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طرح توانمند سازی و ساماندهی 
سكونتگاه های غیر رسمی شهر اصفهان 

)مطالعات وضع موجود(

چکيده:
  از سالهای قبل از انقالب شکوهمند اسالمی ايران و بخصوص پس ازآن در 
سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسالمی در ايران. با هجوم روستا نشينان 
به كالن شهر های ايران و گسترش و توسعه بی رويه شهرها به محدوده های 
پيرامونی آن باعث گرديد تا عليرغم وجود تاسيسات و امکانات خدماتی و رفاهی 
در اين محدوده ها .سکونتگاههای غير رسمی شکل گرفته و روز به روز بر رشد 

آن افزوده گردد.
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و  كافی  و  الزم  امکانات  و  تاسيسات  وجود  عدم 
گرديد  باعث  شهری  فضاهای  اين  برای  استاندارد  های  سرانه  و  آموزشی  و 
انفجار  فاجعه و  به وقوع يك  بروز كرده.  از پيش  اجتماعی بيش  تا معضالت 

نزديك گردد.
مرحوم  تفکرات  و  مطالعات  با  اسالمی  انقالب  پيروزی  ابتدايی  سالهای  در 
پايه  و  تعريف  مهندس كازرونی شهر های جديد در همجواری كالن شهرها 
گذاری شد تا نسبت به ساماندهی و عدم توسعه شهرها اقدامی عاجل صورت 
پذيرد.پس از آن با توجه به روند رو به رشد مهاجرت به شهرهای بزرگ نه تنها 
شهرهای جديد تکافوی اسکان مهاجران را نمی داد بلکه سکونتگاههای غير 

رسمی قبل نيز مجددا"  رونق گرفته دچار تحول و توسعه گرديد.

مقدمه:
      تا چند دهه قبل يکی از ويژگی های شهر اصفهان در مقايسه با كالنشهرهای 
ديگر كشور ، نبود پديده ای به نام زاغه نشينی و حاشيه نشينی در اين شهر بود. در 
حالی كه ما در شهر تهران شاهد زاغه های نسبتاً وسيعی در نارمك وبهجت آباد 
و ديگر گوشه و كنارهای آن بوديم كه در دهۀ 1340 عمدتاً تخريب و به كوی 
نهم آبان) 13 آبان كنونی(منتقل شد. در شهر اصفهان به داليل مختلف ، از جمله 
وضعّيت اقتصادی شهر ، ارزانی نسبی اجارۀ مسکن يا قيمت آن ، نزديکی تعداد 
زيادی روستا )دستگرد، رهنان، سيچان، ناژوان و ... كه همگی اكنون جزئی از 
شهر شده اند و خود هسته های اوليه سکونتگاههای غير رسمی اند( به شهر 
كه تأمين كننده بخش عمده ای از كارگران صنعتی اين شهربود ، ماكمتر شاهد 
زاغه نشينی يا هرگونه سکونتگاه های غير رسمی بوديم. اما در سالهای اخير 
نيز همانند ساير شهرهای بزرگ كشور دچار پديدۀ سکونتگاه های  اين شهر 

غير رسمی شده است.
آنچه در زير می آيد خالصه ای از مطالعات مراحل اولّيۀ طرح توانمند سازی و 
ساماندهی سکونتگاه های غيررسمی شهر اصفهان بوده كه توسط مهندسين 
مشاور طرح و معماری بر اساس قراردادی با ستاد توانمندسازی و با همکاری 

ستاد توانمند سازی استان در حال انجام است.

سوسن کرمانی / مطالعات وضع موجود اعظم خاتم/ مدیر پروژه ومسئول مطالعات اجتماعی ، اقتصادی
مهندس مانی معمارصادقی/ مسئول مطالعات پهنه بندی فقر در شهر اصفهانمهندس مسعود جودی / مسئول مطالعات شهرسازی و کالبدی

سرو حوری/  مطالعات اجتماعی و نهادهای محلی
)شرکت طرح و معماری(
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1- 4-  سوداگری و روند فرایندۀ قیمت زمین و مسکن 
        سوداگری مسکن يا خريد و فروش آن به عنوان سرمايه گذاری سودآور ، يکی از عوامل عمدۀ رشد اسکان غيررسمی در مناطق شهری است. همه شهرها 
تا حدودی با اين پديده سروكار دارند اما تشديد آن در شهرهای بزرگ كشور طّی سالهای اخير موجب گرانی مسکن و خارج شدن آن از دسترس گروه های كم 

درآمد شده است.
        ميانگين قيمت يك متر مربّع زمين در شهر اصفهان طی سالهای 83 -  1370 حدود 15 برابر شده است. منحنی صعودی رشد قيمت اراضی در اصفهان 

به ويژه از سال 1380 شتاب گرفته است.

