
شناسيايرانهایانسانپژوهش  

2،شماره5دوره  

163-182،صص1394پايیزوزمستان
 

 های فرودست شهری و حق به شهر محله

 هر تهرانش مورد پژوهی محله خاک سفید
 پورمهردادجواهری  

26/10/1394تاريخدريافت:

 25/2/1395تاريخپذيرش:

 چکیده

بازارغیررسميزمینوگیریوروندتحولمحلهخاکسفیدبهمثابههدفاينمقالهبررسيشکل

هایفرودستشهریاست.اينبازارهايکيازمنابعتحلیلحقبهشهردرمحلهمسکنوهمچنین

درآمددربسیاریازنقاطشهریبزرگهایکمتأمینمسکنودسترسيبهخدماتبرایگروهرايج

شودکههایفرودستشهرینامبردهميباعنوانمحلهيابندهاستواکنونازآنهاکشورهایتوسعه

 سیاستتأثیرتحت و شهری( )فقر فقر شدن شهری شکلتوأمان شهری توسعه ناکارآمد های

سووکمبودياهاناشيازآنهاکیفیتنازلواحدهایمسکونيازيکيابياينمحلهساختگیرند.مي

سویديگروضعیتمبهمحقوقيمالکیت از استو نامطلوببودنسطحخدماتشهریموجود

گذاریورونقومانعازسرمايهزمینوواحدهایمسکونيکهگاهيمتأثرازتصرفعدوانياست

شود.تداومهانیزبامشکلمواجهميودرنتیجهبهسازیکالبدیساختمان هانمحلهاقتصادیدراي

درهم به بافتاينوضعیتهم موضوع و کلشهر از گسستآن هایفرسودهريختگيکالبدیو

هایگوناگونيازشود.خاکسفیددرسهدههگذشتهشکلشهریبرایتخريبونوسازیشهریمي

ازتصرفعدوانياراضيوقفيودولتيآغاز ینومسکنراتجربهکردهاستکهبازارغیررسميزم

وتوسعهعمودیبهشدوتفکیکواحدهایمسکونيموجودواستفادهمشترکازخدماتشهری

شود.واپسینتحوالتآنمحسوبميبامسازیازجملهشکلپشت

تهران،شهری،کن،تصرفعدوانيزمینبازارهایغیررسميزمینومس،اراضيوقفيکلید واژگان:

ی.هایفرودستشهرمحلهفقرشهری،،شهر،خاکسفید
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 مقدمه
کاهشدرآمدملياستکه پیامدرشدجمعیتشهریو شهریشدنفقر فقرشهریيا

محله اسکانغیررسمييا دريابد.هایفرودستشهریانعکاسميبازتابکالبدیآندر

تاريخي حافظه نیمهنخستدهه 1340توسعهشهریتهراناولینبازتابفقرشهریبه

هایجنوبشهرتهراناست.خانهپزکورهگیریگودهایاطرافکههمراهباشکلگرددبازمي

هایفقرشد.وليهمهجنبهخاستگاهآننیزمهاجرتناشيازاصالحاتارضيپنداشتهمي

آباد،هاييمانندنازیهرنبود.بلکهتوسعهمحلهشهریمحدودبهگودهایمتروکجنوبش

آبادياخزانهمتأثرازاستقرارصنايعتولیدیبودکهدراينقسمتازشهرتأسیسياخچي

چیت صنايع و متعدد )انبارهای بودند واحد،شده شرکت تعمیرگاه نباتي، روغن سازی،

مرغيکشتارگاه قلعه فرودگاه اينمحله(و نزديکي ب. بنگاهها همچنینه اقتصادیو های

مرکزشهرموجبجذبجمعیتبهاينمنطقهشدهبود.

برروندتوسعهشهریوبازارزمینشهریگذاشت.1357وقوعانقالب تأثیریبسزا

 پهلوی وابستگان اموال مصادره سايه در خصوصي مالکیت کهرنگکمامنیت بود شده

ثروتبود.باوقوعجنگعيبازتوزدالتتوزيعيوبرخاستهازنگرشيبهتوسعهبراساسع

مهاجرتجنگ شروع ونیز بود تشديدکرده اينوضعیترا ضرورتاسکانآنها زدگانو

تصرفعدوانياراضيداخلشهرياپیرامونآنمحدودبهچندمکاننبود.درنتیجهشناخت

شکل نميسیر را خاکسفید جريانگیریمحله پنجاه،هایمهاتوانبه دهه جرتياواخر

یبنیادمسکندرامنائتیهسووازسویديگربهبیانیهرئیسمحلهغربتياجزيرهازيک

ساخت.محدود1358اوايلسال

اقتباساز وزندگيخاکگفت:لوفبورشايدبتوانبا فضا سفیدمکانتالقيتاريخ،

نواد اختیار در عمدتاً اراضياينمحدوده است. حکومتروزمره پساز که بود گانقاجار

ميپهلویبخش نخبگانحاکمآنقرار اختیار بخشهاييدر ايناراضيدرگیرد. هايياز

باعنوانبرخياوقاتازآنها نیز1357شدهبودندوپسازسالمالکیتخصوصيوياوقف

ضيمواتيابهشدند.فضایکالبدیخاکسفیددرقالبارانامبردهميالمالکمجهولکلي

؛آيدآيدويابهدستمهاجراناولیهبهشکلبازارغیررسميزمیندرميتملکدولتدرمي

 تأثیرتحت گروهاطلبانهعدالتشعارهای و مردم توده کنشاجتماعي بر ناظر که هایی

اينگونهتعبیرکم اگرزندگيروزمرهرا درآمدبرایبهدستآوردنغنائمناشيازانقالب.

وآنراناشيازقواعدناظربرکنشمتقابل«شونديمبرآوردهاستکهآرزوهاييجا»کنیم

یآناست،تالقيامرتاريخيوریگبازپساجتماعيبدانیمکهدرپيحقبهيغمارفتهويا

متنشهر در تحققمي زندگيروزمره ديدگاه از اگر جايزندگ»لوفبورپیوندد. ييروزمره

همباديانقالببااستکههم و آنسطحواقعشود نظرديدر به خودشمتحولشود؛

حقبهشهردرلوفبوربرخالفديدگاه.(1390اطهاری،)«منتظرانقالبمانددينبالوفبور

سال متنبا1357پساز در سودایعدالتتوزيعيو گرفتنمالکیتخصوصي، ناديده

انقالبشکلگرفت.
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شودکهمفهومگیریتاريخيواسنادیدارد.درابتداسعيميسمتازاينرواينبررسي

هایفرودستوفقرشهریبازخوانيشود.سپسبهسیرتحولمالکیتاراضيدردورهمحله

شود.درمي(پرداختهدرمحدودهمطالعاتي)دردودورهقاجاروپهلوی1357قبلازسال

بهمثابهبخشيازبازارغیررسميشودکهمحلهخاکواپسینتحلیلکوششمي سفیدرا

نامپیشیناينمحدودهدرسندثبتيمورخسال با1313زمینومسکنبازشناسيکند.

پالک 93نمره همچنیننقشه به«سفیدخاک»1322يکیتفکو و اينسند در است.

