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   :چكيده
هاي غير رسمي حاصل شهرنشيني سريع و مشكالت اقتصادي كـشورها و بخـصوص كـشورهاي در     سكونت گاه 

 رشـد چنـين سـكونت گـاه هـايي           . كشور ايران نيز پس از اصالحات ارضي با اين پديده آشنا گرديـد             .حال توسعه مي باشد   
 وقوع جنـگ تحميلـي بـه        .مراه داشته است   اجتماعي و كالبدي در كالن شهر ها به ه         –مشكالت زيادي در ابعاد اقتصادي    

هايي در شهر اهواز افزود و بدنبال آن بازسازي مناطق جنگ زده استان فرصـت پـرداختن بـه ايـن      رشد چنين سكونت گاه
 هدف اين مقاله شناسايي علل شكل گيري سكونت گاه هاي غيـر رسـمي        .پديده نابهنجار شهري را از مسئولين سلب نمود       

سكونت گاه   نتايج نشان مي دهد كه مهمترين علت شكل گيري اين        .ز و ارائه راه كارهاي الزم مي باشد       در كالن شهر اهوا   
ها در شهر اهواز، مهاجرت شهر به شهر ناشي از شرايط جنگي منطقه و شرايط اقتصادي شهرهاي استان بوده  و مهمترين                      

ن و زمين و نزديكي بـه بـستگان از مهمتـرين داليـل               ارزاني مسك  ، در همين راستا   . انگيزه اقتصادي است   ،انگيزه مهاجرت 
 در پايان مقاله راهكارهاي الزم براي به حداقل رساندن برخي از نارسايي هـا    .اسكان در محل سكونت فعلي ذكر شده است       

  .و مشكالت اين سكونت گاه ها پيشنهاد گرديده است
  

 كالن شهر اهواز ، مهاجرت،  شهرنشيني،سكونت گاه هاي غير رسمي: كليد واژه ها
 
  
 
  E-Mail:Majedi_h@yahoo.com                                  اسالمي تهران                  استاديار واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد *
                           E-Mail:kouresh.ir@gmail.com  تهران دانشگاه آزاد اسالميدانشجوي دكتري شهرسازي واحد علوم و تحقيقات*

  عضو هيات علمي  دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز* 
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  مقدمه
  

 گـسترش بـي رويـه       ،رشد سريع شهرنشيني دركشورهاي جهان سوم مسائل و مشكالت حاد شهري از قبيل كمبود مسكن               
 مهـاجرت از روسـتا بـه        ،غربدر   . افزايش فقر و جرم و جنايت و پيدايش سكونت گاه هاي غير رسمي در شهرها شده است                 ،شهرها

شهر بدليل نياز جوامع صنعتي و صنايع شهري بوده كه بر اساس آن انتقال جمعيت از روستاهاي فاقد امكانـات شـغلي و محـروم از                          
 ، اما در كشورهاي جهان سـوم      . بيشتر به نفع رشد و توسعه اين گونه جوامع شد          ، به مناطق شهري و مراكز صنعتي      ،تسهيالت زندگي 

 از تعـادل منطقـه اي برخـوردار     ، جمعيت از مناطق روستايي به مناطق شهري به آن صورت كه در كشورهاي صـنعتي رخ داد                 انتقال
 عدم تعادل بين شـهر و روسـتا را تـشديد نمـود و        ،نگرديده و توسعه شهرها به عدم توسعه روستاها انجاميد و اين مساله بدنبال خود             

 حركـت   ، بسوي شهرهايي كـه داراي امكانـات شـغلي و رفـاهي بودنـد              ،ات شغلي و رفاهي   خيل عظيم مهاجران روستايي فاقد امكان     
 بنابراين مي توان گفت كه رشد سريع جمعيت شهرنشين در جوامع عقب نگه داشته شده ناشي از وضعيت اقتصادي نامناسب          .نمودند

 بطـرف   ،ر از بيكاري و سطح زندگي پـائين       روستاها و شهرهاي كوچك است كه موجب مي شود ساكنين اين سكونتگاه ها براي فرا              
آنها نمي توانند در نظام اقتصادي شـهر ادغـام شـوند و بـا روي                ،شهرهاي بزرگ مهاجرت كنند ولي بعلت عدم پويائي اقتصاد جامعه         

  . در حاشيه كالبدي و اقتصادي شهر قرار مي گيرند،آوردن به مشاغل غير رسمي
صد از جمعيت شهري در آلونك ها و مناطق حاشيه نشين زندگي مـي كننـد و در                   در 50 حدود   ، كشورهاي در حال توسعه    در" 

 پناهگـا ههـايي     ،سكونت گاه هاي غير رسـمي     ".  )1373،452،  شكوئي  ( "مي يابد نيز افزايش    درصد   80بعضي از شهرها اين نسبت تا       
 درصـد از جمعيـت در       70 تـا    30ه بـين     برآورد شده كـ    .براي درصد بااليي از جمعيت در شهرهاي كشورهاي در حال توسعه هستند           

 ميليون نفر از افراد فقير      300بيش از   ". )147 ،1383،سيف الديني ( "سكونت گاه هاي غير قانوني يا بدون  برنامه ريزي زندگي مي كنند            

بانـك  ( " جايي كه با تهديد هاي متعـدد سـالمتي و امنيتـي روبـرو هـستند                ، در سكونت گاه هاي غير رسمي زندگي مي كنند         ،نشين

