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 چکیده

حاشیه نشینی در شهر اهواز تابعی از روند حاشیه نشینی در کل کشور است.آغاز این پدیده در این شهر به دهه قبل از سال 

 و تحوالت اقتصاد نفت و افزایش درآمد کشور،روند افزایشی داشته است .به دنبال انجام اصالحات ارضی  ۱۲۳۱و در دهه  ۱۲۲۱

، نیاز به نیروی کارگر ساده،متخصص،ایجاد دانشگاه و......در اهواز باعث رشد مهاجرت ایجادشرکت نفت و تأسیسات وابسته به آن

میلیون نفر بوده که  ۲/۱،دارای جمعیتی به میزان ۱۲۳۱که در سال  هفتمین کالن شهر کشورو شهرنشینی شد.هم اکنون اهواز 

درصد جمعیت  ۲۱یعنی حدود گاه های غیر رسمی ساکن بوده اند، نفر آن به صورت حاشیه ای در سکونت ۲۱۱۱۱۱بیش از 

آسیب های  بر این موضوع مقدمه ایشهر اهواز جذب مناطق حاشیه نشین شده اند و از امکانات بی بهره اند و همچنین 

در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع کتابخانه ای سازمان ها و مصاحبه با ماعی می باشد.تاج

و  له مذکور )حاشیه نشینی( ارائه شودویر جامع و گسترده ای در مورد مسئکارشناسان مربوطه سعی بر آن شده است تا تص

 ی آن بررسی عامل ایجاد این مناطق و ارائه ی راهکارهای مناسب جهت ساماندهی این مناطق می باشد.هدف اصل

 

 حاشیه نشینی در کالن شهر اهواز،حاشیه نشینی،کوی منبع آب،کالن شهر اهوازواژه های کلیدی: 

 

 مقدمه-۱
  -ا رها ره بها این مکاناجازه با پرداخت اجا حاشیه نشینی به نوعی مسکن اطالق می گردد که پناهگاه افرادی است که بدون   

  ر قانونی در اطراف شهرهااشغال کرده و دامنه آن از افرادی که در خیابان به سر می برند تا روستاییان مهاجری که به طو

و  ه ریزی توسعه اقتصادیمسکن در زمره اساسی ترین و حساس ترین بخش ها در برنام. [۱]گزیده اند، می باشد مسکن

حساس رقابت و کشمکش برای دستیابی به لوازم زندگی به دلیل کمبود آنها، ا شکاف زیاد بین اعضای خانواده،.[۲] اجتماعی است

 شکستگی،سرگردانی،عدم هویت،ناتوانی در فروخوردن خشم خود و سایر احساسات زمینه را برایبی ارزشی،تحقیر،درماندگی،سر

،پرخاشگری و تن دادن به احساسات و امیال آنی از ویژگی های فرهنگ رفتار بزهکارانه در جوانان به وجود می آورد. ماجراجویی

  .[۲]فقر است که بر مناطق حاشیه نشین حاکم می باشد

-،سیااجتماعیتاری و بروز مسائل ر شهر اهواز پدیده ای است که به دنبال تحوالت ساخدحاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی    

 .[۳]جریان سریع شهرنشینی و مهاجرت های لجام گسیخته روستاییان پدیدار گردیده استسی،اقتصادی،فرهنگی،فیزیکی و.....

وقوع جنگ  دلیلبه  ۵۱-۱۱درصد است و در دهه ۳دارای نرخ رشد بیش از  ۰۱تا  ۲۱بررسی جمعیت شهر اهواز در سال های 

اکنون این شهر هفتمین کالن شهر کشور بوده و  .[۱]رشد سریع تری می یابد تحمیلی و مهاجران شهرهای مرزی استان به اهواز
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ی فرهنگی،شغلی،آموزش از امکانات رفاهی، با معضالت و مشکالت بسیاری برای جامعه شهرنشین خود روبه روست . وجود برخی

لذا چنین فرآیندی منجر به عث شده تا انگیزه مهاجرت به اهواز بیشتر، و باعث رشد ناگهانی،ناهماهنگ و نابهنجاری شود.و....با

بیکاری، و گسترش فقر و....در اهواز شده است.از این رو دسترسی ناکافی به مسکن،خدمات شهری،سیستم حمل و نقل ناکافی،

و تسهیالت شهری،پیشی سازمان های دولتی و غیر دولتی جهت توسعه و ارائه خدمات  یت شهری از توانجمع رشد فزآینده

 گرفته و باعث برآورده نشدن نیاز اقشار کم درآمد ها در محدوده ی قانونی و حریم شهر می باشد.

