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Aims One of the important reflections of contemporary urbanization is the emergence and expansion of 
vulnerable neighborhoods or informal settlements in suburban areas. This study aimed to evaluate the 
effective factors in the regeneration of city settlements in Zahedan city.
Methodology This applied-exploratory research was carried out in 2022-2023 in Zahedan city. The 
data was collected using the environmental scanning technique and literature review. The statistical 
population was the employees and managers of related institutions, who were selected by purposive 
sampling (n=50). The analysis of expert opinions was used through a sample t-test. AHP and BSC models 
were used to analyze the effective factors in the urban regeneration of informal settlements.
Findings The indicators affecting the regeneration of informal settlements were socio-cultural and 
demographic, economic, environmental-physical, and managerial-institutional. The socio-cultural 
and demographic (62.03%), economic (50.74%), environmental-physical (54.23%), and managerial-
institutional (48.20%) indicators were in inappropriate, medium, medium, and weak conditions, 
respectively.
Conclusion Among the affecting indicators in the regeneration of informal settlements in Zahedan, the 
managerial-institutional needs more attention, which will definitely have a significant impact on the 
status of other sociocultural and demographic, economic, and environmental-physical indicators.
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Aim Today, one of the most important dangers that always threatens cities is the risk of earthquakes. 
The aim of this study was to analyze the vulnerability of buildings in Oshnavieyeh city to possible 
earthquakes. 
Methodology The present research is an applied type with a quantitative-analytical approach that 
has been done in 2021 in the Oshnavieyeh. This study assessed the situation of the neighborhoods of 
Oshnavieyeh in terms of vulnerability Based on 8 indicators, physical-environmental, including: type of 
materials, building life, building quality, number of floors, population density, land use, slope, and river 
area. Also, the AHP-VIKOR integrated model was used to measure vulnerability, Intermediate degree of 
damage index method, GIS and Idrisi software.
Findings The vulnerability of buildings in the city of Oshnaviyeh is serious. The seismicity of the 
neighborhoods was different. Neighborhoods 1, 4, 5 and 7 have the most damage against earthquakes. 
Neighborhoods 2, 3 and parts of neighborhoods 6, 11 and 12 have the least damage. 
Conclusion Reasons for damage in these neighborhoods can be considered the use of low and 
unsustainable materials such as bricks, clay and wood, long life of buildings (76% of the city level), high 
population density in neighborhoods 4, 5, 7, high slope and the existence of faults were the way to go in 
this city. Also the buildings were built without the slightest attention to building regulations.
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 دهیچک
های شهرنشینی معاصر، پیدایش و گسترش ترین بازتابیکی از مهماهداف: 

های غیررسمی در مرکز یا پیرامون شهرها پذیر و یا سکونتگاههای آسیبمحله
ها و متغیرهای پیشران در بازآفرینی ارزیابی شاخص ،هدف از این پژوهشاست. 

 .بودهای غیررسمی شهری در شهر زاهدان سکونتگاه
در منطقه زاهدان به  0011اکتشافی در سال -این پژوهش کاربردی روش شناسی:
 و بررسی از تکنیک پویش محیطیهای مورد نیاز با استفاده داده انجام رسید.

شد. جامعه آماری در رابطه با سنجش ظرفیت نهادی،  آوریجمعپیشینه ادبیات 
ب دفمند انتخاگیری هبودند که به روش نمونهمرتبط  نهادهایکارمندان و مدیران 

 نظراتتحلیل  ازها و متغیرهای پیشران منظور ارزیابی شاخصبه. (n=50)شدند 
اجزا و عناصر سیستم بافت . ی استفاده شدانمونه تک با آزمون تی کارشناسی

سله از مدل تحلیل سلها برای تحلیل یافته بندی و تحلیل شدناکارآمد شهر گونه
متوازن  نتایج مدل کارت امتیازتحلیل  به منظورمراتبی و تلفیق این دو با یکدیگر 

 .شداستفاده 
در منطقه زاهدان به انجام  0011اکتشافی در سال -این پژوهش کاربردیها : یافته
ینه و بررسی پیش از تکنیک پویش محیطیهای مورد نیاز با استفاده داده رسید.

شد. جامعه آماری در رابطه با سنجش ظرفیت نهادی، کارمندان  آوریجمعادبیات 
گیری هدفمند انتخاب شدند بودند که به روش نمونهمرتبط  نهادهایو مدیران 

(n=50) .نظرات تحلیل  ازها و متغیرهای پیشران منظور ارزیابی شاخصبه
اجزا و عناصر سیستم بافت . تفاده شدی اسانمونه تک با آزمون تی کارشناسی

سله از مدل تحلیل سلها برای تحلیل یافته بندی و تحلیل شدناکارآمد شهر گونه
متوازن  نتایج مدل کارت امتیازتحلیل  به منظورمراتبی و تلفیق این دو با یکدیگر 

 .شداستفاده 
 غیررسمی شهرهای در بین عوامل موثر بر بازآفرینی سکونتگاه :گیرینتیجه

نهادی نیازمند توجه بیشتری است که قطعا بر وضعیت -زاهدان، شاخص مدیریتی
کالبدی تاثیر -فرهنگی و جمعیتی، اقتصادی و محیطی-سایر عوامل اجتماعی
 بسزایی خواهد داشت.

