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 انیبي دورتر داشته و ها سالدر  شهیري شهري شده است، ها یینارساکه موجب معضالت و  ریاخهاي  ی دههاسیستحوالت 

درآمد را در شهرهاي  کم اقشاراي از  هندیفزا تیجمعاست که  رانیای در نینش هیحاشو گسترش  شیدایپکننده  حیتشرگر و 

پس از . شد دتریشدی ارضپس از اصالحات  به خصوصو  40به خصوص بعد از دهه  مسئله این. ردیگ یمبزرگ ایران در بر 

و عراق و  رانیای از انقالب، شروع جنگ ناشدوران از جمله تبعات  نیابر اثر تحوالت صورت گرفته در  زینبروز انقالب 

.. ی و خشکسالی از تبعات جنگ، ناشي اقتصاداکنان نواحی مرزي به شهرهاي بزرگ و مسائل و مشکالت مهاجرت س .

ز بعد از تهران رشد سریع شهرنشینی و گسترش . گردید تشدیدی در اغلب شهرهاي بزرگ ایران نینش هیحاشمعضل  مشهد نی

ه  دهد یمن نتایج تحقیق نشا. حاشیه نشینی را در دو دهه گذشته تجربه کرده است که با برنامه ریزي منسجم و توزیع عادالن

موجبات تعادل فضایی و کاهش مهاجرت به شهرهاي بزرگ را فراهم  توان یمي اقتصادي، ها فرصتسرمایه، جمعیت و 

م این مناطق را در ساختا. ساخت و بافت ر ضمن اینکه الزم است با بهسازي و سامان دهی مناطق حاشیه نشین، زمینه انسجا

   . شهري تسهیل نمود
  

  مهاجرت، شهرنشینی سریع، اسکان غیر رسمی، سامان دهی : 

 

 

                                                             

 ا یگروه جغراف -یات و علوم انسانیدانشکده ادب -مشهد یدانشگاه فردوس – يشهر يزیا و برنامه ریار جغرافیدانش .1
   ایگروه جغراف - یات و علوم انسانیدانشکده ادب -مشهد یدانشگاه فردوس -ییروستا يزیا و  برنامه ریجغراف يدکتر يدانشجو. 2

 



 

 
 

  

. جهان سوم بوجود آمد ژهیوبزرگ جهان به  ياز شهرها ياریدر بس 1960- 1950 يها از دهه يگسترش فقر شهر       

 عیتوزبدون توجه به  يتوسعه اقتصادوابسته،  يدار هیاستقرار نظام سرمابا  و دوم یو پس از جنگ جهان 1950 دههدر 

به کشورها  ژهیو توجه، استیس نیا امدیپ .رفتقرار گ حال توسعه در ياز کشورها ياریمورد توجه بسعادالنه ثروت 

 يو بخش کشاورز کوچک يشهرهاو  ییروستا يهاسکونتگاه و عدم توجه به بزرگ  يو توسعه شهرها یبخش صنعت

مناسب از  يمند و عدم بهره يا و منطقه یمل يها تیقابلاز  يریگ بهرهعدم  لیدلبه کوچک  يشهرها روستاها و .بود

  و امکانات،  التیتسه

  

 مسئله این. افتی شیافزا جیبه تدرشهرها  يمناطق به سو نیااز  تیجمعو روند حرکت  ددنانم یباق ریرشد نکرده و فق

و  یر رسمیاسکان غ شیافزاکه موجبات  دیگردکوچک  يشهرها فعال در روستاها و يرویننه تنها موجب کاهش 

  . را فراهم نمود يشهر ینینش هیحاش

. شد لیتشک گریدمتمرکز در تهران و چند شهر  يها قطبوابسته ابتدا  يدار هیسرماپس از استقرار  زین رانیادر        

 يها قطب يسوبه دنبال آن مهاجرت به  بزرگ رونق گرفت و يشهرهادر  یخدماتو  ياقتصاد -  يتجار يها تیفعال

، رشد یارضپس از اصالحات  به خصوصبه بعد و  40عمده به خصوص از دهه  راتییتغپس از بروز . جاذب شروع شد

ر اثر تحوالت صورت گرفته در  زینپس از بروز انقالب . شد دتریشد ینینش هیحاش  ینینش هیحاشدوران معضل  نیاب

  .به خود گرفت يشتریشدت ب

. را در دو دهه گذشته تجربه کرده است ینیه نشیو گسترش حاش ینیع شهرنشیز بعد از تهران رشد سریمشهد ن       

 ریغو  هیرو یب، شتابان يسازها ساخت ومانند  یباعث شده شهر مشهد با مشکالتز یدر مشهد ن ینیع شهرنشیرشد سر

با بدنه  اطراف شهر یسکونت يحوزه ها وندیپ در یبساماننااطراف شهر و  یدر اراض یسکونت يهاو کثرت حوزه  یقانون

