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  چکیده

جمعیت، مشکالت متعددي را براي توزیع فضایی نشینی به عنوان عدم تعادل حاشیه

معلول کشش طبیعی  ،این پدیده در بعضی از جوامع .کشور به وجود آورده است

بیکاري و فقر  ،هاي صنعتی، شغلی، رفاهی و اداري است و در بعضی دیگر از جوامعقطب

قع هاي کویري به علت وااین شرایط در ایران و به خصوص در استان. استعامل آن 

همین روند، . ي به خود گرفته استتر ، شرایط بحرانیدر کمربند خشکشدن 

کاذب و ایجاد اشتغالباعث  ها مهاجرتاین . ي وسیعی را در پی داشته استها مهاجرت

مقاله حاضر از طریق پیمایش میدانی، با . یی در شهرهاي مقصد شده استها ناهنجاري

، نسبت به تجزیه و تحقیقی ترکیبیخانوار و با  500اي مربوط بهي نمونهها استفاده از داده

. تحلیل پیامدهاي حاصل از این روند در محله کارگران در شهر بیرجند، اقدام کرده است

شهري، ضعف توان مالی  -ي روستاها مهاجرتدهد که نتایج به دست آمده نشان می

ت، باعث پیدایش ساکنان ناحیه به همراه ناتوانی مسؤوالن در ساماندهی این وضعی

ي متعدد شده است؛ به طوري که ها گیري حاشیه مورد بررسی و بروز ناهنجاريشکل

اغلب آنها فاقد امکانات . برنداز فقر و محرومیت رنج می ها بسیاري از این خانواده

 بیرجندسبب نا امن شدن شهر مورد نظر حاشیه در واقع، .هستند...بهداشتی، تفریحی و 

ي غیر قابل حلی را باعث خواهد ها ر این معضل ساماندهی نگردد، بحرانه است و اگشد

  .شد

  .، بیرجند و منطقه کارگرانها حاشیه نشین، حاشیه نشینی، اسکان غیر رسمی، زاغه :واژگان کلیدي
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  مقدمه - 1

و عدم انطباق آن با فرهنگ بومی زا نبودن رشد در کشورهاي در حال توسعه درون

در این میان، حاشیه . اوانی در شهرهاي این کشورها شده استسبب ایجاد مشکالت فر

 .طلبدي پیدا کرده، با توجه به نمود ظاهري آن، توجه بیشتري را میتر نشینی ابعاد گسترده

نشینی و اسکان غیر رسمی، مسأله اي گذرا و با ابعاد محدود نبوده، حاشیهاز طرف دیگر، 

ها و  ود ندارد که حاکی از عدم کفایت راه حلتوافقی بر بقا، باز تولید و بسط آن وج

،1381صرافی،(طلبد ها و اقدامات نوینی را میهاي شهري متداول است و رهیافت سیاست

5.(  

در کشور ما نیز حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی با رشدي سریعتر از رشد شهرنشینی 

از جمعیت ) 1383لوئی، خواجه د(میلیون نفر 5/5مواجه بوده، برآورد می شود که حدود 

  .ها مستقر باشند گونه سکونتگاه شهري در این

بر  ،ثیر گذار در شهرأي تها ست که درکنار سایر پدیدها ايپدیده ،نشینیحاشیه

نماید این معضل چهره و سیماي شهر را بد قیافه و زشت می. مشکالت شهري افزوده است

قاتی و بسیاري از مشکالت بطفاصلهو باعث تشدید دوگانگی در جامعه شهري، افزایش 

تواند میله و عارضه شهري است که أنشینی یک مسحاشیه ،بر این اساس. گردددیگر می

  .قرار گیردها و جرم ها منبع اصلی بسیاري از بزهکاري

  

  ها روش تحقیق، فرضیات و سؤال - 2

 - رهاي تحلیلیروش کار در این مقاله بر مطالعات میدانی و تحقیقی ترکیبی از پارامت

 10بر همین اساس، سعی دارد با استفاده از تکمیل پرسشنامه در بین . تفسیري استوار است

آوري کرده، آنها را براي درصد از ساکنان محدودة مورد مطالعه، اطالعات الزم را جمع

  .شناسایی و تحلیل ارتباطات و پیوندهاي میان متغیرهاي مختلف استفاده نماید
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دست آمده از  گیري از تجارب عملی بهي انجام شده در محل و بهرهها ررسیبا توجه به ب

هاي مختلف اجرا شده در سطح کشور و زمینه نظري ارائه شده در بخش اول، طرح

  :ي زیر قابل طرح استها فرضیه

به شهر بیرجند، باعث بروز پدیده اسکان غیر  اي و فرا منطقه اي هاي منطقه مهاجرت -1

  .ترسمی بوده اس

هاي کالبدي  هاي مربوط به مدیریت شهر و فقر ساکنان، علت نابسامانی ناتوانی سازمان -2

  .در محله مورد بررسی است

رسد ورود مهاجران افغانی به ایران و خصوصا شهر بیرجند، در گسترش و میبه نظر  -3

  .جمعیت پذیري محله مورد بررسی مؤثر بوده است

  :پردازد هاي زیر می ررسی پرسشبر این اساس، نوشته به حاضر ب

  شهري عامل بروز و گسترش محدوده مورد بررسی بوده است؟ -آیا مهاجرت روستا-1

  آیا رشد جمعیت و ضعف مالی ساکنان باعث پیدایش حاشیه مورد بررسی شده است؟-2

  در این روند مؤثر بوده است؟)ها افغان(ي خارجی ها آیا مهاجرت-3

  

