
 تداومیبازشناسی عوامل زمینه ای و 
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مسألهبیان .1  

حاشيهنشينيبهمثابهيکپديدهوچالشيجهانشمولواپيددميک يیدياپپيديددهندميام دامعوم  د  

بدماسدا .اشدیالمتتفدووجدودداردبهجهاناجتماعي اقتصادیوپي تمحيطياستکهدرکشورهای

کدهدر.گزارشساپمانمفعمتحد حاشيهنشينيوآلونکنشيني چالشاصفيهزارهسومم مفيشددهاسدت

نيزقفمدادميگمددچماکهدراياکشورها کشورهایدرحالنوس هدرجهانامموپم  ععمدهعياحال 

رشدسميعجم يتودرهمشی تااقتصادم يشتيمبتنيبمکشاورپیاپسوييومنابعمحدودونابمابمیهدای

طبي يوجغمافيايياپسوييديگم سبببيشبهمهمندیبتشياپگموههایاجتمداعيوکندارگشاشدتهشددن

 هماممپمينهرابمایمهاجم وحاشيهنشينينقويتنمودهواستسايمگموههابهويژهمناطقروستاييگمديده

ايماننيزبهعنوانکشوریدرحالنوس ه اپاياپديدهبيبهمهنبوده؛بطوريیهاممپهحاشيهنشينيبدهعندوان

يیياپمهمتميامشی  ک نشهمهادرکشوربهشمارميآيدوبهمثابهم  فيجدیدرنوس هپايداروهمگون

قدانون» «کاهشکنتملاجتمداعي» «ض وامنيت»مناطققفمدادميشودکهباخودمشی  پيادیرامانند

رادرحاشيهشهمهابههمماهدارد؛حالآنیه بتشعمدهایاپايامشی   بهداخعشهمهانيدز...و«گميزی

 .سمريزميگمدد



  اين است؛ زندگي حال در ايران خاك يك درصد از كمتر مساحتي در كشور جمعيت درصد12
 شانزدهمين تهران (MERCR) مرسر انساني منابع مركز آمار براساس .است فاجعه يك به معناي

 .است كشور از پهنه اين در زندگي كيفيت كاهش به معناي اين و است جهان پرتراكم شهر
 از عمده اي بخش .شده اند همجوار شهرهاي و تهران وارد مهاجر نفر هزار773 گذشته سال 5 طي
  بيشترين .شده اند ساكن همجوار شهرهاي در ديگر بخشي و رفته پايتخت حاشيه به جمعيت اين

  در و ساكن مالرد و انديشه قدس، شهر هشتگرد، پرند، پرديس، جديد شهرهاي در مهاجران تعداد
 .مي شوند فعاليت  به مشغول تهران كار بازار

 كند مي پيدا مصداق نيز ...و اهواز تبريز، مشهد، ، كرج مورد در موضوع اين

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  





مفهومی حاشیه نشینیبررسی .2  

بمدهکاربهکپمنشينينشيني آلونکونشينيپاغهچونمفاهيميبامتمادفپيادیحدودنانشينيحاشينه

بمداللت (marginal settlement)«حاشيهایسیونتگاههای»ياحاشيهنشينياصط حکهچما.استشده

ياپاغهقبيعاپرادرآمدکمگموههایاسیانوم یانأميااپشیعهاييکهداردناريتيفمايندی

حمکتهایقالبدراراضييافتهساپمانوعدوانينصمفمتممکز ياپماکندهشیعهایبهآلونکنشيني

بمدرراپمياغيمرسمينفیيکوخانهساپیشیعبهروندايايافتاسوداگمانهجنبهناخودجوش

.ميگيمد

 

.دارندقماراجتماعيمنزلنتپايياطبقهیدروبودهض يوموق يتيدارایاجتماعي منظماپحاشيهنشينان

نفقياجتماعيپايياگموهعنوانبهويافتهاندجداييجام هعموميسياستوقدر ساختاپگموه ايا

 .ميشوند

 

