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 روایتی از تولد تا .... یک شهر نفتی در ایران :عنوان

 )مطالعه موردی: شهر مسجد سلیمان(             

 دکتر سیمین حناچی ،خانم مهندس ملیحه شاهانیخانم  اعضای پنل: و سخنرانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد.ها به شرح زیر میای از سخنرانیچکیده

نقش شرکت نفت، پتانسیل و اهدداف آ   هدف تشکیل جلسه را خانم دکتر سیمین حناچی ، دکتر سیمین حناچیخانم  سخنران اول

شناسدید  آادا چند سوال از حضار مطرح کردند: چقددر مسدجد سدلیما  را می . شروع جلسه را بادانستنددرخصوص توسعه و عمرا  شهرها 

 ااد تاکنو  به اان شهر رفته

 در مسجد سلیما  حفاری شد و آ  منطقه را نفتو  نامیدند. 9221اکی از حضار گفت: اولین چاه خاورمیانه در سال 

 کند و کمپ باشد.طوری ساختند که شهرات پیدا نشهر را ها حضار گفت: انگلیسی داگر 

 

 

موقعیدت، تداراو و حیدات شدهری مسدجد در ابتددا بده  خانم مهندس ملیحه شاهانی ، خانم مهندس ملیحه شاهانی دوم سخنران

تدوانیم راهکارهداای کده میدر آخدر های مسجد سلیما  کنونی و های فضای کالبدی آ  از نظر شهرسازی، واژگیواژگیسپس سلیما  و 

 .پرداختند ،داشته باشیمبرای مسجد سلیما  

 شمال شرقی خوزستا  قرار گرفته است.و مسجد سلیما  در دامنة جنوبی رشته کوه زاگراس 

 تاراو مسجد سلیما  چند حیات مختلف دارد:



 حیات اول د )ورود افراد در مسجد سلیما ( نهم تا هفتم پیش از میلاد:

دلیل جاری بود  گاز به روی سطح زمین، دو سنگ چخمدا  را بده هدم زد و آتدش به ،برای اولین بار در مسجد سلیما هوشنگ پیشدادی،

 شده بودند،گذاشدتند. خوزستا وارد از سیبری که قوم نیمه بدوی پارسوا در ابتدا مسجد سلیما ،پارسوماش نام داشت و اان نام را کشف شد.

های زاادی شکل گرفت و اان شهر به عندوا  شدهر پدا  و مدذهبی با توجه به اعتقادی که اارانیا  به آتش داشتند در اان منطقه آتشکده

 شد.شناخته شده بود. حتی در دوره ساسانیا  نیز از آبادتران شهرهای اارا  و به عنوا  عروس شهرهای خوزستا  شناخته می

ا  شاه طهماسب اول، شهر همچنا  از آبادانی برخوردار است و تنباکو و حبوبات به مقددار فدراوا  در آنجدا در زما  صفواه، به خصوص زم

شده است.تا اانکه در زما  حکومت خلفای عباسی با هجوم اعراب، اان شهر مثل تمام شهرهای اارا  از بین رفت و آثار تمد  با کشت می

 .تبدال شدمدت بسیار زاادی، مسجد سلیما  به صحرای خالی و چراگاه عشاار بختیاری تا  از آ  زما ارزشی که داشتیم نابود شد.

 

 حیات دوم:

 :خورشیدی 9221میلادی/  9192

در زما  سلطنت مظفرالدان شداه، امتیداز اکتشداف و  9199ها قرار گرفت تا جاای که در سال اارا  به دلیل وجود نفت مورد توجه انگلیسی

هاای در مناطق نفتو  مسجد ااالت به والیام مارکس دارسی واگذار گرداد. در هما  سال حفاری 5خا  اارا  به جز  برداری نفت تمامبهره

 332حفاری در عمدق  9221و در سال  صورت گرفت ،شناسا های باستا سلیما  به دلیل شواهدی چو  آتشگاه، حوضچه قیر و اادداشت

هدای لین کشور خاورمیانه که نفت در آ  کشف شد، تبدال شد.همین چاه نفدت باعدو ورود بربیمتری به نتیجه رسید و اارا  به عنوا  او

تران شدهرهای اادرا  و و افراد از شهرهای اطراف به خاطر کار وارد اان شهر شدند و اان شدهر بده مجهزتدران و پیشدرفته شد شهرنشین

شد بعد تا اکتشاف نفت بینم. مسجد سلیما  تا قرو  وسطی تلغر نامیده میخاورمیانه تبدال شد.در حیات دوم تغییر نام مسجد سلیما  را می

نگیری معروف بود و بعد کشف نفت، نفتو  شد. تا اانکه شرکت نفت اارا  د انگلیس آمد و به مسجد سدلیما  لقدب تغییر نام دارد و به جها

