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دریافت مقاله1398/07/26 :

پذیرش نهایی1398/08/15 :

چکیده
سکونتگاههای غیررسمی اغلب با تصرف زمین غیر و بدون اخذ مجوزهای قانونی ایجاد میشود .الگوی واحدی برای
چگونگی شکلگیری این اجتماعات نمیتوان ارائه داد ،معموالً به شکل «تهاجم سازمانیافته»« ،تصرف خزنده» و
«بازتقسیم زمین فاقد مجوز» شکل میگیرد .سیزده اجتماع غیررسمی با  6251نفر جمعیت و  74/89هکتار مساحت در
حواشی مشگینشهر (خیاو) در اواخر دهه  1370و اوایل دهه  1380بهوجود آمده است .امروزه ،تمامی این اجتماعات
در محدوده خدماتی مشگینشهر قرار دارد .در این مقاله ،فرآیند شکلگیری این اجتماعات بررسی شده است .داده و
اطالعات این پژوهش به روش مطالعات کتابخانهای و میدانی جمعآوری شده است .برای تحلیل داده و اطالعات
گسترش این اجتماعات ،از نرمافزار  ARC GISاستفاده شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که شکلگیری
اجتماعات غیر رسمی مشگینشهر ،در پی مهاجرت روستا-شهری ،بهویژه مهاجرت از روستاهای شمال این شهر به
حواشی آن ناشی شده است .این مهاجرتها به تأثیر از عوامل منطقهای (توسعه نامتوازن و مهاجرتهای ناحیهای و
سکونتگاهی) و محلی (توسعه زیرساختهای خدماتی ،قیمت ارزان زمین ،ضعف مدیریت شهری ،محورهای ارتباطی
برونشهری) بهوقوع پیوسته است .بر اساس یافتههای این پژوهش ،رایجترین شکل تکوین این اجتماعات ،تقسیم و
بازتقسیم اراضی کشاورزی و بایر پیرامون این شهر است.
واژگان کلیدی :اسکان غیر رسمی ،پیراشهری ،مشگینشهر.
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مقدمه

زیرساختها و خدمات اساسی ،فضای عمومی و مناطق

هر روز بر وسعت شهرها و لکههای متمرکز

سبز محرومند و بطور دائم در معرض اخراج ،بیماری و

جمعیت در اراضی کمارزش اطراف و جدای از نظام

خشونت قرار دارند ).(UN-HABITAT,2015:1

شهری پدیدار میشود .اگرچه این مناطق به لحاظ

عمدهترین مالک عدم رسمیت سکونتگاههای غیر

قانونی جزء محدوده شهری محسوب نمیشوند ،ولی از

رسمی ،ویژگیهای کالبدی مسکن و نوع مالکیت زمین

نظر اقتصادی به شهر وابستهاند و از جنبههای اجتماعی

است (کمانرودی کجوری.)1392:32 ،

و فرهنگی بر شهر تأثیر میگذارند و از آن تأثیر

الگوی فراگیر و قابل تعمیمی درخصوص روند

میپذیرند (تودارو .)1391،کمیساریای عالی حقوق بشر

تکوین سکونتگاههای غیر رسمی بهدلیل گوناگونی

سازمان ملل متحد اعالم کرد که حدود یک چهارم

اقتصادی ،اجتماعی و جغرافیایی در زمانها و مکانهای

جمعیت شهری جهان در سکونتگاههای غیر رسمی به

مختلف نمیتوان ارائه نمود ،اما در میان تمامی الگوهای

سر میبرد  .)(United Nation,2018:1کمیسیون جهانی

رایج ،یک اصل مشترک یافت میشود ،و آن هم این

آینده شهرها در قرن بیست و یکم نیز هشدار داد که به

است که روند شکلگیری این سکونتگاهها از یک پایه

موازات رشد ابَرشهرها 1،فقر شهری در کشورهای جهان

در منطق اقتصادی در میان فقرا برخوردار است

سوم افزایشیافته و این درحالی است که بخش عمدهای

(شاهحسینی .)55 :1392،چنانکه گیلبرت و گاگلر اشاره

از شهرنشینی بر پایه اقتصاد غیر رسمی و همراه با

میکنند ،در مسئله مسکن ،واکنش فقیران در برابر فقر،

گسترش سکونتگاههای غیر رسمی صورت گرفته و در

منطقی ،نو و خردمندانه است (گیلبرت و گاگلر.)1375،

آینده نیز صورت خواهد گرفت .این روند را غیر

بر این اساس ،برای فقرا غالباً اقتصادیترین و

رسمیشدن شهرنشینی مینامند (صرافی.)1381 ،

منطقیترین راه خانهدارشدن ،ساخت مسکن و سکونت

سکونتگاههای غیر رسمی 2،نواحی مسکونیای

در اجتماعات غیر رسمی است که به شیوههای مختلف

هستند که ساکنین آنها هیچ امنیتی در زمین و مسکن

و در ابتدا با تأمین حداقل نیاز پیگیری میشود .به

واقع در آن ندارند ،معموالً با فقر یا محرومیت خدمات

عبارتی دیگر ،مسکن را میتوان پیوستاری فرض کرد که

و زیرساختهای اساسی شهری مواجه هستند و ممکن

از شکل رسمی تا غیر رسمی در اشکال مختلف ظاهر

است مساکن آنها با برنامه و مقررات موجود ساختمانی

میشود (ایراندوست.)87 :1389،

منطبق نباشند .این سکونتگاهها اغلب در پهنههای

روند و چگونگی شکلگیری سکونتگاههای

مخاطرات محیطی قرار دارند .این سکونتگاهها میتوانند

فقیرنشین غیر رسمی بهعنوان بخشی از این پیوستار به

نمادی از داللی امالک و مستغالت برای تمام سطوح

راههای ممکن و گزینههای پیش روی فقرا بازمیگردد.

