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 چکیده :

ش     ستر ش  یدهکه دارد با پد یشهر زابل با توجه به گ شینی یهحا ش     ن سترش  حا ست. علت گ شینی یهمواجهه ا   یشافزا ن

و تاالب هامون ،  یرمندخشک شدن رودخانه ه ی،کاراز بخش کشاورزی، دامدار یروین ییامکانات رفاه در شهر، رها

  یها  به علت نبود نگاه مثبت اقتصاد آن یکاریب ودر روستاها   یمرز یهابسته شدن مرز وعدم رونق  توسعه بازارچه   

منجر به مهاجرت    برود که ینباعث شده تا توازن شهر و روستا از ب    یستان س  یگذاران به روستاها  یمش خط یاز سو 

  یسبز در مناطق اصل یو نبود فضا یهدر مناطق حاش  ینبها زمملک اجاره یارزان یکاری،فقر، ب ینبه شهر شده و همچن  

شکل  یزشهر ن  شکالت فراوان  یریگبه  سکان غ  یم سمی ازجمله  ا ست. از ا  یدهمنجر گرد یرر پژوهش در  ینرو ا ینا

سخ به ا  ش   که علت گ یرفتسوال انجام پذ  ینپا ش  یهسترش مناطق حا ستان زابل و برنامه ر    ینن   یمنطقه ا یزیشهر

پژوهش    ینا یاز اطالعات مورد ن  زاربر تحلیل تم و اب  یمبتن ی،بر مهار معضلللل کدامندژ پژوهش به روش کی       یمبتن

 یمهنگارنده و مصاحبه ن یو مطالعات اکتشاف یدانی، اسناد و مدارک ،مشاهدات م یقتحق ینظر یو مبان یاتادب یبررس

و  یهشاخص ها انجللللام گرفتلللل پن از انجام تجز   یدسته بند  یتجامع ین ر ازنخبگان درباره  20با  یافتهساختار  

به عنوان   یستان منطقه س  ییتوسعه روستا   یحصح  یگذار یاست و عدم س  یطیو مح یاقتصاد   یداده ها تم ها یلتحل

ش  یهعلت گسترش مناطق حاش   در  یشگیری ( و پ یستان منطقه س  یدر مبدا )روستاها  یشگیری بل و پشهرستان زا   ینن

و بحث  ییشناسا   وردم ینینش  یهبر مهار گسترش حاش   یمبتن یمنطقه ا یزیمقصد )شهرستان زابل( به عنوان برنامه ر   

 قرار گرفتند
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 مقدمه :

های استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران است و مرکز منطقه سیستان شهرستان زابل یکی از شهرستان

است مردم شهرستان زابل از دو قوم سیستانی و بلوچ هستند. زابل از جایگاه و ارزش واالیی ازلحاظ پیشینه تاریخی 

 برخوردار است.  یرانها و مناطق مختلف کشور اخوب و فرهنگ و تاریخ غنی ،  در میان شهر

کیلومترمربع در ضلع شمال شرقی استان سیستان و بلوچستان با مختصات جغرافیایی          344شهرستان زابل با مساحت    

شمالی و   2درجه و  31 شمال به         39درجه و  61دقیقه عرض  ستان زابل از  شهر ست. شرقی قرارگرفته ا دقیقه طول 

هامون و زهک و از غرب به شهرستان     یهاشرق به شهرستان هیرمند و از جنوب به شهرستان      شهرستان نیمروز،از   

کیلومتر است. شهرستان زابل دارای دو شهر )زابل   207. فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان      شود یهامون محدود م

ستان    و بنجار( و به سی شهر زابل ،  ن 137722ن ر جمعیت  که از این تعداد  171940عنوان مرکز  ن ر   4088 ر آن در 

ستقرار دارند. مسافت شهرستان        78ن ر آن در  30130آن در شهر بنجار و   آبادی بزرگ و کوچک در بخش مرکزی ا

سطح دریا  1548زابل تا تهران   شد یمتر م 480کیلومتر و ارت اع از  زابل از نوع بیابانی گرم و خشک با   یوهوا. آببا

 )شللللده اسللللت. درجلله گزارش 45بللاالی   یرمللاهرجلله و حللداکثر دمللا در تد 7 مللاهیحللداقللل دمللا در د

https://www.sbportal.ir/fa/cities/zabol) 

                         

 :تقسیمات سیاسی شهرستان زابل1شکل                                          

 

شیه  محالت گیریشکل  شین حا ضی  در ضوابط  از خارج و برنامه بدون عمدتاً زابل ن   پیرامون هایسکونتگاه  یا و ارا

  نشللینانحاشللیه وسللیلهبه شللهر اطراف اراضللی. مؤثرند هاآن از هریک بروز در گوناگونی عوامل که اسللت شللهری

له  در و شدهتصرف لراف  در جمعیتی هسته یک به جمعیت، افزایش با ادام   مانند قدیمی محالتشده. تبدیل شهر اط

 ،آباداسالم  افشار،  اسالمی،  مانند جدیدتر محالت و الللللقللللورآبللللاد  و آبادحسین  و آبادمعصوم  آباد،قاسم  ورقلللله،
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سینی،  شهید  شاهرودی،  شیه  محالت این ازجمله شرقی  سام  و باقرآباد آباد،حاجی ح ستند  ایحا   هایسکونتگاه . ه

ستایی  ستایی  نقاط سایر  از مهاجرت ازجمله گوناگون دالیل به شهری  نقاط پیرامون در واقع رو   منطقه، شهری  و رو

 ) سراوانی  شهید  محله. شوند می ایحاشیه ای محدوده به تبدیل تدریجبه و شللللده  جمعیتی سریع  افزایش دچللللار

لای   للی      شهید روسلت له  فتح خلراشلادی،   دالرامی، شمالی، سرحدی محمدآباد، مرد، سیاه روستاهای ،(سللراوان  و ال

 ( 9: 1395بزی و همکاران،. )باشندمی روستاها ایلن ازجمله آبادحسن

به وجود  باعث کشاورزی  بخش در آبی منابع صحیح  مدیریت عدم و هامون دریاچه و هیرمند رودخانه شدن  خشک 

  مرز شدن  بسته  دیگر سوی  از. است  شده  زابل منطقه در هادام و طبیعی مراتع رفتن بین از و فقر وسالی  خشک  آمدن

ست  از و سب  دادن د شتر  فقر باعثوکار ک شیه  افزایش و بی شینی  حا ست  شده  زابل درن شهری  روزنامه) ا  آنالین هم

 (.96آذر  وچهاریستب ،«زابل نشینیحاشیه و فقر»

 را آن مناطق از برخی که است  اعتیاد و فقر زابل شهرستان   درخصوص  به کشور  درنشینی  حاشیه  مهم عوامل از یکی

  اصلللی مناطق در سللبز فضللای نبود همچنین و رفاهی امکانات عدمحال بااین  اسللت. کرده تبدیل معتادان پاتوق به

ستان    ست  شده  باعث نیز زابل شهر شیه  زندگی بین مردم تا ا شینی  حا ساس  ت اوتی شهری  ون صد  45. نکنند اح  در

طورکلی  به که هستند نشین  حاشیه  محله 26 شهرستان   این محله 39 ازدهد. می تشکیل نشینی  حاشیه  را زابل شهرستان  

شینی  حاشیه » سراوان  شهرستان   خبری تحلیلی پایگاهکند )می برابری شهرستان   دیگر جمعیت از نیمی با  به زابل درن

 (98 تیر شانزدهم ،«رسید درصد 45

شیه  مورد در شده انجام مطالعات شینان حا شور  خانوارهای از مختلف شهرهای  ن شان  ک شیه  که دهدمی ن شینان حا   ن

 برخوردار پایین تخصص  و تحصیلی  مدرک سواد،  از نشین حاشیه  سرپرستان   بیشتر  و هستند  روستایی  مهاجر عمدتاً

 (Lahasaey zadeh, 1998: 25) دارنللللللد فعالیت پایین بسیار مشاغل در و نداشته مناسبی شغل بوده،

ستان    منطقه مرکزیت به توجه با زابللللل شهر  ستان،  با بودن مرزهم و سی شک  مانند طبیعی بالیای افغان   هایسالی خ

شاورزی،  رفتن بین از طوالنی، وای دوره ستایی  مناطق در بیکاری وجود و دامللللداری ک شایری  و رو   مهاجرت با ع

  محالت رشلد  باعث شهر به اطلراف  روستاهای الحاق همچنین. اسلت  بلوده  مواجهای فرا منطقه و ایمنطقه رویهبی

لده،  ایحاشیه  بیش به بوده، کوچک محله سه تا دو که میالدی 1971 سال در آن حاشیه محالت تعداد کهطوریبه ش

  حال در محالت تعداد این نامعقول، رشد  با نیز حاضر  حال در و رسیده  میالدی 1986 سال  در ایحاشیه  محله 14 از

 ( Bazzi,2007 :24) باشندمی افزایش
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  کاذب، مشاغل  به آوردن روی و پایدار شغل  از برخورداری عدمازجمله  بسیاری  مشکالت  از شهرها  حاشیه  ساکنین 

  سرقت  افزایشدرنتیجه  و روشنایی  کمبود اعتیاد، سالم،  آب از مندیبهره عدم بهداشت،  سطح  بودن پایین سوادی، بی

 (96 دیوپنج بیست «بلوچستان و سیستان مردم درصدی 41نشینی حاشیه» قرآنالمللی بین خبرگزاری. )برندمی رنج

 غیررسمی اسکان اصلی عامل شهرها در مسکن ازجمله نیازها تأمین در الزم تمهیدات وجود عدم و فزاینده مهاجرت

 شهری، جمعیت سریع و فزاینده رشد و شهرها به گسترده مهاجرت درواقع. شودمی دانسته مسکن نابهنجاری و

 است غیررسمی اسلکلان گیریشکل اصلللی علاملل و شودمی شلهلری مدیریت از شهر رشد گرفتن پیشی موجب

(164 :2010, (Irandoust  درونلی فرایند از تابعی غیررسمی هایسکونتگاه توسعه و گیریشکل خرد،در سطح 

 هایسیاست و تصرف و مالکیت مانند بیرونی فرایند و آموزش و درآمد سطح شغل، مکان، نژاد، مذهب، مانند اجتماع

 دسترسی.( Sheikhi, 2002 :36-51) شوندمی گرفته نظر در و دانسته موارد دستازاین و مقررات و ضوابط و دولتی

 برای مناسب و کافی مسکونی فضای بینیپیش عدم درآمدها،کم برای مسکن و وام اعتباری رسمی هاینظام به ناچیز

 زمین گرفتن نادیده (،Sarrafi, 2002: 6-7) باز زمین گران سودا و نامشروع قدرت باندهای وجود درآمد،کم اقشار

 کشور کالن هایسیاست در غیررسمی بخش در شاغل و درآمدکم هایگروه مسکن مالی تأمین و مسکن و

(Amchaki, 2003:56-64 )در غیررسمی هایسکونتگاه گیریشکل علل ازجمله قبیل، این از موارد بسیاری و 

