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  چكيده
 طول درعوامل گوناگون  تأثير نتيجةو زوال شهرها در ادوار مختلف  ،تكامل حيات،
 و كالبـد  شهر، در ساكن هاي  گروه ماهيت و تراكم در تغيير عالوه بر كه است زمان
 شهر اولين مسجدسليمان، شهر. كند مي متحول نيز را آن در جاري هاي  فعاليت نوع
خود از دوران  ياتطول ح در ايران، معدني شهر  شركت نخستين و خاورميانه نفتي

را پشت سـر گذاشـته    هايي  نشيب و فراز ،عوامل مختلف تأثيرباستان تاكنون تحت 
 تغييـرات  خـوش  دسـت  را آن كالبـد  همچنـين  و اجتمـاعي  و ياقتصـاد  يكه فضا

ــروز و اســت كــرده بســياري ــر ام ــدة مشــكالت درگي ــدي، پيچي  اقتصــادي، كالب
 روش بــا كــه پــژوهش ايــن در. اســت محيطــي  زيســت و ،اجتمــاعي  ـــ  فرهنگــي
 بـر  عالوه  ،  شده انجام شهر تاريخي جغرافياي تحليل مبناي بر و تحليلي  ـ  توصيفي
 در مسجدسـليمان  مختلـف،  هـاي   دوره در شـهر  تغييرات و پيدايش عوامل بررسي
 نشان آن نتايج كه است شده بررسي زا  برون عوامل از تأثيرپذير يگاه سكونت حكم
 اهـداف  بـر  تكيـه  و شـهري  ريـزي   برنامـه انقطـاع   يـر نظ يندهاييتقابل فرا دهد  مي
 موجـب  شـهر  سـاكنان  خـاطر  تعلـق  و يافتـه   شـكل  هويـت  با اقتصادي بعدي  تك

  .است   شدهگاه  سكونت اين در شهري مشكالت تشديد و پيچيدگي
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 نفـت،  فضـايي، ــ   كالبدي تحوالت جمعيتي، تحوالت يمان،مسجدسل :ها كليدواژه
 .شهر  شركت

  
  مقدمه. 1

 يـك  از را استحاله دراز راه ايران، در شده ساخته شهر  شركت اولين حكم در ،مسجدسليمان
 شـهري  سـپس  و متعـارف  شـهر  يك مدنيت و هويت با شهري تا منزوي مسكوني مجتمع

ــا شــده فرامــوش و  ،اجتمــاعي اقتصــادي، كالبــدي، هــاي ناهنجــاري و معضــالت انبــوه ب
 يـا  يـاتش ح يـة است كه با وجود به سرآمدن ما يشهر ينكاست و ا يمودهپ محيطي يستز

كـه   شـهري  دهـد؛   مـي  ادامـه  منطقه در خود حيات به آن، نفتي ميدان از برداري  دوران بهره
  .حاضر به ترك آن نشدند يزناجبار  به ياز ساكنان آن حت يبخش

 ايـران  در شـهرها  شركت تحول براي است ممكن راه اين شدن پيموده چگونگي بررسي
بـدون   شـهري  ديگر، وجهي در يا نفت بدون ايران از نمادي و هشدار حال عين در و مفيد

  .برنامه باشد
 هـا،   كـوه  ميان در استقرار كه است كهن بنيادي با استثنايي شهري درواقع مسجدسليمان

 از و غربـي  فرهنـگ  بـا  خوگرفتـه  سـاكنان  آن، در هـا   خارجي حضور نفت، هاي  چاه وجود
 شـهر  ايـن  از روسـتاييان،  وقفة بي هاي مهاجرت و ساز و ساخت ركود جنگ، آثار ديگرسو
 تـوان  مـي  جرئـت  بـه  كه هاختس ساختار بدون و نامنظم شهري قديمي مجهز و يافته سازمان
  ).25: 1382 مهستي،( است نظير  بي دنيا در التقاط اين نمونة كرد اعالم

 ايـران  معـدني  شـهر  اولـين  گيري  شكل و مسجدسليمان شهر در نفت چاه اولين كشف
 ركـود  از پس كه است حالي در اين. شود عجين نفت صنعت با شهر اين هويت شد سبب
 شهر استقرار   ويژة موقعيت و شد مواجه شديدي افت با منطقه اين رونق نفت، استخراج در
 سازهاي و ساخت و يموجود كه بر اثر ركود اقتصاد يبه همراه بافت اجتماع ها  كوه دل در
. سـاخت  مواجـه  تنيده درهم و پيچيده ساختاري با را شهر سيماي آمد، وجود به اصولي غير

 هـاي  كوه رشته با جواري هم و كوه و جلگه بين شدن واقع سبب به مسجدسليمان شهر بافت
 هـاي  دوره در آن محـالت  گيـري  شكل و است منطقه اين طبيعت از متأثر تاحدي زاگرس،
 و فيـروزي ( اسـت  بـوده  منطقـه  توپوگرافي وضعيت با همراه نفت صنعت از متأثر مختلف
  ).758: 1387 ديگران،
رسد كه عوامـل   يبه ذهن م پرسش ينا يمانمسجدسل يكنون يطو شرا يشينهپ يبررس با
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و  ،داده در طول زمان رخ هاي بازساخت ،نامساعد يعيطب يطشهر در شرا يريگ شكلمؤثر در 
  .شهر چه بوده است ينا ينابهنجار كنون يتوضع

 مختلفـي  عوامل از متأثر زمان بستر در مسجدسليمان فضاييـ  كالبدي و جمعيتي شرايط
 تـر   شـاخص  ميان اين در زا برون عوامل و اقتصادي ساختارهاي رسد  مي نظر به و است بوده
 اهـداف  بـر مبنـاي   توسعه از پرهيز براي الگويي را مسجدسليمان توان مي رو اين از ،اند بوده
 بـا  گرفتـه  شكل شهرهاي ساير در تلخ اي تجربه تكرار از تا داد قرار محدود منابع و گانه تك

  .شود گيري  پيش نفتي منابع اتمام از پس ملي الگوهاي در تر  وسيع مقياس در و مشابه شرايط
  

  تحقيق شناسي روش و نظري مباني. 2
  قيتحق روش 1.2

 شـهر  تـاريخي  جغرافيـاي  تحليـل  مبنـاي  بـر  و تحليلـي ــ   توصيفي روش با حاضر تحقيق
 فضايي جمعيتي، وجه سه از را مسجدسليمان در شهرنشيني و شهر تحوالت مسجدسليمان،

 در را وجـوه  اين متقابل هاي  كنش نيز و كالبدي و ،)شهر اجتماعي و اقتصادي هاي فعاليت(
  .است كرده يبررس زمان گذر

 گـذر  در را) اطـراف  محـيط ( طبيعـت  با انسان رابطة كه است علمي تاريخي جغرافياي
 هـاي  دوره قالـب  در انسان مكاني روابط علم اين در بنابراين كند،  مي بررسي گذشته و زمان
. شـود  درك بهتـر  بشر امروز جغرافياي مسائل چگونگي تا شود مي مطرح گذشته در زماني
 سياسـي  و ،اقتصـادي  اجتمـاعي،  زندگي شرايط شناخت تاريخي جغرافياي در اصلي هدف
 مبتني تحليل در). 205: 1389 پوراحمد،( اوست جغرافياي محيط با ارتباط در انسان گذشتة

 و بررسـي  زمـان  هم صورت به موضوع جغرافياييو  يخيبعد تار دو تاريخي، جغرافياي بر
 بررسي آن تاريخي نشيب و فراز بستر در مطالعه مورد موضوع جغرافيايي هاي  كنش درواقع

  .گيرد  مي قرار نگرانه آينده بيني  پيش و تحليل مبناي و شود  مي تحليل و
  
  ميمفاه و فيتعار 2.2

 تحليـل  اصـلي  مبنـاي  شهر كالبدي و ،فضايي جمعيتي، وجه سه شد گفته كه گونه همان
 اختصـار  بـه را  يادشـده  مفـاهيم  كـه  اسـت  گرفته قرار تحقيق اين در تاريخي جغرافياي
  .كنيم مي بررسي
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  يتيجمع تحوالت و ،ينيشهرنش شهر، 1.2.2
 مفهـومي  و شناسـيم   مـي  امـروزه  كـه ) فيزيكـي ( كالبـدي  اي  پديـده  از فراتر مفهومي شهر

 رونـد  شهرنشـيني  و شهر). 44: 1376 خاتمي،( دارد معنوي و سياسي جامعة از تر گسترده
و بـا   يطروابط متقابل انسان با محـ  يموجب دگرگون تر يشاست كه ب اي  برجسته اجتماعي

 جـا  هـيچ  در را شهرنشـيني  رونـد ). كليـات : 1385 نظريـان، ( اسـت  شده ديگر هاي  انسان
 ديگـر،  عبـارت  بـه . كـرد  بررسي سياسي و ،اقتصادي اجتماعي، مسائل از مستقل توان نمي

 يو اقتصـاد  ياسـي س يطشـرا  تـأثير است كه تحت  يتابع تحوالت همواره ينيروند شهرنش
 و زمـاني  گونـاگون  شـرايط  و عوامـل  از متأثر سو يك از تحول و تغيير اين. افتد  ياتفاق م
 و شهرنشـيني  شـيوة  و شـكل  در هـايي  دگرگـوني  موجـب  ،ديگر سوي از و است مكاني

  ).178 :1375 حبيبي،( است شده شهرسازي
 بايد ،است يافته استقرار شهر در كه اي  گونه به جمعيت و است جمعيتي واحدي شهر

 شمار بهعامل توسعه  ترين اصلي جمعيت شهري، هاي يريز  برنامه در. گيرد قرار تشريح مورد
 را خاصي نيازهاي بلكه ،شود  مي مسكوني سطح افزايش موجب تنها نهآن  يشو افزا آيد مي
 جمعيت توزيع و استقرار الگوي). 132: 1369 زنجاني،( كند  مي مطرح مختلف ابعاد در نيز
 اين. است جامعه اجتماعي و اقتصاديـ  سياسي عملكردهاي تابع همه از بيش شهر در

 يا و كرد خواهند كمك متعادل توسعةو به رشد و  اند هماهنگ و همگون يا عملكردها
و  يستز ياستقرار يالگو يدگيپاش ازهمموجب  كه اند، ناهمگون و متضاد چنان آن

