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 کارگاه برنامه ریزی شهری 

 سکونتگاههای غیر رسمی آموزش 
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 فهرست مطالب :

 

 
 ـ چکیده و واژگان کلیدی 

 *فصل اول :کلیات

 ـ مقدمه

 ـ بیان مسئله  

 ـ اهداف مسئله

 ـ ضرورت تحقیق

 ـ سواالت پژوهش

 ـ فرضیه تحقیق

 ـ پیشینه

 ـ روش تحقیق

 ـ فرایند تحقیق

 ـ محدودیت تحقیق 

 *فصل دوم :مبانی نظری تعاریف ـ نظریه ها 

 ـ گسترش شهرها

شورهای جهان سومـ تفاوت حاشیه نشینی درغرب وک  

 ـ نحوه سکونت حاشیه نشینان 

 ـ مهاجرت وحاشیه نشینی

 ـ علل مهاجرت

 ـ فقرو حاشیه نشینی فرهنگ فقر)اسکارلوئیز(

 ـ جدائی گزینی فضایی

 ـ مفهوم حاشیه نشینی

 ـ تفاوت حاشیه نشینی و زاغه نشینک
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                                                                                                          ـ تهدیدات

  ـ تاریخچه وروند حاشیه نشینی درجهان 

 فصل سوم : 

های موردی شهر ایران و جهان قبل و بعد انقالبـ نمونه  

 ـ روند حاشیه نشینی در ایران 

 ـ تحلیلی ازحاشیه نشینی در ایران 

 ـ تاریخچه حاشیه نشینی درایران

نابهنجاری ـ انواع مساکن  

زاغه ـ کپرـ چادرـ قمیرـ اطاق ـ زیرزمین ــ ـ انواع مساکن نابهنجار درایران )آلونک   

 مقبره ـ گرگین ـ دیواره کپرـ پاشلی ـ زمین بی حصاروبی سرپناه(

 ـ تحلیلی ازحاشیه نشینی درتهران

بررسی وضعیت مهاجرت جمعیت تهران در ادوار زمانی مختلف ـ   

به تهران پس از انقالب ـ وضعیت خاص مهاجرت  

 ـ حاشیه نشینی و فرآیند تحول آن )قبل از انقالب اسالمی( 

 ـ سابقه ونحوه برخورد با پدیده حاشیه نشینی درتهران

    ـ مبارزه با بزهکاری واعتیاد دراجتماع   

: فصل چهارم      

 ـ مختصات 

 ـ اطالعات کلی استان کرج

 ـ موقعیت وتقسیمات کشوری

خی کرج8ریـ پیشینه تا  

 ـ مکانهای تاریخی،فرهنگی

 ـ حمل ونقل وشبکه ارتباطی

 ـ شرایط آب وهوایی

                                                                                       ـ مشخصات علی آباد گونه

 ـ از نظر شناسه های اجتماعی و فرهنگی 
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 ـ از نظر امنیت اجتماعی 

                                                                                        رفاهی و امکاناتیـ از نظر 

                                                                  از نظر نابهنجاری اجتماعی ـ

 ـ از نظر اقتصادی 

                                                                                                   ـ از نظر خدمات 

                                                                           از نظر ویژگی های زیست محیطی ـ

از نظر ارزش بافت ـ  

  از نظر اعتقاد و مذهب  ـ

  از نظر نوع ساخت خانه ـ

 فصل پنجم : 

 ـ آزمون فرضیه 

                                                                                          ـ پیشنهادات

نتیجه گیری    
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 چکیده :

 

ظاماجتماعی کشور دگرگون شده ون-درپس رخدادهای چنددهه ی اخیر،ساختارفضایی واقتصادی   

یک وجابه تغییرنموده است .یکی ازعلل عمده چنین حالتی،تحر استقرارجمعیت وفعالیت به شدت  

 جایی جمعیت ازکانونهای روستایی وشهرهای کوچک ومتوسط به سوی شهرهای بزرگ واصلی

یتها در منطقه وکشور بوده که ازویژگیهای بارز این تغییرات تمرکز جمعیت وقطبی شدن فعال  

 فضاهایی ویژه وبخصوص کالن شهرها میباشد .

اهای دایش این فضاها ،افق های وسعیتری برای شهرنشینی گشوده وزندگی شهری رابا فضپی  

که در پیرامون که مجموعه ای ازکانونهای زیستی ومراکز فعالیت است درهم آمیخته است .درحالی  

هزارنفر درسکونتگاههای خودرو غیررسمی تهران ساکن بودند .این رقم در581حدود5511سال  

  عیت سکونتگاههای خودرو وحاشیه کالن شهرتهران طی بیست سال ازدهیعنی جم5581سال

 برابرشده است .

 واژگان کلیدی :

 حاشیه نشینی ـ زاغه نشینی ـ سکونتگاه غیررسمی ـ افزایش مهاجرت .
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 مقدمه :

ا،ند ،شهرهاسکان بشر،نقشی تمدن ساز درفرآیندتاریخی توسعه ی جوامع داشته است .در این فرآی  

ی میدهد به مثابه برترین سطح اسکان ،کانون ایفای این نقش بوده اند .چشم اندازتوسعه ی جهان  

وکه این نقش همچنان تداوم دارد واین مهم درگرو برپاکردن ونگاهداشتن شهرهایی است مولد  

ز پدیده پایدار ،بامحیطی قابلیت زا ،مناسب زیست وفعالیت ،وحفاظت کننده ی محیط زیست .ا  

کالتای ناپایدارکننده شهری ـ به ویژه درکشورهای درحال توسعه ـ گونه ای شهرنشینی با مشه  

است. حادموسوم به اسکان غیررسمی است است که بنابرمشاهدات جهانی درحال گسترش فزایند  

ت های اینگونه سکونتگاهها هرچندجلوه ای ازفقراست امابازتاب کاستی ها ونارسائی های سیاس  

رش آن، بهزاررسمی نیزمحسوب میشوند .اسکان غیررسمی به سبب بازتولیدفقروگستدولتی وبا  

ا هزینه مخاطره انداختن محیط زیست وتحمیل هزینه ای بیشتربرای حل مشکالت ـ درمقایسه ب  

میگیرد یپیشگیری ازآنها درآینده است .ازآنجاکه اسکان غیررسمی اززمینه فراترازمکان آن نشأت  

اقداماتی نهزمکان نیز تأثیرمی گذارد .چاره جوئی این مسئله به سیاستگذاری ووبرمحیطی فراتر ا  

  فقط درسطح محلی آن ،بلکه درسطح ملی نیاز دارد .
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 فصل اول : 

 بیان مسئله :

ایامروزه دراکثرکشورهای جهان به خصوص کشورهای درحال توسعه،رشدوگسترش سکونتگاهه  

ه دولتمردان است .درایران انجام اصالحات اراضی دردهه غیررسمی یکی از دغدغه های درخورتوج  

باعث ازبین رفتن نظامهای کهن وپرارزش گردیده و11چهل ونیزافزایش درآمدهای نفتی دردهه  

 اثرات زیادی رابرفرایند ،فرم شهروشهرنشینی درگذشته است .

رامون شهردرپی این وضعیت باتأسیس کارخانجات وتوجه بیش ازپیش به صنایع وپدیدارشدن آنها  

 ها و رواج سرمایه داری خاص وبی توجهی به استفاده ازمازاد محصوالت روستایی ،موجب مهاجرت

رای بهرهبیش ازحد روستائیان به شهرها گردید .درنتیجه ،به علت نبود مسکن وعدم توان مالی ب  

اده تا مسکن دگیری ازبازار رسمی زمین ومسکن ،به ناچارتن به حضوردر بازار غیررسمی زمین و  

ندکه اینبتوانند برای خود وخانواده حداقل سرپناهی رابدون امکانات وباکمترین شرایگ فراهم ساز  

 امرسبب به وجود آمدن سکونتگاههای غیررسمی گردید .

وشهر  دراین نوع سکونتگاهها مسائلی ازجمله : نبودضوابط مسکن شهری ،فقدان مقررات معماری  

ای ،نبود کنترل ونظارت های دولتی ،نبود امنیت الزم ،بروز بزهکاری ه سازی ،خودرو بودن آنها  

ن اجتماعی ،گسترش سریع وآسیب پذیری شدید ،جزو مشخصه های آنها بوده ومی باشد .در ای  

عیت خودمیان ،برسی های انجام شده نشان می دهد که فقردراین گونه سکونتگاهها دربدترین وض  

شهرکشور58میلیون نفر(جمعیت 1/7درصد)51ن مهم است که درحدودقرار دارد .آمارها گویای ای  

رای درسکونتگاههای غیررسمی ودر وضعیت نامطلوب زندگی می نمایند وخود استطاعت الزم ب  

 بهره گیری از مسکن مناسب را ندارد .
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ک سریایجاد سکونتگاههای غیررسمی درچند دهه گذشته به هیچ وجه متوقف نگردیده واگر با ی  

خود راطی امات مدیریتی کاهش نسبی گرفته است ،مجددا به دالیل گوناگون ،سیر رو به فزونیاقد  

هر وکرده است .در پدیده سکونتگاه های غیررسمی با دو وجه روبرو میشویم ،یکی این که ش  

: شهروندان ازناهنجاری های به وجود آمده ناشی ازتراکم باالی جمعیت رنج می برند که میتوان  

ام بردجرم وجنایت ،اعتیاد ،توزیع مواد مخدر ،بی بندوباری وسایر آسیب های اجتماعی رانسرقت ،  

لت ودیگراین که افراد فقیروکم درآمدی که از روی ناچاری این مساکن راانتخاب نموده اند به ع  

حتی عوامل مختلفی ازجمله :مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،خدماتی ،جمعیتی و  

آسیب  دربدترین شرایط زیستی روزگار گذرانده ونیز ازنظرجسمی ،روحی وروانی درمعرض امنیتی  

یکندهای اجتماعی جدی قراردارند .بدیهی است اکثرناهنجاری هایی که ازاین سکونتگاه ها بروز م  

ارند وشایدذاتی نیست بلکه دربین این افراد نجیب ترین وشایسته ترین مردمان وجودداشته و د  

نامالیمات  شدکه بگوییم برنامه ریزان شهری وروستایی ونحوه برنامه ریزیها درپدیدار شدنبهتربا  

 وقانون گریزی آنان بی تقصیر نباشد .

ه دنبالگسترش روز افزون جمعیت ورشدشتابان شهرنشینی ومهاجرت های بی رویه به شهرهاکه ب  

ین گیر ناهنجاریهای خود نمودو اخود سکونتگاه های غیررسمی را پدیدار ساخت ،تمام شهرها رادر  

های پدیده بیش ازهمه کالن شهرها به ویژه کالن شهر تهران را گرفتار ساخت .زیرا ضعف دربخش  

ص مختلف مدیریت شهری ،نبود بودجه وامکانات مطلوب وعدم تعادل وتوازن در منابع به خصو  

باربا ط های نابسامان وغمنابرابری های اجتماعی سبب پیدایش مکان های پرثروت درمقابل محی  

اعی مردمانی فقیر گردیده وسرانجام ظهور سکونتگاههای غیررسمی به صورت یک معضل اجتم  

 نمایان شده است .
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( هدف تحقیق :5-5  

( برقراری خدماتی برای رفع نیازهای ساکنین در علی آباد .5  

( بررسی وضعیت اشتغال در علی آباد . 5  

 

: ( ضرورت تحقیق5-5  

ه ی طی دهه های اخیربه تدریج محالت نابسامان وسکونتگاههای غیررسمی به طورعمده درحاشی  

 کالن شهرها وشهرهای بزرگ کشور ،خارج ازبرنامه ی رسمی توسعه ی شهری وبه صورت خودرو

اسکان غیر شکل گرفته وگسترش یافته است این محالت خودرو یاحاشیه نشین به بیان درستر ،  

ی گروهه شده اند وکارکرد اصلی آنهاتأمین زمین والگوها وساخت متناسب با توان مالرسمی نامید  

 های کم درآمدمهاجراز روستاها یاگروههای کم درآمدو فقیر شهری رانده شده ازبافت موجود شهر

 ها است .

( سواالت تحقیق 4-5  

د ؟ع میکن( آیاسکونتگاه علی آباد گونه نیازهای روزمره خود رابه صورت مستقل رف1  

( عمده ترین اشتغال آنها درچیست ؟ 2  

 

( فرضیه تحقیق :  1-5  

به نظرمیرسد شغل اکثرافراد مردم علی آباد مشاغل کاذب است .( 1  

مستقل  ( به نظرمیرسد که در سکونتگاه غیررسمی )علی آباد گونه( نیاز روزمره خود رابه صورت5  
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 )کامل( نمی توانند رفع کنند .  

 

 

 

 

 

  تحقیق : پیشینه

 

عباراتی چون حاشیه نشینی و حاشیه نشین و خصائص حاشیه نشینی و شخصیت حاشیه نشینان 

همه مواردی است که به هجوم اروپائیان متفاوت از نظر زبان و مذهب و کشور به شهرهای دنیای 

 جدید و وطن تازه باز می گردد.

 کن است.تمونه بارز این قبیل اما 51و اوائل قرن  51شیکاگوی قرن 

بعدها حاشیه نشینی به کلیه اشکال زندگی در غربت اطالق گردید و هر مهاجر تازه وارد شده به 

نقطه ای دیگر، حداقل برای مدتی از این برچسب در امان نماند بدون آنکه یکسان بودن شرایط 

 مورد ارزیابی قرار گیرد.

هری آمریکای معاصر، حرکت تحقیقی در آمریکا نیز گویای اینست که شاخص و نشانه رشد ش

جمعیت شهرهای مرکزی به سوی اطراف شهر می باشد که حاصل آن ایجاد کالن شهر می باشد. 

که با مرزهای رسمی تعریف شدند( و در سال 1شهر مرکزی  52تا  57جمعیت  5181تا سال 

 جمعیتی معادل نیم میلیون نفر داشتند، رو به کاهش گذارد. ولیکن جمعیت اطراف 5171

 شهرهای مرکزی به سرعت رو به افزایش نهاد.

 5171بین سالهای  MSA 511بر اساس دفاتر آماری ایاالت متحده جمعیت شهرهای مرکزی 

شهرهای مرکزی در  MSAافزایش یافت در حالیکه جمعیت مناطق حومه  115/1تنها  5181الی 
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 .  5درصد رد خالل همان دوره افزایش یافت 5/58حدود 

 

 

 

 

 

میزان جابجائی آمریکائیها از شهرهای مرکزی به حومه  5115-5115ل سالهای در خال

ها دو برابر میزان جابجائی از حومه ها به سوی شهرهای مرکزی بود. شواهد حاکی از 

 .5استمرار درگرایش به سوی زندگی در حومه ها می باشد

ت زیاد در در بزرگترین شهرهای درحال رشد جهان. تعداد جمعیت زاغه نشین با شد

حال افزایش است. برای مثال در طول سی سال گذشته به تعداد افرادی که در زاغه ها 

و حاشیه شهرها اقامت گزیده اند، با شتاب بسیار افزوده شده است. درمانیل به تنهایی 

به یک میلیون و نیم  5521نفر درسال  111/18تعداد زاغه نشین ها از اندکی بیش از 

 ایش پیدا کرده است.افز 5181در سال 

در کوآالالمپور مالزی، اجتماعاتی از مردم که در زمینه های اشغالی حاشیه شهر زندگی 

رسیده  5181نفر درسال  111/55به بیش از  5172نفر درسال  111/511می کنند از 

است. هم اکنون ساکنان حاشیه شهرها و زاغه ها حدود یک چهارم کل جمعیت مراکز 

 رشد را تشکیل می دهند. کشورهای در حال

تقریبًا  5125نفر در سال  111/455در هند، جمعیت زاغه نشین شهر مدرس از حدود 
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 . 5رسیده است 5185به یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر درسال 

پدیده ای است که با آنچه در  51مهاجرتهای داخلی در کشورهای در حال رشد در قرن 

زته است، تفاوت بسیار دارد زیرا رشد شگفت انگیزمانهای قبل صورت می گرف  

 

 

 

 

صنعت در این قرن و تمرکز صنعتی درتعداد محدودی از شهرکها که مسلمًا مالزم با ایجاد بار 

اشتغال است از یک سو و تمرکز امکانات بهداشتی، درمانی، فرهنگی و غیره از سوی دیگر موجب 

یدا کند و محدوده جغرافیایی آنها بدون تناسب شده است که جمعیت شهرها به سرعت افزایش پ

 اجتماعی زندگی شهری بوجود آید. -گسترش یابد و مشکالت عدیده ای د رامور اقتصادی

درزمینه مشکالت فوق، می توان از کاهش شدید سطح بهداشت و درمان گرفته تا آلودگی محیط 

 یره نام برد.زیست و نارسائیهای خدماتی آب وبرق، تلفن، ترافیک، مسکن و غ

شهرهای بمبئی و کلکته در هندوستان، جاکارتا در اندونزی، الگوس در نیجریه ، قاهره و   

اسکندریه در مصر، خارطوم در سودان، دمشق و شام در سوریه، بانکوك درتایلند، سائوپولو در 

در کشورهای  برزیل، مکزیکو در مکزیک، تهران ، مشهد، اصفهان و تبریز درایران از نمونه شهرهایی

جهان سوم هستند که سهم مهمی از امکانات مختلف موجود در کشورهایشان را در خود جذب 

کرده اند. لذا ساالنه از اقصی نقاط این کشورها خیل عظیم مهاجران به سمت این شهرها در 

 .4حرکت است

د داشته کمبود و نابهنجاری مسکن بر اساس شرایط ساختاری نظامهای سرمایه داری قبل، وجو

                                                           

 1631پريان پرويز، اطالعات سياسي اقتصادي ، مشاره سوم، سال  -2

، انتشارات دانشگاه هتران، 2ه جمد آبادي. امساعيل. مهاجر هنايي داخلي و ميزان شهر نشيين، نامه علوم اجتماعي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه هتران، جلد دوم، مشار  -1
 136و  132و ص  1631تابستان. 
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است لیکن باال رفتن سطح بهداشت عمومی از دستاوردهای گرانقدر نظام پویای سرمایه داری 

است، جمعیت شتابان رو به فزونی می نهد وآنانی که به دنیا آمده اند نیز دراین خاك سرد اقامتی 

 طوالنی تر می نمایند.

 :1وبه قول ما مخورداز طرفی کانون پر شر و شور توسعه به شهرها نقل مکان می کند 

فشار رقابت برای جا و مکان برقیمت زمین خاصه درمراکز سیاسی یا پایتخت های اروپا افزود، »

ارزش باالی زمین مانند برلین دوره فردریک کبیر به الگوی نا مناسب مسکن انجامید و تراکم 

 و تاسیسات داخلی،  وانبوهی بسیار، نبود زمین بازی کودکان، هوای کم، بی نوری فقدان تسهیالت

 

اجاره باالی اقامت در محله های فقیر نشین آن هم نه فقط برای گدایان، دزدان، کارگران فصلی و 

سایر بی طبقه گان رانده شده، بلکه برای پخش اعظم جمعیت، خصیصه اصلی شهر قرن بیستم 

 2«گردیده.

قطه ای بنا به دالیلی برآن نام مسکن خلق الساعه در اکثر شهرهای جهان سوم بر پا شده و در هر ن

 Geceدر ترکیه  Barong Barongخاص نهاده اند. مثالً در فلیپین ساکنین این محله ها را 

okbdu و نزوالRanchos در مکزیکوسیتی ،Colonias  Proletavias  درپرو ،Barriodos  ،

غیر مجاز و انواع و در ایران نوع بهتر مساکن خلق الساعه را شهرکهای  Busteesدرهندوستان 

 دیگر راحلبی آباد، زاغه وآلونک نشینی نام دادند.

آمار جمعیت ساکن درانواع خانه های خلق الساعه یا نابهنجار و در شهرهای مختلف طبعًا متفاوت 

  است، لیکن درتمامی جهان سریعاص روبه فزونی است.

جمعیت  5/5هد که میالدی نشان می د 5124سال قبل یعنی سال  51تخمین های بیش از 

 55درصد جمعیت دهلی،  55درصد جمعیت هنگ کنگ،  57جمعیت مکزیکوسیتی ،  5/5آنکارا.

 درصد جمعیت مانیل ساکن مساکن نابهنجار بوده اند.

                                                           

1- Momford 

 61پريان پرويز، پيشني ، مشاره چهارم. ص  -2
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تمامی کشورهای جهان سوم برای ویران کردن خانه های نابهنجار واسکان ساکنین درنقاط دیگر و 

الت چاره هایی اندیشیده اند وبا توجه به مسائل خدمات جلوگیری از رشد بیشتر این قبیل مح

شهری می توان ادعا کرد که مسکن نابهنجار یکی از مهمترین مسائل شهری برنامه ریزی جهان 

 سوم را تشکیل می دهد وشاخص تمام عیار مسائل شهری کشورهای یاد شده به شمار می رود.

بیل کشورها به سرمایه داری جهانی است که چرا که از یک سو نشان دهنده وابستگی دیر پای ق

سال قبل بر می گردد و از سوی دیگر نمود بارز مهاجرت بی  511شروع آن در بسیاری از نقاط به 

رویه و بی برنامه ای است که درکشورهایی سر آغاز تخلیه روستا یا مهاجرت بنه کن به شمار می 

متطقی شهری خاصه به صورت تک قطبی  رود. مسکن نابهنجار همچنین منعکس کننده رشد غیر

 در جهان سوم است.