  ها یافته - 3

  مبانی نظري

گیري و اي و محلی در شکلالمللی، ملی، منطقهبا وجود تأثیر عوامل مختلف بین

اي یا اسکان غیر رسمی، اجراي راهکار کوتاه مدت رفع این هاي حاشیه استمرار سکونتگاه

گردد، چرا که در تحقیقاتی از نوع بر میمعضل، در درجه اول به سطوح محلی و خرد

به همین .ي آن را مورد توجه و امعان نظر قرار دادها بهتوان تمام جنتحقیق حاضر، نمی

بر  علت، به جاي بررسی نظري این پدیده در سه سطح کالن، متوسط و خرد، صرفاً

  .ي خرد و محلی موضوع تأکید شده استها جنبه

ي فرهنگی و ها گرا که مشخصۀ آن توجه به ویژگیي فرهنگها این سطح با نظریه

است و با استفاده از مفاهیمی، چون انسان ) حاشیه نشینان(روانی ساکنان غیر رسمی
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کند که  اي، به انسانی اشاره می مفهوم انسان حاشیه. شوداي و فرهنگ فقر شروع میحاشیه

این مفهوم را نویسندگانی . به دالیلی جذب جامعه نشده و نسبت به آن غریبه مانده است

داشتن مهاجران بیگانه ساکن در شهر بامانند پارك و توماس و زنانیکی براي توصیف 

ي عاطفی به ها هایی، چون روحیه ستیزه جو، بی سازمانی خانواده و نابسامانی ویژگی

  ).45، 1381ایمانی جاجرمی، (اند کاربرده

به طور کلی، عللی که در سطح خرد زمینه ساز پیدایش و شکل گیري حاشیه نشینی و 

  :ازاسکان غیر رسمی می شوند، عبارتند 

ي بخشی مشخص و مؤثر براي پاسخگویی به نیاز سرپناه کم درآمدها ها ضعف برنامه -1

  در توزیع جغرافیایی مناسب؛

ي کالبدي ها عدم پیش بینی فضاي مسکونی کافی و مناسب اقشار کم درآمد در طرح -2

  شهري و اعمال استانداردهاي خارج از استطاعت ایشان؛

رسمی اعتباري و وام مسکن براي کم درآمدها، به ویژه ي ها دسترسی ناچیز به نظام -3

  شاغلین در بخش غیر رسمی؛

وجود باندهاي قدرت نامشروع و سوداگران زمین به موازات اهمال و ناتوانی در  -4

  نظارت و کنترل ساخت و سازها، به ویژه در فضاي بینابینی شهرها؛

کم درآمد و عدم حمایت و  فقدان نهادسازي براي تجهیزات و تجمع منابع اقشار -5

  ).7، 1381صرافی، (هدایت دولت در مورد خانه سازي خودیار

در واقع، حاشیه نشینی شهري گرچه به نوعی به نظریه وابستگی آندره گوندره فرانک 

باز می گردد، اما این رابطه در سطح خرد آن نیز قابل پیگیري ) 1967(و سمیر امین

نوعی رابطه استعماري وجود دارد، اما از نوع دو سویه و است، چرا که در این سطح نیز 

به عبارت دیگر، از یک طرف شهرنشینان از نیروي کار حاشیه نشینان براي . ناخواستۀ آن

کارهاي پست و طاقت فرساي شهري با دستمزدهاي بسیار پایین و ناعادالنه استفاده 

اهاي بکر و دست نخورده پیرامون نشینان نیز با اشغال فضکنند و از طرف دیگر، حاشیهمی

ي را براي تفریح و تر ي طوالنیها کنند تا مسافتشهرها، ساکنان اصلی شهر را مجبور می
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شاید همین رابطه است که به استمرار این پدیده کمک ... استراحت خود طی نمایند و 

  .ورزندها خواسته و یا ناخواسته بر استمرار آن تأکید می کرده، بعضی گروه

  

  علمی و پیشینه تحقیقسابقه -4

پیامد رشد صنعتی کشورهاي غربی بروز مسائل و مشکالت اجتماعی فراوان بود که 

حتی امروزه این کشورها علی رغم به طوري که است؛نشینی یکی از آنها حاشیه

نیستند اندیشی براي حل این معضل هنوز قادر به چاره ،برخورداري از رشد و توسعه فراوان

نشینی هنوز هم به صورت مناطقی مشخص در گوشه و کنار شهرهاي شکل حاشیهو م

لم نیویورك یکی از معروفترین اینگونه رشود که محله هابزرگ این کشورها دیده می

ي اقتصادي ها با صدور برنامهاین پدیده،  .)1369،1زاهد زاهدانی، (استمناطق 

گسترش  ،سعه در کشورهاي جهان سومي رشد و توها عنوان برنامه باي غربی،کشورها

فقر نقاط روستایی و افزایش غیر قابل کنترل جمعیت، شدت و حدت این مسأله را  .یافت

تحلیلگران اقتصاد سیاسی، در مورد علل گرچه . در کشورهاي جهان سوم دو چندان نمود

در کشورهاي اخیر، بر تأثیر پدیده وابستگی که از ساختاري افزایش جمعیت شهري

  .)1376،7گیلبرت، (نمایند ست، بیشتر تأکید میاپیامدهاي نظام سرمایه داري جهانی 

ي روستایی و ناتوانی مدیریت شهري در ساماندهی فضایی این ها به هر حال، مهاجرت

به همین علت تحقیقات و . ، ابعاد مساله حاشیه نشینی را صد چندان نموده استها مهاجرت

به . به انجام رسیده است... با این معضل اجتماعی، اقتصادي و مطالعات بسیاري در رابطه 

توان به مطالعات الیاسعنوان نمونه می
1

، مارشال کلینارد)1966(
2

و به طور غیر ) 1966(

جورج تولیيتر مستقیم
3

، پل نوکس)1989(
4
و نظایر آن ) 1375شیعه، (شهرباغ ةاید،

و اغلب در قالب مطالعات مربوط به رشد این مطالعات در سطح محدودتري . اشاره نمود

                                               
1 - Elias
2 - Clinard
3 - Tolley
4 - Knox
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 United)در سطح جهانیبیستم در کشورهاي در حال توسعه از نیمه دوم قرن جمعیت 

Nations, 1998)اي و منطقه(United Nations, 2000) ادامه پیدا کردو ملی .

