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چكيده
بررسي در مورد پيدايش شهرهايي نظير شهر مسجد سليمان كه قدمت آن به ورود آريايي ها به ايران مي رسد نياز به 
شرح مفصلي دارد و ليكن رشد و گسترش آن و استراتژي هاي توسعه و كاركرد اقتصادي و شرايط كشوري و سيستم هاي 
سياسي به ويژه با توجه به كاركرد شهر در ارتباط با اهميت اقتصادي نقش نفت بود كه از سال 1287 هجري شمسي آغاز 
گرديد. به عبارتي با فوران اولين چاه نفت در ايران فعاليت اقتصادي مسجد سليمان شروع گرديد. اين رونق وتوسعه شهر 
تا سال 1355 ادامه داشت و ليكن از اين سال به بعد به علت كاهش در توليد نفت رشد جمعيت  ساالنه به علت مهاجرت 

سير نزولي پيدا نمود و پي آمد آن كاهش اشتغال  در صنعت نفت و افزايش بيكاري و تغيير نقش شهر بود.
واژه هاي كليدي: پيدايش و نقش نفت- ايجاد اشتغال – افزايش جمعيت – تغيير كاركرد شهر.

 
مقدمه

يكي از فعاليت هاي مهم اقتصادي در دنياي امروز اقتصاد نفت و در ميان انواع صنايع، صنعت نفت مورد توجه 
تمام كشورهاي صنعتي مي باشد كه تمام سياست هاي كشورهاي بزرگ و همچنين كشورهاي صاحب منابع نفت 
را تحت الشعاع قرار مي دهد. هدف كشورهاي ابرقدرت بدست گرفتن كليه منابع نفت در جهان است. درحالي كه 
صنايع مهم جهان با رشد بي سابقه وارد عصر جديد شده و انتظار مي رود در سيستم اقتصادي جهاني روز به روز 
بر اهميت آن افزوده شود. به همين جهت هر عاملي كه سبب تغيير قيمت نفت شود در حقيقت موجب باال رفتن 
قيمت ها و تورم در كل جهان شده است. وجود چاه هاي متعدد نفت در شهر مسجد سليمان سبب رشد و دوام و 
بقاي اين شهر گرديد. اين پديده اقتصادي طبق آمارهاي رسمي موجود افزايش روزافزون جمعيت را به همراه داشت.
افزايش توليد نفت از جنگ جهاني اول ايجاد شركت براي كاركنان خارجي و سپس توسعه شهرك و ايجاد 
رفاه و مراكز درماني براي آنان و تأسيس اداره هاي دولتي سبب گرديد كه بخشداري شهر مسجد سليمان هويتي در 
تقسيمات كشوري پيدا نمايد. روش تحقيق دراين مقاله به شيوه تحليلي-كاربردي است. در روش تحقيق تحليلي 
به طور كلي سعي بر آن است كه با توجه به رابطه موجود بين پديده ها (رابطه علي و معلولي) به بررسي و تحليل 
آنها پرداخته شود و از اين طريق مشكل يا علت كشف گردد. به منظور بررسي كالبد فيزيكي و چهره شهر، عامل 
توپوگرافي، جدايي گزيني محالت، عامل اقتصادي و اجتماعي در ابتدا اطالعات اوليه از طريق مطالعات به همراه 

اطالعات كتابخانه اي و داده هاي آماري تكميل گرديده است.

موقعيت جغرافيايي و زمين شناسي
شهر مسجد سليمان در شمال شرقي و در فاصله 149 كيلومتري مركز استان خوزستان و از نظر ارتباطي در 896 
كيلومتري تهران و 240 كيلومتري ساحل خليج فارس واقع شده است. اين شهر با 108 كيلومتر مربع مساحت با 
ارتفاع متوسط 362 متر از سطح دريا، در طول جغرافيايي 49 درجه و 33 دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي 31 درجه 
و 49 دقيقه شمالي واقع شده است. از نظر زمين شناسي ساختمان زمين اين منطقه از سه طاقديس و دو ناوديس 
بين آنها تشكيل شده است. فرايند هاي تكتونيك به صورت گسله هاي موازي و متمايل به شمال شرقي در محل  
رودخانه هاي آب شور و تمبي قرار گرفته و فرسايش آب شكل و نظم ساختماني را به هم زده اما هنوز به وضوح 
اثر ساختماني مشهود است. با اينكه كهنسال ترين سنگ هاي اين منطقه متعلق به دوران كامبرين يعني دوران اول 
زمين شناسي مي باشد وليكن چين خوردگي در اواخر دوران سوم در ارتباط با چين خوردگي هاي زاگرس و گسله ها 
احتماالً اوايل دوران چهارم به وقوع پيوسته است. از آمارهاي بدست آماده 6 زلزله شديد در 75 سال اخير در اين 