 های غیررسمی، زاهدانسکونتگاه ،بازآفرینی شهری: گانواژ کليد
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 مقدمه
ترین مسایل اجتماعی یکی از مهم ،بعد از جنگ جهانی دوم

کشورهای در حال توسعه، رشد و توسعه شتابان و ناهمگون 
ماعی ترین تحوالت اجتیکی از مهم ،شهرنشینی بوده است. به عبارتی

 & Heidari Noshahr]. قرن اخیر توسعه شهرنشینی استدر نیم

Nazarian, 2011]  رشد شهرنشینی، جستجو برای شکلی از توسعه
ید یک قلمرو بشری پایدار و قابل زندگی باشد، به وشهری را که م
 های بشر تبدیل کرده است به طوری کهترین چالشیکی از بزرگ

های فیزیکی و فضاهای کالبدی شهر محدوده ،طی فرایندی مداوم
در جهات عمودی و افقی به لحاظ کمی و کیفی رشد کرده و اگر این 

برنامه باشد به ترکیبی نامتناسب از فضاهای شهری روند، سریع و بی
در این  .[Ebrahimzadeh et al., 2004]زا خواهد انجامید مشکل

های شهرنشینی معاصر، پیدایش و ین بازتابترراستا، یکی از مهم
های غیررسمی( در مرکز یا پذیر )سکونتگاههای آسیبگسترش محله

سکان غیررسمی ا .[Yazdani et al., 2019]پیرامون شهرها است 
شکل رایج رشد شهری در اکثر کشورهای در حال  ،یا خودجوش

ریزی برنامهشود که با ت، و به فضایی از زندگی اطالق میتوسعه اس
 Oljide]های نهادی مطابقت ندارد رسمی، مواد قانونی و استاندارد

et al., 2013]. های در کشور ما نیز اسکان غیررسمی، یکی از چهره
بارز فقر شهری است که درون یا مجاور شهرها به شکلی خودرو، فاقد 
مجوز ساختمان و برنامه رسمی شهرسازی با تجمعی از اقشار 

رد و گید و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل میدرآم کم
نشینی، اسکان غیر رسمی، سکونتگاه با عناوینی همچون حاشیه

شود. محیط های خودرو و نابسامان و ا جتماعات آلونکی خوانده می
ها و برانگیزاننده ها پذیرای نابهنجاریزندگی این سکونتگاه

کان غیر رسمی بیانگر های اجتماعی است. به عبارتی اسآسیب
 های رسمی و عدم پاسخگویی به نیاز سرپناه کمشکست در سیاست

 .[Haghvardian, 2011]درآمدها است 
های فرودست شهری نیز به عنوان یکی از مسایل حاد سکونتگاه

ریزی و حال توسعه همواره تحت تاثیر برنامه کشورهای در
زمانی توانسته های مقطعی بوده است که اندک گذاریسیاست

معضالت را التیام ببخشد. بنابراین آنچه نیاز است، تجدیدنظر در 
تر همچون بازآفرینی با ریزی دقیقکارگیری برنامهرویکردها و به
نگاری و حرکت در راستای پذیرش پیچیدگی، تکثر و رویکرد آینده

ریزی بر پایه شناخت جامع همه عناصر و عوامل است برنامه
[Mohammadnezhad & Hananchi, 2014].  بازآفرینی

 شهری است و در یزاشهری، رویکردی در راستای توسعه درون
های ریزیکارگیری توان بالقوه و بالفعل موجود در برنامهحقیقت به

ی جهت ایجاد تعادل در نحوه توزیع کیفی و کم   شهری، تالش در
یز از فقر های زندگی اجتماعی و گرجمعیت، هماهنگی میان بنیان

مشارکت و پویش اجتماعی مردم است  شهری و در نهایت استفاده از
[Nourian & Ariana, 2012]. تنها به دنبال باز ،این رویکرد 

 تریسازی مناطق متروکه نیست، بلکه با مباحث گستردهزنده
همچون اقتصاد رقابتی و کیفیت زندگی به خصوص برای کسانی که 

کنند، سروکار دارد و مشــتمل بر زندگی میدر محالت فقیرنشین 
های اجرایی طریق برنامه کردن اهداف سیاسی، اجــرای آن ازفرمولـه

و بازنمایی مداوم عملکرد است که به معنای بهبود وضعیت نواحی 
است ای اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی همحروم در جنبه

[Pourahmad et al., 2010]های ریزی در حوزهامهبرن ،نتیجه . در
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فرودست و شناخت وضعیت آینده پیشرو مسکن و اسکان این 
ها و تدوین راهبردها برای رسیدن به آینده مطلوب در این سکونتگاه

مناطق، خود مفهومی است که در گرو سازوکارهای مناسب 
نگاری به عبارتی آینده ؛ریزی با تکیه بر دیدگاه نوین آن قرارداردبرنامه
های تواند بنا به اهداف گوناگون و به صورتری است که میابزا

 گوناگونی مورد استفاده قرار گیرد. به این دلیل، تعدادی از کشورها
معضالت خاص خود را درقالب یک برنامه  حل مشکالت و

 ریزی نمودند.نگاری طرحآینده
، مرمت شهری با نگرش بازآفرینی در دستور کار قرار 0991 هدر ده

ای که با نگاه به گذشته و بدون گرفت. نوعی رویکرد مداخله
های مختلف، به خلق هویتی های تاریخی دورهسازی هویتپاک

 اندیشدجدید متناسب با شرایط زندگی مردمان عصر حاضر می
[Hajipour, 2005] فرینی در کشورهایسیاست بازآ ،به این ترتیب 

سیاست جدیدی تحــت  91ه غربی شکل گرفت و در ده
ای که اقدامات نوسازی گونهه وجود آمد. به ب« چالش شهرها»عنوان

های محلی قرار گرفت. بر با گرایش صرف کالبدی مورد انتقاد دولت
های محلی خواسته شد تا با مشارکت بخش از دولت ،این اساس

وطلبان پیشنهادهایی برای انجام خصوصی، بخش دولتی و دا
دهند  خود بــه دولت مرکزی ارایه ههای بازآفرینی در ناحیپروژه

[Kalantari, 2005].  های مسایل گروه« چالش شهرها»سیاست
داد. نظر به  مورد تاکید قرار مستقیما  اجتماعی درون شهرها را 

یق تاکید ، از طر0991 و اوایل 0991های مدار دههرویکردهای اجتماع
ای به آنان های فنی و حرفهها و ارایه آموزشبر مشارکت این گروه

جه بود»ولت با ارایه سیاستی تکمیلی تحت عنوان ، 0990ال در سـ
دامات گونه اقسازی منابع مالی جهت اینبه یکپارچه« برای بازآفرینی
در ایجاد تعریف کاربردی از  [Izadi, 2006].کرد گرایش پیدا 

ی های کالبدبازآفرینی شهری، شناخت و بررسی روابط میان ویژگی
جایی کالبدی برخی عناصر هضرورت جاب ،های اجتماعیو واکنش
عنوان پایه و اساس اهمیت بهبود وضعیت اقتصادی به ،شهری مهم

