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  ارزيابي شاخص هاي كمي در سكونتگاه هاي غير رسمي با استفاده از فن سوات 

  مطالعه موردي : محله اسالم آباد 
  

  3ندا اسكندري، 2شيما تزار ،*1سينا سلمان زاده

  

گروه برنامه ريزي و طراحي شهري و منطقه اي ، دانشكده معماري و شهرسازي ، دانش آموخته كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري ، -1

  .دانشگاه شهيد بهشتي، تهران ، ايران

  واحد تهران مركزي ، تهران ، ايران، دانشگاه آزاد اسالمي ، معماري و شهرسازيدانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري ، دانشكده -2

  ايران ، تهران تحقيقات علوم واحد ، اسالمي آزاد دانشگاه ، معماري و هنر ،عمران ،دانشكده شهرسازي گروه دكترا، دانشجوي-3

  

  /091398/01:پذيرش تاريخ 1398/01/05                                                     :دريافت تاريخ

  : چكيده

يكي از مشكالتي كه كشورهاي در حال توسعه در محالت و مناطق شهري خود با آن مواجه هستند ، سكونتگاه هاي غير رسمي مي 

باشد ، در كشور ما نيز اسكان غير رسمي با رشدي سريع تر از رشد شهرنشيني به تعبيري رسمي ، مواجه بوده است ؛ برآورد مي 

ينگونه سكونتگاه ها مستقر باشند ، رشدي كه با مهاجرت از روستاها به شهرهاي كوچك و شود كه يك پنجم جمعيت شهري در ا

بزرگ را تشكيل مي دهد و كمبود اساسي در شاخص كمي اين گونه سكونتگاه ها مشاهده مي شود ، بدين ترتيب  مقاله ي حاضر با 

براي گردآوري  در دستور كار قرار گرفته است و زبورافزايش كيفيت زندگي در سكونتگاه هاي م هدف تحليلي و با –روش توصيفي 

استفاده شد و با  از مطالعات كتابخانه اي و الكترونيكي در قسمت مفاهيم ، ديدگاه ها و مباني نظري مرتبط با موضوع تحقيق داده ها

جدول تركيبي ارزيابي است ، نتايج پژوهش در  مراجعه به طرح هاي توسعه ي شهري معيارها و شاخص هاي كمي استخراج شده

نشان مي دهد : به جهت افزايش كيفيت زندگي در سكونتگاه غير رسمي محله اسالم آباد ، با توزيع مجدد جمعيت  و سنجش سوات 

  و ارائه  تسهيالت جهت نوسازي و بهسازي محله و...ارائه داد . 

  

 آباد ، تكنيك سوات   : سكونتگاه هاي غير رسمي ، شاخص هاي كمي ، محله اسالم واژگان كليدي
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  بيان مسئله-1

 shortپس از انقالب صنعتي شهرها با مسائل پيچيده اي روبرو شدند كه يكي از مهم ترين آنها مربوط به مسئله ي مسكن است (

et al , 2008   ، صورت نامتعارف آن به صورت اسكان غير رسمي در جهان فراگير بوده و 1391به نقل از پرهيزكار و همكاران ، (

خاص كشورهاي مشخصي نمي باشد ، نه تنها در كشورهاي جنوب ، بلكه در كشورهاي شمال هم مي توان نمونه هاي متعدد ، اما 

اما با تمركز فقر در شهرها ، در طول چند قرن اخير و به موازات صنعتي شدن )، 452: 1389متفاوت از هم را پيدا كرد(شكويي ، 

جهان ، مشكل نابرابري خدمات رساني و مسكن پر ازدحام به مثابه جنبه اي نامطلوب از زندگي شهري نمايان گشت ، در واقع چنين 

اسكان غير رسمي به مشخصه اكثر شهرهاي بزرگ هاي كالبدي فقر در قالب محله هاي فقير نشين و  -روندي با عينيت گرفتن جنبه

)، در نهايت با اتخاذ سياست هاي ناهمگون ، غير كارشناسي 15:  1389كشورهاي در حال توسعه مبدل شده است (ايراندوست ، 

ن غير رسمي مي شده ، سليقه اي و نامرتبط باموازين علمي و ساختارهاي جامعه ، به توزيع گسترده فقر و نابرابري و بازتوليد اسكا

