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چکـیده
یکی از اشکال جدید اسکان غیررسمی، در مناطق روستایی پیرامون کالن شهرها است که در دهه های اخیر شکل گرفته است. 
اگرچه در مطالعات صورت گرفته در خصوص اسکان غیررسمی شهری اشاراتی جزئی به این موضوع شده، اما تاکنون پژوهش 
کامل و جامعی در این رابطه صورت نپذیرفته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پدیده اسکان غیررسمی در روستاهای پیرامون 
کالن شهرها مبتنی بر شاخص های اجتماعی- اقتصادی، مهاجرتی و کالبدی اسکان غیررسمی شهری، به شناسایی شاخص های 
اسکان غیررسمی در روستاهای نمونه پرداخته و سپس به تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری و گسترش اسکان غیررسمی در 
روستاهای پیرامون کالن شهر کرج پرداخته است. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی توصیفی- تبیینی و شیوه گردآوری داده ها 
ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی است. محدوده ی موردمطالعه نواحی پیرامونی اثرگذار و اثرپذیر بر شهر کرج تعیین گردید 
که تا شعاع 10 کیلومتری حریم شهر کرج را شامل می شود و روستاهای واقع در این محدوده شامل 37 روستا با 74024 نفر 
جمعیت به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. سپس با در نظر گرفتن محل قرارگیری، میزان فاصله از شهر کرج و با توجه به 
میزان جمیعت و مهاجرپذیر بودن روستاها، درنهایت 3 روستا به عنوان نمونه انتخاب گردید که شامل روستای فرخ آباد- زیبادشت، 
علی آباد گونه و گلستانک است. در تعیین حجم نمونه نیز از رابطه کوکران استفاده شد. حجم نمونه محاسبه شده برای سه روستا 

از بین 2938 خانوار ساکن در این روستاها، 180 خانوار به دست آمد.
یافته های پژوهش ضمن شناسایی شاخص های اسکان غیررسمی در روستاهای نمونه، مهم ترین عامل شکل گیری سکونتگاه های 
غیررسمی در روستاهای پیرامون کالن شهر کرج را، عامل اقتصادی )پایین بودن درآمد و تأمین مسکن ارزان( معرفی کرده است. 
با توجه به سطح پایین اقتصادی و ضعف زیرساخت ها در روستاهای نمونه، رویکرد بهسازی و ساماندهی به عنوان راهکار مناسب 

برای بهبود وضعیت اسکان غیررسمی در این روستاها معرفی شده است.
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مقدمـه
ســکونتگاه های غیررســمی و نابســامان درواقــع شــکلی از تجمــع مکانــی و اســکان گروه هــای کم درآمــد، اغلــب مهاجــر در 
نقــاط آســیب پذیر اســت کــه به صــورت خــودرو و فاقــد مجــوز رســمی از نهادهــای قانونــی ایجــاد می گردنــد. ایــن نواحــی بــه 
دلیــل ســرعت پیدایــش و عــدم نظــارت دســتگاه های اجرایــی از اســتانداردهای قابل قبــول زیســتی بی بهــره بــوده و عمدتــًا 
فاقــد نظــام شــکل یافتــه و مطلــوب ســکونتی هســتند کــه در پاســخگویی بــه نیــاز ســرپناه فقــرا بــه وجــود می آینــد )ریاحــی و 
بیــات،1390(. از ســویی دیگــر بســیاری از آســیب های اجتماعــی به ظاهــر زاییــده شــهر هســتند، امــا بــر محیطــی وســیع تر از 
کالبــد شــهری اثرگذارنــد. فقــر، مهاجــرت، حاشیه نشــینی، اســکان غیررســمی و... مشــکالت کالن شــهرهای امــروزی هســتند 
کــه فراتــر از شــهر مشــکل آفرین شــده اند )طهمــوری و رضــوی؛ 1388(. بخــش غالــب اســکان در پیرامــون شــهرهای بــزرگ 
و کالن شــهرهای کشــور بــا مســائل اســکان غیررســمی مواجــه اســت. بــه همیــن ترتیــب نواحــی پیرامونــی کالن شــهرها بــه 
دلیــل ســاختار و عملکــرد فرامحلــی، دارای اســکان غیررســمی در ابعــاد پیچیده تــری هســتند و بــه جرئــت می تــوان گفــت 
کــه پهنه هــای اســکان غیررســمی در کالن شــهرها فراتــر از حریــم شــهر بــوده و در نواحــی روســتایی پیرامونــی کالن شــهرها 
نیــز کشــیده شــده اســت )ریاحــی و بیــات،1390(. روســتاهای واقــع در حریــم شــهرها بــه دلیــل نزدیکــی مکانــی و وابســتگی 
فضایــی- کالبــدی بــا شــهر از امکانــات، محدودیت هــا، فرصت هــا و چالش هــای متعــددی برخوردارنــد و در دیگــر روســتاهای 
ــدی از شــبکه ارتباطــی مناســب، اســتفاده از  ــون شــهر و بهره من ــدارد. اســتقرار در پیرام ــن شــدتی وجــود ن ــه چنی کشــور ب
ــتاها را  ــه از روس ــرای این گون ــی ب ــی- اجتماع ــادی و فرهنگ ــای اقتص ــژه در زمینه ه ــهری به وی ــات ش ــاخت ها و خدم زیرس
ــژه در مــورد روســتاهای خوابگاهــی کــه در  ــه شــهر، به وی ــان عامــل مهاجــرت از روســتا ب ــن می ــد. در ای ــر می کن امکان پذی
پیرامــون کالن شــهرها و شــهرهای صنعتــی قــرار دارنــد، تأثیــر تعیین کننــده دارد. مهاجــران غالبــًا بــه امیــد یافتــن شــغل بــه 
شــهرهای بــزرگ و صنعتــی مهاجــرت می کننــد، بــه دلیــل گرانــی زمیــن و مســکن نمی تواننــد در بافــت درونــی و متــن شــهر 
ســکونت کننــد، ناگزیــر بــه دنبــال زمیــن و مســکن ارزان و بــه دور از محدودیت هــای قانونــی و مقرراتــی ساخت وســازهای 
ــه مهم تریــن کانون هــای اســتقرار جمعیت هــای  ــد. ایــن روســتاها ازجمل ــاه می برن ــه روســتاهای حاشــیه شــهر پن شــهری، ب
مهاجــر از روســتاها و حتــی شــهرهای کوچــک بــه شــمار می آینــد )پــور طاهــری و دیگــران،1390(. عــالوه بــر ایــن، فقــدان 
ــر موجــب عــدم جــذب  ــر فق ــارت دقیق ت ــه عب ــا ب ــود ســرمایه ی ــه ای و مســئله کمب تخصص هــای الزم و مهارت هــای حرف
ــون  ــه ســمت اســکان غیررســمی روســتاهای پیرام ــر مهاجــران را ب در ســاختار اجتماعــی - اقتصــادی شــهر شــده و ناگزی
می کشــاند. شــکل گیری و گســترش این گونــه روســتاها در مجــاورت شــهرها را بایــد جزئــی از فراینــد عــدم تعــادل شــهری/ 
منطقــه ای و دوگانگــی اقتصــادی در جامعــه تلقــی کــرد کــه منجــر بــه تغییــر مکانــی جمعیــت، از نواحــی فقیــر و روســتایی 
ــمی  ــکان غیررس ــترش اس ــل گس ــااًل دلی ــتاها، احتم ــمی در روس ــزی رس ــارج از برنامه ری ــکن خ ــردد. ساخت وساز مس می گ
ــراف  ــتایی اط ــای روس ــمی در محیط ه ــکان غیررس ــه اس ــی ک ــی، پیامدهای ــود. به طورکل ــداد می ش ــتایی قلم ــی روس در نواح
کالن شــهرها بــا خــود بــه دنبــال دارنــد شــامل فقــر، نابرابری هــای درآمــدی، دسترســی محــدود اقشــار فقیــر بــه تأسیســات 
زیربنایــی، کمبــود زیرســاخت های بهداشــتی درمانــی و افزایــش بــزه کاری اجتماعــی، رونــق ســوداگری زمیــن، تغییــر الگوهــای 
مصــرف، افزایــش قیمــت زمیــن، کاهــش مالکیــت روســتاییان و حقــوق محیطــی آنــان نســبت بــه منابــع اســت )بــرک پــور 
و اســدی؛ 1388: 35(. نبایــد فرامــوش کــرد کــه فقــر در هــر جــا تهدیــدی بــرای کل اســت )صرافــی، 1381:6(. مجموعــه ی 

