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شــــــــــــمــــــــــــاره 
بــیــســت ویــکــم
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کید  بررسی علل شکل گیری و راهکار مقابله حاشیه نشینی شهر زابل با تأ
بر توانمندسازی

گلستان. گروه جغرافیا دانشگاه  خدارحم بزی - دانشیار 
گروه جغرافیا، دانشگاه زابل. کیانی - دانشیار  کبر  ا

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زابل. عبدالغنی صفرزائی1 - 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Safarzaei88@gmail.com :1 نویسنده مسئول مقاله
کارشناسی ارشد با عنوان ارزیابی راهبرد توانمندسازی حاشیه نشینان در بهسازی شهر زابل از دانشگاه زابل استخراج شده است. مقاله از پایان نامه 

تاریخ دریافت: 1395/04/13
تاریخ پذیرش: 1395/08/08

چکیده
صورت  به  حاشیه نشینی  آمدن  وجود  به  باعث  شهرها  به  روستاییان  مهاجرت  با  همراه  ایــران  شهرنشینی  شتابان  رشد 
کوچک، مناطق مرزی شهرهای بزرگتر منطقه می باشد.  گسترده شده است. نخستین مبدأ مهاجران روستایی و شهرهای 
شهر زابل به عنوان مادرشهر  سیستان در سال های اخیر با رشد حاشیه نشینی به خصوص در محورهای مواصالتی خود به 
مناطق و روستاهای اطراف مواجه بوده است. هدف این تحقیق بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر حاشیه نشینی شهر و 
ارائه راهکارهای مناسب برای توانمندسازی آنها بوده و روش تحقیق توصیفی_تحلیلی است. پرسشنامه هایی در 14 محله 
گردید. داده ها توسط نرم افزار  کنان حاشیه شهرزابل توزیع  حاشیه نشین شهر زابل به صورت تصادفي در بین 316 نفر از سا
Spss  و  Excel تحلیل شده اند . نتایج نشان می دهد، از دالیل مهم حاشیه نشیني زابل مي توان به مهاجرت گسترده از 
کمی درآمد) 21/52 درصــد(،  خشکسالی ) 19/30 درصد( و  روستاها و شهرهاي کوچك منطقه ) 92/09 درصد( به دلیل 
که دادن وام های اشتغال در زمینه مهارت های آموخته شده  )  کنان مناطق حاشیه ای معتقدند  بیکاري اشاره کرد. سا
کنان  اشتغال سا زمینه   ) ) 21/42 درصد  آمــوزش مهارت های فنی  ) 35/71 درصــد(و  کارآفرینی دولت   ،) 42/85 درصد 

حاشیه ای را با توجه به وضعیت موجود فراهم خواهد آورد؛ و اشتغال توانمندسازی حاشیه نشینان را نیز افزایش می دهد. 
کارشناسان و مدیران شهری، اولویت های مهم مانند تأمین منابع مالی توسط دولت، اعطای وام های بانکی به مدیریت 
کنان این محالت  شهری برای اجرای طرح های توانمندسازی و بهسازی حاشیه ها ) 57/15 درصد (، اعطای وام بانکی به سا

کرده اند. برای اشتغال آنها و همچنین بهسازی محالت را )  42/85 درصد ( برای توانمندسازی حاشیه نشینان مطرح 

گان کلیدي : مهاجرت، حاشیه نشینی، توانمندسازی، شهر زابل. واژ
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ــکــم ــت وی ــس ــی ب

1. مقدمه و بیان مسئله
یــکــی از عــوامــل اصــلــی رشـــد بـــی قـــواره و نـــامـــوزون شــهــر، پــدیــده  
 ( که برآیند مهاجرت هاي مداوم داخلي  حاشیه نشیني می باشد 
که بازتاب اقتصادي، اجتماعي  یعني از روستاها به شهرها( است 
گــون آلونك نشیني،  ــه شــکــل هــاي گــونــا و فیزیکي در شــهــرهــا ب

زاغه نشیني، کپرنشیني و   حلبي آبادها و ... را نشان می دهد. 
دالیــل  مــی بــاشــنــد.  جهانی  پــدیــده  یــک  حاشیه نشین  مناطق 
از  که ممکن است  بوده  و متعدد  پدیده، متنوع  این  شکل گیری 
 Akhtar and toran, 2000:2 (مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد
که  هستند  مسکونی  نواحی  حاشیه نشین،  سکونتگاه های   .)
به طور  یا  قانونی ساخته می شوند  در زمین هایی بدون مالکیت 
به   .)  Bego, 2003:11 می گیرند)  قــرار  سکونت  مــورد  غیرقانونی 
عنوان مثال، محالت حاشیه نشین افریقا در محیط های فیزیکی 
حاشیه ای و پرمخاطره شهری مانند مسیر جاری شدن سیل ها، 
یا  تاون(  کیپ  شهر  باالست)  آن  در  زیرزمینی  آب  که  زمین هایی 
معادن)  استخراج  از  حاصل  گــودال هــای  و  شــده  رهــا  زمین های 
محل های  نزدیک  یا  و  زمین شناسی  گسل های   ،) ژوهانسبورگ 
عالوه   .)  Abbott,2002:321 گرفته اند)  شکل  زباله  قدیمی  دفن 
ناامنی  و  حاشیه نشینان  ــراج  اخـ خطر  طبیعی،  مــخــاطــرات  بــر 
افزایش  ( باعث   Lee-smith,1989:178  ( مسکن  و  زمین  تصرف 
شهری  مدیران  با  خشونت  و  درگیری  مانند  اجتماعی  مشکالت 
 )Reichenheim and Harpham, 1991:6 ( در این محالت می شود
کمتر شهری )از  . حاشیه نشینان، بیشتر افراد مهاجر روستایی و 
که اغلب فاقد مهارت الزم  شهرهای دیگر و یا خود شهر( هستند 
گاهی غیرماهرند. این افراد بیشتر به علت عوامل رانش  شهری و 
کمتر به دلیل عوامل جاذب شهری، زادگاه خود را  زادگاه خود و 
کرده و به شهرها روی می آورند. آنها به دلیل عدم تطبیق با  ترک 
محیط شهری از یک سو و بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی 
در  تدریج  به  و  می شوند  زده  پس  شهری  محیط های  از  دیگر، 
کانون هایی به هم پیوسته و یا جدا از یکدیگر در قسمت هایی از 
که محل سکونت و نوع مسکن  شهر سکنی می گزینند؛ به صورتی 
آنها با محل سکونت متعارف شهری مغایر بوده و از نظر وضعیت 
فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند)1990:10, 
انتخاب  در  افـــراد  اصلی  ــل  دالی مهمترین   .)Zahed Zahedani
مناطق حاشیه ای، پایین بودن ارزش ملک، پایین بودن قیمت 
 Papeli Yazdi,( زمین و اجاره بهای مسکن و مسئله بیکاری است

.)2001:12
انجام شده در مورد حاشیه نشینان شهرهای مختلف  مطالعات 
خانوارهای  از  عمدتًا  حاشیه نشینان  که  می دهد  نشان  کشور 
مهاجر روستایی هستند و بیشتر سرپرستان حاشیه نشین از سواد، 
بوده، شغل مناسبی  برخوردار  پایین  مدرک تحصیلی و تخصص 
 Lahasaey(ــد ــ ــ دارن فعالیت  پایین  بسیار  مشاغل  در  و  نداشته 

