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  نشین یهحاشگسترش مناطق  یري وگ شکلیلی  بر متحیر جنگ تأث

 مطالعه موردي: منطقه مالشیه اهواز

  

  20/08/91  مقاله: نهایی تاریخ پذیرش             06/09/90تاریخ دریافت مقاله:  

  

  یزي شهري دانشگاه خوارزمی تهران)ر برنامه(دانشیار گروه جغرافیا و علی موحد

  دانشگاه شهید چمران اهواز) حسین کرمال چعب(کارشناسی ارشد

  عباس محمدي(کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز)

  

  چکیده

نشینی یکی از پدیده هاي جغرافیایی شهرهاي بزرگ و متوسط ایران است و  یهحاش

جنگ تحمیلی بر این پدیده بی تاثیر نبوده است. هدف این مقاله شناسایی و درك صحیح از 

ده جنگ در تحرکات جمعیتی در زمان وقوع جنگ و بعد از خاتمه آن در یپدیرگذاري تأث  نحوه

 تمرکز جمعیتی و به خصوص  است.اي  یهحاشگرایش به مهاجرت در شهر اهواز  و رشد مناطق 

. در این اخیر باعث بروز مشکالت متعددي شده است يها مهاجرین در این شهر در سالاسکان 

نشینی در یکی از نقاط حاشیه شهر اهواز با نام  یهشحایابی علت  یشهرمقاله سعی شده به 

 يها و با گردآوري دادهبوده این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی  روستاي مالشیه پرداخته شود.

گیري  به سنجش فرضیه و نتیجه SPSSو  GISافزار  و استفاده از نرم يا و کتابخانه يا پرسشنامه

زمانی  يهمورد مطالعه به سه دور يآمده رشد منطقه به دستبر اساس نتایج  .شود یپرداخته م

اختصاص به جنگ و  هاست آنین رشد مربوط به بیش ترشود. دو مرحله از آن که  یمتقسیم 

دهد  یمزده داشته، دارد. نتایج پژوهش نشان  یراتی که این پدیده بر ساکنان مناطق جنگتأث

 بارزي داشته است. گیري و گسترش روستاي مالشیه نقش عامل جنگ در شکل

  

  واژه هاي کلیدي:

  اهواز ،نشینی، مالشیه جنگ، مهاجرت، حاشیه 

 

 

                                                
  :نویسنده رابطMovahed@khu.ac.ir 
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  مقدمه -1

رشد  افتد، میبا تجدد و تحول  جمعیتی اتفاق  زمان همکه  اي عمدهیکی از وقایع 

این گسترش از سال  اند؛ یافته اسکان شهرهاجمعیتی است که در  يهشهرنشینی و سهم عمد

 بیش تربا سرعتی هرچه  بیستمقرن  يهاز نیم تدریج بهاز جوامع غربی و میالدي به بعد  1800

مهاجرت امروزه براي  کشورهاي جهان  )1369:44(شیخی: .در کشورهاي جهان سوم آغاز شد

آفرین و مشکل زا شده است. در واقع مهاجرتی که  مسألهیژه در بعد روستا به شهر به وسوم،  

در سطح  بیش ترشود تا به عدم تعادل  یمآید؛ علتی  یموجود  خود در اثر بسیاري از عوامل به

مسائل اجتماعی، اقتصادي، و سیاسی یک کشور کمک کند. کشورهاي جهان سوم قادر به ایجاد 

نیروي انسانی خواهان کار نیستند.  روزافزونکار و تقاضاي ي هعرصتعادل اشتغال و افزایش 

شود، در حقیقت به گسیختگی در  یمهري سرازیر جمعیتی که از مناطق روستایی به مناطق ش

زند. خالی شدن مناطق مهاجر فرست از  یمیروي مهاجرت دامن نهر دو منطقه جذب و دفع 

آمده توسط د مسائل به وجو مهم تریندر شهرها از  ها آننیروي کار و تمرکز نامتناسب 

شهرنشینی در   1340 دههاز ) 98،1374رویه است. (مشهدي زاده دهاقانی، ي بیها مهاجرت

با نام شهرنشینی سریع از آن یاد کنند و تا  کهکشور روند افزایشی باالیی را به خود گرفته 

عامل افزایش جمعیتی  مهم تریندر این میانه  ،اکنون نیز به این روند خود ادامه دهد

% 50مهاجرت همیشه  از  1365تا سال  1345به نحوي که از  ،شهرنشینی مهاجرت بوده است

پیامدهاي  مهم تریناز جمله  )99:1380(زنجانی:. رشد جمعیتی شهرها باالتر بوده است

هاي ناسالم، تراکم و باال رفتن برخوردهاي  برنامه افزایش سکونتگاه شهرنشینی شتابان و بی

ها کوچندگان روستایی هستند که نه تنها از لحاظ  نشین حاشیه بیش تراجتماعی است،  

ویژه  کاري و به دهند،  بلکه در میان آنان بزه اي پایین جامعه را تشکیل میه اقتصادي الیه

نشینی، کنار  علت اصلی حاشیه )76: 1378الدینی، گیري دارد.(سیفاعتیاد، افزایش چشم

اي  هاي منطقه گذاشتن ( تقریباً) اجباري بخشی از جامعه در روند توسعه است. عدم تعادل

د سیل مهاجرت جمعیت به سوي شهرهاي بزرگ پوشش بخش اقتصادي، باعث ایجا

نشینی در شهر اهواز با توجه  ها و به تبع آن توسعه حاشیه مهاجرت) 1388،15گردد.(موحد: می

به ابعاد وسیع آن داراي علل و پیامدهاي تأثیرگذاري در نحوه توسعه شهر داشته است. در این 

اهواز (جنگ تحمیلی)  پرداخته  شهرکالن نشینی در  مقاله به یکی از  عوامل ایجاد حاشیه

شود و سعی بر این است که به تحلیلی علمی از میزان تأثیرگذاري این عامل در حیطه زمانی  می

سالی که ظرف زمانی جنگ بوده است، پرداخته شود. سوالی که این تحقیق در پی  8فراتر از 
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زمانی خود عاملی  يبرههجنگ فقط در ي هیافتن پاسخ آن است، این نکته است که آیا پدید

صورت عاملی تأثیرگذار در رشد جریانات  که توانسته به براي مهاجرت بوده است، یا این

اهواز متمرکزتر کرده و  کالن شهرسوي  ها را به مهاجرتی ایفاي نقش کرده و سیر این مهاجرت

  به آن شدت بخشد.

  

  پیشینه تحقیق -2

ان پیدایش، تکامل فیزیکی و وضعیت اي تحت عنو ) در مقاله1382قرخلو و شریفی (

اند که اتخاذ  اهواز) به این نتیجه رسیده 2ي عین اقتصادي (نمونه موردي: محله –اجتماعی 

در ایران و به تبع آن جنگ تحمیلی،  1950-60هاي  هاي مبتنی بر رشد اقتصادي دهه سیاست

ی در اهواز نهاده است. از ي حاشیه نشین اثرات مستقیم و تأثیرگذاري بر روند پیدایش و توسعه

هاي) اولیه بر الگوي گسترش بعدي مشخص گردید.  (هسته  گیري هسته سوي دیگر، اثرات شکل

ها کمبود محسوسی را نسبت به  ي استفاده از اراضی نیز کلیه کاربري در بررسی نحوه

  اند. هاي استاندارد نشان داده شاخص

نشینی چالشی فراروي توسعه پایدار  ه)  پژوهشی با عنوان حاشی1385نقدي و صادقی (

اند که بخش عمده اسکان  رسیده  اند و به این نتیجه شهري (با تأکید بر شهر همدان) انجام داده

