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چکيده:
حاشیهنشینی در شهر اهواز تابعی از روند حاشیهنشینی در کل کشور است .آغـاز این پدیده در شهر اهواز به دهة قبل از سال  0231و دهـه
 0231به دنبال انجام اصالحات ارضـی و تحوالت اقتصاد نفت و افزایش درآمد کشور ،روند افزایشی داشته است .ایجاد شرکت نفـت و تاسیسـات
وابسته به آن ،نیاز به نیروی کارگر ساده و متخص ص و ایجاد دانشگاه و  . . .در شهر اهواز باعـ رشـد مهـاجرت و شهرنشـینی شـد .شـهر اهـواز
هفتمین کالن شهر با جمعیت  0120301نفر در سال  ،0200دارای جمعیتی حدود  311111نفر حاشیهنشین مـیباشـدکه ایـن رقـي بـیش از
%23جمعیت کل شهر بوده و بین کالن شهرهای ایران بحرانیترین وضعیت را دارد .این مقالـه بـه بررسـی و مقایسـه ابعـاد اقتصـادی  2منطقـه
حاشیهنشین با متغیرهای جامعه شناسی کار و شغل ،بار تکفل ،بررسی میزان اشتغال ،تنـو مشـاغل در ناحیـه ،موقعیـت کسـب و پیشـه ،نـر
بیکاری ،اشتغال دولتی ،موقعیت فعالیتهای صنعتی ،وضعیت شکاف رفاهی ناحیه ،میپرازد .فقدان برنامهریزی و ناهماهنگی مـدیریتی و قـانونی
و ابعاد گسترده آن از دیگر معضالت شهر اهواز در روند نابسـامانی اسـت .روت تحقیـر درایـن مقالـه توصـیفی -تحلیلـی و اطالعـات بـه روت
کتابخانهای و میدانی جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردیده است .در پایان نتیجه گرفته میشود که حل مشکالت این مناطر نـه تنهـا در سـط
محلی بلکه باید در برنامههای ملی و منطقهای در نظر گرفته شود ،دولت و نهادهای مسئول باید از طریر برنامهریزی ،تدوین اسـتراتيی عمـران
شهری و آمادهسازی برنامه اسکان کي درآمدها و ایجاد اشتغال برای آنان معضالت موجود را تخفیف دهند .دراین راستا برنامههای ارتقاء زنـدگی
شهری ،کاهش فقر ،توانمند سازی مناطر و مهار 3
کردن رشد سرطانی زیستگاههای غیررسمی از اولویتهایی است که در توسعه محلی و شـهری
باید به آن پرداخته شود
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Economically comparing three ahvaz outskirt districts of alavi , zergan and hasir abad
Kokab zarifi , M.A student of shahid chamran university of ahvaz , geograph and urban planning
Abstract
Outskirt residency in ahvaz is a function of state – wide outskirt residency trend . beginning of this
phenomenon in ahvaz goes back to brfore 0330 and 0361 s and have had an increasing trend following
earth amendment and oil economic evolution and increasing in the state incomes . establishment of oil
company and utilities related to it , need to simple and especilized workers and ect in Ahwaz resulted to
rising in migration and urbanism.
Ahwaz is the seventh state metropolitan of 0120301 people population in 3113-3101 had 311111 outskirt
residents accounts for 23% total opulation and is of the most critical situation among Iranian
metropolitans. This study does outskirt districts with sociological variables of work and job, supervision
load , considering employment levels , job diversities in area , job and profession situation ,
unemployment rate , governmental employment , industrial activities situation , the area well- being gap
situation. Lack of planning and managerial and legal disharmony and its wide dimensions are among
Ahvaz dilemmas in disorder In this study research method is analytical- descriptive and information were
gatered and analyzed in library and field methods. Finally , it come to this conclusion that solving
problems of these areas should not be considered in local level but also in national and regional plans ,
governments and responsible institues should mitigate present dilemmas through planning , compiling
urban civil strategies and preparing low- incomers residency program and creating employment for them.
In this line urbon life improving decreasing poverty , empovering areas and controlling cancerous
informal dwelling growing programs are among priorities to be dealt with in local and urbon
development.
Key words: migration , informal economy , population growth , poverty , ouskirth residency.
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مقدمه :
حاشیهنشینان کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی میکنند اما جذب نظام اقتصادی ـ اجتماعی شهر نشدهاند و عدم جذب آنهـا در ایـن نظـام،
یکی شکل مسکن و دیگری شیوه متفاوت زندگی آنها با افراد ساکن در شهر است .شتاب افزایش جمعیت و بازتاب آن بر ساختار اقتصـادی ،اجتمـاعی و فرهنگـی
جوامع ،یکی از مسائل و مشکالتی است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ما با آن مواجه است .در سـط ملـی ،افـزایش رشـد جمعیـت بـدون رشـد
بخشهای مولد ،باع کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی ،سرمایهگذاری ،پس انداز و افزایش بیکاری خواهد شد که در نهایت مـیتواننـد باعـ تشـدید معضـالت
اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی شوند.
حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی در شهر اهواز پدیدهای است که بهدنبال تحوالت ساختاری و بروز مسائل اجتمـاعی ،اقتصـادی ،فرهنگـی ،سیاسـی  ،فیزیکـی
و ......جریان سریع شهرنشینی و مهاجرت های لجام گسیخته روستاییان پدیدار گردیده است .اکنـون ایـن شـهر هفتمـین کـالن شهرکشـور بـوده و بـا معضـالت و
مشکالت بسیاری برای جامعه شهرنشین خودروبهروست .وجود برخی از امکانات رفاهی ،فرهنگی ،شغلی ،آموزشی و ......باع شـده تـا انگیـزه مهـاجرت بـه اهـواز
بیشتر گشته و باع رشد ناگهانی ،ناهماهنگ و نابهنجاریشود .لذا چنین فرایندی منجربه دسترسی ناکافی به مسکن ،خدمات شهری ،سیستي حملونقـل ناکـافی،
بیکاری ،وگسترت فقر و .......در اهواز شدهاست .رشد فزاینده جمعیت شهری از توان سازمان های دولتـی و غیردولتـی جهـت توسـعه و ارائـه خـدمات و تسـهیالت
شهری ،پیشی گرفته و باع برآورده نشدن نیاز اقشار کيدرآمدها در محدوده قانونی و حریي شهر میباشد .نیاز به نیروی کار و مهاجرت مربوط بـه گذشـته بـوده و
متاسفانه امروزه بهصورت معضل اجتماعی نمودار گشته ،بهطوریکه شهر در رفع آنها ناتوان است.
افزایش سریع و ناموزون جمعیت در شهر اهواز ،عامل مهمی درایجاد و شکلگیری مسایل و مشکالتی چون کمبود خـدمات شـهری ،بیکـاری ،کمبـود سـرانه
کالبدی ،سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه نشینی ،آسیب پذیری ساکنان مناطر مختلف ،بروز اختالفات قومی وناهنجاریهای اجتماعی میگردد .وجود برخی از
امکانات رفاهی  ،فرهنگی ،شغلی  ،آموزشی باع شده تا انگیزهها برای هجوم به این شهر بیشتر روندی صعودی داشته باشند .شهر اهـواز بـه عنـوان جزیـی از یـ
کشور در حال توسعه به صورت رسمی و غیررسمی در معرض پدیده حاشیهنشینی قرار گرفته ودارای عدم تعادل نقاط جمعیتـی و اقتصـاد نـواحی حاشـیه نشـینی
قرار گرفته است.
شهرسازی غیررسمی نامی است که میتوان به روند ساختوسازهای غیررسمی،بیرویه ،غیراستاندارد و ناهمگون که در پیرامون شهر اهـواز در سـالهـای اخیـر
اتفاق افتاده ،اطالق کرد .در این روند تعداد زیادی از مهاجران سرازیر شده به اهواز که شغلی نداشته و استطاعت مالی سکونت در شهر را ندارند ،بـا موانـع بازدارنـده
قانونی و مدیریتی بسیاری روبرو بوده و به نقاط حاشیهای پیرامون شهر روی میآورند که شامل نقاط سکونتی با هسته روستایی ،شهرکهای در حـال شـکلگیـری
یا گسترت و نقاط شکلگرفته اطراف مراکز فعالیتی در مرکز شهر میباشد .هدف تحقیر از این نوشتار با نگاهی به علت و مبدا مهاجرتها در  03-23کـه منجـر
به پیدایش حاشیهنشینی در اهواز شده ،به میزان درآمد ،تواناقتصادی ،بارتکفل ،بیکاری ،وضعیت مسکن سه منطقه حاشیهنشین حصیرآباد ،زرگان و کـوی علـوی،
و تاثیر آنها در اقتصاد شهری پرداخته که چگونه به اقتصاد غیررسمی منجر میشود و به برنامهریزی برای روستاها و توانمندسازی مناطر حاشیهنشین میپردازد.
مباني نظري:
حاشيهنشيني در اصطالح  :در فارسی اصطالحات متعددی در ارتباط با حاشیهنشینی مورداستفاده قرار میگیرد کـه عبارتنـد از :زاغـه نشـینی ،آلونـ نشـینی،

