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  چکیده

 2 عـین  نـشین  حاشـیه  ۀلّحم فضایی ۀتوسع یند فرا ،یملّ و یملّ فرا های سیاست از تطبیقی بررسی بتدا            ا ،حاضر ۀمطالع در
 ایـن  ضـی       ارا کاربری وجودم وضع همچنین و 1335 ـ75 زمانی ۀدور در منطقه فیزیکی ۀتوسع الگوی پسس و انجام اهواز

   .گردید بررسی هلّحم
 آن تبـع  بـه  و ایـران  در 1950 ــ  60 های دهه تصادیقا رشد بر مبتنی های سیاست خاذاتّ که دهد می نشان حاصله نتایج

 ،دیگـر  سـوی  از .اسـت  نهاده اهواز در نشینی حاشیه ۀتوسع و پیدایش روند بر تأثیرگذاری و مستقیم اثرات ،تحمیلی جنگ
 نیز اراضی از استفاده ۀنحو بررسی در .گردید مشخص بعدی گسترش لگوی ا بر هلیّاوّ )های هسته( ههست گیری شکل اثرات

  .اند داده نشان استاندارد های شاخص به نسبت را محسوسی کمبود ها کاربری هکلیّ
   .اجرتمه ،ضی   ار کاربری ،رشد بقط ۀنظریّ ،فضایی ۀتوسع ،نشینی حاشیه :کلیدی واژگان

  
  مهمقدّ

ـ  شـهری  هـای  سیـستم  عمیـق  تحلیل که است الزم مسوّ جهان در شهرنشینی از )ماکرو( کالن ۀمطالع در  سیـستم  بـه  هباتوجّ

 جملـه  از( آن از حاصل های پدیده شهرو صورت این در .)1373 شکویی( گیرد صورت لمللی ا      بین های بستگی  وا و مراتبی سلسله

  .داد قرار مطالعه مورد یملّ و المللی بین فرایندهای از ناشی فضایی های فرم نوانع هب باید را )نشینی حاشیه
ـ اهمّ از .... و ضـی   ار هـای  کـاربری  توسعه، های دوره شکل و لوژیورفم از جغرافیایی یسبرر ،)کرومی( خرد ۀمطالع در  تیّ

  .د گرد بررسی فیزیکی ۀتوسع تلفمخ الگوهای و گیری شکل روند است الزم مطالعه نیا در .است اردبرخور ای ژهیو
 ۀدور در اهـواز  2  عین ای حاشیه بخش تیجمعیّ رشد و فیزیکی ۀتوسع پیدایش نحوۀ ابتدا علمی، نگرش دو این از لهام ا با
 چگـونگی  پسسـ  و گردد می ارزیابی جهانی تصادقا نظام به وابستگی اثرات درک منظور هب رشد قطب های سیاست ای  اجر زمانی

  .گیرد قرارمی بررسی مورد مختلف های کاربری و اراضی از استفاده ۀنحو نینچهم .دشو می مطالعه آن یفولوژرم گسترس
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   نشینی حاشیه پیدایش اتنظریّ 
 و شکل هنظریّ دراین .است شهری اراضی از استفاده نحوۀ ۀنظریّ نشین، حاشیه مناطق پیدایش به مربوط ۀنظریّ ترین مهم

 شکل به شهر تموقعیّ احراز جهت در شهری مختلف های گروه رقابت ۀنتیج ،گیرد می خود به هرش که یخاصّ فضایی نظام

 انتخاب سکونت جهت را قیمت ارزان پست نواحی ،ثروتمند ۀطبق با بازی در رقابت این بازندگان صورت، دراین .است یرقابت

   .)1973 هاروی( زنند می دامن ... و آباد حلبی نی،نشی حاشیه ،نشینی اغهز نظیر هائی پدیده ظهور به نتیجه در و کنند می
 نشان شهری هستۀ ۀناعادالن کشی بهره ۀنتیج در را ای حاشیه مناطق گیری شکل فرایند خوبی به پیرامون ـ مرکز ۀنظریّ

 سرمایه وعدم درون در سرمایه نباشت  ا از خود که پیرامونش بر سلطه عامل دلیل به شهر مرکزی ۀهست هنظریّ این در و دهد می

