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علم و پژوهش 

 اسكان  پديده نشيني و حاشيه بررسي و مطالعه
  غيررسمي 

* ،١يزدانفر   عباس، ١ي طاهرخان بهنوش
 چكيده 

ويژه   به شهرها مجاور يا درون شهرسازي رسمي برنامة و ساختمان مجوز بدوناغلب است.  اي خودروغيررسمي پديده اسكان
  رسمي   فضاي در  كه  است  درآمديكم  اقشار  سرپناه  و  مسكن  نياز  نشدن  تجلي برآورده  پديده، ايندهد.  بزرگ رخ مي   شهرهاي

هاي فراوان در ابعاد كالبدي، اجتماعي، اقتصادي،  هاي غيررسمي نابسامانيندارند. در سكونتگاه  جايي ي شهر هشدريزي برنامه و
،  اسكان غيررسمي ابعاد مختلف  اين مقاله به بررسي  است.  كاهش داده سطح زندگي ساكنان را    عواملساير    زيست محيطي و

ويژگي و  مفاهيم  سكونتگاهتعاريف  انواع  بصورتهاي  غيررسمي  پرداخته  هاي    بصورت   تحقيق  روشاست.  شده توصيفي 
،  نتايجبر طبق بررسي  .  استاي صورت گرفتهكتابخانه   مطالعات   از طريق  اً ها عمدتوري دادهآكه جمع  استتحليلي  -توصيفي

دور   يهانيمتعارف در زمريمصالح غ از    يمختلف  ليافراد با دال  ني ا  كه  براي رفع نياز مسكن افرادي است  نشيني عمدتاًحاشيه 
. براي رفع نياز مسكن خود اغلب در وضعيت بد معيشتي سازنديخود را برپا م  هايفاقد استاندارد سكونتگاه  ا يو    ي افتاده شهر

نشيني  كه با حاشيه   بخشي از اقتصاد شهر را بر عهده دارند ولي توان تهيه سرپناه در داخل شهر را ندارند  عمدتاًگيرند.  قرار مي
باشند و با به حداقل رساندن    مدآتوانند فرصتي براي اقشار كم درميهاي غيررسمي  سكونتگاهكنند.  اين نياز خود را برطرف مي 

ياري رسانند.  مين نياز سرپناهأ در تمشكالت اين مناطق 
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  مقدمه 
غيررسمي   و   درآمد كم  هايگروه  اسكان  از  شكلي  سكونتگاه 

 فاقد   و  به صورت خودرو  كه  است  پذيرآسيب  نقاط  در  مهاجر
  در   جهان  مردم  از  از نيمي  بيش . ]١[شودمي  ايجاد  رسمي  مجوز
 اين   ٢٠٥٠  سال  تا  شودمي  بينيپيش   كه  كنندمي   زندگي  شهرها
 كنندهخيره   سرعت   اين  .]٢ [يابد  افزايش  درصد  ٦٦  به  نسبت
 پايه  و  اساسي  هايبراي زيرساخت  عظيمي  تقاضاي  شده  باعث

سكونتگاهشكل.  ]٣[آيد  وجودبه   از   يكي  غيررسمي  هايگيري 
  شهرهاي .  است  شهرنشيني  گسترش  منفي  پيامدهاي  ترينمهم

  حتي ،  كنند  فراهم  شهري  رشد  براي   كافي  مسكن  توانندمي  اندكي
  قادر   اغلب  ورودي   مهاجران ،  مسكن  بودن  دسترس  در   در صورت

  افراد   اين  اين ترتيب  به.  نيستند  آن  براي  الزم  بهاي  پرداخت  به
  غيراستاندارد   و  موقتي  مساكن  در   زندگي  و  ساخت  به  مجبور

  ، ٢٠١٤سال    تا  گرفتهصورت هايپيشرفت  وجود  با .]٤[شوندمي
  از   كنندمي  زندگي  غيررسمي  هايسكونتگاه  در  كه  افرادي  تعداد
و   جهان  در  ميليارد  ١  به  ١٩٩٦  سال  در   ميليون  ٧٥٠   رسيده 
شرايط    .) ١(  شود  برابر  سه   ٢٠٥٠  سال  تا  شودمي  بينيپيش در 

سريعاً  فقر  و  شهرنشيني  سريع  گسترش  كه  اقتصادي  سخت 
ارزان و حمايتي اتفاق  توليد مسكن مناسب، ،درحال وقوع است

و سريعو   افتدنمي بيشتر  اتفاق ميپديده مسكن غيررسمي  تر 
 ترينعمده  از  نشين،حاشيه  محالت  گسترش  و  ظهور.  ]٥[فتدا

  سريع   گسترش  نتيجهدر    شهري،  اندازچشم  تغيير  نمادهاي
عمده   مسكن بخش،  هاسكونتگاهاين نوع    .]٦[  است  شهرنشيني

رسمي توان تأمين كنند كه بازار شهرى را تأمين مي ى از فقراىا
-ويژگي  به تعريف انواع دارد  قصد    پژوهش اين  .  ]٧[  آن را ندارد

گيري و پيامدهاي  بپردازد و داليل شكلاسكان غيررسمي  اي  ه
با آن را با    ه همواج ناشي از وجود اين نوع اسكان و راهكارهاي  

بازديدهاي    همچنين  و  توصيفي  و  اسنادي  مطالعات   تكيه بر نتايج
  بازگو كند. ميداني، 

 شهري   فقر   گسترش
  يك   .]٨[  نشيني در قرن بيستم استفقر پايدارترين چالش شهر

 فقر  گرفتار  توسعه  حال  در  كشورهاي  جمعيت  نفر  چهار  نفر از
بلكه   اقتصادي  مفهوم  به  تنها  فقر  . ]٩[باشندمي  شديد   نيست 

 
  زباله تخليه  و فاضالب و بهداشت سيساتأت كشي،لوله  آب مانند ١

2 Slum        3 Spontaneous 

-را شامل مي »قدرت  فقر«  ،»دسترسي فقر« ،»درآمد فقر«مفاهيم 
 . شود
بسياري «  : درآمدفقر     بلكه   نيستند  درآمد  فاقد  فقرا  موارد   از   در 
نداشتن   يبه معن«   :فقر قدرت».  ندارند  را  دارايي  گردآوري  توان

 و نداشتن قدرت رقابت  يو اجتماع   يشهر  هاينقش در برنامه
 ».  است  گري د ياجتماع هايبا گروه