مؤثر  يتاستقرار جمع يدر الگو كه ،يتيحركات جمع. دشون يجامعه م يدتول ينابسامان
 اقتصاديـ  اجتماعي ساختارهاي و متوازن كاركردهاي نبود برابر در يواكنش درواقع ،است

 يك در آن تحوالت روند و جمعيت بررسي بنابراين). 81: 1374 رضويان،( است ناهمگون
 محيطي  زيست و ،فرهنگي اقتصادي، اجتماعي، مختلف هاي  زمينه در ريزي برنامه براي شهر
  .است برخوردار زيادي اهميت از

  آن راتييتغ و شهر كالبد 2.2.2
 ،فارسي فرهنگ( بدن و تن، قالب،: است شده معنا چنين كالبد واژة عميد، فرهنگ در

 پاي  رد و اثر شهر، كالبد. گيرد  مي قرار روان و روح مقابل در كه) »كالبد« ذيل: 1371
 توان  مي را) كالبد( مصنوع فرم كه طور  همان بنابراين است؛ انساني هاي  فعاليت و تمايالت
 دانست نيز هايي فعاليت حاصل را آن توان مي دانست، خاص تاريخي دورة يك به مربوط
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 و ميرمقتدايي( است شده طراحيها  آن به دادن جاي براي و گيرد  مي انجام آن در كه
 دين، فرهنگ، نظير نيروهايي برايند   يافتة شكل پيكرة شهرها كالبد). 23 -  22: 1385 طالبي،
 از محيط طبيعي شرايط و يك سو از اقتصاد و سياست، اجتماعي، روابط ها،  آيين و آداب
 يروهان ينا تأثير يگاهدر گران. كنند  مي اثر هم بر چندسويه اي رابطه در كه است ديگر سوي
 اساس همين بر. يابد مي عينيت انساني زيستگاه يك حكم در شهر نام به كالبدي ،برهم
 آن دهندة نشان آن تغييرات و است تغيير در همواره كالبد يك شهر كه دريافت توان مي

  .است گذشته شهر بر كه است چيزي

  شهر ييفضا راتييتغ و يشهر يفضا 3.2.2
 انسان هاي فعاليت و دارند متقابل كنش هم با ها پديده كه است جايي فضا جغرافيا، نظر از
 وجود به مختلفي فضاهاي مختلف هاي فعاليت حسب بر درنتيجه گيرد،  مي شكل آن در
 به پسوندي يا صفتي هنگامي كه. محتواست و كالبد از اي مجموعه فضا درواقع،. آيد مي
 فضاي. كند مي مشخص را فضا هويت و حوزه محتوا يا كالبد آن ،شود مي داده نسبت فضا

 هر). 31: 1387 كالنتري،( يابد مي مفهوم شهر حيطة و شهر فيزيكي كالبد اساس بر شهري
 است؛ تغيير حال در فضايي) است آن از بخشي نيز شهري فضاي كه( جغرافيايي فضاي
 انداز چشم را آن ظاهر وجه و نهاده سر پشت را دگرگوني از اي مرحله كه است فضايي
 طبيعي، محيط بستر در جغرافيايي فضاي سان بدين). 9: 1374 دولفوس،( دهد مي تشكيل

: 1386 شكويي،( يابد مي عينيت انساني گيري يمگذشته و حال و با تصم در زمان، سير در
 از اقتصادي سازمان هر. دارد عمده نقشي فضايي تغييرات در اقتصادي سازمان). 301
 ييراتتغ سبب تكنولوژيك و ،اجتماعي فرهنگي، سياسي، جمعيتي، تغييرات در يرثتأ طريق
 از كند، مي عمل معلولي و علت متقابل تأثيراتامر به صورت  ينالبته ا ؛شود يم ييفضا
  ).155 -  154: همان( است توانمند بسيار فضايي تغييرات در اقتصادي سازمان رو اين

  
  مسجدسليمان شهر معرفي. 3

 در شوشتر، شهر مشرق در و اهواز شرقي شمال كيلومتري 149 در مسجدسليمان شهر
 گرفته قرار دقيقه 59 و درجه 31 عرض و ثانيه 30و دقيقه 17 و درجه 39 جغرافيايي طول
 مسجدسليمان را آن بومي مردم كه شهر اين در قديميگاه  پرستش يك بقاياي و آثار. است
 شهر). 244: 1367 رشيديان، زمان( يردبگ نام مسجدسليمان شهر اين شد موجب گفتند،  مي
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 به شمال از خوزستان، استان در واقع مسجدسليمان شهرستان مركز مسجدسليمان
   شهرستان به غرب از ايذه، و انديكا هاي  شهرستان به شرق از گتوند، و اللي هاي  شهرستان
: تا بي ،خوزستان يدار استان(و از جنوب به شهرستان هفتگل محدود شده است  ،شوشتر

 جمعيت ،1390 سال در مسكن و نفوس سرشماري آخرين شدة اعالم نتايج اساس بر). 7
 ،خوزستان يدار استان يزير  برنامه معاونت( است بوده نفر 103504 معادل شهر اين

  .دهد  مي نشان خوزستان استان در را مسجدسليمان شهر موقعيت 1 نقشة). 1391

 ياسيس ماتيتقس نيدر استان خوزستان بر اساس آخر مانيشهر مسجدسل تيموقع. 1 ةنقش
  1391 خوزستان، يدار استان يزير برنامه معاونت: مأخذ

 در و درياست سطح از متر 362 يمانشهرستان مسجدسل ةارتفاع در محدود ميانگين
 لحاظ از مسجدسليمان. دارد ارتفاع دريا سطح از متر 1000 تا 900 بين نقاط بلندترين
 در شدن واقع دليل به آن شمالي نواحي. است صحرايي نيمه هواي و آب داراي اقليمي
، اما معتدل هاي تابستان و برف با همراه سرد هاي زمستان داراي زاگرس جبال سلسله حاشية
 زمستاني و ،مطبوع ييزيگرم و خشك، پا ي، تابستانيزانگ دل يبهار يجنوب آن دارا ينواح

  ).8 -  7 :تا  بي ،خوزستان يدار استان( است معتدل
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 وسطي قرون در و داشت نام »پارسوماش« ها پارس حكومت دورة در مسجدسليمان
 حفر با و شد مي ناميده »جهانگيري« نفت صنعت اكتشافي هاي فعاليت آغاز تا و »تُلغُر«

). 53: 1374 شهني، عباسي( يافت تغيير »نفتون ميدان« بهآن  نام خاورميانه يك شمارة چاه
 سال در شهر از بختياري خوانين معيت در وي كابينة و پهلوي شاه  رضا بازديد از پس

 يبتصو با آن، در) سرمسجد( باستان ايران آتشكدة ترين  قديمي مشاهدة و ش  1303
: همان( يافت تغيير »سليمانمسجد«نفتون به  يداننام شهر از م يمل يمجلس وقت شورا

 را آن كه ناميدند  يم MIS  اختصار به را شهر اين ها  انگليسي). 92: 1388 زارعي، ؛55
  .اند دانسته )mosque-I-soleyman( مخفف

 شهرهايي زمرة از خود جديد ساختار در خاورميانه نفتي شهر نخستين مسجدسليمان
 شهر اين مجدد حيات در نفت صنعت. اند  آمده پديد شركتي جديد شهر شكل به كه است

 برخي كه جا آن تا است   داشته اساسي نقشي آن فضايي و ،كالبدي جمعيتي، تحوالت و
  .ندا هداد نام »يافته يتمدن شهر    شركت« آن به كارشناسان

در اين سال در ميدان . منبع استخراج نفت ايران بود يگانه 1928مسجدسليمان تا سال 
و مسجدسليمان در توليد نفت از انحصار  شدنفتي عظيم هفتگل نيز فوران نفت آغاز 

 /ش  1314كه در سال  اي گونه ؛ اما توليد در منطقه همچنان افزايش يافت بهآمد بيرون
بعد . رسيد) هزار بشكه در روز 127(برداري  به اوج توليد در سراسر دوران بهره م  1935

 به ،)1333 -  1330(شدن اين صنعت در ايران  ملي سبباز افتي كوتاه در توليد نفت به 
بار ديگر  انگليس، امپرياليستي دولت و انگليس و ايران نفت شركت هاي دسيسه دليل

 30ساالنه حدود (آن همچنان ثابت بود  ميزان 1345استخراج نفت افزون شد كه تا سال 
كاهش سرعت  بهاما از اين سال به بعد توليد نفت  ،)ميليون تن 4ميليون بشكه و معادل 

آن به حدود  ةتوليد ساالن ،1360و  1359هاي  ها در سال شدن چاه بستهيافت و بعد از 
 70از حدود  پسشدن توليد نفت اين بود كه  كمدليل . توليد روزانه در گذشته محدود شد

طبيعي از منطقه  شكلدرصد از مقدار نفت قابل حصول به  98برداري مداوم  سال بهره
هاي نفتي  ميدانويژه  بههاي نفتي  برداري از ساير ميدان كه بهرهجا  آناستخراج شد و از 

 يا آب تزريق با بايد، استخراج نفت در مسجدسليمان كه گرفت قراراولويت  درمرزي 
 اطهاري،(، متوقف شد داشت دنبال به نيز را مشكالتي خود امر اين و ،شد مي انجام گاز

 و فراز با كه شد وارد نفت بدون حيات از جديدي دورة به شهر اين و) 66: 1370
  .كنون ادامه داردتا هايي،  نشيب
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 چندين با كوهستاني اي  منطقه دهندة نشان مسجدسليمان محدودة طبيعي جغرافياي
 اين ميان در. است شده كشيده آن سراسر در كه است خاكي و ،سنگي گچي، كوه  رشته

 در حفرشده چاه حلقه 320 كه دارد وجود كوچكي هاي  دره و ها  جلگه ،ها ناهمواري
در  مسكوني هاي مجتمع ايجاد با نيز مسجدسليمان شهر«. اند گرفته دربر را مسجدسليمان

 طور   به). همان( »گرفت شكلاسكان كاركنان صنعت نفت  ينفت و برا يها چاه ينكنار ا
 داراي و ها  كوه دل در( طبيعي هاي  ويژگي اين با مسجدسليمان منطقة در شهر احداث كلي،

  .اشتباه است يكار يشهرساز هاي  تئوري و اصول نظر از) نشيب و پرفراز توپوگرافي
 از تبعيت با شهر ،ها كوه واسطة به و است خطي صورت به مسجدسليمان كلي ساختار
 رشد و زمان گذشت با. است يافته گسترش خطي شكل به ها  دره امتداد در توپوگرافي