منطقه بوقوع پيوسته كه از اين تعداد 2 زلزله در شهر مسجد سليمان رخ داده است. 
از نقطه نظر توپوگرافي در مجموع مي توان گفت كه ناهمواري هاي اين ناحيه  از سه رشته كوه موازي با جهت 
شمال غربي جنوب شرقي تشكيل شده و رودخانه ها در محل ناوديس هاي قديم و گسله هاي جديد اواخر دوران سوم جاري 
هستند. فرسايش آبهاي روان در طول زمان با شدت تمام در تغيير شكل ناهمواري ها تأثير گذاشته و در فواصل رشته  كوه ها 
منظره تپه  ماهوري به وجود آورده است. رسوب هاي ميوسن به علت مقاومت بيشتر نقش طبقات سخت را به عهده داشته 
و سنگ هاي عريان و دامنه هاي پرشيب ارتفاعات را به وجود آورده است. كاهش ارتفاعات از شمال شرقي به جنوب غربي 

به شكل پله اي قابل مشاهده مي باشد كه اين عوامل فيزيكي در پديد آوردن چهره شهر مهمترين نقش را داشته اند. 
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منابع آب
سه رود بزرگ شور يعني كارون، كرخه و جراحي در خوزستان جريان دارند. 
رودخانه كارون كه يكي از بزرگترين منابع آب كشور مي باشد، از 30 كيلومتري 
شمال مسجد سليمان مي گذرد. حداكثر دبي لحظه اي كارون 2005 متر مكعب بوده 

و آب آشاميدني مسجد سليمان در حال حاضر از كارون تأمين مي شود. 

ويژگي هاي اقليمي شهر مسجد سليمان 
متوسط  حد  اخير  دهه  چند  از  هواشناسي  سالنامه هاي  مطالعه  براساس 
دماي ساالنه اين شهر 24/2 درجه بوده و اين دما از نظر تقسيم بندي بر طبق 
ميزان  بيشترين  و  مي شود  محسوب  مگاترم  دماهاي  جزء  اقليمي  كمترهاي 
دما از آن تير و مرداد (37)درجه و كمترين از آن دي و بهمن (12/6) درجه 
مي باشد. اختالف درجه حرارت ساالنه 24/4 درجه است و اين مسأله خود 
حكايت از شرايط بّري منطقه دارد. تغييرات درجه حرارت در 6 ماه از سال 
حالت صعودي و شش ماه ديگر حالت نزولي دارد. تابستان ها به شدت گرم 
و زمستان ها بارندگي كم  و شرايط اقليم بياباني حكمفرما مي گردد. براساس 
گزارش هاي آماري بيشترين ميزان دماي متوسط مربوط به تير و مرداد 44/2 
درجه و كمترين از آن دي و بهمن 17/6 درجه و اختالف ساالنه 26/6 درجه 
است. بدين ترتيب اختالف درجه حرارت ميانگين گرمترين ماه و سردترين 
ماه عدد قابل مالحظه اي را ارائه مي دهد. از طرف ديگر تابستان هاي مسجد 
سليمان به شدت گرم مي شود و اين گرما قابل مقايسه با گرماي بيابان هاي 
گرم دنياست به طوري كه از ميانگين دماي حداقل مسجد سليمان فهميده 
مي شود، دما در هيچ ماهي به صفر نمي رسد و فصل رويش گياهي هيچ وقت 
قطع نمي شود. فقط علت خشكي محيط در نتيجه دماي فوق العاده زياد بهار 

و تابستان و كمبود بارندگي در فصل تابستان مي باشد. 