شهري است. حاشیه نشینان از شهر و  - هاي روستا  غیر رسمی شهر همدان ناشی از مهاجرت

دي پایینی برخودار هستند. محله زندگی خود رضایت باالیی ندارند و از احساس تعلق شهرون

اولویت آنان براي بهبود وضعیتشان  مهم ترینهاي فیزیکی شهر یا محله  بهبود زیرساخت

  گردد.  محسوب می

گیري  اي تحت عنوان بررسی عوامل موثر در شکل در مقاله )1385ربانی و دیگران (

اند که مهاجرت از  رسیده نشینی و پیامدهاي اجتماعیان در شهر اهواز به این نتیجه حاشیه مسأله

هاي کوچک روستایی و شهري اطراف به شهر اهواز، مهم ترین عامل ایجاد و گسترش   محیط

فرهنگی  -هاي اقتصادي و اجتماعی باشد که خود تحت تأثیر دافعه مناطق حاشیه نشین می

ر فرهنگی شهر بوده است. همچنین د –هاي اقتصادي و اجتماعی  محل سکونت قبلی و جاذبه

بحث پیامدهاي اجتماعی مشخص شد که بین شدت حاشیه نشینی و افزایش میزان محرومیت 

نسبی حاشیه نشینان رابطه وجود دارد که در نهایت باعث حاکم شدن فرهنگ فقر در منظقه 

  حاشیه نشین شده است.
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: بیرجند شهر در نشینی حاشیه تحلیلی بررسی) در مقاله با عنوان 1388صابري فر (

شهري، ضعف  - مهاجرت هاي روستا کارگران به این نتیجه می رسد که منطقه موردي مطالعه

الن در ساماندهی این وضعیت، باعث پیدایش وتوان مالی ساکنان ناحیه به همراه ناتوانی مسؤ

شکل گیري حاشیه مورد بررسی و بروز ناهنجاهاي متعدد شده است؛ به طوري که بسیاري از 

حی و... یها فاقد امکانات بهداشتی، تفر و محرومیت رنج می برند. اغلب آناین خانواده ها از فقر 

هستند. در واقع، حاشیه مورد نظر سبب نا امن شدن شهر بیرجند شده است و اگز این معضل 

  ساماندهی نگردد، بحران هاي غیر قابل حلی را باعث خواهد شد.

مؤثر بر شکل گیري حاشیه  اي تحت عنوان عوامل ) در مقاله1392شاطریان و اشنویی (

اند  ها و پمپ رعیتی به این نتیجه رسیده غربت يهموردي: محل يهنشینی در شهر کاشان، نمون

که میان عوامل جاذبه شهر کاشان و عوامل دافعه محل سکونت قبلی با حاشیه نشینی رابطه 

  وجود دارد.

گیري   ؤثر بر شکل) پژوهشی با عنوان بررسی عوامل م1390زنگی آبادي و مبارکی (

نشینی شهر تبریز و پیامدهاي آن مطالعه موردي (محالت احمد آباد، کوي بهشتی، خلیل  حاشیه

ست؛ از دالیل بسیار مهم حاشیه نشینی در ا اند. نتایج  این پژوهش حاکی از آن آباد) انجام داده

مهاجرت گسترده از توان به بیکاري، درآمدکم، پایین بودن اجاره بهاي مسکن و  شهر تبریز می

محیط هاي شهري کوچک و روستاهاي استان اشاره کرد، که ناشی از  عوامل اقتصادي و 

فرهنگی در محل سکونت قبلی بوده است و این امر موجب بروز انواع  –هاي اجتماعی   دافعه

  هاي شهري شده است. ناهنجاري

هاي روستایی در  هاجرتاي تحت عنوان نقش م ) در مقاله1389زاده و دیگران ( ابراهیم

 از یکی عنوان به اهواز شهر هاي مهاجرت موضوعدهد  اسکان غیررسمی، نشان می

 ها مهاجرت روند نوعبه شهر آینده سرنوشت واقع در و است مطرح جمعیتی مهم مباحث

 و است مرتبط  آن به وارد هاي مهاجرت با اهواز شهر يهرویبی توسعه. دارد بستگی

  .یابد می ارتباط شهر این در سنگین صنایع استقرار با نیز ها جرتمها این

اي با عنوان نگرشی از درون به پدیده حاشیه نشینی مطالعه  )  در مقاله1381پارساپژوه (

رسد که ساکنان این محله افراد توانمند هستند که  موردي: اسالم آباد کرج به این نتیجه می

اي خردمندانه، بهترین سازگاري را در  ین امکانات، به گونهتر کماند با گذر زمان، با  توانسته

  شکلی کامالً هنجاري با شرایط فقر و محرومیت ایجاد کنند. 
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  مبانی نظري  -3

اگرچه به نظر می آید مهاجرت عامل اصلی شکل دهی و رشد مناطق حاشیه نشینی در 

                همیشگی شهر  شهرهاست، ولی واقعیت این است که بخشی از حاشیه نشینان ساکنین

می باشند که به علت فقر اقتصادي در واحدهاي مسکونی غیر متعارف ، غیر استاندارد و غیر 

رسمی زندگی می کنند؛ واحدهایی که بعضاً از حداقل امکانات و ملزومات بهداشتی و رفاهی 

  محروم می باشند. 

         لی به علل و عواملی حاشیه نشینان کسانی هستند که در شهر سکونت دارند و

اند جذب نظام اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهر شوند و از خدمات شهري بهره مند نتوانسته

  ) 137: 1364گردند. (عابدینی در کوش، 

از حاشیه نشینی تصویري ارایه می دهد که حاشیه نشینی، ساختمان و یا  "جارلز آبرامز"

، نارسایی عرصه خدمات درمانی ، تراکم جمعیت در بخشی از شهر است که در آن ویرانی

واحدهاي مسکونی، فقدان آسایش الزم و خطرات ناشی از عوارض طبیعی دیده می شود. 

  )41: 1364(شکویی، 

ها، از موانع ایفاي نقش کلیدي شهرها کالن شهریژه به ونشینی در شهرها،  وجود حاشیه

ي برآمده از جهانی شدن اقتصاد ها فرصتز در استفاده ا ها آندر توسعه ملی و پیشتازي 

: گویند می چنین نشینان، از  حاشیه تعریف در شناسان جامعه )56، 1384است.(جوان و سیدي: 

 یک به عنوان ماا کنند می زندگی شهرها در که هستند کسانی از متشکّل نشینان حاشیه معموالً

 یحاشیه یا دل در که وجودي با افراد این  برند. نمی بهره شهري خدمات و امکانات از شهروند

 را خود حال درعین ولی کرده، حفظ همچنان را خود روستایی فرهنگ دارند، شهرها جاي

ریزي کالبدي رسمی که  هاي اجتماعی ناامید از برنامه ) گروه1388،97: ربانی( دانند. می شهري

ي ههایی از منطق به پهنهکند،  معیارها و ضوابط آرمانیان حق شهروندي را از آنان سلب می

آورند که فاقد ضوابط پایدار و همه جانبه است و معموالً بیرون حریم شهرها قرار  شهري روي می

جا با اقامت در مسکن غیررسمی که معموالً به صورت غیرقانونی ساخته شده است  دارد و دران

 نشینان حاشیه ترتیب، ینبد )124، 1383زاده و دیگران:  گیرند. (ابراهیم نشین نام می حاشیه

 در و اند نشده شهر اقتصادي -اجتماعی نظام جذب درستی به دالئلی به که هستند کسانی

 سکونت محل که آنجا از این، بر عالوه .کنند می زندگی شهرها حاشیه و خارجی هاي محدوده

 هاي برنامه زا کم تر دارد، قرار شهرها قانونی  -حقوقی هاي عرصه از خارج اغلب نشینان حاشیه

