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ل    ن پدیده در شهر یآغـاز ا. نشینی در کل کشور است نشینی در شهر اهواز تابعی از روند حاشیه حاشیه        اهواز بـه دهـۀ قـب

ـام اصـالحات ارضــی و تحـوالت اقتصـاد      1340و دهه  1320از سال  نفـت و افـزایش درآمـد کشـور، رونـد       يبه دنبال انج

ـاد دانشـگاه   یایجاد شرکت نفت و تاسیسات وابسته به آن، نیاز به نیروي کارگر ساده و متخصـص و ا . افزایشی داشته است  وج

ـا جمعیـت   . ت و شهرنشینی شددر شهر اهواز باعث رشد مهاجر ... نفـر در سـال    1038980شهر اهواز هفتمین کالن شهر ب

ـین کـالن    %35باشدکه این رقم بیش از نشین مینفر حاشیه 400000، داراي جمعیتی حدود 1388 جمعیت کل شهر بـوده و ب

ـیه نشـین    3این مقاله به بررسی و مقایسه ابعاد اقتصادي . ترین وضعیت را داردشهرهاي ایران بحرانی ، یصـاف آل منطقـه حاش

ت        يرهاییبا متغ ودنیه و عیزوو وع مشـاغل در ناحیـه، موقعـی ـتغال، تـن جامعه شناسی کار و شغل، بار تکفل، بررسی میـزان اش

ـاي صـنعتی، وضـعیت شـکاف رفـاهی ناحیـه، مـی       کسب و پیشه، نرخ بیکاري، اشتغال دولتی، موقعیت فعالیـت  روش . پـرازد ه

ه روش کتابخانـه    یلیتحل -یفیتوصتحقیق دراین مقاله  ـ اي و م و اطالعـات ـب ده      یدانی جمـع آوري و تجزیـه و تحلیـل گردـی

ی بلکـه بایـد در برنامـه    در پایان نتیجه گرفته می. است ـاي ملـی و   شود که حل مشکالت این مناطق نه تنها در سطح محـل ه

-ریزي، تدوین استراتژي عمـران شـهري و آمـاده   برنامه قاي در نظر گرفته شود، دولت و نهادهاي مسئول باید از طریمنطقه

  . سازي برنامه اسکان کم درآمدها و ایجاد اشتغال براي آنان معضالت موجود را تخفیف دهند

  

مهاجرت، اقتصاد غیر رسمی، رشد جمعیت، بیکاري، فقر، حاشیه نشینی 

اجتمـاعی شـهر    ياما جذب نظـام اقتصـاد   ،که در محدوده اقتصادي شهر زندگی کردهنشینان کسانی هستند حاشیه        

با افـراد سـاکن در شـهر     ها آندر این نظام، یکی شکل مسکن و دیگري شیوه متفاوت زندگی  ها آناند و عدم جذب نشده

 مشـکالتی  و مسـائل  از یکی جوامع، و فرهنگی اجتماعی اقتصادي، ساختار بر آن بازتاب و جمعیت افزایش شتاب. است

 بـدون  جمعیـت  رشـد  افزایش ملی، سطح در .است مواجه آن با ما جمله کشور از جهان کشورهاي از بسیاري که است

 شـد  خواهـد  بیکاري افزایش انداز و پس گذاري،سرمایه داخلی، ناخالص تولید سرانه کاهش باعث هاي مولد،بخش رشد

                                                   
 ریزي شهريو برنامه ایگروه جغراف يئت علمید چمران،عضو ھیار دانشگاه شهیاستاد ١

 ریزي شهريگروه جغرافیا و برنامه اھواز،د چمران یارشد دانشگاه شه يکارشناس يدانشجو ٢
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نشـینی و اسـکان   اشـیه ح. دشـون  محیطـی  زیسـت  و اقتصـادي  اجتمـاعی،  معضالتتشدید  باعث توانندمی نهایت در که

دنبال تحـوالت سـاختاري و بـروز مسـائل اجتمـاعی، اقتصـادي، فرهنگـی،        اي است که بهغیررسمی در شهر اهواز پدیده

اکنـون ایـن   . هاي لجام گسیخته روستاییان پدیدار گردیـده اسـت  جریان سریع شهرنشینی و مهاجرت... فیزیکی و ،سیاسی

وجـود  . روسـت  بسیاري بـراي جامعـه شهرنشـین خودروبـه    ت و مشکالت شهر هفتمین کالن شهرکشور بوده و با معضال

مهاجرت به اهواز بیشـتر گشـته و باعـث رشـد       باعث شده تا انگیزه. ..برخی از امکانات رفاهی، فرهنگی، شغلی، آموزشی و

فرایندي منجربه دسترسی ناکـافی بـه مسـکن، خـدمات شـهري، سیسـتم       چنین ؛ لذا شودناگهانی، ناهماهنگ و نابهنجاري

هـاي  رشد فزاینـده جمعیـت شـهري از تـوان سـازمان     . استدر اهواز شده... وو نقل ناکافی، بیکاري، وگسترش فقر حمل 

-ر کـم دولتی و غیردولتی جهت توسعه و ارائه خدمات و تسهیالت شهري، پیشی گرفته و باعث برآورده نشـدن نیـاز اقشـا   

نیاز به نیروي کار و مهاجرت مربوط به گذشته بوده و متاسـفانه امـروزه   . باشددرآمدها در محدوده قانونی و حریم شهر می

 ،وجـود برخـی از امکانـات رفـاهی     .تنـاتوان اسـ   هـا  آنطوریکه شهر در رفع صورت معضل اجتماعی نمودار گشته، بهبه

شـهر اهـواز   . ها براي هجوم به این شهر بیشتر روندي صعودي داشته باشـند  آموزشی باعث شده تا انگیزه ،فرهنگی، شغلی

ـیه  نشـینی قـرار گرفتـه    به عنوان جزیی از یک کشور در حال توسعه به صورت رسمی و غیررسمی در معرض پدیده حاش

اسـت کـه   شهرسـازي غیررسـمی نـامی    . وداراي عدم تعادل نقاط جمعیتی و اقتصاد نواحی حاشیه نشینی قرار گرفته است

در ایـن  . رویه، غیراستاندارد و ناهمگون پیرامون شهر اهـواز اطـالق کـرد   وسازهاي غیررسمی، بیتوان به روند ساخت می

روند تعداد زیادي از مهاجران سرازیر شده به اهواز که شغلی نداشته و استطاعت مالی سکونت در شهر را ندارند، بـا موانـع   

آورند که شـامل نقـاط سـکونتی    اي پیرامون شهر روي میري روبرو بوده و به نقاط حاشیهبازدارنده قانونی و مدیریتی بسیا