 



در لوميساسیارن بيمبهکهميباشندمهاجمغالباًونهيدستخانوادههایحاشيهنشياهافمهنگي منظماپ

درونشدهشهمیپندگيجديدشيوههایجشبکامعطوربهآنانميکنند پندگيفقمفمهنگنوعي

 .ميدهندادامهپندگيبهآنحاشيهی

بمشدهبمپاخفقال اعهسمپناههایدراجتماع اپقشماياکهاستآنمبيّاباره ايادرکالبدینگمش

.ميگشرانندروپگارشهمهاحاشيهدرواقعوديگمانبهمت فقپميا

نواناييفقداندليعبهکهغيممهاجمياومهاجماستفمدیحاشيهنشياکهگمفتنتيجهمينوانبنابمايا

اجتماعي فمهنگوطبقهنوانمند ماليبنيانهاینبودصنفي ومهارنيخاصاست دادهایوقابفيتهاومالي

 .استشدهراندهشهمیحاشيهبهمناسب م یافقدان

درکهشودمينفقيموقتسیونتاپایشيوهوغيمرسمياسیاننوعيحاشيهنشينيشهمساپی ديدگاهاپ

باوميگيمدشیعنشدهاند پيشبينيشهمینوس هبمایکهپمياهاييدرشهمیمحدودههایاپخارج

 استهمماهکشاورپیهایپمياکاربمینغييموغيمقانونيساپوساخت



 نکات اصلی دوره رواج و تسلط رویکرد

 1960نادهه نادیده گرفتن
 .با توسعه اقتصادی در کل جامعه مشکل حل خواهد شد*
 .مشکل ساختاری است و با برنامه ریزی محلی حل نخواهد شد*

 1980نا1960 تخلیه اجباری و حذف
 دربمخياپکشورهاناکنون

 .سکونتگاه های غیررسمی غده های چرکین بر بدن شهر هستند و باید از بین بروند

 ساکنان در حل مشکلمدیرت بهره گیری از نیروی کار، مهارت و توان  1980و1970 خودیاری

 مسکن عمومی

 (اجتماعی)
 1980نا1950

 .دولت و منابع دولتی کلید حل مشکل است*
 نیاز به یارانه های هدف دار مسکن*

 تأمین حق سکونت و زیرساخت ها با بهره گیری از وضع موجود 1980و1970 خدمات -مکان

 .تأمین حق سکونت و زیرساخت ها با بهره گیری از وضع موجود ناکنون1980 بهسازی

 ناکنون1990 توانمندسازی

 ایجاد چارچوب سیاسی، اداری و محیطی*

 استفاده از ظرفیت های درونی اجتماعات محل*

 توسعه اقتصادی و اجتماعی* 

 غیررسمی و حاشیه ایخالصه رویکردهای مسلط در برنامه ریزی و حل سکونتگاه های 



 علل و زمینه های اجتماعی حاشیه نشینی در ایران

 ردیف
 علل و زمینه ها

رشدبيرويهمناطقشهمی 1
 وشهمنشيني

- 

  

  

  

  

  

  

2 

 نمايعبهمهاجم 

 مهاجم بمونشهمی

 (شهمبهشهمياروستابهشهم)

درآموپشيوبهداشتي–رفاهيامیانا وجودعدم
 کوچکشهمهایوروستاها

 نوس هناموپونونامناسبهایسياست

 روستاوشهمبياامیانانينابمابمیهای

 روستاوشهمدرآمدفاحشنفاو 

 شهمدربيشتمشغفيهایفمصت

 شهمیجاذبههای
 کشاورپیبهنوجهعدم

 بزرگشهمهایدراشتغالپاوبزرگصنايعنجميع

 (حاشيهبهممکز)شهمیدرونمهاجم 
 کمتمکشورشمقيجنوبوشمقمناطق....ومشهد کمجنهمان مثعشهمهاييبهنمايع جم يتعدمنقاندررشد 3

