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 چکیده 
های غیررسمي شهری ايران از طريق ارايۀ  دف از اين مقاله توصیف و تحلیل وضعیت سکونتگاه ه

گرفته در شهرهای بندرعباس، كرمانشاه و زاهدان است. در هر يک   نتايج ارزيابي اجتماعي انجام 
  های غیررسمي، سه تا پنج محله بر اساس معیارهای قومیت/ از شهرهای هدف، از میان سکونتگاه 

فعالیتزبا فضايي،  نظم  و  رسمیت  میزان  عمومي،  عرضۀ خدمات  اقتصادی،  ن، سطح  اصلي  های 
انتخاب شده     -های اجتماعي قدمت محله و شاخص  اند. جهت ارزيابي، با چهل  اقتصادی موجود 

نفر مطلع كلیدی مصاحبه و در هر محله چهار بحث گروهي متمركز )با زنان، با مردان، با جمعي  
با جو و  از طريق  انان( برگزار شده است. به عالوه، در هر شهر زيرساخت مختلط،  اجتماعي  های 

های كیفي، پیمايشي كمّي تر از آن، در كنار پژوهش اند. مهم مشاهده و ثبت وضعیت ارزيابي شده 
استفاده از پرسش  از    ۀنامبا  )با بیش  گیری تصادفي به  سوال( و نمونه   250چندمنظوره و جامع 

)سکونتگاه خان  1200تعداد   در  يافتهوار  است.  گرفته  شهر صورت  هر  گزيدۀ(  پژوهش  های  های 
های جمعیتي، وضعیت اشتغال، وضعیت شاخص مصرف،  تحت عناوين الگوهای مهاجرت، مشخصه

اند.  بندی شده وضعیت مسکن، دسترسي به خدمات شهری، و پیوندها و سرمايۀ اجتماعي دسته 
دات كلي و پیشنهادها جهت بهبود وضع محالت غیررسمي  ای از مشاه در پايان مقاله، مجموعه 

 ارائه گرديده است. 

واژگان: اجتماعي،    كلید  زمینارزيابي  شهری،    ،بندرعباس  ،بازارهای  سرمايۀ  زاهدان خدمات   ،
 . کنمس   كرمانشاه،،  های غیررسميسکونتگاه اجتماعي،  

 
   ريزی شهری دانشگاه تهران برنامه استاديار گروه irpalaedini@ut.ac.         

 ( دكتر در جغرافیا، متخصص ارشد بانک جهانيUwe Deichmann) 

  شناسي، متخصص ارشد بانک جهاني دكتر در جامعه 
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  مقدمه

بان شهرها در اغلب كشورهای در  های غیررسمي همراه با رشد شتاطي چند دهۀ اخیر سکونتگاه

بي گسترش  توسعه  يافتهسابقهحال  ويژگيای  سکونتگاهاند.  اين  اصلي  طرحهای  فقدان  ريزی  ها 

بي شاخص كالبدی،  نازل  سطوح  شهری،  خدمات  كمبود  غیررسمي،  مالکیت  فضايي،  های  نظمي 

آسیب  -اجتماعي و  شکلاقتصادی  داليل  جملۀ  از  هستند.  ساكنان  گسترش پذيری  و  گیری 

توان به فقدان دسترسي قشرهای فرودست شهری به زمین و مسکن  های غیررسمي ميسکونتگاه

يکسو محدود )از  نامناسب  مقررات شهری  ناكارايي  ارزان،  اجرا(،  غیرقابل  ديگر  از سوی  و  كننده 

خدماتبرنامه نهادهای  و  شهری  مديريت  مالي  منابع  كمبود  شهری،  بريزی  ناتواني  خش  رسان، 

گروه اجتماعي  ادغام  در  قابل عمومي  نرخ  زمین،  غیررسمي  بازار  در  سودجويي  فرودست،  های 

میالدی حدود   2001شهری و مشکالت اقتصاد شهری اشاره كرد. در سال  -توجه مهاجرت روستا

های غیررسمي توسعه ساكن محله  درصد شهرنشینان كشورهای در حال  40میلیون نفر يا    900

افزايش هستندانبوده ارقام در شرف  اين  اسکان بشر سازمان ملل متحد د و  برنامۀ  به  ،  1)بنگريد 

های تخريب، اسکان مجدد و تأمین زمین  (. نظر به گستردگي مسألۀ اخیر و شکست برنامه2003

دورۀ   طي  كشورها  بسیاری  در  خدمات  رويکرد   70تا    50و  اخیر  دهۀ  چند  در  میالدی، 

المللي  های غیررسمي مورد توجه نهادهای بینمشاركتي جهت سکونتگاهتوانمندسازی و بهسازی  

 ها قرارگرفته است. و دولت

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

های غیررسمي )اصطالحاً های اخیر با مشکل گسترش سکونتگاهساختاری شهرهای كشور در دهه 

حلبي آلونک  نشیني،حاشیه  در  سکونت  يا  شدهنشیني،  مواجه  و  آبادها(  كاكويي  به  )بنگريد  اند 

میلیون نفر از جمعیت كشور در    10تا    7(. طبق برخي برآوردهای موجود، بین  1384همکاران،  

يافتهسکونتگاه اسکان  غیررسمي  مسکن،  های  بخش  اصالحات  و  شهری  بهسازی  )پروژۀ  اند 

در  1388 نیز  ايران  دولت  جهت  سال(.  را  مشاركتي  بهسازی  و  توانمندسازی  رويکرد  اخیر  های 

مشخص،  سکونتگاه طور  به  است.  داده  قرار  كار  دستور  در  كشور  غیررسمي  ملي  های  سند 
و ساماندهي سکونتگاه غیررسميتوانمندسازی  )دبیرخانۀ    1382در سال    های  رسید  تصويب  به 

سکونتگاه ساماندهي  و  توانمندسازی  ملي  دبیرخانۀ  1382غیررسمي،  های  ستاد  آن  متعاقب  و   )

سکونتگاه توانمندسازی  ملي  )وزارت ستاد  شهری  بهسازی  و  عمران  سازمان  در  غیررسمي  های 

پروژۀ بهسازی شهری و اصالحات  ”مسکن( تشکیل شد. همچنین دولت ايران طي چند سال اخیر 
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اجرا داشته است )بنگري  “بخش مسکن بانک جهاني در دست  با همکاری  بانک جهاني را  به  ،  1د 

2004 .) 

های غیررسمي شهری ايران از طريق هدف از اين مقاله توصیف و تحلیل وضعیت سکونتگاه

انجام اجتماعي  ارزيابي  نتايج  پروژۀ  ارايۀ  زاهدان طي  و  كرمانشاه  بندرعباس،  در شهرهای  گرفته 

پايه های اخیر دگاههای نظری اين مطالعه بر دي بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن است. 

های فرودست شهری شامل پذيرش حق اسکان اهالي، بهبود تدريجي مسکن و  بهسازی سکونتگاه

محل از طريق جلب مشاركت مردم، انعطاف در تمهیدات، نهادسازی، بسیج مردمي، اعتمادسازی،  

فعالیتظرفیت طريق  از  محلي  توسعۀ  و  نرمسازی،  برناهای  به  )بنگريد  است  استوار  مۀ  افزاری 

بشر سازمان ملل متحد،   به سیاست  ب(.2006الف،    2006اسکان  عنايت  دولت  با  های حمايتي 

انتقاالت و عرضۀ حداقل خدمات اجتماعي و بهداشتي در سراسر كشور، ايران در قالب يارانه ها، 

محله اعظم  نميقسمت  را  مطالعه  مورد  غیررسمي  حلبيهای  مأوای  توان  و  پیشین  آبادهای 

كلي تهیدست قلمداد كرد. اما ظرفیت كمِ نهادهای محلي در عرضۀ خدمات اجتماعي    مردماني به

توسعه و  شهری  رسمي  اقتصاد  مشکالت  بهداشتي،  بهبود و  از  مانع  اجتماعي  سرمايۀ  نیافتگي 

اين محله در    انديشیدن دربارهزند. در هر صورت،  ها دامن ميآنها است و به گسترش  درونزاد 

اجتماعي سکونتگاه  -  وضعیت  اين  مياقتصادی  برنامهها  پايۀ  و تواند  بهسازی  جهت  ريزی 

 توانمندسازيشان قرار گیرد. 

های غیررسمي هدف در  گیری محلهپس از توصیف روش مطالعه در بخش بعدی، نحوۀ شکل

از آن، در قسمت اصلي نوشته، شواهد تجربي  هر يک از شهرها مورد تحلیل قرار مي گیرد. پس 

شود.  های مورد مطالعه عرضه مياقتصادی سکونتگاه  -و تحلیل وضعیت اجتماعيجهت توصیف  

پايۀ داده بهبر  و اطالعات  از فعالیتدستها  از  آمده  های كیفي و كمّي میداني، تحلیلي تفصیلي 

محله اين  )مشخصهساكنان  هزينه/ها  الگوی  غیره(،  و  مهاجرت  اشتغال،  اجتماعي،  مصرف    های 

گردد.  کن، و میزان دسترسي به خدمات زيربنايي و اجتماعي عمومي میسر ميخانوار، وضعیت مس

مي كه  اجتماعي  سرمايۀ  به  توانمندسازی همچنین،  و  بهسازی  در  مشاركت  تسهیلگر  تواند 

ميسکونتگاه توجه  باشد  يافتهها  پايان،  در  طرحشود.  با  پیوند  در  ارزيابي  برنامههای  های  ريزی 

 گیرد.  های غیررسمي مورد بحث قرار مير سکونتگاهتوانمندسازی و بهسازی د
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 هاي هدف و روش ارزیابی اجتماعیجماعت
  1385های اين ارزيابي در چارچوب پروژۀ بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن در سال  داده

بررسي آن، طي  از  پیش  است.  امکانگردآوری شده  )فاقد    های  غیررسمي  سنجي، چندين محلۀ 

كافي كرمانشاه  خدمات  و  بندرعباس  زاهدان،  شهرهای  از  هريک  در  فرودست(  يا  غیرمتعارف   ،

ها درون محدوده.های شهری قرار داشتند و بعضي بیرون شناسايي شده بودند. برخي از اين محله

شناختند(. جهت پژوهش حاضر، بر اساس  ها اين محالت را به رسمیت نميیها )يعني شهردارآن 

قومیت/ فعالیتز  معیارهای  نظم فضايي،  و  میزان رسمیت  عمومي،  ارايۀ خدمات  های  بان، سطح 

ها  اقتصادی موجود، از میان اين سکونتگاه  -های اجتماعياصلي اقتصادی، قدمت محله و شاخص

محله به  تحقیق  اين  در  انتخاب شدند.  شهر  هر  محلۀ  پنج  تا  از محدودۀ شهری  سه  خارج  های 

اين واقعیت    توان آنپرداخته نشد كه مي پژوهش  اما در عوض طي  قلمداد كرد؛  را نوعي نقص 

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

های هدف مطالعه در سه شهر به كنند. سکونتگاههای غیررسمي خود را حفظ ميبسیاری از جنبه 

