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مقدمه ای برآینده نگري 
گسترش سکونتگاه های 

غیررسمي در منطقه 
شهري تهران

رحیم سرور 
»عضو هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ري«



چكيده:
به استناد كليه اسناد توسعه ای برای منطقه شهری تهران از حدود پنجاه سال اخير، حاشيه نشينی همواره 
يکی از چالش های اصلی در مسير رشد و توسعه پايدار آن محسوب می شود. براساس بررسي هاي صورت 
الي 30درصد در سکونتگاههاي  از كل جمعيت استان تهران حدود 20  نتايج سرشماري سال1385  گرفته و 
غيررسمي زندگي مي كنند، كه اين مسئله مشکالت متعددي را از فشار بر عرصه هاي زيست محيطي گرفته تا 
مسائل امنيت اجتماعي ببار آورده  است. ضرورت حصول به چشم اندازي روشن از تحوالت جمعيت، مهاجرت و 
رشد سکونتگاههاي غيررسمي با هدف كاربست راهبردها و به تبع آن راهکارهاي اجرايي  حل مسئله، از جمله 

مسائل مهم در مديريت منطقه كالنشهري تهران )مجموعه شهري تهران( محسوب مي شود.
روش بررسي حاضر از نوع كتابخانه اي و تحليلي بوده و در آن تالش مي شود با مرور منابع عمده و تحليل 
با  با راهبردهاي متناسب  بلندمدت اسکان غيررسمي همراه  از چشم انداز  روندها و نظرات، جمع بندي روشني 

واقعيات منطقه كالنشهري تهران ارائه شود.
تداوم رشد جمعيت شهري )حدود 5 ميليون نفر تا سال1404(، تداوم رشد سکونتگاههاي غيررسمي به تبع 
ابعاد  از مولفه هاي موثر در گسترش  تداوم رشد جمعيت و مهاجرت، بطئي بودن ماهيت اصالحات ساختاري 
اسکان غيررسمي در منطقه كالنشهري تهران تا سال 1404 مي باشد، لذا اجرايي ساختن سند مهاجرت معکوس، 
سند توانمندسازي، مديريت يکپارچه و واحد مجموعه شهري و رويکرد به عدالت در فضا و سياست باز توزيع 

ثروت به موازات رشد اقتصادي، از جمله راهبردهاي موثر در برون رفت از وضعيت و حل مسئله مي باشد.

كليد واژه ها: 
سکونتگاههاي غيررسمي، منطقه كالنشهري تهران،مهاجرت،شهرنشينی،
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1. مقدمه
سکونتگاه های خودرو1 كه با واژگانی چون اسکان غيررسمی2 ، حاشيه نشينی3 و نظاير آن تعريف شده اند 
درسالهای اخير در كليه شهرهای كشور و به ويژه در منطقه كالنشهرتهران به شدت روبه گسترش بوده است، 
به حدی كه حدود20 الي 30 درصد از كل جمعيت استان تهران در اين قبيل سکونتگاه ها زندگی می كنند و اين 
نسبت با توجه به وضعيت ساختارها و روند رشد جمعيت و مهاجرت قطعًا افزايش چشمگيری نيز خواهد يافت4. 
بروز معضالت  زمينه ساز  ميانه و خرد(  ترتيب كالن،  )به  مسائل متعدد در سطوح ملی، منطقه ای و شهری 
قانون،  رفتارهای خالف  اقتصادی و فرهنگی دراين سکونتگاهها شده است كه مشکالت مسکن،  اجتماعی، 
آلودگي هاي محيطي، باال بودن آسيب پذيری اجتماعی و اقتصادي و باالخره شهري شدن فقر تنها بخشی از 
معضالت دراين فضاها می باشد كه در صورت عدم توجه يا رهاسازی آن به مشکالت پيچيده تری بدل خواهند 

شد5 .
 سازمان تقسيمات كشوری استان تهران به مركزيت شهر تهران شامل 13 شهرستان، 35 بخش، 79 دهستان 
و 51 نقطه شهری با 13413302 نفر جمعيت و 18814 كيلومترمربع وسعت) در سرشماری 1385 ( می باشد.

