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 30/02/1398پذیرش نهایی:               22/02/1398دریافت مقاله: 

 چکیده
این پدیده در حال رشد، مشکالت است. را به دنبال داشته  یررسمیغاخیر اسکان  یدهه، طی چند ینیشهرنشیان سریع جر رانیدر کشور ا

 رازیتهران، مشهد، ش یشهرهاکالن رامونیپ ینواح ژهیوبهفراوانی را در اغلب شهرها  یطیمحستیزاجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و 

 یررسمیغ یهاسکونتگاهکشور در  یشهر تیجمع 4/1از  شیکه در حال حاضر ب یاگونهبهاست؛  افتهیسترشگرشد و  شدتبهو پدیدار ساخته 

 شهرهاکالن یرامونیپ ییروستا یشهر بوده و در نواح میفراتر از حر شهرهاکالندر  یررسمیغاسکان  یهاپهنهگفت که  توانیمساکن هستند، و 

شهرستان  یاز توابع بخش مرکز باغقرهاز دهستان  آبادانیک یدر روستا یررسمیبر اسکان غ یلیتحل پژوهش نیشده است. هدف از ا دهیکش زین

اطالعات، از  یگردآور یاست. برا یلتحلی – یفیو روش، توص تیماه ازنظرو  یهدف از نوع کاربرد یپژوهش، بر مبنا نی. ابوده است رازیش

حجم  نییتع یخانوار( و برا 1389) آبادانیک یروستا یبر اساس آن با توجه به حجم جامعه آمارو  شدهاستفاده یدانیو م یاسناد یهاروش قیفتل

 هاپرسشنامهشدن  لیقرار گرفت. پس از تکم یمورد پرسشگر انیینفر)سرپرست خانوار ( از روستا 300نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

که  دهدیمنشان  هاافتهیقرار گرفتند.  لیوتحلهیتجزو مورد  دیاستخراج گرد یسشنامه اطالعات آمارپر یکدگذارو spss   افزارنرماستفاده از  با

. تمسکن ارزان( اس نیتأمبودن درامد و  نییعامل مهاجرت)پا راز،یش آبادانیک یدر روستا یررسمیغ یهاسکونتگاه یریگشکلعامل  نیترمهم

 ازمندین زیمقصد ن نیسرزم یعنیروستا  نیبود با توجه به ساکن شدن مهاجران در ا شدهمطرحکه  ییهادگاهیدو  اتیبا توجه به نظر ازآنجاکه

و گسترش  جادیمانند ا یاست که موارد شدهارائه یمتعدد یراهکارها زیمقصد ن نیدر سرزم نآ حل یو مناسب است. برا نهیبه یزیربرنامه

و... را  یررسمیبخش غ یدهسامان ،یتیتصرف، گسترش چتر حما تیو مسکن، امن نیممناسب ز تیریمد ،یو خدمات عموم ییربنایز اناتامک

 .ردیگ یدربرم

 

 .آبادانیک، شیراز ،شهرکالن ،پیرامون ،روستا ،یررسمیغاسکان واژه های کلیدی: 

 

 های اسکان غیررسمی در پیرامون کالنشهر شیرازتحلیل علل پایابی کانون
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 مقدمه
 یهازمانبشر در  ییایاز عوامل رشد و پو یکیمهاجرت همواره 

 یسوهببا مهاجرت  ییاید آرکه نژا گونههمانمختلف بوده است، 

مروز ا یایرا بنا نهد. در دن رانیا میتوانست تمدن عظ ران،یا نیسرزم

کان در مورد اس آنچهو  دریگیمبه خود  یابعاد خاص هامهاجرت

 آن تیفقر است. واقع براثراست، مهاجرت  تیاهم حائز یررسمیغ

 یجامعه شهر ازیموردن یهامهارتاز  ریاست که مهاجران فق

 اریاخت را در یدایز یدارند، منابع مال ینییسواد پا زانی، ماندبهرهیب

 شهرها در اشتغال و یررسمیعلت جذب بخش غ نیندارند و به هم

 نیتا در بدتر اندامدهین هاآناست که  یدر حال نی. اشوندیمسکونت 

 یرقت دیو اشتغال شهر جذب شوند، بلکه به ام یسکونت یهاقسمت

 (. 9: 1389،ی)صابراندواردشدهعرصه  نیابه  شرفتیپو 

و  یزیربرنامهگوناگون بسته به  یهاوهیشبه  یررسمیغاسکان 

. رفته است نیکه در آن وجود دارد، از ب یکشور یچارچوب قانون

 عنوانبه یررسمیغ یهاسکونتگاهبحث،  نیاهداف ا یبرا

 ریغ"و  "یزیربرنامه"در مناطق  شدهساخته یمسکون یهاساختمان

 شدهفیتعرنشده،  یزیربرنامه یرسم بیکه به تصو "یزیربرنامه

 یهارساختیزو فقدان  هاخانه نییپا تیفیتوسط ک شتریب هاآناست. 

