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 چکيده
 راىفق از هاى عمد بخش مسكن غیررسمى ههاى سكونتگازاغه نشینی یا  ,حاشیه نشینی 

 مثابه به مواردى در سازد،می فراهم را آنان اشتغال  زمینة و دنبینی م تدارك را شهرى

 ستنده مشكالتى دارنده بر در حال عین در اما شود،می نگریسته شهرى توسعه در فرصتى

 نتگاسكو شرایط هاویویژگ با جهاتى از شهرى امنیت ؛میكند تهدید را شهرها پایدارى كه

 بررسى با و توصیفى روشى با نوشتار این در. دارد تنگاتنگى ارتباط شهرى فقیرنشین ههاى

 در شهرى امنیت مختلف ه هایجنب موجود، اطالعات و آمار و مكتوب منابع و متون

 و یتامن كهمیدهد نشان بررسى این. است شده بررسى غیررسمى ههاى سكونتگا ارتباط

 انساكن نیز و شهر كل امنیت با كه دارند دوسویه هاى رابط غیررسمى ههاى سكونتگا

 فقرا مدنآ گرفتار كه دارد تأكید پژوهش این.میكندپیدا ارتباط غیررسمى ههاى سكونتگا

 هدامن نژادى، و قومى هاىی نابرابر و نسبى محرومیت و فقر بازتولید و تولید چرخه در

 زا .كرد خواهد ه ترگسترد هرچه را شهر و فقیرنشین محالت در را سویه دو امنیت سلب

 عیوسی جغرافیایی گسترة بوكان شهر غیررسمی محله های مطالعه مورد محدودة كه آنجا

 و گیری نمونه روش از آوری اطالعات گرد برای زیادند، نیز آماری جامعه افراد و دارد

 . است شده استفاده نامه پرسش

 .وكانامنیت شهری، ب، چالش اجتماعی، حاشیه نشینی اژگان کليدي:و
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 2 جعفر زمانی،  1 توتونچی لقمان
 .شهری ریزیبرنامه جغرافیایی ارشد كارشناسی 1
 .معماری كارشناسی ارشد 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 توتونچی لقمان

 اجتماعی  چالش یک نشينی حاشيه
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 مقدمه
 نشينی حاشيه
 ایشهره اطراف در كه شودمی اطالق نشینی فقیر محالت به توسعه حال در كشورهای در..  و نشینی زاغه یا نشینی حاشیه اصطالح

 خدمات و امكانات از تا شده شهر اجتماعی -اقتصادی نظام جذب اندنتوانسته گوناگون علل به مناطق این ساكنین و آمده وجود به بزرگ

 .نمایند استفاده شهری

 از و شود هرش اقتصادی نظام جذب است نتوانسته گوناگون علل به ولی دارد سكونت شهر در كه شودمی گفته كسی به نشینان حاشیه

 و هریش الزم مهارت فاقد اغلب كه شهریهستند كمتر و عشایر و روستایی و مهاجر بیشترافراد نشینان حاشیه. نماید استفاده شهری خدمات

 كشور طحس در امكانات ناعادالنه و نامتناسب توزیع جمعیت، رویه بی افزایش خود زادگاه رانش عوامل علت به بیشتر افراد این غیرماهرند بعضا

 دمانن طبیعی های پدیده دیگر سوی از و كوچک شهرهای و روستاها در ای پایه و بومی مشاغل از حمایت عدم اقتصادی، توجیه عدم بهانه به

 شهرها به و كرده ترك را خود زادگاه شهری جاذب عوامل دلیل به و....و ناامنی دامی، آفات كشاورزی، محصوالت سرمازدگی خشكسالی، سیل،

 یم زده پس شهری محیط از دیگر سوی از شهری ران پس عوامل اثر بر و سو ازیک شهری محیط با تطبیق عدم دلیل به آنها آورند می روی

 .گزینند می سكنی شهر از هایی قسمت در یكدیگر از جدا یا و پیوسته هم به های كانون در تدریج به و شوند

 رد خدمات و امكانات از گیری بهره آمد در نظر از ولی ساكنند شهری جامعه در كه كسانی تمام زندگی وضع از عبارت نشینی حاشیه

 حاشیه در انسانی نیروی مازاد صورت به و آمده بیرون خود گذشته تولیدی حالت از كه  كسانی ی كلیه واقع در. برند سر به مطلوبی نا شرایط

 شیوه اببازت نشینی حاشیه فرهنگ.  است زندگی شیوه یک فرهنگ این و دارد خود به مخصوص فرهنگ ، حاشیه.  گزینند می سكنی ها شهر

 داشته هنگ عقب یا پیشرفته از اعم جهان كشورهای اكثر تقریبا شود می شناخته فقر فرهنگ معموال كه است اجتماع پایین طبقات زندگی

 . است نهفته سوم جهان كشورهای در اصلی مشكل اما اند كرده تجربه خود شهرهای در را نشینی حاشیه از هایی دوره شده

 

 ایران در نشينی حاشيه تاریخچه
 به 11 قرن نیمه از نشینی حاشیه پدیده. گردد می بر 1011 سالهای به ایران در نشینی حاشیه ی سابقه كه است این از حاكی شواهد

 غالاشت های فرصت نبودن و روستاها در آمد در بودن پایین كه چرا است رسیده خود حد بیشترین به اخیر سالهای در و یافت توسعه شدت

 یناننش حاشیه جمعیت تعداد و شده تر نمایان روز روزبه مسكن كمبود ، شهری جمعیت سریع رشد و ها شهر به روستاییان حركت جریان در

 شتابان و گونه قارچ ظهور جز راهی هیچ تهران خصوص به شهرها كالن در شهری زمین متعارف غیر گرانی دلیل به.  است یافته افزایش

 . ماند نمی باقی شهری نشین حاشیه

 

 نشينی حاشيه هاي ویژگی
 شهرها حاشیه در ناقص تجهیزات با و فرسوده ، ویرانی به رو مسكونی واحدهای منطقه -1

 منطقه در فقر فرهنگ تسلط -2

 شهری جامعه از روستایی مردم از ایتوده گزینی جدایی -0 

 ساختمانی دوام كم مصالح و مواد با شهر به چسبیده های شهرك -4 

 شهر زندگی از منطقه مردم گیریگوشه -5 

 .شهرها حاشیه در روستاها مردم از بخشی سكونت و مهاجرت -6

 مشترك خصوصیات با جهان سازنده خود كاستلز امانوئل تعبیر به و است جهان جای همه در امروزی های شهر همزاد نشینی حاشیه

 در اكنون جهان جمعیت از میلیارد یک حدود ملل سازمان بشر اسكان های برآورد اساس بر ، است شده موجود تاكنون های جهان از متفاوت

 این از میلون 151 حداقل 2125 تا باید هزاره اهداف اساس بر و. كنند می زندگی رسمی غیر اسكان بصورت یا شهری های حاشیه و ها زاغه