 .)zadeh, 1989:251
بودن  مرز  هم  و  سیستان  منطقه  مرکزیت  به  توجه  با  زابــل  شهر 
دوره ای  خشکسالی های  مانند  طبیعی  بالیای  افغانستان،  با 
در  بیکاری  وجود  و  دامــداری  کشاورزی،  رفتن  بین  از  طوالنی،  و 

و  منطقه ای  بــی رویــه  مهاجرت  با  عشایری  و  روستایی  مناطق 
روستاهای  الحاق  همچنین  اســت.  بــوده  مواجه  فرامنطقه ای 
طوری  به  شــده،  حاشیه ای  محالت  رشــد  باعث  شهر  به  اطــراف 
که دو تا سه  که تعداد محالت حاشیه آن در سال  1971 میالدی 
کوچک بوده، به بیش از 14 محله حاشیه ای در سال 1986  محله 
میالدی رسیده و در حال حاضر نیز با رشد نامعقول، این تعداد 
محالت در حال افزایش می باشند) Bazzi, 2007:24 (. بسیاری از 
محالت حاشیه زابل در 15 سال اخیر با رشد سریع و انگلی مواجه 
از نگاه ناظر بیروني بسیار نامطلوب و ناموزون جلوه  و  بوده اند 
ح هاي  موانعي در راه اجــراي طر مي کنند و همچنین به عنوان 
در  حاشیه نشینی  تفصیلي و جامع شهري به حساب مي آیند. 
شهر زابل به دلیل شرایط مرزی و استراتژیک در شرق ایران، عالوه 
معضالت و مسائل شهري  می تواند  شهری  نامناسب  فضای  بر 
مانند افزایش جرم و جنایت، بروز مشاغل انگلي و کاذب، ناامنی 
کشوراز افغانستان و اثرات ناشی  و همچنین ورود مواد مخدر به 
شدن  آورد. خالی  وجــود  به  ملی  و  منطقه ای  سطح  در  را  آن  از 
زابــل،  شهر  به  مهاجرت  و  سکنه  از  سیستان  مــرزی  روستاهای 
بحث امنیت مرزها در شرق را با چالش های جدی مواجه خواهد 
کشاورزی این منطقه نیز از  ساخت و همچنین تولید محصوالت 

بین خواهد رفت. 
دالیــل  ابــتــدا  بــایــد  زابـــل  شهر  حاشیه نشینی  مشکل  حــل  بـــرای 
کرد  مطالعه  و  بررسی  را  پدیده  این  بر  مؤثر  عوامل  و  شکل گیری 
پیدا  را  آن  با  مقابله  راه هـــای  عــوامــل،  ایــن  به  توجه  با  بتوان  تا 
راه های  شهری،  مسئوالن  و  کارشناسان  نظرات  براساس  و  کرده 
مقابله را به صورت علمی و ریشه ای ادامه داد. شناسایی عوامل 
یافتن  ــل،  زاب شهر  در  حاشیه نشینی  رشــد  و  شکل گیری  بر  مؤثر 
توانمندسازی  ــل،  زاب شهر  در  حاشیه نشینی  با  مقابله  راه هـــای 
کارشناسان و مسئوالن شهری،  براساس دیدگاه  حاشیه نشینان 
فضای  بهسازی  در  حاشیه نشینان  توانمندسازی  ــای  روش هـ
شهر زابل از اهداف پژوهش هستند. پرسش های تحقیق در این 
پژوهش، مهمترین عوامل شکل گیری حاشیه نشینی در شهر زابل 
زابل  حاشیه نشینی  پدیده  با  مقابله  راهکار  بهترین  و  چیست؟ 
با توجه به سئواالت تحقیق، فرضیه های تحقیق  چه می باشد؟ 
زابــل،  حاشیه نشینی  شکل گیری  عوامل  مهمترین  ــورت،  ص به 
کمی  و  بیکاری  و  خشکسالی  اثر  بر  منطقه  روستاییان  مهاجرت 
زابل،  در  حاشیه نشینان  با  مقابله  راهکار  بهترین  و  است  درآمد 

توانمندسازی آنها و ایجاد اشتغال می باشد.

2. حاشیه نشینی
زیادی  حــدود  تا  حاشیه نشینی  شهرنشینی،  و  شهر  فرهنگ  در 
کار  به  آلونک نشینی  و  زاغه نشینی  چــون  مفاهیمی  با  مــتــرادف 
غریبه  احساس  انزواطلبی،  فرهنگی،  لحاظ  از  است.  شده  برده 
بودن و بیگانگی، از لحاظ روانی، پریشانی و تقدیرگرایی، از لحاظ 
اقتصادی، فقر، اشتغال در بخش غیررسمی و بی ثباتی شغلی، از 
لحاظ بهداشتی، فقدان یا نارسایی سیستم خدمات بهداشتی _ 
درمانی و آب شرب و از لحاظ اجتماعی، هویت قومی، پایبندی 
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شــــــــــــمــــــــــــاره 
بــیــســت ویــکــم

تخصص،  فــقــدان  و  گــســتــرده  ــواده  ــان خ ــا،  ــ ارزش ه و  سنت ها  بــه 
فرهنگ  خصوص  به  و  پایین  ــد  درآم ســـوادی،  کم  و  بــی ســوادی 
اجتماعات حاشیه نشینان  گی های  ویژ از  مستقل حاشیه نشینی 

.)Ghaffari,2010:2(که در مناطق مختلف دیده می شود است 
فرد  گرفتن محل سکونت  قرار  امور شهری،  کارشناسان  از  برخی 
می گیرند.  نظر  در  حاشیه نشینی  تعریف  معیار  را  شهر  حاشیه   در 
می کنند  زندگی  شهرها  حاشیه   در  حاشیه نشینان  بیشتر  گرچه  ا
که در داخل محدوده  شهری زندگی می کنند،  اما بسیارند افرادی 
کسانی هم  ولی جزو حاشیه نشینان به حساب می آیند و بر عکس 
حاشیه نشین  ولی  می کنند  زندگی  شهرها  حاشیه  در  که  هستند 
این  و  کرد  طبقه بندی  می توان  را  شهری  حاشیه های  نیستند. 
باال  کم  ترا با  مسکونی  واحدهای  شامل  سو  یک  از  طبقه بندی 
کثیف شهر و از سوی دیگر شامل سکونتگاه های خودرو  کز  در مرا
که بدون هویت قانونی در اطراف شهر به طور نامنظم  می باشند 

.)Hadizadeh Bazzaz, 2003:15(کنده شده اند پرا
به  شهری  نواحی  تصرف  فرایند  عنوان  به  را  حاشیه  آبرامز  چارلز 
قصد تهیه مسکن دانسته است؛ و نیز حاشیه نشینی را در معنای 
شهر  اقتصادی  محدوده  در  که  می داند  کسانی  تمام  شامل  عام 
کن هستند. جاذبه و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش  سا
و  می کشاند  کار  بازارهای  و  صنعتی  قطب های  سوی  به  و  َکنده 
گذراندن بهتر  که به منظور  بیشتر آ نها مهاجران روستایی هستند 

.)Ziyari and Nowzari , 2009:33(زندگی راهی شهرها می شوند
خودرو  سکونتگاه  واژه  از  حاشیه نشینی  جای  به  شیخی  محمد 
استفاده می کند. او می گوید پس از بررسی بیش از پنجاه اصطالح 
واژه  یکدیگر  با  آنها  انطباق  و  حاشیه نشینی  با  مرتبط  تعریف  و 