ین بود که از مهمترها و راهبردهاي گوناگونی استراتژينتیجه عملی این مطالعات تدوین 

»شهرهاي کوچک«رویکرد توان به آنها می
5

توسط پراکاش ماتور
6

صالحو)1982(

الشّخص
7

سازمان مدیریت و (فریدمن شهرها توسط -و راهبرد روستا)1974(

  .اشاره نمود) 1363ریزي، برنامه

مدتها مسکوت ماند و متولیان و محققان براي سالیان  ایراننشینی در پدیده حاشیه

اي غیر واقعی که به دلیل توسعه. وت توسعه وسیع و چشمگیر شهرها بودندمتمادي مبه

افزایش سهم نفت در اقتصاد ملی و سیاست شبه مدرنیزاسیون توسط نظام حاکم، روند 

اما این توسعه لجام ).114، 1365سلطان زاده، (ه بودرا شدت بخشیدگرایش به شهرنشینی

 1350در دهه بروز داد؛ به طوري که گسیخته به زودي عوارض ناخواسته خود را 

متعددي آغاز شد مطالعات به همین علت، از این زمان . جدي را مطرح نمودي ها نگرانی

ي مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ها توان به پژوهشکه از مهمترین آنها می

جامعه بخش (نشینان شهريدانشگاه تهران در ارتباط با کپرنشینان بوشهر و بررسی حاشیه

، سازمان برنامه )1353(، نیرومند و دیگران)1350و قلعه گالبی و دیگران،  1351شناسی، 

، شکوئی)1354(، زاهد زاهدانی)1355(، خوانساري)1353(و بودجه آذربایجان غربی

گروه بتّل و ستکوپ اشاره و از همه مهمتر، ) 1356(اللهیمنصوریان و آیت) 1355(

  .)1363رونی، کازه و علیزاد(نمود

توان به نیز مطالعات این بخش ادامه داشت که از آن جمله می بعد از انقالب

، حسین زاده )1369(، زاهد زاهدانی)1366(، پرویز پیران)1365(، شکوئی)1357(نباتی

  .اشاره نمود)1372(حاتمی نژاد و زمردیان و) 1371(، احمدیان)1371(دلیر

  

                                               
5-Small Cities
6 - Mathur
7 - Salah el – Shakhs
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  بیعی و اجتماعی شهر بیرجندموقعیت جغرافیایی، ط -4- 1

کیلومتري جنوب شهر  505در حدود و متري از سطح دریا 1480در ارتفاعبیرجند 

از نظر اقتصادي و اجتماعی مهمترین شهر ). 37ـ1363،36، وزارت دفاع(قرار دارد مشهد

  .استو مرکز این استان استان خراسان جنوبی 

کراب در شمال و باقران در جنوب بر هاي ش بیرجند در محل تالقی شیب دامنه کوه

مهمترین . جهات مختلف شیب متفاوت دارد، قرار گرفته استبستري ناهموارکه در

تپه : دهند، عبارتند ازمیعوارض طبیعی که توپوگرافی بستر شهر را تحت تاثیر قرار 

مرکزيو) کبوترخان(ماهورهاي بافت قدیم و بخش شمال شهر و دو مسیل شمالی

و مسیل  اند که عمالَ شهر را به سه بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسیم کرده) غباپل(

سجاد شهر که درجنوب غربی شهر واقع شده و تا مدتی مانع توسعه شهر به این طرف 

جنوبی تهیه  -چنانچه مقطعی از گستره شهر در جهت شمالی). 1نقشه شماره (بوده است

بستري ناهموار و با جهات شیب ناهمسان واقع  شود که شهر برمینماییم کامالَ مشخص 

  ).1372،26محمود مرادي، (شده است

هاي ارتباطی و بازرگانی قدیم در شرق ایران و نیز در مسیر محل تقاطع راهدر بیرجند 

ه بنادر جنوب ایران را از طریق زاهدان، کرمان و یزد به نواحی شمال خراسان ی کهایراه

ها را برايپیوندمجموعه اي از ،هاهمین راه .قرار گرفته است ه،اورالنهر متصل ساختو م

ن پیوند معنوي و گسترش فرهنگی و ارتباط میایکی ه وجود آورده است کهبیرجند ب

  .است تکثر ثروت و گشایش و رونق اقتصادي يقوام و دیگرا
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  ، موقعیت شهر، در دشت بیرجند1نقشه شماره 

  

» صبهت ققنا«هاي باقران و بویژه افکنه دامنه کوهروطدسترسی نسبی به منابع آب مخ

، از ته اسوجود آوردهکه نخستین کانون جمعیت متمرکز را در محیط جغرافیایی فعلی ب

رکز دشتی نسبتاً ر مبیرجند دبا توجه به این که . ي این شهر استها دیگر قابلیت

، موقعیت اردر دن قراروستا و آبادي در شعاع عمل آ 1500حاصلخیز است که بیش از 

یان ینیاز روستاشرایطی که به خوبی به . تجاري و بازرگانی خاصی را به دست آورده است

ذیرش پ. پاسخ گفته استمنطقه به یک مرکز مبادله و تجارت و کانون ارتباطات محلی 

شرایط ، ندنطقه حکومت داشتر مسال ب 124نقش دفاعی براي اسماعیلیان، که مدت 

رجند گاهی در بستر شرایط فوق باعث شد که بی. به شهر بیرجند بخشیده استاي را ویژه

ها، زلزله اثر خشکسالیگاهی دربه هر حال، این شهر . دورکود و زوال مواجه شتاریخ با

ه توأم با رکود و زوال بوده را نیز پشت سر گذاشته یی کهاویرانی ،و سایر بالهایی طبیعی

  .)1375،30وفایی فرد، (است

  

  ي آن در شهر بیرجندها حاشیه نشینی و ویژگی -4- 2

شهر بیرجند همچون تمام شهرهاي کویري و نیمه کویري کشور ایران تا تحوالت 

چند دهه پیش در اقتصاد کشور، رشدي بسیار بطیی و کند داشت، اما در پی تحوالت 
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متقابل شهر و  داري جهانی و گسیختگی ارتباطناشی از پیوند اقتصادي ایران با سرمایه

