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یکی از اشکال جدید اسکان غیررسمی ،در مناطق روستایی پیرامون کالنشهرها است که در دهههای اخیر شکلگرفته است.
اگرچه در مطالعات صورتگرفته 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
کالنشهرها مبتنی بر شاخصهای اجتماعی -اقتصادی ،مهاجرتی و کالبدی اسکان غیررسمی شهری ،به شناسایی شاخصهای
اسکان غیررسمی در روستاهای نمونه پرداخته و سپس به تحلیل عوامل مؤثر بر شکلگیری و گسترش اسکان غیررسمی در
روستاهای پیرامون کالن شهر کرج پرداخته است .نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی توصیفی -تبیینی و شیوه گردآوری دادهها
ترکیبی از روشهای اسنادی و پیمایشی است .محدودهی موردمطالعه نواحی پیرامونی اثرگذار و اثرپذیر بر شهر کرج تعیین گردید
که تا شعاع  10کیلومتری حریم شهر کرج را شامل میشود و روستاهای واقع در این محدوده شامل  37روستا با  74024نفر
جمعیت بهعنوان 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  3روستا بهعنوان نمونه انتخاب گردید که شامل روستای فرخآباد -زیبادشت،
علیآباد گونه و گلستانک است .در تعیین حجم نمونه نیز از رابطه کوکران استفاده شد .حجم نمونه محاسبهشده برای سه روستا
از بین  2938خانوار ساکن در این روستاها 180 ،خانوار به دست آمد.
یافتههای پژوهش ضمن شناسایی شاخصهای اسکان غیررسمی در روستاهای نمونه ،مهمترین عامل شکلگیری سکونتگاههای
غیررسمی در روستاهای پیرامون کالنشهر کرج را ،عامل اقتصادی (پایین بودن درآمد و تأمین مسکن ارزان) معرفی کرده است.
با توجه به سطح پایین اقتصادی و ضعف زیرساختها در روستاهای نمونه ،رویکرد بهسازی و ساماندهی بهعنوان راهکار مناسب
برای بهبود وضعیت اسکان غیررسمی در این روستاها معرفی شده است.

ســکونتگاههای غیررســمی و نابســامان درواقــع شــکلی از تجمــع مکانــی و اســکان گروههــای کمدرآمــد ،اغلــب مهاجــر در
نقــاط آســیبپذیر اســت کــه بهصــورت خــودرو و فاقــد مجــوز رســمی از نهادهــای قانونــی ایجــاد میگردنــد .ایــن نواحــی بــه
دلیــل ســرعت پیدایــش و عــدم نظــارت دســتگاههای اجرایــی از اســتانداردهای قابلقبــول زیســتی بیبهــره بــوده و عمدت ـ ًا
فاقــد نظــام شــکل یافتــه و مطلــوب ســکونتی هســتند کــه در پاســخگویی بــه نیــاز ســرپناه فقــرا بــه وجــود میآینــد (ریاحــی و
بیــات .)1390،از ســویی دیگــر بســیاری از آســیبهای اجتماعــی بهظاهــر زاییــده شــهر هســتند ،امــا بــر محیطــی وســیعتر از
کالبــد شــهری اثرگذارنــد .فقــر ،مهاجــرت ،حاشیهنشــینی ،اســکان غیررســمی و ...مشــکالت کالن شــهرهای امــروزی هســتند
کــه فراتــر از شــهر مشــکلآفرین شــدهاند (طهمــوری و رضــوی؛  .)1388بخــش 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 پیچیدهتــری هســتند و بــه جرئــت میتــوان گفــت
کــه پهنههــای 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 ،محدودیتهــا ،فرصتهــا و چالشهــای متعــددی برخوردارنــد و در دیگــر روســتاهای
کشــور بــه چنیــن شــدتی وجــود نــدارد .اســتقرار در پیرامــون شــهر و بهرهمنــدی از شــبکه ارتباطــی مناســب ،اســتفاده از
زیرســاختها و خدمــات شــهری بهویــژه در زمینههــای اقتصــادی و فرهنگــی -اجتماعــی بــرای اینگونــه از روســتاها را
امکانپذیــر میکنــد .در ایــن میــان عامــل مهاجــرت از روســتا بــه شــهر ،بهویــژه در مــورد روســتاهای خوابگاهــی کــه در
پیرامــون کالن شــهرها و شــهرهای صنعتــی قــرار دارنــد ،تأثیــر تعیینکننــده دارد .مهاجــران غالبـ ًا بــه امیــد یافتــن شــغل بــه
شــهرهای بــزرگ و صنعتــی مهاجــرت میکننــد ،بــه دلیــل گرانــی زمیــن و مســکن نمیتواننــد در بافــت درونــی و متــن شــهر
ســکونت کننــد ،ناگزیــر بــه دنبــال زمیــن و مســکن ارزان و بــه دور از محدودیتهــای قانونــی و مقرراتــی ساختوســازهای
شــهری ،بــه روســتاهای حاشــیه شــهر پنــاه میبرنــد .ایــن روســتاها ازجملــه مهمتریــن کانونهــای اســتقرار جمعیتهــای
مهاجــر از روســتاها و حتــی شــهرهای کوچــک بــه شــمار میآینــد (پــور طاهــری و دیگــران .)1390،عــاوه بــر ایــن ،فقــدان
تخصصهــای الزم و مهارتهــای حرف ـهای و مســئله کمبــود ســرمایه یــا بــه عبــارت دقیقتــر فقــر موجــب عــدم جــذب
در ســاختار اجتماعــی  -اقتصــادی شــهر شــده و ناگزیــر مهاجــران را بــه ســمت اســکان غیررســمی روســتاهای پیرامــون
میکشــاند .شــکلگیری و گســترش اینگونــه روســتاها در مجــاورت شــهرها را بایــد جزئــی از فراینــد عــدم تعــادل شــهری/
منطقـهای و دوگانگــی اقتصــادی در جامعــه تلقــی کــرد کــه منجــر بــه تغییــر مکانــی جمعیــت ،از نواحــی فقیــر و روســتایی
میگــردد .ساختوساز مســکن خــارج از برنامهریــزی رســمی در روســتاها ،احتمــا ًال دلیــل گســترش اســکان غیررســمی
در نواحــی روســتایی قلمــداد میشــود .بهطورکلــی ،پیامدهایــی کــه اســکان غیررســمی در محیطهــای روســتایی اطــراف
کالن شــهرها بــا خــود بــه دنبــال دارنــد شــامل فقــر ،نابرابریهــای درآمــدی ،دسترســی محــدود اقشــار فقیــر بــه تأسیســات
زیربنایــی ،کمبــود زیرســاختهای بهداشــتی درمانــی و افزایــش بــزهکاری 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؛  .)35 :1388نبایــد فرامــوش کــرد کــه فقــر در هــر جــا تهدیــدی بــرای کل اســت (صرافــی .)1381:6 ،مجموعـهی
ایــن عوامــل پیچیدگــی مســئله و لــزوم اهمیــت بررســی ایــن موضــوع در روســتاها را بهصــورت مجــزا روشــن میســازد.
شــهر کــرج بهواســطه فاصلــه انــدک و دسترس ـیهای متنــوع و ســریع بــه تهــران (واقعشــدن در گــره عملکــردی تهــران
بــزرگ) و اســتقرار بخــش مهمــی از کارخانههــا و فعالیتهــای پایـهای در پیرامــون خــود ،کانــون توجــه بخــش قابلتوجهــی
از جمعیــت مهاجــر بــه حــوزه شــهری تهــران را موجــب شــده اســت .در اطــراف ایــن شــهر ســکونتگاههای متعــددی ایجــاد
شــده و یــا در حــال رشــد و گســترش اســت (شــیعه و دیگــران؛ .)40 :1390جمعیــت ایــن شــهر ،بــر پایــه سرشــماری ســال

