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چکیده

اسکان غیررسمی ازجمله پدیدههایی است که به دنبال تحوالت ساختاری و بروز مسائل و مشکالت اقتص یدا

– اجتم نام یعا ند   

جریان سریع شهرنشینی و مهاجرتهای روستایی لجام گسیخته در بیشتر کشورهای جه نا بهههویژهه کش رادیدپ موس ناهج یاهرو     
گردیده است .این پدیده از جلوههای بارز فقر شهری است که در شکلی برنامهریزی نشده در درون ی ظ اهرهش فارطا ا ا هدش ره

    

است .در ایران نیز عالوه بر روند فوق افزایش و انباشت درآمدهای نفتی و اصالحات ارضی بع هد زا د ه زفا و لهچ  ا فاکش شی      
اقتصادی میان شهر و روستا ،جنگ تحمیلی ،بالیای طبیعی و مشکالت و مسائل مدیریتی کالن و خرد دامنه این پدیده را گستردهتررر
کرد .هدف این مقاله شناسایی علل حاشیهنشینی در شهرها (مطالعه موردی شهر ساری) است .سؤال ا هک تسا نیا شهوژپ یلص
مهمترین عوامل شکلگیری سکونتگاه غیررسمی در ساری چیست؟ فرضیهای که در این پژوهش برای پاسخگویی به س ؤؤؤ ال ا یلص
مطرح میشود این است که عامل اقتصادی مهمترین علت حاشیهنشینی شهری است .در این پژوهش پ مج زا س عع عععآوری اطالع تا
میدانی با استفاده از پرسشنامه و تحلیل روابط بین متغیرهای تحقیق در جدول  swotبا پایش میدانی و تصاویر ماهوارهای و است هداف
از نرمافزار  ARCGIS10مسائل مربوط به اسکان غیررسمی ساکنین حاشیه شهر ساری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.

واژگان کلیدی :آمایش ،اسکان غیررسمی ،شهر ساری ،مناطق حاشیهنشین.

 -1رضا لحمیان (نویسنده مسئول) R_lahmian@pnu.ac.ir
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مقدمه
به موازات رشد شهرنشینی در کشور در دهههای اخیر ،سکونتگاههای نامتعارف و خـودانگیختهای درون یـا رواجم    
شهرها  -با تقدم در مـجموعههای شـهری بـزرگ -به سرعت ایـجاد شـده و رشد یافته است .ای نـ

س اگتنوکـ هههاا

اغلب دارای ویژگیهای زیر است -1 :مسکنسازی شتابزده توس دافتسا ط هه هههکنن ناگد آنهاا ک تدمع ه ًاًا ـیلد هب  ل     
نـداشتن پروانه ساختمان و تبعیت نکردن از برنامهری یزاسرهـش یمـسر یز  ،،،، ،،،مجموعهههای نـا دوـجو هـب ناماسب    
آوردهاند -2 .پیوستگی عملکردی بـا شهر اصلی و گسست کالبدی از آن با تجمعی از اقشار به طور عمده کم درآمد
و فقیر -3 .محیطی با کـیفیت پایـین زندگی و کمبود شدید خدمات و زیربناهای شـهری و تـراکم بـاالی ج .یتیعمـ
ویژگ 
ی ق رار
تمحیطی ی
بهای اجتماعی ،طبیع و ی زیست ت
یهای گفته شده ،سـاکنان ای نـ سکونتگاهها را در مخاطره آسی 
یشود ح لقادـ
داده و موجب جداییگزینی آنها از شهر اصلی شده است .بـرآورد مـ 

ی ییک هش یرهش تیعمج مت    

کشور (حدود چـهار و نـیم مـیلیون نـفر) در ای نـ سکونتگاههای غیررسمی مس و دنشاب رقت

دوجوم دنور موادت ،،،،،، ،،،،،

نسبت آن را در ابتدای دهه آینده به یک چهارم جمعیت شهری و تعداد آن را به بیش از دو برابر خواهد رساند .البته
به طور متوسط در مـقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،سکونتگاهها ریغ ی ر  ناریا رد یمس از و تیمک   
کیفیت مسکن و زیربناهای بهتری برخوردار است؛ اما با توجه به جهانی شدن اقتصاد با پیام یاهد ی یرهش نوچمه     
یتوان رتشیب فاکش هب د     
شدن فقر و دو سطحی شـدن جـامعه و در صورت تداوم این شرایط و چاره نکردن آن ،م 

انتظارات واقعیات در اجتماعات غیررسمی بیانجامد و آنها را محمل عصیان و آسیبهای بیشتر کنددد .دیکسوننن 1در
سال  995 1اسکان غیررسمی را از پیامدهای توسعه ناهمسو بدررریخت در نظاممم شهرنش ششینی دانس  .تسا هت

دد دددیکسوننن

ینویسد بیش از  50درصد از جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند ،فضاهایی منطقهههای ک تسب ه رر ررری گس زا هدرت
م
ینماین  د ( ( Dixon,
تهای سازمان یافتههه را ترس سسیم می ی
ساختارهای خرد و کالن ارتباطی ،تعارضات اجتماعی و خشون 

 .)1995بسیاری از مسائل اجتماعی -اقتصادی و سیاسی در کش هرو اای در حا ان هعسوت ل شش ش ششششی از رش رتسگ و د شش شش
ش
بدریخت نظامها و فضاهای شهرنشینی ب دو هه است

