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 چکیده:
راي همگان ستمرار توسعه ب ر پایداري و ا ـ  امروزه توسعه پایدار شهري با تأکید ب

ج منابع طبیعی، رشد  به ستخرا سطه ا ستخراجی و شرکتی که به وا ویژه در شهرهاي ا
سترده شته گ شورهاي مختلف قرار  مورد توجه سیاست ـ اند اي دا گذاران شهري در ک

آبادان هر چند به ک شهر منبععنوان  گرفته است. شهر  ستخراجی شناخته  ی محور یا ا
شگاه نفت، در نمی ستقرار پاالی عاملیت صنعت نفت و ا شی توسعه شود، اما   این شهر نق

شته اصلی ساسی دا ستخراجی و  و ا سائلی که شهرهاي ا عمدتاً همان م راین  است. بناب
خ می منبع امون این دهد، این شهر را هم متأثر کرده است. مطالعات گوناگون پیر محور ر

شان می اپایداري شهرها ن داده و ن خ ن هایی  دهد که توسعه در همه ابعاد در این شهرها ر
شاهده می ر  در این زمینه م آبادان متأث شود. هدف این تحقیق، بررسی پایداري شهري 

راي بررسی وضعیت توزان و پایداري  از فعالیت هاي صنعت نفت است. در این پژوهش ب
آبادان، از  کدر شهر  کنی شاهده روش چندگانه و ت گاري شهري،  ي میدانی، مردم هاي م ن

سنادي و مصاحبه ع ا شان  مناب ج ن ستفاده شده است. نتای خ شفاهی ا عمیق و تاری هاي 
سطه تأسیس شرکت نفت رشد و توسعه را  می علیرغم اینکه به وا آبادان،  دهد که 

عی به  ستهایی در زمینه اقتصادي، زی تجربه کرده است، اما ناپایداري محیطی و اجتما
سات نفتی از سر گذرانده است، که این امر به خصوص بعد از انقالب  واسطه حضور تأسی
گ تحمیلی به دلیل مدیریت نامتوازن و تخریب زیرساخت شدید شده است؛  و جن ها ت

عمومی مردم  خاطره و شاهد نوستالژي تنهاطوري که امروز  به گرش  آبادان قدیم در ن
ستیم  .آبادان ه
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 مسأله یانب و دمهمق
هاي اخیر به تدریج به پارادایم نوین ي پایدار شهري طی دههي پایدار و توسعهتوسعه

ریزي شهري تبدیل شده و مسّلط در ادبیات نظري و علمی رایج در باب توسعه و برنامه
هاي آینده طی زمان و استمرار توسعه براي همگان و نسل» پایداري«پارادایم بر  است. این
محیطی فرآیند توسعه در ي اقتصادي، اجتماعی و زیستنگري ابعاد پیچیدهجانبهو بر همه

 ).Rahnamaei & Pourmousavi, 2006: 178( سطح یک کشور یا شهر تأکید دارد
ي پایدار جهانی، یابی به توسعهتر دستر از هدف وسیعناپذیي پایدار یک جزء جداییتوسعه

محیطی، برابري بین نسلی، عدالت اجتماعی و برابري دستور کار جهانی محافظت زیست
  ).Haughton, 1997: 189( جغرافیایی است

از طرفی، در میان شهرهایی که با عنوان شهرهاي معدنی و استخراجی شناخته 
ونه شهرها پس از استخراج منابع معدنی در آن به تدریج گشوند که در واقع این می

 )؛Bang & et. al., 2009: 1647( گیرندعنوان یک شهر شکل مییابد و بهگسترش می
هاي اقتصادي و صنعتی، نیاز تر از اَشکال دیگر شهر است، و فعالیتروند توسعه بسیار سریع

هاي گسترده ر مردم بومی، سیل مهاجرتطلبند. در نتیجه عالوه ببه نیروي کار بیشتري می
ي این شهرها از سایر مناطق و حتی کشورهاي دیگر، براي یافتن کار و کسب درآمد، روانه

گیرد و شوند. همچنین براي رفع نیازهاي این افراد به تدریج ساخت مسکن صورت میمی
گیرند و ها شکل میآیند، بازار ها به وجود میها، منازل مسکونی و شهركاطراف این شرکت

طوري که در مدتی کوتاه، این مناطق، روند یابند، بهسایر خدمات مرتبط گسترش می
کنند. اما هم راستا با این توسعه، در این مناطق، اي را طی میي گستردهتوسعه
آید اي نیز به وجود میمحیطی گستردهویژه زیستهاي اجتماعی، انسانی و بهپذیري آسیب

 ;Gholamipour, 2016( شده از مناطق نفتی در ایران نیزهاي انجامکه بررسی
Talebian et al, 2008; Anbari & Malaki, 2010; Iranian Sociological 

Association, 2005; Moeidfar, 2009 ،(آن » ناپایدار«یافتگی به معناي نشان از توسعه
 در این شهرهاي نفتی دارد. 

صنایع پتروشیمی، در  ي ي مدیریت پروژهتحقیقات و توسعهي مرکز بر اساس مطالعه
صنعتی رخ داده است، شهرها رشد کرده و جمعیت به دلیل  ياستان خوزستان، توسعه

ي پایدار شهري مطلوب رخ نداده است؛ مهاجرت چند برابر شده است، اما توسعه
اجتماعی، زوال محیط اجتماعی، بیکاري، نابرابري  ي نشینی، فقر، فرسایش سرمایه حاشیه

زیست از طریق آلودگی صنعتی هوا و آب دریا، وضعیت نامناسب کاري کارگران، کمبود 
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امکانات بهداشتی و درمانی، نبود آب شُرب سالم و بسیاري مسائل دیگر باعث شده است که 
ي صنعت در این مناطق، نتوانسته است با این پرسش به وجود بیاید که چرا توسعه

 ایدار همراه باشد؟ي پ توسعه
ي شهر ویژه دربارهترین مسائلی است که بهي پایدار شهري از مهمي توسعهمسأله

ي اخیر از سر گذرانده است، باید مورد نفتی آبادان که تحوالت شهري شگرفی را در سده
سلیمان در سال که تا پیش از اکتشاف نفت در مسجدپژوهش و کنکاش قرار گیرد. آبادان 

که در سطح جزیره و در چندین رشیدي، محل زندگی طوایف مختلف عرب بود خو 1287
هزار نفر  30تا  20ترین حالت بین بینانهها در خوشروستا پراکنده بودند و جمعیت آن

ترین مناطق خاورمیانه تبدیل شد و از سایر رسید، پس از چند سال، به یکی از مدرنمی
ي خیره کرد، مدرنیتهي اول آبادان را متمایز میوهله چه درآن«شهرهاي ایران متمایز شد. 

ي جزییات دیگر و فضاي ي آن بود که به غیر از معماري و شهرسازي خاص، در همهکننده
ها، ها، اتومبیلخورد. این شهر محل احداث و استفاده از اولین فرودگاهشهري به چشم می
هاي تفریحی، خارجی، کلوپ ـ یرانیاي، مدارس مختلط اهاي حرفهسینماها، آموزشگاه

سراهاي هاي اتوبوسرانی، وسایل ایاب و ذهاب عمومی، مهمانهاي ورزشی، سرویسباشگاه
 ).Ehsani, 1999( »هاي مجهز بودلوکس و بیمارستان

فرانسوي ستکوپ در  ـ در طرح جامع شهر آبادان که توسط مهندسان مشاور ایرانی
نفر برآورده شده بود.  591.807، 1372ان در افق سال تهیه شد، جمعیت آباد 1351سال 

ریزي ستکوپ براي شهري بود که به دلیل وجود پاالیشگاه و پتروشیمی رویکرد کلی برنامه
رونق  .و دومین فرودگاه بزرگ کشور، از نظر استراتژیک براي کشور بسیار حائز اهمیت است

عراق  ي ن انقالب اسالمی و حملههاي موثري چوعطفآبادان متأثر از تحوالت و نقطه
جانبه در این شهر، خود را در اشکال متعدد استمرار نیافت و بر هم خوردن تعادل همه

ي این شهر از منظر تجربهدهد. با در نظر گرفتن موارد فوق، کنکاش و واکاوي نشان می
دالیل  ي شهري وتواند فرایندهاي اساسی مرتبط با توسعهپایداري و ناپایداري، می

 ناپایداري کنونی آن را آشکار سازد.
 

 هاي پژوهشپرسش
 ي شهري آبادان از منظر پایداري، پس از انقالب اسالمی چگونه بوده است؟تجربه -1
 در بعد اقتصادي کدامند؟آبادان ي پایدار شهري مسائل توسعه -2
 کدامند؟ در بعد اجتماعی آبادان ي پایدار شهريمسائل توسعه -3
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 در بعد زیست محیطی کدامند؟ آبادان ي پایدار شهريمسائل توسعه -4
 توان ارائه داد؟ي پایدار شهري آبادان میچه پیشنهادات سیاستی جهت توسعه -5
 

 پژوهش پیشینه
 الف) تحقیقات داخلی

یک الگوي مفهومی براي مسائل و  ي ارائه«ي در مقاله )،1385( صادقی فسایی
ي حضور صنعت به بررسی رابطه» هاي کاهش آن در عسلویهحلهانحرافات اجتماعی و را

 Sadeghi( پردازدنفت در عسلویه و بروز انحرافات و مسائل اجتماعی مرتبط با کارگران می
Fasaei, 2006: 119-149.( دهد که تغییرات سریع و شرایط خاص هاي او نشان مییافته

نشینی  گیري و همها، شکلپایداري آني کارگران مهاجر در عسلویه و ناحضور گسترده
ها، باعث تضعیف هاي نامتجانس کارگري، عدم امنیت شغلی و فقر و محرومیت آنگروه

هنجارهاي اجتماعی و کنترل غیرِ رسمی شده و از این رو انواع کجروي (از جمله اعتیاد و 
گی جمعی ي صنعتی عسلویه، یک ویژگی ثابت زندخرید و فروش مواد مخدر) در منطقه

شده و زندگی سنتی بخش بومی عسلویه و نخل تقی را دچار اختالل کرده است، و به 
ي صنعتی در این منطقه به لحاظ اجتماعی و همین دلیل، از نگاه اهالی بومی، توسعه

 ي نگرانی و دردسر بوده تا دستاورد. فرهنگی بیشتر مایه
ي صنعتی در ثیر اجتماعی توسعهتحلیل تأ«ي در مقاله)، 1388( و همکاران طالبیان

ي صنعت نفت در عسلویه بدون سیاست ، بیان کردند که توسعه»عسلویه ي منطقه
هاي اجتماعی، روانی، اجتماعی مشخص بوده و به همین دلیل پیامدهاي منفی و آسیب

ي صنعت گاز و پتروشیمی اي در پی داشته که روند توسعهفرهنگی و اقتصادي ناخواسته
ي صنعتی با مشارکت مردمی همراه نبوده و یه را ناپایدار ساخته است. توسعهدر عسلو

هاي عمومی نداشته و شرایط کلی سهمی محسوس در بهبود زندگی بومیان و زیرساخت
ها و که آسیبمانده است؛ در حالینیافته باقیهاي صنعتی، توسعهزندگی بیرون از مجتمع

 .) Talebian & et. al., 2008( تحمیل شده استمسائل اجتماعی جدي نیز به بومیان 
ي شهرهاي هاي توسعهتعیین استراتژي«ي در مقاله)، 1390قدامی و همکاران (

بخشی به اقتصاد هاي بهینه براي تنوعبه تدوین استراتژي» متّکی بر صنعت استخراج نفت
د که شهر دوگنبدان دهها نشان میاند. نتایج پژوهش آنشهري در شهر دوگنبدان پرداخته

ها و منافع روبروست. هاي استراتژیک میان هزینهعنوان شهري وابسته به نفت، با چالشبه
بعدي یا عدم اقتصاد شهري و وابستگی اقتصاد آن به منابع به این معنا که اقتصاد تک
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 تها و تهدیدهاي آن استرین ضعفسازي روزافزون، از مهمتجدیدناپذیر، با فرآیند تهی
)Ghadami & et. al., 2011(. 

