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  .۱۳۹۸٫۷٫۱۴ ، پذیرش:۱۳۹۸٫۳٫۱۳ دریافت:
 

بررسی نقش مهـاجرت روسـتائیان در پیـدایش محـالت اسـکان 
  (مطالعه موردی محله میر اشرف شهر اردبیل) غیررسمی

  یوسف درویشی
  نور پیامدانشگاه استادیار گروه جغرافیای 

 گیری شـکلپدیـده مهـاجرت در  تـأثیریکی از معضالت شهرنشینی در شهر اردبیـل چکیده: 
گــاه اســکان غیررســمی در ایــن شــهر اســت. روش تحقیــق ایــن پــژوهش تحلیلــی،  ســکونت

 -(پرسشـنامه ای و میـدانی هـا،روش کتابخانـه آوری داده باشـد. جمـع توصیفی و میدانی مـی
بــا اســتفاده از تحلیــل  ای مقایســههــا از روش تحلیــل کیفــی  بــوده و تحلیــل داده مصــاحبه)
نتـایج مقالـه  بهـره گرفتـه شـده اسـت. SPSS ،Excel های آماریافزار نرمادهای خروجی د

درصد، کمبـود امکانـات  ۴۱بیانگر این است که عوامل اقتصادی همچون کمبود اشتغال با 
ــا  ــاهی ب ــا  ۳۰و خــدمات رف ــافتن شــغل پردرآمــد ب ــرای ی درصــد و  ۴۵درصــد، اشــتیاق ب

ــه ــا  جاذب ــهری ب ــای ش ــ ۲۹ه ــل س ــرین عوام ــد مهمت ــکان درص ــاطق اس ــی در من کنی گزین
  اند.  نشین) میراشرف بوده غیررسمی(حاشیه

  .اردبیل ،اسکان غیررسمی ،روستا ،مهاجرت :یدیلکواژگان 

  مقدمه -۱
کـه  . چـراباشد میمهاجرت جنبه پویای مردمان یک شهر و یک پدیده جمعیتی و اجتماعی 

 اشتغال، نژاد، ملیت، جنس، حرکات جمعیت را با متغیرهای سن، توان میآن  متناسب با
اقتصـاد و توسـعه  رشـد جمعیـت، مهاجرت بـر تأثیر سطح آموزش رامورد ارزیابی قرار داد.
  ].۱۵[ شهری هر کشور قابل مالحظه است

زیرا  توان از آثار آن جدا کرد، نظریه وابستگی بر این عقیده است، که علل مهاجرت را نمی
است و از طرف دیگر عامل گسترش و تعمیق  مهاجرت از یک طرف معلول توسعه نابرابر
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توسعه نابرابر است. این نظریـه بـه عامـل دافعـه جمعیـت بـاور دارنـد وعلـت مهـاجرت را 
و مهـاجرت را از یـک طـرف عامـل تقویـت  داننـد مینابرابری سطح توسعه روستا و شـهر 

ه هـای منطقـ نیـافتگی منطقـه مهاجرفرسـت واز طـرف دیگـر عامـل تشـدید نارسـایی توسعه
 محققان وابستگی معتقدنـد پردازان کارکرد باور، داند. درست برعکس نظریه می مهاجرپذیر

گـذارد و محـیط شـهری را پـذیرای مهـاجران کـرده و آنهـا را  مهاجر برسـاخت شـهر اثـر مـی
  ].۸[ دهد میصورت بیکار جا  هدرحاشیه شهرها ب

فعالیـت اقتصـادی و هـای  هنگامی کـه شـهرقدرت جـذب مهـاجرین روسـتایی را در بخـش
 بیکـاری و دلیل عدم استفاده مطلوب از نیروی کـار مهـاجرین، هخدماتی را نداشته باشد، ب

یابد و باعث رشد مناطق اسکان غیررسمی در شـهرها  مشاغل کاذب در شهرها افزایش می
 ].۱۶[ شود می

عامل اصلی تغییر و تحـول جمعیـت اسـت و بـه دلیـل ماهیـت خـود  مهاجرت یکی ازچهار
و  کوتـاه مـدت نیـز در تعـداد آثـار سـریع و طـوالنی، د عالوه بر تغییرات درازمدت وتوان می

دولت به توسعه و تحـول شـهرها و  های اخیر توجه بیشتر دهه ساختار جمعیت ایجاد کند.در
 عـالوه بـر داری، نتایج بدست آمده ازعوامل اقتصـادی و اجتمـاعی حاصـل از رشـد سـرمایه

که در کارکردهای تولیدی، صنعتی، تجاری، خدماتی و غیره در شهرها ای  رشد قابل مالحظه
های شهری و اختالف سطح زندگی بین نـواحی، باعـث تشـدید  افزایش جاذبه بلکه با شده،

هـای غیراسـتاندارد در پیرامـون  گـاه های روستایی به شهرها و نهایتاً تولـد سـکونت مهاجرت
  ].۱۷آنها شده است[

اسـت.  روسـتا و شـهر یزنـدگ سـطح تفـاوت رانیـا در یروسـتائ یها مهاجرت علل از یکی
 برخـوردارتر و بهتـر انیروسـتائ یزنـدگ سـطح با سهیمقا در یشهر مناطق در یزندگ تیفیک

