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 چکیده
 یبرا یواحد ی. الگوشودیم جادیا یقانون یون اخذ مجوزهاو بد ریغ نیاغلب با تصرف زم یرسمریغ یهاسکونتگاه

و  «تصرف خزنده» ،«افتهیتهاجم سازمان»شکل ارائه داد، معموالً به  توانیاجتماعات نم نیا یریگشکل یچگونگ

ر مساحت در هکتا 89/74و  تینفر جمع 6251با  یرسمریغ جتماعا زدهی. سردیگیشکل م« فاقد مجوز نیزم میبازتقس»

اجتماعات  نیا یزه، تمام. امروه استوجود آمدبه 1380دهه  لیو اوا 1370( در اواخر دهه اوی)خ شهرنیمشگ یحواش

و  هده است. دادش یاجتماعات بررس نیا یریگشکل فرآیندمقاله،  نیقرار دارد. در ا شهرنیمشگ یدر محدوده خدمات

و اطالعات  داده لیتحل یشده است. برا یآورجمع یاندیو م یاپژوهش به روش مطالعات کتابخانه نیاطالعات ا

 یریگکه شکل دهدیمپژوهش نشان  نیا یهاافتهیاستفاده شده است.  ARC GISافزار اجتماعات، از نرم نیگسترش ا

شهر به  نیشمال ا یمهاجرت از روستاها ژهیوبه ،یشهر-مهاجرت روستا یدر پ شهر،نیمشگ یرسم ریاجتماعات غ

و  یاهیناح یهاهاجرت)توسعه نامتوازن و م یااز عوامل منطقه تأثیرها به مهاجرت نیشده است. ا یناشآن  یحواش

 یتباطار یمحورها ،یشهر تیریضعف مد ن،یارزان زم متیق ،یخدمات یهارساختی)توسعه ز ی( و محلیسکونتگاه

 و میاجتماعات، تقس نیا نیشکل تکو نیرتجیپژوهش، را نیا یهاافتهیاست. بر اساس  وستهیپ وقوعه( بیشهربرون

 .استشهر  نیا رامونیپ ریو با یکشاورز یاراض میبازتقس

 

 .شهرمشگینپیراشهری، غیر رسمی،  اسکانواژگان کلیدی: 

http://www.jpusd.ir/
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 مقدمه 
 متمرکز هایلکه و شهرها وسعت بر هر روز

 نظام از جدای و اطراف ارزشکم اراضی در جمعیت

 لحاظ به مناطق این اگرچه شود.می شهری پدیدار

از  ولی شوند،نمی محسوب شهری جزء محدوده قانونی

 اجتماعی هایجنبه از و اندوابسته شهر به اقتصادی نظر

 تأثیر آن از و گذارندمی تأثیر شهر بر فرهنگی و

حقوق بشر  یعال یایساریکم(. 1391)تودارو، پذیرندمی

چهارم  کاعالم کرد که حدود ی سازمان ملل متحد

به  های غیر رسمیسکونتگاهجهان در  یشهر تیمعج

 یجهان ونیسی. کم(United Nation,2018:1) بردیسر م

هشدار داد که به  زین کمیو  ستیشهرها در قرن ب ندهیآ

 هانج یدر کشورها یفقر شهر ،1موازات رشد ابَرشهرها

 یااست که بخش عمده یدرحال نیو ا افتهیشیسوم افزا

و همراه با  یرسم ریاقتصاد غ هیبر پا ینیاز شهرنش

صورت گرفته و در  یرسم ریغ هایگسترش سکونتگاه

 ریرا غ روند نیصورت خواهد گرفت. ا زین ندهیآ

 (.1381 ،یصراف) نامندیم ینیشدن شهرنشیرسم

 اینواحی مسکونی ،2های غیر رسمیسکونتگاه     

هیچ امنیتی در زمین و مسکن  هاهستند که ساکنین آن

در آن ندارند، معموالً با فقر یا محرومیت خدمات  واقع

های اساسی شهری مواجه هستند و ممکن و زیرساخت

با برنامه و مقررات موجود ساختمانی  هااست مساکن آن

های ها اغلب در پهنهمنطبق نباشند. این سکونتگاه

توانند ها میمخاطرات محیطی قرار دارند. این سکونتگاه

مالک و مستغالت برای تمام سطوح نمادی از داللی ا

های حساب آیند. سکونتگاهدرآمدی ثروتمند و فقیر به

های غیر ترین سکونتگاهمحرومن و فقیرتری، 3فقیرنشین

واسطه مساکن تخریبی واقع در رسمی هستند که به

شوند. ساکنین ترین اراضی شهری شناخته میپرمخاطره

ه از طور فزایند، بهها، عالوه بر عدم امنیتاین سکونتگاه

                                                           
1.Mega Cities 

2.Informal Settlement 

3.Slum 

مناطق و  یعموم یفضاها و خدمات اساسی، زیرساخت

و  یماریب ،اخراجدائم در معرض بطور و  محرومند سبز

 .(UN-HABITAT,2015:1) دارندخشونت قرار 

ی غیر هاعدم رسمیت سکونتگاه ترین مالکعمده

های کالبدی مسکن و نوع مالکیت زمین ، ویژگیرسمی

 (.1392:32جوری، )کمانرودی ک است

 الگوی فراگیر و قابل تعمیمی درخصوص روند     

 دلیل گوناگونیغیر رسمی به هایسکونتگاه تکوین

های ها و مکاندر زماناقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی 

 الگوهای تمامی میان د، اما درتوان ارائه نمونمیمختلف 

 هم این آن و شود،می یافت مشترک اصل یک رایج،

 پایهیک  از هاسکونتگاه این گیریشکل روند ست کها

 است برخوردار فقرا میان در اقتصادی در منطق

 اشاره گاگلر و گیلبرت کهچنان(. 55: 1392،ینیحسشاه)

 ،فقر برابر در فقیران واکنش مسکن، مسئله در کنند،می

 (.1375،گاگلرو  لبرتیگ) است خردمندانه و نو منطقی،

 و تریناقتصادی غالباً فقرا ایبر اساس، این بر

 سکونت و مسکن ساخت دارشدن،خانه راه ترینمنطقی

 مختلف هایشیوه به که است غیر رسمی اجتماعات در

به  .شودمی پیگیری نیاز حداقل تأمین با ابتدا در و

 که کرد فرض پیوستاری توانمی را عبارتی دیگر، مسکن

 ظاهر لفمخت اشکال در غیر رسمی تا رسمی شکل از

 (.87: 1389)ایراندوست، شودمی

 هایسکونتگاه گیریشکل چگونگی و روند     

 به پیوستار این از بخشی عنوانبه غیر رسمی فقیرنشین

. گرددبازمی فقرا پیش روی هایگزینه و ممکن هایراه

 عمده راهسه شدن، مسکن صاحب برای طور معمول،به

 که است هریش درآمدهایکم از دسته آن پیش روی

 :ندارند را متعارف و رسمی مسکن به یابیدست توان

 و فرسوده اجتماعات در سرپناه یافتن اول، گزینه

 است. گزینه غیر رسمی اجتماع یا شهر مرکز فقیرنشین

 مناسبی زمینه که است هاییزمین اشغال و تصرف دوم،

 نیمه نیز سکونت سوم دارد. راه آنان سکونت برای

غیر  راه از و زیرساخت بدون زمین قطعه دخری و قانونی
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 پیش توسعه از ایجلوه فوق حالت سه است. هر رسمی