درآمدی ثروتمند و فقیر بهحساب آیند .سکونتگاههای

بهطور معمول ،برای صاحب مسکن شدن ،سهراه عمده

فقیرنشین 3،فقیرترین و محرومترین سکونتگاههای غیر

پیش روی آن دسته از کمدرآمدهای شهری است که

رسمی هستند که بهواسطه مساکن تخریبی واقع در

توان دستیابی به مسکن رسمی و متعارف را ندارند:

پرمخاطرهترین اراضی شهری شناخته میشوند .ساکنین

گزینه اول ،یافتن سرپناه در اجتماعات فرسوده و

این سکونتگاهها ،عالوه بر عدم امنیت ،بهطور فزاینده از

فقیرنشین مرکز شهر یا اجتماع غیر رسمی است .گزینه
دوم ،تصرف و اشغال زمینهایی است که زمینه مناسبی
برای سکونت آنان دارد .راه سوم نیز سکونت نیمه

1.Mega Cities

قانونی و خرید قطعه زمین بدون زیرساخت و از راه غیر

2.Informal Settlement
3.Slum
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رسمی است .هر سه حالت فوق جلوهای از توسعه پیش

در آگاهکردن دیگران از فرصت پیشآمده برای تصرف

از برنامهریزی را نشان میدهد که یک چرخه معین را به

زمین ایفا میکند (همان.)94:

دارد .این چرخه یک روند هنجاری اشغال،

ج .بازتقسیم زمین فاقد مجوز :رایجترین شکل تکوین و

دنبال

سکونت ،ساخت ،برنامهریزی و توسعه غیر رسمی و در

توسعه سکونتگاههای غیر رسمی ،تقسیم و بازتقسیم

نهایت ،برنامهریزی و نظمبخشی قانونی و تثبیت را طی

زمینهای کشاورزی و گاه بایر اطراف شهر است .این

میکند.

روند عمدتاً با توافق مالک و خریدار و گاهی توافق با

صرف نظر از مورد نخست که هیچ جنبه غیر رسمی

نمایندگان مالک آغاز میشود .در این روش ،تهیه زمین

ندارد ،نتیجه دو مورد دیگر ،شکلگیری اسکان غیر

و ساخت و ساز در شکلی غیر رسمی است ،اما غیر

رسمی در شهر است که عموماً با سه الگوی رایج زیر

قانونی نیست .در این شیوه که در ایران نیز بسیار رایج

تشخیص دادهشده است که کم و بیش با تجربه چند

است ،معموالً زمینهای کشاورزی اطراف شهر توسط

دهه اخیر ایران نیز مطابقت میکند:

مالکین و گاه نماینده بانفوذ وی در قطعات کوچک

الف .تهاجم سازمانیافته :در این شیوه ،سکونتگاههای

تفکیکشده و با فعالیت واسطهها به فقرای شهری که به

غیر رسمی با تهاجم سازمانیافته و تا حدی بهصورت

دنبال زمین کوچک و در استطاعت خود هستند فروخته

غیر رسمی هماهنگ شده و در فرآیندی نسبتاً سریع

میشود .معموالً یک یا چند بنگاه محلی بهعنوان

شکل میگیرند .در این الگو ،غالباً بدون برنامهریزی

کارگزاران مالک عمل میکنند .البته گاهی نیز زمین از

قبلی ،بدون مجوز و عموماً بهصورت عدوانی ،زمینهای

سوی مالک به شکل یکجا و یا به صورت قطعات بزرگ

خالی و مساعد تصرفشده و ساخت مسکن در آن به

به واسطهها و افراد بانفوذ محلی واگذار میشود .بنابراین

سرعت آغاز میشود .در این الگو ،خانههای یکشبه و

فعالیت سودجویانه باندهای محلی فعال در زمینه خرید

خلقالساعه در کمترین زمان ممکن و با دسترسترین

و فروش زمین نیز در بسترگشایی پیدایش بسیاری از

مصالح برپا میشود .اگرچه غالب تصرفهای عدوانی با

سکونتگاههای خودانگیخته و غیر رسمی در زمینهای

نارضایتی مالکین همراه است ،اما نمونههایی یافت

زراعی اطراف شهرها مؤثر است (شاهحسینی:1392،

میشود که ممکن است با تأمین منافع مالک ،توافقی

 .)58درمجموع ،تقسیم و باز تقسیم زمینهای کشاورزی

پنهانی برای تصرف زمین شکلگرفته باشد.

حاشیه شهرها و زمینهای خارج محدوده ،مهمترین

ب.

تصرف

خزنده

و

تدریجی:

شیوه دستیابی به زمین برای ایجاد اجتماعات غیر

شکلگیری

رسمی در ایران است (پیران.)1373 ،

سکونتگاههای غیر رسمی به این روش ،به مرور زمان و
غالباً به دو شکل عدوانی و یا با رضایت مالکین صورت

تاکنون مطالعاتی زیادی درباره علل و الگوهای

میگیرد .در این روش ،روند تصرف برخالف تهاجم

شکلگیری اسکان غیر رسمی در محدودههای پیراشهری

سازمانیافته ،بهآرامی و با اسکان چند خانوار آغاز

در ایران انجام شده است .از جملهی آن سوابق که از

میگردد و با اطالعرسانی و آگاهشدن گروههای

این جهت با این پژوهش مشابهت دارند عبارتند از:

کمدرآمد ،تصرف زمینها ادامه مییابد .در برخی موارد

شیخی ( 1380و  )1385در پژوهشی درباره فرآیند

نیز با وجود اطالع از تصرف ،معموالً بهدالیلی و یا در

شکلگیری و دگرگونی سکونتگاههای خودروی پیرامون

قبال اخذ وجهی تسخیر و تصرف زمین از سوی

کالنشهر تهران به این نتیجه رسید که سکونتگاههای

مأموران نادیده گرفته میشود .در این الگو نیز پیوندهای

خودرو در ایران با ویژگیهایی چون شکلگیری در

قومی و خانوادگی و شبکه هموالیتیها نقش مهمی را

اراضی غیر رسمی (نه غیر قانونی) ،داشتن امنیت
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تصرف ،مکانگزینی در فاصلهای مشخص از کالنشهر،