ی 2در ساللل  1996اف یاز ش ش
ش
) .(O. Geuzey, 2009پیتررر گیزوسکی ی

یشود را عامل اصلی به وجود آمدن مناطق اس اک ننن غیررس یم
جمعیت در روستاها که سبب مهاجرت آنها به شهرها م 
به شهرها م 
یداند ،مناطقی که فاقد امکانات رفاهی موجودد در ش هره اا هس نت ددد ) .(Asadollahi et.al. 2008: 1ام هزور
یشود که از
همگام با افزایش جمعیت شهرنشین همواره مسائل و مشکالت جدیدی در جوامع در حال توسعه مطرح م 
مهمترین آنها مسئله اسکان غیررسمی است ( .)Sclar et al, 2005,3الزم به ذکراست که مهمترین عامل تأثیرگذار در
ت( .)Westavi, 2006,187ب روط ه   
میزان رضایتمندی افراد از سکونت در یک محله ،مسکن و شرایط محیطی آن است ت
کلی دالیل اسکان غیررسمی را میتوان ذیل دو دسته از علل (ساختاری و غیر ساختاری)(جدول ش هرام  )1بررسی
کرد؛

1

. Dixon
. Peter gizoski

2

آمایش فضایی مناطق حاشیهنشین و721 ...
جدول شماره  -1دالیل اسکان غیر رسمی
علل غیرساختاری

علل ساختاری
 -1رشد فـزاینده جـمعیت کـشور در دههههها و هتشذگ ی

 -1عدم توسعه مناسب نظام آموزشی فنی و حـرفهای در مناطق شهری و روس یات ی اکم دوبن و  ننن ننننهای

مها رج تت ت نی یور    کـا رر ر روستااایی ب هرهش هـ ا  ، ،،،،خالصه   

مناسب و الزم برای آموزش کار و حرفه در مناطق فقیرنشین شهرها.

کالنشهرهای کشور

 -2نداشتن برنامههای توسعه اجتماعی ،فـرهنگی و آمـادهسازی و تـوانمندسازی ف یعامتجا و یدر    در

تها امه یاهدربهار دوبن و  ه گن     
 -2فقدان سیاس 
اقتصا ید  ، ،،اجتما و یع

شیامآ ی حطس رد 

و یلم نالک   

توسعههه

مناطق اسکان غیررسمی برای خوداتکایی اقتصادی و اجتماعی در زندگی جـدید شـهری.

     

یتوجهی به سرمایهگذاری مسکن ارزان قیمت در محلههای محروم و حاشیهای کالنشهرها
 -3ب 
ق م و یرهـش مورحـ
م طانـ ق ق

دوبن     سا هراکوز اای

منطقهای.

 -4نداشتن سیاست اجتماعی خاص ب و عماوج یار

تو
 -3تشدید نا بارب ررری در توزی نـم ع ا ،تردـق عب     ث ورـ ت ت

لهای غیردولتی) به منظور عرضه خدمات حداقل زنـدگی در ای نـ جـوامع.
اجتماعی(تشک 

درآمد و بروز عدم تعادل منطقهای

لهای خودجوش مردمی در منا و یرهش مورحم قط
 -5نبود سیاست و بستر مناسب برای تجهیز تشک 

 -4نب کوزاس دو ا عامتـجا یاهر یییییی ی -اق رد یداصتـ    جه تت ت

عدمحمایت سـازمانها و مـدیریت شهری از شکلگیری انجمنها و تشکلها و یعامتجا یاهداهن و 

توانمندسازی و مشارکت و تجهیز مردم برای ایجا رش د ا طی   

عمرانی غیردولتی.

مناسب برای کار و زندگی تازه واردان به شهرها.

 -6بیتوجهی به فرهنگسازی در جامعه شهری بـرای فـراهم کردن موجبات جذب و ادغام این گروهها

 -5نارسایی نظام مدیریت و برنامهریزی تـوسعه ش و یرهـ

تهای متعارف شهری.
و اقشار به تدریج در باف 

منطقهای.

عنگر در مدیریت و نظام برنامهریزی شهری
تهای جام 
 -7نـبود رویـکرد بـرنامهها و سیاس 
)Source: (collective of authors, 2003

ت در ش هره اای ب ،گرز
لگیری اسکان غیررسمی در شهرهای ایران تمرکز سرمایه ،قدرت و امکانات ت
مهمترین علل شک 
ناکارآمدی نظام برنامهریزی در ایران ،عدم توجه به عدالت فضایی و گسترش ناهمگون منطقهای ،افزایش قیمت زم ممین
لگیری ی
ی
ت ) (Shahanaghi,2009از زاویهههای دیگررر دالی ییل شکل ل
و عدم توجه به برنامهریزی مشارکتی عنوان شده است ت
سکونتگاههای غیررسمی در ایران را به دو دسته دالیل ساختاری و دالیل غیرساختاری طبقه بندی کردهاند .از این نظر
تهایی
دو علت عمده در پیدایش اسکان غیررسمی به این شرح است :عدم تعادلهای منطقهای در کشور باعث مهاجر 
یشود ک ککه آمادگگگی عرضههه ک ککافی
یشود که منجر به تقاضای ناگهانی و متمرکز مسکن در مراکز جمعیتی برگزیدهای م 
م
مسکن رسمی در حد استطاعت مالی متقاضیان را ندارد .در کنار عامل فوق ناکارآمدی بازارهای رسمی زمین و مسکن
در پاسخگویی به نیاز مسکن بخش وسیعی از اقشار کم درآمد نیز از دالیل اصلی پیدایش اسکانهای غیررسمی عن او ننن
لگیری اسکانهای غیررسمی در ای ییران بههه ح ود دد 50
شده است ) .(Rousta & Alizadeh, 2009تاریخچه شروع شک 
یتوان ب لماوع هتسد ود ه    
لگیری اسکان غیررسمی را م 
یرسد ( .)Mohammadi makrani, 2007عوامل شک 
سال م 
قبل از مهاجرت که شامل :مالکیت اولیه در مبدأ ،دالیل مهاجرت ،مهاجر بودن یا نبودن و شغل قبلی و عوامل بع زا د
مهاجرت ،شامل :شغل فعلی (در زمان برداشت میدانی) ،سند مالکیت ،دالیل سکونت ،پروانه ساخت ،میزان درآم و د
سال مهاجرت تقسیم کرد .رشد شهرنشینی و تمایل جمعیتهای انسانی به محیطهای ش هااب رتسب یره مم مممی ییت ش ند
مفهوم کیفیت زندگی ش  هتخاس مهارف شیپ زا شیب ار یره است (((((( ((((((( .)Richards.R, et, al. 2007کیفی ییت زن یگد
مفهومی چند بعدی است که به طور گسترده در رشتههای مختلفی از جمل  مولع ،یراتفر مولع ه ا متج ا مولع ،یع      
طبیعی و علوم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار م 
یگیرد ( .)Costanza, et, al. 2007ه شهوژپ نیا ماجنا زا فد     
شناسایی علل حاشیهنشینی در شهرها و به طور خاص و موردی شهر ساری است .سؤال اصلیای ک شهوژپ نیا ه    
در پی پاسخ دادن به آن است عبارت است از اینکه مهمت نیر

