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مشکالت و مسائل محیطی استاندرس5

به جمله و شکل باال توجه کنید و کمی بیندیشید که در اثر گسترش فعالیت های انسانی و مسایل محیطی مشکالت متعددی در 
استان به وجود آمده است که  مهم ترین آنها عبارت اند از:

1ــ آلودگی هوا
الف( گرد و غبار: به دلیل مجاورت با بیابان های عراق و عربستان و وزش باد از این مناطق، پدیدهٔ  گرد و غبار و در نتیجه 
آلودگی هوای استان در سال های اخیر بیشتر شده است. ذرات بسیار ریز سبک سیلت، رس و ماسه در نواحی بیابانی به علت وزن کم، 
به همراه باد تا مسافت های بسیار طوالنی جابه جا می شوند، به نحوی که در مواردی افزایش میزان آلودگی به چندین برابر حد مجاز 

می رسد و قدرت دید انسان را به کمتر از 100 متر می رساند. 

»بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی«

شکل ٢٧ــ١ــ ببینیم و بیندیشیم
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این پدیده عالوه بر آن که باعث افزایش وقوع حوادث جاده  ای می شود، در چرخٔه اقتصادی و فعالیت های اجتماعی نیز اختالل 
ایجاد می کند. 

شکل ٢٨ــ١ــ لحظۀ ورود توده هوای دارای گرد و غبار به استان ــ تیر1387

شکل ٢٩ــ١ــ ورود گرد و غبار از کشورهای مجاور به استان

جمهوری اسالمی ایران 

کویت

عربستان سعودی

گرد وغبار

عراق

گرد وغبار

گرد وغبار

گرد وغبار
خلیــج فــارس

گرد وغبار
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ب(آالینده های انسانی: این آالینده ها شامل صنایع، سوخت واحد های مسکونی و وسایل نقلیه هستند. بیشتر صنایع استان با 
مصرف سوخت  های فسیلی و عدم استفاده از فیلترهای مناسب، دارای آلودگی  های بیش از حد استاندارد می باشند.

شکل  ٣٠ــ١ــ روند افزایش روزهای  گردو غبار در استان طی سال های ٨٨ ــ١٣٨٠

روز

شکل ٣١ــ١ــ آلودگی ناشی از سوختن گاز های خروجی همراه نفت
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2ــ آلودگی آب
رودها به عنوان مهم ترین منبع تأمین کنندهٔ آب مصرفی استان تحت تأثیر آالینده  های صنعتی، کشاورزی و شهری قرار دارند.

الف( آالینده  های شهری: توسعٔه شهرها و روستاها که خود ناشی از رشد جمعیت است، آلودگی آب ها را افزایش می دهد.  
پساب های شهری حاوی مواد شیمیایی و میکروب  های فراوانی است که می توانند باعث آلودگی آب شوند.

شکل ٣٢ــ١ــ شهر اهواز در یک روز پاک و یک روز آلوده

شکل  ٣٣ــ١ــ ورود فاضالب شهری به رود کارون در اهواز

اهواز با داشتن تأسیسات مختلف نفتی و صنایع سنگین فلزی و تعداد زیاد خودرو، از آلودگی هوا رنج می برد. این شهر بیشترین 
ذرات معلق در هوا را دارد.
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باعث ورود  به رودخانه  ها  از طریق جریانات سطحی و زیرزمینی  انتقال پساب  های کشاورزی  ب( آالینده  های کشاورزی: 
مقدار زیادی مواد شیمیایی به آب ها می شود. از آنجا که مجتمع های کشت و صنعت استان بیشتر در حوضهٔ  کارون و دز تمرکز دارند، 

حجم پساب ورودی و میزان آلودگی این رودها بسیار باالست.
ج( آالینده  های صنعتی: آب مورد استفاده در صنایع به انواع ترکیبات شیمیایی، مواد معدنی و فلزات سنگین آلوده  می شود. 
تمرکز صنایع در اطراف شهرهای اهواز، آبادان، ماهشهر و… باعث شده تا این شهرها بیشترین سهم را در آلودگی آب  های سطحی 

داشته باشند.

مخاطرات طبیعی
استان، محل وقوع تعدادی از مخاطرات طبیعی است که برخی منشأ آب و هوایی دارند؛ مانند: سیل، خشکسالی، طوفان، 

صاعقه،  تگرگ و یخبندان و بعضی دیگر منشأ درون زمینی دارند مانند: زلزله، رانش زمین.
الف( سیل: خوزستان جزء مناطق سیل  خیز کشور محسوب می شود. براساس گزارش اداره کل مدیریت  بحران استان، طی 
20 سال گذشته، بیشترین خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی در استان مربوط به آب گرفتگی و سیل بوده است. هر چند در دهه  های 
اخیر به دنبال احداث سدهای عظیم مخزنی بر روی رودهای استان، این مخاطره طبیعی به یک فرصت و امکان جهت سازندگی و توسعه 
تبدیل شده است؛ اما همچنان سیل برای زمین های کشاورزی، تأسیسات صنعتی و سکونتگاه های شهری و روستایی مشکلی جدی 

به شمار می رود.

شکل ٣٤ــ١ــ اراضی به زیر آب رفته در اثر وقوع سیل
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دالیل عمده وقوع سیل در استان عبارت اند از:
١ــ بارش های شدید و رگباری و تخریب پوشش گیاهی

٢ــ جاری شدن رودهای پرآب و طوالنی در بخش کم شیب و جلگه  ای استان
٣ــ باال بودن سطح آب های زیر زمینی و نفوذپذیری کم  زمین 

٤ــ ناکارآمد بودن شبکه  های جمع  آوری آب های سطحی و فاضالب شهری 
ب( خشکسالی: خشکسالی در استان، یک واقعیت آب و هوایی است که به طور متناوب با شدت و ضعف اتفاق می افتد. 
بیشترین خسارت ناشی از خشکسالی در استان، به بخش های کشاورزی و دامداری وارد می شود. کاهش ذخائر آب موجود در 

تاالب ها و دریاچٔه سدها، افت شدید آب  های زیرزمینی و وقوع توفان  های گردو غبار از دیگر آثار خشکسالی در استان است.
ج( حرکت ماسه های روان: یکی از مشکالت مناطق جلگه ای استان حرکت ماسه های روان است که در اثر جابجایی آنها 
مراکز صنعتی، راه ها، خطوط لوله، چاه های نفت و اراضی کشاورزی در معرض هجوم آن قرار می گیرند و به تدریج باعث متروکه شدن 

آنها یا ایجاد اختالل در فعالیت های آنها می شود. 

