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 ابعاد کالبذی سکًوت گاٌ َای غیر رسمی با تاکیذ بر بخش مسکه

  2محمد حسن آزادیو  1پریسا مشکسار

 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (1

 استاد دانشگاه پیام نور مرکس شیراز، شیراز، ایران    (2

 

 چکیذٌ

ٚ افضایؾ ٘شخ ٔبِىیت اتٛٔجیُ  ؿٟشٞب ٔٙبعك ٔشوضیافضایؾ لیٕت صٔیٗ ٚ اخبسٜ ثٟبی ٔؼىٗ دس  19دس لشٖ 

. ٕٞچٙیٗ ا٘تمبَ دفبتش اداسی ٚ ٔشاوض خشیذ ثٝ ٔٙبعك حٛٔٝ ای اص ٜ اػتٔٛخت ایدبد ؿٟشٞبی ثضسي ٚ پشاوٙذٜ ؿذ

ثٝ پشاوٙذٌی ؿٟشٞب ٚ ایدبد ؿٟشٞبی چٙذ ٞؼتٝ ای دأٗ صد. ثٙبثشایٗ ٌشٜٚ ٞبی وٓ دسآٔذ وٝ  1987 -1978ػبَ 

ٔیٗ ٔؼىٗ دس ثبصاس سػٕی ٘جٛد٘ذ، ثٝ د٘جبَ صٔیٗ ٞبی غیشسػٕی سفتٙذ تب ثشای خٛد ػشپٙبٜ ایدبد ٕ٘بیٙذ. لبدس ثٝ تب

ثٝ ایٗ تشتیت ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی ٌؼتشؽ یبفت. روش ایٗ ٘ىتٝ حبئض إٞیت اػت وٝ فشایٙذ ؿىُ ٌیشی ٚ 

ٔفٟٛٔی ٚ ٔبٞٛی ٘ؼجت ثٝ ٚلٛع آٖ تحَٛ ایٗ پذیذٜ دس وال٘ـٟشٞبی وـٛسٞبی تٛػؼٝ یبفتٝ داسای تفبٚت ٞبی 

دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼٝ ٔی ثبؿذ. ثٙبثشایٗ دس ایٗ تحمیك ثٝ ٔمبیؼٝ ی تفبٚت ٞبی ایٗ پذیذٜ دس وـٛسٞبی 

ٚ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ دػت یبفتٝ اػت وٝ دس ٞش یه اص ایٗ وـٛسٞب  آفشیمب، آٔشیىبی خٙٛثی ٚ یٛ٘بٖ پشداختٝ ؿذٜ اػت

 التلبدی ػبوٙبٖ، تفبٚت ٞبیی دس ػبختبس ایٗ ػىٛ٘ت ٌبٜ ٞب دیذٜ ٔی ؿٛد.  -ثب تٛخٝ ثٝ ؿشایظ اختٕبػی

 ياشگان کلیذی: ابعاد کالبذی، سکًوت گاٌ َای غیررسمی، مسکه.
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The Physical Aspects of Informal Settlements With an Emphasis 

on Housing 

  

Abstract 

In the 19th century, rising land prices and rental rates and car ownership in central areas of towns led 

to scattered cities. The transfer of offices and shopping centers to suburban areas in 1978 – 1987, the 

distribution of cities and towns create nuclear cities. So low-income groups were not officially be 

able to provide housing on the formal market, looking for informal land to build a shelter for 

themselves. informal settlements spreaded. It is important to note that the process of formation and 

evolution of this phenomenon in developed countries metropolises has conceptual and substantive 

differences with respect to its occurrence in developing countries. Therefore, in this research, the 

comparison between this phenomenon have been done in Africa, South America and Greece and has 

concluded that in each of these countries due to socio  - economic condition of residents, there are 

some differences in the structure of settlements. 

Keywords: Physical dimensions, Informal settlements, Housing. 
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 مقذمٍ

دس ؿٟشٞبی اكّی ٔتٕشوض ثٛد٘ذ. أب پغ اص ٔذتی اص دسٖٚ ؿٟشٞبی اكّی پشاوٙذٜ  ثضسي كٙبیغ 19اثتذای لشٖ  دس

ؿذ٘ذ ٚ دس ؿٟشٞبی وٛچىی وٝ دس فبكّٝ ی دٚ تب ػٝ ػبػت اص ؿٟش اكّی لشاس داؿتٙذ، ٔؼتمش ؿذ٘ذ. پذیذٜ ای 

"ك ؿٟشیعٌؼتشؽ ٔٙب"آٖ سا     2وٝ تش٘غ ٔه ٌی
ؼیبسی تشخیح داد٘ذ وٝ دس ٔٙبعك سٚػتبیی ٔی ٘بٔذ. افشاد ث  3

اص دٞٝ ثٝ ٚخٛد آٔذ. ثٝ ٚیظٜ ایٗ پذیذٜ  وـبٚسصی ٚ غیشوـبٚسصیثبلی ثٕب٘ٙذ. ثٝ ایٗ تشتیت تشویجی اص فؼبِیت ٞبی 

 بی ثضسي ٚ ٔتٛػظ ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ،ٔیّیٖٛ ٘فشی سا وٝ دس ؿجىٝ ای اص ؿٟشٞ 30 -10تٛػؼٝ یبفت ٚ  1970ی 

 دس ثش ٌشفت.

بُٔ ٔٛخت ؿذ وٝ وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼٝ ٚ تٛػؼٝ یبفتٝ ٘ٝ تٟٙب دس ػیؼتٓ ؿٟشی خٛد ثّىٝ دس التلبد ایٗ ػ

ػشٔبیٝ ٌزاسی ٔؼتمیٓ خبسخی  دسكذ اص 72، 1992 -1989ثیٗ ػبَ ٞبی اخشایی ؿٟشٞبیـبٖ ٘یض ٔتفبٚت ؿٛ٘ذ. 

 2وـٛس وٓ تش تٛػؼٝ یبفتٝ تٟٙب  48وـٛس لشاس ٌشفت. دس حبِی وٝ ثٝ  10وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼٝ تٟٙب دس اختیبس 

. ایٗ افشاد ص٘ذٌی خٛد سا ثٝ ػختی ػپشی ٔی ایٗ ػبُٔ ثش فمش ؿٟش٘ـیٙبٖ وٓ دسآٔذ افضٚد دسكذ اختلبف یبفت.

ٔؼٕبی "( Jamal & Weeks)ٕ٘ٛد٘ذ. فبكّٝ ثیٗ دػتٕضدٞب ٚ حذالُ ٔخبسج الصْ ثٝ ٚػیّٝ خٕبَ ٚ ٚیىغ

ٔشوضی فبكّٝ ثیٗ ٌشٜٚ ٞبی دسآٔذی ثؼیبس صیبد ثٛد.  اسٚپبی ؿشلی ٚ وـٛسٞبیدس ثشخی  ٘بٔیذٜ ؿذ. "دػتٕضدٞب

ت. یؼٙی اص ٞش ثشاثش عجمبت وٓ دسآٔذ ثٛدٜ اػ 47دسكذ ثشٚتٕٙذ خبٔؼٝ  10، حمٛق 1995ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ دس ػبَ 

 د.ػٝ ٘فش، یه ٘فش دس سفبٜ حمٛلی ص٘ذٌی ٔی وش

ٝ ؿذ٘ذ. ثٙبثشایٗ ٔیضاٖ ؾ تؼذاد فمشا ٚ ثیىبساٖ ٔٛاخثؼیبسی اص ؿٟشٞبی ثضسي وـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼٝ ثب افضای

ٟٔبخشت ٞبی دسٖٚ وـٛس ٚ ٟٔبخشت ثٝ خبسج اص وـٛس دس ٘تیدٝ اصدیبد ثیىبسی ٘بؿی اص افضایؾ تؼذاد خٛا٘بٖ، سٚ 

. اص ػٛی دیٍش دس ٔٙبعك ؿٟشی ای ثؼیبسی سا دس پی داؿتاختٕبػی  -ٔـىالت التلبدیٔؼبِٝ ایٗ  ثٝ سؿذ ٟ٘بد.

ثٝ ایٗ تشتیت، ثبالی خٕؼیت سا تدشثٝ وشدٜ ا٘ذ، ٔحذٚدیت صیشػبخت ٞب ٚ خذٔبت ٕ٘ٛد ثیـتشی یبفت. وٝ سؿذ 

٘یبص ثٝ ٔؼىٗ، سػبیت اكَٛ ثٟذاؿت، تبٔیٗ آة آؿبٔیذ٘ی، ػیؼتٓ تخّیٝ ٚ دفغ ٔٛاد صائذ ٚ فبضالة ٚ ػیؼتٓ 

ٚ ٌؼتشؽ ٔٙبعك ٔؼىٛ٘ی دس ایٗ ٔـىالت ثب تٕشوض فؼبِیت ٞب دس ٔشوض ؿٟش  .ثیـتش ؿذوبسآٔذ حُٕ ٚ ٘مُ 

ٌبٞی ثب ؿذت  ثٝ ٘ظش ٔی سػذ پذیذٜ ی ٔـبثٟی دس ثشخی ؿٟشٞبی تٛػؼٝ یبفتٝ فٛاكُ دٚس اص ٔشوض ؿذت یبفت.

 ثیـتش سخ دادٜ اػت.
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افضایؾ لیٕت صٔیٗ ٚ اخبسٜ ثٟبی ٔؼىٗ دس ٔٙبعك ٔشوضی ٚ افضایؾ ٘شخ ٔبِىیت اتٛٔجیُ ٔٛخت ایدبد ؿٟشٞبی 

ثٝ  1987 -1978اص ػبَ  ٕٞچٙیٗ ا٘تمبَ دفبتش اداسی ٚ ٔشاوض خشیذ ثٝ ٔٙبعك حٛٔٝ ای ثضسي ٚ پشاوٙذٜ ؿذ.

دس وـٛسٞبی  دس ادأٝ ثشخی دالیُ ایدبد حبؿیٝ ٘ـیٙی شٞب ٚ ایدبد ؿٟشٞبی چٙذ ٞؼتٝ ای دأٗ صد.ٟپشاوٙذٌی ؿ

 :ثیبٖ ؿذٜ اػت دس حبَ تٛػؼٝ

 ٘ی دْٚتمّیذ ٚ اٍِٛثشداسی اص وـٛسٞبی اسٚپبیی پغ اص خًٙ خٟب 

 ٛ٘ حزف ػٙت ٞبی خبٔؼٝ ٚ ٚسٚد كٙبیغ 

 ٝتىیٝ ثش فٙبٚسی وـٛسٞبی تٛػؼٝ یبفت 

 تحّیُ التلبد ته ٔحلِٛی ٚ ٔلشفی ثٝ ؿٟشٞب 

 ؿشٚع تٛػؼٝ ثشٖٚ صا 

 تٕشوض ؿذیذ كٙبیغ ٚ خٕؼیت دس چٙذ ؿٟش ثضسي یب دس پبیتخت 

 ٖػذْ تٛػؼٝ ثخؾ وـبٚسصی ٚ ؿىؼت ػیبػت كٙؼتی ؿذ 

 ٖتـذیذ ٟٔبخشت سٚػتبییب  

ثٝ ایٗ تشتیت اػىبٖ غیشسػٕی دس ؿٟشٞب سؿذ یبفت. سؿذ ایٗ ٘ٛع اػىبٖ دس ثشخی ؿٟشٞب ثٝ ثحشاٖ ثضسٌی تجذیُ 

 ؿذٜ اػت وٝ ٘یبص ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی دس ایٗ صٔیٙٝ احؼبع ٔی ؿٛد.

 اسکان غیررسمی

اػىبٖ غیشسػٕی سا اص خٙجٝ ٞبی ٔختّف ٔی تٛاٖ تؼشیف ٕ٘ٛد. ٔثال ثٝ اٍِٛی سؿذ ؿٟشی وٝ دس آٖ ؿٟش ثذٖٚ 

پبیٝ ٚ ٔجٙبی التلبد سػٕی سؿذ وٙذ، اػىبٖ غیشسػٕی ٔی ٌٛیٙذ. یىی اص ٔـخلٝ ٞبی ػبوٙبٖ ایٗ ٔٙبعك، فمش 

ثیؾ دس ایٗ ٔٙبعك دسآٔذ ثخؾ غیشسػٕی  اػت. ٞشچٙذ افشادی ٞٓ یبفت ٔی ؿٛد وٝ دسآٔذ وبفی داس٘ذ، أب ػٕٛٔب

 اص ثخؾ سػٕی اػت.