لگی  یر سس سسسکونتگاه غیررس اس رد یم رر ررری
کش لماوع للل للل

یگردد این اس یلک روط هب هک ت لماع
چیست؟ فرضیهای که برای پاسخگویی به این پرسش مطرح م 
مهمترین علت حاشیهنشینی شهری است.

یداصتقا        
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در مورد مسئله سکونتگاههای غیررسمی و نحوه برنامهریزی برای آنها ،دیدگاهها و نظریات مختلفی مط هدیدرگ حر   
است .در دیـدگاه اکـولوژی ،نواحی فقیر شهری نظیر گتوها ،به پستی ژن ساکنان آن ن تبسن یحاو   
نظریهپردازان این گروه معتقدند که حتی اگر گروههای مهاجر قومی و ن رد زین یرگید یداژ

یشودد.
داده نم مم 

   ای یین محلههههاا سا نک

شـوند ،بـاز هم این نواحی فقیر باقی خواهند ماند؛ بنابراین مشکل این محلههای فقیرنشین ب ون ه ا صاخ یح    

آنهاا

یگردد نه به افرادی که در این نواحی ساک 
برم 
ناند ( .)Afrough, 1998, p. 96این مکتب ،داروینیسم اجـتماعی را در
مـورد شـهرها با سکوت به کار گـرفته و شـکلگیری خـاص شهرها را در آزادی امپریالیس یعیبط ماظن کی هب م      
عمومی نسبت داده است ( .)Shakuie, 2001, p. 131از دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا ،الگوی توسعه وابسته و برونزا و
جریان صنعتی شـدن وابـسته کـه معلول تسلط اقتصادی کشورهای توسعهیافته کونی است ،،ش تـش ینیشنرهـ ابا و ن
ناهمگون را به دنبال دارد .به موازات رشد نامتعادل ،نابرابری درآمدها افزایش مییابد و ع داعت مد لل لللها یراتخاس ی   
یگیرد که نـتیجه آن ظـهور حـاشیهنشینان شهری است .در این دیدگاه ،پدیده حاشیهههنش زا یکی ینی   
جامعه شتاب م 
یرود .در واقع
بارزترین پدیدههای مـهاجرت -به خصوص از روستا به شهر -در کشورهای پیرام م رامش هب ینو یییی یییی
فرایند حاشیهنشینی شهری ،فرایند انتقال فقر و محرومیت از روس تـ اا بـههه ش  تساهرهـ ( ( Haji-Yousefi, 2002, pp.

یکوش ـب د ا دوش ریگرد هلئسم هشیر 
یپردازد و مـی ی
 .)18-17این دیدگاه به علل پیدایش سکونتگاههای مختلف م 
( .)Piran, 1994, p. 97ول للی راهکارها رب ار مزال ی ا ماس ی ا و یهدن

    

بهسازززی زن رد تنوکس و یگد    کا ون نننهاای

حاشیهنشین ارائه نمیکند ،بـلکه غالب ًاًا تـنها راه حل مسئله را در تغییر ساختار حاکم بر کار ،تولید ،توزیع و مص و فر
در مـجموع ،سـاخت اقـتصادی و نیز تغییر بنیادین جوامع م 
یبیند( .)Sheykhi, 2002, p. 38دی ییدگاه لیبرال لکش ،ی   
کنونی اقتصاد جهانی را در کلیت آن مـیپذیرد و آلونـکنشینی را از نـابسامانیهای قهری توس یامرس هع هه هههداران هب ه   
ض اس  ت ( ( Piran, 1995, p.
یآورد که در مقام مقایسه با دستاوردهای نظام سرمایهداری نـاچیز و قـابل اغماض ض
شمار م 

یپ دزادر  ،،نـا یراجنهب
شهایی که تنها به مـعلول مـی ی
یکوشد تا با ارائه رو 
 .)125این دیدگاه م 

مسک ننن خودساززز زیر

استاندارد را از منظر فضایی-کالبدی و نیز جنبه اجتماعی و زیستمحیطی و بهداشتی بههه ح و دناسرب لقاد

