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 چكيده 
 شهرنشيني در سرزمين ما با كشف منابع نفت و استخراج آن شتاب گرفت و اين منابع درآمد جديد، زمينه 
ــنتي را فراهم آورد. مراكز استان ها با جذب بيشترين سرمايه ها به عنوان نمادهاي  ــي اقتصاد و جامعه س فروپاش

پيشرفت، نردبان ترقي و منابع درآمدي بي پايان جلوه گر شده و سيل مهاجرين رابه سوي خود كشاندند.
 شهر اهواز نيزكه از عمر جديد آن نزديك به يك سده مي گذرد(با توجه به اثر پذيري وسيع از پيدايش نفت) 
اساساً بر مبناي مهاجرت شكل گرفته و مركزيت يافتن صنايع نفت منطقة جنوب، سرمايه گذاري در بخشهاي 
صنايع سنگين (فوالد) و انتخاب آن به عنوان مركز استان خوزستان زمينة افزايش مهاجر پذيري اين شهر را فراهم 
آورده است. نتيجتاً اينكه شهر اهواز امروزه با مسائل و مشكالت اجتماعي، امنيتي، محيطي و كالبدي فراواني منتج 

از بازتوزيع وسيع جمعيت مواجه مي باشد.
هدف اين تحقيق بررسي روند مهاجرپذيري در شهر اهواز و تحليل كيفي پيامد هاي حاصله با ديد جامع نگر 
ــد. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توسعه اي مي باشد و روش انجام آن تحليلي پيمايشي است.  جغرافيا مي باش
يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه علي رغم نرخ منفي مهاجر پذيري استان خوزستان در سرشماري 1385، 
شهر اهواز بنا بر موقعيت ژئوپليتيك و نخست شهري خود در اين استان همچنان از شهر هاي مهاجر پذير محسوب 
ــود. بر طبق تخمين هاي صورت گرفته در طي دورة دهسالة سرشماري 1375-1385 نزديك به 36450  مي ش
نفر مهاجر با اهداف مختلف به اين شهر وارد شده اند تا همچنان اين شهر به عنوان شهري مهاجر پذير قلمداد 
گردد. از طرفي مهاجرت از مهم ترين عوامل شكل دهنده به الگوي توسعة فيزيكي ناموزون، ناامني، ازدحام تراكم 

و مسائل زيست محيطي در اين شهر گشته است. 
 

 واژگان كليدي: شهر نشيني، مهاجرت، حاشيه نشيني، اكولوژي شهري
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1- مقدمه 
ــريع و غير عادي شهرنشيني و پيدايش كالن شهرها امروزه يكي از  ــد روز افزون جمعيت و گسترش س  رش
مسائل مهم كشور هاي در حال توسعه بوده و پيامد هاي قابل تامل و مسئله سازي چون خالي شدن روستاها از 
ساكنان، حاشيه نشيني، رشد و گسترش نابهنجاري هاي رواني - اجتماعي (بزهكاري، سرقت، قتل، خود كشي و 
انواع نابهنجاري هاي اجتماعي ) و گسترش غير اصولي و ناموزون شهر رادر بر داشته است. مطالعات انجام شده در 
مورد ايران نشان مي دهد كه از سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم و بويژه از دهة1340 و بدنبال اجراي سياست 
ــدن دالرهاي نفتي به مراكز شهري روند مهاجرت و بخصوص  ــرازير ش اصالحات ارضي، افزايش قيمت نفت و س
ــتا به شهر شتاب بيشتري گرفته و اين جريان پيامدهاي گوناگوني براي جامعة شهري ايران از  مهاجرت از روس

جمله مراكز شهري استان خوزستان در پي داشته است.
 اصالحات ارضي از لحاظ تاريخي تحوالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي زيادي را دراستان خوزستان و از جمله 
ــته است. اصالحات ارضي هر چند از نظر جغرافيائي در محدودة روستاها انجام شد.  ــهر اهواز به همراه داش در ش