 دارد می باز نسانی ا  و فیزیکی ۀتوسع از را خود بیرونی ۀناحی و نموده تقویت را خود ئماً دا ،گردد می حاصل بیرون در گذاری

  .است نظامی چنین فضایی گیری شکل بارز نمود صنعتی شهرهای .)1976 فریدمن(
 اقتصادی نامناسب توضعیّ تعلّ هب که نسته  دا ی  افراد تمهاجر را نشین حاشیه مناطق پیدایش عمدۀ تعلّ محققان از برخی

 بـرای  .ند  ا  داده قرار خود کار ۀسرلوح را مهاجرت درعلل تحقیق اینرو از و باشند می بیشتر درآمد و شغلی های فرصت یافتن پی در

  .داند می رثّؤم مهاجرت در را شناختی روان و فرهنگی و ،اجتماعی ـ اقتصادی سیاسی، عوامل )1996( روببیلز دیجارد ،مثال
 کـه  معتقدنـد  همکاران و )1981(هولزر جی و ندنک می کیدأت 2دافعه و  1جاذبه عوامل نقش بر )1981 و 1960( بوگ و لی

  .پذیرد می تأثیر اجتماعی و اقتصادی ۀتوسع های ریزی برنامه فرایند از هیتوجّ قابل میزان به داخلی های مهاجرت
  

   3رشد قطب ۀنظریّ
 افیصر( دارند 1950 ۀده نئوکالسیک اقتصاد در ریشه که است ی اقتصاد رشد بر مبتنی اتنظریّ جمله از رشد قطب ۀیّنظر

 ۀنقطـ  ایـن  واقـع  در .دارد شـروع  ۀنقطـ  یک بلکه دشو نمی آغاز مختلف نقاط واز یکسان طور به توسعه ،هنظریّ این ۀپای بر ).1379
   .شد هد ا خو تبدیل مجاور نواحی انگیزش جهت کهمحرّ موتوری به رشد و توسعه شروع با هلیّاوّ

 دیگـر  های شاخه در ندیشمندانا سایر هتوجّ مورد ،گردید طرحم فرانسوی اقتصاددان نسواپرو  فرا طتوسّ تدابا که هنظریّ این

  .گرفت خود به فضایی بعد و شکل و گشته خارج مصرف تئوری حالت از هنظریّ این جغرافیایی، بعد در .گرفت قرار
 مـازاد  کامـل،  رشـد  و توسـعه  ۀمرحلـ  بـه  رسـیدن  بـا  که نست دا نعتیص مراکز را رشد های قطب بودویل دیگر، اندیشمند

  .دشو می آنها ۀتوسع باعث و کرده منتقل خود امونپیر نواحی به را اقتصادی
 تـصادی اق بیماری نسخۀ که یگوی ،گردید مواجه یجدّ استقبال با مسوّ جهان کشورهای سیاستگذاران سوی از هنظریّ این

                                                                                                                                      
 

1- Pull 
2- Push 
3- Growth Pole 



 

 

  . بود رشد قطب ۀنظریّ های وعده قتحقّ دامیّ به صنعتی شهرهای پیدایش ،سیاست این اجرای ۀنتیج .ند بود یافته را خود
 تبـدیل  توسـعه  جهـت  در مـانعی  بـه  خـود  صـنعتی  وظهـور ن شـهرهای  این بلکه ؛نیافت قتحقّ اهدافی چنین تنها نه عمل در

 و زشـت  شکل در نشینی حاشیه ۀتوسع و ظهور که چنان .رساندن توسعه به نیز را خود پیرامون ترین نزدیک یحتّ که آنجا تا ؛گشت
  .رود می بشمار آن نتایج از ناموزون

  
   اراضی کاربری به مربوط اتنظریّ

ـ فعّ در آن از ۀواسـتفاد  اراضـی  تقـسیم  ۀنحـو  و شـهری  جامعۀ هر در ضی ارا ریکارب نظام گیری  شکل  دماتخـ  و هـا  تالیّ

 حقوقی   سیاسی، اجتماعی، صادی،تاق  محیطی، مختلف نیروهای و عوامل از ای  مجموعه متقابل عملکرد برآیند و بازتاب مختلف،

 ۀنوبـ  به و شده بدل شهرها در اجتماعی نابرابرهای تشدید و اندوزی ثروت مهمّ های عرصه از یکی به امروزه نظام این .است وغیره
  .)1379 ،زاده مهدی( است افزوده شهری یزیر همبرنا مشکالت به خود