معضل مسکن، استفاده غیر مجاز از شبکه های خدمات شهری که در مواردی از هم اکنون بیش از 

ظرفیت واقعی خود مورد بهره برداری قرار می گیرد. مسائل بهداشت محیط و باالخرخ استعداد 

مسئله مسکن نابهنجار در برنامه ریزی و سیاست  آسیب زایی این مناطق نیز نشان دهنده اهمیت

 .7شهری جهان سوم است

طبق برآورد دبیر خانه سازمان ملل متحد. حصیر آبادها و حلبی آبادها به طور متوسط با ضریب 

 برابر رشد شهرهاست. 4درصد در سال توسعه می یابند که این ضریب تفریباً  51

درصد رشد کرده است در حالی که در محله های  5/1ریب با ض 5121مثالً آنکارا د ردهه بعد از 

 درصد بوده است. 2/55فقیر نشین اطریش ضریب رشد 

درصد بود در حالی که حصیر  8/5ضریب رشد مکزیکوسیتی  5122تا  5115بین سالهای 

به بعد در حدود  5171آبادهایش ده برابر این مقدار رشد داشته اند، افزایش جمعیت لیما از سال 

درصد درسال بوده است در حالیکه درحلبی آبادهایش جمعیت مثل قارچ از زمین می روئید و  1

 .8درصد در سال می رسید 24رشد جمعیت به 
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شکست پاکسازی زاغه ها و انتقال زاغه نشینان منجر به این شد که بسیاری از دولتهای کشورهای 

هایی درجهت احداث واحدهای دست به تالش 5171و  5121در حال توسعه در طول دهه های 

مسکونی دولتی به تعداد زیاد بزنند وضعیت مسکن یکی از مهمترین مسائل و مشکالتی تهی 

دستان بود وساخت واحدهای مسکونی دولتی با قیمت نسبتًا پایین . به عنوان یک راه حل انتخاب 

 شد.

تغال فراهم نگشت و ناگزیر اما در کنار این اقدام هیچگونه تسهیالت خدمات عمومی و فرصتهای اش

باز هم نتایج حاصله همچون قبل نا امید کننده بود، هزینه خانه سازی دولتی باال واجاره خانه 

سنگین بود در نتیجه اقدامات معمواًل خانواده هایی با درآمد متوسط منتفع شدند و خانواده های 

ای ویران شده به مناطق دیگر شهر تهیدست سودی نبردند و بیشتر زاغه نشینان نیز فقط از زاغه ه

 .1رانده شدند

حاشیه نشینی مسئله ای نیست که تنها مختص کشورهای جهان سوم باشد. بلکه در کشورهای 

پیشرفته نیز می توان نمونه هایی از حاشیه نشینی را البته با اختالفاتی از نظر کمی و کیفی 

 مشاهده کرد.

ه حاکی از آنست که درصد زاغه نشینی وحاشیه بررسیهایی که در سطح جهانی به عمل آمد

 در از میر متغیر می باشند. %21در لیماتا   %1نشینی به جمعیت شهرهای مهم دنیا از 

جمعیت شهرهای بزرگ به صورت حاشیه نشینی و زاغه نشینی  %55به طور متوسط درحدود 

 . 51زندگی می کنند

ن می دهد که این مسئله به صورت حادتری آمار زیر که در مورد کشورهای جهان سوم است، نشا

ساکنین آنها را  %11تا  51دامنگیر این کشورها است: درهند جمعیت زاغه نشین شهرها بین 

 (.Rangwala ,1983تشکیل می دهد )

تن زاغه  5شهر نشین کشورهای در حال توسعه  1سازمان ملل متحد از هر  5185بنا بر گزارش 
                                                           

 129مهان منبع، ص  -1

 1611وزارت آباداين و مسكن ، گزارش،  -2



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران –شهرسازی آنالین 
www.shahrsazionline.com 

 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران –شهرسازی آنالین 
www.shahrsazionline.com 

 جامعه آنان را شامل میشود. %41نشین بوده اند. این مقدار 

 25به  5111اگر هیچگونه تغییر مهمی در سیاستهای این کشورها بوجود نیاید. این رقم درسال 

 از افراد کشورهای در حال توسعه زاغه نشین  هستند. %11درصد رسیده است. درحال حاضر نیز 

ه مهاجرت را به صورت این ظهور و وجود این اجتماعات به عنوان مهمترین مسئله ای درآمده ک

 .55مشکل حاد اجتماعی مطرح میکند

 

 

 

 

روش تحقیق :( 7-5  

ی ازسواالتروش تحقیق ازنوع توصیفی ـ تحلیلی است وهمچنین مطاالت میدانی نیزبرای رفع برخ  

عات ایجادشده درکارخوب میباشد وهمچنین روش استفاده ازکتابخانه نیزاستفاده میشود مطال  

د مطالعه با ن سکونتگاهها وروش تحلیلی نیزبرای تحلیل ازمحیط وفضای مورتوصیفی برای بیا  

دداشت و استنادبه نظارت میدانی که روش مناسبی برای بیان فضای موجود است که به صورت یا  

 امکان دارد .

 

( فرایند تحقیق :8-5  

 ـ مطالعه ی کتابخانه ای

 ـ مشاهده ی میدانی 

 ـ مصاحبه وپرسشنامه

حلیل داده هاـ تجزیه وت  
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 ـ نتیجه گیری وپیشنهادات 

 

( محدودیت تحقیق :1-5  

 نبودن اطالعات به روز، مکتوب نبودن اطالعات وعدم تحویل آنهابه دانشجویان ـ عدم همکاری

 ارگانهاو سازمانها.
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 فصل دوم :

 

 گسترش شهرها

ییم این پدیده قدمتی شهر نشینی پدیده ای تازه نیست، درواقع بازی با کلمات خواهد بود اگر بگو

برابر با قدمت تمدن دارد. اما، با آن که انسانهایی که از راه شکار و جمع آوری غذا زندگی می 

 کردند د رمحلی به نام شهر گرد نیامده بودند.

فرهنگ نو سنگی که اساس و بنای تمدنهای پیش ازدوران صنعتی بود تنها اقلیتی شهر نشین 

با فرایند رشد زندگی شهری توام بود و در طی آن بیشتر مردم د  ایجاد کرده بود، ظهور صنعت

 رکشورهای صنعتی برای زندگی در شهرها گرد آمدند.

اگر چه در کشورهای فقیر کنونی نسبت جمعیت شهر نشین کمتر است اما این نسبت در حال 

فتن است افزایش است و حقیقت یکی ازبارزترین تغییراتی که در این کشورها در حال شکل گر

مهاجرت مردم در سطح جهان ازنواحی روستایی به شهرها است که روندی سریع وحتی رشدی 

 پرشتاب دارد.

اما د رجهانی که تکنولوژی حاکم ، سرمایه بر است، عموماً رشد وافزایش فرصتهای شغلی در 

 صنعت جدید تنها جوابگوی معدودی از افراد مهاجر به شهرها خواهد بود.

است که باعث می شود رشد شهر نشینی در جهان معاصر در کشورهای فقیر ویژگی همین مسئله 

  .مختص به خود را داشته باشد و بسیاری مشکالت که خاص این کشورهاست به وجود آید
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 تفاوت حاشیه نشینی در غرب و کشورهای جهان سوم

ه ورانده شده است که طبق نظریه دانیل لرنر. غالب شهرها، مکان پناه گرفتن مدمی بی جا، آوار

چون خش و خاشاك روان بر سیالب به همراه سیل مهاجرت از روستا ها کنده شده و به جامعه 

 شهری سرازیر شده اند. بدون آنکه در زندگی صنعتی مدرن پذیرفته شده باشند.

 به نظر وی آلونک نشینی دراولین دیدگاه اثری است از آثار گذاری جوامع سنتی به جوامع صنعتی

و شهری مدرن. طبعاً چنین گذار پر اهمیت و تاریخ ساز را نمی توان به دلیل آثار جنبی چون 

 آلونک نشینی نفی یا متوقف ساخت.

در جریان تحوالت شهرهای مغرب زمین نیز چنین پدیده ای در محالت فقیر نشین متعلق به 

 دامه یافته است.سیاهپوستان و یهودیان رخ داده است وتا به امروز در سطحی محدود ا

راه حل پیشهادی این دیدگاه چیزی نیست مگر تحمل این قبیل مکانها ورها کردن آن در دست 

نامرئی بازار که خود به هر تقدیر چاره ای خواهد اندیشید، اشکال اساسی این دیدگاه که درباب 

ری با شرایط زمینه های ایدئولوژیک آن قباًل گفتیم. دریکسان انگاشتن تجربه غرب سرمایه دا

جوامع عقب مانده است و غافل از این امر که تجربه غرب تا حدود زیادی به بهای فالکت جهان 

 سوم تحقق یافته است.

ایدئولوگهای وابسته به مراکز سرمایه داری، از این مسئله بنیانی غافلند که شرایط ساختاری 

یت شغلی و مزد نسبًا باال )به کشورهای صنعتی غرب با رشد چشمگیر صنایع، سطح اشتغال ، امن

استثناء مراحل اولیه صنعتی شدن( به طور خودکار گسترش محالت فقیر نشین را کنترل کرده و 

 این اماکن رابیشتر ما من و ماوای رانده شدگان وقانون گریزان ساخته است.

حال آنکه به عالوه وجود چنین محالتی، برا ی سرمایه داری فواید عدیده ای به همراه دارد، 

درجهان توسعه نایافته یا رو به توسعه، آلونک نشینی با چنان سرعتی پیش میرود که گاه از نصف 

میالدی  5175جمعیت شهرهای بزرگ در می گذرد و به نحوی که برای مثال در کلکته در سال 

 .نفر در خیابان می خوابیده اند 5111فقط 
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 نحوه سکونت حاشیه نشینان

ر حاشیه نشینی وجود تفاوت درنحوه سکونت حاشیه نشینی با دیگر انواع مطلب قابل توجه د

سکونت در شهر و روستا ودر ایل می باشند. به بیانی دیگر، این شیوه زندگی با دیگر انواع شیوه 

های زندگی متفاوت است. علت تفاوت بین شیوه های زندگی در سکونتگاههای مختلف وجود 

 ات موجود درجامعه است.نابرابری در دسترسی به امکان

انواع شیوه های سکونت ، با توجه به امکاناتی که در اختیار افراد مختلف قرار گرفته است، شکل 

میگیرد. بنابر این می توان گفت که نابرابری درتوزیع امکانات چهرهای مختلف سکونتگاهها را به 

 وجود آوردهاست.

که عواملی مشابه را در شیوه های مختلف برای دستیابی دقیق تر به این مطلب، کافی است 

سکونتی ، با یکدیگر مقایسه کنیم، مثالً مصالح ساختمانی به کار گرفته شده در ساختمان سرپناه 

را که بازترین اختالف بین سکونتگاههاست ویا شیوه مصرف را که شاخص عمده ای د رشناخت 

 شیوه ی زندگی افراد مختلف می باشد.

ریبًا در حیطه دانش عمومی مردم قرار داشته و همگان به راحتی این نابرابری شناخت دراین حد تق

راتشخیص می دهند. اما شناخت علت نابرابری توزیع امکانات دقت بیشتری می خواهد و ما را به 

 دریافت عمیق تری از مسئله رهنمون می شود.

تعریف کنیم و ببینیم چگونه به  برای دستیابی به شناخت عمیق تر ، الزم است که درابتدا امکان را

دست می آید. هر چیزی که انسان قدرت بهره برداری از آن راداشته باشد نوعی امکان بشمار می 

آید دسترسی به حلب برای ساختن خانه، امکان ایجاد ساختمانی از حلب را فراهم می آورد و 

 آن مسئله را ممکن می سازد.داشتن قدرت دسترسی به آجر وتیر آهن ، امکان ساختن خانه ای با 

بنابر این هر چیزی که اسنان قدرت دسترسی و بهره برداری از آن را داشته باشد، امکان نامیده 

 .می شود
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 قدرت دسترسی و بهره برداری چگونه به وجود می آید؟ : اما

 جهان پر از مواهب مختلف است، شیوه ی استفاده از شمار اندکی از این مواهب توسط انسان

شناسایی شده و دیگر مواهب، به صورت دست نخورده باقی مانده اند. تمام تالش انسان در این 

است که بتواند به طور روز افزون. شیوه ی استفاده از مواهب بیشتری را بداند واز مواهب در 

 دسترس خود استفاده بهتری کند.

شد دانش بشر و کشف شیوه استفاده مثالً از نفت به عنوان مواد سوختی استفاده می شود. اما با ر

از نفت درصنایع پتروشیمی، احساس می شود که شیوه استفاده بهتری از این ماده کشف شده و 

 سوختی ، کنیم. می بایست ماده دیگری را جایگزین نفت. به عنوان یک منبع انرژی 

صوص، در اختیار می توان گفت که شیوه استفاده از موارد مختلف، آن مواد را به همان نحو مخ

انسان قرار می دهد. به بیان دیگر شیوه ی استفاده و یا فن بهره برداری از مواهب مختلف، آن 

موهبت رابه همان نوع، د ردسترس انسان قرار داد، و وارد محدوده امکانات انسان می کند، پس ، 

 شیوه استفاده یا فن مشخص کننده امکان است.

یا فن بهره برداری از مواهب طبیعی نزد اقوام و ملل مختلف گفتنی است که شیوه استفاه و 

متفاوت بوده و حتی دربین افراد یک قوم نیز گوناگون است همین اختالف باعث دسترسی به 

 امکاناتی متفاوت می شود که چهره زندگی گروهها وافراد مختلف را از یک دیگر متمایز می سازد.

و دریابیم که علت نابرابری در توزیع امکانات درسطح جامعه اگر به مسئله حاشیه نشینی بازگردیم 

که باعث بروز اختالفات درنحوه سکونت حاشیه نشینان با دیگر انواع سکونت شده است، به سیستم 

 فنی یا تکنیکی مسلط بر کل جامعه باز می گردد.

ای است که عده تکنولوژی )فن آوری( حاکم بر جامعه، امکانات موجود رابه گونه ای توزیع کرده

  .ای دیگر در زاغه ها شده اندای درروستا و عدهقادر به سکونت درشهر و عده

هنگامیکه به تکنولوژی درسطح اجتماعی بنگریم، ازمعنای آن برخوردار خواهد شد، یعنی این واژه 



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران –شهرسازی آنالین 
www.shahrsazionline.com 

 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران –شهرسازی آنالین 
www.shahrsazionline.com 

توسط به تمامی روشها، دستگاهها، سازمانهای فیزیکی و اجتماعی وابزار ابداعی و یا ساختع شده 

 انسان برای برخورد با محیط وبه خدمت درآوردن نیروهای شخصی و محیطی اطالق می شود.

مسلماً تکنولوژی به معنای یاد شدهع ، د رهر کشور و جامعه، دارای هماهنگی و توافق عملکرد 

خاصی است که فنون مختلف آن، همانند اجزای یک سیستم واحد عمل کرده و قابل شناسایی می 

 در غیر این صورت، درامور جامعه اختالل ایجاد شده و انسجام اجتماعی ازبین می رود.باشند. 

اگر در تکنولوژی حاکم بر جامعه، ویژگی نابرابری وجود داشته باشد، امکانات به طور نابرابر توزیع 

می می شود ودر نتیجه شیوه هاتی سکونتی افراد مختلف جامعه با دیگر تفاوت می یابند از این رو، 

توان نتیجه گرفت که حاشیه نشینی، معلول ویژگی نابرابری در سیستم تکنولوژی حاکم بر جامعه 

 است.

 حال ببینیم:

 آیا تکنولوژی ، متغیری مستقل است یا از تغیرات متغیر دیگری تبعید می کند؟

بخصوص تکنولوژی، همواره بکار گرفته می شود و بکار گیرندگان برای پیدا کردن اغراض خود نوع 

 از تکنولوژی را ابداع کرده ویا بر می گزینند و سپس مورد استفاده قرار می دهند.

اگر درسطح اجتماعی به این عمل بنگریم، خواهیم دید که افراد هر جامعه مناسبات اجتماعی 

 بخصوصی را بر گزیده ودر چارچوب همان مناسبات است که ابزار مختلف را به کار می گیرند.

ط اجتماعی ، ابزار اجرایی متناسب با خود را بر می گزیند و به وسیله آنها خود را اعمال قوانین مسل

می کند، یعنی نوع سیستم تکنولوژیدرسطح جامعه توسط سیسیتم روابط اجتماعی حاکم تعین 

 می شود.

پس، تکنولوژی )به معنای اعم تابع سیستم روابط اجتماعی است( قبالً نتیجه گرفته بودیم که 

 ود ویژگی نابرابری در تکنولوژی حاکم بر جامعه، علت پیدایش حاشیه نشینی است.وج

حال می توانیم بگوئیم که چون تکنولوژی تابع سیستم روابط اجتماعی است، پس وجود ویژگی 

نابرابری درسیستم روابط اجتماعی است که ماالً به حاشیه نشینی می انجامد و به بیانی دیگر 
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 .ه وجود ویژگی نابرابری در روابط اجتماعی مسلط بر جامعه استحاشیه نشینی زایید

توزیع  -F)توزیع امکانات( -T)تکنولوژی(  -Rبه بیان ریاضی می توانیم بگوئیم : )روابط اجتماعی( 

جمعیت درانواع سکونتگاهها دریم جامعه تمرکز گرا، تکنولوژی اجتماعی نیز به شکل تمرکز گرایی 

حو به کار می گیرد وبه این ترتیب، توزیع امکانات نیز به صورت تمرکزی تنظیم کرده وبه همین ن

 صورت می گیرد.

توزیع امکانات به صورت تمرکزی ویا به عبارت دیگر توزیع امکانات به صورت قطبی، مراکزی را 

ایجاد می کند که از امکانات فراوانی برخوردارند ودر مقابل و نقاطی پدید می آیند که از امکانات 

بسیار اندگی بهره مند می باشند، به این ترتیب اختالف بین سکونتگاههای مختلف بوجود آمد، و 

 عده ای شهر نشین، عده ای روستا نشین وعده ای دیگر حاشیه نشین می شوند.

شدت اختال بین این سکونتگاهها به میزان شدت در تمرکز گرایی روابط اجتماعی باز می گردد، هر 

ز گرایی کاسته می شود، از گسترش و شدت اختالف بین انواع سکونت گاهها چه ازمیزان تمرک

 .کاسته می شود

 مهاجرت و حاشیه نشینی

یکی از دالیل عمده ریشه گیری حاشیه نشینی که مورد اتفاق نظر همه محققان، الاقل برای بخش 

 قابل مالحظه ای از آن بحث مهاجرت است.

شده در شهر قسمتی از حاشیه نشینان را تشکیل می دهند، علیرغم اینکه مردم فقیر نشین زاده 

سهم قابل توجه مهاجرین به شهرهای بزرگ را خصوصاً دردوره توسعه اقتصادی و ایجاد و رشد 

قطبهای صنایع و شهرهای مرکزی، مطلبی است که لزوم توجه جدی را می طلبد ودر صورت 

ق آمد بلکه امکان بهره برداری از این فرصت کنترل آن می توان نه تنها برمعضالت پی آمد آن فائ

 جهت ایجاد یک توسعه همه جانبه با رعایت عدالت اجتماعی نیز متصور است.

لذا ابتدا به مشخص کردن حوزه بحث دراین رابطه و سپس به علل وعوامل بوجود آورنده مهاجرت 

 می پردازیم.
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 علل مهاجرت :

آیند دو نیروی جاذبه ودافعه اقتصادی واجتماعی مهاجرت دارای مکانیسمی است که ناشی از بر

است. مقصود از نیروی دافعه، تاثیر نامساعد و ناپسند محل زیست مهاجریم می باشد و منظور از 

جاذبه، عوامل مورد پسند، خوشایند و مطلوب مناطق دیگر )منطقه مورد هدف برای مهاجرت( 

 است.

 فقر و حاشینه نشینی

 فرهنگ فقر )اسكارلوئیز(

نظریه فرهنگ فقر را مطرح « پنج خانواده»در کتابی به نام  5111نخستین بار اسکارلوئیز درسال 

فرهنگ فقر یک مجموعه بهم پیوسته ای از ویژگیهای خانوادگی، رفتاری، نگرشی »کرد. از نظر او 

 و شخصیتی است که دراثر زندگی طوالنی درشرایط فقر دربین افراد فقیر شکل می گیرد.

قع فرهنگ فقر، شیوه سازگاری افراد فقیر با شرایط سخت زندگی وواکنش افراد فقیر در در وا

 «مقابل کل جامعه ایست که فقیر را تحقیر می کند.

 گرفت:  -اولئیز درتحقیقی که درمکزیک انجام داد، چند ویژگی عمده برای فقرا در نظر

 الف= عدم مشارکت موثر فقرا در فعالیتهای عمومی.

 بودن سطح تشکل وفقدان انجمنهای داوطلبانه وبطور کلی گریزان بودن فقرا از تجمل. ب= پائین

 ج= ویژگیهائی که فقرا درسطح خانواده با آن مواجه هستند.

 لوئیز، ویژگیهای خانوادهائی که مدت زیادی در فقر بسر می برند را اینگونه عنوان کرد: 

 وظایفیث را در خانواده به عهده می گیرند.کوتاه بودن دوران کودکی واینکه کودکان زودتر  -5

 محروم بودن کودکان از حمایت های الزم، در خانواده. -5

 شروع روابط جنسی در کودکی. -5

 روابط بی بند وبار جنسی. -4

 ترك خانواده. -1
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 گرایش به مرکزیت مادر در خانواده. -2

 فقدان خلوت و حریم خصوصی. -7

 ن اما تنها در کالم و نه در عمل.تأکید بر لزوم همبستگی خانواده ویک پارچه بودن آ -8

رقابت برای دستیابی به لوازم زندگی که بخاطر کمبود آنها، حسادت کشمکش وتوطئه  -1

 دربین آنها به وجود می آید.

 رقابت به برای دستیابی به محبت مادر. -51

به سر لوئیز عالوه بر خانواده ها، ویژکیهائی رانیز در سطح افرادی که مدت زمان طوالنی را فقر 

 می برند ، بر می شمرد.