 باشـد. یمـ شـهر در ونتکسـ بـه انیروسـتائ یخیتار شیگرا لیدال از یکی امر نیو هم است
 هکـ یزمـان تا و هاست یبرخوردار و اناتکام نیهم وجود علت به شهر ان بهیروستائ هجوم

  ].۵[ بود شهر به روستا از مهاجرت یها موج منتظر دیبا داشته باشد، وجود فاصله نیا
شـهر اردبیـل،  غیررسـمیشده در مـورد محـالت اسـکان  آوری جمعاطالعات  و بررسی آمار

شـهر ایـن  در هـا ایـن نـوع سـکونتگاه گیری شکلحکایت از آن دارد که، عامل اصلی و مهم 
های روستاییان منطقه به سوی این شهر است. هم اکنون  ناشی از باال بودن آهنگ مهاجرت

ی شمال غربی درامتداد جاده مشـکین شهراسـکان  هزار نفر در حاشیه ۵۰جمعیتی بیش از 
جـذب  های گذشته به اطـراف شـهر هجـوم آورده و اند. این جمعیت انبوه درطول سال گزیده
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اند. عدم امکانـات معیشـتی ابتـدایی نظیـر آب آشـامیدنی  ری شدههای پرجمعیت شه کانون
های مستمر که باعث کاهش درآمد  های شغلی در روستاها، خشکسالی کمبود فرصت سالم،

هــای خــدمات  های درآمــدزا در بخش وجــود شــغل کشــاورزان روســتایی شــده و درمقابــل،
هــای  ری از فعالیتکــه درآمــد بــه مراتــب بیشــت شهری(مشــاغلی همچــون دستفروشــی و...)

  را به سوی شهرها بیشتر کرده است. تحرک آنها نماید، کشاورزی را نصیب آنان می
هــزار نفــر از  ۶۴۰۰۰ن اردبیــلینشــ هینــون منــاطق حاشکا  ه هــمیــاول یبراســاس برآوردهــا

 یدرصـد مهـاجرین زروسـتاها ۶۵ مبـدأه کـ ل را در خود جای داده اسـت،یت شهراردبیجمع
  باشند. اطراف استان می

کیدسعی مادر این مقاله جهت رسیدن به نتایج مطلوب در روند پژوهشی  بر ایـن فرضـیه  تأ
در تحریــک روســتا و جاذبــه در شــهری در اســتان اردبیــل  ردافــع د اســت کــه عــواملی

  اند. نقش مهمی داشته اسکان غیررسمی، گیری شکلهای روستایی و مهاجرت

  مبانی نظری  -۲
 یالگو چهارچوب در را مهاجرت یلک اسکان غیررسمی و به طور گیری شکلمحققین علل 

   انـاتکام نبـود و فقـر ریـنظ یعـوامل فیتوصـ بـه و ردهکـ یبررسـ شـشک –رانـش
 یبرخـ]. ۳[ پرداختنـد شـهر در ادتریـز درآمـد و ارکـ مهمتـر همـه از و یبهداشـت -یرفـاه
 عمـل به نانینش هیحاش هیاول یها خاستگاه و یتیجمع ،یقوم ساخت نهیزم در هک قاتیتحق
 مهـاجران نشـین، سـاکنان محـالت حاشـیه چهـارم سـه تقریبـًا هکـ اسـت آن از یکحـا آمده

 یسـو به رو یشهر برق و زرق دنید و ییخاطر عوامل رانش روستا هکه ب هستند ییروستا
 نـدیفرا و های غیررسـمی سکونتگاه آن با ی رابطه و مهاجرت ی دهیپد اند. آورده مناطق نیا

 اصول با ییمهاجران روستا بودن گانهیب است، دهیچیپ اریبس شهرها در مهاجران یسازگار
 رفتـاری، ،یتـیجمع گونـاگون یامـدهایپ ،یشـهر یزنـدگ یفرهنگـ و یاقتصـاد ،یاجتمـاع

  ].۱[ اخالقی وروانی دارد
روستایی وعلل و عوامل آن و نقش آن درایجاد اسکان غیررسمی  های مهاجرت رابطه با در

  های متعددی صورت گرفته است.  پژوهش
بررسـی علـل و عوامـل مهاجرفرسـتی و مهاجرپـذیری و «ای بـا عنـوان  در مطالعه ییآقاپور

نشـان داد کـه مشـکالت مربـوط بـه زمـین » خالی از سکنه شدن روسـتاهای اسـتان فـارس
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کشاورزی و آب عامل اصلی مهاجرت از روستاهاست و در روستاهایی که اقتصادشـان بـر 
داری است مهاجرفرستی کمتر است. روستاهایی که به دامداری اشتغال دارند غالباً  باغپایه 

ای در  مهاجرفرســت بــوده و بــه عبــارتی دیگــر مشــکالت مرتــع، دارو و درمــان عامــل عمــده
  . ]۳[ مهاجرفرستی است

بررسـی گـرایش بـه مهـاجرت از «نامه کارشناسی ارشد خـود تحـت عنـوان  در پایاناحمدی 
نشان داد که به دلیل پائین بودن نسبت جمعیت نقاط » شهر و عوامل موثر در آنروستا به 

شهری به روستائی و عدم وجود ساختار اقتصادی و اجتماعی مناسب بافـت شـهری نقـاط 
ها  اند مانع مهاجرت افراد به شهرهای ایالم و تهران شوند. در این شهرستان شهری نتوانسته