 قرار ذيل هستند. 
   ناخدانايبند شمالي، كمربندی و نخلبندرعباس: سورو، دوهزار،  •

 آبادآباد و كوليكرمانشاه: شاطرآباد، دولت •

 آباد، شیرآباد و كارخانۀ نمکزاهدان: كريم •

بخش   نمايندگان  دولتي،  مقامات  )شامل  كلیدی  مطلع  نفر  چهل  با  ارزيابي،  اين  جهت 

محله در  مطلع  افراد  و  محلي  شوراهای  نمايندگان  ريغیردولتي،  مانند  و  شها  معلمان  سفیدان، 

رابطین بهداشت( مصاحبه شد. همچنین، گروه تحقیق در هر محله چهار بحث گروهي متمركز 

های  )با زنان، با مردان، با جمعي مختلط، و با جوانان( برگزار نمود. به عالوه، در هر شهر زيرساخت

مهم شدند.  ارزيابي  وضعیت  ثبت  و  مشاهده  طريق  از  در  اجتماعي  آن،  از  پژوهشتر  های  كنار 

سوال( و    250ای چندمنظوره و جامع )با بیش از  نامهكیفي، پیمايشي كمّي با استفاده از پرسش

 های گزيدۀ( هر شهر انجام شد.  خانوار در )سکونتگاه 1200گیری تصادفي به تعداد نمونه 

 هاي غیررسمی بندرعباس، كرمانشاه و زاهدان سیماي كلی سکونتگاه
باس، كرمانشاه و زاهدان مركز استان هستند و ساير شهرهای استان خود را  هر سه شهر بندرع 

ای از ايران قرارگرفته و از لحاظ تاريخي،  اند. هر يک از اين شهرها در گوشه الشعاع قرار داده تحت

محله پس شهر  سه  هر  اما  است.  متمايز  اقتصادی  پايۀ  و  ساكنان  قومي  فقیرنشین زمینۀ  های 

و داخل  در  محله   متعددی  اين  از  شماری  دارند.  خود  محدودۀ  محدودۀ  بیرون  داخل  در  كه  ها 

بندرعباس( و در گذشته نواحي شهری قرار گرفته اند به طور نسبي قديمي هستند )به ويژه در 
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تشکیل مي را  شهرها  اين  سرمايهدادهمركزی  افول  واقع  در  محله اند.  اين  را گذاری  قديمي  های 

های بهتر رفته و جای خود  ها به سکونتگاهتر از اين محلههای مرفهادهدچار فقر كرده است. خانو

های ثروتمندتر شهرها از خدمات ها به اندازۀ سکونتگاهاند. اين محله درآمد دادهرا به مهاجران كم

های  های كالبدی )كوچهها در پیوند با ويژگيدهي در اين محلهبرخوردار نیستند. نقصان خدمات

پ  و  غیررسمي  دریچباريک  ماهیت  يا  نامنظم(  فضاهای  و  مالکیت،  آن پیچ  سند  )فقدان  ها 

ها )به ويژه در بندرعباس( در  ها( است. برخي از اين سکونتگاههای غیررسمي و مانند اينتفکیک 

عمومي/ بخش  دست  به  شمسي  پنجاه  گرفته  دهۀ  شکل  دهۀ  دولت  در  البته،  در   1360اند. 

هسته نخستین  مجاورت  ساختهای  مقررات،  شدن  سست  سبب  به  محالت،  از  وساز برخي 

امروزه  گسیخته عنان اما  رايج شد،  نواحي تصرف عدواني زمین  پا گرفت. همچنین، در بعضي  ای 

 گونه موارد قابل رؤيت است.  شواهد اندكي از اين

در  سکونتگاه غیررسمي  نقض    رايجشکل  های  با  يا  از محدودۀ رسمي  بیرون  در  بیشتر  خود 

ساخت مق رسمي  گرفتهررات  شکل  اينوساز  در  از  سکونتگاه  اند.  معمول  طور  )به  مهاجران  ها، 

آيند،  روستاها( يا خانوارهای فقیر شهری، كه از پس ابتیاع مسکن متعارف در بازار رسمي بر نمي

مي خريداری  زمین  غیررسمي  بازار  معاملهاز  چنین  ايران  در  زيرا  كنند.  است،  ممکن  كامالً  ای 

یاری از اراضي حاشیۀ شهرها از آن مالکان خصوصي است. جذابیت اين اراضي نزد خريداران  بس

وساز و به تبع آن ارزاني است. معامالت  بضاعت به واسطۀ نداشتن سند رسمي يا مجوز ساختكم

از طريق قول  پته میسر مياغلب  يا  قانوني زمین  نامه  اين رو، خريداران كمابیش مالک  از  شوند. 

يا سند ششستند، هر چند كه مجوز ساختخود ه اين زمین  وساز  نتیجتاً، در  ندارند.  ها  دانگ 

ميساخت انجام  شبانه  و  غیرقانوني  صورت  به  اغلب  شهرداروساز  گذشته  ی گیرد.  در  ها 

كردند. اما اكنون تقريباً اين وسازها شوند و حتي بناها را تخريب ميكوشیدند مانع اين ساختمي

شک غیرانساني هستند. روش فراگیر هايي ناموفق و بيشده است كه چنین روش  اجماع حاصل

ها در درون محدوده  آنهای غیررسمي واقع در بیرون مرزهای شهر ادغام  ديگر در قبال سکونتگاه

های فرودست واقع در محدودۀ قانوني سه شهر بوده است. اين بدان معنا است كه شماری از محله 

گ در  بررسي  به  مورد  نظر  شدند.  ضمیمه  شهر  به  متعاقباً  و  داشتند  قرار  مرزها  از  بیرون  ذشته 

محله نوع  اين  و  منشأشان،  غیررسمي  حالت  نوعي  دچار  نیز  شهر  به  پیوستن  از  پس  حتي  ها 

ها، عدم كفايت  مرج فضايي هستند )به واسطۀ تفکیک غیررسمي اراضي، كیفیت نازل سازهوهرج

گفته در معرض افول قرار های قديمي پیشين، اغلب همانند محلهخدمات شهری و غیره(؛ بنابرا

 دارند.  
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های اخیر نیز  گیری دارد و در دههالملل و ماهيبین  ای طوالني در تجارتبندرعباس پیشینه

توان اين شهر را به لحاظ گذاری صنعتي را به خود جذب كرده است. در عین حال نميسرمايه

كرد. محسوب  شکوفا  فارسي  اقتصادی  بندرعباس  )با  بومیان  بسیاری   گويشزبان  در  و  خاص( 

شود.  مشاهده مي تأثیر تبار آفريقايي در میان برخي از سکنه نیزظاهرا  موارد اهل تسنن هستند.  

 379301برابر    1385نفر و در سال    90000( حدود  1357جمعیت بندرعباس در زمان انقالب )

ريع جمعیت تا حد زيادی خود بندرعباس يا استان  نفر گزارش شده بود. سرچشمۀ اين رشد س

نتايج سرشماری   طبق  حال  اين  با  است.  بوده  دورۀ    55000،  1375هرمزگان  -1365نفر طي 

استان   1375 با  از  همراه  بودند.  كرده  مهاجرت  بندرعباس(  به  )اكثراً  هرمزگان  به  ديگر  های 

های فقیرنشین در  گیری محلهمهاجرت و رشد سريع طي دو دهۀ گذشته، بندرعباس شاهد شکل

وسازهای غیررسمي است. ساختنظمي فضايي بوده  های قديم يا جديد با سطوح مختلف بيمکان

های كمربندی و دوهزار از اين  افزايش يافتند. محله  1360در محدودۀ شهری بندرعباس در دهۀ  

پیدا كردند. همچنین محله بعد گسترش  به  ناخدا  سورو و نخل  درآمد قديمي مثل های كمزمان 

مسکن ساخت  محل  زيادی  حد  تا  گذشته  دهۀ  دو  در  شهری(  خدمات  برخي  از   )برخوردار 

بوده اما  اند. در محلهزيرمعیار  استفاده شده،  بادوام  از مصالح ساختماني نسبتاً  اغلب  های قديمي 

ساخت معیارهای  زمین حداقل  وقوع  صورت  در  وضع  اين  است؛  نگشته  رعايت  چوساز  الش  لرزه 

درآمد جديد هم دچار همین های كمهای مسکوني محلهبزرگي پديد خواهد آورد. اكثر ساختمان 

های فرودست كشور،  ها، همانند بسیاری ديگر از محلهشرايط هستند. در ضمن، در اين سکونتگاه

قلمداد مي عمومي  از فضای  نزد ساكنان بخشي  )كه  واحدهای مسکوني  نمای  نه فضای  به  شود 

بندرعباس را ميخصوصي توان به چهار بخش تقسیم  ( توجهي نشده است. در حال حاضر شهر 

اندك  1كرد:   سوای ساخت  كه  شهر  مركز  ساختمان(  چنداني  شماری  تغییر  نوساز  تجاری  های 

وساز  شهر( كه معیارهای ساخت( نواحي نوساز در غرب و شرق شهر )امیرآباد و گل2نکرده است؛  

( قسمت سنتي شهر واقع در نزديکي نواحي ساحلي، مانند سورو و  3است؛  ها رعايت شده  آن در  

( 4و خدمات شهری افت كرده است؛    هاساختمان ها با گذشت زمان كیفیت  آنناخدا، كه در  نخل

ترين  های غیررسمي جديد، به ويژه كمربندی و دوهزار، كه احتماالً از لحاظ اقتصادی محروممحله

بندرعباسسکونتگاه مسکن،    های  بخش  اصالحات  و  شهری  بهسازی  )پروژۀ  الف؛ 1384هستند 

 (.1385مركز آمار ايران، 

فارسي  بر  مشتمل  و  شیعه  اكثراً  كرمانشاه  شهر  گويشجمعیت  به  متکلمان  و  های  زبانان 

سرد و از لحاظ كشاورزی نیمه  كردی، لکي و لری است. ناحیۀ كرمانشاه دارای آب و هوای معتدل/

تأثیر است.  افزايش    8جنگ    مهم  موجب  ويژه  به  و  بوده  كرمانشاه شديد  شهر  بر  عراق  با  ساله 

زاد( و تغییر بافت جمعیتي آن بسیار زياد جمعیت شهر )به واسطۀ مهاجرت به اضافۀ رشد درون 
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رسیده است. طبق درصد مي  6شده است؛ طي دهۀ هفتاد، رشد ساالنۀ جمعیت اين شهر اغلب به 

اخیر،   بوده و در سال    692986برابر    1375جمعیت كرمانشاه در سال  نتايج دو سرشماری  نفر 

شناسايي  794863به    1385 غیررسميِ  سکونتگاه  سیزده  است.  رسیده  كرمانشاه  نفر  در  شده 

بر   بالغ  اين   225000جمعیتي  میان  از  شهر(.  جمعیت  كل  چهارم  يک  از  بیش  )يعني  دارند 

به  سکونتگاه نزديک  شاطرآباد  د  60000ها،  تقريباً  ولتنفر،  كولي  45000آباد  و  حدود  نفر  آباد 

ب؛ مركز آمار 1384نفر جمعیت دارد )پروژۀ بهسازی شهری و اصالحات بخش مسکن،    33000

 (.1385ايران، 

مي محسوب  جديد  شهری  سازمانزاهدان  حضور  با  اخیر  دهۀ  چند  در  و  بخش  شود  های 

