واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس:
به سوی مفهوم مشترک محدودههای فرودست شهری
مظفر صرافی ،1کمال نوذری ، 2نواب میرزایی
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چکیده  

شهر قدس ،محدودههای فرودست شهری ،فقر شهری ،طرحهای توسعه شهری
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واژههاي كليدي  :

واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس

در دهههای اخیر فقر شهری در ایران با افزایش چشمگیر هزینههای خانوار و مسکن فزونی گرفته است .یکی از نمودهای این
مس��ئله ش��کلگیری و رشد سکونتگاههای خارج از ساختار برنامهریزی و بازار رسمی مسکن است؛ محدودههایی که غالباً فاقد
طرحهای توسعه شهری و برنامة مدون خدماترسانی برای این گروه از اجتماعات هستند و مدیریت شهری نیز همچنان آنها را
"حاشیهای" میداند .این مقاله با استفاده از دادههای آماری ،برداشتهای میدانی و تحلیلهای نظام یافته به ارزیابی معیارهای
متداول محدودههای فرودس��ت شهری در شهر قدس (در منطقه کالنش��هری تهران) میپردازد .براساس اسناد توسعه شهری
مصوب در این ش��هر ،درصد باالیی از بافت مس��کونی موجود در محدوده شهر یا جزء محدوده بافت فرسوده و یا سکونتگاههای
غیررس��می طبقهبندی شدهاند .نتایج این مقاله نشان میدهد که براس��اس بسیاری از معیارهای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی
و محیطزیس��تی که در تعریف رایج محدودههای فرودس��ت شهری ( )Slumاس��ت ،تفاوت چندانی بین این محدودهها وجود
ندارد .در موارد زیادی به دلیل ویژگیهای خاص سکونت در شهر قدس که براساس برنامههای از پیشاندیشیده شکل نگرفته
است ،همپوشانی زیادی بین این دو محدوده وجود دارد .از سوی دیگر براساس رویههای موجود ،برای این محدودهها دو سند
بهس��ازی و توسعه مجزا تهیه میشود .این دو س��ند به دلیل شرح خدمات متفاوت ،جداگانه توسط مشاوران برنامهریزی تهیه
میشوند و حتی فرآیند تهیه و تصویب آنها نیز دوگانه است که در صورت اجرا ،پیامدهای دوگانه و غیرکارایی خواهند داشت.
همچنین به دلیل نبود طرح باالدس��تی که یکپارچگی این قبیل طرحها برای توس��عه شهر را باعث شوند ،اقدامات ناهماهنگ،
گزینش��ی و جزیرهای در این محدودهها افزایش مییابد .ازاینرو ،بازنگری در معیارهای کنونی ش��ناخت این پهنهها با توجه به
نیروی مشترک پیشران مسائل آنها (فقر شهری) ضرورت دارد تا همچون یک گونه ،تحتعنوان محدودة فرودست شهری یا
محدودة هدفبهسازی شهری ،تهیة برنامههای عمل هماهنگ و یکپارچه برای مدیریت توسعه شهر ممکن شود.

 - 1عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده علوم زمین
 - 2نويسنده مسئول ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهریkamal_nozary@yahoo.com ،
 - 3دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری
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مقدمه

ارزیاب��ی جهان��ی هبیت��ات در س��ال  2012می�لادی نش��ان میدهد ک��ه  863میلیون یا  33درصد از س��اکنان ش��هری در

کش��ورهای درحالتوسعه س��اکنان نواحی فرودست شهری یا  slumهستند .بیشترین نس��بت جمعیت شهری که در نواحی
فرودس��ت ش��هری س��اکن هس��تند در کش��ورهای جنوب صحرای افریقا اس��ت ( 62درصد) .جایی که فقدان خدمات پایه

نهتنها در س��کونتگاههای غیررس��می ،بلکه در س��کونتگاههای رس��می نیز وجود دارد .پس از آن بیش��ترین جمعیت ش��هری
در این نواحی در جنوب آس��یا ( 35درصد) ،جنوب ش��رق آس��یا ( 31درصد) ،ش��رق آس��یا ( 28.2درصد) ،غرب آسیا (24.6

درص��د) ،اقیانوس��یه ( 24.1درص��د) ،امریکا التین و کارائیب ( 23.5درصد) و ش��مال آفریقا ( 13.3درصد) س��اکن هس��تند
(.)UN-Habitat,2012,99 & www.en.wikipedia

ایران نیز از جمله کش��ورهای درحالتوس��عه است که در دهههای گذش��ته با افزایش نرخ شهرنشینی و گسترش فقر شهری،
نواحی فرودس��ت شهری در آن افزایش یافتهاس��ت .بهطوریکه درحالحاضر برنامهریزی برای اسکان کمدرآمدها و ساماندهی
محالت فرودست شهری بهویژه در کالنشهرها و مناطق پیرامون آنها از مسائل مهم توسعه شهری در کشور است.

شکلگیری مقدماتی سکونتگاههای غیررسمی در تهران نمودی از رشد اجتماعات غیررسمی در فاصله زمانی  1335-45است
که در واقع دوران رش��د س��ریع توسعه برونزای کشور بهحساب میآید (مهندس��ان مشاور آمایش و توسعه البرز.)10 ،1388:

این موارد تا حدودی نش��انگر ابعاد اس��کان غیررس��می در ایران پیش از انقالب است .در آن س��الها بهدلیل اصالحات ارضی،
عدمکارایی اقتصاد کشاورزی روستاها و نیز تزریق درآمدهای روزافزون نفتی ،موج مهاجرتهای بزرگی به شهرهای بزرگ رخ

داد که منجربه سکونت تعداد زیادی از این مهاجران در حاشیه شهرها ،بدون امکانات زیربنایی اولیه ،گردید.

بعد از انقالب رکود اقتصاد ناش��ی از انقالب در سراس��ر کش��ور و کاهش کنترل مدیریت ش��هری ،افزون بر برخی سیاستهای
اعالمشده در حمایت از مستضعفان ،مجددا ً تهران را به مرکز مهاجرتهای کشور تبدیل کرد.
براس��اس آماره��ای موج��ود ح��دود  35درص��د از مهاجرته��ای بی��ن اس��تانی در فاصله س��الهای  1355-65شمس��ی

ب��ه اس��تان تهران صورتگرفته اس��ت .از این ده��ه به بعد با کنت��رل و نظارت بر ساختوس��ازها و افزایش هزینه مس��کن و
خدم��ات در ده��ه  65ت��ا  75در ش��هر ته��ران و ع��دم تناس��ب آن با افزای��ش درآم��د خانواره��ا ،مهاجرت به ش��هر تهران

کاهشیافت��ه ،ول��ی در ع��وض س��کونت کمدرآمدها در نق��اط پیرامونی و س��کونتگاههای غیررس��می افزای��ش مییابد .بنابر
واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس

برآورد طرح مجموعه ش��هری تهران فقط  54درصد از کل جمعیت امکان س��کونت در نقاط ش��هری را داش��تند و درنتیجه

بخ��ش عم��دهای از گروهه��ای ک��م درآم��د و حت��ی میاندرآمد به س��وی بازار غیررس��می زمی��ن و مس��کن روی آوردند.