 .باشندمی ما کشور

 شهرستان بهروستاییان  مهاجرت زابل شهرستان درنشینی حاشیه گسترش اصلیهای علت که گ تتوان درواقع می

و هم چنین خشک شدن رودخانه هیرمند و  روریمپدا کشاورزی،های بخش به) مسئوالن توجه عدم علت به که زابل

 روستاییان طریق بدین (باشدمی مرزیهای بازارچه توسعه و گردشگری کارگاهی، ،دستیصنایع شیالت، تاالب هامون ،

 ارزانی وبها اجاره ارزانی ملک، ارزانی بیکاری، فقر، همچنین گیرندو می را شهر به روستا از مهاجرت قصداجبار به

 زندگی بین مردم بومی تا است شده باعث نیز زابل شهرستان اصلی مناطق در سبز فضای نبود و حاشیه مناطق در زمین

که  یرفتانجام پذ یسوال اساس ینپژوهش در پاسخ به ا ینرو ا یناز انکنند احساس ت اوتی شهری ونشینی حاشیه

صورت  ژکدامند بر مهار معضل یمبتن یمنطقه ا یزیشهرستان زابل و برنامه ر یننش یهعلت گسترش مناطق حاش

 گرفت

 مبانی نظری :

سمی های سکونتگاه  با مرتبطهای بحث بعد به میالدی 1950 یهاسال  از صوص  به جهان در غیرر  به سوم  جهانخ

  هریک اما. گردید مطرح رابطه این در گوناگونی راهکارهای و مت اوتهای تحلیل و شللد، مطرح گسللترده صللورتی

صی  دارای ست  بوده نواق ستیابی  به قادر و ا شتن،  نادیده ازتوان می رویکردها این از ،اندنبوده واقعی هدف به د   انگا
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سرپناه   اجباری، تخلیه و حذف سهیالت  و خدماتتأمین  گاه وتأمین    نامها سکونتگاه  این ساکنان  برایموردنیاز  ت

شه ها بهآن در که برد، صل  بهای طور ری صرفاً   نمی پرداخته علت یا موضوع  ا سنده  موقت راهکارهایارائه  بهشد و   ب

 (237: 1382زاده، شریعت) کردند

  ساکنانی برای اقتصادی و ارزان مسکنتأمین  برای حلراه عنوان یکهای غیررسمی بهسکونتگاه ونشین حاشیه مناطق

ستند  برخوردار باالیی مزد دست  و درآمد از که  میان درامد میزان در کلی ت اوتکه هنگامی تا وگردد می محسوب  نی

ستا  و شهر  شور  یک مختلف مناطق بین و رو شته  وجود جامعه یک اجتماعیهای گروه بین همچنین و ک شد،  دا  با

  اسللتناپذیر اجتناب امریغیررسللمی  اسللکان به توجه لذا ماند، خواهند باقی همچنان نیزنشللینی حاشللیه گسللترش

(mumtaz,2001 درصورتی ) بدون نگردد توجه آن کی یت نحوه و شهری  توسعه  و رشد  شهرنشینی،   مباحث بهکه 

  رابرت جهانی بانک پیشین  رئین. بود نخواهد آن در ساکن  شهروندان  و شهر  محیط ن ع به تحوالت این روند شک، 

 ممکن نکنند، آغاز راتری سازنده  برخورد فقر با شهرها  اگر کهگوید می مسئله  این به توجه اهمیت مورد در ناما مک

 (36:  1382صرافی،) کند شروع شهرها با را ویرانگر برخوردی فقر است

سمی  آمارهای سکان  ر شر  ا شان  متحد ملل سازمان  ب   شهری  جمعیت ازمیلیارد  یک حدود 2003 سال  دردهد می ن

  رشللد مجموع از درصللد 88 ،2025 سللال تا جهانی بانک برآوردهای طبقکردند. می زندگی حاشللیه مناطق در جهان

توسعه  درحال کشورهای در شهری رشد این از درصد 90 و افتاد خواهد ات اق وسیع شهری نواحی در جهان جمعیت

  درصلللد 40 حداقل که اسلللت آن از حاکی ملل  سلللازماننشلللینی های آلونکچالش گزارش. شلللد خواهد جذب

صد  31،شوند بندی میطبقه آلونکعنوان به جهانهای سکونتگاه  صد  43جهان، کل جمعیت در   شهری  جمعیت در

  کشورهای  در درصد  6 حدود ویافته توسعه  کمترکشورهای   شهری  جمعیت درصد  2/78،توسعه درحال کشورهای 

سعه  شیه  دریافته تو سعه  عمده موانع از یکی بنابراین(. un ،2009: 3 کنند )می زندگی شهرها  حا   شهری  پایدار تو

 .استغیررسمی  اسکان ونشینی حاشیه نرخ سوم، جهان درویژه به

با عناوینی   کهکشور ماست    مهاجرپذیر دربیشترشهرهای  های فقر شهری  از بارزترین چهره یکیواقع نشینی به حاشیه 

ها نیز شللناخته  این مانند و آلونکی اجتماعاتهای نابهنجار، مسللکن خودرو،های سللکونتگاه ،نشللینیحاشللیه همچون

 (1385:  5  نوذری،شوند )می

ن ر در میلیون  51تنها  الدیمی 1800که در سال  دهدمیغیررسمی در جهان نشان  هایسکونتگاهپیدایش های بررسی

سر جهان در منا    شهری زندگی  طسرا سال  کردندمیق  سال   1,5به  1957. این میزان در   3به  2000میلیارد ن ر و در 

سال   ست     1960میلیارد ن ر افزایش یافت که این جمعیت، از کل جمعیت کره زمین در  شتر بوده ا  زاده )هادینیز بی

  900سازمان ملل آمده است که    کل دبیرس کمیسیون توسعه پایدار در گزارش   اجال دوازدهمین ( در12 :1382بزاز، 
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به دو  آیندهکه این تعداد در سللی سللال  شللودمی بینیپیشو  کنندمیزندگی  هازاغهمیلیون ن ر از جمعیت جهان در 

در کشورهای   درآمدکماد افر 1970 سالاز سوی کارشناسان، از نیمه دوم  آمدهعملبهتحقیقات  بنابرمیلیارد ن ر برسد. 

 اندیافتهافزایشدرصد  40فقیر، 

زمللانی از  ازنظللرکلله ایللن سللابقه  دهللدمللینشللان کشللور  مختلللف  شللهرهای درمتعللدد  هللایبررسللیطالعللات و م

در ایللران آغللاز گردیللد و سللپن  داریسللرمایهو بلله دنبللال ن للوذ فرهنللگ و اقتصللاد  1320پللیش از سللال  هللاسللال

 .شهرها و انزوای روستاها گردید رویهبیشد که نهایتاً موجب گسترش  التیمنجر به تحو

، مهلاجرت روسلتائیان بله شلهرها آغلاز      ریختله هلم بله تعلادل اقتصلادی و اجتملاعی     التدر اثر ایلن تغییلر و تحلو   

 :است تقسیمقابلگردید. مکانیسم این تغییر و تحول به سه بخش 

نقللش  1330بللود، در دهلله   قرارگرفتلله بللرداریبهللرهقللرن حاضللر شمسللی مللورد     آغللاز ازن للت  -1

کله از   شلهرها  ،در اقتصلاد کشلور بله عهلده داشلت و مسللم اسلت کله بلیش از هلر جلا            ایکننلده تعیین

 .نتایج این درآمدها سود برده بودن، متحول شدند

رونللق شللهرها را موجللب شللدند کلله  ازپللیشبللیشبودنللد،  آغازشللده 1328سللاله از سللال  7 هللایبرناملله -2

درصلللد اعتبلللارات بللله املللور اجتملللاعی  17( بلللیش از 1334-1341) دومدر برنامللله  کلللهطلللوریبللله

درملانی و آموزشلی و...    تأسیسلات و ایجلاد   رسلانی ،بلرق  کشلی لولله اختصاص یافت کله عملدتاً صلرف    

 .در نقاط شهری شد

خلود سلیر مهلاجرت روسلتائیان بله       نوبله بله بله اجلرا گذاشلته شلد      1341حات ارضی کله از سلال   الاص -3

 .کرد تشدید راشهرها 

حات ارضلی صلاحب قطعله زملین کلوچکی شلدند، بله عللت آنکله از          الاز کشاورزان که بعلد از اصل   ایعده

و اعتبارهللای بخللش دولتللی نیللز حتللی     هللاوامو  آمدنللدبرنمللیزراعللت  هللایهزینللهعهللده مخللارج و  

 .کردنمیمذکور را  هایهزینهاندک بود که ک اف  قدرآن شدمی هاآنشامل  کهدرصورتی

، برخللی از گرفتنللدمللیزیللاد وام  هللایبهللره بللا و شللوندمللی خللواراننللزولمتوسللل بلله  ناچللاربللهکشللاورزان 

و دسللترس بلله وام و اعتبللار مناسللب هللم  دادنمللیرا  هللاآنکوچللک ک للاف مخللارج  هللایینزارعللان کلله زملل

ود را ب روشلند و  خل  هلای ینزمل  شلدند ملی برای ارتقاء بلازدهی بلر ایشلان امکلان نداشلت، سلرانجام مجبلور        

 (.13-43:  1375)نجمی،  نماینداقدام به مهاجرت 

نخسلتین قلرن حاضلر هجلری و بخصلوص دهله        هلای دهله در ایلران را از   نشلینی حاشلیه شروع  ترتیباینبه

 .دانست 1330

ارتبللاطی و همچنللین افللزایش درآمللد حاصللل از  هللایشللبکهشللهری و  تأسیسللاتیعنلی زمللانی کلله گسللترش  

حات ارضللی و السللوی دیگللر، اصلل   از وشللهری  هللایجاذبللهن للت، موجللب رونللق شللهرها و ایجللاد    
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اساسللی در روسللتاها و در بخللش کشللاورزی دافعلله      هللایدگرگللونیمکانیزاسللیون کشللاورزی وعللدم   

 .را تشدید کرد روستایی

از  یکللیاسللت.  دادهرخغیررسللمی  هللایسللکونتگاه ت مهملی در التحللو 1380تللا  1370 هللایسللالدر فاصلله  

رسلمی درون شلهرهای    هلای سلکونتگاه خانوارهلایی اسلت کله از     افلزایش ، یادشلده ات اقلات دهله    تلرین مهم

دلیلل ایلن املر     تلرین مهلم نمودنلد.   مکلان نقلل و یلا اجتماعلات آللونکی     غیررسلمی  هلای سکونتگاهبزرگ به 

و تمایللل برخللی دیگللر از شهرنشللینان بللرای بلله دسللت  سللویللکت اقتصللادی خانوارهللای شللهری از المشللک

 هلای گلروه یعنلی   .ملد بلرای هزینله کلردن ماهیانله اسلت      رآو کسلب د  گلذاری سلرمایه  منظوربهآوردن مبالغی 

بله اجتماعلات    شلهری درونق رسلمی  طاز منلا  دهنلد ملی برای حذف هزینله مسلکن رسلمی تلرجیح      موردنظر

 (34:  1381پیران، ) آورندرویآلونکی 

زابللل مرکللز منطقلله سیسللتان بللا توجلله بلله مرکزیللت منطقلله و اتصللال روسللتاها بلله شللهر، مهللاجرت     شللهر

روسللتاییان و عشللایر منطقلله سیسللتان بلله شللهر زابللل بلله خاطرخشکسللالی، کارهللای عمرانللی و زیللر بنللایی،   

نشلینی در ایلن شهرسلتان    ی حاشلیه توسلعه پدیلده   اثلرات ملرزی و قاچلاق سلوخت موجلب      رشد شهرستان،

 شده است.