وابستگی و فاقد یا کمبود امکانات رفاهی گرایش افـراد  به دالیل باال بودن شاخص نسبت
  .]۲[ به مهاجرت بیشتر بوده است

قـات یمطالعـات و تحق مؤسسـه یشناسـ و جامعـه یشناسـ تیـقـات جمعیتحق الـدینی سیف
ان کت اسـیـن سـهم جمعیشتریب ییایبه لحاظ جغراف دهد یدانشگاه تهران نشان م یاجتماع

ت مهاجر یاز جمع ه عمدتاًکاند،  افتهیان کران اسیا النشهرهاکگر ید تهران و که در یررسمیغ
  .]۱۱[ اند ل شدهیکتش
 یررسمیغ یها ونتگاهکس شیدایپ بر یریس باعنوان زادهیعل و روستا توسط هک یپژوهش در
 لیدال گرفته، انجام ۱۳۸۸ سال در یسامانده یارهاکراه و ها استیس بر دیکتأ با رانیدرا
ل یـدال و یسـاختار لیـدال دسـته دو بـه رانیـا در یررسـمیغ یهـا ونتگاهکسـ یریـگ لکشـ
 شیدایـپ در عمـده دو علـت پـژوهش نیـا در .]۱۰[ اسـت شـده یبنـد طبقـه یرساختاریغ
 شـود میشـور مربـوط ک در یا منطقه یها  تعادل نقش دارند؛ یکی به عدم یررسمیغ انکاس
 یا دهیـبرگز یتـیجمع زکـمرا در نکمسـ زکـو متمر یناگهـان یباعـث مهـاجرت و تقاضـا که
 را انیمتقاض یمال استطاعت حد در یرسم نکمس یافک عرضه یدر حالی که آمادگ شود یم

  ندارد.
های خـود مبنـی بـر ایجـاد شـهرهای اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان در  زاده در نوشته ابراهیم
رشد شـتابان جمعیـت و ضـعف  ها، پراکندگی سگونتگاه عواملی نظیراشتغال، ،۱۳۸۰سال

 ].۱۳کند. [ بهداشت جامعه قلمداد می
 توسـعه و جـادیا یاصـل لیـدال از یکـی شـهرها، در سـاز لکمش یا دهیپد به عنوان مهاجرت

 و محـدود منـابع توسـعه، حـال در یشـورهاک در .شـود میاسـکان غیررسـمی شـمرده 
 یهـا گـروه از یبخشـ یمنـد تقـدم بهـره باعـث موجـود، ییایـجغراف و یعـیطب یها ینابرابر
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 از هکجامعه  از یبخش گردد. یم ییروستا مناطق ژهیبه و ها ر گروهیسا یرینارگک و یاجتماع
  ].۴اند [ نشده مند بهره توسعه هیاول مواهب

 تحــوالت ســاختاری درنظــام اقتصــادی روســتایی ایــران کــه بعــد رشــد شــتابان جمعیــت و
عنـوان مقصـد  بـهویـژه شـهرهای بـزرگ  هسبب شد تا شهرها بـ پدید آمد، ۱۳۴۵های  ازسال

 ].۹[ ردنـدکای  های وسیع و گسـترده جاذب مهاجرت مناطق روستایی کشور، های مهاجرت
ی  این میان، بیشتر مهاجران که توانایی مالی واقتصـادی اسـتقرار و سـکونت درمحـدوده در

محدوده قـانونی شـهرهارا نداشـتند، بـرای  اقامت در رسمی شهر و پرداخت هزینه مسکن و
ی شـهرها روی آوردنـد. هـر چنـد کـه  ویژه در شهرهای بزرگ به حاشـیه هخود ب سرپناه تأمین

های کشور و شهرهای آنها بسـته بـه شـرایط اقتصـادی و  استان حجم این مسأله در شدت و
  ].۱۲تمرکز صنایع متفاوت بود. [

 شـود میی اسکان غیررسمی یکی از مهمترین مشکالت شهرهای بزرگ است. بـرآورد  پدیده
بـه نظـر  بنا بر اینهای غیررسمی ساکن باشند.  یک هفتم جمعیت این شهرها در سکونتگاه

آسـای  سـیل های مهاجرت توان میرا  ها سکونتگاهاین نوع  گیری شکلعامل اصلی  رسد می
  ].۷[ روستائیان به این شهرها به شمار آورد.

ر معـرض گسـترش حـال توسـعه د در یشـورهاک یر شـهرهایـی اخ دهـه چنـد در بنا بر ایـن
 یبه اقتصـاد یشاورزکاقتصاد  گذار از ریثأه تحت تکاند،  به شهربوده ییروستا های مهاجرت

ــه فرصــت یابیباهــدف دســت یینقــاط روســتا ان اشــتغال درکــاهش امکــو  یشــهر  یهــا ب
ــوب ــر مطل ــاعیاقتصــاد ت ــوده اســت  ی، اجتم ــب ــب اک ــه اغل ــراد در بافــت نی ــه اف ــا و  گون ه

ان ک، اســینینشــ هی، حاشــینینشــ انــد، زاغــه شــهرها مســتقر شــده یررســمیغ یهــا ونتگاهکســ
ده گذاشـته ین پدیا یه براک گریعنوان د هر ایان نابهنجار و کاس ان خودرو،کاس ،یررسمیغ

 ن اسـتیر شهرنشـیـازجامعـه فق ییگروهـا یونت بـراکسـ یالگو یبه هر صورت نوع شود،
]۱۸.[  