فیعيمنتقلهمینتاريخمالکیتاينمحدودهازخانمشمسالملوکاماميبهمیرزامحمدر

هایبعداست.شودکهاينخودسرآغازنقلوانتقاالتحقوقيآندردههمي



 یمحله فرودست شهر
هایناشيازجوييناپذيراستوعواملاقتصادیمانندصرفهروندتوسعهشهرنشینيبرگشت

اسیون،هایاقتصادی،سرريزومازادنیرویکارنقاطروستاييبهدلیلمکانیزتمرکزفعالیت

بي بياقتصاد و فناوریوزن بر مبتني دانشمکان و ارتباطات و اطالعات جديد پايههای

ظرفیت اين است. کرده کشورها اقتصادی توسعه موتور به تبديل را جديدشهرها های

ازخدماتتواندزمینهگسترشعدالتاجتماعيدرشهروبهرهمي مندیگروهبیشتریرا

دوخصیصهمهمبنابراينتوسعهشهریپايداردرمتأثراز؛رفراهمآوردپايهوهمچنینبرت

عدالت مبتنيبر دوم و جاذبسرمايه شهریمولدو اقتصاد نخستبرخورداریاز است:

هایکماجتماعيورفعتبعیضازگروه نقاطشهریبهويژهدردرآمد. ولياکنونفقردر

آهنگسريعکشورهایتوسعه با نقاطروستايينسبتتریيابنده حالافزايشاست.با در

1هایفرودستشهریحدوديکمیلیاردنفردرمحله
ساکنهستندکهوضعیتعموميآنها 

هایمحیطي،عدمدسترسيبهخدماتپايهتراکمافرادياخانواردرواحدمسکوني،آلودگي

کهوضعیتمسکننامناسبوهاييداردشهریاست.ايناصطالحداللتبرتماميسکونتگاه

کمبودخدماتشهریمواجههستندودربرخيمواردفاقدمجوزقانونيبرایتملکزمینو

واحدمسکونيهستند.

محله اصطالح هزاره توسعه برنامهْ اساستعريف طیفبر بر شهری فرودست های

سکونتگاهگسترده از گروهای کمهای زندهای نامناسب وضعیت با دارد.درآمد داللت گي

آنهاترينعام مشخصه که دارد شهری پرجمعیت مناطق بر داللت اصطالح اين تعريف

فاقدبهرهواحدهایمسکونيپايین و حداستاندارد از اينتر خدماتکافياست. مندیاز

هاييازقبیلتراکمزيادجمعیت،مسکنغیراستانداردونامتعارف)ازحیثتعريفبرويژگي

درهمساختا و خدمات( از برخورداری و عدمر و فقر از فالکتناشي و کالبدی ريختگي

کهسوميجنبهدارد.دومعیارنخستکالبدیوفضاييهستنددرحاليتأکیدرسانيخدمات

                                                           
1urban slums 

وز(،)بدونمجUnauthorized)غیرقانوني(، Illegal انگیخته(،)خودSpontaneous بااصطالحاتيازقبیل

Irregular،)نابسامان(Marginalای(و)حاشیه Informal.نیزنامیدهشدهاست)غیررسمي( 
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واحدهایمسکونيچنینمحله-اجتماعي رفتاریدارد. سکونتگاهاقتصادیو و هاييازها

شودودرآنهادسترسيبهترراشاملميهایبادوامتهتاسازههایسادهوموقتيگرفسرپناه

هاوخدماتپايهمحدودوياباکیفیتبسیارنازلاست.زيرساخت

مطلوبتلقيميمحله زمانيپررونقو وليبهشدههاييکه تدريجساکناناصلياند

ازدستداده آنهامحلهگیرند.اندنیززيرپوششايناصطالحقرارميخودرا هاييکهدر

خانه کیفیت و کرده پیدا تنزل قديمي طورهای بهبه مسکوني واحد هر تدريجمتداول

هایهاييبافتهایچنینمحلهدرآمداجارهدادهشدهاست.نمونههایکمتفکیکوبهگروه

هستند. شهرها مرکز محلهفرسوده اين موارد بیشتر در ساخولي فرسوده ابتدا از تهها

بهمي و غیررسميشوند و رسمي شکل به شهری خدمات از استفاده به موفق تدريج

مي سکونتگاهشوند. به اصطالح اين حال عین غیردر جملههای )از گسترده رسمي

شودکهدرشهرهایکشورهایهایغیرقانوني(نیزاطالقميهایعدوانيوتفکیکتصرف

شدرحال فقر نماد به سرعت به ميتوسعه تبديل اينهری مسکوني واحد کیفیت شوند.

هایبادوامرادرهایابتداييوسادهتاسازههانیزمتنوعاستوطیفيازسرپناهسکونتگاه

وبرمي خدمات ساير و فاضالب دفع آشامیدني، آب به دسترسي آنکه ضمن گیرد،

محدوداست.زيرساخت موجببهادیومسکنهایناکارآمداقتصسیاستهایپايهمعموالً

محله اين ساکنان شدن رانده آسیبحاشیه مستعد و فقرزده محیطي ايجاد و هایها

 (.8-2،2003:9هبیتات)شوداجتماعيمي



 فقر شهری یا شهری شدن فقر
رشدطبیعيجمعیتشهرهاوجذبسرريزنیرویکارنقاطروستاييدوعامليهستندکه

شهرهابرایپاسخگوييبهاند.یرادرشهرهاافزايشدادهتقاضابرایمسکنوخدماتشهر

افزايشروزافزوناينتقاضای و حیثاقتصادیجاذبسرمايه از بتوانند یهافرصتبايد

هایگوناگوناجتماعيراوبهبیانشغليباشندتاازاينرهگذرسطحدرآمدومصرفگروه

بهويژهبرایگروه عدمتوجهبهنقش.درآمدترافزايشدهندکمهایديگرتقاضایمؤثررا

شهرهابهعنوانمحرکتوسعهاقتصادیواجتماعيوبهشکلمشخصبهاقتصادشهریدر

هایناکارآمدتوسعهشهریبرایسووسیاستزمینهجذبسرمايهوايجاداشتغالازيک

نعرضهوتقاضادرآمدموجبشکافبیهایکمگروهتأمینمسکنوخدماتدرتوانمالي

درآمدافزودهاست.هایکمپذيریگروهشدهاستوبرآسیب

پديده پايایچندوجهفقر سطوح فقطبه محدودیهایدرآمدگروهنيیاستکه

،فقربهداشتیبهچهارمشخصهفقردرآمد2001ساليشود.درگزارشتوسعهجهاننمي

ناامن ييشهروندزداايیازحقوقشهروندتیونحوهسکونتومحرومیفرديوآموزش،

(3،2001بانکجهاني)

                                                           
2 UN-Habitat 
3 World Bank 
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گروهمحرومیتنیهمچن ميهایکمهایچندگانه را دسترسنیتوانچندرآمد يبرشمرد:

محیودرآمديهایشغلمحدودبهفرصت مسکنوخدماتنامناسب، ويربهداشتیغطی،

،آمیزخشونت ايکمبود دياجتماعتيحماسازوکارهاینبود بهامکاناتيسترسو محدود

بهايوآموزشيبهداشت نایازمشخصهفقطمجموعهیفقرشهربیرتتني. بلکهستیها ،

شود.محسوبميزیپذيریودرمعرضمخاطرهبودننآسیبیايپوتیوضع


 :الگویفقرشهری1تصوير


128 پیشین:منبع:



رمعرضمخاطرهسقوطبهدیايپذيری)مفهومپوازجنبهآسیبیفقرشهرلیتحل

ييدارازانیدارد.هرچهمييداراتیبامالکزینيکيباشدکهارتباطنزددیتواندمففقر(مي

شتریهایافرادبدارايييجيشوندوهرچهزوالتدرپذيرميباشدکمترآسیبشتریافرادب

شرحنامبرد:نيتوانبهاهاراميدارايينيا.شودافزودهميزیآنهانيناامنزانیباشدبرم

سرما سالمتيانسانهيکار، تواناي: و مهارت آموزشو داراييیبرای، کردن، مولدکار ها

بانکجهاني،)ياجتماعهيخانواروسرمایاعضانی(،مناسباتبترينبهمثابهمهم)مسکن

1999:127).
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 رانیدر ا ید و توسعه شهراقتصا