ه است. اين شهر كانون اصلي جذب  های تجاری رسمي و غیررسمي( شکل گرفتدولتي )و فعالیت

از  بلکه  روستاهای همجوار  و  از شهرها  تنها  نه  و  بوده  بلوچستان  و  استان سیستان  در  جمعیت 

در استان  زاهدان  است. جمعیت  كرده  به خود جذب  را  مهاجران  كرمان  و  جنوبي  خراسان  های 

يا    419518برابر    1375سال   يعني    4نفر  استان  شهر  دومین  گزارش شده  برابر جمعیت  زابل 

بیش از نرخ رشد جمعیت    1385تا    1375است. همچنین آهنگ رشد جمعیت زاهدان طي دورۀ  

سال   در  شهر  اين  جمعیت  است.  بوده  برآوردهای    567449برابر    1385كشور  )طبق  نفر 

افغانستان گزارش شده است. به    150000نفر( و شامل حدود    700000غیررسمي تقريباً   تبعۀ 

از  توجه مهاجرت به شهر، نبود فعالیت  سبب نرخ قابل  های درآمدزای رسمي برای تعداد زيادی 

توسعه و  اجتماعياهالي  محله  -نیافتگي  سکونتگاهاقتصادی  از  شماری  بیرون  ها،  و  درون  های 

توازني توسعۀ ناپايداری و بي  ها بازتابآيند. ساختار اين محلهمحدودۀ شهر غیررسمي به شمار مي

های غیررسمي بر  گیری محله ای كالسیک از شکلهدان است. در واقع زاهدان نمونهشهری در زا

اثر سرريز جمعیت شهری و هجوم مهاجران نورسیده است. برای مثال، طي دهۀ گذشته، جمعیت  

بابائیان كه درون محدودۀ شهر قرار دارد به سراغ خانه  های  سازی در محلهمازاد محلۀ فرودست 

است كه همگي خارج از محدودۀ شهر قرار دارند. مهاجران   آباد رفته باد و قاسمآدرۀ پنجشیر، نوك 

محله گونه  اين  رشد  به  ميهمچنان  دامن  غیررسمي  كهنههای  و  نومهاجران  از زنند.  مهاجران 

و   شهری  بهسازی  )پروژۀ  هستند  تعامل  در  هم  با  مستمر  طور  به  فرهنگي  و  اجتماعي  لحاظ 

 (.1385مركز آمار ايران،   ج؛1384اصالحات بخش مسکن، 

 الگوهاي مهاجرت 
های غیررسمي گزيده در سه  های ارزيابي اجتماعي، الگوهای مهاجرت در سکونتگاهبر اساس يافته

محله ساكن  خانوارهای  از  زيادی  شمار  بندرعباس  در  هستند.  متفاوت  يکدگر  از  های  شهر 

از اهالي محلهغیررسميِ هدف كمابیش بومي هستند، در حالي كه تعداد چشم های مورد  گیری 
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كمتری  حد  تا  )و  خانواده  با  شدن  همراه  يا  كار  يافتن  مهاجرند.  كرمانشاه  و  زاهدان  در  مطالعه 

ساخته( علل اصلي مهاجرت هستند. در بسیاری موارد سرپرستان ازدواج و باليای طبیعي و انسان

از جايي ديگر در شهر به خانۀ كنوني خود نقل مکان كرد  اند؛ يعني حتي اگر سرپرست هخانوار 

مکان   به  سپس  و  گزيده  سکونت  شهر  در  ديگر  جايي  در  نخست  باشد  بوده  هم  مهاجر  خانوار 

 كنوني سکونت خانوار آمده است.  

داده بهطبق  حدود  دستهای  كمّي،  پیمايش  از  در    75آمده  مهاجر  سرپرستان  درصد 

اند  هر به محلۀ فعلي سکونتشان آمدههای غیررسمي هدف در بندرعباس از جايي ديگر در شمحله

های هدف در بندرعباس خاستگاه  اند. اكثر ساكنان كنوني سکونتگاهجا شدهه يا در خود محله جاب

به   نزديک  و  ندارند  آمده  85روستايي  دنیا  به  شهر  در خود  آنان  محلهدرصد  و  اند.  دوهزار  های 

با محله مقايسه  را طي دههتر شهر شمار مهای قديميكمربندی در  بیشتری  اخیر هاجران  های 

ها طي سي سال  ها در پیوند با گسترش سکونتگاهذكرشده در مورد مهاجرت   اند. زمانجذب كرده

 اخیر است. 

محله دادههستۀ  شکل  مهاجراني  را  كرمانشاه  در  مطالعه  مورد  غیررسمي  در  های  كه  اند 

مکا نقل  شهر  به  خانواده  با  همراهي  جهت  يا  كار  كردهجستجوی  كه  ن  آن  به  توجه  با  اما  اند. 

در واقع در شهر به دنیا    ساختار جمعیتي محالت غیررسميِ هدف بسیار جوان است، اكثر ساكنان

بخشآمده در  از سکونتگاهاند.  پسهايي  خانوارها  كه  كرمانشاه  غیررسمي  خاستگاه  های  و  زمینه 

از شهرها و  ای شکل گرفته است. جالب است ك مشتركي دارند قلمرو بسته  ه خانوارهايي مهاجر 

بخش در  كرمانشاه  غرب  و  روستاهای  شهر  غربي  محلههای  در  شرق  از  مهاجر  های  خانوارهای 

 اند.  شرقي شهر ساكن شده

اقلیمي حاكم بر   وهوايي/مهاجرت از داخل سیستان و بلوچستان به زاهدان به علت شرايط آب

ولت از ساير نقاط كشور به زاهدان هم قابل توجه گیر بوده است. مهاجرت كاركنان داستان چشم 

اند كه در پي كار يا  های مورد بررسي زاهدان مقصد اصلي مهاجران فقیری بودهبوده است. محله 

اند.  زندگي بهتر از شهرهای كوچک و نواحي روستايي سیستان و بلوچستان به مركز استان آمده

گي ايران، میزان مهاجرت اتباع افغانستان به به علت وضعیت سیاسي خاص افغانستان در همساي

يافتهمحله است. طبق  بوده  قابل مالحظه  نیز  زاهدان  غیررسمي  پیمايش كمّي، حدود  های  های 

سه چهارم سرپرستان خانوار در زاهدان ريشۀ روستايي دارند، در حالي كه نظر به جواني ساختار  

تا    20ها در  ند. همچنین بسیاری از مهاجرت ااغلب در شهر به دنیا آمده  های بعدیجمعیت نسل 

چشم  25 شمار  خاستگاه  اخیر  دورۀ  در  است.  داده  رخ  گذشته  نقل سال  از  به  مکانگیری  ها 

آباد در مقايسه با دو  های غیررسمي زاهدان از ساير نقاط همین شهر بوده است. محلۀ كريممحله
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گذشته جذب كرده است كه اكثرشان   محلۀ ديگرِ مورد بررسي شمار بیشتری از مهاجران را در

 اند.  بیسواد و بدون تخصص خاصي بوده

 هاي جمعیتیمشخصه
شدهمحله انتخاب  ايران  گوناگون  نقاط  در  مختلف  شهر  سه  از  مطالعه  مورد  نتیجه های  در  اند 

شود. البته درون هر شهر و حتي  ها مشاهده ميآنمذهبي متفاوتي در    زباني/  بندی قومي/تركیب

به چشم ميهمحل تنوع  نیز  آن  نمونۀ گرفتههای  در  تقريباً  خورد.  بندرعباس  از محالت    80شده 

از ساير    5/0درصد اهل تسنند و حدود    20درصد خانوارها شیعه هستند، نزديک به   درصد هم 

درصد خانوارهای نمونه فارسي است و بقیه   95كنند. زبان نخست حدود  مذاهب/اديان پیروی مي

شده  آوری زنند. بر اساس اطالعات جمعبلوچي، پشتو، كردی، عربي و تركي حرف مي  هایبه زبان

محلۀ هدف بندرعباس، تفاوت معناداری در شاخص رفاهي مصرف )هزينه( میان گروههای    5از  

نمي مشاهده  شاخص  قومي/زباني/مذهبي  وضعیت  بخش  به  بنگريد  شاخص،  اين  مورد  )در  شود 

 مصرف در ادامۀ همین مقاله(. 

محله نمونۀ  خانوارهای  به  در  نزديک  كرمانشاه،  غیررسمي  از    80های  بیش  شیعه،    6درصد 

درصد    5/0درصد پیرو ساير نحل اسالمي )از جمله اهل حق( و تقريباً    5درصد اهل تسنن، حدود  

محله ساكنان  اكثر  هستند.  ميكلیمي  سخن  كرمانشاهي  كردی  زبان  به  )حدود  ها    82گويند 

همچ نمونه(؛  و    6/6نین  درصد  هستند  فارسي  زبان  به  متکلم  به   5/4درصد  درصد 

ميها/گويشزبان حرف  غیره  و  تركي  كرمانجي،  كردی  اورامي،  محلۀ های  ساكنان  اكثر  زنند. 

كوليدولت هستند.  شیعه  شاطرآباد  محلۀ  اهالي  بیشتر  و  تسنن  اهل  مذهبي  آباد  لحاظ  به  آباد 

توان شیعه تلقي  اكثر ساكنان اين محله را هم مي  جمعیت مختلطي دارد، ولي با احتساب كولیان

يافته اساس  بر  ميكرد.  نظر  به  كیفي،  درونهای  قوی  پیوندهای  دارای  كولیان  و محلهرسد  ای 

های قومي رابطۀ بسیار كمي دارند )در  گروهي هستند و با همسايگان متعلق به ساير گروهدرون

آمیز كولیان و سايرين به دست آمد(. بر  تعارضهای متمركز گروهي شواهدی چند از روابط  بحث

تحلیل نتايج  میان  پايۀ  )هزينه(  مصرف  رفاهي  شاخص  در  چنداني  تفاوت  كمّي،  پیمايش  شدۀ 

 های قومي/زباني/مذهبي وجود ندارد.  گروه

محله  83حدود   در  پیماش  نمونۀ  خانوارهای  و  درصد  تسنن  اهل  زاهدان  مطالعۀ  مورد  های 

درصد خانوارهای   2/83های اصلي اهالي بلوچي )ن نیز شیعه هستند. زباندرصد آنا  15بیش از  

درصد خانوارهای نمونه( هستند. از   6/1درصد خانوارهای نمونه( و پشتو )  3/15نمونه(، فارسي )

اهل  جمعیت  به  نسبت  بهتری  وضعیت  اندك  تفاوتي  با  شیعه  جمعیت  مصرف،  شاخص  منظر 

بلوچ شیرآباد  اعظم  قسمت  دارد.  سیستانيتسنن  و  است  فارسينشین  محلۀ  تبارانِ  در  هم  زبان 



 

 

 

 

 

 شناسي ايران  های انسان پژوهش     44  

 

 

پیمايش،   نتايج  متمركز هستند. طبق  نمک  تک  7/95كارخانۀ  خانوارها شکل  و درصد  همسری 

 های چندهمسری حالت چندخانواری دارند. بیشتر ازدواج 

های محالت غیررسمي سه شهر كرمانشاه، زاهدان و بندرعباس بسیار جوان هستند؛  جمعیت 

سال است. شمار مردان در اين محالت بیشتر از تعداد زنان    25ها زير  ن اكثر ساكنان اين محلهس

مي كه  نشانهاست  مهاجرت  تواند  امکان  بودن  بیشتر  يا  انساني  توسعۀ  سطح  بودن  پايین  از  ای 

خانواده نمونه  خانوارهای  اكثر  باشد.  زنان  به  نسبت  هسته مردان  گسترده.  های  نه  هستند،  ای 

نفر است. شماری از اعضای خانوارها فاقد شناسنامۀ ايراني هستند.    5نگین بعد خانوار حدود  میا

مي مشاهده  به شکلي گسترده  زاهدان  در  به خصوص  وضع  )تقريباً  اين  اعضای    10شود  درصد 

فاقد   نمونه  خانوارهای  اعضای  درصد  يک  حدود  كرمانشاه  و  بندرعباس  در  نمونه(.  خانوارهای 

هستن نميشناسنامه  اغلب  شناسنامه  بدون  كودكان  ثبتد.  مدارس  در  و    توانند  كنند  نام 

محدوديت با  مدرك  اين  فاقد  ايراني  بزرگساالنِ  شناسنامۀ  فقدان  هستند.  روبرو  بسیاری  های 

معموالً )و البته نه همیشه( به دلیل داشتن تابعیت خارجي يا پدر خارجي است. شمار اندكي از  

پايینخانوارها دارای سرپرست ز ترين پنجک به لحاظ شاخص  ن هستند. اين خانوارها اغلب در 

 مصرف )هزينه( قرار دارند.  