ولي اثراتي كه در محدوده ي شهر اهواز به جاي گذاشت شايد كمتر از اثر پذيري مناطق روستاي نبوده است. 
 عامل مهم ديگر، پيدايش صنعت نفت در استان خوزستان و از جمله در اطراف شهر اهواز و گران شدن قيمت 
آن در سال 1353 مي باشد. بدليل پيدايش حوزه هاي نفتي در اطراف اهواز و عبور لوله هاي نفت از اين شهر به 
ديگر استان ها و گسترش مراكز مربوطه و صنايع آن، نياز به كارگران ساده، متخصصين و مهندسين افزايش يافت. 
اين امرخود موجب مهاجرت اين نيروها از ديگر مناطق به شهر اهواز شد. لذا در فاصلة سال هاي1345تا 1375 
ــور بوده است.  عامل مؤثر ديگر و در آغاز مرحلة جديد مهاجرت به  ــهر اهواز يكي از قطب هاي مهاجرپذيركش ش
شهر اهواز آغاز جنگ تحميلي است كه در نتيجةآن بسياري از نقاط شهري استان ناامن گشته و سيل مهاجرت 
ــت. در سال 1365 تعداد كل مهاجرين وارد شده به شهر اهواز 38553 نفر بوده كه از اين  ــهر اهواز آغازگش به ش
ــتان اهواز، 43 درصد از نقاط شهري شهرستان هاي استان خوزستان و 45  ــهري شهرس تعداد2درصد از نقاط ش
درصد از نقاط شهري استان هاي كشور و درحدود 8 درصد خارج از كشور(بقيه مهاجران با منشا نامعلوم بودند) 
به اين نقطه شهري اضافه شده اند. بررسي مهاجرين وارد شده طي 10 سال گذشته برحسب آخرين محل اقامت 
قبلي در سال 1385 نشان مي دهد كه از كل 36450 نفر مهاجر وارد شده به شهر اهواز، نزديك به 53 درصد از 

استان خوزستان و بقيه از ساير استان هاي كشور به اين شهر مهاجرت كرده اند. 
 بر اين اساس هدف كالن اين تحقيق تحليل تأثيرات اكولوژيك مهاجرت در سازمان شهري اهواز است و اهداف 

فرعي آن به صورت زير قابل تبيين مي باشند: 
• تحليل روند تحوالت جمعيتي با تأكيد بر مهاجرت در شهر اهواز

• تحليل پيامدهاي اكولوژيك ناشي از مهاجرت به شهر اهواز

1-1- روش تحقيق
 با توجه به موضوع تحقيق، حوزة مطالعاتي و مسائل آن، براي تكميل اطالعات الزمة پژوهش حاضر تركيبي 
ــاً از منابع مدون، معتبر و  ــت. اطالعات موردنياز عمدت ــنادي تحليلي و ميداني به كار رفته اس ــاي اس از روش ه
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سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن اخذ شده است و بخش اعظم كار به صورت ميداني و توزيع پرسشنامه در 
مناطق حاشيه نشين شهر اهواز انجام گرفته است كه پس از پيش آزمون تعدادي از پرسشنامه ها روايي آنها مورد 
ــت. جامعة آماري تحقيق محالت حاشيه نشين مظفريه،  تاييد قرارگرفت و به تحليل نهايي موجود انجاميده اس
عامري و حصيرآباد در شهر اهواز مي باشند كه با توجه به موقعيت جغرافيايي- تاريخي و پايگاه اقتصادي اجتماعي 
انتخاب شده اند و حجم نمونه برابر با 150 خانوار از سه محلة متفاوت مي باشد. روش نمونه گيري نيز به صورت 

تصادفي انجام شده و خانوارهاي مورد مطالعه به فاصله 15 مورد انتخاب شده اند.

2- مفاهيم و نظريات
ــد (زنجاني،1381  مهاجرت به عنوان پديده اي پيچيده با ابعاد اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي فراگير مي باش
:211). فراگير از آن جهت كه خاص قاره ،كشور يا منطقه ويژه اي نمي باشد ولي در جهان سوم به علت جهت 
گيري مهاجرت ها و نوع آن كه عموماً پله كاني(مرحله اي) مي باشند بيشتر باعث ايجاد شكاف در ساختار شهري 
ــاختار اجتماعي جمعيت ) مي گردد. مهاجرت در لغت نامة جمعيت شناسي ساز مان ملل  ــتغال، مسكن، س (اش
ــت كه بين دو واحد جغرافيايي صورت مي گيرد. اين تحرك  ــكلي از تحرك جغرافيايي يا تحرك مكاني اس ش

جغرافيايي تغيير اقامت گاه از مبدا يا محل حركت به مقصد يا محل ورود ميباشد (زنجاني ,1381 :212). 
ــتي يك منطقه ي  ــت هاي غلط عامل مهاجر پذيري يا مهاجر فرس پاپلي يزدي اعتقاد دارد كه اتخاذ سياس
خاص مي شود(مشهدي زاده،1381 :98). به طور كلي مهاجرت بويژه مهاجرت مرحله اي يا پله كاني كه از نقاط 
با جمعيت پايين و عمدتاً روستاها به طرف شهرها صورت مي گيرد عامل اصلي تغيير ساختار جمعيتي و چنانكه 
تودارو مي گويد عامل اصلي تشديد مسائل جدي بيكاري مي شود (مشهدي زاده،1381: 98). لي(Lee) عواملي را 