بنابراین فرآیند حومهنش��ینی کمدرآمدها پیرامون ش��هر تهران در نیمه نخس��ت دهه  1350شمس��ی آغاز و همزمان با وقوع

انقالب و جنگ تحمیلی تش��دید ش��ده اس��ت .بهطوریکه نحوة پراکندگی سکونتگاههای غیررس��می منطقه تهران در مقاطع

 1355تا  1385شمس��ی حاکیاز گس��ترش شعاع استقرار آنها در پیرامون ش��هر تهران است .این سکونتگاهها ابتدا در ناحیه
جنوب غرب تهران و در مجاورت محدوده اس��تحفاظی و نزدیک به صنایع محور کرج ش��کل گرفتند .طی دهة بعد با گسترش

ش��مار حاشیهنش��ینان ،ابعاد بازار غیررسمی زمین در ناحیه جنوب غربی منطقه رشد کرد و بر شمار سکونتگاههای غیررسمی

ای��ن ناحی��ه (داخل و خارج حریم) افزوده ش��د و همزمان در محورهای ارتباطی جنوب ش��رق نیز رش��د برخی ش��هرکهای
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غیررس��می آغاز ش��د .طی س��الهای  1365-75و در نهایت تا س��ال  ،1385ضمن باقی ماندن تمرکز اصلی س��کونتگاههای
غیررس��می در ناحیه جنوب غربی تهران ،رش��د این س��کونتگاهها در ش��رق و در دو محور جنوب ش��رقی (خاوران و ورامین)

و غ��رب در حاش��یه اتوبان کرج و در ش��عاع دورتر و در فاصله کرج ت��ا آبیک ادامه یافته اس��ت (.)htpp//atlas.tehran.ir
بنابراین نحوة اس��تقرار در مجموعههای پیرامونی ش��هر تهران تا حدود زیادی تحتتأثیر پدیده مهاجرت کمدرآمدها (شهری-

روستایی) در دهههای گذشته و فقر شهری است .در واقع به دلیل باالبودن هزینة مسکن و عدمتطابق آن با درآمد خانوارها ،و

از روی اجبار ،ساکنان زیادی در نقاط پیرامونی سکنی گزیدهاند .در سالهای اخیر نیز نسبت هزینههای مسکن به هزینههای
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خان��وار افزایش چش��مگیری پیدا کرده اس��ت .در آینده نیز در اثر پدیده فقر ش��هری و عدم توانای��ی خانوارهای کمدرآمد در

دستیابی به مسکن در حد توان مالی خود ،سکونت در سکونتگاههای غیررسمی افزایش خواهد یافت و گروههای کمدرآمدی

که از عهده تأمین مس��کن و خدمات ش��هری در استطاعت مالی خود بر نمیآیند ،به س��وی شکلهای متنوع بازار غیررسمی
زمین و مسکن روی میآورند.

بر اس��اس رویههای موجود برنامهریزی برای این محدودهها با عنوان محالت فرس��وده و ناکارآمد ،توس��ط شرکت مادر تخصصی

عمران وبهس��ازی شهری ایران در وزارت راه ،مسکن و شهرس��ازی ،تحتعنوان بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی
انج��ام میگی��رد .تهی��ه طرحهای س��اماندهی و توس��عه ای��ن محدودهه��ا ،از دو دفتر مجزا در این ش��رکت انجام میش��ود.

از آنجا که هنوز معیارهای تفکیک این محدودهها براس��اس روششناس��ی واحدی انجام نمیگیرد و هرکدام از این محدودهها
نیز بهلحاظ معیارهای مختلف ،گونههای متفاوتی دارند ،به جهت ش��یوه کار در ساماندهی بافتهای فرسوده و تعیین محدوده
این محالت توس��ط ادارات کل راه و شهرس��ازی استانها و یا شرکتهای کارگزار آنها و سپس تهیه طرح توسط آنها ،بیشتر

بافتها و محالت فرودس��ت ش��هری ،دست کم در شهرهایی که تش��خیص نوع این محالت به روش کنونی امکانپذیر نیست،

جزء محدودة بافتهای فرس��وده مصوب قرار میگیرند .درحالیکه در س��کونتگاههای غیررسمی تعیین این محدودهها عمدتاً

پس از اخذ قرارداد شرکت مادر تخصصی با مشاوران برنامهریز و توسط این مشاوران ،انجام میشود؛ بنابراین به لحاظ فرآیند

کار ،تعیین محدودههای بافت فرس��وده به لحاظ زمانی زودتر از س��کونتگاههای غیررسمی انجام میشود .ایندرحالی است که

در پیرامون کالنش��هرها ،شناس��ایی محدودههای اسکان غیررس��می نیازمند دقت و ظرافت خاصی است .در بسیاری از موارد

معیارهای شناسایی این محدودهها با محدودههای بافتهای فرسوده مشابهت بسیار دارد و در مواردی تفکیک این دو مشکل

بوده و به عواملی مانند قدمت شکلگیری ،عوامل تأثیرگذار بر روند فرسودگی آنها ،موقعیت استقرار آنها در شهرها و وضعیت
حقوقی و مانند آنها بستگی دارد .این مقاله به واکاوی محدودههای فرودست شهری با تاکید بر محدودههای اسکان غیررسمی

در ش��هر قدس بهعن��وان یکی از نمونههای جالب توجه در این زمینه میپردازد .همانگون��ه که در ادامة مقاله نیز خواهد آمد،
درصد باالیی از محدودة ساختهشده مسکونی در شهر قدس براساس روشهای موجود یا جزء محدوده بافت فرسوده هستند و

یا جزء اسکان غیررسمی و در مواردی همپوشانی نیز بین این دو وجود دارد .ایندرحالی است که براساس معیارهای مختلف،

تف��اوت چندان��ی بین این محدودهها وجود ندارد و فقر مس��کن بهعنوان یکی از ابعاد بارز فقر ش��هری در آنها نمود دارد .این

ش��هری .چراکه هرگونه اقدام شهرسازانه در این ش��هر بایستی با مالحظات خاص محدودههای فرودست شهری (محدودههای
اسکان غیررسمی و بافتهای فرسوده) دستکم برای بخشهای زیادی از شهر ،همراه باشد.

 -1تحوالت شهر قدس طی دهههای اخیر
ش��هر قدس بهعنوان نمونهای ویژه از ش��هرهای اقماری منطقه شهری تهران دارای ویژگیهای تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی و
کالبدی خاصی است که میتوان بسیاری مسائل شهر تهران را در گذر زمان در آن مشاهده نمود .در این بخش بهطور خالصه
فرودست شهری مشخص گردد:
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به ویژگیهای عمدة س��یر تحول ش��هر اش��ارهکرده تا از این طریق دالیل اصلی گس��ترش سریع ش��هر بهصورت محدودههای

واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس

مس��أله هم بهجهت آگاهی و اطالع مدیریت ش��هری از اقدامات آتی اهمیت دارد و هم بهجهت تهیه و اجرای طرحهای توسعه

 .1-1تاریخچه شکلگیری و گسترش کالبدی
از لحاظ تاریخی بخش قدس همان منطقهای است که در گذشته «قلعه حسنخان» نامیده میشد .دربارة ساخت قلعه مذکور

و وجهتس��میة آن گفته میش��ود که در اواخر دوران قاجار یکی از میرش��کاران که لقب «امیر تومان» را داش��ت طی سفری از
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تهران به کرج منطقهای مس��تعد و آماده برای عمران و آبادانی را شناس��ایی کرده و آن را به تصرف خود در آورد .او با اجیر
کردن و کوچ مردمانی از اهالی خمس��ه این س��رزمین را در اندک زمانی به منطقهای آباد و سرس��بز تبدیل میکند و قلعهای

مستحکم نیز برپا میدارد.