ي پایدار شهرهاي استخراجی ارزیابی توسعه«با عنوان  )،1394غالمی ( پژوهش
 ـ هاي استخراجی دهد که فعالیتنشان می» شهر عسلویه :مورد مطالعه ؛جنوب ایران

محیطی، صنعتی در شهر عسلویه به ناپایداري آن انجامیده است. در بعد پایداري زیست
ي وجود یا عدم ترین پارامترها در مسألهعنوان یکی از مهمها بهکنترل آلودگی يلفهؤم

) در بین 1.05وجود پایداري در سطح شهر عسلویه، داراي کمترین رتبه و امتیاز (
هاي فعالیت و اشتغال و هاي این بعد بوده است. در بعد پایداري اقتصادي، مولفه لفهؤم

فرهنگی،  ـ اند. در بعد پایداري اجتماعیسبی قرار نداشتهگذاري در وضعیت مناسرمایه
ي محلّی، فرهنگ و سنن و امنیت و رفاه بیشتر از حد متوسط و هاي رضایت جامعهلفهؤم
ي محلّی و مشارکت و ي امکانات و خدمات، افزایش آگاهی جامعههاي توسعهلفهؤم

 .)Gholami, 2015( باشندهمبستگی کمتر از حد متوسط می
گیري و کننده در شکلي شهرهاي خارجی که صنعت نفت، نقش تعیینمطالعه

هاي نفتی از یک طرف و دینامیسم تواند نقش شرکتها داشته است، میسازمان شهري آن
درونی شهري و نوسازي شهري این شهرها از طرف دیگر را نشان دهد. بهتر است از 

سپس به بررسی مختصر برخی شهرهاي ي خلیج فارس شروع کنیم و شهرهاي نفتی حوزه
 خارجی تحت تأثیر نفت و دیگر صنایع استخراجی بپردازیم.

 
 ب) تحقیقات خارجی

Farah Al-Nakib (2016)  کویت تغییر کرده است: تاریخ نفت و زندگی «در کتاب
پردازد. النقیب، با استفاده از ، به تغییرات ناشی از حضور صنعت نفت در کویت می»شهري

هاي مارشال برمن، هانري لوفور و دیوید هاروي، ارتباط پیچیده میان فضاي شهري، هنظری
الگوها و مناسبات آن را در زندگی روزمره و رفتارهاي اجتماعی و شخصی در کویت بررسی 

گیرد. هدف  کند و ردپاي این سه حوزه را در دوران پیش از نفت تا دوران نفت پی می می
ي شهرهاي حاشیه» گتوشدگی«هاي شهري، از اربست نظریهالنقیب این است که با ک

ي کویت را در دوران قبل و بعد از خلیج فارس در مطالعات شهري جلوگیري کرده و تجربه
 هاي آن مرتبط کند.  نفت، به روند جهانی شهرنشینی و چالش
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، »2انقطاع اجتماعی«یا مدل » 1شهرهاي رونق سریع«، مدل 1970ي در پایان دهه
ارچوب اصلی محققان براي بررسی رشد سریع برخی شهرهایی شد که ورود صنعت چ

داد و هم ها، هم بار زیادي بر دوش حکومت محلّی براي تأمین خدمات قرار میانرژي به آن
کرد. اغلب مطالعات، نتایج اجتماعی منفی خوش تغییرات میروابط اجتماعی را دست

ي گیلمور و سایر مطالعات چه مطالعهاند. آنکردهفراوان بر اجتماع محلّی را، تأیید 
گیر زمینـ  ي رونقکید دارند، چرخهأشناختی بعدي در مورد شهرهاي سریع بر آن ت جامعه

شدن، یعنی رشد سریع و سپس اُفت است. به اعتقاد گیلمور، رهیافت ساکنان محلّی به 
ي اول مرحله دارد: در مرحله ي انرژي، چهارورود صنعت در زمان رشد سریع فرایند توسعه

ي بعد که دهند. در مرحلهشان از ورود صنعت، اشتیاق نشان میساکنان به سبب انتظارات
دهد، شان روي میشود و تغییراتی غیرِ قابل انتظار در اجتماعشان برآورده نمیانتظارت

ي صنعت واستهي سوم وقتی شهروندان از حجم تأثیرات ناخکند. در مرحلهتردید بروز می
کنند ي آخر وقتی احساس میکنند. در مرحلهشود، وحشت پیدا میشان آگاه میبر زندگی

 ). Berayzer & et. al., 2011: 34( گیردکه این تغییرات دائمی است، انطباق شکل می
در مدل گیلمور، به این مسأله پرداخته شد که چگونه یک شهر کوچک و دور افتاده 

هاي مربوط به صنعت انرژي قرار ي مهاجرت و ورود فعالیتبارهان یکتحت تأثیر جری
دهد که وي آن را اي را شکل میي این رشد به اعتقاد گیلمور، پدیدهگیرد. نتیجه می

نامید. اولین ضلع این مثلث، پایین آمدن کیفیت زندگی به سبب ناکافی » مثلث مشکالت«
ادي منطقه براي جمعیت جدید است. دومین بودن ظرفیت نظام طبیعی، اجتماعی و اقتص

وري صنعتی است، زیرا امکان جذب نیروي کار جدید براي تأمین ضلع آن کاهش بهره
شود. در واقع در این وضعیت، نیازهاي اقتصادي و تجاري اجتماع جدید محدود می

گوي نیازهاي جمعیت رو به رشد نیست. ضلع هاي عمومی و خدمات جوابگذاريسرمایه
ي خدمات محلّی و نیازهاي جدید است. وقتی جمعیت سوم مثلث، افزایش شکاف بین ارائه

گویی به نیازهاي جدید یابد، خدمات محّلی موجود قادر به پاسخبا رشد باالیی افزایش می
ها، مسکن یا تعداد پزشکان متناسب با افزایش فروشیهاي مدارس، خردهنیست، کالس

هاي موجود، توان جوابگویی به نیازهاي افراد را ندارد. رصتشود و فجمعیت زیاد نمی
یابد و در نتیجه امکان جذب افراد جدید طور خالصه کیفیت زندگی در منطقه کاهش می به

گويِ رشد روزافزون نیازهاي صنعت شود و نیروي کار محلّی نیز، پاسخبه منطقه دشوار می

1 boomtowns 
2 social disruption 
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شود که در بهترین حالت، نیروي مواجه می» بحران نیروي کار«نیست. در نتیجه منطقه با 
خواهند در منطقه شان دیگر نمیهايکاري غیرِ پایدار و ناراضی است. کارکنان و خانواده

یابد. از این روي جذب و استخدام نیروي جایی نیروي کار و غیبت افزایش میبمانند و جابه
ي ها و چه براي ادارهاالیشگاهها یا پي نیروگاهکار کارآمد، چه براي توسعه و اداره

وري صنعتی و سود شود. در نتیجه بهرهها، ساخت جاده و موارد مشابه، دشوار می رستوران
وري و سود، وري یا کاهش انتظار افزایش بهرهیابد. به سبب کاهش بهرهکاهش می

شود. از طرفی عدم پایداري ي خدمات عمومی جذب میي کمتري در حوزه سرمایه
ي مسکن، مراکز گذاري در حوزهشود تا بخش خصوصی در مورد سرمایهیت سبب میجمع

گردد به همان مشکل اول، تجاري یا موارد دیگر مردد باشد. در نتیجه وضعیت باز می
تر هم زهاي جمعیت جدید ناکافیدادن به نیاکه خدمات و امکانات براي جوابجایی

هاي معطوف به گذاريحل این وضعیت، سیاستراهشوند. در نهایت گیلمور معتقد است  می
ریزي برنامه -2گذاري، توازن در سرمایه -1مدیریت رشد است که چهار بخش اصلی دارد: 

حفاظت یا بهبود کیفیت  -4ي نیروي کار و توسعه -3براي استفاده و حفاظت از منابع، 
 ).Jacquet, 2009( زندگی اجتماع محلّی براي حفظ جمعیت

 
 وب مفهومی پژوهشچارچ

ترین پیدایش شهر و شرایطی که باعث به وجود آمدن آن شد، یکی از پر اهمیت
ي پل بروك، پیدایش شهر و شهرنشینی داراي همان هاي تاریخ بشر است. به عقیدهدوره

هاي دور به وجود نیامده اهمیتی است که وقوع انقالب صنعتی، چرا که اگر شهر در دوره
یافت. بدین گونه است که بروك، ب صنعتی به احتمال قوي تحقق نمیبود، وقوع انقال

اي که براي ما در این تحقیق اهمیت داند. نکتهشدن میگیري شهر را مقدم بر صنعتیشکل
ي داشته است، تقدم صنعت بر شهر بوده و تأکید هم، بر صنایع نفتی بوده است. در دوره

گیري فضاهاي شهرهاي در رشد جمعیت و شکلویژه صنعت نفت، معاصر، صنعت و به
)، 1920( 1300صنعتی و مدرن بسیار حیاتی بوده است. در ایران، شهرها تا آغاز قرن 

اند، چرا که صنایع مدرن در شهرها شکل نگرفته بودند. در طی شهرهاي پیشاصنعتی بوده
ایع نفتی در ویژه با افزایش درآمدهاي نفتی و استقرار صنقرن چهاردهم خورشیدي به

خوزستان، شهرهایی مانند آبادان متأثر از صنعت نفت در ایران رشد کردند که اولین 
ویژه شهر توان گفت شهرهاي نفتی ایران بهشوند. میشهرهاي صنعتی ایران محسوب می

آبادان، از اولین شهرهاي صنعتی و مدرن ایران هستند که صنعت قرن نوزدهمی و قرن 
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ها شده است. در این زمینه، دیدگاه ي آنگیري و توسعهکلبیستمی، منجر به ش
کنند تا فهم بهتري شناسی شهري شیکاگو و دیدگاه انتقادي شهري، به ما کمک می جامعه

 ي شهري آبادان داشته باشیم.از تجربه
در دیدگاه انتقادي کسانی مانند هانري لوفور، دیوید هاروي، ادوارد سوجا و دیگران، 

هاي مهم اندیشه و تحقیق است. اهمیت شهر، به این شهري، یکی از سوژه شهر و فضاي
دلیل است که محل اصلی و کانونی تولید ثروت، انباشت قدرت، تضادهاي طبقاتی و 

اي و امثال آن هاي نشانهاجتماعی، تضادهاي سیاسی، خاطره و هویت جمعی، تولید نظام
شود. شهر ضایی و اجتماعی شهر متبلور میي این فرایندها، در سازمان فشده است و همه

چنان که فضایی براي گردش سرمایه و تضادهاي طبقاتی است، فضایی براي تولید هم
ها و نمادها نیز بوده است. در این فضا است که فرودستان و هویت جمعی، گردش نشانه

براین شهر، شوند. بنابندي میاجتماعی در شهر دسته ـ فرادستان شهري، به شکل فضایی
ها ي مقاومت آني مردم و نحوهکند، بلکه زندگی روزمرهنه تنها روابط قدرت را آشکار می

کشد. در این متن، نوعی از قلمروبندي شهري وجود دارد که میان نیروهاي را نیز به رخ می
، ي اجتماعی انتقادي شهرگیرد. در نظریهها شکل میهاي ساکن در محلّهاجتماعی و گروه

دهند که این اشکال جدید سازمان اقتصادي، الگوهاي فضایی جدیدي را شکل می
بخشد. بنابراین شهر دهی مجدد فضایی، به روابط و مناسبات اجتماعی، ساختار می سازمان

ي کنند، بازنمایی رابطهکه یک ساخت کالبدي باشد که مردم در آن زندگی میبیش از آن
رو، شهر بیش از دهی زندگی جمعی است. از اینزماني ساسرمایه، دولت و مردم و نحوه

ي خواندنی که به گفته» متن«ها باشد، نه فقط یک اي از بناها و ساختمانکه مجموعهآن
 ,Kowsari( که باید به سخن درآید» زبانی گویا و پر تحرّك است«روالن بارت، شهر فقط 

ي مردم و کند، بلکه زندگی روزمرهشکار میاین متن، نه تنها روابط قدرت را آ ).29 :2014
 کشد. ها را نیز به رخ میي مقاومت آننحوه

گران ي کنشاین دیدگاه انتقادي، ما را در فهم تضادهاي شهري متأثر از مجموعه
شناسی شهري کند. همچنین، دیدگاه جامعهگیري شهر آبادان کمک مینفتی در شکل

