آباد طی دهه مشخص است که 

  .ه دردهه اخیر کاهش چشمگیری نشان می دهدکو مهاجرت به شهر قم در حد انفجاری بوده 
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  جمعیت و نرخ رشد محله شیخ آباد در دوره های مختلف -1جدول 
  )درصد(نرخ رشد  جمعیت  سال

1365 1  1499  

1375 2  16254  

1384 3  22273  

  
7/23  

  
5/3  

  1384دانی نگارندگان برداشت های می-3 1375 مرکز آمار ایران -2 1365 مرکز آمار ایران -1:منابع                                       
  

   
   موقعیت جغرافیایی محله شیخ آباد قم-1شکل 
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  تعریف اسکان غیررسمی
اغه نشینی، مسکن  ز حاشیه نشینی،اسکان غیررسمی تا کنون در ایران با نام های مختلفی به کار برده شده است به ویژه     

 در زیر به چند بیغوله نشینی و ، گودنشینی، خیمه نشینی، خرابه نشینی خودجوش، اسکاننابهنجار، اسکان خودانگیخته
  :تعریف ارائه شده از این پدیده می پردازیم

مزایای شهری، این محالت محالت زاغه نشین آخرین چاره بازماندگان است و در تالش بی امان برای بدست آوردن  «-
آوری زباله، روشنایی معابر خدمات اجتماعی و هر چیز دیگری که به طور دسته جمعی فراهم  از نظر مدرسه، شغل، جمع

تواند در روند رقابت برای خدمات و  ای است که جمعیت آن نمی محله زاغه نشین محله. شود نیز بازنده هستند می
هاروی، (» رکت جوید و بدین ترتیب کنترلی بر نحوه توزیع این خدمات و کاالها نداردکاالهای عمومی به نحو مؤثری ش

1376 ،72.(  
.  بوده استSlumتاکنون تعاریف مختلفی در مورد حاشیه نشینی ارائه شده که در اغلب موارد منظور استعمال کلمۀ «

Slumدلیر، (» .شود  غیرمنطقی در نظر گرفته میهای کثیف یک شهر یا مسکن انحطاط یافته و  به مفهوم محله یا کوچه
1361،5(  

شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل گوناگون نتوانسته است جذب  حاشیه نشین به مفهوم کلی به کسی گفته می «-
 اصلی حاشیه نشینی را باید در عواملی  گرچه ریشه. نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود و از خدمات شهری استفاده کند

. اند ولی تمام حاشیه نشینان ازمهاجران تشکیل نیافته.  جست و جو کرد،شود که موجب مهاجرت افراد از روستا به شهر می
واحدهای مسکونی غیر  بلکه بخشی از آنان افرادی هستند که ساکنان همیشگی شهر بوده اند ولی به علت فقر اقتصادی در

  ).121 ،1372عابدین درکوش، (» شوند ن محسوب میکنند و جزء حاشیه نشینا استاندارد زندگی می
  

  مسکن مناسبویژگی های مفهوم مسکن و 
گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیالت ضروری  مسکن عالوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می«     

 در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن .مورد نیاز برای بهزیستی خانواده و طرحهای اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است
به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سر پناه . گردد یک واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل می

 شود و باید حق تصرف نسبتاً صرفاً فیزیکی است و کلیه خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای بهزیستی انسان را شامل می
  ).1379،30پور محمدی، . (ی استفاده کننده آن فراهم باشدطوالنی و مطمئن برا

سرپناه «: که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریف شده است) 1996(در دومین اجالس اسکان بشر «        
مناسب تنها به معنای وجود یک سقف باالی سر هر شخص نیست؛ سر پناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، 

ای، روشنایی، تهویه و سیستم گرمایی مناسب، زیر  دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه
ساختهای اولیه مناسبی از قبیل آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی 

 این موارد باید با توجه به استطاعت مردم  تسهیالت اولیه است که همهمناسب، مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و 
  ).4،همان(» تأمین شود
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  مسکن در انواع سکونتگاههای غیر رسمی گونه شناسی 
  :باشد سکونتگاههای غیر رسمی موجود و یا شکل گرفته در ایران بر اساس نوع مسکن شامل موارد زیر می

چوب، نایلون، برزنت، گل و خاک، ( از یک یا دو اتاق با مصالح کم دوام  معموالًشود که به مکانی گفته می: آلونک -1
 ددار) هم از نظر ساخت و هم از نظر اندازه(وضعی ناهنجار و غیر استاندارد   و ستا بنا شده) مانند آنحلب و پالستیک و 

انواده کوچک یا بزرگ در آن سکونت که یک خ. شود خته میدورافتاده ساو غالباً بدون مجوز و در نقاطی نامناسب و 
  ).7، 1382اعتماد،(دارند 

  ).131، 1370دلیر،(شود  های ساختمانی و شکل و فرم یکسان ساخته می  از خشت و گل و آجر به صورت بلوک:اتاق -2
  ).33، 1366پیران،  (ستا  مسکنی که عمدتاً از پیتهای حلبی ساخته شده:اتاق حلبی -3
  ).یهمان(دیواره سنگی و طاق حصیری است  نوعی مسکن کپری با : باشلی -4
  ).جاهمان( باشند  که با پارچه، نایلون، مواد مشابه سر هم بندی شدهاست  شامل چادر کامل یا چادرهایی :چادر -5
ای که در کوره یا در زمین برای نگهداری حیوانات یا اقامت انسان تعبیه شده است اطالق   به گودال یا حفره: زاغه -6