کمانرودی کجوری ( 1377و  )1385در پژوهشی

اما در حوزه نفوذ مستقیم و در طول محورهای اصلی

درباره چگونگی پیدایش و گسترش  5اجتماع غیر

منشعب از آن ،کاهش ارتباط خدماتی با مادرشهر ،به

رسمی منطقه  6شهرداری تهران (تپهاکبری ،جهانآرا-

رسمیت شناختهشدن و شکلگیری سازمان سیاسی-

گلزار ،ابنسینا ،تختی ،شیرودی) به این نتیجه رسید که

اداری ،خروج از چرخه مسکن نابهنجار و گذار

عالوه بر عوامل دافعه و جاذبه در مبادی و مقاصد

تدریجی بهسوی بازار رسمی زمین و مسکن و غیره،

مهاجرت

مدیریتی،

نوعی تغییر شکل و حتی محتوایی نسبت به پدیده

قرابتهای فامیلی ،زبانی و قومی نیز نقش مهمی در

آلونکنشینی محسوب میشود.

تسهیل و تشدید مهاجرت و در شکلگیری این

پیران ( )1381در پژوهشی درباره اسکان غیر رسمی

ساکنین،

عملکردهای

سوء

اجتماعات داشتهاند.

شیرآباد زاهدان معتقد است که ،اگرچه این سکونتگاه در

مشگینشهر (خیاو) از اوایل دهه  ،1380دچار

آغاز وقوع انقالب اسالمی سال  1357الگوی تهاجم

تغییراتی چون رشد گسترده شهرنشینی و توسعه

وسیع سازمانیافته برای اشغال زمین را تجربه کرده

صنعتی ،اداری و خدماتی شده است .امکان دسترسی به

است ،اما مهمترین شکل دستیابی به زمین ،تقسیم و

خدمات بیشتر و بهتر ،تأسیسات زیربنائی مطلوبتر،

بازتقسیم زمینهای کشاورزی که از بیآبی به بیابان

امکان درآمد باالتر و دسترسی به اشتغال بیشتر از دالیلی

تبدیل شدهاند ،آنهم با توافق و رضایت مالکین صورت

هستند که موجب افزایش جذب روستائیان مهاجر به

گرفته است .این سکونتگاه بهدلیل افزایش تعداد

این شهر شدهاند .این مهاجرین به علت اینکه توانایی

جمعیت و گسترش شهر زهدان از دهه  1350به دلیل

اقتصادی اسکان در محدوده رسمی این شهر و پرداخت

مرکزین سیاسی ،تجاری و نظامی و مهاجرت گسترده

هزینه مسکن و اقامت در محدوده قانونی آن را نداشتند،

افغانها و عدم تأمین مسکن بخش عمدهای از آنها از

به حاشیه آن روی آوردند .سیزده اجتماع غیر رسمی

طریق ساز و کارهای رسمی ،بهشدت افزایش یافته

کالنترآباد ،اروفآباد ،نوشیندره ،دره حسنعلی ،انتهای

است.

سازمان ،توریولی ،کوی والیت ،کوی امام رضا (ع)،

ابراهیمزاده و همکاران ( )1388در مقالهای درباره

چای پارا ،پشت ترمینال ،قرهدرویش ،فاز  3فرهنگیان و

نقش مهاجرتهای روستایی در اسکان غیر رسمی

حاشیه پارک جنگلی با  6251نفر جمعیت و 74/89

کالنشهر اهواز به این نتیجه دستیافتند دادند که این

هکتار مساحت در حواشی این شهر در اواخر دهه

مهاجرتها با استقرار صنایع در این شهر پیوند دارند و

 1370و اوایل دهه  1380بهوجود آمدهاند (شکل  .)1در

آینده این شهر نیز به روند این مهاجرتها بستگی دارد.

این مقاله ،فرآیند شکلگیری این اجتماعات بررسی شده

زیاری و نوذری ( )1387در پژوهشی درباره ساماندهی

است.

و توانمندسازی اسکان غیر رسمی کوی منبع آب شهر
اهواز ،علت شکلگیری این پدیده در این شهر را

روش تحقیق

صنعتیشدن این شهر و مهاجرتهای بیرویه از یکسو

قلمرو جغرافیایی این پژوهش شامل سه محدوده

و مسائل و مشکالت اقتصادی و فقدان مدیریت واحد و

شهرستان مشگینشهر ،شهر مشگینشهر و سیزده اجتماع

هماهنگ در زمینه مسائل و مشکالت مهاجرتی و اسکان

غیر رسمی کالنترآباد ،اروفآباد ،نوشیندره ،دره

اولیه مناسب آنها برشمردهاند.

حسنعلی ،انتهای سازمان ،توریولی ،کوی والیت ،کوی
امام رضا (ع) ،چای پارا ،پشت ترمینال ،قرهدرویش ،فاز
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جامعه آماری و نمونه ،ابعاد ،متغیرها و شاخصهای

 3فرهنگیان و حاشیه پارک جنگلی با تأکید بر کالنترآباد
است (شکل  .)1مشگینشهر در  47درجه و  1دقیقه و

هریک از این سطوح مطالعه بهقرار زیر است:

 7ثانیه طول شرقی و  38درجه و  23دقیقه و 34ثانیه

الف .سطح تحلیل :ناحیهای (شهرستان مشگینشهر)

عرض شمالی جغرافیایی واقع شده است .این شهر،

 .1جامعه آماری 37789 :خانوار

مرکز شهرستان مشگینشهر و دومین شهر استان اردبیل

 .2حجم نمونه 384 :خانوار

است که از شمال به شهرستان پارسآباد (مغان) ،از

 .3متغیرها و شاخصهای اقتصادی :فعالیت (نسبت

جنوب به رشتهکوه سبالن و شهرستان سراب ،از شرق

شاغلین بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات)؛

به استان اردبیل و کشور آذربایجان و از غرب به شهر

اشتغال (نرخ اشتغال و بیکاری ،تعداد شاغلین در

اهر منتهی میشود.

