
 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین ی شهرساز
www.shahrsazionline.com 

1 

 تخصصی شهرسازی ایرانپایگاه  –آنالین ی شهرساز
www.shahrsazionline.com 

 بررسي روند مهاجرت و عوامل موثر بر شكل گيري سكونت گاه هاي غير رسمي 

 )مطالعه موردي غرب محله عالمه در پاكدشت(

 

  چكيده:

بررسي عوامل موثر بر شكل گيري سكونت گاه هاي غيررسمي غرب محله عالمه در " تحقيقهدف از نگارش اين 

است. روش تحقيق در اين پژوهش ميداني مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق را ساكنين سكونت گاه  "پاكدشت

نفر در سال  027سكونت گاه و جمعيت تخميني  251غير رسمي غرب محله عالمه تشكيل مي دهند تعداد 

خانواده به عنوان حجم نمونه انتخاب  11نفر در غالب  313در اين محل ساكن مي باشند از اين تعداد 2311

شدند كه از طريق پرسشنامه تهيه شده مورد بررسي قرار گرفته اند . نتايج اين پژوهش نشان داد كه مهاجرت 

ن عوامل ايجاد سكونت گاه غير رسمي افراد روستايي خصوصا از استان هاي آذربايجان شرقي و اردبيل، از مهمتري

مذكور مي باشد، كه به دليل نبود امكانات شغلي در روستا ،فقرو ارزاني زمين و مسكن و اجاره بها جذب اين 

مكان شده اند. اين مهاجرين فاقد هر گونه مهارت بوده و عمدتا بيسواد و يا كم سواد مي باشند و در مشاغل 

 باشند.  ر بوده و داراي حداقل در آمد ميموقتي و يا فصلي مشغول به كا

 

 نابرابري اجتماعي -گاه غيررسميسكونت -:مهاجرتكليدي واژگان
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  مقدمه:-2

يكي از پر بسامدترين آمارهاي ارائه شده كه فرآيند شهر نشيني كنوني در به اصطالح جهان در حال توسعه را 

نشان مي دهد ، از اين قرار است كه به شهر هاي كوچك و بزرگ اين كشور هاي فقيرتر هر ساله به نحو بهت 

-ان جديد در كشور هاي فقير جهانميليون ساكن جديد اضافه مي شود .اين تعداد انبوه شهر نشين 55آوري 

نتيجه فراواني گسترده مهاجرت هاي روستا  -هزار شهروند جديد در روز در سراسر جهان  215چيزي در حدود 

به شهر به اضافه آهنگ باالي افزايش طبيعي جمعيت به شمار مي آيد.در مقابل،در كشورهاي پيشرفته تر تقريبا 

 [ 2شهر هاي كوچك و بزرگ اضافه مي شود.] ميليون ساكن شهري به جمعيت 0سالي 

جمعيت كشور برابر با  2315براساس آخرين سرشماري عمومي نفوس ثبت شده دردرگاه ملي آماردر آبان 

 2305زن( كه در مقايسه با سرشماري عمومي نفوس و مسكن آبان  %2/55مرد و  %5/57نفر بوده ) 07555011

متعلق به گروه  2315ترين جمعيت در سال درصد بوده است. بيش 6/2متــوسط رشد ساالنه جمعيت معادل 

ميليــون  5/20تعــداد  2315درصــد جمعيت( بوده است. در سرشماري سال  23ســال ) 17-15سني 

درصــد در نقــاط  15درصـد در نقــاط شهــري و  02خــانوار در كشــور وجود داشته كه از اين تعداد حدود 

 52دهستان و  05بخش، 35شهرستان، 23اند .استان تهران به مركزيت شهر تهران شامل دهروستايي ساكن بو

كيلومتر مربع وسعت مي باشد. اين استان بيشترين مهاجر  21125نفر جمعيت و  1 2352337نقطه شهري با 

يليون م 5/5(به جمعيت استان تهران 2365-2315پذيري را در بين استان هاي كشور دارد. طي بيست سال )

نفر اضافه شده است كه اين افزايش جمعيت در اثر مهاجريني بوده كه بيشتر جذب حواشي شهر ها ي اقماري 

 [ 23استان تهران شده اند.]

آخرين اطالعات جمعيتي مورد استفاده در طرح مجموعه شهري تهران بوده و  2305داده هاي سرشماري سال 

آبادي داراي سكنه بوده است.در پي تحوالتي كه در  2306شهر و  15گانه آن در آنزمان داراي  5شهرستانهاي 
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، تعداد شهر 23به  5در اين محدوده رخ داده است،تعداد شهرستان هاي آن از  2315تا  2305فاصله سالهاي 

كاهش يا فته  2122به  2306افزايش يافته و در مقابل تعداد آبادي هاي داراي سكنه آن از 52به  15هاي آن از 

[.شهر نشينان جديد سر گردان در معيشت شهري و روستايي به همراه سيل مهاجرين سرازير شده به 21ت.]اس

شهرها ،زمين هاي كشاورزي را به صورت غير قانوني تغيير كاربري داده و با ساخت وساز غير مجاز ، سكونت گاه 

ونگي شكل گيري سكونت گاه هاي جديدي را بوجود آوردند. براي بررسي موضوع فوق تحقيقي پيرامون چگ

 غيررسمي غرب محله عالمه در شهر پاكدشت انجام گرفته كه به بعضي از مسايل آن پرداخته مي شود. 