 آن ها را زاغه  ساکنانبه طوری که. شود های حاشیه نشین نیز گفته می های مخروبه محله  به طور مسلم به خانهامّا. گردد می
این گونه واحدهای مسکونی گاه در اصل واحدهای مسکونی با کیفیت باال بوده اند که در اثر مرور . گویند  نیز می نشین

ها به واحدهای  فتن آنها شده است یا با ایجاد دیوارها و جدا کنندهزمان و بی توجهی به تعمیر، باعث تخریب و از بین ر
 فاقد نور، سرویسهای بهداشتی و امکانات الزم یک واحد مسکونی این بناها معموالً. اند کوچک و غیراستاندارد بدل شده

  ).7 ،1382قابل قبول هستند اعتماد،
  ).131، 1370دلیر،( شود ساخته میتناسب نامتر از سطح زمین با مصالح ساختمانی   پایین:زیر زمین -7
  ).جاهمان(باشد  ها می  محل پختن خشت در کوره پز خانه:قمیر -8
شود و مانند آلونک یک خانوار  ا حصیر و چوب و خاک و خاشاک ساخته میب در نواحی گرمسیر  معموالً:کپر -9

  ).1382،7اعتماد، (دهد  کوچک یا بزرگ را در نقاطی نامناسب و پرت در خود جای می
  ).131، 1370دلیر،( دارای دیوار معمولی با مصالح ساختمانی و سقف حصیری است :گرگین-10
 شوند که هم محل دفن مردگان است و هم محل سکونت زندگان  اتاقهایی که در صحن امام زاده ساخته می:مقبره -11

  ).33، 1366پیران، (
  

  های مسکن شاخص
رود که به طور کلی به دو دسته کمی وکیفی تقسیم می شوند  فی به کار میبرای شناخت مسکن شاخص های مختل     

 دسترسی به خدمات اساسی نیز از شاخص های مسکن و ،لیکن همانگونه که قبالً نیز در بحث مسکن مناسب ذکر شد
ی های اصلی مسکن در کشورها  در زیر وضعیت برخی از شاخص.  کیفیت واحدهای مسکونی می باشند نشاندهنده

  .در مقایسه با محله شیخ آباد ارائه شده است) درآمد پایین(درحال توسعه  و )باال درآمد( یافته توسعه
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   شیخ آباد های اصلی مسکن در کشورهای مختلف در مقایسه با محله برخی از شاخص -2جدول 
  شاخص                                    

  کشور 
  محله شیخ آباد قم  شورهای با درآمدپایینک  کشورهای با درآمد باال

  1/1  2/1  01/1  خانوار در واحد مسکونی
  1/3  47/2  66/0  نفر در اتاق

  3/14  09/6  35  زیربنای سرانه مسکونی
  98  67  100  )درصد(مساکن بادوام

  3/99  56  100  )درصد(واحدهای دارای آب لوله کشی 

  4/5  5  5/2  بعد خانوار
  8/1  2  2/5  اتاق در واحد مسکونی

  7/70  33  51  )درصد(تصرف ملکی
بدون (واحدهای مسکونی زیر استاندارد
  )حمام و توالت به درصد

2  6/26  
7/2  

  )اند بدون حمام بوده(
  1384برداشت های میدانی نگارندگان -2 1)1991( مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد و بانک جهانی-ا: منابع        

  

  باد آ  مسکن در شیخویژگی های 
  آباد  های کمی مسکن در شیخ شاخص)الف 

  تراکم خانوار در واحد مسکونی -1
. باشد رود تراکم خانوار در واحد مسکونی می مسکن به کار میشناخت های کمی که برای  یکی از مهمترین شاخص      

  . آید این شاخص از تقسیم تعداد خانوارها بر تعداد واحدهای مسکونی موجود به دست می
یعنی در برابر هر واحد . )1375 ،مرکز آمار ایران( بوده است12/1آباد برابر با  مقدار این شاخص برای شیخ1375ال در س

در . )جاهمان( بوده است 1در همین سال این شاخص در شهر قم برابر با . خانوار وجود داشته است1/1مسکونی
 بوده است و بهتر از متوسط این شاخص در 1/1با عدد آباد برابر   این میزان در شیخ1384های میدانی سال  برداشت

  .باشد کشورهای در حال توسعه می
آباد در این زمینه ثابت بوده ولی در  با گذشت زمان، وضع شیخ. تر است تر باشد مطلوب این شاخص هر چه کوچک       

نوار نسبت به شهر قم باالتر بوده و نکته مهم آن است که در شیخ آباد، بعد خا. تر است کل نسبت به شهر قم نامطلوب
همچنین مساحت واحد مسکونی در آن نسبت به شهر قم کمتر است و در نتیجه میزان فضای مسکونی سرانه در شیخ آباد 

  .بسیار کمتر از شهر قم می باشد
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 کشور جهان بررسی    54های مسکن را در       طرحی است که در آن مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد و بانک جهانی شاخص              مربوط به    اطالعات این قسمت     1

  ).1373 و عزیزی، 1374برگرفته از رفیعی و چگنی،(اند  کرده
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  ر واحد مسکونی   تراکم نفر د-2
آید و هر چه کمتر باشد وضعیت سکونت  ونی به دست میاین شاخص از تقسیم تعداد جمعیت بر تعداد واحد مسک     

در حالیکه مقدار این  نفر در واحد مسکونی است 5/6آباد برابر با   این شاخص در شیخ1375در سال . تر است مطلوب
 این شاخص در 1384های میدانی سال  در برداشت.  نفر در واحد مسکونی بوده است8/4 شهر قم برابر با شاخص در

