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دهیچک  

ر نین داسکان غیررسمی در ایران نه تنها در کالنشهرهای بزرگ، بلکه در شهرهای متوسط و کوچک، همچ

 95 ه با حدودست؛ کاود دارد. یکی از کالنشهرهای کشور در این زمینه، کالنشهر کرج روستاهای پیرامون کالنشهرها وج

وستای رررسمی در ان غیاشد. این تحقیق به بررسی اسکهزار نفر جمعیت حاشیه نشین، با مساله اسکان غیررسمی مواجه می ب

داده ها  یشیوه گردآور تحلیلی است. -محمودآباد واقع در پیرامون کالنشهر کرج می پردازد. روش تحقیق، توصیفی

ونه د. روش نمی باشمترکیبی از روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی است. ابزار گردآوری داده ها به صورت پرسشنامه 

خانوار به دست آمد. برای  220یری، تصادفی ساده که با بررسیهای انجام گرفته با استفاده از فرمول کوکران جامعه نمونه گ

ن می دهد بیکاری عامل بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشا SPSSتجزیه و تحلیل و پردازش داده ها از نرم افزار

ه د ساخته بتا خورین دلیل مهاجرت به این روستا است و بیشتر مساکن روساصلی مهاجرت و ارزانی زمین و مسکن مهمت

 صورت تعمیری و قابل تخریب است.

 

 اسکان غیررسمی روستایی، پیرامون کالنشهرها، کرج، روستای محمود آباد :یدیکل واژگان

 

                                                 
 riahi@tmu.ac.ir   عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی . 1

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی.  2



11 

 
  وحید ریاحی، سعید عزیزی / .  . . سکان غیر رسمی در روستاهای پیرامون بررسی ا 



 

 مقدمه

اسکککان غیررسککمی یکککی از چهککره هککای بککارز فقککر اسککت کککه درون یککا مجککاور        

شکهرهاببه ویکژه شککهرهای بکزرگش بکه شکککلی خکودرو، فاقکد مجککوز سکاختمان و برنامککه        

رسککمی شهرسککازی بککا تجمعککی از اقشککار     کککم درآمککد و سکک و نککازلی از کمیککت و      

نی همچککون کیفیککت زنککدگی شکککل مککی گیککرد و همککان پدیککده ای اسککت کککه بککا عنککاوی 

حاشککیه نشککینی، اسکککان غیررسککمی، سکککونتگاههای خککودرو و نابسککامان و اجتماعککات    

ش. اسکککان غیررسککمی، نککا ر بککر    24:  1389آلککونکی خوانککده مککی شودبایراندوسککت،    

محکککل اسککککان بخشکککی از جمعیکککت شکککهری در جهکککان سکککوم اسکککت ککککه خکککارج از  

ص خککود، بککه  بازاررسککمی زمککین و مسکککن و بککر پایککه قواعککد و قککول و قرارهککای خککا    

اسکککان  ش.8:  1381دسککت خککود سککاکنان اینگونککه مکانهککا، سککاخته شککده اسککتبپیران،    

غیررسککمی اغلککب متککرادح بککا محلککه هککای فقیرنشککین درنسککر گرفتککه شککده اسککت بیککو ا ن  

بعککد از انقککالع صککنعتی در اروپککا، اسکککان غیررسککمی بککا ازدیککاد    ش. 11: 2003، 1هبیتککت

ت از روسکتا بکه سکوی شکهر، و سکبک      جمعیت نکواحی شکهری درنتیجکه حرککت جمعیک     

ش. 55: 2012زنکککدگی روستاشکککهری گسکککترش پیکککدا ککککرد بحکیمکککی و همککککاران،     

حاشککیه نشککینی در ایککران پککد از ورود و اسککتقرار سککرمایه داری وابسککته بوجککود آمککد و   

ش. در ایککران 2:  1369بککه بعککد شککدت یافتبزاهککدانی،   1320رشککد آن، عمککدتا از سککال  

ریعتر از رشککد شهرنشککینی بککه تعبیککر رسککمی، مواجککه   اسکککان غیررسککمی بککا رشککدی سکک  

ش. بکککه یوریککککه تکککا چنکککدین سکککال پکککیش سکککخن از اسککککان 5:  1381استبصکککرافی، 

غیررسککمی در تهککران و چنککد شککهر دیگککر در میککان بککود، امککا امککروز بایککد از اسکککان       

غیررسککمی در تمککامی شککهرهای بککزرگ، متوسککط و برخککی شککهرهای کوچککک یککاد       

بککرآورد مککی شککود حککداقل یککک هشککتم جمعیککت شککهری       ش. 25:  1387کردبپیککران، 

کشککوربحدود چهککار و نککیم میلیککون نفککرش در سکککونتگاههای غیررسککمی مسککتقر باشککند    

و تککداوم رونککد موجککود، نسککبت آن را در ابتککدای دهککه آینککده بککه یککک چهککارم جمعیککت 

                                                 
1. UN Habitat 
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شکککهری و تعکککداد آن را بکککه بکککیش ازدوبرابکککر خواهکککد رساندبسکککند توانمندسکککازی      

ش. سکککککونتگاههای روسککککتایی  2:  1382اههای غیررسککککمی، وسککککاماندهی سکککککونتگ 

اسکککتقراریافته در پیرامکککون کالنشکککهرها در یکککی سکککالیان اخیکککر بکککه منزلکککه ی یککککی از 

دالیککل بسترسککاز توسککعه اسکککان غیررسککمی بککه شککمار مککی رود. ناپایککداری در ابعککاد       