به  شد، انجام سازهايي و ساخت نيز جاده اطراف هاي كوه روي تدريج به و آرام آرام شهر،
 و دسترسي نوع بدترين با مسكوني هاي ساختمان احداث شاهد ها كوه روي كه   اي گونه
 امكان توپوگرافي هاي محدوديت دليل به خطي ساختار اين. هستيم ريزش و لغزش خطر

 يابانخ يك بهو حمل و نقل شهر  يكيتراف بار همة رو از اين نداشته، را عرض از گسترش
نها ت نه يمانشهر مسجدسل ييگسترش فضا). 27: 1382 مهستي،(منتقل شده است  ياصل

 براي است؛   بوده نفتي هاي  يدانم تأثيرتحت شدت  بهبلكه  ،يمتأثر از عوارض توپوگراف
كه اكنون  برنج  سي و ،بزان تل ،)خراسان درة( خيز  نفت يرنظ يمحالت يدايشمثال پ

 نتيجة ،دارند محيطي يستز هاي  آلودگي و گاز نشت سبببحران را در شهر به  ترين يشب
   به شهر فضايي توسعة ترين يشب عموماً. نفت بوده است تأثيرتحت  ينيشهرنش گسترش
امروزه با . گرفت صورت نفت شركت كارگران همين سوي از و قانوني غير صورت

 ،از نشت نفت و گاز يعار  ةمنطق بهترين مسجدسليمان، توسعةتوجه به طرح جامع 
پرورش  و آموزش سازمان و ،مسكن بنياد نفت، شركت كه است آسياب  چم شمالي منطقة

  ).93: 1388 زارعي،( سازند و ساخت حالدر  آن در
  

  مسجدسليمان فضايي ـ كالبدي و جمعيتي تحوالت: تحقيق هاي يافته. 4
  اسالم از شيپ شهر اتيح: اول ةدور 1.4

 برخـي  درهـا   آن. گذاشـتند  مـي  احترام آن به و دانستند ميمقدس  عناصر ازآتش را  ايرانيان
 سوخت، مي هميشه چون و كردند مي مشتعل شد مي خارج زمين از كه را نفت و گاز مناطق
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 و ناميدنـد   مي اخواريشينك پهلوي زبان به را آن و آمد  مي شمار به جاودان آتش آنان نظر در
 نشـان  شناسـي  باسـتان  تحقيقـات . كردند مي بنا گاه آتش شد مي ديده آتش اين كه نقاطي در
 شهني،   عباسي( است داشته وجود ها  آتشكده يناز ا يكي يزن يماندر شهر مسجدسل دهد  مي

 يـا  مقدس روغن وجود منطقه اين در آتشكده برپايي علت رسد  مي نظر  به). 62 -  61: 1374
 يهـا   آمـد و آتشـكده    يبـاال مـ  هـا   سـنگ خـاك و   يانبود كه از م ينشت گاز و نفت درواقع

 هـاي  كـاوش  كـه  ،مشهور شناس باستان يرشمن،گ. كرد  يسرمسجد و بردنشانده را فروزان م
: اسـت    گفتـه  مسجدسـليمان  در مقـدس  صـفة  خصوص در داشته منطقه اين در اي گسترده
 سـكنه  از خالي هاي  صفه در بختياري هاي كوه در بودند، ايالم دولت بردار فرمان كه پارسيان
 شـده،  يافـت  آن آثـار  كـه  هـا  پايگـاه  ايـن  جملـة  از. شدند ساكن و كردند بنا را هايي  پايگاه

 هگا اقامت نزديك جمعيتي هاي پايگاه اين عمومي، نماي در. است بردنشانده و مسجدسليمان
 بـا  سـاخته  دسـت  و مصـنوعي  اي  صـفه  كنـار  در همـه  كـه  آمد  مي پديد شهري قبيلة رئيس
 بودند شده واقع بود، صفه از بلندتري سكوي صورت به كه يگاه آتش و تراشيده هاي سنگ

 از پيش هفتم قرن اوايل تا نهم قرن اواسط فاصلة در پارسيان درواقع). 44: 1351 گيرشمن،(
 از پـس  و شـدند  وارد خوزسـتان  جلگـة  بـه  بختيـاري  هـاي  كـوه  و زاگرس طريق از ميالد
 گذشتة سرزمين ياد به كه ساختند اي تازه شهر كنوني مسجدسليمان منطقة در جانشيني، يك
 ناميدنـد  پارسـوماش  را آن ،)شـد   مـي  ناميـده  پارسـوا  كـه  اروميه درياچة يكينزد در( خود

 مـورد  هـاي  آيـين  و مراسـم  ايران، بر او غلبة و اسكندر حملة از پس). 65: 1370 اطهاري،(
 و مقـدوني  تـن  هزارها سلوكي پادشاهان چون و شد قطع مسجدسليمان مقيم ايرانيان توجه
 يمهـم مهـاجران نظـام    هـاي  هگا اقامت از يكي مسجدسليمان كوچانيدند، ايران به را يوناني
گـاه   پرسـتش  شد و دو يمتقس بخشمقدس دگرگون و به سه  ةپس صف يناز ا. شد يمقدون

 كـه   يـن ا از پـس . شد ساختهدر آن  يهگاه اول پرستش در كنار يانو مقدون يونانيان يبرا يگرد
 ايـن  معبـدهاي  امـوال  بردن براي ،گرفت سلوكيان دست از را ايران كه ،اشكاني اول مهرداد
 سـاخته  محل آن در ديگريگاه  پرستشكه  آن تا شد ويرانگاه  پرستش اين كرد، حمله ناحيه
 و قلـع  از پـس ). 48 -  46: 1351 گيرشـمن، ( بـود  برپـا  صفه مذهبي زندگي پايان تا كه شد
 يـت خوزسـتان مركز  بـه  ساسـانيان هـا   آن از پـس  و اشـكانيان  اسكندر، اننجانشي شدن قمع

 ترين پررونق و آبادترين از يكي ساسانيان زمان در مسجدسليمان كه جايي تا دادند تري يشب
 شـهرهاي  عـروس  را آن تـاريخي  هاي كتاب از بعضي در و رفت ميشمار  به يرانا يشهرها

 يننشان دادند ا تري يشتوجه ب يمانبه مسجدسل ساسانيان كه ينا دليل. ناميدند مي خوزستان
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و  بودنـد  كـرده  حكومـت  آن در پيشين اقوام كه بود شهرهايي ترين قديمياز  يكيكه  است
 شهني، عباسي( كردندآن كوشش فراوان  يداشتند و در آبادان يمنظور به آن توجه خاص بدين
 سپاه ورود اثر در الرشيد  هارون خالفت و عباسي خلفاي زمان در شهر كه ينا تا ؛)51: 1374

  .درآمد متروكه صورت به منطقه و شد ويران مسلمانان
  
  مانيمسجدسل يشهر اتيح انقطاع: دوم ةدور 2.4
. شد يرانو يكل بهمقدس آن  ةو صف يمانمسجدسل شهر خوزستان، به مسلمانان سپاه ورود با
 دورةبعـد از   ،امـا آنچـه مشـخص اسـت     ،شهر در منابع ذكر نشـده  ينا يرانيو يقدق يختار

 مسـكوني  نـواحي  وگـاه   پرستش ويراني از بعد. است بوده متروكه منطقه اين الرشيد هارون
 حيات ها قرن تا و رفت بين از شهر وجودي دليل آتشكده، شدن خاموش دليل به آن، اطراف
و  رو    كـوچ  عشـاير  بـراي  چراگاهي صورت به منطقه و نداشت جريان منطقه اين در شهري

 قهطمن اين در نفت كشف با مسجدسليمان شهري حيات انقطاع دورة. درآمد ياريبخت يالتا
  .يافت يانمعاصر در آن پا شهر  شركت گرفتن شكل و

  
  يشهر اتيح مجدد يبرقرار و نفت كشف: سوم ةدور 3.4

 و سرمسـجد  دائمـي  هـاي   آتشـكده  برپـايي  تـاريخي  سـابقة ان معتقدنـد  گـر  پژوهش برخي
 كـه است  بوده اروپاييان براي اي نشانه و راهنما منطقه، در مقدس روغن وجود و بردنشانده

منـابع ذكـر    يالبته در برخـ  ؛مكان كشف كنند ينرا در ا يانهچاه نفت خاورم ينبتوانند نخست
 نفت قيري سادات به موسوم اي خانواده« همنطق اين در نيز اروپايياناز ورود  پيش استشده 

و  ،اصـفهان  تهران، بازارهاي در را غيره و سفيد نفت و كردند مي استخراج اوليه اصول با را
 سـفيد  نفـت  كـه  نيـز  زمان آن در و فروختند مي دانيهفت شه ةبقع يشوشتر جهت بازساز

 بـود،  نشـده  نيز تصفيه و گرديد مياستخراج  يكه به صورت بدو يمانمسجدسل هاي  چشمه
 »نمـود  مـي نفـت بادكوبـه    يهـا  با روغن چاه يرانا يدر تهران و نقاط شمال يديشد رقابت

  ).54 :همان(
زمان  آنكه  يمانمسجدسل ةاز منطق ،يكارشناس نفت نخستين لوفتوس، كه هنگامي

 و يابيارز را   آن قير به آلوده نفتي هاي  حوضچه كرد يدناز سكنه بود د يخال يكوهستان
فواصل  در بختياري، هاي  مخازن در كوهستان يناز ا يفراوان يرمقاد احتماالً كه كردعنوان 
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 ،)مسجدسليمان و هفتگل بين در واقع( آسماري كوه و) فعلي سرمسجد( كهن آتشكدة ينب
از  يگاه انسان سكونت يجادا مجدد هاي بارقه نخستين سان بدين). 66: همان( دارد وجود
 يرانموسوم به شركت نفت ا يشركت حفار نفت و آمد پديد يماندر مسجدسل ش  1285سال 
 آن زمان در كه حالي در كرددر آن  پكم يكاقدام به ساخت چند ساختمان و  يسو انگل
 بختياري ايل هاي  دام گروهي چراگاه و قديمي آتشكدة هاي  خرابه شامل فقط فوق منطقة
  ).106: 1374 ي،شهن يعباس ؛443: 1369 سيستاني، افشار( بود