شللان مت للاوت اسللت. یللریگشللکلی هللا، نحللوهای شللهر زابللل بللا توجلله بلله قللدمت آن هللای حاشللیهمحللله

 صورت زیر تقسیم کرد:ها را بهگیری این محلهدالیل شکل توانطورکلی، میبه

القورآبلاد، باقرآبلاد شلهید     ورقله،  آبلاد، آبلاد، معصلوم  های ناشی از رشد شهرستان زابلل ماننلد قاسلم   محله -1

 آبادحاجیپیری و 

آبللاد در هللای ناشللی از اثللرات مللرزی و قاچللاق سللوخت ماننللد اسللالمی، قسللمتی از محللله قاسللم محللله -2

ی اسلالمی و شلهید حسلینی در اطلراف     اطراف فلکله رسلتم، انتهلای محلله القورآبلاد رو بله روی محلله       

 گاراژها.

 ناشی از اتصال روستاها به شهر مانند شهید سراوانی و علی افشار. هایمحله -3

های ناشی ازخشکسالی هلا و مهلاجرت روسلتاییان و عشلایر منطقله سیسلتان بله شلهر زابلل ماننلد           محله -4

 آباد، شاهرودی و طباطبایی شهید حسینی.حسین آباد،اسالم

خصلوص دانشلگاه مللی و آزاد ماننلد شلرق سلام       های ناشلی از کارهلای عمرانلی و زیلر بنلایی بله      محله -5

 (10-11: 1396و همکاران،بزی  شرقی.)
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ای شللهر زابلل )منبللع: طلرح جللامع شلهر زابللل، مهندسلین مشللاور طللاش و     هللای حاشلیه : موقعیللت محلله 2شلکل 

 نویسندگان(

تحقیقللات علمللی و میللدانی جامعلله شناسللان و دسللتگاه هللای مسللئول دربللاره پدیللده حاشللیه نشللینی در ایللران،    

اشلکال شلکل گیلری و ویژگلی      رهیافت هایی را بله دسلت داده انلد کله سلیمایی از ریشله بلروز ایلن پدیلده تلا          

های ساکنان ایلن نقلاط را پلیش روی تصلمیم سلازان و تصلمیم گیلران عرصله هلای مختللف اعلم از شلهرداری             

هللا، وزارت خانلله هللای مللرتبط نظیللر راه و شهرسللازی، بهداشللت، درمللان و آمللوزش پزشللکی، آمللوزش و        

شلینی بله صلورت دسلته بنلدی شلده       پرورش، و حتی نهادهای قضایی و انتظلامی قلرار ملی دهلد. ابعلاد حاشلیه ن      

 تعلللاریف بلللا آشلللنایی »شهرسلللازی، و راه وزارت خبلللری )پایگلللاه  ( آملللده اسلللت.1در جلللدول شلللماره )

 (1394 بهمن 24 شنبه ،« جهان و ایران در نشینانحاشیه وضعیت و نشینیحاشیه

 نشینیابعاد و آثار حاشیهدالیل شکل گیری، .1جدول شماره                                                     

 مصادیق ابعاد

های ویژگی

 نشینانحاشیه

 

 بیشتر افراد مهاجر روستایی و عشایر و کمتر شهری هستند 

  جذب نظام اجتماعی و اقتصادی شهری نشده و به عنوان یک شهروند مشروع در

 اند.جامعه شهری پذیرفته نشده

  و اغلب شغل هم ندارندفاقد مهارت الزم و در بعضی از اوقات غیرماهرند 

  دچار فقر شهری )درآمد پایین، سرمایه انسانی پایین، سواد پایین، سالمتی در معرض

 تهدید، سرمایه اجتماعی پایین، سرمایه اقتصادی پایین(

 سواد، معموالً فاقد شغل رسمی و وجود پررنگ سواد و کماغلب افراد فقیر و غالباً بی

 زنان سرپرست خانوار
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 نشینیحاشیه ریشه عمده

 فقر، درآمد پایین و نامناسب بودن نظام مقررات ساختمان 

 یشدگنابرابری اجتماعی و رانده 

 آورندنشینی روی میهای موجود در زادگاه افرادی که به حاشیهمحدودیت 

 های اجتماعیرانده شدن تدریجی خانوارهای فقیر از مرکز به حاشیه و شاخص- 

 و درآمد و عوامل دیگراقتصادی نظیر تحصیالت، شغل 

اشکال اجتماع در نقاط 

 نشینحاشیه

 یا جدا از یکدیگر یوستهپهمصورت بههایی از شهر بهسکونت در کانون 

 گیری در محدوده اقتصادی شهرهاشکل 

 فاقد جمعیتی همگن 

مشخصات محالت 

 نشینحاشیه

 

 دستیینو غیرقانونی )در مسیر سیل، پا یراستانداردوساز غگیری در پی ساختشکل 

 هاییانههای دفع زباله، مجاورت پاها با دفع پسماندهای سمی، محلکارخانه

 ها(آهن، فرودگاهراه هاییستگاهمسافربری، ا

 فقر هایماریپایین بودن سطح بهداشت )کاهش امید زندگی، افزایش ب ،

د مرگ مادران در اثر بارداری و غذایی،کودکان با کوتاهی قد و کاهش وزن، باالبو

 زایمان( و ایمنی، بروز جرائم و انزوای اجتماعی، و شلوغی و ازدحام

  ،فقدان یا ضعف جدی در دسترسی به خدمات پایه و خدمات شهری )آب، برق

، روشنایی هایابانزباله، آس الت معابر و خ یآوربهداشت محیط، دفع فاضالب، جمع

 معابر و ...(

ها و سیبآ ینترمهم

تهدیدات محیطی 

 یهاگاهسکونت

 غیررسمی

 جوار و ها همهای صنعتی کارخانهونقل، آلودگیخطرات ناشی از عدم ایمنی حمل

 پذیری باال به دلیل رانش زمین و حوادثی نظیر سیلآسیب

 وخاک به دلیل خصوص سل و ایدز ،آلودگی هوا، آببروز بیمارهای ع ونی، به

 دپوی زباله

 مشاغل غیرقانونی   لباس کهنه(، یفروشمشاغل غیرعادی )دست هب اشتغال

 مواد(، کودکان کار یدوفروش)خر

 نشینییهآثار سیاسی حاش
 پتانسیل برای ای ای نقش اپوزیسیون درانت ی؛ منشأ بزرگی از رأهانشینیهحاش 

آثار اقتصادی 

 نشینییهحاش

 یمتقبرای تولید خدمات ارزان اییلهوس هانشینیهحاش 

 غیررسمی یهادسترسی محدود به اقتصاد رسمی و رایج بودن کسب درآمد از روش 

آثار فرهنگی 

 نشینییهحاش

 برخوردهای و بروز  ها ارزشتعارض فرهنگی و تقابل هنجارها و        گشلللتگی،گم  

 شوک زندگی شهری و فقدان حمایت اجتماعی در پی زاتنش

 های  بروز ناکامی  وهای شللغلی دسللت آورد در نیل به خواسللته  -شللکاف آرمان

 اقتصاد

 ای و فامیلیغالبیت حمایت فرقه 
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 پیشینه تحقیق :

به شهرها    ییانروستا  یندهفزا های مهاجرت ینیو ناموزون شهرنش   یعتوسعه سر   یشدن، وقوع تحوالت شهر   یصنعت 

ض  صله طبقات  یعوار ست  ی،از جمله، فا ش  یر،کث یا و فقر عده ای عده تجمع ثروت در د شینی  یهحا سکونت در   ن و 

ست. در ا    یشهرها را در پ  شته ا ش یدهپد ینا در یراندا شینی  یه) حا ض   ن صالحات ار   یو ناکارآمد ی( بعد از وقوع ا

صاد  شاورز  اقت س   یکچنان که در  یوست؛ روستاها به وقوع پ  یک مطالعات و  مؤسسه   در1351 رگسترده، که د  یبرر

شخص گرد      یاجتماع یقاتتحق شد، م شگاه تهران انجام  ستها      91که   یددان سرپر صد از  ش  یها خانواده یدر   یهحا

شین  ستا  ن صد 3اند و   بوده ییدر تهران، رو شمار دهقانان بودند و    آنان در صد از آنها خرده مال  بوده 20قبالً در   در

 اند

 محلللله)غیر رسمی در شهر اردبیل و راهکارهلللای بهسلللازی آن به موضوع علل شکل گیری اسکان ( 1379)شیدا 

لت اصللی    90پرداخته و چنین نتیجه گرفته که در بررسی انگیزه ها و علل مهاجرت،  (سلمان آباد لاکنان عل  درصد س

 طرفلللیمهاجرت خود را به این منطقه به صرفه بودن فعالیتهای اقتصادی در شهر و یا روستای مبدأ ذکر کردهاند. از 

 درصد از مهاجران علت اصلی انتخاب محله را امکانات سکونت، ارزانی زمین و نبودن محدودیت بلللرای85بیش از 

 .اند ساز دانسته ساخ

 -نشان دادند که بخش عمده اسکان غیررسمی شهر همدان، ناشی از مهاجرتهای روسللللتا         (1385نقدی و صادقی ) 

زندگی خود رضایت باالیی ندارند و از احسلللاس تعللللق شلللهروندی    حاشیهنشینان از شهر و محل .شهری است 

لایینی  لان           پ لود وضعیتش لرای بهب لان ب لت آن لرین اولوی برخوردارند. بهبود زیرساختهای فیزیکی شهر یا محله مهمت

 دمیگرد محسلوب

 هان نمونلللهدر تحلیلی بر علل اصلی شکل گیری مناطق حاشیه نشلللین در شلللهر اصللل  (1387)ربانی و همکاران 

لادار             لتقیم و معن لاط مس لود ارتب لاکی از وج لده، ح موردی: منطقه ارزنان و دارک نشان دادند که نتایج به دست آم

، امکانات، سهولت تهیه مسکن و زمین، قومیت گرایی، نوع   (جاذبه ها و دافعه ها)بللللین متغیرهای عوامل اقتصادی  

 .است ینینش یهزا با حاش یبآس یعیعوامل طب یرمتغ ینباط بو نبود ارت ینینش یهقومیت و نوع شغل با حاش

  یبر کاربر یدآن با تأک یو بازتاب ها ینینشل  یهعوامل مؤثر برحاش یتحت عنوان بررسل  ی( در مقاله ا1389)یدریح