شکل 35ــ١ــ تاالب میانگران ایذه در هنگام خشکسالی
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د ــ سرمازدگی و یخ بندان: از آنجا که موضوع گرمی هوا به عنوان یکی از ویژگی های آب و هوایی استان مطرح است، 
که  می دهد  رخ  استان  در  یخ بندان هایی  سال ها  از  برخی  در  اما  می رسد؛  به نظر  عجیب  حدی  تا  سرمازدگی  و  یخ بندان  از  صحبت 

خسارت های زیادی به کشت های جالیزی وارد می سازد. یکی از علت های استفاده از »کشت گلخانه ای« مقابله با سرمازدگی است.
نیز در بخش های شمالی و شرقی منطقه ای  بر روی کمربند زلزله قرار دارد؛ استان ما  ایران  هـ( زلزله: بخش عمدهٔ  کشور 
با شدت های  با نگاهی به جدول وقوع زلزله های استان، مشاهده می شود که هر لحظه امکان وقوع آن  زلزله خیز محسوب می شود. 

گوناگون وجود دارد. به همین جهت وقوع زلزله سبب تغییر مکان برخی از شهرهای استان شده است.

 برای مطالعه 

جدول 3ــ١ــ وقوع بعضی از زلزله های استان

بزرگی به ریشترمحل وقوعسال وقوع
5/2اهواز1353
5/7بهبهان1367
5/1بهبهان1371
4/8مسجد سلیمان1381
4/9مسجد سلیمان1382
3/9شوشتر1383
4/4شوشتر1384
4/4ایذه ــ مسجد سلیمان1385
4/4رامهرمزــ اندیکا1386
4/4جایزان1387
5/1اندیمشک1388
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فصل دوم

جغرافیای انسانی استان خوزستان 
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فعالیت  

استان ما  از گذشته های دور جایگاه ویژه ای در تقسیمات کشوری داشته است. اولین تقسیمات سیاسی به صورت رسمی پس 
از تصویب قانون تقسیمات کشوری در سال 1316 انجام شد که تاکنون تغییرات زیادی در آن به وجود آمده است. براساس آخرین 
تقسیمات کشوری  استان خوزستان، در سال 1392، 27 شهرستان، 67 بخش، 76 شهر و 143 دهستان دارد. البته در سال ١٣٩١ 

این تقسیمات تغییراتی یافته و به تعداد شهرها اضافه شده است.    

                               

 با توجه به شکل 1ــ2 به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 
١ــ شهرستان محل زندگی خود را روی نقشه با عالمت  ٭ مشخص کنید.

دهستان...........  شهر............  بخش.............  شهرستان...........  در  شما  ٢ــ 
روستای........... زندگی می کنید.

     تقسیمات سیاسی استاندرس6

شکل 1ــ٢ــ نقشه تقسیمات سیاسی استان در سال ١٣٨٩

خلیج فارس
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 برای مطالعه 
جدول 1ــ2ــ فهرست واحدهای تقسیمات کشوری استان خوزستان

مرکز دهستاندهستانردیفشهرردیفمرکز بخشبخشردیفشهرستانردیف

آبادان1

آبادانمرکزی1
آبادان1

ابوشانکبهمنشیر جنوبی١
فرخزادبهمنشیر شمالی2

ثوامرشالهی3چوئبده2

اروند کنار3اروند کناراروند کنار2
کوت شنوفمینوبار٤
ابطرنو آباد5
فرخ پینصار6

آغاجاری2
آغاجاری4آغاجاریمرکزی3

جولکیجولکی4
سرجولکیسرجولکی7
آب بارانآب باران8

امیدیه3
امیدیه5امیدیهمرکزی5

آسیابآسیاب9
چاه سالمچاه سالم10

جایزان6جایزانجایزان6
جایزانجایزان11
جولکیجولکی12

اندیکا4

قلعه خواجه7قلعه خواجهمرکزی7
قلعٔه خواجهقلعٔه خواجه13
پا آب شاللشالل دشتگل14

زاووتچلو8
زاووتچلو15
ُکُتکَلَلر ُکُتک16

آبژدان8آبژدانآبژدان9
آبژدانآبژدان17
کوشککِکِوشک18

اندیمشک5

اندیمشکمرکزی10
اندیمشک9

آزادیحومه19 چم گلک10
آزادی11

حسینیهالوار گرمسیری11

حسینیه12
حسینیهحسینیه20

بیدروبه13
سرخکانقیالب21
مازومازو22
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مرکز دهستاندهستانردیفشهرردیفمرکز بخشبخشردیفشهرستانردیف

اهواز6

اهوازمرکزی12
اهواز14

الهایی15
الهاییالهایی23
گبیر یکالمی24

صفحه دواسماعیلیه13
خبینه سفلیاسماعیلیه شمالی25
بیت واویاسماعیلیه جنوبی26

غیزانیهغیزانیه14
غیزانیهغیزانیه27
مشرحاتمشرحات28

ایذه7

ایذه١٦ایذهمرکزی15

پشت پیانپیان٢٩
کولفرححومٔه شرقی٣٠
راسوندحومٔه غربی٣١
چم ریحانمرغا٣٢
چنارستانهالیجان٣٣

دهدز١٧دهدزدهدز16
دهدزدهدز٣٤
ده نو کیزوکدنبالٔه رود جنوبی٣٥
باجولدنبالٔه رود شمالی٣٦

ترشکسوسن17
جنگهسوسن شرقی37
ُترشکسوسن غربی38

باغملک8

باغملکمرکزی١٨
باغملک18

رود زرد کاید رفیعرود زرد39
دور توهپرو40

قلعه تل19
ابوالعباسمنگشت٤١
قلعه تلقلعه تل٤٢

صیدون٢٠صیدونصیدون19
صیدونصیدون شمالی٤٣
رودزیرصیدون جنوبی٤٤

میداود٢١میداود سفلیمیداود20
میداود سفلیمیداود٤٥
داالنسرَله٤٦

باوی9
مالثانیمرکزی٢١

عماشیه یکعنافچه47مالثانی٢٢
صلیعهمالثانی48شیبان٢٣

ویس٢٤ویسویس22
زرگان ابوفاضلزرگان٤٩
ام البالبیلویس٥٠

بندر ماهشهر١٠
هشتچه سفلیجراحی٥١بندر ماهشهر٢٥بندر ماهشهرمرکزی٢٣

چمران٢٦
بندر امام خمینی٢٧بندر امام خمینیبندر امام خمینی٢٤
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مرکز دهستاندهستانردیفشهرردیفمرکز بخشبخشردیفشهرستانردیف