  دسترسي كنند كه  زندگي مي  هاييمحله  در  «فقرا  :فقر دسترسي
  بازار   به   ورود  توان  ندارند،   پايه  خدمات  و  ها زيرساخت  به  مناسب
    .]١٠[را ندارند» كار  و مسكن و زمين رسمي

  فاقد   كه  ه استشد  تعريف  وخانوارهايي افراد  براي  مسكن  فقر
  فقر   . ]١١[  باشند  ١هازيرساخت  سالمت  امنيت، و  ايمن  پناهي  سر

 (توسط روستايي  از جامعه يافته انتقال از فقر ايمجموعه  شهري
  جامعه شهري   در  توليد شده  با  و  توليد  فقر  نيز  و  شهر)  به  مهاجران
  . ]١٢[ گيردمي بر در را  شهري) درون هايجابجايي (توسط

  غيررسمي  اسكان  مفاهيم 
 اسامي  شودمي  ناميده  رسميغير  هايسكونتگاه  اغلب  كه  ايپديده

  ارائه   آن  تعيين  براي  متفاوتي  هايشاخص  و  رفته  كاربه  مختلفي
  اصطالح   بر  كه  نقدهايي به  توجه   با  اخير  دهه  در .]١٠[  استشده

 غيررسمي  سكونتگاه  اصطالح  كارگيري   به  شد  وارد  نشينيحاشيه
 يافت  بيشتري  رواج  رسمي  و   علمي  متون  در  غيررسمي  اسكان  يا
  يك   در  ١٩٧١  سال  در  هارت  كيت  را  غيررسمي  واژه  .]١٣[

 جغرافيايي  مباحث  به  غنا،  كشور  اقتصاد  درباره  كالسيك  تحقيق
اقتصاد يككاربه   و  انتخاب .]١٤[  كرد  وارد  و    اصطالح   گيري 

،  است  نظر  اتفاق  به  رسيدن  منظور   به   هاسكونتگاه  اين  براي   خاص
 رفته،  كاربه   مصالح  چون  هاييويژگي  به  توجه  با  هاسكونتگاه  اين

  و  أ منش موقعيت،  ابعاد، تصرف، نحوه سرعت و قانوني، وضعيت
  نظري   اتفاق  بنابراين.  اند  متنوع  و  متفاوت  بسيار  ساكنان،  ماهيت

  از   دور  هايمحله   اين   براي  واحد  نامي  بردن   كاربه   فراگير براي 
نشيني رشد حاشيه  ٥٠تا    ٤٠هاي  در ايران در دهه  .]١٠[است  ذهن

 نشيني،آلونك هاي  شهري در محدوده استحفاظي شهرها در قالب
زور آباد و مفت   حصير آباد،  كپر نشيني و حلبي آباد، نشيني،زاغه

 محله  اين مناطق شامل   .]١٦[  ها آغاز شدها و مانند اينآباد غربتي
 ،٣خودانگيخته  هايسكونتگاه  ،٢نشين  فقير
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 ،٥غيرقانوني   ،٤نامنظم  ،٣موقتي   ،٢مهارگسيخته   ،١غيررسمي 
 هاي سكونتگاه  و  ٩شهر آلونكي  ،٨پيراموني  ،٧اي حاشيه  ،٦خوديار

زورآباد  ٠١درآمدكم   در ،  فقيرنشين  محله  .]١٥[  باشندمي  ١١و 
  با   ازدحامپر   ايمحدوده  عنوانبه   كوآن  رابرت   شهرسازي  فرهنگ

  . ]١٧[  است  شده  تعريف  ناخوشايند  و  مسكن نامناسب، كثيف
  و   مطلوب  زماني  كه  است  مسكوني  نواحي  از  دسته  آن  شامل
  جديد   مناطق  به  نزولي  طي روندي  اوليه  ساكنان  و  بوده  قبولقابل

  زمان  گذر ها بامحله اين در. اندكرده مكان  نقل شهر  ترمناسب و
  شود مي  تقسيم  كوچكتري  واحدهاي  به  و  كاسته  كيفيت مسكن  از
  تمركز   ،زورآباد  .]١٠[  شودمي  داده  اجاره  درآمدكم  هايگروه  به  و

خانه  بدون  و  غيرقانوني   بر  ٢١خودساخته  ابتدايي  هايخدمات 
  . ]١٧  [ندارند  قانوني  مالكي  سند  هيچ  آن  ساكنان  كه  زميني  روي

 نسبتاً  و  خوديار  به روش  را  مساكن  غالبا  هاسكونتگاه  اين  ساكنين
  هجوم   پي  در  مواردي  در  يا  و  سازندمي  تدريجي  و  آرام

  طور   به  ،آلونكي  شهرهاي  . ]١٨[  گيردمي  شكل  شدهسازماندهي
سفالي،  و  گلي  هايساختمان  شامل  معمول  يا  چوبي  كاهگلي، 

  بدون   و  دسترسقابل  فضاي  هر  در  كه  هستند  ايقراضه آهن
  ساخت   ،خوديار  .]٤[  شوندمي  بنا  ساخت  زمجو  وريزي  برنامه
  متخصص   افراد  عهده  بر  معموالً  هاسكونتگاه  گونه  اين  در  هاخانه

د، انساخته  را   شانخانه  آن   بر  كه  زمين  قطعه   مالكيت   ،]١٠[  نيست
  . ]١٩[ ندارند

  اسكان غيررسميهاي بررسي ويژگي
ها  آبادنفر، يك نفر در حلبي  ٣هاي در حال توسعه از هر  كشور در

آسيا  .]٨[  دنكزندگي مي از شهرنشينان  در  در    تقريباً يك سوم 
ميمسكن  زندگي  غيررسمي  غير  .]٥[  كنندهاي  رسمي  مساكن 
كمترين زمان با استفاده از هرگونه مصالح ممكن و  در    معموالً

قابل سكونت نبوده است، شكل    كه قبالً  اغلب در مناطقي از شهر 
غيررسميشهرك   .]٢٠[  گيرندمي كه  محل  هاي  هستند  هايي 

از نگاه دولت    يا عمداً  »٣١انداز نقشه جدا شده «ها  بسياري از آن
- زمينه  در  كنترل دولتنظارت و    بدور از اين مناطق  .  اندپاك شده 

 
1 Informal     8 Peripheral    
2 Uncontrolled     9 Shanty town 
3 Makeshift     10 Low Income Settlement 
4 Irregular     11 Squatter settlement  
5 Illegal      12 Self-built 
6 Self Help     13 off the map 
7  Marginal 