 ۱۳90برابــر بــا  1614626نفــر بــوده اســت کــه ازاینجهــت پــس از شــهرهای تهــران ،مشــهد ،اصفهــان و تبریــز بهعنــوان
پنجمیــن شــهر پرجمعیــت ایــران بــه شــمار مـیرود .کــرج پــس از تهــران ،بزرگتریــن شــهر مهاجرپذیــر ایــران اســت و بــا
توجــه بــه جــوان بــودن آن نســبت بــه ســایر شــهرهای بــزرگ ایــران ،هماکنــون بهعنــوان یکــی از کالن شــهرهای جدیــد
کشــور بــه شــمار میآیــد .بهمــوازات 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 بیرویــه یافتــه و بــه
روســتاهای پیرامونــی شــبه شــهر یــا ســکونتگاههای فاقــد ســاختار اجتماعــی و اقتصــادی نــه روســتایی  -نــه شــهری مبــدل
شــدهاند کــه موضــوع اصلــی بررســی در تحقیــق حاضــر اســت.

 -۱مبانی نظـری و پیشـینه تحقیق
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جدایــی گزینــی اجتماعــی و آلودگــی بیــان کردهانــد ( .)Cedric Pugh، 34:1995مطالعــات و گزارشهــای متعــددی از
ســوی برنامــه اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد (هبیتــات )1در کشــورهای درحالتوســعه ازجملــه آمریــکای التیــن ،آفریقــا
و شــرق آســیا صــورت گرفتــه اســت؛ ازجملــه ایــن فعالیتهــا کتابهایــی تحــت عنــوان :راهبردهــای توانمندســازی ســرپناه،2
مســاکن اجــارهای 3و قوانیــن و مقــررات مســکن 4را میتــوان در شــمار مطالعــات خارجــی پیرامــون مبحــث اســکان غیررســمی
و حاشیهنشــینی بهحســاب آورد.
1- UN-HABITAT.
2- Enabling Shelter Strategies.
3- Rental Housing.
4- Housing Rights regulations.

جدول شماره  -1مقالههای مرتبط با اسکان غیررسـمی
ردیف

عنوان مقاله

نام محقق/
محققان

نتایج مطالعه

سال انتشار

1

بررسی مخاطرات زیستی در محالت اسکان
غیررسمی پیرامون کالن شهر تهران
مطالعه موردی :اسالمشهر

وحید ریاحی

بهطورکلی برای جلوگیری از ادامه توسعه
سکونتگاههای غیررسمی اسالمشهر از طریق
دستیابی به مواردی مانند:
 -1تجدیدنظر در برنامههای آتی شهر
 -2ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان محالت
 -3ساماندهی و بهسازی کالبدی سکونتگاهها و
زیرساختها و...

1389

2

بررسی تجربه حل معضل اسکان غیررسمی و
تهدید سالمت اجتماعی تهران
نمونه :تجربه خاک سفید

حسن افراخته
آرزو عابدینی
راشد احمدی

حل معضل اسکان غیررسمی منطقه خاک سفید
نیازمند مدیریت مشارکتی و توسعه ظرفیت اجتماعات
محلی در همه جنبههای اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و انسانی و درنهایت توانمندسازی است.

1389

3

آسیبشناسی سیاستهای دولت در
ساماندهی اسکان غیررسمی
نمونه موردی :محالت نای بند ،شیر سوم و
خواجه عطا شهر بندرعباس

پوراحمد و
دیگران

دولت در ساماندهی اسکان غیررسمی در سه مرحله
هدف ،مخصوص ًا در شاخصهای اجتماعی -رفاهی
موفق نبوده است.

1389

4

فرایند شکلگیری و گسترش سکونتگاههای
غیررسمی -محله سهرابیه کرج

اسماعیل شیعه
و کیومرث
حبیبی
و حامد کمالی
نسب

علت گسترش محله سهرابیه ،ارزان بودن زمین،
نزدیکی محله به کرج ،عدم نظارت دقیق شهرداری،
مهاجرتهای فامیلی و...

1389

5

تحلیلی بر علل شکلگیری مناطق
حاشیهنشین در شهر اصفهان
نمونه موردی :منطقه ارزنان و دارک

رسول ربانی و بین عوامل اقتصادی ،قومیتگرایی ،سهولت تهیه
حمیدرضا وارثی مسکن و زمین با مسئله حاشیهنشینی رابطهای
و زهرا طاهری معنادار وجود دارد.

1388

6

ادامه حیات اسکان غیررسمی و رویکرد
توانمندسازی بهمثابه نوینترین راهبرد مقابله
با آن
مطالعه موردی :شهر تبریز

ارائه زیرساختها ،تأسیسات و خدمات پایه شهری،
توجه دولت به افراد کمدرآمد ،بیکار ،ناتوان و ایجاد
اشتغال از مهمترین راهبردهای علمی توانمندسازی
اسکان غیررسمی در شهر تبریز است.

1388

محمدرضا
پورمحمدی و
رضا جهانبین
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اســکان غیررســمی در جهــان فراگیــر بــوده و خــاص کشــورهای مشــخصی نیســت .هــر چنــد دارای ضعــف و شــدت در
کشــورهای مختلــف اســت؛ نهتنهــا در کشــورهای جنــوب ،بلکــه در کشــورهای شــمال هــم میتــوان نمونههــای متعــدد،
امــا متفــاوت از هــم را پیــدا کــرد .بــا توجــه بــه آخریــن تحقیقــات انجامشــده ( )UN-HABITATدر ســال  2012در گــزارش
اهــداف توســعه هــزاره از دبیــر کل ســازمان ملــل ،ســهم ســاکنان زاغههــای شــهری در جهــان درحالتوســعه  33درصــد
بــوده اســت .ایــران نیــز بهعنــوان یکــی از کشــورهای درحالتوســعه بــا مســئله اســکان غیررســمی مواجــه اســت .منشــأ و
رونــد شــکلگیری ســکونتگاههای غیررســمی در ایــران هماننــد کشــورهای جنــوب بــوده ولــی بهطــور مقایس ـهای از شــدت
و وحــدت یکســانی برخــوردار نیســت.
اســکان غیررســمی بــه شــیوه مرســوم در ایــران پیــش از انقــاب اســامی از دهههــای  20و  30آغــاز شــد و پــس از ســال
 1332بــا اجــرای برنامههــا و طرحهــای عمرانــی متکــی بــه درآمــد نفــت و تمرکــز بــر طرحهــای صنعتــی و بــه حاشــیه
رانــده شــدن کشــاورزی و روســتاییان جدیتــر شــد تــا اواخــر دهــه  50بــا شــدت نســبت ًا زیــادی رونــد گســترش خــود را طــی
نمــود (حــاج یوســفی .)12 :1381 ،بعــد از انقــاب نیــز از شــدت بیشــتری برخــوردار شــده و بهعنــوان یکــی از معضــات
اساســی شــهرهای ایــران مطــرح میشــود .در طــی ایــن دوران بــه دنبــال رشــد روابــط و مناســبات ســرمایهداری ،تحــوالت و
دگرگونیهــای سیاســی -اقتصــادی و اجتماعــی شــگرفی پدیــد آمــده اســت .تمرکــز ســرمایهگذاریهای دولــت در معــدودی
از شــهرهای کشــور بهعنــوان کانونهــای رشــد و توســعه موجــب تشــدید فاصلــه شــهر و روســتا و مهاجــرت بخشــی از
روســتاییان بــه شــهرها بــه امیــد کســب اشــتغال همــراه با مســائل و مشــکالت متعــدد ازجمله شــکلگیری اســکان غیررســمی
در حواشــی و حتــی در مناطــق داخلــی شــهرها گردیــد.
در عرصـهی بینالمللــی و مطالعــات خارجــی ،دربــاره موضــوع اســکان غیررســمی ،در اواخــر دهــه  1980بهصــورت روزافــزون
تالشهــای وســیعی توســط هدفگــذاران بینالمللــی ،سیاســتگذاران و صاحبنظــران مســکن جهــت بهبــود شــرایط
زندگــی فقیــران و تهیدســتان شــهری صــورت گرفتــه اســت .هــاروی و ســاترویز در عرصــه بینالمللــی ،گزارشهایــی در بــاب
ســکونتگاههای فقیــر و ناکارآمــد شــهری ،اجــرای خطمش ـیها ،ارتبــاط مســکن و ســامتی ،تــرک و تخلیــه ســکونتگاهها،