 هایضرورت استفاده بهینه از زمین، رفاه زندگی شهری و کیفیت آن
رویه شهرها و اهمیت شناسایی بی هشهری و ممانعت از توسع

های اجتماعـی غالب و نیروهای های شهری انجمنبازتاب سیاسـت
ی باید مورد بررس« پایدار هتوســع»سیاسی و موضوع جدیدی به نام 
بازآفرینی یک استراتژی مهم توسعه و شناخت قرار گیرند. بنابراین، 
اهای شهری و روستایی سراسر جهان اقتصادی و اجتماعی در فض

باشد، بازآفرینی شهری به تدریج از تمرکز بر تحوالت کالبدی در می
مقیاس بزرگ به سمت پرداختن به تنوع، پایداری، عدالت فضایی در 

 .[Xiaoliang et al., 2020] شهر تغییر کرده است

نشینی شهری در کشور ایران در کمیسیون بررسی مسایل حاشیه
نشینی ارایه کرده است: سازمان برنامه تعریف زیر را برای حاشیه

خانوراها و افرادی که در محدوده اقتصادی و اجتماعی شهر ساکن 
اند و در حاشیه هستند ولی جذب اقتصاد و اجتماع شهری نشده

 اند. کشور ایران نیزهای زندگی مردم شهرنشین قرار گرفتهفعالیت
م طور عااین پدید آشنا شد اما در ایران بهپس از اصالحات ارضی با 

 ریزیپدیده اسکان غیررسمی ناشی از رویکردهای نادرست برنامه
درآمدها و در عمل شهروند به فضایی و مسکن به مقوله اسکان کم

 ,Taherkhani & Yazdanfar] حساب نیاوردن آنها بوده است

با  ،ستانزاهدان به علت همجواری با افغانستان و پاک .[2020
بسیاری از اقوام این کشورها دارای اشتراکات قومی، نژادی و مذهبی 

از سوی دیگر ناپایداری سیاسی و اقتصادی حاکم بر ؛ است
دان به شهر زاه افاغنهافغانستان باعث مهاجرت تعداد بسیار زیادی از 

های خدماتی، تجاری و موقعیت مکانی این ویژگی ،. همچنینشد
راه خراسان، کرمان و دیگر شهرهای استان،  شهر، بودن بر سر

ها ها، بلوچهایی را برای اقشار مختلف از جمله سیستانیجاذبه
ها و سایر شهرها ایجاد نموده است. مجموعه ها، خراسانیکرمانی

که این شهر در واقع به یکی از مهاجرپذیرترین  شدهعوامل فوق باعث 
. کمیابی و گرانی زمین و مسکن در شودنقاط شهری ایران مبدل 

تا جمع کثیری از مهاجرین  شدهکالبد اصلی شهر زاهدان موجب 
این شهر که بدون رعایت ضوابط و قوانین شهرسازی در قالب ساخت 

های خشت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی اقدام به احداث آلونک
اند، هدکالبدی در حواشی شهر نمو-و گلی با اشکال نابهنجار فضایی

سوم جمعیت و فضای به حاشیه رانده شوند. چنانچه قریب به یک
شهری زاهدان را مساکن غیررسمی و جمعیت حاشیه نشین به خود 

شیرآباد،  اند. محالت هدف در پژوهش حاضر، محالتاختصاص داده
 آباد، پشت گاراژ ویان، مرادقلی، چلییآباد، کارخانه نمک، باباکریم

 ،های اخیر. برای حل این معضالت در دههندهستپشت فرودگاه 
های متعددی در قالب طرح جامع شهر، طرح بازآفرینی، طرح

توانمندسازی و بهسازی با تاکید بر مداخالت کالبدی تهیه شده است 
بودن، عدم توجه به گرایانه و غیراجراییدالیلی همچون آرمانولی به

ردم، نبود نهادهای خواسته و نیازهای ساکنین و اقشار مختلف م
، بودن بافتاجرایی قوی هماهنگ با سیستم مدیریت شهری، منزوی

عدم تخصیص اعتبار اجرایی کافی و لحاظ نکردن موانع حقوقی، 
غیره(  محدودیت و مشکالت خاص )تملک، فرسودگی بناها و

ریزی شهری برای اند. علم برنامهموفقیت چندانی کسب نکرده
های ناکارآمد نیازمند اتخاذ و پیچیده بافت مواجهه با مسایل موجود

  .[Ziari et al., 2016]تصمیم و رویکرد جدید است 
امل تاثیرگذار، چگونگی وپژوهش، شناخت ع هدف اينرو، از این

 های ناکارآمد و کاهشبافت هدایت شناختتاثیر عوامل بر یکدیگر و 
 بود.آن در آینده 

 
 شناسیروش

در منطقه زاهدان در دو  0011اکتشافی در سال -کاربردیاین تحقیق 
در بخش اول، به منظور ایجاد  بخش مطالعاتی به انجام رسید.

 های غیررسمیپایگاهی از عوامل اولیه موجود در بافت سکونتگاه
ها و اطاعات( از تکنیک پویش محیطی )بررسی )گردآوری داده

ا و هو پایش همایشت و منابع چاپی، مصاحبه با متخصصان المقا
 ،ها( و بررسی پیشینه ادبیات استفاده شد. بدین منظورکنفرانس

ای و پیمایشی گردآوری اطالعات از طریق منابع اسنادی، کتابخانه
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https://georesearch.ir/article-1-1394-fa.html
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  1541پاییز ، 5، شماره 73دوره                                                                                                                                                                                      ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

متغیرهای حاصل از مصاحبه با کارشناسان و متخصصان شده و با 
ثر و. بدین ترتیب، پایگاهی از عوامل مشدهای ناکارآمد شهر تلفیق بافت

 . شددر سیستم بافت ناکارآمد ایجاد 

زیر شاخه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوقی  چهارعوامل سیستم به 
طه . جامعه آماری در رابشدو قانونی و مدیریتی، محیطی و کالبدی تقسیم 