لکل گ  یبه بررس یزد،)مورد: شهر  یخدمات شهر ل  یهحاش یریعلل  ش ل  یدر ارتباط با شاخص ها ینینش  ی،آموزش

 یبپرداخته اسلللت. با توجه به ضر یزد لللهراز آن در ش یناشللل یو بازتابها یورزشللل ی،تجار ی،فرهنگ ی،بهداشت

 ینوجود دارند، چن یننش  یهحاش  یرو غ یننشلللل  یهکه در محالت حاش  یو خدمات شللللهر  یها یکاربر یپراکندگ

    یشوندمحسوب م ینینش یهدر حاش یرگذاراز عوامل تأث یکیشده به عنوان  یاد یشود که شاخص ها یاستنباط م
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 یرآبادو راه حلها؛ مورد مطالعة شلل یامدعلل پ یررسللمی،اسللکان غ»تحت عنوان  یگری( در پژوهش د 1390) یبانیشلل

 ینا یلو تحل یهتجز یت،و در نها یاطالعات از منابع کتابخانها یو با جمع آور یلیل تحل  ی یتوص یبا روش« زاهدان،

  ییانرا روستا یناننشلللن یهدرصد حاش89که  یرسلللندم یجهنت ینبه ا یانگینمانند م ی یآمار توص یدادهها با شاخصها

لکاری، مردمان درآمد اندک، ب ینا یها یژگیکه عمده و یدهندم یلتشک یرفق لتن مشلاغل غ   ی لر داش لم  ی تراکم   ی،رس

  یباشند. راهکار اصل ینامناسب مسکن م یتو وضع یکم سواد یت،جمع یخانلللواده، جوان یلللادخانلللوار، تعداد ز

 روستاهاست یعنیو حل مشکلها از مبدا،  ییبر چاره جو بتنیپژوهش هم م

  یراندر ا یررسمیو اسکان غ ینیمهاجرت، شهرنش یبر علل ساختار یلیتحل (1391 )بزاز در سال  یزادهخاکپور و هاد

  که با برنامه دهد یدو محقق نشللان م ینا یقتحق یجاسللت که نتا یا بر کالنشللهر مشللهد عنوان مقاله یژهو با نگرش

سجم و توز  یزیر صت  یتجمع یه،سرما  عادالنه یعمن صاد  یها و فر ضا  یتوانم یاقت و کاهش   ییموجبات تعادل ف

 را کاهش داد یررسمیآن اسکان غ بزرگ و به تبع یبه شهرها مهاجرت

سال       شهری در  سئله  ستللز در کتاب م شین در کشورهای در حال توسعه      در باره گروه1977مانوئل کا شیه ن  های حا

لازه وارد  شهرنشینی با آهنگ شتابنده ای گسترش می :میگوید  یابد در حالی که امکانات اشتغال مولد برای جمعیت ت

ها و محله های نامتعارف از قبیل زاغه ها و آلونلللکهلللای حاشلللیه ای کللله از    فراهم نیست، سکونتگاه (مهاجران(

در نهایت وی حاشیه  .آیند  تازه وارد و تهی دست برپا شده به شیوه خودرو و خودساز به وجود می مهاجران طریلق 

لی      -مولود نابرابریهای اقتصادی  نشینی را لهری م لر ش له فق  اجتماعی و شهرنشینی ناهمگون و انتقال فقر روستایی ب

 داننلد

 عوامللل خطر در زنللدگی بلله بررسلللی حللاشلللیلله نشلللینی جوانللان مهللاجر و   ( 2007)الللدرینللگ و نور  

ین،                           جر نشللل مهللا جوانللان  کنللد کلله  می  بیللان  یق  حق ت ین  ختلله انللد. ا پردا غربی  نهللا در اروپللای   روزمره آ

هاجر                های م خانواده  ئل  ند. همچنین مشلللکالت و مسللللا نان بومی بیشلللتر در خطر هسلللت به جوا بت   نسللل

با اولین دوره پن                 جه  که موا هاجر را  نان م به ویژه جوا مال غربی،  پای شللل ند    در ارو هاجرت هسلللت  از م

به                        یدن  به محی رسللل هاجر  های م خانوار که  ند  یان می ک های این پژوهش ب ته  یاف هد.   را نشللللان می د

 مقصد دچار تعارض و ناهمگونی فرهنگی می شوند

 روش تحقیق :

با بررسللی پژوهش ، در گام اول  ینا یازاطالعات مورد نوهش حاضللر به روش کی ی، مبتنی بر تحلیل تم و ابزار ژپ

نیمه ساختار  مصاحبه  و نگارنده ،مشاهدات میدانی و مطالعات اکتشافیاسناد و مدارک ،  تحقیق مبانی نظری یات وادب

 انجلام گرفتله است.   دسته بندی شاخص هانخبگان درباره ی جامعیت ن ر از 20با یافته 
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 ها تحلیل داده و یهو تجز یها و نحوه کدگذار مصاحبه  روند شوندگان در  توسط مصاحبه   یافته های پژوهش ییروا

  2انتقال یتو قابل 1یریچون اعتبار، اتکاپذبرای اطمینان از پایایی داده ها با معیارهای خاص پژوهش کی ی  . تایید شد 

به  یحتشلللر یبرا قابل  یها  جن ماد   مختلف   ( ,1991Polit, Hungler( اسلللت اده شللللده اسللللت    3یت اعت

سؤال        ها باید درهم میکنیم اما آنهای قابلیت اعتماد را ت کیک  هرچند ما جنبه شوند. اولین  شته  تنیده و مرتبط انگا

بار »در مورد  به  « اعت مانی  نه و روش         وجود می ز کانون توجه تحقیق، انتخاب زمی که در مورد  ید  های گردآوری   آ

صمیم  سؤال تحقیق را از جنبه    شاخص های فوق انتخاب  .شود  گیری می اطالعات ت ساختن  شن  های   ، احتمال رو

 (Adler ,1998 &؛ Patton 1987)دهد  مختلف افزایش می

ست. به گ ته لینکلن و گوبا « اتکاپذیری»جنبه دیگر از قابلیت اعتماد،  شی برای در  دنب به« اتکاپذیری( »1985)ا ال رو

  آوری برایاند و گرد نظر گرفتن عوامل ناپایداری و عوامل تغییرات برآماده از طرح اسللت. وقتی اطالعات گسللترده 

حداقل   ثباتی و تناقی وجود دارد، لذا در این پژوهش سعی شده اطالعات در   کشد احتمال خطر بی  مدتی طول می

 یدانجام ماه به طول 2بندی و گزارش شود که مجموعاً مطالعه  زمان ممکن گردآوری، تحلیل، مقوله

سئله   شاره دا  « قابلیت انتقال»قابلیت اعتماد همچنین دربر دارنده م ست که ا قدر قابل انتقال   چه یافته ها رد به این کها

سا  ستند   گروه یا یطشرا  یربه  سب    های به همراه اقتباس یافته ها یارائه غن (.(Polit &Hungler , 1991ها ه منا

 یما کرده یمطالعه سللع یندر ا..(Graneheim& Lundman, 2004 )انتقاال را ارتقا دهند یتقابل ی توانندهم م

 . یمکن یترا رعا یطشرا ینا

ر حداقل  دروش  این. اسللت ها داده درون موجود( ها)تِم یالگو ها یانو ب یلتحل یین،تع یبرا یتِم روشلل یلحلت

  های جنبه  فراتر رفته و  این از تواند ی. اما مکند یم یفتوصللل یاتو در قالب جزئ سلللازماندهی را هاخود داده 

س  ی یک یکردهایرو کند یرمختلف موضوع پژوهش را ت س   ستی با تِم یلهستند و تحل  یفو ظر یچیده،متنوع، پ یارب  ی

س    یکبه عنوان  سا شود. تحل  ی یک یلتحل یبرا یروش ا ست  یلدر نظر گرفته  ست  ی یک یلروش تحل ینتِم نخ که  ا

  ی یک یلحلت یگرد هایاز روش یاریبس یاجرا یکه برا یاصل هایروش، مهارت ینا یراز یرند،فرا بگ یدمحققان با

 (.Braun& Clarke, 2006: 78) آوردیالزم است را فراهم م

 

 

                                                           
1 dependability 

2 transferability 

3 trustworthiness 
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 :پژوهش اسنادی

سنادی همان  ست؛ که یا         پژوهش ا ست و زمانی مورد کاربرد ا سناد و مدارک ا ست اده از ا شد بر مبنای ا طور که ذکر 

شد و یا آن    ست انجام با سایی      های موجود بوده و محقق که تحقیق مرتبط با پدیدهتحقیقی تاریخی در د شنا صدد  در

تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع برآمده باشد و یا آنکه پژوهش، نیاز به است اده از اسناد و مدارک را ایجاب نماید      

 (256.)ساروخانی :که بخواهیم در یک زمینه خاص، مأخذیابی کنیمو در اصطالح آن

ست       ست که از آنان ا سنادی به منابع حائز اهمیتی ا صالت یک تحقیق ا ست اده در تحقیقات    اده میا شود. مآخذ مورد ا

 :ای سه دسته هستنداسنادی و کتابخانه

 اند؛ها و همچنین کتب تخصصی در یک رشته علمیها، اطلننامهها، دانشکتب؛ شامل دو دسته فرهنگ لغت(1

 اند؛های عمومی و تخصصیها و سایر مجلهها و نشریات ادواری؛ شامل روزنامهمجله(2

 شوند.صالح منتشر میهای ذیهایی است که توسط سازماناد؛ شامل نشریهاسن(3

سناد و مدارک و روش     ست اده از ا صحیح منبع ا سیار زیادی در جامعه های  سی     گذاری و متأخریابی از اهمیت ب شنا

اراگراف خاص  طریق که در تحقیقات، حق دیگران ضایع نشود و خواننده بداند؛ که جمله یا پ  برخوردار است. به این 

که در تحقیق نقل شده از کجا اخذ شده است. همچنین اعتبار یک تحقیق تاریخی به نوع مدارک و اسنادی است که       

ست. بنابراین مأخذیابی نه محقق از آن سنجش به   تنها منبعها بهره گرفته ا سأله  عهده دارد؛ بلکه به نوعی  یابی را در م

 (260-274)همان :.ارتباط اخالق با علم را هم مبیّن است

 مشاهدات و مطالعات میدانی نگارنده :

ش تحقیق میدانی یک روش کی ی برای جمع آوری اطالعات اسللت که پژوهشللگر عمالً در محیط تحقیق قرار  روشلل

با گرد می یل آن      آوری دادهگیرد و  به بررسلللی و تجزیه و تحل یاز  ترین روش این پردازد. اصللللیها می های مورد ن

اتی  تحقیق مطالعات میدانیمنظور از دیگر   به عبارت . اسللت و مطالعات میدانی محقق مشللاهده یبر پایه تحقیق نوع

اسللت که موضللوع مورد نظر در اختیار و در دسللترس محقق قرار داشللته باشللد. در این روش محقق نکات مهم را  

 د.  پردازیادداشت و سپن به جمع آوری و تجزیه و تحلیل می

 مراحل تحقیق میدانی این پژوهش  شامل موارد زیر است:

 مسئله یانانتخاب موضوع و ب (1

 یقتحق و گستره ومکان حدود یینتع (2

https://iliadint.com/m/fa/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82
https://iliadint.com/m/fa/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82
https://iliadint.com/m/fa/tag/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87
https://iliadint.com/m/fa/tag/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87
https://iliadint.com/m/fa/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82
https://iliadint.com/m/fa/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82
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 یقتحق سوال یینتع (3

 ی میدانیهااطالعات و داده یگردآور (4

 مشاهده (5

 اطالعات یلو تحل یهتجز (6

 یق)یافته های پژوهش(گزارش تحق ییهته (7

که در آن   است  بوده است اده شده  باز که مصاحبه نیمه ساختاریافته  در این پژوهش از   مصاحبه نیمه ساختار یافته :  

شونده  مصاحبه به عنوان یک نتیجه از آنچه مصاحبهجریان  شود تا در طول های جدید داده میاجازه پرداختن به ایده

دسته بندی شاخص درباره ی جامعیت با نخبگان نیمه ساختار یافته مصاحبه .در این پژوهش  گوید به ارمغان آوردمی

 ها به عمل آمد.

