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-یبه کاربر یسترسد زانیتعداد طبقات و م ،یبیتخر یهاخانه ،یریتعم یهاکل، بار تکفل، خانه یکارینرخ ب ،یباسواد
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 مقدمه

اند، انگیزی مکان تمرکز فقر شدهتوسعه به شکل غمامروزه شهرها، به ویژه شهرهای میلیونی کشورهای درحال    

کنند. بر اساس آمارهای مرکز اسکان بشر های فقیرنشین و غیررسمی زندگی میچنان بیش از یک میلیارد نفر در محله

 خواهد جهان سراسر نفر در میلیارد به سه 2050 سال تا محله های فقیرنشین، احتماالً سازمان ملل متحد، جمعیت

شوند که در آنجا نیز با به مرور تعداد زیادی از فقرا به حاشیه شهرها رانده می .(UN-Habitant,2015:35)رسید

-مدت میشوند. صدمات ناشی از فقر بسیار گسترده و طوالنیمشکالت جدیدی برخاسته از شرایط محلی مواجه می

کند. به اعتقاد محیطی و امنیتی تهدید میزیست اجتماعی، فرهنگی،-اقتصادی فقر، پایداری شهرها را در ابعاد باشد.

هایی های فقیرنشین دارای ویژگیکنند. محلهآور است شرکت میمالتوس، بیشتر فقرا در رفتارهایی که برای محیط زیان

های فرسوده و کثیف، فقر و نابسامانی اجتماعی، نظیر ازدحام بیش از حد جمعیت، بافت نابسامان و ناکارآمد، خانه

کیفیت ساختاری ضعیف برای واحدهای مسکونی یا  بهداشت ناکافی؛ ناامنی حق تصرف، فقدان ذخیره کافی آب؛

 Hussain et)آوری پایین هستندمحیط کالبدی ناسالم؛ زوال شهری، میزان باالی فقر، بیسوادی و بیکاری و تاب

al.,2019:2)مصرف مواد مخدر، ماعی نظیر جرم و جنایت، سوءهای مستعدی برای انواع مسائل اجتها زمینه. همچنین آن

باشند. به عبارت دیگر، شهرها به طور روزافزونی ناعادالنه، نابرابر و های روحی و خودکشی میمیزان باالی بیماری

-شود سود نمیهایی که بوسیله شهرها ارایه میهای فقیرنشین از مزایا و فرصتکه ساکنان محلهاند چرادوقطبی شده

های گذاران شهری دیگر نباید شهرها را به عنوان کلسازان و سیاستبنابراین سیاست .(Liddle,2017:2)رندب

اند، اما )به این معنا که به طور سنتی متخصصان توسعه بر روی دو سطح فضایی شهر و روستا متمرکز شدهیکنواخت

نیز به این تحلیل افزوده گردد( در نظر  اکنون باید سطح سوم فضایی یعنی محالت فقیرنشین و فرودست شهری

 و با عنوان زندگی 1های نظری تحلیل فضایی فقر شهری به کتاب مشهور بوث(. ریشه1396ند)مهدنژاد و پرهیز، بگیر

 درک شده است. این پژوهش اولین تالش برای نوشته 1903 و 1886 سال های که بین گرددلندن بر می در مردم کار

های لندن بر های تفصیلی در خصوص خیابانای از نقشهاست. بوث مجموعه علمی رویکرد یک طریق از شهری فقر

 ایگسترده مقیاس چنین در هرگز اما شده، استفاده زمان آن در قبالً های کارتوگرافیک ترسیم کرد، کهاساس روش

شهرها، نمود ناطق پیرا کالندر این میان، فقر شهری در م .(Benassi & Morlicchio,2019:1)بود کاربردی نشده

کنند. بیشتر این شهرها مهاجرت میهای اقتصادی یا کالنبرای فرار از تلة فقر به سمت قطببارزی دارد. فقرای شهری 

محوری در باشند. در نتیجه، تسلط اقتصاد خدماتو آموزشی مناسبی برخوردار نمی اجتماعی-افراد از پایگاه اقتصادی

آورد. از آنجا که کارکنان این گونه مشاغل، توان ها با  دستمزدپایین فراهم میرا برای جذب آن شهرها، زمینهکالن

های شهرها را ندارند، بنابراین به سمت مناطق پیرامونی و به خصوص حاشیههای زیست و معیشت در کالنپرداخت هزینه

های فرسوده و ناکارآمد ای که یا در محلهه گونهشوند. بارزان قیمت شهرهای پیرامون یا مناطق پیراشهری هدایت می

 (.1کنند)شکل ای حرکت میغیراستاندارد و زاغه های غیررسمی،می کنند و یا به سمت تشکیل محله اسکان پیدا
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 شهریارتباط بین فقر، بافت فرسوده و مناطق پیرا کالن .1شکل

 

را تبدیل شده است. ی تهران و کرج به یکی از نقاط اسکان فقدر این میان، شهر شهریار به خاطر نزدیکی به کالنشهرها

و برابر و طی سه دهه بعد هر کدام بیش از دو برابر شده است. به این ترتیب دنزدیک به  45-55جمعیت شهر شهریار طی دهه 

ت شهر با متوسط برابر شده است که گویای افزایش جمعی 26ز (، بیش ا1395-1355جمعیت در این شهر  در چهل سال گذشته)

برخوردار شهر شهریار  هایهای مسکن در محله. از آنجایی که فقرا توان پرداخت هزینهاستدرصد  5/8نرخ رشد ساالنه بیش از 

نشینی و اسکان الب حاشیهقهای فقر در روند. در نتیجه پهنهای این شهر میرا ندارند بنابراین به سمت اسکان در مناطق حاشیه

 یر است:شهر شهریار رخساره نموده است. بر همین مبنا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سوال های زغیررسمی در 

 ارد؟هایی از شهر قرار در شهریار چگونه است و در چه مکانهای شهتمرکز مکانی فقر شهری در محله -