)، فقر مسكن در ايران در مناطق شهري عمدتا به صورت اسكان غير رسمي جلوه نموده و 166:  1389پردازند(پاليزان و همكاران ، 

با  50آغاز ، تا اواخر دهه  1320)،اسكان غيررسمي به شيوه مرسوم در ايران از دهه 113:  1384در حال گسترش است(اطهاري ، 

دي روند گسترش خود را طي نموده و بعد از انقالب از لحاظ شدت شكل گيري به عنوان يكي از معضالت اساسي شدت نسبتاً زيا

شهرهاي ايران  مطرح مي شود در طي اين دوران به دنبال رشد روابط و مناسبات سرمايه داري، تحوالت و دگرگوني هاي سياسي 

)، در نتيجه با ورود مهاجران از شهرهاي كوچك ، متوسط و 158:  1390 اقتصادي و اجتماعي شگرفي پديد آمده است (خاكپور ، –

حتي بزرگ به تهران  و مهاجران روستايي شكل دهي اسكان غير رسمي حتي در شهرهاي كوچك ، نيز خود پديده اي جديد و 

:  1368ا معنا داشت(پيران ، منحصر به فرد است زيرا براي دهه ها اسكان خود ساخته در مورد شهرهاي بزرگ به ويژه كالن شهره

6.(  

  پژوهشاهميت و ضرورت -2

شود كه يك  -در كشورما نيز اسكان غير رسمي با رشدي سريع تر از رشد شهرنشيني به تعبيري رسمي، مواجه بوده و برآورد مي

مناسب براي مسأله )، بنابراين روش و راه حل 5: 1381پنجم جمعيت شهري در اين گونه سكونتگاه ها مستقر باشند(صرافي ، 

سكونتگاه هاي غيررسمي كه جهت ارتقاء شاخص هاي كمي آن مهم به شمار مي رود، در اينجا با فكري مناسب و مستدل و منطقي 

، با مشاركت مديران و مسئواالن مرتبط با مسائل شهري ، چاره جويي كرد و تا قسمتي از مشكالت و معضالت سكونتگاه هاي 

 كاسته شود. 2وص در محله اسالم آباد منطقه غيررسمي در ايران بخص

  اهداف پژوهش-3

، است كه بتوان  2هدف از اين پژوهش بررسي و تحليل شاخص هاي كمي در سكونتگاه هاي غيررسمي محله اسالم آباد منطقه 

رسي قرار گيرد بدين ترتيب ميزان تراكم نفر در اتاق ، تراكم خانوار در واحد مسكوني ، متوسط اتاق در واحد مسكوني و... مورد بر

نقاط قوت و فرصت و تهديد هاي اين محله تبيين و هم چنين اهميت شاخص هاي مورد نظر در جهت افزايش  و بهبود كيفيت 

  زندگي در محله مزيور  اقداماتي انجام شود.

  سئوال و فرضيه پژوهش-4

بر پايه مساله مطرح شده در پژوهش اين سئوال مطرح مي شود كه؛ آيا شاخص هاي كمي در سكونتگاه هاي غير رسمي با افزايش 

تعداد ساكنين در اين سكونتگاه ها رابطه اي وجود دارد ؟ از طرفي ديگر ، براي پاسخ دادن به فرضيه مورد نظر چنين صورت بندي 
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فزايش جمعيت در محله اسالم آباد و تعداد سكونتگاه هاي غيررسمي رابطه معناداري وجود شده است كه به نظر مي رسد بين ا

 دارد..

  پيشينه پژوهش-5

) با تأكيد بر سيستم هاي ISGM) در مقاله اي تحت عنوان مدل سازي رشد سكونتگاه هاي غير رسمي (1387(رفيعيان و سرداري ، 

ريزي در آن به دليل دربرداشتن مسايل متعدد و تعامل پديده ها در اين بستر ، نيازمند پشتيباني تصميم گيري ، چنانچه شهر و برنامه 

) بوده و اين پيچيذگي باعث گرديده تا طراحي و بهره گيري از انواع مدل ها همواره ، اصل DSSبه كار گيري سيستم هاي پشتيباني (