 به را معین چرخه یک که دهدمی نشان را ریزیبرنامه از

 اشغال، هنجاری روندیک  چرخه این دارد.  دنبال

در  و غیر رسمی توسعه و ریزیبرنامه ساخت، سکونت،

 طی را تثبیت و قانونی یبخشنظم و ریزیبرنامه نهایت،

  .کندمی

 میغیر رس جنبه هیچ که نخست مورد از نظرصرف      

غیر  اسکان گیریشکل دیگر، مورد دو نتیجه ندارد،

زیر  رایج الگوی سه با عموماً که است شهر در رسمی

 چند با تجربه و بیشکم  که است شدهداده تشخیص

 :کندمی مطابقت نیز ایران اخیر دهه

 هایکونتگاهس شیوه، این یافته: درسازمان تهاجم الف.

 صورتبه تا حدی و یافتهسازمان تهاجم با غیر رسمی

 سریع نسبتاً یفرآیند در و شده هماهنگ غیر رسمی

 ریزیبرنامه بدون غالباً الگو، این در. گیرندمی شکل

 هاینزمی عدوانی، صورتبه عموماً و مجوز بدون قبلی،

به  آن در مسکن ساخت و شدهرفتص مساعد و خالی

 و شبهیک هایخانه الگو، این در. شودمی آغاز سرعت

 تریندسترس با و ممکن زمان کمترین در الساعهخلق

 با عدوانی هایتصرف غالب اگرچه. شودمی برپا مصالح

 یافت هایینمونه اما است، همراه مالکین نارضایتی

 توافقی الک،م منافع تأمین با است ممکن که شودمی

 . باشد گرفتهشکل زمین تصرف برای پنهانی

 گیریخزنده و تدریجی: شکل تصرف ب.

 و مرور زمانغیر رسمی به این روش، به  هایسکونتگاه

 صورت مالکین رضایت با یا و عدوانی شکل دو به غالباً

 تهاجم برخالف تصرف روند روش، این در. گیردمی

 آغاز خانوار چند اسکان با و آرامیبه یافته،سازمان

 هایگروه شدنآگاه و رسانیاطالع با و گرددمی

 موارد برخی در. یابدمی ادامه هازمین تصرف درآمد،کم

 در یا و دالیلیبه معموالً تصرف، از اطالع با وجود نیز

 سوی از زمین تصرف و تسخیر وجهی اخذ قبال

 پیوندهای نیز الگو این در. شودمی گرفته نادیده مأموران

 را مهمی نقش هاوالیتیهم شبکه و خانوادگی و قومی

 تصرف برای آمدهپیش فرصت از دیگران کردنآگاه در

 (.94)همان: کندمی ایفا زمین

 و تکوین شکل ترینمجوز: رایج فاقد زمین ج. بازتقسیم

 بازتقسیم و تقسیم غیر رسمی، هایسکونتگاه توسعه

 این. است شهر اطراف بایر گاه و کشاورزی هایزمین

 اب توافق گاهی و خریدار و مالک توافق با عمدتاً روند

 زمین تهیه روش، این شود. درمی آغاز مالک نمایندگان

 غیر اما است، غیر رسمی شکلی در و سازساخت  و

 ایجر بسیار نیز ایران در که شیوه این در. نیست قانونی

 توسط شهر اطراف کشاورزی هایزمین معموالً است،

 کوچک قطعات در وی بانفوذ نماینده گاه و مالکین

 به هک شهری فقرای به هاواسطه فعالیت با و شدهتفکیک

 فروخته هستند خود استطاعت در و کوچک زمین دنبال

 عنوانبه محلی بنگاه چند یا یک معموالً. شودمی

 زا زمین نیز گاهی البته. کنندمی عمل مالک کارگزاران

 رگبز قطعات صورت به یا و یکجا شکل به مالک سوی

 شود. بنابراینمی واگذار محلی بانفوذ افراد و هاواسطه به

 خرید در زمینه فعال محلی باندهای سودجویانه فعالیت

 از بسیاری پیدایش بسترگشایی در نیز زمین و فروش

 هایزمین در غیر رسمی و خودانگیخته هایسکونتگاه

: 1392،ینیحس)شاه ستا مؤثر شهرها اطراف زراعی

 کشاورزی هایزمین تقسیم باز و تقسیم درمجموع، .(58

 ترینمهم محدوده، خارج هایزمین و شهرها حاشیه

غیر  اجتماعات ایجاد برای زمین به یابیدست شیوه

 (.1373، رانیپ) است ایران در رسمی

تاکنون مطالعاتی زیادی درباره علل و الگوهای     

های پیراشهری در محدوده یر رسمیگیری اسکان غشکل

آن سوابق که از  یدر ایران انجام شده است. از جمله

این جهت با این پژوهش مشابهت دارند عبارتند از: 

 فرآینددرباره  پژوهشیدر ( 1385و  1380) یخیش

های خودروی پیرامون سکونتگاهو دگرگونی  گیریشکل

 یهاتگاهکه سکون دیرس جهینت نیبه اشهر تهران کالن

در  یریگچون شکل ییهایژگیبا و رانیخودرو در ا

 تی(، داشتن امنیقانون ری)نه غ یرسم ریغ یضارا
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 ،شهرمشخص از کالن یادر فاصله ینیگزتصرف، مکان

 یاصل یو در طول محورها میاما در حوزه نفوذ مستق

با مادرشهر، به  یمنشعب از آن، کاهش ارتباط خدمات

-یاسیسازمان س یریگشکل شدن وشناخته تیرسم

و گذار  ارخروج از چرخه مسکن نابهنج ،یادار

غیره،  و مسکن و نیزم یبازار رسم یسوبه یجیتدر

 دهینسبت به پد ییمحتوا یشکل و حت رییتغ ینوع

 . شودیمحسوب م ینینشآلونک

می ( در پژوهشی درباره اسکان غیر رس1381پیران )     

 در ه، اگرچه این سکونتگاهشیرآباد زاهدان معتقد است ک

الگوی تهاجم  1357آغاز وقوع انقالب اسالمی سال 

یافته برای اشغال زمین را تجربه کرده وسیع سازمان

ترین شکل دستیابی به زمین، تقسیم و است، اما مهم

آبی به بیابان های کشاورزی که از بیبازتقسیم زمین

ین صورت هم با توافق و رضایت مالکاند، آنتبدیل شده

 دلیل افزایش تعدادبه گرفته است. این سکونتگاه

به دلیل  1350جمعیت و گسترش شهر زهدان از دهه 

مرکزین سیاسی، تجاری و نظامی و مهاجرت گسترده 

ها از ای از آنها و عدم تأمین مسکن بخش عمدهافغان

شدت افزایش یافته طریق ساز و کارهای رسمی، به

 است.