سکونتگاه خودرو را برگزیده است  )2003:136(. 
و  غیررسمی  اسکان  نوعی  حاشیه نشینی  شهرسازی،  دیــدگــاه  از 
ج از محدوده های  شیوه ای از سکونت موقت تلقی می شود که در خار
که برای توسعه شهری پیش بینی نشده اند،  شهری در زمین هایی 
کاربری زمین های  شکل می گیرد و با ساخت وساز غیرقانونی و تغییر 

 .)Barabadi, 2002: 48(کشاورزی همراه است

2.1. علل شکل گیری حاشیه نشینی در ایران
محله های حاشیه نشین، فضاهای زندگی غیررسمی  ایــران  در 
و فضاهای نامتعارف شــهــری، همگی بــازتــاب فضایی اقتصاد 
بیمارگونه و مدیریت ناتوان برنامه ریزی فضایی و در واقع معلول 
بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی در سطوح ملی، منطقه ای و 
محلی  می باشد) Poor Aghaei,2006:46(. درمورد علل پیدایش 
سطوح  ما،  کشور  وضعیت  به  توجه  با  ویژه  به  غیررسمی  اسکان 
 Sadeghi and(ح می باشد کالن، میانی و خرد مطر تحلیلی سه گانه  
Akbari, 2010(. سطح کالن به علل ساختاری جامعه باز می گردد. 
افزایش  با  از دهه 1340  گسترش شهرنشینی  پایه  این دیدگاه،  بر 
و  زمین  بــازی  بــورس  آغــاز  و  شهرها  در  دولــت  سرمایه گذاری های 
مهاجرت  علل  عمده ترین  از  یکی  بزرگ،  شهرهای  در  ساختمان 
کار روستایی به شهر را رقم زد و مشکالت شهری از جمله  نیروی 
 Imani(آورد پدید  را  کالنشهرها  پیدایش حاشیه نشینی در حومه  

فزاینده  مهاجرت  میانه،  سطح  تحلیل  در   .)Jajarmi, 2002:449
از جمله مسکن در  نیازها  تأمین  و عدم وجود تمهیدات الزم در 
شهرها عامل اصلی اسکان غیررسمی و نابهنجاری مسکن دانسته 
و  فزاینده  رشد  و  شهرها  به  گسترده  مهاجرت  واقع  در  می شود. 
گرفتن رشد شهر از مدیریت  سریع جمعیت شهری، موجب پیشی 
غیررسمی  اســکــان  شکل گیری  اصــلــی  عــامــل  و  مــی شــود  شــهــری 
است)Irandoust, 2010: 164(. درسطح خرد، شکل گیری و توسعه 
مانند  اجتماع  درونــی  فرایند  از  تابعی  غیررسمی  سکونتگاه های 
مذهب، نژاد، مکان شغل، سطح درآمد و آموزش و فرایند بیرونی 
مانند مالکیت و تصرف و سیاست های دولتی و ضوابط و مقررات 
 Sheikhi,(گرفته می شوند از این دست موارد دانسته و در نظر  و 
51-36 :2002(. دسترسی ناچیز به نظام های رسمی اعتباری وام 
کافی  کم درآمدها، عدم پیش بینی فضای مسکونی  و مسکن برای 
کم درآمد، وجود باندهای قدرت نامشروع  و مناسب برای اقشار 
گرفتن زمین  گران زمین باز)Sarrafi, 2002: 6-7(، نادیده  و سودا
در  شاغل  و  درآمــد  کم  گروه های  مسکن  مالی  تأمین  و  مسکن  و 
 Amchaki, 2003:(کشور کالن  بخش غیررسمی در سیاست های 
از جمله علل شکل گیری  از این قبیل،  64 -56( و بسیاری موارد 

کشور ما در سطح خرد می باشند. سکونتگاه های غیررسمی در 

2.2. نظریات در مورد حاشیه نشینی
حاشیه نشینی  شکل گیری  عــوامــل  مــورد  در  زیـــادی  نظریه های 
زمینه های  بــه  تــوجــه  بــا  اســـت.  شــده  ارائـــه  غیررسمی  اســکــان  و 
مشترک نوع نگرش نظریه ها، آنها را می توان به سه دسته نظریات 
تصویر  مطابق  گرایان(  )راه حــل  هدف گرا  بنیادگرایان،  مسئله گرا، 

.)Sheikhi, 2002: 37(کرد شماره 1 تقسیم بندی 

3. روش تحقیق
کتابخانه ای  روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و مبتنی بر مطالعات 
یا پیمایشی در سطح و حاشیه  و اسنادی و بررسی های میدانی 
از  میدانی  مطالعات  انجام  ــرای  ب اســت.  شــده  انجام  زابــل  شهر 
و  شده  استفاده  مصاحبه  و  مشاهده  پرسشنامه،  تکنیک های 
خانوارهای  به  مستقیم  مراجعه  با  شده  تنظیم  پرسشنامه های 

گردیده است.  کن محالت حاشیه نشین تکمیل  سا
شــهــردار،  ــاه هــای  ــدگ دی حاشیه نشینی  پــدیــده  ــا  ب مقابله  ــرای  بـ
کــارشــنــاس  ــورای  ــ ــرداری، رئــیــس ش ــهـ کــارشــنــاس شــهــرســازی شـ
ادارات  مدیران  حاشیه نشینان،  ساماندهی  ح  طر در  فرمانداری 
کیفی  شهری آب و فاضالب و مسکن و شهرسازی زابل به صورت 
راه های  همچنین  گرفتند.  قرار  پرسش  مورد  زیاد  تا  کم  خیلی  از 

مقابله با این پدیده را اولویت بندی نمود ند.
برای راه های توانمندسازی حاشیه نشینان نیز چک لیست هایی 

کنان و معتمدان توزیع و نتایج آن استخراج شده است. بین سا

3.1. حجم نمونه
در  پرسش نامه هایی  حاشیه نشینان،  اطالعات  جمع آوری  برای 
گردید.  14 محله حاشیه ای با جمعیت 10 هزار و 500 خانوار توزیع 
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کوکران مطابق زیر  حجم نمونه برای جامعه آماری از طریق رابطه 
می باشد:

3.2. محدوده زمانی و مکانی تحقیق
محدوده  جغرافیایی و مکانی پژوهش، شهر زابل، مرکز شهرستان 
که در تصویر شماره 2 مشخص شده است. مختصات  زابل است 
و 61 درجــه و 50  جغرافیایي 31 درجــه و 29 دقیقه عرض شمالي 
 Tashگرفته است دقیقه طول شرقي در مرکز منطقه سیستان قرار 
رسمی  سرشماری  آخرین  طبق   .)Consulting Engineers, 2002)
می باشد  نفر  و 937  هــزار   130 شهر  ایــن  جمعیت  ســال 1385  در 
 Statistical( زاهــدان است  از  بعد  نظر جمعیتی  از  که دومین شهر 
Yearbook of Sistan and Baluchestan, 2008: 97(؛ البته در سال 
 .)Statistical اســت  شــده  بــرآورد  نفر    722 و  هــزار   137 برابر   1390

Center of Iran, 2011)
3.3. جامعه آماری

کن  و 500 خانوار حاشیه نشین سا آماری پژوهش، 10 هزار  جامعه 
سراوانی،  شهید  ورقــه،  افشار،  و  القورآباد  اسالمی،  محله،   14 در 
حسینی،  شهید  طباطبایی،  و  شاهرودی  حسین آباد،  اسالم آباد، 
شرق  و  پیری  شهید  باقرآباد،  معصوم آباد،  حاجی آباد،  قاسم آباد، 

سام شرقی است) تصویر شماره 3(.  