آباد داشته است  این شاخص در شیخاندک و نسبی که نشان از بهبود به دست آمده  نفر در واحد مسکونی 6اد آب شیخ
  . شیخ آباد می باشد مسکن در وضع نابهنجار و بسیار نامطلوب این شاخص نشان دهندهلیکن در مجموع 

  راکم نفر در اتاقت-3
محله های میدانی صورت گرفته در   براساس بررسی.االتری دارد مسکن مطلوبیت ب،این شاخص نیز هر چه کمتر باشد      
 طبق سرشماری عمومی نفوس و درحالی که.  نفر در هر اتاق بوده است1/3 برابر با 1384یخ آباد این شاخص در سال ش

 .)1375 ،نمرکز آمار ایرا(رآورده می شود  نفر در اتاق ب6/1بر با برادر شهر قم این شاخص میزان  1375مسکن در سال 
، 1374توسلی،  (سالم بودن واحد مسکونی داشتالزم به یادآوری است که تا چندی پیش تراکم نفر در اتاق نشان از نا

جود دارد که تراکم نفر در اتاق بیش از یک  ولی اخیراً بر طبق استاندارد سازمان ملل متحد، مسکن سالم در حالتی و)166
      براین، این شاخص نیز شرایط نابهنجار و غیراستاندارد مسکن در شیخ آباد را نشان بنا .)1384حاتمی نژاد، (نفر نباشد

  .حتی مقدار این شاخص نسبت به متوسط آن برای کشورهای درحال توسعه نیز بدتر استمی دهد و 
  تراکم اتاق در واحد مسکونی   -4

 اتاق در هر 8/1آباد برابر  این شاخص در شیخهای میدانی  در بررسی. تر است این شاخص هر چه بیشتر باشد مطلوب      
               مسکن در شیخ آباد ی نابهنجارشدت یان کننده باین شاخص نیز .  بوده است3/3واحد مسکونی بوده و برای شهر قم 

  .می باشد
  رای هر خانوار متوسط تعداد اتاق ب-5

مقدار محاسبه شده این شاخص در تحقیقات میدانی . تتر اس این شاخص هر چه بیشتر باشد وضعیت مسکن مطلوب       
این شاخص در .  اتاق در اختیار دارد7/1 اتاق بوده است یعنی هر خانواده به میزان 7/1آباد برابر با   برای شیخ1384سال 
تری   پایینآباد در سطح بسیار دهد که مطلوبیت مسکن در شیخ و نشان میمحاسبه شده  3 برای شهر قم برابر با 1375سال 

 .نسبت به شهر قم قرار دارد
   متوسط سطح زیر بنا-6

این مقدار سطح ) 1384،نگارندگان. (باشد متر مربع می70ا آباد برابر ب متوسط سطح زیر بنا در واحدهای مسکونی شیخ       
سازمان 1377 سال های  طبق بررسی. دهنده شرایط نامطلوب مسکن در شیخ آباد است زیربنا بسیار پایین است و نشان

مترمربع بوده است 7/125قم برابر با  مسکن و شهرسازی استان قم، متوسط سطح زیربنای واحدهای مسکونی شهر
 موارد بسیار پایین اسکان غیررسمی در هند زیربنای واحدهای مسکونی در بسیاری از زمینه در البته در. )16، 1377اکرمی(

  )145، 1378 قوی، سرگران( متر مربع می باشد 16و حدود 
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باشد   مترمربع می09/6در مورد سرانه زیربنای مسکونی باید گفت مقدار این شاخص در کشورهای درحال توسعه برابر با 
 متر مربع هست که نشان از وضعیت بهتر شیخ آباد نسبت به کشورهای درحال توسعه 3/14آباد برابر  درحالیکه در شیخ

  .است
 دارای مطلوبیت بسیار پایینی لهتوان گفت که این مح آباد می های کمی مسکن در شیخ شاخصدر مجموع در مورد        

         زیادی  های و نسبت به شهر قم دارای تفاوت و اختالفآن غیراستاندارد است  و شرایط  ها می باشددر این زمینه
 تعداد افراد ساکن در واحدمسکونی ارقام و  تعداد اتاق در مقابل خانوار و مربوط به به ویژه در شاخص های.می باشد

  . می باشند شرایط بدمسکنی اعداد نشان دهنده
             آباد و متوسط آن در کشورهای در حال توسعه باید اذعان کرد که  های کمّی مسکن بین شیخ  شاخص در مقایسه   

ها در کشورهای درحال  ه متوسط این شاخصهای مربوط به اتاق وضعیت نامطلوبی نسبت ب شیخ آباد در زمینه شاخص
 زیربنای مسکونی و تعداد خانوار در واحد مسکونی وضعیت مطلوبتری نسبت به   ولی در زمینه سرانه.توسعه دارد

  .کشورهای درحال توسعه دارد
  شاخص های کمی مسکن در شیخ آباد نسبت به شهر قم -3جدول 

 )1375(شهر قم )1384(شیخ آباد شاخص های کمی

 1 1/1 تراکم خانوار در واحد مسکونی

 8/4 6 تراکم نفر در واحد مسکونی

 3/3 8/1 تراکم اتاق در واحد مسکونی

 6/1 1/3 تراکم نفر در اتاق

 3 7/1 متوسط تعداد اتاق برای هر خانوار

 7/125 70 متوسط سطح زیر بنا

   )1375(یران مرکزآمار ا-2) 1384( برداشت های میدانی نگارندگان-1: منابع 
  

  آباد  های کیفی مسکن در شیخ شاخص)ب   
   قدمت بنا-1

غم ظاهر نامطلوب و نابهنجار به  آن واحدهای مسکونی عمر لذا نمی باشد زیادیآباد دارای قدمت   شیخاز آنجایی که      
 سال پیش و 30اد مربوط به آب بیشترین عمر بنا در شیخ .سال است12میانگین عمر بنا در شیخ آباد حدود .  استاندکآنها 

