
 

 

 حلها پيامدها و راه رسمي، علل، اسكان غير
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  چكيده
نيـاز   شـدن   ، تجلي فقـدان بـرآورده  اين پديده. شود نسبت به بافت متداول شهر مشاهده مي كه ،نابهنجار اي است رسمي، پديده اسكان غير

هـاي قـانوني    ريزي شده شهر جايي ندارنـد و در فـرار از محــدوديت    درآمدي است كه در فضاي رسـمي و برنامه و سرپناه اقشـار كم مسكن
هـاي شـغلي بـا درآمـد مسـتمر شـهري        كه به فرصـت  شهر، به اميد آن گاههاي نابـسامان در حاشـيه خـارج از توان خود، به برپايي سكونت

كنند ولي هنـوز   فيزيكي و اقتصادي شهر زندگي مي ي شود كه در محدوده شامل افراد و خانوارهايـي مي و پردازند دسترسي پيدا نمايند، مي
به عبارتي از نظر اشتغال، سكونت، بهداشت، خدمات عمومي و . جذب نظام شهري نشده و از بسياري جهات با بافت اصلي شهر تفاوت دارند

  . گاههاست كاملي از اين نوع سكونت  ي ناحيه شيرآباد زاهدان نمونه. برند مطلوب به سر ميبنايي شهري در شرايطي نا تسهيالت زير
جمله مهاجرپذيري باالي شهر  رسمي در شيرآباد، عواملي از اسكان غير ي دهد كه در به وجود آوردن پديده هاي تحقيق نشان مي تحليل داده

 ايـن بـه عـالوه   . باشـد  ين ناحيه كه عمدتاً ناشي از اقتصاد سياسي فضاست مؤثر مـي زاهدان و اسكان تعداد زيادي از مهاجران تهيدست درا
 89بـدين ترتيـب كـه    . مطلوبي را در ناحيه شيرآباد ايجاد كرده اسـت  اقتصادي بسيار نا -پديده به نوبه خود، پيامدهاي كالبدي و اجتماعي 

و ولد، بـاال    نرخ باالي زاد. ها افراد و خانوارهاي فقير روستايي هستند ي آندهند و تقريباً تمام درصد ساكنان شيرآباد را مهاجران تشكيل مي
ناچيز، پرداختن به انواع مشاغـل انــگلي و كــاذب از يـك طـرف و      سوادي، بيكاري، درآمد سوادي و كم جمعيت، بي بودن بعد خانوار، جواني

بنايي و خدمات شهري، از سـويي   ، فقدان تأسيسات و تجهيزات زيروضـعيت اسفبار محيط فيـزيكي مانند مسـكن نامناسب، فقدان بهداشت
  .گذارند را به نمايش مي) شيرآباد(شهري  ي انداز از يك ناحيه ديگر آلودگي چشم
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 مقدمه - 1

رشـد،   حـال  دنبـال داشـته و ايـن پديـده در    ه رسمي را ب اخير اسكان غير ي شيني، طي چند دههن در كشور ما جريان سريع شهر
شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ ايـران بوجـود    محيطي فراواني را در اغلب مشكالت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، كالبدي و زيست

ا در چند سال گذشته تجربه كرده، به طـوري كـه   نشيني ر زاهدان يكي از اين جمله شهرهاست كه رشد سريع شهر. آورده است
مركـز آمـار   ( 1385نفـر در سـال    605738بـه  ) 1335مركز آمار ايران، سرشماري ( 1335نفر در سال  17495جمعيت آن از 

منـاطق  . گاههاي غيررسمي آن مؤثر بوده است گيري سكونت نشيني در شكل اين جريان سريع از شهر. رسيده است) 1385ايران
هـاي مسـكوني بـا عمـر و قـدمت زيـاد و        مناطقي كـه داراي واحـد   -1:توان به دو دسته تقسيم نمود نشين زاهدان را مي هحاشي
مــانند  . آينـد  نتگاههاي خودروي قديمي شـهر بـه حسـاب مـي     هاي قديمي شهر وجود دارد كه در واقع سكو باال در بخش تراكم
، كه هر سه محله مذكور در حال حـاضر با محدوديت )54:  1381 خضرايي،(قديم  آباد و اطراف ترمـينال هاي بابائيان، كريم محله

رسمي نظيـر شـيرآباد كـه بـدون      گاههاي غير سكونت – 2.ها وجود ندارند در آن فيزيكيفيزيـكي مواجه بوده و امـكان گسترش 
كه اصـطالح سـكونتگاه  ) 15: 1381پيران،( زيادي ندارند گيرند و از نظر زماني نيـز قدمت نامنظم شكل مي مجوز قانوني به طور