امیر تومان بهدلیل عالقه به فرزند ارش��دش «حس��نخان» قلعه مذکور را «قلعه حسنخان» مینامد .امیر تومان صاحب چند
فرزن��د به نامهای رضاخان ،حس��ن خان ،آقاب��زرگ خان ،موتمرالدوله و س��االر همایون بود که آنان پ��س از مرگ پدر ،قلعه

حسنخان را بین خود تقسیم کردند و به هریک از برادران حدود یک دانگ رسید .در آن زمان تمام اراضی این قلعه و اطراف آن

قابل کشت و زرع بود و بدینترتیب کل محدوده به ده قطعه تقسیم شد که ازجملة آن میتوان به چمنالماسخان ،ورامینک،

میاندوآب ،قلعه س��ون ،اکبر نایب و چنار سوخته اش��اره داشت ( .)www.qods.gov.irدر سال  1368قلعه حسنخان با دو

روستای مجاور ،سرخهحصار و کاووسیه ادغام شد و شهر قدس را تشکیل داد.

روند رش��د کالبدی این روس��تای قدیمی در پیرامون شهر تهران در سه دهة گذشته چنان شتابان بوده است که کمتر اسناد
مکتوبی از آن برجای باقی ماندهاس��ت و تقریباً تمامی منابع موجود روایت مش��ابهی را بیان میکنند .نقش��ه ش��ماره  1روند
گسترش کالبدی شهر قدس را طی دورههای زمانی مختلف نشان میدهد.

نقشه شماره  .1دوره های گسترش کالبدی شهر قدس

واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس

(بازسازی بر اساس اطالعات حوزه ها و بلوک های آماری سرشماری سال های مختلف و طرح های فرادست).
شماره47-48
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از نظر کالبدی دو بخش متفاوت در ش��هر قدس شکل گرفته که ش��امل بخش غربی ،دربرگیرنده بافتهای مسکونی متراکم،
اغلب بینظم ،فاقد بس��یاری از کیفیتهای اولیه ،حتی از نظر دسترس��ی به خدمات شهری نظیر آب ،برق ،گاز و تلفن و سایر
مش��خصات است و بخش شرقی ،شامل باغات و صنایعی درهمفرورفته که برخی کاربریهای مسکونی باکیفیت بسیار باالتر و
برنامهریزیش��ده نیز در آن ش��کلگرفته و در حالگسترش است .بخش شرقی به سه بافت متمايز؛ بافت با غلب ْه صنعتی ،بافت
با حالت مختلط باغ-صنعت و بافت مسکونی قابلتقسیم است.

تصویر شماره  :1شهرک ابریشم به عنوان محدوده دارای برنامهریزی قبلی در شرق شهر قدس

(منبع :نگارندگان)

بررسی کاربری زمین براساس محاسبه نقشه کاربری اراضی وضع موجود در برنامه راهبردی و طرح ساختاری شهر قدس ،نشان
میدهد که جمع کل اراضی در محدوده ش��هر 2688/21هکتار اس��ت .از این مساحت ،معادل  1026/28هکتار ( 38درصد) به
کاربریهای بافت پر شهری و  62( 1661/92درصد) به کاربریهای غیر پر شهری اختصاص یافته است .در واقع مساحت بافت
پر شهری شامل  431/4هکتار اراضی مسکونی 142/6 ،هکتار اراضی خدمات اجتماعی 410/99 ،هکتار اراضی خدمات شهری،
 26/05هکتار کاربری تجاری 2090/76 ،هکتار نیز سایر موارد شامل صنایع و کارگاهها ،انبارها ،دیوارکشی ،نظامی ،اراضی در
دس��ت احداث و اراضی با کاربری نامش��خص اس��ت (برنامه راهبردی و طرح ساختاری شهر قدس .)1387 :البته در چند سال
گذشته گسترش شهر قدس بهویژه بهصورت کاربریهای مسکونی و در قالب محدودههای فرودست شهری رشد زیادی داشته
و مساحت اراضی مسکونی بسیار بیشتر از مساحت ذکر شده است.
نقشه شماره  .2کاربری اراضی وضع موجود شهر قدس

واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس
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(مأخذ :برنامه راهبردی و طرح ساختاری شهر قدس)1387،
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 .2-1تحوالت جمعیتی و اقتصادی
هس��تة اولیه ش��هر قدس (روس��تای قلعه حسنخان) در س��ال  2603 1345نفر جمعیت داشته اس��ت .در سال  1355بنا بر
مصوبهای که تمامی کانونهای جمعیتی دارای  5هزار نفر و بیشتر شهر شناخته میشدند ،با جمعیت  7878نفر ،در فهرست
ش��هرهای اس��تان قرار گرفت .نرخ رشد شهر قدس در این دهه باال و در حدود  12.4درصد بوده است .در سرشماری  1365از
فهرس��ت ش��هرهای استان تهران خارج میش��ود درحالیکه جمعیت آن به  66558نفر میرسد .سه سال پس از این تاریخ بار
دیگر بر اس��اس مصوبه هیئت وزیران ش��هر شناخته میشود و در سال  1375جمعیت آن به  138هزار نفر افزایش مییابد .در
دهه  65 -55نرخ رش��د جمعیت ش��هر قدس به رقم کم سابقه  24.4درصد افزایش یافته است .در دهه  75-65این نرخ رشد
به  6.7درصد کاهش پیدا میکند .در دهه بعدی نیز این رشد کماکان ادامه مییابد و در سال  1385جمعیت آن با نرخ رشد
 5.2به حدود  230هزار نفر میرسد که در مقایسه با میانگین کشوری در این سال ،نرخ رشد بسیار باالیی است.
جدول شماره  :1نرخ رشد جمعيت شهر قدس از  1345تا 1385
دهه

 55ـ 45

 65ـ 55

 70ـ 65

 75ـ 70

 75ـ 65

 85ـ 75

نرخ رشد جمعيت

12/4

24/4

6/7

6/4

6/3

5/2

(مأخذ:مرکز آمار ایران ،محاسبه بر اساس نتایج سرشماریهای عمومی)

شهر قدس که قبل از سال  1368روستایی در مجاورت منطقه هجده و نوزده شهر تهران بود ،در حال حاضر شهری در مجاورت
منطقه  21شهرداری تهران و در حریم آن قرار دارد .مجاورت با کالنشهر تهران تقاضای مسکن را در این شهر باال نگه داشته
است ،بهطوریکه برای نمونه ،بر اساس برداشت میدانی در یکی از محالت شهر قدس (محله محمدآباد) ،معیار خانوار در واحد
مس��کونی زیر یک خانوار در واحد بوده که نش��اندهنده تقاضای بسیار باالی مس��کن و وجود واحدهای مسکونی ساختهشده
(عمدتاً به صورت غیررسمی ،غیراستاندارد و ساختهشده بهصورت تدریجی) و آماده تحویل به متقاضیان است.
نمودار شماره  :1تغییرات جمعیتی شهر قدس طی دورههای مختلف سرشماری
واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس
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(مأخذ :مرکز آمار ایران ،محاسبه بر اساس نتایج سرشماریهای عمومی)
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در زمینة اقتصادی ،عمدة فعالیت س��اکنان قلعه حس��نخان ،فعالیتهای کشاورزی و باغداری و بخش دیگری از اقتصاد اهالی

بر دامپروری اس��توار بوده اس��ت .ولی در دهة چهل شمسی و پس از اصالحات ارضی ،س��اختار اقتصادی شهر دچار تغییراتی
میش��ود .در این دوران صنایعی در ضلع ش��مال و شمال شرقی شهر آغاز به فعالیت میکنند .شرکت تولیدی روغن موتور شل