صثبِٝ،  ٔٙبثغ آثی وبفی، ٘جٛد تؼٟیالت دفغٚیظٌی ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی: اؿغبَ غیشلب٘ٛ٘ی، ػبختبس ٘بپبیذاس، ٘جٛد 

 ٘جٛد ٔٙجغ اِىتشیؼیتٝ، تذاسوبت ثٟذاؿتی ضؼیف ٚ ٘جٛد أىب٘بت تحلیّی ٚ اختٕبػی.
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لبدس ثٝ تبٔیٗ ٔؼىٗ دس ثبصاس سػٕی ٘یؼتٙذ، ثٝ د٘جبَ صٔیٗ ٞبی غیشسػٕی ٔی ٌشد٘ذ تب  ٌشٜٚ ٞبی وٓ دسآٔذ وٝ

  ثشای خٛد ػشپٙبٜ ایدبد ٕ٘بیٙذ. ثٝ ایٗ تشتیت ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی ٌؼتشؽ ٔی یبثٙذ.

 صاغٝ ٞب سا ثٝ ػٝ دػتٝ تمؼیٓ ٔی وٙٙذ.  (Durand- Lasserve) الصسٚ -دٚسا٘ذ

 صٔیٗ ٞبی خلٛكی یب دِٚتی ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی ثی ضبثغٝ دس -1

 تفىیه غیشلب٘ٛ٘ی تدبسی دس حٛٔٝ ٞب -2

 اػىبٖ ٔتشاوٓ دس ٚیشا٘ٝ ٞبی ٔشوض ؿٟش یب دس ٔٙبعك پشخٕؼیت -3

صاغٝ سا چٙیٗ تؼشیف ٔی وٙذ: ػىٛ٘تٍبٜ ٞبیی وٝ ػبوٙبٖ آٖ ثب ٔـىالتی چٖٛ ػذْ  4ػبصٔبٖ خٟب٘ی اػىبٖ ثـش

ذٔبت ٚ صیشػبخت ٞب، ویفیت ضؼیف خب٘ٝ ٞب ٚ تشاوٓ صیبد ایٕٙی ػىٛ٘ت، دػتشػی ٘بٔٙبػت ثٝ آة آؿبٔیذ٘ی، خ

 یه پٙدٓ خٕؼیت خٟبٖ فبلذ خب٘ٝ ای دس ؿأٖ 1996ایٗ ػبصٔبٖ اػالْ ٕ٘ٛد وٝ دس ػبَ  خٕؼیت ٔٛاخٝ ٞؼتٙذ.

  ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ثٛد٘ذ.

اػىبٖ غیشسػٕی ثٝ كٛست تٛػؼٝ ؿٟشی وٙتشَ ٘ـذٜ دس ٔٙبعمی چٖٛ، ٔٙبعك دس ٔؼشم ػیُ، داسای ؿیت تٙذ 

سا ػبوٙبٖ ایٗ ٔٙبعك  ایٗ ػٛأُ دس صٔیٗ ٞبی ٔشعٛة ٚ داسای ٚیظٌی ٞبی عجیؼی ٔٙحلش ثٝ فشد ایدبد ٔی ؿٛد. 

ی وٝ اص ثالیبی عجیؼی آػیت ٔی ثیٙٙذ دسكذ ٔشدٔ 68دس ٔؼشم خغش ثالیبی عجیؼی لشاس ٔی دٞذ. ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ 

اٞذاف تٛػؼٝ  ٞش چٙذ غبِت ا٘ذیـٕٙذاٖ ایٗ ٘ٛع اػىبٖ سا دس تضبد ثب  اص دٞه ٞبی پبییٗ خبٔؼٝ ٞؼتٙذ.فمیش ٚ 

چٙیٗ ػىٛ٘تٍبٜ ٞبیی ثب احتیبخبت ػبوٙبٖ تغبثك  ٔؼتمذ٘ذ (Turner & John, 1976) خبٖ ٚ تش٘شی پبیذاس ٔی دا٘ٙذ،

یبثٙذ. ثٙبثشایٗ تٛػؼٝ ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی ثی ضبثغٝ ٔـىّی ثشای ؿٟش ثٝ ٚخٛد ٕ٘ی ٟجٛد ٔی٘ذاس٘ذ أب دس عَٛ صٔبٖ ث

   آٚس٘ذ.

 ضريرت تحقیق

ٜ اػت. ثب ٌؼتشؽ حٛٔٝ ٞب، ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞب ٚ فشكت ٞبی التلبدی، اص ٔشوض ؿٟشٞب ثٝ حٛٔٝ ٞب ٔٙتمُ ؿذ

حشوت ثٝ ػٕت حٛٔٝ ٞب ػجه خذیذی اص ص٘ذٌی سا ٔٙؼىغ ٔی ٕ٘بیذ وٝ تبثیشات ٔثجت ٚ ٔٙفی ثؼیبسی ثش 

ػالٔتی افشاد ٔی ٌزاسد. ثشخی اص ایٗ تبثیشات ثٝ عٛس ٔؼتمیٓ ٔشثٛط ثٝ اػتفبدٜ اص اتٛٔجیُ ٔی ثبؿٙذ. ٔب٘ٙذ آِٛدٌی 

بیش تبثیشات ثٝ اٍِٛی وبسثشی صٔیٗ ٔشتجظ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ اص ٞٛا، تلبدفبت اتٛٔجیُ ٞب ٚ آػیت دیذٖ ػبثشیٗ پیبدٜ. ػ
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تٛخٝ ثٝ وٕیت ٚ ویفیت آة، تبثیش ثش دٔبی ٞٛا ٚ دس ٟ٘بیت ػذْ آٖ خّٕٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ػجه ص٘ذٌی غیش ٔتحشن، 

 (.Frumkin, 2002, 10)تبثیش ثش ػالٔت سٚاٖ ٚ ٔؼبیُ اختٕبػی اؿبسٜ ٕ٘ٛد

یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ٔؼبیّی وٝ دس اثش سؿذ ثی سٚیٝ ی ؿٟشٞب ایدبد ٔی ٌشدد، ٌؼتشؽ ثی ػذاِتی ثیٗ ؿٟشٞب ٚ 

سٚػتبٞبی پیشأٖٛ آٖ ٞب ٔی ثبؿذ. ایٗ ثی ػذاِتی دس تٕبٔی خٙجٝ ٞبی ص٘ذٌی ثشٚص ٔی ٕ٘بیذ ٚ ٔی تٛا٘ذ آیٙذٜ ی 

بی ؿٟشی ٔی تٛا٘ذ حغ تؼّك ٔىبٖ سا دس حٛٔٝ ٞب ػبوٙبٖ حٛٔٝ ٞب سا ٔتبثش ػبصد. تفبٚت ایٗ ثبفت ٞب ثب ثبفت ٞ

ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ اػىبٖ غیشسػٕی  (.1385تؼشیغ ٕ٘بیذ)صٞشٜ دا٘ـپٛس، وبٞؾ دٞذ ٚ سٚ٘ذ صٚاَ ایٗ ثبفت ٞب سا 

ثش ٔحیظ ٞبی ؿٟشی ٚ حتی فشاتش اص آٖ تبثیش ٔی ٌزساسد، چبسٜ خٛیی ٚ یبفتٗ الذأبتی ثشای خٌّٛیشی اص ٌؼتشؽ 

                                             ی ؿٛد.آٖ ضشٚسی ٔ

 خاوٍ سازی در آفریقای جىًبی

ٞبی ٘بٔٙبػت، تالؽ ثشای وبٞؾ فمش ٚ ثٟجٛد ویفیت ب٘ٝ تذاسن ٔؼىٗ ٔٙبػت ثشای ثی خبٕ٘ب٘بٖ ٚ ػبوٙبٖ خ

ٞبی ؿٟشی دس ػبَ  خب٘ٝ ٔٛخٛدی ص٘ذٌی ٔشدْ ػبَ ٞب یىی اص دغذغٝ ٞبی دِٚت آفشیمبی خٙٛثی ثٛدٜ اػت.

ضبثغٝ ٚ ی اصدیبد خٕؼیت، ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی ثیٔیّیٖٛ ٚاحذ تخٕیٗ صدٜ ؿذ. ایٗ آٔبس ٘ـبٖ دٞٙذٜ  1.5حذٚد  1995

دِٚت وـٛسٞبی ٔختّف ػیبػت ٞبی ٔتفبٚتی سا ثشای ایدبد  افضایؾ تٟبخٓ ثٝ صٔیٗ دس ٔٙبعك ؿٟشی ٔی ثبؿذ.

   ذ.خب٘ٝ ثشای خٕؼیت سٚثٝ سؿذ خٛد دس ٘ظش ٌشفتٝ ا٘

سدیف ٞبیی اص خب٘ٝ ٞبی وٛچه  ی خٙٛثی داسای ٚیظٌی ٞبی صیش اػت:ثیـتش ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی دس آفشیمب

ؿٛد. شای تمٛیت ایٗ ػبختبس اػتفبدٜ ٔیػبختٝ ؿذٜ اص ٔٛاد صً٘ صدٜ ٚ ٚسق آٞٗ ٔٛج داس. پالػتیه ٚ ٔمٛا ٘یض ث

ٛ٘تٍبٜ ٞب ثٝ ساحتی ، ایٗ ػىشد. دس ٔٛػٓ ثبس٘ذٌیآتؾ دس ٔذت صٔبٖ وٛتبٞی ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ ٞب سا اص ثیٗ ٔی ث

ثب ٚخٛد سلت اٍ٘یض ثٛدٖ ؿشایظ ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ ٞب، سؿذ اػىبٖ غیشسػٕی ثؼیبس صیبد اػت. وٕتش  ٚیشاٖ ٔی ؿٛ٘ذ.

دسكذ ػبوٙبٖ لبدس ثٝ پشداخت الؼبط ٚاْ خشیذ خب٘ٝ ٞؼتٙذ. یىی اص ػیبػت ٞبی دِٚت ثشای حُ ایٗ  20اص 

 وٓ دسآٔذٞب ٚ پشداخت وٕه ٞضیٙٝ اػت. ثشای ٔـىُ، ایدبد خب٘ٝ

 مسکه کم درآمذ در آفریقای جىًبی

ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی ثشای وبٞؾ اثشات ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی ثؼیبسی اص دِٚت ٞب ؿشٚع ثٝ لبػذٜ ٔٙذ وشدٖ 

غیشسػٕی ٚ ػبختٗ خب٘ٝ ٞبی عجمٝ وٓ دسآٔذ وشد٘ذ. دس آفشیمبی خٙٛثی، یىی اص خظ ٔـی ٞب ثشای تحٛیُ خب٘ٝ 
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دس ایٗ ثش٘بٔٝ،  ٞب ثٝ افشاد فمیش فشایٙذ خٛدیبسی اػت وٝ ریٙفؼبٖ سا ثٝ تٛػؼٝ ی خب٘ٝ ٞبی خٛد تـٛیك ٔی وٙذ.

