
 
     

 

های بازآفرینی ی برنامهمد شهر فسا و ضرورت تهیهرآهای ناکابافت

 های غیررسمیشهری با تأکید بر سکونتگاه

 
  اجرایی شهرداری فساکارشناس مهندسی معماری، مشاور           *مجید امیری          

 

 چکیده
ی های غیررسهمی اسهت کهه از میامهدهای هتسهعههای ناکارامد شههری، سهکتناها ازجمله اشکال بافت

ی چهه  شمسهی در رود. ایه  مدیهد ، از دهههشمار مهیفیزیکی و کالبدی نامتزون و ناماعادل شهری به
اندام شهد  و بها ویژ  شهرهای بزرگشهرها، بهی فضای شهری ایران متجب هضاد و ناسازگاری در چهر 

ی مایدار و مطلتب به چالش کشید  ایجاد شرایط ناهنجار زیسای، حیات شهری را در را  رسیدن به هتسعه
شهرها و شهرهای بزرگ دانست، بلکه های غیررسمی را نباید هنها مخاص کالناست. متضتع سکتناها 

اندام شصت، گسارش روزافزونی یافاه و در شهرهای ماتسط و کتچکهای منجا  و ای  مسئله بعد از دهه
ههای اایهی شتد؛ چنانکه مدیریت شهری ای  شهرها را دچار معضالت و دگرگتنیوضتح دید  مینیز به

به اینکه بروز ای  مسئله اثر مساقیمی بر مایداری شهری دارد و یکی از اهداف مدیریت کرد  است. باهتجه
محیطی شهر است، لزوم اقاصادی و اجاماعی مایدار و حفاظت از محیط کالبدی و زیستی شهری، هتسعه

های بهازلفرینی و ی برنامههبررسی و شهناات ابعهاد ایه  مسهئله و اقهدام بهرای حه  لن درقالهب ههیهه
رسد. ای  نتشاار در می شناسایی و معرفی متقعیت و اصتیهیات نظر میهتانمندسازی مناطق ضروری به

ی اسکان کردن مسئلهای است برای لحاظزمینهی میشها در شهر فسا بتد  و به دنبال ارائهتناها ای  سک
منظتر سهاماندهی و ها، بهها و سیاست هشریک مساعی با ساکنان ای  سکتناها ریزیغیررسمی در برنامه
ظ ماهیهت و روش از نهتع مطالعه و بررسی در ای  نتشاار، ازلحا  های ناکارامد شهری.هتانمندسازی بافت

یهترت های کهاربردی اسهت. ابهزار گهردلوری اطالعهات نیهز بههتییفی و ازنظر هدف، از نهتع بررسهی
ی ی شهر فسا، سه محلهگرفاه در محدود براساس بررسی و مطالعات یترت ای و میدانی است.کاابخانه

های اسهکان ها  واجهد شهااصی متستم به زیر دانشهی طالقانی و محدود شهرک شهیدرجایی و محله
 منظتر انجام اقدامات هتانمندسازی و ساماندهی است.غیررسمی بتد  و نیازمند هتجه به

   .های ناکارامد شهری، بازلفرینی شهری، سکتناها  غیررسمی، هتانمندسازی، فسابافت واژگان کلیدی:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 majidamiri7985@gmail.com :ی مسئتلنتیسند  *
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 مقدمه. 1
ا هجربه کهرد  اسهت. ایه  افهزایش ی گذشاه، جهان متجی از انفجار جمعیت شهری ردر چند دهه

یافاه با روندی هنهدهر ر  داد  اسهت؛ با کشترهای هتسعهجمعیت شهری در جهان ستم بارزهر و درمقایسه
درید ک  جمعیت جهان ستم در سال ۱۶میلیتن نفر، یعنی۲۸۵نحتی که جمعیت شهری جهان ستم از به

درید ک  جمعیت جهان سهتم در سهال ۳۰نفر، یعنیمیلیارد ۲/۱بار  و در روندی شاابان به ، به یک۱۹۵۰
 (.,۱۹۹۱Kasarda and Crenshawرسید ) ۱۹۸۵

جمعیهت شههری  ۲۰۱۱نحتی که در سهال ای  روند با سیری یعتدی هاکنتن ادامه داشاه است؛ به
درید ک  جمعیهت ایه  کشهترها و در  ۴۶میلیتن نفر، یعنی ۲۶۴۲جهان در کشترهای درحال هتسعه به 

درید ک  جمعیت ایه  کشهترها رسهید  اسهت ۲۸میلیتن نفر، یعنی ۲۴۸یافاه به کشترهای کمار هتسعه
(۲۰۱۱population data sheet, از بنینق به ؛.)فاطمه و عبدی 

دریهد ۶۰بهه  ۲۰۳۰حاکی از لن است که جمعیت شههری هها سهال  U.Nلاری  هخمی  جمعیای 
میلیهاردی جههان در ۸میلیارد نفر از ک  جمعیهت ۴.۹حدوداً  افزایش اتاهد یافت و ای  بدان معناست که

 (.۱۰۲: ۱۳۹۳از جباری و یالحی، نق به ؛۲۱: ۱۳۹۱شهرنشی  اتاهد بتد )لیت،  ۲۰۳۰سال 
میلیتن شهرنشهی  در شهرایط ۶۵۰با رشد شاابان شهرنشینی، برلورد شد  است که امروز  در حدود 

رود ای  رقم ها کنند و اناظار میمحیطی زندگی میلتب زیستهای نامطههدیدکنند ، ازجمله فقر و کیفیت
ی اسهت، بازگتکننهد  میالدی به دو برابر افزایش یابد. اگرچه لمارهای جههانی شهایان هتجهه۲۰۲۵سال 

میچیدگی و گتناگتنی فقر شهری نیست. فقر شهری با فقدان درلمد کافی و مطمهئ  بهرای ههنمی  غهذا، 
حهال، شهتد؛ درعی متزش و میشرفت برای هریک از اعضای اانتار هعریه  میسرمنا ، لباس، بهداشت، ل

های اجاماعی و کالبدی، های فقر شهری نیست، بلکه کاهش درلمد با ناامنیدرلمد و دارایی، هنها شااصه
از بیماری، بیکهاری، سهتانط طبیعهی و در حاشهیه قرارگهرفا  ها و مشکالت ناشیمذیری در بحرانلسیب

 (. ,۲۰۰۱Wakey & You(ناشدنی دارد تمی و فرهنهی نیز ارهباطی جداازلحاظ ق
درید و بهه ۷۰از اکنتن به بیشسال گذشاه، هم۸۰میلیتن نفر در ۵/۱شهرنشینی در ایران از حدود 

برابهر ۲۶سهال، حهدود ۸۰عبارهی جمعیت شههری ایهران در طهتل میلیتن نفر رسید  است؛ به۵۰بیش از 
ی شههرها و گتنههبهار  و قار افهزایش روزافهزون جمعیهت و در کنهار لن، رشهد یکافزایش یافاه است. 
داری متجب مهاجرت گسهارد  های جتامع مخال  در می گسارش مناسبات سرمایهدرمجمتع، سکتناها 

های اجاماعی و سیاسی را بهرای مههاجران هبع لن، محدودیتاز اطراف، عمدهاً از روساا به شهر شد  و به
ها و هجهیزات شهری و رشد ناماناسب لن با رشد جمعیت هناسبی زیرسااترد  است؛ همچنی  بیمدید لو

ی فیزیکهی شهاابان و ناماعهادل شههرها میامهدهای نهامطلتب دیهر، هتسعهعبارتو گسارش شهرها یا به
نت همرا  داشاه است کهه یکهی از لثهار لن، مدیدلمهدن نهتعی سهکتاقاصادی و اجاماعی و کالبدی را به

های ایهلی های بهارز و شااصههغیررسمی به نام اسکان غیررسمی اسهت. اسهکان غیررسهمی از نشهانه
میلیهارد نفهر از جمعیهت جههان در ایه  ۶/۱ای که بهیش از گتنهرود؛ بهشمار میشهرنشینی ای  عصر به

  (.۲۳۰ :۱۳۸۱ کنند )یرافی،های غیررسمی زندگی میسکتناها 
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سرعت گسارش یافاهه اسهت. براسهاس مطالعهات بهرلورد ی اسکان غیررسمی در ایران نیز بهمدید 
ها مسهاقر هسهاند )شهرکت مادرهخصصهی گتنه سکتناها ستم جمعیت شهری ایران، در ای شتد یکمی

 (. ۱۳۹۵عمران و بهسازی شهری ایران، 
هها بهرای جلهتگیری از هشهدید هی لنهها و شناسهایی و سهامانداساس، لزوم هتجه به ای  مکانبرای 

هتجهی به ای  مسئله، ای  مناطق را به معض  بهزرگ نماید و بیمشکالت و معضالت امری ضروری می
 ها اتاهد شد. کند و سبب افزایش روزافزون مشکالت لنشهری هبدی  می