 

 

 

 طرح مسئله -1

در كشور هاي در حال توسعه،رشد سريع جمعيت و وسعت يابي ابعاد خانواده هاي روستايي از عوامل مهم 

انواده هاي روستايي به سبب كاهش ميزان مرگ و مير كودكان،فرزند مهاجرت جوانان روستايي به شهر هاست .خ

 بيشتري دارند.به دليل محدود 

بودن ميزان آب و خاك و روبرو شدن با اضافه جمعيت در روستاها، خانواده ها نمي توانند مخارج خود را تامين 

توجه به نيروي كار موجود در  كنند، با اين روند، زمينه مهاجرت به شهرهاي بزرگ را فراهم مي سازد و با

روستاها و عدم دسترسي به فرصتهاي اشتغال، عده اي از جوانان روستايي ،ناگزير به شهرها مهاجرت مي 

 [ 6كنند.]
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مهاجرين فقير تازه وارد به شهرها كه عموما فاقد مهارت هاي شغلي نيز هستند در ابتداي ورود به دنبال كار و 

با توجه قيمت باالي اجاره مسكن در شهرها،نقاط پيراموني را انتخاب ميكنند تا مكاني جهت سكونت مي باشند.

با حداقل پرداخت اجاره بها امكان سكونت در شهر را پيدا نمايند .از نظر شغلي نيز با تن دادن به مشاغل پارازيت 

 و غير رسمي مشغول به كار مي گردند .

و پرداخت اجاره بهاي مسكن كه دائما در حال افزايش است  اما در انتظار فرصتي هستند تا از اجاره نشيني

رهايي يابند .اين فرصت را نيز دالالن و سود جويان با تفكيك غير مجاز زمين هاي كشاورزي و فروش آن با 

قيمت بسيار نازلتر از زمين هاي تفكيك شده داخل حريم شهر بوجود مي آورند. اين افراد ابتدا اقدام به خريد 

و با استفاده از ضعف مديريت شهري در  -كه عموما فاقد سند رسمي نيز مي باشند ،مي نمايند -ن ها اين زمي

نظارت صحيح بر ساخت و ساز وجلوگيري از ساخت و ساز و غير مجاز و فساد اداري موجود اقدام به ساخت 

اري استان تهران ،با معضالت بناهاي خلق الساعه و فاقد ايمني مي نمايند. پاكدشت نيز مانند ساير شهرهاي اقم

و مسايلي مانند رشد سكونت گاه هاي غير رسمي،رشد نا متوازن،فقر فرهنگي،افزايش جرم و جنايت،بروز مشاغل 

 انگلي و كاذب و غيره روبروست .

افزايش قيمت زمين و مسكن و اجاره بها خصوصا در شهر تهران باعث رانش افراد فقير به پسكرانه ها شده است 

پاكدشت به علت نزديكي به تهران و سهولت دسترسي به آن نقش عمده اي در جذب مهاجرين فقير رانده  .شهر

 شده از شهر تهران داشته است.

در شهر پاكدشت نيز روستاي حصار امير به علت سهولت در ساخت و ساز غير مجاز بيشترين سهم را جذب 

به شهر پاكدشت الحاق گشته طبق  2315سال مهاجرين فقير روستايي داشته است .اين روستا كه در 
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جمعيت 2315نفر ودر سال  25367داراي  2305نفر بوده ،در سال  3510،جمعيت آن تنها 2365سرشماري 

رسيده است .از سه سال گذشته با افزايش ساخت وساز غير مجاز ، سكونتگاه غير رسمي جديدي  15112آن به 

رب محله عالمه در حصار امير شكل گرفته كه خارج از محدوده شهري با تفكيك غير مجاز اراضي كشاورزي در غ

بوده ودر حال گسترش مي باشد.از عوامل موثر بر رشد اين سكونت گاه غير رسمي را مي توان ضعف مديريت 

 شهري و فعاليت گسترده بنگاه هاي معامالت امالك و دالالن سودجو وعدم نظارت صحيح مسئولين عنوان نمود. 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف محل تحقيق -3

دقيقه شرقي  17درجه و  52دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 22درجه و  35شهر پاكدشت در عرض جغرافيايي 

متر است .اين شهر داراي شيب ماليمي به ميزان سه درصد  557قرار گرفته است .ارتفاع اين شهر از سطح دريا 

ر حال حاضر از شش روستاي قوهه، [اين شهر د5درجهت شمال شرقي به جنوب غربي است. ]
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هكتار مساحت است. شهر پاكدشت متصل  135536پلشت،مامازن،خاتون آباد ،يبروحصاراميرتشكيل شده و داراي 

