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  چکیده

هاي رشد در اروپا، استفاده از آنها براي ایجاد تحرك و رشد در مناطق محروم بود، اما در  هدف اولیه طراحان قطب
و به منظور کمک به رشد اقتصاد دلیل وجود منابع طبیعی در مناطقی خاص  به  هاي رشد قطبکشورهاي در حال توسعه، 

بر  صنعتی اجتماعی توسعه صنعتی ناشی از ایجاد قطب رشد رآثاهدف اصلی مقاله حاضر، بررسی . اند ایجاد شدهملی 
این پرسش اصلی این است که ورود صنعت به منطقه، چه پیامدهایی داشته و . توسعه پایدار محلی در منطقه عسلویه است

طب رشد در پژوهش حاضر، چهارچوب نظري، رویکرد ق. اند  پایدار اجتماعات محلی گذاشته  پیامدها چه آثاري بر توسعه
 .منطقه است یک در واقع "گسترده صنایع از اي مجموعه" براي اي منطقه و صنعتی ریزي برنامه مدل یکقطب رشد . است

کننده گاز، موجب شده است  هاي صنعتی در یک مکان با صنعت محرك و هدایت در منطقه عسلویه، آرایش متمرکز فعالیت
پژوهش حاضر، با روش کیفی انجام شده و اطالعات با استفاده از فنون بحث  .منطقه از ویژگی قطب رشد برخوردار شود

جامعه آماري پژوهش، مسئوالن بومی، مطلعان محلی و نیز . گروهی متمرکز، مشاهده و مصاحبه عمیق گردآوري شده است
سعه صنعتی در اند که حضور صنعت و گسترش سریع تو هاي پژوهش نشان داده یافته. مدیران منطقه ویژه پارس است

هاي توسعه پایدار در اجتماعات محلی،  همپاي توسعه صنعتی در منطقه، شاخص. اي داشته است منطقه، پیامدهاي دوگانه
ها و امکانات زیربنایی نسبت به قبل از ورود صنعت به  هایی مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت بخش. تحقق نیافته است
وضعیت اشتغال و . شود گردد و گاهی آثار منفی دیده می هاي دیگر بهبود مالحظه نمی زهاند، اما در حو منظقه، بهبود یافته

. شود ها و افت تولید دیده می در حوزه محیط زیست و کشاورزي، آلودگی. معیشت پایدار بومیان، چندان مطلوب نیست
  . ه استهاي گوناگون اتفاق افتاد هاي مختلف و تبعیض هاي اجتماعی، آسیب همچنین در حوزه

  
  .قطب رشد، توسعه صنعتی، توسعه پایدار محلی، اجتماعات محلی، توسعه نامتوازن :ها کلیدواژه
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  مقدمه
شود که هدف ایجاد قطب رشد در کشورهاي در حال توسعه، ایجاد تحرك اقتصادي در  معموالً گفته می

توجهی به روند  کم. مختلف است هاي نیافته و محروم و کمک به رشد و پیشرفت آنها در جنبه مناطق توسعه
هاي صنعتی با روندهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی مناطق، باعث ایجاد رشد  سازي فعالیت متناسب

تر از دست رفتن زمان به عنوان  نامتوازن، مشکالت پیچیده، کندي پیشرفت مراحل توسعه و از همه مهم
  ).4: 1381جدیدي میاندشتی، (ها خواهد بود  ابسامانیمهمترین سرمایه غیرقابل برگشت براي جبران ن

را براي گسترش ساختارهاي صنعتی   در ایران، وجود منابع طبیعی نفت و گاز در بسیاري از مناطق، زمینه
مناطقی که این منابع در آنها کشف شده است، از جمله . در آن مناطق فراهم کرده است و ایجاد مراکز صنعتی

گان، آغاجاري، امیدیه و غیره، عموماً روستاها و شهرهاي کوچکی بودند که فاقد بسیاري از مسجد سلیمان، بهر
در واقع، با ورود صنعت این مناطق رشد یافتند و جمعیتی را از مناطق . هاي مورد نیاز صنعت بودند زیرساخت

ارهاي سنتی دارند، و ساختارهاي مدرن به اینگونه جوامع که ساخت ورود صنعت. مختلف به خود جذب کردند
هاي مختلف اجتماعات میزبان، آثار محسوسی داشته  این پیامدها در بخش. داشته است پیامدهاي گوناگونی

شود، تا قبل از ورود  بخش عسلویه در جنوب استان بوشهر نیز که اکنون پایتخت اقتصادي ایران نامیده می. است
اکنون که بیش از یک دهه از شروع طرح توسعه صنعتی  .اي روستایی و بسیار محروم بوده است صنعت، منطقه

طرح مذکور با راهبرد ایجاد . هاي مختلف ارزیابی کرد توان آن را از جنبه گذرد، به خوبی می در این منطقه می
قطب رشد ملی صنعت، با توجه به مزیت نسبی وجود گاز طبیعی فراوان و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص 

  .آن ایجاد شد
توان آن را  هاي مختلف می ورود صنعت به منطقه عسلویه، پیامدهاي مختلفی داشته است که در جنبه 

این صنعت با زمینه اجتماعی که در آن رشد کرده است، سنخیت ندارد و براي پیوند زندگی جدید . تشخیص داد
راین، عوامل مذکور موجب شده بناب. اي تالش نشده است با زمینه سنتی، از طریق توجه به توسعه محلی و منطقه

جانبه صنعت و مدرنیته، زندگی و اجتماع سنتی به حاشیه رانده شود و روز به روز  است که در کنار ورود همه
است که مغلوب عظیم صنعت در منطقه عسلویه، توسعه   در واقع، استدالل مهم مقاله حاضر این. تر گردد مغلوب

ر مباحث توسعه قرار گرفته است و اکثر کشورهاي جهان، خود را ملزم پایداري است که حدود دو دهه، در صد
ریزان و متولیان امر، نه  دهد که برنامه وضوح نشان می مشاهده روند موجود در عسلویه، به . دانند به ایجاد آن می

  .اند کردهاند، بلکه با صراحت در جهت عکس آن عمل  تنها در جهت توسعه پایدار در این منطقه گام برنداشته
شکاف پدیده آمده بین قطب رشد صنعتی و توسعه پایدار محلی و پیامدهاي گوناگون استقرار صنعت در 

کند تا با شناخت بهتر مشکالت و موانع و  تر می هاي متعدد را محسوس منطقه، ضرورت انجام پژوهش
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هاي  پژوهش. پایدار فراهم شودتر، بستر مناسبی براي توسعه صنعتی در کنار توسعه محلی  ریزي دقیق برنامه
هاي کارگري، موجب ایجاد  موجود، بیانگر وجود مشکالت گوناگونی است که در بین اجتماع محلی و کمپ

