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  چكيده

شيه  شيني پديده حا صادي، اجتماعي، فرهنگي، كالبدي و خدماتي و    ن ست كه عوامل اقت در پيدايش آن نقش  ... اي ا

ستا و جذب دارند و از دو گروه بنيادي دفع شأت مي   كننده رو شهر ن صلي اين  كننده  سي  گيرد. هدف ا پژوهش برر

  باشد.نشيني در كالنشهر تبريز ميترين عوامل در گسترش حاشيههاي اخير و تعيين مهمنشيني  طي دههروند حاشيه

ها و اطالعات اسنادي   آوري دادهتحليلي، نوع پژوهش كاربردي و شيوه جمع -ي حاضر، توصيفي  روش تحقيق مقاله

ضر جهت      ست. در تحقيق حا شي ا شده     و پيماي ستفاده  صاحبنظران ا تعيين روايي تحقيق از روش تأييد خبرگان و 

آمده  هاي بدســتو با لحاظ مؤلفه هنشــيني مشــخص گرديدهاي مؤثر بر حاشــيهعوامل و شــاخص ســپس اســت.

شنامه    س شيه ترين مهماي براي ارزيابي و تعيين پر شيني تهيه گرديد و در اختيار  و تأثيرگذارترين عوامل در حا   34ن

ستفاده از روش در نهايت دادهنفر از خبرگان قرار گرفت.  ستگي در نرم   ها با ا ضرايب همب   SPSSافزار هاي آماري و 

شان مي  اند. يافتهتحليل شده  سالهاي اخير با افزايش روبه رو بوده است     دهدهاي پژوهش حاضر، ن كه مهاجرت در 

ير عوامل مختلفي ( اقتصادي، اجتماعي، فيزيكي، خدماتي، فرهنگي) قرار دارد كه از اين  نشيني نيز تحت تأثحاشيهو 

مهمترين عامل در روند حاشيه نشيني و عوامل اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و   درصد   41/29با بين، عامل اقتصادي  

نشيني در از ديگر عوامل مؤثر در روند حاشيه  درصد  76/11و  70/14، 58/20، 57/23به ترتيب با  فيزيكي -كالبدي

ست در روند مهاجرتهاي بي       صادي ا ست و عامل بيكاري كه يكي ازعوامل اقت شهر تبريز   شهر تبريز بوده ا رويه به 

  نقش بسزايي داشته است.

  .SPSSنشيني، مهاجرت، كالنشهر تبريز، كليد واژه: حاشيه
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 مقدمه

نشيني نشيني در جهان به نوعي به انقالب صنعتي و به تبع آن به رشد شهرها گره خورده است. حاشيهتاريخچه حاشيه

وده مستقيما متأثر از نحوه صنعتي شدن شهرها بيافته و چه در كشورهاي در حال توسعه، چه در كشورهاي توسعه

ونقل در درون ها به علت نيازشان به منابع آني و امكانات حمليافته كنوني، ابتدا كارخانهاست. در كشورهاي توسعه

شهرها ايجاد شدند و به همين سبب مهاجرين روستايي و طبقات فقير شهري را به مركز شهرها كشاندند. با انتقال 

ات متوسط و باالي جامعه، فقرا در مراكز شلوغ و كثيف براي طبق نشينيها به بيرون شهرها و توسعه حومهكارخانه

ياد كنيم، نه در اطراف شهر، بلكه در مراكز » نشينيحاشيه« شهري باقي ماندند تا آنچه ما امروزه از آن، به عنوان 

ه صنعت نه توسعه، ك). ولي در كشورهاي در حال122: 1391زاده اقدم و محمداميني، عليشهرهاي بزرگ پديد آمد (

شهرها هدايت شد (پيران،  نشيني از همان آغاز به اطرافزا، بلكه وارداتي بوده است، حاشيهمحصول توسعه درون

هاي شهرهاي ). و مهاجران وارد شده از روستاها و شهرهاي كوچك به داليل مختلف مانند جاذبه31: ص1380

هاي زادگاه خود مانند بيكاري، عدم امكانات رفاهي و دافعهبزرگ مانند درآمد بهتر، پيدا كردن شغل مناسب و ... و 

ها بهتر از روستاها بودند، هجوم آورده و به دليل نداشتن بهداشتي و ... به سوي شهرها كه از لحاظ امكانات و جاذبه

ت مساكن نامناسب مبادروساز اي شدند و به ساختپول كافي و شغل مناسب مجبور به سكونت در مناطق حاشيه

هاي اجتماعي آبادها و مساكن نامناسب بسياري از آسيبنشيني و افزايش حلبيطوري كه با رشد حاشيهنمودند. به

  ).94: 1388ي ساكنان مراكز شهر پديده آمد (رباني و همكاران، براي ساكنان اين مناطق و حت

بوده است. در رژيم  1350و  1340 هايگردد و شدت آن در دههبرمي 1300نشيني به سال در ايران سابقه حاشيه

گذشته، همراه با صنعتي شدن ظاهري كشور از بين رفتن كشاورزي، حركت جمعيت به شهرها به خصوص در شهر 

. سرعت يافتن اين حركت ، سرعت يافتهاي صنعتي در آن مستقر بودتهران و شهرهاي بزرگ كشور، كه اكثر فعاليت

م بوده موجب شد تا مهاجرين براي پيدا كردن فقر اقتصادي مهاجرين توأ ها كه باسريع جمعيت روستايي به شهر

محسني، پناهگاهي كه از نيازهاي اوليه بشر است، به اطراف شهرها و واحدهاي مسكوني غيراستاندارد روي بياورند. ( 

1389 :135.(  

يي، اقتصادي، اجتماعي، استقرار و فرد تاريخي، جغرافياهاي منحصر بهدر اين ميان، برخورداري شهر تبريز از ويژگي

توسعه صنايع مونتاژ در حواشي شهر، زمينه را براي جذب جمعيت مهاجرين روستايي فراهم نموده و اين امر باعث 

هاي چالشبا شهرهاي كشور شده و مديريت شهري را نشيني در اين شهر به مانند ساير كالنتوسعه و گسترش حاشيه

فرهنگي، اقتصادي مواجه نموده كه  -محيطي، اجتماعيزيست -هاي كالبديتباط با شاخصاي در اراساسي و پيچيده

نفر) از جمعيت  384107درصد (  4/24، 1394باشد. به طوري كه در سال نيازمند برخورد جدي با موضوع مي

دو پهنه شمال و نشينان تشكيل داده كه در دروازه محله اين شهر و عمدتاً در نفري شهر تبريز حاشيه 1577366

هاي ها بر روي اراضي و دامنهاند. كوچك بودن و فشردگي واحدهاي مسكوني و استقرار آنجنوب شهر توزيع يافته

پرشيب كوه عون بن علي و دامنه تپه يانوق دره سي، پايين بودن درآمد خانوارها، اشتغال در بخش غيررسمي، پايين 

نشين شهر تبريز به مانند ترين مسائل و مشكالت محالت حاشيهاز مهمبودن سطح سواد و امكانات و خدمات شهري 
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شهرهاي كشور بوده كه نيازمند طراحي استراتژي مناسب براي كاهش مسائل و نشين كالنساير محالت حاشيه

شيني نرسد پرداختن به مساًله حاشيههاي اقدامي هست. از اين رو به نظر ميمشكالت محالت توأم با تدوين برنامه

به منظور بررسي روند و عوامل مؤثر بايد. گيري آن و آثار نامطلوبش، ضرورت ميدر اين شهر و توجه به علل شكل