یهار     را

پیدا کند تا چنین مناطقی به هر شکل در کل شهر و نهایت ًاًا در نـظام شـهری ادغـام شود .بهههط هاگدید نیا یلک رو ،،،،، ،،،،
یداند و ب دیاب هک تسا رواب نیا ر      
چرایی و علل پیدایش این مناطق را قهری و از تبعات نظام جهانی مـوجود مـ 
پدیده اسکان غیررسمی را پذیرفت و بـا دیـد بـهسازی و ساماندهی بدان نگریست که از این رهگ صرد رذ دد دددی (نه
چندان چشمگیر) از ساکنان اجتماعات آلونکی ،محیط زنـدگی پذیـرفتنیتری ب دروآ فک هـ هه هههاند د
د . (Ibid. 1994, p.
)97در دیدگاه ساماندهی ،دولتها به بهسازی مناطق از راه قانونی ک ندر

زم ـــ ین و ب وبهـ دد ش و مدرم یگدنز طیار

استفاده از مشارکت ساکنان سعی دارند در درجه اول این سکونتگاهها سانشب تیمسر هب ار  ن  و د د زا مود هجرد ر      
تـوان و اسـتعداد ساکنان برای ایجاد محیط زندگی بهتر بهرهبرداری کنند (.)Hadizadeh bazzaz, 2003, p. 128
آمایش سرزمین در سیستم حرفهای و دانشگاهی ایران تنها به برنامهریزی فضایی در مقیاس مّلّل قطنم و ی هه هههای اط قال
ی برنامهههری ش یز هه هههری و منطقهههای ب باسح ه
میشود در حالی که در سیستم حرفهای جهانی ،بخشی از مفهوم کّلّلی ی
میآید .رشد سریع و فزاینده شهرنشینی بعد از جنگ جهانی دوم در اغلب کشورهای جهان بهویژه کشورهای جهان
سوم ،مشکالت متعددی را برای بشر به وجود آورده است ( .)Athari, 2002, p. 1با مطالعه چگونگی استفاده از زمین
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در هر کشور با قطعیت میتوان نتیجه گرفت آینده آن کشور چه خواهد بود ( .)Schumacher, 1999, p. 79ما ناچاریم
لهای پیشین درس یپ یارب دیاب و میزاسب دوب ت ا ماجنا هچنآ یاهدم
زندگی را به شیوهای فعالتر از آنچه در نس 

      

یدهیم و عادتهای شیوه زندگی که برگزیدهایم ،فعاالنهتر مسئولیت بپذیریم و باید برای این راه تعادل جدیدی بین
م
مسئولیتهای فردی و اجتماعی بیابیم ( .)Giddens, 1994: 43پدیده اسکان غیررسمی و ساختار نامطلوب آن یکی از
مشکالت مهم شهرنشینی عصر حاضر است ( .)Dimopoulou, 2007این پدیده به اشکال مختل و هشوگ رد ف

رانک    

کنش ششینی،
شهرها ،حتی در بخش مرکزی شهرها به صورت مجتمعهایی در قالب محلههاایی با ،هغاز نیوانع      آلونک ک
حاشیهنشینی ،سکونتگاه خودرو سکونتگاههای نابسامان ،سکونتگاههای غیرمجاز ،سکونتگاههای برنامهری و هدشن یز
یبرند ،مشاهده م 
 ...از آن نام م 
یشود ( .)Huchzermeyer, 2004:337توسعه فیزیکی شهرها فرایندددی پوی ییا و م واد ممم
است که در طی آن محدودههای فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کم ممی و کیف ففی
ییابد و اگر این روند سریع و بیبرنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهررری نخواهددد انجامی یید
افزایش م 
درنتیجه سیستمهای شهری را با مشکالت عدی ییدهای روبرووو خواهددد سا  تخ ( ( . (Zangi Abadi,1992: p.5در اغلب
کشورهای در حال توسعه این پدیده به شکل حادتر از سایر کشورهای جهان مشاهده میشود .افزایش شمار بیکاران،
گسترش شمار بیکاران ،گسترش آالیندهها و آلودگی فضای شهری ،شکلگی هاضف یر ا سان ی ا اگتنوکس و مل هههه ههههههای
ناپایدار و غیرقابل دفاع در حواشی شهرها ،ناهنجاریهای اجتماعی و کاهش نرخ اشتغال از مهمترین نتایج این روند
یآید ( .)Philips et al,2001بر اساس نظریه پایداری شکل شهر ،الگوی پایداری سکونتگاهها ،الگوی م ثؤ ررر
به شمار م 
یکند ،زی ییرا ایجادد شهررر را
حمل و نقل ،هزینه مصرف سوخت و نیز شهر را ،در سلسله مراتب ناحیه شهری بررسی م 
فقط برای لذت شهرنشینان میداند ( .)Bahrain, 1999:p.18نکته قابل تأمل این اس د گرزب یاهرهش هک ت ر نیع     
اینکه نقش عمدهای در توسعه اقتصاد ملی بر عهده دارند در مواردی به دلیل گسترش فضایی نامنظم و ب هک هیور ی    
در نتیجه جابجایی و تغییر مکان فعالیتها و جمعیت از شهر مرکزی ب یحاون رد شنکارپ و رهش جراخ فرط ه       
بهای اجتماعی مختلفی است ( .)Smith, 2005:3با توجه به سرشماری عمومی
فراشهری بوده ،به وجود آورنده آسی 
نفوس و مسکن و برآوردهای صورت گرفته تعداد جمعیت ساکن در سکونتگاههای غیررسمی کش قر رو مم مممی ح دود
 7/5میلیون نفر را شامل میشود .در واقع حدود یک هفتم جمعیت شهری کشور در چن ننین س سسکونتگاههاایی زندگگگی
یکنند .این موضوع خاص کشور ما نیست به طوری که در حال حاضر  ۴۲درصد جمعیت کشورهای جهان سوم ی ییا
م
در حال توسعه در همین سکونتگاهها زندگی میکنند .بر اساس گزارش سازمان ملل حاشیهنشینی چالش اصلی هزاره
سوم معرفی شده به طوری که در دنیا از هر  ۷نفر یک نفر در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکند .اگر این روند
ادامه پیدا کند و دولتها برنامهای برای این موضوع نداشته باشند تا لاس      ۲۰ 2۰ح دود

 ۲میلی ییارد نف مج زا ر عععی ییت

شهرنشین دنیا در این گونه سکونتگاهها زندگی خواهند کرد .متأسفانه این پدیده به سرعت در حال رش شرتسگ و د   
است و مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی و زیستمحیطی فراوانی را در اغلب شهرها بهویژهه ش یاهره
بزرگ ایران به وجود آورده است.