  ١٣٥٠،رفاه اجتماعي سازمان بودجهمديريت بهداشت و  گزارش برنامه عمران و رفاه شهري، ١٤

  اند وساز توسعه يافتهريزي و ساختطراحي شهري، برنامه هاي  
  اين   گيرند، كهشكل مي  نشده  ريزيبرنامه  اين مناطق  بيشتر  .]٢١[

  درآمد كم  هايگروه  سوي  از  مسكن  به  شديد  نياز  از  ناشي  امر
ريزي  برنامهنشيني نتيجه ضعف مديران در  حاشيه.  ]٢٢[  باشدمي

و درنهايت   هاو زير ساخت  ه خدماتئارا برابري اقتصادي، جامع،
ترين  د و ساكنان اين مناطق به محرومباش كنترل كاهش فقر مي

 هويتيبي  دراين مناطق    .]٨[  شكل ممكن در حال زندگي هستند
  خدمات   بهداشت،  سكونت،  اشتغال،  از نظر  و  زندمي  وپادست

- به  نامطلوب  شرايطي  در  شهري   زيربنايي  تسهيالت  و  عمومي
حاشيه  .]١٢[  بردسرمي مسائل  بررسي  شهري كمسيون    نشيني 
«خانوارها    :استدر سازمان برنامه تعريف زير را ارائه كرده    كشور

-و افرادي كه در محدوده اقتصادي و اجتماعي شهر ساكن مي 
در حاشيه اند و باشند، ولي جذب اقتصاد و اجتماع شهري نشده 

شهرفعاليت مردم  زندگي  گرفتههاي  قرار  .  ]١٦[  ٤١اند»نشيني 
  گرديد   آشنا  پديده  اين  با  اصالحات ارضي  از  پس  نيز  ايران  كشور

  شكل   در  غيررسمي  پديده اسكان  عام  طور  به  ايران  در  اما.  ]٢٣[
 و  فضايي  ريزي برنامه  نادرست  از رويكردهاي  ناشي  خود  موجود
حساب    به  شهروند  عمل   در  و  درآمدهاكم   اسكان  به مقوله   مسكن

 .  ]٢٤[است  بوده آنها نياوردن
  غيررسمي  هاي سكونتگاهبندي  دسته 

  كالبدي،   مشكالت   و  مسائل داراي   غيررسمي  هايسكونتگاه
  هاي بافت   ها را از سايراين نوع سكونتگاه  كه  هستند  ساختاري

  . ]٢٥[ نمايدمي  متمايز شهري
  شود: هاي غيررسمي به سه دسته تقسيم ميسكونتگاهدر ايران 

 يهستند قانون  هاييسكونتگاه:  نينشريمحالت فق  اي ها  زاغه 
 ارياز لحاظ خدمات در سطح  بس كه تيپرجمع اريبس يول
 باشند.يم ينيپائ

 و   يقانونريهستند غ  هايي سكونتگاهي:  غصب  يهاسكونتگاه
 . است شده نييتع شياز پ يغالباً فاقد طراح
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 تفكسكونتگاه با  نوع  بر  ي: رقانونيغ  كيها  دو  خالف 
 باشديشده م نييتع شياز پ يطرح يدارا گر،ي سكونتگاه د 

 . ]٢٥[اندشكل گرفته يقانونريغ تبه صور يول
  گيري، شكل  مكان  اساس  بر   غيررسمي  هايسكونتگاهاً  عمدت

-مي   مختلفي تقسيم  انواع   به   اجتماعي  و  قانوني  وضعيت  اندازه،
در  شوند.   نهايت  از    هايدسته  ترينعمده   ١جدول  در  حاصل 

  بندي شده است. دسته ،غيررسمي هايسكونتگاه تحليل فضايي
هاي غيررسمي  هاي حاصل از تحليل فضايي سكونتگاهبنديدسته:  ١جدول  

]٢٦[ . 

  منشأ و سابقه 

 هاي مركز تاريخي شهر زاغه
 ١اي امالك زاغه

و  سكونتگاه ادغام  غيررسمي  هاي 
 ٢تثبيت شده 

  ٣هاي نو پديد زاغه

  موقعيت و حدود 
 مركزي 

 ٤اي پراكندهجزاير زاغه
  اي حاشيه

  اندازه و مقياس 
 هاي بزرگ زاغه

 اي با اندازه متوسط امالك زاغه
  هاي كوچك زاغه

 غيرقانوني   وضعيت قانوني 
  غيررسمي

  مراحل توسعه 

 بدون انگيزه بهسازي ها يا افراد  اجتماع 
يا  زاغه فردي  مداوم  توسعه  با  هاي 

 اجتماع 
 هاي در حال بهبود يافتن راغه
  ٥هاي ارتقا يافته زاغه

 
  غيررسمي   هايسكونتگاه  يابيدستتشكيل و  شيوه  

سكونتگاه غيررسمي،ساكنان  گاه در    هاي  و  پيراموني  اراضي 
اق اتو در آنجا    نندكقطعه زميني را تصرف مي    هاداخلي شهر

هاي خالي بنزين  حلبي  هاي فرسوده،محقر با استفاده از الستيك
  اين افراد .  ]١٦[  نندكو روغن و گل و آجر كهنه آلونكي را برپا مي

كلي  طوربه  .]٢٧[ شده را ندارندهاي غصبزمين  از استفاده حق
 

1 Slum estates     4 Scattered slum islands 
2 Consolidating informal settlements  5 Upgraded slums 
3 Recent slums     6 Mass invasion 

تقسيم  به  توجه  شيوه با    براي   زمين  به  دستيابي  هايبندي 
 يافته، تصرفسازمان  تهاجم  صورتبه  غيررسمي  هايسكونتگاه

  ، ٦يافتهتهاجم سازمان   .باشدمي   زمين  تقسيم  باز  و   تقسيم  و  خزنده
  مساعد   و   خالي  هاي زمين  زمجو و    رسمي  ريزيبرنامه  بدون  افراد

.  كنندمي  سرعت آغاز  به  را  مسكن   ساخت  و  كنندمي   تصرف  را
  و   ممكن  زمان  كمترين  در  آنها  هايخانه  كه  هاسكونتگاه  گونهاين

- سكونتگاه  يا  زورآباد  به  شوندمي  برپا  مصالح  تريندسترس  با در
  چند   اسكان  با  و  آراميبه  تصرف خزنده  .مشهورند  عدواني  هاي

