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  گفتارپيش

 ريـزي  بـا كارفرمـايي معاونـت برنامـه     1390سـال  اواخـر  مطالعات آمايش استان خوزسـتان از  
توسط مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، بـه عنـوان    ،استانداري خوزستان

  . مجري، آغاز شد

مجموعـه نخسـت   . كنون به صورت دو مجموعه ارائه شده اسـت  مطالعات انجام شده تا  گزارش
هاي شهرستاني، منابع آب، محيط   در زمينه برآورد حساب مستقل موضوعي  شامل پنج گزارش

هـاي فصـلي    شناسي استان است و مجموعه دوم شامل گـزارش زيست، توان طبيعي و جمعيت
  .است

خـدمات بـه تحليـل نظـام      مجلد حاضر گزارش فصـل دوم ايـن طـرح اسـت كـه طبـق شـرح       
  . سكونتگاهي و ساختار فضايي استان اختصاص دارد

و سپس به تحليل كـاركرد  دهد  اين فصل عناصر ساختار فضايي استان را مورد بررسي قرار مي
ثير آن بر سـاختار فضـايي   و فعاليت و الگوي سكونتگاهي و تأ بررسي اثرات متقابل فضا ها و آن

هـا را ارائـه    هـا و فعاليـت   انـواع سـكونتگاه  بنـدي   و گـروه بندي  گونه و در آخر پردازد استان مي
  .نمايد مي

مطالعات اين فصل به همراه نتايج مطالعات فصل سوم و چهارم به تدوين گزارش فصل پنجم با 
  .انجامد موضوع اصلي تبيين سازمان فضايي استان مي

يژه از جناب آقاي مهندس عامري در اينجا از جناب آقاي حجازي استاندار محترم سابق و به و
استانداري خوزستان كه كارفرمايي و مديريت اجرايـي  ريزي  گلستان معاون محترم وقت برنامه

زي و ريـ  ، جناب آقـاي نيـازي مـديركل محتـرم سـابق برنامـه      اند اين مطالعه را به عهده داشته
، جناب آقاي هاشمي هريزي و بودج پور معاون محترم مديركل برنامهبودجه، سركار خانم فردي

پذير  كه با پشتيباني ايشان اين مطالعه امكان محترم آمار و ساير همكاران استانداري مدير كل
كننـده در   ، كارشناسان و اعضاي محتـرم شـركت  هاي اجرايي از همكاري مديران دستگاهشد و 

  .نمايد هاي تخصصي تشكر مي جلسات شوراي آمايش استان و كارگروه



 

جهـت  زي و بودجـه و نـاظر محتـرم طـرح در     ري تر نيكو مديركل محترم برنامهجناب آقاي دك
بـدون ترديـد حمايـت    . شـود  تكميل اين مطالعه سعي فراوان نمودند كه از ايشان قدرداني مي

ريزي  جناب آقاي مقتدايي استاندار محترم خوزستان، جناب آقاي حاجتي معاون محترم برنامه
آيند بررسي و تصويب اين مطالعه در شوراي آمايش اسـتان  استانداري خوزستان در هدايت فر

و نظارت بر اجراي آن، گام نهايي در به ثمر رسيدن نتيجه  هاي ساالنه و تلفيق نتايج در برنامه
   .اين مطالعه خواهد بود كه مورد قدرداني است

ايـران   در خاتمه از مديريت و همكاران آتليه مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معمـاري 
  .نمايد اين مطالعه را با صبر و دقت بسيار پذيرا شدند تشكر ميهاي  كه تهيه و پردازش نقشه
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  تحليل ساختار سكونتگاهي - 2-1
 ينـد آبازتـاب فر اي ساختار شـهرها و روسـتاها بـه گونـه     اي يك منطقه اعم ازهساختار فضايي سكونتگاه

منظـور از سـاختار    در اينجـا . اجتماعي و سياسي بر بستر جغرافياي طبيعي آن اسـت  ،تحوالت اقتصادي
 سـاختار  .دنظر اسـت ها بر بستر فضـاي جغرافيـايي مـ   كونتگاههمان توزيع فضايي س ،هافضايي سكونتگاه
و تحـوالت كنـوني    جغرافيـايي  -محيطيفضاي  پذيري ازتأثير عالوه بر هاي يك منطقهفضايي سكونتگاه

از اين . ثر استقسيمات كشوري استان نيز متأتاريخي و تحوالت تتحوالت  يند، از فرآاجتماعي -اقتصادي
 ل بــه بررســي توزيــع فضــايي بــه اجمــاهــا، الزم اســت هفضــايي ســكونتگابررســي ســاختار  از رو پــيش
نگـاهي فشـرده داشـته    اسـتان  از منظر تاريخي و تحوالت تقسـيمات كشـوري   اين منطقه هاي سكونتگاه

  .باشيم

  استان در تاريخ شهري و روستايي هايسكونتگاه
ايـران از اهميـت   ت و يكجانشـيني  سكونشود، در تاريخ امروزه استان خوزستان ناميده مي اي كهمحدوده

بـه  آب و رسـوبات سـيالبي آن   رهـاي پـ  با رودخانـه  خوزستانخيز  دشت حاصل. ويژه برخوردار بوده است
بـا  به صورت يك هالل ناقص  اي آنهكوهپايه نزديك به منحصر به فردي كه به ويژه در نوار همراه اقليم

هاي بسيار فـراهم  مزيت ،ي در سپيده دم تاريخبراي زيست انساناز شمال غربي به جنوب شرقي گسترش 
در اي جهـان  و حتي به گفتههاي انساني ايران ترين سكونتگاهيزمينه پيدايش قديمسبب شد تا  ،كردمي

  . پديد آيدمنطقه  همين
بسـتر مناسـبي بـراي دامـداري شـباني      و نواحي كوهسـتاني همجـوار آن   اي ويژگي اقليمي نوار كوهپايه

 لمتفاوت در جـوار يكـديگر يكـي در ارتفاعـات كوهسـتاني شـما       كامالًزيرا دو اقليم . آوردسترده پديد گ
 اقليم گرم و يدر فصل گرم براي دوره ييالق و ديگر )جنوبي زاگرس منطبق بر دامنه غربي و( خوزستان

الق و دوره قشـ همين منطقه براي فصل سرد  اي نزديك آن درهاي جلگهمينز و هيومعتدل در نوار پايك
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اين ويژگي جغرافيايي بهترين محيط پرورش دام به شيوه شـباني   .آوردبوجود مياي نزديك هم در فاصله
  .كردرا فراهم ميي كشاورزي از دوره پسو  هاي پيشبراي انسان

 هـاي اي و دشـت كوهپايـه  هاللـي شـكل   هاي فعاليت كشاورزي نيز به بهترين نحوي در همين نوارزمينه
 كرخـه از  و  هـاي كـارون، دز  ودخانـه ورود ر. بـود  فـراهم شـده  تـا رامهرمـز   ) سوس( وشن از شآنزديك 
سـوبات  رهاي سيالبي با اگرس به دشت خوزستان و تشكيل دشتپرباران زكوهستاني و  هاي مرتفعدامنه

اين منطقه با ارتفاعـات جنگلـي دامنـه     يدشت به همراه همجواراين در شمال  خيز حاصلآبرفتي بسيار 
زار سـال پـيش يعنـي اولـين     ه 10هاي انساني را در حدود گاهنوبي زاگرس، بستر اولين زيستج و غربي

بعـدها همـين ناحيـه از     .رقـم زد  ايران را دركشاورزي  داري شباني وفعاليت دام مبتني برهاي سكونتگاه
ايـران  در  اولين مراكز شهرنشيني جهـان يكي از ه سبب توليد مازاد محصول كشاورزي ب شمال خوزستان

تـرين مركـز   كهن« شوش را ،شناس مشهور ايرانيعزت اهللا نگهبان باستان. ورش داددر دل خود پر نيز را
شناسي در پهنه دشت شوش يا دشت شواهد باستان آثار و« :ناميده و نوشته است كه» يني جهانشهرنش

هزار سال  10از حدود ( ن است كه دشت شوش از هزاره هشتم پيش از ميالد مسيحآتان حاكي از سخوز
كيلـومتري   40ر هاي اخير در تپه چغاميش كه دحفاري. كشاورزان قرار گرفته است محل سكونت) پيش

هـاي اسـتقرار   دهـد اولـين انگيـزه   اده كـه نشـان مـي   شواهدي بدست د ، مدارك وشرق شوش قرار دارد
محـل ورود سـه رودخانـه     خوزسـتان  شمال دشـت . رسدتي به هزاره نهم پيش از ميالد ميكشاورزان ح

جاي تعجب نيست اگر بشـر دوران آغـاز   بنابراين . است خيز حاصلهاي عظيم كرخه، كارون و دز با دشت
  .كشاورزي در اين منطقه از دنياي باستان، اولين مركز كشاورزي جهان را بنيان نهاده باشد

 ن و بـدون شـك از   ادشت خوزستان كه در گذر پيشرفت تمـدن بشـر يكـي از مسـاعدترين منـاطق جهـ      
خـود برجـاي گذاشـته كـه بـه      بقاياي زيادي از  و آثار ،دمآهاي اوليه آن به حساب ميترين گاهوارهفعال

هاي عظـيم  ن، تپهآترين خورد كه مهمعدد در نقاط مختلف دشت به چشم ميهاي باستاني متصورت تپه
  .ض داردعر متر طول واز يك كيلوبيش  باستاني شوش است كه در كنار شهر فعلي شوش قرار گرفته و

ي وسيعي در دشـت خوزسـتان بـه وجـود     افت آبياربشبكه و  ،در حدود هزاره پنجم پيش از ميالد مسيح
مـيالد،   دهد كه اين دشت در نيمه دوم يا حـداقل در اواخـر هـزاره پـنجم پـيش از     نشان مي شواهد. مدآ

مـده و دوران  آن شـهرهايي پديـد   آي نقـاط  ها را پشت سـر گذاشـته و در بعضـ   دوران استقرار در دهكده
بقاياي معماري مـدفون در تپـه شـوش بـه خصـوص معمـاري       . شهرنشيني در اين دشت آغاز شده است

در صـد  هاي بزرگ و با شكوهي در ابعاد صد متعلق به اواخر هزاره پنجم پيش از ميالد نمايانگر ساختمان
. زستان در اواخر هزاره پنجم پا گرفته بوداز دشت خودهد شهر بزرگي در اين ناحيه نشان مي متر بوده و

شواهد نشـان  . خط و ادبيات رسيداين جامعه شهري در اواسط هزاره چهارم پيش از ميالد به آغاز دوران 
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اي ادامـه يافتـه   بـدون هيچگونـه وقفـه   دهد كه اين تحول از دوران پيش از تاريخ بـه دوران تـاريخي   مي
  1».است

هـاي شـهري و روسـتايي بـه ويـژه در شـمال       ز توسعه سـكونت، فعاليـت و اسـتقرار   يهاي بعد ندر هزاره
خوزستان تداوم يافت و از هزاره سوم پيش از ميالد تا اواسط هزاره اول، تمدني بزرگ و درخشـان يعنـي   

. يافـت آن روز در جنوب خوزستان ادامه ميكه تا سواحل  مدآپديد در همين منطقه ) عيالم( تمدن ايالم
سواحل جنوبي ايـن  و جغرافياي طبيعي شناسي هاي زمينين نكته مهم است كه بر اساس دادهوري ايادآ

  .تر واقع شده بوديد نسبت به امروز در نواحي شماليتردمنطقه بي
ها به فالت ايران، مركزيت تمدن ايراني در شمال دشت خوزسـتان بـا نـام    قبل از ورود آريايي حال در هر
شـان  و ان )ايـذه ( ، مـال اميـر  )چغازنبيـل ( ره خورده بود و شوش به همراه دوراونتاشگ) هل تمتي( عيالم

در دوره . آمدنـد هاي اين تمدن به حساب مياز كانون) در شرق گچساران( در نزديكي شهر باشت) انزان(
و كـرده   بسـيار  پيشرفتشهرنشيني در اين منطقه ) ا هزاره اولهزاره سوم پيش از ميالد ت( يتمدن ايالم

در ايـن زمـان كشـور ايـالم     . افزايش يافته بود) تمدن سومر( مبادالت آن با شهرهاي جنوب ميان رودان
ـ . 2گرفـت را در بـر مـي  دريـا  هاي سواحل كرانه تاخوزستان شمال شامل  ين ترتيـب اولـين شـهرهاي    دب

گـرس و دور  هـاي زا تان و در نواحي نزديك به كوهپايهدر شمال خوزس) جهان و ايران حتي و( خوزستان
در  كشـاورزي و  داري شباني وهاي داميد مازاد محصوالت ناشي از فعاليتدر ارتباط با تول از سواحل دريا
  .پديد آمد تركيب با هم

 ي اولـين امپراتـوري ايـران و بـه گفتـه هگـل اولـين امپراتـوري جهـان         دانيم شوش در دورهكه ميچنان
رهگذر چنين تـوجهي   از وان پايتخت زمستاني انتخاب ودر قرن ششم پيش از ميالد به عن) هخامنشيان(

پيش از تسلط بر دولت مـاد،  گذار سلسله هخامنشيان را كوروش بنيان .بود كه به شهري مهم تبديل شد
او پس از غلبه بـر شـاه مـاد،    . ناميدندنيز مي )انزان و شوش و نواحي جنوب ايالم( سرزمين انشان پادشاه

ي هخامنشـيان،  تتو موقعيـت جديـد پـايتخ   رترديد در پبي 3.به انشان انتقال داد ثروت او را تمام ذخاير و
و . كشي مازاد اقتصادي سراسر امپراتوري هخامنشيان به ايـن شـهر بـود   شوش يكي از مهمترين مراكز زه

و  ، توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي   اين موقعيت سبب شد تا ناحيه شمال خوزستان از نظر توسعه شـهري 
همـين  . دسـت يابـد  يند تمدن باستاني از فرآهاي واقع در پيرامون آن به سطح جديدي تگاهتوسعه سكون

ز توليـد و تمركـز ثـروت در    كـ بزرگتـرين مرا  از دوره هخامنشيان بـه يكـي  اين ناحيه در امر سبب شد تا 

                                            
 ترين مركز شهرنشيني جهان، سازمان ميراث فرهنگي، شوش يا كهن)1375( عزت اهللا نگهبان - 1
 برداري ايرانات سازمان نقشه، ايالم، اطلس تاريخ ايران، انتشار)1378( عبدالمجيد ارفعي - 2
 برداري كشور، هخامنشيان، اطلس تاريخ ايران؛ انتشارات سازمان نقشه)1378( عبدالحسين زرين كوب - 3
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هم شهر م ابتدا نيز قلمرو هخامنشيانكشي اسكندر مقدوني به هدف نخست لشكر. مدآامپراتوري ايران در
  .مورد هجوم قرار گرفت) يا به گفته يونانيان پرسپوليس( ن بود كه شهر پاسارگادآپس از  شوش بود و

در  ،زمـان ساسـانيان  به رغم انتقال پايتخت زمستاني ايران از شـوش بـه تيسـفون در نزديكـي بغـداد در      
در يـك محـور بـا عـرض      اي وامتداد مناطق كوهپايـه آستانه حمله تازيان به ايران، خوزستان به ويژه در 

 ر شـوش تـا رامهرمـز كـه توسـعه      هـاي شـمال خوزسـتان يعنـي از محـو     كيلومتر از كوهپايه 50حداكثر 
مناطق ترين ثروتمندترين و پرجمعيت ،، يكي از آبادترينشدمحسوب مي نيز ترين بخش اين منطقهيافته

گندي شاهپور كه بين يا همان ( به عنوان مثال دو شهر شوش و جندي شاهپور .به حساب مي آمدايران 
 .شدند تلقي ميترين شهرهاي ايران زهااز نام آو) تر واقع شده بودششو شهر شوش و
و  رسد با انتخاب تيسفون به عنوان پايتخت زمستاني ايـران در زمـان ساسـانيان، شهرنشـيني    به نظر مي

هـاي كـارون و   امتـداد رودخانـه   البته در( ها از شمال خوزستان تدريجاً به سمت جنوبتوسعه سكونتگاه
تيسفون براي كاالهـاي كشـاورزي    شهر ايراني اين توسعه مديون تقاضايي بود كه از. يافت توسعه )كرخه

 التجاره از طريق كـارون در نتيجه حمل مال. در شمال خوزستان در نواحي شوش تا رامهرمز وجود داشت
 به طرف تيسـفون بـه ايـن امـر كمـك      فرات  ه دجله واز طريق رودخانتا بصره و از آنجا  سپس به اهواز و

در اين زمان اهـواز  . مدآاز اين زمان است كه شهر اهواز نيز در زمره شهرهاي مهم خوزستان در . 1كردمي
مده بود كه از طريق شوش كاالهاي تجاري مورد آدر ) تيسفون( به عنوان يكي از پيش بندرهاي پايتخت

هاي دجله و رودخانه ناميدند، از طريقمي »دل ايرانشهر«را كه ايرانيان ) نتيسفو( نياز پايتخت ساسانيان
  .كردمين ميأت فرات

در دوره اسالمي به ويژه زماني كه بغداد پايتخت امپراتوري اسالمي شد، منطقه خوزستان در ادامـه رونـد   
 دهـه  تـاب خـود را در  اصطخري جغرافيدان ايراني كـه ك . اهميت خود را بازيافتاي ديگر به گونهپيشين 

 او هـر چنـد   . آن ارائـه كـرده اسـت   از  يدقيقـ  خوزسـتان را ديـده و تصـوير    ،هجري قمري نوشـته  350
گويد كه اهواز مشهورترين شهر اين منطقه است ليكن در زمان بازديد او اهميت خود را از دست داده مي

اهواز شهري است معـروف  « :بود گرفته» ر مكرمعسك«شهر ديگري در شمال آن به نام بود و جاي آن را 
هرها و خـود واليـت   كه سـاير شـ  اي پهناور است چنانو واليتي بزرگ و ناحيه) شهر هرمز( به هرموزشهر

ر و شـهر عسـك   انـد آن پراكنده شدهن ويران گشته و مردم آشود و اكنون قسمت بيشتر بدان شناخته مي
 رمكرم بـين اهـواز و  كوصـيفي كـه او از عسـ   ت). 24ص1365 اصطخري( »مكرم آبادتر از آن گرديده است

مسـافر   نقل بار و هاي زيادي براي حمل وكه در آن شهر كشتي ه آن است، نشاندهدبه دست مي ترششو
 :به عبارت ديگر همان كاركردي كه شهر اهواز در زمان ساسانيان به عهـده داشـت  . كردندرفت و آمد مي
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هـاي  انـد كـه كشـتي   رگ به اندازه بيست كشتي ساختهبز پلي ]كارون[ ر مكرم بر روي رودخانهدر عسك«
مكرم تا اهواز كه ده فرسـخ فاصـله اسـت سـوار كشـتي       من از عسكركنند و مد ميآبزرگ در آن رفت و 

همـين  . شـد ت زيادي به بيرون از آن انجـام مـي  از خوزستان صادرا در اين زمان ).25همان، ص ( »شدم
گفتـه   بـه به عنـوان مثـال   . منطقه اهميت بخشيده بودسكونتگاهي  ومازاد توليد بود كه به شبكه شهري 

 و در زمـان حيـات سـلطان    برنـد ديباي شوشتر معروف است و آن را به همة دنيا مي ]پارچه[« اصطخري
 در شوشـتر  عـراق  براي همه پادشاهان ...شدرام از ديباي شوشتر تهيه ميالحاستار كعبه و بيت ]پيشين[

هـا  يد كـه آن آخزهاي سنگين به دست مي ،در شوش.  . . كنندآماده مي] رگري شدههاي نگاجامه[ طراز
 هـاي سـوزن گـرد    جامـه  ]شـهري در شـمال غربـي شـوش    [ در قرقوب.  . . فرستندمي ديگر را به نواحي

هـاي  پـرده . بافنـد قرقوب طرازهاي سـلطاني مـي   شوش ودر  فرستند وبافند كه به نواحي مختلف ميمي
در ناحيـه   ،شـود نوشته مـي  ]شهري در جنوب شوش[ »ساخت بصنا« هاراسر دنيا كه بر آنمعروف در س

در ناحية نهر . فرستندبه جاهاي بسياري مي بافند ودر رامهرمز جامه ابريشمي مي ...يدآبصنا به دست مي
در  ود وشـ تدليس به خود بغداد حمـل مـي   به هاي بغداد است وبافند كه شبيه جامههايي ميتيري جامه

 »اي بـس زيباسـت  جامـه  كنند ود كردن به همة نواحي جهان حمل مينجا آن را پس از كوبيدن و سپيآ
  ).27 – 26همان، صص ( 

 هجـري قمـري   375 و كتاب خود را در سالبين بود تيز جهانگردي هوشمند و مقدسي كه جغرافيدان و
ي خوزسـتان را بـراي خليفـه عباسـ    كـه درآمـد   ضمن آن ،يعني حدود بيست سال بعد از اصطخري نوشته

سرزميني است كه خاكش مسي و گياهش زر، «: كنداين سرزمين را چنين معرفي مي داند،يت ميمپراه
. خـوب اسـت   ودلگشـا  . عـالي، انـار و انگـور اسـت     بوب، خرما، ترنجحزار انجاص، برنج و ني پر از ميوه و

شكر، قنـد، شـيرني    .بافت و ابريشمي نازك استبهخز، پن هايش ديبا وانگيز، پارچههايش شگفترودخانه
 گيـر اسـت و  آنجاسـت كـه نـامش عـالم    ) تسـتر ( »شوشتر«.  . . دارد )عسل القسب( عسل القطر خوب و

هـايش بـه آسـمان    بصـنا كـه پـرده    بـردار و نام» اهواز«دهد و كه دو كشور را آذوقه مي ]مكرم[ »عسكر«
هـا و  كشتزار سبزي و گـل  قير و هاي نفت واين همه كان وش ديده نشده است باكشيده، همچون خز ش

ر هشت اقليم جايي بهتر من د... درآمد آن پشتوانه خليفه است ... ميان فارس و عراق واقع است. پرندگان
ايـن   گويد كه عضدالدوله ديلمي كه در اين سرزمين آباداني بسيار كـرده مقدسي مي. 1»اسمنشاز آن نمي

ن آرا بدين نام شـناختند و مـن نيـز چـون مخـالفي نديـديم از        خواند و مردم آن» هفت خوره«اقليم را 
 ، تسـتر »جنـدي شـاپور  «است، سپس ] شوش[ »سوس« ها از سمت كوهستانستين آنخن: پيروي كردم
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وشهرهايشان انـدك و   1اندبرخي قصبه وها برخي خوره اين. هرمز، دورقراممكرم، اهواز،  ، عسكر]شوشتر[
   2.»نيز كوچك استخود اقليم 

اي موجـود  هدهد، ضمن بيان جغرافيايي سكونتگاها به دست ميهيك از خوره توصيفي كه مقدسي از هر
بـه  . كنـد روشـن مـي   كه تقريباً معادل شهرستان امروزي است مفهوم خوره را نيز ها،كدام از خوره در هر

و ) قرنـه ( اي در مـرز عـراق  هشـوش، خـور  « :ره شوش را چنـين توصـيف كـرده اسـت    عنوان نمونه او خو
] تـوان از مي[از شهرهايش . پزندارها دارد كه شكر بسيار از آن ميو نيز كشتزارهاي برنج. كوهستان است

 مقدسـي در توصـيف شـهر اهـواز آن را     . 3»]را نـام بـرد  [ كرخـه ، ديـه رمـل و  متوت، بيروت، بـدان  بصنا،
 ...نـداز فـارس و اصـفهان اسـت    رابا هر انبار بصـره و اين ش«نويسد كه و مي. نامدمي »مركز اين سرزمين«

او ضـمن توصـيف    ».هاي بسيار بدانجا رودو كاالها و دارائي ديبا است ]هايپارچه[ آمدن خز و مركز گرد
 هـاي مقصد بارگيري كشتيو  كردهآن را به بغداد تشبيه  ،هاآمد كشتي نهرهاي منتهي به اهواز و رفت و

هـا در آمـد و شـد و گذشـتن از آب     كشتي. اهواز بدين نهرها زنده است« :كنديبصره اعالم م اين شهر را
 شـهر در جـايي بـه نـام    هـا در بـاالي شـهر شـاخه شـاخه شـده در پـايين        جوي. همانند بغداد ...دهستن

بدين ترتيـب  4»كننداز همين جا براي بصره بارگيري ميها كشتي. شونديكي مي ]شنانكان[ »كارشنان«
پـل ارتبـاطي مهمـي بـين نـواحي       كند كه مركز خوزستان يعني اهواز در اين زمان سرمي دييمقدسي تأ

تـوانيم بگـوييم كـه    از اين رو مـي  .شدخود محسوب مي )و بغداد بصره( غربي و )اصفهان فارس و( شرقي
دست كم در دوره اسالمي، شهر اهواز به مركز تجاري خوزستان بـه صـورت كـانون اصـلي تمركـز مـازاد       

است كه در اين كند اين د ميكياز نكات جالبي كه مقدسي بدان تأ .بود ادي اين منطقه تبديل شدهاقتص
  .بوده است» نهرها در بيشتر منطقه كشتي پذير« زمان در خوزستان

امپراتـوري اسـالمي    به طور كلي از زماني كه بغداد پايتخت عباسيان وبا توجه به نكات باال بايد گفت كه 
فرهنگي جهـان  اداري بلكه همچنين مركز تجاري، علمي و  -ه عنوان نه تنها مركز سياسيو ب انتخاب شد

 زها، آو)بـود  را بـراي دوره ساسـانيان پيـدا كـرده    كه قبالً تيسفون همـين نقـش   چنان( اسالم قرار گرفت
احيه كه نآوري كنيم كه به دليل آنياد. شدچهارم عالمگير  در قرن سوم و نيز خوزستان شهرهاي منطقه

داشـت، پيونـد   قـرار   ايرانيان تا زمان حمله مسـلمانان  رودان براي بيش از هزار سال تحت حكومت ميان
نظيـر   خـود  و جنـوبي  شـرقي ه بـا شـهرهاي   ژتجاري مستحكمي با ديگر شهرهاي ايران به وي فرهنگي و

و چهارم به ويـژه  روابط تجاري خوزستان با اين مركز مهم تقاضا در قرن سوم  از اين رو. خوزستان داشت
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يكي از راه واسـط   ،با بغداد دو راه وجود داشتاز خوزستان ارتباط  ايبر .از استحكام بيشتر برخوردار شد
هاي ايـن منطقـه   تگاهبندي شبكه سكونهاي خوزستان كه استخوانشبكه راه بنابراين .بود ديگري بصره و

  .بود شدهيابي ساخت بط تجاريانيز در چارچوب همين رو بود هوردآ وجوده را ب
شـد  راي توسعه شهري خوزستان محسوب مـي در اين زمان تقاضاي بازار بزرگ بغداد محرك نيرومندي ب

كارون و دسترسي مراكز توليد اصـلي  هاي آبي و شبكه راهاي نه چندان دور از آن واقع شده كه در فاصله
سـبب تقاضـاي روز افـزون توليـدات      آن به اين شبكه براي ارسال كاالهـاي توليـدي بـه بصـره و بغـداد     

همـين تقاضـاي روزافـزون بـود كـه محـرك اصـلي         .بـود  فاكتور آن شده كشاورزي، دامي و صنعت مانو
   .شدوفايي شهرهاي اين منطقه محسوب ميشك

هاي ارتباطي اصلي براي زائران حـج از سراسـر ايـران بـه     يكي از پل در اين زمانن خوزستان آمضاف بر 
بررسـي شـبكه    .مـد آشمال شرقي فالت ايران به حساب مـي و  جنوب، جنوب شرقي، شرق ،ويژه از مركز

 . شـد در اين دوره محسـوب مـي  ترانزيتي آن  -ت نقش كاركرد تجاريهاي آن در اين دوره بيانگر اهميراه
دهد كه خوزسـتان در ايـن   هاي آن نشان ميموقعيت شهرها و شبكه راه ،پيداست 1-2كه در نقشه چنان

ايـن پيونـد   . برقرار كـرده بـود  ) مكه( و مذهبي) بغداد( تجاري -محكمي با مراكز مهم سياسيره پيوند دو
ترين مركز تجاري كه كشـش  مهم. يق خود را بر ساختارهاي فرهنگي اين منطقه برجاي گذاشتمع تأثير

براي نواحي شرق  عالوه بر اين، خوزستان. بود شهر بغداد بود براي شهرهاي خوزستان بوجود آوردهاصلي 
به گفته اصطخري كه كتاب خود را در قرن چهارم هجـري  . شدنيز گره ترانزيتي مهمي محسوب مي خود

 . 1»يكـي بصـره و ديگـري راه واسـط    . دو راه اسـت ] عـرب [ از پارس تا عـراق « :پيش از مقدسي نوشته و
منطقـه خوزسـتان   تـاريخي  ي دي شبكه شهربناستخوان نمايانده است و نيز همين نكته را باز 1-2نقشه 

 .يابي شده استن زمان در پرتو همين شبكه سازماننيز در اي
ر سـاحلي از  دهد كه در محدوده خوزسـتان امـروزي در آن زمـان هنـوز نـوا     با اين حال شواهد نشان مي
جي ها، آب و هواي شردليل احتماالً بايد وجود باتالق .بنادر مهم محروم بود داشتن شهرهاي مهم و حتي

 بـوده باشـد كـه سـبب      خيـز  حاصـل هـاي كشـاورزي   فقـدان زمـين   وو گرم، گسترش نيزارهـا و هورهـا   
بـه ويـژه   . پديـد آورده بـود   از جمله بنادر و رفت و آمد هاي مهم وهايي براي احداث سكونتگاهمحدوديت

ت بوده اس» رپذي كشتي«شهرهاي غير ساحلي خوزستان  گفته تقريباً اكثرگونه كه مقدسي اين كه همان
تجاري كوچك به ويژه از طريق رودخانـه كـارون تـا     يهاها و قايقو در داخل سرزمين خوزستان كشتي

نهرهاي بـا   نقل بيشتر شهرهاي اين منطقه از طريق رودها و آمد داشتند و حمل و نزديكي دزفول رفت و
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كاال بـراي   ه جز بصره كه انبار اصليدر نتيجه ب 1.برقرار كرده بودند هم و با بيرون از منطقه روابط تجاري
آوري و انتقـال  در درون دشت خوزستان كاركرد جمع هاي آبياي بود، شبكه راهتوزيع در مقياس منطقه

در واقع تمركز غير ساحلي شهرهاي خوزستان در اين دوره . به مراكز اصلي مصرف را به عهده داشتندآن 
بـا  . شـود محسوب مي هاي اصلي شبكه شهري سنتي اين منطقهادامه آن تا اوايل قرن بيستم از ويژگي و

 بـراي  اهميـت خـود را تـدريجاً   خوزسـتان  سـواحل   پيدا شـدن نفـت و اسـتخراج آن اسـت كـه بنـادر و      
   .كنندصنعتي، خدمات تجاري و سكونتي پيدا ميهاي استقرار

  

  اين نقشه با استفاده از اطالعـاتي كـه  . سالميي شهري خوزستان در قرون اوليه اشبكه -1-2 نقشه
 1905اند و بر مبناي نقشه لسترينچ اصطخري، مقدسي، ابن بطوطه و حمداهللا مستوفي به دست داده 

  .تهيه شده است
به ويژه سقوط خالفت عباسي در بغـداد   رسد كه تا هجوم مغوالن ودوران شكوفايي خوزستان به نظر مي

 ،كـرد ه عنوان محركي براي تقاضا عمل مـي ب رهاي محصوالت دشت خوزستان وكه يكي از مهمترين بازا
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كـه حـدود صـد سـال بعـد از حملـه       حمداهللا مستوفي هم  پس از آن هم ابن بطوطه و. ادامه يافته است
اهميـت اقتصـادي و    هـاي اصـطخري و مقدسـي را در خصـوص    ، گفتهاندبه خوزستان سفر كرده مغوالن

اي و شـائق بـه   كه جهانگردي حرفه تبار بن بطوطه جغرافيدان عربا .كنندنمي ييداين منطقه تأتوليدي 
رغبتي به ديدن اهواز يعني مركز اين منطقه در دوره اسالمي به خود  حتي هاي شهرهاي مهم بود،ديدني
 ، يـك »فاقـد آبـادي   قريه بزرگي است در زمينـي شـور و  « :از آبادان كه آن را چنين توصيف كرده نداد و

نويسـد كـه   شـود و مـي  مـي ) معشور يـا ماهشـهر  ( ل خود ماجولت از طريق كشتي راهي بندر به قوراس
 نويسـد كـه  او مـي » منشعب شـده اسـت   1ماجول شهر كوچكي است بر كنار خوري كه از درياي فارس«
از  من يـك روز در آن شـهر بسـر بـردم و    . باشدرها مياول بازار بزرگي هست كه از بزرگترين بازجدر ما«
و پـس از   آورند چارپايي كرايه كردمبه ماجول مي) رامهرمز( ات از رامزكه حبوب] فروشاندست[ كاريانيم

) ترشـ شو( او سپس بـه شـهر تسـتر    2.»رسيدم ]رامهرمز[ ريق بيابان راه پيمودم به رامزآنكه سه روز از ط
مسـيرش را  اي انـدك  هر چند او فقـط شـهره  . سپس اصفهان رفته است از آنجا به ايذه و رهسپار شده و

رسد كه فقدان اهميـت اهـواز،   به نظر ميباره خوزستان طفره رفته است ليكن توصيف كرده و از بحث در
راضي  ،ي بودهيهايايق به ديدنشو  ، ابن بطوطه را كه جهانگردي دقيقشوش در اين زمان ر مكرم وكعس

 740در سـال  حمـد اهللا مسـتوفي كـه     همچنـين  .باد خوزستان نكرده استسابقاً آ واحين به اين به سفر
، نوشـته يكصد سال پس از حمله مغـوالن بـه ايـران     و تقريباً به فاصله اندكي از ابن بطوطه راكتاب خود 
حقـوق ديـوانيش در زمـان خلفـاء     « :نويسد كـه مي كند وا با دوره خلفاي عباسي مقايسه ميخوزستان ر

 3.»بـر روي دفترسـت  سي و دو تومان و نيم زمان اين است ولي در  بودهزيادت از سيصد تومان اين زمان 
كـم سـرمايه باشـند و در ايشـان     « كـه  نويسدمهمترين شهر اين زمان يعني شوشتر ميو باره مردم او در

دهد كه فقدان انباشـت مـازاد اقتصـادي در    اين توصيف نشان مي ).166همان، ص( »متمول به نادر افتد
  .بر منطقه حاكم بوده استدهد كه ركود بزرگي يمترين شهرهاي اين منطقه، نشان ممه

خوزسـتان در قـرون    تـاريخي و بـه طـور كلـي توزيـع سـكونتگاهي       بررسي ساختار فضايي شبكه شهري
هـاي  خاك بـه عنـوان بسـتر فعاليـت     دهد كه توزيع منابع آب وستين اسالمي و پيش از آن نشان مينخ

و بـه  روسـتاها   شد با توزيع فضـايي شـهرها و  مي عاليت غالب در اين دوره محسوببخش كشاورزي كه ف
 يكثـر شـهرها  مثـال تقريبـاً ا  به عنوان . رابطه مستقيمي داشته استگاهي سنتي طور كلي شبكه سكونت

و بيشـتر در شـمال غربـي    هاي تـاريخي در نيمـه غربـي    هاي متعدد آن در طول اين دورهشبكه و كانون
كـرد تمركـز   ن گسترش وسيع كشت آبـي را ميسـر مـي   اخوزستان يعني جايي كه منابع آب و خاك امك
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قيـاس بـا ديگـر     اين ويژگي طبيعي امكان توليد مازاد محصول كشاورزي را در ابعاد وسـيع در . يافته بود
دانـيم خاسـتگاه   كه ميچنان. كردنواحي همجوار به آساني فراهم مي اري ازيبس نواحي خوزستان و حتي

هـا در طـول تـاريخ هميشـه وجـود      دم تاريخ و رشد و شكوفايي آن ي يافتن شهرها در سپيدهاصلي هست
 و سـاختار فضـايي شـهرها   از  خصيصـه  ايـن . بوده است اي معيننقطه مازاد توليد و به ويژه تمركز آن در

از . ساختار فضايي سكونتگاهي استان برجاي مانده است شبكه شهري و بعدها نيز بري خوزستان روستاها
تر و هـم توسـعه   غربي استان به طور نسبي هم فعال ز همانند دوره مورد بررسي نيمهاين منظر امروزه ني

كـم  هـم   برداري نفت و گاز در دوره معاصـر بـاز  م توسعه بهرهبه رغكه نيمه شرقي تر است در حالييافته
 ). خواهيم گشت به اين نكته باز( باشدتر ميتر و به طور نسبي توسعه نايافتهفعال
فتـادن بغـداد و قطـع جريـان تقاضـاي      ابه ويژه از اهميـت   ته شد با سقوط خالفت عباسي وكه گفچنان

، شبكه شهرهاي اين منطقه كه با استفاده از توليدات كشـاورزي منطقـه و   خيز حاصلتوليدات اين دشت 
بـه   ست يافتـه بودنـد،  به ويژه پشم حاصل از دامداران لر و بختياري به تخصصي در توليد پارچه و پرده د

  1908خوزستان تا آغـاز قـرن بيسـتم كـه اولـين چـاه نفـت ايـران در سـال          . افول گذاشت به تدريج رو
هـاي  جريـان اصـلي فعاليـت   تقريبـاً از   ،در مسجد سـليمان فـوران كـرد    )خورشيدي 1286بهمن سال (

بـه  گـاه  ماند و توسعه شهري نيـز در آن هـيچ  سبي باقي ايي ناجتماعي ايران در انزو -اقتصادي و سياسي
پايتخـت و دوري آن از خوزسـتان،   با انتخاب تهـران بـه عنـوان    . نگشت دوران قرون نخستين اسالمي باز

در طول قرن هيجدهم و نوزدهم مـيالدي در سـواحل   . بنادر اين منطقه نيز اهميت چنداني نداشت حتي
در . اهميـت يافـت   جنوب تنها شهر بندري بوشهر بود كه تا حدودي به عنوان پيش بندر شهر مهم شيراز

بـه   .هاي زائران حج تا حدودي مورد توجه بـوده اسـت  ن منطقه تنها از نظر عبور كاروانطول اين دوره اي
ــال   ــوان مث ــرزن«عن ــه» ك ــال  ك ــي 1891در س ــوده م ــتان ب ــه در خوزس ــد ك ــره « نويس ــدر محم   بن

بنـدر  . ر جمعيـت اسـت  واقعاً خراب و داراي فقط دو هزار نف) اين زمان بوده بندرخرمشهر كه بزرگترين (
) هنديجان( نشان سابق خود را از دست داده و بندر هنديان ديري است كه نام و) ماهشهر( حقير معشور

با انتقال قدرت از زنديه كه پايتخت آنان در شيراز در شـرق  . 1»انبار محدود تجارت داخلي با بهبان است
 اجتماعي يت اقتصادي ومهمترين مركز فعال وانخوزستان واقع شده بود به قاجارها و انتخاب تهران به عن

 انجـام  از طريـق مبـادي ورودي نيمـه شـمالي كشـور بـا جهـان خـارج          ، روابط تجاري ايران بيشترايران
گذاران روسي صلي پايتخت درآمد كه توسط سرمايهبه عنوان بندر ا دريجانزلي به تبه ويژه بندر. گرفتمي

اولـين راه كالسـكه رو ايـران از مبـادي      نقل انجام شـده بـود و   ل وگذاري زيادي براي حمدر آن سرمايه
با اين حال به طور كلي بنادر ايران اهميت چنداني . ساخته شدشور به پايتخت از انزلي تا تهران ورودي ك
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به قول چارلز عيسوي تنها با توسعه صنعت نفت بود كـه ايـران صـاحب بزرگتـرين      .در اين دوره نداشتند
ين بنـدر تجـاري ايـن زمـان     بايد اضافه كرد كه آبادان نه تنهـا بزرگتـر  . 1انه يعني آبادان شدبندر خاورمي
ه بنا بـه پـژوهش   فراموش نبايد كرد ك. آمدراني نيز به حساب ميترين شهر ايشد بلكه مدرنمحسوب مي

نخست نيمه  نيز كه بعدها الگوي ديگر شهرهاي ايران به ويژه در رانسازي مدرن در ايكاوه احساني، شهر
  .2بادان بود كه الگو گرفتآسازي مدرن قرن بيستم قرار گرفت از شهر

براي فعال نمودن بنادر خوزستان  هاييوم قرن نوزدهم تالشبا اين حال بايد يادآوري كنيم كه در نيمه د
سنگين داشـت، انجـام    به ويژه براي به عهده گرفتن تجارت انگلستان كه در نيمه جنوبي كشور حضوري

 كشـور و نيمـه شـمالي    تري بـا جار روسيه كه پيوند تجاري مستحكمها به ويژه در مقابل تاين تالش. شد
ارت خـارجي  در نتيجه در اواخر قرن نوزدهم همراه بـا رشـد تجـ    .دار بوددند معنيقرار كرده بوپايتخت بر

ـ   هاي بخار در حمل و نقل دريايي در خليج فارسايران و رايج شدن كشتي ه رويـارويي بـا نفـوذ    و نيـاز ب
از اين رو بـود كـه در سـال    . راني در آن معطوف كردو كشتي رود كارون بهروسيه، بريتانيا توجه خود را 

و كوشـش كـرد از    سسـي تأ» گري، پل و كمپاني« عنوان شركت شركتي در بوشهر تحت ميالدي 1871
شوشـتر بـه    ون بين خرمشـهر و در كار راراني در انگليس، امتياز يك سرويس كشتيطريق مراجع قدرت 

مدت زمان مسافرت بين سـاحل خلـيج فـارس تـا      بتواندبيني شده بود كه اين سرويس پيش .دست آورد
 هر چند اين قرارداد به داليلي سرانجام صورت تحقق. 3دهداز سي و پنج روز به ده روز كاهش  را اصفهان

هـاي  هاي بعـد سـبب شـد تـا شـركت     سالگذاران انگليسي در هاي سرمايهخود نگرفت ليكن كوشش به
  4.سيس شوندشوشتر تأ -اهواز -)محمره( كارون بين خرمشهر مختلفي در رود

دولـت   ريـزي در خصـوص آن،  و برنامـه  اندازي ايـن خطـوط  راهدر ارتباط با الزم است يادآوري كنيم كه 
 در درون خـاك  نقـل كـاال   انـدازي مسـيرهاي جديـد حمـل و    زيرا بـا راه . سخت معترض آن بود عثماني

 -شوشـتر  -اهواز -)خرمشهر(به راه جديد يعني محمره ، بخشي از تجارت بصره و بغداد ايران خوزستان و
ه جاي دولـت عثمـاني نصـيب ايـران     آمدهاي گمركي اين كاالها بيافت و در نتيجه درمي اصفهان انتقال

  5.شدمي
با بازار اصلي تقاضا يعني پايتخـت   شافاصلهو  با اين حال بنادر خوزستان هنوز به دليل نقش محلي خود

مهمتـربن   .اهميت چنـداني نداشـت  ، از خوزستان تا تهران نقل مسير حمل و هايامنيو نا) تهران(ايران 
                                            

 259، تاريخ اقتصادي ايران در دوره قاجاريه، ترجمه يعقوب آژند، نشر گستره، ص)1362( لز عيسويچار - 1
هاي خوزستان؛ نگاهي به تجربه آبادان و مسجد سليمان، مجله گفتگو، شماره كاوه احساني، تجدد و مهندسي اجتماعي در شركت شهرك: نك - 2
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 261-  259همان، صص - 3
 261 -259همان، صص - 4
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مـيالدي،   1890در سال . بود) خرمشهر بعدي( بندر خوزستان در اواخر قرن نوزدهم شهر بندري محمره
كه ضـمن تلفـات    زستان يعني محمره يا خرمشهر اتفاق افتادشديد در شهر اصلي بندري خويك بيماري 

در اين شـهر   1891عني در سالكرزن كه يك سال بعد ي. ها شهر را از فعاليت باز داشتبسيار، براي سال
درصد جمعيت اين شـهر   40كند كه حدود اهالي نقل مي لقو زا اي تشبيه كرده ورا به ويرانه ، شهربوده

 ايـن بيمـاري   خـود پـس از   داو جمعيت شهر را به هنگام بازدي .را از دست داده استدر اثر وبا جان خود 
درصـد جمعيـت شـهر را     40تلفـات   اگـر حتـي   به عبارت ديگـر . هزار نفر اعالم كرده است 2حدود تنها 

  هـزار نفـر    3مـيالدي تنهـا انـدكي بيشـتر از      1890هم جمعيت شهر پـيش از وبـاي سـال     بپذيريم، باز
ني اسـتخراج نفـت در   ستانه تحول مهم اقتصادي يعآو در بدين ترتيب در آستانه قرن بيستم  .است بوده

افـزايش ترانزيـت    شوشـتر و  -اهـواز  -ر محمـره رانـي مسـي  اين منطقه حتي پس از ايجاد خطوط كشـتي 
با ايـن   .هزار نفر جمعيت داشت 3مهمترين بندر تجاري خوزستان تنها اندكي بيشتر از كاالهاي تجاري، 

از اكتشـاف نفـت در مسـجد     يعنـي پـنج سـال پـس     1913به گزارش سوبوتسينسكي در سـال  ال بنا ح
شركت نفت  وارداتيبه عنوان بندر  1909از سال تحرك تبدل شد و به بندري پر خرمشهر شهرسليمان، 

 در هزار نفـر جمعيـت   10او  و به گفته مبادي ورودي اين منطقه را به عهده گرفت ايران و انگليس نقش
در همين رابطـه چـارلز   1.شدمقياس زمانه شهري مهم تلقي مي در خود جاي داده بود كه در 1913سال 

هـزار تـن و    217مـيالدي را   1910-1909 عيسوي كل واردات ايران از طريق مرزهاي گمركي در سـال 
كـل   درصـد  1.10در مجمـوع  ( هـزار تـن   3و  19 ترتيـب  هسهم گمرك بندر محمره و گمرك اهواز را ب

 شـركت نفـت ايـران و    ، سهم وارداتذكر كرده و متذكر شده است كه از اين مقدار واردات )واردات ايران
بـه عبـارت    .تن بوده اسـت  1,700اهواز گمرك هزار تن و از  9حدود ) خرمشهر( از بندر محمرهانگليس 

رات اين دو مبادي صاد .انگليس تعلق داشت موع نيمي از واردات اين بنادر به شركت ايران وجديگر در م
شـهرهاي مهـم اسـتان    جمعيت  1-2در جدول  2.هزار تن بود 1و  6بسيار كمتر و فقط به ترتيب ورودي 

از . آوري و ارائـه شـده اسـت   قرن بيستم از منابع گونـاگون جمـع   اوايل نوزدهم و خوزستان در اواخر قرن
 مـيالدي  1891شته كرزن در سال نكات جالب آمارهاي اين جدول، جمعيت شهر اهواز است كه بنا به نو

  .است ثبت شدهنفر  700فقط 

  تحول تقسيمات كشوري در استان خوزستان
ي بندي اداري كشور پس از انقالب مشروطيت و در اولـين دوره براي ايران در دوران معاصر، اولين تقسيم

قـانون  ) خورشـيدي  1286( 1325ذيقعـده   14در قـانون مصـوب   . مجلس شوراي ملي ايران رقم خـورد 

                                            
  40، پيشين، ص1362به نقل از چارلز عيسوي،  - 1
 113، تاريخ اقتصادي دوره قاجاريه، ص)1362(چارلز عيسوي  - 2
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: آن آمـده اسـت   1ي بـه تصـويب رسـيد كـه در مـاده     » تشكيل اياالت و واليات و دسـتورالعمل حكـام  «
 2ي در مـاده . »شـود مملكت محروسه ايران براي تسهيل در امور سياسي به اياالت و واليات منقسم مي«

 : نمايــدمــيهــا را بــدين صــورت معرفــي همــين قــانون، ضــمن تعريــف ايــاالت و واليــات، تعــداد ايالــت
نشين جزء است و فعالً منحصـر  ايالت قسمتي از مملكت است كه داراي حكومت مركزي و واليات حاكم«

همين قانون واليـت   3ي در ماده. »آذربايجان، كرمان و بلوچستان، فارس و خراسان: به چهار ايالت است
نشين و توابع باشـد اعـم   مواليت قسمتي از مملكت است كه داراي يك شهر حاك«: نيز تعريف شده است

 .1»اينكه حكومت آن تابع پايتخت يا تابع مركز ايالتي باشد
 

  شهرهاي مهم استان خوزستان در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم -1- 2 جدول

جمعيت  سال  شهر
  مالحظات  منبع آمار  )نفر(

  شوشتر

 كرزن، كتاب ايران و.ن.جرج  8,000  1842
  مسئله ايران

در گـــزارش تامســـون در كتـــاب تـــاريخ 
شـهر مهــم   35اقتصـادي دوره قاجاريــه از  

ها ذكر شده، بـه  نآايران كه آمار جمعيتي 
 ي منطقـه نامي از ديگر شهرها جز شوشتر

  ).40ص(از جمله از اهواز برده نشده است

1868  25,000  
گزارش تامسون به نقل از چارلز 

ان عيسوي، تاريخ اقتصادي اير
  )دوره قاجاريه(

 1836كرزن به نقل از راويلسـون در سـال   
هـزار نفـر، بـه     15 جمعيت شهر شوشتر را

جمعيت ايـن   1841در سال» دولو«نقل از 
» ليارد«به نقل از  هزار نفر و 5تا  4شهر را 

جمعيـت شـهر شوشـتر را     1842در سال 
كرزن كه خود .هزار نفر ذكر كرده است 10

ر بوده بـرآوردي  در اين شه 1891در سال 
 از جمعيــت شــهر بــه دســت نــداده اســت

 ).442ص(

 ازگزارش سوبوتسينسكي به نقل   10,000  1913
  چارلز عيسوي

 20در گزارش سوبوتسينسكي از جمعيـت  
بـه جـز شـهر     شهر مهم ايران در اين سال

ــتر ــري در    شوش ــهر ديگ ــره، از ش و محم
  ).40ص( خوزستان نامي برده نشده است

                                            
  همان - 1
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 اوايل قرن بيستم شهرهاي مهم استان خوزستان در اواخر قرن نوزدهم و -1-2جدول ادامه 
جمعيت  سال  شهر

  مالحظات  منبع آمار )نفر(

 محمره

كرزن، كتاب ايران و .ن.جرج  2,000  1891
  مسئله ايران

وارد ايـن   1891كرزن هنگامي كه در سال
 شهر شده يك سـال از وبـاي شـديد شـهر    

ي گفته گذشت و او به نقل از مردم محلمي
درصـد مـردم شـهر در     40است كه حدود 

اثر اين بيماري جان خود را از دسـت داده  
 ).410( بودند

 ازگزارش سوبوتسينسكي به نقل   10,000  1913
  چارلز عيسوي

طبق گـزار ش سوبوتسينسـكي محمـره از    
ــي و  1909ســال  ــدر واردات ــوان بن ــه عن  ب

انگلــيس  صــادراتي شــركت نفــت ايــران و
 ).40ص(دكرايفاي نقش مي

گزارش تامسون به نقل از چارلز   15,000  1868  دزفول
  ------------------------------  عيسوي

كرزن، كتاب ايران و .ن.جرج  700  1891  اهواز
  مسئله ايران

 عنـوان كرزن همه جا در كتابش از اهواز با 
نويسـد كـه   او مـي . بـرد نام مـي  اهوازقريه 

ــر  «  ــه در اكتبـــــ ــاني كـــــ از زمـــــ
كارون بـراي  ] خورشيدي1267مهر[1888
راني تجـاري خـارجي افتتـاح شـده     كشتي

در نزديكـي  ( است، قرارگاه كوچك ديگري
بنــدر ناصــري بــه افتخــار ) اهــواز بــه نــام

ر برجسـتگي مشـرف بـه    ناصرالدين شـاه د 
 ]بشــارآ[ هـا تـر از شرشـره  رودخانـه پـايين  

 ).427( »سيس گرديده استتأ
 .صفحات پيشين ذكر شده است نويسمشخصات كامل منابع در زير: مأخذ

  

لـيكن بـا    شـود ني از واليات و رابطه تقسيماتي و اداري آن با ايالت نميچند در اين ماده تعريف روش هر
هـاي  داراي محـدوده توان دريافت كه چهار ايالت پـيش گفتـه   مي 3و 2مفاد ر توجه به مفاهيم موجود د

 .دو صورت در سلسله مراتب اداري جاي گرفته بودنـد نيز به ثانياً، واليات  كامالً مستقل از واليات بودند و
ايـاالت  . ي پايتخـت بودنـد  تحت اداره يا مستقيماً ايالتي و مركز و چهارگانه بدين معني كه يا تابع اياالت

نشـين  كه واليات تنها يـك حـاكم  د در حاليچهارگانه داراي حكومت مركزي به مركزيت مركز ايالت بودن
اسـت   ها بـرده نشـده  ز واليات و تعداد آنچه در اين قانون نامي اگر« حال هر در .اشتنددر مركز واليت د

  : كه در خارج از اياالت چهارگانه واقع شده بودند واليت به شرح زير وجود داشت 12ولي در عمل 
و ، عـراق  استر آباد، مازنـدران، گـيالن، زنجـان، لرسـتان، كردسـتان، كرمانشـاه، همـدان، اصـفهان، يـزد         



 31 2.طرح آمايش استان خوزستان
 

گانـه  هكه پيداست اسـتان خوزسـتان امـروزي در ايـن تقسـيمات جـزو واليـات دوازد       چنان. 1»خوزستان
  .شدمحسوب مي

] خورشـيدي  1302[ قمـري هجـري   1341 سـال  در عده اياالت افزوده شد و مـثالً  بر« ها بعدالبته سال
مشـتمل بـر چنـد     هر واليـت . شدمنقسم چندين واليت  كوچك و بزرگ و مملكت ايران به هشت ايالت

 گـيالن، -2 آذربايجـان،  -1 :اياالت مـذكور عبـارت بودنـد از    .هر بلوك مشتمل بر چند محال بود بلوك و
 سيسـتان از توابـع آن بـود،    قهسـتان و  خراسان كه واليت شرقي قاينات، -5استرآباد،  -4 مازندران، -3 
 فـارس كـه الرسـتان،    –7 ت آن بـود، ايالت كرمان كه بلوچستان، مكران و بنادر بحر عمان از مضافا –6 

واليات ديگر شـامل واليـات غربـي     .خوزستان -8 بنادر و جزاير خليج فارس از توابع آن بود، كهگيلويه و
بـدين  .  2»شدمي )دادندناحيه وسيع عراق عجم را تشكيل ميكه ( كرمانشاهان و واليات مركزي لرستان،

  .بود زستان به سطح ايالت ارتقاء يافتهت خوخورشيدي والي 1302 ترتيب در تقسيم بندي سال
ايـاالت را   حكـام . اياالت و واليات تعريـف شـده بودنـد   هاي تقسيمات كشوري نيز در قانون مديران واحد

  ت منصـوب گفتند كه به موجب فرمان شاه و تصويب وزارت داخله به سـمت حكومـ  فرمانفرما يا والي مي
  3.كردب نايب الحكومه و كدخدا اداره ميا به ترتيواليت را حاكم و بلوك و دهات ر. شدمي

و وظـايف فرمانروايـان و    قانون تقسيمات كشوري« خورشيدي قانوني تحت عنوان 1316 اما در آبان سال
هاي جديـدي وارد تقسـيمات كشـوري    ه براي نخستين بار مفاهيم و واژهك به تصويب رسيد »دارانبخش

كشور ايران مطابق « :اين قانون آمده بود 1 يدر ماده. اقي مانده استبايران شد كه تا امروز به قوت خود 
هـر اسـتان مركـب از چنـد     . شـود استان و پنجاه شهرستان تقسـيم مـي   نقشه و صورت ضميمه به شش

و هر دهستان مركـب   شهرستان و هر شهرستان مركب از چند بخش و هر بخش مركب از چند دهستان
  4.»قصبه خواهد بوداز چند 

گذاري واحدهاي تقسيمات كشـوري از تقسـيمات اداري دوره   گرايي زمانه، ناماست كه در پرتو باستانپيد
شهرسـتان تقسـيم    50اسـتان و   6 قانون، ايران بـه  اين 2 يبر اساس ماده. نبوده است تأثيربيساسانيان 

شـمال شـرق ناميـده    جنـوب،   هاي كلي شمال غرب، غرب، شـمال، قانون با نامها در اين استان. بود شده
ين قانون مقرر شـده  ا در. شده بود قانون ذكر كه به نام مكران نام آن در تنها استان ششم بود شدند ومي

نه و مسـاحت و وضـعيات   رعايـت عـده سـك   « ي جغرافيايي تقسيمات بخش در آينده بـا بود كه محدوده
  .شودص ميمشخ» هاطبيعي بخش

                                            
 1382تقسيمات كشوري ايران، جاويد شيرازي و ديگران، انتشارات پرسمان   - 1
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تغيير كـرد و   هاي تقسيمات كشوري نيزنام و وظايف مديران واحد ب اين قانون براي نخستين باربا تصوي
سـط  دهسـتان تو  ،ه فرماندار، بخش به وسيله بخشـدار استان به وسيله استاندار، شهرستان به وسيلدر آن 

  1.كرددهدار و ده را كدخدا اداره مي

در نـوزدهم  » يمات كشـور اصالح قـانون تقسـ  «قانون تنها دو ماه از تصويب اين قانون نگذشته بود كه  اما
در آن بـه جـاي شـش اسـتان      و شـد  1316موجب تغييراتي در قانون تقسيمات آبان ماه  1316دي ماه 

 شـده  تكرار عيناً ها با شماره مشخص ون جديد، استانقانو 1 يدر ماده. بودتعداد ده استان معرفي شده 
هر اسـتان  . شودشهرستان تقسيم مي 49ده استان و  كشور ايران مطابق نقشه و صورت ضميمه به« :بود

مركب از چند شهرستان و هر شهرستان مركب از چند بخش و هر بخش مركب از چنـد دهسـتان و هـر    
، 1316 جديـد نـوزدهم دي مـاه   در قـانونِ اصـالحي   . »مركب از چنـد قصـبه و ده خواهـد بـود    دهستان 
اسـتان  از بـدين ترتيـب كـه    . گرفـت قرار ميهفتم  واستان امروزي خوزستان در استان ششم  يمحدوده

محـدوده امـروزي    مجموعـاً در  استان هفتم شهرسـتان بهبهـان   ازو  خرمشهر دو شهرستان اهواز و ششم
  2.گرفتندقرار ميخوزستان 

خرمشهر از اسـتان ششـم و    شهرستان اهواز و به عبارت ديگر محدوده استان امروزي خوزستان شامل دو
 خرمشـهر  ،اهواز يشهرستان تقسيمات 2-2در جدول  .گرفتم را در بر ميهبهان از استان هفتشهرستان ب

ارائـه شـده    ي بـه تفكيـك بخـش   خورشيد 1316 ماه هاي ششم و هفتم از مصوبه ديو بهبهان از استان
  .است

  هاي ششم و هفتم در محدوده خوزستانتقسيمات شهرستاني و بخشي استان -2- 2 جدول
  خورشيدي 1316ماه در دي  

 ي تابعههابخش شهرستان  استان

 -رامهرمز -طوف سفيد -مسجد سليمان -دزفول -شوشتر -اهواز  اهواز  ششم
  جايكي –ده ده -قلعه زراس –ايذه -بستان -سوسنگرد

  هنديجان –شادگان –قصبه –بادانآ –خرمشهر  خرمشهر  ششم
  تل خسرو –بهبهان   بهبهان  هفتم

   88، صروزنامه رسمي كشورناشر ، وزارت دادگستري، 1316عه قوانين سال مجمو: مأخذ          
  

 1316هـاي جديـد طـي دو مرحلـه در سـال      بر مبناي واحـد  نوين بدين ترتيب اولين تقسيمات كشوري
  . گذاشته شدخورشيدي تصويب و به مورد اجرا 

خورشـيدي   1320ر اواخر دهـه  د) آرارزم به كوشش( اي كه در فرهنگ جغرافيايي ايرانبا توجه به نقشه
هـاي  ده استان ششم پديد آمد و شهرستانتغييراتي در محدو 1329تا سال  توان گفت كهمي تهيه شده،

حدوده استان تشكيل شد و شهرسـتان بهبهـان نيـز از    مآبادان و دشت ميشان در  جديد دزفول، شوشتر،
                                            

 همان -1
  .هاي خرم آباد، اهواز، خرمشهر و گلپايگان و استان هفتم شامل بهبهان، شيراز، بوشهر، فسا، آباده و الر بوداستان ششم شامل شهرستان - 2
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   .)2-2نقشه( استان هفتم به استان ششم يعني خوزستان منتقل شد
  

  
كه پيداست چنان. خورشيدي 1329هاي استان ششم در سال شهرستان -2-2 نقشه

در اين زمان شهرستان بهبهان از استان هفتم به استان ششم انتقال يافته و در 
شد قرار گرفته محدوده استان خوزستان امروزي كه آن زمان استان ششم ناميده مي

هاي لرستان ن خرم آباد، بروجرد و گلپايگان كه امروزه جزو استانسه شهرستا. است
 شوند نيز در اين سال هنوز در استان ششم واقع شده بودو اصفهان محسوب مي

فرهنگ جغرافيايي ايران، جلد ششم، انتشارات سازمان جغرافيايي كشور : مأخذ(
1355.(  

 1390مومي نفوس و مسكن در ايران تا سال خورشيدي يعني از تاريخ اولين سرشماري ع 1335از سال 
يعني آخرين سرشماري در ايران، تغييرات تقسـيمات كشـوري خوزسـتان در جهـت افـزايش واحـدهاي       

شهرسـتان در سـال    24بـه   1335شهرستان در سال  10تقسيمات كشوري تغييرات بسيار پذيرفته و از 
 به صورت شهرستاني نمايانده شـده  1385ل اين تغييرات تا سا 3-2در نقشه . افزايش يافته است 1390
تـا سـال    1355هاي جديـد از سـال   به شهرستان هاي قديميشهرستان تقسيم 3-2در جدول اما  .است

  .شهرستان رسيده است 27تعداد شهرستان هاي استان به  1392در سال . نشان داده شده است 1392
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      1385تا  هاي مختلفاستان خوزستان در سال كشوريسيمات تحول تق -3-2 نقشه        

  هاي استان خوزستان طي پنج دوره سرشماري اخيرتحول تقسيم شهرستان -3- 2 جدول
  )شهرستان 27( 1392  1385 1375 1365  1355

  آبادان  آبادان  آبادان  آبادان  آبادان
  شادگان -خرمشهر  شادگان -خرمشهر  گانشاد -خرمشهر  شادگان -خرمشهر  خرمشهر

كارون -حميديه - باوي -اهواز   اهواز  اهواز  اهواز  اهواز
  اميديه-هنديجان -ماهشهر  اميديه -هنديجان-ماهشهر  ماهشهر  ماهشهر  ماهشهر

  هويزه - دشت آزادگان  دشت آزادگان  دشت آزادگان  دشت آزادگان  دشت آزادگان
  آغاجاري -انبهبه  بهبهان  بهبهان  بهبهان  بهبهان
  هفتگل -رامشير -رامهرمز  رامشير -رامهرمز  رامهرمز  رامهرمز  رامهرمز