گونککاگون بککه عنککوان شاخصککه اصککلی نککواحی اسکککان غیررسککمی از جملککه عککواملی       

ر روسککتاهای پیرامککون کالنشککهرها و تغییککر واککعیت آنهککا بککه محککدوده      اسککت کککه د 

هکککای اسککککان غیررسکککمی مکککونر اسکککت. ایکککن ناپایکککداری از جنبکککه هکککای گونکککاگون  

اقتصکککادی، اجتمکککاعی و کالبکککدی علکککت شککککل گیکککری اسککککان غیررسکککمی در        

روسککتاهای پیرامککون کالنشککهرها بککوده و قابککل ارزیککابی اسککت. کککرج بککه عنککوان یکککی از 

ای کشکور بکه علکت برخکوردار بکودن ازجاابکه هکای متنکوا بکه عنکوان مقصکد            کالنشهره

تعککداد کریککری از مهککاجرین مککی باشککد. بککا توجککه بککه وجککود ارااککی ارزان قیمککت در     

نکککواحی حاشکککیه ای و روسکککتاهای پیرامکککون کالنشکککهر ککککرج، مهکککاجرین بصکککورت    

خودجککوش و بککدون برنامککه، اقککدام بککه ایجککاد مسککاکن غیررسککمی در ایککراح شککهر        

ش. بنککابراین اسکککان غیررسککمی در   5:  1385ج کککرده انککدبخوش بخککت فشککتمی،    کککر

حاشککیه کالنشککهر کککرج و روسککتاهای پیرامککون آن در چنککد سککال اخیککر گسککترش قابککل   

تککوجهی داشککته اسککت. در ایککن مقالککه سککعی شککده اسککت بککا شککناخت عوامککل تانیرگکک ار   

 شککککل گیکککری اسککککان غیررسکککمی در روسکککتای محمکککود آبکککاد واقکککع در پیرامکککون   

کالنشککهر کککرج، بککه ارائککه راهکارهککایی جهککت رهککایی از ایککن معضککل ودر نهایککت       

بهبککود رونککد آن و توانمندسککازی اسکککان غیررسککمی بککا توجککه بککه توانهککای محی ککی،      

اقتصککادی، اجتمککاعی و فرهنگیبتوسککعه بککومیش باککردازد. از اینککرو، سککوال هککای ایککن      

و گسککترش پککژوهش بککه صککورت زیککر م ککر  مککی باشککد: چککه عککواملی در پیککدایش      

اسکککان غیررسککمی در روسککتای محمککود آبککاد مککونر بککوده اسککت راهکارهای مناسککب    

 جهت بهبود روند اسکان غیررسمی در روستای مورد م العه چیست 
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 روش تحقیق

 جامعککه آمککاری  تحلیلککی اسککت،  -روش بررسککی ایککن تحقیککق بصککورت توصککیفی   

اشککد رج مککی بمککورد م العککه، روسککتاهای دارای اسکککان غیررسککمی حاشککیه کالنشککهر ککک

ال خککانوارش در شککم  680کککه در ایککن پککژوهش جامعککه آمککاری، روسککتای محمودآبککادب   

یککین کالنشککهر کککرج راشککامل مککی شککود. روش نمونککه گیککری تصککادفی سککاده و بککرای تع 

ش. در 167:  1389حجککم نمونککه از فرمککول کککوکران اسککتفاده شککده اسککتبحاف  نیککا ،      

ونککه معککه نمه از فرمککول کککوکران جاایککن پککژوهش بککا بررسککیهای انجککام گرفتککه بککا اسککتفاد

توابککع  خککانوار     مککی باشککد. محککدوده مککورد م العککه روسککتای محمککود آبککاد از      220

بککا  دهسککتان کمککال آبککاد، واقککع در شککمال شککهر کککرج مککی باشککد. روسککتای سککیاهکالن   

مال متککری بککه عنککوان نزدیکتککرین مجتمککع زیسککتی بککه ایککن روسککتا در شکک      500فاصککله 

 ش.47: 1382هادی روستای محمود آباد،  روستا واقع شده استبیر 

 

 ش1391ن، مأخ : نگارندگا ب. موقعیت روستای محمود آباد در دهستان کمال آباد1نقشه شماره 
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 مبانی نظری تحقیق

ری اسکککان غیررسککمی از جملککه پدیککده هککایی اسککت کککه بککه دنبککال تحککوالت سککاختا 

ع شهرنشککینی و جتمککاعی ماننککد جریککان سککری  ا -و بککروز مسککائل و مشکککالت اقتصککادی  

ای مهاجرتهککای روسککتایی لجککام گسککیخته در بیشککتر کشککورهای جهککان بککویژه کشککوره   

ش. اسککککان 156: 1390جهکککان سکککوم پدیکککدار گردیکککده اسکککتبخاکاور و دیگکککران،     

 غیررسککمی در ایککران یککی دو دهککه گ شککته بککه شکککل غالککب درحاشککیه شککهرها و بککه     

ت و درصککد مسککاح 30تکا   10ویکژه کالنشککهرها تبککدیل شکده اسککت، بککه نحکوی کککه بککین    

درصکککدجمعیت شکککهرها و کالنشکککهرهایی چکککون حکککوزه شکککهری تهکککران و  40تکککا  20

یی کککرج، مشککهد، شککیراز، تبریککز، زاهککدان، کرمانشککاه، بنککدرعبا  و حتککی شککهرها        

ش. 205:  1382چکککون سکککنندج و مینکککاع و امرکککال آن را تشککککیل داده اسکککتبکا میان، 