كه در تصميم به انجام مهاجرت و فرآيند آن وارد مي شوند به صورت زير بر مي شمرد :
1- عوامل مر تبط با حوزه ي مبدا 3- موانع بازدارنده 

2- عوامل مر تبط با حوزه ي مقصد 4- عوامل شخصي 
در واقع عوامل مثبت و منفي و خنثي در مبدا و مقصد و كشش و برتري هر يك بر ديگري و تاثير متقابل آنها 

زِمينه ي سازگاري در محل يا تصميم به مهاجرت را فراهم مي آورد.
 شكل شماره 1ـ عوامل مبدا، مقصد و بازدارنده در مهاجرت

Lee, 1966, P112

   عوامل خنثي   - عوامل منفي
  + عوامل مثبت

مقصدمبدا
   عوامل مداخله گر 

 

 
-    + 

-   + - 
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-   + - 
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ــكل  ــان مي دهد. اينكه در جريان ش مدل لي در حقيقت عوامل دافعه و جاذبه را در جريان يك مهاجرت نش
گيري يك الگوي مهاجرت عوامل جاذبه، دافعه، فاكتورهاي مداخله گر به نحوي در شكل گيري و شدت و حوزة 

شمول مهاجرت موثر مي افتند.
 از آنجايي كه حاشيه نشيني پديده ايست كه محصول و نتيجة مستقيم مهاجرت محسوب مي شود، لذا شناخت 
آن و پديده هاي مرتبط نيز اهميتي باال خواهد داشت. حاشيه نشيني در واقع حاصل اشتغال حاشيه اي مهاجران 
مي باشد كه به وسيلة آن هرگز دستمزد آنها تكافوي يك زندگي حداقل در درون شهر را به آنها نمي دهد (اعتماد 
,1364 :101). به طور كلي در مورد حاشيه نشيني مي توان گفت: مناطق زاغه نشين، آلونك نشين، كپرنشين و 
در مفهومي كلي تر «حاشيه نشين» بخشهاي مورد غفلت واقع شدة شهرها مي باشندكه شرايط زندگي و مسكن 
ــب مي باشد و به طور كلي مكانهايي كه در آنجا مهاجرين مصيبت زدة روستائي اولين  ــدت نامناس در آنجا به ش
خانه هاي ارزان و كوچك و نامناسب را در آنجا بنا مي كنند حاشيه يا زاغه مي باشند (هاديزاده،1384 :14). فريد 
زاغه ها و حلبي آباد ها و حاشيه نشيني را اسف بارترين شكل توسعه در هم و برهم و بي قوارة شهرها مي داند 
و اعتقاد داردكه: مهاجرت و پيامد مهم آن يعني حاشيه نشيني پديده اي نيست كه مختص كشور خاصي باشد، 
چنانكه»گجه قوندي هاي» آنكارا، «ماوال هاي» ريودوژانيرو، «باراداهاي» ليما و»گوربي ويل هاي» آفريقاي جنوبي 

نمونه بارزي از توسعة نابسامان شهري و شكل گيري حاشيه نشيني مي باشد (فريد، 1375: 164). 
 از ديگر مهمترين پيامدهاي مهاجرت در شهرها جدايى گزينى اكولوژيكي مي باشد كه معموال در اين حالت 
ــهر از نظر درآمد، مذهب، نژاد و پايگاه اقتصادي- اجتماعي به گروههاي  ــاكنان ش « گروه هاي مهاجر و در كل س
ــوند. به موازات اين جدايي گزيني در سطح شهر، هر يك از محالت شهري مشخصات  ــيم مي ش گوناگوني تقس
ويژه اي به خود مي گيرند و از چهره و بافت معيني تبعيت مي كنند كه با ساير محالت شهري تفاوت دارد و با 
فرهنگ غالب شهري (هنجار ها) در تعارض مي باشند. با توجه به پيامد هاي مهاجرت كه در اينجا به آنها اشاره 
شد (حاشيه نشيني، جدايي گزيني) بايد گفت: جدايي گزيني اكولوژيكي معموالً با جدايي گزيني مكاني يا فاصلة 
فيزيكي (حاشيه نشيني) در رابطه مي باشد كه در پايان، كار به جدايي گزيني اجتماعي و شكل گيري طبقات 

اجتماعي- اقتصادي در شهر ها مي انجامد (شكوئي،1369 :30).