 سال 20آباد دارای قدمت کمتر از   درصد واحدهای مسکونی شیخ90در کل . باشد کمترین آن مربوط به سال گذشته می
 10 تا 5آباد دارای قدمت بین  البته بیشتر واحدهای مسکونی شیخ.  سال دارند20درصد قدمت باالی 10هستند و کمتر از 

های  در حقیقت در سال. گیرند آباد در این گروه قرار می  درصد واحدهای مسکونی شیخ6/33ه طوری که  بمی باشند سال
   .استشده بیشترین ساخت و ساز مسکن در این دوره انجام بوده آباد   که دوره رشد جمعیت شیخ1375 تا 1370

   نوع مصالح ساختمانی -2
های میدانی  در بررسی. ستاای براساس شرایط آب و هوایی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت  نوع مصالح در هر منطقه       

های مسکونی از آجر و آهن استفاده   درصد ساختمان98آباد، نکته جالب توجه این بوده که حدود  صورت گرفته در شیخ
پس شرایط . تمانی، از مصالح ساختمانی نسبتاً با دوام هستندهای دوام مصالح ساخ بندی آجر و آهن در تقسیم. اند کرده
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آباد  آباد در این زمینه نسبتاً خوب است ولی اگر با مالحظه بیشتری به آهن و آجر استفاده شده در مساکن شیخ شیخ
رسد پس از   مینگریسته شود آنچه در برخی از آنها مشهود است استفاده از آجرهایی است که قبالً استفاده شده و به نظر

 در سطح شهر قم واحدهای مسکونی ساخته شده 1375در سال . تخریب ساختمان قبلی در مسکن کنونی به کار رفته است
 درصد واحدهای مسکونی از 2/11دادند و   درصد از کل واحدهای مسکونی شهر را تشکیل می7/78از آجر و آهن 

  .)1375 ،مرکز آمار ایران(اند ردهد نیز از سایر مصالح استفاده ک درص10اسکلت فلزی و بتون آرمه ساخته شده است و 
در زمینه این شاخص در سکونتگاه های غیررسمی دیگر کشورهای جهان سوم الزم به ذکر است که در کلکته و قاهره،  

  . )90، 1379اطهاری، (شود  می مشاهده) مانند آنتخته، حلبی و ( درصد مصالح غیر معمول 70 تا60نسبت های باالی 
  ها  وضعیت نماکاری ساختمان-3 

سازی آن  شود منظر شهری و زیبا توجه میبه آن ریزی شهری و نظام شهرسازی   امروز در برنامهیکی از مواردی که       
یکی از شایان ذکر است که . )15، 1376هیراسکار، (ریزی شهری زیبایی در شهرهاست  از اهداف برنامهیزیرا یک باشد می
های میدانی   بررسیبراساس.  نوع نماکاری واحدهای مسکونی است،گذار در زیبایی منظر شهرها صر مهم و تأثیرعنا

اند و مصالح ساختمانی مورد   درصد واحدهای مسکونی فاقد نماکاری بوده7/86 درحدودآباد،  صورت گرفته در شیخ
آباد دارای   درصد واحدهای مسکونی شیخ7/10. استفاده واحدهای مسکونی که آجرهای فرسوده هستند نمایان است

  . اند  درصد دارای نماکاری سنگ مرمر بوده7/2اند و  نمای سیمانی بوده
   نحوه تصرف مسکن-4

سبب «زیرا . باشد امنیت و احساس ایمنی در تصرف مسکن یک بعد مهم و تأثیرگذار اجتماعی و روانی مسکن می       
کونی از نظر دورنمای سکونت خود احساس ایمنی کنند و این امر آسایش روانی شود خانوار ساکن در واحد مس می

های کم درآمد در طول زمان وضع مسکن خود را بهبود  از طرف دیگر برای اینکه گروه. کند بیشتری برایش ایجاد می
   . )26، 1377اکرمی، (» بخشند، امنیت حق تصرف بسیار حایز اهمیت است

. ای و رهنی  اجاره؛2ملکی و شخصی ؛ 1 :می شودآباد تنها دو نوع نحوه تصرف مسکن مشاهده  یخ در شبه طورکلی       
 درصد از واحدهای مسکونی این 7/70صورت ملکی و شخصی است که ه آباد ب تیپ غالب تصرف مسکن در شیخ

های مسکونی وقفی، اند و واحد ای و رهنی تصرف شده  درصد از مساکن بصورت اجاره3/29اند و  وضعیت را داشته
 نیست 1آباد از نوع زورآبادنشینی بنابراین اسکان غیررسمی در شیخ. آباد وجود نداشته است  در شیخ، تصرفیسازمانی

در سرشماری عمومی  .بلکه به دلیل ناکارآمدی بازار رسمی مسکن در مقابل تقاضای فزاینده اقشار کم درآمد می باشد
رصد د1/20، بودند  واحدهای مسکونی به صورت ملکی تصرف شده درصد2/69  در شهر قم1375نفوس و مسکن سال 

  . )1375 ،مرکز آمار ایران. (اند  درصد مجانی بوده1/8 درصد سازمانی و 8/0، ای به صورت اجاره
   نوع مالکیت و خرید مسکن -5

دستی و غیررسمی است که های غیررسمی خرید آن به صورت  گاه یکی از اشکال خرید مسکن و زمین در سکونت      
 درصد از 22و تنها داری شده ای خری  درصد مساکن به صورت قول نامه78آباد  در شیخ. ای گویند اصطالحاً قول نامه

