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نحوه شکل گیری حاشیه نشیني در شهرها ( مورد مطالعه  :شهر ايالم)
میالد عبدی

1

چکیده
اصطالح حاشيه نشيني در كشورهاي در حال توسعه به محالت فقير نشين اطالق ميشود .فقر علل اصلي حاشيه نشيني است .حاشيه
نشيني در اطراف شهرهاي بزرگ به وجود آمده است كه ساكنين اين مناطق به علل گوناگون نتوانسته اند جذب نظام اقتصادي-
اجتماعي شهر شده تا از خدمات و امكانات شهر استفاده نمايند .شكل گيري حاشيه نشيني در شهر ايالم به سال  ٠٤٣١برميگردد و
عمدتاً در محدوده جنوب و جنوب شرق شهر شكل گرفته اند .از جمله محالت حاشيه نشين شهر ايالم مي توان به محله سبزي آباد
،بانبور وبانبرز اشاره كرد.كه عمده ترين پيامد ،آن رواج آسيب هاي اجتماعي ،گسترش شهر در زمين هاي پست و نامناسب و تخريب
زمينهاي كشاورزي است .هدف از اين پژوه ش ،بررسي حاشيه نشيني در شهر ايالم و ارائه راهكارهاي اجرايي براي مقابله با اين پديده
است . .در اين پژوهش از روش اسنادي _كتاب خانه اي استفاده شده است و ابتدا به تعاريفي از حاشيه نشيني پرداخته وسپس به
بررسي عوامل مرتبط با اين پديده در شهر ايالم مي پردازد در پايان راهكارهايي جهت جلوگيري و تشديد اين پديده پيشنهاد ارائه مي
گردد.
کلید واژه ها :حاشيه نشيني ،فقر ،ايالم ،خدمات و امكانات