(هلند) در اوایل  1340شمس��ی در شمال قلعه حس��نخان فعالیت تولید خود را آغاز میکند .اکنون این شرکت پس از چهار

دهه مشغول به فعالیت است .موقعیت ممتاز قلعه حسنخان و اراضی پیرامون آن نسبت به جاده قدیم کرج و نیز دسترسی به
تهران بر جاذبههای صنعتی این ناحیه افزوده است .پس از انقالب روند گسترش شهر قدس شتاب میگردد و جمعیت و کالبد
آن به چند برابر افزایش مییابد .در حال حاضر صنایع و کارگاههای زیادی عمدتاً در نیمة ش��رقی محدوده ش��هر ،مش��غول به

فعالیت هستند .بر اساس اطالعات سرشماري كارگاهي ،در سال  1381حدود  7675واحد فعاليت در شهر قدس وجود داشته
كه در مجموع حدود  30538فرصت ش��غلي ايجاد كردهاند .بدینترتیب به دنبال تحوالت اجتماعی و سیاس��ی دهههای اخیر،
افزایش جمعیت و رش��د مهاجرت به س��وی تهران ،امروزه شهر قدس (قلعه حسنخان) به یکی از مناطق پرجمعیت و متراکم
مسکونی حومه تهران بدل شده است.

افزونبر فعالیتهای کشاورزی و صنعتی ،بهرهبرداری از معادن شن و ماسه واقع در این محدوده ،یکی از منابع اصلی درآمدی

آن در دهة  1340شمس��ی بوده اس��ت .موقعیت کنونی ش��هر پیشتر معروف به «عوارضی» بوده است ،جایی که بهرهبرداران

از معادن باید مبلغی را بهعنوان عوارض پرداخت میکردند .بلوار انقالب در ش��هر قدس ،دسترس��ی اصلی به این محدوده بوده
اس��ت .در حال حاضر حدود  52معدن اس��تحصال شن و ماسه ،عمدتاً در مسیل رودخانه کرج ،در این شهر مشغول به فعالیت

هستند (خبرگزاری جمهوری اسالمی.)1389 ،

 .3-1رشد شهری و برنامههای توسعة شهری

روند تكامل كالبدي ش��هر قدس طي دهههاي گذش��ته ،رابطة قطعي بين جريانات اقتصادي -اجتماعي شهر و توسعه كالبدي

آنرا نش��ان ميدهد .در ارتباط با گس��ترش ش��هر قدس و شکلگیری بازار غیررسمی زمین و مس��کن ،دو عامل نقش مهمی
داش��تهاند؛ نخس��ت ابهام در مالکیت زمینهای شهری و دوم عدم مدیریت رشد شهر در نبود طرحهای توسعة شهری متناسب
با گسترش سریع شهر.

از آنجا که بخشی از زمینهای شهر قدس در قبل از انقالب ،از طرف مالکان اصلی وقف شده بود ،پس از وقوع انقالب اسالمی و
و تفکیک غیررس��می قرار میگیرد و به موازات آن نهادهای متولی نیز به این مس��ئله دامن میزنند که موجب میشود پدیده
بازار غیررسمی زمین و مسکن شهر قدس به دلیل تقاضای ناشی از مهاجرت گسترده در مرحله اول و جذب نیازمندان مسکن

در شهر تهران در مراحل بعدی ،شکل بگیرد.

در زمینة طرحهای ش��هری ،ش��هر قدس تا سال  1387دارای طرح هادی ش��هری بوده که با گسترش کالبدی و نیاز مدیریت
شهری تناسب نداشته است .در این سال است که برنامه راهبردی و طرح جامع (ساختاری) شهر در دستور تهیه قرار میگیرد.

واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس

گرایشهای عدالتطلبانه به نفع گروههای فرودست جامعه ،اراضی وقفی از سوی ساکنان قدیم و جدید آن مورد دستاندازی

طرح تفصیلی نیز هنوز تهیه نش��ده اس��ت .بهدلیل کالننگر بودن برنامه راهبردی و طرح جامع (س��اختاری) از یکسو و نبود

محدودههای فرودست در اندک زمینهای باقیمانده نیمةغربی در حال گسترش است .در نیمة شرقی نیز تغییر کاربری باغات
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هرگونه س��ند اجرایی مالک عمل ازس��ویدیگر ،مدیریت رش��د شهری با س��ردرگمی همراه بوده و ش��هر همچنان به صورت

و زمینهای کشاورزی فرآیندی است که در سالهای اخیر شدت بیشتری به خود گرفته است .تنها در دو یا سه سال گذشته
اس��ت که طرحهای موضعی -موضوعی مانند توانمند سازی و س��اماندهی سکونتگاههای غیررسمی وبهسازی و نوسازی بافت
فرسوده در حال تهیه هستند که اجرای این طرحها نیز بهدلیل نبود طرحهای باالدست هماهنگکننده و عدمیکپارچهسازی و

نیز انطباق س��اختار فنی و مالی ش��هرداریها با طرحهای توسعة شهری رایج (کالبدی) ،با مشکالتی همراه بوده است؛ بنابراین
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مس��ألة کاستی در مدیریت رشد شهری بهدلیل فقدان اسناد هدایتکننده توسعة شهری در شهر قدس نمود زیادی دارد .این
مسأله بر کیفیت پایین خدمات شهری بهویژه در محدودههای فرودست تأثیر زیادی گذاشته است.

 .2روششناسی بررسی گسترة فقر شهری و شناسایی محدودههای فرودست در شهر قدس

بهمنظور شناس��ایی پهنههای فقر شهری در شهر قدس ،بررسیهایی در رابطه با ویژگیهای عمومی سکونتگاههای غیررسمی
در کش��ور صورتگرفت .س��پس با استفاده از وضعیت ش��هر و درک نتایج حاصله از وضعیت اسکان غیررسمی و نیز معیارهای

تعریفکنندة فقر و وضعیت محلههای فرودس��ت در آمارهای سرش��ماری عمومی نفوس و مسکن ،با دیدگاهی شهرنگر تالش
شده تا با تلفیق معیارهای موردنظر محدودههای فرودست شناسایی شوند.

 .1-2تعیین معیارهای فقر شهری در شهر قدس

در ادام��ه ب��ا توجه به اطالعات وضع موجود ش��هر قدس و بررس��یهای میدانی ،معیارهای مختلفی جهت شناس��ایی محالت

فرودس��ت ش��هری انتخاب و با توجه به آنها ،پهنهبندی فقر در سطح ش��هر انجام گرفت .الزم به توضیح است که در انتخاب
معیارها ،مشکالتی از قبیل عدموجود آمار و اطالعات درخصوص برخی از معیارها وجود داشت که بهناچار این معیارها در این

بررسی وارد نشدهاند .معیارهای انتخابشده بهصورت زیر است:

معیارهای طبیعی و زیس�تمحیطی :وضعیت توپوگرافی و ش��یب ،خطر سیلخیزی ،خطر زمینلرزه ،فرسایش خاک در

مقیاس وس��یع ،مدیریت پس��ماند ،بررسی نحوة دفع آبهای سطحی و پس��ابهای خانگی ،قرارگیری در حریمها مانند حریم

صنایع و کارخانهها (میزان آلودگی) ،خطوط انتقال انرژی ،خطوط راهآهن ،بزرگراه ،مسیل و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی
و باغات به واحدهای مسکونی.