ذ تب ثٝ ثش٘بٔٝ سیضی، عشاحی ٚ ػبخت خب٘ٝ ٞبی خٛد ثپشداص٘ذ، دِٚت خب٘ٛادٜ ٞبیی سا وٝ آسصٚی وٕه ٔبِی داس٘

  ذ.ٔی وٙتـٛیك ٚ پـتیجب٘ی 

اػتفبدٜ ٔشدْ ٔی تٛا٘ؼتٙذ اص وٕه ٞضیٙٝ ی خشیذ ٔلبِح خظ ٔـی دیٍش ػبخت خب٘ٝ تٛػظ دِٚت ثٛدوٝ دس آٖ 

تب ٔیضاٖ تحٛیُ خب٘ٝ ٞب ثٝ ایٗ اػت وٝ تٛا٘بیی ٔبِی افشاد سا تحت وٙتشَ دسآٚسد  ػبخت خب٘ٝوٙٙذ. ٞذف دِٚت اص 

ٟٙب ٍٕٞب٘ی ثٛد ثّىٝ ، ٘ٝ تایٗ خب٘ٝ ٞب٘بسضبیتی اص ویفیت ٚاحذ دس ٞش ػبَ ثشػذ.  350000كٛست پبیذاس ثٝ اٚج 

 ٞبی ٔختّف آٖ سا ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذ.ٔشدْ اص ساٜ

. ٕٞچٙیٗ ثیٗ ؿٛداػتفبدٜ ثٟیٙٝ ٔٙبثغ  اص ٞذف ثش٘بٔٝ خٛدیبسی ایٗ اػت وٝ اص تالؽ ٞبی خبٔؼٝ پـتیجب٘ی وٙٙذ تب

ػبیش ثبصیٍشاٖ ٔـبسوت ایدبد وٙٙذ. فشًٞٙ كشفٝ خٛیی سا تٕبْ ػغٛح دِٚت، خبٔؼٝ ٔذ٘ی، ثخؾ ػٕٛٔی ٚ 

ثٟجٛد دٞٙذ. ثٝ ا٘تمبَ ثیـتش ٟٔبست ٞب ثشای سؿذ التلبدی ٚ اؿتغبَ وٕه وٙٙذ تب ثیـتشیٗ لذست ٘فٛر ٔٙبثغ غیش 

فبص تؼییٗ ظشفیت)ایدبد ثش٘بٔٝ  -2فبص ایدبد تؼٟیالت  -1ػٝ فبص ا٘دبْ ٔی ٌیشد: دِٚتی ثٝ دػت آیذ. ایٗ فشایٙذ دس

  فبص اخشا-3اؿتغبَ، آٔٛصؽ وبسٔٙذاٖ ٔشوض پـتیجب٘ی خب٘ٝ ػبصی ٚ ػبص٘ذٌبٖ ٚ ؿٙبػبیی ٌشٜٚ ػبص٘ذٜ( 

 ػبص٘ذ،خٛد سا ٔیٛادٜ ٞبیی وٝ خب٘ٝ ٞبی ػبصٔبٖ حٕبیت اص خب٘ٝ ػبصی ثبیذ ثٝ پـتیجب٘ی فٙی، ٔبِی ٚ ٔذیشیتی خب٘

 ایفب وٙٙذ:سا ثپشداصد. ػبصٔبٖ ٞبی صیش ٔی تٛا٘ٙذ ٘مؾ پـتیجبٖ 

تذاسوبت -6ػبصٔبٖ ٞبی غیشدِٚتی -5ٔزٞجی  ثخؾ-4خٛأغ ػبصٔبٖ ٔحٛس -3دِٚت ٔحّی -2دِٚت ایبِتی -1

 ػبصٔبٖ ٞبی-10اتحبدیٝ وبسیبثی -9ػبصٔبٖ ٞبی داٚعّجب٘ٝ -8ؿشوت ٞبی تٛػؼٝ ٌش -7ٔلبِح ػبختٕب٘ی 

   وبسٔٙذی

 کیفیت خاوٍ َای خًدیاری

ویفیت خب٘ٝ ٞبیی وٝ اص عشیك فشایٙذ خٛدیبسی ػبختٝ ٔی ؿذ٘ذ ٘ؼجت ثٝ آٖ ٞبیی وٝ اص عشیك فشایٙذٞبی دِٚتی ثٝ 

تش ثٛد٘ذ. ویفیت ػبختبسی خب٘ٝ ٞب ثٝ تفىش ػبص٘ذٌبٖ  ٚخٛد ٔی آٔذ٘ذ، ثٟتش ثٛد. خب٘ٝ ٞب دس سٚؽ اَٚ ثضسي

ٔشتجظ ثٛد. ویفیت ثٝ ٔؼٙی تحٛیُ ثٝ ٔٛلغ، اكالح ثٛدخٝ، تٛخٝ ثٝ ٔٙبفغ اؿخبف، وبٞؾ اتالف ٔلبِح، ویفیت 

ػبختٕبٖ ٚ عشاحی آٖ ٔی ثبؿذ. اِجتٝ ثشای ٔمبیؼٝ ی ایٗ دٚ فشایٙذ تب آٖ صٔبٖ تٟٙب ثٝ ویفیت ظبٞشی ثٙب تٛخٝ ٔی 

 ؿذ. 
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ػٛثؼیذٞبی خب٘ٝ ػبصی وٝ دِٚت ٔی پشداصد ثشای آٖ اػت وٝ ٌشٜٚ ٞبی وٓ دسآٔذ خبٔؼٝ ثتٛا٘ٙذ ثٝ خب٘ٝ ی 

ایٗ ٔٙبػت دػتشػی داؿتٝ ثبؿٙذ. حك داؿتٗ ٔؼىٗ ٔٙبػت ثشای ػبوٙبٖ آفشیمبی خٙٛثی دس لبٖ٘ٛ اػبػی 

ثٝ ػغح دسآٔذ افشاد  تلٛیت ؿذٜ اػت. ثبیذ تٛخٝ ٕ٘ٛد وٝ ػغح ػٛثؼیذٞب ثؼتٝ 1996خٕٟٛسی دس ػبَ 

 ٔتفبٚت ثٛد.

 کیفیت مسکه کم درآمذَا در جىًب آفریقا

اص آ٘دب وٝ آفشیمبی خٙٛثی خب٘ٝ ٞبی ثیـتشی سا دس صٔبٖ وٕتش ٘ؼجت ثٝ ٞشوـٛسی دس خٟبٖ تحٛیُ ٔی داد، ایٗ 

اؿت. ػمف ػٛساخ ٞبیی دس دیٛاسٞب ٚ ػمف خب٘ٝ ٞب ٚخٛد د خب٘ٝ ٞب ثب ٔـىالت ثؼیبسی دػت ثٝ ٌشیجبٖ ثٛد٘ذ.

ثٝ ؿیت صٔیٗ ٍٞٙبْ ػبخت تٛخٟی ٕ٘ی ؿذ. ثٝ ٕٞیٗ دِیُ آة  ثشخی خب٘ٝ ٞب ٍٞٙبْ ٚصؽ ثبد اص ثیٗ ٔی سفت.

ثٝ ػالٜٚ خب٘ٝ ٞب ثؼیبس وٛچه ثٛد٘ذ. ته اتبق ٔٛخٛد ثٝ ٔؼٙبی وُ خب٘ٝ  ثبساٖ ثٝ ساحتی ٚاسد خب٘ٝ ٞب ٔی ؿذ.

 دسیبفت وشدٜ ثٛد٘ذ، ٞیچ ٌٛ٘ٝ حك اػتشاضی ٘ذاؿتٙذ.ثٛد. ثب ایٗ ٚخٛد چٖٛ ػبوٙبٖ ایٗ ٔؼبوٗ سا ٔدب٘ی 

دس پشٚطٜ ٞبی خٛدیبسی ٘یض ٔـىالت ویفی ثؼیبسی ٚخٛد داؿت. ٔثال ٌضاسؽ ؿذ وٝ دیٛاسٞبیی وٝ دس اثتذای 

-پشٚطٜ ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذ، ٔؼتمیٓ ٘یؼتٙذ. ٘ظبستی ثش ػبخت ثتٗ ا٘دبْ ٕ٘ی ٌشفت. آة اضبفی ٔٛخٛد دس آٖ ثش ثتٗ

ؿذ٘ذ. ٞبی ٘بتٕبْ ثذٖٚ پالػتش تحٛیُ ٔیٌبٞی خب٘ٝ  ٖ ٚ پالػتش وشدٖ دیٛاسٞب تبثیش ٔی ٌزاؿت.، فٛ٘ذاػیٛسیضی

ثٝ خب٘ٝ ی  ذویفیت دس خب٘ٝ ٞب پبییٗ ثٛد. ٌبٞی وّیذ دسٞبی ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی ٔختّف یىی ثٛد ٚ افشاد ٔی تٛا٘ؼتٙ

شٚسی سا اسائٝ ٕ٘ی دٞذ ثّىٝ تٟٙب ثش دیٍشاٖ ٚاسد ؿٛ٘ذ. ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ ایٗ فشایٙذ خذٔبت ض

ٔٛفك  1994ػبخت خب٘ٝ ٞب ٔتٕشوض اػت. دِٚت آفشیمبی خٙٛثی دس تحٛیُ دادٖ تؼذاد صیبدی خب٘ٝ ثٝ فمشا اص ػبَ 

  وٛؿذ.د ٚ ثٟجٛد ویفیت ػبخت خب٘ٝ ٞب ٔی. أشٚصٜ دِٚت دس وبٞؾ تؼذاد خب٘ٝ ٞبی ٔٛخٛثٛدٜ اػت

 مسکه در کىیا

ثٝ دػت آٚسدٜ اػت. ٔؼبحت وـٛس  1963وٙیب یىی اص ٔؼتؼٕشٜ ٞبی ثشیتب٘یب ثٛدٜ وٝ اػتمالَ خٛد سا دس دػبٔجش 

یٖٛ ٘فش تخٕیٗ صدٜ ؿذ. ثخؾ ٔؼىٗ ٔی32.4ّ، 2004. خٕؼیت ایٗ وـٛس دس ػبَ ٔی ثبؿذویّٛٔتشٔشثغ  582.65

 بیُ صیش اؿبسٜ ٕ٘ٛد:ٔشٚصٜ ثب فـبسٞب ٚ ٔـىالت ثؼیبسی سٚ ثٝ سٚ اػت وٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ٔؼا

٘شخ ثبالی سؿذ خٕؼیت، تبثیش ٔخشة اخشای ضؼیف ػیبػت ٞبی ٔحّی ٚ اسائٝ ٚاْ ٞب ثش ػیبػت ٞب ٚ اػتشاتظی 

 ٞبی تٛػؼٝ ٚ ... .
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پبیتخت وٙیب ثیؾ اص كذ صاغٝ ٚخٛد داسد وٝ ثیؾ اص دٚ ٔیّیٖٛ ٘فش سا دس خٛد خبی  Nairobi أشٚصٜ دس ٘بیشٚثی

دسكذ وُ خٕؼیت ؿٟش سا تـىیُ ٔی دٞٙذ ٚ ایٗ دسحبِی  55تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی ایٗ ؿٟش ػبوٙبٖ ػىٛ٘ دادٜ ا٘ذ.

دِٚت ٞبی لجّی دس تبٔیٗ ٔؼىٗ ثشای  دسكذ وُ صٔیٗ ٞبی ؿٟش سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ ا٘ذ. 1.5اػت وٝ تٟٙب 

ب٘ی وٝ صٔیٗ ٘ذاؿتٙذ، ثٝ ؼؤب٘ذ٘ذ. ثٝ ػالٜٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٛد فمش دس ٔٙبعك سٚػتبیی، ثؼیبسی اص ؿٟش٘ـیٙبٖ ٘بوبْ 

د٘جبَ یبفتٗ وبس ثٝ ٔٙبعك ؿٟشی ٟٔبخشت وشد٘ذ. اص آ٘دب وٝ دِٚت ٔؼىٗ ٔٙبػجی ثشای ایٗ افشاد فشاٞٓ ٘ىشد، ایٗ 

افشاد ٔدجٛس ثٝ ػبخت یه اتبق ٘بٔٙبػت دس صٔیٗ ٞبی دِٚتی ؿذ٘ذ ٚ اص ٔلبِح ٔٛلتی چٖٛ پالػتیه ٚ ٔمٛا ثشای 

 خب٘ٝ ٞب تٟٙب حىٓ ػشپٙبٜ سا داؿتٙذ. ػبخت خب٘ٝ اػتفبدٜ ٕ٘ٛد٘ذ. ایٗ

 سکًوتگاٌ َای غیررسمی در کىیا

 70ثضسٌتشیٗ ٔـىّی وٝ ثش ػش ساٜ تٛػؼٝ ی ؿٟشی لشاس داسد، ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی یب صاغٝ ٞب ٞؼتٙذ. دس وٙیب 

دس ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ. ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی دس وُ خٟبٖ ٚیظٌی  ٞبدسكذ ػبوٙبٖ ؿٟش

 6 -5ٞبی ٔـبثٟی داس٘ذ ٚ وٙیب ٘یض اص ایٗ لبػذٜ ٔؼتثٙی ٘یؼت. دس ػىٛ٘تٍبٜ ٞبی غیشسػٕی وٙیب ثٝ عٛس ٔتٛػظ 

ٚاحذ  250ایٗ ٔٙبعك حذٚد  ٔتشٔشثغ اػت، ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ. تشاوٓ دس 6تب  3٘فش دس یه اتبق وٝ ٔتٛػظ ا٘ذاصٜ آٖ 

ٚاحذ دس ٞىتبس دس ٔٙبعك اػیبٖ ٘ـیٗ اػت. دس  10ٚ ٚاحذ دس ٔٙبعك ٔشثٛط ثٝ عجمٝ ٔتٛػظ  25دس ٞىتبس دس ثشاثش 

ثٝ عٛس اتفبلی ؿىُ ٔی ٌیشد ٚ ؿٙبخت خبدٜ ٞب ٚ ساٜ ٞبی پیبدٜ، صٞىؾ ٞب، خغٛط آة ایٗ ٔٙبعك ٘مـٝ ی ؿٟش 

ثش ػبوٙبٖ دسآٔذ وٓ یب خیّی وٓ داس٘ذ. خذٔبت ؿٟشی ٔٙبػت ٚخٛد ٘ذاسد. ٚ ؿجىٝ فبضالة ثؼیبس ٔـىُ اػت. او

 ٘شخ ثیٕبسی ٚ ٔشي ٚ ٔیش ٘بؿی اص ؿشایظ ٔحیغی ثٝ عٛس چـٍٕیشی ثبالتش اص ػبیش ٔٙبعك ؿٟش اػت.