یها یتامدقم ی   
ی نب سررب .تسا هدو ییی ییی
شهر ساری نیز همانند شهرهای بزرگ و روبه رشد ایران از این قاعده مس نثت ی ی
نشانگر آنست که محالت متعددی با ویژگیهای تقریب ًاًا مشابه به صورت پراکنده در س  یراس رهش هیشاح و حط از
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مشکالت ناشی از اسکان غیررسمی رنج میبرند .این محالت که تحت تأثیر عوام هجیتن رد دنراد رارق یددعتم ل      
نابسامانیهای مختلفی را به وجود آوردهاند که به شکل ناهماهنگ با مجموعه شهر ساری در حا و دشر ل

شرتسگ    

است .تحقیق حاضر در پی آن است با شناخت وضعیت حاشیهنشینان از لحاظ مسکن و اوضاع اقتصادی ـ اجتما یع
و کالبدی ،اولویت تأثیرگذاری هر کدام از عوامل نامبرده را مش صخ

و راهکارهایی در این زمینه ارائ ئئه و راه را ب یار

یبای یید مسا لئ
توسعه پایدار هموار سازد؛ بنابراین باید توجه داشت که توسعه پایدار م مم 
اقتصادی را در نظر گرفته و وضعیت پایداری را ب  ینیب شیپ هدنیآ یار ن ح هدش ا لص

ی ،اجتما و یع
تمحیطی ی
ز ی ست ت

      کند د
د (EI Din et al. 2012

.)H.Serag
این پژوهش بنا به ماهیت موضوع و هدفی که برای آن پیش بینی شده است توصیفی ـ تحلیلی و در زم تاقیقحت هر   
کاربردی است .از آنجائی که در این پژوهش از ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای گردآوری اطالعات مورد نیاز استفاده

شده بنابراین از زاویه دیگر م 
یتوان این پژوهش را یک تحقیق پیمایشی (میدانی) 1نیز قلمداد کرد.

با توجه به ماهیت موضوع ویژگیها و معیارهای حاشیهنشینی که این تحقیق بدان پرداخته است ،جامع نیا یرامآ ه   
پژوهش شامل خانوارهای ساکن در مناطق سکونتگاهی غیررس هک تسا رهش یم

قبط

مآ ار تیریدم نامزاس و       

برنامهریزی استان در سال  93 31در شهرستان ساری تعداد آنها  45 361نفر برآورد گردیده است.
پس از جمعآوری اطالعات میدانی از طریق پرسشنامه با استفاده از روش  swotاقدام به تحلیل روابط بین متغیرهای
یهاا و
تحقیق شد .همچنین برای نمایش نتایج دادههای تحلیلی و توصیفی از انواع نمودارها ،دیاگرامها ،نقشهها ،منحن 
 ...نیز استفاده شد.
با توجه به حجم جامعه و باا اس دافت هه از فرموللل ک ارکو ننن  135نفررر بهههعن او ننن نمونههه انتخا ببب و بههه روش تصادففی
ت زی ییر
سیستماتیک مورد پرسشگری مستقیم قرار گرفتهاند .فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نی ییز بههه ص رو ت ت
است (:)Johnston et al, 2001

= Nحجم جمعیت آماری
 tیا=  zدر صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
= pنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
 q=1-pنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
= طبق فرمول باال اگر بخواهیم حجم نمونه را با شکاف جمعیتی ( 0/5نیمی از جمعی ییت حا زئ صفتتی مع ععین باشنددد.
نیمی دیگر فاقد آن هستند.
یگیریم .مقدار  zمعموًالًال  1/ 96است  dبرابر  0/ 05است.
معموًالًال  pو  qرا  0/5در نظر م 
1.survey research
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مختصات شهر ساری
شهر ساری در بخش شمالی شهرستان ساری قرار گرفته است .شهرستان ساری در استان مازندران و در  36درجههه و
ع شدهه
ی واقع ع
 4دقیقه تا  36درجه و  47دقیقه عرض شمالی و  53درجه و  2دقیقه تا  53درجه و  27دقیقه طول ش قر ی ی
است و مساحت آن  3/ 248 /004متر مربع است .از شمال و شمال شرقی به دریای مازن تسرهش و نارد ا شهب ن هر  ،،،، ،،،از
جنوب و جنوب شرقی به رشتهکوههای البرز و استان س نانم  ،،از مش  ناتسرهش هب قر ممم ممممی ییاندورود و از مغ بر

هب   

شهرستانهای قائمشهر ،سوادکوه و جویبار محدود است .با توجه به آخرین آمار و اطالعات جمعیتی به دست آم ،هد
شهر ساری در سال  90 31جمعیتی حدود  299526نفر داشته است .در شکل ش اس رهش تیعقوم کی هرام ر رد ی   
کشور نشان داده شده است.