کارگاههای فعال)
 .4متغیرها و شاخصهای اجتماعی :مهاجرت (نرخ
مهاجرت به شهرستان ،نرخ مهاجرت از شهرستان،
تعداد و نرخ رشد جمعیت)
ب .سطح تحلیل :شهر مشگینشهر
 .1جامعه آماری 16720 :خانوار
 .2حجم نمونه 375 :خانوار
 .3متغیرها و شاخصهای اقتصادی :فعالیت (درصد
شاغلین هر یک از بخشهای کشاورزی ،صنعت و

شکل  .1نقشه موقعیت استان اردبیل ،شهرستان مشگینشهر

خدمات)؛ اشتغال (نرخ اشتغال و بیکاری ،بار تکفل

و اجتماعات غیر رسمی

خالص اقتصادی)

این پژوهش در دو سطح ناحیهای (شهرستان

 .4متغیرها و شاخصهای اجتماعی :مهاجرت (نرخ

مشگینشهر) و محلی (شهر مشگینشهر و اجتماعات

خالص مهاجرت ،نرخ مهاجرت از شهر ،نرخ

غیر رسمی) به انجام رسیده است .در سطح ناحیهای ،به

مهاجرت به شهر)؛ خانوار (بعد خانوار)؛ جمعیت

علل اجتماعی و اقتصادی و مبادی و حجم مهاجرت و

(تعداد و نرخ رشد جمعیت ،تراکم جمعیت)
ج .سطح تحلیل :اجتماعات اسکان غیر رسمی

در سطح محلی ،به جاذبهها و علل نهادی ،اجتماعی و
اقتصادی مقصد مهاجرت و ویژگیهای تاریخی،

 .1جامعه آماری 1562 :خانوار

محیطی ،حقوقی ،مدیریتی ،اجتماعی و اقتصادی در

 .2حجم نمونه 305 :خانوار

شکلگیری این اجتماعات پرداخته شده است .داده و

 .3متغیرها و شاخصهای فضایی :ارتباطات (راه و

اطالعات این پژوهش به دو روش مطالعات کتابخانهای

شبکه معابر)

و میدانی جمعآوری شده است .برای تحلیل اطالعات

 .4متغیرها و شاخصهای اجتماعی :مهاجرت (نرخ

گسترش این اجتماعات از نرمافزار  ARC GISاستفاده

مهاجرت)؛ خانوار (بعد خانوار)؛ جمعیت (تعداد و

شده است.

نرخ رشد جمعیت ،تراکم جمعیت)
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 .5متغیرها و شاخصهای مدیریتی :ساز و کار

نیز بدون یک روند منسجم و بههم پیوسته ،رشد کردند.

مدیریتی (ساز و کار معامالت زمین ،ساز و کار

همچنانکه این اجتماعات به گسترش پراکنده خود ادامه

ساخت مسکن)؛ نوع مالکیت (نسبت مالکیت رسمی

میدادند ،اجتماعات غیر رسمی نوشیندره ،چای پارا،

و قانونی ،نسبت مالکیت فاقد مجوز قانونی).

کالنترآباد و حاشیه پارک جنگلی در سالهای  1385تا
 1390در پی سرریز جمعیت این شهر و مهاجرتهای
روستا-شهری ایجاد شدند .اجتماعات غیر رسمی

یافتههای تحقیق

قرهدرویش ،فاز  3فرهنگیان و پشت ترمینال نیز از سال

 .1روند شکلگیری اجتماعات غیر رسمی

 1390تا  1395در حاشیه این شهر بهوجود آمدند .البته

مشگینشهر با رشد چشمگیر کالبدی و جمعیتی در بعد

اجتماع قرهدرویش از روستاهای حاشیهای این شهر بود

از انقالب اسالمی ( )1357مواجه شده است .جمعیت

که در سالها اخیر به آن الحاق شده است (شکل .)2

این شهر از  8990نفر در سال 1345؛  14568نفر در
سال 1355؛  32459نفر در سال 1365؛  49778نفر در
سال 1375؛  63655نفر در سال  1385و  74109نفر در
سال  1395رسیده است .این روند افزایش جمعیت،
عالوه بر رشد طبیعی ،از مهاجرت روستائیان روستاهای
پیرامون به این شهر ناشی شده است (مرکز آمار ایران،
 1345تا  .)1395اما توسعه زیرساختی ،خدماتی و
جمعیتی این شهر از دهه  1380به بعد چشمگیرتر بوده
است .از اینرو ،این شهر از این دهه به بعد ،شاهد
شکلگیری اجتماعات غیر رسمی جدید و گسترش

شکل  .2تغییرات کالبدی مشگینشهر از سال  1390تا 1395

چشمگیر اجتماعات غیر رسمی موجود بوده است .روند
 .2ویژگیهای اجتماعات غیر رسمی

شکلگیری و گسترش اجتماعات غیر رسمی این شهر

الف .ویژگیهای اجتماعی

را به میتوان به سه دوره؛ تا سال  ،1385سال  1385تا

تعداد جمعیت اجتماعات غیر رسمی مشگینشهر از

 1390و سال  1390تا  1395تقسیم کرد.