ه حککدی رسککیده اسککت کککه  گسککتردگی سکککونتگاههای غیررسککمی در سککالهای اخیککر بکک 

 یافتککه حتککی در پیرامککون کالنشککهرها، روسککتاهایی بککا سککاختار اسکککان غیررسککمی شکککل 

کشککور  و در حکال افکزایش اسکت، اگکر چکه بکا تکالش نهادهکای اجرایکی ایکن پدیکده در           

 ش.85: 1389تا حدودی شناخته شده استبریاحی، 

صککاحب  بککه یککورکلی، رویکردهاییککدر مککورد پدیککده اسکککان غیررسککمی از جانککب   

 نسران عراه شده که می توان در قالب چند رویکرد کلی یبقه بندی کرد:

 
 رویکرد لیبرال

ایکن رویکککرد برپایکه نسریککه هکای لیبرالککی شککل گرفتککه اسکت. نگرشککهای گونککاگون      

چنکککین رویککککردی را در آنکککار جمعیکککت شناسکککان، جامعکککه شناسکککان، اقتصکککاددانان و  

مکتکب لیبکرال مکی تکوان یافکت. بکه عقیکده         شهرسازان و برنامه ریکزان شکهری وابسکته بکه    

اندیشککمندان متعلککق بککه ایککن رویکککرد فقککر شککدید گککروه کریککری از افککراد جامعککه و        

پدیککده اسکککان غیررسککمی  بککه بککروز آسککیبهای اجتمککاعی مککی انجامککد کککه از آن جملککه  

مکی تککوان انککواا بککزه کککاری هککا، قتککل، جنایککت و سککایر مشکککالت اجتمککاعی را برشککمرد  
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حککال توسککعه امککروز گرفتککار آنهاسککت و جملگککی ناشککی از رشککد     کککه کشککورهای در 

جمعیت ایکن کشورهاسکت. رویککرد لیبکرال بکراین بکاور اسکت ککه بایکد پدیکده اسککان            

غیررسککمی را پکک یرفت و بککا دیککد بهسککازی و سککاماندهی بککدان نگریسککت. کوششککهای    

متفکککران ایککن رویکککرد سککبب شککد تککا اسکککان غیررسککمی دیگککر بککه عنککوان ناهنجککاری    

عی تلقککی نشککود؛ بلکککه نتیجککه تککالش بخشککی از سککاکنین شککهری بککه حسککاع مککی  اجتمککا

آیککد کککه بککا تمککام وجککود مککی کوشککند تککا بککرای خککود برنامککه ریککزی کننککد و از ایککن      

 ش.46: 1386رهگ ر به سرپناهی دست یابندبکورش عبادی،

 
 رویکرد رادیکال

ه مکککیالدی، گکککروه دیگکککر متفککککران ازجملکککه نسریککک  1970و  1960در دهکککه هکککای 

پکککردازان مکتکککب وابسکککتگی درآمریککککای التکککین ماننکککد گونکککدرفرانک و کاسکککتل     

وکسککانی دیگککر بککه یککور کلککی عقککب مانککدگی کشککورهای درحککال توسککعه را معلککول    

گککوی تسککلط اقتصککادی کشککورهای توسککعه یافتککه کنککونی مککی داننککد. بککه نسککر آنهککا ال     

و  توسکککعه وابسکککته و بکککرون زا و جریکککان صکککنعتی شکککدن وابسکککته شهرنشکککینی شکککتابان  

ی نکککاهمگون را بکککه دنبکککال دارد. در ایکککن رویککککرد بکککر ابعکککاد سیاسکککی و ریشکککه ا      

ان سکککونتگاههای غیررسککمی تاکیککد مککی شککود. اصککوال بککیش ازآنکککه بککه پدیککده اسککک   

ن غیررسککمی بککه عنککوان یککک مسککگله شککهری نگریسککته شککود ریشککه هککا و بنیادهککای آ     

قککای و ارت مککورد توجککه اسککت و حتککی کمتککر بککه راه حلهککا و سککازوکارهای سککاماندهی   

 ش.46: 1384محی ی سکونتگاههای غیررسمی فکر می شودباحمدی،

 
 رویکرد اکولوژی

بکر یبککق رویکککرد اکولککو ی وجککود تضککاد و رقابککت ناسککالم در میککان جوامککع شککهری  

برای بکه دسکت آوردن امکانکات محکدود بکه مسکابقه ای نکابرابر منجکر مکی شکود ککه در            

امکانککات و خککدمات شککهری بککه     آن گروهککی از مککردم نککاتوان از بککه دسککت آوردن    
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زاغککه هککا روی مککی آورنککد. جککدایی گزینککی اکولککو یکی از ایککن واقعیککت سرچشککمه     

مککی گیککرد کککه سککاکنین شککهرها از نسککر درآمککد، مکک هب، نککژاد، پایگککاه اجتمککاعی و      

اقتصککادی بککه  دسککته هککا و گروههککای گونککاگونی تقسککیم مککی شککوند. بککه مککوازات          

ت شککهری مشخصککات ویککژه ای بککه   جککدایی گزینککی اکولککو یکی، هریککک از  محککال  

خککود مککی گیککرد و از چهککره و بافککت معینککی تبعیککت مککی کنککد کککه بککا سککایر محککالت      

 ش.48: 1384شهری متفاوت استباحمدی، 

 
 رویکرد توانمندسازی

ه کککایککن رویکککرد اساسککا تفکرآسککیب شککناختی بککه مواککوا داشککته و رویکردهککایی   