ایــن عوامــل پیچیدگــی مســئله و لــزوم اهمیــت بررســی ایــن موضــوع در روســتاها را به صــورت مجــزا روشــن می ســازد.
 شــهر کــرج به واســطه فاصلــه انــدک و دسترســی های متنــوع و ســریع بــه تهــران )واقع شــدن در گــره عملکــردی تهــران 
بــزرگ( و اســتقرار بخــش مهمــی از کارخانه هــا و فعالیت هــای پایــه ای در پیرامــون خــود، کانــون توجــه بخــش قابل توجهــی 
از جمعیــت مهاجــر بــه حــوزه شــهری تهــران را موجــب شــده اســت. در اطــراف ایــن شــهر ســکونتگاه های متعــددی ایجــاد 
شــده و یــا در حــال رشــد و گســترش اســت )شــیعه و دیگــران؛1390: 40(. جمعیــت ایــن شــهر، بــر پایــه سرشــماری ســال 
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1390 برابــر بــا 1614626 نفــر بــوده اســت کــه ازاین جهــت پــس از شــهرهای تهــران، مشــهد، اصفهــان و تبریــز به عنــوان 
پنجمیــن شــهر پرجمعیــت ایــران بــه شــمار مــی رود. کــرج پــس از تهــران، بزرگ تریــن شــهر مهاجرپذیــر ایــران اســت و بــا 
توجــه بــه جــوان بــودن آن نســبت بــه ســایر شــهرهای بــزرگ ایــران، هم اکنــون به عنــوان یکــی از کالن شــهرهای جدیــد 
کشــور بــه شــمار می آیــد. به مــوازات توســعه فیزیکــی شــهر کــرج و تبدیــل آن بــه کالن شــهر، روســتاهای پیرامونــی نیــز 
بــا جــذب جمعیــت مهاجــری کــه امــکان ســکونت و جــذب در ســاختار شــهر کــرج را نداشــتند، رشــد بی رویــه یافتــه و بــه 
روســتاهای پیرامونــی شــبه شــهر یــا ســکونتگاه های فاقــد ســاختار اجتماعــی و اقتصــادی نــه روســتایی - نــه شــهری مبــدل 

شــده اند کــه موضــوع اصلــی بررســی در تحقیــق حاضــر اســت.

۱- مبانی نظـری و پیشـینه تحقیق   
ــف و شــدت در  ــد دارای ضع ــر چن ــوده و خــاص کشــورهای مشــخصی نیســت. ه ــر ب ــان فراگی اســکان غیررســمی در جه
ــدد،  ــوان نمونه هــای متع ــوب، بلکــه در کشــورهای شــمال هــم می ت ــا در کشــورهای جن ــف اســت؛ نه تنه کشــورهای مختل
امــا متفــاوت از هــم را پیــدا کــرد. بــا توجــه بــه آخریــن تحقیقــات انجام شــده )UN-HABITAT( در ســال 2012 در گــزارش 
ــل، ســهم ســاکنان زاغه هــای شــهری در جهــان درحال توســعه 33 درصــد  ــر کل ســازمان مل اهــداف توســعه هــزاره از دبی
بــوده اســت. ایــران نیــز به عنــوان یکــی از کشــورهای درحال توســعه بــا مســئله اســکان غیررســمی مواجــه اســت. منشــأ و 
رونــد شــکل گیری ســکونتگاه های غیررســمی در ایــران هماننــد کشــورهای جنــوب بــوده ولــی به طــور مقایســه ای از شــدت 

و وحــدت یکســانی برخــوردار نیســت.
اســکان غیررســمی بــه شــیوه مرســوم در ایــران پیــش از انقــالب اســالمی از دهه هــای 20 و 30 آغــاز شــد و پــس از ســال 
ــه حاشــیه  ــی و ب ــر طرح هــای صنعت ــد نفــت و تمرکــز ب ــه درآم ــی متکــی ب ــا اجــرای برنامه هــا و طرح هــای عمران 1332 ب
رانــده شــدن کشــاورزی و روســتاییان جدی تــر شــد تــا اواخــر دهــه 50 بــا شــدت نســبتًا زیــادی رونــد گســترش خــود را طــی 
ــوان یکــی از معضــالت  ــز از شــدت بیشــتری برخــوردار شــده و به عن ــد از انقــالب نی نمــود )حــاج یوســفی، 1381: 12(. بع
اساســی شــهرهای ایــران مطــرح می شــود. در طــی ایــن دوران بــه دنبــال رشــد روابــط و مناســبات ســرمایه داری، تحــوالت و 
دگرگونی هــای سیاســی- اقتصــادی و اجتماعــی شــگرفی پدیــد آمــده اســت. تمرکــز ســرمایه گذاری های دولــت در معــدودی 
ــی از  ــرت بخش ــتا و مهاج ــهر و روس ــه ش ــدید فاصل ــب تش ــعه موج ــد و توس ــای رش ــوان کانون ه ــور به عن ــهرهای کش از ش
روســتاییان بــه شــهرها بــه امیــد کســب اشــتغال همــراه با مســائل و مشــکالت متعــدد ازجمله شــکل گیری اســکان غیررســمی 

در حواشــی و حتــی در مناطــق داخلــی شــهرها گردیــد.
در عرصــه ی بین المللــی و مطالعــات خارجــی، دربــاره موضــوع اســکان غیررســمی، در اواخــر دهــه 1980 به صــورت روزافــزون 
ــرایط  ــود ش ــت بهب ــکن جه ــران مس ــت گذاران و صاحب نظ ــی، سیاس ــذاران بین الملل ــط هدف گ ــیعی توس ــای وس تالش ه
زندگــی فقیــران و تهیدســتان شــهری صــورت گرفتــه اســت. هــاروی و ســاترویز در عرصــه بین المللــی، گزارش هایــی در بــاب 
ــه ســکونتگاه ها،  ــرک و تخلی ــاط مســکن و ســالمتی، ت ــر و ناکارآمــد شــهری، اجــرای خط مشــی ها، ارتب ســکونتگاه های فقی
ــددی از  ــای متع ــات و گزارش ه ــد )Cedric Pugh، 34:1995(. مطالع ــان کرده ان ــی بی ــی و آلودگ ــی اجتماع ــی گزین جدای
ســوی برنامــه اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد )هبیتــات1( در کشــورهای درحال توســعه ازجملــه آمریــکای التیــن، آفریقــا 
و شــرق آســیا صــورت گرفتــه اســت؛ ازجملــه ایــن فعالیت هــا کتاب هایــی تحــت عنــوان: راهبردهــای توانمندســازی ســرپناه2، 
مســاکن اجــاره ای3 و قوانیــن و مقــررات مســکن4 را می تــوان در شــمار مطالعــات خارجــی پیرامــون مبحــث اســکان غیررســمی 

و حاشیه نشــینی به حســاب آورد.

1- UN-HABITAT.
2- Enabling Shelter Strategies.
3- Rental Housing.
4- Housing Rights regulations.

ــکان  ــا اس ــاط ب ــی در ارتب ــت. در پژوهش ــه اس ــام گرفت ــه انج ــن زمین ــددی در ای ــای متع ــز پژوهش ه ــی نی ــه داخل در عرص
ــی  ــداری شــهر کرمانشــاه در انگیزه هــای مهاجرت ــت ناپای ــن عل ــداری شــهری در شــهر کرمانشــاه، مهم تری غیررســمی و پای
عنــوان شــده و عــدم قــدرت کنتــرل دولــت، عوامــل اقتصــادی، عــدم کنتــرل جمعیــت و... را از دالیــل بــه وجــود آورنــده ی 
چنیــن ناپایــداری برمی شــمارد )ایراندوســت، 212:1386(. در مطالعــه دیگــر در شــهر قــم -کــه بــا دیــدگاه ســاماندهی بــه انجام 
ــل  ــب تحلی ــی به این ترتی ــه وجه ــوی س ــای الگ ــر مبن ــمی را ب ــکونتگاه های غیررس ــکل گیری س ــت ش ــت- عل ــیده اس رس
ــا دیگــر مشــکالت شــهری، از گســیختگی اقتصــادی )وجــه اول( و  می کنــد: »اســکان غیررســمی در کشــور مــا، همــگام ب
ــد ارگانیــک سلســله مراتب ســکونتگاهی در عرصــه  ــه هــم ریختــن پیون اجتماعــی )وجــه دوم( شــهر و روســتا و هم چنیــن ب
جغرافیایــی )وجــه ســوم( کشــورمان بــا مباشــرت دولــت بــه وجــود آمــده اســت«)میره، 12:1384(. به طورکلــی بررســی پیشــینه 
پژوهــش نشــان می دهــد مطالعــات و پژوهش هــای مرتبــط بــا موضــوع اســکان غیررســمی تنهــا در حــوزه شــهر و نواحــی 
پیرامونــی آن صــورت گرفتــه اســت و تاکنــون پژوهــش جامعــی در خصــوص بررســی اســکان غیررســمی در مناطــق روســتایی 

صــورت نپذیرفتــه اســت و ضــرورت پژوهــش در خصــوص ایــن موضــوع را روشــن می ســازد.
جدول شماره ۱- مقاله های مرتبط با اسکان غیررسـمی

نام محقق/ عنوان مقالهردیف
سال انتشارنتایج مطالعهمحققان

۱
بررسی مخاطرات زیستی در محات اسکان 

غیررسمی پیرامون کان شهر تهران
مطالعه موردی: اسامشهر

وحید ریاحی

توسعه  ادامه  از  جلوگیری  برای  به طورکلی 
طریق  از  اسامشهر  غیررسمی  سکونتگاه های 

دست یابی به مواردی مانند:
۱- تجدیدنظر در برنامه های آتی شهر

2- ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان محات
و  سکونتگاه ها  کالبدی  بهسازی  و  ساماندهی   -۳

زیرساخت ها و...