گرفته اطراف مراکـز فعـالیتی در مرکـز شـهر     نقاط شکلو گیري یا گسترش هاي در حال شکلبا هسته روستایی، شهرک

.باشدیم

  

   یدانیاي و م کتابخانهآن اطالعات  يگردآور، ویلیتحل –یفیروش تحقیق در این مقاله توص 

ـتاندار  یهـا، معاونـت پژوهشـ   سـازمان   ها و مراجعه بـه يها، سرشماربا استفاده از آمارنامهه بوده ک هـا و  ي، شـهردار ياس

ـتاري،      مصاحبه حضوري با مسئولین و کارشناسان مربوطه، منابع موجود مطالعه و سپس تحلیـل  هـاي الزم بـه شـکل نوش

ـ   يطرح توانمندسـاز ش ن پژوهیاز منابع ا یکی. و نمودار صورت گرفته استل جدو ن دانشـگاه شـهید   ینشـ هیمنـاطق حاش

   1390نگارنده در سال ه است ک 86چمران اهواز به سفارش سازمان مسکن و شهرسازي در سال 

  . روزکرده استمربوطه به يهايشهردار يرا با مراجعه به واحد شهرساز ها آناز  ياریبس

نشـینی در  پیـدایش حاشـیه   که منجر بـه  85-35ها در علت و مبدا مهاجرت به نگاهی با نوشتار این 

ـ نشین اقتصادي، بارتکفل، بیکاري، وضعیت مسکن سه منطقه حاشیهاهواز شده، به میزان درآمد، توان ـ زوو، دونیع -ه وآلی



 

٣ 
 

ریـزي بـراي   شـود و بـه برنامـه   در اقتصاد شهري پرداخته که چگونه به اقتصاد غیررسمی منجـر مـی   ها آنو تاثیر  یصاف

  .پردازدنشین میروستاها و توانمندسازي مناطق حاشیه

؛ شودیعنوان م غیره آباد ونشینی، حلبیآلونک نشینی،زاغه يهابا واژه یدر زبان فارس نشینیحاشیه

 فاوال، یا (favela) التین؛ آمریکاي متفاوتی مانند؛ در اصطالحات جهان هايفرهنگ و هازبانسایر  درو 

(rancho) رانچودرآسیا؛ (kampong) یاکامپونگ ،(bustee)،پوستیدر (shanty) اون شانتیت یا 

(bidonville) گوناگون عللبه ولی ساکن شهر در که است نشین کسیحاشیه) 260: 1375هاگت ( دویل آفریقابی 

 از بخشی بلکه ،نیافته تشکیل از مهاجران نشینانتمام حاشیه ولی شود شهر اجتماعی -اقتصادي نظام جذب نتوانسته
 غیراستاندارد مسکونی واحدهاي در اقتصادي فقر علتبه ولی بوده شهر همیشگی ساکنان که هستند افرادي آنان

 ادغام و جذب شهري جامعه در مهاجران )21: 1380عابدین درکوش، . (دشونمی محسوب نشینحاشیه کرده و یزندگ

 ،خودیاري و خودسازي با دیگران، زمین برروي آنان کنندمی زندگی متعارف سکونتی ساختار فاقد فضاهاي در و نشده

- یم شمار به وارد تازه مهاجران سایر براي مأمنی حال عین در که هدآور پدید را محقرشهري و نامتعارف هايسکونتگاه

ز تریناساسی و ترینیاصل یکیعنوان به مسکن Guander, 1982: 38( . (دآی  شکل خردترین و و مطرح، انسانی نیا

- می وي هاينقش ایفاي در انسانی سکونت حیاتی کارکردفضایی تبلور و محیط و انسان متقابل رابطه کالبدي تجسم

وه یبه ش ینیگزمستعد مسکن ،ند در بدو ورودشانیآیکه از روستا به شهر م یمهاجران )8: 1382رهنمایی،(. باشد

ها، فقدان در مکان یرقانونیاقامت غ Costello،1987 :427 .تناسب در مناطق کم درآمد هستندیرمتجانس و بیغ

اد و در یز یتیجمعف شهر، تراکم یت و کثید پرجمعیت منجر به تشدیبوده، مه در نها يکاریو ب يمسکن و خدمات شهر

 هايراه بهترین از یکی )Ulack 1978:535 . (دگردیشهرها م يه ایو حاش یدر مناطق جنب ینیه نشیت حاشینها

 ازدحام )3:  1372نژاد حاتمی. (تاس آن و شرایط ساختاري مسکن نوع بر تأکید زندگی، گوناگون هايشیوه شناخت

می شهري فقر پیدایش و زندگی کیفیت سقوط شهري، هايمحیط در جمعیت باالي بسیار تراکم با مترادف شهري

) student paper, 2000:1 . (دوجوددار انسانی رفتار و ازدحام بین مستقیمی رابطه که دریافت فریمن جان .باشد

 نباید ریزيبرنامه فرآیند بوده و شهرها منطقه پیرامون شناخت جهان در شهري ازدحام معضل حل براي چاره راه تنها

 (Sullivan, 1999:1 ) شود محدود جدید یا شهرهاي موجود به صرفا

 مناسـب اعتبـارات   توزیـع  عدم طبیعی، امکانات با ارتباط در جمعیت نابرابر توزیع نتیجه ایران، داخلی هايمهاجرت       

 عدم صورتکشور به سطح در آن پیامدهاي که است، طبیعی منابع از برداريبهره در ملی هايگذاريسرمایه و عمرانی

 منـاطق  از برخـی  بنـابراین  .کنـد مـی  فرهنگی، خودنمایی و اقتصادي شغلی، اجتماعی، امکانات تفاوت اي،منطقه تعادل

 .دهنـد مـی  انتقـال  دارد، وجـود  کـار  نیـروي  بـراي  تقاضـا  کـه  دیگر مناطق به را خود اضافی بالفعل کار نیروي ناگریز

     )361: 1383جوان،(
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جران به شهرستان اهوا: 1تصویر شماره    1384محدوده اضافه شده به شهر اهواز تا : 3شماره صویر ت 65-25 یگسترش فیزیکی شهر اهواز ط:2شماره تصویر ز درصد ترکیب مها

  
  1389خوزستان و استان  يزیرت و برنامهیریسازمان مد: منبع

  

ـیه     ،1352سال  طبق تحقیق        نشـینی  محققین موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشـگاه تهـران در مـورد حاش