 یررسمیغ. اسکان شوندیممشخص  ینامناسب و خدمات اجتماع

 یدر شهرها سرعتبهمسکن  یازهایمسئله و پاسخ ن کیهم عنوان 

 تیبه رسم توسعهدرحال یهااز کشور یاریرو به رشد بس

(. اسکان Haji All & Sulaiman,2006: 2است) شدهشناخته

در جهان  یشهر تیاز جمع یناظر بر محل اسکان بخش ،یررسمیغ

 وعد قوا هیو مسکن و بر پا نیزم یسوم است که خارج از بازار رسم

، هامکان گونهنیاخاص خود، به دست خود ساکنان  یقول و قرارها

 (. 2: 1388 ،یزیعز و یاحیاست)ر دهشساخته

 تیجمع ادیزبا  یررسمیغدر اروپا، اسکان  یبعد از انقالب صنعت

از روستا به شهر، و سبک  تیحرکت جمع جهیدرنت یشهر ینواح

: 2012و همکاران،  یمیکرد)حک دایگسترش پ یرروستا شه یزندگ

و آلونک  ینینشهیحاش(. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، 55

در جهان از  کهیطوربهاست.  شدهیمعرفهزاره سوم  یالش اصلچ

و بدون  کندیم یزندگ یررسمیغنفر در سکونتگاه  کینفر،  6هر 

 یاردیلیمکی تیعمل مشترک دولت و مشارکت ساکنان، جمع

 ژهیوبهاوضاع  نی. ادیخواهد رس 2020در سال  اردیلیبه دو م هازاغه

(. بر 2: 1391 ،یدیرزتر است)عمبا ترافتهینتوسعه یدر کشورها

 نیشهرنش تیدرصد جمع 43 شدهانجام یهایبررساساس 

مناطق کمتر  یشهر تیدرصد از جمع87و  توسعهدرحال یکشورها

از  یاری، در بسکنندیم یزندگ نیرنشیفق یهامحلهدر  افتهیتوسعه

(. در UNDP,2005:13) شودیمگرفته  دهیناد یکشورها، فقر شهر

اخیر اسکان  یدهه، طی چند ینیشهرنشجریان سریع  نرایکشور ا

را به دنبال داشته و این پدیده در حال رشد، مشکالت  یررسمیغ

را در  انیفراو یطیمحستیزاجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و 

 رامونیپ ینواح ژهیوبه( 1: 1390،غالمی و یبانیاغلب شهرها)ش

خود  الشعاعتحترا  ازریش و تهران، مشهد ازجمله شهرهاکالن

که در حال حاضر  یاگونهبه افتهیگسترشرشد و  شدتبهو  قرارداد

 یررسمیغ یهاسکونتگاهکشور در  یشهر تیجمع 4/1از  شیب

گفت که  توانیم، و (44-45: 1391و همکاران،  نماساکن هستند)ره

شهر بوده و  میفراتر از حر شهرهاکالندر  یررسمیغاسکان  یهاپهنه

شده  دهیکش زین شهرهاکالن یرامونیپ ییروستا ینواح در

 (. 1: 1395و همکاران،  یاحیاست)ر

و  یمکان یکینزد لیشهرها به دل میواقع در حر یروستاها

، هاتیمحدودبا شهر از امکانات،  کالبدی – ییفضا یگوابست

 یروستاها گریبرخوردارند و در د یمتعدد یهاچالشو  هافرصت

شهر و  رامونیوجود ندارد. استقرار در پ یدتش نیکشور به چن

و  هارساختیزمناسب، استفاده از  یاز شبکه ارتباط یمندبهره

 اجتماعی – یو فرهنگ یاقتصاد یاهنهیزم در ژهیوبه یخدمات شهر

به  یررسمی. اسکان غکندیم ریپذامکانروستاها را  گونهنیا یبرا

 ستیزطیمحره انداختن به مخاط زیفقر و گسترش آن و ن جادیسبب ا

 یبرا یجد یدیحل مشکالت، تهد یبرا نیسنگ یهانهیهز لیو تحم

 خاذبه ات یجد ازیکه ن یاگونهبهشده  یتلق یو انسجام شهر یداریپا

از  یریو جلوگ یکنون تیوضع یسامانده یبرا یاژهیو ریتداب
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 قرار مرداندولتو  رانیدر دستور کار مد یستیبا ندهیگسترش آن در آ

 (. 67: 1389،ییخداو  یری)امردیبگ

کشور به علت برخوردار  یشهرهاکالناز  یکی عنوانبه رازیش

 نیمهاجر زا یریمقصد تعداد کث عنوانبهمتنوع  یهاجاذبهبودن از 

 یاهیحاش یدر نواح متیقارزان یشده است. با توجه به وجود اراض

 ورتصبه نیمهاجر راز،یش شهرکالن رامونیپ یو روستاها

در  یررسمیمساکن غ جادیخودجوش و بدون برنامه، اقدام به ا

 هیدر حاش یررسمیغاسکان  نی. بنابرااندکرده رازیاطراف شهر ش

گسترش  ریآن در چند سال اخ رامونیپ یو روستاها رازیش شهرکالن

شده است با شناخت  یمقاله سع نیداشته است. در ا یتوجهقابل

 آبادانیک یدر روستا یررسمیاسکان غ یریگشکل رگذاریتأثعوامل 

از  ییجهت رها ییبه ارائه راهکارها راز،یش شهرکالن رامونیواقع در پ

 نیا قیتحق سؤال شدهارائهمعضل بپردازد. با توجه به مطالب  نیا

 یررسمیو گسترش اسکان غ شیدایدر پ یخواهد بود که چه عوامل

مناسب جهت بهبود  یبوده و راهکارها مؤثر آبادانیک یدر روستا

و  زادهمیابراه ست؟یمطالعه چ یدر روستا یررسمیروند اسکان غ

 نییو تع یررسمیبر اسکان غ یلی( تحت عنوان تحل1391)یدیص

شاطر  هیدر ناح ریمس لیبا استفاده از مدل تحل هاعامل ریتأث بیضر

عوامل قبل از مهاجرت و بعد از مهاجرت در  دودسته  رمانشاه،ک آباد

  گریمطالعه د نیبوده است، همچن رگذاریتأثمحله  نیا مدنآ دیپد

 یشهرها در محله شهرک صنعت یچالش فراور یررسمیاسکان غ

 دهدیمنشان  هاافتهی( 1391کرمان توسط غضنفرپور و همکاران )

 یو اجتماع یغالب بافت مسکون دهیپد ،ینینشهیحاش دهیمحله پد نیا

علل،  ،یررسمیسکان غتحت عنوان ا گرید قیآن است. در تحق

و  نیام یبانیزاهدان توسط ش رآبادیدر ش هاحلراهو  امدهایپ

و  امدهایعلل، پ ،یررسمی( تحت عنوان اسکان غ1390)یغالم

به وجود آوردن  دهدیمنشان  جیزاهدان که نتا رآبادیدر ش هاحلراه

 ینرخ باال ازجمله یعوامل ه،یناح نیدر ا یررسمیاسکان غ یدهیپد

علل آن وجود نگرش  نیترمهما حال حاضر موفق نبوده، و ت زاد

و  قیتحق جیطرح است. نتا یو اجرا بیتصو ه،یدر مراحل تهآمرانه 

 تیو وضع طرفکیاز تیجمع یجوان و بعد خانوارولد، باال بودن 

فقدان بهداشت از  و مانند مسکن نامناسب یکیزیف طیاسفبار مح

 شیرا به نما یشهر هیناح کیاز  اندازچشم یآلودگ، گرید یسو

تحت عنوان  (1388) یزیو عز یاحیمطالعه ر یهاافتهی. گذراندیم

کرج در  شهرکالن رامونیپ یدر روستاها یررسمیاسکان غ یبررس

مهاجرت و  یعامل اصل یکاریب دهدیممحمودآباد نشان  یروستا

  .روستا است نیمهاجرت به ا لیدل نیترمهمو مسکن  نیزم یارزان

 یاحیهمچون  ر یمطالعات رانیدر ا یررسمیابطه با اسکان غر در

 یهادر حوزه یررسمیاسکان غ ی( به بررس1395و همکاران)