 111نفر در اجتماع فاز  3فرهنگیان تا  936نفر در اجتماع

ساخت و سازهای مسکونی در مشگینشهر تا سال

توریولی متفاوت است .تراکم جمعیت این اجتماعات از

 1380اغلب در مجاور معابر و مراکز مهم اداری

 20/11نفر در اجتماع غیر رسمی کوی امام رضا (ع) تا

(خدماتی) انجام میشد .اما از این سال به بعد،

 426/80نفر در اجتماع غیر رسمی پشت ترمینال فرق

مهاجرینی که از روستاهای اطراف این شهر به آن آمده

میکند .این تفاوت تراکم جمعیت ،اغلب از نسبت تعداد

بودند ،در نواحی حاشیهای این شهر که قیمت اراضی در

جمعیت و مساحت (سطح و سرانه شهری) این اجتماعات

آن پایین بود ساکن شدند .اجتماعات غیر رسمی کوی

تبعیت نمیکند .اغلب اجتماعات با تراکم جمعیت باالتر از

امام رضا (ع) ،دره حسنعلی ،کوی والیت ،توریولی،

اجتماعات قدیمیتر این شهر هستند .میانگین نسبت جنسی

انتهای سازمان و اروفآباد قبل از سال  1385در این

این اجتماعات  105/31است (جدول .)1

شهر شکل گرفتند .این اجتماعات تا اواخر دهه 1370
فقط بهصورت نقاط مسکونی کوچک و پراکنده وجود
داشتهاند .این اجتماعات در این دهه و در سالهای بعد
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جدول  .1مشخصات فضاهای غیر رسمی مشگینشهر
تراکم

بیکاران

نسبت شاغلین

اجتماعات

نوشین دره

5/8

167

28/8

توریولی

936

300

0/32

51/7

9/3

39/0

121

0/13

چای پارا

5/21

760

145/88

کوی والیت

560

163

0/29

0/27

26/4

46/6

45

0/8

کالنترآباد

3/5

653

186/57

2/96

353

119/25

انتهای

کوی امام

تعداد

اروف آباد

5/87

693

118/05

سازمان

220

59

0/27

42/4

11/9

45/8

38

0/17

درصد

انتهای سازمان

5/87

220

37/48

دره حسنعلی

726

186

0/26

38/2

9/7

52/2

68

0/9

خدمات

توریولی

6/54

936

143/11

نوشین دره

167

46

0/28

21/7

43/5

34/8

5

0/3

کشاورزی

کوی والیت

7/2

560

77/78

اروف آباد

693

139

0/20

37/4

10/1

52/5

90

0/13

صنعت

دره حسنعلی

12/4

726

58/54

کالنترآباد

653

105

0/16

48/6

12/4

39/0

137

0/21

کوی امام رضا (ع)

13/47

271

20/11

تعداد

جمعیت

درصد

(هکتار)

شاغلین
جمعیت

محدوده

مساحت

جمعیت

جدول  .2جمعیت شاغل و بیکار اجتماعات غیر رسمی مشگین شهر

271

91

0/51

0/44

8/8

47/3

41

0/15

چای پارا

760

192

0/25

31/3

29/2

39/6

85

0/11

پشت ترمینال

414

120

0/29

39/2

3/3

57/5

33

0/8

قره درویش

4/30

246

57/20

قره درویش

246

86

0/35

12/8

55/8

31/4

38

0/15

فاز  3فرهنگیان

0/8

111

138/75

فاز 3

پشت ترمینال

0/97

414

426/80

مجموع

74/89

6251

حاشیه پارک
جنگلی

رضا

فرهنگیان
حاشیه پارک
جنگلی

منبع :مرکز بهداشت مشگینشهر .1393،

111
353

26
120

0/23
0/34

34/6
47/5

19/2
19/2

46/2
33/3

15
45

منبع :مهندسین مشاور زیستا1393 ،

ب .ویژگیهای اقتصادی

مالکیت زمین و مسکن از متغیرهای اقتصادی

بخش صنعت و خدمات ،بیشترین میزان فعالیت

تأثیرگذار بر کیفیت مسکن و محیط مسکونی است.

ساکنین را در  61/5درصد اجتماعات غیر رسمی

باالبودن میزان مالکیت خصوصی ،کیفیت بیشتر مسکن

مشگینشهر به خود اختصاص داده است .اکثر ساکنین

و ارتقاء محیط مسکونی را به همراه دارد .حدود %95

این اجتماعات در بخش ساختمان و مشاغل مرتبط با آن

امالک واقع در اجتماعات غیر رسمی مشگینشهر دارای

اشتغال دارند .نسبت شاغلین بخش خدمات در

مالکیت خصوصی است که بهصورت قولنامهای و به

اجتماعات غیر رسمی کالنترآباد ( ،)48/6توریولی

«روش تقسیم و بازتقسیم فاقد مجوز» به مهاجرین

( )51/7و حاشیه پارک جنگلی ( )47/5از بخش صنعت

فروخته شدند .وضعیت مالکیت زمین به تفکیک این

و کشاورزی بیشتر است .همچنین نسبت شاغلین بخش

اجتماعات در جدول شماره  3درج شده است.

کشاورزی در اجتماعات غیر رسمی نوشیندره ()43/5
و قرهدرویش ( )55/8از سایر اجتماعات بیشتر است .بر
این اساس ،نسبت اشتغال این اجتماعات با هم دارای
تفاوتهای اساسی است (جدول .)2
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جدول  .3وضعیت مالکیت امالك اجتماعات غیر رسمی

جدول  .4کاربری اراضی اجتماعاسکان غیر رسمی

مشگینشهر

کالنترآباد

نوشین دره

197

100

-

-

*

شبکه معابر

17520

12/75

دره حسنعلی

963

95

-

5

*

مجموع

130286

100

انتهای سازمان

744

100

-

-

*

توریولی

654

98

-

2

کوی والیت

953

95

1

4

*

کوی امام رضا

679

95

-

5

*

چای پارا

160

90

-

10

پشت ترمینال

61

100

-

-

تعداد امالك

اروفآباد

705

97

3

-

*

زمین زراعی

25960

20

خصوصی

کالنترآباد

509

95

5

-

*

زمین بایر

25428

20

وقفی

اراضی باغی

32913

25

اجتماعات

دولتی

تجاری

330

0/25

مالکیت

سند رسمی و ثبتی

مسکونی

28135

22

قولنامهای

کاربری

مساحت

درصد

منبع :مهندسین مشاور زیستا1393 ،

*

عالوه بر کاربریها %60 ،بناهای اجتماعات غیر
رسمی مشگینشهر نوساز %25 ،بناها داری کیفیت ابنیه