 هستند روستایی نشینان، مهاجران حاشیه اکثر) 141، 1386(کارگر،.برخوردارند رسمی حمایتی
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 جذب بهتر، زندگی به یابی دست قصد به و محنت و فقر از کوله باري با که

 بوده، سنتی کشاورزي يهزمین در بیش تر که ها تخصص آن و اند شده شهري زندگی

 و ساده کارگري رفتگري، ساختمانی، هاي فعالیت و اذبک و سیاه مشاغل در اینک

 ). به221، 1385است(نقدي و صادقی، افتاده به کار غیرمولد هاي بخش در به عبارتی

 نشینی در کشورهاي در حال آید این است که حاشیه طور کلی آنچه از تعاریف گوناگون بر می

مختلف، شهرهاي بزرگ را هدف قرار  شود که بنا به علل توسعه، غالبا از مهاجرین تشکیل می

 هاي فنی و فقدان سرمایه کافی قدرت ورود به اند، ولی به دلیل پایین بودن سطح مهارت داده

اند.(ربانی و  اي شده متن اصلی شهر را نداشته و ناگزیر به پذیرش زندگی حاشیه

 .باشد می انجه کشورهاي در شهرنشینی مهم مسایل از یکی نشینی حاشیه )1385،93دیگران:

 اگر .باشد می گسترش حال در روز به روز ایران، مانند توسعه نیافته کشورهاي در معضل این اما

 ولی .است کرده پیدا نمود یکدیگر از متفاوتی بسیار به طور جهان کشورهاي در پدیده این چه

 باشد می فقیري و کم درآمد مهاجر افراد اغلب مناطق، این ساکنان يهمشخص و مشترك ویژگی

 در به تدریج شهر محیط از شدن زده پس با و آورده شهر به را خود روستایی فقر آنان که

) طبق 1388،120(ربانی و دیگران،.اند شده کشانده آن نامتعارف هاي سکونتگاه و شهر يحاشیه

ها و مناطق  در صد جمعیت شهري در آلونک 50آمار موجود در کشورهاي در حال توسعه 

یابد.  درصد افزایش می 80ها  کنند که در بعضی از شهرها این نسبت ن زندگی مینشی حاشیه

ساز  اند از: ساخت و هاي کلی این شیوه سکونت در ایران عبارت مشخصه )452، 1380(شکویی: 

خودروي و غیرقانونی، عدم رعایت اصول فنی و استانداردها، بهره مندي ناچیز از خدمات، سطح 

هاي کم درآمد، اشتغال غیررسمی و بیکاري گسترده،  رد نیاز، وجود گروههاي مو نازل کاربري

در کشورهاي در ) 88،1387توانگر، و ها.(رهنما نبود سنخیت با بقیه شهر و نبود نظارت بر آن

مهاجرت روستاییان به جوامع شهري، در حقیقت انتقال فقر روستاها به شهرها  يهحال توسع

گیرند،  سانی در مرحله تحول از زندگی روستایی به شهري قرار میهاي انبوه ان است. این توده

براي تطبیق و تثبیت وضع موجود خویش از نظر اقتصادي و اجتماعی ناگزیرند در حاشیه شهرها 

ي همسأل یابد، ادامه شهر به روستا از مهاجرت که زمانی تا )1383،64زندگی کنند.(ستوده،

 با ارتباط در یافته توسعه کم تر کشورهاي هرهايش داشت خواهد وجود هم نشینی حاشیه

 مشخّص مهاجرت، باالي نرخ با اغلب اي، حاشیه و شهر پست و پرجمعیت مناطق وسیع گسترش

 شهر به روستا از مهاجرانی که که است آن از حاکی مشاهدات از شماري .شوند می توصیف و

 در غیرمتجانس و تناسب بی اي ونهگ به گزینی مسکن مستعد شهر به ورودشان بدو در آیند، می
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مهاجرت و فقر پیوندي دو سویه و تنگاتنگ  )427:1987 ،کاستللو( کم درآمد هستند. مناطق

تواند موجب تشدید یا کاهش فقر  دارند. فقر ممکن است باعث مهاجرت شود و مهاجرت نیز می

نگ یا بالیاي طبیعی دلیل ج در هر کدام از کشورهاي مبدأ یا مقصد گردد. فقر مطلق اغلب به

یی کند. اما در اکثر موارد نه فقر مطلق بلکه احساس فقر جابه جاتواند مردم را مجبور به  می

) بدین ترتیب چنین است که 2:1384شود.(عالءالدینی و امامی: است که موجب مهاجرت می

  اند از: تتصمیم به مهاجرت از روستا به شهر عملکرد دو متغیر اصلی دفع و جذب است که عبار

 تفاوت فاحش در آمد شهر و روستا -الف

 یابی به نوعی اشتغال در شهر. احتمال دست -ب

گوید: صحیح خواهد بود اگر فرض کنیم که در برابر امکان انتخاب بیکاري در  تودارو می 

تري  انداز روشن شهر و روستا، یک روستایی بیکار، شهر را بر گزیند، چرا که آینده شهر چشم

  ) 128، 1370کند.( حسین زاده دلیر: به روستا تصویر مینسبت 

  

  دیدگاههاي عمده در مورد علل حاشیه نشینی  -3-1

  دیدگاه اکولوژیک-الف

اند و  ي حاشیه نشینی از دیدگاه اکولوژي شهري نگریسته برخی از پژوهشگران به مسأله

حاشیه نشینی بپردازند(زاهد  اند تا با توجه به بافت فیزیکی شهر به مکاتیزم پیدایش تالش کرده

). این دیدگاه بر پایه مکتب شیکاگو شهر را محل تنازع بقا و جلوگیري 13: 1380زاهدانی، 

  کنند. تر در بهترین فضاي شهري تحلیل می مناسب

گیري حاشیه نشینی مدنظر  عاملی را که در رابطه با شکل مهم تریناین اندیشمندان، 

هاي کوچک شهري و روستایی و ایجاد مناطق حاشیه نشین  طدهند، مهاجرت از محی قرار می

شده و  بیش تردارند که با توجه به این که سرعت تحرك مکانی جمعیت  ها بیان می باشد. آن می

نماید و  پدیده اجتماعی نادرست می  میزان مهاجرت فزونی یافته، بحث از مهاجرت به مثابه

  ).11: 1378جتماعی گفتگو شود (تقوي، له اأتر است که از آن تحت عنوان مس صحیح

پارك با اشاره به برخوردهاي فرهنگی و نژادي ناشی از مهاجرت، این پدیده را یکی از 

) 1967). در واقع پارك (94: 1385کند (ربانی و دیگران،  نشینی قلمداد می علل تحقق حاشیه

استیالي صنعت، سطوح  سازمانی اجتماعی که پیامد مهاجرت و حاشیه نشنی را از دیدگاه بی

باالي تحرك اجتماعی و تراکم باالي جمعیت است، مورد توجه قرار داده و بر این باور است که 

هاي بزهکارانه و جنایی را توسعه  ها و سنت ها ارزشکالن شهرچنین تغییراتی در درون 
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هاجر به حاشیه هاي م دهند. در واقع با تحقق یافتن مهاجرت به دالیل مختلف و ورود خانواده می

هاي اقتصادي، اجتماعی و  هاي حضور خود در مبدأ را با تفاوت شهرها، مهاجران اولین تجربه

اي  ). با مهاجرت به مناطق حاشیه82: 1372فرهنگی و محیطی جستجو خواهند کرد (فیندلی، 

دچار ها، انسان و جامعه نیز  یابد، بلکه وضعیت آن شهر نه تنها محل زندگی افراد تغییر می