 اسـت  ای گونه به )زمین کاربری های نه  ا  سر( مفهوم وسیع رواج و پیدایش اراضی، کاربری به گرایانه کارکرد دیدگاه در

ـ الفعّ این از یک هر که طوری به بوده، صمشخّ تالیّفعّ دارای کدام هر که دشون می تقسیم افراد به شهری ۀعجام تمام که  بـه  هـا  تیّ

  .)1379 زاده مهدی(داشت خواهد  نیاز زمین نمعیّ مقدار یک
 شـود   مـی  زنده فرهنگی و اجتماعی های سازمان طریق از شهر و ندارد مفهوم شهر در بندی منطقه ،یی  گرا فرهنگ ۀنظریّ در

  .)1378 زیاری(
 نیاسعید( است نهفته شهری های کاربری نتبیی در سالم اجتماعی با شهر وجود و سالمتی حفظ امروز جهان در یکلّطور به

1378(.  
  

   اهواز شهر در نشینی حاشیه
 عنـوان  هبـ ( کـارون  ۀرودخان شرقی درقسمت مرکزی هستۀ یک اب  ارگانیکی نیمه ۀمجموع 1340 ۀده از قبل تا اهواز شهر

 پوسـتۀ  هنـوز  شـهر  اصـلی  بخـش  واقع در .بود آن به بستهوا مساکن و آهن راه ایستگاه و نظامی تأسیسات تعدادی و )فقرات ستون

 اهـواز  زمـان  آن تـا  عالوه هب .)1380 شریفی( داد  می ادامه خویش حیات به خود قدیمی حصار در و بود نکرده باز را خود تاریخی

 یصنعت شهر یک ن  عنوا به شهر این انتخاب از پس اما .کرد می عمل شهرها سایر با همکار شهر یک بعنوان استان شهری ۀشبک در
 شـهر  یـک  به ،گردید دیگر ممتاز شهرهای تخریب موجب که تحمیلی جنگ وقوع آن متعاقب و سیاسی اداری تمرکزیّ با توأم

 .کرد پیدا گسترش و رشد منطقی غیر و ناهمگون صورت به شهر و شد گسیخته هم از شهری انسجام بنابراین .شد تبدیل رقیب بی
 بـه  هکتـار  2500 از نیـز  آن مـسافت  و رسـید  نفـر  هـزار  800 از شیبـ  به نفر 120098 از شهر این تجمعیّ 1345ـ75 ۀده سه یّطدر

   .)1ۀشمار ۀنقش( یافت افرایش هکتار 20615
  



 
 

 

  
  

  اهواز ادواری ۀتوسع -1ۀنقش
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بـر  ارتنظـ  وعـدم  ،سـو  یـک  از کـار  جویـای  قدیمی ن    مهاجرا بر عالوه تحمیلی جنگ مهاجران از عظیمی ۀتود مهاجرت

 ؛گردیـد  شـهر  سـر اسر در نـشین  وزاغـه  ای حاشـیه  منـاطق  گیـری  شکل و آن ناموزون ۀتوسع باعث دیگر سوی از فیزیکی ۀتوسع
 گـردد   مـی  همالحظـ  چـشمگیر  شـکل  به نشینی حاشیه ،آن غربی بخش در ویژه هب و شهر های قسمت درتمام اکنون هم که طوری به

   .)2 ۀشمار ۀنقش(
 کمتـرین  از انـد  داده شـکل  را  سـعتی پرو ۀحوز و ند  ا  شده واقع شهر اداری مرزهای سوی آن در که نشین  حاشیه مناطق این

 .پـذیرد   نمـی  صـورت  نهـا آ کالبـدی  ــ  اجتمـاعی  توضـعیّ  ءرتقاا برای دلسوزی یا تالش هیچ و هستند برخوردار زیستی امکانات
   .دهد می نشان را13 35 ـ 75سرشماری های دوره در را تراکم و ،مساحت ت،جمعیّ التتحوّ )1( ۀشمار نمودار
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  نشینیحاشیه و اهواز -2ۀنقش

 1335-45 اهواز تراکم و مساحت ،تجمعیّ تغییرات -1 نمودار



 
 