ي نوسازي شهري قلمداد کرد. در این در متن نظریه توانرا نیز می» مکتب شیکاگو«
نشینی، دیدگاه، به مسائل اجتماعی حاصل از شهرنشینی و شهرگرایی مانند اعتیاد، حاشیه

ي ساختار و ها را نه عارضهشود، اما آني اجتماعی، نابرابري، جرم و ... پرداخته میفاصله
کنند. دیدگاه زي شهري تلقی میي طبقاتی، بلکه ناشی از عوارض نوسانظام سلطه

دهی شهر کمتر توجه ریزي آگاهانه در سازمانشناختی شیکاگو، به اهمیت طرح و برنامه بوم
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ي شهري در نظر از مدرنیته» فرایند طبیعی«عنوان یک ي شهري را بهکند و توسعهمی
ي انتقادي را، ي مکتب شـیکاگو و نظریهي هر دو نظریهرسد که نظریهگیرد. به نظر میمی
ي شهري آبادان در نظر گرفت. برخی از فرایندها، مبتنی بر تولید توان در بررسی تجربهمی

ي فضا و کنترل اجتماعی آن است و برخی از فرایندها، خود به خودي و محصول مدرنیته
ي ریزها پرداخت و براي آن برنامهشهري است که البته باید آگاهانه به اصالح آن ـ صنعتی

 مبتنی بر توافق عمومی انجام داد. 
توسعه، تضاد و «بر اساس این دیدگاه ترکیبی، عنوان چارچوب تحلیلی این تحقیق را 

ي شهري آبادان، روایت دو خطی گذاریم که بر اساس آن، تجربهمی» ناپایداري شهري
جمله  که عامل اصلی هر دو، شرکت نفت است. از» تضاد«و روایت » نوسازي«است: روایت 

تواند ترکیبی از دیدگاه توسعه و تضاد را در خود داشته باشد، مفهوم مفاهیمی که می
است که سعی داشته تا رویکرد انتقادي شهري را در خود » ي پایدار شهريتوسعه«

ي ي شهري به مسألهبگنجاند. به همین دلیل، معماران و شهرسازان، در الگوهاي توسعه
 ).Bahraini & Maknon, 2007: 43( اندپایداري توجه کرده

ي هاي توسعهشناختی، پایداري و ناپایداري را باید در ارتباط با شاخصاز منظر جامعه
در گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و » 1پایدار ي توسعه«اصطالح  پایدار درك کرد.
شود، ه مینیز نامید 2لندمطرح شد. این گزارش که گرو هارلم بروت 1987توسعه در سال 

اي استفاده کنندهکند که صنعت جدید از منابع خود به میزان نگرانبر این نکته تأکید می
 ,Giddens( یابدکند و این وضعیت بدون تغییر اساسی براي مدت طوالنی تداوم نمیمی

2015: 97-98.( 
Elkington (1997) هگان عوامل اصلی سه«ي پایدار پروراند که  رویکردي به توسعه «

اي دارد که رشد اقتصادي را با حفظ ظرفیت  شود و سعی بر تبیین توسعه خوانده می
 (به نقل ازکند  محیطی تسریع می اجتماعی و به حداقل رساندن تأثیرات زیست

Colantonio & Dixon, 2011: 19.(  
ي چند دهه نوسان میان پایداري و ناپایداري را از سر یکی از این نواحی که تجربه

، 3ي آبادان را از این منظر باید در بستر شهرهاي معدنیرانده، شهر آبادان است. تجربهگذ
شدن که دید و در توضیح این شهرها باید به فرایند صنعتی 1و استخراجی 4محور ـ منبع

1 sustainable development 
2 gro harlem brundtland 
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4 resource-based 
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باره باید توجه داشت که سبب تمایز این شهرها از مناطق همجوار شد توجه کرد. در این
شوند که در این زمینه نوان میدان نفتی یا گازي ظهور و شناسایی میعبرخی از شهرها به

، »هفتکل«، »گچساران«، »آغاجاري«، »امیدیه«، »مسجدسلیمان«توان به شهرهاي می
در استان کهگیلویه و بویراحمد و » گچساران«در خوزستان، شهر » اللی«و » نفت سفید«

شاره کرد. اما برخی دیگر شهرها هم در استان بوشهر ا» کنگان«و » عسلویه«شهرهاي 
هاي صادراتی صدور هستند که با عاملیت پاالیشگاه نفت، صنعت پتروشیمی و یا حتی پایانه

توان از شهرهاي آبادان و گیرند که در این زمینه میهاي نفتی و گازي شکل میفراورده
ی نیستند، اما صنعت محور و استخراجـ  شهرها هر چند منبع ماهشهر و خارگ نام برد. این

ها نقشی اصلی یا عمده داشته است؛ و تحت ي آننفت، گاز و پتروشیمی در رشد و توسعه
اند. بنابراین عمدتاً ي اجتماعی و شهري را تجربه کردهتأثیر این صنایع، تغییرات گسترده

أثر دهد، این شهرها را هم متمحور رخ میـ  همان مسائلی که شهرهاي استخراجی و منبع
ترین مسائل شهرهاي نفتی از جمله در آبادان بوده و کند. پایداري شهري یکی از مهممی

تواند در کانون مطالعات انتقادي محیطی و اجتماعی، میهست. پایداري اقتصادي، زیست
 شهري در ایران قرار بگیرد. 

د، به شون شناخته می محور و استخراجی ـ شهرهاي که با نام شهرهاي معدنی، منبع
تري در مقایسه با سایر شهرها برخوردارند. ي سریعدلیل ماهیت خاص خود، از روند توسعه

هاي صنعتی، اقتصادي و اجتماعی در مدتی کوتاه در این مناطق،  تمرکز جمعیت، فعالیت
شود گیرد، باعث می المللی صورت میي مالی و انسانی ملّی و بینکه با جذب منابع عمده

ي مهم محیطی، اجتماعی و کالبدي افزایش یابد. مسألهها در ابعاد زیست آنپذیري آسیب
محیطی، اقتصادي، هاي پایداري در ابعاد مختلف زیست در این شهرها، ارزیابی شاخص

فرهنگی است. ایجاد تعادل و توازن میان این ابعاد مختلف، هدف  ـ کالبدي و اجتماعی
ي پایدار شهرهاي استخراجی است ابی به توسعهیریزي براي دست اصلی و اولیه برنامه

)Juntao & et. al., 2016.( محور سطح درآمد باالیی  اگر چه شماري از شهرهاي منبع
توجه طبیعی  ها نیز محل توجه بوده است، زیرا بر منابع قابل  دارند، اما طبیعت ناپایدار آن

 محور به دیدپذیرند، اقتصاد شهرِ منبعجا که منابع طبیعی معموًال غیرِ تج اتّکا دارند. از آن
کند  برداري، برداشت مفرط و سرانجام اتمام منابع پیروي می ناگزیر از فرایند کشف، بهره 

)Zhang & et. al., 2011( شهرهاي   يجانبه و این فرایند تأثیر عظیمی بر گذارِ همه
محور و در شهرهاي منبع). Shao & Zhou, 2011: 423( گذارد محور می منبع

1 extractive city 
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هاي خام و وابستگی اقتصاد شهري به منابع تجدیدناپذیر، برداري استخراجی، به دلیل بهره
شدن به پایان ذخایر، کند؛ چرا که با نزدیک فرایند توسعه از الگویی ناپایدار تبعیت می

شود. شهرهاي  هاي جدي مواجه می ها با چالش ي حیات اجتماعی و اقتصادي آنادامه
ایجاد نکنند، در  1شان را بازسازي نکنند و اقتصادي غیرِ استخراجی اگر صنایعمحور  منبع

عالوه  به). Long & et. al., 2013( شود دراز مدت امکان بهبود اقتصادي از آنان سلب می
شناختی و سایر  اشتغالی، امنیت اجتماعی پایین، تخریب بومبیکاري گسترده، ساختار تک

 ).Juntao & et. al., 2016(حل هستند  طی نیز نیازمند راهمحی مسائل اجتماعی و زیست
ي عینی تولد، جوانی، توان از جهاتی نمونهدر شرایط امروزي، شهرهاي نفتی را می

برداري از منبع فناپذیر شهرها که با کشف و بهرهبلوغ، پیري و مرگ شهرها دانست. نفت
اي که در رسند، به گونهشکوفایی می شوند و از نظر اقتصادي و اجتماعی بهنفت متولد می

ي شهرهاي مرفه و شوند و در زمرهشدن و نوگرایی میدوران حیات خود پیشتاز مدرن
گیرند. اما هر چه میل به این نوگرایی بیشتر شود، شهر نیز به پیشرفته زمان خود قرار می

این منبع با ارزش، اما برداري از شود، چرا که به تدریج و با بهرهتر میپایان خود نزدیک
گونه شهرها جایی که معموالً اینشود و از آنشدنی، اقتصاد شهري نیز دچار رکود میتمام

ي حیات مطلوب خود بعدي و وابسته به منابع نفتی دارند، قادر به ادامهاقتصادي تک
 خیز مشهود استي شهرهاي نفتنیستند. بنابراین ناپایداري در روند رشد و توسعه

)Ghadami & et. al., 2011: 40.( 
، سه بعد اصلی »پایداري اجتماعی«و » محیطیپایداري زیست«، »پایداري اقتصادي«

پایداري اقتصادي را ایجاد و حفظ درآمدي  Spangenberg (2005)پایداري شهري است. 
. وي داندها و ذخایر میدائمی و با ثبات براي افراد جامعه بدون کاهش و زوال سرمایه
هاي طبیعی، اجتماعی و معتقد است که اقتصاد زمانی پایدار است که به پایداري سیستم

پایدار اقتصادي بر  ي سعهتو ).Tavakkoli, 2014: 75 (به نقل ازانسانی آسیب وارد نکند 
محیطی و اجتماعی، به کند که بدون اختالل در بافت زیستاي داللت میفرایند اقتصادي

بنابراین یک فعالیت اقتصادي پایدار باید به مواردي نظیر شرایط نابرابر  ؛دهد کار خود ادامه
گستري، شکوفایی اقتصادي، مشارکت عمومی، دموکراسی و حفاظت از زندگی، عدالت

هایی از سوي نهادهاي محلّی در برخی از شهرهاي محیط زیست توجه داشته باشد. تالش
ها و در عین حال پایدار صورت گرفته است. آن دنیا براي ارتقاء شرایط اقتصاد محلّی

آوري اقتصادي این جوامع معتقدند که تالش براي ارتقاء شرایط اقتصاد محلّی، موجبات تاب

1 non-extractive 
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هاي اقتصاد محلّی، تنوع هایی چون تنوع شغلی، تقویت پایهها شاخصآورد. آنرا فرآهم می
ار محلّی و تولیدات اقتصاد محلّی را هاي اقتصادي، تنوع سطح مهارت نیروي کاندازه بنگاه

 The Atlas of Urban Sustainability in( دانندآوري اقتصادي مینشانگرهاي تاب
Tehran Metropolis, 2016: 10 .(»شاخص مهم و اساسی »محیطیپایداري زیست ،

ي ي پایدار شهري است و مسائل محیط زیستی شهرها، از ابعاد همیشگی مسألهتوسعه
محیطی به معناي ي شهري در شهرهاي نفتی بوده است. پایداري زیستیداري توسعهناپا

هاي آینده را ها و توانمنديست که ظرفیتحفظ منابع پایه و انواع مرتبط آن در سطوحی
سلب نکند و نیز به معناي حفظ یا ارتقاي ظرفیت، کیفیت و انعطاف اکوسیستم است. این 

ها و اهش مصرف منابع و انرژي، کاهش حجم ضایعات، آلودگیبعد از پایداري، از طریق ک
به  Bolzek & Butters, 2003( شودهاي مناسب تقویت میها و یافت فناوريبازیافت آن

  ).Maleki, 2011: 59 نقل از
ي پایدار شهري است. هاي مفهوم توسعه، یکی دیگر از شاخص»پایداري اجتماعی«

هاي پایداري ن و تأمین عدالت و برابري شهري، از مؤلفهتأمین نیازهاي اساسی شهروندا
ها و  پردازد که چگونه افراد، جماعت اجتماعی است. پایداري اجتماعی به این موضوع می