 وی بدانکککد و تخریکککب اسککککان غیررسکککمی را بکککه عنکککوان نکککوعی نابهنجکککاری اجتمکککاع

ه و دانسککت پاکسککازی آنهککا را بککه عنککوان راه حککل پیشککنهاد مککی کنککد بککه کلککی بککی اعتبککار 

 بککراین بلکککه آن را بککه عنککوان یککک واقعیککت شککهری پدیککده ای درخورتامککل دانسککته، و  

 بککاور اسککت کککه سککاماندهی، حمایککت و جهککت دهککی آن یکککی از راه حلهککای تککامین     

دهای شکککهری بکککه شکککمار مکککی رود. از مسککککن و سککککونت تهیدسکککتان و ککککم درآمککک

اجتمکککاعی  -مهمتکککرین اصکککول رویککککرد توانمندسکککازی، تقویکککت بنیانهکککای اقتصکککادی

پناه خککانواده در حکککم واحککد بنیککادی در سکککونتگاههای غیررسککمی اسککت. تککامین سککر   

ای مناسککب، درحککد اسککت اعت و دسککتر ، ایمککن و برخککوردار از خککدمات و زیربناهکک    

داشککتن غلی پایککدار بککا نگککرش خککرد و از میککان بر پایککه، فککراهم نمککودن فرصککت هککای شکک 

    وموانککع کالبککدی نقشککی اساسککی در تقویککت ایککن واحککد بنیککادی داردبپورمحمککدی        

ده، ش. در ایککن پککژوهش پککد از ارزیککابی نسریککه هککای اکککر شکک   41: 1388جهککان بککین، 

ه بککرویکککرد توانمندسککازی در سککه بعککد اقتصککادی، اجتمککاعی و کالبککدی بککا توجککه        

رار قکککککرد بککه مسککاله مککورد بررسککی، در ایککن مقالککه مککورد تاکیککد      نزدیکککی ایککن روی 

 گرفت. 
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 ش1391ماخ : نگارندگان، بش: مدل نسری پژوهش 1شکلب

 
 یافته های تحقیق:

بککر اسککا  پژوهشککهای انجککام گرفتککه، یافتککه هککای تحقیککق در خصککوص بررسککی        

 اسکککان غیررسککمی در روسککتای محمککود آبککاد در سککه بعککد اقتصککادی، اجتمککاعی و        

 است. بدی در قالب یافته های توصیفی و استنبایی قابل تحلیل و ارزیابیکال

 
 الف( یافته های توصیفی 

عوامککل اقتصککادی: بککر اسککا  نتککایج بدسککت آمککده از پککژوهش، شککغل اکرککر          -1

درصککدش اسککت. مککی    3/77سرپرسککتان خککانوار در روسککتای محمککود آبککاد کککارگریب    

لحککاا اقتصککادی و درآمککد جککز   تککوان ا هککار داشککت کککه اکرریککت سککاکنین روسککتا از  

قشر فقیر جامعه هسکتند. سکاکنین روسکتا دلیکل اصکلی مهکاجرت خکود را بکه ایکن روسکتا           
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درصکدش مکی داننکد. بکه یکور کلکی مکی تکوان گفکت اکرکر مهکاجرین، بکه              2/38بیکاریب

دلیککل بیکککاری بککه ایککن روسککتا مهککاجرت کککرده انککد. در ارتبککا  بککا محککل اشککتغال          

بیککرون از محککدوده روسککتای محمککود آبککاد و در شککهر  سرپرسککت خککانوار، اکرریککت در 

درصککدش اشککتغال داشککته انککد. سککاکنین روسککتا علککت اصککلی انتخککاع ایککن      9/50کککرجب

درصککدش مککی  5/54روسککتا را بککه عنککوان محککل سکککونت خککود، ارزانککی زمککین و مسکککنب

 دانند.

عی: بککر اسککا  یافتککه هککای پرسشککنامه در ارتبککا  بککا بککومی یککا       عوامککل اجتمککا  -2

صککدش در 1/79دن خانوارهککا، اکرریککت سککاکنین ایککن روسککتا را مهککاجرینب    مهککاجر بککو 

ل تشکککیل مککی دهنککد. در ارتبککا  بککا مشکککالت بهداشککتی روسککتا، عمککده تککرین مشککک     

سککا  درصککدش    مککی باشککد. بککر ا 2/68بهداشککتی روسککتا، واککعیت نامناسککب فااککالعب 

تای وسک یافته هکای بدسکت آمکده سک و سکواد در روسکتا پکایین اسکت و اکرکر سکاکنین ر          

 درصدش دارند. 8/36محمود آباد مدرک سیکلب

ی: بککر اسککا  نتککایج پرسشککنامه، بنککای سککاختمانها در روسککتای      عوامککل کالبککد  -3

انهای محمککود آبککاد کیفیککت پککایینی دارنککد. مککی تککوان ا هککار داشککت کککه اکرککر سککاختم  

د. درصککدش در سکک و قابککل تخریککب قککرار دارنکک    7/72روسککتای محمککود آبککادبتعمیری  

ه هککای نککوا مصککالو بککه کارگرفتککه شککده در سککاختمان، بککر اسککا  یافتکک    در ارتبککا  بککا

ی بدسککت آمککده نککوا مصککالو بکککار رفتککه در اکرککر سککاختمانهای موجککود در روسککتا      

 درصدش و به صورت خودساخته است.  5/89محمود آباد آجر و تیرآهنب

 
 ب( یافته های استنباطی

 اسکککتفاده در در تحلیکککل یافتکککه هکککای اسکککتنبایی از آنجکککایی ککککه مقیکککا  مکککورد   

 بکاد در پرسشنامه اسمی مکی باشکد و فقکط یکک نمونکه، یعنکی اهکالی روسکتای محمکود آ         

 پرسشککنامه مککورد تجزیککه و تحلیککل قککرار گرفککت کککه بککدین منسککور از آزمککون خککی       

 دوبکای اسکوئرش تک نمونه ای استفاده شد.
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 عوامل اقتصادی:  -1

ر ت خککانواشککغل سرپرسککت خانوارهککا، دلیککل مهککاجر  در زمینککه عوامککل اقتصککادی،  

 و علککت انتخککاع ایککن روسککتا بررسککی شککده    محککل اشککتغال سرپرسککت خانوارهککا  ، هککا

 است.