نرخ رشد قيمت زمين در اصفهان از روند يکنواختی تبعّيت نمی كند. دو مقطع عمدۀ افزايش شديد قيمت )60 تا 70  درصد( در سالهای 1374 و 1381 به تبعّيت 
از افزايش قيمت در شهر تهران و ديگر مناطق شهری مشاهده می شود.

1- معرفی ویژگی های مؤثر شهری 
1-1- جمعیّت و ویژگی های اجتماعی شهر 

        جمعّيت شهر اصفهان  از حدود 255  هزار در سال 1335 به 1/6 ميليون نفر در سال 1385 رسيده كه طی 50 سال ، بيش از 6  
برابر افزايش نشان می دهد. ميزان رشد جمعّيت شهر در دهه های سی و چهل در باالترين حّد خود بوده و حدود دو دهه است كه در 

حدود 2/5 درصد محدود شده است
 

1- 2- عوامل مؤثر بر رشد جمعیت شهر 85-  1375 
عوامل مؤثر بر رشد جمعيت شهر اصفهان در ذيل به طور خالصه آمده است :

• ميانگين رشد طبيعی جمعّيت شهر اصفهان : حدود 1/3 تا 1/5 درصد 
• سهم رشد طبيعی در رشد جمعّيت شهر :   60 درصد 

• سهم مهاجرت در رشد جمعّيت شهر :   40 درصد 
• ميزان باالی ورود و خروج مهاجر به شهر :  190 هزار مهاجر وارد شده 

                                                       حدود 50 هزار مهاجر خارج شده 
سهم باالی مهاجرتهای درون استانی به شهر اصفهان:    47 درصد مهاجران از استان اصفهان 

                                                                     19 درصد مهاجران از خوزستان و تهران 
                                                                     ) دو استان عمدۀ مهاجر فرست به اصفهان(

                                                                     34 درصد از ساير استانها 
منشاء شهری اكثرّيت مهاجران :  80 درصد مهاجران دهۀ گذشتۀ شهر اصفهان از مبدأ شهری مهاجرت كرده اند                                                                                  

1- 3- گروه های کم در آمد در ساختار اجتماعی شهر 
        اّطالعات سال 1375 نشان می دهد كه به دليل اهمّيت بخش صنعت ، اقشار كارگری درساختار اجتماعی شهر سهم بااليی دارند 
و حدود 40 درصد از شاغالن شهر در زمره گروه های كارگری هستند. قابل ذكر است كه در هر 100 شغل صنعتی حدود 70 شغل در 
زمرۀ مشاغل كارگری ) ماهر و ساده ( قرار دارد ، در حالی كه نسبت مشاغل كارگری در بخش خدمات كمتر است. اين امر موجب می 
شود در شهرهای دارای رشد صنعتی ، تقاضای گروه های كم درآمد برای اسکان افزايش يابد. در شهر اصفهان نسبت مزد و حقوق 
بگيران بخش خصوصی باالست و روند آن در دهۀ گذشته فزاينده بوده است. اين نسبت معادل 28 درصد در سال 1375 و 19 درصد 

در سال 1365 بوده است.
        سهم اشتغال دولتی طّی اين دوره از 44 به 35  درصد كاهش يافته است ، در نتيجه نسبت خانوارهای ساكن اصفهان كه در امر 
مسکن ، خارج از پوشش حمايت های دولت هستند ، افزايش يافته است. مجموعۀ عوامل فوق ، اثرات ساختار اجتماعی جمعّيت را بر 

ايجاد بحران مسکن و زمينه سازی برای اسکان غير رسمی نشان می دهد.