ای درباره ( در مقاله1388ده و همکاران )زاابراهیم     

 غیر رسمی اسکان در روستایی هایمهاجرت نقش

ن ایکه دادند  یافتندبه این نتیجه دستاهواز کالنشهر 

و  دارند وندیبا استقرار صنایع در این شهر پها مهاجرت

بستگی دارد. ها مهاجرت نیبه روند انیز شهر  نیآینده ا

ساماندهی درباره در پژوهشی ( 1387)زیاری و نوذری 

کوی منبع آب شهر  یرسم ریاسکان غ یو توانمندساز

در این شهر را  این پدیده یریگعلت شکل از،اهو

 سوکیاز  هیرویب یهاشهر و مهاجرتاین شدن صنعتی

و مسائل و مشکالت اقتصادی و فقدان مدیریت واحد و 

ن مسائل و مشکالت مهاجرتی و اسکا نهیزم هماهنگ در

 اند.برشمردهها مناسب آن هیاول

در پژوهشی ( 1385و  1377کجوری ) یکمانرود     

 ریاجتماع غ 5و گسترش  شیدایپ یچگونگ درباره

-آراجهانی، اکبرتپه) شهرداری تهران 6 منطقه یرسم

ه ک دیرس جهینت نیبه ا ی(رودیش ی،تخت نا،سیگلزار، ابن

و مقاصد  مبادیعالوه بر عوامل دافعه و جاذبه در 

 ،یتیریمد سوء یعملکردها ن،یمهاجرت ساکن

 در ینقش مهمنیز  یو قوم یزبان ،یلیفام یهاقرابت

 نیا یرگیمهاجرت و در شکل دیو تشد لیتسه

  .انداجتماعات داشته

، دچار 1380شهر )خیاو( از اوایل دهه مشگین     

تغییراتی چون رشد گسترده شهرنشینی و توسعه 

خدماتی شده است. امکان دسترسی به صنعتی، اداری و 

تر، خدمات بیشتر و بهتر، تأسیسات زیربنائی مطلوب

لی الیدامکان درآمد باالتر و دسترسی به اشتغال بیشتر از 

هستند که موجب افزایش جذب روستائیان مهاجر به 

که توانایی اند. این مهاجرین به علت ایناین شهر شده

پرداخت  این شهر و اقتصادی اسکان در محدوده رسمی

ند، اقامت در محدوده قانونی آن را نداشت هزینه مسکن و

 یرسم ریاجتماع غ زدهیس به حاشیه آن روی آوردند.

دره، دره حسنعلی، انتهای آباد، نوشینکالنترآباد، اروف

سازمان، توریولی، کوی والیت، کوی امام رضا )ع(، 

هنگیان و فر 3درویش، فاز پارا، پشت ترمینال، قره چای

 89/74و  تینفر جمع 6251حاشیه پارک جنگلی با 

دهه  اواخردر  این شهر یهکتار مساحت در حواش

. در (1)شکل  اندوجود آمدهبه 1380دهه  لیو اوا 1370

ده ش یبررس عاتاجتما نیا یریگشکل فرآیندمقاله،  نیا

 .است

 

  روش تحقیق
قلمرو جغرافیایی این پژوهش شامل سه محدوده 

اجتماع  زدهیسشهر و شهر، شهر مشگینستان مشگینشهر

دره، دره آباد، نوشینکالنترآباد، اروف یرسم ریغ

حسنعلی، انتهای سازمان، توریولی، کوی والیت، کوی 

درویش، فاز امام رضا )ع(، چای پارا، پشت ترمینال، قره
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 کالنترآبادتأکید بر  فرهنگیان و حاشیه پارک جنگلی با 3

دقیقه و  1درجه و  47شهر در مشگین (.1است )شکل 

ثانیه  34دقیقه و 23درجه و  38ثانیه طول شرقی و  7

عرض شمالی جغرافیایی واقع شده است. این شهر، 

شهر و دومین شهر استان اردبیل مرکز شهرستان مشگین

آباد )مغان(، از شمال به شهرستان پارس است که از

ب، از شرق شهرستان سرا کوه سبالن وجنوب به رشته

به استان اردبیل و کشور آذربایجان و از غرب به شهر 

 شود.اهر منتهی می

 

 
 شهر. نقشه موقعیت استان اردبیل، شهرستان مشگین1شکل 

 اجتماعات غیر رسمی و

 

ای )شهرستان این پژوهش در دو سطح ناحیه     

شهر و اجتماعات شهر( و محلی )شهر مشگینمشگین

به  ای،م رسیده است. در سطح ناحیهغیر رسمی( به انجا

 و اقتصادی و مبادی و حجم مهاجرت و علل اجتماعی

اجتماعی و ها و علل نهادی، در سطح محلی، به جاذبه

های تاریخی، ویژگیاقتصادی مقصد مهاجرت و 

محیطی، حقوقی، مدیریتی، اجتماعی و اقتصادی در 

داده و گیری این اجتماعات پرداخته شده است. شکل

 یاپژوهش به دو روش مطالعات کتابخانه نیاطالعات ا

 اطالعات لیتحل یشده است. برا یآورجمع یدانیو م

فاده است ARC GISافزار اجتماعات از نرم نیگسترش ا

 شده است.

های ، ابعاد، متغیرها و شاخصو نمونهجامعه آماری      

 قرار زیر است:مطالعه بههریک از این سطوح 

 (شهرمشگین شهرستان) ایناحیهیل: تحل سطحالف. 

 خانوار 37789. جامعه آماری: 1

 خانوار 384. حجم نمونه: 2

های اقتصادی: فعالیت )نسبت . متغیرها و شاخص3

خدمات(؛ صنعت و کشاورزی، های شاغلین بخش

 اشتغال )نرخ اشتغال و بیکاری، تعداد شاغلین در

 (های فعالکارگاه

نرخ تماعی: مهاجرت )های اج. متغیرها و شاخص4

مهاجرت به شهرستان، نرخ مهاجرت از شهرستان، 

 (نرخ رشد جمعیتتعداد و 

 شهرب. سطح تحلیل: شهر مشگین

 خانوار 16720. جامعه آماری: 1

 خانوار 375. حجم نمونه: 2

درصد ) الیتفعهای اقتصادی: . متغیرها و شاخص3

کشاورزی، صنعت و  هایبخشهر یک از شاغلین 

 ؛ اشتغال )نرخ اشتغال و بیکاری، بار تکفلخدمات(

 (خالص اقتصادی

اجرت )نرخ مههای اجتماعی: . متغیرها و شاخص4

خالص مهاجرت، نرخ مهاجرت از شهر، نرخ 

مهاجرت به شهر(؛ خانوار )بعد خانوار(؛ جمعیت 

 (جمعیت )تعداد و نرخ رشد جمعیت، تراکم

 رسمی غیر اجتماعات اسکانج. سطح تحلیل: 