نقشه شماره  -1موقعیت شهر ساری در ایران
Source: http://na-iran.org/area13.asp

 روند توسعه شهر سارییتردید رشد و ترقی ساری پس از سلسله قاجار و مراسم تاجگذاری آغا محمد خان شروع ش هد
ب

ت .در ح یلاو
است ت

سال  1300و با استقرار حکومت پهلوی در سال  1304شمسی ،سیاست عمومی کشور ایجاد تمرکز سیاس یرادا و ی
و تبدیل اقتصاد کشاورزی به تولید ماشینی و سرمایهداری بوده است ( .)Islami, 1994با ادامه گسترش ش دح رد ره   
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فاصل  45 31تا حوالی انق بال

اسالمی مساحت شهر به حدود  980هکتار و جمعیتان به حدود  07ه  رفن راز ر ،دیس    

فضاهای خالی مابین محالت حاشیهای پر شد و در تمام جهات به جز جنوب شرق گسترش کالبدی پیدا کرده است.
ساری اولین شهر ایران بوده است که ساخت راهآهن سراسری ایران از آنجا آغاز گشت و پس از رضاشاه و در هنگام
جنگ جهانی دوم به تصرف نیروهای شوروی در آمد و پس از جنگ جهانی نیز فرودگاه دشت نا رد ز آنجاا سا هتخ
شد و با طرحهای توسعه به سمت شرق گسترش یافت و پس از انق بال

نیز ،جادههای اطراف شهر توسعههه داده شد

که در جدول شماره  1و شکل  2قابل مشاهده است.
جدول شماره  -1منطقه ساری در طول دوره 1385 -5331
مساحت (هکتار)

سال

جمعیت

5331

26278

45 31

44547

274

1353

6 775 6

988

011

355 1

70753

998

365 1

141020

63 18

1372

186500

2479 /4

375 1

195882

2679 /4

85 31

972 3 27

0003/2

Source: Statistical Center of Iran

نقشه شماره  -2گسترش فیزیکی شهر ساری در نیم قرن گذشته
Source: http://na-iran.org/area13.asp
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بررسی نظام سکونتگاهی در ساری
گونههای مختلف سکونتگاههای در حال شکلگیری یا توسعه اسکان غیررسمی و نابسامان و یا واجد پتانس سسیلهاای
گسترش فقر در ابعاد مختلف آن در شهر ساری وجود دارد .بر پایه مطالعات سطوح کالن فضایی ،شهر ساری ع هوال
بر برخی حوزههای واقع در محدوده قانونی (داخل شهر) ،از سوی برخی از کانونهای روستایی واقع در حریم (و به
طور خاص ،اغلب واقع در حاشیه محورهای پیرامونی منتهی به شهر) چنین وضعیتی را به صورت بالفعل و یا با هوقل
در خود دارد .لذا شناخت این محدودهها در سه سطح روستاهای واقع در روی مرز محدوده قانونی ،روستاهای واقع
تهای محسوسی برخور دارند ،قابل بررسی است که
در حریم و مرز آن و روستاهای خارج حریم که هریک از تفاو 
در ادامه به بررسی آنها م 
یپردازیم:
روستای آهی دشت
این روستا در جبهه جنوبی غربی شهر ساری واقع شده است و بخشی از باف ودحم نورد رد نآ ت د رهش ینوناق ه     

قرار دارد .دسترسی به این منطقه عالوه بر محور ساری – کیاسر از طریق کمربن زین یبونج ید     امکانننپذذذیر اس .ت
جمعیت روستای آهی دشت بر اساس سرشماری سال  2827 ، 85 31نفر است که در مقایسه با جمعیت

 10 22نفررری

در سال  ، 375 1نرخ رشدی معادل  2/ 53درصد داشته است .جمعیت این روستا در سال  90 31حدود  3971نفر ب دو هه
تپذیری گسترده روستا دارد.
که نشان از جمعی 

نقشه شماره  -3نحوه استقرار روستای آهیدشت در شهرستان ساری
)Source: Landsat (2016
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 روستای ذغال چالاین روستا به نحوی در جبهه شمال شرقی شهر ساری واقع شده است ک زا یشخب ه    بافتاننن درون مح یرهش هدود   
جای دارد و دسترسی به آن از طریق بلوار امام رضا امکانننپذذذیر اس چ لاغذ یاتسور تیعمج .ت ال ساسا رب

     

سرشماری سال  228 3، 85 31نفر است که در مقایسه با جمعیت  2087نفری در سال  ، 375 1نرخ رشدی معا لد

4/ 45

درصد داشته است .همچنین جمعیت روستا در سال  90 31به  3102نفر افزایش یافته است.

نقشه شماره  -4نحوه استقرار روستای آهیدشت در شهرستان ساری
)Source: Landsat (2016

 روستای پایین دزااین روستا در جبهه جنوبی شهر ساری واقع شده است و دسترسی به آن از طریق بل و زرواشک راو

یراس روحم      –

کیاسر امکانپذیر است .جمعیت روستای پایین دزا بر اساس سرش لاس یرام     85 31 ،5071نف هک تسا هدوب ر

رد

  

مقایسه با جمعیت  1 30 1نفری در سال  ، 375 1با نرخ رشدی معادل  2/ 74درصد داشته است .ب  ساسا ر س یرامشر    
سال  90 31جمعیت روستا به  2019نفر افزایش یافته است .در حال حاضر نزدیک به  60درص زا د جمعی تسور ت ا   
مهاجرین هستند که غالب ًاًا از روستاهای منطقه چهاردانگه و روستاهای اطراف کیاسر به پایین دزا مهاجرت کردهاند.

آمایش فضایی مناطق حاشیهنشین و531 ...