ر گشته،به طوری که نمودا تأسفانه امروزه به صورت معضل اجتماعینیاز به نیروی کار و مهاجرت مربوط به گذشته بوده و م   

بی رویه،غیر ها  ناتوان است. شهرسازی غیر رسمی نامی است که می توان به روند ساخت و سازهای غیر رسمی،شهر در رفع آن

اطالق کرد.در این روند تعداد زیادی از مهاجران استاندارد و ناهمگون که در پیرامون شهر اهواز در سال های اخیر اتفاق افتاده،

نداشته و استطاعت مالی سکونت در شهر را ندارند،با موانع بازدارنده قانونی و مدیریتی بسیاری به اهواز که شغلی سرازیر شده 

 شهر روی می آورده اند.روبه رو بوده و به نقاط حاشیه ای پیرامون 
 

 

 ناطق حاشیه نشینعلل پیدایش م-۲
-عوامل داخلی و خارجی)مذ -۱یکی عوامل فیز-۳و فضایی  نابرابری های اقتصادی،اجتماعی -۲مهاجرت -۲ کمبود زمین-۱    

شتاب -۰جرین به مشاغل رسمی شهری عدم دسترسی مها-۵ و......(،قومیت،مکان،شغل،مالکیت،سیاستهای دولت هب

مدیریت نامناسب زمین و نبود برنامه -۳  فقدان منطقه بندی،تمرکززدایی،فقدان تعلیم و تربیت و فقرصنعتی،رشد جمعیت،

بالیای -۱۱جمعیت شهری و سرریز جمعیت کم درآمد به محدوده های پیرامونی  رشد-۹به نیاز تمام افراد  در پاسخ ریزی

 .[۳]ناکارآمدی های بازارهای رسمی زمین و مسکن در پاسخ گویی به نیاز مسکن بخش وسیعی از اقشار کم درآمد-۱۱طبیعی 

 

 

 اشیه نشینی شهر اهوازدالیل مهاجرت و ح-۲-۱

آن است که با ورود مهاجران صورت گرفته له ی حاشیه نشینی و گسترش بی رویه ی شهر اهواز مسئ رشد یکی از دالیل     

توسط  ۱۲۱۲در شهر اهواز مسئله حاشیه نشینی تابعی از روند حاشیه نشینی کل کشور باشد.طبق تحقیقی که در سال است.

نشان داد که حقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در مورد حاشیه نشینی در شهر اهواز انجام گرفت،وتمحققین مؤسسه مطالعات 

 ۱۲۳۱تا اینکه در دهه .[۳]در این دوره رشد کند و بطئی داشتهمی گردد ولی بر ۱۲۲۱آغاز حاشیه نشینی به دهه قبل از سال 

شتابانی به خود گرفت. طبق این  روستایی بی زمین و کم زمین حاشیه نشینی رشدمتعاقب اصالحات ارضی و سیر مهاجرین 

 .[۵]در شهر اهواز منشاء روستایی داشته است خانوارهای حاشیه نشین درصد از ۰۱بررسی نزدیک به 

تقال اقوام،ایالت و عشایر بوده بیشتر جابجایی های جمعیتی مربوط به نقل و ان ۱۲۱۱اصالحات ارضی:پیش از سال  الف(     

تحوالت اقتصادی،اجتماعی و سیاسی زیادی در استان خوزستان موجب گشت تا سیر مهاجرین روستاییان  ۱۲۳۱در سال .تاس

د.اصالحات ارضی،تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی بی زمین و کم زمین،حاشیه نشینی رشد شتابانی به همراه داشته باش