                                                 
1- Squatter 
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در مورد این شاخص باید گفت باال بودن درصد خانه هایی که قولنامه ای . اند واحدهای مسکونی دارای سند ثبتی بوده
  .چندان قابل قبول نمی باشدهستند از لحاظ امنیت تصرف 

وضعیت   مسکن در شیخ آباد، شاخص های کیفی مسکن نسبت به شاخص های کمی آمارهای مربوط بهدر کل        
 واحدهای مسکونی شیخ آباد در زمینه های قدمت بنا، نوع مصالح ساختمانی و نحوه .بهتری را به نمایش می گذارند

 ولی در زمینه های نوع مالکیت و نماکاری منازل، وضعیت نابهنجاری مشهود تندهستصرف، دارای و ضعیت نسبتاً خوبی 
                ها وضعیت بهنجار و خوبی را نشانلیکن باید توجه داشت در مورد قدمت و نوع مصالح ساختمانی که آمار. است

  . می دهند
های درحال توسعه نیز باید گفت که در آباد با کشور های کیفی مسکن در شیخ  وضعیت شاخص در مقایسه        
 درصد مسکن ملکی در 33 درصد مسکن ملکی وضعیت بهتری نسبت به 70آباد با  هایی چون تصرف ملکی شیخ زمینه

آباد از مصالح بادوام استفاده  درصد واحدهای مسکونی شیخ98در زمینه مسکن بادوام نیز، . کشورهای درحال توسعه دارد
 .اند درصد واحدهای مسکونی کشورهای درحال توسعه دارای مصالح بادوام بوده67تنها اند درحالیکه  کرده

  

  میزان برخورداری از خدمات اساسی) ج
پذیر مسکن  ریزی مسکن جزء جدایی نا هایی که در تعیین کیفیت مسکن بسیار مهم است و در برنامه کی از شاخصی        

میزان برخورداری واحدهای مسکونی . ستاآشپزخانه  و  جمله آب، برقاست امکانات و تسهیالت و خدمات اساسی از
آباد در رابطه با این  در این جا به بررسی وضع شیخ. های موجود در مسکن است از این خدمات گویای بسیاری از واقعیت

   : خته می شودخدمات پردا
  کشی  آب لوله-1

 درصد از کل جامعه 7/0کشی بوده که برابر با  ونی فاقد آب لولهاز کل خانوارهای مورد پرسش تنها یک واحد مسک       
این شاخص نشان دهنده وضعیت بسیار . اند کشی بوده  درصد خانوارها دارای آب لوله3/99گیرد و  آماری را در بر می

یگر کشورها در حالیکه یکی از مشکالت اساسی سکونتگاه های غیررسمی در د. بسامان شیخ آباد در این زمینه می باشد
 درصد 96در دورنکوپ یکی از سکونتگاه های غیررسمی آفریقای جنوبی مثالً . نبود منابع و شیر آب لوله کشی می باشد

فقدان منابع آب درون خانه ها و جیره بندی ). 180، 2006وستاوی،  (ساکنین از شیرهای آب اشتراکی استفاده می کنند
ابل ذکر است که متوسط ق). 178، همانجا (باشدن این نوع سکونتگاه ها می آب یکی از مهم ترین نگرانی های ساکنی

  .است درصد بوده56کشی در کشورهای درحال توسعه برابر با  واحدهای مسکونی دارای آب لوله
   برق -2

  درصد واحدهای3/3 می باشند و تنها دارای برق شهری ی ساکن شیخ آباد درصد خانوارها7/96در زمان حاضر      
 استفاده غیرقانونی از برق زیادیبسیارالبته در زمینه استفاده از برق موارد . از این نعمت محروم اندآباد  مسکونی شیخ

  . دوشمی مشاهده 
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   گاز شهری-3
 درصد 4/93اند و  آباد فاقد گاز شهری بوده  درصد واحدهای مسکونی شیخ6/6تنها براساس تحقیقات میدانی ،       

 این محله می باشد نسبتاً مطلوباین شاخص نشان دهنده وضع . کنند کشی شهری استفاده می تم گاز لولهواحدها از سیس
  زیرا در حال 

حاضر بسیاری از نقاط شهری کشور نیز فاقد امکانات لوله کشی گاز هستند ولی در شیخ آباد این شاخص رقم بسیار 
  .باالیی را نشان می دهد

   تلفن -4
.  درصد دارای تلفن بوده اند7/88 و   درصد فاقد تلفن بوده3/11آباد،   مورد پرسش قرار گرفته در شیخ  نمونه150از       

  . دارداین شاخص نیز نشان از وضعیت خوب شیخ آباد 
   آشپزخانه-5

  درصد3/89آباد فاقد آشپزخانه و   درصد واحدهای مسکونی در شیخ7/10 مطالعات میدانی حاکی از آن است که       
و کوچکی  از شرایط بد، البته اغلب قریب به اتفاق صاحبان واحدهای مسکونی دارای آشپزخانه. دارای آشپزخانه هستند

  .ندنک آشپزخانه خود ابراز شکایت و ناراحتی می
   حمام-6 

 .ش شده استگزاردرصد آنها فاقد حمام 7/2 و تنها می باشند درصد منازل دارای حمام 3/97 امروزه در شیخ آباد،       
 الزم به ذکراست که در کشورهای در حال توسعه به . باشدینه مین زمیخ آباد در ایز نشانگر وضع خوب شین شاخص نیا

