
 

 

 

» مسائل شهري«و» ايزيست حاشيه«سيماي  -جهان چهارم ايراني

  ها چاره و برخي راه در همدان
  2صادق زارع  1اسداله نقدي

  3/9/89:تاريخ پذيرش   4/3/89:تاريخ دريافت

  چكيده
اي را تجربه كرده است كه منجر به پيـدايش و  هاي گذشته همدان رشد شهري گستردهطي دهه 

هـاي ميـداني   در اين مقاله با استفاده از پيمايش. ها در اطراف اين شهر شده استافزايش حاشيه
ازي هاي طرح توانمندس، داده1387و پائيز  1384محقق در نواحي حاشيه همدان در تابستان سال 

هاي مطالعـه  هاي گزارش ارزيابي اجتماعي در طرح توسعه محلي، و نيز يافتهنشينان، يافتهحاشيه
نشيني در شهر همـدان مـورد   سيماي حاشيه 1389جرائم زنان و جوانان در شهر همدان در سال 

ر ها بهاي سياستي جهت اداره بهتر حاشيهبررسي و كنكاش قرار گرفته و در نهايت برخي توصيه
  . هاي فوق ارائه شده استمبناي يافته

  ، همدانايي، مسائل شهرينشيني، مهاجرت، زيست حاشيهحاشيه: واژگان كليدي

  ــــــــــــــــــــــــــ       
  naghdi@basu.ac.ir ،استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا  - 1
  s_zare63@yahoo.com،دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه بوعلي سينا - 2
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  مقدمه و طرح مساله-1
منجر به  ،تحوالت ناشي از ظهور جوامع مدرن كه با رشد سريع شهرنشيني همراه بوده

نشيني به سابقه حاشيه. ه استها گرديدظهور الگوئي از شهري شدن در قالب پيدايش حاشيه
گيري شهرها همواره تقسيم درازاي عمر خود شهرنشيني است و از زمان پيدايش و شكل

شد كه كيفيت، سبك زندگي و محالت و مناطق شهري به مركز و پيرامون سبب مي
استانداردهاي مسكن در متن اصلي شهرها و مناطق برخوردار با نواحي حاشيه و به اصطالح 

اما به دنبال انقالب صنعتي بود كه شكل جديد  .از هم متمايز باشد» پائين شهر«امروزي  رايج
. و جهاني تبديل شد اي كم و بيش فراگيرپديدهبه  نشيني پا به عرصه ظهور گذاشت وحاشيه

المللي فعال در زمينه اسكان بشر، حدود يك ميليارد هاي بينبطوريكه بر اساس برآورد سازمان
هاي غيررسمي زندگي هاي شهري و يا سكونتگاهها، حاشيهت جهان اكنون در زاغهاز جمعي

 2نشينان به سال آينده تعداد حاشيه 30شود كه در بيني ميو پيش) 1، ص1386نقدي، (كنند مي
توجه ويژه در  اين روند و مسائل ناشي از آن سبب عطف. )UN ،2003( ميليارد نفر برسد

 1برنامه اسكان بشر سازمان ملل 1991بطوريكه از . ين معضل شده استالمللي به اسطح بين
برنامه پايش جهاني  1997هاي شهري كرده و از هاي داده درباره سكونتگاهشروع به تهيه پايگاه

ترين مسائل شهري جهان با تمركز جدي بر اهداف را براي مشخص كردن كليدي 2شهري
نشنيان از جمله اين اهداف است، پديد آورده است حاشيهكه تامين سرپناه مناسب براي  3هزاره

  .  )2008، 4مارتينز(
ها در رشد شهرنشيني و بدنبال آن گسترش بنابراين براي ترسيم سهم واقعي مهاجرت

 ،در كل كشور 1385تا  1335تنها در فاصله نشيني در ايران كافي است تصور كنيم كه حاشيه
 6657169اند كه تعداد خود به مكان جديدي مهاجرت كردهنفر از روستا يا شهر  42742000

هاي همچنين يافته. اندها  وارد شدهبه شهرئي روستانقاط از ) 85تا  55تنها در فاصله (نفر 
ميليون نفر مهاجر در  12بيش از  1385تا  1375دهد كه در فاصله آخرين سرشماري نشان مي
اند و اين شهري بوده - آنها مشخصا مهاجر روستاميليون نفر از  3/2كشور ثبت شده است كه 

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1  - The United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) 

2  - Global Urban Observatory (GUO) 

3  - Millennium Development Goals (MDG). 

4 - Martinez  
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مشابه روند شهري شدن در . 1گير مهاجرت در تحوالت شهري ايران استمعرف نسبت چشم
كل كشور، در همدان و ساير شهرهاي اين استان نيز در مقياس كوچكتر اين تحول سريع 

به  1335ري در سال هزار نف 100هاي گذشته رخ داده و همدان از يك شهر شهري طي دهه
درصد از جمعيت شهر در حال  30حدود . رسيده است 1385نيم ميليون نفر سكنه در سال 

شوند سكونت دارند و برخي از اين محالت نظير حاضر در محالتي كه حاشيه تعريف مي
گر انباني از مسائل اجتماعي از اعتياد و خودكشي گرفته تا زنان كار) كوي ولي عصر(ديزج 

بر اساس مطالعات محقق در بين جوانان شهر همدان  .را در خود جاي داده استجنسي 
بيشترين نسبت جرائم مربوط به جوانان نيز به محله خضر تعلق دارد كه از محالت بزرگ 

درصد محل وقوع جرائم زنان مورد بررسي  30در تحقيق ديگري نيز . حاشيه شهر همدان است
عالوه ). 1389جليلي،(در منطقه حاشيه خضر بوده است ) لهباالترين نسبت در بين يازده مح(

بر مشكالت و مسائل فوق برخي ديگر از محالت مانند كوي نبوت نيز مشكالت كالبدي جدي 
هاي شهر همدان درمقام مقايسه وضعيت بهتري از جعفرآباد كرمانشاه، مالشيه البته حاشيه. دارد

نشينان رشت و ساري قرار بدتري نسبت به حاشيهاهواز و شيرآباد زاهدان دارد و در وضعيت 
نشيني در شهرهاي در ساير شهرهاي اين استان نيز بيشترين تمركز رشد شهري و حاشيه. دارد

هاي جمعيتي، مهاجرتي و اين مقاله در ادامه به بررسي ويژگي. نهاوند و مالير بوده است
- همدان، تاثير گسترش حاشيه نشيني شهرتحوالت شهرنشيني استان همدان، سيماي حاشيه

هاي اجتماعي خواهد پرداخت و در نهايت برخي هاي شهري و آسيبنشيني بر بحران
. كندنشينان و مناطق حاشيه همدان مطرح ميبراي ساماندهي و توانمندسازي حاشيه هاپيشنهاد