،سرمایه داری و تحوالت پشت سر آن،تمرکز سرمایه ها در بخش کشاورزی به ویژه در نظام اقتصادیکشور،گسترش نسبی 

 .[۰]نواحی شهری،گران شدن نفت و سرازیر شدن پول های نفتی و.....اختالف بین نواحی شهری و روستایی را تشدید کرده است

 

 

 

 

، اطراف اهواز و عبور لوله های نفتی به استان های دیگر، نیاز شهر اهواز به پیدایش حوزه های نفتی در خوزستانب( نفت:    

-۳۱از دیگر مناطق به اهواز شد لذا در دوره کارگران  ساده،متخصص و مهندسین را افزایش داد و موجب مهاجرت این نیروها 
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ایجاد .[۵]ن دامن زدبه آ ۱۲۱۲ل ان شدن قیمت نفت در ساو گر خوزستان به یکی از قطب های مهاجرپذیر تبدیل گشت ۱۱

در  ۲۲۲۱۱۱شرکت نفت،پتروشیمی،کارخانه نورد،لوله سازی اهواز به اهمیت شهر اهواز افزوده و جمعیت آن از  تأسیسات عظیم

 .[۳]رسید ۱۲۱۱در سال  ۳۳۹۰۹۱به  ۱۲۳۱سال 

می و کارخانجات بزرگ که مراحل آغازین فعالیت های خود را طی لیت های صنعتی: تمرکز فعالیت های صنعتی پ( فعا   

،از عوامل عمده جذب مهاجرت به استان بودند.عالوه بر صنایع نفت،کارخانجات تصفیه نیشکر،داروسازی،یخ کردند

روز به روز فرودگاه و دانشگاه،دانشکده ها و...،اداری،فرودگاه،تأسیس راه آهن،پل ها،سازی،موزاییک سازی،مؤسسات اقتصادی

 شهر اهواز افزوده و باعث پیشرفت های شایان توجهی گشته است.افزایش یافته و به اهمیت،وسعت و رونق 

است و  درصد ۳نشان دهنده نوسانات نرخ رشد بیش از  ۰۱تا  ۲۱شهر اهواز در سال های  ت(جنگ تحمیلی: بررسی جمعیت   

استان به شهر اهواز رشد سریع تری می  ساکنین شهرهای مرزیبه دلیل وقوع جنگ تحمیلی و مهاجرت  ۵۱-۱۱در دهه 

،تأسیسات بندری،انهدام وقوع جنگ هشت ساله ایران و عراق و ویرانی خرمشهر و آبادان به همراه مراکز بزرگ اشتغال.[۱]یابد

به اهواز نموده و در حواشی عین  اجرت اجباریپاالیشگاه نفت و تأسیسات مشابه باعث شد تا جمعیت این مناطق مه

پیامد مهاجرت روستاییان به شهرها پیدایش بحران  مهم ترین .[۵]دو،مالشیه،کوت عبداهلل و کوت سید صالح نیز ساکن شوند

اساس  درصد حاشیه نشینان شهرها را مهاجران روستایی تشکیل می دهند. بر ۳۱حاشیه نشینی است.طبق مطالعات حدود 

، علت مهاجرت خود را جنگ و در مورد علت مهاجرت به شهر اهواز صورت گرفت اکثر مهاجرین ۱۲۵۳وهشی که در سال پژ

ورود عده زیادی از مهاجرین به اهواز و حومه های اطراف آن را مهاجرینی تشکیل می دهند که  .[۹]ای آن عنوان کرده اندپیامده

سرمایه و ابزار معیشت خود را در جریان جنگ تحمیلی از دست داده بودند.لذا تعدادی از این مهاجرین به نقاط حاشیه ای پناه 

 .م سکونت گاه های حاشیه ای شکل گرفته و شهر گسترش یابدبرده و باعث کم ک

 

 پهنه بندی محالت حاشیه نشین شهر اهواز-۲-۲
 زویهاشیه نشین شمال شرق شامل: زرگان ، محالت ح-۲-۲-۱ 