مرتبط با  نهادهایبا سنجش ظرفیت نهادی، کارمندان و مدیران 
. بودربط بازآفرینی شهر زاهدان های ذیهای بازآفرینی در سازمانشاخص

 :شدنداین نهادها بر اساس معیارهای زیر انتخاب 

های بازآفرینی منطقه به صورت نهادهایی که در تهیه و اجرای طرح -
های مرتبط شهرداری، مستقیم نقش دارند، شامل مجموعه سازمان

اجتماعی و ورزشی شهرداری، سازمان عمران و  -سازمان فرهنگی
زمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بهسازی، سا

سیستان و بلوچستان، شورای اسالمی شهر، سازمان اوقاف و امور 
 ؛ استخیریه 

که به نوعی  (NGO)های داوطلبانه و نهادهای غیردولتی تشکل -
 اجتماعی و کالبدی منطقه نقش دارند؛-در بازآفرینی فرهنگی

در بازآفرینی و نیروی انتظامی  نهادهای مذهبی و امنیتی تاثیرگذار -
 استان؛

طور مستقیم در تهیه طرح برخی از نهادهای بخش خصوصی که به -
 .اندداشتهو اجرای بازآفرینی محدوده مورد مطالعه نقش 

 ازنفر  01مورد مطالعه برای ارزیابی نظرات کارشناسی، حجم نمونه  -
علمی،  مدیران شهری، دانشجویان دکتری، اعضای هیات

ه بوده کریزی شهری شناسان و کارشناسان جغرافیا و برنامهجامعه
. به منظور ارزیابی گیری هدفمند انتخاب شدندبر اساس نمونه

ها و متغیرهای پیشران در بازآفرینی شهری در زاهدان از شاخص
فاده ای استنمونهتک نامه کارشناسان با آزمون تیتحلیل پرسش

 شد. 
 بندی وناصر سیستم بافت ناکارآمد شهر گونهدر بخش دوم، اجزا و ع

تحلیل  واز مدل تحلیل سلسله مراتبی ها برای تحلیل یافته تحلیل شد
 .شدنتایج مدل کارت امتیاز متوازن استفاده 

 و سیستان استان و مرکز ایران شهرهایکالن زاهدان یکی ازشهر 
 (.0ل )شک است. این شهر در منطقه جنوب شرق کشور قرار دارد بلوچستان

-بودن، از موقعیت استراتژیک جغرافیایی و تجاریزاهدان به جهت مرزی
 آهنسو راه ای که از یکگونهبرخوردار است؛ بهنظامی و شرایط خاص 

ه ب ایران سراسری آهنراهشود و می ایران وارد میرجاوه که از مرز پاکستان
شود؛ و از سوی دیگر این شهر در نزدیکی به میل یمنتهی ماین شهر 

 اینمونه زاهدانجانبه ایران و پاکستان و افغانستان قرار دارد. سه
 و هریش جمعیت اثر سرریز بر رسمی غیر هایمحله گیریشکل ازکالسیک
 جمعیتگذشته،  دهه طی مثال،برای است.  نورسیدهمهاجران هجوم 
 سراغ به دارد قرار شهرمحدودە درون  که یانیبابا فرودست محلهمازاد 
 که اندآباد رفتهقاسم و آبادپنجشیر، نوک درە هایدر محله سازیخانه

 تازه وارد نیز مهاجران دارند. قرار شهر از محدودە خارج همگی
نومهاجران زنند. میمن داغیررسمی های محلهگونه اینرشد به همچنان 

 درهم  بامستمر  طوربهفرهنگی  و اجتماعیلحاظ  ازمهاجران  کهنهو 
 .هستندتعامل 

           
 مطالعه روی نقشه نمایش موقعیت محدوده مورد (0شکل 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               4 / 9

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 هایافته
شامل فرهنگی و جمعیتی -اجتماعیهای مناسب در متغیر شاخص

های همبستگی و انسجام قومیتی میان ساکنان سکونتگاه
فعالیت نهادهای تاثیرگذار بر امور بازآفرینی شهر و ارتباط ، غیررسمی

قوی ساکنین محالت هدف با این نهادها، اتخاذ رویکرد مشارکتی 
 لوجود پتانسی، شده در سطح نهادهای مدیریتیهای تدویندر طرح
تقویت پایگاه اجتماعی  ،ای در زمینه ایجاد انسجام و مشارکتحرفه

نگاه ویژه نهادهای مدیریت شهری به  ،نشیندر محالت حاشیه
ها را به ترتیب بیشترین رتبه معضالت اجتماعی و فرهنگی موجود

 01/3های این متغیر برابر با میانگین شاخص ،. در مجموعداشتند
های متغیر اقتصادی به طور کامل شاخص .بودشرایط متوسط در و 

های متغیر محیطی و کالبدی . شاخصبودنددر وضعیت نامناسب 
های ایجاد طرح (،09/3) چون ساماندهی کالبدی و بهسازی محیطی

ارتباط  (،01/3)ساماندهی با جنبه مشارکتی در محالت بافت فرسوده 
 میانهیط در شرا (01/3) رسان شهریاثربخش میان نهادهای خدمات

در  ند.بودریزی ها نیازمند تقویت و برنامهند و سایر شاخصشتقرار دا
وجود هماهنگی میان  ،نهادی و قانونی-های متغیر مدیریتیشاخص

 01/3های کلیدی و اساسی سازمان با میانگین مراکز اخذ تصمیم
 .(0شت )جدول در بهترین وضعیت قرار دا

های بازآفرینی شهری در نها و متغیرهای پیشرادهی شاخصوزن
 (AHP)مراتبی سلسله زاهدان با مدل تحلیل

 Expertدر برنامه  ها و متغیرهای آنهاشاخصوزن مربوط به 

Choice   الزم به ذکر است که نرخ ناسازگاری به دست شدمحاسبه .
افزار و برای تمامی مدل با گرفته در نرمهای صورتدهیآمده در نمره

 های بازآفرینی کمتر از توجه به هدف ارزیابی متغیرها و شاخص

های بوده که حاکی از سازگاری بسیار مناسب در مقایسه 10/1
شده است. بر اساس خروجی مدل تحلیل سلسله دویی انجامدوبه