 کند؟یچه نظمی تبعیت م شهر شهریار از های فرسوده درفضایی فقر شهری و بافت -توزیع مکانی -

بعدی و پیچیده گسترانده شده است. به طور عادی فقر ای چنددرک فقر شهری با کمبود منابع مادی آغاز شده و به پدیده 

ها تعریف شده به عنوان نبود موارد موردنیاز برای رفاه مادی بخصوص غذا، سرپناه، پوشاک، آب پاکیزه و سایر دارایی

 (. نظریه های زیادی در خصوص فقر شهری مطرح شده است. با وجود1399اد و پرهیز، ؛ مهدنژ1394است)زنگانه و همکاران، 

و تمرکز فقر، انطباق بیشتری دارد.  بر اساس   2اجتماعی انزوای  1اجتماعی های  بی سازمانیاین، وضعیت شهر شهریار با نظریه

 به منجر که شودمی هاییفرهنگ خرده هتوسع تشویق موجب شهری فضاهای در فقر اجتماعی، تمرکز نظریة بی سازمانی

 بین اجتماعی روابط و اعتماد عدم جوانان، روی اجتماعی کنترل عدم این نظریه بر حقیقت، در .شوند می انحرافی رفتارهای

بی  .(Small, 2004:20)نمایدله های دارای تمرکز فقر تأکید میدر مح جرم باالی میزان و تعهد اجتماعی ضعیف همسایگان،

-ظ کنترل اجتماعی کارآمد اطالق میهای مشترک اعضای آن و حفبه ناتوانی اجتماع در تحقق ارزش ازمانی اجتماعیس

مطرح شده است. بر  4توسط ویلسون  3نظریة انزوای اجتماعی در کتاب محرومیت حقیقی .) ,122:2016Kubrin& Wo(شود

. تمرکز استفقرا نیز  انداز چشم و قیر نیست، بلکه نتیجة شرایطاساس این نظریه، فقر شهری تنها محصول تمرکز خانوارهای ف

 خانواده، ثباتیکنند و دارای فقر شدید، بیدون در بخش مرکزی شهرها زندگی میاست. طبقة ما 5این نظریة بر مفهوم طبقة مادون

 مخدر، مواد به اعتیاد باالی انمیز همچون مشکالتی از همچنین جمعیت این جرم هستند. و ضعیف آموزشی سیستم زیاد، بیکاری
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  فقر فضایی هایکانون روی بیشتر تا کرد وادار را گیری، ویلسونجهت برد. اینمی رنج رفاه به وابستگی و نامشروع  هایزایمان

 اتاثر آن را او که شودمی محرومیت سندرم ایجاد به منجر چگونه فضایی بعد که و به بررسی این موضوع بپردازد کند تمرکز

 دولت رفاه و رفتار حمایت عدم اجتماعی، انزوای کار، رسمی بازار از محرومیت شامل تأثیراتی نامیده است. چنین تمرکز

های نظریة تمرکز فقر به درصد افراد فقیری اشاره دارد که در محله .(Wilson,1987)نهادهایی است چنین توسط گیرانهسخت

-گذر زمان نقش ایفا میکند و به حفظ آن درضایی فقر به فقر کمک میکنند. سازمان فبا فقر باال زندگی می

کننده مناطقی است که بخش زیادی از ساکنان آن، فقیر و محروم فقر متمرکز شده توصیف .(Jargowsky,2012)نماید

یافته قر باال بسطهای با فبر مبنای مفهوم محله 1مفهوم فقر متمرکز شده توسط جارگووسکی .),.2015Shapiro et al(هستند

 .(Erickson et al.,2008)است. از دیدگاه وی، نرخ فقر متمرکز شده نمایانگر سهم تمام افراد فقیر در یک منطقه خاص است

ای اند که تغییرات در شهر میانی، پدیدهاند. ویلسون و همکاران اظهار داشتهها از بسیاری از حقوق اولیه محرومساکنان این محله

رشد را ایجاد کرده است: مادون طبقه. مشخصه بارز این طبقه، تمرکز جغرافیایی، انزوای اجتماعی از بهفرد و روبهنحصرجدید، م

  .(Small& Newman,2001)طبقه متوسط و بیکاری است. به اعتقاد ویلسون، طبقه مادون یک کلیت جدید است

شود. گوا و ها در این تحقیق اشاره میترین آنهمکه به می در خصوص فقر شهری انجام گرفته های زیادپژوهش

ها اند. نتایج پژوهش آنکنگ پرداخته هنگ ( به تحلیل فضایی تمرکز فقر در یک شهر مرفه)هنگ کنگ( در2018)2همکاران

د، به طور نشان دهندۀ آن است که توزیع فقر در شهر هنگ کنگ همگن نیست، بلکه مناطقی که دارای میزان باالیی از فقر هستن

شود که می یافت کنگ هنگ شهر بخش مرکزی شهر و حومه در فقر باالی اند. تمرکز سطحبندی شدهسیستماتیک خوشه

 کنگ هنگ دولت عمومی مسکن سیاست و گذشته دهه چند طی جدید شهرهای توسعه هایسیاست به مربوط علت این امر 

های اجتماعی به تحلیل شاخص« فقر شهری و مسکن»با عنوان  یامقاله( در 2018همکاران) هیزان و .(Guo et al.,2018)است

کنند. های فقیرنشین زندگی میدرصد جمعیت کشور مالزی در محله 7دهندۀ آن است که اند. نتایج نشانفقر شهری پرداخته

 .(Haizzan et al., 2018)درصد است 3/0درصد و میزان فقر شدید،  2میزان فقر جمعیت مناطق شهری در کشور مالزی حدود 

اند. نتایج آنها نشانگر آن است که رابطة (، به تحلیل وضعیت مسکن و فقرای شهری در مالزی پرداخته2012)3زینال و همکاران

