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  استان خوزستان شهرهاي در ميرساسكان غير برگسترش تحليل عوامل موثر
  ساماندهي وسازي مند توانو ارائه راهبرد 

  علي فيروزيمحمد
  اهوازدانشگاه شهيد چمران  ،گروه جغرافيا ميت علايعضو ه

  1رضا زارعي
  واحد گچساران ميدانشگاه آزاد اسال

  مسعود ظفري
  واحد گچساران مياد اسالدانشگاه آز ،مدرس گروه معماري

  22/9/1390تاريخ پذيرش مقاله:     10/7/1390مقاله:تاريخ دريافت 
  چكيده

ا مشكالت حاد اي از سكونت ب گونه ،ويژه در كشورهاي در حال توسعهه هاي ناپايداري توسعه شهري بيكي از زمينه
وضعيت كنوني و جلوگيري از  ساماندهيويژه براي نيازمند اتخاذ تدابير  ،نوع سكونتاين  .است ميرسموسوم به اسكان غير

بر  ل و گسترش يافته و متقابالًيشكت ،فراتر از مكان آن ياز عوامل ميرساسكان غيركه از آنجا  گسترش آن در آينده است.
ه در سطح ك ،گذاري و اقداماتي نه فقط در سطح محلي اين مسئله به سياست لذا راه حلگذارد،  محيطي فراتر از آن تاثير مي

در  ميغيررس بررسي اسكان به ،تحليلي و با ماهيت كاربردي نگاشته شده است –اين مقاله كه با روش توصيفيملي نياز دارد. 
ها و اطالعات مورد  خواهد پرداخت. همچنين داده ها اين سكونتگاه سازيمند توانهاي  زمينه ترين مهماستان خوزستان و ارايه 
نتيجه  ،در پايان. آوري شده است جمع هاي شهري ايران و ساير طرحمركز آمار 1385رشماري سالنياز از طريق آمارهاي س

 ،شهري مديريت مرجع نتري و عمده ترين عالي و غيردولتي نهادي عنوان بهكه شهرداري شهرهاي استان خوزستان گرفته است 
 براي ،گذشته از تر متفاوت تياابتكار با بايد ها داريشهر رو اين از .داشت خواهند سازيمند توان روند در را نقش ترين اصلي

و شاهد  محقق شودها  گاهسازي اين سكونتمند توانتا  ندنك اقدام اجتماعات اين دروني منابع و مشاركت بهينه ارگيريك هب
  . ني واقعي در استان خوزستان باشيمشهرنشي

  
   .استان خوزستان ،سازيمند توانراهبرد  ،غيررسميهاي  گاهسكونت ،توسعه شهري ،: اسكان غيررسميواژگان كليدي
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  مقدمه
 و غيرمجاز هاي سكونتگاه در توسعه، حال در كشورهاي در ويژه به جهان، مردم از نفر ميليون صدها امروزه

 به انگلستان در پيش سال يكصد انگلس. كنند مي زندگي محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي بد شرايط در آشفته،
درصد 25حدود1996داند در سال مي صنعتي انقالب از ناشي راها  آن وجود و كند مي اشاره نشيني ي زاغهها محله

   .)85ص،1387،همكاران  ومحمدي (اند بوده انساني زندگي شأن در اي خانه جمعيت جهان فاقد
اي  اد شده، پديدهنشيني از آن ي نشيني و زاغه هايي چون حاشيه كه در تحقيقات مختلف با نام ميرساسكان غير

اند. امروزه  عتي آن را تجربه كرده و سپس كشورهاي جهان سوم با آن مواجه شدهجهاني بوده كه ابتدا كشورهاي صن
طوري كه سازمان ه هاي سردمداران كشورها است ب در سطح جهان يكي از دغدغه ميي غيررسها نيز مسئله سكونتگاه

هاي مختلفي را در كشورهاي  ها و پروژه المللي، برنامه هاي بين خصوص عالوه بر برگزاري اجالسملل در اين 
  مختلف اجرا نموده است.

ناكارآمدي خود را خيلي  ،در سطح جهان در مقابله با اين پديده ابتدا تخريب را پيشنهاد نمودند اما اين روش
ي نه چندان دور در ها بخشي در سالخدمات و ارتقا -ي ديگري همچون برنامه زمينها سريع نشان داد. روش

 سازي پيشنهاد گرديده استمند توانهاي اخير نيز برنامه ارتقابخشي و  ي از كشورها اجرا گرديد و در سالبسيار
   .)13ص1388،زاده و همكاران(ابراهيم

پذير كشور محسوب شده است. رمهاج يها استان، به دليل توان باالي اقتصادي هميشه يكي از استان خوزستان
 ،خرمشهر(ي از شهرهاي جنوبي استان همچونغاز جنگ بسيارآهمزمان با 1367تا1359هاي سالدر  هرچند

در ابعاد مختلف اقتصادي، در قبل و بعد از  هارشد سريع شهراند اما  از جمعيت خالي شده.)هويزه و.. ،سوسنگرد
شده و استقرار  مسجد سليمانها به خصوص اهواز، آبادان و ماهشهر و انقالب باعث مهاجرپذيري بيشتر اين شهر

  را شكل بخشيده است.  هاي انساني در مناطق مختلف شهري توسعه كالبدي شهرها گروه
، با در نظر گرفتن ابعاد استان خوزستاندر رسمي)(اسكان غيراي اهميت موضوع، توجه به چنين پديدهبا توجه به 

چرا كه توسعه و گسترش چنين سي داشته اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، كالبدي و حتي سياسي، ضرورت اسا
  زند.  دامن مي هاي روز به روز بر مشكالت اين شهريها گاهسكونت

اين  گيري شكل، يافتن علل شهرهاي استان خوزستان ميرسهاي غير سكونتگاه بررسيحاضر ضمن  مقاله
موجود در بهبود وضعيت  يها ختلف شهري، شناسائي موانع و چالشهاي اسكان در مناطق م ها، انگيزه گاه سكونت

ها  گاهسازي مشاركتي اين سكونتمند توانه دنبال ارائه راه كارهاي مناسب و اجرائي درخصوص ها، ب گاه اين سكونت
هاي  گاهشهر استان خوزستان كه مناطق عمده جمعيتي و داراي بيشترين سكونت8همچنين در اين مقاله باشد. مي

هبهان، ب (ره)،اهواز، آبادان، ماهشهر، بندر امام خميني: عبارتند از كه اند اب شدهانتخ جهت مطالعه ،باشند مي ميغيررس
  ن، انديمشك، دزفول و شهر چمران.اميديه، مسجد سليما
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 117 ... مياسكان غير رس برگسترش تحليل عوامل موثر

  بيان مسئله 
 سوم يك كه كردند مي زندگي شهرها در جهان جمعيت درصد50از بيش2005سال در ملل، سازمان گزارش بر بنا
 جمعيت درصد60حدود سال اين در آسيا قاره .داشتند سكونت ي،امنيت هيچ بدون غيررسمي هاي سكونتگاه درها  آن

 هاي سكونتگاه در شهرها ساكنان تمامي درصد30جهاني سطح در سال اين در. بود داده جاي خود در را نشين حاشيه
رشد  ز اصالحات ارضيبعد او استان خوزستان در ايران  .)2005گزارش سازمان ملل ،(كردند مي زندگي رسمي غير

نشين در شهرها نشان  ه صورت محالت حاشيهتدريج خود را به ايم. اين رشد فزاينده ب سريع شهرنشيني را شاهد بوده
رهاي مياني نيز درگير شهرهاي ما بلكه شهبه گونه اي كه نه تنها كالن ه است،داد و دامنه آن روز به روز بيشتر گرديد

 ي مختلف سرشماريها توان گفت كه درصد شهرنشيني در درره مي1شمارهجه به جدول وبا ت اي هستند. چنين پديده
  .باشد ميبيشتر از كشور بوده است و طبيعتا درصد مناطق حاشيه نشين نيز بيشتر  در استان خوزستان

  ي مختلفها درصد جمعيت شهر نشين كشور و استان خوزستان در سال: 1جدول شماره
 اناستان خوزست كشور    