  باغملك –ايذه   باغملك -ايذه   باغملك -ايذه   ايذه  ايذه
 انديكا -اللي -سليمان مسجد  اللي -مسجد سليمان  مسجدسليمان  سليمان مسجد  سليمان مسجد
  گتوند -شوشتر  گتوند -شوشتر  شوشتر  شوشتر  شوشتر
  شوش -انديمشك -دزفول  شوش -انديمشك -دزفول شوش -انديمشك -دزفول  انديمشك -دزفول  دزفول

  هاي عمومي نفوس و مسكن كشور، مركز آمار ايرانسرشماري: مأخذ    

بـه  . شهرسـتان افـزايش يافتـه اسـت     27شهرستان به  11ها از طول چهل سال اخير تعداد شهرستان در
 به دو شهرستان مسـجد سـليمان و اللـي در سـال     1355 سليمان در سالعنوان مثال شهرستان مسجد 

 .استتغيير يافته  1390انديكا در سال  اللي و - و به سه شهرستان مسجد سليمان 1385
 از دفتـر تقسـيمات   1392سـال   تابستان آخرين تقسيمات شهرستاني استان خوزستان در 4-2در نقشه 

   .ده استكشوري وزارت كشور اخذ و نمايانده ش
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  1392بهار سال آخرين تقسيمات شهرستاني استان خوزستان در  -4-2 قشهن
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  )هاانواع سكونتگاه( توصيف عناصر نظام سكونتگاهي -2-1-1
 تار فضـايي شـهرها و  خانـد؟ سـا  لسله مراتب شهري چگونه توزيـع شـده  س شهرهاي استان از نظر اندازه و

در اسـتان  ها فيايي چگونه است؟ توزيع اندازه و سلسله مراتـب روسـتا  اباط آن با شرايط طبيعي و جغرارت
هـاي  ه وضعي دارد؟ فعاليتهاي طبيعي چيژگيچگونه است؟ نحوه استقرار روستا در ارتباط با شرايط و و

هـا  ايـن پرسـش  تأثير گذاشته است؟ پاسخ به كشاورزي چگونه بر ساختار سكونتگاهي  صنعتي، معدني و
 .يدآهايي است كه در پي ميموضوع بحث

  شهرها - 2-1-1-1
شـد  در ايران به نقاطي گفته مـي  1365 هاي دنياي مدرن تا سرشماريشهر به مثابه كانون اصلي فعاليت

ايـن  . شـد اد جمعيت، مركز شهرستان محسوب ميكه باالتر از پنج هزار نفر جمعيت داشت و يا با هر تعد
تغيير كـرد و در آن   1362تصويب قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري سال  ه تدوين وتعريف بنا ب

تأسـيس  ايـن قـانون نيـز     نامهدر آيين .1هزار نفر جمعيت مبناي شهر بودن قرار گفت 10داشتن حداقل 
از سرشماري عمـومي نفـوس و مسـكن    در نتيجه . هزار نفر جمعيت شد 10ي شهرداري منوط به آستانه

عيتي به عبارت ديگر از اين تاريخ هر مركز جم. تنها داشتن شهرداري مالك عمل قرار گرفت 1365سال 
در  .شـود شـهر ناميـده مـي    ،نظر از اندازه جمعيت سيس شده باشد صرفدر كشور كه در آن شهرداري تأ

ف اريهـزار نفـر در قـانون تعـ     10حداقل آستانه جمعيتـي ، آمده قانوندر  ي كهكيدتأ مبه رغهمين حال 
كـه  در نتيجـه در حـالي  . سيس شـهرداري محسـوب نشـد   گاه مالك عمل براي تأتقسيمات كشوري هيچ

عنوان  را بهبا هر اندازه جمعيت ترين منبع آماري تنها مالك داشتن شهرداري سرشماري به عنوان اصلي
يـه جمعيتـي   بط تقسيمات كشـوري پا قانون تعاريف و ضوا 4ي آورد، مادهميسكونتگاه شهري به حساب 

هزار نفـر را مبنـاي عمـل قـرار      10سيس شهرداري در نقاط باالي نامه مربوطه نيز تأر نفر و آييناهز 10
در « :انوني اين قانون آمده بود كه براساس مفاد قنامهآيين 6ي ي مادهبه عنوان مثال در تبصره. 2دادمي

ي جمعيتـي تعيـين   يداست كـه آسـتانه  پ .»گرددسيس ميشهرداري تأ ،شودنقاطي كه شهر شناخته مي
به عبارت ديگر يك  .شده در اين قانون بسيار روشن و تخطي از آن براي مجري چندان آسان نبوده است

 10 ينظر تعداد جمعيت بايد به آسـتانه  كشوري ازقانون تقسيمات  4ي مبناي ماده جمعيتي بري نقطه
برسد تا پس از كسب ديگـر  ) مسكن ي عمومي نفوس وآخرين سرشمار مطابق ارقام مندرج در( نفر هزار

بـا توجـه بـه آسـتانه     . سيس و نـام شـهر بگيـرد   و در آن شهرداري تأ ها بتواند به شهر تبديل شدهويژگي

                                            
 شريه روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران، ناشر، ن1362قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، مجموعه قوانين سال: نك - 1
بر  1386قانون بودجه سال  13مصوبه نخست به تبصره . كننده بوده استهاي اخير براي تبديل نقاط روستايي به شهر دو مصوبه تعييندر سال - 2

 .هاي بعد نيز تكرار شده استگردد كه در سالمي
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از  .هايي بوجود آيدبود كه براي وزارت كشور محدوديت ، پيداسيس شهرداريتي اين قانون براي تأجمعي
 1371هـا در سـال   يكـي از ايـن الحاقيـه    .هايي به اين قانون اضـافه شـد  هاي بعد الحاقيهاين رو در سال

واحـد دهسـتان فاقـد حـد نصـاب جمعيتـي        77قانون ايجاد « :تصويب شد و عنوان دقيق آن عبارت بود
 »مـذكور  قـانون  4ي تبصـره بـه مـاده   الحاق يـك   ضوابط تقسيمات كشوري و مذكور در قانون تعاريف و

 هر وضع شد وتبديل روستا به ش مصوبه ضوابط جديدي براي ايجاد شهرداري واين  در). كيد از ماستأت(
تواننـد بـه شـهر تبـديل     تعداد جمعيت مي ها با هراين الحاقيه، مراكز بخش 5ي چنان كه آمد در تبصره

توانند چنانچـه از  شوند نيز ميوستاهايي كه مراكز بخش محسوب نميهمين مصوبه همچنين ر در .شوند
ي محـدوده  كـه تـراكم روسـتايي جمعيـت در    اي واقع شـوند  فر بيشتر جمعيت داشته و در پهنهنهزار  4

ي اسـاس مصـوبه   بـر . آن احداث گـردد  ي درشهردار قانون باشند به شهر تبديل شده وبخش متناسب با 
 در الحاقيـه  مـورد نظـر  ) بدون احتساب جمعيت شـهري هـر بخـش   (هاي روستايي هيئت وزيران تراكم

  :ر به شرح زير تعريف شده استالذك فوق
  .كندنفر زندگي مي 30مربع آن بيش از  كيلومتر هر اي است كه دراد محدودهتراكم زي -«     
  .كندنفر زندگي مي 30تا 7تر مربع آن بين اي است كه در هركيلومتراكم متوسط محدوده -     
  .»كندنفر زندگي مي 7 متر ازتر مربع آن ككيلوم هر اي است كه درتراكم كم محدوده -     

ه مـورخ  38854ت 158802ي ي شـماره مصـوبه ) د( چنـين دولـت طـي بنـد    ترين مصـوبه هم در جديد
دفاعي اختيار داده است كه بنا به تشـخيص كميسـيون،    –به وزراي عضو كميسيون سياسي1/10/1386

) د( ارات كميسيون در بندختيعين ا. انجام دهند) به استثناء شهرستان( اصالحاتي در تقسيمات كشوري
ــوبه ــرات و  مص ــراي تغيي ــوق ب ــرح    ي ف ــدين ش ــوري ب ــيمات كش ــالحات در تقس ــت  اص ــده اس   : آم

بـه   -1362مصـوب   -شـوري قـانون تقسـيمات ك   )13( كشـوري موضـوع مـاده    اصالحات تقسيمات -د«
عي دفـا  –يون سياسـي اين مصوبه بـه وزراي كميسـ   به عبارت ديگر در. »استثناي ايجاد شهرستان جديد

ير واحد شهرستان يعني بخش، دهستان اصالحات سطوح تقسيمات كشوري ز شود كه دراختيار داده مي
گيـري در  ك تصـميم مـال « :ر همين مصـوبه گفتـه شـده اسـت كـه     د. گيري نمايندو شهر جديد تصميم

مصـوبات آن در   باشـد و ثريت وزراي عضو كميسـيون مـذكور مـي   خصوص اختيارات ياد شده موافقت اك
در . »نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بودآيين )19( ييد رئيس جمهور با رعايت مادهت تأصور

بخـش،  ( ت كشـوري زيـر شهرسـتان   هاي اخير در تمام مـواردي كـه اصـالحات در تقسـيما    واقع در سال
 چوب اختياراتي است كه طي مصوبه فوق بـه ايـن كميسـيون اعطـاء    ، در چارانجام شده) شهر ودهستان 
 .شده است
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شوراي نگهبان رسيده و توسط  و به تصويب مجلس 1389اواخر سال  در آخرين مصوبه قانوني نيز كه در
ها به عنوان شهر با هر تعداد جمعيت و مبنا قرار دادن مهور ابالغ شده، تعيين مراكز بخشرئيس ج
قانون اصالح موادي از « با ناماين قانون كه در . باشدفر براي تبديل روستاها به شهر مين 3,500آستانه 

 4/12/1389 در جلسه علني مورخ ناميده شده و» 1362 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشور مصوب
نگهبان رسيده و طي نامه  يد شورايتأيبه  11/12/1389ويب و در تاريخ مجلس شوراي اسالمي تص

ارسال  غ براي رئيس جمهورجهت ابال مجلس شوراي اسالمي 17/12/1389مورخ  84874/289شماره 
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب ) 4(ماده ) 5(تبصره  1ماده « ، آمده است كهشده
  :شود و اصالحات بعدي آن به شرح ذيل اصالح مي 15/4/1362

نفر  3,500ـ روستاهاي مركز بخش با هر جمعيتي و روستاهاي واجد شرايط چنانچه داراي 5 تبصره
  .»شوند شهر شناخته مي ،ندجمعيت باش

اين رو با توجه بـه   از. هاي شهري در استان خوزستان استتغييرات اندازهمطالعه در بررسي حاضر هدف 
حـث و  ايران به ويژه از نظر اندازه جمعيتي كه در اينجا توزيع آن مـورد ب  مند نبودن تعريف شهر درقاعده

نه معين جمعيتي بـراي ارزيـابي توزيـع انـدازه و مكـان      رسد برگزيدن آستابررسي خواهد بود، به نظر مي
يك نقطـه شـهري بـه حسـاب آينـد،      ) هزار نفر و بيشتر 5(توانند با حداقل معيار جمعيتي ي كه مينقاط

 ن خوزسـتان بـر  هـاي شـهري در اسـتا   اين مطالعه ضمن بررسي اندازه ب دربدين ترتي. ناگزير خواهد بود
دارند نيز به عنـوان   نفر هزار 5نقاطي كه جمعيتي برابر يا باالتر از  همچنين، هااساس تعاريف سرشماري

 .ها مورد توجه خواهد بودرها و تغييرات آن در طول سرشماريشهر و صرفاً براي برازش رتبه و اندازه شه
دار ها در يك قلمرو جغرافيـايي معنـي  زه تنها با اتكا به اندازه سكونتگاهاندا -كه بررسي تغييرات رتبه چرا
انـد را  نفر داشـته  هزار 5بر يا باالتر از ها، جمعيتي براطول سرشماري اين نخست نقاطي كه دربنابر .است

 شهر بر پايه سرشماري عمومي نفـوس و ايم و سپس تعريف داده ن نقطه شهري مورد بررسي قراربه عنوا
  . مسكن مبناي بررسي بوده است

  اندازه- رتبهتوزيع شهرهاي استان بر حسب  - 1-1-1-1- 2
. گيـرد قـرار مـي   هاي يك منطقه مورد استفادههاي سكونتگاهيع اندازهاندازه براي برازش توز –قاعده رتبه

بـه ويـژه بـا توجـه بـه      ( كه چه تعريفي از شهر در يك منطقه وجود داشته باشـد از ايننظر صرفبنابراين 
شود توزيع در اين تكنيك كوشش مي ،)شد مباحثي كه از نظر تغييرات تعريف شهر در ايران در باال ارائه

از ايـن رو بـراي در نظـر    . قرار گيرد ارزيابي تحليل وزيه و در يك منطقه مورد تجها ي سكونتگاههااندازه
هزار نفر در مـدل   5، نقاط جمعيتي روستايي و شهري باالي داشتن تمام نقاط جمعيتي با تعريف يكسان

ظر از اين كه تعاريف قـراردادي  ندر واقع در اين بررسي صرف. رفته استاندازه مورد استفاده قرار گ -رتبه
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بـراي  . مبناي تحليل بـوده اسـت   جمعيتي در سطح استان باره شهر چيست، بررسي اندازه واقعي نقاطدر
و تنها بر مبناي اندازه جمعيتي سـكونتگاه   شهر نظر از تعريفصرفنقاطي جمعيتي  ماين كار نخست تما

 1390تـا   1335هـاي كشـور از سـال    در طـول سرشـماري   و بيشـتر  هـزار نفـر   5ستانه آ از و با استفاده
ز سرشـماري سـال   به ويـژه پـس ا   شدند وابتدا نقاطي كه روستا محسوب مي از اين رو .اندشناسايي شده

ـ نفر جزو نقاط روستايي محسـوب شـده   هزار 5ها به رغم داشتن جمعيتي باالي تعدادي از آن 1365 د، ان
  .انداستان خوزستان شناسايي شده در

  نفر هزار 5نقاط روستايي باالي شناسايي 
، داشـتن  هـا سـكونتگاه  آستانه جمعيتـي به جاي  1365سرشماري سال تر گفته شد بعد از كه پيشچنان

و از جملـه در   1355سـال   شـماري تـا سر لـيكن   شهرنشيني بوده اسـت  مبناي تعريف شهر و شهرداري
ر بـه عنـوان شـهر بـه حسـاب      مار سرشماري تمام نقاط جمعيتي باالي پنج هزار نفآهمين سال بر طبق 

 وجود نفر هزار 5اين سرشماري نقاط روستايي باالي  از جمله در و1355 از اين رو تا سرشماري .اندآمده
يتي هرچه هست با نام شـهر  اين گونه نقاط جمع از 1355 تا سالكه گفته شد چنان ازير. خارجي ندارند

قاط جمعيتي هسـتيم  ست كه ما شاهد ظهور نا 1365از آمارگيري سرشماري بدين ترتيب . اندبت شدهث
 5از  كه از جمعيتي باالترضمن آن ،هاآن هاي قبلي به سبب عدم تأسيس شهرداري درخالف دوره كه بر

از ايـن  . اندبت شدهيا روستاهاي كشور ث ها وجزو آبادي ، شهر محسوب نشده واندبوده برخوردار هزار نفر
پـويش   ارزيـابي تحـول و   هـاي مـورد بررسـي و   دوره منظور يكسان كـردن تعريـف شهرنشـيني در    به رو

استان  نفر در هزار 5، ناگزير شناسايي نقاط باالي اساس تعريف يكسان هاي شهرها براندازه شهرنشيني و
 در اسـتان خوزسـتان   شود درمي ديده 4-2 كه در جدولچنان. است گرفته قرار كار دستور درخوزستان 

هـا  اسـت كـه مجموعـاً در آن    هزار نفر جمعيت بـه ثبـت رسـيده    5روستاي باالي  23تعداد  1365 سال
  .كردندنفر جمعيت زندگي مي 215,508
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  1365در سال  1390هاي هزار نفر در محدوده شهرستان 5جمعيت باالي  روستاهاي با -4- 2 جدول

 جمعيت  نام آبادي  1390 شهرستان
  مالحظات  )نفر(

  15,480  قلعه لور -  1  انديمشك

در استان خوزستان  1365در سال 
هـزار   10تا  5آبادي بين  15تعداد 

 20تـا   10آبادي بـين  7نفر، تعداد 
هزار نفر و يـك آبـادي موسـوم بـه     
شهرك طالقاني در شهرستان بنـدر  

نفــر  رهــزا 20ماهشــهر نيــز بــاالي
  .جمعيت داشتند

  اهواز

  5,535  زرگان كرانه -1
  10,129  شيبان  -  2
  5,054  مليحه هواشم  -  3
  10,749  مالثاني  -  4
  6,943  ويس  -  5
  8,415  درويش آباد  -  6
  9,373  شريعتي يك  -  7
  6,287  قلعه چنعان -  8
  6,089  كوت عبداهللا  -  9

  13,314  حميديه - 10
  8,173  عين دو -11
  13,017  مالشيه يك -12

    8,016  صنعت كارون كشت و  -1  شوشتر
    10,628  اللي  -  1  اللي

    19,892  شهرك شهيد چمران -  1  بندر ماهشهر
  22,792  شهرك طالقاني -2

  شوش
    5,329  حاشيه شيخ خلف  -  1
  5,349  كشت صنعت هفت تپه  -  2
  5,936  عمله تيمور -3

  دزفول
    6,503  شهرك امام خميني  -  1
  6,607  يت اهللا طالقانيشهرك آ  -  2
  5,898  شهرك دكتر شريعتي  -  3

    215,508 آبادي23  استان
  ها، مركز آمار ايران، نشريه فرهنگ آبادي1365مسكن  نفوس وعمومي سرشماري : مأخذ    

  

هزار نفر جمعيت  5باالي جمعيتي وجود داشت كه نقطه  28نيز تعداد  1375ها در سال بر طبق بررسي
 20از اين تعداد  .گرفتقرار مي) روستاها(ها بنابراين در زمره آبادي فاقد شهرداري بود وداشت ليكن 

هزار نفر و يك نقطه جمعيتي موسوم به  20تا  10آبادي بين  7هزار نفر، جمعيت  10تا  5آبادي بين 
  ).5-2جدول ( هزار نفر جمعيت داشت 20هر باالي ماهش شهرستانشهرك طالقاني در 



 41 2.طرح آمايش استان خوزستان
 

  1375در سال  1390هاي هزار نفر در محدوده شهرستان 5ي روستاهاي با جمعيت باال -5- 2 جدول

 جمعيت  نام آبادي  1390 شهرستان
  مالحظات  )نفر(

  5,357  چويبده  -  1  آبادان

 1375در اســتان خوزســتان در ســال   
آبادي باالي پـنج   28آبادي از  20تعداد 

هزار نفـر   10تا  5هزار نفر جمعيتي بين 
 20تـا   10آبـادي بـين    7داشتند، تعداد 

شـهرك طالقـاني   ( يك آبادي هزار نفر و
هـزار نفـر    20نيـز بـاالي   ) بندر ماهشهر

  .جمعيت داشت

  5,218  شهرك انصار  -  1  انديمشك

  اهواز

  6,421  زرگان كرانه-1
  14,118  شيبان  -  2
  5,722  مليحه هواشم  -  3
  6,354  كوت عبداهللا  -4
  7,470  ويس -  5
  7,862  قلعه چنعان -  6
  15,263  شريعتي يك  -  7
  11,498  عين دو -8
  17,518  مالشيه يك -  9

  12,193  درويش آباد  -10
    6,574  قلعه تل -1  ملكباغ

  5,976  شهرك شهيد چمران -1  شوشتر
  5,094  گاوميش آباد  -  2

  13,913  شهرك شهيد چمران  -  1  بندر ماهشهر
  22,981  شهرك طالقاني  -  2

  دزفول

  8,954  شهرك امام خميني  -  1
  8,594  شهرك آيت اله طالقاني  -  2
  7,098  شهرك دكتر شريعتي  -  3
  9,750  مهمانشهر اشرف اصفهاني  -  4

  5,102  طهابوحمي  -  1  دشت آزادگان
  7,152  پايگاه پنجم شكاري  -  1  شيررام

  شوش

  6,877  حر رياحي  -  1
  7,176  رشگشاوور -2
  7,176 سازي پارس كاغذ شركت سهامي  -  3
  6,502  شهرك سلمان فارسي -4
  7,795  عمله تيمور -5

 246,351 آبادي28  استان
  ها، مركز آمار ايرانه شناسنامه آبادي، نشري1375سرشماري  عمومي نفوس و مسكن : مأخذ

  

هزار نفر كاهش يافـت و   5باالي  هايتعداد آباديهم ، 1385مسكن سال  شماري عمومي نفوس ودر سر
هزار  246از  ها اندكي كاسته شد وو هم جمعيت اين آبادي بادي رسيدآ 24به  1375آبادي سال  28از 

در شهرهاي نزديك  هاي از آباديكه تعداد ه استاين بود ماالًاحت دليل. تقليل يافت نفر هزار 226نفر به 
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ــدند  ــام ش ــود ادغ ــواز  ( خ ــهر اه ــم در ش ــه هواش ــل مليح ــدند   و )مث ــديل ش ــهر تب ــه ش ــز ب    برخــي ني
هـاي  مشخصـات آبـادي   6-2در جدول  .)مثل تبديل شهرك شهيد چمران بندر ماهشهر به شهر چمران(

  .يانده شده استنما 1385 شماري سالهزار نفر در سر 5باالي 
  

 1385در سال  1390هاي هزار نفر در محدوده شهرستان 5روستاهاي با جمعيت باالي  -6- 2 جدول
  مالحظات  )نفر( جمعيت آبادي  1390 شهرستان
  6,491  چويبده -  1  آبادان

در استان خوزسـتان در سرشـماري   
هزار  5آبادي باالي  24تعداد  1385

آبادي بـين   18داشت كه  نفر وجود
آبـادي   4هـزار نفـر، تعـداد     10تا  5

آبـادي   2 هزار نفـر و  20تا  10بين 
هــزار نفــر جمعيــت  20نيــز بــاالي 

  .داشت

  اهواز

  8,940  زرگان كرانه -1
  13,965  درويش آباد  -  2
  7,833  خزامي   -  3
  8,170  كوت عبداهللا  -  4
  5,217  كوت نواصر  -  5
  10,363  نعانقلعه چ  -  6
  16,518  شريعتي يك  -  7
  14,226  عين دو -  8
  20,887  مالشيه يك -  9

  25,824  شهرك طالقاني -  1  بندر ماهشهر
  9,749  شهرك ممكو -  2

  5,226  منصوريه -  1  بهبهان
  5,357  شهرك حمزه -  1  دزفول

  5,249  ابوحميطه -  1  دشت آزادگان

  9,185  فتشهرك شهيد شرا -  1  شوشتر
  5,688  ميش آبادوگا -  2

  شوش

  8,351  رشگشاوور -  1
  6,418  شهرك سلمان فارسي -  2
  8,493  عمله تيمور -  3
  5,909  كاغذسازي پارس -  4

  گتوند
  7,359  شهرك شهيد چمران -  1
  5,300  تركالكي -  2
  5,893  جنت مكان -  3

  226,611 آبادي24  استان
  ، سايت مركز آمار ايران1385اري  عمومي نفوس و مسكن سرشم: مأخذ  
  

ا استفاده از تعريف يكسان اكنون ب هزار نفر، 5شهرهاي باالي  هزار نفر و 5با تركيب نقاط روستايي باالي 
 .را ترسيم كرداندازه  -معروف به رتبهاندازه در قاعده   - هاي رتبهتوان منحنيها ميهاي سكونتگاهاندازه
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هزار نفر جمعيت  5هاي شهري استان خوزستان تمام نقاط جمعيتي كه باالي اندازه  -ي رتبهدر بررس
  .استفاده شده است 1390تا  1335ها از سال هاي سرشمارياند در طول آمارگيريداشته

  شهرها در خوزستان اندازه - رتبه
در سلسـله مراتبـي   از نظر رتبه طور كه از نامش پيداست، شهرها را هاي شهري هماناندازه  -قاعده رتبه

ايـن روش نخسـتين بـار توسـط يـك      . دهـد تحليـل قـرار مـي    ها مـورد تجزيـه و  ندازه آنايك منطقه با 
منطقـه غـرب آلمـان بـه بررسـي      كـه در   (Felix Auerbach) جغرافيدان آلماني به نام فليكس اوئر بـاخ 

كـردن انـدازه    مرتـب  او ضـمن  1.شـد  ، پيشـنهاد هاي شهري اين منطقه مشغول بودهاي سكونتگاه اندازه
هاي آنـان  ها و اندازهاي بين سلسله مراتب سكونتگاهها از بزرگ به كوچك، متوجه شد كه رابطهسكونتگاه
نطقـه را بـه   هاي يك ماگر سكونتگاه« :دست يافت بندي معروفاو از اين رابطه به يك فرمول. وجود دارد

. »بزرگترين شهر منطقه خواهد بـود  n/1 ام برابرnجمعيت شهر  ،ها مرتب كنيمنترتيب اندازه جمعيتي آ
  :رابطه لگاريتمي تعريف كرد كزير و در يصورت به  1949اين رابطه را در سال  (ZIPF) زيف

Log Pr = Log  PL - q Log r                                                                    

يب ثابت ضر  qام و rرتبه شهر  rجمعيت شهر نخست در منطقه، PL، امr جمعيت شهر Prدر اين رابطه 
  . آيددر شبكه شهري به حساب مي

با توزيع بهينه در يك نمودار  ها در يك شبكه شهري راهاي سكونتگاهاگر اندازه» زيف« به اعتقاد
نحراف از اين خط بنابراين ا. يدآبه دست مي –1، خط راستي با شيب ترسيم كنيمدو محوري لگاريتمي 

  . يدآهنيه در يك شبكه شهري به حساب تواند انحراف از توزيع بنتگاه ميهاي سكودر توزيع اندازه
اگر دقيقاً اندازه شهر . توانند دو نوع توزيع داشته باشندمدل زيف شهرهاي يك شبكه شهري مي طبق

ها مطلوب تلقي شده توزيع اندازهآخر باشند،  الي دوم يك دوم شهر اول، شهر سوم يك سوم شهر اول و
 الگوي لوگ را كه آنتطبيق يافته  2)- 1خط با شيب ( بر خط بهينه ي شهريهاع اندازهتوزي در نتيجه و

خط واقعي توزيع اندازه  دهد كهزماني روي مي دومتوزيع الگوي . نامندمي (Lognormal Pattern) نرمال
از توزيع نخست ها نشان اين صورت است كه توزيع اندازه در .شود ها در زير خط بهينه تشكيلسكونتگاه

، شهر نخست فراتر از الگوي لوگ در توزيع نخست شهري. خواهد داشت (Primate Pattern) شهري
داشته باشد به همان  يتراي بزرگچه شهر نخست، اندازههر. ندكاعمال ميال بر شبكه شهرها سلطه نرم

  .اي شبكه بيشتر خواهد بوداندازه سلطه آن بر ديگر شهره
                                            

١- Leej jin Hwan (١٩٨٦), Korean city – size. Urban Rresearch Methods, New delin 
- Carter Harold (١٩٩٠), The study of urban geography.third edition, Edward Arnold 

  1381ناصر عظيمي، پويش شهرنشيني و مباني نظام شهري، نشر نيكا : همچنين نگاه كنيد به
 .ع بهينه توافق نظر واحدي وجود نداردواقعيت آن است كه در خصوص توزيع  لوگ نرمال به عنوان توزي - 2
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، در جهـان هاي شـهري  اندازههاي واقعي توزيع ي ازبيشترانواع فيدان انگليسي با بررسي اپيتر هاگت جغر
ــالوه  ــر ع ــهب ــع دوگان ــرده توزي ــف پيشــنهاد ك ــه زي ــود اي ك ــوان ، ب ــع ديگــري تحــت عن  الگــوي توزي

(Binary Pattern) بـدين معنـي كـه بـا     . دگانـه ناميـد  توان آن را الگـوي چن پيشنهاد كرده است كه مي
بر خـالف توزيـع   ، خط توزيع باالي شبكه شهري هاي نزديك به هم درندازهاپيدايش چند شهر بزرگ با 

انـدازه شـهري    -گانه رتبـه الگوي سه 1-2در شكل . 1شوددر باالي خط بهينه تشكيل مينخست شهري 
 .نمايانده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).1381ناصر عظيمي : مأخذ(اندازه   - گانه رتبه الگوي سه -1-2 شكل

تواند در سه الگوي مختلف بـر  شهري در يك نظام يا شبكه شهري ميهاي كه پيداست توزيع اندازهنانچ
يا بـا   هاي شهريبه عبارت ديگر توزيع اندازه .توزيع شوند نداپيشنهاد كرده و هاگت اساس مدلي كه زيف

هـاي شـهري بـه    ع اندازهتوزي ، ياخواهد بود شود،شناخته مي بهينه عنوان توزيع به كهوزيع لوگ نرمال ت
ب شـهري رشـد كـرده    اي در سلسله مراتـ قوارهدر آن شهر نخست به شكل بي صورت نخست شهري كه

در باالي سـطوح   به هم هاي نزديكبا پيدايش چند شهر با اندازه سرانجام اين كه و يابدباشد، واقعيت مي
 ه در اسـتان پرسـش اكنـون ايـن اسـت كـ     . سلسله مراتب شهري به الگوي چندگانه تبديل خواهـد شـد  

  . تر استنزديك توزيعگانه سه الگوي به كدام يك ازهاي شهري خوزستان توزيع اندازه
                                            

 1381ناصر عظيمي، پويش شهرنشيني و مباني نظام شهري، نشر نيكا : براي تفصيل بيشتر نگاه كنيد -1
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در  سـتان خوز اسـتان در  هـزار نفـر   5هاي باالي پرسش نخست توزيع اندازه سكونتگاهبراي پاسخ به اين 
   .ارائه شده است 7-2در جدول  1390تا  1335ها از سال شماريطول سر

 
  )نفر( هاهاي باالي پنج هزار نفر در خوزستان در طول سرشماريتغييرات اندازه سكونتگاه -7- 2جدول 

  1385  1375  1365 1355 1345 1335  شهر
  217,988  206,073  * 6  294,068  272,962  226,083  آبادان
  969,843  804,980  579,826  334,399  206,375  120,098  اهواز

  228,507  202,639  151,420  121,251  84,499  50,121  دزفول
  106,121  116,882  104,787  77,098  64,488  44,651  مسجد سليمان

  123,866  105,636  *  0  140,490  88,536  43,850  خرمشهر
  99,204  88,213  78,694  49,378  39,874  29,886  بهبهان

  13,152  14,508  10,979  30,449  **9,033  24,195  آغاجاري
  94,124  77,900  65,840  26,173  21,999  18,527  شوشتر

  109,927  88,394  71,808  29,940  16,594  15,694  بندر ماهشهر
  14,735  15,483  14,127  9,624  9,616  7,693  هفتگل

  119,422  106,923  56,288  32,085  16,195  7,324  انديمشك
  49,822  37,221  28,550  11,138  8,782  7,258  رامهرمز

  --  --  --  --  --  6,183  نفت سفيد
  43,591  39,225  30,440  14,420  6,552  6,025  سوسنگرد

  --  --  --  --  --  5,345  نديو
  67,078  55,936  49,355  11,806  6,013  --)شاهپور( خمينيم اما بندر

  --  --  --  --  5,965  --  ميانكوه
  48,642  41,836  37,049  10,246  5,702  --  شادگان

  103,695  81,288  46,042  10,257  5,115  --  ايذه
  21,428  18,470  14,946  7,005  5,056  --  گتوند
  57,970  53,834  53,124  --  9,701  --  اميديه
  53,898  52,058  38,716  18,678  --  --  شوش

  9,761  6,377  *  0  14,323  --  --  اروندكنار
  7,314  7,305  *  0  6,825  --  --  بستان

  25,100  22,925  18,820  5,895  --  --  هنديجان
  14,422  14,032  *  0  5,820  --  --  هويزه

  21,977  17,645  13,314  5,388  --  --  حميديه
  25,808  22,981  22,792  --  --  --  شهرك طالقاني

  24,782  22,633  20,973  --  --  --  رامشير
  18,519  13,913  19,892  --  --  --  چمران
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  )نفر( هاهاي باالي پنج هزار نفر در خوزستان در طول سرشماريتغييرات اندازه سكونتگاه -7-2جدول ادامه 
  1385  1375  1365 1355 1345 1335  شهر

  --  --  15,480  --  --  --  قلعه لور
  20,883  17,518  13,017  --  --  --  مالشيه يك

  13,979  12,849  10,749  --  --  --  مالثاني
  16,213  15,168  10,628  --  --  --  اللي

  20,844  16,081  10,315  --  --  --  ملكغبا
  23,211  14,118  10,129  --  --  --  شيبان

  13,965  12,193  8,415  --  --  --  درويش آباد
  16,518  15,263  9,373  --  --  --  شريعتي يك

  14,226  11,498  8,173  --  --  --  عين دو
  --  --  8,016  --  --  --  صنعت كارون كشت و

  --  7,470  6,943  --  --  --  ويس
  --  8,594  6,607  --  --  --  شهرك آيت اهللا طالقاني
  --  8,954  6,503  --  --  --  شهرك امام خميني

  10,363  7,862  6,287  --  --  --  قلعه چنعان
  8,470  6,354  6,089  --  --  --  كوت عبداهللا
  --  7,794  5,936  --  --  --  عمله تيمور

  --  7,098  5,898  --  --  --  شهرك شريعتي
  8,938  6,421  5,535  --  --  --  زرگان كرانه

  6,418  6,502  5,349  --  --  --  شهرك سلمان فارسي
  7,839  6,877  5,329  --  --  --  رياحي حر

  --  5,722  5,054  --  --  --  مليحه هواشم
  --  9,750  --  --  --  -- مهمانشهر اشرفي اصفهاني

  8,344  7,176  --  --  --  --  رشگشاوور
  5,909  7,176  --  --  --  --  كاغذسازي پارس

  --  7,152  --  --  --  --  پايگاه پنجم شكاري
  8,604  6,574  --  --  --  --  قلعه تل

  7,347  5,976  --  --  --  --  شهرك شهيد چمران
  6,491  5,357  --  --  --  --  چويبده

  --  5,218  --  --  --  --  شهرك انصار
  5,247  5,102  --  --  --  --  ابوحميطه

  5,688  5,094  --  --  --  --  گاوميش آباد
  7,833  --  --  --  --  --  خزامي

  5,217  --  --  --  --  --  كوت نواصر
  9,467  --  --  --  --  --  شهرك ممكو

  5,226  --  --  --  --  --  منصوريه
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  )نفر( هانفر در خوزستان در طول سرشماريهاي باالي پنج هزار تغييرات اندازه سكونتگاه -7-2جدول ادامه 
  1385  1375  1365 1355 1345 1335  شهر
  5,357  --  --  --  --  --  شهرك حمزه

  9,185  --  --  --  --  --  شهرك شهيد شرافت
  5,300  --  --  --  --  --  تركالكي

  5,893  --  --  --  --  --  جنت مكان
  10,169  --  --  --  --  --  آب دز

  8,054  --  --  --  --  --  صفي آباد
  9,199  --  --  --  --  --  ميانرود
  6,100  --  --  --  --  --  الوان

  5,439  --  --  --  --  --  صيدون
    .سكنه شده بودنداز نقاط شهري كه در اثر جنگ عراق و ايران خالي * 

. ه استنام برده شد شهر با عنوانديه در همين محدوده نقطه ديگر با نام ميانكوه و امي اما در اين سال از دو. نامي برده نشده است 1345از آغاجاري در سال ** 
رسد كه به نظر مي. رتباط با استخراج نفت اهميت يافتنداميديه توسط شركت ملي نفت ايران در ا و) ميدان جعفر( معيتي آغاجاريجنقطه  دانيم دوكه ميچنان

آغاجاري تنها  1365و  1355در سرشماري . وجود داشته به عنوان آغاجاري ثبت شده است ها به نام ميانكوهمراه نقطه ديگري كه در نزديكي آناين دو شهر به ه
  .اندنقطه شهري جدا سرشماري شده اميديه دو جاري واآغ 1375از سرشماري . اين محدوده ثبت شده است نقطه شهري در

  .نفر بوده استهزار  5اين عالمت به معني اين است كه اين نقاط در سال مورد نظر كمتر از ) -- (
  

كـه پيداسـت،   چنـان . دهدرا در استان خوزستان نشان مي هااندازه سكونتگاه -نيز قاعده رتبه 1-2نمودار 
هايي كه در شش سرشماري به طول پنجاه سال اخير و طبق اندازههاي شهري خوزستان در توزيع اندازه

، 1355مسـكن سـال   رشـماري نفـوس و   تـا س . متفاوت به خود گرفته است ثبت رسيده، دو الگوي كامالً
بـه بعـد الگـوي     1365بوده لـيكن از سرشـماري    (Binary Pattern) الگوي توزيع همان الگوي چندگانه

هـايي بـوده كـه    در واقع استان خوزستان از نادر اسـتان . شهري تبديل شده است توزيع به الگوي نخست
ــا داشــتن دو شــهر رقيــب و هــم  ــا ســال  ارز در اســتان، از تهمــواره ب بــديل الگــوي نخســت شــهري ت

از  شـهر آبـادان  نه فقط اندازه جمعيتي  1345دانيم تا سرشماري كه ميچنان. جلوگيري كرده بود1355
 1345تقريباً دو برابر شهر اهـواز و در سـال    1335شهر مركز استان يعني اهواز كمتر نبود بلكه در سال 

شهر اهواز براي نخسـتين بـار    1355در سرشماري سال كه  با اين. نيز بيش از شهر اهواز جمعيت داشت
 294(جمعيتي آبادان همچنان نزديك به اهواز باقي مانـد   جمعيتي بيشتر از آبادان پيدا كرد ليكن اندازه

  ).هزار نفر 334هزار نفر در مقابل 

استثنايي در  اندازه در شبكه شهري خوزستان، اين شبكه به طور بدين ترتيب با وجود دو شهر تقريباً هم
كرد و مانع سـلطه شـهر نخسـت بـه صـورت الگـوي       هاي ايران از الگوي چندگانه پيروي ميميان استان

و تخريـب و خـالي شـدن     1359متأسفانه با وقوع جنگ عراق عليه ايران در سـال  . شدشهري مينخست
خست در حـال رشـد و   شهر آبادان از جمعيت و فعاليت، نه فقط شهر دوم اين شبكه كه پا به پاي شهر ن

توسعه بود به كلي از رقابت خارج شد بلكه همچنين شهر نخست يعني اهواز نيز در غياب شهر رقيب بـار  
در نتيجه با رشد بي رويـه شـهر اهـواز و    . تمام شبكه شهري استان را در رأس اين شبكه به عهده گرفت
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شهري تبـديل شـد   الگوي نخست به 1365فقدان شهر دوم رقيب، شبكه شهري استان خوزستان از سال 
 1385حدود چهار برابـر شـهر دوم و در سـال     1375و 1365كه در آن شهر نخست يعني اهواز در سال 

  .نزديك به پنج برابر شهر دوم جمعيت در خود جاي داده است

كه چنان. ازهاند -هاي شهري خوزستان بر اساس قاعده رتبهتوزيع اندازه -1-2 نمودار
هاي شهري در استان خوزستان دو الگوي متفاوت به خود پيداست الگوي توزيع اندازه

كه شهر آبادان به عنوان شهر دوم استان پا به  1355تا سرشماري سال . گرفته است
كرد، الگوي توزيع، الگوي پاي اهواز در شبكه شهري استان نقش رقابتي بازي مي

با تخريب و خالي شدن آبادان و سپس بازماني  1365شماري چندگانه بود ليكن از سر
اين شهر بسيار مهم در استان از ايفاي نقش پيشين خود، الگوي توزيع به صورت بال 

 .منازع به سلطه اهواز درآمد و الگوي توزيع به نخست شهري تبديل شد
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 1385و  1355سال  بهينه توزيع به صورت منقطع براي دوخط  1- 2در نمودار يادآوري كنيم كه 
به خوبي پيداست كه تا سال  .ترسيم شده تا تفاوت توزيع واقعي با توزيع بهينه نظري نمايانده شود

و از جمله در اين نمودار در  ،1365ينه در باالي توزيع واقعي قرار گرفته ليكن از سال هخط ب 1355
  .است قرار گرفتهخط بهينه در باالي خط توزيع واقعي ، 1385 سال

  شاخص چهار شهر
 اندازه مورد تجزيه و  -بر اساس قاعده رتبه راشهري  هاي ساختار نظام شاخص چهار شهر، سطوح بااليي

 چهـار شـهر  بـه  در يك نظام شهري را نسبت  خستشهر ن اندازه نسبت صاين شاخ .دهدمي تحليل قرار
ـ  از آن جايي كه يك نظام فرض شده به عبارت ديگر  .كندارزيابي مي اول يـك سيسـتم    هشهري بـه مثاب

 .دنيابميتحول  تغيير وهم  ارتباط با اين نظام به صورت ارگانيك در شهرها دره توزيع انداز كند،عمل مي
   تقسـيم كـار   در تعامـل بـا يكـديگر و    نظـام شـهري در   هاي شـهري در بدين معني كه فرض شده اندازه

 .شـوند هاي مشخصي توزيع مـي با اندازهمنطقه  و كشور هاي ويژه هراي و مطابق با سياستمنطقه  -ملي
 از نظـر انـدازه در   شـهرها  ،يك منطقه يا سـرزمين  فضايي اين نظام به سبب تعامل كاركردي در واحد در
شهري كـه خـود كاركردهـاي خـدماتي      هانداز به ويژه از نظر گيرند ومي رتباطي ارگانيك با يكديگر قرارا

اندام شـهري مشخصـي    ،شهرها توزيعِ اندازه نظام شهري و ساختار در زند،براي شهرها رقم مي معيني را
هـاي  اندازه ارتباط با هاي شهرها در ، رتبهنظام شهري نظر است كه گفته شده دراز همين م .آيدمي پديد

 اداره و هشـيو  اجتمـاعي و  -اي از سـاخت اقتصـادي  نمايـه  ضمناً كه دهندآن، الگوهاي معيني شكل مي
  . شوند گر ميجلوه قتصادي يك سرزمين راهاي ابرنامه
زيـادي در  هـاي  موضوع بحث ،هاسكونتگاه هالگوهاي نظام شهري از منظر اندازتر گفته شد كه پيشچنان

شهري به نام  يك پژوهشگر رتبه اندازه شهري،-اساس قاعده بر .شهري بوده است هادبيات نظام و يا شبك
  برخـي   كـه در  اين ايـده را  »قانون نخست شهري«حت عنوان كتابي ت در 1939 سال در مارك جفرسون

  هاسـاس قاعـد   زيـرا بـر   .طرح كرد شوند،اي بزرگ مي قوارهنخست به شكل بي، شهرهاي هاي شهرينظام
بـراي   او. توازني مطابق الگوي مورد نظر داشته باشند بايدمي نظام شهرها اندازه توزيع شهرها در  -رتبه

 اين اصـطالح بعـدها  . را براي چنين شهرهايي ابداع كرد (Primate City)» شهري نخست« هاولين بار واژ
از جملـه در   .گرفـت  اسـتفاده قـرار   هاي شهري به اشكال مختلـف مـورد  نظام نظريات عنوان شده در در

بـيش از حـد پـاريس     هآن بـه انـداز   كـه در  »پاريس و بيان فرانسه« با كتاب) 1947(فرانسه ژان گراويه 
 سرزمين در مديريتسازمان مجري ( ديگر شهرهاي فرانسه اشاره داشت، مقدمات پيدايش داتارنسبت به 

ـ ماكروسفالي تعبير كرده بيماري برخي پژوهشگران نيز نخست شهري را به .گذاري كردپايه را )فرانسه  دان
 گفتارهـايي كـه   ايران نيز در .نحيف است تني الغر و اندازه بزرگ وآن نظام شهري داراي سري بي كه در
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نحيف ايران اشاره دارد نيز اغلـب معطـوف بـه همـين      هجث آن همواره به سنگيني سر بزرگ تهران بر در
   .ايده بوده است

سـاده بـه وسـيله مـارك      بسـيار  اين ايده به صورت ابتـدايي و  اشاره شد باال همانگونه كه دردر هر حال 
 كه نخست شـهري مـوقعي در   طور كلي معتقد بوداو به . بندي شدجفرسون جغرافيدان آمريكايي فرمول

بـراي آن   كوشـش كـرد   او .دوم باشـد  شـهر  برابـر  نظام چند كه بزرگترين شهر آيدمي نظام شهري پديد
تشـخيص   هانظام ديگر هاي شهري با ويژگي نخست شهري را بابتوان از طريق آن نظام تا شاخصي بيابد

هـاي جمعيـت    هـاي شـهري بـا اسـتفاده از داده    نظام رنخست شهري ده جفرسون براي تعيين درج .داد
هجـده كشـور    ميان ايـن كشـورها در   جهان، مشاهده كرد كه در هشهرها در چهل و چهار كشور پيشرفت

پيداسـت كـه   . شهر نخست دو برابر شهر دوم و در ده كشور ديگر شهر اول سه برابر شهر دوم است هانداز
هـاي  سـال  در .دوم مورد استناد بوده اسـت  ر نخست به شهرگيري نسبت شهاين روش شاخص اندازه در

   كـالرك اصـطالح   .بنـدي شـد  اصـالحاتي بـه صـورتي جديـد فرمـول      بعد اين ايده توسط پژوهشگران بـا 
چهار شهر  اًنخست به سه شهر بعدي كه مجموع آن نسبت شهر را ابداع كرد كه در »شهر شاخص چهار«

بهترين روش براي تشخيص ) 1964(» مهتا«. كردخود را مطرح  پيشنهاد ،گرفتمي بر نظام شهري را در
سـه   شهر نخسـت و  اول نظام شهري يعني خود نخست به چهار شهر شهره نسبت انداز نخست شهري را

  .كرد شهر بعدي را پيشنهاد
بـدين ترتيـب كـه     .ق دادانـدازه تطبيـ   -رتبهبا معيارهاي قاعده  را هاريچاردسون شاخص چهار شهر بعد

اول  گونه باشد كه شـهر نظام شهري اين در مطلوب شهرها هانداز اگر شهري، هانداز -رتبه س قاعدهبراسا
ه سه برابر شهر سوم و چهار برابر شهر چهارم باشد، بنابراين نسبت شهر اول به مجموع دوم، شهر برابر دو

 هكـه در قاعـد   خواهـد بـود  )] 1.)1+5.0+33/0+25.0=(48.0[48.0نخست نظام شهري برابـر   چهار شهر
برتـري شـهري    تـرين شـكل  نظام شـهري، بهتـرين و مطلـوب    شهرها دره اندازه چنين توزيع انداز -رتبه

 ياساس جـدول  نظام شهري بر برتري شهر اول بر تسلط و هچنين معياري، درج پايه بر. شودمحسوب مي
فرض شـده   54.0 تا 41.0نخست بين شاخص  برتري مطلوب شهر تسلط و هآن دامن شد كه در پيشنهاد

تـوان   هـا مـي  از طريق اين شاخص. 1است شده پيشنهاد 1تا  65.0است و براي فوق برتري، شاخص بين 
واجـد چـه خصوصـيتي از نظـر     در چارچوب شاخص چهار شهر تشخيص داد كه الگوي يك نظام شهري 

  .)8-2جدول ( اندازه شهري است  -رتبه
ارزيابي  استاننخست  شهر هاي چهاررا با استناد به اندازه استان خوزستانكه بتوانيم نظام شهري براي آن

عالوه بر شاخص چهـار   9-2در جدول شهر برازش نماييم، را با شاخص چهار استانالگوي نظام شهري  و
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كـه  چنـان  .ايـم جهت مقايسه محاسبه كـرده  را براي نظام شهري ملي نيز شاخص چهار شهر ،استانشهر 
هاي زيـادي  از تفاوت استان خوزستان نظام شهري ملي و درنخست  شهر پيداست الگوي تغييرات سلطه

بـر   نظام شهري ملـي  نخست بر ميزان سلطه شهرتغييرات مهمترين تفاوت اين است كه  .است برخوردار
به عبارت ديگر سلطه شـهر  . كنندخالف سلطه شهر نخست در استان در جهت عكس هم تحول پيدا مي

ر مستمر رو به كاهش بوده است در حاليكه سلطه شهر نخست در استان تا نخست در مقايس ملي به طو
در واقـع در رونـد عـادي    . رو به كاهش و از اين تاريخ رو به افزايش گذاشته است 1355سرشماري سال 

تحول شبكه شهري استان خوزستان با وجود شهر رقيبي مثل آبادان، نظام شهري در جهت اعتـدال ايـن   
كرد و بـدين  و همانند نظام شهري ملي در جهت كاهش وزن شهر نخست حركت ميرفت نظام پيش مي

ترتيب در روند طبيعي، اهواز قادر به افزايش سلطه خود بر نظام شهري استان نبود ليكن با وقوع جنگ و 
به بعد الگوي سلطه اهواز بيش از پيش افزايش يافـت   1365از بين رفتن شهر آبادان، از سرشماري سال 

  ).9-2جدول (اي تداوم پيدا كرده است ن افزايش به طور فزايندهو اي
  

  هاي شهري بر پايه شاخص چهار شهرسيستم درجه نخست شهري در -8- 2 جدول
 نوع برتري شهر نخست در

  شهر شاخص چهار  نظام شهري 

  1 تا 65.0  فوق برتري
  65.0 تا 54.0  برتري

  54.0 ات 41.0  برتري مطلوب
  41.0 از كمتر  حداقل برتري

  
  هاتغييرات شاخص چهار شهر در نظام شهري ملي و استان خوزستان در طول سرشماري -9- 2 جدول

  1390  1385  1375  1365  1355 1345 1335 شاخص
  0.57  59.0  61.0  64.0  7.0  71.0  66.0نظام شهري ملي در شهر چهار  شاخص

نظام شهري  ار شهر درشاخص چه
  0.64  63.0  6.0  63.0  38.0  42.0  51.0  استان خوزستان

بـه دسـت داده    اسـتان نظام شهري  جدول آمده در توجه به معيارهايي كه در كه ميزان برتري بابراي آن
  .تهيه شده است 10-2جدول  ،اي با نظام شهري ملي انجام گيردمقايسه شود و
 برتـري مطلـوب   از 1355تا سـال  خوزستان ست در نظام شهري استان كه پيداست برتري شهر نخچنان
وقـوع جنـگ    در حاليكـه پـس از   رسيده است 1355در سال  قل برترياحدبه  1345و  1335هاي سال

و تـا   و به سطح برتـري  هافزايش يافت به نحو چشمگيري) اهواز( سلطه شهر نخست شاخصعراق،  ايران و
  .)10-2جدول( ه استرسيد 65.0يعني گذر از  مرز فوق برتري
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  ميزان سلطه شهر نخست در نظام شهري ملي و خوزستان بر اساس شاخص چهار شهر -10- 2 جدول

  1390  1385  1375  1365 1355 1345 1335  شرح
 نظام  ميزان برتري در
  شهري ملي

فوق 
  برتري

فوق 
  برتري

فوق 
  برتري  برتري  برتري  برتري  برتري

نظام شهري  يزان برتري درم
  استان خوزستان

برتري 
  مطلوب

برتري 
  مطلوب

حداقل 
  برتري  برتري  برتري  برتري  برتري

  
 بـادان و آمفهوم اين تغييرات در نظام شهري استان خوزستان اين اسـت كـه بـا وقـوع جنـگ و تخريـب       

رو  از ايـن . شته استاگذشته وجود ند تعديل كننده در نظام شهري استان ديگر به مانند خرمشهر، رقيب
و بـه تشـديد   رقيب اصلي، سلطه اهواز بيش از پيش افزايش يافتـه   ندر نظام شهري استان، با خارج شد

توانـد رونـد   نتيجـه آن كـه ايـن رونـد نمـي      .منجر شده استنخست شهري بيشتر در نظام شهري اهواز 
كـه همـواره بـر     باشـد  سـرزمين  نه فقط از نظر نظام سكونتگاهي بلكه از منظر آمايشمطلوبي  مناسب و

   .كيد داشته استاي تأهاي منطقهتعادل

   شهريبين شبكه سلسله مراتبي ارتباطات  -1-1-1-2- 2
ارتباطات بين شهرها در يـك مجموعـه و نظـام شـهري هميشـه واجـد سلسـله مراتبـي از روابـط بـين           

ي كـه از نظـر اقتصـادي،    شهرهاست كه يك شهر به عنوان كانون اصلي و شهرهاي ديگر به تناسب نقشـ 
پيرامـوني   كنند بـه عنـوان شـهرهاي   اين مجموعه و نظام شهري بازي مي سياسي در -اجتماعي و اداري

محصـول   گيـرد، ر مـي شهر كانوني كه در مركز و در باالي سلسله مراتب شهرها قرا. شونديابي ميسازمان
يان نقاط شـهري اسـتان   ي و سياسي در م، اجتماعه در پرتو رقابت گوناگون اقتصاديهايي است كقابليت

 يز بـه تناسـب نقشـي كـه بـه     سوم و الي آخر ن شهرهاي سطوح سلسله مراتب دوم و. يابدبدان دست مي
  . نمايندمي سطح سلسله مراتبي خود را در اين نظام شهري تثبيت گيرند، پايگان وعهده مي

، شهر اهواز به كانون سلسـله مراتـب   به بعدخي دست كم از دوره اسالمي در استان خوزستان به طور تاري
هر چند پس از پيدا شدن نفـت، شـهر   . شهري اين منطقه دست يافت و آن را تا دوران معاصر حفظ كرد

 ، موقعيـت نظام شهري منطقه براي تصاحب جايگاه كانوني تبديل شد و آبادان براي مدتي به رقيب اصلي
بـه ويـژه بـا     سياسي اسـتان و   -اهواز به عنوان مركز ادارينتخاب اهواز را به چالش گرفت ليكن پس از ا

ملت پس از مشروطيت و تمركز و توسعه بوروكراسي دولتي در ايران معاصر، نقش بـيش    -تشكيل دولت
هر آبـادان بـراي   تخريـب و ويرانـي شـ   جنگ عراق عليه ايـران و  . از پيش اهواز در اين منطقه تقويت شد

طور كه در بررسـي نظـام شـهري    ت و اكنون هماناز رقابت با اهواز بازداشاهميت را  هميشه اين شهر پر
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هري خود با اقتـدار تمـام ادامـه    به عنوان يك شهر مسلط در استان به ايفا نقش نخست ش ديديممنطقه 
  .دهدمي

از دو منظـر بـه موضـوع    براي نشان دادن نظام سلسله مراتب ارتباطـات بـين شـهري اسـتان خوزسـتان      
در يكي سلسله مراتب مراكز خدمات ارتباطات مخابراتي و در ديگري شـبكه جريـان    .ه استپرداخته شد
و پيوند بين نقاط  هاي سلسله مراتب ارتباطيها و گرهشهري استان به منظور شناخت كانونترافيك بين 
  .شده است نشان دادهاستان  هاي اصلي ارتباطاتكانونشهري يعني 

   مخابراتي سلسله مراتب مراكز ارتباطات
اين . باشدعملكردي مي شبكه خدمات مخابراتي بين شهري در ايران داراي سه مركز با سلسله مراتب

هر يك از اين  .)SC(و مركز ثانويه ) PC(، مركز اوليه )TX(مركز نهايي  سطوح از پايين به باال عبارتند از
  :باشندزير مي سطوح داراي تعريف و كاركردي به شرح

كز مخابراتي هسـتند كـه در سـطح محلـي موجـب      اكز كوچكترين واحد مرااين مر :)TX( ي كز نهايامر
در واقـع ارتبـاط    .شـوند  مـي  و شـبكه مخـابراتي  ) گانكننـد  اسـتفاده ( انارتبـاط مخـابراتي بـين مشـترك    

  .شود برقرار مي  (Terminal Exchange)نهايي كننده نهايي در سطح محلي از طريق مراكز مصرف
پيرامون  TXهر كدام چندين مركز   اي، اين مراكز به عنوان مراكز تلفن خودكار ناحيه :)PC( مراكز اوليه

براي ارتباطاتي فراتر از د، نشوكه در سطح محلي به كار گرفته مي TXمراكز . خود را تحت پوشش دارند
كند و از  دا ميدر سطح باالتر پي PC (primary Center)مراكز ارتباط از طريق  حوزه محلي خود نياز به

  .يابند طريق اين مراكز امكان ارتباط با نقاط ديگر در سطح ناحيه و يا منطقه را مي
 PCقرار دارند و معموالً چندين مركز  ارتباط مخابراتياين مراكز در باالترين سطح  :)SC(مراكز ثانويه 

ارتباط با نقاط خارج از . دكنن كار مي SC (Secondary Center)در يك يا چند استان زير نظر يك مركز 
بندي سلسله مراتب سطح 5-2و در نقشه  11- 2در جدول  .شود كشور نيز از اين كانال ارتباطي برقرار مي

 .مراكز مخابراتي استان خوزستان ارائه شده است
در ) شامل استان خوزستان وكهگيلويه و بـوير احمـد  (زوج منطقه  SCكه پيداست، اهواز با استقرار چنان

در سطوح بعدي، مراكـز اوليـه   . ود به عنوان كانون ارتباطات مخابراتي منطقه خود را تثبيت كرده استخ
اي در شهرهاي دزفول، آبادان، مسجد سليمان، بنـدر امـام خمينـي، بهبهـان و رامهرمـز بـه گونـه        PCيا 

بـه عبـارت   . است اهميت اين شهرهاي سطوح دوم سلسله مراتب را در ارتباطات مخابراتي استان نمايانده
  در استان نشان دهنده سطح دوم سلسـله مراتـب ارتباطـات مخـابراتي اسـتان محسـوب        PCديگر مراكز 

باشـند، در  ها يعني مراكز نهايي كه مستقيماً با مراكز مصـرف وصـل مـي   TXدر خصوص مراكز . شوندمي
سـطح اسـتان بـراي مراكـز      چرا كه تعداد مراكز نهايي در. ها ارائه شده استTXجدول تنها مراكز اصلي 
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تعداد بيشتري از اين مراكز كه شـامل   5-2با اين حال، در نقشه . كوچكتر بسيار بيشتر از اين تعداد است
  .نقاط شهري كوچكترند نيز نشان داده شده است

  
  1391سلسله مراتب اصلي مخابراتي بين شهري استان خوزستان در  -11- 2 جدول

  هاي تابعهTX محل استقرار مراكز

SC1  و SC2 اهواز  

  اهواز
  باوي
  شوشتر
  گتوند

  سوسنگرد
  هويزه

PC دزفول  
  دزفول
  شوش

  انديمشك

PC آبادان  
  آبادان

  خرمشهر
  شادگان

PC مسجد سليمان  
  مسجد سليمان

  اللي
  انديكا

PC بندر امام خميني  

  بندر امام
  ماهشهر
  اميديه

  هنديجان

PC بهبهان  بهبهان  
  آغاجاري

PC رامهرمز  

  رامهرمز
  رامشير
  هفتگل
  ايذه

  باغملك
  1391ريزي رات استان خوزستان، اداره برنامهشركت مخاب: مأخذ  
  
  

  سلسله مراتب شبكه جريان واقعي حمل و نقل
اي بين شهري نمايـان  هاي جادهان ترافيك راهاي در شبكه جريجريان كاال و جمعيت كه خود را به گونه

به عبـارت ديگـر   . سازد، گوياي روشن شبكه سلسله مراتب ارتباطات بين شهري از منظري ديگر استمي
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دهد كه اوالً چه پيوندي با چه حجـم جريـاني بـين    هاي استان نشان ميجريان ترافيك روزانه در بين راه
ه پيوندي و در كجاي استان با چه حجمي با بيـرون از اسـتان برقـرار    شهرهاي استان برقرار است، ثانياً چ

هاي ارتبـاطي متمركـز   شود و سرانجام اين كه تمركز حجم جريان كاال و مسافر در كدام كانون و گرهمي
ــه وســائل نقليــه در آبــان مــاه ســال   . شــده اســت   در  1380بــراي ايــن منظــور جريــان ترافيــك روزان

گيري كه به صورت همزمـان و تمـام شـماري در    متأسفانه پس از اين آمار. استنمايانده شده  6-2نقشه 
هاي بين شهري استان انجام گرفـت، بـا مكـانيزه كـردن تـردد      هاي استان و در اكثر قطعات راهمسير راه

از ايـن رو بـا اسـتفاده از تـردد     . شماري ثابت و سيار تنها اطالعات مسيرهاي معدودي فراهم شده اسـت 
هاي حمل و نقل انجام گرفته، نقشه شبكه جريان رفـت  كه توسط سازمان پايانه 1380بان سال شماري آ

  1.هاي آماري موجود بوده تهيه شده استها دادهو برگشتي مسيرهايي كه در آن
اين الگو بيشـتر داراي  . كه در نقشه پيداست، الگوي جريان به مركزيت شهر اهواز تمركز يافته استچنان

پيدايش چنين الگـوي جريـان ارتباطـات حمـل و     . شمالي است -جنوبي و جنوبي -ان شماليالگوي جري
با اين حـال  ). به اين نكته باز خواهيم گشت(نقلي به ميزان زيادي به تقسيم كار ملي استان مرتبط است 

نيـز  هاي استخراج نفت و گاز در نيمه شرقي و جنوب شرقي استان، به شبكه جريان در اين محور فعاليت
  .اهميت داده است

دهد كه مسير ورودي و خروجي در شمال استان با جريان بررسي تعداد ترددهاي جريان روزانه نشان مي
انديمشك با شهر حسينيه در آخرين  -هزار تردد رفت و برگشتي در روز بين قطعه دزفول 40تا  30بين 

وجـي و ورودي اسـتان خوزسـتان ناميـد،     توان آن را دروازه خرنقطه شمالي استان يعني در جايي كه مي
دهد كه استان خوزستان از نظر ارتباطي و پيونـد  آيد و نشان ميبزرگترين حجم جريان روزانه بوجود مي

از اين قطعه كوتاه گلوگاهي كه بگذريم، همه جـا  . با بدنه اصلي كشور بيش از محورهاي ديگر تعامل دارد
هاي رفت و برگشتي را در خود متمركز كرده ، بزرگترين جريانشوندمسيرهايي كه به شهر اهواز ختم مي

گاه مهم ديگري است كه اهميت اقتصادي خود را از با اين حال بندر امام خميني و سربندر نيز گره. است
اي بـدين ترتيـب از نظـر سلسـله مراتـب ارتباطـات جـاده       . نظر حجم جريان كاال و مسافر نمايانده اسـت 

اي استان با تشـكيل گـره اصـلي در شـهر     د كه كه كانون سلسله مراتب ارتباط جادهتوان به خوبي دي مي
هـر كـدام از شـهرهاي    . گاه اصلي سلسله مراتب ارتباطي جريان را در خود متمركز كرده اسـت اهواز، گره

هـاي درجـه دوم توليـد سـفر در     ماهشهر و شوشـتر قطـب   -انديمشك، آبادان، بندر امام خميني -دزفول
  .شوندحسوب مياستان م

                                            
هـاي  برگشتي تردد در چهار قطعه از راه هاي ثابت، تنها آمار رفت وكردن تردد شماري از طريق دستگاهالزم است يادآوري كنيم كه با مكانيزه  -1

هاي آماري اين بررسي داده. مالثاني -سه راهي كوپال و اهواز –آبادان و اهواز –اهواز، اهواز –استان ارائه شده است كه عبارتند از مسير انديمشك 
  )  www.rmto.ir :نك( نداشته است  1380هد كه الگوي تردد تفاوت چنداني با سال دمسيرهاي معدود نيز نشان مي
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  شبكه سلسله مراتب ارتباطات مراكز مخابراتي بين شهري استان خوزستان -5-2نقشه 
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  هاي استان خوزستانشبكه جريان ترافيك روزانه رفت و برگشت در محورهاي راه - 6-2 نقشه
  1380در آبان  
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  )مورفولوژي شهرها هاي شهري، مناطق شهري،تجمع( ي استانساختارشهرها -1-1-1-3- 2
 د كه با وضـعيت توزيـع آب و  نكنخوزستان از الگوي مشخصي پيروي ميساختار فضايي شهرهاي استان 