ـته،    که گردد  بر می 1330نشینی به دهه قبل از سال ، نشان داد که آغاز حاشیهشهر اهواز ـ رشد کنـد و بطئـی داش در  یول

خـود  نشـینی رشـد شـتابانی بـه    زمین حاشـیه زمین و کمب اصالحات ارضی و سیر مهاجرین روستایی بیمتعاق 1340دهه 

  ).30: 1388تقی نژاد،. (دنشین در شهر اهواز منشاء روستایی داشته اناز خانوارهاي حاشیه%  75نزدیک به  و گرفت

تحوالت اقتصادي، اجتماعی و سیاسی زیادي در استان خوزستان موجب گشـت تـا    1341درسال  :

اصـالحات ارضـی، تغییـر     .همراه داشـته باشـد  نشینی رشد شتابانی بهزمین و کم زمین، حاشیهسیر مهاجرین روستاییان بی

  در نواحی رمایه ها تمرکز سداري، گسترش نسبی نظام اقتصادي سرمایه وساختار اقتصادي و اجتماعی 

   )22:  1388ضرغامی . (تاختالف بین نواحی شهري و روستایی را تشدید کرده اس... وشهري، گران شدن نفت 

هاي دیگر، نیاز شـهر اهـواز   هاي نفتی به استان هاي نفتی درخوزستان، اطراف اهواز و عبور لوله پیدایش حوزه 

ـتان بـه    55-45در دوره . ها به اهواز شـد را افزایش، وموجب مهاجرت آنبه کارگران ساده، متخصص و مهندسین  خوزس

) 30: 1388تقـی نـژاد،  . (دبه آن دامـن ز  53هاي مهاجر پذیر تبدیل گشت و گران شدن قیمت نفت در سال  یکی از قطب

ایجاد تاسیسات عظیم شرکت نفت، پتروشیمی، کارخانه نورد، لوله سازي اهواز به اهمیت شهر اهواز افـزوده و جمعیـت آن   

  ) 175: 1373پورکاظم، . (دنفر رسی 55سال در  489795به  45در سال  322000از 
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هـاي خـود از عوامـل عمـده     بزرگ در آغاز فعالیـت هاي صنعتی و کارخانجات  تمرکز فعالیت 

سـازي، تصـفیه نیشـکر، موسسـات     سازي، موزائیکداروسازي، یخت ارخانجا، کعالوه بر صنایع نفت. جذب مهاجرت بودند

روز افـزایش یافتـه و بـه    ها و غیره، روزبـه  ها، فرودگاه ودانشگاه، دانشکدهاقتصادي، اداري، فرودگاه، تاسیس راه آهن، پل

   .هاي شایان توجهی گشتپیشرفتث همیت، رونق، و وسعت شهر اهواز افزود و باعا

  

  تعداد شاغالن کارگاههاي صنعتی: 2شماره جدول ت تعداد کارگاههاي صنعتی بر حسب نحوه مدری: 1شماره جدول     

و  نفر 100  نفر 50-99  نفر 10-49  جمع  خصوصی  عمومی  جمع  

  بیشتر

  36608  2017  4253  42878  243  48  291  استان خوزستان

  18011  809  1696  20516  103  16  119  شهرستان اهواز

   248: 1385 رانیامرکز آمار : ماخذ 

  

  % 4نشان دهنده نوسانات نرخ رشد بیش از  70تا  35هاي بررسی جمعیت شهر اهواز درسال 

  به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و مهاجرت ساکنین شهرهاي مرزي استان به شهر اهواز رشد  65ـ 55در دهه ؛ و است

-ساله ایران و عراق و ویرانی خرمشـهر و آبـادان بـه    8جنگ ) 11: 1383سند توسعه استان خوزستان،. (دیابتري میسریع

همراه مراکز بزرگ اشتغال، تاسیسات بندري، انهدام پاالیشگاه نفت و تاسیسات مشابه باعث شد تـا جمعیـت ایـن منـاطق     

-تقـی (کوت سـید صـالح نیـز سـاکن شـوند      مالشیه، کوت عبداهللا و  مهاجرت اجباري به اهواز نموده ودرحواشی عین دو، 

 حـدود  طبـق مطالعـات  . است نشینیحاشیه بحران پیدایش شهرهابه روستاییان مهاجرت پیامد ترینمهم) 31: 1387نژاد،

اکثـر   1364براسـاس پـژوهش سـال     )18: 1371تقوي نژاد،. (ددهنتشکیل می روستایی مهاجران را نشینانحاشیه % 80

دلیل مرکزیـت اسـتان و دارا بـودن مراکـز     اهواز به .اند مهاجرین، علت مهاجرت خود را جنگ و پیامدهاي آن عنوان کرده

-بـه  بـوده،  ياریبسـ آموزش عالی، خدمات درمانی تخصصی، نیروگاه و سایر مراکز صنعتی و تجـاري پـذیراي مهـاجرین    

  . اندبوده 75-65ه مهاجرین وارد شد 75در سال  جمعیت این شهر %14که طوري

  

البـدي، اقتصـادي   ، کو بررسـی زیسـت محیطـی    با مشـاهدات میـدانی  

کـوي سـیاحی، کـوي علـوي     : عبارتند از بوده، کهکد  17در غالب  یر رسمیگاه غسکونت 19 ياجتماعی، شهر اهواز دارا

ـ (آباد و زیر سیم، منبع آب، آل صافی، کوت عبـداهللا   ، مالشیه، حصیر)آباد شلنگ( گنـدم  ، 2و  1امل اسـالم آبـاد، شـکاره    ش

و جـدول   4ر شـماره  یدر تصو) 32: 1387نژاد،تقی. (بهیلدشت، گلبهار و چن، گریشان، ک، شهرک رزمندگانکانتکس...) کار

   .استآورده شده و نقشه هر محل مشخص ی، با رنگ آبهاگاهسکونت 3ن ی، ا3شماره 
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  کدکد  1717ن شهر اهواز با ن شهر اهواز با ییه نشه نشییحاشحاش  1919  ییمسکونمسکون  ييخانوار، بعد خانوار، مساحت وتعداد واحدهاخانوار، بعد خانوار، مساحت وتعداد واحدها  ،،جمعیتجمعیت: :   33جدول شماره جدول شماره 

کد کد 

 محلهمحله
نوار جمعیت کلجمعیت کل نام محلهنام محله نوارتعداد خا  ))کیلومترمربعکیلومترمربع((مساحت مساحت  بعد خانواربعد خانوار تعداد خا