 دهدینشان م جیاند، که نتاشهر کرج پرداختهکالن رامونیپ ییروستا

 یدر روستاها یررسمیغ یهاسکونتگاه یریگعامل شکل نیترمهم

 نیبودن درامد و تأم نیی)پایتصاداقشهر کرج را،  عامل کالن رامونیپ

تحت عنوان  گریکرده است. در مطالعه د یمسکن ارزان( معرف

 یهاسکونتگاه یو توانمندساز یبر طرح سامانده یو نقد یابیارز

 نی( به ا1394و همکاران) یزال آبادیدر محله مهد رازیش یررسمیغ

اهداف  هب یابیدست ریمحله در مس یطرح توانمندساز انددهیرس جهینت

در  نیاست. و همچن بیتخرو قابل یریصورت تعمساخته بهخود 

( تحت عنوان 2016) Mirwais Fazliهمچون  یخارج هم مطالعات

 دهدینشان م جیدر کابل نتا یررسمیدر رشد محالت غ شرویعوامل پ

در کابل کمک  یررسمیغ یهابه رشد شهرک یعوامل متعدد

هستند.  یعامل اصل یاسیس راتییو تغ یناامن ،یطورکلاند، اما بهکرده

دولت  دگاهیبهتر، شغل و آموزش است. د یبه زندگ لیعامل دوم تما

 یزیرتوجه است. برنامهمتنوع و قابل ،یررسمیغ یاه یدر موردبررس

کابل  یشهردار ب،یترت نی؛ بددهدیرا به فرد م "حق شهر" یشهر

رد. و در آخر را کنار بگذا یررسمیسکونت غ یهامحله تواندینم

( علل و 2006) Haji All & Sulaiman  یقیتحق یهاافتهی  نکهیا

 دهدینشان م ایدر زنگبار در تانزان یررسمیغ یهاهیناح یامدهایپ

-یاجتماع دهیچیو پ یاریبس یامدهایمنجر به پ یررسمیاسکان غ

فقط دو  نیشیشده است. با توجه به مطالعات پ یطیو مح یاقتصاد

نشان  جینتاصورت گرفته که  یررسمیبطه با اسکان غمطالعه در را

مسکن ارزان باعث مهاجرت  نیداده عامل اقتصاد نبود درامد و تأم

عوامل  نیترشده که مهم یپژوهش هم سع نیشده است. در ا
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 یدر روستا یررسمیغ یهاسکونتگاه یریگدر شکل رگذاریتأث