  درصد   سال   درصد  سال 
1335  4/31  1335  1/48  
1345  7/38  1345  2/51  
1355 47  1355  4/57  
1365  6/54  1365  3/55  
1375  48/61  1375  5/62  
1385  46/68  1385  01/68  

  1385منبع :سازمان آمار ،                                                          

اي ناشي  اي كالبدي فيزيكي نبوده و از عوامل كالن ساختاري در سطح ملي و منطقه لهئمسصرفاً  مياسكان غيررس
ي دولتي و غير دولتي جهت توسعه و ارايه خدمات و ها شود. رشد فزاينده جمعيت شهري از توان سازمان مي

درآمد در  كم قشارتسهيالت شهري براي اين جمعيت فزاينده پيشي گرفته و برآورده نشدن نياز مسكن و سرپناه ا
(شاه سابقه گسترش داده است اي بي گونه را به مينشيني و اسكان غيررس ريزي شده شهر، حاشيه و برنامه ميفضاي رس
، تحوالت ناشي از كشور ايران هم عالوه بر روند فوق كه در اين استچه مسلم  آن .)134ص2005محمدي، 

، افزايش و انباشت درآمدهاي نفتي و اصالحات ر اقتصادي كشوري و دگرگوني ساختاالملل تقسيم كار بين گيري شكل
 اند. بوده مياسكان غير رس گيري شكلارضي بعد از دهه چهل از جمله علل عمده تسريع روند شهرنشيني و به تبع آن 

 از تسهيالت زندگي شهري در قياس با ديگر نواحي شهري  ميرسي غيرها محروميت و عدم برخورداري سكونتگاه
را كانون مسائل بغرنج شهري و ضد توسعه پايدار انساني نموده است. جاي ترديد نيست كه در فرايند جهاني ها  آن

(كلهرنيا شوند هاي احتماعي نيز محروم مي رانده شده و از بسياري از حمايت سازي، كثيري از شهروندان به حاشيه
هاي اعتقادي و  نه تنها ضرورتي بر آمده از ارزش ميرسصاف، پرداختن به مسئله اسكان غيربا اين او .)45 ص1387،

توسعه ملي است. نبايد فراموش كرد كه فقر در هر  و ها انساني، بلكه سازگار با منافع اجتماعي و پايداري سكونتگاه
   .)6ص1381جا تهديدي براي كل است(صرافي،
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  اهداف تحقيق
   .در شهرهاي استان خوزستان  ميغيررس و گسترش اسكان گيري شكلتحليل عوامل موثر بر  هدف كلي:

  اهداف راهبردي
   .استان خوزستان جهت مطالعه با توجه به حجم جمعيت و مساحت ميانتخاب شهرهاي داراي اسكان غيررس -
 .در استان خوزستان ميحجم جمعيت در شهرهاي داراي اسكان غيررسبرآورد  -

 ساماندهيجهت  ميو مشاركت مرد يايي محورهاي مختلف و ارائه روشي مبتني بر دان بررسي راه -
  .شهرهاي استان ميي غيررسها سكونتگاه

  نشينيي نظري در مورد علل حاشيهها چارچوب نظري ديدگاه
هاي گوناگون چنين  نگرش .ي ليبرالي شكل گرفته استها نظريهاين ديدگاه بر پايه  هاي ليبرالي: : ديدگاهنخست

زان شهري وابسته ري و شهرسازان و برنامه ت شناسان، جامعه شناسان، اقتصاد دانانآثار جمعيدر توان  ميديدگاهي را 
اي از  نشيني توجه دارد اما تحليلي ريشه يافت. اين ديدگاه ليبرالي، با آن كه به برخي از ابعاد حاشيه به مكتب ليبرال

نشيني تاكيد  ي حاشيهاجتماعي، كالبدي و اقتصادهاي  دهد و بيشتر به برخي جنبه ميمسئله به دست ن
پل و اقمار بط متروهاي ناشي از رشد نامتعادل اقتصادي و يا روا. انديشمندان ليبرالي تضاد)40 ص1381(خاتم،دارد

كنند،  قتصادي نامتعادل تكيه ميگيرند و در زنجيره روابط نظام اقتصادي تنها بر ويژگي الگوي رشد ا ميرا دست كم 
، عمدتا برپايه شناخت عوامل دروني استوار است و اقتصادي كشورهاي در حال توسعهبط تجزيه و تحليل آنان از روا

المللي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته  از بيان كنش عوامل بروني و دورني نظام اقتصادي و عملكرد روابط بين
پس از آن تا  در فاصله وقوع دو جنگ جهاني و .)32ص1382(جعفري،كنند پرهيز ميبركشورهاي در حال توسعه ، 

ده . به عقيهاي نومالتوسيها، جاري است ي بر اساس نظريه مالتوس و ديدگاهبه امروز، يك جريان نيرومند فكر
شيني شهري به بروز ن فقر شديد گروه كثيري از افراد جامعه و پديده حاشيه ،انديشمندان متعلق به اين نحوه فكري

، جنايت و ساير مشكالت اجتماعي را ، قتلها كاريتوان انواع بزه ميكه از آن جمله انجامد،  ميي اجتماعي ها آسيب
ناشي از رشد جمعيت اين و جملگي  هستندها  آن برشمرد كه كشورهاي در حال توسعه امروز گرفتار

دانان ليبرال غربي، مهاجرت از روستا ، تا اين اواخر اغلب اقتصادطور كلي به .)16ص1381حاج يوسفي،(كشورهاست
كردند مهاجرت داخلي، فرايندي طبيعي  ميآورند و تصور توسعه اقتصادي مطلوب به شمار مي ر فرايندبه شهر د

نعتي شوند تا نيروي كار مورد نياز رشد و توسعه ص به تدريج از بخش روستايي خارج مياست كه نيروي كار اضافي 
كردند اين توليد نهايي نه تنها  زيرا فرض مي است، رفت كه اين فرايند از نظر اجتماعي مفيد ميرا تامين كنند. تصور 

 ،(پيران شود جا مي شد است و جابهمثبت، بلكه در نتيجه تراكم سرمايه و پيشرفت تكنولوژي به سرعت در حال ر
دانان و كارشناسان مسايل توسعه اقتصادي در اصلي اقتصاد به اين ترتيب، در چند دهه گذشته توجه .)41ص، 1370

يي معطوف بوده كه نيروي كار آزاد كنند و جريان مهاجرت را ها توسعه نيز بيشتر به سياست كشورهاي در حال
اما نتيجه فرايند مهاجرت و توسعه شهرنشيني شتابان و ناهمگون كالن شهرهاي كشورهاي  يل و شتاب بخشند.هتس

كشورهاي در حال توسعه كامال روشن  در حال توسعه، ديدگاه اقتصادانان ليبرال را تغيير داد امروزه با توجه به تجربه
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هنگ ايجاد مشاغل شهري فزوني يافته و تا حدودي زيادي از آاست كه آهنگ مهاجرت از روستا به شهر، از 
  .)16ص،1381(حاج يوسفي،ي صنايع و خدمات شهري در جذب كارگران فراتر رفته استها مندي توان

دي، برخالف انديشمندان ليبرالي، گروه ديگر متفكران، از ميال70و60يها در دهه :ي غيرليبراليها ديدگاهدوم:
مريكاي التين، مانند كوندر فرانك، دوس سانتوس، فورتادو، مانويل كاستل آجمله نظريه پردازان مكتب وابستگي در 

دي را معلول تسلط اقتصا )كشورهاي وابسته(اي در حال توسعهو كساني ديگر به طور كلي عقب ماندگي كشوره
زاي و جريان صنعتي شدن وابسته،  الگوي توسعه وابسته و برونها  آن دانند و به نظر ي توسعه يافته كنوني ميكشورها
هاي يابد و عدم تعادل زايش ميي ناهمگون را به دنبال دارد، كه به موزات رشد نامتعادل، نابرابري درآمدها افنشهرنشي

يش شكاف طبقاتي د عملكرد توسعه وابسته عبارت است از پيدابرآينها  آن گيرد و به ديدساختاري جامعه شتاب مي
   .)108ص،1373(شكويي،نشين شهري استهاي حاشيهگروه و در نتيجه ظهور ميان شهر و روستا