ي الگـو . ارتبـاط نيسـت  هـاي دسترسـي تجـاري بـي    و موقعيت ، شرايط توپوگرافيخاك، منابع زيرزميني
ر سطح منطقه دعوامل طبيعي  تأثيرهاي دور به طور كامل تحت از گذشته شهرهاي استان ساختار توزيع

توسـعه  همچنـين  بوده ليكن از اواخر قرن نوزدهم و به ويژه از اوايل قرن بيسـتم و بـا اسـتخراج نفـت و     
بودنـد  عوامل جديدي ، همراه بود اي و ريليتوسعه ارتباطات جاده كه باكشور  خارجي بازرگاني و تجارت

به عبارت ديگر از اوايل قرن بيستم . اندداشتهمهم  تأثيرها شهرها و توسعه و رشد آن در هستي يافتنكه 
 آهـن سراسـري كـه بنـدر امـام خمينـي      ل و تشكيل بازار ملي و احداث راهو به ويژه با استقرار پهلوي او

اي ايـن  اي بـر گانهتقسيم كار سهكرد، تان خوزستان را به پايتخت وصل ميدر سواحل اس) شاهپور سابق(
خراج شد كه شامل توليد محصوالت كشاورزي غير فصلي و گرمسـيري، اسـت   ملي تعييناستان در سطح 

نفت به خارج و سرانجام به عنوان مبادي  مين داخل و صدورهاي آن براي تأنفت و گاز و پااليش فرآورده
البتـه   و( ساختار فضايي شهرهاي اسـتان . شدو اصلي واردات و صادرات كشور مي ورودي و خروجي مهم

در چـارچوب ايـن تقسـيم كـار ملـي بـه تناسـب اسـتعداد طبيعـي و           )شبكه جريان كاال و جمعيت نيـز 
  .انديي مشخصي در سطح استان پيدا كردهجغرافيايي خود توزيع فضا

   هاي شهريتجمع
وزيـع  مهمترين عوامـل يعنـي ت  براي بررسي تجمع و فشردگي شهرهاي استان خوزستان، نخست يكي از 

. شـده اسـت  شهرهاي استان بررسـي  هاي اهگسكونتبا استقرار  آبي در استان تهاي كشجغرافيايي زمين
جهـاد  هـا و مراتـع كشـور وابسـته بـه وزارت      براي اين كار از نقشه وضع كنوني كاربري سـازمان جنگـل  

اسـتان نمايانـده    ها در سطحاين زمين 7-2شود در نقشه كه مشاهده ميكشاورزي استفاده شده و چنان
و  هاي كرخه، دز، كارون و جراحـي آب رودخانهجريان ها با كه پيداست توزيع اين زمينچنان. شده است

ستگي زيادي دارد و به طور كامالً واضـحي بـه دليـل    واب هاحاصل از جريان اين رودخانهرسوبات سيالبي 
هـاي  به سمت غرب اسـتان، زمـين   و كارونعني كرخه، دز گيري سه رودخانه اصلي و مهم استان يسمت

تعـداد  بـه طـور تـاريخي و همـين امـروز نيـز       . بي نيز در همين ناحيه از استان واقع شـده اسـت  كشت آ
توزيـع  در ارتبـاط نزديـك بـا    بخش بزرگي از جمعيت شهري استان نيـز  پرشماري از شهرها و همچنين 

كـم بـه طـور    دسـت . انـد يابي شدهمانساز مناسب آن به آبو دسترسي  خيز حاصلي هازمينجغرافيايي 
 مازاد محصول كشـاورزي و  جغرافيايي در غرب استان به معني تمركز بيآهاي كشت وجود زمينتاريخي 
 زمينـه  تجاري، سبب اصلي هسـتي يـافتن شـهرها و    ت اجتماعي وهاي مرتبط با آن اعم از خدمافعاليت
  . كرده استهم فرا را تراكم جمعيت بيشتر پيدايش
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  هاي كشاورزي آبي در ارتباط با محور جدا كننده شرق و غرب استان خوزستانتوزيع زمين -7-2 نقشه
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شـود، بـر   ها ديده ميفضايي سكونتگاه سنتي در استان در ارتباط با توزيعاين ساختار طبيعي كه به طور 
ها در استان نيـز تـأثير خـود را بـر جـاي گذاشـته و در تلفيـق بـا اثـرات          اهساختار مدرن توزيع سكونتگ

هاي مدرن استخراج نفت و تجارت خارجي، ضمن پذيرش تقسـيم كـار ملـي مشخصـي، سـاختار       فعاليت
  .فضايي خاصي از توزيع جغرافيايي سكونتگاه نيز پديد آورده است

مايانـده شـده   نبي آهاي كشت با پراكندگي زمينستان در ارتباط هاي شهري اتوزيع اندازه 8-2در نقشه 
  .است

تـرين شـهرهاي   هعمـد  ،است جدا كننده دو نيمه استان ي كهدر شرق محور كه در همين نقشه پيداست
هـاي كشـت   ارتباطي با توزيع زمـين ، اللي و غيره آغاجاري، اميديه، هفتگل ،استان يعني مسجد سليمان

  اي مدرن استخراج نفت بوجـود  هدر ارتباط مستقيم با فعاليت يشترب اين شهرهادهند بلكه بي نشان نميآ
همـين  بنادر تجاري كشور با كاركرد ملـي نيـز در    مهمترينيكي از به عنوان  نيز بندر ماهشهر و .اندآمده

در  )بندر امام خميني( به همراه سربندر دهد وهاي كشاورزي آبي نشان نمينيمه ارتباط چنداني با زمين
رت ابـه عبـ  . رجي شكل گرفته و توسعه يافته استهاي خارجي يعني تجارت خامستقيم با فعاليت ارتباط

 بـه طـور سـنتي    اقلـيم  خـاك و  عـي يعنـي آب و  ياستعداد طب ديگر ناحيه شرق محور پيش گفته از نظر
و بـه  (ي از اين رو منابع زير زمينـ . كندها در استان عرضه نميگاههاي مساعدي براي توسعه سكونتزمينه

كـه سـبب ايجـاد     انـد بـوده هايي هاي ساحلي براي ايجاد بندر، مزيتو بريدگي )گاز طور مشخص نفت و
    .در اين پهنه از استان شده است يشهرهاي سكونتگاه

و در ارتباط با صنايع نفـت و   در محور غربي استان نيز دو شهر آبادان و خرمشهر با كاركرد عموماً تجاري
  و پااليش نفـت و تجـارت خـارجي    هاي استخراج ر تاريخ مدرن ايران مديون فعاليتا د، توسعه خود رگاز
 ب وآهاي استان در غرب شمالي مديون وجود منـابع طبيعـي   توان گفت كه توسعه سكونتگاهمي. اندبوده

  .نفت و تجارت بوده استو صنايع خاك و در نيمه شرقي و جنوبي مديون توسعه استخراج 
هـاي در نيمـه غربـي و شـرقي اسـتان مقـدار كمـي        اي اين توزيع جغرافيايي سكونتگاهان برتواما آيا مي

مسـكن سـال    شـماري نفـوس و  مشخصي به دست داد؟ براي پاسخ به اين پرسـش جمعيـت آخـرين سر   
 GISكننـده شـرق و غـرب اسـتان در محـيط       هاي شهري استان در دو طرف خط جداسكونتگاه 1385

پيداست حجم جمعيت شهري ساكن در نيمـه غربـي اسـتان     9-2نقشه  در كهچنان. محاسبه شده است
ناحيـه  در و نفـر   2,143,149ناحيه غربي اسـتان  دهد كه در محاسبه نشان مي. رابر شرق آن استچند ب

درصـد از   76بـه عبـارت ديگـر    . اسـت  جمعيت شهري در سال مورد نظر ثبت شده نفر 686,745شرقي 
درصد جمعيت شهر نشين اسـتان در ناحيـه شـرقي     24يه غربي و تنها جمعيت شهرنشين استان در ناح

  .آن سكونت دارند
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  هاي كشت آبي در استان خوزستانهاي شهري با زمينارتباط توزيع اندازه -8-2 نقشه
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   1385ين ناحيه غرب و شرق محور استان در سال مقايسه جمعيت شهرنش -9-2 نقشه
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و تراكم فضايي شهرها در استان خوزستان مـؤثر   و تجمعپيدايش، توزيع  بدين ترتيب سه عامل اصلي در
بـه حسـاب    منابع طبيعي براي كشت و كشـاورزي  خاك و توزيع آب و توانرا مي نخستين عامل. اندبوده

هاي استان تأثيري مهم بر جـاي گذاشـته و   اختار فضايي سكونتگاهآورد كه به طور سنتي از گذشته بر س
اما يادآوري اين نكتـه ضـرورت دارد   . اي تداوم يافته استاين تأثير در تاريخ مدرن اين استان نيز به گونه

كه عالوه بر وجود منابع طبيعي مناسب آب و خاك در نيمه غربي استان، سنت وجود شـهرهاي اصـلي و   
و در  خي متراكم در نيمه غربي استان، بر عامل تداوم روند ساختار پيشين تـأثير گذاشـته  شهرنشيني تاري

  .استنتيجه ساختار مدرن شبكه شهري و شهرنشيني امروزي را نيز تحت تأثير خود گرفته 
  و گـاز و   اسـتخراج نفـت   ،هـاي شـهري بـوده   گاهدومين عامل كه از اوايل قرن بيستم سبب رويش سكونت

  .كندجلوه مي كه در نيمه شرقي استان به طور چشمگيريوابسته به آن است هاي فعاليت
، توسعه صنعت نفت كشـور  1908اي كه فوران نفت در آن در سال اولين نقطه(شهرهاي مسجد سليمان 

، آغاجاري، اميديه، هفتگل، اللي و غيره در زمره شهرهاي پراهيمت اين نيمه از اسـتان اسـت   )را نويد داد
  .هاي وابسته به نفت استخود را مديون استخراج و فعاليتكه وجود 

هـم در  ) پتروشيمي و كاالهاي وارداتـي در مقيـاس ملـي    هاي نفت وآوردهفر اعم از نفت و(بنادر تجاري 
هم به ويژه در بنـادر سـواحل شـرقي نظيـر بنـدر      و  بندرخرمشهر و سر سواحل نيمه غربي نظير آبادان و

الزم اسـت يـادآوري كنـيم كـه     . ايفاء كـرده اسـت   هاي شهرييجاد سكونتگاهدر ا ماهشهر نقش اصلي را
اي هـم اهميـت ملـي و هـم منطقـه     پااليشـگاهي   ترين جايگاه توسعه صنايع نفت ون به عنوان قديمآبادا

  .ترين پااليشگاه بزرگ در منطقه خاورميانه شناخته شده استدانيم قديمكه ميداشته و چنان
تواند به راهبردهاي بلند مدت توسعه شهري كمك ت كاركردهاي شهري استان ميشناختوزيع فضايي و 

درست در واقع استراتژي توسعه شهري و به طور كلي سكونتگاهي استان مستلزم شناخت دقيق و . نمايد
  .كندرا تعيين مي هاي توسعه استانكاركردها و ظرفيت

  مناطق شهري
ان نخستين بـار در مطالعـات طـرح آمـايش سـرزمين كـه       اصطالح مناطق شهري و منطقه شهري در اير

در سـازمان برنامـه و بودجـه وقـت تهيـه شـد بـه         1356-1354هاي بين توسط شركت ستيران در سال
تعريفي كه طرح آمايش سرزمين ستيران بـراي منطقـه شـهري ارائـه     . ريزي ايران وارد شدادبيات برنامه

اي از شـهرهاي   مجموعـه : توان به شرح زير تعريف كردييك منطقه شهري را م«: كرده بدين صورت بود
در زمينـه  ( و از نظر روابط متقابـل ) در زمينه مورفولوژي(بسيار مرتبط با هم كه از نظر مجاورت و تماس 

وجه مشخصه يك منطقه شهري از يك مركز تجمع شهري و از يـك  . ]در تعامل با هم باشند [)هاساخت
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نظر از دقتـي كـه در   صرف1.است »گستره آن مركزي بودن و ارت از چندمنطقه شهرنشين چند جانبه عب
اي از قه شهري عبارت از وجود يك مجموعهاين تعريف از منطقه شهري به دست داده شده، در واقع منط

هـر  . شـود ر تعامل با يكديگر باشند گفتـه مـي  قمارش كه داكه در آن چندين مركز شهري با  شهرهاست
هـيچ  در اسـتان خوزسـتان بـا تعريـف فـوق       1350 هاي ميانه دههسال تيران درسدر طرح آمايش  چند

بـه عنـوان يكـي از     شودديده مي 10-2كه در نقشه چنان است ليكن اهواز پيشنهاد نشدهمنطقه شهري 
هـاي آذربايجـان شـرقي، آذربايجـان     شامل اسـتان ( كشورغرب در محور (Main City)  چهار شهر اصلي

  .انتخاب شد )خوزستان كرمانشاه، ايالم، لرستان وغربي، كردستان، 
  

در اين نقشه نقش اهواز، آبادان، خرمشهر و دزفـول در محـور غـرب در     -10-2 نقشه
شهر اهواز به عنوان يكي از چهـار اصـلي   . شودديده مي 1356طرح آمايش سرزمين 

هر و دزفول سه شهري در اسـتان  محور غرب پيشنهاد شده و سه شهر آبادان، خرمش
  .انداي پيشنهاد شدهبودند كه به عنوان شهرهاي مراكز منطقه

  
                                            

ساري،  –شاهي -بابلسر –بابل –مشي اجرايي آن، آملنظام شهري و خط: گزارش نهايي: مينمطالعه دوره دوم استراتژي دراز مدت آمايش سرز -1
  18ص 1356، مهندسين مشاور ستيران6جلد
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شود، در استان خوزستان عالوه بر وجود يكي از چهار شهر اصلي محور كه در همين نقشه ديده ميچنان
ين شـده  يعني دزفول، آبـادان و خرمشـهر نيـز تعيـ     (Regional Center)اي غرب، سه شهر مركز منطقه

در طرح آمايش ستيران وظيفه شهر اصليِ محور، تأمين خدمات در سـطح بـاال بـراي حـوزه نفـوذ      . است
زا در خود، و مراكز صنعتي گوناگون و فعال به منظـور تـأمين بخـش مهمـي از مشـاغل صـنعتي تحـرك       

شهر بزرگ  توان به راحتي در مجاورت يك مركزهاي طرح پايه ميهايي از صنايع كه طبق گزينششاخه
صنايعي كه براي اطراف اهواز پيشنهاد شده بود صنايع ذوب فلـزات و شـيمي   . مستقر ساخت، بوده است

  .بود
اي يعني آبادان، خرمشهر و دزفول نيز با هدف تكميل كـاركرد شـهر اصـلي يعنـي     شهرهاي مراكز منطقه

ي از هـم دور بودنـد كـه قـادر بـه       اشهر اصلي در محور غرب به اندازه زيرا چهار. اهواز انتخاب شده بودند
بايد در تكميل كاركردهاي ياز اين رو شهرهاي مراكز منطقه م. شدندنميمين خدمات حوزه نفوذ خود تأ

  1.شهرهاي اصلي عمل كنند
 راي يـك مركـز  ااي از شهرها در يك منطقـه تعريـف كنـيم كـه د    گر بخواهيم منطقه شهري را مجموعها

و رونـد   بودههم شهر مركزي و با كه در تعامل و پيوند عملكردي قوي با  اصلي و چند مركز فرعي شهري
تـوان دو منطقـه شـهري در    داشته باشـد، مـي   ه نيزمجموعه نشان از پيوند روز افزون در آيند نتعامل اي

  منطقــه شــهري اهــواز و ديگــر منطقــه شــهري  ،يكــي از ايــن منــاطق. اســتان خوزســتان تشــخيص داد
هر كدام از دو منطقـه  . نمايانده شده است 11-2در نقشه ها هاي آنمحدودهه است ك انديمشك -دزفول

 ، خـدماتي تجاري منطقه شهري اهواز به طور مشخص با كاركرد اداري،. ي هستندهاي خاصداراي ويژگي
اقمـاري   انديمشـك و شـهرهاي   -كه منطقه شهري دزفـول شود در حاليو صنعتي در استان مشخص مي

ها شكل گرفته با توسعه كشت محصوالت غيرفصلي تجاري، سـهم مهمـي در   امون آنمتعددي كه در پير
  .كنندين محصوالت در مقياس ملي ايفا ميتوزيع ا

  مورفولوژي شهري
گيري و تحـول آن تعريـف   يند شكلهاي شهري و فرآشناسي سكونتگاهريختي را مطالعه مورفولوژي شهر

شناسـي  وان به دو بخش ساختار دروني شهرها و مطالعه ريخـت تمطالعه مورفولوژي شهري را مي. نداكرده
، بررسي شكل كلـي و تحـول   رسي با توجه به مقياس مطالعهدر اين بر. شكل كلي و تحول آن تقسيم كرد

  .  شهرها مد نظر خواهد بود

                                            
 1356آذربايجان، مطالعه دوره دوم استراتژي دراز مدت آمايش سرزمين، سازمان برنامه و بودجـه، ارديبهشـت   –گزارش نهايي محور خوزستان -1

 11 ص
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وي اولين عامل الگ. ثر بوده استاز دو مؤلفه اصلي متأ خوزستان هاي مدرن استانشهر شهري مورفولوژي
سـازي در  احسـاني نـه فقـط بـر الگـوي مـدرن شهر      به بررسي كاوه  بادان است كه بناآمدرن شهرسازي 

زان ايرانـي بـه ويـژه در    گذاشته بلكه همچنين با سرمشق قرار گـرفتن آن بـراي شهرسـا    تأثيرن خوزستا
ن ايران سازي و جغرافياي شهري شهرهاي مدرخود را بر شهر تأثيرهاي جامع شهري ايران، طراحي طرح

  .جاي گذاشته است بر
در ) خورشـيدي  1286سوم بهمن (ميالدي  1908ژانويه سال  23دانيم با استخراج نفت در كه ميچنان

در آبـادان و بـه   ) خورشـيدي 1291(مـيالدي   1912مسجد سليمان و تأسيس پااليشگاه آبادان در سال 
در پهلوي اول، آبادان به مركز طراحـي  ) 1312( 1933ها در سال ويژه با تمديد قرارداد نفتي با انگليسي

در اين شهر سه محله توسط شـركت نفـت ايـران و    . شهري مدرن همانند شهرهاي مدرن بريتانيا در آمد
هاي بريم، بوارده و سين لين طراحي شـده كـه اگـر چـه ايـن محـالت شـهري بـر اسـاس          انگليس با نام

ديگر تفـاوت كالبـدي و مورفولـوژيكي فـراوان داشـت      قشربندي اجتماعي كاركنان پااليشگاه آبادان با يك
ليكن براي نخستين بار به طور كامل الگويي از شهرسازي مدرن بريتانيايي بود كه با توجه به اقليم محلي 

گانـه كـه اصـطالحاً    در هركدام از محالت سـه . توسط شهرسازان شركت ايران و انگليس ساخته شده بود
نيـز ناميـده شـده، سلسـله مراتبـي از قشـرهاي مـديران،        ) و انگليسشركت نفت ايران (محالت شركتي 

طراحي شـهري آبـادان كـه نخسـتين الگـوي شـهري مـدرن         .متخصصان و كارگران استقرار يافته بودند
 تـرين معيارهـاي  داد، بعـدها بـه عنـوان يكـي از اصـلي     اروپايي را در دسترس شهرسازان ايراني قرار مـي 

  .گرفت شهرسازي مدرن در ايران قرار
اي سـاخته شـده كـه بـين     عالوه بر اين، از نظر شكل و گسترش شهري، شهر آبادان در شمال غربي جزيره

رودخانه اروندرود و بهمنشير واقع شده و شكل گسترش آن به ميزان زيادي تحت تأثير شكل اين جزيـره و  
بـه ارتباطـات خـارجي     شهر خرمشهر و آبادان به سبب نيازي كـه  1.در قسمت شمال غربي واقع شده است

جنـوب شـرقي گسـترش يافتـه      - داشته، در طول رودخانه قابل كشتيراني اروندرود و در امتداد شمال غربي
هـاي   دهي به موروفولوژي شهرهاي استان خوزستان، سواحل و رودخانهبه طور كلي عامل ديگر شكل. است

به عنوان نمونه شكل گسـترش دو شـهر    12- 2در نقشه . اندمتعددي است كه در سطح استان جريان يافته
شوند را در آبادان و خرمشهر كه امروزه كامالً به هم پيوسته و از نظر كالبدي در واقع يك شهر محسوب مي

كه پيداست ديگر شهرهاي كوچك در همـين ناحيـه   چنان. دهدشمال غربي جزيره ويالوني آبادان نشان مي
  .اندها تطبيق دادهي خود را با امتداد رودخانهيعني اروند كنار و چويبده نيز مورفولوژ

                                            
بوجود آمده به دليل شكل اين جزيره بـه ويـالون بـه    ) العربشط(اي كه بين رودخانه بهمنشير و اروندرود ي ايران از قديم به جزيرهدر جغرافيا -1

 .جزيره ويالوني معروف بود
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  مناطق شهري در استان خوزستان -11-2 نقشه
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 كنار و چويبده در امتداد رودخانهشكل گسترش دو شهر آبادان و خرمشهر و اروند -12-2 نقشه

  .لوني آبادان نمايانده شده استاروندرود و بهمنشير در جزيره ويا
  

از شهرهاي ديگري كه در ساحل خليج فارس در استان خوزستان كامالً خود را با شـكل سـاحل تطبيـق    
به سبب نوع كاركردي كه اين شـهرها  . است) سربندر(داده شهرهاي بندري ماهشهر و بندر امام خميني 

شهر با توجه به نوع مورفولوژي ساحلي شـكل گرفتـه    اند،در ارتباط با دريا و وابستگي به آن بوجود آمده
هـاي سـاحلي گسـترش    هاي كالبدي اين شهرها در اطراف خورها و جزاير و بريدگيبرخي از بخش. است

  .تر نماينديافته تا خود را با كاركردهاي اصلي شهر كه در ارتباط با دريا بوده و نگاه به بيرون دارد، نزديك
اند، مورفولوژي، هاي پرآب و پرشمار بوجود آمدهن خوزستان كه در كنار رودخانهبسياري از شهرهاي استا

. كنندهايي هستند كه از داخل آن عبور ميشكل و جهت گسترش خود را مديون شكل و جهت رودخانه
توان از شهر اهواز نام برد كه هسته اصلي گسترش آن با امتداد رودخانه كارون تطبيق به عنوان مثال مي

  ).1-2 تصوير( افته استي
لي و مهم استان همانند شهر دزفـول، شوشـتر، انديمشـك، سوسـنگرد، بسـتان و      بسياري از شهرهاي اص

ا شكل كالبدي خـود  هخه و شعبات متعدد آن، كارون و كرهاي دزاي در ارتباط با رودخانهشوش به گونه
  .اندرا بوجود آورده
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  )1390تير ماه  24تصوير گوگل ارت، ( بخش مركزي از شهر اهواز در امتداد رودخانه كارون -1-2 ريتصو  

  روستاها -2-1-1-2
اعـم از كشـاورزي و   (هـم پيوسـته    به مجموعه يك يا چنـد مكـان و اراضـي بـه    ) آبادي(در ايران روستا 

حـدوده ثبتـي يـا عرفـي     مداراي  شود كه در خارج از محدوده شهرها واقع شده وگفته مي) كشاورزيغير
و » داراي سـكنه «يا خانوارهايي باشـد،   ر زمان سرشماري، محل سكونت خانواراگر آبادي د. مستقل باشد

 تعـداد  1385بر پايه اين تعريف در سرشـماري سـال   . شودتلقي مي» خالي از سكنه«اين صورت  در غير
  هـا در طـول   ه شـمار كـل آبـادي   دهـد كـ  آمار نشان مي. وجود داشتآبادي در استان خوزستان  4,379

دهـد  نشان مـي  هابررسي. تغييرات چنداني نداشته است 1385و 1375، 1365، 1355، 1345هاي سال
ــه ترتيــب در ســال   ــادي 3,796( 1345كــه ب ــادي 4,172( 1355 ، در ســال )آب    1365، در ســال )آب

آبـادي داراي   4,379د عـدا ت 1385و سـرانجام در سـال   ) آبادي 4,496( 1375، در سال )آبادي 4,075(
ها به ويـژه پـس از   كه پيداست تغييرات شمار آباديچنان. 1سكنه در استان خوزستان وجود داشته است

هـاي بـا طبقـات    آبـادي كه خواهيم ديد بيشتر ايـن تغييـرات در   زياد نيست و چنانچندان  1355سال 

                                            
هـدي  م: دكتـر فرهنـگ ارشـاد، همكـاران    : ، مجري مسئول)2-1(مطالعات جامع آمايش سرزمين استان خوزستان، بخش اجتماعي و فرهنگي  -1

 .))2-1(بعد از اين مطالعات جامع آمايش استان (تا ريزي و  بودجه، بيحاجتي، عزيز حزبائي، حسين حسين زاده و حسين ملتفت، دفتر برنامه
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. ها زياد استتعداد آن فزايش درش و يا انفر اتفاق افتاده كه به طور معمول امكان كاه 24تا  1جمعيتي 
كـه در   آبادي به ثبـت رسـيده در حـالي    492ها اين گروه از آباديدر 1355از اين رو طبق آمار در سال 

اين بدان معنـي اسـت كـه تعـداد     . آبادي افزايش يافته است 994ها به همين گروه از آبادي 1385سال 
  .ه استآبادي بود 500افزايش در اين مدت حدود 

  هابندي آباديسطح -1-1-2-1- 2
ري منتهي به سـال  با تعريفي كه در باال از آبادي ارائه شد، در استان خوزستان در طول پنج دوره سرشما

آبادي در سال  4,379به 1345آبادي در سال  3,796ها در مجموع افزايش يافته و از تعداد آبادي 1385
نفـر در سـال    171و از  هها نيـز افـزايش يافتـ   ن جمعيت آباديميانگيدر همين دوره . رسيده است1385
  ).12-2جدول ( رسيده است 1385نفر در سال  316به  1345

  
  )نفر( هاي مختلفهاي استان خوزستان در سالبندي جمعيتي آباديطبقه -12- 2 جدول

  1385  1375  1365 1355 1345  طبقات جمعيتي
  درصد  تعداد  درصد تعداد  درصد تعداد درصد عدادت درصد تعداد

1- 24  432  7.11  492  8.11  528  3.13  928  6.20  994  7.22  
25-49  562  3.15  595  3.14  583  8.14  665  8.14  565  9.12  
50-99  838  8.22  947  8.22  800  3.20  757  8.16  677  5.15  

100-249  1,161  5.31  1,258  3.30  1,047  6.26  1,002  2.22  953  8.12  
250-499  451  4.12  537  9.12  549  14  556  4.12  576  2.13  
500-999  186  1.5  226  4.5  250  4.6  334  4.7  334  6.7  

1000-2,499  41  1.1  83  2  128  2.3  186  4.1  199  5.4  
2500-4,999  5  1.0  20  5.0  34  9.0  39  9.0  57  3.1  
  5.0  24  6.0  29  5.0  20  -  -  -  -  بيشتر و 5,000
  100  4,379  100  4,496  100  4,075  100  4,172  100  3,796  استان

  1    حداقل جمعيت
  

1  
  

1  
  

1  
  

1  
 25,824  2,981 22,792  4,480  3,394  حداكثر جمعيت
  316  304  277  198  171  ميانگين جمعيت

  .1387، )2-1( خوزستان استان سرزمين مطالعات جامع آمايش: مأخذ

اسـتان   يهـا دهد كه نيمي از آبـادي ها نشان ميدر طول سرشماريها بندي جمعيتي آباديبررسي طبقه
بـه عنـوان مثـال در سـال     . قرار داشـتند  )خانوار 20 حدود كمتر از(نفر  100كمتر از در طبقه جمعيتي 

درصد رسيده است كه در قيـاس بـا    1.51درصد يعني دقيقاً  50اين شاخص در استان به بيش از  1385
سـهم بـااليي از    درصد بوده، 9.43نفر در آن  100هاي كمتر از تعداد آبادي كشور در همين سال كهكل 

  .دهدها را تشكيل ميآبادي
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نفرِ كل كشور در همين  345نفر در مقابل  316با  1385هاي استان نيز در سال ميانگين جمعيت آبادي
هاي با كل كشور، آباديمجموع در قياس توان گفت كه در ها مياز روي اين شاخص. تر استسال، پايين

   ).12-2جدول ( استان كوچكترند
  نشـان   1385ن بـا كـل كشـور در سـال     استا ها در واحد سطح دردر همين حال مقايسه تراكم آبادي اما
 ها در فضاي جغرافيايي بيشتر از كـل كشـور  ين در استان خوزستان تراكم آباديدهد كه به طور ميانگمي
كيلومتر مربع در كل كشور يك آبـادي وجـود    8.25ر همين سال به ازاي هر به عنوان مثال د. است بوده

  كيلومتر مربع يك آبادي بوده اسـت  6.14كه اين شاخص در استان خوزستان به ازاي هر حالي داشت در
كيلومتر يك آبادي بوجود آمده است در  5در  5به عبارت ديگر در كل كشور به ازاي هر ). 13-2جدول (

هـا در واحـد   راكم بيشـتر آبـادي  تـ  .كيلومتر است 4در  4استان خوزستان اين مقدار كمتر از  كه درحالي
كشـاورزي   هـاي عمـدتاً  كـاربري  ن دهنده تراكم نسبي بـاالتر سطح در خوزستان نسبت به كل كشور نشا

سـطوح همـوار و بـدون    . باشدهاي بخش كشاورزي ميهاي مناسب براي فعاليتاستان در اثر وجود زمين
در اين امـر   ،براي فعاليت اقتصادي و سكونتخاك  تر آب وو توزيع مناسب عارضه همراه با شيب مناسب

متـر ارتفـاع از    200كمتـر از   مطالعـه كنيم كه جلگه خوزستان كه در ايـن  فراموش نمي. مؤثر بوده است
در  هااين زمين. گيردرا در بر مي درصد از مساحت كل استان 63 ، حدودشدهسطح درياهاي آزاد تعريف 

يـادآوري  . كنـد نه فعاليتي هيچ موانعي ايجاد نميمجموع شيبي كمتر از يك درصد دارند كه براي هر گو
اسـتاني از كشـور    اي استان با شيب كمتر از حدود يك درصـد در هـيچ  درصد جلگه 63وسعت  كه كنيم

نيز در ايـن پهنـه وسـيع در     بآتر گفته شد دسترسي به كه پيشچنانهمچنين . شودديده نشده و نمي
  .تري برخوردار استسبقياس با كل كشور از موقعيت منا

  
  1385هاي داراي سكنه خوزستان و كل كشور در سال هاي آباديمقايسه برخي شاخص -13- 2 جدول

  محدوده
ميانگين   نفر 100هاي كمتر ازآبادي كل آبادي

جمعيت كل 
  )نفر( هاآبادي

كيلومترمربع به 
جمعيت  تعداد  ازاي هر آبادي

 درصد از كل  تعداد  )نفر(

  8.25  345  9.43  27,716 21,776,000  63,125  كل كشور
  6.14  316  1.51  2,236  1,383,946  4,379  خوزستان

  ها از نظر رشد جمعيتبندي و توزيع جغرافيايي آباديقهطب
دهـد كـه بـه رغـم كـاهش      نشـان مـي   1385تهي به طي سي سال منبازسازي جمعيت روستايي استان 

نرخ مثبت برخودار از  افزايش يافته و جمعيت روستايي در كل كشور در مجموع جمعيت روستايي استان
به بعد  1370جاري جمعيت  در سال  دانيم جمعيت روستايي كشور از سرشماريكه ميچنان. بوده است

هاي روستايي كل كشور طي سرشماري سال مثال جمعيت به عنوان. همواره داراي رشد منفي بوده است
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به عبارت ديگر نـرخ  . ميليون نفر ثبت شده است 24.22و  24.23، 24به ترتيب  1385و  1375، 1370
 برابـر  1385 -1375درصـد و در دوره   -64.0 برابر 1375-1370رشد جمعيت روستايي كشور در دوره 

هـاي  يـت روسـتايي اسـتان خوزسـتان در سـال     كـه جمع  اين در حـالي اسـت  . 1درصد بوده است -44.0
 رو بـــه افـــزايش بـــوده و بـــه ترتيـــب    در مجمـــوع   1385و  1375، 1365، 1355سرشـــماري 

رشــد بــه عبــارت ديگــر . نفــر ثبــت شــده اســت 1,383,946و  1,367,345 و1,119,999 و 848,344 
درصد و در  64.1برابر  1375 -1365درصد،  82.2برابر  1365 -1355جمعيت روستايي استان در دوره 

بـه رغـم   دهـد كـه   ز نشان مـي هر چند همين ارقام ني. 2درصد بوده است 12.0برابر  1385 -1375دوره 
روند رشد جمعيت روستايي استان همانند كل كشور رو به كاهش نهاده افزايش مطلق جمعيت روستايي، 

تـا   خالف كل كشور با اين حال بر. به نرخ رشد صفر نزديك شده است 1385 -1375و به ويژه در دوره 
  .استنبوده  منفي جمعيت روستايي استان كنون در هيچ دوره آماري نرخ رشد

تعـداد زيـادي از    ،غـم رشـد مثبـت جمعيـت روسـتايي اسـتان      آوري اين نكته ضرورت دارد كـه بـه ر  ياد
. ده اسـت بـو از رشـد منفـي برخـوردار     1385 تـا  1375روستاهاي استان خوزستان در سرشماري بـين  

  بنـدي جمعيتـي در نقشـه   هاي استان بر اساس نرخ رشد جمعيت و بـه تفكيـك طبقـه   بندي آبادي طبقه
  .نمايانده شده است 2-13 

، نتـايج زيـر بـه    1385 -1375از منظر نرخ رشد جمعيت در دوره  GISها در محيط بندي آباديبا طبقه
  :دست داده شده است

ـ ) -2بين صفر تا ( درصد -2ر از هاي با نرخ رشد كمتتعداد آبادي )1 درصـد  5.15( روسـتا  677ر براب
  ).هاي استانكل آبادي

درصد كل  3.26( روستا1,151 برابر) و بيشتر -2( درصد -2هاي با نرخ رشد باالتر از تعداد آبادي )2
  ). هاي استانآبادي

درصـد   2.58( روستا 2,551اند برابر هايي كه در مجموع با نرخ رشد مثبت روبرو بودهتعداد آبادي )3
  ).هاي استانكل آبادي

هـا در اسـتان از نـرخ مثبـت برخـوردار هسـتند امـا        درصـد آبـادي   50كه پيداست هنـوز بـيش از   چنان
بـا ايـن حـال    . انـد درصد داشته -2درصد نيز نرخ باالتر از  26درصد و  -2درصد با نرخ بين صفر تا 5.15

هـاي اسـتان در مجمـوع از كـل كشـور در نگهداشـت       بـادي كه گفته شد وضع تغييرات جمعيـت آ چنان
  .است ترجمعيت مناسب

                                            
هـا  دانيم كه كاهش جمعيت روستايي در طول سرشـماري هر چند مي. 15، مركز آمار ايران، ص 1385مسكن  گزيده نتايج سرشماري نفوس و -1

به دليل تبديل روستا به شهر و يا ادغام روستاها در شهرهاست ليكن با توجه به مقايسه شرايط يكسان بين كل كشور و استان، اين تحليـل  بخشي 
 .تواند منطقي باشدمي
  31ص 1387، )2-1(گزارش مطالعات جامع آمايش سرزمين استان خوزستان، بخش اجتماعي و فرهنگي  -2
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  هاي استان خوزستان بر اساس رشد جمعيتبندي و توزيع جغرافيايي آباديطبقه -13-2 نقشه
  1375-1385هاي در سال 
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اي، كوهسـتاني و  اي، كوهپايـه لگـه سـاحلي، ج (تحليل نحوه استقرار روستاها  -2-1-1-2-2
  )جنگلي

هـاي زمـين در   در بررسي نحوه استقرار روستاها در فضاي جغرافيايي و ارتبـاط آن بـا اشـكال نـاهمواري    
در . هـا بـه دسـت داده باشـيم    استان، نخست الزم است تعريفي از فضاهاي جغرافيايي و اشكال ناهمواري

اي، كوهسـتاني،   ها بـه جلگـه  ها بر اساس وضع طبيعي آنسرشماري عمومي نفوس و مسكن ايران آبادي
هـاي طبيعـي   اند ليكن تعريف دقيقي از اين پديدهبندي شدهاي كوهستاني طبقهاي جنگلي و جلگهجلگه

  : ها ارائه شده استبه عنوان مثال تعاريف زير براي اين پديده. به دست داده نشده است
اي هاي آن در دشت يا جلگه واقع شده باشد، آبـادي جلگـه  يه خانههايي كه كلآبادي :ايآبادي جلگه .1

  .شودمحسوب مي
هاي آن در كوهستان واقع شده باشد، آبادي كوهسـتاني  هايي كه كليه خانهآبادي :آبادي كوهستاني. 2 

  .شودمحسوب مي
 ه و بقيـه  هـاي آن در دشـت يـا جلگـ    هايي كه بخشـي از خانـه  آبادي: اي و كوهستانيآبادي جلگه .3 

  .شوداي و كوهستاني محسوب ميها در كوهستان واقع شده باشد، جلگهخانه
 هاي آن در جنگل واقع در دشـت يـا جلگـه قـرار    هايي كه كليه خانهآبادي: اي جنگليآبادي جلگه .4 

  .شوداي جنگلي محسوب ميدارد، جلگه
رسد كـه مـأمور سرشـماري بـه     به نظر ميپيداست اين تعاريف به هيچ وجه تعاريف نادرستي نيستند اما 

. هنگام تعيين نوع آبادي در بسياري موارد نتواند بين تعاريف فوق تمايز و تفكيك دقيقي قائل شده باشد
هاي آن در دشت يا جلگـه واقـع شـده باشـد،     هايي كه كليه خانهآبادي«به عنوان مثال وقتي گفته شده 

طـور در  همـين . دقيق حدود جغرافيايي جلگه تعريف نشده است، به طور »شوداي ناميده ميآبادي جلگه
اي ضمن آن كه در تعاريف سرشماري، روستاي كوهپايه. تعريف سطوح ديگر نيز چنين ابهامي وجود دارد

از ايـن رو در  . گرفتـه اصـوالً تعريـف نشـده اسـت      و ساحلي كه در شرح خدمات آمايش مورد تأكيد قرار
اي، كوهستاني و جنگلي بـه دسـت   اي، كوهپايهي از ناحيه ساحلي، جلگهبررسي حاضر ما تعاريف مشخص

  . ايمداده
شود كه حداكثر پنج كيلـومتر از خـط   اي در استان گفته مي؛ در اين بررسي به آن ناحيهناحيه ساحلي

  .آبي ساحلي فاصله داشته باشد
خش اصلي و عمـده جمعيـت و   اي است كه تقريباً بدر استان خوزستان ناحيه گسترده ؛اينواحي جلگه

متر از سطح درياهـاي   200فعاليت استان در اين ناحيه استقرار يافته و در اين بررسي به ارتفاع كمتر از 
  . آزاد گفته شده است
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  . متر واقع شده است 500تا  200نيز در ارتفاع بين  ؛ايناحيه كوهپايه
اي در اين بررسي بـه ناحيـه   نواحي جنگلي ناميده شده و كوهستانيناحيه متر نيز  500نواحي باالي 

شـش  ها و مراتع كشـور در طبقـه بـا پو   اتالق شده كه در آن بر طبق نقشه كاربري اراضي سازمان جنگل
بـر اسـاس ايـن    . تعريـف شـده اسـت    پوشش متوسط و پرتراكمبا ، تراكم )كنُتُ( تراكم اعم از كم جنگلي

  .شودشرح زير انجام ميهاي استان به بندي آباديتعاريف اكنون طبقه

    هاي ساحليآبادي 
گيـرد كـه در فاصـله پـنج     بـر مـي   هايي را درآباديهاي ساحلي باديكه گفته شد در اين بررسي آچنان

 هكتـار  440,807 در اسـتان خوزسـتان   وسـعت ايـن ناحيـه   . انداقع شدهكيلومتري از خط آبي ساحلي و
 1385اين پهنه از استان در سال  در .مساحت استان استدرصد  7برابر حدود  و )كيلومتر مربع 4,408(
هـاي ايـن پهنـه    سهم جمعيتي آبـادي . اندواقع شده) هاي استاندرصد كل آبادي 1.4( آبادي 180داد تع

ترتيـب هـم تعـداد و هـم     بدين  .گيردرا در بر مي) هاي استانآبادي درصد جمعيت كل 6( نفر 82,401
درصـد   7ل مساحت استان كه حـدود  استان نسبت به مساحت آن از كهاي ناحيه ساحلي جمعيت آبادي

ان بـه طـور نسـبي اسـتعداد     دهد كه سواحل استاين نكته نشان مي. )14-2جدول ( كمتر استباشد، مي
  .نداردي هاي روستايت خود براي ايجاد و توسعه سكونتگاهبه نسبت مساح زيادي حتي

    ايجلگههاي آبادي
را اشـغال كـرده،    آزادمتـر از سـطح درياهـاي     200كمتـر از   يارتفـاع  نـواحي  ن كـه اي استاناحيه جلگه

ايـن ناحيـه بـا وسـعت     . گيـرد در بـر مـي   را شـهري و روسـتايي   از مهمترين بخش سكونتي استان اعـم 
درصد كل وسعت اسـتان را بـه خـود اختصـاص      63بيش از  )كيلومتر مربع 40,066( هكتار 4,006,647

 2,146هـاي ايـن ناحيـه    شـمار آبـادي  . انددر اين ناحيه قرار گرفتهها درصد آبادي 50نزديك به و  1داده
در . گيـرد جمعيت روستايي استان را در بر ميدرصد كل  75جمعيت آن به بيش از و  )درصد 49( آبادي

 هايآن است كه اندازه سكونتگاه هاين نشان هاست وي بسيار بيشتر از سهم شمار آباديواقع سهم جمعيت
سـهم جمعيـت روسـتايي ايـن ناحيـه از سـهم       . است بسيار باالترروستايي اين منطقه از ميانگين استان 

اي الزم است يادآوري كنيم كه ناحيه جلگه .بيشتر استبه طور قابل توجهي وسعت آن به كل استان نيز 
شـمار جمعيـت    .دگيـر بر مي باشد را نيز درمتر مي 200كمتر از  آن هم كهاستان  ساحليشامل نواحي 

 .)14-2و نقشه  14-2جدول ( رسدستان به بيش از يك ميليون نفر ميروستايي اين ناحيه از ا

                                            
بنابراين در جمع مساحت استان بايد به . اي محسوب شده استمتر ارتفاع دارد نيز جزو نواحي جلگه 200ه كمتر از ناحيه ساحلي در استان ك - 1

  .اين نكته توجه داشت
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  1385هاي استان خوزستان بر اساس وضعيت طبيعي در سال بندي آباديطبقه  -14- 2 جدول

  نوع آبادي
   جمعيت  آبادي مساحت

 مساحت
 كل درصد از  تعداد درصد از كل  تعداد لدرصد از ك  )به هكتار(

  6  82,401  1.4  180  7  440,807  *ساحلي
  5.75  1,044,517  49  2,145  3.63  4,006,647  ايجلگه

  8.7  108,393  4.4  631  15  948,665  ايكوهپايه
  7.16  231,036  6.36  1,602  7.21  1,369,972  كوهستاني

  8.5  80,824  7.20  907  2.14  901,025  *جنگلي
 گلي در ناحيـه كوهسـتاني و   ي جنو جمعيت روستايي ناحيه ، تعدادتهمچنين مساحاي و در ناحيه جلگه مساحت، تعداد و جمعيت روستايي ناحيه ساحلي*  

  .اي لحاظ شده استكوهپايه

  ايهاي كوهپايهآبادي
  بــادي آ 631داد اي ناميــده شــده، تعــمتــر كــه در ايــن بررســي كوهپايــه 500تــا  200در ارتفــاع بــين 

. كننـد صد جمعيت روستايي استان زندگي مـي در 8.7نفر يعني  108,393و ) هادرصد كل آبادي 4.14(
درصد كل مساحت استان را به خـود  15يعني ) كيلومتر مربع 9,487(هكتار  948,665وسعت اين ناحيه 

هـاي  ار آبادياين ناحيه نيمي از سهم جمعيتي شم سهم جمعيتي با توجه به آن كه. اختصاص داده است
 هـاي ايـن ناحيـه از ميـانگين    دهد كه در مجمـوع ميـانگين جمعيـت آبـادي    آن را شامل شده، نشان مي

  .هاي استان كوچكتر استآبادي 

  هاي كوهستانيآبادي
ــتاني  ــواحي كوهس ــاالتر از    ن ــاع ب ــا ارتف ــواحي ب ــي ن ــاحت   500يعن ــا مس ــر ب ــار 1,369,972مت   هكت

. درصد از كل مساحت استان را  بـه خـود اختصـاص داده اسـت     7.21، در واقع )كيلومتر مربع 13,700(
 1,602رت ديگر ابه عب. اي اندازه كوچكتري هستندرنيز به نسبت ميانگين استان دا هاي اين ناحيهآبادي

درصـد كـل    7.16نفـر كـه تنهـا     231,036 هاي استان با جمعيتدرصد از كل آبادي 6.36بادي يعني آ
دهد كه روستاهاي اين ناحيه از اسـتان بسـيار   گيرد نشان از اين ميا در بر ميجمعيت روستايي استان ر

  .كوچكتر از ميانگين استان است
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  بندي استان خوزستان بر اساس وضعيت طبيعيناحيه -14-2 نقشه
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   هاي جنگليآبادي
ها در ميان پوشش جنگلي استان بـه ايـن   ع شدن آنتر گفته شد بر اساس واقكه پيشها چناناين آبادي

اي وكوهستاني قرار گرفته و در نتيجـه يـك   نام ناميده شده است كه از نظر جغرافيايي در ناحيه كوهپايه
وسـعت  . انـد اند ليكن به لحاظ جنگلي نيز در نظر گرفته شـده بار از نظر ارتفاعي مورد بررسي قرار گرفته

 15يعني حدود ) ر مربعكيلومت 9,010(هكتار  901,025برابر   GISر فضاياين محدوده طبق محاسبه د
هاي اين ناحيـه در  هاي انجام شده در خصوص شمار آباديبا توجه به بررسي. درصد مساحت استان است

  نفـر   80,824شـود و بـا جمعيـت    محـدود مـي  ) هـا درصـد كـل آبـادي    7.20(آبادي  907كه به  استان
هاي موجـود در آن بـه نسـبت    توان گفت كه آباديآن با وسعت اين محدوده، ميو مقايسه ) درصد 8.5(

به عبارت ديگر چون نواحي جنگلـي اسـتان در   . ميانگين استان از اندازه به مراتب كوچكتري برخوردارند
 ناحيه، روستاهاي واقع در آن نيز بـه ماننـد دو   اي و كوهستاني قرار گرفته، همانند اين دونواحي كوهپايه

  .ناحيه فوق از نظر اندازه سكونتگاه نسبت به شمار آن، سهم جمعيت آن در استان كمتر است

  هارودخانه و نحوه استقرار آبادي
هـا در ناحيـه   درصـد جمعيـت آن   75ها و بيش از درصد آبادي 50 كه در باال نشان داده شد حدودچنان
ميليمتـر در   300گي پـايين و حـدوداً كمتـر از    در اين ناحيه ميزان بارند. اي استان واقع شده استجلگه

. شودها محسوب مياهميت عامل مهم استقرار آباديبنابراين دسترسي به آب در اين ناحيه پر. سال است
ــادي  ــاط آب ــي ارتب ــن رو بررس ــه  از اي ــلي رودخان ــبكه اص ــا ش ــا ب ــم اســت  ه ــز مه ــتان ني ــاي اس   در . ه

. هـا نمايانـده شـده اسـت    يت طبيعي و از جملـه رودخانـه  ها از نظر وضعنحوه استقرار آبادي 15-2نقشه 
اين همبستگي هـر  . اندهاي استان نقش داشتههاي جاري در استقرار آباديپيداست تا چه اندازه رودخانه

كند بـه دليـل كـاهش بارنـدگي و وابسـتگي تـام و تمـام فعاليـت         تر استان سير ميچه به نواحي جنوبي
هـاي  اين تأثير به عنـوان مثـال در حاشـيه جنـوبي رودخانـه     . گير استمكشاورزي به آبياري، بيشتر چش

  .ها با امتداد آن تطبيق يافته استكارون و جراحي به خوبي پيداست و تقريباً وجود و تراكم آبادي
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  ستانبندي روستاها بر اساس نحوه استقرار در استان خوزطبقه -15-2 نقشه
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  )ي، خطيگپراكند مجتمع يا كانوني، متفرق و( روستاهاي استان ساختار -1-1-2-3- 2
 هاي ساختار فضايي روستاها در استان خوزستان را به اجمال مورد بررسـي قـرار  ويژگيتا كنون برخي از 

اسـتان مـورد    تاها در، اكنون با توجه به شرح خدمات مطالعات، خصوصيات نوع پراكنـدگي روسـ  ايمداده
براي پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه روسـتاها در اسـتان از نظـر پراكنـدگي فضـايي و           . گيردتوجه قرار مي

در اين نقشه نخست در محـيط  . تهيه شده است 16-2گيرند، نقشه ايي چه ساختاري به خود ميجغرافي
GIS  تقسـيم شـده اسـت   ) كيلـومتر مربـع   25 گريد هر( كيلومتر 5در  5تمام پهنه استان به گريدهاي .

دهـد  بندي نشان مياين طبقه. اندبندي شدهطبقه بنديگريداين سپس تعداد روستاهاي استان بر اساس 
 درصد كل گريدها فاقد 48يعني  .گريد 1,306تعداد  1گريد تشكيل شده در استان 2,723 كه از مجموع

دو ) درصـد  11(گريـد   299رد، در تنها يك آبادي وجود دا) درصد 2.16(گريد  440در . باشندمي آبادي
  ).16-2نقشه (اند نيز بيش از سه آبادي قرارگرفته) درصد 8.24(گريد  678آبادي و در 

توزيع روستاها در استان مثل هر جاي ديگـري بـا    ،تا كنون نيز مورد بحث قرار گفته كه پيداست وچنان
بـه   هـا گونه سـكونتگاه خاك، وابستگي اين ب ومنابع آبه  اصلي روستا توجه به وابستگي معيشت و توليد

  هـا در  منـابع آب و خـاك در اطـراف رودخانـه    وجـود  . تواند قابل فهم باشدتوزيع اين مواهب طبيعي مي
هـاي سـيالبي اطـراف و    در دشـت ، پايكوهي همچنين در بخش غربي استان نواحي كوهستاني وهاي دره

هـاي كـارون، كرخـه، دز و    زيع خطي در امتـداد رودخانـه  تو .بسيار پذيرفته است ها تأثيرحاشيه رودخانه
دهد كه نـخ رودخانـه در اسـتان    نشان مي) اياي و هم جلگههم در نواحي كوهستاني و كوهپايه(جراحي 

ها كه دسترسي به آب و خاك در آن بيش از هاي تسبيح روستاها را در امتداد خطي حاشيه رودخانهدانه
به وضوح آشكار است كه در بخش مياني استان و . به هم اتصال داده است هر جايي به آساني فراهم است

همچنين در نوار مرزي كه اين منابع كمياب و پراكنده است، روستاها نيز پراكنده و در برخـي مـوارد بـه    
  .باشدكلي خالي از سكونتگاه مي

ونتگاه كـافي بـه مقصـود    اما واقعيت اين است كه وجود تعداد روستاها به تنهايي براي توضـيح ايـن سـك   
توزيـع تـراكم جمعيـت     17-2از ايـن رو در نقشـه   . ها از نظر اندازه بسيار متفاوتندچرا كه آبادي. نيست

كيلـومتر مبنـا    5در  5براي اين كار همـان گريـدهاي   . روستايي در واحد سطح نيز نشان داده شده است
.ترمربـع محاسـبه و نمايانـده شـده اسـت     بـار تـراكم جمعيـت روسـتايي در هـر كيلوم      قرار گرفته و اين

                                            
 .شودكه در نواحي مرزي برش خورده و كامل نيستند نيز مي اين تعداد گريد شامل گريدهايي - 1
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  1385ها در استان خوزستان در سال تراكم آبادي -16-2 نقشه
  
  



 هانظام و ساختار فضايي سكونتگاه82 2. 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  1385تراكم جمعيت روستايي در استان خوزستان در سال  -17-2 نقشه
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 16-2در نقشـه   ها در نواحي كوهستاني تمركز قابل تـوجهي آبادي اگرچه از نظر تعداد كه پيداستچنان
جمعيت روسـتايي در نـواحي    نمايد كه تمركز اصلي روستا وشود و در نگاه نخست چنين ميمشاهده مي

توان به خـوبي  مي 17-2كوهستاني استان است ليكن با توجه به نقشه تراكم جمعيت روستايي در نقشه 
حيه كوهسـتاني بلكـه در نـواحي    نه در نا يت روستايي در نواحي غربي استان وديد كه تمركز اصلي جمع

  اگـر چـه   . ال اهـواز متمركـز اسـت   هاي سيالبي كارون، دز و كرخه در شماي يعني در امتداد دشتجلگه
جنوب شرقي دارد نيز از نظـر   -رس چين خورده كه روندي شمال غربيهاي كوهستاني استان در زاگدره

مركـز در نـواحي   امـا بايـد توضـيح داد كـه ايـن ت     . گيـرد ر رتبه دوم قرار مـي روستايي د تمركز جمعيت
جراحـي و مـارون    هاي كارون ومان محورهايي است كه دره رودخانهاي نيز بيشتر هكوهستاني وكوهپايه

، مرز غربي و تمام سـواحل  بـه نحـو آشـكاري     در اين نقشه نيز بخش شرق مياني .يابنددر آن جريان مي
  .يا خالي از جمعيت است فاقد جمعيت متراكم و

  هافعاليت -2-1-1-3
از . كنـد يع جمعيت در پهنه فضايي ايفـاء مـي  هاي اقتصادي عامل مهمي در توزتوزيع جغرافيايي فعاليت

 هاي اقتصادي استان شـامل صـنعت، معـدن، كشـاورزي و    سش مقدر اين خواهد بود كه فعاليتاين رو پر
تهيـه   16-2و 15-2 پرسش جـداول براي پاسخ به اين  چگونه توزيع شده است؟ سطح استان خدمات در
  . شده است

  قلمروهاي صنعت استان پراكندگي و توزيع مراكز و -1- 1-1-3- 2
هاي صنعتي استان، سه شـاخص تعـداد كارگـاه، شـاغلين و ارزش     براي شناخت توزيع جغرافيايي فعاليت

 80كـاركن و بيشـتر دارنـد و عمومـاً بـيش از       10هايي كه گاههاي بزرگ صنعتي يعني كارافزوده كارگاه
  . شود، مبناي بررسي قرار گرفته استهاي صنعتي در آن توليد ميدرصد ارزش افزوده كل كارگاه

  توزيع تعداد كارگاه
هايي كه طبق تعريف هاي بزرگ يعني كارگاهنشان داده شده، تعداد كل كارگاه 15-2كه در جدول چنان
 416برابـر   1390كاركن و بيشتر دارند در آخرين آمارگيري صنعتي استان در سـال   10مار ايران مركز آ

هـاي اهـواز   از اين منظر، بيشترين تعداد كارگاه بزرگ صنعتي به ترتيب در شهرسـتان . كارگاه بوده است
   شــهربنــدر ماه، )درصــد 4.7( آبــادان، )درصــد 8.10( دزفــول، )هــاي اســتاندرصــد كــل كارگــاه 5.38(
اين پنج شهرستان كه مجموعاً بيش . گيرنددرصد در مراتب بعدي قرار مي 3.5و شادگان با ) درصد 2.7(

ها را در خود جاي داده به جز شوشـتر در نيمـه جنـوبي اسـت واقـع شـده       درصد كل تعداد كارگاه 69از 
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هرسـتان در سـال   هاي بزرگ صنعتي بـه تفكيـك ش  توزيع جغرافيايي درصد كارگاه 18-2در نقشه . است
  .نمايانده شده است 1389

 هاي بزرگ صنعتي خوزستان توزيع تعداد كارگاه، شاغلين و ارزش افزوده كارگاه -15- 2 جدول
  1389در سال 

  شهرستان
  ارزش افزوده  شاغلين كارگاه

 درصد از  تعداد
درصد از   تعداد  كل

درصد از   ريال ونميلي  كل
  كل

 31 7.45 8,208 11.03 9,281,391 16.37 آبادان

 10 2.40 433 0.58 164,448 0.29 انديمشك

 160 38.46 27,528 36.98 11,966,825 21.11 *اهواز

 1 0.24 24 0.03 1,767 0.003 اميديه

 0 0 0 0 0 0 انديكا
 5 1.20 130 0.17 6,786 0.01 ايذه

 3 0.72 72 0.09 24,544 0.04 باغملك

 30 7.21 23,488 31.55 31,354,143 55.32 هربندرماهش

 20 4.80 965 1.293 541,641 0.95 بهبهان

 25 6.1 2,479 3.33 424,852 0.75 خرمشهر

 45 10.81 1,455 1.95 191,384 0.34 دزفول

 3 0.72 111 0.15 25,485 0.045 دشت آزادگان

 0 0 0 0 0 0 رامشير
 15 3.60 1,204 1.61 772,260 1.36 رامهرمز

 22 5.28 1,878 2.52 278,976 0.49 شادگان

 19 4.56 2,359 3.16 417,082 0.73 شوش

 20 4.81 3,373 4.53 850,998 1.50 شوشتر

 2 0.48 41 0.06 2,271 0.004 گتوند

 0 0 0 0 0 0 اللي
 3 0.72 634 0.85 369,246 0.65 مسجد سليمان

 0 0 0 0 0 0 هفتگل
 1 0.24 43 0.06 4,031 0.007 هنديجان

 0 0 0 0 0 0 هويزه
 416 100 74,425 100 56,678,130 100 استان

  .شامل باوي نيز هست*  
  ، مركز آمار ايران1390سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ 
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  هاي بزرگ صنعتيد كارگاههاي استان خوزستان از تعداسهم هر كدام از شهرستان - 18-2 نقشه
  )كاركن و بيشتر 10( 
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  توزيع تعداد شاغلين صنعتي
تري بـراي  تواند نسبت به تعداد كارگاه صنعتي شاخص مناسبتوزيع شاغلين صنعتي در سطح استان مي

نيـز پيداسـت كـه     15-2كـه در جـدول   چنـان . هاي اسـتان باشـد  ارزيابي درجه صنعتي بودن شهرستان
هاي بزرگ در آن نيز بـا  هاي استان، سهم شاغلين صنعتي كارگاهدرصد كل كارگاه 38با شهرستان اهواز 

 38برابـر حـدود    يهاي بزرگ استان، تقريبـاً سـهم  هزار نفر شاغلين كارگاه 74هزار نفر از كل  27حدود 
  1.درصد دارد

محصوالت شيمايي  توليد مواد و يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه سه صنعت اصلي استان شامل صنايع 
هزار نفر شاغل، صنايع مواد غذايي  18توليد فلزات اساسي با اندكي باالتر از هزار نفر شاغل،  24با حدود 

. دهنـد بندي اصلي صنايع استان را تشكيل ميهزار نفر شاغل صنعتي استخوان 13و آشاميدني با داشتن 
درصد كل شاغلين صـنعتي   74بيش از  جموعبه عبارت ديگر اين سه نوع فعاليت صنعتي در استان در م

در همـين حـال دو گـروه از ايـن     . كاركن و بيشتر استان را به خود اختصـاص داده اسـت   10 هايكارگاه
صنايع يعني صنايع توليد فلزات اساسي و صنايع مواد غذايي و آشاميدني بـا تمركـز خـود در شهرسـتان     

به عبارت ديگـر صـنايع اسـتان هـم از نظـر      . ر داده استاهواز به اين پهنه از استان اهميت صنعتي بيشت
شاخص تعداد كارگاه و هم از نظر تعداد شاغلين صنعتي بيش از يـك سـوم در شهرسـتان اهـواز تمركـز      

  .يافته است
درصد سهم شاغلين صـنعتي   31شهرستان بندر ماهشهر با استقرار صنايع پتروشيمي در خود با بيش از 

. درصد شاغلين در رتبه سوم واقع شده است 11شهرستان آبادان نيز با . گيردمياستان در رتبه دوم قرار 
استان يعني  كل شاغليندرصد  79آبادان مجموعاً بيش از  به عبارت ديگر سه شهرستان اهواز، ماهشهر و

 درصـد در  4.5نيـز بـا   هاي شوشتر شهرستان. اندنزديك به چهار پنجم كل شاغلين را در خود جاي داده
هـاي بـزرگ اسـتان خوزسـتان بـه      توزيع شاغلين صـنعتي كارگـاه   19-2در نقشه . دبه بعدي قرار داررت

  .تفكيك شهرستان نمايانده شده است

                                            
صـنايع نفـت و گـاز    . گيـرد شود اما صنايع پااليشگاهي و پتروشيمي را در بر ميفت و گاز نميهاي استخراج  ناين تعداد احتماالً شامل فعاليت -1

هاي آماري و در واقع عدم دسترسي به آمـار آن در ايـن مطالعـه    هاي صنعتي استان دارد به دليل فقدان دادهاستان كه اهميت محوري در فعاليت
  .منظور نشده است
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  هاي بزرگ صنعتيهاي استان خوزستان از شاغلين كارگاهسهم هر كدام از شهرستان -19-2 نقشه
  )كاركن و بيشتر 10( 

  



 هانظام و ساختار فضايي سكونتگاه88 2. 