 احساس بی ارجی و تحقیر شدگی شدید. -5

 متکی بودن به دیگران. -5

سرگردانی فرد در پیدا کردن هویت جنسی یعنی دختر بچه ها حرکاتی را از خود بروز می  -5

دهند که در طبقات متوسط این حرکات بیشتر مخصوص پسر بچه ها تلقی می شود و 

جنسی به طور کلی از یکدیگر تفکیک شده و متمایز بالعکس . یعنی مرزهای هویت 

 نیستند.

 ناتوانی درفروخوردن خشم وسایر احساسات )خشم آنی وشادی آنی(. -4

 توجه به زمان حال و عدم دور اندیشی وآینده نگری. -1

 تمایل به گوشه گیری وجهان بینی جبری. -2

 اعتقاد به برتری جنسی مردان نسبت به زنان. -7
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 جدائی گزینی فضایی:

مباحث فوق اشاره ای بود به نظریات و دیدگههای موجود در جامعه شناسی فقر، در انتهای این 

بحث، اشاره ای کوتاه داریم، به بحث جدائی گزینی فضایی و اثر آن روی تمرکز فقر و پیامد 

 آن.

» ر روی فقر بحث می کنند، در تئوری توجه کمتری به این موضوع دارند که : معمواًل کسانی که ب

به نظر می رسد  این فقر نیست که منجر به یک خرده فرهنگ می شود بلکه این تمرکز فقر است 

یعنی می تواند در جامعه ای فقیر وجود داشته باشد اما « که خرده فرهنگ فقر را شکل میدهد.

ده فرهنگ بزه کاری وجود نداشته باشد. تمرکز فقر، ریشه و رابطه نزدیکی خرده فرهنگ فقر یا خر

 با جدائی گزینی فضایی دارد.

جدایی گزینی فضایی یعنی گروهها واقشار مختلف مردم، مایل به زندگی در یک محل نیستند واز 

و ...  یکدیگرجدا می شوند. این جدایی گزینی معلول عوامل زیادی است، عوامل اقتصادی، سیاسی

 که آنها را تحت عنوان عوامل زیستی وعوامل اجتماعی می شناسیم.

 یک اندازه از جدایی گزینی فضایی، طبیعی است و یک مقدار ناشی از برنامه ریزیها است.

وقتی درخصوص فقرا. جدائی گزینی فضایی رخ می دهد )یعنی طبقات از یکدیگر و فقرا از یکدیگر 

مل اجتماعی اشان با خودشان خواهد بود وتماسهای بین طبقاتی جدا شدند( بیشترین نرخ تعا
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تبدیل به تماسهای درون طبقاتی می شود ، یعنی تمرکز فقر واینکه الگوی مرجع فقرا به جای 

اینکه طبقه متوسط تحصیل کرده باشد. خودشان می باشند واین مکانیزم شکل گیری خرده 

 فرهنگ بزه کاری است.

نباشد که مشکالت اجتماعی ایجاد می کند بلکه تمرکز فقر که ریشه در درواقع شاید این فقر 

جدائی گزینی فضایی دارد، عامل اصلی ایجاد مشکالت اجتماعی و خرده فرهنگهای فقر و بزه 

 .کاری باشد
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 مفهوم حاشیه نشینی:

 لفتوافق عمومی بر روی یک تعریف واحد و مشخص برای حاشیه نشینی وجود ندارد وافراد مخت

ینی، عالوه بر بکار بردن تعاریف مختلف گاهی با تسامح مواردی چون آلونک نشینی، زاغه نش

ساکن سکونت در حلبی آبادها، سکونت درمنازل نا متعارف شهری و بد مسکنی یا سکونت در م

هر، اجتماعی ش -نابهنجار، بافت غیر متعارف درون شهر، ساکنین جذب نشده به نظام اقتصادی

التی اصعی، فقرا وافراد دو شخصیتی یا دوی بزهکاری، جمعیت منزوی، محرومین اجتماعوامل انسان  

 وغیره را با حاشیه نشینی مترادف گرفته اند.

      و اکنون به تعریف این مفهوم از دیدگاههای متفاوت می پردازیم:

   

                                                        : تفاوت حاشیه نشینی و زاغه نشینیك

مه مسکن نابهنجار . خانه های خلق الساعه، سر پناه یک شبه بر پا شده یا حاشیه نشینی ه

تنها سر  مترادف یکدیگر بکار می رود. البته به تعبیری حاشیه نشینی به مفهوم کالبدی آن

رد و بر می گیپناههای خلق الساعه بر پا شده در زمین متعلق به غیر واقع درحاشیه شهرها را در   

 لذا برای همه موارد مشهود در جهان سوم مفهوم درستی نیست.

از نظر لغوی ساکنین این قبیل خانه ها رادربر می گیرد به شخصی اطالق می  Squatterاز طرفی 

شود که بدون اجازه درزمین افراد دیگر یا موسسات ودولتها، سرپناهی در مدت کوتاه )یک شبه( 

 آرام گیرد.برپا کند، ودر آن 

این نکته قابل ذکر است که مسکن نابهنجار همانگونه که از عنوان آن بر می آید. طیفی از انواع 

 سرپناه را در بر می گیرد:

در یک سوی طیف، خانه قرار دارد که مشابه خانه های مستقل تهی دستان شهری و گاه شبیه 

یوار ودری استوار از سایر واحد مساکن روستایی است، از مصالح با دوام ساخته شده و با د

مجزاست، در آغاز فاقد آب و برق است و امکان دایر کردن چنین خدماتی را )یا به علت نداشتن 
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سند و یا واقع شدن درخارج محدوده خدمات رسانی شهری( ندارد و عموماص در زمین کسانی که 

 شده است.با ارائه اسنادی، مالک تلقی می شود با سرعتی شگفت آور بر پاغ 

در قطب دیگر طیف مساکن نابهنجار، زاغه نشینی است که حفره های تعبیه شده در دل کوه ها را 

بدون روزنی )جز ورودی آن( به بیرون درز می گیرد، به روی این طیف انواع خانه سازی خلق 

 .الساعه از جمله آلونک، کپر چادر ، قمیه، پاشکل و کرگین قرار دارد

ر جغرافیایی است همانگونه که از نام حاشیه نشینی بر می آید حاشیه نشینان در تفاوت دیگر از نظ

اطراف و حومه شهرهای بزرگ سکنی می گزینند. در صورتی که زاغه نشینی ممکن است در هر 

جایی از شهر صورت پذیرد، به طور مثال می توان از آلونک نشینان پل مدیریت تهران )که هر از 

 کرده مجدداً باز می گردند( و... نام برد. گاهی آنها را بیرون

 تهدیدات:

از تهدید نعاریف مختلفی بیان شده است که در اینجا دو تعریف کلی عنوان شده و نیز انواع تهدید 

 را بیان می کنیم:

تهدیدك عبارتست از توانائیها، نیات و اقدامات دشمنان بالفعل و بالقوه برای ممانعت از دستیابی  -5

زی خودی به عالئق و مقاصد امنیت ملی یا مداخله به نحوی که نیل به این عالئق و موفقیت آمی

 .مقاصد به خطر بیفتد

تهدید: عبارتست از عاملی که تعادل سیستم را بر هم میزند ویا از حد متعارف منحرف می گرداند  -5

اشد، همانگونه و یا نقطه منحنی د رسیستم ایجاد می کند، تهدید می تواند درابعاد مختلف مطرح ب

که مناطق ملی، اهداف ملی، قدرت ملی و امثالهم مطرح است، علیه هر یک از اینها نیز می تواند 

 تهدیدی وجود داشته باشد، گاهی تهدید منطقه ای ، ملی پنهان و گاهی آشکار است.

 معموالً کانونهای تهدید یا داخلی ویا خارجی است.

 ست:تهدیدهای داخلی دارای تقسیمات زیر ا

 تهدیدات سیاسی: از قبیل شورشها و جدایی طلبیها و ... -5
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 تهدیدات اقتصادی: از قبیل نابسامانیها و بحرانهای اقتصادی. -5

 تهدیدات نظامی: از قبیل کودتا و جتژنگهای داخلی. -5

 تهدیدات اجتماعی: مانند آشوبهای اجتماعی و ... -4

ردن تفکر و اندیشه واالی اسالم ناب تهدیدات فرهنگی: از قبیل رواج افکار الئیک، زیر سوال ب -1

 وغیره.

 تهدیدات خارجی نیز دارای تقسیمات زیر است:

 حمله نظامی -5

 تحریمهای اقتصادی -5

 تحمیل سیاست انزوا و تقویت بنیه نظامی کشورهای دشمن و غیره. -5
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  فصل سوم

ایراننشینی در روند حاشیه  

 تحلیلی از حاشیه نشینی درایران

پدیده ای است که در پی وجود یک اقتصاد ناسالم وبیمار ودر کنار سایر عوامل بر  حاشیه نشینی

مشکالت شهری افزوده است. این معضل ، چهره وسیمای آنها را بدقیافه و زشت نشان می دهد. دو 

گانگی رادر جامعه شهری تشدید می کند. شیب طبقاتی را دامن میزند وبسیاری مشکالت دیگر را 

 موجب می شود.

بر پایه ضرورت توسعه ظرفیتهای اقتصاد وجامعه فعالیتهای تولیدی همراه با نو آوریهای روزمره 

جوامع اروپای غربی و شمالی را به نحوی درونزا یا برخواسته از شرایط تاریخی ودر ادامه تحوالت 

در  ساختاری آن جوامع از اسا دگرگون کرده بر وبرانه های قرون وسطی جامعه صنعتی غربی را

 راستای آمالهای سرمایه داری لیرال پدید آوردند.

زمینه های سود آور توسعه ای شگرف به خود دید ونو آوری از هر سو رواج یافت. شهرها به مرکز 

پر آشوب تحوالت دنیای نوین تبدیل شد اما علیرغم توسعه کم نظیر ناموزونی و عدم تعادل ذاتی 

مکانی نیز  -وسعه به سود آوری وانباشت است دربعد فضائینظام که نتیجه وابسته بودن تولید وت

 منعکس شد.

لذا درچارچوب کل جامعه و در درون شهرها مناطق ناهمگون پدید آمد، در مقابل مناطق اعیان 

نشین محله های فقیر نشین که سکونت گاه فقیر ترین اقشار ستمدیدگان و رانده شدگان از یک 
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 ن گریز ازسوی دیگر است قارچ گونه روئید.سو و انبوه قانون ستیزان قانو

با رش درونزای نا متعادل ودر پرتو انقالبهای پی در پی علمی و فنی تولید کشورهای صنعتی 

سرمایه داری انبوه تر شد ولذا بر کناراز تمهیدات متنوع واز جمله گرایش به کاالی یک بار مصرف، 

بخشیدن به شیوه ها و ابزار ارضاء نیازها، کم گسترش مصرف از طریق ایجاد نیازهای کاذب وتنوع 

کردن دوره استهالك کاال، باال بردن سطح زندگی اقشار مختلف جوامع غربی و حتی کارگران از 

طریق غارت منابع ملل محروم و به عنوان حق السکوت و برای مصرف و از خود بیگانگی بیشتر، 

اتوماسیون( و طراحی 1یی از فرایند تولید افزون برساعات فراغت از طریق خود کار کردن بخشها

شیوه های گذران اوقات فراغت در جهت مصرف بیشتر و متنوع تر و خالصه هزاران ترفند دیگر 

مصرف پابه پای تولید افزایش نیافت. زیرا گاه با نوآوری کوچک و به ظاهر محدود تولید دهها برابر 

یزان تضمینی وجود ندارد. جلوافتادن تولید از زیادتر می شود ولی برای افزایش مصرف به همان م

مصرف که خود از دالیل اصل بحرانهای ادواری تلقی می شود، گسترش جغرافیایی نظام سرمایه 

 داری مقدم بر همه شیوه های افزایش مصرف را که فهرست وار عنوان شد در دستور کار قرار داد.

باید به سپاه مصرف کاال و خدمات درجهت جهان سوم تامین کننده مواد خام و واسطه ای نیز 

انباشت بی پایان و افزایش سلطه سیاسی برای تداوم وضع موجود بپیوندد و حداکثر برای سر هم 

بندی کاالهائی که بر اساس الگوی مصرف غربی طراحی شده اند آماده شود. از این روی در جهت 

یلی مناطقی که به جهان سوم موسوم است ارضای نیازهای سرمایه داری غربی توسعه برونزا یا تحم

واز جمله ایران بدون توجه به شرایط تاریخی بستر فرهنگی و نیازهای واقعی این قبیل جوامع آغاز 

 و با هدایت غرب گسترش یافت.

در جهان سوم نیز شهر مرکزی غربی، اما این بار فقط برای مبادله و مصرف به عنوان مقر 

لیتی وایستگاههای مبادالتی تکرار شده و در نتیجه پایتخت وبا شدتی نمایندگیهای شرکتهای فرام

به مراتب کمتر چند شهر دیگر به سرعت رشد کرد و شهر نشینی شتابان ولی فوق العاده ناهمگون 

رخ داد. انبوه روستائیان آشنا شده با شهر پر آشوب نه از برای چرخانیدن چرخها ی صنایع نوپا 
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ی در بخش دولتی ناسنجیده ویا دربخش خصوصی بی ضابطه که حتی با بلکه بیشتر برای پادوئ

بخش خصوصی غربی نیز از هیچ نظر قابل مقایسه نیست، سیل وار به شهر ها سرازیر شدند 

 .55وشرایط کنونی پدید آمد

 

( به شمار می رود که آثار آن تا به 5517تا  5541مخصوصاً 1اقتصاد و جامعه ایران شدیداً وابسته 

ز ادامه یافته است وحتی به علت مشکالت اقتصادی، تعطیلی برخی اززمینه های تولیدی امرو

 وابسته وجنگ تحمیلی باالخره مهاجرتهای منطقه ای نیز تشدید شده است.

میلیارد دالر برای مدتی نزدیک  51وابستگی اقتصادی جامعه ایران و علی رغم تزریق ساالنه حدود 

فروش مداوم ذخیره های طبیعی خدادادی به مدت بیش از یک قرن  به ده سال به اقتصاد کشور و

 تحقق یافته وهر ساله تشدید شده است.

به قول آنتونیو کارلو در حقیقت ایران )در دوران پهلوی( بیان گر ونشاندهنده واضح این حقیقت 

به است که توسعه امری ساختاریاست ونه معلول درآمدهای نفتی، هنگامی که دالرهای نفتی 

ساختهای قدیمی تزریق شوند صرفاً چون فرو افتادن سنگی بر آب می ماند که لحظه ای مشخص 

 و سپس محومی شود و این درست چیزی است که در ایران رخ داده است.

ایران با گیر افتادن در دام تورم جهان کسری تولیدات کشاورزی )ولذاضرورت وارد کردن روزافزون 

ی که به کارکنان خارجی می پردازد خطر ورشکست شدن را به جان غذای مردم( و حقوق سنگین

 فرو خواهد ریخت. 5185می خرد . نظام ایران قبل از 

نتیجه بالفصل چنین شرایطی هجوم همه گیر به تهران و چند شهر بزرگ دیگر بوده است که 

سکن جلوه گر همچنان ادامه دارد و انعکاس فوری این فرایند به شکل معضل سر پناه و کمبود م

 می شود که نتیجه قهری آن زندگی در مسکن نابهنجار است.

این امر خاصه درسه دهه اخیر وبه علت تحوالت از باال در روستا وبه برکت افزایش شدید در آمد 

                                                           

 33ص  -توسعه ، مارك هنري. پاول، ترمجه مسعود حممدي، دفرت مطالعات سياسي و بني املللي –فقر ، پيشرفت  -1
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ارزی از طریق صدور نفت سرعتی فئق العاده به خود گرفت و جمعیت اضافی روستاها و گاه کل 

شهرها سرازیر شده و شهری شدن به صورت فوق العاده ناهمگون رخ  روستا به صورت بنه کن به

 داد.

تمرکز بسیار شدید جمعیت وامکانات درتهران و سپس به درجاتی به مراتب کمتر در مراکز برخی 

 از استانها همه موید حاشیه ای بود.

فاقد مهارت حاشیه نشینان، بیشتر افراد مهاجر روستایی ، عشایر و کمتر شهری هستند که اغلب 

الزم شهری و بعضًا غیر ماهرند. این افراد بیشتر به عالت عوامل منفی زادگاه خود  و کمتر به دلیل 

 عوامل جاذب شهری، زادگاه خود را ترك کرده و به شهرها روی می آورند.

آنها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یک سو و بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر، 

محیط شهری پس زده می شوند وبه تدریج در کانونهای بهم پیوسته ویا جدا از یکدیگر در از 

قسمتهایی  از شهر سکنی می گزینند، به صورتیکه محل سکونت ونوع مسکن آنها، با محل سکونت 

متعارف شهر مغایر بوده ومالکیت آن غالباً عصبی است، همچنین حاشیه نشینان ازنظر وضعیت 

 .55ادی نیز باجمعیت شهری تمایز داردفرهنگی واقتص

بکار بردن مفهوم حاشیه نشینی درتوصیف وبیان اجتماع مساکن نابهنجار ایرانی صحیح نبوده 

 وسابقه تاریخی این مفهوم مورد غفلت قرار گرفته است.

اصالحات ارضی در رژیم گذشته به عنوان پدیده ای که نتایج مخربی به بار آورده و مهاجرت را 

بروز نتایج زیانبار خود تشدید کرده ومهاجرت بی رویه نیز نتایج هولناك وعوارض نابسامانی  پس از

 رادچار جامعه شهری و کشور کرد.

ار عوارض مهم این پدیده در شهرها می توان به بیکاری پنهان و آشکار . شلوغی وتراکم بیش از 

وان ماندن شهر درارائه خدمات حد جمعیت درشهرهای بزرگی مثل تهران، بروزمشکالت شهری ونات

 وتسهیالت کافی به ساکنین خود و ... اشاره کرد.
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حاشیه نشینی در کشورهای جهان سوم با تاخیر و  معمواًل به دنبال نفوذ فرهنگ واقتصاد سرمایه 

داری وهم چنین به دنبال اجرای برنامه های اصالحی وارداتی صورت گرفته است. با این وصف 

ینی و سکونتدرمساکن نامتعارف درایران درمقایسه بابسیاری از  کشورهای درحال پدیده حاشیه نش

 توسعه، قدرت کمتری دارد.

مطالعات و بررسی های متعدد درشهرهای مختلف نشان می دهد که این سابقه از نظر زمانی از 

گردید و و به دنبال نفوذ فرهنگ واقتصاد سرمایه داری در ایران آغاز  5551سالها پیش از سال 

 سپس منجر به تحوالتی شد که نهایتاً موجب گسترش بی رویه شهرها و انزوای روستاها گردید.

دراثر این تغییر وتحوالت تعادل اقتصادی و اجتماعی به هم ریخته، مهاجرت روستائیان به شهرها 

 آغاز گردید. مکانیسم این تغییر و تحول بهسه بخش قابل تقسیم است:

نقش  5551اضر شمسی مورد بهره برداری قرار گرفته بود، در دهه نفت ازآغاز قرن ح -5

تعیین کننده ای د راقتصاد کشور به عهده داشت و مسلم است که بیش از هر جا. شهرها 

 بودن که از نتایج این درآمدها سود برده، متحول شدند.

موجب  آغاز شده بودند، بیش از پیش رونق شهرها را 5558ساله از سال  7برنامه های  -5

درصد اعتبارات به امور  57( بیش از 5554-15545بشدند که بطوری که در برنامه دوم 

اجتماعی اختصاص یافت که عمدتًا صرف لوله کشی برق رسانی وایجاد تاسیسات درمانی 

 وآموزشی و... درنقاط شهری شد.

وستائیان به اجرا گذاشته شد به نوبه خود سیر مهاجرت ر 5545اصالحات ارضی که از سال  -5

 به شهرها راتشدید کرد.

عده ای از کشاورزان که بعد از اصالحات ارضی صاحب قطعه زمین کوچکی شدند، به علت آنکه از 

عهده مخارج و هزینه های زراعت برنمی آمدند ووامها و اعتبارهای بخش دولتی نیز حتی 

 ور را نمی کرد.درصورتی که شامل آنها می شد آنقدر اندك بود که کفاف هزینه های مذک

کشاورزان به ناچار متوسل به نزول خواران وسلف خران می شوند وبا بهره های زیاد وام می 
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گرفتند، برخی از آن زارعان که زمینهای کوچک کفاف مخارج آنها را نمی داد و دسترس به وام 

ی شدند واعتبار مناسیب هم برای ارتقاء بازدهی بر ایشان امکان نداشت ، سرانجام مجبور م

 .54زمینهای خود را بفروشند واقدام به مهاجرت نمایند

به این ترتیب. شروع حاشیه نشینی در ایران را از دهه های نخستین قرن حاضر هجری و بخصوص 

 دانست. 551دهه 

یعنی زمانی که گسرتش تاسیسات شهری و شبکه های ارتباطی و همچنین افزادر آمد حاصل از 

ایجتد جاذبه های شهری واز سوی دیگر ، اصالحات ارضی  نفت، موجب رونق شهرها و

ومکانیزاسیون کشاورزی واصوالً عدم به دگرگونیهای اساسی در روستاها و در بخش کشاورزی . 

 دافعه روستائی راتشدید کرد.

 

 روند حاشیه نشینی درایران

گشته و برای  درکشورهای جهان سومی مانند ایران. مهاجرین روستائی که به سوی شهرها روانه

خود مسکن و سر پناهی نمی یابند، به صورتهای گوناگون شب را به صبح می رسانند. خیابان 

خوابی . کارتن خوابی. زیر پله خوابی، مغازه خوابی، اقامت در ساختمانهای درحال احداث، اتاق 

شهرها از  نشینی و شهرك نشینی غیر مجاز حاشیه-وزیر زمین نشینی ، کلینگ نشینی، کاروانسرا 

 اشکال گوناگون آن هستند.