-1مقدمه
شهره هامركز ثقل توسعه در كشورها تلقي ميشوند .در كشورهاي در حال توسعه بسياري از امكانات زندگي در شهرها خالصه ميشود و
همين امر باعث رشد بي رويه شهرنشيني در اثر مهاجرت روستائيان و شهرهاي كوچك به اين شهرها ميباشد .شهر ايالم داراي سابقه
اي حدود يك قرن است .تا قبل از اين زمان شهر كنوني ايالم تنها شامل چند روستاي پراكنده و فاقد نظام و ساختار سكونتگاهي بعنوان
يك نقطه شهري بوده است سابقه حاشيه نشيني در شهر ايالم به دهه  ٠٤٣١بر ميگردد .ازجمله مشخصات اصلي بافت هاي دچاراسكان
نامتعارف و فقيرنشين كه تحت عنوان حاشيه نشين از آنها نام برده ميشود ،تخصيص تمام يا بخش اعظمي از بافت به كاربري مسكوني
است (.احسان عسكري،مريم عسكري )٠٤:۶۹۳١،
اين گونه محالت با توجه به فلسفه پيدايش آنها (ناشي از مهاجرت اقشار كم درآمد روستايي و شهري) عموماً فاقد طرح و برنامه از پيش
انديشيده هستند ,بدين ترتيب تأمين كاربري هاي عمومي در آنها به ندرت صورت گرفته است .همچنين عليرغم نيازساكنان به تأمين سر
پناه اما محدو ده هاي عمومي اين گونه بافت ها فاقد اراضي و فضاهاي مناسب جهت توسعه بويژه ايجاد خدمات عمومي و مسكن است
(بوچاني.)٠٤٣٣۹ ٠١ ،
شهر ايالم بعنوان مركز استان تا حدود سال  ٠٤٠۳روستاي بزرگي به نام حسين آباد كه محل اتراق تابستاني والي پشت كوه محسوب
ميشده است .جمعيت شهر ايالم در سال  ٠٤٤۳بالغ بر  ٣٤٣۶نفر بوده است كه با شتابي فزاينده در طي چهار دهه اخير به ٠٠۶٤٣۶
 1كارشناسي ارشد ،علوم اجتماعي (برنامه ريزي رفاه اجتماعي) ،پرديس البرزدانشگاه تهرانabdi.milad70@ut.ac.ir ،
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رسيده است .بررسي ميزان جمعيت ايالم در مقاطع ده ساله مبين آن است كه جمعيت اين شهر در اولين دهه مورد بررسي با رشد
۶/٣درصد ،در دومين دهه ، ٧/٧در سومين دهه  ٠١/۶و در چهارمين دهه  ٠/۳درصد رشد داشته است .افزايش نرخ رشد جمعيت در دهه
 ۶۳ـ  ٠٤۳۳به علت جنگ تحميلي عراق در سال  ٠٤۳:و مهاجرت بيشتر جمعيت مناطق مرزنشين درگير جنگ به شهر ايالم ميباشد،
زيرا در اين زمان شهر ايالم به علت فاصله بيشتر نسبت به شهرهاي مرزي با عراق و همچنين مركزيت استان پذيراي سيل فراوان
مهاجرين و در نتيجه افزايش جمعيت خود بود( .احسان ومريم عسكري)٠٤:۶۹۳۳ ،
بدين ترتيب محالت فقيرنشين شهر ايالم نيز از اين امر مستثني نيستند .شهر ايالم مانند ديگر شهرهاي كشور با مسائل و معضالتي
همچون حاشيه نشيني ،فقر فرهنگي ،ر شد ناموزون ،افزايش جرم وجنايت ،و غيره روبرو مي باشد .همچنين اين شهر به علت گذراندن
هشت سال جنگ ايران و عراق ( )٠٤۳: -۶٧ساكنين شهرهاي تخريب شده مهران ،موسيان ،دهلران به شهر ايالم و تأثير آن بر بافت
شهر با مسائلي فراتر از شهرهاي ديگر مواجه است.به طور كلي يكي از علل عمده رشد و توسعه مناطق حاشيه نشين در شهر ايالم
همچون سبزي آباد ،بان برز و بان بور را مي توان ناشي از جنگ تحميلي و پيامدهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي آن دانست .اين
معضالت ،سيماي شهر ايالم را بسيار نامطلوب نموده و همچنين به عنوان مانع بر سر راه اجراي طرح هاي توسعه شهري محسوب
ميگردد .يكي از مسائل كشورهاي در حال توسعه ،رشد و توسعه شتابان و ناهمگون شهرنشيني است .حاشيه نشيني يك بيماري
محسوب ميشود و حاكي از عدم سالمت ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي شهر است .بنابراين براي مقابله با چنين پديده زشتي بايستي
به مط العه و ساماندهي اين محدوده از شهرها پرداخت .در مناطق مهاجرپذير وحاشيه نشين شهر به علت تحرك زياد و وجود هويت
فردي از يك جهت وتماس چهره به چهره كم و عدم تسلط بر آداب و رسوم ازطرف ديگر ،انحراف در آنجا زياد ميباشد (.ديكنز۶٧ ،
.)٠٤٧٧۹
 -2مباني نظری
 -1-2حاشیه نشیني
از حاشيه نشيني تعاريف گوناگوني ارائه شده است كه به برخي از آنها اشاره مي كنم.
 حاشيه نشين به مفهوم كلي ،به كسي گفته مي شود كه در شهر سكونت دارد ،ولي به علل گوناگون نتوانسته است جذب
نظام اقتصادي و اجتماعي شهر شود و از خدمات شهري استفاده كند .افرادي كه در مناطق حاشيه نشين زندگي ميكنند از
ساخت قدرت و سياست عمومي جامعه جدايي يافته اند و به عنوان گروه پست اجتماعي تلقي ميشوند.
 حاشيه نشينان از نظر اجتماعي داراي موقعيت ضعيف بوده و در طبقه پائين اجتماع قرار دارند .خانوارهاي تهي دست و غالباً
مهاجر كه به تعبير اسكارلوئيس در نوعي فرهنگ فقر زندگي ميكنند .آنها به طور كامل جذب شيوه جديد زندگي شهري نشده
و در حاشيه آن به زندگي ادامه مي دهند( .ديويد ,دراكاليس.) ٠٤٧٧۹ ٠٠٠
تعاريف ديگري نيز ارائه شده است از جمله سيمون چپمن هشت ويژگي براي مناطق حاشيه نشين و موارد مشابه آن به شرح زير برمي
شمارد(۹احمديان) ٠٤٣٠۹٠٧: ،
 عموماً غيرقانوني هستند
 غالباً خلق الساعه هستند و از مواد و مصالح مختلف ساخته شده اند.
 معموالً بوسيله خود ساكنان احداث شده اند.
 فاقد خدمات شهري مانند راه آسفالته ،برق و سيستم دفع فاضالب هستند.
 توسعه آنها بدون برنامه ريزي و اغلب به صورت اتفاقي صورت ميگيرد.
 مكان گزيني آنها اغلب در لبه هاي شهري ،حواشي خطوط آهن و بزرگراهها و يا زمينهاي خالي از سكنه اي كه در مجاورت
مناطق مركزي شهرها قرار دارند ،صورت ميگيرد.
 معموالً در مناطق نامناسب شهري (مانند ۹زمين هاي ناهموار ،حواشي كارخانجات ،در مجاورت زمينهاي رها شده و بال
استفاده) تشكيل ميشوند.
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جمعيت متراكم دارند كه از خانواده پرجمعيت تشكيل شده است.