  ).45: 1380شود (خباز بهشتی،  دگرگونی می

  

  هاي لیبرالیستی دیدگاه -ب

شوند، به ویژه  ها عمدتاً خاص کشورهایی که با نظام اقتصاد آزاد اداره می این دیدگاه

ي پوزیتویسم قرار دارند و از  ها تحت تأثیر فلسفه باشد. این دیدگاه ایاالت متحده امریکا، می

کنند. این امر شاید ناشی از تعهدي باشد که  وامل مختلف تجاوز نمیبررسی سطحی علل و ع

علم (به مفهوم جدید آن) نسبت به نظام سرمایه داري و طبقات حاکم و حاکمیت کشورهاي 

کانونی برعهده گرفته است. بسیاري از محققان لیبرالیست، که از معتقدان و مبلغان مکتب 

هاي شهري و  نشینی را ناشی از کارکرد جاذبه شیهي حا باشند، علت عمده کارکردگرایی می

ها افزایش جمعیت یکی از علل مهمی است که  آورند. به نظر آن هاي روستایی به شمار می دافعه

عدم دسترسی مهاجرین به «آورد.  زمینه را براي مهاجرت مازاد نیروي کار روستایی فراهم می

ها  شود که آن ها موجب می عدم تخصص آنمشاغل اقتصادي شهري، همراه با فقر اقتصادي و 

هایی را که در اغلب موارد، فاقد هرگونه تسهیالت شهري، از قبیل  ها و زاغه مجبور شوند آلونک

  ). 122آب و برق و تلفن است، براي زندگی برگزینند(عابدین درکوش: 

اند، به  دهبرخی دیگر از کارکردگرایان به عوامل دیگري، غیر از افزایش جمعیت تأکید نمو

هاي رها شده و اراضی  ) عوامل فیزیکی، مانند زمینHome Hoytعنوان مثال هوم هویت (

)، باالبودن قیمت زمین و مسکن و برخی دیگر، عوامل Abramsنامناسب شهري، و آبرامز (

اقلیمی را زمینه ساز هجوم مهاجران به مناطق خاصی از شهرها و ایجاد حاشیه نشینی و زاغه 

  )19دانند.( شکوئی: ینشینی م

  

  دیدگاه ساختارگرایان- ج

نگرند، اگر چه در قبول  ها، که عمدتاً از دیدگاه اقتصاد سیاسی به مسائل می رادیکالیست

ي مهاجرت از روستاها و  این اصل، که حاشیه نشینی در کشورهاي در حال توسعه، نتیجه

عقیده هستند، لیکن برخالف  ها هم باشد، با لیبرالیست شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ می
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دانند، بلکه ساختار  ها را ناشی از خصوصیات کارکردي شهرها نمی ها، این مهاجرت لیبرالیست

اقتصادي نابسامان کشورهاي در حال توسعه را، که ناشی از ادغام کشورهاي مزبور در نظام 

قتصاد سیاسی دانند. تحلیل گران ا اقتصادي و تجارت جهانی است، در این امر دخیل می

شوند... تولیدات  ي بازار وارد می هنگامی که مناطق داراي اقتصاد معیشتی به جرگه«معتقدند: 

بومی... جاي خود را غالباً به یکی دو محصول عمده خواهند داد و... جمعیت زیادي به علت 

جرتی هاي عظیم مها هاي تولیدي، به صورت نیروي کار آزاد شده درآمده، موج دگرگونی ساخت

  ). 92شوند. (پل سینجر:  را موجب می

نشینی را فراهم  ي حاشیه ها، زمینه ي رادیکالیست یکی دیگر از عواملی که به عقیده

ي کشورهاي سرمایه داري صنعتی  آورد، اقتباس کشورهاي در حال توسعه از الگوهاي توسعه می

ه صنعت محور هستند، ساختار ک باشد. این تحلیل گران معتقدند چنین الگوهایی به دلیل آن می

ریزد. یکی از نتایج منطقی چنین الگوهایی  اقتصادي کشورهاي در حال توسعه را درهم می

ي خطی روستو و راهبرد قطبی رشد)، که توسط مکتب نوسازي  (مانند: الگوي توسعه

)Modernizationشود، افزایش جمعیت شهري و ایجاد شهرهاي مسلط با  ) تبلیغ و ترویج می

هاي شغلی و خدماتی، آن هم در شرایطی است که به دلیل برهم ریختن ساختار اقتصاد  جاذبه

هاي بخش خدمات قرار گرفته و  الشعاع صنعت مونتاژ و فعالیت سنتی، بخش کشاورزي تحت

  نماید. مازاد نیروي کار روستایی را ناگزیر از مهاجرت به شهرهاي بزرگ می

به عنوان رویکردي غالب در ادبیات علوم  1960و  1950هاي  دیدگاه نوسازي که در دهه

) .یکی از عوامل مهم برهم ریختن ساختار اقتصاد 87اجتماعی مطرح شده است (ازکیا، ص 

رود. به موجب این دیدگاه  سنتی و رشد شهرنشینی در کشورهاي در حال توسعه به شمار می

اي که توسعه یافتگی را  گونه بین شهري شدن و توسعه وجود دارد، به» پیوندي تنگاتنگ«

  گیرند مترادف با شهري شدن در نظر می

توان گفت تحلیل گران اقتصاد سیاسی، با اعالم این شعار که: ساختار  به طور کلی می

کنند نقش  درونی کشورهاي جهان سوم بخشی از نظام جهانی تولید و مصرف است، سعی می

  اشیه نشینی و زاغه نشینی را تبیین نمایند.عوامل ساختاري در مشکالت شهري و از جمله ح

  

  روش بررسی -4

روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه از لحاظ هدف کاربردي، از لحاظ میزان و 

درجه کنترل متغیرها میدانی و از لحاظ نحوه پردازش اطالعات و روش تحقیق از نوع تحقیقات 
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اي،  قیق نیز روش مطالعه کتابخانههاي تح آوري داده تحلیلی است و براي جمع –توصیفی 

استفاده از منابع الکترونیکی و انجام مطالعات میدانی در منطقه مورد مطالعه به کار گرفته شد. و 

مطالعه  يهمحدود استفاده گردید. GIS , SPSSافزارهاي  براي تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم

و جامعه آماري این  استاهواز  شده در این تحقیق روستاي مالشیه در محدوده شهرستان

دهند.حجم  یمخانوار هستند، را تشکیل  4012تحقیق را خانوارهاي ساکن این روستا که بالغ بر 

نفر برآورد گردید که با استفاده از روش  350تعداد 1نمونه هم با استفاده از ضریب کوکران

            یري تصادفی افراد نمونه انتخاب شدند.گ نمونه

      

  معرفی و شناخت محدوده مورد مطالعه -5

است. این روستاي مالشیه در قبل از انقالب روستایی کوچک با جمعیتی محدود بوده 

اما  ؛شدن در منطقه کامالً صنعتی رشد خود را در قبل از انقالب شروع کرد واقع یلبه دل روستا

سترش روستا و اتصال آن . با گبعد از وقوع جنگ پذیراي مهاجرین گریزان از جنگ شددر روستا 

  شود. یمي اهواز شناخته شهرداری از منطقه شش بخشین روستا به عنوان ابه شهر اهواز، امروز 

  .استیی اولیه روستا يها این روستا داراي بافتی کامالً ارگانیک و خودرو است که منشأ آن هسته

در شهرهاي  گذاري یهم سرماو نیز عد ها يبعد از جنگ و طی طوالنی شدن روند بازساز مالشیه 