 قرارگرفته است. یموردبررس آبادانیک

است که به دنبال تحوالت  ییهادهیپد ازجمله یررسمیغ اسکان

مانند  اجتماعی – یو بروز مسائل و مشکالت اقتصاد یساختار

در  ختهیگسلجام ییروستا یهامهاجرتو  ینیشهرنش عیسر انیجر

 دهیگرد داریجهان سوم پد یکشورها ژهیوبهجهان  یکشورها شتریب

 یهاشهیر ،یارینظر بس ر(. د156: 1390 گران،یاست)خاکپور و د

( و گسترش تهی)مدرنییبه عصر نوگرا یررسمیاسکان غ جادیا

مازاد  جادیکه سبب ا گرددیبازم یاکارخانه عیبزرگ و صنا یشهرها

 جادیآمد آن، ا یبزرگ شد و پ یدر شهرها هیو انباشت سرما

 یهیآتشغل و  افتنی یبه سمت شهرها برا عیوس یهامهاجرت

از  یاریبس ،یررسمیغاسکان  یهایژگیو یبررسمناسب است. در 

مانند  یتوجه کنند، افراد هاساختمان یکیزیبه ابعاد ف نظرانصاحب

کمبود مسکن و  ن،یاستفاده از زم یوهیشدر  رییتغ ناردیمارشال کل

. دانندیمآن  جادیاز مسکن را سبب ا حیصح یو نگهدار ریعدم تعم

مناطق  نیکه ا نددیرس جهین نتیبه ا زین رثیو سیارنست برگس و لو

ابتدا محل سکونت طبقه باال بوده است، سپس با گسترش مناطق 

که در  یفروشعمده، انبارها و مراکز هاکارخانهمانند  یو تجار یصنعت

محل بوده است، افراد ثروتمند از مرکز شهر  نیا یگیهمسا

و  یتوجهیبو به علت  اندشده هاآن نیگزیجا ریو افراد فق شدهخارج

هومر،  ازنظر. اندشدهلیتبد هازاغهمناطق به  نیساکنان، ا بیتخر

 یهاکانال، هارودخانه یدره یشهرها در ابتدا یمناطق صنعت تیهو

 زیو در ادامه، مسکن کارگران ن اندشدههن گسترده آآب و خطوط راه 

 مسائلمعلول  یررسمیغاسکان  گر،ید دگاهی. از دردیگیمدر آن قرار 

ظهور  یخاص یخیتار طیاست که با توجه به شرا ینظام جهان یکل

 انیدر جر یجهان یدارهیسرمااست. در سطح کالن ، نظام  افتهی

جهت انباشت  ییو مسکن را به کاال نیخود، زم یخیتار شیپو

و در سطح  کندیمنظام است، مبدل  نیا یکه منطق درون ه،یسرما

به سن  دنیرس .شودیم لیتبد یشگیهم یکمبود مسکن به امر انه،یم

جهت داشتن مسکن،  شانیا ازیآن، ن یجوانان و در پ یازدواج برا

شود،  یرها که سبب کمبود مسکن مهبه ش عیمهاجرت وس نیهمچن

 جادینابهنجار را ا یهامسکندر سطح خرد، معضل سکونت در انواع 

ل یدال زین رانیدر ا یررسمیغاسکان  جادیعلل ا ی. در بررسکندیم

و خارج  هیرویباست؛ رشد   شدهانیب نظرانصاحبتوسط  یمتعدد

 یررسمیاسکان غ جادیا لیاز دال یکی ،یالزم شهر یاز استانداردها

 ژهیوبهدوم و  یگسترش آن پس از جنگ جهان زیاست و ن رانیدر ا

آن، توسعه  ی)در تهران(، که علت اصلیشمس 1332 یپس از کودتا

 ییایجغراف طیخاص مح یهایژگیوبه  هکشور و عدم توج یزابرون

مهرشهر  آبادنیحسدر  ینینشآلونک یهانمونه –توسعه  یبرا رانیا

 نیبود. بنابرا 1335از سال  یفصل طوربهتهران  تیریکرج و پل مد

، مادر شهرها)اعم از  گرید یبا شهرها یشهر تهران روابط منطق

متوسط و کوچک( نداشت و با تمرکز امکانات و رشد  یشهرها

پس از اصالحات  یهاسالدر  ییمهاجرت روستا ژهیوبه، مهاجرت

 هیرویبتوسعه  نی(. همچن18-22: 1389 ،یشد)صابر روروبه ،یارض

، تمرکز و امکانات و عوامل متعدد هارساختیزکمبود  ،یشهر

 ،یرامونیپ یدارهیسرماحاصل از رشد روابط  یو اجتماع یاقتصاد

تهران و  یچون حوزه شهر ییشهرهاکالنمعضل در  نیا جادیسبب ا

 یزاهدان، کرمانشاه، بندرعباس و حت ز،یتبر راز،یکرج، مشهد، ش

داده  لیرا تشک آنو امثال  نابیچون سنندج و م ییشهرها

در  یررسمیغ یهاسکونتگاه ی(.  گستردگ205: 1382 ان،یاست)کاظم

 ،شهرهاکالن رامونیدر پ یاست که حت دهیرس یبه حد ریاخ یهاسال

 شیو در حال افزا افتهیشکل  یررسمیبا ساختار اسکان غ ییروستاها

در کشور تا  دهیپد نیا ییاجرا یبا تالش نهادها اگرچهاست، 

 ی(. از همان ابتدا85: 1389 ،یاحیاست)ر شدهشناخته یحدود

حاکم بر جامعه  طیبا توجه به شرا یررسمیغ یهاگاهسکونت شیدایپ

 یمتفاوت یهادگاهیدو  هانگرش هاسکونتگاه نیاز ا یو طرز تلق

با توجه به  کیکه هر  د،یگرد انیب یررسمیغ یهاسکونتگاهنسبت به 

 نیرا از ا یمتفاوت یارهایمع یررسمیغ یهاسکونتگاهبرداشت خود از 

سکونت در حوزه  یپردازهینظر نیشتریارائه نمودند. ب هاسکونتگاه

 متمرکزشدهن آ لیتشک ییروند و چرا رامونیپ یررسمیغ یاهمه -گا

 (.1است)جدول
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  یریگشکل یارهایو مع هاشاخصمختلف و  یهادگاهید .1جدول

 نیرنشیفق یهامحله یریگشکلو معیارهای  هاشاخص هادگاهید

 دیدگاه اکولوژی

 *تغییر در نحوه استفاده از زمین)تغییر کاربری(

*کمبود مسکن و عدم تعمیر و نگهداری صحیح آن مهاجرت 

 ستایی به شهررو کارگران

دوره تسلسل فقر و 

 ینینشهیحاش

 توسعه اشتغال منظوربه یگذارهیسرما*عدم 

 *مهاجرت روستاییان به شهرها

دیدگاه نیازهای 

 اساسی

 شدن نیاز اجتماعی فراورده*عدم 

 *مهاجرت روستاییان به شهرها

 مسکن توسط فقرای شهری نیتأم*عدم امکان 

 کنبازارهای رسمی و مس یناکارآمد*

 دیدگاه لیبرال

 *جمعیت زیاد خانوارهای فقیرنشین

 ینظمیبآنی، و  یمندتیرضا، یجبر گر، یزگیانگیب*

 اجتماعی در میان فقیرنشینان شهری

 یافتن شغل منظوربه*مهاجرین نورسیده 

 گسترش شکاف فقر و عوامل کالن اقتصادی

 *نبود نظارت و شرایط کار در جامعه صنعتی

 دیدگاه رادیکال

*شکاف زیاد بین فقیر و غنی در شهر به دلیل ضعف نظام 

 یدارهیسرمانامتعادل 

 *سطح پایین دستمزدهای کارگران

کاهش  یندهیفزابرای مقابله با گرایش  یدارهیسرما یاراده*

 یدارهیسرماسطح مصرف در اقتصاد 

 یدر تجهیزات و امکانات زیربنای یگذارهیسرما*کاهش 

 مکتب وابستگی
 تگی مرکز به پیرامون*وابس

 *افزایش شهرنشینی و رشد شهرها

دیدگاه اقتصاد 

 سیاسی فضا

از طبقات  یکشبهره گریدانیببهروابط بین طبقات اجتماعی یا 

 پایین

*تجمع ثروت و قدرت در یک شهر و یا بخش خاصی از 

 شهر

 هرشعظیم جمعیتی و مهاجرت روستاییان به  یهاییجاجابه*

 دیدگاه لیبرال

 استعماری نسبت به شهرها و سلب مالکیت یهادگاهید*

*مشکل قوانین و مقررات که سبب به حاشیه رانده شدن 

 شودیماقتصاد و در پی آن کارگران 

 زیاد رسمی شدن یهانهیهز*

 48: 1393و همکاران، دوسترانیا: مآخذ

 

 یررسمیغ یهاسکونتگاه یریگشکل یو چگونگ فرآیند اگرچه

مانند  یمختلف، متأثر از عوامل درون ساختار یهامکانو  هازماندر 

است و  ییایمانند عوامل جغراف یشغل و نژاد و برون ساختار

 هاآناز  کیبر هر  یخاص یو کالبد یو اقتصاد یاجتماع یهایژگیو

وجود دارد  یو عموم یکل یهایژگیو یسر کی کنیمرتبط  است، ل

: 1384 ،یا دارا است)سکه روانر هاسکونتگاهبه همه  میتعم تیکه قابل

 عبارتنداز:  یررسمیغ یهاسکونتگاه یهایژگیو(. 48

 یرقانونیغ لیبه دل هاسکونتگاه نی: ایکالبد یهایژگیو( الف

 یرساختیو ز یو خدمات شهر التیاز تسه یبرخوردار ازنظربودن، 

و  التیو تسه هاسیسرو نیقرار دارند. ا نییپا اریدر سطح بس

فاضالب،  هیتخل ستمیمنابع آب، س ،یبارتنداز: شبکه ارتباطع ییربنایز

 بازار و مانند آن.  ت،برق، جاده، مراکز بهداش

 یهاسکونتگاه: اغلب ساکنان یاجتماع یهایژگیو( ب

د. ارنهم ند یجامعه بوده و درامد چندان نییجزء طبقات پا یررسمیغ

کار  یررسمیغ یهابخشدر  ایکارگر روزمزد و  صورتبه هاآن

. رندیگیمدستمزد را  ریمقاد نیکمتر اد،یکار ز باوجودو  کنندیم

 یهرهااز ش ایاز روستا  انرا مهاجر یررسمیغ یهاسکونتگاهاغلب 

که  یایژگیو نیترمهم: یقانون یهایژگیو. دهندیم لیکوچک تشک

 نی، اسازدیم زیمتما هاسکونتگاه گریرا از د یررسمیغ یهاسکونتگاه

ا رهستند که خانه خود  ینیزم یرسم تیفاقد مالک نانیاست که ا

و  یدولت یهانیزم ازجمله تواندیم نیزم نی. ااندساختهآن  یرو

د شهرها مانن هیحاش نیجزء قطعات زم ایاز سکنه و  یخال یعموم

 (. 27: 1388 ،یو نامطلوب باشد)صادق یباتالق یهانیزم

، درباره شودیم انیبمبدأ  نیسرزم یدربارهمبدأ: آنچه  نیسرزم

به خود گرفته است و سبب  یدیتحول روستاهاست که ابعاد جد

 یهاانگارهشود. در  انیب یدیجد دیباد ییتا توسعه روستا شودیم

بهبود  ،یفیمانند رشد ک یبه عوامل مهم ییتوسعه روستا دیجد

 طیمح یتواناسازبه صلح،  کمکو  یعدالت اجتماع ست،یز یطیمح

و توسعه  یمحل یفناورتوجه به  ،هاتیفعالد رش یروستا برا

و محول کننده قدرت  یو... سبب تواناساز یمشارکت یآورفن

باشد که  یدر جهت دی(. توسعه روستا با239: 1380 ،یعتیاست)شر

و  یو انسان یطیمحستیزنظام  کیبه  یابیدستامکان  ،تیدرنها

(. 29: 1384 ،یدیآورد)سع به وجوددر روستاها را  دکارام

شفاف، مشخص و درازمدت  دیبا ییتوسعه روستا یهایاستراتژ

 یامر یینکند. بدون شک توسعه روستا رییتغ دائم طوربه یعنیباشد؛ 

الزم در هر مقطع و  یهایابیارزبا  دیو مداوم است که با برزمان
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و عدم توجه به  یزدگشتابهمراه با رفع اشکاالت باشد و هرگز با 