 چاه) م  1908 مه شانزدهم(ش   1287 خرداد پنجم و رسيد نتيجه به ها  حفاري باالخره
 كشف خاورميانه نفتي چاه نخستين و كرد فوران نفتون عظيم ميدان در نفت يك شمارة
 آيندة به و شد جلب مسجدسليمان به نفت شركت متصديان توجه نفت كشف از پس. شد
 كردند ديگر هاي چاه حفر و ها راه ساختن به اقدام بالفاصله و شدند اميدوار منطقه اين

 يك حدود مساحتي در مسجدسليمان اولية هستة بناي). 443: 1369 سيستاني، افشار(
 و شد گذاشته بود كمپ يك صورت به كه نفر 250 -  200 ثابت جمعيت با مربع كيلومتر

  ).107: 1374 شهني، عباسي( نهاد توسعه به رو تدريج به
 از آن براي الزم تأسيسات ايجاد و اول جهاني جنگ آخر هاي سالنفت در  يباال توليد

 تا دهد  مي نشان ويژه هاي  گاه پااليشو  ،مهندسي تأسيسات خانه،  تلمبه برق، نيروگاه قبيل
. باشد گرفته شكل عيار تمام شهري  شركت بايست  مي) ش  1300 حدود( م  1920 سال

 موجود، اسناد بنابر البته ؛كند مي تقويت را گمان اين م  1914 در مجهز بيمارستاني احداث
 اعظم بخش و شد بنا انگليس و ايران نفت شركت خارجي كاركنان براي فقط شهرك اين

  ).66: 1370 اطهاري،( بودند محروم شركتي مسكن از ايراني كارگران و كارمندان
 يبـرا  ها چاه كنار در اراضي ترين عارضه كمو  ترين  مناسب ابتدا كالبدي گسترش نظر از

به صنعت نفـت مـورد اسـتفاده قـرار      وابسته تأسيسات يرو سا يمسكون ياحداث واحدها
 نـام  نشين  شاه كه شدند ساخته محلي در اداري و مسكوني هاي ساختمان ترين مهمگرفتند و 

 ).67: همان( است گرفته
  
  ش 1330 -  1300 يها سال: چهارم ةدور 4.4
 يد خلع تا نفت چاه اولين كشف از مسجدسليمان شهر پذيري جمعيتو  گيري  شكل مورد در
  .است نشده ثبت چيزيدر اسناد موجود  عمدتاً ش  1330 در انگليس و ايران نفت شركت از
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شـهرك و امـور    ايجـاد  برنامـة ) ش  1314 حـدود ( 1934 سال از ،1933 قرارداد از بعد
در . شـد  سـاخته  يماندر مسجدسل ابتدايي مدرسةو چند  يافتكاركنان توسعه  يبرا يرفاه

 تأسـيس  آن در شـهرباني و  ،داري  بخش ژاندارمري، يه،مال يرنظ يادارات دولت يزن ها سال ينا
 نيـز،  شركتي غير هويتي و شد وارد كشوري تقسيمات در شهر كه است معني بدان اين. شد

  ).66: همان( كرد پيدا ضعيف، هرچند
 محالت جداسازي مسجدسليمان مانند شهرهايي شركت اوليةدر طراحي  كلي طور  به

 هاي ويژگي به توجه با جداسازي اين. ديد توان مي كه است مشتركي وجه ديگر يك از
و  ضروري شهرها شركتمسئله در  اين. است متفاوت مشاغل از هركدام ردةشغلي و 
 يك در. شد شديد طبقاتي اختالف بروز موجبدر مسجدسليمان  اما است، ناپذير اجتناب

 محالت ،)بنگله( مديران منازل گروه سه به را مسجدسليمان محالت توان مي كلي نگاه
در  مجاز يرغ يبا ساخت و سازها كه كردبندي  و محالت كارگرنشين دسته ،كارمندي

ر فرهنگ مردم دين مسئله ا. دامن زده شد ياختالفات طبقات ينا به شدت به ها دامنه
 اين. است شده شهر مردم ميان درطبقاتي  ضد روحية موجب كه جايي تا بوده، أثيرگذارت

 در توانيم  مي اند، معروف استعماري شهرهاي به اصطالحاً كه را شهري طراحي از شكل
  ).2: 1387 نا،   بي( كنيم مشاهده مستعمره كشورهاي شهرهاي اغلب

در  يمانشاغل در امر استخراج نفت در مسجدسل يتجمع در دسترساسناد  طبق
 يتجمع يزن ش 1335سال  يهزار نفر بوده است و در سرشمار 6ش بالغ بر  1330

 شاغل نيروي درصد 68 كه شده ذكر نفر هزار 6 بر بالغ نفت استخراج زمينةشاغل در 
 سال در مسجدسليمان در نفر 44651 جمعيتي آمار به توجه با. شود  مي شامل را شهر در

 حدود ساليان طي كه ينا به توجه با و بود كشور رسمي سرشماري اولين كه ش 1335
 بود، نيافته بسياري تفاوت مسجدسليمان نفتي هاي  ميدان از نفت استخراج 1335 -  1300
 مسجدسليمان شهر براي حاضر قرن ابتداي از را نفر هزار 40 به قريب جمعيتي توان مي

 ).66: 1370 اطهاري،( است بوده بااليي جمعيت زمان آن به نسبت كه شد متصور
  
  ش 1345 -  1330 يها سال: پنجم ةدور 5.4
كـارگران و كارمنـدان    يو رفـاه  يدوم و بعد از آن وضع اجتماع يزمان جنگ جهان در
 يـل در اوا. بودنـد  تنگنـا در  يداًشد يرفاه يةبود و از نظر امكانات اول يموخ ياربس يرانيا

خانه  ساختن برنامة ،شركت نفت متوقف شده بود ياتعمل تر يشب كهدوم  جهانيجنگ 
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 توسـعة  برنامـة متوقـف شـد و بعـد از آن هـم كـه       يزكاركنان ن يامكانات رفاه يرو سا
شـهر رو   يـت جمع شد، افزوده كاركنانشمار  برشد و  آغاز يمقاصد جنگ يبرا عمليات
كاركنان  يتينارضا يلدال ينبه هم. شدنان كارك ةگذاشت و مسكن مشكل عمد يبه فزون

 و آبـادان  كارگران با زمان هم 1335 تيرماه در عمومي اعتصاب به نهايتباال گرفت و در
 آمـوزش  و شد فراهم تري يشب ياز آن پس امكانات رفاه. يدانجام خيز نفت مناطق ساير

 عباسـي ( قرارگرفـت  كار دستور در ايراني كارگران كارگيري به اولويت و ايراني كاركنان
  ).183: 1374 شهني،
 كـاهش  بـا  مسجدسـليمان  ،1329اسفند  29شدن صنعت نفت در ايران در  ملياز  پس
 كشـورهاي  بـا  مشترك نفتي هاي حوضچهاستخراج از  كه اين ضمن شد، مواجه نفت توليد

 شد، رنگ كم شهر اين وجودي اصلي دليل ديگر بار و گرفت قرار كار اولويت در همسايه
  .يافتشهر همچنان با قوت ادامه  ياتاما ح

درصد در سـال   7/3معادل  ميانگينيشهر با  يتش جمع 1345 - 1335 هاي سال بين
شـهر   يـن مجـدد ا  يـات رشد در طـول ح  ترين يشكه ب يدنفر رس 64488به  و كردرشد 

 مدت همين در اما ؛است يادشده دورةشهر در  ينبودن امهاجرپذير نشانةتاكنون بوده و 
امـر   يـن ا. يدرسـ سـوم   يكبه  يزن كاري يو ب شد نصف نفت استخراج در شاغالن تعداد
با وجود كـاهش   يراز ،است شهر شركت ينا يبرا يشهر يتهو گيري  شكل دهندة نشان

و همچنـان بـه    نرفـت  زوال بـه  رو شهر بود، شهر وجودي دليل كه نفت حوزةشاغالن 
  .رشد خود ادامه داد

  
  ش 1357 -  1345 يها سال: ششم ةدور 6.4
 كـاهش درصـد   8/1شـهر بـه    جمعيت ساالنة رشد ميانگين ش، 1355 -  1345 هاي سال در

 دوره ايـن  در شـهر  مهاجرفرستي ترتيب اين بهو  يدهزار نفر رس 77آن به  جمعيت و يافت
  .شد آغاز

 پيدا تنزل نيز نفت استخراج در اشتغال و يافت كاهش تدريج به دوره اين در نفت توليد
 يندر شهر كاهش داشت كه ا يزن كاري بي ين،ا وجودبا . يدرس 1345كرد و به دوسوم سال 

 اطهاري. است نفت فعاليت حوزةشهر با وجود محدودشدن  ياتتداوم ح دهندة نشان
 و) مهاجرفرستي( شهري ركود هاي  نشانه آشكارشدن آغاز را دوره اين هاي پديده) 1370(
  .كند ميعنوان ) كاري يب كاهش( خود زوال مقابل در شهر ايستادگي حال عين در
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 هـاي  سـال شـركت در   ايـن  مسجدسـليمان،  در نفت شركت فعاليت كاهش دليل به
 1000 از يشب ومنتقل  يگرد خيز نفت مناطق به را خود كاركنان از بخشي 1350 - 1347

 شـهني،  عباسـي ( كـرد ادارات واگـذار   يرواحد از منازل خود را به ارتش و كاركنان سـا 
1374 :344.(  
 جمعيـت،  از ديگـري  قشـر  حضور با مسجدسليمان پهلوي، حكومت آخر هاي سال در
 اسـكان  نحـوة مشـترك در   هـاي  ويژگـي  وجـود  البته ؛شد رو روبه ،هوانيروز و ارتش يعني

 همشهر را بـر  يرياين حضور روند قبلي كالبدپذ شد موجبكاركنان صنعت نفت و ارتش 
حضـور داشـتند و    مـنظم  شـكلي كه ارتش و صنعت نفت هر دو در اين شهر بـه  چرا نزند،

امكانات و خدمات عمـومي مـورد نيـاز و     همةاسكان كاركنان هر دو گروه با درنظرگرفتن 
  ).1: 1387 نا،   بي( بود همراه شده طراحي پيشاز

تعداد  ينداشت كه از ا ياردر اخت يواحد مسكون 2484زمان  يننفت در ا شركت
 به را بقيه بعد مرحلةو در ) واحد 950( ارتش به اول درجةرا در  يواحد مسكون 1288
 مدت اين در كه زيربنايي و رفاهي امكانات با همراه امكانات اين. كرد واگذار نهادها ديگر
 رو شهر در كه خدمات و عمومي امور جمله از جانبي مشاغل كنار در شد ايجاد شهر در
 ساكنانجذب  ةنفت و ادام يتشهر بعد از كاهش فعال يبقا يلگسترش بود از دال به