 تاكنون سـازمان هـاي   1970امروزه چنين الگوي زيستي در كشورهاي جهان چنان قارچ گونه گسترده شده كه از دهه        . )2001،جهاني

 در جهت چاره انديشي به      ،و سازمان هاي غير دولتي متعدد      )UNCHS( 1گوناگون جهاني مانند كميسيون اسكان بشر سازمان ملل       
 با عنوان   1996 راهبرد اجالس كميسيون اسكان بشر در سال         .ده و اقدامات زيادي انجام مي دهند      فعاليت هاي چشم گير دست يازي     

 3 سرپناهي بـراي همـه      به نام  1997 و راه كار اجرايي آن در سال         2سكونت گاه ها   مسكن مناسب و كافي براي همه و توسعه پايدار        
  . دو نمونه قابل استنادند

مشكالت زيادي در كالن شهرها بوجـود آورده و يكـي از مهمتـرين پيامـدهاي آن رشـد                   رشد شتاب آلود شهرنشيني در ايران       
 شـرايط جنگـي كـشور و بـدنبال آن بازسـازي             .قارچي سكونت گاه هاي غير رسمي در متن و حاشيه چنين شهر هايي بـوده اسـت                

اله حاشـيه نـشيني و اسـكان غيـر      توجه جدي دولت به مس.شهرهاي جنگ زده باعث گرديد كه به چنين پديده اي كمتر توجه شود           
            سـند   در ايـن زمـان هيـات وزيـران مـصوبه اي را تحـت عنـوان               . بـاز مـي گـردد      1382رسمي پس از غفلتي طوالني  به زمستان         
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 بدنبال اين مصوبه تالشهاي دولت براي گرفتن كمك هاي جهـاني      . به تصويب رساند   سازي و ساماندهي اسكان غير رسمي      توانمند
كمك هاي مالي خود و تاسيس دفاتر محلي زير نظر وزارت كشور باعث گرديد مطالعات       گرديد و متعاقب آن بانك جهاني با         آغاز

 ... اهـواز و     ، بنـدرعباس  ، زاهـدان  ،مربوط به توانمند سازي سكونت گاه هاي غير رسمي در تعدادي از كـالن شـهرها نظيـر تهـران                   
ن هاي مسكن و شهرسازي مسئوليت دبيرخانه ستاد توانمند سازي استان را بعهده گرفتـه و بـا                   در سطح استانها نيز سازما     .آغازگردد

 بتواننـد بـا     ،انعقاد قراردادهايي با  مشاورين داخلي در حال مطالعه بر روي اين سكونت گاه ها مي باشند تـا ضـمن سـاماندهي آنهـا                        
  .هتمام ورزندمديريت صحيح شهري در جهت كاهش مسائل و مشكالت كالن شهر ها ا

  

   طرح مسئله 

 كالن شهر اهواز با دارا بودن جاذبه هاي اقتصادي قوي و واقـع شـدن در مركـز اسـتان خوزسـتان ، همـواره مـورد توجـه                               
فعاليت هاي نفتي و صنعتي اين شهر همراه با جاذبه هاي شهري آن موجـب گرديـد كـه                   . مهاجرين استاني و غير استاني بوده است      

با رونق فعاليت هاي اقتصادي شهر، اقشار       . پذير شده و گروه هاي مهاجر جهت اشتغال به اين شهر مهاجرت نمايند            اين شهر مهاجر    
كم درآمد  خارج از برنامه هاي رسمي شهري، اقدام به ساخت و ساز غير مجاز نموده و هسته اوليه سكونت گاه هاي غير رسـمي را                           

هـا و   ، منجر به توسعه اين سـكونت گـاه        1347الحات ارضي و بدنبال آن سيل سال        گذشت زمان و اجراي برنامه اص     . شكل داده اند  
وقوع انقالب و جنگ تحميلي بر ابعاد ايـن پديـده افـزود و هجـوم                . گيري سكونت گاه هاي جديد غير رسمي در اين شهر شد          شكل

ي سكونت گاهي غير رسمي جديـد   جنگ زدگان شهري و روستايي به توسعه كالبدي اين سكونت گاه هاي و شكل گيري هسته ها                
همراه ) بدليل ركود فعاليت هاي نفتي    (وضعيت اقتصادي نامناسب شهرهاي استان خصوصا شهرهاي جنگ زده و نفتي            . منجر گرديد 

با گراني قيمت و اجاره زمين و مسكن در توسعه كالبدي اين سكونت گاه ها نقش اساسي داشته و شهر اهواز را با مـشكالت جـدي                         
    .د اجتماعي، كالبدي و حتي سياسي مواجه نموده استدر ابعا

با توجه به وجود سكونت گاه هاي غير رسمي زياد در كالن شهر اهواز و حاد شدن مشكالت اين شـهر در اثـر گـسترش ايـن                    
ي سكونت گاه هاي غير رسمي در اين شهر بوده تـا ضـمن شناسـاي                اين تحقيق درصدد شناسايي علل شكل گيري       ،سكونت گاه ها  

 در ايـن تحقيـق ابتـدا    . راه كارهاي الزم جهت كاهش اين معـضالت ارائـه نمايـد    ،اين علل و انگيزه هاي اسكان در چنين محالتي        
           سـپس ديـدگاه هـا و نظريـات صـاحب نظـران در خـصوص ايـن                   ،اهداف، سئواالت و فرضيات و روش تحقيـق بيـان مـي گـردد             