پور  ابراهیم؛ 1384 شناسی ایران، انجمن جامعه(هاي جدي در منطقه عسلویه شده است  ها و آسیب ناهنجاري
تواند به گسترش و پایداري توسعه صنعتی، کمک  اسب، میشناخت این مسائل و ارائه راهکارهاي من). 1383

اند و با ایجاد  ترین مناطق ایران بوده کند که همواره جزء ساکنان محروم فراوانی کند و نیازهاي مردمی را برآورده 
 . صنعت، آرزو داشتند آنها هم روزي طعم رفاه و خوشبختی را احساس کنند

صنعتی در عسلویه و تأثیر آن رشد پیامدهاي ناشی از ایجاد قطب در پژوهش حاضر، نیز با همین هدف، 
ایجاد قطب رشد صنعتی در این منطقه، . هاي توسعه پایدار محلی مورد بررسی قرار گرفته است بر شاخص

مهمترین پیامد، حضور صنعت در حوزه اقتصادي بوده است، اما در . پیامدهاي مثبت و نیز منفی داشته است
بنابراین، اهداف جزئی پژوهش حاضر، بررسی آثار صنعت بر . نیز آثار عمیقی داشته استها  سایر حوزه

  .هاي توسعه پایدار محلی است کشاورزي، اشتغال، بهداشت، آموزش و سایر شاخص
  

  مبانی نظري
بعد از جنگ جهانی دوم، در تعداد زیادي از کشورهاي در حال توسعه به منظور دستیابی به توسعه 

در این میان، . ترین و حتی یگانه راه پیشرفت محسوب شد هاي توسعه صنعتی، مطمئن شتابان، اجراي برنامه
ز اندیشمندان و ، مورد توجه بسیاري ا1960از راهبردهایی بود که در دهه  "هاي صنعتی قطب"ایجاد 
در  ویژه فرانسوا پرو  مانند فریدمن، میردال، هیرشمن و به  پردازان مهمی نظریه. اي قرار گرفت هاي توسعه سازمان

 1فرانسیس پرو). 2: 1382 کالنتري و حقیقی،(اند  شدن، تأثیر مهمی داشته فرموله کردن این الگوي صنعتی 
را مطرح کرد که گاهی  "قطب رشد"عد از جنگ دوم جهانی، ایده اقتصاددان فرانسوي در فضاي اروپاي غربی ب

هاي پرو، رشد در مناطق یا  بر اساس نظریه. شود نیز گفته می "مراکز رشد"و  "هاي توسعه قطب"به آن 
که در قطب  "برنده پیش"هاي  یا شرکت "محرك"صنایع . آید هایی معین و در زمانی مشخص پدید می قطب

هاي صنعتی از طریق خریداران  اي بر یکدیگر دارند و رشد اقتصادي را در همه گروه ر پیوستهشوند، آثا ایجاد می
همچنین صنایع مذکور، در نوآوري و گسترش . پردازند دهند که به افزایش تولید می و فروشندگانی ارتقا می

  ).1966فریدمن،(و ) 54: 2004، 2هایت(طور بخشی و فضایی مؤثر هستند  توسعه در سراسر ناحیه تحت نفوذ، به
  ).1966فریدمن،(

 
1 François Perroux 
2 Hite 
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اي متمرکز شود، انتشار امواج آن به نواحی  در ناحیه  فرانسوا پرو معتقد است که هرگاه عوامل توسعه
میزان عوامل کندکننده انتشار توسعه به ). حتی در کشورهاي پیشرفته(شود  دیگر، دیر یا زود با موانعی روبرو می

نیافته، عوامل کندکننده در  در کشورهاي توسعه. ا بستگی داردنواحی دیگر، به درجه توسعه اقتصادي کشوره
بیشترین حد از عدم توازن قرار دارند، بنابراین، پراکنش و انتشار توسعه به مناطق دیگر نیز با موانع بیشتري 

نیافته، به دالیلی مانند کشف منبع انرژي، رونق اقتصادي قابل  گاهی در کشورهاي توسعه. شود روبرو می
اي ایجاد شده است، اما تراکم عوامل کندکننده طوري بوده است که مانع انتشار توسعه به نواحی پیرامون  حظهمال

متا، (آید  مرز پدید می بنابراین، اختالف شدیدي از نظر توسعه اقتصادي بین دو ناحیه هم. شود منبع انرژي می
: با سه هدف مورد استفاده قرار گرفته است در کشورهاي در حال توسعه، راهبرد قطب رشد عمدتاً). 35: 1384

مانده و با اقتصاد منزوي، دوم، ایجاد مراکز شهري در مناطقی که منابع طبیعی  اول، مدرنیزه کردن نواحی عقب
این . وجود آمده است برداري داشتند و سوم، در مواردي که مشکل رشد فزاینده در متروپل ملی به  قابل بهره

کالنتري، (مورد استفاده قرار گرفت  1950وق توسط کشورهاي مختلف جهان سوم در دهه رویکرد در موارد ف
1380 :71.( 

عنوان ابزار سیاستگذري مورد استقبال کشورهاي مختلف   دالیل مختلف زیر، به  واقع این راهبرد به در
وري  هی بسیار کارا و با بهرهعنوان را گیري تراکم اقتصادي در این قطبها، به دلیل شکل  به) 1: قرار گرفته است

  هاي عمومی تمرکز سرمایه در مناطق رشد، موجب کاهش هزینه) 2شوند،  زیاد براي زایش توسعه محسوب می
آثار اشاعه توسعه از این مناطق به ) 3کند،  تري عرضه می گردیده است و خدمات را در سطح منطقه وسیع

 .گردد مانده و محروم اطراف می ق عقبنواحی اطراف، موجب حل بسیاري از مشکالت مناط

اي که باید در ارزیابی توفیق یا عدم توفیق این راهبرد مورد توجه قرار گیرد، این است که حتی واضع  نکته
توان آن را در همه جا مورد استفاده  آن، یعنی فرانسوا پرو زمانی که این نظریه را بیان کرد، معتقد بود که نمی

  .یافته و در حال توسعه تمایز قائل شد حیث، باید میان کشورها و مناطق توسعهاز این . قرار داد
نیافته را در ناهماهنگی عوامل اقتصادي  یافته و توسعه فرانسوا پرو در همین زمینه تفاوت کشورهاي توسعه

در ساختار نخست ناهماهنگی وضعیت اقتصادي و دوم ناهماهنگی : داند که وي آن را از دو جنبه بررسی کرد می
هاي اقتصادي در  وجود دارد که نوسان  ناهماهنگی وضعیت اقتصادي هنگامی. نظام اقتصادي و اجتماعی

اما ناهماهنگی در ساختار اقتصادي . ها و رابطه آن با هزینه تولید مدت هماهنگ نباشند، مانند مسئله قیمت کوتاه
نیافته، معموالً ترکیب عوامل  در یک کشور توسعه. و اجتماعی، به دلیل ضعف زیربناي اقتصادي و اجتماعی است