 ننـدهک جـذب عامـل مـوارد یبعض در و روستا در دافعه یرویهای مهاجر بیشتر دراثر ن گروه
 )یزنـدگ نیسـنگ هنـی(هز یران شـهر پـس عامـل هکـ یزمـان ننـد.ک یمـ مهـاجرت شـهرها،
 قـرار شهر یمتن اصل به مهاجران یفرارو بزرگ یسد ن،یشیپ یرویدو ن با الجهت مختلف

  ].۶[ شود میریزی  های خودرو پی سکونتگاه و مجتمع هیاول یها هسته ،دهد می
  
  



  يوسف درويشي  138

   ......................  149 - 133 ، صص1397پاييز و زمستان ، 2  ي ، شماره29سال ، رسمي ايرانهاي آمار  ي بررسي مجله  ......................  

  شناسی تحقیق روش -۳
ــاربردی و ــژوهش، ک ــن پ ــی -رویکــرد تحقیقــی آن روش توصــیفی ای روش  .باشــد میتحلیل

ــانی نظــری، ا وهــ داده آوری جمــع ــه اطالعــات مب ــدانی ای و روش کتابخان  (پرسشــنامه، می
  .باشد می مشاهده) ه،بمصاح

خـانوار  ۱۸۹۷ نفـر معـادل ۸۷۲۴ ت در محلـه میراشـرفیبراساس آمار موجود تعداد جمع
خانوار محاسـبه شـد  ۹۰برآورد شده است. لذا حجم نمونه براساس فرمول کوکران معادل با

صـورت تصـادف توزیـع و نتـایج آنهـا بـا اسـتفاده از  هو پرسشنامه بین این جامعه آمـاری بـ
مورد تحلیل اولیه قرار گرفت و در پایان بـا اسـتفاده از روش Excel و  spssهای افزار نرم

  نباطی انجام پذیرفت.تتحلیلی اس ای، ل مقاسهکیفی استدال

  های پژوهش یافته -۴
  های آن گیژمحدوده مورد مطالعه و وی -۴-۱

ایـن محلـه کـه در  گرفتـه اسـت، غربی شهر اردبیـل قـرار ی میراشرف در قسمت شمال محله
هـای  وحدت فعلی واقع شده اسـت، جـزو آخـرین محـدوده مسیر قدیم مشکین شهر و بلوار

پـزی، از  که از طرف شمال به اراضی کوره شود میساخته شده شهر در این قسمت محسوب 
آباد و از شرق  کاظم –آباد غرب به اراضی زراعی و مسیر روستای اردوی،از جنوب به اسالم

  .شود میآباد ختم  آباد و یحیی به ایران
هر اردبیل واقع شده هکتار در شمال غرب ش ۱۰/۳۸وسعتی در حدود  ی میراشرف با محله

ــا حــدود  اســت. از نظــر توزیــع کــاربری بیشــترین کــاربری مربــوط بــه کــاربری مســکونی ب
اسـت و کمتـرین درصـد کـاربری مربـوط بـه  درصد ۹۶/۳۰درصد، و اراضی بایر با ۴۷/۴۰

  ].۶[ باشد میسیسات أهای انبار، دامداری، ت کاربری
در دو دسته قرار گیرد، دسـته اول ایـن د توان میی میراشرف  بافت مسکونی موجود در محله

و دسـته دوم  شـود میهای جنوب خیابان باهنر و شـرق نهـر آبیـاری را شـامل  بافت، بلوک
 . شود میهای غرب نهر آبیاری و شمال خیابان باهنر  شامل بلوک

هـا بـه صـورت فشـرده و کنـار  ی اول ساختمان این است که دردسته تفاوت این دو دسته در
هـای  هـای خـالی وجـود نـدارد. کوچـه گونه مکـان که هیچ طوری هب ته شده است،همدیگر ساخ
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ن قسـمت اسـت

  

محالت اسكان غيررس

، ص1397يز و زمستان 

خصوصیات این

میراشرفی محله 

تائيان در پيدايش م

پايي، 2  ي ، شماره29ل 

 و باریک از خ

  

وقعیت جغرافیایی

نقش مهاجرت روست

سال،  آمار رسمي ايران

 با معابر تنگ

نقشه مو - ۱ شکل

بررسي                  

هاي ي بررسي مجله  ....

مملو از کودکان

ش

                    

  ...................

شلوغ و مم
۱ (  



.................   

  

ع کمتـری 

سـازهای  
سـازی کـه 
ر کالبـدی 

و دوام در 
ی بناهـا و 
یـن محلـه 

 و شـمال 
ـن مکـان 
ت و میان 
عی باالیی 
ره روزانـه 

هـای  حـیط
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  ر همدیگر
زیاد بوده و تنوع

کـه سـاخت و 
س وساختوسعه 

شـکالت بیشـتر

اظ اسـتحکام و
فرسـودگی زی،

ازای یار بـدی را

وده و از شمال
بـه ایـ ین شـهر

ر آن در تعامالت
انسجام اجتماع
ی چهره به چهـر
شـده و مثـل مح

، ص1397يز و زمستان 

رت فشرده و کنار
ها ز میان پالک

 .  
شـود میف هـم 

 در بافت با تو
از مش تـا باشـد،

سـکونی از لحـا
اصول شهرسا و

ست مناظر بسی

ای بو ون منطقه
شهرستان مشـکی
ن محله که آثار
 سبب شده که ا
نظر برخوردهای
ـدیگر بـاخبر ش