ل در ارتبککا  بککا شککغل سرپرسککت خانوارهککا، بیشککترین فراوانککی مربککو  بککه شککغ         

ش کککککه در 091/463کککککارگری مککککی باشککککد و بککککا توجککککه بککککه مقککککدار خککککی دوب   

کککه ب ککور معنککاداری تعککداد    ش معنککادار مککی باشککد مککی تککوان گفککت   01/0Pسکک وب

ش. 1سرپرسککتان کککارگر سککاکن در ایککن روسککتا بیشککتر از سککایر شککغل هککا اسککتبجدول     

وانکی  ین فرایافته ها در راب که بکا دلیکل مهکاجرت خکانوار هکا نشکان مکی دهکد ککه بیشکتر           

 ش کککه در851/114مربککو  بککه بیکککاری مککی باشککد و بککا توجککه بککه مقککدار خککی دوب        

ش معنککادار مککی باشککد مککی تککوان گفککت مهمتککرین علککت مهککاجرت بککه    01/0Pسکک وب

شککتغال اش. همچنککین در راب ککه بککا محککل 1ایککن روسککتا بیکککاری افککراد بککوده اسککتبجدول 

ایر سککسرپرسککت خانوارهککا نشککان مککی دهککد بیشککترین فراوانککی مربککو  بککه شککهر کککرج و  

ش کککککه در 287/157شهرسککککتانها مککککی باشککککد و بککککا توجککککه بککککه مقککککدار خککککی دوب  

ش معنککادار مککی باشککد مککی تککوان گفککت کککه ب ککور معنککاداری تعککداد       01/0Pسکک وب

د ر مککواربیشککتر از سککای ی اسککتان البککرزسرپرسککتان شککاغل در کککرج و سککایر شهرسککتانها  

د، ش. عککالوه بککرآن در ارتبککا  بککا علککت انتخککاع روسککتای محمککود آبککا    1اسککتبجدول

 د و بککاسکککن در ایککن روسککتا مککی باشکک بیشککترین فراوانککی مربککو  بککه ارزانککی زمککین و م  

ش معنککادار مککی باشککد مککی 01/0Pش کککه در سکک وب345/117توجککه بککه مقککدار خککی دوب

ن تککوان گفککت مهمتککرین علککت انتخککاع روسککتای محمککود آبککاد ارزانککی زمککین و مسککک  

 ش.1بوده استبجدول
 عوامل اجتماعی: -2

اشککتی و ، مشکککالت بهدودن خککانواربککومی یککا مهککاجر بکک در زمینککه عوامککل اجتمککاعی،

  کیفیت آموزش بررسی شده است.
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 ادش: عوامل اقتصادی مونر درگسترش اسکان غیررسمی در روستای محمود آب1جدول شمارهب

 شغل

 
 فراوانی

 معناداری خی دو
 باقیمانده مورد انتسار مشاهده شده

 13- 44 31 آزاد

463/091 0/000 

 31- 44 13 کارمند
 126 44 170 ارگرک

 43- 44 1 کشاورز
 39- 44 5 بیکار

 220 جمع کل

 دلیل مهاجرت

 49/2 34/8 84 بیکاری

114/851 0/000 

کم درآمد 
 -14/8 34/8 20 بودن

دسترسی به 
 13/2 34/8 48 امکانات بیشتر

نداشتن خانه 
 18/8 34/8 16 مسکونی

به تبعیت از 
دوستان و 

 انآشنای
6 34/8 28/8 

 174 جمع کل

 محل اشتغال

 21- 44 23 همین روستا

157/287 0/000 

 68 44 112 شهر کرج
شهرستان های  

 24 44 68 استان

 43- 44 1 خارج از استان
 28- 44 16 تهران

 220 جمع کل

علت انتخاع 
 روستا

ارزانی زمین و 
 مسکن

120 55 65 

117/345 0/000 

پایین بودن 
 1 55 56 اجاره خانه

نزدیکی به 
 -38 55 17 خویشاوندان

نزدیکی به محل 
 -28 55 27 کار

 220 جمع کل

 1391مأخ : م العات نگارندگان،               

در ارتبکا  بککا بککومی یککا مهککاجر بککودن خککانوار، بیشککترین فراوانککی مربککو  بککه خککانواده  

ش ککککه در  473/74توجکککه بکککه مقکککدار خکککی دوب    هکککای مهکککاجر مکککی باشکککد و بکککا    
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ش معنککادار مککی باشککد مککی تککوان گفککت کککه در ایککن روسککتا ب ککور         01/0Pسکک وب

ش. همچنککین 2معنککاداری خککانواده هککای مهککاجر از خککانواده بککومی بیشککتر هسککتندبجدول   