 

  مطالعه مورد محدودۀ
 بـه  عـین   کلمـۀ  از آن امنـ  و رود میبـشمار  اهـواز  نـشین  حاشیه ۀمحلّ بزرگترین اهواز، ۀتوسع حدّ غربیجنوب در 2 عین ۀمحلّ

ـ اوّ سـاکنان  شـرب  آب کـه  شـیرین  آب مۀچـش  چنـد  اطـراف  در 2 عین واقع در .است شده گرفته آب ۀچشم معنای  فـراهم  را هلیّ

   .گرفت شکل ،نمود می
 کـه  خـانوار  نـد چ از آن نۀسـک  تعـداد  1340 ۀدهـ  تا حال این با ولی ،رسد می سال 140به محلّه در سکونت قدمت که آن با

ـ  ،دهه چند گذشت از بعد .کرد نمی تجاوز ،ندبود زمین اصلی مالک  آخـرین  و رسـید  1375 لاسـ  رد نفـر  13400 بـه  آن تجمعیّ

 بـوده  زبان عرب آن ساکنان .کرد ذکر نفر 000/25 بر بالغ را آن تجمعیّ ،گرفت نجام  ا همحلّ بهداشت مرکز طتوسّ که سرشماری

  .باشند می آزادگان دشت مناطق از ین  مهاجرا اغلب و
  

  تحقیق روش
ـ اوّ ۀنقش بازسازی جهت موجود، ایه نه  کتابخا اعاتاطلّ و آمار از گیری بهره بر عالوه حاضر ۀمطالع در ـ  هلیّ  از 2 عـین  همحلّ

 و مـستقیم  برداشـت  همچنـین  .گردیـد  اسـتفاده  دربناهـا  رفته بکار مصالح نوع  ۀمشاهد و قدیمی ۀسکن با مصاحبه میدانی، پیمایش
  .پذیرفت صورت منطقه اسرسر از موجود  های کاربری از دستی

  
   تحقیق های دیدگاه

 استفاده شهری مرفولوژی دیدگاه و یستمیس دیدگاه یعنی جغرافیایی ۀبرجست دیدگاه دو از تحقیق این امانج راستای در

  .قرارگرفت مالحظه مورد ،است نان جغرافیدا اصلی فئوظا از که فرایند طریق از فرم عۀمطال برآن، عالوه .گردید
  

   تحقیق اتفرضیّ
 ثیـر   تـأ  های  فرایند المللی  بین های یگیر تصمیم و ها سیاست ،)العهمط مورد ۀمنطق جمله از( نشین حاشیه نقاط پیدایش در ـ1

   ؛هستند گذار
   ؛است پذیرفته تأثیر هلیّاوّ )های هسته( هسته از منطقه کنونی رفولوژیکم شکل و یابی ساخت که رسد می بنظر ـ2
  .شدبا یافتگی توسعه میزان سنجش برای خوبی شاخص تواند می ضی ارا کاربری ۀنحو بررسی ـ3

  
  



 

 

   نشینی حاشیه ۀتوسع و پیدایش در لمللیا بین های سیاست نقش ارزیابی 
 عمـق  دهنـدۀ  نـشان  ،شـود  مـی  نفری میلیون 26 و 15 ، 8 شهرهای درما ایجاد باعث جنوب کشورهای در که فراشهرنشینی

 در و داخلـی  نـاهمگون  یهـا  سـاخت  نـو،  اسـتعمار  طتـسلّ  حاصل که روند این .آنهاست اقتصادی ـ اجتماعی های ساخت بیماری

 قـرار  خطـر  معـرض  در را جنوب کشورهای اقتصادی -اجتماعی نظام تیّکلّ ،است روستوی اقتصاد از کورکورانه تتبعیّ نهایت،

  .)1373 شکویی( است داده
 ییهـا  نـسخه  مسـوّ  جهـان  کشورهای ماندگی عقب شکلم حلّ جهت ،)غربی اقتصاد عمدتاً( پردازان هنظریّ 1950 دهۀ در

 عنوان به صنعتی مراکز ایجاد تئوری، این در .بود رشد قطب تئوری ،جهانی و طمسلّ ۀنظریّ هده این در .پیچیدند شدن صنعتی امن هب