)مركز آمار ايران، 1386: 12(
استان تهران مهم ترين و پرجمعيت ترين استان كشور است كه در سرزمينی به مساحت 1/2 درصد وسعت 
جغرافيايی كشور، بيش از 19 درصد جمعيت كشور را در خود جای داده است به همين لحاظ پرتراكم ترين منطقه 

كشور محسوب می گردد.
 

جدول شماره 2 :تحوالت جمعيت استان تهران

مأخذ: مركز آمار ايران )نتايج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن(
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4. تکامل نیافتن نظام سرمايه داری در ايران به دلیل موانع متعدد ساختاری، افزايش  بهاي نفت در دهه پنجاه و اصالحات 
ارضی كه خود حاصل پايان همنشینی نظام سرمايه داری با نظام های كهن پیشین بود، تأثیرات دامنه داری برالگوی شهر و 

شهرنشینی درايران داشته است.
5. استقرارصنايع درمجاورت كالنشهرها، بی نیاز شدن شهرها از مازاد تولید روستاها، تقويت نقش و جايگاه شهرها و تخريب 
بنیا ن های زيستی و معیشتی روستاها موج وسیعی از مهاجرت ها را به مناطق شهری سبب شد. مهاجران جذب شده به شهرها 
در راستای رفع نیاز مسکن و به دلیل آنکه نمی توانستند در بازار رسمی زمین و مسکن نیاز خود را برآورده سازند در بازار غیر 
رسمی گونه های متفاوتی از سرپناه را جستجو می كردند كه در دهه پنجاه و شصت با عناوين مختلفی از آنها ياد شده است. 
به سکونتگاههای مستقلی تبديل شده و حتی در رقابت  اين شکل اسکان بعداز انقالب اسالمی نیز گسترش يافت و اخیراً 
با كالنشهرها قرارگرفته و تغییر فرهنگ شهری، گسترش فقر، تولید ناامنی های اجتماعی تنها بخش كوچکی از تأثیرات آن 

می باشد.
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افزايش جمعيت و مهاجرت زياد به تهران زمينه پيدايش چند حوزه شهری وسيع در اين استان را فراهم كرده  
است. يك مادرشهر )تهران( و مجموعه هايی از كالنشهرها، شهر های كوچك و شهركهاي اقماری كه با تهران 
در ارتباط تنگاتنگ كاركردی روزانه هستند، به طوری كه جمعيت شهر تهران را در روز و شب با تغيير وسيع 

مواجه می نمايند.
جمعيت استان تهران معادل جمعيت 13 استان شامل: خراسان جنوبی، ايالم، سمنان، كهکيلويه و بويراحمد، 
خراسان شمالی، بوشهر، چهارمحال و بختياری، يزد، زنجان، قم، اردبيل و هرمزگان می باشد. )استانداری تهران 

) 5-12 :1385

2. تحوالت مهاجرت و شهرنشيني کشور
بررسی های آماری نشان می دهد كه طی يك دوره 80 ساله ميزان شهرنشينی در كشور قريب به 3 برابر 
افزايش پيدا كرده و از 28 درصد در سال 1300 به 68/37 درصد در سال 1385 رسيده است و تعداد شهرهای 
كشور نيز از 199 شهر در سال 1335 به 1016 شهر در سال 1385 افزايش يافته است، درنتيجه تركيب جمعيت 
كشور از يك وضعيت غالبًا روستايی ـ عشايری به يك تركيب »اكثريت شهرنشين« مبدل شده است. هرچند 
آهنگ تغيير و رشد شهرنشينی ميان مناطق و استان های كشور متفاوت است ولي تقريبًا همه مناطق كشور به 
سرعت در حال شهری شدن بوده و بروز مسائل كالبدی، حاشيه نشينی و معضالت اقتصادی، اجتماعی ناشي از 

آن امري طبيعي جلوه  می كند.
براساس نتايج سرشماری 1385،  بيشترين جمعيت شهرنشين كشور مربوط به استانهای قم، تهران و اصفهان 
می باشد كه در اين ميان 93/9 درصد جمعيت استان قم، 90/83 درصد جمعيت استان تهران و 81/92 درصد 

جمعيت استان اصفهان شهرنشين هستند.