هاي  براي مثال، در طی سال. روستا، به یکباره بیرجند رشد غیر قابل تصوري پیدا کرد

 1000روستاي این شهرستان خالی از سکنه شد و بیش از  204، بیش از 1364تا  1355

این . به شهر بیرجند هجوم آوردند)142، 1365حسینیون، (خانوار ساکن در این روستاها

که از سایر شهرها و روستاهاي کشور، از جمله زابل، زاهدان، نهبندان،  در حالی بود

  .نیز گروهی به دالیل متعدد به این شهر وارد شدند... فردوس، قاین و 

در نتیجه این رشد و ورود مهاجران مختلف، ساختار فیزیکی شهر به کلی تغییر کرد؛ 

الً متفاوت شمالی، مرکزي و به طوري که با یک نگاه می توان شهر را به سه بخش کام

در این تقسیم بندي بخش مرکزي هسته اولیه شهر را نشان می دهد . جنوبی تقسیم نمود

که داراي بافت سنتی و بی قاعده اي است و تقریباً ساکنان اصلی شهر را در خود جاي 

بخش جنوبی با بافتی منظم و شطرنجی بیشتر طرف توجه مهاجران ثروتمند و . داده است

بخش شمالی و مورد توجه این تحقیق، از جمله . است... ارمندان عالی رتبه دولتی و ک

کوي کارگران به ). 2نقشه شماره (دهدمناطقی است که بیشترین ناهنجاري را نشان می

در این بخش، شرایط فیزیکی و . عنوان نمونه مورد مطالعه در بخش شمالی شهر قرار دارد

. گیردي مرفه قرار میها که کمتر مورد توجه گروهه استاي بود توپوگرافی به گونه

ها بیش از سایر عوارض، خودنمایی  و خیابان ها ي متعدد، شیب زیاد کوچهها وجود تپه

این در حالی است که وجود کال کبوترخان و گورستان بهشت متقین به همراه . کندمی

را براي مهاجرین تهیدست، هاي سفال پزي، بهترین مأمن  ي آهک پزي و کارگاهها کوره

  ).146، 1370احمدیان، (فراهم آورده است 
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  بر اساس تراکم، شرایط جغرافیایی(هاي سه گانه شهر بیرجند ، بخش2نقشه شماره 

  )و چگونگی توسعه 

نشین شهر بیرجند به صورت یک کمربند سراسري و ممتد در شمال و شمال مناطق حاشیه

  :گرددکه به برخی از مهمترین آنها اشاره میغربی این شهر واقع شده است 

  کوي کارگران؛

؛)ع(کوي موسی بن جعفر

  .کوي جوادیه

  

  روند پیدایش و شکل گیري محدوده مورد مطالعه -4- 3

اي وسیع و غیر مسکونی به از قدیم االیام کوي کارگران کنونی که هنوز محدوده

هاي دوره گردي که به عنوان آمد، به عنوان محل اسکان و نصب چادر گروهحساب می

کردند، مورد استفاده قرار کاسب کار و مسگر از سایر نقاط به این شهر مهاجرت می

قریب به شصت سال پیش، گروهی از این دوره گردان که در شهر بیرجند از . گرفتمی

بر  .هاي موقتی نمودندشود، ماندگار شده و اقدام به ساخت سرپناهآنها با نام غربت یاد می

این اساس، محدودة مورد نظر که به دلیل شرایط خاص طبیعی، کمتر مورد توجه ساکنان 
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اصلی شهر قرار گرفته بود، به یک مجموعه شهري غیر رسمی تبدیل شد که طرف توجه 

از این زمان به بعد و با ورود مهاجران افغانی . سایر مهاجران کم بضاعت نیز قرار گرفت

وده تحوالت بیشتري را تجربه کرده، روند توسعه آن ابعاد بسیار به شهر بیرجند، این محد

  ).3نقشه شماره (وسیعی پیدا نمود

  

  موقعیت محدوده مورد مطالعه در شهر بیرجند - 3نقشه شماره 

نیز از  ها همزمان با پیدایش و گسترش کوي کارگران، تعدادي از مهاجران سایر شهر

به ). 1380،وفایی فرد(به این محدوده وارد شدند.. .شهرهاي کرمان، بم، زاهدان، زابل و 

این ترتیب، محدوده مورد نظر به عنوان یک فضاي شهري غیر رسمی وارد جریان 

گاه نتوانست تجهیزات و امکاناتی همسان سایر مناطق  ریزي شهري گردید، اما هیچبرنامه

  .دریافت نماید

خانوار در این منطقه زندگی  1000، تعداد 1385بر اساس آمار رسمی موجود در سال 

مدیریت آمار (شدندنفر را شامل می 5000کردند که با توجه به بعد خانوار، قریب به می

بر  ها با توجه به حجم باالي جمعیت تمام بررسی). 1386ریزي شهرداري بیرجند، و برنامه

بر اساس . ت، انجام شده اس)درصد کل جمعیت محدوده 10به حجم (روي نمونه انتخابی

درصد آنها  55نفر است که بیش از  109نمونه مورد بررسی، نسبت جنسی در این منطقه 
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، توزیع سنی و جنسی جمعیت 1جدول شماره . دهندسال تشکیل می 24را جوانان کمتر از 

  .دهدمورد بررسی را نشان می

  

  توزیع سنی و جنسی نمونه مورد بررسی -1جدول شماره 

  نسبت جنسی  رصد زناند  درصد مردان  شرح

  109  5/2  5/2  )کمتر از یکساله(اطفال

  60  6/7  1/5  )ساله 1-5(نوباوگان

  3/92  5/16  9/8  )ساله 6-10(کودکان

  3/113  6/23  2/7  )ساله 11-14(نوجوانان

  2/106  30  1/29  )ساله 15-24(جوانان

  5/112  6/40  8/41  )ساله 64-25(میانساالن

  5/162  7/3  5/5  )ساله و بیشتر 65(بزرگساالن

  ماخذ تحقیقات میدانی

 18بر اساس نتایج نمونه مورد مطالعه، بیش از . بعد خانوار نیز در این محدوده باالست

درصد بقیه پنج تا هشت  57درصد سه و چهار نفر و  39درصد خانوارها یک و دو نفره، 

 ها توسط خانم درصد خانوارها تحت سرپرستی مردان بوده، بقیه 93حدود . اند نفره بوده

  .سرپرستی و تأمین می شدند

  