 سیاست بُبًد زاغٍ در کىیا

دِٚت ٞٙٛص ثب  .ٌشفتپشٚطٜ ٞبی استمب ثب سٚیىشد اص ثبال ثٝ پبییٗ ثذٖٚ ٔـٛست ثب ػبوٙبٖ ا٘دبْ  ساثغٝ ایٗدس 

ٞبی دِٚت  ػبَ دس صٔیٗ 100تلذیك ایٗ حمیمت ٔـىُ داسد وٝ ثشخی اص ػبوٙبٖ ٚ ثبصٔب٘ذٌب٘ـبٖ حتی ثٝ ٔذت 

ثشخی تٛػظ دِٚت ٔؼتؼٕشاتی صٔیٗ  ٞب ثشای خٛد لبئّٙذ. ا٘ذ ٚ حذالُ حك ٔؼٙٛی ٘ؼجت ثٝ ایٗ صٔیٗػبوٗ ؿذٜ

ثشخی ثٝ عٛس غیش سػٕی تٛػظ ٔذیش ٔٙغمٝ ٚ كبحت ٔٙلجبٖ ٔحّٝ ثذٖٚ  ا٘ذ.ا٘ذ وٝ أشٚصٜ ٔٙمشم ؿذٜدادٜ ؿذٜ

 ثٝ ػالٜٚ ػیؼتٓ ٔذیشیت وبسثشی صٔیٗ ٚ لبٖ٘ٛ ثب یىذیٍش تذاخُ داس٘ذ. ا٘ذ.ٔذاسن لب٘ٛ٘ی اِضأی صٔیٗ دادٜ ؿذٜ
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شٚع ثٝ دادٖ ػٛثؼیذ ثٝ فمشا ٕ٘ٛدٜ ٚ دِٚت وٙیب یه ػیبػت ٚاضح ثشای سػیذٌی ثٝ ؿ Zambia٘تیدٝ:دِٚت دس  

  ٔـىُ ٔؼىٗ فمشا تؼییٗ ٘ىشدٜ اػت.

دس ادأٝ ثٝ  ا٘ذ.ثیـتش وـٛسٞبی أشیىبی التیٗ ثحشاٖ وٕجٛد ٔؼىٗ سا تدشثٝ وشدٜػالٜٚ ثش وـٛسٞبی آفشیمب 

 ٔـىالت وـٛس ٔىضیه پشداختٝ ؿذٜ اػت.

 درآمذَاکیفیت مسکه کم 

عشح ٞبی خب٘ٝ ٞبی ػٕٛٔی تٛخٟی ثٝ ػجه ػٍٙیٗ وشدٖ ا٘ذاصٜ، ویفیت، ٔىبٖ ٚ ٞضیٙٝ ی خب٘ٝ ٞب ٘ذاسد. ثیـتش 

ایٗ خب٘ٝ ٞب دس صٔیٗ ٞبی وٛچه ػبختٝ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ فضبی وبفی ثشای تٛػؼٝ ی ایٗ خب٘ٝ ٞب دس آیٙذٜ ٚخٛد 

 ٘ذاسد. 

 چٍٛ٘ٝ ویفیت خب٘ٝ ٞب سا ثٟجٛد دٞیٓ؟

ٔـىالت ػبختبسی ػبختٕبٖ ٞبی ٔؼىٛ٘ی دس آفشیمبی خٙٛثی ثٝ ػغح تبثیش اخشای لٛاػذ تىٙیىی ثؼیبسی اص 

ٔشثٛعٝ ثش ٔی ٌشدد. خب٘ٝ ػبصی دس آفشیمبی خٙٛثی تٛػظ ا٘دٕٗ ّٔی ٘بْ ٘ٛیؼی خب٘ٝ ػبصی لبٕ٘ٛ٘ٙذ ؿذ. ایٗ 

خب٘ٝ ٞب تبػیغ ؿذ.  ثٝ ػٙٛاٖ لؼٕتی اص ػیبػت ٞبی ّٔی دِٚت ثشای ثبثت ؿذٖ ٔحیظ 1990ا٘دٕٗ دس اٚاػظ 

وشد٘ذ ٚ ػپغ تٕبْ خب٘ٝ ٞبی ػبختٝ ؿذٜ  ٘بٔٙٛیؼی ٔی NHBRC ػبص٘ذٌبٖ خب٘ٝ ٞب اثتذا ثبیذ دس 1996دس ػبَ 

ثشای ضٕب٘ت ػبص٘ذٌبٖ اػتب٘ذاسد ٚاسد فٟشػت ٔی ؿذ٘ذ. ایٗ ضٕب٘ت ٘بٔٝ اص ٔبِىبٖ خب٘ٝ دس ثشاثش ػیٛة 

 ػبَ ٔحبفظت ٔی وشد. صٔب٘ی وٝ 5شدٜ ا٘ذ، تب ٔذت ػبختبسی لغؼی وٝ ػبص٘ذٌبٖ اكالح آٖ سا فشأٛؽ و

NHBRC  .ثشای سفغ آٖ ٘مق ٔذاخّٝ ٔی وٙذ آٖ ػبص٘ذٜ دیٍش اخبصٜ اخشای حشفٝ ای دس ثبصاس ٔؼىٗ سا ٘ذاسد

NHBRC  ثشای لبػذٜ ٔٙذ وشدٖ ویفیت خب٘ٝ ٞب وٝ تٛػظ ػبص٘ذٌبٖ خب٘ٝ تحٛیُ دادٜ ٔی ؿذ، چٙیٗ الذأی سا

دسكذ افضایؾ ٚ  51.8دسكذ وبٞؾ، سػیذٌی ٚ ثبصدیذ ٞب  6.9ٔیضاٖ ؿبویبٖ  2004-2003 ا٘دبْ ٔی داد. اص ػبَ

دسكذ  67.1دسكذ وبٞؾ ٚ ٔیضاٖ ٚلفٝ دس وبس  21.9دسكذ افضایؾ داؿتٝ اػت. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی تٛافمی  6.9٘ٛػبصی 

 ؿذ٘ذ.ػبص٘ذٌبٖ ثیـتشی اص وبس ثشوٙبس  2004دس پبیبٖ ػبَ  2003افضایؾ داؿت. دس ٔمبیؼٝ ثب ػبَ 

 مسکه در مکسیک

، دِیُ آٖ اخشای التلبد والٖ ای سا تدشثٝ وشدٜ اػت.ػبثمٝٞبی اخیش سؿذ ثی ػبَ ایٗ وـٛس دس ثخؾ ٔؼىٗ دس

 سػیذ.٘فش ٔیّیٖٛ  9.1خٕؼیت ٔىضیه ثٝ  1995دس ػبَ  ٘شخ تٛسْ وٓ ٚ ٘شخ ػٟبْ خبسخی ثبثت ثٛدٜ اػت.
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دس ٘تیدٝ تمبضب ثشای ٔؼىٗ دس  .ثٛدافضایؾ ٘شخ خٕؼیت ثٝ دِیُ وبٞؾ ٘شخ ٔشي ٚ ٔیش ٚ افضایؾ ٘شخ ثبسٚسی 

ٚ دس ػبَ احتیبج داؿتٝ خب٘ٝ خذیذ  273/707وـٛس ثٝ حذٚد  2004دس ػبَ  ثٝ ؿذت افضایؾ یبفت. 1990دٞٝ 

 ٚاحذ ٔؼىٛ٘ی ٘یبص اػت. 775/802ثٝ حذٚد  2010

% خٕؼیت 11, 2004دس ػبَ  فمش اػت. ،وٙذ وٕجٛد ٔؼىٗ دس ٔىضیه ٘مؾ ثبصی ٔی اكّی دیٍش وٝ دس فبوتٛس

اص ایٗ ٔمذاس ٘شخ فمش دس ٔٙبعك سٚػتبیی ثؼیبس ثیـتش . فمیش ثٛد٘ذ٘ؼجتب % 42ٟ٘بیت فمیش ٚ حذٚد ؿٟشی ٔىضیه ثی

 ،ثشای خٛد تبٔیٗ وٙٙذتٛا٘ٙذ ٔؼىٗ ٔٙبػت  فمشا ٕ٘ی ٌزاسد.ایٗ ػغح فمش ثش ثخؾ ٔؼىٗ ٔؼتمیٕب تبثیش ٔی .ثٛد

 .یبفتٞبی غیش سػٕی پشاوٙذٜ افضایؾ  ٔیضاٖ ػىٛ٘تٍبٜثٙبثشایٗ 

 مسکه غیر رسمی در مکسیک

 ؿٛد: ٔؼىٗ غیش سػٕی دس ٔىضیه ثب ػٝ ػٙلش ٔـخق ٔی

 (اؿتغبَ غیش سػٕی صٔی1ٗ

 (تِٛیذات ؿخلی2

 ػذْ ٚخٛد خذٔبت دػتشع پزیش (3

ٞب ٔـَٕٛ ایٗ خب٘ٝ .وٙٙذ ایٕٙی ثشای ص٘ذٌی سٚصا٘ٝ تجؼیت ٕ٘ی، آػبیؾ، ثٟذاؿت اكَٛٞب اص  ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ

ٞب غیش ٕٔىٗ فشاٞٓ وشدٖ آة ٚ ثشق اص ٘ضدیىتشیٗ خغٛط لذست تٛػظ ایٗ خب٘ٝ ؿٛ٘ذ. ٔبِیبت ؿٟشداسی ٕ٘ی

 ٚ ٔبِیبت ثٝ آ٘بٖ تؼّك ٌیشد. ٞب لب٘ٛ٘ی ؿٛ٘ذ اػت ٍٔش آ٘ىٝ ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ

ٞب دس ٔٙبعك ٚ ٔؼبوٙی وٝ ػٛساخ  ٔیّیٖٛ ٘فش اػت وٝ ٘یٕی اص آٖ 5-6حذٚد (guadalaja) ٌٛاداالخب خٕؼیت

 وٙٙذ. سیضی ٘ـذٜ اعشاف ؿٟش ص٘ذٌی ٔیٞبی ثش٘بٔٝ ثذٖٚ ػٍٙفشؽ دس ػىٛ٘تٍبٜ یٞبػٛساخ ٞؼتٙذ ٚ خبدٜ

اؽ دس دٞٙذ وٝ ٔبِه للذ تٛػؼٝ خب٘ٝ ٘ـبٖ ٔیثٙذی ظشیف اص آٞٗ )ٔیٍّشد(وٝ سٚی ػمف ٚخٛد داسد ؿجىٝ