جدول شماره 1 :تحوالت جمعيت و روند شهرنشيني كشور از1335تا1385

مأخذ:  مركز آمارايران 1385ـ نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

3. تحوالت جمعيت و شهرنشينی منطقه شهري تهران
استان تهران در سرشماری سال 1385 دارای 13,413,302 نفر جمعيت بوده كه 12,252,517 نفر آن )93/7 
درصد ( در نقاط شهری و 1,160,785 نفر آن )6/3 درصد( در نقاط روستائی ساكن بوده اند. توزيع جمعيت اين 
استان به تفکيك شهری و روستايی در شهرستان های تشکيل دهنده آن به شرح جدول ذيل بوده است: )مركز 

آمار ايران، 1385(



جدول شماره 3 : جمعيت سال 1385 استان تهران و شهرستان های آن 

مأخذ: مركز آمار ايران، نتايج سرشماری سال 1385

جمعيت شهری اين استان كه در سرشماری سال 1385 برابر با 12252517 نفر بوده جمعًا در 51 شهر
 ) به شرطی كه شهر های ری و تجريش در تهران ادغام شده محسوب شوند، كه عماًل چنين بوده است( 

اسکان داشته است. 
جدول شماره 4، توزيع عددی و نسبی تعداد شهرهاي سال 1385 استان تهران و جمعيت آنها را برحسب 

گروه بنديهای جمعيتی فوق الذكر نشان می دهد:
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 جدول شماره 4 :توزيع عددی و نسبی تعداد شهرهای  استان تهران و جمعيت آنها 
برحسب طبقات جمعيتی در سال 1385

مأخذ: زنجاني1386 : 44
رشد  ميزان  با   1375 ـ   85 سال های  فاصله  در  تهران  استان  روستايی  و  شهری  نقاط  مجموعه  جمعيت 
ساالنه ای معادل 2/63 درصد افزوده شده است كه در مقايسه با دوره 10 ساله قبل يعنی دوره 75ـ1365 )2/61 
درصد در سال(، آن هم در شرايطی كه جمعيت در آغاز آن دوره، از سطح باروری باالتری برخوردار بوده است، 
تفاوت چندانی ندارد اين امر به معنای آن است كه تقريبًا به اندازه كاهش ميزان رشد طبيعی جمعيت در دوره 

ده ساله 1375- 1385 از رهگذر  افزايش ميزان مهاجرت، بر رشد جمعيت افزوده شده است .
 

جدول شماره 5  : بازسازی جمعيت سال 1375 شهرستانهای استان در محدوده سال 1385 آنها 
به تفکيك شهری و روستايی و مقايسه آنها با جمعيت سال 1385

مأخذ: سرور 1386: 72



به طور  نفر سکونت داشته اند كه  در محدوده 18,814 كيلومتر مربعی سال 1385، جمعًا 13,413 ميليون 
متوسط، تراكمی معادل 714/5 نفر در كيلومتر مربع را به دست می دهد. با توجه به آن كه، اين استان در سال 
1385 دارای 51 نقطه شهری و 1211 نقطه روستايی بوده است، پس می توان گفت كه به طور متوسط در هر 
369 كيلومتر مربع استان، يك شهر و در هر 15/5 كيلومتر مربع آن، يك آبادی دارای سکنه وجود داشته است، 
درمقايسه با ارقام سطح ملی كه در هر 1607 كيلومتر مربع آن يك شهر و در هر 25/5 كيلومتر مربع آن يك 

آبادی وجود دارد، نشانه تمركز بيشتر سکونتگاه های جمعيتی در اين استان است.
بررسی روند تراكم در استان تهران و شهرستان های تشکيل دهنده آن نشان می دهد كه :

1- در فاصله سال های 1385 ـ 1355 تراكم جمعيت در استان تهران 2/52 برابر و در نقاط شهری آن 2/61 
برابر شده است و اين در حالی است كه تراكم جمعيت كشور در اين دوره تنها 2/09 برابر شده است.. 