 ).67: 1370 اطهاري،( بود جديد
  
  1370 ةده تا ياسالم انقالب يروزيپ از يناش تحوالت: هفتم ةدور 7.4
اتباع خارجي از شهر بـود و انـدكي    خروج شاخص، تغيير نخستين اسالمي، انقالب از پس

 حضـور  رسيد، ممكن حد ترين كمبعد كه با وقوع جنگ تحميلي استخراج و توليد نفت به 
  .رسيد حداقل به نيز نفت شركت كاركنان

و مهـاجرت   يك سواسكان عشاير از  هاي برنامهكه  شد ايجاداين وضعيت در شرايطي 
 بـار  ايـن شـد   سـبب از سـوي ديگـر    ،بـراي كسـب امنيـت و خـدمات     ،مردم از روسـتاها 

 نتيجـه  در وجمعيت مواجه  جايي جابهبا  بلكه نشود، جمعيت از خالي تنها نهمسجدسليمان 
درصـد   1/3 ساالنةرشد  نرخ ميانگين آن نتيجة كه شود رو روبه نيز جمعيت افزايش با حتي
 هاي سال ينشهر ب پذيري  جمعيت دوران اوج به نزديك كه است 1365 -  1355 هاي سالدر 

 آغـاز  يـز ن شهر برخوردار و متخصص جمعيت مهاجرت حال عين در است؛ 1345  -   1335
  .به شهر وارد شدند برخوردار كمو اقشار  ييانشد و روستا
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 غيـر  شـكل   بـه  يمانمهاجرت به مسجدسـل  يتوجه داشت تا قبل از انقالب اسالم بايد
 سـاخت  اجـازة نحـو كـه شـركت نفـت      ينبد ؛شد مي كنترل نفت شركت سوي از مستقيم

 سـختي  بـه مهـاجر   يرعشـا  يـا  ييانروسـتا  يجهو درنت داد نمي را جديد مسكوني واحدهاي
رفتن قـدرت   ينو ازب يرانا يكه پس از انقالب اسالم يننددر شهر سكونت گز توانستند مي

 خـود   به اي  گسترده ابعاد شهر به عشايري و روستايي مهاجران روية  بيشركت نفت هجوم 
 هـاي  تپـه  روي قيمـت  ارزان مصالح با خود هاي  خانه ساختن به شروع روستاييانگرفت و 
  ).8 -  7: 1362 ،خوزستان استان ةبودج و برنامه سازمان( كردند ها  دره داخل در و اطراف
به  شهر در موجود هاي مسكن كه بود اين وجودآمده به اشكال جديد وضعيت اين در

 گذشت با ،دليل همين به. نداشت شهر جديد ساكنانبا نياز مهاجران و  تناسبي روي  هيچ 
اشكال  و شدندشهر از شكل ابتدايي خود خارج  منازل ايشان، استقرار تثبيت و زمان

 اينك هم كه است روندي اين و گرفتند خود به جديد ساكنانجديدي منطبق با نيازهاي 
 در شهرنشيني معاصر شكل كه كرد گيري  نتيجه گونه اين توان  مي بنابراين،. دارد ادامه نيز

 صنعت با منطبق درصد 100 و قديمي اما ،مدرن ساختاري التقاط حاصل مسجدسليمان
 ندارد واست  نداشته صنعت اين با سنخيتي هيچ كه است جديد اي  جامعه با نفت،

  ).2: 1387 نا،   بي(
 1/3شـهر   يـت جمع رشـد  ميـانگين  1365 -  1355 هـاي  سالشد در  گفتهكه  گونه همان

 ايـران  شـهرهاي  كـل  ميانگيناز رشد  اما جمعيت، طبيعي رشد حدود يعنيدرصد در سال 
 رشـد  نـه  ذكرشـده  زمـاني  مقطـع  در جمعيت رشد اين عمدة يلدل. بود تر كم) درصد 4/5(

 كسـب  نظيـر  داليلـي  بـه  كه بود عشاير اسكان و روستاييانمهاجرت  بلكه جمعيت، طبيعي
شدن  فراهمو  ،اشتغال كاذب هاي  زمينه شهر، محيط در خدماتي نيازهاي شدن برآورده امنيت،
 سـاختار  در را بعـدي  تغييرات و پيوست وقوع به مسجدسليمان در رسمي غير اسكان زمينة

شـهر مسـتقل از    يـت هو گـرفتن  شـكل  دهنـدة  نشان امر اين. زد رقم شهر فضايي و كالبدي
 ،را ينـده فزا ينياستخراج نفت همچنان شهرنش يدصنعت نفت است كه با وجود كاهش شد

است كه هرچند اشتغال در صنعت  جالب. كرد مي يتتقو ،شهرگرايي بنيادهاي بدون هرچند
اما شهر توانست با وجود  ،يافتكاهش  1355سال چهارم  يكبه حدود  1365نفت در سال 

در آن  يكلـ  ركوديموفق باشد؛ هرچند  نسبي شكل بهدر آن در حفظ خود  كاري يب يادازد
 ،يـران ا يشـهرها  همـة  همچون ،يماندر مسجدسل ياصل ييرتغ ها سال ايندر . مشهود است

  ).66: 1370 اطهاري،( است دفاعيو  يشاغالن در امور عموم يادازد
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 در شـاغالن  ازديـاد  اثردر  يو اجتماع ياشتغال در بخش خدمات عموم ها سال ينا طي
 برابـر، در. يدنفـر رسـ   9867نفر بـه   3943و از  يافت اساسي افزايش دفاعي و عمومي امور

اشـتغال   يشافزا يعني يافت كاهشنفر  625نفر به  2322اشتغال در بخش استخراج نفت از 
 نفر بود و كامالً 1697نفر در مقابل  5925كاهش در بخش نفت  برابردر بخش خدمات در 

 1365ســال  يدرصــد 5/34 كــاري يپوشــش داد و خــروج شــركت نفــت عامــل بــ آن را
  .يستن يمانمسجدسل
 بخش در شديد كاري بي درنتيجه و گذشته در ارتش بلندپروازانة هاي  برنامهنشدن اجرا
اشـتغال   يبـرا  اي برنامـه و نبـود  ) نفر 1474نفر به  4112شاغالن آن از  كاهش( ساختمان

از  توان ميبخش شد را  ينكه موجب كاهش اشتغال در ا ،صنعتدر بخش  ويژه به ،يدجد
  .برشمرددوره  يندر ا كاري يگسترش ب يلجمله دال
 در 1385 -  1335 هـاي  سـال  در يماندرصـد سـواد در مسجدسـل    ييـرات بـه تغ  نگاهي

 1355شهر تـا سـال    يندرصد باسوادان ا يبرتر دهندة نشانكشور  يبا مناطق شهر يسهمقا
 يوسـته پوقـوع   بـه مذكور  يتيجمع جايي جابهاست كه در اثر  1365و افول آن بعد از سال 

  ).1 جدول(است 
 1385 – 1335 هاي سال در كشور شهري مناطق و مسجدسليمان در باسوادي درصد تغييرات. 1 جدول

  ايران آمار مركز: مأخذ
  كشور يشهر مناطق  مانيمسجدسل شهر  سال
1335  7/35  3/33  
1345  2/55  1/49  
1355  6/68  5/65  
1365  8/73  1/73  
1375  9/82  7/85  
1385  5/86  9/88  

  
  شهر جايي جابه راهبرد: هشتم دورة 8.4
نفت و  يرذخا روي مسجدسليمان كه ينا بر مبني گزارشي نفت شركت 1370 دهة يابتدا در

 محـدوده  ايـن  در زنـدگي  ،خيز زلزلهگسل  يرو داشتنقرار يلبه دل ،گاز قرار گرفته است و
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از شهر به نفـت   ياديز هاي بخش آلودگي كه بود اين اصلي بحث. كرد ارائه است خطرساز
 و خطي ساختار وجود با ديد، چشم به را آن توان ميو  است آزاردهنده وضوح بهكه  ،و گاز
 و دركـ  ميمواجه  ييباال ياربحران بس يبضر با را شهر يادشده، طبيعي عوامل و شهر فشردة

 يـن پس از طـرح ا . شد مي يهكامالً تخل يدبا منطقه شهر، در انفجار احتمال وجود به توجه با
بـه   1372در سـال   يمانشـهر مسجدسـل   جـايي  جابـه و  يـه تخل طرح ،برانگيز بحثموضوع 

 13 در كه پارسوماش نام به جديدي شهر به ساكنانو مقرر شد  يدرس دولت هيئت يبتصو
، شـهروندان  حـال  ايـن  بـا  شـوند؛  منتقـل  بـود  شـده  يـابي   مكـان  مسجدسـليمان  كيلومتري
 طـرح ( موضـوع  ايـن . نكردنـد  تـرك  را شـهر  و نپذيرفتنـد موضـوع را   يـن ا يمانمسجدسل

 جـامع  طرح تصويب كه ينا جمله از داشت، شهر رد بسياري سوء تأثيرات) شهر جايي جابه
 هاي  خانه وزارت شد، يريهرگونه ساخت و ساز در شهر جلوگ از درآمد، تعليق حال  به شهر

 شـهر  از نيـز  گذاران سرمايه و نشدند شهر در كردن هزينهو  گذاري سرمايه به حاضر مختلف
روز رو به وخامت رفت و فقر   به  روزشهر  ييو فضا يكالبد يتوضع درنتيجه. شدند خارج

  .يافتدر شهر گسترش  يتو محروم
شـهر بـا    جمعيـت  شـهر،  مجدد حيات از پس بار نخستين يشده براياد عوامل نتيجة در
 يشد كه عامـل اصـل   رو روبه 1385 -  1375 هاي سالدرصد در  - 72/0 ساالنه ميانگينرشد 
 بـود  شـهر  شرايط دليلمهاجرت نخبگان و اقشار برخوردار شهر به خارج از آن به  يلآن س
  .رفت مي وخامت به رو يوستهكه پ

كه در نوع خـود در   ،شهري هاي زيرساخت رفتن زوال به رو و فرسودگي ،دوره اين در
 و زيربنـايي  هـاي   گـذاري  سرمايه نشدن انجامعلت  به ،بود شده شناخته ها نخستين از كشور
  .نهاد افزايش به رو ،ساكن جمعيت با شهري خدمات ظرفيت نداشتن تناسب
 ويـژه  بـه  بومي ساكنان مقاومت نظير داليلي به ،شهر جايي جابه بر دولت تأكيدوجود  با