 سپس روند شهر نشيني و پيدايش سكونت گاه هاي          ،ه اسكان غير رسمي در ايران پرداخته      سكونت گاه ها ارائه و پس از آن به مسال         
 فرضيات تحقيق مورد آزمون قرار گرفته       ،تحليل هاي رايانه اي    غير رسمي در شهر اهواز مورد بحث قرار گرفته و در ادامه با استفاده             

  . و در نهايت پيشنهادات الزم ارائه مي گردد
  

  اهداف تحقيق

علل شكل گيري سكونت گاه هاي غير رسمي در كالن شهر اهواز، شناخت علل و عوامل مهم اسـكان      بررسي  تحقيق  هدف  
  . در اين سكونت گاه ها و ارائه راه كارهاي مناسب جهت كاهش معضالت اين سكونت گاه ها مي باشد
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  سئواالت و فرضيات تحقيق

  : اين تحقيق بدنبال پاسخ گويي به دو سئوال زير مي باشد
   مهمترين علل شكل گيري سكونت گاه هاي غير رسمي در كالن شهر اهواز بر اساس درجه اهميت چيست؟-1
 آيا سكونت گاه هاي غير رسمي لزوما در حاشيه شهر واقع شده اند و يا اينكه هم در حاشيه و هـم در مـتن شـهر شـكل                              -2

  گرفته اند؟
  :  استبا توجه به سئواالت فوق، فرضيات تحقيق به شرح زير

 مهـاجرت هـاي شـهري و        هاي غير رسمي در كـالن شـهر اهـواز،          مهمترين عامل شكل گيري و گسترش سكونت گاه          -1
  .روستائي بوده و جابجائي شهروندان از ديگر مناطق شهري به اين مناطق، در درجه بعدي اهميت است

اند و استقرار ساكنين آنها بر اساس ريـشه          سكونت گاه هاي غير رسمي هم در حاشيه شهر و هم در متن شهر واقع شده                  -2
  .هاي قومي و زباني استوار است

  

  روش تحقيق

با توجه به اهداف و سئواالت و فرضيات تحقيق، بررسي مقـدماتي بـر              . است )پس رويدادي (  در اين تحقيق، روش تحقيق علّي     
ابتـدا بـا توجـه بـه پرسـشنامه      .  انجام گرفـت روي سكونت گاه هاي غير رسمي شهر اهواز جهت انجام رساله دكتري  بدين صورت           

 كالبدي و نقطـه     ، اقتصادي ،پرسشنامه تهيه شده شامل چهار بخش انساني      .  تحقيقات مشابه و نظر اساتيد پرسشنامه اي تهيه گرديد        
 بـه    سپس به منظور انتخاب حجم نمونه واقعي و روايي پرسشنامه، بـا توجـه بـه شـباهت هـاي محـالت                      .نظرات ساكنين مي باشد   

 در سه قسمت شـهر انتخـاب و    ،جهت انجام مطالعات مقدماتيكارون و كوي سياحي  كوي ،مالشيه سه محله بزرگ شامل    ،يكديگر
 در  . پرسشنامه براي هر محله در نظر گرفته شد و از طريق سرشماري، پرسشنامه ها تكميل گرديـد                 250از روش خوشه اي تصادفي    

 الزم  . داده هاي مورد تحليل قرار گرفته است       spss وارد رايانه شده و سپس توسط نرم افزار          داده ها از طريق كد گذاري      مرحله بعد 
به ذكر است كه مقاله حاضر، حاصل مطالعه مقدماتي بر روي سكونت گاه هاي غير رسمي منتخب شـهر اهـواز، بـه منظـور تعيـين                           

  . تري مي باشدحجم نمونه و روايي پرسشنامه جهت انجام مرحله اصلي مطالعات رساله دك
  

  ديدگاه هاي موجود در مورد اسكان غير رسمي 

مطالعات متعدي در خصوص حاشيه نشيني و سكونت گا ه هاي غير رسمي در ايران و جهان شده و هـر كـدام از آنهـا تعـاريف                   

  : حاشيه نشيني را بصورت زير تعريف مي كند3 هيراسكار.متعددي در خصوص حاشيه نشيني داشته اند

 وضـعيت بـه   ،قه حاشيه نشين عمدتا به مكاني اطالق مي گردد كه جمعيت در آن متراكم اسـت و از لحـاظ فيزيكـي         منط -1 "
  .گونه اي است كه براي سكونت اشخاص مناسب نيست
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 فاضـالب   ، عبارت است از مكاني كه در آن امكانـات و تـسهيالت اوليـه زنـدگي نظيـر آب آشـاميدني                     ، منطقه حاشيه نشين   -2
  .وجود ندارد و حاكي از شرايط بهداشتي و شيوع انواع بيماري ها است ...مناسب و 

 منطقه اي است كه فقر در چهره آن شديدا نمايان است و ميزان زاد و ولد و مرگ و ميـر در آن بـسيار                    ، منطقه حاشيه نشين   -3
  .)108 ،1376 ،هيراسكار( " بطوريكه چنين مكاني معرف وضعيتي جهنم گونه در روي زمين است،باالست

نگريسته و تالش كرده اند تا با توجه به         ) اكولوژي(برخي از پژوهشگران به مساله حاشيه نشيني از ديدگاه بوم شناسي شهري             "

 نظريه هاي حاشيه نشيني را به دو دسته         4در اين زمينه كلينارد   .بافت فيزيكي شهر به توجيه سازوكار پيدايش حاشيه نشيني بپردازند           
  :تقسيم مي كند