اي که هاي توسعه یابی به اهداف آن مدل زیستی داشته باشند و در مسیر دست جوامع هم
و   زندگی  هاي فیزیکی محل یتزمان محدود اند، حرکت کنند و هم براي خود برگزیده

 ). Colantonio & Dixon, 2011: 24(طور کلی، در نظر بگیرند ي زمین را به سیاره
ریزي چه گفته شد، برخی از فرایندهاي توسعه و تضاد، مبتنی بر برنامهبنا بر آن

شهري بوده است. از جمله  ـ ي صنعتیآگاهانه و برخی دیگر، پیامد خودجوشِ مدرنیته
» ي پایدار شهريتوسعه«تواند ترکیبی را در خود داشته باشد، مفهوم اهیمی که میمف

است که سعی داشته تا رویکرد انتقادي شهري را در خود بگنجاند. بر اساس این دیدگاه 
 است.» توسعه، تضاد و ناپایداري شهري«ترکیبی، عنوان چارچوب تحلیلی این تحقیق، 

 
 پژوهش شناسیروش

یق، شرح و بررسی پایداري شهري آبادان متأثر از صنعت نفت و هدف این تحق
» معاصر«و » تاریخی«هاي شرکت نفت است. بنابراین این تحقیق توأمان روایتی فعالیت

هاي اي و اسناد، تاریخ شفاهی و مصاحبهاست. روایت تاریخی تحقیق، به منابع کتابخانه
 دیران نفتی که شاهد فرایند تغییرات شهريعمیق با مردم محلّی آبادان، مقامات محلّی و م

ي زیسته مردم شهر آبادان در اند، تکیه داشته است. توضیح تجربهاجتماعی بوده ـ
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ي نگاري به مشاهدهاست. مردم »1نگاري شهريمردم«هاي مختلف، بر اساس روش  محلّه
شهري این  نگاريپردازد. در مردمکنندگان در تحقیق میجهان بر اساس نگرش مشارکت

ایم. همچنین براي پوشش مردم محلّی متّکی بوده» 2زیسته ي تجربه«تحقیق، بر روایت 
ي مشاهده«ي زیسته، هاي تجربههاي عمیق و روایتهاي حاصل از مصاحبهداده

هاي مختلف شهر آبادان، یکی از منابع تجربی و تحلیلی میدانی در محلّه» 3مشارکتی
است. در روند کار  »روش چندگانه«ین روش تحقیق حاضر، نوعی تحقیق بوده است. بنابرا

اي و اي، اسنادي، مصاحبههاي مختلف کتابخانهها، دادهمیدانی و در تجزیه و تحلیل داده
ها که از روشاند. در این روش چندگانه، با توجه به اینشده اي در طول هم آمیختهمشاهده

شود، نتایج آن بیش از ها استفاده مییل دادهو ابزارهاي متنوع جهت گردآوري و تحل
سازي، براي دارد. در مثلث 4سازيبندي یا مثلثروشی، ویژگی مثلثهاي تکپژوهش

ها و اطالعات آوري دادههاي مختلف جمعال مشخص، از روشؤرسیدن به پاسخ یک س
کنیم تا ف کسب میهاي خود را از مجراهاي مختل تر، یافته عبارت سادهشود. بهاستفاده می

آمده صحیح هستند یا خیر. بنابراین،   دست هاي به بهتر بتوانیم قضاوت کنیم که آیا یافته
  افزاید.ها و اطالعات، به اعتبار تحقیق میي کسب دادههاي چندگانهروش

 
 هاي پژوهشیافته

در شود تا وضعیت شهري آبادان از منظر توازن و ناپایداري در این بخش کوشش می
خصوص تأثیرات جنگ تحمیلی هشت ساله بر این شهر، ي پس از انقالب اسالمی و بهدوره

تا امروز مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مشکالت اجتماعی، اقتصادي و شهري آبادان 
 واکاوي و کنکاش شود. 

 270هاي زمینی به آبادان قطع شد، و آبادان  بیست روز پس از آغاز جنگ، تمام راه
ماه در حصر ماند و تقریباً تمام ساکنانش از منطقه  18محاصره شده بود. آبادان براي  درجه

تخلیه و به شهرهاي دیگر آواره شدند. یکی از پیامدهاي مهم این تهاجم، نابودي کامل 
ها به صورت مهاجر در سرتاسر شهرهاي آبادان و خرمشهر و پراکندگی اجباري جمعیت آن

، به شهري 1350ي بادان از یک شهر صنعتی و متنوع در دههکشور بود. در نتیجه، آ

1 urban ethnography 
2 lived experience 
3 participant observation 
4 triangulation 
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عملی که آبادان  ـ ي آبادان یعنی آن طرح نظريایده«ناپایدار با اقتصاد ضعیف تبدیل شد. 
 1350ي هر قابل قبول در دههاستعماري دوران حضور انگلیس به یک شرا از یک شهر نیمه

چه ماند، تَوهم همیشه از بین رفت. آنیدي تبدیل کرده بود، با وقوع جنگ براي خورش
ي آن شهر آبادان بود. شهروندان آبادانی که پس از جنگ بازگشتند یا به حضور و خاطره

ي آبادان قدیم را خوردند و دالیل کاري مجبور به بازگشت بودند یا فریب تَوهم تداوم ایده
ي آبادان قدیم پس زوال ایده ي نفتی، بقیه روزگار سختی را گذراندند.به جز یک قشر مرفه

از انقالب و جنگ تحمیلی، که با فقدان نیروهاي اثرگذار فرامحلّی همراه شد، افول 
هاي اقتصادي، رفاهی و اجتماعی شهر آبادان را در پی داشت. افول جایگاه وضعیت

اقتصادي، سیاسی و اداري پاالیشگاه، از اهمیت شهر آبادان براي کشور کاست و این شهر 
با توجه به  .)Mirzaei, 2018: 11-15(تبدیل به شهري معمولی در یک استان مرزي شد 

ها و ابعاد ناپایداري هاي جدي در زمینهیافته با چالشي آبادان توسعهایدهاین شرایط، 
محیطی و اجتماعی مواجه شده که در ادامه هر کدام از این ابعاد را به اقتصادي، زیست
 .ث و بررسی قرار خواهیم دادورد بحصورت مبسوط م

 
 پایداري اقتصادينا

هاي منابع زیر زمینی و وابستگی اقتصاد برداري پایه، به دلیل بهره ـ در شهرهاي منبع
کند، چرا که با  شهري به منابع تجدیدناپذیر، فرایند توسعه از الگویی ناپایدار تبعیت می

هاي جدي  ها با چالش و اقتصادي آني حیات اجتماعی شدن به پایان ذخایر، ادامهنزدیک
عنوان اولین اندازي، شهر مسجدسلیمان به شود. از جمله مصادیق چنین چشم مواجه می

ترین شهرهاي کشور در زمان خود  شهر نفتی ایران است. این شهر که زمانی یکی از مدرن
ا از ر خود، رونق 1970ي شد، با کاهش تدریجی ذخایر نفتی از اوایل دهه محسوب می

طوري که اکنون تبدیل  دست داد و در پی آن حیات شهري آن نیز دچار اُفت شدید شد، به
 :Bahraini & jahani moghadam, 2004(به شهري فقیر و فاقد امکانات شده است 

33.( 
شود که در این برداري نفت و گاز، باعث میساحتی و وابسته به بهرهي تکتوسعه

نگرفتن صنایع جانبی و زا، شکلي عدم رشد درونگاز، به واسطه مناطق پس از اتمام نفت و
ي تأمین محلّی، دچار بحران شده و با مسائل عدم نیافتن زنجیرهوابسته و در نتیجه توسعه

 ).Abbasi Shehni, 2003(پایداري اقتصادي و اجتماعی مواجه شوند 
یمی در آبادان، به رشد مشابه دیگر شهرهاي نفتی، پاالیشگاه و بعدتر از آن پتروش
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اقتصاد محلّی کمک کرده است، اما این رشد نامتوازن و ناپایدار بوده و باعث وابستگی 
خدماتی محلّی به صنعت نفت شده است. صنعت نفت نوعی از اقتصاد  ـ اقتصاد تجاري

 خدماتی بود و تولید محلّی در شکل ـ شهري را رونق داد که بیشتر متّکی بر اقتصاد تجاري
سنتی آن ضعیف شد و واحدهاي تولیدي مدرن و متنوع نیز در این شهر شکل نگرفتند که 

 انجامد.پایدار میناي اقتصادي ها به توسعهاین
زایی یکی از مسائل جدي شهرهاي نفتی این است که صنایع نفتی، قابلیت اشتغال

چون صنایع و نه همبر هستند مستقیمِ اندکی دارند. این صنایع بزرگ، سرمایه و انرژي
ي باالدستی صنایع ي صنعتی، متّکی بر توسعهکوچک و متوسط، کاربر. سیاست توسعه

دست، نفت و گاز و پتروشیمی بوده است و نه صنایع کاربر. در صنعت نفت، صنایع پایین
کنند. هم ي زیادي تولید میهستند و ارزش افزوده» 1کاربر«صنایعی کوچک، متوسط و 

گذاران خصوصی شوند و سرمایهي محلّی میزایی باالیی دارند و هم باعث توسعهاشغال
اي مساعد، به تولید کاالهاي مورد نیاز بازار داخلی و جهانی توانند در زمینهمحلّی می

تی، دان و شرکت نفت اروندان)، باالدسبپردازند. اما صنعت نفت (پاالیشگاه و پتروشیمی آبا
ي زایی چـندانی در مرحلههستند و به همین دلیل، نه اشـتغال» 2بررمایهس«بر و انرژي
انجامند؛ چرا که مبتنی بر صنایع بزرگ ي محلّی پایدار میبرداري دارند و نه به توسعهبهره

ي آن بر بیاید و تواند از عهدههستند که فقط بخش دولتی یا بخش خصوصی فرامحلّی می
ي باالیی نیز تولید ین صنایع باالدستی، ارزش افزودهنه بخش خصوصی محلّی. همچنین ا

کلی، الگوي  کنند که در اقتصاد ملّی، اثرات مثبت مورد انتظار را داشته باشند. به طورنمی
ي صنعتی در ایران در صنایع مرتبط و وابسته به نفت و گاز در آبادان، مبتنی بر توسعه

دست و تکمیلی،  ایع متوسط و کوچک پایینایجاد صنایع بزرگ و باالدستی بوده است و صن
 اند.  گیري نداشته که در آن رشد چشمها بوده، یا آن کمتر مورد توجه دولت

ي جنگ، آبادان و خرمشهر، اولین شهرهایی بودند پس از انقالب اسالمی و در دوره
هاي شهري و صنعتی توسط رژیم بعث عراق به ها وارد شد و زیرساختکه جنگ به آن

دند. از آن زمان و ت آسیب دید. اکثریت جمعیت آبادان به شهرهاي دیگر مهاجرت کرشد
هاي ، براي شهر آبادان در مقاطع زمانی مختلف و بنا به شرایط، طرحطی چهار دهه

ي اخیر در سطوح مختلفی از قبیل طرح جامع و تفصیلی تهیه شد و همچنین طی دو دهه
ي شهرستان، طرح از جمله طرح آمایش، سند توسعه هاییمکانی باالتر از شهر نیز، طرح

1 labour intensive 
2 capital intensive 
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عنوان ... تهیه شده است که جملگی به ي آبادان واي، طرح ساماندهی جزیرهمنطقه
 اند. هاي فرادست محسوب شده طرح

ي پایدار اي باعث نشده است که توسعههاي توسعهبا این وجود، تَعدد باالي این طرح
اقتصاد شهري همچنان عموماً وابسته به صنعت نفت است، شهري در آبادان شکل بگیرد. 