ايران و در مدل زير فرايند شكل گيري حاشيه و نيز پيامدهاي مهم اين شيوه زيست شهري در 
  :همدان به اختصار به تصوير كشيده شده است

  

  ــــــــــــــــــــــــــ       
پلكاني از روستا به  بصورت) كه بخشي از آن(اما بايد توجه داشت به علت مدل مهاجرت هاي روستا شهري  -  1

شهري بيش از عدد فوق است، بعنوان نمونه تصور كنيم - صورت مي گيرد،رقم واقعي مهاجرت هاي روستا شهر
مهاجرت كرده باشد و ) شهري در شمال استان همدان(ز يك روستا به شهر رزن ا 1375در سرشماري خانواري 

چنين موردي بعنوان مهاجر شهر به شهر . رزن به همدان نقل مكان نمايد از شهر 1385در سرشماري بعدي سپس 
سهم و در اين صورت  شودتلقي خواهد شد در حاليكه اساساً چنين مهاجري بايد به فهرست روستا شهري اضافه 

  .واقعي مهاجرت هاي روستا شهري نمايان مي شود



  
 1389پاييز، وماجتماعي ايران، سال اول، شماره س مجله بررسي مسائل              148

 

  

  نشيني در ايرانپيدايش و شكل گيري مهاجرت و حاشيه) 1(مدل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  :روش تحقيق -2
نشـيني و  هاي مختلفي بـراي بررسـي وضـعيت حاشـيه    ها و روشدر اين مطالعه از تكنيك

نشـينان در فاصـله   هـاي حاشـيه  يـدگاه هاي پيمـايش سـنجش د  اسكان غيررسمي از جمله داده
،  مصـاحبه بـا معتمـدين و    1387هاي همدان ، بررسي وضعيت كالبدي حاشيه1384هاي  سال

، مطالعـه  1389مردم، مشاهدات ميداني، مصاحبه با مسئوالن شهرداري همـدان در ارديبهشـت   

هاي پيدايش و گسترش آسيب

 شهري

 قطع وابستگي به كشاورزي

 كشاورزي فروپاشي اقتصاد

  قهر طبيعت

  بهداشت

 رشد باالي جمعيت

  گسترش ارتباطات

  فقراي شهري

 ورود نفت

افزايش درآمدهاي 

 شهري

 ادغام روستاها

 بيكاري

 )فقر(كمبود درآمد 

 مهاجرت

 واردانعدم مديريت تازه 

 حاشيه نشيني

 ورود فن آوري هاي جديد

تفاوت در سطح 

 زندگي
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هاي گزارش افته، ي1389هاي همدان در پائيزحاشيه) جرائم زنان و جوانان(هاي اجتماعيآسيب
، سند ملـي توانمندسـازي   )مشترك ايران و بانك جهاني(ارزيابي اجتماعي طرح توسعه محلي 

بـه عبـارت   . نشينان همدان استفاده شده اسـت ها، و نيز نتايج طرح توانمندسازي حاشيهحاشيه
  . هاي ثانويه استفاده شده استديگر در اينجا از روش تحليل داده

  ري و داليل آنشه-مهاجرت روستا -3
رويـه  امروزه در نظر محققان يكي از عوامل اصلي رشـد سـريع شهرنشـيني، افـزايش بـي     

برابـر   6حـدود   1375تا  1355جمعيت شهري ايران از سال . استمهاجرت از روستا به شهر 
درصـد كـل    80، جمعيـت شهرنشـين كشـور بـه     1400شود تا سال بيني ميشده است و پيش

اين افزايش چشمگير جمعيت شهرنشين تنها به دليل زاد و ولـد نيسـت،   . جمعيت افزايش يابد
اي از جمعيت مناطق روستايي است كه به دليـل بـه   بلكه در نتيجه تحرك مكاني قسمت عمده

بطـور  ). 1387زاهد و آذرگـون،  (آورند هم خوردن اقتصاد روستايي به سوي شهرها هجوم مي
دو  هاي مهـاجرت بـه  ر خصوص علل و انگيزهنظران توسعه و محققان جمعيت دكلي صاحب

تـوان از متغيرهـاي اقيلمـي و    هرچنـد مـي  . كننداشاره مي قتصادي و اجتماعيمتغيرهاي ادسته 
هاي اجباري در قالب سياسي نيز سـخن گفـت امـا    طبيعي مانند زلزله و خشكسالي و يا رانش

يـل داد زيـرا عـواملي چـون     توان همه اين عوامل را به متغيرهاي اقتصادي و اجتمـاعي تقل مي
خشكسالي در نقاط روستائي يا زلزله در مناطق شهري منجر به كاستي ها و مشكالت اقتصادي 

  .شودو در مرحله بعد موجد تصميم به مهاجرت  شده

  هاي اقتصاديها و رانشانگيزه -1-3
تغيرهـاي  م)المللـي  داخلي و بـين (ها هاي مهم در همه انواع مهاجرتيكي از علل و انگيزه

  :باشد كه در ذيل به مهمترين آنها اشاره خواهد شداقتصادي مؤثر بر فرايند مهاجرت مي
سطح درآمد پايين و فاصله شـديد آن بـا متوسـط درآمـد جامعـه       :درآمدنبود يا كمبود  -1

 -2. )20، ص1363 ،كازروني و عليزاده(روستائيان است در مهاجرت شهري كشور، عامل مهم 
كاهش شديد ميزان  اما با مرگ و مير اطفال زياد بود در مناطق روستايي سابقاً: غالاشتبيكاري و 

كه روستا  بوداين رشد جمعيت در حالي  .جمعيت روستاها به شدت افزايش يافت ،مرگ و مير
 شقادر به افزايش توليد نسبي خود نبوده و مقتضيات اقليمي و اقتصادي روستا نيز امكان پذير
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 ،سـبزيان (بنابراين مهاجرت تنها راه پيش روي روستائيان است . شتي را ندااين جمعيت اضاف
اشاعه خـدمات بهداشـتي، توسـعه وسـايل     : آوري و مكانيزه شدنتحوالت فن -3 ).80: 1372

هاي جديد و مكانيزه شدن كشاورزي از ديگر علـل تشـديد   يارتباط جمعي و نيز ورود تكنولوژ
هـاي  گسترش و تسـهيل شـبكه  -4). 12، ص1382قدي ن( مهاجرت به نقاط شهري بوده است

دهد هر چه فاصله روستا از مركز شهرستان بيشتر باشد ميـزان  تحقيقات نشان مي: حمل و نقل
درصد  7/36روستا معادل  409تنها  1380در سال بعنوان نمونه  .مهاجرت از روستا بيشتر است

درصدي كه فاقـد ايـن    3/63اند و بودهمند بهره از راه مناسب آسفالتهمدان روستاهاي استان 
 ،طرح جامع اقتصادي، اجتمـاعي اسـتان همـدان   (اند بيشترين مهاجرت را داشته ،اندامكان بوده