   تغيير در نحوه استفاده از زمين؛-1
  )1369،13 ،زاهد زاهداني(  ." كمبود مسكن و عدم تعمير و نگهداري صحيح از آن-2

 فقط به ابعاد فيزيكـي مـساله اشـراف         ،اين گونه دسته بندي نظريات مختلف حاشيه نشيني كه توسط كلينارد انجام يافته است             "
 اما به روشني مي دانيم كـه    .ت فيزيكي آن است و يا در سطح خانه و شرايط محيطي آن            دارد و اين ابعاد نيز يا در سطح شهر و ساخ          

  )16، همان منبع( ."مسائل اجتماعي و اقتصادي فقط در قالب ساختهاي فيزيكي قابل تفسير و بررسي كامل نيستند
 مـي بايـستي   ،دن به ريشه هاي آن ظاهر اين معضل اجتماعي رانشان مي دهد و براي پي بر        ،ابعاد فيزيكي مساله حاشيه نشيني    
  .به اليه هاي زيرين اين مساله پرداخت

  : مي نويسند5 الياس و سيلي، در كتاب متروپليس

 .افراد تازه واردي جهت كار وارد شهر مي شوند كه احتيـاج بـه مـسكن دارنـد    ) مدرنيزاسيون( درابتداي رشد نوسازي اجتماعي  "
  )16، 1369،زاهد زاهداني( ." در مي آيد،راي مهاجرين به شهرهاي صنعتي اين محل بصورت يك محل اقامت ب،بتدريج

 ايـن دو در كتـاب       . مهاجرت را عامل اصلي حاشـيه نـشيني در كـشورهاي در حـال توسـعه  مـي داننـد                     ،6پل ميدز و ميزروكي   
  : مي نويسند،شهرنشيني و تغيير

 اين شهرها با سيل عظيم مهاجرين روستائي روبرو      .ند شهرهاي بزرگ داراي حاشيه نشيني هست      ، در كشورهاي در حال توسعه     "
 بعضي از مهاجرين خوشبخت مي توانند از دروازه طالئي شهر           .هستند و شهر بعنوان يك متوقف كننده در مورد آنها عمل  مي نمايد             

 نتيجـه پـشت دروازه شـهر    عبور كرده و خود را با شهر تطبيق دهند اما بعضي ديگر نمي توانند با شهر سازگاري داشـته باشـند و در        
 عدم توازن و . داليل فرهنگي و اجتماعي است    ، اولين عامل حاشيه نشيني اقتصاد و بعد از آن         .تشكيل مناطق حاشيه نشين مي دهند     

در كتاب خود به نـام  مـساله    7كاستلز. )17 ،همان منبـع (  " خود باعث حاشيه نشيني نمي شود،نابرابري سطح زندگي در شهر و روستا    
 او بـراي شـهري شـدن درجوامـع          . يكي از پيشرفته ترين نظريه هاي شهري را در قالب اقتصاد سياسي فضا ارائـه داده اسـت                  ،رشه

  :پيراموني چند ويژگي را ذكر مي كند

   تمركز جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي در يك يا چند منطقه شهري بدون ادغام آنها در يك شبكه شهري؛-1 "   
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  تب شهري؛ فقدان سلسله مرا-2
  . اجتماعي بين اجتماعات روستائي و مناطق شهري، فواصل فرهنگي-3

ساخت اجتماعي وابسته و نحوه ارتبـاط و ادغـام ايـن دو         ،   مساله را به تحليل ساخت اجتماعي مسلط       ،وي در تحليل الگوي فوق    
     " اجتماعي فـوق در پهنـه فـضا اسـت    ارجاع داده و در خصوص شهرنشيني چنين نتيجه مي گيرد كه فرايند شهر نشيني بيان پويش 

   .)144و143، 1377، افروغ( 
اگر چه رابطه عليتـي  . )116، 1358سـينجر،  (". به عقيده كاستلز، بخش درحاشيه حاصل دگرگوني تركيب داخلي جامعه ملي است     "

 "ق تر مورد مطالعـه قـرار گيرنـد        مهمي بين وابستگي و حاشيه نشيني وجوددارد، ولي چنين روابطي بايد از ديدگاهي وسيع تر و عمي                

 . عوامل فيزيكي بخصوص زمين را موجب حاشيه نـشيني مـي داننـد             ،8بعضي از صاحب نظران مانند همر هويت      " .)118 همان منبع ،  (
 تصرف بخشي از زمين هاي حومه شهري بوسيله صنايع را موجب سكونت كارگران كارخانه هـا در اطـراف آنهـا مـي                        ،بعنوان مثال 

  .)827، 1371، احمديان(  "ا زمين هاي باتالقي حاشيه شهر را به دليل ارزاني و نامرغوبي موجب رشد حاشيه نشيني مي داننددانند و ي

 وي خـصوصيات سـاكنين حاشـيه هـا را           . اشاره كرد  9از ديگر مطالعات انجام شده در اين خصوص مي توان به مطالعات پرلمن            
  :چنين معرفي مي نمايد