بزرگ ایهران  اگرچه اسکان غیررسمی بعد از ایالحات ارضی و افزایش قیمت نفت، ابادا در شهرهای
لرام بهه سهطتح مهایی  های منجا  و شصت گسارش روزافزونی میهدا کهرد و لرامشک  گرفت، بعد از دهه

وضتح دیهد  طتری که در بیشار شهرهای ماتسط و کتچک نیز بهمراهب شهری نیز رست  کرد؛ بهسلسله
ا، به بررسهی ایه  مدیهد  در شهرهبه اهمیت شهرهای بزرگ و کالنرسد باهتجهنظر میحال، بهشد. باای 

 هر کمار هتجه شد  است. شهرهای ماتسط و کتچک
های ناکارامد شهر فسها بها هنکیهد بهر شناسهایی محهالت برای  اساس، در ای  نتشاار به معرفی بافت

ی یکهی از شههرهای مثابههشتد. شایان یادلوری است که فسها بهاسکان غیررسمی ای  شهر مرداااه می
های بازلفرینی شههری ی طرحرود و ای  مژوهش با هدف هبیی  ضرورت ههیهشمار میتربهاندام کشمیان

 در لن یترت گرفاه است. شد ها و محالت غیررسمی شناساییبرای محدود 

مطالعه و بررسی در ای  نتشهاار، ازلحهاظ ماهیهت و روش از نهتع هتیهیفی و ازنظهر ههدف، از نهتع 
ای و میدانی بهتد  و مطالعهات یترت کاابخانهگردلوری اطالعات نیز بههای کاربردی است. ابزار بررسی

ها، هصهاویر ها، اسهناد و مهدارک، نقشههنامهههها، مایانشک  بررسی مقهاتت، کاابای عمدهاً بهکاابخانه
لوری اطالعهات ازطریهق های هتایی یترت مذیرفاه و در مطالعات میدانی نیهز جمهعای و عکسماهتار 
 میدانی انجام شد  است.ی مشاهد 

 . چارچوب نظری۲
 با اسکان غیررسمیهای مرتبط. بررسی دیدگاه۲-1

ها و مکاهب مخالفی ی براترد با ای  مسئله، اندیشمندان هاکنتن دیدگا گیری و نحت در هبیی  عل  شک 
اند. در اینجا برای از به دیدگاهشان براترد مافاوهی با ای  مسئله داشاههتجهاند و هریک، بارا مطرح کرد 

 کنیم.ها را بررسی میای  دیدگا 
مشههتر اهتد  یاف هرنر است که با مقالهه.های دیدگا  لیبرالی، جانهری  چهر دیدگا  لیبرال: از مهم

 در ویژ به های غیررسمی جهان ستم،سکتناها  یبه مطالعه« شد های شهری کنارلسکتناها »باعنتان 
چرایهی میهدایش یها حقیقهت  بههلسهیا مرداااهه اسهت. دیهدگا  لیبهرال  یمریکای تهی  و جنتب شهرقا

های میهدایش و گسهارش سهکتناها ، یعنهی و واقعیهت متجهتدکنهد هتجه نمیهای غیررسمی سکتناها 
مخاله  بسهند   ههایح را  یبهه ارائهههنهها، لذا  رد؛انهامی را قهری و از هبعات نظام متجتد غیررسمی

 (. ۹۷: ۱۳۷۳کند )میران، می
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 یطتر کلی، از دید اغلب اقاصاددانان لیبرال غربی، مهاجرت از روسهاا بهه شههر در فراینهد هتسهعهبه
براساس لن، مهاجرت داالی، فرایندی طبیعی است که بردند گمان میلمد و شمار میاقاصادی مطلتب به

یهنعای  یشتد ها نیروی کار متردنیاز رشد و هتسهعههدریج از بخش روساایی اارج میبهمازاد  نیروی کار
  (.۳۸۱ :۱۳۶۶را هنمی  کند )هتدارو، 

بهراالف دیهدگا  لیبرالهی، اقاصهاد سیاسهی فضها بهه عله  میهدایش : دیدگا  اقاصهاد سیاسهی فضها
. ایه  دیهدگا ، را بررسهی کنهد مسهئله ایریشهه یهترتهکتشهد بمردازد و میهای مخال  میتناها سک
امپریالیسهم نسهبت ، یعنهی شهری در نظام شهری و ناهمهتنی ای  نظام را هماماً بهه عتامه  بیرونهیهک
یعنهی سهاات اقاصهادی و  ،هتزیع و مصرف ،هتلید ،دهد و ح  مسئله  را در هغییر ساااار حاکم بر کارمی

 بهاکند؛ لهذا دسهاترالعملی بهرای براهترد مقطعهی و مهتردی وجت میسرانجام هغییر بنیادی  جتامع جست
هها را لن ،دانهد و در بهاهری  حالهتکارسهاز نمی گتنه راهکارهها راای  اسکان غیررسمی ندارد و یمدید 

 (.۹۷: ۱۳۷۳کند )میران، درد را نیز مخفی می یمندارد که چه بسا ریشهمسکنی می
میالدی، براالف اندیشمندان لیبهرال، گهرو  دیههری از  هفاادو  شصت یدر دهه: دیدگا  غیرلیبرال

 یکهه الههتی هتسهعه داشهاندبیهان  مردازان مکاب وابساهی در لمریکای تههی ازجمله نظریه ،مافکران
متازات و ناهمهتنی را به دنبال دارد و بهه شدن وابساه، شهرنشینی شاابانینعایروند زا و وابساه و برون

یتسهفی، گیرد )حاجهعادلی سااااری جامعه شااب میبییابد و رشد ناماعادل، نابرابری درلمدها افزایش می
۱۳۸۱ :۱۷ .) 

 روسهاا بهه شههراز درواقع فرایند اناقال فقهر و محرومیهت  ،در ای  دیدگا ، اسکان غیررسمی شهری
اجاماعی و سیاسهی نهاماتازن و ناعادتنهه، جمعیهت شهناور در  و های اقاصادیظاماست. بر اثر عملکرد ن

روابط و کارکردهای اجاماعی ماضادی را در شههرها و  ساااار ،ازجمله روسااییان ههیدست مهاجر ،شهرها
ر و در فضاهایی فاقد ساااا شتندنمیادغام با لن شهری جذب و  یلورند. ای  مهاجران در جامعهمدید می

های سهکتناها  ،کنند. لنان بر روی زمی  دیهران بها اتدسهازی و اتدیهاریسکتنای ماعارف زندگی می
شهمار وارد بهمههاجران ههاز  دیهربرای   منمنی ،حاللورند که درعی شهری را مدید می ناماعارف و محقر

 .( ,۱۹۸۲Guander :۳۸(لیدمی
گرایان جدیهد، اسهکان گرا و جامعههاندیشمندان مکاب جامعههاز دیدگا  : گرایان جدیددیدگا  جامعه

ناشی از روند طبیعی  ،ای در جتامع شهری کشترهای درحال هتسعههای حاشیهغیررسمی و میدایش گرو 
یعنی همرکهز و  ،داریهضاد کار و سرمایه است و میامد قهری عملکرد قتانی  حاکم بر نظام اقاصاد سرمایه

هضهاد اراضهی بهی  دهقانهان ، ماننهد نامتزون اقاصادی و بروز هضادهای اجاماعی رشد و انباشت سرمایه
هاسهت و بنهابرای ، در زمی ، هضاد زندگی شهری و روسهاایی، هضهاد طبقهاهی و نظهایر ای دار و بیزمی 

ازجملهه میهدایش  ،داری، بروز هضادها و مشهکالت اجامهاعیسرمایه یجریان هحتتت ناهماهنگ جامعه
 (. ۱۴: ۱۳۸۱یتسفی، مذیر است )حاجناررسمی در شهرهای بزرگ اجاناباسکان غی
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 اسکان غیررسمی واکنش بههای زمانی و دورهو  های مختلف، نگرش. دیدگاه1جدول
 واکنش دور  نهرش دیدگا 

 گرفا نادید  ۱۹۶۰ یها دهه ای گذرامسئله لیبرالیسم

 هخلیه و هخریب ۱۹۷۰ها  ۱۹۶۰ ای چرکی غد  کارمحافظه

 اتدیاری ۱۹۸۰ها  ۱۹۷۰ داریریشه در نظام برابری سرمایه رادیکال

 مسک  عمتمی ۱۹۸۰ها  ۱۹۵۰ رویکرد قانتنی و بتروکراهیک نئتلیبرالیسم

 بهسازی ۱۹۹۰ها  ۱۹۸۰ فرهنگ فقر اسکار لتئیس

 هتانمندسازی هاکنتن ۱۹۹۰ المللیهغییر در نهرش نهادهای بی  چارلز لبرامز

 --- --- للتنک و نابرابری اسااکس

 (۱۴۶ :۱۳۸۵دوست، ایران) 