، انواع الگوها و شبيه سازي ها در شهرسازي و برنامه ريزي  مهمي در فرآيند تصميم گيري محسوب گردد و متناسب با نوع مساله

شهري به وجود آيند.اين امر نه تنها در حوزه مفاهيم و رويكرد هاي نظري بلكه در حوزه استفاده از ابزارهاي شناخت و تحليل مسائل 

ود، در اين مقاله سعي شده با توجه به كه امكان انتخاب الگوهاي مداخله را نيز فراهم مي سازد امري اجتناب ناپذير تلقي مي ش

اهميت سكونتگاه هاي غير رسمي ، متدهاي نوين و الگوهاي پيشرفته مدل سازي مسايل شهري را به ويژه در رابطه با رشد سكونتگاه 

ت جغرافيايي هاي غير رسمي كنكاش كرده و هم چنين نمونه اي ازاين مدل ها كه در سالهاي اخير با استفاده از سيستم هاي اطالعا

به مدل سازي در اين خصوص پرداخته اند و نتايج پژوهش مورد نظر نشان مي دهد : در ميان گرايش هاي سنتي براي حل مساله 

سكونتگاه هاي غير رسمي بيشتر معطوف به رفع موضعي آن و توجه به هدايت مجدد اسكان هاي غير رسمي از طريق ابزارهاي 

اي خدماتي كالبدي اين محدوده ها را مدنظر قرار مي داده اند.در يك ديدگاه سيستمي ، وجود يك كنترلي و نظارتي بوده و ارتق

ابزاري را فراهم كرده كه  مي تواند پشتيبان تصميم و همين طور پيش بيني و آينده نگري را  GISسيستم اطالعات شهري مانند 

  نتگاه هاي غير رسمي را درك كنيم .طراحي كنيم و به اجرا درآوريم.تسهيل نمايد و اين ديدگاه كمك مي نمايد تا مدل هاي رشد سكو

در محيط  AHP) در مقاله اي تحت عنوان الگوي شناسايي سكونتگاه هاي غير رسمي با بكارگيري مدل 1389(شيعه و همكاران ، 

GIS –  نمونه شهر كرج ، شناخت دقيق اين سكونتگاه ها از ابعاد مختلف مي تواند راهنمايي مناسب براي ارائه راهكارهاي ساماندهي

آنها باشد . در اين راستا و در گام نخست ، به كار گيري روشي براي شناسايي پهنه هاي اسكان غير رسمي كه ضمن داشتن شاخص 

كم هزينه نيز باشد بسيار ضروري است ، هدف از اين پژوهش نيز ارائه الگويي با ويژگي هاي  هاي سرعت ، سهولت ، دقت و هزينه

فوق الذكر براي شناسايي سكونتگاه هاي غير رسمي مي باشد. روش تحقيق در اين مقاله مشتمل بر سه مرحله است در مرحله نخست 

ي هاي عام سكونتگاه هاي غير رسمي مورد بررسي قرار گرفته با انجام مطالعات كتابخانه اي و بررسي پژوهش هاي مختلف ، ويژگ

و در مرحله دوم مبتني بر مطالعات آزمايشگاهي و انجام مدل سازي و مرحله سوم نيز مبتني بر انجام مطالعات ميداني ، پرسشگري 

يي سكونتگاه هاي غيررسمي ، در و بازديد بوده است  ونتايج آن نشان مي دهد : كه اين الگو ضمن دارا بودن دقت كافي در شناسا

كاهش هزينه و زمان نيز بسيار موثر بوده است ، هم چنين از ديگر نتايج اين پژوهش ، ارائه روشي براي تبديل معيارهاي كيفي 

مي باشد . الگوي پيشنهادي ، قابل تعميم به ديگر  GISشناسايي سكونتگاه هاي غيررسمي به معيارهاي كمي قابل سنجش در محيط 

شهرهاي كشور نيز مي باشد ، هم چنين مي توان با توجه به خصوصيات و ويژگي هاي سايرشهرهاي كشور و ميزان و نوع اطالعات 

  در دسترس از آنها ، معيارهاي مورد استفاده در سطح اول و دوم الگو را مورد تجديد نظر قرار داد.