  .مواجه شود يشهر

ن یران ادامه داشته و ایبزرگ ا يرو به گسترش در اغلب شهرها يبه صورت روند ینیه نشینکه حاشیبا توجه به ا       

   :م شده است کهین صورت تنظیق به ایتحق یاصل سؤاالتنده روبرو نموده است؛ یدر آ يشهرها را با مخاطرات جد

 باشد؟ یم یچه عوامل یر رسمیجاد و گسترش اسکان غیعوامل موثر در ا

و  ي، کالبدي، اقتصادیده در ابعاد اجتماعین پدیج ایده و نتاین پدیه ایاز ناح يمشکالت وارد شده بر اجتماعات شهر

 چه بوده است؟... 



 

 
 

  داد؟ ف یرا تخف ین معضل شهریا یداتیتوان با اعمال تمه یچگونه م

معضل  کیبه عنوان  ینینش هیحاش دهیپدبر آن است که  یسعپژوهش  نیابا توجه به مسائل مطرح شده، در 

  : ن مقاله بطور خالصه عبارتند ازیاهداف ا نیتر مهمن اساس یبر ا. ردیمورد مطالعه قرار گ یشهر

  رانیدر جهان و ا یررسمیو اسکان غ ینیمهاجرت، شهرنش یعلل ساختار یبررس

 در شهر مشهد ینیه نشیده حاشیپد یامدهاین علل و پیتر ل مهمیو تحل یرسبر

 ینیه نشیف حاشیدر سطح کالن و خرد جهت تخف یزیند برنامه ریدر فرا ییارائه راهبردها

  

 
آن اروپا  شیدایند پیفراو  گردد یمباز  یش از انقالب صنعتیبه دوران پ یر رسمیو اسکان غ ینیه نشیش حاشیدایپ       

از  یو آن را ناش کند یمن در انگلستان اشاره یر نشیک صد سال قبل، به محالت فقیکه انگلس  یبه طور. باشد یم

نه چندان کوتاه  تأخیریجهان سوم با  یدر کشورها ینیه نشیشروع حاش. (Ulack, 1987: 535) داند یم یانقالب صنعت

 خصوصاًجهان  یاکثر کشورها تقریباًدر حال حاضر . افتی یتر عیوست ابعاد یریل ضعف مدیبه دل یصورت گرفت ول

  در  یکشورها

  

 یروزیرا پ یر رسمیغ یآبرامز سکونتگاه ها. اند کردهخود تجربه  یرا در شهرها ینیه نشیاز حاش ییها دورهحال توسعه 

مشکالت  یز برایت آمیوفقار میو تورنر آن را راه حل بس کند یمجاد سر پناه و مسکن قلمداد یا یبرا یمناطق شهر

ن را منطقه یه نشیمناطق حاش ییشکو ).31: 1384زاده، یهاد( داند یمدر حال توسعه  یکشورها یمسکن مناطق شهر

 ینیگز ییه شهرها، تسلط فرهنگ فقر، جدایزات ناقص در حاشیران، فرسوده و با تجهیرو به و یمسکون یبا واحدها یا

 یری، گوشه گیده به شهر با مواد و مصالح کم دوام ساختمانیچسب یها شهرک، یهراز جامعه ش ییمردم روستا یتوده ا

 1354، ییشکو( کند یمف یه شهرها توصیاز مردم روستاها در حاش ی، مهاجرت و سکونت بخشیشهر یمردم از زندگ

شهر  یاقتصاد به علل مختلف نتوانسته جذب نظام یاست که در شهر ساکن است ول ین کسیه نشیاز نظر او حاش). 1:

  ).67: 1384، ی، کاظمییشکو(استفاده کند  یشود و از خدمات شهر

همچون رشد  یفراوان یو اجتماع یو بروز مسائل و مشکالت اقتصاد یبه دنبال تحوالت ساختار ینیه نشیحاش        

، یقاسم(ان شده است یمختلف جهان سوم نما یخته در کشورهایلجام گس ییروستا یها مهاجرتو  ینیشهرنش

 ینیب شیپ. دوران معاصر است یها یژگیو نیتر برجستهجهان، از  یشهر تیجمعرشد شتابان ). 22: 1381زاده، یهاد

 کهاست  نیادر خور توجه  نکته. درصد برسد 60به حدود  ندهیآسال  20در جهان تا  ینیشهرنش زانیم که شود یم

در ؛ لذا )18: 1382، یمهرنجان یمانیسلجناب،  ینیحس( دهد یمتوسعه رخ  حال در یکشورهارشد در  نیا تمام تقریباً

 ییدر حال توسعه و در کشورها یکشورها یدر اغلب کالن شهرها یت شهریاز رشد جمع نیمی تقریباًچند دهه گذشته 



 