ي محصوالت خارجی است و صنایع تولیدي کوچک و متوسط، بازار آن متّکی بر عرضه
نظیر  هاي شهريضعیف هستند و اقتصاد کشاورزي نیز چندان رونق نگرفت و زیرساخت

 هستند.ضعیف  بسیارفرسوده و  ... ها و سیستم حمل و نقل، فاضالب وي راهشبکه
از دالیل رکود فعلی آبادان، فقدان سرمایه و گردش مالی کافی و از بین رفتن صنعت 
گردشگري و جذب توریست در این شهر است. مظهري که دکتري عمران دارد و در آن 

 گوید:زده آبادان فعالیت کرده، میدوران در ستادبازسازي مناطق جنگ
ساکن آبادان و خرمشهر بودند، خودرو و انواع  ترین تاجرهاي کشوریک زمانی بزرگ«

کردند، تمام کولر گازي کشور از طریق آبادان و خرمشهر لوازم خانگی لوکس را وارد می
شناختند. در زمان بازسازي وقتی مشاورها شد. در تهران فقط کولر آبی را میوارد کشور می

نی چی. حق داشتند، ندیده بودند. گفتند کولر گازي یعآمدند، میاز تهران براي طراحی می
شود، دیگر نیاز نیست تاجري وجود داشته باشد. یک االن وقتی باري وارد و خارج نمی

زمانی صنعت توریسم و گردشگري در آبادان بسیار فعال و درآمدزا بود. در تمام ایام سال، 
طور که . همانآمدندگذرانی به آبادان میاز اقصی نقاط کشور براي گردش و خرید و خوش

بر و از این طریق مشاغل پایدار زیادي دانید صنعت توریسم، بیشتر کاربر است تا سرمایهمی
ها در آبادان وجود داشت. االن اگر هرم جمعیتی را به لحاظ برخورداري و نوع شغل و این

است. ي هرَم نسبت به سر هرَم، بسیار بزرگ در نظر بگیریم، این هرم کامل نیست. قاعده
سر هرم جمعیتی کوچک است و هد اقتصادي و تجاري ندارد که بتوانند در میان این 

 ».جمعیت گردش مالی ایجاد کنند و به این جمعیت جان بدهند
گونه بیان کرد: ضعف تنوع اقتصادي، هاي اقتصاد آبادان را اینتوان ویژگیبنابراین می

ي کاالهاي بیرون مبتنی بر بازار مبادله ضعف بخش تولیدي و بنیان اقتصاد محلّی و شهري
بر که صنایع بزرگ و سرمایهعبارت دیگر، عالوه بر ایناز اقتصاد محلّی و خدمات محلّی. به

در سیاست اقتصادي شهر آبادان، دخیل در بیکاري و ضعف اقتصاد محلّی بوده است، از 
 هاي اقتصاد شهري و روستایی نیز غفلت شده است. دیگر بخش

بخشی به اقتصاد بر اساس اتخاذ  ي آبادان و تنوعنابراین توجه به پایداري توسعهب
عنوان شهري وابسته  ي شهري، ضروري است. آبادان بهرویکردها و الگوهاي مناسب توسعه
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بعدي یا روست که اقتصاد تک هاي استراتژیک، میان هزینه و منافع روبه به نفت با چالش
وابستگی اقتصاد آن به منابع تجدیدناپذیر شهرهاي دیگر، با  عدم تنوع اقتصاد شهري و

ها و تهدیدهاي آن است و در مقابل  ترین ضعف سازي روزافزون، از مهمفرایند تهی
صنعتی آزاد اروند کنار، مرز آبی با  ـ ي آزاد تجاريي منطقههاي باالي توسعه ظرفیت

ي بازرگانی و خدماتی و توسعه ي تجاري وفارس جهت مبادله ي خلیج کشورهاي حاشیه
ي متوازن و هاي فراروي شهر در مسیر توسعه ها و فرصت ترین نقاط قوت گردشگري، از مهم

ها گذاري منطقی در آنآیند، که نیازمند توجه بیشتر و سرمایه پایدار شهري به شمار می
 .)Besharatifar & et. al., 2016(است 
 

 محیطیناپایداري زیست
رغم دستاوردهاي مثبت براي زندگی شهرهاي نفتی، موجب تولید تی علیصنایع نف

هاي صنعتی و پسماندهاي خطرناك در مقیاسی وسیع هاي گازي، آئروسلی و پسابآالینده
تواند اثرات مخربی بر محیط زیست و زندگی طور مستقیم و غیرِ مستقیم میشود که بهمی

 Jafarian؛ Maghsoudi Moghaddam & et. al., 2011: 49-59(انسان داشته باشد 
Moghaddam & et. al., 2011: 145-156.(  

در مورد شهر آبادان » وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه ایران«در پیمایش 
)Javadi Yeganeh &Ghaffari, 2017 (  ،یکی از عنوان بهآلودگی محیط زیست شهري

محیط زیست «هاي صنعتی، ت. آالیندهده اسگزارش شترین مشکالت مردم شهر مهم
 نامناسبی را موجب شده که سالمتی را به خطر انداخته است.» شهري

هاي خلیج فارس و اشغال عراق، گر جنگهشت سال جنگ، در کنار اثرات ویران
ي نامتوازن مناطق شهري و صنعتی در دوران پس از جنگ و انجام عملیات اکتشاف، توسعه

محیطی و تخریب هاي زیستقل نفت، موجبات بروز مشکالت و آلودگیاستخراج و حمل و ن
پاالیشگاه و پتروشیمی  هاي آبادان و سایر شهرهاي اطراف را فرآهم آورده است.بومزیست

آزاد تجاري و اقتصادي اروند، واحدهاي خدماتی،  ي هاي نفتی، منطقهآبادان و سایر شرکت
ظرفیت خودپاالیی محیط و توان اکولوژیک هاي صنعتی بدون توجه به بندر و شهرك

هاي آب را به همراه داشته است که غالباً هاي صنعتی و آلودگیسرزمین، افزایش پساب
شوند. افزایش غلظت هاي آبی رها میبدون تصفیه یا با حداقل تصفیه ممکن به محیط

ر بافت آبزیان جیوه و فلزات سنگین در آب و رسوبات مناطق ساحلی آبادان و متیل جیوه د
ها است. محیطی این قبیل پسابزیان وابسته به بستر از جمله آثار وخیم زیستو کف
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نیشکر نیز کیفیت و وضعیت آب کارون، اروند  ي هاي توسعهها و مزارع طرحپساب کارخانه
فاضالب  ي شیر را با تغییرات اساسی مواجه ساخته است. آبادان فاقد سیستم تصفیهو بهمن

هاي ساحلی را تشدید کرده است. افزایش بار و این موضوع، آلودگی میکروبی آببوده 
رویه و استفاده از آلودگی ورودي به دریا، توسعه بنادر و افزایش بار ترافیک دریایی، صید بی

هاي مخرب صید، جمعیت انواع آبزیان و پستاندران دریایی را با خطر جدي مواجه روش
 گوید:بادانی میساخته است. یک شهروند آ

سوم زمین شهر آبادان را پاالیشگاه در برگرفته و متأسفانه  که یکبا توجه به این«
اي و تولیدات  هزار بشکه 600یک سوم در دل شهر قرارگرفته، با توجه به تولید عظیم  این

د، کننهایی که تولید می هاي پاالیشگاه و آالینده عظیم بنزینی که وجود دارد، طبعاً دودکش
بر سالمت شهر اثر مستقیم گذاشته است. قسمت زیادي از شهر بوي گَس ناشی از فلرهاي 

 ».پاالیشگاه و مشکالت دیگر را دارد
به نظر کارشناسان فنی محیط زیست، به دلیل عمر باالي تأسیسات و تکنولوژي 

است و محیطی مدنظر قرار نگرفته سال، مالحظات زیست 110پاالیشگاه آبادان با عمر 
 بینی نشده بودي پاالیشگاه بر مردم و محیط زیست پیشپیامدها و اثرات آالینده

)Shadizadeh & et. al., 2011.( نتایج پژوهش )Lorzadeh & et. al., 2014،(  حاکی
از بحران و ضعف مجموعه پاالیشگاه آبادان است که نتوانسته جهت احتراز (حذف/ کاهش/ 

جایی که آگاهی از گسترش و عمل آورد. از آنمات مؤثري را بهکنترل) از تهدیدات، اقدا
ترین اطالعاتی است که در شده در پاالیشگاه آبادان، از مهم تخمین مواد نفتی نشت

بایست  هاي آبی و خاکی میهاي محیطمنظور مقابله با آلودگیمحیطی بهمطالعات زیست
حاکی از آن  Shadizadeh & et. al. (2011)در دسترس محققان باشد، نتایج تحقیق 

است که عمق آلودگی نفتی در پاالیشگاه آبادان، از یک الی چهار متر است و مقدار نفت 
 موجود نفوذ کرده در خاك آبادان، حدود شش میلیون بشکه تخمین زده شده است. 

هاي صنعتی (نفت و محیطی آبادان، فقط محدود به آالیندگیمسائل زیست
ي ریزگردها در جنوب و جنوب غربی ایران طی چند . انتشار گستردهپتروشیمی) نیست

تنها  ).Gholamipour, 2017( محیطی و اجتماعی استاي زیستسال گذشته، مسأله
فرضی که در مورد نقش صنعت نفت در تولید ریزگرد مطرح است، سهم آن در فرایند 

آزادگان قرار دارد که گفته  ي میدان نفتیهورالعظیم در حوزه. شدن هورالعظیم استخشک
  هاي نفت و گاز، اقدام به خشکي حفر چاههاي نفتی براي کاهش هزینهشود شرکتمی

 اند.کردن تدریجی آن کرده
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 ناپایداري اجتماعی
محیطی، تأثیر مستقیمی بر ناپایداري اقتصادي و بیکاري گسترده و ناپایداري زیست

، 1398اي که جمعیت شهر در سال است، به گونه ناپایداري اجتماعی شهر آبادان گذاشته
هاي وضعیت رسیده است. یکی از نشانه 1355سال، به حدود جمعیت سال  40پس از 

نوستالژي آبادان «هاي تحقیق به آن دست یافتیم، ناپایدار اجتماعی کنونی که در مصاحبه
 است.» قدیم

که آن زمان را تجربه کرده  نوستالژي آبادان پیش از جنگ، در بین بسیاري از کسانی
ي صنعتی؛ رشد و توسعه -1ها را دارد: اند این ویژگیو کسانی که از آن زمان فقط شنیده

فرهنگ  -4شهر تفریحی و توریستی؛  -3هاي شهري منظم و رفاه عمومی؛ زیرساخت -2
هویت فرهنگی  -5آمیز و مدارانه و تبعیضومشهروندي متَکثّر و اندك بودن فرهنگ ق

آبادانی که نوعی برساخت اجتماعی از شهري جهانی و متَکثّر بوده است. کریستین الینگ 
من اغلب با « گوید:نگرد، میکه خود شهر آبادان پیش از انقالب را از منظر انتقادي می

همه چیز قبل از انقالب بهتر بود. شوم که ها مواجه می در گفتگو با آبادانی  چنین استداللی
بازي. توصیفات  لیاقتی و پارتی شوند به بی ماموران اداري و مدیران فعلی محلّی متهم می

شود، منافات ي آبادان با سرگذشتی که رسماً از سوي دولت ارائه میمردم محلّی درباره
 گوید:باره مییکی از ساکنان آبادان در این ).Elling, 2015(دارد 

ترها وقتی جنگ شد، من سن خیلی زیادي نداشتم، اما خوب یادمه اون موقع بزرگ«
بیشتر از مسایلی همچون سینما، ادبیات، موسیقی، جهانگردي، زبان، سیاست، ورزش، 

کردند. بعدها قهرمانی، تیپ و ظاهر، تحصیالت و دانشگاه، هنر، علم، رفاقت و ... صحبت می
سطح کشور به افرادي باکالس، خوشتیپ، الرج، خوش مشرب، ها را در شنیدم که آبادانی

بودن، کالس خودش را  شناسند. اون موقع آبادانیمطّلع، دنیا دیده، بامرام و معرفت و ... می
کردند. در آن زمان چیز زیادي از ها خودشون را آبادانی معرفی میداشت و خیلی از جنوبی

ی، سوء مدیریت، بیکاري، اختالفات قومیتی و انضباطکلماتی همچون فقر و ویرانی، بی
گونه کلمات، ادبیات و زبان بیگانه تونم بگم که من با اینشد، الاقل میزبانی ... شنیده نمی
ترها نشنیده بودم. اما به هاي ابتداي جنگ چیزي در این مورد از بزرگبودم و حتی تا سال
گونه کلمات جاي جدد به آبادان، اینهاي جنگ و حتی پس از بازگشت ممرور در طول سال

