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:چكيده
هاي جمعيتي تحوالت بسيار ترين پديدهمهاجرت بخصوص مهاجرت روستا به شهر به عنوان يكي از پيچيده

اين . ها به وجود آورده استزيادي را در گسترش شهر و شهرنشيني به خصوص در شهرهاي بزرگ و مراكز استان
ارزش اشي شهرها و مناطق كممهاجرين به دليل فقر اقتصادي و عدم مهارت، تخصص و سواد كافي  جذب حو

اند و به دنبال خود مسائل و مشكالت بسياري را در ابتدا براي مديران و مسئوالن شهري و سپس شهري شده
.اندبراي ساير شهروندان به وجود آورنده

و شهرها است، بنابراين شناسايي نشيني در پيرامون كالنترين معضل اين نوع مهاجرت گسترش حاشيهعمده
ها و عوامل ها از لحاظ مبدأ، انگيزهبررسي وضعيت موجود مهاجرين ساكن در حاشيه و محالت مختلف شهر

.دخيل مهاجرت امري بسيار ضروري است
ي سلمان آباد در شمال غربي شهر اردبيل هدف اصلي اين تحقيق شناخت وضعيت مهاجرين ساكن در محله

ي با مصوبه دولت جز محدوده1374شكل گرفته است و از سال 65ال نشيني در اين محله در ساست، حاشيه
.هاي جذب مهاجرين شهر استخدماتي شهر اردبيل قرار گرفت و اكنون يكي از كانون

روش تحقيق به صورت تركيبي مبتني بر اسنادي، پيمايشي و تحليلي است، نتايج پژوهش مشخص كرد كه 
درصد، 36درصد، كمبود امكانات و خدمات رفاهي با 37ال، بيكاري با عوامل اقتصادي همچون كمبود اشتغ
درصد، مهمترين عوامل دافعه و 31هاي شهر اردبيل با درصد و جاذبه43اشتياق براي يافتن شغل پردرآمد با 

.گزيني در محله سلمان آباد استجاذبه براي مهاجرت و سكني

.شهر اردبيل و محله سلمان آباد-اشيه نشينيح- دافعه و جاذبه -مهاجرت : هاكليدواژه

جغرافيا و برنامه ريزي شهري، استاديار گروه جغرافياي دانشگاه محقق اردبيليدكتراي 1
دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه محقق اردبيلي2
دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه محقق اردبيلي3
ه ريزي شهري دانشگاه محقق اردبيليدانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنام4



مقدمه-1

تواند عالوه بر تغييرات دراز مـدت  به دليل ماهيت خود مياست ومهاجرت يكي از چهار عامل اصلي تغيير و تحول جمعيت 
در سراسـر جهـان   . ]6[)12: 1380زنجـاني،  (و طوالني، آثار سريع و كوتاه مدت نيز در تعـداد و سـاختار جمعيـت ايجـاد كنـد     

اي جمعيتـي از بسـياري جهـات حـائز اهميـت گرديـد و در علـوم        بخصوص پس از جنگ جهاني دوم، مهاجرت به عنوان پديده
شهري به دليل پيامدهاي اقتصادي و -هاي روستا در اين راستا مهاجرت. مختلف نظريه پردازان به بحث و تبادل نظر پرداختند

اين نوع  مهاجرت عمـدتا از  . ]8[)1381:41طاهر خاني، (هاي جمعيتي مورد توجه قرار گرفتپديدهاجتماعي آن بيش از ساير 
هاي اقتصادي و خدمات زير بنايي مناسب در روستاها از يـك سـو و انتظـار درآمـد و اشـتغال بهتـر بـه همـراه         عدم زير ساخت

.خدمات و تسهيالت رفاهي، آموزشي و بهداشتي برتر در شهرها از سوي ديگر متأثر مي گرددازبرخورداري

در ايران مخصوصا بعد از اصالحات ارضي و به هم خـوردن روابـط متقابـل    هاي اخير سويه شهر بر روستا در طي دههتسلط يك
و فرهنگي داشته و مكمل يكديگر بودند، دسـت بـه   اي كه در كاركردهاي اقتصادي، اجتماعيشهر و روستا و وابستگي دو جانبه