 منـد   بهـره  را مجـاور  نـواحی  نـد بتوا آن فزاینـدگی  ضـرایب  تا گردید تلقی توسعه وموتور کار اساس توسعه امر در راهبردی نقاط

 قـرار  "توسـعه  درحـال " ۀمرحل در را خود کشورها این تا شد کارگرفتهب مسوّ جهان کشورهای اغلب در تئوری این بزودی .سازد

   .دهند
 تبریـز،  تهـران،  نظیـر  چنـدی  صـنعتی  های قطب و شد دنبال یجدّ طور هب هگادید این شمسی 1340 ۀده از ایران کشور در

  .آمد بوجود ... و اهواز ، اصفهان
 کـه  توسـعه  ایـن  مـوازات  بـه  .یافـت  هیتـوجّ  قابـل  فیزیکـی  ۀتوسـع  ،سـال  چند یّدرط شدن صنعتی موازات به اهواز شهر

 تـشکیل  فقیـر   غالبـاً  و کـار  جـستجوی  مهـاجران  را آن ۀسـکن  الـب غ که گرفت شکل مسکونی نقاط ،پیوست بوقوع آن دراطراف

  .است مناطق همین از یکی 2 عین که ددا می
 نـشان    را اهـواز  شـدن  صنعتی باروند وهمسوئی هماهنگی وجود 1345 سال از منطقه این کالبدی و تیجمعیّ لتحوّ بررسی

   . دهد می
 کـدام  هـر  پراکنده صورت به و بودند آن اراضی کمال خانوار چند که بوده کشاورزی روستایی 1345 تاسال 2 عین ۀمحلّ

 هکتـار  یـک  از کمتـر  بـه  آن در شـده  بنـا  مساحت و بود نفر 100 از کمتر آن تمعیّج .بودند گزیده سکنی خود به قمتعلّ زمین در

  ).3 ۀشمار ۀنقش( رسید می
 نـی   انـسا  عـات تجمّ که طوری هب ؛یافت ای فزاینده ۀتوسع ،آن مساحت بعطّلاب و منطقه این تجمعیّ ه،ده یک گذشت از بعد

 و گردیـد  بـالغ  نفـر  1500 بـه  آن تمعیّج )1355( لسا این در .گرفتند شکل ،دهند می تشکیل نیز را سکونتگاه هلیّاوّ ی  ها  هسته که
   .)4 شمارۀ ۀنقش( رسید هکتار 25 حدود به آن در هشد ساخته مساحت



 
 

 

  

  

  2 عین 1335 سال فضایی ۀمحدود -3ۀنقش

  2 عین 1355 سال فضایی ۀمحدود -4ۀقشن



 

 

 کـه  امریکـا  آن ردرصـد  و جهانی استکبار .گردید روند این تشدید موجب دیگری المللی  بین سیاسی فرایند 60 تا 50 ۀده دو بین

 ایـران  برضـدّ  را عـراق  ،نـست   دا مـی  خـود  استعماری های  اندیشه سترشگ برای یخطر را نایرا در اسالمی جمهوری نظام پیدایش

ـ  و گشت ویران آبادان و مشهرخرّ ،جنوبی شهرهای .نمود تحمیل کشورمان بر را ناخواسته جنگی و کرد تحریک  بـه  آن تجمعیّ

 اغلـب  ناچـار  هب ،بودند داده دست از را ثروتشان و ها ئی  دارا تمام مهاجران این چون .شد روانه اهواز عمدتاً و دیگر شهرهای سوی

 تشدّ و گردید ترکیب شدن صنعتی فرایند با یفراملّ فرایندی عنوان هب جنگ بنابراین .گزیدند سکنی نشین حاشیه مراکز همین در
 ،آن از تـر  مهـم  و رسـید  نفـر  7000 بـه  2عین تجمعیّ 1365 درسال که طوری هب ؛نمود مضاعف را نشین حاشیه نواحی به مهاجرت
 ۀمحـدود  )5( ۀشـمار  ۀنقـش  .بخشید صورت را منطقه این اصلی پیکربندی که گرفت شکل ای گسترده و وسیع  سازهای و ساخت
 2 عین و داشته ادامه همچنان روند این .رسید هکتار 100 به 1365 سال در منطقه این تحسام .دهد می نشان را 2 عین ۀمحلّ فضایی