  نشيني سواالت مهم عبارت است از اينكه: در گسترش حاشيه

  هاي اخير به چه صورت بوده است؟نشيني در كالنشهر تبريز در سالروند مهاجرت و حاشيه-1

  نشيني و عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و كالبدي وجود دارد؟رابطه معناداري بين حاشيهآيا -2

  نشيني در كالنشهر تبريز كدام است؟نشيني مؤثرترين عامل در تداوم حاشيهاز بين عوامل مؤثر در حاشيه-3

 اهداف تحقيق

  بطور كلي اهداف تحقيق حاضر عبارت است:

  هاي اخيرنشيني در كالنشهر تبريز در سالو حاشيهبررسي روند مهاجرت  -

  نشيني با عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و كالبديبررسي رابطه حاشيه -

 نشيني در كالنشهر تبريزتعيين مؤثرترين عامل در تداوم حاشيه -

 

  پيشينه تحقيق

تحقيق و مطالعه براي كشف علل بروز اين پديده و نشيني در جهان، ي حاشيهي پديدهبه موازات گسترش دامنه

هاي شهري نيز افزايش يافت. به ويژه از حل براي جلوگيري از اين روند و بهبود شرايط زندگي در زاغهي راهارائه

هاي اصلي مسؤالن امور شهري بوده است. از طرفي نشيني يكي از دغدغهي حاشيهميالدي به بعد مسئله 1960ي دهه

ها ها و مجلهي كتابترين و مؤثرترين منابع در تحقيقات جغرافيايي نشريات علوم جغرافيايي است كه خالصهمفصل

  ).  7و  6: 1383كند (شيبك،هاي موضوعي ارائه ميمنتشر شده را در سطحي گسترده بر حسب قلمرو

نشيني به دنبال درخواست گرفته در مورد حاشيههاي علمي انجام ي مطالعات و پژوهشهاي اوليهپايهنيز در ايران 

و توسط مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران بوده  1350سازمان برنامه و بودجه كشور در سال 

هاي غيررسمي در شهرهاي تبريز، كرمان، بندرعباس، همدان، ي سكونتگاهاست و به دنبال آن گزارشاتي در زمينه

به بعد هر كدام  1350شناسان، جغرافيدانان و محققان اقتصادي ايران از سال منتشر گرديد. جامعه كرمانشاه و بوشهر

ها به نگارش در آمده ها و مقاالت متعددي نيز از سوي آنو كتاب با ديدگاه خاص خود به بررسي اين مسئله پرداخته

  ).1386است (سامي، 

 شود:ها و مقاالت اكتفا ميامهندر اين مجال به ذكر چند مورد از اين پايان

 پيامدهاي و نشيني حاشيه گيري مساله شكل بر موثر عوامل بررسي"  در) 1385( و ديگران خوراسگاني رباني -

 اهواز، شهر به اطراف شهري روستايي و كوچك هاي محيط از مهاجرت :دريافتند "شهر اهواز در آن اجتماعي
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 -اجتماعي و اقتصادي هاي تاثير دافعه تحت خود كه است نشين حاشيه مناطق و گسترش ايجاد عامل مهمترين

 پيامدهاي بحث در همچنين، .شهر است فرهنگي – اجتماعي و اقتصادي هاي جاذبه و قبلي سكونت محل فرهنگي

 دارد وجود رابطه نشينان حاشيه نسبي ميزان محروميت افزايش و نشيني حاشيه شدت بين كه مشخص شد اجتماعي

  .است شده نشين منطقه حاشيه در فقر فرهنگ شدن حاكم در نهايت، باعث كه

سعي در  "نشينيتأثير عوامل ساختاري نهادي در روند حاشيه "تحت عنوان ي خود ) در رساله1386سامي ( - 

راهكارهاي مناسب براي ي نشيني و ارائهتحليل و بررسي عوامل ساختاري و نهادي مؤثر در پيدايش و تكوين حاشيه

نشيني ناشي دهد كه اوالً حاشيهمقابله و محدود كردن اين پديده در مادرشهر تبريز دارد. نتايج بدست آمده نشان مي

هاي اجتماعي هاي توسعه، سياسترويه است ثانياً برنامههاي بياز ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي در قالب مهاجرت

 اند. سترش آن دامن زدههاي شهري بر گدولت و طرح

نشيني شهر تبريز گيري حاشيهبررسي عوامل مؤثر بر شكل "اي تحت عنوان ) در مقاله1390آبادي و مباركي (زنگي -

آباد را مورد بررسي قرار داده است. نتايج پژوهش حاكي از ، محالت احمدآباد، كوي بهشتي و خليل"و پيامدهاي آن

بهاي مسكن توان به بيكاري، درآمد كم، پايين بودن اجارهنشيني در شهر تبريز ميبسيار مهم حاشيهآن است: از داليل 

هاي شهري كوچك و روستاهاي استان اشاره كرد، كه ناشي از عوامل اقتصادي ( و مهاجرت گسترده از محيط

فرهنگي در  -هاي اجتماعيو دافعههاي اقتصادي شهرها و روستاهاي اطراف) هاي اقتصادي شهر تبريز و دافعهجاذبه

  هاي شهري شده است.محل سكونت قبلي بوده است كه اين امر موجب بروز انواع ناهنجاري

به بررسي  "نشيني به مثابه آپانديست شهريحاشيه "تحت عنوان ) در يك پژوهش ميداني 1391نقدي و زارع (  -

ها بيانگر آن است كه بيش از هفتاد جعفرآباد كرمانشاه پرداختند. يافتهنشيني به مثابه آپانديست شهري در حاشيه

اي ها به صورت قولنامهدرصد) خانه 97د. نزديك به تمامي ( كننفر زندگي مي 5هاي با بيش از درصد سكنه در خانه

راه تنوع مشاغل تملك شده و برخورداري از آب، گاز و برق باالست. نرخ بيكاري باال و ناپايداري شغلي به هم

  هاي بارز ساكنان است.كارگري ويژگي

نشيني در گيري حاشيهعوامل مؤثر بر شكل "تحت عنوان ) نيز در يك مطالعه ميداني 1392شاطريان و اشنويي (  -

نشيني در شهر كاشان پرداختند. نتايج بدست آمده از تحقيق گيري حاشيهبه بررسي عوامل مؤثر بر شكل "شهر كاشان

  نشيني رابطه وجود دارد.دهد ميان عوامل جاذبه شهر كاشان و عوامل دافعه محل سكونت قبلي با حاشيهن مينشا

هاي اجتماعي هاي غيررسمي و گروهبررسي سكونتگاه "نامه خود تحت عنوان در پايان )1393كيا ( منصوري -

-هاي غيررسمي و حاشيهموثر در تأثيرات سكونتگاهبه بررسي و تحليل عوامل  "نشين بر توسعه منطقه وارمينحاشيه

هاي دهد برنامهپرداخته است و نتايج تحقيق نشان مي Arc GISافزار نشيني بر توسعه اين منطقه با استفاده از نرم

- هاي غيررسمي و حاشيههاي اجتماعي نقش مهمي در ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاهحمايتي نهادها و سازمان

  در منطقه ورامين دارد.نشيني 

سازي روند اي در مدلپايه تصاوير ماهوارههاي شيءكاربرد تحليل "نامه خود تحت عنوان ) در پايان1395رنجبر ( -

پردازد. ساله مي 15نشيني شهر تبريز در يك دوره به مدلسازي روند رشد حاشيه "نشيني شهر تبريزگسترش حاشيه
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نشيني نظير شكل، بافت، تراكم ساختماني، معابر و ... مورداستفاده هاي حاشيهدودههاي محبراي اين منظور ويژگي

  قرار داده است.