و بـه نسـبت جلـوه و توسـعه برتـر      شدهاقتصادييدست هم داده و در حال حاضر به تضعيف هر چه بيشتر روستا از نظر بنيه
. ]1[)145: ابـراهيم زاده، بيتـا  ( بلكـه تشـديد نمـوده اسـت    شهري را فـراهم و  -هاي روستا-شهري انجاميده و زمينه مهاجرت

روي توسعه پايدار شهري است و شناسي شهري يكي از مباحث قابل تأمل و چالشي فرا-نشيني درادبيات جامعهي حاشيهپديده
. نشيني دركشورمان هنوز راهكاري مناسب براي مقابله با اين پديـده اتخـاذ نشـده اسـت    -تر آنكه پس از نيم قرن حاشيه جالب

كشورهاي در حال توسعه نيست ولي برخورد با اين پديده عاملي براي تمـايز  ست جهاني كه فقط مختص ايحاشيه نشيني پديده
افزايش روند مهاجرت از روستاها . باشدبين كشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته و نقش مديريت در به كنترل درآوردن آن مي

توسعه نيافتگي روستاها . ش پديده حاشيه نشيني دامن خواهد زدگردد كه اين امر به افزايباعث افزايش جمعيت شهرنشيني مي
. باشد و شكاف بين شهر و روستا به كالبد اجتماعي شهرها لطمه زده استعامل افزايش مهاجرت به شهرها و حاشيه نشيني مي

ت كـه خـدمات شـهري را    بنابراين اگر مي خواهيم حاشيه نشيني را كنترل كنيم و به طوركلي از بين ببريم چاره اش اين نيسـ 
شـهرها بـه عنـوان    ، در جريان مهاجرت. به روستاها از مهمترين ضروريات مي باشدو امكانات افزايش دهيم بلكه انتقال خدمات

بيشـترين  هـا  هاي شغلي هميشه جاذب جمعيت بوده و در كشور ما مراكـز اسـتان  هاي تمركز امكانات و خدمات و فرصتكانون
و در طول تـاريخ و ادوار  هاز اين قاعده مستثني نبودرستان اردبيل نيز به عنوان نمونهاند كه شهينه داشتهپتانسيل را در اين زم

با گسترش و توسعه شـهر، جزئـي از كالبـد آن گرديـده     آن شكل گرفته و به مرور زماناشي هاي جمعيتي در حومختلف كانون
.است

تعريف و مفهوم حاشيه نشيني -1-1

اهيم تعريفـي از  و اگر بخـو كوچ نشيني، كپرنشيني همگي به يك معنا هستندنشيني، زاغه نشيني، آلونك نشيني،حاشيه 
كننـد ولـي   اقتصـادي شـهر زنـدگي مـي    ينشينان كساني هستندكه در محدودهحاشيه«: گفت، بايده دهيم اين اصطالحات ارائ

شود كه به نشين به افرادي گفته ميهمچنين حاشيه. ]2[)1383اصغري زماني،(».انداجتماعي آن نشده-جذب نظام اقتصادي 
هاي زندگي در مركـز شـهر در   اند تا از هزينهدليل مشكالت معيشتي در شهر تاب مقاومت نياورده و به حاشيه شهرها پناه آورده

مالي با توجه به توان اقتصـادي،  دليل بضاعت كساني هستند كه بهنشينان حاشيه«:توان گفتامان باشند و در تعريفي ديگر مي
ها به منـاطقي اسـت كـه    اين عدم سازگاري اجتماعي سبب مهاجرت آن. نشين تطبيق دهندساكنين مركزاند خود را با نتوانسته

سـلمان آبـاد   نشين در شهر اردبيل محله يكي از اين نقاط حاشيه.]3[)1381اعتماد، (».بتوانند زمينه جذب آنها را فراهم كنند
.اص خود استاست كه داراي مسائل و مشكالت خ



االت پژوهشؤس- 3

توانند در مهاجرت از يك مكان به اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ساير عوامل مياز آنجايي كه عوامل مختلفي مانند مسائل
رو مهاجر در شهر اردبيل است، از اينن محله نيز به عنوان يكي از بزرگترين نقاط جذب جمعيتو ايمكان ديگر مؤثر باشند

؛اين پژوهش درصدد پاسخگويي به اين سئواالت است

است؟ آن شدهچه عواملي باعث مهاجرت به شهر اردبيل و سكونت در اين محله از سوي ساكنين.1