معیارهای جمعیتی :س��اختار س��نی و جنسی ،بعد خانوار ،تعداد خانوار و نفر در واحد مسکونی ،نسبت جمعیت مهاجر در

ده سال گذشته ،نسبت متولدان شهر ،بار تکفل ،تراکم جمعیتی.

معیارهای اجتماعی -اقتصادی :معیارهای اجتماعی ش��امل تجانس قومی و فرهنگی ،نس��بت بیس��وادی ،آسیبپذیری

اجتماعی ،وضعیت کمی و کیفی مسکن.

معیارهای اقتصادی ش��امل نرخ فعالیت (عمومی و خام) ،وضعیت اش��تغال و بیکاری ،گروههای درآمدی ،بار تکفل (خالص و

واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس

ناخالص) ،قیمت مسکن (ویالیی ،آپارتمانی).

معیارهای کالبدی :معیارهای کالبدی ش��امل مالکیت اراضی ،ش��عاع دسترس��ی به خدمات ،ش��بکه معابر ،شیب و سطوح

ارتفاعی ،وضعیت کالبدی ناهمگون ،زیرساختهای شهری ،قطعهبندی (ریزدانگی -درشتدانگی) ،نفوذپذیری و مانند آن.
 .2-2شناسایی محدودههای فرودست در شهر قدس
جمعآوری دادهها و تشکیل بانک اطالعاتی در محیطGIS

پس از تعین معیارها و انتخاب زیرمعیارهای آنها و اطالعاتی که بهصورت اس��نادی و میدانی ،بنابه ماهیت موضوع گردآوری
ش��د ،بانک اطالعاتی در س��امانة اطالعات جغرافیایی ( )GISبا اس��تفاده از تبدیل الیهها (تبدیل فرمت ،انتقال دادهها ،تبدیل
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سیستم مختصات و مانند آن) جهت ارزیابی و انجام تحلیلهای مورد نظر ،تشکیل گردید.
ارزیابی وضعیت شهر از نظر هر معیار و استفاده از تکنیکهای آماری

در این بخش با توجه به وضعیت عمومی هر معیار از تکنیکهای آماری مانند انحراف از معیار و یا اس��تانداردهای موجود در

زمینة هر معیار استفاده شده است.

وزن دهی معیارها با استفاده از تکنیک ارزیابی سلسلهمراتبی ()AHP

تکنیک ارزیابی سلسلهمراتبی يکي از مناسبترین روشها براي تصمیمگیریهای پيچيده ،بهویژه زمانی که معيارهاي کمي و
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کيفي ناس��ازگار و متعددي وجود دارند ،اس��ت .لذا در این مطالعه از این تکنیک جهت ارزیابی و تعیین محدودههای فرودست

ش��هری استفاده شد .بهبیاندیگر با استفاده از این تکنیک ،معیارهای طبیعی و زیستمحیطی ،جمعیتی ،اجتماعی -اقتصادی
و کالبدی که برای تعیین محدودهها انتخابشده بودند ،نسبت به هم وزندهی و جمعبندی شدهاند.
تعیین محدودههای فقیرنشین و دارای شرایط نامناسبتر

در این مرحله پس از همپوشانی الیهها و وزن دهی آنها در تکنیک  AHPمحدودههایی که دارای شرایط نامناسبتر بودند،
ال مناسب تا کام ً
شناسایی گردیدند .بهطوریکه مناطق شهـــر در یک طــیف ششتایی از کام ً
ال نامناسب قرار گرفتند.
 .3شناسایی و معرفی محدودههای فرودست شهر قدس

همانطور که از نقش��ه ش��ماره  3که تلفیق نهایی تمامی معیارهاست ،میتوان دریافت اکثر مناطق نیمة شرقی و مسکونی در
ش��هر قدس در پهنة نسبتاً نامناسب تا بسیار نامناس��ب قرار دارد .این بدین معنی است که محدودههای زیادی در شهر قدس

دارای شرایط اسکان غیررسمی و محدودههای فرودست شهری طبق معیارهای موردمطالعه هستند؛ اما همانگونه که از نقشه
ش��ماره  4نیز پیداس��ت ،بس��یاری از این پهنهها در محدوده بافت فرسوده مصوب 4قرار دارند و ساماندهی در این مناطق طبق

ضوابطبهس��ازی و نوسازی بافتهای فرسوده ش��هری خواهد بود؛ بنابراین پس از تدقیق مرز محدودههای منتخب با محدوده
بافت فرسوده مصوب شهر ،محدودههای اسکان غیررسمی شناسایی شده است.
نقشه شماره  .3تلفیق معیارها

واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس
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( مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز)1390 ،

با بررس��یهای فوق پنج محدوده دارای ش��رایط اس��کان غیررس��می -که خارج از محدوده مصوب بافت فرس��وده قرار دارند-
شناسایی شده است .این محدودهها شامل شهرک عزیزی ،محمد آباد ،پشت استادیوم ،بخشی از سرخهحصار و محدوده معروف
به شورای جنوبی بوده که مشخصات هر کدام به شرح جدول زیر است.
 - 4این محدوده همان محدوده اولیه مصوب کمسیون ماده پنج است و در زمان تهیه طرحبهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر قدس توسط مشاور تدقیق خواهد شد.
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جدول شماره  :2مشخصات محدودههای اسکان غیررسمی در سال 1389

ردیف

عنوان محدوده

مساحت
(هکتار)

*

جمعیت واحد مسکونی تعداد خانوار کاربری غالب زمین

مجاورت با
کاربریهای
ناسازگار

1

شهرک شهید
عزیزی

49.2

16262

4925

4342

مسکونی و بایر

پادگان نظامی

2

محمد آباد

18

3337

1076

876

مسکونی و بایر

معادن شن و ماسه

3

پشت استادیوم

8.6

826

189

208

4

سرخهحصار

18.24

11513

2497

2951

5

شورای جنوبی

24

6031

1913

1711

118.04

37969

10600

10088

جمع

مسکونی – باغات ،بایر نزدیکی به صنایع
مسکونی

خطوط راهآهن،
صنایع

مسکونی ،قسمت
اندکی در حاشیه محله
مسیل و حریم آن
به صورت آموزشی،
تجاری ،انبار ،بایر و...
-

-

(مأخذ:1مرکز آمار ایران ،سرشماری سال 1385
مأخذ:2مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز)1389 ،

* آمار محله پش��ت اس��تادیوم و س��رخهحصار مربوط به سرشماری س��ال  1385و بقیه محالت مربوط به تمام شماری مهندسان مشاور
آمایش و توسعه البرز در سال  1389است.
واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس

تصویر شماره  :2محدوده شهرک عزیزی

شماره47-48

(منبع :نگارندگان)
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تصویر شماره  :3محدوده شورای جنوبی

(منبع :نگارندگان)

تصویر شماره  :4محدوده محمد آباد

محدودههای اس��کان غیررس��می در ش��هر قدس مابین مرز مصوب بافت فرس��وده و محدوده ش��هر قرار دارند و بهنوعی جزء
گس��ترشهای اخیر ش��هر قدس محسوب میش��وند که از نظر زمانی در دو دهة اخیر ش��کل یافتهاند .از دالیل شکلگیری و
گسترش سکونتگاههای غیررسمی در شهــر قدس میتوان به مــوارد زیــر اشاره کرد:
مهاجرت به شهر قدس
ارزانی زمین (به ویژه در مقایسه با تهران و کرج)