بارندگي و رطوبت
آمارهاي بارندگي نشانگر ميزان 36/6 ميلي متر بارندگي ساالنه مي باشد. 
ميزان بارندگي در نواحي مختلف ايران خود حكايت از حالت نيمه خشك 
مي كند. در صورتي كه در مسجد سليمان شرايط اقليم بياباني حكمفرما است. 
بارندگي از ماه مهر شروع و در ماه هاي آبان و آذر و دي و بهمن و اسفند 
و فروردين ادامه پيدا مي كند. مجموع ميزان بارندگي اين شش ماه 336-4 
ميلي متر است ولي از ماه ارديبهشت به تدريج باران كم مي شود و مجموع 
ميزان بارندگي چهارماه گرم در سال از حدود چند ميلي متر بيشتر نيست و 

در نتيجه اين چهار ماه منطقه كامًال حالت بياباني پيدا مي كند.

تاريخچه
هسته اوليه شهر مسجد سليمان از سده نهم تا هفتم پيش از ميالد توسط 
قومي از آريايي ها به نام پارسوا كه از طريق دامنه هاي شمال غربي زاگرس 
و كوه هاي بختياري به جلگه حاصلخيز خوزستان وارد شده بودند، بنا نهاده 
با  آن  در  قوم،  اين  كه  بوده  مناطقي  از  يكي  امروزي،  سليمان  مسجد  شد. 
ساختن واحدهاي مسكوني مسكن گزيدند. از آثار بجا مانده جايگاه اوليه 
شهر مسجد سليمان امروزي، تپه اي دست ساز به نام (سر مسجد) در دامنه 

كوه مي باشد و در آن بنايي عظيم با ديوارها و ايوان هاي سنگي وجود دارد كه 
پس از فرسايش متمادي هنوز پابرجا هستند. بنابر مطالعات باستانشناسان، اين 
شهر به منزله مهد پاسارگارد و تخت جمشيد و يادبودي از آغاز شهرنشيني 
پارسيان در ايران زمين است.احياء مجدد شهر اوليه پارسيان و يا در حقيقت 
زميني كه طالي سياه در آن خفته بود در سال 1287 هجري شمسي با آغاز 
فوران نفت همزمان مي باشد. اين طلوع، حيات اقتصادي و اجتماعي شهر و 
حتي سرنوشت ايران را تغيير داد. همزمان با فوران نفت به جاي كوچ نشينان 
پارسي يا پايه گذاران اوليه اين شهر اروپائيان فرصت طلب و جهان خوار از آن 
سوي درياها به اين سرزمين وارد شدند. بنابر نوشته هاي يونانيان قديم از جمله 
هرودت، غربي ها دريافته بودند كه اين ناحيه از ايران سرشار از نفت و گاز 
طبيعي مي باشد. لذا استعمارگر كهن نماينده ماجراجوي خود را به نام ويليام 
ناكس كه صاحب معادن عظيمي از طال در استراليا بود به سرزمين طالي سياه 
گسيل كرد و او با شركت خود به نام سنديكاي امتيازات، موفق به دست يابي به 
سرچشمه آتش جاودان پارسيان شد كه پس از مدتي با دخالت دولت انگليس 
شركت نفت ايران و انگليس جايگزين شركت سنديكاي امتيازات ويليام ناكس 
دارسي گرديد. باتوجه به حيات و هويت مجدد اين شهر در ارتباط با پيدايش 
نفت و افزايش توليد آن در جنگ جهاني اول و ايجاد بيمارستان و مدارس 
ابتدايي و تأثير اداره ها ي دولتي مانند شهرباني، دارايي و بخشد اري، شهر مسجد 
سليمان هويتي در تقسيمات كشوري پيدا نمود. قابل تأكيد است كه وجود 