 خانوار 1562معه آماری: . جا1

 خانوار 305. حجم نمونه: 2

های فضایی: ارتباطات )راه و . متغیرها و شاخص3

 شبکه معابر(

 نرخهای اجتماعی: مهاجرت ). متغیرها و شاخص4

 و تعداد(؛ خانوار )بعد خانوار(؛ جمعیت )مهاجرت

 (جمعیت تراکم، جمعیت رشد نرخ
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 کار و زساهای مدیریتی: . متغیرها و شاخص5

 کار و ساز، زمین معامالت کار و ساز) مدیریتی

 رسمی مالکیت نسبت) مالکیت نوع(؛ مسکن ساخت

 .(قانونی مجوز فاقد مالکیت نسبت، قانونی و

 

 های تحقیقیافته
 گیری اجتماعات غیر رسمی . روند شکل1

شهر با رشد چشمگیر کالبدی و جمعیتی در بعد مشگین

جمعیت واجه شده است. ( م1357از انقالب اسالمی )

نفر در  14568؛ 1345نفر در سال  8990این شهر از 

نفر در  49778؛ 1365نفر در سال  32459؛ 1355سال 

نفر در  74109و  1385نفر در سال  63655؛ 1375سال 

رسیده است. این روند افزایش جمعیت،  1395سال 

ی عالوه بر رشد طبیعی، از مهاجرت روستائیان روستاها

ن، )مرکز آمار ایرا ون به این شهر ناشی شده استپیرام

اما توسعه زیرساختی، خدماتی و (. 1395تا  1345

 به بعد چشمگیرتر بوده 1380جمعیتی این شهر از دهه 

رو، این شهر از این دهه به بعد، شاهد است. از این

گیری اجتماعات غیر رسمی جدید و گسترش شکل

بوده است. روند غیر رسمی موجود  اجتماعاتچشمگیر 

شهر ین اغیر رسمی  اجتماعاتگیری و گسترش شکل

 تا 1385، سال 1385توان به سه دوره؛ تا سال را به می

 تقسیم کرد.  1395تا  1390و سال  1390

شهر تا سال ساخت و سازهای مسکونی در مشگین     

اغلب در مجاور معابر و مراکز مهم اداری  1380

اما از این سال به بعد،  شد.)خدماتی( انجام می

مهاجرینی که از روستاهای اطراف این شهر به آن آمده 

ای این شهر که قیمت اراضی در بودند، در نواحی حاشیه

آن پایین بود ساکن شدند. اجتماعات غیر رسمی کوی 

امام رضا )ع(، دره حسنعلی، کوی والیت، توریولی، 

در این  1385آباد قبل از سال انتهای سازمان و اروف

 1370تا اواخر دهه  اجتماعاتشهر شکل گرفتند. این 

صورت نقاط مسکونی کوچک و پراکنده وجود فقط به

های بعد در این دهه و در سال اجتماعاتاند. این داشته

هم پیوسته، رشد کردند. نیز بدون یک روند منسجم و به

به گسترش پراکنده خود ادامه  اجتماعاتکه این همچنان

دره، چای پارا، دند، اجتماعات غیر رسمی نوشیندامی

تا  1385های کالنترآباد و حاشیه پارک جنگلی در سال

های شهر و مهاجرتدر پی سرریز جمعیت این  1390

شهری ایجاد شدند. اجتماعات غیر رسمی -روستا

از سال نیز  نالیپشت ترمفرهنگیان و  3درویش، فاز قره

وجود آمدند. البته شهر بهدر حاشیه این  1395تا  1390

شهر بود این  ایدرویش از روستاهای حاشیهاجتماع قره

  (.2ها اخیر به آن الحاق شده است )شکل که در سال

 

 
 1395تا  1390شهر از سال . تغییرات کالبدی مشگین2شکل 

 

 یهای اجتماعات غیر رسم. ویژگی2

 اجتماعی هایالف. ویژگی 
شهر از غیر رسمی مشگینتعداد جمعیت اجتماعات 

تماع نفر در اج 936فرهنگیان تا  3 نفر در اجتماع فاز 111

توریولی متفاوت است. تراکم جمعیت این اجتماعات از 

تا  (ع) رضا امام نفر در اجتماع غیر رسمی کوی 11/20

ترمینال فرق  نفر در اجتماع غیر رسمی پشت 80/426

ز نسبت تعداد وت تراکم جمعیت، اغلب اکند. این تفامی

جمعیت و مساحت )سطح و سرانه شهری( این اجتماعات 

 عیت باالتر ازبا تراکم جم اجتماعاتکند. اغلب تبعیت نمی

 جنسی نسبت تر این شهر هستند. میانگینقدیمی اجتماعات

  .(1)جدول  است 31/105اجتماعات این 
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 شهرغیر رسمی مشگین مشخصات فضاهای. 1جدول 

 محدوده
مساحت 

 )هکتار(
 جمعیت

تراکم 

 جمعیت

 11/20 271 47/13 رضا )ع( امام کوی

 54/58 726 4/12 حسنعلی دره

 78/77 560 2/7 والیت کوی

 11/143 936 54/6 توریولی

 48/37 220 87/5 سازمان انتهای

 05/118 693 87/5 آباد اروف

 8/28 167 8/5 نوشین دره

 88/145 760 21/5 چای پارا

 57/186 653 5/3 کالنترآباد

حاشیه پارک 

 جنگلی
96/2 353 25/119 

 20/57 246 30/4 قره درویش

 75/138 111 8/0 فرهنگیان 3فاز 

 80/426 414 97/0 پشت ترمینال

  6251 89/74 مجموع

 .1393، شهرنیمرکز بهداشت مشگمنبع: 

 

 اقتصادی هایب. ویژگی

 فعالیت میزان بیشترین صنعت و خدمات، بخش

غیر رسمی اجتماعات  درصد 5/61در  را ینساکن

 ساکنین اکثر است. داده اختصاص خود به شهرمشگین

 آن با مرتبط مشاغل و ساختمان بخش دراجتماعات این 

اشتغال دارند. نسبت شاغلین بخش خدمات در 

(، توریولی 6/48غیر رسمی کالنترآباد ) اجتماعات

نعت ( از بخش ص5/47( و حاشیه پارک جنگلی )7/51)

و کشاورزی بیشتر است. همچنین نسبت شاغلین بخش 

( 5/43دره )کشاورزی در اجتماعات غیر رسمی نوشین

. بر استبیشتر  اجتماعات ( از سایر8/55درویش )و قره

با هم دارای  اجتماعاتاین اساس، نسبت اشتغال این 

  .(2 های اساسی است )جدولتفاوت

 