در عرصــه داخلــی نیــز پژوهشهــای متعــددی در ایــن زمینــه انجــام گرفتــه اســت .در پژوهشــی در ارتبــاط بــا اســکان
غیررســمی و پایــداری شــهری در شــهر کرمانشــاه ،مهمتریــن علــت ناپایــداری شــهر کرمانشــاه در انگیزههــای مهاجرتــی
عنــوان شــده و عــدم قــدرت کنتــرل دولــت ،عوامــل اقتصــادی ،عــدم کنتــرل جمعیــت و ...را از دالیــل بــه وجــود آورنــدهی
چنیــن ناپایــداری برمیشــمارد (ایراندوســت .)212:1386 ،در مطالعــه دیگــر در شــهر قــم -کــه بــا دیــدگاه ســاماندهی بــه انجام
رســیده اســت -علــت شــکلگیری ســکونتگاههای غیررســمی را بــر مبنــای الگــوی ســه وجهــی بهاینترتیــب تحلیــل
میکنــد« :اســکان غیررســمی در کشــور مــا ،همــگام بــا دیگــر مشــکالت شــهری ،از گســیختگی اقتصــادی (وجــه اول) و
اجتماعــی (وجــه دوم) شــهر و روســتا و همچنیــن بــه هــم ریختــن پیونــد ارگانیــک سلســلهمراتب ســکونتگاهی در عرصــه
جغرافیایــی (وجــه ســوم) کشــورمان بــا مباشــرت دولــت بــه وجــود آمــده اســت»(میره .)12:1384 ،بهطورکلــی بررســی پیشــینه
پژوهــش نشــان میدهــد مطالعــات و پژوهشهــای 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 میســازد.

7

تحلیل سطح پایداری شهری در
سکونتگاههای غیررسمی (مورد :سنندج)

قرخلو ،عبدی
و زنگنه

بهترین وسیله برای راهاندازی فرایند توسعه در
سکونتگاههای غیررسمی ساماندهی و بهسازی
کالبدی است.

1388

8

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

کرامت اهلل
زیاری و آذر
دخت نوذری

بهترین وسیله برای راهاندازی فرایند توسعه در
سکونتگاههای غیررسمی ساماندهی و بهسازی
کالبدی است.

1388

9

ارائه راهکارهای جلب مشارکت ساکنان
مناطق اسکان غیررسمی

از راههای ایجاد ارتباط با ساکنان مناطق اسکان
غیررسمی:
عبدی و دیگران  -1تقویت نقش مدیریت محلی
 -2تقویت همکاری نهادها و سازمانهای غیردولتی
و...

1388

10

از اسکان غیررسمی تا اسکان نایابی :در
جستوجوی راهحل

پرویز پیران

مسئله فقرزدایی بهعنوان راهحل اسکان نایابی رو
به رشد و اجتماعات اسکان غیررسمی مطرح است.

1388

11

توسعه اجتماع -محور؛ سازوکار برای
ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی

علیرضا
محمدی و
مجید روستا

استفاده از تجارب و یافتههای مثبت همراه با
سیاستهای کاهش فقر در سطوح شهری ،منطقهای
و ملی از اقدامات مؤثر ساماندهی سکونتگاههای
غیررسمی و ارتقای توانمندی اجتماعات آنها است.

1387

12

اسکان غیررسمی در مشهد :بررسی وضعیت
سکونتگاهها و تمهیدات ساماندهی

پویا عالءالدینی
و آراز امین
ناصری

تاکنون هیچ برنامهای تحت عنوان بهسازی در
سکونتگاههای غیررسمی مشهد انجام نشده است.

1387

13

بررسی تطبیقی برخی شاخصها در
سکونتگاههای غیررسمی اطراف کالن شهر
تهران (حصار امیر و شهرک انقالب)

حسین حاتمی
نژاد و جواد
حسین اوغلی

سکونتگاههای غیررسمی با توجه به شاخصهای
اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی در وضعیت نامطلوبی
قرار دارند.

1387

تشکیل نهادهای غیردولتی در راستای
ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی
مورد :اسالمشهر ،میان آباد

ژیال سجادی
و یداهلل صادقی

پیشنهادهای جلب مشارکت مردمی جهت
ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی :ایجاد اشتغال
محلی ،تشکیل گروه هماندیشی محله ،اعطای حق
مالکیت و امنیت سکونت خانوار و...

1387
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نقشه شماره  -1معرفی جامعهی آماری :روستاهای پیرامون شهر کرج ( 0-10کیلومتری)

(مأخذ :مرکز آمار ایران)1390 ،
نقشه شماره  -2موقعیت روستاهای نمونه

(مأخذ :بررسی اسنادی نگارندگان)

 -۲روش 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 حاشیهنشــینی قابلبررســی بــوده ،قبــل از هــر مطالعـهای نیازمنــد
بررسـیهای شــناخت منطقـهای و حــوزه نفــوذ اســت .بررســی اســکان غیررســمی در حوزههــای روســتایی پیرامون کالن شــهر
کــرج بــا هدفهــای مختلفــی صــورت گرفتــه اســت :شــناخت شــاخصهای اســکان غیررســمی در مناطــق روســتایی پیرامــون
کالن شــهر کــرج و تحلیــل عوامــل مؤثــر بــر شــکلگیری و گســترش اســکان غیررســمی در ایــن مناطــق .دسترســی بــه
ایــن اهــداف مســتلزم مطالعــات و بررسـیهای اســنادی از طرحهــای فرادســت شــهری و منطقـهای اســت .در پــی آن حریــم
شــهری کالن شــهر کــرج مشــخص شــده و ســپس نواحــی پیرامونــی اثرگــذار و اثرپذیــر بــر شــهر کــرج تعییــن گردیــد کــه
تــا شــعاع  10کیلومتــری حریــم شــهر کــرج را شــامل شــده اســت و روســتاهای واقــع در ایــن محــدوده بهعنــوان جامعــه
آمــاری در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه  37روســتا بــا  74024نفــر جمعیــت شــامل شــده اســت (نقشــه شــماره  .)1در ادامــه
بــا توجــه بــه بررسـیهای اولیــه و بــا در نظــر گرفتــن محــل قرارگیــری ،میــزان فاصلــه از شــهر کــرج و همچنیــن بــا توجــه
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بــه میــزان جمیعــت و مهاجرپذیــر بــودن روســتاها ،درنهایــت  3روســتا بهعنــوان نمونــه انتخــاب گردیــد کــه شــامل روســتاهای
فرخآبــاد -زیبادشــت ،علیآبــاد گونــه و گلســتانک اســت (نقشــه شــماره .)2