اي وجود دارد؟چه رابطهدر شهرها و حاشيه نشينيشهري- هاي روستا مل اقتصادي با مهاجرتبين عوا.2

مباني نظري تحقيق- 3

هم اكنون رشد انفجاري . دانندكشورهاي در حال توسعه، مهاجرت را مهمترين مسئله جمعيتي خود ميبي ترديد تمامي 
باور . شودترين مشكالت روياروي كشورهاي در حال توسعه محسوب ميشهرهاي بزرگ و تخليه مراكر روستائي از عمده

ها در مناطق گي و سرانهاست كه نرخ باالي بيكاري، امكانات ناكافي، پايين بودن استانداردهاي زندهمگاني بر اين اصل استوار 
خصوص شهرهاي مهاجرت مردم به سوي شهرها و برفت و ديگر خدمات و عوامل مختلف سبب كمبود امكانات آمد و روستائي، 
ها تدريجي روستائيان به شهرها، به برخي ديدگاهدر توجيه مهاجرت و شكل و نوع خاص آن يعني مهاجرت . باشدبزرگ مي
را از دو طريق تشديد) در جهان سوم(هاي ساختاري شهر و روستا تودارو عقيده دارد كه مهاجرت، نابرابري:نمائيمتوجه مي

اني ماهر تهي سبت افراد تحصيل كرده بين مهاجران، كه در اين صورت روستا از سرمايه انسنخست به علت باال بودن ن: كندمي
تر تر و گراندوم از نظر ايجاد مشاغل جديد كه اكثرا مشكل. بخشدشده، در حالي كه حضور آنان نيروي كار شهري را بهبود مي
ها و حتي عدم توانايي رشد ضعيف نوآوري. ]2[)6: 1367تودارو، (از مشاغل روستائي است، زيرا به منابع تكميلي نيازمند است 

و ها نوآوريزيرا دهقانان ثروتمند با قبول شود، موجب تشديد اختالف طبقاتي ميها توسط دهقانان فقيردر قبول نوآوري
توان اذعان داشت كه به نوعي هزينه در واقع مي. نمايندآالت جديد، منافع خود را افزايش داده و مزارع خود را تجهيز ميماشين
كه در نهايت موجب فقيرتر شدن فقرا شده و مهاجرت قشر فقير جامعه روستائي نمايند ها را دهقانان فقير پرداخت مينوآوري

فريدمن در مدل مركز پيرامون، به يك مادر شهر صنعتي .]17[)134: 1974گريفين، (نمايد گريز از اين فاجعه را توجيه مي
يزه شدن آن است و با پديده قطبي شدن اشاره دارد كه ناحيه پيراموني با جمعيت انبوه روستائي، بهاي مهاجرت با وقوع مدرن

اي به دور قطب اي همراه است و با شكل گرفتن مهاجرت، مهاجرين روستائي كه مثل پيلهتوسعه كه با افزايش تضادهاي ناحيه
پذيريفقر، موجبات آسيب. ]14[)13: 1985ن، فريدم(كنند شوند و به اميد توسعه يافتگي فقر را تحمل ميتوسعه تنيده مي

شوند؛ زيرا مناطق فقير به علت وجود فقر به پذير شناخته مياي آسيبسازد و به اين جهت روستائيان اغلب جامعهرا فراهم مي
آدامو طرح . ]13[)2: 2002آندرسون، (نمايد گيرند و مهاجرت فرار از خطر را توجيه مياشكال مختلف در معرض خطر قرار مي

تماعي، اقتصادي و محيطي را كه از تجهيرات خارجي و بيروني متأثر است در نگهداري طوالني فشارهاي ناشي از عوامل مؤثر اج
در جوامع روستائي نبايد پرسيد كه چرا "نمايد كه مدت جمعيت در جوامع روستائي جهان سوم مشكل دانسته و مطرح مي
كميت و كيفيت آب . ]12[)4: 2003آدامو، ("مانند؟مردم روستاها را ترك مي كنند بلكه بايد پرسيد كه چرا در روستا باقي مي

ترين علل متروك شدن روستاها است؛ زيرا خشك شدن و از بين رفتن منابع آبي و داشتن در فالت مركزي ايران يكي از مهم
شدن از عوامل ديگر متروك. ]11[)4: 1372مهدوي، (ترين عوامل تخليه روستاها محسوب مي شود كيفيت نامناسب، از عمده