روستاهاي  ینتر بزرگ از یکیکه امروزه  يبه طور ؛زده، همچنان به رشد خود ادامه داد جنگ

هاي متعارف براي روستا بودن است.  یاسمقو یا به عبارتی روستایی است که خارج از استان 

مساحت  ربعمترم 6871561ي که مالشیه در آن واقع شده است در حدود ا منطقهوسعت کلی 

ین بیش تر. استهاي مسکونی  يکاربرآن مربوط به  مترمربع 821664دارد. از این محدوده 

هاي صنعتی و کشاورزي پیرامون روستا است و محور رشد  يکاربرمربوط به  شده اشغالفضاي 

  خرمشهر است.  -این روستا در امتداد اتوبان و جاده اصلی اهواز

  1345 -85ي سرشماري ها دورهمالشیه در طول  : سیر تحول جمعیتی2جدول شماره
  

  1385  1375  1365  1355  1345  نام روستا

  25360  17785  9354  2760  345  مالشیه
  

  مأخذ: نگارندگان            

                                                
	 فرمول کوکران -  ١

� =
Nt�pq

(N − 1)	d� + t�pq	
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  مأخذ: نگارندگان منبع: مرکز آمار ایران ز:  موقعیت روستاي مالشیه در شهر اهوا1نقشه شماره       

  

  

 یج و بحثنتا -6

مجموعه نیمه ارگانیکی  با یک هسته مرکزي در سمت 1340از تا قبل از دهه شهر اهو

و  آهن راهیسات نظامی و ایستگاه تأسشرقی رودخانه کارون (به عنوان ستون فقرات) و تعدادي 

مساکن وابسته به آن بود. در واقع بخش اصلی شهر هنوز پوسته تاریخی خود را باز نکرده بود و 

 يهداد. به عالوه تا آن زمان اهواز در شبک یمه حیات خویش ادامه در حصار قدیمی خود ب

کرد. (قراخلو و  یمیک شهر همکار با سایر شهرهاي استان همکاري  به عنوانشهري استان 

عام و در اهواز  به طورهاي ایران کالن شهرهاي مهاجرت در  یانجرزمان وقوع ) 1383،4شریفی:

یابی این جریانات دالیل مشترکی را  یشهرفاق افتاده و به صورت خاص در یک برهه زمانی ات

بحث اکتشاف نفت و پیدایش شهرهاي نفتی، اصالحات  ها آن مهم ترینکند که از  یمبازگو 

نشینی  شود که معضل حاشیه یمارضی، وقوع انقالب و جنگ تحمیلی است. اما آنچه که باعث 

% از کل مساحت شهر را 40که قریب  وربه طدر شهر اهواز خود را بیش از پیش نمایان کند 

. پیدایش نفت، اصالحات ارضی و رویکرد استشامل شود در متن وقایع قرار گرفتن شهر اهواز 
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دولت آن زمان به کشاورزي صنعتی و در نهایت جنگ تحمیلی در این جغرافیا اتفاق افتاده 

  است.

آن با توجه به امنیت  يهبا وقوع جنگ تحمیلی و ورود مهاجرین به شهر اهواز و حوم

با  .تقاضا براي مسکن افزایش پیدا کرد ،زده نسبی و نیز نزدیکی آن به شهرها و مناطق جنگ

وقوع جنگ از نوع مهاجرت همراه با فقر مطلق بوده  یلکه مهاجرت افراد به دل توجه به این

 کرد. شهر  اي یهحاش نداشتن  سرمایه و ابزار معیشت این افراد مجبور به پناه بردن به نقاط .است

و گسترش را در شهر اهواز ایجاد  اي یهحاش يها این نقاط با سرعت باالیی توانست سکونتگاه

  بخشد.

دمات درمانی خمرکزیت استان و دارا بودن مراکز آموزش عالی،  یلبه دل  شهر اهواز 

سایر شهرها و  وارد شده از و مراکز صنعتی و تجاري پذیراي مهاجرین تازه ها یروگاهصصی، نخت

درصد جمعیت این شهر را در  14که  يبه طور ؛استان و خارج از استان بوده است هاي يآباد

اند و جذب مهاجرین  داده تشکیل 1365-75 يها مهاجرین واردشده در طی سال 1375سال 

ود و گسترش مسائل شهري به جو شهرهاي کوچک باعث ایجاد فشار بر امکانات مو روستایی

 -85) این آمار در سال 8،1380(جهاد دانشگاهی خوزستان،شود ینشینی م یهحاش خصوص

این شهر را  یريکه روایتگر حفظ رشد جریان مهاجرپذ دهد یرا نشان مدرصد  13 رقم 1375

  .دارد

نشینی در خارج از مرزهاي اداري شهر اهواز و نداشتن متولی  خاص  وقوع پدیده حاشیه

نشینی هنوز در  ي که باعث شده است فرایند حاشیها عمدهدالیل  از ها محدودهبراي مدیریت این 

                  این شهر به رشد خود ادامه دهد.

هاي  ینزمقبل از انقالب ا که در مقدمه بحث مطرح شد منطقه مذکور ت گونه همان

 هاي اطراف منطقه ینزم "زمین شهري"بحث  شدن مطرحکشاورزي بوده است. با وقوع انقالب و 

  قرار گرفت؛ لکن در خود محدوده مورد نظر اتفاق خاصی نیفتاد.  وساز ساختمورد 

با وقوع جنگ تحمیلی تصرفات ارضی فراوانی که در ابتداي جنگ در مناطق مرزي 

پذیري باالیی که این مناطق داشتند بسیاري از روستاها  یبآساستان خوزستان اتفاق افتاد و نیز 

و به تبع آن نخستین مکانی که مورد توجه مهاجرین قرار گرفت  و شهرهاي مرزي تخلیه شدند

  امنیت نسبی باالتر، بود.و یل نزدیکی به دلشهر اهواز 
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ي مهاجرین بیش ترمناطق جنوب و غرب اهواز به صورت مدخلی براي این افراد بودند و 

ن دو محدوده ي که مهاجرین را به سکونت در ایا عمدهدر این دو محدوده ساکن شدند از دالیل 

  از:  اند عبارتترغیب کردند 

  کشاورزي یا صنعتی  غالباًیل کاربري به دلهاي این نواحی  ینزمارزانی  

  ها ینزمنامعلوم بودن وضعیت مالکیت  

  ي مدیریتیها دستگاهي و ها ارگانعدم نظارت از سوي  

  داشتن روابط فامیلی و قومی با ساکنین اولیه  

 یک ناحیه متشکل از دهند یاین تحقیق نشان م يها دادهگونه که  همانمالشیه منطقه 

 25360 حدود  یتیجمعباشند و  یاقشار م یرتریناز  فق يپرتراکم، اغلب مهاجر و از لحاظ ماد

  دهند. یها را مهاجرین سه دهه اخیر تشکیل م نفر است که اکثریت آن

ي ها شرکتظر گرفتن با در ن بعضاًبه کار کشاورزي و  بیش ترساکنین اولیه این روستا 

باشند به کارگري در این مراکز مشغول بودند. لکن  یمصنعتی که اولین مراکز صنعتی اهواز 

با در نظر داشتن مهاجر بودن  امروزي این منطقه اقتصادي ساکنین  –پایگاه پایین اجتماعی 

جنگ  يهیلوسبه که با فقر مطلق همراه بوده است، فقري که اغلب ها  آننحوه مهاجرت  ها و آن

 این که) و 2،1384کند. (عالالدینی و امامی، یمي طبیعی افراد را مجبور به مهاجرت ایا بالی