 -3ديدگاههای مرتبط با علل شکل گیری حاشیه نشیني:
 -1-3لیبرالیستي ديدگاه
در اين ديدگاه عمدتاً خاص كشورهايي كه با نظام اقتصاد آزاد اداره ميشوند ،بويژه اياالت متحده امريكا ،ميباشد .بسياري از محققان
ليبراليستي علل عمده حاشيه نشيني را ناشي از كاركرد جاذبه هاي شهري و دافعه هاي روستايي بشمار مي آورند .به نظر آنها افزايش
جمعيت يكي از علل مهمي است كه زمينه را براي مهاجرت مازاد نيروي كار روستايي فراهم ميآورد .عدم دسترسي مهاجرين به مشاغل
اقتصادي شهري همراه با فقر اقتصادي و عدم تخصص آنها موجب مي شود كه آنها مجبور شوند الونكها و زاغه هاي را كه در اغلب
موارد ،فاقد هرگونه تسهيالت شهري از قبيل آب ،برق و تلفن است ،براي زندگي برگزينند .برخي ديگر به عوامل ديگري غير از افزايش
جمعيت تأكيد نموده اند به عنوان مثال " ،همرهويت" عوامل فيزيكي مانند زمين هاي رهاشده و اراضي نامناسب شهري و " آبرامز"
باال بودن قيمت زمين و مسكن برخي ديگر عوامل اقليمي را زمينه ساز هجوم مهاجران به مناطق خاصي از شهر و ايجاد حاشيه نشيني و
زاغه نشيني ميدانند( .شكويي) ٠٤۳٣ ،
 -2-3ديدگاه ساختار گرايان
راديكاليستها ،كه عمدتاً از ديدگاه اقتصاد سياسي به مسائل مي نگرند اگرچه در قبول اين اصل كه حاشيه نشيني در كشورهاي در حال
توسعه نتيجه مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك ميباشد با ليبراليست ها هم عقيده هستند ،ليكن بر خالف ليبراليست ها اين
مهاجرت را ناشي از خصوصيات كاركردي شهرها نمي دانند ،بلكه ساختار اقتصادي نابسامان كشورهاي در حال توسعه را ،كه ناشي از
ادغام كشورهاي مذبور در نظام اقتصادي و تجارت جهاني است ،در اين امر دخيل ميدانند .تحليل گران اقتصاد سياسي معتقدند "هنگامي
كه مناطق داراي اقتصاد معيشتي به جرگه بازار وارد مي شوند توليدات بومي جاي خود را به يكي دو محصول عمده خواهد داد و جمعيت
زيادي به علت دگرگوني ساخت هاي توليدي ،به صورت نيروي كار آزاد شده درآمده ،موج هاي عظيم مهاجرتي را موجب مي شوند( .پل
سينجر.) :٠۹ ٠٤٧٧ ،
يكي ديگر از عواملي كه به عقيده راديكاليستها ،زمينه حاشيه نشيني را فراهم مي آورد اقتباس كشورهاي درحال توسعه از الگوهاي
توسعه كشورهاي سرمايه داري صنعتي ميباشد .اين تحليل گران معتقدند چنين الگوهايي به دليل آنكه صنعت محور هستند ،ساختار
اقتصادي كشورهاي در حال توسعه را به هم مي ريزد (همان منبع.) ٠٣۳ ،
 -4اثرات و پیامدهای حاشیه نشیني
پيامدهاي حاصل از حاشيهنشيني در شهرها به شكل آسيبهاي اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،زيست محيطي ،بهداشتي ،سياسي و كالبدي
تبلور پيدا مي كنند .بنابراين حاوي پيامدهاي منفي زير مي باشد(.بني فاطمه ،كوهي)٠٤٣۶۹ ٠:،





وضعيت نامطلوب اسكان آنها ،ساختمان هاي ناهمگون و بدون رعايت اصول فني و شهرسازي را به شهرها تحميل مي كند
در نتيجه بافت شهري را دچار نابساماني بويژه در مناطق حاشيه نشين شهر مي نمايد.
كوچه هاي تنگ ،باريك و پرپيچ و خم ،و فاضالب روان در كوچهها موجب ميشود تا وضعيت بهداشتي در آنها نابسامان
قلمداد شود.
تخريب اراضي كشاورزي ،باغات پيرامون شهرها ،مختل كردن برنامه هاي توسعه شهري ،تحميل هزينه هاي بسيار باال در
جهت ساماندهي ،بهسازي و پاكسازي محيط هاي نامناسب ايجاد شده را به دنبال خواهد داشت.
حاشيه نشيني در واقع يك معضل اجتماعي است و آسيب هاي اجتماعي نظير رواج بزهكاري ،اعتياد و پخش مواد مخدر،
دست فروشي و خدمات كاذب و غيره به سرعت در بين آنها گسترش مي يابد.
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بهداشت نامناسب در مناطق حاشيه نشين موجب شيوع بيماريهاي مختلف در آنها شده و ميتواند ديگر مناطق را به چالش
بكشاند.
بي سوادي و بيكاري حاشيه نشينان سبب مي شود آنها مستعد ايجاد انواع نابهنجاريهاي اجتماعي در شهر گردند.
آلودگي هاي محيط زيست به دليل نبود كانالهاي شهري براي دفع آلودگي ها در محالت آنها باالتر است.
اختالف فرهنگي زياد با ديگر مناطق شهري ،موجب تنش فرهنگي در شهر ميشود و همين امر باعث ميگيرد مشاركت
اجتماعي در بين ساكنان سكونتگاه هاي غيررسمي پائينتر باشد.