1380.(  

  متغيرهاي اجتماعي -2-3
گيري به مهاجرت در حالي كه تحقيقات بسياري بر اهميت متغيرهاي اقتصادي در تصمصم

تقدند كه علل، انگيزه، مقصد، زمان و الگوهاي مهـاجرت از  اند برخي محققان نيز معتأكيد كرده
اين محققان مهمترين متغيرهاي اجتماعي مؤثر . باشدهاي اجتماعي و سياسي نيز متأثر ميپديده

  :شمارندبر مهاجرت را به شرح ذيل برمي
وسايلي از قبيل تلويزيون، تلفن و مدرسه به عنوان عوامل ارتبـاطي  : گسترش ارتباطات -1

» جامعـه شـهري  «و آگاهي بخش در روستاها هستند كه روستائيان از طريـق آنهـا از آنچـه در    
بـيش  و گذرد آگاه مي شوند، آنگاه وضع خود را با آنچه در دنياي مدرن مي گذرد، سنجيده  مي

واكنش طبيعي آنها به صـورت مهـاجرت    در نتيجه، .از گذشته احساس عقب ماندگي مي كنند
گسترش آمـوزش و  : گسترش آموزش هاي همگاني -2).98، ص1372: انسبزي(بروز مي كند 

پرورش همگاني و احداث مدارس در نقاط روستائي سبب ارتبـاط بيشـتر بـا شـهر و تحـرك      
يكـي از  : تفاوت در سطح زنـدگي  -3).1384نقدي و صادقي، ( شوداجتماعي و جغرافيائي مي

ر در استاندارد و كيفيت زندگي در نقاط داليل مهم تصميم به مهاجرت در ايران تفاوت معني دا
شهري و روستائي است و تا زماني كه اين فاصله بسـيار زيـاد باشـد بايـد منتظـر مـوج هـاي        

پس از شروع برنامه هاي توسعه و نوسازي : نهادهاي جديد در روستاتاسيس  -4.مهاجرتي بود
سـياري در نقـاط   ب از اصالحات ارضي نهادهاي جديـد بخصوص پس  1327در ايران از سال 

نهادهـايي از جملـه جهـاد     بـا تاسـيس   بعد از انقالب نيز روستائي تاسيس شدند كه اين روند
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هئيت هفت نفره، تعاوني هاي توليد و مصرف،  ،آموزي، شوراي اسالمي سازندگي، نهضت سواد
 مناسبات اجتماعي و دگرگـون سـازي   تغيير عمده تاثير اين نهادها .ادامه يافت …دهداري ها و

و در نتيجـه  بوده و گاهي زمينه ساز ارتباط بيشتر با شـهر  ساختار اجتماعي، اقتصادي روستاها 
عالوه بر اين گسترش خدمات اجتمـاعي بـويژه بـراي جوانـان      -5.اندتشويق به مهاجرت بوده

نيـز  ... نظير  سواد،اجباري شدن اعزام فرزندان ذكور به سربازي ، ازدواج، شبكه هاي فاميلي و 
  .شوددر علل فوق منظور  بايد

  ويژگي هاي جمعيتي و مهاجرتي استان همدان  -4

  تحوالت جمعيتي همدان -1-4
موضوع تحوالت جمعيتي استان همدان به اندازه اي متمايز و بحراني است كه در پنجمـين  

بـر آن تاكيـد ويـژه     1388همايش انجمن جمعيت شناسي ايران و مركز آمار ايـران در اسـفند   
هم انديشي مسائل «و در نشست بعدي انجمن فوق با عنوان ) 1388روغي و ديگران، ف(گرديد 

اغلب  1389در ارديبهشت » و چالش هاي جمعيتي ايران با تاكيد بر مهاجرت در استان همدان
سخنرانان بر مهاجرفرستي شديد همدان و مهاجرت هاي داخلي در سـطح ايـن اسـتان و نيـز     

با  بنابراين). 1389 ،زنجاني(اند شيه نشيني تأكيد مؤكدي داشتهتحوالت باروري و اشتغال و حا
تحوالت جمعيتي استان و شهر همدان طي دهـه هـاي گذشـته بسـيار      ،توجه با استنادات فوق

بر پايه داده هـاي حاصـل از   شود مالحظه مي) 1(همانطور كه در جدول . چشم گير بوده است
هـزار نفـر    100حدود  1335دان در سال نخستين سرشماري عمومي كشور، جمعيت شهر هم

هزار  125و به حدود افزايش درصد  24/ 3 شهراين ، جمعيت 45تا  35در دوره ده ساله . بود
طي دهه هاي بعد روند افزايش در شمار جمعيت اين شهر همچنان ادامه داشته، بـه  . نفر رسيد

هـزار نفـر    401، 272، 166به ترتيـب بـه    1375، 1365، 1355طوري كه جمعيت در سالهاي 
بـه  . البته قابل ذكر است كه بيشترين افزايش مربوط به دوران بعد از انقـالب مـي باشـد   . رسيد

يعنـي از   افـزايش  برابـر  5/2با ، جمعيت شهر همدان 1355ـ   75طوري كه در فاصله سالهاي 
شـهر   از يك 1385تا  1335و در كل، اين شهر در فاصله نفر رسيده  401281نفر به  165785

نفر را در خود جاي داده و به باشگاه هاي كـالن   500000نفري اكنون بيش از  100000تقريبا 
  . شهرهاي كشور وارد شده است
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  1335ـ  85روند تحوالت جمعيت شهر همدان ) 1(جدول 
  درصد رشد  جمعيت  سال سرشماري

1335  99909  -  
1345  124167  3/24  
1355  165785  5/33  
1365  272499  4/64  
1375  401281  3/47  
1385  517276  28  

  
يكسـاني برخـوردار    آهنـگ رشـد  هاي مختلف از در طول سرشماري جمعيت شهر همدان

 درصد 1/5با 1355ـ   65دوره بيشترين رشد آن در ) 2(بطوريكه بر اساس جدول  .نبوده است
 از جمله .است عوامل مختلفي زاين افزايش رشد جمعيت در دوره مذكور ناشي ا كه شدهثبت 

شـرايط جنـگ   بـروز   ،عدم تداوم سياست كنترل مواليد قبـل از انقـالب  توان به اين عوامل مي
به جهت الحاق برخي از روستاهاي اطراف به محدودة شهري همدان و مهمتـر از  نيز  تحميلي،

كه موجب گسـترش و   اشاره كردبه شهر همدان ) ز روستاهاي اطرافبه ويژه ا(همه مهاجرت 
در . نشين در اين شـهر شـده اسـت   همگون فيزيكي شهر همدان و رشد مناطق حاشيهتوسعه نا

 9/3هر چند اين ميزان رشد تا حدودي فروكش كرده و به حدود  1365 -75دوره بعدي يعني 
توانسـت  مي درصد رسيده است اما در صورت تداوم چنين ميزان رشدي، جمعيت شهر همدان