به ناحيه هفت شهرداري منطقه پانزده تهران)شهرك قيامدشت( در قسمت شمال شرقي وروستاي فرون آباد از 

فيلستان در جنوب وروستاهاي آلوئك و حصار كلك در شرق و  شهرستان پاكدشت در غرب و روستاهاي جيتو و

روستاهاي كبود گنبد و چنگي در شمال شرق و روستاهاي دهنه امام و توچال در شمال قرار دارد.آخرين 

 باشد. مي 2315روستاي الحاق شده به اين شهر روستاي حصار امير و شهرك انقالب در سال 

مثل كبود گنبد و جيتو از خدمات شهري شهرداري پاكدشت بهره مند و در  روستاهاي ديگر پيرامون اين شهر يا

نوبت الحاق به شهر قرار دارند و يا مانند روستاي فرون آباد در حال طي كردن فرآيند شهر شدن هستند. شهر 

 نفر جمعيت ميباشد. 263777داراي  2315پاكدشت طبق سرشماري سال 

ناحيه  6شمال اين شهر واقع شده اند.شهر پاكدشت در حال حاضر به روستاي حصار امير و شهرك انقالب در 

شهرداري تقسيم شده كه اين تقسيم بندي فاقد مال ك هاي رايج مي باشد و نواحي كامال از نظر وسعت و 

جمعيت نابرابرند.ميان اين شش ناحيه زمين هاي خالي بسياري وجود دارد.اما بيشترين فضاي خالي ميان حصار 

 وجود دارد.  3و يبر در ناحيه  2و خاتون آباد در ناحيه  1ناحيه  امير در

 )ماخذ:مركز آمار( 2315-2365:جمعيت حصار امير و شهرك انقالب 2جدول شماره 

 سال  2365 2305 2315

 نفر جمعيت حصار امير 3510نفر 25367نفر 15112

 نفر جمعيت شهرك انقالب 2011نفر 5110نفر 27355

حصار امير دهي است از دهستان بهنام پازوكي بخش ورامين شهرستان تهران ":  آمده است در لغت نامه دهخدا

هزار گزي شمال ورامين ،سر راه شوسه تهران به پارچين.ناحيه اي است واقع در جلگه ولي معتدل  15واقع در 
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مي شود.اهالي به  تن سكنه مي باشد. فارسي زبانند.ازقنات در بهار و از رودخانه جاجرود مشروب 067داراي 

اين روستا به همراه شهرك انقالب "كشاورزي گذران مي كنند .مزرعه دهنه امام جزء اين ده است.راه فرعي دارد.

 شهرداري پاكدشت را تشكيل ميدهند . 1ناحيه 

اين ناحيه در حال حاضر پر جمعيت ترين ناحيه شهر پاكدشت مي باشد و بيشترين تعداد مهاجران را در خود 

داده است.به دليل وجود كارخانجات صنايع پارچين در شرق وارتفاعات دهنه امام در شمال بيشترين  جاي

گسترش كالبدي آن در جنوب و غرب حصار امير رخ داده است.در قسمت غرب، فضاي خالي بين حصار امير و 

-2310بين سالهاي شهرك انقالب در سالهاي اخير بيشترين رشد سكونت گاه هاي غير رسمي را داشته است. 

با توجه به رشد نا متعارف قيمت زمين و مسكن در با افزايش رشد سكونت گاه هاي غير رسمي در كشور  2317

 مواجه بوديم. 

يكي از مناطق مستعد براي پذيرش سيل مهاجرين فقير، حصار امير بود كه با سوء استفاده مالكان زمين كه 

الحات ارضي صاحب زمين شده بودند و با تفكيك غير قانوني زمين به رعاياي بومي منطقه بوده و در جريان اص

و دالالن اقدام به فروش اين زمينها  -عمدتا بدون مجوز منطقه -قطعات كوچك با همكاري بنگاه هاي امالك 

نمودند كه قيمت پايين اين قطعات و خريد آن توسط ساكنين فقير حصار امير و ساير نواحي پاكدشت و ضعف 

ت شهري در جلوگيري از ساخت وساز غير مجاز منجر به احداث سكونت گاه هاي غير رسمي غرب خيابان مديري

 عالمه شد.اين منطقه خارج از محدوده مصوب خدماتي شهر پاكدشت مي باشد. 
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 مفهوم سكونت گاه غير رسمي -5

گاه هاي افراد كم درآمد ، حاشيه نشيني با اصطالحات ديگري مانند سكونت گاه هاي غير رسمي، سكونت 

سكونت گاه هاي نيمه دائم و موقتي ، سكونت گاه آلونكي ، سكونت گاه هاي خودرو ، سكونت گاه هاي برنامه 

ريزي نشده ، سكونت گاه هاي كنترل نشده ، سكونت گاه هاي حاشيه نشين ، سكونت گاه هاي نابهنجار يا 

 ود. نابسامان و زاغه نشين ها و . . . ناميده مي ش

چارلز آبرامز كارشناس معروف مسكن از مفهوم زاغه ها و مناطق حاشيه نشين تعبيري به اين شرح ارائه مي دهد 

: 