  علل مهاجرت به بیرجند و کوي کارگران این شهر -4-4

به طور . اي استخشکسالی مهمترین عامل مهاجرت روستاییان به شهر و مناطق حاشیه

بسیاري از اهالی روستاها را به سوي شهر بیرجند روانه 1330ي دهه ها مشخص، خشکسالی

در مجموع در سال . ي خارجی نیز مزید بر علت شدها بود که مهاجرت این در حالی. نمود

 1345درصد جمعیت شهر از جمله مهاجران بودند که این مقدار در سال  5/4، فقط 1335

ي پیدا تر هاي بعدي شدت و دامنه گسترده این شرایط در سال. درصد رسید 16به حدود 

هزار نفر مهاجر وارد شهر  13به نزدیک  1355-1365هاي  کرد؛ به طوري که طی سال
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مرکز آمار (دادنددرصد از آنها را مهاجران افغانی تشکیل می 68بیرجند شدند که بیش از 

  ).1365،3ایران، 

درصد در سال،  1/6با رشدي معادل  1365تا  1335هاي جمعیت شهر بیرجند طی سال

در سال دهد کهشان میي اخیر نها بررسی). 1368،3زنجانی، (هزار نفر رسید 84به 

به . اند نقطه داراي سکنه بوده 1683نقطه روستایی شهرستان، تنها  4284از مجموع  1365

که تقربباً  اند درصد از روستاها، ساکنان خود را از دست داده 60عبارت دیگر، قریب به 

  .اند همۀ آنها به شهر بیرجند وارد شده

درصد ساکنان در  58دهد که نشان می نتایج به دست آمده از نمونه مورد بررسی

درصد  96در میان مهاجران . اند همین شهر به دنیا آمده و صرفاً والدین آنها مهاجر بوده

 ها محل اقامت قبلی خود را یکی از روستاهاي شهرستان اعالم نموده و بقیه از سایر استان

این افراد از جمله مهاجران البته، گروهی از . اند و یا شهرها به این محدوده مهاجرت کرده

در خصوص علت . کنندآیند که هویت واقعی خود را پنهان میخارجی به حساب می

درصد افراد دلیل مهاجرت خود را یافتن شغل و شغل بهتر  80مهاجرت نیز قریب به 

درصد بوده  3و  14این نسبت براي تحصیل و رفاه بیشتر نیز، به ترتیب . اند مطرح کرده

  .است

  خصوصیات و تنگناهاي اجتماعی) الف

  :ي ساکنان منطقه را می توان به شرح زیر دسته بندي نمودها به طوري کلی، ویژگی

ي ها خانوادهزندگی در قالب هاي اولیه و ها و ارزشپایبندي به هویت قومی، سنت -

درصد خانوارها، داراي بعد خانواري بیش از هفت نفر 10؛ همچنان که بیش از گسترده

  .ستنده

هاي رزمی و پروش اندام در بین  و حضور در باشگاهعالقه به نیرومندي و خشونت  -

در فکر باالبردن قدرت در این منطقه به خصوص جوانان  ،مردم. جوانان رواج کاملی دارد

این در . و توان جسمی خویش هستند تا بتوانند در جامعه شهري جایی براي خود بیابند

اد مساجد، تکایا و حضور مردم در مراسم مذهبی بیانگر آن است حالی است که وجود تعد
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ساکنان محدوده مورد بررسی در سطحی باالتر از ساکنان مذهبی و اعتقادات دینی که 

  .اصلی شهر ارزیابی می شود

باعث کاهش درآمد  ساکنان کوي کارگران بیرجندبیکاري و کم کاري در بین  -

و همین امر ضمن ایجاد نگرانی و ترس از آینده، باعث تزلزل بنیان خانواده آنها شده 

  .ه استدیگرد

علت . این محدوده رعایت مسائل بهداشتی و درمانی چندان جدي گرفته نمی شوددر -

بود مراکز درمانی و بهداشتی و سطح پایین فرهنگی ندرآمد کم و این امر را می توان به 

  .مربوط دانست

درصد افراد با سواد  80دست آمده از نمونه مورد بررسی، بیش از  ایج بهطبق نت-

درصد عنوان شده است، اما  82و سایرین  78این نسبت براي مهاجران حدود . اند بوده

 44هاي تحصیل در مدارس و یا نهضت سواد آموزي نشان می دهد که حدود  بررسی سال

درصد از کل  17و صرفاً  اند داشته سال در این مراکز حضور 5درصد آنها کمتر از 

بررسی پارامترهاي مرکزي در این . اند سال و بیشتر تحصیل کرده 10باسوادان بیش از 

  .سال بوده است 5و نما  5/7، میانگین 7هاي تحصیل  دهد که میانه سالارتباط نشان می

  خصوصیات و تنگناهاي اقتصادي) ب

) اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی(شرایط فقردر . شهر مکان برخورد دارایی و فقر است

این تضاد نوعی بیماري .کندي غیر کارکردي شهر و جمعیت آن بروز پیدا میها ویژگی

  ).1381،163ربانی، (شهري است و مانعی در برابر توسعه شهري به شمار می رود

 11ش از بی. آینددرصد افراد شاغل به حساب می 26براساس نمونه مورد بررسی، کمتر از 

افراد با . اند درصد محصل یا خانه دار بوده 52درصد در گروه بیکاران جویاي کار و 

اغلب شاغالن نیز از گروه کارگران ساده و  .اند درصد بوده 3درآمد بدون کار نیز حدود 

درصد در این گروه قرار  44به طوري که از مجموع شاغالن . بدون مهارت هستند

درصد  15و  32بعدي رانندگان و فروشندگان بودند که به ترتیب ي ها در رده. گیرندمی

  .اند شاغالن را به خود اختصاص داده
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  ي فضایی کالبديها ویژگی) ج