 .(Zainal et al.,2012)مثبتی بین فقر و وضعیت مسکن وجود دارد

 مشهد پرداخته اند.  براساس شهر در شهری فقر ضاییف تحلیل و بندی( در مقاله ای به پهنه1398سلیمانی مقدم و همکاران)

( 1397درصد از سطح شهر مشهد از وضعیت نامناسبی برخوردار هستند. نیک پور و حسنعلی زاده)  30نتایج پژوهش نزدیک 

 محدودۀ انطباق با شهر پرداخته اند.قائم در شهر فقر هایپهنه با شهری فرسودۀ بافت هایپهنه انطباق میزان ای به تحلیلقالهدر م

 بین فرسوده قرار ندارند. در واقع تقریباً  بافت محدودۀ در ،فقر از وسیعی هایپهنه که مشخص شد فقر هایپهنه و فرسوده بافت

( 1396موحد و ولی نوری) .دارد وجود پوشانیهم و انطباق فقر پهنة و فرسوده بافت محدودۀ جمعیت و مساحت از درصد 10

 فقر که دهدمی اند. نتایج این تحقیق نشانمبادرت نموده 90 – 1375 تهران شهرکالن در شهری فقر پویایی حلیلای به تدر مقاله
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 و پیوسته هم به وضعیت به متفرق حالت از و کرده حرکت شدن ایخوشه سمت به موردمطالعه ادوار طی تهران شهرکالن در

 استان شهرهای بندیرتبه و فضایی ای به تحلیل( در مقاله1396)موسوی و همکاران صدر .است داده شکل تغییر ایخوشه

است که شهرهای سردشت،  آن از حاکی پژوهش اند. نتایجشهری اقدام نموده فقر هایشاخص اساس بر غربی آذربایجان

-ر سطح آخر توسعهد 0/ 2790توسعة  پیرانشهر، شاهین دژ، تکاب، پلدشت، اشنویه، چالدران، شوط و چایپاره با میانگین ضریب

 هایپهنه مکانی ای به سنجش( در مقاله1396زرگوار و همکاران)یافتگی و اولویت اول برای توسعه جهت رفع فقر شهری هستند ب

جزء طبقه  هشتگرد جدید شهر ساکنان %92بیش از  دهدمی نشان تحقیق اند. نتایجگرد پرداختههشت جدید شهر در شهری فقر

اند. کرمان پرداخته استان هایشهرستان  شهری نواحی در فقر فضایی توزیع ( به تحلیل1395و همکاران)دالهی ی. فقیر هستند

 است. منوجان و کهنوج هایدهد بیشترین فقر در سطح استان متعلق به شهرستانمی نشان  نتایج

 

 شناسیروش
ژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش است. پ 1395جامعه آماری پژوهش حاضر، محدوده قانونی شهر شهریار در سال 

میدانی)بازدید میدانی از  وضعیت بافت شهری  هایهای پژوهش، اسنادی و مبتنی بر بررسیآن، توصیفی تحلیلی است. داده

و دلفی اقدام به  AHPگیری از مدل ( و بهره1های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی)جدول شهریار( است. با استفاده از شاخص

ها، استاندارد شده و پس از آن، مقدار آنها محاسبه شده های فقیرنشین  مکانی در شهر شهریار گردید. در ابتدا دادهمحلهشناسایی 

ها با یکدیگر برابر نیست. برای دخالت اثرگذاری متفاوت این ها بر محلهثیر آنأها و تاست. از آنجایی که اهمیت نسبی شاخص

 AHPدهی معیارها و زیرمعیارها از روش وزنها هستیم. برای  به دست آوردن اهمیت نسبی ندهی به آها، نیازمند وزنشاخص

دهی دلفی، استفاده شده است. سپس به تعیین ماتریس هماهنگ و ماتریس ناهماهنگ ها از روش وزنو سنجش اهمیت گزینه

 در نهایت، ماتریس کلی ایجاد شده است.ثر پرداخته شده است. ؤثر و ماتریس ناهماهنگ مؤو همینطور ماتریس هماهنگ م

 های پژوهشابعاد و شاخص .1جدول
 شاخص ها ابعاد

  

 کالبدی 

 میزان دسترسی به خدمات و امکانات

 درصد واحدهای تعمیری

 درصد واحدهای تخریبی

 درصد واحدهای یک طبقه

 

 

 اجتماعی

 تعداد مهاجران

 سال از کل جمعیت 15نسبت جمعیت زیر 

 خانوار بعد

 نسبت جنسی

 نسبت جنسی مهاجران

 نرخ باسوادی

 بار تکفل اقتصادی

 نرخ بیکاری

؛ 1399؛ مهدنژاد و پرهیز، 1394(؛ زنگانه و همکاران، 2012(؛ زینال و همکاران)2018(؛ هیزان و همکاران)2018: مطالعات نگارندگان بر اساس گوا و همکاران)منبع

 (1396(؛ بزرگوار و همکاران)1396موحد و ولی نوری)  (؛1397(؛  نیک پور و حسنعلی زاده)1398لیمانی مقدم و همکاران)؛ س1396مهدنژاد و پرهیز، 
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 18کیلومتری غرب شهر تهران و  16شهریار مرکز شهرستان شهریار در استان تهران است که در فاصله حدود 

غربی با شهرهای غرب استان تهران و در قسمت شمال از نظر موقعیت در. کیلومتری از جنوب شهر کرج واقع شده است

شرقی با شهرهای ، در جنوب و جنوبشهرستان قدسو  باغستانشرقی با شهرهای ، در غرب و شمالاندیشهو  مالرد

شهریار دارای باغات میوه متنوع و فراوان (. 2)شکل همسایگی دارد وحیدیهغربی با شهر و در جنوب صباشهرو  فردوسیه

این شهر به دلیل وجود درختان و فضای سبز بسیار به عنوان نگین سبز و ریه . بخش و مطبوعی استب و هوای فرحو آ

 4شهر شهریار از . استنفر  249473،  جمعیت شهر شهریار، 1395. بر اساس سرشماری شوداستان تهران نامیده می