  يخته تر جامعه روستائي هستند؛ افراد برانگ-1 "  
   تصور مشخصي از شرايط شهر در ذهن دارند؛-2
   از نظر فرهنگي واقع بين بوده و سعي در تامين تحصيالت بهتر براي فرزندان و بهبود شرايط زيستي خود دارند؛-3
  حساسيت دارند؛،ار است  از نظر سياسي نه تند رو هستند و نه بي تفاوت و به مسائلي كه در زندگي آنها تاثير گذ-4
   )Perlman,1986, 40-41( ." از نظر اقتصادي سخت كوش هستند-5
عـدم دسترسـي    ":  بطـوري كـه مـي تـوان چنـين گفـت            ،ديدگاه اقتصادي درمورد پيدايش حاشيه نشيني اهميت خاصي دارد        "

كه آنها ناگزير گردنـد آلونـك هـا و    مي شود   همراه با فقر اقتصادي و عدم تخصص آنها موجب    ،مهاجرين به مشاغل اقتصادي شهر    
 فقـر اقتـصادي     . براي زندگي بر گزينند    ، تلفن است  ، برق ،زاغه هائي را كه در اغلب موارد فاقد هرگونه تسهيالت شهري از قبيل آب             

ي و   دزد ، جنايـت  ، بلكه موجب بروز مسائل حاد اجتماعي از قبيـل فحـشاء           ،نه تنها باعث روي آوردن آنها به مشاغل كاذب مي شود          
 بلكـه بايـد تحليلـي    ، راه حل نهائي مشكل آنها نيست، بنابراين باال بردن كيفيت واحدهاي مسكوني حاشيه نشينان   .قاچاق مي گردد  

عابـدين  ( " مسائل اقتصادي و اجتماعي آنها را حل كرد        ،صحيح از اوضاع اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه و محيط حاشيه نشينان            

 . حاشيه نشيني معلول نظام جهاني است كه با توجه به شرايط تاريخي ظهور يافتـه اسـت                 ،ساس نظريه ديگر     برا .)122،  1373 ،دركوش
 در مقابل ديدگاههاي مبتني     ". )31،  1366،  پيران ("لذا بررسي شرايط تاريخي و جريانهاي دخيل در زايش و رشد مساله ضروري است             

 ديدگاه هاي مبتني بر توانمند سازي و ساماندهي سكونت گاه هاي خودرو بيـشترين تـالش خـود را متوجـه                      ،بر اقتصاد سياسي فضا   
نحوه واكنش تهيدستان و كم درآمدهاي شهري به حل مساله مسكن و سرپناه خود و راه حل ها و راه كارهاي توانمند سازي آنها و                         
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             نـي بـر توانمنـد سـازي اساسـا تفكـر آسـيب شـناختي بـه موضـوع                    ديـدگاه مبت   .سامان بخشي سكونت گاه هاي خودرو كـرده انـد         
سكونت گاه هاي خودرو را نيز بعنوان آن گونه تلقي كه آنها را نوعي نابهنجاري اجتماعي دانسته و تخريب و پاكسازي آنها را بعنوان              

 پديده اي در خور تامل دانـسته و بـر ايـن    ،قعيت شهري به كلي بي اعتبار دانسته و بلكه آنرا بعنوان يك وا           ،راه حل پيشنهاد مي كند    
 حمايت و جهت دهي آن يكي از راه حل هاي تامين مسكن و سكونت گاه تهيدسـتان و كـم درآمـدهاي         ،باور است كه با ساماندهي    
 توانمنـد سـازي     امروزه ديدگاه هاي جديد مد نظر بوده كه مهمتـرين آنهـا ديـدگاه             . )25 و24،  1380،شيخي ("شهري به شمار مي آورد    

  .همراه با مشاركت جمعي مي باشد
  

  اسكان غير رسمي در ايران

 خيل عظيم مهاجرين روستائي به شهرها روانه شده و پس از آن  شهرها رشد سريع شهرنشيني                  ، بعداز اصالحات ارضي    ايران در
 نـشان داد و دامنـه آن بواسـطه مـسائل      اين رشد فزاينده بتدريج خود را بصورت محالت حاشيه نـشين در شـهرها      .را تجربه نمودند  

 روزبروز بيشتر گرديد به گونه اي كه نه تنها كالن شهرهاي ما بلكه شهرهاي مياني نيز درگير چنين پديده اي         ،مختلف داخلي كشور  
   .هستند

ـ                 ه شـهر و كـم   با نگاهي به روند شهرنشيني در ايران در مي يابيم كه توجه اصلي رژيم سابق در برنامه هـاي عمرانـي كـشور ب
 چنين ديدگاهي در رابطه با عمـران شـهري منجـر بـه              .توجهي به عمران روستا ها زمينه ساز توسعه ناموزون در سطح كشور گرديد            

سرمايه گذاري وسيع در شهرها گرديده كه از يك طرف به جمعيت پذيري بيشتر شهرها و از طرف ديگر به جمعيت فرستي روستاها               
ب جمعيت شهرنشين پس از برنامه ها و سياست هاي دولت رشد يافته بطوري كه اين رشد كه در سـال                     بدين ترتي . منجر شده است  

آمـار  . افزايش يافته و در دهه هاي بعد نيز ايـن رشـد تـداوم داشـته اسـت            %  3/8بوده  در دهه بعد به       % 3/7 معادل   1345 تا   1335
در  % 48/61 بـه  35در سال  % 4/31ته بطوري كه اين ميزان از  نشان مي دهد كه  روند شهرنشيني بسرعت باال رف 1جدول شماره   

 55 تـا  45 درصدهاي جمعيت شهرنشين در اين جدول نشان مي دهد كه باالترين ميزان رشـد بـين سـالهاي        . رسيده است  75سال  
از جملـه   .  بوده است  بوده كه دليل اصلي سياست هاي دولت مبني بر صنعتي شدن و اولويت دادن به شهرها در برنامه هاي عمراني                   