چاه هاي متعدد نفت سبب رشد و دوام اين شهر در قرن 20 گرديد. 
در ساخت كالبدي و توزيع فضايي، عناصر ياد شده شهر مسجد سليمان از 
چند عامل تعيين كننده بهره گرفته اند. عامل مهم توپوگرافي اين ناحيه، كوهستاني 
بودن سرزمين است و شهر، بين اين ناهمواري ها و دره ها و جلگه ها جاي دارد. 
اكتشافات و حفر چاه هاي نفت تأثير زيادي در شكل گيري شهر مسجد سليمان 
براي  آنها  اطراف  در  مسكوني  مجتمع هاي  ساختن  فعاليت،  اين  آغاز  با  دارد. 
كاركنان نفت آغاز گرديد؛ بدين صورت كه زمين هاي هموار براي واحدهاي 
مسكوني و تأسيسات وابسته به صنعت نفت در نظر گرفته شده است. پايه گذار 
هسته اوليه بازار و نخستين محله اين شهر مهاجرين شوشتري هستند. موجوديت 
بازار سرآغاز اشتغال غير نفتي و هويت بخشيدن به اين شهر به ويژه در آينده 
مي باشد. آغاز جدايي گزيني در اين شهر يعني تفاوت هاي اقتصادي و اجتماعي 
مهاجرين و كاركنان فاقد مسكن، با ايجاد محالت و واحدهاي مسكوني سازماني 
كاركنان شركت نفت به نام هاي كمپ اسكاج، پاسيون خيام و وسترن شل همراه 
مي باشد. توزيع فضائي عناصر شهري به ويژه واحدهاي مسكوني شركتي در 
اطراف چاه ها و متراكم شدن خانه هاي غير شركتي در اطراف آن سبب گشته 
كه شهر به شكل خطي در دامنه هاي ناهموار كوهها و يا به عبارتي در ناحيه 
پرنشيب و فراز به رشد خود ادامه دهد كه اين خود بزرگترين عامل جدايي گزيني 
طبقات اجتماعي شهر مي باشد. به سخن ديگر با توجه به ويژگي هاي جغرافيايي، 
اقشار اجتماعي مرفه در نواحي جغرافيايي مساعد و پايين ترين قشر اجتماعي در 
ناحيه جغرافيايي نامساعد مستقر شده اند. لذا در بافت كلي شهر دوگانگي خاصي 
ديده مي شود. در دو قسمت متمايز در يك خط نسبتاً هاللي شكل كه بر روي 
ارتفاعات گسترده شده است، هسته مركزي مشخصي ندارد و تراكم در بخش 

جنوبي شهر بيشتر به چشم مي خورد.
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 بررسي عوامل مؤثر در جمعيت و اشتغال
حيات و هويت مجدد شهر مسجد سليمان در ارتباط با پيدايش نفت و 
افزايش توليد آن در جنگ جهاني اول و ايجاد شركت براي كاركنان خارجي و 
سپس توسعه شهرك و ايجاد رفاه براي كاركنان و ايجاد بيمارستان و مدارس و 
تأسيس اداره هاي دولتي مانند شهرباني و دارايي و بخشداري مي باشد. لذا شهر 
مسجد سليمان هويتي در تقسيمات كشور پيدا نمود. قابل تأكيد است كه وجود 
چاه هاي متعدد نفت سبب رشد و دوام اين شهر در قرن بيستم گرديد. با نظري 
كوتاه به آمارهاي رسمي، جمعيت شاغل در استخراج نفت 68٪ نيروي شاغل 
شهر را شامل مي گردد. آمار سال 1345 جمعيت شهر با رشد 3/7 درصدي كه 
يك رشد متوسط است گوياي مهاجر پذير بودن شهر مي باشد. در اين دوره 
با اينكه اشتغال در استخراج نفت به نصف كاهش يافته بود ولي شهر مانند 
گذشته پويا و پابرجا بود. در فاصله سال هاي 1355-1345 جمعيت شهر رشد 
ساالنه 1/8 درصدي را نشان مي دهد كه از عاليم كاهش در توليد نفت است و 
به دنبال آن كاهش اشتغال در اين زمينه رخ داد كه از همين جا مهاجر فرصتي 
و نشانه هاي افسردگي شهر آغاز مي گردد و ليكن شهر با بيكاري مبارزه مي كند 
و از زوال خويش جلوگيري مي نمايد. در سرشماري هاي 36-1355 جمعيت 
شهر به رشد طبيعي 3/1 درصد در سال (از رشد متوسط كل شهرهاي ايران 
كه 5/4 درصد مي باشد كمتر است) مي رسد كه اين كاهش در گزارش هاي 
جمعيتي سال هاي 73-1371 قابل مشاهده است. در سال 1375 از جمعيت 
كل شهر مسجد سليمان 83٪ باسواد بوده اند كه افزايش قابل مالحظه اي در 
اين زمينه نشان مي دهد. در صورتي كه جمعيت كل شهرستان 222211 نفر 
بوده، كه حدود بيست و شش هزار نفر به شهرستان وارد و يا در داخل اين 
شهرستان جابه جا شده اند. مقايسه محل اقامت اصلي مهاجران با محلي كه در 
آن سرشماري شده اند نشان مي دهد 38/5 درصد از روستا به شهر و حدود 4 

درصد از شهر به شهر ديگر مهاجرت كرده اند.