 44نمونه مورد بررسی نشان می دهد که صرفاً  :نحوه مالکیت واحدهاي مسکونی

ی به این که مالک واحد مسکونی هستند و بقیه یا پاسخ اند درصد خانوارها اعالم داشته

چون اجاره، استفاده در مقابل خدمات مختلف و (ي دیگريها و یا با شیوه اند پرسش نداده

در این میان، افرادي که بابت واحد . اند واحد مورد نظر را در اختیار داشته) یا رایگان

درصد و افرادي که رایگان از واحد  10کردند، حدود مسکونی خود اجاره پرداخت می

  .درصد اعالم شده است 4کردند، حدود فاده میمسکونی است

که بابت ساخت  اند درصد اعالم داشته 26از مجموع مالکان واحدهاي مسکونی بیش از 

هاي مختلف وام به این منظور از بانک ًةعمد و یا تملک واحد مربوطه مقروض بوده و

نها داراي سند درصد آ 45در بین مالکان واحدهاي مسکونی نیز فقط . اند دریافت کرده

اي ملک را و یا به صورت قول نامه اند مالکیت قطعی بوده و بقیه یا فاقد مدارك الزم بوده

  .اند در اختیار داشته

دهد ي میدانی نشان میها بررسی :سطح زیر بنا و زمین در اختیار هر واحد مسکونی

ز این مقدار ا. متر است 160که متوسط مساحت هر واحد مسکونی در این محدوده حدود 

اطالعات . متر به بخش مسکونی و مابقی به زمین آزاد اختصاص یافته است 100حدود 

  .، ارائه شده است2دقیقتر این بخش در جدول شماره 

بیشتر بناهاي ساخته شده از نوع نیمه با دوام : نحوه ساخت و ساز واحدهاي مسکونی

گ، سیمان و کاشی استفاده شده درصد آنها آجر، سن 51بوده و در ساخت و ساز بیش از 

درصد  46.اند درصد از آنها براي ساخت نما اقدام کرده 10با وجود این ، صرفاً . است

و  اند بناها با بهره گیري از بناهاي ماهر و طرح و نقشه قبلی ساخت و ساز را به پایان برده

  .اند سایرین خود و یا به کمک اقوام نسبت به این کار اقدام کرده
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 اند بنا شده 1367درصد آنها قبل از سال  30دهد که صرفاً بقه ساخت بناها نیز نشان میسا

درصد واحدهاي مورد استفاده یک طبقه و  48حدود . سال دارند 20و بقیه قدمتی کمتر از 

  .اند بقیه دو تا سه طبقه بوده

  

  مساحت زمین و سطح زیر بنا در واحدهاي مسکونی -2جدول شماره 

زیر بناسطح   درصد   مساحت زمین  درصد

2.2 متر60کمتر از  1.1  متر 10کمتر از 

6.7 متر20تا11 2.2 متر80تا 61

6.7 متر30تا21 9.4 متر 100تا 81

6.1 متر 40تا31 21.7 متر 150تا 101

15.6 متر 60تا41 12.8 متر 200تا 150

13.9 متر 100تا61 12.8 متر و بیشتر201

7.8 متر و بیشتر101 40.0 اظهار نشده

41.1 اظهار نشده 100 جمع

  تحقیقات میدانی: مأخذ

ي ها باتوجه به این که وجود نفرات در اتاق یکی از شاخص :تعداد اتاق هر مسکن

شود و اهمیتی بیش از تراکم محلیمهم تلقی می) 1377شیخی، (بهداشتی
8

عزیزي، (

دهد که این شاخص وضعیت ران نشان میدارد، بررسی وضعیت کوي کارگ)1382

دهد که متوسط تعداد اتاق در اختیار بررسی نمونه انتخابی نشان می. چندان مناسبی ندارد

این وضعیت به خصوص براي خانوارهاي پر جمعیت بسیار . اتاق است 5/2هر خانوار 

و بیشتر حدود براي مثال، متوسط اتاق در اختیار خانوارهاي هفت نفره . نگران کننده است

وضعیت سایر . است/. 33اتاق در این گروه کمتر از /اتاق بوده و نسبت نفر 33/3

  .، نشان داده شده است3خانوارها در جدول شماره 

  

                                               
منظور تعداد افرادي است که معموالً در یک هکتار زمین که به استفاده مسکونی در یک محدوده خاص رسیده است، - 8

.کنندزندگی می
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  .تعداد اتاق در اختیار هر خانوار در کوي کارگران -3جدول شماره 

متوسط تعداد اتاق در اختیار هر خانوار  اتاق/نفرنسبت  بعد خانوار

3  3 نفرهخانوار یک

22/1  44/2 خانوار دو نفره

83/0  50/2 خانوار سه نفره

64/0  55/2 خانوار چهار نفره

54/0  71/2 خانوار پنج نفره

40/0  40/2 خانوار شش نفره

33/0  33/2 خانوار هفت نفره

41/0  50/3 خانوار هشت نفره و بیشتر

61/0  57/2 جمع

  تحقیقات میدانی: مأخذ

دست آمده  بر اساس اطالعات به :ت و تسهیالت موجود در واحدهاي مسکونیامکانا

/ 97، بیش از اند ها پاسخ داده از نمونه مورد بررسی، از مجموع افرادي که به این سؤال

درصد، 99این وضعیت براي برق . اند آنها به آب آشامیدنی شهري دسترسی داشته درصد

درصد و در  85ي مناسب دفع فاضالب، ها تمدرصد، سیس 96آوري و دفع زباله، جمع

نکته مهم آن است که هنوز هم خانوارهایی دیده . درصد بوده است 96اختیار داشتن حمام 

 1گرچه تعداد آنها کم و حدود (توالت اختصاصی هستندمی شوند که فاقد دستشویی و

شی مناسب ي سرمایها درصد خانوارها به سیستم 50عالوه بر آن، حدود ). درصد است

درصد آنها مکان مستقلی را به عنوان آشپزخانه استفاده  90دسترسی ندارند و کمتر از 

  .کنندمی

  