اين سياست ها مي توان به اجراي برنامه  اصالحات ارضي اشاره نمود كه منجـر بـه مهـاجرت بـي رويـه روسـتا بـه شـهر و رشـد                                
پس از اصالحات ارضي دامنه مهاجرت از روستا به شهر شدت گرفت و زمينه هاي پيدايش سـكونت                  . شهرنشيني گرديد، اشاره نمود   

           .اف شهرها بوجود آمدگاه هاي خودرو در اطر
  مركز آمار ايران:   ماخذ-درصد جمعيت شهر نشين كشور در سالهاي مختلف: 1جدول شماره

  درصد  سال
1335  4/31  
1345  7/38  
1355  47  
1365  6/54  
1375  48/61  

          



۴۶  
 دكتر حميد ماجدي و مهندس كورش لطفي

 

ته و مساله جنگ باعث هجوم آواره گـان          با ظهور انقالب اسالمي و جنگ تحميلي اين روند كماكان ادامه ياف            ،در سال هاي بعد   
جنگي به سوي شهرها شده و عده زيادي از آن ها بدليل فقر مالي و از دست دادن خانه و كاشانه خود به اسكان غيـر رسـمي روي                             

 سياست هاي كشور در ابعاد اقتصادي و مسكن منجر به توسعه بي رويه شهرها شد و عدم پاسخ گـوئي دولـت بـه تقاضـاي                           .آوردند
واقعيـت ايـن    " .مسكن،  باعث گراني زمين و مسكن گرديد و اين خود به توسعه و رشد سكونت گاه هاي غير رسمي كمـك نمـود                       

است كه نه تنها مجموعه برنامه هاي عمراني قبل از انقالب موفق به ايجاد تعادل هاي منطقـه اي نـشده بلكـه منجـر بـه تـشديد                             
در كشور ايران اسكان غيررسمي با رشدي سريع تراز رشد شهرنشيني           ". )79 ،1377،  افيصر( "نابرابري ها و قطبي شدن فضايي گرديد      

بـويژه شـهرهاي    ( در واقع اسكان غير رسمي يكي از چهره هاي بارز فقر شهري است كه درون يا مجـاور شـهرها                      .مواجه مي باشد  
از اقشار كم در آمد و سـطح نـازلي از كميـت و               فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسمي شهر سازي با تجمعي            ،به شكلي خودرو  ) بزرگ

در حال حاضر اسكان غير رسمي با سرعتي بـيش از گذشـته  ادامـه داشـته و بـه                     . )5 ،1381،  صرافي( "كيفيت زندگي شكل مي گيرد    
عنوان يكي از مهمترين معضالت كالن شهر محسوب مي گردد كه بي توجهي به آن عواقب خطرناكي بـراي ايـن شـهرها بـدنبال       

  .خواهد داشت
  

  روند تحوالت جمعيتي شهر اهواز

نفر بوده كه اين رقـم در سـال         120098 برابر با    1335 جمعيت شهراهواز در سال      ،1335طبق اولين سرشماري جمعيت در سال       
ن از جمعيت كل اسـتا     % 4/21 ،1375و در سال     %  7/12 اهواز   1335 به عبارت ديگر در سال     . نفر رسيده است   1050316 به   1384

در فاصـله  " . اين نسبت بيانگر مهاجر فرستي شهرها و روستاهاي استان و مهاجرپـذيري شـهر اهـواز دارد            .استرا در خود جاي داده    
 % 8/31بدليل عامل مهـاجرت و       % 2/68، نفر به جمعيت شهر اهواز اضافه گرديد كه از اين تعداد           225154تعداد  1365-75سالهاي  

 نـشان مـي دهـد كـه نـرخ رشـد       2آمار جدول شماره . )94 ،1385 ،دانشگاه شهيد چمران ("يد بوده است  بواسطه عوامل طبيعي يعني موال    
جمعيت شهر از ميزان بااليي برخوردار بوده بطوري كه نرخ رشد جمعيت شهري اهواز در مقايسه با مناطق شهري كشور همـواره از                       

مي باشد كـه     % 66/5  است كه  برابر با        55-65يت مربوط به دوره      باالترين ميزان نرخ رشد جمع     .نسبت بااليي برخوردار بوده است    
 ، فعاليتهـاي نفتـي    ، وجود صنايع سنگين   . ساكن شدن مهاجرين جنگي شهرهاي جنوب استان بوده است         ،يكي از داليل اين افزايش    

  .شهر بوده است از مهمترين عوامل رشد باالي جمعيت ،مركزيت استان و امكانات بهتر در مقايسه با شهرهاي منطقه
  تعداد و نرخ رشد جمعيت شهر اهواز: 2جدول شماره

  مركز آمار ايران:  ماخذ-1335 -84طي دوره هاي سرشماري
  %نرخ رشد   تعداد جمعيت  سال
1335  120098  _  
1345  206375  56,5  
1355  334399  95,4  
1365  579826  66,5  
1370  724653  56,4  
1375  804980  12,2  
1384  1050316    
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  مقايسه نرخ رشد ساالنه جمعيت شهر اهواز با مناطق شهري كشور: 3جدول شماره
  مركز آمار ايران:   ماخذ-1335 -75طي سالهاي 

  1365 -75  1355 -65  1345 -55  1335 -45  نقاط  
  3,3  5,5    6,4  4,5  مناطق شهري كشور