نرخ رشد قيمت يك مترمربع زمين نسبت به سال قبل در اصفهان )هزار ريال( 

نرخ رشد قيمت يك مترمربّع زمين نسبت به سال قبل دراصفهان و تهران )درصد(
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1- 5- ساختار تقسیمات شهری و سازمان فضایی شهر 

  ساختار تقسيمات شهری و سازمان فضايی آن نيز تأثيراتی بر توسعۀ بافتهای حاشيه ای و غيررسمی و جايگاه آن در شهر می گذارد. اّولين 
نکته در اين زمينه ، الحاق شهر رهنان به شهر اصفهان وافزايش مناطق شهر از 11 به 14 منطقه است كه در دهۀ گذشته روی داده است. 

به طور كلّی سازمان فضايی شهر متشکل از چهار محدودۀ هم پيوند است. اين محدوده ها عبارتند از:
-  محدودۀ مركزی شهر )شامل استخوان بندی اصلی شهر : محور زاينده رود و چهارباغ عباسی(؛

-  محدودۀ مناطق رو به رشد و حاشيه ای )توسعه مربوط به 20 سال اخير و ادغام روستاها و زمينهای كشاورزی به محدودۀ شهر(؛
-  محدوده های ويژه )نيازمند مداخلۀ هماهنگ(؛

-  محدودۀ اراضی كشاورزی شمال اصفهان؛
2- شناسایی محاّلت محروم و غیررسمی شهر اصفهان

  برای شناسايی محاّلت محروم و غيررسمی شهر اصفهان ابتدا معيارهای پهنه بندی فقر و همچنين اسکان غير رسمی به اختصار اشاره 
شده و منابع اطاّلعاتی كه بر اساس آن ، شاخص ها مورد بررسی قرار گرفته شمرده می شود ، سپس فرآيند اين شناسايی از گامهای تحت 

آن ، شامل بررسی شناخت مقّدماتی اين محاّلت توسط شهرداری در سالهای 81 -  1380 مورد توجه قرار می گيرد.
  مشاوران مناطق در طرح بازنگری نيز محدوده هايی را به عنوان اسکان غير رسمی مشخص كرده اند كه در اين بررسی اشاره می شود 
و سرانجام اين مشاور شناخت خود را از محدوده های مورد نظر ، بر اساس بازديدهای محلّی و جمع آوری اّطالعات حّداقل از 2 بنگاه 
معامالت امالک )در هر محلّه ای كه در شناسايی های اولّيه به عنوان غير رسمی عنوان شده بود( به عنوان پهنه های غيررسمی اصفهان 

ارائه كرده است.
2- 1- شاخص های شناسايی محاّلت محروم و غيررسمی 

شاخص های شناسايی پهنه های فقر شهری:                         شاخص های ويژۀ شناسايی اسکان غير رسمی:
1- قيمت نازل زمين                                                           1- فقدان سند رسمی مالکّيت زمين

2- قيمت نازل مسکن                                                         2- فقدان جواز ساخت
3- تراكم باالی جمعّيت در محاّلت 
4- عدم برخورداری از خدمات پايه 

5- استقرار گروه های كم درآمد شهری
6- مسکن نامجّهز و متراكم 

7- سرانۀ پايين زمين مسکونی
8- سرانۀ پايين زيربنای مسکونی 

9- فقدان زيرساختهای شهری 
2- 2- منابع اطالعات 

شناسايی پهنه های محروم شهراصفهان بر اساس پنج منبع اطالعاتی زيرصورت گرفته است :
- اّطالعات كالبدی بازنگری طرح تفصيلی شهر؛

- اّطالعات سرشماری 1375 )شامل اطالعات مسکن و جمعيت بر حسب 616 حوزه آماری(؛
- شناسايی مسئوالن محلی )اطالعات درباره تفکيك غيررسمی زمين و ساخت و ساز غير رسمی در مناطق مختلف

 شهر(؛
- اّطالعات مشاوران طرح تفصيلی مناطق شهر؛

- بازديد و برداشت ميدانی مشاور؛
2- 3- شناسايی مقّدماتی شهرداری اصفهان 

اسامی 25 محلۀ غير رسمی شناسايی شده توسط شهرداری اصفهان به قرار زير است :
هفتون                  صمديه 

مارچين                رهنان 
عاشق آباد            اتوبان ذوب آهن 

دهنو                   13 پهنه مجاور خيابان آتشگاه 
يونارت                مجاور خيابان كهندژ

بابوكان                كردآباد 
خودان

منحنی زير ميانگين قيمت يك متر مربّع زيربنا در شهر اصفهان را نشان می دهد كه طی دوره 83 -  1370 حدود 13 برابر شده است.