2- تراكم جمعيت در شهرستان تهران بيش از هر شهرستان كشور و حدود سه برابر تراكم جمعيت استان 
تهران و 11/6 برابر تراكم جمعيت دركل كشور است.

3- تراكم جمعيت در حوزه اسالمشهر، كرج، رباط كريم، شهريار كه حوزه بالفصل غربی شهرستان تهران 
را تشکيل می دهند بسيار باال و در شهرستانهای فيروزكوه، شميرانات، پاكدشت و دماوند كه نواحی شمالی و 

شمال شرقی استان را می پوشانند بسيار كمتر است.
4- عدم توازن در نظام توزيع جمعيت وفعاليت به صورت تنوع نسبت های تراكمی در سطح استان خود را 

نشان می دهد؛ 

4. روند مهاجرت ، چشم انداز و اثرات آن
بررسی جريانهای مهاجرتی بين استان های كشور نشان می دهد كه استان تهران بيشترين مهاجرپذيری را 
در بين استان ها دارد. برای مثال طی سالهای 85-1365 جمعيت كشور از حدود 49 ميليون نفر به 70 ميليون 
نفر افزايش يافته است. رقم كل افزايش جمعيت در اين دوره حدود 21 ميليون نفر بوده است. در اين ميان 
استان تهران با حدود 5/5 ميليون نفر بيشترين تعداد تغييرات جمعيت در فاصله دو سرشماری را داشته است. 
از سويی بيشترين سرمايه گذاری دولتی در اين استان تمركز دارد. خالص مهاجرت در فاصله اين دوره حدود 
3 ميليون نفر بوده است. و به تنهايی بيش از مجموع پنج استان اصفهان، خوزستان، قم، سمنان و يزد خالص 
مهاجرتی مثبت داشته است. همين مسئله مجموعه شهری تهران را با چالش های مختلفی از قبيل رشد سريع، 
پراكندگی نامتوازن فعاليت ها، روند رشد سريع كالبدی كانونهای جمعيتی، نابرابری توزيع امکانات، آلودگی های 
زيست محيطی، تراكم باالی جمعيت فراتر از ظرفيت های زير ساختی و زيست محيطی مواجه ساخته است. اين 
در شرايطی است كه مدلسازی وضعيت تهران با نظريه های مهاجرت در سه سطح كالن، ميانه و خرد بيانگر 
تداوم مهاجرت طی ساليان آتی به تهران می باشد البته منظور از اين گفتار اين نيست كه مهاجرت پديده اي 
نارواست و تمام مشکالت شهري تحت تأثير پديده مهاجرت و مهاجران به وجود مي آيد، بلکه اين است كه در 
عين پذيرش آن به عنوان جريانی اجتناب ناپذير، سياستگذاری های پيش نگرانه، سازنده و يکپارچه ای انديشيده 

شود. )كارگر، 165 :1385(
براساس مطالعات به عمل آمده مهاجرت در كشور تابع عوامل اقتصادی و اجتماعی دارای گرايش به مركز و 

به سوی استانهای صنعتی و مراكز سياسی، اقتصادی و فرهنگی كشور ميباشد. 
در دوره 1385_1365 استان تهران بيشترين حجم مهاجر را پذيرفته است و استانهای قم، اصفهان، خوزستان، 
يزد و سمنان در رتبه های بعدی قرار دارند. بقيه استانهای كشور مهاجر فرست محسوب می شوند. )نقش كليك 

.) 36: 1385
اردبيل،  استانهای  ترتيب  به  می فرستند  تهران  استان  به  را  خود  مهاجران  ميزان  بيشترين  كه  استان هايی 
اين  از  آتی جمعيتی حکايت  روند تحوالت  لرستان می باشند.  و  زنجان، كرمانشاه  آذربايجان شرقی، همدان، 
به حدود  استان، در سال 1405  تداوم روند كنونی رشد جمعيت و مهاجرت، كل جمعيت  با  دارد كه  واقعيت 