 

  هاي توصيه شده در آن و سياست ند ملي توسعه استانس 
   :كيد شده استأهاي زير تبر سياستدر سند ملي توسعه استان در خصوص صنايع استان  

  استان صنايع در  (ISO١٤٠٠٠)زيست محيطي  مديريت نظام استقرار  -
  .هنديجان و دگانشا ،شهرهاي آبادان، اهواز در آبزيان صنعتي شهرك و خرما صنعتي شهرك ايجاد -
 اطالعـات  و زمينه آمار در كارآمد و روز به سريع، جامع، دقيق، گسترده، رسانياطالع شبكه ايجاد -

  .اطالعات تكنولوژي از استفاده با استان معدن و صنعت تأثيرگذار بر بخش
 نقـاط  در معـدني  و صـنعتي  مختلـف  هـاي طـرح  اجراي يابيمكان و سنجيامكان مطالعات انجام  -

  .مختلف استان
 در سنگين هايسوخت بجاي پاك هايسوخت كردن جايگزين در تسريع(نفت  وزارت همكاري با  -

  .آجرسازي و آسفالت سيمان، صنايع اولويت با) صنايع استان
 پـايش  تجهيـزات  و هـا آالينـده  كنترل و كاهش هايسيستم به شدن مجهز به استان صنايع الزام  -

  .مداوم
و  كشت و پتروشيمي فوالد، جمله از استان صنعتي بزرگ واحدهاي مديران به كامل اختيار اعطاي -

  .استان در مستقر صنايع از نياز مورد مصرفي كاالهاي ساير و اوليه مواد خريد در زمينة هاصنعت
 جهـت  اسـتان  در مسـتقر  ملـي  و بـزرگ  صنايع بوسيله مناسب بستر ايجاد منظور به ريزيبرنامه  -

   .دست پايين صنايع اوليهمواد  تأمين
  .جديد صنعتي هايشهرك احداث و موجود صنعتي هايشهرك در هازيرساخت تكميل و توسعه -

نيز شش منطقه صنعتي در سطح استان خوزستان تعيين كرده اسـت كـه    معادن استان سازمان صنايع و
  :1است به شرح زير پيشنهاد كرده زرا ني مناسب براي منطقهنوع صنايع  در هركدام

  )شادگان -خرمشهر  -هاي آبادان بخش جنوب غربي شامل شهرستان( منطقه يك
، )الدسـتي، پـايين دسـتي   با( روشيمي و شيمياييتسازي و صنايع وابسته، صنايع شيالتي، صنايع پكشتي

ي، كـاالي  اژجانبي خرما، صنايع جانبي نيشكر، توليـد فلـزات اساسـي، صـنايع مونتـ      بندي وصنايع بسته
  .سازي مدرن صنايع نفت وگاز، فوالد آلياژي، فورجينگ، قطعه (Hi-Tech)ي با فناوري برتر صنعت

                                            
كـه در  سـت  ا  هتغييراتي را پشت سـر گذاشـت   ،هاي آمايش وجه به مالحظات محيط زيست، در جلسات كارگروهنوع صنايع برحسب منطقه با ت -1

   .آمايش مطرح شده است مطالعات 6فصل گزارش 
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  )اميديه و آغاجاري ، هنديجان،هاي ماهشهربخش جنوب شرقي شامل شهرستان( منطقه دو
 ،)باال دستي، پـايين دسـتي  ( ، صنايع پثروشيمي و شيمياييسازي و صنايع وابسته، صنايع شيالتيكشتي
  .گاز، صنايع بازيافت اي و نفت وي مدرن كارخانهسازوين ساختماني، قطعهصنايع ن

  )و باوي هويزه ،بخش مركزي شامل اهواز، سوسنگرد( منطقه سه
گـاز، كـاالي    سـازي مـدرن صـنايع نفـت و    ، قطعهجانبي خرما بندي و، صنايع بستهصنايع جانبي نيشكر

كترونيك، صنايع نوين ساختماني، صـنايع پزشـكي و   ، صنايع برق و ال (Hi-Tech)صنعتي با فناوري برتر
  .اپتيكي، صنايع ميان دستي و پايين دستي پتروشيمي

  )، شوشتر و گتوندهاي دزفول، انديمشك، شوشبخش شمالي شامل شهرستان( منطقه چهار
 صنايع برق و الكترونيك، صـنايع نـوين   ،(Hi-Tech)صنايع جانبي نيشكر، كاالي صنعتي با فناوري برتر 

اي رزي، صنايع معدني، قطعات كارخانـه ساختماني، صنايع پايين دستي پتروشيمي، صنايع تبديلي كشاو
  .لياژي، صنايع بازيافتآ، ماشين آالت كشاورزي، فوالد و نيروگاهي، قطعات خودرو

  )لگ، رامشير و هفترامهرمز، بهبهان ،بخش شرقي شامل ايذه، باغملك(منطقه پنج 
، صـنايع معـدني، صـنايع پـايين     )پيشرفته و با ظرفيـت بـاال  ( شاميدنيآ، صنايع صنايع تبديلي كشاورزي
، ماشـين آالت كشـاورزي،   اي و نيروگـاهي يع نوين سـاختماني، قطعـات كارخانـه   دستي پتروشيمي، صنا

  .صنايع بازيافت

  )هاي مسجدسليمان، اللي و انديكا بخش شمال شرقي شامل شهرستان (منطقه شش 
سـازي  صنايع پايين دستي پتروشيمي، قطعه، صنايع معدني، )يشرفته و با ظرفيت باالپ( شاميدنيآ صنايع

  .گاز، صنايع برق و الكترونيك، صنايع نوين ساختماني مدرن، صنايع نفت و
سـتان بـراي توسـعه انـواع     گانه صنعتي كه توسط اداره كل صنايع و معادن اشش مناطق 20-2در نقشه 

 .نمايانده شده استشهرستان  به تفكيك شده بينيصنايع پيش

  توزيع جغرافيايي ارزش افزوده صنعتي
. شـود هـا محسـوب مـي   ارزش افزوده صنعتي مهمترين شاخص براي ارزيـابي صـنعتي بـودن شهرسـتان    

بـيش  نشان داده شده بر اساس اين شاخص، شهرستان بندر ماهشهر به تنهايي  15-2كه در جدول  چنان
ايع بزرگ استان را به خود اختصاص داده است و بنابراين از اين منظـر  درصد كل ارزش افزوده صن 55از 

 تمركـز صـنايع پتروشـيمي يعنـي يكـي از اركـان اصـلي       . شدترين شهرستان استان محسوب ميصنعتي
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درصـدي ارزش افـزوده    55گانه صنعتي استان در شهرستان بندر ماهشهر تمركز يافته و سهم بـاالي   سه
  .باشديابي ميرديد حاصل اين مكانتصنعتي اين شهرستان بي

درصـد   21شهرستان بعدي، شهرستان اهواز است كه با فاصله بسيار از شهرستان بندر ماهشهر با حـدود  
به عبارت ديگر به رغم آن كه شهرستان اهواز هم در تعداد كارگاه و هم در . گيرددر مرتبه بعدي قرار مي

درصـدي   21سهم استان را به خـود اختصـاص داده، سـهم    درصد  38حدود تعداد شاغلين صنعتي برابر 
وري صنايع مستقر در آن در قياس با صنايع مستقر توليد ارزش افزوده صنعتي نشان از درجه پايين بهره

بقيـه  . درصـد در رتبـه سـوم قـرار دارد     16 حدود شهرستان آبادان با. در شهرستان بندر ماهشهر را دارد
ها كمتر از يـك  بعدي سهم توليد ارزش افزوده صنعتي در هر يك از آن شهرستان 18 ها يعنيشهرستان

بدين ترتيب مجموع ارزش افزوده توليدي سه شهرستان نخست يعنـي بنـدر ماهشـهر،    . درصد بوده است
درصد كل ارزش افزوده صنعتي اسـتان   92اند بيش از اهواز و آبادان كه در نيمه جنوبي استان واقع شده

هـاي  به عبارت ديگر دو شهرسـتان آبـادان و بنـدر ماهشـهر كـه فعاليـت      . ص داده استرا به خود اختصا
درصد كل ارزش افزوده اسـتان را بـه    72 بيش از  پتروشيمي و پااليشگاهي در آن استقرار يافته مجموعاً

 6.14ها در ايـن دو شهرسـتان مجموعـاً    اين در حالي است كه سهم تعداد كارگاه. اندخود اختصاص داده
مفهوم ايـن مقايسـه آن اسـت كـه     . درصد كل استان بوده است 6.42درصد و سهم شاغلين نيز مجموعاً 

وري در صنايع پتروشيمي و پااليشگاهي مستقر در اين دو شهرستان به مراتب از صنايع ديگر استان بهره
  ).21-2نقشه (باالتر است 

  نپراكندگي و توزيع كانسارهاي عمده معدني استا -2- 1-1-3- 2
. شـود بدون معادن هيدروكربوري به ويژه نفت و گاز در نظر گرفته مي هاي معدنيدر ايران عموماً فعاليت

هاي آمـاري و هـم از نظـر    يابي به دادههاي معدني هم از نظر دستمنابع نفت و گاز در چارچوب فعاليت
در اسـتان خوزسـتان نيـز    . تندتوليد و ارزش افزوده و به ويژه از نظر پراكندگي مكاني قابل دسترسي نيس

در اين مطالعه به رغم اهميت منابع معدني هيدروكربوري و به دليل عدم دسترسي آماري به اين منـابع،  
  .تنها منابع معدني غير هيدروكربوري مورد بررسي قرار گرفته است

 در طـور كلـي  كـه بـه   اي است كه به جز منابع نفت و گاز شناسي استان خوزستان به گونهساختار زمين
هـاي فلـزي   خورده و ادامه آن در جلگه خوزستان وجود دارد، اين استان فاقـد كـاني   زاگرس چين سازند

به عبارت ديگر به طور كلي در اين استان گستره وسيع سازندهاي رسـوبي و تبخيـري مـانع    . عمده است
كـه بسـيار   (هيدروكربوري در نتيجه ذخاير معدني استان به منابع . هاي فلزي شده استگيري كانيشكل

هـاي سـاختماني اسـت كـه در     ، بيشتر معادن رسوبي غيرفلزي و عمدتاً سـنگ )هم گسترده و مهم است
  .شودنواحي كوهستاني و پايكوهي ديده مي
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نشان داده  16-2كه در جدول چنان. باشداي نيز منابع معدني شن و ماسه قابل توجه ميدر نواحي جلگه
ميليارد  291به  1387در سال ) البته به جز منابع هيدروكربوري(كل ارزش توليدات معدني استان  شده

 25ريال بالغ شده است كه سهم شهرستان باغملك كه در نواحي كوهستاني استان واقع شده نزديك بـه  
راي هاي بهبهان و انديمشـك كـه بـاز هـم دا    سهم شهرستان. استان است چهارمدرصد يعني حدود يك 

هـاي سـاختماني   درصد به طور عموم داراي سـنگ  15باشند با حدود اي مينواحي كوهستاني و كوهپايه
درصـد ارزش   17و  18باشند و دو شهرستان بندر ماهشهر و شادگان در نواحي ساحلي به ترتيـب بـا   مي

  ).22-2ه نقشه همچنين نگاه كنيد ب( .اندكل توليدات معدني نيز داراي اهميت
  در استان خوزستان به تفكيك شهرستان )غير هيدروكربوري( توزيع قلمروهاي معدني -16- 2 جدول

 شهرستان
  1387 توليدات معدني

  درصد از كل )ريالميليارد(ارزش
  56.0 61.1  آبادان

  4.14 42  انديمشك
  02.0 069.0  اهواز

  0 0  اميديه
  0 0  *انديكا
  9.0 61.2  ايذه
  6.24 59.71  ملكباغ

  18 5.52  بندرماهشهر
  6.14 59.42  بهبهان

  0 0  خرمشهر
  4.5 79.15  دزفول

  0 0  دشت آزادگان
  7.0 *  *رامشير
  7.0 05.2  رامهرمز
  17 52.49  شادگان
  56.0 63.1  شوش
  0 0  شوشتر
  0 14.0  گتوند
  0 0  *اللي

  0 0  مسجد سليمان
  5.2 15.7  *هفتگل

  6.0 87.1  هنديجان
  0 0  *هويزه
  100 12.291  استان

  .نخواهد بود 100بنابراين سرجمع درصدها  .سهم شهرستان اوليه منظور شده استاند،هايي كه جديداً ايجاد شده و فاقد آمار بودهبراي شهرستان* 
 1388به نقل ازسالنامه آماري استان خوزستان :مأخذ
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زراعـت، باغـداري، دامـداري و    (پراكندگي و توزيع قلمروهاي توليد كشاورزي  -2-1-1-3-3
  )آبزيان

  قلمروهاي زراعت

 اختصاص ساالنه محصوالت كار و كشتشود كه به هاي كشاورزي گفته ميفعاليت از بخشزراعت به آن 
 محصـولي  ديگـر،  علـل  يـا  كشـت  تنـاوب  دليل به است ممكن زراعي هاينزمي بخشي از در. يافته است

در آمـارگيري كشـاورزي ايـران آسـتانه      .1و در نتيجه به صورت آيش ساالنه رها شده باشـد  كاشته نشود
مار زراعـت در  به عبارت ديگر آ .گيرندمتر مربع در نظر مي 400 زمين زراعي براي آمار برداري را حداقل

متر مربع  400شود كه حداقل هاي زراعي ميسرشماري عمومي زراعي در ايران شامل آن بخش از زمين
هـاي  هاي توليد زراعت در بررسي حاضر با توجه به توزيـع جغرافيـايي زمـين   قلمرو. وسعت داشته باشند

  .زراعي در استان تعيين شده است

  هـاي كشـاورزي در اسـتان خوزسـتان بـه دليـل       رافيـايي زمـين  توزيع جغ تر نيز گفته شدكه پيشچنان
در حاشيه اين رودهـا بـه طـور عمـده در      خيز حاصلهاي ها و پيدايش سيالب دشتگيري رودخانهجهت

  . غرب و شمال استان بوجود آمده است

ليـل  گيرنـد بـه د  هاي زاگرس سرچشمه ميكارون كه از كوه سه رودخانه اصلي استان يعني كرخه، دز و 
اي، رسوبات رودخانـه ساختار توپوگرافي اين استان در شمال غربي اين استان وارد جلگه شده و با انتشار 

داي پيدايش كشاورزي در اين اند كه از ابتي در اين ناحيه بوجود آوردهخيز حاصلهاي زراعي بسيار زمين
مناسـب   ، خـاك و آبِ يه از استاندر اين ناح. 2هاي كشاورزي بوده استمنطقه، بستر مهمي براي فعاليت

را در  همراه با اقليم مساعد كشت و كار به نحو مناسبي به زراعت آبي اهميت داده و كشاورزي غير فصلي
 رشـماري بـر اسـاس آمـار آخـرين س    ، نشان داده شـده  17-2كه در جدول چنان. آن رونق بخشيده است

تازه تأسـيس بـاوي را نيـز در     ن آمار شهرستانكه در اي( واز كشاورزي در استان خوزستان، شهرستان اه
                                            

هكتـار   103,140 هاي كشاورزي استان مقـدار هكتار زمين1,266,170در استان خوزستان از كل  1382در سرشماري عمومي كشاورزي سال  -1
الزم است يادآوري شود كه مقدار كل سطح زير كشت در سرشماري عمومي با آخرين . به صورت آيش ثبت شده است) هارصد از كل زميند 1.8(

ريزي و بودجه وابسته بـه معاونـت   توسط دفتر برنامه 1390آماري كه گزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان خوزستان كه در تاريخ زمستان
 1388سطح كل زير كشت سـال زراعـي    1390به عنوان مثال در گزارش اقتصادي زمستان . نداري انتشار يافته اندكي تفاوت داردريزي استابرنامه

درصد  7به عبارت ديگر اين مقدار از رقم سرشماري حدود . هزار هكتار از سرشماري كمتر است 90هكتار ذكر شده كه حدود  1,176,547استان 
هكتار  به دست داده  1,180,000هاي كشت آبي را برابر ها و مراتع زمينها به مأخذ سازمان جنگلاربري كنوني زمينمساحي نقشه ك. كمتر است

هاي تحت شبكه آبيـاري اسـتان مجموعـاً مسـاحت كشـت آبـي را       هاي در دست احداث جهاد نصر و زمينها به همراه زميناست ليكن اين زمين
 . دهد كه به كلي با ارقام باال متفاوت استهكتار به دست مي 528,646و كشت ديم را  1,681,426

آور و شكارگر به هاي جمعترين نواحي جهان بوده است كه در آن انسانشناسي نشان داده است كه اين منطقه يكي از قديمهاي باستانبررسي -  2
به  محصول شرايط بسيار مناسب طبيعي خاك و آب و اقليم منحصر ترديداين دستاورد بشر ساكن در اين منطقه بي. اندتوليد خوراك دست يافته

  .فرد در همين منطقه بوده است
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درصد كل اراضي  22حدود (هاي زراعي استان  هزار هكتار از زمين 271در مجموع با بيش از ) گيردبرمي
  . هاي زراعي استان را به خود اختصاص داده است، بزرگترين قلمرو)زراعي

 
ي در استان خوزستان توزيع قلمروهاي كشاورز-17-2ولجد

  به تفكيك شهرستان

  شهرستان

 كشاورزيسرشماري عمومي (سطح زير كشت
1382(  

 آيش زراعت و كل
  )هكتار(

 باغداري
  درصد  هكتار  )هكتار(

  5,712  30  45.0  5,742  آبادان
  663  50,578  4  51,241  انديمشك

  3,876  271,395  7.21  275,271  اهواز
  106  20,609  6.1  20,715  اميديه
  *  *  9.5  *  *انديكا
  550  74,682  9.5  75,232  ايذه
  565  42,516  4.3  43,081  ملكباغ

  1,050  44,752  6.3  45,802  ماهشهر بندر
  1,706  43,166  5.3  44,872  بهبهان

  652  26,244  1.2  26,896  خرمشهر
  3,105  72,879  6  75,984  دزفول

  191  70,801  6.5  70,992  دشت آزادگان
  *  *  1.10  *  *رامشير
  670  127,069  1.10  127,739  رامهرمز
  6,391  41,636  8.3  48,027  شادگان
  701  87,617  7  88,318  شوش
  620  141,258  2.11  141,878  شوشتر
  *  *  2.11  *  گتوند
  25  20,122  6.1  20,147  *اللي

  706  73,394  9.5  74,100  مسجد سليمان
  *  *  1.10  *  *هفتگل

  214  29,921  4.2  30,135  هنديجان
  *  *  8.3  *  *هويزه
  27,504  1,238,666 100 1,266,170 استان

اند، سهم شهرسـتان اوليـه منظـور    هايي كه جديداً ايجاد شده و فاقد آمار بودهبراي شهرستان*
  .نخواهد بود 100بنابراين سرجمع درصدها  .شده است

  1388ن خوزستان سرشماري عمومي كشاورزي به نقل از سالنامه آماري استا:مأخذ
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، دشت )هزار هكتار 73 با( ، دزفول)هزار هكتار 88 با( ، شوش)هزار هكتار 141با ( شوشتر هايشهرستان
همـه در همـين ناحيـه از اسـتان، قلمروهـاي      ) هزار هكتار 51با ( ، انديمشك)هزار هكتار 71با ( آزادگان

ين بخش از قلمروهاي زراعـي اسـتان در آن   اهميت ا .انداعت استان را به خود اختصاص دادهبزرگي از زر
دهد كه تمامـاً در حـوالي   هاي با كشت آبي تشكيل ميهاي زراعي را زميناست كه تقريباً تمام اين زمين

هـاي  هـا و شـاخه  هاي دائمي و پر آب دز، كارون و كرخه واقع شده و به نحـوي از ايـن رودخانـه   رودخانه
  .كنندها آبگيري ميمنشعب از آن

هاي زراعي استان را به خود هزار هكتار از زمين 50قلمرو با اهميت زراعي ديگر كه هر كدام بيش از سه 
 كه در ايـن آمـار    شوند عبارتند از شهرستان رامهرمز كهاختصاص داده و در بخش شرقي استان ديده مي

سليمان كـه   و مسجد) ارهزار هكت 75با (، ايذه )هزار هكتار 127با (باشد امل شهرستان رامشير نيز ميش
همـه ايـن قلمروهـا بيشـتر در امتـداد و      ). هكتـار  ارهز 73با (باشد  اكنون شامل شهرستان انديكا نيز مي

هـاي  توزيع جغرافيـايي زمـين   23-2در نقشه . اندهاي كارون، مارون و جراحي واقع شدهحاشيه رودخانه
هاي زراعي و رت دارد كه اين نقشه هم زمينيادآوري اين نكته ضرو. كشاورزي استان نمايانده شده است

دهد ليكن بالفاصله بايد يادآوري شود كـه باغـداري در اسـتان از اهميـت چنـداني      هم باغي را نشان مي
  .دهدهاي كشاورزي استان را به خود اختصاص ميدرصد از قلمرو زمين 2برخوردار نيست و تنها 

  هاي باغداريقلمرو

بر اساس آخرين سرشماري . اري در استان خوزستان چندان توسعه نيافته استدر مقايسه با زراعت، باغد
 27,504هاي كشاورزي اسـتان تنهـا   هكتار از زمين 1,266,170از كل  1382عمومي كشاورزي در سال 

اي اسـتان  ههزار هكتار باغ 27 از كل حدود غداري اختصاص يافته استبه بادرصد  2تار يعني حدود هك
درصد از مساحت بـاغي اسـتان    70به عبارت ديگر. دهدهاي خرما تشكيل ميرا نخلستانهكتار  19,246

  .به توليد خرما اختصاص يافته است

آبادان و اهـواز   ،ستان جنوبي استان يعني در شادگانهاي توليد خرما نيز به طور عموم در سه شهرقلمرو
تـن خرمـاي توليـدي در     82,641كـل  بر اساس آمار سرشماري عمومي كشـاورزي از  . تمركز يافته است

هـزار تـن در    3.15آبادان و در هزار تن  4.17هزار تن در شهرستان شادگان، مقدار  36مقدار  1382سال
از ) درصد  81( هزار تن 68به عبارت ديگر در اين سه شهرستان مجموعاً بيش از . اهواز توليد شده است

  .1كل توليد خرماي استان توليد شده است

                                            
 نگاه كنيد به (تري در گزارش فصل ششم اين مطالعات ارائه شده است  فصلو توليد آن اطالعات مهاي استان  نخلستانسعه در مورد روند تو -  1

 .)گزارش يادشده 2- 1- 2- 6از بند ) ث(بند 
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گيري مدهد كه سهم سطح زير كشت و توليدات بـاغي در اسـتان بـه نحـو چشـ     ي جديد نشان ميآمارها
بر اساس اين آمار سطح زيـر  . افزايش يافته است 1382نسبت به آمار سرشماري عمومي كشاورزي سال 

ارت ديگـر ايـن رقـم نسـبت بـه رقـم       به عب. هزار هكتار رسيده است 52كشت محصوالت باغي استان به 
با اين حال سهم آن نسبت به  1.دهددرصد افزايش نشان مي 90بيش از 1382كشاورزي سال  شماريسر

  . درصد بوده است 4هاي كشاورزي استان در همين سال هنوز حدود كشت زمينكل سطح زير 

دهد كه باغداري در استان بيشـتر بـر روي توليـد خرمـا     كه گفته شد آمارهاي جديد نيز نشان ميچنان 
هـزار هكتـار،    52هزار هكتار از  5.37سطح زير كشت محصول خرما با  1387در سال . ته استتمركز ياف
مركبـات بـا   . درصد سـطح زيـر كشـت محصـوالت بـاغي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت          72بيش از 

.  انـد درصد در مراتـب بعـدي قـرار داشـته     5درصد، انگور و انار هر كدام حدود  13درصد، زيتون با 5.15
هـاي  هكتار باغ در رديف 5,010و 12,311 و13,523 هاي شادگان، آبادان و دزفول به ترتيب باشهرستان

هـزار   30 حـدود ت كه طبق آمارهـاي جديـد نيـز    اين بدان معني اس 2.نخست باغداري استان قرار دارند
ان هـاي اسـتان در سـه شهرسـت    درصد از كل باغ 60هزار هكتار باغ استان يعني حدود  52هكتار از كل 

  .شادگان، آبادان و دزفول بوجود آمده است

هاي با زمين، استان خوزستان در قياس با بردارياست به اين نكته اشاره شود كه از نظر وسعت بهره الزم
  بــه عنــوان مثــال ميــانگين مســاحت . هــاي بــه مراتــب بزرگتــر اســتبــرداريكــل كشــور داراي بهــره

برابـر   1382استان بر اساس سرشماري عمومي كشاورزي سال هاي با زمين در كشت آبي در برداريبهره
. هكتار است 9.2كه اين مقدار در كل كشور تنها برداري ثبت شده است در حاليهكتار براي هر بهره 9.8

 2.6هكتار و در كل كشـور همـين شـاخص     9ها در استان برداريدر كشت ديم نيز ميانگين وسعت بهره
بـرداري در  هاي كشور منحصر بـه فـرد اسـت بـه نظـام بهـره      در ميان استان اين ويژگي كه 3.هكتار است

كند تا به طور نسبي هزينه توليد را كاهش داده و عملكرد در هكتـار را  اقتصاد كشاورزي استان كمك مي
  .افزايش دهد

  
  
  
  

 
 

                                            
 393ريزي استان، صريزي معاونت برنامه، دفتر برنامه1390ارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان خوزستان، زمستانگز - 1
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  اورزي در استان خوزستانتوزيع جغرافيايي قلمروهاي اصلي كش -23-2 نقشه
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  اريدهاي دامقلمرو

جمعيت خود از كل كشور، سهمي به مراتب بيشتر در پرورش  استان خوزستان به نسبت سهم مساحت و
از نظـر جمعيـت    درصد كل كشور و 9.3دانيم از نظر مساحت كه مياين استان چنان .در اختيار دارددام 

 كه سهم آن در پرورش دام به مراتب بيشتر از مساحت ودر حالي .دارا استدرصد كل كشور را  6حدود 
م استان نسبت بـه كـل   ها با سهم پرورش داجمعيت استان مقايسه شاخص مساحت و. جمعيت آن است
بـه  ، مهمي برخوردار است ي در مقياس ملي از اهميت نسبتاًدهد كه اين استان در دامداركشور نشان مي

هـاي كشـور را در خـود    درصـد كـل دام   8و از نظـر دام بـزرگ   درصد  6.7چك كه از نظر دام كو  طوري
اسـت و يكـي از   درصـد   43سهم آن در كل كشور بيش از  ميشدر خصوص پرورش گاو. دهدپرورش مي

  .)18-2جدول ( شوداين دام در سطح كشور محسوب مي دهندگانمهمترين پرورش

  هاي استان خوزستان با كل كشور به تفكيك دام كوچك و دام بزرگمقايسه دام -18- 2 جدول

  محدوده
  تعداد دام بزرگ تعداد دام كوچك

 گوسفند و
گاو و   جمع  بز و بزغاله  بره

  گوساله
گاوميش و 

 بچه
  گاوميش

و  شتر
  جمع  بچه شتر

  6,305,030  139,287  159,196  6,009,547  57,304,167 37,137,28920,166,878  كل كشور
  506,854  4,603  69,011  433,240  4,367,461  1,731,556  2,635,905  خوزستان

اسـتان  سهم درصد 
  8  3.3  3.43  2.7  6.7  6.8  1.7  از كل كشور

   1388، سالنامه استان خوزستان 1382سرشماري عمومي كشاورزي : مأخذ

پاسـخ بـه ايـن پرسـش      هاي اصلي پرورش دام در استان در چه نواحي تمركز يافته است؟ براياما قلمرو
كه توسط سازمان جهـاد كشـاورزي    1391اطالعات سال در اين جدول از . تهيه شده است 19-2جدول 

  .استفاده شده استرده است استان ارائه ك

) سمي گاو، گاوميش، شتر و تك( و دام بزرگ) گوسفند و بز(كه پيداست از نظر پرورش دام كوچك چنان
  . شودرورش دام مشاهده ميهاي پهايي در قلمروتفاوت

هـاي ايـذه   هاي نخست پرورش دام در استان به ترتيب در شهرسـتان در زمينه پرورش دام كوچك قلمرو
هـر كـدام انـدكي    (، شوش و انديمشك )درصد 7.8(، مسجد سليمان )درصد11.9(، دزفول )درصد 5.15(

  . تمركز يافته است) درصد 5(و انديكا ) درصد  6.5باالتر از 
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  اري در استان خوزستان به تفكيك شهرستاندتوزيع قلمروهاي دام -19- 2 ولجد

 

)سبك(واحد دام كوچك  )سنگين(واحد دام بزرگ    

  بز گوسفند
  گاو  جمع

و 
  گوساله

گاوميش  
و بچه 
گاوميش

شتر و 
بچه 
 شتر

  تك
 سمي

 جمع

درصد تعداددرصد تعداد

 1.4 10,594 0 0 1,298 9,296 0.1 2,692 447 2,245 آبادان

 0.5 3,959 505 68 0 3,386 0.5 24,523 11,641 12,883 آغاجاري

 1.4 11,195 880 397 183 9,735 1.7 82,509 29,402 53,107 اميديه

 0.9 6,832 1,549 0 14 5,269 5.0 240,344 109,378 130,966 انديكا

 3.3 25,781 8,527 0 2,365 14,889 6.5 314,280 98,526 215,754 انديمشك

 9.0 69,409 3,955 91 13,078 52,285 3.9 190,095 21,823 168,272 اهواز

 7.1 54,778 7,675 0 1,452 15.545,651 745,415 395,334 350,081 ايذه

 2.8 21,903 5,879 0 30 15,994 4.5 218,696 126,825 91,871 باغملك

 3.4 26,426 1,558 80 6,941 17,847 1.8 87,351 8,379 78,971 باوي

 1.3 10,438 263 0 258 9,917 1.7 84,050 13,697 70,353 بندرماهشهر

 5.3 41,216 4,613 477 587 35,539 4.2 203,977 101,704 102,272 بهبهان

 2.0 15,342 1,036 304 3,264 10,738 1.8 86,781 3,561 83,220 حميديه

 1.6 12,582 206 0 386 11,990 0.5 24,073 10,279 13,794 خرمشهر

 8.2 63,852 8,120 0 22,560 11.933,172 574,101 191,412 382,689 دزفول

 7.3 56,612 1,462 617 19,676 34,857 3.9 189,507 2,584 186,923 دشت آزادگان

 1.4 10,965 786 191 0 9,988 1.9 91,031 4,843 86,188 رامشير

 4.5 34,620 3,532 210 3,774 27,104 2.6 127,234 10,392 116,841 رامهرمز

 6.8 52,791 98 0 14,002 38,691 1.2 57,154 2,129 55,024 شادگان

 9.1 70,703 4,729 2,254 15,978 47,742 6.8 329,034 23,365 305,669 شوش

 6.7 51,767 2,679 0 16,246 32,842 3.4  161,774 24,406 137,369 شوشتر

 2.7 21,043 1,242 13 11,424 8,364 1.5 72,526 8,134 64,392 كارون

 2.5 19,643 3,480 0 3,387 12,776 2.1 99,610 17,602 82,008 گتوند

 0.9 7,235 2,210 0 17 5,008 3.2 152,735 75,247 77,488 اللي

 4.7 36,284 8,981 0 1,054 26,249 8.7 420,818 180,991 239,827 مسجد سليمان

 1.3 9,821 1,719 0 46 8,056 2.0 95,402 20,012 75,390 هفتگل

 0.9 7,154 660 842 0 5,652 1.4 69,233 16,822 52,411 هنديجان

 2.8 22,028 739 2,284 5,213 13,792 1.5 73,933 1,033 72,900 هويزه

 774,973100.0 77,083 4,818,877100.0546,829143,2337,828 1,509,968 3,308,908 استان
  شاورزي استان خوزستانسازمان جهاد ك - 1391اطالعات سال : مأخذ
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و اهواز به همراه كارون و حميديـه بـا   ( درصد  9از نظر پرورش دام بزرگ شوش و اهواز هر يك با حدود 
 پـس از آن دزفـول، دشـت آزادگـان،    . بيشترين سهم در پرورش دام سنگين را دارند) درصد 7/13حدود 

درصـد در ايـن بخـش سـهم دارنـد و سـاير        3/5تـا    2/8ايذه، شادگان، شوشتر و بهبهان به ترتيب بين 
  . باشنددرصد دارا مي 5ها هريك سهمي كمتر از  شهرستان

شـود چـرا كـه    هاي كوچك بيشتر بـه شـيوه شـباني انجـام مـي     دامپرورش رسد به نظر ميبر اين اساس 
شرقي استان واقع شده كـه بـا   شمال و شمال در نواحي پايكوهي ترهاي كوچك بيشقلمروهاي عمده دام

اي در نـواحي جلگـه  هـاي كوچـك   در مقايسـه بـا دام  هاي بزرگ رو همجوار است و قلمرو دامنواحي كوچ
توزيع جغرافيـايي قلمروهـاي دامـداري اسـتان بـه       25-2و 24-2هاي در نقشه .دارند تمركزنيز گرمسير 

  .ه شده استتفكيك شهرستان نماياند
آمـار جهـاد كشـاورزي    و  1382آمـار ايـران در سـال    اگر بپذيريم كه سرشماري عمومي كشاورزي مركز 

هـاي ايـن دو توليـد    آوري آمـار اسـتفاده كـرده و داده    از يك متدولوژي براي جمع 1391استان در سال 
تـا   1382هـاي   صله سالر فاتوان گفت كه ددر آن صورت ميهستند، قابل مقايسه يكديگر كننده آمار با 

و در  انـد  درصد در سال رشد كـرده  6/2تعداد گوسفند و گاو گوساله هر دو با نرخ رشد نزديك به  1391
تعداد گاوهاي استان . ميليون رأس افزايش يافته است 3/3ميليون به  6/2نتيجه تعداد گوسفند استان از 

تمركز پرورش گاوميش در استان . يافته است هزار رأس افزايش 547هزار به  433نيز به همين نسبت از 
درصـد از تعـداد    43اسـتان خوزسـتان بـيش از     1382در حالي كـه در سـال   . نيز بسيار زياد شده است

گاوميش كشور را در خود جاي داده است، اين تعداد با نرخ رشد متوسط بسيار قابل توجه ساالنه نزديك 
 سـه ر افزايش يافته يا به عبارت ديگر اين تعـداد بـه بـيش از    هزا 143هزار به  46درصد از تعداد  5/8به 

، تعداد بزهاي استان با نرخ رشـد  و شتر گاوميش، گاو، در مقابل افزايش تعداد گوسفند. برابر رسيده است
ميليـون رأس كـاهش    5/1به هزار رأس،  220با كاهش حدود  ،ميليون 7/1درصد در سال، از  5/1منفي 

هـزار رأس   74هزار رأس گاو ، افـزايش   114س گوسفند، افزايش هزار رأ 670دود افزايش ح. فته استيا
از نظـر  . هزار شتر نشان دهنده افزايش بسيار قابل توجه ظرفيت دامپروري استان اسـت  4/6گاو ميش و 

از يكسو دام بزرگ استان در مجموع با نرخ باالتري نسبت به : كيفي نيز دو تغيير مهم قابل مشاهده است
 1/1در مقابـل  بـزرگ،   بـراي دام  درصـد  8/4نرخ رشد متوسط ساالنه (م كوچك در حال افزايش است دا

در سـال  درصـد   5/1براي گوسـفند و منفـي    6/2درصد براي دام كوچك شامل نرخ رشد متوسط ساالنه 
 و ثابـت بـا تعليـف دسـتي    دامداري صنعتي تر  سريعگسترش رويكرد دهنده  كه اين نشان) براي تعداد بز
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از سوي ديگر كاهش تعداد بزهاي استان عالوه بر رونـد عمـومي   . 1نسبت به دامداري شباني و سيار است
هـايي اسـت كـه بـراي حفاظـت از محـيط زيسـت وضـع          يتهاي شباني، ناشي از محدود كاهش فعاليت

  . گردد مي
ه ايـن بخـش   هاي اقتصـادي و از جملـ   در گزارش فصل ششم اين مطالعات تغييرات ارزش افزوده فعاليت

  .مرور خواهد شد

  قلمروهاي عشاير
هاي طبيعي و اقليمـي خـود همـواره يكـي از مراكـز      هاي دور به سبب ويژگياستان خوزستان از گذشته

سال جايگـاه مناسـبي بـراي     دبه ويژه در فصل سر ناين استا. عمده قلمروهاي عشاير كوچنده بوده است
  .گذرانندفاعات بلند آن ييالق خود را ميزاگرس در ارت عشايري است كه در دامنه غربي

در  )نفر 38,573( عشايري خانوار 6,513تعداد  1387طبق آخرين سرشماري عشاير كوچنده در سال  بر
 در فصل قشالق در داخـل اسـتان بـه سـر     ) نفر 140,179( خانوار عشايري 23,274موقع ييالق و تعداد 

 هعشاير كوچنـد ) زمستاني( تان سبب شده تا حضور قشالقيكه پيداست ويژگي اقليمي اسچنان 2.ندابرده
 20-2و جـدول   26-2نقشـه  . در استان نزديك به چهـار برابـر باشـد   ) تابستاني( نسبت به حضور ييالقي

  .دهدرا نشان مي خوزستاناستان  هايشهرستان توزيع خانوارهاي عشاير كوچنده قشالقي و ييالقي در
ها عشاير قشالقي در استان بيشتر از عشايري هستند كـه در يـيالق   نكه پيداست در همه شهرستاچنان
در ) عشـاير قشـالقي  ( اي كه در فصل سرد سـال داد عشاير كوچندهبه عنوان مثال تع. كنندذران ميآن گ

در ايـن  ) ر ييالقـي عشـاي ( استان حضور دارند بيش از سه و نيم برابر عشايري است كه در فصل تابسـتان 
  . برنداستان به سر مي
شهرسـتان ايـذه مهمتـرين    هـاي  گذراني يـيالق از نظر تابستانگذراني شهرستان دزفول و از نظر زمستان

  . اندتمركزهاي عشاير را به خود اختصاص داده
  
  
  
  
  

                                            
درصد گوسفندان اسـتان سـيار هسـتند و در     25درصد تعداد بزهاي استان و نزديك به  30، نزديك به 1382طبق سرشماري كشاورزي سال  -1

ـ (هاي سنگين اسـتان   بنابراين دام. گاو بومي استان سيار هستند و طبيعتاً درصد گاو اصيل سيار نيز نزديك به صفر است درصد 5/7مقابل تنها  ه ب
، بيشتر ساكن و بـه صـورت دسـتي    )درصد است 50كند و سهم سيار آن حدود  يله نقليه را ايفا ميجامعه عشايري نقش وسبيشتر در جز شتر كه 

   .شوند تغذيه مي
  15، ص 1387، نتايج تفصيلي  استان خوزستان، 1387سرشماري عشاير كوچنده  -  2
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  توزيع جغرافيايي قلمروهاي پرورش دام كوچك به تفكيك شهرستان  -24-2 نقشه
  1391ن خوزستان در استا
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 توزيع جغرافيايي قلمروهاي پرورش دام بزرگ به تفكيك شهرستان  -25-2 نقشه
  1391در استان خوزستان 

  

  
  
  

  
  



 هانظام و ساختار فضايي سكونتگاه106 2. 

 

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  اس ييالق و قشالقتوزيع جغرافيايي قلمروهاي عشاير كوچنده استان خوزستان بر اس -26-2 نقشه
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قلمروهاي عشاير كوچنده در استان خوزستان به تفكيك -20-2جدول

  شهرستان

  شهرستان

  قشالقي ييالقي

 تعداد خانوار
تعداد
  جمعيت

  )نفر(
  خانوار تعداد

تعداد 
 جمعيت

  )نفر(
  110  22  0  0  آبادان

  14,278  2,496  526  95  انديمشك
  432  69  170  31  اهواز

  66  9  0  0  اميديه
  --  --  --  --  *انديكا
  --  --  --  --  *باوي
  21,887  3,556  12,526  2,054  ايذه
  7,175  1,151  8,226  1,321  ملكباغ

  0  0  28  6  ماهشهر بندر
  798  120  0  0  بهبهان

  0  0  0  0  خرمشهر
  32,958  5,678  6,499  1,170  دزفول

  92  13  65  10  دشت آزادگان
  --  --  --  --  *رامشير
  3,239  510  635  92  رامهرمز
  226  29  47  6  شادگان
  675  118  278  45  شوش
  1,936  323  202  31  شوشتر
  1,052  164  0  0  گتوند
  23,924  3,832  1,754  290  *اللي

  31,331  5,174  7,617  1,362  مسجد سليمان
  --  --  --  --  *هفتگل

  --  --  --  --  *هنديجان
  --  --  --  --  *هويزه
  140,179  23,274 38,573 6,513 ناستا
، نتايج تفصيلي استان خوزسـتان، مركـز آمـار    1387سرشماري اقتصادي اجتماعي عشاير كوچنده:مأخذ

  يرانا
بـه  . انـد هاي قبلي خـود لحـاظ شـده   اند در شهرستانهايي كه با اين عالمت مشخص شدهآمارشهرستان*

  .سليمان لحاظ شده استعنوان مثال آمار شهرستان جديد انديكا در مسجد 
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  پرورش آبزيان و قلمروهاي صيد

هاي پـرآب  هاي آزاد، خورهاي متعدد و رودخانهكيلومتري با آب 300استان خوزستان با داشتن سواحل 
از . هاي هر دو فعاليت صيد و توليد و پرورش آبزيان را به نحو مناسبي فراهم كـرده اسـت  و دائمي زمينه

شـده  ر باز به يكي از مهمترين مراكز صيد و پرورش آبزيـان كشـور محسـوب مـي    اين رو اين استان از دي
  . است

در  1389در سـال  ) روريپـ  صيد و آبـزي (درصد ارزش افزوده بخش ماهيگيري  12.3اين استان با توليد 
جايگـاه در دوره  ايـن  . هاي سيستان و بلوچسـتان و هرمزگـان قـرار دارد    جايگاه سوم كشور پس از استان

  .با پشت سر نهادن استان مازندران حاصل شده است 89-1379

هزار تن صيد و آبزيان كشور  839هزار تن از  86حدود  1391از نظر ميزان توليد نيز بر اساس آمار سال 
  .درصد كل توليد صيد و پرورش آبزيان كشور است 10.3به استان خوزستان اختصاص دارد كه معادل 

يد و پرورش آبزيان با نظارت و هدايت اداره كل شيالت اسـتان انجـام   به طور كلي بخش عمده فعاليت ص
اداره كـل  . شود صيد و پرورش آبزيان در استان به دو قلمرو جغرافيايي دريا و خشكي تقسيم مي .شود مي

شيالت در قلمرو دريا با اعمال مديريت صيد و محدوديت هاي الزم و نظارت بـر صـيد و توسـعه بنـادر و     
در قلمـرو خشـكي امـا    . كنـد  هاي مورد نياز صيادان و شناوران آنان به وظايف خود عمل مـي أمين نهادهت

داره كل بسترسازي براي توسعه و فعاليت پرورش ماهي و ديگر آبزيـان بـه صـورت آمـوزش،     اوظيفه اين 
رش ي پروهاهاي نوين، شناخت سايتت زيربنايي، توسعه و پيشنهاد روشهدايت احداث زيربناها، مطالعا

  .ها وغيره استآبزيان و نظارت بر ظرفيت

سـازمان شـيالت اسـتان     1393بررسي روند توسعه شيالت در استان خوزستان بر اساس اطالعات سـال  
  .  پروري همراه با ثبات ميزان صيد دريايي بوده استبيانگر روند نسبتاً سريع رشد آبزي

چنـان كـه   . يان در خشكي نمايانده شـده اسـت  روند تغييرات صيد در دريا و پرورش آبز 21-2در جدول 
تغيير چنداني نداشته است ليكن پـرورش آبزيـان از    1392تا  1382پيداست صيد در دريا در طول دوره 

به عبارت ديگـر در  . رسيده است 1392هزار تن در سال  47به حدود  1382هزار تن در سال  12حدود 
بدين ترتيب بر طبق اين آمار توليد و پرورش آبزيان از . پرورش آبزيان چهار برابر شده استطول ده سال 

  .صيد در دريا بيشتر شده است

درصد رشد  2/11در اين دوره مساحت مزارع و تعداد شاغل به طور متوسط ساالنه پروري،  در زمينه آبزي
صـيد   امـا چنانكـه گفتـه شـد ميـزان     . درصد رشد داشته اسـت  3/14ميزان توليد نيز ساالنه اند و  داشته

  . دريايي در عمل رشد نداشته است
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دهد،  در حالي كه نسبت توليد به اشتغال و توليد به مساحت مزرعه در آبزي پروري اندكي رشد نشان مي
درصد در تعداد شاغالن ايـن بخـش توليـد عمـالً افزايشـي       0.4افزايش ساالنه در بخش صيادي عليرغم 

  .نداشته است

پـروري   در آبـزي . ن دو بخش در نسبت بازدهي توليـد بـه اشـتغال اسـت    اما تفاوت اصلي و بسيار مهم اي
و بازدهي به هر هكتار نيز بـه طـور   تن  5/10نسبت بازدهي به هر نفر شاغل در اين دوره به طور متوسط 

در بخش صيادي اين نسبت برابـر  اما . هستندبسيار قابل توجه هر دو باشد كه  تن مي 5/3متوسط حدود 
  .باشد تن مي 15/1ابر به طور متوسط بر

نسبت به اشتغال و نسبت به مساحت، بازار وسيع محصوالت و توجه بـه   روريپ بازدهي بسيار باالي آبزي 
در حاشـيه  زا را  ندارد، توسعه اين فعاليت پربازده و اشـتغال  گذاري بااليي آنكه اين فعاليت نياز به سرمايه

      .نمايد هاي استان توجيه مي همه رودخانه
 

  1392 تا 1382روند  صيد  و  پرورش آبزيان در استان خوزستان در دوره-21-2 جدول

  
  سال

  صيد و صيادي آبزي پروري

  تعداد
  مزارع

مساحت
  مفيد فعال
  هكتار

  توليد
  تن

  تعداد
  شاغل
  نفر

  توليد 
  تن

  تعداد 
  شاغل
  نفر 

1382 201  4248  12194  1416  43889  37347  
1383 221  4872  14299  1624  29614  34256  
1384 251  5710  17446  1903  40230  40475  
1385 261  5925  21178  1975  33406  37503  
1386 297  6400  25210  2133  45707  37503  
1387 304  6270  20659  2090  52138  37550  
1388 318  6453  20845  2150  48970  37500  
1389 359  7462  26956  2487  53967  38100  
1390 395  8350  31927  2783  44033  39000  
1391 651  10427  40470  3475  45959  39500  
  39000  43615  4085  نامشخص  12256  720 1392

 11.2 13.6  نرخ رشد ساالنه 
14.3  

)91-1382( 
11.2 0.1- 0.4 

 1393خوزستاناستاناداره كل شيالت : ماخذ

  

  .تهيه شده است 22-2جدول  1392براي بررسي قلمروهاي اصلي اين فعاليت در سال 
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ت از نظـر كـل صـيد و توليـد و     نخسـ . توان از سه نظر طبقه بندي كـرد  قلمرو هاي شيالت استان را مي
 22-2چنـان كـه در جـدول    . پرورش آبزيان است كه شهرستان آبادان در رتبه نخسـت قـرار مـي گيـرد    

. ترين شهرسـتان اسـتان اسـت    درصد از كل صيد و پرورش آبزيان مهم 23.8پيداست شهرستان آبادان با 
 15نزديك به (هزار تن  5/13مقدار بعد از شهرستان آبادان، شهرستان خرمشهر با كل صيد و پرورش به 

درصـد كـل صـيد و پـرورش      12.7و  13.7اهواز و هنديجان به ترتيب بـا  . قرار دارد) درصد توليد استان
  .آبزيان، در جايگاه سوم و چهارم قرار دارند

ست بين شهرستان هـا قـرار   هزارتن در مقام نخ 5/12از نظر پرورش آبزيان، شهرستان اهواز با نزديك به 
در جايگاه بعـدي  . هزارتن دارند 10شهرستان شوشتر و خرمشهر نيز هر يك توليدي نزديك به . گيرديم

   .هزار تن قرار دارند 3و  3/3و آبادان با حدود  هاي شادگان شهرستان

هاي اللي، گتونـد و مسـجد سـليمان در شـمال شـرقي، رامشـير و        شود شهرستان به روشني مشاهده مي
هاي دائمي قرار  رقي و سوسنگرد در حاشيه غربي استان كه جملگي در مسير رودخانهرامهرمز در ميانه ش

در ايـن  بهـره نيسـتند   نيز چنـدان بـي   ملك و ايذه كه از جريان آب سطحي و بعضي ديگر مانند باغدارند 
ايـن معنـي كـه ايـن     بـه  . يا حجم توليـد آبزيـان آن چنـدان قابـل توجـه نيسـت       حضور ندارنديا جدول 

شـوند از پتانسـيل    محسـوب مـي   منـد از توسـعه   هـاي كمتـر بهـره    ها كه در واقع از شهرسـتان  شهرستان
چنانكه در . اند  هماندبهره  يا كمها بي بهره  پرورش آبزيان در حاشيه رودخانه و سودآورزا  هزينه، اشتغال كم

ي در خشـكي  پرور گزارش فصول بعدي مطالعات مشاهده خواهد شد در طرح آمايش استان، توسعه آبزي
  .  باشد ساز توسعه براي اين مناطق مي هاي مهم زمينه ها يكي از برنامه رودخانه و در حاشيه

از ايـن منظـر صـيادان شهرسـتان     . از منظر سوم  يعني صيد تنها در دريا، تفاوت هايي پديدار مـي شـود  
ساحلي استان صيد در دريا هزارتن بسيار باالتر از ديگر صيادان شهرستان هاي  18آبادان با صيد بيش از 

دارد و صـيادان   1392هـزارتن در سـال   11پس از آن شهرستان هنـديجان بـا بـيش از    . انجام مي دهند
جدول ( .هزار تن قرار دارند 3و  8/3، 5/6د .شهرستان هاي ماهشهر، خرمشهر و شاداگان به ترتيب با حد

2-23(  

  قلمرو دامداري و مرغداري صنعتي
شود كه در آن، فعاليت پرورش دام از نظر محل و ك واحد توليد كشاورزي گفته ميه يداري صنعتي بدام

و مـوازين نـوين و ويـژه، انجـام      نحوه نگهداري، روش تغذيه و بهداشت دام، طبق برنامه و با رعايت اصول
چـرا كـه ايـن    . استان خوزستان گاوداري صنعتي توسعه مناسبي نكـرده اسـت   اين تعريف در با. شودمي
هـاي  درصد از ظرفيت دامي اين نوع دامـداري  2.2هاي صنعتي و درصد از كل تعداد گاوداري 8.1ان است
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 . 1درصـد اسـت   6كه سهم جمعيت اين استان از كل كشـور حـدود   كشور را در خود جاي داده در حالي
  .است تهيه شده 27-2و نقشه  24-2جدول داري صنعتي براي تعيين قلمروهاي اصلي دام

ها يعني گاوداري شيري، پرواربندي گوسـاله و پرواربنـدي   آمار سه گروه از اين دامداري 24-2در جدول 
  .آمده است 1391گوسفند به تفكيك شهرستان در سال 

بهـان از اهميـت نخسـت    هاي شيري سه شهرستان دزفول و اهـواز و به كه پيداست در دامداري گاوچنان
هـا در  درصـد دام  37گوشتي، شهرستان بهبهان به تنهايي بـا   هايدر پرواربندي گوساله .اندبرخودار بوده

در . هاي باغملك و بندر ماهشـهر در مراتـب بعـدي جـاي دارنـد     شهرستان. مقام نخست قرار گرفته است
انـد در  اي و كوهستاني قرار گرفتههايي كه در نواحي كوهپايهزمينه پرواربندي گوسفند، بيشتر شهرستان

هاي نخست قرارگرفته و اهـواز كـه بـازار    به عنوان مثال ايذه، باغملك در رده. انداين زمينه تخصص يافته
  .گيردشود در رتبه سوم قرار ميهاي دامي محسوب ميبزرگي براي تمام اقالم گوشتي و فرآورده

  
  1392قلمرو هاي اصلي صيد و پرورش آبزيان در استان خوزستان در سال -22-2 جدول
توليد آبزيان در   تن -صيد آبزيان  شهرستان

  تن-خشكي
جمع صيد و 
  پرورش آبزيان

سهم از كل 
  درصد  -استان

  23.8  21664 2998 18666  آبادان
  13.7  12485 12485 -  اهواز
  0.2  210 210-  ايذه

  7.2  6540 - 6540  ماهشهر
  0.1  78 78 --  بهبهان

  14.9  13541 9742 3799  خرمشهر
  1.2  1101 1101 -  دزفول

  2.4  2202 2202-  دشت آزادگان
  7  6383 3343 3040  شادگان
  1.6  1487 1487 -  شوش
  11.1  10090 10090 -  شوشتر

  0.9  850 850 -  مسجد سليمان
  12.7  11561 - 11561  هنديجان

  0.7  606 606 -  هويزه
  2.5  2256 2256 -  حميديه
  100  91054 47448 43606  استان

 1393اره كل شيالت استان خوزستاناد: ماخذ

  

                                            
  427ص1390ريزي زمستانگزارش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استان خوزستان، معاونت برنامه - 1
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  1382-92روند تغيير متغيرهاي مهم شيالت در استان خوزستان در دوره -23-6 جدول

  نام
  شهرستان

 مقدار صيد
  تن

مقدار برداشت از 
تن - پروري آبزي

مساحت استخر 
و حوضچه 

 – پرورش
  هكتار

  تعداد شاغل
  آبزي پروري

  نفر

  شاغلتعداد 
  صيد و صيادي

  نفر

1382 1392 1382 1392 1382 1392  1382 1392  1382  1392  
 19300  16059  638  89  638  89  2998  268  18666  18872  آبادان 
      -  -  -  -  -  -      اميديه

      -  -  -  -  -  -      انديمشك
      2907  1049  2907  1049  12485  3177      اهواز
      63  - 1  -  210  -      ايذه

  4900  5602  -  -  -  -  -  -  6540  6583  ماهشهر
      22  -  22  -  78  -      بهبهان

  2200  3361  2704  549  2704  549  9742  1663  3799  3950  خرمشهر
      313  201  313  201  1101  608      دزفول

      625  98  625  98  2202  298      دشت آزادگان
        -    -    -      رامشير
        -    -    -      رامهرمز
  1110  2614  949  -  949  -  3343  -  3040  3072  شادگان
      422  129  422  129  1487  391     شوش
      2864  1911  2864  1911  10090  5789      شوشتر
        -    -    -      گتوند
        -    -    -      اللي

      255  -  303  -  850  -      مسجدسليمان
 11490  9711    -    -    -  11561  11412  هنديجان

      172  -  172  -  606        هويزه
      641  220  641  220  2256  -      حميديه

  39000 37347 12575 4246 12505  47448 12194 43606 43889  جمع
 1393 –اداره كل شيالت استان خوزستان : ماخذ
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  1391در سال  در استان خوزستان  به تفكيك شهرستان صنعتي توزيع قلمروهاي دامداري -24-2 جدول   

 شهرستان
يگاودار
شيري

پرواربندي
جمع گاو گوساله

 و گوساله
پرواربندي
 و گوسفند

)ظرفيت( بره
جمع گاو وگوساله 

ظرفيتظرفيت وگوسفند
 13,000 7,000 - 6,000 - آبادان

 1,750 - - - 1,750 انديمشك
 12,000 - - 12,000 - اهواز

 8,700 - - 7,650 1,050 اميديه
 7,650 - - 6,500 1,150 ايذه

 22,550 15,250 - 7,300 - باغملك
 8,000 - - 8,000 - بندر ماهشهر

 19,500 - - 18,000 1,500 بهبهان
 8,000 - - 8,000 - خرمشهر
 1,970 - -  1,970 دزفول

 8,700 - - 8,700 - دشت آزادگان و هويزه
 8,400 - - 8,400 - رامشير رامهرمز و
 0 - -  - شادگان
 0 - -  - شوش
 10,000 - - 10,000 - رشوشت
 0 - -  - گتوند
 0 - -  - اللي

 16,940 - - 15,600 1,340 مسجد سليمان و انديكا 
 15,000 15,000 -  - هفتگل

 4,000 - - 4,000 - هنديجان
 37,250166,160 -8,760120,150 استان

  سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان: خذأم     

  هاي صنعتيمرغداري •
هـاي فعـال   تعداد مرغداري. شوندبه دو گروه فعال و غير فعال تقسيم مي هاي صنعتي در استانرغداريم

واحـد بـوده كـه     719ارائه كرده برابر  1391بر حسب آماري كه سازمان جهاد كشاورزي استان در سال 
مرغـداري در  واحـد   82دهد كه تعداد همين آمار نشان مي. ميليون قطعه است 12.4ظرفيت آن بيش از 

  .ميليون قطعه بوده است 1.4همين سال در استان وجود داشت كه ظرفيت آن 
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  1391هاي صنعتي در سال هاي دامداريي ظرفيتيفيااتوزيع جغر -27-2 نقشه
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احـد،  و 49واحـد، شـادگان    99شده شهرسـتان دزفـول بـا     نشان داده 25-2جدول طبق آماري كه در  
واحد مرغداري جزو پنج شهرستاني است كه  40واحد و رامهرمز با  52واحد، مسجد سليمان  56بهبهان 

ها در از نظر ظرفيت نيز همين شهرستان. گيرنداز نظر تعداد واحدهاي مرغداري در رتبه نخست جاي مي
هاي صنعتي در سطح اسـتان بـه   مرغداري پراكندگي ظرفيت 28-2 در نقشه. گيرندرتبه نخست قرار مي

  .تفكيك شهرستان نمايانده شده است
  1391هاي فعال استان خوزستان در سال ظرفيت مرغداري -25-2 جدول   

 مرغداري هاي فعال شهرستان
 درصد از كل )قطعه(ظرفيت درصد از كل تعداد واحد

 1.  6 0.83 137,000 1 آبادان.1
 23 2.3 504,000 4.1 مشكاندي.2

 9 3.1 159,820 1.3 اهواز.3

 278.3436,2903.5 اميديه.4

 34.065,0000.5 انديكا.5

 359.4537,1404.3 ايذه.6

 39 4.5 624,000 5.0 باغملك.7

 31 3.4 329,430 2.6 بندرماهشهر.8

 56 8.7 772,500 6.2 بهبهان.9

 34.090,0000.7 خرمشهر. 10

 998.132,142,010 17.2 دزفول. 11

 336.4573,2004.6 دشت آزادگان. 12

 8 1.1 126,700 1.0 رامشير. 13

 40 6.5 732,260 5.8 رامهرمز. 14

 49 8.6 875,900 7.05 شادگان. 15

 149.1336,9002.7 شوش. 16

 347.4560,9004.5 شوشتر. 17

 127.1282,0002.2 گتوند. 18

 11 5.1 241,500 1.9 اللي. 19

 52 2.7 741,800 6 مسجد سليمان. 20
 42 8.5 471,600 3.8 هفتگل. 21

 34.065,0000.5 هنديجان. 22

 93.1144,0001.2 هويزه. 23

 278.3457,7003.7 باوي. 24

 35 9.4 711,800 5.7 حميديه. 25

 19 6.2 300,710 2.4 كارون. 26

 0 0 0 0 آغاجاري. 27
 100 12,419,160 719100 استان
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  1391در سال  هاي فعالمرغداريتوزيع جغرافيايي  -28-2 نقشه
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  قلمروهاي اصلي گردشگري

سيار متفاوت در فصول گرم و سـرد سـال و   استان خوزستان به دليل تنوع اقليمي و برخورداري از اقليم ب
طـرح جـامع   . ، اهميـت مهـم گردشـگري يافتـه اسـت     دفاعيهاي هاي اخير براي يادمانيژه در سالبه و

 گردشگري نظير منـابع  با توجه به منابع و گردشگري استان خوزستان با مطالعات مفصل در سطح استان
در سـطح  حور و مسير گردشگري بـه شـرح زيـر    و تجاري پنج م ، مذهبيبي، صنعتي، فرهنگيآطبيعي، 

  :تعيين كرده استاستان 

   1مسير گردشگري 

در واقـع ايـن    .شـود خرمشهر ختم مي -شروع و پس از عبور از اهواز به آبادان استان اين مسير از شمال 
محورگردشگري يكم ارائه دهنده خدمات گردشـگري  . كندتا جنوب طي مي محور تمام استان را از شمال

  .، ورزشي و صنعتي تعيين شده استآبي فرهنگي، تاريخي، مذهبي، صنعتي، تجاري،

  2مسير گردشگري 

از مرز ايالم شروع شده و پس ازطي مسير از شـمال شـوش، جنـوب    ، شرقي -غربي  اين مسير به صورت
ارائه  اين محور برايقابليت . دزفول، شمال شوشتر، مسجد سليمان و شمال ايذه از استان خارج مي شود

  .خدمات گردشگري طبيعي و فرهنگي تعيين شده است

  3مسير گردشگري 

 -هـويزه  -در غرب اهـواز و در امتـداد مسـير اهـواز     دفاعيهاي سوم گردشگري در ارتباط با يادمانمحور 
هـاي دفـاعي و همچنـين طبيعـي     است و ارائه دهنده آثـار و يادمـان   طراحي شده ...بستان و -سوسنگرد

  .تتعيين شده اس

  4مسير گردشگري 

يـابي شـده و   فـارس مكـان  خلـيج سـاحلي  هاي آبدر و استان مسير گردشگري چهارم در سواحل جنوبي
  .تجاري تعيين شده است ويژگي آن ارائه خدمات گردشگري آبي و

  5مسير گردشگري 

و شـمال   يه، اميداهي كوپال، جنوب رامشير، آغاجاريرشروع شده و پس از عبور از سه اين مسير از اهواز
هـاي گردشـگري صـنعتي، طبيعـي و     ويژگـي  قابليتي با  براي اين مسير. شودبهبهان از استان خارج مي
  .مسيرهاي گردشگري استان خوزستان نمايانده شده است 29-2در نقشه  1.مذهبي تعيين شده است

                                            
 طرح جامع گردشگري استان خوزستان، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان -1
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  ستانمسيرهاي اصلي گردشگري در استان خوز -29-2 نقشه
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  هاسطح آن ه خدمات وپراكندگي و توزيع مراكز اصلي ارائتحليل  -2-1-1-3-4

  آموزش عالي
 شـود و از آمـوزش سـطح دبيرسـتان انجـام مـي      فراتر كه مقطعي از آموزش است به مفهومعالي آموزش 
ان در ايـر . است صصياي و دكتراي تخاي حرفهركارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتسطوح شامل 

د نـ كندمات آموزش عالي ارائه ميخ سسه جدا از همتوان گفت كه چهار مؤميموزش آبراي اين سطح از 
كـاربردي   -هـاي علمـي  ، دانشگاه پيام نـور و دانشـگاه  اسالمي هاي دولتي، دانشگاه آزادكه شامل دانشگاه

انشجويان ايـن  داد د، تعآموزش عالي در سطح استان خوزستانبراي بررسي مراكز اصلي خدمات  .شود مي
به عنوان شـاخص ارائـه    )عموماً در مراكز شهرستان( هاها در سطح مراكز آموزش عالي شهرستاندانشگاه

  .خدمات آموزش عالي مبنا قرار گرفته است
دانشــگاه  هــاي دولتــي،ترتيــب تعــداد دانشــجويان دانشــگاه هبــ 28-2و  27-2و 26-2 هــايولجــد در

 .مي كاربردي ارائه شده استعل -آزاداسالمي، و پيام نور
. بندي مراكز اصلي خدمات آموزش عالي در استان خوزستان از روش زير استفاده شـده اسـت  براي سطح

تخصصـي،   -اينخست با توجه به سطوح آموزشي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي حرفـه 
بـه عبـارت ديگـر    . ظر گرفته شـده اسـت  در ن 4و 3-2-1براي هر كدام از از سطوح فوق به ترتيب امتياز 

برخوردار از تعداد دانشجويان در سطح كارداني، امتياز يك و كارشناسي امتياز دو كارشناسي ارشد امتياز 
 .اي و تخصصي از امتياز چهار در نظر گرفته شده استسه و سطح دكتراي حرفه

ضرب شده و امتياز اوليه به دست آمده اين امتيازها در تعداد دانشجويان هر كدام از سطوح در شهرستان 
 بـراي  . عالوه بر اين بـراي سـطح اهميـت هـر كـدام از دانشـگاه نيـز ضـريبي تعيـين شـده اسـت           . است

 هــاي پيــام نــور و هــاي دولتــي ضــريب ســه، بــراي دانشــگاه آزاد ضــريب دو و بــراي دانشــگاه دانشــگاه
ل اين ضرايب امتياز كل به دسـت داده  بدين ترتيب با اعما. كاربردي ضريب يك تعيين شده است-علمي

  .شده است
   

  



 هانظام و ساختار فضايي سكونتگاه120 2. 