بیشترین  081/1متغیر اجتماعی با کسب میزان وزنی  ،مراتبی
اهمیت را در میان سایر متغیرها کسب کرده است. متغیر اقتصادی 

و کمترین اهمیت  019/1نهادی و قانونی  -، متغیر مدیریتی138/1
 اختصاص یافت. 191/1کالبدی با میزان -به متغیر محیطی

 -د اجتماعیدر بع ،بر اساس خروجی مدل تحلیل سلسله مراتبی
زی محله ریواسطه برنامهبهبود شرایط زیستی بهفرهنگی و جمعیتی، 

ارتقاء سطح تحصیالت در میان افراد ساکن ، در بعد اقتصادی، محور
 ارتباط، در بعد محیطی و کالبدی، نشین در شهردر محالت حاشیه

 -، در بعد مدیریتیاثربخش میان نهادهای خدمات رسان شهری
های جود هماهنگی میان اقدامات و فعالیتی، ونهادی و قانون

رین بیشت های متولی بازآفرینی شهریاجرایی مشترک میان سازمان
 (.1اند )جدول های مورد مطالعه داشتهاهمیت را در بین شاخص

ارزیابی نهایی اصول بازآفرینی شهری پایدار در محالت هدف شهر 
 BSCزاهدان براساس روش کارت امتیاز 

محاسبات اصول بازآفرینی در محالت هدف شهر زاهدان، طی مطابق 
ها ها و ضریب اهمیت آنسنجش وضعیت موجود معیارها و شاخص

شده است. درصد هرکدام از ابعاد اصلی ارزیابی %19/09در سطح متوسط 
ها که در نمودارها ارایه شده است، بیانگر این است که در بین و شاخص

در  %13/91فرهنگی و جمعیتی با -ماعیمتغیرهای اصلی متغیر اجت
بدی با کال-و پس از آن متغیر محیطی استباالترین و بهترین وضعیت 

در وضعیت متوسط قرار گرفته است، همچنین متغیرهای  13/00%
نهادی و قانونی نیز در وضعیت متوسط قرار دارند -اقتصادی و مدیریتی

 .(2)شکل  است درصد %11/08و  %90/01که درصد هرکدام به ترتیب 

 BSC Designerافزار ها با نرمبراساس متغیرها و شاخص نخروجی کارت امتیاز متواز  (1 شکل
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ها به همراه میانگین امتیازضریب اهمیت ابعاد اصلی و شاخص (1جدول 
 ضریب اهمیت شاخص

 081/1 فرهنگی و جمعیتی -اجتماعی

 109/1 همبستگی و انسجام قومیتی میان ساکنان سکونتگاه های غیررسمی

 130/1 های مدیریتیوجود سابقه مشارکت بین ساکنان شهر در طرح

 118/1 ای درزمینه ایجاد انسجام و مشارکتوجود پتانسیل حرفه

 100/1 امور بازآفرینی شهر و ارتباط قوی ساکنین محالت هدف با این نهادهافعالیت نهادهای تاثیرگذار بر 

 000/1 نشینتقویت پایگاه اجتماعی در محالت حاشیه

 100/1 نگاه ویژه نهادهای مدیریت شهری به معضالت اجتماعی و فرهنگی موجود

 130/1 ریزی محله محورواسطه برنامهبهبود شرایط زیستی به

 100/1 های محله توسط ساکنانتمایل به بر عهده گرفتن مسئولیتتداوم در 

 190/1 شده در سطح نهادهای مدیریتیهای تدویناتخاذ رویکرد مشارکتی در طرح

 009/1 ارتقاء نقش نهادهای غیردولتی در افزایش مشارکت در امور شهر

 138/1 اقتصادی

 180/1 این محالتکم کردن اختالف درآمدی بین خانوارهای ساکن در 

 091/1 ارتقا درآمد ساکنان این مناطق با سایر مناطق شهر

 319/1 هاعنوان منبع درآمد اکثر خانوادهاشتغال رییس خانوار به

 109/1 ایارتقاء سطح اشتغال محله با همکاری موثر نهادهای کارآفرینی و فنی حرفه

 398/1 نشین در شهرحاشیه ارتقاء سطح تحصیالت در میان افراد ساکن در محالت

 191/1 محیطی و کالبدی

 109/1 بهبود منطقه در راستای یکسان سازی با سایر مناطق شهر

 099/1 بهبود و ارتقا شبکه زیرساختی

 183/1 بهبود ارایه کیفیت تسهیالت واحدهای مسکونی توسط نهادهای مدیریتی

 130/1 زمین و مسکن ارتقاء شرایط محیطی، قانونی درزمینه افزایش بهای

 090/1 ایهای مناسب و هم مقیاس با نیازهای محلهبینی کاربریافزایش حس امنیت با پیش

 100/1 های ساماندهی با جنبه مشارکتی در محالت بافت فرسودهایجاد طرح

 101/1 های محیطیهمبستگی متولیان، نهادهای غیردولتی و مردم جهت برطرف نمودن آلودگی

 101/1 رسان شهریاثربخش میان نهادهای خدمات ارتباط

 139/1 ساماندهی کالبدی و بهسازی محیطی

 019/1 نهادی و قانونی -مدیریتی

 130/1 ارایه کادر تخصصی بازآفرینی با سوابق بسیار باال

 001/1 هماهنگی بین نهادهای مسئول بازآفرینی شهری

 019/1 شهری به ساکنین سکونتگاه های غیررسمینهادینه شدن بازآفرینی شهری توسط مدیریت 

 199/1 درآمد ریزی ویژه اقشار کمگیری نهادهای مدیریت شهری بسیار قوی جهت برنامهشکل

 110/1 مدیریت کارآمد شهرداری شهر در مقایسه با دیگر شهرهای استان

 199/1 نیازهای مردمهای غیردولتی در برطرف نمودن های نهادی سازماناستفاده از پتانسیل

 013/1 شده دقیق برای واگذاری برخی از اختیارات به نهادهای اجتماعی و مدنیبندیتنظیم برنامه زمان