حلبیآباد و غیره که هرکدام مفهوم خاص خود را دارند .در سایرزبانها و فرهنگهای جهان نیز اصطالحات متفاوتی دراین مورد وجـود دارد .ماننـد :در آمریکـای
التین؛ ) (favelaیا فاوال (rancho) ،رانچودر آسیا؛ ) (kampongیا کامپونگ (bustee) ،پوستیدر (shanty town) ،یـا شـانتیت اون ) (bidonvilleبـی-
دویل آفریقا (هاگت  )361 :0233در شهرهای غربی ،تازه واردان بیشتر در مجاورت قسمتهای مرکزی شهر سکونت میکنند ،اما درکشورهای جهـان سـوم غالبـا
عکس آن اتفاق میافتد و مهاجرت در جایی که نواحی شـهری نامیـده شـدها ) (septic fringحاشـیه گنـدابی سـاکن مـیشـوند(.احمدیان بـه نقـل از آنتـونی
گیدنز )33: 0203،در کشورهای درحال توسعه اولین عامل حاشیهنشینی اقتصاد و سپس دالیل فرهنگی و اجتماعی است .تعداد افراد در حاشـیههـا و خصوصـیات
آنها متفاوت و اندازه آنها بستگی به حجي مهاجرین و محیط آنها دارد .عدم توازن و نابرابری سط زندگی شهر و روستا از دالیل حاشیهنشینی است که مهـاجرت
آنها شهر را اشبا کرده و سازمانها و مسئولین از پذیرایی آنها عاجز میمانند( .زاهدانی )03: 0263،حاشیهنشینی به نوعی مسکن اطالق گشته و پناهگـاه افـرادی
است که بدون اجازه با پرداخت اجاره بها این مکانها را اشغال کردهاند و دامنه آن از افرادی که در خیابان به سر میبرند تا روستاییان مهاجری کـه بـهطـور قـانونی
در اطراف شهرها مسکن گزیدهاندرا در برمیگیرد(.لهسائی زاده  )333: 0260،مسکن در زمره اساسیترین و حساسترین بخشها در برنامهریزی توسعه اقتصادی و
اجتماعی است(.عزیزی )30: 0230،فقدان خلوت و حریي خصوصی در خانوادههای حاشیهنشین بهگونـهای اسـت کـه هـر محـدودهای در دسـترس و کنتـرل همـه
اعضای خانواده است .شکاف زیاد بین اعضای خانواده ،رقابت و کشمکش برای دستیابی به لـوازم زنـدگی ،احسـاس بـیارزشـی ،تحقیـر ،درمانـدگی ،سرشکسـتگی،
سرگردانی ،عدم هویت ،ناتوانی در فرو خوردن خشي خود و سایر احساسات زمینه را برای بزهکاری در جوانان بهوجود میآورد .ماجراجویی ،پرخاشـگری و تـن دادن
بهاحساسات و امیال آنی از ویيگیهای فرهنگ فقر است که بر مناطر حاشیهنشین حاکي می باشد( .احمدی)003 :0203،
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روش تحقيق :روت تحقیر در این مقاله توصیفی– تحلیلی است .گردآوری اطالعات کتابخانهای و میدانی بـوده کـه بـا اسـتفاده از آمارنامـههـا ،سرشـماریهـا و
مراجعه به سازمانها ،معاونت پيوهشی استانداری ،شهرداری ها و مصاحبه حضوری با مسـئولین و کارشناسـان مربوطـه ،منـابع موجـود مطالعـه و سـپس اطالعـات
گردآوری و تحلیل های الزم به شکل نوشتاری ،جدول و نمودار صورت گرفته است .یکی از منابع این پيوهش طرح توانمندسـازی منـاطر حاشـیهنشـین دانشـگاه
شهید چمران اهواز به سفارت سازمان مسکن و شهرسازی در سال  06است که در سال  0231بسیاری از آن هـا بـا مراجعـه بـه واحـد شهرسـازی شـهرداریهـای
مربوطه بهروزگردیده است.
هشت ویژگي مناطق حاشيهنشين سيمون چپمن( (Simon Chapmanبهشرح زیر ميباشد:
عموماً غیرقانونی هستند ،غالباً خلرالساعه هستند و از مواد و مصال مختلف ساخته شدهاند ،معموالً بهوسیله خود ساکنان احداث شدهاند ،فاقد خدمات شهری
مانند راه آسفالته ،برق و سیستي دفع فاضالب هستند ،توسعه آنها بدون برنامهریزی و اغلب بهصورت اتفاقی صورت میگیرد ،مکانگزینی آنها اغلب در لبههای
شهری ،حواشی خطوط راهآهن و بزرگراههاو یا زمینهای خالی از سکنههای که در مجاورت مناطر مرکزی شهرها قراردارند صورت میگیرد ،معموالً در مناطر
نامناسب شهری مانند :زمینهای ناهموار ،حواشی کارخانجات ،در مجاورت زمینهای رهاشده و بالاستفاده تشکیل میشوند( .احمدیان)32: 0203
رشد ناشي از مهاجرت در شهر اهواز:
برخالف گذشته که ایالتی و عشایری ارزت اجتماعی محسوب میشد ،امروزه شهرنشینی جای آن را پر کـرده اسـت .وجـود مراکـز اداری ،سیاسـی ،اقتصـادی،
سهولت عبورو مرور ،انتظامی و .....موجبات مهاجرت را فراهي کرده ،بهطوریکه رشد جمعیت بررشد توسعه شهر پیشی گرفتهاست .بـاال بـودن نـر موالیـد و نـر
نسبتاً پایین مرگ و میر در روستا منجر به افزایش جمعیت در این مناطر میشود .فشار جمعیت با سط زیرکشت ،میزان بهرهوری ،فرسایش خـاک ،خشکسـالی،
نظام مالکیت ،توزیع نابرابر درآمد و شکاف عمیر آن میان نقاط شهری وروستایی و فقر گسترده ،منجر به رانش اهـالی مـیشـود(.رامین )33: 0230،منشـاء اصـلی
مهاجرت های داخلی در همه کشورها باال بودن میزان رشد جمعیت مازاد نیروی فعال اقتصادی و عـدم وجـود عـدالت اجتمـاعی و یـا ضـعف آن در جامعـه اسـت.
(زنجانی)33: 0231،