19ميليون نفر )با حدود 16,5 ميليون نفر شهری و 2,5 ميليون نفر( خواهد رسيد6 .
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داليل  نظری  تبیین   .6
در  می توان  را  مهاجرت 
كالن  تحقیق  سطح  سه 
)ساختاري(، میانه )برنامه اي( 
دسته بندي  )محلي(  خرد  و 

كرد.
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در چنين شرايطی اتخاذ تدابيری جهت كنترل و هدايت روند مهاجرت به مركز و رويکرد به تمركز زدايی 
در كليـه زمينه ها و ايجاد زمينه مهاجرت معکوس )ازتهران به شهرستانها( جزء اولويت برنامه های راهبردی 

می باشد.)همان: 42(

5. روند آتي رشد جمعيت و اثرات آن 
براساس مطالعات صورت گرفته در مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران به سال1386 7 
و ملحوظ داشتن روند رشد چهل ساله اخير، پيش بينی های طرح مجموعه شهری، طرح البرز جنوبی و نتايج 

سرشماری 1385 و روندهای مهاجرتی،  جدول شماره 6 استخراج شده است.

جدول شماره 6 : پيش بيني جمعيت مجموعه شهري تهران براي سال 1405 و ميزان رشد آن 

براين اساس تا بيست سـال آينده )1385 تا 1405(، نزديك به 5/3 ميليون نفر  بر جمعيت استان تهران افزوده 
می شود كه كمی از 4/2 ميليون نفر  آن را افزايش جمعيت شهرهای كنونی منطقه )51 نقطه شهری( تشکيل 
می دهد اين رقم معادل 80/5 درصد افزايش جمعيت دوره بيست ساله مورد بحث خواهد بود. 18/5 درصد ديگر 
را افزايش بيست ساله جمعيت نقاط روستايی تشکيل خواهد داد و رقم جمعيت اين نقاط را از 1161 هزار نفر 
از سال 1385 به 2188 هزار نفر خواهد رسانيد. البته اين در شرايطی است كه از سال 1385 به بعد هيچ نقطه 
روستايی ديگری در اين استان به شهر تبديل نشود و هيچ روستايی نيز در بافت پيوسته شهرها ادغام نگردد. 
حال آنکه مطالعات نشان می دهد كه در حال حاضر بيش از 50 نقطه روستايی جمعيت هايی بين 5 تا 61 هزار 
نفر دارند كه 47/7 درصد جمعيت روستايی منطقه را تشکيل ميدهند. اين آبادی ها به احتمال زياد تا سال 1405 
به شهر تبديل خواهند شد و چه بسا غير از آنها نيز نقاط ديگری چنين وضعی پيدا كنند. تجربه گذشته نشان داده 
است كه همراه با تبديل نقاط پرجمعيت روستايی به شهر، آباديهای پيرامونی آنها نيز به ضميمه آبادی اصلی در 
محدوده شهرهای نوپا قرار می گيرند. گرچه نمی توان رقم دقيقی در اين مورد عرضه داشت ولی در هر حال بايد 
بيش از نصفی از جمعيت روستايی پيش بينی شده برای سال 1405 اين استان را بخشی از جمعيت های شهری 
نوپای افزوده شده بر جمعيت شهری دانست و در آن سال حدود 17/7 ميليون نفر از جمعيت منطقه )94/8 
درصد كل جمعيت ( را ساكن در نقاط شهری و حدود 5/2 درصد آن را كه نزديك به يك ميليون نفر خواهد بود، 
ساكن در نقاط روستايی استان محسوب داشت. اين وضع به معني گسترش وسيع دامنه حاشيه نشينی و افزايش 
بيش از حد تراكم در پسکرانه های جمعيتی شهر تهران و بروز مسائل اجتماعی ـ اقتصادی و امنيتی ناشی از آن 
مي باشد و ايجاب می كند از همين حاال تدابير خاصی اتخاذ گردد تا ضمن ممانعت از تبديل روستاها به شهرهای 
نوپا با هدايت صحيح آن، حيات روستا نشينی در كنار پذيرش الگوهای نوين زندگی تداوم يابد و تحت شرايط 