ـ  طـور  هب .دهد  می نشان را منطقه کنونی توضعیّ )6( ۀشمار ۀنقش .است کرده اهواز نشین حاشیه روستای نبزرگتری به تبدیل را  یکلّ
  .داد نشان نمودار صورت به توان می را منطقه این یلّحم ۀتوسع در یفراملّ های سیاست تأثیر

  
           

  2 عین 1365 سال فضایی ۀمحدود -5ۀنقش



 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2 عین ۀمحلّ ادواری ۀتوسع
 هـر  بـود ن دلیـل  هبـ  مراحـل  نخـستین  بازسازی .است ه  شد داده نمایش ) 7( ۀشمار ۀنقش روی در 2 عین ۀلّمح ادواری ۀتوسع

 همان .گرفت صورت ،ندبود منطقه زمینداران و اصلی لکانما که سکنه ترین یقدیم با مصاحبه طریق از قدیمی، ۀنقش یا منبع گونه

 خـود  بـه  متعلّـق  ملک در یک هر که کردند می زندگی 2 عین در ای دهپراکن ایخانواره 1335 سال تا ،دشو می مالحظه که گونه

 )1335ـ55( دوره این در .شد تبدیل یسکونت کوچک های مجتمع  به منطقه در ه  پراکند ی  ها خانه دهه، دو گذشت با .بودند ساکن
 بـه   اًاکثـر  و شده نهروا اهواز ۀشد شکوفا تازه صنعتی شهر سوی به آزادگان دشت مرزی نواحی از که کار جویای مهاجر تعدادی

ـ  و کـار   لّحـ م به نزدیکی ۀعمد دلیل دو به را مکان این ،بودند درآمده یتصنع کارخانجات م  استخدا  انتخـاب  ارزانـی  نیـز  و تامنیّ

  .گزیدند یسکن هم از دور و خاص مکانی در کدام هر ،بودند شرفه آل و سواری ۀطایف دو از که واردان تازه این .مودندن

  2عین موجود وضع ۀمحدود -6ۀنقش



 

 

  
  اهواز نشینی حاشیه ایجاد فرآیند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 کـه  بـود  ای خوشه   توسعۀ وعین واقع در که گرفت شکل مجزّا ی  ها هسته شکل به اکولوژیکی گزینی یئجدا ترتیب ینا هب

 تـشدید  عامـل  عنـوان  هب تحمیلی جنگ وقوع 13 55 ـ65 های سال بین ۀفاصل در .)1373 شکویی( است قومی عتنوّ های ویژگی از

 همـان  اطـراف  در بـاز  ۀتوسـع  آغـاز،  در .بخـشید  شـدیدی  گسترش را آن کالبدی فضای نتیجه در و منطقه تیّعمج ناگاه هب ،کننده

 حالـت  توسـعه  ،اکولـوژیکی  هـای  یئجـدا  رفتن بین از و قومی امتزاج با و تدریج به اامّ ؛بود گیری شکل حال در قدیمی های هسته

ـ اوّ های  هسته از جدید های بخش جودو این با .گرفت خود به هندسی  و شـطرنجی  هـای  خیابـان  کـه  طـوری  هبـ  ؛پذیرفتنـد  تـأثیر  هلیّ
 .شـد  احـداث  سـازندگی  جهاد طتوسّ منطقه اصلی ۀجاد ،جنگادامۀ در .شدند تشکیل هلیّاوّ باریک های  کوچه امتداد در عریض

 خمیدگی با که طوری هب ؛شد رمتأثّ هلیّاوّ های  هسته قرارگیری نحوۀ از خود ،بود هم به منطقه ویس دو صالاتّ منظور به که جاده این

 شکل ،یافت  می امتداد جاده ۀحاشی از منطقی صورت هب که منطقه یکلّ پیکر که شد باعث خمیدگی همین .گردید هجموا ءانحنا و

  .دریگب خود به یخاصّ ریخت و

  رشد قطب ۀنظریّ تحمیلی جنگ

  شهرها تخریب

 شهری ۀدافع

  صنعتی شهرهای شیپیدا

  ها به جاذ و شغلی امکانات

 تیسفر مهاجرت  پذیری مهاجر

  نشینی حاشیه



 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )اقتصادی ـ اجتماعی توسعۀ سنجش برای خصیشا( 2 عین ۀلّحم در زمین بری کار موجود وضع
 شاخصی عنوان هب تواند می شهری های طرح در شده تعیین استاندارد های شاخص با حاصله های کاربری نۀ   سرا میان ۀمقایس