 می زندگی شهرها در جهان جمعیت از نیمی حدود یكم و بیست قرن آغاز در اكنون كه نكته این به توجه با. شوند خانه و سرپناه صاحب افراد

 شینین .حاشیه است فقر انباشت و ثروت تمركز محل ،شهر است كشوری هر در اجتماعی های تعارض و ها تضاد انواع بستر شهرنشینی و كنند

 های جهان از متفاوت مشترك خصوصیات با جهان سازنده خود كاستلز امانوئل تعبیر به و است جهان جای همه در امروزی های شهر همزاد

 های حاشیه و ها زاغه در اكنون جهان جمعیت از میلیارد یک حدود ملل سازمان بشر اسكان های برآورد اساس بر ، است شده موجود تاكنون

 و سرپناه صاحب افراد این از میلون 151 حداقل 2125 تا باید هزاره اهداف اساس بر و. كنند می زندگی رسمی غیر اسكان بصورت یا شهری
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 ینیشهرنش و  كنند می زندگی شهرها در جهان جمعیت از نیمی حدود یكم و بیست قرن آغاز در اكنون  كه  نكته این به توجه با. شوند خانه

 . است فقر انباشت و ثروت تمركز محل ،شهر  است كشوری هر در اجتماعی های تعارض و ها تضاد انواع بستر

 فاقد كه شهری نقطه هر بررسی این در اما است بسیاری مجادله محل كه است اجتماعی علوم مفاهیم دست آن از نشینی حاشیه

 . باشد...( و فاضالب و تلفن و آب خدمات و معابر و ها ساخت مسكن،زیر) شهری های ساخت زیر و خدمات های استاندارد

 جمعیت مطلق رقم و سوم دو از بیش به اكنون پیش، سال هشتاد در جمعیت كل چهارم یک از كمتر از شهرنشینی میزان ایران در 

. است رسیده نفر میلیون 41 از بیش به نفر میلیون 1/5 حدود از شمسی 1005 پایه سال به نسبت رشد درصد ششصد از بیش با شهرنشین

 .است رسیده 511111 حدود به 1005سال نفری 51111 شهر همدان در و

 ساسیا اقتصادی و اجتماعی خدمات انواع به دسترسی و بهتر روستائیان زندگی سطح با مقایسه در شهری مناطق در زندگی كیفیت

 كالن یژهبو – شهر به روستائیان هجوم ،زیرا باشد می شهر در سكونت به روستائیان تاریخی گرایش دالیل از یكی امر همین و است بیشتر

 رتمهاج های موج منتظر باید باشد داشته وجود فاصله این كه زمانی وتا دهد می رخ ها برخورداری و امكانات همین به دستیابی برای -ها شهر

 از اه شهر اقتصادی رونق و سو یک از نشینی حاشیه و مهاجرت بین ها كشور سایر مانند به ایران در شهر، در.بود شهری نقاط به روستاها از

 در و مهاجران برای بیشتری جاذبه باشد برخوردار بیشتری اقتصادی رونق و توان از شهر هرچه دیگر بعبارت دارد جود و رابطه دیگر سوی

 ودخ در هم كرمانشاه یا كم توسعه سطح با زاهدان مانند هایی شهر چند هر.دارد وجود رسمی غیر اسكان و حاشیه مناطق گیری شكل نتیجه

 عباس،اصفهان تهران،مشهد،كرج،اهواز،بندر مانند رونقی پر های قطب به هم ایران در نشینی حاشیه از مهمی بخش اما دارند نشینی حاشیه

 .دارد تعلق

 بعنوان ایران در و هستند رسمی غیر اسكان شكل به ها شهر كالن این جمعیت عمده سهم ریودوژانیرو و بمبئی مانند هایی شهر در

 اشغال را شهر مساحت درصد16 فقط كه ای حاشیه مناطق در سنندج شهر جمعیت درصد 51 حدود گرفته صورت مطالعات اساس بر نمونه

 آن هب مربوط مسائل و نشینی درحاشیه و دارند سكونت حاشیه نقاط در جمعیت سوم یک حدود مشهد نفری میلیون دو شهر در یا اند كرده

 یتجمع از نفر میلیون هشت حدود حاضر حال در موجود آمارهای و نتایج طبق كه باشد می ما كشور شهری مدیریت  مسائل مهمترین از یكی

 هر.. باشد می شدن تر بحرانی حال در و  گسترش به رو  پدیده كه دهد می نشان  آن روند مطالعه و است داده جای خود در را كشور شهری

 . است جهان همه در فراگیر بیش و كم ای پدیده نشینی حاشیه چند

 :ایران در نشینی حاشیه زیستی پیامدهای

 نجاریه تطابق عدم دلیل به است، یافته اختصاصی نشینان حاشیه به كشور در جرائم و جرم وقوع از باالیی سهم اجتماعی، هایآسیب

 جامعوی، طبقه این اقتصادی معیشت نازل سطح همچنین و نشنیان حاشیه social cognation جامعوی شناخت یک به نشدن نائل و

social class هایارزش انگاری هیچ بر مبتنی هایوجنایت مخدر مواد قاچاق خورد،می چشم به آنها كنش در شده نهادینه انحرافات نوع یک 

 حاشیه مهاجران درمیان فنی مهارت عدم همچنین و اقتصادی فقرمفرط رسمی غیر و كاذب مشاغل رواج. هستند ذكر قابل موارد از جامعوی

 هن امروز كاذب هایداللی كاال، قاچاق، دستفروش ، است رویست قابل وضوح به شهری زیست متن در كه داده رواج را مشاغلی ایران، نشین

 .دارد تام نمود نیز شهرها متن در بلكه شهر درحاشیه تنها

 كه معنا این به دارد، رواج ممكن شكل ترینبدوی به پرورش و آموزش ایران، شهرهای حاشیه در سواد و پرورش و آموزش نازل سطح

 موجب است، شده نشینان حاشیه شدن سواد كم باعث آنكه از جدای نقاط این پرورش و آموزش امر برای متناسب بودجه تخصیص عدم

 در كه نقصانی باشد عقیم و ناقص فرآیندی نشینحاشیه نوجوانان و كودكان درمیان ،socialization پذیری جامعه فرآیند تا كه گردیده

 اجتماعاتی كه است شده موجب ایحاشیه مناطق رشد جامعه دل در اجتماع قومی، هایرابطه. یابد می نمود جامعوی انحرافات باالی رشد

communitys جامعه دل در society و شهرنشینی آداب آن واسطه به كه بس همین جامعوی سامانی بد این مضرات در. كند عیان رخ 

 شهری تزیس عقیدتی شاكله به ندارد، شهر زیست با سنخیتی كه روستایی كنش خصایص و شود می سپرده فراموشی به شهروندی كنش

 لحاظ از كه شده باعث شهری امكانات فقدان كنار در جمعیتی باالی ،تراكم درمانی امكانات و بهداشت از برخورداری عدم.شودمی مبدل