در ارتبکککا  بکککا مشککککالت بهداشکککتی روسکککتا، بیشکککترین فراوانکککی مربکککو  واکککعیت    

ش ککککه در 6/227ب فااکککالع مکککی باشکککد و بکککا توجکککه بکککه مقکککدار خکککی دوب   نامناسککک

ش معنککادار مککی باشککد، مککی تککوان گفککت ب ککور معنککاداری واککعیت       01/0Pسکک وب

نامناسککب فااککالع روسککتا بیشککتر از سککایر مشکککالت بهداشککتی، خککود را نشککان داده       

ن فراوانککی مربککو  بککه ش. در ارتبککا  بککا سککواد سرپرسککت خککانوار، بیشککتری 2اسککتبجدول

ش کککه در سکک و    727/86سکک و سککواد سککیکل مککی باشککد و بککا توجککه بککه مقککدار خککی دوب 

ش معنککادار مککی باشککد مککی تککوان گفککت کککه ب ککور معنککاداری سککواد اکرککر        01/0Pب

 ش.2سرپرستان سیکل می باشدبجدول
 بادمی در روستای محمود آعوامل اجتماعی مونر در گسترش اسکان غیررس ش:2جدول شمارهب

بومی یا 

 مهاجر بودن

 
 فراوانی

 معناداری خی دو
 باقیمانده مورد انتسار مشاهده شده

 64 - 110 46 بومی

 64 110 174 مهاجر 0/000 74/473

 220 جمع کل

 سواد

 -27 44 17 بی سواد

86/727 0/000 

در حد نوشتن 

 و خواندن
47 44 3 

 37 44 81 سیکل

 22 44 66 دیالم

 -35 44 9 لیساند

 220 جمع کل

 1391مأخ : م العات نگارندگان، 

 عوامل کالبدی:  - 3

نککوا  کیفیککت بنککای محککل سککاختمان و  در ارتبککا  بککا عوامککل کالبککدی، مولفککه هککای 

 مصالو به کار گرفته شده در ساختمان بررسی شده است.
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ترین ت اهککالی روسککتای محمودآبککاد، بیشکک در ارتبککا  بککا کیفیککت بنککای محککل سکککون 

ش ککه  364/156مکی باشکد و بکا توجکه بکه مقکدار خکی دوب        "تعمیکری "فراوانی مربو  بکه  

ش  معنککادار    مککی باشککد مککی تککوان گفککت ب ککور معنککاداری اکرککر      01/0Pدر سکک وب

. ش3اهککالی روسککتا در خانککه هککای تعمیککری و قابککل تخریککب زنککدگی مککی کنندبجککدول    

، ودآبککادهمچنککین در راب ککه بککا نککوا مصککالو  بکککار رفتککه در خانککه هککای روسککتای  محم  

 قککدار خککیمککی باشککد و بککا توجککه بککه م  "آجککر و تیککرآهن"بیشککترین فراوانککی مربککو  بککه 

ش معنککادار مککی باشککد مککی تککوان گفککت ب ککور       10/0Pش کککه در سکک وب 899/4دو ب

 دارد وا از آجککر و تیرآهنببککه صککورت غیراسککتان معنککاداری بککرای سککاخت اکررخانککه هکک 

 ش.3خودساختهش، استفاده شده استبجدول
 ادعوامل کالبدی مونر در گسترش اسکان غیررسمی در روستای محمود آبش: 3جدول شمارهب

کیفیت بنای 

 ساختمان

 
 فراوانی

 معناداری خی دو
 باقیمانده مورد انتسار مشاهده شده

 -53/3 73/3 20 تخریبی

 86/7 73/3 160 تعمیری 0/000 156/364

 -33/3 73/3 40 نوساز

 220 جمع کل

4/899 0/000 
مصالو به کار 

رفته     در 

 ساختمان

بلوک و 

 سیمان
14 55 41- 

آجر و 

 تیرآهن
197 55 142 

 -50 55 5 خشت و گل

 -51 55 4 سایر

 220 جمع کل

 1391عات نگارندگان، م المأخ :               

 نتیجه گیری و پیشنهادها

بررسکککی و م العکککه اسککککان غیررسکککمی در روسکککتای محمکککود آبکککاد در شکککمال      

 کالنشککهر کککرج از ابعککاد مختلفککی مککورد بررسککی قککرار گرفتککه اسککت. پاسکک  هککای        

 سواالت پژوهش، به نتایج  زیر منجر شد.
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چکککه عکککواملی در پیکککدایش و گسکککترش اسککککان غیررسکککمی در روسکککتای       .1

حمککود آبککاد پیرامککون کالنشککهر کککرج مککونر بککوده اسککت  بککر اسککا  نتککایج     م

پککژوهش عوامککل اقتصککادیبفقر، بیکککاری، اشککتغال بیککرون از محککدوده، بهککای    

پککککایین زمککککین و مسکککککن و...ش، اجتماعیبمهککککاجرت، وجککککود مشکککککالت   

بهداشککتی، پککایین بککودن سکک و سککواد و...ش و کالبککدیبپایین بککودن کیفیککت        

پکککایین بکککودن نکککوا مصکککالو بکککه ککککار رفتکککه در  ،«تعمیکککری»بنکککای سکککاختمان

سکککاختمان و...ش در شککککل گیکککری مقولکککه اسککککان غیررسکککمی در روسکککتای   

 محمود آباد مونر بوده اند.