 و مـستقیم  اشتبرد ،2 عین هلّحم از کاربری نقشه فقدان لیل د هب و راستا این در .رود بکار همحلّ یافتگی توسعه ۀدرج سنجش جهت
 برای .است شده کشیده تصویر به )8( ۀشمار ۀقشن قالب در حاصله تایجن .یافت تعمیم منطقه سراسر در و شد انجام منطقه از دستی

 هاسـتفاد  شـهری  هـای  طـرح  از برگرفتـه  اسـتاندارد  شـاخص  تعـدادی  از ،ها کاربری از یک هر تمطلوبیّ عدم یا تمطلوبیّ سنجش
  :شد مقایسه نیز اهواز شهر های سرانه با سرانه این نینچهم ).1381 زیاری( گردید

 استاندارد شاخص از و 14/5 اهواز شهر برای مقدار این که درحالی .بود نفر هر برای عمربّ متر 2/1 شیآموز کاربری ۀسران

 آموزشی مراکز دیدش کمبود ۀدهند نشان فاحش تفاوت این .باشد می ترکم بسیار ،تسا نفر هر برای عمربّ متر 20 اقلحدّ که

 را موزانآ دانش تمامی یوفتکا نیز دخترانه مدارس .داردن وجود پسرانه دبیرستان و راهنمایی ۀمدرس ،2 عین ۀمحلّ در .است

   .دشو مین شامل نیز را خاص های رشته که آن هخاصّ ؛دهد نمی
ـ  5/2 تـا  2( اسـتاندارد  صشـاخ  بـا  مقایسه در که دهد می نشان را 13/0 ،معادل ایه  سرانه بهداشتی کاربری  نیـز  و )عمترمربّ

  2 عین 1365 سال ادواری ۀتوسع -8ۀنقش                    



 

 

   .دارد وجود بهداشت مرکز یک تنها منطقه کلّ در .دارد ای مالحظه قابل کمبود )عمربّ متر 20/1( اهواز شهر ۀسران
               

     

  
       
 و 8/1 ترتیـب  بـه ( دهـد   مـی  نـشان  اهواز شهر ۀسران و    استاندارد شاخص با مقایسه در را پائینی بسیار رقم نیز یفرهنگ ۀسران

   .شود نمی دیده هلّحم سطح در هم کتابخانه یک یحتّ .است ای رایانه های بازی  کلوپ ،منطقه این فرهنگی مراکز تنها .)74/0
 اساس حقیقت در و )عمربّ متر 3 تا 2 بر برا در 9/1( بوده نزدیک استاندارد شاخص به که است ی ا سرانه تنها ،تجاری ۀسران

  .دهد می تشکیل تجارت و فروش و خرید را منطقه این قتصادا
ـ  متـر  13 تـا  11 اسـتاندارد  ۀنسـرا  که است  حالی در این و باشد می صفر درحد ورزشی و زبس فضای ۀسران  شـهر  در و عمربّ

 نیز کوچک فریحیت پارک یک اشتند از مردم و ندارد وجود استاندارد ورزشی زمین منطقه این در .است عمربّ متر 20/17 اهواز

   .ندهست بهره بی
ـ  متـر  5/96 منطقـه  بـرای  رقـم  این و است عکس بر مسکونی ۀنسرا برای توضعیّ اما  شـاخص  از بـیش  کـه  باشـد  مـی  عمربّ

  2عین اراضی موجود وضع کاربری -9ۀنقش



 
 

 

 را هـا  بریکار سایر برای نیاز مورد حیاتی یفضا ،مسکونی بخش واقع در .است )عمترمربّ 30( اهواز ۀنسرا و عمربّ متر 50 استاندارد

 یـا  زنـدگی  نیازهای سایر و بوده پناه سر مین  تأ پی در فقط منطقه این مردم ،دیگر عبارت به .است داده اختصاص خود به نهاعادالن

   .اند شده محروم آنها داشتن از یا و است تیّاهمّ بی آنها برای
 در سیاسـتی  خـاذ اتّ زممستل اجتماعی عدالت نوعی سوی به حرکت که است آن شود، می نتیجه مطالعه این از آنچه کل در