تصویر شماره:0گسترت فیزیکی شهر اهواز طی 63-33
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دالیل مهاجرت و حاشيه نشيني در شهر اهواز :
یکی از دالیل رشد و گسترت بیرویه اهواز مسئله حاشیهنشینی آن است که با ورود مهاجران صورت گرفتـه و تـابعی از رونـد حاشـیهنشـینی کـل کشوراسـت.
طبر تحقیقی در سال  0233توسط موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در مورد حاشیهنشینی اهواز نشان داد که آغاز حاشیهنشـینی بـه قبـل از
 0221بر میگردد ولی رشدی کند داشته ،تا اینکه در دهه  0231متعاقب اصالحات ارضی و مهاجرت روستاییان حاشیهنشینی رشد شتابانی بـهخـود گرفـت و 33
 %خانوارهای حاشیهنشین اهواز منشاء روستایی داشتهاند(.تقی نياد)21 :0200،
الف) اصطالحات ارضي :پیش از سال  0211بیشتر جابهجاییهای جمعیتی مربوط به نقـلوانتقـال اقـوام ،ایـالت و عشـایر بـوده اسـت .درسـال  0230تحـوالت
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی زیادی در استان خوزستان موجب گشت تا سیر مهاجرین روستاییان بیزمین و کي زمین ،حاشیهنشینی رشد شتابانی بههمراه داشـته
باشد .اصالحات ارضی ،تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور ،گسترت نسبی نظام اقتصادی سرمایهداری وتحوالت پشت سـر آن ،تمرکـز سـرمایه هـا در بخـش
کشاورزی بهویيه در نواحی شهری ،گران شدن نفت و سرازیر شدن پولهای نفتی و ...اختالف بین نواحی شهری و روستایی را تشدید کـرده است(.ضـرغامی0200 ،
)33 :
ب)نفت :پیدایش حوزه های نفتی درخوزستان ،اطراف اهواز و عبور لولههای نفتی به استانهای دیگر ،نیاز شهر اهواز به کـارگران سـاده ،متخصـص و مهندسـین را
افزایش داد و موجب مهاجرت این نیروها از دیگر مناطر به اهواز شد لذا در دوره  33-33خوزستان به یکی از قطبهای مهاجر پـذیر تبـدیل گشـت و گـران شـدن
قیمت نفت در سال  0232به آن دامن زد( .تقی نياد )21 :0200،ایجاد تاسیسات عظیي شرکت نفت ،پتروشیمی ،کارخانه نورد ،لوله سازی اهـواز بـه اهمیـت شـهر
اهواز افزوده و جمعیت آن از 233111در سال  33به  303333در سال 33نفر رسید(.پورکاظي)033 :0232 ،
پ) فعاليتهاي صنعتي :تمرکز فعالیت های صنعتی و کارخانجات بزرگ که مراحل آغازین فعالیتهای خودرا طی مـیکردنـد ،از عوامـل عمـده جـذب مهـاجرت
بودند .عالوه بر صنایع نفت،کارخانجات تصفیه نیشکر ،داروسازی ،یخسازی ،موزائی سازی ،موسسات اقتصادی ،اداری ،فرودگاه ،تاسـیس راه آهـن ،پـلهـا ،فرودگـاه
ودانشگاه ،دانشکدهها و غیره ،روزبهروز افزایش یافته و به اهمیت ،رونر ،و وسعت شهر اهواز افزود و باع پیشرفتهای شایان توجهی گشت.
جدول شماره :0تعداد کارگاههای صنعتی بر حسب نحوه مدریت

جدول شماره :3تعداد شاغالن کارگاههای صنعتی

جمع

عمومی

خصوصی

جمع

 01-33نفر

 31-33نفر

011نفر و بیشتر

استان خوزستان

330

30

332

33030

3332

3103

26610

شهرستان اهواز

003

06

012

31306

0636

013

00100

ماخذ  :مرکز آمار ایران330: 0203
ت)جنگ تحميلي :بررسی جمعیت شهر اهواز درسالهای  23تا  31نشان دهنده نوسانات نر رشد بیش از  %3است .و در دهـه  33ـ 63بـهدلیـل وقـو جنـگ
تحمیلی و مهاجرت ساکنین شهرهای مرزی استان به شهر اهواز رشد سریعتری مییابد (.سند توسعه استان خوزستان )00 :0202 ،وقو جنگ هشت سـاله ایـران
و عراق و ویرانی خرمشهر و آبادان به همراه مراکز بزرگ اشتغال ،تاسیسات بندری ،انهدام پاالیشگاه نفـت و تاسیسـات مشـابه باعـ شـد تـا جمعیـت ایـن منـاطر
مهاجرت اجباری به اهواز نموده ودرحواشی عین دو ،مالشیه ،کوت عبداهلل و کوت سید صال نیز ساکن شوند (تقـی نـياد )20 :0203،مهـيتـرین پیامـد مهـاجرت
روستاییان بهشهرها پیدایش بحران حاشیهنشینی است .طبر مطالعات حدود  01درصد حاشـیهنشـینان شـهرها را مهـاجران روسـتایی تشـکیل مـیدهنـد(.تقوی
نياد )00: 0230،براساس پيوهشی که در سال  0263در مورد علت مهاجرت به شهر اهواز صورت گرفت اکثر مهاجرین ،علت مهـاجرت خـود را جنـگ و پیامـدهای
آن عنوان کردهاند ورود مهاجرین به اهواز و حومههای اطراف آن را مهاجرینی تشکیل میدهند که سرمایه و ابـزار معیشـت خـود را در جریـان جنـگ تحمیلـی از
دست داده بودند .لذا تعدادی از این مهاجرین به نقاط حاشیهای شهر پناه برده و باع شد سکونتگاههای حاشیهای شکل گیرد و شهر گسترت یابد .درحـال حاضـر
اهواز بهدلیل مرکزیت استان و دارا بودن مراکز آموزت عالی ،خدمات درمانی تخصصی ،نیروگاه و سایر مراکز صنعتی و تجاری پذیرای مهـاجرین وارد شـده از سـایر
شهرها و آبادیهای استان خوزستان و سایر استانها بوده است .بهطوریکه  %03جمعیت این شهر را در سال  ،33مهاجرین وارد شده سـالهـای  33-63تشـکیل
میدادند .و جذب مهاجران روستایی و شهری کوچ باع ایجاد فشار بر امکانات موجود و گسترت مسایل شهری بهخصوص حاشیهنشینی میشود.
شناسایي محالت حاشيه نشين اهواز :با هيپوشانی نتیجه مشاهدات میدانی و بررسی زیست محیطی ،کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی شهر اهواز 03 ،سکونتگـاه
در غالب  03کد بهعنوان سکونتگاههای غیررسمی باع گسترت شهر شده مشخص شدهاند .این سکونتگاه ها عبارتند از :کوی سیاحی ،کوی علوی (شلنگآبـاد)،
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مالشیه ،حصیرآباد ،زیر سیي ،منبع آب ،آلصافی ،کوت عبداهلل (اسالم آباد ،شکاره  0و  ،3شریعتی ،گاومیش آباد ،کوت عبـداهلل ،کـوت نواصـر ،کـوت صـال  ،گنـدم
کار )...کانتکس ،کوی طاهر ،شهرک رزمندگان ،کریشان ،گلدشت ،گلبهار و چنیبه( .تقینياد .)23 :0203،ساکنان زرگـان و زویـه ،اکثـرا روسـتایی ،یـا از شـهرهای
هویزه ،بستان ،شادگان مهاجرت کردهاند .در تصویر شماره  2و جدول شماره 03 ،2سکونتگاه با  03کد آمده ،که  2منطقه مورد مطالعه با رنگ سبز و نقشـه آورده
شده است.