 بر واهیگ گوارشی و پوستی هایبیماری و واگیردار هایبیماری باالیی آمار. ببرند سر به وخیمی وضعیت در شهرها ایحاشیه مناطق بهداشتی

 .است ایران شهرهای ایحاشیه مناطق عمده مشكل این

 

 مبانی نظري 
 نشینی حاشیه های علل

 ...و جنگ  -1كم آمد در  -8بیسوادی  -7اجتماعی نابرابری  -6مهاجرت  -5خشكسالی  -4زیاد جمعیت  -0بیكاری  -2فقر  -1

 :  انحراف
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 گوید یم معاصر شناسان جامعه از بكر هوارد.  باشد انطباق قابل انحراف تعریف با اینكه مگر.  شود نمی خوانده انحراف تنهایی به رفتار

 نحرافیا رفتار. كنند تعریف انحراف را آن مردم كه است رفتاری انحرافی رفتار.  شود زده او به موفقیت با جرم حسب بر كه است كسی منحرف

 واقع در دانند می ناپسند را آن جامعه دیگراعضای و ندارد سازگاری خاص گروه یک مشترك رفتاری انتظارات به طریقی به كه است رفتاری

 و همنوا و سازگار كنند رفتار ارزشها این براساس كه اشخاصی.  كنند تبعیت هنجارها و ها ارزش از دارد انتظار خود اعضای از جامعه هر

 تماعیاج قوانین و هنجارها برخالف كه انسانی رفتارهای از ای پاره به. شوند می خوانده ناهموار ناسازگاری كنند رفتار آن برخالف كه اشخاصی

 هكاربز دستان تهی همه اما هستند جامعه دستان تهی جزء نشینان حاشیه معموال. گویند می اجتماعی انحراف و شود می تلقی جرم باشد می

 . دارند مشكل شهری زمین گرانی مسئله با كمتر و هستند عادی نشین روستا دستان تهی از توجهی قابل بخش كه چرا نیستند

 

 اجتماعی چالش یک نشينی حاشيه
 ندرو این ازدواج و مسكن مشكل بیكاری، میزان جمعیت، بودن جوان به توجه وبا گرفته خود به فزایندهای سیر جامعه در جرائم رشد

 روستاها یانم این در كه گیرد می را اقتصادی رشد فاقد و پرجمعیت مناطق گریبان بیشتر بیكاری معضل كه است روشن. است گسترش به رو

 یروستای مهاجران اعظم بخش. هستند مهاجرفرست بیشتر كشاورزی بخش در كمتر زایی اشتغال امكان و باالتر ولد و زاد میزان دلیل به

 قیرنشینف و نشین حاشیه مناطق در شرایط این كه هستند رفاهی امكانات فاقد و ارزان مناطق انتخاب از ناگزیر سكونت برای كوچک وشهرهای

 .است ضروری نشینی حاشیه از تعریفی ارائه مقدمه این با است متمركز

 البته اند بهره بی وخدمات امكانات حداقل واز دارند اقامت شهر مجاور مناطق در افراد آن در كه است سكونت از نوعی نشینی، حاشیه

 اه نشین حاشیه شود می باعث شهر مجاور نواحی در اقماری شهركهای كه دلیل این به میشود نقض مواردی در شهر مجاور قید گفت باید

 مناطق این ساكنان برای شهری خدمات و امكانات حداقل از برخورداری فقدان ماند می آنچه ترتیب این به گیرند جای شهری نواحی بین

 ظرن در ای گفته چنین شاید شود تلقی ها نشین حاشیه از جزئی شهر جغرافیایی ٔ  محدوده درون مناطق برخی شود می باعث امر این است

 بدانیم...(  و جاده برق، ، آب) مادی های جنبه ورای چیزی را شهری امكانات و خدمات اگر اما گیرد قرار فوق تعریف با تضاد در و نادرست اول

 .شود می روشن ادعا این صحت

 ازلیمن در اغنیاء و فقرا كه گذرد نمی ایام آن از دیرزمانی واقع در. ندارد چندانی عمر نشینی حاشیه: گفت میتوان فوق مقدمه براساس

 به نسبت فرد برتری های شاخص وسایر اجتماعی پایگاه ، ثروت از ای نشانه محله یک در زندگی صرف و داشتند سكونت هم به چسبیده

 قالباتان از امریكا هراس از ناشی اصالحات ، ارضی اصالحات درآورد، شدید اجتماعی مشكل یک صورت به را نشینی حاشیه آنچه نبود سایرین

  میشد تأمین هدف چند ارضی اصالحات اجرای با نظریه این مطابق بود فراگرفته را سوم جهان كشورهای از بسیاری كه بود دهقانی

 : اوالً

 بین از نزمی فاقد رعایای شورش و اعتراض خطر بدینگونه و شد می كاسته روستایی مناطق در و انقالبی بالقوه نیروهای تجمع میزان از

 افیمن كشی بهره خشن و شدید واشكال شود بزك حدی تا نشانده دست حكومت چهره كه داشت اهمیت نیز نكته این حال عین در میرفت

 لزوم ودب شده محكوم غربی جوامع در غیرانسانی شیوه یک عنوان به رعیتی و ارباب تولید شیوه بود دیرزمانی اینكه به توجه با بود امر این

 . میشود آشكارتر شدهای هدایت اصالحات چنین اجرای

 :  اینكه دوم

 این با یكشاورز نیروی رایگان تقریباً كنندگان تأمین عنوان به رعیت زیادی عده وجود و داشت بازار به نیاز كشاورزی صنایع تولیدات

 طلوبم وضعیت این و یافت می افزایش پیشرفته كشاورزی ادوات به نیاز شود می كاسته بخش این در كار نیروی از هرچه نداشت همخوانی امر

 . بود ادواتی چنین كننده تولید غربی صنایع

 :  اینكه سوم

 برآورده را زنیا این هم غیرتخصصی كارگران صنایع این ماهیت بنابر كه)  داشت كارگر به نیاز سو یک از شهرها مصرفی و مونتاژ صنایع

 با الح هر به نبود هماهنگ روستایی جامعه خودكفایی ماهیت با كه خواست می وسیع مصرف بازار یک صنایع همین دیگر سوی از میكردند

 تدس از را خود كار بودند، فعال كشاورزی و روستایی اقتصاد با نحوی به كه روستا ساكنان از عظیمی بخش ارضی اصالحات قانون اجرای

 های هجاذب موضوع این كنار در یافت، فزایندهای سیر روند این( شد می حمایت و ترویج رژیم سوی از كه) زراعی شركتهای تشكیل با و دادند

 ربراب چند درآمدی....  و واكسی فروشی، دست آزمایی، بخت های بلیط فروش نظیر مولد غیر كارهای كه طوری به بود شهری نواحی در كار

 والتمحص سیل كه چرا باشد داشته خریداری او تولیدی محصول نبود معلوم و میكرد كار زمین روی بر مشقت هزار با كه داشت كشاورز یک