 183/1 های اجرایی و مدیریتیهمکاری مناسب و هدفمند بین ارگان

 190/1 های کلیدی و اساسی سازمانوجود هماهنگی میان مراکز اخذ تصمیم

 133/1 های متولی بازآفرینی شهریهای اجرایی مشترک میان سازمانمیان اقدامات و فعالیتوجود هماهنگی 

شاخص  ،فرهنگی و جمعیتی -های متغیر اجتماعیاز بین شاخص
نگاه ویژه نهادهای مدیریت شهری به معضالت اجتماعی با 

نشین با  محالت حاشیه تقویت پایگاه اجتماعی در، 11/99%
های سایر متغیرها است ترین شاخص دربین شاخصمهم 81/90%

های وجود قرار دارد. سپس به ترتیب شاخص یو در وضعیت خوب
ای در زمینه ایجاد انسجام و مشارکت با کسب پتانسیل حرفه

های تدوین شده در سطح ، اتخاذ رویکرد مشارکتی در طرح81/99%
همبستگی و انسجام قومیتی میان  ،%01/98محالت هدف با کسب 

های غیررسمی و فعالیت نهادهای تاثیرگذار بر ساکنان سکونتگاه
در  %01/99امور بازآفرینی شهر و ارتباط قوی میان آنها با کسب 

از نظر کارت امتیاز متوازن قرار داشته و  وضعیت سبز و خوب
های متغیر اجتماعی در وضعیت متوسط و یر شاخص. ساهستند

 زرد قرار دارند و نیازمند اتخاذ راهبردهای تقویتی برای بهبود دارند.

حالت قرمز و ضعیف را شاخص ، های متغیر اقتصادیدر شاخص
ها با اشتغال رییس خانوار به عنوان منبع درآمد اکثر خانواده

اجتماعی چون کسب کرده است که نشانگر مشکالت  01/38%
. سایر استتربیت کودکان کار در سطح شهر از این محالت 

و نیازمند تقویت و  داشتهها در وضعیت زرد و متوسط قرار شاخص
های عملیاتی برای بهبود وضعیت بازآفرینی در سطح اتخاد سیاست

 .(1هستند )شکل محالت هدف شهر زاهدان 
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کالبدی نیز در وضعیتی متوسط و زرد  -های متغیر محیطیاخصش
ها که در بازه سبز و خوب قرار دارند شامل هستند. بهترین شاخص

 امتیاز شاخص ساماندهی کالبدی و بهسازی محیطی با کسب
های ساماندهی با جنبه مشارکتی در بافت ، ایجاد طرح81/99

یان نهادهای خدمات و ارتباط اثربخش م 01/98 با امتیاز محالت
ها در منطقه زرد . سایر شاخصهستند 01/91 امتیازرسان شهری با 

های این متغیر ترین شاخصو وضعیت متوسط هستند و ضعیف
 وی با سایر مناطق شهر ز ساشامل بهبود منطقه در راستای یکسان

 .هستند بهای مناسبینی کاربریافزایش حس امنیت با پیش

نهادی و قانونی در وضعیت ضعیفی  -مدیریتیهای متغیر شاخص
های این متغیر شامل همکاری . بهترین شاخصدبرنبه سر می

و ( %81/91)های اجرایی و مدیریتی مناسب و هدفمند بین ارگان
مشترک های اجرایی وجود هماهنگی میان اقدامات و فعالیت

 . کمترین اوزان ارزیابی توسط مدل کارت امتیازاست (01/91%)
های های وجود هماهنگی میان مراکز اخذ تصمیمشاخص بهمتوازن 

های های نهادی سازمانکلیدی و شاخص استفاده از پتانسیل
 (.0؛ نمودار 1اختصاص یافت )شکل غیردولتی 

 

 
 BSC Designer افزاردرصد متغیرهای اصلی مستخرج از نرم (0 نمودار

 
 بحث

های کلیدی موثر بر بازآفرینی شناسایی پیشران ،هدف پژوهش حاضر
پژوهی در شهر های غیررسمی شهری با رویکرد آیندهسکونتگاه

متغیرهای اصلی پژوهش شامل متغیر ، اساس نتایج زاهدان بود. بر
 -محیطی اقتصادی ومتغیر  ،فرهنگی در شرایط مناسب -اجتماعی
ر دو قانونی  نهادی -متغیر مدیریتی در شرایط متوسط وکالبدی 

مطابق با نتایج این تحقیق، بهزادفر  .شرایط ضعیف قرار داشته است
های های توانمندسازی در سکونتگاهو همکاران در بررسی شاخص

ترین شاخص یاد عنوان مهمغیررسمی، از شاخص اجتماعی به
اند. بر این اساس، پاسخگویی، اعتماد نهادی، مشارکت و کرده

های موثر بر بازآفرینی ز جمله شاخصسازی نهادی اظرفیت
ساز بهبود شرایط زندگی قشر های غیررسمی و نیز زمینهسکونتگاه

 ,.Behzadfar et al].پذیر جامعه هستند دیده و آسیبآسیب

نهادی، اقتصادی و  -لزوم توجه به متغیرهای مدیریتی [2018
در های نیازمند توجه و ارتقا عنوان پیشرانکالبدی به -محیطی

 . وجود داردهای شهری زاهدان بازآفرینی سکونتگاه

های غیررسمی شهر زاهدان وضعیت بازآفرینی سکونتگاه ،در مجموع
. نیازمند توجه است مورد مطالعههای به لحاظ تمامی مولفه

های غیررسمی و خودانگیخته بدون برنامه و سکونتگاه
های تیهای مناسب و اصول شهرسازی، عالوه بر کاسزیرساخت

های اجتماعی و اقتصادی تابع وضعیت رشد کالبدی از نظر شاخص
ای ههای توازن منطقاقتصاد و اقتصاد سیاسی کالن کشور و سیاست

و فضایی هستند. در واقع، رشد و یا ضعف هر متغیر بر سایر 
متغیرها تاثیرگذار است. بنابر تحقیق قربانی و همکاران، متغیرهای 

وامل اصلی گسترش اسکان غیررسمی در شهر اجتماعی ع -اقتصادی
. روابط علت و معلولی [Ghorbani et al., 2019]اند مشهد بوده