 ٞبیی سا ثشای آػبیؾ ؿشایظ خٕؼیت اضبفٝ وٙذ ٌش چٝ  چٙذیٗ ػبَ عَٛ ٔی خٛاٞذ اتبق داسد ٚ ٔیاستفبع سا 

 وـذ تب ٔبِىی ثتٛا٘ذ یه اتبق خذیذ اضبفٝ وٙذ.
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 در مکسیک ساختار رسمی

 ٞبلب٘ٛ٘ی ؿذٖ ایٗ تٛػؼٝ تٛا٘ٙذ ثب ثجت خب٘ٝ دس ا٘دٕٗ ٔحّی ثشای ٔبِیبت لب٘ٛ٘ی ؿٛ٘ذ. ٞبی غیش سػٕی ٔیتٛػؼٝ

 .وٙذ ٞبی اِضأی ثشای ٔٙغمٝ ثٝ ا٘دٕٗ ٔحّی تحٕیُ ٔی ٞبی صیبدی ثشای فشاٞٓ آٚسدٖ صیش ػبختٔؼٕٛال ٞضیٙٝ

 ٞب سا اص عشیك ثخؾ سػٕی افضایؾ دٞٙذ.ثٙبثشایٗ ٟٔٓ اػت وٝ تذاسوبت خب٘ٝ

  5مسکه خًد ساز در مکسیک

خب٘ٛادٜ اػت وٝ ٘یبص ثٝ ٔـبٚسٜ ٚ ٞبی خٛد  فشایٙذ ػبخت یب ثٟجٛد ٔؼىٗ ثب تالؽ ،ٞبی خٛدػبص ػبختٕبٖ

ثب ایٗ  ٞبی تحٛیُ خب٘ٝ دس ٔىضیه اػت. تشیٗ ػیؼتٓٞبی خٛدػبص یىی اص اكّیخب٘ٝ ٞبی تىٙیىی داسد. آٔٛصؽ

ٔیّیٖٛ خب٘ٝ ثذٖٚ ٔدٛص سػٕی ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذ. ػبختبس خب٘ٝ ٞب ػبدٜ اػت ٚ تٟٙب ػشپٙبٞی ثشای  16 -12سٚؽ 

 ی خٛدػبص ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ٙذ سػٕی دس٘ظش ٌشفتٝ ؿٛ٘ذ.خب٘ٛادٜ ٔحؼٛة ٔی ؿٛد. خب٘ٝ ٞب

دس ٌزؿتٝ ٔبِىبٖ تالؽ ٔی وشد٘ذ تب ثشای ٔمبثّٝ ثب تٛسْ ٔلبِح سا ا٘جبس وٙٙذ. أب ثٝ دِیُ ٘ذاؿتٗ ا٘جبس ٔٙبػت آٖ ٞب 

 ٔلبِح سا دس اثش ػشلت ٚ اص ثیٗ سفتٗ ٔلبِح اص دػت ٔی داد٘ذ. پبوت ٞبی ػیٕبٖ دس خّٛی خب٘ٝ ٞب ثبلی ٔی

ٌـت. ثشای ٔب٘ذ٘ذ ٚ خیّی صٚد دس اثش ثبس٘ذٌی وبسایی خٛد سا اص دػت ٔی داد٘ذ ٚ لجُ اص اػتفبدٜ ػیٕبٖ ػفت ٔی

اتبلٝ  4ىٕیُ یه خب٘ٝ ی تػبَ ثشای  13ػبَ عَٛ ٔی وـذ تب یه اتبق ػبختٝ ؿٛد ٚ  4ػبوٙبٖ ثب دسآٔذ ٔتٛػظ 

٘ـبٖ . پبییٗ ثٛدٖ ٘شخ پیـشفت ٘یبص اػتوٝ ؿبُٔ آؿپضخب٘ٝ، حٕبْ، اتبق خٛاة ٚ فضبی ػٕٛٔی اػت، صٔبٖ 

 وٝ ػبوٙبٖ وٓ دسآٔذ ثب آٖ سٚثٝ سٚ ٞؼتٙذ.اػت ٔٛا٘غ ثؼیبسی دٞٙذٜ ی 

 کیفیت خاوٍ َا در مکسیک

دی خب٘ٝ ٞب سا تـىیُ ٔی دٞذ. ثشاػبع ایٗ ٔٛاسد دس ؿٟش ٔىضیه خب٘ٝ ٞبی خٛدػبص ثیؾ اص ٞـتبد دسكذ ٔٛخٛ

 ٞب دس چٟبس ٌشٜٚ اكّی لشاس ٔی ٌیش٘ذ:٘ٝ ٞب فشَٔٛ ثٙذی ٔی ؿٛد ٚ خب٘ٝ ویفیت خب

 آٖ ٞبیی وٝ ٘یبصٔٙذ خبیٍضیٙی ٚ استمبء ػبختبس ٞؼتٙذ. -1

 آٖ ٞبیی وٝ ٘یبصٔٙذ ثٟجٛد ٘ؼجی ٞؼتٙذ. -2

 آٖ ٞبیی وٝ ٘یبص ثٝ وٕی ثٟجٛد داس٘ذ. -3
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 ـىّی ٘ذاس٘ذ.آٖ ٞبیی وٝ ٔ -4

 آة ٚ دػتشػی ثٝ ثشق تؼییٗ ٔی ٌشدد.ویفیت ػبختٕبٖ ثشاػبع اكَٛ ثٟذاؿتی، 

دسكذ ٘یبص ثٝ ثٟجٛد  37دسكذ ٘یبص ثٝ ثٟجٛد ٘ؼجی،  22دسكذ خب٘ٝ ٞبی ٔٛخٛد ٘یبص ثٝ خبیٍضیٙی یب ثٟجٛد ٔٛثش،  17

 دسكذ خب٘ٝ ٞب ٔـىّی ٘ذاس٘ذ.  24وٓ داس٘ذ ٚ 

ویفیت خب٘ٝ ٞب دس ٔٙبعك سٚػتبیی ٚ ٔٙبعك ؿٟشی ٚخٛد داسد ٚ ویفیت ٔؼبوٗ ؿٟشی ٞشچٙذ وٝ تفبٚت ٞبی ثیٗ 

تش اص ٔؼبوٗ سٚػتبیی اػت، أب تفبٚت چٙذا٘ی ثیٗ ٔلبِح اػتفبدٜ ؿذٜ ثشای ػبخت خب٘ٝ ٞب ثٝ ا٘ذاصٜ ی فضبی  ثٝ

خٛد داسد. ثٝ ػٙٛاٖ ص٘ذٌی وٝ ایدبد ٔی ؿٛد، ٚخٛد ٘ذاسد. أب دس ٔٛسد دػتشػی ثٝ خذٔبت تفبٚت ٞبی ثؼیبسی ٚ

 دسكذ اص ٔٙبعك ؿٟشی اص ایٗ تؼٟیالت ثی ثٟشٜ ا٘ذ. 5خب٘ٝ ٞب دس ٔٙبعك سٚػتبیی ثشق ٘ذاس٘ذ أب تٟٙب  3/1ٔثبَ 

 يضعیت مًجًد مسکه در مکسیک

وٛن ٚ دِٚت ، اٞذا ٌشدیذ.پـتیجب٘ی  ثبٚاْ ٔؼىٗ تٛػظ ٚاْ دٞٙذٌبٖ  64.683حذٚد دس ٔىضیه  2004دس ػبَ 

    ٘بپبیذاسی ػبختبس ػبختٕبٖ ٞب ٞؼتٙذ سا خالكٝ وشد٘ذ:  ٔٛختػٛأّی سا وٝ  (Cook & Hinks 1992)ٞیٙىغ 

ثیٙی، ٔلبِح  ثیٙی، ؿشایظ ٔحیغی غیشلبثُ پیؾ خبن، عشاحی ٘بٔٙبػت، ثبسٌزاسی غیشلبثُ پیؾ ػذْ تٛخٝ ثٝ ٘ٛع

 ٘یٕٝ اػتب٘ذاسد، ٘ظبست ضؼیف، ٟٔبست وٓ ٚ ٍ٘ٝ داسی ٘بٔٙبػت.

BRS اص ٘ظش
دسكذ ٘بؿی اص ویفیت  12دسكذ دس اثش ػبخت ضؼیف،  35عشاحی ٘بلق،  دسكذ ػیٛة ثٝ دِیُ 50 6

 دسكذ ٘تیدٝ اػتفبدٜ ی ٘بدسػت اص ػبختٕبٖ اػت.  11پبییٗ ٔلبِح ٚ 

ػیٛة ػبختٕبٖ ؿبُٔ ٔٛاسد صیش اػت: ؿىؼت آخشٞب، ٚخٛد ٔٛسیب٘ٝ، خٕیذٌی افشاعی ػمف، دسٞب ٚ پٙدشٜ ٞبی 

  وٝ چىٝ ٔی وٙٙذ.ٔحىٓ ٘ـذٜ ٚ ػمف ٞبیی 

 الگًی سکًوت غیررسمی در یًوان

 . ( unhabitat ,2005) ػبَ آیٙذٜ دس خٛد خبی خٛاٞٙذ داد 20-10% وُ خٕؼیت ؿٟشی دس 50ٞب  ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ
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 .ثٙذی وٙٙذ تب ثٝ ػٙٛاٖ یه ؿٟش ٔؼتمُ ٔؼشفی ٌشد٘ذٞب سا خٛؿٝ ثشخی وـٛسٞب ثش ایٗ ثبٚس٘ذ وٝ ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ

اػىبٖ غیشسػٕی دس  ٌزاسد. ٞبی ص٘ذٌی ؿٟشی تبثیش ٔیذ ٚ دس وُ ثش تٕبْ خٙجٕٝ٘بیٔـىُ سا حُ ٕ٘یأب ایٗ وبس 

ٔىب٘یؼٓ سػیذٌی ثٝ ایٗ ٘ٛع اػىبٖ ؿشٚع  1983دس ػبَ  ؿٛد. اختٕبػی ٚ ػیبػی ٔی، یٛ٘بٖ ؿبُٔ اثؼبد التلبدی

ػبختٕبٖ غیشلب٘ٛ٘ی دس ٞش ػبَ  3000ؿذ.ٌش چٝ پذیذٜ اػىبٖ غیشسػٕی ثب ػشػت ثبال سٚ ثٝ ٌؼتشؽ ثٛد ثٙبثشایٗ 

ٞب  تبثیشات ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ ٌـتٙذ. ؿذ٘ذ ٚ ثٝ ػیؼتٓ ؿٟشی ٔٛخٛد ثبص ٔی لب٘ٛ٘ی ٔی )ثٝ ا٘ذاصٜ یه ؿٟش وٛچه(

ٞب ثشای تبٔیٗ ٔؼىٗ  خغشات ٌٛ٘بٌٖٛ صیؼتی فـبس ٚاسدٜ ثش فضبٞبی ثبص ٚ خٍُٙ، ا٘ذاصٞبثش صٚاَ ویفیت چـٓ

 ٔحّی ٚ صٚاَ فشٍٞٙی ثؼیبس صیبد ثٛد.ٞبی  آِٛدٌی آة، ٞب ا٘ؼبٖ

سٚػتبیی ٚ ٘بتٛا٘ی ایبِت ثشای فشاٞٓ وشدٖ خب٘ٝ -خبیی ٟٔبخشاٖ ؿٟشیدس لذیٓ فؼبِیت اػىبٖ غیشسػٕی ثٝ خبثٝ

ثب تٛخٝ ثٝ وٓ  .ٙذدسآٔذ ایٗ افشاد پبییٗ ثٛد ٚ تٛا٘بیی فشاٞٓ وشدٖ ػش پٙبٜ ثشای خٛد ٘ذاؿت ؿذ. ایٗ افشاد ٔشثٛط ٔی

 التلبدی ٘ٝ دِٚت ٚ ٘ٝ ثخؾ خلٛكی تٛا٘بیی تبٔیٗ ٔؼىٗ ثشای ایٗ افشاد سا ٘ذاؿت.ثٛدٖ ٔٙبثغ 

سیضی فضبیی ٞبی دِٚت دس ٔٛسد ٔؼىٗ ٚ ػیبػت ثش٘بٔٝٞبی ٔؼىٗ غیشسػٕی ٘بؿی اص ؿىؼت خظ ٔـی فؼبِیت

 ثبؿذ: اػت وٝ دالیُ ؿىؼت آٖ ٔٛاسد صیش ٔی

 ؿٟشی-ٞبی سٚػتب تای ثشاٍ٘یضا٘ٙذٜ ٟٔبخشٞبی التلبدی ٚ ٔٙغمٝ (ػیبػت1

ٞبی وٓ دسآٔذ  ٞبی لبثُ اػتغبػت ثشای ٌشٜٚ (ؿىؼت دس عشاحی ٚ اخشای ػیبػت صٔیٗ ؿٟشی وٝ صٔی2ٗ

 وٙذ  اختٕبػی فشاٞٓ ٔی

 ثیٙی اٍِٛٞبی تمبضبی صٔیٗ ؿٟشی (٘بتٛا٘ی ثخؾ ػٕٛٔی دس پیؾ3

 ی وبسثشی صٔیٗ ؿٟشی ایدبد ٔیٞبأشٚصٜ اػىبٖ غیشسػٕی دس یٛ٘بٖ دس فبكّٝ دٚس ٘ؼجت ثٝ ؿٟش سػٕی ٚ ثش٘بٔٝ

ثٙبثشایٗ  ،ؿٛ٘ذ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ اختٕبػی ٚ التلبدی سا ؿبُٔ ٔی ٞب ٌشٜٚ اص آ٘دب وٝ ػبوٙبٖ ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ ؿٛد.