تصویر شماره  : 2شناسایی 03محله حاشیه نشین شهر اهواز تا سال 0203

منبع  :مسکن و شهرسازی خوزستان0231 ،
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جدول شماره  : 2جمعیت  ،خانوار ،بعد خانوار ،مساحت وتعداد واحدهای مسکونی  03حاشیه نشین شهر اهواز با  03کد
نام محله

جمعیت کل

تعداد خانوار

بعد خانوار

مساحت (کیلومترمربع)

تعداد واحدهای مسکونی

کد محله

شیلنگ آباد و سیاحی

30630

01202

3 .3

00.33

3000

شهرک رزمندگان

3233

0226

3.30

1 .33

0001

گل دشت -گلبهار

3111

311

3

1.23

362

کریشان

3313

231

3 .3

1 .33

331

عین دو

02300

3330

3 .3

3.33

ــ

مالشیه

36133

3161

3 .0

2 .12

3333

چنیبه

0230

231

2.3

0.02

333

جنگیه

3233

330

3 .60

1.30

ــ

کوت عبداله

000333

33116

3.33

00 .36

03000

01

کانتکس

3036

0331

3 .06

0.33

0366

00

قلعه چنعان

00133

3311

3.10

0.13

ــ

03

کوی طاهر

0232

020

01.0

1.30

223

02

آل صافی

3303

0231

6

1.36

3001

03

منبع آب

00333

2333

3 .03

0.30

2033

03

حصیرآباد

36333

3333

3.0

1.33

3633

06

زرگان

01303

3103

3.3

0 .33

063

03

زویه( 0و  3و علی آباد)
زویه(0

02133

3132

6 .3

01.33

2362

منبع  :مسکن و شهرسازی خوزستان0231 ،
مشکالت اقتصادي محورهاي توسعه شهر اهواز:
-0دارا بودن نر باالی بیکاری نسبت به مراکز دیگر شهرستانهای کشور
-3سرانه بسیار پائین سرانه بهداشتی ـ درمانی در کلیه زمینهها ،نسبت بهسایر مراکز شهرستان
-2حداقل کمیت و کیفیت امکانات و عملکرد آموزت و پرورت نسبت به سایر مراکز شهرستان
-3کیفیت نامطلوب ،کمبود و مشکالت موجود در توسعه شبکه ارتباطات ،حمل و نقل زمینی و هوایی
-3گسترت اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی در حاشیه که محصول فقر روستاییان اطراف است.
-6مصرف غیراصولی و ناکارآمد انرژی برق ،وجود انشعابات غیر قانونی و ایجاد خاموشیها
-3تسلط دولت درفعالیتهای اقتصادی -اجتماعی و بهرهوری پایین این بخشها در صنعت و معدن و کشاورزی
-0کمبود منابع مالی ،ضعف کارآفرینی و مشارکت ضعیف بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی
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-3ناهماهنگیهای موجود در نظام بانکی ،نظام اجرایی و بخش خصوصی در زمینه مشارکت طرحهای اقتصادی
-01عدم استفاده بخشی از قابلیتهای بالقوه تولیدی در زمینههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی
 -00مهاجرت افراد متخصص بهدلیل وضعیت اقلیمی وکمبود امکانات رفاهی و باال بودن هزینههای زندگی
 -03فقر و محرومیت روستاهای کشور و مهاجرت افراد بیکار و ضعیف از روستا و شهرهای کوچکتر
-02مسائل و مشکالت در زمینه واردات و صادرات با وجود قابلیتهای برجسته (معاونت پيوهشی استانداری)03 :0203 ،
بررسي ابعاد اقتصادي سه منطقه مورد مطالعه حاشيهنشين شهراهواز:
الزم بهذکر است که در تحقیر فوق در هر سه محله از سه فرمول زیراستفاده شده است .فرمول شماره  0برای سرانه فضـای مسـکونی ،فرمـول شـماره  3بـرای
وابستگی بهفعالیت کسب و پیشه و فرمول شماره  2برای وضعیت شکاف رفاهی ناحیه ،که یکی از شاخصهای رفاهی ارزت مسکن و قیمت هر متر مربع آن است .

-0سرانه فضای مسکونی =
تعداد خانوار ناحیه
 -3وابستگی به فعالیت کسب و پیشه =

-2یکی از شاخص های رفاهی =

مساحت فضاهای مسکونی ناحیه
ــــــــــــــــــــــــــــــ

تعداد خانوار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعداد اماکن کسب و پیشه و سکونت کسب
قیمت ی مترمربع گرانترین مل
قیمت ی مترمربع ارزانترین مل

-1حصيرآباد (ناحيه  ،11منطقه  7شهرداري اهواز):
موقعيت جغرافيایي :محله حصیرآباد در نیمه شرقی شهر اهواز و از شمال به کوی آل صافی ،از غرب و جنوب غربی به منازل چهارصد دسـتگاه و شـرق و جنـوب

شرقی به محله منبع آب محدود میشود .این ناحیه دارای منشا مهاجرت روستایی ،و در مقایسه با سایر حاشیه ها از نظر قدمت ،وسعت و جمعیت یکـی از بـزرگ-
ترین نواحی حاشیهنشین است که تقریبا در قلب شهر قرار دارد و بر روی تپههایی قرار گرفته که میتواند بهترین منظرگاه و چشي انداز شهری محسـوب شـود امـا
استقرار سکونتگاههای بیضابطه و غیراستاندارد این فرصت را از شهر گرفته و چهره نازیبایی به شهر داده است(.منطقه 3شهرداری اهواز )0231 ،
تصویر شماره  :3نقشه کاربری اراضی حصیرآباد

منبع  :مسکن و شهرسازی خوزستان 0231
جامعه آماري :ازبین  3333خانوار حصیرآباد 33 ،خانوار بهصورت نمونهگیری تصادفی از طریر پرسشنامه در سال  06توسط دانشگاه شهید چمران اهـواز انتخـاب
ودر مورد شغل و نو آن ،بیکاری ،مسکن ،بار تکفل و  ...سوال شدهاست.
جامعه شناسي کار و شغل :هر مکان دارای توان و پتانسیلهاییست که میتواند امکانات اشتغال ساکنین خود را فراهي کند .بازار حصـیرآباد کـارکرد منطقـهای
داشته ،و مشاغل خدماتی و تجاری بیشتر نمایان است .محدودیت های درون بافت شهری و ارزان بودن اجاره زمین و امالک تجاری ایـن منطقـه باعـ گردیـده تـا
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کارگاههای تولیدی به این منطقه رو آورده و در آنجا مکانگزینی شوند .میزان بیکاری در میان مردم این منطقه %31میباشد .از گروههای شاغل در منطقـه%3.3 ،
به عنوان کارگر %3.3 ،دارای شغل آزاد شامل دستفروشان و راننده %3.2 ،ساکنین کارمند %1.6 ،دانشجو و  %0.3سرباز و میـزان مسـتمری بگیـران منطقـه %3.3
افراد را بهخود اختصاص داده است( .تصویر شماره  ،6نمودار مشاغل) (دانشگاه شهید چمران اهواز ) 20: 0206،اغلـب حاشـیهنشـینان بـهدلیـل فقـدان تحصـیالت،
مهارت و تخصص ،جذب مشاغل آزاد از نو شغلهای بیثبات میشوند .در بعضی از فصول افراد بیکار بوده و منبع درآمدی نداشته و در وضعیت معیشـتی مطلـوبی
بهسر نمیبرند و این امر باع باال رفتن میزان انحرافات در مناطر حاشیهنشین شده است.