۱۳۸۹

2
بررسی تجربه حل معضل اسکان غیررسمی و 

تهدید سامت اجتماعی تهران
نمونه: تجربه خاک سفید

حسن افراخته
آرزو عابدینی
راشد احمدی

سفید  خاک  منطقه  غیررسمی  اسکان  معضل  حل 
نیازمند مدیریت مشارکتی و توسعه ظرفیت اجتماعات 
اقتصادی،  اجتماعی،  جنبه های  همه  در  محلی 

فرهنگی و انسانی و درنهایت توانمندسازی است.
۱۳۸۹

۳
آسیب شناسی سیاست های دولت در 

ساماندهی اسکان غیررسمی
نمونه موردی: محات نای بند، شیر سوم و 

خواجه عطا شهر بندرعباس

پوراحمد و 
دیگران

دولت در ساماندهی اسکان غیررسمی در سه مرحله 
هدف، مخصوصاً در شاخص های اجتماعی- رفاهی 

موفق نبوده است.
۱۳۸۹

فرایند شکل گیری و گسترش سکونتگاه های ۴
غیررسمی- محله سهرابیه کرج

اسماعیل شیعه 
و کیومرث 

حبیبی
و حامد کمالی 

نسب

زمین،  بودن  ارزان  سهرابیه،  محله  گسترش  علت 
نزدیکی محله به کرج، عدم نظارت دقیق شهرداری، 

مهاجرت های فامیلی و...
۱۳۸۹

۵
تحلیلی بر علل شکل گیری مناطق 

حاشیه نشین در شهر اصفهان
نمونه موردی: منطقه ارزنان و دارک

رسول ربانی و 
حمیدرضا وارثی
و زهرا طاهری

تهیه  اقتصادی، قومیت گرایی، سهولت  بین عوامل 
رابطه ای  حاشیه نشینی  مسئله  با  زمین  و  مسکن 

معنادار وجود دارد.
۱۳۸۸

6
ادامه حیات اسکان غیررسمی و رویکرد 

توانمندسازی به مثابه نوین ترین راهبرد مقابله 
با آن

مطالعه موردی: شهر تبریز

محمدرضا 
پورمحمدی و 
رضا جهان بین

ارائه زیرساخت ها، تأسیسات و خدمات پایه شهری، 
توجه دولت به افراد کم درآمد، بیکار، ناتوان و ایجاد 
اشتغال از مهم ترین راهبردهای علمی توانمندسازی 

اسکان غیررسمی در شهر تبریز است.
۱۳۸۸

۵۳
-۵

ره۴
شما

۵۳
-۵

ره۴
شما

۳۸۳۹



تحلیل سطح پایداری شهری در 7
سکونتگاه های غیررسمی )مورد: سنندج(

قرخلو، عبدی
و زنگنه

در  توسعه  فرایند  راه اندازی  برای  وسیله  بهترین 
بهسازی  و  ساماندهی  غیررسمی  سکونتگاه های 

کالبدی است.
۱۳۸۸

ساماندهی و توانمندسازی اسکان غیررسمی 8
شهر اهواز )کوی منبع آب(

کرامت اهلل 
زیاری و آذر 
دخت نوذری

در  توسعه  فرایند  راه اندازی  برای  وسیله  بهترین 
بهسازی  و  ساماندهی  غیررسمی  سکونتگاه های 

کالبدی است.
۱۳۸۸

ارائه راهکارهای جلب مشارکت ساکنان ۹
عبدی و دیگرانمناطق اسکان غیررسمی

اسکان  مناطق  ساکنان  با  ارتباط  ایجاد  راه های  از 
غیررسمی:

۱- تقویت نقش مدیریت محلی
2- تقویت همکاری نهادها و سازمان های غیردولتی 

و...

۱۳۸۸

از اسکان غیررسمی تا اسکان نایابی: در ۱۰
رو پرویز پیرانجست وجوی راه حل نایابی  اسکان  راه حل  به عنوان  فقرزدایی  مسئله 

۱۳۸۸به رشد و اجتماعات اسکان غیررسمی مطرح است.

توسعه اجتماع- محور؛ سازوکار برای ۱۱
ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

علی رضا 
محمدی و 
مجید روستا

با  همراه  مثبت  یافته های  و  تجارب  از  استفاده 
سیاست های کاهش فقر در سطوح شهری، منطقه ای 
سکونتگاه های  ساماندهی  مؤثر  اقدامات  از  ملی  و 
غیررسمی و ارتقای توانمندی اجتماعات آن ها است.

۱۳۸۷

اسکان غیررسمی در مشهد: بررسی وضعیت ۱2
سکونتگاه ها و تمهیدات ساماندهی

پویا عاءالدینی
و آراز امین 

ناصری
در  بهسازی  عنوان  تحت  برنامه ای  هیچ  تاکنون 

۱۳۸۷سکونتگاه های غیررسمی مشهد انجام نشده است.

۱۳
بررسی تطبیقی برخی شاخص ها در 

سکونتگاه های غیررسمی اطراف کان شهر 
تهران )حصار امیر و شهرک انقاب(

حسین حاتمی 
نژاد و جواد 
حسین اوغلی

به شاخص های  توجه  با  غیررسمی  سکونتگاه های 
اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در وضعیت نامطلوبی 

قرار دارند.
۱۳۸۷

۱۴
تشکیل نهادهای غیردولتی در راستای 

ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی
مورد: اسامشهر، میان آباد

ژیا سجادی
و یداهلل صادقی

جهت  مردمی  مشارکت  جلب  پیشنهاد های 
ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی: ایجاد اشتغال 
محلی، تشکیل گروه هم اندیشی محله، اعطای حق 

مالکیت و امنیت سکونت خانوار و...
۱۳۸۷

)مأخذ: بررسی اسنادی نگارندگان(

2- روش تحقـیق
نــوع پژوهــش کاربــردی و روش بررســی آن توصیفــی- تبیینی اســت. شــیوه گــردآوری اطالعات بررســی اســنادی و پیمایشــی 
اســت. ازآنجاکــه مباحــث اســکان غیررســمی در چارچــوب حاشیه نشــینی قابل بررســی بــوده، قبــل از هــر مطالعــه ای نیازمنــد 
بررســی های شــناخت منطقــه ای و حــوزه نفــوذ اســت. بررســی اســکان غیررســمی در حوزه هــای روســتایی پیرامون کالن شــهر 
کــرج بــا هدف هــای مختلفــی صــورت گرفتــه اســت: شــناخت شــاخص های اســکان غیررســمی در مناطــق روســتایی پیرامــون 
ــه  ــر شــکل گیری و گســترش اســکان غیررســمی در ایــن مناطــق. دسترســی ب ــر ب کالن شــهر کــرج و تحلیــل عوامــل مؤث
ایــن اهــداف مســتلزم مطالعــات و بررســی های اســنادی از طرح هــای فرادســت شــهری و منطقــه ای اســت. در پــی آن حریــم 
شــهری کالن شــهر کــرج مشــخص شــده و ســپس نواحــی پیرامونــی اثرگــذار و اثرپذیــر بــر شــهر کــرج تعییــن گردیــد کــه 
ــا شــعاع 10 کیلومتــری حریــم شــهر کــرج را شــامل شــده اســت و روســتاهای واقــع در ایــن محــدوده به عنــوان جامعــه  ت
آمــاری در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 37 روســتا بــا 74024 نفــر جمعیــت شــامل شــده اســت )نقشــه شــماره 1(. در ادامــه 
بــا توجــه بــه بررســی های اولیــه و بــا در نظــر گرفتــن محــل قرارگیــری، میــزان فاصلــه از شــهر کــرج و همچنیــن بــا توجــه 

بــه میــزان جمیعــت و مهاجرپذیــر بــودن روســتاها، درنهایــت 3 روســتا به عنــوان نمونــه انتخــاب گردیــد کــه شــامل روســتاهای 
فرخ آبــاد- زیبادشــت، علی آبــاد گونــه و گلســتانک اســت )نقشــه شــماره 2(.