(مأخذ :مرکز آمار ایران)1390 ،

بهمنظــور تعییــن حجــم نمونــه از رابطــه کوکــران اســتفاده شــد .بــر ایــن اســاس ،حجــم نمونــه محاسبهشــده بــرای ســه
روســتا از بیــن  2938خانــوار ســاکن در ایــن روســتاها 180 ،خانــوار بــه دســت آمــد .درنهایــت حجــم نمونــه بهدس ـتآمده،
بــه نســبت جمعیــت هــر روســتا بیــن ســه روســتا تقســیم گردیــد کــه بــه ترتیــب شــامل  97نمونــه در فرخآبــاد 60 ،نمونــه
در علیآبــاد گونــه و  23نمونــه در گلســتانک بــوده اســت .گــردآوری اطالعــات از طریــق مراجعــه بــه آمــار سرشــماریهای
نفــوس و مســکن ،پیمایــش میدانــی و مصاحبــه بــا کارشناســان ســازمانهای دسـتاندرکار همچنیــن ســاکنان محلــه صــورت
گرفــت .اطالعــات در ســه بُعــد اجتماعــی -اقتصــادی ،مهاجرتــی و کالبــدی دســتهبندی شــده و بــا اســتفاده از ابــزار پرسشــنامه
مشــخصات آنهــا ثبــت و درنهایــت نتایــج حاصلــه در جداولــی اســتخراج و تلخیــص شــدند .جهــت تحلیــل و محاســبه آمارهــا
و دادههــای کمــی از نرمافزارهــای تحلیــل آمــاری ( )SPSS،EXCELاســتفاده گردیــد .ســپس بــا اســتفاده از یافتههــا و نتایــج
مطالعــات بخشهــای قبلــی ،مبــادرت بــه جمعبنــدی مطالــب و یافتههــا ،ارائــه راهکارهــا و پیشــنهادهایی بــرای ســاماندهی
اســکان غیررســمی در روســتاهای موردمطالعــه گردیــد.

 -۳محیطشناسـی

شماره۵۳-۵۴

فضایــی کــرج بهخصــوص از ســالهای  1345نواحــی روســتایی اطــراف را تحــت تأثیــر قــرار داده و بــا افزایــش تعــداد
جمعیــت روســتاها و ایجــاد روســتاهای جدیــد و تغییــر شــکل بعضــی از ایــن نواحــی بــه شــهرکها ،کالبــد فیزیکــی منطقــه
متحــول گردیــده اســت .کــرج بهســرعت نواحــی طبیعــی کشــاورزی اطــراف را پشــت ســر گذاشــته و بــا دس ـتاندازی در
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 کاربریهــای غیــر کشــاورزی ،تخریــب
اراضــی کشــاورزی ،اشــغال اراضــی در معــرض خطــر آلودگیهــای زیسـتمحیطی ،خــارج شــدن اراضــی حیطــه فعالیتهــای
کشــاورزی کــه ناشــی از ارجحیــت نداشــتن بهرهدهــی بهینــه اراضــی کشــاورزی اســت ،تفکیــک اراضــی در قطعــات کوچــک
کــه بــا پیــروی نکــردن از مقــررات و قوانیــن ،تقســیم بیرویــه زمیــن و فزونــی عرضــه بــر تقاضــا و باقــی مانــدن زمینهــای

جدول شماره  -2جمیعت روستاهای نمونه طی سالهای 1345-90
نام روستا
علیآباد گونه
گلستانک
فرخ آباد-زیبادشت

سال

1345

1355

1365

1375

1385

1390

جمعیت

68

518

2096

3110

3803

3996

خانوار

11

102

382

552

974

1123

جمعیت

78

167

421

713

1468

1655

خانوار

18

30

89

153

371

467

جمعیت

568

1223

2599

3222

7559

7561

خانوار

119

261

507

710

1700

2194

(مأخذ :مرکز آمار ایران ،سرشماری نفوس و مسکن )1345-90
نمودار شماره  -1جمیعت روستاهای نمونه طی سالهای 1345-90
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کــرج یکــی از شهرســتانهای اســتان البــرز اســت کــه در شــرق اســتان البــرز واقــع شــده اســت .مرکــز آن و مرکــز اســتان،
شــهر کــرج اســت کــه در  ۳۵کیلومتــری غــرب تهــران و در دامنــه جنوبــی رشــتهکوههای البــرز قــرار گرفتــه اســت .ازنظــر
تقســیمات کشــوری ایــن شهرســتان دارای  3بخــش اســت کــه شــامل  7شــهر (اشــتهارد ،کــرج ،ماهدشــت ،مشکیندشــت،
گرمــدره ،محمــد شــهر و کمالشــهر) 7 ،دهســتان و  132آبــادی دارای ســکنه اســت .بــر اســاس نتایــج آخریــن سرشــماری
صــورت گرفتــه در ســال  1390جمعیــت کل ایــن شهرســتان برابــر بــا  2024765نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد1024530 ،
نفــر را مــردان و  1000235نفــر را زنــان تشــکیل میدهنــد (مرکــز آمــار ایــران ،سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن .)1390
بررس ـیهای انســانی و بهویــژه بررس ـیهای جمعیتــی در ایــن شهرســتان حاکــی از رشــد فزاینــدهی جمعیــت در ایــن شــهر
اســت .کــرج در  40ســال قبــل دارای باغهــا و فضــای ســبز قابلتوجهــی بــوده اســت کــه بهتدریــج از بیــن رفتــه اســت.
متأســفانه افزایــش جمعیــت عامــل اصلــی توســعه فضاهــای مســکونی بــود کــه بــا از بیــن رفتــن باغهــا و فضاهــای ســبز و
تجــاوز بــه عرصههــای طبیعــی تأمیــن شــد .توســعه فضاهــای شــهری ابتــدا بیشــتر پیرامــون هســتههای اولیــه شــکل گرفــت
و پـسازآن احــداث شــهرکهای 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 مهاجرتهــای گســترده
بــه دنبــال انجــام اصالحــات ارضــی و بــروز انقــاب و جنــگ باعــث احــداث شــهرکهایی از قبیــل اوج ،مارلیــک ،کیانمهــر
و مناطــق حاشیهنشــین از قبیــل حصــار ،خلــج آبــاد ،کالک نــو و اســامآباد شــد (پناهــی و فرج ـیراد .)77:1389،مســاحت
بافــت شــهری کــرج در فاصلــه زمانــی  10/5 ،1345-55برابــر ،در دهــه  2/4 ،1356-65برابــر ،در دهــه  1366-75نزدیــک
بــه  2برابــر و در  5ســاله  1376-81نیــز  1/5برابــر ،گســترش یافتــه اســت .بــه گفتــه دیگــر ،در دوره  35ســاله ،1345-80
مســاحت بافــت شــهری کــرج بیــش از  63برابــر گســترش یافتــه اســت (مهندســین مشــاور باونــد .)17:1387 ،رونــد توســعه