ساختمان و يا بخشي از شهر كه در آن ويراني ، نارسائي عرضه خدمات درماني ، تراكم زياد جمعيت در واحدهاي 

يعي ديده مي شود، مي تواند به عنوان زاغه و يا مسكوني ، فقدان آسايش الزم و خطر ات ناشي از عوامل طب

منطقه حاشيه نشين معرفي گردد. آقاي شكوئي در تحقيقي در اين مورد گفته است كه در كشورهاي در حال 

توسعه و يا در كشورهايي نظير ايران كه در يك مرحله خاص انتقالي قرار گرفته اند ، مراد از منطقه حاشيه 

 د بود از : نشين شهرها عبارت خواه
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 منطقه واحدهاي مسكوني رو به ويراني ، فرسوده و با تجهيزات ناقص در حاشيه شهرها؛  -2

 تسلط فرهنگ فقر در منطقه؛  -1

 جدائي گزيني توده اي مردم روستائي از جامعه شهري؛  -3

 شهركهاي چسبيده به شهر با مواد و مصالح كم دوام ساختماني ؛  -5

 قه از زندگي شهري؛ گوشه گيري مردم منط -5

 مهاجرت و سكونت بخشي از مردم روستاها در حاشيه شهرها؛  -6

در تعريف ديگري گفته شده كه حاشيه نشين به مفهوم كلي به كسي گفته مي شود كه در شهر سكونت دارد 

  [22ولي به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام اقتصادي شهر شود و از خدمات شهري استفاده كند .]

شهرها به دليل وجود فرصت هاي اشتغال ،مهاجران روستاها و ساير سكونت گاه هاي كوچك تر از خود را جذب 

اجتماعي  –مي كنند. همين فراواني تقاضا براي شهرنشين شدن از سوي نورسيدگان ظرفيت پذيرش اقتصادي 

 اي شهري مي گردد. شهرها را لبريز مي كند و باعث ايجاد نوعي جديد از نابرابري در داخل فض

جدايي اصلي در واقع بين جمعيت پذيرفته نشده در نظام شهري ) مشاغل موقتي و حاشيه اي ( از سويي و 

جمعيت ادغام شده به لحاظ اقتصادي و اجتماعي از سوي ديگر است. اين جدايي در فضاهاي به اصطالح شهري 

اراضي غير آماده به وسيله مهاجران پذيرفته نشده شده انعكاس ويژه و ديدني دارد. فضاهايي كه حاصل اشغال 

 است. اين مهاجران قادر به پرداخت اجاره بها نيستند و اغلب در شرايط اسفناكي زندگي مي كنند.

بدين ترتيب در شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ كشورهاي در حال توسعه به سبب كمبود يا فقدان زمين هاي  

طبقات فقير و كم درآمد شهري ، بيشتر آنها به دامنه هاي پر شيب دره ها و كافي به منظور خانه سازي براي 

دشت هاي سيالبي يا به زمين هاي مجاور صنايع آلوده ساز و خطر آفرين پناه مي برند تا با مواد و مصالح 
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گي كشيده ساختماني كم دوام ، خانه هاي محقر خود را بنا كنند. از اين رو شهرهاي جهان سوم همواره به دوگان

مي شوند : يكي شهر قانوني كه زمين واحد هاي مسكوني آن بر مبناي قوانين و مقررات جاري تهيه شده است و 

ديگري شهر غير قانوني كه زمين و واحد هاي مسكوني آن به صورت تصرف عدواني و غير قانوني اشغال گرديده 

 [ 1ل مي شود. ]است و بيشتر منطقه حاشيه نشين و آلونك نشين شهرها را شام

 ]سكونت گاه خودرو[ شكلي از اسكان است كه داراي يك يا مجموعه اي از ويژگيهاي زير مي باشد : 

الف ( با تكيه بر حركت خود جوش و خود انگيخته مردم )ساكنان( شكل گرفته و متكي برخواست، انگيزش آنها 

 و مبتني بر توان و امكانات آنها مي باشد؛ 

 كنترل و مديريت رسمي دولت و نهادهاي عمومي شكل گرفته و سريعاً رشد كرده باشد ؛  ب ( بدون نظارت ،

ج ( با توجه به ويژگي خودرو و بي برنامگي رشد و دگرگوني ، سكونت گاه از جهت تأمين خدمات و زير بناها 

 دچار ضعفند و در حداقل خدمات و امكانات زيستي به سر مي برند؛ 

و نيز نحوه تفكيك و استفاده از زمين خارج از چارچوب هاي معمول و متعارف رسمي د ( تملك و تصرف زمين 

 و قانوني و بدون گرفتن مجوزهاي الزم از نهادها و دستگاه هاي رسمي پذيرفته باشد؛ 

 هـ ( ساخت و ساز و تأمين زير ساختها و خدمات با نقض قوانين و مقررات موجود و رسمي صورت گرفته باشد؛ 

گيري و دگر گوني آنها مبني بر طرح و برنامه از پيش انديشيده نباشد و بلكه مبتني بر ساخت  و ( شكل

 [ 5اجتماعي و فرهنگي سكونت گاه در مراحل مختلف شكل گيري و دگرگوني باشد. ]

در اين مناطق مسكوني كه از نظر فيزيكي و اجتماعي رو به زوال مي رود، رضايت زندگي خانوادگي ناممكن 

 شرايط بد مسكن و زير ساختهاي شهري نامناسب از ويژگيهاي عمده چنين سكونت گاه هايي است.  است.