 آگاه  و  رسانياطالع   با  زمين  سپس تصرف  و  شودمي  آغاز  خانوار
  كه   هاييزمين  از  بسياري.  يابدمي  ادامه  درآمدكم  هايگروه  شدن

  مالكي   داراي  گيردمي  شكل  غيرقانوني  و  خزنده   آنها تصرف   در
  عموم  ديد معرض غالباً در و  هستند  وقفي  يا دولتي يا نامشخص

 باير گاه و كشاورزي هايزمين تقسيم باز و تقسيم. ]١٠[ نيستند
عمده  اطراف    ساخت   براي  الزم  زمين  تأمين  شكل  ترينشهر، 
  پيرامون   كشاورزي  هايزمين  بازتقسيم   و  فقراست. تقسيم  مسكن
بين  شهرها  هايسكونتگاه  ايجاد  براي  زمين   مينأهاي تشيوه  از 

تقسيم زمين .  ]٢٨[رودمي  شماربه  شيوه  مهمترين  ايران  غيررسمي
بدون طرح مصوب رسمي، دارا نبودن اسناد رسمي   كشاورزي 

بهره  و  شخصي،    برداري،مالكيت  و  تدريجي  وساز  ساخت 
  محدوديت در دسترسي به خدمات و امكانات، تراكم جمعيتي و 

  . ]٢٩[ ساختماني زياد در محالت است
  رسمي غير  هايسكونتگاه  گيريشكل  داليل

جداي  جزئي  غيررسمي  در يمسكن  شهرها  توسعه  از  ناپذير 
  به   و  شهرها  در  فقر  تمركز  با  .]٥[  توسعه استكشورهاي در حال 

  و   رسانيخدمات   نابرابري  مشكل   جهان،  شدن  صنعتي  موازات
پرازدحام،   شهري   زندگي  از  نامطلوب  ايجنبه  مثابة  به  مسكن 

مديريت شهري در كشورهاي در حال توسعه  .  ]٣٠[  شد  نمايان
قادر به حل مشكالتي از قبيل فقر، نابرابري فزاينده، محروميت  

  پاسخ   فقدان  به  توجه  با  .]٨[  باشندو تخريب محيط زيست نمي
  اسكان   مهاجرپذير  شهرهاي  در  مسكن  تقاضاي  افزايش  مناسب به
  خويش   سرپناه  نياز  افراد به  كه  است  منطقي  حليراه  غيررسمي

دادند رابطه  نشينيحاشيه  علل .]٣١[  پاسخ    علل   با  مستقيم  در 
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نظريهمي  شهر  به  روستا  از  مهاجرت علل  هاباشد،  پيدايش ي 
  بندي شده است. دسته  ٢ي در جدول نشينحاشيه
  ]٣٢[نشيني : داليل پيدايش حاشيه٢جدول 

درون  سرمايه  انباشت  نظريه مركز  بزرگ  در   عدم  و  شهر 
   بيرون در گذاريسرمايه

 امكانات، عدم  جغرافيايي  و  طبيعي  هاي نابرابري  مهاجرت 
ديگر   اجتماعي  و  اقتصادي بزرگ و  بين شهر 

  مناطق
  ناكارآمدي

  هاينظام 
  حمايتي 

   هاي محليتوانمندي   كارگيريبه در ناتواني

  نشيني   شهر
   سريع

سريع    مشكالتبروز  و    شهرنشينيرشد 
    اقتصادي

  نظام   فقدان
   يكپارچه

  و   شهري  مديريت توسعه  يكپارچه  نظام  فقدان
    جامعه اداري سيستم بودن  ناكارآمد

  زمين  درست مصرف  بر نظارت و  كنترل عدم  هدر رفت زمين
 مديريت نبودو    مهارتكم  كار  مهاجرت نيروي  نيافتگي  توسعه

  ) آمايشي( كاراي سرزميني
هاي مدني، جنگ، تغيير اقليم، مهاجرت، ناآرامي  رشد جمعيت،

سياست فقدان  فقر،  شهري،  اشتغال  مسكن  امنيت،  هاي 
به  بهو تقاضا براي مسكن مقرون  دسترسقابل صرفه و نزديكي 

هاي شهري از عوامل مهم ايجاد مسكن غيررسمي  شغل در مكان
 پايين  و  شهري  اراضي  براي  تقاضا  ميزان  بودن  باال.  ]٨[  باشدمي

  هاي كاربري  انواع  براي  مناسب  زمين  عرضه  و  توليد  ظرفيت  بودن
 در  ويژهبه   زمين  قيمت  افزون  روز  افزايش  باعث  جامعه  نياز  مورد

مي  شهرهاي   شهري   اراضي  قيمت  مستمر  افزايش  .شودبزرگ 
  اراضي   اين  كردن  رها  استفادهبي   و  خريدن  به  را  سرمايه  دارندگان

مي   زمين   تأمين  نظام  ناكارآمدي   همچنين.  ]٣٣[  نمايدترغيب 
 تواندمي  نيز  انديشيدهنا  و  ناپذيرانعطاف   استانداردهاي  و  قوانين

  از   بسياري  .]١٠، ٩[  بيانجامند  غيررسمي  اسكان  گسترشبه  
و    گردندمي  سرپناه عاجز  تامين  از مسكن    گراني  بدليل  شهروندان

 غيررسمي  هايسكونتگاه  ايجاد   جمله  از   گوناگون  هايحلراه
  .  ]١١[  كنندمي  انتخاب  را  شهرها  داخل  يا  پيرامون  در  وخودساخته

 هاي اسكان غيررسمي ويژگي
 در  كنندمي  زندگي  غيررسمي  هايسكونتگاه  در  كه  مردمي
  و   درآمد  اقتصادي،  و  اجتماعي  فضايي،  هاي نابرابري  معرض

بي   استطاعت،   قابل   مسكن  كمبود  و   سالمت  فقر   ثبات،معيشت 
 فقير،  هايمحيط   نامطلوب  اثرات  مقابل  در  باال  پذيريآسيب

  و   گزينيجدايي   تبعيض،.  هستند  طبيعي  و بالياي  اقليمي  تغييرات
. اين  ) ١(  است  غيررسمي  هايسكونتگاه  مشخصه  بودن  حاشيه  در

 (مسكن ناهنجار)، اجتماعي  از ابعاد مختلف زندگي، كالبدي   افراد
اقتصادي   و  شهري)  جامعه  از  جدا  اجتماعي  (رفتارهاي 