 مباني نظري

  نشينيتعريف حاشيه 

گردد، اما در تعريف آن شود اگر چه موضوع يكساني به اذهان متبادر مينشيني صحبت ميهنگامي كه از حاشيه

كند: مفهوم نشيني را اين گونه تعريف ميترين مطالعات، حاشيهپژوهشگران وجود ندارد. قديمينظري در ميان اتفاق

نشيني به معناي اعم، شامل تمام كساني است كه در محدوده اقتصادي شهر ساكن هستند، ولي جذب اقتصاد حاشيه

هاي صنعتي و ه و به سوي قطبهاي شهر و رفاه شهري اين افراد را از زادگاه خويش كنداند. جاذبهشهري نشده

شوند ( كشاند و اكثرا مهاجرين روستايي هستند كه به منظور گذران بهتر زندگي، راهي شهرها ميبازارهاي كار مي

دهنده آن، تعاريف مختلفي نشيني و تنوع عوامل تشكيل). با توجه به اشكال مختلف حاشيه5: 1369زاهد، زاهداني، 

 شود:ها اشاره مياست كه به طور مختصر به بعضي از آننيز از آن ارايه شده 

اي است شود. اما اين پديده در حقيقت نتيجهنشيني به عنوان يك معضل اجتماعي نام برده مياغلب از حاشيه -

از تخريب سيستماتيك روابط حاكم قديمي بر اقتصاد كشور ( به ويژه كشاورزي)  طي دوران تكيه بر درآمد 

  ).122: 1393گرايي و گسترش واردات (رضواني و همكاران، گوي مصرفنفت و رواج ال

نشينان گويند: معموال حاشيهشناسان در تعريف افرادي كه در حريم شهرها سكونت دارند، چنين ميجامعه -

كنند اما به عنوان يك شهروند از امكانات و خدمات شهري متشكل از كساني هستند كه در شهرها زندگي مي

چنان ي شهر جاي دارند، فرهنگ روستايي خود را همبرند. اين افراد با وجودي كه در دل يا حاشيهيبهره نم

 ). 23: 1385دانند ( رباني، حفظ كرده، ولي در عين حال خود را شهري مي

هاي غيرمتعارف با ساكنين بافت اصلي نشينان كساني هستند كه در سكونتگاهاي بر اين باورند كه حاشيهعده -

هاي مزبور بيشتر بر اثر نيروي دافعه خاستگاه چون فقر و بيكاري و كمتر عوامل كنند، گروه( شهر) زندگي مي

اند. از انجا كه اكثريت رانده شده و به شهرها روي آورده -روستا، ايل يا شهر-جاذب شهري، از زادگاه خود

ران شهري نيز كار شهر ندارند، عامل پسسواد بوده و مهارت الزم را جهت جذب در بازار ها بياين گروه

 ). 92ص: 1385ها را از شهر رانده و به حاشيه كشانده است ( رباني و همكاران، آن

توان مناطق مذكور را نشيني ارايه شده است، ميبا كمي تامل در بررسي و مطالعه تعاريفي كه تاكنون از پديده حاشيه

  ير كشانيد:تري به تصوبا تعريف ذيل به صورت واضح

ها و عناصر و نمادهاي ها فضاي زيستي، كيفيت كالبدي، ابعاد و اندازهنشين، مناطقي هستند كه در آنمناطق حاشيه

هويتي فضايي مملوس شود. در اين مناطق، اغتشاش كالبدي و بيرود و يا كمرنگ ميزيباشناختي رو به نقصان مي

  هاي ذيل همخواني نزديكي دارد:ويژگيبوده و يا در حال تظاهر آشكار است و با 

  تشكيل يافتن جمعيت اين مناطق از سه گروه زير: -الف
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 افراد مهاجر غيربومي كه به داليل مختلف، توانايي اسكان در ساير مناطق شهري را ندارند. . 1

شده و غالبا درآمد بومي شهري كه بيشتر به علت عدم بضاعت مالي، مجبور به ترك محله قبلي خود افراد كم . 2

 اند.ها ساكن گرديدههاي زندگي در اين محلهبه دليل  مقوله مسكن و نيز پايين بودن هزينه

افرادي كه بومي محل فعلي بوده و با وجود تمايل زياد به ترك محله، غالبا به خاطر عدم استطاعت مالي،  . 3

 ترك محله و اسكان در محله ديگري از شهر را ندارند.

  ها؛گذاري در اين محلهداران و بخش خصوصي به سرمايهايهعدم رغبت سرم -ب

ها و ...) در اين ها، نهادها، شهرداريگذاري بخش دولتي و موسسات عمومي ( سازمانناچيز بودن سرمايه -پ

  ها؛محله

فرهنگي  هاي كالبدي، اقتصادي، اجتماعي،ها ( ناهنجاريها و يا شدت گرفتن تدريجي آنتظاهر بيشتر ناهنجاري -ت

  ). 27: 1384آيند، و ...) نسبت به ساير مناطق شهري ( خوب

توسعه، غالبا از مهاجرين تشكيل نشيني در كشورهاي درحالآيد اين است كه حاشيهآنچه از تعاريف گوناگون برمي

هاي فني مهارتاند، ولي به دليل پايين بودن سطح شود كه بنا به علل مختلف، شهرهاي بزرگ را هدف قرار دادهمي

اند. اي شدهو فقدان سرمايه كافي، قدرت ورود به متن اصلي شهر را نداشته و ناگزير به پذيرش زندگي حاشيه

هاي نامرغوب و يا اراضي حاشيه شهرها و به صورت غيرقانوني گزيني اين قبيل اجتماعات، اغلب در زمينمكان

واد و باال بودن ميزان جرايم و كمبود خدمات زيربنايي و صورت گرفته است. فقر اقتصادي، پايين بودن سطح س

هاي خاصي از شهرها هستند كه نشين، محدودهالساعه، از خصوصيات مشترك مناطق حاشيهدوام و خلقمساكن بي

دارند.در اين پژوهش به لحاظ شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي تفاوت آشكاري با ساير مناطق شهري 

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و كالبدي كساني هستند كه تحت تأثير هم دافعهنشينان ز حاشيهمنظور ا

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و كالبدي شهر، به شهرها روي آوردند ولي به زادگاه خود و هم جاذبه

اند جذب نظام اقتصادي و اجتماعي انستهعلت عدم مهارت از يك سو و عدم سرمايه و تحصيالت از سوي ديگر نتو

ها را به حاشيه رانده است و مجبور به سكونت در ها شده است و آنشهر شوند. اين امر باعث عدم تمكن آن

  اند.هاي ارزان شدهمحله

  نشينيگيري حاشيهعوامل موثر بر شكل 

پديده متنوع و متعدد است كه ممكن است گيري اين نشين يك پديده جهاني است. داليل شكلوجود مناطق حاشيه

آبادي و همكاران، شود ( زنگياز مكاني به مكان ديگر متفاوت باشد. و مهاجرت يكي از داليل مهم آن محسوب مي

شود و شهرنشيني را به دنبال دارد به بيان ديگر، رويه شهرها منجر مي). در واقع مهاجرت به رشد بي184: 1384