4. یافته های تحقیق
برای یافتن علل شکل گیری حاشیه نشینی شهر زابل، شاخص های 
اشتغال،   وضعیت  مانند  خانوار  سرپرستان  اجتماعی  و  اقتصادی 
وضعیت تحصیالت و سواد، تفاوت درآمد و هزینه، محل تولد، مدت 
زمان سکونت و علل مهاجرت حاشیه نشینان برای تحقیق در نظر 
گرفته شدند. برای به دست آوردن این شاخص ها، پرسشنامه هایی 
با سئواالت بسته تهیه شد. پس از توزیع پرسشنامه ها در محالت 

حاشیه ای، اطالعات مورد نظر استخراج و نتیجه گیری شد.

4.1. محل تولد سرپرستان خانوارها
سرپرستان  پرسشنامه های  از  آمــده  دست  به  اطالعات  براساس 
تولد  محل  درصــد  ــل،96/67  زابـ حاشیه نشین  مناطق  در  خانوار 
متولدین  از  مــی بــاشــد.  سیستان  منطقه  خــانــوارهــا  سرپرستان 
درصد   27/85 و  آن  روستاهای  متولد  درصــد   65/82 منطقه، 
سرپرستان،  سایر  هستند.  سیستان  شهرهای  و  زابل  شهر  متولد 
1/90 درصد متولد شهر زاهدان و 4/43 درصد متولد استان های 
 3/80 با  گلستان  استان  میان  ایــن  در  که  می باشند  کشور  دیگر 

تحلیل  در  و  پــدیــده  کــالن  تبیین  در  راه حـــل  ــه   ارائـ
بـــه عـــنـــوان یـــک واقــعــیــت مــوجــود  ــهــایــی، آن را  ن
که چنین وضعیتی در شرایط  پذیرفته اند. معتقدند 
سازوکار طبیعی و به طور خودکار بهبود پیدا نمی کند 
و به دنبال یافتن راه حل یا راه حل هایی برای بهبود 
و  خـــودرو  سکونتگاه های  کنان  سا زنــدگــی  شــرایــط 
حاشیه ای هستند. طرفداران این نوع نگرش پدیده  
یاد شده را فقط در قالب ساختاری آن در شهر مورد 
بررسی قرار داده و راه حل آن را نیز در شهر می بینند.

دیدگاههاینظریحاشیهنشینی

هدف گرا )راه حل گرایان(بنیادگرایان مسئله گرایان

در حــد یــک عــارضــه و یــک مسئله شــهــری و  
بر  پدیده  انتساب  و  آن  کردن  قلمداد  طبیعی 
به ریشه ها  یا طبیعی، عدم توجه  جبر مکانی 
در  مؤثر  اساسی  عوامل  و  مسئله  بنیادهای  و 

پیدایش و شکل دهی این سکونتگاه ها
طبیعی  رشد  روال  در  را  آنها  نهایی  تحلیل  در 
کسازی  پا یــا  و  جــمــع آوری  حــذف،  قابل  شهر 

می دانند.

گسترش  متوجه بنیادها و ریشه شکل گیری و 
در  غیررسمی  اسکان  و  حاشیه نشینی  پدیده  
ارتباط  تأثیر  چیز  هــر  از  بیش  و  بـــوده  شهرها 
و  اقــتــصــادی  ســیــاســی،  نــظــام  بین  تنگاتنگ 
شکل گیری  و  ســوم  جهان  جــوامــع  اجتماعی 
این سکونتگاه ها را در چارچوب سازوکار نظام 

سرمایه داری مورد بررسی قرار داده اند.

جامعه شناسان  انــســانــی،  کــولــوژیــســت هــای  ا
گــرایــان  قـــدرت  و  گــو، ســازمــان  مکتب شــیــکــا

)وبری ها(، نظریه های تلفیقی )نئووبری ها(. 

فضا،  سیاسی  اقتصاد  نظریه های  مجموعه 
ساختارگرایان، نظریه شهرنشینی و وابستگی، 

جهانی شدن.

نظریه های بعد از جان اف ترنر، دیدگاه های 
توانمندسازی.

) Sheikhi, 2002: 37-38( - تصویر  1: دیدگاه های نظری حاشیه نشینی
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) Governor of Sistan and Baluchestan, mapping and GIS unit , 2012( - تصویر 2: موقعیت شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان  و شهرستان زابل

کندگی محالت حاشیه ای زابل  تصویر 3: پرا

درصد، بیشترین متولدین استان های دیگر را دارد. روابط فامیلی 
و ازدواج باعث بازگشت سیستانی های مهاجر متولد استان گلستان 

به زابل شده است.
4.2. میزان سواد و تحصیالت سرپرستان خانوارها

حاشیه ای،  مناطق  خانوارهای  سرپرستان  پاسخگویی  براساس 
23/42 درصد بی سواد و 23/73 درصد ابتدایی و 20/25 درصد 
راهنمایی، 20/89 درصد دیپلم، 3/16 درصد فوق دیپلم، 8/23 

درصد  لیسانس و تنها 0/32 درصد باالتر از لیسانس سواد دارند.
4.3. شغل فعلی سرپرستان خانوارها

براساس اطالعات به دست آمده از پرسشنامه سرپرستان خانوارها، 
درصد   20/25 زابــل،  شهر  حاشیه ای  مناطق  در  آنها  فعلی  شغل 
کارمند  دولت،  کارگر ساده، 15/82 درصد  شغل آزاد، 18/04 درصد 
کارمند بازنشسته، 2/67 درصد  کشاورز، 4/11 درصد  4/43 درصد 

و  خصوصی  بخش  کارمند  درصــد   2/22 ساختمانی،   ماهر  کارگر 
6/69 درصد سایر شغل هایی مانند مسافرکشی ) 6/33 درصد(  و 
دامداری ) 0/63 درصد( هستند و 26/90 درصد بیکار می باشند 
که آمار بیکاری در این مناطق به خصوص در بین سرپرستان خانوار 

کمتر از دیپلم خیلی زیاد است.  جوان و دارای تحصیالت 
4.4. میزان درآمد ماهیانه خانوارهای محالت حاشیه ای زابل 

ترتیب،  به  درآمد ماهیانه سرپرستان خانوارها مناطق حاشیه ای 
35/13 درصد با درآمد صد تا دویست هزار تومان، 30/70 درصد 
درآمد دویست تا پانصد هزار تومان، 23/10 درصد درآمد کمتر از صد 
هزار تومان، 9/81 درصد درآمد پانصد تا هفتصد هزار تومان و 1/27 
می باشد)میزان  تومان  میلیون  یک  تا  هفتصد  بین  درآمــد  درصد 
دریافتی ماهیانه از یارانه ها توسط این خانوارها محاسبه نشده و 

که سرپرستان در ماه دارند(.  این درآمدی است 
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4.5. مهاجرت به مناطق حاشیه ای زابل و دالیل آن
در مطالعات مربوط به مهاجرت در مناطق حاشیه ای زابل، محل 
به  مهاجرت  زمان  مدت  مهاجرت(،  )مبدأ  مهاجران  قبلی  زندگی 
انتخاب این محالت مورد بررسی  شهر، علت و دالیل مهاجرت و 

گرفته است. قرار 
4.6. مبدأ مهاجرت )محل زندگی قبلی( حاشیه نشینان 

کل مناطق حاشیه نشین،  از مجموع خانوارهای مورد مطالعه در 
70/89 درصد محل زندگی قبلی آنها روستاهای سیستان، 21/20 
کن اصلی شهر زابل و شهرهای سیستان،1/90 درصد از  درصد سا
سایر شهرهای استان، 1/27 درصد از روستاهای استان های دیگر 
کشور و 4/75 درصد از شهرهای  استان های دیگر کشور می باشند.