*

مرمتی و  %15بناها نیز دارای کیفیت ابنیه تخریبی

*

قره درویش

396

90

-

10

*

میباشند .همچنین از نظر قدمت ابنیه %47 ،درصد بناها

فاز 3فرهنگیان

41

89

-

11

*

دارای قدمت 1الی  5سال هستند و  %25درصد ابنیه

297

97

-

3

حاشیه پارک
جنگلی

دارای قدمت  5الی 10سال و  % 28آنها دارای قدمت

*

باالی  10سال است %65 .بناهای این اجتماعات از

منبع :مرکز آمار ایران1345-1395 ،

بلوک سیمانی %33 ،از آجر و آهن و  %2نیز از اسکلت
بتنی و فلزی احداث شدهاند .عالوه بر اجتماعات غیر

پ .ویژگیهای کالبدی

رسمی جدید ( ،)1390-95اجتماعات قدیمی (انتهای

امکان درج وضعیت کاربری اراضی تمامی اجتماعات

سازمان ،کوی امام رضا ،دره حسنعلی ،اروفآباد،

غیر رسمی مشگینشهر در این مقاله میسر نبوده است.

کالنترآباد) نیز از نسبت قابل توجه ساخت و سازهای

اما سطح ،نسبت و سرانه کاربریهای زمین این

مسکونی با اسکلت فلزی و بتن ،نوساز و کمتر از  1تا 5

اجتماعات کامالً متفاوت هستند .بهطور کلی ،نسبت

سال قدمت برخوردار هستند .این ویژگی از تداوم روند

کاربری مسکونی در اجتماعات پشت ترمینال،

گسترش این اجتماعات و نوسازی و رسمیتیابی آن

کالنترآباد ،چای پارا ،توریولی ،فاز  3فرهنگیان ،حاشیه

حکایت دارد (جدول .)5

پارک جنگلی و اروفآباد بیشتر است .بهرغم این،
نسبت کاربریها در برخی از این اجتماعات مناسب
بهنظر میرسد .برای مثال ،همانگونه که در جدول
شماره  4نشان داده شد ،نسبت کاربری مسکونی
کالنترآباد حدود  %22و شبکه معابر آن حدود %12/75
است .متوسط مساحت قطعات این اجتماع  99/61متر
مربع است.
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جدول  .5الگوی ساخت و کیفیت واحدهای مسکونی اجتماعات غیر رسمی مشگینشهر
نوع مصالح

اجتماعات

قدمت ابنیه

کیفیت ابنیه

غیر رسمی

اسکلت فلزی و بتن

آجر و آهن

بلوك سیمانی

نوساز

مرمتی

تخریبی

1تا 5سال

 5تا 10سال

باالی  10سال

کالنترآباد

2

33

65

60

%25

%15

%47

%25

%28

اروف آباد

7

3

90

60

%39

%1

%50

%23

%27

نوشین دره

10

85

10

75

%23

%2

%56

%25

%19

دره حسنعلی

15

80

5

42

%48

%10

%46

%35

%19

انتهای سازمان

17

73

10

72

%27

%1

%64

%27

%9

توریولی

12

56

32

25

%64

%11

%30

%53

%13

کوی والیت

10

68

22

45

%53

%2

%39

%52

%8

کوی امام رضا (ع)

21

57

22

63

%36

%1

%59

%33

%8

چای پارا

14

51

35

%15

%43

%42

%20

%32

%48

پشت ترمینال

51

40

9

%85

%10

%5

%46

%29

%25

قره درویش

15

75

10

%42

%52

%6

%46

%37

%17

فاز  3فرهنگیان

33

56

11

%85

%15

-

%65

%30

%5

حاشیه پارک جنگلی

42

55

3

%55

%44

%3

%47

%33

%20

منبع :مهندسین مشاور زیستا1393 ،
 .3عوامل شکلگیری اجتماعات غیر رسمی

مهاجرت به مشگینشهر نشان داد که تفاوتهای قومیتی زیادی

 .1-3مهمترین عوامل ناحیهای (دافعه)

بین مهاجرین به مشگینشهر وجود ندارد .اکثر این مهاجرین

عدم توازن توسعه شهری و روستایی و مهاجرت ،مهمترین

بهدلیل اینکه دارای فرهنگ و زبان مشترک هستند ،از نظر

عوامل ناحیهای در شکلگیری و گسترش اجتماعات غیر رسمی

اجتماعی و فرهنگی همگون میباشند .بهواقع ،مهاجرین هر یک از

مشگینشهر است .این مهاجرین از  9روستای واقع در پیرامون

این روستاها بر اساس نیاز و به تناسب توان مالی و روابط

(شهرستان) مشگینشهر (پریخان ،نصیرآباد ،زیر زمین ،قورتتپه،

خویشاوندی خود ،در یکی از اجتماعات غیر رسمی مشگینشهر

آلنی ،میرکندی ،حیق ،آقبالغ ،پریخان) به این شهر مهاجرت

سکنی گزیدند .جدول شماره  ،6مبادی روستایی و نسبت مهاجران

کردهاند .کمبود امکانات و شغل در آن روستاها باعث شد تا

هر یک از این روستاها به مشگینشهر را نشان میدهد.