  يوسف درويشي 

پايي، 2  ي ، شماره29ل 

ختمان ها به صور
م راضی بایر در

شود میه، دیده 
ترش میراشـرف
و خلل موجود

منـد با ضـابطه و

عیت منازل مس
عایت ضوابط و
کوچه جاری اس

رای اصالتی درو
ناحیه مغان وش
در بین ساکنین

، شود می دیده 
طوری که از ن هب

ز احـواالت همـد

سال، رسمي ايران آمار 

ی اول سا دسته -
ار ی ولهای خا

قبلی اشاره شده
سـمت گسـت  و

بیشتری دارند 
ر مـورد توجـه و

پذیر بودن وضع
عدم توجه رع ،

له که از وسط ک
  میدانی). دید

کنین محله دار
های واقع در نا
هنگ روستایی 
نه ساکنین نیز
ف حاکم شود. ب
ـومی محلـه، از

هاي ي بررسي مجله  ...

- ۲ شکل
وم وجود فضاه
ث که در مورد ق
ت شامل ناحیه
ن ناحیه شدت 
ت باید بیشـتر

  شود.
 ناسب وآسیب
ث مانند زلزله،

هایی پراز زبا ی
(بازد گذارد  می

تماعی اکثر ساک
 ان یعنی آبادی
غالب بودن فره
 اجتماعی روزا
اکنین میراشرف
ر فضاهای عمـ

140 

  ...................

ددر دسته 
از هر حیث
این قسمت
جدید درآن

آن هست در
جلوگیری ش
در کل نامن
برابر حواد

جود جویو
به نمایش

اجت از بعد
غرب استا

اند. غا آمده
های کنش

در بین سا
ساکنین در
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. مباشد میقرار 
مبسـتگی سـاکن

هــای مش عالیــت
یری به این مح
 دارد. تعداد کس

وش دام واقـعفـر
امر و نشانگر ا
وسـتایی خـود ن
 مبتنـی بـر دام

  ها ن پالک
درصـد ۶/۲دل 

۵نفر در سال  
نفـر ۹/۵عـه از 

نشـان از رونـد

محالت اسكان غيررس

، ص1397يز و زمستان 

نین محدوده برق
ی تجـانس و هم

انــد کــه درفع رده
عشا های جرت

 و طیور وجود
رکـز خریـد و ف
ند، گویای این
رک عـادات رو

اقتصـاد وری و

راضی بایر درمیان
رخ رشـدی معـا

۸۷۲۴به  ۱۳۷
عـه مـورد مطالع
ایـن موضـوع ن

تائيان در پيدايش م

پايي، 2  ي ، شماره29ل 

الیی بین ساکنی
بـاالی ن نسـبتاً

دگان اعــالم کــر
مهاج. به جهت 

ی و پرورش دام
روش دام بـه مر

کنن  عزیمت می
حتی قادر به تـر

طریـق دامپـرو ز

فضاهای خای وار
ل اخیـر بـا نـرخ

۷۵فر در سال 
جامعـ خانوار د

ته اسـت، کـه ا

نقش مهاجرت روست

سال،  آمار رسمي ايران

گی اجتماعی با
نشـان از میـزان

ندگشــو مصــاحبه
کنند. کرده و می

محله نگهداری
ت خریـد و فـر
ه مشکین شهر
عشایری به راح
اد این محله از

دسته دوم وجود  
 در طی ده سـال

نف ۶۷۵۱ه و از 
که بعدین است 

کاهش یافت ۸۵

بررسي                  

هاي ي بررسي مجله  ....

کشور، همبستگ
جام شـده نیـز ن

درصــد ۶۶کــه 
ن خود شرکت ک
ضی از جاهای

ایـن محلـه جهـت
 جاده اردبیل به
ن روستایی و ع

افرا زیادی از د
  .کنند میش 
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محله میراشرف
ر افزایش یافته
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ای و به تبع آن کاهش حجم خانواده گسترده در محله دارد. بـدین  رواج نسبی خانواده هسته
خانوار  ۱۸۹۷به  ۱۳۷۵ر سال خانوار د ۱۱۴۴های ساکن محله از  ترتیب که شمار خانواده

طوری که اشاره شد، قسمت قابل توجهی از ایـن  افزایش یافته است. همان ۱۳۸۵در سال 
 ۸۷۲۴از مجمـوع جمعیـت  ۱۳۸۵. در سـال باشـد میمیزان ناشی از کم شدن بعد خـانوار 

انــد کــه ازایــن تعــداد  ســال قــرار داشــته ۶درصــد در ســنین بــاالتراز  ۹/۹۳نفــری میراشــرف 
 ۴۳درصـد و در بـین زنـان  ۹/۵۶اند. این نسبت در بین مردان  درصد باسواد بوده ۴۸/۷۳

  درصد بوده است.
 ۵۰کشـور را بایـد درطـول دهـه  غیررسـمیاکثـر محـالت اسـکان  گیری شـکلطـور کلـی به 

 هـای کـاذب شـهرهای بـزرگ ومتوسـط کشـور که درآمدهای نفتـی بـر جـذابیت جستجو کرد
زمـین و  ازاصالحات ارضی درسطح روستاهای کشور که بی افزوده و همراه باتحوالت ناشی