 جـايي  جابـه  ينسـنگ  بسيار هزينة شهروندان، گيبست دل شهر، به مهاجر عشاير و روستاييان
 شكسـت  بـه  راهبرد اين ساكنانبا فرهنگ  جايگزين اسكان هاي طرح نداشتن تطابقو  ،شهر

 شهري، ريزي  برنامه قطع توان  مي را دوره اين شاخص ترين مهم .نشد عملي هرگز و انجاميد
  .دانست امر اين پي در شهر شديد فرسودگي و ،شهري معضالت افزايش
  
  شهر جايي جابه سياست تغيير: نهم دورة 9.4
احتمـال   1382نفت در سال  شركت شهر، تخليةو اجرانشدن طرح  يادشده يطشرا سبب به
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 در. كـرد بررسـي و كارشناسـي    يدبا مالحظات جد يزندگ يخطر را در مسجدسليمان برا
 جـا  جابـه  بود الزم آن ساكنان كه شد تعيين شهر در پرخطر محدودة 6 مطالعات، اين نتيجة
از  نيـاز  بـي  يـز ن شـهر  منـاطق  ساير و يابند اسكان شهر پذير توسعه هاي  محدوده در و شوند
مشخص شـد   1385در سرشماري سال  رفت، اشاره كه گونه هماناما  ؛اعالم شد جايي جابه

 تـاريخ  طول در بار اولينشهر براي  ودر شهر داشته  ياساس تأثيري مسئوالن پيشين اقدامات
 جـامع  طـرح  مراحـل  ايـن  از پـس . اسـت  شـده  مواجـه  جمعيـت  كـاهش  بـا  خود حيات

شهرسازي و معماري كشور رسيد و  شوراي عالي تصويب به 1386 سال در مسجدسليمان
 دهـة در اواخـر   ينهمچنـ . يافـت  يترسم دوباره يدر مكان فعل يمانمسجدسل حيات ادامة

 يو معمـار  يشهرساز يعال يپارسوماش از دستور كار شورا يدطرح جامع شهر جد 1380
 و نفت به آلوده منطقة 6شامل  يماندر مسجدسل خطرمناطق پر جايي جابهخارج شد و طرح 

) شـهر  يتجمعچهارم  يكبه  نزديك( معيتج نفر هزار 25 و مسكوني واحد هزار 5 با گاز
و بخـش   يروزمـردم در منـازل هـوان    اسـكان  اوليةدر مراحل  كهدر دستور كار قرار گرفت 

 سـاخت  شـهر،  بـه  رساني آب نظير هايي پروژهآغاز  يراخ هاي سالدر . آغاز شود يابآس چم
 يلبخش تعـد يدنو مسجدسليمانـ  اهواز بر ميان جادةو  ،يميو پتروش آلومينيوم هاي كارخانه
  .است شده آينده هاي سالشهر در  ييو فضا يكالبد يتبه زوال شهر و بهبود وضع روند رو

  
  بررسي و بحث. 5

با  دهد  مي نشان مسجدسليمان شهر فضاييـ  كالبدي و جمعيتي هاي  نشيب و فراز بررسي
 به باستان قرون در آن اولية ياتح همچون معاصر، دوران در شهر اين دوبارة حيات كه اين

 كاركنان اسكان براي شهري  شركت حكم در و بوده وابسته نفت و معدني منابع وجود
شهر شكل گرفته و  ينا يبرا يمستقل يتدر گذر زمان هو ،است يافته شكل نفت صنعت

 وجود با كه جا آن تاشده است  يلشهر تبد يبقا يعامل اقتصاد ينبخش خدمات به نخست
تعلق خاطر به شهر  دليل  به شهروندان آن، به وابسته صنايع و نفت استخراج شديد افول
  .اجبار حاضر به ترك آن نشدند اب يحت
 اسـت،  آن ةدوبـار  اتيـ ح ياصل عامل كه ،شهر نيا ياقتصاد يها  تيفعال ساختار يبررس با

مسجدسـليمان محـل    ،هـاي متمـادي   وجود صنعت فعال نفت در سـال  سبب به ميابي يدرم
نيروهاي متخصص اين صـنعت بـراي   ويژه  به يحضور بسياري از مردم ايران و اتباع خارج

اما با توقف برداشت نفت از  ،است دهيبه شهر رونق بخش زينامر  نيو هم است هاشتغال بود
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لحظـه   ايـن شـهر هـر    سربر كاري  بي ةو نبود صنايع جايگزين از سوي ديگر، سايسو  يك
 ياقتصـاد  ياصـل  بخش به نشده يزير برنامهكه به صورت  ،شد و بخش خدمات رت گسترده

 ريـ نظ يتيشهر پرجمع يرا برا يمطلوب يافق اقتصاد ستين قادر ،است شده ليتبد شهر نيا
 حدود به شهر نيا در يكار يب نرخ استامر موجب شده  نيو هم كند ميترس مانيمسجدسل

 را مانيدر مسجدسل تيفعال ةعمد يها  گروه سهم راتييتغ 2جدول . ابدي شيافزا درصد 30
  .دهد يمنشان  1385 -  1335 هاي سال در

 1385 – 1335 هاي سال در مانيمسجدسل شهر در تيفعال ةعمد يها سهم گروه راتييتغ. 2 جدول      
  نگارندگان محاسبات و رانيا آمار مركز: مأخذ

  *1385  *1375  1365  1355  1345  1335  سال
  23098  20239  16198  13830  10230  9310  شاغالن تعداد

  100  100  100  100  100  100  كل نسبت
  0/2  5/3  6/0  2/1  2  8/1  يكشاورز
  4/8  5/10  9/3  7/16  4/30  8/62  معدن
 8/9  7  7/4  3/6  7/10  9/6  صنعت

  3/10  7  1/9  7/29  3/8  2/3  ساختمان
 1/4  8/3  7/1  5/1  9/1  ـ  آب و برق

  1/16  4/16  5/7  7/6  4/10  3/10  يبازرگان
  9/11  2/7  1/4  5/5  8/5  1/2  نقل و حمل
 6/34  1/42  9/60  5/28  3/23  4/11  يعموم خدمات

 7/2  4/2  7/5  4/2  ـ  2/1  رهيغ

 مسجدسليمان شهرهاي شامل مسجدسليمان شهرستان شهري نقاط به مربوط 85 و 75 سال آمار: توضيح* 
  .انديكاست و

 و يداخل عوامل از كه كرده تجربه را ياديز تحوالت مانيمسجدسل زين يتيجمع ابعاد در
 گرفتـه  سرچشـمه از آن  يناشـ  طيشرا و يليتحم جنگ اي اشتغال يها  فرصت رينظ يخارج
  .است

 نيـ از ا يا عمـده بخـش   يايگو) 3 جدول( شهر ةساالن رشد نيانگيمو  تيجمع جدول
  .تحوالت است
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  1385 – 1335 يها سالدر  مانيمسجدسل ةساالنرشد  نرخ نيانگيمو  يتيتحوالت جمع. 3 جدول
  رانيا آمار مركز: مأخذ

  سال
 تيجمع

  مانيمسجدسل

رشدنيانگيم
 ةساالن
  مانيمسجدسل

رشدنيانگيم
 يشهر ةساالن

  خوزستان

رشد  نيانگيم
 يشهر ةساالن

  كشور
  حاتيتوض

1335  44651          
1345  64488  7/3  4/2  1/5    
1355  77098  8/1  1/3  9/4    
  هفتگل شهرستان كيتفك  4/5  1/2  1/3  104787  1365
  يالل شهرستان كيتفك  2/3  4/3  6/1  116882  1375
3/1  ـ/.72  108682  1385   كاياند شهرستان كيتفك  7/2 

 اسكان يبرا شهر شركت كي ةمثاب  به يريگ  شكل از پس مانيمسجدسل تيجمع
آن را در  تيجمع كه   ييجا تا افتي شيافزا ياديز شتاب با نفت صنعت كاركنان

 آمار طبق آن از پس. اند  زده نيتخم نفر هزار 40 حدود رياخ قرن ييابتدا يها سال
نرخ رشد  نيانگيم نيتر شيب ،است در دسترس 1335از سال  كه ها  يسرشمار يرسم

دوران شهر در  نيدر ا. درصد بوده است 7/3رخ داده كه  1345 -  1335 ةدورساالنه در 
نفت به  ديتول كاهش وجود بامستقل بود و  تيهو يريگ  شكل و يريپذ تيجمعاوج 

 تداوم ليدل   به 1355 -  1345 ةدورپس از نزول نرخ رشد در . ادامه داد تيجذب جمع
 يناش تحوالت يبعد ةدور در شهر، از نفت صنعت كاركنان خروج و نفت ديتول كاهش

 نيزم تيمالك و شهر در اسكان تيمحدود رفع شامل يليتحم جنگ و انقالب يروزيپ از
 ريعشا اسكان زيو ن خدمات و تيامن نيتأم يبرا انييروستا ةگسترد مهاجرت آن يپ و در

 ياعالم آلودگ ليمقطع به دل نيپس از ا. شدشهر  تيموجب شتاب مجدد رشد جمع
 نيانگيمساكنان شهر  ييجا جابه يبرا يريگ ميتصمشهر و  يزيو خطرخ يطيمح ستيز

 شهر مشكالت ديتشد موجب كه ميتصم نيا ريتأث اما ،افتي كاهش تيجمع ةساالنرشد 
شهر در  يو مشكالت اجتماع يكار يب رينظ يدر كنار مشكالت شد ها  رساختيز بيتخر و

 دوره نيا در تيجمع ةساالنرشد  نرخ نيانگيم كه جا آن تا نمود، رخ 1385 -  1375 ةدور
  .ديدرصد رس - 72/0 به

 از يناشـــ مشـــكالت ،زمـــان گـــذر در مانيمسجدســـل ةبرنامـــبـــدون  گســـترش
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را در وجـوه   ياديـ در شـهر مشـكالت ز   يزيـ ر  برنامـه  انقطـاع  و ،غلط يها يگذار استيس
  . ديآ يم چشم به شهر نيا كالبد در نخست نگاه در كه استمختلف رقم زده 

 ساخت گر،يد استاندارد ريغ مصالح و سنگ و گچ همچون نامرغوب مصالح از استفاده
ر كالبد شهر د ياريبس ريتأثمد اناكار تيريو مد ،غلط يها استيس ،استاندارد ريغ يسازها و