 - نابمابمیاجتماعي 4
5 

 نغييما سبکپندگي
روستابهنوجهروستاگميزی شهمنشيني نفیمنفعبهفمهنگيوارپشيالگوهایدرنغييم
 سياستگشاریهادرثانويهپديدهيکعنوانبهروستانشينيو



 علل و زمینه های سیاستی حاشیه نشینی در ایران

 علل و زمینه ها ردیف
 - بورکماسيو پاگيمودستقوانيا 1

  
2 
  

 منطقهاینوس هسياستهای

 منطقهایومفيسطوحدرخدما وثمو قدر  ناعادالنهنوپيع

 بمونپانوس هالگوی

 دولتينممکزگماینگاه

 سمپمياآمايشاجمایعدم

 روستايياننوانمندساپیسياستهایعدم فقمانوانمندساپیسياستهای 3

  
 نصميمگيمیهادرمحفيومدنينهادهایح ورعدم 4

جوشخودنشیعهایونجهيزبمایمناسبب تموسياستنبود مناطقدرممدمي
 محموم

نهادهایونشیعهاانجماها شیعگيمیاپشهمیمديميتوساپمانهاحمايتعدم
 دولتيغيمعممانيواجتماعي

  

  
5 

 شهمیمديميتوبمنامهريزینظامض و

 شهمیمديميتدربتصوصاداریف اد

 شهمیبمنامهريزینظامومديميتدرجامعنگمرويیمدنبود

 مييابدگ تمشآنهاجم يتکهشهمهایبهخدما رسانيدرشهمیمديميتض و

 حاشيهنشينينشناختارسميتبه

  

  
 م یاوپميامديميتسياستهای 6

 اقتصادیوکالبدیبمنامهريزیهایباهمماهاجتماعيبمنامهريزیعدم

 م یابمنامهريزیکيفيتبهنوجهعدم

 شهمینوس هوشهمساپیاجتماعياب ادبهنوجهعدم

 سندبدونپمياسوداگمانونامشموعقدر باندهایوجود

 شهمهادرپمياواگشاریچندگانهسياستهای

 ...وموردیبصور وضابطهبدوندولتنوسطشهمیپمياواگشاری

 - انق باپقبعنادرستسياستهای 7

  
 نامناسبآموپشيسياستهای 8

 روستاييوشهمیمناطقدرحمفهایوفنيآموپشنظاممناسبنوس هعدم

وغيمرسميمناطقدرحمفهوکارآموپشهایبمایالپمومناسبمیانهایفقدان
 شهمهافقيمنشيا

 بزرگشهمهایدرصنايعنممکز صن تينوس هسياستهای 9



 علل و زمینه های اقتصادی حاشیه نشینی در ایران

 علل و زمینه ها ردیف

 فقم 1
باکهصورنيدروميباشدجام هدراجتماعيآسيبهایبموپپمينهساپفقم

 ميآورددنبالبهراب ياریعوارضوآثارشود نمکيباجتماعيم امعديگم

 رسميغيماقتصادبتشگ تمش ساختارنامناسباقتصادی 2

  

 بيیاری 3
 کاذبمشاغعگ تمش

 کوچکشهمهایوروستاميانمهاجمانکممهار 

 مشاغعناپايداری

  

4 
عدمنوجهبهم یاکم

 درآمدها

ونوانبامتناسبفقيمنشيامحفههایدرقيمتارپانم یاسممايهگشاریبهنوجهعدم
 افمادايامالياستطاعت

ويژهبهدرآمدهاکمبمایم یاوامواعتباریرسمينظامهایبهناچيزدستمسي
 غيمرسميبتشدرشاغفيا

درم تممريزیبمنامهنبودويارخودخانهساپیمورددردولتهدايتوحمايتعدم
 حوپهايا

دردرآمدهاکمسمپناهنياپبهپاستگوييبمایمؤثمومشتصبتشيبمنامههایض و
 مناسبجغمافياینوپيع

  