شـهری  –بیکار شدن عده زیادی ازساکنین روستایی انجامیـده بـود، سـیر مهـاجرت روسـتا 
کشور شروع شد که در طی آن جمعیت روستایی رانده شده ازفقر روستایی به شهرها هجوم 

ه فقدان استطاعت مالی رو به در اثر ناتوانی درجذب نظام اقتصادی شهر و از آن ر آورده و
ضابطه و غیراصولی را رقم زدند، کـه  ای شهر آورده و ساخت وسازهای بی حاشیه های زمین

  شوند. در محدوده تمام شهرهای کشور دیده می تقریبًاامروز 
طـوری کـه تـا قبـل از  هاین قاعده پیروی کرده اسـت. بـ از میراشرف نیز گیری شکلی  سابقه
و فقط در سرشماری این سال بود که با  شود میی از میراشرف دیده نهیچ اسم ۱۳۵۵سال 

  نفر شمارش شده است. ۵۷جمعیتی در حدود 
اسـتان  کیـل بـه یخود تبد جدا و یشرق جانیاستان آذربا از ۱۳۷۲ سال ه ازکل یاردب شهر

صـورت گرفتـه  یهـا یگذار هیاسـتان و سـرما یاسیو س یت اداریزکمستقل شد. به علت مر
ش یافـزا بـدون برنامـه، یکـیزیه نتیجـه آن توسـعه فک رد،کدرآن، شروع به رشد و گسترش 

ها از نقاط مختلف استان،بورس بـازی زمـین شـهری و گسـترش محـالت اسـکان  مهاجرت
  ].۶[ بوده است غیررسمی

ر هـای اولیـه د ی محلـه حکایـت از ایـن دارد کـه بافـت اظهارات تنی چند از سـاکنین اولیـه
نیـز ادامـه  ۵۸در این مرحله از رشد محله که تا سال  اطراف تپه تاریخی شکل گرفته است.

محدوده محله از سمت غرب و جنوب تپه شروع به گسترش کرده و در ادامه تا  یافته است.
گسترش بیشتری یافته است. در واقع قسمت اعظم بافـت محلـه  ۶۰های دهه  آغازین سال
غربـی  از سمت شمال و شـمال ۷۰گرفته و در ادامه تا اوایل دهه شکل  ۶۰ی  تا اوایل دهه
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ــه اســت. از  ــه دهــه های ســالگســترش یافت ــا کنــد شــدن ســرعت  اولی ــاد همزمــان ب ی هفت
روستایی، آهنگ گسترش فیزیکی محله نیز کـاهش قابـل تـوجهی یافتـه و در  های مهاجرت

بـی محـدوده اتفـاق هـای انـدکی از غـرب و شـمال غر طول یک دهه و نیم اخیر در قسـمت
  افتاده است.

 ۷های پرسشنامه بدین قرار است که  توزیع جمعیتی خانوارها محله میراشرف براساس داده
 ۱۶نفـره،  ۳خانوارهـا  درصـد۱۵شوند،  های جوان می نفره و شامل زوج ۲خانوارها  درصد
که وجه غالب توزیع جمعیـت خـانوار در کشـور اسـت،  درصد ۲۲نفره و  ۴خانوارها  درصد
خانوارهـا  درصـد ۱۴، شـود میباشند. همچنین به ترتیبی که مالحظه  نفره می ۵های  خانواده

 نفـره ۹نفره هستند. خانوارهای  ۸ خانوارها درصد ۸ نفره و ۷خانوارها  درصد ۱۳ نفره، ۶
 .باشد میدرصد  ۲ نفره نیز ۱۰ درصد و ۳

باشند. تحصـیالت  سواد می درصد سرپرست خانوارهای مهاجر به این محله بی ۸۰همچنین 
 ۶ راهنمـایی، درصـد ۱۵ ابتـدایی، درصـد سـواد ۵۴ گیری شده، سرپرست خانوارهای نمونه

  درصد دیگر لیسانس بوده است. ۲ درصد دیپلم و ۵ متوسط، درصد
به صورت فصـلی  )صددر۸۰(باالی  از نظر اقتصادی در حال حاضر اکثر شاغلین این محله

  بسیار پایین است. شاغل بوده و تعداد کارگرانی که در طول کل سال فعالیت داشته باشند،
ی رواج کارگری در بین جمعیت فعـال محلـه عـالوه بـر نبـود بسـترهای  یکی از دالیل عمده

اثـر مضـاعف  های کافی اهالی، تعطیلی دو کوره آجرپزی در شـمال محـدوده، الزم و مهارت
  ه است.داشت

کـار  هدرصـد از شـاغلین محلـه بـه صـورت فصـلی مشـغول بـ ۴۹به همـین دلیـل اسـت کـه 
،عده شـود میهـا هـم فصـلی محسـوب  باشند که با کسر عده قلیلی کشاورز کـه شـغل آن می

ماننـد.  که حدود شش ماه از سال را بیکار می دهد میزیادتری را کارگران روزمزدی تشکیل 
 انـد ی کشـاورزی و دامـداری مشـغول بـوده بـه شـهر در حرفـه مهاجرانی که قبل از مهاجرت

و  شـود می تـأمینویژه در بخش ساختمان  هها ب اینک تنها منبع درآمدشان از طریق کارگری
عالوه بر گارگری فصلی، زراعت در روستاها، نهادهای حمایتی، اجاره اتاق وکمک اقوام به 