بر اساس برآورد محقق، حدود  1365 -75طي دوره . ر شودبراب دو ،سال 18تنها در مدت زمان 
درصـد رشـد سـاليانه     9/3در ايـن صـورت از    .انـد نفر به شهر همدان مهاجرت كرده 74000

درصد ناشي از عامـل مهـاجرت    1/2درصد ناشي از رشد طبيعي و  8/1جمعيت شهر همدان، 
  .رسيده است2/3و نهايتا به  .بوده است
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 1335ـ  1385معيت شهر همدان نرخ رشد ج) 2(جدول 

  )درصد(نرخ رشد   دوره
45- 1335  2/2  
55- 1345  9/2  
65- 1355  1/5  
75- 1365  9/3  
85- 1375  2/3  

  
يكي از نمادهاي مهاجرفرستي شديد اين استان، سهم جمعيتي استان از جمعيت كل كشور 

كاسـته شـده    كشورل كاستان همدان از جمعيت  طي دهه هاي اخير همواره از سهم. مي باشد
جمعيت كشـور را در خـود جـاي داده كـه در      03/3استان همدان  1365براي نمونه در . است

مي رسـد كـه    42/2به  1385و در آخرين مقطع  79/2با كاهش محسوسي به  1375دوره بعد 
همدان يكي از استانهاي كشور است كه : نشانگر خروج مستمر جمعيت از اين استان مي باشد

در اين اسـتان هـم جابجـايي جمعيـت در      .آن زياد است بيرون به  درون وبه مهاجرات ميزان 
درون استان از روستا به شهرها و همچنين مهاجرت از استان به استانهاي ديگر به ويژه تهـران  

عالوه بر خروج جمعيت از استان، مشكل ديگري كه استان همدان  ).1377 ،معيدفر(زياد است 
بطوريكـه رونـد نسـبت جمعيـت     . اسـت ديده مهاجرت از روستا بـه شـهر   با آن روبروست، پ

اگرچه همـدان ديرتـر از   . روستائي استان طي سرشماري هاي مختلف رو به كاهش بوده است
كل كشور تركيب جمعيت غالباً شهرنشين پيدا كرده است اما با ايـن حـال در ايـن اسـتان نيـز      

همچنان كـه نمـودار ذيـل    . افزايش مي باشد همسو با جريان كلي كشور نرخ شهرنشيني رو به
جمعيت روستايي اين استان رو به كاهش گذاشـته اسـت كـه     1385تا  1365دهد از نشان مي

روي ديگر اين سكه افزايش شهري ناشي از اين جابجائي است كه عمومـا بـه شـكل حاشـيه     
 .نشيني ظاهر شده است
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استان (1365  -1385 ك شهرهاروند كاهش نسبت روستا نشيني به تفكي) 1(نمودار 
  )همدان

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

     رزن       بهار       اسدآباد        كبودرآهنگ        همدان       نهاوند       مالير         تويسركان    

جمعيت روستايي 1365

جمعيت روستايي  1375

جمعيت روستايي  1385

  

بطور كلي در دوره مورد بحث ميزان شهرنشيني استان همدان افزايش پيدا كرده و همزمـان  
از سهم جمعيت استان در كـل كشـور نيـز بطـور      .تعداد شهرها نيز بيش از دو برابر شده است

يـت شـهري روبـه    ولي رقم مطلق جمعيت استان و جمع ،مستمر به دليل مهاجرت كاسته شده
هـاي اسـتان كـاهش پيـدا كـرده       افزايش نهاده و ميزان روستا نشيني بطور مستمر در همه شهر

اين كاهش عمدتاً به دو دليل مهاجرت هاي شهري و كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيـت   .است
  .روستائي بوده است

 مهاجرت و تحوالت شهرنشيني در همدان -2-4

ققان وضعيت مهاجرت و به تبع آن تحوالت شهرنشـيني  بنا به اذعان همه كارشناسان و مح
همواره همدان  1355-85بعنوان مثال در فاصله سالهاي . استان همدان شرايط ويژه اي دارد در

حـدود   1355-65بطوريكه خالص مهاجرت استان در فاصله  .است استاني مهاجر فرست بوده
نفــر ودر  -42974اسـتان  خـالص مهــاجرت  1365-75نفـر، در دوره بعـدي يعنــي     -50933
ميزان مهاجرت اسـتان در  . نفر بوده است -87645خالص مهاجرت استان 1375- 1385فاصله
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درصد  -56/2معادل 1365-75درصد و فاصله سالهاي  -38/3معادل 1355 -65فاصله سالهاي 
  .درصد بوده است -15/5معادل  1375-85و نهايتاً در فاصله سالهاي 

كند شده اما  1355-65نسبت به سالهاي  1365-75فاصله سالهاي روند مهاجرت استان در 
در فاصله اين سالها بيشترين . روند افزايشي پيدا كرده است 1375-85مجدداً درفاصله سالهاي 

ميزان مهاجرت مربوط به شهرستان تويسركان وكمترين ميزان مهاجرت مربـوط بـه شهرسـتان    
. انـد ل اسـتان جابجـا شـده   نفر در داخـ  39419داد نفر مهاجر تع 237718از تعداد . استبهار 

موازنه مهاجرتي نشان مي دهد كه تعداد مهاجرين وارد شده به استان همدان از ساير استان هـا  
نفر و تعداد مهاجرين خارج شده از استان و وارد شـده بـه سـاير اسـتان هـا معـادل        110654
توان گفت اين استان مي بنابراين) 1388گزارش آمايش استان همدان، (نفر بوده است  198299

مهـاجران بـه دليـل    اسـت كـه   نكته حائز اهميت اين . از موازنه منفي مهاجرت برخوردار است
 ...و فقدان تخصص الزم در شهرها معموالً به مشاغل كاذب و يا كارگري و كارهاي ساختماني

بخـش خـدمات و    اين جابجايي نيروي كار روستايي از بخش كشـاورزي بـه  . روي مي آورند
و  توسعه ناموزون شهر از جمله معضالتي است كه اقتصاد استان با آن دست به گريبـان اسـت  

  .شوددر شكل كالبدي خود در گسترش حاشيه نشيني نمايان مي

  گذار شهري ايران و همدان -5
در ايران بطور عام و همدان بطور خاص بخش مهمي از رشد شهري معلول مهاجرت بوده 

ريكه در فاصله پنج سرشماري گذشته همواره بيش از يك سوم رشد شهري در ايران بطو. است
  . مربوط به اين پديده بوده است