  34,3  66,5       95,4  56,5  شهر اهواز
جمعيت شهري اهواز همواره از رشد جمعيت شهري كشور بيشتر بوده كـه حكايـت از مهـاجر                  آمار فوق نشان مي دهد كه رشد        

  .پذيري اين شهر دارد
  

  هاي غير رسمي شهر اهواز مطالعات ميداني بر روي سكونت گاه

دان ها   نتايجي را نشان مي دهد كه در ادامه ب         ،85مطالعات انجام شده بر روي سكونت گاه هاي غير رسمي شهر اهواز در سال               
  .اشاره مي گردد

  

   و خاستگاه ساكنينأمبد

از )  ساكن هـستند   سياحي  كوي  و مالشيهكه تماما در  (از ساكنين محالت ياد شده    %  2/37يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه        
واز بـه   از ساير محالت شهر اه    % 5/5از روستاهاي شهرستان اهواز و      % 4/14از روستاهاي شهرستان،      % 5/35شهرهاي جنگ زده ،     

و % 6/2و  % 3/6 ، %4/11سهم مهاجرين شهرهاي مسجد سليمان، ايذه و باغملـك نيـز بترتيـب              . اين محالت نقل مكان نموده اند     
  .بوده است% 5/1سهم مهاجرين عراقي 

  

  مطالعات ميداني:  ماخذ-هاي غير رسمي مبداو خاستگاه ساكنين سكونت گاه: 4جدول شماره

روستاهاي   مبدا
خرمشهر   باغملك  حميديه  سوسنگرد  ايذه  مسجدسليمان  هويزه  بستان  شهرستان اهواز

سايرمحالت   عراق  و آبادان
  جمع  اهواز

  750  41  11  15  20  30  44  47  85  89  102  266  تعداد
  100  5/5  5/1  2  6/2  4  8/5  3/6  4/11  8/11  6/13  5/35  درصد

  

  

  قوميت 

 بررسي ها نشان    مي دهد كه اقوام عـرب  .اكنين عرب بوده انداز س % 6/91 مالشيه  تمام ساكنين و در محله    سياحيدر محله   
 چنين مساله اي نيـز در مـورد قـوم           .تمايل زيادي به سكونت در مناطق عرب نشين و همچنين محالت نزديك به زادگاه خود دارند               

   .بختياري صدق مي كند
بختياري و مابقي لر و يا از ساير اقـوام          % 4/30 ،ساكنين اين سكونت گاه ها عرب      % 67 نشان مي دهد كه      5آمار جدول شماره    

  .مي باشند
  مطالعات ميداني:  ماخذ-قوميت در سكونت گاه هاي غير رسمي اهواز: 5جدول شماره

  ساير  لر  بختياري  عرب  قوميت
  6  10  228  506  تعداد
  8/0  4/30  3/1  5/67  درصد
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  علت مهاجرت به اهواز 

از ساكنين سكونت گاه هاي غير رسمي علت مهاجرت به شـهر اهـواز را اشـتغال                % 3/41يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه        
 ازدواج  و اخـتالف  ، وجـود اقـوام و بـستگان       ، جنگ ،بيكاري در مبدا  ,   فقر و ضعف مالي     6 با توجه به جدول شماره       .عنوان نموده اند  

  .خانوادگي در درجات بعدي قرار دارند
  مطالعات ميداني:  ماخذ-از از ديدگاه مهاجرينعلت مهاجرت به شهر اهو: 6جدول شماره

  فقر و   يافتن شغل  علت
  نزديكي   جنگ  بيكاري  ضعف مالي

اختالف   ازدواج  به اقوام
  خانوادگي

  14  33  78  82  115  118  310  تعداد
  9/1  4/4  4/10  9/10  4/15  7/15  3/41  درصد

  
  علت سكونت در محله

 ارزاني زمين و مسكن را علت سـكونت در محلـه            ،از ساكنين  % 2/50،مطالعه شده  از كل نمونه     ،7با توجه به آمار جدول شماره       
و ازدواج بـا    % 5/10 نزديكي به محل كار بـا        ،%8/16 نزديكي به اقوام و بستگان با        ، %21 ضعف مالي و فقر با       .خود عنوان نموده اند   

  .از ديگر علل اسكان در محالت ذكرشده مي باشد % 3/1
  مطالعات ميداني:  ماخذ-كان در محلهعلت اس: 7جدول شماره

  ازدواج  نزديكي به محل كار  وجود اقوام  ضعف مالي و فقر  ارزاني زمين و مسكن  علت
  10  79  126  158  377  تعداد
  4/11  5/10  8/16  21  3/50  درصد

  
  

  گيرينتيجه 
ي وگسترش سكونت گـاه هـاي        مهاجرت هاي شهري و روستائي، مهمترين عامل شكل گير          نشان مي دهد كه     تحليل داده ها  

   . در درجه بعدي اهميت قرار دارد،غير رسمي در كالن شهراهواز بوده و جابجائي شهروندان از ديگر مناطق شهري به اين مناطق
از  % 5/35 ،از ساكنين سكونت گاه هـاي غيـر رسـمي ازديگـر شـهرهاي اسـتان       % 4/57يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه   

 نتايج نـشان مـي دهـد        .هم از ساير محالت اهواز به اين محالت نقل مكان نموده اند            % 6ستان اهواز و حدود   مناطق روستايي شهر  
 . در درجه اول مهاجرت هاي شهري و روستايي است         ،مهمترين عامل شكل گيري سكونت گاه هاي غير رسمي در كالن شهر اهواز            