اما بعنوان مکانهای استقراری که مهاجرین برای خود بر می گزینند باید به اشکال آلونک نشینی، 

حصیر آبادها، حلبی آبادها. کپر نشینها، گودنشینها و ... اشاره کرد که در بطن یا حاشیه شهرها 

 ه عنوان حاشیه نشین یاد می شود.شکل می گیرند. دریان بحث از همه دستجاب مذکور ب

هرکدام از شهرهای ایران بنا به شرایط آب و هوائی و محیطی وبا توجه به امکانات محلی برای 

مصالح ساختمانی و همچنین فرهنگ مردم این مناطق. قشر حاشینه نشین رادرکنار خود پذیرفته 
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ل که در بسیاری از شهرهای اند. البته باید گفت در شهرهای ایران، حاشیه نشینی به آن شک

کشورهای درحال توسعه مثل مکزیکوسیتی یا قاهره قابل مشاهده است وجود ندارد اما بهر حال 

 این مسئله درایران خود رابه عنوان مشکلی حاد و در خور بررسی نشان داده است.

 
 
 

 تاریخچه حاشیه نشینی در ایرانك

ودر سالهای پیش از انقالب اسالمی مورد  دراین قسمت مساله حاشیه نشینی درسطح کل کشور

بررسی قرار می گیرد. ابتدا به تاریخچه حاشیه نشینی درایران می پردازیم و تعداد خانوارهای 

 حاشیه نشین درشهرهای کشور رادر سالهای مختلف مشخص می کنیم.

 درصد تعداد خانوار زمان مهاجرت

 5/55 55 5551پس از سال 

 51 42 5551تا  5551سا ل

 1/5 55 5551تا  5555سال 

 5/55 15 5541تا  5552سال 

 7/55 15  5541تا  5545سال 

 51 52  5511تا  5542سال 

 511 541 جمع

 

، سا ل شروع مهاجرت حاشیه نشینان شهرهای بوشهر. همدان، باختران 5جدول شماره 

 .51وبندرعباس و کرمان و بهشهر
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 5551منتهی به حاشیه نشینی از سالهای پیش از سال بر اساس جدول شماره یک. مهاجرتهای 

 به بعد درشهرهای مورد نظر افزایش یافته است. 5551شروع شده و از سال 

نشان می دهد که این روند درسالهای بعد به  5511نگاهی به  مطالعات انجام شده پس از سال 

 5514تا  5511ن سالهای درصد از حاشیه نشینان کرمان. بی 45/15شدت رشد کرده است. مثالً 

 به این شهر آمده اند!

بر اساس مطالعه ای  که د رمورد حاشیه نشینان شهر شیراز صورت گرفته است. با نزدیک شدن به 

 برتعداد مهاجرتهای منتهی به حاشیه نشینی افزوده شده است. 5511سال 

 

 

 تاریخ مهاجرت
 درصد شماره مدت مهاجرت

 7/1 11 سال و کمتر 4 11-15

 55 585 سال 1-1 11-42

 52/ 515 سال 51-54 41-45

 511 518 سال 51-51 41-52

 5/1 51 سال 51-54 51-55

 5/5 55 سال 51-51  51-52

 5/1 5 سال و بیشتر 51 5551پیش از 

 511 121 - جمع 

 - 71 - اظهار نشده و نامربوط

 - 251 - جمع کل

 .551252آذر ماه  -خانواربه شیراز: تاریخ و مدت مهاجرت روسای 5جدول شماره 
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: سال شروع مهاجرت حاشیه نشینان شهر اهواز وعلت مهاجرت آنها را نشخص می  5جدول شماره 

 درجدول یاد شده قابل مشاهده است.  سازد، همچنین روند روبه رشد حاشیه نشینی دراین شهر .

 

 

 

 

 

 

 علت

 ترك 

پیش از 

5551 

5551  

5551 

5551 

5541 

5541 

5511 

 جمع

 55 54 58 44 55 2 یکرای و کمی درآمد

 51 55 1 52 52 51 و..والدینوهمراهخردسال

 1 51 11 - - 51 خانهکرایهپرداختتوانعدم

 1 1 81 51 - - فروش خانه

از دست دادن زمین 

 زراعی

- - 55 27 5 5 

 5 5 27 - - 55 اختالف با اقوام

 58 51 41 41 51 1 وبیکاریسالیخشک

 55 55 71 51 - - سایر موارد

 511 511 41 52 51 1 جمع

 511 41 55 54 8 درصد
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: علت و تاریخ آخرین سکونت بیش از حاشیه نشینی درشهر اهواز، اردیبهشت 5ل شمارهجدو

5551. 

به دست می آید شکلی  4، جدول شماره  5تا  5با جمع بندی داده های موجود در جدول های 

ه های موجود در جدولهای یاد شده وجود دارد، همان بودن مقاطع تاریخی که در جمع بندی داد

گزینش شده توسط پژوهشگران مختلف بوده واختالف درتعریف حاشیه نشینی نیز به آن افزوده 

 شده است.

، توضیحاتی آمدهاست که تا حدودی مشکل مقاطع تاریخی  4درقسمت مالحظات جدول شماره 

ریف هم می بایستی گفت که با نزدیک بودن تعریف عملی حاشیه راحل می کند و در مورد تع

اختالف موجود قابل چشم پوشی می باشد . در هر نشینی در مطالعات انجام شده به یکدیگر .

صورت روند حاشیه نشینی طی دهه های مختلف به حد زیادی است که وجود چند خانوار کمتر یا 

 ی سازد.بیشتر دریک شهر، کل روند را دگر گون نم

 

 مالحظات درصد تعداد خانوار زمان مهاجرت

پیش از سال 

5551 

 به غیر از حاشیه نشینان شهر شیراز 1/4 45

-5555سال 

5551 

 5با احتساب ردیف آخر جدول شماره  81/7 22

 -5555سال 

5541 

518 82/51 ----- 

-5545سال 

5511 

برای شهر  5515با احتساب سال  51/12 475

 اهواز

 ×××××× 511 852 جمع
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 .57 5تا  5جمع بندی داده های موجود در جدول های 

 

شروع  5551. نشان می دهد که حاشیه نشینی در کشور ما، پیش از سال 4ارقام جدول شماره 

به شدت رشد کرده است به طوری که تعداد حاشیه  5511شده. وطی دهه های مختلف تاسال 

 .58برابر شده است 55بیش از  5551نسبت به سال  5511شهر مورد مطالعه درسال  7نشینان در

صورت گرفته است نشان می  5521همچنین تحقیق که بر روی حاشیه نشینان شهر تبریز درسال 

 .51به منطقه مهاجرت کردند 5545-5515در صد حاشیه نشینان در دهه  11دهد که قریب 

 

 

 

 انواع مساکن نابهنجار:

 که درنتیجه مهاجرت روستائیان تشکیل می گردد.زاغه های روستائی یعنی زاغه هائی  -5

 زاغه های شهر های بزرگ که به سبب یک دوره خاص مهاجرتی به وجود می آید. -5

زاغه های تجاری که مالکین اصلی آنها را کارفرمایان کارخانه ها وصاحبان معادن تشکیل  -5

 قرار می دهند.می دهند وواحدهای مسکونی محقر و رو به ویران در اختیار کارگران خود 

زاغه های بیرون از شهرها که در نتیجه توسعه شهری به عنوان بخشی از جامعه شهری به  -4

 شمار می آید.

دراغلب موارد، توسعه شهری از طریق ایستگاه راه آهن. کارخانه ها. راهها سازمانها و تجهیزات 

های شهری نابود شهری صورت می گیرد. گاهی بخشی از منطقه زاغه ها به سبب یورش سازمان

 می شود اما بخش دیگر به حیات خود ادامه می دهد وبه تدریج وسعت می گیرد.
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بخشی از منطقه واحدهای مسکونی که به جهت استفاده از مواد ومصالح کم دوام  -1

 ساختمانی و طراحی غیر اصولی به تدریج به منطقه زاغه نشینی تبدیل می شود.

ادی نظیر آنچه که در شهرهای اسالمی خاورمیانه و زاغه های ویژه اقلیتهای مذهبی ونژ -2

 آن به گتو نیز تعبیر می شود( شهرهای آمریکائی دیده می شود . )از

زاغه های شناور: این قبیل زاغه ها در کشورهایی که به دریا راه دارند تشکیل می شود در  -7

ر و کم این جا به سبب عدم وجود مسکن و حتی واحدهای مسکونی زاغه ای مردم فقی

 درآمد شهری قایقهای کهنه و فرسوده ساحلی رابه صورت خانه مسکونی در می آورند.

 

 انواع مساکن نابهنجار در ایران:

درایران بر اساس پژوهشهای انجام شده انواع مسکن نابهنجار به شرح زیر طبقه بندی و تعریف 

 شده اند:

والً آجر و سنگ و گل و قوطی آلونک: مسکن یا اطاقی که با مصلح کهنه ونامتعارف معم -5

 حلبی سر هم بندی شده باشد.

زاغه: محل سکونتی است که در آن مصالحی بکار نرفته وپائین تر از سطح زمین یا دردیواره  -5

 گود یا کوه کنده شده باشد.

 کپر: محل سکونتی که با حصیر و خشت، یاحصیر خالی ساخته شده است. -5

کهبا پارچه ونایلون و مواد مشابه دیگر  سرهم بندی چادر: شامل چادر کامل ویا چادرهائی  -4

 شده باشد.

قمیر: محل سکونتی است که از قمیرهای )محل چیدن و پختن خشت( واحدهای کوره  -1

 پزی متروك بوجود آمده باشد.

اطاق: محل سکونتی است که از خشت و گل و آجر که به صورت منظم ساخته شده  -2

 ای معمولی شهرها کامالً متمایز است.باشدواما شکل و کیفیت آن از خانه ه
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زیر زمین: محل سکونتی است که درپائین تر از سطح زمین ایجاد شده ودر ساختن آن  -7

 مصالح بکار رفته باشد.

مقبره: اطاقهائی است که درصحن امامزاده ساخته شده باشد که هم محل دفن مردگان  -8

 است و هم محل سکونت زندگان.

دیوارهای آن بامصالح ساختمانی معموالً خشت و گل و  گرگین: محل سکونتی است که -1

 سقف آن با حصیر و مشابه آن ساخته شده باشد.

دیواره کپری: محل سکونتی که با سر هم بندی مصالح ساختمانی ، بلوك سیمانی یا -51

خشت و گل ساخته شده و در مقابل آن سایبانی از حصیر یامشابه آن قرار داشته یا بوسیله 

 انند آن محصور شده باشد.حصیر و م

 پاشلی: نوعی کپر با دیواره سنگی و طاق حصیری.-55

زمین بی حصار وبی سرپناه: تعداد کمی از حاشیه نشینان الاقل درفصل تابستان بی -55

 خانمان بوده ودرزمینهای بی سر پناه زندگی می کنند.

 

 

 تحلیلی از حاشیه نشینی درتهران

 ران درادوار زمانی مختلفبررسی وضعیت مهاجرت جمعیت ته

بررسی آماری  -جمعیت تهران دردوره زمانی مختلف با افزایش چشمگیری مواجه بوده است

،  5551، دویست و ده هزار نفر، درسال  5515جمعیت تهران حاکی است ، جمعیت تهران درسال 

ه ب 5558سیصد و شصت هزار نفر بوده است که در سال  5555سیصد هزار نفر و در سال 

 نفر می رسد. 141111

در دوره های مذکور رشد جمعیت بطئی وآرام بوده است. اما رشد روزافزون و چشمگیر تعدادی از 

 5551نفر ودرسال  211111جمعیت تهران به  5555آغاز می شود بطوریکه درسال  5551سال 
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 نفر می رسد. 5252111به  5558نفر بالغ می شود. این رقم درسال  181111به 

آغاز می شود ، برآورد  5551از انجام سرشماری های منظم توسط مرکز آمار ایران که درسال پس 

 5541نسبت افزایش جمعیت دقیق تر می گردد. مطابق با آمار موجود. جمعیت تهران در سال 

رسیده  5511نفر در سال  4151111رشد به  %71نفر بوده است که با حدود  5751111برابر 

 است.

 51بابیش از  5521و 5511ن میزان رشد جمعیت درفاصله زمانی بین دو سر شماری عالوه بر آ

نفر افزایش یافته است. بنابراین تهران از همان ابتدا با افزایش  2145111درصد افزایش به 

جمعیت روبرو بوده است که بخش قابل توجهی از آن ناشی ازمهاجرت افراد از استانهای دیگر به 

 تهران می باشد.

چمشگیر به نظر می رسد که تصور می رود  5511تا  5541راین میان افزایش جمعیت از سال د

 5545این واقعه جمعیتی، خود به نوعی از عمده ترین پیامدهای اجرائی اصالحات ارضی در سال 

 .51باشد

دراین بخش از بحث سعی خواهد شد  با استفاده از اطالعات فوق ، به جمع بندی پیرامون علل 

 جرت به تهران بپردازیم:مها

جوان بودن جمعیت ایران )که بعد از انقالب ویژگی مذکور چشمگیر تر شده است( ونیز جنگ 

تحمیلی که مهاجر تهای اجباری را دامن زد از عوامل مهم مهاجرت به شهرهای بزرگ از جمله 

 تهران است.

یری باالتری برخوردارند پس از جوانان باتوجه به اینکه کمتر محافظه کار بوده واز ضریب ریسک پذ

آشنا شدن با وضعیت شهر که درسایه گسترش ارتباطات ونیز تعمیم رسانه های گروهی از جمله 

صدا و سیما بوجود می آید تمایل آنان به مهاجرت افزایش می یابد. از سوی دیگر افزایش مشاغل 

غل عواملی بودند که نقش ساختمانی درتهران که در دوران سازندگی ایجاد شد ونیز تنوع مشا

                                                           

 1633بررسي وضعيت مهاجرت به هتران، استانداري هتران. گروه مطالعات و سنجش دفرت امور اجتماعي. تابستان  -1
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 بسزایی رادرمهاجرت افراد ایفا کردند.

یکی از عوامل دیگر مهاجرت به تهران تنوع ساختار فرهنگی ودر نتیجه پذیریفته شدن فرد مهاجر 

درمیان همنوع خود است، مهاجر روستایی اگر به شهر های همجوار روستا مهاجرت کند احساس 

 به اصطالح نظاره گرهای اجتماعی بر او کنترل دارند.خواهد کرد که تحت نظارت بوده و 

از سوی دیگر احساس غربت. واقلیت بودن از لحاظ فرهنگی و ... ویژگیهایی هستند که مهاجر به 

تهران از آن ها برخوردار است. لذا این شهر در اکثر مهاجرتها بعنوان هدف ومقصد مهاجرت درنظر 

 گرفته شده است.

ودر عمل غیر کارآمد شدن شوراهای روستایی که به تبع آن، کاهش امنیت  از سوی دیگر ناتوانی

اجتماعی، اقتصادی و... پدید آمده ونیز عدم حل مشکالت رفاهی، درمانی وآموزشی از عوامل دیگر 

ترغیب افراد روستایی به مهاجرت باالخص تهران شد. در میان عوامل و علل مهاجرت به تهران به 

 وسازهای مناطق حاشیه ای شهر نیز می توان اشاره کرد. فقدان کنترل درساخت

بع از انقالب در این خصوص کنترلی اعمال نشد وساخت وسازهای فراوان با مصالح ارزان قیمت و 

نامرغوب موجب ایجاد مساکن ارزان قیمت درمناطق حاشیه ای و... موجب سهولت وحتی تشویق 

 تهران شد. مهاجرت ودر نتیجه افزایش تعداد مهاجرین به

بطوریکه تحقیقات نشان می دهد، اکثر مهاجرین مناطق حاشیه ای تهران باالخص درمناطق غربی 

وشرقی آن سکنی گزیده اند وبرخی از شهرکهای اطراف تهران نیز درپی چنین پدیده ای شکل 

 .55گرفته اند

و  5511-21 برسیهای انجام شده حاکی از آن است که مهاجرت به طور نسبی در فاصله دو دهه

از لحاظ تعداد با اندك اختالفی یکسان بوده است که دراین میان بیشتر مهاجرین  21-5521

ازاستانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان، گیالن و مازندران از یک سو و شهرستانهای استان 

 تهران و از سوی دیگر وارد تهران شده اند.

                                                           

 بررسي وضعيت مهاجرت به هتران. پيشني -1
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در مناطق مرکزی تهران وبعد از آن در فاصله  5511-21 پس از ورود به تهران نیز دردوره زمانی

نیز در مناطق حاشیه ای شهر ساکن شده اند. بررسی علل وعوامل موثر بر  5521-71زمانی

 مهاجرت به تهران نیز موارد زیر رامطرح می کند:

 5511-21وقوعجممگ در فاصله زمانی  -5

 و مازندران و .. تراکم بیش از حد جمعیت دربرخی از استانها مانند گیالن -5

ضعف امکانات مختلف فرهنگی، اجتماعی . اقتصادی ودر کلیه استانها ونیز شهرستانهای  -5

 همجوار تهران دراستان.

 وجود جاذبه های مختلف زندگی شهری درتهران -4

 از بین رفتن ویا ناکار آمدی مدیریت فعلی روستاها. -1

اجرت در اکثر موارد درمناطق مختلف گر چه نتایج مه1از سوی دیگر پیامدهای مهاجرت به تهران 

 یکسان است( به شرح ذیل استک

 رواج حاشیه نشینی. -5

 افزایش ناهنجاریها و جرایم اجتماعی و... -5

 رواج مشاغل کاذب از جمله توزیع کاالهای غیر مجاز. -5

 اشاعه خرده فرهنگهای معارض، رواج بینش قوم گرایی واز بین رفتن تجانس فرهنگی. -4

 و بخش های مسکونی غیر قانونی درمحدوده ممنوعه شهری گسترش بی رویه شهر -1

 وضعیت خاص مهاجرت به تهران پس از انقالب

با توجه به بغرنج شدن موضوع مهاجرت به تهران ومسائل ناشی از آن پیشنهاد یک پژوهش کامل 

 که بررسی متغیر های ذیمدخل و موثر برآن بپردازد. ارائه می شود.

یه و تحلیل جداولی خواهد پرداخت که از آمار جمعیتی دو سرشماری بهر حال سطور بعدی و تجز

 به دست آمده است. 5571و  5521سالهای 

 دو جدول را در این خصوص ارائه و بررسی می نمائیم.
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درستون اولی جدول شماره یک نام استان به عنوان آخرین محل اقامت قبلی مهاجرین در 

-71و 5511-21درصدد مهاجرین درفاصله های زمانی ستونهای دوم و سوم به ترتیب فراوانی 

 آمده است تا بتوانیم بامقایسه آنها به نتایج تحلیلی گرچه محدود دست یابیم. 5521

نیز درستون اول مناطق بیست گانه تهران ودر ستونهای دوم و سوم نیز  5در جدول شماره 

آورده  5521-71و  5511-21ی اطالعات آماری مهاجرتها به هر یک از مناطق دردوره های زمان

 شده است.

چنانکه جداول و نمودارهای ذیربط حاکی است، روند مهاجرت از لحاظ تعداد در بین فاصله های 

درصدی رانشان می دهد. لیکن به لحاظ متغیرهای دیگر از جمله  2زمانی مذکور افزایش حدود 

یش جمعیت تهران، سهم مهاجرتها افزایش کلی جمعیت کشور وبه تبع آن استانها و نیز حتی افزا

 در افزایش جمعیت پایتخت به نسبت سالهای قبل روند کاهشی را نشان می دهد.

گر چه بررسی دقیق تر موضوع نیازمند پژوهش خاص می باشد. درمیان مهاجرین نیز سهم 

 استانهای همجوار تهران ونیز استانهای پر جمعیت بیش از استانهای دیگر است.

نسبت به  5521-71ی نیز افزایش رشد مهاجرت از استانها به تهران در دوره زمانی در جدول بعد

کامالً مشهود است. این افزایش همانطور که بیان خواهد شد حاکی از باال  5511-21دوره قبلی 

رفتن مخارج سکونت در تهران نیز می باشد که باعث انتخاب مناطق نسبتًا ارزان سکونت توسط 

 د.مهاجرین می باش

افزایش مهاجرت به مناطق حاشیه ای تهران در مناطق حاشیه ای غرب وشرق تهران کامالً مشهود 

 است.

-تهران پرداخته است، درسطور بعدی با توجه بهبیان اجمالی وضعیت مهاجرت بهسطورقبلی به

 پردازیم.وتحلیل آن میوتجزیهتوصیفونمودارهابهاطالعات موجود درجدول

 ردیف
 5521-71 5511-21 یدوره زمان

 درصد فراوانی درصد فراوانی آخرین محل اقامت
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 5/51 72151 1 42525 استان تهران 5

 8/1 51558 2/1 51545 استان مرکزی 5

 5/7 52511 2/1 58114 استان گیالن 5

 8 41248 1/4 55584 استان مازندران 4

 1/55 21518 5/51 514257 استان آذربایجان شرقی 1

 2/5 55815 4/5 55581 ن آذربایجان غربیاستا 2

 5/5 52151 5/5 55511 استان کرمانشاه 7

 1/4 51511 8/2 54145 استان خوزستان 8

 5 51515 8/5 1551 استان فارس 1

 5 7551 7/1 5155 استان کرمان 51

 5/8 45585 1/4 51572 استان خراسان 55

 5/7 57555 4/4 55218 استان اصفهان 55

 5 4117 5/1 5212 ان سیستان و بلوچستاناست 55

 7/5 8151 1/5 7274 استان کردستان 54

 2/1 57714 7/4 54587 استان همدان 51

 4/1 5782 1/4 51555 استان چهارمحال و بختیاری 52

 4/5 57545 5/1 185 استان لرستان 57

 8/1 5127 1/1 5157 استان ایالم 58

 5/1 5515 5/1 541 استان کهکیلویه وبویراحمد 51

 5/5 1121 5/1 5511 استان بوشهر 51

 1/5 1278 1 52512 استان زنجان 55

 8/5 1151 5/5 2254 استان سمنان 55
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 5/5 1881 2/1 5515 استان یزد 55

 7/5 8415 5/1 5714 استان هرمزگان 54

 5/7 58887 8/8 41255 خارج از کشور 51

 1/1 4852 5/5 57515 نامشخص 52

 511 147511 511 152145 جمع 57

 .55: توزیع فروانی مهاجرت از استانهای کشور به شهر تهران5جدول شماره 

 توصیف جدول:

نشاندهنده توزیع فراوانی مهاجرت از استانهای کشور به شهر تهران  5ستون اول جدول شماره 

رین از استان در صد مهاج 51است. چنانکه مالحظه می شود بیش از  5511-21درفاصله زمانی 

 آذربایجان شرقی وارد شده اند.