  . درصد از واحدهای مسکونی فاقد حمام و آشپزخانه هستند26طور متوسط حدود 
   توالت-7

 این در حالی می باشد که در دورنکوپ یکی .آباد دارای توالت مستقل می باشند  درصد واحدهای مسکونی شیخ100   
از سکونتگاه های غیررسمی ژوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی، نبود توالت یکی از مشکالت اساسی ساکنین آن 

مچنین آمارها از وجود ه). 178، 2006وستاوی،  (اجتماعات می باشد و در آنجا به ازاء هر ده نفر یک توالت وجود دارد
  . )90، 1379اطهاری، ( خانوار در اسکان غیررسمی هند و آمریکای التین خبر می دهند100به ازای هر یک آبریزگاه 

  
 SWOT1ارزیابی مسکن در شیخ آباد به وسیله ی مدل 

عامل درونی و بیرونی که هرکدام شامل دو  دو  از جمله مدل های ارزیابی می باشد که با استفاده ازSWOTمدل      
  .فی می شوند به بررسی ویژگی های محدوده مورد مطالعه می پردازدشاخص مثبت و من

عوامل  بیرونی نیز در رابطه .  عوامل درونی  نشأت گرفته از درون محله هستند، شامل نقاط ضعف و نقاط قوت می شوند
وامل بیرونی شامل ع.با سطح کالن تر هستند و در حقیقت علت وجودی خود را از خارج از محدوده به دست می آورند

               با استفاده از این مدل  می توان به بسیاری از قابلیت ها و. )1383فرهودی، ( می شوند ها و تهدید هافرصت
در اینجا با استفاده از این مدل  به ارزیابی بخش . زمینه های مختلف پی برد ی جغرافیایی درفضامحدودیت های یک 

  :ه می شودمسکن در شیخ آباد پرداخت
                                                 
1 Strenghs , Weaknesses , Opportunities , Treaths 



  
  141                           یخ آباد قم                          ی ش محله: های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی  بررسی شاخص

 

 

  SWOTارزیابی مسکن در شیخ آباد با استفاده از مدل  -4جدول 

  عوامل بیرونی  عوامل درونی
                      شاخص

  زمینه
 تهدیدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت

مسکن

 پایین بودن قیمت زمین و -
 مسکن نسبت به شهر قم

 پایین بودن تراکم -
 ساختمانی

ی  سطح باالی واحدها-
 مسکونی شخصی

 سکونت اکثر مالکین در -
 محله

 استفاده از آجر و آهن در -
 ساخت و سازها

   عدم وجود مشرفیت-
  درصد باالی واحدهای -

مسکونی دارای  آشپزخانه و 
  حمام

 باال بودن بعد خانوار در -
 واحد مسکونی

 تعداد کم اتاق در برابر -
 تعداد ساکنان

 تعداد کم اتاق در واحد -
نیمسکو  

 قطعه بندی نامناسب -
 واحدهای مسکونی

 ساخت و سازهای شبانه و -
 غیر قانونی

 مساحت کم زیربنای -
 مسکونی

 فرسودگی مصالح -
 ساختمانی

 تغییر کاربری مسکونی به -
  تجاری

 عدم مقاوم سازی -
 واحدهای مسکونی

 پایین تر بودن سرانه ی -
 مسکونی از حداستاندارد

درصد 80 بیش از -
 ها فاقد نماکاری ساختمان
  هستند

 دسترسی به تجهیزات -
زیربنایی نظیر آب ، برق ، 

 گاز و تلفن  
 حل بخشی از معضل -

مسکن در شهر قم از طریق 
 سکونت در شیخ آباد

 وجود زمین های بایر -
 فراوان در اطراف محدوده

  

 پایین بودن امنیت حق -
تصرف در مسکن به این 

 درصد از 5/78علت که 
.لنامه ای هستندواحدها قو  

 وجود بورس بازی زمین -
 ومسکن

 عبور دکل های برق فشار -
قوی و آسیب های زیستی 

 ناشی از آن
 جمع اوری ناقص زباله -

توسط شهرداری به ویژه در 
  قسمت های جنوبی محله

 عبور کمربندی شهر از -
مجاورت محله و آلودگی 
 های صوتی ناشی از آن

 آلودگی های ناشی از -
دامداری در مجاورت وجود 

 بافت مسکونی
  

   گاننگارندمحاسبات : مĤخذ
  
  تیجه گیرین

کالبدی آسیب های موجود در جامعه می باشد که علل مختلفی در -مسکن غیررسمی در حقیقت بازتاب فضایی       
زیع نابرابر امکانات  تقاضای فزاینده مسکن، تونبال آن شکل گیری آن نقش دارند نظیر رشد فزاینده جمعیت کشور و بد

در فضاهای زیستی کشور، نبود برنامه جامع شهرنشینی، فقدان مدیریت یکپارچه شهری، در نظر نگرفتن اقشار کم درآمد 
 معلول  به عنوانآن را نه  برخورد با اسکان غیررسمیدرلیکن . در برنامه ریزی ها و به ویژه در برنامه های تأمین مسکن

معضلی حاد و بحرانی تلقی شده و آن را نمادی از اسکان غیررسمی به عنوان  و در منابع مختلف دبلکه یک علت دانسته ان
؛ 1، 1355شکویی، (معرفی کرده اند مانند آن فقر، بدبختی، تیره روزی، مرگ و میر باالی نوزادان، کوچه های کثیف و 

 بر همین اساس نیز حکم به تخریب و نابودی آن اغلب). 20، 1382، ؛ حاتمی نژاد108، 1376؛ هیراسکار، 5، 1361دلیر، 
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 که در مورد سکونت گاه های غیررسمی ایران صورت گرفته است این پیش فرض ها یداده شده ولی با مطالعات دقیق تر
   .تعدیل می یابد