سال مي گذرد و بعضي ديگر زمين هايي هستند كه در  57از زمان تشكيل بعضي از حاشيه هاي محروم بيش از 

 شرف هجوم واقع شده اند. شرايط اين مناطق در موارد زير در حال بد تر شدن است : 
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متوسط سن افراد شهرها در حال افزايش است در حالي كه در حاشيه ها در حال كاهش مي باشد ، بنابر اين  -2

 جوان بودن جمعيت دردناك تر از شرايط بد زندگي در اين مكانهاست؛ 

اختالف قابل مالحظه ميان شرايط زندگي در حاشيه ها و ساير مناطق شهري، تنشهاي اجتماعي را در اين  -1

 طق افزايش مي دهد؛ منا

[ 3رشدبدون برنامه و بيقاعده اين سكونتگاه ها خدمات رساني معمول را پيچيده تر و دشوار تر كرده است.] -3

افزايش نابرابري هاي اجتماعي كه نتيجه شهرنشيني بي ضابطه و در حال رشد در جهان مي باشد به افزايش 

نده دفتر هماهنگ كننده سازمان ملل متحد سرعت زاغه پديده حاشيه نشيني انجاميده است. به گفته نماي

نشيني در جهان بيشتر از بهبود مناطق شهري است. در حال حاضر يك ميليارد نفر زاغه نشين در جهان وجود 

ميليون نفر به امكانات بهداشتي ، محروميت  577ميليارد و  1دارد كه تبعات حضور اين تعداد عدم دسترسي 

ميليون زن در  505ميليون پسر از تحصيل ، بي سوادي  56ميليون دختر و  65امل ميليون كودك ش 212

 25درصد زنان كشورهاي در حال توسعه به ماماي تخصصي و پزشك، دسترسي تنها  57جهان، عدم دسترسي 

 [ 0ميليون نفر گرسنه است. ] 177درصد زنان به كرسي هاي پارلماني و وجود 

 

ي با جرم و جنايت دارد،چرا كه عمال در هر جامعه اي، جمعيت چنين مناطقي از حاشيه نشيني ارتباط مستقيم

لحاظ ارتكاب جرم نسبت به ساير نواحي در صد بااليي قرار دارد و اين نيز ناشي از عوامل متعددي مي باشد كه 

ناشي از  يكي از اين عوامل مهم فقر مي باشد كه به صورت فقر منطقه اي ظاهر مي شود كه اين فرهنگ نيز

كمي يا عدم وجود فرصت هاي زندگي مي باشد كه افراد از روي عقده اي كه ناشي از اين فقر شده سعي در 

جهت جبران بر مي آيند و عقده هاي دروني خود را از طريق ارتكاب جرايم متعدد در جهت تسكين بر مي 
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 [ 1آيند]

محيط اجتماعي خود هستند ،زيرا در محيط اجتناب پروفسور ويرتون مي نويسد: اطفال و نوجوانان ، تابع جبري 

ناپذير )خانواده( و يا محيط اتفاقي،خط سير رفتار جوانان بوسيله افراد بالغ كامال تعيين مي شود،واين دو محيط 

در تربيت و عمل آنها تاثير عميق مي گذارد و با نفوذ و حاكميتي بسيار قوي حتي ارزشهاي فكري آنها را معين 

مك كي محققان آمريكايي ثابت كرده اند كه در مناطق كثيف، همراه با از بين  -و  -........... پارك،شاومي كند .

رفتن كنترل هاي اجتماعي كه بوسيله آنها مردم به رعايت قيود نيز اعتقاد پيدا مي كنند، اعمال جنايي به شكل 

 طبيعي جلوه مي كنند.تراشه چنين مي نويسد:

 سيك از زندگي گروهي در دست داريم،مي توان گفت كه تخلف و جنايت نتيجه طبيعي حاال كه يك تعريف كال

 [ 27اين نوع محيط است]

 عوامل موثر بر شكل گيري سكونت گاه هاي غير رسمي -5

 عوامل موثر بر شكل گيري سكونت گاه هاي غير رسمي را مي توان چنين بر شمرد: 

 وت و در آمد و بروز عدم تعادل منطقه اي؛ توزيع نا عادالنه و نا متوازن منابع ثر-2

 نا رسايي نظام مديريت و بر نامه ريزي توسعه شهري و منطقه اي؛ -1

 گسترش پديده فقر و بيكاري به ويژه در روستاها؛ -3

 مهاجرت روستاييان به شهر ها؛ -5

 به شهر ها؛ اقتصادي جهت ايجاد شرايط مناسب براي مهاجرين –نبود ساز و كار مناسب اجتماعي -5