 2/1درصد، مرکزی و گیالن  8/2، خوزستان با  %1پس از استان مذکور، استانهای تهران با حدود 

در صد به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم  1/4درصد، خراسان و چهارمحال بختیاری هر کدام با 

 قرار گرفته اند.

از مهاجرین از استانهای آذربایجان شرقی، خوزستان، مرکزی. درصد  17به این ترتیب حدود 

گیالن. خراسان، چهارمحال بختیاری و شهرستانهای استان تهران وارد پایتخت شده و بقیه استانها 

درصد دارد( از دیگر استانهای کشور  1به عالوه خارج از کشور )که خود به تنهایی سهمی درحدود 

 مهاجرت کرده اند.

 

درصد و هرمزگان ، بوشهر. لرستان و  5/1یگر استانهای کهکلیویه و بویر احمد با از سوی د

 7/1درصد، کرمان با  2/1درصد، یزد با  1/1درصد( ایالم با  5/1سیستان و بلوچستان )هر کدام با 

 درصد دارای کمترین سهم مهاجرین به تهران بوده اند. 5درصد مجموعًا با حدود 

                                                           

  11هتران. پيشني ، ص بررسي وضعيت مهاجرت به  -1
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وجهی از مهاجرین را استانهای همجوار استان تهران به خود اختصاص دراین میان بخش قابل ت

و  1، زنجان با  5/5. سمنان با  1/4، مازندران با  2/1داده اند. چنانکه استان مرکزی با 

در صد از مهاجرین به شهر تهران را شامل می  51درصد . حدود  1شهرستانهای استان تهران با 

 شوند.

حاکی از توزیع فراوانی مهاجرت از استانهای کشور به تهران دردوره  5ستون دوم جدول شماره 

درصد  5/51است. چنانکه مشهود است، مجدداً شهرستانهای استان تهران با  5521 -71زمانی 

 دارای بیشترین درصد مهاجرین می باشد.

که ادغتم  مقایسه درصد مربوط به شهرستانهای استان تهران در دو فاصله زمانی حاکی از آن است

موجب افزایش قابل مالحظه درصد مهاجرین  5521-71قزوین در آمار استان تهران در سرشماری 

 استان تهران شده است.

 5/7درصد، اصفهان  5/8درصد، خراسان  1/55بهر حال بعد از استان تهران، آذربایجان شرقی با 

صد به ترتیب دررتبه های دوم در 8/1درصد و مهاجرین استان مرکزی با  5/7درصد، مازندران با 

 تا ششم واقع شده اند.

درصد از مهاجرتها به  17. حدود  5521-71بنابر این مشابه وضع مهاجرت درفاصله زمانی 

استانهای خراسان، اصفهان. استان مرکزی و شهرستانهای استان تهران صورت گرفته است. گرچه 

رصد قابل توجه است. مشاهده داده های د 7نسبت مهاجرین خارج از کشور به پایتخت نیز با 

درصد از مهاجرتهای به تهران از استانهای همجوار و شهر  55جدول همچنان حاکی است حدود 

 ستانهای استان تهران انجام شده است.

درصد به  51از  5511-21از این رو می توان گفت افزایش مهاجرت از استانهای همجوار د ردهه 

اطالعات فوق نشان دهنده تأثیر همجواری با تهران در مهاجرت به آن درصد رسیده است که  55

 است که روند افزایشی داشته است.

از سوی دیگر در میان استاهایی که کمترین مهاجرین به استان تهران را داشته اند می بایست به 
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وچستان ) به ترتیب به استانهای کهکلیویه و بویراحمد. چهارمحال بختیاری ، ایالم، سیستان و بل

اشاره کرد.بررسی روند افزایشی مهاجرت  1درصد 4/5درصد مجموعًا  5و 8/1، 4/1،  5/1ترتیب با 

در جدول مورد بررسی نیز نشان می دهد که شهرستانهای استانهای تهران و نیز بسیاری از استانها 

 به استثنای چند استان با افزایش مهاجر به تهران مواجه بوده اند.

ار  5521-71تا  5511-21ان از درصد مهاجرین استان آذربایجان شرقی در دوره زمانی دراین می

درصد رسیده است. درتوجیه واقعیت مذکور شاید بتوان به باز شدن مرزهای شمالی  1/55به  5/51

ایران، که تردد به کشورهای مشترك المنافع را سهل تر ودر نتیجه بازار کار جدیدی ایجاد کرده، 

کرد. خوزستان نیز یکی از استانهائی بوده است که از درصد مهاجرین آن کاسته شده رامطرح 

است. درخصوص خوزستان نیز می توان به پایان جنگ و توفیق مهاجرتهای اجباری از یک سو و 

 بازگشت مهاجرین به استان مربوطه اشاره کرد.

ن احتمال اجرای درصدی مهاجرین چهارمحال و بختیاری نیز می توا 4در خصوص کاهش 

طرحهای عمرانی، کشاورزی رامطرح کرد، اما گذشته ازموارد استثنای فوق الذکر ، در بیشتر 

 استانها مهاجرت به تهران افزایش یافته است.

دراین بخش ازتوصیف جدول به مقایسه آماری نتایج در ستون جدول می پردازیم. همانطور که 

-71در دهه  147511نفر به  152145با  5511-21مالحظه می شود. تعداد مهاجرین در دهه 

هزار نفر می باشد ودر مجموع حدئد  51رسیده است. که نشان دهنده افزایش در حدود  5521

درصدی جمعیت شاید بتوان گفت  4/51درصد افزایش را نشان می دهد، باتوجه به افزایش  7/1

 روند آن کاهشی بوده است.

، بطور متوسط از هر استان  551-21دهد در حالیکه در دهه مقایسه میانگینها نیز نشان می 

نفر افزایش یافته  45-55، این رقم به  5521-71نفر به تهران مهاجرت کرده اند در دهه  51848

بوده ودر دهه  5/55211، 5511-21است. با توجه به اینکه واریانس مربوط به مهاجرت در دهه 

ست می توان مفروضات زیر را مطرح کرد: تأثیر رسیده ا 1/51454با کاهش به  71-5521
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متغیرهای مؤثر بر مهاجرت کاهش یافته وبه عبارت دیگر دراستانهای مختلف نسبتًا بطور مشترك 

 اثر گذاشته است.

برخی از جاذبه های ایجاد شده دراستانها عامل بازدارنده ای از مهاجرت غیر منطقی و غیر قابل 

ه است ویا اینکه ایجاد شرایط نسبتاً سخت تر زندگی درتهران به پیش بینی آنان به تهران بود

 عنوان عاملی چشمگیر درمهاجرت از استانهای دیگر کشور به تهران بوده است و ...

درمجموع در تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده و نیز اطالعات موجود حاکیاز وجود متغیرهائی 

العاتی که هر یک از متغیرها به آن نیاز دارد ونیز ضیق است که گر چه اذعان به آنها با توجه به اط

وقت بطور قطعی نیست لیکن به عنوان متغیرها و در حد سیاست قابل طرح و پژوهش هستند که 

 می توان در فرصتهای جدی به آن پرداخت.

دسترسی به تهران یا فاصله از تهران عامل مهمی درمهاجرت افراد به پایتخت است .  -5

رابه خود  5521-71کل مهاجرین در سالهای بین  5/5نهای همجوار حدود چنانکه استا

 اختصاص داده اند.

تعداد جمعیت وتراکم استانها یکی دیگر از عواملی است که با نسبت مهاجرت ارتباط دارد.  -5

چنانچه استانهای آذربایجان شرقی، خراسان. تهران، گیالن و مازندران دارای مهاجرین 

وده اند. دراین میان فقط استان فارس مستثنی است که علل آن نیز در بیشتری به تهران ب

 یک پژوهش قابل بررسی است.

اجاره بها وغیره( با مهاجرت ارتباط دارد بطوریکه در 1هزینه های زندگی دراستانها  -5

استانهائی که هزینه زندگی باال و نزدیک مخارج آن درتهران است، تعداد مهاجرت بیش از 

ست که هزینه زندگی درآن فاصله زیادی با تهران داشته و درحقیقت کمتر استانهائی ا

 است.

دراین میان می توان به هزینه های پائین زندگی در استانهای ایالم، کهکیلویه. چهارمحال و... 

در مقابل هزینه های باالی زندگی دراستانهائی مانند آذربایجان شرقی، اصفهان. خراسان و ... 
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 اشاره کرد.

وه بر موارد مذکور می توان به متغیر های دیگری از جمله، نسبت جنسی، جمعیت عال -4

دراستانها و مقایسه آن سهم مهاجر فرستی به تفکیک جنسیت، بار تکفل در خانوارها 

استانها و مقایسه آنها با سهم مهاجرت فرستی، مسائل مربوط به رشد اقتصادی . اشتغال ، 

 ر و غیره اشاره کرد.بافت جنسی ، خانواده های مهاج

ونمودار مربوطه نشان دهنده توزیع فراوانی مهاجرت به تهران به تفکیک مناطق  5جدول شماره 

 بیستگانه است.

 5521-71 5511-21 دوره زمانی ردیف

 درصد فراوانی درصد فراوانی مناطق

 1/5 55185 1/8 47855 5منطقه  5

 1/7 44155 1/5 51157 5منطقه  5

 4/4 54125 8/5 51145 5منطقه  5

 5/55 25547 5/7 51811 4منطقه  4

 4/1 15512 1/5 51781 1منطقه  1

 7/1 55155 2/57 18817 2منطقه  2

 4 55854 4 55551 7منطقعه  7

 5/5 57115 7/5 51441 8منطقه  8

 1 58155 5 52751 1منطقه  1

 5 57577 2/5 54845 51منطقه   51

 5/5 51115 2/5 54111 55منطقه  55

 5/5 55755 7/5 51858 55منطقه   55

  55812 2/5 1115 55منطقه  55
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 4/4 51541 5/5 57271 54منطقه  54

 5/51 18252 8/1 55785 51منطقه  51

 7/5 51517 1/4 51255 52منطقه  52

 5/5 58557 2/5 51151 57منطقه  57

 8/4 57154 7/2 57741 58منطقه  58

 7/5 51181 7 51411 51منطقه 51

 1/4 51155 5/2 54411 51منطقه 51

 511 147511 511 152145 جمع 55

الی  11: توزیع فراوانی مهاجرت به تهران به تفکیک مناطق بیستگانه در سالهای 5جدول شماره 

7155. 

 

بیشترین مهاجرتها به  5511-21چنانچه ستون دوم جدول مذکور نشان می دهد، درفاصله زمانی 

 7/2با  58درصد( و  7) 51درصد( ،  5/27)4درصد( ،  1/8) 5درصد( .  2/57)2به مناطق  ترتیب

 درصد اختصاص یافته است.

 5درصد(  2/5)هر دو با  55و  51درصد(،  2/5) 55از سوی دیگر کمترین مهاجرتها به مناطق 

 درصد( تعلق گرفته است. 5/5) 54درصد( و  5) 1در صد( ،  8/5)

درصد از مهاجرین به تهران اسکان یافته اند  58،47و 2،5،4،51پنجگانه  درمجموع درمناطق

درصد ساکن شده و بقیه  2/55مجموعًا فقط  1و  5، 55، 51، 55درحالی که در مناطق پنجگانه 

 نیز درمناطق ده گانه باقی مانده جای گرفته اند.

ای دیگر به مناطق ستون سوم جدول نیز نشاندهنده اطالعات مربوط به مهاجرت از استانه

 4بیستگانه تهران است. چنانکه مشهود است بیشترین مهاجرت به ترتیب اختصاص به مناطق 

                                                           

 12بررسي وضعيت مهاجرت به هتران ، پيشني، ص  -1
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 درصد( دارد. 7/1) 2درصد( و  1/7) 5در صد( ،  4/1) 1درصد(،  5/51) 51درصد(،  5/55)

 

، 51، 52، 55منطقه  1داده ودر درصد از مهاجرین را در خود جای  1/44مناطق مذکور مجموعًا 

 درصد از آنان سکونت کرده اند. 54( حدود 5/5، 5، 7/5، 5/5به ترتیب ) 57، 51

بررسی بیشتر اطالعات موجود و مقایسه آنها نیز حاکی است گر چه مطلق تعداد مهاجرین در 

اینکه  نفری آنان می باشد لیکن باتوجه به 55128نشاندهنده افزایش  5521-71سالهای بین 

 4/51درصد افزایش را نشان می دهد ولی جمعیت تهران در این مدت  7/1تعداد مذکور مجموعًا 

درصد افزایش یافته است می توان گفت که سهم مهاجرت دررشد جمعیت تهران نسبت به تولد 

 کاهش یافته است.

اطق شمالی بررسیهای انجام شده روی مناطق شهر تهران نشان می دهد که جمعیت مهاجر به من

. 4( با کاهش و مناطق شرقی )51و 51، 58، 57، 52( و جنوبی )55و 2،7،51،55( ، مرکزی )5و5)

 ( با افزایش روبروبوده است.1و 5،1( و غربی )51و 54، 55، 8

درصد به  7/27به طوری که درصد مهاجرین اسکان یافته درمناطق شمالی، مرکزی و جنوبی 

 5/51ابل درصد مهاجرین ساکن در مناطق شرقی و غربی از در صد کاهش یافته ودر مق 1/44

 درصد افزایش یافته است. 1/11درصد به 

مهاجرینی که به تهران آمده اند  5521 -71دادههای فوق نشان دهنده آن است که در دهه اخیر 

 ( بیشتر در حاشیه غربی و شرقی شهر ساکن شده اند.5511-21نسبت به دهه ماقبل )

ه میانگین تعداد مهاجرین وارد شده به هر منطقه در دودهه مورد بررسی نشان می همچنین مقایس

دهد که تفاوت موجود از لحاظ آماری معنی دار نیست واین بدان معنا است که افزایش موجود 

 چشم گیر وغیر قابل انتظار نبوده است.

ز سوی دیگر کاهش این در حالی است وجود حد معینی از مهاجرت بیانگر توسعه منطقه است، ا

( نسبت به دوره زمانی ما قبل 5521-71واریانس به عنوان شاخص پراکندگی )در دوره زمانی 
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نشان دهنده  آن است که مناطق بیستگانه تهران از نظر عواملی که موجب جاذبه ودافعه آنها برای 

 مهاجران می شوند به هم نزدیکتر شده اند.

 

مفروضاتی پرداخت که درمطالعات بعدی قابل بررسی و پژوهش از اطالعات فوق می توان به بیان 

 بیشتر است:

 باال رفتن هزینه سکونت درمناطق مرکزی موجب کاهش ورود مهاجرین به آنها  می شود . -5

 باال رفتن هزینه سکونت، نبه حاشیه نشینی دامن زده وموجب گرایش به آن می شود. -5

 .  متری وارد می شوندهزینه هیا زندگی در مناطق مرکزی. مهاجرین ک -5
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 حاشیه نشینی شهری وفرایند تحول آن )قبل ازانقالب اسالمی ( :

دار شدهحاشیه نشینی ،پدیده ای است که درطول شصت سال گذشته درشهرهای بزرگ ایران پدی  

یرد .وخانوارها وافرادی را که درمجاورت شهرها ،درشرایطی نامطلوب بسر می برند ،دربرمی گ  

با 5552آغاز شدو پس ازسال 51و51حاشیه نشینی درایران پیش ازانقالب اسالمی ازدهه های   

یه اجرای برنامه ها وطرح های عمرانی متکی به درآمد نفت وتمرکز برطرحهای صنعتی وبه حاش  

  رانده شدن کشاورزی و روستاییان جدی تر شد .دهه ی چهل مقارن باکاهش نقش کشاورزی در

واز این ملی ،ورکود شدید اقتصاد روستایی ومهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها بود . اقتصاد  

به طور زمان مشکل حاشیه نشینی بع عنوان مشکل اجتماعی ـ شهری وساختاری خودنمایی کرد ،  

عبارتند از :شرایط نامطلوب زندگی 11و41کلی دو عامل پدیدآورنده حاشیه نشینی در دهه های   

ه اجتماعی کم درآمدها درپیرامون زندگی شهری ،وارتباط آن با مهاجرت روستاییان باقتصادی و  

رشهرها .دربرنامه عمرانی پنجم دیدگاهی نو درباره ی توسعه عمران جوامع محروم مطرح شد که د  

امعه؛آن ،مشارکت فعاالنه وآگاهانه مردم در برنامه ریزی وتوسعه وعمران شهر ،مدیریت برگزیده ج  

یکپارچه طرحها وپروژه های عمرانی ،آموزش عمومی ،اجتماعی وفنی وحرفه ای ؛ازالویت  تدوین  

اقتصادی برخوردار گردید .بااین حال درآستانه ی انقالب اسالمی ،حاشیه نشینی درشهرهای بارونق  

.ی یافت )مانند:تهران،بندرعباس وتبریز (به عنوان جلوه ای از بی عدالتی اجتماعی ابعاد گسترده ا  

عه ی واژگان کلیدی :شهرنشینی نا موزون ،توسعه ی درون زا وبرون زا ،مکتب وابستگی ،توس  

 شتابان وناهمگون ،حاشیه نشینی شهری ـ ایران ،قبل ازانقالب اسالمی .
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ه درمتجاوز ازپنج دهه است که درایران پژوهشگران وکارشناسان مسائل اجتماعی ،شهری وتوسع  

هم این ئل حاشیه نشینی بررسیهای بسیاری انجام داده اند،اما سزمینه شناسایی وتحلیل مسا  

برای بررسیها دررشد وتوسعه دانش جامعه شناسی شهری ایران ،ازبابت پدیدآوردن عناصرضروری  

ه مسائلایجادمبانی نظری بسیار ناچیز بوده است .علت عمده این امرآن است که ازابتدا ،ضرورتا ب  

وه ،وکارشناسان سازمانهای اجرایی کشور توجه کرده اند .به عالحاشیه نشینی شهری ،مدیران   

وتحلیل  دانشگاههای مانیز به رغم کمبود امکانات ،به پرداختن به اینگونه مسائل،ودر واقع شناخت  

ت های علمی که سرانجام به تولید دانش اجتماعی منجر شود ،چندان عالقه ای نداشتند ورسال  

. نا درصورت وجود امکانات مناسب ،در پژوهشهای بنیادی می دیدنداصلی خودرا درآموزش واحیا  

ابه عالوه ،سازمانها ونهادهای اجرایی نیز نسخه وراه حل سریع معضل واجرای پروژه های عمرانی ر  

ئله بهمی جستند ،و درحقیقت درفرایند تصمیم گیریها ،به جای غور وتعمق در ریشه ها واصل مس  

ات اجتماپرداختند .ازسوی دیگر،سرمایه گذاری ناچیز درحوزه تحقیق پاك کردن صورت مسئله می  

  عی ونبود محیط آزاد فکری ومستقل درعرصه های علمی واجتماعی ،درکار وعملکرد مؤسسات

 پژوهشی نیز سخت مؤثر بوده است .

ی آمارینگاهی به اکثرمطالعات وبررسیها دراین زمینه نشان میدهد که کار پژوهش ازحدیک بررس  

ان درنمیگذرد.وتوصیفی ویایک تک نگاری توصیفی ،ویا گزارشی ازبازدید یک یاگروهی از کارشناس  

می کند وبه این ترتیب ،بررسیها ومطالعات ازحد تولید آمارو حداکثرتولید اطالعات اولیه تجاوز ن  

 هرگز به ریشه یابی وتحلیلهای علمی پرداخته نشده است .

ته عوامل ن موضوع که حاشیه نشینی شهری براثرعملکرد یک رشدرشرایط کنونی با توجه به ای  

یشه دراقتصادی ،اجتماعی،سیاسی وفرهنگی،کامال متفاوت باشرایط پیش ازانقالب،رخ نموده ،و ر  

ری دارد .نابرابریها،فقر شدیدگروههای اجتماعی ،ودرنهایت انتقال پدیده فقرروستایی به فقرشه  

وشناسا رحهای پژوهشی ،به منظور ریشه یابی وتحلیلهای علمیضرورتاالزم است قبل ازهرکاری ط  

اههاییی ژرف مسائل ومشکالت این گروهها ،در ارتباط با سیاستهای جاری کشور ونیز یافتن ر  
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این صورت  منطقی برخوردبا آنها وپیشگیری ازگسترش پدیده ی حاشیه نشینی اقدام شود ،درغیر  

ناگواری  فقط سخن گفتن بدون مطالعه پیرامون آن ،عواقببرخورد کردن شتابان آلود با مسئله و  

 در برخواهد داشت .