 
 

، مسلط جهان سوم یت شهرهایش جمعیبا توسعه شهر و افزا .(Hope,1986:42)با درآمد کم و متوسط اتفاق افتاده است 

طبق آمار موجود در ). 452: 1373، ییشکو(افت ین به سرعت گسترش خواهند یه نشین و حاشیمناطق آلونک نش

از  یکه در بعض کنند یم ین زندگیه نشیو مناطق حاش ها آلونکدر  یت شهریدرصد جمع 50در حال توسعه  یکشورها

ش یب یشهر یاسکان بشر ملل متحد، تعداد فقرا ن گزارش مرکزیدر آخر. ابدی یمش یدرصد افزا 80ن نسبت تا یشهرها ا

بوجود آورده  یطراحان شهر یرا برا یده ایچیمشکالت پ مسئله این UNCHS, 2001(.(است  یالدیم 90مه دهه یاز ن

 ،(Shabane et al, 2010)قا یبوتسوانا در آفر یمورد یبدست آمده از نمونه ها یافته هایکه  یاست؛ به طور

 ,Murakami et al)ا یل و بانکوک در قاره آسیجاکارتا، مان، (Lawrence et al, 1985) یجنوب یکایکا در آمریکاستار

    )تن مدعاسیگواه بر ا 2005

، ها دولتو  ها حکومت که دهیگردباعث ق مناط یافتگی توسعه نیباختالف  دیتشدو  یررسمیغ اسکان دهیپد       

. را دنبال نموده است یمشخص یالگوها ینسببه طور  ها حل راه نیا. رندیگ شیپرا در  یمختلف یها حل راهو  ها استیس

و تالش در  مساکنمناطق، بهبود و ساخت  نیابردن  نیبنموده و شامل از  رییتغمختلف  یزمان طیشراالگوها در  نیا

نشان داده شده  1990تا  1950از دهه  یر رسمیاسکان غ یها استیسر ییتغ 1در نمودار . بوده است کالناصالح اقتصاد 

را برآورده  کامل یمند تیرضادر هر مرحله ه بکار گرفته شد یها استیسهمان گونه که در نمودار مشخص است . است

در  یا شهیرو  یکل رییتغ ایو  یقبل یها روشبهبود : اند روبرو بوده نهیگزبا دو  استمدارانیسزمان  نیادر . نساخته است

زمان  نیادر . گردد یممشاهده  1960در دهه  مسئله اینبا  ییارویرودر  رییتغ نیتر مهم رابطه نیادر . مزبور یها روش

 رفتیپذ یشهررا به عنوان شهروندان  ها آند یبرد و با نیباز  توان ینمبه شهر را  نیواردتازه  نیا که اند رفتهیپذ ها دولت

  )1نمودار (در نظر گرفت  یشهرتوسعه  یها طرحو در 
  



 

 
 

  
  )2001بانک جهانی، : منبع(1990 تا 1950ی اسکان غیر رسمی از دهه ها استیستغییرات  : 1نمودار 

 
 

ـ در ا. شده اسـت ه استفاد یو کتابخانه ا یک اسنادیو از تکن یلیتحل – یفیق توصیروش تحق        ن پـژوهش موضـوع   ی

 مختلـف  یهـا  سـازمان  آماربا استفاده از  و یبررس و مقاالت مختلف ن کتبایدر م یفیک _ یبه صورت کمه مورد مطالع

در سطح جهـان و در   ینیه نشیجاد حاشیو ا یتوسعه شهر یدر مقاله حاضر چشم انداز کلن اساس یبر ا. شده استل یتحل

ـ   ینیه نشـ یجاد حاشیال عوام نیتر مهمگر یدر بخش د. م شده استیترس یفیبه صورت توص یسطح مل ه یدر منـاطق حاش

در  ینیه نشـ یجهـت کـاهش معضـل حاشـ     ییده و در انتها راهبردهایل گردیو تحل یهر مشهد بررسژه در شیشهرها به و

  . کالن و خرد ارائه شده است یزیسطح برنامه ر

 
ران، شهر به مثابه مکان یر اد یه داریسرما یو اجتماع یمقارن آغاز گسترش روابط اقتصاد یعنی 1300از دهه        

پس از ورود ). 21: 1385گران، یان و دیحسام(ات جامعه باز کرد یخود را در ح یج جایبه تدر یه داریتحقق روابط سرما

ت و یش جمعیافزا. شد لیتشک گریدمتمرکز در تهران و چند شهر  یها قطبوابسته ابتدا  یدار هیسرماو استقرار 

شه آن را در یر توان یمشد که  یمنطقه ا یها تعادلنقاط برخوردار، باعث بر هم خوردن مهاجرت از نقاط محروم به 

سبقت را ربوده و هر روز بر تعداد ساکنان  یان شهرها گوین میدر ا. ن مناطق جستجو کردیع منابع در سطح اینحوه توز