  سهم مهاجرت در رشد شهري ايران) 3(جدول 
  سهم مهاجرت در رشد شهري  دوره

45 - 1335  1/35  
55 - 1345  8/43  
65 - 1355  7/56  
75 - 1365  2/37  
85 - 1375  35  
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هاي كند كه تصور شود تا دههشد شهري هنگامي نمود بيشتري پيدا ميسهم مهاجرت در ر
اما براي  .اخير هميشه سهم جمعيت روستائي بر نسبت شهري آن در ايران برتري داشته است

روستائي رخ داده و سپس در -نقطه تالقي تعادل جمعيت شهري 1365اولين بار در سرشماري 
حداقل - تغيير جهت داده است و براي اولين بار هاي بعدي به نفع جمعيت شهري سرشماري

. گيردهاي سكونت پيشي ميسهم جمعيت شهري بر ديگر الگوي -بر اساس تعاريف رسمي
يكي . نمايان شده است 1385مشابه اين رخداد در همدان ديرتر از كل كشور و در سرشماري 

شهري - هاي روستارتاز عوامل اين سنگيني سهم شهرنشيني به جمعيت روستائي عامل مهاج
-در همه حاشيه روستا شهري رانمهاجبنابراين . هم در كل كشور و هم در همدان بوده است

دهند و اين مهم تا جائي هاي ايران بخش قابل توجهي از ساكنين اين محالت را تشكيل مي
است كه برخي صحبت از روستائي شدن چهره شهرهاي ايران و دوگانگي فرهنگي در 

  .كننداجر پذير ميشهرهاي مه

  روند تحوالت نرخ روستا نشيني و شهر نشيني در ايران) 2(نمودار
  
  
  
  
  
  
  

همچنانكه در باال مطرح شد همدان نيز مسير فوق را به مانند بسياري از شهرهاي ايران،  با 
كـوچي و  بطوريكه سرعت تحوالت جمعيتي استان ماننـد درون . كمي تاخير سپري كرده است

بسيار بيشتر از ساير مناطق بوده است، بـه همـين دليـل بخـش قابـل تـوجهي از       كوچي  برون
بـا  . اند جمعيت استان در شهر همدان و چند شهر برزگ ديگر مانند نهاوند و مالير مستقر شده

اين حال نسبت شهرنشيني در بسياري از شهرهاي همدان كمتر از ميـانگين كشـوري و اسـتان    
شـهر از   2دهد در آخـرين سرشـماري تنهـا    نشان مي) 4(جدول هاي همچنانكه داده. باشدمي

  . انددرصد شهرنشيني را تجربه كرده 50مجموعه شهرهاي استان بيش از 
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  تحوالت ميزان شهر نشيني در شهرهاي همدان) 4(جدول
  1335  1365  1375  1385  

  5/68  31/61  3/54  9/46  كل كشور
  6/57  31/48  4/37  9/29  استان
  81,2  77,4  71,5  58,9  همدان
  9/48  9/34  6/34  2/17  اسدآباد

  9/40  8/37  6/34  4/20  بهار
  9/44  7/37  3/28  6/19  تويسركان

  1/22  0/16  6/11  6/4  رزن
  1/18  4/14  4/11  9/7  كبودر آهنگ

  5/54  0/54  3/44  5/24  مالير
  7/48  7/36  2/32  7/24  نهاوند

  -  -  -  -  1فامنين

  حاشيه نشيني در همدان -6
به مانند بسياري از شهرهاي بـزرگ ايـران طـي چنـد دهـه اخيـر از رشـد شـهري          همدان

چشمگيري برخوردار بوده كه يكي از پيامدها و نمودهـاي بيرونـي آن شـكل گيـري محـالت      
بر مبناي . شهر را تشكيل مي دهند جمعيتدرصد  30حدود كه اين مناطق در كل  استحاشيه 

تـوان بعنـوان   را مـي  در شـهر همـدان  محالت زير  يا اسكان غير رسمي تعريف حاشيه نشيني
  .حاشيه محسوب كرد

  ــــــــــــــــــــــــــ       

 .شهرستان شده است 1388فامنين در سال   - 1
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  برخي از محالت حاشيه همدان و تحوالت جمعيتي آنها) 5(جدول 

  60: 1387يونسي، : ماخذ
  

  : منشأ اجتماعي حاشيه نشينان همدان -7
هرچنـد  تصور عمومي اين است كه حاشيه نشينان همگي مهاجران روسـتايي هسـتند امـا    

ـ  ، وليمهاجران روستايي سهم عمده اي در اين زمينه دارند ي از در واقع سكنه اين مناطق تركيب
بطور كلي مبدأ مهاجرتي حاشيه نشينان همـدان بـه شـرح    . هستندگروه هاي اجتماعي مختلف 

مهاجرين روستائي از داخل يا خارج از استان كه عموما فاقد وضع مالي مناسب  -1: استزير 
بيش . هستندو مهارت قابل توجه هستند و عموما در مشاغل كارگري و كاذب مشغول فعاليت 

اند كه به علت بيكـاري، كمـي درآمـد،    روستايي بوده) رصدد 8/81(پاسخگويان  از چهار پنجم
خانوارهاي آسيب پـذير و   -2. اندمهاجرت كرده …نداشتن زمين، كمبود امكانات روستايي و 

جمعيـت   -3. يا فرو پاشيده بر اثر فوت سرپرست يا اعتياد و يا ورشكسته بر اثر ساير عوامـل 
افت شهري كه به دليل فقدان سطح زندگي استاندارد شهري و قـرار  روستاهاي ادغام شده در ب

ورشكسـتگان   -4.انـد گرفتن در زير خط فقر از گردونه اصلي خارج و به حاشـيه رانـده شـده   
بيشتر مهاجرين حاشـيه نشـين در   ... اجتماعي شهري مانند خانواده هاي فروپاشيده، معتادان و 

 1394 1384 محالت حاشيه منتخب

 41684 31320 خضر

 38943 29260 حصار

 18553 13940 چرم سازي

 26246 19720 ديزج

 4871 3660 مزدقينه

 )خانوار 31023(130298 )وارخان 21980(97900 كل

 9/2 - متوسط رشد
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و استان هاي همجوار  ت ها از شهرهاي داخل استانهمدان همانند الگوي كلي حاكم بر مهاجر
رين مهـاجرين  و كرمانشاه بيشت) شهرستان قروه(بطوريكه استانهاي كردستان . اندمهاجرت كرده

  .اندرا بخود اختصاص داده
  

  (%)مبداء مهاجرتي حاشيه نشينان همدان ) 3(نمودار
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  نشينان شهر همدان  مسائل و مشكالت حاشيه -8

  مسائل اقتصادي   -1-8
بيشـترين  . اقتصاد و اشتغال در بخش غيررسمي از ويژگي هاي مهم منـاطق حاشـيه اسـت   

و پس از آن مشـاغل آزاد،  ) درصد 2/31( را كارگرانهمدان تعداد شاغلين مناطق حاشيه نشين 
سمي و حتي زير زميني، عالوه بر اين اقتصاد غيرر .تشكيل مي دهند …رانندگي، مغازه داري و