35.6

26.6
0.6 1.2

10.2
4.24.32.7

ﺱﺭﺏﺍﺯ ﻡﺱﺕﻡﺭی کﺍﺭگﺭ
ﺏگیﺭ

4.2

40.0
30.0

10.1

20.0
10.0

ﺁﺯﺍﺩ 6-0ﺱﺍﻝﻩ

0.0

تصویر شماره  :3نمودار مشاغل درحصیر آباد
منبع :سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری اهواز 0231
 % 33.6از خانوارها (درآمد افراد شاغل در ی خانوار) درآمدی بین  01تا  011هزار تومان و % 33.0درآمدی بین  010تا  311داشته کـه زیـر خـط فقـر محاسـبه
میشوند .با توجه به بعد خانوار 32.3در فقر زندگی میکنند که ازنظر اقتصادی بسیار نگران کنندهاست .جامعهشناسان میزان باالی انحرافات منـاطر حاشـیهنشـین
را برآیند فقرآنان میدانند % 66.3 .از خانوارها که قسمت اعظي جامعه آماری را تشکیل میدهند از وضعیت اقتصـادی مناسـبی برخـوردار نمـیباشـند (.مسـکن و
شهرسازی خوزستان ) 22: 0206 ،جدول شماره  3بیانگر وضعیت سرپرست خانوار و تامین کننده معیشت خانواده است که براساس نمونهگیری تصـادفی % 30.0
مرد و  % 0.3زن سرپرست خانوار بوده و با توجه به میزان درآمدها ،زنان قشر کي درآمد جامعه حاشیهنشین را تشکیل مـیدهنـد( .دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز،
)23: 0206
بار تکفل :در این ناحیه  %33.0جمعیت ،افراد زیر  03سال و  %2 .3را باالی  63سال سن داشته ،و مجموعاً  %22 .2را جمعیت غیرفعال تشکیل میدهـد .نسـبت
جمعیت غیر فعال به جمعیت فعال شاخص ناخالص بار تکفل را بهدست میدهد بهاینترتیب این شاخص برابر %31میباشـد ،و هـر نفردرسـن فعالیـت مـیبایسـت
هزینه زندگی  1.3نفردیگر را نیز تامین کند .براساس نمونهگیری بدست آمده درآمد متوسط خانوار در این ناحیه حـدود  326333تومـان مـیباشـد و یـ خـانوار
درصورتی میتواند از مسکن ملکی استفاده نماید که درآمد 0.6تا  2.6سال خود را به مسکن اختصاص دهد .هـر خـانوار تمـام درآمـد ماهیانـه خـود را بـه مسـکن
اختصاص دهد بین  3تا  3سال طول خواهدکشید تا مل شخصی داشته باشد .بهطور تقریبی هر1.3خانوار در ی سکونتگاه ساکن هستند.
جدول شماره  : 3توزیع فراوانی جنسیت سرپرست خانوار پاسخگویان جدول شماره  :3نسبت توزیع سنی ساکنان
وضعیت سرپرست

فراوانی

درصد

سن ( به سال )

مرد

03

30.0

جمعیت

3203

زن

0

0 .3

نسبت (درصد)

33.0

کل

33

011

1-03

03-63

 63به باال

03131

630

66.33

2.3

منبع :دانشگاه شهید چمران اهواز33: 0206 ،
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وضعيت شکاف رفاهي ناحيه :طبر فرمول شماره  2صفحه  01یکی از شاخصهای رفاهی را قیمت ی
قیمت ی مترمربع گرانترین مل
 3اهواز.)0231 ،

به ارزانترین مل

متر مربع مل

در نقاط مختلف هر ناحیه است .نسبت

 323.30بوده ،و توان اقتصادی مرفهترین خانوار  323برابر توانایی فقیرترین خانوار است(.شهرداری منطقه

بررسي ميزان اشتغال و تنوع مشاغل در ناحيه  :در این ناحیه  %01شاغل % 3 ،در بخش کشاورزی % 03 ،در بخش صنعت %31 ،دربخش خدمات و  % 3نیز
بازنشسته هستند( .دانشگاه شهید چمران اهواز)30: 0206 ،
جدول شماره  :6نسبت شاغلین بخشهای مختلف و شاغلین دولتی وآزاد
بخش

کشاورزی

صنعت

خدمات

بازنشسته

دولتی

آزاد

نسبت

%3

%03

%31

%03

%33.6

%33.3

منبع :نگارنده ،مبنا مطالب متن
الف -موقعيت کسب و پيشه :اماکنی که فعالیت کسب و پیشه دارند برابر  032باب،که  332باب تجاری -مسکونی و  231واحـد کـاربری تجـاری دارنـد .طبـر
فرمول شماره  3در صفحه  01میزان وابستگی درآمد خانوار به این فعالیت  2.3بوده و نشاندهنده آن است که بهازاء هر  3خانوار  0خـانوار در ایـن بخـش مشـغول
است(.شهرداری منطقه  3اهواز)0231 ،
ب -نرخ بيکاري :با توجه به ارقام نمونهگیری نر بیکاری در این ناحیه حدود  %31را نشان میدهد.
ج -اشتغال دولتي :از میان  %3.2کارمند این ناحیه  %33.6به کارهای دولتی و  %33.3در بخش خصوصی فعالانـد .د-موقعيت فعاليتهاي صننعتي :در ایـن
ناحیه  2انبار با مساحت عرصهای  33.26متر و مسـاحت اعیـانی آن  30 .33متـر دارنـد .امـا کارخانـه و کارگـاهی گـزارت نشـده است(.دانشـگاه شـهید چمـران
اهواز)33: 0206،
-2زرگان (ناحيه  ،11منطقه  3شهرداري اهواز) :
موقعيت جغرافيایي :در شمال شرقی اهواز و ساحل شرقی رودخانه کا رون قـرار گرفتـه و از شـمال و شـمال غربـی بـا رود کـارون و از
شر ق به زوو یه محدود می شود .جمعیت زرگان در سال  01303 ، 0203نفر  ،مساحت آن  033هکتار و فاصله آن تا مرکـز شـهر اهـواز 3.3
کیلومتر می باشد( .شهرداری منطقه  ) 0231 ، 2موقعیت جغرافیایی و عوامل عملکردی و فعالیتی نشان از رشد کالبدی چشي گیـر زرگـان
است .
تصویر شماره :6نقشه کاربری اراضی زرگان

منبع  :مسکن و شهرسازی استان خوزستان 0231
جامعه آماري :ازبین  3103خانوار زرگان030 ،خانوار بهصورت نمونهگیری تصادفی از طریر پرسشنامه در سال  06توسط دانشگاه شهید چمـران اهـواز انتخـاب ،و
شغل و نو آن ،بیکاری ،مسکن ،بار تکفل و  ...سوال شدهاست.
جامعه شناسي کار و شغل :مشاغلی چون کارگر ساده ،نیمه ماهر ،ماهر ،کاسب خرده پا ،پیشهور یا فروشنده اغلب مشاغل رایـ ایـن منطقـه هسـتند .دادههـای
جدول 3میزان درآمد خانوار پاسخگو را نشان داده %06.2 ،از خانوارها (درآمد افراد شاغل خانوار) درآمدی بین  01تا  011و  % 20.3از آنها درآمـدی بـین  011تـا
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 311هزار تومان داشته،که زیر خط فقر محاسبه میشوند .هيچنین  %03.3از خانوارها درآمدی بین  311تا 211هزار تومـان ( کمتـر از یـ چهـارم پاسـخگویان)
است .و  %3.6درآمدی بین  211تا  ،311و فقط  %06.02آنها درآمدی بین  311تا  611هزار تومان به باال داشـته ،بـهطـور کلـی % 66.3از خانوارهـا از وضـعیت
اقتصادی مناسبی برخوردار نمیباشند .بیکاری و سط درآمدهای پایین افراد خانواده با انحرافات ،جرائي ،سرقتها و قاچاق مواد مخدر محل ارتباط نزدیکی دارند.
جدول شماره : 3توزیع فراوانی درامد خانوار برحسب هزارتومان
درآمد

011-01

011-311

311-211

211-311

311-311

611-311

 611به باال

کل

فراوانی

33

60

23

03

00

3

3

030

درصد

06.2

20.3

03.3

3.6

01.0

0.0

3.0

011

منبع :دانشگاه شهید چمران اهواز33 :0206،
بار تکفل :نزدی

به  %30.3جمعیت این ناحیه را افراد زیر  03سال %2.3 ،باالی  63سال و  %33.3جمعیت غیر فعال تشکیل میدهند .نسبت جمعیت غیر

فعال به جمعیت فعال شاخص ناخالص بار تکفل بوده و در این ناحیه برابر  %22میباشد و هر نفر در سن فعالیت باید هزینه زندگی  1.2نفردیگر را در تامین
کند(.جدولشماره )0

جدول شماره  : 0توزیع سنی ساکنان زرگان
سن ( به سال )

1-03

03-63

 63به باال

جمعیت

3233

0003

231

نسبت

%30.3

%33.2

%2.3

منبع :دانشگاه شهید چمران اهواز23 :0206،
براساس جدول شماره  ،3تعداد سکونتگاههای این ناحیه برابر  333باب است .و درآمد متوسط هرخانوار حدود  303303تومان میباشد و اگر ی خانوار تمـام
درآمد ماهیانه خود را به تامین مسکن اختصاص دهد بین  3تا  3سال طول خواهدکشید تا مل مسکونی شخصی داشته باشد .بهطور تقریبی هـر  0.33خـانوار در
ی سکونتگاه ساکن هستند( .شهرداری منطقه)2،0231
جدول شماره  :3وضعیت سکونتگاههای ناحیه زرگان
تعداد

مساحت عرصه

مساحت اعیان

مساحت کل

333

332003

36333

231003

سکونتگاه

منبع :سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری اهواز 0231
بررسي ميز ان اشتغال و تنوع مشاغل در ناحيه % 33.3 :شاغل  ،که  % 3.33در بخش کشاورزی % 0.32 ،دربخش صنعت  % 31.0 ،در
بخش خدمات ،و  % 00.33بازنشستگان را تشکیل می د هند .