مفاهیم رایج قبل از جنگ را گرفت، و وضعیت نابسامان اقتصاد، فرهنگ، روابط اجتماعی، 
آبادان شد. امروزه از موضوعات قبل از جنگ، فقط درد و  ي صهشهرنشینی و ...، مشخ

و گویش هایی همچون برزیلته و لهجه ها بجا مانده و سمبلهاي نوستالژي قدیمی دل
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ها را در سطح کشور با آبادانی در فرهنگ آبادان خیلی پر رنگ شده، و گویا االن آبادانی
شناسند. هدف من از بیان این موضوعات، به سخره گرفتن و چنین موضوعاتی بیشتر می

هاي فرهنگی جدید نیست، اما تفاوت سطح و کالس این دو گونه المانارزش دانستن اینبی
دانی قبل و بعد از جنگ، خیلی مشهوده؛ اینکه فرهنگ، زبان، هنجارهاي فرهنگ آبا

 180طبیعی نیست، اما اختالف  اجتماعی یک شهر در حال تغییر باشد، موضوع غیرِ
یک  عنوانساله، خیلی تأمل برانگیزه است. به هر حال به 40اي اي در طی دوره درجه

ها به شرایط داشته باشم که آبادان و آبادان ااگر آرزوي این ر کنمشهروند آبادانی، تصور می
قبل از جنگ برگردند، یه آرزوي واهی و از اساس اشتباه است، زیرا باید آرزوي رو به جلو 

 ...». داشته باشیم و نه حسرت گذشته
ي ایران در شهر آبادان در پیمایش ملّی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه

)Javadi Yeganeh & Ghaffari, 2017( از پاسخگویان، درصد  51.1 که مشخص شد
اند، این در حالی است که مردم آبادان از به تمایل خود براي مهاجرت از آبادان اشاره کرده

 اند.ي باالیی قرار داشتهمنظر تعلّق و هویت شهري، همیشه در رده
زسازي ناموفق، جنگ، با«ي در ادامه، ناپایداري اجتماعی شهر آبادان در چند مقوله

نابرابري «، »ي شهريریزي شدهتخریب پیکر برنامه«، »افول اقتصادي و ناپایداري جمعیتی
افول فرهنگی و رشد « و در نهایت،» نشینی و رشد فقراي شهريحاشیه«، »اجتماعی

 شود.، توضیح داده می»گرایی قوم
 

 جنگ، بازسازي ناموفق، افول اقتصادي و ناپایداري جمعیتی
ي تاریخی آبادان، جنگ بوده است. یکی از عوامل به شدت ي گسست توسعهنقطه

محیطی شدت هاي اقتصادي و زیستکه ناپایداريي جمعیتی، پیش از اینناپایدارکننده
هاي شهري آبادان و خرمشهر و پراکندگی اجباري نابودي زیرساخت بگیرد، وقوع جنگ و

ي ور بود. این گسست نوسازي و توسعهها به صورت مهاجر در سرتاسر کشجمعیت آن
ي گسست و توقف آبادان است. جنگ، نقطه بار در تاریخ شهرشهري به صورت خشونت

مدرن و عنوان شهري صنعتی و ي شهري آبادان است و به همین دلیل آبادان بهتوسعه
این مهاجرت، نه  فرست به شهرهاي دیگر کشور تبدیل شد.مهاجرپذیر، به شهري مهاجر

تر صورت گرفت. گونه و به قصد مناطق امناي، بلکه به صورت جمعی، پریشانطور مرحلهبه
ها با مشکالت و معضالت متعددي نظیر کمبود جا و مکان، زدگان آبادانی در این سالجنگ
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هاي سر و سامانی و عدم ثبات و درگیريهاي ناشی از بیبیکاري، نیازهاي مالی، اضطراب
 ). Nozari, 1988(ان شهرها مواجه بودند پراکنده با بومی

با توجه به این که در دوران جنگ، جمعیت غیرِ نظامی از آبادان خارج شده بود، در 
شهر خالی از سکنه اعالم شد. پس از جنگ،  1365سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

آبادانی، بخش قابل توجهی از جمعیت آبادان به این شهر بازگشت. اوج بازگشت مهاجران 
شود. در طول به بعد، از شدت نسبی آن کاسته می 1373است و از سال  1370در سال 
هزار نفر به شهر بازگشتند  85، حدود 1370تا  1367هاي ي سه ساله بین سالیک دوره

اي که گونهادامه یافت، به 1375تا  1370هاي ي پنج ساله بین سالکه این روند، در دوره
گر شروع دوران درصد است که نشان 19.4طی این دوره، برابر با  نرخ رشد جمعیت

بازسازي آبادان است. این تعداد جمعیت، از میزان جمعیت نیم قرن پیش این شهر، یعنی 
 نیز کمتر است. 1335سال 

یک از شهرهاي کشور رخ نداده جز در شهر آبادان، در هیچ این وضعیت جمعیتی به
...  و» هفتکل«، »سفیدنفت«، »مسجدسلیمان«نفتی مانند  است؛ هر چند سایر شهرهاي

ي هاي دههنیز به دلیل تعطیلی عملیات شرکت نفت با کاهش شدید جمعیتی در سال
چه رشد متوسط ي دیگري بود. چنانمواجه شدند، اما جنگ براي آبادان مقوله 1330

ت در مورد جمعیت درصـد اس 3.7ها را که معادل جمعیت شهري خوزستان در این سال
 600و  1370هزار نفر جمعیت در سال  500اعمال کنیم، به عدد  1355آبادان در سال 

رسیم که بیش از دو برابر جمعیت این شهر در زمان کنونی می 1375هزار نفر در سال 
هزار  298جمعیت کنونی آبادان، ) است. 1395هزار نفر در سرشماري عمومی سال  298(

کند و این نشان سال، برابري می 40و پس از  1357جمعیت آبادان در سال نفر است که با 
 دهد که شهر آبادان، با ناپایداري مواجه بوده است و رشد کمی و کیفی نیافته است.می

، جمعیت بومی شهر آبادان، یعنی افرادي که متولد همین شهر 1355عالوه بر این، در سال 
درصد  53به  1370ی این میزان در سرشماري سال درصد بوده است، ول 70اند، بوده
درصد جمعیت آبادان در این سال، متولدین شهرهاي دیگر  47رسد. یعنی در حدود  می

گر عدم اند. این موضوع بیانبوده که با شروع بازسازي و به دنبال کار، به این شهر آمده
بوده است. جمعیت  دیده از جنگ به این شهربازگشت خیلِ عظیمی از مهاجرین آسیب

 298.090، به 1395نفر و در سال  271.484به  1390شهر آبادان در سرشماري سال 
برابري می کند. عدم رشد جمعیت نشان از  1355رسید که با جمعیت شهر در سال 

هزار نفر است که با  298ناپایداري اقتصادي و اجتماعی دارد. جمعیت کنونی آبادان، 
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دهد که کند و این نشان میسال، برابري می 40و پس از  1357جمعیت آبادان در سال 
یکی از مدیران شهر آبادان، با ناپایداري مواجه بوده است و رشد کمی و کیفی نیافته است. 

 گوید:شهري آبادان می
برخی از مردم که در زمان جنگ از آبادان رفتند، پس از جنگ برنگشتند. بسیاري «

ها که می توانستند در اب را دیدند که دیگر رونقی نیست. آنهم برگشتند، اما وضع خر
هایی که برگشته بودند به خیال آبادان آباد قبل از جنگ برگشته بودند، آبادان نماندند. آن

ها شاید طول بکشد. به اما دیدند که اوضاع خراب است و تا بخواهد درست شود، سال
ه شهرهاي دیگر رفتند. همین االن هم بسیاري همین خاطر دوباره خانواده را برداشتند و ب

 ».گردندروند و دیگر بر نمیها به خاطر کار و درس به شهرهاي دیگر میاز جوان
طرح بازسازي شهر آبادان که در زمان عدم بازگشت و حضور مردم در شهر از سوي 

اي هتدوین و در شوراي عالی شهرسازي تصویب شد؛ نارسایی» مهندسین مشاور عرصه«
 ).Boroumand, 1993(زیادي داشت و نیازهاي واقعی مردم در آن دیده نشده بود 

گیري در رابطه با بازسازي شهر، تعداد زیادي از در آبادان به دلیل تَعدد مراکز تصمیم
هاي مسکونی جدید طور خودسر اقدام به ساختن مجموعهدولتی، بههاي دولتی و نیمهارگان

هاي بازسازي که بسیاري از بودجهرج از شهر کردند که ضمن اینهاي خابه صورت شهرك
ي جا کشاند، هم بازسازي داخل شهر را با کمبود اعتبارات و فقدان برنامهشهر را به آن

هاي جدید را به صورت کامل بسازند. در منسجم مواجه ساختند و هم نتوانستند شهرك
ورت شهرك (مانند کوي فالحیان) در هاي شهري جدید به صکه تعدادي از محلّهحالی

اطراف و اکناف شهر ساخته شد؛ در خود آبادان، کارهاي اساسی بازسازي شهر که از آن 
ضالب بود، یا هاي آب و فاهاي شهري مانند شبکههاي زیرساختجمله بازسازي شبکه
نها ها نه تصورت سطحی و موردي تعمیر شد.. با احداث این شهرك صورت نگرفت و یا به

از مشکالت شهر اندکی کاسته نشد، بلکه بر پیچیدگی مشکالت شهر نیز افزوده شد. در 
نتیجه اینکه شهر آبادان، اکنون با مشکالت اساسی به دلیل فرسودگی و بازسازي 

 ).Motavaf, 2004(هاي شهري مواجه است زیرساخت
زده آبادان گچه فرآیند بازسازي شهر جنتوان به آنبرخی اشکاالت اساسی را می

هاي شهري و توجهی به زیرساختشود، وارد دانست. اولین اشکال مربوط به بینامیده می
گشت. اشکال دوم مربوط به عدم شناخت صحیح ترکیب جمعیتی بود که به شهر باز می

اشکال سوم این بود که اساساً کارکرد وجودي آبادان، جایگاه خود را از دست داده بود. 
هاي کشور در این هشت سال توسعه پیدا کرده، ظرفیت تولیدي خود را گاهدیگر پاالیش
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افزایش داده و جایگزین پاالیشگاه آبادان شده بودند. این پاالیشگاه دیگر به هیچ عنوان 
اندازي آن فقط در حد رفع نیاز جمعیتی بود که در موقعیت قبل از جنگ را نداشت، و راه

ها به کردند و صبحان پاالیشگاه به صورت اقماري کار میشهر اقامت داشتند. برخی کارمند
جا ساکن بودند، بر شان در آنهايآمدند و شب به اهواز یا ماهشهر که خانوادهآبادان می

ي برخی افرادي که در عملیات بازسازي آبادان مشغول به کار گشتند. حتی خانوادهمی
 ).Moghtadai, 2016( بودند، در این شهر ساکن نبودند

فقدان برنامه و طرح مشخص براي بازسازي، تقلیل فرآیند بازسازي به یک فرآیند 
هاي زیرساخت شهري مثل آب، فاضالب و مخابرات، صرفاً فیزیکی و نگاه تعمیراتی به شبکه

ي بازسازي ي مهم دیگر دربارهداده در آبادان است. نکتهیکی از ایرادات اساسی بازسازي رخ
امنیتی و نظامی به شهرهاي مرزي با توجه به حاکمیت حزب بعث در عراق بود آبادان، نگاه 

ي مجدد عراق وجود دارد. این و این تصور در دولت و حاکمیت غالب بود که احتمال حمله
 شد. گذاري وسیع و جدي دولت در مناطق مرزي میتصور مانع سرمایه

 
 شهري شده ریزيتخریب پیکر برنامه

ي شویم و آبادان، وارد مرحلهواجه میهري م، با دیگرگونه شن جنگپس از پایا
شود. تخریب نسبی شهر و مهاجرت مردم از شهر، نظم و معماري یات خود میدیگري از ح

شهر را با بحران مواجه کرد. مهاجرت روستاییان اطراف آبادان به شهر پس از جنگ، با 
هاي اداري در شرکت نفت و  ي موقعیتدرآمد و درآمد متوسط براي تَصد مهاجرت افراد کم