  مفاهيم ، ديدگاه ها و مباني نظري-6

داراي اصطالحات مختلف ديگري مانند سكونتگاه هاي خودرو ، برنامه ريزي نشده ، غيرقانوني و حاشيه  مفهوم اسكان غير رسمي

نشين توصيف شده است. جواهر پور و داور پناه در مقاله خود ضمن بيان ويژگي ها از اسكان غير رسمي آن را اين گونه تعريف 
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ي از تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد را به صورت غيررسمي و غير قانوني اين مفهوم به فرآيندي اشاره دارد كه اشكال«مي كنند كه 

)؛ لذا بايد مد نظر داشت كه اول، اين مفهوم يك تلقي فرآيندي  است و خلق 82:  1381جواهر پور و داورپناه ، »(در بر مي گيرد

وني و لزوما غير رسمي بودن اين مكان هاي مي الساعه در مكان يا محيطي به وقوع نپيوسته است و دوم ، تأكيد ايشان بر غير قان

باشد. دراين زمينه حاتمي نژاد به بيان اين مهم مي پردازد و آن را به عنوان يك فضاي بيمار گونه در ابعاد مختلف و نامتعارف بيان 

ضعيف و برنامه ريزي  فضاهاي زندگي غير رسمي و نامتعارف شهري كه بازتاب فضايي بيمارگونه از اقتصاد و مديريت«مي كند ، 

:  1382حاتمي نژاد ، »(استاني و محلي است  –اقتصادي در سطوح ملي  –منطقه اي معلول بي عدالتي هاي اجتماعي  –فضايي 

149(  

  ديدگاه اسكان غير رسمي در ايران -6-1

برابر افزايش يافته است در حالي  3,2جمعيت آن  1380تا  1335ايران شانزدهمين كشور پر جمعيت جهان است و طي سال هاي 

برابر بوده است كه اين امر خود موجب افزايش نرخ شهرنشيني در شهرهاي كشور شده است  3/2كه اين رشد در جهان كمتر از 

بان جمعيت و تحوالت ساختاري در نظام اقتصادي روستايي ايران در بعد از سال هاي ) رشد شتا 138:  1389(لطفي و همكاران ، 

سبب شد تا شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ به عنوان مقصد مهاجرت هاي مناطق روستايي كشور ، جاذب مهاجرت هاي وسيع  1345

قرار و سكونت در محدوده رسمي شهر و پرداخت و گسترده اي شوند. در اين ميان بيشتر مهاجران كه توانايي مالي و اقتصادي است

هزينه مسكن و اقامت در محدوده قانوني شهرها را نداشتند ، براي تأمين سرپناه خود به ويژه در شهرهاي بزرگ به حاشيه شهرها 

صنايع متفاوت روي آورند . هرچند كه شدت و حجم اين مسئله در استان هاي كشور و شهرهاي وابسته به شرايط اقتصادي و تمركز 

است. آن چه مسلم است پديده سكونت غير رسمي يكي از مهم ترين مشكالت شهري بزرگ از جمله تهران ، مشهد ، تبريز، اصفهان 

، كرمانشاه ، شيراز ، اهواز بندرعباس ، زاهدان و رشت است، برآورد مي شود يك هفتم جمعيت اين شهرها در سكونتگاه هاي غير 

  ). 46:1383كن باشند(پورآقايي ، رسمي و نابسامان سا

  روش پژوهش -7

تحليلي است ، بدين ترتيب كه براي تحليل داده ها و جهت گردآوري اطالعات  –رويكرد حاكم بر پژوهش ، رويكردي توصيفي 

ه ي شهري در قسمت مفاهيم ، ديدگاه ها و مباني نظري مرتبط با موضوع تحقيق استفاده شده است و با مراجعه به طرح هاي توسع

داده هاي مورد نظر مستخرج شده   SWOTمعيارها و شاخص هاي كمي از محله اسالم آباد استخراج شده است. با مدل تكنيك 

  مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت . 