ایـن چهار کانون شهری به . تشـکیل شـده اسـت( دآبـادبر)کانون شهری مختلف شامل شهریار، وائین، اندیشه و امیریه 

وائین و اندیشه را توسعه  تـوانای کـه مـیای هستند، به گونهمالحظههای قابلهای شهری دارای تفاوتلحاظ ویژگی

 خودرو در محدوده شهر سکونتگاهی)بردآباد( شهری جدید و شهریار را هسته سکونتی با قـدمت تـاریخی و امیریـه

شناسی، قدمت شهر را به هزاره هفتم قبل از میالد و سابقه شهرنشینی در شهریار های باستانبراساس یافته. شهریار نامید

-کیلومتر از یکدیگر قرار داشته5/1 ای حدود در شهر شهریار دو امامزاده در فاصله. رسدهزاره پنجم قبل از میالد می به

به هم  های اطراف آنعوض و دیگری امامزاده هادی در کرشته که سکونتگاههیکی امامزاده اسماعیل در علیشااند. 

 (. 1397هکتار است)مهندسان مشاور باوند،  3181. محدوده شهر پیوسته و به تدریج شهریار را شکل داد

 

 
 در استان تهران و شهرستان شهریار شهر شهریارجغرافیایی موقعیت  .2شکل

 

نفر در خانوار بوده است. نسبت جنسی  7/3وسط بعد خانوار در سطح شهر شهریار ، مت1395بر اساس آمار سال 

در  .استنفر  3 /28 نرخ تکفل در شهریار معادل .استدرصد  92زن بوده است. نرخ باسوادی  100مرد در قبال  106

در گروه نوساز و رصد د 37از مساحت قطعات در گروه قابل استفاده و درصد  53بندی کیفیت بنا در شهر شهریار طبقه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87
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که جزء  قطعاتیهای سطح شهر نیاز به تعمیر و بازسازی دارند. درصد از ساختمان 8. گیرنددر حال ساخت قرار می

از کل قطعات برداشت . شوداز سطح کل شهر را شامل میدرصد  3های مخروبه هستند نیز حدود اراضی بایر و ساختمان

شهر شهریار به رغم دارا اند. خیر ساخته شدهأسال  30تا  10 ها در فاصله از پالکدرصد  57حدود در شهر شهریار شده 

شهری روبرو است و رشد  با کمبود خدماتهکتار(  863)های توسعه درونی و وجود سطوح بایر گستردهبودن ظرفیت

-اسب با جمعیت بیشتر میمتن نیاز به تأمین خدماتدرصد(،  6/5)به میزان  1395و  1385 باالی جمعیت در فاصله سال

از سطح درصد  10حدود  های خدماتیکاربریو درصد  19شبکه معابر ، درصد 17 ،های مسکونیکاربری. کند

درصد از کل  27)های بایربیشترین سطح اراضی در کل شهر مربوط به زمین.  های کل شهر را دربرگرفته استکاربری

 .(2)جدول  است شهر(

 

 اربری زمین در وضع موجود شهر شهریارسطح و سرانه ک .2جدول
 سرانه)متر مربع( )درصد(نسبت )متر مربع(مساحت کاربری اصلی

 21.2 17.1 5445798 مسکونی

 0.1 0.1 23128 آموزش تحقیقات و فناوری

 1.4 1.1 349231 آموزشی

 1.2 1.0 311721 انتظامی-اداری

 2.3 1.8 585083 خدماتی-تجاری

 0.5 0.4 133004 ورزشی

 1.0 0.8 247957 درمانی-بهداشتی

 0.1 0.1 34283 هنری-فرهنگی

 2.9 2.4 748369 پارک و فضای سبز

 0.3 0.2 73869 مذهبی

 0.9 0.7 227359 تاسیسات شهری

 1.4 1.1 351497 تجهیزات شهری

 1.7 1.3 427859 نقل و انبارداریوحمل

 23.7 19.1 6079900 معابر

 0.1 0.1 37944 نظامی

 24.0 19.3 6154792 باغات و کشاورزی

 5.4 4.3 1382638 صنعتی

 1.5 1.2 394831 حریم

 0.7 0.5 168100 توریستی-تفریحی

 33.6 27.1 8634019 بایر

 123.9 100.0 31811382 جمع کل شهر

 1397: مهندسان مشاور باوند، منبع

 

  تحقیق هاییافته
اندهی، ارتقاء و توانمندسازی گذاری جهت سامریزی و سیاسته برنامهدامات اولیتعیین محله های فقیرنشین از اق

ها در سطح شهر شهریار نیازمند استفاده از روشی ندی این گونه بافتبآید. شناسایی و پهنهبه شمار می گونه بافت هااین
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سطح معیارها و زیرمعیارها و دلفی استفاده شد. به این صورت که در  AHPکاربردی و بهینه است. بنابراین از دو مدل 

دهی دلفی، استفاده ها از روش وزنو در سطح گزینه AHPدهی ها از روش وزنو برای به دست آوردن اهمیت نسبی آن

های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، های مختلف شهر از لحاظ ویژگیحلهشده است. پس از تعیین میزان محرومیت م

های فضایی فقر ت. در واقع، به منظور تعیین پهنهستفاده از روش دلفی تعیین شده اسوزن هر یک از این معیارها با ا

های مختلف شهر شهریار از لحاظ معیارهای اجتماعی، محلههای اطالعاتی مربوط به میزان محرومیت شهری، الیه

 (. 3ست)جدول اقتصادی و کالبدی با روش دلفی مورد مقایسه قرار گرفته و وزن نهایی هر یک مشخص شده ا

 

 های فقیرنشین شهر شهریاربندی محلهوزن دهی به معیارهای پهنه .3جدول

 وزن نسبی معیار

 31/0 اجتماعی

 33/0 اقتصادی

 36/0 کالبدی

 