میان متغیرها حاکی از تعامل تاثیرگذار هر یک بر دیگری است. 
های قوی متعلق به متغیرهای اقتصادی که مانند عوامل اولیه چرخه

تصمیم به و کنند سبب تغییر متغیرهای اجتماعی عمل می
شدن از خاک آبا و اجدادی مهاجرت و گذشتن از زادگاه و کنده

 نشینی و گسترششود. بنابراین، این چرخه، سبب رواج حاشیهمی
طور که قنبری و همکاران همان شود.های غیر رسمی میسکونتگاه

[Ghanbari et al., 2014] اند، ماجرت قشر نیز اشاره کرده
های اراضی کشاورزی، امکانات و زیرساختروستایی به دلیل فقدان 

ی نشینمناسب، عدم اشتغال و فقر یکی از عوامل عمده رواج حاشیه
 های غیررسمی در حاشیه شهرها است.و ایجاد سکونتگاه

نشینی نتیجه عدم دسترسی از دیدگاه اقتصادی، پدیده حاشیه 
مهاجران به اقتصاد شهری، فقر اقتصادی و عدم تخصص که موجب 

هایی را که در اغلب موارد ها و زاغهشود آنها ناگریز گردند آلونکیم
فاقد هر گونه تسهیالت شهری از قبیل برق و تلفن است برای زندگی 

نشینان برگزینند بنابراین باالبردن کیفیت واحدهای مسکونی حاشیه
راه حل نهایی مشکل آنها نیست. بلکه باید با تحلیلی صحیح از 

و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیط حاشیه نشینان  اوضاع اقتصادی
 Ghazanfarpour]مسایل اقتصادی و اجتماعی آنها را حل کرد 

et al., 2012]. ت اس اینحاکی از رضایی و کمانداری ق یایج تحقتن
مهاجرت از  ،غیر رسمیترین عامل ایجاد و گسترش محالت مهمکه 

که خود ناشی از  است شـهری -های کوچک روستاییمحیط
های اقتصادی شهر مانند دسترسی به شغل بهتر و افـزایش جاذبه

و روستاهای اطراف درآمد کم، مناطق های اقتصادی درآمـد و دافعـه
 محلدر  فرهنگـی -هـای اجتمـاعیدسترسی به امکانات و دافعه

سکونت قبلی پایین بودن ارزش کار و فراهم نبودن زمینه برای 
ه و در نهایت باعث حـاکم شدن فرهنگ فقر در این پیشرفت بود

های شهری )اشتغال محالت و به تبع آن موجب بروز انواع ناهنجاری
نشـین در مشاغل کاذب، وجود ساخت و سازهای غیر افراد حاشیه

مجاز، افزایش جرم و جنایت، اثرات نامطلوب فرهنگی، اجتماعی، 
 Rezaie] شده است اقتصادی، آلودگی محیط زیست شهری و غیره(

& Kamandari, 2014]. ز عوامل پیدایش این در واقع یکی ا
های جامع است. ریزی نامناسب و پیامدهای طرحبرنامه اجتماعات،

درآمد و بی توجهی به استانداردهای شهری های کمغفلت از گروه
درآمدها یکی از عوامل حذف فقدان برنامه تامین مسکن برای کم

0

20

40

60

80

درصد امتیاز متوازن

فرهنگی و جمعیتی-اجتماعی اقتصادی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               7 / 9

https://georesearch.ir/article-1-1394-fa.html


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  ییرضا الیسه 532

  1541پاییز ، 5، شماره 73دوره                                                                                                                                                                                      ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 رانده شدن فقرای شهری به حاشیه استاجتماعی یا 
.[Hataminezhad, 2001]  توجه به عوامل اقتصادی همچون

کاهش اختالف درآمدی در خانوارهای ساکن در این محالت، ارتقا 
سطح درآمد و اشتغال و نیز تحصیالت در افراد ساکن در این محالت 

 وهای غیررسمی توانند بر کاهش سکونتگاهعواملی هستند که می
جلوگیری از گسترش آنها و نیز بازآفرینی آنها کمک بسزایی نمایند. 
فقدان رونق اقتصادی عاملی است که در بافت و کالبد این محالت 

ار توان انتظشود. با افزایش رونق اقتصادی میبه خوبی مشاهده می
تغییر شرایط کالبدی را داشت. تغییرات مثبت در کالبد این محالت 

های غیر رسمی ظرفیت دی منجر خواهد شد. بافتبه رونق اقتصا
های ساماندهی با جنبه ایجاد طرح باالیی برای بازآفرینی دارند.

 ،بهبود و ارتقا شبکه زیرساختی، مشارکتی در محالت بافت فرسوده
همبستگی متولیان، نهادهای غیردولتی و مردم جهت برطرف نمودن 

سهیالت واحدهای بهبود ارایه کیفیت تو  های محیطیآلودگی
از جمله اقداماتی است که برای  مسکونی توسط نهادهای مدیریتی

های غیر رسمی در شهر زاهدان ارتقای ابعاد کالبدی محیطی در بافت
های پیشنهادی، با ارتقای ابعاد سازی سیاستمورد نیاز است. پیاده

 پذیر است.نهادی و قانونی امکان -مدیریتی
یل ضعف امکانات آموزشی و رفاهی و از نظر اجتماعی، به دل

بودن سطح سواد و تحصیالت در حاشیه شهرهای ایران، پایین
آموزش و پرورش به بدوی ترین شکل ممکن رواج دارد به این معنا 
که عدم تخصیص بودجه مناسب برای امر آموزش و پرورش این 
نقاط موجب شده فرایند جامعه پذیری در میان کودکان و نوجوانان 

شیه نشین فرایندی ناقص باشد. نقصانی که در رشد باالی حا
انحرافات اجتماعی تاثیر بسزایی دارد. در این زمینه می توان به 

 ,Salehi Amiri & Khodaie] یافته های صالحی امیری و خدایی

اشاره کرد که بر ضعف امکانات آموزشی به عنوان یکی از  [2010
ی حاشیه نشین اشاره کرده عوامل ترویج جرم و بزهکاری در نواح