اشتغال در مسجد سليمان
اعداد و ارقام مربوط به گروه سني 64-10 ساله نشان دهنده درصد فعاليت 
جمعيت مسجد سليمان است كه برابر با 13/3 درصد مي باشد. سهم بيكاران در 
جمعيت ده ساله و باالتر در سالهاي 1355-1335 كاهش يافته به طوري كه اين 
ميزان در سال 1355 حدود 2/4 برابر كوچكتر از سال 1335 بوده است. سهم 
شاغلين در دوره 45-1335 كاهش و سپس در دوره ي 55-1345 بمقدار ناچيز 
افزايش و باالخره در دوره 62-1355 مجدداً كاهش يافته است. با اين همه روند 
كلي در دو دوره مورد بررسي روند كاهشي است. از ويژگي هاي اين دوره كاهش 
اشتغال در صنعت نفت و افزايش بيكاري مي باشد لذا شهر دچار ركورد شده و 
ليكن براي حفظ بقاي خود نسبتاً موفق نشان داده است. در صورتي كه در آمار 
1375 افراد بيكار در مجموع 33/42 درصد از جمعيت ده ساله و بيشتر را تشكيل 
داده اند، بيشترين ميزان فعاليت مربوط به گروه سني 39-35 ساله با 53/5 درصد و 
كمترين ميزان فعاليت مربوط به گروه سني 10-14 ساله با 5/5 درصد بوده است. 
باالترين ميزان فعاليت براي مردان در گروه سني 39-35 ساله 96/5 درصد بوده 
و از جمعيت شاغل ده ساله و بيشتر 21 درصد را كاركنان ماهر كشاورزي  و 12 

درصد را صنعتگران و كاركنان مربوط تشكيل مي دهد.

 نتيجه گيري
مسجد سليمان در طي دوره ي مورد بررسي بعنوان شهر صنعتي شناخته 
شده و اين امر بدليل وجود صنعت نفت در اين شهر است كه قسمت اعظم 
از  نيمي  از  بيشتر  جهت  به همين  مي باشد.  آن  مرهون  شهر  اقتصادي  حيات 
شاغلين مسجد سليمان در بخش هاي صنعتي و معدني مشعول كار بودند (اين 
شهر در گذشته داراي صنايع كوچك پااليش نفت مانند گوگرد- واحد صنعتي 
آب زدايي از گاز بود كه امروزه غيرفعال شده است) لذا كاهش اساسي مشاغل 
خدمات  بخش  بوسيله  نفت  صنعت  اشتغال  كاهش  برابر  چندين  جبران  و 
سهم  زمينه  اين  در  است.  واقعيت  سليمان  مسجد  شهر  اجتماعي  و  عمومي 
بوده  افزايش  حال  در  مرتباً  گذشته  سالهاي  طي  در  خدمات  بخش  شاغلين 
بوقوع  سليمان  مسجد  شهر  در  و  كشور  شهرهاي  تمام  در  پديده  اين  است. 
پيوسته است. عامل عمده رونق اين بخش، از آبان تا ارديبهشت سال بعد كوچ 
قشالق ايل بختياري است. يعني 180 هزار نفر كوچ نشينان باعث رونق بازار 
شهر مي شوند. لذا تغيير نقش صنعتي شهر مسجد سليمان به نقش خدماتي قابل 
قبول مي باشد. و ليكن در آينده با در نظر گرفتن برنامه احداث كارخانه سيمان 
و امكانات منطقه اي براي استخراج و احداث صنايع كاني غيرفلزي، اين شهر 
بخشي از امكانات خود را در راه تبديل به يك مركز رشد قوي تحقق خواهد 
بخشيد و رشد جمعيت را به همراه خواهد داشت. براي چنين رشدي شهر 
مسجد سليمان تمام شرايط حياتي الزمه را داراست. البته مسائل زيست محيطي 

حضور چاه هاي نفت در شهر به تدريج قابل حل مي باشد.
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