در(ويژگي و  اشتغال  ميآهاي  متمايز  مهارت)  و  از  مد  و  شوند 
ويژگي   .]١٦[  آيندشمار ميترين اقشار جامعه شهري به  محروم 

  هاي سكونتگاه  محيطي  شرايط  و   ساخت  الگوي   ،كالبدي  ايه
  متفاوت با   و  خاص  كالبدي  هايويژگي  تا  شده  سبب  غيررسمي

  معماري   و  ساخت  الگوي  كلي  شكل  سه  .باشند  داشته  شهر
اجتماعات   غالب الگوي سوم شكل كه غيررسمي هايسكونتگاه
 : ]٣٤، ٢٨[  از عبارتند است در ايران

 مسكن   معماري  شبيه  مسكن   ساخت(  شهريدرون  روستاي  
  خاك   انبوهي  با  مخلوط شده  سيمان  كمي  با  البته  روستايي

 . ت)قيم  دليل به
 مصالح   از  مسكن  (ساختن  آبادها  حلبي  و  شهرها  حلب  

 . )هاي روغن نباتيحلب  از استفاده از جمله غيرمتعارف
 و  استاندارد  سطوح  از  فروتر  بسيار  و  متعارفنا  هايخانه 

  ساخته   جاهاي مختلف  در   كه  شهري   دستانتهي  سند   بدون
 .شوندمي

كنار آب در  روهاي سرپوشيده،  پياده  اي درمناطق حاشيه  اغلب
راهو   هاگودال،  هااسكله ها، پشت حريم  زير بزرگراه  ،آهنكنار 

مكان  در  و  غيرقابل خيابان  هاي شهري،  مرز   ، ]٢١[  دسترسهاي 
زمينتاالبكنار   برق،  كنارنيروگاه  مردابها،  باتالقي،  ها،  هاي 

  هاي پرخطر هاي دفع زباله، مناطق بومي، زمينها، محلگورستان
  . ]٨[  اندتشكيل شده (شيب تند، مستعد سيل، لغزش زمين و ...) 

قرار دارند  هايي  زمين   در  رسميهاي غيراز مسكن   اي ديگردسته
زيرساخت به  نياز  ايمن  هايكه  تا  دارد  سكونت قابلو    كليدي 

توانايي ارتقا را  كه  اندبوجود آمده در زمين ناپايدار  برخي د.شون
در   آهن قرار دارند كهنزديكي خطوط راه  برخي ديگر در ندارند. 

.  ]٣٥[  جا شودآهن جابه زيست هستند كه مكان راهصورتي قابل
  از   غيررسمي  هايسكونتگاه  ساكنان  بيشتر،  اجتماعي  هايويژگي

  داراي سطوح   مناطق  اين  .برندمي  رنج  اجتماعي  محروميت  و  فقر
  اجتماعي   ي محروميتمعيارها  ديگر  و  جنايت  و  جرم  از  بااليي

مهاجران    همچون  جمعيت  پذيرآسيب   هايگروه اغلب با    .دباشمي
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-گرفته  قرار   پيوند  قومي در   هاياقليت  و   خانمانبي  افراد  جديد
ساكنان.  ]٢٦،٢٧[اند  و  عشاير  و  روستايي  مهاجر  افراد  بيشتر 

  اغلب   كه  دهندمي  تشكيل  شهرهاي ديگر)  يا  شهر  (از خود  شهري
  را   زادگاه خود   بيشتر   افراد  اين .  هستند   شهري  الزم  مهارت   فاقد

  شهري   جاذب   عوامل  دليل  به  كمتر  و  آن  رانش  عوامل  علتبه
  برآمده از   ساكنان  اجتماعي هايويژگي  از  بسياري  .انده كرد  ترك

  و   شدن  گرفته  ناديده  ،مشكالتو    مسائل  زندگي،  شرايط
 از لحاظ طبقهساكنان  .  ]١٣[  اجتماعي است  و  سياسي  محروميت

از اين مناطق    اي كه افراد خارجهستند، به گونه   اجتماعي محصور
اين  .  ]٢١[  داننداجتماعي اين گروه مي  خود را متفاوت با طبقه

هاي ارزشي شهري از منزلت پاييني اجتماعات به لحاظ قضاوت
انزواي اجتماعي قرار گرفتن   كه باعث   باشندشهر برخوردار مي

 از  بسياري،  اقتصادي  هايويژگي  .]٢٠[  و طرد شدن آنها است
  غيررسمي   بخش  در  و  هستند  فقير  آلونكي  هايسكونتگاه  شاغالن

 ساكنان  كه   است   اين  نادرست  پندار  اما.  ]٤[  كنندمي  كار
  مشاغل   در  و  اقتصاد  غيررسمي  بخش  در  تماماً  آلونكي  اجتماعات

فروشي  شهري  انگلي   اجتماعات   و  دارند  اشتغال  )...و  (دست 
فقيرترين  غيررسمي  اسكان   گرچه .  است   جامعه   اقشار  محل 

  اما   يافت  آلونكي  اجتماعات  در  توانمي  را  هاگروه  فقيرترين
 نداتوانسته سرپناه ساختن با كه هستند كساني معموالًآن  ساكنان
  تجربه   طبقاتي را  تحرك   و  زندگي  سطح  نظر   از  عمودي  تحرك

  قوانين   گرفتن  ناديده  با  غيررسمي  سكونتگاه  ساكنان  .]١٣[  كنند
 محل سكونت  كنار  در  فعاليت اقتصادي  به  بنديمنطقه  راتمقر  و

  پرداخت   از  و  دهندمي  كاهش  را  اجاره  هزينه  د،پردازنمي  خود
  در   شدن   جذب   امكان  بدين ترتيب  و   گريزندمي  مسكن  ماليات
  . ]١٠[كنندمي  پيدا را شهر اقتصاد

  هاي غيررسمي مشكالت سكونتگاه
تهرا]٣٦  [بيات اسالمشهر  منطقه  بررسي  با  و كمبود   ن،،  ها 

زمينه در  مردم  اجتماعي  و  اقتصادي  از  مشكالت  مختلف  هاي 
مين انرژي، آب مصرفي، حمل و نقل،  أاشتغال مناسب، تجمله  

رفاه   بهداشت،  پرورش،  و  آموزش  تاسيسات زيربنايي، مسكن، 
و...   دريافتاجتماعي  بهداشت  . ]٣٧[  را    ، كودكان  آموزش، 