جدول شماره : 01نسبت شاغلین بخشهای مختلف در ناحیه زرگان
بخش

کشاورزی

صنعت

خدمات

بازنشسته

نسبت

%3.33

%0.32

%31.0

%00.33

منبع :دانشگاه شهید چمران اهواز30 : 0206 ،
الف  -موقعيت کسب و پيشه  :اماکنی که فعالیت تجاری دا ر نـد برابـر  031بـاب  ،کـه  31بـاب آن تجـاری  -مسـکونی و  011واحـد آن
صرفا کاربری تجاری دا ر ند .طبر فرمول شماره  3در صفحه  01میزان وابستگی درآمد خانوار به فعالیت هـای تجـاری حـدود  3.3بـوده و
نشان دهنده آن است که به ازاء ه ر  3خانوار ی خانوار در بخش کسب و پیشه مشغول است(.شهرداری منطقه ) 2،0231
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ب -نرخ بيکاري  :با توجه به ارقام نمونهگیری نر بیکاری در این ناحیه حدود  %3.0را نشان میدهد.
ج  -موقعيت فعاليت هاي صنعتي  :دراین ناحیه  0کارخانه و  2انبار با مساحت کل  3031مترمربع
گزارت شده که  0311متر آن مساحت عرصه را تشکیل می دهد
خدمات دولتي و اداري شهري  :بر اساس ممیزی شهرداری دارای  2مکان اداری دولتی و غیر دولتـی ،از جملـه  0مرکـز پزشـکی و 0
بان می باشد و اهالی برای انجام امور اداری ،خدمات بهداشتی و امکانات شـهری بـه منـاطر دیگـر کمتـر مراجعـه مـی کننـد ( .دانشـگاه
شهیدچمران اهواز) 30 : 0206 ،
وضعيت شکاف رفاهي ناحيه  :طبر فرمول شماره  2در صفحه  01نسبت قیمت ی

مترمربع گران ترین مل

بـه یـ

مترمربـع ارزان -

ترین مل در این ناحیه برابر  ، 31و نشان از  31برابر توانایی اقتصادی مرفه ترین خانوار به فقیرترین خـانوار دارد ( .شـهرداری منطقـه
 2اهواز ) 0231 ،
 -3کوي علوي (ناحيه  ،1منطقه  1شهرداري اهواز):
موقعيت جغرافيایي :کوی علوی( شیلنگ آباد) در غرب شهر اهواز واقع ،که از شمال به خشایار ،از شرق به کیان ،از جنوب به پایگاه شـهید بهشـتی و از غـرب بـه
جاده سهراه خرمشهر منتهی میشود .کوی سیاحی در غرب شهر اهواز ،که از شمال به عین دو ،از شرق به شیلنگ آباد ،گلدشت ،گلبهار و از جنوب بـه مالشـیه و
جاده اهواز  -حمیدیه منتهی میشود .شیلنگ آباد و سیاحی دارای وسعتی معـادل  00..33کیلـومتر مربـع بـوده و فاصـله آن از مرکـز شـهر  6.23کیلـومتر مـی-
باشد(.شهرداری منطقه  6اهواز3)0231 ،

تصویر شماره  :3نقشه کاربری اراضی شلنگآباد و کوی سیاحی در سال 0203

منبع  :مسکن و شهرسازی استان خوزستان 0231
جامعه شناسي کار و شغل  :ساکنین ای ن ناحیه مهاجرین روستایی یا اقشار کي درآمد شهری بوده % 3 ،دارای مشـاغل دولتـی و بقیـه شـغل
کاذب حاشیه ای کارگری( م وسمی بیکاری پنهان) را دارا نی باشند که چون از شغل های بی ثباتند می تـوان وضـعیت معیشـتی آن هـا را حـدس
زد % 01 .بیکاران تحصیالتی تا راهنمایی و افراد بیکار فاقد درآمـد بـه انحرافـات و م شـ ا غل کـاذب و خـرده فروشـی در بازارهـای محلـی رو
آورده اند .زنان سرپرست خانواده نیز در این بازارها اشتغال دارند  .بعضی از خانواده های کي درآمد به وسیله سازمان های کمیتـه امـداد امـام،
سازمان بهزیستی و بنیاد شهید حمایت می گردند .
جدول شماره  00نشان از میزان درآمد ماهانه سرپرست خانوار می باشد .طبر داده های آن  % 1.6درآمدی ز یـر  01هزار تومـان % 20.0 ،
درآمدی بین  01تا  011هزار تومان و  % 36 / 3درآمدی ب ین  010تا  311هزار تومان 310 ، % 3.6 ،تا  % 3.3 ، 211بین  210تـا  311هـزار
تومان و  % 0.3بین  310تا  611هزار تومان ،و فقط  % 1.6درآمدی باالتر از  611هزار تومان درماه دا رند .درآمـد  % 03.6بـین  01تـا 311
هزارتومان بوده ،که زیر خط فقر بسر برده و وضع اقتصادی نگران کننده ای دارند .هي چنین این جدول میزان درآمد ماهانـه خـانوار ( افـراد
شاغل ی خانوار) پاسخگو را نشان می دهد % 31.6 .از خانوارها درآمدی بین  01تا  011و  % 31.3درآمدی بین  010تا  311داشـته انـد.
یعنی  % 00.0از خانوارها که قسمت اعظي جامعه آماری را تشکیل می دهند در وضعیت اقتصـادی اسـفباری زنـدگی مـی کننـد .و  % 03.3از
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آن ها د رآمدی بین  310تا  211هزار تومان و فقط  % 6.3از کل خانوارها درآمدی بـین  210تـا  610بـوده انـد % 31 .اهـالی شـیلنگ آبـاد و
سیاحی از بازار کیان و فقیرترین اهالی از بازار فراهانی خرید می کنند .
جدول شماره  :00توزیع فراوانی میزان درآمد پاسخگویان(بر حسب هزار تومان)
سرپرست

خانوار

کل خانوار
میزان درآمد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

زیر 01

2

1.6

232

31 .6

 01تا 011

006

20.0

 010تا 311

333

36 .3

233

31.3

 310تا 211

33

3 .6

33

03.3

 210تا 311

02

3.3

23

3

 310تا 311

3

0

00

0.3

 310تا 611

3

1 .3

3

1.2

 610و باالتر

2

1 .6

6

1 .0

کل

300

011

333

011

منبع :دانشگاه شهیدچمران اهواز23: 0203،
بار تکفل %23 .0 :جمعیت افراد زیر  03سال و  %3. 33باالی  63سال سن دارند و مجموعاً  % 23..33جمعیت غیر فعال را تشـکیل داده ،نسـبت جمعیـت غیـر
فعال به جمعیت فعال شاخص ناخالص بار تکفل را به دست میدهد که در این ناحیه این شاخص برابر %61میباشد ،به عبارتی هر نفر در سن فعالیـت مـیبایسـت
هزینه زندگی  1.6نفردیگر را نیز تامین کند.
جدول شماره :02توزیع سنی ساکنان و نسبت آنها

جدول شماره  :03وضعیت اشتغال
وضعیت اشتغال

فراوانی

درصد

سن ( به سال )