ییمسکونمسکون  ييتعداد واحدهاتعداد واحدها

5. 7 10313 58621 شیلنگ آباد و سیاحیشیلنگ آباد و سیاحی 11  11,29 9188 

0. 79 5,48 1336 7325 شهرک رزمندگانشهرک رزمندگان 22  1110 

گلبهارگلبهار--گل دشت گل دشت  33  2000 400 5 0,35 463 

7. 5 320 2405 کریشانکریشان 44  22 .0  450 

7. 5 2451 13288 عین دوعین دو 55 ـ 2,22  ـ 

5. 1 5060 26094 مالشیهمالشیه 66  03 .3  2775 

 259 1,13 3,9 340 1328 چنیبهچنیبه 77

5. 61 771 4325 جنگیهجنگیه 88 ـ 0,91  ـ 

11. 76 4,45 25006 111227 کوت عبدالهکوت عبداله 99  14118 

4. 16 1720 7156 کانتکسکانتکس 1010  1,54 1566 

ـ 1,02 5,01 2200 11042 قلعه چنعانقلعه چنعان 1111 ـ 

 337 0,28 10,1 131 1323 کوي طاهرکوي طاهر 1212

 2110 0,96 6 1320 7717 آل صافیآل صافی 1313

4. 82 3925 18944 منبع آبمنبع آب 1414  1,58 3822 

 4699 0,75 4,8 5724 26795 حصیرآبادحصیرآباد 1515

1. 27 5,2 2084 10784 زرگانزرگان 1616  865 

))و علی آبادو علی آباد  22و و   11((زویهزویه 1717  13024 2043 4 .6  10,92 3463 

  1389مسکن و شهرسازي خوزستان، : منبع 

 

  نشینی گسترش اسکان غیررسمی و حاشیهدارا بودن نرخ باالي بیکاري نسبت به مراکز دیگر شهرستانهاي کشور - 1

  درمانی، حداقل کمیت و کیفیت امکانات و عملکرد آموزش و پرورش  یار پائین سرانه بهداشتسرانه بسی-2
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  هاقانونی و ایجاد خاموشیمد انرژي برق، وجود انشعابات غیرمصرف غیراصولی و ناکارآ-3

  و معدن و کشاورزيدر صنعت ها آنوري پایین جتماعی و بهره، اهاي اقتصاديتسلط دولت درفعالیت-4

 اجتماعی  يهاي اقتصادآفرینی و مشارکت ضعیف بخش خصوصی در فعالیتکمبود منابع مالی، ضعف کار-5
  هاي اقتصادي هاي موجود در نظام بانکی، نظام اجرایی و بخش خصوصی در زمینه مشارکت طرحناهماهنگی-6

 هاي مختلف اقتصادي، اجتماعیهاي بالقوه تولیدي در زمینهعدم استفاده بخشی از قابلیت-7

  هاي زندگی دلیل وضعیت اقلیمی وکمبود امکانات رفاهی و باال بودن هزینهمتخصص بهمهاجرت افراد  -8

  )12: 1387، ياستاندار یمعاونت پژوهش(ا فقر و محرومیت روستاها و مهاجرت افراد بیکار و ضعیف به شهره -9

  

   .براي سرانه فضاي مسکونی 1فرمول شماره . راستفاده شده استیدر تحقیق فوق در هر سه محله از سه فرمول ز       

  براي وضعیت شکاف رفاهی ناحیه، که  3وپیشه و فرمول شماره فعالیت کسب  وابستگی به براي 2فرمول شماره 

  . هاي رفاهی ارزش مسکن و قیمت هر متر مربع آن استیکی از شاخص
 
                                                                                                                                                                        سرانه فضاي مسکونی    

                                                                                 ناحیه  یفضاهاي مسکون مساحت=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تعداد خانوار ناحیه      

                                                                                                                                                                                                   
      ه ابستگی به فعالیت کسب و پیشو                   

  تعداد خانوار =     ــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
  تعداد اماکن کسب و پیشه و سکونت کسب             
  

هواز، از ا یو شرق به اداره ارشاد اسالم یشهر اهواز واقع، که از شمال، شمال شرق یمه شرقیدرن

مترمربع  لویک 0,96ن منطقه یوسعت ا. شودیم یآباد و از غرب به محله چهارصد دستگاه منتهریآب و حصجنوب به منبع

نشان دهنده  يو عملکرد یط جغرافیایی و حضور برخی عوامل اجتماعیشرا. ردیگینفر را در برم 7856بالغ بر  یتیو جمع

  ) 1390اهواز، يشهردار 7منطقه . (تن منطقه اسیر کالبدي ایگرشد چشم

  

 
 

 
  ملک     نیتر گرانقیمت یک مترمربع          

 

 رفاهی يها شاخصکی از ی
= 

قیمت یک مترمربع 

 ملک    نیتر ارزان
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             یصافوضع موجود آل یاراض ینقشه کاربر:  5شماره ر یتصو 84- 64محالت حاشیه نشین شهر اهواز در سالهای :  4تصویر شماره 

  
  1389خوزستان سازمان برنامه و بودجه استان : منبع

  

   .از شرق به شهر اهواز ه، کگرفتهه قراریدیحم - اهواز یارتباط یاصلدر شمال غرب و در کناره راه  

   و ه،دش، محدود یمنابع مل یاراض نوب بهه و از جیدیحم -از غرب به شهرستان سوسنگرد، از شمال به جاده اهواز

  )1390اهواز،  یشهردار 6منطقه (.کیلومتر است 8فاصله آن تا مرکز شهر  و ،مربعکیلومتر  2,22 مساحتی حدود

  
  ن دوینقشه وضع موجود محدوده ع:  6شماره ر یتصو 1387در سال  2و  1ه یزوو یاراض یکاربر:  7شماره نقشه           

 

  



 

٩ 
 

  1390استان خوزستان  یشهرساز مسکن و: منبع

ز   زیتون و ا ه کورش و  ز غرب ب ا گان،  ر ز ز شمال به  ، ا ز ا هو ا   در شمال شرقی شهر 

می د  فت محدو زل شرکت ن ا من ه  وب ب د و شامل جن زویه  3شو طقه  زویه  2 هیزو 1من و می 3و  اشد    ب

رای مساحت  ا ریک 10,92د مت ر. (تاس لو ا 3،139منطقه  یشهرد 0(  

 202، یصـاف خـانوار آل  1320ن یاز ب 1386د چمران اهواز در سال یدانشگاه شه یریگنمونهق طب

و از  ،ق پرسشنامه انتخـاب یخانوار از طر 147ه، یخانوار زوو 2043ن یاز بوخانوار  501دو، نیخانوار ع 2451ن یاز ب، خانوار