 :تِم تحلیل روش از استفاده با هاداده یلو تحل یهتجز مراحل

بالقوه دارند را مورد  یتکه جذاب یو موضوعات  یمعن یالگوها گریلکه تحل شود یشروع م  یتِم زمان یلتحل فراگرد

  یکدگذار هایخالصلله و هامجموعه داده ینرفت و برگشللت مسللتمر ب یکشللامل  یلتحل ین. ادهدینظر قرار م

ست که به وجود م  هاییداده یلشده، و تحل  شروع م  هماناز  یل. نگارش تحلآیندیا . به طور شود یمرحله اول 

 تِم وجود ندارد. یلشروع مطالعه در مورد تحل یبرا یراه منحصر به فرد یچه یکل

شده  یحتِم در ادامه توض  تحلیل گانهشش  مراحل شت  یتِم فراگرد تحلیل. اندداده  ست که در آن حرکت   1]یبازگ [ ا

اسلللت که در طول زمان انجام      یتِم فراگرد یل به عالوه تحل .مراحل ذکر شلللده وجود دارد  ینبه عقب و جلو در ب  

 .پذیردیم

 در را خود که است  الزم شود  آشنا  هادهدا ییمحقق با عمق و گستره محتوا  ینکها برای: هابا داده یی. آشنا 1 مرحله

 هاداده خواندن و "هامکرر داده بازخوانی" شامل  معموالً دادهها در شدن  غوطهور. سازد  ور غوطه اندازهای تا آنها

 و الگوها( است. یمعان یجستجو یعنی) فعال صورت به

  یداپ آشللنایی آنها با و خوانده را هاکه محقق داده شللودیشللروع م ی: مرحله دوم زمانیهاول یکدها یجاد. ا2 مرحله

ست. ا  شامل ا  ینکرده ا ست  هااز داده یهاول یکدها یجادمرحله  که  نمایندیم معرفی را هاداده یژگیو یک کدها. ا

 . هستند مت اوت( ها )تِم یلتحل یشده از واحدها یکدگذار های . دادهرسد یجالب م گریلبه نظر تحل
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 یبه روش دسللت یانجام داد. اگر کدگذار افزاری نرم های برنامه یقاز طر یا یبه صللورت دسللت  یتوانرا م کدگذاری

کردن   یبا است اده از رنگ یا شود،یم یلکه تحل یمتن یبر رو یادداشتنوشتن  وسیله  به را ها داده یتوانم یرد،انجام گ

س  صه داده      توانیمداد انجام داد. م یلهبه و سپن آنها را با خال شخص کرد و  شان   هاییابتدا کدها را م که کد را ن

شللده و در قالب هر کد   کدگذاری ها اسللت که همه خالصلله داده ینمرحله ا ینتطابق داد. نکته مهم در ا دهندیم

 . اندمرتب شده

بالقوه، و مرتب کردن همه  های مختلف در قالب تِم یکدها بندی مرحله شامل دسته   این: ها تِم ی. جستجو 3 مرحله

خود را شروع   یکدها یلمشخص شده است. در واقع محقق، تحل  های شده در قالب تِم  یکدگذار های خالصه داده 

 .شوند  یبترک یتِم کل یکجاد یا یبرا توانند یمختلف م یکه چگونه کدها گیرد یکرده و در نظر م

کرده و آنها را مورد  ایجاد را ها از تِم  که محقق مجموعه یشود روع مش  زمانی چهارم مرحله: ها تِم ینی. بازب4 مرحله

در سلطح    بازبینی شلامل  اول مرحله. اسلت  ها تِم یهو تصل   ینیمرحله شلامل دو مرحله بازب  ین. ایدهدقرار م ینیبازب

 . شودیرفته مگ نظر در هاداده مجموعه با رابطه در ها تِم عتبارشده است. در مرحله دوم ا یکدگذار هایخالصه

 هابا مجموعه داده یرفت. اما، چنانچه نقشللله به خوب یبه مرحله بعد یتوانکار کند، آنگاه م ینقشللله تِم به خوب اگر

شد، محقق با   همخوانی شته با شه تِم رضا   یککه  یخود را تا زمان یبرگردد و کدگذار یدندا شود   یجادا بخشیتنق

 چگونگی هسلللتند،  ها  مختلف کدام  های  تِم ینکه از ا فیکا  یآگاه  یسلللتیمرحله با   ینا یادامه دهد. محقق در انتها   

 .داشته باشد  یاردر اخت گویند می ها که آنها درباره داده یو کل داستان یکدیگر،تناسب آنها با 

شود شروع م  یرحله پنجم زمانم: ها تِم گذاری و نام یف. تعر5 مرحله ضا    یککه  ی شه ر  وجود ها از تِم بخش یتنق

مجدد قرار   ینیکرده و مورد بازب یفارائه کرده، تعر یلتحل یرا که برا هایی مرحله، تِم این در محقق. باشلللد داشلللته

تِم در  یککه  یزیآن چ یتکردن، ماه ینیو بازب یفتعر سیله. به ویکندم تحلیل را آنها داخل هاسپن داده  دهد،یم

 .دارد خود در را ها که هر تِم کدام جنبه از داده یگرددم یینمشخص شده و تع کندیمورد آن بحث م

شم زمان    یه. ته6 مرحله ش شود شروع م  یگزارش: مرحله    یاردر اخت یدهکامالً آبد های از تِم ای که محقق مجموعه ی

 (.B raun& Clarke, 2006: 93 )و نگارش گزارش است. یانیپا یلمرحله شامل تحل ینداشته باشد. ا
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 . تم های اصلی و فرعی عوامل ایجاد کننده گسترش مناطق حاشیه نشین شهرستان زابل2جدول

 تم های فرعی )م هوم ( تم های اصلی

 اقتصادی و محیطیعوامل 

 فقر

 مشاغل کاذب

 ارزانی ملک ، زمین و اجاره بها

 نداشتن فضای سبز در مناطق اصلی شهر

 روستاهای اطراف به شهرملحق شدن 

عدم سیاست گذاری صحیح 

 توسعه روستایی منطقه سیستان

 اقلیم منطقه سیستان

 پیگیری حق آبه رودخانه هیرمندعدم 

 مکانیزه نبودن کشاورزی

 یمرز یهابازارچهیافتگی  توسعهعدم 

 بسته شدن مرز

 منظقه سیستان توسعه گردشگریعدم 
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 ی  برنامه ریزی منطقه ای مبتنی بر مهار گسترش حاشیه نشینیو فرع یاصل ی. تم ها3جدول                   

 تم های اصلی
 تم های فرعی )م هوم (

 

پیشگیری در مبدا )روستاهای منطقه 

 سیستان (

 روزه به فرصت 120تبدیل تهدیدهای طوفان های 

 

 توسعه بخش کشاورزی

 توسعه گردشگری

 

 مرزیتوسعه بخش تجارت 

 

 رونق صنایع روستایی

 

 های تعاونی توسعه و عمران در مناطق روستاییاجرای طرح تشکیل شرکت

 پیشگیری در مقصد )شهرستان زابل(

 اقدامات کالبدی و عمرانی

 و اشتغال اقدامات اقتصادی

 اقدامات و خدمات فرهنگی و اجتماعی

 

 :یافته های پژوهش

 مناطق حاشیه نشین شهرستان زابلعوامل ایجاد کننده گسترش 

 یکی از دالیل اصلی ومهم گسترش مناطق حاشیه نشین شهرستان زابل  عوامل اقتصادی   :اقتصادی و محیطی

ست. محو  شینی، پدیده ای     یطی ا شیه ن ست که  حا شده   ا ست  گریبانگیر محرومان و افراد بی پناه  چهره ا

با نگاهی عمیق به محرومیت و فقر مردم درخواهیم  .ه است تغییر دادشهرها را به عنوان مانعی برای توسعه،   

ست         شدید کرده ا شینی را بیش از پیش ت شیه ن شی از عوامل مختل ی بوده و حا فقر   .یافت که این پدیده نا

خانوار، فوت بزرگترها و بسللتگان و نیز نبود توان مالی مناسللب برای خرید مایحتاج اولیه زندگی و کسللب  

ست اده از  ست       درآمد با ا شینی روی آورده ا شیه ن شار محروم را به اجبار به حا   حالینباا .شغلهای کاذب، اق

ضا  ینو همچن یعدم امکانات رفاه صل    ینبود ف ستان زابل ن    یسبز در مناطق ا ست تا      یزشهر شده ا باعث 

  یحل برا راهیکعنوان به نشینیهمناطق حاش .احساس نکنند یت اوت یو شهر نشینییهحاش یزندگ ینمردم ب
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صاد    ینتأم سکن اقت ست مزد باال  یساکنان  یبرا ی ارزان م سوب      ییکه از درآمد و د ستند مح برخوردار نی

شهر و توزیع ناعادالنه مد رآدر میزان د یت اوت کل کهیو تا هنگام شود یم ی و دولت ی خدمات و امکانات 

 نشینی یه، گسترش حاش   ته باشد  وجود داش  های منطقه سیستان  و روستا  ستان زابل میان مناطق مختلف شهر 

و نحوه کی یت آن توجه نگردد  یرشد و توسعه شهر    ی،به مباحث شهرنشین   کهی، درصورت هنوز وجود دارد

 ن ع محیط شهر و شهروندان ساکن در آن نخواهد بود.  هتحوالت ب ین، روند ا

        نشین شهرستان     حاشیه  اغلب ساکنان محالت   :عدم سیاست گذاری صحیح توسعه روستایی منطقه سیستان

زابل افراد مهاجر روسلتایی هسلتند که به دلیل نداشلتن مهارت و تخصلص الزم و سلرمایه کافی در بخش       

شده      ساکنان در فقر و بیکاری به سر می  رسمی اقتصاد شهری جذب ن بالیای . برنداند، بخش بزرگی از این 

شدن رو   و و بلندمدت یادوره هایسالی طبیعی مانند خشک  هامون و عدم   یاچهو در یرمنددخانه هخشک 