1-03

03-63

 63به باال

غیر شاغل

303

63.3

جمعیت

31323

26303

0362

شاغل

030

23.2

نسبت

%23.3

%63 .6

%3 .3

کل

333

011
منبع :سازمان مدیریت و برنامهریزی0231 ،

متوسط درآمد خانوار حدود  006.333تومان ،و ی خانوار در صورتی میتواند از امکان ی مسکن ملکی استفاده نماید که درآمـد  3تـا  33سـال خـود را بـه
مسکن اختصاص دهد .هر  0.23خانوار در ی سکونتگاه ساکن ،و  %03مساحت ناحیه را فضاهای مسکونی تشکیل میدهد.
بررسي ميزان اشتغال و تنوع مشاغل در ناحيه :در این ناحیه % 30.3شاغل وجـود دارد .کـه % 3.2در بخـش کشـاورزی% 2.3 ،در بخـش صـنعت و % 02.3
دربخش خدمات مشغول به کار ند( .شهرداری منطقه  6اهواز)0231 ،
جدول شماره : 03نسبت شاغلین بخشهای مختلف و نسبت شاغلین دولتی وآزاد
بخش

کشاورزی

صنعت

خدمات

بازنشسته

دولتی

آزاد

نسبت

%2.3

% 2 .3

%02.3

%2.3

% 23/3

% 63/0
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منبع :نگارنده؛ مبنا مطالب متن
الف  -موقعيت کسب و پيشه  :تعداد کل اماکنی که فعالیت کسب و پیشه دارند برابر  0333باب بوده ،که تعداد  0131آن تجاری ـ مسکونی و تنها  203واحـد
صرفا کاربری تجاری دارند .طبر فرمول شماره 3در صفحه  01وابستگی درآمد خانوار به فعالیتهای کسب و پیشهای در حدود 6.63مـیباشـد و از هـر  6خـانوار 0
خانوار در بخش کسب و پیشه مشغول میباشد (.شهرداری منطقه  6اهواز)0231،
ب -نرخ بيکاري  :با توجه به نمونهگیری نر بیکاری در این ناحیه حدود %30.2را نشان میدهد.
ج -اشتغال دولتي :در این ناحیه % 23.3بهکارهای دولتی و  % 63.0نیز در بخش خصوصی فعال میباشند.
موقعيت فعاليتهاي صنعتي :در این ناحیه  00کارخانه 20 ،کارگــــاه و  30انبار فعالند که مجموعا به  031واحد میرسد .در مجمو  % 1.0از مساحت کل
ناحیه را نواحی صنعتی آن تشکیل میدهند(.معاونت شهرسازی)0231 ،
سطح درآمد خانوار :در این ناحیه سط درآمد خانوار را مطابر جدول شماره  03به 3طبقه دستهبندی و میانگین درآمدی  006333تومان را بدست آورد .یعنـی
حدود  %00درآمدی کمتر از  311.111تومان درماه دارند.
جدول شماره  : 03سطوح مختلف درآمد خانوار در ناحیه شلنگ آباد-سیاحی
هزارتومان

1-011

011-311

310-211

210-311

310-311

310-611

610و باالتر

نسبت

%31.3

%31.3

%03 .3

%3

%0.3

%1 .2

%0

منبع :دانشگاه شهیدچمران اهواز36 :0206،
مترمربع گرانترین مل

وضعیت شکاف رفاهی ناحیه :طبر فرمول شماره  2در صفحه  01نسبت قیمت ی
حدود  302.2میباشد ،حاکی از این است که توانایی اقتصادی
مرفهترین خانوار تقریباّ  302.2برابر توانایی اقتصادی فقیرترین خانوار میباشد.
(شهرداری منطقه  6اهواز)0231 ،
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به ی

مترمربع ارزانترین مل

در این ناحیه که

نتيجه گيري :
در جمعبندی حصیرآباد هر فرد بین سنین  03تا  63سال عالوه برخود بار تکفل  1.3نفر دیگر را بر عهده داشته ،و  %33.6را افراد غیرفعال تشکیل دادهاند.
سط اشتغال در ناحیه حدود  ،%01که  %31از آنها در بخش خدمات اشتغال دارند .و  %33.6شاغلین در بخشهای دولتی مشغول هستند %66.3 .خانوارهای این
ناحیه درآمدی زیر  311111تومان در ماه دارند و میانگین درآمد خانوار  326333تومان است.هيچنین  % 03.6منازل ناحیه نیاز به تعمیرات اساسی دارد .اما در
جمع بندی زرگان مالحظه میگردد هر فرد بین سنین  03تا  63سال عالوه بر خود بار تکفل  1.2نفر دیگر را بر عهده دارد و  %33را افراد غیر فعال تشکیل می -
دهند .سط اشتغال در ناحیه حدود  %33.3که  %31.0از آنها در بخش خدمات ،و  %00.33بازنشسته هستند 33.3 .خانوارهای این ناحیه درآمدی زیر 311111
تومان در ماه داشته ،و میانگین درآمد خانوار  303303تومان است و دستگاه های دولتی و غیردولتی بسیار کمی در این ناحیه اسقرار دارند .نهایتا در کوی علوی
علیرغي وجود امکانات کالبدی ،توانایی استفاده از خدمات رفاهی شهری  ،امکانات آموزشی و دینی کي ،و از امکانات و فضاهای فرهنگی برخوردار نیست .بیش از
 %02جمعیت فعال در بخش خدمات و حدود  %23شاغل دستگاههای دولتی هستند .بیش از  %00خانوارهای ناحیه شلنگ آباد-سیاحی میانگین درآمد ماهیانهای
کمتر از  311.111تومان دارند .بر اساس نمونهگیری بعد خانوار این ناحیه بیش از  6.63نفر میباشد.
با بررسى وضعیت مشاغل حاشیهنشینان مشخص میگردد که مشاغل این افراد ،کاذب ،ناپایدار ،نیمه تخصصى و یا فاقد تخصص مـیباشـند .مشـاغلى ماننـد
کارگران ساختمانى ،دستفروشى ،میوهفروشی ، ،گچکارى ،جمعآورى ضایعات ،سیگارفروشى ،جوتکاری ،نـان خشـ فروشـى ،مسافرکشـى و مشـابه از راههـاى
کسب درآمد میباشد .بیکارى بزرگترین مشکل اقتصادى حاشیهنشینان است و رابطه نزدیکى با فقر گسترده دارد .کسانى که شغل منظي ،نیمـه وقـت و نـامنظمى
دارند در زمره افراد فقیر قرار دارند .بزهکارى در میان جوانانى بیشتر است که والدین آنان فاقد مهارت ،تخصص و بیکار بودهند .همانگونه که جداول ،جمعبندیهـا
و نتیجهگیریهای سه منطقه حاشیهنشین مورد بررسی نشان میدهد سط تحصیالت ،درآمد سرپرست و کل خانوار ،امکانات کالبدی و رفاهی و کیفیـت مسـکن و
سرانهها پایین ،بعد خانوار  ،میزان بیکاری ،تعداد کودکان و جمعیت جوان باالست .کیفیـت زنـدگی در ایـن نـواحی پـایین و نیازمنـد برنامـهریـزیهـای اقتصـادی-
اجتماعی چند جانبه ،تأمین توسعه اجتماعی ،تسهیالت آموزت ،بهداشت و مسکن مستلزم تالشی آگاهانه و تغییرات بنیادی در جامعـه رنگارنـگ اهـواز مـیباشـد.
اهواز دارای کمبود نیروی انسانی متخصص ،برنامهریز ،مدیریت کارا ،ارتباطات و زیرساختهای مناسب نسبت به مراکز استانها نبوده و قادر به رقابت با آنها نیسـت.
رشد سریع و ناموزون جمعیت و ناهماهنگی میان آن و توسعه اقتصادی  -اجتماعی ،مشکالتی را در زمینههای اقتصادی ،اجتمـاعی ،تغذیـه ،بهداشـتی ،آموزشـی،
اشتغال ،زیست محیطی و تحوالت فرهنگی و سیاسی ....بهوجود آورده است .بدون تردید چنـانکـه در جهـت متعـادل نمـودن رشـد جمعیـت در زمینـه عـدالت
اجتماعی و توزیع عادالنهتر امکانات و شناخت ظرفیتهای تولیدی درسط روستا تمهیداتی اندیشیده نشود میزان مهاجرت و رشـد شـهری مسـیر غیـر طبیعـی را
طی کرده و روندی افزایش مییابد که هرروز مسئله را حادترمیکند .امروزه شهر اهواز متاسفانه با وجود داشتن ظرفیتهای اقتصادی و امکاناتی که ازآن یـاد مـی-
شود ،بهلحاظ رشد جمعیتی که دارد ،دربسیاری از زمینهها جوابگوی ساکنان خود نیست.