  محدوده و قلمرو پژوهش-8

منطقه داراي مساحتي به وسعت تقريبي جزو مناطق توسعه يافته واقع در محدوده مياني و شمالي شهر تهران است ، اين  2منطقه 

 طبق سر شماري بالغ بر 1392هزارنفر مي باشد جمعيت منطقه در سال  559متر مربع)  و جمعيتي حدود  49564090هكتار ( 5000

هكتار مساحت دارد كه بخش  150هزار نفري  و با مساحت محدوده  4000بوده است .كه محله اسالم آباد با جمعيت  نفر 917٬632

مسئله  2اعظم آن را كاربري هاي مسكوني و فضاي سبز تشكيل مي دهد. توسعه سكونتگاه هاي غير رسمي در اراضي شهري منطقه 

احب غير قانوني اراضي متعلق به شهرداري يا مالكين خصوصي ، ساخت ديگريست كه خود منشاء مشكالت بسياري مي باشد تص

و ساز در حريم هاي مسيل (در محدوده ها اسالم آباد و فرحزاد) از مسائل عمده اين بافت هاست كه محله اسالم آباد يكي از محدوده 
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مديريت گسترش پيدا كرده ، اين بافت  هاي حاشيه نشين منطقه دو است كه در ضلع غربي بزرگراه چمران و در شمال و جنوب پل

 171هاي مسكوني در اراضي حريم بزرگراه چمران كه به فضاي سبز اختصاص داشته توسعه يافته است(مهندسان مشاور سراوند : 

  ). 1395و مركز آمار ايران ، 

  

  : موقعيت جغرافيايي محله اسالم آباد 1نقشه  

  
  1398مأخذ : نگارندگان ، 

  معرفي شاخص هاي كمي در سكونتگاه هاي غير رسمي محله اسالم آباد -8-1

  : شاخص هاي كمي در محله اسالم آباد 1جدول 

  

  

  

  

  

  

  1398مأخذ : برداشت ميداني نگارندگان  ، 

  بحث اصلي -9

  .هاي كمي ها با استفاده از روشها و سوالها، بحث، بررسي و تجزيه و تحليل فرضيهها، تكنيكشامل: كاربرد روش

  كاربرد روش هاي مورد نظر

  

  محله اسالم آباد   شاخص هاي كمي

  3  تراكم خانوار در واحد مسكوني

  5  تراكم نفر در واحد مسكوني

  2  تراكم نفر در اتاق

  2  تراكم اتاق در واحد مسكوني

  3  اتاق براي هر خانوارمتوسط تعداد 
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  SWOTتكنيك -9-1

تهديد ها و فرصت هاي موجود در محيط خارجي يك سيستم ضعف ها و قوت هاي داخلي تكنيك سوات ، ابزاري براي شناخت 

آن به منظور سنجش وضعيت و تدوين راهبرد براي هدايت و كنترل آن سيستم است . به عبارت ديگر اين مدل يك نوع تجزيه و 

در دوره هاي قدرت و ضعف تجزيه و تحليل تحليل سازماني است كه به سازمان ها كمك مي كند تا بتوانند منابع داخلي خود را 

  كرده و آنها را در برابر محيط خارجي در دوره هاي فرصت و تهديد با هم هماهنگ كنند .

مدل سوات يكي از ابزارهاي استراتژيك تطابق نقاط قوت و ضعف درون سيستمي با فرصت ها و تهديدات برون سيستمي است . 

  ).306-307:  1392استراتژيك است(حكمت نيا و موسوي ،  يك ابزار برنامه ريزي SWOTاساساً 

  يافته هاي تحقيقتجزيه و تحليل -10

  SWOT: ارزيابي و سنجش محله اسالم آباد با تكنيك 2جدول  

  تهديد  فرصت  ضعف   قوت  

توسعه يافتگي كمتر نسبت به   تراكم كم جمعيت

  محله هاي اطراف

غالب بودن فضاي سبز جهت 

  تلطيف هوا 

  قرار گرفتن روي خطوط گسل 

ممنوعيت اعطاي مجوز ساخت و   آب و هواي مطلوب

  ساز از جانب شهرداري

امكان نوسازي بافت هاي فرسوده 

  آن 

وجود آلودگي هاي صوتي در 

  محدوده محله اسالم آباد

دسترسي آسان به بزرگراه هاي 

  شهر 

مسبب نبود آب آشاميدني سالم   نداشتن مراكز آموزشي و درماني 

  بيماري هاي مضر خواهد شد

وجود تعداد زيادي جوانان 

  تحصيل كرده

  وجود سكونتگاه هاي غيررسمي 

  1398مأخذ : نگارندگان ، 

  جمع بندي و نتيجه گيري-11

ورود  بي توجهي به اسكان غير رسمي به دليل نگراني از تشويق به گسترش آنها ، هزينه اي به مراتب بيشتر را خواهد داشت و ميزان