3- رشد جمعيت، مهاجرت و روند آن در شهر اهواز
ــهر اهواز : 29/3  ــاكن ش ــال هاي 1345 تا 1375 به ترتيب جمعيت مهاجر س ــماري هاي س  طبق آمار سرش
ــكيل مي داده است(مركز آمار ايران،  ــهري را تش درصد، 30/9 درصد، 0/15 درصدو 0/8 درصد كل جمعيت ش
ــال هاي ياد شده). در اولين سرشماري كشور در  ــماري هاي عمومي نفوس و مسكن شهرستان اهواز در س سرش
سال 1335 شهر اهواز داراي جمعيتي بالغ بر120098 نفر بوده است، روند رشد جمعيت شهر از اين سال شكل 
ــور در سال 1345 اين ميزان به 206375  ــماري عمومي كش تازه اي به خود مي گيرد بطوريكه در دومين سرش
نفر افزايش مي يابد، گرچه در فاصلة دو سرشماري بر تعداد جمعيت 86277 نفر اضافه شده اما اين تحول صرفاً 
ناشي از مهاجرپذيري شهر نبوده و ملحق شدن روستاها و كانون هاي جمعيتي مختلف به اين شهر در فاصلة دو 
ــة جمعيت بين دو سرشماري اول و دوم نشان دهندة رشد  ــماري علت ديگر اين پديده بوده است. مقايس سرش
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ــال مي باشد كه به وضوح مهاجرت پذيري شهر اهواز را نسبت به رقم رشد طبيعي  ــط 5/78 درصد در س متوس
جمعيت در فاصلة سال هاي 1335 تا 1345 تأييد مي كند. مقايسة جمعيت شهر در فاصلة سال هاي 1345 تا 
1355 نشانگر آن است كه رقم كل جمعيت شهر طي اين دوره از 206375 نفر در سال 45 به رقم 334399 نفر 
ــيده است. بطور متوسط در طول اين دهه ساالنه 6/2 درصد به جمعيت شهر افزوده شده و اين  ــال 55 رس در س
رقم افزايش، خود مؤيد بر رشد جمعيت 5 درصد درسال است كه در مقام مقايسه رشد طبيعي جمعيت شهري 
به روستايي كشور(2/8)و رشد ساالنه ي جمعيت كل كشور (2/7) به روشني ادامة مهاجرت پذيري شهر اهواز را 
نشان مي دهد(مشهدي زاده:1381 :30) و همواره نشان دهندة رشد امكانات شهر در زمينه توليد مشاغل جديد 
خاصه در بخش صنايع(فوالدو نفت) و افزايش درآمدهاست. در فاصلة اين سال ها جمعيت مهاجر شهر تا حدودي 
ــط مهاجرين ورودي كه غالباً از روستاهاي منطقه، شهرستان ها، شهرهاي ديگر استان و برخي از شهرهاي  توس
بزرگ كشور بوده افزايش پيدا كرده است. از علل مهم ديگري كه در مدت اين10سال در رشد سريع جمعيت شهر 
اهواز مؤثر بوده است، اعمال سياست دولت وقت در مورد گسترش قطب هاي شهري و روي گرداندن روستائيان از 
كار وزراعت در مناطق محروم بوده است. در فاصلة سال هاي 1355 تا 1365 شهر اهواز رشد ساليانه 5/6 درصد 
ــت و در مجموع جمعيت از 334399 نفر در سال 55 به 578219 نفر در سال 1365  ــط داشته اس بطور متوس
افزايش يافته است. بررسي هاي آماري در فاصلة سال هاي 1355 تا 1365 نشان مي دهد كه بيش از 45 درصد 
از مهاجرت هايي كه در اين دوره به جامعة شهري صورت گرفته است معلول جنگ تحميلي است كه حدود 55 
درصد بقيه ناشي از فعل و انفعاالت اقتصادي و اجتماعي درون كشور است. درجدول شماره 1 جمعيت شهر اهواز 
به تفكيك سالهاي سرشماري مشخص شده است. همچنين ميزان مهاجران در هر دوره به روشني تعيين كننده ي 

ميزان مهاجر پذيري شهر اهواز مي باشد.
 نمودار شماره 1، ميزان مهاجرين در روند رو به افزايش جمعيت در شهر اهواز طي دوره هاي سرشماري در شهر اهواز

جدول شماره 1، جمعيت، رشد ساالنه و ميزان مهاجرين شهر اهواز در دوره هاي سرشماري

ميزان مهاجران (درصد)متوسط رشد ساالنهجمعيت كلسال

1335120098-27/3

13452063755/729/3

13553343996/230/9

13655782195/60/15

13758049803/30/8

13859854324/30/03

(مركز آمار ايران، 1335 تا 1385)