ثٙذی ٞبی وّی دػتٝ تٛا٘ٙذ ثٝ ٌشٜٚ ثٙبثشایٗ ٔی ٞبی یىؼب٘ی ٘ذاس٘ذ. ٞبی ٔختّف ٚیظٌی ٔؼبوٗ ٔختّف دس ٔىبٖ

٘ضدیه ٔشاوض ؿٟشٞب ٚ دس ٘ٛاحی خبسج ، ؿٛد وٝ دس تٕبْ وـٛس وٓ دسآٔذ ٔیٞبی  یه دػتٝ ؿبُٔ ٌشٜٚ ؿٛ٘ذ.

ٞؼتٙذ وٝ ثشای ػبختٝ ؿذٜ دس ٔٙبعك ػبحّی یب دس سٚػتبٞب ٞبی دْٚ دػتٝ دْٚ خب٘ٝ ا٘ذ.ؿٟش پشاوٙذٜ ؿذٜ

ٞبی بٖٞبی ثبلیٕب٘ذٜ ٔب٘ٙذ ػبختٕدس ٟ٘بیت ػٛٔیٗ دػتٝ ؿبُٔ ٕ٘ٛ٘ٝ .اػتفبدٜ ٔی ؿٛ٘ذتؼغیالت پش صسق ٚثشق 
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ٞبی وبسٌبٞی خب٘ٛادٌی وٛچه(ٚ ثخؾ ػْٛ  ٞبی صساػی(ثخؾ دْٚ )ؿشوت تدبسی ثخؾ اِٚیٝ)ػبختٕبٖ

 ؿٛد. ٞبی ٔشثٛط ثٝ تٛسیؼٓ دس تٕبْ وـٛس(ٔی )ػبختٕبٖ

دس  ٌشدد.ٔی ثش 1983ٞبی غیش لب٘ٛ٘ی ثٝ ػبَ  سیضی لب٘ٛ٘ی ؿٟشی ٚ ػبخت ػىٛ٘تٍبٜدس یٛ٘بٖ ٘مغٝ ػغف ثش٘بٔٝ

ٞبی غیشسػٕی ثٝ ػیؼتٓ ؿٟشی ٔٛخٛد ثشای وبٞؾ ػشػت پشاوٙذٌی  ثشای پیٛػتٍی ػىٛ٘تٍبٜ ایٗ صٔبٖ لب٘ٛ٘ی

غ اص آٖ ٘ؼُ دْٚ پ ٞبی غیش سػٕی اِٚیٝ لب٘ٛ٘ی ؿذ٘ذ ثیـتش ػىٛ٘تٍبٜ 1995دس ػبَ  ؿٟشی تذٚیٗ ؿذ.

 ٞبی غیشسػٕی ؿىُ ٌشفت. ػىٛ٘تٍبٜ

أشٚصٜ اوثش آٟ٘ب دس  ٞبی ثضسي ٔتٕشوض ثٛد٘ذ. پُٞبی ٔتشٚٞبی غیشسػٕی دس حٛٔٝ ٍبٜدس ٌزؿتٝ ثیـتش ػىٛ٘ت

 آیٙذ.فٛاكُ دٚس ٔٙبعك ثب اسصؽ عجیؼی دس ٔٙبعك ػبحّی یب خضایش ثٝ ٚخٛد ٔی

km ٔٙغمٝ ٔغبِؼبتی داسای ٔؼبحت
٘فش دس ویّٛٔتش  78ٔیّیٖٛ ٘فش ثب تشاوٓ خٕؼیتی  9/10ثب خٕؼیت  4759/131 2

ثشای تخٕیٗ تبثیش خٕؼیت ثش  دٞٙذ. یبٖ تـىیُ ٔییسا سٚػتب % 2/27% خٕؼیت سا ؿٟش٘ـیٙبٖ ٚ 8/72 ٔشثغ اػت.

اػتفبدٜ ( ipot) ٚ غیشٔؼتمیٓ خٕؼیت (dpot) ٞبی ٔؼتمیٓ خٕؼیت اػىبٖ غیشسػٕی دس ٔٙبعك ػبحّی اص پتب٘ؼیُ

 ؿذٜ اػت.

(pot)-(dpot)+(ipot)=Mr/drr+∑Ms/drsb 

 مًقعیت سکًوتگاٌ َای غیررسمی در یًوان

ٞبی اػىبٖ غیشسػٕی  تشیٗ فؼبِیت ٘مـٝ ٔٙبعمی وٝ ثیؾ ٔمبثُؿىُ 

تش  ٔـخق اػت وٝ ثیؾ دٞذ. دٞذ سا ٘ـبٖ ٔی ا سخ ٔی دس آ٘ٝ

ػٛاحُ ؿشلی وـٛس ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبعك ثب فؼبِیت صیبد اػىبٖ غیشسػٕی 

ای یىی حّمٝ ؿٛد: ایٗ ثخؾ ثٝ دٚ حّمٝ تمؼیٓ ٔی ا٘ذ.ٔـخق ؿذٜ

دیٍش دس اعشاف دٚٔیٗ  ّمٝحوٝ اعشاف آتٗ ؿىُ ٌشفتٝ اػت ٚ 

ثٝ ٚخٛد  (Thessaloniki)تؼبِٛ٘یىی ٔتشٚپُ ثضسي یٛ٘بٖ یؼٙی ؿٟش

  آٔذٜ اػت.
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اػىبٖ غیشسػٕی دس ایٗ ٔٙغمٝ  دٞذ. ٔٙغمٝ خغشافیبیی ثب فؼبِیت ٔتٛػظ اػىبٖ غیشلب٘ٛ٘ی سا ٘ـبٖ ٔی صیشؿىُ 

ٔٙبعك  ؿٛد یب وٓ آػبٖ ٘یؼت. ٔیوٝ اػىبٖ غیشسػٕی دس ایٗ ٔٙغمٝ صیبد  پیـیٙٝ خبكی ٘ذاسد ٚ تـخیق ایٗ

 ػٛاحُ غشثی خض ایٗ دػتٝ ٞؼتٙذ.

 

دٞذ وٝ  اػىبٖ غیشسػٕی عجمٝ وٓ دسآٔذ سا ٘ـبٖ ٔی ایٗ ؿىُدس ٟ٘بیت 

ایٗ  70ٚ  60دس دٞٝ  ؿٛد. ا ؿبُٔ ٔیس تؼبِٛ٘یىی ٔٙغمٝ ٔتشٚپُ آتٗ ٚ

دٚ ٔٙغمٝ ٘مغٝ اٚج فؼبِیت اػىبٖ غیشسػٕی دس یٛ٘بٖ ثٛد٘ذ.وٕی ثؼذ اص 

یبٖ ثٝ دالیُ ػیبػی ٚ ثشای خؼتدٛی یخًٙ خٟب٘ی دْٚ ٟٔبخشت سٚػتب

ٚخٛد ػبوٙبٖ خذیذ دس ؿٟشٞب ٔب٘ٙذ  وبس ثٝ ؿٟشٞبی اكّی افضایؾ یبفت.

ٞبی ایبِتی لبدس ثٝ اص ػٟذٜ ثش آٔذٖ تمبضب ثشای  یه آٞٙشثب ثٛد وٝ لذست

  ٘جٛد٘ذ. آ٘بٖ ٞبی ٔؼىٛ٘ی صٔیٗ

أشٚصٜ فؼبِیت اػىبٖ غیشسػٕی ثش  ٞب خٕؼیت دس ٞش ودبیی ػبوٗ ؿذ٘ذ.ثٝ دِیُ ٘جٛد صٔیٗ دس ثخؾ ٔشوضی ؿٟش

 ٞبی فمشا ٕ٘یٔشثٛط ثٝ خب٘ٝ یٞبی غیشسػٕ ٘ؼُ خذیذ ػىٛ٘تٍبٜ اثش تٕشوض ؿٟشٞبی ثضسي وبٞؾ یبفتٝ اػت.

ٌزاساٖ ػشٔبیٝ، ٌزاساٖ صٔیٗػشٔبیٝ، آفشیٙبٖ چٖٛ ٔبِىبٖ خلٛكی عجمٝ ٔتٛػظأب ٘تیدٝ صٔیٗ خٛاسی ٘مؾ ؿٛد.

پغ پذیذٜ  ثبؿذ. ٞبی تفشیحی پش صسق ٚ ثشق ٔیخب٘ٝ ،ٔبِىبٖ عجمٝ ٔتٛػظ ٚ ثبال، ٞبی تٛسیؼتی دس صیش ػبخت

ثٝ ػالٜٚ تغییشاتی دس  خٛاسی تغییش وشدٜ اػت.اػىبٖ غیشسػٕی اص فشاٞٓ وشدٖ ػشپٙبٜ ثٝ ثشسػی فؼبِیت صٔیٗ

 تٛصیغ فضبی ٔؼبوٗ غیشسػٕی اتفبق افتبدٜ اػت.

 ؿٛد: ٔٛثش دس ایٗ ٘ٛع اػىبٖ ؿبُٔ ٔٛاسد صیش ٔیٔتغیشٞبی 

دسكذ ، تِٛیذ ٘بخبِق ثٛٔی دس ثخؾ خذٔبت، ٞبی غیشٔؼتمیٓ خٕؼیت پتب٘ؼیُ، ٞبی وّی خٕؼیت پتب٘ؼیُ

 خٕؼیت ؿٟشی ٚ عَٛ ػٛاحُ ؿٙی.