جديد به شکوفايی اقتصادی ـ فرهنگی و اجتماعی خود ادامه دهد. )زنجاني،51:1386(

6. روند جمعيت پذيری مراکز جمعيتی و رشد سكونتگاههاي غيررسمي 
آمار نشان می دهد كه طی چهار دهة 45 تا 85 جمعيت محدودة قانونی شهر تهران حدود 2/5 برابر شده و از 
2/72 به 7/5 ميليون نفر رسيده است، در حالی كه در همين مدت، جمعيت بقية استان تهران حدود 7/5 برابر 
شده و از حدود 736 هزار نفر به بيش از 5 ميليون نفر افزايش يافته است8.  پس می توان گفت سهم تهران از 

كلی�ه  در  ح�ال  ه�ر  در   .7
س�طوح گفته شده هیچ نظريه 
جهان ش�مول و جامع�ی وجود 
ن�دارد كه ب�ه توجی�ه كامل و 
انحصاری مهاجرت نايل ش�ود. 
ام�ا به نظر می رس�د ب�ا توجه 
كش�ورهای  ويژگی ه�ای  ب�ه 
و  پ�ردازی  نظري�ه  »جن�وب« 
انجام مطالعات در س�طح میانه 
به نتايجی برتر نسبت به ديگر 

سطوح بیانجامد.
لح�اظ  ب�ه  ام�روز  ته�ران   .8
مس�احت تقريبًا دو برابر سال 
1355 اس�ت. اي�ن ش�هر 33 
براب�ر ته�ران روزگار رضاخان 
شده اس�ت و 53 برابر شهری 
ك�ه ناص�ر الدي�ن ش�اه در آن 
حکومت می ك�رد و دارالخالفه 
می نامی�د و 227 برابر ش�هری 
ك�ه ش�اه طهماس�ب صف�وی 
دور آن حص�ار كش�ید و 943 
برابر قصب�ه اي كه مردم در آن 

زندگی می كردند.
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جمعيت استان از حدود 79 درصد در سال 1345 به كمتر از 60 درصد در سال 1385 كاهش پيدا كرده است.
 

جدول شماره7 : تحول سهم جمعيت محدوده شهر تهران نسبت به جمعيت كل استان 1345-85

 

تعداد شهرهای استان تهران از 4 شهر در سال 1335 به 15 شهر در سال 1355 و 25 شهر در سال 1375 
رسيد. با تبديل 11 مركز مسکونی پرجمعيت ديگر به شهر در سال 1376 تعداد مراكز شهری به 36 شهر و اين 

تعداد در سرشماری سال 1385 به 51 نقطه شهری رسيد.
طي سال هاي 1345 تا 1365 ـ به جز تهران كه طرح جامع داشت و تا حدودی هم كرج ـ حوزه اسالمشهر- 
رباط كريم تابع هيچ نوع سياست و راهبرد و برنامة جامعی، با هدف هدايت و كنترل توسعة هماهنگ نبوده و 
عمدتًا حاصل اسکان غيررسمی گروه های كم درآمد در اراضی حاشيه و اطراف آبادی ها و شهرها و راه های 
اصلی منطقه بوده است. درفاصلة 30 سالة 85-1355 حدود 40 درصد از 8 ميليون نفر اضافه جمعيت مجموعه 

به طور غيررسمی اسکان يافته اند.
بزرگترين شهرهای منطقه پس از تهران و كرج، يعنی اسالمشهر، قدس، قرچك و... حاشيه نشين هايی بودند 
كه به طور غيررسمی شکل گرفته و بعداً به شهر تبديل شده اند. تنها طی ده سالة 80-1370 چهار شهر عمده از 
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نه شهر جديد آن يعنی اكبرآباد، مالرد، پاكدشت و حسن آباد با مجموع جمعيت بيش از 350 هزار نفر جزء مراكز 
حاشيه نشين بوده اند. طی يك سال گذشته از نه آبادی تبديل شده به شهر، هشت آبادی ) باقر آباد، سلطان آباد 
و...( در زمره مراكز حاشيه نشين بوده اند. در حال حاضر 17 مركزحاشيه نشين، كه هر يك بيش از ده هزار نفر 

جمعيت دارند. در انتظار نوبت شهر شدن هستند. )سرور 1386: 3-8(. 
 