محله  است.  متفاوت  شهر  سه  هدف  محالت  در  باسوادی  بندرعباس  نرخ  رسمي  غیر  های 

های غیر رسمي زاهدان  درصد نمونه(، ولي در محله  80باالترين نرخ باسوادی را دارند )بیش از  

از   بیش  در    50اندكي  باسوادی  وضعیت  هستند.  نوشتن  و  خواندن  به  قادر  ساكنان  از  درصد 

محلهمحله اهالي  است.  اين دو حد  بین  نیز  لحاظ های كرمانشاه  از  غیررسمي هر سه شهر  های 

داشته  زيادی  بسیار  نسلي  پیشرفت  از  سواد  زيادی  كرمانشاه شمار  و  زاهدان  در  به خصوص  اند. 

رسد مهاجرت به شهرهای هدف بر  اند. به نظر ميني بیسواد داشته ساكنان باسواد پدران و مادرا

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

های سه شهر حاكي از سطح باالتر مصرف نزد كساني است كه از تحصیالت  آمده از نمونه دستبه

احتمال حضورشا )يعني  برخورداند  پنجکبیشتری  در  اين  ن  با  است(.  بیشتر  باالتر  مصرفِ  های 

ها سطح تحصیالت در كل پايین است )البته وضعیت بندرعباس بسیار بهتر از همه، در اين محله

زاهدان است(. نرخ اشتغال به تحصیل در مقطع ابتدايي در بندرعباس مطلوب، در كرمانشاه قابل  

درصد    9تا    8. طبق نتايج پیمايش، در زاهدان  بخش استقبول و در زاهدان كمتر از حد رضايت

نمي  11تا    6كودكان   به مدرسه  ردۀ سني  سال  نزد  از    18تا    15روند.  بیش  نرخ  اين   52سال 

پسران  از  كمتر  دختران  تحصیل  به  اشتغال  میزان  شهر،  سه  هر  هدفِ  محالت  در  است.  درصد 

بیشتری دارد. دال زاهدان شدت بسیار  تفاوت در  اين  اما  ناماست،  اصلي عدم  ترك  يل  يا  نويسي 

و نوجوانان، فقدان  تحصیل در محله  به درآمدزايي كودكان  نیاز خانواده  ناتواني مالي،  های هدف 
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نويسي يا  اند. در ضمن علت عدم نامهای رسمي ذكر شدهامکانات و اعتقاد به بیهوده بودن آموزش 

( اين باور خانوارها است كه مدارس گیری از دختران )به ويژه در زاهدانترك تحصیل شمار چشم

 های مناسبي برای دختران نیستند. مکان

 

 وضعیت اشتغال 

های غیررسمي بندرعباس، كرمانشاه و زاهدان حجم نسبتاً بزرگي دارد. اقتصاد غیررسمي در محله 

شمار زيادی از اعضای خانوارهای نمونه خوداشتغال )در اقتصاد رسمي يا غیررسمي( هستند. در  

شركتعی استخدام  در  نیز  خانوارها  افراد  از  زيادی  تعداد  حال  سازمانن  و  بخش  ها  های 

درصد اعضای شاغل    35كه  گیر است، چناندولتي/عمومي قرار دارند. اين وضع در كرمانشاه چشم

كنند.  عمومي كار مي  های دولتي/عمومي يا شركت  خانوارهای نمونه در اين شهر در بخش دولتي/

در مقابل  دولتي/  در  بخش  در  نمونه  خانوارهای  اعضای  از  كمي  تعداد  يا    زاهدان  عمومي 

دولتي/شركت به    های  اغلب  هدف  محالت  ساكنان  اشتغال  محل  هستند.  شاغل  عمومي 

مغازهخانه نیز ساكنان در  موارد  برخي  است. در  نزديک  يا ديگر كسبهايشان  كارهای محلۀ  وها 

ها نیز به دست آمده است. بر  تولیدی در داخل خانه  عالیتكنند. شواهدی از فسکونتشان كار مي

يافته پژوهشاساس  و  كمّي  پیمايش  در های  پنهان(  و  )آشکار  بیکاری  مطالعه،  اين  كیفي  های 

های غیررسمي هر سه شهر باال است و جوانان به ويژه دچار اين مشکل هستند. به عالوه،  محله

مشاركت نرخ  و  بیشتر  زنان  بیکاری  در میزان  خانوارها  شركت  است.  مردان  از  كمتر  بسیار  شان 

دامفعالیت و  زراعي  امکانات  وجود  به  زيادی  حد  تا  نیز  كشاورزی  مجاور  های  نواحي  در  داری 

درصد خانوارهای نمونه زمین زراعي دارند يا در نزديکي شهر   10بستگي دارد. در كرمانشاه حدود 

فعالیت به  استان  در  جايي  ميا  به های كشاورزی  زاهدان  و  بندرعباس  در  میزان  اين  پردازند.  ي 

بي  5/1و    4ترتیب   است.  زاهدان شرايط آبدرصد  و  بندرعباس  در  امکان    هوايي/وشک  اقلیمي 

فعالیت به  ميپرداختن  كم  را  كشاورزی  محله های  نمونۀ  خانوارهای  از  زيادی  شمار  های  كند. 

داری دام بزرگ هم در اندك مواردی نگه  دارند.غیررسمي سه شهر در حیاط خانه طیور نگه مي

 گزارش شده است. 

محلهفرصت در  اصلي  شغلي  ساده،  های  كارگری  از  عبارتند  بندرعباس  غیررسمي  های 

ماهي به  رانندگي،  نزديک  ادارات.  در  كار  و  خانوارهایِ    75گیری  كارِ  به  مشغول  اعضای  درصد 

تمام صورت  به  و  نمونه  خود  23وقت  صورت  به  هم  پیماندرصد  يا  كار  اشتغالي  مستقل  كاری 

كارگاهمي در  نیستند  خوداشتغال  كه  كساني  سوم  يک  به  نزديک  خصوصي كنند.  بخش  های 

درصد آنان در بخش دولتي و يک سوم ديگر برای افراد حقیقي كار    35فعالیت دارند. همچنین،  
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به ويژه نزد جوانان در   های كمّي و كیفي اين مطالعه حاكي از وجود چالش بیکاریكنند. يافتهمي

آمدها به محل كار پیاده  ودرصد رفت  35های هدف است. بر پايۀ نتايج پیمايش كمّي، حدود محله

درصد با خودروهای    19شده توسط كارفرما و  های فراهمدرصد با سرويس  21گیرد؛  صورت مي

انجام مي از رفت  4شود؛ فقط حدود  شخصي  با وسادرصد  نقلیۀ عمومي  وآمدها به محل كار  يل 

 ها(.  ونقل عمومي در اين محله گردد )به علت كمبود وسايل حملمحقق مي

محله كانونتمام  نزديکي  در  كرمانشاه  در  مطالعه  مورد  غیررسمي  مانند  های  اشتغال  های 

های خودرو قرار دارند. اكثر قريب به اتفاق پاسخگويانِ شاغل در كمتر بار يا تعمیرگاهبازارهای تره

مي  از كار  به محل  ساعت  به  يک  نزديک  عالوه،  به  هیچ    99رسند.  از  شاغل  پاسخگويان  درصد 

حمل نميوگونه  استفاده  موتوری  يا  نقل  دوشغله  اعضای  دارای  خانوارها  از  زيادی  شمار  كنند. 

نیست.   خانوارها  ديگر  به  نسبت  آنان  بیشتر  رفاهي  معنای سطح  به  اين  ولي  چندشغله هستند، 

درصد واجدان   30های غیررسمي كرمانشاه است )فقط  ری معضل بزرگي در محله همچنین، بیکا

میزان  نیستند.  اشتغال منظم  دارای  از مردم  زيادی  و شمار  دارند(  نمونه كار رسمي  در  شرايط 

پايین در  بیکاری  باال است. نرخ  بیکاريشان  نازل و نرخ  زنان بسیار  ترين پنجک مصرف  مشاركت 

محاسبه بر)هزينۀ(  چشم  شده  بسیار  پیمايش  نتايج  همچنین،  اساس  است.  درصد   3/45گیر 

نیستند،  خوداشتغال  كه  كساني  میان  در  هستند.  كارگر  بیشتر  مابقي  و  خوداشتغال  شاغالن 

بیستم در شركت  نزديک به يک سوم در بخش دولتي/ های تحت مالکیت  عمومي و حدود يک 

های غیررسمي باالست، در حالي كه  فعالیتكنند. میزان اشتغال در  عمومي كار مي  بخش دولتي/ 

فعالیت اين  از  ميبرخي  محسوب  غیرقانوني  نیز  غیررسمي  تولید/های  ويژه  )به  توزيع    شوند 

الکلي(. علي رغم باال بودن نرخ بیکاری، در محالت مورد مطالعۀ كرمانشاه ثبات شغلي  مشروبات 

افراد شاغل دارای قرارداد رسمي  درصد    60شود. در عین حال، نزديک به  كمابیش مشاهده مي

فرصت دنبال  به  كمّي  پیمايش  پاسخگويان  اكثر  يک  نیستند.  میان  از  نیستند.  تازه  شغلي  های 

فرصت جويای  به  پنجم  نزديک  نمونه،  در  جديد  شغلي  بیشتر   60های  درآمد  دنبال  به  درصد 

وجود دارد؛ میل به    های شغلي تازه و سطح رفاه پیوند نزديکي هستند. بین میل به يافتن فرصت

 تر بیشتر است.  های مصرفِ پايینهای شغلي تازه در پنجک يافتن فرصت

های غیررسميِ تحت مطالعه در زاهدان  درصد سرپرستان خانوارهای نمونه در محله 17حدود 

درصد كمترين نرخ   13درصد بیشترين میزان بیکاری و شیرآباد با    22آباد با  بیکار هستند. كريم