خالــی و توســعهنیافته در البـهالی فضاهــای ساختهشــده ازجملــه اثــرات ســوء توســعه کالن شــهر در نواحــی پیرامونــی اســت.
درواقــع ،چشـمانداز 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 اینکــه فرصــت مراحــل
تبدیلشــدن بــه شــهر را یافتــه باشــند بــه روستا-شــهرهای بــزرگ تغییــر شــکل داده و ضمــن درهــم شکســتن ضوابــط
تکامــل شــهری و گذرانــدن مراحــل طبیعــی آن بــه شــهرهای غیرطبیعــی تبدیــل شــدهاند کــه نــه شــهر بــه شــمار میآینــد
و نــه خصوصیــات اصیــل روســتایی را دارنــد؛ بنابرایــن یکــی از مهمتریــن عوامــل در تحــوالت کالبــدی -فضایــی روســتاهای
پیرامــون کالن شــهر کــرج ،سیاسـتها 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  1335تــا  1385در محــدوده شــهری قــرار
گرفتهانــد ،قابلتوجــه اســت (پناهــی و فرجــی راد.)87:1389 ،
ســه روســتای موردمطالعــه در همیــن فراینــد در دهههــای اخیــر تحــوالت گوناگونــی را ســپری کردهانــد .ایــن ســه روســتا
بــه نامهــای فــرخ آباد-زیبادشــت ،علیآبــاد گونــه و گلســتانک در بخــش مرکــزی شهرســتان کــرج و در دهســتان محمدآبــاد
واقــع شــدهاند .بررســیهای جمعیتــی ســه روســتا طــی ســالهای  1345-90حاکــی از ســیر صعــودی جمعیــت در ایــن
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.

 -۴یافـتههای تحقـیق

نمودار شماره  -4مشخصات سرپرستان خانوار برحسب سطح سواد

در ارتبــاط بــا پژوهــش حاضــر مفاهیــم از ســه بعــد ویژگیهــای اجتماعــی  -اقتصــادی ،ویژگیهــای مهاجرتــی و ویژگیهــای
کالبــدی موردتوجــه قــرار گرفتهانــد .ســپس هریــک از ایــن ویژگیهــا در مراحــل مختلــف بــه شــاخصهای کمــی و
قابلاندازهگیــری تبدیــل شــدهاند.

 -۵بررسـی مؤلفههای اجتماعـی

بــر اســاس اطالعــات بهدسـتآمده از طریــق پیمایــش در روســتاهای نمونــه ،درمجمــوع نزدیــک بــه  80درصــد سرپرســتان
خانــوار در ایــن روســتاها ،مهاجــر بودهانــد کــه بیشــتر (حــدود  50درصــد) دارای منشــأ روســتایی هســتند .در روســتای علیآبــاد
گونــه محــل تولــد درصــد باالیــی از مهاجــران وارده را روســتاهای اســتان زنجــان ســپس آذربایجــان شــرقی تشــکیل میدهــد.
در روســتای فرخآبــاد مهاجــران وارده بیشــتر از منطقــه نیشــابور بــوده و در روســتای گلســتانک نیــز (کــه کمتریــن میــزان
مهاجرپذیــری در بیــن روســتاهای موردمطالعه داشــته اســت) مهاجــران وارده بیشــتر از کرج و نواحــی اطراف بودهانــد .درمجموع
مهاجــران بیشــتر از طریــق بســتگان یــا دوســتان و آشــنایان بــا محلــه آشــنا شــدهاند و میتــوان گفــت همبســتگی قومــی در
ایــن محلــه نســبت ًا زیــاد اســت .درمجمــوع نزدیــک بــه  70درصــد جامعــه نمونــه بیــن ســنین  25-45ســال قــرار دارنــد کــه

(مأخذ :بررسیهای میدانی پژوهش)1391،

 -۶بررسـی مؤلفههای اقتصـادی

بـر اسـاس نتایـج بهدسـتآمده از پیمایش در روسـتاهای نمونه ،درمجموع شـغل بیش از  46درصد سرپرسـتان خانوار کارگری اسـت.

(مأخذ :بررسیهای میدانی پژوهش)1391،

نمودار شماره  -5توزیع فراوانی پاسخدهندگان

نمودار شماره  -2مشخصات سرپرستان خانوار برحسب سن

شماره۵۳-۵۴

44

نمودار شماره  -3مشخصات سرپرستان خانوار برحسب محل تولد

(مأخذ :بررسیهای میدانی پژوهش)1391،

(مأخذ :بررسیهای میدانی پژوهش)1391،

45

شماره۵۳-۵۴

ایــن مســئله حاکــی از جوانــی خانوارهــا در ایــن روستاهاســت کــه خــود مؤیــد ســاختار ســنی در گــروه ســنی فعالیــت اســت
کــه عمدت ـ ًا بــا ســاختار مهاجــران بــه شــهر بــرای کار و فعالیــت همخوانــی دارد .اکثــر سرپرســتان خانــوار ( 97.6درصــد)
مــردان هســتند و نزدیــک بــه  70درصــد از جامعــه نمونــه کمتــر از دیپلــم ســواد دارنــد .میانگیــن بعــد خانــوار در ایــن ســه
روســتا  4.2بــه دســت آمــده اســت.

خصلـت عمـده اینگونـه مشـاغل موقتـی بودن آن اسـت .مطالعهی طرح هادی سـه روسـتا نیز این مطلـب را تأیید میکنـد .در طرح
هـادی هـر سـه روسـتا ،مهمترین بخـش اقتصادی روسـتاها فعالیتهای 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 .بهعنوان نمونه ،در روستای
علیآبـاد گونـه ،تعـداد زیـادی از سـاکنان بهعنـوان کارگر در مسـکن مهـر کیانمهر کـه در نزدیکی روسـتا قـرار دارد ،مشـغول به کار
هسـتند .در روسـتای فرخآباد افراد بیشـتر در شـهرکهای صنعتی اطراف مثل شـهرهای صفادشـت و ماهدشـت به کار اشـتغال دارند؛
بنابراین سـطح پایین مهارت و تخصصی نبودن مشـاغل بهعنوان یکی دیگر از ویژگیهای اسـکان غیررسـمی در این روسـتاها قابل
تشـخیص اسـت .در بیـن سـؤال شـوندگان ،متعـارف افراد را کسـانی تشـکیل میدهند که محـل کار آنها خارج از روسـتا اسـت که
درمجمـوع بیـش از  81درصـد افـراد را شـامل میشـود .به نظر میرسـد مردم این سـه روسـتا بیشـتر در شـهر نزدیک روسـتای خود
و همچنیـن شـهر کـرج مشـغول به کار هسـتند و اشـتغال در شـهر تهـران فراوانی چندانی نشـان نمیدهد و تنهـا  7.2درصـد افراد را
دربرمیگیرد .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  5800000 ،1389ریال دانسـته اسـت ،مشـخص اسـت متوسط درآمد
خانوارهـا در ایـن روسـتاها زیـر خـط فقر قـرار دارد و خانوادهها عموم ًا فاقد پسانداز هسـتند .همچنین بررسـیهای بهعملآمده نشـان
میدهـد کـه بهغیـراز مالکیـت واحد مسـکونی ،میزان مالکیـت در سـایر داراییها در این روسـتاها در حد پایینی اسـت.