  . تر است گونه سكونتـگـاهها مناسـب قانونـي بـراي اين رسمي يا غيـر غير
  
  نظري ديدگاههاي - 2
تـوان پـژوهش    مجموعه نظريـاتي كـه مـي    اما .اسكان غيررسمي درقالب ديدگاههاي مختلفي تحليل شده است ي كنون پديده تا

گيـري و گسـترش    هـاي شـكل   هاي بنيادگرا كه بيشتر متوجه ريشـه  اول نظريه. اند ي كرد، دو دستهها بررس حاضر را در قالب آن
گيـري ايـن    اسكان غيررسمي در شهرها بوده و تأثير ارتباط تنگاتنگ بين نظام سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي و شـكل   ي پديده

شـود كـه بيشـتر بـه ارائـه       هايي مـي  ل مجموعه نگرش، شام)راهبردي(دوم ديدگاههاي هدفگرا . كنند سكونتگاهها را تبيين مي
مذكور را فقط در قالب ساختاري آن در شـهر، مـورد بررسـي قـرار داده و      ي طرفداران اين نوع نگرش پديده. اند حل پرداخته راه
  .بينند حل آن را نيز در شهر مي راه
  ديدگاههاي بنيادگرا:  -2 -1
:  1376هاگـت،  (هـا   دهنده اصلي و روابط بين آن از مجموع اجزاي تركيب سيستم عبارت است :نگرش سيستمي  -2 -1 –1

هاي ورودي به سيستم ممكن است به تغييراتـي در شـكل و وسـعت سيسـتم منجـر شـود كـه         ها و جريان افزايش حركت). 98
چـرا كـه در   ).  150: 1374شـكوئي،  (باشـد   روشني از چنين جرياني مي ي قواره و نامنظم آن نمونه شهر و گسترش بي  ي توسعه

توان بـدان   ها را مي پويايي سيستم وجود دارد كه در واقع پويايي يا عدم» بازخورد « نگرش سيستمي مفهوم بسيار مهمي به نام 
اگر ما ناحيه را به عنوان يك سيستم در نظر بگيـريم، انـواع سـكونتگاههاي شـهري     ). 52:  1380دلير،  حسين زاده( نسبت داد

هـاي   كنند و جريان تبادل انرژي، ماده و كاال در اين ديدگاه، مهاجرت هاي آن عمل مي سيستم ايري به عنوان زيرروستايي و عش
در عملكـرد سيسـتم   ).  227:  1382پـاپلي يـزدي،  ( شـود   شهري است كه در چهارچوب نظريه سيسـتمي تفسـير مـي    -روستا
 نشينان شـهري هـم عمومـاً    روز روند مهاجرت مؤثر هستند و حاشيهاي، چهار عنصر اجتماع، دولت، اقتصاد و فناوري، در ب ناحيه

توان نتيجه گرفت كه اسكان غيررسمي محصول روابط نابرابر همين عناصر در جريان عملكرد سيستم  پس مي. باشند مهاجر مي
  ). 26:  1369داني،زاهد زه(شود  زيرا نوع سيستم فناوري در سطح جامعه توسط سيستم روابط اجتماعي حاكم تعيين مي. است

اي  هاي بزرگ كشورهاي جهان سوم، بيانگر جلوه در ديدگاه اقتصاد سياسي فضا، شهر: ديدگاه اقتصاد سياسي فضا -2 -2-1
اين شهرها در مقايسه با ديگر مناطق يـك كشـور از امكانـات بيشـتري برخوردارنـد و      . هاي متناقضي هستند از مجموعه ويژگي

نابساماني و ناهنجاري را نيز در خـود   در عين حال انواع و اقسام فقر،. اند درت را در خود جمع كردهبخش اعظم منابع ثروت و ق
ناپـذيريهاي نهـادي، سياسـي و اقتصـادي چـه در سـطح داخلـي يـا          كه با انعطاف و ضمن اين). 97:  1378ساعي، (پرورانند  مي
از طرفـي هـم در   ). 93و  89: 1382تـودارو،  (اند  يز گرفتار شدهي تسلط كشورهاي ثروتمند ن المللي روبرو هستند، در حلقه بين



 

 

و باعـث تشـديد   است ها، غالباً قدرت سياسي و اقتصادي با هم درآميخته و در مناطق نسبتاً پيشرو متمركز شده  گونه كشور اين
هاي قدرت سياسي،  تي قطببه عبار). D HV، 1371 :46 مهندسين مشاور( شوند  اي و محلي مي نابرابري در سطوح ملي، ناحيه

از اين رو انباشت سرمايه در . باشد هاي سرمايه و قدرت اقتصادي نيز هستند كه محل آن بزرگترين شهر ناحيه و كشور مي قطب
داشتن سـطح دسـتمزدها و افـزايش     در شهر نيز از طريق پايين نگه. گردد شهر باعث جذب مهاجران از نقاط محروم به شهر مي