برخوردي با جامعه شهري و تنها  گونه یچها ریشه روستایی دارند و بدون ه درصد آن 80قریب 

که  طی یک حادثه( جنگ تحمیلی) صرفاً براي پناه گرفتن به شهر اهواز آمدند طولی نکشید

ین روستا در مجاورت مرزهاي اداري تر به بزرگ مالشیه را از یک روستاي با جمعیت محدود

وضعیت   کند مطرح کند. یمین تأم زهاي ساکنین خویش را از مادر شهریانشهر اهواز که تمام 

گیري و عدم ارائه طرحی مناسب براي  در بدو شکل آن حال حاضر منطقه که در اثر رها کردن

آتی آن به وجود آمده، باعث تبدیل شدن آن به یکی از نقاط بحرانی براي مدیریت  يهتوسع

  اهواز است. کالن شهر

  

  اقتصادي -ي اجتماعیها شاخص -6-1

 يهدرصد افراد در رد 87دهد که  یماز این تحقیق نشان  آمده به دستنتایج عمومی 

. اند بودهو از لحاظ جنسیتی مذکر ، متأهلدرصد این افراد  84) قرار دارند. 60-31سنی میانسال(

ي خانوار در مالشیه ساکنین عرب تبار بوده و ها پرسشنامهاساس اطالعات به دست آمده از ر ب

ی که در روستاي مالشیه ساکن مهاجریندهند کل  یمرا مهاجرین تشکیل  ها خانوادهاکثر 
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از  ي آن وها حومه، درون استانی بوده و اغلب آنان از شهر خرمشهر منشأ، داراي اند شده

باشند. مسیر مذکور به دلیل نزدیکی به رود  یماهواز  – قدیم خرمشهر يهروستاهاي مسیر جاد

داراي روستاها و جمعیت فراوانی بوده که پتانسیل  نآ اطرافهاي  ینزمکارون و حاصلخیزي 

ز شهرهاي مانده مهاجرین هم  به ترتیب ا یباق باالیی براي مهاجرت فرستی داشته و دارد.

جدول  بهرجوع کنید (.اند کرده مکان نقلي استان ها شهرستانسوسنگرد، بستان و سایر 

  )3شماره
  

  مهاجرین مبدأ: 3جدول شماره

  مبدأ مهاجرت  شاخص

  سایر شهرهاي استان  بستان  سوسنگرد  خرمشهر و حومه

  1/8  1/18  2/32  6/41  درصد

  مأخذ: نگارندگان       
  

 يا معمول است که بنا بر محاسبات پرسشنامه هاي یانگیناز م یش ترببعد خانوار معموالً 

به نحوي  ،افراد پایین است بیش ترسطح تحصیالت . نفر در واحد مسکونی است 32/6در حدود 

% دیپلم و بقیه افراد داراي مدارك 4/26 ،% افراد داراي تحصیالت دانشگاهی هستند2/3 که تنها

فاقد قدرت خواندن و نوشتن هستند  ،اظهار داشتند هم % جمعیت5/14 .زیر دیپلم هستند

شامل قشر نوجوان  بیش ترو کم سوادي  سوادي یچیزي که حائز اهمیت است اینست که این ب

مورد مطالعه وضعیت مشابهی  مانند تمام مناطق  يهمحدودوضعیت اشتغال در  .شود یو جوان م

سرپرستان خانوار، همچنین اشتغال در  نشین دیگر دارد. نرخ باالي بیکاري در نزد حاشیه

  )4جدول شماره(موید این مطلب است. استغیررسمی  غالباًي آزاد که ها بخش
  

  یهمالشدر   : وضعیت اشتغال4جدول شماره

  شغل  شاخص

  بیکار  آزاد  دولتی

  5/28  2/54  3/17  درصد

  مأخذ: نگارندگان                
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 رد مطالعهي سکونت در منطقه موها شاخص -6-2

مستقیمی که بر روي افراد جامعه دارد همیشه به عنوان  یرمسکن به دلیل کارکرد و تأث

 يهشاخص مهمی در بحث رفاه اجتماعی بوده است. کیفیت مسکن عامل مهمی در نحو

  .)227، 1379گیري شخصیت یک فرد است(کی نیا، شکل
  

  یهمالشدر  مهم  کیفیت مسکن يها شاخص : 5جدول شماره

  کل منطقه مورد نظر  موارد موجود  ضوعمو

  1/84  ملکی  نوع مسکن

  9/5  استیجاري

  8/4  رهنی

  3/0  سازمانی

  8/4  شش دانگ  نوع مالکیت

  2/95  يا قولنامه

  3/33  1،2  خواب در هر واحد تعداد اتاق

3،4  4/52  

4+  3/14  

  1/15  بلوك سیمانی  رفته به کارجنس مصالح 

  2/60  آجر و سیمان

  5/24  بلوكجر و آ

  3/0  یبتن

  مأخذ: نگارندگان      

 

  ها سرانه يوضع موجود کاربري زمین و مقایسه - 6-3

مدیریتی در امتیاز دادن به  هاي یاستقطبی شدن شدید ساختار فضایی شهر در اثر س

یک محیط در جذب امکانات و خدمات یا عدم توانایی یک محیط در جذب امکانات و خدمات 

 شود یایش کیفیات نامطلوب فضایی شده و خلق فضاهاي محروم شهري نه تنها باعث مباعث افز

مردم در آن احساس آرامش نکنند بلکه با ایجاد فضاهاي متعارض محرك احساس اضطراب، 

معیاري که براي سنجش میزان . عدم امنیت و به چالش کشیدن شخصیت شهري ساکنان است
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انواع  نداردهایی از جمله تراکم و سرانهاستا شود. یتوزیع بهینه خدمات شهري استفاده م

  .پردازیم یمورد تحقیق م يهها در محدود که در ادامه ما به سنجش آن هاست يکاربر
  

  1موجود و استانداردها ها بررسی تطبیقی سرانه: 6جدول شماره

شده در  سرانه محاسبه  نوع کاربري

  مالشیه

  سرانه استاندارد

 30-50  4/32  مسکونی

 5/1  21/0  اداري

 3  3/2  تجاري

 9  0  فضاي سبز

 1-2  2/0  بهداشتی

 4/4  9/0  آموزشی

  مأخذ: نگارندگان          
  

مورد مطالعه در کسب و  منطقه فاصله زیاد، الذکر فوقي ها دادهاي به  یسهبا نگاه مقا

نی بهداشتی، فضاي سبز، آموزشی وضعیت بحرا هاي يداشتن خدمات قابل تأمل است. کاربر

دارند. این اعداد و ارقام بیانگر این واقعیت است که محرومیت باالیی  ها ينسبت به سایر کاربر

مدیریتی  يها مربوطه و نداشتن طرح يها متوجه ساکنین به دلیل عدم نظارت کافی سازمان

  )6و5شماره جداول(رجوع کنید به  است. منطقهبهینه این اره براي اد

یفیت کي داراین درصد منازل بیش تردهد  یمیه نشان مالشیفیت ساخت در کی بررس

  درصد است. 4/4یبی با تخریه ابنین آن مربوط به کم ترهستند  و  قبول قابل

  

  یهمالشیه در ابنیفیت ک:  7جدول شماره 

 نوساز

 

قبول قابل  کیفیت تخریبی مرمتی 

18 4/47  2/30  4/4  درصد 

  مأخذ: نگارندگان                     

                                                
سرانه هاي مذکور بر اساس کاربري هاي موجود در منطقه بوده و سایر کاربري ها ي معمول براي مناطق مسکونی -2

  همچون فضاي سبز، تفریحی، فرهنگی و غیره وجود خارجی ندارد.
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  مأخذ: نگارندگان ها در منطقه مالشیه يکاربر: موقعیت 2نقشه شماره