 یبرا بانیپشت یا، همراه نباشد. وجود نهادهاارکان مختلف روست

 ینهادها یاندازهبه ییروستا ریپذبیآس یهاگروهحفظ و کمک به 

از گسترش و انتقال آن به  تواندیماست و  ازیموردنموجود در شهر 

 ستاهارو نکهیا آخرکند. و در  یریجلوگ هایدگیچیپ جادیشهر و ا

جامع و مناسب به آن، و  دید ازمندیکشورهاست که ن ستمیبخش از س

 کل کشورهاست.  مسائلهنگام با 

به وجود آمده است که معضل  یتیمقصد: اکنون وضع نیسرزم

وجود دارد،  یراشهریپ یدر شهرها و روستاها یررسمیاسکان غ

و مناسب است.  نهیبه یزیربرنامه ازمندین زیمقصد ن نیسرزم نیبنابرا

 شدهارائه یمتعدد یکارهاراه زیمقصد ن نیدر سرزم نآ حل یبرا

و خدمات  ییربنایامکانات ز ترشو گس جادیمانند ا یاست که موارد

تصرف، گسترش  تیو مسکن، امن نیمناسب زم تیریمد ،یعموم

 . ردیگ یدربرمرا غیره  و یررسمیبخش غ یدهسامان ،یتیچتر حما

 
 پژوهش یمدل مفهوم .1شکل

 

 روش تحقیق

و  تیماه ازنظرو  ینوع کاربرد هدف از یپژوهش، بر مبنا نیا

 ی، روستاموردمطالعه یاست. جامعه آمار یلتحلی – یفیروش، توص

را  رازیش شهرکالن یخانوار(  از توابع بخش مرکز 1389) آبادانیک

و  یاسناد یهاروش قیاطالعات، از تلف یگردآور یشامل است. برا

 شدهفادهاستنمونه از فرمول کوکران  محج نییتع یو برا ،یدانیم

 یهایبررسپژوهش با  نی(. در ا167: 1389 ا،یاست)حافظ ن

 300حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد  گرفتهانجام

قرار گرفت.  یمورد پرسشگر انیینفر)سرپرست خانوار ( از روستا

 یکدگذارو spss   افزارنرمبا استفاده از  هاپرسشنامهپس از پر شدن 

 لیوتحلهیتجزو مورد  دیاستخراج گرد یات آمارپرسشنامه اطالع

از دو روش آمار  یآمار لیوتحلهیتجزدر  نیقرار گرفتند. همچن

 یفیآمار توص وهیاست. در ش شدهاستفاده یلیو تحل یفیتوص

به  یلیآمار تحل وهیو در ش دهیارائه گرد هایفراوانو درصد  هایفراوان

اسکوئر(   یاکدو) یاز آزمون خ هاداده یاسم تیاهم لیدل

 است.  شدهاستفاده

طـول شرقی و  33/52شیراز با مختصات جغرافیایی   شهرستان

متـر از سطح دریا با 1500بیش از   در ارتفاععرض شمالی  36/29
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، مرکز استان فارس در جنوب لومترمربعیک 8/10688وسعتی معادل 

ان شهرست نیا یکشور ماتیتقس نیاست. بر اساس آخر رانیا یغرب

دهستان است.  12و ارژن( و  یسه بخش)زرقان، بخش مرکز یدارا

 نیا یتوابع بخش مرکز  باغقرهاز دهستان  آبادانیک یروستا

 است.  شدهارائه2و تعداد خانوار در جدول شماره  تیشهرستان، جمع

 

  آبادانیک یو تعداد خانوار روستا یتیتحوالت جمع .2جدول

 روستا

1375 1385 1390 1395 

 جمعیت
تعداد 

 خانوار
 جمعیت

تعداد 

 خانوار
 جمعیت

تعداد 

 خانوار
 جمعیت

تعداد 

 خانوار

 1389 5039 966 3704 464 1950 172 952 آبادانیک

 (1375،1385،1390،1395)هایآباد: مرکز آمار شناسنامه منبع

  

 
 آبادانیک یروستا ییایجغراف تیموقع .2شکل

 

ر د ییایجغراف یهامکان تیاز وضع ترقیدقشناخت بهتر و 

ات به اطالع یمختلف در سطوح متفاوت مستلزم دسترس یهانهیزم

 نیبه ا لین یاست. برا موردنظر یهااز مکان شدهپردازشکامل و 

ها شاخص نیکه ا شودیها استفاده مشاخص یکسریمهم از 

 یبرا را ییایجغراف یهاانمک یاز رشد و توسعه یسطح توانندیم

(. 112:1382،ینشان دهند )کالنتر شدهانتخاب یارهایعم یابیارز

 شدهئهارا 3در جدول شماره  یررسمیاسکان غ یهاشاخص نیترمهم

 است. 

 
 یررسمیاسکان غ یهاشاخص -3جدول

 اسکان غیررسمی یهاشاخص هامؤلفه

اجتماعی و 

 فرهنگی

جنس، سن، زبان و قومیت، بعد خانوار، محل تولد، سطح 

مراسم مذهبی، مراجعه به ادارات  سواد، شرکت در

 دولتی، رضایت اجتماعی از روستا

 انه، دریافت یارهاییدارانوع شغل،محل اشتغال ، وضعیت  اقتصادی

، ، زمان ورود مهاجرین، دلیل مهاجرتیریمهاجرپذمیزان  مهاجرت

 دلیل انتخاب مقصد

کالبدی و 

 محیطی

شبکه  مالکیت، نحوه ساخت، نحوه نصرف، کیفیت ابنیه، 

 معابر، نحوه دفع فاضالب

 ی، صادق(1393و همکاران ) دوسترانیا( 1393و همکاران ) یاحیر منبع،

 (1391)یدی( و عم1388)

 

 قیتحق یهاافتهی

 دو بخشر د یدانیحاصل از مطالعات م یهاافتهی لیوتحلهیتجز

 است.  رفتهیانجام پذ یلیو تحل یفیتوص یهاافتهی

ر د( 0/42خانوار )126، شدهیبررسر خانوا 300: از مجموع سن

است و  یفراوان نیشتریسال قرار دارند که ب 20-30 یگروه سن

ارند که دسال قرار  51-60 یدر گروه سن زی(  ن7/7خانوار )23

اسخگو پافراد  درصد از 72 درواقع. شودیمرا شامل  یفراوان نیکمتر

از  یاکحه مسئل نی(. که ا4شماره ول)جد اندداشتهسال سن  40 ریز

روه در گ یساختار سن دیمؤروستا که خود  نیخانوارها در ا یجوان

ار و ک یمهاجران به شهر برا ساختاربا  عمدتاًاست که  تیفعال یسن

 دارد.  یهمخوان تیفعال

 