حال بهتر است به توجه به اينكه مورد مطالعه اين پژوهش  ،شهر است به معرفي از شهرستان ايالم بپردازم.
 -5معرفي ايالم
شهرستان ايالم از شمال با شهرستان سيروان ،از شمال غربي با شهرستان چوار ،از جنوب غربي با شهرستان مهران ،از جنوب با
شهرستان ملكشاهي و از شرق با شهرستان بدره همسايه است.جمعيت شهرستان ايالم براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در
سال  ٠٤:۳برابر با  ٠٠٣٬۳:١نفر بودهاست(مركز آمار ايران).
شهر ايالم بعنوان مركز استان تا حدود سال  ٠٤٠۳روستاي بزرگي به نام حسين آباد كه محل اتراق تابستاني والي پشتكوه محسوب
ميشده است .جمعيت شهر ايالم در سال  ٠٤٤۳بالغ بر  ٣٤٣۶نفر بوده است كه با شتابي فزاينده در طي چهار دهه اخير به ٠٠۶٤٣۶
رسيده است .بررسي ميزان جمعيت ايالم در مقاطع ده ساله مبين آن است كه جمعيت اين شهر در اولين دهه مورد بررسي با رشد
۶/٣درصد ،در دومين دهه  ،٧/٧در سومين دهه  ٠١/۶و در چهارمين دهه  ٠/۳درصد رشد داشته است .افزايش نرخ رشد جمعيت در دهه
 ۶۳ـ  ٠٤۳۳به علت جنگ تحميلي عراق در سال  ٠٤۳:و مهاجرت بيشتر جمعيت مناطق مرزنشين درگير جنگ به شهر ايالم ميباشد،
زيرا در اين زمان شهر ايالم به علت فاصله بيشتر نسبت به شهرهاي مرزي با عراق و همچنين مركزيت استان پذيراي سيل فراوان
مهاجرين و در نتيجه افزايش جمعيت خود بود .رشد جمعيت شهر ايالم در طي دوره  ٧۳ـ  ۶۳به علت سياستهاي جمعيتي و برنامه هاي
تنظيم خانواده در سطح استان بوده است .جمعيت شهر ايالم در پايان اين دهه به  ٠٠۶٤٣۶نفر رسيده بود ،در حال حاضر بر اساس
آخرين سرشماري مركزامار()٠٤:۳جمعيت اين شهر به  ٠٠٣۳:١نفررسيده است .از نظر جابجايي جمعيتي در درون استان ايالم جرياناتي
عمده شامل مهاجرت هاي درون زا و يا مهاجرت از روستا به مراكز شهري استان و از شهرهاي محروم به شهرهاي برخوردار مي باشند،
از طرفي تحوالت جمعيتي استان ايالم بيش از هر چيز به دليل روند اسكان عشاير بوده است .به تدريج با اسكان اجباري عشاير
روستاهاي در استان پديد آمد و كانونهاي شهري پا گرفت با عنايت به اينكه با روند زمان تحوالتي در ستان ايجاد گرديد به مرور از
جمعيت عشاير كاسته و به جمعيت شهري اضافه گرديده است .بر پايه برآوردهاي انجام شده ميزان متوسط مهاجرت پذيري شهر ايالم
در طي دوره  ۳۳ -٣۳حدود  ۳. ٣درصد بوده كه طي دوره  ۶۳ - ۳۳تقريباً به  :. ۶درصد ،طي دوره  ۳. ٣، ٧۳- ۶۳درصد و طي دوه
 ٣۳-٧۳به  ٤. ٣درصد بوده است كه با تو جه به نرخ رشد نزديك دو درصد جمعيت استان در اين دهه نرخ مهاجرت در حد بااليي قرار
دارد و اين باعث بوجود آمدن مسائل و معضالتي در شهر ايالم شده است با توجه به اينكه مهاجرت از استانهاي ديگر به اين شهر
محسوس نبوده لذا بيشتر مهاجرين اين شهر مهاجرين روستايي و مهاجرين شهرهاي كم برخوردار شهرستانهاي ديگر استان به مركز
استان بوده است( .احسان ومريم عسكري)٠٤:۶۹۳٧،
 -6تاريخچه پیدايش حاشیه نشیني در شهر ايالم
تاريخچه پيدايش حاشيه نشيني به قدمت بيش از  ٣١سال در شهر ايالم مي رسد .اما رشد و گسترش مناطق حاشيه نشين عمدتاً در
اواخر دهه  ۶١تا اواخر دهه  ٧١صورت گرفته است .به هر ترتيب شكل گيري محالت داراي اسكان نامتعارف در شهر ايالم از جهاتي
شبيه فرايندشكل گيري ساير كانون هاي فقر در شهرهاي ديگر است ،اما از جهاتي نيز داراي تفاوت اساسي است .تغيير در الگوي توليد
روستايي ،گسترش سطح ارتباطات ،ناتواني محيط هاي روستايي در نگهداشت جمعيت يا به عبارتي ظرفيت پايين اين سكونتگاه ها و
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احساس دستيابي به امكانات و خدمات بيشتر در سطح شهر از جمله وجوه مشابه گسترش محالت فقيرنشين در ايالم يا ساير سكونتگاه
هاي فقر در شهرهاي ديگر است .اما وجه تمايز ايجاد گسترش محالت دچار اسكان نامتعارف در شهر ايالم ,تحول در شيوه زندگي
عشايري و كوچندگي و همچنين روستانشيني بدون پشتوانه قوي اقتصادي (دام و زمين) در طي چند دهه اخير بوده است .شكل گيري
هسته هاي اوليه حاشيه نشيني(محالت سه گانه سبزي آباد ,بان بور و بان برز) به طور منطقي در نزديكترين فاصله به مركز شهر شكل
گرفته اند تا جائيكه به مرور زمان همان هسته هاي اوليه اكنون يا داراي كمترين تفاوت با ساير بافت هاي متعارف شهري هستند و يا
اينكه تشخيص آنها بعنوان سكونتگاه غيرمتعارف بسيار مشكل است ،٠٤:٣ (.خمر ،غالمعلي؛ مريم عسگري و بهنام محمدي و فرزاد
منصورجمشيد)

در مطالعات طرح جامع و تفصیلي شهر ايالم محالت سه گانه فو

بعنوان حوهه های حاشیه نشی

عنوان

گرديده اند:
•
•
•

محله بان برز ۹اين محله از شرق به كمربندي جديد ايالم،از جنوب به محدوده قانوني شهر،از شمال به خيابان
وليعصر،از غرب ابتدا به خيابان عيسي حسيني ودر ادامه به خط عبور كانال فاضالب وبلوار امام محدود مي گردد.
محله سبزي آباد ۹اين محله از شرق ،شمال،شمال شرقي به كمربندي جديد االحداث شهر ،از غرب به مناز
مسكوني سازمان آموزش وپرورش و هم چنين بلوار جمهوري ،واز جنوب به خيابان ربابه كمالي محدود مي شود.
محله بان بور ۹اين محله از شمال به كمربندي شمالي شهر ايالم،از شرق خيابان استقالل ،از جنوب به كانال
فاضالب از غرب نيز به خيابان انقالب وخيابان حجاب محدود مي شود.