 گرفاه، از همان ابادای ظهترمطالعات یترتو ها اسکان غیررسمی، براساس بررسی واکنش بهدر  
های حهاکم، رویکردهها و الهتههای مخالفهی بنا به شرایط اجاماعی و اقاصادی و نیز نهرش ای  معض ،

 ها قرار گرفت. در دساتر کار دولت برای ح  مسئله
لن، بهه  ءلثهار سهتبروز کم با براترد با اسکان غیررسمی هخلیه و هخریب بتد که کم یاولی  شیت 

هها و دولت شهدن ایه  راهکهار،منست الباهه قبه  از  ؛افاهاد نخسهای هاب وفرامتشی سپرد  شد و از هب
ی یدر جادیهری را هکه زمی  کتچک گا ،  کردند وها ضم  هخلیه و هخریب، مبلغی مرداات میشهرداری

هخلیه و هخریب با متل یا  دیهر،بیانبهبخشیدند؛ میها شد  به یاحبان لندرعتض للتنک هخریب و دیهر
همرا  مصالط سااامانی مجانی یا ارزان و باتار  هخلیه و هخریهب بها زمی  معتض و هخلیه و هخریب به

مشهخص شهد فقهرای طتلی نکشید کهه اما  ها بتد؛ی راهکارازجمله ساز ارزانهای انبت اسکان در سرمنا 
اندیشند، بلکه لن را برای بهبتد وضع به مسک  نمی ،لیه و هخریبلمد  در هنهام هخک شهری با متل به

همرا  نهتعی کمهک به ارزیابی ناایج هخلیه و هخریب با درنایجه؛ (۲۶: ۱۳۸۷برند )میران، کار میشغلی به
یعنی مکان و ادمات مهیش  ،، نتع براترد دیهریمرستم شدمیالدی در جهان ستم  ۱۹۷۰ یکه در دهه

 (. ۲۷، ص)همان رواج یافتمیالدی  ۱۹۸۰ یدهه در لمد که
که شام  هخلیه و  ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های دهه در در همامی مراح  مخال  براترد با اسکان غیررسمی

 ی ایه  رونهد،در ادامههخریب، هخلیه و هخریب با غرامت اندک، هخلیه و هخریب با دادن زمی  معتض و 
بهیش از سهی سهال  دولهت یها شههرداریشهتد، نامیهد  می مکان و ادمات یدور که  ۱۹۸۰ یدههدر 
کهه را  بهه جهایی کردنهد  اهخاذ بدون حضتر مردم یهصمیماه ،هایی عمتمی برای مردمسازمانی مثابهبه

و از نقهش مهردم سهخ  شد  های غیررسمی مطرحبهسازی بافتمتضتع  ۱۹۹۰ یهدریج در دههنبرد. به
 میان لمد )همان(. به

محتر ریزی مشهارکتهدریج جای اتد را به برنامههکالبدی به یبهسازی و ارهقا یبعد از لن، برنامه 
در شههر  هاای  سهکتناها باهدف ادغام که های غیررسمی سپرد جامع سکتناها  یبرای بهسازی و ارهقا
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 شتد )همان(.امروز  مارادایم غالب محستب میر  داد و 

 

 می در جهان و ایران. تغییرات اسکان غیررس3

 . اسکان غیررسمی در جهان3-1

درید از ساکنان شهری ۳۳میلیتن یا ۸۶۳دهد که میالدی نشان می۲۰۱۲ارزیابی جهانی هبیاات در سال 
 هساند.  ۱ساکنان نتاحی فرودست شهری ،در کشترهای درحال هتسعه

در کشهترهای جنهتب یهحرای  است، بیشاری  نسبت جمعیت شهری که در نتاحی فرودست ساک 
های غیررسهمی، بلکهه در هنها در سهکتناها دریهد( جهایی کهه فقهدان اهدمات مایهه نهه۶۲افریقاست )
 :سهاک  هسهاند نهتاحی ای  بیشاری  جمعیت شهری در ،های رسمی نیز وجتد دارد. مس از لنسکتناها 

دریهد(، ۶/۲۴د(، غرب لسیا )دری۲/۲۸درید(، شرق لسیا )۳۱لسیا ) یدرید(، جنتب شرق۳۵جنتب لسیا )
دریههد( ۳/۱۳دریههد( و شههمال لفریقهها )۵/۲۳تهههی  و کارائیههب ) یدریههد(، امریکهها۱/۲۴اقیانتسههیه )

(۲۰۱۲UN-Habitat,  & www.en.wikipedia۸: ۱۳۹۳، و همکاران  از یرافینق ؛ به) . 
 

 جمعیت شهری جهان از کل: درصد ساکنان نواحی فرودست 1نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
(UN-HABITAT, 2010) 

 
ههزار  از دبیهر  یدر گزارش اهداف هتسهعه ۲۰۱۲در سال  UN-HABITATبه هحقیقات هتجهبا

دریهد در ۳۹ک  سازمان مل ، سهم جمعیت ساک  در نتاحی فرودست شهری در جهان درحال هتسعه از 
ای  افراد بهه منهابع از نفر میلیتن ۲۰۰کاهش یافاه است. بیش از  ۲۰۱۲درید در سال ۳۳به  ۲۰۰۰سال 

  .(۲۰۱۰HABITAT, -UN)مسک  بادوام دست میدا کردند  و بهبتد امکانات بهداشای و لب بهبتدیافاه
کنند، هعداد مطلهق سهاکنان باوجتد کاهش درید جمعیت شهری که در نتاحی فرودست زندگی می

درحهال حاضهر در  ،ممیلیهتن نفهر از مهرد۸۶۳شتد ای  نتاحی همچنان درحال رشد است. هخمی  زد  می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. slum 
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میلیهتن نفهر و در سهال ۶۵۰ ،۱۹۹۰کنند. ای  درحالی است کهه در سهال های فقیرنشی  زندگی میمحله
 . ( ,۲۰۱۰UN-HABITAT)کردند ها زندگی میمیلیتن نفر در ای  محله ۷۶۰، ۲۰۰۰

 ایهای مداخله. اسکان غیررسمی در ایران و رویکرد3-۲

ی شهد ای سهابق جهایش را بهه الههتی طراحیریزی شهری، نظام محلهبرنامهبا شروع  ۱۳۲۰ی از دهه
قهانتنی  ۱۰۰ یای داد که عمدهاً بر نتعی جداسازی طبقاهی ماکی بتد. ای  فرایند با هصتیب مهاد منطقه

گیری اجاماعات مجزای ههیدساان منجهر شهد به شک  ،هشدید شد و نهایااً ۱۳۴۰ی ها در دههشهرداری
 (. ۵۷ :۱۳۷۹)بیات، 

  حکتمهت یهریزی شهری محدودکنند  و جداکننهد  نامیهد، از اواهتان لن را برنامهلنچه می ،درعم 
 ۱۳۴۰ یهای سکتنای در دههگزینیییترت جدایو بازهاب فضایی لن به بسیار هنثیرگذار شدمهلتی دوم 

کامالً مدیدار شد؛ درحقیقت یکی از ناایج هحتتت مس از ای  دور  نتعی دوگانهی شهری بهتد. مهیش از 
مقامهات، هجهار، یهنعاهران و فقهرا در کنهار  .کردندهای قدیمی زندگی میی اانتارها در محلههمه ،لن

ثهروت  ،امها از ایه  دور  ؛شهتثروهمنهدان قهرار دا هایهای فقرا در کنار اانههزیساند و اانهیکدیهر می
اقاصهادی یا بخش   ستی شمال شهرنشد  بهریزیجدیدی به حرکای هدریجی و کامالً نسنجید  و برنامه

رغم اااالفات طبقاهی در شهرهای ایران جریان داشت، جمعی که بهدرنایجه همزیسای دساه ؛سرازیر شد
 (.۱۳۸۱:۲۵۴ازمیان رفت )کاهتزیان،  ،شاید برای همیشه
های سیاسی و اقاصادی دولت به گسارش سهریع مشیاط منجا و  چه های در دهه ،به دنبال لن
رکههتد کشههاورزی و  نیههز هههای شهههری انجامیههد. افههزایش درلمههد و مصههرف در شهههر وشههرها و فعالیت

گسارش روسااییان به شهر منجر شد. گسارش بتروکراسی دولای  درحالبه مهاجرت جمعی  ،روساانشینی
روند مهاجرت از روسااها و شههرهای متجب ایجاد انهیز هصمیمات اجرایی، میش و شهفتازبیش الاعمو 

 (. ۳۲۳،ص)همان شدبه شهرهای بزرگ  کتچک
های لزادسازی نیروی ایالحات ارضی و فروماشی نظام سنای کشاورزی، زمینه ،عمالً در ای  دوران