مشخص شده است. به این های فضایی فقر شهری ها و اعمال وزن نهایی در آن پهنه گذاری این الیسپس با برهم

( تقسیم شده و وزن هر یک از 4گانه)جدول های پنجتماعی، اقتصادی و کالبدی به گروهمیت اجهای محرومنظور الیه

های دارای ومیت بسیار زیاد، بیشترین و محلههای دارای محردهی محلهست. در این وزنها، مشخص شده اگروه

 ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.محرومیت بسیار کم، کم

 

 های فقیرنشین شهر شهریاربندی محلهی به معیارهای پهنهدهوزن .4جدول

 وزن نسبی میزان محرومیت

 09/0 محرومیت بسیار کم

 14/0 محرومیت  کم

 15/0 محرومیت متوسط

 28/0 محرومیت زیاد

 34/0 محرومیت بسیار زیاد

 

نسبت ی  مشتمل بر بعد خانوار، های اجتماعی، اقتصادی و کالبدبندی فقر شهری شهریار از شاخصنهبرای تعیین په

نرخ جران، نسبت جنسی، سال از کل جمعیت، نسبت مهاجران به جمعیت هر محله، نسبت جنسی مها 15جمعیت زیر 

ک طبقه و میزان دسترسی به های یهای تخریبی، خانههای تعمیری، خانهبار تکفل، خانهباسوادی، نرخ بیکاری کل، 

ها دهی آننمره ها،تفاده شده است. پس از معرفی شاخصاسراغتی و فضای سبز های آموزشی، بهداشتی، فکاربری

 (.3صورت گرفته است)شکل 
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 بندی فقر در شهر شهریارهای پهنهای شاخصنمودار میله .3شکل

 

های ورت گرفته است و مشخص شد که محلههای فقر صتعیین پهنه AHPدر نهایت، بر اساس مدل 

، بردآباد جنوبی و کهنز(، مرکزی)فرهنگ، طالقانی، سینگ، علیشاعوض( و ی)بردآباد شمالیلی)محمدیه(، جنوبشما

شرقی)محمداباد و کرشته( شهر شهریار در وضعیت مناسبی قرار ندارند و جهت سازماندهی و توانمندسازی، نیازمند 

های فرسوده و مرکزی شهری، تها، بیشتر فقر شهری بر بافبندی بافت(. از لحاظ گونه5)جدول مداخله فوری هستند

 ای و غیررسمی منطبق شده است.های حاشیهو همینطور بافتبافت های روستایی ادغام شده در شهر 
 

 AHPهای شهر شهریار با استفاده از روش های فقر در محلهشاخص .5جدول 
نمره 

 کل

 

میزان 

 دسترسی

 

درصد 

واحدهای 

 یک طبقه

درصد 

 تخریبی

درصد 

واحدهای 

 تعمیری

میزان 

بار 

 تکفل

 

نرخ 

بیکاری 

 کل

 

نرخ 

باسوادی 

 کل

 

نسب 

 جنسی

 

نسبت 

جنسی 

 مهاجران

 

نسبت 

مهاجران 

به 

جمعیت 

هر 

 محله

 

نسبت 

جمعیت 

 15زیر 

سال از 

کل 

 جمعیت

 

نسب 

بعد 

 خانوار

 

تعداد 

 جمعیت

 محله

بردآباد  16380 1/4 2/26 41/18 1 1/1 8/73 09/5 89/3 51/48 12/0 82/71 5 87/37

 ی شمال

بردآباد  16728 1/4 3/29 31/29 1/1 1/1 7/72 88/9 74/3 46/51 09/0 6/57 3 54/37

 جنوبی 

 کهنز 10563 8/3 8/24 67/34 1 1/1 7/83 5 5/3 18/38 47/0 88/47 5 62/34

 کرشته 5352 6/3 9/21 63/23 1 1/1 3/83 42/8 49/3 15/32 13/1 93/48 5 16/33

 فرهنگ 10979 5/3 1/23 69/25 1 1 88 38/6 29/3 84/31 58/1 87/29 5 92/31

 طالقانی 8184 5/3 1/23 23 1/1 1 5/86 04/6 4/3 68/29 14/1 69/35 5 39/31

 محمدآباد 4986 8/3 7/24 96/26 1 1/1 9/79 05/14 23/3 29/20 67/0 47/51 4 94/29

 محمدیه 69 6/3 13 45/1 0 2/1 9/73 89/8 43/3 74/21 0 74/76 3 82/29

 سینک 2428 6/3 6/22 73/40 1/1 1/1 9/85 8/9 34/3 16/10 92/0 53/52 4 03/28

آستانه  116 6/3 31 45/53 1/1 1/1 8/57 10 35/4 43/13 0 82/81 4 35/27

 جنوبی 

 بهار 184 8/3 19 28/22 8/0 8/0 8/78 8/9 51/3 47/2 0 77/91 1 12/27
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نمره 

 کل

 

میزان 

 دسترسی

 

درصد 

واحدهای 

 یک طبقه

درصد 

 تخریبی

درصد 

واحدهای 

 تعمیری

میزان 

بار 

 تکفل

 

نرخ 

بیکاری 

 کل

 

نرخ 

باسوادی 

 کل

 

نسب 

 جنسی

 

نسبت 

جنسی 

 مهاجران

 

نسبت 

مهاجران 

به 

جمعیت 

هر 

 محله

 

نسبت 

جمعیت 

 15زیر 

سال از 

کل 

 جمعیت

 

نسب 

بعد 

 خانوار

 