هاي ايثارگرايانه روستائيان است كه در نهايت آنان روستاها، غلبه شرايط و عوامل نامساعد طبيعي، اقتصادي و اجتماعي بر تالش
روند مهاجرت و جابجائي در روستاهاي كشورهاي جنوب با روندهاي . ]5[)106: 1375رزاقي، (كند هاجرت ميرا مجبور به م

در كشورهاي جنوب مهاجرت روستائيان ناشي از مسائل حاد و الينحل . هاي اساسي دارداوتمهاجرتي در كشورهاي صنعتي تف



مهاجرت روستائيان آثار . ]7[)90: 1377سعيدي، (پذيرد هتر صورت مياقتصادي است و مهاجرت به منظور جستجوي زندگي ب
نشيني، كمبود كار، غربت در فضاي ايجاد حاشيهنامطلوب را در به هم ريختگي نظام اجتماعي شهرها، كمبود مسكن در شهرها، 

هاي اجتماعي، نارسائي در ارائه خدمات شهري و رفاهي، ركود توليدات شهري، سهولت در جذب روستائيان به سوي ناهنجاري
هاي اقتصادي، اجتماعي، محروميت. ]15[)141- 142: 1377مهدوي، (كشاورزي و جذب نيروي جوان و مولد در پي دارد 

حسيني ابري، (گردد تاها مينگي و زيستي و عدم برآورده شدن نيازهاي ضروري موجب مهاجرت و در نهايت تخليه روسفره
1380 :190(]3[.

هامواد و روش-4

و نظام يافته براي بررسي ) قابل اطمينان(هاي معتبرابزار و راهاي از قواعد، به لحاظ تعريف، روش تحقيق مجموعه
تحقيق حاضر تركيبي و مبتني بر نوع .]10[)20:1385عزتي،(ها، كشف مجهوالت و دسـتيابي به راه حل مشكالت استواقعيت

براي وي مستقيم و ميداني نيز استفاده شده استدهمشاه،پرسشنامهروشازباشد كه در آناسنادي، پيمايشي و تحليلي مي
بكار گرفته شدند و همچنين Excelو Spssها نرم افزارهايي همچون پرسشنامههاي استخراج شده از ادهتجزيه و تحليل د

مورد ٣.٣ ArcViewو ٩.٣ ArcGisهاي موجود در سطح محله، نرم افزارهاي براي تهيه نقشه كاربري اراضي و تحليل كاربري
.انداستفاده قرار گرفته

مورد مطالعهي محدوده- 1- 4

حت كشور، در شمال غرب فالت درصد از كل مسا1/1كيلومتر مربع، نزديك به 17867وسعتي در حدود استان اردبيل با 
اي سردسير از شمال غرب فالت ايران، به دليل وجود اين استان واقع در منطقه.قرار دارد) شرق و شمال فالت آذربايجان(ايران 

مين نيز در استان اردبيل داراي دوتوپوگرافي يا ناهمواري ز. ه استدشت، جلگه و ارتفاعات از تنوع اقليمي جالبي برخوردار شد
در موقعيت اين استان به عنوان مركزشهرستان اردبيل. اي استهاي كوهپايهاي و دشتتيپ اصلي اراضي پست و جلگه

با مساحتي معادل قرار گرفته ودرجه طول شرقي48و 39تا 47و 48درجه عرض شمالي و 37و 56تا 38و 33جغرافيايي
متري از سطح 1340اين شهر در دشت اردبيل و در ارتفاع .دهددرصد ازسطح استان را تشكيل مي14كيلومتر مربع 2498

ال غربي آباد نيز به عنوان محله مورد مطالعه در شمسلمان. ]11[)2-1: 1386شهر اردبيل، طرح جامع(دريا قرار گرفته است 
.)1شكل (يل واقع شده استشهر اردب



نقشه موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه. 1شكل 

مورد مطالعهگيري محلهمراحل گسترش شهر اردبيل و شكل- 2- 4
گسترش شهر اردبيل با رشدي آرام و بطئي بيشتر متوجه شمال شرق و هايتجه1335-1341هايسالدر فاصله زماني