بهبهان١١

بهبهانمرکزی٢٥
بهبهان٢٨

منصوریهحومه٥٢
منصوریه٢٩

دودانگه بزرگدودانگه٥٣

تشان٣٠تشانتشان٢٦
آب امیریتشان غربی٥٤
تشانتشان شرقی٥٥

سردشت٣١سردشتزیدون27
درونگدرونگ٥٦
سردشتسردشت٥٧

حمیدیه١٢
حمیدیهمرکزی28

حمیدیه٣٢

عالونه فایکرخه٥٨
دهکدهدهکده59

گمبوعه بزرگگمبوعه29
سیدعلی )طراح یک(طراح60
گمبوعه بزرگجهاد61

خرمشهر١٣
خرمشهر٣٣خرمشهرمرکزی٣٠

حفار شرقیحومٔه شرقی٦٢
پل نوحومٔه غربی٦٣

مینوشهر٣٤مینوشهرمینو٣١
کفیشهغرب کارون٦٤
مینو شهرجزیره مینو٦٥

دزفول١٤

دزفولمرکزی٣٢

دزفول٣٥
محمد بن جعفرقبله ای٦٦

شهر امام٣٦
صفی آباد٣٧

شمس آبادشمس آباد٦٧
میانرود٣٨
سیاه منصور٣٩
شمس آباد٤٠

چغامیش٤١چغامیشچغامیش٣٣
چغامیشچغامیش٦٨

شهرک خیبرخیبر٦٩

سالندسردشت٣٤
سالندسردشت٧٠سالند٤٢
ماهور برنجی سفلیماهور برنجی٧١حمزه٤٣

شهیونشهیون٣٥

فداله عمراناحمد فداله٧٢
شویامام زاده سید محمود٧٣
کول سیرادره کاید٧٤
گوشهسید ولی الدین٧٥
وحدتشهی٧٦
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مرکز دهستاندهستانردیفشهرردیفمرکز بخشبخشردیفشهرستانردیف

دشت آزادگان١٥
سوسنگردمرکزی٣٦

جلیزی حنظلهالله اکبر٧٧سوسنگرد٤٤
کوت سیدنعیم٤٥

جاللیهحومٔه شرقی٧٨
ابوحمیظه٤٦

بردیه یکحومٔه غربی79

بستان47بستانبستان37
میهن آبادبستان٨٠
حاجی سالمسعیدیه81

رامشیر16
رامشیر48رامشیرمرکزی38

صفحه یکعبدلیٔه غربی82
عبدلیهعبدلیٔه شرقی83

مشراگه49مشراگهمشراگه39
مشراگهمشراگه84
وسیلهآزاده85

رامهرمز17

رامهرمزمرکزی٤٠

رامهرمز50

باصدی حاج بارونحومٔه شرقی86
مربچهحومٔه غربی87

باوجابوالفارس41
باوجابوالفارس88
آبگرمکسه تلون89

سلطان آبادسلطان آباد42
رستم آبادرستم آباد90
سلطان آبادسلطان آباد91

رود زرد ماشینرود زرد43
گنبد لرانماماتین92
رود زرد ماشینجره93
نهر جدیدآبشار94

شادگان١٨

شادگان51شادگانمرکزی44
بوزیبوزی95
جفالجفال96
غریبهحسینیه97

دارخوین٥٢دارخویندارخوین45
دارخویندارخوین98
دریسیهدریسیه99

خنافره٥٣خنافرهخنافره46
ناصریناصری100
خنافرهسالمی101
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مرکز دهستاندهستانردیفشهرردیفمرکز بخشبخشردیفشهرستانردیف

شوش19

شوشمرکزی47
بهرامبن معلی102شوش54
َعملٔه تیمورحسین آباد103ُحر55

فتح المبین56فتح المبینفتح المبین48
فتح المبینسرخه104
محمد صافیچنانه105

الوانشاوور49
شاوور57

مزرعه یکآهو دشت106
سید عباسسید عباس107

شاوورشاوور108الوان58

شوشتر20

شوشترمرکزی٥٠
سردار آبادسردار آباد109سرداران59
در خزینهشهید مدرس110شوشتر60

شرافت61عرب حسنمیان آب51
عرب حسنمیان آب جنوبی111
مهدی آبادمیان آب شمالی112

گوریه62گوریهشعیبیه52
گوریهشعیبیٔه غربی113
زویه دوشعیبیٔه شرقی114

کارون21
کوت عبدالهمرکزی٥٣

کوت عبداله٦٣

مظفریهکوت عبداله١١٥
العقداقلعه چنعان١١٦

ابوناگهسویسه54
ابوناگهسویسه117
بهرموران118

گتوند22
گتوندمرکزی55

گتوند64
جنت مکانجنت مکان119

صالح شهر65
پل برزینکیارس120جنت مکان66

سمالهعقیلی56
سمالهعقیلی شمالی121سماله67
دشت بزرگعقیلی جنوبی122ترکالکی68

اللی٢٣
اللیمرکزی٥٧

اللی٦٩

َطَطردشت اللی123
دره بوریسادات124

ترازحتی58
َحتیَحتی125
ولی آبادجاستون شهه126
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مرکز دهستاندهستانردیفشهرردیفمرکز بخشبخشردیفشهرستانردیف

مسجد سلیمان24

مسجد سلیمان70مسجد سلیمانمرکزی59
رضا آبادجهانگیری شمالی127
هفت شهیدانجهانگیری جنوبی128

عنبرعنبر60
گلگیر٧١

عنبرعنبر129
پرزردذیالیی130

گلگیرگلگیر61
قاسم آبادتل ُبزان131
گلگیرتمبی گلگیر132

هفتکل25
جاروحومه133هفتکل72هفتکلمرکزی62

رغیوهرغیوه63
رغیوهرغیوه134
گزینگزین135

هندیجان26
هندیجان٧٣هندیجانمرکزی64

چهل منیهندیجان شرقی136
حسین آبادهندیجان غربی137

زهره74زهرهچم خلف عیسی65
شهر زهرهچم خلف عیسی138
سویرهسورین139

هویزه27
هویزه75هویزهمرکزی66

امامزاده خضرهویزٔه شمالی140
َسمیدههویزٔه جنوبی141

ُرَفیع76رفیعنیسان67
یزد نوبنی صالح142
بنی نعامهنیسان143

              
باتوجه به جدول 1ــ2 به سؤال زیر پاسخ دهید: 

شهرستان شما از چند بخش، شهر و دهستان تشکیل شده است؟
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اقتصاد مردم عشایر بیشتر بر دامداری و در درجه بعد بر زراعت، باغداری و صنایع دستی استوار است.