پسازدههوتعدادیشهرتینرخرشدجمع بهافزا1365شهرها درميشيرو گذاردو

درآمدسرانهدهد.درآمدسرانهرخميشيبهنامکاهشروبهافزایگريایدکنارآنپديده

کاهشاليهزارر6386به8847يابدبلکهازنميشينهتنهاافزا85تا55کشوردردوره

بمي به بریشهرتیجمعگريدانیيابد. دو ولابرميکشور يشود 20درامدسرانهحدود

يابد.درصدکاهشمي

 داخلي ناخالص تولید وضعیت ثابتقیمت)بررسي شهرها(های تعداد افزاينده روند و

هایبانکمرکزیايرانتواندتصويریکالنازوضعیتفقرشهریترسیمکند.بنابردادهمي

هایجاریروبهافزايشبودهوازتمقداردرآمدمليکشوردرطيسهدههبرحسبقیم

4167 سال 1355در 2029186به سال در ريال سیر1385میلیارد و افزايشيافته

مورد دوره قیمتثابتدر به وليايننماگر است. قابلمشاهده هم صعودیعاملتورم

 حدود مي50بررسي نشان رشد بهدرصد بهدهد. سرانه درآمد مقدار رشد اين رغم

بهمتقی سرانه درآمد که نحوی به است. نزديکنشده دوره ابتدای به هنوز ثابت های

قیمت سال8847هایثابتاز ريالدر 1355هزار سال6386به ريالدر 1385هزار

کاهشيافتهاست.


)سالپايه(1376هایجاریوثابتسالدرآمدمليودرآمدسرانهکشوربهقیمت:1جدول

 1388بانکمرکزیايران،منبع:



75تا55هایبنابراينرشددرآمدمليبهقیمتثابتبهدلیلرشدجمعیتدردهه

1385دهد.ازسویديگررشددرآمدمليدرسالخودراازدستميتأثیرتاحدودی75

د نفت افزايشبهای از متأثر آن از پس رونقو از ناشي نه و است جهاني بازارهای ر

عاملفعالیت دو اقتصادی. کاالهاهای قیمت شاخص و شهری خانوارهای هزينه مقدار

تواندبهتدقیقوضعیتتوزيعمنابعکمککند.بنابرگزارشهزينهودرآمدخانوارهایمي

 1385 1375 1365 1355 سال

هایقیمت درآمدمليکشوربه

 میلیاردريال-جاری
4167 12147 206950 2029186 

هایقیمت درآمدمليکشوربه

میلیارد-1376ثابتسال

 ريال

298227 151510 246865 450179 

هزار -کشور جمعیتدرکل

 نفر
33709 49445 60055 70496 

هایقیمت درآمدسرانهبه

 هزارريال-1376ثابتسال
8847 3064 4111 6386 
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هزار94214هریمرکزآمارايران(متوسطکلهزينهخالصساالنهيکخانوارش)شهری

اينارقامبرایسال785ماهانه)ريال نیزبهترتیب86و85هایهزارتومان(بودهاست.

دهندهسیرصعودیهزينهخانواراست.شدهکهنشانهزارريالمحاسبه81289و67286

گیرد.نمييفقرچهرهمتفاوتشياستروندافزا1383آنهيکهسالپايهایزماندرسری

بانکمرکز برمحاسبه سال83هایثابتسالبهقیمتيسرانهدرآمدملرانيایبنا در

حددرچهلنيبهکمتر1367(وازآنپستاسالاليهزارر37362.9بهحداکثر)1355

گذش ميتهسال دوره 86رسد. افزانيشتریب90تا بشيروند استکه سرانه نیدرآمد

نفتومتیوباکاهشق91ساليدرنوساناست.ولاليهزارر26484.0تا25081.7

شود؛برابرمي1353رسدکهتقريباًباسالمياليهزارر21690.1بهحدودیرکوداقتصاد

سال از چند 1370بنابراينهر افزا1390سالتا سرانه استولشيدرآمد بهيداشته

ازکلکشوربهیشهرتیسهمجمعاستوافتهيشيافزازیکلکشورنتیموازاتآنجمع

توانرومينی.ازهمانديافتهشهرکوچکوبزرگسکونت1331رسدکهدردرصدمي70

.بهخودگرفتهاستیگفتفقرچهرهشهر

هدفتعیین با روستاييازسویمرکز هرچندمحاسبههزينهخانوارهایشهریو

تواندتصويریهایملياستوليميسابگیردوکاربردآنبیشتردرحخطفقرصورتنمي

وسطحرفاهخانوارهارانشاندهد.متوسطکلهزينهخانوارهادرکليازوضعیتاقتصادی

درصدنمونه70هایهزينههفتموهشتماست،بهبیانديگرحدودبیندهک1386سال

ونشانازعمیقشدنگیردترازمتوسطهزينهکلقرارميایپايینموردبررسيدرآستانه

هایهزينهاست.شکافبینگروه



1383هایثابتسال:درآمدسرانهبهقیمت1نمودار

 1393 بانکمرکزیجمهوریاسالميايران،منبع:


زانیم تورم دنیز میگريعامل بر هم زانیاستکه خانوارها رفاه و تأثیرمصرف

همميمي و روگذارد بر شهرنهيکلهزنیانگیمراتییندتغتوانتأثیراتآنرا یخانوار

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000



 
 
 
 

 2،شماره5شناسيايران،دورههایانسانژوهشنشريهپ170

شود.بهتوأمميزیتورمنشيدرآمدسرانهباروندافزاراتییروندتغنياتأثیرمشاهدهکرد.

بهحدود1380واحددرسال130ازيکاالوخدماتمصرفیشاخصکلبهاهکینحو

(.1383سالهيپامتیرسد)براساسقمي1390درصددرسال300درصددرسال300

کند.عبورميزیواحدن330ازمرزيموادخوراکیبرامتیقشيافزانيا

اندکاریبسراتییدهههشتادهرچندباتغيطنيیسهمدودهکپاگريدیازسو

فقرشهریادیتحولبنیبهمعناييابدولميشيافزايکم نتستینیدر در ستیبجهی.

صدمدرآمدهادرآستانهفقرمطلقهستند؛مندیازهفتهرهبابیدرصدساکناننقاطشهر

تیتوانندموضوعجمعميیشهرتینفرازجمعونیلیم10گرفتکهحدودجهیتواننتمي

يصدشهربررسکيبهکيدومدهههشتادتاکنوننزدمهیهایفرودستباشند.ازنمحله

جمعشده محلهتیاند. در ساکن در غیررسمي ش91های و شش974هر حدود محله

.(1394،یزوچهارصدهزارنفراست)وزارتراهوشهرساونیلیم

 

 یاز قاجار تا پهلوپیشینه مالکیت اراضی شرق تهران: 
گیریساختارفضایکالبدیبرشکلشودودرجایخودتاريخدرفضایکالبدیمتبلورمي

ياززندگياجتماعيتحولزندگتیهما»گذارد.ميتأثیر(شهریها)سکونتگاهاجتماعيو

دونيازشیباشد.محلآميخيتارریدرمسديروزمرهبايزندگرییوتغشوديروزمرهآغازم

بهامرتاريشهراستکهامرخصوص (.سیرتحوالت1390اطهاری،)«زنديموندیپيخيرا

توانرانمي(هرانمحدودهکنونيمنطقهچهارشهرداریت)اجتماعيشرقتهران–اقتصادی

ایازشهرتهرانکهازسیرتحولتاريخيوبازتابکالبدیآنجداگانهبررسيکرد.منطقه

 دوره سه در با ارتباط وقاجارقدرتمنصبانصاحبدر پهلوی سیاسي نخبگان ،

پسازانقالبنیزشدهایپسازانقالبدستخوشتحولبوروکرات شهریودستانيته.