های عمهران شههری و متناها  و اجهرای برنامهه زمان گسهارش یهنایعکار روساایی را فراهم کرد و هم
ویژ  جمعیت در مراکز شهری، بهه یگسارش اشاغال ینعای و ادماهی در شهرها، بسارساز جذب فزایند 

 (.۶۴ها۶۰ :۱۳۷۵ شهرهای بزرگ شد )حسامیان و دیهران،
و رسهمی  یمحدود در ای  میان، بیشار مهاجران که هتانایی مالی و اقاصادی اساقرار و سکتنت در 

بهه  ،ویژ  در شههرهای بهزرگبهه، مسک  را نداشاند، برای هنمی  سرمنا  یشهر و مرداات هزینهقانتنی 
های کشتر و شدت و حجم ای  مسئله در اساان ،شهرها و روسااهای مجاور روی لوردند. هرچند یحاشیه
الباه ای  مدید  در  ؛(۴۶: ۱۳۸۳قایی، بساه به شرایط اقاصادی و همرکز ینایع مافاوت است )مترل ،شهرها

شهرهای کتچهک و میهانی  بیشارکه امروز در یترهیبه ؛گسارش فراوانی یافت شصتو  منجا های دهه
 سهکتنت غیررسهمی از یمدیهد ایه  اسهت کهه  ،و لنچه مسلم استشتد می وضتح مشاهد کشتر نیز به

 .است ایرانمهم شهرهای بسیار  مشکالت
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های غیررسهمی های فقهر شههر و سهکتناها گیری مهنههشک  یه دراصتص میشینهبه لنچهتجهبا
، های ناکارامد و نابسهامان شههری در ایهرانشد  از بافتبندی انجامو گتنه براساس مطالعات ،عنتان شد

ههای رسهمی و...، مسهاحت که  بافتهای غیرهای ههاریخی، سهکتناها های فرستد ، عریهشام  بافت
عبهارت ، استشد  یادهای مسائ  و چالش یهمه لن، های فقر شهری در ایران که میامدمهنه نابسامان و

های هزار هکاهار از عریهه۲۱شهر کشتر، ۴۹۵فرستد  در یا هزار هکاار بافت ناکارامد ۵۶بیش از است از 
 ترشهر بزرگ کش۹۱های غیررسمی در هزار هکاار سکتناها ۶۰شهر و ۱۶۸هاریخی درمعرض هخریب در 

 ۲۷۰۰در  را میلیهتن نفهر۱۹های شهری متجتد بها جمعیاهی حهدود درید بافت۳۰بالغ بر  ،که درمجمتع
)وزارت را  و شهرسازی، شرکت مادرهخصصی عمهران و بهسهازی شههری  گیردشهری دربر می یمحله

 (.۱۳۹۵ایران، 
 

 های ناکارامد شهری کشور: مشخصات بافت۲نمودار

 
 
 
 
 
 

                                                                             
 

 

 

 

 
 (۱۳۹۵وزارت را  و شهرسازی، شرکت مادرهخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، ) 

 
های ناکارامهد و های غیررسمی از بی  سایر مهنهگرفاه دراصتص سکتناها مطالعات انجام ازلنچه 

میلیتن نفر از جمعیت کشتر و مساحای حدود ۳/۶لید ای  است که بیش از نابسامان شهری در کشتر برمی
 ،های غیررسهمی قهرار دارد کهه از ایه  میهانسهکتناها  یهای شههری در زمهر هزار هکاار از بافت۶۰
بهال فصه   عمهدهاً دریهد در حهریم۱۲و هنها  ستشهرها یها، داا  محدود درید از ای  سکتناها ۸۸

میلیهتن نفهر در ایه  ۱۱شهتد حهدود بینی میمیش ۱۳۹۰همچنی  براساس برلورد سال ؛ شهرها قرار دارد
 (.۱۳۹۵ها ساک  باشند )شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، سکتناها 

ههای لن، ههاکنتن اسکان غیررسمی و ح  مسائ  و چالش یه با مدید همتاجبرای در کشتر ما نیز 
هایی مجمتعههی منزلههها بهشنااا  سکتناها رسمیتاز انکار و هخریب ها به ،ز راهکارهاطی  مانتعی ا
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است. اتشبخاانه در ای  میان، کمار از  اعمال شد ی کمک و رسیدگی یاحب حقتق اجاماعی و شایساه
ی و سهازبهسهازی و اایهراً هتانمند و سهازی اجامهاعیسازی و بیشهار از اانههای هخریب و ماکسیاست

 بازلفرینی شهری اسافاد  شد  است. 
هرچنهد  ؛ی اسهکان غیررسهمی مذیرفاهه شهد  بهتدمدیهد  ،های عمرانی میش از انقهالبدر برنامه

شناسایی دقیق ساکنان و نیازههای  ناهتانی درها، دلی  فقدان هماهنهی میان دساها های اجراشد  بهطرح
نی در جلب مشارکت مردم با متفقیت چنهدانی قهری  نبهتد اقاصادی ایشان، ناکارایی مدیریت مالی و ناهتا

 (.۱۳۸۷نایری،  و الدینیاز عالءنق به ؛۱۰۰: ۱۳۸۵)هیمتری، 
 یی دوران سهازندگی، مسهئلهجنگ و بازسازی هها میانههناشی از علت مشکالت مس از انقالب به

(، هنها در بخش ۱۳۷۲ها۱۳۶۸)ی اول هتسعه های غیررسمی در دساتر کار دولت نبتد. در برنامهسکتناها 
هرهیب مسههک  قشههرهای محههروم و اسههافاد  از ی، بهههیهههای اجراهای کلههی و بخههش سیاسههتسیاسههت

 ،دلی  شهرایط و مقهررات حهاکم بهر لنمانسهفانه برنامهه بهه ؛های هرجیحی مطرح شهدسازوکارهای نر 
 (.۸۷: ۱۳۷۹)اطهاری،  دادنمیدرلمد را متشش قشرهای کم

نشینان بر دولهت وارد از جانب حاشیه ۱۳۷۰ی هدریج در ابادای دههدلی  فشارهایی که بهماعاقباً، به
ریزان دولای قهرار جدی در دساتر کار برنامهیترت های غیررسمی بهلمد، هتجه به ح  مشک  سکتناها 

همرا  های بهسهازی مشهارکای بهه، دولت ایران  بر اجرای برنامه۱۳۷۰ی مایانی دهههای گرفت. در سال
سهند ملهی هتانمندسهازی و »های بعهد هصهتیب . حای  ایه  اقهدامات در سهالهنکید کرد هتانمندسازی

گیری هینت وزیران بتد کهه بها شهک دست ، به۱۳۸۲مصتب سال « های غیررسمیساماندهی سکتناها 
ای  سهااد در شهرکت  یشدن دبیراانهرسمی و واقعهای غیرمندسازی و بهسازی سکتناها سااد ملی هتان

های وزارت مسک  و شهرسازی اسهت، هتانمندسهازی چنهی  عمران و بهسازی شهری که از زیرمجمتعه
 راهبردهها و و سهاز طهرح مقهرراتزمینه ،هایی در کشتر در دساتر کار قرار گرفت. ای  اقداماتسکتناها 

 (.۸۷ها۷۶: ۱۳۸۷نایری،  و الدینیای و اساانی هتانمندسازی شد )عالءمنطقهو  های ملیبرنامه رایاج
، اهخاذ رویکرد بهسازی مشارکای به اشکال گتناگتن در قتانی  ملی کشتر های یادشد نمتنهغیر از به     

نکید اسهت. ایه  سهتم قهانتن متردهتجه و ههاست، ماعهد به لندولت ایران  که المللیقتانی  بی نیز و 
رفع هبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادتنهه  و رشد فضای  ااالقیبرای مساعد  یاساسی بر ایجاد محیط

یکم قانتن اساسی ماضم  حق داشا  مسک  ماناسب با نیاز هر فرد و. ای  سیکندمی برای همه هنکید
ی چهارم هتسعه، احیای قانتن برنامه ۳۰بند  ۵همچنی ، در ردی   ؛هاستنیازمندهری و اانتاد  با اولتیت 

ی شهرها براساس طرح جهامع شههر و های فرستد  و نامناسب شهری، ممانعت از گسارش محدود بافت
ی دولت اسهت. ها وظیفهای شهرها با رویکرد هتانمندسازی ساکنان ای  بافتهای حاشیهساماندهی بافت

اجرایهی طهرح  ی کشتر و سند راهبهردسالهبیستی انداز هتسعهرهنمتدهای قانتنی در سند چشم گتنه ای
 )همان(.  کرد اسانادها هتان به لنمینیز وجتد دارد و  ۱۳۸۵جامع مسک  مصتب 

ههای ت وزیران سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نتسازی و هتانمندسهازی بافتئهی ۱۳۹۳در سال 
ینهد اربهط در فرهای ذیدسهاها  یهمههبا هدف جلب همکاری و مشارکت  را مد شهریاناکارفرستد  و 
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منظتر حفظ حقتق شهروندی، ارهقای کیفیت زندگی، به هصتیب کرد که های هدف شهریبازلفرینی بافت
راهبری مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بهی  نیز بازیابی هتیت شهری، اعمال حکمروایی محلی و 