 . بود سرازیر كشور به غیره و پیاز جو، گندم، برنج، مانند كشاورزی
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 این از شد تهران و استانها مراكز خصوصاً شهری نواحی به روستایی نواحی سوی از مهاجرت سیل آغاز باعث هم كنار در عوامل این

 بودند هرش با متناسب مسكن تهیه توانایی فاقد مهاجران سیل میشود مطرح جدی معضل یک صورت به نشینی حاشیه پدیده كه است زمان

 آوری سرسام نحو به مسكن اجاره شد مواجه مشكل با مسكن بخش بوده خودبخودی صورت به و ریزی برنامه بدون مهاجرت این كه آنجا از

 تناسب یزن آنان مالی وضعیت با كه میكردند سكونت نحوی به باید مهاجران اما است یافته دوام نیز تاكنون كه است مشكلی این و رفت باال

 ندگیز جزئیات وارد طوالنی نسبتاً مقدمه این با بود محل ترین مناسب شهرها مجاور نواحی مالی، تناسب ساده اصل همین طبق و باشد داشته

 برای ندیب تقسیم این دید خواهیم كه همانطور البته شود می مسكن مانند اجزایی به آنها زندگی تقسیم با كار واین میشویم نشینها حاشیه

 امر نای موارد سایر در همچنین و باشد می كار نوع كننده تعیین كه است مسكن وضع یا ، اشتغال وضعیت موارد ای پاره و است كار سهولت

 . است صادق

 

 :مسکن-1
 شد گفته كه همانطور البته. دارد را خود خاص ویژگی مسكن وضعیت ، مهاجران تخصص و سواد سطح ، اندك مالی توان به توجه با

 به وجهت با آن مصالح كه كنند می زندگی هایی آلونک در آنها از برخی مسكن وضع لحاظ از و دهند می تشكیل را طیف یک ها نشین حاشیه

 ختسا در آنها از استفاده امكان نحوی به كه اسقاطی مواد سایر و ،ماشین كهنه ،الستیک بشكه انواع ، حلب های قوطی: از عبارتند محیط

 اعثب ویژگیها همین شوند می مواجه مشكل با شهری خدمات به دستیابی در مرسوم مصالح از استفاده ضمن دیگر پارهای دارد وجود سرپناه

 همین بر( اهواز شهرستان در) غیره و آباد شیلنگ حصیرآباد، ، آباد حلبی اسامی كه است شده ها نشین حاشیه این از تعدادی نامگذاری

 .است دیگر انگیز مناقشه موضوع یک نیاز مورد زمین تأمین مبناست،

 متعدد هایبلندی و پستی و بودن العبور صعب دلیل به یا و دارند ساختمانی های نخاله و زباله تخلیه به اختصاص كه هایی زمین معموالً

 .است شهر با آن مجاورت كننده تعیین عامل ولی است ها شین حاشیهن مطلوب هستند مسكونی كاربری فاقد

 

 :اشتغال-2
 نجاما پست اصطالح به و بوده پایین سطح مشاغل در اتفاق به قریب ، دارند كه خاصی وضعیت دلیل به ، ها نشین حاشیه ساكنان

 ترتیب به كه داشتند دولتی مشاغل معدودی تنها اهواز نشین حاشیه مناطق از یكی مقیم خانوار 61 از گیری نمونه یک در كنند می وظیفه

 دنیا به دراهواز كه بود خانواری سرپرستان شامل نمونه این شهرداری كارگر و آبدارچی ، ورودی درب نگهبان اداره، رسان نامه از بود عبارت

 ها نشین یهحاش مشكالت پردازان نظریه برخی كه است این در نكته این اهمیت. نداشتند چندانی ارتباط روستا با كه نسلی یعنی بودند آمده

 دمع و عمومی ، آموزشی خاص وضعیت دلیل به نیز نشینان حاشیه سوم و دوم نسل كه درحالی دهند می نسبت آنها روستایی میراث به را

 یخارج عامل یک عنوان به آنها با همیشه شهری بافت واقع در و میشود محروم خود خاص جایگاه به دستیابی از حرفهای آموزش به دسترسی

 نانكهچ میشود تأكید بررسی مورد عوامل تنیدگی هم در بر دیگر بار یک اینجا در. دارد( آنها وحل جذب نه و) آنها دفع در سعی و كرده مقابله

 وگرنه ستا كار سهولت برای تنها آنها بین خط كشیدن و مربوطند هم به گونهای به موارد سایر و آموزش و مسكن ، اشتغال وضعیت بینیم می

 ،ساختمانی كارگر ضایعات، جمعآوری زبالهها، تجزیه:  قرارند این از فوق نمونه مشاغل.  متصلند زنجیره یک های دانه اینها واقعیت عالم در

 انعنو به.. غیره و لولهكشی ماشین، برقكار كشاورزی، زمین اجارهدار چوبدار، كشتارگاه، قصاب ،( وانت مالک) راننده( ماشین بدون)راننده

 یجادا باعث كار این در بهداشتی های جنبه رعایت عدم دلیل به كه میشود مطرح ها زباله تجزیه بهداشت و اشتغال های مجموعه زیر از مثالی

 اصول مطابق كار این چنانچه میشود تأكید حال عین در ولی. دارند سروكار زباله با كه شود می افرادی در عفونی و پوستی های بیماری انواع

 حیطم سالمت به هم مصرف چرخه به زائد مواد برخی برگرداندان ازطریق زیرا باشد می مولد فعالیتی شود انجام منظم گونهای به و بهداشتی

 منض كه است كهنه های پالستیک آسیاب كارگاه وجود طرح قابل های پدیده دیگر از. میشود كمک ملی اقتصاد به هم و شده كمک زیست

 .گیرند قرار بهداشتی نظارت تحت باید آنها فعالیت لزوم

 

 :بهداشت-3
 قرار شهری محدوده در اكنون كه نشینانی حاشیه. است آنان جغرافیایی موقعیت از متأثر شدت به ها نشین حاشیه بهداشتی شرایط

 آن زا استفاده به چندانی رغبت گرچه. هستند آموزشی خدمات از و( روباز كانال صورت به حداقل)  فاضالب شبكه برق، آب، دارای گرفتهاند،

 یزندگ شهر مجاور نواحی در كه نشینانی حاشیه اما.  ندارد وجود آموزشی خدمات كه است مناطقی با آنان اشتراك وجوه از یكی این و ندارند

 ، مییابد مسیری خودی به خود صورت به كه روباز جویهای در فاضالب. محرومند(  رسمی صورت به حداقل) امكانات بسیاری از كنند می

 حاشیه اكنانس بین اشتراك وجه یک واین است رایج نشینان حاشیه بین شدت به كه میشود انگلی بیماریهای شیوع باعث امر این. دارد جریان
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 مبتال انگلی بیماریهای به نشین حاشیه یک ساكنان از درصد 11 از بیش شد معلوم شناسی گیر همه بررسی یک در است روستاها با ها نشین