كيلومتري از مركز شهر معدود ساخت و سازهاي 2شمال غربي و در فاصله يشمال غرب و غرب شهر بوده است و در محدوده
گيري محله و شكلدر كل مراحل گسترش شهر اردبيل . منفرد و جدا از هم شكل گرفت كه محله سلمان آباد را تشكيل داد

:ير شرح دادتوان به صورت زآباد را در طول زمان ميسلمان
1354منطقه مركزي شهر؛ توسعه تا سال : الف
1355-59و توسعه گسسته شهر در دوره 1355-59توسعه پيوسته شهر در دوره : ب
و توسعه گسسته شهر در اين دوره1359-70هاي توسعه پيوسته شهر در سال: ج
1370- 84هاي توسعه شهر در سال: د

. هكتار رسيد1580ترين مراحل رشد شهر مساحت شهر به به عنوان يكي از سريع1354-1357در  فاصله زماني 
اي سلمان رسانند و بدين ترتيب منطقه حاشيهمهاجران  روستايي در اين دوره سلمان آباد را به چند برابر سطح قبلي خود مي

كنوني شهر اردبيل، حاصل رشد و گسترش شهر در يشكل محدوده. گرددبزرگترين محل اسكان مهاجران تبديل ميآباد به 
يافتالعاده هاي ارتباطي به خارج از شهر گسترش فوقاست و در اين فاصله زماني نواحي اطراف راه1368تا 1359دوره زماني 
طرح (دشخصوص به طرف جاده مغان كشيده ميو بهيافتعت خود دست آباد در شمال و شمال شرق به حداكثر وسو سلمان

).2شكل (]9[)1387جامع شهر اردبيل، 



)ش.ه1000-1388(نقشه توسعه ادواري شهر اردبيل و محله سلمان آباد . 2شكل

محله كاربري اراضي - 3- 4

از نظر توزيع كاربري . غرب شهرستان اردبيل واقع شده استهكتار در شمال 41.62آباد با وسعتي در حدود محله سلمان
از درصد 80.7باشد كه در حدود مي)هكتار33.6(مربوط به واحدهاي مسكوني با مساحتدر سطح محلهبيشترين كاربري
دارند و اما قرار) هكتار1.5(، باير)هكتار3.4(هاي كشاورزيهاي بعدي كاربريگيرد و در رديفرا در بر ميمجموع كل 

ديگر . اندبه خود اختصاص داده) هكتار0.33(درماني،)0.17(تجاري،)هكتار0.14(هاي مذهبيكمترين وسعت را كاربري
.ارائه گرديده است1ها به شرح زير در قالب جدول كاربري

)مساحت به هكتار(محله سلمان آبادها در سطحكاربريتوزيع .1جدول 

كاربري

مساحت

تجاري خدماتي دبيرستانبايركشاورزيمسكوني
صنعتي

مسكوني تجاري
تجاري

ضاي ف
زسب

كل درمانيمذهبي
كاربري

33.63.41.50.770.730.170.480.50.140.3341.62كل

80.78.163.61.851.750.411.151.20.330.79100درصد



هاي كالبدي محلهويژگي- 4- 4

شهر اردبيل شكل گرفته است كه هيچ گونه خدمات 14777ي در خارج از محدوده1365محله حدودا از سال اين 
هاي مجاور شامل محالت با مصوبه دولت اين محله و ساير محله1374شده است ولي از سال شهرداري شامل اين محله نمي

اند و بطور نسبي از خدمات شهرداري خدماتي شهر محسوب شدهيجزو محدوده... آباد واشرف، اسالم آباد، كاظممير
نامناسب بودن . آزاردظاهري آنهاست كه احساس وجدان انساني را مييترين نماهاي اين محله چهرهعمده. اندبرخوردارگشته

ساز غير اصولي و عدم وضعيت منازل مسكوني از لحاظ استحكام و دوام در برابر حوادث طبيعي مانند زلزله به دليل ساخت و
رعايت اصول و استانداردهاي شهرسازي و معماري، فرسودگي بناها، نامناسب بودن وضعيت معابر محله از لحاظ سطح پوشش و 

هايي با دست اندازهاي آزارد، خيابانهاي پر از زباله و گنداب كه بوي تعفن آنها هر رهگذري را ميعدم روشنايي كافي، جوي
.5)3-6اشكال (باشند هاي كالبدي اين محله ميترين ويژگياز مهم... اي عميق وهزياد و چاله