نمودار شماره  -6توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر حسب نوع شغل برحسب محل اشتغال

(مأخذ :بررسیهای میدانی پژوهش)1391،

 -۷بررسـی مؤلفههای مهاجـرتی

بر اسـاس اطالعات بهدسـتآمده از پرسـشنامهها ،درمجموع نزدیک به  80درصد سرپرسـتان خانوار در این روسـتاها ،مهاجر بودهاند .علت
اصلی  80درصد مهاجرتها عدم اشـتغال و بیکاری در مبدأ بوده اسـت و  84درصد نیز علت انتخاب روسـتا را ارزانی زمین و مسـکن در این
روسـتاها عنوان کردهاند .در خصوص سـنجش میزان تمایل به ماندگاری و یا ترک روسـتا ،نتایج نشـان میدهد بیش از نیمی از سرپرسـتان
خانوار ( 56درصد) تمایل به ترک روسـتا دارند .در این راسـتا ،نبود و یا کمبود خدمات علت اصلی تمایل به ترک روسـتا عنوان شـده اسـت.
نمودار شماره  -7توزیع فراوانی پاسخدهندگان

شماره۵۳-۵۴

نتایــج بررســی مؤلفههــای کالبــدی در روســتاهای نمونــه حاکــی از آن اســت کــه بیــش از  77درصــد افــراد مالــک محــل
ســکونت خــود هســتند و مابقــی بهصــورت اســتیجاری و  ...از واحــد مســکونی اســتفاده میکننــد .نــوع مالکیــت بیــش از
نیمــی واحدهــای مســکونی ( 54درصــد) بهصــورت ســند رســمی و بیــش از  28درصــد مالکیتهــا نیــز بهصــورت قولنامـهای
اســت .البتــه اکثــر واحدهــای مســکونی در ایــن روســتاها تــا ســالهای اخیــر بهصــورت قولنام ـهای بودهانــد کــه توســط
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی صاحــب ســند رســمی شــدهاند .بیــش از نیمــی از افــراد نمونــه در خانههایــی بــا وســعت
 100مترمربــع و کمتــر زندگــی میکننــد و مســاحت زیربنــای بیــش از  70درصــد از واحدهــای مســکونی زیــر  100مترمربــع
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در طــرح توانمندســازی و ســاماندهی ســکونتگاههای غیررســمی کــرج ،متوســط زیربنــای
ســکونتگاههای خــودرو در شــهر کــرج حــدود  60متــر و بهطورکلــی زیــر  100متــر آورده شــده اســت .متوســط ایــن میــزان
بــرای ســکونتگاههای غیررســمی در تهــران  95متــر و بــرای کشــور حــدود  100مترمربــع بیــان شــده اســت (مهندســین
مشــاور پــرداراز)7 :1387 ،؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه نتایــج بهدسـتآمده ،میــزان وســعت واحدهــای مســکونی در ایــن روســتاها
بــا توجــه بــه بعــد خانــوار و کاربــری خانههــای روســتایی ،کمتــر از حــد الزم اســت .ازلحــاظ ســنجش کیفیــت و نــوع نمــای
بنــا ،نتایــج نشــان میدهــد بیــش از  70درصــد واحدهــای مســکونی در ایــن روســتاها در حــد تخریبــی و تعمیــری و بیــش از
 56درصــد بناهــا نیــز فاقــد نمــا هســتند .بررســی برخــی معیارهــای زیس ـتمحیطی در روســتاهای نمونــه نشــان میدهــد،
سیســتم دفــع فاضــاب تنهــا در روســتای فرخآبــاد بــه شــیوهای نســبت ًا مناســب انجــام میپذیــرد و سیســتم فاضــاب 97
درصــد ابنیــه ایــن روســتا بهوســیله چــاه جذبــی انجــام میگیــرد؛ امــا در روســتای علیآبــاد گونــه دفــع فاضــاب بهصــورت
ســطحی و از طریــق جــوی و جــدول روبــاز صــورت میگیــرد کــه آلودگیهــای فراوانــی بــرای ایــن روســتا بــه همــراه دارد .در
روســتای گلســتانک نیــز دفــع فاضــاب بهصــورت ترکیبــی از چاههــای جذبــی و دفــع ســطحی از طریــق کانالهــا و جــوی
و جــدول صــورت میگیــرد .عــرض شــبکه معابــر در بافتهــای قدیمــی و فرســوده روســتاها عمومــ ًا تنــگ و رفتوآمــد
وســایل نقلیــه بهســختی صــورت میگیــرد .ازلحــاظ پوشــش شــبکه معابــر نیــز بــا توجــه بــه اقدامــات اخیــر دهیاریهــا
کوچههــا عموم ـ ًا آســفالته هســتند امــا کیفیــت آســفالت در روســتای علیآبــاد گونــه از ســطح نازلــی برخــوردار اســت .در
روســتای فرخآبــاد نیــز کوچههــا در بخشهــای جدیــد و تازهســاخت روســتا عمومــ ًا خاکــی اســت و بهخصــوص هنــگام
بارندگــی عبــور و مــرور را دچــار مشــکل میکنــد.
نمودار شماره  -9توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب نحوه تصرف واحد مسکونی نوع مالکیت واحد مسکونی

(مأخذ :بررسیهای میدانی پژوهش)1391،
نمودار شماره  -8توزیع فراوانی پاسخدهندگانبرحسب علت اصلی مهاجرت برحسب انتخاب روستا

(مأخذ :بررسیهای میدانی پژوهش)1391،

(مأخذ :بررسیهای میدانی پژوهش)1391،

47

شماره۵۳-۵۴

46

 -۸بررسـی مؤلفههای کالبدی -زیسـتی

نمودار شماره  -10توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب نحوه تصرف واحد مسکونی نوع مالکیت واحد مسکونی

نمودار شماره  -13توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب کیفیت بنا نوع نمای واحد مسکونی

نمودار شماره  -14توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب کیفیت بنا نوع نمای واحد مسکونی

(مأخذ :بررسیهای میدانی پژوهش)1391،
نمودار شماره  -11توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب وسعت واحد مسکونی سطح زیربنای واحد مسکونی

شماره۵۳-۵۴

جدول شماره  -3اهم نتایج پژوهش

(مأخذ :بررسیهای میدانی پژوهش)1391،
نمودار شماره  -12توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب وسعت واحد مسکونی سطح زیربنای واحد مسکونی

ردیف
1
2

 حدود  70درصد جامعه نمونه کمتر از دیپلم سواد دارند.اجتماعـی

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

3

 نزدیک به  70درصد جمعیت جامعه نمونه در سنین بین  25-45سال قرار دارند که حاکی از جوان بودنخانوادههاست.

4

 بیش از  46درصد سرپرستان خانوار سه روستا به کارگری اشتغال دارند. -پرداختن به فعالیتهای خدماتی در شهرها بهعنوان مهمترین بخش اقتصادی خانوارها در این روستاها است.

5

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

6

(مأخذ :بررسیهای میدانی پژوهش)1391،

ابعاد

نتایج بهدسـتآمده در روسـتاهای نمـونه

اقتصـادی

 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.

7

 -عموم ًا خانوادهها در جامعه نمونه فاقد پسانداز هستند.

8

 -سطح داراییها در جامعه نمونه بسیار پایین است.

شماره۵۳-۵۴
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(مأخذ :بررسیهای میدانی پژوهش)1391،

49

ردیف

ابعاد

9
10

نتایج بهدسـتآمده در روسـتاهای نمـونه
 70 -درصد جمعیت جامعه نمونه مهاجر هستند.

مهاجرتـی

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

11

 84 -درصد افراد جامعه نمونه ارزانی زمین و مسکن را علت انتخاب روستاها جهت اسکان عنوان کردهاند.

12

 28 -درصد واحدهای مسکونی در جامعه نمونه دارای مالکیت قولنامهای هستند.

13

کالـبدی

 بیش از نیمی از قطعات دارای وسعت زیر  100مترمربع هستند. -سطح زیربنای بیش از  70درصد قطعات زیر  100مترمربع هستند.

14

 50 -درصد واحدهای مسکونی فاقد نمای ساختمانی هستند.

15

 -روستاهای موردبررسی عموم ًا فاقد سیستم مناسب فاضالب و دفع صحیح آبهای سطحی هستند.