 و کوی طاهر شهر شامل: حصیرآباد،منبع آب، آل صافی محالت حاشیه نشین شرق -۲-۲-۲ 

    کانتکس، قلعه چنان، جنگیه و چنبیهشامل: کوت عبداهلل، محالت حاشیه نشین جنوب شهر -۲-۲-۲ 

 محالت حاشیه نشین جنوب غربی شهر شامل: مالشیه، گلدشت و گلبهار، کریشان و شهرک رزمندگان-۲-۲-۳ 

 .[۱۱]غرب شهر شامل: شلنگ آباد، سیاحی، عین دو محالت حاشیه نشین-۲-۲-۱ 
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 نمونه موردی-۳
با توجه به پژوهش انجام شده و اطالعات به دست آمده از مناطق حاشیه نشین با بررسی یکی از مناطق حاشیه      

 منبع آب، محقق به نتایجی دست یافته است: ینشین شهر اهواز،کو

.کوی دارد نام کریم باوی شهید آب، منبع اصلی خیابان. است اهواز کارگرنشین محالت از حصیرآباد همسایه منبع آب محله    

شهرداری و در شرق  ۰آید، در حوزه استحفاظی منطقه نشینی در اهواز به شمار میمنبع آب که از اولین اجتماعات حاشیه

 ۱۱۰۱نفر ) ۲۲۱۱۱هزار متر مربع و جمعیتی معادل  ۰۱۱دارای وسعتی بیش از  ۱۲۳۳اهواز واقع است. این محله در سال 

 و اقتصادی اجتماعی، کالبدی، عددمت مسائل با اکنونهم محله این. دهندمی تشکیل هابختیاریخانوار( بود. اکثر ساکنان آن را

 خدمات نارسایی قانونی، سند و ساخت پروانه نداشتن مجاز، غیر وسازهایساخت به توانمی که است، مواجه محیطیزیست

طقه اشاره کرد.کوی منبع آب، چه از لحاظ من در دست آن از مواردی و کاذب اشتغال بیکاری، محیطی،زیست آلودگی شهری،

آید که در قلب شهر قرار های اسکان غیر رسمی اهواز به شمار میز لحاظ وسعت و جمعیت، از بزرگترین محلهقدمت و چه ا

به دستور دکتر شیرانی، شهردار اهواز، این ناحیه را که در آن زمان کوه بود، صاف کردند و به نمایندگی  ۱۲۱۵دارد. در سال 

به آنها تحویل داده شد. بعدها  ۱۲۱۰ر مربع زمین تعلق گرفت و در سال مت ۱۵۱تعاونی مسکن به هریک از کارگران شهرداری 

هاشان ضابطه و غیررسمی به تسطیح کوه پرداختند و خانهدادند، به صورت بیدیگر ساکنان که اکثرشان را مهاجران تشکیل می

 سه قسمت است:که این روند همچنان ادامه دارد. در زمان حاضر این محله شامل -را در آنجا بنا کردند

خیابان اصلی به  ۲خیابان فرعی و  ۱۱های سازمانی آبی؛که در واقع به پرسنل سازمان آب واگذار شده بود و شامل . خانه۱

 هزار متر مربع است. ۳۱مساحت 

 ۰۰۱به مساحت  ۱۳تا  ۱های دهند و شامل خیابانشهرداری؛ که اکثر ساکنان آن را کارگران شهرداری تشکیل می ۲. فاز ۲

 هزار متر مربع است.

هزار متر مربع است. البته بعضی از  ۲۱۱خیابان به مساحت  ۳یعنی  ۲۵تا  ۱۹های های تصرفی؛ که شامل خیابان. خانه۲

است که هایی قرار گرفتهشوند. این ناحیه بر روی تپههای تصرفی محسوب مینیز جزء خانه ۱۲تا  ۱۱های های خیابانخانه

های انداز شهر باشد. ولی استقرار سکونتگاهمنظرگاه شهری به شمار آید و مکان مناسبی برای بهترین چشمتواند بهترین می

 .اهنجار بر چهره شهر نمایان گردندها به شکلی ناست که این تپهضابطه باعث شدهبی
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 عوامل اجتماعی کوی منبع آب-۳-۱