  ترتیب محل درآمد ساکنین بوده است.
 ۵ تحصـیل فرزنـدان، درصـد۳۰ درصـد بیکـاری،۴۱ های پرسشنامه، و داده طبق اطالعات

هــای شــهری را جــزو عوامــل دافعــه  درصــد جاذبــه ۷ازدواج و تبعیــت از همســر و  درصــد
   .)۴شکل ( اردبیل عنوان کردند مهاجرت به شهر



 

.................   
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  (فیل و بعد از استان شدن)۱۳۹۰ - ۱۳۶۵مهاجرین وارده به شهر اردبیل از سال  -۱جدول 
  درصد رشد  ۱۳۸۵- ۱۳۹۰  ۱۳۷۵- ۱۳۸۵  سال

 ۱۶۰ ۱۲۰۲۰۰ ۴۶۱۶۵  مهاجرین وارده
  ۱۳۶۵-۱۳۹۰سالنامه آماری استان اردبیل خذ:أم  
  

 درصـد ۶۷درصد شـهری ۳۳مهاجرین،سهم شهراردبیل از مهاجران وارده شده  مبدأبراساس 
دهنــده مهـاجرت زیـاد روســتایی بـوده اســت. از  ایـن نشـان ،باشــد میروسـتایی و عشـایری 

مند اسـت و  هآنجایی که استان اردبیل با توجه به موقعیت جغرافیایی از زندگی عشایری بهر
 ریعشـا یشـتیه دغدغـه معکـ یتا زمان لذا که بیشترین مهاجرین عشایر کوچنده هستند. این

   درشهرها منجر خواهد شد. ینینش هیت به حاشینها در محقق نشود،
در شـهر اردبیـل شـده  یشـاورزکن مسـتعد یتارها زمکن رفتن هیهجوم مهاجران موجب ازب

بـه ویـژه در  یشـتریب یها نیزم متصل شدن روستاهای اطراف به شهراردبیل، یپ در است.
ل به منـاطق اسـکان یشت خارج شده است و تبدکغرب ازحالت  های شمال و شمال بخش

  غیررسمی گردیده است.

  گیری نتیجهبحث و  -۵
(از  ط سـاخته شـدهیو هـر محـ ییایـانداز جغراف و چشم یهر فضا یستمیدگاه سیبراساس د
عوامل وعناصـر  یوندیر و هم پیه تحت تأثکاست  ییفضا -یانکستم میس کی جمله شهر)
ل کشـ یو جهـان یا هیـ، ناحیدرسطوح محل یعیو طب ی، اجتماعیاقتصاد ،یاسیمختلف س

مـردم شـهرها  یت زندگیفیکو  یتوسعه اجتماع ،یاقتصاد ییوفاکگرفته است و توقف و ش
ه کـاسـت  ییفضـا -یانکـم یسـتمیت سیلک کیز یابد. شهر نی یور ارتباط مکبا اوضاع مذ

رات یه درارتبـاط و تـأثکـاسـت  یعـیو طب یالبدک، یاجتماع یاسیاجزاء و عناصر س یدارا
  .ستم دارندیل سکبر یا متقابل باهم نقش عمده

مهاجرت در شهر اردبیل بیـانگر آن بـود کـه مسـاحت شـهر در یـک دوره  شاخص،های  داده
ایـن رونـد غیرعـادی باعـث شـد تـا نزدیـک  زمانی کوتاه رشد لجام گسیخته یافته است، در

گسـترش مسـاحت  لفـه رشـد جمعیـت،ؤیند مادرخود هضم نماید. بر اطراف را روستا ۱۲به
رونـد افـزایش  هـا بـا دخالـت دولـت، هـای دولتـی، واگـذاری زمـین افـزایش سـازمان شهر،

رشد شتابان شهرنشینی و افزایش میزان مهاجرت روسـتائیان  مهاجرت روستاییان به شهر،
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را بوجود آورد، که پس از مطالعـه انجـام شـده مشـخص  غیررسمیبه شهرها مسئله اسکان 
 غیررســمیاردبیــل درمنــاطق اســکان  جمعیــت شــهر از هــزار نفــر ۱۲۰ شــد،که نزدیــک بــه

آنهـا از روسـتاهای اسـتان مهـاجرت  از درصـد ۶۵ سکونت دارند که اغلـب مهـاجر بـوده و
  اند. کرده

کـه اسـتان شـدن شـهر  بیـانگر ایـن واقعیـت هسـتند، های آماری پژوهش مشـترکاً شاخص
استقرار بدنه دولت در شهر اردبیل و در نتیجه مهاجرت  اداری و -به لحاظ سیاسی اردبیل،

  .شود میان تشدید رویه به مرکز است بی
با بررسی و تحلیـل اطالعـات بدسـت آمـده از پرسشـنامه، مشـاهده مسـتقیم و میـدانی، در 

رسـیم  میراشرف به این نتیجـه مـی غیررسمیی اسکان  و پیدایش محله گیری شکلخصوص 
ــه محــالت اســکان ــرر رســمی ک ــاطق  نشــینی) میراشــرف از (حاشــیه هــای غی مهــاجرین من

به بعد شـکل  ۵۰ی دهههای استان اردبیل از  و سایر شهرستان روستاهای شهرستان اردبیل
به دوران اوج خود رسیده است. بیشتر این مهاجران که قبـل از  ۸۰و ۷۰ ی دههگرفته و در 