نقشه شماره ۱- معرفی جامعه ی آماری: روستاهای پیرامون شهر کرج )۱۰-۰ کیلومتری(

)مأخذ: مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰(

نقشه شماره 2- موقعیت روستاهای نمونه

)مأخذ: مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰(
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ــرای ســه  ــه محاسبه شــده ب ــن اســاس، حجــم نمون ــر ای ــه از رابطــه کوکــران اســتفاده شــد. ب به منظــور تعییــن حجــم نمون
ــوار بــه دســت آمــد. درنهایــت حجــم نمونــه به دســت آمده،  ــوار ســاکن در ایــن روســتاها، 180 خان روســتا از بیــن 2938 خان
بــه نســبت جمعیــت هــر روســتا بیــن ســه روســتا تقســیم گردیــد کــه بــه ترتیــب شــامل 97 نمونــه در فرخ آبــاد، 60 نمونــه 
در علی آبــاد گونــه و 23 نمونــه در گلســتانک بــوده اســت. گــردآوری اطالعــات از طریــق مراجعــه بــه آمــار سرشــماری های 
نفــوس و مســکن، پیمایــش میدانــی و مصاحبــه بــا کارشناســان ســازمان های دســت اندرکار همچنیــن ســاکنان محلــه صــورت 
گرفــت. اطالعــات در ســه بُعــد اجتماعــی- اقتصــادی، مهاجرتــی و کالبــدی دســته بندی شــده و بــا اســتفاده از ابــزار پرسشــنامه 
مشــخصات آن هــا ثبــت و درنهایــت نتایــج حاصلــه در جداولــی اســتخراج و تلخیــص شــدند. جهــت تحلیــل و محاســبه آمارهــا 
و داده هــای کمــی از نرم افزارهــای تحلیــل آمــاری )SPSS،EXCEL( اســتفاده گردیــد. ســپس بــا اســتفاده از یافته هــا و نتایــج 
مطالعــات بخش هــای قبلــی، مبــادرت بــه جمع بنــدی مطالــب و یافته هــا، ارائــه راهکارهــا و پیشــنهادهایی بــرای ســاماندهی 

اســکان غیررســمی در روســتاهای موردمطالعــه گردیــد.

۳- محیط شناسـی
کــرج یکــی از شهرســتان های اســتان البــرز اســت کــه در شــرق اســتان البــرز واقــع شــده اســت. مرکــز آن و مرکــز اســتان، 
شــهر کــرج اســت کــه در 35 کیلومتــری غــرب تهــران و در دامنــه جنوبــی رشــته کوه های البــرز قــرار گرفتــه اســت. ازنظــر 
تقســیمات کشــوری ایــن شهرســتان دارای 3 بخــش اســت کــه شــامل 7 شــهر )اشــتهارد، کــرج، ماهدشــت، مشکین دشــت، 
گرمــدره، محمــد شــهر و کمال شــهر(، 7 دهســتان و 132 آبــادی دارای ســکنه اســت. بــر اســاس نتایــج آخریــن سرشــماری 
صــورت گرفتــه در ســال 1390 جمعیــت کل ایــن شهرســتان برابــر بــا 2024765 نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد، 1024530 
نفــر را مــردان و 1000235 نفــر را زنــان تشــکیل می دهنــد )مرکــز آمــار ایــران، سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن 1390(. 
بررســی های انســانی و به ویــژه بررســی های جمعیتــی در ایــن شهرســتان حاکــی از رشــد فزاینــده ی جمعیــت در ایــن شــهر 
ــه اســت.  ــن رفت ــج از بی ــوده اســت کــه به تدری ــل دارای باغ هــا و فضــای ســبز قابل توجهــی ب اســت. کــرج در 40 ســال قب
متأســفانه افزایــش جمعیــت عامــل اصلــی توســعه فضاهــای مســکونی بــود کــه بــا از بیــن رفتــن باغ هــا و فضاهــای ســبز و 
تجــاوز بــه عرصه هــای طبیعــی تأمیــن شــد. توســعه فضاهــای شــهری ابتــدا بیشــتر پیرامــون هســته های اولیــه شــکل گرفــت 
و پــس ازآن احــداث شــهرک های مســکونی از قبیــل چهارصــد دســتگاه در ارتبــاط بــا مراکــز صنعتــی بــوده اســت و درنهایــت 
موقعیــت نســبی شهرســتان کــرج نســبت بــه تهــران و مشــکالت مربــوط بــه تهیــه مســکن و بــروز مهاجرت هــای گســترده 
بــه دنبــال انجــام اصالحــات ارضــی و بــروز انقــالب و جنــگ باعــث احــداث شــهرک هایی از قبیــل اوج، مارلیــک، کیانمهــر 
ــو و اســالم آباد شــد )پناهــی و فرجــی راد،77:1389(. مســاحت  ــاد، کالک ن ــج آب و مناطــق حاشیه نشــین از قبیــل حصــار، خل
بافــت شــهری کــرج در فاصلــه زمانــی 55-1345، 10/5 برابــر، در دهــه 65-1356، 2/4 برابــر، در دهــه 75-1366 نزدیــک 
بــه 2 برابــر و در 5 ســاله 81-1376 نیــز 1/5 برابــر، گســترش یافتــه اســت. بــه گفتــه دیگــر، در دوره 35 ســاله 1345-80، 
مســاحت بافــت شــهری کــرج بیــش از 63 برابــر گســترش یافتــه اســت )مهندســین مشــاور باونــد، 17:1387(. رونــد توســعه 
ــداد  ــش تع ــا افزای ــرار داده و ب ــر ق ــت تأثی ــراف را تح ــتایی اط ــی روس ــال های 1345 نواح ــوص از س ــرج به خص ــی ک فضای
جمعیــت روســتاها و ایجــاد روســتاهای جدیــد و تغییــر شــکل بعضــی از ایــن نواحــی بــه شــهرک ها، کالبــد فیزیکــی منطقــه 
ــا دســت اندازی در  ــده اســت. کــرج به ســرعت نواحــی طبیعــی کشــاورزی اطــراف را پشــت ســر گذاشــته و ب متحــول گردی
روســتاهای نزدیــک و ســپس در روســتاهای بافاصلــه دورتــر تغییــرات اساســی بــه وجــود آورده و مراکــز ســکونتی جدیــدی را 
در اطــراف خــود ایجــاد کــرده اســت. تغییــر بافــت اراضــی کشــاورزی پیرامونــی بــه کاربری هــای غیــر کشــاورزی، تخریــب 
اراضــی کشــاورزی، اشــغال اراضــی در معــرض خطــر آلودگی هــای زیســت محیطی، خــارج شــدن اراضــی حیطــه فعالیت هــای 
کشــاورزی کــه ناشــی از ارجحیــت نداشــتن بهره دهــی بهینــه اراضــی کشــاورزی اســت، تفکیــک اراضــی در قطعــات کوچــک 
کــه بــا پیــروی نکــردن از مقــررات و قوانیــن، تقســیم بی رویــه زمیــن و فزونــی عرضــه بــر تقاضــا و باقــی مانــدن زمین هــای 

خالــی و توســعه نیافته در البــه الی فضاهــای ساخته شــده ازجملــه اثــرات ســوء توســعه کالن شــهر در نواحــی پیرامونــی اســت.
 درواقــع، چشــم انداز جغرافیایــی در کالن شــهر کــرج و پیرامــون آن تحــت تأثیــر چنیــن فراینــدی تغییــرات عمیقــی بــه خــود 
دیــده اســت و شــبکه وســیعی از روســتاهای بــزرگ ازنظــر ســیمای ظاهــری و ابعــاد فضایــی بــدون این کــه فرصــت مراحــل 
ــط  ــر شــکل داده و ضمــن درهــم شکســتن ضواب ــزرگ تغیی ــه روستا-شــهرهای ب ــه باشــند ب ــه شــهر را یافت تبدیل شــدن ب
تکامــل شــهری و گذرانــدن مراحــل طبیعــی آن بــه شــهرهای غیرطبیعــی تبدیــل شــده اند کــه نــه شــهر بــه شــمار می آینــد 
و نــه خصوصیــات اصیــل روســتایی را دارنــد؛ بنابرایــن یکــی از مهم تریــن عوامــل در تحــوالت کالبــدی- فضایــی روســتاهای 
پیرامــون کالن شــهر کــرج، سیاســت ها و نظــام سیاســی حاکــم بــر فضــا، توســعه پیوســته و ناپیوســته کالن شــهر در نواحــی 
پیرامونــی اســت. بــر ایــن اســاس، تعــداد روســتاهایی کــه در شــهر کــرج از ســال 1335 تــا 1385 در محــدوده شــهری قــرار 

ــی راد، 87:1389(. ــی و فرج ــه اســت )پناه ــد، قابل توج گرفته ان
ســه روســتای موردمطالعــه در همیــن فراینــد در دهه هــای اخیــر تحــوالت گوناگونــی را ســپری کرده انــد. ایــن ســه روســتا 
بــه نام هــای فــرخ آباد-زیبادشــت، علی آبــاد گونــه و گلســتانک در بخــش مرکــزی شهرســتان کــرج و در دهســتان محمدآبــاد 
ــن  ــت در ای ــودی جمعی ــیر صع ــی از س ــال های 90-1345 حاک ــی س ــتا ط ــه روس ــی س ــی های جمعیت ــده اند. بررس ــع ش واق
روستاهاســت. ســیر صعــودی جمیعــت گرچــه تــا حــدودی بــه دنبــال رشــد طبیعــی جمعیــت اســت، امــا بخــش اعظمــی از آن 

نشــان از رونــد مهاجرپذیــری در ایــن روســتاها اســت.