بزرگ رونق گرفت و  یشهرهادر  یماتخدو  یاقتصاد - یتجار یها تیفعال) . 85: 1387رهنما، ( شود یمافزوده  ها آن



 

 
 

در  ییو روستا یت را در مناطق شهریع جمعیتوز 1جدول . جاذب شروع شد یها قطب یسوبه دنبال آن مهاجرت به 

  .دهد یمنشان ف مختل یمقاطع زمان

 
  2010تا  1956توزیع جمعیت در مناطق شهری و روستایی ایران از سال : 1جدول 

  رانیمرکز آمار ا: منبع

  

  

 53ش از یب 1390ت کشور در سال یکه از کل جمع یبه طور. ن کشور باالستیت شهرنشیدر حال حاضر جمع     

درصد  71,7گر یبه عبارت د. کنند یم یروستاها زندگ ون نفر دریلیم 20ش از یب یو کم یون نفر در مناطق شهریلیم

  . هستند یران شهریت ایجمع

ش درآمد ی، افزایشهر تأسیساتآغاز شد؛ که مقارن بود با گسترش  1340از دهه  ینیه نشیحاش یریران شکل گیدر ا 

در بخش  یاساس یها یدگرگونو عدم توجه به  یون کشاورزیزاسیو مکان یحاصل از نفت و رونق شهرها، اصالحات ارض

راز، یشهر اهواز، بندرعباس، بوشهر، ش 7در  نشینان حاشیهکه تعداد  یبه طور. ) 54: 1390گران، یو د یموریت( یکشاورز

 1381ان، ینژاد، زمرد یحاتم(برابر شده است  11ش از یب 1320نسبت به سال  1350کرمان، کرمانشاه و همدان در سال 

در  زین یعیطور سره را در بر گرفته و ب رانیبزرگ ا یاز شهرها یعیمحدوده وس نیرنشیمناطق فق بیترت نیبد). 16:

  . باشند یحال رشد م

  

  

  

  

  

درصد از کل 

 جمعیت

درصد از کل  وستاییجمعیت ر

 جمعیت

 سال کل جمعیت جمعیت شهری

31,4 13001141 68,6 5953563 18954704 1335 

38 15994476 62 9794246 25788722 1345 

47 17854064 53 15854680 33708744 1355 

54,3 22600449 45,7 26844561 49445010 1365 

61,3 23237488 38,7 36818000 60055488 1375 

68,5 22227771 31,5 48268001 70495782 1375 

71,7 21133000 28,3 53600000 74961702 1390 



 

 
 

  )نویسندگان: منبع(ی روستایی و شکل گیری حاشیه نشینی در ایران ها مهاجرتروند : 2نمودار 

 

 

  

  
 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

از مشکالت  یانبوه زنشده بود سبب برو ینیب شیپ زین یلیجامع و تفص یها که در طرح ناطقم نیتوسعه بدون قاعده ا

 لیبه دل زینمناطق  نیساکنان ا. است دهیگرد ها یماریانواع ب وعیش و ی، آلودگی، بهداشتی، کمبود خدمات شهریکالبد

و  یاجتماع یها یقابل توجه ناهنجار شیسبب افزا مسئله اینآورده و  یخالف رو یبه انواع کارها تیفقر و محروم

    . است مناطق شده نیدر ا تیجرم و جنا شیافزا

 لیدلبه  گرید یو از سو هیو سرما ینداشتن مهارت شغل لیسو به دل کیاز  ،ییروستا ریفقمهاجران  غالباًو مهاجران 

رشد . دشو یم لیتبد یشهر ریبه فق ییروستا ریمواجه شده و فق یشهر یپس راندگ یبا نوع یشهر یباال یها نهیهز

 دینمارا جذب  یتیجمع زیسرر نیامعمول  طیشرانتواند در  یباعث شده که جامعه شهر یشهر ینواحدر  تیجمع یباال

 یاز قانون و نظارت شهر زیگر یبرا یا هیحاش یها بافتبه  یشهر ریفق تیجمعاز  یباعث توجه بخش مسئله نیاو 

 ییمناطق روستا گرید یاز سو .گردد یم لیتشکبزرگ  یشهرهادر اطراف  ینینش هیحاش یها هسته بیترت نیبد. شود یم

کوچک و رشد نکردن  یشهرهاماندن  ریفقروستا و  شتریانحطاط بباعث  مسئله نیاشده و  یجوان و فعال خال یرویاز ن

شده  لیتحلن رایدر ا ینیه نشیحاش یریو شکل گ ییروستا یها مهاجرتروند  2در نمودار . گردد یم یبخش کشاورز

  .ستا

  

 شهر نیا .متروپل کشور بوده است نیتر پس از تهران بزرگ 1385نفر در سال  ونیلیم 8/2برابر  یتیمشهد با جمع       