محله حاشيه نشين سلمان آبادوضعيت نامطلوب زيستي در از تصاويري. 3-6لاكشا

هاي اجتماعي محلهويژگي-5- 4

محيط شخصي، يكي محيط خانواده . باشدترين موضوعات محيط اجتماعي شامل محيط شخصي و محيط عمومي ميمهم
بر ارتباطات، شغل، محيط عمومي مشتمل. پدري و ديگري زناشويي كه هر كدام تأثير به سزايي در دروني كردن هنجارها دارد

و ل اجتماعي يك جامعه ي مسائتأثير عوامل فرهنگي را  بايد در دامنه.باشدمي.... محل سكونت، ابزارهاي كنترل اجتماعي و 

.عكس هاي استفاده شده در مطالعه حاضر از مطالعه ميداني خانم سكينه حيدري و مهدي پور رضاقلي گرفته شده اند٥



هاجر بودن از آيد به دليل مميهر خانوار كه به اين محله. ]7[)1384رفيع پور، (» هاي موجود در آن جستجو كردي نظامحوزه
كه برخي از اين آداب و رسوم و فرهنگ ها با آورد ستا را نيز به اين محله ميخود فرهنگ خاص آن روروستاهاي مختلف، با 

بعد خودفرهنگ خاصقات نيز با پا فشاري افراد برشود و گاهي اوفراموشي سپرده ميدستزندگي در محله جديد به كلي به
تربيت كودكان، نوع لباس هاي موجود در محله نوع از جمله خرده فرهنگ. شودبه يك رسم در محله تبديل ميآناز مدتي

ها اصال از در اين محله زندگي خانواده. است.... پوشيدن، نوع گويش و صحبت كردن، عالقه به نگهداري برخي حيوانات خانگي و
ها ها در هم آميخته شده است و همسايهيكديگر مخفي نيست يا به عبارت ديگر اصال چنين چيزي امكان ندارد چرا كه زندگي

يكديگر شده ي هبدون اجازه صاحب خانه وارد خانكهشوداز تمام جزئيات زندگي يكديگر خبر دارند و حتي به فراواني ديده مي
دانند و اين درست بر عكس زندگي در متن حتي ساعات حضور و عدم حضور يكديگر را مي، كنندو در آن رفت و آمد مي

ي زندگي شان را از ديگران و همسايگان خود مخفي كنند به همين خاطر از شهرهاست كه اغلب افراد سعي دارند خود و نحوه
اصوال . توان ديدها ميشوند و حتي اين امر را در نوع ساخت خانهشان بسيار ناراحت ميجستجو و تجسس در زندگي شخصي

شود كه كمتر از بيرون قابل رؤيت باشند و اين هايي استفاده ميها و دربهاي موجود در متن شهرها از پنجرهدر معماري خانه
مناسب نسبت به فضاي آموزشي كمبود . باشدمي) هاشهري حاشيه(هاي مشابه هاي موجود در اين محله و محلهبر عكس خانه

.هاي مجاور بسيار كم استاين محله و محلهو سرانه آن درامكانات آموزشيتعداد دانش آموزان مؤيد اين امر است كه 

معضالت و مشكالت محله- 6- 4

ها و عدم رعايتبرخي از خانهنبود حمام درهمچنين و مراكز درماني كافي هاي مجاور به دليل نبود در اين محله و محله
آوري به ها و عدم جمعاز سوي ديگر انباشت زباله. استپايين سطح بهداشت عمومي بسيارساكنين، توسطمسائل بهداشتي

آلودگي . باشداز معضالت اين محله مي) هاها دركوچهبه صورت روانه(هاي خانگي ها و عدم دفع بهداشتي فاضالبموقع آن
رساني اورژانس يا آتش نشاني در هنگام بروز نكته مهم ديگر نحوه امداد. شودصوتي نيز در اين محله به فراواني ديده مي

ي مبني بر نام يها، نبود تابلوهاكوچهبرخي از ساز غلط، تنگيبه دليل نوع ساخت و.باشدحوادث غير مترقبه در اين محله مي
اند تا تقريبا تمامي اهالي محله از هنگ استفاده از اين نهادها همه و همه دست در دست هم دادههمچنين عدم فرها وكوچه