 

 

 

 ماعات غیر رسمی مشگین شهر. جمعیت شاغل و بیکار اجت2جدول 

 شاغلین نسبت شاغلین بیکاران

ت
معی

ج
 

 

صد
در

داد 
تع

ت 
صنع

زی 
ور

شا
ک

 

ت
دما

خ
 

صد
در

داد 
تع

ت 
اعا

جتم
ا

 

 کالنترآباد 653 105 16/0 6/48 4/12 0/39 137 21/0

 اروف آباد 693 139 20/0 4/37 1/10 5/52 90 13/0

 نوشین دره 167 46 28/0 7/21 5/43 8/34 5 3/0

 دره حسنعلی 726 186 26/0 2/38 7/9 2/52 68 9/0

17/0 38 8/45 9/11 4/42 27/0 59 220 
انتهای 

 سازمان

 توریولی 936 300 32/0 7/51 3/9 0/39 121 13/0

 کوی والیت 560 163 29/0 27/0 4/26 6/46 45 8/0

15/0 41 3/47 8/8 44/0 51/0 91 271 
کوی امام 

 رضا

 چای پارا 760 192 25/0 3/31 2/29 6/39 85 11/0

 پشت ترمینال 414 120 29/0 2/39 3/3 5/57 33 8/0

 قره درویش 246 86 35/0 8/12 8/55 4/31 38 15/0

14/0 15 2/46 2/19 6/34 23/0 26 111 
 3فاز 

 فرهنگیان

13/0 45 3/33 2/19 5/47 34/0 120 353 
حاشیه پارک 

 جنگلی

 1393منبع: مهندسین مشاور زیستا، 

 

مالکیت زمین و مسکن از متغیرهای اقتصادی      

تأثیرگذار بر کیفیت مسکن و محیط مسکونی است. 

باالبودن میزان مالکیت خصوصی، کیفیت بیشتر مسکن 

 %95و ارتقاء محیط مسکونی را به همراه دارد. حدود 

شهر دارای امالک واقع در اجتماعات غیر رسمی مشگین

ای و به نامهصورت قولبه مالکیت خصوصی است که

به مهاجرین « روش تقسیم و بازتقسیم فاقد مجوز»

این فروخته شدند. وضعیت مالکیت زمین به تفکیک 

 درج شده است. 3اجتماعات در جدول شماره 
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. وضعیت مالکیت امالك اجتماعات غیر رسمی 3جدول 

 شهر مشگین

 مالکیت     

 

ك اجتماعات
مال

د ا
دا

تع
 

صی
صو

خ
 

فی
وق

تی 
دول

 

ند
س

 
تی

 ثب
 و

می
رس

 

مه
لنا

قو
 ای

 *  - 5 95 509 کالنترآباد

 *  - 3 97 705 آباداروف

 *  - - 100 197 نوشین دره

 *  5 - 95 963 دره حسنعلی

 *  - - 100 744 سازمانانتهای 

  * 2 - 98 654 توریولی

 *  4 1 95 953 کوی والیت

 *  5 - 95 679 کوی امام رضا 

  * 10 - 90 160 چای پارا

 *  - - 100 61 پشت ترمینال

  * 10 - 90 396 درویش قره

  * 11 - 89 41 فرهنگیان 3فاز

حاشیه پارک 

 جنگلی
297 97 - 3  * 

 1345-1395منبع: مرکز آمار ایران، 

 

 های کالبدیپ. ویژگی

 اتامکان درج وضعیت کاربری اراضی تمامی اجتماع

بوده است. شهر در این مقاله میسر نغیر رسمی مشگین

های زمین این اما سطح، نسبت و سرانه کاربری

طور کلی، نسبت کامالً متفاوت هستند. بهات اجتماع

 ترمینال، کاربری مسکونی در اجتماعات پشت

 اشیهح فرهنگیان، 3 فاز توریولی، پارا، چای کالنترآباد،

رغم این، آباد بیشتر است. بهاروف و جنگلی پارک

اسب من اجتماعاترخی از این ها در بنسبت کاربری

گونه که در جدول رسد. برای مثال، هماننظر میبه

نشان داده شد، نسبت کاربری مسکونی  4شماره 

% 75/12و شبکه معابر آن حدود   %22حدود  کالنترآباد

متر  61/99قطعات این اجتماع  مساحت . متوسطاست

 . است مربع

 

رسمی . کاربری اراضی اجتماعاسکان غیر 4جدول 

 کالنترآباد 

 درصد مساحت کاربری

 22 28135 مسکونی

 25/0 330 تجاری

 25 32913 اراضی باغی

 20 25428 زمین بایر

 20 25960 زمین زراعی

 75/12 17520 شبکه معابر

 100 130286 مجموع

 1393منبع: مهندسین مشاور زیستا، 

 

ر ت غیبناهای اجتماعا  %60 ها،عالوه بر کاربری     

 نیهاب کیفیت داری بناها %25 نوساز، شهررسمی مشگین

 تخریبی ابنیه کیفیت دارای نیز بناها %15 و مرمتی

 هابنا درصد %47  ابنیه، قدمت از نظر همچنین. باشندمی

 ابنیه درصد %25و  هستند سال 5 الی1 قدمت دارای

 قدمت ها دارایآن % 28 و سال 10الی 5 قدمت دارای

 از اجتماعاتاین  بناهای %65. ستا سال 10 باالی

 اسکلت از نیز %2 و آهن و آجر از %33 سیمانی، بلوک

اند. عالوه بر اجتماعات غیر شدهاحداث  فلزی و بتنی

)انتهای  عات قدیمی(، اجتما1390-95رسمی جدید )

آباد، اروفزمان، کوی امام رضا، دره حسنعلی، سا

ت و سازهای کالنترآباد( نیز از نسبت قابل توجه ساخ

 5ا ت 1مسکونی با اسکلت فلزی و بتن، نوساز و کمتر از 

د سال قدمت برخوردار هستند. این ویژگی از تداوم رون

 یابی آنگسترش این اجتماعات و نوسازی و رسمیت

 .(5حکایت دارد )جدول 
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 شهر. الگوی ساخت و کیفیت واحدهای مسکونی اجتماعات غیر رسمی مشگین5جدول 

 اجتماعات

 غیر رسمی

 قدمت ابنیه کیفیت ابنیه نوع مصالح

 سال 10باالی  سال 10تا 5 سال 5تا1 تخریبی مرمتی نوساز بلوك سیمانی آجر و آهن اسکلت فلزی و بتن