 

  
 هاي دولتي به تفكيك سطوح آموزش تعداد دانشجويان دانشگاه -26-2 جدول   

  در استان خوزستان 1389 - 1388در سال تحصيلي 

كارشناسي كارشناسي كارداني جمع شهرستان رديف
 ارشد

دكتراي 
 ايحرفه

دكتراي 
 صيتخص

 - - - - - - آبادان 1
 - - - - - - انديمشك 2
 862 1,966 2,790 19,240 6,590 - اهواز 3
 - - - - - - اميديه 4
 - - - - - - ايذه 5
 - - - - - - ملكباغ 6
 8 - 73 221 - - ماهشهر بندر 7
  - - 551 - - بهبهان 8
 37 - 288 1,317 - - خرمشهر 9
 - - 317 1,671 - - دزفول 10
 - - - - - - دشت آزادگان 11
 - - - - - - رامشير 12
 - - - - - - رامهرمز 13
 - - - - - - شادگان 14
 - - - - - - شوش 15
 - - - - - - شوشتر 16
 - - - - - - گتوند 17
 - - - - - - اللي 18
 - - - - - - مسجد سليمان 19
 - - - - - - هنديجان 20

 - - - - - -  استان
  1388سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ
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  هاي آزاد اسالمي به تفكيك سطوح آموزش تعداد دانشجويان دانشگاه -27-2 جدول   
  در استان خوزستان 1389 - 1388در سال تحصيلي 

كارشناسي  كارشناسي كارداني جمع شهرستانرديف 
 ارشد

دكتراي 
 ايحرفه

راي دكت
 تخصصي

 - - 78 6,624 4,599 - آبادان 1
 - -  1,425 2,929 - انديمشك 2
 - - 3,102 12,819 8,515 - اهواز 3
 - - 472 6,183 5,571 - اميديه 4
 - - 68 2,922 2,789 - ايذه 5
 - - - 155 717 - ملكباغ 6
 - - - 7,520 2,711 - بندرماهشهر 7
 - - - 4,388 3,957 - بهبهان 8
 - - - 1,396 638 - خرمشهر 9
 - - 908 14,716 5,536 - دزفول 10
 - - - 342 1,686 - دشت آزادگان 11
 - - - - - - رامشير 12
 - - - - - - رامهرمز 13
 - - - - 1,401 - شادگان 14
 - - - - - - شوش 15
   1,543 11,452 3,074 - شوشتر 16
 - - - - - - گتوند 17
 - - - - - - اللي 18
 - - - 5,709 4,044 - مسجد سليمان 19
 - - - - - - انديكا 20
 - - - - 523 - هنديجان 21
 - - - - - - هويزه 22
 - - - - - - هفتگل 23

 - - - - - -  استان
  1388سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ  
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  علمي كاربردي به تفكيك سطوح آموزشي  هاي پيام نور ونشگاهعداد دانشجويان دات -28-2 جدول   
  در استان خوزستان 1389 - 1388در سال تحصيلي 

كارشناسي  كارشناسي كارداني جمع شهرستان رديف 
 ارشد

دكتراي 
 ايحرفه

دكتراي 
 تخصصي

 - - - 2,237 86 - آبادان 1
 - - - 1,733 - - انديمشك 2
 - - 118 11,483 4,552 - اهواز 3
 - - - 501 - - اميديه 4
 - - - 308 - - ايذه 5
 - - - 698 - - ملكباغ 6
 - - - 2,241 - - ماهشهر بندر 7
 - - - 1,888 - - بهبهان 8
 - - - 2,538 - - خرمشهر 9
 - - - 4,771 1,468 - دزفول 10
 - - - 2,564 - - دشت آزادگان 11
 - - - 432 - - رامشير 12
 - - - 2,693 - - زرامهرم 13
 - - - 1,796 - - شادگان 14
 - - - 2,030 - - شوش 15
 - - - 1,098 - - شوشتر 16
 - - - 626 - - گتوند 17
 - - - 188 - - اللي 18
 - - - 1,530 - - مسجد سليمان 19
 - - - 306 - - انديكا 20
 - - - 302 - - هنديجان 21
 - - - 275 - - هويزه 22
 - - - 850 - - گلهفت 23

 - - -  - - -  استان
   1388-1385سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ

بندي مراكز اصلي خدمات آموزش عالي در سطح ، سطح100با تراز كردن امتياز كل  به  29-2 در جدول
بندي مراكز اصلي خدمات آموزش عـالي  سطح 30-2در نقشه . شده استاستان خوزستان به دست داده 

كه پيداست شهرستان اهواز با كسب امتياز سطح در اسـتان در  چنان. طح استان نمايانده شده استدر س
در سـطح دوم   32يعني با كسـب امتيـاز    100با فاصله زياد از  صدر قرار گرفته است و شهرستان دزفول

  يمان تعلـق  در ماهشـهر و مسـجد سـل   بنـ  هاي آبادان، اميديـه، سطوح سوم به شهرستان. گرفته است قرار
  .گيردمي



 123 2.طرح آمايش استان خوزستان
 

  سطح بندي خدمات مراكزآموزش عالي دراستان خوزستان -29-2 جدول   
  1389 -1388در سال تحصيلي  

 سطح 100تراز شده به امتيازامتياز كلشهرستانرديف
 3 5.12 38,485 آبادان 1
 5 9.4 15,024 انديمشك 2
 1 100 309,046 اهواز 3
 3 7.12 39,207 ميديها 4
 4 9.5 18,290 ايذه 5
 6 9.0 2,752 ملكباغ 6
 3 2.12 37,581 ماهشهر بندر 7
 4 4.9 29,007 بهبهان 8
 4 5 15,582 خرمشهر 9
 2 1.32 99,273 دزفول 10
 5 5.1 4,732 دشت آزادگان 11
 6 1.0 432 رامشير 12
 5 7.1 5,386 رامهرمز 13
 5 1.2 6,394 شادگان 14
 5 3.1 4,060 شوش 15
 4 6.10 32,803 شوشتر 16
 6 2.0 626 گتوند 17
 6 1.0 188 اللي 18
 3 11 33,984 مسجد سليمان 19
 6 2.0 612 انديكا 20
 6 5.0 1,650 هنديجان 21
 6 2.0 550 هويزه 22
 6 5.0 1,700 هفتگل 23

  1388سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ                       

  بيمارستاني خدمات درماني و مراكز
. مراكز خدمات درماني و بيمارستاني در استان خوزستان بيش از مراكز آموزش عالي متمركز شـده اسـت  

بندي خدمات درماني و بيمارسـتاني  براي سطح. اين تمركز بيش از پيش در شهر اهواز انجام گرفته است
هاي بيمارسـتاني اسـتفاده شـده    ي، دندانپزشكان و تختاز چهار متغير پزشكان عمومي، پزشكان تخصص

هاي بيمارستاني ضريب دو و بـراي دو متغيـر ديگـر    براي دو متغير تعداد پزشكان تخصصي و تخت. است
  . ضريب يك در نظر گرفته شده است
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  تان خوزستان بندي مراكز اصلي خدمات آموزش عالي در اسسطح -30-2 نقشه

  1389-1388در سال تحصيلي 
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بندي خدمات درماني و بيمارستاني شهر نشان داده شده فاصله شاخص رتبه 30-2كه در جدول چنان
 100به عنوان مثال اگر شاخص شهر اهواز . اهواز نسبت به مراكز سطوح ديگر در استان بسيار زياد است

  .باشدمي 7.19فقط دزفول تعلق دارد كه  باشد، سطح دوم به شهر
  

  1388استان خوزستان در سال  بيمارستاني در بندي خدمات درماني وسطح -30-2 جدول   

تعداد تخت تعداد پزشكان شهرستان
 بيمارستاني

تعداد 
 دندانپزشك

شاخص تراز 
تخصصيعمومي سطح 100شده به 

 4 5.13 5 516 67 54 آبادان
 5 3.4 2 154 30 22 انديمشك

 1 100 55 3,933 433 272 اهواز
 6 8.0 0 150 13 19 اميديه
 5 7.4 5 163 25 43 ايذه
 5 2 0 68 5 33 ملكباغ

 4 7.9 0 383 47 22 ماهشهر بندر
 4 8.9 3 363 57 48 بهبهان

 5 4 0 150 20 20 خرمشهر
 3 7.19 1 720 79 94 دزفول

 5 5.3 1 133 12 29 دشت آزادگان
 6 97.0 0 32 4 15 رامشير
 5 3.3 0 146 16 18 رامهرمز
 5 9.3 1 142 10 46 شادگان
 4 7.7 2 158 17 40 شوش
 5 5.1 3 23 26 39 شوشتر
 6 2.0 1 0 0 16 گتوند
 6 96.0 1 32 5 12 اللي

 4 8.7 1 309 23 45 مسجد سليمان
 6 1.0 0 0 0 2 انديكا

 6 2.0 2 0 1 11 هنديجان
 5 * * * * * هويزه

 6 1.0 1  0 8 هفتگل
  .در شهرستان دشت آزادگان لحاظ شده است *            

  
  .بندي مراكز خدمات درماني و بيمارستاني در استان خوزستان نمايانده شده استسطح 31-2در نقشه 
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  1388ان خوزستان در سال بندي مراكز اصلي درماني در استسطح -31-2 نقشه
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  شك خانوادهزنظام ارجاع و سيستم پ
هاي اخير سيستم ارجاع و پزشك خانواده در دستور كار نظام خـدمات درمـاني   دانيم در سالكه ميچنان

در استان خوزستان نيز اين نظام به مـورد اجـرا گذاشـته شـده و در آن مشـخص      . كشور قرار گرفته است
بـه عبـارتي ابتـدا سـطح      .از كجا بايد آغـاز شـود   مراتب ارجاع در هر شهرستاني چگونه وشده كه سلسله 

در  سطوح نظام ارجاع به سطوح باالتر براي هر شهرستانسپس سطح بعدي مشخص شده است  نخست و
  :استان خوزستان به شرح زير است

  
  ارجاع عديسطح ب سطح نخست ارجاع

  دزفول  انديمشك
  دزفول  گتوند
  فولدز  شوش
  اهواز  دزفول
  اهواز  آبادان

  اهواز  شادگان
  اهواز  ماهشهر
  اهواز  بهبهان
  اهواز  اميديه
  اهواز  رامهرمز

  اهواز  ايذه
  اهواز  شوشتر

  اهواز  مسجد سليمان
  اهواز  سوسنگرد

  سوسنگرد  هويزه
  آبادان  خرمشهر
  ماهشهر  رامشير

  ماهشهر  هنديجان
  بهبهان  آغاجاري
  رامهرمز  هفتگل

  ايذه  دزده
  ايذه  باغملك
  مسجد سليمان  انديكا
  مسجد سليمان  اللي

  1392اداره كل بهدشت و درمان استان خوزستان : ماخذ                                 
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. در سطح استان تعيـين شـده اسـت    رجاع به تناسب سطح تخصصيا درماني كه پيداست سه سطحچنان
ه بيمـار بـه پزشـك عمـومي مراجعـه      كـ  ر شهرستان محدود شدههبه مراكز درماني داخل سطح نخست 

ارجـاع داده  شك متخصص اسـت  زكه داراي پاي ناحيهليكن براي سطح بعدي به يك مركز باالتر  كند مي
نياز به سـطح بـاالتر   درمان بيمار  ،ايناحيه مراكز درمان يعني در سطح چه در سطح باالترچنان. شودمي

ل در سـطح  بـه عنـوان مثـا   . شـده اسـت  ارجاع تعيـين   براي تعيين شدهواز اه شهر ، سطح سوم كهباشد
 در درمـان بـراي  در درجـه نخسـت   ، و شـوش  ، گتوندهاي دزفول، انديمشكنخست هركدام از شهرستان

مراكـز درمـاني    در ردفـ  چـه درمـان  لـيكن چنـان   كنندمراجعه مي مراكز درماني بهدرون اين شهرستان 
 بـه شـهر   يعني شك متخصصزبه پ ، بيمار به مركز اين ناحيهتر داشته باشدبه سطحي باالشهرستان نياز 

يص بـر ارجـاع بـه    درماني اين ناحيـه يعنـي دزفـول تشـخ     زچه در مركچنان. شوددزفول ارجاع داده مي
در اين سلسـله مراتـب درمـاني در    . شودنجام مي، ارجاع بيمار به مراكز درماني اهواز اسطحي باالتر باشد

 شك متخصص و در سطح سوم چنان چه نياز باشـد بيمـار  زپزشك عمومي، در سطح دوم پسطح نخست 
نظام سلسله مراتب ارجاع در پزشك خانواده استان خوزستان . شودشك فوق تخصص ارجاع داده ميزبه پ

  .است نمايانده شده 32-2در نقشه 
غييرات زيادي پيدا خواهد كـرد  هاي بيمارستاني در استان نيز تبر طبق مصوبات انجام گرفته تعداد تخت

و مـورد   بينـي پـيش  آمـده،  31-2در جدول  كهي تغييرات به صورت 1394و طبق آخرين مصوبه تا سال 
  :تصويب قرار گرفته است

  1394 هاي بيمارستاني به تفكيك شهرستان تا سال تغييرات تخت -31- 2 جدول
  1394تخت بيمارستاني تا سالتغييرات نام بيمارستان شهرستان

  تخت 866تخت به  652از   امام خميني  اهواز
  تخت 821تخت به  541از   گلستان  اهواز
  تخت 270تخت به  196از   رازي  اهواز
  تخت 247تخت به  188 از  ابوذر  اهواز
  تخت 317تخت به  160از  سينا  اهواز
  تخت 195تخت به  110از   شفا  اهواز
  تخت 219تخت به  140از   طالقاني  اهواز
  تخت 250تخت به  210از   سالمت  اهواز
  تخت 274تخت به  187از   اميرالمومنين  اهواز
  تخت 147تخت به  52از   اميركبير  اهواز
  تخت 317تخت به  145  نفت   اهواز
  تخت 296 تخت به 126از   عالمه كرمي  اهواز
  تخت 206تخت به  69 از  شهيد بقايي  اهواز
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 1394هاي بيمارستاني به تفكيك شهرستان تا سال  تغييرات تخت -31-2 جدولادامه 
  1394تغييرات تخت بيمارستاني تا سال نام بيمارستان شهرستان

  تخت 140تخت به  78از   فاطمه زهرا  اهواز
  تخت 62تخت به  30از   ارتش 578  اهواز
  تخت 100تخت به  92از   بوستان  اهواز
  تخت 151تخت به  121 از  آريا  اهواز
  تخت 205تخت به  103از   مهر  اهواز
  تخت 105تخت به  80از   آپادانا  اهواز
  تخت مصوب 100  فوالد  *اهواز
  تخت مصوب 40  آريانا  *اهواز
  تخت 108تخت به  72از   اروند  اهواز

  تخت مصوب 40  الوار گرمسيري  *الوار گرمسيري
  تخت 135تخت به  68از   امام رضا  اميديه
  تخت 108تخت به  42از   ايرانپورشهيد   اميديه

  تخت 268تخت به  212از   امام علي  انديمشك
  تخت 291تخت به  241از   شهدا  ايذه

  تخت 170تخت به  114 از  شهيد طباطبايي  باغملك
  تخت مصوب 96  باوي  *باوي

  تخت مصوب 40  بستان  *بستان
  تخت 207تخت به  144از   شهيد چمران  سوسنگرد

  تخت 48تخت به  40از   رسول اكرم  رامشير
  تخت 180تخت به  155از   امام خميني  رامهرمز
  تخت مصوب 96  تختخوابي 96  *رامهرمز

  تخت 42تخت به  35از   اميد  اللي
  تخت مصوب 40  هفتگل  *هفتگل
  تخت مصوب 40  هويزه  *هويزه

  تخت 238تخت به  188از   خاتم االنبيا  شوشتر
  تخت 124تخت به  69از   الهادي  شوشتر
  تخت 50تخت به  32از   شهدا   شوشتر
  تخت مصوب100  دانشگاه آزاد  *شوشتر

  تخت 260تخت به  178از   بهمن22  مسجد سليمان
  تخت 97تخت به  32از   شفا  مسجد سليمان
  تخت 158تخت به  46از   امام خميني  مسجد سليمان

  تخت مصوب 40  دهدز  *دهدز
  .وز مورد بهره برداري قرار نگرفته اندبيمارستان هايي كه مجوز تاسيس گرفته و هن*

  1392اداره كل بهداشت و درمان استان خوزستان در سال : ماخذ
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  سطوح سلسله مراتب ارجاع در پزشك خانواده در استان خوزستان -32-2 نقشه
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  اي مراكز فني و حرفه
اي خـاص، بـازآموزي يـا ارتقـاي     د كه در آن بـراي فراگـرفتن حرفـه   اي مراكزي هستنمراكز فني و حرفه

تعـداد مربيـان فعـال و دانـش      32-2در جـدول . دهندمهارت براي مدت معيني به متقاضيان آموزش مي
  . هاي استان نشان داده شده استدر شهرستان) به تفكيك پسر و دختر(اي آموزان فني و حرفه

 استان خوزستان  اي دربندي مراكز خدمات آموزش فني و حرفهسطح -32- 2 جدول
  1389 -1388در سال تحصيلي 

تعداد شهرستان
 فعال مربيان

دانش آموز
 پسر

دانش آموز
 دختر

شاخص 
 نهايي

شاخص تراز 
 سطح 100شده به 

 2 7.25 4.54 268 584 18 آبادان
 3 6.18 1.37 0 490 14 انديمشك

 1 100 200 2,149 4,727 46 اهواز
 4 6.9 2.19 110 454 5 اميديه
 4 11 22 115 227 8 ايذه
 4 9.12 7.25 120 0 11 ملكباغ

 3 8.17 6.35 418 858 8 ماهشهر بندر
 2 2.33 4.66 152 699 25 بهبهان

 3 2.20 4.40 284 225 15 خرمشهر
 2 1.29 1.58 415 1,033 17 دزفول

 3 7.15 4.31 0 372 12 دشت آزادگان
 5 5.1 3 55 151 0 رامشير
 3 3.16 6.32 142 589 10 رامهرمز
 4 7.7 4.15 144 160 5 شادگان
 3 8.15 5.31 159 497 10 شوش
 3 6.15 2.31 183 451 10 شوشتر
 6 3.0 6.0 0 41 0 گتوند
 5 1 2 0 0 1 اللي

 3 9.23 7.47 95 503 18 مسجد سليمان
 6 0 0 0 0 0 انديكا

 5 1 2 0 0 1 هنديجان
 6 0 0 0 0 0 هويزه

 4 5.6 13 0 0 0 هفتگل
  1388سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ  
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  هـاي آمـوزش متوسـطه بـه حسـاب      موزشي در آن جـزو دوره آاين مراكز كه اغلب دولتي هستند و دوره 
سـال تحصـيلي   متأسـفانه در كـل اسـتان در    . آيد اهميتي مهم در آموزش هر منطقه يا كشوري داردمي

 12,061انـد كـه تعـداد    نفر بـوده  16,870اي تعداد كل دانش آموزان مراكز فني و حرفه 1389 -1388
درصد كل دانش آموزان دوره متوسط به حساب  6.6اين تعداد تنها . نفر دختر بودند 4,809دختر و فقط 

ها ويژه صنعتي تربيت تكنسين كه يكي از عوامل رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي و بهدر حالي. آيدمي
اين در حالي است كه دانش آموزان دوره نظري در همين . ان آينده استهاي در جو آموزش فني و حرفه

  .هزار نفر رسيده است 100سال تحصيلي  به بيش از 
 اي با استفاده از سـه متغيـر  هاي استان از منظر ارائه خدمات در مراكز فني و حرفهبندي شهرستانسطح

  . شده است نمايانده 33-2در نقشه و نتيجه فوق انجام شده 

  مبادي واردات و صادرات كاال
اسـتقرار يافتـه اسـت كـه يكـي       چهار شهر استان خروجي كاال در در سطح استان چهار گمرك ورودي و

 هـاي  در كنـار آب  يعني گمرك اهواز دور از سواحل دريا و سه گمـرك ديگـر بـه صـورت بنـادر تجـاري      
در ميان اين چهار گمرك، اهميت بندر امام خميني نه فقط در اسـتان بلكـه   . كنندالمللي فعاليت ميبين

درصد كل واردات و صادرات كاال در گمركـات   85در سطح ملي از اهميت مهم برخوردار است و بيش از 
اتـي و  صـادرات كاالهـاي وارد  و  واردات ارزش 33-2جـدول  در . استان را به خـود اختصـاص داده اسـت   
  .صادراتي در بنادر استان ارائه شده است

  )درصد -ميليون ريال ( 1388مبادي واردات و صادرات كاال در استان خوزستان در سال  -33- 2 جدول
  درصد از كل صادرات درصد از كل واردات  گمرك

  2.2  735,224  5.0  459,903  اهواز
  9.0  284,801  4.0  394,158  آبادان

  2.86  28,757,781  7.88  81,315,998  بندر امام خميني
  8.10  3,593,522  4.10  9,545,558  خرمشهر

  100 33,371,328 100 91,715,617  جمع
  1388سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ     

درصـد   86درصد و از نظر صادرات بيش از  88كه پيداست از نظر واردات بندر امام خميني بيش از چنان
در رتبه دوم بندر خرمشـهر قـرار دارد كـه بـا     . صادرات در گمركات استان را به خود اختصاص داده است

اهواز در رتبـه سـوم و آبـادان    . درصد واردات و صادرات گمركات، در رتبه دوم واقع شده است 10بيش از 
  . در رتبه چهارم قرار گرفته است
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 اي در استان خوزستانبندي مراكز خدمات فني و حرفهسطح -33-2 نقشه
  1389-1388در سال تحصيلي  
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  )بارگيري تخليه وبرحسب ( بنادر بازرگاني
بنادر بازرگاني  درصد كل 70، از نظر حجم تخليه و بارگيري نيز حدود پيداست 34-2جدول كه در چنان

درصد كل عملكرد  26 تبه دوم بندر ماهشهر است كه بيش ازدر ر. استان به بندر امام خميني تعلق دارد
درصد كل مقدار تخليـه   4سهم دو بندر خرمشهر و آبادان كمتر از  .استان را به خود اختصاص داده است

بـارگيري   به طور كلـي بـه تخليـه و    الزم است يادآوري شود كه كه بندر ماهشهر. بارگيري استان است و
بـه  ) هاي بندر امام خمينيبه جز حجم كوچكي از فعاليت( استانديگر بنادر  واختصاص يافته  مواد نفتي

  .تخليه و بارگيري كاالهاي غير نفتي تخصيص يافته است
  

  )ميليون تن( 1388سال  بنادر بازرگاني برحسب تخليه و بارگيري در استان خوزستان در -34- 2 جدول

  بندر
  بارگيري تخليه

 درصد از  جمع
كاالي  نفتي مواد  كل

كاالي   نفتي مواد  غيرنفتي
  غيرنفتي

  6.69  85.23  4.7  45.0  16  0  امام خميني
  *  06.0  03.0  *  03.0  0  آبادان

  8.26  18.9  0  3.8  0  88.0  ماهشهر
  5.3  2.1  6.0  0  6.0  0  خرمشهر

  100  29.34  8 75.8 63.16 88.0  جمع
  .قابل توجه نبوده است ،مقدار *   
  1388سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ   

  سيلوهاي استان ها وتعداد و ظرفيت سردخانه
 و دو مـداره در جـدول   بـاالي صـفر   هاي استان خوزستان به تفكيك زير صفر وتعداد و ظرفيت سردخانه

عـدد آن يـك    10خانه وجـود دارد كـه   دسالن سر 29وع در استان تعداد مدر مج. ارائه شده است 2-35
 92ب اسـت كـه   متر مكع 31,131 ها در مجموعدخانهحجم كل اين سر. مداره است عدد دو 19مداره و 

 اي دوهشود كه در سردخانهيادآوري مي .مداره تعلق دارد هاي دوهاي به سالندرصد حجم اين سردخانه
    .ديگر را داردهاي ابت نيست و قابليت تبديل به حالتهاي يك مداره ثمداره دماي هوا برخالف سالن
  هاي استان خوزستانتعداد و ظرفيت سردخانه -35- 2 جدول

  )مترمكعب( حجم  )مترمربع( مساحت تعداد  نوع سالن
  1,896  757  8  يك مداره زير صفر

  596  238  2  يك مداره باالي صفر
  28,639  5,728  19  مداره دو

  1388 سالنامه آماري استان خوزستان: مأخذ  
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 بادر استان هشت سيلو . انبارهاي گندم استان ارائه شده است تعداد و ظرفيت سيلوها و 36-2در جدول 
هـزار تـن    377 انبارهاي گندم اسـتان در مجمـوع  ذخيره  ظرفيت .، وجود داردهزار تن 248ظرفيت كل 

  .روباز است انبار سرپوشيده و 14است كه شامل 
  

  تعداد و ظرفيت سيلوها و انبارهاي گندم در استان خوزستان -36- 2 جدول

 نوع انبار ذخيره گندم  سيلو گندم
  باز رو  سرپوشيده معمولي

  باز رو  تعداد  )تن( ظرفيت تعداد )تن(ظرفيت  تعداد
8  248,000  13  227,000  1  150,000  

  1388 سالنامه آماري استان خوزستان: مأخذ   

  ها و مهمانسراهتل مراكز اصلي خدمات
چنـان  . ارائه شـده اسـت   37-2بندي در جدول رخانه براساس درجهمساف ل ومراكز اقامتي به تفكيك هت

هتل پنج سـتاره  . هتل وجود دارد كه تنها سه هتل آن چهار ستاره است 28كه پيداست در سطح استان 
چهـار   هايهاي استان جزو هتللتخت هت 2,387تخت از  520ت، تنها از نظر تخ. ندارد وجوددر استان 
  .ستاره تعلق دارد چهارهاي ها به هتلدرصد از كل تخت 22حدود به عبارت ديگر . ستاره است
تعـداد  . شـوند دو ستاره و يك ستاره تقسـيم مـي   بندي به سه ستاره وهاي استان از نظردرجهمسافرخانه

    .رسدها ميبه حدود نصف تخت هتلتعداد هاي مسافرخانه در استان زياد نيست و از نظر تخت
  1388 سال مسافرخانه در استان خوزستان در تعداد هتل و -37- 2 جدول

  جمع  يك ستاره  ستاره دو  سه ستاره ستارهچهار پنج ستاره  مركز اقامتينوع 
  28  8  5  12  3  0  تعداد هتل

  2,387  323  273  1,271  520  0  تعداد تخت هتل
  21  6  4  11  0  0  مسافرخانه دتعدا

  1,135  398  292  445  0  0  ت مسافرخانهتعداد تخ
   1388 سالنامه آماري استان خوزستان: مأخذ 

  اماكن ورزشي
در . روباز ارائه شـده اسـت   كن سرپوشيده واساحت و سرانه اماكن ورزشي به تفكيك امم 38-2در جدول 

متـر مربـع آن    219,911وجـود دارد كـه    يورزشـ متر مربـع امـاكن    1,481,079 سطح استان مجموعاً
ـ  .روباز هستند) درصد 2.85( متر مربع 1,261,168 و سرپوشيده ه ايـن ارقـام و جمعيـت سـال     با توجه ب

 مترمربع  فضـاي ورزشـي اعـم از سرپوشـيده و     35.0توان گفته كه در مجموع به ازاي هر نفر مي 1385
مترمربع و بـراي   05.0 ورزشي سرپوشيده اين شاخص برابربراي اماكن . روباز در سطح استان وجود دارد

  .باشدمترمربع مي 3.0 شي روباز اين شاخصاماكن ورز
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  1388 هاي استان خوزستان در سالمساحت و سرانه اماكن ورزشي شهرستان - 38- 2 جدول

جمعيت  شهرستان
1385 

 زايمربع به ا متر )مترمربع(مساحت اماكن ورزشي
 جمعبازروسرپوشيده )سرانه( هر نفر 

 29.0 79,982 61,177 18,805 277,261 آبادان
 66.0 107,176 95,900 11,276 161,185 انديمشك

 18.0 242,309 191,795 45,250 1,338,126 اهواز
 34.0 29,484 22,500 6,986 86,201 اميديه
 16.0 32,145 25,918 6,227 195,018 ايذه

 58.0 60,376 52,580 7,796 104,178 ملكاغب
 11.0 26,584 21,385 5,199 252,587 ماهشهر بندر

 2.1 209,171 187,676 21,495 175,373 بهبهان
 36.0 56,663 44,397 12,266 157,555 خرمشهر
 27.0 108,115 97,865 10,250 401,558 دزفول

 67.0 86,879 73,983 12,896 128,941 دشت آزادگان
 1.1 54,189 49,346 4,843 51,081 رامشير
 46.0 57,384 45,540 11,844 123,930 رامهرمز
 42.0 57,926 46,696 11,230 138,915 شادگان
 38.0 72,775 66,310 6,465 192,162 شوش
 22.0 41,647 36,400 5,247 187,337 شوشتر
 3.1 74,788 71,700 3,078 59,261 گتوند
 79.0 28,612 25,000 3,612 36,173 اللي

 18.0 30,142 22,500 7,642 171,778 مسجد سليمان
 68.0 24,740 22,500 2,240 36,359 هنديجان
 35.0  1,481,079 1,261,168 219,911 4,274,979  استان

 1388سالنامه آماري استان خوزستان : مأخذ           

  هاكردي و مركزيت سكونتگاهپيچيدگي كار -2-1-2
  هاي شهريسكونتگاه -2-1-2-1

، اسـتفاده از  هـاي شـهري  كـاركرد سـكونتگاه   و پيچيـدگي  هاي معمول براي تشخيص نـوع يكي از روش
هـاي شـهري   ن رابطه براي تعيين كـاركرد سـكونتگاه  در اي. ستا هانوع كاركرد در تعيين شاغلين شهرها

نخسـت  . نكته قابل ذكر است اين رابطه دواما در . از روش بوژوگارنيه استفاده شده است استان خوزستان
مـار شـاغلين شـهرها بـه طـور جداگانـه، آمـار شـاغلين نقـاط شـهري           اين كه مركز آمار ايران به جاي آ

ها اسـتفاده  شاغلين نقاط شهري شهرستان آماردر نتيجه در اين بررسي از . كندا را منتشر ميهشهرستان
شـهرهاي  تقريباً تمام  هاي استان زياد بوده وتعداد شهرستان رسد با توجه به اينكهبه نظر مي .شده است

باشـند، نقـاط شـهري ديگـر     هاي سرشماري شده ميترين شهر در شهرستاناصلي استان به عنوان اصلي
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تـوان آمـار شـاغلين نقـاط     بنابراين به طـور كلـي مـي   . ندارند سهم زيادي در آمار نقاط شهري شهرستان
گانـه  بندي اقتصـادي سـه  نكته دوم اينكه در طبقه .كز شهرستان تعميم دادشهري هر شهرستان را به مر

جنگلـداري، شـكار و شـيالت تحـت عنـوان       ،داريدامـ  گروه شـاغلين در كشـاورزي،  ، در شهرها شاغلين
آب و ساختمان تحت عنوان  و مين برق، گازساخت، استخراج معدن، تأ -غلين صنعتكشاورزي، گروه شا

 بنـدي نبـوده را تحـت عنـوان خـدمات      دوم قابـل طبقـه   ايي كـه درگـروه اول و  هـ بقيه فعاليت صنعت و
  .بندي شده استطبقه

تعيـين   ها بر حسـب كاركردهـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و    بندي سكونتگاهگروه -2-1-2-1-1
  شهرهاي چند كاركردي

خـدماتي،   يعني كشاورزي، بازرگـاني، ، مدل بوژوگارنيه به شش بخش براي تعيين نقش كاركردي شهرها
يـين كـاركرد شـهرهاي اسـتان     بـه منظـور تع  . تقسـيم شـده اسـت   صنعتي، صنعتي شديد و چند نقشي 

  .آمده است 40-2و  39-2 هايجدول هاي استان درتاننقاط شهري شهرس شاغلينآمار ، خوزستان
  1385سال در گانه هاي سهخشهاي استان به تفكيك بتعداد شاغلين نقاط شهري شهرستان -39- 2 جدول

  مالحظات  خدمات  صنعت كشاورزي جمع شهرستان رديف شهر
   32,380  17,366 3,328 53,074  آبادان  1
   6,343  95,392 119 14,531  اميديه  2
   16,389  8,085 1,715 26,189 انديمشك  3
  .شودشامل باوي هم مي  162,241  95,392 4,801 262,434  اهواز  4
   12,699  7,917 283 20,899  ايذه  5
   4,808  1,864 722 7,394  ملكباغ  6
   29,656  22,346 854 52,856 ماهشهر بندر  7
   19,926  9,567 1,516 31,009  بهبهان  8
   20,567  9,540 448 30,555 خرمشهر  9
   46,611  20,047 5,636 72,294  دزفول  10
  .شوده هم ميشامل هويز 7,675  2,018 1,509 11,202 دشت آزادگان  11
   3,497  1,570 373 5,440  رامشير  12
   10,210  4,868 578 15,656  رامهرمز  13
   6,126  2,663 283 9,072  شادگان  14
   8,890  4,225 1,625 14,740  شوش  15
   13,768  8,641 1,002 23,411  شوشتر  16
   2,794  1,974 417 5,185  گتوند  17
   2,208  1,724 92 4,024  اللي  18
  .شودشامل انديكا هم مي 15,093  7,536 470 23,099 مسجد سليمان  19
   3,029  1,020 3,017 7,066 هنديجان  20

    424,914  236,427 28,789 690,130  استان
  1385نشريه نتايج تفصيلي سرشماري نفوس و مسكن استان خوزستان  :مأخذ
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  1385هاي استان خوزستان در سال ي شهرستانشاغلين نقاط شهر درصد -40- 2 جدول
  مالحظات  خدمات  صنعت  كشاورزي  شهرستان  رديف شهر

    61  7.32  3.6  آبادان  1
    7.43  5.55  8.0  اميديه  2
    6.62  9.30  5.6  انديمشك  3
  .شودشامل باوي هم مي  8.61  3.36  8.1  اهواز  3
    8.60  9.37  4.1  ايذه  5
    65  2.25  8.9  ملكباغ  6
    1.56  3.42  6.1  ماهشهر بندر  7
    3.64  9.30  9.4  بهبهان  8
    3.67  2.31  5.1  خرمشهر  9
    5.64  7.27  8.7  دزفول  10
 .شودشامل هويزه هم مي  5.68  18  5.13  دشت آزادگان  11
    3.64  9.28  9.6  رامشير  12
    2.65  1.31  7.3  رامهرمز  13
    5.67  4.29  1.3  شادگان  14
    3.60  7.28  11  شوش  15
    8.58  9.36  3.4  ترشوش  16
    9.53  1.38  8  گتوند  17
    9.54  8.42  3.2  اللي  18
 .شودديكا هم ميشامل ان  4.65  6.32  2  مسجد سليمان  19
    9.42  4.14  7.42  هنديجان  20

    100  100  100  استان
   ، مركز آمار ايران1385سرشماري نفوس و مسكن : مأخذ           

هـاي اسـتان   كـاركردي نقـاط شـهري شهرسـتان     هـاي نقـش  39-2با اسـتفاده از جـدول    2-2در شكل 
  .خوزستان در مدل بوژوگارنيه نمايانده شده است

  
  

ــكل ــاركرد   -2-2 ش ــش ك نق
ــهري   ــاط شـ ــادي نقـ اقتصـ

هاي استان خوزستان شهرستان
بر اسـاس روش   1385در سال 

شـماره روي شـكل   . بوژوگارنيه
شماره رديف شهرها در جـدول  

    .باشدمي 2-39
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دهد كه پنج شـهر در بخـش   گانه نقاط شهري استان بر روي مدل بوژوگارنيه نشان ميتوزيع شاغلين سه
. گيـرد شهر در بخش خدماتي و يك شهر يعني هنديجان نيز در بخش چند نقشي قرار مـي  14بازرگاني، 

حدودي بـه نقـش صـنعتي    به جز يك شهر يعني اميديه كه با نزديك شدن به بخش صنعتي در مدل تا 
 هـا در بخـش صـنعتي و صـنعتي شـديد قـرار       شود، هـيچ نقطـه شـهري در درون شهرسـتان    نزديك مي

اند شامل اميديه، بنـدر ماهشـهر،   ها در بخش خدماتي مدل قرار گرفتهشهرهايي كه كاركرد آن. گيردنمي
  .اندين كاركرد شدهبقيه شهرهاي استان در بخش خدماتي تعي. باشندشوشتر، گتوند و اللي مي

  تشخيص كاركردهاي غالب -1-2-1-2- 2
توان از طريق سهم شاغلين مي 40-2در تعيين كاركرد غالب شهرهاي استان خوزستان، با اتكا به جدول 

گانه در شهرها به طور كلي دست كم در سه بخش فوق نشان داد كه كاركرد غالـب در نقـاط شـهري    سه
هم شاغلين بخش خدمات نسـبت بـه دو بخـش كشـاورزي و صـنعت      كه پيداست سچنان. استان چيست

اسـتان بـه ماننـد     يتوان به طور كلي گفت كه در درجه نخسـت شـهرها  از اين رو مي. بسيار باالتر است
اما در همين جـدول سـهم بخـش خـدمات در     . بسياري از شهرهاي ايران و جهان كاركرد خدماتي دارند

مثال در شهر اميديه كه اساساً در ارتباط با استخراج صنعت نفـت و  به عنوان . تمام شهرها يكسان نيست
گاز بوجود آمده و رشد كرده است، سهم شاغلين بخش صنعت ساكنان حتي از سهم بخش خـدمات نيـز   

در نقاط شهري بندر ماهشهر نيز اگر چه سهم بخش صنعت كمتـر از بخـش خـدمات اسـت     . باالتر است
د، سهم بزرگي از فعاليت را در نقاط شهري ايـن شهرسـتان تشـكيل    درص 42ليكن اين بخش با بيش از 

در شهر اللي نيز كه در ارتباط با توسعه صنايع نفت و گاز بوجود آمده، سهم بخش صنعت بيش . دهدمي
در هنديجان با توجه به اينكـه شـاغلين در شـيالت    . درصد شاغلين را به خود اختصاص داده است 42از 

هـاي  شود و در اين محدوده از استان صيد و صـيادي يكـي از فعاليـت   وب ميجزو بخش كشاورزي محس
كند و هر دو آيد، سهم شاغلين بخش كشاورزي حتي با سهم بخش خدمات برابري مياصلي به شمار مي

بنـابراين بـه رغـم    . درصد كل شاغلين نقاط شهري شهرستان را به خود اختصاص داده اسـت  42بيش از
ي از شهرهاي استان، نقش خدماتي است اما در برخي از شـهرهاي اسـتان كـه بـا     آنكه نقش غالب بسيار

اي نظير استخراج نفت و گاز و صيادي پيونـد خـورده اسـت، نقـش كـاركردي      هاي تخصصي ويژهفعاليت
  . گونه شهرها ايجاد شده استمعيني در اين

  هاي روستاييسكونتگاه -2-1-2-2
كاركرد بخش كشاورزي يا آن چه فعاليـت  كليت خود با در  هانهمه جاي ج محيط روستايي در و روستا

كـه در  اين حكم اگرچه در كليت خـود صـادق اسـت امـا چنـان     . شود گره خورده استنوع اول گفته مي
 هاي اسـتان، بخـش غالـب    استان خوزستان نيز خواهيم ديد، در نواحي حتي روستايي برخي از شهرستان
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هاي ديگـري چـون صـنعت و خـدمات تعلـق      كشاورزي بلكه به فعاليتهاي اقتصادي نه به بخش فعاليت
هاي زراعت و باغـداري  الزم است يادآوري كنيم كه منظور از بخش كشاورزي شامل مجموع فعاليت. دارد

هـاي شـاغل در   ، دامداري، جنگلداري، شكار و شيالت و منظور از صنعت شامل گروه)مجموعاً كشاورزي(
هـايي كـه   بقيه فعاليت. شوددن، تأمين برق، گاز و آب و ساختمان گفته ميساخت، استخراج مع -صنعت

  .بندي نبوده تحت عنوان خدمات ناميده شده استدرگروه اول و دوم قابل طبقه

  هاي روستايي بر حسب كاركردهاي اصليبندي سكونتگاهگروه -1-2-2-1- 2
روسـتايي بـه بخـش كشـاورزي  يعنـي      هاي اصلي نـواحي  به طور كلي كاركردگفته شد تركه پيشچنان

كه اين حكم كلي اما براي آن. زراعت، باغداري، دامداري، جنگلداري، شكار و شيالت اختصاص يافته است
 تهيـه شـده اسـت كـه در آن تعـداد شـاغلين        41-2در سطح استان به طور كمي ارزيابي شـود، جـدول   

  .فكيك شهرستان نشان داده شده استگانه اقتصادي در نواحي روستايي استان به تهاي سهبخش
  )نفر( 1385گانه فعاليت در سال هاي سههاي استان به تفكيك بخششاغلين نقاط روستايي شهرستان -41- 2 جدول

  مالحظات  خدمات  صنعت كشاورزي جمع شهرستان  رديف شهر
   3,266  1,263 3,056 7,585  آبادان  1
   3,158  1,435 2,843 7,436 انديمشك  2
  .شودشامل باوي هم مي 23,531  17,655 17,971 59,157  اهواز  3
   1,584  2,588 777 4,949  اميديه  4
   2,615  7,456 10,603 20,674  ايذه  5
   3,708  3,184 5,442 12,334 ملكباغ  6
   5,535  6,524 1,666 13,725 ماهشهر بندر  7
   4,293  3,875 5,543 13,711  بهبهان  8
   2,679  2,969 797 6,445 خرمشهر  9
   7,948  7,132 18,589 33,669  دزفول  10
 .شودهم مي شامل هويزه 3,253  1,112 7,852 12,217 دشت آزادگان  11
   3,692  1,388 2,155 7,235  رامشير  12
   3,116  3,560 5,269 11,945 رامهرمز  13
   4,473  3,947 5,715 14,135 شادگان  14
   6,483  5,551 14,729 26,764  شوش  15
   3,131  6,485 8,982 18,598  شوشتر  16
   1,460  3,007 2,608 7,075  گتوند  17
    410 905 2,130 3,445  اللي  18
 .شودشامل انديكا هم مي 2,122  3,529 7,498 13,149 مسجد سليمان  19
    546 422 1,445 2,413 هنديجان  20

   87,003  83,986 125,672 296,661  استان
  1385) نتايج تفصيلي( نشريات سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان خوزستان: مأخذ  
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 كـه  ثبت شده است 1385در سال  هزار نفر 296روستايي در استان نقاط كه پيداست كل شاغلين چنان
   .ثبت شده است نفر 690,130 در همين سرشماري كه است شهري استان كل شاغلين نقاط درصد 43

ايـن بـدان   . انـد نفر در بخش كشاورزي فعال بـوده  125,672 دد كل شاغلين روستايي استان، تعدااز تعدا
كـار  بـه   درصد كل شاغلين در نواحي روستايي استان در بخش كشـاورزي مشـغول   4.42معني است كه 

در درصد كه بـه ترتيـب بـه بخـش صـنعت و خـدمات        3.29درصد و  3.28اين مقدار نسبت به  .اندبوده
تـوان گفـت كـه    بنابراين به طـور كلـي مـي    .تعلق دارد به طور قابل توجهي بيشتر استي روستايي نواح

ي كـاركرد  در مجمـوع دارا درصد كل شاغلين در بخـش كشـاورزي    42با هاي روستايي استان سكونتگاه
  .باشندكشاورزي مي

ش شـاغل در بخـ   18,589دزفـول بـا    ،هاي استان خوزستانشهرستان نواحي روستاييدر 1385در سال 
توان گفت كه از در واقع مي .را به خود اختصاص داده استبخش كشاورزي كشاورزي، بيشترين شاغالن 

 رين شهرسـتان اسـتان بـا تـوان و كـاركرد كشـاورزي محسـوب        تاين شهرستان مهم ،شاغلينتعداد نظر 
شـوش  شـاغل، شهرسـتان   نفر  17,971با ) به همراه شهرستان جديد باوي( اهوازهاي شهرستان .شودمي
  .گيرندهمين بخش در مراتب بعدي قرار مي شاغل در 10,603ايذه با  شاغل، 14,729با 

. هاي روستايي الزم است سهم شاغلين مبناي ارزيابي قـرار گيـرد  گاهاما براي تعيين كاركرد اصلي سكونت
ر يـك محـدوده مهـم    كشـاورزي د  توانكه تعداد مطلق شاغلين بخش كشاورزي اگرچه براي تعيين  چرا

 42-2از ايـن رو در جـدول   . آيـد به حساب نمـي غالب  براي كاركرد اصلي واست ليكن شاخص مناسبي 
  .هاي مختلف اقتصادي نواحي روستايي به تفكيك شهرستان محاسبه شده استسهم شاغلين بخش

درصـد،   8.61بـا  درصد، اللي  3.64هاي دشت آزادگان با نواحي روستايي در شهرستان كه پيداستچنان
درصـد و   1.55درصـد، شـوش بـا     2.55 درصد، دزفول با 57درصد، مسجد سليمان با  9.59هنديجان با 

درصـد شـاغالن روسـتايي را در بخـش      50درصد شـاغالن در بخـش كشـاورزي، بـيش از      3.51ايذه با 
 اورزي مشـخص  كشاورزي به اشتغال واداشته و از اين نظر به طور قاطعي با كـاركرد اصـلي و غالـب كشـ    

هـا از  هايي كه سـهم شـاغلين بخـش كشـاورزي آن    توان گفت كه آن شهرستانبا اين حال مي. شوندمي
اند، نيز از نظر كشاورزي داراي كاركرد درصد باالتر بوده 4.42ميانگين سهم بخش كشاورزي استان يعني 

دگـان، اللـي، هنـديجان،    هاي دشـت آزا به عنوان مثال شهرستان. باشنداصلي در اين بخش مشخص مي
هايي هسـتند  مسجد سليمان، دزفول، شوش، ايذه، شوشتر، باغملك و رامهرمز جزو آن گروه از شهرستان

ها از ميانگين سهم بخش كشاورزي نواحي روسـتايي اسـتان بـاالتر    كه سهم شاغلين بخش كشاورزي آن
 كـاركرد غالـب كشـاورزي ارزيـابي     توان گفت كه در مجموع نواحي روستايي اين شهرستان بـا  بوده و مي

 هايي نيز در استان وجود داشتند كـه كـاركرد اصـلي نـواحي روسـتايي      شهرستاناز طرف ديگر . شوندمي
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به عنوان مثال در نواحي روستايي شهرسـتان  . ها نه بخش كشاورزي بلكه صنعت يا خدمات بوده استنآ
رصـد از كـل شـاغلين در بخـش     د 7.15و 4.12، 1.12خرمشـهر و اميديـه بـه ترتيـب بـا       بندر ماهشهر،

هـاي  فضـاها و سـكونتگاه   در نتيجـه  ، سهم ناچيزي از شاغالن را در اين بخش به كار واداشته وكشاورزي
س در نـواحي  بـرعك . انـد فاقد پتانسيل فعاليت كشاوري بـوده  ها دست كم تاكنوناين شهرستان روستايي

اميديـه بـا    درصد و 1.46 خرمشهر با درصد، 5.47هر با ها به ترتيب بندر ماهشروستايي همين شهرستان
درصد اشتغال صنعتي ساكنان روستايي، به طور قـاطعي بـا كـاركرد اصـلي      5.42درصد و گتوند با  3.52

ها نيـز بـا كـاركرد غالـب بخـش      به عبارت ديگر حتي در نواحي روستايي اين شهرستان. شوندمعرفي مي
  .صنعتي روبرو هستيم

  
 هاي استان خوزستان گانه نقاط روستايي شهرستانهاي سهسهم شاغلين بخش - 42- 2 جدول

  )درصد( 1385در سال 
  مالحظات  خدمات صنعت كشاورزي شهرستان  رديف شهر

    1.43  7.16  2.40  آبادان  1
    5.42  3.19  2.38  انديمشك  2
  .شودشامل باوي هم مي  8.39  8.29  4.30  اهواز  3
    32  3.52  7.15  يديهام  4
    6.12  1.36  3.51  ايذه  5
    1.30  8.25  1.44  ملكباغ  6
    3.40  5.47  1.12  ماهشهر بندر  7
    3.31  3.28  4.40  بهبهان  8
    6.41  1.46  4.12  خرمشهر  9
    6.23  2.21  2.55  دزفول  10
 .شودشامل هويزه هم مي  6.26  1.9  3.64  دشت آزادگان  11
    51  2.19  8.29  رامشير  12
    1.26  8.29  1.44  رامهرمز  13
    6.31  9.27  4.40  شادگان  14
    2.24  7.20  1.55  شوش  15
    8.16  9.34  3.48  شوشتر  16
    6.20  5.42  9.36  گتوند  17
    9.11  3.26  8.61  اللي  18
 .شودشامل انديكا هم مي  1.16  8.26  57  مسجد سليمان  19
    6.22  5.17  9.59  هنديجان  20

    100 100 100 استان
  ، مركز آمار ايران1385مسكن  سرشماري نفوس و: مأخذ    
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  ي ابازاري، ساحلي، كوهستاني، دامنه مراكز -1-2-2-2- 2
 از نظر طبيعي اين استان به نـواحي سـاحلي  ، تر ديديمكه پيشچناندر بررسي آمايش استان خوزستان، 

، )زادآمتـر از سـطح درياهـاي     200 از صفر تا(اي جلگهنواحي ، )تا فاصله پنج كيلومتري از خط ساحلي(
متـر   500سرانجام  نواحي كوهستاني كه بـاالي   متر و 500متر تا  200از ) اياي به جاي دامنهكوهپايه(

درصـد   60اي بـيش از  قلمـرو ناحيـه جلگـه    .، تقسيم شده اسـت گيردزاد را در بر ميآاز سطح درياهاي 
هـاي  در محـدوده . در خـود جـاي داده اسـت    رادرصد جمعيت روسـتايي اسـتان    75مساحت و بيش از 

چهارگانه فوق اكنون تعداد شهرهاي كوچك و بزرگ در سطح فضاي استان چنـان پرشـمار و در فواصـل    
وجـود   بازارهاي سنتي و هفتگي روستايي  براي هستي يافتن  جايي براي كه اندنزديك به هم واقع شده

اي و كوهپايـه  ،ايجلگـه  ،سـاحلي  اسـتان در نـواحي   اناييمورد تقاضـاي روسـت   يبنابراين بازارها. ندارند
  .شوندتماماً در شهرهاي استان تشكيل ميكوهستاني استان 

هـاي  بر اسـاس شـاخص   هاچيدگي كاركردي و مركزيت سكونتگاهتعيين پي -2-1-2-3
  مربوطه

، كاركردهايشع مقياس تنوو مركزي هاي انساني به تناسب موقعيت در هر محدوده جغرافيايي، سكونتگاه
 تنـوعي كـه در كاركردهـايش ارائـه      و از رهگـذر  گسـتراند ذ خود را بر پيرامون كانون سكونتگاهي مينفو
بنـابراين  . آوردهايي از سلسـله مراتـب بوجـود مـي    كانون ،اياي و منطقهكند در مقياس محلي، ناحيهمي

دي به لحاظ پيچيـدگي كـاركر   ور خاصهاي روستايي به طانساني به طور كلي و سكونتگاه هايسكونتگاه
 . گيرندمي شيانآهاي مركزي خود در سلسله مراتبي از كانون

مـاري ايـران   مع شورايعالي شهرسـازي و  6/10/1378بر اساس مصوبه مورخ ، در مطالعات روستايي ايران
روسـتايي   ضوابط ارائه خـدمات  ها واطق و مراكز روستايي و استانداردبندي منالگوي سطح«تحت عنوان 

و  »مجموعـه «، »حـوزه « روسـتايي از پـايين بـه بـاال    هـاي  سـكونتگاه يابي سلسله مراتب سازمان، »كشور
 يونـد خـورده و سـرانجام شـبكه     نهايتـاً بـه شـبكه شـهري هـر منطقـه پ      انـد كـه    ناميده شده »منظومه«

سه سطحي از مراكز  در اين مصوبه هم الگوي .ورندآروستايي منطقه را بوجود مي شهري وهاي سكونتگاه
هـاي  هـاي جمعيتـي، فاصـله   سـتانه آبندي فوق با لحاظ كردن تايي تعيين شده و هم بر اساس سطحروس

 نـوع خـدمات در مراكـز    و هـاي روسـتايي  وار در محـيط همنـا  دسترسي و بسترهاي توپوگرافيِ همـوار و 
به باال بـه شـرح    از پايينالگوي سه سطحي مراكز روستايي در اين مصوبه  1.روستايي پيشنهاد شده است

  :بندي شده استزير تعريف و سطح
                                            

سازي يمي، مركز مطالعات و تحقيقات شهراي، ناصر عظها در طرح كالبدي منطقهشناسي شبكه سكونتگاهروش: راي بحث بيشتر نگاه كنيد بهب -1
 1382و معماري ايران،



 هانظام و ساختار فضايي سكونتگاه144 2. 

 

ن بـا      بادي همآاجتماعي از چند ؛ روستايي هحوز جوار و مرتبط در قلمـرو جغرافيـايي و فرهنگـي همگـ
ن تا پنج هـزار  آشود و جمعيت يك كانون جمعيتي برتر را شامل ميسان است كه دهاي نسبتاً همعملكر
قسيم شده هشت هزار حوزه روستايي ت دحدوبه ريف مناطق روستايي كشور اساس اين تع بر .رسدنفر مي
در استان خوزستان براساس مطالعات انجام گرفته توسـط وزارت جهـاد كشـاورزي در اوايـل دهـه       .است

هـا  حـوزه روسـتايي و مراكـز خـدماتي آن     391 تعـداد  ،ا امروز نيز به قوت خـود بـاقي اسـت   كه ت 1380
  1.شناسايي شده است

هايي از فضـا كـه    ها در هر شهرستان، لكه نخست، با توجه به الگوي استقرار آبادي ها ي تشخيص حوزهبرا
 يـا هـاي تـابع    سپس با گزينش آبادي مركـزي، آبـادي  . مشخص شده ندجوارتمركز چند آبادي هم ةعرص

  . شوند هاي جمعيتي و فاصله تعيين مي اقماري نيز براساس آستانه
و  انـد يلي به هم پيوسـته يـا وابسـته   چند حوزه روستايي است كه به دال ازتجمعي ؛ روستايي همجموع

و جمعيتـي حـداكثر دوازده هـزار     دهندك مركز برتر روستايي را تشكيل ميتي يآيا  حوزه نفوذ كنوني و
مجموعه روستايي در نظر گرفته شده  2,500 در كل مناطق روستايي كشور تعداد. گيرنددر بر مي رانفر 
  .مجموعه روستايي شناسايي شده است 90استان خوزستان حدود  در. است

گيـرد و  تجمع چند مجموعه روسـتايي شـكل مـي    منظومه روستايي از طبق تعريف ؛روستايي ةمنظوم
ترين قلمرو جغرافيايي براي عملكرد يك پارچه و پوشش خدماتي در محيط روسـتايي اسـت   شامل وسيع

جمعيـت منظومـه   . روسـتايي بـزرگ شـكل گرفتـه اسـت      يـا  و كه با مركزيت حداقل يك كانون شـهري 
هـزار   40تـا   20منظومه بين روستايي با توجه به شرايط مختلف، بدون احتساب جمعيت شهري و مركز 

در استان خوزستان تعداد  2.منظومه روستايي خواهد بود 800عرصه روستايي كشور حدوداً . باشدنفر مي
ماتي در محيط ترين قلمرو پوشش خد منظومه وسيع .رسندواحد مي 30روستايي به -هاي شهريمنظومه

كـه پيرامـون    شهري  ه روستايي با كانونمنظوم. تاسيك كانون شهري عموماً آن  روستايي است و مركز
  .كم و بيش حوزة نفوذ مستقيم شهر است يي است كهقلمرو شامليك كانون شهري قرار دارد 

شـود كـه نـه قابليـت     ناميده مـي  »روستاي مستقل«يز وجود دارد كه بندي نوعي از روستا ندر اين سطح
ها هم به تناسب  اين آبادي. صورت اقماري ميسر است  مركزيت دارند و نه تأمين خدمات مورد نياز آنها به

  .شوند هاي پوشش تجهيز مي جمعيت و بدون توجه به آستانه
تعـداد جمعيـت روسـتايي    خوزسـتان،  نفري اسـتان   4,531,720از كل جمعيت  1390طبق سرشماري 

شود  الزم است يادآوري  .گيردد از كل جمعيت استان را در بر ميدرص 29 نفر بوده است كه 1,301,268
                                            

ها و مراكز خدمات روستايي استان خوزستان، معاونت عمران و صـنايع روسـتايي، اداره كـل بهسـازي روسـتاها،      ساماندهي فضا: نك به گزارش -1
 .مهندسين مشاور هامون يك 1380وزارت جهاد كشاورزي 

 6/10/1378نگاه كنيد به مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، مصوبه مورخ  -2
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در مجمـوع   نفـر   1,383,946 يعنـي  1385كه اين تعداد جمعيت نسـبت بـه جمعيـت روسـتايي سـال      
منفي بـوده   1390تا 1385در طي دوره  بنابراين نرخ رشد روستايي استان .نفر كمتر بوده است 82,678

  . جمعيت شهري و روستايي استان به تفكيك شهرستان ارائه شده است 43-2در جدول  .است
  نفر -1390جمعيت روستايي و شهري استان خوزستان به تفكيك شهرستان در سال  -43- 2 جدول

 درصد روستايي روستايي كل شهرستان

 34,312 14,468 42 هويزه

 1,395,184 262,181 19 اهواز

 271,484 42,579 16 آبادان

 90,420 27,558 30 اميديه

 50,797 48,431 95 انديكا

 167,126 34,985 21 انديمشك

 203,621 81,581 40 ايذه

 107,450 63,808 59 باغملك

 89,160 34,274 38 باوي

 278,037 20,764 7 بندر ماهشهر
 179,703 53,270 30 بهبهان

 163,701 32,994 20 خرمشهر

 423,552 131,465 31 دزفول

 99,831 48,104 48 دشت آزادگان

 48,943 24,142 49 رامشير

 105,418 35,013 33 رامهرمز

 153,355 94,810 62 شادگان

 202,762 115,028 57 شوش

 191,444 70,317 37 شوشتر

 64,951 20,238 31 گتوند

 37,381 19,454 52 يالل

 113,257 9,149 8 مسجد سليمان
 22,391 7,421 33 هفتگل

 37,440 9,234 25 هنديجان

 4,531,720 1,301,268 29 استان

بـه عنـوان مثـال سـهم     . چنان كه پيداست سهم جمعيت شهري و روستايي در استان بسيار تفـاوت دارد 
كـه همـين سـهم در شهرسـتان مسـجد      د در حـالي درص 95جمعيت روستايي در شهرستان انديكا برابر 

  .درصد است 8سليمان تنها 
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مراكز خدمات روستايي بر اساس چهار سطح نخسـت يعنـي   فضاها و در بررسي حاضر تنها سلسله مراتب 
نشـان داده شـده    44-2هـا در جـدول   ها و مراكز مجموعـه رستان، مراكز منظومههمراكز ناحيه، مراكز ش

وجـود   روسـتايي  مجموعـه  110منظومـه و   41شهرستان و  27در سطح استان  كه پيداستچنان .است
شناسـايي شـده    نيز روستاي مستقل 45و حدود  روستايي حوزه 400تعداد حدود در سطح استان . دارد
  .است

 .بندي در سطح استان بر اساس تقسيمات اداري جديد نمايانـده شـده اسـت   همين سطح 34-2ر نقشه د
هاي طبيعي و جغرافيايي در جـدول  ز با توجه به جمعيت و ديگر ويژگيكدام از مراك تعلق خدماتي به هر

در اينجا نيازي به  ضميمه استانداردها و ضوابط خدمات رساني مصوبه شورايعالي شهر سازي ذكر شده  و
   .ارائه آن ديده نشد

 1392روستايي استان خوزستان در سال سلسله مراتب پيشنهادي فضاها و مراكز  -44- 2 جدول
 مجموعه منظومهشهرستان ناحيه 

  شمال شرقي
 )به مركزيت شهردزفول( 

 دزفول

 دزفول
 دزفول

 شهرك امام خميني
)شهرك محمد بن جعفر(اي قبله

 چغاميش چغاميش

 )سالند(سردشت 

 ماهور برنجي
 )سالند(سردشت 

 دله چنار
 )گوشه(لدين سيدولي ا

 3 8جمع شهرستان

 انديمشك

 انديمشك
 انديمشك
 شهر بابك

 )حسينيه(الوار گرمسيري 
 حسينيه

 )سرخكان(قيالب 
 مازو

 2 5جمع شهرستان

 شوش

 شوش
 شوش

 )شهرك بهرام(بن معلي 
 )صالح دشت(سرخه 

 رشك شاوور )رشك شاور( شاوور 
 شيخ علي اصغر

 )عبدالخان(سيد عباس  )عبدالخان علوان(سيد عباس 
 )مزرعه يك(آهو دشت 

 3 7جمع شهرستان

 شوشتر شوشتر
 شوشتر

 )در خزينه(شهيد مدرس 
 )مهدي آباد(ميان آباد شمالي 



 147 2.طرح آمايش استان خوزستان
 

 1392سلسله مراتب پيشنهادي فضاها و مراكز روستايي استان خوزستان در سال  -44-2 جدول ادامه

 

 )عرب حسن(ميان آباد  )عرب حسن(ميان آباد  
 )گوريه(شعيبيه 

 25جمع شهرستان

 گتوند گتوند
 گتوند

 )سماله(عقبي 
 جنت مكان

 13جمع شهرستان
 51128 جمع ناحيه

  شمال غربي 
به مركزيت مسجد (

 )سليمان

 باغملك

 باغملك
 باغملك
 قلعه تل

 )دورتو(هپرو 
 ونصيد

 صيدون شمالي
 )مركزيت رود ريز(صيدون جنوبي 

 ميداوود )شهرك ميداوود(ميداوود 
 )داالن(سرله 

 37جمع شهرستان

 ايذه

 ايذه

 ايذه
 )كهبادو(حومه شرقي 

 )چنارستان(هاليجان 
 )جنگه(سوسن شرقي 

 پشت بيان )پشت بيان(بيان 
 )ترشك(سوسن غربي 

 زدهد
 )چم ريحان(مرغا 

 )دهنو كيزوك(دنباله رود جنوبي 
 )باجول(دنباله رود شمالي 
 دهدز

 310جمع شهرستان

 مسجد سليمان مسجد سليمان
 مسجد سليمان
 تمبي گلگير

 )هفت شهيدان(جهانگيري 
 13جمع شهرستان

 )قلعه خواجه(انديكا  انديكا
 )پا آبشال(شالل 

 لعه خواجهق
 كوشكك كوشك

 آبژدان
 14جمع شهرستان

 اللي اللي
 اللي

 )دره بوري(سادات 
 تراز

 13جمع شهرستان
 5927 جمع ناحيه
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 1392سلسله مراتب پيشنهادي فضاها و مراكز روستايي استان خوزستان در سال  -44-2 جدول ادامه
 مجموعه منظومهشهرستان ناحيه 