5 
 نظاماقتصادیسممايهداری

 سممايهانباشتونممکز

 طبقانيشیافگ تمش

  

6 
 باالبودنقيمتپمياوم یا

 کنندگانمصمفاپوسي يبتشدرم یانمفکنوانفقدان

 خانوارهزينهسبدبهن بتم یاهزينهبودنباال

 - ف اليتهایغيممولداقتصادی 7

8 
جايابينامناسبصنايعو

 کارخانجا 

ذهابوايابهزينههایدرکاهشدليعبه کارخانجا کارگماناپعمدهایطيو
جهترامیانهاييصن تي مماکزايادراشتغالجهتشمايطنمودنفماهمنيزوخود

حاشيهنوعايا.باشدکارخانههانزديیيدروشهمهاحاشيهدرکهنمايندانتتابسیونت
 اجباریناميگمددقفمداداختيارینشينيحاشيهاغفبنشيني 



 علل و زمینه های محیطی حاشیه نشینی در ایران

 علل و زمینه ها ردیف

  

1 

  

 نغييما اقفيمي

 خشی الي

 ريزگمدها

 ب يایطبي ي

 مماکزنظاميوامنيتيمثعپادگانهادرمناطقممپی تمشگ جنگنحميفي 2

 فمسودگيشيوهوباپدهپاييانوليدا بماثمبينوجهيدولتممدان



حاشیه نشینی( عوامل تدوام دهنده و شدت بخش)عوامل تداومی  .3-2

عمدهایاپمهاجمانواسیانگزيدگاندرحاشيهشهمها عفيمغمآنیدهنداگزيمبدهپدشيمشطيو

پندگيحاشيهایشدهاند؛امابااياوجود عمدناًبهدليعجاذبههایشهمیوياغيمقابدعنحمدع

نفقينمودنمشی  وکمبودهادرجوامعروستاييکهاپآنمهاجم نمودهاند نداومپندگي

درذيدع بمخدي.درحاشيهشهمهارابمگزيدهوبمم  عحاشيهنشينيدرکشور دامدامديپنندد

 .عوامعنداوميدراياخصوصراموردواکاویقمارخواهيمداد



افزونروپمهاجم درشهمیجاذبههایومبدأداف ههایداستاناستممار(الو

مبدأداف ههایوشهمهایجاذبهمهمعامعدوآنان شدنحاشيهنشياوشهمبهروستاييان

:نمودبيانشمحبديامينوانراروستاهادفععفع.دان تدخيعنوانميرا(روستا)

نوليد ن اونيوپراعيسهاميهایشمکتنأسيس.3ارضي اص حا .2عشايم اسیان.1

 کشاورپیمحصوال بمابمدرصن تيمحصوال اپحمايت.5ها صن توکشتنأسيس.4

 ..وروستادراشتغالکمبود.7روستا درخدما کمبود.6

عفعدفع
 روستاها

 اص حا ارضي

نأسيسشمکتهای
سهاميپراعيون اوني

 نوليد

 اسیانعشايم

نأسيسکشتو
کمبوداشتغال صن تها

 درروستا

کمبودخدما در
 روستا

حمايتاپمحصوال 
دربمابممحصوال صن تي

 کشاورپی



:نمودبيانگونهبديامينوانراشهمیجاذبههایمقابع نقطهدر

وشهمیکاذباشتغالايجاد.2شهمها نفعبهثمو نامت ادلنوپيع.1

اقتصادبمابمدرشهمیاقتصاداپحمايت.3شهموندان درآمدافزايش

 ...وشهمیامیانا .5پميا باپیبور .4 روستايي

علل جذب 
 شهری

حمايتاپاقتصادشهمیدر
 بمابماقتصادروستايي

 