  

بافت کنونی منطقه ابتدا با  .است یلهو قب یفهبر اساس طا جا یندر ا یاجتماع بافت

 که با توسعه و هجوم جمعیت  ،درآمده بود يا تبعیت کامل از مبحث قومی به صورت خوشه

منطقه  توان یکه امروزه م یبه صورت  ن هرگز از بین نرفت؛لک رنگ تر شد و این الگو کم بیش تر

  .از هم تفکیک کرد اي یرهقومی و عش هاي ینرا به صورت جورچ

متمایز اشاره داشت  کامالًدر مالشیه باید به سه مرحله  ها مهاجرتیابی  یشهردر مبحث 

   )1مودار شماره:(ناستیند عملکرد این سه مرحله به فراکه وضع موجود در این کالن روستا 

  

 برهه زمانی قبل از انقالب: مرحله اول  

ی و ورود مراکز و ارضیامدهاي اصالحات پ) به دنبال 1340در این دوره (دهه 

منزوي و  کامالًیی روستادر غرب اهواز،  ها آنیابی  مکاني صنعتی به شهر اهواز و ها کارخانه

اولین تغییرات شدید جمعیتی بود؛ به  یه یک، یا  شاهدمالشخارج از محدوده شهر اهواز بنام 

نفر در سال  2760نفر به  513یت جمعخانوار و  94ین روستا با ا 1345طوري که در سال 

درصد بوده است. (سازمان  8/4ین دوره رشد جمعت شهر اهواز ایش یافت. در افزانفر  1355

گونه  یچهگانیک بوده و ار کامالً)در این دوره توسعه کالبدي روستا 1388:5ي، شهرسازو  مسکن

  گردد. ینمنظمی در رشد آن مشاهده 
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  مأخذ: نگارندگان   اهواز کالن شهربه  ها مهاجرت: روند 1نمودار شماره

 
 در ظرف زمانی جنگ تحمیلی رخ داده  ها مهاجرت)1359- 67: در این دوره ( مرحله دوم

است. مکان گزینی مهاجرین به اجباري بوده  کامالًیل وقوع جنگ به دل ها مهاجرتاست. این 

  کند.  یمصورت کلی از دو عامل پایگاه اقتصادي و روابط اجتماعی تبعیت 

یباً همگی در یک تقردر روستاي مالشیه با در نظر گرفتن سطح اقتصادي ساکنین که 

کند و افرادي که روابطی  یمباشند، این مکان گزینی از روابط فامیلی و عشایري تبعیت  یمسطح 

کردند و در  یمساکنین اولیه نداشتند، جداي از هسته اصلی روستا براي خود مسکن انتخاب  با 

یل دلاستان خوزستان به  کهین یافت. در حال تکو مرحلهیه دو یا مالشین مرحله قسمت شمال ا

ي جذب ها کانونیه به عنوان یکی از مالشیت خود بود جمعجنگ در حال از دست دادن 

یه مالشیت جمع 1355-65ی دوره ط کهي طورزدگان قرار گرفت. به  نگیت مورد توجه ججمع

  )1388:6ي، شهرسازو  مسکنیش یافت. (سازمان افزانفر  13215درصد به  9/14با رشد ساالنه 

ی است، که اندامگانفیزیکی به صورت  يهتوسع يههنوز نحو با وجود این جمعیت باال 

ي ا توسعهها و امکانات  یرساختزدم قابلیت جذب نظمی مشکالت اجتماعی و ع یبباعث ایجاد 

شود که حاکی  یمها در این دوره مشاهده  یکششود. ناگفته نماند اولین خیابان  یمبراي روستا 

و  ها مهاجرتاز رویکرد ساکنین به ایجاد یک نوع نظم کالبدي است که با توجه به سرعت باالي 

  بگو باشد.اسکان مهاجرین نتوانست به اندازه مقتضی جوا

 

مهاجرتیروندهاي 

مرحله سوم

دوران بعد از  

جنگ

بازسازي شهرها و 

عدم بازگشت  

جمعیت

مرحله دوم

دوران جنگ 

تحمیلی

تخریب  شهرهاي  

مرزي

مرحله اول

دوران قبل از  

انقالب

روند صنعتی  

شدن و ایجاد بازار  

کار
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  یهمالشمرحله سوم، رشد 

یلی است. با اتمام جنگ تحمیلی و تحمي پس از جنگ ها سالسوم مربوط به  يهدور

ی اصلزده ، مهاجرین تمایل چندانی به بازگشت به موطن  کندي  روند بازسازي شهرهاي جنگ

یه سه شمالدرصد  3یه با رشد متوسط ساالنه مالشیت جمع 1365- 75ی دوره طخود نداشتند. 

هزار نفر  18یش از بین دوره به ایز در نیت روستا جمعآورد.  به وجودیچ را سلویا محله پشت 

  یش یافت.افزا

به موطن خود  این کهدر این دوره مهاجرین ساکن در روستاي مالشیه عالوه بر 

جنگ ي هدید یبآسیان خود را از مناطق آشنامهاجرتی  اقوام و ي هینزمي ا گونهبازنگشتند به 

که دیگر رونق اقتصادي سابق را از دست داده بودند فراهم کردند. در دوره مذکور روستاي 

منظمی از توسعه فیزیکی در مقایسه با دورهاي قبل را تجربه کرد. این روستا  نسبتاًروند  برده نام

اي صنعتی امکان زیادي بري هعمدهاي کشاورزي و مراکز  ینزمبه علت محصور بودن از جانب 

توسعه فیزیکی را نداشته، که همین امر موجبات باال رفتن تراکم جمعیتی شده است. به علت 

نوع ساختار فیزیکی که فاقد هر گونه نظمی است و عدم وجود سازمان یا ارگان مدیریتی براي 

ها و امکانات به شکل ملموسی خود را نمایان  یرساختزبینی نیازهاي آتی روستا، کمبود  یشپ

باشند  یمهزار نفري براي رفع نیازهاي خود مجبور  25ي که جمعیت روستاي ا گونهد. به کن یم

  که  به شهر اهواز مراجعه نمایند.

  
  مأخذ: نگارندگان  : توسعه ادواري مالشیه3نقشه شماره

  

ین درصد مربوط به بیش تر ؛ کهي زمانی مختلف هستندها دورهی ط درصد مهاجرین در

را به خود اختصاص داده است.  آماردرصد از کل  44یک به نزد است ودوران جنگ 
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بودن  دار ادامهدهد که همانا بیانگر  یمنیز درصد باالیی را نشان  75تا  68ي سال ها مهاجرت

ي موید این ا پرسشنامهي ها دادهآمده از  به دست. نتایج استجنگ  يهبا وجود خاتم ها مهاجرت

زمانی دوران ي همحدودماعی و جمعیتی جنگ فراتر از اجت ،یرات اقتصاديتأثمطلب است که 

  )2شماره رجوع کنید به نمودار است. (جنگ 

  

  
  ي مختلف سرشماريها دوره: درصد مهاجرین در 2شماره نمودار 

  

  

  مأخذ: نگارندگان : دالیل مهاجرت3شماره نمودار 

  

 درصد 2/53ه شود از منظر ساکنین روستاي مالشی یمآمده مشاهده  به دستدر نتایج 

درصد  8/31و به ترتیب  اند کردهذکر  به هاناصلی مهاجرت خود را جنگ و مسائل مربوط  علت

درصد نیز کم هزینه بودن زندگی در  5/3درصد مسائل اقتصادي و  5/11روابط فامیلی، 

  )3. (رجوع کنید به نمودار شماره اند برده ناممورد مطالعه نسبت به موطن خود ي همحدود

با محل  کامالًدهند،  یمرین ساکن در روستا که اکنون غالب جمعیت را شکل مهاج

 در درصد از پاسخگویان هنوز به روابط فامیلی 5/44. اند نکردهسکونت قبلی خود قطع رابطه 

با تاکید بر مشاغل ( ياقتصادطریق روابط  از در صد از ساکنین 1/39موطن خود پایبند هستند. 