  مركزي
 )به مركزيت اهواز(  

 اهواز اهواز

 اهواز
 غيزانيه
 الهايي
 )گيبريك(عناقچه

 13جمع شهرستان

 حميديه حميديه
 حميديه

 عالونه فاي
 )گمبوعه بزرگ(جهاد 

 13جمع شهرستان
 كارون

شيرين (كوت عبداله
 )شهر

 شيرين شهر
 )صفحه يك(اسماعيليه 

 12رستانجمع شه
 مالثاني مالثاني باوي

 ويس

 12جمع شهرستان

 رامهرمز رامهرمز

 رامهرمز
 )مربچه(حومه غربي 
 )رستم آباد(حومه شرقي 

 سلطان آباد
 )باوج(ابوالفارس 

 15جمع شهرستان

 رامشير رامشير
 رامشير

 )مشراگه(آزاده 
 عبدليه

 13جمع شهرستان

 هفتگل هفتگل
 هفتگل
  رغيوه
 

 12جمع شهرستان

 سوسنگرد دشت آزادگان 

 سوسنگرد
 بستان

 )جليزي حنظله(اهللا اكبر
 برديه يك

 14جمع شهرستان
 هويزه هويزه هويزه

 رفيع

 12جمع شهرستان
 9927 جمع ناحيه
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 1392فضاها و مراكز روستايي استان خوزستان در سال  سلسله مراتب پيشنهادي -44-2 جدول ادامه
 مجموعه منظومهشهرستان ناحيه 

  جنوب غربي
 )به مركزيت آبادان( 

 آبادان
 آبادان

 آبادان
 )ثوامر(شالهي 

 اروند كنار  
 اروند كنار 
 كوت شوف

 24جمع شهرستان

 خرمشهر خرمشهر
 خرمشهر

 )پل نو(حومه غربي 
 )ام الخرين(غرب كارون 

 مينو شهر )مينو شهر(جزيره مينو
 24جمع شهرستان

 248 جمع ناحيه

  جنوبي 
 )به مركزيت بندر ماهشهر(

 بندر ماهشهر بندر ماهشهر
 بندر ماهشهر

 شهرك شهيد چمران

 12جمع شهرستان
 هنديجان هنديجان

 هنديجان
 چم خلف عيسي

 12جمع شهرستان

 شادگان
 شادگان

 شادگان
 )بوزي سيف(بوزي 

 جفال
 )غربيه(حسيني 

 )خروسي جنوبي(خنافره 
 دارخوين

 دارخوين
  )نهرجديد(آبشار

 27جمع شهرستان
 3411 جمع ناحيه

  جنوب شرقي 
 )به مركزيت بهبهان(

 اميديه اميديه
 اميديه

 حبابه عليا
 جايزان

 13رستانجمع شه

 بهبهان
 بهبهان

 بهبهان
 )مشهد(

 دودانگه بزرگ

 سردشت )سردشت(زيدون
 درونك

 25جمع شهرستان
 آغاجاري آغاجاريآغاجاري

 11جمع شهرستان
 339 جمع ناحيه
 2740110 جمع استان

هي فضاها و مراكز روستايي استان خوزستان، ويرايش دوم، به روز آوري از مطالعات آمايش دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي استان خوزستان، طرح ساماند: خذأم
 1392استان خوزستان 
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  هاي روستايي در استان خوزستانها و حوزهها، مجموعهمنظومه -34-2 نقشه
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  هاي مركزيسلسله مراتب مكان -2-1-3
رت از يك بازار مركزي است كه براي مبادله كاال و خدمات جهـت مردمـي كـه در    يك مكان مركزي عبا

انـد  دليل اين كه اين مكان را مكان مركزي ناميده. كنند، بوجود آمده باشدنواحي پيرامون آن زندگي مي
 هاي مركزي داراياما مكان 1.اين است كه در مركز ناحيه واقع شده و حداكثر دسترسي به آن وجود دارد

ــا عوامــل گونــاگوني چــون موقعيــت جغرافيــايي، موقعيــت اداري،   انــدازه   هــاي متفــاوتي هســتند كــه ب
در نتيجه هر منطقه بـا سلسـله   . كندآفريني اقتصادي و سابقه تاريخي مكان مركزي ارتباط پيدا مينقش

ردار اسـت،  هاي گونـاگوني كـه از آن برخـو   هاي مركزي روبرو است كه به تناسب موقعيتمراتبي از مكان
ايـن پايگـان هميشـه ثابـت نيسـت و      . شودجايگاه سلسله مراتبي يا پايگان هر مكان مركزي مشخص مي

ممكن است در پرتو تحوالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي در سطح منطقـه دگرگـون شـده و در نتيجـه     
  .هاي مركزي نيز تغيير يابدسلسله مراتب مكان

نظر جغرافيايي در مركز استان خوزستان واقع نشده ليكن بـه لحـاظ    به عنوان مثال شهر آبادان اگرچه از
اهميتي كه پس از پيدا شدن نفت و احداث پااليشگاه پيدا كرد به مركز تحـوالت اقتصـادي، اجتمـاعي و    
فرهنگي و حتي شهرسازي و معماري منطقه تبديل شد ليكن به تدريج با اهميت يـافتن مركزيـت اداري   

هـاي  ملت واحد و مركزي، جاي خود را به اهواز در باالي سلسله مراتب مكـان  -دولت اهواز در پرتو ايجاد
مركزي شهري داد و در اثر جنگ ايران و عراق و تخريب كامل، نقش رقابت پاياپاي خـود را بـا مركزيـت    

بـدين  . اهواز به كلي از دست داد و اهواز بر سلسله مراتب شهري استان سلطه بـي چـون و چـرا بخشـيد    
توانـد در پرتـو تحـوالت اقتصـادي و اجتمـاعي و      هاي مركزي ميكه پيداست موقعيت مكانيب چنانترت

با اين حال در خصوص اهواز شاهد آن هستيم كه از زماني كه به لحاظ دولت مركزي . سياسي تغيير يابد
ـ   وده و نقـش  به عنوان مركزيت اداري منطقه انتخاب شده به طور روزافزوني رشد كرده و در حال اعـتال ب

كـه  مركزيت خود را نه فقط تثبيت كرده بلكه در اثر جنگ عراق عليه ايران گوي سبقت را ربوده و چنان
تر گفته شد اكنون به درجه نخست شهري با سلطه زياد بر شبكه شهري اسـتان حاكميـت خـود را    پيش

  .كنداعمال مي
  هاي مركزي در استانتعيين سلسله مراتب مكان -2-1-3-1

نظريـه مكـان   «را والتركريستالر در نظريه معروف خـود بـه نـام    » مكان مركز«دانيم اصطالح كه ميچنان
ميالدي به نظريه مكان  1915شناس آمريكايي در سال جامعه» گالپين«هرچند قبالً . ابداع كرد» مركزي

بررسـي  مركزي تا حدودي نزديك شده بود ليكن اين كريستالر بـود كـه توانسـت بـه صـورت كامـل در       
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در نظريه او يكـي از  . به وجوه گوناگون اين نظريه دست يابد 1933ها در جنوب آلمان در سال سكونتگاه
هـاي انسـاني بـه صـورت سلسـله      اصول اوليه و اساسي اين است كه به طور كلي ضمن آن كه سـكونتگاه 

هـاي  ر از سـكونتگاه تـ هاي بـزرگ كميـاب  شوند ضمناً سكونتگاهيابي ميمراتبي و در نظم خاصي سازمان
اگـر  . اي تعيين كننده فواصل نسبي بين سكونتگاه نيـز هسـت  اين اصل به طور نسبي به گونه. كوچكترند
ها نيز از يكـديگر بيشـتر اسـت و    ترند، پس فواصل آنهاي بزرگتر در يك واحد فضايي، كميابسكونتگاه

ها نيز كمتـر  ترند، پس فواصل بين آنهاي كوچكتر در همان واحد فضايي، پر شماربرعكس اگر سكونتگاه
هاي بزرگ و كوچك در فواصلي نسـبتاً  بدين ترتيب بر اساس اين اصل، سلسله مراتبي از سكونتگاه. است

هـاي  هاي بزرگتـر كميـاب و سـكونتگاه   گيرد كه در آن سكونتگاهمعين درهر فضاي جغرافيايي شكل مي
با جمله بسـيار كوتـاه ولـي در عـين     » آلنسو«ن مركزي، براي توضيح اين اصلِ مكا. ترندتر فراوانكوچك

  1.»بزرگ و دور، كوچك و نزديك«: حال پر معني گفته است
بـه عبـارت ديگـر تعـداد     . دهـد را نشان مـي  خودها اين مفهوم بيش از همه در اندازه جمعيتي سكونتگاه

ي آخر بـه همـراه كوچـك    شهرهاي رده نخست عموماً يك يا دو شهر و در سلسله مراتب دوم و سوم و ال
براي نشان دادن سلسله مراتب . شودها نيز به تناسب افزوده ميشدن اندازه سكونتگاه بر تعداد و شمار آن

 تهيـه  35-2و نقشـه   46-2و بر اساس آن جـدول   45-2خوزستان جدولهاي استان جمعيتي سكونتگاه
  . شده است

  هاهاي شهري در خوزستان در طول سرشماريسكونتگاه جمعيت اندازه -45- 2 جدول
  1390  1385  1375  1365 1355 1345 1335  شهر

  206,262  219,772  206,073  * 6  294,068  272,962  226,083  آبادان -  1
1,063,265  985,614  804,980  579,826  334,399  206,375  120,098  اهواز -  2
  231,103  235,819  202,639  151,420  121,251  84,499  50,121  دزفول -  3
  104,648  108,682  116,882  104,787  77,098  64,488  44,651  مسجد سليمان-  4
  124,141  125,859  105,636  *  0  140,490  88,536  43,850  خرمشهر -5
  107,617  101,178  88,213  78,694  49,378  39,874  29,886  بهبهان -  6
  12,597  13,175  14,508  10,979  30,449  **9,033  24,195  آغاجاري -  7
  108,857  96,732  77,900  65,840  26,173  21,999  18,527  شوشتر -  8
  153,973  111,448  88,394  71,808  29,940  16,594  15,694  بندر ماهشهر -  9

  14,785  15,261  15,483  14,127  9,624  9,616  7,693  هفتگل -10
  128,373  120,177  106,923  56,288  32,085  16,195  7,324  انديمشك -11
  69,338  50,777  37,221  28,550  11,138  8,782  7,258  رامهرمز -12
  --  --  --  --  --  --  6,183  نفت سفيد -13
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  هاهاي شهري در خوزستان در طول سرشمارياندازه سكونتگاه -45-2ادامه جدول 
  1390  1385 1375  1365 1355 1345 1335  شهر

  44,143  44,016 39,225  30,440 14,420 6,552 6,025  سوسنگرد -14
  --  -- --  -- -- -- 5,345  نديو -15

  73,119  67,467 55,936  49,355 11,806 6,013 --  )شاهپور( بندرامام خميني -16
  --  -- --  -- -- 5,965 --  ميانكوه -17
  50,326  49,171 41,836  37,049 10,246 5,702 --  شادگان -18
  113,189  104,364 81,288  46,042 10,257 5,115 --  ايذه - 19
  23,368  21,547 18,470  14,946 7,005 5,056 --  گتوند -20
  59,460  58,616 53,834  53,124 -- 9,701 --  اميديه - 21
  74,346  96,732 52,058  38,716 18,678 -- --  شوش -22
  9,032  9,772  6,377  * 0 14,323 -- --  اروندكنار -23
  7,053  7,330 7,305  * 0 6,825 -- --  نبستا -24
  27,108  25,202 22,925  18,820 5,895 -- --  هنديجان -25
  15,934  14,589 14,032  * 0 5,820 -- --  هويزه -26
  21,137  22,001 17,645  13,314 5,388 -- --  حميديه -27
  23,015  24,808 22,633  20,973 -- -- --  رامشير -28
  31,865  18,551 13,913  19,892 -- -- --  چمران -29
  2,182  915 --  -- -- -- --  خواجه قلعه -30
  9,929  8,610 --  -- -- -- --  قلعه تل -31
  16,836  14,595 12,849  10,749 -- -- --  مالثاني -32
  18,221  16,458 15,168  10,628 -- -- --  اللي -33
  23,110  21,222 16,081  10,315 -- -- --  ملكباغ -34
  6,906  23,211 14,118  10,129 -- -- --  شيبان - 35
  1,274  1,210 --  -- -- -- --  مينو شهر -36
  3500  -- --  -- -- -- --  ميداوود سفلي - 37
  --  -- --  -- -- -- --  مقاومت - 38
  1,796  -- --  -- -- -- --  مشراگه -39
  14,804  14,040 --  -- -- -- --  ويس -40
  2,919  -- --  -- -- -- --  گوريه - 41
  2,681  -- --  -- -- -- --  صالح مشطت - 42
  7,417  -- --  -- -- -- --  صالح شهر -43
  9,912  -- --  -- -- -- --  شمس آباد -44
  10,740  -- --  -- -- -- --  شرافت -45
  1,594  -- --  -- -- -- --  سماله -46
  6,187  5,067 --  -- -- -- --  سردشت - 47
  2,046  2,079 --  -- -- -- --  الندس - 48
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  هاهاي شهري در خوزستان در طول سرشمارياندازه سكونتگاه -45-2ادامه جدول 
  1390  1385 1375  1365 1355 1345 1335  شهر

  8,653  7,839 --  -- -- -- --  حر - 49
  1,242  1,290 --  -- -- -- --  زهره - 50
  3,615  3,832 --  -- -- -- --  رفيع - 51
  9,226  -- --  -- -- -- --  شاوور -52
  4,876  3,868 --  -- -- -- --  دهدز - 53
  5,693  -- --  -- -- -- --  دارخوين - 54
  7,184  -- --  -- -- -- --  چويبده -56
  1,943  1,935 --  -- -- -- --  حسينيه - 57
  2,709  -- --  -- -- -- --  چغاميش - 58
  2,371  2,004 --  -- -- -- --  جايزان - 59
  6,045  -- --  -- -- -- --  حمزه -60
  5,720  -- --  -- -- -- --  تركالكي -61
  5,961  -- --  -- -- -- --  جنت مكان -62
  10,657  10,171 --  -- -- -- --  دزآب -63
  9,028  8,068 --  -- -- -- --  صفي آباد -64
  8,947  9,217 --  -- -- -- --  ميانرود -65
  7,011  6,225 --  -- -- -- --  الوان -66
  6,440  5,748 --  -- -- -- --  صيدون -67

  .سكنه شده بودند از نقاط شهري كه در اثر جنگ عراق و ايران خالي* 
ـ  شهر و اميديه در همين محدوده با عنواننقطه ديگر با نام ميانكوه  اما در اين سال از دو. نامي برده نشده است 1345از آغاجاري در سال **  . ام بـرده شـده اسـت   ن
رسد كه اين به نظر مي. اج نفت اهميت يافتنداميديه توسط شركت ملي نفت ايران در ارتباط با استخر و) ميدان جعفر( نقطه جمعيتي آغاجاري دانيم دوكه ميچنان

آغاجـاري تنهـا    1365و  1355در سرشـماري  . ت شـده اسـت  ها به نام ميانكوه وجود داشته به عنوان آغاجاري ثبر نزديكي آنبه همراه نقطه ديگري كه د  شهر  دو
  .اندنقطه شهري جدا سرشماري شده اميديه دو جاري واآغ 1375از سرشماري . اين محدوده ثبت شده است نقطه شهري در

هـزار    5  بـا بـيش از   1335انكوه كه در سـال  و مي سه شهر نفت سفيد، نديو .شهر محسوب نشده است اين عالمت به معني اين است كه اين نقاط در سال مورد نظر) -- (
در نتيجه كل شـهرهاي اسـتان خوزسـتان در سـال      يگر به صورت مستقل وجود نداشتند،به داليل ادغام در شهرهاي مجاور د شدند بعداًنفر جزو نقاط شهري محسوب مي

 .شدندجزو نقاط شهري محسوب نمي 1385ال وجود آمده و بنابراين در سب 1390تا 1385شهر در فاصله بين  16از اين تعداد . شهر بوده است 64برابر  1390
  

  هاي مختلف سرشماريبندي جمعيتي شهرهاي استان خوزستان در سالسطح -46- 2 جدول
  1390  1385  1375  1365 1355 1345 1335  اندازه شهر

  1  --  --  -- -- -- -- بيشتر ميليون نفر و 1
  --  1  1  1 -- -- -- هزار نفر 999 - 500
  --  --  --  -- 2 1 -- هزار نفر 499 - 250
  9  8  5  2 2 1 2 هزار نفر 249 - 100
  5  5  7  6 1 3 1  هزار نفر 99 - 50
  3  3  3  7 5 1 3  هزار نفر 49 - 25
  12  13  12  6 8 4 3  هزار نفر 24 - 10
  18  9  2  1 6 10 6  نفر هزار 9 -  5

  15  8  --  *6 2 2 --  هزار نفر 5كمتر از 
  63  47  30  29 26 22 15  استان

  .شونده بودند جزو اين شهرها محسوب ميچهار شهر آبادان، خرمشهر، بستان و اروندكنار نيز كه در جنگ خالي از سكنه شد*   
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چه در ايران با نام كالنشهر معـروف اسـت   هنوز هيچ شهر ميليوني يا آن 1385كه پيداست تا سال چنان
بـه عنـوان تنهـا     1365تا يك ميليون نفر شهر اهواز از سال  500 در سطح. ن بوجود نيامده استر استاد

هـاي مركـزي اسـتان ايفـاي     جمعيتي در نظام شهري استان در رأس سلسله مراتب مكان شهر اين طبقه
زار هـ  500 هزار نفر با ارتقاي اهواز به طبقـه بـاالي   500تا  250اما در طبقه جمعيتي . نقش كرده است

به بعد در اين طبقه شكافي پديد آمده كـه تـا كنـون     1365نفر و خالي شدن آبادان از جمعيت، از سال 
عراق آسـيب نديـده بـود، ايـن خـالء       چه آبادان در جريان جنگ ايران وترديد چنانبي .ادامه يافته است

سلسله مراتب شـهري   بنابراين در سطح دوم. سلسله مراتبي، دست كم با اين شكاف عميق وجود نداشت
در . تـر كـرده اسـت   نخست با شهر بعـدي را بسـيار عميـق    استان شكافي پديد آمده است كه فاصله شهر

اند، هشت شهر شامل دزفول، انديمشك، هزار نفر قرار گرفته 250تا  100 نسطوح سوم، شهرهايي كه بي
تـوان گفـت   در اين گروه مي. انددهواقع شمسجد سليمان، بهبهان، ايذه، بندر ماهشهر، آبادان و خرمشهر 

خرمشهر هم به لحاظ كالبـدي و هـم بـه لحـاظ كـاركرد مكـان        -انديمشك و آبادان -كه دو شهر دزفول
پنج شـهر شوشـتر، رامهرمـز، بنـدر امـام خمينـي،       . آينددر واقع يك نقطه شهري به حساب ميمركزي، 

   .)35-2نقشه ( هزار نفر قرار دارند 50هرها زير هزار نفر و بقيه ش 100تا  50اميديه و شوش نيز در گروه 
، عمومـاً بـه   يابـد افيايي سازمان و پايگان مشخصـي مـي  وقتي سلسله مراتب جمعيتي در يك فضاي جغر

گذارد و بر ايـن اسـاس اسـتقرار    ا بر عرضه كاال و خدمات برجاي ميي كه از نظر آستانه تقاضتأثيرلحاظ 
هـاي  مشـابهي بـر سلسـله مراتـب مكـان      تـأثير نمايد، ه اقتصادي مييبسياري از كاالها و خدمات را توج

سلسـله مراتـب خـدمات مخـابراتي     به عنوان نمونه هم اكنون از نظر . نهدمركزي خدمات نيز بر جاي مي
مسـجد   ها يعني سطح دوم در شهرهاي دزفـول، آبـادان،   PCدر اهواز، مراكز  SCكه ديديم، مراكز چنان

اند كه در واقـع بـه نـوعي همـان سلسـله مراتـب       بهان و رامهرمز استقرار يافتهبه بندر ماهشهر، سليمان،
   .گذارديتي شهرهاي استان را به نمايش ميجمع

در سلسله مراتب مربوط به خدمات درمان بستر نيز اهواز به عنوان محل اسـتقرار بيمارسـتان قطبـي در    
كند و شهرهاي دزفول، آبادان و ايذه بـه  سطح نخست سلسله مراتب خدمات درمان بستر ايفاي نقش مي

اي در سـطح دوم و شـهرهاي شـادگان، ماهشـهر، سوسـنگرد، مسـجد سـليمان،        عنوان بيمارستان ناحيه
هـاي شهرسـتان در سـطح سـوم جـاي      شوشتر، رامهرمز، اميديه، باغملك و شوش به عنـوان بيمارسـتان  

حدود زيادي به نمايشـي از شـهرهاي سـطوح     بندي خدماتي نيز دقت كنيم تااگر به اين سطح. اندگرفته
هاي نفـوذ  با مشخص شدن حوزه. بندي جمعيتي آن استرسيم كه قابل مقايسه با سطحباالي استان مي

  .بردهاي مركزي در سطح منطقه پيتوان به مكانمي
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  هاي مركزيتعيين حوزه نفوذ مكان - 2-1-3-2
شـود كـه يـك مكـان مركـزي قـادر اسـت        حوزه نفوذ يك مكان مركزي به محدوده جغرافيايي گفته مي

كنندگان كاال و خدمات را از آن محدوده جغرافيايي به سوي خود كشيده و كاال و خدمات توليد و مصرف
تجربه نشان داده است كه كاالها و . ي را در گستره ناحيه مورد نظر توزيع كندعرضه شده در مكان مركز

شوند با فراهم كردن برد يـا دامنـه كـاال و    خدمات گوناگون كه در يك مكان مركزي توزيع و يا توليد مي
ايي با اين حال در مجموع برآيند نه. آورندهاي نفوذ گوناگوني براي خود بوجود ميخدمات مختلف، حوزه

 محدوده حوزه نفوذ و دامنه جغرافيايي خريـداران كـاال و خـدمات يـك مكـان مركـزي در جـايي پايـان         

تـوان بـا اسـتفاده از    از ايـن رو مـي  . شـود گيرد و از آن نقطه حوزه نفوذ مكان مركزي ديگر شروع ميمي
بـراي ايـن كـار    . ردهاي مركزي را تعيين كـ متغيرهايي محدوده حوزه نفوذ شهرها و يا به طور كلي مكان

 هـاي جاذبـه اسـتفاده    در روش نظري عمومـاً از مـدل  . شودعموماً دو روش نظري و عملي بكار گرفته مي

هـاي  تر است از حركت جمعيـت و كـاال بـه سـوي مكـان     تر و واقعياما در روش عملي كه دقيق. شودمي
  .گيرندمركزي بهره مي

هرهاي استان خوزستان از مـدل جاذبـه اسـتفاده شـده     در بررسي نظري حاضر براي تعيين حوزه نفوذ ش
در اين مدل فرض شده است كه ميزان مراجعه جمعيت به يك مكان مركـزي رابطـه معكوسـي بـا     . است

پيداست كه اگر دو . فاصله مكان مركزي مورد نظر و رابطه مستقيمي با اندازه جمعيت مكان مركزي دارد
كـه موانـع توپـوگرافي و عـوارض     م قرار گرفته باشند، در صـورتي مكان مركزي با اندازه يكسان در كنار ه

كنندگان به سوي دو مكان مركزي درسـت  زمين نيز يكسان باشند، نقطه شكست يا نقطه عزيمت مصرف
اما اگر اندازه يك مكان مركزي بزرگتر باشد بر اساس قانون جاذبه دامنه . گيرددر وسط دو مكان قرار مي

هـر چنـد امـروزه بـا     . ز مكان مركزي است كه داراي اندازه جمعيتي كـوچكتر اسـت  نفوذ آن نيز بيشتر ا
تغييرات شگرفي كه در ارتباطات به ويژه ارتباطات از راه دور بوجود آمده و در بسـياري مـوارد ارتباطـات    

نمايـد و چـه بسـا از ايـن     هاي دور ميسر مـي كننده را در مكان مركزي از راهمجازي امكان حضور مصرف
هاي مجازي بـه انـدازه كـافي توسـعه     تر كند، با اين حال در جوامعي كه هنوز شبكهيق خريد را ارزانطر

گونه خريد و مصـرف فـراهم نشـده،    افزاري الزم براي اينافزاري و نرمهاي سختنيافته و فرهنگ و زمينه
اين واقعيـت حتـي   . كندهاي مدل جاذبه تا حدود زيادي هنوز به عنوان يك واقعيت عمل ميپيش فرض

  .دهددر حوزه نفوذهاي واقعي نيز خود را به خوبي نشان مي
در بررسي حوزه نفوذ نظري شهرهاي استان خوزستان از دو متغير جمعيت و فاصله براي ترسيم خطـوط  

براي اين كار فاصله بين شهرها به صورت يك مـاتريس دو بـه   . هم پتانسيل جاذبه بهره گرفته شده است
شده است و سپس با محاسبه نسبت جمعيت شهرها به مسافت بين شهرها، ضريب پتانسـيل  دو محاسبه 
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 بـا خطـوط فاصـله يـك      GISضـريب پتانسـيل شـهرها در محـيط     . جاذبه هر شهر به دست آمده اسـت 

هاي هم پتانسيل بـه  پتانسيل شهرها، منحني در نقشه هم. از هم ديگر ترسيم شده است) اينتر وال يك(
اند تا اهميت قدرت جاذبه شهرهايي كه اين منحني در اطراف آن تر جداشدهخطوط پر رنگ با 10فاصله 

 10هاي هم پتانسيل بـا فاصـله   پيداست شهرهاي با جاذبه كمتر فاقد منحني. ترسيم شده، نمايانده شود
ه به لحـاظ  اما تقريباً اكثر شهرها به دور خود، خطوط هم پتانسيل با فاصله يك واحد هستند ك. باشندمي

  . آيدها به حساب مينظري محدوده نفوذ مستقيم آن
كه پيداست قدرت جاذبه اهواز بسيار گسترده و خطوط هم پتانسـيل تشـكيل شـده بـه دور آن     اما چنان

در شمال استان نيـز شـهر دزفـول و در جنـوب آبـادان و خرمشـهر و در       . بسيار قوي نمايانده شده است
اما مهمتر از همه بايـد  . دهندهاي مركزي نسبتاً قدرتمندي تشكيل ميانجنوب شرقي استان بهبهان مك

هاي هم هاي مركزي در نيمه غربي استان توجه كرد كه از شمال تا جنوب، منحنيبه قدرت جاذبه مكان
كنندگان كـاال و  اين فشردگي به خوبي پتانسيل قوي جاذبه براي مصرف. اندپتانسيل فشرده تشكيل داده

شـهرهاي اسـتان بـه     پتانسـيل خطوط هم 36-2در نقشه . در محور غربي استان نمايانده است خدمات را
  .هاي مركزي نمايانده شده استعنوان مكان

هاي مركزي الزم است از جريان واقعي حركت جمعيـت و  براي تعيين حوزه نفوذ واقعي شهرها و يا مكان
به جامعه آماري نياز داريم كه به صورت يونيك و بـا   اييابي به چنين دادهبراي دست. كاال استفاده كنيم

خوشبختانه اين داده توسط . تعريف مشخص و در زماني معين و به وسيله سازماني واحد تهيه شده باشد
ايـن نهـاد آمـاري در سرشـماري نفـوس و      . شـود آوري مـي هاي اخير جمعمركز آمار ايران در سرشماري

شماره پنج سرشـماري از شـوراي اسـالمي و معتمـدين روسـتاها      در سؤال چهار فرم  1385مسكن سال 
در پاسخ . كنندپرسيده است كه براي خريد مايحتاج عمومي، اهالي اين روستا به كدام شهرها مراجعه مي

كنندگان به مكان مركزي معيني را نام برده شده است كه جريان حركت مصرف 2و  1دو شهر با اولويت 
  .دهدبه خوبي نشان مي

هـاي مركـزي در سـطح اسـتان، پاسـخ      يابي به نقشه حوزه نفوذ واقعي شهرها و تعيين مكـان براي دست
الزم . خطوط مراجعات به شهر نخست ترسيم شده اسـت  GISاولويت شهر يكم انتخاب شده و در محيط 

توسط جا يادآوري شود كه برخي از اصالحات به ناگزير ضرورت داشت تا جدول ارائه شده است در همين
ها براي مراجعـه بـه شـهرها بـراي خريـد      از جمله متأسفانه پاسخ تمام آبادي. مركز آمار ايران كامل شود

  . مايحتاج خود در جدول ارائه شده توسط مركز آمار به دست داده نشده است
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آوري رسد كه پاسخ به اين سؤال به هنگام سرشماري توسط مأمور سرشماري به داليلي جمـع به نظر مي
ها را تشكيل هايي كه اكثريت آباديدر هر حال پس از ترسيم خطوط پيوند آن گروه از آبادي. نشده باشد

  . ها مشخص شده، ترسيم شدمركزي آن دهند محل خريد مكانمي
خريد واقـع شـده بودنـد ولـي      براي هايي كه در محدوده فضايي مراجعات به شهر مكان مركزيآن آبادي

به عبارت ديگر پس از ترسيم خطوط . فاقد خطوط پيوند بودند نيز به مكان مركزي مورد نظر وصل شدند
ليلـي  اند به ده مراجعات به شهر معيني واقع شدهها كه در محدوده حوزاز آبادي يمشخص شد كه تعداد

ها كه موقعيـت  اين آبادي. هستند مورد نظر كه در باال گفته شده فاقد خطوط پيوند براي مراجعه به شهر
بـراي   .نيز به شهر مورد نظر وصل شـدند  ندني قرار داشتيها در محدوده مراجعات به مكان مركزي معآن

كد مراجعـه   شماره ها نيزيبادآبرخي . گونه عمل شديي كه وضعي چنين داشتند نيز همينهاباديآهمه 
ال پس از ترسيم خطوط پيوند به عنوان مث. آنان اشتباه بوده است نيز اصالح شدند يبه شهر مكان مركز

آشـكاري   مشخص شد كه خطوط پيوند در برخـي مـوارد بـه طـور كـامالً      يها به شهر مكان مركزآبادي
در جدول مركز آمار  در نتيجه .بوده است شه ه دومشابنادر برخي موارد ناشي از  اشتباه اين. اشتباه است

شـهر بـا نـام     بـراي نمونـه در اسـتان خوزسـتان دو     .درج شـده اسـت   اشـباهي  ايران مراجعات به صورت
 .ديگـري در شـرق دزفـول واقـع شـده اسـت       وجود دارد كه يكي در جنوب شـهر بهبهـان و  » سردشت«

 هـاي واقـع در نزديكـي بهبهـان     ه آبـادي دهـد كـ  شهر خود به خوبي نشان مي پيداست كه فاصله اين دو
در  ها نشان داد كـه بررسي. يحتاج اوليه مراجعه كندتوانند به شهري در نزديكي دزفول براي خريد مانمي

هاي اطراف شهر سردشت در جنوب بهبهـان اشـتباهاً بـه كـد     ركز آمار ايران محل مراجعه آباديجدول م
ـ  در هر. بت شده استث جابجا در شرق دزفول) سالند( شهر سردشت ه حال اشتباهاتي از اين دست تنها ب

منظور اين است كه برخي از اشـتباهاتي از ايـن   . شوندبازنمايي مي هادقت در آن و هاهترسيم نقش هنگام
ها در نزديكي همچنين برخي آبادي. عمال شده استادست كه كامالً مشهود بوده اصالح شده و در نقشه 

گونه اشتباهات نيز كردند كه اينآن مراجعه ميه شهري با فاصله بسيار زيادي از يك شهر مكان مركزي ب
مور سرشـماري در ثبـت   گونه موارد مأرسد كه در اينبه نظر مي. د بوده اصالح شده استمشهو مالًًكه كا

شـده   ترسـيم  37-2نقشـه   دسـت حال پس از اصالح مـواردي از ايـن    ردر ه. كد شهر اشتباه كرده است
نسـبت بـه شـهرهاي     تر داراي كشش بـاالتري هرهاي با پتانسيل مكان مركزي قويدر اين نقشه ش .است

شـهر مركـزي بـه چـه تعـداد       بدين ترتيب مشخص است كه هر مكان مركـزي و . اندكوچكتر ظاهر شده
  .كندالزم را به طور بالفصل ارائه مي جمعيت شهري و روستايي حوزه نفوذ خود سرويس و خدمات

هاي مركزي در سطح استان خوزستان و جمعيت شهري و روسـتايي واقـع در   اهي از تعداد مكانبراي آگ
  . شده است تهيه 47-2از روي نقشه فوق، جدول هاي يك مكان مركزي با محاسبه هر كدام از محدوده
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 هـزار نفـر جمعيـت شـهري محـدوده حـوزه نفـوذ اهـواز         985ه پيداست مكان مركزي اهـواز بـا   كچنان
 2.1هاي محدوده حوزه نفوذ مجموعاً با حـدود  هزار نفر جمعيت آبادي 244و ) يعني جمعيت شهر اهواز(

بعد از آن مكان مركـزي دزفـول بـا حـدود     . شودترين مكان مركزي استان محسوب ميميليون نفر بزرگ
در نزديكي شـهر  ( كوچكترين مكان مركزي استان نيز مينوشهر. هزار نفر در مراتب بعدي قرار دارد 390
  .كنندنفر جمعيت در حوزه نفوذ اين مكان مركزي زندگي مي 1381است كه تنها ) آبادان

  
  تانشهرهاي مكان مركزي و جمعيت محدوده هر مكان مركزي در خوزس -47- 2 جدول

تعداد شهرهايشهرمكان مركزي
محدوده حوزه نفوذ

جمعيت شهري
)نفر( حوزه نفوذ

تعداد آبادي 
 حوزه نفوذ

جمعيت روستايي 
 )نفر( حوزه

كل جمعيت 
 )نفر( حوزه

 260,651 40,879 62 219,772 1 آبادان
 21,731 11,959 51 9,772 1 اروند كنار

 16,181 9,956 23 6,225 1 الوان
 95,816 22,021 121 73,795 3 اميديه

 151,092 28,980 354 122,112 2 انديمشك
 1,229,717 244,103 449 985,614 1 اهواز
 181,895 77,531 531 104,364 1 ايذه
 67,391 46,169 224 21,222 1 ملكباغ

 8,795 1,465 37 7,330 1 بستان
 68,620 1,153 34 67,467 1 بندر امام خميني

 159,456 48,008 87 111,448 1 بندر ماهشهر
 154,968 53,790 242 101,178 1 بهبهان
 53,474 31,473 59 22,001 1 حميديه
 150,315 24,456 111 125,859 2 خرمشهر
 389,833 126,558 583 263,275 4 دزفول
 14,982 11,114 75 3,868 1 دهدز

 50,140 25,332 164 24,808 1 رامشير
 105,913 55,136 283 50,777 1 رامهرمز
 5,901 3,822 137 2,079 1 سالند

 13,462 8,395 43  5,067 1 سردشت
 81,674 33,826 47,848104 2 سوسنگرد
 139,976 90,805 49,171220 1 شادگان
 165,848 103,977 61,871216 2 شوش
 203,763 107,031 96,732260 1 شوشتر
 34,259 11,048 20 23,211 1 شيبان
 17,144 11,396 76 5,748 1 صيدون
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 شهرهاي مكان مركزي و جمعيت محدوده هر مكان مركزي در خوزستان -47-2جدول  ادامه

تعداد شهرهايشهرمكان مركزي
محدوده حوزه نفوذ

جمعيت شهري
)نفر( حوزه نفوذ

تعداد آبادي 
 حوزه نفوذ

جمعيت روستايي 
 )نفر( حوزه

كل جمعيت 
)نفر( حوزه

 13,491 4,881 28 8,610 1 لقلعه ت
 12,272 11,357 138 915 1 قلعه خواجه

 36,251 19,793 256 16,458 1 اللي
 157,678 48,996 705 108,682 1 سليمان مسجد
 29,200 14,605 81 14,595 1 مالثاني

 1,381 171 11 1,210 1 مينو شهر
 22,510 7,249 115 15,261 1 هفتگل

 33,320 6,828 56 26,492 2 هنديجان
 27,543 12,954 128 14,589 1 هويزه
 16,431 2,391 16 14,040 1 ويس

 24,530 5,979 54 18,551 1 چمران
 39,906 18,359 45 21,547 1  گتوند

4,257,510 1,383,946 6,199 2,873,564 48 مجموع
  )37-2روي نقشه حاسبه از م( مركز آمار ايران ،1385مسكن سال  و سرشماري عمومي نفوس :مأخذ      

  عناصر ساختار فضايي بر نظام سكونتگاهي استان تأثيرتحليل  -2- 2
ي بر نظام فضايي تأثيراقتصادي چه  -ايي استان اعم از طبيعي و انسانيعناصر تشكيل دهنده ساختار فض

به كندي و  كداميك از اين اثرات ساختاري بوده و تحول در آن سكونتگاهي استان برجاي گذاشته است؟
قرار گيرد؟ ات ناموجه دستخوش تغييرات تأثيرتواند در صورت واري ميسر خواهد بود و كداميك ميبا دش

  .ها در اين بخش مورد توجه قرار گرفته استپاسخ به اين پرسش

  مناطق طبيعي -1- 2-2
ان در سـاخت  ايي است كه دست انسـ هاي فضايي و جغرافيعي در اينجا به مفهوم تمام پديدهمناطق طبي

زمين اي ساختاري بستر دافعه و جاذبه فعاليت انسان را در اين پهنه از سـر نداشته و به گونه ها دخالتآن
نـي دو عنصـر   فعاليـت يع  اي كه در فضا پراكنده شده، بر توزيع جمعيـت و فراهم كرده و به شكل و شيوه

ا به ويژه توزيع فضايي و نـوع  هپديده شناخت اين. گذاردجاي مي خود را بر تأثيراساسي آمايش سرزمين 
 .اي در آمـايش دارد طح اسـتان اهميتـي پايـه   ها بر توزيع فضايي جمعيـت و فعاليـت در سـ   اثرگذاري آن

شـود  داخته شده ليكن در اينجا كوشـش مـي  بنابراين اگر چه پيشتر تا حدودي به شناخت اين مناطق پر
هاي شهري و روستايي معطوف آن بر سكونتگاه تأثيرو  هاساختارهاي فضايي اين پديده به تحليل ،بيشتر
  .شود
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، ايجلگه مناطق( هاي طبيعيمختلف استان از نظر ويژگي بندي نواحيگونه -2-2-1-1
  ...)اي، جنگل، مرتعي و كوهپايهكوهستاني، 

اس شـكل  همواري زمين، استان خوزستان را بر اسـ و ناكه پيشتر نيز گفته شد ما از نظر توپوگرافي چنان
اي هم به لحاظ وسعت و جلگهايم كه اهميت ناحيه ارتفاعي به سه ناحيه تقسيم كرده ناهمواري و سطوح

هم به ويژه به لحاظ اهميتي كه در جذب جمعيت و فعاليت در خود بوجود آورده از دو ناحيه ديگر داراي 
  . اهميت و توجه بيشتري برخوردار است

كـه بـا شـيب عمومـاً     اي اسـت  ي در استان خوزستان ناحيه گسـترده ادر تعريف اين بررسي نواحي جلگه
تـر از سـطح درياهـاي آزاد واقـع شـده و      م 200و در ارتفاع كمتـر از  ) تقريباً مسطح( كمتر از يك درصد

درصـد كـل    63ميليون هكتار مساحت استان يعنـي بـيش از    3.6مساحتي حدود چهار ميليون هكتار از 
ترتيب نزديك به دو سوم مساحت استان زميني اسـت همـوار   بدين. رده استاستان را اشتغال ك مساحت

يت و فعاليت اين بخـش از  سهم جمع. كه از ساحل دريا در جنوب استان تا شمال آن گسترده شده است
اي در قياس با دو بخش طبيعي ديگر كه ناحيه جلگه چرا. سهم وسعت آن نيز بيشتر است از استان حتي

سـكونت   تر بـراي فعاليـت و  خاك و به ويژه فيزيوگرافي مناسب كوهستان از منابع آب و يعني كوهپايه و
دم تاريخ يكي از مهمتـرين  هاي آن از سپيدهزديك به كوهپايهبرخوردار بوده و اين جلگه به ويژه نواحي ن

  .جايگاه سكونت انسان در فالت ايران محسوب شده است من وترين مأو قديمي
و سـهم  ) درصد از كل جمعيـت شـهري اسـتان    5.86( نفر 2,483,244شهري آن با  از اين رو جمعيت

را به خود اختصاص ) درصد كل جمعيت روستايي استان 5.75( نفر 1,044,517جمعيت روستايي آن با 
نفـر   3,527,761اي استان با جمعيت شهر و روستايي نواحي جلگه به عبارت ديگر در مجموع. داده است

  معنـي اسـت كـه سـهم جمعيـت       ايـن بـدان  . گيـرد د كل جمعيـت اسـتان را در بـر مـي    درص 5.82و يا 
خـش  درصد به مراتب از سهم مساحت اين ب 5.82 هاي شهري و روستايي استان با سهمي برابرسكونتگاه
گفته شد نسبت به تر اي استان به داليلي كه پيشدر واقع نواحي جلگه. بيشتر است) درصد 63(از استان
. حي استان به طور نسبي شرايط مساعدتري براي سكونت و فعاليت در استان فراهم كـرده اسـت  ديگر نوا

گونه دشواري وجود نـدارد  اي براي سكونت و فعاليت هيچبدان معني نيست كه در نواحي جلگهاين البته 
نـواحي   يع منابع آب و خاك دربلكه اين بدان معني است كه به طور نسبي شرايط زيست و فعاليت و توز

  ).48-2جدول ( بوده استتري فراهم باي نسبت به دو بخش ديگر به نحو مناسجلگه
ساخت . متر واقع شده است 500تا  200اي نيز در ارتفاع بين بر اساس تعريف اين بررسي ناحيه كوهپايه

نـوار  اي بـه شـكل   فيزيوگرافي منظمي كه در استان خوزستان وجود دارد، سبب شده تا ناحيـه كوهپايـه  
باريك و پيوسته به صورت يك هالل از شمال غربي استان تـا جنـوب شـرقي آن همـه جـا بـين ناحيـه        
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. اي بـه ناحيـه كوهسـتاني باشـد    اي و كوهستاني قرار گيرد و در واقع منطقه گـذار از ناحيـه جلگـه    جلگه
ن دهنـده  اي كه به طرز آشكاري برجسته شده نشـا گيري شمال غربي جنوب شرقي ناحيه كوهپايهجهت

گيري آن در منطقه كوهسـتاني  هاي زاگرس چين خورده است كه سمتآن است كه اين ناحيه پيش كوه
  . شوداستان نيز دنبال مي

درصد  5.8درصد از مساحت كل استان و  15برابر  هكتار وسعت 948,665اي استان با ناحيه كوهپايه
بـدين ترتيـب   . ه خود اختصاص داده استدرصد جمعيت روستايي استان را  ب 8جمعيت شهري و حدود 

اي استعداد كمتري نسبت سهم مساحت خود از استان در جـذب  اي، ناحيه كوهپايهبرخالف ناحيه جلگه
  . و جلب جمعيت نشان داده است

  ي مناطق طبيعيهاي شهري و روستايي بر پايهتوزيع جمعيت -48- 2 جدول
  1385سال ر در استان خوزستان د 

نواحي 
  طبيعي

  جمعيت روستايي  جمعيت شهري مساحت

درصد از  هكتار
درصد از كل   تعداد  كل

كل  درصد از  تعداد  شهري
  روستايي

  5.75  1,044,517  5.86  2,483,244  3.63  4,006,647  ايجلگه
  8.7  108,393  5.8  245,593  15  948,665  ايكوهپايه

  7.16  231,036  5  144,727  7.21  1,369,972  كوهستاني
  8.5  80,824  1.0  3,868  2.14  901,025  *جنگلي
  1.17  236,128  8.6  195,205  2.39  2,481,392  *مرتعي
  100  1,383,946  100 2,873,564 100 7.6,325,283  **استان

يـابي بـه كـل مسـاحت و جمعيـت      براي دسـت بنابراين . لحاظ شده استجمعيت و مساحت نواحي جنگلي و مرتعي در يكي از نواحي جلگه، كوهپايه و كوهستان * 
  .شهري و روستايي استان تنها بايد محاسبه همان سه بخش طبيعي را در نظر داشت

جدول باال تعـداد جمعيـت غيرسـاكن در    در . نفر آن غير ساكن بوده است 17,469 نفر ثبت شده كه تعداد 4,274,979 برابر 1385جمعيت كل استان در سال ** 
  ). معماري ايران انجام شده است محاسبه مساحت و جمعيت در آتليه مركز مطالعات و تحقيقات شهر سازي و( ي و روستايي لحاظ نشده استآمار جمعيت شهر

اي و واقع شـده و هماننـد نـواحي كوهپايـه    متر  500در بررسي حاضر نواحي كوهستاني در ارتفاع باالي 
ستان روند شمال غربي جنوب شرقي به خود گرفتـه  ترين بخش اته با وسعت و عرض بيشتر در شماليالب

، فشـرده  ويژگـي  شناسي به زاگرس چين خـورده تعلـق دارد و  از نظر زميناين بخش از استان نيز . است
ها در اين بخش از استان سبب شده تا ارتباطات زمينـي از  شمال غربي جنوب شرقي چين و روند مرتفع

ن، چهار محال بختياري و كهگيلويـه و بـوير احمـد بـا دشـواري      استان خوزستان به ويژه با استان اصفها
درصـد مسـاحت اسـتان را بـه      22هكتار نزديك به  1,369,972 اين ناحيه با وسعت. زيادي روبرو گردد

 7.16و  5با اين حال سهم آن از جمعيت شهري و روستايي استان بـه ترتيـب   . خود اختصاص داده است
ترتيب به ويژه اين بخش از استان  بدين. بوده است 1385در سال  تاييدرصد كل جمعيت شهري و روس

آمـار بـه دسـت آمـده از محاسـبه در      . تا كنون در ايجاد نقاط شهري استعداد چنداني نشان نداده اسـت 
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گاه شهري و هم روستايي به نسبت مساحت د كه در مجموع هم در ايجاد سكونتدهنشان مي GISمحيط 
فعاليـت   اي كه عموماً در نواحي كوهسـتاني بـراي سـكونت و   و به داليل ويژه اي محدوديت بودهخود دار

  . شوديز همين محدوديت به خوبي ديده مياين ناحيه ندارد، در  وجود
ر است و به ويژه به عنوان يكي با اين حال نواحي كوهستاني استان از اهميت حياتي براي استان برخوردا

ارتفاعـات ايـن ناحيـه بـا     . ده داردهاي كشور سهم بزرگي به عهـ دخانههاي آبگيري بزرگترين رواز كانون
هـاي  و يخ، سهم مهمـي در تغذيـه رودخانـه   زا به صورت باران، برف هاي بارانعبوري توده ذب رطوبتج

  . بزرگي چون كارون، دز و جراحي به عهده دارد
و بـه طـور عمـوم در ناحيـه      ترين بخش اسـتان به طور منظم و يكپارچه در شمالي نواحي جنگلي استان

ر باران در طـول سـال در آن فـرو    متميلي 500بيش از كوهستاني پراكنده شده است كه از نظر بارندگي 
في كوهسـتاني و  توان بر روي توپوگراهاي استان را ميين توزيع فضايي و جغرافيايي جنگلبنابرا. ريزدمي

هاي تجـاري محسـوب   اي اين ناحيه در زمره جنگلههر چند جنگل. اي مشاهده كرداندكي نيز كوهپايه
هـاي  فاظـت خـاك، محـيط   حدر محيطي از اهميت مهم برخوردار بـوده و  شود ليكن به لحاظ زيستنمي

سـهم  . مناسب اكولوژيكي جهت زيست و پناهگاه جانوران و تنوع گياهي استان سهم مهمي به عهده دارد
درصد كل جمعيـت شـهري اسـتان و سـهم      1.0دود جمعيت شهري اين ناحيه جنگلي بسيار اندك و ح

اين در حالي است كـه سـهم   . درصد جمعيت روستايي استان بوده است 6جمعيت روستايي آن كمتر از 
  .درصد است 14مساحت آن از كل مساحت استان بيش از 

هكتـار بـيش از    2,481,392نواحي مرتعي استان وسعت زيادي را به خود اختصاص داده و با مسـاحت  
در  و پيوسـته  ناحيه مرتعي بر خالف ناحيه جنگلي به طـور مـنظم  . درصد استان را اشغال كرده است 39

اي و كوهستاني پراكنده شـده  اي ، كوهپايهمراتع استان در نواحي جلگه. است سطح استان پراكنده نشده
درصـد و   7جمعيت شـهري آن حـدود   . و سهم جمعيتي آن نيز نسبت به مساحت آن بسيار پايين است

كـه  گيـرد  يي استان را در بر مـي درصد كل جمعيت شهري و روستا17سهم جمعيت روستايي آن حدود 
  .تر استدرصدي آن در استان بسيار پايين 39نسبت به سهم وسعت 

هاي حفاظت شده، محدوده( هامعين و توزيع فضايي آن هاي طبيعيمحدوده -1-2- 2-2
  )ر طبيعي ملي، مناطق شكار ممنوع و غيره، اثهاي مليپاركوحش،پناهگاه حيات
هاي ها براي توسعه پايدار و در طرحاي و حفاظت از آناي طبيعي و ويژه در هر منطقههشناخت محدوده

زيست ايران كوشش كرده اسـت تـا مهمتـرين    سازمـان حفاظت محيط. آمايشي از اولويت برخوردار است
هـاي زيسـتي مهـم باشـند تحـت      ر را كـه واجـد ارزش  پـذي آسيب حساس اكولوژيكي و طبيعي ومناطق 

هـايي  پذير در يك تعريف كلـي، بـه سـرزمين   مناطق حساس و آسيب. خود قرار دهدمديريت و حفاظت 
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كه از نظر ارزيابي توان بوم شناختي، به دليل شكنندگي خاص خويش، با هيچ الگويي، جـز  شود گفته مي
بـديهي اسـت،   . حفـاظتي تعلـق دارنـد   هـاي  تنها به كاربريرو از اين الگوي حفاظت قابل انطباق نبوده و 

بـه ايـن   . د، وضعيت بحرانـي بوجـود خواهـد آمـد    نهاي ديگري بر اين مناطق تحميل شوچنانچه كاربري
داري آنها را مورد حمايت هاي طبيعي ويژه و ارزشمند بوده و پايطق كه بستر زيست گروهي از سامانهمنا

گــذاري  وري و تخمآسازي، جوجـهمناطق آشيانه. گويندمي 1يا مناطق حساس هادهند، زيستگاهقرار مي
هـاي  اي، جنگـل هـاي ماسـه   آبـي، تپـه   هـاي غنــي  وحـش، سـامانه  هاي حيـات گيـري، زيستگاهيا جفت

ي مناطقـي كه بـه  ـماهيان و بطور كل يهاي ويژههاي زيرزميني، زيستگاهآب يتغذيه كوهستاني، مناطق
. رونـد هايـي بشمار مـي بسيار غنـي هستند، از جمله چنيـن زيستگاه) وژيـكـبيول(ناختي شلحاظ زيست
يـابي بـه توسـعه پايـدار در طـرح آمـايش سـرزمين        هاي دستراه يكي ازكيد بايد گفت كه بنابراين به تأ

  در برابـر توسـعه شـهري، صـنعتي و هرگونـه      هـا  آنحفاظـت از  نخست شـناخت ايـن منـاطق و سـپس     
  .هاي انساني استفعاليت

تصـويب قـانون   . سـال دارد  50بـيش از  اياس در ايران سابقههاي حسپيدايش فكر حمايت از اكوسيستم
دام مــدون در راســتاي حفــظ ، نخســتين اقــ1335ســال  در» كــانون شــكار ايــران«حفاظــت و تشــكيل 

ون شـكار بـه عنـوان    اصلي كـان  يوظيفه. آيدنوع جانوران در ايران به شمار ميها، جمعيت و تاكوسيستم
هـاي  نخستين تجربه. راي مقررات آن بوديك نهاد مستقل، حفظ نسل حيوانات قابل شكار و نظارت بر اج

 شـي تنهـا از راه حفاظـت از    حاصل از اجـراي قـانون يـاد شـده روشـن سـاخت كـه حفـظ جـانوران وح         
د به نام سازمان شـكارباني  ي تأسيس يك نهاد دولتي جدياز اين رو زمينه. ها ميسر استآن هايزيستگاه

در اين سال، سازمان ياد شده به عنوان يك دستگاه مسـتقل  . فراهم شد 1346و نظارت بر صيد در سال 
 هـاي مربـوط  در قانون. جايگزين كانون شكار شددولتي و زير نظر شورايعالي شكارباني و نظارت بر صيد، 

كـه در آن زمـان پـارك    ( هـاي ملـي  به پـارك  هايي از اراضي كشوربه اين سازمان امكان اختصاص بخش
بـه ايـن ترتيـب    . هاي معين فـراهم شـد  هاي حفاظت شده با تعريفو منطقه) شدميوحش ناميده حيات

سال پس از احداث اولين پارك  95، يعني 1346ايران در سال  ياولين سنگ بناي مناطق حفاظت شده
جهاني حفاظـت از   يگذاري اتحاديهل پس از بنيانسا 19و ) پارك ملي يلواستون در آمريكا(ملي جهان 

  در ايـن سـال، پيشـنهاد تأسـيس دو پـارك ملـي و پـانزده        . نهاده شد) ان. سي. يو .آي(طبيعت و منابع 
عالي ايـران بـه تصـويب شـوراي     يحفاظت شده به عنوان نخستين گروه از مناطق حفاظت شده يمنطقه

  . شكارباني و نظارت بر صيد رسيد

                                            
١- Sensitive   
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 هـاي علمـي مـرتبط بـا     نجـام پـژوهش  تـوان بـه ا  زمان شكارباني و نظارت بر صيد مـي ر وظايف سااز ديگ
زيست با مفهومي فراگيـر و  درك جايگاه محيط. وحشي اشاره كردوحش و تكثير و پرورش جانوران حيات

زيسـت ايـران در سـال    مان حفاظـت محـيط  به تشكيل ساز هر چه بيشتر به حفاظت آن  يضرورت توجه
تصويب قـانون حفاظـت و بهسـازي    با . ادغام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد در آن منجر شد و1351
هاي رشـد و  قانوني جديدي كه تا حدي با ضرورتهاي اختيارات و صالحيت 1353ت در سال زيسمحيط
. دران داده شـ ـت ايـ ـزيسان حفاظت محيطـي آن زمان متناسب بود به سازمـاقتصادي و صنعت يتوسعه

ين ـهمچنـ . ي تغييـر يافـت  ـي به پارك ملـ ـور رسمـه طــوحش بارك حياتــنوان پـال عـدر همين س
وحش و اثـر طبيعـي ملـي نيـز     وان پناهگاه حياتــعن جديد از مناطق حفاظت شده با ي ايجاد دو طبقه

  .مورد تصويب قرار گرفت
هـوري اسـالمي يـك اقـدام اساسـي      پس از پيروزي انقالب اسالمي و به هنگام تدوين قانون اساسـي جم 

بـا   زيست صورت پذيرفت و اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمـي ايراندر حفاظت محيطقانوني 
 يزيسـت را يـك وظيفـه   اين اصل حفاظت از محـيط . نظيم شـدزيست تتأكيد فـراوان بر حفاظت محيط

ـا تخريـب غيرقابـل جبــران آن همـراه     زيست و يـ هايي را كه با آلودگي محيطعمومـي دانسته و فعاليت
  در جمهـوري اسـالمي، حفاظـت    « :در قـانون اساسـي ايـران آمـده اسـت     . ممنـوع كــرده اسـت    باشد را
اشته باشند، وظيفه هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبه رشدي دزيست كه نسل امروز و نسلمحيط

زيسـت يـا تخريـب    غير آن كه با آلودگي محـيط صادي و هاي اقتاز اين رو فعاليت. گرددعمومي تلقي مي
در همين راسـتا قـانون حفاظـت و بهسـازي محـيط      . »قابل جبران آن مالزمه پيدا كند، ممنوع استغير

آيـد در  زيست ايران به شمار مـي تي و مديريتي سازمان حفاظت محيطزيست كه از قوانين اصلي تشكيال
 زيسـت ايـران   سـازمان حفاظـت محـيط   جمله وظايف  از. اصالح و به طور نهايي تصويب شد 1371سال 
هـاي كشـور در   فرد اكولوژيك، شناسايي اكوسيستم هاي منحصر بهبه شناسايي مناطق با ويژگي توانمي

گيـاهي و جـانوري و   و درحال انقراض  كمياب هاي با ارزش، شناسايي گونه زيستي، رابطه با مسائل محيط
هـاي  با ويژگـي  يف بر شمرده، بسيار ارزشمند و مهم هستند زيرا مناطقوظا .هاي آنها اشاره كردزيستگاه

هـاي  در واقع همان هدفي كه در طرح. گيرندمي منحصر به فرد اكولوژيك شناسايي و مورد حفاظت قرار
  .1آمايشي نيز بايد در دستور كار باشدو اي منطقه
ها و ايران بر اساس تعريف زيستطسازمان حفاظت محي تحت مديريتمناطق  1353ترتيب از سال بدين

  منـاطق در چهـار گـروه پـارك ملـي، اثـر طبيعـي ملـي، پناهگـاه           شـده و  بنديطبقه ،معيارهاي قانوني
بـر اسـاس آمـار تـا     در ايران تعداد اين مناطق  .اندبندي شدهدستهي حفاظت شده وحش و منطقهحيات
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منطقـه   144وحـش،  پناهگاه حيات 40ي، پارك مل 25واحد رسيده است كه شامل  241به  1389سال 
  ي تحـت مـديريت سـازمان    مسـاحت كـل منـاطق چهارگانـه    . عي ملي اسـت اثر طبي 32 حفاظت شده و

ز كـل مسـاحت كشـور    درصد ا 10 ميليون هكتار و برابر حدود44.16زيست در همين سال حدود محيط
   ).، مركز آمار ايران1389ي آماري كشورسالنامه: نك( است
، دو پـارك ملـي و يـك پناهگـاه     منطقـه حفاظـت شـده   11 طق چهارگانه فوق در استان خوزستاناز منا
  .اي به عنوان اثر طبيعي ملي به ثبت نرسيده استدر اين استان هنوز محدوده. دارد وحش وجودحيات

  مناطق حفاظت شده استان
تع، دشت، آب و كوهسـتان  رم اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل، ي حفاظت شده به محدودهمنطقه

هـا و وضـع   رسـتني شود كه از لحاظ ضرورت حفظ، تكثير نسل جانوران وحشي، حفظ يا احياء اطالق مي
يـاد،  زاين مناطق با ارزش حفاظتي . 1گيردت خاصي بوده و تحت حفاظت قرار ميطبيعي آن داراي اهمي

منـاطق حفاظـت   . شـوند انتخاب مـي هاي جانوري  و زيستگاه هاي گياهيبا هدف حفظ و احياي رويشگاه
. آينـد زيستي به شمار مـي هاي محيطهاي آموزشي و پژوهشهاي مناسبي براي اجراي برنامهشده محيط

هاي هر منطقه و بر اساس ي مصرفي و اقتصادي متناسب با زونبردارهاي گردشگري و بهرهانجام فعاليت
  . است طرح جامع مديريت مناطق مجاز

از منطقـه   منطقه حفاظت شده وجود دارد كـه عبارتنـد   11د در استان خوزستان تعداد كه گفته شچنان
 در غرب درياچه سد دز، منطقه حفاظـت شـده كرخـه   ) هكتار17,452 با مساحت(حفاظت شده چهل پا 

اطراف رودخانه كرخه از نزديكي شهر صالح مشطت تا شمال شهر حميديه، منطقـه   در )هكتار 10,728(
آب تـا شـهر    در اطـراف رودخانـه دز از نزديكـي شـهر دز    ) هكتـار  18,660 با مساحت( حفاظت شده دز

در شمال شهر بستان و سوسنگرد، منطقه حفاظـت  ) هكتار 57,505 با مساحت( مالثاني، منطقه ميشداغ
كه برتـاالب هـورالعظيم در غـرب هـويزه منطبـق اسـت،       ) هكتار 118,362 با مساحت( شده هورالعظيم

در شمال شـهر مسـجد سـليمان، منطقـه     ) هكتار 9,586با مساحت ( ه هفت شهيدانمنطقه حفاظت شد
شوشـتر، منطقـه حفاظـت شـده      بـين شـهر هفتگـل و   ) هكتار 45,128 با مساحت( حفاظت شده كرايي

منطقـه  در شمال شرقي استان در شرق شهركوچك قلعـه خواجـه،   ) هكتار 54,021با مساحت ( شيمبار
   ، منطقـه حفاظـت شـده شـالو و مونگشـت     شـمال شـهر ايـذه   در ) تـار هك 2,611 با مسـاحت ( گرانميان

اي بين شهر دهدز و باغ ملك و سرانجام منطقه حفاظت شده كوه در منطقه) هكتار 12,972ت با مساح(
مـوع مسـاحت منـاطق    مج. توان نام بردهكتار در شرق شهر بهبهان را مي 9,999 خيز و سرخ با مساحت
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   خوزسـتان براسـاس مسـاحي روي نقشـه پايـه طـرح آمـايش اسـتان         گانـه اسـتان  حفاظت شـده يـازده  
  .باشدميهكتار  357,024برابر ) 1:250,000ياس به مق(

  پارك ملي طبيعي
ي هاي طبيعي و اراضي جنگلكشور اعم از جنگل و مرتع و بيشه اي از منابع طبيعيملي به محدوده پارك

اي از مظاهر طبيعي ايران باشد و هاي برجستهنمونهشود كه نمايانگر و دشت و آب و كوهستان اطالق مي
به منظور حفظ همبستگي وضع زندگي و طبيعي آن و همچنـين ايجـاد محـيط مناسـب بـراي تكثيـر و       

ــانو  ــرورش ج ــتني  پ ــد رس ــي و رش ــرايط ران وحش ــا در ش ــرار     ه ــت ق ــت حفاظ ــي تح ــامالً طبيع   ك
  . 1گيردمي

و گردشگـري در طبيعت به شـمار   آموزشي، پژوهشيهاي محل مناسبـي براي فعاليت ،هاي ملــيپارك
اندازها،  به منظور حفاظت بنـيادي از تـنوع زيستي، ذخاير ژنتيكي، يكپارچگي اكولوژيك و چشم. آيندمي

به همـين دليـل،   . باشدمجاز نميهاي مصرفي و مسكوني در اين مناطق برداريهاي مرتبط با بهرهفعاليت
بينـي  سبت به ساير مناطق حفاظـت شـده پـيش   تري نقانوني حفاظتي قوي ي ملي پشتوانههابراي پارك

در استان خوزسـتان   .كندگيري بيشتري ميها، سختاين محدوده اندازي درنسبت به دستو قانون  شده
دو محدوده به نام پارك ملي كرخه و دز به ثبت رسيده كه هر دو محدوده در اطراف رودخانه دز و كرخه 

. جنوب به وسيله مناطق حفاظت شده به همين نام محدود و محصور شده اسـت  از شمال وقرار گرفته و 
پـارك ملـي   . باشـد مـي ) كرخـه ( هكتـار  6,305و ) دز( هكتار 6,109 مساحت اين دو محدوده به ترتيب

اكولوژيكي استان است كه در  زشمند طبيعي وجزئي از مناطق تحت مديريت منابع اردز و كرخه طبيعي 
تـداد همـين   اين دو رودخانه مهم و در تركيب بـا منـاطق حفاظـت شـده بـه همـين نـام و در ام       امتداد 
ها خشكي زي اطراف اين رودخانه زيستي آبزي ومي در حفاظت از منابع آبي و حياتها سهم مهرودخانه

  .نمايدبه پايداري منابع طبيعي استان ميكمك بزرگي 

  وحش هاي حياتپناهگاه
و كوهسـتان  اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگـل، مرتـع، دشـت، آب    به محدوده وحشپناهگاه حيات