ٞبی اػىبٖ غیشسػٕی ؿذیذ  تشاوٓ خٕؼیت اِضأب ٔٛخت افضایؾ فؼبِیت٘ىتٝ ای وٝ إٞیت داسد ایٗ اػت وٝ 

 پتب٘ؼیُ غیشسػٕی خٕؼیت ثٝ عٛس ٔؼتمیٓ ثش ػشػت ایٗ فشایٙذ تبثیش ٔی ؿٛد.ٕ٘ی )دػتٝ اَٚ اػىبٖ غیشسػٕی(

 ٌزاسد.
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 سایح تشیٗ ا٘ٛاع اػىبٖ غیشسػٕی دس یٛ٘بٖ

 ٜتٛػؼٝ غیشسػٕی دس ٔٙبعك ثش٘بٔٝ سیضی ٘ـذ 

 ػبخت ػبخت ٔؼبوٗ ثب ویفیت دس صٔیٗ ٞبی داسای ٔبِىیت لب٘ٛ٘ی ثذٖٚ داؿتٗ پشٚا٘ٝ ی-

 ػبخت دس لغؼبت داسای ٔبِىیت لب٘ٛ٘ی ٚ تخغی اص لٛا٘یٗ ػبختٕب٘ی-

 تٛػؼٝ غیشسػٕی دس ٔٙبعك ثش٘بٔٝ سیضی ؿذٜ ٚ تخغی اص لٛا٘یٗ ػبختٕب٘ی 

 تغییش لٛا٘یٗ ٔشثٛط ثٝ فضبٞبی ٘یٕٝ ثبص ػبختٕبٖ ثٝ دسخٛاػت ٔبِه-

 تفىیه غیش لب٘ٛ٘ی آپبستٕبٖ-

تؼبِٛ٘یىی ٞبی عجیؼی ػبِی ٚ دػتشػی ثبال ثٝ ٔٙبعمی چٖٛ آتٗ ٚ  جبییٔٙبعك وٙٛ٘ی اػىبٖ غیشسػٕی داسای صی

ٞبی ؿّٛؽ دٚس ٞبی حُٕ ٚ ٘مّی لٛی ٔٛخت ؿذٜ وٝ ٔىبٖ ٔؼبوٗ غیشسػٕی اص ٔتشٚپُ لغؼب صیشػبخت .ٞؼتٙذ

سغٓ اكالحبت ػّی ٞبی اػىبٖ غیشسػٕی دس یٛ٘بٖ ٔتفبٚت اص وـٛسٞبی خٟبٖ ػْٛ اػت. ٙبثشایٗ ٚیظٌیث ؿٛد.

 لب٘ٛ٘ی ػیبس پذیذٜ اػىبٖ غیشسػٕی دس حبَ سؿذ اػت.

 (Yogyakarta) یًگیاکارتا اسکان غیررسمی در

ویّٛٔتشی  5دس یًگیاکارتا سٚػتبػت وٝ دس ؿٕبَ ؿشلی  -یه ؿٟش (Sidomulyo-kricak) وشیىبن -ػیذِٚٔٛیٛ

 ٔی عشفٝ ثب اتٛٔجیُ لبثُ دػتشعب دٚ أ ثب٘ذٜ ایٗ لؼٕت اص عشیك چٙذیٗ خیبثبٖ یه ٔشوض ؿٟش لشاس ٌشفتٝ اػت.

 .ٔی ثبؿذٔٛتٛسػیىّت ٚ ػٝ چشخٝ پبیی  ثبؿذ. ٚػبیُ اِٚیٝ استجبعبت ثب ؿٟش ثضسي تش

صٔیٗ وٝ دس ٔؼشم ػیُ لشاس داسد اِٚیٗ ثبس  تشیٗ ٚػیّٝ حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی یه ویّٛٔتش دٚستش ٞؼت. ٘ضدیه

ٞبی سٚدخب٘ٝ ثشای  ت ٔحّی خشد وشدٖ ػًٙصٔب٘ی وٝ كٙؼ 1960ٚ  1950دٞٝ  ٞبی پشاوٙذٜ تٛػظ ػىٛ٘تٍبٜ

 ٔی )یؼٙی ٔحُ خشدوٙٙذٌبٖ كخشٜ(وشیىبن   ٔؼىٛ٘ی ٌشدیذ.وٝ ثٝ وُ ٔٙغمٝ ،تِٛیذ ػبسٚج ٔتشاوٓ تٛػؼٝ یبفت

 .ٌفتٙذ

خبٕ٘بٖ تؼذاد صیبدی اص ٞبی ثیػیبػت ایبِتی ثٝ ػٙٛاٖ صدٚدٖ تٛدٜ 1996دس ػبَ (sohurto) ػٟٛستٛ دس اٚایُ سطیٓ

ای دس ایٗ ٞبی ٔٛلتی ػبختٝ ؿذٜ اص ٘ی دس ٔٛػؼٝخب ٕ٘ٛد ٚ آٟ٘ب سا دس وّجٝثٝٞب خب ٞب سا اص خیبثبٖ خبٕ٘بٖثی
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یه دٞٝ ثؼذ ایٗ ٔشدْ ثٝ لؼٕت ؿٕبِی ػٛاحُ سٚدخب٘ٝ ٘مُ  اػىبٖ داد٘ذ.(bina karya) ثیٙب وبسیب ػبیت ثٝ ٘بْ

ػؼٝ ٔحبكشٜ ؿذٜ دس ثیٗ دیٛاسٞبی ثّٙذ ثش اػبع اكَٛ والػیه فشْ ٔٛ 1970ایٗ ٔٛػؼٝ دس دٞٝ  ٔىبٖ وشد٘ذ.

 ثبصػبصی ؿذ. ،ؿذ ٔی ٞب خبٕ٘ب٘بٖٞبی سٚا٘ی ثشای ثی وٝ ٔٛخت ایدبد ثیٕبسی

ٞب ثشای اٞذاف ٔذیشیتی ثٝ آ٘چٝ ثٝ  اص آ٘دب وٝ ٞیچ ٘مـٝ دلیمی اص  ایٗ ٚاحذٞبی ٕٞؼبیٍی ٚخٛد ٘ذاؿت آٖ

یه پٙبٍٞبٜ وٛچه ثٝ ٘بْ  سإٞٙبیبٖ ٔحّی(تفىیه ؿذ.ٔـٟٛس ثٛد )یه ٔٙغمٝ ٔحّی دِٚتی وٛچه ثب  RT ػٙٛاٖ

ػبختٝ  ،ای داؿتٝ ثبؿٙذوٝ دیٛاس یب دسٚاصٜ ثشای وٙتشَ ٚ ٘ظبست ثذٖٚ ایٗ RT ٌـت ایٕٙی دس ٚسٚدی اكّی ٞش

ای ٚخٛد ثخؾ ؿٕبَ ؿشلی ثیـتشیٗ أالن اخبسٜ. تٛػظ ِٛح سٚدخب٘ٝ ٔحبكشٜ ؿذٜ ثٛد ػیذِٚٔٛیٛٔشوض  ؿذ.

تش ٚ ثشٚتٕٙذتش اػت وٝ دس لؼٕت ؿشلی پُ اكّی ػىٛ٘تٍبٜ تٛػؼٝ یبفتٝوشیىبن  آٖ ثبال ثٛد. داؿت ٚ تشاوٓ دس

ٞب ٚخٛد ٘ذاسد ٚ  ٞیچ ٘مـٝ دلیمی اص ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ ٞب خذا ؿذٜ اػت. آة ػٕیك اص ػبیش ػىٛ٘تٍبٜتٛػظ یه ساٜ

غبَ صٔیٗ ٚ تالؽ ثشای اؿتحّیُ آٖ اػت وٝ دس ایدبد ٘مـٝ ٚ تدضیٝ  ٞبNGO ٞذف اكّی ٔـبسوت خبٔؼٝ ٚ

 الیٝ ایدبد ؿذ٘ذ وٝ دس صیش تٛضیح دادٜ ٔیـٛ٘ذ: 8ٞب دس ایٗ ٘مـٝ ٞبی آیٙذٜ اػتفبدٜ ؿٛد.تٛػؼٝ

 ٞب: اثش ػبختٕبٖ

 ػیبٜسً٘ ٚ ٞؼتٙذ پشسٍ٘تش دٚ عجمٝ خبوؼتشی یه عجمٝ  سً٘خبوؼتشی وٓػبختٕبٖ ٞبی ثٝ سً٘ دس ایٗ ٘مـٝ 

سا ٘ـبٖ تش ثب تؼذاد عجمبت ثیـػبختٕبٖ ٞبی 

ٞب ته اتبلٝ ٞؼتٙذ ٚ  ثؼیبسی اص خب٘ٝ .دٞذٔی

ی ثٟتش(ٚ ٛة خیضساٖ)ثشای تٟٛیٝ اص تشویت چ

تش( ػبختٝ ؿذٜ  آخش ٚ ثتٗ)ثشای دٚاْ ثیؾ

 ا٘ذ.

سیضی ؿذٜ ػبختبس ثش خالف یه ؿٟش ثش٘بٔٝ

، ٞبی ػیبػی ٔیبٖ فشكتؿٛد وٝ دس  ثٝ ػٙٛاٖ یه تٛدٜ اص پبییٗ ثٝ ثبال پذیذاس ٔی وشیىبن -ػیذِٚٔٛیٛ فضبیی

ایٗ خٛأغ ٔشتجب  ایٗ فشایٙذٞب غیشسػٕی ٞؼتٙذ أب اتفبلی ٘یؼتٙذ. .التلبدی ٚ فضبیی لشاس ٌشفتٝ اػت، اختٕبػی

ٔذسػٝ ٚ ٔٛػؼبت ، ؿٟشٞب -تضبد ثیٗ سٚػتب ؿٛ٘ذ. سیضی ٔیتٛػظ خٛد ػبوٙبٖ ٘ٝ تٛػظ ٔٛػؼبت دِٚتی ثش٘بٔٝ

ؿٛد دس ایٗ ثش٘بٔٝ ثذٖٚ ٚخٛد ػیؼتٓ وٙتشِی سػٕی دس ٔحُ ػبختٝ ٔیٞش خب٘ٝ وٝ  اختٕبػی دِیُ ایٗ ٔذػبػت.

 ٘تیدٝ ایٗ اػت وٝ ػبختبس فضبیی ؿٟش دس عَٛ صٔبٖ ثٝ ٚخٛد آٔذٜ اػت ٘ٝ ثٝ عٛس یه خب. وٙذ. ٕٞىبسی ٔی
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ای وٝ یه ػمف ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی اغّت ثٝ كٛست  خٛؿٝ ،ؿٛ٘ذ ٞب ثٝ عٛس ٔؼتمُ ػبختٝ ٔیصٔب٘ی وٝ خب٘ٝ

 ؿٛ٘ذ. یب دیٛاس ٔـتشن داس٘ذ ػبختٝ ٔیداس٘ذ 

 فضبی ثبص ٚ ػٕٛٔی 

ؿجىٝ دػتشػی فضبی ػٕٛٔی ٘ـبٖ ٔی 

دٞذ وٝ تفبٚت ثیٗ فضبٞبی خلٛكی 

ٚ ػٕٛٔی ٔجٟٓ اػت. عیفی اص فضبٞبی 

ثبص ػٕٛٔی دس خبٔؼٝ ٚخٛد داسد وٝ 

  Sorso ػٛسػٛ فؼبَ تشیٗ آٖ ٞب ثٝ

ٔـٟٛس اػت. دس ایٗ فضب وتبثخب٘ٝ ای 

وٛدوبٖ تؼجیٝ ؿذٜ اػت. فضبی ػًٙ فشؽ ؿذٜ ی وٙبس خبدٜ ثٝ ػٙٛاٖ صٔیٗ ثذٔیٙتٖٛ دس ٘ظش ٌشفتٝ  ػیبس ثشای

ئبتش اػتفبدٜ ٔی ؿٛد. تٕبٔی فضبٞبی ثبص ٞٓ ثشای فؼبِیت ؿذٜ اػت ٚ ٔٙغمٝ كٙؼتی خشدوشدٖ ػًٙ ثٝ ػٙٛاٖ ت

 ٞبی ػٕٛٔی ٚ ٞٓ فؼبِیت ٞبی خلٛكی اػتفبدٜ ٔی ؿٛ٘ذ.

 ؿشایظ ساٜ ٞب  

ٔی ثبؿذ.  mm 800ثؼیبسی اص ٔؼیشٞب ثب ٔحذٚدیت دػتشػی ثٝ اتٛٔجیُ سٚثٝ سٚ ٞؼتٙذ. ػشم ساٜ ٞبی پیبدٜ وٓ تش اص 

ساٜ ٞبی ػٛاسٜ ثب وبؿی ٞبی ثتٙی ػبختٝ ؿذٜ ٚ ساٜ ٞبی وٛچه تش ثب خشدٜ ػًٙ یب خشدٜ آخش پٛؿیذٜ ؿذٜ ا٘ذ. 