تر كرده، بر شدت فقرشان  ي محروميت را بر اين قشر فاقد حامي تنگ حلقه)  351:  1382يزداني بروجني، ( ا ه تصاعدي قيمت
نتيجه اينكه اسكان غيررسمي محصـول مسـتقيم    .)49:  1380نيا، حافظ( كند ها را به اسكان غيررسمي وادار مي افزايد و آن مي

شـريعت زاده،  (ده  هاي رسمي و قانوني از اقشـار بهـره   دليل عدم حمايت نهادداري است كه به  داري و شبه سرمايه روابط سرمايه
  . اند مانده يا رانده شده ها از قافله توسعه عقب ، آن)245: 1382

  ديدگاههاي هدفگرا:   -2 -2
بـه  توانمندسازي راهكاري براي توزيـع مناسـب منـابع اقتصـادي و اجتمـاعي      : سازي و بهسازي مشاركتي توانمند  -1-2-2

بنـدي   هاي درونـي و اولويـت   درآمد و فقير با تكيه برظرفيت آورد تا زندگي اقشار كم كه شرايطي را فراهم مي. صورت پايدار است
ريشـه در تفكـر پلوراليسـم يـا      اين رويكـرد تقريبـاً  ).  77:  1382اسكندري دورباطي، ( نيازهايشان، توسط خودشان بهبود يابد 

درصدد است تا در ساخت جامعه هيچ گروه معين و همسو از نظر سياسي، اقتصـادي و اجتمـاعي بـر    از اين رو . گرايي دارد جمع
ارزش اجتماعي  كه مشاركت مردم به عنوان يك هنگامي). 429: 1374شكوئي، (ديگرگروههاي جامعه تسلط مطلق نداشته باشد 

اي و ملـي بـه    محلي، منطقه نيازهاي اساسي و عمومياي بسيار مهم براي رفع بسياري از  چون وسيله در جامعه پذيرفته شد، هم
ضعيف، رهيافت نويني اسـت كـه بـه دنبـال       سازي اجتماعات شهري همراه با توانمند بهسازي). 4: 1382بخشي، آقا( آيد  كار مي

ا بـر مهندسـي   غيررسمي را تنه شهري و اسكان فقر ي حل مسئله موفقيت راهبردهاي قبل از خود ارائه گرديد و راه شكست و عدم
هاي  ها مهندسي اجتماعي با حمايت بخش عمومي و سازمان بلكه در كنار و مقدم بر اين. بيند دولتي نمي مالي فني و تزريق منابع

  ).24:  1380خوزاني،  قاسمي( غيردولتي و محلي و مشاركت فعال ساكنان مورد نظر است 
  
    موقعيت و وسعت ناحيه - 3

زاهدان واقع شـده اسـت و بـا شـهر فصـل       شرق شهر شيرآباد در شمال
از منظر طبيعي در قسمت انتهايي شيب دشـت زاهـدان   . مشترك دارد

هاي سطحي، به اضافه فاضالب شهر از اين  واقع شده است و تمامي آب
الر كه در سمت شمال شرق اين ناحيه  نقطه خارج شده و از طريق دره

در قسمت غـرب  . ريزد ميگودزره واقع در افغانستان  واقع است، به چاله
سـازهاي   و شهر قرار دارند كه بخشي از ساخت شمال اين ناحيه ارتفاعات

گسل معـروف  به شرق،  از. مسكوني شيرآباد در اين ارتفاعات قرار دارند
( شـود  مـي  محـدود هاي روان  هاي بزرگ ماسه تپه بهشمال و از زاهدان 

آزادي و  لـوار ايـن ناحيـه از طريـق دو ب   . )1382شركت شـهر و خانـه،   
ترين  هم نزديك از طرفي. كشاورز با مركز و ساير نقاط شهر ارتباط دارد

اين ناحيه با وسعتي حدود . باشد نقطه به مرز پاكستان و افغانستان مي
  . نفرجمعيت دارد )مركز بهداشت زاهدان(  62212هكتار،  354

  
  آباد گيري و روند گسترش شير شكل -4

نفـر جمعيـت بـوده     261خـانوار و   57راي شـيرآباد دا  1355در سال 
 موقعيت محدوده مورد مطالعه:   1شكل شماره 



 

 

نفـر جمعيـت    2619خـانوار و   416درصد بـه   26پس از گذشت يك دهه با نرخ رشد حدود  1365در حالي كه در سال . است
نفـر   26952خانوار و 4293با ) 1365 -75(بعدي  ي درصد در دهه) 3/26( اين روند با نرخ رشد اندكي بيشتر . يابد افزايش مي
نفـر   62212داراي  1385درصد در سال  7/12يافته و با  نرخ رشد كاهش) 1375 -85(اما در ادامه . دهد ود ادامه ميبه رشد خ