زندگی کوچ نشینی
زندگی کوچ نشینی در استان، نتیجه شرایط جغرافیایی و تنوع محیطی است.این نوع زندگی به صورت محدود مشاهده می شود 

که عشایر بخش عمده ای از  سال را در نقاط سردسیر و بخش دیگر آن را جهت تأمین علوفه در نقاط گرمسیر زندگی می کنند. 
عشایر استان های لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایالم در دورهٔ سرد سال به استان کوچ می کنند.

بررسی های موجود نشان از کاهش تعداد کوچ نشینان در سال های اخیر دارد. مهم ترین عوامل مؤثر در این امر عبارت اند از:
١ــ تغییر در رویٔه زندگی

٢ــ کمبود خدمات رفاهی،بهداشتی، آموزشی
٣ــ محدودیت های آب، مرتع و خاک 

     شیوه های زندگی در استاندرس7

شکل 2ــ٢ــ کوچ عشایر بختیاری

بیشتر بدانیم  
خوزستان  در دورهٔ سرد سال  پذیرای  بیش از 140 هزار نفرجمعیت کوچ رو است که  پس از استان فارس، 
جایگاه دوم را به خود اختصاص می دهد. عشایر عرب نیز در سطح محدودی از مناطق غربی استان جابه جا می شوند.
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زندگی روستایی
شکل گیری زندگی روستایی در استان تحت تأثیر عواملی چون آب، نوع خاک، آب و هوا و ناهمواری ها است.

روستاهای استان عمدتاً به صورت متمرکزند و از نظر مکان استقرار به چهار دسته تقسیم می شوند:
1 ــ روستاهای کوهستانی: بر روی دامنٔه کوه ها روستاهایی شکل گرفته اند که ساکنان آن  بیشتر دامدارند. در  دره ها که 

کشاورزی اهمیت می یابد برای حفظ زمین های کشاورزی روستاهای پلکانی شکل گرفته اند.
2ــ روستاهای دشتی: این روستاها در دشت های میان کوهی به وجود آمده اند. فعالیت عمدٔه مردم این روستاها دامپروری 

و کشت دیم است.

شکل 3ــ٢ــ سیاه چادر ــ محل زندگی عشایراستان

3ــ روستاهای جلگه ای: این روستاها بیشتر درحاشیٔه رود ها استقرار یافته اند. فعالیت عمدٔه مردم این روستاها زراعت، 
باغداری، صیفی کاری و دامداری است.

شکل 4ــ٢ــ روستای پلکانی در بخش کوهستانی  ــ  مال آقا
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شکل 7ــ٢ــ روستای جلگه ای ــ هندیجانشکل 6ــ٢ــ روستای دشتی ــ صیدون         شکل 5ــ٢ــ روستای تاالبی  ــ شادگان

4ــ روستاهای تاالبی: در حاشیه و درون تاالب های شادگان و هویزه روستاهایی تشکیل شده اند که حیات آنها وابسته به این 
تاالب هاست.

منابع درآمد روستایی 
باغداری،  زراعت،  فعالیت ها،  این  عمده ترین  است.  متنوع  جغرافیایی،  تحت تأثیرمحیط  استان  در  روستایی  درآمد  منابع 
دامداری، پرورش طیور، صیادی، زنبورداری و صنایع دستی است. ممکن است یک نوع فعالیت اقتصادی در بعضی از روستاها 

اهمیت بیشتری پیدا کند. 

شکل 8ــ٢ــ نخل کاری و صیفی کاری در مناطق روستایی استان

بیشتر بدانیم  

 مصالح به کار رفته در خانه های روستایی تابع شرایط محیطی آنهاست ؛ به گونه ای که در مناطق جلگه ای  خشت  وگل، 
در نقاط کوهستانی سنگ وگچ و در تاالب ها نی  و بردی استفاده می شود. امروزه توسعٔه وسایل ارتباطی زمینٔه استفاده از 

مصالح جدید را فراهم آورده است.
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شکل 9ــ٢ــ استفاده از مصالح جدید در مساکن روستایی استان

زندگی شهری
زندگی شهری در استان سابقٔه طوالنی دارد. وجود بستر های مناسب طبیعی و انسانی سبب شکل گیری شهر های استان شده 

است.در این میان شوش با پیشینه ای کهن به عنوان یک نماد تاریخی محسوب می شود.  
شکل گیری شهر ها در استان  بیش از هر چیز وابسته به آب است.  بر این اساس بخش جلگه ای  از نظر تأمین آب نسبت به بخش 

کوهستانی موقعیت مناسب تری داشته و تعداد شهرها و جمعیت شهری بیشتری را در خود جای داده است.

به طور کلی در پیدایش، گسترش و نقش یابی شهرهای استان، عوامل مختلفی دخالت داشته اند که مهم ترین آنها عبارت اند از: 
١ــ موقعیت تاریخی: شهر شوش به  عنوان پایتخت ایالمیان و هخامنشیان از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.

٢ــ آب و خاک: شهرهای شوشتر، دزفول، بهبهان، رامهرمز،شادگان به سبب داشتن منابع آب وخاک مناسب شکل گرفته اند.
و  دریا  کنارهٔ  در  واقع شدن  به سبب  هندیجان،  امام خمینی،  بندر  ماهشهر،   ، بندرگاهی: شهرهای خرمشهر موقعیت  ٣ــ 

تبادالت بازرگانی با سایر کشورها به وجود آمده اند.
٤ــ منابع وصنایع نفت و گاز: شهرهای آغاجاری،امیدیه، مسجد سلیمان، هفتکل به علت وجود منابع نفت و گاز و صنایع 

مرتبط با آن شکل گرفته اند. آبادان در نتیجٔه تأسیس پاالیشگاه فراورده های نفتی گسترش یافته است.

شکل 11ــ٢ــ آبادان در کنار اروندشکل 10ــ٢ــ دزفول در کنار رود دز 
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فعالیت  

  آیا می دانید

در  است.  یافته  توسعه  و  پیدایش  ارتباطی  راه های  مسیر  در  قرارگیری  سبب  به  اندیمشک  شهر  ارتباطی:  راه های  ٥ ــ 
سال های اخیر با احداث راه ارتباطی خوزستان به شهرکرد و اصفهان دو شهر باغملک و ایذه نیز در مسیر ارتباطی قرار گرفته اند که 

می تواند در توسعه بخشی به این دو شهر مؤثر واقع شود.
٦ ــ زندگی عشایری: شهرهای ایذه، باغملک، اللی و اندیکا از جمله شهرهایی هستند که در اثر اسکان عشایر شکل گرفته اند.
  از نظر نقش و کارکرد، شهرهای استان از درجات متفاوتی برخوردارند. نقش خدماتی و تجاری در بیشتر شهرها دیده می شود 
اما برخی از این نقش ها بارز است؛ به عنوان مثال، موقعیت اداری ــ سیاسی، خدماتی، ارتباطی، دانشگاهی اهواز را به صورت یک 

شهر چند نقشی در آورده است. 