را بوده  شهرهای کالن انیرا در م تینرخ رشد جمع زانیم نیپس از کرج باالتر 1355  75ساله  ستیدر ب کشور دا

هزار نفر را  913حدود  یتیجمعکه  شهر مشهد اختصاص دارد هینرخ رشد باال به حاش نیکه مسلماً بخش عمده ا ،است

و شمال  یشمال های بخش .داده و دور تا دور شهر مشهد را در بر گرفته است یروستا در خود جا 213شهرک و  7در 

 رود یشمارمه شهر مشهد ب نینش هیحاش یلکه ها نیتر بزرگ تیجمع ثیغرب آن هم از نظر وسعت و هم از ح

  .)1385مشهد،  یشهردار(

 

و  یر دسته بندیمختلف به شرح ز یخیدر مقاطع تار توان یمدر مشهد را  ینیه نشیحاش یریخچه شکل گیتار       

  :نمود یبررس

شمال و شرق  مخصوصاًشهر  هیحاشدر  نینش هیحاشزمان افراد  نیاتا : یشمس 1300قبل از سال  یزمانمقطع  - 1

قرار داشتند؛ به  ها قسمت نیاباشد که در  یشمار یب یروستاهابه خاطر وجود  دیشا نیابودند و  دهیگز یسکنمشهد 

 .اند بودهمشهد در کناره رودخانه کشف رود مستقر  یروستاهاکه اکثر دهات و  یمعن نیا

ننموده و شکل  یبارز رییتغتا اواخر دوران قاجار  هیصفومشهد از زمان : یشمس 1320 یال 1300سال  یزمانمقطع   - 2

و بوجود  ها ابانیخو با احداث  افتهی یاتازه  یمایسزمان  نیاحفظ کرده بود، در  باروهاخود را در قالب برج و  نهیرید



 

 
 

 یبرادوره بود که  نیهمدر . ن گشتدگرگو یمحسوسو فرسوده شهر به طور  یمیقد، شکل دیجد یها ساختمانآمدن 

 هیحاشپشت دروازه قوچان به  یحوالبه عنوان مهاجر به مشهد آمدند و در  ها یزابلنفر از  300تا  200بار حدود  نیاول

  ).16: 1381ان، یزمرد، نژاد یحاتم. (پرداختند ینینش

 
ران مقارن یمعاصر ا ینیتوسعه شهرنشو آغاز  یمهاجرت یها حرکتشروع : 1357تا  1320 ای ساله نیب یزمانمقطع  - 3

رکود  خوش دستران ی، اقتصاد ایاسیو س یاجتماع یها ینابسامانن دوره بر اثر یدر ا. است 1332تا  1320 یها سال

. ماند یمکشور از ادامه باز  یو عمران یو روند تحوالت اقتصاد شود یمز متوقف یو توسعه ن ینوساز یها طرحشده و 

با  1332از سال . گر بودید یبه روستا ییشهرها نبود بلکه از روستا یبه سو الزاماًن دوره یا در ییمهاجرت روستا

ر یز یها طرحدرآمد نفت  یدر شهرها پا گرفت و به اتکا یدوباره روند نوساز یعمران یها طرحو  ها برنامه یاجرا

و سر سام آور مشهد به  عیسررحله رشد م نیادر ). 19: 1381، یوسفی. (به اجرا درآمد یو توسعه صنعت یشهر ییبنا

 هیحاش دیتشدباعث  نیاشهر رانده شوند و  یرونیب هیحاشاز محل خود به  ها هیحاشو سبب شد که  دیرس ییباالحد 

 یهاکه کوره  یشرق شمال وشرق  یسوعالوه بر گسترش شهر به  1355و  1345 های سالدر . دیگرد ینینش

دو  نیامجموعه . شهر ادغام شد وستهیپدر بافت  زین ها یآباداز  یتعدادنمود،  لیتبد یشهررا به محالت  یآجرپز

 یآباد 9شهر قرار گرفتند از  وستهیپدر بافت  1355و  1345 های سالکه در فاصله  ها کارگاهو  ها یآبادگروه از 

 .کرد ینمتجاوز 

 یاراضنظارت مداوم و مستحکم بر  به علت عدم یاسالمانقالب  یروزیپبا : تاکنون 1357 های سال یزمانمقطع  - 4

گسترش  یدیشدبه گونه  ینینش هیحاشبه مشهد،  یافغانو ورود مهاجران  یلیتحمبا شروع جنگ  نیهمچن یشهر

 . افتی

  
  1385-1345 های سالتعداد جمعیت حاشیه شهر مشهد را در : 2جدول 

  1385  1375  1365  1355  1345  سال

  913000  478994  148958  74894  46262  جمعیت

 1389، یاستان خراسان رضو یر رسمیغ های سکونتگاه یمشهد، ستاد توانمندساز یشهردار: منبع                 