بخشد و شهرنشيني علت دو جنبه مرتبط به هم هستند. مهاجرت شهرنشيني را وسعت مي مهاجرت و شهرنشيني

نشيني در ايران را گسيختگي اجتماعي ناشي از گذار ). اما عوامل موثر بر حاشيه119: 1966برينلي، مهاجرت است ( 

ت در سطح كشور، رشد باالي داري، چگونگي توزيع و پراكندگي جمعيت و فعالياز نظام سنتي توليد به نظام سرمايه
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). صرافي، علل پيدايش 46: 1384كنند ( حسيني، جمعيت و تأثيرگذاري آن بر رشد شتابان كالنشهرها عنوان مي

  كند:ها را به چهار دسته تقسيم مينشينحاشيه

 بالياي طبيعي ( سيل، خشكسالي و ...) . 1

 زدگان)ن مصيباي و راه افتادهاي منطقهسياسي ( درگيري -حوادث اجتماعي . 2

 ساختار اقتصادي ( افزايش فقر شهري و ناكارآمدي بازار رسمي زمين و مسكن) . 3

: 1381درآمدها) ( صرافي، ريزي و مديريت شهري ( همچون عدم تأمين فضاي اسكان كمنارسايي نظام برنامه . 4

100.( 

عوامل غيرساختاري)  -2ي و كالن عوامل ساختار -1نشيني در ايران را در دو عامل ( توان داليل حاشيهدر كل مي

  موردبررسي قرار داد.

  الف) عوامل ساختاري و كالن

 هاي گذشته؛رشد فزاينده جمعيت كشور در دهه . 1

 اي؛ها و راهبردهاي هماهنگ توسعه اقتصادي، اجتماعي و آمايشي در سطح كالن و منطقهفقدان سياست . 2

 درآمد؛تشديد نابرابري در توزيع منابع قدرت، ثروت و  . 3

 فقدان ساز و كارهاي اجتماعي، اقتصادي در جهت توانمندسازي و مشاركت؛ . 4

 اي؛ريزي توسعه شهري و منطقهنارسايي نظام مديريت و برنامه . 5

  ب) عوامل غيرساختاري

  اي در مناطق شهري كوچك و روستاها؛عدم توسعه مناسب نظام آموزش فني حرفه. 1

  نشين؛سازي و توانمندسازي افراد حاشيهفرهنگي و آماده -هاي توسعه اجتماعيفقدان برنامه . 2

  قيمت در حاشيه كالنشهرها؛گذاران مسكن ارزانعدم توجه به سرمايه. 3

  محروم؛ مناطق و جوامع براي اجتماعي سياست . فقدان4

 ).94: 1384آيند، ريزي شهري ( خوبنگر در مديريت و نظام برنامهنبود رويكرد، برنامه و سياست جامع. 5

 مواد و روش

نشيني است، از روش پيمايشي استفاده روند و عوامل مؤثر بر حاشيه در تحقيق حاضر با توجه به اينكه هدف بررسي

جهت تعيين روايي تحقيق از روش دهند. نشينان تبريز تشكيل ميشده است. جامعه آماري را در اين تحقيق حاشيه

است، استفاده  7/0براي پايايي تحقيق از آزمون آلفاي كرونباخ كه ميزان آن  باالتر از  وتأييد خبرگان و صاحبنظران 

 5ترين روش با توجه به استفاده از طيف هاي تحقيق، مناسبشده است. در واقع به منظور سنجش پايايي پرسشنامه

  اي ليكرت، روش آلفاي كرونباخ است. كه در جدول زير محاسبه شده است.درجه
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  هاي تحقيقنامهآلفاي محاسبه شده براي پرسش :1 جدول

  جاذبه و دافعه فرهنگي  جاذبه و دافعه خدماتي  جاذبه و دافعه كالبدي  جاذبه و دافعه اجتماعي  جاذبه و دافعه اقتصادي

7543/0  7733/0  7890/0  7287/0  7272/0  

  1395منبع: نگارندگان، 

باشد تا بتوان مقياس را داراي پايايي به شمار آورد. در اين تحقيق ميزان  7/0كم بايد طبق قاعده تجربي، آلفا دست

  ها از همسازي و پايداري دروني بااليي برخوردارند.دهد گويهآلفاي محاسبه شده اعداد مطلوبي هستند كه نشان مي

اي براي آمده پرسشنامههاي بدستنشيني مشخص گرديد و با لحاظ مؤلفههاي مؤثر بر حاشيهعوامل و شاخص سپس

نفر از خبرگان،  34نشيني تهيه گرديد و در اختيار در حاشيهترين و تأثيرگذارترين عوامل مهمو تعيين ارزيابي 

ريزي شهري، شهرسازي و... كه بومي شهر تبريز بوده و بر شهر متخصصان و مجربان حوزه نوسازي و بهسازي، برنامه

قسمتي  5نامه خود اشراف كامل داشتند قرار گرفت. هر آيتم پرسشنامه داراي پاسختبريز از حوزه تحقيقي و تخصصي 

(كم)،  2، گزينه نشيني ر كم بر حاشيهي(خيلي كم) نمايانگر تأث 1كه گزينه باشد، مي 5تا  1گذاري اهميت از با درجه

 نشيني بوده است.حاشيهد برزيا(خيلي زياد) نمايانگر تأثير  5(زياد) و گزينه  4)، گزينه ( متوسط 3گزينه 

 هامعرفي متغيرها و شاخص

  متغيرهاي پژوهش حاضر به اين شرح است:

ارزان  -4ترجيح دادن مشاغل با دستمزد پايين به كشاورزي  -3درامد پايين  -2بيكاري  -1اقتصادي:  الف) عوامل

نبود فرصت شغلي در محل  -7تجاري شدن كشاورزي  -6عدم تخصص  -5بودن قيمت اراضي در حاشيه شهر 

 -10تقاضاي نيروي كار به دليل صنعتي شدن در مقصد  -9وري و صادرات در مبدأ كاهش توليد، بهره -8سكونت 

  فقر عمومي در محل سكونت.

 -4هاي اجتماعي در مبدأ محدوديت -3هاي تبعي و فاميلي مهاجرت -2تحصيالت پايين  -1ب) عوامل اجتماعي: 

رهايي  -6عدم رضايت از محل سكونت و فقدان تطابق نيازها و امكانات مبدأ  -5ها بود فرصتنداشتن آينده و ن

مهاجرت از روي  -8آميز از مهاجرت تجربه موفقيت -7هاي جديدتر از نداشتن منزلت اجتماعي و جستجوي نقش

  .هاي زندگي در محل سكونتاجبار و ناچاري به دليل بسته شدن تمام راه

 -3نبود تأسيسات زيرساختي مناسب در مبدأ  -2كيفيت پايين معابر در مبدأ  -1فيزيكي:  -بديج) عوامل كال

بروز  -5نشين عدم ضرورت بكارگيري مصالح مناسب در مناطق حاشيه -4تأسيسات بهداشتي در مبدأ كمبود 

  حوادث طبيعي مستمر چون سيل و خشكسالي.

كمبود مراكز دانشگاهي و مقاطع  -2داري و تجاري در مبدأ عدم دسترسي به واحدهاي ا -1د) عوامل خدماتي: 

نبود خدمات آبرساني مناسب براي كشاورزي در محل  -4نبود امكانات فراغتي در مبدأ  -3تحصيلي در مبدأ 

  بهداشتي.-كمبود مراكز درماني -5سكونت 
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افزايش  -3ي در مقصد تصور زندگي آرمان -2ارائه تصوير نادرست از مشاغل سنتي  -1ه) عوامل فرهنگي: 

 انتظارات.