4.7. مدت اقامت در مناطق حاشیه ای
درصد   23/74 حاشیه نشین،  مناطق  کل  کنان  سا اقامت  مدت 
تا 10 سال، 29/11 درصد 10  تا پنج سال، 20/89  درصد پنج  یک 
از  بیشتر  و 14/56 درصد  تا 20 سال  تا 15 سال، 11/71 درصد 15 
20 سال می باشد. بیشترین درصد ) 73/73 درصد( مدت اقامت 
امر  این  که  بــوده است  اخیر  در مناطق حاشیه نشین در 15 سال 
ناشی از خشکسالی سال های 1378 به بعد و به دنبال آن خشک 
کشاورزی و  شدن دریاچه هامون و رودخانه هیرمند و از بین رفتن 
دامداری در منطقه سیستان و مهاجرت روستاییان به شهر زابل 

می باشد.
4.8. علل مهاجرت حاشیه نشینان

کل مناطق حاشیه نشین،  از مجموع خانوارهای مورد مطالعه در 
شغل  نــداشــتــن  درصــــد   19/94 درآمــــــد،    کــمــی  درصــــد   21/52
به  دسترسی  درصــد   18/04 خشکسالی،  درصــد  مــنــاســب،19/30 
تحصیل  درصــد   3/16 بیکاری،  درصــد   13/61 بیشتر،  امکانات 
دولتی  شغل  ازدواج،  مانند  مــوارد  سایر  درصــد   4/43 و  فرزندان 
کرده اند. مهم ترین  بیان  را  را علت مهاجرت خود  کارمند بودن  و 
ــد،  درآمـ کمی  ــــل،  زاب مــحــالت حاشیه شهر  بــه  مــهــاجــرت  ــل  دالیـ
خشکسالی، نداشتن شغل مناسب و بیکاری در روستاها و مناطق 

عشایری سیستان می باشد. 
4.9. علت ترک شغل کشاورزی در روستا و مهاجرت به شهر

کشاورزی بوده و  که شغل اصلی آنها در روستا  بیشتر پاسخگویان 
به شهر مهاجرت نموده اند، خشکسالی را با 56/86 درصد عامل 
 27/45 و  نموده اند  بیان  روستای شان  در  کشاورزی  ترک  اصلی 
بــرای  مناسب  زمین  نداشتن  درصـــد   10/46 کــم،  درآمـــد  درصـــد 
زمینه  کمک دولــت در  کــشــاورزی، 4/58 درصــد عــدم حمایت و 
را  کشاورزی و 0/65 درصد عواملی مانند ناتوانی، پیری و مریضی 

کشاورزی در روستا و مهاجرت به شهر بیان نموده اند. علت ترک 
4.10. علت انتخاب محل سکونت

انتخاب  علت  حاشیه نشین  مناطق  کل  در  پاسخگویان  بیشتر 
مسکن  و  زمین  ارزانــی  و  خویشاوندان  به  نزدیکی  را  محالت  ایــن 
کرده اند و 13/92  به ترتیب 37/97 درصد و 34/18 درصد بیان 
درصد قیمت پایین زمین و اجاره، 11/08 درصد نزدیکی به محل 
کار، 2/22 درصد شباهت های قومی و فرهنگی و تنها 0/63 درصد 
کن بودن در مسیر روستا و محل مهاجرت قبلی را  مواردی مانند سا

علت انتخاب این مناطق حاشیه نشین ذکر نموده اند.
4.11. طریقه و نحوه آشنایی با محله

طریقه  حاشیه نشین،  مناطق  در  کن  سا خانوارهای  سرپرستان 
آشنایی با محله مورد سکونت فعلی خود را، 68/04 درصد از طریق 
اقوام، 22/15 درصد آشنایان، 2/22 درصد همکاران،2/53 درصد 
کرده اند و 5/06 درصد نحوه  کن اصلی و متولد شده محله بیان  سا
خرید  و  قبلی  آشنایی  بدون  ازدواج،  مانند  مــوارد  سایر  را  آشنایی 

منزل یا زمین در محله ذکر نموده اند.
آینده، میزان  زندگی در مناطق حاشیه نشین در  به  تمایل  میزان 
سرپرستان  بین  در  حاشیه نشین  مناطق  در  زنــدگــی  بــه  تمایل 
خانوارها 80/06 درصد و عدم تمایل به زندگی در این محالت در 
که این امر نشان دهنده  میزان حس  آینده 19/94 درصد می باشد 

کنان است. تعلق و ماندگاری در این محالت، در بیشتر سا
گی های توانمندسازی حاشیه نشینان  5. ویژ

مــورد  در  زابـــل  نشین  حاشیه  محالت  کنان  سا دیــدگــاه    .5.1
توانمندسازی 

زابل، 57/59  شهر  حاشیه نشینان  پرسشنامه  اطالعات  براساس 
درصد دادن وام در زمینه مهارت های آموخته شده، 30/06 درصد 
و  بازارچه در محله  ایجاد  آمــوزش مهارت های فنی، 9/49 درصد 
2/85 درصد ایجاد تعاونی های محله ای در زمینه صنایع دستی 
کنان با توجه به وضعیت  منطقه را از عوامل زمینه ساز اشتغال سا

موجود منطقه می دانند.
تــوانــمــنــدســازی  مــــورد  در  ــالت  ــح م مــعــتــمــدان  ــاه  ــدگـ دیـ  .5.2

حاشیه نشینان
که با توجه به  براساس پاسخگویی معتمدین، مهم ترین مواردی 
به  و  توانمندسازی  زمینه  می تواند  مناطق  این  موجود  وضعیت 

کنان را فراهم آورد، به صورت زیر می  باشد: خصوص اشتغال سا
مناطق  کــنــان  ســا مــهــارت هــای  زمینه  در  اشــتــغــال  وام  دادن   -

حاشیه ای با 42/85 درصد.
کارآفرینی دولت با 35/71 درصد.  -

- آموزش مهارت های فنی با 21/42 درصد.
 7/14 با  دستی  صنایع  زمینه  در  محله ای  تعاونی های  ایجاد   -

درصد.
دلیل  به  را  سکنه  خــود  توسط  کارآفرینی  معتمدین،  همچنین 
کافی در زمینه های شغلی، توان مالی  نداشتن مهارت های الزم و 
کم و عدم حمایت های الزم از طرف نهادهای مربوطه را مشکل و 

غیرعملی می دانند.
5.3. دیدگاه کارشناسان و مدیران شهری در مورد توانمندسازی 

حاشیه نشینان 
کارشناسان شهری با توجه به تجربه مدیریت در زمینه  مدیران و 
کارشناسی  نظریات  می توانند  آن  روی  فــرا  چالش های  و  شهری 
قوی را با توجه به محدودیت ها و منابع بالقوه برای توانمندسازی  
این  به  توجه  با  نمایند.  ارائــه  شهری  بهسازی  در  حاشیه نشینان 
کارشناسان شهری زابل  امر مهم، پرسشنامه هایی بین مدیران و 
اداره مسکن و شهرسازی و  )شهرداری، فرمانداری، شورای شهر، 