 بال تكليفي متولي اصلي نظارت بر ساخت وساز در حريم شهر ها؛ -6

 وجود باندهاي قدرت و ثروت و بورس بازي زمين؛ -0
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 اجتماعي شهر ها؛ -عدم جذب مهاجران روستايي در نظام اقتصادي-1

 بي توجهي به ارائه مسكن ارزان قيمت جهت افراد محروم و فقير؛ -5

 اعي براي فقراي شهري جهت عرضه خدمات حداقل زندگي. نبود سياست اجتم-27

 مهمترين ويژگيهاي سكونت گاه هاي غير رسمي -6

دارد تحت تاثير پارامتر هايي چون فقر اقتصادي،عدم "مهاجرت"حاشيه نشيني كه تا حدود زيادي ريشه در -2

 تخصص،نوع شغل،تعارض فرهنگي،بي سوادي،هويت قومي و فرهنگي قرار دارد؛ 

 اشيه نشين ها اكثرا مهاجر هستند و در سكونت گاه هاي غير متعارف زيست مي كنند؛ ح-1

 حاشيه نشين ها از نظر سواد در سطح پاييني هستند؛ -3

 در آمد آنها كم و به مشاغل سطح پايين اشتغال دارند؛ -5

 بيكاري و مشاغل كاذب در بين آنها زياد است و اكثر آنهافاقد مهارت هستند؛ -5

 اطق حاشيه نشين داراي نرخ رشد جمعيت زياد است؛ من-6

انحرافات و بزهكاري در مناطق حاشيه نشين فراوان مي باشد و بعضا با امور ناهنجاري از جمله قاچاق و مواد -0

 مخدر،خشونت و موارد مشابه سر و كار دارند؛ 

 فرهنگي،بافتي جدا از بافت جامعه دارند؛ -از نظر اجتماعي-1

 راي پايين ترين گروه در آمدي هستند؛ معموال دا-5

 [ 5فقر،عدم بهداشت و قرار گرفتن در طبقه پايين اجتماعي از ويژگي هاي كلي اين سكونت گاه ها مي باشد]-27

 سوال هاي اصلي تحقيق -0

 مهمترين عوامل موثر بر شكل گيري سكونت گاه هاي غير رسمي كدامند؟ -2

 غير رسمي كدام است؟ ويژگي هاي ساكنين سكونت گاه هاي -1
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  فرضيه ها تحقيق-1

 به نظر مي رسد فقر عامل اصلي سكونت در سكونت گاه هاي غير رسمي است. -2

 به نظر مي رسد اكثريت افراد ساكن در اين سكونت گاه ها را مهاجرين رو ستاها تشكيل مي دهند. -1

 

 

 

 

 

 

 روش تحقيق -5

پرسشنامه  11روش تحقيق در اين مقاله به صورت كتابخانه اي و ميداني بوده و از طريق تهيه 
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خانوار،مشاهده،مصاحبه و جمع آوري اطالعات از فرمانداري ،بخشداري و شهرداري صورت گرفته است. 

 مهاجرت. متغيرهاي مستقل عبارتند از مسكن و ميزان در آمد و متغيرهاي وابسته عبارتندازسطح سواد و 

 

 

 

 

  پيشينه پژوهش-27

به طور كلي از نظر پژوهشگران عوامل موثر بر شكل گيري سكونت گاه هاي غيررسمي را مي توان به دو دسته 

 تقسيم نمود: 

ديدگاه اول: مطابق ديدگاه اكولوژي)منصوريان،آيت اللهي،زاهدزاهداني،خاتم،پيران ،نيرومند،احسن(در شكل 

هاي غيررسمي در زمان ها و مكان هاي مختلف تفاوت هاي بسياري مشاهده مي  گيري و توسعه سكونت گاه

 شود. 

ديدگاه دوم:ديدگاه اقتصاد سياسي فضا و قدرت و مديريت مداري)افروغ،شاه حسيني( مهاجرت روستاييان به 

 شهرها به علت وابستگي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به كشورهاي توسعه يافته است. 
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 يافته هاي پژوهش -22

 اطالعات توصيفي 2-22

در صد بين  17303سال و  37-57در صد بين  5130و 17-37در صد پرسش شوندگان بين  26از نظر سني 

در صد  2135سال سن داشته اند.  67در صد بيشتر از  231سال و  57-67درصد بين  5306سال و  57-57

در صد اين افراد  52356در صد نيز ناراضي مي باشند. 1031و  پرسش شوندگان از اقدامات شهرداري راضي بوده

در صد افراد ساكن در اين  50356هيچ گونه آشنايي با تاريخچه و مكان هاي تاريخي شهر پاكدشت ندارند. 

در صد پرسش  0536سكونت گاه از سكونت در حصار امير ابراز رضايت نموده و الباقي نيزنا راضي مي باشند .

وه ساخت و ساز غير مجاز خود را استفاده از زور و در گيري هاي متعدد با نيروهاي پليس ساختمان شوندگان نح

در صد نيز دريافت نامه و توصيه مسئولين  632در صد پرداخت رشوه به ماموران پليس ساختمان و  21315،

 شهرداري به ويژه اعضاي شوراي شهر پاكدشت عنوان نموده اند. 