مهاجرین برای پیداکردن کار مناسب و زندگی بهتر به این شهر
مهاجرت نموده و در آن سکنی گزینند .بررسی این مبادی

جدول شماره  .6میزان و مبادی روستایی مهاجران به مشگین شهر
اجتماعات
غیر رسمی

پریخان

نصیرآباد

کالنترآباد
اروف آباد
نوشین دره
دره حسنعلی
انتهای سازمان
توریولی
کوی والیت
کویامام رضا
چای پارا
پشت ترمینال
فاز 3فرهنگیان
حاشیه پارک جنگلی

0/32
0/19
0/21
0/29
0/36
0/23
0/31
0/29
0/35
0/27
0/25
0/31

0/21
0/36
0/12
0/10
0/13
0/38
0/15
0/13
0/28
0/12
0/14
0/29

نسبت مهاجرین به تفکیک مبادی روستایی مهاجرت
آلنی میرکندی حیق
قورتتپه
زیرزمین

0/13
0/17
0/26
0/25
0/17
0/11
0/10
0/10
0/7
0/18
0/9
0/5

0/11
0/14
0/15
0/16
0/9
0/8
0/7
0/9
0/12
0/6
0/12
0/3

0/10
0/6
0/17
0/3
0/3
0/13
0/5
0/3
0/9
0/13
0/20
0/21

منبع :مرکز بهداشت مشگینشهر 1393،
][9

0/10
0/2
0/14
0/12
0/12
0/6
0/17
0/16
0/4
0/16
0/13
0/6

0/12
0/5
0/4
0/3
0/6
0/7
0/11
0/14
0/3
0/7
0/3
0/4

آقبالغ

پریخان

0/4
0/1
0/3
0/2
0/4
0/2
0/4
0/6
0/2
0/3
0/4
0/1

0/21
0/36
0/12
0/10
0/13
0/38
0/15
0/13
0/28
0/12
0/14
0/29
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 .2-3مهمترین عوامل محلی (جاذبه)

اسکان غیررسمی در اطراف مشگینشهر به شمار

الف .توسعه زیرساختهای خدماتی و قیمت ارزان زمین

میآیند.

توسعه زیرساختهای خدماتی در مشگینشهر در
بعد از انقالب اسالمی ،به ویژه از دهه  ،1380زمینه را
برای مهاجرت و جذب جمعیت از مناطق مختلف و
بهویژه روستاهای پیرامون آن ایجاد کرده است .عالوه بر
این ،یکی از عوامل محلی مؤثر در ایجاد اسکان غیر
رسمی در این شهر ،قیمت ارزان زمین برای احداث
واحدهای مسکونی مناسب وضع اقتصادی این مهاجرین
بوده است .بررسی قیمت زمین و مسکن در سطح این

شهر نشان داد که پایینترین قیمت آن به ترتیب به محه-
های کالنترآباد ،اروفآباد ،نوشیندره ،دره حسنعلی،

شکل  .3نقشه تأثیر راه در پیدایش اجتماعات غیر رسمی

انتهای سازمان ،توریولی ،کوی والیت ،پشت ترمینال و

مشگین شهر

قرهدرویش اختصاص دارد .به مرور که بخشهای
داخلی مشگینشهر از جذب جمعیت و اسکان آنها

برای مثال ،راههای ارتباطی ،به ویژه بزرگراه شمال

اشباع شد و قیمت اراضی آن افزایش یافت ،برخی از

مشگینشهر در ایجاد اجتماع کالنترآباد نقش مهمی

ساکنین این بخش نیز بهدلیل ناتوانی اقتصادی به نواحی

داشته است .در واقع ،این راه ارتباطی قبل از این که

حاشیهای رفته و گسترش بیضابطه کالبدی آن را

اجتماع کالنترآباد ایجاد شود ،احداث شد .عالوه بر این

بهوجود آوردند.

بزرگراه ،جاده ارتباطی پریخان که در شمال غرب
کالنترآباد قرار دارد ،در ایجاد و گسترش این اجتماع

ب .محورهای ارتباطی

نقش داشته است .در پی ایجاد و گسترش این اجتماع و

از مهمترین عوامل محلی که میتوان در شکلپذیری

افزایش جمعیت آن ،عالوه بر این راههای ارتباطی،

اسکان غیر رسمی در مشگینشهر به آن اشاره کرد،

وجود یکسری عوامل جاذب جمعیت حول این

محورهای ارتباطی است .به طوری که ،ابتدا راهها و

محورها ،همچنین بهبود و توسعه خیابان جانبازان در

سپس نقاط سکونتی (اجتماعات غیر رسمی) در این

جنوب شرق اجتماع ،در افزایش جمعیت در این مکان-

محدوده شکل گرفتند .همانطور که در شکل شماره 3

ها مؤثر بوده است .همانطورکه در شکل شماره 4

نشان داده شد ،اغلب اجتماعات غیر رسمی در کنار

مشخص شده است ،این اجتماع غیر رسمی از سه

محورهای ارتباطی حاشیه شهری ایجاد و گسترش

جهت شمال شرق ،جنوب شرق و شمال غرب با

یافتهاند .به عبارتی دیگر ،این محورها نقش عاملیت در

راههای ارتباطی پیوند خورده است.

شکلگیری اجتماعات غیر رسمی مشگینشهر داشتهاند.
بزرگراه مشگینشهر ،جاده ارتباطی روستای پریخان،
خیابان جانبازان ،محورهای ارتباطی به سمت شرق
(جاده قدیم) و غرب (محور ارتباطی مشگینشهر-
اردبیل ،مشگینشهر-اهر) ،تقاطع اجتماعات غیر رسمی
و خیابانهای فرعی ،عامل محلی اصلی شکلدهنده
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مبتنی بر توزیع ناعادالنه منابع قدرت و ثروت (رانت) و عدم
توازن توسعه شهری و روستایی است.
مهمترین تجلی فضایی این ساختار ،تحرکات مکانی
جمعیت (مهاجرات) از مبادی فقر به مقاصد ثروت در
راستای کسب فرصتهای بهتر اشتغال و خدمات و
شکلگیری اجتماعات غیر رسمی است .بر اساس یافتههای
این پژوهش ،اکثر ساکنین اجتماعات اسکان غیر رسمی
مشگینشهر ،از هشت روستای واقع در بخش شمالی آن
شکل  .4نقشه راهها و الگوی فضایی آنها در ایجاد اجتماع