اجتماعي   ميرومرگ  محروميت  خدمات  ،  ]٣٨[  و  وجود  عدم 
هاي غيراستاندارد و  اساسي، جاده، سيستم تخليه فاضالب، خانه

شيوع   جمعيت،  باالي  تراكم  و  شلوغي  و  ازدحام  نامناسب، 

هاي مستعد  بيماري، خطرات محيطي، شرايط بد فيزيكي، زمين
هاي  سيل و توسعه در مناطق پر خطر، تشديد بحران مسكن، معيار

  سازگاري فيزيكي و غيرمهندسي، فقر و محروميت از حقوق بشر 
پايين   به   دسترسي كمبود  و    ]٨[ درآمد  ناكافي،  و سوخت  غذا 

بي همچنين  و  عدم ساكنان  و  فرصت سوادي  به  هاي دسترسي 
غبار، سرو  توسعه   آلودگي،    صدا،  و  مشكالتي همچون گرد و 

چاله  حيوانزباله،  جمله  ها،  از  را  مگس  و  پشه  و  ولگرد  هاي 
مناطق   اين  -بنديدسته .  ]٣٨[  باشدميمشكالت محيط زندگي 

  است: گرفتهاين مناطق صورتمشكالت  ايي براي ه
 ،آب ناكافي  منابع  زا:  بيماري  ضعيف،    عوامل  امكانات 

  بهداشت ضعيف 
 :فيزيكي افزايش زا  خطرات  نامناسب،  طراحي  دحام، 

  روانيـمشكالت بهداشتي
 بهداشت و خانه استاندارد، زندگي  ب،  فقر: كمبود آ  خطرات

  . ]٣٨[با محروميت  پر ازدحام
متفاوت با بافت و  به لحاظ كالبدي غيراستاندارد  محله فقيرنشين  

هستند. شهري  ناكوچهپسكوچه  متعارف  بيها  و  قاعده منظم 
ها نامستحكم رسند، خانهويران به نظر ميهستند، طوري كه نيمه 

عدم همخواني فضا با جمعيت  همچنين    كنند و و سست جلوه مي
زمين و فضاي    نشان بارزي از كمبود شديد  آنبسيار متراكم درون  

  . ]٢٠[ فيزيكي است
  غيررسمي اسكان  پيامدهاي 

كه به لحاظ اقتصادي   ها عليرغم پيوستگي زيادياين سكونتگاه 
هاي اساسي اجتماعي، داراي تفاوت  و اشتغال با شهر اصلي دارند،

.  ]٣٧[  باشندميفرهنگي، اقتصادي مخصوصا كالبدي با شهر مادر  
مشكالتمهم  از  يكي كيفيت  اين  ترين   زندگي  پايين  مناطق 

اين    شهرنشيني،  رشد  و  جمعيت   افزايش  با.  است  شهري
  زيست   و   كالبدي  فرهنگي،  اجتماعي،  مشكالت  با  سكونتگاها

 منجر  شهري  زندگي  كيفيتكاهش    به  كه  شدند  مواجه  محيطي
  شهري   توسعة  ناپايداري  و  ها بروز ناهنجاري  براي  را  زمينه  و  شده

محله  .]٣٩[  است   كرده  تشديد دليل  ساكنان  به  فقيرنشين  هاي 
  و ثير بگذارند  أتوانند بر محيط خود تفقدان خدمات اساسي، مي 

اين روند،   ادامه . با  دنشو  هاآبراه   و  آلودگي خاك، هوامنجر به  
مي دهند  ساكنان  قرار  تاثير  تحت  را  خود  زيست  محيط  توانند 

]٤٠[ .  
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- د، عمدهنرسمي پيامدهاي منفي بسياري دارهاي غيرسكونتگاه
  توان تقسيم بندي كرد: ترين اين مشكالت را در سه دسته مي

  پهم بر  يهاسكونتگاهي:  شهر  هايبرنامه  هايينبيشيزدن 
مكان  يررسميغ برنامه  ينبيشيپ  هاييدر  در    هاي نشده 

استانداردها  يشهر از  خارج  قوانوساخت  يو  و   نيساز 
م  يشهر   يرسم خدمات    رندگييشكل  كمبود  با  و 

 . ]٣٢[ شوند يهمراه م يرساختي ز
 نامناسب    يهاسكونت در مكاني:  طمحيزيست   مخاطرات

كم بدون  دسترس  ني ترو  دفع    يخدمات  آب  به  محدود 
است كه    ياز جمله موارد  يتينامناسب زباله و تراكم جمع

  ي دهاي را در معرض تهد  يررسميغ  يهاساكنان سكونتگاه
 . ]١٠[دهد  ميو انسان ساخت قرار   يطيمح ستي ز

 شهر  بروز نابرابر  يناشي:  اغتشاشات  وجود  عدم    ياز  و 
از خدمات و   يررسمي غ يهاساكنان سكونتگاه يبرخوردار 

  . ]٩[ باشديمشابه با ساكنان شهر م يامكانات
 جوامع   شهرها  براي  كه  مشكالتي   كنار  در   غيررسمي  اسكان  

  پي   در   مثبت نيز  پيامدهاي  آوردمي   پديد   شهري  مديريت   و
  سه گروه از اين پيامدها به شرح زير است. . دارد

 برنامه يررسمياسكان غدستان: يمسكن ته نيراه حل تأم-
  زان ري است كه برنامه  ي در جوامع  دستانيمسكن ته  يزي ر

سرپناه آن هم   افتني ناظر بر    يارائه طرح  يبرا  يآن فرصت
 . ]١٣[ندارند   يشهر  ي فقرا يبرا

 اقتصاد  كمك رشد  سكونتگاه:  شهر  يبه   هايساكنان 
خود    يمسكن و خدمات ارزان برا   نيتأم  ليبه دل  يررسميغ

كار و بازار    ره يذخ  يروين  ، يشهر رسم  ي بار برا  ني ترو با كم 
  . ]٩[  شوندمي  شهر  يهستند كه موجد رشد اقتصاد  يباارزش

شدنراهكارهاي   غيررسمي  مواجه  اسكان  براي   با 
 نآارتقاء وضعيت عمومي 

- سكونتگاه  به  رسيدگيبراي  ي  رويكردهاي متنوع  رانگذاسياست
محله اي  ه و  فقيرنشين  غيررسمي  آنها  كه    دارندهاي  از  برخي 