 سکونتگاههای واقع در حریماین دسته از سکونتگاهها نیز مشتمل بر روستاهایی است که در حوزه حریم شهر ساری و با درجه اتصال کالبدی باال
و یا در مجاورت با محورهای ساختاری پیرامونی شهر قرار دارند .کلیه روستاهای واقع در حریم شهر ،در حد فاصل
 005متر از طرفین محورهای اصلی و نیز  0001متر از محورهای کمربن رق ید ار راد  نن ن نننند و ب سا نیا ر اس بلاغ  ًاًا رد    
یگیرند.
مجاورت محورهای مذکور قرار م 
 روستای قرقاین روستا در شمال شرقی شهر ساری و پیوسته با آن واقع ش و تسا هد

هب یسرتسد

(کمربندی غربی) صورت میگیرد جمعیت روستای قرق بر اساس سرش یرام

راولب قیرط زا نآ        ولیعصررر

سال  6 04 6 ، 85 31نف هدوب ر    ک رد ه

مقایسه با جمعیت  2595نفری سال  ، 375 1نرخ رشدی  8/ 82درصد داشته است که در سال  90 31به  6597رسیده و
این امر حاکی از جمعیتپذیری باال روستا در دهه مذکور است .در حال حاض هب کیدزن ر    

 80درص تیعمج زا د   

یدهند که خاستگاه غالب ساکنین جدید ،شهر ساری (مهاجرت از متن به حاشیه) اس .ت
روستا را مهاجرین تشکیل م 
این مهاجرین غالب ًاًا در اراضی واقع در حریم روستا (محالت سیدالشهدا ،ش دقا )اف ا زاس و تخاس هب م

تنوکس و       

نموده و خدمات زیرساختی را نیز از ارگانهای دولتی دریافت م 
ینمایند.
 روستای شریف آباداین روستا در شمال غربی شهر ساری و در مجاورت روستای قرق واقع و دسترسی ب راولب قیرط زا نآ ه     ولیعصررر
(کمربندی غربی) صورت میگیرد .جمعیت روستای شریف آباد بر اساس سرشماری سال  2483 ، 85 31نفر بوده که
در مقایسه با جمعیت  1 94 1نفری در سال  ، 375 1نرخ رشدی معادل  3/ 89درصد داشته است .بر اسا مشرس س ا یر   
تپذیری آن طی سالهای اخیر حکایت دارد.
سال  ، 90جمعیت روستا به  464 3نفر رسیده که از جمعی 
 ساماندهی ارتفاعی و خط آسمان شهراز آنجا که زمین در این شهر محدود است شهرداری بر بلند مرتبه سازی تأکید دارد .برای ایجاد مطلوبی تنوکس ت   
در طبقات باال ،پیشنهاد شده است که حتی ساختمانهای چهار طبقه هم آسانسور داشته باش رتشیب نیا زا شیپ .دن     
سازندگان ،به دلیل هزینههای تأسیساتی و آسانسور ،تمایلی به افزایش ارتفا نامه .دنتشادن هقبط راهچ زا شیب ع      
ساختمانهای چهار طبقه هم به دلیل نداشتن آسانسور ،دارای تقاضای محدودی بود.
 -تحلیل موقعیتی با جدول SWOT

در این تحقیق ،از تکنیک  SWOTکه از علم مدیریت به عاریت گرفته شده برای تحلی و لئاسم ل

هیحان تالکشم     

مورد مطالعه استفاده شده است که تکنیکی ساده و در عین حال جامع ب تخاس لیلحت یار ا کی ر بوسحم هدیدپ      
میشود SWOT .تکنیکی است برای شناسایی نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیداتی که یک مجموعه با نآ 
روبروست .این روش شناخت سیستماتیکی از عوامل فوق است که در آن راهبردها باید بیشترین سازگاری را با آنها
داشته باشند ) .(Sarafi,2004: p 69در جدول شماره  2مسائل و قابلیتهای استراتژیک بر حسب محیطهای بیرونی
و درونی به تفکیک بررسی و به نمایش در آمده است.

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال نهم ،شماره دوم ،بهار 6931
 631فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 
جدول شماره  -3مسائل و قابلیت های استراتژیک در شرایط محیط داخلی و خارجی
ته ا
مسائل و قابلی 
مسائل

ا ج تم ا ع ی
اقتصادی

بیرونی

درونی

ت ه ا ( )o
فرص 

نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

 -انسجام نسبی اجتماعی در

تهااای
گون ینوگ ه      باف تت 

-حاشیهای بدون فضا در نسبت با شهر

تهای جمعیتی موجود
باف 

ا ج تم ا ع ی

-مهاجرپذیر بودن فضا از حوزههای روستایی

-وجود نیروی انسانی فعال

همگونی در بافت اقتصا ید
و اقتصادی و شغلی

درجه مجاورت نسبی فضا با حوزه-تولیدات   

-پا یدام شزرا ندوب نیی       

تهدیدات ()T

روستااایی (با و یماد ،یغ   

زراعی)

زم یلد هب نی لل ل للل ل غیررس یم   
بودن سند مالکیت
کا ل ب دی

-وج مزاس دو ا یاضف ن

       