ها رها شود كه فاضالب منازل در كوچهدر محله اغلب ديده مي. اطالعي كنندبروز مشكل اظهار بيحضور اين نهادها هنگام 
خدمات . در جريانندو معابر ها ها در سطح كوچهآنوجود ندارد و هاپسابكشي مناسبي جهت هدايت اين د، جدولنشومي

ود و همچنين كمبشودآوري و دفع زباله به آن شكلي كه در مركز شهرها وجود دارد در اين محله ديده نميشهري چون جمع
.توان به موارد باال اضافه نمودمينيزو تفريحي راامكانات خدماتي، رفاهي 

ها و اطالعاتتحليل دادهتجزيه و -7- 4

پس از وها از روش پرسشنامه استفاده گرديدآوري اطالعات و دادهمورد مطالعه و جمعيبراي بررسي و شناخت محدوده
34سال با 50- 60دهندگان در گروه سني بيشتر پاسخ:، نتايجي به شرح زير بدست آمده استهاپرسشنامهمحاسبه مجموع
از بين . اندد قرار گرفتهدرصد جنس مر98درصد با احتمال 7سال در حدود 70ها در گروه  سني بيش از آندرصد و كمترين

درصد از 50درصد شهر بوده است كه اين نقاط در حدود 13درصد روستا و 87محل سكونت قبل از مهاجرت، ها، آن
آباد مهاجرت درصد از ساير نقاط كشور به محله سلمان7درصد از ساير شهرستان هاي استان اردبيل و43شهرستان اردبيل، 

-75هاي درصد بين سال30، 1355-65هاي سالدرصد بين37مقطع زماني مهاجرت ساكنين اين محله  در حدود . اندكرده
).7شكل (بوده است1345-55هاي درصد بين سال13و 1365



محله سلمان آبادنمودارهاي شناسايي وضعيت مهاجرين . 7شكل 

10درصد چهار نفره و23درصد هفت تا ده نفر ، 23شوندگان پنج تا هفت نفر، درصد از پرسش44از نظر تعداد و بعد خانوار، 
درصد 13درصد زير ديپلم و 43درصد بي سواد، 44همچنين از لحاظ تحصيل و سطح سواد حدود . اندنفره بوده5درصد 

).9و 8شكل (اندديپلم تا ليسانس داشته

آباد از نظر  سطح سواد و بعد خانوارنمودارهاي شناسايي وضعيت مهاجران محله سلمان: 9و 8شكل

57اند كه از ميان شاغلين درصد شغلي نداشته33درصد ساكنين محله  قبل از مهاجرت شاغل بوده و 67از نظر اقتصادي 
هم اكنون . اندبازرگاني مشغول به كار بوده-درصد در بخش خدماتي7بخش صنعت و درصد در 3درصد در بخش كشاورزي، 

) ساختماني(بخش صنعتدرصد در1درصد در بخش كشاورزي و 13بازرگاني،- درصد از مهاجرين در بخش خدماتي73
).11و 10شكل (دارند اشتغال 



اقتصادي قبل و بعد از مهاجرتهاي مختلف نمودار فعاليت مهاجرين در بخش: 11و 10شكل

درصد، ادامه 36درصد، كمبود امكانات و خدمات 37محل اقامت قبلي، كمبود اشتغال و بيكاري با در مورد عوامل ترك 
3هاي شهر اردبيل درصد و جاذبه4درصد، ازدواج و تبعيت از همسر 5درصد، شرايط خاص شغلي 15تحصيل خود و فرزندان 

درصد، 31هاي شهر اردبيل درصد، جاذبه43در زمينه عوامل مهاجرت پيدا كردن شغل با درآمد بيشتر و آسان تر درصد و 
درصد را به خود اختصاص 4درصد و ازدواج و تبعيت از همسر 6درصد، شرايط خاص شغلي 17تشويق دوستان و خويشاوندان 

درصد، 36، ارزان بودن قيمت زمين و مسكن )آبادمحله سلمان(هاي انتخاب محل سكونت كنونيهمچنين مالك. اندداده
گي آبا و درصد و وابست11درصد، نبود دليلي خاص 19درصد، نزديكي به مركز شهر 26نزديكي به دوستان و خويشاوندان 