  بررسی فرضیات تحقیق -4- 5

و تخلیه  50و  40ي ها دهد که سیل مهاجرت در دههي فوق نشان میها بررسی

ت را روانه ، به یکباره سیل عظیمی از جمعی)1365حسینیون، (روستاهاي پیرامون شهرستان
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هجوم این سیل جمعیتی به حدي بود که مدیریت شهري که . شهر بیرجند کرده است

مند جمعیت را داشت، نتوانست با  وظیفه هدایت سمت و سوي توسعه شهر و اسکان نظام

این روند با ورود خیل . ریزي دقیق نسبت به اسکان و ساماندهی آنها اقدام نمایدبرنامه

 10طبق آمار ارائه شده در مقاله به یکباره تشدید شد؛ به طوري که عظیم مهاجران افغانی

به شهر وارد شدند که این تعداد ) 1365،3مرکز آمار ایران، (هزار نفر مهاجر افغانی

  .شهر بوده است 1335مهاجر تقریباً، معادل جمعیت سال 

ر این هیچ نوع واحد مسکونی غیر متعارفی د 1335از طرف دیگر، طبق آمار سال 

کامال  1345سرشماري براي شهر بیرجند عنوان نشده است، اما این وضعیت در سال 

ي مختلف ساختمان سازي و تهیه ها دگرگون شده است؛ به طوري که با وجود پیشرفت

مصالح ساختمانی، در این سال واحدهاي گلی، کپري، حصیري و غیره کامالً قابل توجه 

  .همۀ آنها نیز در همین محدوده استقرار پیدا کردندکه ) 1346مرکز آمار ایران، (است

توان گفت که بر این اساس و بنابر اطالعات به دست آمده از نمونه مورد بررسی، می

ي ها بنابراین، ضمن این که مهاجرت. توان رد کردفروض مطرح شده در تحقیق را نمی

درصد مهاجران وارده  80که بیش از (اي و بخصوص مهاجران افغانیاي و فرامنطقهمنطقه

نشینی در شهر مؤثر در گسترش پدیده حاشیه) به شهر را به خود اختصاص داده بودند

ي الزم در رابطه با جمعیت واقعی ها ، مدیران شهري نیز به علت عدم پیش بینیاند بوده

، ها شهري و مهاجران وارده به آن، در ارائه امکانات مناسب و فراهم آوري زیر ساخت

دهد بررسی مدارك و مستندات طرح جامع شهر بیرجند نشان می. اند نایی چندانی نداشتهتوا

وجود آمده در این  توانست مشکالت بهکه هیج یک از الگوهاي توسعه پیشنهادي نمی

، چرا که در این دوره زمین مورد )1383طرح جامع شهر بیرجند، (دوره را مرتفع نماید

به هیچ عنوان جوابگوي ... زات و تاسیسات شهري و نیاز براي ساخت و ساز، تجهی

ي پیاپی در این استان ها این در حالی است که خشکسالی. جمعیت وارده به شهر نبود

باعث شده است که روند مهاجرت به این شهر نه تنها کاهش پیدا نکند، بلکه بر دامنه آن 

  .افزوده شود
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  نتیجه گیري و پیشنهادها - 5

توان گفت که حاشیه مورد بررسی در این تحقیق لی و نهایی میبندي کدر یک دسته

معضلی که باید در درجه اول در . یی مشابه و همانند سایر شهرهاي ایران داردها ویژگی

پذیري سطح فرهنگی و انطباقشاید بتوان گفت که اگر . سطح ملی بررسی و تحقیق شود

آنکه معلول خصایص عقیدتی آنان بیش از  ،نشینان مطابق با روال جامعه نیستحاشیه

به هرحال، با  .عی استتماجاعدم آموزش صحیح آنان براي یک زندگی  دهندة نشان ،باشد

توجه به این که این تحقیق موضوع را در سطح محلی و خرد مورد توجه قرار داده است 

یص به طور کلی، خصا. گردیمو خصایص محدوده مورد مطالعه باز می ها به ویژگی صرفاً

  :و تنگناهاي موجود در محدوده مورد مطالعه عبارتند از

شهر بیرجند تلقی مراکز مشکل ساز حاشیه مورد نظر یکی از عدم نظارت،  علتبه  -1

وضعیت بهداشتی، تفریحی، رفاهی، امنیتی و سایر در واقع، در این محدوده . شودمی

دقیق و کافی از جانب  امکانات موجود در حالت مساعدي نیست و چون کنترل و نظارت

شود، ساخت و سازهاي بی رویه و فاقد اصول و معیارهاي الن مربوطه اعمال نمیسؤوم

  .شهري و مهندسی نیز در آن رو به گسترش است

 ،ي قومی و عشیره اي و روستایی بودهها داراي انگارهساکنان محدوده مورد بررسی  -2

ضور آنها در درون شهر کامال نمایان این تضادهاي فرهنگی در رفتارهاي اجتماعی و ح

  .است

برخی یناشی از بی هویتحادث می شود، همنطقکه در این ییها ناهنجاريبسیاري از  -3

  .ي متعدد آنان استها از ساکنان و یا سرخوردگی

با وجود آن که بخش قابل توجهی از ساکنان این منطقه از افراد متدین، صالح و  -4

بزهکاران متواري و سارقان و قاتالن تحت تعقیب در برخی از درستکار هستند، لیکن 

مناطق این نی که صداقت و منش روستایی در وجود آنها نمایان است، به االي مهاجرهالب

در درون  را همین موارد بستر مستقیم و غیرمستقیم ارتکاب جرایم دیگراند و  روي آورده
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مراجع قانونی و علت عدم کنترل دقیق به بعضا فراهم ساخته است؛ شرایطی که شهر را 