هایفرودستشهرینقشمؤثریداشتند.يابياسکانغیررسمييامحلهساختروستاييدر

 و واحدها از برخي تصرف و خیاباني سیاست به فقط محدودیهامجتمعاين مسکوني

نمي )شود گونه1391بیات، به بلکه با(، ميای همراه هم شهری زمین نیلشودغارت .

شعار»گويد:(چنینمي2016 ،5تریاسل؛4،1390اسمیت)جوانتقاماسمیتدرتوصیفشهر

شهرراازدستیباشدکهچهافرادنيايتواندبهراحت(مي6ستیجو)روانشنبردشهرانتقام

جوالزماستشهرانتقامترشناختدقیقیبرا.«تاوانآنرابپردازدديبايدادندوچهگروه

.داشتهباشیمرننوزدهمدراواخرقسيشهرپاريعنيزمیزادگاهروانشينگاه

گرددکهجنبشروانشیزمبهشورشطبقهکارگرفرانسهدردولتناپلئونسومبازمي

جويانجنبشيراهادراختیارخودداشتندودرواکنشبهآنانتقامشهرپاريسرابرایماه

اراضيایازهایعمدهگیریشهربود.دردورهقاجاربخشسازماندادندوهدفآنبازپس

                                                           
4 Smith 
5 Slater 
6 revanchist 
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درانتخابتهرانبهعنوانپايتختدراختیارصاحبشرقتهرانپیشاز منصبانآنبود.

 بخش1300دوره دوم و اول پهلوی حکومت و بعد اختیاربه در اراضي اين از هايي

ميهایشخصیت قرار دوره اين وگیردسیاسي ؛ انقالب طنین ازگروه1357با هايي

کهدراختیارافرادرااراضي،ربايجانشرقيوساکنانشرقتهرانروستايیانجنوباستانآذ

وابستهبهپهلویونوادگانقاجاربود،تصرفکردندودرزمانکوتاهيبهفروشرساندند.به

روايتساکناناولیهمحدودهمحلهخاکسفیداينتقسیماراضيگاهبهصورتچندصد

پرتاب يا ميسنگقالبمتریو مفهوميمتفاوتازشانجام شهر زمانحقبه آن در د.

 لوفبورديدگاه شهری زمین غارت آن معنای داشت. اسمیت نیل و هاروی حرکتبا،

استانسازمان در آنها وابستگان و اينمنطقه در روستايیانمستقر هایدوردستويافته

عدمتوجهبهمالکیتخصوصيکهدرمحله اينسرزمینهاینزديکبهاينمحدودهبود.

هاوایطوالنيداشت،وقوعانقالبوتغییراتسريعاجتماعيازجملهمصادرهزمینپیشینه

سالکهامالکمنصوبانرژيمپهلوی بودند1357پیشاز ترککرده همهايرانرا از و

مهم سال از پس که وقفي اراضي ميمجهول57تر پنداشته فرايندیالمالک در شدند،

گیریدرشکلهاتدريجپسازدههيابياسکانغیررسميوبهساختدرتوأمانزمانوهم

هایفرودستشهرینقشمؤثریداشتند.محله

 که زمان آن پااز عنوان به قاجار دوران در تهران تختيشهر تماميانتخابشد،

شتودورهناصریشهرتهرانقراردامحدودهمنطقهچهارشهرداریکنونيخارجازحدود

روستاهازمین و شهر اطراف یهای تفرجگاه عنوان به گروهاطراف متمول فصلهای در

مي قرار استفاده مورد تابستان اين،گرفت. بر پارکحفاظتهایمنطقهافزون هایشده

معروفسرخهيجنگل قوچک، و تلو غزال، حصار، اردوگاهمترين شکايناطق دورهو رگاه

بوده اراضبسیاریمالکاند.سلطنتقاجار احمدنیشرقتهرانعياز پسر ورزایمالدوله

فتحعل بودينواده شاه ایتعداد. در داشتنيروستا وجود تهرانبهمحدوده با تدريجکه

.ازاندوجودداشتهیکشاورزهایهاوزمینباغیپهلو.دراواخرقاجارودورانشدندادغام

یبرايبهمکانليخودتبديالقيیويفظنقشتفرجگاهمنطقهباحنيبهبعدا1335سال

بهیهایمشهورالدولهباغنیباغعيدرحوالبودهاست.نیمتموليتابستانیالهاياستقرارو

زانيآبادولوآبادوحسینباغدرمبارکنياطرافايدرجهاتمختلفآنقرارزمانيفواصل

يکردواراضرییآنهاتغیکهباگذشتزمانکاربروجودداشتيهایسرسبزفراوانو...باغ

بهخانهآن باغافتنديسازیاختصاصها پوششميهای. به،دادنداطرافکهتماممنطقهرا

بود.اتیحدیدرقیدیخورش1306الدولهتاسالنیرفتند.عانیمرورتفکیکشدندوازم

ازاموالاورایاریهشد.طلبکارانبسمواجيبزرگيعمرباورشکستگيانيپاهایدرسالیو

ومالکشودخارجميالدولهنیعتیباغوعمارتازمالکنيابهاينترتیببردندغمايبه

نامیديدج بصدایپیهرو(رالدولهیبص)با نوسازرالدولهیکرد. بعدازميیعمارترا کند.

همبهویوازدیرسیهللهرواعمارتوباغمزبوربهفرزندشدکترنصرتديمرگمالکجد
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 انتقال ايابدميدخترش تا نکهي. سال آخریدیخورش1376در توافق باغ،نيبا مالک

.(1394تهران،4شهرداریمنطقهگرفت)اریآنرادراختیشهردار

هایازمحلهیاخچهيتوانتارميدیخاکسفرامونیگستردهپييایمحدودهجغرافدر

نيتراربابهرمزازبزرگیدیخورش1310کهدردههافتيپارسانآنمانندتهريميقد

شودوميدهینامنامنیبههمسازديدرشمالشرقتهرانميشهرکيزرتشتدارانهيسرما

يابند.آنجااسکانميردانیاززرتشتیاریشماربس

شمایمحدوده اکنون نامرانیکه منطقهميدهینو قبل سال چهل حدود یاشود،

است.ويزراع بوده برادران هفت به موسوم ارضي اصالحات زمان در منطقه واين

شودومنصوبانحکومتشروعبهخارجميهیازتصرفمالکاناوليامینيعلیريوزنخست

گذشتزمانمباغمي-الياحداثو با اراثیکنند. در یمنطقهبهحکومتپهلونيقاجار

کنارمي در اوقافنامیگريمحلهداينمحدودهرسد. آنشودميدهیاستکه قبلاز تا .