 %28 %25 %47 %15 %25 60 65 33 2 کالنترآباد

 %27 %23 %50 %1 %39 60 90 3 7 اروف آباد

 %19 %25 %56 %2 %23 75 10 85 10 نوشین دره

 %19 %35 %46 %10 %48 42 5 80 15 دره حسنعلی

 %9 %27 %64 %1 %27 72 10 73 17 انتهای سازمان

 %13 %53 %30 %11 %64 25 32 56 12 توریولی

 %8 %52 %39 %2 %53 45 22 68 10 کوی والیت

 %8 %33 %59 %1 %36 63 22 57 21 کوی امام رضا )ع(

 %48 %32 %20 %42 %43 %15 35 51 14 چای پارا

 %25 %29 %46 %5 %10 %85 9 40 51 پشت ترمینال

 %17 %37 %46 %6 %52 %42 10 75 15 قره درویش

 %5 %30 %65 - %15 %85 11 56 33 فرهنگیان 3فاز 

 %20 %33 %47 %3 %44 %55 3 55 42 حاشیه پارک جنگلی

 1393منبع: مهندسین مشاور زیستا، 

 ماعات غیر رسمی گیری اجت. عوامل شکل3

 ای )دافعه( ترین عوامل ناحیه. مهم3-1
ترین عدم توازن توسعه شهری و روستایی و مهاجرت، مهم

گیری و گسترش اجتماعات غیر رسمی ای در شکلهیناحعوامل 

روستای واقع در پیرامون  9شهر است. این مهاجرین از مشگین

، تپهقورت، نیمز ریز، رآبادینص، خانیپرشهر ))شهرستان( مشگین

( به این شهر مهاجرت خانیپر، بالغآق، قیحی، رکندیمی، آلن

اند. کمبود امکانات و شغل در آن روستاها باعث شد تا کرده

شهر مهاجرین برای پیداکردن کار مناسب و زندگی بهتر به این 

مهاجرت نموده و در آن سکنی گزینند. بررسی این مبادی 

های قومیتی زیادی ن داد که تفاوتشهر نشابه مشگین مهاجرت

شهر وجود ندارد. اکثر این مهاجرین بین مهاجرین به مشگین

که دارای فرهنگ و زبان مشترک هستند، از نظر دلیل اینبه

واقع، مهاجرین هر یک از باشند. بهاجتماعی و فرهنگی همگون می

این روستاها بر اساس نیاز و به تناسب توان مالی و روابط 

شهر شاوندی خود، در یکی از اجتماعات غیر رسمی مشگینخوی

، مبادی روستایی و نسبت مهاجران 6سکنی گزیدند. جدول شماره 

 دهد.شهر را نشان میهر یک از این روستاها به مشگین

 به مشگین شهر . میزان و مبادی روستایی مهاجران6جدول شماره 
 اجتماعات
 غیر رسمی

 بادی روستایی مهاجرتنسبت مهاجرین به تفکیک م
 پریخان بالغآق حیق میرکندی آلنی تپهقورت زیرزمین نصیرآباد پریخان

 21/0 4/0 12/0 10/0 10/0 11/0 13/0 21/0 32/0 کالنترآباد
 36/0 1/0 5/0 2/0 6/0 14/0 17/0 36/0 19/0 اروف آباد
 12/0 3/0 4/0 14/0 17/0 15/0 26/0 12/0 21/0 نوشین دره

 10/0 2/0 3/0 12/0 3/0 16/0 25/0 10/0 29/0 نعلیدره حس
 13/0 4/0 6/0 12/0 3/0 9/0 17/0 13/0 36/0 انتهای سازمان

 38/0 2/0 7/0 6/0 13/0 8/0 11/0 38/0 23/0 توریولی
 15/0 4/0 11/0 17/0 5/0 7/0 10/0 15/0 31/0 کوی والیت

 13/0 6/0 14/0 16/0 3/0 9/0 10/0 13/0 29/0 امام رضا کوی
 28/0 2/0 3/0 4/0 9/0 12/0 7/0 28/0 35/0 چای پارا

 12/0 3/0 7/0 16/0 13/0 6/0 18/0 12/0 27/0 پشت ترمینال
 14/0 4/0 3/0 13/0 20/0 12/0 9/0 14/0 25/0 فرهنگیان 3فاز

 29/0 1/0 4/0 6/0 21/0 3/0 5/0 29/0 31/0 حاشیه پارک جنگلی

 1393، شهرنیمرکز بهداشت مشگمنبع: 
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 ترین عوامل محلی )جاذبه( . مهم3-2

 نیارزان زم متیقو  های خدماتیالف. توسعه زیرساخت

شهر در در مشگین های خدماتیتوسعه زیرساخت

ه را ، زمین1380بعد از انقالب اسالمی، به ویژه از دهه 

برای مهاجرت و جذب جمعیت از مناطق مختلف و 

ر ه بکرده است. عالو ویژه روستاهای پیرامون آن ایجادبه

این، یکی از عوامل محلی مؤثر در ایجاد اسکان غیر 

شهر، قیمت ارزان زمین برای احداث رسمی در این 

واحدهای مسکونی مناسب وضع اقتصادی این مهاجرین 

بوده است. بررسی قیمت زمین و مسکن در سطح این 

-حهمبه ترتیب به  ترین قیمت آنشهر نشان داد که پایین

ی، دره، دره حسنعلآباد، نوشینآباد، اروفی کالنترها

و  سازمان، توریولی، کوی والیت، پشت ترمینالانتهای 

های درویش اختصاص دارد. به مرور که بخشقره

ها شهر از جذب جمعیت و اسکان آنداخلی مشگین

اشباع شد و قیمت اراضی آن افزایش یافت، برخی از 

ه نواحی بناتوانی اقتصادی  دلیلساکنین این بخش نیز به

ضابطه کالبدی آن را ای رفته و گسترش بیحاشیه

 وجود آوردند.به

  

 ب. محورهای ارتباطی

پذیری توان در شکلترین عوامل محلی که میاز مهم

شهر به آن اشاره کرد، اسکان غیر رسمی در مشگین

ها و محورهای ارتباطی است. به طوری که، ابتدا راه

سکونتی )اجتماعات غیر رسمی( در این سپس نقاط 

 3طور که در شکل شماره محدوده شکل گرفتند. همان

نشان داده شد، اغلب اجتماعات غیر رسمی در کنار 

محورهای ارتباطی حاشیه شهری ایجاد و گسترش 

اند. به عبارتی دیگر، این محورها نقش عاملیت در یافته

اند. اشتهشهر دگیری اجتماعات غیر رسمی مشگینشکل

شهر، جاده ارتباطی روستای پریخان، بزرگراه مشگین

خیابان جانبازان، محورهای ارتباطی به سمت شرق 

-شهرمشگین )جاده قدیم( و غرب )محور ارتباطی

اهر(، تقاطع اجتماعات غیر رسمی -شهراردبیل، مشگین

دهنده های فرعی، عامل محلی اصلی شکلو خیابان

شمار  شهر بهاف مشگینرسمی در اطرغیر اسکان

 آیند. می

 

 
ی پیدایش اجتماعات غیر رسمراه در  تأثیر. نقشه 3شکل      

 مشگین شهر

 