گردید.  اداره آب و فاضالب( توزیع 

ی 
شین

ه ن
شی

حا
له 

قاب
ر م

کا
راه

ی و 
گیر

ل 
شک

ل 
 عل

سی
برر

ی
ساز

ند
نم

توا
 بر 

ید
أک

با ت
ل 

 زاب
هر

ش



23

1395 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شــــــــــــمــــــــــــاره 
بــیــســت ویــکــم

را به ترتیب اهمیت  کارشناسان و مدیران شهری اولویت های زیر 
برای توانمندسازی حاشیه نشینان مطرح کرده اند:

به  بانکی  وام هــای  اعطای  و  دولــت  توسط  مالی  منابع  تأمین   -1
بهسازی  و  توانمندسازی  طرح های  اجرای  برای  شهری  مدیریت 

حاشیه ها - 57/15 درصد.
کنان این محالت برای اشتغال آنها و  2- اعطای وام بانکی به سا

همچنین بهسازی محالت - 42/85.
و  مالی  صــنــدوق هــای  و  جهانی  بانک  از  مالی  منابع  تأمین   -3

حمایتی سازمان ملل متحد - 14/3 درصد.
4- اجرای طرح های بهبود محالت حاشیه ای با ایجاد تأسیسات 

زیربنایی - 14/3 درصد.
و  مدیران  دیدگاه  پرسشنامه ها،  از  آمده  دست  به  نتایج  براساس 

کارشناسان شهری مطابق جدول شماره  3  می باشد.
بـــرای  ــهــری  ش مــســئــوالن  و  ــان  ــاس ــن ــارش ک از  یـــک  هـــر  همچنین 
که در  کرده اند  توانمندسازی، اولویت ها و راهکارهایی را پیشنهاد 

جدول شماره 2  آمده است.

کارشناسان و مدیران شهری زابل برای حل مشکالت محالت حاشیه ای  جدول 2: اولویت  

نام اداره یا 
نهاد شهری

)کارشناس پاسخ دهنده(
طرح یا پیشنهاد توانمندسازی اولویت ها و دیدگاه های حل مشکالت محالت حاشیه ای

شهرداری
و  فنی  مسئول  و  )شهردار 

شهرسازی(

- حل مشکالت اقتصادی از جمله اشتغال
کالبدی و فضایی حاشیه نشینان - حل مشکالت 

کاربری های عمومی - اختصاص زمین برای 
- ایجاد زیرساخت های شهری مانند فاضالب شهری

- باال بردن سطح فرهنگی و سواد حاشیه نشینان
- اعطای وام برای ساخت مسکن مناسب
- اعطای اعتبارات الزم به مدیریت شهری

- اجرای برنامه های اجتماعی و اقتصادی 
اجــرای  با  همراه  حاشیه ای  محالت  بــرای 

طرح های عمرانی

فرمانداری
ــرانـــی  ــمـ )کـــــارشـــــنـــــاس عـ

فرمانداری(

- مشخص نمودن وضعیت معابر و خیابان های اصلی
- بهسازی معابر محالت

- اشتغال زایی در محالت حاشیه ای
ک کردن امال - سند دار 

- ایجاد فضاهای شهری
کز تجاری_دولتی در مناطق حاشیه ای - ایجاد مرا

- خدمات رسانی در خصوص حمل ونقل

زیــرســازی هــای  و  زیربناها  آمــاده ســازی   -
کنار آن دادن امتیازاتی مانند  شهری و در 
ــه بناها در  پــروان کـــردن و صـــدور  ســنــددار 

صورت اجرای طرح 

شورای اسالمی شهر 
)رئیس شورای شهر(

کمیت و مدیریت شهری واحد - حا
- به رسمیت شناختن این سکونتگاه ها

- ایجاد زیرساخت های الزم با مدیریت خدمات شهری واحد
این  ساماندهی  و  برنامه ریزی  بــرای  شهری  مدیریت  به  بانکی  وام  اعطای   -

محالت
کمک های بانک جهانی به مدیریت شهری - اعطای 

سکونتگاه های  و  مــکــان هــا  شناسایی   -
تــوســط مسئوالن  زابـــل  حــاشــیــه ای شــهــر 
و  اســتــانــداری  مثل  اجــرایــی  دستگاه های 
کمک شــهــرداری و شــورای  فــرمــانــداری با 
تــوســط مسئوالن  انــدیــشــی  شــهــر و چـــاره 

کشوری و بانک جهانی

مسکن و شهرسازی 
کارشناس  و  اداره  )معاون 

شهرسازی(

کوتاه ترین زمان - اجرای طرح تفصیلی شهر در 
- تعریض معابر و زیباسازی آنها براساس اصول مهندسی

گذاری آب و برق و همچنین سیستم دفع فاضالب شهری - بازنگری در وا
کنان متجاوز به حقوق دیگر شهروندان از نظر شهرسازی - برخورد قانونی با سا

- اعطای تسهیالت از طرف دولت
- نظارت بر عملکرد ساخت وساز از طرف دولت در مناطق حاشیه ای

الــزامــات شــهــری از لــحــاظ فنی  - رعــایــت 
ــــان هــــای مجری  ارگ ــوســط  ت مــهــنــدســی  و 

زیباسازی شهری

ــاضـــالب  فـ و  آب  اداره 
)معاون اداره(

کمک دولت در تأمین منابع مالی - دادن وام و 
- تأمین زیرساخت ها

ــرای طـــرح فــاضــالب شــهــری قــبــل از  - اجــ
بهسازی محالت  

کارشناسان و مدیران شهری زابل در  6. تجزیه و تحلیل دیدگاه 
توانمندسازی حاشیه نشینان

و  زابــل  شهر  کارشناسان  و  مدیران  پرسشنامه  اطالعات  براساس 

انجام  آنها، اجرای تحلیل عاملی مطابق جدول شماره 3  نظرات 
شد. 
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

شــــــــــــــمــــــــــــــاره 
ــکــم ــت وی ــس ــی ب

توانمندسازی  تأثیرگذار  عــوامــل  مــی تــوان   3 جـــدول  بــه  توجه  حاشیه نشینان به صورت جدول 4 به چهار اولویت تقسیم نمود.بــا 

7. تجزیه و تحلیل حاشیه نشینی در شهر زابل 
دیدگاه های  نظر  از  ــل  زاب حاشیه نشینی  وتحلیل  تجزیه   .7.1

جغرافیایی 
پدیده حاشیه نشینی شهر زابل را از دیدگاه های مسئله گرا، بنیادگرا و 

راهبردی می توان بررسی نمود.
7.1.1. دیدگاه مسئله گرا و حاشیه نشینی در شهر زابل

مناطق  خــانــوار  سرپرستان  درصـــد  کــه 96/67  ایــن  بــه  تــوجــه  بــا 
  90 و  منطقه  شــهــری  و  روســتــایــی  مناطق  از  زابـــل  حاشیه نشین 

انحراف معیارمیانگینتعداد
 Kurtosisکشیدگی: Skewnessچولگی:

مقدار خطامقدارمقدار خطامقدارگزینه های مؤثر در توانمندسازی محالت حاشیه ای
کردن و به رسمیت شناختن این سکونتگاه ها 1/9800/7944/4001/587-744/4142سنددار 