یکهی و  ههیه شد  است اسالمیمعماری ایرانی و تام  مرهبط ملی و محلی با رویکرد ضتابط شهرسازیع
های غیررسهمی اسهت )شهرکت مادرهخصصهی سهکتناها  ،لن یمتردمداالهه یاز منج محدود  و عریه

 .(۱۳۹۵عمران و بهسازی شهری ایران، 

 

 موردمطالعه ی. معرفی محدوده و قلمرو4
طهتل شهرقی و  یدقیقهه۳۳درجهه و ۵۳غربی شهرساان فسا در متقعیت جغرافیهایی  ینیمهشهر فسا در 

در جنتب شرقی شهیراز واقهع شهد  و بها شهیراز  شهرای  عرض شمالی قرار دارد.  یدقیقه۴۹درجه و ۲۸
فسا ازلحاظ هقسیمات سیاسهی، مرکهز شهرسهاان فسها و از هتابهع  کیلتمار فایله دارد.۱۴۷)مرکز اساان( 

 شیراز به بندرعباس قرار گرفاه است.هرکزی است و بر سر را  ارهباطی ههرانبخش م
 

 : موقعیت شهر فسا در شهرستان و استان فارس1شکل
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (۱۳۸۹رفیعیان، )
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 اقتصادی و کالبدی شهر فسا و . تحوالت جمعیتی4-1

 . تحوالت جمعیتی فسا4-1-1

افزایش  ۱۳۹۰نفر در سال ۱۰۴۸۰۹به  ۱۳۴۵نفر در سال ۱۹۰۵۷ساله از ۴۵ ایدور جمعیت فسا در طتل 
ولی ای  میزان  ؛است یادشد های درید در طتل سال۷/۳میزان به که حاکی از ماتسط رشد سالیانه یافت

ر  داد  است. بررسی ای   ۱۳۶۵ها۱۳۵۵ یهای مخال  یکسان نبتد  و بیشاری  رشد لن در دههسال در
 (.۲ ینیز بیانهر افزایش نر  رشد جمعیت در شهر فساست )جدول شمار  ۹۰ها۸۵های د طی سالرون

 
 شهر فسا ی: تحوالت خانوار و جمعیت و نرخ رشد متوسط ساالنه۲جدول

 سال
 جمعیت

 نر  رشد هعداد

۱۳۴۵ ۱۹۰۵۷ - 

۱۳۵۵ ۳۱۴۸۹ ۲/۵ 

۱۳۶۵ ۶۴۷۷۱ ۴/۷ 

۱۳۷۵ ۸۱۷۰۶ ۳/۲ 

۱۳۸۵ ۹۲۰۲۰ ۲/۱ 

۱۳۹۰ ۱۰۴۸۰۹ ۶/۲ 

 (۱۳۹۰ها۱۳۴۵های  های عمتمی نفتس و مسک  در سالمرکز لمار ایران، سرشماری)
 

 . میزان مهاجرت و رشد جمعیت 4-1-۲

نشهان  ۱۳۹۰هها۱۳۶۵ههای سرشهماری بررسی هحتتت جمعیت بتمی و مهاجری  در شهر فسا طی دور 
دریهد را ۷/۱۰ن شههری و ارا مههاجردریهد از جمعیهت که  شههر فسها ۱/۱۰، ۱۳۶۵دهد، در سال می

 یافاهه اسهت؛کهاهش  بسهیاری ۱۳۷۵ها در سهال . ایه  نسهبتاسهت داد ن روساایی هشکی  میامهاجر
یافاهه دریهد کهاهش  ۵/۷ن روساایی به ادرید و مهاجر ۸/۸ن از مناطق شهری به اکه مهاجریترهیبه

دور  نسبت مههاجران واردشهد  بهه شههر دهد در ای  نشان می ۱۳۸۵ها۱۳۷۵ ی. ای  روند طی دههاست
مهاجران شهری و  ،درید از جمعیت شهر فسا طی ای  دور  ۹/۹که یترهی به یافاه است؛ دوبار  افزایش

 . هسانددرید نیز مهاجران روساایی واردشد  به شهر  ۳/۸
یترهی به است؛ کاهش بتد  درحالای  نسبت  ،قب  یبا دور نیز درمقایسه ۱۳۹۰در سرشماری سال 

 اند؛وارد شد  به فسا ای  دور  دردرید مهاجران روساایی ۳درید مهاجران شهری و حدود  ۳/۸ که حدود
هتجهه در  شایان یاست. نکاه ر  داد  ۱۳۸۵ها۱۳۷۵ یشهری در دههههای روساادرواقع بیشار مهاجرت

نسهبت مههاجران  ۱۳۹۵هها۱۳۶۵های مخاله  سرشهماری از سهال ها ای  است که طی دور ای  بررسی
فسا از نقاط روساایی کاساه شد  و به میزان مهاجران واردشد  از سایر نقهاط شههری افهزود   واردشد  به
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 ۱۳۹۰هها۱۳۶۵ال ای از سهشد  است. جدول زیر هحتتت ساااار جمعیت بتمی و مهاجر فسا را طی دور 
 دهد.نشان می

 
  1390تا1365 سال از: تحوالت ساختار جمعیت بومی و مهاجر فسا 3 جدول

 شرح
 ۱۳۹۰سال  ۱۳۸۵سال  ۱۳۷۵سال  ۱۳۶۵سال 

 درید هعداد درید هعداد درید هعداد درید هعداد

 ۱۰۰ ۱۰۴۸۰۹ ۱۰۰ ۹۲۰۲۰ ۱۰۰ ۸۱۷۰۶ ۱۰۰ ۶۴۷۷۱ جمعیت شهر فسا

 ۶/۲ - ۲/۱ - ۳/۲ - ۴/۷ - نر  رشد جمعیت
 ۵/۸۸ ۹۲۷۴۲ ۶/۸۱ ۷۵۰۹۱ ۷/۸۳ ۶۸۳۴۸ ۷/۷۴ ۴۸۳۹۹ جمعیت ماتلد شهر فسا

ک  جمعیت مهاجر به 
 شهر فسا

۱۶۱۴۵ ۳/۲۵ ۱۳۳۵۸ ۳/۱۶ ۱۶۹۲۹ ۴/۱۸ ۱۲۰۶۷ ۵/۱۱ 

مهاجری  به شهر فسا از 
 نقاط شهری

۶۵۳۰ ۱/۱۰ ۷۱۵۷ ۸/۸ ۹۱۱۲ ۹/۹ ۸۷۳۸ ۳/۸ 

مهاجری  به شهر فسا از 
 نقاط روساایی

۶۹۱۵ ۷/۱۰ ۶۱۰۳ ۵/۷ ۷۶۰۱ ۳/۸ ۳۱۶۱ ۰۲/۳ 

مهاجری  اظهارنشد  یا 
 اارج از کشتر

۲۷۰۰ ۲/۴ ۹۸ ۱۲/۰ ۲۱۶ ۲۳/۰ ۱۶۸ ۱۶/۰ 

 (۱۳۹۰ها۱۳۶۵های سال از های عمتمی نفتس و مسک سرشماری مرکز لمار ایران،)
 

 . تحوالت اقتصادی شهر فسا4-1-3
در  شهر فسا یدهد ها چندی میش اشاغال مایهاقاصادی شهر فسا نشان میمطالعات دراصتص هحتتت 

. دلی  گیردرا دربر می سهم اشاغال فسا یشاری درحال حاضر بخش ادمات ب ؛بخش کشاورزی بتد  است
ههتان هشهدید رونهد مههاجرت می ز نقش مرکزیهت سیاسهی شهرسهاانجز براترداری ابهرا  متضتعای  

همچنهی   دانسهت؛های اایهر شهدن کشهاورزی در سهالروز اشکسهالی و مکانیز روسااییان به شهر و ب
د  اسهت. اشهاغال در شهرسهمی عنهتان در فسا جزو اهدمات غیر یبه مطالعات اغلب ادمات شهرهتجهبا

مایداری اقاصادی شههر را هضهعی  نمهتد  و  ،از لن حای رسمی فعالیای های غیربخش ادمات و حتز 
محیطی هشدید مهاجرت، هحتتت کاربری، بهروز معضهالت زیسهت، ار اجاماعی شهرهایی در سااابازهاب

 (. ۹: هابیاست )عباسی،  مدید لورد   را و...
هتان به افزایش نیروی کار و کاهش که از لن جمله میدارد مهاجرت به شهر ناایجی  ،در ای  فرایند