 زا غیررسمی و قاچاق طریق به عمدتاً ولی دارند دسترسی كشی لوله خدمات به ها نشین حاشیه مناطق برخی در( 1071:57 جاللی) هستند

 دماتیخ چنین خرید از نشینها حاشیه اهالی ناتوانی یا خدمات ارائه به ذیربط ارگانهای میلی بی در میتوان را علت كه كنند می استفاده آب

 رینآخ عنوان به تنها نشینها حاشیه دالیلی به اما دارد وجود رسمی درمانی و بهداشتی خدمات نشین حاشیه مناطق برخی در. كرد جستجو

 در كه خانهای 15 از كه طوری به است پایین شدت به مناطق این در كننده تمیز مواد و ها شوینده مصرف. كنند می مراجعه آنها به حل راه

 تفاوت ها التتو شرایط ، نشین حاشیه ساكنان مالی توانایی به بسته. داشت وجود صابون خانه یک در تنها شد بازدید نشینها حاشیه از یكی

 سنگ و آجر بلوك، قبیل از موجود مصالح با اكثراً اما. بود شده كاشی كف از سانتیمتر 51 ارتفاع به توالت مورد یک در كه طوری به. دارد

 مناطق اكثر كه آنجا از بود چوب از آن كف اینكه ضمن بودند كرده محدود گونی با را آن اطراف صرفاً مورد دو یكی در و مالت فاقد چین

 ای و شده انداخته بزرگ چاله یک در یا و میشود رها جاده اطراف در وضعیت تناسب به ها زباله بیبهرهاند شهرداری خدمات از نشین حاشیه

 یم بدل دائمی كننده آلوده منبع یک به ها زباله میشود نگهداری احشام تعداد كه مناطق برخی در.  میشود انباشته محوطه یک در صرفاً

 ییك در مثالً نیست مقوله این از جدای نیز غذایی بهداشت.درآوردند خود گاه جوالن صورت به را آنجا( موش قبیل از) موذی حیوانات و شوند

 و ضهعر نحوه غذایی ارزش فقدان بر عالوه كه میرساند فروش به را كشتارگاه ضایعات حاوی گونی یک فروشندهای روزه هر نشینها حاشیه از

 .میشود بیماری انتقال باعث كه است گونهای به نیز آنها نقل و حمل

 

 :جمعيت تراکم-4

 میانگین از باالتر كشور كل سطح در جمعیت رشد میزان اوالً كرد توجه باید مطلب دو به نشین حاشیه درنواحی جمعیت تراكم زمینه در

 همیشه روستایی نواحی در جمعیت رشد اینكه دوم است صادق هم هنوز جمعیت كنترل در اخیر های موفقیت علیرغم امر این و است جهانی

 نیز نندك می پیگیری متمركز و دقیق صورت به را جمعیت كنترل مسئله كه چین مانند كشورهایی در حتی و است شهری مناطق از بیشتر

 خانوارهای مشاهده. دهیم قرار توجه مورد را ها واقعیت این وقتی باشد می مواجه آن با كشور این كه است مشكالتی جمله از و میكند صدق

 10 الی 0 بین محدوده با 2/7 بررسی تحت خانوار 61 فرزندان میانگین است واقعیت یک واین بود نخواهد برانگیز تعجب چندان پرجمعیت

 این به بودند اهواز متولد همگی و داشتند سن سال 41 زیر بررسی تحت خانوارهای سرپرستهای اكثریت كه شود توجه نكته این به بود نفر

 تمایل قوهبال كه میگیرند شكل محلها این در نوجوانان ، خودجوش گروههای است زا مشكل بالقوه كه هستیم روبرو جمعی تراكم یک با ترتیب

 شكالتم سایر و مسكن تخریب با مقابله زمینه در لیكن دارند قومی و نژادی تضادهای خود در متراكم جمعیت این. دارند اجتماعی روی كج به

 تیح ها نشین حاشیه ساكنان شد گفته بهداشت بخش در همچنانكه. دارند كامل اشتراك فقرعمومی در نیز و كنند می عمل متحد عمومی

 لیرغمع كه است صادق بارداری از پیشگیری مورد در خصوص به امر این و ندارند استفاده به چندانی تمایل بهداشتی امكانات وجود صورت در

 در نفر 12 الی 11 كردن بیتوته.  است بررسی قابل نیز دیگر بعد یک از جمعیت تراكم. نیستند توجه مورد چندان خدمات این بودن رایگان

 از. تاس جنسی انحرافات و محارم با زنای ، پیشرس جنسی بلوغ برای عمده بین پیش ویک دارد همراه به خود با را خاصی مشكالت اتاق یک

 وگیریالگ) غیرمستقیم آثار هم و( دود استنشاق) مستقیم آثار هم كه است مخدر مواد استعمال حین در والدین مشاهده ساز مشكل موارد دیگر

 .دارد جوانان مخدر مواد به گرایش رفتار بر(  والدین از

 

 :رفاهی و اجتماعی خدمات-5

 محدود العاده فوق مناطق این در( برق و آب و بهداشت آموزشی، تفریحی، مراكز ، شهرداری خدمات شامل) اجتماعی خدمات میزان

 كه چنان است قاچاق عمدتاً برق و آب وانشعابات ندارد وجود خدماتی چنین بهداشتی و آموزشی واحدهای محدود موارد استثنای به است

 اشتهد اقتصادی و روانی های ریشه تواند می امر این و دارد وجود خدمات دهندگان ارائه به نسبت اعتمادی بی و رغبتی بی شد گفته پیشتر

 نسل زا شاید و سالها طی كه است تجربهای این و كنند می نگاه سوءظن و اعتمادی بی با ها غریبه به ها نشین حاشیه ساكنان اصوالً. باشد

 ینب همواره ذهنیت این و كرده صحبت پول اخذ از یا و آورده سرپناه تخریب برای پیامی یا آمده، آنها پیش كس هر زیرا اند برده ارث به قبل

 حتی قمناط برخی و نیستند دست یک نیز اجتماعی خدمات از برخورداری بابت از ها نشین حاشیه میشود تأكید دیگر یكبار. دارد وجود آنها

 .است دهش آورده محل به پالستیكی های شیلنگ و متر صد چند فاصله از آب انشعابات دیگر بعضی در و دارد وجود هم تلفن ارتباط امكانات

 

 :آموزشی وضعيت-6

 یچه كه واقعیت این رغم علی تفكیک این علت میپردازیم آن بررسی به ای حرفه و عمومی آموزش جزء دو به موضوع این تفكیک با

 و مردودی آموزشی، افت ، تحصیل ترك میزان.  است ای حرفه آموزش اهمیت بر تأكید ندارد وجود نشینها حاشیه در حرفهای آموزش واحد
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 ترك را همدرس زود خیلی معاش تأمین به خانواده نیاز دلیل به پسران است كشور عمومی سطح از باالتر مراتب به نشینها حاشیه در تجدیدی