 واقع شده اند و استقرار ساكنين آنها بر اساس ريشه هاي قـومي           سكونت گاه هاي غير رسمي هم در حاشيه شهر و هم در متن شهر             
 مي توان گفت كه سكونت گاه هاي غير رسـمي در منـاطق              ، با توجه به مطالعات انجام شده توسط نويسندگان        .و زباني استوار است   

 در اين مـورد مـي تـوان بـه           .ده اند مختلف شهر اهواز بوجود آمده و نه تنها در حاشيه كالبدي شهر بلكه در متن شهر نيز ريشه دوان                  
  . اشاره نمود كه در متن شهر واقع شده اندكوي كارون، كوي آل صافي،3و2و1 زوييه ،منبع آب

 بطـور   .بختياري و مابقي از اقـوام ديگـر هـستند          % 4/30 ،از ساكنين اين سكونت گاه ها عرب       % 67آمارها نشان مي دهد كه،      
 در منـاطقي    ، عرب هستندكه با توجه بـه وابـستگي هـاي قـومي            ،سياحي كويتمام ساكنين    و   مالشيهساكنين   % 81مثال بيش از    
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از سـاكنين    % 55 نيز صادق است بطوري كـه         كارون  چنين وضعيتي براي محله    .نزديك به هم قبيله اي هاي خود اسكان يافته اند         
  . باغملك به اين محله مهاجرت نموده انداين محله بختياري هستند و از شهرهاي شمالي استان نظير مسجد سليمان، ايذه و

 مهـاجران شـهرهاي     .ها نشان مي دهد كه مسائل قومي و زباني عامل مهمي در انتخاب محل سكونت مهاجرين اسـت                  تحليل
 ، درصد از تركيب جمعيتي آنها متعلق به اعراب است         80جنوبي استان ترجيح مي دهند در محالت نزديك به زادگاه خود كه بيش از               

كان يابند و در مقابل مهاجران شهرهاي شمالي استان نيز ترجيح مي دهند در محورهاي ارتباطي منتهي به زادگاه خود كه اكثـرا                       اس
    . اسكان يابند،محل اسكان اقوام غير عرب است

  

  پيشنهادات

كالن شـهر اهـواز     فرضيات تحقيق نشان داده است كه مهمترين عامل پيدايش و شكل گيري سكونت گاه هاي غير رسمي در                   
نتايج نشان داده است كه مهاجرت شهري به شهر اهواز از شهرهاي با اقتصاد ضعيف صورت    . مهاجرت شهري و روستايي بوده است     

بنابراين تداوم ضعف اقتصادي اين شهرها منجر به پيدايش سكونت گاه هاي جديد و گسترش سكونت گاه هـاي غيـر                     . گرفته است 
ا اولين اقدام در اين خصوص رسيدگي به وضعيت اقتصادي شـهرهاي مهـاجر فرسـت از طريـق ايجـاد                     لذ. رسمي موجود خواهد شد   

مراكز اشتغال و فعاليت همراه با سياست هاي تشويقي و معافيت هاي مالياتي جهت صاحبان فعاليت هـاي اقتـصادي در ايـن گونـه       
بايد بسوي اين شهرها هدايت شود تا عـالوه بـر تثبيـت           در اين راستا اعتبارات اقتصادي خصوصا در بخش صنعت          . شهرها مي باشد  

  .جمعيت آن شهر، از پيدايش و گسترش سكونت گاه هاي غير رسمي در شهر اهواز پيش گيري شود
با توجه به اين كه بخشي از ساكنين سكونت گاه هاي غير رسمي را مهاجران روستايي تشكيل مي دهند، توجه به برنامه ريزي                       

واقعيت آن است كه طرح هاي روستايي خصوصا طرح هاي هادي بـسياري بـراي روسـتاها             .  جديد ضرورت دارد   روستايي با نگرشي  
بـسياري از روسـتاها عليـرغم       . در گذشته نيز طرح ساماندهي روستاهاي پراكنده تهيه شده اسـت          . تهيه شده و يا در حال تهيه است       

ايـن قبيـل روسـتاها از لحـاظ         . و جمعيت خود را روانه شهر نموده انـد        داشتن طرح هادي روستايي به مهاجر فرستي خود ادامه داده           
طرح هاي روستايي نيـز بايـد تاكيـد جـدي بـر توانمنـد               . اقتصادي مشكل دارند و خانوارها براي امرار معاش روانه شهرها مي شوند           

 كيلومتري شـهر اهـواز قـرار    5 در شعاع با توجه به اين كه روستاهاي زيادي. نمودن ساكنين روستاها در زمينه اقتصادي داشته باشد       
تهديد ازاين نظـر كـه بـي تـوجهي بـه            . دارند كه هم مي توانند تهديد و هم مي توانند يك فرصت براي شهر اهواز محسوب گردند                

 از  وضعيت اقتصادي و كالبدي آنها مي تواند آنها را روانه شهر كند و فرصت از اين نظر كه تثبيت آن ها مـي توانـد تـامين بخـشي                            
در محـدوده حـوزه     ( روسـتايي اهـواز    -بنابراين تهيه يك طرح در سطح منطقـه شـهري         . نيازهاي غذايي شهروندان را تضمين نمايد     

  .مي شود پيشنهاد) استحفاظي
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