 محدوده مورد مطالعه

غرب كشور ترين شهر منطقه شمالبزرگ و شرقي استتبريز يكي از شهرهاي بزرگ ايران و مركز استان آذربايجان

: 1391آبادي و مباركي، ي، فرهنگي و نظامي اين منطقه است ( زنگيو قطب اداري، ارتباطي، بازرگاني، سياسي، صنعت

ها و عملكردهاي اسالمي است كه در طول تاريخ پرفراز و نشيب خود نقش -در واقع، اين شهر نمونه شهر ايراني). 71

هاي اخير به موازات تحوالت سياسي و فرهنگي را پذيرفته است. اين شهر در دهه -مختلف نظامي، اقتصادي، اداري

اش با كميت آن بر با رشد شتابان شهرنشيني مواجه شده و رشد آن بر توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور

محيطي و اجتماعي آن به شدت افزايش يافته و مشكالت اش پيشي گرفته، و به تبع آن مشكالت زيستكيفيت

جمعيت شهر اي كه متعددي ناشي از افتراق اجتماعي و فضايي، پايداري شهر را مورد تهديد قرار داده است، به گونه

افزايش يافته است. يعني جمعيت آن طي اين دوره  1390نفر در  1494998به  1335نفر در سال  289996تبريز از 

درصد جمعيت شهري استان را در خود جاي داده است.  58درصد جمعيت استان و  40برابر شده است و  5بيش از 

افزايش يافته  1390برابر) در سال  12هكتار (  25000ز به بيش ا 1345هكتار در سال  2127وسعت اين شهر نيز از 

اين شهر به دليل جاي دادن بسياري از كارخانجات مادر و بزرگ همچنين  ).119: 1394نيا و شالي، توكلياست ( 

ساز در آن، دومين شهر صنعتي كشور پس از تهران به شمار شركت قطعه 600صنعتي در خود و نيز وجود بيش از 

براساس اعالم شهردار  .شودترين شهرهاي مهاجرپذير ايران محسوب ميبه دليل صنعتي بودن، يكي از مهم رود ومي

غربي، هاي شمال، شمالنشين هستند كه در بخشهزار نفر آن حاشيه 400از كل جمعيت شهر تبريز حدود تبريز، 

  ).71: 1391آبادي و مباركي، اند ( زنگيغربي شهر اسكان يافتهجنوب و جنوب

  

                                      

  

  

  

  

 تبريز شهر جغرافيايي موقعيت :1 شكل

 بحث و نتايج

  هاي اخيرنشيني در كالنشهر تبريز در سالتحليل روند مهاجرت و حاشيه
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ابتدا و به آرامي با تبريزدر  نشيني يكي از معضالت اصلي كالن شهرهاست. پديده حاشيه نشيني در شهرحاشيه

مهاجرت روستائيان به شهرها آغاز و در سال هاي اخير با رشد بي رويه اي ادامه داشته است. با ايجاد تغييرات و 

شهري موجب پيدايش  -دگرگوني كلي در شهرها، تمايل به زندگي در شهرها افزايش يافت و مهاجرت هاي روستا

بوه جمعيت فعال روستاها و شهرهاي كوچك به دليل ضعف هاي اساسي در پديده حاشيه نشيني شده است. ان

زيربناهاي اقتصادي و توليدي، از ديار خود جدا شده و عازم شهرهاي بزرگ مي شوند. ساختار ناسالم اقتصادي 

به علت عدم  شهري با زيربناهاي ضعيف توليدي و فضائي، قادر به جذب آنها در سيستم اقتصادي شهر نمي باشد.

توانمندي اقتصادي بخش عمده اي از مهاجرين و گروهي از بوميان خود شهرهاي بزرگ در حاشيه شهر ساكن مي 

شوند. از اين رو مهاجرت از حوزه هاي جغرافيايي روستاها و شهرهاي كوچك اندام چه نقاط شهري به خصوص 

دولت ها به نقاط روستايي از جانب جهاد رساني شود. اين رويداد علي رغم خدماتشهرهاي بزرگ آغاز مي 

سازندگي سابق و جهاد كشاورزي فعلي حركت لجام گسيخته جمعيت كماكان ادامه يافته است. اين عوامل باعث 

گرديد كه حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ به صورت قارچ گونه گسترش يابد. گسترش محالت فقيرنشين و كم 

اراضي شهري بوجود مي آورد. در اين فرآيند محالت بوجود آمده در حاشيه درآمد مشكالتي را براي مديريت در 

هاي شهر در برابر هر گونه آسيب هاي احتمالي خطرپذير خواهند بود. با وجود اقدامات بازدارنده و كنترل هاي 

ابل توجهي محلي روند حاشيه نشيني در سال هاي اخير در اين شهر نه تنها مهار نشده است، بلكه گاهي با رشد ق

همراه بوده است. تراكم حاشيه نشيني در اين مناطق چهره بسيار زشتي به شهر تبريز داده و موجب شده برخي محافل 

شهري در شهر تبريز طي دهه اخير از  -در زير روند مهاجرت روستا .از اين شهر به عنوان روستاي بزرگ ياد كنند

  نظر كارشناسان مورد تحليل قرار گرفته است.

  ريزي شهريسال گذشته از نظر كارشناسان برنامه 10شهري در شهر تبريز طي  -روند مهاجرت روستا :2دول ج

  درصد  فراواني  سوال

  76  26  روند افزايش مهاجرت از ابتدا با شدت صورت گرفته است

  9  3  روند افزايش مهاجرت در ابتدا به كندي بوده ولي به تدريج شدت يافته است

  6  2  افزايش مهاجرت در ابتدا به شدت صورت گرفته ولي به تدريج كند شدهروند 

  0  0  روند افزايش مهاجرت از ابتدا روندي كندي داشته و در سالهاي اخير نيز تداوم دارد

  0  0  روند كاهش مهاجرت از ابتدا به كندي صورت گرفته است

  3  1  آرام ادامه يافته است روند كاهش مهاجرت در ابتدا با شدت ولي به تدريج به صورت

  6  2  روند كاهش مهاجرت در ابتدا به آرامي ولي به تدريج شدت يافته

  0  0  روند كاهش مهاجرت از ابتدا با شدت صورت گرفته و در سالهاي بعدي تداوم دارد

  100  34  كل

  1395منبع: نگارندگان،       

سال گذشته در شهر تبريز افزايش يافته  10اكثر كارشناسان بر اين نظر هستند كه مهاجرت طي  2 با توجه به جدول

 %9كارشناسان موافق اين نظر بودند كه روند افزايش مهاجرت از ابتدا با شدت صورت گرفته است و  %76است و  

ريج شدت يافته است. اين مهاجران بر اين معتقد بودند كه روند افزايش مهاجرت در ابتدا به كندي بوده ولي به تد

نشينان منشأ ي شمال و جنوب ساكن ميشوند واكثريت حاشيههاي حاشيهوارد شده به شهر تبريز اغلب در محدوده

اند و هاي توسعه شهري آمدهاند و به قطبروستايي دارند و در جريان سير رشد شهرها از زادگاه خويش كوچ كرده
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اند. در كنار مهاجران روستايي در حاشيه، گروه جديدي از خود شهرها هم پرها سكنا گزيدهها و كها، آلونكدر زاغه

  شوند. رانده مي

دهد كه با ريزي نشان ميبه ترتيب مبدأ و مقصد مهاجران در شهر تبريز را از نظر كارشناسان برنامه 2و  1نمودار 

تان بوده و بعد از آن به ترتيب روستاهاي داخل استان مبدأ اكثر مهاجران روستاهاي داخل شهرس 1 توجه به نمودار

  و روستاهاي ساير استان بوده است.