فرهنگی عاملی بسیار بسزا در  -ارتقای ابعاد اجتماعیاست.  
 تر مطرح شد،طور که پیش، همانغیر رسمی استبازآفرینی بافت 

های متاخر مرمت و بهسازی شهری در جستجوی تعامل رویکرد
های اجتماعی را در دستور کار اجتماعی بوده و تاکید بر نقش گروه

طور خاص  در واقع، حاشیه حاشیه شهرها و به ر داده است.خود قرا
ترین منابع نهفته عنوان یکی از مهمروستاهای الحاقی به شهر، به

سرمایه اجتماعی در ساختار شهرها مطرح هستند و با توجه به 
ار برخورد باالییپیوندهای اجتماعی روستایی، از سرمایه اجتماعی 

پیوندهای اجتماعی در راستای  . نیاز به تقویت روابط وهستند
پیشبرد مسیر توسعه شهری، لزوم توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی 

ای و روستاهای نموده و در این بین، مناطق حاشیه برجستهرا 
تر و های اجتماعی قویواسطه وجود حلقه الحاقی به شهرها به

تر، در صورت به وجود آمدن یک اعتماد فراگیر و مستحکم سنتی
توانند با مشارکتی موثر و کارا، تحقق اهداف بازآفرینی شهری را می

 بررسی نقشجی در راستا، ژای و ان. در این تسهیل و تسریع سازند
که  انددر چین اذعان نمودهشهری  در بازافرینیسرمایه اجتماعی 

سرمایه اجتماعی قدرتمند مذهبی و قومی ساکنان مسبب تغییر 
و اجبار توجه دولت محلی به حفظ  ررسمیبافت غیرویه بازآفرینی 

 & Zhai] و نگهداری شیوه زندگی در فرآیند بازآفرینی شهری است

Ng, 2013] . همچنین کوالنتونیو و دیکسون در مفهوم بازآفرینی
به سه مضمون مشارکت، اختالط اجتماعی و سرمایه اجتماعی تاکید 

بویالک و  در ادامه نیز. [Colantonio & Dixon, 2011]نمودند 
اند نقش مشارکت مردم در فرایند دیگران، در پژوهشی که ارایه نموده

سازی، عاملی اساسی در اطمینان از ارتقای کیفیت بازآفرینی تصمیم
اند، به این معنا که هر چه مشارکت مردم و پایدار بررسی نموده

های خصوصی و عمومی افزایش یابند، بازآفرینی پایدار شراکت
 .[Bevilacqua, 2013] گرددمحقق می

عنوان یک چالش عمده اجتماعی، اقتصادی، اسکان غیررسمی به
در ویژه گیر بسیاری از شهرهای جهان بهسیاسی و غیره، دامن

کشورهای در حال توسعه از جمله شهر زاهدان است. در زمینه برخورد 
ده باید از یکجانگری پرهیز کرد و در سطوح کالن و خرد یبا این پد
در واقع، فرایند بازآفرینی هم مداوا و هم پیشگیری کرد.را این پدیده 

های غیررسمی، فرایندی درازمدت است و نیاز به شهری در سکونتگاه
در  آمدهدستبا توجه به نتایج بهتفکر استراتژیک و پایداری دارد. 

اقداماتی پیشنهادشده است  زاهدان شهرازآفرینی ب برای این تحقیق،
صصی مدیریت شهری و خبهبود و ارتقا توان کارشناسی و ت از جمله

یکپارچگی ، نهادهای دخیل در امر بازآفرینی شهر زاهدان
ونقل، مسکن،  های مختلف شهری )حملهای بخشسیاست
کننده تاکید بر وجود یک مرکز هماهنگغیره(،  زیست ومحیط

های شهری در راستای بازآفرینی ریزیها و برنامهاستسی
ایجاد امکان مشارکت شهروندان در ، های غیررسمیسکونتگاه

تدوین استانداردهای ارزیابی خدمات مدیریت ، بازآفرینی شهر زاهدان
شهری و سنجش منظم عملکرد مسئوالن و نظام مدیریت شهر 

های رسمی و غیررسمی ملزم نمودن کلیه نهاد، زاهدان در بازآفرینی
افزایش فعالیت ، به همکاری و هماهنگی با بازآفرینی شهری زاهدان

بهبود بستر حضور و مشارکت ، نهاد در امر بازآفرینیهای مردمتشکل
دن نموملزمو  های غیررسمی شهرشهروندی در بازآفرینی سکونتگاه

کلیه نهادهای رسمی و غیررسمی به همکاری و هماهنگی با 
 .رینی شهریبازآف

 
 گیرینتیجه

. های غیر رسمی تاثیر دارندعوامل بسیاری بر بازآفرینی سکونتگاه
 های موثر برشناخت و بررسی متغیرهای اصلی و تشخیص شاخص

ها گامی موثر در بازسازی و تبدیل این بازآفرینی این سکونتگاه
ها به نواحی اسکان رسمی و موثر بر رشد و توسعه شهری سکونتگاه

ی غیررسمی در حاشیه شهر زاهدان عاملی هااست. استقرار سکونتگاه
است که سبب رشد نامطلوب محدوده شهری شده است. در بین 

های غیررسمی شهر زاهدان، متغیرهای موثر بر بازآفرینی سکونتگاه
نهادی نیازمند توجه بیشتری است که قطعا بر  -متغیر مدیریتی
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 فرهنگی و جمعیتی، اقتصادی -وضعیت سایر متغیرهای اجتماعی
 کالبدی تاثیر بسزایی خواهد داشت. -و محیطی

 
 موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است. :تشکر و قدردانی

 موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است. :مجوزهای اخالقی
 .وجود نداشته استهیچ گونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

رضایی )نویسنده اول(، نگارنده سهیال  :سهم نویسندگان
(؛ مریم کریمیان بستانی %04شناسی/پژوهشگر اصلی )مقدمه/روش

(؛ غالمرضا %04شناسی ))نویسنده دوم(، نگارنده بحث/نگارنده مقدمه/روش
 (%04میری )نویسنده سوم(، نگارنده بحث/تحليلگر آماری )

های شخصی تامین شده منابع مالی این پژوهش از هزینه :منابع مالی
 است.
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