برداري از عناصر  شود و ظرفیت بهره اي است که توسعه اقتصادي از حیث افزایش تولید، کند می گونه یادشده به
شناختی نسبت  هاي رشد عموماً به لحاظ اقتصادي، اجتماعی و بوم قطب). 32: 1384متا، (یابد  تولیدي کاهش می

جزایري از توسعه در دریایی از توسعه  -اي، مناطقی ناپایدار  هاي شهري و پویایی منطقه از شبکهبه مراکزي 
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گیرد، در  رشد مورد استفاده قرار می هاي قطب  که در پروژه منابع انسانی، مالی و طبیعی عظیمی . هستند - نیافتگی
هاي  یشترین مشکالت و ناهماهنگیبا وجود این، ب. وسیع متعادل نیستند "پراکنش"یا  "آثار نشت"کنار 

شدن طبقاتی شدید و اقتصادي مبتنی بر بازارهاي  دگی سخت و سطح پایین، نظیر قطبیاجتماعی را در شرایط زن
  ). 19: 2004هایت، (کنند  هاي اقتصادي دیگر ایجاد می ها یا مکان محلی، بدون پیوند با بخش

هاي  ت شهري با مناطق داخلی آن است، اما قطبکردن جمعی ه یکی از اهداف قطب رشد، یکپارچهگرچ
 ،1والدر( کنند کنند و مشکالت تهیه غذا را براي قطب رشد ایجاد می رشد، عموماً اقتصاد روستایی را تخریب می

ترتیب، فقدان  شوند و بدین حومه شهرها مواجه میهاي رشد با روندهاي مهاجرتی از  همچنین، قطب). 1981
هایت، (آید  ي کشاورزي، دریایی، محلی و نیروي کار اضافی در مراکز رشد  پدید میها نیروي کار در بخش

2004 :19.( 

هاي رشد امریکاي التین انجام داد، مهمترین پیامدها و  با پژوهشی که درباره قطب) 20: 2004(هایت امی
رشد،   قطب ت در مناصب رسمی هاي اقتصادي اجتماعی مبتنی بر مشارک نابرابري: آثار آنها را موارد ذیل ذکر کرد

مشکالت کنترل شهرنشینی سریع با رشد صنعتی براي فراهم کردن استانداردهاي زندگی خوب، جدایی بین 
در واقع، به اعتقاد وي، ایده . هاي شهرنشینی و مناطق داخلی روستایی و ناتوانی براي ایجاد ثروت ملی پروژه

هاي جدیدي  عه محلی به کار گرفته نشده و به این دلیل، نابرابريعنوان راهکاري براي توس  قطب رشد هرگز به
  ).1990، گادفري 1994کانتل  ، سی2001آنگوتی (کند را مبتنی بر دستیابی به مناصب رسمی ایجاد می

 توان را نیز می )منطقه عسلویه(پارس جنوبی  انرژي اقتصادي ویژه منطقه با توجه به ادبیات مذکور،
را در ) متا(توان سخنان مؤسسه مهندسی توسعه اجتماعی  در اینجا می. محسوب کرد رشد قطب مصداق نظریه

   :این زمینه بیان کرد
 در عسلویه، منطقه در ها فعالیت متمرکز آمایش گزینش با پارس، انرژي ویژه منطقه و طراحان مجریان )1

  دارند، همسویی مقیاس و تمرکز از ناشی جویی صرفه یعنی رشد قطب نظریه اصلی رویکرد با عمل
 جذب براي منطقه این الزم، بسترهاي کردن فراهم با پارس، قرار است انرژي اقتصادي ویژه در منطقه) 2 
  آماده شود، ماهر کار نیروي و فناوري سرمایه،
 فرآوري و استخراج یعنی پیشرو، و اصلی رشته یک از استفاده در جنوبی پارس منطقه مکانی مزیت) 3 

 آن انتخاب اصلی عامل فارس، خلیج بستر در واقع طبیعی مخازن به منطقه این نزدیکی .است نهفته طبیعی گاز
  است،  بوده رشد قطب مکان عنوان به 

 هاي استان و حتی همجوار هاي و استان مناطق به پارس انرژي ویژه منطقه توسعه تراوش بینی پیش) 4
  .است منطقه توسعه طرح در شده مطرح موضوعات اصلی از کشور تر درونی

 
1 Valder 
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 عمده هاي هدف از شده، فرآوري یا خام محصوالت صادرات زمینه در )کشور از خارج(بیرون  به نگاه) 5
  ).55: 1384متا، (است  ویژه منطقه توسعه طرح

شود آثاري که ایجاد  هاي آن، تالش می در بخش بعد، با تعریف توسعه پایدار محلی و تشریح شاخص
هاي توسعه پایدار در اجتماعات محلی پیرامون داشته  تواند بر شاخص در منطقه عسلویه میقطب رشد صنعتی 

  .طور نظري توضیح داده شود و مدل تحلیلی پژوهش استخراج شود باشد، به 
  

  رشد و پایدار محلی
از دیدگاه توسعه پایدار، اگر هدف از توسعه گسترش امکانات و بهبود شرایط و کیفیت زندگی 

معناي . گیرد هاي آینده نیز مورد توجه قرار می هاست، این امر نه تنها درباره نسل کنونی بلکه براي نسل انسان
نو از توسعه و رشد اقتصادي  توسعه پایدار، فقط حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی نیست، بلکه مفهومی 

محیطی، عدالت و امکانات زندگی را  تاست، رشدي که بدون تخریب منابع طبیعی و بر هم زدن تعادل زیس
کند  براي همه مردم جامعه اعم از شهري، روستایی و عشایري و نه فقط قشرهاي محدودي از جامعه فراهم می

در چارچوب ادبیات پایداري اجتماعات محلی، انسان روستایی با محیط ). 245: 1387ازکیا و همکاران، (
گیرد، زیرا پایداري فضاي محلی، مستلزم ایجاد توازن میان  جه قرار میاي یکپارچه مورد تو پیرامونش به گونه

به تعبیر دیگر، توسعه پایدار، نقطه توازن و تعادل به منظور تحقق اهداف . هاي اوست انسان، محیط و فعالیت
هاي گذشته به  هاي محیطی، اجتماعی و اقتصادي است که در چارچوب پارادایم توسعه در هر یک از جنبه

  .عارض میان هر یک از ابعاد توسعه منجر شده استت
طور یکپارچه و در تعامل با یکدیگر در نظر  بنابراین، در فرایند توسعه پایدار محلی، همه ابعاد توسعه به

هر کدام . شناختی سه بعد مهم توسعه پایدار محلی عبارت است از بعد اقتصادي، اجتماعی و بوم. شوند گرفته می
  . هایی مورد سنجش قرار داد توان با شاخص را میاز این ابعاد 