هر چه بيشتر مهاجران به اين گونه سكونتگاه ها ، تفاوت هاي چشم گيري را در موارد نياز به مسكني و جايي براي پناه گرفتن و 

سكونت را نمايان خواهد ساخت ، در اين مقاله با توجه به بررسي هاي به عمل آمده در جهت افزايش كيفيت زندگي در سكونتگاه 

ايد ، با توزيع جمعيت و با دادن تسهيالت جهت نوسازي و بهسازي اين محله فرودست، حداقل رفاه اجتماعي هاي محله اسالم آباد ب

را افزون كرده و بايستگي پايدار را در اين محله بهبود بخشيد. هم چنين طبق بررسي عامل تراكم نوعي همبستگي كه بين شاخص 

ي به جلوگيري از ورود ديگري به اين سكونتگاه شده و با تخصيص امكانات هاي مبدل به عامل ها ديده مي شود ، بايد توجه اساس

  و خدمات  الزم و ملزوم اجتماعات پايدار را براي اين گونه مساكن غيررسمي فراهم كرد.

  منابع-12

)، ابزارهاي حقوقي و قانوني موثر بر برون فكني جمعيت و بروز حاشيه نشيني در برنامه هاي پنجساله توسعه 1381امكچي، حميده(

 .56-64،صص 1381اجتماعي كشور،در فصلنامه هفت شهر،سال سوم،شماره نهم و دهم ،پاييز و زمستان –اقتصادي 

آوري آلونك هاي منطقه شش تهران،در فصلنامه هفت شهر،سال سوم،شماره  )، اجراي پروژه جمع1382اسكندري، دورباطي،زهرا،(

 .106-114نهم و دهم،صص



  سلمان زاده و همكاران                      

48 

 

)، صندوق هاي تامين مالي خرد،نهادي براي توانمند سازي نشيني و اسكان غيررسمي (مجموعه 1382اسكندري، دورباطي، زهرا(

 .17-44مقاالت)، دانشگاه علوم زيستي، جلداول،صص

نتيجه ":شهروند دانستن كم درآمدها ،گزارش مرحله پنجم"آثار و پيامدهاي آن برشهرها ")،حاشيه نشيني1374ران(اطهاري،كمال و ديگ

 ،مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران."گيري و راه حل ها

ر اسكان غير رسمي (مطالعه ) ، نقش مهاجرت هاي روستايي د1388ابراهيم زاده ، عيسي ، وارثي ، حميد رضا ، و اكبري ، محمود ،(

  . 88، بهار و تابستان  23موردي : مترو پل اهواز ) ، مجله جغرافيا و توسعه دانشگاه زاهدان ، شماره 

) ، اسكان غيررسمي جلوه اي از توسعه ناپايدار شهري ، پايان نامه دوره ي دكتري در دانشگاه شهيد 1386ايراندوست،كيومرث،(

  ن).بهشتي (دانشكده علوم زمي

 )، سياست هاي خياباني، ترجمه سيداسدا...نبوي چاشمي، نشر شيرازه1379بيات،آصف(

)، بازهم درباب اسكان غيررسمي (مورد شيرآباد زاهدان)،در فصلنامه هفت شهر ،سال سوم ،شماره نهم ودهم،پاييز 1382پيران،پرويز،(

 .7-24،صص 1382وزمستان 

تحليل اسكان غير رسمي در شهر رشت و راهكارهاي مناسب براي بهبود روند آن ، پايان ) ، بررسي و 1383پورآقايي ، عبد اهللا ،(

  نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ، دانشگاه يزد

)،شهرنشيني شتابان و ناهمگون (بخش اول تا نهم ):آلونك نشيني در تهران، اطالعات سياسي اقتصادي 1366و1367پيران ،پرويز،(

 تا شهريور . 1366دي ماه  23تا 15شماره 

،سال 10)،مهاجرت داخلي و مسئله مديريت شهري ،با تاكيد بر شرايط ايران ،در فصلنامه مديريت شهري ،شماره1381صرافي،مظفر،(