ویژه در بخش  زمان بود. نظم و ترتیب شهر، بهمانده در شهر هم هاي باقی اشغال خانه
هاي قدیمی انگلیسی آن، اغتشاش عظیمی را از سر گذراند. احیا آداب و رسوم و سنت

 اي در شهر، باعث ایجاد هرج و مرج در معماري و شهرنشینی شد.قومی و قبیله
وارد، اتاق جدیدي براي مرغ و خروس یا حتی گوسفندان خود به بیشتر ساکنان تازه

هاي چمن به مکان پرورش مرغ و  ها و زمینخانه ،مانند هاي باغها اضافه کردند. حیاط خانه
ها به بهترین  خروس تبدیل شد تا به اقتصاد خانواده کمک شود. درختان و گیاهان خیابان

هاي  یافتند. خانه ها پرورش می و گاوهایی تبدیل شد که در باغچهغذا براي گوسفندان 
شدند. دگرگونی  کشی افزایش خانواده، تیغه بزرگ، براي اسکان اعضاي رو به   داراي سالن

اي و روستایی قابل تدریجی شهر آبادان، از فضاي صنعتی و مدرن به فضاي قومی و قبیله
ي شهر و مناطقی که مسکن به مناطق حاشیه مشاهده است. از طرف دیگر، ساخت و ساز

راستا با یکی از مدیران پیش از این ممنوع بود، گسترش یافت. یکی از مدیران شهري هم
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 گوید:نفتی در مورد ابهام در مدیریت شهري می
پس از جنگ و افول جایگاه مدیریتی شرکت نفت در آبادان، مدیریت شهري را با «

هاي دولتی و شهري دیگر توان و عقب کشید و سازمان د. شرکت نفتکرخالء مواجه 
هاي مختلف شهر را نداشتند. جنگ شده بود و ها و محلّهتمرکز کافی براي مدیریت بخش

هاي بازسازي زیاد بودند و هر کسی کار شد. سازمانمندي مشاهده نمیهیچ نظم سامان
مختلف و بخشی نیز شرکت  هاي دولتی و حاکمیتیکرد. آبادان بین سازمانخودش را می

شد، اما هیچ هماهنگی بین بخشی وجود نفت و شرکت ملّی پتروشیمی دست به دست می
کرد، رها هایی از شهر که قبالً شرکت نفت اداره مینداشت. به همین دلیل محلّات و بخش

 ».شدند
ري شده با مدیریت شرکت نفت، از آن هنگام که به مدیریت شهریزياي برنامه محلّه

اي که  ، محلّه»کارگر«ي کوي سپرده شد، با مسائل و مشکالت زیادي مواجه شد. محلّه
شد، امروز با از بین رفتن این  هاي کارگري و شمشادهاي سبز شناخته می زمانی با خانه

هاي رها  هاي فاضالب، نخالهتوجهی مدیریتی، به نمادي از جوي بافت قبلی و به دلیل بی
 تبدیل شده است.شده ها و آسفالت تخریبخیابانها و شده در کوچه

 
 نابرابري اجتماعی

هاي اجتماعی ي ناپایداري اجتماعی باشد، نابرابريتواند نشانهي بعدي که میمسأله
گیري این شهر در آبادان وجود داشته هاي اجتماعی از ابتداي شکلاست. نابرابري و شکاف

تداوم یافته است. ابتدا شکاف اجتماعی در بین خود است و این دوگانگی پس از انقالب نیز 
شود. پیش از انقالب اسالمی، این شکاف بین کارکنان ایران و ي شرکتی دیده میجامعه

اکنون این شکاف به شکاف بین کارکنان رسمی و غیرِ خارجی پر رنگ بوده است، اما هم
ه این سو، در استخدام ب 1370ي عموم کارکنان نفتی از دهه رسمی تبدیل شده است.

هاي خصوصی تأمین نیروي انسانی هستند و شکاف بزرگی به لحاظ درآمد و امنیت شرکت
 شغلی بین کارکنان رسمی و غیرِ رسمی وجود دارد.

محلّات شرکتی و بومی پیش از انقالب وجود  هایی که بینعالوه بر این، شـکاف
ا در زمان بازسازي نیز به نحوي تداوم هاي شهري متعاقب جنگ، امداشـت، با وجود تخریب

با وقوع جنگ، شهر تقریباً خالی از سکنه شد و پس از بازسازي و بازگشت  یافته است.
هاي فضایی میان  هاي طبقاتی میان محلّات کمتر شد، اما هنوز نابرابري ساکنان، شکاف
اساس پژوهش  وجود دارد. بر» شیرپل بهمن«و » ایستگاه هفت«، »بِریم«محلّاتی چون 
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Beshartifar & et. al. (2017) هاي اقتصادي، اجتماعی، جمعیتی و بررسی شاخص
، »بِریم«هاي چنان محلّهدهد که همهاي تلفیقی نشان میچنین شاخصکالبدي و هم

ها در سطح بسیار باال و جایگاه با اختالف زیاد از سایر محلّه» لینسیک«و » باوارده«
ها به شرکت نفت و بودن این محلّهکه این امر به دلیل وابسته مناسبی قرار دارند

ها نیز با اختالف فاحشی در برخورداري از امکانات و امتیازات این صنعت است. سایر محلّه
ها از هاي بعدي قرار دارند که همین امر، سبب شکاف و گسیختگی عمیقی میان محلّهرتبه

توان گفت که عامل صنعت نفت سبب شده ین میهاي موجود شده است؛ بنابرانظر شاخص
ها اي بیشتر از سایر محلّههاي وابسته به این شرکت، سطح مساحت و سرانهاست تا محلّه

داشته باشند و این خود، نوعی ناهمگونی را در برخورداري از امکانات در ساختار فضایی به 
دك جمعیت و مساحت از شهر، با یافته با وجود سهم انهاي توسعهوجود آورده است. محلّه

هاي شهري در ساختار فضایی شهر، در سطوح باالي اختالف زیاد با سایر محلّه
صورت ها بههاي نفتی در کنار آنتَبعِ فعالیت ها که بهقرار دارند. دیگر محلّهیافتگی  توسعه

رو شهري الزم روبه اند، با کمبود یا نبود امکانات رفاهی و زیربناییاُرگانیک به وجود آمده
ترتیب، تأثیرات این شکل از توسعه و توزیع نامطلوب و نابرابر در دسترسی به هستند. بدین

جمعیتی و کالبدي، سبب ایجاد نوعی دوگانگی در  ـ هاي اقتصادي، اجتماعیشاخص
 سـاختار فضایی شهر آبادان شده و سـاختار فضایی این شهر را به کلی دگرگون کرده است.

توان عدالت اجتماعی دانست، اما از نظر مردم هاي انقالب اسالمی را میاز ایده یکی
، 1350و  1340هاي آبادان، این ایده نه تنها اجرایی نشده است، بلکه نسبت به دهه

 گرد نیز داشته است: عقب
شدن نفت و آرزوي مردم بخش شهري بود که نهضت ملّی يشدن آبادان ایدهیکی«

شد از شهر زدگی! تنها در آن زمان بود که مینشد؛ اال در زمان جنگ گاه عملیهیچ
طور یکسان از آن محروم یکپارچه آبادان حرف زد، زیرا همه (شرکتی و غیرِ شرکتی) به

هاي متفاوت از آبادان امري ضروري است و نادیده گرفتنش بودند! امروز خوانش تجربه
عده از بهترین امکانات برخوردار بودند یا  تحریف تاریخ. مسأله این نیست که چرا یک

کل شهر  يي فهم تبعات آن براي توسعههستند و عده دیگري نبودند یا نیستند. مسأله
خصوص شرکتی به يآبادان است که هم بعد منفی و هم مثبت دارد. در بعد مثبت، منطقه

ه شهرداري واگذار شود، براي ها بکه مدیریت آنبِریم و باوارده و محلّات کارگري قبل از آن
کرده و با اند. همین محلّات بود که اشخاص تحصیلساز بودهساز و مزیتآبادان هویت
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کشانده است. بدین ترتیب محلّات استعداد را از سراسر ایران به زندگی در آبادان می
 ).Mirzaei, 2019: 45( »شدي نمادین براي آبادان محسوب میشرکتی نوعی سرمایه

 
 نشینی و رشد فقراي شهريحاشیه

ایم. سهم آبادان در سال متعاقب رشد بیکاري، شاهد گسترش فقر در آبادان نیز بوده
درصد  15.3بگیر تحت نظارت بهزیستی استان خوزستان، از تعداد خانوار مستمري 1395

این  است که در این شاخص، آبادان، جایگاه اول را در استان به خود اختصاص داده است؛
 6.3، آبادان 1395ست که مطابق با آمار سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال در حالی

طور میانگین حدوداً دو درصد خانوارهاي درصد جمعیت استان خوزستان را داراست. به
کشور تحت پوشش بهزیستی هستند، اما در آبادان این رقم بیش از چهار برابر میانگین 

 بگیر بهزیستی هستندنوارها تحت پوشش و مستمريدرصد خا 8.5کشوري است و 
)Statistical Yearbook of Khuzestan Province, 2016.( 

هاي هاي فرودست) با ویژگیگاه غیرِ رسمی (محلّهاي و با سکونتهاي حاشیهمحلّه
، »سلیج«فقر امکانات زیرساختی، بهداشتی و رفاهی، در شهر آبادان عبارتند از: 

، غرب »فَیه«ي ، بخش شمالی محلّه»طیب«، »جمشیدآباد«، »علوانیه« ،»ذولفقاري«
و » سده«، »شهر«، بخش غربی »شُطیط«، »سلیج شرقی«، »سلیج غربی«ي  محلّه
هاي غیرِ رسمی، فقر، بیکاري، تراکم گاهدر این سکونت». شیربهمن«ي هاي از محلّه بخش

سوادي در سطح باالیی گرایی و بیاعی، قومجمعیت، فقر بهداشتی، ناامنی و ناهنجاري اجتم
 1388در سال ). Consulting Engineers Baharvand Mehraz, 2009(است 
نفر  54.248گاه غیرِ رسمی در آبادان با جمعیتی بالغ بر محلّه یا سکونت 12تعداد 

طور شناسی در ایران، بهقابل ذکر است که متخصصین جمعیتشناسایی شده است. 
هاي غیرِ رسمی گاهدرصدي جمعیت، براي سکونت 2.3ي ن قائل به نرخ رشد ساالنهمیانگی

سال از سرشماري  پانزدههاي اخیر هستند. با توجه به این موضوع و گذشت حدود در سال
 درصد به جمعیت این مناطق اضافه نمود.  35، باید حدود 1385
 

 گراییافول فرهنگی و رشد قوم
هاي پیش از انقالب، تنوع قومی ماعی و فرهنگی آبادان در دهههاي اجتیکی از ویژگی

و مذهبی و زبانی آن بوده است، اما با وجود این تنوع، نوعی رفتار شهروندي و هویت 
تر شده آمد. این تنوع اما امروزه، کمآبادانی شکل گرفته بود و رفتار قومی کمتر به چشم می
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گفت که آبادان از شهري فرهنگی، افول کرده توان می ).Kabi Fallahieh, 2018(است 
این ویژگی خاص  پیش ازاست. به همین دلیل نیز به جاي تنوع فرهنگی و اجتماعی که 

اش را  وطنی گرایی رواج پیدا کرده است و آبادان ویژگی جهان گرایی و قبیله شهر بود، سنت
 از دست داده است.