راهکارهککای مناسککب جهککت بهبککود رونککد اسکککان غیررسککمی در روسککتای         .2

ن مککورد م العککه چیسککت  بنککابر رویکردهککای مککورد بررسککی و سککاختار اسکککا   

ی د آبککاد، توانمندسککازی مولفککه هککای اجتمککاع  غیررسککمی در روسککتای محمککو 

در  و اقتصککادی و اصککال  ابعککاد کالبککدی در بهبککود رونککد اسکککان غیررسککمی   

 روستای مورد م العه مونر است.

بککر اسککا  یافتککه هککای بدسککت آمککده در ایککن پککژوهش و بککا توجککه بککه مشکککالت       

ی رسککماقتصککادی، اجتمککاعی و کالبککدی در روسککتای محمککود آبککاد، مسککگله اسکککان غیر  

سککی در ایککن سککه بعدباقتصککادی، اجتمککاعی و کالبککدیش در سکک و محککدوده مککورد برر   

یکزان بکا   ررنامکه  ببرجسته تر از سایر ابعکاد بکه نسکر مکی رسکد. بنکابراین توجکه مسکگولین و         

. مشککارکت سککاکنان روسککتا در حککل مسککگله اسکککان غیررسککمی اجتنککاع ناپکک یر اسککت    

ختها، یازهککای پایککه و زیرسککا  در ایککن زمینککه برنامککه ریککزی بلندمککدت جهککت تککامین ن     

وتککاه برنامککه ریککزی میککان مککدت جهککت تککامین تاسیسککات و خککدمات، و برنامککه ریککزی ک 

مککدت جهککت رفککع مشکککالت عاجککل و تسککهیل مشککارکت مککردم در فرآینککد اسکککان      

 غیررسمی اروری است. در این برنامه ریزیها پیشنهادات زیر م ر  است:
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   از  راه مشککارکت و توانمندسککازیبهسککازی کالبککدی سکککونتگاههای غیررسککمی بککه همکک

ر سککوی سککاکنان و نسککارت اصککولی بککر سککاخت و سککازها از سککوی نهادهککای رسککمی د  

 دستور کار سازمانهای مسگول در روستای محمودآباد قرار گیرد.

  نککه حککل نهادهککای محلککی و مککدیریتی بککه عنککوان نماینککدگان رسککمی دولککت بایککد در زمی

 یع کننککده، هککدایتگر، تسککهیل مسککگله اسکککان غیررسککمی نقککش کمککک کننککده، تسککر    

 کننده و اصال  کننده داشته باشند.

        ر دمهککاجرت از دیککد مهککاجران، واکنشککی من قککی بککه محرومیتهککای ناشککی از غفلککت

بیمکاری،   سیاستهای عمکومی و تکالش بکرای یکافتن راهکی بکه منسکور گریکز از بکدبختی،         

ای هککه فقککر و... اسککت. بککر اسککا  نتککایج بدسککت آمککده از پککژوهش، مهمتککرین انگیککز    

ل یککان عامککممهککاجرت در مبککدا، نبککود امکانککات، فقککر، بیکککاری و...مککی باشککد، در ایککن   

درصککد مهمتککرین علککت مهککاجرت بککوده اسککت.       38بیکککاری در مبککدا بککا بککیش از    

اجرت بنککابراین توجککه بککه مبککده مهاجرتهککا و ارائککه خککدمات جهککت جلککوگیری از مهکک    

 اروری است.

 رفککاهی تککا حککد تککامین اسککتانداردها و موزشککی وآ -ارتقککا  و توسککعه خککدمات بهداشککتی 

کککه  سککرانه هککای کککاربری در روسککتای محمودآبککاد و بککه یککور کلککی در روسککتاهایی    

 بالقوه آمادگی مهاجرپ یری را در پیرامون کالنشهرها دارند.

           ناسکب  با توجکه بکه یافتکه هکای پکژوهش مهمتکرین مشککل بهداشکتی روسکتا واکعیت نام

و  راین ایجککاد سیسککتم فااککالع مناسککب  درصککد مککی باشککد. بنککاب   2/68فااککالع بککا  

اسککب ایجککاد کانالهککای دفککع آبهککای سکک حی و زیرزمینککی بککرای بهبککود واککعیت نامن    

 فااالع روستای محمودآباد اروری است.

      وص فقرزدایککی و برقککراری تعککادل من قککی درآمککدها و هزینککه هککای خککانوار بککه خصکک

ی رگاههککاکککم درآمککد در روسککتای محمودآبککاد از یریککق ایجککاد کا     خککانواده هککای 

 .گرااقتصادی و منابع مالی خرد و مشارکت فعال زنان در امور اقتصادی هم



25 

 
  وحید ریاحی، سعید عزیزی / .  . . سکان غیر رسمی در روستاهای پیرامون بررسی ا 



 

    تشکککیل سککازمان و نهادهککای اجتمککاعی و مردمککی بNGO د ش در روسککتای محمودآبککا

 جهت رفع مشکالت موجود و بهبود واعیت عمومی روستا.

  سککور ایجککاد سککرمایه گکک اری در امککور تولیککدی و کارگاههککای کوچککک تولیککدی بککه من

 .یجاد اشتغال برای افراد ساکن در روستای محمودآبادا

   ا از هککارائککه تسککهیالت و حمایککت خککدماتی بککه روسککتا از قبیککل آسککفالت کککردن کوچککه

 یریککق حمایککت بخککش دولتککی یککا شککهرداری بککا اسککتفاده از نیککروی کککار سککاکنان         

 روستای محمودآباد در ازای پرداخت حقوق به آنها.