 اعتقادی، مسائل دلیل به نیز دختران است اول های سال از كمتر خیلی شاگردها میزان دبستان آخر كالسهای در كه طوری به كنند می

 .كنند می تحصیل ترك دبستان مقطع در زود خیلی یا آیند نمی مدرسه به اصالً یا قومی و ارزشی

 های حرف برای مصداقی عنوان به كرد پا و دست كاری زودتر باید و ندارد ای فایده درس كه دارند اعتقاد نشین حاشیه جوانان اكثر

 و میعمو آموزش جزء دو تفكیک وجود با. كنند پیدا مناسب كاری نتوانستند ولی گرفتند دیپلم كه زنند می مثال را نفری چند هم خود

 كاری باشد قرار اگر زیرا. دارد تأمل جای وضع این و است نشده انجام ها نشین حاشیه در كاری زمینه این در كه شود می تأكید حرفهای

 یم ای حرفه آموزشی كانال از( شهری تولیدات و خدمات)  شهری های فعالیت در نشین حاشیه ساكنان جذب در تالشی گیرد انجام اصولی

 . شود می ارائه مورد این در بیشتری توضیح راهبردها بخش در گذرد

 

 شهري امنيت براي ها نشين حاشيه تأثير
 افراد زیادی تعداد وجود كافی امنیتی نظارت فقدان ، هستند جرم ارتكاب مستعد مناطق جزء ها نشین حاشیه ، فوق شرایط به توجه با

 راحتی هب مجرمین شود می باعث همه مناطق بعضی جغرافیایی وضعیت و معابر در كافی روشنایی فقدان ، سواد پایین سطح ، بیكار و نیازمند

 با نشین حاشیه جوانان.  ماند خواهند خیز جرم بالقوه مناطق این باشد داشته وجود ساز زمینه عوامل این كه زمانی تا و گیرند پناه آنجا در

 روشیف دست كار به عمدتاً ، كافی آموزش و تخصص فقدان به توجه با.  كنند پا و دست كاری تا شوند می شهر مركز عازم روزها ویژه فرهنگ

.  ندآی می در شهری های فعالیت ٔ  زائده صورت به ترتیب این به و پردازند می...  و بار تره میدان در ،كار فروشی سیگار بساط، كردن پهن ،

 به مربوط مطالعه یک در مثال عنوان به.  كنند می عمل جرم بسوی دهنده سوق عامل یک عنوان به خود زائد و تخصصی غیر مشاغل این

 منكراتی دارد وجود ها نشین حاشیه در مطرح جرائم دیگر از.  داشتند تخصصی غیر و كاذب مشاغل نمونه افراد ٔ  همه ، معتاد افراد مشاغل

 .دارد خاص اهمیت ، ایدز و تناسلی های بیماری بروز دلیل به كه است

 

 مطالعه موردي : شهرستان بوکان
 است داشته جمعیت نفر 214018 تعداد1085 سال ماه آبان در بوكان شهرستان مسكن و نفوس عمومی سرشماری آخرین آمار طبق

درصد 75/25نفر و52611شهری و25/74(  شهری نفر 151681 جمعیت تعداد این از. میشود شامل را استان كل جمعیت از درصد0/7 كه

 .میدهند تشكیل زنان را نفر 111820 و مردان را شهرستان این جمعیت از نفر 112485 همچنین. روستای میباشند

. است رسیده1075 سال در نفر 175541 به 1055 سال در نفر 21571 از مداوم رشدی با سال بیست طی بوكان شهرستان جمعیت

تكاب ( بوكان یكی از شهرهای –ستا وشهرهای پیرامون )شاهین دژ بطور كلی باتوجه به رشد جمعیت در دو دهه گذشته ومهاجرت از رو

 مهاجر پذیر استان محسوب میشود.

 

  تحقيق روش
 برای زیادند، نیز آماری جامعه افراد و دارد وسیعی جغرافیایی گسترة بوكان شهر غیررسمی های محله مطالعه مورد محدودة كه آنجا از

 آن در كه بسته های پرسش از تحقیق این های نامه پرسش در.  است شده استفاده نامه پرسش و گیری نمونه روش از اطالعات آوری گرد

 فتهگر بهره آورد، دست به را موردنظر اطالعات كند، می تنظیم كه فرضی های پاسخ و عددی یا اسمی مقیاس از استفاده با تواند می محقق

 نتخاب ا در كشی قرعه روش از استفاده و ساده احتمالی برداری نمونه صورت به مطالعه، مورد آماری جامعة از برداری نمونه.  است شده

 است شده استفاده انها وتحلیل وتجزیه مناطق وقدرت ضعف كردن پیدا برای سوات مدل یا تكنیک از وهمچنان.  خانوارهاست
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 بوکان شهر سطح در رسمی غير اسکان محالت تعيين و شهري فقر گسترده بررسی

  کالبدي بررسی

 شهر كل مسكن های شاخص

 نامطلوبی درجه

 شهر نسبتاً محالت

 مطلوب

 نامطلوبی درجه

كمی  شهر محالت

 مطلوب

 نامطلوبی درجه

 نا شهر محالت

 مطلوب

 

 در خانوار تراكم

 مسكونی واحد
15/1 

42-54-41-41-

00-02-01-28-

26-24-16-10 

22-05-17-18 04-21  

 واحد در نفر تراكم

 مسكونی
01/5 

42-40-41-04-

24-22-17-14-

10-1-7-0 

28-00-01-26-

21-18 
  

 ریزدانگی میزان

 های واحد

 زیر(مسكونی

 مربع متر111

1/62 

44-45-04-01-

28-26-22-21-

16-15-1-8-4 

24-05-10-11 6  

 1/1 اتاق در نفر تراكم

41-47-05-28-

02-02-26-24-

22-10-1-8-7-0 

40-48-21-12-

11-6-4 
  

 اختیار در اتاق تعداد

 خانوار
14/0 

40-47-42-41-

05-04-00-28-

24-22-10-8-7 

02-4-21-12-

11-6-4 
  

 ناخالص تراكم

 جمعیتی
6510 

07-40-00-02-

28-16-14-12-

1-7-6 

05-41-04-17-

11 
22-21  

 خاص تراكم

 مسكونی
5/065 

42-44-42-

4104-01-01-

22-17-10-11-

8-7 

18-47-21-05-

6-4 
45  

 كم(مصالح دوام

 بادوام نیمه و دوام
8/47 

44-45-42-41-

05-02-22-17-

16-11-1-7 

01-01-28-26-

24-6-0 
  

 تیمرم(ابنیه كیفیت

 )تخریبی و
8/21 

08-07-04-01-

28-17-10-16-0 

42-00-26-24-

20 
02-22  

 بهره(برق و آب

 )مند
08/72 

48-47-45-44-

40-22-8-4-10 

01-01-28-24-

15-11-7-6 
  

 و آشپزخانه

 )مند بهره(حمام
58/56 

47-48-40-05-

01-28-22-28-

21-18-10-12-

8-7-0 

06-04-11-6-4   

 كولر از بهرمندی
 

11/2 

24-22-21-18-

10-12-11-1-8-
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 7-6-4-0-45-44-