میهدایش  (. ازجملهه لثهار,Elisa Flovez ۲۰۰۳ :۹(کرد اشاغال و افزایش سهم بخش غیررسمی اشار  
 ،نقهاط روسهاایی و همچنهی از هتان به افزایش مهاجرت نیروی کار بخش غیررسمی ادمات در فسا می

 نداشها  دسارسهی. ًهای گذشاه اشار  کهردسایر نقاط شهری شهرساان، اساان و... طی دور  ت ازمهاجر
 ،شتد که اغلهبها متجب میلن یهخصصبیصادی و ن به مشاغ  اقاصادی شهر، همرا  با فقر اقاامهاجر
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فاقد هرگتنه هنسیسات و هسهیالت شهری  معمتتً،های غیررسمی را برای سکتنت برگزینند که سکتناها 
 (.۱۲۲: ۱۳۸۰برق و هلف  هساند )عابدی  درکتش، و ازقبی  لب 

افهزایش کرد که باعه  بازی زمی  در شهر اشار  بترس گسارشهتان به از دیهر لثار ای  بخش می
 انمههاجرشهتد می، باعه  ایه  متضهتع ؛(۱۰هها۸ هها:، بیحیدر و شتد )عباسیقیمت زمی  و مسک  می

های فرودست شهری و اسکان غیررسمی روی لورند ها در غیاب برنامه و سیاست دولت، درلمد به بافتکم
 .کنندریزی برای اتد برنامه

براهتردار ر اثر مهاجرت نیروی مازاد کهار روسهاایی و غیرمهاهر و بدر شهر فسا نیز افزایش جمعیت 
به را وادار  هالن ی،هخصصبیمشاغ  اقاصادی رسمی شهری، همرا  با فقر اقاصادی و  ازن امهاجر نبتدن

نشدن . هجتم ای  متج عظیم جمعیت به بازار غیررسمی و برلورد کندمیاشاغال در بخش غیررسمی بازار 
گیری و شههر، متجهب شهک  یشد ریزیرمنا  برای ای  اقشار در فضای رسمی و برنامهنیاز مسک  و س

 هایی از فسا شد  است. گسارش اسکان غیررسمی در بخش

 
 . تحوالت کالبدی شهر فسا4-1-4 

ها ایه  سهال شهد.شهروع  ۱۳۰۰هحتتت کالبدی شهر فسا از سهال  ،االیه براساس مطالعاتیترت به
های هتلیههد هحههتل شههیت دیهر، بیانبههتد. بهههاجاماعی معایههر ایههران قاصههادیمقههارن بهها هحههتتت ا

اان در لمهدن رضهاکارزمان با رویهم ،داری و گسارش لنمناسبات سرمایه یداری و هتسعهسرمایهمیش
یترت هغییر در اقاصادی بههای اجاماعی( که بازهاب فضایی دگرگتنی۶۳ :۱۳۸۳)نظریان،  لغاز شدایران 

محاهتای شههرهای  ،اول یو در درجه شدعمدهاً در شهرهای بزرگ کشتر نمایان ، هرکیب عنایر شهری
دار نبهتد. اگهر در شهرهای کتچکی مانند فسا چندان معنهی ،هاای  دگرگتنیکرد. دچار دگرگتنی را بزرگ 

دوسهت: اهفاق افااد )رجبایجاد چند ایابان در شهر مانند ناچیز، یترت بسیار وجتد لمد، بههغییراهی هم به
 (.۹۲ها۸۷، ۱۳۸۶

وجتد گذاری جدید در فسها بههبیشاری  هحتل ناشی از مدرنیزاسیتن و سرمایه ،به بعد ۱۳۳۰از سال 
ایه  مس و  شدچند ایابان جدید احداث  ،. در ای  دوراننشان دادد و اثر اتد را بر ساات و کالبد شهر مل

از نق بهه ؛۲۱۱هها۲۱۰: ۱۳۵۶)باغبهان،  یافهتسمت غرب گسارش  ویژ  بههمام جهات، به ازها شهر سال
 (.۹۲ها۸۷ :۱۳۸۶دوست، رجب

ر اثر ایالحات ببه رونق شهری و فروماشی روابط سنای هتلید در روساا هتجهبا ،به بعد ۱۳۴۵از سال 
 ،ایه  زمهان. در یافهت گسهارش سهابقهبی یهترهیبه و فهتگرای امروزی  به اتد ارضی، فسا نیز چهر 

از همی  گسارش کالبدی شهر هبدی  شد. جایهاهی برای ها و اراضی و باغات به نتاحی مسکتنی و زمی 
و محهالت جدیهدی در اطهراف  گرفهت گزینی طبقاهی ازنظر فضایی در فسها شهک دور  است که جدایی

 (.۹۲ها۸۷ :۱۳۸۶ ،دوست)رجب لمدوجتد محالت قدیمی به
. در سهال یافهت کالبهدی گسهارش یهترتچند عام  عمهد  به از انثرم بعد از انقالب اسالمی فسا

 لوارگهان جنههی را نیهزداد که هشکی  مین شهری و روساایی امهاجررا درید از ک  جمعیت ۲۵ ،۱۳۶۵
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های شهری هتسط نهادهای دولاهی واگذاری زمی ، اسکان عشایر و همچنی بر لن گرفت؛ عالو دربر می
هتسهعه یهترت لرام به یسمت جنتب و جنتب غربه بهشهر ها حدودی شد جب به اقشار مخال  مردم مت

 د. کر ای  به سمت شمال و شمال غربی رشدشهر درولی  یابد؛
چههار فهاز شههری در شهمال غهرب،  و سهراای شهری ماننهد مهماندر ای  دور  است که محدود 

اسهکان  بهرایهایی از مهدیهه در جنهتب، حیهدرلباد شهرک طالقانی و کنارساان در شمال شهر و قسمت
زدگهان در جنهتب غهرب و غهرب بهه شههر اسکان جنگ منظتربهعشایر و اردوگا  )شهرک شهیدرجایی( 

سهازی، یهترت لماد ای شهری جدیهد بههشدن محدود دلی  اضافهبه بعد به هفااد ی. از دههافزود  شد
یهترت ههای شههرداری، شههر به)شهرک الزهرا(، شهرک گلساان و نیز زمی  ۵مانند شهرک مرواز، فاز 

  )همان(. یافت عمد  به سمت شمال غربی گسارش

 

 های ناکارامد شهری در فسا. محدوده5
شههرهای  وبنهدی جهزلحهاظ رهبهاز( ۱۳۹۰نفهر )طبهق سرشهماری سهال ۱۰۴۸۰۹حدود  یفسا با جمعیا

یها های ناکارامد میهانی چتن بافتهمها و محالت ناکارامدی ولی محدود  ؛شتداندام محستب میماتسط
کالبهدی  و اقاصهادی و هغییر و هحتتت جمعیای یکه نایجهدارد  های غیررسمی و...فرستد  و سکتناها 
 ها در ادامه معرفی شد  است.های گذشاه است. ای  محدود ای  شهر طی دهه

 
 بافت فرسودهیا های ناکارامد میانی شهر . بافت5-1

ههای بافت یشهر فسا در گسار  یهکاار از محدود ۸۰گرفاه، حدود های یترتطبق مطالعات و بررسی
جنهتب شهرقی قهرار گرفاهه  یمرکزی فسا و حاشیه یود ای  محالت عمدهاً در محد .فرستد  قرار دارد

 یشهد  کهه محهالت فرسهتد  جمعیای هقسهیم یناحیه منجاست. فسا مطابق مطالعات طرح هفصیلی به 
 قهرار گرفاهه ۱و  ۴و  ۲بندی در نهتاحی مطابق ای  ناحیه ،شد  در طرح ساماندهی بافت فرستد شناسایی

 و شیخ لبهاد یهای فرستد ، محالت و بافت۲یدر ناحیهاند از: ارتعبهرهیب . اسامی ای  محالت بهاست
مهایی  و بهازار  و محهالت فیروزلمهرود ۱یدریمهی و در ناحیهه یمحله ۴یدعا و سرلسیاب، در ناحیهقبله

 (.۲ی)شک  شمار 
 

 های فرسوده: نواحی شهر فسا و موقعیت بلوک4جدول

 ناحیه هدف یمحله )هکاار(مساحت  مساحت به ک  بافت )درید(

 بازار ۱۶۱۸۷۲ ۳۶ / ۲۰

 مایی  ۹۶۸۹۱ ۱۹ / ۱۲ ۱

 فیروزلمرد ۶۶۴۷۵ ۳۶ / ۸

 لبادشیخ ۲۶۴۰۴۴ ۲۲ / ۳۲
۲ 

 دعاقبله ۵۶۰۳۸ ۰۵ / ۷
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 ناحیه هدف یمحله )هکاار(مساحت  مساحت به ک  بافت )درید(

 سرلسیاب ۱۱۱۶۹۶ ۰۵ / ۱۴

 ۴ دریمی ۳۷۶۵۳ ۷۳ / ۴

 مجمتع ۷۹۴۶۶۹ ۱۰۰

 (۱۳۸۹شهر فسا،  یساماندهی بافت فرستد مهندسی  مشاور مارس لرایه، طرح )
 