  .)1جدول شماره ( چنان رو به افزايش است اما بعد خانوار آن هم. گردد جمعيت مي
  1383تا  1355هاي جمعيتي شيرآباد از سال  داده: 1 جدول شماره

 1385 1375 1365 1355 سال

 62212 26952 2619 261 جمعيت

 18534 4293 414 57 تعداد خانوار

 3/7 3/6 3/6 6/4 بعد خانوار
 7/12 3/26 26 - نرخ رشد

  مركز بهداشت زاهدان و مطالعات ميداني  وسرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن   ،مركز آمار ايران، فرهنگ آباديهاي شهرستان زاهدان: منبع
به طوري كه از مجموع ساكنان . باشد بخش قابل توجهي از رشد فزاينده ياد شده ناشي از حضور افاغنه ميالزم به ذكر است 

  .اند درصد مابقي افاغنه بوده 6/34درصد ايراني و  4/65، 1383شيرآباد در سال 
  به تفكيك ايراني و افغاني 1385جمعيت شيرآباد در سال  :2جدول شماره 

  شاخص
 

 افغاني ايراني جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 6/34 21525 4/65 40687 100 62212 جمعيت

 7/33 2876 3/66 5658 100 8534 خانوار

   مركزبهداشت زاهدان و مطالعات ميداني: منبع
   تركيب سني و جنسي جمعيت - 1-4

 8/3سـاله و   15 – 64ز در گـروه سـني   درصد ني 41/ 9ساله،  0 – 15درصد جمعيت آن در گروه سني  16/54از سويي ديگر 
بـرآورد   105نسـبت جنسـي آن   . العاده جوان است بنابراين جمعيت فوق. ساله به باال قرار دارند 65درصد ما بقي در گروه سني 

  .كه با روند طبيعي چندان تفاوتي ندارد. شده است
  تراكم جمعيت  -4 -2

با اسـتفاده از رابطـه نسـبت تعـداد جمعيـت بـه       . هكتار مساحت دارد 354نفر جمعيت و  62212شد كه شيرآباد بيان  تر پيش
 305حـدود   ،تراكم مسكوني هـم . باشد نفر در هكتار مي 5/175شهري شيرآباد محاسبه گرديد كه حدود   مساحت ناحيه، تراكم

، مشـاهده  )432:  1375، فريـد (شـهري   نفر در هكتار براي تراكم مسكوني يك طبقـه  161با قبول معيار. باشد نفر در هكتار مي
  .باشد برابر ميزان استاندارد شهري مي شود كه تراكم مسكوني در شيرآباد تقريباً دو مي
  مهاجرت -4 -3

از بين  ،درصد افغاني هستند و از سوي ديگر 34درصد جمعيت شيرآباد ايراني و  66دهد از يك سو  نتايج اين پژوهش نشان مي
درصد از استان  1خراسان،  درصد از استان3بلوچستان،  و ها متعلق به استان سيستان صد آندر 60درصد خانوارهاي ايراني 66

درصد از  28درصد از شهرستان زابل،  27درصد مهاجران استاني،  60از ميان. باشند درصد از استان گلستان مي2كرمان و 
درصد ساكنان  بنابراين از صد. اند به اينجا آمده درصد از شهرستان ايرانشهر درصد از شهرستان خاش و يك 4شهرستان زاهدان، 

در تقسيم بندي ).  3شماره  جدول( باشند  درصد هم مطلقاً مهاجر مي 89درصدشان بومي شهر زاهدان و  11شيرآباد، تنها 
كه صد سازد، پيداست  شهري و روستايي از هم جدا مي هاي مذكور را بر اساس شاخص منشاء گروهي كه هر يك از گروه درون

  .درصد مهاجران ساكن شيرآباد مبدأ روستايي دارند
  



 

 

   
  درصد مهاجران مقيم شيرآباد بر اساس مبدأ مهاجرت: 3جدول شماره 

 محل تولد

 افغانستان ايران

66% 34% 
  
  
  استان
 

 گلستان كرمان خراسان سيستان و بلوچستان

 ستارو شهر جمع روستا شهر جمع روستا شهر جمع روستا شهر جمع

60 11 49 3 0 3 1 0 1 2 0 2 
  

  شهرستان
 

 نشهرااير خاش زاهدان زابل

 روستا شهر جمع روستا شهر جمع روستا شهر جمع روستا شهر جمع

27 0 27 28 11 17 4 0 4 1 0 1 
                   مطالعات ميداني نگارنده: منبع

                                علت مهاجرت                                 -4 -3 -1
جاذبـه در مقصـد    دافعه در مبداء و عوامل عوامل. كنند بندي مي دسته يا نوع طبقه هاي مهاجرت را در دو كلي علل و انگيزه طور به
مـامي  ت .باشد هاي مربوط به بررسي علل مهاجرت ساكنان شيرآباد نيز در همين قالب قابل بررسي مي داده ).177: 381كالرك،(