مشاغل غير رسمي و فاقد مجوز در قالب كارگاه هاي غير بهداشتي بسياري در اين نقاط يافت 
مي شوند كه براي دسترسي به كارگر ارزان و فرار از ماليات و هزينه تهيـه مكـان در محـدوده    

با وجـود  . آورنداصلي شهر و احياناً فعاليت هاي غير قانوني يا پوششي، به اين نقاط روي مي 
درصـد حاشـيه    5/88اين همه مشكالت اقتصادي كه در مناطق حاشيه اين شـهر وجـود دارد،   

  .اند كه حاضر به بازگشت به روستا نيستندنشينان معتقد بوده

   فرهنگي -اجتماعيمسائل  -2-8
امكانات آموزشي و كيفيت پـايين   دكمبوحاشيه هاي همدان در يكي از مسائل و مشكالت 

انـدك  باعث تراكم و افـزايش جمعيـت در   نبود يا كمبود فضاهاي فرهنگي است كه س و مدار
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خـرده  از سـوي ديگـر وجـود    . شـود در ايـن محـالت مـي   مكانهاي فرهنگي و ورزشي ديگر 
ايـن  . كنـد ي گوناگون در اين مناطق به زمينه بروز انواع مسـائل اجتمـاعي كمـك مـي    فرهنگها

از ديگر مسائل اجتماعي حاشيه هـا اتحـاد و   . ياري داردمعضل در محله ديزج نمود بيروني بس
دروني و عدم تعلق بيروني سكنه است كه سبب مي شود در خصوص مطالبات سازمان يافتگي 

اين نكته اولـين بـار در ايـران در مطالعـات     (رفاهي و خدمات شهري بسيار منسجم عمل كنند 
كالن شـهري مشـاركت انـدكي داشـته     اما در طرح هاي ) پيران در تهران نيز بدست آمده است

شركت نكردن افراد فقير بطـور مـوثر در    ،يكي از ويژگي هاي اصلي و مهم فرهنگ فقر .باشند
همچنين اين نواحي احساس طرد شدگي بوسـيله  ). 1353لوئيس، (استكار موسسات عمومي 

ل ايـن  از ديگـر مسـائ  . مادر شهر يا مديريت شهري كه اقمار آن محسوب مي شـوند را دارنـد  
براي نمونه مناطق خضر و ديـزج  . است آسيب هاي اجتماعيمناطق باال بودن نرخ ونداليسم و 

  . در همدان آمار باالئي در زمينه انواع انحرافات در مقايسه با ديگر محالت دارند

  مسائل كالبدي و زيرساختي  -3-8
. حاشـيه مـي باشـد    كالبد و بافت مسئله دار از ويژگي هاي بارز  و نمودهاي عيني منـاطق 

بعنوان نمونه در كلكته در قالب برنامه توسـعه مادرشـهر، در حاشـيه هـا امـوري چـون بهبـود        
فيزيكي شرايط زندگي از طريق ارتقاء زيست محيطي مانند دسترسي به آب آشاميدني، سيستم 
فاضالب، بهبود دسترسي ساكنان به نظام دفع بهداشـتي زبالـه، تسـهيالت مـورد نيـاز محلـه و       

بافت شهري و نـوع  از نظر حاشيه ها ). 1،2010خليفه(گذران اوقات فراغت مد نظر بوده است 
و تعداد افـراد   وچكواحدهاي مسكوني ك. هستند از ساير نقاط شهري مجزامعماري و مسكن 
در حاشيه هـاي همـدان تـراكم نفـر در واحـدهاي      . باالست) سرانه مسكن(در واحد مسكوني 

از . نفر در هر واحد بوده است 5و ميانه  64/5ر با ميانگين بعد خانوار نف 16تا  1مسكوني بين 
بـا  بـه طوريكـه منـازلي     استديگر خصوصيت اين مناطق مساحت اندك واحدهاي مسكوني 

از سوي ديگر تعداد  .استبر پا شده  متر 15و  20متر و در مواقعي حتي زير  40متراژهاي زير 
بر طبق يافته ها چهـار پـنجم خانوارهـا    . نفرات تناسبي ندارداتاق هاي در اختيار هر خانوار با 

و عموماً  هستنددر اين مناطق مساكن نوعاً كم دوام يا بي دوام . اتاق و كمتر بودند 2داراي تنها 
همچنـين شـكل   . انـد ايـي خريـداري شـده   و بيشتر به شكل قول نامه فاقد سند مالكيت رسمي

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1 - Khalifa 
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بنابراين مجموعه شـرايط  . و مناسبي برخوردار نيستند هندسي محالت و معابر از فرم هماهنگ
فوق باعث شده كه كار بهسازي و بهبود ساختار كالبدي اين نواحي بـا مشـكل جـدي مواجـه     

  . شود

  نتيجه گيري  -9
با توجه به مطالعات صورت گرفته در ايران و جهان، حاشيه ها داراي يك سري ويژگي 

سكوني هستند كه داراي مساكن غير استاندار، كمبود يا حاشيه ها مناطق م: هاي مشتركي هستند
نبود خدمات شهري، جمعيت متراكم و همچنين فقر بهداشت و امنيت و نابساماني هاي 

المللي متولي مسائل هاي بيندر طي ساليان اخير سازمان). 2009، 1هريس(هستنداجتماعي 
برنامه و فعاليت . اندنشينان داشته شهري و اسكان بشر توجه ويژه اي به مسائل حاشيه و حاشيه

هايي چون ايجاد پايگاه داده درباره سكونتگاه هاي شهري، برنامه پايش جهاني شهري، 
در استانبول تركيه، نشست چالش هاي حاشيه نشيني در نايروبي كنيا،  2كنفرانس اسكان بشر 

يه نشنيان از جمله نمود تدوين اهداف توسعه هزاره و تأكيد بر تأمين سرپناه مناسب براي حاش
همزمان در ايران نيز براي اولين بار موضوع حاشيه ها . هاي اين عطف توجه جهاني است

بعنوان يك مسئله وارد برنامه هاي توسعه شد و در سياست هاي كالن برنامه پنجم مشخصاً به 
هي از از آنجا كه حاشيه ها بخش قابل توج.  ساماندهي اين مسئله شهري اشاره شده است

جمعيت و حتي اشتغال ساكنان رسمي يا غيررسمي شهرها را در خود جاي مي دهند و در 
زيرا در بلند مدت مديريت هاي شهري همه حاشيه ها (نهايت بخشي از هر شهر خواهند شد 

برنامه هاي  بايد) را با همه مسائل آنها به رسميت مي شناسند و به  تجربه نيز چنين شده است
سازي و ارتقاء كالبدي با درگيري عملي مردم و بدور از روش هاي توأم با اجبار و مربوط به نو