ست اده از مکان  یمنابع آب یحصح  یریتمد سم وعدم امکان ا باعث به  یدر بخش کشاورز  ینمدرن و نو هایی

ستان   ها در منطقه و دام یعیرفتن مراتع طب ینوجود آمدن فقر و از ب ست    سی شدن مرز و از    و  شده ا سته  ب

سب    ست دادن ک شتر مردم  د ستایی وکار باعث فقر بی ست اده از ظرف  و عدم  رو شگر     یتا   یمتخصصان گرد

شگر     یو ارائه راهکارها یزیرمنظور برنامهبه یدر مناطق مرز یو بوم یمحل سعه گرد سب جهت تو و  یمنا

رویه از روسلللتاهای     آن با مهاجرت بی   جه ینتکه  روزه  120اسلللت اده نکردن از ظرفیت های مثبت بادهای       

لت   لد محالت      وسیستان به شهرستان زابل شده اس لراف به شهر باعث رش همچنین پیوستن روستاهای اط

 ای در شهرستان زابل شده است.حاشیه

 :برنامه ریزی منطقه ای مبتنی بر مهار گسترش حاشیه نشینی

  :) ای مهارت  حاشیه محالت دربا حضور  مهاجر روستاییفراد اپیشگیری در مبدا )روستاهای منطقه سیستان

،  فروشللیدسللتاقتصللاد غیررسللمی همچون   سللمت به رورند ازایناقتصللادی را ندا فعالیتالزم برای 

یدوفروش  یا جمع     خر خانگی و  نات  ند روی   حیوا ما ند می آوری پسللل ید   .آورد هاجرتی    های انگیزش با م

 ز روستاها به شهر جلوگیری به عمل آید.و از وقوع مهاجرت ا قرار گیرد موردبررسی

 هایرسانهاست اده از  طرفبهآموزش اشتغال در روستاها، باید سعی کنیم فرهنگ روستاها را به نحوی  برای  

و شلللبکه های    مطبوعات  ،کتاب   ،اینترنت   ،آموزشلللی  های دییمانند: رادیو، تلویزیون، سللل   الکترونیکی

ستای  تاسوق دهیم  اجتماعی مجازی  شکل گیرد  رو ستایی را باید با    . الکترونیک  سعه رو توجه به چند تو

اسللت که بتوانند مردم را در مشللکالت  مردمی محلی که بیشللتر از همه وجود نهادهایی  ریزی کردعامل پی

 یمشللارکت فعاالنه و مطالبه گروها ها و مهارتارتقا سللطح آموزشخود مشللارکت دهند و مکانی برای 

 .باشند مستمر 
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 اندازی مناسب برای  تواند چشمسازی بسترها در روستا برای پذیرش مجدد افراد می   روستاها و آماده  تقویت

شیه    ضالت حا سازد    کاهش مع صور  شینی را مت صادی پویا و     . ن شتن چرخه اقت ستاها با دا و  محور تولیدرو

صادی و فرهنگی می       سالمت اقت سالم عالوه بر ایجاد  سترش پدیده تواند از سبک زندگی  شیه  گ شینی حا   ن

 جلوگیری کند.

 اقدامات زیر ضروری است: سرزمین مبدأ() برای توانمندسازی روستاهای سیستان

   کارگاهی، گردشگری و توسعه    دستی صنایع ، شیالت ، دامپروریکشاورزی،   هایفعالیترونق بخشیدن به ،

حمایت و مطالبه گری  ،مطبوعاتاجتماعی،  هایشلللبکهمرزی روسلللتاهای منطقه با همکاری  هایبازارچه

یان و جلب      وانعکاس محلی  ن وذذی های گروه تای آن  ینتیجه مردمی که   های حمایت  مشلللکالت روسللل

 .توانمندسازی روستا و پیشگیری از مهاجرت مردم به شهرمیشود

 از  یکیکشلت   یالگو ییرتغ یسلتان در کل کشلور خصلوصلاً منطقه سل     یمنابع آب هاییتبا توجه به محدود

ترین راهکارهای ادامه  کی از مهمی اسللت. منطقه سللیسللتاندر  یکشللاورز یاتادامه ح یاهکارهار ینترمهم

شاورزی   ستان   حیات ک سی شده جهت انتقال   با توجه به محدودیت منابع آبی و هزینه در منطقه  های انجام 

شاورزان      شاورزی ک ضی ک سوی تغییر الگوی       بایدآب با لوله به ارا شاورزی به  سازمان جهاد ک با همکاری 

کشت   یالگو یینتع .ای حرکت کنندهای فشرده در فضای گلخانه  کشت و کشت اقتصادی خصوصاً کشت      

سب و اجرا  شاورز    یعترسر  یمنا سط وزرات جهاد ک شخص گردد  یآن در منطقه تو ضمن ا  باید م   ینکهو 

  یا یارانه  علوفه   ینو تام  یده ه کشلللاورزان خسلللارت دجهت پرداخت ب    یبالعوض نقد  یکمک ها   ینتام 

 است. ضرورییدام یواحدها

   صنا ست  یعکمک به توسعه  سابقه د  ید ست  یعصنا  یرینهبا توجه به  ستاها،     یسنت  یو هنرها ید صاد رو در اقت

سعه ا  یتتقو شتغالزا  یراهکارها ینتربخش از مهم ینو تو ستاها  ییا ستان   در رو سی سوب م  ی   .شود یمح

 ، دوزیسللکه ،زیورآالت سللنتی )از قبیل : حصللیر بافی ، قالی بافی ،گلیم بافی،صللنایع دسللتی روسللتایی 

س الگری    ، دوزیسوزن  سنت   (و غیره  س ال و  شی از  صیل قومی مردم   که به نوعی تداعی کننده بخ های ا

ستاها می     منطقه شتغال در رو ست، نه تنها موجب ا ستایی    ا شود بلکه منبع درآمد مهمی برای خانوارهای رو

است و از سویی از آنجا که اشتغال به صنایع دستی در بسیاری از روستاها، بیشتر در فصول بیکاری صورت  

 .ستگیرد، این امر در پیشگیری از مهاجرت فصلی روستائیان به شهرها حائز اهمیت امی

 

 تواند منجر به جلب می ییتوسللعه و عمران در مناطق روسللتا  یتعاون یهاشللرکت یلطرح تشللک یاجرا

شود و      صاد مقاومتی  شارکت مردم در اقت لذا این امر موجب   .بود خواهند هاشرکت  این سهامدار  مردم  م

های توسعه و عمران روستایی، دولت سیاستگذار و     شود، در طرح شرکت  تقویت بنیه اقتصادی روستاها می  

  44های کلی اصل  های نظام در قالب سیاست  شود )سیاست   حامی خواهد بود و کار توسط مردم انجام می 

های اقتصلللاد  وین در عرصللله فعالیتهای نگام دوم، وارد کردن و دخالت دادن فناوری .(قانون اسلللاسلللی

ستایی از طریق حمایت  شاورزی  از گذر هایشاخص  از یکی  های دولت که خودرو شاورزی  به سنتی  ک   ک
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  یارتقا ی،گام بعد وغیره ( بندی بسته کشاورزی، آالت ماشین ها،چاه کردن برقدار. )است ماشینی و تجاری

در  یژهگسللترش مشللارکت آنان، به و یبرا یزیرو برنامه یاقتصللاد ی،اجتماع هاییتحضللور زنان در فعال

صاد  هایینهزم ستاها  یاقت شرط منطقه یدر رو سعه پا  یالزم برا ی،  ست. یکی از رویکردهای مورد   یدارتو ا

توجه در توسلعه همه جانبه اجتماعات روسلتایی اسلت، به طوری که وجود تنوع در اقتصلاد روسلتا الزمه       

 ست.وستایی اردستیابی به توسعه پایدار 

 

  ست اده از ظرف ستان   بالقوه  یها یتا سی   وبازار چه های مرزی یتجار یها یتفعال یشافزا مخصوصا  منطقه 

شورها   یلبه دل شترک با ک ستان م   یمرز م ستان و پاک صاد   تواندیافغان شکالت اقت شتی و مع یم  ینمردمان ا ی

 کند. را حلمنطقه 

 

      بلوچستان و در شهرستان زابل قرار گرفته است. این تاالب از سه        تاالب هامون در شمال استان سیستان و

پوزک در کشورهای ایران و افغانستان و هامون صابری تشکیل  دریاچه هامون در کشور ایران، هامون  بخش

ستان و س   یرمنداز آب رود ه یرانا یبه دادخواست حقوق  یرمنداز ه یرانا حق آبه.شده است    یستان در افغان

 یق،ش  یو موس یرانوقت ا یروزنخست یدا،هو یرعباسام یانم 1351اس ند  22که در  یااشاره دارد. معاهده

ستان در کابل به امضا رس    یروزنخست  ساس آن مقرر شد در هر ثان   یدوقت افغان مترمکعب آب  26ه یو بر ا

سهم ا    یلیونم 850)معادل  سال(  سد کجک  یرانمترمکعب در  شد. رودخا ینا یاز آب  با وجود انعقاد   نه با

بر  یزمان با کاهش بارش سللاالنه و گسللترش خشللکسللال و هم  1370از اواخر دهه  یرمند،قرارداد حقآبه ه

متعدد  یح ر نهرها و رودها .یافتهامون مرتباً کاهش  یاچهبه در یرمندآب رود ه یورود یزانم یسللتان،سلل

در افغانستان    یکشاورز  یبرا یرمندرود ه یرانواع پمپ در مس  یریکارگانتقال آب رودخانه، نصب و به  یبرا

موضوع    این داشت.  یجهان را در پ المللیینتاالب ب ینخشک شدن تاالب هامون به عنوان ه تم   یتدر نها

س    یلیونم یمو امرار معاش حدود ن یموجب قطع منبع زندگ ساکن در  ستان، ن ر از مردم  شمگ  ی  یرکاهش چ

س و مهاج یپرندگان بوم ستان ر  سا  ی س  یعی،وحوش طب یرو  ستانی، رو به انقراض نهادن گاو  ست  ی و  یتنگد

س    سترده  ستانیان مهاجرت گ شمال  ی صنا  یرانا یبه مناطق  شد  یندر ا ستی د یعو زوال روزافزون  .  منطقه 

برداری از حوضلله آبریز این رودخانه برای  کار نقشلله و شللروعاسللاسللنامه پیگیری حق آبه رودخانه هیرمند 

سه نقطه آبگیری  جانما ستان و فرمانداری زابل         یی  ستان و بلوچ سی ستانداری  سوالن ا باید در اولیت کار م

روزه  120یبادها یآثار من  میشویم و  هامون تاالب یریآبگواقع شود ودر صورت تحقق این مهم ما شاهد    

به  یاچهسرد را از در  یو کولر، هوا یعیطب یهتهو یکروزه همانند  120 یوزش بادها شود  یم یخنث منطقه

توان   یم ،روزه  120 یبادها یمعظ یانرژ یریبا بکارگود و شلل یم یو نعمت تلق ندک ینقاط منتقل م یرسللا