درصـد، فقـدان    51از مجموع مهـاجران داخلـي   . اند امني معرفي كرده هاي مقيم شيرآباد، علت ترك موطن اوليه خود را نا افغان
درصـد   2درصد دوري از اقوام و خـانواده و   4.دانند را عامل ترك زادگاه خويش مي) مبدأ(شغل و درآمد در محل سكونت قبلي 

درصد داليل متعدد و جزئي و باالخره حـدود   6كنند، ه عنـوان تنـگنا در موطن اوليه بيان ميمشـكالت و مسائل اجتماعـي را ب
  .اند نظري نداشته درصد نيز اظهار 4

و درآمـد بـراي     كـردن كـار   درصد مهاجران از آمدن به زاهدان پيدا 84 كه انگيزهدهد، هاي مربوط به عوامل جاذبه نشان مي داده
رغم متعدد بودن داليل دافعه و جاذبه در بين مهاجران، تقريباً در يك علت اصلي درصـد بسـيار    ليع .گذران زندگي بوده اسـت

كـه   بـه طـوري  . باشد بااليي اشتراك دارند كه همان عدم امكان شغل و درآمد در موطن اوليه و وجود درآمد در شهر زاهدان مي
. درصـد خواهـد رسـيد    85نه هم به آن اضافه شود، اين رقم بـه  دانند و اگر سهم افاغ كاري مي درصد علت دافعه مبدأ را بي 51
از طرفي هـم حـدود   . دارند كه جاذبه شهر زاهدان براي آنان صرفاً كار و درآمد بوده است درصد مهاجران اعالم مي 84چنين هم
توان علت اصلي مهاجرت را وجود شكاف عميق  بنابراين مي. دهند شهري تشكيل مي -درصد كل مهاجران را مهاجران روستا 90

  .)4جدول شماره (.هاي كار و درآمد در روستا و شهر دانست بين فرصت
  علل مهاجرت ساكنان شيرآباد بر حسب عوامل دافعه و جاذبه به درصد: 4جدول شماره 

 علل مهاجرت

 عوامل جاذبه عوامل دافعه

فقدان         ناامني
شغل و 
 درآمد

ي ازدور
 اقوام

مشكالت
 اجتماعي

اظهار ساير
 نشده

كار و 
 درآمد

نزديكي 
 به اقوام

اظهار  ساير
 نشده

34 51 4  2 6 4 84 4 8 4 
  مطالعات ميداني نگارنده: منبع

  علت اسكان و مدت زمان اقامت در شيرآباد  -4 - 3 -2
درصد ساكنان شيرآباد به علـت پـايين    63دهد كه  نتـايج نشان مي 

درصد به  24. اند جا را براي زندگي در نظرگرفته زمين، آن قيمتبودن 
جا  بهاي منزل، خود را مجبور به زندگي در آن دليل پايين بودن اجاره

قيمت كم زمين

پايين بودن اجاره

نزديكي به اقوام

ساير

63%24%

8% 5%

علل اسكان مهاجران در شيرآباد :  2شكل شماره 
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توانـد   اين وضعيت خود مي. اند سال است كه در شيرآباد ساكن شده درصد خانوارهاي ساكن اين ناحيه كمتر از ده 44. بينند مي
  .)2 ه شكل شمار( چنين سرعت باالي گسترش آن باشد و هممبين شدت مهاجرپذيري 

   سطح سواد -5
دو برابر  كه  تقريباً. باشد مي 82/47سوادي زنان  درصد بي. سواد هستند درصد افراد بي 73/36سال   6از مجموع افراد باالي 

سهم مردان در اين . ن و نوشتن دارنددرصد فقط سواد خواند 42در بين گروههاي مختلف با سواد هم . است% ) 88/25( مردان 
را مقطع راهنمايي درصد سواد  2/17. سهم زنان است%  78/34سهم مردان و % 49يعني . باشد مقطع نيز بيشتر از زنان مي

درصد باسوادان قرار  58/3در مقطع متوسطه . درصد متعلق به زنان است 4/13درصد متعلق به گروه مردان و  9/20كه  دارند
اند و سهم  درصد را به خود اختصاص داده 9/3كه  شود كه باز هم برتري از آن گروه مردان است به طوري و مشاهده ميدارند 