75

فصلنامه جمعيت. بهار91

تحليلي جغرافيايي بر نتايج اكولوژيكي ناشي از مهاجرت در شهر اهواز 

همانطور كه در جدول و نمودار 1 مشاهده مي شود درصد مهاجران طي سرشماري سال 1355نزديك به يك 
ــهراهواز را شكل داده اند. اين باز توزيع در مقياس وسيع جمعيت بدون شك نتيجة  ــوم از مجموع جمعيت ش س
انجام اصالحات ارضي و مهاجرت هاي روستا- شهري از يكسو و سرمايه گذاري هاي وسيع در بخش صنايع سبك 
و سنگين(صنايع فوالد و نفت) از سوي ديگر مي باشد. اين ميزان در دوره هاي سرشماري اخير يعني سال 1365 

به0/15درصد، در سال1375به 0/08درصد و در آخرين دورة سرشماري به 03/ 0درصد رسيده است. 
نمودار شماره 1،  ميزان مهاجرين در روند رو به افزايش جمعيت در شهر اهواز  طي دوره هاي سرشماري در شهر اهواز

همانطور كه مشخص است درصد مهاجرين از اولين دورة سرشماري رشد صعودي خود را شروع و اين جريان تا 
سال 1355 نيز ادامه دارد و بعد از اين دوره، درصد مهاجرين ازكل جمعيت كم شده و تا آخرين دورة سرشماري 

نيز اين روند نزولي ادامه مي يابد و يك منحني لجستيك با دوره ي صعود و نزول مشخص را شكل مي دهد. 
ــيع جمعيت متأثر از جنگ تحميلي (كه نتايج آن در قبل، حين و بعد از  در اين ارتباط توجه به بازتوزيع وس
جنگ مشخص مي باشد)، آمايش مكاني و برنامه ريزي شهرك هاي جديد(رامين)، مسائل و مشكالت محيطي و 

امنيتي از مهم ترين فاكتورهاي موثر قلمداد مي شوند. 

4 - بررسي پيامد هاي ناشي از مهاجرت به شهر اهواز

4-1- اسكان غير رسمي (حاشيه نشيني)
ــهر اهواز يك فرضية اصلي به عنوان محور  ــي از مهاجرت بي رويه به ش به منظور تحليل دقيق پيامدهاي ناش
ارزيابي قرار گرفته است و بدنبال آن تحليل هاي مرتبط ارائه خواهند گشت. فرضية مد نظر نگارنده ارتباط مستقيم 
مهاجر پذيري شهر اهواز و اسكان غير رسمي در اين شهر است و به منظور اثبات يا رد اين فرضيه مطالعات ميداني 

در محالت حاشيه اي منتخب صورت گرفته است كه در ادامه مهم ترين نتايج آن ارائه شده اند: 
سؤال اول: منشأ سرپرستان خانوار حاشيه نشينان شهر اهواز

درصد مهاجرين
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نمودار شماره 2، منشأ سرپرستان خانوار حاشيه نشينان شهر اهواز در سال 1385

ــماره 2، نشان مي دهد، 98/5 درصد منشأ سرپرستان خانوار در محالت حاشيه اي   همانطوري كه جدول ش
منتخب مهاجر بوده اند. از اين نسبت 45/5 درصد منشأ روستايي داشته اندكه روستاهاي اطراف اهواز 7/5 درصد و 
مهاجرين روستاهاي خارج از شهرستان اهواز 38 درصد از كل مهاجرين را شكل داده اند. جالب اينكه 24/5 درصد 
سرپرستان خانوارهاي حاشيه نشين با منشأ اهوازي از مناطق شهري است و اين عده همان افرادي هستند كه به جاي 
تحرك اجتماعي مثبت و ارتقاء سطح زندگي، تحرك اجتماعي نزولي داشته اند و به علت فقر از متن شهر به مناطق 
حاشيه نشين كشيده شده اند. هرچند كه 28/5 درصد حاشيه نشينان شهرستاني منشأ شهري داشته اند ولي حكم 
مذكور را شايد نتوان به آنان نسبت داد زيرا از وضعيت آنان در شهر محل سكونت پيشين اطالعي در دست نيست. 

سؤال دوم: علت مهاجرت سرپرستان خانوار حاشيه نشينان شهر اهواز در محالت منتخب

جدول شمارة(2): منشأ سرپرستان خانوار حاشيه نشينان شهر اهواز در سال 1385
جمع(درصد)شهري(درصد)روستايي(درصد)منشأ
7/524/532اهوازي

3828/566/5غيراهوازي
1/5ـــــــمنشأ اظهار نشده و خارج از كشور

100جمع كل
(منبع :مطالعات ميداني نگارنده)

جدول شماره 3 : علت مهاجرت حاشيه نشينان شهر اهواز در سال 1385
درصد حاشيه نشينانعلت مهاجرت
30يافتن شغل

22جنگ تحميلي
23ارزاني محل سكونت

16كمبود امكانات محل سكونت پيشين
3وابستگي فاميلي

2درگيري هاي محلي
1مخاطرات محيطي مانند سيل و ...