 -7تحوالت کالبدی بافت شهر ايالم در ادوار گذشته
محدودة فعلي شهر ايالم در گذشته( ،زمان خلفاي عباسي) يك ناحيه ييالقي محسوب مي شده است .همچنين اين محدوده تا قبل از
سال  ٠٤٤۳از باغات سرسبز و آبادي برخوردار بوده است .سابقه شكل گيري شهر ايالم بعنوان يك نقطه شهري ,به بيش از  ٠١١سال
مي رسد .بنابراين با استقرار والي هاي محلي ،مكان فعلي شهر ايالم ،شروع به رشد و توسعه كالبدي نمود .در ابتدا به دليل بطئي بودن
توسعه ،نيا زهاي ساكنان ،در محدودة واقع در مركز قديمي شهر پاسخ داده مي شود .اما همزمان با شروع مهاجرت هاي روستا ـ شهري
به واسطه تقويت مركزيت ايالم بعنوان يك نقطه شهري ،گسترش شهر در اطراف بافت قديمي آغاز شد و برخي از روستاهاي نزديك
شهر قديم در درون اين محدودة توسعه ادغام گرديدند (،.شوهاني )٠٤٧:۹٧٣،
بطور كلي دوره هاي سياسي موثر بر توسعه شهر ايالم را مي توان در قالب ۶مرحله زير تقسيم كرد( ۹همان منبع( ٧: ،
مرحله اول ۹والي ها و خانها و خانواده هاي بزرگ نسبت به احداث ساختمانهايي در كنار باغات و ييالق هاي محل اقدام كردند .اين
تحول در منطقه ده بااليي ها (بزرگترين قبيله شهر) روي داد كه اين جريان هسته اوليه و مركزي شهر و بافت ابتدايي آنرا شكل داد.
مرحله دوم ۹با تقويت نقش مركزيت ايالم خانواده ها و طوايف ديگري در اطراف هسته اوليه كه ،محدودههاي شمالي خيابان خيام و
جنوب خيابان فردوسي كنوني را در برمي گيرد ،سكونت گزيدند.
مرحله سوم ۹اين مرحله هنگامي آغاز مي شود كه آخرين والي پشتكوه از قواي حكومت مركزي شكست خورده و وي به عراق ميگريزد.
در اين زمان ايالم بعنوان يك فرمانداري از فرمانداريهاي تابعه استان كرمانشاه معرفي ميگردد .اين دوره تا سال  ٠٤٤۳ادامه پيدا مي
كند.
مرحله چهارم ۹اين مرحله از سال  ٤۳تا سال  ۳٧را دربرمي گيرد .در اين دوره با شدت گرفتن مهاجرت هاي روستا ـ شهري و تقويت
نقش مركزيت شهر ايالم ،محدوده هاي فيزيكي شهر بشدت رشد كرده و اغلب باغات و زمين هاي زراعي در اين دوره تحت ساخت و
سازهاي شهري قرار مي گيرند.
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میالد عبدی