ارتقا  و يا    ]٨[دد  اسكان مجيا  ، تخريب و  بود منطقهبه ز:ا  عبارتند
ها بهبود خدمات فيزيكي مثل جاده كه شامل    ١محالت فقيرنشين

ميميكشي  زه   و ارتقا  شاملباشد.  مسكن تواند  كيفيت  ،  بهبود 
 

1 Slum upgrading     4 Economic and livelihood enhancement 
2 Tenure security     5 Governance and institutions 
3 Social capital and community participation 

ظرفيت  ي  هاسياست شغليفرصت افزايش  در  و    هاي  تغييرات 
هاي  بخش مسكن و بهسازي سكونتگاه .]٣٦[  اداره شهري باشد

مسكن   نيز  هبيتاتغيررسمي   به  دسترسي  افزايش  هدف  با 
- نشين و سكونتگاهمناسب، بهبود كيفيت زندگي در محالت زاغه 

هاي جديد آن  اد و رشد نمونه جهاي غيررسمي و جلوگيري از اي 
  . )٢( باشدمي

 . ]٣٦[نشين هاي ارتقا محله فقير: مؤلفه٣جدول 
  امنيت مسكن   ٢تدابير امنيتي 

سرمايه 
  ٣اجتماعي

  هاي جمعي فعاليتدر شركت -
، نيازها و بين افراد اعتمادهمكاري متقابل، -

  هاي مشترك نگراني
  ها تشويق ساكنان براي مشاركت در ارتقا فعاليت-
  تعامل اجتماعي -

اقتصادي تقويت 
  ٤و معيشت

  حفظ دارايي فيزيكي-
  توليد درآمد -
  بهبود وضع درآمد -
  ارتقا مهارت -
  هاي كوچكطرح وام-
  هاي شغليكمك هزينه تحصيلي براي دوره-
بهبود شرايط اجتماعي و اقتصادي (استفاده نيرو -

- كار اجتماعي براي ساخت و نگهداري زيرساخت
  ها)

  بهبود اقتصاد بلند مدت -

حاكميت و نهاد 
  ٥ها

  ها  ريزي براي مشاركت جامعه در طرحبرنامه-
براي بهبود  تالشو به شهرها  انتقال سرمايه -

 شرايط فقيرنشين 
  بهبود مديريت-
ارائه مسكن مقرون به صرفه (ارتقا،نوسازي،توسعه -

  محله فقير)
- وريزي نشده و ساختهاي برنامهاستفاده از زمين-

  ساز كنترل شده 

اندونزي، فيليپين،   بررسي سه منطقه در سه كشوربا  در پژوهشي  
  . هاي ارتقا محله فقير نشين رسيدندلفه ؤ به م  ٣در جدول  ويتنام

بهبود  ،  اي در كشور اندونزيبررسي منطقهپژوهشي ديگر با    در
 ها،هاي زندگي، رفاه ساكنين، فراهم آوردن زيرساخت استاندارد
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مين زمين، امنيت، حمايت مالي، بهبود أخدمات اساسي مسكن و ت
و  محيط حفاظت  طبيعي)،  خطرات  و  سيل  جمله  (از  زيست 

دارايي و  ـ  اجتماعي  افزايش  شكل  تغيير  جهت  را  فرهنگي 
برنامه ارتقا شهرك  نهايت  . در  ند بازسازي اين منطقه ارائه نمود

  : كردندمرحله محدود  ٣اي به حاشيه
 زيستبهبود محيطكشي، كوتاه مدت: نقاشي، زه  
 زيرساخت  مدت:ميان مسكن،  شرايط  امكانات  بهبود  ها، 

  عمومي 
 كم مسكن  ارائه  مدت:  برجبلند  و  آپارتمان  هاي  هزينه، 

  . ]٨[ عمودي
 ) هبيتات(   اسكان بشر ملل متحدنامه  بر

و   اجتماعي  توسعة  ارتقاء  و  ترويج  هبيتات  رسالت 
مسكن درخور  يابي به هدف  و دست  اسكان بشر  محيطيزيست 

اس عموم  متحدنامه  برت.  براي  ملل  بشر  زندگي    اسكان  براي 
ئه  رساني و ارابراي ياري  برنامه اين .)٢(   كندشهري بهتر تالش مي 

تصميمحلراه به  كارآمد  شهري  هاي  مسائل  مورد  در  گيران 
نشست    ١هاي ونكوور . اصول اين برنامه طي نشستدطراحي ش

هزاره   نشست  و  گرديداستانبول  تبيين  از    . ]٤١[  جديد  بعد 
سال   در  «هبيتات»  نياز    ١٩٧٦كنفرانس  اين  كانادا  ونكوور  در 

احساس شد كه بايد تمركزي بر موضوع مسكن مردم جهان شود  
درصد جمعيت دنيا دچار محروميت    ٣٥تا    ٣٠چرا كه آن زمان  

در اين رابطه بودند و در واقع فاقد مسكن بودند. البته موضوع  
هاي غيرايمن هم در اين خصوص مورد  نشيني و مسكنحاشيه

گرفت قرار   .بررسي 
شود و  المللي هبيتات برگزار مي سال يكبار كنفرانس بين  ٢٠هر  

شود. بعد از هبيتات دوم  ساله آينده در آن تبيين مي  ٢٠اهداف  
هاي بيشتري در دستور كار در استانبول، دفتر اسكان بشر برنامه

ها كه مرتبط با اسكان بشري بود  يرساختخود قرار داد. بحث ز
كه تهيه اسكان فقط   اين موضوع رسيد  و بهدر نظر گرفته شد.  

مورد بحث نيست بلكه هر زيرساختي كه منجر به توسعه پايدار  
يك شهر است بايد مورد بحث، تحقيق و در نهايت تأمين قرار  

ره  بگيرد. اما در كنفرانس سوم كه چند سال پيش برگزار شد دربا
آوري آنها همچون مسائل زيرساخت، سازي شهرها و تاب مقاوم 

  آرمان   ١٧٦شد.    ايويژه  نگاه  …محيط زيست، اقتصاد، فرهنگ و
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  در برنامه ).  ٣(  دشو  محقق  ٢٠٣٦  سال  تا  بايد  كه  در نظر گرفته شد
ها نيز پرداخته شد.  زاغه وضعيت بهبود  به اسكان بشر ملل متحد

درگير در بهسازي   هايبخش بين هماهنگي برنامه، اين مسئوالن
زاغه ميمناطق  ايجاد  چهار راهكار  كمك  به  را  اين  نشين  كنند. 