برای ساماندهی جمعیت مازاد شهر اهواز دو شهر جدید رامین در شمال و شیرین شهر در جنوب اهواز  در  نظر 
گرفته شده است.

 با توجه به آموخته های خود جهت کاهش مشکالت اهواز و شهرهای بزرگ استان پیشنهادات خود را ارائه نمایید. 

                 پیشنهادمشکل
 تردد در خیابان های مرکزی

اهواز
  ــ  ایجاد مراکز جدید خدماتی در محالت

  ــ  ایجاد پل های رو گذر و زیر گذر
   ــ  احداث شهرک جهت انتقال مطب پزشکان

ــ ....................................
 ــ.....................................

 ــ  احداث و توسعٔه شبکٔه دفع آب های سطحیدفع آب های سطحی
            ــ  .....................................

ــ  مکانیزه کردن جمع آوری زباله های شهری  دفع پسماند ها
ــ  ..........................................

ــحاشیه نشینی

مسائل ومشکالت توسعۀ شهری
مهم ترین مسائلی که شهرهای استان به خصوص شهرهای بزرگ را با مشکل مواجه ساخته است عبارت اند از:

1ــ عدم تناسب  تعداد  جمعیت و تأسیسات و تجهیزات شهری 
2ــ قیمت باالی زمین و مسکن
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3ــ تک هسته ای بودن شهرها 
٤ــ وقفه در اجرای طرح های عمرانی و ساماندهی محالت و بافت فرسوده شهری

بخشی از این مشکالت را می توان با اقدامات زیر کاهش داد: 
ــ حفاظت از کاربری فضای سبز در طرح های مصوب شهری  و توسعٔه آن

ــ اصالح شبکه های ارتباطی، افزایش وسایل حمل ونقل عمومی، احداث قطار شهری، توسعٔه پل ها و زیرگذرها 
ــ اصالح شبکه دفع آب های سطحی

شکل 12ــ٢ــ آب گرفتگی معابرــ اهواز

شکل 13ــ٢ــ گسترش آپارتمان نشینی اهواز
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بنادر استان خوزستان
بندر ماهشهر

شهرستان بندر ماهشهر، در ساحل شمالی دهانٔه خور موسی در شمال غربی خلیج فارس و در شمال شرقی بندر امام خمینی 
واقع شده است. بندر ماهشهر یکی از قدیمی ترین بنادر خلیج فارس است و از آنجا که اّولین بندری بوده که کشتی های مسیر بصره به 
اروند رود و به هند از آنجا می گذشته اند، همواره مورد توجه بوده است. عالوه بر این در دوره معاصر به علت صدور فراورده های نفتی 

از طریق این بندر و احداث واحد بزرگ مجتمع شیمیایی اهّمیت آن بیش از پیش شده است.

شکل 14ــ٢ــ بندر ماهشهر

بندر امام خمینی )ره(
بندر امام خمینی، نزدیک ترین بندر جنوب کشور به مراکز صنعتی و جمعیتی کشور می باشد. این بندر از ترمینال های اختصاصی، 

کانتینری، عمومی و فراورده های نفتی و مواد معدنی برخوردار است.
بندر امام خمینی شمالی ترین بندر خلیج فارس است که از نظر تقسیمات کشوری بخشی از شهرستان ماهشهر در استان خوزستان 

است و بیشتر جمعیت آن در سربندر ساکن هستند.
منطقٔه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی در شمال غربی خلیج فارس و در انتهای آبراه خورموسی قرار دارد. تردد انواع کشتی های 
آبراه  این  از  نقاط جهان  به اقصی  اقیانوس هند  تنگه هرمز، دریای عمان و  نفتکش از مسیر خلیج فارس،  پیمای تجاری و  اقیانوس 

امکان پذیر است.
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بندر خرمشهر
بندر خرمشهر در منتهی الیه جنوب غربی جلگه خوزستان از زیرساخت های مناسب بازرگانی برای مبادالت کاال برخوردار است.

استقرار بندر خرمشهر در کنار اروند رود، این بندر را به عنوان مسیر اصلی و پایانه مناسب برای سه کشور ایران، عراق و کویت 
در مبادالت تجاری معرفی می نماید. این بندر با قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند و نزدیکی به پاالیشگاه آبادان و صنایع 

فوالد خوزستان فرصت مناسبی جهت سرمایه گذاری فراهم کرده است.
مراتب وضعیت  به  تحمیلی  از جنگ  قبل  با  مقایسه  در  و  گردیده  تکمیل  بندر خرمشهر  زیرساخت های  کلیه  حال حاضر  در 

مناسب تر و بهتری پیدا کرده است.

شکل 16ــ٢ــ بندر خرمشهر

شکل 15ــ٢ــ بندر امام خمینی )ره(
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بندر آبادان
بندر آبادان، پس از اهواز مهم ترین شهر خوزستان است. این شهر دارای فرودگاه و بندر است و به دلیل داشتن پاالیشگاه نفت 
و پتروشیمی، راهبردی بودن و هم مرزی با کشور عراق، از زمان جنگ جهانی دوم یکی از مهم ترین شهرهای خاورمیانه و ایران بوده 

است.

این استان همچنین دارای بنادر تجاری و صیادی دیگر نظیر اروندکنار، چوئبده، هندیجان، بندر صیادی امامزاده عبداللّه، خور 
سمایلی و سجافی می باشد.

شکل 17ــ٢ــ بندر آبادان
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   عوامل مختلفی که در پراکندگی و توزیع نامتعادل جمعیت در سطح استان مؤثرند شامل:
1ــ عوامل طبیعی: توزیع ناهمگون منابع آب و خاک، کوهستانی بودن بخش هایی از استان، وجود ماسه زارها و شوره زارها، 

گرمی بیش از حد هوا در برخی از نقاط.
2ــ عوامل انسانی: تقسیم نامساوی امکانات رفاهی، صنعتی و منابع عظیم نفت و گاز. 