  . استسوال شده ...و  ، بار تکفل، مسکنیکاریشغل و نوع آن، ب

از % 0,28مترمربع، که  2760. 72 یاربرن کیمساحت ایصافآلدر

 85/70303 ین کاربریت اشغال ادو مساحت تحنیدر ع .باشدیمتر مربع م 0,35مساحت کل محله و سرانه آن 

 یه مساحت کاربریدرزوو. باشد یمهر نفر  یمربع به ازامتر 83/3آن از مساحت کل محله، و سرانه %  16/3مربع، با متر

   ین کاربریا از مساحت کل محله است و سرانه%  76/0مترمربع با  85/82957مختلط 

  )1390، یشهردار یوتریسازمان خدمات کامپ(. باشد یمهر نفر  یمتر مربع به ازا 36/6ه یدر زو

  

ک یـ هـا از تفک از آن%  73,8است کـه   یخرده فروش یهاشامل مغازه ین کاربریا یصافآل در 

مسـاحت کـل   از% 0,10مترمربع وسـعت بـا    980,54 یدارا ین کاربریا. ندمستقل ا یتجار% 26,2، و یمسکون یهاخانه

 مترمربـع اسـت،   1,55که در طـرح جـامع شـهر اهـواز     یهر نفر بوده، درحال یمترمربع به ازا 0. 12 یسرانه تجارمحله، و

 یکـوچک  یهـا شـامل مغـازه   ین کاربریز این دو نیدر ع. وجود دارد یتجار یمترمربع، کمبود فضا 11234. 08 نیبنابرا

ـ در ا یتجار یهامکان%  88/10و تنها  شدهجاد یا یمسکون یهاک خانهیاست که از تفک . باشـند ین محـل مسـتقل مـ   ی

 و بـا باشـد،  یمتر مربع م 8/1 یو سرانه مساحت کل محله، از% 49/1با  مربعمتر 5/33126 ن دویدر ع ین کاربریوسعت ا

ـ ا .ن دو وجـود دارد یدر محلـه عـ   یتجار یمتر مربع مازاد فضا 4580مترمربع،  55/1 آنسرانه استاندارد  در  ین کـاربر ی

ـ هـر نفـر    یتر مربع به ازام 25/4و سرانه  ،از مساحت کل محله %5/0 بامتر مربع وسعت  2/55438ه یوزو  کـه  باشـد  یم

   )1390، یمعاونت شهرساز. (دوجود دار یتجار یفضامازاد مترمربع  35251

  

ک شده یم کار با اهواز شریدر تقس یو گاه ،ها با اهواز کاهشآن یها ارتباط خدماتگاهرشد سکونت با 

رتباط اقتصاد در مراحل  یو اجتماع یها و خدمات شخصیت خرده فروشیزان فعالیم. دبا آن دار یشغل یبستگو وا یو ا

ا در یکار، و یا بی ،ا کارگر سادهیو نداشتن مهارت در اهواز  یسوادیل بیدلها بهت فعال آنیاکثر جمع. است ییرشد باال
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بور به کار در منازل طبقات مرفه مجرا زنان ن ییپا یرآمدهاد. اندشده یگرفتار مفاسد اجتماع یسادگاند که بهیطیشرا

 4جدول شماره . دهدیها را نشان مگاهن سکونتیا یدیر تولیو غ یخدمات یهاتیاشتغال در فعال یده، که سهم باالکر

. قراردارندتومان که زیر خط مطلق فقر، هزار  100تا  10از سرپرست خانوارها درآمدی بین %  53,4 دهدینشان م

هزار تومان دارند که کمتر از  300تا  200درآمدی بین %  6,9داشته، و  200تا  100سرپرستان درآمدی بین  از% 39,7

ر نبوده و این عوامل با بیکاری از %  93,1 .یک دهم پاسخگویان است جامعه آماری از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردا

هزار تومان،  200تا  100بین %  38,1هزار تومان و  100تا  10بین  یاز خانوارها درآمد%  51. مفرط ارتباط نزدیکی دارد

ها و قاچاق مواد مخدر در محل سر برده که با جرائم، انحرافات، سرقتخانوارها در فقر به% 88,2ر خط فقر بوده و یکه ز

  .اندعنوان سرپرست خانوار بودهزن به% 6,9مرد و % 93,1. ارتباط نزدیکی دارد
  وضعیت سرپرست خانوار پاسخگویان: 5 شمارهجدول  نان برحسب هزارتومایمد پاسخگوتوزیع فراوانی درآ: 4 ارهشمجدول     

  درصد  فراونی    خانوار  سرپرست    خانوار  

  93,1  190  مرد  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درآمد

  6,9  14  زن  4/53  93  51  103  10-100

  100  204  کل  7/39  69  1/38  77  200-100

300-200  21  4/10  12  9/6        

400-300  1  5/0  0  0        

        0  0  0  0  به باال 400

        100  174  100  202  کل

   28: 1386دچمران اهواز،یدانشگاه شه            

         

ز نید ابراز داشت که بیمهاجران، با یاقتصاد یهانه شناخت امکانات و توانیدر زم  از آنان در  یمیش ا

 یزات کشاورزیآالت و تجهنی، ماشیکشاورزنی، زمیه شخصیله نقلیتن مسکن، وسسکونت خود از داش یمحل قبل

ل مهاجرت ین دالیرتو مسکن از عمده ی، آموزشیالت رفاهیاشتغال، تسه یهانهیاز نظر آنان کمبود زم. اندمحروم بوده

ها از آن یتیاقل ...و  ی، رانندگیفروشدست یهاشغل یدارا هیو بق، % 10,2ن منطقه یدر ا یارکیزان بیم .هاستآن

 82,1هزار تومان و  10از سرپرست خانوار درآمدی حدود %  2,3. برآورد شده اند% 3ران کمتر از یبگ یو مستمر کارمند،

ومان داشته که با توجه به بعد خانوار هزار ت 200تا  101درآمدی بین %  11,8هزار تومان و  100تا  10بین  یدرآمد% 

- هم. ان استیشدت نماه کودکان و زنان بهیسوء تغذه دبر سر بهن دو در زیر خط فقر ین عیدر این منطقه اکثریت ساکن

تا  101بین %  16,1هزار تومان و  100تا  10درآمدی بین ) درآمد افراد شاغل در یک خانوار(از خانوارها %  76,9چنین 

این  و باشند؛ ینمر خط فقر محاسبه شده و از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار یهزار تومان درآمد داشته که ز 200

ا انحرافات، جرائم، سرقت گیری براساس نمونه .ها و قاچاق مواد مخدر ارتباط نزدیکی داردعوامل و بیکاری مفرط ب
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ار کمتر از مردان ییه نشین بسمیزان درآمدهای زنان حاش .اندزن سرپرست خانوار بوده%  6,4مرد و %  93,6تصادفی 