 بور باپیپميا

 امیانا شهمی

نوپيعنامت ادلثمو به
 نفعشهمها

ايجاداشتغالکاذبشهمیو
 افزايشدرآمدشهموندان



مينشیيعروستاييمهاجمانرانشينانحاشيهبيشتمم موالًفقمفمهنگشیعگيمیوفقمنداوم(ب

مي«فقممزماشدنشهمی»پديدهبموپباعثشهمی ک نمناطقبهگ يتتهاف ارمهاجم باکهدهند

شدهشهمیپندگيجشببهتم پندگيبهيابيدستقصدبهومحنتوفقماپباریکولهبامهاجمان.شوند

ساختماني هایف اليتوکاذبمشاغعدراکنونبوده کشاورپیپمينهدربيشتمکهآنهانتصص.اند

.استافتادهکاربهغيممولدهایبتشدرعبارنيبهوسادهکارگمیرفتگمی 

 

خارجيعوامعومشتمکم امعبامواجههدرخاصهحاشيهنشيامناطقدرقویجم يهمب تگيوگموهينجانس(پ



پامياکيفيتبامحيطيحاشيهنشيا مناطقکهچندهمحاشيهنشيامناطقدرپندگياپرضايت( 

باامااست؛مشهودآندرجم يتيباالینماکموشهمیپيمبناهایوخدما شديدکمبودبوده پندگي

بهمايعودارندرضايتخودف فيوض يتاپ (والدياخصوصاً)نشينانحاشيهاپباالييصددروجود ايا

 نميباشندافتادهدورشهمستانهایدرخودسابقپندگيمناطقياروستاهابهبمگشت



جام ههمدراراضيکاربمینظامگيمیشیعشهمیريزیبمنامهنظامناکارآمدی(ج

عمفیمدبمآيندوباپنابمتتفو خدما وف اليتهادرآناپاستفادهواراضينق يمنحوهوشهمی

...وحقوقيسياسي اجتماعي اقتصادی محيطي متتفونيموهایوعوامعاپایمجموعهمتقابع

دراجتماعيهاینابمابمینشديدواندوپیثمو مهمعمصههایاپيیيبهامموپهنظامايا.است

.استافزودهشهمیريزیبمنامهمشی  بهخودنوبهبهوشدهبدلشهمها

 