و بـه   شود كه داراي زيستگاه طبيعي نمونه و شرايط اقليمي خاصي براي جانواران وحشي بودهاطالق مي
هـاي  هـا عمومـاً بـا زيسـتگاه    ايـن محـدوده  . 2گيردها تحت حفاظت قرار ميمنظور حفظ و احياء زيستگاه

افـزايش سـطح   هـاي جـانوري و   شي به منظور حمايـت از جمعيـت گونـه   وح ي نمونه براي جانورانطبيع
ه حدي باشد كه ضمن رفـع  وحش بايد بهاي حياتكمترين وسعت پناهگاه. شوندكيفيت آنها انتخاب مي
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  ايـن منـاطق   . ا نيـز تضـمين كنـد   هاي جانوري، پيوسـتگي و ارتبـاط متقابـل واحـدهاي آنهـا ر     نياز گونه
اط با جانوران وحشي بـه شـمار   هاي آموزشي و پژوهشي به ويژه در ارتبهاي مناسبي براي فعاليتحيطم

هـا  اي گردشگري كنترل شده در پناهگـاه همصرفي و سازگار و همچنين فعاليتهاي برداريبهره. آيندمي
امـا  . يده اسـت ثبـت رسـ  وحش به نام شادگان به تان خوزستان تنها يك پناهگاه حياتدر اس. مجاز است

 شود كه از مساحتي برابرتي استان محسوب ميهاي حفاظوحش شادگان از بزرگترين پهنهپناهگاه حيات
لـيج فـارس   حاشيه خهاي تاالب از اين پناهگاه به خورها و بخش بزرگي. هكتار برخوردار است 316,192

ت كـه از منـاطق شـمالي بـراي     اسـ هاي پرندگاني ساالنه مأمن مناسبي براي انواع گونه اختصاص يافته و
  .كنندگذراني به اين پناهگاه مهاجرت ميزمستان

وحـش و  ني پارك طبيعي ملي، پناهگـاه حيـات  يع گانهدر واقع سه( در مجموع مساحت مناطق چهارگانه
درصد از كـل مسـاحت اسـتان را     8.10هكتار است كه  685,630استان خوزستان  )منطقه حفاظت شده

  .1اندكي از ميانيگن كشور نيز بيشتر است با كل كشور در مقايسهز نظر وسعت ااشغال كرده و 

  مناطق شكار ممنوع
و از  بودهكاهش رويه رو به عيت جانوري آنها به دليل شكار بيكه جمهاي بارز هايي با ويژگيدر زيستگاه

هـا  سـال شـكار در آن   5تـا   3طور معمـول  ، براي مدتي محدود و به شته باشنداين رو به حمايت نياز دا
توان آن را با توجـه  منطقه در اين دوره ترميم شود، ميچه جمعيت جانوري چنان. شودممنـوع اعالم مي

راهكـار تعيـين منـاطق    . به ساير معيارها، به عنوان يكـي از مناطق چهارگانه تحـت مديريت تعيين كـرد 
و نـوعي آزمـون بـراي بررسـي      طبيعي كشـور اي براي حفاظت از ذخاير توان پشتوانه شكار ممـنوع را مي

در استان خوزستان مجموعـاً  . هاي مناطق، براي پيوستن به مجموعه مناطق حفاظت شده دانستقابليت
چهل پا و قلعـه   هايدو منطقه در اطراف سد دز به نام چهار منطقه شكار ممنوع به ثبت رسيده است كه

چهـارم   منطقه م و شمال شهر بستان به نام ميشداغ وو يك منطقه در شمال هورالعظي واقع شده شاداب
   .به نام ديمه در جنوب رامهرمز و شمال شهر مشراگه واقع شده است

  ي استانهاتاالب
 المللـي  پيماني بين) رامسر(ها كنوانسيون تاالب .ها در رامسر بوده استگذار كنوانسيون تاالبايران بنيان
و  رسـيد  ءايران به امضا در شهر رامسر )خورشيدي 1349بهمن  14( 1971سال  دوم فوريه است كه در

اقدامات ملـي و   اين كنوانسيون مبنايي براي. معروف است »كنوانسيون رامسر«از اين رو در جهان به نام 

                                            
نقشه پايه طرح آمايش استان به مقايس هاي فوق بر روي گونمساحت مناطق چهارگانه در اين بررسي بر اساس مساحت مناطق و پلي - 1

  . زيست اندكي متفاوت خواهد بودبه دست آمده است و طبعاً با رقم مساحت سازمان محيط 1:250,000
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با ايـن  . ه شده استها بنيان نهادع آنبها و مناخردمندانه از تاالبجهت مديريت  الملليهاي بينهمكاري
مهمتـرين مشـكالت   از جملـه  . هاي خود روبرو اسـت با مسائل مختلفي در تخريب تاالب امروزحال ايران 

هـا   ها و كود و سم به تاالب اهش حجم آب در اثر عوامل طبيعي و انساني، ورود آاليندهكهاي كشور  تاالب
دم رعايـت  تغييرات كاربري اراضي تاالبي، ع .ستها محيطي و اكولوژيكي تاالب و عدم رعايت حريم زيست

محيطي هاي آبي، عدم مالحظات زيست ف طرحهاي طبيعي از سوي مجريان مختل طبيعي محيط آبه  حق
هاي تاالبي، شـكار و   هاي مختلف بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكي به محيط ورود آالينده ،در پروژه عمراني

آن بـه داليـل تغييـرات     بخشـي از  هاي پي در پي كـه قطعـاً   رويه و قاچاق، خشكسالي صيد غيرمجاز، بي
هـا از ديگـر علـل تخريـب     زيرزميني در اطراف تاالب سطحي و رويه از منابع آبي برداري بي اقليمي و بهره

ها در مطالعات آمايش سرزمين دست كمي از مناطق از اين رو حفاظت از تاالب .دهاي كشور هستنتاالب
  .چهارگانه تحت مديريت سازمان ندارد

، تـاالب  )شـمال اهـواز  (دژ ن پنج تاالب كه عبارتنـد از تـاالب هـورالعظيم، تـاالب بامـ     در استان خوزستا 
هـا  اند كـه برخـي از آن  واقع شده) جنوب ايذه دو در شمال وهر (، تاالب ميانگران و تاالب بندان شادگان

ب برخـي ديگـر هماننـد تـاال    امـا   شوندگانه محسوب ميربه طور كامل جزو مناطق چهامانند هورالعظيم 
اي تحت محيطي قرار ندارند ليكن به گونهزيست مناطق چهارگانهدر زمره بامدژ و بندان هنوز هيچ كدام 

  .باشندميحفاظت و مديريت اين سازمان 
ررسـي در  هـدف از ايـن ب  . انـد نمايانده شده 38-2شد در نقشه هايي كه در باال بدان اشاره تمام محدوده

ور حفاظت از آن طق حساس اكولوژيكي استان بر روي نقشه پايه به منظهاي منااينجا نيز انتقال محدوده
زيسـت   در طرح آمايش سرزمين حفاظت از اين محدوده براي حفظ محيط. هاي احتمالي استاز تخريب

يگـر در طـرح   بـه عبـارت د  . تر از آن حفظ ميراث اكولوژيكي منطقه از اهميت مهم برخوردار استو مهم
لـوژيكي  هـاي اكو وان ميـراث گونه توسعه و عمرانـي بـه عنـ   بايد پيش از هرها ميآمايش آستان اين پهنه

. هاي اقتصادي محفوظ بماندصنعتي و ديگر فعاليتهاي شهري، منطقه از اختصاص آن به هرگونه توسعه
 بنـدي بنابراين با توجه به منطقه. داردها نيز دركشور وجود قررات ناظر بر حفاظت از اين پهنهضوابط و م
ها روي نقشه و قوانين حفاظتي موجـود،  هاي آنق محدودهها در اين مطالعه و تعيين نسبتاً دقياين پهنه

  . هـا از تخريـب در امـان بماننـد    اي حفاظت نياز اسـت تـا ايـن محـدوده    تنها فقط اراده الزم مسئوالن بر
  .ترديد اين امر در تحليل نهايي به نفع توسعه پايدار استان استبي
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  محدوده زيست محيطي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست ايران -38-2 نقشه
  1389در استان خوزستان  
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  ها با مناطق طبيعي استانتحليل ارتباط ساختاري سكونتگاه - 1-3- 2-2
مناطق طبيعي استان چنان كه در ر توپوگرافي و ناهمواري زمين به عنوان يكي از عناصر اصلي و تأثيرگذا

خـود   برخوردار است و به شكل ساختاري تـأثير اين بررسي نشان داده شد از فيزيوگرافي ساده و منظمي 
طبيعـت اسـتان در    واقعيت آن اسـت كـه  . را بر توزيع جمعيت و فعاليت در استان بر جاي گذاشته است

گانه توپوگرافي استان به عبارت ديگر ساختار سه. ردر دااش قراگانهوجه غالبش تحت تأثير توپوگرافي سه
توضـيح آن  . و تعيين كننده شرايط طبيعي و جغرافيايي استان بوده اسـت  ساختاري يكي از عوامل اصليِ

اي ه زاگرس چين خورد به صورت ديـواره كاست اي ساختار يافته شناسي استان به گونهزمين كه ساختار
ربي جنوبي شرقي تمام پهنه شـمالي اسـتان را بـه خـود اختصـاص داده      هاي شمال غكوهستاني با چين

متر از سطح درياهاي آزاد واقع شده و  200در اين بررسي ديديم كه به طور عموم در ارتفاع باالي . است
درصد اسـتان در ارتفـاعي    63 در همين حال بيش از. شوداحي كوهپايه و كوهستاني محسوب ميجزو نو
درصد كل جمعيت استان نيـز در همـين محـدوده سـكونت      82متر واقع شده و بيش از  200تر از پايين

  .اختيار كرده است
گانـه مشـخص   به تفكيك نواحي سههاي كشاورزي و صنعتي استان اگر چه به صورت دقيق سهم فعاليت

ز زي، صنعتي و خدماتي اسـتان نيـ  هاي كشاورن به ضرس قاطع گفت كه سهم فعاليتتوانيست ليكن مي
هاي كشاورزي دست كم در خصوص پراگندگي زمين. تدرصد نيس 82ترديد در همين ناحيه كمتر از بي

متـر يعنـي در جلگـه     200هاي كشت آبي در ارتفاع كمتر از درصد از زمين 95دانيم كه بيش از آبي مي
فراتـر از   اكنون پرسش مقدر اين است كه اين توزيع جغرافيايي جمعيـت و فعاليـت كـه   . شده است واقع

اي تمركز يافته محصول چه علـت و عـواملي محسـوب مـي شـود؟ آيـا       سهم مساحت آن در ناحيه جلگه
اي كه از تراكم كمتري برخوردار است حفظ شـود؟ بـه   مناسب است اين روند در قياس با نواحي كوهپايه

يش از سـهم مسـاحت   اي استان كه بعبارت ديگر آيا فزوني روند تراكم جمعيت و فعاليت در ناحيه جلگه
  باشد، روند مطلوب و مناسبي است يا خير؟آن مي

حي نقش عامل توپوگرافي در توزيع جمعيت و فعاليت در استان خوزستان بيش از همه معطـوف بـه نـوا   
آزاد  متـر از سـطح درياهـاي    200هايي كه در ارتفاع كمتـر از  اي يعني زميننواحي جلگه. اي استجلگه

ضه منابع آب و خاك مناسب و شرايط طبيعي مساعد براي سكونت، سهم مهمي در واقع شده به دليل عر
گيـري  توپوگرافي استان و به ويژه شيب زمـين و جهـت  . جذب جمعيت و فعاليت در استان داشته و دارد

هـاي سـطحي كشـور    آن در سطح اين استان با بدنه اصلي كشور چنان سامان يافته كه بزرگترين جريان
تـرين منـاطق كوهسـتاني    هاي كرخه، دز، كارون، مارون و جراحي بخش بزرگي از مرطوبيعني رودخانه

هاي پـر آب نـه   عبور اين رودخانه. دهدكشي كرده و از درون اين جلگه عبور ميدامنه زاگرس غربي را زه
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ترين عنصـر حيـات در فـالت ايـران     فقط سبب دسترسي مناسب ساكنان اين جلگه به آب يعني كمياب
هاي بزرگي از خاك كشاورزي ها، پهنههاي حاصل از رسوبات ساالنه اين رودخانهلكه سيالب دشتشده ب

. ترين منابع خاك كشاورزي را در ايـران بوجـود آورده اسـت   خيز حاصلدر استان فراهم كرده كه يكي از 
  تـرين و تعيـين   نقش توزيـع جغرافيـايي منـابع خـاك و آب در سـطح جلگـه خوزسـتان يكـي از اصـلي         

شود و توزيع جغرافيايي آب و خاك نيز بـيش از  ترين عوامل توزيع جمعيت و فعاليت محسوب ميكننده
شـيب  . هاي بزرگ و پر آب استان به سمت نيمه غربي آن اسـت گيري رودخانههر عامل ديگري به جهت

اسـتان   هـاي اصـلي در ايـن   اي است كه جريان رودخانـه گيري آن در جلگه استان به گونهزمين و جهت
گيـري و تمايـل نشـان داده    يعني سه رودخانه بزرگ كرخه، دز و كارون به طرف نيمه غربي استان سمت

از اين رو توزيع جغرافيايي آب و خاك مناسب اين استان به طرز آشـكاري در نيمـه غربـي تمركـز     . است
هـاي  بـا همـين پهنـه    ها نيز در همين نيمه و در ارتبـاط يافته و به همين سبب توزيع جمعيت و فعاليت

هاي جراحي و مارون در قياس بـا  در عوض در نيمه شرقي استان رودخانه. متمركز شده است خيز حاصل
هـاي كـوچكتري در امتـداد    هاي نيمه غربي به سبب حجم جريان سطحي كمتر، سيالب دشـت رودخانه

دسترس را فـراهم كـرده   هاي خاك مناسب كشاورزي و آب در اي، پهنهجريان رودخانه و به صورت واحه
تر نشان داده شده بخش بزرگي از جمعيـت شـهري و روسـتايي اسـتان در     كه پيشاز اين رو چنان. است

  تـري پيـدا كـرده، سـامان يافتـه اسـت      نيمه غربي يعني جـايي كـه منـابع خـاك و آب توزيـع مناسـب      
  ).39-2 نقشه( 

چه به لحاظ شـيب و ارتفـاع زمـين شـرايط     اي استان اگر بدين ترتيب نبايد فراموش كرد كه پهنه جلگه
بالنسبه يكساني براي سكونت و فعاليت فراهم كرده ليكن در تمـام سـطوح خـود داراي شـرايط طبيعـي      

به عنوان مثال تمام نوار غربي استان در امتداد . مناسب جذب جمعيت و فعاليت به صورت يكسان نيست
هـاي  شود، به سبب پهنهو جزو جلگه محسوب مي) همتر واقع شد 200كه در زير ارتفاع (مرزهاي كشور 

هاي مهم بوده و تراكم جمعيت در بخش بزرگي از آن بـه  نامناسب خاك و شرايط باتالقي، فاقد سكونتگاه
  . صورت پيوسته خالي از جمعيت و فعاليت است

شـيب و   هاي بزرگ سـبب شـده كـه بـه رغـم     در فاصله بين شوشتر تا بهبهان نيز فقدان جريان رودخانه
هاي كوچك خاك بوجود بيايد و در نتيجه در اين ناحيه بر خـالف نـواحي غربـي    ارتفاع مناسب، تنها لكه

ها را مگـر بـه   هاي بزرگي خاك مناسب و كمبود آب، توسعه كشاورزي و ديگر فعاليتاستان، فقدان پهنه
كم بازده ديمي را در اين  ها نيز غلبه كشاورزيفقدان جريان رودخانه. صورت موضعي ناممكن كرده است

هـا را مگـر بـه صـورت گسـيخته و      هاي پيدايش و توسعه سكونتگاهاين امر زمينه. ناحيه سبب شده است
  . موضعي سبب شده است
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هاي پيدايش بنادر ساحلي كوچـك  اي مگر به صورت موضعي كه زمينهان نيز در ناحيه جلگهسواحل است
و بزرگ براي صيد و ماهيگيري و به ويژه تجارت برون مرزي در آن فراهم بوده، اسـتعداد ديگـري بـراي    

مطابق ايـن تحليـل تنهـا در خلـيج جنـوب بنـدر امـام        . بوجود آمدن سكونت و فعاليت ارائه نكرده است
خميني و ماهشهر كه در واقع بزرگترين خليج ساحلي استان را بوجـود آورده و بريـدگي مناسـبي بـراي     

بـر ايـن اسـاس در    . ايجاد بندر هستي يافته، بنادر ملي و فرا ملي تجاري مهمي در آن شكل نگرفته است
ي آبـادان و  نـه بنـادر رودخا . شودبقيه سواحل دريايي استان سكونت و فعاليت اساسي و مهمي ديده نمي

خرمشهر در ساحل رودخانه اروند رود نيز تنها در جايي كه امكان ايجاد بندر فراهم بوده و به ويژه پس از 
هاي رشـد  هاي اين بنادر كوچك در آن زمان، زمينهايجاد پااليشگاه نفت در اوايل قرن بيستم در نزديكي

  .كرد جمعيت و فعاليت صنعتي و تجاري را به صورت موضعي فراهم
تـرين  بـزرگ  به ثبـت رسـيده،   1345و  1335هاي كه در سرشماريو چنان نيمه نخست قرن بيستم در

اره بـه عنـوان   واين شهر تا جنگ تحميلي همـ . شهر استان يعني آبادان در همين ناحيه  بوجود آمده بود
بـه سـبب   . داديفعاليت رقابت جدي نشان م تنها شهر رقيب استان با مركز آن اهواز در جذب جمعيت و

كنيم كه اين شهر به عنوان نخستين شـهر مـدرن   ايجاد صنايع مدرن وابسته به نفت، فراموش نمي سابقه
  .تهران بوده است وي شهرسازي ديگر شهرهاي ايران حتيايران، الگ

سـتان بـه خـود نشـان داده     چه سهم كمي در اختصاص جمعيت و فعاليـت ا نواحي كوهستاني استان اگر
وجـود  . اي داردهـاي جلگـه  در پشتيباني اكولوژيكي از سـكونتگاه  كه گفته شد اهميت مهميليكن چنان

هاي جريان يافتـه در جلگـه و   هاي آبگيري رودخانهژيكي و مهمتر از همه ايجاد كانونجنگل، تنوع اكولو
تنـوع   اي در اسـتان، كامالً متفاوت از نـواحي جلگـه   شرايط جغرافيايي در مجموع ايجاد محيط طبيعي و

بنابراين بـه رغـم   . هاي استان در طول تاريخ پديد آورده استستي مناسبي براي هستي يافتن زيستگاهزي
و حفاظـت از   سهم اندك آن در جذب جمعيت و فعاليت استان، اهميت ويـژه خـود را در توسـعه پايـدار    

  .كندزد ميگوش تنوع اكولوژيكي استان
  ساختساير نواحي انسان -2-2- 2

هاي اصلي مورد نياز خود در اين پهنـه،  ي انسان در سطح جلگه خوزستان و تأسيس زير ساختكاردست
 از يـك طـرف و عامـل نقـش اسـتان در      يگسترده دو عامل طبيعي و جغرافيـاي  تأثيربه طور كلي تحت 

انسـان سـاكن در ايـن     در درجـه نخسـت   به عبارت ديگر. تقسيم كار ملي از طرف ديگر قرار داشته است
جـويي  زندگي در سطح جلگه خوزستان به پـي و مصالح مورد نياز  وادبه دنبال منابع آب و خاك و م پهنه

، تجارت و حمـل  )كشاورزي و صنعت( پرداخته و هر كجا را براي استفاده مشخصي جهت سكونت، توليد
روزه عوامل با اين حال به طور مشخص ام. و نقل مناسب يافته، زمينه اقدامات عمراني خود قرارداده است
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انسان ساخت كه تقريباً تماماً در سطح جلگه استقرار يافته در پذيرش تقسيم كار ملي به نـوعي تلفيـق و   
  .تركيب شده كه مجموعاً ساخت مشخصي از ساختار فضايي در استان بوجود آورده است

  هاي زير بنايي استانشبكه -1- 2- 2-2
ر دوران معاصر يعني از اوايل قرن بيستم به طـور كلـي   ، استان خوزستان دتر نيز گفته شدكه پيشچنان

ملـت از اوان   -داشـته اسـت كـه در پرتـو تشـكيل دولـت      در تقسيم كار ملي سه وظيفه مهم بـه عهـده   
ترش فزاينده ارتباطات مشروطيت و به ويژه يكپارچگي روزافزون كشور از نظر اعمال حاكميت ملي و گس

  .اي يافته استنمود برجسته مخابراتي اين وظايف اي وريلي، جاده
اي صدور به خارج و توليد خام بر( شايد مهمترين وظيفه در تقسيم كار ملي، توليد نفت و گاز نخستين و

خروجي سطح يك كـاال   دوم، ايجاد مبادي ورودي و. است) هاي نفت و گاز براي مصرف در داخلوردهفرآ
خرمشـهر و سـرانجام    -بندر امام خميني و آبادان مي مثلو توزيع آن در سراسر كشور از طريق بنادر مه

توليد محصوالت كشاورزي غير فصلي تجاري براي سراسر كشور به ويژه براي نيمه شمالي كشـور كـه در   
ي استان در مقياس نقش آفرين بهاين سه وظيفه . فصول سرد سال قادر به توليد چنين محصوالتي نيست

هـاي اصـلي آن   جام چنين وظايفي است كه زيـر سـاخت  رهگذر ان كند و ازاي اعطاء ميملي اهميت ويژه
  . توزيع جغرافيايي معيني در سطح استان به خود گرفته است

كـه اولـين   آغاز شـد  ) خورشيدي1286( 1908نقش آفريني نخست استان در مقياس ملي از همان سال 
گـاز در   سريع توليد  نفـت و وقفه و گسترش بي. برداري رسيدفت در حوالي مسجد سليمان به بهرهچاه ن

  پااليشـگاه   خسـتين ن مين ارز خـارجي و ايجـاد  افزون نفـت خـام بـه خـارج بـراي تـأ      استان و صدور روز 
 تماماً نقـش ملـي و   ،گازي در اين پهنه هاي نفتي وآبادان و ديگر پااليشگاه فرآوردههاي نفتي در فرآورده
بنايي گسترده مـرتبط بـا   هاي تأسيسات زيرشبكه. دكنزد ميه فرد استان را در اين زمينه گوشمنحصر ب

هـاي  آفريني در اين زمينه به ايجـاد تأسيسـات كالبـدي انسـان سـاخت شـامل چـاه        اين فعاليت و نقش
مرتبط در سطح استان انجاميده و از اين رهگذر  هاي نفت خام و فروآورده و تأسيساتلولهحفاري، شبكه 

  ر را بـه صـورت   كه مناطق توليد و حفاري، پااليش و بنادر صـدو  بخش بزرگي از زيربناهاي انسان ساخت
نفـت  . در ارتباط با هم در سطح استان فراهم كـرده اسـت  سامان داده كه اي هاي پيچيده و فشردهشبكه

از  كـه  هاي اهواز و اميديه نخسـت بـه تلمبـه خانـه گـوره     ي از خوزستان از طريق تلمبه خانهخام صادرات
در سـواحل   گنـاوه دا به بنـدر  شود و سپس ابتشود انتقال داده ميان محسوب ميتأسيسات نفتي گچسار
 42و  30اينچي بـراي نفـت سـنگين و دو رشـته لولـه       52و  30رشته لوله  با دواستان بوشهر و از آنجا 

نفتـي،   هـاي حـوزه  40-2در نقشـه  . يابدسبك به مخازن اسكله نفتي خارك انتقال مي نفت اينچي براي
   .نمايانده شده است خوزستان استاندر  نفت تأسيسات ها وهشبكه لول



 179 2.طرح آمايش استان خوزستان
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ها، تأسيسات و خطوط انتقال و توزيع نفتها، چاهميدان -40-2 نقشه
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معيني شـكل  نوعي تقسيم كار  ،گاز در سطح استان رسد از نظر فضاي فعاليت استخراج نفت وبه نظر مي
گـاز در نيمـه    هـاي عمـده نفـت و   رزي در نيمه غربي استان و فعاليتهاي كشاودر آن فعاليت گرفته كه

اين تقسيم فضاي جغرافيايي حاصل جديد بودن فعاليـت  . شرقي و جنوب شرقي استان سامان يافته است
ورزي كه فعاليـت كشـا  آمد در حالي گاز است كه تنها از اوايل قرن بيستم در استان پديد استخراج نفت و

رسد كه فضاي جغرافيايي فعاليـت  از اين رو به نظر مي. رواج كامل داشته استباز در سطح منطقه از دير
گاز در سطح استان بلكه همچنين محصول فقدان موانع  نفت و گاز نه معلول تنها جغرافياي منابع نفت و

 ن در اوان فعاليـت ايـن صـنعت   در نيمه شرقي استا هاي بايراي اين فعاليت به ويژه وجود زمينفضايي بر
نيمه شـرقي اسـتان   به عبارت ديگر اين بدان معني نيست كه منابع نفت و گاز استان تنها در . بوده باشد
شود بلكه اين توزيع بيشتر به اين دليل بوده است كه فعاليت اسـتخراج در آن بخـش از اسـتان    يافت مي

داري بوده و در نتيجه فضاي فعاليـت  اي زراعي و باغهفاقد استعداد مناسب براي فعاليت متمركز شده كه
هاي فضـا بـر   و مانعي براي انجام انواع فعاليتگاز را با تسهيالت بيشتر ميسر كرده  براي استخراج نفت و

گـاز اسـتان در    البته نبايد فراموش كرد كه با توجه به وجود منابع نفـت و . استاين صنعت فراهم نكرده 
يعنـي در نيمـه   هاي زاگرس داراي منابع نفتي در نزديكي كوه هايخورده، تاق هاي زاگرس چينتاقديس

  .شناسي براي كشاورزي چندان مناسب نيست توسعه يافته استشرقي كه از نظر خاك
هاي توزيع گاز و تأسيسات مرتبط در استان نيز كه در ارتباط با منابع نفت و گاز استان توسعه شبكه لوله

زيربناهاي انسان ساخت است كه اكنون به صورت يك شبكه به هم پيوسته و گسترده  يافته يكي ديگر از
  .در سطح استان از نظر زيربنايي اهميت ويژه يافته است

هاي استان به گاز طبيعي خـانگي و صـنعتي و تجـاري    از طريق اين شبكه گسترده تقريباً تمام شهرهاي
  . انددسترسي پيدا كرده

جي اصـلي كـاال   خرو بسيار مهم مبادي ورودي و تأسيساتن يعني ايجاد بندر و نقش كاركردي دوم استا
 پورشـاه ( آهن سراسري كشور بـه بنـدر امـام خمينـي    ماني كه شبكه راهباز يعني از زبه كشور نيز از دير

دانيم امروزه بندر امام خمينـي يكـي از دو بنـدر    كه ميشد، اهميت روز افزون يافت و چنانوصل ) سابق
بـه عنـوان مثـال در سـال آمـاري      . شودگيري كاال در مقياس ملي محسوب ميشور در تخليه و بارمهم ك
 ميليـون تـن   3.15ميليون تن كاالي غير نفتي تخليه شده در كل بنادر ايران، مقدار  4.39از كل  1389

مين سال سهم بارگيري اين بندر در ه. استاز طريق بندر امام خميني به كشور وارد شده ) درصد 8.38(
درصـد كـل كاالهـاي     28 ميليون تن كاالي بارگيري شده غير نفتـي برابـر   9.35ميليون تن از كل 10با 

 6.33 بارگيري كاال از بنادر كشور از كل تخليه و به عبارت ديگر. بارگيري شده به خارج كشور بوده است
از بنـدر امـام    ر بنادر كشورتخليه شده د درصد آن يعني اندكي بيش از يك سوم كل كاالهاي بارگيري و

  . خميني انجام شده است
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  اسـتان خوزسـتان در حـال     بندر اصلي كشـور بـراي تخليـه و بـارگيري كـاال در      بدين ترتيب يكي از دو
كاركرد بسيار مهم تخليه و بارگيري كاال در ابعاد بزرگ و در مقياس ملي در بنـادر   1.باشدبرداري ميبهره

هاي نفتي در پااليشگاه آبـادان از طـرف   خميني از يك طرف و توليد فرآوردهمام استان به ويژه در بندر ا
اين تقسـيم كـار در سـطح اسـتان      اي استان براي پاسخ بهديگر سبب شده كه شبكه اصلي ريلي و جاده

سـواحل جنـوبي اسـتان از طـرف      از يك طرف و براي دسترسي به بدنه اصلي كشور گيري عموديجهت
اي استان از شـمال بـه   بندي شبكه ريلي و جادهكه ساختار فضايي استخوانبه اين معني . پيدا كند ديگر

و  كشـور  جنوب براي دسترسي به بنادر اصلي و صنايع پااليشگاهي و برعكس براي دسترسي بدنه اصـلي 
ركرد در آبادان و كا هاي پااليشگاهيعيين ساخت اين شبكه نقش توليد فرآوردهدر ت. بازارهاي تقاضا باشد

بندري آبادان و خرمشهر از يك طرف و بندر امام خميني به عنوان يكي از دو بندر اصلي تخليه بارگيري 
بـا كـاركرد    ايجاده از اين رو شبكه ريلي و. نداثري ايفاء كردهز طرف ديگر نقش مؤكاال در مقياس ملي ا

تا شهر مركز  يتتراكم جمعيت و فعالاستان و عبور از مسير آباد و پر ملي در استان پس از ورود به داخل
سـوم اسـتان    قش كـاركردي ن ، واجدعالوه بر نقش اداري مركزي براي استان كه خود( استان يعني اهواز

غير فصلي در شمال اهواز و انتقال آن به سراسـر   آوري توليدات محصوالت كشاورزي تجاري ويعني جمع
  رسـي بـه بنـدر امـام خمينـي و     شـود تـا دست  مـي ين شهر به دو شاخه اصـلي تقسـيم   ، در ا)است كشور
  .خرمشهر را به بدنه اصلي كشور وصل نمايد -آبادان

 فصلي يعني نقش كاركردي سوم استان نيز بـه سـبب آن كـه بـه طـور     ي غيرجغرافياي توليدات كشاورز
ي نقلـ  بندي اصلي شبكه حمل وگيري و استخوانيابي شده، بر سمتعموم در محور غربي استان سازمان

  اي و ريلـي اسـتان خوزسـتان و    هـاي جـاده  راه شـبكه  41-2در نقشـه  . ثر بوده اسـت در استان بسيار مؤ
  .نمايانده شده است گيري اصلي عمودي بر بدنه اصلي كشورجهت

  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                            
بندر ديگري كه كاركرد مهم رقيب با بندر امـام خمينـي بـراي تخليـه و  بـارگيري كـاال در       . ، مركز آمار ايران1389سالنامه آماري كشور : نك -1

 .باشدس ملي دارد، بنادر شهيد رجايي و شهيد باهنر بندر عباس ميمقيا
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  اي و ريلي استان خوزستانهاي جادهشبكه راه -41-2 نقشه
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  مربوطه تأسيسات انتقال برق و شبكه توليد،
 شبكه توليد و انتقال برق از مراكز توليد به مراكز مصرف مجموعاً واجد شبكه وسيعي از خطوط انتقـال و 

اي در ي انسان سـاخت، شـبكه بسـيار گسـترده    مرتبط با آن است كه به عنوان يكي از زيربناها تأسيسات
هـاي  هـاي فسـيلي، اتمـي و انـرژي    حاصـل از سـوخت   امروزه انرژي الكتريكـيِ . استان بوجود آورده است

دهد و بدون وجود آن امكـان زنـدگي مـدرن در    مهمترين نيازهاي بشر را تشكيل ميپذير يكي از تجديد
توليد و  از اين رو شبكه. هاي گوناگون اقتصادي ميسر نيستروستاها و توليد و تجارت در بخش شهرها و

عنكبـوت تمـام    قال فوق توزيع و توزيع بـه صـورت تـار   تا و خطوط انه، پستهاتوزيع برق شامل نيروگاه
فضاي جغرافيايي استان را براي برآوردن نيازهاي روزافـزون مصـارف گونـاگون اقتصـادي و سـكونتي در      

طح استان نمايانده خطوط انتقال در س ها وها، پستنيروگاه شبكه گسترده 42-2در نقشه . استنورديده 
توليـد  ها دقيقاً در مراكز مصرف اعم از شهرها و مراكز پيداست خطوط انتقال و پستكه چنان. شده است

  .اندصنعتي و تجاري پراكنده شده

هـاي توليـد گسـترده انـرژي     هاي پرآب زمينهگاز و رودخانه استان خوزستان با داشتن منابع نفت و
  لحـاظ ارزش افـزوده  صـنعت    از  1390الكتريكي در سطح كشور را فراهم كرده و بنا به گزارش سال 

هاي كشور رتبه سوم را به خـود اختصـاص   در بين استان 1388در سال  »توليد، انتقال و توزيع برق«
  1.داده است

در مجمـوع از   1388استان خوزسـتان در سـال   » ويژه«توليد  ،بر طبق آمار شركت مادر تخصصي توانير
ايـن مقـدار توليـد    . 2هزار مگاوات ساعت بوده اسـت  23,472 دوازده نيروگاه كوچك و بزرگ استان برابر

الزم است يادآوري كنيم اين مقـدار در سـال   . درصد كل كشور را به خود اختصاص داده است 1.11ويژه 
سـالي و كـاهش   درصد كل كشور بوده كه در اثر خشك 2.16 عت وات ساهزار مگاو 31,685 برابر 1386

  .ه كاهش برقابي استان انجاميده استورودي آب به مخازن سدهاي توليد كننده ب
  
  
  
  

                                            
سـالي از  هاي به خود اختصاص داده بود ليكن به دليـل خشـك  رتبه نخست كشور را در ميان استان1386اين استان از نظر توليد برق تا سال  -1

فرهنگي استان خوزسـتان در برنامـه چهـارم توسـعه، معاونـت       گزارش اقتصادي، اجتماعي و: نگاه كنيد .به رتبه سوم نزول كرده است 1387سال
 318، ص 1390ريزي استان، زمستانبرنامه

، 2و 1، مـارون، زرگـان   3، چرخه تركيبي آبادان، دز، شهيد عباسپور، مسجدسليمان، كرخه، كـارون )اهواز(رامين : هاي استان عباتند ازنيروگاه -2
 .خرمشهر و صنايع بندر امام خميني
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  هاي استان خوزستانشبكه خطوط انتقال و تأسيسات برق و نيروگاه -42-2 نقشه
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بـه  . هاي اقليمي استان، متوسط مصرف برق خانگي در استان نسبت به كل كشور باالستبه دليل ويژگي
وات كيلـو  8,767خانگي در استان خوزستان مقدار متوسط مصرف مشتركين  1388 عنوان مثال در سال
اين بـدان  . وات ساعت ثبت شده استكيلو 2,803ين رقم براي متوسط كشور كه همساعت بوده در حالي

با اين حال به سبب توليد باالي  .خانوار در استان بيش از سه برابر كشور استبرق معني است كه مصرف 
اسـتان يكـي از   هزار مگاوات ساعت رسـيده اسـت، ايـن     23به باالتر از  1388استان كه در سال برق در 
 . هاي صادر كننده برق به شبكه سراسري جهت مصرف در بيرون از استان استاستان

ميزان فروش برق در سطح استان اندكي بيشـتر   1388بر طبق آمار شركت مادر تخصصي توانير در سال 
. هزار مگـاوات سـاعت كمتـر اسـت     4وات ساعت بوده كه نسبت به مقدار توليد آن حدود هزار مگا 19از 

  .بدين ترتيب مقدار توليد برق از مصرف در سطح استان باالتر است

  گاز طبيعي توزيعشبكه توليد و 

اسـتان  . ايران از نظر منابع گاز طبيعي دومين منابع را در سـطح جهـاني بـه خـود اختصـاص داده اسـت      
عـي در كشـور   يگاز طبمنابع اصلي دارندگان يكي از  منابع عظيم نفتي، ازعالوه بر برخورداري ن خوزستا

به صورت  يا و مثل گاز استخراجي در آغاجاري به دو صورت يعني همراه با ذخاير نفت گاز طبيعي .است
  .شودمي توليد )سرخون خس وگاز موجود در ميادين سر( مستقل

از اين رو به ويـژه بـا   . آيدها به حساب مياز طبيعي يكي از بهترين سوختلي گهاي فسيدر ميان سوخت
مين بخشي از انرژي مصرفي كشور براي تأ اخير هده برخورداري ايران از اين منبع مهم، توسعه آن در دو

در سراسر كشور بوجـود   عتوليد و توزي تأسيساتاي از به سرعت شبكه گسترده فزوني گرفته و در نتيجه
سـاخت  از طبيعـي يكـي از زيربناهـاي انسـان    در استان خوزستان نيز شبكه توليد و توزيع گـ . است آمده

  . آورده است پديد را گسترده

اين پااليشگاه . شد استان خوزستان با نام بيد بلند تأسيسهاي گازي ايران در ستين پااليشگاهنخاز يكي 
غاجاري و براي صدور به خارج از كشور در سال نخست به منظور پااليش گازهاي همراه نفت در ميادين آ

در بـين مسـجد سـليمان،    كـه  پااليشگاه بيد بلند . داري رسيدبربه بهره 1349تأسيس و در سال  1347
شور به منظور انتقال گـاز بـه   اولين خط لوله سراسري گاز طبيعي ك أجاري و ميانكوه احداث شده مبدآغا

ين خط لوله سراسري از اين پااليشگاه تا آسـتارا در شـمال كشـور    اول اءمبدبنابراين  .استشوروي  كشور
رساني پـس از انقـالب   پس از قطع گاز به شوروي، به عنوان يكي از خطوط اصلي گازلوله خط  اين. است

   .مورد استفاده قرار گرفتكشور براي داخل 
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بـه   1388 س آمار سـال بر اسا و استاصلي گاز طبيعي در كشور كنندگان ي از توليداستان خوزستان يك
گـاز طبيعـي   توليد كل  درصد 8مكعب گاز طبيعي توليد كرده است كه برابر ميليون متر 12,775 ميزان

لـيكن از نظـر مطلـق     درصد بوده كاهش زيادي يافته 17كه  1380نسبت به سال  اين سهم. كشور است
كاهش سـهم  . دهدش نشان ميميليون مترمكعب بوده افزاي 11,388 برابر كه 1380توليد نسبت به سال 

 تـر سـريع  افـزايش  از ناشي در عين افزايش مطلق توليد گاز طبيعي در استان به كل كشور استان نسبت
   .ديگر منابع خارج از استان است پارس جنوبي و ميادين توليد در

از طبيعـي  اكنون تقريباً تمام شهرهاي مهم استان به شبكه گـ به مانند كل كشور در استان خوزستان نيز 
به جز تعداد معدودي از شهرهاي دورافتاده و در مناطق  كه پيداستچنان. )43-2نقشه ( دارنددسترسي 
هر چند شبكه . اندپيدا كرده، بقيه شهرهاي استان و روستاهاي مسير به گاز طبيعي دسترسي كوهستاني

يشـتر شـبكه اسـت لـيكن     راندن بدسترسي گاز هنوز براي تكميل دسترسي فضاهاي استان نيازمند گست
در سطح استان بـراي  شده هاي اصلي دسترسي، فضاهاي تجهيز توان گفت كه دست كم از نظر شبكهمي

تـوان  اين شبكه گسترده در زمان اندك مـي بوده و با استفاده از از اين منبع انرژي نسبتاً مناسب استفاده 
  .به هر تقاضايي در سطح گستره استان پاسخ داد

  آوريهاي صنعتي، علمي و فناطق آزاد و ويژه، پاركمن - 2- 2- 2-2
آوري وجود دارد در استان خوزستان يك منطقه آزاد و يك منطقه ويژه اقتصادي و يك پارك علمي و فن

  :شوندكه در زير به صورت فشرده معرفي مي

  1منطقه آزاد اروند

 نگــي جمهــوري اســالمي قــانون برنامــه اول توســعه اقتصــادي، اجتمــاعي، فره 19بــه موجــب تبصــره 
در سـال پايـاني   اين قانون مبني بر ايجاد سـه منطقـه آزاد،    19و تكليف مقرر در تبصره ) 1368-1372(

 قانون 138به استناد اصل  نيز هيأت وزيران تأسيس شدند و آزاد قشم، كيش و چابهارمناطق  برنامه،اين 
تشـكيل   1371كه در سال » ايعالي مناطق آزادشور«الذكر را به  اساسي اختيارات خود ناشي از قانون فوق

هاي اجرايي  نامه آيين با تشكيل شورايعالي مناطق آزاد بخش اعظمي از مقررات و. تفويض نمود شده بود،
  .شورا رسيد تهيه و به تصويب اين 1373قانون ياد شده، در طول سال 

  
  
  

                                            
  .باشدمي» شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي«وابسته به  www.freezones.irخذ اين بخش از گزارش بيشتر از سايت مأ -1
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  اي گاز و تأسيسات آن در استان خوزستانهشبكه لوله -43-2 نقشه 
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 1372شـهريور   21كه در » صنعتي جمهوري اسالمي -قانون چگونگي اداره منطقه آزاد تجاري« بر طبق
طـور قـانوني بـه ايجـاد منطقـه آزاد       بـه كه دولـت  ضمن آن ،در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد

صـنعتي، نيـز    -نون، اهداف تشكيل منطقـه آزاد تجـاري  اين قا 1ي ماده صنعتي موظف شد، در -تجاري
  ، اقتصـادي  رشـد و توسـعه   ،، عمـران و آبـاداني  ور تسريع در انجـام امـور زيربنـايي   به منظ«: اعالم گرديد

ال در تنظيم بازار كار و كاال، حضور فع ، ايجاد اشتغال سالم و مولد،افزايش درآمد عمومي گذاري وسرمايه
، به دولت تي و تبديلي و ارائه خدمات عموميصادرات كاالهاي صنع ، توليد وايطقهبازارهاي جهاني و من

قـانوني و ايـن    شود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي بر اساس موازينمي اجازه داده
  :قانون اداره نمايد

   منطقه آزاد جزيره كيش طبق نقشه پيوست -الف
شـمال شـرق    وسعت سيصد كيلومتر مربع به هـم پيوسـته در ضـلع    منطقه آزاد قشم حداكثر به -ب

  .ت وزيران تعيين خواهد نمودأاي كه هيجزيره در محدوده
  طبق نقشه پيوست بهارچاهمنطقه آزاد  -ج 

  .مناطق آزاد از تسهيالت و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود -1 تبصره   
صـويب مجلـس شـوراي    تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولـت و ت  ايجاد مناطق جديد و -2 تبصره   

   .»داسالمي خواهد بو
منطقـه آزاد  و  شـد  تأسـيس  نيز در كشـور  يمناطق آزاد ديگر ،اين قانون 2 بنابر تبصرههاي بعد در سال

 بر همـين  ،4/5/83شوراي اسالمي در تاريخ مجلس  طبق مصوبه )خرمشهر -آبادان( تجاري صنعتي اروند
و همچنـين  خرمشـهر   -نزديـك شـهرهاي آبـادان   اي در گانـه سه، محدوده اين منطقه. اساس بوجود آمد

  .گيردبر مي جزيره زيباي توريستي مينو را در
كـارون واقـع    مربع در محل تالقـي ارونـد رود و   كيلومتر 173بيش از  تقريبي وسعت منطقه آزاد اروند با

هـاي  شـهرك شـامل   Cو A،B اصلي سه ناحيه بهشده  تهيه اين منطقه بر اساس طرح جامع .شده است
 از كل مسـاحت اراضـي ايـن منطقـه     .تقسيم شده است ، شلمچه و جزيره مينوو آبادان صنعتي خرمشهر

ها در زمينـه بازرگـاني گردشـگري و    هكتار به ساير بخش 4,800هاي صنعتي و هكتار به فعاليت 8,600
 وجود آب شـيرين . ترانزيت اختصاص يافته استو  ، انبارداريريهاي بندبخش هكتار به 3,800اداري و 

اي، ريلـي، دريـايي و    جـاده  نقل و  مطلوب حمل فراوان و رودهاي بهمنشير، كارون و اروند، امكانات نسبتاً
از جمله بازار  آبادان و فاصله كم با كشورهاي همجوار المللي هوايي به داخل و خارج كشور و فرودگاه بين

  .روند استا هاي منحصر به فرد منطقه آزاد از مزيت تان بصرهمصرف اس
در تـاريخ   سازمان منطقـه آزاد ارونـد پـس از طـي مراحـل قـانوني و تصـويب مجلـس شـوراي اسـالمي          

به موجب مصوبه 18/4/1384تاريخ  در ن متعاقباًآفعاليت خود را آغاز نمود و محدوده قانوني  4/5/1383
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هـايي را از شهرسـتان آبـادان و خرمشـهر كـه داراي       بخـش  اين منطقه. ت دولت تعيين گرديده استيأه
هدف اصلي ايجاد اين منطقـه   .استتجاري و گردشگري است در خود جاي داده  هاي صنعتي،  زيرساخت

سرپرسـت سـازمان منطقـه آزاد ارونـد از     « 1391در ارديبهشـت   از ايـن رو  .نگاه به بازار عراق بوده است
  رسـد بـه نظـر مـي    .»خبـر داد  1390دالر كاال از مرز شلمچه به عـراق در سـال   ميليون  500صادردات 

 .هاي صادراتي در آينده بيشتر فـراهم گـردد  چه روند كنوني ادامه يابد، امكان توسعه بيشتر فعاليتچنان 
تجاري در دنيا صادرات كاال بـه خـارج از كشـور     -يادآوري كنيم يكي از اهداف اصلي مناطق آزاد صنعتي

آن نمايانـده   CوB,A نه گاسه تتقسيما صنعتي اروند و -موقعيت منطقه آزاد تجاري 3-2شكل در  .تاس
  .شده است

در خصـوص منـاطق آزاد   ) 1383( ضوابط ملي آمايش سرزمين 33ماده  الزم است يادآوري كنيم كه در
ده تا بين عملكرد تعريف ش بايد نقش اين مناطق باز كيد شده است كهتأ و ويژه اقتصادي تجاري صنعتي

تعريـف نقـش و وظـايف منـاطق آزاد      بـاز « :اقتصادي كشور با اقتصادي جهاني تعامل بيشتر برقرار شـود 
با هدف تقويت تعامل الزم بـين   هاي مناطق كشور وويژگي توجه به ، با صنعتي و ويژه اقتصادي ـ تجاري

آوري و گسـترش و   فـن  ز، ارتقـاي سـطح  نيـا  ، تأمين سرمايه مورد جهاني عملكرد اقتصاد كشور با اقتصاد
  .»تضمين بازارها

  منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
جمهـوري اسـالمي ايـران     توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قانون برنامه پنج ساله اول 20در تبصره 

 توليـد، گمـرك ايـران و سـازمان بنـادر و      بـه منظـور پشـتيباني   « :آمده است چنين 1368مصوب سال 
در  اي راحراست شده تاريخ تصويب اين قانون، مناطق ويژه حداكثر ظرف شش ماه از ي موظفندكشتيران

 و قطعـات و ابـزار و مـواد    اماني مواد اوليـه  گمركات داخلي جهت نگهداري به صورت مبادي ورودي و يا
 رف داخلي،ورود كاال از مناطق مذكور جهت مص .نمايند سيسأشود تمي توليدي كه بدون انتقال ارز وارد
گونـه تشـريفات، كـاالي    تواننـد بـدون هـيچ   صاحبان كاال مـي . خواهد بود تابع مقررات صادرات و واردات

ت أبـه تصـويب هيـ    آئين نامه اجرايي اين تبصـره  .نمايند خود را از مبادي مذكور، از كشور خارج وارداتي
  .»وزيران خواهد رسيد

فرهنگـي جمهـوري    له توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و   سـا  قانون برنامـه دوم پـنج   25 تبصره» د«ر بند د
 بـه منظـور پشـتيباني از توليـدات داخلـي و توسـعه      «: نيز آمده اسـت  1372 اسالمي ايران مصوب سال

 اي را درويژه حراسـت شـده   تواند مناطقاي دولت ميتحرك در اقتصاد منطقه نفتي و ايجادغير صادرات
جهت مصرف داخلي، تـابع   ورود كاال از مناطق مذكور .دنمايهاي داخلي ايجاد مبادي ورودي و يا گمرك
 گونه تشريفاتي انجام خواهـد مناطق بدون هيچ اين خواهد بود و صدور كاال از مقررات صادرات و واردات



 هانظام و ساختار فضايي سكونتگاه190 2. 

 

انـد، بايسـتي   ايجاد شـده  توسعه قانون برنامه اول 20مناطق ويژه حراست شده كه به موجب تبصره  .شد
از آنجا كه در قانون برنامه اول و  .»آن تطبيق دهند اجرايي د اين تبصره و آئين نامهفعاليت خود را با مفا

در  منـاطق آزاد  عاليم برده شده بـود، شـوراي  شده گمركي نا اين مناطق به عنوان مناطق حراست دوم از
ق را جهـت اطـال  ) اقتصادي ويژه منطقه(گونه ابهام، عنوان زدودن هر به منظور 25/3/1374 جلسه مورخ
  .دوم برگزيد برنامه قانون) 25(تبصره » د«موضوع بند  به مناطق

ي منطقه آزاد اروند در بين شهرهاي آبادان و خرمشهر در شمال ارونـد رود در  محدوده -3-2 شكل
تقسـيم   Cو Bو Aكه پيداست  منطقه آزاد اروند  به سه بخـش  چنان. اين شكل نمايانده شده است

در نزديكي شـلمچه   C در جزيره مينو و بخش Bدر شمال شهر خرمشهر، بخش Aبخش . ده استش
  .استقرار يافته است

  
همـاهنگي   شـوراي  10/8/1388 ه مـورخ  43505ت 159176 ت وزيران طي مصـوبه أهي 1388در سال 

بازرگـاني،   دن،دارايـي، صـنايع و معـا    وزراي امور اقتصادي و  مركب از(اقتصادي  امور مناطق آزاد و ويژه
و  جمهور به عنـوان رئـيس شـورا    جمهور، رئيس دفتر رئيس ريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاون برنامه

ت أهيـ  را تشـكيل و وظـايف و اختيـارات   ) دبيـر شـورا   آزاد تجاري صنعتي به عنـوان  رئيس مركز مناطق
و اصـالحات   1372ل سـا  صـنعتي مصـوب   -تشكيل و اداره مناطق آزاد تجاري وزيران در قانون چگونگي
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مناطق ويـژه اقتصـادي    و قانون تشكيل و اداره) مذكور قانون) 1(ماده ) 2(به استثناي تبصره  )بعدي آن
وزراي  قانون مذكور را بـه ) 1(ماده ) 2(تبصره  به استثناي( -1384مصوب سال  -جمهوري اسالمي ايران

  .عضو اين شورا تفويض نمود
رود بـا نهـايي   مـي  و انتظار سيس شدهأسراسر كشور كشور ت ادي درمنطقه ويژه اقتص 17در حال حاضر 

 نيز به جرگـه منـاطق ويـژه موجـود     منطقه پيشنهادي جديد، اين مناطق 23تشكيل  شدن روند قانوني
  .كشور بپيوندند

به تصـويب  5/9/1384تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي كه در تاريخ قانون بر طبق 
منظـور  بـه   1مـاده  « :شـود ن با هـدف زيـر تشـكيل مـي    آ 1 طقه ويژه اقتصادي بر طبق مادهرسيده، من

اي و ن المللي و تحـرك در اقتصـاد منطقـه   بي برقراري ارتباط تجاري هاي اقتصادي وپشتيباني از فعاليت
  تشـويق   فنـاوري، صـادرات غيرنفتـي، ايجـاد اشـتغال مولـد و جلـب و        پـردازش كـاال، انتقـال    توليـد و 

بـه  ) ترانشـيب ( انتقـال كـاال   و) ترانزيـت ( خارجي، صادرات مجدد، عبور خـارجي داخلي و  گذاريمايهسر
الزم براي تحقق اهـداف مـذكور را دارنـد     استعداد و توان هايي كهشود در شهرستانمي دولت اجازه داده

  .اقتصادي ايجاد نمايد منطقه ويژه مناطقي را با عنوان
، تعيين محدوده جغرافيايي، اندهاي معين ايجاد شدهتصادي كه براي فعاليتاطق ويژه اقدر من -1تبصره 

بـا پيشـنهاد    هـا بـه موجـب ايـن قـانون و     از آن يك طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر
منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي نيز بـا توجـه بـه همـين      .»خواهد بود ت وزيرانأدبيرخانه و تصويب هي

  .شده است ستأسيتعريف 
خـور   كنـار  بنـدر امـام خمينـي و در    جنوبدر هكتار  2,600اي به وسعت حدود در محدوده اين منطقه

اين منطقه با توجه به موقعيت طبيعي و جغرافيايي و همچنين برخـورداري از   .شده است تأسيسموسي 
روشيمي و صنايع پايين ايع پتتسهيالت قانوني مناطق ويژه، به منظور توسعه صنعت و تجارت به ويژه صن

 تأسيس هاي جديد و افزايش اشتغالدي، اجتماعي و ملي، جذب تكنولوژيتأمين منافع اقتصا -آن دستي
ــژه اقتصــادي پتروشــيمي از نظــر موقعيــت جغرافيــايي، منطقــه . اســت شــده   از طريــق بنــدر امــام  وي

شور ضمن ارتباط با بدنـه اصـلي   كآهن سراسري طريق راه از المللي وهاي آزاد بينبه آب) خور موسي و(
  .تركيه، اروپا دسترسي دارد آسياي مركزي، بهكشور 

 هاي صـنعتي و اقتصـادي  سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي جهت مديريت و تحقق توسعه فعاليت
 اي از شـركت ملـي صـنايع پتروشـيمي، بـر     يع پتروشيمي، به صورت زير مجموعهدر منطقه از جمله صنا

هـاي خـود را در سـال    صنعتي فعاليـت  -عالي مناطق آزاد تجاريشوراي 1376سال  ه تير ماهاساس مصوب
م گـذاري در ايـن منطقـه مهـ    ن داخلي و خارجي بـه منظـور سـرمايه   گذاراو از سرمايهآغاز كرده  1377
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نظر كاربري اراضي، منطقه ويژه اقتصادي پتروشـيمي بـا وسـعت     از. اقتصادي دعوت به عمل آورده است
 :بندي شده استت به شرح زير تقسيمساي 5هكتار به  2,600دل معا

  يك سايت شماره
براي ايجاد صنايع كوچك و متوسط اختصـاص يافتـه    و )هكتار 260(در ناحيه شمالي منطقه  اين سايت

هـاي مختلـف، ماننـد صـنايع پـايين دسـتي       ر از اراضي اين سايت بـراي كـاربري  هكتا 160حدود . است
سازي، آزمايشگاه و كنتـرل كيفيـت،   يي، برق و الكترونيك، ساختماني، فلزي و ماشينياپتروشيمي، شيم

  سيســاتي و أاحــدهاي اداري، خــدماتي، اقــامتي، تســاخت و تعميــر و نگهــداري تجهيــزات و همچنــين و
  .هاي تجاري در نظر گرفته شده استغرفه

  دو سايت شماره
و مياني و پايين دستي پتروشيمي، واحد توليـد   نهكتار براي ايجاد صنايع سنگي 310با مساحتي حدود 

  . آهن در نظر گرفته شده استامدات، ايستگاه مركزي راه، محل انبار ج2 هاي جانبي مركزي فجرسرويس

  سه سايت شماره
ي، مركـز  هكتار جهت احداث صنايع سنگين و ميـاني و پـايين دسـتي پتروشـيم     240مساحتي حدود  با

، كارگاه مركزي تعميرات و نگهداري صنايع نفـت، گـاز و پتروشـيمي،    آوريآموزش و مركز پژوهش و فن
  .بوجود آمده است زيست و بهداشتنشاني مركزي، اورژانس، محيطتشمجتمع مسكوني، آ

  چهار سايت شماره
هكتار جهـت احـداث صـنايع سـنگين و ميـاني پتروشـيمي و واحـدهاي توليـد          185با مساحتي حدود 

   .شده است تأسيس )يك فجر( هاي جانبي مركزيسرويس

  پنج سايت شماره
. اسـت  شدههكتار  750، رازي و فارابي به اين سايت مساحت آن بالغ برهاي بندر امامبا الحاق پتروشيمي

 ، اسـتقرار انبارهـا و  يياسكله تخليه و بـارگيري مـواد شـيميا   وجود پنج  پنجهاي عمده سايت از مشخصه
كه به منظور ساماندهي ) Rest Area(هاي پتروشيمي و مركز خدماتي مخازن مايعات و بازرگاني فرآورده

انتظـار، شـامل پمـپ بنـزين،     تر زمـان  مكان مناسب و استفاده بهينه خودروهاي سنگين و توقف آنان در
موقعيـت منطقـه    2-2 تصويردر  .باشدوران، باسكول، فروشگاه و مسجد ميبه همراه رست CNG، گازوئيل

     .شيمي در كنار خور موسي نمايانده شده استويژه اقتصادي پترو
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  )تصوير گوگل ارت(بندر امام خميني موقعيت منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي در -2-2 ريتصو

  1آوريفن علم و هاي صنعتي وپارك
آوري فعاليـت  لم و فنهاي بهينه از عاستفاده آوري، تحقيقات وهايي كه در زمينه فندر خصوص شهرك

تـرين  يكـي از مهـم  . هاي گوناگون در ايران تعريف شده استعلمي با نام ، واحدهاي تحقيقاتي وكنندمي
 هـا اين شهرك. شودناميده مي» آوريفن پژوهش و«يا شهرك  و وريآفنهاي علم و شهرك، اين واحدها

جهـت تقويـت تـوان صـنعتي كشـور       هـاي نـوين  وريآتوسـعه و نشـر فـن   هـا  آن مراكزي هستند كه در
 كه از طريق تجمع مشاورين و نخبگان صـنعتي و  گيرندرا در بر مي هاييمجموعهشوند و سازماندهي مي

هاي تخصصي متمركز و تسهيالت ها و كارگاه زيربنايي، آزمايشگاه، تأسيسات هافراهم آوردن و ارائه فضا با
بـر اسـاس تجربـه در ايـران عمومـاً      . زنندرا رقم ميتي ها و مؤسسات صنعوري شركتآقانوني، توسعه فن

وري در آموجب ارتقـاء فـن   تا شكل گرفته تعريف شده وهاي صنعتي وري در دل شهركآهاي فنشهرك
هـاي  نامه اجرائي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امـور شـهرك  آيين 1 ماده» ج«در بند . باشندها آن

هـاي  شـهرك  وثيـق همين نكته يعني ارتبـاط   شوراي اسالمي نيز برمجلس 31/2/1387مصوب  صنعتي

                                            
  . استفاده شده است» آوري خوزستانپارك علم و فن«در تهيه اين بخش از مطالعات از سايت  -1



 هانظام و ساختار فضايي سكونتگاه194 2. 