 و يفرسودگ دچار شهر درصد 80 به كينزد اكنون همگذاشته است و  مانيسلدمسج
 و نفت يها يآلودگ از يناش يطيمح  ستيز و ،ياجتماع ،ياقتصاد ،يكالبد ديشد مشكالت
  .است فاضالب

 ييخـانوار شناسـا   19067نفـر و   91989 تيشهر با جمع نيدر ا نينش هيحاش ةمحل 36
  .استو مركز شهر  جنوب يها پهنه در تيجمع تمركز نيتر شيب وشده 

 نفـت  شـركت . است ياديز يها يبلند و يپست يدارا و ناهموار مانيمسجدسل ةمحدود
شهر از هم  نيا يها محله ليدل نيو به هم ساختتر  مناسبدر نقاط  را خود ادارات و منازل

 بـر  كـه  يا هيـ كنتـرل اول  نبودشهر و  تيرشد جمع ليبه دل رياخ يها در سال. فاصله داشتند
 محالت، جاها ياريبس در و است شده كم محالت نيب ةساخت و ساز وجود داشت، فاصل

  .اند  دهيبه هم چسب كامالً
 منـازل  انييروسـتا  ةگسـترد پس از انقالب و مهاجرت  ها  تيمحدود كاهش با نيهمچن
است كه همواره در معرض  شدهساخته  ها  كوه ةدامنناهنجار در  تيبا وضع ياديز يمسكون

  .ندا سقوط سنگ از كوه ايخطر لغزش 
كيلـومتر طـول و در    13اين شهر . است يبه فرم خط مانيشهر مسجدسل يكالبد گسترش

بروز مشـكالت   موجب شكل، نيا. دارد عرض كيلومتر كيحدود  فقط ها بخش ترين  عريض
ـ   مانيمسجدسـل  ريـ نظ يبزرگـ  يدر شـهرها  ژهيـ و بـه  شـهر،  در نقل و حمل ةعمد از  شيبـا ب

دچار  شدت بهبحران در شهر را  تيريمد آن، بر عالوه  و استشده  ،تينفر جمع صدهزار كي
وقـوع   بهامر در جنگ تحميلي  نيا ةنمون. كرده است ناممكنحتي گاه  ايو مشكل  تيمحدود

 درنتيجـه،  و شـد  قطـع  شـهر  اصـلي  محور كردبا اولين موشكي كه به شهر اصابت  و وستيپ
ميـزان زيـادي افـزايش     هب ديدگان آسيبسريع به  امدادرساني امكان نبود ليدلتلفات به  حجم
 يهـا  بحـران  و زيـ خ زلزلهگسل  يرو مانيقرارگرفتن مسجدسل بهموضوع با توجه  نيا. يافت
 .است توجه درخورلغزش  نياز انتشار نفت و گاز در مواقع زلزله و زم يناش ياحتمال
طرحي جامع براي ايـن   زين اند  بوده شهر نيا يةاول گذار  هيپا كه ها  انگليسيگفت  توان  مي
 از استفادهها  آن ياصل ةبرنام درواقعو  ندا هنداشت آن در حضور براي بلندمدتي ةبرنامشهر و 
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  .است بوده زمان نيتر كوتاه در نفت ثروت
   بـه  تـوان  يمـ  خالصـه  شـكل   بهرا  مانيمسجدسل ييفضاـ  يكالبد و يتيجمع تحوالت

  .كرد يبند  جمع 4جدول  صورت
  مانيمسجدسل ييـ فضا يتيجمع و يكالبد تحوالت ريس. 4 جدول

  نگارندگان مطالعات: مأخذ

 يزمان مقطع
  ييفضا و يكالبد راتيتأث  يتيجمع آثار  شهر يوجود علت  دهيپد  )يهجر(

  اسالم از شيپ
 روغن كشف
 يدائم مقدس

  )نفت(
  سكنه ييگردهما  )آتشكده( يمذهب

 يايجغراف در شهر دآمدنيپد
  نامساعد يعيطب

 اسالم از پس
 ةدوراز  پس(

  )ديالرش هارون

 شدن خاموش
  آتشكده

  ــ
 از شدن يخال

  سكنه
  شهر شدن رانيو

  نفت  نفت كشف  1287 سال
 ةدوبار ييگردهما
  تيجمع

 شهر يريگ شكل ةديـ پد
  ينفت ديجد

 و ها كمپ يانداز راهـ 
  كارگران باشگاه

 يمحالت مجزا يـ طراح
 و ي،كارمند ،يكارگر

 طبقات ييجدا( رانيمد
  )ياجتماع

  ينفت شهر ةتوسع   1330 ـ 1300

  ؛ـ نفت
 يجانب يها ـ نقش

 خدمات بخش رينظ
 آموزشگاه و

  يپرستار

 يتيجمع ةتوسع
  باال سرعت با

  يجانب يها نقش ةتوسعـ 
 محالت يريگ شكلـ 

  ها نقش نيا با متناسب
 يشهر عناصر يريگ شكلـ 

 رانيا در بار نياول يبرا مدرن
  )شده نيسزار شهر ةديپد(
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 يزمان مقطع
  ييفضا و يكالبد راتيتأث  يتيجمع آثار  شهر يوجود علت  دهيپد  )يهجر(

  1345 ـ 1330

 ديـ كاهش تول
  نفت كشور

 افتني تيـ اولو
 يها حوضچه

  يمرز ينفت

  نفتـ 
  خدمات بخشـ 

 رشد ةادام
 با يتيجمع
 رشد نرخ حداكثر
)7/3(  

 يرفاه خدمات شيافزاـ 
 سال اعتصابات از پس

1335  
 يها تيفعال ةتوسعـ 
 يها رساختيز و يخدمات

  آن به مربوط يكالبد

  1357 ـ 1345
 حضور تيتقو
  روزيهوان و ارتش

  نفتـ 
  خدمات بخشـ 

  روزيهوانـ 

 رشد نرخ كاهش
 كاهش با تيجمع
 بخش تيفعال

  )8/1( نفت

  شهر منظم بخش ةتوسعـ 
 بخش يها تيفعال ةتوسعـ 

  ساختمان

انقالب  يروزيپ
 ةدهتا  ياسالم

1370  
  

 ديـ كاهش شد
  نفت ديتول

ـ مهاجرت 
  انييروستا

 اسكان ةبرنامـ 
  ريعشا

  تيـ امن
  يـ خدمات شهر

ـ خروج اتباع 
  گانهيب

 يروهايـ خروج ن
متخصص و 

  يفن كارگران
 ديشد ييجا جابهـ 

  يتيجمع
 تيـ رشد جمع

  در اثر مهاجرت

شدن  يـ خال
  گانهيب اتباع يها گاه سكونت

  يسكونت يالگوها رييـ تغ
 كيو ارگان عيسر ةتوسعـ 

شهر و اختالط ساختار 
 و) يميقد( ينفت مدرن
  )ديجد( ينفت ريغ يسنت

راهبرد  اتخاذ
شهر  ييجا جابه

  )1370 ةده(

 خطر اعالمـ 
 يسو از يآلودگ

  نفت شركت
ـ قطع 

 يزير برنامه
  يشهر

  يشهر تيهو

 نشدن خارجـ 
  سكنه

ـ تداوم رشد 
با نرخ  تيجمع
  تر نييپا

ـ مهاجرت طبقات 
از  ياجتماع يباال

  شهر

ساخت و  يـ ابطال مجوزها
  يساز شهر

  يشهر يزير برنامهـ قطع 
 ديشهر جد يابي ـ مكان

 ييجا جابه يپارسوماش برا
  تيجمع

  شهر ةچهر بيـ تخر
  يكار ينرخ ب شيـ افزا
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يزمان مقطع
  )يهجر(

  ييفضا و يكالبد راتيتأث  يتيجمع آثار  شهر يوجود علت  دهيپد

راهبرد  رييتغ
شهر  ييجا جابه

  )1380 ةده(

 كيتفك
 يها  محدوده
  نيخطرآفر

  يشهر تيهو

 تيـ كاهش جمع
شهر در 

 1385 يسرشمار
  بار  نينخست يبرا
 مهاجرت تداومـ 

  شهر از

 ةتوسعشدن آثار داريـ پد
  شهر ةختيگس لجام
امكانات  يخوان ـ ناهم
  شهر تيبا جمع يشهر
 ةدوبار داشدنيهوـ 
  يشهر يزير برنامه يها بارقه

  
  يآت افق در مانيمسجدسل. 6

بزرگ اسـتان خوزسـتان قـرار     يكه در گروه شهرها مانيذكرشده مسجدسل ليبه دال گرچه
 يبـاال  طبقـات  در ژهيـ و بـه  مردم مهاجرت و روست روبه يمختلف و اريبسدارد با مشكالت 

نشــدن شــهر و جا جابــهبــر  يمبنــ ديــجد اســتيس دارد، ادامــه همچنــان شــهر ياجتمــاع
 هـزار  5 شـامل  كـه  خطرسـاز  و آلـوده  مناطق ساكنان ييجا جابه ةبرنامبا  آن كردن نيگزيجا

 اسـت موجـب شـده    اسـت،  شـهر  از محلـه  5 در تيـ جمع نفر هزار 25 و يمسكون واحد
 خـدمات  نيتـأم  ةنـ يزمشـود و در   دهيـ دشـهر   نيدر ا يشهر  ي زير برنامهمجدد  يها  بارقه

هرچند  ييها  گام يصنعت يها  يگذار  هيسرما و فرسوده يها  رساختيز ينيگزيجا و ييربنايز
  .برداشته شود يناكاف
 و يزير برنامهبه  ازينها  آن يسامانده كه يمشكالت وجود با رود  يم انتظار ليدل نيهم به
در  و ابـد يمهاجرت از شهر كاهش  نرخ دارد، مدت يطوالن يزمان يها  افق در يگذار  هيسرما
  .ابدي شيافزا يشهر اندك تيرشد جمع نرخ نيانگيم يآت يزمان ةدور

 شهر ياقتصادـ  ياجتماع مشكالت به توجه بدون زين شهر نيا يكالبد مشكالت
 يسامانده ،يليتفص و جامع يها  طرح ياجرا صورت در يحت رو نيا از ابد،ي ينم سامان
 در ياجتماع و ياقتصاد يتوانمندساز يها طرح ياجرا مستلزم مانيمسجدسل شهر كالبد
 در نينش هيحاشمناطق  يطرح توانمندساز يدر صورت اجرا. است يكالبد يها  طرح كنار
 از استفاده و زيخ  بحران و آلودهمناطق  انساكن ييجا جابه و يليجامع و تفص يها  طرح كنار