تعداد 

 جمعیت

 محله

 علیشاعوض  12638 4/3 8/21 37/24 1 1 5/87 32/5 21/3 4/15 23/1 57/28 5 72/26

معین  303 8/3 1/25 01/31 3/1 1/1 3/70 53/4 79/2 79/7 65/0 12/80 4 61/26

 الملک 

 دینارآباد  186 7/3 5/28 95/34 1/2 4/1 9/83 38/2 16/4 7/1 09/0 14/73 4 46/26

ه چای شا 5543 6/3 1/24 69/44 1 1 2/86 3/8 37/3 24/11 34/0 51/31 5 26/26

 جنوبی 

شهرک  51 9/3 7/13 63/68 6 3/3 2/92 0 71/1 22/2 0 82/56 1 83/25

 اداری 

باغستان  984 8/3 8/20 14/40 2/1 1/1 3/86 34/6 67/3 91/6 53/0 96/40 5 64/25

 غربی 

باغستان  1711 6/3 22 27/21 1/1 1/1 4/82 61/11 62/3 67/7 29/0 99/45 4 62/25

 شرقی 

مریم  763 9/3 5/23 7/63 1/1 1/1 7/84 19/19 36/3 0 0 40 5 25/25

 شمالی 

شاه چای  1381 8/3 2/23 47/29 3/1 2/1 8/82 7/4 3 91/6 0 85/41 5 62/24

 شمالی 

 

 فرهنگیان 15 8/3 3/13 33/53 1 5/1 3/73 0 9/1 0 13/5 29/68 2 05/24

اندیشه  37924 5/3 8/24 91/69 1 1/1 3/86 99/8 59/3 95/0 28/0 03/26 5 45/23

 غربی 

اندیشه  22474 4/3 2/24 85/69 1 1 86 49/6 27/3 58/0 42/0 05/28 5 19/23

 شرقی 

 گمرک 129 7/3 31 15/89 6/1 5/1 2/51 0 49/3 0 6/2 19/82 4 79/22

 بوستان 2751 5/3 8/23 09/42 1/1 1 9/85 19/1 14/13 24/1 35/10 96/19 4 07/21

 جهان 5294 3/3 9/26 98/78 1 1/1 7/84 9/5 38/3 0 27/0 36/8 5 99/20

وایین  1142 9/3 4/26 77/72 2/1 2/1 1/82 41/15 63/3 2/0 0 67/3 3 61/20

 جنوبی 

وایین  8801 7/3 6/25 54/70 1/1 1/1 8/83 8/6 59/3 35/0 05/0 68/5 5 50/20

 شمالی 

88/19 3 89/2 0 43/0  

 

39/3 25/6 1/82 

 

1/1 1/1 74/86 

 

مریم  1455 5/3 5/28

 جنوبی 

13/18 4 0 0 0 07/3 42/4 

 

6/81 

 

2/1 2/1 03/32 

 

3/27 

 

آستانه  276 7/3

 شمالی 

 



 
 

 185 

 

 ۳ یاپی، پ۱۳۹۹، بهار و تابستان ولادوره دوم، شماره مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                                           

بردآباد شمالی و بردآباد جنوبی، محمدیه، کرشته، فرهنگ، »های های پژوهش بیانگر آن است که محلهیافته

فرزانگان، مریم شمالی، شهرک »های رند. همینطور محلهبدر محرومیت بسیار زیاد به سر می« طالقانی، کهنز، سینک

در « چای جنوبی، دینارآباد و آستانه جنوبیاداری، باغستان شرقی، باغستان غربی، معین الملک، بهار، علیشاعوض، شاه

نطور های مذکور صورت گرفته است. همیگیرند. در واقع تمرکز فقر شهر شهریار در محلهطبقه محرومیت زیاد قرار می

در وضعیت « اندیشه شرقی، اندیشه غربی، جهان، فرهنگیان، گلستان، وایین جنوبی، وایین شمالی و گمرک»های محله

چای شمالی، بوستان، آستانه های مریم جنوبی، فرزانگان جنوبی، شاهاند. افزون بر این، محلهمحرومت متوسط قرار گرفته

 (. 4اند)شکل بسیار کم قرار گرفته شمالی، صدف و شاهد در وضعیت محرومیت کم و
 

 
 بندی فضایی فقر شهری در شهر شهریارپهنه .4شکل 

 

رت خانوارهای های فرسوده و فقر شهری مواجه شده است. مهاجبافتکالبدی -شهر شهریار با فرسودگی فضایی

-ی و افزایش آسیبهای عمومها، کمبود خدمات، کمبود عرصهاختمحیطی، فرسودگی زیرساصیل، فرسودگی زیست

وص های شهری به خصبا وجود این، مطالعة اسناد و طرحآید. ز جمله دالیل این امر به شمار میها و جرایم اجتماعی ا

های فرسودۀ شهر های فقر و بافتگیری پهنهاست که سه علت بیش از همه در شکلدهندۀ آن طرح بافت فرسوده نشان

 شهریار نقش داشته است:

 د ماندگی تمرکززدایی نسبت به رشأخیر و عقبافزایش جمعیت شهری کشور طی پنج دهة  رشد شتابان

ترین عامل فقر و گسترش فرسودگی فضاهای شهری است. این امر موجب اقتصاد ملی و عدالت توزیعی مهم
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ها و مراکز خاص به خصوص کالن شهر تهران های اقتصادی در کانونتمرکز امکانات و خدمات و فرصت

ها در مناطق پیراکالنشهری تهران ه است. ورود مهاجران روستایی و شهرهای کوچک موجب اسکان آنشد

 های مسکن در کالن شهر تهران را ندارند. هزینه ها توان پرداختشده است چرا که آن

 صاحب  ایهای کم درآمد و فقیر برر سرمایه در پاسخ به تقاضای گروهبازار زمین، بازار مستغالت شهری و بازا

های خودرو و غیررسمی در شهر دیمی خود نقش مهمی در گسترش بافتهای قخانه شدن و بازآفرینی بافت

یابد. تقرار در نواحی فرسوده افزایش میشهریار دارد. به طوری که گرایش به گسترش اسکان غیررسمی و اس

 ین امر است.گیری محلة امیریه یا بردآباد شمالی و جنوبی از جمله نمودهای اشکل

 های فرسودۀ شهری نتوانسته است به موقع برای برون رفت از دور باطل فقر اجتماعیرویکرد مدیریتی به بافت-