نظیر (ده است  انجام ش در مورد ایران براساس بررسی هایی که در این پژوهش و دیگر مطالعاتی که در این زمینه       
شرایط اگرچه   می توان چنین بیان کرد که)  در مورد مشهد1378، سرگران قویدر مورد بندرعباس، 1383 ،سیف الدینی

 مسکن نسبت به سکونتگاه های  شاخص های کمی و کیفیو ویژگی های اسکان غیررسمی در ایران به ویژه در زمینه
 لیکن با و در حقیقت دارای شرایط زیر استاندارد می باشد تعارفی استدر دارای وضعیت نابهنجار و نامرسمی و شهر ما

 2004هاچرزمایر،در مورد هنگ کنگ و یا  2003 اسمارت،نظیر (بررسی ویژگی های اسکان غیررسمی در دیگر کشورها
خدمات  دلیل وجودمتوجه خواهیم شد که اسکان غیررسمی در ایران، به ) در مورد آفریقای جنوبی 2006و وستاوی،

شاخص های مسکن  دارای شرایط بسیار مساعدتر و بهتری نسبت به این برخورداری از اساسی مورد استفاده ساکنین و 
 . پدیده در دیگر کشورهای جهان سوم می باشد

در ابتدای این . نکته دیگری که در اینجا الزم به ذکر است بحث گونه شناسی مسکن غیررسمی در ایران می باشد       
قاله برمبنای منابع موجود، گونه های مختلف مسکن غیررسمی در ایران ذکر شد لیکن با بررسی هایی که در مورد م

اغلب (مسکن غیررسمی در این مقاله صورت گرفت و همچنین موارد مختلفی که در شهرهای کشور مشاهده می شود 
اکن غیررسمی ایران در قالب های موجود گونه های بسیاری از مس. . .) سکونتگاه های غیررسمی اطراف تهران، مشهد و 

مسکن غیررسمی نمی گنجد یعنی نمی توان به آن ها آلونک، زاغه، کپر، قمیر اطالق کرد چون اغلب سکونتگاه های 
مشاهده شده، خانه هایی هستند که بدون هیچ مجوز قانونی در زمین های ارزان قیمت شهر با مصالح مقاومی  غیررسمی

و آجر اما بدون رعایت ضوابط و استانداردهای مسکن ساخته شده اند و دارای بسیاری از خدمات اساسی چون آهن 
بنابراین پیشنهاد می شود در گونه شناسی مسکن غیررسمی یک گونه ی دیگر اضافه شود و این گونه مسکن . هستند

  .ن مسکن نابهنجار یا بی ضابطه نامیده شودغیررسمی در تیپ شناسی گونه های مسکن غیررسمی در شهرهای ایران با عنوا
 اسکان غیر رسمی در ایران آخرین چاره اقشار کم درآمد جامعه شهری در تأمین مسکن رد کهذکر کپایان باید در         

 که این افرادبسیاری از زیرا می باشد و در حقیقت ساکنین این اجتماعات ، برنامه ریزان خودجوش و با هوشی هستند 
و در حالیکه توزیع و تخصیص ) تجربه اسکان غیررسمی شیخ آباد کامالً مؤید این امر است(ب منشأ روستایی دارند اغل

به سمت شهر حرکت می کنند تا  به حرکتی معقوالنه زده و از روستا دست ، امکانات بین شهر و روستا ناعادالنه می باشد
در چنین شرایط سخت و در حالیکه  قوانین و  و ه حاشیه رانده می شوند لیکن هنگام ورود به شهر ب؛از انزوا رهایی یابند

مسکنی مناسب، استاندارد و دارای مجوز رسمی بسته است این افراد به دستیابی در برنامه های رسمی کشور راه آنها را 
 این توانایی باالیفتن عقل و  با درنظرگربراین اساس: مدبرانه به مکانیابی و ساخت سرپناه برای خود در شهرها می پردازند

بنابراین  .افراد می توان اذعان داشت که ساماندهی اسکان غیررسمی در ایران بسیار آسان تر از دیگر جوامع می باشد
  :پیشنهادهای زیر جهت ساماندهی و بهبود شرایط زیستی در مسکن غیررسمی ارائه می شود

 تی در سطح کشور توزیع عادالنه درآمد و امکانات بین فضاهای زیس -        

دو پیشنهاد اول رویکرد ( و محلی ی کالن ملی، منطقه اینظر گرفتن اقشار کم درآمد در برنامه ریزی ها در -
  )پیشگیرانه دارند 
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 شهروند دانستن جمعیت ساکن در مساکن غیررسمی از سوی نهادهای شهری به ویژه شهرداری ها -

 اعاتتأمین حق امنیت سکونت و تصرف مسکن برای این اجتم -

 سکونتگاه هایی  در چنین (NGO) 2یا غیر دولتی1  (CBO)تشکیل انجمن محلی -

 تشکیل صندوق قرض الحسنه محله -

 شناخت توان ها و قابلیت های ساکنین این محله ها و بارور کردن آن -

اعطای تسهیالت و ترغیب ساکنین به بهبود شرایط مسکن خویش به ویژه در مورد مقاوم سازی و نماسازی  -
 دهای مسکونیواح

 خالی کردن بافت مسکونی این محالت از کاربری های ناسازگار نظیر دامداری ها و کارگاه های  آلوده کننده  -

 .جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی و بی برنامه ای که بدون مجوز قانونی صورت می گیرد -