نشياحاشيهمناطقدرشهمیخدما متصديانونهادهابهن بتبياعتمادیونم (چ

درآمدوفمهنگسطحبودنپامياسبببهشهمیهایساپماناپهما نشياحاشيهافماددرکفي بطور

حاشيهکهچماميشود؛مشاهدهآنهاامیانا اپبهمهمندیوشهمیساپمانهایبانما امیاننبودنيزو

ايابم.نميدهندشمکتخود م امعدرراآنانوندارنداعتمادمنطقهدرساکاغيمافمادبهنشينان 

فمهنگي آموپشي رفاهي امیانا ب تمساپیمنظوربهذيص حنهادهایوساپمانهان شهمگونهاسا  

نوفيقعدمبااغفبنشيني حاشيهپندگيآسيبهایاپکاستاراستایدرمناطق ايادر...وبهداشتي

 .ميگمددمواجه

روشاقوانيافقدان(حوپهايادرحقوقيوقانونگشاریخألهای)قوانيام    (ح

ميموجبشهمنوس هآغاپممحفهدرارضيطبقهبندیقوانيانشدناجماوشهمیهایحميمبهممبوط

محفههایجم يت نماکمومجاور ايااثمبم.کنندنجاوپم یونيمنطقهحميمبهصن تينواحيکهشود

 .آيندميپديدگونه قارچشهمهامجاور درحاشيهنشيا



 جمعبندی جدول 

 مصادیق ابعاد

 ویژگی های حاشیه نشینان

 .هستند شهری کمتر و عشایر و روستایی مهاجر افراد بیشتر ـ
 .اند  نشده پذیرفته شهری جامعه در مشروع شهروند یك عنوان به و نشده شهری اقتصادی و اجتماعی نظام جذب ـ
 ندارند هم شغل اغلب و غیرماهرند اوقات از بعضی در و الزم مهارت فاقد ـ
 .(پایین اقتصادی سرمایه پایین، اجتماعی سرمایه تهدید، معرض در سالمتی پایین، سواد پایین، انسانی سرمایه پایین، درآمد) شهری فقر دچار ـ
 خانوار سرپرست زنان رنگ پر وجود و رسمی شغل فاقد معموال کم سواد، و بی سواد غالبا و فقیر افراد اغلب ـ

 ریشه عمده حاشیه نشینی

 ساختمان مقررات و قوانین  نظام بودن نامناسب و پایین درآمد فقر، ـ
 شدگی رانده و اجتماعی نابرابری ـ
 می آورند روی حاشیه نشینی به که افرادی زادگاه در موجود محدودیت های -
 .دیگر عوامل و درآمد و شغل تحصیالت، نظیر اقتصادی -اجتماعی شاخص های و حاشیه به مرکز از فقیر خانوارهای تدریجی شدن رانده ـ

اشکال اجتماع در نقاط 

 حاشیه نشین

 .یکدیگر از جدا یا پیوسته بهم صورت به شهر از هایی  کانون در سکونت ـ
 .شهرها اقتصادی محدوده در شکل گیری ـ
 .همگن جمعیتی فاقد ـ

مشخصات محالت 

 نشین  حاشیه

 دفع محل های سمی، پسماندهای دفع با کارخانجات دست پایین مسیل، مسیر در) غیرقانونی و استاندارد غیر ساخت وساز پی در شکل گیری ـ
 (فرودگاهها آهن، راه ایستگاههای مسافربری، پایانه های مجاورت زباله،

 جرائم بروز ایمنی، و ،وزن کاهش و قد کوتاهی با کودکان غذایی، فقر بیماری ها، افزایش زندگی، امید کاهش) بهداشت سطح بودن پایین ـ
 .ازدحام و شلوغی و اجتماعی، انزوای و
 آسفالت زباله، جمع آوری فاضالب، دفع محیط، بهداشت برق، آب،) شهری خدمات و پایه خدمات به دسترسی در جدی ضعف یا فقدان ـ

 .(... و معابر روشنایی خیابانها، و معابر
مهمترین آسیب ها و 

تهدیدات محیطی 

 سکونتگاههای غیررسمی

 نظیر حوادثی و زمین رانش دلیل به باال آسیب پذیری و همجوار کارخانجات صنعتی آلودگی های حمل ونقل، ایمنی عدم از ناشی خطرات ـ
 .سیل

 زباله دپوی دلیل به خاک و آب هوا، آلودگی ، ایدز خصوص به عفونی، بیمارهای بروز ـ ·
 .کار کودکان ،(مواد فروش و خرید) غیرقانونی مشاغل ،(کهنه لباس دستفروشی) غیرعادی مشاغل به اشتغال ـ ·

 آثار سیاسی حاشیه نشینی
   دارند را انتخابات در رای از بزرگی منشا حاشیه نشین ها؛ ـ ·
 .اپوزیسیون نقش ایفای برای پتانسیل ـ ·

 آثار اقتصادی حاشیه نشینی
 .قیمت ارزان خدمات تولید برای وسیله ای حاشیه نشین ها ـ ·
 .غیررسمی روش های از درآمد کسب بودن رایج و رسمی اقتصاد به محدود دسترسی ـ ·

 آثار فرهنگی حاشیه نشینی

 .اجتماعی حمایت فقدان و شهری زندگی شوک پی در زا تنش برخورد های بروز و ارزش ها و هنجارها تقابل و فرهنگی تعارض گم گشتگی،- ·
 اقتصادی ناکامی های بروز و شغلی خواسته های به نیل در دست آورد -آرمان شکاف ـ ·
 .فامیلی و فرقه ای حمایت غالبیت ـ ·