 شهر فسا یبافت فرسودهیا های ناکارامد میانی : محدوده۲شکل

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                    

                  
 

 ()همان             

 های اسکان غیررسمی شهر . محدوده5-۲

ههای محلهی شههر و های عمهتمی و ویژگیشهااصبه مبهانی نظهری و هتجههای اولیه و باطبق بررسی
یهترت میمهایش هایی کهه بهبررسهی ،محالت و نیز اطالعات مساخرج از طرح هفصیلی فسا و همچنی 

جنهتب دانشهها  و  یشههیدرجایی، محلهه یفسها سهه محلهه یمیدانی یترت گرفاه است، در محدود 
اااه شهد  اسهت کهه میهانهی  های اسهکان غیررسهمی شهنشهرک طالقهانی واجهد شهااص یمحدود 

و  کهم اسهتبا سهایر محهالت شههر های ادمات شهری ایه  محهالت درمقایسههبراترداری از شااص
 مشخص شد  است. ۱یها در هصتیر شمار . متقعیت ای  محدود داردمعضالت و مشکالهی 

های های هریک از ای  محالت از جنبهاصتییات و ویژگی یبار ها درناایج کلی بررسی ،در ادامه
 طتر جداگانه ارائه شد  است.زیسای، اجاماعی و اقاصادی بهکالبدی، محیط
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 های اسکان غیررسمی در فساهای واجد ویژگی: محدوده5 جدول

 هامحدود  مساحت )هکاار( ۹۰سال  در جمعیت

 شهیدرجایی یمحله ۱۶ ۳۵۱۸

 جنتب دانشها  یمحله ۲۵ ۱۰۲۵

 شهرک طالقانی یمحدود  ۴۵ ۳۲۲۵

 جمع ۸۶ ۷۷۶۸

 (۱۳۹۵های نهارند ، بررسی)
 

  شهر فسا یهای اسکان غیررسمی پیشنهادی در محدوده: محدوده1تصویر

 (3و  ۲ و 1های شماره )محدوده

 (Google Earth pro) 

 اردوگاه یمحلهموسوم به  شهیدرجایی ی. محدوده5-۲-1

احمهر در شهرق، غربی شهر فسا و بی  بلتار شهیدان کریمی در شمال، بلهتار هالل یای  محله در حاشیه
گیری، ایه  رجایی در جنتب و بلتار ولیعصر در غرب قهرار گرفاهه اسهت. ازنظهر قهدمت شهک بلتار شهید

به بعد ساااه شهد.  ۱۳۶۵سال  ازهای جنگ زدگان در سالمحدود  درقالب اردوگاهی برای اسکان جنگ
نفهر ۳۵۱۸جمعیاهی در حهدود  ۱۳۹۰در سهال ای  محله طبق سرشماری مرکز لمار ایران  ،ازنظر جمعیای

 . استنفر ۲/۵. بعد اانتار در ای  محله نیز دارد

 شهر فسا
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هکاار از که  ۱۶دهد از مجمتع لمد  دراصتص وضعیت کاربری اراضی نشان میدستاطالعات به
دریهد و اراضهی بهایر و مخروبهه نیهز حهدود ۴۵حهدود  ،  محدود ، کاربری مسکتنیای یمساحت اولیه

وضهعیت بنها در ایه   یهمچنهی  مشهاهد  اسهت؛ اتد اااصاص داد درید از مساحت محدود  را به۱۹
شد  در بناهای ای  محدود  و مصالط سااامانی اسافاد هساند  دهد بناها عمدهاً نامایدارمحدود  نشان می

 . اندکی دارد لوریو هاباست نامقاوم  ،مانند زلزله ،که در برابر بالیای طبیعیاست  دوامنامرغتب و کم
 

 اردوگاه یمحلهیا شهیدرجایی  ی: محدوده۲تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۳۹۵شهرداری شهر فسا، ) 

ههتجهی بهه بیو  نشهدنهکمی دلی  محیطی و بهداشهای بههدهد مسائ  زیستمشاهدات نشان می
های سطحی دفع لب یمعابر، مسئله یهای سطحی و متشش نامناسب شبکههدایت لب یایالح شبکه

وجتد لورد  و باع  نارضایای ای را برای ساکنان ای  محدود  بهو لسفالت نامناسب معابر مشکالت عدید 
و نبهتد نمها در بناههای ایه   کمی بسیار هراکم سااامان ،ازنظر منظر شهری ؛ همچنی عمتمی شد  است

 . ی را ایجاد کرد  استمحدود ، سیمای بصری نامناسب
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و  دارد مرکهز شههر ها اندکی یو فایله   استشدای  محدود  در قسمت غربی شهر واقع ازلنجا که
 اسبدر ای  ناحیه من به ادمات شهری، دسارسی معابر مناسب در اطراف یوجتد شبکهدلی  به ،همچنی 

 .رودشمار میبههای مثبت ای  محدود  از ویژگیای  متضتع، که  است
محیطی و های اجاماعی، اقاصادی، زیستاز جنبه دارمشک های طتر کلی ای  بافت ازجمله بافتبه

 شتد. کالبدی در شهر فسا محستب می

 
 جنوب دانشگاه ی. محله5-۲-۲

جنتب دانشها  علهتم مزشهکی شهرسهاان و  ای واقع در جنتب شهر فساجنتب دانشها ، محدود  یمحله
کهه  اسهتنفهر اً شهش با بعهد اهانتار حهدود ۱۰۲۵هکاار و جمعیای بالغ بر ۲۵با مساحای در حدود  ،فسا

 گردد. میاز ب هفااد یگیری لن به دههشک  یسابقه
 (۱۳۹۵شهر فسا، شهرداری ) جنوب دانشگاه ی: محدوده3تصویر
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بسهیار در ای  محهدود   هاسازیسازهای اارج از برنامه و عمدهاً شبوازنظر ضتابط شهری، ساات
کهم کاررفاهه در لن نیهز و کیفیت مصالط به دارد نامایدار ایابنیه، عمدهاً ساز  ی. ازنظر نتع ساز زیاد است

 .است
های ناماجانس بها بافهت شههری در قسهمت جنهتبی ایه  ها و کاربریدامداریلحاظ قرارگیری به

مدیهد زیسای بسیار جدی و مغایر با کیفیت سکتنت در ای  محهدود  ها و مشکالت محیطمحدود ، لسیب
زیسای محله شهد  کیفیت بهداشای و محیطکاهش  های سطحی نیز عاملی بر. مشک  دفع لبلمد  است
 نشد  از ای  محدود  بر ای  مشکالت افزود  است. ماندهیهای عبتری ساو مسی 

ههای مخاله  در های اجاماعی و فرهنهی، اااالط اجاماعی بسیار و سهکتنت قتمیتازنظر ویژگی
ههای ایه  است. از دیهر ویژگی شد های فرهنهی ها و ناهمهتنیمتجب بروز برای لسیب ،ای  محدود 

کیفیهت انهدک یت شهری، کمبتد هنسیسات و هجهیهزات شههری، رسانی مطلتب مدیرادمات نبتد ،محله
 . استادمات و دسارسی نامناسب به لن 

 یروزی در محهدود ، زمینههههای شهبانهدفاع شههری و نبهتد فعالیتهای بایر و فضاهای بیزمی 
 ایکه عاملی بهر کرد  استهمچتن هجمع معاادان و... را فراهم ، های اجاماعیگیری و رشد لسیبشک 

 .رودشمار میبه امنیت در محدود کاهش 
 باعه شهد  یادمحیطی و اقاصهادی اجاماعی، کالبدی، زیست ی  و مشکالت عدید ئمجمتع مسا

 سکتنت در ای  محدود  شد  است.اندک کیفیت 

 
 شهرک طالقانی ی. محدوده5-۲-3

ای واقههع در شههمال شهههر فسهها و در قسههمت شههرقی و در مجههاورت محههتر طالقههانی محههدود شهههرک 
گهردد کهه و دوران جنهگ بهر می ۱۳۶۵ سهال گیری لن بهه بعهد ازشک  بندرعباس است کههشیرازهفسا
با درمقایسههگرفاه است. شهرک طالقانی ازنظر مساحت و جمعیهت شک  زدگانمهاجرت جنگ ینایجهدر

بهالغ بهر  شهکاهار و جمعیها۴۵مساحت لن در حهدود بیشاری دارد:  یهر، مساحت و جمعیتدی دو محله
 نفر است. ۳۲۲۵

. ازنظهر کهاربری اراضهی حهدود استنفر منج اًدهد بعد اانتار در ای  محله حدودنشان میها بررسی
نیهز درید از مسهاحت محهدود  را ۲۰و  دارد کاربری مسکتنی اااصاصبه درید از مساحت محدود  ۶۱