 ی شهری و شهروندیآموزش ساکنین و ارتقای آگاهی آن ها در مورد قواعد و قوانین زندگ -
  

   و مĤخذنابعم
؛ ویژگی های کالبدی محله های حاشیه نشین؛ مجموعه مقاالت حاشیه نشینی و اسکان )1382(اعتماد، گیتی  -1

  .  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: غیررسمی، جلد دوم؛ تهران
اسکان غیررسمی در ایران؛ مجموعه : قر اجتماعی بر ف–؛ تأثیر برنامه ریزی کالن  اقتصادی )1379(اطهاری، کمال -2

  .مقاالت فقر در ایران؛ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
شکل گیری آن؛ مجموعه  ؛ چهره نمایی بافت های اسکان غیررسمی و عوامل موثر در)1382(زهرا  افتخاری راد، -3

  .  یستی و توانبخشیدانشگاه علوم بهز: مقاالت حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی، جلد اول؛ تهران
 ؛؛ مطالعه شاخص های اجتماعی مسکن، جمعیت، مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرستان قم)1377(کرمی، پرویز  ا-4

  .سازمان مسکن و شهرسازی استان قم
  . چهارمۀ  اقتصادی، شمار- مجله اطالعات سیاسی؛؛ شهرنشینی شتابان و ناهمگون، مسکن نابهنجار)1366(پیران، پرویز  -5
  .دانشگاه پیام نور: ؛ جامعه شناسی شهری؛ تهران)1374(وسلی ، غالمعباس  ت-6
   .50 سال پنجم، شماره،؛ اسکان غیررسمی در جهان؛ مجله شهرداری ها)1382(حاتمی نژاد ، حسین  -7
ای گروه جغرافی: ؛ سمینار درسی آسیب شناسی شهری؛ مقطع دکتری، دانشگاه تهران)1384(حاتمی نژاد، حسین  -8

  .انسانی
  .سمت:  چاپ سوم ؛ تهران؛؛ مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی)1380(حافظ نیا، محمدرضا  -9

؛ حاشیه نشینی در جستجوی معنی و مفهوم، مجموعه مقاالت هفتمین کنگره )1370(حسین زاده دلیر، کریم  -10
  .موسسه جغرافیا: جغرافیایی ایران، جلداول، دانشگاه تهران

  .سمت: ؛ برنامه ریزی مسکن؛ تهران)1379(الل پور محمدی، محمدرضا د -11

                                                 
1-Community based organization 
2- Non governmental organization 



  
  1385، زمستان 58 شماره -پژوهش های جغرافیایی                                                                                         144 
 

 

سازمان : ؛ تهران16های بین المللی مسکن، در بولتن اقتصاد مسکن شماره  شاخص) 1374(رفیعی، مینو و علی چگنی  -12
  .ریزی و اقتصاد مسکن ملی زمین و مسکن، دفتر برنامه

مرکز مطالعات و : و روش های شهرسازی، جغرافیا؛ چاپ سوم، تهرانمجموعه مباحث ) 1382(رهنمایی، محمدتقی  -13
  .تحقیقات شهرسازی و معماری

؛ ساماندهی اسکان غیررسمی ناحیه کوی شیرازی مشهد؛ پایان نامه برای دریافت )1378(سرگران قوی، محمد  -14
  .علوم زمیندانشگاه شهیدبهشتی؛ دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی شهری مدرک کارشناسی ارشد 

فصلنامه  ارتقا سکونتگاه های غیررسمی شهری؛ -؛ چارچوب برنامه ریزی روش گرا)1383(سیف الدینی، فرانک  -15
   .49پژوهش های جغرافیایی، شماره 

موسسه تحقیقات : ؛ حاشیه نشینان شهری، خانه های ارزان قیمت و سیاست مسکن؛ تبریز)1355(شکویی، حسین  -16
  .نسانیاجتماعی و علوم ا

  .مرکز نشر دانشگاهی: تهران چاپ سوم، ؛؛ درآمدی بر اقتصاد شهری) 1380(عابدین درکوش، سعید  -17
  سازمان ملی زمین وهای مسکن در کشورهای مختلف جهان، طرح مطالعاتی شاخص) 1373(عزیزی، محمد مهدی  -18

  .ریزی و اقتصاد مسکن مسکن، دفتر برنامه
دانشگاه تهران،  ؛ مقطع کارشناسی ارشد؛ جزوه پلی کپی درس برنامه ریزی مسکن؛)1378(عزیزی، محمد مهدی  -19

  .گروه شهرسازی
 دانشگاه ؛سمینار درسی فنون پیش بینی در برنامه ریزی شهری؛ مقطع کارشناسی ارشد) 1383(فرهودی، رحمت اله  -20

  .گروه جغرافیای انسانی:تهران
  .دانشگاه تبریز: شناسی؛ تبریز؛ جغرافیا و شهر)1368(فرید، یداله  -21
  .شهرستان قم1375 نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های )1375( مرکز آمار ایران؛ -22
 30 مربوط به بلوک های حوزه های سرشماری 65 -75؛ اطالعات جمعیتی سال های )1365و 75( مرکز آمار ایران  -23
  .مار ایران شهرقم؛ واحد اطالع رسانی مرکز آ36و 

             شرکت پردازش و : ؛ عدالت اجتماعی و شهر؛ ترجمه فرخ حسامیان و دیگران؛ تهران)1376(هاروی، دیوید  -24
  .برنامه ریزی شهری

 ترجمه محمد سلیمانی و احمدرضا یکانی فرد؛ ؛؛ درآمدی برمبانی برنامه ریزی شهری)1376(هیراسکار، جی کی  -25
  .هی تربیت معلمجهاد دانشگا: تهران
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