شتغال، درآمدزا  یجادعالوه بر ا صل از      یزگردها،منطقه و رفع ر یانرژ ینتام یی،ا صادرات برق حا سبت به  ن

 .اقدام کرد  یزمانند افغانستان و پاکستان ن یههمسا یآن به کشورها
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 شللهر   یناسللت. ا یرانا یخیو تار یمل یاتدر روا یخیو تار یااسللطوره اییشللینهپ یدارا نمنطقه سللیسللتا

،کوه خواجه زابل قلعه کهک کهزاد ،قلعه رستم  ، موزه شهر سوخته ،شهر سوختهیادی از جمله ز هاییدنید

همان  یازرک  ،شهر باستانی  قلعه سه کوهه  یاارگ سه کوهه   ،ها یمهچاه ن هیرمند ،، تاالب هامون ، رودخانه 

  یقلعه مچ ین ،و انگل یرانآرامگاه خواجه غلطان، بانک ا، قلعه سلله کوهه یارگ سلله کوهه ا ،دهانه غالمان

  منطقه اسلللت ینا یغن یخبر تار یگواه یکهر که  وغیره دارد دوسلللت یب یب یارتگاه، ز( ین)قلعه چه رئ

است اده   و  سیستان   توسعه گردشگری منطقه   درزمینهدولتی ،مردمی و  خصوصی    هایگذاریسرمایه جذب 

و ارائه راهکارهای   ریزیبرنامه منظوربهدر مناطق مرزی  بومی محلی و متخصللصللان گردشللگری ظرفیت از

 ی و گردشگر  یهااحدا  مجتمع یالزم برا هاییرساخت آوردن زفراهم و یمناسب جهت توسعه گردشگر   

تشویق به س ر  در جهت  یو کشور یبا کمک هنرمندان و مطبوعات محل یو هنر یفرهنگ هایینکمپ یجادا

س  یمعرف ینو همچن به منطقه س  یگردشگر  هاییلپتان ستان منطقه  می تواند تاثیر مثبت و سازنده در رونق   ی

 اقتصادی منطقه داشته باشد.

  شگران حقوقی حمایت ستای     کن صویب قوانین من عت محور در را افزایش ظرفیت   و اجتماعی محلی از ت

صادی و تجاری مردم   هایفعالیتهای  شینان باهدف تبدیل پایانه   ویژهبهاقت صادرات،    میلکمرزن به دروازه 

صادی            سعه اقت ستان که موجب تو شاورزی افغان صوالت ک شرق و ترانزیت مح شاورزی واردات  منطقه   ک

 شود.می

    ست ست اده از نظرات     گذاریسیا شکل صحیح دولت و ا سعه پایدار    درزمینهمنطقه  مردمی  هایت های تو

در منطقه است و این   گذاریسیاست  آن اجرای صحیح   ینتیجهروستاهای منطقه که   توانمندسازی شهری و  

صادرات       سعه  شیدن تولید، کمک به تو شگیری  وامر مهم موجب رونق بخ ستایی  از مهاجرت مردم ر پی و

 شودمی

      : )در  غیررسمی کنون وضعیتی به وجود آمده است که معضل اسکان     اپیشگیری در مقصد )شهرستان زابل

صد     وجود دارد، ستان زابل شهر  سرزمین مق ستان زابل   )بنابراین  سب و  برنامه نیز نیازمند (شهر ریزی منا

 کارآمد است.

 سه هدف مد نظر است :   مقصد )شهرستان زابل( سرزمین  در حاشیه نشینی مناطق  توانمندسازی 

) بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی سکونتگاههای غیررسمی موجود به نحوی پایدار        تحقق اولین هدف  برای 

ست از  –راهبرد بخش دولتی  و فراگیر(: سبی برای بخش دولتی در   نهادمردم هایسازمان  عمومی عبارت جایگزین منا

 هادولتو کارایی خدمات بیشللتر شللود، به همین علت   هاهزینه در جوییصللرفه اینکه ارائه خدمات هسللتند. برای

شترکی را با   قراردادهای سطح محلی   نهادمردم هایسازمان م سیاری    هایطرحمنعقد می کنند .در  اجرایی کوچک ب
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نقش مهمی در اجرای این قبیل  نهادمردم هایسازمانی را بر دوش دولت گذاشته است،وجود دارد که حجم کار زیاد

سب با توان و تخصص    هایطرح ست آنکوچک که متنا شامل    منابع مالی حالدرعینرا دارند. ها   انگذارسرمایه هم 

طریق در اختیار  که از این  گذاری مردم محلیسللرمایهبا خیر که هدفشللان قرب الهی و کمک به هم نوع هسللت و  

ستمرار   گیردمیقرار  نهادمردم هایسازمان  شان و ارتقای  هاآنباعث ثبات و ا سیدن  ظرفیت .  شود میبه اهداف  درر

 بهتردر اختیار خواهند داشت. باکی یتاین تعامل آن است که شهروندان خدمات بیشتری  ینتیجه

سکان غیر    سترش ا سمی و  زمینه برای تحقق دومین هدف )پیش نگری گ سب با خدمات       ر سکن منا سازی تامین م

عمومی عبارتست از : تقویت و ای ای نقش تضمین کننده و    –مرتبط برای گروههای کم درآمد( راهبرد بخش دولتی 

شهری به نهادهای مسکن. البته برآوردن تنظیم کننده در جهت دسترسی همگانی و در حد توان مالی اقشار کم درآمد 

ای صللرفا کالبدی و به عبارتی سللاختمان عمومی و مسللاله –نیاز مردم به مسللکن مناسللب، تنها متوجه بخش دولتی 

سلللازی، آن هم برای یک یا چند بخش محدود و جدا از یکدیگر نیسلللت، برآوردن این نیاز مسلللتلزم هماهنگی و       

ای و محلی و به طور  جامع از دیدگاههای اجتماعی  نهم در سطح ملی، منطقه هاست، آ تشریک  مساعی تمامی بخش  

 اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی است. –

مندی سللاکنان سللکونتگاههای غیررسللمی از امتیازات شللهری و  سللازی برای بهرهبرای تحقق سللومین هدف )زمینه

ن زمینه ای برای تضمین حق اقامت و سکونت  عمومی عبارتست از: برای مهیا کرد –شهروندی( راهبرد بخش دولتی 

هایی در حل، سلللاکنان حاشلللیه نشلللین می توانند با ای ای نقش مشلللارکت ، گ تمان و مطالبه گری در طراحی راه 

مشللکل مسللکن،  تضللمین حق مالکیت، ایجادکارآفرینی و اشللتغال در محله، ایجاد صللندوق های قرض  » خصللوص

سهیل گر محلی در جهت حمایت  بهبود وضع      الحسنه محلی، ایجاد دفاتر نمایندگی  سالمت در محله، ایجاد دفاتر ت

ن ن ، حضللور در جامعه و اقتصللادی)مالی ، اشللتغال، هدایت و مشللاوره برای کارآفرینی(، حمایت روانی )اعتمادبه 

شرفت محالت   به سمت  توسعه و پی  «ها( ها و خیابانهای فرسوده منازل و کوچه شادمانی ( و کالبدی )بهسازی بافت  

 خود حرکت کنند.

 با توجه به اهداف فوق نکات زیر حائز اهمیت است  :

 باال رفتن سطح آموزش و مشاوره به ساکنان حاشیه نشین 

 فرهنگ سازی اقدام مشارکتی و کار گروهی ، مطالبه گری و گ تمان در اجتماع محلی 

  ها و منابع.زیرساختتوسه و گسترش نهادهای مردمی سازمان یافته جهت ارائه خدمات و 
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  و برای   هستنداقتصادی در سطح محله مجراهای ارتباطی شهروندان و مدیریت شهری  –نهادهای اجتماعی

عمل کنند، باید با حداقل دخالت نهادهای دولتی  به صللورت مثبت و کارااینکه بتوانند به این رسللالت خود

 .گیردشکل 

    شهری و ن سجم بین مدیریت  هادهای مردمی، مدیریت دولتی باید در چارچوب خود، برای تحقق ارتباط من

ساختارش را در ارتباط با زیر مجموعه ی نهادهای محلی که به   نهادهای الزم را پدید آورد و به بیان دیگر، 

 نمایدجامعه ی شهری و شهروندان تعلق دارد، تنظیم 

        شهری در محله ساختار مدیریت  شنهادی در  شامل نهادهای پی شود تا ها ایجاطرحی  سازی برای    د  زمینه 

در “ قرض الحسنه محلی صندوق  “ و “ مردم نهادسازمانهای  “ ، “ تشکل های محلی  “ ایجاد نهادهایی چون 

 گیرددستور کار این طرح قرار 

ساسی در بهبود   شین       محور ا شیه ن ساکنان مناطق حا محالت  و ساختاری  ارتقاء شرایط کالبدی  فقط نباید به  شرایط 

سئولیت           ،توجه نمود  سازی اجتماعات محلی جهت م سازمانها در توانمند شتر نهادها و  ضرورت هماهنگی بی بلکه 

شهر می    شهروندی و  سیری مت اوت  ب   پذیری در قبال حقوق  شد. این فرایند م سی اجتماعی    ه با ویژه در حوزه مهند

وژه محوری و بهسللازی  های توانمندسللازی محالت عالوه بر پربنابراین ضللروری اسللت که حرکت  کند.طلب می

محالت، مردم محوری  را با عنایت به توانمندسللازی، ظرفیت سللازی و نهادسللازی و گروههای محلی مد نظر قرار   

 دهد.

شوراهای محالت نهادینه کردن و فعال کردن زمینه شوراها اگر در    نتایج  مثبت و کارآمدی دارد  ایجاد  شکیل این  . ت

ماندگاری و پایداری بیشللتری خواهند  و فراگیر محالت هسللتند صللورت پذیرد، هایی که معضللل مهمارتباط با پروژه

.  شد های مورد نیاز تأمین خواهد داشت. ضمن آنکه منابع سرشار نیروی انسانی و مردمی و منابع مالی را برای پروژه     

شت. ز          شهرداری در پی خواهد دا سئوالن محلی و  شتر مردم را به م سوی دیگر اعتماد هر چه بی  هم دریرامردم از 

شوراهای محلی  پروژه ستند و حق اظهار نظر دارند های  شتری به  در نتیجه در پروژه دخیل ه های بعدی با اعتماد بی

 .مشارکت می کنند.

ی حمایت مردمی و ایجاد اجتماعات محلی و جلب مشلللارکت مردم خواهد            مهمترین عاملی که تضلللمین کننده    

سهیل بود، سازمانهای  ت ست  مردمیگری  شهری می     ا سطوح مختلف خدمات  سازمانهایی که در ارتباط با  توانند در . 