به ساير محله  بیکاری نسبت  دارد. هرچند شیرآباد  بهتری را  زاهدان وضع  های مورد مطالعه در 

های كیفي مطالعۀ حاضر، باال بودن میزان اشتغال در آن تا حدی ناشي از  دارد، اما بر اساس يافته

ن های نامطلوب، غیرقانوني يا بازار سیاه است. در نمونۀ كمّي، میزان بیکاری بین بیسوادا فعالیت

( )   60بیشتر  باسوادان  از  ساختماني،  40درصد(  كارگران  ويژه  به  ساده،  كارگران  است.  درصد( 
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دهند. اكثر افراد شاغل قراردادهای رسمي ندارند و يک  بخش بزرگي از افراد شاغل را تشکیل مي

كنند. نکتۀ مهم در  های بخش دولتي/عمومي كار ميها و شركتچهارم افراد شاغل برای سازمان

ديگر(.  مح شهر  دو  از  )بیشتر  است  غیررسمي  بخش  در  فعالیت  باالی  میزان  زاهدان  الت هدف 

انجام  فعالیت اين شهر  به دلیل موقعیت مکاني  به علت فقدان فرصتقاچاق  اشتغال  پذير و  های 

 مهارت جذاب و پردرآمد است.  برای افراد كم

 وضعیت شاخص مصرف 
ای در باب مصرف خانوارهای نمونۀ محالت  ای گستردهه از طريق پیمايش كمّي اين مطالعه داده

های مسکن و  های خوراكي و غیرخوراكي، مصرف كاالهای بادوام، هزينههدف )مشتمل بر هزينه

مخارج متفرقه( گردآوری شده و متعاقباً امکان برآوردی دقیق از وضعیت رفاهي ساكنان را فراهم  

شاخص است.  محاسبهساخته  اهای  پايۀ  بر  دادهشده  تعديلين  سرانۀ  میانگین  مصرف  ها  شدۀ 

تعديل تعداد  بر  تقسیم  خانوار  مصرف  كل  )يعني  سن(، ساالنه  اساس  بر  خانوار  اعضای  شدۀ 

میانگین مصرف ماهانه برای خانوارهای پنج نفره، و میانگین مصرف ساالنه برای خانوارهای پنج  

 اند. عرضه شده 1ارۀ ها جهت هر سه شهر در جدول شمنفره هستند. اين میانگین

 
های  های غیررسمي گزيدۀ سه شهر بر پايۀ داده شده در سکونتگاه های رفاهي محاسبه : شاخص 1جدول  

 مصرف مستخرج از پیمايش كمّي
 زاهدان  كرمانشاه  بندرعباس  شاخص/شهر 

 5133870 5650000 6433330 شدۀ مصرف ساالنه )ريال( میانگین سرانۀ تعديل 

 2139110 2354160 2680540 نفره )ريال( نه برای خانوارهای پنجمیانگین مصرف ماها

 25669320 28249920 32166480 نفره )ريال( میانگین مصرف ساالنه برای خانوارهای پنج

شده جهت سه شهر نزديک به هم هستند. اما سطح  طبق جدول فوق، ارقام مصرف محاسبه 

باالتشاخص بندرعباس  گزيدۀ  محالت  در  رفاهي  سکونتگاههای  در  و  زاهدان رين  منتخب  های 

شدۀ مصرف  های هزينه با استفاده از ارقام سرانۀ تعديلترين است. از طريق تشکیل پنجکپايین

ترين پنجک به  توان نسبت میانگین رفاه خانوارهای باالترين پنجک را به پايینساالنۀ خانوارها مي

ابر است. بنابراين، با آنکه سه شهر به لحاظ بر  5/2تا    2دست آورد. اين نسبت در سه شهر بین  

اما اين تمايزها شدت زيادی ندارند. قابل  سطح رفاه در محله های غیررسمیشان متمايز هستند، 

محاسبه رفاهي  سطوح  نیز  شهر  هر  در  كه  است  حدی  ذكر  تا  مطالعه  مورد  محالت  جهت  شده 

برای روشن رفاه و فمتفاوت هستند. همچنین،  اين  قر در سکونتگاهتر شدن وضعیت  های گزيدۀ 
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شده جهت میانگین مصرف ساالنۀ  توان به عنوان نمونه و با اندكي تسامح رقم محاسبهمطالعه، مي

( در مورد  1383های مركز آمار ايران )نفره در محالت گزيدۀ بندرعباس را با يافتهخانوارهای پنج

های مركز آمار ايران، میانگین مخارج  درآمد و هزينۀ خانوارهای شهری مقايسه نمود. طبق داده

در سال   خانوارهای شهری  ترتیب    1383ساالنۀ  به  تهران  در  و  و   51478920در سطح كشور 

ناحیۀ    67258420 تنها  را  بندرعباس  بايد  )كه  هرمزگان  استان  برای  رقم  اين  است.  بوده  ريال 

كرد(   قلمداد  آن  حد  65831000شهری  اخیر  رقم  است.  شده  گزارش  رقم  ريال  برابر  دو  وداً 

نفره در محالت  شده جهت مصرف ساالنۀ خانوارهای پنجمیانگین محاسبه   ريال يعني  32166480

 است.   گزيدۀ بندرعباس

 وضعیت مسکن 

 ها زیربنا، قدمت و كیفیت خانه

جمع  اطالعات  محلهآوریخالصۀ  مسکوني  واحدهای  كیفیت  و  قدمت  زيربنا،  مورد  در  های  شده 

ارائه شده است. در اكثر موارد، هر خانوار در   2تحت بررسي در جدول شمارۀ  غیررسمي سه شهر  

بندرعباس، به سبب شرايط آبيک واحد مسکوني زندگي مي هوايي و سنت معماری،  وكند. در 

های مجزا از طرفین به هم چسبیده اند. در دو شهر ديگر، خانهها به صورت تکي احداث شدهخانه

اعظم خانه  هستند. در هر سه شهر، اما بدون رعايت  قسمت  از مصالح دارای كیفیت متوسط  ها 

خیزی  اند. از اين رو در كل كیفیت پايیني دارند و با توجه به زلزلهاستانداردهایِ ساخت بنا شده

ها نیز ماهیتي  درصد خانه  20تا    10نواحي هر سه شهر دچار مخاطرۀ جدی هستند؛ به ويژه آنکه  

ها در محالت مورد مطالعۀ سه شهر كم  ده دارند. میانگین متراژ زمین خانهشبندیموقتي و سرهم

زير   زمینها  سوم  يک  حدود  اما  تفکیک   50نیست،  بسیاری  موارد  در  هستند.  مربع  زمین   متر 

ها  ها، محالت مورد مطالعه اغلب دارای كوچه غیررسمي و نامناسب است. در پیوند با اين تفکیک

ها به  كند. خانهها دشوار ميآن رساني را به  پیچي هستند كه خدماتدریچهای باريک و پ و خیابان

های  های بیشتری دارند كه ممکن است جهت فعالیتاتاقه هستند يا تعداد اتاق طور متوسط دو  

فعالیت  از  شواهدی  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  هم  همۀ  غیرمسکوني  در  خانه  در  اقتصادی  های 

   محالت هدف وجود دارد.
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 زيدۀ بندرعباس، كرمانشاه و زاهدان ها در محالت غیررسمي گ: زيربنا، قدمت و كیفت خانه 2جدول  

 زاهدان  كرمانشاه  بندرعباس  شهر  شاخص/ 

 درصد  84 درصد  87 درصد  95 های مجزا درصد خانه

 20تا  10 35تا  20 30تا 25 قدمت )سال( 

 میانگین اندازۀ زمین )مترمربع( 

204 

ر  های جديدتخانه

 تر هستندكوچک

 50درصد زير 27

 100تا  50درصد  54

 150تا  100درصد  11

 150درصد باالی  8

 100درصد زير   7

 200تا  100درصد  46

 200درصد باالی  47

 83 123 میانگین زيربنا )مترمربع( 

 100درصد زير  33

 200تا  100درصد  55

 200درصد باالی  11

 2 2 5/2 ها میانگین تعداد اتاق

 پايین تا متوسط  متوسط  متوسط  فیت مصالح كی

 خیلي پايین  پايین  پايین  استاندارد ساخت

زمین  پیمايش  متراژ  نتايج  طبق  است.  معقول  اكثراً  بندرعباس  مطالعۀ  مورد  محالت  در  ها 

درصد   18مترمربع است. فقط    160و    204ها به ترتیب  كمّي، میانگین و میانۀ قوارۀ زمین خانه

مسکوني زمین    واحدهای  قوارۀ  زيربنای    100دارای  میانۀ  و  میانگین  هستند.  كمتر  يا  مترمربع 

مترمربع است. میانگین و میانۀ زمین خارج از زيربنا در واحدهای    100و    123ها به ترتیب  خانه

ترتیب   يا ساخت  50و    79مسکوني موجود به  ساز  ومترمربع است كه امکان نوسازی و بهسازی 

مي فراهم  را  به  آاضافي  نزديک  خانه   70ورد.  محلهدرصد  اين  دارای  های  و  منفرد  واحدهايي  ها 

حدود   و  تعداد    25حیاط  میانۀ  و  میانگین  هستند.  هم  به  متصل  منفرد  واحدهای  هم  درصد 

ترتیب  اتاق  به  دارای  است. خانه   5/2و    2های هر خانه  فراواني  3و    2های  )باالترين  به  اتاق  ها( 

  دهند.ا تشکیل ميدرصد كل ر 32و  39ترتیب 

مترمربع مساحت دارند؛ همچنین   50ها كمتر از درصد زمین 9/26 در محالت هدف كرمانشاه

بین    8/53 از    100تا    51درصد  بزرگتر  بقیه  و  دارند  وسعت  هستند   100مترمربع  مترمربع 

ها  انه مترمربع است. اكثر خ  50درصد واحدها كمتر از    8/29مترمربع(. زيربنای    200)اكثريت زير  

مورد   كار  محل  عنوان  به  يا  سکونت  برای  و  است  سرپوشیده  موارد  دربسیاری  كه  دارند  حیاط 

به كار ميدرصد خانه  95گیرد. حدود  استفاده قرار مي برای سکونت  بقیه جهت  ها فقط  و  روند 

اقتصادی نیز مورد استفاده قرار ميفعالیت ،  رسندها كوچک به نظر نميگیرند. هرچند خانههای 

های كیفي اين مطالعه ساكنان از فضاهای موجود خود رضايت ندارند. همچنین،  ولي طبق يافته
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زمین/ اندازۀ  میان  كرمانشاه،  هدفِ  محالت  وجود    در  همبستگي  خانوار  مصرف  میزان  و  زيربنا 

 ندارد.  

محله در  در  زاهدان،  غیررسمي  خانه  45های  در  خانوارها  موارد  اتاقي    2يا    1های  درصد 

بودنمي  دگي زن بزرگ  به  توجه  با  تنگ    كنند.  زندگي كمابیش  برای  بعد متوسط خانوارها، فضا 

زمین خانه  اما مساحت  نیست. فقط حدود  است.  كم  از  درصد خانه  7ها  مترمربع   100ها كمتر 

  100ها كمتر از  درصد خانه  50هستند )با احتساب حیاط(. در عین حال، سطح زيربنای بیش از  

است. رابطهتمام خانه  مترمربع  زاهدان  دارند. در  اندازۀ  ها حیاط  و  میان سطح مصرف  مثبت  ای 

خانه داشتنِ  احتمالِ  است؛  مشهود  بزرگخانه  پنجکهای  در  كه  خانوارهايي  نزد  باالتر  تر  های 

 مصرف قرار دارند بیشتر است.