 
منحنی رشد قيمت ساختمان در اصفهان كم و بيش مشابه شهر تهران با تأخير يك ساله نوسان كرده است. نرخ رشد ساالنۀ قيمت زيربنا در برخی سالها معادل 

60 تا 70 درصد قيمت سال قبل بوده است.

ميانگين قيمت يك مترمربع زيربنای مسکونی دراصفهان وتهران)هزار ريال( 

نرخ رشد قيمت يك مترمربع زيربنای مسکونی نسبت به سال قبل دراصفهان و تهران )درصد( 
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2- 4- شناسايی محاّلت غيررسمی توسط مشاوران طرح تفصيلی 
اسامی 14 محلّه غير رسمی شناسايی شده توسط مشاوران طرح تفصيلی شامل محاّلت ذيل است :
لم جير 1                        دولت آباد                        مهديه                          امير عرب 
لم جير 2                        شريعتی                           گركان                         اطشاران 

هفتون                          وليعصر                             كردآباد                       زينبيه شمالی 
جی شير                      زينبيه جنوبی 

2- 5- محاّلت غير رسمی بر اساس برداشت ميدانی مشاور 
        نوع مالکّيت زمين و نحوۀ ساخت ، مهم ترين شاخص های زمين و مسکن در محاّلت غيررسمی است. نقشۀ محاّلت 
فاقد سند يا جواز ساخت در شهر اصفهان براساس برداشت ميدانی مشاور ، با پرسش از حداقل 2 بنگاه معامالت امالک و با 
همکاری كارشناسان محلّی شهر تهيه شده است. براساس اين بررسی ، 24  محلّه يا پهنۀ فاقد سند يا جواز ساخت در شهر 

اصفهان وجود دارد كه عمدتًا در جهات شمال شرقی و غرب شهر قرار دارند.
3- پهنه بندی فقر در شهر اصفهان 

        مطالعات پهنه بندی فقر در شهر اصفهان براساس شاخص های متّنوعی از جمله ويژگيهای فيزيکی مسکن و عدم 
برخورداری از خدمات ، اقشاركارگری ساكن و ...  انجام شده و در نهايت در يك مدل رياضی و از طريق رتبه بندی اين 
عوامل ، پهنه بندی تلفيقی فقر در شهر انجام شده است. در همۀ اين مراحل ، موقعّيت محاّلت غير رسمی با محرومترين 
پهنه های شهر مقايسه شده است. شاخص های فقر شهری بر حسب 606 حوزۀ آماری شهر در سال 1375 مورد بررسی 

قرار گرفته است.
3- 1- قدمت و مقاومت پهنه ها

        پهنه های قديمی و بناهای غير مقاوم از نظر مصالح در قسمت مركزی شهر استقرار يافته اند. نوساز بودن محاّلت 
غير رسمی موجب می شود كه شاخص مصالح به كار رفته در ساختمان ، برای شناسايی محاّلت غير رسمی كاربردی نداشته 
باشد. در واقع اين شاخص بيشتر برای شناسايی بافت فرسوده و محاّلت قديمی كاربرد دارد كه اتفاقًا در زمرۀ محرومترين 
پهنه های شهری نيستند. بررسی ها نشان می دهد كه محدودۀ بافت فرسوده و پهنۀ محاّلت غيررسمی در اصفهان از تمايز 

نسبی برخوردارند.
3- 2- حوزه های محروم با توجه به ويژگی های مسکن 

        ميانگين نفر در واحد مسکونی در اصفهان 4/8 نفر است و حوزه های باالتر از تراكم فوق ، بيشتر در شمال شرق و 
غرب شهر واقع شده اند. پهنه های محروم از نظر عدم برخورداری از آشپزخانه مستقل )40 درصد خانوارها و بيشتر( درغرب 

و شمال شرق مستقرند. به طور كلّی 5/5 درصد از خانوارهای شهر فاقد آشپزخانه هستند.
3- 3- پهنه بندی فقر بر اساس زيرساختهای شهری 

        در سال 1375 حدود 90 درصد خانوارهای اصفهان از گاز لوله كشی برخوردار بوده اند. حوزه هايی كه كمتر از ميانگين 
شهر از گاز برخوردارند بيشتر در شمال و غرب شهر قرار دارند.