  ) 27-  29: 1386 دو،نیع ،د چمران اهوازیدانشگاه شه. (تاس

  دونیع توزیع فراوانی جنسیت سرپرست خانوار پاسخگویان: 6 شمارهجدول 

  درصد  فراوانی  جنس

  6/93  469  مرد

  4/6  32  زن

  100  501  کل

  نگارنده: منبع

  جذب اقتصاد علت عدم مهارت و تخصص به ویه اکثرا مهاجرین روستایی بوده کهنشینان زوحاشیه 

نشان دهنـده میـزان    7جدول شماره  .ثباتی بوده استای بیمشاغل کاذب و حاشیه یگذران زندگی دارابرای شهر نشده و

هـزار   101تا  200درآمدی بین %  46,3تومان،  هزار 100تا  10ها درآمدی بین از آن%  6,8درآمد سرپرست خانوار بوده، 

ـین   %  34. تومان را به خود اختصاص داده است که زیر خط فقرند هـزار تومـان، و    400تـا   201از سرپرستان درآمـدی ب

هـزار   200تـا   100بین  یدرآمد%  41,4خانوار،  152 نیباز . باال هستندبه 600تا  401از آنان درآمدی بین %  12,9فقط 

بـرده و از لحـاظ    بـه سـر  این منطقه در فقرمطلـق  %  48,6بنابراین . هزار تومان درآمد دارند 100کمتر از %  7,2تومان و 

هـا دارای درآمـد بـاالیی    آن% 12,5متوسـط و   یها درآمداز خانواده%  32,8. برندسر نمیاقتصادی در وضعیت مناسبی به

تواننـد از یـک   مـی  یتومـان بـوده و زمـان    330,263درآمد خـانوار  ط متوس. برندسر میا مناسبی بهبوده و در شرایط نسبت

 1,17هـر  طور تقریبی هچنین بهم. سال خود را به مسکن اختصاص دهد 4,9تا  2,9مسکن ملکی استفاده نماید که درآمد 

   .گاه ساکن هستنددر یک سکونت خانوار
  هیفراوانی میزان درآمد پاسخگویان زوو توزیع:  7 شمارهجدول 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  24 25و :1386د چمران اهواز، یشه دانشگاه: منبع

  

  خانوار  سرپرست    خانوار  

ی  میزان درآمد   درصد  فراوانی  درصد  فراوان

  ــ  ــ  8/6  10  10زیر 

  7,2  11  46,3  68  100تا  10

  41,4  63  25,9  38  200تا  101

  21,7  33  8,2  12  300تا  201

  5,9  9  2,7  4  400تا  301

  4,6  7  4,8  7  500تا  401

  4. 6  7  5,4  8  600 تا 501

  14. 5  22  100  147  و باالتر 601

  100  152  6,8  10  کل
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 یصـاف در آل.دهـد دسـت مـی  نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال شاخص ناخالص بارتکفل را بـه 

جمعیـت  % 36,9 مجموعاً؛ لذا سال سن دارند 65نیز باالی % 2,3سال و  15جمعیت این ناحیه افراد زیر % 34,6نزدیک به 

عبـارتی هـر نفردرسـن فعالیـت     باشد، بهمی% 58ر براب یصافدر آل شاخص نیا. دهدفعال تشکیل میناحیه را جمعیت غیر

ایـن   .دهـد تشـکیل مـی  را جمعیت غیرفعـال  %  40,8 ن دویع اما در. ندنفردیگر را نیز تامین ک 6هزینه زندگی ت بایسمی

ـ هـم  .کنـد یمنفر دیگر را نیز تامین  0,7هزینه زندگی ت هر نفر در سن فعالی ، و%68شاخص برابر  ـ در زوو نیچن % 44هی

ـ غیرفعال، و % 45ن یبنابرا. سال سن دارند 65نیز باالی % 1سال و  15جمعیت افراد زیر  و باشـد،  مـی % 81برابـر  ل بارتکف

  .کندیمنفر دیگر را تامین  0,8هزینه زندگی ت هر نفردر سن فعالی

  
  توزیع سنی ساکنان زویه: 9شماره جدول و ن دیع توزیع سنی ساکنان: 8شماره جدول 

 به باال 65 15-64 0-14 به باال 65 15-64 0-14 )له ساب(سن 

 67 2833 2265 569 10843 6908 جمعیت

 %1 %55 %44 % 3,1 % 59,2 % 37,7 نسبت

   41: 1386د چمران اهواز، یشگاه شهدان           

  

 یچ سهمیکه از این تعداد کشاورزی ه. شاغل وجود دارد% 39، در این ناحیه 10براساس جدول شماره 

 .باشندکار میخدمات مشغول بهدربخش % 95در بخش صنعت و % 5ندارد، 
  

  یآل صاف هیودولتی و آزاد در ناح فنسبت شاغلین بخشهای مختل: 10جدول شماره 

 آزاد دولتی بازنشسته خدمات صنعت کشاورزی بخش

 %57 %43 - %95 %5 - نسبت

-بازنشسته%  11,6خدمات و %  67,2 ودر صنعت %  8,1در بخش کشاورزی، % 13شاغل، %  42,3از  

 .اند

  
  ن دوینسبت شاغلین بخشهای مختلف در ع: 11 شمارهجدول 

 آزاد دولتی بازنشسته خدمات صنعت کشاورزی بخش

 %93,4 %6,6 % 11,6 % 67,2 % 8,1 %13 نسبت
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  . اندبازنشسته% 7,69خدمات و % 86,34صنعت، % 5,12در بخش کشاورزی، % 0,85شاغل، % 71از 

  نسبت شاغلین دولتی و آزاد در زویهو نسبت شاغلین بخشهای مختلف :  12جدول شماره 

 آزاد دولتی بازنشسته خدمات صنعت کشاورزی بخش

  45,3 54,7 7,69 86,34 5,12  0,85 نسبت

  نگارنده؛ مبنا مطالب متن: منبع

  

% 54,7ه یاز شاغلین زوودر بخش خصوصی، % 57به کارهای دولتی و % 43 یصافاز شاغلین ناحیه آل

نیز در بخش % 93,4به کارهای دولتی و % 6,6 ن دویع نیز در بخش خصوصی، و از شاغلین% 45,3به کارهای دولتی و 

 یخصوصشاغالن بخش % 85. باشدین مییار پایبس ین بخش دولتیشود که درصد شاغلیمالحظه م. اندخصوصی، فعال