1/1150/7940/2731/587-74/42860/7868فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار حاشیه نشینان
تمکن مالی بسیاری از خانوارها برای مشارکت مالی در طرح های 

1/8171/587-0/3530/794-74/14290/8997ارتقابخشی و توانمندسازی

داشتن نظام مالی و اعتباری مشخص برای رسیدگی به وضعیت 
0/8401/587-1/2300/794-74/71430/4879این سکونتگاه ها در مدیریت شهری

ارتقای  و  توانمندسازی  بــرای  گانه  جدا و  الزم  اعتبارات  اعطای 
2/6460/7947/001/587-74/85710/3779حاشیه نشینان

1/8171/587-0/3530/794-74/14290/8997اعطای وام به حاشیه نشینان با اقساط بلندمدت
2/8001/587-74/42860/53430/3740/794ایجاد زیرساخت های مناسب 

کن و معابر محالت کیفیت مسا 2/6001/587-74/001/000.000/794رسیدگی به 
کاربری های عمومی شهری کافی برای  2/8001/587-0/3740/794-74/57140/5345تأمین زمین 

و  پتانسیل ها  به  توجه  با  اشتغال  زمینه  در  تعاونی هایی  ایجاد 
1/8171/587-73/85710/89970/3530/794صنایع دستی منطقه

مشارکت  و  شهری  طرح های  و  برنامه ها  به  حس  اعتماد  ایجاد 
1/8171/587-73/85710/89970/3530/794کردن حاشیه نشینان

محالت  کنان  سا شغلی  مــهــارت هــای  و  ســـواد  سطح  بـــردن  ــاال  ب
2/8001/587-74/42860/53450/3740/794حاشیه نشین

کارگاه های زود بازده در مناطق حاشیه نشین 1/6871/587-73/71430/95120/7640/794ایجاد بازارچه ها و 
کمیت و مدیریت واحد شهری 2/8001/587-0/3740/794-74/14291/069حا

کارشناسان شهر زابل در توانمندسازی حاشیه نشینان جدول  3: اجرای آزمون تحلیلی نظرات 

کارشناسان شهری جدول 4: اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی حاشیه نشینان در بهسازی شهر زابل از دیدگاه مدیران و 

عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی حاشیه نشینان در بهسازی شهر زابلاولویت ها
اولویت اول

میانگین 4/5748 تا 4/8571
- اعطای اعتبارات الزم و جداگانه برای توانمندسازی و ارتقای حاشیه نشینان

- داشتن نظام مالی و اعتباری مشخص برای رسیدگی به وضعیت این سکونتگاه ها در مدیریت شهری

اولویت دوم
میانگین 4/2873 تا 4/5747

- تأمین زمین کافی برای کاربری های عمومی شهری
- باال بردن سطح سواد و مهارت های شغلی ساکنان 

- فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار حاشیه نشینان
- ایجاد زیرساخت های مناسب 

اولویت سوم
میانگین 3/9998 تا 4/2872

- حاکمیت و مدیریت واحد شهری
- تمکن مالی بسیاری از خانوارها برای مشارکت مالی در طرح های ارتقابخشی و توانمندسازی

- اعطای وام به حاشیه نشینان با اقساط بلند مدت
- سنددار کردن و به رسمیت شناختن این سکونتگاه ها

- رسیدگی به کیفیت مسکن و معابر محالت

اولویت چهارم
میانگین 3/714 تا 3/9997

- ایجاد حس  اعتماد به برنامه ها و طرح های شهری و مشارکت حاشیه نشینان
- ایجاد تعاونی ها در زمینه اشتغال با توجه به پتانسیل ها و صنایع دستی منطقه

- ایجاد بازارچه ها و کارگاه های زود بازده در مناطق حاشیه نشین

درصد درآمد پایین تر از درآمد استانی است، پدیده حاشیه نشینی 
و  شهری  فقیر  جامعه  مسئله گرا،  نظریات  دیدگاه  از  زابــل  شهر  در 
که  حاشیه نشین را همان جامعه فقیر روستایی و عشایری دانسته 
کرده و به شهر پناه  به خاطر نجات از فقر مطلق، زادگاه خود را ترک 
آورده اند. در فرآیند مهاجرت های روستا_شهری، مهاجران پس از 
ورود به شهر و روبه رو شدن با وضع زندگی شهری از جمله سطح 
با درآمــد خــانــوار، به سوی  زندگی به ویــژه مسکن و عــدم تناسب 
که حداقل امکان تأمین سرپناه مورد نیاز خود را در آنجا  مناطقی 
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بــیــســت ویــکــم

زمین های  سوی  به  نتیجه  در  می آیند.  در  حرکت  به  کنند،  پیدا 
به آن هجوم  و روستاهای چسبیده  اطراف شهر  کشاورزی  یا  بایر 
می برند. واسطه های فعال در بازارهای غیررسمی زمین و مسکن 
که به دنبال منفعت طلبی خودشان هستند، از این قشر فقیر  هم 
کشاورزی را  کم ارزش و غیرقابل  کرده و زمین های  شهری استقبال 
به قیمت پایین تر از نرخ معمول شهر به آنها می فروشند. به مرور 
زمان و بر اثر تداوم چنین روندی سکونتگاه های خودرو و غیررسمی 

گسترش می یابد.  در اطراف بافت شهر پدیدار شده و 
7.1.2. دیدگاه بنیادگرا و حاشیه نشینی در شهر زابل

تحلیل  و  بررسی  قابل  بنیادگرا  دیدگاه  از  زابل  شهر  حاشیه نشینی 
کارآمد بودن سیستم مدیریت ناحیه ای باعث  که نا می باشد. چرا
کشاورزی و زندگی  می گردد تا بخش های تولیدی اقتصاد به ویژه 
از تعادل و تکامل دور شود. نتیجه  روستایی به علت خشکسالی 
که عدم تکافوی نیازمندی های زندگی باعث مهاجرت افراد از  این 
روستا به شهر می شود. در شهر نیز به علت نامتعادل بودن سیستم 
اقشار جامعه  شهری  به همه   امکانات  و  ارائــه  خدمات  در  شهری 
موجب پدید آمدن طبقات مختلف اجتماعی می گردد. هر طبقه در 
که هر محله حاشیه ای  محدوده  در حد توان خود اسکان می یابد 

زابل از طبقه اجتماعی خاصی تشکیل شده است. 
7.1.3. سایر دیدگاه ها و حاشیه نشینی در شهر زابل

حاشیه نشینی زابل را در قالب سایر نظریه ها می توان به صورت های 
کرد: زیر بررسی 

- پدیده مهاجرت روستاییان به شهر زابل به خاطر تأثیر نیروهای 
اطــراف  مناطق  و  مرکز  )زابـــل  وابستگی  دیــدگــاه  از  مرکز_پیرامون 

پیرامون(.
- افزایش شدید جمعیت روستایی منطقه سیستان و به تبع آن 

افزایش جمعیت شهر زابل از دیدگاه لیبرال.
- برنامه ریزی و تصمیم گیری های از باال به پایین و نقش اول دولت 