  

همان گونه که جدول . دهد یمنشان  1385 – 1345 های ساله شهر مشهد را در یت حاشیتعداد جمع 2جدول        

دوره بعد  ین امر برایا. دو برابر شده است تقریباً 55تا  45 های ساله شهر مشهد در فاصله یت حاشیجمع دهد یمنشان 

، یعباس. (شود یمسه برابر  تقریباًت یجمع 75تا  65 های سالکن در فاصله یل. ز مصداق داردین 65تا  55 های سال یعنی

 75-65دهه در کالن شهر مشهد به  ینیه نشیت است که نقطه عطف حاشین واقعیگواه بر ا یارقام به خوب. )36: 1386

  . برابر شده است 2 تقریباً 85-75ساله  10است در طول دوره  یگفتن. گردد یمباز 



 

 
 

ن در مشهد عبارتند یرنشیمحالت فق یریکه در حال حاضر عوامل موثر بر شکل گ دهد یممطالعات انجام گرفته نشان 

  : از

اطراف  یتیجمع یت به هسته هایمعش جیکه با افزا نشینان حاشیهله یم شهر به وسیحر یر مجاز اراضیتصرف غ - 1

 .شوند یل میشهر تبد

 . یه شهریها حاش رامون شهر به محدودهیواقع در پ ییروستا یسکونتگاه ها یجیل و ادغام تدریتبد - 2

در شهر  ها آن یجیم شهر و ادغام تدریحر یبه روستاها ییر روستایو غ ییت روستایهجوم جمع یط کنونیدر شرا

 ). 106: 1390، فخریان امیرو  یطالش(ست افته ای یریش چشمگیافزا

، فقر را در سطح یو فرهنگ یو معضالت اجتماع یکاریبن شهر عالوه بر یبه ا یو خارج یداخل نیمهاجرورود        

به  ینینشه یحاش یشهر ساکن گشته و هسته ها هیحاشکمبود درآمد در  لیدلبه  نیمهاجر نیکرده و ا دیتشدشهر 

 هیتهدر  یحاصل عدم دقت کاف بعضاًکه  ناطقم نیتوسعه بدون قاعده ا .اند شده لیتشکن شهر یدر اطراف ا جیتدر

، ی، بهداشتی، کمبود خدمات شهریاز مشکالت کالبد یانبوه زسبب برو ،باشد یمشهر  یلیتفصجامع و  یها طرح

 توان یمرا  ینینش هیحاش دهیپداز  یناش یها بیآس نیتر عمده یکله طور ب. است دهیگرد ها یماریانواع ب وعیش و یآلودگ

  :نمود یبنددسته  ریزبه شرح 

پخش و فروش آن، پخش و فروش  ایبه مواد مخدر و  ادیاعت، یکشو آدم  یبزهکاررواج  رینظ یاجتماع یها بیآس �

  ... و  یکیزیف یبرخوردها، گسترش انواع یالکلمشروبات 

 ...و  یفرهنگ یهابه آموزه  عالقگی بی شیافزا، یسواد یبروند  شیافزا رینظ یفرهنگ یها بیآس �

 ینمابناها، فرم ناهنجار  یفرسودگضابطه،  یبدر هم و  یمسکونبافت  لیتشکشامل  یکالبد- یکیزیف یها بیآس �

 ...در سطح محله و  کیتراف دیتشد، یشهر یمایسنامطلوب آن بر منظر و  ریتاثو  ها هیابن

 یپدر  ها یماریبانواع  وعیشتعفن و  یبو جادیادر سطح محله و  یخانگو فاضالب  ها زبالهدفع  رینظ یبهداشت یها بیآس �

 ...صوت و هوا و  یآلودگآن، 

 شیافزا، یخوارنزول  دهیپد شیافزا، یگر یتکد شیافزا، یگردو دوره  یفروششامل رواج دست  یاقتصاد یها بیآس �

 ...و  شهر یفصلو  یدائم کارانیبتعداد 

منو  یاسیس یها بیآس � افراد به شرکت  نیا ادیز شیگراو  یاسیس یها یآرامبه نا  نشینان حاشیه عیسر العمل عکس: یتیا

 شیخو یشهروندحقوق  یفایاست یبرادر ظاهر امر  یابانیخ یها شورشو  ها ییمایراهپدر تظاهرات، 

 ).1385مشهد،  یارشهرد(شهر  تیامنبر  ینیه نشیحاش یاجتماع یها بیآس تأثیرات  �

  



 

 
 

 
است که تنها  هیقض یکل یبه معنا یساختار ین مشکلرایدر ا ینیه نشید حاشیز اشاره گردین قبالًکه  گونه همان       