کارگر %  15 وبوده ... اسب خرده فروش، فروشنده دوره گرد و ک ،ط فروشیشترکارگر ساده، باربر، کارگر ساختمان، بلیب

نرخ بیکاری حدود  یصافبا توجه به نمونه گیری در آل. باشندیفعال م... مه ماهر مانند شاگرد راننده، شاگرد صافکار وین

) 12، 11، 10جداول شماره . (دباشیم%  29ه حدود یزووو در %  57,7دوحدود نیدر ع ،61%

  

 32مسکونی و - یتجارباب آن  123که  بودهباب  155ند رداد اماکنی که فعالیت کسب و پیشه داتع

   9 حدود فعالیتن یامیزان وابستگی درآمد خانوار به  7در صفحه  2طبق فرمول شماره  .ندایتجار آنواحد 

  )1390، 7منطقه  یشهردار. (انوار در بخش کسب و پیشه مشغول استخ 1خانوار  9به ازاء هر  یعنی .باشدیم

 32و  ،مسکونی - یتجارباب آن  262که  ،باب 294ند برابر رو پیشه دا داد اماکنی که فعالیت کسبتع 

 1خانوار  10به ازاء هر  یعنی ،9,75 فعالیتن یامیزان وابستگی درآمد خانوار به  .ندرکاربری کسب و پیشه داصرفا واحد 

  )1389اهواز،  یشهردار 6منطقه . (باشدبخش مشغول مین یاخانوار در 

    یتجارکاربری  165و  ،مسکونی - یباب تجار 321که  شته،فعالیت کسب و پیشه داباب  486 

  ن بخش یدر اخانوار  1خانوار  4به ازاء هر  عنیی، بوده 4,2 فعالیتن یاوابستگی درآمد خانوار به زان یم .ندردا

  )1390، 3منطقه  یهردارش(. مشغول است

ت یچ فعالیگزارش نشده، و ه یا انباریکارخانه، کارگاه و چ یه یصافآل در

کارگاه با  کین دو یعدر  .ت مشعولندیگر به فعالید یبخش صنعت در مکانشاغل %. 5رد و یگیصورت نم یصنعت

 3573مجموع مساحت  بامترمربع  2431انبار با مساحت برابر  3است و  یانیمتر آن اع 60مترمربع که  1142مساحت 

مترمربع را  6589که  ،متر مربع گزارش شده 10549انبار با مساحت کل  3کارخانه و  1در زویه . باشدیمترمربع م

)1389، اهواز یشهردار یوتریسازمان خدمات کامپ. (ددهتشکیل میرا مساحت عرصه 
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  تومان و  160396 رم، متوسط درآمد خانوایطبقه دسته بندی نمائ 7وار را به سطح درآمد خان اگر 

  .تومان درماه دارند 200000درآمدی کمتر از از خانوارهای این ناحیه % 89,1درحدود 

  ینسبت سطوح مختلف درآمد خانوار در ناحیه آل صاف: 13 شمارهجدول 

  باالتر و 601  501-600  401-500  301-400  201-300  101-200  0-100 درآمد

  -  -  -  %0,5  %10,4  %38,1  %51 نسبت

  45: 1386دچمران اهواز،یدانشگاه شه: منبع

 %93ود حد بوده وتومان  132163میانگین درآمد ، به سطوح مختلف درآمدیا نسبت درآمد خانواره 

  .تومان درماه دارند 200000ازخانوارها درآمدی کمتر از 
  ن دویسطوح مختلف درآمد خانوار در ناحیه ع:  14 شمارهجدول 

ر و 601  501-600  401-500  301-400  201-300  101-200  0-100 درآمد   باالت

  %0,3  -  %0,3  %0,3  %6. 1  %16. 1  %76,9 نسبت

  43: 1386د چمران اهواز، یدانشگاه شه: منبع

  .تومان درماه دارند 200000درآمدی کمتر از %  48,6 وتومان  330263درآمد خانوار  متوسط

  سطوح مختلف درآمد خانوار در زویه:  15جدول شماره 

  باالتر و 601  501-600  401-500  301-400  201-300  101-200  0-100 درآمد

  14,5  4,6  4,6  5,9  21,7  41,4  7. 2 )درصد(نسبت

  38: 1386د چمران اهواز، یدانشگاه شه: منبع

  

  

به یک ترین ملک گرانقیمت یک مترمربع  سبتن ،های رفاهییکی از شاخص 7در صفحه  3طبق فرمول شماره         

از آن  نباشد، نشا 5/37برابر  یصافآلنسبت در ن یااگر. باشدینقاط مختلف هر ناحیه مترین ملک در مترمربع ارزان

نسبت در  نیاما ا .برابر توانایی اقتصادی فقیرترین خانوار است 38 اترین خانوار تقریباست که توانایی اقتصادی مرفه

و  باشدفقیرترین خانوار میبرابر توانایی اقتصادی  27 ایبترین خانوار تقرتوانایی اقتصادی مرفه یعنیاست  26,6 دونیع

  .باشدیم 5برابر  ن شاخصیه ایدر زوو

  



 

١٥ 
 

 0,6عالوه بر خود بار تکفل  بوده و هر فرد فعال رفعالیغ تیجمع% 36. 9 یدارا یصافآل یدر جمع بندی اقتصاد       

نفر  0,7بار تکفل  دارعهدهعالوه بر خود فعال هر فرد  ل،فعاریافراد غ % 40,8ا ب دونیدر ع .است دارعهدهگر را ید نفر

سطح  .عهده دارد ز برین نفر دیگر را بر 0,8تکفل ر عالوه بر خود بافعال هر فرد  ،افراد غیرفعال% 45 ه، بایدر زوو و گرید

 % 42,3 ازدو نیدر ع .دانمشغول یدولت یهادر بخش% 43و  خدماتدر بخش % 95 که ،%39 یصافدر آل اشتغال

در بخش خدمات % 86. 3 که ،%71 هیودر زسطح  نیو ا، یدولت یهادر بخش% 6,6در بخش خدمات و % 67,2 ،شاغل

ر یز یدرآمد هاآن% 89,1 ن، کهتوما 160,396 یصافآل درآمد خانوار متوسط .بازنشستگان هستند% 7. 69شاغل و 

رند تومان در ماه 200,000 تومان در  200000ر یز یدرآمد%  93و  تومان 132163ن درآمد خانوار یانگیمدو نیدر ع .دا

گین درآمد خانوار ه یدر زوو، و ماه  .تومان در ماه دارند 200000درآمدی زیر  خانوارها% 6/48 .تومان است 330263میان