پوالنترس، متفكر امريكاي التين، با اشاره به الگوي صنعتي شده و توسعه وابسته در كشورهاي آمريكاي التين، 
روي كار پايين است و از سوي  نوع فرايند صنعتي شدن، از يك سو بازدهي توليدي و بهره دهد كه دراين ميتوضيح 

كه  شوداي زير سلطه مستقيم سودي حاصل ميديگر براثر تحقق ارزش اضافي ناشي از توليد نيروي كار در كشوره
ند كه رشد اقتصادي اين كهاي بسياري تاكيد ميشود. بررسيتوجهي از اقتصاد آن كشور خارج ميبه ميزان قابل 

ثير نظام مد همراه بوده است. گذشته از مسئله فقر، تاآكشورها با كاهش شديد ميانگين درآمد اكثريت مردم كم در
و يا به طور كلي عملكرد اجتماعي نظام اقتصادي وابسته را  هاي اجتماعي كم درآمد جامعهاقتصادي وابسته در گروه
تر شدن شكاف بين شهر و روستا،  . عميق)48ص،1382،زاده بزار هادي(برشمرد توانياحتماال به ترتيب زير م

ها و كالنشهرها تائيان به شهرها، به خصوص متروپلنابساماني و ناپايداري اوضاع كشاورزي، مهاجرت شديد روس
مين كننده اني است كه براساس آن كشورهاي در حال توسعه كه زماني تاباشد اين وضعيت معلول تقسيم كار جهمي
جريان مهاجرت به ها درآمدند. پيداست كه در كنندگان عمده اين فرآوردهردصلي مواد غذايي بودند، به صورت واا

توانند در شهرها جذب اقتصاد شهري شوند از اين جهت در دست مهاجر روستايي نميهاي تهيشهرها، اين گروه
 برند اي نمي اي رشد اقتصادي و صنعتي نيز بهرهگونه مزاي كنند و از هيچ يه زندگي اقتصادي شهرها زندگي ميحاش

ي اقتصادي، ها نشينان: براثر عملكرد نظام ه گفته كوندر فرانك درباره حاشيهب .)2ص،1356،الهي منصوريان و آيت(
ت مهاجر در هاي شناور در شهرها، از جمله روستائيان تهي دس امتوزان و ناعادالنه، جمعيتاجتماعي و سياسي ن

 . اين مهاجراناند ه، روابط و كاردكردهاي اجتماعي متضادي را در شهرها پديد آوردشهرهاي آمريكاي التين، ساختار
آنان بر روي كنند  ميعارف زندگي اند و در فضاهاي فاقد ساختار سكونتي مت در جامعه شهري جذب و ادغام نشده

آورند كه در عين حال  ميارف و محقر شهري را پديد ي نامتعها ياري و خودسازي، سكونتگاهزمين ديگران، با خود
   .)15ص،1381برآبادي،(آيد ر مهاجران تازه وآرد به شماره ميمامني هم براي ساي
اي در  هاي حاشيه : مانوئل كاستل در كتاب مسئله شهري، درباره گروهگرايان جديد هاي جامعه سوم، ديدگاه

رغم اين كه امكانات اشتغال  يابد و علي هنگ شتاباني گسترش ميا آنگارد: شهرنشيني ب شهرهاي در حال توسعه مي
مهاجران) فراهم نيست، امكانات و تسهيالت زيربنايي و اجتماعي شهري نيز با (هاي تازه وارد مولد براي جمعيت
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 ها و و كالبدي، سكونتگاه كمبود تسهيالت زيربنايي، اجتماعيافزايش جمعيت شهرها متناسب نيست و بر اثر 
ارد تهي دست بر پا شده، به اي كه از طريق مهاجران تازه و هاي حاشيه ها و آلونك هاي متعارف از قبيل زاغه محله

نشيني شهري را  آيند. وي نيز مانند اكثر انديشمندان آمريكاي التين حاشيه به وجود مي "خودرو و خودساز"نحوي 
. وي معتقد است كه ددان مگون و انتقال فقر روستا به شهر مياجتماعي و شهرنشيني ناه -هاي اقتصادي مولود نابربري
درصد جمعيت شهرهاي بزرگ آمريكا التين را تشكيل 30تا20نشيني و فقراي شهري حدود هاي حاشيه ميزان جمعيت

گرايان جديد،  گرا و جامعه از ديدگاه انديشمندان مكتب جامعه .)34ص،1382،آقا بخشي و ديگران(دهد مي
، ناشي از عملكرد  هاي شهري كشورهاي در حال توسعه اي و فقير در جامعه هاي حاشيه و پيدايش گروه نشيني حاشيه

داري، يعني  روند طبيعي تضاد ميان كار و سرمايه است، و پيامد قهري عملكرد قوانين حاكم بر نظام اقتصاد سرمايه
دار و  تضاد ارضي بين دهقانان زمين(ماعيتمركز و انباشت سرمايه، رشد ناموزون اقتصادي و بروز تضادهاي اجت

زمين، تضاد بين زندگي شهري و روستايي، تضاد طبقاتي و...) است و بنابراين، در جريان تحوالت ناهماهنگ  بي
ر شهرهاي بزرگ اجتناب داري، بروز تضادها و مشكالت اجتماعي از جمله پيدايش حاشيه نشيني د سرمايه  جامعه

  .ناپذير است
  ي زماني و نحوه برخورد با اسكان غيررسميها ، نگرش، دورهي مختلفها ديدگاه:2هجدول شمار

  نحوه برخورد   دوره   نگرش   ديدگاه 
  ناديده گرفتن   1960تا دهه  مسئله اي گذرا  ليبراليسم 

  تخليه و تخريب   1970تا 1960  غده اي چركين   محافظه كار 
  خودياري   1980تا 1970  ري ي نابرابري سرمايه داها ريشه در نظام  راديكال 

   ميمسكن عمو  1980تا1950  رويكرد قانوني و بوروكراتيك   نئوليبراليسم 
  بهسازي مسكن   1990تا 1980  فرهنگ فقر   اسكار لوئيس 

  سازي اجتماعي و اقتصادي  مند توان  تا كنون 1990  تغيير در نگرش نهادهاي بين المللي   چالز آبرامز
  ----   ---   بريآلونك و نابرا  استاكس 

  4 ص1388منبع : قرخلو ،         

  حثب
  در ايران مياسكان غير رس

برابر افزايش يافته است در 2/3جمعيت آن1380تا1335هاي كشور پرچمعيت جهان است و طي سال ايران شانزدهمين
نشيني درشهرهاي  يهبرابر بوده است كه اين امر خود موجب افزايش نرخ حاش3/2حالي كه اين رشد در جهان كمتر از

 اقتصادي نظام در ساختاري تحوالت و جمعيت شتابان رشد .)138ص،1389لطفي و همكاران،(كشور شده است
 هاي مهاجرت مقصد عنوان به بزرگ شهرهاي ويژهه ب شهرها تا شد سبب1345هاي سال از بعد در ايران روستايي
 و مالي توانايي كه مهاجران بيشتر ميان، اين در. وندش اي گسترده و وسيع هاي مهاجرت جاذب كشور، روستايي مناطق

 را ها شهر قانوني محدوده در اقامت و مسكن هزينه پرداخت و شهر ميرس محدوده در سكونت و استقرار اقتصادي
 و شدت كه چند هر. آوردند روي شهرها حاشيه به بزرگ شهرهاي در ويژهه ب خود پناه سر تامين براي نداشتند،
 چه آن. است متفاوت صنايع تمركز و اقتصادي شرايط به بستهها  آن شهرهاي و كشور هاي استان در لهئمس اين حجم
 تبريز، مشهد، تهران، جمله از بزرگ شهرهاي مشكالت ترين مهم از يكي ميغيررس سكونت پديده است مسلم
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 در شهرها اين جمعيت هفتم يك شود مي برآورد ،است رشت و زاهدان بندرعباس، اهواز،شيراز،  كرمانشاه، اصفهان،
  .)46ص1383پورآقايي،(باشند ساكن نابسامان و ميرس غير يها سكونتگاه

  غيررسميمحدوده  ي دارايها استان ترين مهم: 3جدول شماره

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1384: وزارت كشور، معاونت امور عمراني،منبع           
  