ونگیدراین گفتار فشرده ،تالش خواهیم کرد که هرچندمختصر،تصویر روشن وهمه جانبه ای ازچگ  

وع ،نگاهی پیدایش پدیده حاشیه نشینی درایران قبل از انقالب ارائه کنیم ودر ارتباط با این موض  

آن  انجام شده تحت عنوان عمران مناطق حاشیه نشینی با طرح نقاط ضعف وقوتنیزبه کارهای   

 ارائه دهیم .به این اعتبار،گفتار مامباحث زیرا را دربرمی گیرد :

(مفهوم حاشیه نشینی شهری ؛5  

(دیدگاهها ونظریه های جامعه شناسی حاشیه نشینی ؛5  

؛(ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی ،وفرهنگی حاشیه نشینان 5  

(مطالعات،پژوهشها ،وبرنامه ریزی عمرانی درمورد حاشیه نشینان ؛4  

(جمع بندی .1  

(مفهوم حاشیه نشینی شهری :5  

رای نامیدن آن زاغه نشینی ،آلونک نشینی ،کپرنشینی و..... که مفهوم کلی تر) حاشیه نشینی (را ب  

ار شده گ ایران پدیدبه کارمی برند ،پدیده ای است که درطول شصت سال گذشته درشهرهای بزر  

ایران ،به وبه طور کلی ناشی ازتحوالت اجتماعی ،اقتصادی وروند شهرنشینی وشهرگرایی ناهمگون  

در ویژه درنیم قرن اخیر به شمارمی آید .حاشیه نشینی با این مفهوم که خانوارها وافرادی که  

،در زیربنایی شهریمحدوده شهرها ،ازنظرسکونت ،بهداشت ،خدمات عمومی واجتماعی وتسهیالت   

ی وحرشرایطی نامطلوب زندگی می کنند .این افراد ،به علت عدم برخورداری از سرمایه ،مهارت فن  

ولد تلقی فه ای برای اشتغال دراقتصاد شهری ،اکثرا درفعالیتهای درگیرند که دربازارکارشهر غیرم  

  ل توسعه از دورانمی شود .حاشیه نشینی شهری پدیده ای است که درتمامی کشورهای درحا

رش استقالل واجرای برنامه های نوسازی وتوسعه اقتصادی رخ نموده است ،وبه طورکلی درگست  
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قاضای کارراسریع شهرنشینی ناموزون وآهنگ شتابان شهرگرایی ریشه دارد .توسعه اقتصادی شهرت  

ش یافته ،فزایافزایش داده ودر نتیجه دستمزدها دربخش فعالیتهای صنعتی وساختمانی پیوسته ا  

رفاه، وباثابت ماندن یاکاهش دستمزد دربخش کشاورزی ،فاصله وشکاف عمیق درسطح توسعه و  

رچشمه میان شهرها وروستاها ایجاد کرده است .به این ترتیب عناصرمتشکل ،حاشیه نشینی وس  

 اصلی آن در دو مساله زیر خالصه می شود :

حاشیه نشینان شهری؛(شرایط نامطلوب زندگی اقتصادی واجتماعی 5-5  

ی اقتصا (مهاجرت روستاییان به شهرها ،به ویژه شهرهای بزرگ براثر شرایط نامناسب فعالیتها5-5  

 دی وزندگی اجتماعی در روستاها .

رابنابراین ،می توان تمامی افراد راکه در جامعه شهری ازنظر درآمد،ویا بهره مندی ازخدمات ،در ش  

ر این اشیه نشین بشمار آورد ،ویا تما می مهاجران روستایی را دیط نامطلوبی به سرمی برند ،ح  

برابر دایره داخل کرد .ولی مفهوم پدیده را این چنین وسعت بخشیدن هرگزنمی تواند راه حلی در  

. مشکالت ارائه کند،زیرا دریک اقتصاد آزاد،چگونه می توان حد مطلوب رفاه رامشخص ساخت  

ندی،ومهارت فعالیت وتوانایی افراد وابسته است .این حد مطلوب به آمادگی،توانم  

ومی آنچه میتواند در جهت تعیین محدوده کارهای برنامه ریزی وعمرانی مفید باشد،انتخاب مفه  

ز حداقل است که دربرگیرنده گروهی ازشهرنشینان باشد که ازخدمات اساسی،یا به سخنی دیگرا  

 ر ازحداقل تسهیالت وخدمات اجتماعی برایتسهیالت خدمات اساسی،ویا بازهم به عبارت دیگ

 زندگی در جامعه شهری محروم مانده باشند.این مفهوم خاص،تمامی ویژگیهای مفهوم عام این 

ه خدماتپدیده را دربردارد.بااین تفاوت که گروهی را شامل میشود که بیش از دیگران نیازمند ارائ  

اشیه خاب چنین محتوایی برای مفهوم حوفراهم آوردن تسهیالت زندگی هستند.پیداست که انت  

انوارنشینی،این پرسش را پیش می آورد که حداقل تسهیالت وخدمات الزم برای زندگی یک خ  

 شهرنشینی کدام است؟

هری؛(محل سکونتی مناسب با الگوهای زندگی شهری و برخوردار از تسهیالت مسکونی ش5-5  
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مولد و رد داشته باشد تابه کمک آن بتوان اشتغال(دارا بودن مهارتی که در بازار کار شهرکارب5-4  

  درامدی  کافی به دست آورد ودر محدوده اقتصادی شهری جایگاهی مطمئن کسب کرد .بدیهی

ی است که برخورداری ازاین سطح تامین اقتصادی،زمینه ای را فراهم می آورد که خانوار در زندگ  

ینیسازگار شود .بنابر این،مسئله حاشیه نش اجتماعی شهر جذب وبا اوضاع واحوال آن هماهنگ و  

یزان درآمدبه حداقل شرایط سکونت واشتغال برمیگردد،وازانجا که چگونگی سکونت باا شتغال و م  

ایط نسبت مستقیم دارد،میتوان شاخص تشخیص حاشیه نشینان،به مفهوم اخص را،تنها شر  

هومی استت نیز،حاشیه نشینی مفسکونت و محیط زیست واشتغال آنها قرار داد.در شرایط سکون  

 که به هنگام برنامه ریزی و روند سیاستگذاری ،باید حدود آن مشخص شود .

سال برآورد 51تا  51کارشناسان عمر مفید ساختمان را  5511تا 5541در کشور ما،طی سالهای   

ه باشند سال عمر داشت 51کرده بودند،به این ترتیب،زندگی درتمام ساختمانهایی را که بیش از   

نان شهری،باید شرایط نامطلوب سکونت به حساب آورد .ولی شرایط سکونتی در مورد حاشیه نشی  

ارت بسیار محدود تر از مفاهیم گفته شده درباالست.درچارچوب این مفهوم ،شرایط نامطلوب عب  

الدر عین حاست از:سکونت وزندگی در آلونکها ،زاغه ها،کپرها ،چادرها و....به صورت پراکنده و یا   

و نیز مجتمع ،محروم از خدمات وتسهیالت زیر بنایی مانند آب بهداشتی و سالم ،برق ،آبریزگاه ،  

قالب محیطی سرشار از بیماریها و آلودگیهای زیست محیطی .درچنین فضا ومحیطی،انسانها در  

را دارا گروههای کم یاپرشمار زندگی می کنند که تمامی ویژگیهای حاشیه نشینان جامعه شهری  

واد ،کههستند .یعنی،اکثرا بیکارو یادر جستجوی کار،فاقد مهارت،عمدتا مهاجران روستایی وبی س  

شینان به غالبا باویژگیها ورفتاراجتماعی زندگی شهری بیگانه اند.این افراد،گرچه تمامی حاشیه ن  

ااز آنان ر مفهوم جذب نشدگان دراقتصاد واجتماع  شهربه شمارنمی آمدند،ولی گروهی عظیمی  

روهها به تشکیل می دادندکه بیش ازهمه از دیدگاه اجتماعی آسیب پذیر بودندو بیشتر از همه گ  

وسعه خدمات اجتماعی وتوانمندسازی اجتماعی نیاز داشتند. درفرایند اجتماعی پیدایش،رشد،و ت  

نیزبه هریپدیده حاشیه نشینی درسالهای قبل ازانقالب،گروههای زیادی ازمردم تهیدست وفقرش  
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شینیعلت فقراقتصادی به تدریج از متن زندگی شهری رانده شدند وبه گروهها وجوامع حاشیه ن  

یت درپیوستند .درآن زمانها،درباب مفهوم حاشیه نشینی شهری بحثهای زیادی شده است ودرنها  

: بودند کیسیون بررسی مسائل حاشیه نشینی شهری درسازمان برنامه تعریف زیررا ارائه کرده  

 )خانوارها وافرادی که درمحدوده اقتصادی واجتماعی شهرساکن می باشند،ولی جذب اقتصاد و

 اجتماع شهری نشده اند ودر حاشیه فعالیتهای زندگی مردم شهرنشین قرار گرفته اند.(

مکن استبنابراین،پدیده حاشیه نشینی ازجمله پدیده های جغرافیایی نیست؛درمواردی بسیار م  

ابه صورت راد حاشیه نشین درمتن شهرها دراراضی بایر وغصبی آلونکهایی برپا کنندو یخانوارها واف  

مختصر جمعیت شناور را می توان درشمار حاشیه نشینان اقتصادی واجتماعی قلمداد کرد .به بیان  

ت وحاصل بررسیهاو کارهای کارشناسی دراواخر دهه ی سی شمسی،باعث شد که به یک برداش  

ست یابند .تعریف همسانی د  

 تعریف های حاشیه نشینی :

نشینی  ازدهه چهل شمسی،به اعتبارپژوهشهایی که ابتدادرکمیسیون ویژه بررسی مسائل حاشیه  

، ودرپی آن در41تا  58شهری درسازمان برنامه )مدیریت بهداشت ورفاه اجتماعی (طی سالهای   

تحقیقادرمؤسسه مطالعات وکمیسیون علمی نظارت براجرای طرح بررسی مسائل حاشیه نشینان   

عاریفت اجتماعی دانشگاه تهران انجام گرفت،کارشناسان به اجماع نظری درباره برخی مفاهیم وت  

هران دست یافتند،وهمان تعاریف درطرح پژوهش مؤسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه ت  

 به کارگرفته شد .

ا وهم درمطالعات،نوع وکیفیت مسکن درهم دربرنامه ریزیه 5511تا 5541حاشیه نشینی دردهه   

ن اساس ارتباط با نحوه تصرف محل سکونت،مالك تشخیص جامعه حاشیه نشین قرارگرفت وبرای  

 افرادی که درزاغه ها،آلونکها وکپر وچادرها ومانند اینها سکونت داشتند وتصرف آنها درمحل 

نوع ه شدکه محدود کردنسکونت غصبی بوده،حاشیه نشینی محسوب می شدند .اما عمالمشاهد  

ری از قبیل مسکن وتصرف زمین برای شناسایی حاشیه نشینی مالك جامعی نیست،زیرا افراد دیگ  
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یا ساکنان اطاقهای مخروبه بوده اند که درمسکن هایی غیرآلونک،زاغه ها،چادرها....با رضایت مالک  

یند .شینها به حساب آکارفرما سکونت داشتندو ازنظرنوع مسکن باید ازشمار جامعه حاشیه ن  

ی سکونت بنابراین،تصمیم گرفته شدکه کیفیت ونوع مسکن را بدون درنظرگرفتن وضع حقوق  

غیر مالك تشخیص قرار دهیم وپس از پایان مرحله شناسایی،باقی گذاردن یا حذف انواع تصرف  

انوارهابه خ عدوانی رااز جامعه آماری بررسی کنیم.براین مبنا،در این مرحله حاشیه نشینی شهری  

ر و.....یی اطالق شده که مسکن آنان دریکی ازقالبهای چادر،زاغه،زیر زمین،آلونک،قمیر،مقبره،کپ  

 جای می گرفته است .

ه دربه این ترتیب،پیداست که مفهوم حاشیه نشینی درمعنای عام شامل تمامی افرادی است ک  

ب نشده اند.محدوده اقتصادی شهرساکن اند،ولی به روند اقتصادی شهری جذ  

وده اقتصااما،بعدجامعه شناختی حاشیه نشینی نیز افرادی را دربرمی گیرد که عالوه براین که محد  

ب ودی شهرساکن اند،ولی جذب اقتصاد شهری نشده اند ونیز درمحدوده زندگی اجتماعی شهرجذ  

حول یافتنشینی تباآن ادغام نشده اند .بنابراین،در روند بعدی کارهای برنامه ریزی،تعریف جاشیه   

ه درمحدودهوبه این ترتیب،مورد پذیرش کارشناسان قرارگرفت .حاشیه نشین رافردی میدانستند ک  

شهر زندگی اقتصادی واجتماعی شهرزندگی می کند،ولی جذب نظام اقتصادی واجتماعی متعارف  

ز آن نشده است .پیداست که عدم جذب حاشیه نشینان درنظام اقتصادی واجتماعی شهر،حاکی ا  

اند،واز است که حاشیه نشینها به عنوان شهروندان رسمی ومشروع درجامعه شهری پذیرفته نشده  

نابراین،این رونیز درحاشیه امکانات وخدمات وتسهیالت زندگی عمومی وزیر بنایی شهرقرار دارند.ب  

نماید عدم جذب حاشیه نشینان درنظام اقتصادی واجتماعی شهر،به صورتهای گوناگون نیز رخ می  

ویه ویکی درقالب مسکن )مسکن ناهنجاری (،دیگری شیوه روابط اجتماعی زندگی آنان که بار  

 روابط اجتماعی افراد متعارف جامعه شهری که ممکن است همان درآمد و کار را داشته باشد ،

ای متفاوت است .یعنی،این افراد درمحیط های بسته اجتماعی زندگی می کنند،وگاه ارتباط ه  

ماعی آنان بامناطق همجوار بسیار اندك وگاه بی ارتباط اند .اجت  
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ماعیخالصه،حاشیه نشینان شهری ازابعاد مختلف زندگی،یعنی کالبدی )مسکن ناهنجار (،اجت  

 )رفتارهای اجتماعی جدااز جامعه شهری (،واقتصادی )ویژگیهای اشتغال ودرآمد ومهارت (متمایز

ترجامعه شهری به شمار می آیند.و به اعتبارهمین محرومیمی شوند،ودر واقع ازمحروم ترین اقشا  

 شدید در برابرهرگونه آسیب اجتماعی نیزبی دفاع اند .

(دیدگاهها ونظریه های جامعه شناختی :5  

 درباره حاشیه نشینی:

امعه گرادرباره پدیده حاشیه نشینی شهری،هم نظریه پردازان مکتب لیبرالی وهم نظریه پردازن ج  

شه هایستگی و.....درسطح جهان ودرآمریکای دالتین،درچند دهه گذشته به تحلیل ریومکاتب واب  

 اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی این پدیده پرداخته اند .

ه شده،به طورکلی،دیدگاههایی راکه درمورد پدیده حاشیه نشینی شهراز جانب صاحب نظران عرض  

دگاه برپایهیدگاه های لیبرالی:این دیمی توان درقالب سه دیدگاه کلی طبقه بندی کرد : نخست،د  

عیت نظریه های لیبرالی شکل گرفته است .نگرش های گوناگون چنین دیدگاهی را درآثار جم  

یبرالشناسان،جامعه شناسان،اقتصاد دانان،وشهرسازان وبرنامه ریزان شهری وابسته به مکتب ل  

ه دارد،اماتحلیلیدیده حاشیه نشینی توجمی توان یافت.این دیدگاه لیبرالی،باآنکه به برخی ازابعاد پ  

ادیریشه ای ازمسئله به دست نمی دهدوبیشتر به برخی جنبه های اجتماعی،کالبدی واقتص  

ادی ویا روابطحاشیه نشینی تاکید دارد.اندیشمندان لیبرالی تضادهای ناشی ازرشد نامتعادل اقتص  

ی رشد اقتصادی تنهابر ویژگی الگومتروپل واقماررا دست کم می گیرند ودرزنجیره روابط نظام   

ال توسعه،اقتصادی نامتعادل تکیه می کنند؛تجزیه وتحلیل آنان از روابط اقتصادی کشورهای درح  

ظامعمدتا برپایه شناخت عوامل درونی استوار است واز بیان برهم کنش عوامل برونی و درونی ن  

ال توسعه،ه یافته برکشورهای درحاقتصادی وعملکرد روابط بین المللی اقتصادی کشورهای توسع  

کری برپرهیز کی کنند .درفاصله وقوع دو جنگ جهانی وپس ازآن تابه امروز،یک جریان نیرومند ف  

به این  اساس نظریه مالتوس و دیدگاههای نومالتوسیها،جاری است .به عقیده اندیشمندان متعلق  
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وز آسیبهایشیه نشینی شهری به برنحله ی فکری،فقرشدیدگروه کثیری ازافراد جامعه وپدیده حا  

اعی رااجتماعی می انجامد،که ازآن جمله می توان انواع بزهکاریها،قتل،جنایت وسایرمشکالت اجتم  

ن کشوربرشمرد که کشورهای درحال توسعه امروز گرفتارآنهایند،وجملگی ناشی از رشد جمعیت ای  

 هاست.

انند آنها ،ی )زاغه نشینی (وپدیده هایی مازدیده نومالتوسیها :مسبب بیکاری،فقرو حاشیه نشین  

دارند جمعیت بیش از حد است.گروهی ازاندیشمندان غربی برمبنای دیدگاه نومالتوسی اظهار می  

ت،بلکهکه نه تنها تراکم شدید جمعیت عامل اصلی فقروعقب ماندگی کشورهای درحال توسعه اس  

ه هایدن سطح زندگی ومحور پدیدافزایش دائمی جمعیت هرگونه تالشی رادرجهت بهبود بخشی  

غلب فقر وحاشیه نشینی دراین کشورها بی حاصل می کند.به طورکلی،تا این اواخر ازدیدگاه ا  

شمار می اقتصاددانان لیبرال غربی،مهاجرت از روستا به شهردر فرایند توسعه اقتصادی مطلوب به  

ج ازبخشکاراضافی به تدری آمد وتصور می شدکه مهاجرت داخلی،فرایندی طبیعی است که نیروی  

ور می رفتروستایی خارج می شوند تانیروی کار مورد نیازرشد وتوسعه صنعتی را تامین کنند.تص  

ثبت،بلکه درکه این فرایند ازنظراجتماعی مفید است،زیرا فرض می کردنداین تولید نهایی نه تنها م  

وجابه جا می شود . نتیجه تراکم سرمایه وپیشرفت تکنولوژی به سرعت درحال رشداست  

،ترجمه دکترغالمعلی فرجادی،مجموعه برنامه و5)تودارو،مایکل،توسعه اقتصادی درجهان سوم،ج   

( 585.ص  5522توسعه تهران،   

 

قتصادی دربه این ترتیب،درچند دهه گذشته توجه اصلی اقتصاددانان وکارشناسان مسائل توسعه ا  

و جریانی معطوف بود که نیروی کارآزاد کنندکشورهای درحال توسعه نیزبیشتربه سیاست های  

کشاورز مهاجرت راتسهیل وشتاب بخشند.درواقع،یکی ازدالیلی که برای افزایش بهره وری دربخش  

د. امای ارائه می شد،ازاین قرار بود که نیروی کار اضافی برای صنعتی شدن شهری فراهم می آور  

ر حال اهمگون کالنی شهرهای کشورهای دنتیجه فرایندمهاجرت وتوسعه شهرنشینی شتابان ون  
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وسعه کامالتوسعه،دیدگاه اقتصاددانان لیبرال راتغییرداد.امروزه باتوجه به تجربه کشورهای درحال ت  

دودروشن است که آهنگ مهاجرت ازروستا به شهر،ازآهنگ ایجاد مشاغل شهری فزونی یافته وتاح  

تادؤثرکارگران فراتر رفته است .از دهه هفزیادی ازتوانمندیهای صنایع وخدمات شهری درجذب م  

ضروریبه بعد،دیگراقتصاددانان واندیشمندان توسعه،مهاجرت از روستا به شهررا جریانی سازنده و  

 برای حل مشکل تقاضای درحال رشدشهرها برای نیروی کارنمی دانند.امروزه مهاجرت باید به

ود.اینحاضرکارگر اضافی شهری تلقی ش عنوان یکی ازعوامل اساسی تشدید کننده پدیده همه جا  

اقتصاد عامل به تشدید مسائل جدی بیکاری شهری منجرمی شود،که خود ناشی ازفقدان تعادلهای  

 ی وساختاری بین مناطق شهری و روستایی است .

( 585)همان، ص   

شدیدت نتایج پژوهشهای آماری نشان می دهدکه تاثیرمهاجرت درجریان توسعه بسیار حادتر ازبروز  

ردامنبیکاری وکم کاری شهری است.آهنگ شتابان مهاجرت های بی رویه از روستا به شهر،عالوه ب  

،و درواقعزدن به نابسامانی های اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی،حاشیه نشینی شهری راپدید می آورد  

 فقرروستایی به فقرشهری باکلیه محرومیت های آن تغییرمکان می دهد .

رمیالدی،برخالف اندیشمندان لیبرالی،گروه دیگ 71و 21لیبرالی :دردهه های دوم،دیدگاههای غیر  

وس سانتوس،متفکران،ازجمله نظریه پردازان مکتب وابستگی درآمریکای التین،مانند:کوندرفرانک،د  

)کشورهای فورتادو،مانویل کاستل وکسانی دیگربه طورکلی عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه  

االگوی توسعهلط اقتصادی کشورهای توسعه یافته کنونی می دانند وبه نظرآنهوابسته (رامعلوم تس  

بال دارد،کهوابسته وبرون زای وجریان صنعتی شدن وابسته،شهرنشینی شتابان وناهمگون رابه دن  

اببه موازات رشدنامتعادل،نابرابری درآمدهاافزایش می یابد وعدم تعادل های ساختاری جامعه شت  

قاتی میان ه آنهابرآیندعملکرد توسعه وابسته عبارت است از پیدایش شکاف طبمی گیرد وبه دید  

تین،باشهر وروستا،ودرنتیجه ظهورگروههای حاشیه نشینی شهری .پوالنتراس،متفکر آمریکای ال  

هدکه درایناشاره به الگوی صنعتی شدن وتوسعه وابسته درکشورهای آمریکای التین،توضیح می د  
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یگر، براثر،ازیکسو بازدهی تولیدی و بهره وری کار پایین است،واز سوی دنوع فرایندصنعتی شدن  

ل می شود.تحقیق ارزش اضافی ناشی ازتولیدنیروی کاردرکشورهای زیرسلطه مستقیم سودی حاص  

کند که  که به میزان قابل توجهی ازاقتصاد ان کشور خارج می شود. بررسیهای بسیاری تاکید می  

ه است.باکاهش شدیدمیانگین درآمد اکثریت مردم کم درآمد همراه بودرشداقتصادی این کشورها   

ابه طورگذشته ازمسئله فقر،تاثیرنظام اقتصادی وابسته درگروههای اجتماعی کم درآمد جامعه،وی  

 کلی،عملکرد اجتماعی نظام اقتصادی وابسته رااحتماال به ترتیب زیرمی توان برشمرد .