 یینه اشتغال تازه واردان روستایه زمآنک یدر شهر ب یخانه ساز یو انجام برنامه ها ستندینآن  به مبتال یشهر رانیمد

مشکل اسکان . شود ینیه نشیان به شهر را مهار کند و مانع گسترش حاشییحرکت روستا تواند ینمد، یدر شهر فراهم آ

آن  یبرا یراه حل اساس متأسفانهاست و  یت خاصیاهم یا وجود دارد دارایدن یاز شهرها یاریکه در بس یر رسمیغ

رائه نشده است و د ر آن کمتر یو نظا یو اقتصاد ین، مسائل اجتماعیمت زمیمانند مشکل ق یلیز به دالیر صورت ارائه نا

 یدر اغلب شهرها ینیه نشیل حاشیدال نیتر یاساساز  یکینکه یبا توجه به ا). 26: 1369عه، یش(ت داشته است یموفق

گسترده از روستا به  یها مهاجرتو منجر به  بوده است یمربوط به توسعه نا متعادل منطقه ا، ران و از جمله مشهدیا

ان را در زادگاه ی، روستائییشه بحران را در روستاها جست و جو کرد و با عمران مناطق روستاید ریشهر شده است، لذا با

کرد  یریبا جلوگیزشت و ناز یو اجتماع ییایجغراف یمایکشاند و از رشد ناموزون شهر با س ییایت جغرافیخود به تثب

و  یوجود موانع ساختار یای، گویر رسمیغ یش و گسترش سکونتگاه هایدایپر گید یاز سو. )165: 1368د، یرف(

که . در سطح کالن است یاقشار کم درآمد شهر یبرا یمسکن و خدمات رسان تأمیندر  یکنون یها استیسناکارآمد 

  . سازند یممشکل را حادتر 

کنترل، وجود منافع نامشروع گروه هایدر هداژه یبه و یت شهریریز ضعف مدیدر سطح خرد ن و  نفع ذی یت، نظارت و 

ن جهت یبنابرا). 1383، یصراف. (کند یمد یمسئله را تشد ها سکونتگاهن یا رد ایرش یر قانونمند در پذیغ یبرخوردها

رنامه ری، تجدین مشکل شهریف ایتخف ه نظر  یدر سطح کالن و خرد ضرور یزید نظر در ب   . رسد یمب

  

 یو فرهنگ یاقتصاد یاجتماع یها یناراحت تمام منشأالزم است که اساس و  ینیه نشیکاهش مسئله حاش یبرا       

، ییشکو. (ردیت قرار بگین گروه در اولویجامعه، حل مسائل ا یشه خشکانده شود و به موازات توسعه اقتصادیاز ر ها آن

راه  ،یکشاورزتوسعه کوچک و  یجهت توسعه روستاها، شهرها شتریتوجه به اختصاص منابع ب اساس نیابر ) 78: 1365

 نیبد. در کاهش مهاجرت مؤثر باشد یطور قابل توجهه ب تواند یمعضل است که م نیا کاهش یا شهیو ر یحل اصل

. باشد یزیر برنامهدر هر  یکشور هدف اصل ینواحتمام  یبرا یو عدالت اجتماع یستیزتعادل  دیبادر سطح کالن  بیترت

 یسامانده. دیانجامخواهد  یستیز یها ینابرابرو کاهش  ها سکونتگاه یتمام یزندگ یفیکو  یکم یبه ارتقا مسئله این

  . است دهیگرد لیتحل 3در سطح کالن در نمودار شماره  یزیربا برنامه  یشهر ریفقبه مناطق 

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

؛ لذا شود یرا باعث م یقاعده شهر یاست که رشد ب یمسائل نیتر مهماز  یفقدان نقشه و برنامه توسعه شهر       

و  یبدون اطالع از فنون شهرساز ها آنقرار گرفته و  خواران نیزمو  بازان بورس اریاختدر  یتوسعه شهر تا حد قابل توجه

 یبرا. گردند یغلط آن توسعه ناهماهنگ شهرها را باعث م کیتفک و یاراض دیخربا  یجهت منافع شخص صرفاً

 یاسکان اقشار کم درآمد و مهاجران شهر یبرا هایی محدوده یشهرساز یها طرحالزم است در  مسئله ایناز  یریشگیپ

ضمن مناطق را کاهش داده  نیا یسامان ده یها نهیهزکار  نیا. متناسب باشد یدر نظر گرفت که با ضوابط شهرساز

. شود یم تیهدابه نحو مطلوب کنترل و  زینمناطق  نیاشود و رشد  یبا سهولت انجام م زین ها آنبه  یرسان خدمات نکهیا

ندارند  یرسم ریغ اسکانجز  یا چاره که ریفق یها خانواده نیا کردن مهیجربه  دینبااست و  کردنزمان اصالح  اکنون