كه با اين پديده روبرو در شهرهاي  ميي غير رساه با توجه به تعداد جمعيت و ميزان رشد جمعيت سكونتگاه
سازي و مند توانادامه يابد و از اين جهت 1395حداقل تا سال ها شود كه رشد اين سكونتگاه ميآورد هستند، بر

ميان از بهسازي شرايط سكونت و محيط زندگي اين بخش از جمعيت شهري كشور بسيار مهم و ضروري است. 
ي اقتصادي، صنعتي ها به دليل عوامل مختلفي همچون مركزيت سياسي، تمركز فعاليت تهران ،شهرهاي بزرگ كشور

ر بوده است و از اين جمعيت مهاجر برخوردا مينت غير رسوخدماتي، بيشتر از ساير شهرها از مهاجرپذيري و سكو
هاي  ين سكونتگاهنشيني آن انجام شده است. هر چند تشكيل اول جهت نيز مطالعات بسياري در مورد مسايل حاشيه

اين اجتماعات را  گيري شكلرسد، با اين حال اگر ماهيت اصلي  ميدر ايران به دوره شهرنشيني بطئي  ميغير رس
شهري بدانيم ، لذا نقطه عطف تحوالت شهري در ارتباط با تشكيل اين اجتماعات در شكل  –هاي روستا  مهاجرت

د.كه رشد خيره كننده چنين اجتماعاتي به اواسط دگر ميه شهرنشيني سريع يا شتابان برگسترده آن به دور
، به عنوان يك مسئله مهم و اساسي شهريشود و از اين زمان به بعد بود كه اين پديده به  ميشمسي مربوط 40دهه

نيز 60و50يها در دهه، اين معضل1340خصوص در شهرهاي بزرگ ايران در مراجع گوناگون مطرح گرديد.بعد ازدهه
اني يافت به طوري كه در اكثر شهرهاي كوچك و مياني كشور نيز به وضوح اين پديده قابل مشاهده گسترش فراو

  است.  بود

 مكان رديف
شهر(مساحت به هكتار) ميمحالت غير رس كل شهر(مساحت به هكتار)

 شهر استان

 400 23134 تبريز آذربايجان شرقي 1

 1000 7536 اروميه آذربايجان غربي 2

 800 4900 اردبيل اردبيل 3

 100 21500 اصفهان اصفهان 4

 1200 70000 تهران تهران 5

 1000 30000 مشهد خراسان 6

 4000 27000 اهواز خوزستان 7

 1780 3685 زاهدان سيستان بلوچستان 8

 700 14620 شيراز فارس 9

 600 3250 سنندج كردستان 10

 200 12864 كرمان كرمان 11

 300 4100 رشت گيالن 12

 500 2468 اراك مركزي 13

 200 5340 همدان همدان 14

 1900 5830 بندرعباس هرمزگان 15
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  در كشور  ميگذار در تشديد اسكان غير رسعوامل تاثير
  ي شهريها طرح

در   مينقاط عطف در تحول بازار زمين شهري كه منجر به رشد و گسترش پديده اسكان غير رس ترين مهميكي از 
)در 1341-1346(، يعني پس از آن رخ داد كه در برنامه سوم1340برخي از شهرهاي ايران شد، در نيمه دوم دهه

بيني توسعه  هاي جامع شهري با هدف تنظيم و پيش فصل عمران شهري براي نخستين بار به ضرورت تهيه طرح
ي جامع و ها يي بود كه بعدها با نام طرحها ح، الزام به تهيه طرقالبي منطقي اشاره شد. نتيجه آن بناهاي شهري درزير

توان به عدم توجه به مسكن افراد كم  مياز معايب عمده اين طرح  تفصيلي براي بسياري از شهرها تهيه گرديد.
  ). 64 ص1377فيزيكي شهرها را در پي داشته است(كمانرودي ،درآمد اشاره كرد كه نتيجه آن رشد و گسترش 

  قوانين زمين شهري
كه قبل از انقالب نيز به  ميپيرو مطرح شدن ابعاد جديد اسكان غير رس، 1357 مياز پيروزي انقالب اسالبعد 

تري به خود  آغاز شده بود، شكل قاطع1354هايي حاد انجاميده بود، دخالت دولت در امر زمين، كه از سال تنش
). با تصويب اين قانون 8ص،1382از تصويب گذشت(اطهاري،1361كه قانون زمين شهري در سال گرفت تا آن

توسط دولت از سوي  –سو و انحصاري بودن اختيار واگذاري آن  محدوديت عرضه زمين در داخل شهرها از يك
كرد.  ميناگزير ها  آن ها به متقاضيان و كنترل يي براي چگونگي واگذاريها نامه ديگر، عمالً دولت را به تدوين آئين

ها و سهل كردن امر كنترل آن، به ضوابطي متوسل  ملي نمودن نحوه واگذاريشد كه براي ع ميهمين امر موجب 
شد. در اين رابطه، متأسفانه كليد شرايط و  ميشدند كه عمدتاً به حذف برخي و منتفع شدن برخي ديگر منجر 

يدگي از انجاميد كه بيشتر از همه استحقاق دريافت، توجه به رس ميضوابط مصوب عمالً به كنار گذاشتن افرادي 
ي كه از سوي ها سوي برنامه را داشتند. چنانكه موضوع تسليم ضمانت نامه براي تضمين باز پرداخت اقساط زمين

شد، در شرايطي بود كه امكان تأمين آن براي افرادي كه در بخش غير  ميدولت در اختيار مردم قرار داده 
وجود نداشت و به همين دليل نيز چنين افرادي از دايره )و يا اصالً شاغل نبودند(بيكارانمشغول به كار بودند  ميرس

كشور را كه در انحصار  ميشمول اقدامات و تسهيالت برنامه بيرون مانده و امكان دريافت زمين از بازارهاي رس
رج از كه معموالً هم در خا ميرسد نياز خود را بايد از بازار غيرا ناگزير زمين موره دادند، اين ميدولت بود، از دست 

   .)89ص1382(جعفري ،كردند ميشهر قرار داشت، تأمين  ميي رسها محدوده
  شهرهاي جديد

شغلي افراد بود. آميز در واگذاري زمين بر مبناي وضعيت  شهرهاي جديد هم نمونه ديگري از سياست تبعيض
براي كارمندان  ، وزارت مسكن و شهرسازي ايجاد شهرهاي جديد را فرصتي براي تأمين زمينطبق اسناد موجود

، لول زمين را ندارند، از اين قراروكاركنان دولت اعالم كرد، با اين ديدگاه كه آنان توانايي تهيه زمين در بازار مع
ه زمين در شهرهاي جديد عمدتاً ضگذاري مهم در حيطه توسعه شهري ، عر در يك سياست ميبينيم به طور رس مي

ي اجرائي تدوين شده براي نحوه ها نامه ست. عالوه بر آن، در آئيناعالم شده ا ميي رسها براي شاغلين بخش
قرار داده بودند، در حالي كه از شرايط تشكيل در  ها زمين شهرهاي جديد، شرط اصلي بر تشكل در تعاوني واگذاري
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نوارها تعيين شده بود، كه قطعاً براي شمار چشمگيري از سرپرستان خا مي، شاغل بودن در بخش غير رسها تعاوني
هاي شهري،  ماندند. مجموعه اين عوامل، طرح مياين شرط قابل احراز نبود وبه اين ترتيب از چنين فرصتي محروم 

ي كالن دولتي در ها گذاري و سرمايه ها گذاري قوانين زمين شهري و شهرهاي جديد كه به طور كلي ناشي از سياست
هاي اخير در برخي از  و گسترش آن حتي در سال  ميرسيرمناطق اسكان غ گيري شكلباشند، سبب  ميامور شهرها 

  .) 42 ص 1374اطهاري(شهرهاي مياني و كوچك گرديده است
  در ايران ميرسن علل پيدايش و گسترش اسكان غيرتري و عمده ترين مهم
 م زا و مدرنيزاسيون و در نتيجه بروز عدم تعادل در نظا ضعف ساختاري شهرنشيني در مواجهه با نظام برون

   ؛شهري و روستايي در سير تكويني شهرنشيني
 ر پايه توزيع عادالنه آميز و فقرزا ب ، كه سازوكار تبعيضكالن را نيز بايد ساختاري دانست دومين علت در سطح