1-6. تصوير و روند عمومي رشد سكونتگاههاي غير رسمي 
• بررسي ها نشان می دهد كه طی 30 سال، يعنی 1355 – 1385، حدود 42 درصد از حدود 6/5 ميليون نفر 

اضافه جمعيت مجموعه به صورت غيررسمی اسکان يافته اند. )زنجاني، 22:1386(
• بزرگترين شهرهای مجموعه پس ازتهران و كرج، يعنی اسالمشهر، قدس، قرچك و غيره حاشيه نشين هايی 

غيررسمی بوده اند كه بعداً به شهر تبديل شده اند.
• از 9 شهر جديد التأسيس مجموعه در فاصله سال های 1370 – 1375، 4 شهر عمده آن، يعنی اكبرآباد، 

مالرد، پاكدشت و حسن آباد با مجموع 230 هزار نفر جمعيت جزء كانون های اسکان غيررسمی بوده اند. 
)وزارت مسکن و شهرسازي، 61:1386(

• از حدود 16 آبادی كه در فاصله 1375 تا 1386 به شهر تبديل شده اند 22 آبادی در زمره كانون های اسکان 
غيررسمی بوده اند ) مانند باقر آباد، سلطان آباد و غيره(.

• طی اين مدت برنامه های رسمی بخش مسکن، مانند واگذاری زمين و حمايت های مالی و نيز طرح های 
شهرسازی به دليل بي توجهي به توانايی ها و امکانات كم درآمدها به جلوگيری از روند رو به افزايش اسکان 
غيررسمی قادر نبوده اند؛ به عنوان مثال، درحالی كه طبق نتايج سرشماری های رسمی درفاصله ده ساله 1375 – 
1385 مجموعه شهری تهران با بيش از 2 ميليون و 400 هزار نفر افزايش جمعيت روبه رو بوده است و جمعيت 
آن از حدود 7 ميليون و 930 هزار نفر به 13 ميليون و 400 هزار نفر افزايش يافته است، مجموع شهرهای 
جديد در دست احداث مجموعه، يعنی پرديس، پرند، انديشه و هشتگرد تاكنون نتوانسته اند بيش از 50 هزار نفر 

جمعيت جذب كنند. 
• گستردگی ابعاد اسکان غير رسمی، مجموعه را با عوارض سياسی و اجتماعی ناشی از شکل گيری تمركزهای 

جمعيتی فقير و محروم و مسائل و مشکالت كاركردی و زيست محيطی متعددی روبه رو كرده است.

نمودار شماره1 »شمای كلی عوامل مؤثر در شکل گيری سکونتگاههاي غيررسمي 
در مجموعه شهری تهران«
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2-6. چشم اندازبلند مدت گسترش سكونتگاههای غيررسمی 
براساس بررسی های صورت گرفته حداقل تا بيست سال آتي )1405(دشاهد رشد سکونتگاههاي غيررسمي 

خواهيم بود، بخشي از مولفه هاي موثر در اين روند عبارتند از :
• تداوم رشد جمعيت مناطق شهري استان تهران )حدود 5 ميليون نفر تا سال 1405(؛

• تداوم روند مهاجرت به شهرها و مراكز جمعيتي رو به رشد و روستاهاي بزرگ؛
به  جمعيت  از  بخشی  رانش  بودن  ناپذير  واجتناب  تهران  شهر  در  زندگی  هزينه های  افزايشی  روند   •

سکونتگاههای حاشيه ای؛
• تداوم تفاوت قيمت چشمگير بين مركز و حاشيه؛ 

جمعيت  استقرار  نظام  مديريت  های  شيوه  ناكارآمدی  آن  كنار  تهران)در  از  زدايی  تمركز  سياست  تداوم   •
وفعاليت؛

در جذب  جديد  های  )بويژه ضعف شهر  تهران  منطقه شهری  معضالت  و  مسائل  درحل  بطئی  حركت   •
جمعيت(؛

• وجود مراكز جمعيتی كه به سرعت جمعيت پذير می شوند )اجتناب ناپذيري تبديل 50 نقطه روستايی به شهر 
تا سال 1405(.