مرحله پنجم ۹اين مرحله از سال  ۳٧تا سال  ۳:را دربرمي گيرد .آزادسازي هاي ساختارساز و فقدان كنترلهاي الزم و همچنين اجراي
برخي سياستها ناشي از فرآيند انقالب ،اراضي وسيعي تحت عنوان واگذاري به اقشار مختلف بويژه كم درآمدها به محدودة شهري افزوده
مي شود .پس از آغاز جنگ تحميلي در سال  ۳:اين روندبه شكل ازهم گسيخته و فاقد نظارتي تاپايان جنگ درسال ۶٧ادامه مي يابد.
مرحله ششم ۹اين مرحله از سال  ۶٧تا كنون را دربر ميگيرد .وجه غالب توسعه ها در اين دوره تهيه طرحهايي تحت عنوان آماده سازي
است كه بخشهاي وسيعي از غرب ,جنوب غرب و شمال غرب شهر را دربر ميگيرد .الزم به ذكر است در اين دوره همچنان توسعه هاي
حاشيه اي كه توسعه محله هاي فقراي شهري و مهاجرين كم درآمد است ،ادامه داشته است.
عالوه بر دوره هاي سياسي نامبرده شده توسعه فيزيكي شهر ايالم در قالب  ٧مرحله زماني قابل بررسي است .اين مراحل به شكل
خالصه به شرح زير مي باشند( .افشارسيستاني):٤-:۳۹ ٠٤٧٠ ،
 نطفه اوليه تا سال  ٠٤٤۳شهر كنوني ايالم از سال  ٠١١٣هـ .ق در حيطه قلمرو حكومت هاي خود مختار واليان لرستان قرار
داشت .معروفترين آنها حسينقلي خان ابوقداره بوده است كه مقر حكومتي خود را در محلي بنام دهباال مستقر نمود و سپس
آنجا را حسين آباد ناميد .نطفه هاي اوليه شهر كنوني ايالم در اين زمان شكل گرفت .اين سكونتگاه تا زمان قدرت گرفتن
رضاخان حسين آباد شناخته مي شد و پس از اين زمان به نام ايالم تغيير نام يافت .با رونق گرفتن شهر ايالم همزمان با
تصويب تقسيمات جديد كشوري در سال  ٠٤٠۶و تا سال  ٠٤٤۳گسترة شهر ايالم بين محدوده هاي ميدان خيام – خيابان
خيام ـ خيابان انقالب ،خيابان تختي و خيابان سعدي قرار داشته است.
 محدوده شهر بين سال هاي ٠٤٤۳تا  ٠٤۳٣عوامل گوناگوني در اين دوره بر توسعه فيزيكي شهر موثر بوده اند .از جمله
عوامل ميتوان به نقش مركزيت ايالم درمنطقه ،وجودآب وهواي مناسب وهمچنين عوامل واثرات ناشي از اجراي سياست
هاي اصالحات اراضي و در نهايت جابجاييهاي جمعيت روستا ـ شهري اشاره نمود .محدودههاي فيزيكي اين دوره تقريباً بر
خيابانهاي كنوني ،جمهوري در شرق ،آيت ااهلل صدوقي در شمال ،رسالت در غرب و اشرفي اصفهاني در جنوب منطبق مي
باشد.
 محدوده شهر بين سال هاي  ٠٤۳٣تا  ٠٤۶٠در اين دوره نيز عوامل متعددي موجبات رشد و گسترش كالبدي شهر ايالم را
فراهم ساختند .در ابتداي دوره ،تغيير ايالم از فرمانداري كل به استان از جمله اتفاقات سياسي است كه منجر به جذب جمعيت
بيشتر شهر ايالم گرديد .سپس با پيروزي انقالب اسالمي در سال  ۳٧و همزمان تبيين سياستهاي حمايت از محرومين و
فقدان برنامه مدون توسعه شهري ،منجر به گسترش شهر و واگذاري اراضي مجاني و ارزان قيمت به اقشار مختلف بويژه فقرا
گرديد كه در نهايت اين فرآيند به شكل توسعه از هم گسيخته و فاقد برنامه نمايان شد .سپس با آغاز جنگ تحميلي،
مهاجرت هاي شديدي اعم از مهاجرت هاي روستا ـ شهري و مهاجرت ساكنان شهرهاي مرزي به ايالم ،رشد و گسترش
فيزيكي شديدي را به ناچار بر شهر ايالم تحميل نمود .الزم به ذكر است كه اغلب محدودة فعلي شهر در همين دوره شكل
گرفته است.
 محدوده شهر بين سال هاي  ٠٤۶٠تا  ٠٤۶٧گسترش محدودة اين دوره عمدتاً به شكل پيوسته بوده كه در ادامه بافت شهر
شروع به رشد نموده است .اين دوره نيز از گستردگي زيادي درصد كالبدي برخوردار بوده است .بطور كلي مي توان گفت كه
بافت محله فقيرنشين حاشيه شرقي و جنوب شرقي شهر (بان برز) از اين سالها به شدت شروع به توسعه نموده است.
 محدوده شهر بين سال هاي  ٠٤۶٧تا  ٠٤۶٣اهميت اين مرحله بدليل اتمام جنگ و مطرح شدن برنامه بازسازي است.
عليرغم كوتاه بودن زمان اين مرحله ،از نظر زماني محدوده گسترده اي از بافت فعلي را در برمي گيرد .توسعه جنوب عربي و
غرب شهر در اين دوره چشمگير بوده است.
 محدوده شهر بين سال هاي  ٠٤۶٣تا  ٠٤٧۳تا آغاز اين دوره اغلب توسعه در شهر ايالم يا به شكل ارگانيك بوده و يا بواسطه
تفكيك اراضي توسط افراد فاقد صالحيت شكل گرفته است .اما همزمان با پايان جنگ و فراغت دولت از مسائل دفاع و
بحران هاي ناشي از ادامه جنگ ,برنامه هاي مدرن و از پيش انديشيده اي براي توسعه هاي آتي در نظر گرفته شد .هر چند
در كم و كيف اين برنامه ها مي توان نقدهايي را نيز عنوان كرد .اما ،به هر حال از اين زمان به بعد توسعه آتي شهر ايالم در

6

فصلنامه علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا ،دوره  ،2شماره  ،3بهار 1401



http://geo2.ir

گرو تهيه طرح هاي آماده سازي و براساس پيشنهادات طرح جامع و تفصيلي شكل مي گيرد .اين دوره به واسطه ايجاد
خدمات و زيرساخ تهاي مختلف در قالب برنامه هاي بازسازي ،رشد جمعيت به همان ميزان افزايش يافت تا حدي كه جمعيت
شهر از  ٣:هزار نفر سال  ۶۳به  ٠٠۶هزار نفر در سال  ٧۳بالغ گرديد .در اين دوره اغلب حواشي شهر در جنوب ،شرق و
شمال كه از شيب باالي  ٠۳درصد برخوردار بودند و همچنين بخش هاي وسيعي از غرب شهر در معرض توسعه قرار گرفتند.
در اين دوره روستاهاي واقع در غرب شهر نيز بشدت توسعه يافته و مهاجران روستايي و فقراي شهري را به خود جذب
نمودند .اين محدوده زماني تقريباً تمامي بافت شهر به استثناء نوار بسيار كم عرضي از حواشي كه بدون مجوز ساخته شده اند
مابقي آماده سازي هاي بعد از سال  ٧۳را در برمي گيرد.
محدوده شهر بين سالهاي  ٠٤٧۳تاكنون اين دوره به شكل بارزي در ميان دوره هاي قبل از كنترل هاي بيشتري بر نحوه
ساخت و ساز و توسعه هاي جديد برخوردار است .در اين دوره به استثناء ساخت و سازهاي منفرد و حاشيه اي كه بدون مجوز
ساخته شده اند ،ساير توسعه هاي شهري در قالب طرح هاي آماده سازي بوده است .اين محدودة نوار باريكي از ساخت و
سازها در حواشي و ارتفاعات و همچنين طرح هاي آماده سازي را دربرمي گيرد.