     جمعیت استاندرس    8

شکل 18ــ٢ــ نقشه تراکم نسبی جمعیت شهرستان های استان در سال 1389

ترکیب جمعیت: براساس آخرین سرشماری سال ١٣٩٠ جمعیت استان حدود ٤٥٣١٧٢٠ نفر بوده است که بیش از ٦ درصد 
جمعیت کشور را شامل می شود؛ که از این تعداد ٧١ درصد در شهرها و ٢٩درصد در مناطق روستایی ساکن بوده اند. مساحت استان 
٤ درصد مساحت کل کشور است و در هر کیلومتر مربع  آن ٧١ نفر زندگی می کنند، این رقم از تراکم نسبی کشور ٢٨ نفر بیشتر است 

)تراکم نسبی کشور ٤٣ نفر در هر کیلومتر مربع است(.
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جدول ٢ــ٢ــ ترکیب جمعیت شهری و روستایی استان

شهریروستاییسال

1345695022883057

13559120091275109

136511616021485356

137012250131930440

137513679452342514

138514014152873564

139013132693218451

شکل 19ــ٢ــ نمودار جمعیت شهری و روستایی طی سال های 90 ــ 1345

نفر

روستایی شهری  

13851345 1355 1370 13751365

٣٥٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠

٠
1390
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فعالیت  

جدول 3ــ2ــ جمعیت ومتوسط رشد ساالنه

13351345135513651370137513851390سال

12778141617024218711826819783175852374677242749794531720جمعیت به نفر
    میانگین رشد ساالنه نسبت به

2/43/12/13/43/4١/٣٣١/١٧ــدوره قبل)درصد(

مهاجرت 
ـ 1359 به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، تعداد زیادی از  خوزستان همواره استانی مهاجرپذیر بوده است. اّما طی سال های 65ـ

جمعیت آن  به استان های دیگر مهاجرت کردند. پس از پایان جنگ، دوباره خوزستان به صورت یک استان مهاجرپذیر در آمد. 
بخشی از مهاجرت، درون استانی است که اغلب به انگیزٔه کسب فرصت های شغلی و امید به زندگی بهتر انجام می گیرد. به طور 
کلی حدود یک سوم جمعیت استان را مهاجران غیر بومی تشکیل می دهد.اما به نظر می رسد که روند مهاجرت به استان در سال های 

اخیر تغییر کرده است.
مهم ترین پیامدهای مهاجرت بی رویه به شهر ها عبارت اند از:

ــ گسترش حاشیه نشینی  
ــ محدودیت در ارائه خدمات در محالت جدید شهری

ــ افزایش ترافیک شهری

با توجه به شکل 1٤ــ2 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1ــ آیا جمعیت در همٔه مناطق استان به صورت یکنواخت پراکنده شده است؟

2ــ تراکم نسبی جمعیت در شهرستان محل زندگی شما چند نفر است؟
3ــ بیشترین و کمترین تراکم جمعیت در کدام شهرستان های استان مشاهده می شود؟

٤ــ آیا تبدیل نقاط روستایی به شهر تأثیری بر توسعٔه آنها داشته است؟ چگونه؟

فعالیت  
برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان استان به شهرها چه راهکارهایی پیشنهاد می دهید؟
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روند افزایش جمعیت در استان 
با توجه به جدول 3ــ2 جمعیت استان  طی٥0 سال اخیر سه برابر شده است. در دورٔه جنگ تحمیلی نرخ رشد جمعیت کاهش  

ـ 1365  به دلیل بازگشت مهاجرین، نرخ رشد رو به  افزایش نهاد. یافت ؛ اما در طی سال های 1375ـ
مسائل فرهنگی و اجتماعی و رونق فعالیت های اقتصادی پس از جنگ باعث افزایش نرخ رشد جمعیت در استان  شده است. 

ساخت سنی جمعیت 
از کل جمعیت استان، حدود 28/5 درصد کمتر از 15 سال، حدود 67 درصد بین 15 تا 65 سال و بیش از 3/8 درصد باالتر از 
65 سال دارند. با توجه به هرم سنی در سال ٨٥ قاعده هرم جمع شده که نشان دهندٔه تأثیر سیاست های تنظیم خانواده و کنترل جمعیت 
در استان است. باال بودن جمعیت فعال استان )سنین 65 ــ 15 سال( نیاز به سرمایه گذاری در زمینٔه اشتغال، آموزش و مسکن دارد.

فعالیت  

ساله و بیشتر ١٠٠

ساله ٩٠ــ٩٤ جمع

ساله ٨٠ ــ٨٤ جمع

ساله ٧٠ــ٧٤ جمع

ساله ٦٠ ــ٦٤ جمع

ساله 5٠ ــ٥٤ جمع 

ساله ٤٠ــ٤٤ جمع

ساله ٣٠ــ٣٤ جمع

ساله ٢٠ــ٢٤ جمع

ساله ١٠ــ١٤ جمع

ساله ٠ــ٤ جمع

شکل 20ــ٢ــ هرم سنی جمعیت خوزستان طی سال های 8٥ ــ ١٣75
سال ١٣٨٥ 
سال ١٣٧٥ 

٥٠٠٠٠   ١٠٠٠٠٠    ١٥٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠  ٣٥٠٠٠٠   ٣٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠       ٢٠٠٠٠٠    ١٥٠٠٠٠     ١٠٠٠٠٠   ٥٠٠٠٠

هرم سنی سال های 1375 و 1385 را با هم مقایسه کنید. چه تغییری در ترکیب جمعیت استان مشاهده می کنید؟
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فعالیت  

نـامی خـوزستـان  نـام  وصـف  ز اسـتـاد سـخـن بـشـنـو  نـظـامـیبـه 
چـو گفتی سـوی خوزستان گذرکـنمـگو شـکـر حـکـایت مـختصر کن

)نظامی گنجوی(

فرهنگ هر قوم و ملتی، ترکیبی از اعتقادات،اسطوره ها، آیین ها و به طور کلی شیوه ها و الگوهای زندگی است که در طول زمان 
شکل می گیرد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. 

 چرا باید در حفظ میراث فرهنگی بکوشیم؟

زبان و انواع گویش های محلی
زبان یکی از عناصر فرهنگ است که موجب انتقال و تداوم آن می شود. در آغاز دورٔه اسالمی، زبان مردم استان، فارسی 
دری بوده که در برخی نقاط، گویش خوزی نیز رواج داشته است. خوزستان در قلمرو گویش و لهجه های گروه  جنوب غربی ایران 

قرار دارد. 

جدول 1ــ٣ــ زبان و گویش های رایج در استان

گویشزبان ردیف

لری ) بختیاری، بهمئی، لکی،  فیلی و… (، شوشتری،دزفولی، بهبهانی فارسی1

گویش های متفاوت عربی2

قشقاییترکی3

 

    آداب و رسوم مردم استان درس9
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فعالیت  
 

  جدول زیر را کامل کنید. 

ردیف
واژه

گویش محلیعربیلری بختیاریفارسی
َاَملواَیهآرزو1
َظنسولگمان2
َنحلگُنجزنبور3
َوَلدکُرپسر4
ِمرَفقکُروآرنج5

دین و مذهب 
مردم خوزستان، شیعی مذهب اند و حدود 1 درصد از مردم استان را سایر اقلیت های مذهبی تشکیل می دهد.  