  وري  ، محافظت از تنوع زیستی، بهره)خدمات و فرایندها(یکپارچگی سامانه بومی : شناختی بومابعاد
  .پایدار و متوازن در چارچوب ظرفیت محیط

  ي، تعاملی، توانمندساز و گسترده ، مشارکت)نسلی بین و درون(برابر  هاي فرصت :اجتماعیابعاد
 .زندگی، کرامت و حقوق انسانی، فقرزدایی، تنوع فرهنگی و همبستگی اجتماعی کیفیت

  رشد پایدار، کارایی و اثربخشی، تنوع اقتصادي و اشتغال پایدار، افزایش درآمد و : اقتصاديابعاد
 1381ایران، مؤسسه توسعه روستایی (توزیع عادالنه آن، خوداتکایی، مصرف متعادل، فناوري سازگار با محیط 

:9.(  
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هاي توسعه در گذشته که بیشتر بر بعد اقتصادي تأکید داشتند و از باال به  هاي برنامه با توجه به نارسایی
شدند، در حال حاضر، براي دستیابی به توسعه پایدار اجتماعات محلی که خود هدف توسعه  پایین اجرا می

پرسشی که مطرح . شود ق توسعه پایدار محسوب میهستند، مشارکت جامعه محلی، مهمترین عامل براي تحق
ها  پاسخ. تواند این شکل از توسعه را تضمین کند هاي رشد می شدن در قالب قطب شود، این است که صنعتی می

  . شود در اینجا پاسخ ما به پرسش، به مثابه مدل تحلیل موضوع مطرح می. براي این پرسش متنوع هستند
هاي  و توسعه پایدار محلی، پیچیدگی) ویژه صنایع بزرگ به(میان صنعت  واقعیت این است که ارتباط

به ویژه اینکه صنعت . یابد شود، پیچیدگی افزایش می که از قطب رشد صنعتی صحبت می زیادي دارد و در جایی
موماً مورد بررسی، مبتنی بر وجود منابع طبیعی باشد که به لحاظ قانونی، مالکیت آن در اختیار دولت است و ع

بنابراین، رابطه این گونه صنایع با توسعه پایدار . هدف از ایجاد و گسترش آن، افزایش درآمد ملی است
  .اجتماعات محلی، در بسیاري از موارد هماهنگ و سازگار نیست

هاي قبل، توضیح داده شد که هدف اصلی نظریه قطب رشد که در اروپاي غربی بعد از جنگ  در بخش
 60نظریه مذکور در دهه . نیافته بود اي در مناطق محروم و توسعه شد، ایجاد توسعه منطقهدوم جهانی مطرح 

ولی استفاده از این نظریه در کشورهاي در حال . میالدي، مورد استقبال کشورهاي در حال توسعه قرار گرفت
نیافته  مناطق عمدتاً توسعهتوسعه، بیشتر به منظور افزایش درآمد و توسعه ملی از طریق استخراج منابع طبیعی در 

در حالی که بدیهی است با ورود صنعت، اولین انتظار جامعه محلی این است که صنعت به . و محروم بوده است
ساختارهاي اقتصادي و سیاسی کشورهاي . هاي رفاهی و انسانی در این مناطق محروم کمک کند بهبود شاخص

هاي  توانند در کنار افزایش درآمد ملی از طریق قطب هستند و نمی توسعه، عموماً با این دوگانگی مواجه  در حال
  . رشد مبتنی بر منابع طبیعی، به توسعه متوازن و همزمان جوامع محلی پیرامون قطب رشد نیز توجه کنند

توان نتیجه گرفت در مناطقی که هدف از  هاي رشد در کشورهاي مختلف می با نگاهی به تجارب قطب
آمیز  نیافته بوده، این راهبرد موفقیت توسعه محلی و ایجاد تحرك اقتصادي در مناطق توسعهایجاد قطب رشد، 

قطب رشد گویانا در کشور ونزوئال از این . بوده و موجب پیشرفت و توسعه محلی در آن منطقه شده است
دولتی با کمک  اما در مناطقی که نیروهاي محلی به حاشیه رانده شده و نیروهاي). 2004هایت، (نمونه است 

اند و هدف  برداري از منابع طبیعی پرداخته هاي فراملیتی، به توسعه قطب رشد و بهره سرمایه خارجی و شرکت
یافته در  هاي رشد به جزایري توسعه رشد، تولید ناخالص ملی بوده و توسعه محلی چندان اولویت نداشته، قطب

در بسیاري از مناطق امریکاي التین، از جمله در برزیل نیز این . اند نیافته تبدیل شده اي محروم و توسعه دل منطقه
  ).1985، 1گارسیا(شود  موارد بسیار دیده می

 
1 Garsia 
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هاي رشد صنعتی در مناطق محروم، تغییرات ساختاري در بخش  یکی از مهمترین تغییرات ایجاد قطب
در فضاي جدید که . شود جاد میبه طور طبیعی با ایجاد قطب صنعت، مشاغل جدیدي در منطقه ای. اشتغال است

مشاغل مرتبط با صنعت غلبه  دارند، مشاغل سنتی و بومی مانند کشاورزي، ماهیگیري و تجارت محدود 
بنابراین، اشتغال صنعتی و مدرن یکی از . شوند شوند و اکثر بومیان در زمینه اشتغال پایدار با مشکل مواجه می می

تواند بر اشتغال پایدار در اجتماعات محلی و  به طور بالقوه می پیامدهاي حضور صنعت در منطقه است که
  .تر از آن بر رونق اقتصاد بومی تأثیر بگذارد مهم

ها، تغییر  به همین ترتیب، پیامدهاي مختلف دیگر مانند ایجاد نابرابري، افزایش امکانات و زیرساخت
هاي محیط  شوند، افزایش آلودگی طقه وارد میها، حضور مهاجرین غیربومی که براي کار به من ها و ارزش نگرش

ها و غیره، بر توسعه  گذاري بیشتر در این زمینه زیست و هوا، بهبود وضعیت آموزش و بهداشت به دلیل سرمایه
توانند آثار مثبتی بر روند توسعه پایدار  در بعضی موارد، این پیامدها می. گذارند اي تأثیر می پایدار محلی و منطقه

  .هاي توسعه پایدار داشته باشند توانند آثار منفی بر شاخص شته باشند و در مواردي هم میمحلی دا
در منطقه عسلویه نیز عاملی بیرونی به نام قطب رشد صنعتی، بر پایداري اجتماعات محلی تأثیر گذاشته  

هاي  ر ابعاد و شاخصمحروم، پیامدهاي گوناگونی داشته است و این پیامدها ب  ورود صنعت به این منطقه. است
  .اند پایداري توسعه محلی تأثیر گذاشته