 .6-15سوم،صص

 بهزيستي و توان بخشي.)، نقد روش پديده شناسي فقر،در مجموعه مقاالت فقر در ايران،دانشگاه علوم 1379رئيس دانا، فريبرز،(

)، فرآيند شكل گيري و دگرگوني سكونتگاه هاي خود و پيرامون كالنشهر تهران:مورد پژوهشي اسالم شهر، 1381شيخي، محمد ،(

 .51تا36،صص1381نسيم شهرو گلستان.در فصلنامه هفت شهر ،سال سوم ،شماره هشتم،تابستان 

ودانگيخته در ايران،در جستجوي راه كارهاي توانمندسازي،در حاشيه نشيني )، بازنگري ويژگي هاي اسكان خ1382صرافي، مظفر،(

 و اسكان غيررسمي(مجموعه مقاالت)،دانشگاه علوم بهزيستي ،جلد دوم.

)،آلونك نشيني در ايران:ديدگاه هاي نظري بانگاهي به شرايط ايران (بخش سوم)،اطالعات سياسي اقتصادي 1374پيران ،پرويز،(

 .129-125،صص1374د ،مردا95-96شماره

)،حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي در تهران:فرصت هاي ادغام اجتماعي،در حاشيه نشيني و اسكان غيررسمي 1382خاتم،اعظم،(

 .61-74(مجموعه مقاالت)،دانشگاه علوم بهزيستي ،صص 
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 )، مسكن گروه هاي كم در آمد و اسكان غير رسمي ، بي تا.1383پيران ، پرويز ،(

)، نقش و جايگاه مجموعه هاي زيستي پيرامون شهرهاي بزرگ در نظام اسكان كشور،(نمونه مطالعاتي: 1381دمحسن، (حبيبي، سي

 اسالم شهر)، در فصلنامه هفت شهر ، سال سوم،شماره هشتم.

اراك ،  )، طرح مطالعاتي ساماندهي و بهسازي سكونتگاه هاي غير رسمي شهر1387مهندسان مشاور معماري و شهرسازي زيستا ،(

 مرحله چهارم ، ويرايش دوم ، تابستان . 

محور : ساز و كاري براي ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي  –) ، توسعه اجتماع 1387محمدي ، عليرضا و روستا ، مجيد ،(

 ، بهار و تابستان .  24-23فصلنامه عمران ، بهسازي شهري ( مرمت شهري ) . سال هفتم ، شماره 

) ، حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي در شهر تهران ، هفتمين كنگره بين المللي هبيتات ، بمبئي ، 2005يسا ،(شاه محمدي ، پر

 ژانويه. 31-29هندوستان ، 

) ، مطالعه ارتقاء و توانمند سازي بافت هاي فقير نشين شهري فرصتي براي تجديد حيات الگوهاي مرسوم 1387كلهرنيا ، بيژن ، (

 ، بهار و تابستان .  24-23، فصلنامه عمران ، بهسازي شهري ( مرمت شهري ) سال هفتم ، شماره شهرسازي در ايران 

 .9-10) ، به سوي تدوين راهبرد ملي ساماندهي اسكان غير رسمي ، فصلنامه هفت شهر ، سال سوم ، شماره 1381صرافي ، مظفر ، (

) ، بحران حاشيه نشيني و سكونتگاه هاي غير رسمي 1389لطفي ، حيدر ، ميرزايي ، مينو ، عدالتخواه ، فرداد ، وزيرپور ، شب بو ، (

  2در مديريت كالنشهرها و رهيافت هاي جهاني ، فصلنامه جغرافياي انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار ، سال دوم ، شماره 

)، تحليل عوامل مؤثر بر گسترش اسكان غير رسمي در شهرهاي استان 1390زي ، محمد علي ، ظفري ، مسعود ،(زارعي ، رضا ، فيرو

پژوهشي نگرش هاي نو در جغرافياي انساني ، سال چهارم –خوزستان و ارائه راهبرد توان مند سازي و ساماندهي ، فصلنامه علمي 

  ، شماره اول ، زمستان .

 .www.amar.orgمركز آمار ايران .

  

 

  

  

  

 