امـا بـه جهـت عـدم درآمـد  های کشـاورزی و دامـداری اشـتغال داشـتند، مهاجرت در زمینه
خود را رها و بـرای  های زمینهای مستمر و نبود کشاورزی مکانیزه و ...  کافی، خشکسالی

عوامـل  بنـا بـر ایـنبدست آوردن شغل ثابت و درآمد کافی وارد این محالت شهری شدند. 
ای چـون  دافعه نظیر کمبود شغل، کمبود امکانات و خـدمات در روسـتاها و عوامـل جاذبـه

یق و تحریـک دوسـتان و آشـنایان سـاکن در های شـهری، تشـو شغل با درآمد کافی، جاذبه
ــار  شــهرها گــام هــای مهــاجرت را تســریع بخشــیده و ایــن محــالت را بــیش از پــیش گرفت

لـذا بـرای پیشـگیری از بـروز مشـکالت حـاد در  سـازد. های شـهری مـی مشکالت و معضل
ــر قابــل بررســی اســت: غیررســمیمنــاطح اســکان  )توســعه ۱شــهر اردبیــل پیشــنهادات زی
 ) توانمندسازی محیط طبیعی روستا و فعال کردن نیروی کـار روسـتایی۲تا کشاورزی روس

  . غیررسمیوضع قوانین سخت برای مهاجرین اسکان در مناطق اسکان  )۳

 ها مرجع
 و پیامـدها،؛ رونـدها شهرنشـینی شـتابان. )۱۳۸۶(؛ نصـیری، یوسـفعیسی ،زاده ابراهیم ]۱[

  .۲۴۱-۲۳۲صص ، ۲۳۸ و ۲۳۷ اقتصادی، شماره -اطالعات سیاسی ی ماهنامه
بررسی گرایش به مهاجرت از روستا به شهر و عوامـل مـؤثر بـر  .)۱۳۸۳احمدی، وکیل ( ]۲[

  .دانشگاه تهران ،آن. پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی ، تهران
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بررســی و تحلیــل اســکان غیررســمی در شــهر رشــت و . )۱۳۸۳( ...عبــدا ،پورآقــایی ]۳[
ارشد جغرافیا  نامه کارشناسی پایان دانشگاه یزد، آن،راهکارهای مناسب برای بهبود روند 

  .ریزی شهری و برنامه
 )،یفرجـاد ی(ترجمـه غالمعلـ در جهـان سـوم یتوسـعه اقتصـاد. )۱۳۶۶( لیکما ،تودارو ]۴[

 .سازمان برنامه و بودجه
مهاجرت، شهرها و سازگاری مهاجران، نشریه دانشـگاه تبریـز،  .)۱۳۸۱( جمالی ، فیروز ]۵[

 .۸۱-۶۱ ، صص۱۸۲شماره 
ی  ). بررسـی رابطـه۱۳۹۰ابـراهیم (، صـیامی عراقـی ؛اشرفی، یکتـا ؛حسینی، سیدمهدی ]۶[

ــد، فصــلنامه توســعه ــای جدی ــی متغیره ــا معرف ــران ب ــالی و رشــد اقتصــادی در ای ی  ی م
 .۳۴-۱۹ ص، ص۶۰های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره  ها و سیاست پژوهش

شناسی کالبدی و اجتمـاعی شـهر  رشد شتابان شهری و آسیب. )۱۳۹۲یوسف (، درویشی ]۷[
   .نور رساله دکتری مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام، اردبیل

مـدیریت شـهری و  ).۱۳۹۱(محمـدیان، محمـد  ؛رهنما، محمدرحیم؛ احمیان، محمـدعلی ]۸[
 صـص ،۱۸ای، شماره  غیررسمی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیههای   گاهساماندهی سکونت

۴۳-۷۴. 
هـای  ). ماندن یا ترک کردن؛ چـالش۱۳۹۶اردهایی، علی (  قاسمی ؛اله ولیزاده،  علی رستم ]۹[

 .۲۹۹-۲۸۲ صص ،۸های روستایی، دوره  مهاجرتی جوانان روستایی. پژوهش
در  یرسـم ریـغ یها سکونتگاه شیدایبر پ یریس .)۱۳۸۸( هیراض زاده،یعل ؛دیروستا، مج ]۱۰[

 یملـ شیمجموعـه مقـاالت همـا ،یسـامانده یهـا و راهکارهـا اسـتیبر س دیکأبا ت رانیا
 .مسلح یروهاین ییایانتشارات سازمان جغراف ،یرسم ریغ یها سکونتگاه

 یهـا ونتگاهکسـ یارتقـا -گرا روش یزیر چارچوب برنامه .)۱۳۸۳( کفران ی،نیف الدیس ]۱۱[
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 رسـمی در ایـران، هفـت شـهر، ثر اسـکان غیـرؤتحلیل عوامل م. )۱۳۸۱( مظفر ،صرافی ]۱۲[

 .۱۱-۵ صص ،۸شماره 
همـایش توسـعه و  امنیـت، اسـکان غیررسـمی و. )۱۳۷۶( ...ا رحمت ،صدیق سروستانی ]۱۳[

 .۱ جلد امنیت عمومی وزارت کشور،
همایش  های اجتماعی شهرها، اولین نشینی و چالش حاشیه .)۱۳۹۲کمانداری، محسن ( ]۱۴[

 .ملی معماری پایدار و شهرسازی خشت اول
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