 در استان ما، اقلیت مذهبی، به نام صابئین مندایی زندگی می کنند و کتاب دینی  آنها  »گنزا رّبا« است. صابئین، 
حضرت یحیی )ع( را بزرگ ترین پیامبر می دانند.

غسل تعمید، برجسته ترین و اصلی ترین آیین منداییان است که در روز یکشنبه توسط  مقام دینی آنها  )گَنجور(، 
صورت می پذیرد. 

صنایع دستی استان
صنایع دستی، به صنایعی گفته می شود که به کمک دست یا ابزارهای دستی تولید می شود و نتیجٔه ذوق و هنر استادکاران آن 
است. با توجه به شرایط ویژٔه جغرافیایی و فراوانی پاره ای از مواد اولیه، زمینٔه رشد و رونق بعضی از این صنایع در استان  فراهم 

شده است. 
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جدول 2ــ٣ــ مهم ترین صنایع دستی استان

محل تولیدنام رشتهردیف

اندیمشک ــ باغملکرنگرزی گیاهی1

بهبهان ــ دزفول ــ شوشتراحرامی بافی2

دزفولابریشم بافی)مقنعه(3

بهبهانعبابافی4

آبادان ــ هویزه ــ خرمشهرــ دشت آزادگان ــ شادگانحصیر بافی ــ بوریابافی5

اندیمشکقالی بافی6

هفتکلگلیم بافی7

بهبهان ــ دزفولگیوه بافی8

دزفولکپوبافی9

آبادان ــ خرمشهرــ شادگان ــ هندیجانتوربافی10

ایذه ــ اندیکا ــ باغملک ــ اللی ــ مسجد سلیمانچوقابافی11

بهبهان ــ شوشترموج بافی12

بهبهان ــ دزفولنمدمالی  ــ کاله نمدی13

دزفول ــ رامهرمزآهنگری سنتی14

بهبهان ــ دزفول ــ شوشترورشوسازی ــ مسگری15

آبادان ــ دزفول ــ شوشسفالگری16

اهوازمیناکاری طال و نقره17

دزفول ــ شوشترزیورآالت سنتی18

بهبهان ــ دزفولخراطی19

ایذه ــ اندیکا ــ باغملک ــ اللی ــ مسجدسلیمانسیاه چادر ــ وریس ــ  خورجین20

 برای مطالعه 
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عبابافی             کپوبافی

ورشوسازی              میناکاری 

حصیربافی                     خراطی

     گلیم بافی                      نمدمالی
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فعالیت  

الف( غذا و شیرینی های محلی  
در خوزستان، غذاهای محلی متنوعی وجود دارد. با وجود گسترش شهرنشینی، غذاهای سنتی هنوز در برخی 

نقاط از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی از غذاها و شیرینی های محلی عبارت اند از: 
١ــ غذاهای محلی: ُمَفطَّح، آش َارده )ُحِره (،نون چرب، ُقلُقل،ِگوینه ) گمنه (،قلیه ماهی،توِله )پنیرک(،  بَرکو

٢ــ شیرینی های محلی: ِفل، رنگینک،کاکال،توچیری، کلوچه 
ب( بازی های محلی  

در گذشته، بازی های متعدد و تقریباً مشابهی در همٔه روستاها و شهرهای استان، انجام می گرفت. از جملٔه این      
بازی ها می توان به:  شاِل کو، چُوِکلی، تَپ تَپ گُروَسک، َصگِله،  ِامِحیِبس )انگشتربازی ( و… اشاره نمود. ممکن 

است بسیاری از این بازی ها با سایر مناطق کشور مشترک باشد.

در محل زندگی شما،کدام نوع بازی ها در میان کودکان و نوجوانان رایج است ؟ یکی از آنها را انتخاب و جدول 
زیر را کامل کنید.

نام بازی

وسایل بازی

تعداد بازیکنان

هدف بازی

شرح بازی

ادبیات شفاهی 
بخش بزرگی از فرهنگ عامٔه مردم، ادبیات شفاهی است که شامل افسانه و قصه ها، ترانه های محلی، الالیی ها، ضرب المثل ها 

و باورهای عامیانه می باشد. 
   

بیشتر بدانیم  
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قصه ها و   افسانه: یکی از گونه های ادبیات عامه، قصه و افسانه است که با طبیعت و زندگی مردم پیوند نزدیکی 
دارد .  اغلب آنها با ریشه های مشابه، فقط با تفاوت های کمی در سطح استان نقل می شود؛ از جمله: شاه پریون، سنگ 

و گردو، کیک و مور، حاتم طایی، جمیل و جمیله. 
ترانه های محلی: ترانه ها، شامل مجموعه گفتارهای منظومی است که به مناسبت های مختلف در حین کار، 

جشن ها، آیین ها، سوگواری ها، در هنگام بازی و تفریح  خوانده می شوند. 
  نمونه ای از ترانه های محلی استان 
الف( ترانه های معروف »ِدی بَـالل«:

ریم نَبی پُرِست کُنُم ، ِچه طوِر حاِلت ِدی بَـالل  ِاشنیُدم تو گریِدت ، ِویُدم َو ماِلت ِدی بَـالل  
َهر گُلی ِکه ِبهَتر بی ،ِتـیس ایَنَشُسم ِدی بَـالل اوسو که َجوون ِبُیم، خوب شال ایبَُسم ِدی بَـالل 

ب( بیت برزگری 
داِسَته آواربده نَروم ِزه زونی میر مات بُـنگ ایَزِنه  ای پَر ِکلوری  

ِبُدِمس شال و کُلَه به شو گُروُسم  بَرزی یَری نیکنم، داِسَمه فروشم  
الالیی ها: الالیی، نخستین ارتباط موزون کالمی میان مادر و کودک است که نقش مهمی در پیوند عاطفی 

میان آن دو ایفا می کند. 
بابا اوَمه، ِتَیم روشن    الال الال، گل سوسن  

کجا بُردی ِکلیل عقل و هوُشم             الال الال، عزیز تُرِنه پوُشم  
برنج ُقل ایَزِنه دل بی قراره سر کوه بلند تَشی به کاره  

ضرب المثل ها: همٔه اقوام ایرانی مثل هایی دارند که اغلب آنها امروزه نیز به کار برده می شوند. َمثَل ها به مثابٔه 
گنجینه ای گرانبها و ارزشمند از نیاکان، باقی مانده است. 