  ؛، ثروت و درآمد در جريان استمنابع قدرت
 ي و اعمال هاي كالبدي شهر بيني فضاي مسكوني كافي و مناسب اقشار كم درآمد در طرح عدم پيش
   ؛انداردهاي خارج از استطاعت ايشاناست
  به موازات اهمال و ناتواني در نظارت و كنترل ساخت و قدرت نامشروع و سوداگران زمينوجود باندهاي 

  سازها، به ويژه بينابيني شهرها؛ 
 81ص 1387،همكاران ومحمودي پاتي، (ويژه در هدايت ، نظارت و كنترل)ه ب(ضعف مديريت شهري(.  
  در خوزستان ميرسوامل تاثيرگذار در تشديد اسكان غيرع

  شهرها گيري شكلنفت و 
اقتصاد شهر و روستا، كم و بيش توازن داشت. 1320دهد كه تا سال مطالعات كارشناسان مسائل شهري نشان مي

ها و  به بعد با اجراي برنامه1332است. از سال1320-1332هاي آغاز مهاجرت و توسعه شهرنشيني، مقارن سال
ت و به اتكاي درآمد نفت، به عنوان هاي نوسازي و توسعه اقتصادي، دوباره روند نوسازي در شهرها پا گرف طرح
هاي زيربناي شهري و توسعه صنعتي به اجرا درآمد. از اين دوره روند در حاشيه  منبع مازاد اقتصادي، طرح ترين مهم

اي جز مهاجرت به  ) ديگر چارهها زمين بي(نشينان قرار گرفتن كشاورزي شدت گرفت و روستائيان به ويژه خوش
هاي اقتصادي، صنعتي و زيربنايي و خدمات  گذاري  رغم اصالحات ارضي، عمالً سرمايه . بهشهرهاي پرتحرك نداشتند

اجتماعي در شهرها بسط يافت و به تدريج شهرهاي بزرگ به مراكز اصلي اشتغال نيروي كار دستمزدي و تمركز 
مود عيني يافته است به در استان خوزستان نو رفاهي تبديل شد. اين مورد   ميموسرمايه و امكانات و تسهيالت ع

آبادان و ، ي نفتي در شهرهاي اهوازها به بعد و همزمان با اكتشافات و ساخت پااليشگاه1320يها طوري كه در سال
كه اين افراد بعدا در نظام طوري  به هاي صنعتي بودي روستائيان به اطراف شهرها سليمان بستر مهاجرتمسجد

كه حتي نام  محالتياند.  ي استان شدهيه شهرهااول محالتر به گسترش حل شدند و منج در اين شهرها شهرنشيني
ي نفت هستند در ها گرفته از شماره چاهكه همگي بر40نمره ،8نمره،1نمره از نفت گرفته است مانند:خود را نيز 

نفت  در اداري مهندسان شركت، كمپلو كه بيشتر كاسايد، شهرك نفتنيو :، در اهواز محالتي همچونمسجد سليمان

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 1390زمستان، اول، شماره چهارمسال  –هاي نو در جغرافياي انساني  پژوهشي نگرش - فصلنامه علمي  124

در شهر ماهشهر محالتي همچون ناحيه صنعتي و  و، منازل شركت نفت :بريمهمچون محالتي، در آبادان هستند
در استان خوزستان از مدنيت وابسته به نفت  گيري شكلصلي پيرامون نفت وبحث ا .باشند ميشهرك جديد ممكو 

ها احداث  اورميانه توسط انگليسيه نفت خگردد جاي كه اولين چا ميبر1287خرداد ماه سال7شهر مسجد سليمان در
باشد خالي از سكنه بوده است و عموما بعد  ميسليمان ون موسوم به شهر مسجدناي كه هم اك اين سال منطقه شد. در

 غاز شده است كه بيشتر به صورت غيرمجاز اقدام به ساخت وآشماري به اين منطقه  ي بيها از جريان نفت مهاجرت
روند تاثير 1شماره شكلاند.  هاي نفت شكل داده نهايتا مدنيت را در كنار چاه اطراف كردند و هاي كوه تصرف پاي

  دهد.  استان خوزستان نشان مي خيز نفتي نفت را در پيدايش شهرها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )تحليل نگارندگانمنبع:(خير استان خوزستان عوامل تاثيرگذار بر گسترش شهرهاي نفت ترين :مهم1شكل شماره

  در خوزستان ميگسترش اسكان غيررسنگ و ج
 ،بستان ،هويزه ،سوسنگرد ل: ماهمزمان با شروع جنگ تحميلي شهرهاي جنوبي استان همچون دشت آزادگان ش

هاي همجوار مهاجرت  ان به شهرهاي ديگر استان و استاناند و بيشتر ساكن ئيه و خرمشهر از جمعيت خالي شدهطال
انديمشك و آبادان  ،مسجد سليمان ،دزفول ،اهواز ،شهرهاي مانند ماهشهر در استان وكردند اما قشر اعظم جمعيت 

به نام  خيز نفتصنعتي در شهرهاي  هاي نشين و ناحيهمحالت جديدي در كنار محالت كارگراند و عموما  ساكن شده
نيزار در كوي ،  مناطقي همچون شهرك ياسر در اميديه، شهرك طالقاني در ماهشهر .زده شكل گرفت مناطق جنگ

آباد در  مالشيه و شلنگ ،، بهارستان در انديمشكمدرس در دزفول كوي آباد در مسجد سليمان،بندر امام خميني، سبز
با پايان جنگ و . بودنداز حداقل امكانات و خدمات نيز بهره مند محالتي كه در ابتدا و فقاريه در آبادان ، ذوالاهواز

اوليه بازگردند و  جمعيت هيچ وقت نتوانستند دوباره به آن آبادي و جمعيت از آغاز سازندگي شهرهاي خالي شده

  پيدايش و استخراج نفت

آن بر نفت و تاثير 
  شهر گيري شكل

  مهاجرت نخبگان به شهرها

 ي كارمندي وكارگريها كوي گيري شكل

  اسكان غيررسمي گيري شكل
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وري ط اند به به گسترش محيط مسكوني خود نموده بادان اقدامآاهواز و  ،ساكنان مهاجرت كرده در شهرهاي ماهشهر
كه  طوري ش نهاد بهبه گستر رو اين سه شهر در ميغيررسه شهر ايجاد كردند و مناطق كه بحران شهري را در اين س

جمعيت به شهرك طالقاني  ماهشهرمالشيه و شلنگ آباد به يكباره انفجار جمعيت رخ داد در منطقه  مناطق در اهواز
ه گسترش كرد و شهر جديد اي ديگر به نام زنجير شروع ب طقههزار نفر رسيد و در كنار اين شهرك من25به

توان  ميهزار نفري تبديل شده است رشد خود را آغاز كردند. 30زدگان به نام شهرك چمران كه امروز به شهر جنگ
 ،ماشهر ،گونه نتيجه گرفت كه نبود مديرت در اسكان و بازگرداندن مهاجران جنگ زده ساختار شهرهاي اهواز اين
 يها ونتگاهان اين شهرها در سكنبيشتر ساكهم اكنون اميديه را به هم ريخت و و مسجد سليمان  ،دزفول ،بادانآ

  .كند ميزندگي  ميغيررس
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  در استان خوزستان(منبع تحليل نگارندگان) مدلي از روند شهرنشيني و گسترش اسكان غيررسمي 2شكل شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  هاي پژوهش  يافته

  در شهرهاي استان خوزستان  ميهاي غيررس گاهجمعيت سكونت
شهرستان استان خوزستان صورت گرفته است كه در 20به تفكيك در ميغيررسعمليات شناسايي مناطق 

باشند .كه در مجموع در  مياستان  در  ميراي بيشترين مناطق غيررساد3شهرستان به تفكيك جدول شماره8بين
هكتار را 8579وسعتكنند كه فضاي را به  ميزندگي  مينفر در مناطق غيررس715069شهرستان جمعيت بالغ بر8اين