. باشد باالخره باالترين مقطع مورد بررسي در اين بحث تحصيالت دانشگاهي مي. باشد درصد مي 26/3گروه زنان در اين مقطع 
نسبت در بين زنان و اين . درصد، تحصيالت دانشگاهي دارند53/0كه

 35/0 درصد زن در برابر 72/0.مردان برعـكس مقاطـع قـبلي است
 .بيان چند نكته در اينجا ضروري است. شود درصد مرد مشاهده مي

درصد است كه  27/63ميزان باسوادي در شيرآباد معادل  -1
و از سطح سواد . ي زيادي دارد فاصله) درصد 5/79(با نرخ كشوري 
درصد آنان  50 به ويژه در مورد زنان كه حدود. ار استپاييني برخورد

  . بي سوادند
  
تحصيلي در ناحيه  بودن ميزان افت است كه خود بيانگر باال هاي مربوط به مقاطع تحصيلي متوالي بسيار زياد ي درصد فاصله -2

  باشد  شيرآباد مي
  .باال بودن درصد بي سوادي زنان ريشه در مسائل فرهنگي دارد -3
دليل اين امر نيز اين است كه ثقل جمعيت در سنين . رابطه معكوس شديدي بين ميزان باسوادي و سن افراد وجود دارد -4

درصد جمـعيت  11حدود  -5. باال رفتن نسبت باسوادي در كل نيز معلول همين عامل است. ابتدايي قرار دارد مربوط به دوره
مطالعات  (مند گردند  توانند از خدمات آموزشي و شهري بهره و متاسـفانه نمي ايراني مقـيم شيرآباد فاقـد شناسنامه هـستند

  ). نگارندهميداني 
  وضع فعاليت و اشتغال در شيرآباد  -6

نشين كه سهم  برخالف بسياري از محالت حاشيه. باشد درصد مي 04/23سهم جمعيت فعال شيرآباد، از كل جمعيت معادل 
، شيرآباد از جمعيت فعال نسبتا كمي برخوردار )19: 1379و اطهاري، 160 : 1382نژاد، حاتمي( ها زياد است جمعيت فعال در آن

دار كه عمـالً از گروه  چنين باال بودن سهم زنان خانه باال بودن نرخ زاد و ولد و در نتيجه جواني جمعيت از يك طرف و هم. است
شوند تا سهم  دد زوجه در اين منطقه از طرف ديگر موجب ميشوند، به ويژه به علت تع جمـعيت فعال اقتـصادي خـارج مي

درصد جمعيت فعال اين  31دهند و  درصد را افراد شاغل تشكيل مي 69 .جمعيت فعال اقتصادي در اين ناحيه پايين باشد
  .ناحيه هم با پديده بيكاري روبرو هستند

  
  
  
  
  
  

 در شيرآباد  وضعيت سواد:  3شكل شماره 



 

 

  وضع فعاليت و اشتغال در شيرآباد:  5جدول شماره 
 جمعيت بيكار جمعيت شاغل جمعيت غيرفعال يت فعالجمع شاخص

 31 69 96/76 04/23 درصد

  مطالعات ميداني نگارنده: منبع
درصد شـاغالن بـه خـود بيشـترين      02/63هاي غيررسمي با اختصاص دادن  از بين گروههاي عمده شاغالن در شيرآباد فعاليت

ها، بخش خدمات با  گيرند كه از ميان آن اقتصادي قرار مي رسمي يها بخش بعد از مشاغل كاذب و غيررسمي،. استا سهم را دار
  . دوم را به خود اختصاص داده است ي درصد شاغالن رتبه 77/32

  هاي مختلف اقتصادي درصد شاغالن شيرآباد در بخش:  6جدول شماره 
 غيررسمي خدمات صنعت كشاورزي بخش اقتصادي

 02/63 77/32 52/2 68/1 درصدشاغالن

  مطالعات ميداني نگارنده: منبع
رسمي موجود در شهر زاهدان كه از تنوع شغلي كمي برخوردار هستند، مشاغل غيررسمي بسـيار   هاي برعكس مشاغل و فعاليت

تقسيم بندي به شرح زيري عمده  ها به چند دسته ي آن ها مقدور نبود لذا همه تك آن گذاري و بررسي تك رو نام از اين. متـنوعند
 )20(چـي  فروشي و گـاري  دست  -4 )8(دام قاچاق -3 )33/25(سوختي فروش مواد -2) 66/46( حمل كاالي قاچاق -1 .اند شده