نکه موجب واحدهای منفرد نامتصل و دارایِ حیاط در بندرعباس دو كاركرد دارند: نخست اي

با واحدهای بهگردش هوا و كاهش رطوبت مي اينکه در قیاس  چسبیده كمتر در  همشوند؛ دوم 

آسیب  زلزله  محکم  برابر  و  بادوام  نسبتاً  مصالح  از  را  واحدها  اين  سقف  و  ديوار  هستند.  پذير 

سازهمي اين  در  ساخت  استانداردهای  حداقل  حال  هر  به  اما  درسازند.  است.  نشده  رعايت    ها 

زاهدان كیفیت مسکن اغلب در سطح پايیني قرار دارد، گرچه در بسیاری از موارد كیفیت مصالح  

اند و در برابر  ها به صورت سردستي ساخته شدهرسد. در واقع خانهساختماني معقول به نظر مي

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

های خانوارها قرار ندارد. خانوارها بیشتر دهد جزو اولويتها مناسب نیست كه نشان ميان ساختم

بیرون  به درون خانه به  تا  اين  ها كه جزو فضای عمومي قلمداد ميآنهايشان توجه دارند  شود. 

ها  نها و خیابادرپیچ، ناهموار و مخروبه بودن كوچه ها و نیز پیچنکته در كنار عدم تناسب تفکیک

سبب ايجاد نمای ناخوشايندی شده است. البته وضع مسکن در محالت هدف را بايد با عنايت به  

نیز ساختمان  نواحي سه شهر  بقیۀ  در  نواحي سه شهر سنجید.  بقیۀ  نامناسب  اوضاع  علت  به  ها 

و خانه دارند  كوتاهي  عمر  فناوری ساخت  تل  30ای  بودن  كلنگي  شود. در كرمانشاه  ي ميقساله 

خانه  50حدود    عمر باالی  درصد  تا    25ها  گاه  )و  است  مي  50سال  هم  قدمت  سال  رسد(. 

بین  خانه زاهدان  آن   20تا    10های  از  است.  محلهسال  مسکوني  واحدهای  كیفیت  كه  های  جا 

غیررسمي پايین است، در آيندۀ نزديک به تعمیرات اساسي و نوسازی نیاز دارند )كه در بسیاری 

 انوارها نیست(.  موارد در استطاعت خ
 

 مالکیت

يافته شمارۀ  خالصۀ  جدول  در  آن  اسناد  و  مالکیت  باب  در  پژوهش  در    3های  است.  آمده 

ساخت   به  مبادرت  سپس  و  نموده  تهیه  زمین  اصل  در  ساكنان  بیشتر  زاهدان  و  بندرعباس 
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كردهخانه محلههايشان  در  مالکیت  میزان  است.  اند.  باال  كمابیش  شهر  سه  غیررسمي  های 

درعباس كمترين تعداد مستأجران )يک چهارم كل خانوارها( را دارد، اما در كرمانشاه حدود دو  بن

اجاره نمونه  خانوارهای  پنجکپنجم  در  هستند  خانه  صاحبِ  كه  خانوارهايي  هستند.  های  نشین 

  توان اين رابطه را دوسويه دانست(. نیمي نشینان قرار دارند )كه ميمصرف باالتری نسبت به اجاره

از خانوارهایِ صاحبِ خانه در بندرعباس و زاهدان مدعي داشتن نوعي مدرك مالکیت اعم از سند  

يک   كرمانشاه  در  میزان  اين  هستند.  قولنامه/پته  و  دانگ  نمونۀ شش  در  است.  نمونه  كل  سوم 

محله ترتیب  پیمايشِ  به  زاهدان  و  كرمانشاه  بندرعباس،  غیررسمي  درصد    87و    28،  75های 

خان ميصاحبان  ادعا  در ه  حتي  كه  است  ذكر  به  الزم  دارند.  اختیار  در  دانگ  شش  سند  كنند 

تر محالتِ هدف ممکن است تفکیک زمین غیرقانوني صورت گیرد و به واسطۀ های قديميمتقس

 هايشان نشوند.  آن خانوارها موفق به اخذ سند شش دانگ خانه

 : مالکیت زمین و خانه و اسناد مالکیت 3جدول  

 زاهدان  كرمانشاه  بندرعباس  ر شه   شاخص/

ساخت   از  پیش  را  خانه  زمین  كه  خانوارهای  نسبت 

 اند خود خريداری كرده 
 درصد  67 درصد  15 درصد  52

 درصد  37 درصد  40 درصد  25 نشینان به كل ساكناننسبت اجاره 

 درصد  63 درصد  60 درصد  75 نسبت مالکان به كل ساكنان 

 تمثب مثبت مثبت رابطۀ مالکیت و مصرف 

 درصد  48 درصد  32 درصد  51 نسبت دراندگان مدرك مالکیت به كل مالکان 

دارندگان   كل  به  دانگ  شش  سند  دارندگان  نسبت 

 مدرك مالکیت 
 درصد  87 درصد  28 درصد  75

بندرعباس مطالعۀ  مورد  محالت  خانه  در  خود  خانوارها  سوم  يک  به  را  نزديک  هايشان 

مش ساخته  نسبت  همین  نیز  زاهدان  در  مياند.  حدود  اهده  فقط  كرمانشاه  در  درصد    16شود. 

پايین بودن نسبت خانههايشان را خودشان ساخته خانوارهای نمونه خانه های خودساخت در  اند. 

تواند نشانگر باال بودن میزان نقل و انتقال در اين شهر باشد. در هر سه شهر، اندكي  كرمانشاه مي

اند.  هايشان انجام دادهختلفي از تعمیرات را روی خانهبیش از يک پنجم خانوارهای نمونه انواع م

مي نشان  رقم  جهت اين  حاضرند  باشند،  داشته  هم  كمي  درآمد  اگر  حتي  خانوارها  كه  دهد 

خانه نگه هزينه  داری  فضای  هايشان  جزو  كه  خانه  نمای  كردن  بهتر  برای  لزوماً  نه  )البته  كنند 

مي قلمداد  اعمومي  پیمايش،  نمونۀ  در  را  شود(.  خود  كه  خانوارهای  نزد  تعمیرات  انجام  حتمال 

گذارد اند بیشتر است، اما نه داشتن مدرك مالکیت تأثیری بر اين امر ميصاحبِ خانه اعالم كرده
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يافته مالکیت.  مدرك  نوع  نه  وقتي و  ايران  در  كه  داد  توضیح  چنین  بتوان  شايد  را  اخیر  های 

ساكنان آن را مجبور به تخلیه كنند ناچیز است.    ای ايجاد شود خطر آن كه مقامات محلي محله

اكثر خانوارهايي كه فاقد سند شش دانگ هستند عوارضي به شهرداری  در نمونه  پیمايش،  های 

 رساني به آنان هم بسیار كم است.  پردازند و البته میزان خدماتنمي

 آشپزخانه، حمام و توالت بهداشتی  

سه شهر آشپزخانۀ مجزا دارند و در بقیۀ موارد طبخ غذا  های محالتِ هدفِ  درصد خانه  60حدود  

اتاق  انجام ميدر ساير  يا حیاط  اين محالت  ها  در  به    95تا    75شود. همچنین،  درصد خانوارها 

های دو شهر ديگر بدتر  توالت بهداشتي دسترسي دارند. وضع محالت زاهدان نسبت به سکونتگاه

چنان  در  است،  پنجمآنكه  يک  از  بیش  توالت  ها  به  ندارند.  خانوارها  دسترسي  بهداشتي  های 

بدتری   وضع  دارای  زاهدان  هم  باز  اما  دارند،  نیز  حمام  شهر  سه  خانوارهای  از  مطلوبي  اكثريت 

بررسي  طبق  است.  ديگر  شهر  دو  به  از نسبت  قسمتي  شهرها  تمام  در  مطالعه،  اين  كیفي  های 

 ريزد. های روباز ميها و جوی به خیابان های سطحي منازل )غیر از فاضالب حمام يا توالت(آب 

 قیمت و منابع مالی تأمین مسکن 

كالن   مديريتي،  مختلف  داليل  به  ايران  در  مسکن  قیمت  گذشته  دهۀ  و  طي  اقتصادی 

های غیررسمي نیز تاحدی ناشي  گیری يافته است. گسترش محله شناختي افزايش چشمجمعیت 

د مسکن  قیمت  البته  است.  واقعیت  همین  واقع  از  در  است.  يافته  افزايش  نیز  محالت  اين  ر 

هايشان گزارش شده است )به ويژه  هايي كه توسط ساكنان نمونۀ اين مطالعه در مورد خانهقیمت

يافتهدر محالت قديمي زيادی  افزايش  اخیر  نیستند و در دورۀ  اجارهتر( كم  نیز كمابیش  اند.  بها 

داشته است. حدود نیمي از خانوارهایِ صاحب سند  زياد است و در مواردی افزايش قابل توجهي  

قبلي   سال  دو  طي  امالكشان  ارزش  كه  هستند  معتقد  كمّي  پیمايش  نمونۀ  در  رسمي  مالکیت 

درصد خانوارهای فاقد سند   38گیری داشته است. همچنین حدود ( افزايش چشم1385)پیش از 

د افزايش زيادی بوده است. در  مالکیت رسمي باور دارند ارزش امالكشان طي دو سال قبلي شاه

خانه  محله هر  متوسط  قیمت  بندرعباس  در  مطالعه  مورد  چنین   135های  است.  ريال  میلیون 

شود كه جوانان هنگام تشکیل خانواده دچار مشکالت جدی گردند. با توجه هايي سبب ميقیمت

 دتر خواهند شد.  های غیررسمي، اين مشکالت در آينده حابه بافت بسیار جوان جمعیت در محله 

بر پس مهم مالي جهت خريد مسکن مشتمل  تأمین  منابع  انداز خود خانوارها و سپس ترين 

وام غیررسمي بدون بهره )از اقوام و دوستان( است. درصد بزرگي از خانوارها حساب بانکي دارند  

مي نشان  نتوانسته كه  اكثراً  حال  عین  در  نیستند؛  رويگردان  بانکي  نظام  از  تسهیالت   انددهد  از 



 

 

 

 

 
 

 53   ت ...های غیررسمي در ايران: ارزيابي وضعیگاه سکونت 

 

 

های فقیر در خريد مسکن با دو مشکل  توان استدالل كرد خانوادهبانک مسکن بهره جويند. مي

مواجه هستند كه   بازار غیررسمي مسکن سوق ميآنمتصل به هم  را به سمت  دهد: نخست ها 

مي فقیر  خانوارهای  هرچند  سپردهاينکه  با  میانتوانند  در  مسکن  بانک  در  شرايطگذاری   مدت 

وام اما  نمايند،  اقناع  را  مسکن  اعتبار  قیمت دريافت  از  كوچکي  بخش  تنها  اغلب  اعطايي  های 