3- 4- پهنه بندی بر اساس ويژگی های قشربندی اجتماعی ساكنان 
        محّل اسکان كاركنان بخش خصوصی به طور عمده در منطقۀ شمال شرق و غرب شهر است.كارگران ساده )6 درصد 

شاغالن شهر اصفهان( در زمرۀ كم درآمدترين اقشار اجتماعی ، عمدتًا در شمال شرق اسکان دارند.
3- 5- پهنه بندی بر اساس قيمت زمين مسکونی 

        براساس آمارگيری قيمت زمين مسکونی سال 1386 توسط مشاور ، اصفهان به 48 پهنۀ متفاوت تفکيك می شود. 
حّداقل ميانگين قيمت هر متر مربع زمين 80 – 100 هزار تومان در محدودۀ خيابان امام خمينی و اطراف خيابان طالقانی است. 

حّداكثر ميانگين قيمت هر متر مربّع زمين حدود دو ميليون تومان در محدودۀ جنوب رودخانۀ زاينده رود می باشد.

3- 6- پهنه بندی فقر براساس قطعه بندی زمین 

        ميانگين اندازۀ قطعه زمين مسکونی در اصفهان 210 مترمربع است. معادل 61/4 درصد از قطعات مسکونی ، 
مساحتی كمتر از ميانگين و 18/9 درصد قطعات مسکونی نيز مساحتی كمتر از نصف ميانگين دارند

3- 7- پهنه بندی براساس خدمات شهری 
  ميانگين سرانۀ خدمات شهری در شهر اصفهان 6/6  متر مربّع )آموزشی ، بهداشتی -  درمانی ، فرهنگی -  مذهبی ، 
فضای سبز و ورزشی( می باشد. اكثر مناطق شهر از ميانگين سرانۀ خدمات پايين تر هستند. توزيع خدمات نشان دهندۀ 
فقر خدماتی در نيمۀ شمالی شهر و محدوده هايی از شرق و غرب شهر اصفهان می باشد. برخورداری از خدمات شهری 

براساس كاربری های خدماتی طرح بازنگری جامع و تفصيلی شهر اصفهان و جمعيت 1375 محاسبه شده است.
3- 8- پهنه بندی براساس تراكم خالص مسکونی 

  ميانگين تراكم خالص مسکونی در سطح شهر اصفهان 257 نفر در هکتار است كه از تراكم های مناسب جمعّيتی 
محسوب می شود. در پهنه های مركزی تراكم خالص بيش از 190 نفر در هکتار است. درمحاّلت غيررسمی با وجود 

اراضی رها شده و باير و همچنين توسعه نامنّظم تراكم خالص مسکونی از ميانگين شهر باالتر است. 
4- تدقيق شناسايی سکونت گاههای غيررسمی با مدل پهنه بندی فقر 

4- 1- استفاده از نرم افزار Expert Choice بر پايه متدولوژی تصميم گيری 
)Analytical Hierarchy Process  AHP( با كمك شاخص های مربوطه 

قابل ذكر است كه شاخص فقر تنها برای محاّلت واقع در محدودۀ حوزه های آماری سال 1375 محاسبه شده است و 
محاّلتی كه هم اكنون در خارج از محدودۀ شهر قرار دارند )شامل 8 محلّه( مشمول آن نمی شوند.

در اين راستا با هدف كاهش پست كالبدي، اجتماعي، اقتصادي سکونتگاههاي غيررسمي در پيکره شهر اصفهان و پيشگيري از توسعه 
آنها در آينده با طرح پيشنهادي موجود، محله زينبيه اصفهان به عنوان محله الگو انتخاب شد. در اين محله پروژه هاي زيادي جهت 
توانمندسازي تعريف و به ستاد توانمندسازي سکونتگاههاي غيررسمي استان تحويل گرديد كه اهم آنها عبارتند از : احداث مراكز آموزشي، 
پارک، كتابخانه، درمانگاه، زمين ورزش محله اي، پياده روسازي، احداث شبکه گاز، آب، فاضالب،خريد و تجهيز دفاتر محله اي، احداث 

فرهنگسرا، مراكز بهداشتي، مركز فني و حرفه اي مي باشد.