 -8وضعیت حاشیه نشیني در شهر ايالم
شهر ايالم به سبب شرايط اكولوژيكي خاص و تمركز اموراداري ،تجاري ،صنعتي ،بازرگاني ،نظامي ،آموزشي و  ...جاذبه خاصي در منطقه
دارد .اين امر باعث جذب مهاجرين بيشماري از اطراف شده كه خود بر افزايش سريع واحدهاي مسكوني و ايجاد شهركهاي حاشيهاي و
احداث مناطق مسكوني در گوشه و كنار شهر شديداً اثر گذاشته است .شهركهاي حاشيه نشين شامل آن دسته از شهرك ها و بخش
هاي حاشيه نشين است كه بدون برنامه ايجاد شدهاند و يا بدون برنامه در زمينهايي كه قبالً مسكوني نبوده اند ،توسعه پيدا كرده و
زمينهاي اطراف را بلعيدهاند .با اين كه ممكن است بعضي اقدامات از پيش تعيين شده در انتخاب محل يا ايجاد نوعي تأسيسات يا انجام
اقداماتي نظير خيابان كشي و نقشه تفكيكي زمين ها به قطعات مناسب در آنها صورت گرفته باشد اما نحوة مالكيت زمين و دخل و
تصرف در نقشه هاي تفكيكي و چگونگي بناها و عدم برخورداري از خدمات شهري و نهايتاً رواج شيوة خاصي از معيشت و رفتارهاي
فرهنگي و اجتماعي آنها را در رديف شهركهاي حاشيهاي يا حاشيه نشين شهري قرار ميدهد .در اكثر شهرهاي بزرگ ايران ،حاشيه
نشيني از نتايج عمدة برنامة اصالحات ارضي است كه در اثر آن اقشار عظيمي از دهقانان فقير و خرده پا و خوشنشينان راهي شهرها
ب ويژه شهرهاي بزرگ شدند .شهرهايي كه به خاطر برنامة صنعتي شدن رژيم سابق از صنايعي چند هم بهرهمند شده بودند (صيدي،
.) ۳٠۹ ٠٤٣٠
دهقاناني كه ميزان اراضي دريافتي آنها كفاف زندگي خانوادگي آنها را نميداده و خوشنشيناني كه از برنامه اصالحات ارضي شاه محروم
ماندند .بنابراين اصالحات ارضي مهمترين عامل در مهاجرت اقشار وسيعي از روستائيان به شهرها شد .اكثر حاشيه نشينان ايالم از
روستائياني بودها ند كه به مشاغل كشاورزي و دامداري اشتغال داشته اند و مابقي آنان را متوليدن همان محل و يا ساكنين شهرستانها و
يا كساني تشكيل ميدهند كه متولد و ساكن شهر بودهاند .هجوم سيل آساي مهاجران در اين دورة زماني باعث رشد سريع شهر شده و
فرصت برنامهريزي براي گسترش آتي شهر و استقرار عناصر و كاربريهاي الزم به صورت متعادل در سطح شهر و محالت را از ميان برد
و ازطراف ديگر فقر اقتصادي و فرهنگي و داشتن منشاء روستايي و ايلي مهاجران و سوء استفاده از موقعيت پيش آمده توسط دالالن،
واسطه ها و بورسبازان زمين و مسكن در آن زمان باعث ايجاد محلههاي متعدد حاشيه نشين شد كه هنوز هم با اندك تغييراتي در سطح
شهر خودنمايي ميكنند .نمونه هاي بارز آن را ميتوان بانبرز ،بانبور سبزي آباد را نام برد .محالتي كه نه تنها از لحاظ اكثر خدمات شهري
محروماند ،بلكه از حداقل فضاهاي سبز برخوردارند و يا حتي فاقد آن مي باشند .در شهر ايالم حداكثر وسعت اراضي و محالت به
كاربري مسكوني اختصاص يافته ،آن هم غير استاندارد و بدون برنامه و بسيار متراكم و از كاربريهاي ديگر من جمله پاركها و فضاهاي
باز و سبز عمومي خبري نيست .البته روند ايجاد محله هاي حاشيه نشيني منحصر به دهة ۶١و  ۳١نبوده بلكه بعد از سال  ۶١هم در شهر
ايالم حاشيه نشين هاي متعددي ايجاد شده اند و شهر بر گسترش كمي و رشد خود افزود ،رشدي بي برنامه و محالتي خالي از امكانات
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و خدمات شهري الزم .در نتيجه تحوالت سياسي اجتماعي ناشي از وقوع انقالب اسالمي ،سياستهاي رشد جمعيت رها شد و روستائيان
به تفاوتهاي زندگي شهري و روستايي آگاهي بيشتر يافتند و از همه مهمتر شروع جنگ عراق و ايران موجب مهاجرت سيل آساي
روستائيان و ساكنان مرزي استان ايالم و شهرستانهاي همجوار به شهر ايالم گرديد .در اين شرايط ،امكانات و تأسيسات زيربنايي شهر
نميتوانست به همين ميزان افزايش پيدا كند(.احسان ومريم عسكري )٠٤:۶۹۶٠،
گسترش لجام گسيخته مناطق حاشيهاي نقش بسزايي در افزايش واحدهاي مسكوني داشتهاند .شدت توسعة فيزيكي شهر در فاصله
سالهاي  ٠٤۳۳و  ٠٤۶۳بيشتر از دهههاي قبلي بوده است .اين گسترش عالوه بر افزايش جمعيت شهر ،ناشي از عدم كارايي سياستهاي
تحديد بافت فيزيكي شهر و حتي رها شدن اين سياست ها از يك سو و واگذاري زمين هاي حاشيه اي براي ساخت و سازهاي مسكوني
و شهري از طرف ديگر بوده است .شهر ايالم با توجه به ويژگيهاي كالبدي خود ،رشد و توسعه يي افقي داشته است .گسترش ساخت و
سازه اي شهري پيرامون بافت قديم به سوي باغها و اراضي كشاورزي اطراف جريان نسبتاً پيوسته بوده است .به عالوه رشد شهر به
سوي روستاهاي پيرامون و ادغام آنها در خود در طي زمان كامالً بارز است .محالت حاشيه نشين در سطح شهر ايالم در محدوده هاي
جنوب و جنوب شرقي شهر قراردار ند ويژگي اصلي اينگونه بافتها فقدان طرحهاي از پيش انديشيده شده مي باشد متعاقب اين مسئله
فقدان خدمات عمومي و زيربنايي كاستي شديد در برخي ديگر از شاخص هاي زندگي شهري كه در نهايت منجر به شناسايي بافتهاي
دچار اسكان غير متعارف و فقيرنشين مي گردد(.همان منبع )۶٤,
محالت داراي اسكان نامتعارف تبلور تقابل حاشيه وشهر است به عبارت ديگر اين پديده تابعي از علل ساختاري مانند نابرابري در فرصت
هاي ،توزيع نامتعادل ثروت و در آمد است كه به مشكل كالبدي اجتماعي ،اقتصادي ،خودنمايي مي كند .به هر ترتيب سنگ بناي
محالت داراي اسكان نام تعارف و فقير نشين ،بر عدم دسترسي ساكنان آنها به فرصت ها و در نهايت تمايزات اجتماعي و جدايي گزينه
هاي فضايي استوار است بدين ترتيب تفاوت اساسي محالت داراي اسكان نامتعارف و محالت داراي اسكان نامتعارف و محالت داراي
مسئله و مركز شهر در سبك وسياق و نحوه شكل گيري آنهاست( .ياري)٠٣۳۹٠٤٣٧ ،
 -9نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
در حال حاضر يكي از مهم ترين مسايل جامعه شهري ،پيدايش و رشد و گسترش پديده حاشيه نشيني مي باشد كه معلول عوامل
گوناگوني است به طوري كه در وهله اول برآيند مهاجرتهاي مداوم داخلي يعني از روستاها و محيطهاي كوچك به شهر ميباشد بدين
معني كه حاشيه نشينان عمدتاً از مهاجران روستايي و شهرهاي كوچك هستند .در اين پژوهش به بررسي عوامل مؤثر بر شكل گيري
حاشيه نشيني در شهر ايالم پرداخته شد و نتايج حاصل شده نشان داد كه اغلب حاشيه نشينان براي دستيابي به شرايط اقتصادي و
اجتماعي بهتر و دوري از شرايط سخت محل سكونت قبلي به شهر مهاجرت كرده و اكثريت آنها زندگي در مناطق حاشيه نشين را به
محل سكونت قبلي ترجيح ميدهند .بنا براين ميتوان گفت كه عدم تعادل در توزيع امكانات و تسهيالت بين محيط هاي شهري و روستا
از داليل اصلي شكل گيري حاشيه نشيني در شهر مي باشد.