3ساير عوامل 
100جمع

منبع :مطالعات ميداني نگارنده



77

فصلنامه جمعيت. بهار91

تحليلي جغرافيايي بر نتايج اكولوژيكي ناشي از مهاجرت در شهر اهواز 

 همانطوريكه در جدول شماره 3 مشخص است، يافتن شغل يا بيكاري در محل سكونت قبلي باالترين درصد 
علت مهاجرت بوده است (30 درصد)، ارزاني زمين در محل سكونت فعلي دومين علتي است كه حاشيه نشينان 
را به اين مناطق كشانده است (23 درصد)، جنگ تحميلي و تخريب محل مسكوني. كمبود امكانات محل سكونت 
پيشين، وابستگي فاميلي، درگيري هاي محلي و مخاطرات طبيعي از ديگر علل ذكر شده از سوي مهاجرين براي 

سكونت در محالت حاشيه اي شهر اهواز مي باشند. 
ــيه نشيني در حقيقت نتيجه اي از تخريب روابط سيستماتيك حاكم بر اقتصاد كشور(در طي   هرچند حاش
دوره اي كه تاكيد بر درآمد هاي نفت فزوني يافت و يك عدم تعادل كلي در نظام شهر نشيني كشور بخصوص 
در كالن شهر ها به وجود آمد، مي باشد) ولي عمدتاً از حاشيه نشيني به عنوان يك معضل اجتماعي نام برده مي 
شود. در نظر گرفتن مشكالت اجتماعي مهاجرين بدون توجه به مقصد آنها يعني حاشيه ها بدون معنا مي باشد. 
چون اينان گروه هايي هستند كه مردم شهري تمايلي به ايجاد ارتباط و تماس با آنها نشان نمي دهند و خود آنها 
نيز به ندرت مي توانند جايي واال در بين اين اجتماعات بيابند و در سازمانهاي دولتي راه پيدا بكنند. بدين صورت 

زمينة جدايي گزيني اكولوژيكي اجتماعي اين افراد فراهم مي شود.
 اين گروه ها و خانواده ها عمدتاً بر اساس يك وجه تشابه (پايگاه اجتماعي، پايگاه اقتصادي، قوميت و...) هم 
نوع خود را مي يابند. با پيچيده تر شدن روابط بر جمعيت اين گروه ها افزوده مي شود و زمينه براي شكل گيري 
محالت گتو مانندي فراهم مي آيد. يعني فرآيندي كه در اكثر محالت مهاجرنشين و حاشيه اي شهر اهواز رخ 
داده است. جدايي گزيني اكولوژيكي معموالً با جدايي گزيني مكاني يا فاصلة فيزيكي (حاشيه نشيني) در رابطه 
ــكل گيري طبقات اجتماعي- اقتصادي خاتمه يافته  ــد كه در پايان، كار به جدايي گزيني اجتماعي و ش مي باش
است. يعني همان روند جابجايي كه در اكثر محالت پيراموني شهر اهواز قابل مشاهده مي باشد : مهاجرين پس 
از وارد شدن به شهر در يكي از محالتي كه از نظر اجتماعي اقتصادي(عمدتاً در اينجا مالك پايگاه اجتماعي يعني 
توجه به گروه هاي اجتماعي ساكن يا همان قوميت در محله مد نظر قرار مي گيرد) با آن سازگاري دارند ساكن 
مي شده اندكه عمدتاً جزو محالت فقير نشين مي باشند (عامري، مظفريه، شيلنگ آباد، حصير آباد، كوت عبداهللا) 
و با فاصله گرفتن از مركز اصلي اجتماعي- فرهنگي شهر به نوعي در انزوا باقي مانده اند و در اين مرحله جدايي 

گزيني اجتماعي به طور كامل اتفاق افتاده است.
شكل شماره 2 فرآيند جدايي گزيني در محالت حاشيه اي شهر اهواز 

 

در نتيجه بايد گفت: جدايي گزيني اكولوژيكي در شهر اهواز عمدتاً با جدايي گزيني مكاني يا فاصلة فيزيكي 
(حاشيه نشيني) در ارتباط مي باشد كه در نهايت، كار به جدايي گزيني اجتماعي، شكل گيري طبقات اجتماعي 