مهمترین آثاري که قطب رشد صنعتی در اجتماعات محلی بر اساس شواهد و استنباط ما از موضوع،  
ها و منابع و ایجاد احساس نابرابري در  ایجاد نابرابري در دسترسی به فرصت) 1: اند از اند، عبارت عسلویه داشته

ها و هنجارهاي زندگی  تغییر در ارزش) 3تغییر در وضعیت اشتغال و معیشت مردم محلی، ) 2محلی، بین مردم 
هاي  شیوع انواع آسیب) 6ایجاد امکانات و خدمات زیربنایی، ) 5افزایش رونق اقتصادي در منطقه، ) 4روزمره، 

  .آموزشی و بهداشتی منطقهتغییر در وضعیت ) 8افزایش میزان مهاجرپذیري منطقه، ) 7اجتماعی در منطقه، 
در واقع، . شود تغییرات و آثار ناشی از ایجاد قطب رشد صنعتی به طور شماتیک در شکل زیر مشاهده می

هاي توسعه پایدار در اجتماعات محلی منطقه  ها و کیفیت آثار پیامدهاي فوق بر شاخص در مقاله حاضر گونه
  .گیرد عسلویه مورد بررسی قرار می
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  پژوهش  روش
ها و گفتارهاي مکتوب، از مصاحبه عمیق و بحث گروهی  در پژوهش حاضر، ضمن اتکاء به اسناد، نوشته

  . و مشاهده براي گردآوري اطالعات استفاده شده است1متمرکز
جامعه آماري پژوهش، مطلعان محلی بخش عسلویه از توابع شهرستان کنگان در جنوب استان بوشهر 

بعد از ورود صنعت، مهاجران زیادي از مناطق . شود روستا را شامل می 21ه دو شهر و بخش عسلوی. هستند
در پژوهش حاضر، درحالی که . کنند اند و در شهرها و روستاهاي منطقه زندگی می مختلف به این منطقه آمده

، مهاجران و جامعه آماري ما کل منطقه عسلویه بود، ولی وضعیت بومیان منطقه مورد تأکید بود و در واقع
  .ها جزء جامعه آماري پژوهش در نظر گرفته نشدند غیربومی

هاي مورد بررسی افراد خاصی در جامعه محلی بودند که به دلیل جایگاه و  در پژوهش حاضر، نمونه
توانستند در اختیار  شان در جریان امور قرار داشتند و در ارتباط با موضوع پژوهش، اطالعات مفیدي می ارتباط

توانند بیشترین  خواستند بدانند که چه کسانی می طور هدفمند می بنابراین، پژوهشگران به. هشگران قرار دهندپژو
  . اطالعات را در اختیارشان قرار دهند

شوندگان از ابتدا مشخص نیست و پژوهشگر تا زمان دستیابی به   هاي کیفی، تعداد مصاحبه در روش 
شهردار، و (با مسئوالن  2مصاحبه عمیق و باز 22در پژوهش حاضر نیز . هدد اشباع نظري، مصاحبه را ادامه می

) دهیار، اعضاي شوراي شهر، معلمان و غیره(و مطلعان محلی ) دولتی محلی و غیره مدیران ادارات دولتی و غیر
. دانجام شد و جلسات بحث گروهی نیز با حضور یازده نفر از مردم بومی همه روستاهاي منطقه تشکیل گردی

نفر  35بنابراین، با حدود . تعدادي از مدیران منطقه ویژه پارس جنوبی نیز براي پاسخگویی انتخاب شدند
  .آوري، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت مصاحبه شد و نظرهاي ایشان بعد از جمع

فعاالنه کننده در جریان پژوهش حضور یافتند و در فضایی باز،  عنوان مشارکت شوندگان، به اکثر مصاحبه
  .دادند کردند و تجربیات و اطالعات خود را در اختیار پژوهشگران قرار  درباره موضوعات مرتبط بحث 

  
  هاي پژوهش یافته

 
1 Focus  Group Discusión  

  )مصاحبه با مردم و مسئوالن محلی و دولتی 22(ك به منابع . ر  2
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  هاي توصیفی یافته: الف
در این قسمت، ابتدا به طور مختصر درباره سیماي جمعیتی و جغرافیایی جامعه مورد بررسی بحث 

منطقه . الیه جنوب شرقی استان بوشهر و در شهرستان کنگان قرار گرفته است بخش عسلویه در منتهی. شود می
سه جبال زاگرس، از ، از شمال به ادامه دامنه سل)بخش مرکزي کنگان(عسلویه از غرب به روستاي شیرینو 

کیلومتر مربع است و  936مساحت آن، . شود جنوب به خلیج فارس و از شرق به شهرستان پارسیان محدود می
هاي بخش مرکزي  ، یکی از دهستان1381عسلویه تا قبل از سال . کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس دارد 60حدود 

هاي عسلویه به  اکنون دو دهستان به نام این بخش . ل شدبه بخش تبدی 9/7/1381کنگان بوده است که در تاریخ 
  ).1387بخشداري منطقه عسلویه، (مبارك دارد  مرکزیت شهر عسلویه و نایبند به مرکزیت روستاي چاه

درجه  52و طول جغرافیایی  27و جغرافیایی، عرض جغرافیایی   منطقه عسلویه به لحاظ شرایط اقلیمی
منطقه عسلویه . دارد "حرا"هاي  پراکنده و اراضی انبوه نخل و درختچه دارد که پوشش گیاهی متوسط و

گراد  درجه سانتی 50تا  5درجه حرارت هوا در این منطقه، بین . زمستانی معتدل و تابستانی گرم و مرطوب دارد
لویه، بخشداري منطقه عس(متر بارندگی دارد  میلی 180درصد است و ساالنه  88تا  59و رطوبت نسبی آن، بین 

1387.(  
همچنین جمعیت کل . شود خانوار را شامل می 6557، کل بخش عسلویه 1385بر اساس سرشماري سال  

. زن هستند) درصد 24(نفر  12674مرد و ) درصد 76(نفر  41646نفر است که از این تعداد،  54320منطقه نیز 
است که براي کار در منطقه زندگی  تفاوت مشهود بین تعداد مردان و زنان، به دلیل حضور مهاجران مردي

درصد، باسواد  84نفر یعنی  45835از کل جمعیت منطقه در این سال، . است 8,28میانگین بعد خانوار . کنند می
بخشداري منطقه عسلویه،  1387اساس آمار سال   همچنین بر . درصد بیسواد هستند 26نفر، یعنی  4229و 

 31همچنین از . بومی هستند هزار نفر غیر 34هزار نفر بومی و  31ت که هزار نفر اس 65جمعیت منطقه عسلویه 
تقی زندگی  هزار نفر نیز در دو شهر عسلویه و نخل 15هزار نفر در روستاهاي منطقه و  16هزار نفر بومی، 