گیری و گسهارش کالبهدی، لحاظ شک . بهگیرددربر میدفاع شهری اراضی بایر و مخروبه و فضاهای بی
 ،لن یشهد  در ابنیههو مصهالط اسافاد است  یترت غیرقانتنی و اارج از ضتابط شهریسازها بهوساات

ههراکم نیهز  نظر شهریساز است. ازنظر سیما و موگرفا  ضتابط و مقررات سااتنامرغتب و بدون درنظر
 . دارد سیمای بصری نامطلتبی ،رغم قرارگرفا  در ورودی شهرو به استسااامانی در ای  محدود  کم 

 فساهمحتر شیراز یزیست شهری منطبق بر بدنههای مزاحم و ناسازگار با محیطها و فعالیتکاربری
 چتن للتدگی ههتاهم ی را مدید لورد  است،مخالفبسیار و  هایلتیندگی گذرد،میمحله  یکه از محدود 

 زیسهای نامناسهبی را بهرای محلههشرایط بهداشای و محیط که ای  متضتع، یدا و دید و منظر شهری و
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نیهز ارهباطی محهدود   تمشکالنیز های سطحی و به مشک  دفع لب باید ،بر لنعالو  ؛است ایجاد کرد 
 د.کراشار  

 
 (۱۳۹۵شهرداری شهر فسا، ) شهرک طالقانی ی: محدوده4تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ها و معیارههای اسهکان دیهر، وجتد شهااص یدر ای  محدود  نیز همانند دو محدود  ،طتر کلیبه
و  اسهتمحیطی کامالً مشههتد چتن اجاماعی، اقاصادی، کالبدی و زیست، همابعاد مخال  دررسمی غیر

 شد  است. ای  عدید ئمساباع  مدیدلمدن 

 

 گیری نتیجه. 6
درلمهد در نقهاط ههای کمهای غیررسهمی و نابسهامان شههری، درواقهع از هجمهع مکهانی گرو سکتناها 

اتدرو و فاقد مجتز رسهمی از نهادههای ، یعنی نیافاهیترت سازمانگیرد که بهمذیر شهر شک  میلسیب
 ،های اجرایهینظهارت دسهاها  نبتدمیدایش و  بسیار در دلی  سرعتگردد. ای  نتاحی بهمیایجاد  شهری

مطلهتب سهکتنای و در و یافاه و عمدهاً در فقهدان نظهام شهک است زیسای  مذیرفانیفاقد اساانداردهای 
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 گیرد.گتیی فقرا به نیاز سکتنت شک  میماسخ
و شهرایط لورنهد شهمار میبهمذیر نهتاحی لسهیب وها را جزشهری، ای  محدود  یهتسعهمباح  در 

، قهعداننهد. در بسهیاری متاهای اجاماعی مسهاعد میبروز ناهنجاریبرای ر ای  نتاحی را بمتجتد و حاکم 
 یقهدامات مراکنهد براهی ادهند و به انجام نمی ای  مناطق وضعیت بهبتدبرای ثری ؤمدیران، اقدامات م

  کنند.نمی ی بایساهانسانی ساک  در ای  نتاحی هتجه یو به حتز  کنندمی کالبدی و فیزیکی بسند 
های ای  نهتاحی کهه همهامی وجهت  جامع و فراگیر در هتیی  ویژگی یهرچند شاید ناتان به هعریف

جزئی  ،در شهرها را هتان ایجاد ای  نتاحیمی ،کلی یدر برداشا ،حاکم بر ای  مناطق را بازگت نماید، رسید
اقاصادی در جامعه هلقی کرد که منجر به هغییهر  یای و سازگاری دوگانهمنطقهشهری یهعادلبیاز فرایند 

 . شتدمیروساایی به نتاحی برهر شهری  ینیافاهو هتسعه نشی مکانی جمعیت از نتاحی فقیر
بهازار رسهمی و نبتدن لی  ماسهخهتدبه یدفاع و فاقد نظارت شهرنتاحی بی در ای  اناقال جمعیای،

که هتان رقابت در بهازار رسهمی  شتدی میواردهای هاز اسکان گرو  یناکارامدی ضتابط شهری، عریه
طلبی فریهتو  گیرند. هماهنهی با ایه  نیهاز اجامهاعیشک  می نیز سرعتهزمی  و مسک  را ندارند و ب

و  شتدمیکنند  محستب اقاصادی، عام  هشدید یفعالیا یمنزلهاتاری زمی  بههای ستدجت و رانتگرو 
 (.۸۰: ۱۳۹۰لطفی،  و لورد )دریاباریتزم گسارش لن را مدید می یزمینه

اسهکان  هازمینههکهه در بسهیاری کهرد  ای  متضتع نیز هتجهبه دراصتص اسکان غیررسمی باید 
علت و چرایی ؛ زیرا شتدت قلمداد میفریی منزلهمشک  و ههدید یرف، بلکه به یمثابهغیررسمی نه به

ماسهخ فقهرا بهه ناکارامهدی  هاییگا دهد چنهی  سهکتنتنشان می های غیررسمیگیری سکتناها شک 
های ای  طبقه از ساکنان شهر ههدوی  و بازنهری در ای  قتانی  باید مطابق با ویژگیاست  ضتابط متجتد

 .شتد

 
 . پیشنهاد6-1

ها و محالت اسکان غیررسمی شهر فسها ساماندهی و هتانمندسازی محدود  ترمنظبیان شد بهبنابر لنچه 
 :شتدمیزیر ارائه  هایمیشنهاد

های مشهخص بهرای سهاماندهی و های اسهکان غیررسهمی و ههدوی  برنامههبهه محهدود  ه هتجهه
ناکارامهد شههر های شناسایی دقیق محهدود  ها و محالت اسکان غیرسمی درقالبهتانمندسازی محدود 

سهاماندهی و  یبرنامهه یههیههو  لن یهای غیررسهمی و هشهکی  مایهها  داد فسا با هنکید بر سکتناها 
 ؛های اسکان غیررسمی شهر فساهتانمندسازی محدود 

گیری گذاری و هصهمیمسیاسهت بها ههدفهشکی  سااد بازلفرینی شههری مایهدار شهرسهاان فسها ه 
عنتان اای  سااد ماشک  از فرماندار شهرساان به: هاتع ای  محدود دراصتص مشکالت و متضتعات مان

 های مدیریت شههری و سهایر نهادههای غیردولاهیعنتان دبیر سااد و اکثر دساها ارئیس سااد، شهردار ب
منظتر هحقق مفاد سند ملی راهبردی احیا، بهسهازی، نتسهازی و هتانمندسهازی که به است بنابه ضرورت

ارهقای حقتق شهروندی، کیفیت زنهدگی، بازیهابی هتیهت  یو ناکارامد شهری درزمینههای فرستد  بافت
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افزایهی اقهدامات و ایجهاد وحهدت رویهه و ی محلی، هحقق مدیریت یکپارچه، همیشهری، اعمال حکمروا
ها و ینهد بهازلفرینی مایهدار محهدود اای و محلهی درفرمنطقهه و مشارکت عتام  مرهبط در سطط اساانی

 ؛گیردهدف شک  می هایمحله
ها و نهادههای مردمهی در های عضت سااد و نیز سایر دساها اقدام مشارک دساها  یهدوی  برنامه ه

سازی نهادهای محلهی و ههدوی  سازی و نهادسازی محلی و فعالانجام اقدامات ظرفیتبرای  سطط شهر
  ؛مشارکت مردمی یهای نحت چارچتب

ادمات عاج  و متردنیاز ساکنان  یبهسازی و هتانمندسازی با محتریت ارائهانجام اقدامات اجرایی ه 
ههای مایهه، هشههکی  گروهههای کارلفریهه ، مههارت یازجمله ادمات شهری، هتسهعه ،با مشارکت لنان

 ؛ های اجاماعی و...های کاههش فقر، کاههش رفاارهای مراطهر، لسهیببرنامه

گسارش اسهکان غیررسهمی در از  برای جلتگیرینهری بینی و میشعملیاهی میش یبرنامه یههیهه 
در ای  زمینه بررسی و انجهام  شهر و محالت اسکان غیررسمی در کنار اقدامات هتانمندسازی و بهسازی؛

 ،اقداماهی ازقبی  هعیی  هکلی  وضعیت مالکیت ساکنی ، امالک هصرفی دولاهی و بالهکلیه  و همچنهی 
مدیریت زمهی ، ایجهاد بانهک اطالعهات  یدر محدود  و حریم شهر، بررسی نحت اراضی واقع یا  امالک 

 نههداری و حفاظهت از اراضهی دولاهی و ملهی در شههر و... و نظارت ،زمی  و مسک  شهری و همچنی 
 ضروری است؛

  .های عضت ساادسازی برای مدیران و کارشناسان دساها های لمتزشی ظرفیتهشکی  کارگا ه 
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