 سن برحسب انیپاسخگو یفیآمار توص  .4 جدول

 سن
 خانوارها

 درصد فراوانی

 0/42 126 سال 30-20

 3/30 91 سال 40-31

 0/20 60 سال 50-41

 7/7 23 سال 60-51

 0/100 300 مجموع

 1396ق،یتحق یهاافتهی: منبع

 و درصد یفراوان عیتوز 5با توجه به اطالعات  جدول شماره 

 27رها که در گروه خانوا شدهدادهنشان  تیجنس ریمربوط به متغ

   .دهندیم لیدرصد هم مردان تشک 73را زنان و  انیدرصد از پاسخگو

 

 جنس برحسب انیپاسخگو یفیآمار توص .5جدول

تیجنس  
 خانوارها

یفراوان  درصد 
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0/27 81 زنان  

0/73 219 مردان  

0/100 300 کل  

 1396 ق،یتحق یهاافتهی: منبع

 

ر د استفادهمورد اسیمق کهیینجایازا یاستنباط یهاافتهی لیتحل در

 یروستا یاهال یعنینمونه،  کیو فقط  باشدیم یپرسشنامه اسم

ور منظ نیفت که بدقرار گر لیوتحلهیتجزدر پرسشنامه مورد  آبادانیک

 است.  شدهاستفادهاسکوئر(  یدو)کا یاز آزمون خ

 ییدهایبرگ خر یبررس قیخانوارها از طر یاجتماع یهایژگیو

 یمندتیرضامشارکت و  زانیچون محل تولد، سطح سواد، م

 گرفتهقرار یبررس موردمطالعه یسرپرستان ساکنان در روستا یاجتماع

 است. 

از  ارس هستند کهافراد ف تیروستا اکثر نی: در اتیزبان و قوم-

 روستا مهاجرت کرده اند.  نیا به گرید یروستاها

حل تولد: اطالعات به دست آمده از محل تولد سرپرست م-

 تیموقع کیاست اول به لحاظ تفک لیخانوار از دو جهت قابل تحل

م به مهاجر بودن( و دو ایرپرستان)متولد محل بودن تولد س یمکان

 بودن سرپرست مهاجر.  یشهر ای ییلحاظ منشا روستا

 مورد یمحل تولد سرپرستان خانوارها یمکان تیلحاظ موقع از

وده برس استان فا یروستاها گریمربوط به د یفراوان نیشتریمطالعه، ب

 کیمجموع نزداست که در  نیاست. نکته قابل توجه به دست آمده ا

رصد دروستاها، مهاجر هستند.  نیدرصد سرپرست خانوار در ا 50به 

 یاز شاخص ها یکیبه عنوان  یژگیو زا یکی یریمهاجرپذ یباال

 است.  صیروستا به وضوح قابل تشخ نیدر ا یررسمیاسکان غ

که  گونههمانبودن محل تولد،  ییو روستا یمنشا شهر ازلحاظ

سه  نیساکن در ا یپرست خانوارها، سردهدیمدر جدول نشان 

 هستد.  ییروستا، غالبا منشا روستا

 

 محل تولد برحسب دهندگانپاسخ یفراوان عیتوز .6 جدول

 معناداری خی دو درصد فراوانی محل تولد

 000/0 445/75 3/25 76 همین روستا

 3/49 148 استان فارس یروستاها گرید

 66/4 14 کشور یروستاها ریسا

 66/5 17 شیرازشهر 

 15 45 دیگر شهرها

 1396: قیتحق یهاافتهی منبع، 

 

 زانیاست، م قرارگرفته موردتوجهکه  یگرید یژگیو

 التربا سانسیتا ل پلمید ریاز ز موردتوجهاست. دامنه  التیتحص

که  دهدیمنشان  آمدهدستبه یهاپاسخ. ردیگ یدربرمرا 

 تند. هس پلمید رینمونه ز تیاز جمع 3/36 یعنی یفراوان نیشتریب

 

 سواد برحسب دهندگانپاسخ یفراوان عیتوز. 7جدول

 معناداری خی دو درصد فراوانی سطح

3/33 100 زیر دیپلم  742/86  000/0  

 27 81 دیپلم

پلمیدفوق  63 21 

3/19 58 لیسانس و باالتر  

0/100 300 کل  

 1396: قیتحق یهاافتهی منبع،

 

روابط  تیو اهم یمکان یکیبه علت نزدروستا  نیا در

و  یاجتماع یها نهیدرزمو تعاون  یهمکار ،یشاوندیخو

 یهاداده. ردیگیمصورت  شتری( بیاجتماع زمیوی)کولکتیفرهنگ

 90 از شیروستا ب نیاست که در ا نیپرسش نشانگر ا نیمربوط به ا

 هامراسم ر( دیمذهب یاوقات )ماه ها یدرصد مردم، حداقل گاه

 ت دارند. شرک

 

راسم مدر  شرکت زانیم برحسب دهندگانپاسخ یفراوان عیتوز. 8جدول

 یمذهب

 یداریمعن خی دو درصد فراوانی محل تولد

 000/0 456/65 3/27 82 منظم طوربه

 66/67 203 گاهی اوقات 

 5 15 خیر

 

 ،ی)بخشدار یبه ادارات دولت دهندگانپاسخروستا اکثر  نیدر ا

 نی. در پاسخ به ااندداشتهروستا( مراجعه  یاسالم یراو شو یاریده
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به  تیرات مراجعه داشته اند، اکثرااز اد کیکدامبه  شتریکه ب سؤال

 هایاریدهبه  انییمراجعات روستا ادیازد لیاشاره داشتند. دل یاریده

امور مثل صدور  یتمام یبرا انییبوده است که روستا جهتنیازا زین

و مشکالت موجود  یواحد مسکون یند براجواز مسکن، صدور س

 یاری( در ابتدا به دهیطیمحستیز و یکالبدنظیر )یدر محل زندگ

 تیو هدا یبه ادارات مربوطه در شهر معرف ازآنجامراجعه نموده و 

 . شوندیم

 