6%

44.7%

34.2%

15.1%
قبل از 

1358سال

-68سالهاي

1357

11.5%

31.8%
53.2%

3.5%

اقتصادی

روابط فامیلی

جنگ و مسائل آن

کم ھزینھ بودن مخارج زندگی
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ي ندارند. ا رابطهدرصد از ساکنین نیز  4/16خود در ارتباط هستند و  يهکشاورزي) با منطق

  )4(رجوع کنید به نمودار شماره 

  

  
  مأخذ: نگارندگان : نوع رابطه مهاجرین با موطن خود4شماره نمودار 

  

در مورد علت عدم بازگشت مهاجرین بعد از جنگ برخی از دالیل را در صفحات قبل که 

باید از عوامل دیگري  ها آنشده بود ذکر گردید. افزون بر  برده نامل دافعه به عنوان عوام ها آناز 

آمدن  به وجودو  حس تعلق آمدن به وجوددر شهر اهواز،  بیش ترمانند دسترسی به امکانات 

 5را در نمودار شماره  ها آنتوان اشاره کرد که درصد فراوانی  یمروابط اقتصادي و اجتماعی 

  کنید. یم مشاهده

  

  

  مأخذ: نگارندگان : علت عدم بازگشت مهاجرین5نمودار شماره 

  

  

16.4%

44.5%

39.1%
 عدم وجود رابطھ

روابط فامیلی

روابط اقتصادی

23%

22%

34%

21% وجود روابط فامیلی

تخریب کامل محل سکونت سابق

 محل در بیشتر امکانات بھ دسترسی
جدید سکونت

طوالنی شدن و عدم اطمینان بھ 
بازسازی مناطق آسیب دبده 
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 ها گیري و پیشنهاد نتیجه -7

 است، باعث به تحمیلی، عالوه بر تأثیراتی که در ابعاد کالن بر کلیت کشور داشته جنگ

وجود آمدن تغییرات شدیدي بر ساختار اجتماعی و اقتصادي مردم خوزستان، خاصه ساکنان 

  هاي جنگ واقع شدند، گردید.  طور مستقیم در معرض آسیب که به نمناطق جنوب و غرب آ

اصلی روستاي مالشیه داراي قدمت طوالنی است؛ اما با شروع فرایند مهاجرتی،  يههست

 که رشد طبیعی خود را از دست داد و توسعه فیزیکی سریعی را تجربه کرد؛ بدین ترتیب

این  اول يهمرحل 1340ارضی در دهه اصالحات  همراه با صنعتی هاي قطب ایجاد سیاست

درصدي را  13رشد  45-55سرشماري  ◌ٔ توسعه و رشد دفعی بود. جمعیت روستا در طول دوره

 نفر رسید. 2760به  345تجربه کرد و جمعیت آن از 

شد که در طی آن  می یک فرایند فراملی عنوان به تحمیلی جنگ دوم مربوط به يهمرحل

ها کامالً اجباري، اغلب مهاجرین  دوران رشد را به خود دید مهاجرت ترین روستاي مالشیه سریع

گونه نظارت و سازماندهی مدیریتی  روستایی و با خصوصیات اجتماعی عشایري و البته بدون هیچ

هزار نفر رسید. در  13 در اواخر جنگ تحمیلی به تعداد اقدام به سکونت کردند. جمعیت روستا

  که کامالً ارگانیک و فاقد نظم است.  یکی را این منطقه تجربه کرد؛ین رشد فیزبیش تراین دوره 

مرحله سوم دوران بعد از جنگ است؛ در این دوره روند مهاجرتی با حفظ منحنی رشد 

درصد از مهاجرین واردشده  32خود به جریان رشد کالبدي روستاي مالشیه مداومت بخشیدند. 

اند و به  ستند که در جریان جنگ به منطقه واردشدهدر این دوره از اقوام و آشناییان قبلی ه

  کننده براي مهاجرت آنان داشتند. نحوي نقش تشویق

%) اظهار داشتند 17( کمی از آنان يهجنگ و بعد از آن عد يهمهاجرین ساکن در مرحل

خود را با محل سکونت سابق به  و اکثریت آنان هنوز رابطه ارندکه با موطن قبلی خود رابطه ند

اند. وجود روابط با محل سکونت سابق در اکثر مواقع  صورت روابط فامیلی و اقتصادي حفظ کرده

کند. به طور کلی جنگ توانسته  کننده براي مهاجرت سایر افراد عمل می به صورت عامل تشویق

         دیده از جنگ به نوع و  هاي آسیب است به صورت یک عامل تأثیرگذار در آشنایی جمعیت

زندگی شهري عمل کنند. عدم مدیریت شهري مناسب سبب تداوم و گسترش این ي هشیو

مناطق شده است؛ به نحوي که با اتمام جنگ نه تنها از جمعیت مهاجرین به شهر اهواز کاسته 

اند که در  صورت مشوق باعث مهاجرت اقوام و آشنایان خود گردیده نشد، بلکه این ساکنین به

  نشین اهواز شد. تر شدن مناطق حاشیه ه گستردهنهایت عاملی براي هر چ
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الن براي برگرداندن ؤوگذاري مس و عدم هدف) هاي مدون (طرح جامع و هادي نبود برنامه

گونه رغبتی به  مهاجرین بعد از اتمام جنگ به مناطق مسکونی سابق باعث شد که این افراد هیچ

یالت مالی بدون کارشناسی و نظارت تسه ها و خود نداشته باشند. تخصیص وام برگشت به موطن

که به دائمی  هاي حاصل از جنگ کارگیري این تسهیالت نه در عمران خرابی کافی باعث به

  کردن سکونت این افراد در شهر اهواز و این روستا گردید.

دلیل عدم برنامه و موافقت دیرهنگام مدیران شهري و  وضعیت موجود این روستا به

ل در پذیرش این روستا به عنوان جزئی از محدوده قانونی شهر واي مسئوه همچنین سایر ارگان

وساز، عدم برآورده کردن  با وجود نزدیکی که روستا با شهر اهواز باعث عدم نظارت بر ساخت

 نشینی در این روستا شد.      هاي مورد نیاز ساکنین و گسترش بیش از پیش حاشیه سرانه

ها  هایی که لزوم اجراي آن مده در ذیل برخی از پیشنهادهاي به عمل آ با توجه به بررسی

  اند از: رسد عبارت ضروري به نظر می

 هاي الزم براي جلوگیري از مهاجرت آنان و تدوین برنامه فرست هاي مهاجر شناسایی کانون  

 هبود وضعیت اقتصادي بتوانمند سازي و هاي الزم براي  د زیرساختایجا 

  هاي شهري سرانه ارتقاء  

 زیست شهري و محیط ریزي کوتاه مدت و درازمدت جهت ارتقاء فرهنگ ساکنان رنامهب 

 هاي  سوادي در بین ساکنان که شرایط بحرانی را طبق داده توجه ویژه و خاص به مبحث بی

 دهد. آماري نشان می

 هاي ویژه براي گذران وقت و تفریحات سالم نوجوانانی که  توانمندسازي و ایجاد مراکز و کانون

 نشین احتمال انحراف آنان باالست.  در مناطق حاشیه

  نظارت دقیق برساخت و سازها  
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