 :متغیرهای  ساختاری
 ...(جنگ و)عدم تعادل های ساختاری-1
 ...(فقر، بیکاری و)فشارهای ساختاری-2
 ...(نابرابری، فضای اشتغال، منابع و امکانات و ) تمایزات فضایی-3
 ...(هویتی، قومیتی و )تمایزات اجتماعی -4
 ...(عدم آزادسازی زمین های کشاورزی و )سیاست های رسمی -5
وجـود کـانون هـای امنیتـی جدیـد ماننـد       )محدودیت های اجتماعی -6

 (پادگان ها در مناطق مرزی
 ...(اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و) محدودیت دسترسی به منابع-7

  
  

 مهاجرت فزاینده

: متغیرهای مداخله گر  
 فقدان منابع مناسب اقتصادی-1
 فضافقدان الگو و سیاست راهبردی مدیریت -2
الگوی مـدیریت شـرایط متغیـر و عـدم تعـادل هـای       فقدان -3 

 جمعیتی و جامعه شناختی
 تغییر در منابع فرهنگی و رسانه ای-4
 وجود فرصت های شغلی در شهر-5
 محدود شدن منابع در سطح روستاها-6
 تمرکز منابع در شهر-7
تغییر الگوی انگیزش نسل های جدید به کیفیت زنـدگی در  -8

 روستا و شهر
  

 حاشیه نشینیمدل مفهومی طرح جامع 

 تشکیل محیط های حاشیه ای

 شهرگسترش اندازه 

 عدم تعادل ها و آسیب های شهری

 اختالالت   -5
 روانشناختی

 و منابع  فقدانن ادلبيانياپ
 منابع آموزشی-1
 منابع بهداشتی-2 

 منابع ارتباطی -3
 زیر ساختارهای شهری-4
 زیست محیطی-5

 الپمساختهایپيمايجادعدم
 آب-1 
 فاضالب.3 

 بهداشت محیط  -3
 درمانگاه ها-4
 ...بزرگراه ها و-5
 حمل و نقل-6

نامتجانسو ف ایاجتماعي
 نامت ادلاپ

 احساس تبعیض-1  
 احساس محرومیت  -2
 تضادهای فرهنگی  -3
  -5عدم انطباق یابی هویتی  -4

 مقاومت گرایی اجتماعی 
 نارضایتی نهادی و سیاسی-6

  

 نام يما اقتصادی
 فقر  -1
 بیکاری  -2
 مشکالت معیشتی -3 

 مسکن نامناسب -4
 تزلزل درآمدی -5

 عدمن ادلهایروانشناختي
 نارضایتی -1
 یأس و سرخوردگی -2
 نا امیدی -3
 بی تحرکی اجتماعی -4
 انزوای اجتماعی -4

 ا
 زیست محیط های جمعی آسیب زایجاد ا

  

 اقتصادی اختالالت  -4
اجتماعی و  اختالالت  -3

 فرهنگی
زیست  اختالالت  -2

 محیطی
 کالبدی اختالالت  -1

 عدمنواپنهایاجتماعي
 ایجاد روابط اجتماعی نامتجانس و ناهمگون-1
 ایجاد کانون های خرده فرهنگی -2
 بر هم خوردن تعادل در حس مکان  -3
 هویت های مکانی ناهمنوا -4
 برهم خوردن تعلق محیطی و اجتماعی-5
 (محیطانومیك شدن )فروپاشی نظم، کنترل اجتماعی   -6

 عدمنواپنهایساختاری
 تغیرات کالبدی -1
 تغییر در فرم و ریخت شهری -2
ــا    -3 ــاخت ه ــابع و زیرس ــوازن در من ــدم ت ــخگویی  )ع ــدم پاس ع