 .بیابند محالتهای ی حامیان اجتماعی و مالی خوبی برای پروژهجامعه مختلفاقشار 
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 نتیجه گیری :

ستایی        سکونتگاه های رو شینی در زابل  برقراری رابطه متعادل و هماهنگ بین  شیه ن یکی از راهکارهای مهم رفع حا

شللهر اسللت.بینش توسللعه روسللتا به اسللت اده از نیروی کار موثر در روسللتاها همراه با برنامه ریزی مدبرانه و ارائه  و 

تسللهیالت ضللروری برای رونق بخشللیدن به فعالیت های کشللاورزی ،دامداری، صللنایع دسللتی و کارگاهی و بعضللا 

ستاهای من       سازی رو ستا ها و توانمند  شگری به رو ستان  ، از    طگرد سی شهرها جلوگیری     قه  ستاییان به  مهاجرت رو

 خواهد نمودودر نتیجه معضل حاشیه نشینی در شهر زابل کاهش می یابد.

؛ تشکیل شده است    دو بخش  ازهای غیررسمی  نشین و سکونتگاه  در مناطق حاشیه  ی و اجتماعیفرهنگ بخش متولی

شده که  است که برای این محالت در نظر گرفته  هاییها و دوم برنامههای متولی و فرایندهای اجرایی آنیکی سازمان 

هایی مانند استانداری، شهرداری، سازمان تبلیغات و بهزیستی سازمان.تواند ساختار رسمی و غیررسمی داشته باشدمی

شند در کنار این می سازمان توانند در این حوزه تأثیرگذار با ز  های خودجوش نیهای فکر و ایدهنهاد، اتاقهای مردمها 

شود    ی و اجتماعیفرهنگ بخشکنند، بنابراین شروع به کار می  سی  سی اغلب    .این مناطق باید از دو بعد برر در برر

شللده اسللت و مباحث فرهنگی و اجتماعی به ابعاد سللاختاری و کالبدی به  توجه  های غیررسللمی بیشللترسللکونتگاه

طوف به مباحث کالبدی، فیزیکی و زمین اسللت،  ها معریزی شللهری تمام برنامهدر نظام برنامه .حاشللیه رفته اسللت،

حث  ماعی  های فرهنگی ب یت  واجت یت های آخر قرار می در اولو بدی و          گیرد، درواقع اولو کال عاد  یب اب به ترت ها 

شده است و گاهی نیز به آن توجه    زیرساخت، اقتصادی، گردشگری و درنهایت مسائل فرهنگی و اجتماعی تعریف      

 .شودنمی

شیم و     انتقادی به برنامه و ت کر ریزی باید رویکردام برنامهجدید نظدر روش  شته با شهری دا ی و فرهنگ بخشریزی 

اسلللت اده   واجتماعی فرهنگیباید از ظرفیت های بخش های  ریزی شلللود، درواقع وارد متن برنامه اجتماعی را باید  

 کارآمد صورت گیرد.

های  ها و طرحدر بیشتر برنامه هستند و سازی  ند ظرفیتاجتماعات ساکن هدف اصلی و درواقع گزینه اصلی در فرآی   

شود.  محور نامبرده میاجتماع سازی حت عنوان ظرفیتتسازی در اجتماعات محلی،  توسعه محلی، از فرآیند ظرفیت 

باشند. اغلب نیازمند   میو ترقی هایی برای توسعه  های غیررسمی دارای ظرفیت اجتماعات محلی ساکن در سکونتگاه  

شد و تقویت  سترش   ، ر ستند  گ سکونتگاه   نهادهای مردمی محلی و منطقه ای و گروه های ذی ن وذ .ه   هایساکنان 

سمی   سکونتگاه     را درغیرر شکالت حاد  سائل و م شان م شارکت و   آگاه  ای شویق به مطالبه گری ، م می کنندوآنها را ت

ها، آموزش  زیرساخت تقویت مسکن،  نوسازی   ی به خدمات مالی، دسترس   گ تمان درمساجد و مدارس محله  جهت 

 با سایر شهروندان نقاط دیگر شهرمی کنند.ورود به عرصه برابری  جهت دیگر خدمات شهریو  ، مشاوره
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 در سلللکونت شلللرایط و زندگی کی یت  ارتقای  منجر بهها مهارت و ها آموزش سلللطح ارتقا  با تنها سلللازی ظرفیت 

س های سکونتگاه  شی  آموزش .گردید نخواهد میغیرر ست  فرآیند این از بخ صلی  کار و ا کار گروهی ،  به مربوط ا

 . بود مشارکت فعاالنه و مطالبه گری مستمر ساکنان حاشیه نشین خواهد

 راهکارهای پیشگیری از حاشیه نشینی

حاشیه نشینی جلوگیری کرد.    وجود دارد که با استفاده از آنها میتوان از پدیده  دیگری هم  راهکارها و اقداماتی 

 :برخی از این موارد را شرح داده ایم

      توزیع  و عادالنه خدمات، امکانات و فرصت ها برای روستاها، شهرهای کوچک و بزرگ بطور یکسان

 .گیری شودحاشیه نشینی پیش معضلشود تا از

 شینی باید برای خرده وام و پس   جهت پیش شیه ن صندوق    گیری از حا سکن،  های محلی ایجاد  انداز م

سرمایه ی اولیه خود مردم      شارکت و  شغلهایی با م ضمن بهره گیری از منابع   و خیرین محلی  شود و   ،

 شکل گیرد.دولتی، عمومی و خصوصی 

           شینی حریم شهر در شهرهای بزرگ به خصوص کالن شهرهای کشور به منظور جلوگیری از حاشیه ن

 .نقشه جامع رشد شهر اقدام شود شود و در جهات جغرافیایی نسبت به تهیه معین

 را تشییویق و تربیک کنند تا در امر   مردم نهادگیری از حاشیییه نشییینی باید سییازمان های  برای پیش

 .داشته باشند مثبت سازنده ساماندهی و توانمندسازی اجتماعات حضور و مشارکت

 شهرستان زابل در راستای اهداف  نشینیهنهاد با ساکنان حاشمردم یهاسازمان یمشارکت یتظرف یبررس

 و بهسازی و نوسازی. یتوانمندساز

  کاهش فقر و رفع محرومیت در برخورداری از خدمات و       های گذاری یاسیییت حمایت از سیی    تدارك

 یمحل نفوذیگروه ذ یو مطالبه گر یتاقشار جامعه با حما یهمه  یپایه و توانمند ساز هاییرساختز

 یستاندر مناطق س ییروستا یبازگشت به روستا و زندگ زهیانگ یشافزا ی راهکارهایبررس  

 منابع :

  ، بررسی علل شکل گیری و راهکار مقابله حاشیه نشینی شهر زابل با        ، (1395)بزی ،کیانی ، عبدالغنی

 17-28( ، صص21)6پژوهشی مطالعات شهری ، -تاکید بر توانمند سازی ، فصلنامه علمی
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 ، ارزیابی راهبرد توانمند سللازی حاشللیه نشللینان در بهسللازی شللهر زابل،   (1396) بزی ،کیانی ، عبدالغنی،

 1-22( ، صص23) 7منطقه ای، -پژوهشی جغرافیا و آمایش شهری -فصلنامه علمی

 ، صلنامه          (1381)پیران، پرویز شهر ف شیر آباد زاهدان ،هفت  سمی: مورد  سکان بیرر ، بازهم در باب ا

 7-24(،صص10و  9)1هرسازی، عمران و بهسازی شهری ، وزارت مسکن و ش

  (1389حیدری نوشهر)،  بررسی عوامل مؤثر بر حاشیهنشینی و بازتابهای آن با تأکید بر کاربری خدمات

 31-50(،صص1)8شهری )مطالعة موردی: شهر یزد.( فصلنامة جغرافیایی سرزمین

  ( تحلیلی بر علل سییاختاری مهاجرت1391خاکپور، براتعلی و هادیزاده بزاز، مریم )  شییهرنشییینی و ،

شهد        شهر م سمی در ایران با نگرش ویژه بر کالن سکان بیرر شهد: چهارمین کنفرانس     «ا شگاه م ، دان

 مدیریت و برنامهریزی شهری

 عوامل   یبررس  (،1385)محمدرضا،  ینی،فروغ السادات، حس   یضی، عر یدرضا، حم ی،رسول، وارث  ی،ربان

شکل گ  ش    یریمؤثر بر  سئله حا ش  یهم شهر اهواز، مجله جغراف  یاجتماع یامدهایو پ ینین و   یاآن در 

 89-114(،صص 7)4،توسعه 

  و   یتهران، پژوهشییگاه علوم انسیییان   ی،در علوم اجتماع  یقتحق یها روش (1383)باقر  ی،سیییاروخان

 256-274،ص1چاپ هفتم، جلد ی،مطالعات فرهنگ

  ساختارها (1382) ، یمزاده ،مر یعتشر سامانده  یازمورد ن ی، ش  یجهت مهار و  ش  یهحا   یران،در ا ینین

 ،جلد اول یرسم یرو اسکان ب ینینش یهمجموعه مقاالت حاش

 ( ،1379شیدا، سعید)      علل شکل گیری اسکان بیر رسیمی در شیهر اردبییل، پاییان نامیه کارشناسیی

 ارشید

    ی ی یکان ب    ،(1390) ینام یبانی،ش ی ی    یامدهاعلل، پ یررسمی،اس ی   یرآبادو راهکارها )مورد مطالعه: ش

 .مشهدیشهر یریتو مد یزی)کنفرانس( برنامهریشهما ینزاهدان.( سوم

  ،ستجوی راهکارهای      (1382)صرافی،مظفر سکان خود انگیخته در ایران،در ج ، بازنگری ویژگی های ا

د سازی،مجموعه مقاالت حاشیه نشینی و اسکان بیر رسمی،جلد اول ، انتشارات دانشگاه علوم         منتوان

 و بهزیستی و توانبخشی

 شاور طاش   ینهندس م ساز        ،  (1393 )،  م شهر سکن و  سازمان م ستان زابل،  شهر ستان    یطرح جامع  ا

 و بلوچستان یستانس
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  یادق یا تاک  یدارفرا روی توسعه پا یچالش ینینش یهحاش،  (1385،)ینقدی، اسد ااهلل و ص ید شهری ب   ی

 234-213صفحات  20شماره  5جلد  یبیر شیهر همدان، فصلنامه رفاه اجتماع

 نامه   یانمنبع آب،پا یشهر اهواز کو  یرسم  یراسکان ب  یو توانمند ساز  ی،سامانده (1385)ی،آذر،نوذر

 ،کرامت اله یاری،استاد راهنما : ز یزد یارشد ، دانشگاه علوم انسان یکارشناس

 منابع روزنامه های خبری 

  96، بیست و چهارآذر« نشینی زابلفقر و حاشیه» روزنامه همشهری آنالین 

 1396شهریور 16پنج شنبه  - 3900شماره «ضرورت حمایت از کودکان حاشیه»روزنامه اعتماد 

 98شانزدهم تیر ، «درصد رسید 45حاشیه نشینی در زابل به » پایگاه تحلیلی خبری شهرستان سراوان 

  96بیست و پنج دی « درصدی مردم سیستان و بلوچستان 41حاشیه نشینی » خبرگزاری بین المللی قرآن 

   ،نشینان در ایران و  نشینی و وضعیت حاشیه   آشنایی با تعاریف حاشیه  » پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
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