آبادان، شهر سینمایی و فرهنگی با  ،1350و  1340هاي از نظر اهالی آبادان، دهه
سینما در آبادان ساخته شد و در  15جمعاً  1357فرهنگ شهروندي بوده است. تا سال 

هزار بلیت در  70هزار بلیت در سینماهاي شرکت نفت و  75ها، هر ماه بیش از  تابستان
ها تنها  زرسید، اما پس از انقالب و جنگ، حاال و در این رو سینماهاي شهر به فروش می

 است. » نفت«سینماي فعال شهر، سینما 
 
 گیرينتیجه

ترین مسائل شهرهاي نفتی از چه گفته شد، پایداري شهري یکی از مهمبنا بر آن
محیطی و اجتماعی، می تواند در جمله در آبادان بوده و هست. پایداري اقتصادي، زیست

ن، مسجدسلیمان، عسلویه و کانون مطالعات انتقادي شهري در شهرهایی مانند آبادا
ماهشهر و برخی دیگر شهرها قرار بگیرد. بنابراین بررسی پایداري شهرهاي نفتی، گام 

  يمردم، جامعه ي طور سایر افراد درگیر، مانند عامه گذاران و همین مهمی براي سیاست
 گذاري در این شهرها را دارند. علمی و افرادي است که قصد سرمایه

ه شهري آبادان، این شهر پس از جنگ از یک شهر صنعتی و متنوع در بررسی تجرب
، به شهري ناپایدار با اقتصاد ضعیف تبدیل شد که نرخ بیکاري و میزان 1350ي در دهه

عملی که آبادان را از یک شهر  ـ ي آبادان یعنی آن طرح نظريایده«مهاجرت باالیی دارد. 
خورشیدي  1350ي هر قابل قبول در دههاستعماري دوران حضور انگلیس به یک شنیمه

ي چه ماند نوستالژي و خاطرهتبدیل کرده بود، با وقوع جنگ براي همیشه از بین رفت. آن
ي پایان و ، نقطه1359انقالب و سپس جنگ در سال آبادان قدیم در نگرش عمومی است. 

فت و پس از جنگ به یافته شد. مفهوم توسعه به حاشیه ري آبادان قدیم و توسعهزوال ایده
نیمه تجاري ایران قرار گرفت و  ـ صنعتیي نیمهعنوان، پایلوت توسعهجاي آبادان، تهران به

(مشهد و قم) گرفت و آبادان، سهم آبادان در توریسم و فراغت را، شهرهاي مذهبی 
این وضعیت آبادان، منجر به ایجاد  ).Mirzaei, 2019( »هاي خود را از دست داد مزیت

 محیطی اجتماعی شد.هاي اقتصادي، زیستایدارياپن
وضعیت فعلی آبادان تنها به دلیل اثرات دوران جنگ هشت ساله پدید نیامده، بلکه 
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هاي عمرانی نیز در آن نقش عوامل انسانی، اجتماعی و دیدگاه غالب بر امور توسعه و طرح
سیاسی، اجتماعی، هاي هاي متعددي را در زمینهداشته است. وضعیت فعلی آبادان، پرسش

ها نیازمند بحث در سطح ملّی سازد که پاسخ به آنمحیطی مطرح میاقتصادي و زیست
توان آن را صرفاً در سطح محلّی بر طرف کرد. به همین دلیل، با بحران آبادان بوده و نمی

رد ها) برخوهایی چون مسؤولیت اجتماعی شرکتنباید مانند یک مورد خیریه (یا با گفتمان
ي صنعتی، توریستی، ژئو استراتژیک، کشاورزي و کرد. آبادان پتانسیل عظیم بالقوه

اقتصادي دارد که در طول جنگ آسیب جدي دیده، در دوران بازسازي در مورد آن اهمال 
ي شده، تا باالخره در شرایط فعلی این شهر را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است. مسأله

کیفیت پایین آب، ریزگردها و آلودگی محیط زیست نیست، بلکه آبادان صرفاً شوري و 
خیز نموداري مشخص از یک معضل ملّی است؛ جلب توجه عمومی به مسائل شهرهاي نفت

ن مشـکالت خـود شود و محور هم باید تبدیل به صداي مردم این مناطق براي بیاو منبع
 يد را در نوع و شـیوهي جدیهابحث و تبادل نظر و تبیین دیدگـاه يهم زمینه

سویه و از باال به پایین دارد گذاري، عمران و توسعه که در حال حاضر فرایندي یک سیاست
 ).Ehsani, 2012(را، فراهم سازد 

ها، همچنان معطوف آبادانی يانه مشخص است که نگاه و مطالبهنگاردر بررسی مردم
ه مسلّم است که چنین توسعه و هاست کبه شرکت نفت و پاالیشگاه است، هر چند سال

اي نامعلوم و غیرِ پویاست، و دردي از مشکالت این  زا و با آینده ساحتی و آسیب رشدي تک
 يدر گذشته در ید قاهره و خیریهي شهر که کند. مدیریت یکپارچه شهر را درمان نمی

نتیجه  شرکت نفت بود، اینک مضمحل و در بین مراکز ناتوان و کم نیرو تقسیم و در
محلّی و  ـ اي و محّلی، بر نگاه ملّیهاي قومی و قبیلهي نگرششده و غلبهتضعیف

زا و پایدار شهري تبدیل شده ساالري و رشد دروناستراتژیک به مانع جدي اجماع، شایسته
 ).Mehdizadeh, 2017(است 

ي سعههاي توتوان برخی سیاستي شهرهاي اکتشافی و نفتی در جهان، میبا مقایسه
گذاران پیشنهاد نمود. توجه پایدار شهرهاي نفتی را براي ایران استخراج کرد و به سیاست

بخشی به اقتصاد و توجه به ي صنایع پایین دستی، تنوعي بیکاري، رونق و توسعهبه مسأله
ي تجارت، کشاورزي و صنعت شیالت و رفع مشکالت محیط زیستی آبادان، نیازمند برنامه

گونه که در بسیاري از کشورهاي جهان، دولت ي است. همانی و بودجه ویژهمشخص دولت
زا در شهرهاي هاي اشتغالبخشی به اقتصاد و پروژههاي تنوعها و برنامهمتَولّی سیاست

 محور است، دولت ایران نیز باید در این مورد تصمیم جدي بگیرد. منبع
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ي پایدار آبادان باید در اسرع وقت براي توسعه» صندوق ذخیره«همچنین، یک نظام 
اعالم موجودیت کند. با این پیشنهاد که حاکمیت شهرهاي نفتی حق کاربري بخشی از 

محیطی، که پرداختن  وجوه صندوق ذخیره را براي حل مسائل عمده مانند آلودگی زیست
آید، صرف کنند. چون ممکن است  ي هیچ بنگاه واحدي بر نمیبه حل آن از عهده

ي خارجی هاي مالی دولتی کافی نباشند، وجود سایر منابع تأمین مالی شامل سرمایه کمک
هاي ویژه با نرخ  هاي تجاري باید وام هاي دولتی و سایر بانک و داخلی، ضروري است. بانک

سود تخفیفی براي شهرهاي نفتی از جمله آبادان فراهم کنند. براي داشتن شرایط دریافت 
هاي اعتباري،  بخشی به اقتصاد شهرهاي نفتی باید با سیاستي تنوعها ها، پروژه این وام

 ).Li & et. al., 2013: 256( ها همخوان باشند کنترل ریسک و سایر شرایط این بانک
هاي استانی (استانداري خوزستان) مسئولیت کلی انتقال شهرهاي نفتی و  دولت

هاي دولتی  ده دارند؛ اما بنگاههاي شهري (شهرداري) مسئولیت مستقیم آن را بر عه دولت
بزرگ مانند پتروشیمی و پاالیشگاه آبادان، مستقیماً تحت هدایت دولت مرکزي است. 

است و تضاد آشکار منافع وجود دارد. از   ها پیچیده ها و بخش ها، دولت ي بین بنگاهرابطه
ساختی تک هاي استانی و شهري دشوار است که مسئولیت گذار اقتصاد رو براي دولت این

ي مقتدرتر و به اقتصاد متنوع شهري را به عهده بگیرند. بنابراین یک شورا یا دبیرخانه
ها را پشت سر گذارد و گذار شهر به اقتصاد  هاي آن باید ایجاد شود تا این محدودیت شاخه

 هاي آن این شورا یا دبیرخانه و شاخه  عالوه متنوع و پایدار را مدیریت و هماهنگ کند. به
تر  باید در تحقیقات مربوط به انواع و سطوح شهرهاي نفتی و نیز معرفی معیارهاي کاربردي

ها به منظور بهبود  طور در نظارت بر استفاده از بودجه و اجراي سیاستها و همینبه نفع آن
 ).Chen, 2010( عملکرد گذار مشارکت کند

وضع شود تا حقوق و  همچنین، باید قوانین و مقرّرات خاصی براي شهرهاي نفتی
و   هاي تجاري در تعیین منابع و بودجه هاي دولت مرکزي، دولت محلّی و بنگاه مسئولیت

ي کسانی که از این حقوق و بودجه به روش تخصیص آن و نیز در نظارت دقیق و جریمه
ي بعدي این است که عالوه بر کنند، معلوم باشد. نکته صورت غیرِ قانونی استفاده می

ي ي بیکاري باید در کانون توجه باشد. اگر به مسألهها، کاهش مسألهی پروژهسودده
ثباتی اجتماعی منتهی شود. بنابراین دولت  بیکاري توجه کافی نشود، ممکن است به بی

ي یک هدف اصلی توجه مثابه هاي شغلی بیشتر به مرکزي و محلّی باید به ایجاد فرصت
بیکاري و خدمات آموزشی اشتغال مجدد، باید  هاي مربوط به داشته باشند. سیاست

ي  متناسب با نفع تعداد هر چه بیشتري از بیکاران باشد. براي نمونه این خدمات باید بیمه
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هاي آموزش رایگان و خدمات جامع  هاي مالی جهت آموزش، برنامه بیکاري بیشتر، کمک
 آموزشی را ارائه دهند.

ي اقتصادي و ارتقاء عملکرد گذار ا براي توسعهه مند به جذب پروژه شهر آبادان عالقه
اي به تنوع اقتصادي است، اما در این مسیر نباید محیط زیست به حاشیه برود. هر پروژه

توجهی به محیط زیست، اگر چه محیطی داشته باشد، چرا که بی باید ارزیابی تأثیر زیست
تر  ر مایهار را در کوتاه مدت پهاي ارزیابی گذ شود و حتی گزارش باعث افزایش اشتغال می

رساند. تدوین قوانین و  پایدار شهري آسیب می ي  مدت به توسعهسازد، اما در دراز می
ي پایدار در شهرهاي نفتی از جمله محیطی، ضرورت توسعهوسخت زیست مقرّرات سفت

 آبادان است.
ي بازآفرینی و هایی برابخشی به اقتصاد آبادان، پروژههاي تنوعدر راستاي سیاست

تواند یکی از راهبردهاي مهم در اقتصاد آبادان باشد. آبادان محور شهري میاحیاء فرهنگ
که شهري صنعت نفتی و پتروشیمی بوده است، ، عالوه بر این1350و  1340هاي در دهه

شهري توریستی بود و سیاست دولت در مورد توریسم در این شهر، متمرکز بود. اما پس از 
محور، یکی ب و جنگ، توریسم در آبادان تقریباً از بین رفت. بازآفرینی و احیاء فرهنگانقال

زدایی شده در انگلستان و آمریکا نیز بوده است. یعنی صنایع از راهبردهاي شهرهاي صنعت
اي. ... به جاي صنایع کارخانه خلّاق و فرهنگی موسیقی، گردشگري، موزه، کافه، رستوران و

محور نیز باید در کنار هاي فرهنگبخشی به اقتصاد از جمله سیاستوعهاي تنسیاست
 هاي اجتماعی باشد.هاي اجتماعی رفاه عمومی و کاهش شکافسیاست
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Abstract: 
 

Today, sustainable urban development with emphasis on 
sustainability and continuity of public development-especially in 
extractive cities that have grown exponentially through natural resource 
extraction-has been considered by policy makers and in different 
countries. The city of Abadan is not known as a resource-oriented or 
extractive city, but the agency of the oil industry and the establishment of 
an oil refinery have played a major role in the development of this city. 
Therefore, the same issues that occur in extractive and resource-oriented 
cities have affected this city as well. Various studies on these cities show 
that development in all dimensions has not occurred in these cities and 
there are instabilities in this area. The purpose of this study is to 
investigate the urban sustainability of Abadan under the influence of oil 
industry activities. In this study, the method of triangulation with field 
observation techniques, urban ethnography, documentary sources and in-
depth interviews and oral history has been used. The results show that 
Abadan, despite experiencing growth and development due to the 
establishment of the oil company, has experienced economic, 
environmental and social instabilities due to the presence of oil facilities. 
This has intensified especially after the revolution and the imposed war 
due to unbalanced management and the destruction of infrastructure; So 
that today we only see nostalgia and memory of old Abadan in the public 
attitude of the people of Abadan. 
 

Key Concepts: Oil City, Urban Instability, Local Community, 
Corporative Community 
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