صیشا اص ایٗ ٔؼیشٞب ٞٓ ثشای  .ٔـخق ٘یؼتب ثشای غشیجٝ ٞب چٙذاٖ ٚضؼیت خلٛكی یب ػٕٛٔی ثٛدٖ ساٜ ٞ

 فؼبِیت ٞبی خبٍ٘ی ٚ ٞٓ فؼبِیت ٞبی اختٕبػی چٖٛ اخشای ا٘ٛاع ٕ٘بیؾ ٞب اػتفبدٜ ٔی ؿٛد.
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 مىابع آب

٘مؾ ٔشوضی دس ص٘ذٌی سٚصا٘ٝ ػبوٙبٖ ایفب ٔی وٙذ. ایٗ سٚدخب٘ٝ ٞٓ ٔىب٘ی ثشای  (Winongo) ٚیٍٙٛ٘ٛ سٚدخب٘ٝ

ٞٓ ٔىب٘ی ثشای ؿؼت ٚ ؿٛ اػت. ػالٜٚ ثش آٖ تؼذادی چـٕٝ دس وُ ؿٟش ٚخٛد داسد  تبٔیٗ ٔلبِح ػبختٕب٘ی ٚ

وٝ آة ٔٛسد ٘یبص خب٘ٝ ٞب اص آٖ ٞب تبٔیٗ ٔی ٌشدد. ثشخی اص چـٕٝ ٞب ٔبِىیت خلٛكی داسد. أب ثشای اػتفبدٜ 

 ػْٕٛ آصاد ٞؼتٙذ. ثشخی خب٘ٝ ٞب ثٝ كٛست غیشلب٘ٛ٘ی ثٝ ػیؼتٓ آة ؿٟش ٔتلُ ٞؼتٙذ.

 ساختمان َاکاربری 

% ػبختٕبٖ ٞب ٔؼىٛ٘ی ٞؼتٙذ. ٌشچٝ ثؼیبسی اص آٖ ٞب تشویجی اص خشدٜ فشٚؿی یب سػتٛساٖ خیبثب٘ی اػت وٝ 90

ٔبِىبٖ آٖ ٞب دس پـت آٖ ص٘ذٌی ٔی وٙٙذ. ایٗ سػتٛساٖ ٞب 

دس ٔحُ ٞبی پشتشدد ٚ دس اعشاف ٌشٜ ٞبی اختٕبػی ثٝ 

داسد ٚخٛد آٔذٜ ا٘ذ. ٞش ٚاحذ ٕٞؼبیٍی حذالُ یه ٔغبصٜ 

 اػت.  m 70 شوٝ فبكّٝ خب٘ٝ ٞب تب ایٗ وبسثشی ٞب حذاوث

m ایٗ ٔغبصٜ ٞب ثٝ ٘ذست ثضسي تش اص
تش  ٞؼتٙذ ٚ ثیؾ 10 2

    دس فضبٞبی ػٕٛٔی ثٝ ٔشدْ خذٔبت ٔی دٞٙذ.

 زوذگی ريزاوٍ

 فؼبِیت ٞبی اختٕبػی دس ایٗ ؿٟش ثٝ ػٝ دػتٝ تِٛیذ، تفشیح ٚ ٔجبدِٝ تمؼیٓ ٔی ؿٛد:

 تًلیذیفعالیت َای 

، ٘ظبفت ٚ ؿؼتٗ ِجبع ٞب ٔی ؿٛد. تِٛیذات وبسٌبٞی، ثبصیبفت صثبِٝ، ػبخت ٚ ػبص، تِٛیذات خبٍ٘ی ؿبُٔ آؿپضی

خٕغ وشدٖ ٚ خشد وشدٖ ػًٙ سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد. اوثش ایٗ وبسٞب دس اعشاف خب٘ٝ ٞب، دس عَٛ سٚدخب٘ٝ یب دس ٔىبٖ 

 ٞبی خبف تٛػظ ثضسٌؼبالٖ ا٘دبْ ٔی ؿٛد.
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 تفریحیفعالیت َای 

تش ٔشثٛط ثٝ وٛدوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ اػت وٝ ٌشٜٚ ٞبی ٔختّظ اص ٘ظش خٙغ ٚ ػٗ سا دس ثش  ایٗ ٌٛ٘ٝ فؼبِیت ٞب ثیؾ

٘ٛخٛا٘بٖ ثشاػبع خٙؼیت خذا ٔی  ٔی ٌیشد. پؼشٞب دس ٞش ٔىب٘ی وٝ وٕی فضبی ثبص ٚخٛد داسد، ثبصی ٔی وٙٙذ.

شٞب وٓ تش دیذٜ ٔی ؿٛ٘ذ. ٕٞچٙیٗ دس عَٛ فؼتیٛاَ ؿٛ٘ذ. پؼشٞب ػٕٛٔب دس خیبثبٖ ٞبی اكّی ٔـغَٛ ا٘ذ ٚ دخت

 ٞب وٝ ثٝ عٛس ػبِیب٘ٝ ثشٌضاس ٔی ؿٛد، ا٘ٛاع ٞٙش ٔشدٔی ثٝ ٕ٘بیؾ ٌزاؿتٝ ٔی ؿٛد.

 اوًاع مبادالت

فؼبِیت ٞبی ٔشتجظ ثب ٔجبدِٝ ی وبال ٚ اعالػبت، ٔشثٛط ثٝ خشیذ، حُٕ ٚ ٘مُ، خٛا٘ذٖ ػٕٛٔی سٚص٘بٔٝ ٚ ثیبٖ 

 اتفبق ٔی افتٙذ. ػٛسػٛتش ایٗ فؼبِیت ٞب دس خیبثبٖ ٞبی اكّی ٚ دس  ثیؾ اتفبلبت ػٕٛٔی ٔی ؿٛد.

 

دس ایٗ ٘ٛع اػىبٖ غیش سػٕی ػّی سغٓ ٔـىالت ٔٛخٛد ٚ ثش خالف ٔٛاسد یبد ؿذٜ، حغ حیبت ٚ تؼّك خبعش ثٝ 

 ٔحُ ٚخذ داسد ٚ ایٗ أش ٔٛخت ٔـبسوت ثیؾ تش ؿٟشٚ٘ذاٖ ثشای ثٟجٛد ٔحیظ ص٘ذٌی خٛد ؿذٜ اػت.

 گیری وتیجٍ

اوثش افشاد ثب ؿٙیذٖ ٘بْ ػىٛ٘تٍبٜ غیشسػٕی، ٔخشٚثٝ ٞبی وٛچه ٚ ٘بٔٙبػت ثب ػبوٙبٖ فمیش سا دس رٞٗ تذاػی ٔی 

اص آ٘دب وٝ فشایٙذ ؿىُ ٌیشی ٚ تحَٛ ایٗ "وٙٙذ. دس حبِی وٝ ایٗ ٘ٛع اػىبٖ ا٘ٛاع ٔختّفی سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد. 

ٚت ٞبی ٔفٟٛٔی ٚ ٔبٞٛی ٘ؼجت ثٝ ٚلٛع آٖ دس پذیذٜ دس وال٘ـٟشٞبی وـٛسٞبی تٛػؼٝ یبفتٝ داسای تفب

 ػىٛ٘ت ٌبٜ ٞبی غیشسػٕیوـٛسٞبی دس حبَ تٛػؼٝ ٔی ثبؿذ، ثبیذ ثٝ ثشسػی ٕٞٝ خب٘جٝ ی ػٛأُ ٔٛثش دس ایدبد 
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پشداخت. ثب تٛخٝ ثٝ وٕجٛد ٔغبِؼبت ٚ ػذْ دسن ؿشایظ ٚ ٔبٞیت ٔتفبٚت ثشخٛسد ثب ٔٛضٛع پظٚٞؾ دس حبَ 

. "(1387لٕیٓ ٌیشاٖ ؿٟشػبصی ٚحذت ٘ظش ٚ اؿتشان ػّٕی ٚخٛد ٘ذاسد)حبخی پٛس، حبضش دس ٔیبٖ ٔؼئِٛیٗ ٚ ت

 ایٗ پذیذٜ دس وـٛسٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ٕ٘ٛدٞبی ٔتفبٚتی داسد.

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ دس آفشیمب ٚ ٔىضیه غبِت خب٘ٝ ٞب ثب ویفیت ضؼیفی ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذ ٚ افشاد ثٝ ٔٙبثغ ا٘شطی دػتشػی 

٘ذاس٘ذ. وٛچٝ ٞبی وٓ ػشم، ػبخت ٘بٔٙظٓ خب٘ٝ ٞب ٚ تشاوٓ خٕؼیتی ثبال دس ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔؼبوٗ خغش آػیت دیذٌی 

 دس ثشاثش ثالیبی عجیؼی چٖٛ صِضِٝ سا افضایؾ ٔی دٞذ. 

ثخؾ ٞبیی ٚخٛد داسد وٝ عجك تؼشیف ػبصٔبٖ اػىبٖ ثـش صاغٝ ٘بْ ٔی ٌیش٘ذ. أب تٕبٔی ػبوٙبٖ ثٝ  یٌٛیبوبستب دس 

آة، فبضالة ٚ ثشق دػتشػی داس٘ذ. فضبٞبی ػٕٛٔی اص ٘ظش ٔلبِح ضؼیف ٚ اص ٘ظش اختٕبػی غٙی ٞؼتٙذ. اثشی اص 

 ثیٕبسی، ثیىبسی ٚ ٘بأیذی دس ایٗ ؿٟش ثٝ چـٓ ٕ٘ی خٛسد.

غبِت ثٙبٞب ٘ٛػبص ٞؼتٙذ ٚ ثب ویفیت ثبالیی ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذ. داس٘ذ.  لب٘ٛ٘ی٘بٖ اوثش ٔٙبعك غیشسػٕی ٔـىُ دس یٛ

ایٗ ػبختٕبٖ ٞب اص أىب٘بت ٔٙبػجی ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ دس وٙبس ٘ٛاحی ػبحّی ػبختٝ ؿذٜ ا٘ذ. ایٗ ػٛأُ ثؼتش 

 ػذْ تٟیٝ ی ٔدٛص ػبخت ٚ یب تخغی اص  ایٗ ٔؼبوٗ ثٝ دِیُٔٙبػجی ثشای خزة ٌشدؿٍشاٖ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٜ اػت. 

 لٛا٘یٗ ػبختٕب٘ی دس ٌشٜٚ ثٙبٞبی غیشسػٕی لشاس ٔی ٌیش٘ذ.

 پیشىُادات

 ثشای وبٞؾ ٌؼتشؽ اػىبٖ غیشسػٕی ٔی تٛاٖ ٘ىبت صیش سا دس ٘ظش ٌشفت:

 تذٚیٗ چبسچٛة ٔٙؼغف ثشای حٕبیت اص سػٕی ػبصی اػىبٖ غیشسػٕی 

 صٔیٗ ثشای تؼٟیُ فشایٙذ لب٘ٛ٘ی وشدٖ ایٗ ٔؼبوٗ حذالُ ػبصی تؼذاد ػبصٔبٖ ٞبی ٔشتجظ ثب 

 ٗایدبد لذست ٞبی ٔحّی ثشای سػٕی ػبصی ٔؼبو 

 ٗخبٔغ ثٛدٖ ساٜ حُ ٞبی اػىبٖ غیشسػٕی ٚ تٛخٝ ثٝ تٕبٔی ػیبػت ٞبی ٔؼى 

 تبٔیٗ فضبی الصْ ثشای صیشػبخت ٞب ٚ أىب٘بت ؿٟشی پیؾ اص لب٘ٛ٘ی وشدٖ ایٗ ػىٛ٘تٍبٜ ٞب 

  فضبیی ٚ لٛا٘یٗ ػبختٕب٘ی ثب یىذیٍشا٘غجبق ثش٘بٔٝ سیضی 
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 لبثُ فٟٓ ثٛدٖ ثش٘بٔٝ سیضی فضبیی ٚ لٛا٘یٗ ػبختٕب٘ی 

 ٗتٟیٝ ثش٘بٔٝ سیضی ٔٙؼغف ٚ ٔذیشیت یىپبسچٝ صٔی 

 تىٕیُ ٕ٘ٛدٖ اػتشاتظی ٞبی صیشػبخت ٞبی ٔٙغمٝ ای  

 مىابع

 ٙبعك ىُ ٌیشی ٚ تىٛیٗ ٔثشسػی ػُّ ٚ ػٛأُ اثش ٌزاس دس فشآیٙذ ؿ .1387. خ. حبخی پٛس
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