نيدرايهایکمخانهلیدلنیبودوبههمیمحلهخارجازمحدودهشهرنياياراضانقالب

هارابودهکهزمینيعبدالوهابتهرانیهایاوقافآقازمینيمحلهوجودداشتند.مالکاصل

برا و اختساختیوقفکرده در دادهمراریوساز قرار اولبوددم ساکنان اوقافهی. محله

انقالباسالمکارمندانارتشبوده از بعد اختزمینگريبخشدرانياياند. در مردماریها

محلهاوقافبستهبهيواهالندنداشتتیهایمحلهاوقافسندمالکقرارگرفت.خانهیعاد

ساختمان مبلغیهامتراژ ساالنه اجيخود عنوان به تهرانرا شرق اوقاف اداره به اره

اراضاندپرداختهيم مجيکنوني. محله در مالکاولزیندآبادیواقع هیمتعلقبه يعنيآن

ازطلبکارانشبهعنوانغرامتیاعدهیبودهکهپسازمرگوهالدولنیعرزایمدیعبدالمج

وبایاقتصاد-يمسائلاجتماعتأثیرمنطقهتحتیتحوالتکالبدعمدهکنند.تصرفمي

طومقرراتموجودشکلگرفتهضوابتيمنطقهودرنهايکيزیوفيعیطبطيشرابرقیتطب

است.

سالدر نطول بعد تیموقعزیهای نیبراکانمنيبهتر4منطقه یروهایاستقرار

تا1300هایساليدرشرقتهرانبودهاست.چنانچهطيبانیحفاظتوپشتیبراينظام

اراضقسمت1330 نظاميعمده مراکز کارخانهيتحتتصرف قراریهاو آن به وابسته

گرفت.



 خاک سفید و حق به شهر
گیریمحلهخاکسفیدراخارجازچارچوبنظریفقرشهری،بازاراگرروندتحولوشکل

محله نمادهای از يکي مثابه به و مسکن و زمین موردغیررسمي شهری فرودست های

بهعنوانکانونبزهکاریباقي«جزيره»و«محلهغربت»یرد،چیزیازآنجزبررسيقرارگ

جنبهنمي تمامي گويا ماند. اقتصادی –های در سفید خاک خالصه«جزيره»اجتماعي

خواهدشد.باتخريبآنتماميمشکالتاينمحلهبرطرفشودومي
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هاييبهنامهبتدالکهآغازشدوا1350گیریمحلهخاکسفیددردههواقعشکلدر

هایاولیهانقالبجليآباددرآنپديدآمد.موجبزرگهجومجمعیتيبهمحلهنیزبهسال

قبلازسالبازمي تا و قانونزین1357گردد ازيخارجازمحدوده است. تهرانبوده شهر

يکيدیواقعدرمحدودهخاکسفياراضتیگیریوتاکنونموضوعمالکشکلیهمانابتدا

سندیساکنانداراشتریکهبیمشکلعمدهآنبودهاستبهنحوزیمهمونیهاازمشخصه

.ستندینانیعرصهواعتیمالکيرسم

ۀتیکمتیکهعالوهبرمسئوليخسروشاهیهاددیساهللتيآ1358سالیدرابتدا

هااعالمبود،دررسانهدارعهدهزیمسکنانقالبرانادیامنایبنهیئتاستيدوازده،رۀمنطق

.درسهتاششماهمشکلمسکنراحلخواهدکرديمسکنانقالباسالمادیکندکهبنمي

کيتهرانظرفیاعالمکرداگرشهرداریاهیمسکنانقالبدراطالعادیبن59نيفرورد»

درساختمانصاۀمسکنپروانادیواگذارشدهتوسطبنیهانیسازدرزموساختیهفتهبرا

(.درعملحق1393،ي)توسل«وسازکنندبدونپروانهاقدامبهساختتوانندينکرد،مردمم

فقطبهيوقفيبود.تصرفاراضافتهيتحققيعيبهعدالتتوزکرديرونياهيبهشهربرپا

بلکهدرداخلمحدودهشهرتهرانندیخاکسفینمونهمورد محلهمانندزیمحدودنبود،

1358سال»گیرد.قرارمييموضوعتصرفعدوانيمواتآنبااحکامدولتياضوارهيطریق

فيمحرومانتعریخودراتأمینمسکنبراۀفیوظکه«نیمستضعفیبرایسازدفترخانه»

مختلفتپه،سندصادرکردیهابخشیبرا.کردکیتپهراتصرفوتفکنيکردهبود،رأساًا

ایازانقالببخشعمدهشیتاپ.(همان)«پولفروختافتيدریدرازایهارابهافرادوآن

ووابستگانیپهلوميآنمتعلقبهچندتنازمقاماترژرامونیوپدیخاکسفيازاراض

محدودهکهنيدرشمالااریدورهقاجاربودهکهپسازانقالبمصادرهشدهاست)باغبخت

شود(.دستمحسوبمينياایازنمونه،گیردميقراريدانشگاهآزاداسالماریبعدهادراخت

ازساکنانيبرخيرقانونیمنطقهبهتصرفغيازاراضیاریبس1360دردههلیدلنیبههم

شود.ميدورانآغازنیدرهمیشهرنیزميآيد.تصرفعدواندرمي

ماه سالاگردر اقداماتهیجانيبرایتحققعدالت1357هایاولیهپساز گهگاه

جملهتوزيعيصورتمي از اساسيو قانون تدوين با اساساصلگرفت، )که45یهابر

امواليهایعمومشدنانفالوثروتيداللتبردولت اموالالمالکمجهولبهانضمامو و

هاینهادنثروتاریدراختي)مبنيقانوناساس47شود(ومستردميازغاصبانکهيعموم

ربا،يناش بیتاز موقوفاتبه از استفاده سو غصب، راه يعيعدالتتوزیاجرایبراالمال(

مي گروهيول.شودهموارتر و مردم توده نظر کمدر شهرهای ایدرآمد درنيتحقق امر

شعارهایعدالتمييتداعیشهرياراضيتصرفعدوان برنیمستضعفیروزیطلبانهپشد.

کرد.پذيرترمياتوجیهريهایعدوانتصرفانيجرنيمستکبر

زمبيتصو نینخستیشهرنیقانون سال در 1360بار سال سپسدر ،1366و

:شودميحيقانونتصرنيگذارد.دربندنخستامييبخشدولتیروشیپیديرسالتجد

45و43بهاهدافمندرجدراصوللیون31اصلیالزمجهتاجرانهیفراهمنمودنزم»
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نيموادايتأمینمسکنوتأسیساتعمومیابررانياياسالمیجمهوريقانوناساس47و

ایکهکمتربهآننکتهي(.ول1394هایمجلس،)مرکزپژوهش«رسديقانونبهتصويبم

تیبهوقفيوقفياراض»:شودقانوناستکهعنوانمينيتوجهشدهاست،مادهسهبنددها

ثابتشودکهصالحيذجعشدهودرمرانوقفثبتبهعنواينیاگرزمياستوليخودباق

ردیگيدولتقرارماریمواتابطالودراختنیبودهسندوقفزمآنمواتازيقسمتايتمام

يستيباانیمتولريساايویآستانقدسرضوايازطرفاوقافياراضیلکنهرگونهواگذار

يوقفياراضجهی(.درنتهمان)«ردینظرواقفصورتگتيورعایبرطبقضوابطشهرساز

مينکهمواتمحسوبشو تملکدولتقرار نباددر داشتکهبخشديگیرد. دور نظر از

(کهدرنیشیپدیکهمحلهگلشن)خاکسفناتهریشهردار4هایمنطقهایاززمینعمده

پ آنواقعاست، سالشیمحدوده پساز اراض1357و وقفيوقفيموضوع است. بوده

سيکهنخيتار خاورمياسالمهایرزمیندر )انهیو دارد ا1392مداح، نني(. دربارهزیامر

قلعهحسنخانیازشهرهامانندشهرقدس)روستايصادقاستتاآنجاکهبرخزینرانيا

نیچنزیتهراننیتهرانومحلهاوقافواقعدرمنطقهچهارشهرداررامونی(درپپیشین

برشالودهريمالیدرشهرشهرتوسعه(.1394تهران،4منطقهی)شهردارایداردپیشینه

پسازجهی(.درنت1389اند)شمس،شکلگرفتهيوقفيوغیررسمياراضيرسمکیتفک

عنوانيوقفياراض1357سال هایمجهولبا تملکبخشدولتايالمالکو موضوعيدر

شوند.اسکانغیررسميمي

چندانيدولتاييوقفياراضيجنگموضوعتصرفعدوانلیبهدل1360دردهه

جنگمهاجرانبهمبدأمهاجرتانيبودکهباپانيایشهرتيريمورداعتنانبودوتصورمد

موضوعبهشکلدقیقبازمي اوايلدهههفتاد در عنواناسکانغیررسميیترگردند. با و

مي قرار توجه تحقرکز)مردیگمورد و رانيایشهرسازقاتیمطالعات ول1374، نياي(.