  

  

  ريزي: مبدأ مهاجران شهر تبريز از نظر كارشناسان برنامه2شكل 

آباد، احمدآباد، مالزينال و محدوده هاي حاشيه شمال (محالت خليلمقصد اكثر مهاجران  2و با توجه به نمودار 

انتهاي خيابان ماراالن، حافظ، طالقاني و  –قوشخانه ) و جنوب شهر (اراضي حاشيه شمالي كنار گذر جنوبي سيالب

  الله ) بوده است.
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  ريزي:  مقصد مهاجران شهر تبريز از نظر كارشناسان برنامه3شكل 

 

 كالبدينشيني با عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و بررسي رابطه معناداري حاشيه

شود تا نشان دهيم ها پرداخته مينشيني ، به تجزيه و تحليل آندر حاشيه منتخب مؤثرعوامل با توجه به در اين بخش 

  نشيني رابطه معناداري دارند.كه كدام يك از عوامل با حاشيه

  نشينيآزمون عوامل اقتصادي مؤثر در حاشيه :3جدول 

   فراواني

  

  شاخص

درجه   ميانگين  هاي مشاهده شدهفراواني داده

  آزادي

Chi-

square 
درجه 

خيلي   معناداري

  زياد

خيلي   كم  متوسط  زياد

  كم

  000/0  118/19  2  50/4  -  -  82/8  53/23  65/67  بيكاري

  000/0  235/15  2  50/4  -  88/5  -  24/38  88/55  درآمد پايين

ترجيح دادن مشاغل با دستمزد 

  پايين به كشاورزي

70/14  50  76/11  64/17  88/5  50/3  4  412/20  000/0  

ارزان بودن قيمت اراضي در 

  حاشيه شهر

88/5  47/26  05/47  70/14  88/5  12/3  4  412/20  000/0  

  000/0  941/18  3  56/3  -  94/2  50  29/35  76/11  عدم تخصص

  000/0  294/21  4  35/3  88/5  58/20  70/14  50  82/8  تجاري شدن كشاورزي

نبود فرصت شغلي در محل 

  سكونت

94/52  17/41  94/2  -  94/2  41/4  3  412/27  000/0  

وري و كاهش توليد، بهره

  صادرات در مبداء

47/26  88/55  82/8  82/8  -  4  3  118/20  000/0  
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تقاضاي نيروي كار به دليل 

  صنعتي شدن در مقصد

64/17  94/52  94/2  47/26  -  62/3  3  000/18  000/0  

  000/0  118/25  4  88/2  94/2  94/52  76/11  64/17  70/14  فقر عمومي در محل سكونت

  1395مأخذ: نگارندگان، 

نشيني تأثير داشته است. دار بوده و بر حاشيههاي مربوط به عامل اقتصادي معني، همه شاخص3براساس جدول 

نشيني داشته و عامل ) بيشترين تأثير را در گسترش حاشيه50/4درآمد پايين (با متوسط طوري كه عامل بيكاري و به

  نشيني داشته است.) كمترين تأثير را در گسترش حاشيه88/2فقر عمومي در محل سكونت ( با متوسط 

  نشينيآزمون عوامل اجتماعي مؤثر در حاشيه: 4جدول

                                       

  فراواني

  

  شاخص

درجه   ميانگين  هاي مشاهده شدهفراواني داده

  آزادي

Chi-

square 
درجه 

خيلي   معناداري

  زياد

خيلي   كم  متوسط  زياد

  كم

  000/0  941/18  3  79/2  94/2  41/29  94/52  70/14  -  تحصيالت پايين

  000/0  000/18  3  21/4  -  76/11  94/2  24/38  05/47  مهاجرتهاي تبعي و فاميلي

  000/0  118/20  4  82/2  82/8  12/44  82/8  35/32  88/5  هاي اجتماعي در مبدأمحدوديت

  000/0  294/26  4  26/3  94/2  41/29  76/11  50  88/5  هانداشتن آينده و نبود فرصت

عدم رضايت از محل سكونت و 

فقدان تطابق نيازها و امكانات 

  مبداء

82/8  50  53/23  82/8  82/8  41/3  4  882/21  000/0  

رهايي از نداشتن منزلت 

هاي اجتماعي و جستجوي نقش

  جديدتر

94/2  -  53/23  88/55  64/17  15/2  3  353/20  000/0  

  000/0  235/15  2  53/2  94/2  17/41  88/55  -  -  آميز از مهاجرتتجربه موفقيت

مهاجرت از روي اجبار و 

تمام ناچاري به دليل بسته شدن 

راههاي زندگي در محل 

  سكونت

-  88/5  76/11  94/52  41/29  94/1  3  235/18  000/0  

  1395مأخذ: نگارندگان، 

- دار بوده است و بر  حاشيههاي مربوط به عامل اجتماعي، معنيدهد؛ همه شاخصنشان مي 4همانطور كه جدول 

) بيشترين 21/4هاي تبعي و فاميلي ( با متوسط مهاجرتتوان نتيجه گرفت كه بنابراين، مي نشيني تأثير داشته است.

هاي زندگي در محل سكونت ( با متوسط تأثير و مهاجرت از روي اجبار و ناچاري به دليل بسته شدن تمام راه

  نشيني داشته است.) كمترين تأثير در گسترش حاشيه94/1

  نشينيآزمون عوامل كالبدي مؤثر در حاشيه :5جدول 

  ميانگين  هاي مشاهده شدهفراواني داده
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  فراواني

  

  شاخص

خيلي 

  زياد

خيلي   كم  متوسط  زياد

  كم

درجه 

  آزادي

Chi-

square 
درجه 

  معناداري

  000/0  824/20  3  24/2  70/14  82/58  70/14  76/11  -  كيفيت پايين معابر در مبدأ

نبود تأسيسات زيرساختي 

  مناسب (برق، گاز و...) در مبدأ

76/11  50  70/14  58/20  94/2  47/3  4  882/21  000/0  

كمبود تأسيسات بهداشتي در 

  مبدأ

-  58/20  58/20  88/55  94/2  59/2  3  118/20  000/0  

عدم ضرورت بكارگيري مصالح 

  نشينمناسب در مناطق حاشيه

-  94/2  94/52  41/29  70/14  44/2  3  941/18  000/0  

بروز حوادث طبيعي مستمر 

  هاچون سيل و خشكسالي

-  94/2  94/52  35/32  76/11  47/2  3  353/20  000/0  

  1395مأخذ: نگارندگان، 

است. نشيني تأثير داشته دار بوده و بر حاشيههاي مربوط به عامل كالبدي معنيبر طبق جدول باال، همه شاخص

)، كمبود تأسيسات بهداشتي در مبدأ ( 47/3بطوري كه عامل  نبود تأسيسات زيرساختي مناسب در مبدأ ( با متوسط 

)، عامل عدم ضرورت بكارگيري مصالح 47/2)، عامل بروزحوادث طبيعي مستمر ( با متوسط 59/2با متوسط 

) به ترتيب 24/2ين معابر در مبدأ ( با متوسط ) و عامل كيفيت پاي44/2نشين ( با متوسط مناسب در مناطق حاشيه