  .اند تصرف كرده
  

توزيع ناعادالنه و نامتوازن منابع ثروت و درآمد بين مناطق شهري روستايي

 هاي روستاييگسترش فقر و بيكاري در محيط

 ي روستاييان به شهرهارويههاي بيمهاجرت

 سترش ناهمگون و شتابان شهرهاگ

 گويي ظرفيت شهري به نيازهاي مهاجرينعدم پاسخ

 اجتماعي شهر -عدم جذب مهاجرت در نظام اقتصادي

حاشيه شهر ها عدم توانايي مهاجرين جهت تأمين فضاي مناسب اسكان و رانده شدن آن

 ايجاد و گسترش اسكان غيررسمي
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  سميرهاي استان خوزستان و مقايسه آن با مناطق غير تانشهرس بررسي جمعيت در:4جدول شماره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1385سال ميسرشماري عمومنبع:       

استان در شهرستان اهواز  ميي غيررسها بيشترين جمعيت ساكن در سكونتگاه1385طبق سرشماري سال
به 3شماره شكل هستند ميغيررسباشد كه داراي بيشترين جمعيت  ميهزار نفر 91نفر و مسجد سليمان با325055با

همچنين بيشترين  پردازد ميهاي استان  در شهرستان ميسي غيررها در شهر با سكونتگاهبررسي نسبت جمعيت ساكن 
 شمارهشكل همچنين  .دباش ميهزار هكتار مناطق تصرفي 4000فضاي مساحتي اشغال شده نيز مربوط به شهر اهواز با

  .دپرداز مياستان  به شهرستان در ميي غيررسها گاهبه بررسي نسبت مساحت سكونت 4
  

  
  1385هاي استان در سال به شهرستان ميهاي غيررس سكونتگاهنسبت جمعيت ساكن در 3شكل شماره

  
  
  
  

ي ها سكونتگاهنسبت جمعيت 
 به شهر(درصد) ميغيررس

ي ها سكونتگاهجمعيت 
  به نفر  ميغيررس

 رديف  مكان  جمعيت شهر به نفر

  شهر ستان  شهر
 1 آبادان آبادان 217988 58968 28

 2 اهواز اهواز 975225 325055 33

 3 انديمشك انديمشك 122212 46378 38

 4 دزفول دزفول 235819 64215 27

31 18974 60620  5  اميديه   اميديه 

21 24895 119320  6  بهبهان   بهبهان 

65 91989 140799  7 مسجد سليمان مسجد سليمان

 ماهشهر ماهشهر 143734 46508 32
 8 

 بندر امام خميني 67467 24210 36

 شهر چمران 27715 13877 50
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  سميرهاي استان خوزستان و مقايسه آن با مناطق غير شهرستان بررسي مساحت در: 5جدول شماره
ي ها سكونتگاهنسبت مساحت 

  درصد)(به شهر  ميغيررس
ي ها سكونتگاهمساحت 

  به هكتار ميغيررس
 رديف  مكان  مساحت شهر به هكتار

  شهر ستان  شهر
 1 آبادان  آبادان 2082 678 32

 2 اهواز اهواز 20888 4449 21

 3 انديمشك انديمشك 1470 396 27

19 224 1150  4  اميديه   اميديه 

 5  بهبهان   بهبهان  1833 306 17

 6 دزفول ولدزف 2742 430 16

43 1029 2378  7 مسجد سليمان مسجد سليمان

 ماهشهر ماهشهر 1448 454 31
 بندر امام خميني 771 236 30 8 

40 377 943  شهر چمران

  1385سال ميمنبع سرشماري عمو

  
  1385ي استان در سالها به شهرستان ميي غيررسها سكونتگاهنسبت مساحت ساكن در 4 شكل شماره

  خوزستان در استان  ميهاي غيررس گاهسكونت ساماندهيسازي جهت مند توانهبرد ارايه را
  سازي يمند توان رويكرد در مردم عامليت

 اقتصادي رشد روند جاري داشتند اعتقاد كه شده مطرح كساني جانب از توسعه مباحث در يمند توان رويكرد
 رويكرد واقع در. است نياورده به بار حاشيه در و فقير يها گروه براي مناسبي دستاوردهاي توسعه حال در جوامع
 به تدريج به كه بودها  آن اصالح كوششي براي و توسعه هاي روش به انتقادي نگاهي اساس در يمند توان

 اي گسترده طيف شده موجب امر اين. است راه يافته نيز جهاني بانك نظير گرا توسعه نهادهاي و جهاني هاي سازمان
» انتخاب قدرت افزايش« فرد زندگي استراتژيك يها زمينه در .آيد وجود هب آن به نسبت متفاوت يها برداشت از

 صاحب ي برخيمند توان از فردگرايانه مفهوم اين مقابل در. است شده آن تعريف حداقلي تعريف در شدن مند توان
 در يها وضعيت گروه تغيير اساسها  آن اعتقاد به. كنند مي بحث اجتماعي يها گروه جمعي يمند توان از نظران بيشتر

 اين. است نهفته تحقق نيازهايشان و ها خواسته پيگيري برايها  آن جمعي و مدني يمند توان در ضعيف، و حاشيه
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 حال عين در و شود مي موجب و امكانات ها فرصت افزايش براي را باال زني چانه و فشار كه است مدني يمند توان
 نگرش در. سازد مي مهيا خود سكونت محيط بهبود و و حفاظت محلي مشاركت طريق از خود ءارتقا براي را اجتماع
 توليد باز مداوم صورت به كه است ساختاري اي پديده ،ماندن حاشيه در فقر و كه است اين بر تحليل فوق انتقادي

. دهد مي كاهش را فقر مشكل مقطعي و موضعي صورت به حالت بهترين در باال از موضعي و اقدامات و شود مي
اقتصادي،  روابط خرد، تا كالن سطح در متعددي عوامل كه معناست اين به اي حاشيه جايگاه و بودن فقر ساختاري
 در موانع عوامل و اين بر غلبه و دهند مي شكل را اجتماعي هاي گروه قدرت نابرابري بر مبتني سياسي و اجتماعي
 معطوف هاي فعاليت ساكنان در عامليت رو اين از. است ميسر ذينفع يها وهگر فعال مشاركت با و طوالني فرايندي

 نهادها اين. آورد مي وجود هب را اين عامليت اصلي هسته جمعي نهادهاي و دارد كليدي نقش اي محله يمند توان به
 به شود مي جامان محله يك سطح در امكانات توزيع بهتر براي معين طرح يك قالب در كه را اصالحاتي توانند مي

 نهادينه و يافته سازمان مشاركت كه داشت توجه بايد ارتباط اين در .كنند پيگيري تري جانبه همه و پايدارتر صورت
 تازه محالت در ويژه به امر اين. است ضعيف بسيار اجتماعي و اي امورمحله در شهرهاي استان خوزستان براي

 سابقه نتيجه در كه قديمي محالت نظارت و همكاري نهادهاي از حتي محالت اين است زيرا مشهود بيشتر تاسيس
طي  كه هم ها شوراياري نهاد. نيستند برخوردار گرفته شكل معتمد و سابقه پر متنفذان وجود و سكونت اهالي

 است تشكيل نشده ي استانها شهر در شد، ايجاد تهران نظير شهرها برخي در شهر شوراهاي تشكيل از پس هاي سال
 چنين تشويق و براي تشكيل ظرفيتي و انگيزه چندان هم شهري امور در مديريتي نهادهاي ديگر و هرداريش و

 ساكنان مشاركت خواهان كه محالت غيررسمي هيدسامان و سازيمند توان هاي طرح بنابراين. ندارند نهادهايي
  ندارند. تياراخ در با ساكنان مذاكره و ارتباط شروع براي مناسبي و آماده بستر هستند،
  سازيمند توان رويكرد در فقر به نسبت نگري جامع
 در هاي گروه از زندگي خاصي ابعاد بهبود با توان نمي و نيست بعدي تك اي پديده يمند توان ديگر سوي از

 فوق هاي گروه يمند توان شاهد ،اقتصادي امكانات برخي يا خدمات و ها زيرساخت برخي تامين مثال براي حاشيه
 فقر. است دارايي فقدان و درآمد كمي و ثباتي شغلي بيها  آن ينتر مهم كه دارد اي هچندگان ابعاد ناتواني و فقر. بود