 ,World bank)مناطق پرداخت  نیا یجیتدرو به اصالح  رفتیپذ ینیببا واقع را  مسئله این دیبادر هر حال . ادامه داد

اختصاص با از شهر که مورد غفلت واقع شده  یبه عنوان بخش نینش هینظر گرفتن مناطق حاشدر  گریاز طرف د. (2000

ساکنان  تیز توان و ظرفده ااستفا نهیزمتواند  یم ،یمردم ینهادها تیتقوو  یتوانمندساز یها طرح یاجرا ،شتریبودجه ب

 

 

   

     
 

   

 

 

 

  )سندگانینو: منبع(در سطح کالن  يزیر برنامهبا  نینش هیحاشمناطق  یسامانده:  3نمودار شماره 

 



 

 
 

 لیتسه یمناطق در ساختار و بافت شهر نیجذب ا و یو بهساز یعمران یجهت مشارکت در پروژه هارا مناطق  نیا

صورت  نیا ریدر غ. دارد ازین ییاجرا یها سازمان انیم یاقدامات به هماهنگ نیالزم به ذکر است که انجام ا. کند

شهر در سطح  هیبه مناطق حاش یده سامان .خواهد داشتن ینینش هیکاهش حاشدر  یچندان ریاقدامات انجام شده تاث

   .شده است لیتحل 4نمودار شماره خرد در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)نویسندگان: منبع(ی در سطح خرد زیرشهرها با برنامه  هیحاشی مناطق دهسامان :  4نمودار شماره 

 
 یکل یبه معنا یساختار یمشکل نیبنابراو  کشورها است یاسیو س یاقتصاد ،ینظام اجتماع محصول ینینش هیحاش       

و نه  ینگاه کلت به صور ینینش هیحاشالزم است  نیبنابرا. ستندینآن  ریدرگ یشهر یها تیریمداست که تنها  هیقض

ارگان  کیو سازمان  کیاز توان  زین یمشکل ساختار نیارفع . ردیگ، مد نظر قرار یو کالبد یکیزیفتنها محدود به ابعاد 

  . دارد ازین کپارچهیجامع گرا و  یافتیرهو به  سطح کالندر  یمنسجم و اصول یزیربرنامه  کیخارج است و به 

و  هاشهر خصوصاًمناطق مختلف و  انیم تیجمعو  ها تیفعالمنابع،  صیتخصدر  یاجتماع یعدالت ینکه بیبا توجه به ا - 1

  :ن الزم استیده بوده است بنابراین پدیبروز ا یعلت اصل یا هیناح یکالن شهرهاترده به و مهاجرت گس هاروستا

 

 

 

   

 

 



 

 
 

 یارتقا. باشد یزیر برنامهدر هر  یکشور هدف اصل ینواحتمام  یبرا یو عدالت اجتماع یستیزدر سطح کالن تعادل  �

آن  دنبال بهو  یستیز یها ینابرابرباعث کاهش  ییو روستا یاعم از شهر ها سکونتگاه یتمام یزندگ یفیکو  یکم

 . کاهش مهاجرت خواهد شد

 یلیتبد عیصناو  یکشاورزو توسعه بخش  یانیمکوچک و  یجهت توسعه روستاها، شهرها شتریب یمال اختصاص منابع �

کوچک به  یاز روستاها و شهرهاکاهش مهاجرت ش درآمد ساکنان و به دنبال آن یافزا یطور قابل توجهه ب تواند یم

 . مؤثر باشدبزرگ  یشهرها

رنامه ریکه ا ییاز آنجا - 2  :کنند الزم است یقاعده رشد م یو به صورت ب یشهر یزین مناطق بدون نقشه و ب

 .توسعه جامع شهر هماهنگ باشد یها طرحبا  یشهرمناطق محروم  یدهو سامان  یبهساز یها طرح یاجرا �

جهت  ازهاینن ییو تع صیتشخز نقطه نظر ا یمحلبه اهداف بلند مدت توسعه، شهر و اجتماعات  دنیرس یبرا �

 .شوند یق بررسیبطور دق یدهسامان  یها طرحها و  پروژه یبند تیاولو

از پراکنده  یریجلوگجهت  ییاجرا یو دستگاه ها ربط ذی یها سازمانان یم ها پروژه یدر اجرا ییهمسوو  یهماهنگ �

 . دیاقدامات بوجود آ یو ناهماهنگ یکار

و کنترل  تیهدافاصله دارند و  اریبس یکه از حداقل امکانات شهر یمناطق محروم شهر نیا یهو سامان د یبا بهساز �

 نهی؛ زمو مهاجر یشهر تیجمع زیسرر یبرا یجامع شهر یها طرحدر  ژهیو یهامحدوده  ینیب شیپ قیطررشد آن؛ از 

 . فراهم نمود یمناطق را در ساختار شهر نیاانسجام 
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