  . )3 شكل شماره(اند مشاغل غيررسمي را به خود اختـصاص دادهدرصد 
. كننـد  مي اريف كاافراد به صورت گروهي و بر اساس شرح وظ -1: هاي مشتركي هستند از جمله  گروههاي مذكور داراي ويژگي
هـا،   كننـدگان، راننـده   از جملـه تهيـه   .شود و ديگران تقريباً تابع او هستند دار سرگروه محسوب مي به اين ترتيب كه فرد سرمايه

در دو سوي مرز پايگاههايي براي نگهداري، بارگيري  -3 .العاده است انسجام و وحدت گروه فوق -2. كنندگان كن و توزيع پاك راه
  .دارندو باراندازي 

باشد كه تمامي بارهاي وارد شده به زاهدان ابتدا به شـيرآباد   ها شيرآباد مي در داخل ايران و در شهر زاهدان پايگاه اصلي آن -4
  .              )مطالعات ميداني نگارنده( شود رود، سپس به صورت جزئي و يا عمده توزيع مي مي

ل بـه عنـوان يـك شـغل     گونـه مشـاغ   در حال حاضر اكثر افراد از اين 
نتايج بدست آمده . كنند ترين منبع درآمد ياد مي محترم و حتي راحت

هاي غيررسمي مشغولند،  كه به فعاليت درصد افرادي77دهد،  نشان مي
اين وضعيت در مورد نوجوانان بسيار حادتر . از اين شغل راضي هستند

رانـدازي  آوري، بارگيري و با درصد عامالن جمع 84كه  به طوري. است
كاال و مواد قاچاق را چـه در شـهر و چـه در مـرز نوجوانـان و جوانـان       

مطالعـات ميـداني   ( دهند كرده تشكيل مي آموز و يا ترك تحصيل دانش
  . )نگارنده

  نتيجه گيري - 7  
به ند شهرنشيني اما فرآي. را به عنوان يك واقعيت پذيرفت افزايش فزاينده جمعيت شهرها سرانجام گريزناپذيري است كه بايد آن

رشـد سـريع    ي زاهدان نيز يكي از اين جمله شهرهاست كـه بـا پديـده   . شدن فقر، همراه است با شهريويژه از طريق مهاجرت، 
دارترين  از جمله سكونتگاه غيررسمي شيرآباد، كه مسأله. گاههاي غيرقانوني روبروست جمعيت و به تبع آن پيدايش انواع سكونت

نرخ رشد بسيار باالي جمعيت شيرآباد و مهاجر بـودن درصـد بسـيار بـااليي از     . شود هدان محسوب ميعنصر در سيستم شهر زا
از . باشند ها مهاجر مي درصد آن 89از كل جمعيت فعلي شيرآباد . باشد پذير بودن اين ناحيـه مي دهنده مهاجر جمعيت آن، نشان

اي و  هـاي منطقـه   بنـابراين مهـاجرت  . باشـد  سـال مـي   تـر از ده هـا كم  شهري آن  ي سكونت  درصد خانوارها سابقه 44طرفي هم 
عامل ديگري كه در مورد نابساماني . باشد اي به شهر زاهدان از جمله علل بروز پديده اسكان غيررسمي در شيرآباد مي منطقه فرا

حمل كاالي قاچاق
دوفروش موادسوختي
 فروشي  وگاري چي
فروش دام

%46.6%25.3

%20
%8

 درصد انواع مشاغل غيررسمي رايج درشيرآباد:4شكل شماره



 

 

هاي سطح  صادي از روي شاخصباشد كه از دو زاويه فقـر فرهنگي و فقر اقت فقر ساكنـان مي. كالبدي شيرآباد مؤثر شناخته شد
درصد فقط سواد  42(سوادي  و كم) درصد73/36(سوادي  با توجه به نرخ باالي بي. باشد انداز قابل ارزيابي مي سواد، درآمد و پس

درصـد   82(انـداز   و در نتيجه نبود پـس ) هزار تومان درصد درآمد ماهانه كمتر از يكصد 81(كم  و درآمد) خواندن و نوشتن دارند
  . ها رقم زده است چنين شرايطي را در زندگي آن توان نتيجه گرفت عامل فقر ساكنان، اين مي) انداز  انوارها فاقد پسخ

درصد  02/63ها بيكارند و  درصد آن 31كه حدود . باشد درصد سهم جمعيت فعال مي 04/23از كل جمعيت ساكن در شيرآباد، 
نشين  ها مكان معيني ندارد، بنابراين مناطق حاشيه گونه فعاليت انجام اين. شغولندهاي غيررسمي م از شاغالن شيرآباد به فعاليت

خـالي، جهـت    هـاي  هـا بتواننـد از مسـكن، خيابـان و فضـا      تـا آن . شـود  يي محسوب مي ها ترين مكان براي چنين فعاليت مناسب
غيرقـانوني و ناپايـدار بـودن    . باشـد  ررسمي ميي اشتغال غي بنابراين اسكان غيررسمي الزمه. هاي اقتصادي استفاده كنند فعاليت