دهيپد تقريباً در و نسرامونیپهایسکونتگاهتهران قرچک، اسالمشهر، مانند شهرمیآن

نس )سلطانمی)اکبرآباد( شصتاشهر دهه را سرحداتخود جاديآباد(، دهه در 1370و

.ندکميتیتثب

تفاوتبه شکلرغم حیثنحوه يکاز هر ترکهایويژه یباجتماعيفصلگیریيا

فضاييو مطالعاتسازمان است. مسکن غیررسميزمینو بازار در آنها مشترکتمامي

کند:سیمایشهریتهراناينرونداينگونهتوصیفمي


پهایبعددرسال» آهنگروزیاز پايانجنگتحمیلياز یانقالباسالميتا

کانون ولي شد کاسته تهران تهرشد اطراف يافتند.هایجمعیتي توسعه ران

هایاقتصادیوکاهشدرآمدنفتي،باعثرواجمشکالتناشيازجنگ،تحريم

هایصنعتوکشاورزیشد.اينعواملنقشمهميبخشخدماتورکودبخش

مهاجرتبهتهراندرايندورهدرمهاجرتبهنقاطشهریوبهويژهتهرانشد.

سالهطرحجامعباعث25و5هوسازدراراضيحدفاصلمحدودوحجمساخت

گسترشسريعشهردرخارجازمحدودهپنجسالهشد.برخيازعواملمؤثربر
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واگذاریزمین(1مینبود:تحوالتکالبدیشهرتهراندرايندورهواگذاریز

هاوسطحاکمشرعدرسالهاتهایمسکونيوشهرکبهمنظورايجادمجتمع

61 65تا .2 مجتمعواگذاریزمی( ايجاد منظور هایمسکونيبهوسیلهنبه

واگذاریزمینبرایاحداث(65.3-62هایمینشهریدرفاصلهسالسازمانز

بعداز.71-61هایهکتاردرسالهایمصوببامساحتبیشازسيشهرک

پايانجنگتحمیليتاکنوندورهکاهشرشدوگسترششهرتهرانوبالعکس

پیرتو مناطق سعه است. بوده برخوردامونيآن نظارتو اعمال ايندوره در

ساخت با تهران شهرداری وقانوني قانوني محدوده داخل غیرمجاز وسازهای

حريمشهرباعثممانعتدرتوسعهکالبدیوافزايشجمعیتشهرتهرانشد.

و حريمشهرها شدنمهاجرانبهخارجاز باعثرانده اينموضوعخود البته

درنقاطروستاييوشهریپیرامونحريمتهرانشداستقر شهرداری)«ارآنها

.(1382تهران،



 اقتصادی سرريز به بايد نکات اين بر دلیل–افزون به شهر پیرامون به اجتماعي

بازارهایغیررسميزمینومسکنتنها افزايشقیمتزمین،مسکنوخدماتاشارهکرد.

قابلبرایمهاجرانجذابنبودندبلک تهرانبرای هشمار جمعیتپیشینشهر توجهياز

بهآنرویآوردند )تداومبقایخود تحقیقاتشهرسازی، محله .(1374مرکزمطالعاتو

غربت تخريبمحله پساز که مي)خاکسفید برده نام آن از هم سال(شدجزيره در

اکنونبخشيازمنطقهچهارشهرداریتهرانودرمحدوده1379 ناحیهششآناست.،

جزيرهتخريبشدوبرزمینآنپارکيبهنامگلشنتأسیسشدونامکنونياينناحیهنیز

 گلشناست.

مؤثربودهاست.نخستعملکردخودبخشيچندعاملدرروندتصاحباراضنيبنابرا

جريدولت سالمصادرهانيو در استکه نقشهايي دوم آمد. وجود به انقالب اول های

شد.ازمستضعفانمطرحميتيدورانباعنوانحمانیایکهدرهمخواهانهعدالتیشعارها

ازمتنشهراصلمنطقهدیدرآندورانخاکسف شدکهفاقدمحسوبمييایدورافتاده

 بود.یشهرهيخدماتپا

مي اجازه اولیه ساکنان به زمینهمینامر در تصرفيرا گونه هر سايهداد در و ها

هایسالهجنگتحمیلياستکهباسالعارهایروزبهعملآورند.عاملسومدورههشتش

شود.درنتیجهمديريتشهریچندانتمايلينداشتکهدررونداولیهانقالبمصادفمي

وسازهایغیرمجازمداخلهکند.درآندورانخدماتچندانيغیرقانونيوساختیهاتملک

يرانشبکهاتوبوس1362شد.بهگفتهساکناناولیهحتيتاسالنميهمدراينمنطقهارائه

کرد؛بنابراينموجاولتصاحباراضيتوسطساکناناولیهوبهاينمنطقهخدماتارائهنمي

يابدکهبنابراظهاراتمطلعینابعاداينشدهتحققميهایتصرفتفکیکغیررسميزمین

.برخيازاينگروهباتفکیکغیررسميزمیندیرسيمتصاحبگاهبهچندينخیابانکنوني

دراينمنطقهنکياشدهرافروختندومنطقهراترککردندوشمارینیزهماراضيتصاحب
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راتشکیلنفوذیوذنفعیهایذساکنوشاغلهستندکهبخشيازشبکهاجتماعيگروه

.دهنديم


(گلشن)نومحلهخاکسفیدياسفیدخاک:محدودهمنطقهچهارشهرداریتهرا1نقشه




















 

 

 

 

 

 

 

 







مأخذ:شهرداریمنطقچهار
 

بوده شرقي آذربايجان در کلیبر شهرستان اولیه ساکنان اکثر جغرافیايي خاستگاه

همینافرادبرایتثبیتموقعیتخودبهاسکانبستگاندورونزديک1360است.دردهه

تفکیکغیررسمياراضيباسندهایدستي)پته(اقدامبهفروشوضمناقدامکردندخود

مي جديد ساکنان ساير به جملهآن از مردمي نهادهای در بعدها افراد همین کنند.