ها در محالت فرودست  دهد؛ دوم اينکه بسیاری از خانهمسکن در بازارهای رسمي را پوشش مي

ها میسر نیست. همچنین،  آن شهری دارای سند نیستند و اخذ اعتبار از بانک مسکن جهت ابتیاع  

ياربه سب بهرۀ وام مسکن هم )به رغم  ايران، نرخ  نزد  انهب آهنگ شتابان تورم در  ای بودن آن( 

 شود.  فقیران در هر صورت باال محسوب مي

 دسترسی به خدمات شهري 
های واقع در محدودۀ خدماتي شهرداری و بسیاری از نواحي آب در شهرهای هدف در اكثر مکان

های غیررسمي رو، در بیشتر موارد دسترسي به آب در محلهخارج از محدوده فراهم است. از اين  

نمي محسوب  بزرگي  شهر مشکل  از  سه  بیش  اگرچه  زاهدان  در  اما  خانوارهای   80شود.  درصد 

لوله  شبکۀ  به  مستقیماً  شیرهای نمونه  طريق  از  بقیه  )دسترسي  هستند  وصل  شهری  آب  كشي 

لوله تانکرهای  محلي،  و  فروشندگان  يا  همسايگان  ميكشي  میسر  در  آب  آب  كیفیت  اما  شود(، 

درصد خانوارهای    80محالت هدف مانند ديگر نقاط شهر بسیار پايین است. در اين شهر، بیش از  

روز هفته آب دارند. با اين همه، به سبب كیفیت نازل   7متصل به شبکۀ آب در نمونۀ پیمايش هر 

خرند و  یازشان را از فروشندگان ميدرصد تمام خانوارها آب آشامیدني مورد ن  50آب، نزديک به  

شوند. همچنین، در زاهدان، دسترسي خانوارها به  هزينۀ كمابیش زيادی را از اين بابت متقبل مي

پنجک  در  پايینآب  مصرف  آب های  به  دسترسي  كه  آن  با  است.  خانوارها  ديگر  از  كمتر  تر 

ها نیز ت، اما ساكنان اين محلههای غیررسمي بندرعباس و كرمانشاه فراگیر اسكشي در محلهلوله 

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

كنند و در كرمانشاه هم بسیاری از خانوارها درصد خانوارها آب را ذخیره مي  37بندرعباس حدود  

 با فشار بسیار كم آب مواجه هستند.  

درصد خانوارهای نمونه برق دارند،   99است. مثالً، در زاهدان دسترسي به برق از آب فراگیرتر 

مند  درصد آنان صاحب كنتور هستند )بقیه يا از برق همسايگان بهره  87هرچند كه تنها حدود  

شوند يا به طور غیررسمي به شبکۀ برق متصل هستند(. در دو شهر ديگر نیز همین الگو قابل  مي

دسترس شهر،  سه  هر  در  است.  در  مشاهده  برق  به  غیررسمي  محالت  ساكن  خانوارهای  ي 

 تر كمتر از ديگر خانوارها است.  های مصرف پايینپنجک
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ابزار فراگیر دفع فاضالب خانگي هستند. اين سامانه در  چاه ايران  های فاضالب در شهرهای 

بهره اما  است،  بهداشتي  نسبي  طور  به  خشک  بندرعباس  نواحي  مانند  شهری  در  آن  از  گیری 

تازهنامکا پديدۀ  ايران  شهرهای  اكثر  در  فاضالب  شبکۀ  ايجاد  نیست.  از  پذير  برخي  است.  ای 

رفتهمحله نیز  غیررسمي مورد مطالعه  فاضالب وصل ميهای  به سامانۀ  آبرفته  های  شوند. دفع 

مشکل مناطق  بسیاری  در  همچنان  محلهسطحي  در  مثال،  برای  است.  غیررسمي  آفرين  های 

آب سكرمانشاه،  خانههای  درون  به  زمستاني  ميطحي  سرازير  مردم  جویهای  به  يا  هايي  شوند 

مشکلمي بهداشتي  لحاظ  به  موارد  بسیاری  در  كه  محلهريزند  هستند.  غیررسمي آفرين  های 

 های سطحي مشکالتي جدی دارند.  بندرعباس از لحاظ دفع فاضالب و آب

محله در  زباله  گردآوری  لحاظ  از  مطالعه  مورد  شهر  متمايز  هاسه  هم  از  غیررسمیشان  ی 

كنند و با  ها را يک روز در میان گردآوری ميهستند. جهت اكثر خانوارهای نمونۀ كرمانشاه زباله

اين حال نارضايي از اين خدمات شهرداری نیز گسترده است. در زاهدان، درصد قابل توجهي از 

خانه بیرون  باز  فضای  در  را  جامد  پسماندهای  م خانوارها  به  يهايشان  نیز  شهرداری  اما  ريزند، 

درصد خانوارهای    95كند. زبالۀ بیش از  های برخي از خانوارها را جمع ميتواترهای متفاوت زباله

های غیررسمي سه شهر پراكنده  كند. در محلهبندرعباس را شهرداری به طور مستقیم جمع مي

زباله بابت خدماتشدن  نیست. برخي خانوارها  نامعمولي  اندكي  جمع   ها منظرۀ  زباله مبلغ  آوری 

پردازند كه اغلب به صورت انعام به رفتگران است. در اندك شماری از موارد نیز گردآوری هم مي

 شود.  زباله در قبال پرداخت مبلغي توسط بخش خصوصي انجام مي

محلهخیابان تمام  در  رضايتها  وضعیت  از  شهر  سه  در  مطالعه  مورد  برخوردار  های  بخشي 

های سطحي مشکالت جدی دارند. در اكثر روها و روشنايي معابر در كنار دفع آبو پیادهنیستند  

خیابان فقط  پیادهموارد  دارای  پهن  خیابانهای  وضعیت  هستند.  روشنايي  و  محلهرو  های  های 

غیررسمي زاهدان از همه بدتر و فقدان روشنايي مانع بزرگي بر سر راه استقرار امنیت است. اين  

از مردان دردسرآفرين است. بسیاری از اهالي بر اين باور هستند كه پس از  رای زنان بیشمسأله ب

امنیت دغدغهتاريک شدن هوا رفتن به خیابان البته  زنان و كودكان خطرناك است.  برای  ای ها 

از آنجا كه فعالیت های  های غیرقانوني و قاچاق مواد مخدر در اكثر محله كلي است، به خصوص 

محله   غیررسمي ساكنان  از  بسیاری  است.  شايع  مطالعه  از  مورد  مطالعه  مورد  غیررسمي  های 

ها، معتادان،  عملکرد پلیس ناراضي و معتقد هستند امنیت كافي فراهم نیست. در بسیاری از مکان

 كنند.  ها را ناامن ميزنند و خیابانموادفروشان و افراد مست پرسه مي

های  های شخصي و تاكسيكشگر مناطق سه شهر مسافرهای مورد مطالعه مثل ديدر محله

اتوبوسجا ميهرسمي بیشتر مسافران را جاب راني شهری يا بسیار محدود است يا  كنند؛ خدمات 
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از آن اما  كنند، ضعف  های طوالني تردد ميها كمتر در مسافتجا كه ساكنان محلهوجود ندارد. 

 شود.  نمينقل عمومي نزد آنان مشکلي جدی تلقي وحمل 

سکونتگاه اهالي  همۀ  تقريباً  دسترس  در  دولتي  درماني/بهداشتي  مركز  مورد تعدادی  های 

درماني هستند و میزان های غیررسمي فاقد بیمۀ  مطالعه قرار دارد. اما بسیاری از ساكنان محله

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

ها از مراكز درماني فاقد پزشک متخصص راضي نیستند و  توسط تا زياد است؛ اما ساكنان محلهم

 تر يا مطب پزشکان خصوصي مراجعه كنند.دهند به مراكز درماني بزرگاغلب ترجیح مي

سکونتگاه ساكنان  ورزشي،  دسترسي  تأسیسات  كودكان،  بازی  زمین  به  شهر  سه  هدف  های 

ويدي كلوپ  باشگاه،  تنها  پارك،  است.  بسیار محدود  تلفن  باجۀ  و حتي  رستوران  كافه،  و، سینما، 

های وابسته به مساجد يا ساير نهادهای مذهبي است. به نظر  مانندِ موجود كانون نوع مراكز باشگاه 

بسیاری از ساكنان، افزايش اعتیاد به مواد مخدر و الکل در بین مردان نسل جوان تا حدی ناشي  

 ست.  از همین كمبودها ا

 پیوندها و سرمایۀ اجتماعی  
شده جهت اين مطالعه، اشکال كنوني سرمايۀ اجتماعي و  طبق نتايج تحقیقات كمّي و كیفي انجام

اجتماعي در سکونتگاه از نوع سنتي هستند و كمتر ماهیتي  پیوندهای  غیررسميِ سه شهر  های 

محله اجتماعات  در  از همگوني  میزاني  نخست  نگاه  در  دارند.  به چشم  مدرن  مطالعه  مورد  های 

های كوچک ناهمگون در كنار  ای از گروه ها مجموعهخورد، اما در واقع در هر يک از سکونتگاهمي

نیست. اما در    آفرينهای مختلف لزوماً تعارضكنند. تفاوت در مذهب يا زبان گروههم زندگي مي

قوی  صورت  ميهر  مشاهده  افرادی  میان  پیوندها  داترين  كه  يا  شود  خويشاوندی  روابط  رای 

سکونتگاهخاستگاه در  رو،  اين  از  هستند.  مشابه  خردههای  مطالعه  مورد  با  فرهنگهای  هايي 

ظن است. چون  ها توأم با سوءاند كه روابطشان با ديگر گروهپیوندهای دروني نیرومند شکل گرفته

كنند،  نزديکي هم زندگي ميدر بسیاری از موارد خانوارهای دارای خاستگاه و پیشینۀ مشترك در  

میان مثبت  مراسم   تعامل  برگزاری  يا  كودكان  از  مراقبت  در  مثال  )برای  است  قوی  همسايگان 

 عروسي و عزا(.  

های مورد مطالعه وجود ندارد. البته ای در سکونتگاههای محلهشواهد چنداني در مورد سازمان

تمام محله در  فعالیت  أتالحسنه، هیهای قرضها صندوق تقريباً  بهداشت  رابطین  و  مذهبي  های 

هیأتمي و  غیردولتي  سازمان  چند  سوای  و  كنند.  امداد  كمیتۀ  مساجد،  شبکۀ  و  مذهبي  های 

دولت/ به  وابسته  كه  هم  بهزيستي  در    سازمان  را  مختلفي  خدمات  هستند  عمومي  بخش 

 كنند.  ها عرضه ميسکونتگاه
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شهاندك مقامات  با  نمونه  خانوارهای  از  نزديک  شماری  از  شهر  شوراهای  اعضای  يا  رداری 

ها گاه مثبت و بیشتر منفي هستند. میل به مشاركت  اند. نظرات در مورد اين تماستماس داشته

ها قوی است. اما ساكنان در  های اجتماعي و زيرساختي در میان ساكنان محلهاز جمله در پروژه

، حدود نیمي از پاسخگويان نمونه كل نظر خوشي نسبت به نهادهای بخش عمومي ندارند. مثالً

خیابان بهسازی  كرمانشاه حاضر هستند جهت  زبالهدر  گردآوری  و  در  ها  يا  كنند  وقت صرف  ها 

درصد خانوارها آمادۀ شركت    80تا    70های بازيافت مشاركت داشته باشند. در زاهدان نیز  برنامه

زباله هايي چون تمیز كردن محله، جمعدر فعالیت باآوری  از شهروندان مسن و ،  مراقبت  زيافت، 

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

خدمات در میان خانوارها در سطح بااليي قرار دارد، هرچند كه نظر به فقیر بودن ساكنان تمايل  

 به صرف وقت در میان آنان بیشتر است. 