جدول شماره 2- جمیعت روستاهای نمونه طی سال های ۱۳۴۵-۹۰

۱۳۴۵۱۳۵۵۱۳6۵۱۳7۵۱۳8۵۱۳۹۰سالنام روستا

علی آباد گونه
۶۸۵۱۸2۰۹۶۳۱۱۰۳۸۰۳۳۹۹۶جمعیت

۱۱۱۰2۳۸2۵۵2۹۷4۱۱2۳خانوار

گلستانک
۷۸۱۶۷42۱۷۱۳۱4۶۸۱۶۵۵جمعیت

۱۸۳۰۸۹۱۵۳۳۷۱4۶۷خانوار

فرخ آباد-زیبادشت
۵۶۸۱22۳2۵۹۹۳222۷۵۵۹۷۵۶۱جمعیت

۱۱۹2۶۱۵۰۷۷۱۰۱۷۰۰2۱۹4خانوار

)مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن ۱۳4۵-۹۰(

نمودار شماره ۱- جمیعت روستاهای نمونه طی سال های ۱۳۴۵-۹۰

)مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن ۱۳4۵-۹۰(
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۴- یافـته های تحقـیق   
در ارتبــاط بــا پژوهــش حاضــر مفاهیــم از ســه بعــد ویژگی هــای اجتماعــی - اقتصــادی، ویژگی هــای مهاجرتــی و ویژگی هــای 
ــی و  ــاخص های کم ــه ش ــف ب ــل مختل ــا در مراح ــن ویژگی ه ــک از ای ــپس هری ــد. س ــرار گرفته ان ــه ق ــدی موردتوج کالب

قابل اندازه گیــری تبدیــل شــده اند.

۵- بررسـی مؤلفه های اجتماعـی   
بــر اســاس اطالعــات به دســت آمده از طریــق پیمایــش در روســتاهای نمونــه، درمجمــوع نزدیــک بــه 80 درصــد سرپرســتان 
خانــوار در ایــن روســتاها، مهاجــر بوده انــد کــه بیشــتر )حــدود 50 درصــد( دارای منشــأ روســتایی هســتند. در روســتای علی آبــاد 
گونــه محــل تولــد درصــد باالیــی از مهاجــران وارده را روســتاهای اســتان زنجــان ســپس آذربایجــان شــرقی تشــکیل می دهــد. 
ــزان  ــز )کــه کم تریــن می ــوده و در روســتای گلســتانک نی ــاد مهاجــران وارده بیشــتر از منطقــه نیشــابور ب در روســتای فرخ آب
مهاجرپذیــری در بیــن روســتاهای موردمطالعه داشــته اســت( مهاجــران وارده بیشــتر از کرج و نواحــی اطراف بوده انــد. درمجموع 
مهاجــران بیشــتر از طریــق بســتگان یــا دوســتان و آشــنایان بــا محلــه آشــنا شــده اند و می تــوان گفــت همبســتگی قومــی در 
ایــن محلــه نســبتًا زیــاد اســت. درمجمــوع نزدیــک بــه 70 درصــد جامعــه نمونــه بیــن ســنین 45-25 ســال قــرار دارنــد کــه 
ایــن مســئله حاکــی از جوانــی خانوارهــا در ایــن روستاهاســت کــه خــود مؤیــد ســاختار ســنی در گــروه ســنی فعالیــت اســت 
ــوار )97.6 درصــد(  ــر سرپرســتان خان ــی دارد. اکث ــت هم خوان ــرای کار و فعالی ــه شــهر ب ــا ســاختار مهاجــران ب ــًا ب ــه عمدت ک
مــردان هســتند و نزدیــک بــه 70 درصــد از جامعــه نمونــه کمتــر از دیپلــم ســواد دارنــد. میانگیــن بعــد خانــوار در ایــن ســه 

روســتا 4.2 بــه دســت آمــده اســت.
نمودار شماره 2- مشخصات سرپرستان خانوار برحسب سن

)مأخذ: بررسی های میدانی پژوهش،۱۳۹۱(

نمودار شماره ۳- مشخصات سرپرستان خانوار برحسب محل تولد

)مأخذ: بررسی های میدانی پژوهش،۱۳۹۱(

نمودار شماره ۴- مشخصات سرپرستان خانوار برحسب سطح سواد

)مأخذ: بررسی های میدانی پژوهش،۱۳۹۱(

6- بررسـی مؤلفه های اقتصـادی   
بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمده از پیمایش در روسـتاهای نمونه، درمجموع شـغل بیش از 46 درصد سرپرسـتان خانوار کارگری اسـت. 
خصلـت عمـده این گونـه مشـاغل موقتـی بودن آن اسـت. مطالعه ی طرح هادی سـه روسـتا نیز این مطلـب را تأیید می کنـد. در طرح 
هـادی هـر سـه روسـتا، مهم ترین بخـش اقتصادی روسـتاها فعالیت های خدماتی معرفی شـده اسـت. تعـداد زیاد شـاغالن در بخش 
خدمات نیز، بیشـتر ناشـی از اشـتغال سـاکنان روسـتا در شـهر کرج و شـهرهای اطراف آورده شـده اسـت. به عنوان نمونه، در روستای 
علی آبـاد گونـه، تعـداد زیـادی از سـاکنان به عنـوان کارگر در مسـکن مهـر کیانمهر کـه در نزدیکی روسـتا قـرار دارد، مشـغول به کار 
هسـتند. در روسـتای فرخ آباد افراد بیشـتر در شـهرک های صنعتی اطراف مثل شـهرهای صفادشـت و ماهدشـت به کار اشـتغال دارند؛ 
بنابراین سـطح پایین مهارت و تخصصی نبودن مشـاغل به عنوان یکی دیگر از ویژگی های اسـکان غیررسـمی در این روسـتاها قابل 
تشـخیص اسـت. در بیـن سـؤال شـوندگان، متعـارف افراد را کسـانی تشـکیل می دهند که محـل کار آن ها خارج از روسـتا اسـت که 
درمجمـوع بیـش از 81 درصـد افـراد را شـامل می شـود. به نظر می رسـد مردم این سـه روسـتا بیشـتر در شـهر نزدیک روسـتای خود 
و هم چنیـن شـهر کـرج مشـغول به کار هسـتند و اشـتغال در شـهر تهـران فراوانی چندانی نشـان نمی دهد و تنهـا 7.2 درصـد افراد را 
دربرمی گیرد. از طرفی متوسـط درآمد ماهانه سـه روسـتا، 3830000 ریال به دسـت آمده اسـت که در مقایسـه با آمارهای منتشرشـده 
از سـوی بانک مرکزی که خط فقر روسـتایی کشـور را در سـال 1389، 5800000 ریال دانسـته اسـت، مشـخص اسـت متوسط درآمد 
خانوارهـا در ایـن روسـتاها زیـر خـط فقر قـرار دارد و خانواده ها عموماً فاقد پس انداز هسـتند. همچنین بررسـی های به عمل آمده نشـان 

می دهـد کـه به غیـراز مالکیـت واحد مسـکونی، میزان مالکیـت در سـایر دارایی ها در این روسـتاها در حد پایینی اسـت.
نمودار شماره ۵- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان 

)مأخذ: بررسی های میدانی پژوهش،۱۳۹۱(
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نمودار شماره 6- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب نوع شغل برحسب محل اشتغال

)مأخذ: بررسی های میدانی پژوهش،۱۳۹۱(

7- بررسـی مؤلفه های مهاجـرتی   
بر اسـاس اطالعات به دسـت آمده از پرسـش نامه ها، درمجموع نزدیک به 80 درصد سرپرسـتان خانوار در این روسـتاها، مهاجر بوده اند. علت 
اصلی 80 درصد مهاجرت ها عدم اشـتغال و بیکاری در مبدأ بوده اسـت و 84 درصد نیز علت انتخاب روسـتا را ارزانی زمین و مسـکن در این 
روسـتاها عنوان کرده اند. در خصوص سـنجش میزان تمایل به ماندگاری و یا ترک روسـتا، نتایج نشـان می دهد بیش از نیمی از سرپرسـتان 
خانوار )56 درصد( تمایل به ترک روسـتا دارند. در این راسـتا، نبود و یا کمبود خدمات علت اصلی تمایل به ترک روسـتا عنوان شـده اسـت.

نمودار شماره 7- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان

)مأخذ: بررسی های میدانی پژوهش،۱۳۹۱(

نمودار شماره 8- توزیع فراوانی پاسخ دهندگانبرحسب علت اصلی مهاجرت برحسب انتخاب روستا