شدهازسویستادبسیجاقتصادیهایوکاالهایعرضهامنایمساجد،توزيعکاالبرگهیئت

مي دلیلنقشمؤثریايفا به همیندوران در ثبتوضعیتاراضيايننکهياکنند. اداره

مجهول برخيازنهادهایوابستهبهدولتمانندالمالکعنوانميمنطقهرا 15بنیادکند،

خرداد،ستادپیگیریفرمانحضرتامام،طرحتوسعهلويزان،شرکتخانهگستروابستهبه

دکهبنابراظهاراتگیرنبنیادمسکنانقالباسالميمالکیتايناراضيدراختیارخودمي
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رسد.بهنحویکهبرخيازساکنانباپرداختدرصدمنطقهمي80مطلعینمحليبهحدود

اندکهدرصورتاند.وليتعهدمحضریدادهمبالغيبهايننهادهاسندموقتدريافتکرده

اعتبارخواهدبود.اعتراضاحتماليمالکرسميايناسنادبي

 بنیاد حاضر حال زمین15در متصرفخرداد افراد به را مالکیتخود تحت های

کندمبنيبراينکهاگرمالکاصليایکهازخريداردريافتميفروشد.همراهبااقرارنامهمي

بهرسمیتشناخت،بنیاد درطرحدعویدردادگستریبرندهشدودادگاهمالکیتویرا

رود،باافزايشيراکهپرداختهازبینميکندودرواقعپولخردادچیزیراقبولنمي15

تهیهسندمالکیتکاستهخرداداستقبالمردمازخريدو15نرخفروشزمینتوسطبنیاد

(نامهعهيای)مبامعاملهملکدرمحدودهبراساسقولنامههماکنونهموربازيدازشدهاست.

بنگاهشودانجاممي مواردقولنامهدستي)برایيهایمعامالتملکيتنظیممکهدر شود.

مشکل رويه اين ساکنان، اساسگفته بر است. بسیار نیز داللي( حق پرداخت از گريز

خانهچندانيبرایاهاليايجادنمي اینیزبهافرادمورداعتماداجارههایاجارهکند.معموالً

ایاحرازمالکیتخودشود.چراکهمالکمسکنياملکتجاریسندقابلقبوليبردادهمي

کراردکند.فقدانسندمالکیت،زمینهرابرایتفکیکالتواندادعایمنداردومتصرفمي

ايشفضاهایجديدمساعدکردهاست.وساختوافز

رسداکثرساکنانومطلعینمحليباموضوعوضعیتمبهمحقوقياراضيبهنظرمي

اينزمینه آدرسروشنيدر و هستند ميآشنا اختیار پالکدر تهرانگذارند: هایثبتي

اسنادموجودادارهثبت مي«المالکمجهول»پارسکهدر ظايفهیئتحلو) شودنامیده

 147اختالفموضوعماده اراضيموضوعساختمان148و در فاقدسندهستنديا که ها

.اند(دولتيوشهرداریاحداثشده

تبنابراينموجدومساخت نهادهایيابيو حضور ثبیتنسبيمنطقهخاکسفیدبا

مي شکل آنها مالکیت ادعای و ودولتي خاکسفید شمال در واقع وسیع اراضي گیرد.

وفادار ) بزرگراه آنتحتنيالدنيزبزرگراه از حسیناستو امام دانشگاه اختیار در که )

موجدوماست.تأثیریازشودنمونهبارزنامبردهميعصريعنوانپروژهمجتمعمسکونيول

شوددرطرحبررسيمسائلتوسعهشهریمناطقتهرانبهوضوحبهاينموضوعاشارهمي

از:اندعبارتکهازاهممشکالتاينمحدوده


وسازهایغیرقانوني،یغیرقانونيزمینپسازانقالبوساختهاتملک(1»

زمین واگذاری تفکیکو ،2 غیرقانونساخت( دروسازهای مجوز بدون و ي

درصداراضيمنطقهچهارشهرداری17کهحدود)مالکیتنهادهاینظامي

ازحیطهنظارتوراشاملمي یشهریزيربرنامهشود(کهمديريتشهررا

 سازديمخارج ساختمندقانوناساسو مالکیتنبودن درون وسازهای

نظامي ،3 ) ساختاپارهوجود از ی مجوز بدون کسبوسازهای با يا و

شهرداری از ويژه مجوزهای ،4 بافت( وجود تفکیکزدانهيرهای ادامه و
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)شهرداریتهران،«درمحالتيمانندخاکسفیدزدانهيرواحدهایمسکوني

1382) 



نمونهديگرآنبنابراظهاراتساکنان،محدودهخیابانشهیدحسنمرادیواقعدر

داجراييفرمانحضرتاماماست.ايناطالعاتازاستکهدراختیارستاخاکسفیدجنوب

ایدرپيتعیینتکلیفمالکیتجهتدرذهنساکنانبهيادماندهاستکههريکبهگونه

اند.زمینخودباايننهادهاآشناشده

گیریمحدودهمطالعاتياشارهکردکهدراينبررسيازاکنونبايدبهموجسومشکل

غیررسميواحدهایمسکونينامبردهشدهاست.آنتحتعنوانتفکیک



 بازار غیررسمی مسکن: تفکیک واحدهای مسکونی
 مي1370دهه ساخترا شدن گسترده دوران توان دانست. محدوده در ازوسازها برخي

عرض)حدوديکمتر(سوداگرانمحليباخريدقطعاتتفکیکينسبتاًبزرگ،ايجادمعابرکم

پنجالي ميشیوپششپستبديلبه اختیارقواره غیررسميدر اسناد با را آنها و کنند

غیررسميواحدهایتجاریوخدماتينیزگاهیهاکیگذارند.درونهمینتفکمتقاضیانمي

روبهشدتگذاشتههماکنون1370ايجادشدهاست.اينرونددردههروهاادهیباتصرفپ

متروکمترهمرسیدهاست.35تامرزهاکیياينتفکنیزادامهدارد.بنابرمشاهداتعین

بهوسازهادرطبقهدومنیزمشاهدهمياينساخت رغماستفادهازمصالحبادواممانندشود.

ت و برآهنیآجر حیثساختبسیار صورتتیغهدواميولياز به ديوارها اکثر و هستند

مي نبشساخته از اتصاالت برای و میهايشوند ميقاومتکم ازاستفاده برخي شود.

کنند.درنتیجهدرايرانیتاستفادهميیهادرآمدنیزبرایپوششسقفازورقههایکمگروه

نبايدازنظردورداشتکهبخشهمچنینپذيرهستند.برابرهرگونهزلزلهبهشدتآسیب

شاملميعمده اقتصادیساکنانرا سرمايه بهایاز تخريبرغممداخلشود. هشهرداریو

اينساخت مقابلهقهرآمآنها، افزايشگذاشتهاست. به رو استزیوسازها آنبیهوده با نیز

هنگامدرگ )کهبیشتردرموردساکنانقديميمحلیریشبکهحمايتيروابطفامیليدر

درمقابلانجامگرفتهقرارصادقاست(وسرعتعملساخت وسازهایشبانهشهرداریرا

گیریخانوارهایجديدبهازسویديگرباتوجهبهساختارجوانجمعیتوشکل.دهدمي

ويژهآنبخشازجمعیتکهقدمتسکونتبیشتریدارندبرایتأمینسرپناهخودبیشاز

موضوع مورد نکاتدر اين به آورد. تفکیکزمینرویخواهند غیررسمي بازار پیشبه

تجمیعاراضيبايدتوجهشود.