   سکککان تگاههای مسککگول در ارتبککا  بککا مسککگله ا  مککدیریت و همککاهنگی بیشککتر بککین دسکک

غیررسکککمی بشکککهرداری، دهیکککاری و...ش بکککه منسکککور برنامکککه ریکککزی صکککحیو بکککرای    

 جلوگیری از توسعه اسکان غیررسمی در روستای محمودآباد.

       ای ایجککاد تعککاونی مسکککن و تقویککت آن در سککاخت و سککاز مقککاوم و بککادوام واحککده

رت بککر ین روسککتای محمودآبککاد و نسککامسکککونی متناسککب بککا توانککایی اقتصککادی سککاکن 

 آنها به منسور رعایت اصول فنی و استانداردها در ساخت و ساز.

 ای زمینکککه سکککازی بکککرای ایجکککاد فعالیتهکککای اقتصکککادی من بکککق بکککا شکککرایط و ویژگیهککک

 کار. مهاجران از یریق آموزشهای فنی و حرفه ای و باال بردن مهارت نیروی

  
 منابع و مآخذ

و علککل شکککل گیککری اسکککان غیررسککمی در ناحیککه    ؛ رونککد1384احمککدی، مککریم؛  -1

ی؛ ر صککرافیککک شککهر مهابککاد؛   پایککان نامککه کارشناسککی ارشککد؛ بککه راهنمککایی دکتککر مسفکک

 دانشگاه شهید بهشتی

؛ سککککونتگاههای غیررسکککمی و اسککک وره حاشکککیه  1389یکککومر ؛ کایراندوسکککت،  -2

اپ چککتهککران؛  نشککینی؛ انتشککارات سککازمان فنککاوری ایالعککات و ارتبایککات شککهرداری   

 دوم؛ تهران
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؛ ادامکککه حیکککات اسککککان  1388حمدراکککا و راکککا جهکککان بکککین؛   پورمحمکککدی، م -3

 العکه  ا آنبمغیررسمی و رویککرد توانمندسکازی بکه مرابکه نکوین تکرین راهبکرد مقابلکه بک         

 51 ص؛ 1موردی: شهر تبریزش؛ فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگر ؛ شماره 

 ان غیررسککمی تککا اسکککان نایککابی؛ فصککلنامه هفککت    ؛  از اسککک1387ان، پرویککز؛ پیککر -4

 25، 16؛   صص 23شهر؛ شماره 

ن؛ ؛ بککازهم در بککاع اسکککان غیررسککمی: مککورد شککیرآباد زاهککدا 1381ز؛ پیککران، پرویکک -5

 8فصلنامه هفت شهر؛ شماره نهم و دهم؛ ص 

؛ مقدمکککه ای بککر روش تحقیکککق در علککوم انسکککانی؛   1389حمدراککا؛  حککاف  نیکککا، م  -6

 چاپ هفدهم    انتشارات سمت؛

؛ اسکککان غیررسککمی، ناهنجاریهککای شککهری    1390تعلککی و دیگککران؛  خککاکاور، برا -7

و راهکارهکککای تعکککدیل آن نمونکککه مکککوردی: شکککهرک توحیکککد بنکککدرعبا ؛ فصکککلنامه  

 156؛ ص 34ژوهشی فضای جغرافیایی؛ شماره پ -علمی

؛ بررسککی اسکککان غیررسککمی در محککور شککرقی  1385می، نوشککا؛ خککوش بخککت فشککت -8

 ؛GISز نککدی کککرج بککه منسککور توانمندسککازی حاشککیه نشککینان شککهری بککا اسککتفاده ا کمرب

یمین پایککان نامککه کارشناسککی ارشککد؛ بککه راهنمککایی دکتککر اصککغر نسریککان و دکتککر سکک       

 توالیی؛ دانشگاه تربیت معلم تهران

؛ بررسککککی مخککککایرات زیسککککتی در محککککالت اسکککککان  1389؛ ریککککاحی، وحیککککد -9

یقککات العککه مککوردی: اسالمشککهر؛ نشککریه تحق  غیررسککمی پیرامککون کالنشککهر تهککران م   

 83 -104؛  صص 16کاربردی علوم جغرافیایی؛ شماره 

 ؛ حاشیه نشینی؛ انتشارات شیراز؛ چاپ اول1369اهدانی، سعید؛ ز -10

 2؛ ص 1382ند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی؛ س -11

هی اسکککککان ؛ بککککه سککککوی نسریککککه ای بککککرای سککککاماند1381رافی، مسفککککر؛ صکککک -12

؛ 8ینی تککا مککتن شهرنشککینی؛ فصککلنامه هفککت شککهر؛ شککماره     از حاشککیه نشکک  -غیررسککمی

 5ص 
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؛ نسکککام اسککککان در حاشکککیه جنکککوبی شکککهر تهکککران؛  1382مراکککا؛ کا میکککان، غال -13

؛ تحککوالت و چشککم انککدازها؛ مجموعککه مقککاالت حاشککیه نشککینی و اسکککان غیررسککمی     

 205دوم؛ ص  انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی؛ جلد

راینککد شکککل گیککری و آینککده نگککری اسکککان     ف؛ 1386علککی؛  کککورش عبککادی،  -14

ره کتککر زهککغیررسککمی در شککهر اسککدآباد؛ پایککان نامککه کارشناسککی ارشککد؛ بککه راهنمککایی د

 فنی؛ دانشگاه شهید بهشتی 

؛ یککر  هککادی روسککتای محمودآبادبشهرسککتان   1385گککار پککار ؛  مشککاور بککوم ن  -15

 الع اسالمی استان تهران کرجش؛ بنیاد مسکن انق
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