. سازد مي آشكار را خانوار فقر ،محيطي و فيزيكي ابعاد)اسكان غيررسمي و نشيني حاشيه(سكونت محيط و مسكن
 به مهارتي و ذهني فيزيكي، پرورش و تحصيل نظير اجتماعي هاي فرصت و محدوديت كار نيروي هاي مهارت كمبود
به  خود صداي رساندن و باال با ارتباط و تشكل فقر و كند مي فراهم را فقر توليد باز زمينه نسل جديد براي ويژه
 و گذاشته اثر روي هم متقابل صورت به عوامل مجموعه اين. دهد مي نشان را فقر سياسي و مدني ابعاد جامعه سطح

 اقدامات از اي مجموعه نيز نيازمند آن با مواجهه رو اين از. است آورده وجوده ب هستيم آن شاهد كه را قريف وضعيت
 نتوانسته معموالً گرفته صورت فقر اين از ابعاد يكي به معطوف و باال از كه اقدامي هر. است تدريجي و هماهنگ

  .برهاند فقر يتوضع پايداري از صورت به را درگير افراد از وسيعي گروه است
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  مناطق غيررسمي در خدمات و ها زيرساخت ارتقاي
 برخي حتي و قرار دارند شهرها خدماتي محدوده داخل در كشور غيررسمي هاي سكونتگاه درصد90امروزه
 مستثني قاعده اين از نيز استان خوزستان و اند شده واقع خدماتي محدوده داخل در كه است دهه دو از بيش محالت
 محسوب شهري حداقل هاي زيرساخت و خدمات از محروم مناطق زمره در همچنان محالت اين اما .نيست

 رونق كمبود و اجتماعي جدايي احساس و نارضايتي ساكنان عمده عامل ها زيرساخت و خدمات كمبود. شوند مي
 عدم موجب غيررسمي توسعه .شود مي محسوب آينده اصلي پويايي عامل آن رفع و محالت در شهري حيات

. ندارد وجود بعدي استفاده براي زمين ذخيره و شود شهري مي نياز مورد فضاهاي و خدمات به زمين تخصيص
 مقاومت و ترديد خدمات، و ها زيرساخت تامين به نسبت ها مدت تا توسعه غيررسمي دليل به نيز اجرايي هاي دستگاه
 محدود مالي توان. ندارند شهري هاي زيرساخت و اتخدم تامين هاي برنامه از غيررسمي سهمي محالت و دارند

 به توجه با .ندارد رونق هم تجاري مستغالت بازار و كند نمي را فراهم خصوصي بخش خدمات توسعه امكان ساكنان
 و تحقق قابل سطح يك عنوان محالت به در آن تحقق دشواري و شهري هاي طرح در خدمات يها سرانه بودن باال
 .دارد اهميت آينده در اجرايي هاي طرح و ها تعريف پروژه غيررسمي،»حداقل خدمات«هدايت براي دممر نظر از مبرم

 مختلف خدمات از شهر تعريف ساكنان در»حداقل خدمات«برخورداري ميانگين و كنند مي دخالت متفاوتي معيارهاي
 تواند مي غيررسمي محالت ساكنان جانب از شده مطرح هاي اولويت و اهالي نياز. است موثر حداقل سطح تعيين در
  . دهد مي نشان را عاجل و مدت كوتاه ديدگاه ها خواسته اما اين شود لحاظ برنامه در حداقل خدمات عنوان به

  سازي مند توانمديريت  شدن محلي
 توجه بايد. است شدن طرح اجرايي زمينه در عمده راهبردهاي از يكي طرح مديريت شدن محلي براي نهادسازي

 پايين به باال از شهري هاي طرح ساير نظير غيررسمي هاي سكونتگاه سازيمند توان هاي طرح تهيه سازوكار شتدا
 الزامات و قواعد از تبعيت بر مبتني رايج هاي رويه نيز براساس ها طرح اين قبال در استاني هاي دستگاه رفتار و است

 كه خدماتي يا زيرساختي پروژه چند به سازيمند وانت هاي طرح وضعيت تبديل اين با. است مركزي هاي دستگاه
 بينانه خوش فرجامي حتي شود، مي تمام و اجرا غيررسمي محالت در ديگر دستگاه اجرايي يك يا شهرداري توسط

و  اجرا براي مناسب سازوكارهاي و انگيزه حتي ها، طرح تهيه از پس است محتمل زيرا گردد تلقي مي مناسب و
 و اقدامات روزمره در طرح حضور معناي به طرح مديريت شدن محلي. باشد نداشته وجود طرح عملي پيگيري
 تسهيل سرانجام طرح و مختلف اقدامات بين اجرايي يها هماهنگي امكان كردن فراهم محلي، مديريت اجرايي
 ستاد و پايين دهر مسئولين مردم و بين بيشتر تعامل برقراري طريق از طرح ابعاد گسترش و پايداري براي شرايط
  . است باال مقامات و استاني
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  سازي در استانمند تواندر چارچوب نظريه  ميي غيررسها سكونتگاه ساماندهيچارچوب نظري 5شماره شكل

  منبع : مظفر صرافي : مجله هفت شهر               
  گيري بندي و نتيجه جمع

  : كه در بطن اين مقاله آمده است به طور تفضيل اشاره شوده دو موضوع گيري بايد ب در مبحث نتيجه
برابر تراكم نسبي 5/1پا كه تراكم نسبي جمعيت آن تقريباتاني است با تاريخي درخشان و ديرخوزستان اس -1

. توليد بخش اعظم آن براي زندگي است ميشرايط اقلي جمعيت كشور است و اين موضوع نشان دهنده مناسب بودن
هاي متعدد مربوط به صنايع ذوب فلزات اساسي، در كنار جاري بودن  كشور در خوزستان، وجود كارخانهز نفت و گا
ها  هاي اقتصادي استان نسبت به ساير استان هاي سطحي كشور در اين استان از جمله مزيت درصد آب30بيش از

كشور، پس از استان تهران،  درصدي در محصول ناخالص داخلي65/12است، ضمن آنكه خوزستان با دارا بودن سهم
  . هاي كشور به خود اختصاص داده است باالترين سهم را در ميان استان

كه در همين دوره اين  . در حاليدرصد بوده است4/3برابر80-85هنرخ رشد جمعيت ساالنه متوسط استان در دور
باشد  مي هاي كنترل وفيق سياستدهد كه اين موضوع نشان دهنده عدم ت درصد را نشان مي96/1نرخ براي كشور فقط

يافته درصد، افزايش 20به بيش از85نرخ بيكاري در استان از سطح كشوري اين نرخ بسيار باالتر بوده و در سال
ش هاي اقتصادي استان نيز بسيار نامناسب است و استان با تراكم شاغلين در بخ . توزيع شاغالن در ميان بخشاست

  . روست هخدمات روب
هاي گذشته حاكي از فزوني نرخ رشد  اشتغال در استان خوزستان طي دهه خ رشد جمعيت با نرخ رشدمقايسه نر

. اين ميزاني فراتر از نرخ كشوري آن استه جمعيت بر نرخ رشد اشتغال دارد و نتيجه آن پديد آمدن نرخ بيكاري ب
استاني در درآمد)(مين ارزش افزودههاي عظيم صورت گرفته و نيز برخورداري از دو گذاري رغم سرمايه مسئله علي

باشند و  ميترين مناطق سكونتي استان خوزستان  سطح كشور است. در اين استان در شهرهاي مورد مطالعه كه عمده

ساماندهي و
يكپارچگي 
با اسكان 
 رسمي شهر

ازدياد سرمايه 
كالبدي و 
بهسازي 
اسكان 
 غيررسمي

سازي، آموزش  آگاه
سازي در  عمومي، نهاد

اجتماعات محلي 
 اسكان غيررسمي

به سوي 
(پايداري 
 شهري)

اس اميد واحس
 تعلق مكاني

احساس امنيت و
همبستگي 

ا ا

تمهيدات قانوني 
رسمي شدن اقامت و 

 امنيت سكونت

كننده و  نقش تسهيل سازي نهادينه شدهيادگيري جمعي و ظرفيت
كننده بخش  حمايت
 عمومي -دولتي

تشكيل سرمايه 
 انساني

اجتماعي سرمايه تقويت
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كنند  ميزندگي   ميي غيررسها هزار نفر در سكونتگاه800باشند نزديك به مي اميليون جمعيت استان را دار2بهك نزدي
  . اسي استان شايسته اين استان نيستاقتصادي و سي كه با توجه به موقعيت