 و اسـتاندارد  شاخص به ورساندن توسعه سمت به را ها بری کار ۀن سرا در موجود کمبود ند بتوا که است ضی ارا کاربری با ارتباط
 وجود منطقه این در توسعه تحریک امکان ، تیضعیّ و چنین به نیل بدون واقع در و برساند اهواز درشهر موجود ۀن سرا به اقلحدّ یا

  . داردن
  

    گیری نتیجه و خالصه
 در هـا  سـکونتگاه  ایـن  .باشند  ینم نیتبی قابل منفرد و بسته صورت هب نسانی ا های سکونتگاه ،گردید مالحظه که گونه همان

 فراینـدهای  عنـوان  بـه  و سـت ا یفـرد  سـطوح  در هـا  گیـری  مصمیت واقع در و دهند  می تشکیل را ها   یوابستگ از نظامی خود تکلیّ

 ممکـن  ویـژه  یئفـضا  فـرم  یـک  عـالوه  هب .گذارد  می بجای فضایی های فرم شکل به اثراتی زیرین درسطوح زمان طول رد فضایی

 جنـبش  فـضایی  گـسترش  و پیـدایش  ۀنحـو  بحـث  در چنانچـه  ؛باشـد  مختلف زمانی های برهه در فضایی هایفرایند حاصل است

 در و بـوده  رثّؤمـ  آن پیـدایش  لاوّ ۀمرحلـ  در صنعتی های قطب دایجا سیاست که ترتیب این به .گردید مالحظه 2 عین نشین حاشیه

  .است هنمود تشدید را روند این یفراملّ و ثانوی فرایند عنوان هب تحمیلی جنگ ثانوی مراحل
ـ اوّ ی  هـا   هـسته  وجود نقش ،2 عین کالبدی ۀتوسع تاریخی بررسی ،دیگر سوی از  را منطقـه  کنـونی  و ثـانوی  ۀدرتوسـع  هلیّ

   . دهد می نشان خوبی هب
 و موجـود  وضـع  یها نهسرا میان شدید تعادل عدم دهندۀ نشان هلّحم این در زمین از برداری بهره الگوی بررسی ،نهایت در
 هرگونـه  لـذا  و انـد   رسیده اقلحدّ به ها  سرانه این ،سبز فضای نظیر ها بریکار دربرخی که طوری هب ،باشد می رداستاندا های شاخص

  .باشد نمی رمیسّ مذکور های سرانه ءارتقا بدون منطقه این ۀتوسع جهت ریزی برنامه



 

 

   :مĤخذ و منابع
  .بودجه و برنامه سازمان ریزی وبرنامه هماهنگی معاونت درشهر، نشینی وحاشیه مهاجرت  پدیدۀ -1
 و پــردازش شــرکت انتــشارات ، ... و حــسامیان فــرخ ۀترجمــ ،شــهر و اجتمــاعی عــدالت ۀ)1370( دیویــد ،هـاروی  -2

   .شهری یزیر برنامه
   .یزد دانشگاه انتشارات ،شهری اراضی کاربری ریزی برنامه ،)1381(، ...ا کرامت ،زیاری -3
  .یزد دانشگاه انتشارات ای، منطقه ریزی برنامه های روش و اصول ،)1378(، ...ا کرامت زیاری، -4

 آمـوزش  و انتـشارات  مانسـاز  تهـران،   ،کاشـی  مـؤمنی  دمحمّ دکتر ۀترجم روستائیان، رتجمها ،)1369( ژان ،پتینه -5

  .اول چاپ اسالمی، انقالب
   .تهران ،99 شماره نشریه ،شهری ریزی برنامه مطالعات مرکز شهری، زمین کاربری ،)1378(،احمد ،نیا  سعید  -6
  .)1380( ،تهران دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان اهواز، شهر فضایی  توسعۀ در صنعت نقش ی،لنبّ ا عبد شریفی،  -7
  .شهری جغرافیای ارشد کارشناسی نامه پایان ،اهواز شهر مسکن بخش تحوالت بررسی ،هاشم ،شریفی  -8
   .سمت نتشارات  ا ،شهری درجغرافیای نو های دیدگاه ،)1337(حسین ،شکوئی  -9
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