(مأخذ :بررسیهای میدانی پژوهش)1391،

 -۹جمـعبندی و نتیجهگـیری

شماره۵۳-۵۴

اســت .بــا بررسـیهایی کــه از اســکان غیررســمی روســتاهای پیرامــون کالن شــهر کــرج مشــخص شــد که ایــن ســکونتگاهها
ازلحــاظ اقتصــادی ،کالبــدی و زیسـتمحیطی بــا مشــکالت متعــددی مواجــه هســتند .ایــن محلههــا همچنیــن ازنظــر وجــود
امکانــات و تســهیالتی چــون خدمــات درمانــی -بهداشــتی ،تجــاری ،فضــای ســبز و ورزشــی بــا کمبــود چشــمگیری روبــرو
هســتند .ازلحــاظ خدمــات اولیــه چــون آبلولهکشــی نیــز ،مــردم روســتای علیآبــاد گونــه بــه دلیــل شــور بــودن آب روســتا
بــرای تأمیــن آب آشــامیدنی بــا مشــکل مواجــه هســتند.
نتایــج چنیــن نشــان میدهــد کــه ابعــاد اســکان غیررســمی در مناطــق روســتایی تــا حــدود زیــادی هماننــد اســکان غیررســمی
شــهری بــروز میکنــد؛ البتــه بــا توجــه بــه ســطح پایینتــر افــراد ســاکن در روســتا چــه ازلحــاظ اقتصــادی و چــه ازلحــاظ
اجتماعــی و فرهنگــی میتــوان انتظــار داشــت کــه ایــن خصوصیــات بــا شــدت بیشــتر و وخیمتــری خــود را نشــان دهــد،
لــذا بــا توجــه بــه نــکات ذکرشــده ،اتخــاذ رویکــردی مناســب ،امــری مهــم و ضــروری تلقــی میشــود .آشــکار اســت هرگونــه
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روســتاهای واقــع در حریــم شــهرها بــه دلیــل نزدیکــی مکانــی و وابســتگی فضایــی – کالبــدی بــا شــهر از امکانــات،
محدودیتهــا ،فرصتهــا و چالشهــای متعــددی برخوردارنــد کــه در دیگــر روســتاهای کشــور بــه چنیــن شــدتی وجــود
نــدارد .شــکلگیری و گســترش اینگونــه روســتاها در مجــاورت شــهرها را بایــد جزئــی از فراینــد عــدم تعــادل شــهری/
منطقـهای و دوگانگــی اقتصــادی در جامعــه تلقــی کــرد کــه منجــر بــه تغییــر مکانــی جمعیــت ،از نواحــی فقیــر و توســعهنیافته
شــهری و روســتایی میگــردد .ساختوساز مســکن خــارج از برنامهریــزی رســمی در روســتاها ،پیوســتگی عملکــردی بــا
شــهر اصلــی و گسســت کالبــدی از شــهر بهنحویکــه اینهــا اغلــب در شــهر اشــتغال دارنــد و رفتوآمــد میکننــد،
احتمــا ًال مهمتریــن دلیــل گســترش اســکان غیررســمی در نواحــی روســتایی قلمــداد میشــود.
بهطورکلــی ،روســتاهای پیرامــون کالن شــهر ،همــواره بــه دلیــل پیشــرویهای مــداوم فضایــی کالن شــهرها متحمــل پیامدها
و مشــکالت زیســتمحیطی ،طبیعــی ،کالبــدی ،اقتصــادی و اجتماعــی در ســاختار فضایــی میشــوند .فقــر ،نابرابریهــای
درآمــدی و ناهنجاریهــای اجتماعــی ،دسترســی محــدود اقشــار فقیــر بــه تأسیســات زیربنایی ،کمبود زیرســاختهای بهداشــت
و گســترش بیماریهــای مهلــک ،کاهــش ایمنــی و امنیــت شــهرها و افزایــش بــزهکاری اجتماعــی ،رونــق ســوداگری زمیــن،
تغییــر الگوهــای مصــرف ،تغییــر بافــت اراضــی کشــاورزی پیرامونــی بــه کاربریهــای غیــر کشــاورزی ،تخریــب اراضــی
کشــاورزی ،اشــغال اراضــی در معــرض خطــر آلودگــی زیسـتمحیطی ،ازجملــه نمونههایــی از جلوههــای اســکان غیررســمی

مداخلــه در هــر ســکونتگاهی بایــد بــا در نظــر داشــتن شــرایط ،ویژگیهــا ،اهــداف و راهبردهــا صــورت بگیــرد .پژوهــش حاضر
نیــز از ایــن قضیــه مســتثنی نبــوده و بــرای تعییــن مداخلــه در ســکونتگاههای غیررســمی روســتایی بدیــن نــکات توجــه
شــده اســت .بنــا بــر مســائل ذکرشــده ،بهتریــن الگــوی مداخلــه در اســکان غیررســمی روســتایی ،رویکــرد بهســازی اســت.
بهســازی در حقیقــت کنــار گذاشــتن برخــی رویکردهــای حذفــی و پذیرفتــن واقعیــت پدیــده ســکونتگاههای غیررســمی از
ســوی سیاس ـتگذاران اســت .ارتقــاء بخشــی محلههــای تهیدســتان بــا افزایــش ارزش همــراه اســت .افزایــش ارزش زمیــن
و مســکن ،افزایــش درآمــد ،ارتقــای بهداشــت و مهارتهــا را بــه همــراه دارد .همچنیــن از دیگــر مزایــای ارتقــاء بخشــی
میتــوان بــه ایــن نــکات اشــاره کــرد کــه ســاختار اجتماعــی موجــود را نگــه مـیدارد ،نظــام اقتصــادی را بــه هــم نمیریــزد،
مســکن بــا هزینــه کــم را حفــظ میکنــد ،مشــکالت و پیامدهــای منفــی تجدیــد اســکان را بــه همــراه نــدارد ،یــا بــه حداقــل
میرســاند .بــر اســاس مصاحبههــای صــورت گرفتــه بــا دهیاریهــا و مــردم روســتا ،مهمتریــن مشــکل ایــن روســتاها،
عوامــل اقتصــادی (کمبــود درآمــد ،بیــکاری فصلــی و وجــود بیــکاری در بیــن جوانــان) ذکــر شــده اســت و بعــدازآن بــه ترتیب،
بــه مشــکالت کالبــدی و زیسـتمحیطی اشــاره داشــتند .بهطورکلــی بیــش از  50درصــد 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 کردهانــد.
در تبییــن آثــار و عملکــرد متقابــل نواحــی روســتایی بــر مراکــز شــهری ،ابعــاد مثبــت و منفــی آن قابلتوجــه اســت .مســائلی
چــون ازدحــام و شــلوغی و آلودگــی شــهری ،کمبــود مســکن ،شــکلگیری واحدهــای مســکونی بــا کیفیــت پاییــن و نیــز تجمع
وســیع زبالههــای شــهری و ناکارآمــدی زیربناهــای شــهری نمون ـهای از آثــار منفــی عملکــرد روســتاها بــر مراکــز شــهری
محســوب میشــوند؛ امــا باوجــود آثــار مخربــی کــه بهطــور عمــده بــه دلیــل عــدم وجــود روابــط ارگانیــک ،میــان شــهرها و
روســتاها بــه وجــود میآیــد ،روســتاها قادرنــد تــا در صــورت بسترســازی مناســب و هدفمنــد ،آثــار ارگانیکــی را ماننــد ایجــاد
فرصتهــای شــغلی بــرای نیــروی کار در شــهرها ،کاالهــای ارزانقیمــت و مناســب بــرای گروههــای کمدرآمــد شــهری،
زمیــن مناســب بــرای ساختوســاز اقشــار کمدرآمــد شــهری ،تأســیس کارخانههــای بــزرگ شــهری و شــرکتهای معتبــر
تجــاری در مجــاورت شــهرها ،امــکان بهرهگیــری شــهروندان از چشـماندازهای طبیعــی و درنهایــت رونــق اقتصــادی شــهری
ترویــج کننــد؛ بنابرایــن برنامــه ریــزان و سیاســت گــذران بــا تمهیــد سیاســتهای مهاجرپذیــری ،در روســتاهای اطــراف
کالن شــهرها بهصــورت ســاماندهی شــده و بــا برنامهریــزی ،میتواننــد بــه ایــن مســئله ،نــه بهصــورت یــک تهدیــد بلکــه
در قالــب یــک فرصــت ،بــرای روســتاهای پیرامــون کالن شــهر و همچنیــن مــادر شــهر مرکــزی بپردازنــد .بنــا بــر مباحــث
مطــرح شــده چنــد مــورد قابلطــرح اســت:
 تعریف جایگاهی مشخص در بعد ملی به مسئله اسکان غیررسمی در نواحی روستایی.
 شناخت ابعاد مختلف مسئله اسکان غیررسمی در نواحی روستایی بهصورت مرتبط و پیوسته با مسائل شهری.
 پیگیری سیاست کاهش عرضه و تقاضا برای کار نیروی مهاجر در کالن شهر کرج.
 تهیه طرحهای ساماندهی و توانمندسازی برای ساکنان اسکان غیررسمی روستایی.
 بهسازی و ساماندهی کالبدی زیرساختهای اصلی محلههای اسکان غیررسمی در روستاهای موردبررسی.
 تدوین ضوابط و مقررات برای جلوگیری از گسترش محلههای فقیرنشین روستایی.
 ایجاد مدیریت محلهای با همکاری و تعامل با ساکنان محلهها
 کنترل و افزایش نظارت دهیاری و نهادهای فنی مسئول بر نحوه و شرایط احداث مسکن
 ارتقاء سطح بهداشت و شرایط زیستمحیطی روستا بهویژه محلههای اسکان غیررسمی
 ایجـــاد ســـرمایهگذاری در امـــور تولیـــدی و کارگاههـــای کوچـــک تولیـــدی بهمنظـــور ایجـــاد اشـــتغال بـــرای افـــراد
ســـاکن در ایـــن روســـتاها.
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 حاتمــی نــژاد ،حســین و حســین اوغلــی ،جــواد ()1387؛ بررســی تطبیقــی برخــی شــاخصها در ســکونتگاههای غیررســمی اطــرافکالن شــهر تهــران (حصــار امیــر و شــهرک انقــاب) ،نشــریه علــوم جغرافیایــی ،شــماره  ،12ص .26