اقتصادي و ناپايداري اجتماعي شهر انجاميده است.
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4-2- آسيب هاي اجتماعي و ناپايداري اجتماعي 
 شكل گيري نابهنجاري هاي اجتماعي چون سرقت، قتل و غارت، قاچاق، خودكشي، فحشا، اعتياد، الكليسم, 
ــهر ها تلقي مي شوند را مي  ــم و نظاير آنها كه به مثابه كجروي و انحراف در هنجار هاي اجتماعي در ش ونداليس
ــيب هاي اجتماعي جامعة شهري متآثر از بازتوزيع وسيع جمعيت نام برد. پرداختن به مبحث  توان با عنوان آس
ناپايداري اجتماعي در شهر اهواز به ويژه زماني ضرورت بيشتري پيدا مي كند كه حجم كج رفتاري هاي مردم از 

سقف تحمل جامعه فراتر رفته و نگراني هايي ايجاد كرده است. 
 امروزه در بخش هاي مشخصي(به ويژه محالت حاشيه نشين) از شهر اهواز نمونه هايي از آسيب هاي اجتماعي 
به وضوح مشاهده مي شود. محل هايي براي خريد و فروش مواد مخدر، محل اجتماع ولگردان و دعوا و درگيري آنها، 
محل هايي براي فساد و فحشا و.... آمارها نشان مي دهندكه ميزان آسيب هاي اجتماعي در شهر اهواز رو به افزايش 
مي باشد. طالق به عنوان يكي از آسيب هاي اجتماعي كه در عرصة خانوادگي اتفاق مي افتد، از نابهنجاري هاي 
اقتصادي اجتماعي و فرهنگي متأثر مي شود و متقابال» بر آنها تأثير مي گذارد و نمود واضح ناپايداري خانوادگي 
مي باشد. داده هاي آماري نشان مي دهند كه طالق از جمله آسيب هاي اجتماعي رشد يافتة شهر اهواز مي باشد. 

4-3- توپوگرافي ناهمگون اجتماعي1 در شهر
امروزه زندگي اجتماعي در شهر اهواز همة مرز هاي جغرافيايي، نژادي و قوميتي را در نورديده است و نوگرايي را 
براي شهروندان به ارمغان آورده كه اين پيامد توأم با مسائل اجتماعي فراواني چون وجود فواصل اجتماعي فزاينده 

در شهر ها، ساختار ناهمگن جمعيتي، جدايي گزيني هاي فضايي و... بوده است.
دسترسي به امكانات و خدمات از فاكتور هاي مهم تعيين كننده در منزلت اجتماعي شهروندان مي باشد. اين در 
حالي است كه بخش قابل توجهي از جامعة شهري اهواز نارسائي خدمات شهري را تجربه مي كنند. نرخ باسوادي، 
ــتي، درماني و آموزشي، برخورداري از خدمات شهري چون آب،  ــتغال، برخورداري از شاخص هاي بهداش نرخ اش
برق،گاز، تلفن و... از جمله نياز هاي جامعة شهري مي باشد كه كمتر بطور فراگير بدان توجه شده است، به نحوي 
كه با وجود پيشرفت هاي چشمگير در زمينة خدمات رساني شهري، امروزه نزديك 40 درصد ازساكنين شهر اهواز 

از خدمات بهداشتي (زير بنايي و رو بنايي) و آموزشي بهينه بي بهره اند(ابراهيم زاده و نصيري, 1385: 235).
 

5- پيامد هاي مهاجرت در شهر اهواز 
ــي ديناميزم شهرنشيني از جنبة  ــهري اهواز و بررس امروزه در تحليل پويش ناپايداري اجتماعي در جامعة ش
آسيب شناسي اين شهر، توجه به جريانات اكولوژيكي شهري چون مهاجرت و حاشيه نشيني، ناهمگني و بيگانگي 
شهري، دسترسي غير مؤثر به خدمات اجتماعي و ناپايداري هاي رفتاري چون كج رفتاري، پرخاشگري و ونداليسم، 
ناپايداري و گسست در زندگي خانواده ها، مرزبندي هاي اجتماعي و توپوگرافي ناهمگون شهري الزم مي نمايد. 