کالبدی نسبت ًاًا منسجم

ب مدخ شخ ا فعض و ت

-برخ دروا  یر ا رصنع ز         

دسترسی

زیرساختی مناسب
تم ح ی ط ی
زیس 

تس دوبمک و نکسم طل            

لگیری برخی از امکانات
-شک 

-عدم برخورداری فضا از قلم رد صخشم ور   

در فضای پیرامونی

محدوده شرق و جنوب

ته ا
فشردگی باالی باف نظا مم م جم عع عآوری

پایین ب ییاتسیا حطس ندو    

-ض فع   

بهای زیر سطحی
آ 

بهای سطحی
زباله و دفع آ 

-وج  هکبش دو اراهن و        

کانا للل لهااای

بهای سطحی در پیرامون
عآوری آ 
جم 

-

Source: Research findings

نتیجهگیری
طبق آمار ارائه شده در برنامه اسکان بشر سازمان ملل ،از هر سه نفر در جهان در خالل  30سال آین د رفن کی ،هد ر   
حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی زندگی خواهد کرد .بر پایه این گزارش از  7میلیا ،ناهج تیعمج رفن در     
حدود  940میلیون نفر در مناطق غیربهداشتی ،بدون سرپناه و به دور از خ ـ یمومع تامد

ا تینم ی یگدنز یرهش       ،

میکنند .در کشور ایران نیز همچون دیگر کشورهای در حال توس هش شرتسگ و دشر دهاش ،ناهج هع ر یشن نن ن ننن نننننننی و
متعاقب آن اسکان غیررسمی بودهایم به نحوی که نقش مهاجرت بهویژه جاذبه رو به رشد شهرهای کش  و رو تتجمع
تبعیضآمیز سرمایه در این فضاهای منطقهای عامل مهمی در گسترش شهرنشینی در ای هب .تسا هدوب نار شرازگ      
سازمان بهزیستی کشور پیشبینی میشود تا پایان سال  95 31جمعیتی بالغ بر  51میلیون از روستاییان کشور به شهرها
مهاجرت کنند و این موج مهاجرتی ،بسیار گستردهتر از مهاجرتی خواهد بود که در فاص هل دهههه

 60تا  07رخ داد.

رشد شتابان جمعیت و تحوالت ساختاری ،تحوالت ناشی از شکلگیری تقسیمکار ب ببینالملل للی و دگرگ راتخاس ینو   
اقتصادی کشور ،افزایش و انباشت درآمدهای نفتی و اصالحات ارضی از جمله علل عمده تسریع روند شهرنش و ینی
به تبع آن شکلگیری اسکان غیررسمی در ایران بودهاند .هدف این مقاله تحلیل آمایش فضایی مناطق حاش ششیهنش ششین و
بررسی شکلگیری اسکان غیررسمی به طور خاص در شهر ساری است .شهر ساری بهعنوان مرکز استان مازندران از
نظر اقتصادی ،سیاسی و خدماتی مرکز ثقل این استان محسوب م مم 
یشودد ک یلد هب ه ل ا زف ا  و تیعمج شی ا رقتس ار       
کارگاههای صنعتی و مراکز خدماتی در آن دارای مشکالت شهری بارزی در ابعاد مختل یکیزیف شرتسگ .تسا ف     
نهای زراعی بهویژه مزارع برنج بوده است ت
این شهر در طی چند دهه اخیر همراه با خشکاندن و انهدام زمی 
ت ک نیا ه
گسترش فیزیکی سالهای اخیر عمدت ًاًا به دلیل ورود مهاجرین جدید ب نیا رتشیب .تسا هدو    

شهاا در کنار
گس رت ش ش

جادههای ورودی و خروجی و اخیر ًاًا در آخرین حد محدودههای شهر به وق ب هک هتسویپ عو ه هدیدپ دوخ لابند       
حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی را در محالت مختلف شهری ایجاد نموده است.

آمایش فضایی مناطق حاشیهنشین و731 ...

یدهد که سطح پایین درآمد و بیکاری خانوارها ،ارزانی زمین و خانه نسبت به منا ،رگید قط   
نتایج این مقاله نشان م 
محل کسب و کار خصوص ًاًا مشاغلی مانند کارگری و کارهای روزمزد و غیررسمی و ...سبب شده که چن نی

یتالحم   

برای اسکان غیررسمی انتخاب شوند .با توجه به فرضیه تحقیق که عام ناکسا شرتسگ و شیادیپ رد ار داصتقا ل      
یگرفت یافتههای تحقیق نیز همین عامل را بهعنوان عنص یر
غیررسمی در شهر ساری بهعنوان متغیر مستقل در نظر م 
یدهند و بنابراین توانمندسازی اقتصادی اولویت
مهم در پیدایش و گسترش اسکان غیررسمی در شهر ساری نشان م 
اصلی مدیریت شهری در باف 
تهای ناکارآمد شهری یا همان سکونتگاههای غیررسمی این شهر است.
پیشنهادها
 وضع موجود را با نظم دادن سیستم شهرسازی و خدماترسانی اصالح نماییمیروی ییه ش ریگولج ره ی   
 با ایجاد کمربند فضای سبز در اطراف شهر میتوان منطقه ممنوعه ایجاد کرد و از رشد ب بب نمود.
برخورد قاطع با عوامل ساخت سازهای غیرقانونی و غیراستاندارد در حاشیه شهرها به دلیل کمبود زمین در شهر ساری باید مهاجران و افراد کمدرآمد را در زمی نهای خالی واق ودحم رد ع د ینوناق ه    
شهر اسکان داد.
 توجه به کاربریهای زمین در بخش حاشیهنشین شهر و تالش هرچه بیشتر در تأمین تسهیالت و امکانات. از لحاظ حقوقی و قانونی به مالیکت ساکنین بر زمین و مسکن رسمیت بخشیم.کاهش میزان فاصله دسترسی به خدمات رفاهی عمومی از طریق ایجاد این خدمات در زمینهای خالی و استفاده ازمشارکت مردمی.
 پرداخت وامهای بلندمدت دولتی جهت بازسازی مسکن و تشویق نهادهای مالی م شخب رثؤ   تعاون 
یها) به اعطای تسهیالت مالی به ساکنان

کهاا و
دولت تتی (بانک ک
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