)مأخذ: بررسی های میدانی پژوهش،۱۳۹۱(

8- بررسـی مؤلفه های کالبدی- زیسـتی   
نتایــج بررســی مؤلفه هــای کالبــدی در روســتاهای نمونــه حاکــی از آن اســت کــه بیــش از 77 درصــد افــراد مالــک محــل 
ــش از  ــت بی ــوع مالکی ــد. ن ــی به صــورت اســتیجاری و ... از واحــد مســکونی اســتفاده می کنن ســکونت خــود هســتند و مابق
نیمــی واحدهــای مســکونی )54 درصــد( به صــورت ســند رســمی و بیــش از 28 درصــد مالکیت هــا نیــز به صــورت قولنامــه ای 
ــه توســط  ــد ک ــه ای بوده ان ــر به صــورت قولنام ــا ســال های اخی ــتاها ت ــن روس ــای مســکونی در ای ــر واحده ــه اکث اســت. البت
ــا وســعت  ــی ب ــه در خانه های ــراد نمون ــاد مســکن انقــالب اســالمی صاحــب ســند رســمی شــده اند. بیــش از نیمــی از اف بنی
100 مترمربــع و کمتــر زندگــی می کننــد و مســاحت زیربنــای بیــش از 70 درصــد از واحدهــای مســکونی زیــر 100 مترمربــع 
ــی اســت کــه در طــرح توانمندســازی و ســاماندهی ســکونتگاه های غیررســمی کــرج، متوســط زیربنــای  اســت. ایــن در حال
ســکونتگاه های خــودرو در شــهر کــرج حــدود 60 متــر و به طورکلــی زیــر 100 متــر آورده شــده اســت. متوســط ایــن میــزان 
ــان شــده اســت )مهندســین  ــع بی ــرای کشــور حــدود 100 مترمرب ــر و ب ــران 95 مت ــرای ســکونتگاه های غیررســمی در ته ب
مشــاور پــرداراز، 1387: 7(؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده، میــزان وســعت واحدهــای مســکونی در ایــن روســتاها 
بــا توجــه بــه بعــد خانــوار و کاربــری خانه هــای روســتایی، کمتــر از حــد الزم اســت. ازلحــاظ ســنجش کیفیــت و نــوع نمــای 
بنــا، نتایــج نشــان می دهــد بیــش از 70 درصــد واحدهــای مســکونی در ایــن روســتاها در حــد تخریبــی و تعمیــری و بیــش از 
ــه نشــان می دهــد،  56 درصــد بناهــا نیــز فاقــد نمــا هســتند. بررســی برخــی معیارهــای زیســت محیطی در روســتاهای نمون
ــه شــیوه ای نســبتًا مناســب انجــام می پذیــرد و سیســتم فاضــالب 97  ــاد ب سیســتم دفــع فاضــالب تنهــا در روســتای فرخ آب
درصــد ابنیــه ایــن روســتا به وســیله چــاه جذبــی انجــام می گیــرد؛ امــا در روســتای علی آبــاد گونــه دفــع فاضــالب به صــورت 
ســطحی و از طریــق جــوی و جــدول روبــاز صــورت می گیــرد کــه آلودگی هــای فراوانــی بــرای ایــن روســتا بــه همــراه دارد. در 
روســتای گلســتانک نیــز دفــع فاضــالب به صــورت ترکیبــی از چاه هــای جذبــی و دفــع ســطحی از طریــق کانال هــا و جــوی 
ــد  ــگ و رفت وآم ــًا تن ــتاها عموم ــوده روس ــی و فرس ــای قدیم ــر در بافت ه ــبکه معاب ــرض ش ــرد. ع ــورت می گی ــدول ص و ج
ــا  ــر دهیاری ه ــات اخی ــه اقدام ــا توجــه ب ــز ب ــر نی ــرد. ازلحــاظ پوشــش شــبکه معاب ــه به ســختی صــورت می گی وســایل نقلی
ــوردار اســت. در  ــی برخ ــه از ســطح نازل ــاد گون ــت آســفالت در روســتای علی آب ــا کیفی ــفالته هســتند ام ــًا آس ــا عموم کوچه ه
ــگام  ــوص هن ــت و به خص ــی اس ــًا خاک ــتا عموم ــاخت روس ــد و تازه س ــای جدی ــا در بخش ه ــز کوچه ه ــاد نی ــتای فرخ آب روس

بارندگــی عبــور و مــرور را دچــار مشــکل می کنــد.
نمودار شماره ۹- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب نحوه تصرف واحد مسکونی نوع مالکیت واحد مسکونی

)مأخذ: بررسی های میدانی پژوهش،۱۳۹۱(
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نمودار شماره ۱۰- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب نحوه تصرف واحد مسکونی نوع مالکیت واحد مسکونی

)مأخذ: بررسی های میدانی پژوهش،۱۳۹۱(

نمودار شماره ۱۱- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب وسعت واحد مسکونی سطح زیربنای واحد مسکونی

)مأخذ: بررسی های میدانی پژوهش،۱۳۹۱(

نمودار شماره ۱2- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب وسعت واحد مسکونی سطح زیربنای واحد مسکونی

)مأخذ: بررسی های میدانی پژوهش،۱۳۹۱(

نمودار شماره ۱۳- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب کیفیت بنا نوع نمای واحد مسکونی

نمودار شماره ۱۴- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب کیفیت بنا نوع نمای واحد مسکونی

)مأخذ: بررسی های میدانی پژوهش،۱۳۹۱(

جدول شماره ۳- اهم نتایج پژوهش

نتایج به دسـت آمده در روسـتاهای نمـونهابعادردیف

۱

اجتماعـی

-  حدود ۷۰ درصد جامعه نمونه کمتر از دیپلم سواد دارند.

-  میانگین بعد خانوارهای نمونه در این روستاها 4.2 نفر است.2

-  نزدیك به ۷۰ درصد جمعیت جامعه نمونه در سنین بین 4۵-2۵ سال قرار دارند که حاکی از جوان بودن ۳
خانواده هاست.

۴

اقتصـادی

-  بیش از 4۶ درصد سرپرستان خانوار سه روستا به کارگری اشتغال دارند.
-  پرداختن به فعالیت های خدماتی در شهرها به عنوان مهم ترین بخش اقتصادی خانوارها در این روستاها است.

-  ۸۱ درصد از سرپرستان خانوار جامعه نمونه در سه روستا خارج از روستا مشغول به کار هستند.۵

6
-  سطح پایین اقتصادی و قرار گرفتن در زیر خط فقر در جامعه موردمطالعه

-  متوسط درآمد ماهانه خانوارها در جامعه موردمطالعه کمتر از میانگین نقاط روستایی استان البرز است.

-  عموماً خانواده ها در جامعه نمونه فاقد پس انداز هستند.7

-  سطح دارایی ها در جامعه نمونه بسیار پایین است.8
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نتایج به دسـت آمده در روسـتاهای نمـونهابعادردیف

۹

مهاجرتـی

-  ۷۰ درصد جمعیت جامعه نمونه مهاجر هستند.

-  ۸۰ درصد مهاجرت جامعه نمونه به دنبال عدم اشتغال و بیکاری در مبدأ بوده است.۱۰

-  ۸4 درصد افراد جامعه نمونه ارزانی زمین و مسکن را علت انتخاب روستاها جهت اسکان عنوان کرده اند.۱۱

۱2

کالـبدی

-  2۸ درصد واحدهای مسکونی در جامعه نمونه دارای مالکیت قولنامه ای هستند.

-  بیش از نیمی از قطعات دارای وسعت زیر ۱۰۰ مترمربع هستند.۱۳
-  سطح زیربنای بیش از ۷۰ درصد قطعات زیر ۱۰۰ مترمربع هستند.

-  ۵۰ درصد واحدهای مسکونی فاقد نمای ساختمانی هستند.۱۴

-  روستاهای موردبررسی عموماً فاقد سیستم مناسب فاضاب و دفع صحیح آب های سطحی هستند.۱۵

)مأخذ: بررسی های میدانی پژوهش،۱۳۹۱(

۹- جمـع بندی و نتیجه گـیری
ــات،  ــهر از امکان ــا ش ــدی ب ــی – کالب ــتگی فضای ــی و وابس ــی مکان ــل نزدیک ــه دلی ــهرها ب ــم ش ــع در حری ــتاهای واق روس
ــود  ــدتی وج ــن ش ــه چنی ــور ب ــتاهای کش ــر روس ــه در دیگ ــد ک ــددی برخوردارن ــای متع ــا و چالش ه ــا، فرصت ه محدودیت ه
ــهری/  ــادل ش ــدم تع ــد ع ــی از فراین ــد جزئ ــهرها را بای ــاورت ش ــتاها در مج ــه روس ــکل گیری و گســترش این گون ــدارد. ش ن
منطقــه ای و دوگانگــی اقتصــادی در جامعــه تلقــی کــرد کــه منجــر بــه تغییــر مکانــی جمعیــت، از نواحــی فقیــر و توســعه نیافته 
ــا  ــردی ب ــتگی عملک ــتاها، پیوس ــمی در روس ــزی رس ــارج از برنامه ری ــکن خ ــردد. ساخت وساز مس ــتایی می گ ــهری و روس ش
ــد،  ــد می کنن ــد و رفت وآم ــتغال دارن ــهر اش ــب در ش ــا اغل ــه این ه ــهر به نحوی ک ــدی از ش ــت کالب ــی و گسس ــهر اصل ش