)12-15ل اشكا(درصد بوده است 8دي اجدا

هاي انتخاب محله از سوي مهاجرينمالكنمودارهاي عوامل جاذبه و دافعه مهاجرت و :  12- 15شكال ا



37درصد داراي كاربري كشاورزي و 63كاربري واحدهاي مسكوني قبل از تصرف توسط مهاجرين به منظور اسكان 
از . استاي درصد اجاره7درصد از اين واحدها داراي مالكيت ملكي و 93درصد كاربري مسكوني داشته است كه پس از تصرف 

درصد و باالتر 3متر 300درصد، تا 47متر 100-150درصد، 43متر 50-100درصد، 3متر مربع 50لحاظ مساحت كمتر از 
درصد 33متر و 50-100درصد بين 63متر، 50درصد كمتر از 3درصد را شامل مي شوند كه از اين ميان 3متر نيز 300از 

هاي هاي خانگي از طريق چاهدرصد پساب97همچنين . هاي مسكوني بوده استمتر سطح زير بناي اين واحد150-100
).15- 19اشكال (شدند نار خيابان دفع ميهاي كنالدرصد توسط كا13جذبي و 

نمودارهاي مشخصات واحدهاي مسكوني محله: 16- 20اشكال



نتيجه گيري- 5

استان هايرستانشهرستان اردبيل و ساير شه، از نقاط روستاييمحلهاكثريت مهاجرينكهحاكي از آن استتحقيق نتايج 
در بخش كشاورزي فعاليت داشته ر اين افراد قبل از مهاجرتبيشت. اندبه اين شهر مهاجرت نموده55، 65و 75هاي در طي دهه

دليل عدم مهارت و سطح ند كه در زمان حاضر به اهآوردرها كرده و به شهر روي ي درآمد و اين بخش را به دليل عدم تكافو
ها، مشاغل اند جذب نظام اقتصادي شهر گردند و طبق تجزيه و تحليل دادهنتوانسته)سوادي و زير ديپلمدر حد بي(سواد پايين 
را به سوي ) درصد73(ينبيشتر اين مهاجربااليي ندارد، توانسته است چنانو مهارتبازرگاني كه نياز به سطح سواد- خدماتي

به ترتيب كمبود اشتغال و بيكاري، كمبود رامورد نظر منطقهمهمترين عوامل مهاجرت در تواندر كل مي.خود جذب كند
و يافتن شغل با درآمد به عنوان عوامل دافعه مهاجرتأدر مبد) ...وامكانات تحصيلي و آموزشياز جمله (امكانات و خدمات
ن عوامل به عنواكه قبال مهاجرت كرده بودند راي هاي شهر اردبيل و تشويق دوستان و خويشاوندانتر، جاذبهبيشتر و آسان

مراكز شهر به سكونت درمهاجران اكثرا به دليل فقر اقتصادي و عدم سرمايه كافي، قادر. مطرح نموددر مقصد مهاجرتجاذبه
سيسات الزم شهري از ارزش فقدان امكانات و تأعلت به نيزاين مناطقاضي ار.آورندو ميرهابه حواشي شهرو اجبارانيستند 
ارزان بودن قيمت خاب اين محل براي سكونت مهاجران، عامل انتتريناز اين رو عمده. دي چندان بااليي برخوردار نيستاقتصا

توان به آن اشاره كرد بلعيده شدن كالبدي ميآباد از نظر پيامدهايي كه در سطح محله سلمانيكي از . استبودهزمين و مسكن
درصد از 63باشد به طوري كه حدود و اختصاص آن به واحدهاي مسكوني مي6پديده خورندگي شهري(هاي كشاورزيزمين
توان به آن اشاره كرد موضوع تراكم باالي ميكه يمورد ديگر. اندداراي كاربري كشاورزي بودهن اراضي قبل از تصرف اي
درصد از اين 90در حدود باشد به طوري كه هاي موجود از جمله واحدهاي مسكوني ميعيت و عدم تناسب بين كاربريجم

97و.بوده استمتر مربع 50- 150شانسطح زير بنايدرصد واحدها 97و اندع داشتهمتر مرب50- 150وسعتي بين واحدها 
نفره 5-10درصد خانوارها داراي جمعيت بين 77اند به طوري كه دادهتراكم بااليي از جمعيت را در خود جايواحدها درصد 
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