 در منطقه عسلویه شروع هاي مربوط به ایجاد صنعت نفت و گاز و پتروشیمی  ، فعالیت1376از سال . کنند می
هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و  اي در همه جنبه از آن زمان تاکنون تغییرات عمده. شد

  .محیطی این منطقه پدید آمده است زیست
میدان گازي پارس جنوبی که در منطقه عسلویه واقع شده است، یکی از بزرگترین منابع گازي مستقل 

خلیج فارس قرار دارد و یکی از مهمترین منابع انرژي  جهان است که بر روي خط مرزي مشترك ایران و در
کیلومتر  3700کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران،  9700مساحت این میدان، . شود کشور محسوب می

میلیارد بشکه میعانات  18تریلیون متر مکعب گاز به همراه  14ذخیره گاز این بخش از میدان، . مربع وسعت دارد
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سازمان (شود  از ذخایر گاز کشور را شامل می  درصد از کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی 8حدود  گازي است که
 ).8: 1387منطقه ویژه انرژي اقتصادي پارس،

از آغاز ورود صنعت به منطقه . هاي مختلف، متفاوت بوده است جمعیت فعال در بخش صنعت در دوره
به اوج  1384و  1383هاي  نطقه افزایش یافته و در سال، مهاجرت کارگران به م1380تا سال  1376در سال 

گذاري و نیز اتمام کار برخی از فازها،  ، با کاهش سرمایه1384بعد از سال . هزار نفر رسیده است 60خود یعنی 
). 1387بخشداري عسلویه، (هزار نفر رسید  27به  1387جمعیت فعال در بخش صنعت کاهش یافت و در سال 

  . 1هزار نفر در منطقه مشغول به کار هستند 23طبق آخرین آمار، اکنون . همچنان ادامه دارد این روند کاهشی
بردار مستقر هستند که برخی در  شرکت مجري یا بهره 15اکنون در منطقه ویژه اقتصادي پارس جنوبی،  

مسئولیت محدود خاص،  شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پتروشیمی ایران و برخی دیگر در شرکت سهامی
  .و غیره مشغول فعالیت هستند

  
  هاي تحلیلی یافته: ب

و سپس آثار ورود   گردد ها، ابتدا وضعیت منطقه قبل از ورود صنعت معرفی می منظور تشریح بهتر یافته به
  .شود صنعت بر منطقه توضیح داده می

  غیرصنعتی  عسلویه* 
هاي اجتماعی از جمله  ز ورود صنعت، آسیباساس شواهد و تصدیق پاسخگویان پژوهش، قبل ا  بر 

اعتیاد، فحشا و دزدي جلوه چندانی نداشته است؛ ناامنی اجتماعی در حداقل ممکن بوده است؛ سطح مناسبی از 
به استثناي نیاز به (هاي اقتصادي مردم به خارج از منطقه  ارتباط میان مردم برقرار بوده است؛ سطح نیازمندي

اندك بوده است؛ میزان تورم در زمینه کاالهاي اصلی مورد نیاز مردم، به میزان ) ارسکشورهاي حاشیه خلیج ف
  ٢.قابل قبولی بوده است

. در یک دهه اخیر، هیچ گونه واحد صنعتی نداشته است  منطقه عسلویه قبل از حضور صنایع گاز و پتروشیمی
  .وجود نداشته است - در هوا و دریا -محیطی زیستصورت طبیعی جریان داشته و از این رو، آلودگی   زندگی به

هاي عسلویه و  دلیل دورافتاده بودن منطقه، فقدان اهمیت راهبردي اقتصادي و بافت روستایی آن، بخش  به 
هاي  آب آشامیدنی منطقه از چشمه. اند بهره بوده تقی و روستاهاي اطراف آن از حداقل امکانات شهري بی نخل

هنوز هم بخشی از آب . شد تأمین می -شد  که در آب انبارها ذخیره می -ي از کوهستان هاي جار اطراف و آب
  ).ویژه در روستاي بیدخون به(شود  ها تأمین می منطقه از طریق همین چشمه
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تنها دو . منطقه فاقد بیمارستان و آمبوالنس بوده است. وضعیت بهداشتی منطقه بسیار نامناسب بوده است
منطقه فاقد . اند بهره بوده تقی داراي خانه بهداشت بودند که از حداقل امکانات بی نخل روستاي عسلویه و

  ها وجود نداشته است؛ آوري زباله براي براي جمع شهرداري بوده و سیستم مناسب و منسجمی 
. ستاي از مناطق روستایی ایران، زمین و مسکن در بخش عسلویه نیز ارزش چندانی نداشته ا مانند بخش عمده

جمعیت اندك و فقدان مهاجرپذیري و شرایط نسبتاً نامساعد آب و هوایی منطقه قیمت زمین و مسکن را در 
هاي آغاز  دهد که مدیریت منطقه ویژه در اولین سال ها نشان می بررسی. کرده است سطح بسیار پایینی حفظ می

انجمن (اند  تومان خریداري کرده 300تا  150ها را به قیمت متري  هاي صنعتی در منطقه، زمین پروژه
  ).12: 1384شناسی ایران،  جامعه

تقی و عسلویه پیش از ورود صنعت نیز داراي همه سطوح تحصیلی از ابتدایی تا پایان  دو روستاي نخل
بنابر اظهارات مسولین محلی بخش عسلویه، اولین دبیرستان منطقه در روستاي عسلویه در سال . اند متوسطه بوده

ماندگی سطح  نکته قابل توجه عقب. 1حداث شده که فقط رشته ادبیات و علوم انسانی داشته استا 1371
هاي  مدارس فاقد حداقل امکانات  ساختمان و سرویس. امکانات و کیفیت آموزشی مدارس منطقه بوده است

همچنین مهیا . است شده اي از کادر آموزشی مدارس از طریق نظام سرباز معلم تامین می الزم بوده و بخش عمده
ترین مشکالتی بوده که نظام آموزش و  نبودن امکانات ضروري براي حفظ معلمان باتجربه در منطقه، از عمده

  .پرورش منطقه با آن مواجه بوده است
دلیل وجود نداشتن مراکز ارائه آنها در منطقه، هیچگاه وجود نداشته   اي نیز به هاي فنی و حرفه آموزش

باشد نیز  تقی بلکه در کنگان که شهر مهم این منطقه می هایی نه تنها در عسلویه و نخل زشچنین آمو. است
  .وجود نداشته است

تقی و روستاهاي مجاور آنها پیش از ورود صنعت فاقد هرگونه امکانات ساخته شده توسط  عسلویه، نخل
پارك، زمین بازي، سینما، سالن تئاتر سالن ورزش، امکانات تفریحی، . اند انسان براي گذران اوقات فراغت بوده

شنا . و موسیقی و سایر تاسیساتی که براي گذران اوقات فراغت ضروري هستند، در منطقه وجود نداشته است
ترین راه گذران اوقات فراغت جوانان بوده است  و محلی اصلی در دریا و انجام برخی بازیهاي بومی