  ها عبارتند از:  راهكار
درآمدي  (همكاري مستقيم با اقشار كم  ارائه خدمات مشاوره فني

مي دهند)كه  بهبود  را  خود  مسكن  وضعيت  خدمات  ؛  خواهند 
هاي محلي و منابع محلي  نياز  (براي ايجاد ارتباط بين  گريميانجي
بين -سرمايه  و   مالي  متنوع  هايبسته  تهيه  خدمات ؛  المللي)و 
    .]٤١[ مالي  ابزاهاي توسعه خدمات؛ گذاري

  كاهش   موضوع  بر  تمركز  با  ١٣٨٨در سال    دفتر هبيتات در ايران
موافقت   بالياي  و  خطرات  آثار اساس  بر  و  بين نامهطبيعي  اي 

ايران   اسالمي  و دولت جمهوري  متحد  بشر ملل  اسكان  برنامه 
هاي غيررسمي يا بافت فرسوده و  سكونتگاه).  ٢(  تاسيس گرديد

حدود  زاغه ايران  در  سال    ٢٠نشيني  است.  آمار  كل  از  درصد 
روز تحقيق    ٥طي  ،  يك تيم قوي كه در زمينه بافت فرسوده  ٢٠١٤

و    در پرخطر  مناطق  موفق شدند  اقماري آن  تهران و شهرهاي 
و به  ند  اناايمن را شناسايي كنند. در اين رابطه پروپوزالي نوشته

داده  و شهرسازي  راه  تهيه    نداوزارت  آن  براي  جامعي  تا طرح 
 ). ٣( كنند

  گيري نتيجه
سكونتگاه  ،غيررسمي  هايسكونتگاه از  كه نوعي  هستند  هايي 

به  يمتنوع  اصطالحات آن  بازگويي  برند.  كار ميبراي  مقاله  اين 
پيامد و  است.  مشكالت  اسكان  سبك  نوع  اين  از  حاصل  هاي 

اسامي قالب  در  به  سكونتگاه غيررسمي  ميمختلفي  با    رود.كار 
هايي كه بر اين مناطق  فارغ از نام،  وجود تمامي اين اصطالحات

چه در    ،هاييمحله   غيررسميهاي  سكونتگاه  .گذاشته شده است
افراد    هستند  ،حاشيه شهر و چه در درون شهر كه محل تجمع 

پايين  در  درآمد  كم امكانات  و  معيشتي  بد  كه    باشدميوضعيت 
چون ها  اغلب اين سكونتگاه  .گويندنشيني ميبه آن حاشيه  عمدتاً

، انداز بطن شهرها و امكانات زندگي شهري به حاشيه رانده شده
از    نشينيحاشيه  باشند.نشيني ميدرخور اصطالح حاشيه سبكي 

به  كه  است  شهري  به  زندگي  شهرها،  حومه  در  معمول  طور 
نبود ضوابط قانوني در استقرار   گيرد وصورت نامتعارف شكل مي 
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ت و  خدماتأابنيه  امكان  مناطق  اين  در  براي  سيسات  را  رساني 
با توجه به تعاريف مطرح شده    .است  جمعيت ساكن سلب كرده

-، اين مناطق به جهت رفع نياز مسكن اقشار كمنشينيحاشيهاز 
ريزي براي آنها از جانب دولت صورت نگرفته درآمد كه برنامه

بدون هيچ  اغلب    افراد ساكن در اين مناطق.  اند است بوجود آمده
شهر  ايسرمايه كوچك  در  شهرهاي  مهاجرت  به  بزرگ  هاي 

با مشكالت  اند تا وضعيت زندگي خود را بهبود بخشند اما كرده
اين    شوند.رو ميترين آنها، مسكن روبه ي مهمجديدي از جمله

هاي دور افتاده شهري و  متعارف در زمينگاه با مصالح غير  افراد
استاندارد ميسكونتگاه  ،فاقد  برپا  را  تاهاي خود  نياز   سازند  به 

پاسخ   خود  حاشيه  دهند.مسكن  بد ساكنان  وضعيت  در  نشين 
مي قرار  مشكالت   با  و  گيرند معيشتي  از جمله  مشكالت    انواع 

د كه  شونمي  مواجه  محيطيزيست   و  كالبدي   فرهنگي،  اجتماعي،
حال    آورد.بار ميبه  آنناپذيري را براي ساكنان  هاي جبرانپيامد

نشيني را پاسخي براي رفع نياز آنكه در برخي مطالعات حاشيه
و آن را پديده اي با وجوه مثبت   دانندمي  سرپناه در زندگي شهري

با وجود تمام اين موارد با گسترش فقر در دنياي   .كنندتلقي مي
  پيشرفت   حال  خصوص كشورهاي دردر سراسر جهان به امروز  

شاهد خبرهايي از گسترش روز افزون اين نوع سبك زندگي و  
باشيم به حاشيه رانده شدن افراد ساكن در شهر به اين مناطق مي

مين اقتصاد خود در  داخل شهر، نياز مسكن خود  أكه با وجود ت
از   بافت پديد آمده .كنندنشيني تامين ميرا با سكونت در حاشيه

ها رفته رفته با گسترش  حاشيه شهر  ز اهميت است كهئاين نظر حا
با  د.شخواهند  ي از شهر  ئجز  جمعيت از حاشيه خارج شده و

مناطق   به  كمتر  گذشته  دهه  چند  در  موضوع  جديت  وجود 
هاي غيررسمي پرداخته شده است و اغلب فقيرنشين و سكونتگاه
هاي جامعه  ها بر اساس متوسطها و سياستپيشنهادات و راهكار

  .هاي موجود دور بوده، ارائه شده است از واقعيت  كه گاه بسيار
نشيني عمدتا نياز مسكن را براي قشر ضعيف و افرادي كه  حاشيه

مي رفع  دارند،  عهده  بر  را  اقتصاد شهر  از  و  بخشي  تنها نهكند 
بلكه با تكيه بر نقش مثبت اسكان   توان آن را ناديده گرفتنمي

توان اين نوع  غيررسمي در تامين سرپناه بخشي از افراد شهر، مي
نيازها   رفع  براي  فرصتي  به  تدبير  و  مديريت  با  را  با  و  اسكان 

بهربرداري از آن تبديل  حداقل رساندن مشكالت اين مناطق به  
  كرد. 
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