 ( ظرفیت های شهری به نیازهای اجتماعی
 توزیع نامناسب فضاها و محیط ها -4
 ایجاد اقلیم های نامتجانس شهری -5

 ادامهدرصفحهب د



 ضمور آمايشمحيطي

تفکیك محیط شهری بر مبنای شاخص های  بازشناسی وضعیت محیطی
 شهری

 (میزان برخورداری)

مطالعه الگوهای استاندارد و ارزیابی از 
 انطباق محیطی

 آمايشمحيطي

 تحلیل عوامل بیرونی تحلیل عوامل و زمینه های درونی

 ضعف ها قوت ها فرصت ها تهدیدات

 برآورد وضعیت و راهبردپردازی

 الگوساپیآمايشمحيطي

 (محيطاجتماعي)باپساپیوض يتاجتماعيوفمهنگي (فيزيیي)باپساپیشمايطمحيطيوکالبدی

 توسعه فضاها و منابع

 نوسازی خدمات شهری
 ...فراغتی و...( حمل و نقل، خدمات آموزشی، فرهنگی و)

 توسعه زیرساخت های شهری
 شبکه های نوین شهری 

 ساماندهی ساخت وسازها و تعیین
 محدودة شهری 

 بهبود مدیریت محلی و حکمرانی
 اجتماعی و شهری 

 ارتقاء کیفیت زندگی

 ارتقاء حس مکان و تعلق اجتماعی

 توسعه سرمایه های اجتماعی

 توانمندسازی مهارتی و اجتماعی

 ارتقاء نظام باز توزیعی و حمایتی



 پیشنهاداتارائه 

مناسبنوپيعنظيمسمپمياآمايشحوپهدراجماييوک نبمنامههایانتاذ(الو

وفمصتهاافزايشطميقاپنممکزپداييسياستهایاعمالوکشوردرف اليتوجم يت

سي تمهایاعمالومناسبقوانياندوياومحمومنممناطقدراشتغالظمفيتهای

کشور؛درپميامصمفالگوهاینغييمنيزوکارامديميت

 

عموميآموپشهاینظيمنوانمندساپی وامنيتافزايشمنظوربهاجماييبمنامههای(ب

بهنوجهممدم عامهبهمناسباط عرسانيپندگي مهار هایايجادوشهموندیو

ونصميمگيمیفماينددرافمادمشارکتپمينههایايجادمناسب اعتباریومالينظامهای

 روستا؛وشهماس ميشوراهایطميقاپشهمیبمنامهريزیهایوسياستگشاریها



نهيهوساختمانهاايماساپیشهمی نامناسببافتهایکالبدیاص حنظيمکالبدیدخالتهای(ج

نوجهبامناسبکالبدیضوابطواستانداردهاندوياشهمی بافتهایايماطماحيراهیارهایوضوابط

:طميقاپشهموندان؛متتفوگموههاینفاو هایبه

 

بامح  ومناپلنطبيقدرس يون هي  وامیانا بمخياعطایطميقاپسیونتکيفيتارنقاء-

شهمساپیم يارهایواصول

 

وبدم یاکهشدهثابتنحقيقا اسا بم)مناطقايادرموجودبناهایوساختمانهاظاهمپيباساپی-

(داردناثيمجمموقوعبمساپیپمينهدرکثيو

 

وپفيسفوریوآساندستمسيامیانکهمناطقايادرويژهوعادیگشرگاههایوم ابماحداث-

فماهمراغيمهواورژانسونشانيآنشخودروهایمثعامداداکيپهایوامنيتيوانتظامينيموهای

.نمايد

 

اپجممارنیابامیانناريکمیانهایدرکهدادهنشاننجمبه)م ابموکوچههادرکافيروشناييايجاد -

خودمناطقايادرکافيروشناييوجودواستروشامیانهایاپبيشتمقتعوجمحوسمقتجمفه

 (بودخواهدجمايمارنیابدرباپدارندهعامع