آنچهکه براي جلوگيري از سير مهاجرت و گسترش حاشيهنشيني و رفع آن در شهراهواز پيشنهاد ميشود:
-0برقراری عدالت بین درآمد روستاییان هيچون شهرنشینان در جهت جلوگیری از مهاجرت
 -3افزایش تقاضا برای نیروی کار بومی شهر و ایجاد انگیزه برای کاهش مهاجرت نیروی متخصص
-2ایجاد بازارچههای محلی تره بار ،اجرای پروژههای تولیدی و اشتغالزا
 -3توجه به نیازمندی گروه های سنی و ایجاد زمینههای اوقات فراغت برای کودکان ،نوجوانان و جوانان
-3توسعه قابلیتها و توانمندیهای جمعیت فعال مناطر حاشیهی شهراهواز
 -6حمایت از اقشار آسیب پذیر ،پشتیبانی از کارآفرینی و توجه خاص به زنان سرپرست خانوار
-3حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران و ایجاد فرصتهای شغلی مناطر حاشیهنشین
-0افزایش قابلیتها ،کمیت و کیفیت فضاهای فیزیکی ،آموزتوپرورت و توسعه آموزتهای فنیوحرفه ای
 -3مشارکت در بخش خصوصی و ارتقاء فنآوری و اصالحات ساختاری در فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی
-01بهسازی و توانمندسازی مناطر حاشیهنشین
-00تقویت امنیت اجتماعی و مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی
-03گسترت زیرساختهای بازرگانی خارجی با تأکید بر محصوالت کشاورزی اطراف شهر اهواز
-02آگاهی نسبت به تغییر و تحول عددی جمعیت درطول زمان دراولویت هر برنامهریزی
-03هماهنگی و برنامهریزی میان بخشها و توزیع امکانات کي هزینه و پرمنفعت در مناطر حاشیه شهر اهواز
-03برنامهریزی با مردم و مشارکت اجتماعی محالت هزینه و برنامه توسعه را کاهش و اجرای آن را ساده میکند
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-06آموزت برنامه های کنترل جمعیت و توازن جمعیتی و محیطی
 -03ساخت امکانات محلهای؛ کانون پرورت فکری کودکان و نوجوانان ،نهضت سوادآموزی ،مهدکودک و فضاهای باز
-00رونر بخشیدن به محالت ،کاهش تمرکز شهری و افزایش خود اتکایی مناطر و کاهش ترددهای غیرضروری

منابع :
-0ابراهیمی ،0203،سیدمحمد ،مسگریان  ،علی ،آسیب شناسی اقتصادی نقاط حاشیه نشین و ارتباط آن با جـرائي در منـاطر اقبالیـه ،پوبینـدرو خیرآبـاد قـزوین،
سایت مدیریت شهری ،مجله اصالح و تربیت ،شماره 30
-3احمدی،حبیب ،ایمان ،محمد تقی ،0203 ،فرهنگ فقر،حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه در میان جوانان حاشیه نشین ده پیاله شـیراز در سـال ،0202
مجله پيوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان  ،جلد  ،03شماره 3
 -2احمدیان  ،مهر ،0203نشریه اندیشه حوزه  33شماره30 /
-3استانداری ،0203 ،معاونت پيوهشی ،دفتر آمار و اطالعات
-3اکبریان،مهدی ،و دیگران ،0200 ،حاشیه نشینی ،افزایش آسیب های اجتماعی و اقزایش جرم؛ پیامـدی دیگـر از مهـاجرت ،پنجمـین همـایش انجمـن جمعیـت
شناسی ایران ،مهاجرت در ایران،نشر تهران مرکز مطالعات و پيوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ،جلد اول،
 -6تقیزاده،ایوب ،0200،مدلسازی توسعه شهری با استفاده از ،GISدانشکده علوم و زمین،دانشگاه شهیدچمران اهواز.
 -3پور کاظي ،حاج کاظي ،0232،جغرافیای تاریخی خوزستان ،انتشارات موسسه فرهنگی آیات .
-0تقوی نياد ،نعمت اهلل  ،0230،مهاجرت های روستا -شهری ،تبریز ،نشر ستوده
-3حاتمی نياد ،حسین  ،0233،بررسی شا خصهای مسکن غیررسمی در ایران  ،نمونه موردی محله شیخ آباد قي
-01دانشگاه شهید چمران اهواز ،0206 ،مطالعات اسکان غیر رسمی و طرح توانمندسازی مناطر حاشیهنشین اهواز ،منطقه حصـیرآباد ،کارفرمـا سـازمان مسـکن و
شهرسازی استان خوزستان
-00دانشگاه شهید چمران اهواز ،0206 ،مطالعات اسکان غیر رسمی و طرح توانمند سازی مناطر حاشـیه نشـین اهواز،منطقـه زرگـان ،کارفرمـا سـازمان مسـکن و
شهرسازی استان خوزستان
-03دانشگاه شهید چمران اهواز ،0206 ،مطالعات اسکان غیر رسمی و طرح توانمندسازی منـاطر حاشـیه نشـین اهـواز ،منطقـه کـوی علوی(شـلنگآبـاد و کـوی
سیاحی) ،کارفرما سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان
-02رامین ،تقی ، 0230،عوامل اقتصادی  -اجتماعی مؤثر بر مهاجرتهای بین استانی در ایران ،تهران ،مؤسسه عالی پيوهش و برنامه ریزی توسعه.
 -03زاهد زاهدانی ،سید سعید ،0263،حاشیهنشینی ،انتشارات دانشگاه شیراز ،چاپ اول
-03زنجانی،حبیب اهلل، 0231،مجموعه مباح و روشهای شهرسازی،مبح جمعیت ،نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ دوم
 -06سازمان مدیریتو برنامهریزی استان خوزستان  ،0200،سالنامه آماری استان خوزستان
-03سازمان مدیریتو برنامهریزی استان خوزستان ،0203،علل عدم توسعه شهرهای خوزستان و راهکارهای رفع آنها
 -00سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان ،0233 ،سند توسعه شهرستان اهواز
 -03سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان ،0203 ،سند توسعه شهرستان اهواز
 -31سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان ،0231 ،دفتر آمار و اطالعات
-30شناسنامه آبادیهای شهرستان اهواز 0233 ،
-33شهرداری اهواز ،0231،سازمان خدمات کامپیوتری
 - 32شهرداری اهواز ، 0231 ،واحد شهرسازی منطقه 2
 - 33شهرداری اهواز ، 0231 ،واحد شهرسازی منطقه 3
 - 33شهرداری اهواز ، 0231 ،واحد شهرسازی منطقه 6
-36ضرغامی،حسین ، 0200،نگاهی به تحوالت شهر نشینی و مهاجرت در ایران ،پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران ،مهاجرت در ایران
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 -33لهسائی زاده ،عبدالعلی ،0260،نظریات مهاجرت ،نشر نوید ،چاپ اول
 -30عزیزی ،محمد مهدی، 0230،جزوه درس برنامه ریزی مسکن کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران،گروه شهرسازی
-33عظیمی ،ناصر ،0200 ،پویش شهرنشینی و مبانی نظام شهری
-21مسکن و شهرسازی استان خوزستان ،0231 ،واحد شهرسازی
 -20مرکز آمار ایران ،0263،مطالعات حوزه نفوذ و تفضیلی شهر اهواز
 -23مرکز آمار ایران سالهای  ،0203-0233نتای سرشماری عمومی نفوسی و مسکن شهرستان اهواز
 -22مرکز آمار ایران ،0233،نتای تفضیلی سرشماری شهرستان اهواز
 -23مرکز آمار ایران ،0203،ناحیه انتظامی استان خوزستان
-23ویکی پدیا ،دانش نامه آزاد 0203 ،
 -26هاگت ،پیتر ،0233،جغرافیا ترکیبی نو،ترجمه گودرزی نياد ،شاپور،انتشارات سمت،چاپ اول331،ص
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