  اند.نشيني داشتهبيشترين تأثير را در گسترش حاشيه

  نشينيآزمون عوامل خدماتي مؤثر در حاشيه :6جدول

                                        

  فراواني

  

  شاخص

درجه   ميانگين  هاي مشاهده شدهفراواني داده

  آزادي

Chi-

square 
درجه 

خيلي   معناداري

  زياد

خيلي   كم  متوسط  زياد

  كم

عدم دسترسي به واحدهاي اداري 

  و تجاري در مبدأ

94/2  70/14  -  88/55  47/26  12/2  3  059/21  000/0  

كمبود مراكز دانشگاهي و كمبود 

مقاطع تحصيلي آموزش و 

  پرورش در مبدأ

94/2  24/38  64/17  24/38  94/2  3  4  294/21  000/0  

  000/0  882/17  2  76/1  41/29  71/64  88/5  -  -  نبود امكانات فراغتي در مبدأ

نبود خدمات آبرساني مناسب 

  براي كشاورزي در محل سكونت

-  -  70/14  71/64  58/20  94/1  2  235/15  000/0  

  000/0  529/33  3  32/2  88/5  65/67  70/14  76/11  -  بهداشتي -كمبود مراكز درماني

  1395مأخذ: نگارندگان، 
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نشيني تأثير داشته است و از بين عوامل دار بوده و بر حاشيههاي عامل خدماتي معنيهمه شاخص 6بر طبق جدول 

) بيشترين و عامل نبود امكانات 3باال عامل كمبود مراكز دانشگاهي و كمبود مقاطع تحصيلي در مبدأ ( با متوسط 

  نشيني داشته است.كمترين تأثير را بر روند و گسترش حاشيه )76/1فراغتي در مبدأ ( با متوسط 

  نشينيآزمون عوامل فرهنگي مؤثر در حاشيه :7 جدول

                                       

  فراواني

  

  شاخص

درجه   ميانگين  هاي مشاهده شدهفراواني داده

  آزادي

Chi-

square 
درجه 

خيلي   معناداري

  زياد

خيلي   كم  متوسط  زياد

  كم

ارائه تصوير نادرست از مشاغل 

  سنتي

94/2  29/35  94/2  17/41  64/17  65/2  4  588/21  000/0  

  000/0  176/27  4  88/3  94/2  70/14  94/2  50  41/29  تصور زندگي آرماني در مقصد

  000/0  588/21  4  88/3  94/2  64/17  94/2  17/41  29/35  افزايش انتظارات

  1395نگارندگان، مأخذ: 

نشيني تأثير داشته است. عامل تصور دار بوده و بر حاشيههاي عامل فرهنگي معنيبر طبق جدول باال، همه شاخص

و عامل ارايه تصوير نادرست از مشاغل سنتي ( با ) 88/3زندگي آرماني در مقصد و افزايش انتظارات ( با متوسط 

 اند.ني تأثيرگذار بودهنشي) در ايجاد و گسترش حاشيه65/2متوسط 

  نشيني در كالنشهر تبريزتحليل نقش عوامل اقتصادي در تداوم حاشيه

ناپذير رشد شهري ايران است كه در ساليان اخير به دليل افزايش مطالبات اجتماعي هاي جدايينشيني از ويژگيحاشيه

محققان و كارشناسان واقع شده است. يكي از در اين مناطق و با توجه به تجربه چند دهه گذشته بيشتر مورد توجه 

باشد ها در اغلب كشورهاي جهان رشد شتابان شهري (بخصوص در جهان سوم) ميترين علل پيدايش حاشيهعمده

  هاي افسارگسيخته است.كه اين خود نيز معلول مهاجرت

نشيني از يك جرت و حاشيهشهري  از داليل مهم رشد شهري در ايران است ولي بين مها-اگر چه مهاجرت روستا

سو و رونق اقتصادي شهرها از سوي ديگر رابطه وجود دارد بعبارت ديگر هر چه شهر از توان و رونق اقتصادي 

نشين وجود دارد در واقع گيري مناطق حاشيهبيشتري برخوردار باشد جاذبه بيشتري براي مهاجران و در نتيجه شكل

  باشد.ر روند حاشيه نشيني ميعامل اقتصادي از عوامل بسيار مهم د

نشيني عامل رويه و در نتيجه گسترش حاشيههاي بيدر شهر تبريز از بين عوامل موثر در مهاجرت 8طبق جدول  

فرهنگي  )،57/23) مهمترين عامل محسوب ميشود بعد از عامل اقتصادي به ترتيب عوامل اجتماعي (41/29اقتصادي (

  هاي بعدي قرار دارند.ردهدر  )76/11بدي () و كال70/14خدماتي ( )،58/20(

  رويه به شهر تبريزهاي بيعوامل موثر در مهاجرت : 8جدول 

  درصد  فراواني  هاگويه

  41/29  10  عامل اقتصادي

  57/23  8  عامل اجتماعي
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  58/20  7  عامل فرهنگي

  70/14  5  عامل خدماتي
  76/11  4  فيزيكي-عامل كالبدي

  1395نگارندگان، منبع: 

  
  نشيني: عوامل موثر در روند حاشيه 4شكل 

  

  گيرينتيجه

اما اين معضل در كشور هاي توسعه نيافته و در  نشيني در كشورهاي جهان است.حاشيه نشيني از مسائل مهم شهر

بسيار متفاوتي روز به روز در حال گسترش است اگر چه اين پديده در كشورهاي جهان به طور  (ايران) حال توسعه

از يك ديگر نمود پيدا كرده است ولي ويژگي مشترك ومشخصه ساكنان اين مناطق ، اغلب افراد مهاجركم درآمد و 

ج در حاشيه شهر و خود را به شهر آورده و با پس زده شدن از محيط شهر به تدري فقيري هستند كه آنان فقر

هاي ي متعددي چون كمبود تاسيسات زيربنايي مانند: شبكهمسايل شهر متعارف آن كشانده شدند.سكونتگاههاي نا

ارتباطي مناسب، منابع آب سالم و تصفيه شده، سيستم تخليه فاضالب شهري، مراكز بهداشت، مراكز آموزشي و ... 

ناهنجار گزيني از شرايط متعارف و ها، جرم و جنايت و جدايياز يك سو و وجود مشاغل غيررسمي، شيوع بيماري

اند و بدون بررسي شناخت عوامل دخيل در ايجاد و گسترش اين نمايان شده هاي فقر در شهرهابه شكل جزيزه

  توان به اصالح آن دست زد و يا راهكار خاصي براي آن ارايه نمود. پديده نمي

سترده (نزديك به         صورت گ ست كه به  شهرهايي ا ش 400شهر تبريز به عنوان يكي از  شين ) هزار نفرحا با اين  يه ن

جات مادر و بزرگ صنعتي در خود و نيز وجود  اين شهر به دليل جاي دادن بسياري از كارخانه   گير است. مسأله در 

شهرهاي مهاجر ساز در  شركت قطعه  600 بيش از  سوب مي آن ،يكي از مهمترين  كه نتيجه آن  شود پذير ايران مح

  نشيني است.  بروز حاشيه

با  سؤاالت مطرح شد كه اين   سؤال  سه ثر بر حاشيه نشيني شهر تبريز    پژوهش براي بررسي علل و عوامل مؤ  در اين

كه  دهدنتيجه پژوهش نشــان ميمورد تحليل واقع شــد و  SPSSهاي تهيه شــده در محيط اســتفاده از پرســشــنامه