در تمام امور در چارچوب اقتصاد سیاسی فضا. 
شکل گیری محالت حاشیه نشین زابل عمدتًا در قالب سکونت های 
ج از ضوابط در اراضی و یا سکونتگاه های پیرامون  بدون برنامه و خار
گونی در بروز هریک از آنها مؤثرند. در  گونا که عوامل  شهری است 
تصویر نخست اراضی اطراف شهر به وسیله حاشیه نشینان تصرف 
در  جمعیتی  هسته  یک  به  جمعیت،  افزایش  با  ادامــه  در  و  شده 
قاسم آباد،  ورقــه،  مانند  قدیمی  محالت  شد.  تبدیل  شهر  اطــراف 
مانند  جدیدتر  محالت  و  الــقــورآبــاد  و  حسین آباد  و  معصوم آباد 
اسالمی، افشار، اسالم آباد، شاهرودی، شهید حسینی، حاجی آباد، 
باقرآباد و سام شرقی از جمله این محالت حاشیه ای هستند. در 
تصویر دوم سکونتگاه های روستایی واقع در پیرامون نقاط شهری 
و  روستایی  نقاط  سایر  از  مهاجرت  جمله  از  گون  گونا دالیــل  به 
تدریج  به  و  شــده  جمعیتی  سریع  افزایش  دچــار  منطقه،  شهری 
تبدیل به محدوده ای حاشیه ای می شوند. محله شهید سراوانی 
محمدآباد،  سیاهمرد،  روستاهای  ــی(،  ســراوان شهید  )روســتــای 
از  حسن آباد  و  الــه  فتح  خــراشــادی،  دالرامـــی،  شمالی،  سرحدی 
به  حاشیه نشینی  از  شکل  ایــن  می باشند.  روستاها  ایــن  جمله 
دالیلی، روندی پیچیده دارد، زیرا مهاجرت افراد و سکونت آنها در 

روستاهای پیرامون شهری نه تنها غیرقانونی نبوده بلکه با اجرای 
طرح هادی روستایی در این سکونتگاه ها افراد قادر خواهند بود 
به  کنند.  دهیاری ها  از  مسکن  ساخت  مجوز  دریــافــت  به  اقــدام 
عبارتی در این شکل عمدتًا تصرف قانونی زمین مطرح است و نه 

تصرف غیرقانونی.
سابقه حاشیه نشینی را در شهر زابل می توان همزمان با شکل گیری 
و در  زابل  اطــراف شهر  کنده  پرا گذشته خانه های  آن دانست. در 
و  کار  بــرای  که  روستایی  کارگران  بــرای  اصلی،  خیابان های  مسیر 
کرده  به شهر مهاجرت  ادامــه تحصیل  برای  که  روستایی  جوانان 
بودند، محل مناسب و ارزانی محسوب می شد. این خانه ها هسته 
تشکیل  را  معصوم آباد  و  قــاســم آبــاد  ورقـــه،  قدیمی  محالت  اولــیــه 
می دهند. بایستی روند رشد این محالت را از سال های 1355 به بعد 
بر اثر مهاجرت های فرامنطقه ای )مهاجرت افاغنه( و مهاجرت های 
داخلی )مهاجرت روستاییان و عشایر( و الحاق روستاهای اطراف 
که در این فاصله زمانی این شهر از نظر فیزیکی  دانست. به طوری 

هفت برابر و از نظر جمعیتی تقریبًا سه برابر شده است.

8.  علل شکل گیری حاشیه نشینی زابل
تصویر  مطابق  می توان  زابل  در  را  حاشیه نشینی  شکل گیری  علل 

شماره 4  دانست.

9. نتیجه گیری
از  یکی  منطقه،  کوچک  شهرهای  و  روستاییان  مهاجرت  پدیده  
مهمترین علل به وجود آورنده  حاشیه نشینی شهر زابل به حساب 
کمی درآمد سرپرستان خانوار در روستاها ) 21/52 درصد(،  می آید. 
نداشتن شغل مناسب) 19/9 درصد(، خشکسالی ) 19/30 درصد 
از عوامل مهم   ) (  و دستر سی به امکانات بیشتر ) 18/04 درصد 
مهاجرت به این محالت حاشیه ای در شهر زابل می باشند. علت 
روستایی،  مهاجران  توسط  دامـــداری  یا  کــشــاورزی  شغل  رهایی 
کم آن ) 27/45 درصــد (  خشکسالی) 58/86 درصــد (  و درآمــد 
می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که خشکسالی های مداوم 
کم روستاییان  از دست دادن شغل و درآمــد  که منجر به  منطقه 
و عشایر منطقه و افزایش مشکالت آنها شده باعث  گردیده تا آنها 
کسب  و  جدید  شغل  یافتن  و  بیشتر  امکانات  به  دسترسی  بــرای 
کنند. مهاجران منطقه ) 92/09 درصد (   درآمد به شهر مهاجرت 
کم، بهترین مکان برای زندگی، حاشیه شهر  به دلیل فقر و درآمد 
و محورهای مواصالتی محل مهاجرت قبلی را انتخاب می نمایند. 
بیشتر علت انتخاب حاشیه نشینان از محالت مورد نظر، نزدیکی به 
خویشاوندان ) 37/97 درصد ( و ارزانی زمین و مسکن ) 34/18 
اقامت  مــدت  درصــد  می باشد. 73/74  محالت  ایــن  در   ) درصــد 
تأثیر  کننده،  بیان  این  که  است  سال   15 از  کمتر  حاشیه نشینان 

خشکسالی های 1378 به بعد است. 
محالت  تمام  در  بیکارهستند.  خانوار  سرپرستان  درصــد   26/90
حاشیه ای زابل نرخ بیکاری سرپرستان خانوار بیشتر از نرخ بیکاری 
در  بیکاری  وضعیت  که  گفت  می  توان  بنابراین  می باشد.  کشور 
محالت حاشیه ای بحرانی است. بیکاری به عنوان یک فاجعه با 
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توجه به وضعیت یاد شده، به خصوص برای جوانان در این مناطق 
مطرح می باشد. 

که دادن وام های اشتغال در  کنان مناطق حاشیه ای معتقدند  سا
زمینه مهارت های آموخته شده  ) 42/85 درصد (، کارآفرینی دولت 
( 35/71 درصد(و آموزش مهارت های فنی ) 21/42 در صد ( زمینه 
فراهم  موجود  وضعیت  به  توجه  با  را  حاشیه ای  کنان  سا اشتغال 
افزایش  نیز  را  حاشیه نشینان  توانمندسازی  اشتغال  آورد.  خواهد 

می دهد. 
کارشناسان و مدیران شهری اولویت های مهم مانند تأمین منابع 
مالی توسط دولت، اعطای وام های بانکی به مدیریت شهری برای 
 57/15  ( حاشیه ها  بهسازی  و  توانمندسازی  طرح های  اجــرای 
کنان این محالت برای اشتغال آنها  درصد (، اعطای وام بانکی به سا
و همچنین بهسازی محالت)  42/85 درصد ( برای توانمندسازی 

حاشیه نشینان را مطرح کرده اند.
علل شکل گیری حاشیه نشینی شهر زابل ناشی از عوامل اقتصادی 
مانند نداشتن شغل و درآمد روستاییان در منطقه سیستان ناشی 
از خشکسالی های اخیر  می باشد. برای حل این مشکل نیز باید به 
عوامل اقتصادی مانند اشتغال حاشیه نشینان با افزایش آموزش 
مهارت های فنی و حرفه ای توجه شود. تأمین منابع مالی مورد نیاز 
توانمندسازی از طرف دولت می تواند به تسریع روند توانمندسازی 

حاشیه نشینان زابل کمک کند.

تصویر 4:  بررسی علل حاشیه نشینی در زابل
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