گاهي برنامه هاي نوسازي محالت با نقض  زيرازور براي تخريب يا بهسازي، همراه باشد؛ 
هاي اين بررسي  بر اساس يافته). 1991 ،2مويترا(حقوق اساسي شهروندان همراه بوده است 

كه بيشتر از روستاها و شهرهاي  هستند ئيمهاجرين روستا همدانشهر  اكثر حاشيه نشينان
هاي همجوار  هرهاي استانكوچك داخل استان همدان و سپس در مرتبه بعدي از روستاها و ش

شاخص هاي اقتصادي خانوارهاي ساكن در حاشيه ها بسيار ناپايدار و متزلزل  .اند كوچ كرده

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1 - Harris 
2 - Moitra 
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تكثر اجتماعي و فرهنگي .  مان را سلب مي كندايش خاطر اين مردآس يشغل است و بي ثباتي
به دليل تازه وارد و مهاجر بودن سكنه زياد است و همين امر گمنامي و شوك مهاجرتي را 

در يك جمعبندي سياست هاي نظام مديريت شهري كشور در برخورد با . تر مي نمائيدافزون
شهرهاي بزرگ و كالن شهرها در  –الف :اين پديده را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد

حاشيه نشيني بعنوان بحران شهري تلقي مي شود و تاكتيك ممانعت و سياست درهاي بسته 
در شهرهاي متوسط حاشيه نشيني بعنوان مسئله اجتماعي ديده مي شود و  -ب شودتوصيه مي

در شهرهاي كوچك سياست چشم پوشي و عدم تلقي جدي از مسئله رايج است - نهايتا ج
اما به رسميت شناختن گام اول، سياست ساماندهي و ارتقاء كالبدي، اجتماعي ). 1384دي، نق(

همانطوركه يافته مطالعات موردي مورد اشاره اين مقاله . و اقتصادي اين محالت خواهد بود
نشان داد حاشيه هاي همدان همچون بسياري ديگر مملو از مسائل اجتماعي هستند و در كنار 

. ژه داشت  ندهي كالبدي بايستي بر شناخت مشكالت هر منطقه تمركز ويتالش هاي ساما
مسائل اجتماعي نظير ونداليسم، سرقت، فحشاء، جرائم در محالت عمده حاشيه شهر همانند 

همچنانكه در مدل نظري تحقيق اشاره شد حاشيه نشيني . ديزج، خضر، حصار محسوس است
مل چندي است ولي پس از شكل گيري بر پديده اي است واسط و اگرچه خود معلول عوا

  . بروز آسيب ها و بحران هاي اجتماعي تأثيرگذار است

  پيشنهادها
نشيني،  هاي رسمي كالسيك دولت ها در برخورد با  پيدايش و گسترش حاشيه سياست

سياست : هاي شهري بوده است بعنوان نوعي بيماري در ارگانيسم تلقي اين شكل سكونتي
ه سكونتگاه هاي غير استاندارد در سئول معموال بر اين فرض استوار بوده رسمي دولت دربار

راه حل پيشنهادي هم نوعي جراحي بوده است  بنابراينكه اين رشد سرطاني شهر بوده است و 
از آنجا كه مهاجرت يكي از داليل اصلي گسترش حاشيه هاي همدان است و ).2001، 1ها(

پس بايد مديريت شهري به ساماندهي  ؛خواهد داشتحداقل در كوتاه مدت كاهش محسوسي ن
بويژه اگر دقت كنيم كه مهاجرت في نفسه واجد نكوهش نيست و روند  .تازه واردان بپردازد

تركيب مهاجران و نرخ مهاجرت و  اهميت داردآنچه  .طبيعي در طول تاريخ بشر بوده است
آنجاكه استان همدان يك استان از . سرنوشت مهاجران در مقصد و پيامدهاي آن در مبدا است

  ــــــــــــــــــــــــــ       
1 - Ha 
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مهاجرفرست به تهران و مهاجرپذير از نقاط روستائي و شهرهاي كوچك است بايد همچنان 
  .منتظر موج هاي مهاجرتي و به تبع آن حاشيه نشيني بود

اگرچه حاشيه نشينيان همدان وضعيت بمراتب بهتر از جعفرآباد كرمانشـاه، شـلنگ آبـاد و    
و شيرآباد زاهدان و زورآباد كرج دارد اما نبايد سـاماندهي آنهـا بـه فـردا      مالشيه اهواز، بابائيان

 درمـان شورا و شهرداري بايد استراتژي پيشگيري از رشد حاشيه ها همزمـان بـا   . موكول شود
اغلـب نهادهـا و    بنـابراين . حاشيه هاي موجود بايد در سرلوحه برنامه هاي خـود قـرار دهنـد   

بـدون يـك عـزم همـه جانبـه       بنابراين. قبال آن مسئوليت دارند سازمانهاي اجرايي و دولتي در
حاشـيه نشـيني را از همـان آغـاز     .مديريت، كنترل و ساماندهي حاشيه ها راه به جايي نمي برد

پيدايش و تولد بايستي جدي گرفت و آنرا در يكي از محدوده هاي قانوني يـا خـدماتي شـهر    
د اوليـه و بـي حسـاب و    زيرا رش. ا مديريت كردتعريف كرد يا تعريف جداگانه اي آورد و آنر

براي مثال اگر ساخت و سازها از ابتدا با . هاي ساماندهي بعدي را افزايش مي دهد كتاب، هزينه
در  .نظارت و مساعدت صورت گيرد، هزينه هاي بعدي بهسازي و ساماندهي كاهش مـي يابـد  

كه الزاما هميشه مبتنـي   مردميراه حل هاي صورت بي توجهي مديريت شهري بايد در انتظار 
منع : مدير عامل شركت توزيع برق استان همدان گفت: بر شهرسازي اصولي هم نيست، باشيم

واگذاري انشعاب به ساختمان هاي بدون پروانه در حاشيه شهرهاي استان عامل اصلي افزايش 
  .1استفاده از برق غير مجاز است

ي، بهداشت و دلبستگي اهالي به محيط و محله بهسازي كالبدي و فيزيكي در رونق اقتصاد
عـدم مشـاركت و روحيـه     .و حتي كاهش خشونت و ونداليزم در اين مناطق تاثيرگـذار اسـت  

در مناطق حاشيه همدان به دليل عدم احساس تعلق از يك طرف، و لمـس  ) ونداليسم(تخريب 
تعبيري گفته مي شـود  به . كردن فاصله بين مناطق حاشيه و اصلي شهر از طرف ديگر، باالست

اگرچه خانه افراد حاشيه در شهر است، ولي آنان شهر يا محله خـود را متعلـق بـه خـود نمـي      
دانند، فعاليت هاي ترغيب و تشويق در اين مناطق از طريـق مشـاركت نهادهـاي مـدني ماننـد      