• گسيختگی و ناتوانی در پوشش فضايی ـ عملکردی متناسب و كامل برای مقابله با حاشيه نشينی
• رشد مراكز اشتغال زا در منطقه جنوب و جنوب غرب مجموعه شهری تهران.

• ظرفيت های نسبتا باال درجذب جمعيت توسط شهركها وروستاهای پيرامونی به صورت خودرو)بويژه در 
حوزه اسالمشهر- رباط كريم(از رهگذر خالءهای قانونی وناهماهنگی سازمانی؛ 

گوياي  تهران  از  زدايی  تمركز  در  موثر  عملياتي  روش هاي  نشدن  نهادينه  كنار  در  فوق  عوامل  مجموعه 
تشديد معضالت ناشي از رشد اسکان غيررسمي – يا در خوش بينانه ترين وضعيت–  عدم تقليل مسائل كنوني 

خواهيم بود.

7.پيشنهادات
در راستای تصوير ارائه شده از اصلي ترين مسائل توسعه در سند توسعه استان تهران9 و در تبعيت از  چشم انداز 
استان در افق 1404 و نيز تحوالت جمعيتي و چشم انداز رشد سکونتگاههاي غيررسمي، راهبردهاي زير توصيه 

مي گردد:
 

• دستيابی به تعادل فضايی و مهار و كنترل رشد جمعيتی و كالبدی منطقه شهری تهران؛
• رويکرد به تمركز زدايی از نظام مديريت و تصميم گيری در سطح ملی ومنطقه ای تهران؛

• تقويت روز افزون  زمينه های الزم برای افزايش حکمروايي شايسته در امر مديريت توسعه منطقه اي و 
شهری؛

• تقويت سازمان های مردم نهاد و تقويت مؤلفه های مشاركت مردم؛
• تهيه برنامه های اجرايی جهت آينده نگری تحوالت سکونت وفعاليت در منطقه شهری تهران؛ 

ساماندهي  سند  )مطابق  مهاجرت  نمودن  معکوس  برای  تهران  شهری  منطقه  در  ويژه  شرايط  ايجاد   •
مهاجرت(؛

• عملياتی نمودن اصول مصوب سند توانمند سازی اسکان غيررسمی كشور وطرح های تهيه شده برای 
شهرهای واقع در پيرامون تهران؛

• رويکرد به عدالت فضايي و بازتوزيع ثروت به موازات رشد و  بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی 
و اجتماعی؛ 

9. س�ند توسعه اس�تان سندی 
اس�ت راهب�ردی ك�ه ب�ا توجه 
قابلیت ه�ا، محدوديت ها و  ب�ه 
تنگناهای توس�عه، اصلی ترين 
زمین�ه  در  گیريه�ا  جه�ت 
جمعیت و نیروی انسانی، منابع 
فعالیت های  و  زيربناها  طبیعی، 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
و هدف های كم�ی و كیفی بلند 
مدت و میان مدت توسعه استان 
راهبرده�ای  چارچ�وب  در  را 
كالن برنامه و سند ملی آمايش 
س�رزمین و طرحه�ای توس�عه 
عم�ران و اس�ناد ملی توس�عه 

بخشی تبیین می نمايد.



مطابق  تهران  حريم  در  واقع  اراضی  در  وساز  ساخت  گسترش  زمينه  در  موجود  های  چالش  به  توجه   •
راهبردهای مشخص شده در طرح جامع تهران وطرح جامع حريم؛

• باز انديشی در ضوابط و مقررات موجود در زمينه كنترل و نظارت ساخت وساز در روستاها و شهرك های 
وشهرهای پيرامون تهران؛
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