مالحظه  .دنایرات اساسیتعم مندازیه نیمنازل ناح% 86,7 دونیع، دریرات اساسیتعم از بهیمنازل ن %87,9 یصافدر آل

گر یاز دو منطقه د یترنییاپدر رده  ، خدماتاشتغال ،دو از نظر سطح درآمدنین عینشهین سه منطقه حاشیشود از بیم

د ز یشتریقرار دارد و درصد ب هرچند . را تحت تکفل خود دارد یشتریفرد فعال، افراد ب و برندیم ر خط فقر به سریاز افرا

؛ و شودیبر افراد وارد م یکمتر یاست اما با توجه به سطح درآمد و نوع شغل فشار اقتصاد 0,8ه یکه بار تکفل در زوو

  .است 37,5 یصافو در آل 26,6دو نیکه در عدر حال 5ه برابر یدر زوو یشکاف رفاه

ر، نیمه تخصصـى  کاذب، افراد، این غلش که گرددیم نان مشخصینشهیحاش مشاغل وضعیت بررسى با         یـا  و ناپایدا
 آورىجمـع  سیگارفروشـى،  گـردى، دوره ،یفروشوهیفروشى، مدست ساختمانى، کارگران مانند مشاغلى .اند تخصص فاقد

 اسـت  نشینانحاشیه اقتصادى مشکل ترینبزرگ بیکارى .باشدیم درآمد کسب هاىراه زا مشابه و مسافرکشى، ضایعات

 قـرار  افـراد فقیـر   زمـره  در دارند نامنظمى و وقت نیمه یا و منظم شغل که کسانى دارد گسترده فقر با نزدیکى رابطه و

-بیکـارى در خـانواده حکـم    و بـوده  تخصص و مهارت فاقد آنان والدین که است بیشتر جوانانى میان در کارىبزه .دارند

ویژه پس از جنگ تحمیلی، شاهد افـزایش جمعیـت و   ساالنه اهواز در چند دهه اخیر و به% 2رشد متوسط با نرخ . فرماست

نشین مورد بررسـی  های سه منطقه حاشیهگیریها و نتیجهبندیگونه که جداول، جمعهمان. باشیم گسترش شهر اهواز می

هـا  کالبـدی و رفـاهی و کیفیـت مسـکن و سـرانه     دهد سطح تحصیالت، درآمد سرپرست و کل خانوار، امکانات نشان می

کیفیت زنـدگی در ایـن نـواحی پـایین و نیازمنـد      . پایین، بعد خانوار، میزان بیکاری، تعداد کودکان و جمعیت جوان باالست

ـتلزم    و بهداشـت  آمـوزش،  اجتماعی، تسهیالت توسعه تأمیناجتماعی چند جانبه،  -های اقتصادیریزیبرنامه مسـکن مس

-برنامـه  متخصص، انسانی نیروی اهواز دارای کمبود. باشدجامعه رنگارنگ اهواز می در بنیادی تغییرات و اهانهآگ تالشی

 رشـد . نیست ها آنبا  رقابت به ها و قادرنسبت به مراکز استان مناسب هایزیرساخت و ارتباطی وسایل کارا، ریز، مدیریت

 اقتصـادی،  هـای زمینـه  اجتماعی، مشکالتی را در -اقتصادی  توسعه آن و میان ناهماهنگی جمعیت و ناموزون و سریع
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 بـدون  .وجود آورده اسـت به ...فرهنگی و سیاسی و تحوالت زیست محیطی اشتغال، آموزشی، بهداشتی، تغذیه، اجتماعی،

تـر  عادالنـه اقدامات اساسـی در زمینـه عـدالت اجتمـاعی و توزیـع       جمعیت رشد نمودن متعادل جهت در کهچنان تردید

ـیر      نشـود م  اندیشیده های تولیدی درسطح روستا تمهیداتیامکانات و شناخت ظرفیت یـزان مهـاجرت و رشـد شـهری مس

امروزه شهر اهواز متاسـفانه بـا وجـود    . کندمسئله را حادترمی هرروز یابد کهطبیعی را طی کرده و روندی افزایش میغیر

هـا  لحـاظ رشـد جمعیتـی کـه دارد، دربسـیاری از زمینـه      شود، بهآن یاد میهای اقتصادی و امکاناتی که ازداشتن ظرفیت

   .گوی ساکنان خود نیستجواب

  

  .ایجاد انگیزه نیروی متخصص از مهاجرت یریجلوگ و شهر، رقراری عدالت بین درآمد روستاب-1

  .زاو اشتغال یدیتول یهاپروژه یاجرا ،تره بار یمحل یجاد بازارچهیا، افزایش تقاضا برای نیروی کار بومی شهر -2

  . و پرورش فضاهای فیزیکی، انواع آموزش اوقات فراغت، ایجاد ،یسن یهاگروه یازمندیتوجه به ن -3

  .ریزیبرنامهآگاهی از تغییر و تحول عددی جمعیت درطول زمان دراولویت هر -4

   .یتیت و توازن جمعیآموزش برنامه کنترل جمع و اهواز یهیهای جمعیت فعال حاشها و توانمندیتوسعه قابلیت-5

   .گرانتولیدکنندگان و صنعت ن، زنان سرپرست خانوار،یارآفر، کریب پذیت از اقشار آسیحما -6

   .اجتماعی -های اقتصادیساختاری در فعالیتآوری و اصالحات مشارکت در بخش خصوصی و ارتقاء فن -7

  .نشینبهسازی و توانمندسازی مناطق حاشیه های اجتماعیتقویت امنیت اجتماعی و مقابله با ناهنجاری-8

   .های بازرگانی خارجی با تأکید بر محصوالت کشاورزی اطراف شهر اهوازگسترش زیرساخت-9

  .ه اهوازیمناطق حاش پرمنفعت در و امکانات کم هزینه و توزیع منابعها و بخش میان ریزیبرنامه هماهنگی و-10

  .شودیل اجرا مینه و برنامه توسعه و تسهیمحالت، باعث کاهش هز یبا مردم و مشارکت اجتماع یزیربرنامه-11

    .باز یمهدکودک و فضاها ،یکودکان، نهضت سوادآموز یپرورش فکر انون؛ کیاساخت امکانات محله -12

   .یرضروریغ یمناطق و کاهش ترددها ییش خود اتکایو افزا یاهش تمرکز شهر، کمحالت دن بهیرونق بخش-13
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 در جرائم با آن ارتباط و نشین حاشیه نقاط اقتصادی شناسی سیب، آعلی ،، سیدمحمد، مسگریان1388ابراهیمی،- 1
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