ه شمال های ارتباطی، به ویژه بزرگرابرای مثال، راه     

شهر در ایجاد اجتماع کالنترآباد نقش مهمی مشگین

ه کداشته است. در واقع، این راه ارتباطی قبل از این 

ن ای ع کالنترآباد ایجاد شود، احداث شد. عالوه براجتما

بزرگراه، جاده ارتباطی پریخان که در شمال غرب 

اع کالنترآباد قرار دارد، در ایجاد و گسترش این اجتم

 نقش داشته است. در پی ایجاد و گسترش این اجتماع و

های ارتباطی، افزایش جمعیت آن، عالوه بر این راه

ذب جمعیت حول این سری عوامل جاوجود یک

 محورها، همچنین بهبود و توسعه خیابان جانبازان در

-جنوب شرق اجتماع، در افزایش جمعیت در این مکان

 4طورکه در شکل شماره بوده است. همان مؤثرها 

مشخص شده است، این اجتماع غیر رسمی از سه 

جهت شمال شرق، جنوب شرق و شمال غرب با 

  ده است.های ارتباطی پیوند خورراه
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 ها در ایجاد اجتماعها و الگوی فضایی آن. نقشه راه4شکل 

 کالنترآباد

 پ. ضعف مدیریت شهری

، 1390تا  1370شهر از دهه رشد مشگین فرآینددر 

ف شهرداری به دلیل فقدان قدرت و اختیار فراگیر و ضع

های غیر سازمانی، امکان کنترل معامالت و فعالیت

توسعه کالبدی این شهر را رسمی زمین و مسکن و 

 اینداشته است. این نارسایی، در حواشی و محدوده لبه

عات این شهر بیشتر بوده و موجب شد تا اغلب اجتما

 د. غیر رسمی در این محدوده شکل گیر
 

 گیرینتیجه
آباد، کالنترآباد، اروف یرسم ریاجتماع غ زدهیس

، کوی دره، دره حسنعلی، انتهای سازمان، توریولینوشین

والیت، کوی امام رضا )ع(، چای پارا، پشت ترمینال، قره 

فرهنگیان و حاشیه پارک جنگلی از اواخر  3درویش، فاز 

 هیدر حاش شهری-روستادر اثر مهاجرت  1370دهه 

اند. علل و عوامل بالفصل شده جادیا شهر¬نیمشگ

( یی)فضا ییایجغراف ثیاجتماعات را از ح نیا یریگشکل

)فقدان توسعه متوازن و  یاهیدو سطح ناحبه  توانیم

)توسعه  ی( و محلیشهر-روستا های¬مهاجرت

 تیریضعف مد ن،یارزان زم متیق ،یخدمات یهارساختیز

علل و  نیا نیکرد. همچن می( تقسیارتباط یمحورها ،یشهر

به دو سطح  توانیم یو اقتصاد یعوامل را از نظر اجتماع

 نیا یریگشکل کرد. علت کالن میکالن و خرد تقس

 یو فقرزا زآمی¬ضیساز و کار تبع ایاجتماعات، ساختار 

ناعادالنه منابع قدرت و ثروت )رانت( و عدم  عیبر توز یمبتن

 است. ییو روستا یتوازن توسعه شهر

 یکانساختار، تحرکات م نیا ییفضا یتجل نیترمهم     

فقر به مقاصد ثروت در  ی)مهاجرات( از مباد تیجمع

بهتر اشتغال و خدمات و  یهاسب فرصتک یراستا

 یهاافتهیاست. بر اساس  یرسم ریاجتماعات غ یریگشکل

 یرسم ریاجتماعات اسکان غ نیپژوهش، اکثر ساکن نیا

آن  یواقع در بخش شمال یتااز هشت روس شهر،نیمشگ

 ،یتپه، آلنقورت ن،یرزمیز ،یرکندیم رآباد،ینص خان،ی)پر

 ،نیمهاجر نیاند. اهاجرت کردهشهر م  نیآقبالغ( به ا ق،یح

بودن(،  ییروستامبدأ مهاجرت خود )هم یاز روستا ریبه غ

با هم  یاقابل توجه یو فرهنگ یتفاوت و اختالف اجتماع

 و یلبر اساس توان ما نیمهاجر نیا ل،یدل نیندارند. به هم

 مشترک خود در ییو مبدأ روستا یشاوندیخو یهایوابستگ

 . انددهیگز یسکن یخاص یسمر ریاجتماعات اسکان غ

و  دیموجب بازتول زیروند مهاجرت، خود ن نیا     

 که، یمعن نی. به اشودیم زین یاهیشکاف توسعه ناح شیافزا

خود به مفهوم  یو به خود یطور کلها بهنوع مهاجرت نیا

در  یو اقتصاد یعدم رونق، رکود و زوال اجتماع دیتشد

مهاجرت، در مقصد  ن،یمهاجرت است. عالوه بر ا یمباد

و مسکن،  نیزم متیتقاضا و ق شی)محل(، موجب افزا

(، ییرو)پراکنده یرسم ریاسکان غ ییایگسترش جغراف

و  یخدمات شهر یو مسکن، نارسائ نیزم رهیکاهش ذخ

روند،  نیا نی. همچنشود¬یم یربنائیز های¬اشباع شبکه

و  یاسیروزافزون ساختار متفرق س یموجب ناکارآمد

ن آ یخدمات یِ تَبَع نقشو  یفیبالتکل ،یمحل تیریمد ییفضا

 . شودیم

 یرسم ریغ های¬سکونتگاه یریگروند غالب شکل     

 یریگصورت بوده که ابتدا با شکل نیبد شهرنیدر مشگ

به صورت پراکنده  هیاول ینقاط سکونت شهر، نیبزرگراه مشگ

 هاابانیاند. سپس با گسترش خوجود آمدهدر مجاورت آن به

به سمت شرق  یارتباط یشهر، محورها نیا یهای فرعو راه

به  ی( و غرب )محور ارتباطلیاردب-شهرنیمشگ میقد ده)جا

-یعوامل اقتصاد نیو شهرستان اهر( و همچن لیبزرگراه اردب
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 ری)وجود باغات و مزارع( منطقه، اجتماعات غ یاجتماع

ود وجبه یو فرع یهای اصلدر تقاطع و امتداد راه یرسم

 کنش هم بر با. اند¬کرده دایآمده و به مرور زمان گسترش پ

گرفته و گسترش  شکل مسکونی سطوح ها،¬و راه نقاط

های  در مجاورت راه یرسم ری. گسترش اجتماعات غاندافتهی

 نشان 5 شماره شکل در ها¬و بزرگراه یهای  فرعراه ،یاصل

 ریاعات غو توسعه اجتم نیشکل تکو نیترجرای. اندشده داده

 یهانیزم میو باز تقس میتقس شهر،نیدر مشک یرسم

 شهر بوده است.  نیاطراف ا ریو با یاورزکش

 