اقتصادی و فرسودگی فضایی چاره اندیشی نماید. در عین حال، با تأکید بر توسعة نواحی جدید و وضع ضوابط 

 حاشیه ماندن این نواحی دامن زده است.هایی از جمعیت، در و مقررات فراتر از توان مالی بخش

 

 های فقیرنشینهای فرسوده و پهنهتحلیل همپوشانی بافت

های مصوب شهر شهریار شناخته شته، فرهنگ و کهنز به عنوان بافتهای امیرآباد)بردآباد شمالی و جنوبی(، کرمحله

،  1395تار است که بر اساس آمار سال هک 150(. مساحت بافت فرسوده در شهر شهریار، 5و شکل   6شوند)جدول می

های فرسوده تعلق دارد. میانگین درصد از مساحت شهر به بافت 5دود کنند. در حقیقت، حنفر در آن زندگی می 46274

درصد  57.5مترمربع است. کاربری مسکونی با  32های فرسوده شهر شهریار کلی سرانه اراضی در محدوده بافت

متر مربع است. در حالی که نسبت کاربری  18.4ها را به خود اختصاص داده و سرانه آن بیشترین سهم از کاربری

. سرانه پایین کاربری مسکونی در بافت فرسوده نسبت به استمترمربع  28درصد و سرانه آن  17مسکونی در کل شهر 

، مشخص 5و شکل  6ول کل شهر ناشی از ریزدانگی بافت و جمعیت باالی ساکن در آن است. همان طور که در جد

در  اند.پوشانی داشتههای فقر شهری همخصهای فرهنگ، کرشته، کهنز و بردآباد)شمالی و جنوبی( با شااست محله

 شوند.های فقیرنشین این شهر محسوب میههای فرسودۀ شهر شهریار جزء محلتوان گفت تمام بافتواقع، می

 

 ر شهریار های بافت فرسوده شهمساحت محدوده .6 جدول

 مساحت)متر مربع( محدوده بافت فرسوده

 366417 عوض(طالقانی)علیشاه-فرهنگ

 263293 کرشته

 629710 عوض +کرشته(جمع)علیشاه

 134074 کهنز

 717416 بردآباد

 1481200 جمع کل
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 (1398: وزارت راه و شهرسازی، )منبع گونه شناسی بافت فرسودۀ شهر شهریار .5شکل

 

های داری شهریار و همچنین مطالعة طرحمیدانی و مصاحبه با کارشناسان اداره عمران و نوسازی شهر با بررسی

چه شوند. چنانشهریار به انواع مختلفی تقسیم میهای فرسوده در شهر توسعة شهری شهریار، مشخص شد که بافت

 های فرسوده در شهر شهریار به پنج نوع عمده قابل تقسیم هستند: بافت

 های قدیمی و کهنهفتبا (1

شود به علت آن است که انگیزه ساکنان برای نوسازی بافت از میان رفته وقتی بافت قدیمی فرسوده و کهنه می

های ها، بافتاند. این قبیل بافتها شدهدرآمدتر جایگزین آناست، ساکنان قدیمی مهاجرت کرده و اقشار اجتماعی کم

شد وسایط نقلیه موتوری موجب ازدحام، انتشار آلودگی در وترافیک سنگین و آمددهند.  میانی شهرها را تشکیل می

کاهش تنوع کاربری به زیان »شود. در این حالت نیز سه عامل اصلی مشتمل بر هوا، آلودگی صوتی و تخریب محیط می

-نبار همراه با جایگزینی فعالیتهای تجاری، تولیدی و اها، تبدیل بناها به انواع کاربریمسکونی و فراغتی، تردد ماشین

های کرشته، های میانی شهر شهریار شامل محلهشوند. بافتسبب فرسودگی بافت می« تر و تشکیل بورسهای لوکس

 گیرند. ها قرار میعوض و فرهنگ در زمره این گونه بافتعلیشاه

 های روستاییبافت (2

های روستایی های عمده بافتاند. ویژگیری ادغام شدهها در روند رشد شهر در بافت گسترده شهاین گونه بافت

بست، قطعات ملکی ریزدانه و بافت فشرده است. های بنخم، کوچهعرض و پرپیچ وشامل نفوذپذیری با شبکه کم

 ها که زمانی درگیرند. این گونه بافتها قرار میروستاهای دینارآباد و کهنز در شهر شهریار در زمره این گونه بافت
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بندی و عوارض خاص زمینی اند. شبکه دسترسی، دانهحاشیه شهر قرار داشتند بواسطه رشد شتابان شهر در آن ادغام شده

 اند. به همان شکل روستایی باقی مانده

 های خودرو در حاشیه و حومه شهربافت (3

درآمد شهری اقدام ده و اقشار کمها را تفکیک نمواند، مالکان آنها که زمانی در حاشیه شهرها قرار داشتهاین بافت

توان به شبکه نفوذپذیر، ناکارآمد و ها میترین مشخصه این بافتاند. از مهمبه خریداری و سکونت در آنها کرده

ها و خدمات محلی و نارسایی تاسیسات عرض، قطعات مالکیت ریزدانه، بافت فشرده و پرتراکم، فقدان کاربریکم

غربی شهر شهریار از ره نمود. بافت محله امیریه)برداباد شمالی و بردآباد جنوبی( واقع در جنوبزیربنایی و روبنایی اشا

 آید.ها به شمار میاین گونه بافت

 درآمد و فقیرهای شهری با ساکنان کمبافت (4

ها چه به شکل خودرو در حاشیه یا اراضی تملک شده در میان شهر و چه به شکل تفکیک شده این گونه بافت

دار و فرسوده لهأگیری مسها به دلیل فقدان و پایین بودن سطح درآمد، از بدو شکلتوسط دولت یا دیگر نهادها و ارگان

کنند. قطعات مالکیت ریزدانه و بافت متراکم و بدون حداقل خدمات هستند و بار مشکالت سنگینی را بر شهر تحمیل می

ماندهی برای اقدام مشترک و جمعی، عدم دخالت یا دخالت ضعیف شهری الزم، به علت سطح درآمد پایین، عدم ساز

هایی نابسامان به نام بافت مسکونی ظهور یافته ها و غیره، محلهدولت و بخش عمومی تنها در خصوص تسطیح خیابان

   است.