 اداره مراجعه به زانیبرحسب م دهندگانپاسخ یفراوان عیتوز.9جدول

 یدولت

 درصد اوانیفر دولتی راتادا مراجعه به

 3/83 250 بلی 

 6/16 50 خیر 

 1396: قیتحق یهاافتهی منبع،
 

دارد، نروستا وجود  نیدر ا یاداوطلبانه یمردم ینهادها اگرچه

د را در ح یمطلوب نسبتاً روستا مشارکت  نیمردم ا درمجموع یول

از  یکی نکهیا رغمیعل. دهندیمخود نشان  یروستا یفضا

 نییپا زانیم ،یشهر یهاطیمحدر  یمررسیاسکان غ یهاشاخص

شاخص در روستا چندان  نیا دیآیماما به نظر  ست،مشارکت ا

ودن ب ریمهاجرپذ لیروستا به دل نیا چراکه. ستین صیتشخقابل

 لیکه در روستاها به دل هرچندندارند.  گریشناخت از همد یلیخ

ت ، سطح مشارک گریکدیبودن جامعه و شناخت مردم از  ترکوچک

 . رودیماالتر ب

 

 یز فضاا تیرضا زانیبرحسب م دهندگانپاسخ یفراوان عیتوز .10جدول

 در روستا یجمع

 درصد فراوانی رضایت از فضای جمعی

 50/0 150 بلی

 50/0 150 خیر

 1396: قیتحق یهاافتهی منبع،

 

شغل سرپرست خانوارها، محل  ،یعوامل اقتصاد نهیدرزم

 ییدارا تیو وضع ارانهی افتیاشتغال سرپرست خانوارها، در

 نیشتریب 10. با توجه به جدول بوده است ریروستا به شرح ز

 یمربوط به کارگر بعدازآنمربوط به شغل آزاد و  یدرصد فراوان

 قرارگرفته رشه نیا یکیروستا در نزد نیا ازآنجاکهاست. 

و در آن مشغول به  قرارگرفتهروستا  نیدر اطراف ا ییهاشرکت

 کار هستند. 

 

در  یررسمیدر گسترش اسکان غ مؤثر یعوامل اقتصاد .11 جدول

 آبادانیک یروستا

 معناداری خی دو درصد فروانی متغیر

 شغل

 000/0 081/453 40 120 آزاد

 66/16 50 کارمند

 33/33 100 کارگر

 66/6 20 کشاورز

 33/3 10 بیکار

محل 

 اشتغال

 000/0 275/148 50 150 همین روستا

دیگر روستاهای 

 شیراز

50 66/16 

 33/33 100 رازیشهر ش

 1396: قیتحق یهاافتهی :منبع

 

پاسخ مثبت  ارانهی افتی، در خصوص درشوندگانپرسش عموم

خود  یزندگ یهانهیهز نیتأم یبرا یرا کمک ارانهی هاآن. انددادهارائه 

 تیبه مالک درصد مربوطه نیشتریب 12توجه به جدول  با. دانندیم

است که در  نیبخش ا نیدر ا تیمحل سکونت است. نکته حائز اهم

 شیفقر ب رغمیبودن، عل ییروستا صهیها به علت خصسکونتگاه نیا

محل سکونت خود رادارند. علت  تیاز افراد، سرپرستان مالک یمیاز ن

مهاجرت که همان تملک مسکن  یاصل زهیانگ یامر را در بررس نیا

شوندگان جستجو کرد. چنان چه از اظهارات پرسش توانیاست، م

و مسکن و  نیزم متیق یکه اکثراً به دنبال گران شودیاستنتاج م نیچن

 نییبه علت پا گر،یاجاره در شهرها و از طرف د یباال نهیهز نیهمچن

 نیدر ا نیزم دیروستا مهاجران اقدام به خر نیدر ا نیزم متیبودن ق

درمجموع  یطورکلاند. بهه اقدام نمودهروستا کرده و به ساخت خان

است  نیزم تیمالک ،یواحد مسکون تیپس از مالک تیمالک نیشتریب

در اطراف روستاها و  یکشاورز یهانیوجود زم لیبه دل زین نیکه ا

است. اما  هیقابل توج ،یبه کار کشاورز انییاز روستا یپرداختن تعداد

به  هاییدارا گرید تیالکم ،یواحد مسکون تیمالک رازیغدرمجموع به
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فقر و  زانیم نگریانما تواندیم یخوببه نیکه ا رسدیدرصد م 50 ریز

 روستا باشد. نیمردم ا نییپا یسطح اقتصاد

 
 ییدارا تیوضع برحسب دهندگانپاسخ یفراوان عیتوز .12جدول

 درصد فراوانی نوع

 66/56 170 مالکیت محل سکونت

 - - مالکیت واحدهای مسکونی دیگر

 20 60 مالکیت محل زمین

 10 30 مالکیت محل کسب و پیشه

 33/13 40 اتومبیل

 

است که به  تیجمع یلیتحل یهااز جنبه یکی مهاجرت

وط مرب گریان دبه مک یمردم از مکان یسکونت ییو جابجا وانتقالنقل

 و مقصد است که مبدأ. هر مهاجرت وابسته به دو مکان شودیم

 یمامت گریدو مکان بدون در نظر گرفتن مکان د نیاز ا یکیتوجه به 

ر شناخت ب یسع قیتحق نیدر ا رونیازا. سازدینمرا روشن  اتیواقع

 اتیبا توجه به خصوص موردمطالعه یروستا یمهاجرت یهایژگیو

روند  یاز چگونگ یریتصو میو مقصد مهاجرت، و ترس مبدأ

را  یریهاجرپذبه بعد روند م 1385روستا از سال  نیمهاجرت است. ا

 60از  شیب درمجموع 12کرده است. با توجه به جدول  یتا االن ط

 یعنی، اندداده لیاز سرپرست خانوارها را مهاجران تشک درصد

 ریرپذروستا مهاج نیا درمجموعگرفت که  جهینت طورنیا توانیم

تن داشنمربوط به  یفراوان نیشتریمهاجرت ب لیاست. در ارتباط با دل

ه در ک( 751/113دو) یو با توجه به مقدار خ باشدیم دأمبشغل در 

. عالوه بر آن  در ارتباط با علت است( معنادار p≤01/0سطح)

و  نیزم یزانمربوط به ار یفراوان نیشتریب آبادانیک یانتخاب روستا

ر دکه مهاجرت  یاصل لیاز دال یکی. باشدیمروستا  نیمسکن در ا

 یهااجارهرهن و  رازیمثل ش یروستا صورت گرفته در شهر نیا

بال رهن قکه بخواهند در  یانهیهزها باعث شده که  آپارتمان نیسنگ

ا ر شانیهاخانهو  نیزم دیروستا اقدام به خر نیدهند در ا و اجاره

 .سازندیم

 

در  یررسمیدر گسترش اسکان غ مؤثرعوامل مهاجرت  .13 جدول

 آبادانیک یروستا

 معناداری وخی د درصد فروانی هامؤلفه

بومی یا 

 مهاجر

 000/0 143/39 33/33 100 بومی

 66/66 200 مهاجر

دلیل 

 مهاجرت

نداشتن شغل در 

 مبدأ

150 50/0 751/113 000/0 

 5/0 15 ازدواج

 66/26 80 کم درامد بودن

به تبعیت از دوستان 

 یا فامیل

15 5/0 

دسترسی به امکانات 

 بیشتر

40 33/13 

علت 

نتخاب ا

 روستا

پایین بودن درامد و 

 مسکن ارزان  نیتأم

200 66/66 245/116 000/0 

 66/16 50 نزدیکی به محل کار 

وجود اقوام و 

 همشهریان

25 33/8 

عالقه به زندگی 

 روستا

25 33/8 

 