 حاج یوسفی ،علی ()1381؛ حاشیهنشینی شهری و فرایند تحول آن (قبل از انقالب اسالمی) ،نشریه هفت شهر؛ شماره 8؛ ص .12 ربانــی ،رســول؛ وارثــی ،حمیدرضــا و طاهــری ،زهــرا ()1388؛ تحلیلــی بــر علــل شــکلگیری مناطــق حاشیهنشــین در شــهر اصفهــان،نمونــه مــوردی :منطقـهی از زنــان و دارک؛ مجلــه جغرافیــا و توســعه؛ شــماره 13؛ ص .121
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 صرافــی ،مظفــر ()1381؛ بهســوی نظری ـهای بــرای ســاماندهی اســکان غیررســمی -از حاشیهنشــینی تــا متــن شهرنشــینی ،هفــتشــهر ،ســال ســوم ،شــماره هشــتم ،تهــران.

 طهمــوری ،علــی و حســین رضــوی ،ســروناز ()1388؛ برنامهریــزی منطقـهای مؤثــر در کاهــش فقــر ناشــی از ســکونت غیررســمیدر منطقــه کالن شــهری تهــران ،همایــش ملــی ســکونتگاههای غیررســمی :چالشهــا و راهبردهــا ،دانشــگاه آزاد اســامی.

 عبــدی ،برهــان و دیگــران ()1388؛ ارائــه راهکارهــای جلــب مشــارکت ســاکنان مناطــق اســکان غیررســمی ،نشــریه هویــت شــهر،شــماره 4؛ ص .81

 عالءالدینــی ،پویــا و امیــن ناصــری ،آراز ()1387؛ اســکان غیررســمی در مشــهد :بررســی وضعیت ســکونتگاهها و تمهیدات ســاماندهی،هفــت شــهر ،شــماره  ،23ســازمان عمــران و بهســازی کشــور (وزارت مســکن و شهرســازی).

 قرخلــو ،مهــدی؛ عبــدی ،ناصــح و زنگنــه شــهرکی ،ســعید ()1388؛ تحلیــل ســطح پایــداری شــهری در ســکونتگاههای غیررســمی(مــورد :ســنندج) ،پژوهشهــای جغرافیــای انســانی ،شــماره  ،69ص .15

 محمــدی ،علیرضــا و روســتا مجیــد ()1387؛ توســعه اجتمــاع -محــور؛ ســازوکاری بــرای ســاماندهی ســکونتگاههای غیررســمی؛فصلنامــه هفــت شــهر ،شــماره  ،23ص .104

 مرکز آمار ایران ،سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن ،شهرستان کرج .1335-90 -مهندسان مشاور باوند ()1387؛ بازنگری طرح تفضیلی شهر کرج.
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 مهندســان مشــاور پــرداراز ()1387؛ ســاماندهی و توانمندســازی ســکونتگاههای غیررســمی کــرج ،شــرکت مــادر تخصصــی عمــرانو بهســازی شــهری ایــران ،ســتاد ملــی توانمندســازی ســکونتگاههای غیررســمی کــرج.

 میــره ،محمــد ()1384؛ بررســی و ســاماندهی اســکان غیررســمی در شــهر قــم ،مــورد :شــیخ آبــاد ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد؛ بــهراهنمایــی حســین حاتمــی نــژاد ،دانشــگاه تهــران.

 -ریاحی ،وحید و بیات ،مصطفی ()1391؛ تحلیل وضعیت اسکان غیررسمی در سکونتگاههای روستایی شهرستان کرج ،گزارش منتشر نشده.

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

-

 -ریاحــی ،وحیــد ()1389؛ بررســی مخاطــرات زیســتی در محــات اســکان غیررســمی پیرامــون کالن شــهر تهــران ،مطالعــه مــوردی:

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).

-

اسالمشــهر؛ نشــریه تحقیقــات کاربــردی علــوم جغرافیایــی ،شــماره  ،16صــص .83-104

 زیــاری ،کرامــت اهلل و نــوذری آذردخــت ()1388؛ ســاماندهی و توانمندســازی اســکان غیررســمی شــهر اهــواز (کــوی منبــع آب)،پژوهشهــای جغرافیــای انســانی ،شــماره  ،68صــص .21-36

 ســجادی ،ژیــا و صادقــی ،یــداهلل ()1387؛ تشــکیل نهادهــای غیردولتــی در راســتای ســاماندهی ســکونتگاههای غیررســمی ،مــورد:اسالمشــهر ،میانآبــاد؛ پژوهشهــای جغرافیــای انســانی؛ شــماره  ،68صــص .21-36

 -شــیعه ،اســماعیل؛ حبیبــی ،کیومــرث و کمالــی نســب ،حامــد ()1389؛ فراینــد شــکلگیری و گســترش ســکونتگاههای غیررســمی-
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