1.Social Heterogeneous Topography
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شكل شماره 3 : پيامدهاي كالن مهاجرت در شهر اهواز

5- جمع بندي، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها 
 در پژوهش حاضر مشخص گرديد كه در فاصلة سال هاي 1345تا 1385 استان خوزستان يكي از قطب هاي 
مهاجرپذيركشور بوده است و شهر اهواز به عنوان مركز اين استان از اين جريان جدا نمانده و چه بسا پيامد هاي 
گستردة مهاجرت در اين استان بيشترين تاثير را بر اين شهر گذاشته است. نتيجتاً اين حجم از مهاجرين عالوه 
بر تأثير بر توسعة فيزيكي، خالي شدن روستاها از ساكنان، حاشيه نشيني، رشد و گسترش نابهنجاري هاي رواني 
ــرقت، قتل، خود كشي و انواع نابهنجاري هاي اجتماعي) را با خود به همراه داشته است.  اجتماعي (بزهكاري، س
بررسي ها نشان مي دهند كه اوج روند مهاجرپذيري شهر اهواز در سال هاي بين سرشماري 55-45رخداده است 
(كه سهم جمعيت مهاجران از كل جمعيت شهر به 30/9 مي رسد.) از داليل آن مي توان به وقوع اصالحات ارضي، 
سرمايه گذاري هاي وسيع در بخش صنايع بويژه در بخش صنايع سنگين و باال رفتن قيمت نفت در اين دوره اشاره 
كرد.در رابطه با مهاجرت و و مشكالت اجتماعي و اقتصادي در شهر اهواز كه به عنوان يكي از فرضيات ارائه شده، 
مي توان گفت كه ارتباط نزديك و تنگاتنگي بين اين دو پديده وجود دارد و ناهمگني جمعيت، تخريب ساختار 
سني جمعيت (مهاجران عمدتا» از گروه هاي جوان شكل گرفته اند) فقرو بيكاري ناشي از مهاجرت هاي بي رويه 
به اين شهرمي باشند. اين مسئله در مورد نابساماني هاي اكولوژيكي- اجتماعي شهر نيز صادق مي باشد. همچنين 
بررسي درصد مهاجران در شهر اهواز در سرشماري 1375 بيانگر اين مطلب مي باشد كه از مجموع مهاجران وارد 
شده به شهر اهواز در دوره ي ده ساله قبل ازاين سرشماري, حدود 0/78 از مهاجرين از خود استان خوزستان به 
اين شهر وارد شده اند.كه اين مطلب يعني پذيرش فرضيه ي تاثير مهاجرت بين استاني درافزايش جمعيت شهر 
اهواز. اگر به اين مسأله واقف باشيم كه علت اصلي مهاجرت به شهرها به خصوص از مناطق روستايي، كمي درآمد 
ــت، لذا در برخورد با اين پديده  ــطح پايين زندگي، بيكاري و كمبود و يا نبود امكانات رفاهي در روستاهاس يا س
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مي بايست به طور اصولي وريشه اي عمل نمود.
به طور كلي ويژگي اصلي رويكرد شهري را مي توان بر اساس نظرية تغيير اجتماعي تبيين كرد. اين ديدگاه 
جهت ريشه يابي آسيب هاي شهري به جاي نگاه از بيرون براي يافتن علل بروز آسيب ها, اغلب به درون و ساخت 

اجتماعي اقتصادي و فرهنگي جامعة شهري نگاه مي كنند. 
در اين راستا توزيع و تجهيز امكانات و خدمات در سطح شهر اهواز با توجه به نياز شهروندان مانع عمده اي در 

جلوگيري از تشديد تعارض هاي شهري و درنتيجه فرسايش روابط انساني در سطح شهر هاست.
ــي به روابط شهر و روستا جهت افزايش ضريب ماندگاري جمعيت روستايي وكاهش ضريب باز  • تعادل بخش
توزيع جمعيت مي تواند عاملي براي وحدانيت اجتماعي- فرهنگي روستا و شهر و در نهايت پايداري اجتماعي آن 

باشد. 
• توجه به مقولة تعادل فضايي و عدالت اجتماعي در شهر اهواز و تعديل نابرابري ها و دوگانگي هاي درون شهري 

و ميان شهري عاملي جهت توسعة پايداري اجتماعي در شهر است. 
• ريشه يابي آسيب هاي اجتماعي و برخورد ساختاري با آن (كشف ريشه هاي جرم نه برخورد با مجرم) و توجه 
ــيب ها، عامل كاهش انحرافات و افزايش  ــار مختلف اجتماعي از آس به بحث آموزش و آگاهي خانواده ها و اقش

همبستگي هاي شهري مي باشد.
• توجه به مقولة مهندسي اجتماعي و نيازهاي سني، جنسي، روحي و رواني، جسمي و ذهني شهروندان و برنامه 
ريزي اجتماعي همسو با برنامه ريزي شهري عالوه بر تحريك ديناميزم شهري و حضور اقشار مختلف جامعه در 
فضاي شهرها، عامل باال رفتن ميزان رضايتمندي شهروندان از مناسب سازي محيط شهر ها مي شود و در نهايت 

اقدامي است در جهت افزايش پايداري شهري. 
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