هاي غيررسمي باعث شده تا ايـن گونـه    از طرفي هم گسترش دامنه فعاليت. باشد كننده فقر مي گونه درآمدها، خود نيز توليد اين
تي نسبت به شمارند و ح ها شغل خود را محترم مي درصد آن 77زيرا حدود . ها در اذهان ساكنان جنبه ارزشي پيدا كند فعاليت

آوري، بـارگيري و بارانـدازي كاالهـا و مـواد قاچـاق را       درصد عـامالن جمـع   84آموزان حدود  نوجوانان و دانش .آن تعصب دارند
توان نتيجـه گرفـت كـه اشـتغال سـاكنان شـيرآباد در اقتصـاد غيررسـمي باعـث بـروز و تشـديد             بنابراين مي. دهند تشكيل مي

  .  شود مياجتماعي  -ناهنجاريهاي اقتصادي 
. باشـد  گشايي و حل عوامل بنيادي مـي  رسمي نهايتاً در گرو گره حل مساله اسكان غير ،ي عوامل و شرايط موجود با پذيرش همه

جايي كه  اما از آن. رسيد مطلوب ي هاي ديگر به نتيجه حل توان از طريق راه كننده فعال باشند، نمي زيرا تا وقتي كه عوامل توليد
رسد  رو مناسب به نظر مي شود، از اين گرايانه تلقي مي ي آرمان پذير نيست و حتي نوعي انديشه نين امري امكانمدت چ در كوتاه

انـد و   ها كه در كشورهاي ديگر هـم آزمـايش شـده    گونه روش اين. تر برويم روتر و متعادل حلهاي ميانه كه به سمت استفاده از راه
بـا توجـه بـه شـناختي كـه از      . انـد  مورد بررسي قرار گرفتـه ) گرا  هدف(اي راهبردي اند، تحت عنوان ديدگاهه نتيجه مثبت داده

رسمي در آن، ديـدگاه   رود، براي حل مسأله اسكان غير ها و شرايط زندگي ساكنان شيرآباد به دست آمده است انتظار مي ويژگي
  . شدترين كاربرد را داشته با سازي و بهسازي مشاركتي در حال حاضر مناسب توانمند

  
  پيشنهادات 

سـازي و   و ديدگاه توانمند) نقش دولت ( نظر گرفتن نگرش سيستمي در بعد كالن مسأله و ديدگاه اقتصاد سياسي فضا  با در -1
هاي  توان از بروز شكاف ها، مي گيري و عملكردي هر يك از آن و تعريف و پذيرش حيطه تصميم) مردم  نقش( مشاركتي  بهسازي

  . اقتصادي جلوگيري كرد –تماعي عميق در سيستم اج
ها، جهت رسيدن  تالش و تدبير در جهت رفع موانع قانوني و اصالح و تصريح قوانين و مقررات و ارتباط كارآمد بين سازمان - 2

  .گيري و عمل به هماهنگي در تصميم
و محكـوم نيسـتند، بلكـه ضـعف     هـا مجـرم    زيرا آن. رسمي به عنوان يك واقعيت موجود هاي غير به رسميت شناختن بافت  -3

حل مسأله را بايد در دو نقطه سكونتگاهي يعنـي   بنابراين راه. ها را به آنجا كشانده است سيستم اجتماعي و اقتصادي جامعه، آن
  .جستجو كرد) اي  سيستم ناحيه( شهر و روستا 

هاي مختلـف   سطح آگاهي مردم در زمينه ترين راهكار مناسب در سطوح مختلف جامعه، آموزش و ارتقاء ترين و ضروري مهم -4
تلويزيـون بـه ويـژه شـبكه محلـي       -NGO( 2(دولتـي  هاي غير سازمان –1:پذير است اين كار از سه طريق امكان. باشد زندگي مي

  .هاي آموزشي در محل اجراي كالس  -3) استاني(
  .مطالعات تخصصي نياز داردكار  هاي تجاري؛ اين ويژه درچهارچوب فعاليت ساماندهي اقتصاد منطقه به  -5



 

 

سازي و بهسازي براي ساماندهي شيرآباد از طريق تشويق و هدايت ساكنان به مشاركت دركليه  به كارگيري سياست توانمند - 6
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  . آباد بسيار باالستساكنان شير

هاي تـأمين مسـكن و    مدت به اقشار فقير جامعه در زمينه بهره و طوالني هاي كم اي كارآمد جهت پرداخت وام برنامه ي تهيه – 7
  .هاي مختلف اساس توان افراد، در صنف كارآفريني، بر
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