40-41-06-05-

00-01-01-28-

26-48-47 

 حرارتی سیستم

 مند بهره
26/1 

21-18-17-16-

10-12-11-1-8-

7-6-4-0-41-06-

05-02-01-01-

28-26-24-20-

22-48-47-45-

44-04-24-4 

   

 

 : بوكان شهر قانونی محدوده در رسمی غیر های پهنه بندی اولویت و شناسایی

 و ارزیابی و بوكان شهر محالت سطح در محیطی زیست و اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، كالبدی های شاخص بررسی و مطالعات

 امیر26 محالت كه دهد می نشان افزار نرم از استفاده با ، مراتبی سلسله تحلیل روش به شهر این رسمی غیر سكونت پهنه های بندی اولویت

-26ضرایب نامطلوب ترین محالت را كسب كرده اند.محله( 4آمیرآباد)01-عشایر  45-كویه اندیشه 4-( 4)11و1اسالم آباد -6اسالم آباد-آباد

نیز 01و45در اولویت اول واقع شدهاندومحله های  -112 -241-/ 277-/411درتحلیل سلسله مرابی ضریب گرفته با وزنی معادل44-6-11-4

اسالم  -2كلتپه واسالم آباد– 2.بررسی میدانی ومشاهدات حاكی از آن است كه امیرآباد/دراولویت دوم قرارگرفته اند141/و151وزن نهایی 

 دموجو محیطی و كالبدی فضای همچنین و اجتماعی ، اقتصادی ویژگی ، قومیتی و مهاجرپذیری خاص شرایط علت به اندیشه كوی و4آباد

 وانمندت طرح تهیه و ریزی برنامه روند در بایست ومی بوده بوكان شهر مستقیم مداخله به محتاج رسمی غیر سكونتگاههای بافت جز آن در

 .گیرند قرار توجه مورد سازماندهی و سازی

 

 شهري فرودست محالت شناسی گونه
 :گسترش مراحل-1

 باال به توان می آن دالیل مهمترین از كه اند گرفته شكل1065 سال توسعه از آخر مرحله در بوكان شهر فرودست و رسمی غیر محالت

 انآن عمده كه شهری فرودست طبقات اساس این بر. نمود اشاره ای حاشیه مناطق در ساز و ساخت سهولت و شهر مركزی بافت اراضیدر بودن

 جهت مالی توانایی عدم دلیل به و نموده مهاجرت بوكان شهر به مناسب اشتغال و خدمات به دسترسی جهت دهند تشكیل می مهاجرین را

 .اند یافته استقرار ای مناطق حاشیه در شهر داخل در سكونت

 

 اجتماعی هاي حوزه و اداري ، کالبدي هاي محدوده تعيين
 ایه بندی محله ، بافت های ویژگی به توان می آنها مهمترین از كه بوده موثر مختلفی عوامل بوكان شهر كالبدی محالت تعیین در

-2-11-11-5-1-2 محالت كه شده تقسیم محله 48 به بوكان اساس این بر. نمود اشاره آن نظایر و بافت بندی دانه و ، اجتماعی و عرفی

 از و مسكونی غیر محالت-45-01-4-6-11-26-44 محله و اجتماعی های حوزه. اند شده شناسایی رسمی غیر محالت21-25-27-21-46

 شداند. تقسیم محدوده48 به تفاوت اندكی با نیز شهر سنتی ها حوزهای اجتماعی ومحله محالت، مابقی

 

 :كاربری الگوی-2

 بندتوزیع این در. اند شده تعیین شهری فرودست محالت عنوان به 44-45-01-4-11-26باتوجه به آنچه درقبل شرح داده شدمحالت 

 .شوند می بررسی مذكور محالت در ها كاربری

 ، تجاری شامل محله این ها كاربری سایر. است داده اختصاص خود به مسكونی كاربری سپس و معابر شبكه را 26 محله اراضی عمده

 .است متروكه مرغداری، ، زراعی ،اراضی باغی ، مذهبی
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 دبستان، تجاری، ، مسكونی شامل محله این های كاربری داردو تری مطلوب وضعیت26 محله با مقایسه در 24 محله در كاربری تنوع

 كهشب كه بوده معابر وشبكه متروكه مخروبه، ساخت، حال در بایر، اراضی زراعی، اراضی تاریخی، آثار تجهیزات، و درمانی،تاسیسات مذهبی،

 .است داده اختصاص به خود را سهم بیشترین معابر

 باغ، ،تجاری شامل محله این های كاربری سایر. است یافته اختصاص مسكونی اراضی به سطح بیشترین بایر اراضی از پس 6 محله در

 رزشیو راهنمایی، دبستانی، پیش سبز، فضای نظیر هایی كاربری فاقد محله و بوده معابر شبكه و متروكه مخروبه، حال ساخت، در مرغداری،

 را سهم بیشترین معابر شبكه آن از پس و بوده دارا را ها كاربری از سهم بیشترین مسكونی، كاربری11محله  در است درمانی و بهداشتی و

 های كاربری. است كم بسیار ها كاربری تنوع 4 محله در.است درمانی و مذهبی آموزش، شامل ای مقیاس محله با خدمات فاقد و باشد می دارا

 آن از حاكی 24محله  در موجود های كاربری هادر بررسی.باشد می معابر شبكه و مرغداری ، زراعی باغ، تجاری، مسكونی، شامل محله این

 یاسمق با كاربری تنها داردو قرار سوم رتبه مسكونی در و دوم رتبه در معابر شبكه آن از پس و است دارا را سهم اولین بایر اراضی كه است

 از سپس و داده اختصاص خود به را ها كاربری از سهم بیشترین معابر شبكه 01 محله در نهایت ،در.باشد می انتظامی كاربری شامل ای محله

 دارند وجود ای محله مقیلس در مذهبی راهنمایی، مقاطع در آموزشی های كاربری محله دراین گیرد می قرار دوم رده در مسكونی كاربری آن

 .باشد می متروكه ، تجاری شامل ها كاربری مابقی و

 

 : مسكن برای تقاضا تحلیل و جمعیت رشد بررسی-0

 جمعیت رشد نرخ. است شده گرفته بهره بوكان شهر عمران و توسعه طرح از 1018 سال در بوكان شهر جمعیت بینی پیش جهت

 .بود خواهد نفر 214661 برابر 1018 سال جمعیت ترتیب بدین و بوده درصد 2155 افق طرح برای پیشنهادی

 سال رد بوكان شهر در نفر هر ازای به مسكونی واحدهای تعداد لجستیک مدل كمک با و الذكر فئق جمعیت به توجه با ترتیب بدین