رو به بهبود  ساله 10 يافق در شهر يكالبد تيوضع باز، و سبز يفضا عنوان به مناطق نيا
  .خواهد رفت
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  يريگ جهينت. 7
 محـل  كـه  يانسـان گـاه   سكونت حكم در شهر زوال و ،اوج ات،يح تداوم ،يريگ  شكل

 سرچشمه يعوامل مختلف از اوست يتعال و ييشكوفا و انسان يازهاين ساختن برآورده
 در و گرفتـه  شـكل  يا ژهيـ وو نقـش   هدف يةپا بركه  ييشهرها ارنديچه بس. رديگ  يم

 و رفتـه يپذ يديـ جد يها نقش ييفضا و يتيجمع يها  نهاده يريگ  شكل با و زمان گذر
  .اند افتهي تيهو

 و يداخل يها محرك اثر در شهر كالبد و فضا در كه ييفرودها و فراز وجود با
 به ساكنان شيگرا و يشهر گاه سكونت كي يبقا ضامن آنچه وندد،يپ يم وقوع به يخارج
شهر در  كي قيحال توف نيبا ا. است يشهر تيهو است، نآ در سكونت تداوم

دارد و  رامونيپ يبا عوامل اقتصاد يديشد يبستگ ساكنان خود هم يازهاين كردن برآورده
  .موفق نخواهد بود گانه  بر عوامل تك هيبا تك عموماً يكنون ةديچيپ طيدر شرا
داشته و  يبر منابع نفت هيتك عمدتاً مانيمسجدسل مجدد يريگ  شكل اساس نيهم بر
نامناسب منطقه غلبه  يعيطب ياياز آن بر جغراف يثروت نفت و اشتغال ناش يريپذ  كشش
 رشد آن كنار در و يشهر تيهو يريگ شكل و گوناگون تحوالت وجود با اما ،است كرده
 نظام در شهر نيا نقش ،يزمان مختلف مقاطع در خدمات و ساختمان رينظ ييها  بخش
 يزير  شهر برنامه نيدر ا» پس از نفت«دوران  يماند و برا نامشخص منطقه ييفضا

 يسادگ به يزيو خطرخ يمقابله با مشكالت آلودگ يو در كنار آن برا نگرفت صورت
مشكالت حاد و  نمودن رخبا . شد شنهاديپو فرهنگ شهر  تيبا هو نامتناسب يكارها راه
 مشكالت كه افتي بروز زوال به رو و برنامه يب شهر از يبارز ةنمونشهر  نيدر ا دهيچيپ

 يبازنگر به را زانير  برنامه ساكنان، يتينارضا و آن يكالبد و ،ياقتصاد ،ياجتماع ،يفرهنگ
  .نامتناسب واداشت يها  استيس

 اهـداف  يمبنـا  بـر  توسـعه  از زيـ پره يبـرا  ييالگـو  همچون توان  يم را مانيمسجدسل
نابسـامان   تياز وضـع  رفت برون راه يگانه كه داد قرار توجه مورد محدود منابع و گانه  تك
  .است داريپا وزا  درون عوامل بر يمتك ةتوسعآن 

 از ييرها و مانيمسجدسل تيوضع يسامانده يبرا شنهاديپ نينخست نهيزم نيا در
 نظام در آن گاهيجا تيتثب يبرا مانيمسجدسل يصنعت نقش فيتعر موجود مشكالت

از  يناش يحل مشكل اشتغال و معضالت اجتماع رسد يم نظر به. است استان ييفضا
 ليتعد صنعت ةنيزمدر  يگذار  هيسرما قيطر از ،يافتگي توسعه نييو سطح پا يكار يب
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 تيتقو نيهمچن .مؤثر خواهد بود زيشهر ن تيجمع حفظامر در  نيخواهد شد و ا
 توان ياسيس ماتيتقس لحاظ از گرفته صورت يارتقاآن كه با  يرامونيپ يها  گاه سكونت
 مراكز شامل( دارند را شهر نيا يرسان  خدمات كمبود جبران و تيجمع زيسرر جذب
 شهرستان به يمتوال يزمان يها  دوره در كه هفتگل و كاياند و يالل يها  شهرستان يسكونت
 ةحوزشهر به  يرسان  خدمات بار از) اند  جدا شده مانيو از شهرستان مسجدسل افتهي ارتقا

  .كند يمرا هموار  مانيمسجدسل ةتوسع راه و كاهد يمخود  رامونيپ
و  ،يافتگيـ ن توسـعه كاهش سـطوح   ،يخدمات يها  رساختيز ميترم يبرا يگذار هيسرما
 يشـنهادها يپ گـر ياز د زين يسامانده يها  طرح قيطر از ييفضا و يكالبد تيوضع اصالح
  .است مانيمسجدسل ةتوسع يبراممكن 

 انيپا از پس زين و نفت استخراج كاهش دوران در مانيمسجدسل يزا  درون ةتوسع
 رينظ شهر يرامونيپ و يداخل يها  تيقابل و منابع از يبردار  بهره قيطر از آن منابع

 معادن ةتوسع ت،يترانز نقش يفايا تيظرف از يبردار  بهره ،يعيطب و يخيتار يگر گردش
شهر محقق  نفوذ ةحوزدر  داريپا يكشاورز و ،سنگ برش و استخراج يها  كارگاه و

  .شد خواهد
  
  منابع
  .اهواز ،»مسجدسليمان شهرستان اوضاع بررسي«). تا   بي( خوزستان يدار استان
 ش ،ياقتصـاد  ياسـ يس اطالعات ةنام ماه ،»افتهي تيمدن يشهر شركت مان؛يمسجدسل«). 1370( كمال ،ياطهار

 .48 و 47
ـ جغراف ،يخيتـار  اوضـاع  از يا مجموعـه : خوزسـتان  خيتـار  بـه  ينگـاه ). 1369( رجيا ،يستانيس افشار  ،يياي

 .بلور: تهران ،منطقه ياقتصاد ،ياجتماع
 جامع طرح يمجر يمهست اميپ با گوو گفت ران،يا ينفت شهر نياول ندهيآ و حال گذشته، يبررس«). 1387( نا يب

  .www.shooshan.ir ،شوشان يخبرگزار ،»مانيمسجدسل
  .دانشگاه تهران: تهران ا،يجغراف ةفلسف و قلمرو). 1389( احمد پوراحمد،

 ،تأثر و تفكر آن، يكالبد يمايس و شهر مفهوم از يخيتار يليتحل شهر، تا شار از ).1375( دمحسنيس ،يبيحب
 .تهران دانشگاه: تهران

 .يننشر : تهران ،ايدن شهر تا شهر يايدن از). 1376( دمحمديس ،يخاتم
 .كاين: تهران ،يسهام روسيس ةترجم ،ييايجغراف يفضا ).1374( هيوياول دولفوس،

 .نيشرو: تهران ،رانيا و توسعه حال در يكشورها در ييتمركززدا). 1374( يمحمدتق ان،يرضو
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ـ  هـا،  آن يسامانده و يشهر محالت يرسم ريغ يها گاه سكونت ييفضا ليتحل«). 1388( بالل ،يزارع  ةنمون
ـ ر برنامه و ايجغراف ةرشت ارشد يكارشناس ةنام  انيپا ،»مانيمسجدسل شهر يمورد  دانشـگاه  ،يشـهر  يزي
  .اهواز چمران ديشه
 .يبوعل: تهران ،خوزستان خيتار به ينگاه). 1367( رهين ان،يديرش زمان
 .ايران يو معمار يمركز مطالعات شهرساز: تهران ،رانيا در ينيشهرنش و تيجمع). 1369( اهللا بيحب ،يزنجان

 در مانيمسجدسـل  شهر اشتغال و تيجمع وضع گزارش«). 1362( خوزستان استان ةبودج و برنامه سازمان
 .نا بي: اهواز ،»مانيمسجدسل شهر مشكالت و وضع يبررس جهت ياعزام تئيه كار چهارچوب

 .يتاشناسيگ: تهران ،ايجغراف ةفلسف در نو يها شهياند). 1386( حسين ،ييشكو
ـ ا نفـت  صـنعت  خيتار امروز، تا باستان روزگار از: مانيمسجدسل خيتار). 1374( دانش ،يشهن يعباس  ،راني

 .رمنديه: تهران
  .ريركبيام: تهران د،يعم حسنبه كوشش ). 1371( يفارس فرهنگ

 بافت يمورد ةنمون ،ينفت يشهرها ةفرسود بافت يابيارز و ليتحل«). 1387( گرانيد و يمحمدعل ،يروزيف
ـ پا ةتوسـع  انـداز   چشم ،يشهر ةفرسود يها  بافت شيهما نياول ،»مانيمسجدسل شهر  و هـا   ارزش دار،ي

 .اهواز دچمرانيشه دانشگاه ،ها  چالش
  .نيخوشب: تهران ،ها  كيتكن و ها  يتئور ي،ا منطقه ةتوسع و يزير برنامه). 1387( ليخل ،يكالنتر

 ،مـردم  و هنر ةنام ماه ا،ين رجب مسعود ةترجم ،»مانيمسجدسل در مقدس صفه«). 1351( رومن رشمن،يگ
 .121 ش
 .»1385تا  1335 يها سالو مسكن  نفوس يعموم هاي يسرشمار يليتفص جينتا«). 1390( رانيا آمار مركز

  .»خوزستان استان 1389 سال آماري ةنام سال«). 1390( خوزستان داري ن   استا ريزي برنامه معاونت
 سـال  مسـكن  و نفـوس  عمومي سرشماري ةاولي نتايج«). 1391( خوزستان يدار استان ريزي برنامه معاونت

  .اهواز ،»خوزستان استان 1390
 .7 ش ،يشهرساز يجستارها ةنام فصل ،»مانيمسجدسل تا پارسوماش زا«). 1382( اميپ ،يمهست

 قـات يتحق مركـز  تهـران  ،تهـران  يمورد ةمطالع: شهر يكالبد تيهو). 1385( يطالب ژاله و مهتا ،ييرمقتدايم
 .مسكن و ساختمان

  .نور اميپ: تهران ران،يا يشهر يايجغراف). 1385( اصغر ان،ينظر