  ).13: 1384 شناسی ایران، جامعه انجمن(
. ترین مناطق ایران بوده است بنابراین تا قبل از ورود صنعت به منطقه عسلویه، این بخش یکی از محروم

زندگی در شکل طبیعی و سنتی خود ادامه یافته و مردم نیز عموماً از وضع موجود ناراضی نبودند، زیرا در این 
ر این جامعه بسیار اندك بوده و نظم سنتی تغییرات د. فضاي بسته، مردم انتظارات زیادي نداشتند و قانع بودند
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اند، کارکرد زیادي داشته و باعث انسجام و وجود  سفیدان در رأس آن بوده مراتبی که شیوخ و ریش سلسله
فرزندان به سیاق پدران خود، به فعالیت در مشاغل سنتی مانند . شده است همگرایی فراوانی در بین مردم 

منطقه به لحاظ وجود . دادند و از بابت اشتغال چندان نگران نبودند می کشاورزي، صیادي و تجارت ادامه
  . ها نیز وضعیت مطلوبی نداشت امکانات و زیرساخت

  
  ورود صنعت و امیدهاي محلی* 

این میدان از زمان قبل از انقالب کشف شده «بر اساس شواهد و سخنان مسئوالن محلی بخش عسلویه 
نفوذ که اطالعات قبلی  تعدادي از افراد ذي. اندازي آن نشده بود عالیتی براي راه، ف75بود، با وجود این تا سال 

هاي بسیار ارزان از مردم  تقی و عسلویه را  با قیمت  هاي نخل درباره ایجاد پاالیشگاه در این منطقه داشتند، زمین
  1.»خریده بودند

، تأثیري بر تغییرات رخ داده بودند مطلعکم و بیش از ورود صنعت به منطقه  ظاهراً با اینکه مردم بومی، 
نفوذ  بسیار کم به افراد ذي  هاي خود را با قیمت در بدو ورود صنعت به منطقه نداشتند، به طوري که زمین

بل ورود صنعت به منطقه، مقاومت نکردند و مردم بومی در مقا. مطلع بودندفروختند که از تغییرات آینده منطقه 
مسئوالن قبلی منطقه ویژه نیز اذعان . کردند پس از محاسبه سود و زیان خود، با مسئوالن نفت همکاري می

البته برخی از آنها درباره اعتراض مردم . اند اند که مردم منطقه براي جلوگیري از ورود صنعت تالش نکرده داشته
  .صحبت کردند شان براي حل مشکالت

شده و مدونی وجود  طراحی  دهد که براي ایجاد صنعت در منطقه عسلویه، برنامه از پیش شواهد نشان می
دلیل مشترك بودن این میدان گازي با کشور قطر و اینکه کشور شریک، چندین سال زودتر  به. نداشته است

برداري از این میدان تأکید  چه سریعتر بهرهبرداري کرده بود، دولت و وزارت نفت بر شروع هر  شروع به بهره
آوردن برخی امکانات الزم در کنار توسعه صنعت غافل  در این وضعیت، نگاه فنی غالب بود و از فراهم. داشتند

  . وجود آمدن مشکالت بعدي شد اي براي به ماندند و این خود زمینه
ورود صنعت امیدوار شد که توسعه صنعتی اجتماع محلی نیز که همیشه در محرومیت قرار گرفته بود، با 

بنابراین در ابتدا با روي باز از ورود صنعت . بتواند به توسعه محلی و ایجاد رفاه نسبی در منطقه کمک کند
  .هایشان، با دولت و وزارت نفت همکاري الزم را انجام دادند استقبال کردند و با فروش زمین

  
  یهاي پایداري محل گسترش صنعت و شاخص* 
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هاي مرتبط با توسعه صنعتی، حجم زیادي از مهاجرین  و گسترش فعالیت 1376با ورود صنعت در سال 
. افزایش بیش از حدي داشت 1384به بعد تا سال  1379این روند به ویژه از سال . ي عسلویه شدند وارد منطقه

در این دوره . مشغول کار بودند ها هزار نفر در پروژه 60،  بیش از 1384تا  1381هاي  که در بین سال چنان
بخشداري (بودند   و بقیه غیربومی هزار نفر آن، بومی  30هزار نفر رسید که حدود 90جمعیت کل منطقه به 

 25به حدود  87تعداد کارگران در منطقه رو به کاهش گذاشت و در سال  84البته بعد از سال ). 1387عسلویه، 
  ).1387جنوب،  بق منطقه ویژه با سایت نسیممصاحبه مدیرعامل سا( هزار نفر رسید

مسئوالن و مطلعان محلی تغییرات بعد از ورود صنعت در منطقه را به دو دسته مثبت و منفی تقسیم 
اکثر افراد . کنند ولی معموالً بر آثار منفی که صنعت بر محیط زندگی آنها گذاشته است، بیشتر تأکید می. کنند می

آنها . اینجا شده است ت توسعه صنعتی در منطقه، نصیب افرادي غیر از مردم بومی هاي مثب معتقدند که جنبه
هستند که این طرح ملی است و باید همه از آن بهره ببرند، ولی سهم مردم منطقه هم باید به نحو   مدعی

صنعت را در منطقه ایجاد   آنها معتقدند بیشترین هزینه. طور که آنها انتظار دارند برآورده شود اي، همان شایسته
حال بر حسب . پردازند، اما چیزي که عاید این منطقه شده است، اصالً درخور توجه نیست ها می بومی

  .پردازیم هاي مختلف پایداري محلی به بررسی آثار و پیامدهاي توسعه صنعت می شاخص
  اشتغال. 1

کشاورزي، ماهیگیري و تجارت، یا از  اشتغال بومیان، اکثر مشاغل سنتی منطقه، مانند دامداري،  در زمینه 
تا قبل از ورود صنعت، این مشاغل منبع پایدار درآمد مردم بودند و . اند یا مانند گذشته رونق ندارند بین رفته

درآمد حاصل از این مشاغل نیز به اعتقاد پاسخگویان کافی بوده . کردند افراد عموماً به طور خانوادگی فعالیت می
بعد از ورود صنعت در روستاهایی مانند عسلویه، . طور متوسط خوب بوده است دم منطقه بهو وضعیت مالی مر

تقی و بیدخون که اکثر تأسیسات صنعتی در اطراف آنها قرار گرفته، مشاغلی مانند کشاورزي و دامداري از  نخل
داري به  با شیوه اجارههاي کشاورزي باقی مانده است که مهاجرین غیربومی  بین رفته و تعداد اندکی از زمین

تجارت با کشورهاي عربی که از مشاغل اصلی و پردرآمد بومیان بوده، با محدودیت . پردازند کشت آنها می
دالیل مختلفی از جمله حاکم بودن روابط بر ضوابط   به .مواجه شده است و آنها از این وضعیت ناراضی هستند