  .شودروز به روز تشدید می امنیتی

در برابر محدوده این به دلیل نوع ساخت و ساز و بستر طبیعی موجود، مساکن  -5

در این محدوده اصول اولیه شهرسازي در واقع، .مقاوم نیستندي بسیار خفیف نیز ها زلزله

زده به دلیل  شتابتوان به ساخت و ساز امر میین علل این تر از عمده. رعایت نشده است

اشاره نمود که ریزي رسمی شهرسازي  و تبعیت نکردن از برنامه ینداشتن پروانه ساختمان

با شهر اصلی کاملی پیوستگی عملکردي شود که محدوده مورد نظر همین امر باعث می

ا براي حضور شهر، زمینه مساعدي رگسست کالبدي از از طرف دیگر، . نداشته باشد

  .فراهم آورده است کم درآمد و فقیري ها گروه

از جمله علل این امر می توان به . ارائه خدمات شهري به این بخش بسیار مشکل است -6

ي ها کوچهو وجود عدم رعایت ساختارهاي شهرسازي مناسب: این موارد اشاره کرد

مبود شدید خدمات و کالزم،کیفیت فاقدمحیط  ،باریک و ترکیب کامال غیرمهندسی

  .زیربناهاي شهري و تراکم باالي جمعیت

ي شهري، مشکلی فردي ها باید توجه داشت که مسائل حاشیه مورد نظر و تمامی حاشیه -7

و خصوصی نیست که حل آن بر عهده همین مناطق باشد، زیرا با گسترش ابعاد این مسأله 

با توجه به مطالب فوق . اهد گرفتوجود آمده دامن فقیر و غنی را خو نهایتاً مسائل به

  :گرددپیشنهادهاي زیر ارایه می

بهبود مدیریت شهري، براي بهسازي و ساماندهی این مناطق باید اقداماتی چون  -1

و فراهم ها مین حق سرپناه براي همه، بهسازي کالبدي سکونتگاهأمشارکت فراگیر و ت

  .گیرددر دستور کار قرار  مشارکت همهآوردن بستري براي 

تسریع کننده، هدایتگر، تسهیل کننده و  ،نقش کمک کنندهدر این زمینه دولت باید -2

  .اصالح کننده داشته باشد

باید براي رفع مشکالت مربوط به رشد جمعیت و تنظیم خانواده اقدامات همه جانبه اي  -3

  .انجام داد
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، باید براي حل اساسی آن بنابراین، موقتی و رو به زوال نیست، ايپدیدهنشینی حاشیه-4

اسکان غیررسمی به علت نبود فضاي رسمی مناسب و در حد استطاعت . اندیشی نمودچاره

بازنگري در برخورد متداول  ،اقشار کم درآمد شهري به وجود آمده است و از این رو

ریزي شهري به  ریزي و طرح یندهاي برنامهآعمومی به این پدیده و به فر -بخش دولتی

  .تأمین فضاي رسمی قابل زندگی براي این اقشار، یک اصل است منظور

ي ناشی از غفلت در ها مهاجرت از دید مهاجران، واکنشی منطقی به محرومیت-5

ي عمومی و تالش براي یافتن راهی به منظور گریز از بدبختی، بیماري، فقر، ها سیاست

وسعۀ فیزیکی ناشی از و بر این اساس، باید براي ت سرما، خشکسالی و ناامنی است

  .در شهرهاي بزرگ اقدام نمود ها مهاجرت

گیرد و بر محیطی فراتر از  اي فراتر از مکان آن نشأت می اسکان غیررسمی از زمینه-6

جویی این مسأله به سیاستگذاري و اقداماتی نه فقط در  چاره .گذارد مکان آن نیز تأثیر می

  .دسطح محلی آن، بلکه در سطح ملی نیاز دار

چاره نهایی اسکان غیررسمی و پیشگیري کامل از تکوین آن در گرو تحوالت اگرچه  -7

اي  هاي منطقه کنی فقر، توسعه همه جانبه و ایجاد تعادل ساختاري دراز مدتی است که ریشه

ها  تواند در تدوین راه حلي موجود میها اما پیشنهادها و یافتهدر کشور را به دنبال آورد، 

  .کار گرفته شود کوتاه مدت و زود بازده بههاي  و سیاست راهبردهاو 

باعث شده است که ساکنان ها از نظر قانون  مسأله بالتکلیفی بسیاري از این سکونتگاه-8

خانوارها اي است تا همین مسأله نیز زمینه. کننداحساس ناامیدي و عدم امنیت همواره 

و اقدامی براي اصالح امور انجام  بکشندتالش، مشارکت اجتماعی و همبستگی دست از 

گروهمعمول کنار گذاشته شود، این هاي منفی  پیشداوريندهند، حال آن که اگر 

بسیج منابع خود توانند با دهند و میمناسبی براي رفع مشکل، در اختیار قرار میابتکارات 

تالشی که ا داشت که این گروه بباید به یاد. برخی از راه حل را در اختیار قرار دهند

خود؛ یعنی تأمین به نیاز است، عمومی داشته  –حداقل بار را بر دوش منابع بخش دولتی 

ري و وابهدایت و حمایت این خوداین قرار گیرد که با اصل بر باید . اند پاسخ دادهسرپناه 
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ها و بهبود محیط زندگی این افراد در جهت یکپارچگی و پیوند با جامعه و  ارتقاي توانایی

  .توان بر مشکل موجود فایق آمد، میسکان رسمیا

  

  منابع و مآخذ

، شماره مشهد مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، »حاشیه نشینی«).1371(.حمدیان، محمد علیا.1

  .819-841، مشهد، صص سوم

  .دس رضوي، مشهد، چاپ اول، انتشارات آستان قجغرافیاي شهر بیرجند). 1370(.حمدیان، محمد علیا.2

فصلنامه ، )نگاهی به مساله اسکان غیر رسمی در شهر مشهد(نشینان حرمحاشیه). 1381(.ایمانی جاجرمی، حسین.3

  .هاي کشور، تهران، شماره دهم، انتشارات سازمان شهرداريمدیریت شهري

.، تهران32-35ي ها ره، شمااقتصادي –مجله اطالعات سیاسی ،آلونک نشینی در تهران ).1366(.پیران، پرویز.4
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