NGO وCBO   شودها بايستي تعميق .  
تفـاق مـي افتـد ايـن اسـت كـه       اآنچه در حال حاضر در مـورد حاشـيه نشـيني در ايـران     

ها و مديريت شهري با استدالل خارج از محدوده قانوني و خدماتي اين محالت، بـه   شهرداري

  ــــــــــــــــــــــــــ       
 ويژه استان همدان 2ص 1387دي  12پنج شنبه  4113شماره   روزنامه ايران - 1
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اين مناطق، جـذب جمعيـت    "قارچ گونه"و همين امر سبب رشد  كردهاين مناطق بي توجهي 
بيشتر، ساخت و سازهاي غيرمجاز و بدون نظـارت و تحميـل خـود بعنـوان بخشـي از شـهر       

در نهايت هم مديريت شهري آنرا با هزاران مسأله و مشـكل بعنـوان بخشـي از شـهر      .شود يم
اما بهتر است كه از همان ابتدا در قالب هر تعريفي كه باشد، شهرداريها و شـوراهاي  . پذيرد مي

گسترش وقوع و و هدايت كنند و در واقع عالج واقعه را قبل از مديريت شهري اين مناطق را 
   .را مد نظر داشته باشندرشد بادكنكي سرطاني و 

  

  : منابع و ماخذ
بررسي علل اجتماعي ارتكاب جرايم منافي عفت توسط زنان در مناطق " )1389(جليلي، زهرا  .1

  .، به راهنمائي اسداله نقدي، دانشگاه پيام نور تهران"حاشيه شهر همدان
شهر  و غير حاشيه طق حاشيهدر منا اي جرائم جوانان مطالعه مقايسه" ،)1389(جليلي، فاطمه .2

  ، به راهنمائي اسداله نقدي، دانشگاه پيام نور تهران"همدان
  .دانشگاه شيرازانتشارات  :شيراز ،حاشيه نشيني )1369(سعيد  زاهد زاهداني، سيد .3
بررسي تطبيقي تفاوت فرهنگ حاشيه نشين "  )1387(زاهد زاهداني، سيد سعيد و زهره آذرگون  .4

سال مناطق يك و پنج  30تا  18عوامل موثر بر آن؛ مطالعه موردي جوانان و غير حاشيه نشين و 
  .26- 5، صص 5سال سوم، شماره  نامه انجمن جمعيت شناسي ايران،، "شهر شيراز

هم انديشي مسايل و چالش ، "مهاجرت در ايران با تاكيد بر همدان" )1389(زنجاني، حبيب اهللا  .5
 .ر استان همدانهاي جمعتي ايران با تاكيد بر مهاجرت د

مركز مطالعات ، "بررسي مهاجرت هاي روستايي در استان همدان" )1372( سعيد، سبزيان .6
  .همدان فرهنگي استان

، مجموعه مقاالت ارائه شده در "حاشيه نشيني و امنيت" )1376(صديق سروستاني، رحمت اهللا  .7
  .، جلد دوم، وزارت كشورهمايش توسعه و امنيت عمومي

مرحله ي دوم، تشخيص و تحليل (اسكان غير رسمي در شهر سنندج  طرح توانمندسازي .8
 .مهندسان مشاور بوم نگار پارس )وضعيت

، سازمان برنامه و "مهاجرت و شهرنشيني در ايران" )1363(كاظم كازروني  و عليزاده محمد .9
  .بودجه، دفتر جمعيت و نيروي انساني معاونت امور اقتصادي



  

              165                              ...» مسائل شهري«و » اي زيست حاشيه«جهان چهارم ايراني ـ سيماي 
 

  

كاربرد روش هاي داده كاوي در تجزيه و تحليل داده هاي " )1388(فروغي، نسترن و ديگران  .10
مجموعه مقاالت ، "مطالعه موردي رابطه مهاجرت با تحصيالت و اشتغال در ايران(جمعيت

  .، انجمن جمعيت شناسي ايران و مركز آمار ايرانمهاجرت در ايران
ان مديريت و سازم )1383( گزارش اجمالي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهرستان همدان- .11

 .برنامه ريزي

سازمان مديريت و مطالعات وضعيت موجود جمعيت،  )1388(گزارش آمايش استان همدان  .12
 .همدان برنامه ريزي

 .4، شماره 1، دوره نامه علوم اجتماعي، ترجمه مهدي ثريا، "فرهنگ فقر" )1353(لوئيس، اسكار  .13

ر برنامه ريزي فرهنگي استان مهاجرت هاي روستايي و مالحظاتي د" )1377( ، سعيدمعيدفر .14
 .16و  15، سال چهارم، شماره فصلنامه فرهنگ همدان، "همدان

  .فن آورانانتشارات  :همدان، درآمدي بر جامعه شناسي شهري )1382(نقدي، اسداله  .15

بررسي وضعيت حاشيه نشيني و مسائل آن در شهر " )1384(نقدي، اسداله و رسول صادقي  .16
 .استانداري همدان، "همدان

بانك جهاني و وزارت گزارش ارزيابي اجتماعي پروژه توسعه محلي، )1384(نقدي، اسداله  .17
 كشور

انتشارات فن  :، همدان )جهان چهارم(حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي )1386(نقدي، اسداله  .18
 . آوران

  ."سند ملي توانمندسازي و ساماندهي اسكان غيررسمي" )1381(وزارت مسكن و شهر سازي،  .19
  .، شهرداري همدان"بررسي وضعيت حاشيه نشيني منطقه خضر" )1387(سي، منوچهر يون .20

21. Harris .Richart (2009) Slums. International Encyclopedia of Human Geography Pages, 

Pp:157-162. 

22. Khalifa, Marwa A. (2010) Redefining slums in Egypt: Unplanned versus unsafe areas; 

Building and Environment, Vol. 26, No. 3, Pp. 253-257. 

23. Farhat Jahan Chowdhury, A.T.M. Nurul Amin (2006) Environmental assessment in 

slum improvement programs: Some evidence from a study on infrastructure projects in 

two Dhaka slums, Environmental Impact Assessment Review 26; Pp:530– 552. 

24. Martinez, Javier and et al (2008) Trends in urban slum indicators across developing 

countries,1990-2003,Habitat international, No32, Pp: 86-108. 

25. Moitra, M. K.  (1991) Environmental Improvement of Slums: The Calcutta Experience, 

Building and Environment, Printed in Great Britain; Vol. 26, No. 3, Pp: 253-257. 



  
 1389پاييز، وماجتماعي ايران، سال اول، شماره س مجله بررسي مسائل              166

 

  

26. Seong-Kyu, Ha (2001) substandard settlements and joint redevelopment projects in 

Seoul, Habitat International: Vol. 25, No. 4, Pp:385-397 

27. UN, HABITAT ( 2003) THE Challenges  of  SLUMS, First published in the UK and 

USA in 2003 by Earthscan Publications Ltd. 

 

 

 

 

 

 