 مسكونی واحد تعداد نفر،42174 معادل 1018 سال در شهر برای شده بینی پیش جمعیت نمودن منظور با كه شود می معادل محتسبه 1018

 .بود خواهد واحد10671 برابر مسكونی واحد به نیاز بنایراین آید، می به دست
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 نتيجه گيري 

 پيشنهادات 
 پیوستار یک بصورت میتوان را تالشها این. دارد زیادی سابقه آن حل به مربوط تالشهای نیست، ما كشور خاص نشینی حاشیه كه آنجا از

 ارائه برای تالش دیگر سوی در و است اجتماعات این كردن پراكنده و نابودی برای تالش و گرفتن نادیده آن سوی یک در كه گرفت نظر در

 ، زیندگ برمی حل راه یک خود سیاسی شرایط و اقتصادی امكانات به توجه با كشور هر البته. است آنان به زندگی شرایط و امكانات ، مسكن

 های خانه طریق از میشود سعی دارند،(  یافته توسعه كم كشورهای با مقایسه در) باالتری اقتصادی توان كه اروپایی كشورهای در مثال بعنوان

 با ها یننش آلونک تخریب با فیلیپین مانند كشوری در و. بدهند سروسامان خانمانی بی و ها نشینی حاشیه به...  و خیریه مراكز ، راه بین

. ستا معضل این با مواجهه در مدون برنامه یک فقدان از نمودی كه باشیم مواجه دو هر از تركیبی با شاید ما كشور در. میشویم روبرو معضل

 نینچ دارای محالت برخی دیگر سوی از و شده مختلف مناطق در شهر جنوب های گودنشین ساكنان دادن سكنی برای زیادی تالشهای مثالً

 .است شده تخریب هایی ویژگی

 یلدان مانند غربی پردازان نظریه. كرد توجه زیر دالیل به باید آن حل برای تالش در و دارد ای گانه چند دالیل معضل، این حال هر به

 سیل بر خاشاك و خس مانند كه اند، شده رانده و آواره جا، بی مردمی ها، نشین حاشیه ساكنان دارند اعتقاد آنان، بومی روان دنباله لرنزو

 جمله زا نشینی حاشیه گروه این نظر به باشند، شده پذیرفته مدرن جامعه در اینكه بدون. اند شده آورده شهرها به و كنده روستاها از مهاجرت

 اهدنخو پذیر امكان جانبی عوارض بدون عظیمی تحول چنین و است مدرن شهری و صنعتی جوامع سوی به سنتی جوامع گذار جانبی عوارض

 محلی اكثرحد یا و نماید آنان حال به فكری بازار نامرئی دست اینكه تا است خود حال به نشینان حاشیه رهاسازی نظریه این منطقی سیر.  بود

 .باشند ساعتی بمب این انفجار ازخطر كاستن جهت دهنده تسكین های برنامه اجرای برای

 داقلح با و جوش خود صورت به كه دانست جامعه متولیان ریزی برنامه فقدا به واكنش توان می را نشینی حاشیه دیگر ای زاویه از اما

 .اند نموده حل خود برای را مسكن معضل نوعی به امكانات

 جهان شهری زندگی ٔ  صحنه از بخشی عنوان به نشینی آلونک یا برپاشده شبه یک های خانه: گوید می چنین زمین این در پالتن جان

 .ماند خواهد باقی آینده های دهه برای شده نگهداشته عقب

 نیكسا به دادن مسكن: از است عبارت دارندكه عهده به مشخصی وظیفه دارند مسمی با و خاص نامی منطقه هر در كه ها نشین آلونک

 جهان اتمختص زندگی از شیوهای عنوان به نشینی آلونک گفت میتوان مجموع در ندارند اقامت برای جایی و اند بهره بی منابع اكثریت از كه

 خدمات حداقل از بهرگی بی(  محلی معیارهای به توجه با حتی) بهداشت شرایط حداقل فقدان ، فقر به میتوان میان آن از كه دارد شمول

 استفاده از ناشی دائمی نگرانی آن، به نسبت رغبتی بی و پرورشی و آموزشی امكانات فقدان زندگی، محیط وحشتناك گاه آلودگی لذا و شهری

 اعیاجتم های آسیب گسترش مساعد زمینه پیدایش باعث كه جامعه نشینان حاشیه عنوان به اجتماعی تحقیر ، زمین و برق آب، از غیرمجاز

 .كرد اشاره شود، می شریف و زحمتكش اكثریت كنار در گریزان قانون و شدگان رانده جذب علت به

 این بر زنی اینجا در و بوده استعمار منافع تأمین جهت در گذشته رژیم مخرب سیاستهای پدیدهای چنین ایجاد علت كهبایستی گفت 

 ستنده مهاجرفرست ذاتاً ، جمعیتی سرریز و اشتغال در محدودیت دلیل به روستاها كه داشت خاطر به باید حال عین در شود می تأكید نكته

 به داخلی مهاجرت اعظم بخش هم هنوز كه آنجا از باشد نواحی این بر جمعیت كنترل و اشتغال ایجاد جهت در باید كلی راهبرد این بنابراین

 .است فمختل ابعاد در مركزگریزی های سیاست اتخاذ روند این از پیشگیری برای دیگر حل راه یک باشد می استانها مراكز و تهران شهر سوی

 مهاجرت برای تشویقی عامل یک عنوان به كه باشد ظرافتی چنان با باید ها نشین حاشیه سكونت وضع ساماندهی جهت در تالش

 برای. دارند اصخ اهمیت دارند روستایی مناطق با منظمی روابط ها نشین حاشیه اكثر اینكه به توجه با نكته این نكند عمل روستائیان بیشتر

 موزشهایآ افراد آمادگی و جامعه نیازهای به توجه با است الزم شوند خارج شهری جمعیت توسط دفع و بیگانگی حالت از ها نشین حاشیه اینكه

 . رود بین از مجرمین و جرم دامن به افراد غلط دیدن زمینه شهری جامعه در جذب ضمن تا شود داده ترتیب آنان برای حرفهای

 هم ولدت میزان در كاهش مورد یک زیرا یابد گسترش تشویقی های اهرم از استفاده با باید جمعیت كنترل بهداشتی مسائل زمینه در

 كنترل. گردد بدل اجتماعی مشكل ایجاد عامل به تواند می شود اضافه جمعیت این بر كه فرد هر كه چرا شود محسوب موفقیت تواند می

 تیبهداش مشكالت تواند می مجدد مصرف چرخه به ناسالم مواد ورود طریق از زیرا است دیگر مهم امر یک ضایعات تبدیل غیرمجاز های كارگاه

 مجرم افراد اقلیت از كنند می زندگی مناطق این در كه زحمتكش و شریف افراد اكثریت حساب میشود تأكید خاتمه در.آورد بار به جسمی و

 الیتفع اجتماعی قوانین و اصول چهارچوب در و مندانه شرافت صورتی به دارند تمایل ها نشین حاشیه ساكن افراد بیشتر جداست منحرف و

 .كنند
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