ــود. ــداد می ش ــتایی قلم ــی روس ــمی در نواح ــکان غیررس ــترش اس ــل گس ــن دلی ــااًل مهم تری احتم
به طورکلــی، روســتاهای پیرامــون کالن شــهر، همــواره بــه دلیــل پیشــروی های مــداوم فضایــی کالن شــهرها متحمــل پیامدها 
ــای  ــر، نابرابری ه ــوند. فق ــی می ش ــاختار فضای ــی در س ــدی، اقتصــادی و اجتماع ــی، کالب و مشــکالت زیســت محیطی، طبیع
درآمــدی و ناهنجاری هــای اجتماعــی، دسترســی محــدود اقشــار فقیــر بــه تأسیســات زیربنایی، کمبود زیرســاخت های بهداشــت 
و گســترش بیماری هــای مهلــک، کاهــش ایمنــی و امنیــت شــهرها و افزایــش بــزه کاری اجتماعــی، رونــق ســوداگری زمیــن، 
ــب اراضــی  ــر کشــاورزی، تخری ــای غی ــه کاربری ه ــی ب ــت اراضــی کشــاورزی پیرامون ــر باف ــای مصــرف، تغیی ــر الگوه تغیی
کشــاورزی، اشــغال اراضــی در معــرض خطــر آلودگــی زیســت محیطی، ازجملــه نمونه هایــی از جلوه هــای اســکان غیررســمی 
اســت. بــا بررســی هایی کــه از اســکان غیررســمی روســتاهای پیرامــون کالن شــهر کــرج مشــخص شــد که ایــن ســکونتگاه ها 
ازلحــاظ اقتصــادی، کالبــدی و زیســت محیطی بــا مشــکالت متعــددی مواجــه هســتند. ایــن محله هــا هم چنیــن ازنظــر وجــود 
امکانــات و تســهیالتی چــون خدمــات درمانــی- بهداشــتی، تجــاری، فضــای ســبز و ورزشــی بــا کمبــود چشــمگیری روبــرو 
هســتند. ازلحــاظ خدمــات اولیــه چــون آب لوله کشــی نیــز، مــردم روســتای علی آبــاد گونــه بــه دلیــل شــور بــودن آب روســتا 

بــرای تأمیــن آب آشــامیدنی بــا مشــکل مواجــه هســتند.
نتایــج چنیــن نشــان می دهــد کــه ابعــاد اســکان غیررســمی در مناطــق روســتایی تــا حــدود زیــادی هماننــد اســکان غیررســمی 
شــهری بــروز می کنــد؛ البتــه بــا توجــه بــه ســطح پایین تــر افــراد ســاکن در روســتا چــه ازلحــاظ اقتصــادی و چــه ازلحــاظ 
ــا شــدت بیشــتر و وخیم تــری خــود را نشــان دهــد،  ــوان انتظــار داشــت کــه ایــن خصوصیــات ب اجتماعــی و فرهنگــی می ت
لــذا بــا توجــه بــه نــکات ذکرشــده، اتخــاذ رویکــردی مناســب، امــری مهــم و ضــروری تلقــی می شــود. آشــکار اســت هرگونــه 

مداخلــه در هــر ســکونتگاهی بایــد بــا در نظــر داشــتن شــرایط، ویژگی هــا، اهــداف و راهبردهــا صــورت بگیــرد. پژوهــش حاضر 
ــه  ــکات توج ــن ن ــه در ســکونتگاه های غیررســمی روســتایی بدی ــن مداخل ــرای تعیی ــوده و ب ــه مســتثنی نب ــن قضی ــز از ای نی
شــده اســت. بنــا بــر مســائل ذکرشــده، بهتریــن الگــوی مداخلــه در اســکان غیررســمی روســتایی، رویکــرد بهســازی اســت. 
ــده ســکونتگاه های غیررســمی از  ــار گذاشــتن برخــی رویکردهــای حذفــی و پذیرفتــن واقعیــت پدی بهســازی در حقیقــت کن
ســوی سیاســت گذاران اســت. ارتقــاء بخشــی محله هــای تهیدســتان بــا افزایــش ارزش همــراه اســت. افزایــش ارزش زمیــن 
ــاء بخشــی  ــای ارتق ــر مزای ــن از دیگ ــراه دارد. همچنی ــه هم ــا را ب ــای بهداشــت و مهارت ه ــد، ارتق ــش درآم و مســکن، افزای
می تــوان بــه ایــن نــکات اشــاره کــرد کــه ســاختار اجتماعــی موجــود را نگــه مــی دارد، نظــام اقتصــادی را بــه هــم نمی ریــزد، 
مســکن بــا هزینــه کــم را حفــظ می کنــد، مشــکالت و پیامدهــای منفــی تجدیــد اســکان را بــه همــراه نــدارد، یــا بــه حداقــل 
ــتاها،  ــن روس ــکل ای ــن مش ــتا، مهم تری ــردم روس ــا و م ــا دهیاری ه ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــاس مصاحبه ه ــر اس ــاند. ب می رس
عوامــل اقتصــادی )کمبــود درآمــد، بیــکاری فصلــی و وجــود بیــکاری در بیــن جوانــان( ذکــر شــده اســت و بعــدازآن بــه ترتیب، 
بــه مشــکالت کالبــدی و زیســت محیطی اشــاره داشــتند. به طورکلــی بیــش از 50 درصــد از ســاکنین ایــن روســتاها، از زندگــی 
خــود در ایــن روســتاها راضــی نیســتند و اظهــار داشــتند کــه در صــورت امــکان، محــل زندگــی خــود را تــرک خواهنــد کــرد 

و علــت اصلــی تــرک محــل ســکونت را نبــود امکانــات رفاهــی و وضعیــت نامناســب بهداشــتی ذکــر کرده انــد.
 در تبییــن آثــار و عملکــرد متقابــل نواحــی روســتایی بــر مراکــز شــهری، ابعــاد مثبــت و منفــی آن قابل توجــه اســت. مســائلی 
چــون ازدحــام و شــلوغی و آلودگــی شــهری، کمبــود مســکن، شــکل گیری واحدهــای مســکونی بــا کیفیــت پاییــن و نیــز تجمع 
ــر مراکــز شــهری  ــار منفــی عملکــرد روســتاها ب ــه ای از آث وســیع زباله هــای شــهری و ناکارآمــدی زیربناهــای شــهری نمون
محســوب می شــوند؛ امــا باوجــود آثــار مخربــی کــه به طــور عمــده بــه دلیــل عــدم وجــود روابــط ارگانیــک، میــان شــهرها و 
روســتاها بــه وجــود می آیــد، روســتاها قادرنــد تــا در صــورت بسترســازی مناســب و هدفمنــد، آثــار ارگانیکــی را ماننــد ایجــاد 
ــد شــهری،  ــای کم درآم ــرای گروه ه ــای ارزان قیمــت و مناســب ب ــروی کار در شــهرها، کااله ــرای نی ــای شــغلی ب فرصت ه
ــر  ــزرگ شــهری و شــرکت های معتب ــرای ساخت وســاز اقشــار کم درآمــد شــهری، تأســیس کارخانه هــای ب ــن مناســب ب زمی
تجــاری در مجــاورت شــهرها، امــکان بهره گیــری شــهروندان از چشــم اندازهای طبیعــی و درنهایــت رونــق اقتصــادی شــهری 
ــراف  ــتاهای اط ــری، در روس ــد سیاســت های مهاجرپذی ــا تمهی ــذران ب ــزان و سیاســت گ ــه ری ــن برنام ــد؛ بنابرای ــج کنن تروی
ــا برنامه ریــزی، می تواننــد بــه ایــن مســئله، نــه به صــورت یــک تهدیــد بلکــه  کالن شــهرها به صــورت ســاماندهی شــده و ب
در قالــب یــک فرصــت، بــرای روســتاهای پیرامــون کالن شــهر و همچنیــن مــادر شــهر مرکــزی بپردازنــد. بنــا بــر مباحــث 

مطــرح شــده چنــد مــورد قابل طــرح اســت:
تعریف جایگاهی مشخص در بعد ملی به مسئله اسکان غیررسمی در نواحی روستایی.  

شناخت ابعاد مختلف مسئله اسکان غیررسمی در نواحی روستایی به صورت مرتبط و پیوسته با مسائل شهری.  
پیگیری سیاست کاهش عرضه و تقاضا برای کار نیروی مهاجر در کالن شهر کرج.  
تهیه طرح های ساماندهی و توانمندسازی برای ساکنان اسکان غیررسمی روستایی.  

بهسازی و ساماندهی کالبدی زیرساخت های اصلی محله های اسکان غیررسمی در روستاهای موردبررسی.  
تدوین ضوابط و مقررات برای جلوگیری از گسترش محله های فقیرنشین روستایی.  

ایجاد مدیریت محله ای با همکاری و تعامل با ساکنان محله ها  
کنترل و افزایش نظارت دهیاری و نهادهای فنی مسئول بر نحوه و شرایط احداث مسکن  

ارتقاء سطح بهداشت و شرایط زیست محیطی روستا به ویژه محله های اسکان غیررسمی  
ایجـــاد ســـرمایه گذاری در امـــور تولیـــدی و کارگاه هـــای کوچـــک تولیـــدی به منظـــور ایجـــاد اشـــتغال بـــرای افـــراد   

ـــتاها. ـــن روس ـــاکن در ای س
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منابع:

افراختــه، حســن؛ عابدینــی، آرزو و احمــدی، راشــد )۱۳۸۹(؛ اســکان غیررســمی و ســامت اجتماعــی، فصلنامــه مطالعــات جغرافیایــی   -
ــماره ۸ و ۹، صــص ۱-۱۶. ــداد(، ش ــیم بام ــزی محیطــی )نس و برنامه ری

ــه  ــری؛ ب ــاله دکت ــورد: کرمانشــاه، رس ــدار شــهری، م ــعه ناپای ــوه ای از توس ــرث )۱۳۸۶(؛ اســکان غیررســمی جل ایراندوســت، کیوم  -
ــتی. ــهید بهش ــگاه ش ــجادی، دانش ــا س ــر ژی ــی و دکت ــر صراف ــر مظف ــی دکت راهنمای

برک پور، ناصر و اسدی، ایرج )۱۳۸۸(؛ مدیریت و حکمروایی شهری، دانشگاه هنر.  -

بنیاد مسکن انقاب اسامی )۱۳۸4(؛ طرح هادی روستای علی آبادگونه.  -

بنیاد مسکن انقاب اسامی )۱۳۸۵(؛ طرح هادی روستای فرخ آباد.  -

بنیاد مسکن انقاب اسامی )۱۳۸۸(؛ طرح هادی روستای گلستانك.  -

پناهــی، لیــا و فرجــی راد، عبدالرضــا )۱۳۸۹(؛ تحلیــل نقــش روســتاهای واقــع در محــدوده شــهری در توســعه فیزیکــی شــهر کــرج   -
از اصاحــات ارضــی تاکنــون، فصلنامــه جغرافیایــی ســرزمین، علمــی– پژوهشــی، ســال هفتــم، شــماره 2۷، ص ۷۳.