است مي  3351بيشتر از بعد خانوار شهرستان پاكدشت كه  5360نيز اين منطقه با بعد خانوار  از نظر بعد خانوار

 باشد. 
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 فرضيه اول 1-22

از ديدگاه بانك توسعه آسيا فقر عبارتست از محروميت از دارايي ها و فرصت هايي كه هر فرد مستحق آنها مي 

ان و مكان معين ، براي دسترسي به يك سطح باشد.و خط فقر عبارتست از مخارجي كه يك فرد ، در يك زم

حداقل رفاه متحمل مي شود.افرادي كه به اين سطح رفاه دسترسي ندارند فقير تلقي مي شوند و كساني كه به 

اين سطح رفاه حداقل و باالتر از آن دسترسي دارند غير فقير مي باشند .لذا در تعيين خط فقر حداقل كالري 

ناي مسكوني، حداقل ميزان تحصيالت خانوار و غيره نيز در نظر گرفته مي شود و در روزانه، حداقل سطح زير ب

 صورتي كه هر يك از افراد جامعه حداقل يكي از ويژگيها را دارا نباشد فقير محسوب مي شود. 

ان هزار توم 077در ايران رقم هاي مختلف درآمد جهت خط فقر اعالم گرديده ،كه آخرين آنها حكايت از در آمد 

هزار تومان براي خانوارهاي روستايي تعيين گرديده ، كه در هر حالت ساكنين اين منطقه در  577براي شهرها و 

آمدي بسيار كمتر از مبالغ ذكر شده دارند.ساكنين سكونت گاه غير رسمي در غرب محله عالمه را افراد فقيري 

 قرار دارند. تشكيل مي دهند كه با توجه به درآمد اعالم شده زير خط فقر 

هزار تومان  177-157درصد بين  25352هزار تومان  177در صد كمتر از  3365از نظر ميزان درآمد 

 577-557در صدبين 2312هزارتومان و 377-577در صدبين  0332هزار تومان، 157-377درصد بين 61315،

در صد  5033در صد بيسواد، 2535هزار تومان درآمد ماهيانه دارند. از نظر وضعيت تحصيلي سرپرست خانوار 

درصد نيز ديپلم داشته اند.  632در صد دبيرستان و  231درصد تحصيالت راهنمايي، 2531تحصيالت ابتدايي ،

 سطح تحصيلي همسران نيز به قرار زير است: 

 632درصد دبيرستان و  3366درصد راهنمايي،  27350درصد تحصيالت ابتدايي، 51361درصد بيسواد ، 36351

درصدفصلي و  25363در صد شغل موقتي، 61325صد نيز ديپلمه بوده اند. از نظر شغل سرپرست خانوار در

در صد در تهران  31351درصد در شهرستان پاكدشت و  60371در صد شغل دايمي داشته اند.كه  13320
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 ي بهر ه اند. در صد نيز از خدمات بيمه ب 35325در صد تحت پوشش بيمه و  65315مشغول به كار بوده اند.

متر مساحت دارند كه با توجه به بعد  65درصد آنها كمتر از  66350از نظر مساحت واحدهاي مسكوني 

 افراد ساكن در اين منطقه از سرانه مسكوني بسيار كمتر از حد استاندارد برخوردارند.  5360خانوار

 

 مه (:متراژ امالك واقع در سكونت گاه غير رسمي غرب عال1جدول شماره )

 متراژملك به متر  -55 55-55 65-55 17-65 57-17 227-57 215-227 -257

 تعداد  25 17 25 5 6 27 3 2

 درصد  13320 1536 20370 27350 0333 21325 3366 2312

 

با توجه به جميع موارد ذكر شده مي توان نتيجه گرفت كه ساكنين سكونت گاه غير رسمي مذكور را افراد فقير 

 و فرضيه اول بدين وسيله اثبات مي گردد. تشكيل داده 

 

 فرضيه دوم 3-22

هرگاه مسئوالن برنامه ريزي شهري از حل اسكان مهاجران تازه وارد به شهر و فقراي شهري غافل يا عاجز شوند 

،اين افراد به تامين نياز مسكن خود اقدام مي كنند و غالبا مناطق سكونتي پديد مي آورند كه با الگوي رسمي و 

[ بر اساس اطالعات استخراج شده از پرسشنامه اكثريت قريب به اتفاق 1متعارف مسكن تفاوت بسيار دارد.]

در صد اين مهاجرين  5031ساكنين اين سكونت گاه مهاجر بوده واكثريت اين مهاجرين نيز آذري زبان مي باشند.