دید ستا،نابسامانی وناپایداری اوضاع کشاورزی،مهاجرت شعمیق ترین شدن شکاف بین شهر ورو  

انی استروستاییان به شهرها،بخصوص متروپل ها وکالن شهرها .این وضعیت معلوم تقسیم کارجه  

ه صورتکه براساس آن کشورهای درحال توسعه،که زمانی تامین کننده اصلی مواد غذایی بودند،ب  

دند.پیداست که درجریان مهاجرت به شهرها،این گروههایوارد کنندگان عمده این فراورده ها درام  

هتهی دست مهاجر روستایی نمی توانند درشهرها جذب اقتصادشهرها شوند؛از این جهت،درحاشی  

بهره ای زندگی اقتصادی شهرها زندگی می کنندواز هیچگونه مزایای رشداقتصادی وصنعتی نیز  

یهای درونی ،توسعه نیافتگی را معلول ویژگنمی برند .به طورکلی،اندیشمندان مکتب وابستگی  

وابطی ساختار اقتصادی واجتماعی وسیاسی کشورهای درحال توسعه نمی پندارند،بلکه نتیجه ر  

ورهایاقتصادی وسیاسی می دانندکه در طول تاریخ کشورهای توسعه نیافته )اقماری (رابه کش  

ت .قب ماندگی اولی فراهم آورده اسپیشرفته متروپل پیوند داده و توسعه دومی را به هزینه ع  

وی توسعه کوندرفرانک،درکتاب توسعه وتوسعه نیافتگی درآمریکای التین معتقد است که الگ  

وسیع بر اقتصادی وابسته،باالگوی مشخصه کشورهای توسعه یافته سرمایه داری،که درآن بازارهای  

ی اند،ابستگی متروپل ـ قمر(مبتنافزایش مداوم تولید ومصرف نبوه وادغام دربازارهای جهانی )و  

ن زا راآغاز کنندوکشورهای توسعه نیافته قادرنیستند مسیروفرایند مستقل توسعه،یعنی توسعه درو  

انجامد وبه به آن تحقق بخشید .الگوی توسعه وابسته )برون زای(به قطبی شدن اقتصاد وجامعه می  

ین شهرویها افزایش می یابد،شکاف بموازات تغییرات ساختاری درجهت تشدید وابستگی،نابرابر  
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ه وجود روستا فزونی می گیرد،مهاجرت های بنیان کن صورت می گیرند ،شهرنشینی ناهمگون ب  

رشهرمی آید وکالن شهرها باتراکم وتمرکز سرمایه پای می گیرند،جمعیت های مهاجر روستایی د  

و گی اقتصادی،اجتماعیهابه صورت جمعیت مواج ویاشناوری شکل می گیرند که درکناره زند  

دیدفرهنگی شهرزندگی می کنند،وتهی دست ترین آنها گروههای حاشیه نشینی را درشهرها پ  

روپل(فرامی آورند .به باور نظریه پردازان مکتب وابستگی،سرمایه داری کالسیک)در کشورهای مت  

رآنجااشته ودگرد صنعتی شدن درشهرها وتوانایی وظرفیت جذب مهاجران روستایی راتا حدودی د  

رتروند رشد سرمایه داری وصنعتی شدن کشاورزی به مثابه جزیی ازفرایند سرمایه داری صو  

ناکافیمی گرفته است .برعکس درکشورهای درحال توسعه)سرمایه داری پیرامونی(،بسط متوازن و  

یشتراقتصادی شهری وماهیت فراگرد صنعتی شدن)صنعت جایگزین واردات(،ونوع این صنعت)ب  

ومشکالت تنی برسرمایه تااستوار برنیروی کار(باعث می شود کهپدیده مهاجرت باایجاد مسائلمب  

ص از حاد درشهرها توام شود. پدیده حاشیه نشینی یکی ازبارزترین پدیده های مهاجرت،به خصو

ط زندگیروستا به شهر،درکشورهای پیرامونی به شمارمی آید.حاشیه نشینی درواقع اشتغال ومحی  

ب وای مهاجران روستایی درشهرهاست،که هرگز دستمزد آنهابرای تامین یک زندگی مناسحاشیه   

ومحرومیت حداقل درشهرها تکافو نمی کند.در واقع،فرایند حاشیه نشینی شهری،فرایندانتقال فقر  

های اقتصادی،روستاها به شهرهاست .به گفته کوندرفرانک درباره حاشیه نشینان :براثرعملکرد نظام  

تعی وسیاسی نامتوازن وناعادالنه،جمعیت های شناور درشهرها،ازجمله روستاییان تهی دساجتما  

دمهاجردر شهرهای آمریکای التین،ساختار،روابط وکارکردهای اجتماعی متضادی رادر شهرها پدی  

یآورده اند.این مهاجران درجامعه ی شهری جذب وادغام نشده اند،ودرفضاهایی فاقد ساختارسکونت  

امتعارفزندگی می کنند.آنان برروی زمین دیگران،با خودیاری وخودسازی،سکونتگاههای نمتعارف   

 ومحقر شهری را پدید می آورند که درعین حال مأمنی هم برای سایر مهاجران تازه وارد به شمار

 می آید.

   سوم،دیدگاههای جامعه گرایان جدید :مانوئل کاستل درکتاب مسئله شهری،درباره گروه های
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یابد و شیه ای درشهرهای درحال توسعه می نگارد:شهرنشینی باآهنگ شتابابانی گسترش میحا  

ت وعلیرغم این که امکانات اشتغال مولد برای جمعیتهای تازه وارد)مهاجران(فراهم نیست،امکانا  

ثرکمبودتسهیالت زیربنایی واجتماعی شهری نیز باافزایش جمعیت شهرها متناسب نیست وبر ا  

ونکهاییربنایی،اجتماعی وکالبدی،سکونتگاهها ومحله های متعارف ازقبیل زاغه ها وآلتسهیالت ز  

به  "خودرو وخودساز"حاشیه ای که ازطریق مهاجران تازه وارد تهی دست برپا شده،به نحوی   

ولودوجود می آیند .وی نیزمانند اکثراندیشمندان آمریکای التین حاشیه نشینی شهری را م  

اند.صادی ـ اجتماعی وشهرنشینی ناهمگون وانتقال فقرروستا به شهر می دنابرابری های اقت  

درصد 51تا  51وی معتقد است که میزان جمعیت های حاشیه نشینی وفقرای شهری حدود   

 جمعیت شهرهای بزرگ آمریکای التین را تشکیل می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابقه و نحوه برخورد با پدیده حاشیه نشینی درتهران

 که تابحال در جامعه ما برای حل این معضل صورت گرفته است:اقداماتی 

 اقدامات انجام شده درجهت حل این مشکل به قرار زیر استک

سعی درایجاد مساکن ارزان قیمت به شکل زمینهای دولتی و .. اقداماتی با مشارکت وزارت  -5

کل . اقدامات مسکن و شهرسازی و بانک مسکن صورت گرفته اما هنوز بسیار جزئی است وحل مش

 عظیم تری را ایجاب می کند.
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البته با داشتن برنامه ریزی صحیح واصولی چرا که با عنایت به روش غیر اصولی متداول درسالهای 

به عده کثیری از این افراد خانه های مناسب با شرایطی بسیار نامناسب داده شد اما  5518= 21

به امید آسان صاحب خانه شدن صورت گرفت  همین روند باعث شد مهاجرتهای بیشتری از روستا

 که در نتیجه آمار حاشیه نشین ها حتی رشد صعودی کرد.

افزایش امکانات در روستاها: که البته بحق شاهد فعالیت عظیم جهاد سازندگی در این زمینه  -5

هستیم، اما عدم توجه به رونق کشاورزی و باالبردن سطح درآمد روستائیان وحل مشکالت 

آنها باعث شده که با وجود امکانات از قبیل راه آسفالته. آب لوله کشی، برق. سیستم  اقتصادی

 در روستاها هنوز مهاجرت به شهرها به عنوان یک مشکل وجود دارد. مخابراتی، حمام و 

کمک به ایجاد صنایع دستی در آمدزا در میان روستائیان : این عمل توسط کمیته امداد در  -5

 گیرد اما به دلیل کمبود بودجه این ارگان چندان قابل توجه و چشمگیر نیست.روستاها انجام می 

کنترل جمعیت در روستاها که با کمک وزارت بهداشت و درمان انجام می گیرد و فعالیتهای  -4

زیادی هم در این مورد انجام شده، حتی گروههای آموزشی وزارت بهداشت مناطق حاشیه ای 

ده و آمارها هم نشان دهنده کاهش موالید می باشد اما این مقوله درشهرها را زیر پوشش قرار دا

 هنوز نیاز به فعالیتهای عظیم تری دارد.

 

 

 

 

 مبارزه با بزهکاری و اعتیاد در اجتماع:

هر چند اقداماتی در این زمینه درطی سالهای اخیر صورت گرفته اما این مقوله هنوز نیاز به 

لهای اخیر متأسفانه با کثرت تعداد معتادین مواجه هستیم که فعالتهای عظیم تری دارد. در طی سا

  نیاز به برخورد صحیح واصولی دارد.
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 فصل چهارم :

 کرج
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 ( نقشه) جنوب857٫51غرب 127٫1151°41′شمالی 11°18′شرقی: مختصات

 کرج

 

 
 کرج

 

 شرقی17٫11°′41°51شمالی ′18°11شرقی

 شمالی°85٫51

 کلی اطالعات

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%DA%A9%D8%B1%D8%AC&language=fa&params=35_49_N_50_58_E_
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%DA%A9%D8%B1%D8%AC&language=fa&params=35_49_N_50_58_E_
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%DA%A9%D8%B1%D8%AC&language=fa&params=35.82_N_50.97_E_
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%DA%A9%D8%B1%D8%AC&language=fa&params=35.82_N_50.97_E_
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%DA%A9%D8%B1%D8%AC&language=fa&params=35.82_N_50.97_E_
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:1karaj%DA%A9%D8%B1%D8%AC_panorama.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Iran_location_map.svg
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 ایران  کشور

 استان
 البرز

 شهرستان
 کرج

 مرکزی بخش

 کرج نام)های( قدیمی

 مردم

 5٬577٬411 جمعیت

 جمعیت رشد
5/88% 

 نفر بر کیلومتر مربع 115٬8 جمعیت تراکم

 فارسی گفتاری زبان

 شیعه و غیره مذهب

 طبیعی جغرافیای

 کیلومترمربع 525 مساحت

 متر 5٬511 ارتفاع از سطح دریا

 وهواآب

 52 االنهمیانگین دمای س

 مترمیلی 511 میانگین بارش ساالنه

 روز 11 روزهای یخبندان ساالنه

 شهری اطالعات

 شهردار
 علی آقازاده سید

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 تلفنی شمارهپیش
1525 

 karaj.ir وبگاه

 آمدید به شهر کرج، ایران کوچک خوش

باشد. جمعیت این شهر برپایه می استان البرزو همچنین مرکز،  ایران کالن شهرهاییکی از  کرج

است که از این جهت پس از نفر بوده 411٬577٬5خورشیدی برابر با  5581سرشماری سال 

رود. شمار میعنوان پنجمین شهر پرجمعیت ایران بهبه تبریزو  اصفهان، مشهد، تهرانشهرهای 

بودن آن نسبت به و با توجه به جوان ترین شهر مهاجرپذیر ایران استبزرگ تهرانکرج پس از 

 آید. شمار میشهرهای کشور بهعنوان یکی از کالناکنون بههرهای بزرگ ایران، همسایر ش

 موقعیت و تقسیمات کشوری 

 رشته کوه البرزدامنه جنوبی و در   رود کرجکیلومتری غرب تهران و در کرانه غربی  52کرج در 

استان و  شهرستان شهریار، از جنوب به استان مازندراناست. این شهرستان از شمال به قرار گرفته

محدود است.  شهرستان تهرانو از شرق به  استان قزوینو  شهرستان ساوجبالغ، از غرب به مرکزی

متر از سطح دریا در مسیر راه ارتباطی وسایط نقلیه  5551ع متوسط پهناور کرج با ارتفا جلگه

حامل کاالهای وارداتی و صادراتی از مرز ترکیه و آذربایجان و به مقصد تهران و بالعکس است. 

 هایدرهاست. دهستان کرج در میان و کرج را از هم جدا کرده مازندرانکوههای البرز استان 

تا روستای مراد تپه در غرب  تونل کندوانقرار دارند. از  جاده چالوسوخم البرز و در اطراف پرپیچ

 دهد.کرج را تشکیل میاشتهارد، حوزه فرمانداری 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://www.karaj.ir/
http://www.karaj.ir/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%DA%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84_%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84_%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
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هزار نفر و با وسعتی در حدود  51برای جمعیتی در حدود  5557حوزه فرمانداری کرج در سال 

دارای چند بخش شامل: مرکزی،  5528کیلومتر مربع بنیاد شد. این شهرستان تا سال  1851

های شهریار و رباط کریم و بود، ولی پس از تبدیل بخش اشتهاردو  طالقانو  رباط کریمشهریار، 

اکنون شامل دو بخش مرکزی و به شهرستان چهار بخش از آن جدا گردید و هم ساوجبالغ

، آدران، کمال آساراهای: نسا، دهستان به نام 2اشتهارد و هفت دهستان است. بخش مرکزی با 

از تونل کندوان تا )ماهدشت( یا مرد آباد یا همان شاهدشت قدیم را شامل  گرمدرهآباد، 

که از احمدآباد تا مرادتپه ادامه دارد، تنها یک دهستان به نام پلنگ آباد  اشتهاردشود.بخش می

 )رحمانیه( دارد.

 پیشینه تاریخی 

گاهی از روستاهای طالقان یا  است وکرج مدتی جزء مازندران و زمانی بخشی از ری بوده 

بیشتر از راهی  هاکارواناست. تا پیش از حمله مغول رفت و آمد شده شهرستانک محسوب می

 –کرج  –است. از این دوره به بعد راه قزوین رفته می ریبه  شهریارو  سگزآبادبوده که از طریق 

 قزوینری اهمیت بیشتری یافت ولی اهمیت کرج در دوره صفوی به دلیل قرار گرفتن بر سر راه 

های ایجاد شده در حاشیه این جاده به آن ، پلها و قلعهکاروانسراهابیشتر شده و  تبریزبه تهران و 

  است.خشیدههویت ب

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%AF%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%AF%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Karaj_ISS023_1.JPG
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 55-اساسایتوسط فضانوردان ماموریت  5151تصویر هوایی از شهر کرج در سال 

است.در آغاز ی قمری از کرج به عنوان یکی از روستاهای ری نام بردهدر سده چهارم هجر مقدسی

 است.نیز کرج را تابع ری دانسته یاقوت حمویسده هفتم هجری قمری 

برشمرده و در  طالقاندر سده هشتم هجری قمری کن و کرج را از والیات تابع  حمداهلل مستوفی

های آن به طور دقیق قابل تطبیق بر برد که ویژگیاز کوهرود نام می عراق عجمهای ذکر رودخانه

 رج است. روی رودخانه ک

که تهران مقر  صفویهای میانه اسالم و پس از آن به ویژه در عهد آخرین پادشاهان در سده

ان گیرد و به احتمال فراوتهران مورد توجه قرار می –کرج  –شود، مسیر قزوین حکومتی دربار می

 است.  کاروانسرای صفوی کرج قابل انتساب به همین دوره

کرج به علت همجواری با پایتخت و قرار  ناصرالدین شاهو  فتحعلی شاهبه ویژه عصر  قاجاریهدوره 

قرار گرفت و کاخ سلیمانیه را  سلیمان میرزامورد توجه  تبریزو  سلطانیهاه ارتباطی گرفتن بر سر ر

در همین دوران سپاهیان زیادی از منطقه عبور کرده و یادداشتهایی از خود بر [1]در انجا ساخت. 

شد.در قزوین شناخته می-در این دوره کرج به عنوان قسمتی از راه اصلی تهران [4]اند. ای نهادهج

 های غربی و فارسی به گستردگی از این مکان یاد نشده است. بیشتر سفرنامه

 ام یابی نریشه

کرج از کلمه کراج به معنی بانگ و فریاد است. زیرا در تپه آتشگاه و کوههای کالك و قلعه دختر 

شد و شهرستانک و بز قلعه اشتهارد در ایام تابستان برای خبر رساندن و دیده بانی آتش افروزی می

، نام کرج، شدند، در آن روزگار ممکن استدر موقع جنگ بدینوسیله از هجوم دشمنان با خبر می

است. در فرهنگ نفیسی کرج به معنی گوی، گریبان، چاك و شکاف آمده و آنرودخانه کراج بوده

شد و بلوك شهریار و ساوجبالغ را مشروب ایست که در کوههای شمال غربی ری جاری می

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3-%DB%B2%DB%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA_%D8%AD%D9%85%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC#cite_note-modernkaraj-4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC#cite_note-karaj-3
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یه سازد و نام دهی است در کنار این رودخانه که پادشاهان قاجار در آنجا بناها و قصرهای عالمی

  است.اند. همچنین در کتب مختلف آمده، لفظ کرج از کلمه کرژ به معنی کوهپایهبرپا نموده

 

 مراحل گسترش تاریخی شهرستان 

 

 
 شاهین ویال -ورزشگاه انقالب کرج

 51حوزه های کشاورز و مصباح، روستایی تابع بخش ساوجبالغ از توابع کرج در محدوده خیابان

 تهران بود و در این دوره مراکز اداری و تجاری آن گاهی تهران، برغان، کردان و هشتگرد بوده

های ادارات مرکزی به رتق و فتق امور است. سپس شهر کرج تابع شهرستان تهران شد و نمایندگی

بسیار  پرداختند. این شهرستان با جهشی سریع از دوره روستایی و شهری گذشت و منطقهآن می

وسیعی را در بر گرفت. اشتهارد، شهریار، طالقان، ساوجبالغ، کوهپایه و بخش حومه تابع استان 

آمد. پس از انقالب اسالمی، با گسترش سریع و افزایش تهران، همه قلمرو کرج به حساب می

ای، کرج به چندین شهرستان و منطقه تقسیم شد؛ که اینک های جاذبهجمعیت و پیدایش قطب

های پیشین به یک شهرستان و بسیاری از روستاهای اقماری آن خود به شهر و کدام از بخش هر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86_%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Enghelab-Stadium.jpg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Enghelab-Stadium.jpg
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شود، در گذشته ای که امروز کرج بزرگ )شهر کرج( نامیده میاند. محدودههایی تبدیل شدهشهرك

شامل روستاهایی تابع حوزه کن، شهرستان شمیران، ساوجبالغ و شهریار بوده است؛ و کالك، 

آباد پرگیرك، تپه مرادآباد، بیدستان، آباد بیلقان، علیصار، وسیه، باغ پیر، بیلقان، حسینسرجو، ح

آباد، وهرجرد )ورگرد(، آباد، صوفیآباد، حاجیصحرای ویان، جوادآباد، نهر رستم، دره دروا، حسن

آباد دژ، نوزمین، سیاه کالن، کسین، کارخانه قند، حسینجاده، شنبهدلمبر، حیدرآباد، میان

آباد مهرشهر، پیشاهنگی، گلدشت، جو مردآباد، سرحد آباد، آسیا برجی، سرآسیاب، ده کرج، حسین

آهن، شهر صنعتی، اطراف امامزاده طاهر و امامزاده حسن، باغ فالحت و مناطق دیگری که راه

              است.               گرفتههای اخیر در محدوده شهر کرج قرار گرفته، را در بر میدرسال

شهرستان  5خورشیدی پس از تصویب مجلس شورای اسالمی، شهر کرج به همراه  5581در سال 

خورشیدی کالنشهر کرج در  5587های سال دیگر در قالب استان البرز جای گرفت. برپایه بررسی

  است.بافت فرسوده شهری بوده هکتار 281آن سال دارای 

 مراکز صنعتی کرج 

کرج دارای تعداد زیادی واحدهای تولیدی و صنعتی است که در مناطق مختلف شهر و یا عمدتاً در 

اند. برای نمونه دو شهرك صنعتی سیمین دشت و بهارستان شهرکهای صنعتی متمرکز شده

واحد دیگر در مناطق مختلف شهر  111واحد تولیدی فعال دارند و بیش از  471مجموعاً بیش از 

 و حومه آن قرار دارند.