عدم کنترل بر ساختوسازهای شهر بهویژه در حاشیة آن و سوداگری زمین و مسکن

شماره47-48

نزدیکی به کالنشهر تهران و کرج و امکان کار در این شهرها و سکونت در شهر قدس

واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس

(منبع :نگارندگان)

وقفی بوده قسمت عمدهای از اراضی و ابهام در مالکیت
سهولت دسترسی به زمین و ساختوساز درون آن

نزدیکی به کارخانهها و صنایع موجود در محدوده
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نقشه شماره .4محدودههای اسکان غیررسمی و بافت فرسوده در شهر قدس

(مأخذ :مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز 139 ،و محدوده بافت فرسوده مصوب شهر قدس در کمسیون ماده پنج استان تهران)

واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس

 -4محدودههای فرودست ()Slumدر شهر قدس(مشخصهها و ویژگیها)
ش��هر قدس بدون برنامهریزی قبلی ش��کلگرفته و رش��د سریع و وسیعی را طی سالهای گذش��ته شاهد بوده است .به دالیل
پیش گفته ،مانند وقفی بودن زمینهای ش��هری ،ابهام در مالکیت ،نزدیکی به تهران و کرج ،ارزانی زمین و مانند آن جمعیت
زیادی در ش��هر س��اکن شده اند .بهطوریکه بهتدریج به دور هس��تة اولیه بهویژه در جهات شمال ،شمال غربی ،غرب و جنوب
غربی ،محالت فقیرنش��ین ش��کل گرفتهاند .تنها محدودهای که تا حدودی طبق برنامهریزی قبلی ش��کل گرفته ،شرق شهر و
شهرک ابریشم است.
بررسی معیارهای مختلف شناسایی محدودههای فقیرنشین نشان داد که بخش اعظم محدودههای مسکونی دارای درجهای از
ش��رایط نامناس��ب فقر شهری هستند و در موارد زیادی تفاوت چندانی بین محدودههای شناساییشده بافت فرسوده و اسکان
غیررس��می وجود ندارد .مس��احت بافت فرسوده شناساییش��ده مصوب کمسیون ماده پنج در ش��هر قدس  269/29هکتار و
محدودههای اسکان غیررسمی شناساییشده بر اساس بررسیهای فوق 118.04،هکتار میباشد.
جدول شماره :3مشخصات محالت فرودست شهری (بافت فرسوده و محالت غیررسمی) در شهر قدس
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نوع بافت

فرسوده

اسکان غیررسمی

مساحت

269/29

118/04

جمعیت

-

37969

(مأخذ :1مرکز آمار ایران ،محاسبه بر اساس سرشماری سال  - 1385مأخذ :2محاسبات طرح توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهر قدس
(نگارندگان) -مأخذ :3محدوده بافت فرسوده مصوب کمسیون ماده پنج استان تهران)
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در قس��متهای قبلی عنوان ش��د که سطحی معادل  1026/28هکتار از شهر قدس به کاربریهای بافت پر شهری و 431/36

هکتار به کاربریهای مس��کونی اختصاص دارد ،مجموع محدودههای فرودس��ت ش��هری نیز حدود  390هکتار است؛ بنابراین

براساس رویههای موجود حدود  38درصد مساحت بافت پر شهری و افزونبر  90درصد مساحت کاربریهای مسکونی در شهر
قدس ،جزء بافتهای فرسوده یا محدودههای اسکان غیررسمی بوده است.

بررسیهای انجامشده ،در زمینة ویژگیهای محدودههای فرودست شهری در سطح جهانی ،عموماً بر ویژگیهایی ازجمله نبود
خدمات پایه ،مسکن غیراستاندارد یا غیرقانونی (و ناکافی) ،ازدحام و تراکم باال ،شرایط زندگی ناسالم ،قرارگیری در مکانهای

درمعرض خطر ،نبود امنیت ،فقر ،محرومیت اجتماعی و مانند آن ،تکیه میکنند.

براس��اس تعریفی که هبیتات در این زمینه ارائه داده اس��ت؛ نواحی فرودست شهری سکونتگاههایی هستند که در آن ساکنان
از مس��کن و خدم��ات پایه ناکافی برخوردارند .این نواحی که اغلب توس��ط مقامات عمومی نادیده گرفته میش��وند ،بخش��ی

جداییناپذیر یا بخش��ی از شهر هس��تند .این تعریف شامل طیفی متنوعی از س��کونتگاههای اقشار کمدرآمد و شرایط زندگی

فقرا و نیز ش��امل تعریف س��نتی از نواحی فرودس��ت اس��ت .جایی که مناطق مس��کونی قدیمی را نیز که زمانی قابلاحترام و

مطل��وب بودن��د ،دربرمیگی��رد؛ اما این مناطق در ط��ول زمان بهدلیل کمتوجهی رو به نابودی گذاش��ته و درنتیجه س��اکنان

بوم��ی از آن مح��دوده ،نقل مکان کرده و واحدها نیز بهتدریج تقس��یمش��ده و به خانوارهای فقیرتر اجاره داده ش��ده اس��ت
(UN-HABITAT, 2003aبه نقل از (.)Arima)2001

براس��اس تعاری��ف دیگ��ری ک��ه هبیت��ات ارائ��ه داده اس��ت ،بهط��ور مش��خص نب��ود و ی��ا نق��ص در معیارهای��ی از جمله
دسترس��ی به آب آش��امیدنی س��الم ،برخ��ورداری از ش��بکه فاضالب ،امنیت تصرف ،مس��کن ب��ادوام ،فض��ای زندگی کافی

(برمبن��ای تع��داد اتاق) ،ش��لوغی و ازدحام جمعیت از جمله معیارهای مش��خصکنندة نواحی فرودس��ت ش��هری هس��تند
(.)UN-HABITAT ,2003a,7-15 & UN-HABITAT ,2003b:18-2

بنابراین بهنظر میرس��د تعریف محدودههای فرودست شهری شامل طیف متنوعی از محالت فرسوده و پرتراکم مرکز شهر که

قدمت بیش��تری دارند تا محالت و واحدهای درحال احداث و بهش��دت کمدوام و فاقد خدمات و امکانات را شامل میشود .در

جدول زیر محدودههای اسکانغیررس��می و بافت فرس��ودة شناساییشده در شهر قدس بهلحاظ چند معیار عمده که برخی از

بش��ر (استانبول  1996میالدی) نیز جزء مش��خصههای فقر مسکن قلمداد شدهاند ،5موردبررس��ی قرار گرفتهاست .نتایج این
مقایسه گویای تشابه اکثر این معیارها در هر دو محدوده است .هر دو محدوده بهطور نسبی دارای شبکه آب آشامیدنی و برق

هستند .هر دو محدوده فاقد شبکه فاضالب هستند و فاضالب از طریق چاههای جذبی دفع میگردد .بهدلیل ابهام در مالکیت

زمین ،اس��ناد مالکیت موجود در هر دو محدوده به صورت قولنامه ،پته ،صلح قطعی و مانند آن اس��ت .همانطور که از آمارها

میتوان دریافت ،هر دو محدوده ریزدانه بوده و بهلحاظ ناپایداری نیز دارای کیفیات مش��ابه هس��تند .تراکم جمعیت در هر دو

واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس

آنها براس��اس تعریف هبیتات جزء مشخصههای نواحی فرودست شهری ( )slumهستند و در گزارش دومین اجالس اسکان