ثير عوامل مختلفي ( اقتصــادي،  تأتحت  نشــينيو حاشــيهمهاجرت در ســالهاي اخير با افزايش روبه رو بوده اســت 

صادي   ،اجتماعي، فيزيكي، خدماتي، فرهنگي) قرار دارد كه از اين بين صد   41/29با  عامل اقت مهمترين عامل در در

،  58/20، 57/23فيزيكي به ترتيب با ميانگين  -و عوامل اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و كالبديروند حاشـيه نشـيني   

  عوامل

اقتصادی
٢٩%

  عوامل

اجتماعی
٢٣%

  عوامل

  -کالبدی

فيزیکی
٢١%

  عوامل

خدماتی
١۵%

  عوامل

فرھنگی
١٢%



 هادي و هادي                  
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عامل بيكاري كه يكي  و تبريز بوده است نشيني در شهرگر عوامل مؤثر در روند حاشيهاز ديدرصد  76/11و  70/14

  رويه به شهر تبريز نقش بسزايي داشته است.در روند مهاجرتهاي بي 50/4با ميانگين ازعوامل اقتصادي است 

  

  منابع

شناسي ايران،    انجمن جامعهشناختي از مسكن شهري در ايران، نامه    ، تحليل جامعه1380پيران، پرويز،  . 1

 .27-48، صص 6شماره 

شالي، محمد،  توكلي . 2 شهر (      1394نيا، جميله؛  سعه  سنجي راهبرد تو سازي و  CDS، امكان ) در توانمند

ــكونتگاه  ــاماندهي س ــريه تحقيقات كاربردي علوم    س ــهر تبريز، نش ــمي منطقه يك كالنش هاي غيررس

 .117-138، صص 36جغرافيايي، سال پانزدهم، شماره 

سفي، علي،  حاج . 3 شيه 1381يو شهر،      ، حا شريه هفت  شيني و روند تحول آن در ايران ( قبل انقالب)، ن ن

 .8شماره 

سعيد،  خوب . 4 شكل   1384آيند،  ضايي علل  شيه ، تحليل ف صفهان، پايان     گيري حا شهر ا شيني در  نامه  ن

 اصفهان. ريزي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاهدكتري، گروه جغرافيا و برنامه

شم؛ عليزاده، بهرام،  داداش . 5 شارات آذرخش،      1390پور، ها صرف زمين، انت سمي و امنيت ت سكان غيرر ، ا

 چاپ اول، تهران.

نشيني و  گيري مسئله حاشيه  ، بررسي عوامل مؤثر بر شكل  1385رباني خوراسگاني، رسول و همكاران،    . 6

 .7چهارم، شماره پيامدهاي اجتماعي آن در شهر اهواز، جغرافيا و توسعه، چاپ 

 شناسي شهري، دانشگاه اصفهان، چاپ دوم، اصفهان، انتشارات سمت.، جامعه1385رباني، رسول،  . 7

ضي، فروغ   . 8 سول؛ عري ضا،      رباني، ر سيني، محمدر ضا؛ ح سادات؛ وارثي، حميدر سي عوامل   1385ال ، برر

جله جغرافيا و توسعه،  نشيني و پيامدهاي اجتماعي آن در شهر اهواز، مگيري مسئله حاشيهمؤثر بر شكل

 .89 -114صص 

ــا؛ طاهري، زهرا،   . 9 ــول؛ وارثي، حميدرض ــكل 1388رباني، رس ــلي ش گيري مناطق  ، تحليلي بر علل اص

، صص   13نشين در شهر اصفهان نمونه موردي: منطقه ارزنان و دارك، جغرافيا و توسعه، شماره      حاشيه 

125-93. 

ــازي روند گســترش  اي در مدلپايه تصــاوير ماهوارههاي شــيءكاربرد تحليل، 1395رنجبر، فرهاد،  .10 س

 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز.، پاياننشيني شهر تبريزحاشيه

 نشيني، شيراز، انتشارات دانشگاه شيراز.، حاشيه1369زاهدزاهداني، سيد سعيد،  .11

ــغر؛ خوب زنگي .12 ــرابي، اصـ ــعيد،   آبادي، علي؛ ضـ ــادي  1384آيند، سـ تماعي   اج -، تحليل علل اقتصـ

 ، دانشگاه اصفهان.1نشيني در شهر اصفهان، مجله علوم انساني، جلد هيجدهم، شماره حاشيه
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شكل   1391آبادي، علي؛ مباركي، اميد، زنگي .13 سي عوامل مؤثر بر  شيه ، برر شهر تبريز و    گيري حا شني  ن

ــتي، خليل         ريزي  برنامه  آباد، مجله جغرافيا و    پيامدهاي آن مطالعه موردي: محالت احمدآباد، كوي بهشـ

 .68-80، صص 1، شماره 23محيطي، سال 

ساله      1386سامي،ابراهيم،   .14 شيني،نمونه موردي تبريز، ر شيه ن ساختاري نهادي در روند حا   ، تأثير عوامل 

 تبريز. دانشگاه ارشد، كارشناسي

شنويي، امير،       .15 سن و ا شكل 1392شاطريان، مح شيه ، عوامل مؤثر بر  شان،       گيري حا شهر كا شيني در  ن

 .36امه انجمن جغرافياي ايران، دوره جديد، سال يازدهم، شماره فصلن

اقتصادي ناشي از آن، نمونه موردي:  -نشيني و پيامدهاي كالبدي، اجتماعي، حاشيه1383شيبك، عيسي،  .16

  ريزي شهري.نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهشيرآباد زاهدان، پايان

 ، انتشارات شركت سهامي.شناسي شهري، جامعه1380شيخي، محمدتقي،  .17

سوي نظريه 1381صرافي، مظفر،   .18 شيه       ، به  سمي، از حا سكان غيرر ساماندهي ا شيني تا متن   اي براي  ن

 شهرنشيني، فصلنامه هفت شهر، سال سوم، شماره هشتم، سازمان عمران و بهسازي شهري.

ــكل     ، تحليلي بر علل و  1391عليزاده اقدم، محمدباقر؛ محمداميني، حميده،       .19 گيري منطق  پيامدهاي شـ

شيه  شماره       حا صلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، دوره اول،  شهر خمين، ف شين با نگرش ويژه بر  ن

 .121-138، صص 2

نشيني و اسكان غيررسمي با تأكيد بر توانمندسازي آن مطالعه      ، مسئله حاشيه  1389محسني، رضاعلي،    .20

مي پژوهشي جغرافياي انساني، سال دوم، شماره چهارم،  نشينان شهر گرگان، فصلنامه عل موردي: حاشيه 

 .133 -152صص 

نشين  هاي اجتماعي حاشيه هاي غيررسمي و گروه ، بررسي تأثيرات سكونتگاه  1393كيا، حامد، منصوري  .21

 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي.بر توسعه منطقه ورامين، پايان

سداهللا و زا  .22 صادق،  نقدي، ا شيه 1391رع،  شماره         ، حا سال دوم،  شهري،  ست  شيني به مثابه آپاندي ،  5ن

 .65-81صص 

هاي غيررسمي، كتاب  ، بررسي مشكالت و مسائل سكونتگاه1389نام، جواد؛ موسوي، سيد عارف، نيك .23

 هاي كشور، تهران.ها و دهياريديجيتال منتشر شده توسط سازمان شهرداري

 

 

  

  

  
 