فالنی آو برژن ) لرهای شوش ( 
فالنی از فقر و نداری به جای آش، آب می پزد. 
ِاْلقلدغه الَحیه بایده ایخاف ِمن یرة الَحِبل)عربی(

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.
سرگَر بندیر تُنگُر )گویش لری(

کنایه از آدم بهانه گیر و حساس که منتظر کوچک ترین بهانه است. 
او خون نه کار بزه )گویش هندیجانی(
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فعالیت  

کار هر بز نیست خرمن کوفتن ــ کنایه از این که کار را به کاردان باید سپرد. 
َافتو زیر َسلَه نَمیشو ) گویش بهبهانی(

آفتاب زیر سبد پنهان نمی شود. 
دو دِسش نَْمکَُنه چاِره دوهوِنش )گویش شوشتری(

دو دستش از عهدٔه دهانش بر نمی آیند. کنایه از پرخوری بعضی از افراد به ویژه در میهمانی هاست. 
َدس، َدِس ِب شوِر ــ َهر دو َدس ریَه ) گویش دزفولی(

دست، دست را شستشو می دهد و هر دو دست صورت را )کنایه از مفید بودن همکاری و هماهنگی در کارها( 
َرهَنه وا ری، پیانَه وا َسنجی  )گویش لری بختیاری ( 

راه را باید رفت و مرد را باید امتحان کرد.
بیچاق ازین کسمز )ترکی قشقایی( 

چاقو دستٔه خود را نمی برد ــ  کنایه از اینکه انسان عاقل به نزدیکان خود لطمه نمی زند. 
  نمونه هایی از باورهای عامیانه: اگر کف دست راست  بخارد، نشانٔه رزق و روزی است و اگر کف دست 

چپ بخارد، نشانٔه جنگ و ستیز است.  
اگر هنگام درست کردن خمیر، کمی از آن به بیرون پرتاب شود، میهمان می رسد. 

اگر باران بر بدن مرده ای ببارد،  تا چهل روز باران نمی بارد.

  

دو نمونه از باورهای عامیانٔه رایج در محل زندگی خود را ذکر کنید.
             

پوشش سنتی مردم استان 
با توجه به تنوع اقوام، پوشش های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. 

پوشش مردم بختیاری
زنان:  لََچک، ِمی نا، جومه، شوالر قری، کلجه

مردان: کاله نمدی، پیراهن، چوقا، شوالر دبیت، گیوه
پوشش مردم عرب

مردان: چفیه، دشداشه )پیراهن بلند(، عبا، ِبِشت، ِعگال
زنان: شیله )روسری(، ثوب، چادر )عبایی(
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مراسم و آیین های خاص دراستان  
الف( مراسم طلب باران: در برخی از مناطق استان در مواقع خشکسالی، مراسم طلب باران انجام می شود. شیؤه انجام این 

رسم بدین گونه است که کودکان دور هم جمع شده و با هم این شعر را می خوانند:    
 هار هار  هارونکی                         خدا بده بارونکی

مشکویل کانه،کانه مشکویل 
َمشَکویل خشکه، ماَزم ایَزِنه         

یا خدا! بارون، تا نَِمش کُِنه
ب( آیین شاهنامه خوانی: یکی از سنت های مردم بختیاری، شاهنامه خوانی است.  

شکل 3ــ٣ــ مراسم شاهنامه خوانی ــ مسجدسلیمان

شکل 2ــ٣ــ نمونه ای از لباس های محلی استان
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ویژگی های فرهنگی استان

ج( آیین گِرگیعان: مردم عرب استان در ماه مبارک رمضان، مراسم ها و آیین های بسیاری دارند که یکی از آنها »گرگیعان«، 
نامیده می شود. این مراسم به شکرانٔه تولد امام حسن )ع( برگزار می شود. در شب نیمٔه دوم ماه رمضان، کودکان با پوشیدن لباس های 

نو و محلی به در خانه ها می روند و این اشعار را می خوانند: 
»گرگیعان، گرگیعان«                            »اللّٰه یعطیکم رضعان«

»ماجینه یا ماجینه ــ حل الکیس و انطینا«
»یا اهل سطوح  ــ  تنطونه لو نروح«

 )خدا به شما فرزند دهد(
)آمدیم و آمدیم ــ در کیسه را باز کن و به ما عیدی وشیرینی بده(

)ای افرادی که باالی  پشت بام ایستاده اید ــ  به ما عیدی می دهید یا برویم(
در این مراسم، اهالی خانه ها به بچه ها که هر یک سبدی را در دست دارند، شیرینی و عیدی می دهند. این مراسم تا پاسی از 

شب ادامه می یابد.

ماه محرم در خوزستان
برگزاری مراسم شبیه خوانی، سیاه پوشی دیوارها، حجلٔه قاسم، مشعل گردانی،حمل شیدونه، سقایی و مقتل خوانی از آیین های 

سوگواری شهادت ساالر شهیدان در دهٔه اول ماه محرم است. 

شکل 4ــ٣ــ بزرگ ترین تعزیه میدانی کشور ــ شوش
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بیشتر بدانیم  
   

در میان مردم عرب خوزستان »سابع« یا روز هفتم دهٔه ماه محرم هر سال به شهادت حضرت عباس)ع( تعلق 
دارد. در این روز مردم در مراسم سوگواری خاص آن حضرت به ویژه در مکان مذهبی »عباسیه« شرکت می جویند. 
اطعام  تأسیس عباسیه را در کنار مساجد و حسینیه ها موجب شده است.  به حضرت عباس )ع(،  تعلق خاطر مردم 
سوگواران در عباسیه ها و دیگر اماکن مذهبی و توزیع نذری در میان اهالی هر محله در روز هفتم محرم بسیار چشم گیر 
است. در فرهنگ عامیانٔه مردم، حضرت عباس )ع( نماد غیرت و محافظت از ناموس اهل بیت است. براین اساس به 

»ابوالغیره« یاد می شود. طلب شفاعت و سوگند به دست های بریدٔه او از الگوهای رفتاری رایج مردم منطقه است.

فرهنگ تعاون و همیاری در استان 
از ویژگی های جوامع  سنتی تعاون و همیاری است که در همٔه بخش های زندگی مردم اعم از )اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( 
قابل توجه است.این ویژگی فرهنگی موجب دست یابی به احساس امنیت، تحکیم روابط خویشاوندی و باالخره تحمل سختی ها و 

مشکالت زندگی در میان  مردم می شود. در اینجا به نمونه هایی از این فعالیت ها اشاره می شود:
الف( همیاری اقتصادی: کشاورزی، دامداری، الیروبی و راه سازی 

ب( همیاری اجتماعی و فرهنگی: حل و فصل مشکالت از جمله آیین فصل و عونه)تعاون( در میان مردم عرب استان، مراسم 
ازدواج )اوزی( و آیین های سوگواری )سرباره(. 