(پریخان ،نصیرآباد ،میرکندی ،زیرزمین ،قورتتپه ،آلنی،

کالنترآباد

حیق ،آقبالغ) به این شهر مهاجرت کردهاند .این مهاجرین،

پ .ضعف مدیریت شهری

به غیر از روستای مبدأ مهاجرت خود (همروستایی بودن)،

در فرآیند رشد مشگینشهر از دهه  1370تا ،1390

تفاوت و اختالف اجتماعی و فرهنگی قابل توجهای با هم

شهرداری به دلیل فقدان قدرت و اختیار فراگیر و ضعف

ندارند .به همین دلیل ،این مهاجرین بر اساس توان مالی و

سازمانی ،امکان کنترل معامالت و فعالیتهای غیر

وابستگیهای خویشاوندی و مبدأ روستایی مشترک خود در

رسمی زمین و مسکن و توسعه کالبدی این شهر را

اجتماعات اسکان غیر رسمی خاصی سکنی گزیدهاند.

نداشته است .این نارسایی ،در حواشی و محدوده لبهای

این روند مهاجرت ،خود نیز موجب بازتولید و

این شهر بیشتر بوده و موجب شد تا اغلب اجتماعات

افزایش شکاف توسعه ناحیهای نیز میشود .به این معنی که،

غیر رسمی در این محدوده شکل گیرد.

این نوع مهاجرتها بهطور کلی و به خودی خود به مفهوم
تشدید عدم رونق ،رکود و زوال اجتماعی و اقتصادی در

نتیجهگیری

مبادی مهاجرت است .عالوه بر این ،مهاجرت ،در مقصد

سیزده اجتماع غیر رسمی کالنترآباد ،اروفآباد،

(محل) ،موجب افزایش تقاضا و قیمت زمین و مسکن،

نوشیندره ،دره حسنعلی ،انتهای سازمان ،توریولی ،کوی

گسترش جغرافیایی اسکان غیر رسمی (پراکندهرویی)،

والیت ،کوی امام رضا (ع) ،چای پارا ،پشت ترمینال ،قره

کاهش ذخیره زمین و مسکن ،نارسائی خدمات شهری و

درویش ،فاز  3فرهنگیان و حاشیه پارک جنگلی از اواخر

اشباع شبکه¬های زیربنائی می¬شود .همچنین این روند،

دهه  1370در اثر مهاجرت روستا-شهری در حاشیه

موجب ناکارآمدی روزافزون ساختار متفرق سیاسی و

مشگین¬شهر ایجاد شدهاند .علل و عوامل بالفصل

ی خدماتی آن
فضایی مدیریت محلی ،بالتکلیفی و نقش تَبَع ِ

شکلگیری این اجتماعات را از حیث جغرافیایی (فضایی)

میشود.

میتوان به دو سطح ناحیهای (فقدان توسعه متوازن و
مهاجرت¬های

روستا-شهری)

و

محلی

روند غالب شکلگیری سکونتگاه¬های غیر رسمی

(توسعه

در مشگینشهر بدین صورت بوده که ابتدا با شکلگیری

زیرساختهای خدماتی ،قیمت ارزان زمین ،ضعف مدیریت

بزرگراه مشگین شهر ،نقاط سکونتی اولیه به صورت پراکنده

شهری ،محورهای ارتباطی) تقسیم کرد .همچنین این علل و

در مجاورت آن بهوجود آمدهاند .سپس با گسترش خیابانها

عوامل را از نظر اجتماعی و اقتصادی میتوان به دو سطح

و راههای فرعی این شهر ،محورهای ارتباطی به سمت شرق

کالن و خرد تقسیم کرد .علت کالن شکلگیری این

(جاده قدیم مشگینشهر-اردبیل) و غرب (محور ارتباطی به

اجتماعات ،ساختار یا ساز و کار تبعیض¬آمیز و فقرزای

بزرگراه اردبیل و شهرستان اهر) و همچنین عوامل اقتصادی-
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اجتماعی (وجود باغات و مزارع) منطقه ،اجتماعات غیر

مبنی بر اینکه ،مهاجرت و شکلگیری اسکان غیر رسمی در

رسمی در تقاطع و امتداد راههای اصلی و فرعی بهوجود

کالنشهر اهواز به دلیل صنعتیشدن این شهر ،توسعه نامتوازن

آمده و به مرور زمان گسترش پیدا کرده¬اند .با بر هم کنش

منطقهای و سکونتگاهی ،مهاجرت و فقدان مدیریت واحد و

نقاط و راه¬ها ،سطوح مسکونی شکل گرفته و گسترش

هماهنگ بوده است؛ و پژوهش کمانرودی کجوری

یافتهاند .گسترش اجتماعات غیر رسمی در مجاورت راههای

( )1377،1385مبنی بر اینکه ،شکلگیری و گسترش 5

اصلی ،راههای فرعی و بزرگراه¬ها در شکل شماره  5نشان

اجتماع غیر رسمی منطقه  6شهرداری تهران ،عالوه بر عوامل

داده شدهاند .رایجترین شکل تکوین و توسعه اجتماعات غیر

دافعه و جاذبه در مبادی و مقاصد مهاجرت ،از عملکردهای

رسمی در مشکینشهر ،تقسیم و باز تقسیم زمینهای

سوء مدیریتی ،قرابتهای فامیلی ،زبانی و قومی نیز ناشی

کشاورزی و بایر اطراف این شهر بوده است.

شدهاست ،مشابهت دارد.

منابع
ابراهیمزاده ،عیسی؛ حمیدرضا وارثی و محمود اکبری .1389.
نقش مهاجرتهای روستایی در سکونتگاههای غیر رسمی

(مطالعه موردی :متروپل اهواز) .فصلنامه مطالعات
روستایی ،شماره  ،1صص.187-191

ایراندوست ،کیومرث  .1389.سکونتگاههای غیر رسمی و
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