 ميالدي،60دهه از پيش تا كه دهد مي نشان ميرس غير اسكان ساماندهي در جهاني تجارب به نگاهي -2
 به فزآينده نياز ليكن و شود مين داده تشخيص ضروري غالباً پذير آسيب اقشار مسكن بخش در دولتي گذاري سرمايه

 زمين روش اجتماعي، سازي خانه: همانند يها سياست قالب در آن به ويژه توجه موجب شرق اين مسكن مشكل حل
  ).1381:8، صرافي(شد ايران منجمله جنوب، كشورهاي سطح در سازيمند توان و خدمات و

 اين ساماندهي هدف با  ميمستقي برخورد يها شيوه ،خوزستان در  ميغيررس اسكان پديده با برخورد در
 را ميرس غير اسكان مشخصاً كه بوده درآمدها كم مسكن تامين عمدتاً بلكه نداشته، وجود فعلي مكان در ها سكونتگاه

 ميان از انقالب، از قبل در ميغيررس اسكان لهمسئ با ارتباط در هايي برنامه چنين وجود رغم علي. گيرد برنمي در
 گرفته پيش در انگاري ناديده هاي سياست و ريبيتخ و قهرآميز راهكارهاي له،مسئ اين با برخورد مختلف هاي شيوه
ي شهر مسجد سليمان ها هاي گزينشي شركت نفت با سكونتگاه توان به برخورد به عنوان نمونه موردي مي(بود شده

 مطرح فعلي مكان در موجود هاي سكونتگاه ساماندهي قالب در ها سياست وايران جهان سطح در اخيراً .اشاره كرد)
 مسئله با مواجهه اصلي رويكرد اخيراً نيز ايران در جهان، در موجود يها گرايش از تبعيت به كه يطور به بوده،
 و اهالي خودياري همانند ابزارهايي با محالت بهسازي سازي،مند توان چون هايي سياست طريق از ميرس غير اسكان

ستان خوزستان نيز اين امر مورد توجه كه در ا .است گرفته قرار تأكيد مورد بانكي تسهيالت و دولتي اعتبارات
ها به  آن  ميي غيررسها سازي سكونتگاهمند توانتي عمده شهرهاي استان مطالعات مقدما نهادهاي قرار گرفته است و

. راهبرد باشد ميسازي مند تواناز موارد پايان رسيده است و در برخي از شهرها نيز در حال انجام و اجراي برخي 
 تامين سنتي نقش بر عالوه سازي،مند توان در دولتي بخش جديد نقشباشد كه  مييز اين مورد كلي اين پژوهش ن

 منابع تزريق حداقل با بتوان كه نحوي به است اجتماعات اين توان رساندن فعل به در تسهيل و حمايت نيازها،
 به محلي اي مسئله نهايتاً  ميرس يرغ اسكان كه جا آن از. برد را استفاده نهايت اجتماعات اين دروني توان از خارجي
 مرجع ترين عمده و ترين عالي و دولتي غير نهادي عنوان باشهرهاي استان خوزستان  شهرداري رود، مي شمار

 بايد ها شهرداري رو اين از .داشت دنخواه سازيمند توان روند در را نقش ترين اصلي ،در اين استان شهري مديريت
تا  كند اقدام اجتماعات اين دروني منابع و مشاركت بهينه ارگيريك هب براي گذشته از متفاوتي تاابتكار با

  .ني واقعي در استان خوزستان باشيمند و شاهد شهرنشيدواقعيت بپيونبه  ها سازي اين سكونتگاهمند توان
  منابع

 دانشگاه انتشارات: رانته دوم، ،جلد)مقاالت مجموعه(غيررسمي، اسكان و نشيني حاشيه .)1382(...ا حبيب آقابخشي،
 .توانبخشي و بهزيستي علوم

 ي روستايي در اسكان غيررسميها نقش مهاجرت .)1388(اكبري، محمود رضا وزاده،عيسي، وارثي، حميد ابراهيم
 .88، بهار و تابستان23مجله جغرافيا وتوسعه دانشگاه زاهدان ، شماره مطالعه موردي: متروپل اهواز)(
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آمدها، فصلنامه اقتصاد مسكن، در ريزي در مسكن كم ي برنامهها گريزي و كاستي رنامهب.)1382(اطهاري، كمال
  .34شماره

 .45، سال چهارم شمارهها حاشيه نشيني پديده ي به قدمت شهرنشيني، ماهنامه شهرداري.)1381(برآبادي، محمود

اي مناسب براي بهبود روند آن، در شهر رشت و راهكاره  ميبررسي و تحليل اسكان غيررس.)1383پورآقايي،عبداهللا(
 ريزي شهري دانشگاه يزد. ارشد جغرافيا و برنامه نامه كارشناسي پايان

اقتصادي با  –، مجله اطالعات سياسي شناسي شهر و شهرنشيني ي نظري در جامعهها ديدگاه.)1370، پرويز(پيران
 تهران.3شماره

اقتصادي،  –نشيني در تهران، مجله اطالعات سياسي  هرنشيني شتابان و ناهمگون، آلونكش.)1366(پيران، پرويز
 1،3،4،5،7يها شماره

نامه كارشناسي ارشد  )، پايانمورد باقرشهر(پديده اسكان غيررسمي در منطقه شهري تهران ).1382(جعفري، اسماعيل
  شهيد بهشتي، دانشكده علوم زمين، تهران. دانشگاه

ري و فرآينده آن قبل از انقالب اسالمي، مجله هفت شهر، سال نشيني شه مقاله حاشيه. )1381(علي ،يوسفي حاج
 ، تهران.1381سوم، شماره هشتم، تابستان

سازي و بهسازي محله، نشريه هفت شهر، سال مند تواني ها سهم مردم، سهم دولت در طرح ).1381(خاتم، اعظم
 و دهم، تهران. سوم، شماره نهم

المللي هبيتات، بمبئي،  كنگره بين در شهر تهران، هفتمين ميرسسكان غيرنشيني و ا حاشيه. )2005(شاه محمدي، پريسا
  .2005ژانويه سال31-29هندوستان،
 1355تبريز سال ، موسسه تحقيقات و علوم انساني دانشگاه تبريز،نشينان شهري حاشيه)1373(شكويي ،حسين

فصلنامه هفت شهر، سال سوم، رسمي، ن راهبرد ملي ساماندهي اسكان غيربه سوي تدوي. )1381صرافي، مظفر(
  . 9-10شماره
 ميي غيررسها سكونتگاهتحليل سطح پايداري شهري در . )1388(مهدي و عبدي، ناصح و زنگنه، سعيد قرخلو،

 69ي جغرافياي انساني، شمارهها شهر سنندج، مجله پژوهش:نمونه موردي 

نشين شهري فرصتي براي تجديد حيات الگوهاي يري فقها سازي بافتمند توانمطالعه ارتقاء و . )1387(، بيژنكلهرنيا
، بهار و 24-23سال هفتم، شمارهمرمت شهري)(فصلنامه عمران، بهسازي شهري، مرسوم شهرسازي در ايران

 1387تابستان

ارشد  نامه كارشناسي شهرداري، پايان6در تهران ساماندهي در منطقه مياسكان غير رس. )1377(كمانرودي، موسي
 ريزي شهري، دانشگاه شهيد بهشتي. مهبرنا جغرافيا و

هاي  نشيني و سكونتگاه بحران حاشيه. )1389(بو لطفي، حيدر و ميرزايي، مينو و عدالتخواه، فرداد و وزيرپور، شب
واحد   مي، فصلنامه جغرافياي انساني دانشگاه آزاد اسالهاي جهاني در مديريت كالنشهرها و رهيافت  ميغيررس
  2ره ، شماسال دوم ،گرمسار
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ي ها گاه ساز و كاري براي ساماندهي سكونتمحور: -توسعه اجتماع . )1387(محمدي، عليرضا و روستا، مجيد
 1387، بهار و تابستان24-23سال هفتم، شماره. مرمت شهري)(فصلنامه عمران، بهسازي شهري رسميغير

ن شهري، انتشارت شهيدي، ي مديريت زميها سياست. )1387(محمودي پاتي، فرزين و محمد پور عمران، محمد
 چاپ اول.
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