MIS س در مسجد سدلیما  اتفدا  م اطلاعات مدارات اعنی مدارات تمام اطلاعات شهرهای شرکت نفت اارا  د انگلیسترا دارد. اعنی سی

 سجد سلیما  به خاطر آتشکده بازداد کرد نام شهر را از نفتو  به مسجد سلیما  تغییر داد.ماز  9393بعد از آنکه رضاخا  در سال  افتاد.می

 

 حیات سوم:

  :  9122- 9192افزااش میزا  استخراج نفت 

فکدر کده ورود ت شداارا   بهای حرفه ا طراحباعو ورود ساخت و ساز زااد شد و افزااش حجم  وبعد از جنگ جهانی اول، تولید بالای نفت 

 .همراه داشتبربی را به 

در اادن .ملدی شدد  صدنعت نفدت را دارادم 9399دد9339سال  خانم شاهانی در ادامه راجع به تحولات کالبدی مسجد سلیما  پرداختند:در

شود )چرا که تا قبل اان هوات شرکت شهر داشت و در تقسیمات کشوری نبود( و از هوادت وارد تقسیمات کشوری می ،مسجد سلیما دوره

تخلیده شدهر بده دلیدل  9325-9319خروج تکنسین ها و ورود عشاار را دارام.در سدال   9345-9339در سال شود. شرکتی آ  کاسته می

 آلودگی و تخراب چهره شهر را دارام.

ها معروف بوده است به دلیل اانکه اکسری از امکانات برای اولین بار از مسجد سلیما  مسجد سلیما  به شهر اولینکردند که وی اشاره 

کشدی آب نخسدتین لوله هدای مددر  در آسدیا،نخسدتین بدازار مددر  بدا مغازه اسدت. وارد اارا  شد. عروس شهرهای خاورمیانده بدوده

 آهن اارا  و . . .اولین خط راه،اولین باشگاه،تأسیسات فاضلاب،نخستین  کارخانه تأمین بر،نخستین آشامیدنی



 

     

 اولین فرودگاه اارا                اولین خط آهن اارا                                   باشگاه مرکزی

 خیز دنیا را با اارا  مقااسه کردند.پرداختندو سپس شهر های نفت نفت در اارا   ،اجتماعی و سیاسیاقتصادی تأثیراتخانم شاهانی به 

 رو به رو است اشاره کردند: ی که با آ مشکلاتو  وضعیت کنونی مسجد سلیما وی در آخر به 

های جوشا  نفت در معدابر و وجود چشمه،ها نفتیمحیطی است.وجود آلودگیهای زاستبا توجه به اقدامات ذکر شده دارای بالاتران آلودگی

نشدت نفدت ،نفت باعو آلودگی هوا ناشی از گازهای سمی و گرمای شداد منطقه، از بین رفتن وساال مندزل مثدل تلوازاو نشت ،هاکوچه

افزااش های نفدت خشدش شدده،،چاههای لثه و دندا  د آمدار بالدای خودکشدیهای روحی و روانی د افسردگی، بیماریباعو ااجاد بیماری

عدم وجدود فضدای تأسیسات،وجود مشدکلات بهداشدتی، فرسودگیلوب بود  امکانات رفاهی مانند ،نامطبیکاری )پااین بود  میزا  اشتغال(

 عدم وجود شبکه فاضلاب،کمبود خدمات و امکانات شهری،سبز

 

 پرداختند: به اطلاعات جغرافیاای مسجد سلیما  خانم دکتر سیمین حناچیدر ادامه 

 متر از سطح دراا / 9999تا  199/ ارتفاع  km2 6126وسعت 

 (2و  ر/ کا 9)سدها: کاو   تمبی تران منابع آبی: کارو  و آب شورمهم

 زلزله: اان پهنه با خطر نسبی بالاست

 خا  و پوشش گیاهی: سنگ آهکی و گچی و...

رتبه متوسط کشدوری اسدت و شدااد دارای  در مقااسه با متوسط مناطق شهری کشور در اان منطقه پرداختند که سطح سوادوی سپس به 

 بالاتران نرخ باسوادی در شر  خوزستا  است.

 :مسجد سلیما  اشاره کردند های گردشگریپتانسیلخانم حناچی به 

  آتشکده دوره اشکانیا 

 چاه نمره اش: اسلامی

 تپه کلکه زران: قر  دوم  .م

  قبرستا  ارامنه: قرو  متأخر اسلامی

مسجد سلیما  به عنوا  مادر نفت در اارا  و خاورمیانه با کشف نفت با امکانات و تجهیزات پیشرفته مواجه بود و با کاهش بندی: شهر جمع

 ات اان شهر در حال بروب کرد  است.سرمااه نفتی حی