 -10پیشنهادات






تشويق ساكنان محالت حاشيه نشين به توانمند سازي و ساماندهي و بهسازي محالت توسط خود ساكنين
آموزش فنون و مهارت هاي فني الزم براي بدست آوردن مشاغل مناسب
نظارت بر ساخت و سازها بويژه در مناطق باز شهري
تأكيد بر پروژه هاي آموزش حرفه اي و كاريابي ،مركز راهنمايي بهداشتي و تنظيم خانواده ،احداث فضاهاي جمعي در
مناطق حاشيه نشين
هماهنگ ساختن برنامه ريزي هاي محلي با برنامه ريزي منطقه اي
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توزيع متعادل امكانات در سطح منطقه
تأمين امكانات اشتغال در روستاها و شهرهاي كوچك
تأمين امكانات رفاهي و آموزشي در مناطق كم توسعه
توجه به توسعه بخش كشاورزي و صنايع وابسته به آن
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) شهر ايالم: نحوه شکل گیری حاشیه نشیني در شهرها ( مورد مطالعه

How the formation of suburbanization in cities)Case study: Ilam city(

The term suburbanization in developing countries refers to slums. Poverty is the main cause of
suburbanization. Use the services and facilities of the city. The formation of suburbanization in the
city of Ilam dates back to the year 3 and they are mainly formed in the southern and southeastern
part of the city. Among the suburbs of Ilam, we can mention Sabziabad, Banbur and Banbarz
neighborhoods. The main consequences are the spread of social harms, the expansion of the city in
low and unsuitable lands and the destruction of agricultural lands. The purpose of this study is to
investigate marginalization in Ilam city and provide executive strategies to deal with this
phenomenon. . In this research, the documentary-library method has been used and first defines
marginalization and then examines the factors related to this phenomenon in the city of Ilam. At the
end, solutions to prevent and intensify this phenomenon are proposed.
Keywords: Marginalization, Poverty, Ilam, Services and Facilities
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