 
 یرسم ریشبکه معابر و اجتماعات غ ییفضا ی. الگو5 شکل

 شهرنیمشگ

 

( 1380،1385) یخیپژوهش با پژوهش ش نیا جینتا

شهر کالن رامونیخودرو پ یهاسکونتگاه که،نیبر ا یمبن

 یرسم ریغ یدر اراض یریگچون شکل ییهایژگیتهران از و

در  ینیگزتصرف، مکان تی(، داشتن امنیقانون ری)نه غ

و  میشهر، اما در حوزه نفوذ مستقمشخص از کالن یافاصله

منشعب از آن، کاهش ارتباط  یاصل یمحورها لدر طو

 یریگشدن و شکلشناخته تیبا مادرشهر، به رسم یخدمات

خروج از چرخه مسکن نابهنجار و  ،یادار-یاسیسازمان س

و مسکن  نیزم یبازار رسم یسوبه یجیگذار تدر

 یالگو که،نیبر ا ی( مبن1381) رانیبرخوردارند؛ با پژوهش پ

زاهدان ابتدا تهاجم  رآبادیش یرسم ریسکونتگاه غ یریگشکل

 یهانیزم میو بازتقس میو سپس تقس افتهیسازمان عیوس

بوده است؛ با پژوهش  نیمالک تیبا توافق و رضا یکشاورز

( 1387( و زیاری و نوذری )1388و همکاران ) زادهمیابراه

در  رسمی غیر اسکان یریگو شکل مهاجرت که،نیبر ا یمبن

شهر، توسعه نامتوازن  نیشدن اصنعتی لیدل به اهوازکالنشهر 

فقدان مدیریت واحد و و  مهاجرت ،یو سکونتگاه یامنطقه

 یکجور یهماهنگ بوده است؛ و پژوهش کمانرود

 5و گسترش  یریگشکل که،نیبر ا ی( مبن1377،1385)

تهران، عالوه بر عوامل  یشهردار 6منطقه  یرسم ریاجتماع غ

 یو مقاصد مهاجرت، از عملکردها یدافعه و جاذبه در مباد

 یناش زین یو قوم یزبان ،یلیفام یهاقرابت ،یتیریسوء مد

 .است، مشابهت داردشده

 

 منابع

 .1389. محمود اکبریو  عیسی؛ حمیدرضا وارثی ،زادهابراهیم

های غیر رسمی نقش مهاجرتهای روستایی در سکونتگاه

فصلنامه مطالعات )مطالعه موردی: متروپل اهواز(. 
 .187-191، صص1، شماره روستایی

 و ر رسمیغی هایسکونتگاه. 1389ایراندوست، کیومرث .
 و پردازش . تهران: شرکتنشینیحاشیه اسطوره

 شهری. ریزیبرنامه

 در امید و . یأس1386ایراندوست، کیومرث و صرافی، مظفر .

کرمانشاه.  شهر وردی:م نمونه-رسمی غیر هایسکونتگاه

، صص 26، سال هفتم، شماره فصلنامه رفاه اجتماعی

221-201. 

 با نظری، هایدیدگاه: ایران در نشینی . آلونک1373پیران، پرویز .

-سیاسی اطالعات مجلهایران.  شرایط به نگاهی
 .96-101، صص 88 و 87 ، شمارهاقتصادی

 مورد-غیر رسمی اسکان باب در هم . باز1381پیران، پرویز .

، صص 10و  9، شماره شهرنشریه هفتزاهدان.  شیرآباد

24-7. 

 . ترجمهسوم جهان در اقتصادی توسعه. 1391تودارو، مایکل .

 غالمعلی فرجادی، تهران: انتشارات کوهسار.

 رسمی غیر اسکان تحول سیر بررسی. 1392حسینی، پروانه .شاه
 تبک تدوین و مطالعه . تهران: سازمانایران بر تأکید با

 .(سمت) هادانشگاه انسانی علوم



 (1398 پاییز و زمستان، شماره دوم، اولمجله توسعه فضاهای پیراشهری )سال  ...گیری اجتماعاتفرآیند شکل :و همکاران کمانرودی
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 و . ساماندهی1388اهلل و نوزری، آذردخت .زیاری، کرامت

 منبع کوی) اهواز شهر غیر رسمی اناسک توانمندسازی

، 68 ، شمارهانسانی جغرافیای هایفصلنامه پژوهش. (آب

 .21-36صص 

 خودرو هایسکونتگاه و شهری . مدیریت1385شیخی، محمد .

، فصلنامه مدیریت شهریتهران.  کالنشهر منطقه در

 .74-87، صص 18شماره 

 یدگرگون و گیریشکل فرایند . تبیین1380شیخی، محمد .

 مطالعه-تهران کالنشهر پیرامون خودروی هایسکونتگاه

 دکتری رساله .گلستان و شهرنسیم شهر،اسالم موردی

 استاد راهنما: اسفندیار زیردست، دانشکده شهرسازی،

 تهران. هنرهای زیبا، دانشگاه

 ساماندهی ملی راهبرد تدوین سوی . به1381صرافی، مظفر .

 یهسوی تا گزینشی یکارپراکنده از-رسمی غیر اسکان

 .3-6، صص 9-10، شماره شهرنشریه هفتفراگیر. 

. سکونتگاه غیر رسمی. 1392کمانرودی کجوری، موسی .

فرهنگ واژگان مخاطرات محیطی، جلد اول، تهران: 

 جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه خوارزمی.

. ناکارایی ساختار مدیریت 1385کمانرودی کجوری، موسی .

نمونه: -اندهی اجتماعات غیر رسمیشهری ایران در سام

. 16، شماره نشریه آبادیشهرداری تهران.  6منطقه 

 . 108-113صص 

الف. اسکان غیر رسمی در 1377کمانرودی کجوری، موسی .

شهرداری  6ان غیر رسمی منطقه ساماندهی اسک-تهران

 ظفرنامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: متهران. پایان

 زمین، گروه جغرافیا، دانشگاه صرافی، دانشکده علوم

 شهید بهشتی

طرح مطالعاتی ساماندهی ب. 1377کمانرودی کجوری، موسی .
. شهرداری شهرداری تهران 6اسکان غیر رسمی منطقه 

شهرداری تهران، معاونت هماهنگی و  6منطقه 

 ریزی.برنامه

شهرها، فقر و توسعه: . 1375گیلبرت، آلن و جوزف گاگلر .
. ترجمه پرویز کریمی ناصری، ان سومشهرنشینی در جه

 شهرداری الملل بین و عمومی روابط کل اداره :تهران

 تهران.

نتایج سرشماری نفوس و . 1345-1395مرکز آمار ایران . 
 شهر.، شهرستان مشگینمسکن

تعداد و تراکم جمعیت . 1393شهر .مرکز بهداشت مشگین
 .شهرهای غیر رسمی مشگینسکونتگاه

 .شهربازنگری طرح جامع مشگین. 1393ور زیستا .مهندسین مشا
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