باال بوده و حتی در محدودة بافت فرسوده بیشتر است.
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 .5در گزارش دومین اجالس اسکان بشر (استانبول  ، )1996فقر مسکن براي افراد وخانوارهایی تعریف شد که فاقد سر پناهی برخوردار از ایمنی وامنیت و نیز سالمت
زیرساختها (مانند آب لولهکشی ،تاسیسات بهداشت و فاضالب و تخلیه زباله) باشند.
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جدول شماره :4مقایسة معیارهای شناسایی محالت فرودست شهری در محدودههای بافت فرسوده و اسکان
غیررسمی در شهر قدس

برخورداری از شبکه آب
آشامیدنی*

برخورداری از شبکه
فاضالب

برخورداری از شبکه
برق*

برخورداری از شبکه
کارآمد مدیریت
پسماندهای شهری

حق تصرف /حق امنیت
سکونت

ریز دانگی واحدهای
مسکونی

تراکم جمعیت باال

بافت فرسوده

-

-

استحکام بنا

اسکان غیررسمی

-

-

برخورداری از
دسترسیهای مناسب

محدوده

-

-

-

-

-

-

*هر دو محدوده بهصورت عمومی از شبکه آب آشامیدنی و برق هر چند بهصورت ناقص و ناکارآمد ،برخوردار هستند .استفادة
غیررسمی نیز از این خدمات در هر دو محدوده جریان دارد.

تنها تفاوت عمدة این دو محدوده ،دور زمانی شکلگیری آنهاست .برهمنهی روند گسترش کالبدی شهر در دورههای مختلف
و محدودههای اسکانغیررسمی نشان میدهد ،محدودههایی که در بافت فرسوده قرارگرفتهاند؛ دارای قدمت بیشتر هستند و
بهطور عمده در دهه هفتاد شمس��ی ش��کلگرفتهاند .اما محدودههای اسکانغیررسمی شناساییشده عمدتاً در سالهای اخیر
شکلگرفتهاند .نقشه شماره  4موقعیت محدودههای اسکان غیررسمی را در روند گسترش شهر نشان میدهد.
نقشه شماره :5موقعیت محدوده های اسکان غیررسمی در شهر قدس و مقایسه آنها با روند گسترش کالبدی شهر

واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس
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مأخذ :مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز 1390 ،و مرکز آمار ایران بر اساس اطالعات حوزه ها و بلوک های آماری سرشماری سال های مختلف
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بهطور مش��خص در زمینة محدودههای شناساییش��دة اس��کان غیررس��می ،محدودههای محمد آباد ،پشت استادیوم ،شورای
جنوبی و بخش ش��رقی ش��هرک عزیزی در ده سال گذشته ش��کلگرفتهاند .محدودة غربی شهرک عزیزی (شرق بلوار شورای
جنوبی) در دهة هفتاد شمسی ایجاد شده و در ادامة روند گسترش کالبدی این محدوده در دهة اخیر ،محدوده شهرک عزیزی
را شکل داده است .محدودة شناساییشده موسوم به سرخهحصار نیز از سالهای دهه هفتاد شمسی اندکاندک بهوجود آمده
و بهمرور در سالهای اخیر گسترش یافته است .محدودة محمد آباد نیز جزء گسترشهای چند سال اخیر در شهر قدس است
که در تصاویر شماره  5و  6رشد ساختوسازها در آن به وضوح قابلمشاهده است.
تصویر شماره  .5محدوده محمد آباد در سال 1380

محم

دآباد

تصویر شماره  :6محدودة محمد آباد در سال *1388

(مأخذ :سایت)1390 ،Google Earth

* طبق بازدیدهای میدانی سال  ،1392گسترش محدودههای فرودست شهری در شهر قدس همچنان ادامه دارد و اراضی خالی در

واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس

م

حمد

آباد

تصویر شماره  6نیز تقریباً تحت ساختوساز قرار گرفته است.

اس��ت؛ اما در هر دو ،بهدليل س��رعت زمان شکلگیری و نبود برنامههای توس��عه از استانداردهاي قابلقبول زيستي و خدماتی
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دسترس��ی به برخی از خدمات و امکانات شهری در محدودههای بافت فرسوده تاحدی بیش از محدودههای اسکان غیررسمی

بیبهره هس��تند .بهطور مش��خص مس��أله اصلی در هر دو محدوده ،فقر ش��هری و یکی از ابعاد بارز آن یعنی فقر مسکن است.

فقر ش��هری از نظر بانک جهانی که حدود یکس��وم س��اکنان ش��هری جهان را دربرمیگیرد ،پدیدهای چندبعدی اس��ت که

چالشهای روزمرهای شامل دسترس��ی محدود به فرصتهای ش��غلی و درآمد  ،مسکن و خدمات ناکافی و ناایمن ،محیطهای
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غیربهداش��تی ،کمبود و یا نبود س��ازوکارهای حمایت اجتماعی و دسترسی محدود به فرصتهای بهداشت و آموزش کافی را

متوجه فقرای شهری میکند (.)www.worldbank.org
فقر مس��کن در ش��هرها عمدتاً بهصورت محدودههای فرودس��ت شهری نمود دارد .بهطور مشخص ش��هر قدس نیز (افزونبر

عوامل س��اختاری و کالن) ،تا حد زیادی بهدلیل ناکارآمدی بازارهای رس��می زمین و مسکن شهر تهران در پاسخگویی به نیاز

مس��کن بخش وسیعی از اقشار کمدرآمد جامعه ،شکل گرفته است و در این زمینه تفاوت چندانی بین محدودة بافت فرسوده
و محدودة اسکانغیررس��می وجود ندارد .مقایس��ة یکی از شاخصهای مسکن ،یعنی زیربنای واحد مسکونی در شهر قدس با
میانگین مناطق شهری کشور ،مسأله فقر مسکن را بهخوبی نشان میدهد .در شهر قدس براساس آمار مرکز ایران افزونبر 66

درصد واحدهای مس��کونی زیربنایی کمتر از  75مترمربع مس��احت دارند .این رقم در کشور حدود  30درصد است .برهمنهی

توزیع واحدهای مس��کونی برحسب سالهای گسترش نیز نتایج مش��ابهی را درخصوص این شاخص نشان میدهد (محدودة
بافت فرسوده عمدتاً بر پهنة شکل گرفته قبل از دهه  1375شمسی و محدودههای اسکان غیررسمی بر روی پهنههای شکل
گرفته سال 1380شمسی به بعد قرار دارند).

جدول شماره  :5توزیع واحد مسکونی برحسب زیربنا
محدوده

 50متر
و کمتر

51-75

76-80

81-100

مترمربع و
301-500 201-300 151-200 100-150
بیشتر 500

مناطق شهری
کشور

11.07

18.97

8.18

19.65

25.34

10.56

4.83

1.18

0.21

شهر قدس

30.89

35.84

9.09

13.35

8.80

1.46

0.40

0.10

0.07

(مأخذ :مرکز آمار ایران–نتایج سرشماری سال  1385و محاسبات نگارندگان)
واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس

 -5نتیجهگیری

در پهنهبندی میزان فقر ش��هری در شهر قدس مشخص گردید؛ بیش��تر مناطق مسکونی این شهر در پهنة نسبتاً نامناسب تا
بسیار نامناسب قرار دارند .این بدان معناست که محدودههای بسیاری در شهر قدس دارای ویژگیهای محدودههای فرودست

ش��هری طبق معیارهای موردمطالعه اس��ت .براس��اس تعاریف نواحی فرودست ش��هری( )Slumنیز این محدودهها از بیشتر

مشخصات این نواحی برخوردارند.