پوراحمــد، احمــد و دیگــران )۱۳۸۹(؛ آسیب شناســی سیاســت های دولــت در ســاماندهی اســکان غیررســمی، نمونــه مــوردی: محــات   -
نــای بنــد، شــیر ســوم و خواجــه عطــا شــهر بندرعبــاس، مطالعــات و پژوهش هــای شــهری و منطقــه ای؛ شــماره ۵، ص 4۸.

پور طاهری و دیگران )۱۳۹۰(، راهبردها و سیاست های توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی، بنیاد مسکن انقاب اسامی.  -

پورمحمــدی، محمدرضــا و جهان بیــن، رضــا )۱۳۸۸(؛ ادامــه حیــات اســکان غیررســمی و رویکــرد توانمندســازی به مثابــه نوین تریــن   -
ــا آن، مطالعــه مــوردی: شــهر تبریــز، فصلنامــه جغرافیایــی چشــم انداز زاگــرس؛ شــماره ۱؛ ص ۵۱. راهبــرد مقابلــه ب

پیران، پرویز )۱۳۸۷(؛ از اسکان غیررسمی تا اسکان نایابی: در جست وجوی راه حل، فصلنامه هفت شهر، شماره 2۳، صص ۱۶-2۵.  -

حاتمــی نــژاد، حســین و حســین اوغلــی، جــواد )۱۳۸۷(؛ بررســی تطبیقــی برخــی شــاخص ها در ســکونتگاه های غیررســمی اطــراف   -
کان شــهر تهــران )حصــار امیــر و شــهرک انقــاب(، نشــریه علــوم جغرافیایــی، شــماره ۱2، ص 2۶.

حاج یوسفی، علی )۱۳۸۱(؛ حاشیه نشینی شهری و فرایند تحول آن )قبل از انقاب اسامی(، نشریه هفت شهر؛ شماره ۸؛ ص ۱2.  -

ربانــی، رســول؛ وارثــی، حمیدرضــا و طاهــری، زهــرا )۱۳۸۸(؛ تحلیلــی بــر علــل شــکل گیری مناطــق حاشیه نشــین در شــهر اصفهــان،   -
نمونــه مــوردی: منطقــه ی از زنــان و دارک؛ مجلــه جغرافیــا و توســعه؛ شــماره ۱۳؛ ص ۱2۱.

ریاحی، وحید و بیات، مصطفی )۱۳۹۱(؛ تحلیل وضعیت اسکان غیررسمی در سکونتگاه های روستایی شهرستان کرج، گزارش منتشر نشده.  -

ریاحــی، وحیــد )۱۳۸۹(؛ بررســی مخاطــرات زیســتی در محــات اســکان غیررســمی پیرامــون کان شــهر تهــران، مطالعــه مــوردی:   -
ــوم جغرافیایــی، شــماره ۱۶، صــص ۸۳-۱۰4. ــردی عل اسامشــهر؛ نشــریه تحقیقــات کارب

ــوذری آذردخــت )۱۳۸۸(؛ ســاماندهی و توانمندســازی اســکان غیررســمی شــهر اهــواز )کــوی منبــع آب(،  ــاری، کرامــت اهلل و ن زی  -
ــص 2۱-۳۶. ــماره ۶۸، ص ــانی، ش ــای انس ــای جغرافی پژوهش ه

ســجادی، ژیــا و صادقــی، یــداهلل )۱۳۸۷(؛ تشــکیل نهادهــای غیردولتــی در راســتای ســاماندهی ســکونتگاه های غیررســمی، مــورد:   -
ــص 2۱-۳۶. ــماره ۶۸، ص ــانی؛ ش ــای انس ــای جغرافی ــاد؛ پژوهش ه ــهر، میان آب اسامش

شــیعه، اســماعیل؛ حبیبــی، کیومــرث و کمالــی نســب، حامــد )۱۳۸۹(؛ فراینــد شــکل گیری و گســترش ســکونتگاه های غیررســمی-   -

محلــه ســهرابیه کــرج، مســکن و محیــط روســتا؛ شــماره ۱۳۳؛ صــص 4۰-4۷.

شــیعه، اســماعیل؛ حبیبــی، کیومــرث و کمالــی نســب، حامــد )۱۳۸۹(؛ فراینــد شــکل گیری و گســترش ســکونتگاه های غیررســمی-   -
محلــه ســهرابیه کــرج، مســکن و محیــط روســتا؛ شــماره ۱۳۳؛ صــص 4۰-4۷.

صرافی، مظفر )۱۳۸۱(؛ به سوی تدوین راهبرد ملی ساماندهی اسکان غیررسمی، فصلنامه هفت شهر، سال سوم، شماره ۹-۱۰.  -

صرافــی، مظفــر )۱۳۸۱(؛ به ســوی نظریــه ای بــرای ســاماندهی اســکان غیررســمی- از حاشیه نشــینی تــا متــن شهرنشــینی، هفــت   -
شــهر، ســال ســوم، شــماره هشــتم، تهــران.

طهمــوری، علــی و حســین رضــوی، ســروناز )۱۳۸۸(؛ برنامه ریــزی منطقــه ای مؤثــر در کاهــش فقــر ناشــی از ســکونت غیررســمی   -
ــامی. ــگاه آزاد اس ــا، دانش ــا و راهبرده ــمی: چالش ه ــکونتگاه های غیررس ــی س ــش مل ــران، همای ــهری ته ــه کان ش در منطق

عبــدی، برهــان و دیگــران )۱۳۸۸(؛ ارائــه راهکارهــای جلــب مشــارکت ســاکنان مناطــق اســکان غیررســمی، نشــریه هویــت شــهر،   -
ــماره 4؛ ص ۸۱. ش

عاءالدینــی، پویــا و امیــن ناصــری، آراز )۱۳۸۷(؛ اســکان غیررســمی در مشــهد: بررســی وضعیت ســکونتگاه ها و تمهیدات ســاماندهی،   -
هفــت شــهر، شــماره 2۳، ســازمان عمــران و بهســازی کشــور )وزارت مســکن و شهرســازی(.

قرخلــو، مهــدی؛ عبــدی، ناصــح و زنگنــه شــهرکی، ســعید )۱۳۸۸(؛ تحلیــل ســطح پایــداری شــهری در ســکونتگاه های غیررســمی   -
ــماره ۶۹، ص ۱۵. ــانی، ش ــای انس ــای جغرافی ــنندج(، پژوهش ه ــورد: س )م

ــرای ســاماندهی ســکونتگاه های غیررســمی؛  محمــدی، علی رضــا و روســتا مجیــد )۱۳۸۷(؛ توســعه اجتمــاع- محــور؛ ســازوکاری ب  -
ــت شــهر، شــماره 2۳، ص ۱۰4. ــه هف فصلنام

مرکز آمار ایران، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، شهرستان کرج ۱۳۳۵-۹۰.  -

مهندسان مشاور باوند )۱۳۸۷(؛ بازنگری طرح تفضیلی شهر کرج.  -

مهندســان مشــاور پــرداراز )۱۳۸۷(؛ ســاماندهی و توانمندســازی ســکونتگاه های غیررســمی کــرج، شــرکت مــادر تخصصــی عمــران   -
ــرج. ــی توانمندســازی ســکونتگاه های غیررســمی ک ــران، ســتاد مل و بهســازی شــهری ای

میــره، محمــد )۱۳۸4(؛ بررســی و ســاماندهی اســکان غیررســمی در شــهر قــم، مــورد: شــیخ آبــاد، پایان نامــه کارشناســی ارشــد؛ بــه   -
راهنمایــی حســین حاتمــی نــژاد، دانشــگاه تهــران.

- Cedric Pugh, 1995, in:Housing the urban poor: policy and practice in development coun-
tries, Zed Books LTD.

- UN-HABITANT,2000, The Challenge of Slumes., the share of urban slum residents in the 
developing world, (www.unhabitat.org).

- UN-HABITANT,2012, The Challenge of Slumes, the share of urban slum residents in the 
developing world, )www.unhabitat.org(.
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