 

هاي صنعتي را در زمره شهرك »آوريهاي فنشهرك« حتي كيد شده وهاي صنعتي تأآوري با شهركفن
مكـاني اسـت داراي محـدوده و مسـاحت معـين،      ، شهرك صنعتي :ج بند 1 ماده« :به حساب آورده است

يل طراحي، و خدمات پشتيباني از قب آوريپژوهش و فنهاي صنعتي، اي از واحداستقرار مجموعهبراي 
اي از امكانـات زيربنـايي و خـدمات    اي، بازرگاني كه تمام يا پارهرساني، مشاورهمهندسي، آموزشي، اطالع

  در اختيـار واحـدهاي مـذكور قـرار     هـاي آن  تضروري را با توجه به نوع و وسعت شهرك و تركيب فعالي
هاي و شهرك وريآشهرك فننامه شامل ناحيه صنعتي روستايي، ينيصنعتي در اين آشهرك . دهدمي
  هـاي  ابي شـهرك يـ بـدين ترتيـب مكـان    ).كيد از ماستتأ( »شودقر در مناطق ويژه اقتصادي نيز ميمست
هاي صـنعتي  يا ناحيه هاي صنعتي وبي شهركيابا مكان Techno Park)( آوريهاي فنآوري يا پاركفن
  .كننداط نزديكي پيدا ميارتب

ها يا پارك ها وري، نوعي ديگري از اين گونه شهركآوهاي فنيا پارك آوري وهاي فناما عالوه بر شهرك
ها ايجـاد  عموماً در جوار دانشگاه اين نوع مراكز. معروفند (Science Park) هاي علميهستند كه به پارك

 معموالً ها نيز در ارتباط متقابل با صنايع بوده وليگونه پاركنبا اين حال اي. سته به آن هستندشده و واب
 همكاري د ونشومي ايجاد دانشگاه درون دريا حتي  و ها در يك فضاي مناسب در مجاورتتوسط دانشگاه

يـك پـارك علمـي سـازماني      .آيدمي ها به وجوددانشگاههاي علمي پاركو يع متقابلي بين صاحبان صنا
اصلي اين سازمان افزايش ثروت در جامعه از  شود و هدفاي اداره ميمتخصصان حرفه هاست كه به وسيل

هـا و مؤسسـاتي اسـت كـه     در ميان شركت تشويق و ارتقاء فرهنگ نوآوري و افزايش قدرت رقابت طريق
به اين هدف يك پـارك علمـي بـا     براي دستيابي. نندكدانش در محيط پارك فعاليت مي متكي بر علم و

هاي خصوصـي و  تحقيق و توسعه، شركت ها، مراكزجريان دانش در ميان دانشگاه انگيزه و مديريت ايجاد
 تسـهيل  و فرآينـدهاي زايشـي   هاي متكي بر نوآوري را از طريـق مراكـز رشـد   رشد شركت بازار، ايجاد و

مناسـب و   اتتأسيسـ افزوده باال و فضاهاي كاري و  هاي علمي همچنين خدماتي با ارزشپارك. نمايد مي
  .ايندنمبه مؤسسات مستقر در پارك ارائه مي كيفي

  امـا پـنج سـال بعـد     . شـد  تأسـيس  1383در سـال  » آوريمركـز رشـد فـن   « خوزستان نخست يـك در 
 با كسب مجوز 1388فعاليت رسمي خود را تحت اين عنوان از تير ماه » وري خوزستانآپارك علم و فن«

آوري خوزسـتان، مركـز   پارك علم و فن تأسيستا پيش از . از نمودوري آغآتحقيقات و فن ،از وزارت علوم
وري هـم  آمركـز رشـد فـن   . شدوري در استان محسوب ميآوري خوزستان تنها نهاد توسعه فنآرشد فن

وري آمحورهاي فعاليت پارك علم و فـن  .نمايدوري خوزستان فعاليت ميآاكنون زير نظر پارك علم و فن
 :است عريف شدهت خوزستان به شرح زير

   وري در زمينه صنايع نفت، گاز، پتروشيميآتوليد و انتقال و ارتقاء فن    ---             
   كشاورزي و بيوتكنولوژي −
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  هاي پزشكي و دارويي فرآورده −
   شيالت و صنايع تبديلي −
  صنايع وابسته فوالد و  −
  انرژي و منابع آب  −
  فناوري اطالعات، ارتباطات  −
ن تطبيـق يافتـه و از   هاي نسبي اسـتا حدود زيادي با مزيت رصه فعاليت اين پارك تاكه پيداست عچنان

خـود در  هاي آوريتواند با نوعهاي آن بوجود آيد ميتسهيالت الزم براي توسعه فعاليت چهاين نظر چنان
ي در آوراين حال اهميت يك پارك علم و فـن  با. دار استان كمك نمايدهاي مزيتآينده به توسعه بخش

يالت و خـدمات مـورد نيـاز    هاي دانش بنيان بيشتري را مديريت كرده و تسـه بتواند شركت اين است كه
هاي مـورد نيـاز صـنعت    نوآوري به منظور توليد فرآورده هاي پژوهش وها را براي ايجاد زمينهاين شركت

بنـا بـه گفتـه رئـيس ايـن      وري خوزستان آفن در مورد پارك علم و. منطقه و بازارهاي ديگر فراهم نمايد
يليـارد تومـان   م 2هاي مستقر در پارك  شركت« :يعني نخستين سال فعاليت پارك 1389پارك در سال 

هـاي   ها و توليد محصول خود كسب كردند كه اين رقم دو برابـر شـركت   سازي ايدهدرآمد از محل تجاري
 .)www.scu.ac.ir( »هاسـت ه آنوري استان فارس با وجود سابقه چنـد سـال  آمستقر در پارك علم و فن

پـارك   وري خوزستان را مبناي داوري قرار دهيم بايد گفت كه ايـن آفن اگر اين گفته رئيس پارك علم و
موقعيت مناطق آزاد، ويژه اقتصـادي و پـارك    .گام برداشته است هاي بيشتربه طور نسبي در راه موفقيت

  .است نمايانده شده 44-2آوري در نقشه فن علم و

  ساخت با سكونتگاهل روابط ساختار ساير مناطق انسانتحلي -3- 2- 2-2
ايي كه در باال بدان اشاره ها در استان، مضاف بر ساختارهساخت مرتبط با سكونتگاهمناطق انساناز ساير 
اهميتي كه در ايجاد مزارع مـدرن   بري وهاي نيشكر نام برد كه از نظر فضاتوان از كشت و صنعتشد مي

در استان خوزستان عالوه . صنايع جانبي در سطح استان پديدآورده، نقش ملي پيدا كرده است يستأسو 
صـنعت در دسـت    ، هفـت كشـت و  شوشتر ايجاد شـده  صنعت قديمي كارون كه بين شوش و بر كشت و
روع شد و اكنون كـم و بـيش بـه    هاي آن از دهه هفتاد خورشيدي شبرداري است كه پروژهبهره احداث و

شـركت توسـعه نيشـكر و صـنايع جـانبي      « هـا كـه تحـت مـديريت    اين پـروژه . برداري رسيده استبهره
هـا يـك برنامـه    اجـراي آن  ذار در سـطح اسـتان بـوده و   گـ تأثيرهـاي  كنند، پروژهفعاليت مي» خوزستان

 كشـت و . باشـد كشت نيشكر مـي  استراتژيك براي توليد محصول شكر سفيد و كاالهاي جانبي وابسته به
 دهخـدا، فـارابي،   هزار هكتار شامل كشت و صـنعت  70گانه خوزستان با وسعت بيش از هاي هفتصنعت

باشـند كـه در شـمال و    مـي  ل خزاييي، سلمان فارسي و دع)ره(خان، امام خمينياميركبير، ميرزاكوچك
  .انديابي شدهودخانه كارون مكانجنوب اهواز و بيشتر در اطراف ر
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  هاي مرزي وموقعيت منطقه آزاد، ويژه اقتصادي، بازارهاي سنتي مهم، بازارچه -44-2 نقشه
  1390آوري در استان خوزستان سال پارك علم و فن 
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صـنايع جـانبي خوزسـتان در فـروردين سـال       بنا به آماري كه معاونت كشاورزي شركت توسعه نيشكر و
، مجموعـاً سـه   به پايان رسيد، اعالم كـرده  1390شت نيشكر سال زراعييعني زماني كه دوره بردا 1391

هـزار تـن نيشـكر سـفيد      360ميليون و ششصد هزار تن نيشكر از اين مـزارع برداشـت شـده كـه از آن     
  .)23/1/91سايت خوز نيوز ( استحصال شده است

اي مـاهواره  رصـنعت ايجـاد شـده در تصـوي     صنعت از هفت كشـت و  كشت ومجتمع پنج  3-2 در تصوير
    . گوگل ارت در اطراف كارون در جنوب اهواز نمايانده شده است

هاي فارابي، دعيل خزايي اي پنج كشت و صنعتدر اين تصوير ماهواره -3-2 ريتصو
خـان  هاي اميركبير و ميرزا كوچـك و كشت و صنعت) در شرق رود كارون(و غزالي 

  .نمايانده شده است) ساحل راست(ون غرب رودخانه كاردر
 اين گياه براي توليـد ) باگاس(توان از تفاله يادآوري كنيم كه عالوه بر توليد شكر سفيد از گياه نيشكر مي

درصد  34 فاله نيشكر يا باگاست.  نيز بهره گرفتدام، نئوپان، ام دي اف و كاغذ  الكل، خميرمايه، خوراك
  در واقـع   .مختلفـي همچـون كاغـذ سـازي كـاربرد دارد      هد و در صنايعدوزن ساقه نيشكر را تشكيل مي

توان گفت كه عالوه بر توليد شكر سفيد، تفاله نيشكر يا باگاس براي توليـد كاالهـاي جـانبي و ايجـاد     مي
نئوپـان، خـوراك    باگاس يا تفاله نيشكر مواد اوليه ساخت. تر برخوردار استصنايع جانبي از اهميتي مهم

هاي شكر و يا بـه عنـوان خـوراك نيروگـاه     مين برق كارخانهأآن، در ت است و عالوه برMDF  و دام، كاغذ
 .دهدهاي استان را نشان ميكشت و صنعت موقعيت 45-2نقشه  .برق هم قابل استفاده است
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  وزستانگانه و كارون در استان خهاي نيشكر هفتكشت و صنعت - 45-2 نقشه
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برآوردها حاكي از آن است كه هم اكنون ساالنه حدود يك ميليون و دويست هزار تن باگـاس در اسـتان   

 متأسـفانه بـا  . شود كه به دليل فقدان صنايع جانبي امكان استفاده از آن در استان وجود نـدارد توليد مي
بينـي شـده   وليد صنايع جانبي پـيش ت ،گانههاي هفتايجاد كشت و صنعت كه در اهداف اوليه وجود اين
هـم  ها با پيشرفت مناسبي روبرو نبـوده و  برداري از كشت و صنعتاين امر به تناسب درجه بهرهبود ولي 

و  توليـد كاغـذ   هاي كالن در صنايعگذاريبا وجود سرمايه اينك شركت نيشكر و صنايع جانبي خوزستان
شود ر مزارع نيشكر استان با روش آتش زدن امحاء ميصنايع جانبي، بخش بزرگي از باگاس توليد شده د

هاي اخير نه فقط معضل بزرگ آلودگي ناشي از آتش زدن باگاس براي روستاهاي و از اين طريق در سال
استان در اطراف مزارع بوجود آمده بلكه اكنون نقاط شهري استان نيـز در آلـودگي ناشـي از آتـش زدن     

هـاي  از تفاله MDFكه با توليد كاغذ، تخته صنعتي و توضيح آن. است باگاس نيشكر با مشكل روبرو شده
توان فشار بـر منـابع جنگلـي كشـور را كـاهش داده و از      اندازي صنايع جانبي همچنين مينيشكر و با راه

  . خروج ارز از كشور نيز جلوگيري به عمل آورد

  هاي صنعتيشهرك
ها از اهميت ويژه كه اكنون تعداد و وسعت فعاليت آنهاي انسان ساخت در سطح استان از ديگر محدوده

مسـاحت  شهركي است داراي محدوده و شهرك صنعتي . صنعتي است نواحي و هابرخوردار شده، شهرك
وري و خدمات پشـتيباني از قبيـل   آواحدهاي صنعتي و پژوهشي و فن اي ازمعين، براي استقرار مجموعه

زيربنـايي و   اي از امكانـات اي، بازرگاني كه تمام يـا پـاره  مشاوره رساني،آموزشي، اطالع طراحي مهندسي،
    .شودايجاد مي ها در آنخدمات ضروري با توجه به نوع و وسعت شهرك و تركيب فعاليت

هـا و نـواحي صـنعتي منـاطق     انه صنعتي در استان خوزسـتان شـهرك  گبندي مناطق ششبرپايه تقسيم
هر منطقه با استناد به مطالعات اداره كل صنايع و معـادن اسـتان    هايمزيت گانه استان خوزستان وشش

 :1به شرح زير مي باشد

  منطقه يك
  : هاي زير، با داشتن امكانات و مزيتشادگان -خرمشهر - هاي آبادانبخش جنوب غربي شامل شهرستان

ـ  100,000هاي بارگيري و گمركـي بـا بنـدر مسـقف  بـا بـيش از       بنادر بزرگ و اسكله - 1 ع مترمرب
  )خرمشهر(
المللي آبادان، دسترسي آسان به مركز ، فرودگاه بين)خرمشهر(اتصال به شبكه راه آهن سراسري  - 2

  )آبادان(استان از طريق بزرگراه 

                                            
 همين گزارشدر  42- 2گانه نگاه كنيد به نقشه هاي مناطق ششبراي محدوده -1
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-هاي بـين و دسترسي به آب) هاي شيرينآب(و كارون و بهمنشير ) خرمشهر(آبراه بزرگ اروند  - 3

 المللي 
 )راه دريايي(زه خليج فارس همجواري با كشور عراق و ساير كشورهاي حو - 4
 )خرمشهر آبادان و( منطقه آزاد اروند  - 5
 پااليشگاه و پتروشيمي آبادان - 6
 هاي آزادمزارع بزرگ پرورش ماهي و رونق شيالت و ماهيگيري در آب - 7
 بندي خرمات گسترده و واحدهاي بستهالينخ - 8
 هاي كشت و صنعت نيشكرنزديكي به مجتمع - 9

 ادانهاي مرزي خرمشهر و آببازارچه  -10
هـاي علـوم و فنـون دريـايي     هدانشـكد  -هاي آزاد و پيام نـور دانشگاه(وجود مراكز آموزش عالي   -11

 )خرمشهر و نفت و پرستاري آبادان
هـاي  المللـي، باشـگاه  هـاي بـين  تـاالب شـادگان، هتـل   (ريحـي  مراكز گردشگري، فرهنگي و تف  -12

 ...)سواركاري و قايق سواري و 
 :  49-2به شرح جدول  يكمنطقه  ها و نواحي صنعتيشهرك  -13

 يك صنعتيدر منطقه  ها و نواحي صنعتي استان خوزستان شهرك - 49- 2 جدول

 .باشدمي 1389هاي صنعتي خوزستان تا پايان شهريور گانه براساس اطالعات شركت شهرك 6مناطق  اطالعات كليه جداول: توضيح •
  .در جدول به منزله وجود امكانات تعريف شده است "1"عدد    •

  منطقه دو  
باداشـتن امكانـات و    اميديـه و آغاجـاري،   هاي ماهشهر، هنـديجان، بخش جنوب شرقي شامل شهرستان

  :هاي زيرمزيت
  .) . . ، رازي، فارابي وپتروشيمي بندر امام( بزرگ موجود هاي پتروشيمي طرح - 1

 امكانات زير بناييداراي زميندرحال واگذاري ناحيه/ نام شهرك  منطقه يك
تلفنگازبرقآب

شهرك صنعتي

 1 - 1 1 1 1 1 بادانآشهرك صنعتي 
 1 - 1 1 1 1)كارگاه آبادان( 2بادان آي شهرك صنعت

 1 - 1 1 1 1 شهرك صنعتي خرمشهر
 - - - 1 0 1 شهرك صنايع دريايي شيالت آبادان

 1 - 1 1 1 1 شهرك صنعتي شادگان

 ناحيه صنعتي
 0 0 0 0 1 0 ناحيه صنعتي دارخوين شادگان

 0 0 1 1 1 1 بادانآناحيه صنعتي شهداي 
 0 0 0 0 0 0 يع دريايي خرمشهرناحيه صنعتي صنا
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  منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي - 2
 گمرك بزرگ امام خميني بندر و - 3
 تعداد باالي شناورهاي صيادي و بادي در بندر امام و هنديجان - 4
 آهن سراسري آبادان و هنديجان و اتصال به راهستان و شهرستان دسترسي آسان به مركز ا - 5
 امكان دسترسي به كشورهاي عربي از طريق خليج فارس - 6
 ) شهرستان اميديه(وجود نخيالت  - 7
جهـت تـأمين آب   ) هـاي جراحـي و زهـره   سـد مـارون، رودخانـه   (رين هاي شـي دسترسي به آب - 8

 كشاورزي و واحدهاي صنعتي
 درصد خلوص باال دريا با امكان استحصال نمك از آب - 9

 وجود مراكز آموزش عالي  -10
 :50 -2به شرح جدول  منطقه دو ها و نواحي صنعتيشهرك  -11

 شهرك ها و نواحي صنعتي استان خوزستان  در منطقه صنعتي دو -50- 2 جدول

 امكانات زير بناييداراي زميندرحال واگذاري ناحيه/ نام شهرك  منطقه دو
تلفنگازبرقآب

 شهرك صنعتي

 1 0 1 1 1 1 شهرك صنعتي بندر امام خميني
 1 0 1 1 1 1 شهرك صنعتي بندر ماهشهر

 0 0 1 0 1 1 شهرك صنعتي هنديجان
 0 0 1 1 1 1 رياشهرك صنعتي آغاج

 0 0 1 1 1 1 شهرك صنعتي اميديه

 ناحيه صنعتي
 0 0 0 0 1 0 ناحيه صنعتي بعثت ماهشهر

 0 0 1 1 1 1 ناحيه صنعتي چاه سالم اميديه
 0 0 0 0 0 0 ناحيه صنعتي هنديجان

  منطقه سه 
 :  هاي زيرزي شامل اهواز، سوسنگرد و هويزه، با داشتن امكانات و مزيتبخش مرك

  )كارون در اهواز و كرخه در سوسنگرد(هاي شيرين دسترسي به آب - 1
  )سنگردشهرستان سو(فاصله كوتاه تا مركز استان  - 2
مين آب مورد نيـاز جهـت كشـاورزي و صـنايع     أجهت ت) شهرستان سوسنگرد(وجود هورالعظيم  - 3

 تبديلي و امكان ماهيگيري
 احداث بازارچه مرزي چزابه و) راه زميني(عراق  همسايگي با كشور - 4
 اهواز -جاده ترانزيت تهران  آهن سراسري وراه - 5
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 وضعيت مطلوب كشاورزي و وجود نخيالت - 6
 دامداري و پرورش طيور وضعيت مناسب - 7
 وجود كارخانجات توسعه نيشكر و صنايع جانبي - 8
 نورد سازي وصنايع بزرگ و مادر در بخش فوالد وجود - 9

 المللي اهوازفرودگاه بين  -10
 )سوسنگرد(و دانشگاه آزاد پيام نور ) اهواز(وجود مراكز بزرگ آموزش عالي   -11
  :51-2به شرح جدول  سه نواحي صنعتي ها وشهرك  -12

 ها و نواحي صنعتي استان خوزستان در منطقه صنعتي سه شهرك -51- 2 جدول
 امكانات زير بناييداراي زميندرحال واگذاري ناحيه/ نام شهرك  نطقه سهم

تلفنگازبرقآب

شهرك صنعتي

 1 1 1 1 1 1 1شهرك صنعتي اهواز 
 1 1 1 1 1 1 2شهرك صنعتي اهواز 

 1 1 1 1 1 1 3صنعتي اهواز شهرك 
 1  1 1 1 1 4شهرك صنعتي اهواز 
 - - - - 1 0 5شهرك صنعتي اهواز 

 - - 1 1 1 1 شهرك صنعتي سوسنگرد
 - - - - 1 0 شهرك صنعتي شلمچه

 ناحيه صنعتي

 0 0 0 0 1 0 ناحيه صنعتي چزابه دشت ازادگان
 0 0 0 0 1 0 بادآناحيه صنعتي شيلنگ 

 0 0 0 0 0 0 نعتي شيرين شهرناحيه ص
 0 0 1 1 1 1 ناحيه صنعتي مرعي دشت ازادگان

 0 0 0 0 0 0 ناحيه صنعتي مالشيه

  منطقه چهار
داشـتن امكانـات و    بـا  گتونـد،  و هاي دزفول، انديمشـك، شـوش، شوشـتر   بخش شمالي شامل شهرستان

 :هاي زير مزيت
  )و گرگر در شهرستان شوشتر و سد گتوند، شطيط دز در شهرستان دزفول(ن و شيرين آب فراوا - 1
  اراضي مساعد و كشاورزي در همه منطقه و باغات مركبات در دزفول - 2
 طيور و پرورش ماهي وضعيت مناسب دام و - 3
گچ، خاك رس، ماسه و نمك در شهرستان دزفـول و انديمشـك، سـنگ الشـه و     (ذخاير معدني  - 4

 )دولوميت در شهرستان انديمشك
 ان خوزستانآب و هواي مناسب در است - 5
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 عالي و نيروي انساني با سواد و فعالمراكز آموزش - 6
 تهران -و دسترسي به جاده ترانزيت اهواز ) هاي انديمشك و شوششهرستان(آهن سراسري راه - 7
صنعت كارون و شعيبيه در شهرستان شوشتر و  كشت و(واحدهاي بزرگ نيشكر و صنايع جانبي  - 8

 )هفت تپه در شهرستان شوش
 )برنامه پنجم( ه اقتصادي شوشژياحداث منطقه و - 9

 :52-2به شرح جدول  هارمنطقه چ نواحي صنعتي ها وشهرك -10
 شهرك ها و نواحي صنعتي استان خوزستان در منطقه صنعتي چهار -52- 2 جدول

داراي درحال واگذاري ناحيه/ نام شهرك  منطقه چهار
 زمين

 امكانات زير بنايي
تلفن زگابرق آب

شهرك صنعتي

 1 - 1 1 1 1 شهرك صنعتي انديمشك
 - - 1 1 1 1 2شهرك صنعتي انديمشك

 1 1 1 1 1 1 1شهرك صنعتي دزفول
 - - 1 1 1 1 2شهرك صنعتي دزفول
 1 - 1 1 1 1 3شهرك صنعتي دزفول
 - - - 1 1 0 4شهرك صنعتي دزفول
 1 - 1 1 1 1 شهرك صنعتي شوش

 1 1 1 1 1 1 ي شوشترشهرك صنعت
 - - 1 1 1 1 2شهرك صنعتي شوشتر
 - - - - 0 0 شهرك صنعتي گتوند

 ناحيه صنعتي

 0 0 1 1 1 1 ناحيه صنعتي دو كوهه انديمشك
 1 0 1 1 1 1 ناحيه صنعتي جنت مكان

 0 0 0 0 1 1 ناحيه صنعتي سردشت دزفول
 0 0 0 0 1 0 ناحيه صنعتي شاور شوش

 - - - - 1 0 ي شعيبيه شوشترناحيه صنعت
 0 0 0 0 1 0 ناحيه صنعتي عقيلي گتوند

 0 0 1 1 1 1 ناحيه صنعتي سرپيشه دزفول

  منطقه پنج 
ل، بـا داشـتن امكانـات و    گـ ، رامشـير و هفت رامهرمـز، بهبهـان   ،بخش شرقي شامل ايذه، باغملكمنطقه  

 :هاي زير مزيت
  اقليم مناسب در استان خوزستان - 1
  ها و مراتع و بيشه، جنگلد كشاورزياراضي مستع - 2
  ذخاير معدني - 3
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، مال آقا و رودزرد -رودهاي محلي ابوالعباس  -روخانه كارون و سد كارون ( آب شيرين فراوان  - 4
 )، زهره در شهرستان بهبهانيق و نيمه عميق، مارون، خيرآبادهاي عمقلعه تل، قنات و چاه

 وضعيت مناسب دام و طيور و زنبورداري - 5
 )شهرستان ايذه (گيران و بندوي يانتاالب م - 6
 )هاي رامهرمز و رامشيرشهرستان(هاي نفت و گاز وجود حوزه - 7
 اصفهان چهارمحال بختياري و -در مسيرجاده اصلي ارتباطي استان خوزستان  - 8
 مراكز آموزش عالي - 9
 دهاي چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمهمجواري با استان -10
 :53-2 به شرح جدول ه پنجمنطق ها و نواحي صنعتيشهرك -11

 شهرك ها و نواحي صنعتي استان خوزستان در منطقه صنعتي پنج -53- 2 جدول

  
  

 امكانات زير بناييداراي زميندرحال واگذاري ناحيه/ نام شهرك  منطقه پنج
تلفنگازبرقآب

شهرك صنعتي

 1 - 1 1 1 1 شهرك صنعتي ايذه
 - - 1 1 1 1 صنعتي باغملكشهرك 

 1 1 1 1 1 1 شهرك صنعتي بهبهان
 - - 1 1 1 1 شهرك صنعتي رامهرمز

 ناحيه صنعتي

 0 0 0 0 0 0 ناحيه صنعتي پيان ايذه
 0 0 0 0 0 0 ناحيه صنعتي جايزان
 0 0 0 0 1 0 ناحيه صنعتي رامشير

 0 0 1 1 1 1 ناحيه صنعتي زيدون بهبهان
 0 0 0 0 1 0 سردشت زيدونناحيه صنعتي 

 0 0 0 0 0 0 ناحيه صنعتي صيدون باغملك
 0 0 1 1 1 1 ناحيه صنعتي طالقاني رامهرمز

 0 0 0 0 0 0 ناحيه صنعتي قلعه تل
 0 0 0 0 1 0 ناحيه صنعتي كلدوخ ايذه

 0 0 0 0 1 0 ناحيه صنعتي مربچه رامهرمز
 1 0 1 1 1 1 ناحيه صنعتي منگشت باغملك

 0 0 0 0 1 0 ناحيه صنعتي ميداوود
 0 0 1 1 1 1 هفتگل 1مره نناحيه صنعتي 
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  منطقه شش 
هـاي  و مزيـت ، با داشـتن امكانـات   هاي مسجدسليمان، اللي و انديكابخش شمال شرقي شامل شهرستان

  :زير
، سد شهيد عباسپور و سد گدار يرين كارون و آب شور تمبي و تلوكآب ش( وجود آب فراوان  - 1

  ) لندر در مسجدسليمان 
  ، جنگل و بيشهاراضي مستعد كشاورزي - 2
  ذخاير معدني - 3
 مراكز آموزش عالي - 4
 سيسات نفت و گازأصنايع و ت - 5
 سيسات نظاميأصنايع و ت - 6
 دام و طيور و زنبورداري - 7
 اصفهان -در دست احداث بودن جاده مسجد سليمان  - 8
 : 54-2 به شرح جدول منطقه شش ها و نواحي صنعتيشهرك - 9

 ها و نواحي صنعتي استان خوزستان در منطقه صنعتي شش شهرك -54- 2 جدول

 

در . داده شـده اسـت   ارائـه  شهرك هاي صنعتي اسـتان خوزسـتان   ديگري از مشخصات 55-2در جدول 
  :نده شده استاعتي نمايگانه صنبندي ششها با تقسيمات منطقهنيز همين شهرك 46-2نقشه 

 امكانات زير بناييداراي زميندرحال واگذاري ناحيه/ نام شهرك  منطقه شش
تلفنگازبرقآب

 1 - 1 1 1 1 شهرك صنعتي مسجد سليمانشهرك صنعتي
 - - - 1 0 1 2 شهرك صنعتي مسجد سليمان

 ناحيه صنعتي
 0 0 0 0 1 0 ناحيه صنعتي انديكا
 0 0 0 0 1 0 ناحيه صنعتي اللي

 0 0 0 0 1 0 ناحيه صنعتي مسجد سليمان
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  هاي صنعتي استان خوزستانمشخصات شهرك -55- 2 جدول

 تعداد  نام شهرك صنعتي
  شاغلين

تعداد كل
واحد 
 صنعتي

تعداد واحد
 مورد 

برداريبهره

تاوسعت
91 اسفند

 )هكتار(
  آدرس

  شوش -اهواز محور -بلوار پاسداران - اهواز   20 125 137 1,501  )1( اهواز-1
  انديمشك -محور اهواز 9كيلومتر   282 119 250 2,285  )2(اهواز -2
  بندر ماهشهر -محور اهواز 8 كيلومتر 160 55 243 1,073  )3( اهواز-3
  بندرماهشهر -اهواز 7 كيلومتر 19 17 57 159  )4( اهواز-4
  امبندر ام - ابتداي آزاد راه اهواز  524 - - -  )5( اهواز-5
  شوشتر -سليمان مسجد محور 5 كيلومتر   40 28 50 707  1 سليمان مسجد-6
  اللي -مسجد سليمان  18كيلومتر     310 - - -  2مسجد سليمان -7
  ماهشهر -هنديجان محور 9 كيلومتر  101 0 1 0  هنديجان-8
  اهواز -محورآبادان 5 كيلومتر  810 96 162 2,829  )1( آبادان-9

  جنب پمپ بنزين -ورودي آبادان آبادان 6.3 27 28 221  )2( آبادان-10
  اروندكنار - مسير آبادان  45كيلومتر   300 - - -  شيالت آبادان-11
  بهبهان -آغاجاريمحوركيلومتر  50 0 1 0  آغاجاري -12
  ماهشهر -اميديه 4كيلومتر  40 8 81 103  اميديه -13
  اهواز -انديمشك 5 كيلومتر  147 20 49 375  )1( انديمشك-14
  اهواز -محور انديمشك  10كيلومتر   513 1 54 15  )2( انديمشك-15
  شهركرد -محور ايذه 8كيلومتر  55 14 64 271  ايذه-16
  ايذه -محور باغملك 5كيلومتر  55 6 11 59  باغملك-17
  آبادان -امام بندر محور 5كيلومتر   515 2 43 182  امام خميني بندر-18
  گچساران -بهبهان محور 9كيلومتر   125 37 77 624  هانبهب-19
  اهواز -خرمشهر محور 5كيلومتر   1,127 40 133 1,985  خرمشهر-20
  شوشتر -محور دزفول 3كيلومتر  40 51 96 785  )1( دزفول-21
  شوشتر -محور دزفول  7كيلومتر   110 2 42 15  )2( دزفول-22
  شوشتر -دزفول 3كيلومتر  1 7 18 69  )3( دزفول-23
  )سالند( سردشت -جاده دزفول 10كيلومتر   112 - - -  )4(  دزفول-24
  رامشير -محور رامهرمز  9كيلومتر  60 10 41 143  رامهرمز-25
  بستان -محور سوسنگرد 9كيلومتر  20 9 21 114  سوسنگرد-26
  خوردورق - محور بندر امام  9كيلومتر  50 7 34 179  شادگان-27
  شوشتر -محور چغازنبيل  1كيلومتر  50 14 45 330  ششو -28
 كشت و صنعت كارون -محور شوشتر 4 كيلومتر  48 34 102 664  )1( شوشتر-29
 كشت و صنعت كارون-محور شوشتر  7كيلومتر    350 0 22 0  )2( شوشتر-30
  هنديجان -ماهشهر محور بندر 4كيلومتر   500 28 131 499  ماهشهر-31
  12سه راهي گتوند كيلومتر -جنت مكان  - - - -  گتوند-32
  شلمچه -محور خرمشهر  12كيلومتر   100 - - -  هچشلم-33

  15/2/91تاريخ ). ir.khiec.www( هاي صنعتي خوزستانسايت شركت شهرك: مأخذ    
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  هرهاي جديدش
هاي انسان ساخت مهم در كشـور اسـت كـه بـه     عالوه بر شهرهاي موجود، ايجاد شهر جديد يكي از پهنه

ري كشور هاي اخير در توسعه شههايي از اين شهرها به احداث مسكن مهر درسالويژه با اختصاص بخش
يك قانون ايجـاد شـهرهاي    مادهدانيم طبق كه ميچنان. و اسكان از اهميت بيشتري برخوردار شده است

گردد كه در چارچوب طرح مصوب شورايعالي شهرسـازي  شهرجديد به نقاط جمعيتي اطالق مي «: جديد
بـراي  ) باشـد  بزرگتـر هركدام كه (و معماري ايران در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها 

عمـومي، خـدماتي، اجتمـاعي و     نيـاز  ها و تأسيسات موردهزار نفر به اضافه ساختمان  اسكان حداقل سي
رسد كه مهمترين وجه مميزه شـهر جديـد   بنابراين به نظر مي» .شود بيني مي اقتصادي ساكنان آن پيش

هزار نفر باشد كـه آن را از حـد    30با شهرك مسكوني در تعريف فوق تنها حداقل آستانه جمعيتي يعني 
  .گيردمعيني از جمعيت ساكن كمتر طراحي و در نظر نمي

در استان خوزستان دو شهر جديد رامين و شيرين شهر يكي در شمال شرقي اهواز و ديگـري در جنـوب   
هاي اخير براي اسكان متقاضيان مسكن مهـر  اين دو شهرك به ويژه در سال. اهواز در دست احداث است

هـايي از  هاي ركود طوالني در ساخت و ساز آن، اكنون با اختصاص بخشتدارك ديده شده و پس از سال
  .آن به مسكن مهر با سرعت بيشتري در دست ساخت است

بـا هـدف    صنعت نيشكر و در جوار پنج كشت و كيلومتري جنوب اهواز و 35جديد شيرين شهر در  شهر
ليكن امروز همچنين متقاضيان مسـكن مهـر    بودشده  أسيستها صنعت سكونت شاغالن در اين كشت و

  .در شهر اهواز نيز تقاضاي سكونت در اين شهر جديد را دارند
آن هم اكنون طـرح جـامع    هكتار 600كه براي با حدود هفت هزار هكتار وسعت نيز  رامينوشهر جديد 

هـاي  هفعـال شـده و پـروژ    هـاي اخيـر  در سالتهيه شده  1395هزار نفر تا سال  63جهت اسكان حدود 
در سال  و تأسيس 1367 يادآوري كنيم كه اين شهر جديد در سال. آيدبه اجرا در مي مسكن مهر در آن

براي موقعيت اين  .تقريباً هيچ اقدام اجرايي براي آن انجام نشد 1388به ثبت رسيد ليكن تا سال  1370
  .نگاه كنيد 46-2نقشه به هاي صنعتي و شهركشهرها 

توزيع كاركردهاي مختلف در سطح استان و الگوي ارتباط بين  -2-3
  هاآن

  هـا چـه شـهري و چـه روسـتايي بـه مأخـذ كاركردهـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و           به طور كلي سـكونتگاه 
هاي امروزه بـه سـبب انتگـره شـدن بـيش از پـيش       پيداست سكونتگاه. يابندنظامي هستي مي -سياسي

هـا و همچنـين رواج گسـترده اشـكال     پيوسته ارتباطـات و دسترسـي   جوامع در هم ديگر و شبكه به هم
چـه  امـا آن . هاي حتي كوچك نيز واجد كاركردهاي بسـيار متنـوع شـده انـد    گوناگون خدمات، سكونتگاه
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هر چند در برخي موارد كاركردهاي متنـوع  . عموماً در اين زمينه مهم است، كاركرد غالب سكونتگاه است
كنند ممكن است به هـم نزديـك بـوده و در كـاركرد شـهر      در سكونتگاه ايفاء مياز نظر وزن و نقشي كه 

اي و ملـي باشـند لـيكن در    آفريني شهر در مقياس محلي، منطقهچندين فعاليت از نظر وزن ايفاگر نقش
  .اينجا هدف بيشتر نقش كاركردي غالب سكونتگاه مد نظر است

  هاي شهريكاركرد سكونتگاه -2-3-1
كه در قانون تقسـيمات  ومي است كه در تعريف معمول از آنرسي حاضر شهر به همان مفهپيداست در بر
شـود كـه در آن   مـي  اطـالق  به عبارت ديگر شهر طبـق تعريـف كنـوني بـه نقـاطي     . استكشوري آمده 

نقطـه شـهري    63تعداد شـهرهاي اسـتان    1390طبق اين تعريف در سال . شده باشد تأسيسشهرداري 
دهـاي  حال تعداد زيادي از اين شهرها، نقاط بسيار كـوچكي هسـتند كـه عمومـاً كاركر    با اين . بوده است

  .محلي دارند تاند و كاركرد به شدهاي كشاورزي پديد آمدهكشاورزي دارند و در دل زمين

يـا  اي منطقـه فراملي، ملي، ( هاي شهري بر حسب مقياسكاركرد سكونتگاه -2-3-1-1
  )ايناحيه

شـهر بـوده اسـت     63برابر  1390تر نيز گفته شد در سال كه پيشخوزستان چناناي استان تعداد شهره
اي و محلـي شـهرهاي خوزسـتان،    اي، ناحيـه گانه فراملي، ملـي، منطقـه  دهاي پنجليكن در بررسي كاركر

 بر. ذكر شده است 56-2جدول استان كه تماماً كاركردهاي محلي دارند در  يهزار نفر10 بااليشهرهاي 
يا حاشيه شهرهاي اين جدول استقرار يافته، شهرهاي استان به  كردهاي مشخصي كه در درون وپايه كار

ايـن اسـت كـه در انتصـاب      بنـدي نكته مهم در ايـن طبقـه  . م شده استتقريب به پنج كاركرد باال تقسي
هـاي  يي كه كـاركرد بدين معني كه شهرها. ايمل نظري كريستالر را مد نظر داشتهبه شهرها مدكاركردها 

به عبارت ديگر . تر نيز برخوردار شوندتوانند از كاركرد سطوح پاييناستقرار داده باشند، مي درا در خوباال 
بنـدر اصـلي    خميني به سبب برخوردار از از مبادي سطح يك كاال و به عنوان يكـي از دو  موقتي بندر اما

 ل مرزهـاي ملـي  ز سراسر جهـان بـه داخـ   ت كاال به و اورود و خروج كاال در كشور يعني صادرات و واردا
همين وظيفـه در  ( هاي مليتر يعني كاركردطور طبيعي كاركردهاي سطوح پايين به ،كندايفاي نقش مي

 در .دهـد نيز بـه خـود اختصـاص مـي    اي و محلي را ، ناحيه)آن استان و فراتر از(اي ، منطقه)كشورسطح 
  .گانه نمايانده شده استپنجاركردهاي بندي شهرها بر اساس كسطح 47-2 نقشه
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زيارتگاهي، بازاري، خوابگاهي ( هاي شهري بر حسب نوعكاركرد سكونتگاه -2-3-1-2
  )غيره و

  كاركرد زيارتگاهي
با اين حال مهمترين مكـان  . اهي در استان خوزستان وجود نداردگاه شهري با كاركرد غالب زيارتگسكونت

ده، مقبـره دانيـال نبـي از    مهم در سـطح ملـي شـناخته شـ     مقدس زيارتگاهي كه به عنوان يك زيارتگاه
يمـي  دانيال نبي در باور اديـان ابراه . باشد كه در شهر شوش واقع شده استپيامبران اديان ابراهيمي مي

 پادشاه» بخت النصر«پيش از ميالد وي را به دربار  606در سال  زيسته ودر قرن هفتم پيش از ميالد مي
حكمت از آنان پيشي  وي در آنجا به علوم كلدانيان و زبان مقدس واقف گرديد و در. به اسارت بردند بابل

بدين گونه مورد توجه . تعبير خواب نبوكد نصر بود اي كه سبب نفوذ دانيال نبي گردي اولين واقعه. گرفت
  .اندان با زمان پادشاهي كوروش دانستهبرخي زمان حيات او را همزم. دشاه قرار گرفتپا آن

بناي زيارتگـاه او شـامل   . و روبروي تپه ارگ قرار دارد شاووررودخانه  آرامگاه دانيال نبي در ساحل شرقي
   .اسـت   اي قـرار دارد كـه نـوع رايـج گنبـدهاي منطقـه       لـه پ -گنبـد مخروطـي   بـر روي . دو حيـاط اسـت  

  .دهدمحوطه و گنبد آرامگاه دانيال نبي را نشان مي 4-2تصوير 

  شهر شوش  زيارتگاه دانيال نبي در -4-2 ريتصو



 211 2.طرح آمايش استان خوزستان
 

  گانههزار نفر استان بر اساس كاركردهاي پنج 10بندي شهرهاي باالي طبقه -56- 2 جدول
 كاركرد شهر 1385جمعيت شهر

)هاي نفتي براي تمام كشوراساس پااليش فرآوردهبر(ملي 217,988  آبادان

 ام بازارهـاي كشـور و  اساس توليد فوالد براي تمبر(ملي  969,843  اهواز
  )رسال محصوالت غير فصلي به سراسر كشورا

 ايناحيه 228,507  دزفول
 ايناحيه 106,121 مسجد سليمان

 ايناحيه 123,866  خرمشهر
 ايناحيه 99,204  بهبهان

 محلي 13,152  آغاجاري
 ايناحيه 94,124  شوشتر

)آنصدور  هاي پتروشيمي ودهوربب توليد فرآبه س(فراملي 109,927 بندر ماهشهر
 محلي 14,735  هفتگل

  )به همراه دزفول(ايناحيه 119,422  انديمشك
 ايناحيه 49,822  رامهرمز

 محلي 43,591  سوسنگرد
امام خميني بندر

به سبب برخورداري يكي از دو مبادي ورودي و (مليفرا  67,078  )شاهپور(
  ) خروجي كاال در كشور

 حليم 48,642  شادگان
 اياحيهن 103,695  ايذه

 محلي 21,428  گتوند
 محلي 57,970  اميديه
 محلي 53,898  شوش

 محلي 25,100  هنديجان
 محلي 14,422  هويزه

 محلي 21,977  حميديه
 محلي 25,808 شهرك طالقاني

 محلي 24,782  رامشير
 محلي 18,519  چمران

 محلي 20,883 مالشيه يك
 محلي 13,979  مالثاني

 محلي 16,213  اللي
 محلي 20,844  باغ ملك
 محلي 23,211  شيبان

 محلي 13,965 درويش آباد
 محلي 16,518 شريعتي يك

 محلي 14,226  عين دو
 محلي 10,363 قلعه چنعان

 محلي 10,169  دزآب
  43- 42صص 1388سال 2جهاي فعاليت اقتصادي شهر، ايمان وسطايي، آمايش استان خوزستان، گزارش تحليل عرصه: همچنين نك* 
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  اي و محلي شهرها در استان خوزستاناي، ناحيهكاركرد فراملي، ملي، منطقه -47-2 نقشه
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  كاركرد بازاري شهرها 
. شـوند وردار هسـتند بـه دو گـروه تقسـيم مـي     شهرهايي كه از نظر داشتن بازار در استان از اهميت برخـ 

 هــايي ســتند كــه  هــر كــدام بــا داشــتن ويژگــييــا ســنتي ه كــه داراي بازارهــاي قــديمي و شــهرهايي
كـه در  شوند گروه دوم شامل شهرهايي مي كشند وبه سوي خود مي را مسافران كنندگان محلي ومصرف
از اين نظر اهميتي براي خود در جهـت واردات   شده و تأسيسهاي مرزي ها بازارچههاي اخير در آنسال

  .اندپا كرده دست و صادرات كاال و
اكنـون   وآن وجود دارد عبدالحميد در  )سوق( ه بازارك است شامل شهر اهوازاز جمله  شهرهاي گروه اول

سوق االهـواز از بازارهـاي قـديمي ايـن     . ثبت رسيده استن به فهرست آثار ملي ايرا جزو 9764شماره با 
ر تاريخ طبري به طـور  چهارم هجري آمده و د رن سوم وثار جغرافيدانان قدر آ شود ومي منطقه محسوب
به ويـژه در حـوزه نفـوذ     امروزه نيز براي مردم خوزستان و. ثبت شده است» سوق االهواز« مشخص با نام

  .روستايي پيرامون است كنندگان شهري ومصرف مراجعه روزانه موردمستقيم شهر اهواز 
زيـاد در   از اهميـت  نام برد كه شهر دزفول »بازار قديم« ن ازتواگر بازارهاي سنتي معروف استان مياز دي

از دست كم آثار به جاي مانـده   اين بازار نيز همانند بازار اهواز بسيار قديمي بوده و. برخوردار است استان
ل بـه صـورت سـنتي    بازار قديم دزفـو . داشته است دهد كه از نيمه قرن ششم هجري وجودآن نشان مي

به عنوان مثـال  . هاي مختلف با كاركردهاي تخصصي ويژه و استقرار صنفي معين استههنوز داراي راست
نمـد مـاالن و   راسـته   در اين بازار راسته آهنگران، راسته خراطان، راسته بزازان، راسته شيريني فروشـان، 

ه تيپيك سراهاي به جاي مانده از گذشته يك نمونها همراه با مسجد جامع وكارواناين راسته. غيره است
خالف روندهاي  هنوز بر قديم دزفول بازار. دهندهرهاي ايراني در استان به دست مياز بازارهاي سنتي ش

دسـتي توليدكننـدگان شـهر و     به عنوان مكاني براي عرصه كاالهاي سنتي و ،اخير در مراكز بازاري ديگر
. هاي خود را حفظ كرده استجاذبهردشگران از بيرون از استان حوزه نفوذ شهر است و از اين نظر براي گ

صنف به يك  هر و دهند تشكيل مي بندي اين بازار راكه استخوان بازار قديم دزفول بازار مهمچهار راسته 
بـازار   -4 ،بـازار خـرده فروشـان    -3  ،بـازار بـزازان    -2 ،بـازار آهنگـران   -1 :تعلق دارند عباتند از خاصي

  .لي در بازار سنتي دزفول نشان داده شده استفعاليت نمد ما 5-2در تصوير  .خراطان
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   )شناسي و فرهنگسايت ايران: مأخذ( 1390 شهر دزفول، تابستان) كهنه( نمد بافي در بازار قديم -5-2 ريتصو
 شـهر در  هـا يكـي  فروشان است كه از مهمتـرين آن و قديمي در استان، بازارهاي ماهياز بازارهاي سنتي 

فروشان در شهرهايي كه در نيمه جنـوبي اسـتان خوزسـتان واقـع     عموماً بازار ماهي. فعال است خرمشهر
. عرضه ماهيان تازه صيد شده را روزانه به عهده دارنـد به دريا دسترسي آسان دارند، به طور سنتي  شده و

  ).  6-2تصوير ( خرمشهر يكي از اين بازارهاي معروف را در خود جاي داده است

  فروشان در شهر خرمشهربازار ماهي -6-2 ريتصو
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جنـب جـوش    فروشان مشهور است و مانند خرمشهر و با ويژگي مشابه آن شور وبازار ماهي در آبادان نيز
ي از حيات و سرزندگي شهر عرصه صيادان و مصرف كنندگان نشان گان ودآن هر روز با تعامل بين فروشن

هـاي  در گذشته در يكي از محله بازار اين. هايي از گذشته داردهاي جنگ نشانهكه پس از خرابيكند مي
از سـال  كرد لـيكن  اي براي گردشگران فراهم نمياز نظر بهداشتي نيز چندان جاذبه داشت و كوچك قرار

داشتي بيش از ظر بهن انتقال يافت و به طور مستمر ساماندهي شده است و از نآبه مكان امروزي  1381
هـاي نـويني در شـهر بوجـود     بيرون منطقه جاذبه كنندگان به ويژه گردشگران درون وپيش براي مصرف

  )7-2تصوير (آورده است 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فروشان در آبادانبازار ماهي -7-2 ريتصو

  هاي مرزيبازارچه
مرزي در استان خوزستان است كه هاي م شامل  بازارچهبازارهاي گروه دو، تر نيز گفته شدكه پيشچنان
نام  هچزاب بازارچه مرزيو بازارچه مرزي شلمچه  ،ربازارچه مرزي خرمشه ،آبادان مرزي بازارچهتوان از مي
  .برد

در ازارچـه مـرزي   ، بآمـده  نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و وارداتآيين 22طبق تعريفي كه در ماده 
اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجـاز بـه انجـام    محوطهي جمهوري اسالم

ايـران و  هاي منعقد شده بين جمهـوري اسـالمي   نامههايي كه طبق تفاهمتشريفات ترخيص كاال يا مكان
يت توانند كاالها و محصوالت مورد نياز را با رعااهالي دو طرف مرز مي. شودكشورهاي همجوار تعيين مي

 : ها عرضه نماينداين بازارچهبه شرح زير براي داد و ستد در  ات صادرات و واردات و ضوابط مقررمقرر

ـ استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضـروري اسـت و اعمـال مقـررات صـادرات و واردات و      1
  .باشدت آن در بازارچه بر عهده گمرك مينظارت بر رعاي
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هاي مرزي تنها با ارايه تعهدنامه كتبي صادركننده مطابق فرم تعهد ابالغي كه رچهـ صادرات كاال در بازا2
  . باشدبه تأييد مسئول بازارچه مرزي رسيده باشد، قابل انجام بوده و نياز به ارائه تعهد ارزي نمي

مـرزي   هـاي هـاي بازارچـه  ه فاكتور فروش غرفـه ئهاي مرزي تنها با اراـ ورود و ترخيص كاال در بازارچه3
و بارنامـه حمـل   ) پروفرمـا (بـرگ  بوده و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيش  كشور مقابل امكان پذير

  .ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام خواهد شد. باشدنمي
ـ تـأمين نشـود و ارا   مرزي طرف مقابـل هاي مرزي، از بازارچه واردي كه كاالي وارده به بازارچهـ در م4 ه ئ

  . شودي توسط گمرك تعيين ميفاكتور فروش امكان پذير نباشد، قيمت كاالهاي واردات
ها و فهرست كاالهاي قابل داد و ستد در هر بازارچه را بـا  ـ وزارت بازرگاني سهم مبادالت، تغيير در آن  5

ـ زي و تفاهمهاي مرهاي استاندر نظر گرفتن ميزان فعاليت، امكانات و نيازمندي عمـل آمـده بـا    ه هاي ب
  . نمايدتهيه و اعالم ميكشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور، 

هاي مرزي، طبـق مقـررات مربـوط بـه     اهي سپرده ارزي، از طريق بازارچهواردات كاالهاي مجاز با گو -6
  . باشدا، مجاز ميهر حداكثر تعيين شده براي بازارچهورود از محل گواهي سپرده ارزي، عالوه ب

  . شوداي مرزي لغو ميهدر بازارچه» اردات قبل از صادراتو«مقررات مربوط به  -7
  وقي كـه در منـاطق مـذكور فعاليـت     كليه اشخاص حقيقي ساكن در منـاطق مـرزي و اشـخاص حقـ     -8

  . هاي مرزي هستندايند، مجاز به فعاليت در بازارچهنممي
پـس از اسـتقرار مـأموران وزارت بازرگـاني، كشـور، گمـرك و نيـروي         هاي مرزيمبادالت در بازارچه -9

انتظامي و با اعمال دقيق مقررات مربوط در خصوص نوع و ميزان كاالهاي وارداتي و صـادراتي و دريافـت   
  . حقوق دولت، مجاز خواهد بود

 بـه كشـور يـا    توانند در قبال صـادرات كـاال  هاي مرزي مياشخاص مجاز به فعاليت در بازارچهكليه  -10
هاي مرزي را از طريق كليه مبادي گمركـي و منـاطق آزاد   ل، اقالم قابل مبادله در بازارچهكشورهاي مقاب

اسـناد صـادره   . تجاري و صنعتي كشور با پرداخت سود بازرگاني و عوارض گمركي وارد و ترخيص نمايند
هـا  ي از صـادرات كـاال از بازارچـه   ناشـ  شود براي رفع تعهـدات ارزي كه در گمركات كشور تأييد ورود مي

ناشـي از صـادرات    معتبر خواهد بود گمرك ايران مكلف است تسهيالت الزم را براي رفـع تعهـدات ارزي  
اي نـاطق آزاد تجـاري و صـنعتي بـه گونـه     ها در كليه مرزهاي گمركي كشور و همچنين مكاال از بازارچه

سـايت وزارت صـنعت،    ir.gov.moc://http: أخـذ م( فراهم نمايد كه از حمل مضاعف كاال جلوگيري شود
  . )معدن و بازرگاني

در چه با پشتيباني منطقـه آزاد ارونـد   بازارچه مرزي شلم بازارچه مرزي آبادان در اطراف بندر اين شهر و
و خرمشـهر بـه فواصـل    سه بازارچه مرزي آبـادان، شـلمچه   . نزديكي صفر مرزي شلمچه ايجاد شده است

عراق و بيشتر در تعامل با استان بصـره در جنـوب عـراق     بين آبادان تا مرز ايران و نزديكي از هم ديگر و
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 سـه بازارچه مرزي چزابه در شمال غربي بستان تنها بازارچه مرزي است كـه جـدا از   . شده است تأسيس
 سـنتي و موقعيت مكاني بازارهاي  44-2قشه در ن. يابي شده استچه مستقر در كنار اروند رود مكانبازار

  .استان خوزستان نمايانده شده استمرزي 

  كاركرد خوابگاهي
هاي خوابگاهي در استان خوزستان، شهر چمران در شهرسـتان ماهشـهر در   ترين شهركيكي از مشخص

 هربنـدر ماهشـ  كنار رودخانه جراحي است كه بخش اصلي و مهـم آن بـه خوابگـاه كاركنـان پتروشـيمي      
اي به اقتصاد صنايع پتروشـيمي بنـدر ماهشـهر پيونـد خـورده      يافته و شهر از اين نظر به گونه اختصاص

در بافتي مجزا سامان يافته  هر چند خوابگاه يا شهرك پتروشيمي در اين شهر به صورت جداگانه و. است
هـاي  اجراي پـروژه  گي به انجام توسعه وليكن حضور اين شهرك در شهر چمران به لحاظ مالي كمك بزر

  . اين شهر بوده است
مسـجد  هـاي خوابگـاهي در اسـتان خوزسـتان در شـهر      د كه اولين شهركيادآوري اين نكته ضرورت دار

و بـراي   آبـادان  شـهر  درپااليشـگاه   احداث هاي حفاري صنعت نفت وهمراه با فعاليتآبادان و  سليمان و
براي نخستين بار الگوي شهرسازي مدرن را  هر آباداننوين ش محالت. االيشگاه ساخته شدكاركنان اين پ

بـراي كاركنـان هنـدي    ( سـيك لـين   در نتيجه محـالت پـريم، بـوارده و    .در شهرهاي ايران متداول كرد
به صورت محالت خوابگاهي براي قشرهاي گوناگون كاركنان پااليشگاه سـاخته شـد كـه هـم     ) پااليشگاه

  .ي در شهر آبادان كامالً ادغام شده و وجود داردرات اندكياكنون نيز همين محالت با تغي
 هـاي كاركنـان شـركت نفـت، مهمتـرين      اللـي نيـز خوابگـاه    در شهرهاي آغاجـاري، اميديـه، هفتگـل و   

با اين حال اگـر دو شـهر   . كنندژه در شهرهاي استان خود نمايي ميهايي هستند كه به صورت ويخوابگاه
ساز  ي اخير به سرعت در ارتباط با مسكن مهر درحال ساخت وهاديد رامين و شيرين شهر كه در سالج

از مهمترين شهرهاي خوابگاهي اسـتان خواهـد    اين دو شهرتوان گفت كه رداري برسد، ميباست به بهره
   اهـواز بـين محـل كـار    شـهر  شـمال   بود كه به طور روزانه جرياني از رفت و آمدهاي روزانه در جنـوب و 

  .وردبوجود خواهد آ) در شهرهاي جديد فوق( و محل خواب) در اهواز(

  هاي روستاييكاركردهاي سكونتگاه-2-3-2
 مشخصـي شـناخته    بـا كاركردهـاي  بـه طـور خـاص     هاي روسـتايي سكونتگاه ها به طور كلي وسكونتگاه

ها به اي از اين سكونتگاهخاك و طبيعت سهم عمده به دليل وابستگي زندگي روستايي به آب و. شوندمي
ها بر اساس زير سكونتگاه در. داري اختصاص يافته استو دام) اعم از زراعت و باغداري( يت كشاورزيفعال
  .اندبندي شدهموجود طبقه هايداده
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  كاركرد سكونتگاهي - 1- 2- 2-3
شود كه سـاكنان اصـلي و دائمـي روسـتا     هايي اطالق ميسكونتي در اين بررسي به سكونتگاهروستاهاي 

كه در فرم چهـار   هايياساس يكي از داده بر. كنندوان سكونت و خوابگاهي استفاده ميبيشتر از آن به عن
شود مشخص شده اسـت كـه در روسـتا چـه تعـداد      آوري ميهاي عمومي نفوس مسكن  جمعسرشماري

 چه تعداد افراد براي كـار و  تحصيل اشتغال دارند و تحصيل در آبادي مورد نظر به كار و افراد براي كار و
در بررسـي  ). F114-F115-F116هـاي  ستون( كنندمراجعه مي صيل به شهر ديگر و يا به آبادي ديگرتح

هـاي  يا آبـادي و آبـادي  و يا شهرهاي ديگر  افرادي كه از روستاهاي استان به شهر و نخست درصد حاضر
ه اين نسبت آن روستاهايي ك. به دست آمده است روند به كل شاغلين روستاتحصيل مي ديگر براي كار و

 روسـتاها  ايـن  48-2در نقشه . درصد بوده، به عنوان روستاي سكونتگاهي شناخته شده است 60بيش از 
  .نمايانده شده است

  توليدي -كاركرد اقتصادي -2- 2- 2-3
توليدي نواحي روستايي در سطح استان خوزستان چگونه است؟ بـراي پاسـخ بـه ايـن      -كاركرد اقتصادي
ي شامل فعاليت در بخـش  توليد -در بررسي حاضر بخش اقتصادي. ده استتهيه ش 57-2پرسش جدول 

كـه پيداسـت در سـطح نـواحي روسـتايي      چنـان  .باشـد در نواحي روستايي ميبخش صنعت كشاورزي و 
درصـد كـل اشـتغال روسـتايي،      42فعاليت در بخش كشاورزي به عنوان يك بخش توليدي بـا بـيش از   

توان گفت كه در سطح نواحي روسـتايي اسـتان فعاليـت    ترتيب مي بدين. آيدفعاليت غالب به حساب مي
هايي كه اشتغال در بخـش كشـاورزي در آن از ميـانگين اسـتان     شهرستان. توليدي كشاورزي غالب است

باالترند عبارتند از هنديجان، دشت آزادگان، اللي، مسجد سليمان، دزفول، شوش، ايذه، شوشتر، باغ ملك 
درصـد كـل شـاغلين شهرسـتان بـه طـور غالـب كـاركرد          65نديجان با بـيش از  شهرستان ه. و رامهرمز

درصـد كـل شـاغلين در     60هاي دشت آزادگان و اللي نيز با بيش ازشهرستان. كشاورزي پيدا كرده است
كمتـرين  . بخش كشاورزي، كاركرد اقتصاد كشاورزي در روسـتاهاي آن از اهميـت مهـم برخـوردار اسـت     

 .روستاهاي شهرستان بندر ماهشهر و خرمشهر به ثبت رسيده استفعاليت بخش كشاورزي در 
، )درصد 5.47( بندر ماهشهر ،)درصد 3.52( هاي اميديهفعاليت در نواحي روستايي شهرستانسهم غالب 

پيداسـت نـواحي   . درصد به بخش صنعت اختصاص يافتـه اسـت   5.42و گتوند با ) درصد 1.46( خرمشهر
دهند يـا  ها بخش غالب اقتصاد توليد صنعت را تشكيل ميصنعت در آنهاي فوق كه روستايي شهرستان

اند مثل اميديه و گتوند و يا در نزديكـي مراكـز اصـلي    هاي صنعت نفت و گاز قرار گرفتهدر حوزه فعاليت
  .اندصنعت مثل بندر ماهشهر واقع شده
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  ا خوابگاهي در استان خوزستانروستاهاي سكونتگاهي ي - 48-2 نقشه
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  هاي گوناگون اقتصادي در نواحي روستايي خوزستان به تفكيك شهرستانشاغلين بخش -57- 2 جدول

صنعت و  كشاورزي  شاغلين  شهرستان
درصد  خدمات  معدن

  كشاورزي
درصد 
  صنعت

درصد 
  خدمات

  1.43  6.16  3.40  3,267  1,262  3,056  7,585  آبادان
  5.42  3.19  2.38  3,158  1,435  2,843  7,436  انديمشك

  8.39  8.29  4.30  23,531  17,655  17,971  59,157  اهواز
  32  3.52  7.15  1,584  2,588  777  4,949  اميديه
  6.12  1.36  3.51  2,615  7,456  10,603  20,674  ايذه
  1.30  8.25  1.44  3,709  3,183  5,442  12,334  ملكباغ

  3.40  5.47  1.12  5,535  6,524  1,666  13,725  ماهشهر بندر
  3.31  3.28  5.40  4,293  3,875  5,543  13,711  بهبهان

  6.41  1.46  4.12  2,679  2,969  797  6,445  خرمشهر
  6.23  2.21  2.55  7,948  7,132  18,589  33,669  دزفول

  6.26  1.9  3.64  3,253  1,112  7,852  12,217  دشت آزادگان
  8.80  2.19  9.29  5,847  1,388  2,155  7,235  رامشير
  1.26  4.29  1.44  3,116  3,560  5,269  11,945  رامهرمز
  6.31  9.27  4.40  4,473  3,947  5,715  14,135  شادگان
  2.24  7.20  55  6,483  5,551  4,729  26,763  شوش
  8.16  9.34  3.48  3,131  6,485  8,982  18,598  شوشتر
  6.20  5.42  9.36  1,460  3,007  2,608  7,075  گتوند

  9.11  3.26  8.61  410  905  2,130  3,445  يالل
  1.16  8.26  57  2,122  3,529  7,498  13,149  مسجدسليمان

  8.16  5.17  7.65  406  422  1,585  2,413  هنديجان
  3.29  3.28  4.42  87,003 83,986 125,672 296,661  استان

گاز و خدمات  برق و صنعت ساخت، معدن، ساختمان، آب و :نعت شاملص شيالت، جنگلداري، دامداري و زراعت، باغداري، :دراين جدول كشاورزي شامل* 
  . شودها به جز كشاورزي و صنعت ميبقيه فعاليت: شامل
  1385) نتايج تفصيلي( نشريات سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان خوزستان: مأخذ
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  تسهيالتي -كاركرد خدماتي -3- 2- 2-3
تسهيالتي هستند؟ براي پاسخ به ايـن پرسـش بـا     -خدماتير سطح استان داراي كاركرد روستاها د كدام

ايـن فـرم بـه     1390در سرشماري ( 1385مسكن سال  شماري نفوس وسر شماره پنج دراستفاده از فرم 
در  .انـد تي روستايي در استان شناسـايي شـده  تسهيال -ماتياكز خدمر) فرم شماره چهار تغيير يافته است

شـود كـه آيـا سـاكنان آبـادي      يا مطلعين محلي پرسيده مـي  روستا و سرشماري ابتدا از شوراي پنجفرم 
ال دوم به صورت زير پرسيده سؤ بلي،  كنند؟ در صورت پاسخليه خود را از اين آبادي تهيه ميحتاج اويما

كننـد؟  اج اوليه به اين آبادي مراجعه مـي هاي ديگر نيز براي خريد مايحتشود كه آيا از آبادي يا آباديمي
 رسـاني بـه  ي مـورد نظـر مركـزي بـراي خـدمات     اسخ بلي باشد اين بدان معني خواهد بود كه آبـاد اگر پ

هـاي سرشـماري در   بـا اسـتفاده از ايـن داده    در بررسي حاضر. شودروستاهاي پيراموني نيز محسوب مي
گـر  هـاي دي بلي براي مراجعه آبادي يا آبادي راي تمام روستاهايي كه در سطح استان پاسخب  GISمحيط

ايي در واقـع وقتـي روسـت   . تسهيالتي در نظر گرفته شده اسـت  -مركزيت خدماتي وجود داشته به عنوان
تسهيالتي در محيط  -هاي ديگر قرار دارد، مركزيتي براي كاركرد خدماتيمحل مراجعه آبادي و يا آبادي

 در . انـد نبـوده  كننـده قـادر بـه چنـين ويژگـي      هـاي مراجعـه  ي براي خود بوجود آورده كه آباديروستاي

 .بندي جمعيتي نمايانده شده استركرد مركزيت خدماتي بر اساس طبقههاي با كااين آبادي 49-2نقشه 
 مركــزي هــاي تان در مقيــاس محلــي بــه عنــوان مكــانگونــه روســتاها در ســطح اســپيداســت كــه ايــن

هـايي كـه   عنوان مكـان  ريزي روستايي بهشوند و از اين منظر در برنامهتسهيالتي محسوب مي -خدماتي
الزم است يـادآوري   .اند، بايد مورد توجه قرار گيرندثبت كرده عمالً قابليت خود را به عنوان مكان مركزي

 نـام و داراي  فـوق  تسـهيالتي نمـايش داده شـده در نقشـه     -تمام روستاهاي مركـزي خـدماتي   شود كه

 .اسامي روستاها خودداري شده استليكن به دليل كوچك بودن نقشه از آوردن  مشخصات كامل هستند
  .يت استقابل رؤ هاهاي منتسب به آنو خدمات و ويژگي اصلي اين اسامي بديهي است در نقشه

  ارتباطي -گاهيكاركرد استراحت - 4- 2- 2-3
 گاهي بيشتر در ارتباط با تفريح، ورزش و زيارت در نـواحي روسـتايي مفهـوم پيـدا     كاركردهاي استراحت

گاهي، آن مراكز روسـتايي كـه   هاي روستايي با كاركرد استراحتتباط با شناسايي سكونتگاهدر ار. كندمي
بر اساس فرم چهار سرشماري عمـومي نفـوس و مسـكن    . واجد زيارتگاه بوده مورد توجه قرار گرفته است

ـ     كه در آن مكان امامزاده و زيارتگاه 1385سال  ه ها در تمام روستاهاي اسـتان مشـخص شـده اسـتفاده ب
زاده بوده به عنوان روسـتاهاي زيارتگـاهي   ها روستاهايي كه داراي امامبر اساس اين داده. عمل آمده است

  .شده است مشخص 50-2نقشه در 
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  ي در استان خوزستانتسهيالت -مركزي با كاركرد خدماتي روستاهاي -49-2 نقشه
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  هاي زيارتگاهي در استان خوزستانروستاهاي برخوردار از مكان -50-2 نقشه
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 چـون  .آهن مشخص شـده اسـت  راهروستاهايي كه اهميت ارتباطي مهم داشتند با برخورداري از ايستگاه 
 دسترسي به داراي رتيصو در هاآبادي از يك هر بنابراين است، ميسر ايستگاه در فقط آهنراه از استفاده

 پذيرامكان طريق اين از آن به تردد و باشند گرفته قرار آهنراه ايستگاه كنار در كه شوندمي تلقي آهنراه
پـذير  امكان آن در مسافر شدن پياده و سوار امكان شود كهگفته ميآهن به ايستگاهي راه ايستگاه .باشند

در . اسـت  مشخص شـده  5 با كد 1385مسكن سال  وس ودر سرشماري نفچنين روستاهايي . بوده باشد
روستاست كه ده روستا در مسير خط آهـن سراسـري كشـور    12گونه روستاها استان خوزستان تعداد اين

كنـد قـرار گرفتـه    آهن كشور وصل مـي خرمشهر را به شبكه سراسري راه -آبادان كه بنادر امام خميني و
كوتـاهي كـه در    هاي محلـي و آهنبه طور موضعي با راه مسير و است ليكن دو روستا نيز در خارج از اين

در ( روسـتاهاي كـج كـاله   ( هاي آن دسترسي دارند وجود دارد فعاليت باط با شركت ملي نفت ايران وترا
اطي بـا  روسـتاهاي ارتبـ   51-2در نقشـه   .)سـليمان و غولـه عليـا در نزديكـي آغاجـاري     نزديكي مسجد 

  .هن نمايانده شده استآبرخورداري از ايستگاه راه
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 ارتباطي در استان خوزستان -روستاهاي ايستگاهي -51-2 نقشه