در شهر قدس فقر مسکن یکی از وجوه اصلی فقر شهری بهشمار میرود؛ فقری که در اثر ناکارآمدی بازارهای رسمی زمین و
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مسکن شهر تهران و نیز کمتوجهی به تأمین مسکن کمدرآمدها در برنامههای شهری و تأمین مسکن بهوجود آمده است .مرور

برنامههای تأمین مسکن در سطح کشور نیز نشان میدهد که این برنامهها با شرايط گروههای کمدرآمد همسو نبوده است.

آنچه که مس��لم اس��ت در شهر قدس تقسیم محدودههای فرودست به محدودههای بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی،

نتیجه تقس��یمبندی اداری و رس��می است .نتایج این مقاله نشان داد که براساس بس��یاری از معیارهای اجتماعی ،اقتصادی،
کالب��دی و محیط��ی تفاوت چندانی بین این دو محدوده وجود ن��دارد؛ هرچند بهلحاظ زمانی برخی از محالت دارای قدمت و

قوام بیشتری هستند .اما در همة آنها  )1فقر مسکن بهصورت استفاده از مصالح ناپایدار و ساختوسازهای غیراصولی مشهود
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اس��ت)2 ،کیفیت زیست در سطح پایینی قرار دارد)3 ،زیرس��اختهای شهری با مشکالت بسیاری مواجه است و  )4در زمینه
دسترسی به بسیاری از خدمات شهری این محدودهها با کمبودهای زیادی مواجهاند.

در بسیاری از شهرهای دیگر کشور نیز که با مسأله سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده مواجهاند ،این همپوشانی بین
دو محدوده وجود دارد؛ براساس اطالعات موجود ،در شهر بندرعباس براساس نقشة محدودههای اسکان غیررسمی و بافتهای
فرسوده بخشی از محالت نایبند جنوبی ،خواجه عطا ،نخل ناخدا و سورو هم جزء محدودة اسکان غیررسمی شناساییشده و هم

جزء محدودههای مصوب بافت فرسوده هستند .در شهر اهواز نیز همپوشانی زیادی بین محدودههای اسکان غیررسمی و بافت

فرسوده وجود دارد .در شهرهای متوسط و کوچک نیز این وضعیت مشاهده میشود .در شهر تاکستان در بخشهای زیادی از
محدوده جنوب ش��هر تفکیک محدودههای اس��کان غیررسمی و بافت فرسوده براساس معیارهای موجود عم ً
ال غیرممکن است
(مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز .)1392،ایندرحالی است که طبق رویههای موجود در وزارت راه و شهرسازی (شرکت

مادر تخصصی عمران وبهس��ازی ش��هری) تهیه طرح برای این محدودهها براساس دو س��ند مجزا خواهد بود که این دو سند

بهدلیل اینکه دارای شرح خدمات متفاوت هستند و توسط مشاوران مختلف تهیه میشوند و حتی فرآیند تهیه و تصویب آنها

نیز متفاوت اس��ت ،درصورت اجرا آثار متفاوتی نیز دربرخواهد داشت .در طرحبهسازی و نوسازی بافت فرسوده ،براساس شرح

خدمات مالک عمل ،مداخلة کالبدی مدنظر بوده و توجه کمتری به مباحث اجتماعی -اقتصادی میشود .در طرح ساماندهی و

توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی بهدلیل رویکرد متفاوت ،در کنار اقدامات کالبدی به توانمندسازی اجتماعی -اقتصادی

نیز پرداخته میش��ود .دراینزمینه جداس��ازی بافت شهری در محدودههای فرودست شهری و تهیه طرح در آنها بهدلیل نبود
یک س��ند هادی و هماهنگکنندة مداخله در این محدودهها ،موجب چندگانگی برنامههاي مصوب توس��عة شهري و در نتیجه

ناتواني و سردرگمی مدیریت محلی در اجراي آنها میشود.

میتوان گفت مس��أله اصلی در ش��هر قدس و بسیاری از شهرهای مشابه ،مسألة نحوة مداخله در محدودههای فرودست شهری

اس��ت و الزم است براس��اس روش و نحوه مداخلة یکس��ان در این محدودهها اقدام و برای آنها چارهجویی کرد .تقسیمبندی

آنها به محدودههای مداخلة مجزا ،جوابگوی مسائل موجود در این محالت نبوده و به پراکندهکاری و اقدامات جزیرهای منجر

میش��ود .تعدد طرحها نیز به توسعة یکپارچه شهر کمک شایانی نخواهد کرد .بهویژه در شهرهایی که فاقد طرحهای فرداست

هستند ،این اقدامات گزینشی تبعات بیشتری چه بهلحاظ برنامهریزی در شهر و چه بهلحاظ نحوه مشارکت ساکنان و همراهی

بنابراین در ش��هر قدس و ش��هرهای مانند آن ،ضرورت تهیه سند مش��ترک مداخله در نواحی فرودست شهری و در هماهنگی

با طرحهای فرادس��ت ش��هری ضروری اس��ت .بهبیاندیگر تصمیمگیری یکپارچه در این نواحی در پیوند با سایر نواحی شهری
اهمیت زیادی دارد و در قالب سیاس��تها و اقدامات مش��خص و هماهنگ ،س��اماندهی این محالت میتواند در مسیر صحیح،

هدایتشده و با شتاب بیشتری ادامه داشته باشد.

در پایان تاکید میگردد که متناس��ب با تهیه این س��ند مش��ترک و کاربس��ت نظریات جدید برنامهریزی ش��هری درخصوص

واکاوی معیارهای پهنهبندی فقر شهری در شهر قدس

آنان بهدنبال دارد.

س��اماندهی نواحی فرودست شهری ،ضرورت دارد س��اختار فنی و مالی شهرداریها (بهعنوان مهمترین نهاد متولی موضوع در
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سطح محلی) با اجرای اینگونه طرحها و اقدامات انطباق بیشتری پیداکرده و رویههای غیرمنعطف معمول کنار گذاشته شود.

خبرگزاری جمهوری اسالمی (ايرنا)" ،مصاحبه با فرماندار شهرستان قدس".1389/3/26 ،

شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران ،دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی (“ ،)1387شرح خدمات تهیه برنامة

ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تأکید بربهسازی شهری “.
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مرکز آمار ایران(“ ،)1386سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای .”1385 -1345
مرکز آمار ایران (“ ،)1382سرشماری کارگاهی سال .”1381
مهندس��ان مش��اور آمایش و توس��عه الب��رز (”،)1388طرح تهی��ه و تدوین برنامة آمایش اس��تان ته��ران (تحلیل وضعیت

حاشیهنشین)”.

مهندسان مشاور آمایش و توسعه البرز ( “ ،)1390مطالعات برنامة ساماندهي سکونتگاههای غيررسمي شهر قدس و اقدامات

توانمندسازي اجتماعات محلي آنها با تأكيد بر بهسازي شهري با رويكرد شهرنگر”.

مهندس��ان مش��اور آمایش و توسعه البرز(”، )1392تهیه طرحبهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر تاکستان ،گزارش بخش

نخست ،شناخت وضع موجود محدوده و بررسی طرحهای فرادست “.

مهندسان مشاور باوند ( “ ،)1387برنامه راهبردي و طرح ساختاري (جامع) شهر قدس “.
وب سایت  ،Google Earthتصاویر ماهوارهایی شهر قدس طی سالهای مختلف.
(مصوب هیأت وزيران –
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بهمنماه  ،)1382س��ازمان عمران و بهسازي شهري ،دبيرخانه ستاد ملى توانمندسازى و ساماندهى سکونتگاههای غيررسمى.
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