 های تاریخی، فرهنگی مكان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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 عباسیکاروانسرای شاه

تاریخی و هنری شناسایی شده و در  –اثر با ارزش فرهنگی  511در حوزه فرمانداری کرج بیش از 

ئه قدمت دوره گزارش بررسی و شناسایی این منطقه درج گردیده .ازاثار ومکانهای تاریخی که دارا

 هجری میتوان موارد زیر را نام برد. 1و  8و  7اسالم وبیش از اسالم ودوره قاجار وصفوی و قرن 

 قدمت اثر

 دوره اسالمی آهنین راه و پل سنگی

 دوره اسالمی تپه های امامزاده احمد و محمود

 قاجار دوره مسجد هلجرد

 دوره قاجار مسجد جامع

 دوره قاجار کاروانسرای کندوان

 صفوی دوره کاروانسرای شاه عباسی

 ره صفویدو قبرستان قدیمی

 ساله 811 چنار حصار

 ساله 5511 درخت سرو کهن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%DA%A9%D8%B1%D8%AC)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%DA%A9%D8%B1%D8%AC)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%DA%A9%D8%B1%D8%AC)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Caravansarai_Karaj.jpg
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ای کوهستانی قرار داشته و در منطقه آدرانو  آسارا، نساهای آثار فرهنگی و تاریخی دهستان

 است.ها ایجاد شدههای پرشیب و یا بر کناره بلند کوهها در درههای آنآبادی

ثار ارزشمند و چشمگیری از حوزه فرمانداری کرج آ محمدآباد، گرمدره، کمال آباددر دهستانهای 

وجود دارد که شماری از آنها توسط کارشناسان میراث فرهنگی استان تهران و کرج شناسایی شده 

و تعدادی نیز در حال بازسازی و استحکام بخشی هستند. دو گرمابه قدیمی واقع در روستاهای 

  نیز از آثار طبیعی کرج است. بیلقانو  هلجرد

 

 حمل و نقل وشبكه ارتباطی

 
 

 کرج-بزرگراه مخصوص تهران

ان روستای کرج که در دوره قاجار ساخته ها به سمت جاده چالوس از میمسیر جابجایی کاروان

های دریای خزر از شده است امروزه جای خود را به بزرگراه داده است.این مسیر تهران را به کرانه

های اصلی که از کند.یکی دیگر از راهاحداث شد، متصل می 5158که در سال  ونل کندوانتطریق 

             کند.گذرد بزرگراهی بود که تهران را به آذربایجان و گیالن متصل میمیان کرج می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84_%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Tehran_Karaj_Rd.jpg
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قزوین و  -مهمی در حد فاصل تهران کالن شهر کرج از دیرباز، پل ارتباطی و گلوگاه بسیار

های جدید است. همچنین در طی سه دهه گذشته با ایجاد شبکه راهاستان مازندران بودهشهرهای 

های منشعب و عبوری از آن بر اهمیت این شهر در مسیر ارتباطی تهران به و احداث آزادراه

 اند از:های ارتباطی کرج عبارتترین راهاست. مهمکشورهای اروپایی افزوده شده

 کیلومتر  511زوین به طول ق -کرج -آزادراه تهران .5

 کیلومتر  58هشتگرد به طول  -راه آسفالته کرج .5

 کیلومتر  525چالوس به طول  -راه آسفالته کرج .5

 کیلومتر  58شهریار به طول  -راه آسفالته کرج .4

 کیلومتر  18بوئین زهرا به طول  -راه آسفالته کرج .1

 کیلومتر  41رباط کریم به طول  -راه آسفالته کرج .2

همچنین در       کیلومتر  515و  88، 85شمشک به طول  -دیزین –گاجره  -ته کرجراه آسفال .7

 252های موجود در شهرستان کرج )آسفالت، اصلی، فرعی، شنی( بالغ بر انواع راه 5581سال 

ای را در زمینه ترابری و جابجایی بار و های مسافربری کرج نقش عمدهاست. پایانهکیلومتر بوده

 5577کرج به سوی نقاط مختلف ایران بر عهده دارند. همچنین در سال  مسافر از مقصد

برداری قرار گرفت و از ( مورد بهره1خط -متروتهران ) -السیر کرجفعالیت روزانه قطار سریع

توان استفاده نمود و ادامه مسیر در صادقیه )آریاشهر( تهران می ایستگاه مرکزی کرج تا ایستگاه

و شمال تهران به ایستگاه میرداماد منتهی  بهشت زهراجنوب تهران به ایستگاه شهر ری و 

کیلومتر مورد بهره برداری  55مهرشهر به طول  -دد. در حال حاضر مترو در مسیر کرجگرمی

کرج قرار دارد -است. ایستگاه راه آهن شهر کرج که در قسمت جنوب آزادراه تهرانقرار گرفته

کیلومتر و  45باشد که فاصله آن از تهران به کرج های انتقال مسافر و بار مییکی دیگر از شبکه

 کیلومتر است. 515گاه کرج تا قزوین از ایست

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
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 آب و هوا 

کرج به علت اختالف ارتفاع در نقاط پست و مرتفع دارای پوشش گیاهی گوناگونی است.میزان 

امروزه هوای کرج به دلیل گسترش شهر و  میلیمتر است. 511بارندگی سالیانه در این شهر حدود 

های صنعتی رو به آلودگی است به طوری که در ها و شهرکتردد زیاد وسائل نقلیه و وجود کارخانه

  فصل زمستان وپاییز وارونگی دما کامال قابل لمس بوده است.

 

 

 

 علی آبادگونه 

 ازشمال : به جاده مهرشهر

 ازجنوب :ولدآباد بزرگ

 ازمغرب :حسین آباد

 ازشرق :مردآباد . راه های ارتباطی علی آبادگونه می باشد .

ادین فقر،آسیب های اجتماعی،اعتیاد و....... درعلی آباد خانواده های زیعلی آباد مکانی برای دید  

شینیساکن هستند که شامل کودکان ،نوجوانان وجوانان است که دراین هوای خاکستری حاشیه ن  

رنفس می کشند وآرزوهایشان رادفن می کنند .کوچه ها تودرتو وتاریک همه ی این مناطق را د  

ده اند کها درسرباالیی زیادی قرار گرفته است که خانه ها باسنگ بنا شبرگرفته است .این کوچه ه  

بیعیاینجا خبری ازمقاوم سازی دربرابر زلزله نیست .علی آباد به خاطر وجود بسترهای مناسب ط  

ی شهراست که ساکنان به اینجا  روی می آورند وبعداز انقالب به دنبال تشدید روند مهاجرپذیر  

م درآمداز قبیل ارزان بودن زمین،نزدیکی به شهرکرج و وجود جاده یکرج برای مهاجرین ک  

ریماهدشت )مردآباد وحسین آباد (که باعث شکل گیری نامناسب این محل وعدم نظارت شهردا  
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 برساخت وساز غیرمجاز این محله بوده که این محله مقصد بسیاری ازمهاجرین بوده است .

ازنظرشناسه های اجتماعی وفرهنگی : (5  

جودازنظراجتماعی این محله درسطح پایینی قرار دارد که معضالت ومشکالت خاصی را درآن بو  

  آورده که ازجمله ی آن میتوان بزهکاری وجرم رادر این منطقه ذکر کرد سطح سواد نیز دربین

ان ذکربزرگساالن کم است که درهمان مقطع ابتدایی است یا آنکه اصال سواد ندارند ولی می تو  

ز که کودکان آنها مدرسه می روند ولی درمکانی خارج ازمحله ی خودشان ازنظرفرهنگی نیکرد   

 باید توجه داشت که ساکنان باتوجه .به سطح آنها سنجیده می شوند .

ازنظرامنیت اجتماعی : (5  

ان گفتدراین محله به دلیل ناامنی محیطی بخصوص برای کودکان ونوجوانان وجوانان است می تو  

شادی ط نامطلوبی حاکم است واز نظرامنیت، مکان امنی نبوده وشرایط رابرای تفریح وکه شرای  

 کودکان تنگ کرده .

 

 

ازنظررفاهی و امکاناتی : (5  

ست زیرا بهدراین محله مکانی برای تفریح نیست بلکه شرایط خطرناکی نیز برای افراد در محله ا  

الی خودرناکی بوده که گاهی تردد برخی ازاهدلیل نامطبوع بودن شرایط محله این محله مکان خط  

 محل هم بامردان صورت می گیرد .

ازنظرنابهنجاری اجتماعی : (4  

 این مورد را می توان در همه جای این محله دید که ازشرایط بدی برای رفت وآمد افراد درمحله

ی جاراست که به دلیل شرایط مستعد آسیب پذیری دراین محله است که شرایط رابه ناهن  

ناسب بودهاجتماعی تبدیل می کندکه گاه رفتارهای نامطلوبی را می توان دید که ازنظر رفتاری نام  

 وگاه غیراخالقی است .

از نظراقتصادی : (1  

و میزان درآمدی خانوارها درشرایط نامطلوبی قرار دارد که فقط برای گذران زندگی روزمره است  
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رشغلیرزوهای کودکانه آنها دست نیافتنی است وازنظگاهی می توان گفت که شاید رسیدن به آ  

لافراد می توان گفت برخی ازآنها زمین مورد اختیاری خود رابه مغازه ی خواروبار فروشی تبدی  

تند وکردندو مقداری ازمواد را درداخل به فروش میرسانند وجمعیت زیادی دراین منطقه بیکارهس  

یت مسکن دلیل فقرتمایلی به بهبود بخشیدن وضع گاهی به فروش سی دی نیز پرداخته اند به  

ی خود را ندارند ودر خانه های نامطلوب زندگی می کنندگاهی نیز کل خانواده در یک اتاق خیل  

کش کوچک ودرکنارهم زندگی می کنند ولی می توان گفت که دراین محله افراد شریف وزحمت  

ارآنها ازتا نیمی ازشب کار می کنند کنیزبه چشم می خورد که فقط برای گذران زندگی ازصبح   

 نظرجامعه ی امروزی بیهوده است چون کار مفید محسوب نمی شوند ولی برای گذران زندگی

 محتاج همین کار هستند 

 

 

 

ازنظر مدیریتی : (2  

هری بهاین محله از نظرمدیریتی به شدت محروم است به طوری که می توان گفت که مدیریت ش  

لهوبی توجه شده وعدم ارائه خدمات شهری وضعف خدمات رسانی به این مح این محله بی تفاوت  

 است .

ازنظر خدمات : (7  

ای خدمات رسانی به این محله بسیارکم وخیلی ناچیز است که می توان به دلیل جریان آبه  

  فاضالبها به داخل برخی ازکوچه ها وعدم جمع آوری زباله ها چهره ی زشتی درمحیط حاکم است

  نین به دلیل کمبود فضای عمومی وخدماتی واغلب نبود آن که شرایط سختی را برایوهمچ

 ساکنان در این محله بوجود آورده است وگاها به دلیل وجود کوچه های تنگ وباریک خدمات 

 رسانی به این محله مشکل ساز شده است .
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ازنظرویژگی های زیست محیطی : (8  

صادی،ت فقیرنشین بواسطه ی عواملی چون :فقر اقتاصوال به دلیل شرایط محیط زیست محال  

 اجتماعی وفرهنگ خاص حاکم براین محله وعدم خدمات رسانی شهری به این محالت و........ که

 همواره ازکیفیت قابل قبولی برخوردار نمی باشد .

ه ومحل نبود پوشش مناسب کوچه وخیابانها که ازشرایط نامطلوبی )همچون :خاکی بودن این (8ـ5  

  بوجود آمدن شرایط سختی در هوای بارانی و زمستانی در شرایط جوی برای ساکنان بوجود 

 می آورد .

بی رافقدان سیستم مناسب  دفع وهدایت آبهای سطحی وجمع آوری زباله که فضای نامناس (8ـ5  

  ربرای عابران وگذران بوجود آورده چه بسا که ساکنان دراین مکان زندگی می کنند و از نظ

 بهداشتی به ضرر آنها بوده .

 

 

 

 

ت وآمدرها سازی بخشی ازفاضالب خانگی به محیط وشبکه ی معابرکه باعث اختاللی در رف (8ـ5  

 خود اهالی وهمچنین افرادی که برای گذربه حسین آباد است می شود .

د کهعدنبود سیستم فاضالب مناسب وجمع شدن آبهای سطحی درمعابر وایجاد گندابهای مت (8ـ4  

ه چه بسا بوی نامطبوعی درمحیط ایجاد کرده وحتی عبور ثانیه ایی نیز از این منطقه عذاب آور بود  

 ساکن شدن درآن !

روس ناتی ازقبیل :گوسفند،مرغ وخنگهداری دام در منزل دراین محله برخی ازساکنین حیوا (8ـ1  

دآوردهله ایی خودشان بوجونگهداری می کنند که شرایط نامطلوبی راحتی برای برخی ازهم محرا   

بین آنها  است وبرخی نیز ازکبوتر نگهداری می کنند که می توان گفت باعث ایجاد اختالف هایی  

 شده است .

چاربیماریمی توان گفت که این محله ازنظرشرایط زیستی ناپایدار وفاقد بهداشت است که افراد د  
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ایآنها به دلیل این شرایط درمحیط ههای متعدد می شوند که به گفته ی اهالی نیز برخی از  

 اورژانسی درنزدیک محل زندگی خود بستری می شوند .

از نظرارزش بافت : (1  

 این محله فاقد ارزش فرهنگی،تاریخی واقتصادی و...... است .

 این محله فاقدسند رسمی اسن واکثرا بدون سند وبرخی قول نامه ایی هستند .

ازنظراعتقاد ومذهب : (51  

که به نوعی ان گفت خیلی محکم وپایبند بوده اند که باصدای اذان بزرگترها به سمت مکانیمی تو  

ل مسجد درآینده پیش بینی شده می روند و درماههای محرم نیز جوانان به صورت گروهی در حا  

 کمک به بزرگترها برای اجرای مراسم عذاداری هستند .

ازنظر نوع ساخت خانه : (55  

متری درکنار یکدیگر قرارگرفته اند511یا برخی 51ین محله خانه ها در حدود ساخت خانه ها درا  

ارند واین واز نظراستحکامات نیز مقاومت بسیار ناچیز ی دارند وتوانایی چند طبقه ایی شدن را ند  

  طبقه5طبقه ساخته اندو جمعیتی که دراین 5در حالی است که برخی ازآنها خانه ها را به صورت 

است . یادساکن است ز  

 
 

 

                                                                                                                                       فصل پنجم : 

       ( به نظرمیرسد شغل اکثر مردم علی آباد گونه مشاغل کاذب است .                                      1

می توان گفت آری که مشاغل اکثر افراد ساکن در این سکونتگاه کارهای بیهوده ای است وفقط 

درآمد جزئی برای گذراندن مایحتاج زندگی آنها می باشد البته افرادی هم در برخی از  برای کسب

ت که شهری استخدام هستند وکار می کنند که البته می توان گف کارهای دولتی ازجمله : خدمات

تعداد آنها کم است و افراد بیشتری که برخی از آنها گروه سنی نوجوان و جوانان را تشکیل 

میدهند بیکار هستند وشرایط نامطلوبی را در این سکونتگاه بوجود آورده اند چون در هرزمانی که 
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چون کار به علی آباد برروی تعدادی از آنها را درگوشه وکنار بصورت گروهی می توان مشاهده کرد 

وشغل خاصی ندارند وهمین امر باعث بوجود آمدن شرایط بد اقتصادی در علی آباد شده که معضل 

های اجتماعی خاصی را بوجود آورده است وبرخی از افراد به کارهای غیر مجازی مثل کپی سی 

 می پردازند وبر سر مراکز اصلی برخی از شهرها بساط پهن می کنند و همین امر باعث دید دی

بدی از مردم نسبت به ساکنان علی آباد می شود وگاهی ممکن است این افراد مربوط به علی آباد 

 هم نباشند ولی بدلیل شرایط نامناسب به آنها نسبت داده شده است .                                             

وزمره ی خود رابصورت ( به نظر میرسد که در سکونتگاه غیررسمی )علی آباد گونه ( نیاز ر5

مستقل نمی توانند رفع کنند .                                                                                         

بله در علی آباد گونه نیاز روزانه ی افراد بصورت مستقل تأمین نمی شود زیرا فقط چند مغازه ی 

در مغازه قرار دارد وبرای رفع نیاز های خود حتی به کوچک است که اجناسی به صورت جزئی 

صورت روزمره نیاز به تردد در شهرهای اطراف خود هستند وگاهی بدلیل شرایط جوی نامناسب 

دچار مشکل می شوند مثال گاهی ممکن است که در شرایط بارانی مجبور به آمدن در شهرها 

وار است و یا برخی از خانواده هاکه سر میشوند برای خرید مایحتاج زندگی که خیلی سخت و دش

پرست آنها برای کار به شهرهای دیگر رفته اند تا مبلغی را برای گذران زندگی بدست آورده اند 

سکونتگاه بوجود آمده به طوری که قادر به رفتن شرایط سخت تری برای خانواده هایشان در این 

یل نداشتن وسیله ی نقلیه ازجمله موتور به شهرهای اطراف خود برای تأمین زندگی نیستند بدل

 باید مسافت طوالنی را پیاده طی کنند تا فقط نیاز روز مره ی خود را رفع کنند .

 

 پیشنهادات :

 برخی پیشنهادات مفید جهت ساماندهی به سکونتگاههای غیررسمی :
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یل د که در ذبرای ساماندهی به سکونتگاههای غیررسمی پیشنهادات و راه حلهای زیادی وجود دار

 برخی از آنها ذکر می شود .

ناطق دولت محترم جهت رسمیت بخشیدن به این اماکن وساماندهی به وضعیت مردم ساکن این م

ه میتواند کارهایی را انجام دهد که هم برای خود سود بخش باشد وهم ساکنین این مناطق را ب

دادن  ادار سازد ازقبیلی کشور وزندگی امیدوار کرده وبه کار وتالش جهت خوشبختی خود وتعال

یر سند مالکیت رسمی به خانه های ساخته شده ، دادن وامهای مختلف برای بازسازی خانه های غ

کارخا  استاندارد ، تعریض کوچه ها و خیابانها ، مسطح کردن و آسفالت نمودن آنها ، انتقال برخی

ن ن وآماده به کار ، اجرای طرح مسکنجات تولیدی و اداره جات جهت ایجاد اشتغال برای قشر جوا

م در عمدتا از افراد ضعیف وک مهر جهت خانه دار شدن افراد ساکن در سکونتگاههای غیررسمی که

ای آمد می باشند و خانه دار شدن برای آنها بیشتر یک رویا می باشد تا آرزو و هدف ، ایجاد فض

ت ماعی در این مکانها ، دادن تسهیالسبز  ، فرهنگسراها و اماکن ورزشی جهت ایجاد سالمت اجت

شتغال ویژه به کسانیکه  از شغل وحرفه ی خاصی که دارای تخصص می باشند خود به خود ایجاد ا

اشد را به همراه خواهد داشت . دیگر کار مفید ایجاد شبکه حمل ونقل مناسب به این مناطق می ب

ونقی د عمدتا از وضعیت اقتصادی پر رچون همیشه مناطقی که دارای راههای ارتباطی قوی بوده ان

انی از برخوردار بوده اند . در نهایت باید به این نکته اذعان داشت که وضع بد اقتصادی در هر مک

ه می اقتصادی و ناهنجاریهای رفتاری در بین مردم آن جامعجهان خاکی منشأ بروز فساد اخالقی ، 

م هم اکنین این مناطق که در این کشور کگردد . امید است با تالش مسئوالن محترم و همت س

 نیست راهی به سوی تعالی مردم و در نهایت ایران اسالمی باز شود .

 

 :نتیجه گیری

 با توجه به مطالعات انجام گرفته ونتایج بدست آمد، چنین نتیجه گیری می شودکه:
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مرکز گرایی خدمات دورکرد برای حل معضل حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، باید جامعه را از قطبی شدن و ت

. چنانچه خدمات جامعه در محلی خاص وبه تعدادی خاص ارائه شود، تمرکز گرایی ایجاد خوان گردید واین 

 تمرکز گرایی نتیجه ای جز هجوم مهاجرین برای بدست آوردن این خدمات را در پی نخواهد داشت.

ای جدا بافته از بقیه مردم می دانیم ، او نیز هنگامیکه ما یک فرد حاشیه نشین را )آلونک نشین( راتافته 

 خودراهمینطور احساس می کند.

ساختن مساکن جداگانه از سایر نقاط شهری وبدون توجه به موقعیت فرد حاشیه نشین ، نه تنها آلونک ها را از 

براین دولت اگر یاد خواهد برد، بلکه خاطر آنها رازنده نموده و آلونکها درجائی دیگر تجدیدخواهد گردید. بنا

 بخواهد آلونک نشینی درشهرها برچیده شود واین معضل شهری پایان یابد باید:

 افراد حاشیه نشین را جزئی از جمعیت شهری به حساب آورد. -5

 تمرکز گرایی از شهری خاص برچیده شده و خدمات مختلف درسطح کشور، یکسان توزیع گردد. -5

صیات روحی وروانی آلونک نشینان پرداخته شود ومسکن در جهت اشکان حاشیه نشینان، ابتدا به خصو -5

 مورد نیاز آنها برنامه ریزی گردیده وساخته شود.

اجتماعی، آموزشهایی کارآموزی برای محیط کار ونحوه زندگی و تطبیق خودشان با  -در زمینه اقتصادی -4

 جامعه شهری ارائه شود.

 مبتنی بر کشاورزی ضعیف نگردد. کشاورزی وفعالیت پیرامونی روستا تقویت شود تا اقتصاد -1

رفاهی و خدماتی(  -اجتماعی سرمایه گذاری در زمینه گسترش فعالیتهای روستایی )توسعه اقتصادی  -2

 باسرمایه گذاری درشهر تفاوت چندانی نداشته و متعادل باشد.

دراختیار  بجای تخریب آلونک نشینها، با اقداماتی منطقی و همانگ . مصالح و ابزار مجانی ویا دولتی -7

آلونک نشینان قرار گیرد تا آنها به ترمیم واصالح آلونکهای خود بپردازند وبا نظارت دقیق شهرداری و اداره شهر 

 سازی و معماری. شکل مرتب و منظمی همگام با ساختمانهای شهری به آلونکها داده شود.
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هد داشت، زیرا یک  آلونک نشین. تخریب آلونکها نتیجه ای جز شکل گیری آلونکهای دیگر درنقاط شهر نخوا

فرهنگ آپارتمان نشینی نخواهد داشت وبه همین دلیل در محلی دیگر سکنی می گزینند جدید ترین نمونه 

 می باشد. 4آلونک نشینی در منطقه مبارك آباد نارمک درمنطقه 

دولت در جهت عدم  با توجه به مباحث ارائه شده، درسطح یک پایان نامه لیسانس. امید می رود با اقدامات

تمرکز گرایی تهران برداشته است، برنامه ریزی صحیحی در جهت جلوگیری ازمهاجرت صورت گیرد وما شاهد 

 شکل گیری مناطق آلونک نشین دراطراف و مناطق داخلی شهری نباشیم
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