   گیرينتیجه 
متعد شکلعوامل  در  جمله دی  از  هستند،  دخیل  غیررسمي  شهری  محالت  گسترش  و  گیری 

كالن آب   وضعیت  شرايط  شهری،  مديريت  ساختار  زمین،  كاربری  ضوابط  و  اقتصادی،  وهوايي 

دقیق به سخن  اجتماعي(.  سرمايۀ  )شامل  فرهنگي  و  اجتماعي  مسائل  و  جغرافیايي  تر،  موقعیت 

رسمي زمین و  ن فقیر به بازارهای غیررسمي و شبهساختاری خاص موجب سوق يافتن شهروندا

محلهشکل گسترش  و  ميگیری  شهرها  حاشیۀ  در  غیررسمي  شکلهای  كه  آنجا  از  گیری شود. 

ها در آغاز  دهد، اين سکونتگاهبسیاری از محالت غیررسمي خارج از محدودۀ خدماتي شهر رخ مي

پايین يا  خدمات  كامل  فقدان  شهریبا  خدمات  سطح  رغم  روبه  ترين  به  همچنین،  هستند.  رو 

و   فقیر  مواقع همچنان  بیشتر  در  اين محالت  شهر،  در  نهايي  ادغام  و  تدريجي خدمات  دريافت 

ميتوسعه  باقي  خدماتنیافته  همین  علت  به  البته،  محلهرسانيمانند.  ايران ها،  غیررسمي  های 

اجتماعيعلي تنوع  نمونه  -رغم  به  نسبت  كل  در  م اقتصادی  كشورهای  های  از  بسیاری  در  شابه 

دارند. ساكنان محله بهتری  توسعه وضعیت  به  رو  رايگان،  ديگرِ  آموزش  به  اغلب  غیررسمي  های 

و   مذهبي  خیريۀ  مؤسسات  برخي  درضمن،  دارند.  دسترسي  برق  و  آب  و  ارزان  درماني  خدمات 

محلهسازمان در  دولت  به  متصل  غیردولتي  عنهای  با  هستند.  فعال  غیررسمي  به  های  ايت 

مالحظات فوق، در اين مقاله محالت غیررسمي گزيده در سه شهر بندرعباس، زاهدان و كرمانشاه  

بندی توان به شکل ذيل دستههای پژوهش را ميبه شکلي عمیق مورد مطالعه قرار گرفتند؛ يافته

 و خالصه كرد:  

سه شهر فراگیر   های غیررسميكاری و اشتغال در اقتصاد غیررسمي در محلهـ بیکاری، كم1

پرمنفعت   زاهدان كه قاچاق و چتربازی بسیار  از دام فقر است. حتي در  از گريز ساكنان  و مانع 
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عايدات   فعالیتآنهستند،  اين  غیرقانوني  ماهیت  سبب  به  اجتماعيها  فقر  و  در    -  ها  فرهنگي 

 گردد.  شود و موجب كاهش ساختاری فقر نميگذاری نميمحالت سرمايه

های مورد مطالعه نشانگر فقر نسبي آنان است. متوسط  صرف در خانوارهای محله ـ سطوح م2

 سطح مصرف در محالت نصف میانگین شهری است. 

خانه3 كشور(  ـ  چارچوب  )در  بادوام  كمابیش  مصالح  از  استفاده  با  غیررسمي  محالت  های 

نشدهساخته شده رعايت  اغلب  استانداردهای ساخت  اما  خانه اند،  اكثر  و  اند.  حمام  آشپزخانه،  ها 

خانه برخي  فاضالب  از  بخشي  ضمن  در  نیست.  مطلوب  كلیشان  وضع  ولي  دارند،  به  توالت  ها 

 ريزد.  های سرباز ميها و جویخیابان

شش  4 سند  دارای  مالکان  از  زيادی  شمار  اما  دارند  شخصي  خانۀ  خانوارها  بیشتر  دانگ ـ 

گذارد وگرنه خطر خلع يد از خانوارها  ر منفي مينیستند. البته نداشتن سند فقط بر قیمت خانه اث

ناچیز است. در ضمن رابطۀ مثبتي بین مالکیت و سطح رفاه )هزينه/مصرف( وجود دارد. خانوارها 

اعتبارات   به  كمي  غیررسمي دسترسي  و  منابع شخصي  از  نظر  ملکي صرف  تهیۀ مسکن  جهت 

ساب بانکي هستند(. كل مبلغ وام بانک  بانکي دارند )هرچند كه درصد زيادی از خانوارها دارای ح

رسمي بازارهای  در  خريد  كفاف  مواقع  از  بسیاری  در  نمي  مسکن  را  قابل  مسکن  و مسکن  دهد 

نیز مشمول وام  بازار غیررسمي  از  ايران به سبب  مسکن نمي  ابتیاع  بهره در  باال بودن نرخ  شود. 

نیز مشکل تورم  نگهآهنگ شتابان  است. خانوارها جهت  تعمیر خانهآفرين  و  هايشان صرف  داری 

شود ها كه بخشي از فضای عمومي محسوب ميكنند؛ البته به نما و بخش بیروني خانههزينه مي

توجه چنداني ندارند. بین مالکیت و تمايل به تعمیر خانه رابطه وجود دارد، ولي نوع سند مالکیتي  

 . گیری در اين مورد نداردكه در اختیار مالک است اثر چشم

های غیررسمي سه شهر مانند همه جای بها در محلهـ قیمت واحدهای مسکوني و نیز اجاره5

فقیر شهری كه در حال حاضر   دارد خانوارهای  احتمال  بنابراين  است.  بوده  افزايش  به  رو  ايران 

استطاعت خريد خانه    واند  تازه خانواده تشکیل داده  صاحب خانه نیستند، مهاجران و كساني كه

م قديميحلهدر  غیررسمي  گراهای  )و  ندانتر  را  محله   ند رتر(  سراغ  به  غیررسمي نهايتاً  های 

 گیری و به نسبت ارزان بروند.جديدترِ در شرف شکل

بهره6 از برق  به ـ خانوارها به شکلي فراگیر  بیشتر خانوارها دسترسي  مند هستند. همچنین 

آوری زباله كه  ها و جمعي به وضعیت خیابانآب دارند. اما ارائۀ ديگر خدمات شهری مانند رسیدگ 

ها در اغلب موارد آن قدر بودجه يا  یبر عهدۀ شهرداری است در سطحي نازل قرار دارد. شهردار 

های غیررسمي خدمات اخیر را عرضه كنند. معضالت امنیتي فراروی  ظرفیت ندارند كه در محله 
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یز تا حدی در پیوند با نامساعد بودن  های غیررسمي به خصوص زنان و دختران نساكنان محله

 ها و همچنین محدود بودن حضور نیروهای انتظامي است. وضعیت خیابان

هیچـ در محله7 تقريباً  غیررسمي سه شهر  به های  ورزشي  و  فرهنگي  اجتماعي،  گونه مركز 

شبکه از  ميغیر  مراكزی  چنین  ندارد.  وجود  مذهبي  سنتي  برنامههای  اجرای  با  ی  هاتوانند 

مهارت جمله  از  محلهگوناگون،  فرهنگي  و  اجتماعي  فضای  اثر  آموزی،  و  سازند  متحول  را  ها 

سنتي   اجتماعي  سرمايۀ  كه  هرچند  همچنین،  بگذارند.  ساكنان  آيندۀ  نسل  بر  مثبتي  اجتماعي 

محله كه  ساكنان  اجتماعي  سرمايۀ  مدرن  شکل  اما  دارد،  قرار  بااليي  سطح  در  غیررسمي  های 

تسهیمي محلهتواند  مشاركتي  توسعۀ  ميلگر  مشاهده  كمتر  باشد  از  ها  ساكنان  رو  اين  از  شود. 

 اند و شهروند كامل نیستند.  مديريت شهری جدا افتاده

تر و پیشنهادهای ذيل را جهت بهبود وضعیت توان مشاهدات كليبا توجه به نکات فوق مي

 محالت غیررسمي سه شهر ارائه نمود:
یمت و در استطاعت مالي خانوارهای فقیر تنها در بازار غیررسمي قـ زمین و مسکن ارزان  1

گردد. اين كمبود تا حدی ناشي از  های غیررسمي ميشود و موجب گسترش سکونتگاهعرضه مي
های غیررسمي ضوابط شهری است، اما در هر صورت سازوكارهای تأمین مسکن، بهسازی محله 

جديد با موانع دشواری مواجه هستند. به ويژه  موجود و جلوگیری از تشکیل محالت غیررسمي  
جهت   مالي  منابع  به  را  محدود  و  متغیر  درآمدهای  با  شهری  فرودست  قشرهای  دسترسي  بايد 

 فراهم آوردن مسکن مناسب به اشکال ملکي و استیجاری تسهیل كرد.

نقصانِ  ساكنان محله  ـ2 اين  ندارند.  از خدمات شهری دسترسي  بسیاری  به  غیررسمي  های 
اندازه تا  تحول خدمات  مديريت  از  ناشي  بودجۀ شهردار ای  كمبود  و  رو،  ی نیافته  اين  از  است.  ها 

آموزی و پشتیباني از  های اجتماعي و فرهنگي، مهارتتواند امکان گسترش برنامهها ميآن بهبود  
 های كوچک و نهايتاً كاهش فقر اجتماعي و فرهنگي را فراهم آورد.  بنگاه

شوند كه گوش شنوايي های غیررسمي زماني به شهروندان كامل تبديل ميلهـ ساكنان مح3
برای شنیدن صدای آنان وجود داشته باشد و مشاركتشان در امور تضمین گردد. الزمۀ اين امر 

پاسخ شکل تقويت  تسهیل  و  شهری  مديريت  محلهگويي  نهادهای  گسترش  و  است. گیری  ای 
بايد با فعابرنامه ها به تدريج  های توانمندسازی آغاز شوند تا به واسطۀ آنلیتهای بهسازی آتي 

امور محله تسهیل   در  ساكنان  و همکاری  مشاركت  و  آيد  پديد  اجتماعي  از سرمايۀ  نويني  صوَر 
شبکه تبديل گردد.  محالت  بهسازی  جهت  ابزارهايي  به  متزايداً  بايد  نیز  سنتي  اجتماعي  های 

م بهبود  ساكنان جهت  تحرك  فقدان  را ميشوند.  گروهحالت  تشويق  و  دادن  با شکل  های  توان 
آگاهي ارتقای  و  آموزش  بهبود  و فرصتخوديار،  فردی  به حقوق  )نسبت  های موجود( جبران  ها 

 كرد.  
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