 منشا رو ستايي دارند. 
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 ه غير رسمي غرب عالمه (:مبدا مهاجرت ساكنين سكونت گا3جدول شماره)

 ساير سبزوار اراك اهر زنجان هشترود تبريز اردبيل مياندوآب شهرستان مبدا 

 تعداد  25 25 21 21 5 5 3 3 1

 درصد  13320 21315 25363 25363 6375 6375 3330 3330 530

 

صد نيز در در 12355درصد اين مهاجرين شهر پاكدشت به عنوان ايستگاه اول مهاجرتشان بوده و  01375

در صد اين افراد علت ترك زادگاه خود را يافتن شغل مناسب  15325ايستگاه دوم به اين شهر مهاجرت نموده اند.

عنوان نموده اند .و مهاجريني كه در ايستگاه اول مهاجرت در شهر تهران سكني گزيده بودند بعد از مدتي به 

در صد پرسش شوندگان  55321شت مهاجرت نموده اند.دليل گراني مسكن و اجاره بها در شهر تهران به پاكد

دليل انتخاب پاكدشت را ارزاني مسكن و اجاره بها عنوان نموده اند .اين افراد ابتدا در نقاط مختلف شهر پاكدشت 

خصوصا حصار امير اجاره نشين بوده و سپس با خريد قطعه كوچكي از زمين هاي تفكيك نشده كشاورزي با 

 ام به ساخت و ساز غير مجاز نموده اند .قيمت پايين ، اقد
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 پاكدشت به قرار جدول زير است.  مدت اقامت اين مهاجرين در شهر

 (:مدت اقامت مهاجرين سكونت گاه غير رسمي غرب عالمه در شهر پاكدشت 5جدول شماره )

 مدت اقامت به سال  -3 5-3 1-5 27-1 25-27+ 25

 تعداد  25 25 17 5 21 21

 در صد  20370 21315 15335 27350 25363 25363

با توجه به مطالب فوق نتيجه مي گيريم اكثريت ساكنين اين سكونت گاه را مهاجرين روستايي تشكيل مي 

دهند كه به اميد يافتن كار در تهران و شهرهاي اطراف آن به اين منطقه سرازير شده اند.لذا فرضيه دوم نيز 

 اثبات مي گردد. 
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 نتيجه گيري -21

 شهرها چهره اي دو سويه دارند .

شهر هم مي تواند كانون توليد،اشتغال و مراكزي جهت تنوع ووفور نعمت هستند.اما در سوي ديگر نيز مركز 

آسيب هاي اجتماعي، جرم،بزه و انواع نا امني مي باشد.يكي از عمده مشكالتي كه در حال حاضر شهر ها با آن 

 هاي غير رسمي مي باشد. مواجهند، سكونت گاه

اين سكونت گاه ها محصول فقرند و فقر يك محصول طبيعي نبوده ، بلكه محصول ساختار قدرت و نظام  

 اجتماعي موجود است .

در حال حاضر روستاها توانايي نگهداري ساكنين خود،و ايجاد شغل و تامين معيشت آنها را ندارد لذا اين افراد 

 ارت شغلي راهي شهرها مي شوند.عمدتا كم سواد و بدون مه

اين در حاليست كه اقتصاد بيمار تنها روستاها را دچار مشكل نكرده و شهرها نيز به نوعي ديگر و شايد حادتر با 

 اين مشكالت دست به گريبانند.

رانه ها لذا با مهاجرت روستاييان ،بر مشكالت شهرها افزوده شده و باعث رانش افراد فقير از درون شهر ها به پسك

 مي شود. 
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بزرگترين مشكل مهاجرين مسكن و شغل است.در زمينه مسكن،با ايجاد سكونت گاه هاي غير رسمي و در زمينه 

شغل نيز با پرداختن به مشاغل كاذب و يا فعاليت در زمينه قاچاق، سرقت و ساير فعاليت هاي مجرمانه به 

 سازگاري با محيط مي پردازند.

 در درون خود به باز توليد خود وآسيب هاي اجتماعي مي پردازند.  سكونت گاه هاي غير رسمي

 در نتيجه مانند يك سياهچاله پيرامون خود را نيز ،آلوده نموده و به درون خود مي كشد.

شايد بهترين مثال در مورد رابطه سكونت گاه غير رسمي و شهر،رابطه خانواده با فرزند ناخلف باشد كه در صورت 

 طرد و راندن،بيشتر دچار معضل مي شود. 

 

 

 پيشنهادات -23

مهمترين راه حل جهت كنترل سكونت گاه هاي غير رسمي ،كنترل مهاجرت از طريق توجه ويژه به كشاورزي -2

 وستايي و ايجاد شغل در روستاها مي باشد.؛ و صنايع ر

 افزايش كمي و كيفي مراكز مهارت آموزي در شهرها و روستاها؛ -1

 باز نگري در سياستهاي مسكن و توليد انبوه مسكن ارزان قيمت جهت اقشار كم در آمد؛ -3

 تاكيد بر پروژه هاي آموزش حرفه اي و كاريابي،مراكز بهداشتي و تنظيم خانواده؛ -5

مشاركت ساكنين سكونت گاه هاي غير رسمي در تصميم سازي،تصميم گيري و اجراي پروژه ها ي توانمند -5
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 سازي؛ 

 اه هاي غير رسميتوجه ويژه بر برنامه هاي بهسازي سكونت گ-6
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