ميد شکل اين کرد.ر مشاهده را واحدهایمسکوني تفکیکغیررسمي نحوه توان

اينتفکیک بهصورتزمینبودهاستکهاکنونکمترميبرخياز مشاهدهها توانآنرا

شهرداریدراينزمینهنکهيکرد.تقريباًزمینخاليکهمناسبتصرفباشدوجودنداردياا

باخريدبرخيازندرايجتفکیکواحدهایمسکونياست.دهد.روبهشدتواکنشنشانمي
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عرضآنهاراتبديلباايجادمعابرکمواحدهایمسکونيکهمساحتبیشازصدمتردارند،

کنند.اينفرايندکمتردريکمرحلهاتفاقافتادهاست.همراهبهپیشقوارهوپسقوارهمي

وا غیررسمي فروش خريد و ساکنان جابجايي با جديد مالکان مسکوني، برحدهای بنا

کنند.نحوهاستفادهازخدماتيمانندبرق،نیازهایموجودواحدمسکونيخودراتفکیکمي

 شود.آبوگازنیزبهصورتمشترکانجاممي

 
 :تفکیکواحدهایمسکونيوايجادمعابر3نمودار

1387مهندسانمشاورعرصه،منبع:



درهم ميريختگيکالبدیکه قسمتجلبنظر همینحیثدر از مختلفیهاکند

هایغیررسميزمیندهندهتفکیکعرضدرمحدودهنشانمحلهشکلگرفتهاست.معابرکم

مشاهداتعینينشانمي واحدهایمسکونيهستند. نزديکدهدکهميو آينده تواندر

داشتکهاکثرواحدهایيکطبقهدرهمینوضعیتتبديلبه واحدهایدوطبقهانتظار

باآنکهواحدهایمسکونيدرخاکسفیدعمرچندانيندارندوليازهمانابتدانیزبهشوند.

اندواينوضعیتباتفکیکواحدهایمسکونيوخامتبیشتریایفرسودهساختهشدهگونه

هافاقدپنجرههستند.کندبهنحویکهبرخيازاتاقپیدامي

ساخت وضعیت فقاين نميوساز محدود مسکوني واحدهای به ازط برخي شود.

بهاينترتیبيکاتاقازفضایگیرند.واحدهایتجارینیزدرکنارهمینواحدهاشکلمي

شودوواحدمسکونيهمسرپناهفروشيياارائهخدماتاختصاصدادهميمسکونيبهخرده

محلاشتغال.استوهم

 

 گیری نتیجه 

مها با ساکنتهرانخاکسفید را خود اينمحله استولينسلدوم جرتشکلگرفته

مي بخشداند. ساکنانمحله آفرينشهرستانزبانیآذرقابلتوجهياز بخشخدا به و

شرقي آذربايجان استان بهکلیبر ولي دارند. استانتعلق از وتدريج مازندران مانند هايي

شهرستان و اراهایلرستان مالير، شدهکسبزوار، افزوده آن جمعیت به همبستگياند

اهلبخشخداآفرينشهرستانطايفه-قومي اینزدساکنانبهويژهآندستهکهخودرا

شدهاست.ترترکمرنگسنيجوانهایولياينخصلتنزدگروهدانند،قویاستکلیبرمي

اختبناهامتبلورنظميويانظمغیرهندسيبافتکالبدیمحلهبهطرزآشکاریدرسبي
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تفکیک بافتمحلهدرشهرتهرانيگانهباشد. شايدازاينحیث، درپيهایپيشدهاست.

ایشدهکهبهآشفتگيدرسامانفضاييتنیدهگیریبافتمتراکمودرهمبناهاموجبشکل

وسازهایشبانهغیرمجازکماکانساختتخريبپیوستهبناهایرغمبهمحلهانجامیدهاست.

ادامهيافتهاست.

برای)کندخاکسفیدبخشيازنیرویکارنیمهماهروماهرشهرتهرانراتأمینمي

قابل تعداد محله شمالي لبه در خدماتي(. و ساختمان نقاش کارگران توجهينمونه

ترهایتعمیراتومبیلوفروشقطعاتيدکيوجودداردوبهدلیلارائهخدماتارزانکارگاه

بقا است.به داده ادامه اينسطحیخود بهخدماتشهریدر نازلاستو رغممحدوده

جزيره تخريب فرهنگي مجموعه و سبز فضای احداث آن(گلشن)و شهری سیمای

دستخوشتحولمهمينشدهاست.

درآمداينمحلهموضوعبافتهایکماکنونپسازسهدههتحملوتساهلباگروه

 نوسازی و شهری نميفرسوده میسر امر اين که ساکناناست راني بیرون با مگر شود

اکثراينطرحتوصیه7کنوني هایکليبرایتعريضمعابرورفعمشکلنفوذپذيریودر.

هایمجاوراينمعابردارند.کوچکبودنقطعاتواحدهایمسکونينتیجهتخريبساختمان

دگاهمديريتشهریتقويتکردهاست.نیزگرايشبهتخريبونوسازیراازدي(ريزدانگي)

نیزدرحريمتأسیساتشهریمانندخطوطانتقالبرققراردارنديازساختمانبرخ وها

بانداشتنسندمالکیترسميومجوزساختمانيفرايندبیرونراندن پرداختساکنانرا

زبهخوبيکند.مديريتشهرینیتسهیلميموجودآنمبلغيدرقبالواحدهایمسکوني

هاييمانندخاکواقفاستکهساکنانکنونيامکانمشارکتاقتصادیدرنوسازیمحله

وجايگزينکردنخانوارهاييکهتوانمالي نتیجهبیرونراندنآنها در ندارندو سفیدرا

بهنظرمي رسدتنهاچارهبهسازیخاکبیشتریدارندفرجاممداخلهکالبدیخواهدبود.

سمیتشناختنحقمالکیتآنهانسببهواحدهایمسکونيدراختیارآناناستسفیدبهر

مقیاسمحله تقويتشوراياریدر پايهمشارکتاجتماعيو ازطريقنهادسازیبر برو ها

میزانسرمايهاجتماعيروبهکاهشآنافزود.تأمینامنیتوحقنگاهداشتمحلسکونت

بمهم فرايند شروع برای گام محلهترين تدريجي جلبهسازی و شهری فرودست های

هایفرودستشهریهمانندخاکسفیدواحدهایمسکونيمشارکتاجتماعياست.محله

کهريزدانه دارند مناسبای شهری خدمات از و نیست مطلوب آن در سکونت کیفیت

والًدرشوندکهمعمبرخوردارنیستند،وليآنهابخشيازسرمايهاقتصادیشهرمحسوبمي

کمسخنازشودتادستآمارهایمليازآنهابهعنوانواحدمسکونيمعمولينامبردهمي

کندرچنددههاخیربهمیانآيد.هایکميمسبهبودوضعیتشاخص

گويندکهواحدهایمسکونيازديدگاهمديريتشهریبهاينمحلهبافتفرسودهمي

آن معابر شبکه و کالبدیدرهمآنمساحتيکميدارد ظاهر استو ایريختهنفوذناپذير

سرانه قدمتدارد محله اين واحدهایمسکوني است. ناچیز آن فرهنگي و هایخدماتي

                                                           
7 gentrification 
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شده ساخته بادوام مصالح از و تلقيچندانيندارند فرسوده حسباينمعیارها بر که اند

باغفلتمديريتشهریفرسودهبناشده خاکسفیدازابتدا بودواکنونزمانآنشوند.

هایفتیمديريتشهریدردههشصتباطرحبازسازیباهايدستگشادهرسیدهاستکه

فرسودهبازپسگرفتهشود.

شکليوقفياراضيدرچهاردههگذشتهبربسترتصرفعدوانزیندیمحلهخاکسف

بهشکلغیررسميگسترش تخرافتيگرفت، با نامجزیامحلهبيو سالدرهيبه 79ر

مندشدند،بهرهيکهازثمرهتصرفاراضهیازساکناناوليبهمحلهگلشنشد.گروهليتبد

ماندندويوساختمانباقنیمبهمزمتیوضعلیبهدلزینيمحلهراترککردند.گروهنيا

واحدهایمسکونزینیشمار اسکاندر مهاجرتو بهطبقهاضافهايشدهکیتفکيبا شده

مسکنخودراتأمینکردند.بامپشت
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