از خانوارهای این  درصد ۳۳/۳امه های خانوار در کوی منبع آب شهر اهواز، بر اساس اطالعات به دست آمده از پرسش ن     

از روستاهای استان و  درصدشان ۳/۲۲از نقاط شهری استان و درصد (  ۲/۱۰سکونت گاه ها مهاجر بوده اند، که بیشترشان)

آشنایان با محله آشنا شده اند. به هر  بقیه از سایر مناطق به این محله مهاجرت کرده اند و بیشتر از طریق بستگان یا دوستان و

سال دارند، که  ۳۱ درصد پاسخگویان کمتر از ۰۱زیاد است.در مجموع  بستگی قومی در این محله نسبتاحال می توان گفت هم

اکثر ساختار سنی در گروه سنی فعالیت است که عمدتا با ساختار مهاجران به شهر برای کار و فعالیت همخوانی دارد. مؤید

 درصد( سطح سواد کمتر از مقطع راهنمایی دارند. ۵/۱۰و اکثریتشان)درصد( مرد هستند  ۳/۹۲پرستان خانوار)سر

    

 عوامل اقتصادی کوی منبع آب-۳-۲

علت مهاجرت خود را بیکاری و نداشتن شغل مناسب و علت اصلی انتخاب این محل را ارزانی زمین و اکثر پاسخگویان     

اسخگویان پیش از مهاجرت بیکار بوده اند یا کارگری بیشتر پاسخگویان پ مت اجاره خانه ذکر کرده اند.مسکن و پایین بودن قی

یا اشتغال غیر رسمی امرار معاش می کنند .میزان درآمد ماهیانه ی می کرده اند، هر چند اکنون نیز بیشتر از طریق کارگری 

 تومان در ماه هزینه می کنند. ۱۱۱/۱۱۱درصد( کمتر از  ۵/۵۳و اکثرا )تومان در ماه است  ۱۱۱/۱۱۱اکثر این خانوارها کمتر از 

 

 کوی منبع آب کالبدی و نحوه ی سکونت-عوامل فیزیکی-۳-۳

، مالک محل سکونت خود با سند عادی یا قولنامه ای و بقیه نیز به صورت اجاره ای یا تصرفی بیش از نیمی از ساکنان    

متر و مساحت  ۳۱ی سند رسمی اند. مساحت زیر بنای واحد مسکونی بیشتر خانه ها کمتر درصد ساکنان دارا۳هستند. تقریبا 

متر است، بیشتر سکونت گاه ها فاقد تأسیسات زیر ساختی مثل گاز یا تلفن هستند و تأسیسات بهداشتی ۱۱۱زمین کمتر از 

از طریق شبکه دارند. دفع فاضالب اکثر خانه ها آسفالت و آسفالته هم کیفیت نازلی  نیمی از معابر غیر استاندارد نیز ندارند.

نه ها بلوک و سیمان است و اکثر خانه امصالح به کار رفته در اکثر خفاضالب صورت می گیرد که آن نیز بسیار فرسوده است، 

 ها فاقد اسکلت بندی اند و نیاز به تعمیرات اساسی دارند.
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 نتیجه گیری
خدمات درمانی تخصصی، نیروگاه و مراکز  به دلیل مرکزیت استان و دارا بودن مراکز آموزش عالی، در حال حاضر اهواز  

صنعتی و تجاری پذیرای مهاجرین وارد شده از شهرها و آبادی های استان خوزستان و سایر استان ها بوده است.جذب 

رش مسائل شهری به خصوص حاشیه نشینی مهاجرین روستایی و شهری کوچک باعث ایجاد فشار بر امکانات موجود و گست

 می شود.

 راهکارهایی جهت ساماندهی این سکونت گاه ها ارائه شده:با توجه به مطالعات انجام شده   

 برنامه های اشغال زایی یا فراهم کردن زمینه های اشتغال الف(

 طرح ها و پیشنهادات امنیتیب( 

 برنامه های ارتقاء فرهنگی و هویت بخشیپ( 

 ح های حمایت از اقشار آسیب پذیرت(طر

 ج(برنامه های بهبود وضعیت مسکن و سیمای کالبدی محالت
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