 ،یررسمیغ یهاگاهسکونت شیدایمهم پ لیاز دال یکی ازآنجاکه

 خصوصاً آن در شهرها و  یو گرانمسائل مربوط به کمبود مسکن 

 یخاص تیاز اهم هاسکونتگاه نی، بحث مسکن در اشهرهاستکالن

مناطق  نیمسکن در ا یفیو ک یو کم یبرخوردار است. تفاوت اساس

 14. با توجه به جدول ردبحث فراوان دا یخود جا یو مناطق رسم

-150 نیب یبه مساحت کل واحد مسکون یدرصد فراوان نیشتریب

 تیفیبه ک یدرصد فراوان نیشتریب نیمترمربع بوده است. همچن 100

درصد به نحوه  نیشتریدرصد و ب 33/49ساختمان به نوساز  یبنا

 لیبه دل ازآنجاکهدرصد است.  66/81 یتصرف مسکن مربوط به ملک

 دیجد یهاخانهروستا اقدام ساخت  نیدر شهرها و در ا گران نهیهز

و  نیزم متیبودن ق ترارزانعلت روستا به  یطورکلبهشده است. 

در  یعدم وجود ضوابط و مقررات سخت شهر نیمسکن و همچن

 نهیکه با هز آوردیممهاجران فراهم  یامکان را برا نی، اوسازساخت

با شهر همراه با خانواده اقدام به ساخت خانه  سهیدر مقا یاندک باًیتقر

 تیو وضع تیخود شوند. در بحث نوع مالک یخانهصاحببکنند و 

درصد مربوط به قولنامه و  نیشتریاشاره کرد که ب توانیممعابر هم 
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به  نکهیاست. و در آخر ا یطرح هاد یآسفالته با توجه به اجرا

چاه  یدارا اروست نیروستا که کل ا نیدفع فاضالب در ا تیوضع

 هستند.  یجذب

 

 یدر روستا یررسمیدر گسترش اسکان غ مؤثر یعوامل کالبد.14 جدول

 آبادانیک

 معناداری خی دو درصد فروانی متغیر

مساحت کل واحد 

 مسکونی

 000/0 25/204 66/26 80 مترمربع100-50

 150-100 200 66/66 

 66/6 20 150بیش از 

کیفیت بنای 

 ساختمان

 000/0 37/59 20 60 تخریبی

 66/30 92 تعمیری 

 33/49 148 نوساز

در  کاررفتهبهمصالح 

 ختمانسا

 000/0 16/115 5 15 فلزی

 66/11 35 بتونی 

سیمان و  آجر

 گچ

250 33/83 

 000/0 03/142 66/81 245 ملکی نحوه تصرف مسکن

 33/18 55 استیجاری 

 - - سایر

نوع مالکیت واحد 

 مسکونی

 000/0 43/112 33/33 100 سند کامل

 40 120 قولنامه 

 66/26 80 سایر

 000/0 46/145 66/56 170 آسفالته شبکه معابروضعیت 

 33/43 130 خاکی 

 - - شوسه

  یریگجهینت

در  شهرهاکالن رامونیدر پ افتهیاستقرار ییروستا یهاسکونتگاه

بسترساز توسعه اسکان  لیاز دال یکی یمنزلهبه ریاخ انیسال یط

 عنوانبهدر ابعاد گوناگون  یداری. ناپارودیمبه شمار  یررسمیغ

است که در  یعوامل ازجمله یررسمیاسکان غ ینواح یشاخصه اصل

 یهامحدودهبه  هاآن تیوضع رییو تغ شهرکالن رامونیپ یروستاها

گوناگون  یهاجنبهاز  یداریناپا نیاست. ا مؤثر یررسمیاسکان غ

در  یررسمیاسکان غ یریگشکلعلت  یو کالبد یاقتصاد -یاجتماع

 رازیاست. ش یابیبوده و قابل ارز شهرهاالنک رامونیپ یروستاها

و  هاکارخانهاز  یکشور و استقرار مهم یشهرهاکالناز  یکی عنوانبه

شهر  نیخود شده است. در اطراف ا رامونیدر پ یاهیپا یهاتیفعال

در حال رشد و گسترش است.  ایو  جادشدهیا یمتعدد یهاسکونتگاه

 ییروستا یهاحوزهدر  یررسمیاسکان غ یاساس به بررس نیبر ا

 یمنظور روستا نیشد و بد دهیمبادرت ورز رازیش شهرکالن رامونیپ

نمونه انتخاب شد.  عنوانبه رازیفاصله کم با شهر ش لیبه دل آبادانیک

 یهاسکونتگاه یریگشکلعامل  نیترمهمکه  دهدیمنشان  هاافتهی

بودن  نییاعامل مهاجرت)پ راز،یش آبادانیک یدر روستا یررسمیغ

و  اتیبا توجه به نظر ازآنجاکهمسکن ارزان( است.  نیتأمدرامد و 

با توجه به ساکن شدن مهاجران در  ودب شدهمطرحکه  ییهادگاهید

و مناسب  نهیبه یزیربرنامه ازمندین زیمقصد ن نیسرزم یعنیروستا  نیا

 یمتعدد یراهکارها زیمقصد ن نیحل آن در سرزم یاست. برا

 است:  شدهارائه

 ارائـهکـه در  یو خـدمات عمـوم ییربنـایو گسترش امکانات ز جادیا

 داشت.  ییگرا جانبههمه دید دیبا هاسکونتگاه نیامکانات به ا

 ،یاحرفـهو  یآمـوزش فنـ یهـادوره ازجملـه یتیچتر حما گسترش

 ،یخوداشـتغال یهـاطرح ،یدیـکوچک و بزرگ تول یهاکارگاه جادیا

 بهـرهکمو  بهـرهیب یهـاوام یو اعطـا یتگـروز و هف یبازارها جادیا

 مشاغل سالم. جیجهت ترو

نکنـد، از  لیتبـد یاهیسرما یرا به کاال نیکه زم نیمناسب زم تیریمد

را  یکند، امکانات مناسـب خـدمات و عمـوم یریجلوگ نیاحتکار زم

سـاخت خانـه و  یبرا یدر اطراف گسترش دهد و وام و آموزش کاف

 .ردیافراد قرار گ اریو مناسب در اخت متیقارزان یمصالح ساختمان

ــوان یرســم ینهادهــا جــادیا ــرا یتیحمــا ینیو ق ــال یب و  یکمــک م

 است.  ی، ضرورخواراننزول، مانند سودجواز نفوذ افراد  یریجلوگ
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