 

 گیرینتیجه 

-دا کرده است و تنها محلهبروز پی های شهر شهریارست که به تقریب فقر در تمام سلولنتایج پژوهش نشانگر آن ا

رسازی ها بر اساس اصول شهشود این محلهضعیت مناسبی دارند. خاطر نشان میهای صدف و تا حدودی اندیشه، و

اند. بنابراین نوعی فضای دوقطبی در سطح شهر اس ساکنان مرفه در آنها ساکن شدهاند و بر همین اسجدید طراحی شده

فقر شهری بر شمال شرقی)محمدیه(، جنوب)بردآباد شمالی و بردآباد جنوبی، کهنز های فضایی شکل گرفته است. پهنه

و آستانه جنوبی(، شرق)محمدآباد، کرشته،( و شمال غربی)فرزانگان، مریم شمالی( و مرکز)شهرک اداری، سینک، 

ارآباد( شهر شهریار چای جنوبی، دینباغستان شرقی، باغستان غربی، معین الملک، فرهنگ، طالقانی( و جنوب شرقی)شاه

های فضایی پیدا کرده و بیشتر در بافتشهر شهریار تمرکز های است. در واقع، فقر شهری در محله منطبق شده

های خودرو در حاشیه بافت های دینارآباد و کهنز(،عوض و فرهنگ(، روستایی)محلههای کرشته، علیشاهفرسوده)محله

های بردآباد شمالی و بردآباد جنوبی( های غیررسمی)محلهو سکونتگاهد( های محمدیه، محمدآباو حومه شهر)محله

پوشانی وجود دارد. فرسوده، در شهر شهریار نوعی هم بافت و های فقیرنشینره نموده است. بنابراین بین محلهرخسا

رسوده مصوب شهر ی فهاشته، فرهنگ و کهنز به عنوان بافتهای امیرآباد)بردآباد شمالی و جنوبی(، کرمحلهچنان چه 

ها از لحاظ یدانی بیانگر آن است که این محلهم هایهمشاهدآیند. های فقیرنشین این شهر به شمار میشهریار، جزء محله

کالبدی بسیار نامنظم و دارای حداقل امکانات و خدمات شهری و در برخی از موارد فاقد هر گونه خدمات هستند. 
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خشکه، گردی، خرید و فروش نان گردی، زبالهیررسمی و در مشاغلی نظیر دورهد غها در بخش اقتصاساکنان آن

کاری و مکانیکی و ... مشغول هستند. افزون بر این، مسکن های مزاحم شهری نظیر صافضایعات آهن، کار در کارگاه

های ز دیگر مشخصهامکانات بهداشتی، ا غیراستاندارد، وضعیت نابسامان محیطی و پایین بودن سطح بهداشت و نبود

 (.6های فقیرنشین شهر شهریار است)شکل محله
 

 
 های شهر شهریارنمود فقر در محله .6شکل 

 

منطبق ( 2012نظریة تمرکز فقر جارگووسکی) ( و 1987ویلسون)انزوای اجتماعی های پژوهش حاضر با نظریة یافته

 عدم اجتماعی، انزوای کار، رسمی بازار از میتضعیف، محرو آموزشی سیستم زیاد، بیکاری است. به این معنا که

ها از ساکنان این گونه محلهبر تشدید فقر شهری در شهر شهریار تأثیر گذاشته است. افزون بر این، دولت  حمایت

. در واقع، ساکنان این اندبسیاری از حقوق اولیه نظیر دسترسی مناسب به امکانات خدماتی، تفریحی و بهداشتی محروم

گذاری و اجرای ریزی، سیاستها به حاشیه و لبه سیستم رانده شده و هیچ گونه مشارکتی در روند برنامهمحلهگونه 

های پایین بودن میزان دسترسی به فرصتهای نابسامان شهر به دالیلی نظیر های شهری ندارند. ساکنان محلهپروژه

ثر با ؤها، نداشتن قدرت ایجاد ارتباط مر جاری محلهت، عدم مشارکت در اموآموزشی، در دست نداشتن ابزارهای قدر

اند ارتباط رسمی و کارآمد با مدیریت کنند. بنابراین، نتوانستهشدت احساس بی قدرتی و ناامیدی میمحیط اطراف، به 

یریت شهری جهت ارتقای وضعیت های نظام مدگیری از منابع و فرصتشکل دهند، در نتیجه قادر به بهرهشهری 

 های خود نیستند.محله
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فقیرنشین شهر  های محلهبنابراین پیشنهادهای زیر جهت سازماندهی، توانمندسازی و ارتقاء کیفیت زندگی در 

 گردد:یار ارایه میشهر

  ؛های شغلیانداز محلی، آموزش مهارتصندوق وام و پس توانمندسازی اقتصادی ساکنان از راه ایجاد -

گیری از ظرفیت مشاغل خانگی)بخصوص چک و متوسط و بهرههای تولیدی کوحمایت از کارگاه -

 ؛زنان(

ای، زمین ورزشی و فضاهای بازی کودکان به خصوص آموزشی، خانه بهداشت، پارک محله استقرار امکانات -

 بردآباد شمالی و جنوبی؛ های محمدیه، محمدآباد، کرشته، فرهنگ ومحلهدر 

 و فقیرنشین شهر شهریار؛ های محلههای نامنظم در اماندهی خانهسازی و سبهره جهت مقاومارایه تسهیالت کم -

 فقیرنشین شهر شهریار. های محلهساماندهی نابسامانی محیطی و ارتقاء خدمات بهداشتی در  -
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