هاي مرتبط با صنعت و غیره بومیان در وضعیت  یگانگی با شغلها، نداشتن مهارت و سواد کافی، ب در استخدام
طور محدود فعالیت  اند به مشاغل پایداري دست یابند و فقط در مشاغل خدماتی و کاذب، به  جدید نتوانسته

 عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر در تحقق توسعه پایدار، بعد بنابراین مشاغل با درآمد کافی و پایدار، به. کنند می
در واقع، یکی از مشکالت قطب رشد در کشورهاي . از ورود صنعت به منطقه عسلویه، آسیب دیده است

، از بین رفتن )ویژه در مناطق مرزي کشورهاي امریکاي التین به(اند  اي را اجرا کرده دیگري که این راهبرد توسعه
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نعت است که در منطقه عسلویه نیز به مشاغل سنتی بومیان و عدم دستیابی آنها به مشاغل جدید و مرتبط با ص
هاي متعدد بیان شده است که بیانگر اهمیت آن در منطقه  این موضوع در پژوهش. توان مالحظه کرد وضوح می

  .مورد نظر است
  
  امکانات زیربنایی. 2

ها با دوره بعد از ورود صنعت بسیار  وضعیت منطقه قبل از ورود صنعت، به لحاظ امکانات و زیرساخت
هاي بسیاري ساخته  ها و جاده راه. هایی ایجاد شده است ها، امکانات و زیرساخت در همه زمینه. اوت داردتف

شده، امکانات آموزشی و ورزشی تأسیس شده، فضاهاي سبز و بازارهاي جدید ایجاد شده است و از این حیث، 
سلویه این است که بومیان از اما موضوع مهم در منطقه ع. توسعه پایدار محلی، پیشرفت خوبی داشته است

آنها معتقدند که بیشتر امکاناتی که سازمان . عرضه امکانات در محدوده درون و بیرون فنس ناراضی هستند
گیرد یا به سختی در اختیار آنها قرار داده  منطقه ویژه ایجاد کرده است، اصالً مورد استفاده بومیان قرار نمی

هاي منطقه  ه خدمات زیربنایی، مانند آب و برق در درون و بیرون فنسهمچنین آنها در خصوص عرض. شود می
دهد که برنامه مشخصی براي افزایش این امکانات در  شواهد نشان می. کنند ویژه تبعیض را احساس می

به طوري . هاي سکونت بومیان منطقه وجود ندارد و توزیع امکانات بیشتر به سالیق مدیران بستگی دارد محدوده
سیاري از پاسخگویان با مقایسه دوره مدیریت دکتر رضوي و مهندس کرباسیان، معتقد بودند که در دوره که ب

هاي ورزشی و فضاهاي آموزشی در منطقه  اي غالب بود و امکانات زیادي از جمله سالن کرباسیان، دیدگاه منطقه
ژه به منطقه عسلویه، صرفاً عرضه ساخته شد، ولی در دوره مدیریت دکتر رضوي، در دیدگاه مدیریت منطقه وی

  .هاي استان بوشهر مورد توجه بود هایی به سایر شهرستان کمک
  آموزش. 3

پیامدهاي حضور صنعت در بخش آموزش و تأثیري که بر توسعه پایدار محلی داشته است، نیز از اهداف 
مثبت  صنعت تغییرات در واقع، بخش آموزش به لحاظ کمی و کیفی به دلیل حضور. دیگر پژوهش حاضر است

به هر حال، یکی از موانع . فراوانی داشته است که مطمئناً براي پیوند اجتماع محلی با صنعت، بسیار مهم است
اصلی ورود بومیان به مشاغل جدید و مرتبط با صنعت و ارتباط با فضاي جدید، تحصیالت و مهارت اندك آنها 

تواند به رفع این موانع  که براي بومیان ایجاد شده است، می هاي آموزشی بوده که با افزایش فضاها و فرصت
اکثر پاسخگویان پژوهش، از وضعیت آموزش رضایت داشتند و معتقد بودند که بعد از ورود صنعت، . کمک کند

آموزي،  هاي دانش خدمات سازمان منطقه ویژه به آموزش و پرورش منطقه، به خصوص در زمینه ایجاد سرویس
آموزان  هاي کنکور و ساخت مدارس، باعث شده است که امکان ادامه تحصیل براي همه دانش برگزاري کالس
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یکی از پیامدهاي مهم دیگر در بخش آموزش، بعد از ورود صنعت، حضور گروهی از مهندسان و . فراهم شود
. باال است آموزان براي ادامه تحصیل در مقاطع مدیران در منطقه بوده که موجب رشد انگیزه در بین دانش

هاي اصلی توسعه پایدار، تحت تأثیر ورود صنعت در منطقه عسلویه،  عنوان یکی از مؤلفه  بنابراین آموزش به
 . تواند براي پیوند اجتماع محلی و صنعت مهم باشد پیشرفت فراوانی داشته است و می

  نظم اجتماعی. 4
هاي اجتماعی مختلفی  ت محلی، آسیببعد از ورود صنعت و از بین رفتن نظم سنتی حاکم بر اجتماعا

اند، باعث شده است   ورود جمعیتی بیشتر از جمعیت بومی به منطقه، که اکثر آنها نیز مجرد بوده. پدید آمده است
اکثر پاسخگویان، از . تقی و عسلویه و روستاي بیدخون از بین رود ویژه در دو شهر نخل  که آرامش منطقه، به

. ها به تنهایی بیرون بروند دهند خانم کردند که اجازه نمی اضی بودند و اظهار میوضعیت امنیت، احساس نار
سرقت، اعتیاد، درگیري، فحشا، استفاده از مشروبات الکلی و غیره، بعد از ورود صنعت باعث ایجاد مشکالتی 

ر نیروي انتظامی و به دلیل حضور بیشت) به بعد 1387(البته در یکی دو سال اخیر . براي بومیان منطقه شده است
  .نیز کاهش نیروي کار، وضعیت امنیت بهبود یافته است

  بهداشت. 5
هاي اصلی توسعه پایدار و انسانی، بعد از ورود صنعت به  وضعیت بهداشت، به عنوان یکی از شاخص

کنونی خود منطقه، بسیار بهتر شده است، ولی بومیان با توجه به انتظاراتی که در آنها ایجاد شده است، وضعیت 
تا قبل ورود صنعت به منطقه مذکور، فقط یک مرکز بهداشت در روستاي . دانند بخش نمی را چندان رضایت

عسلویه وجود داشته که امکانات بسیار محدودي داشته است، اما بعد از ورود صنعت، چندین مرکز بهداشت و 
ري و احتمال زیاد ایجاد حوادث ناشی از با وجود جمعیت کارگ. با امکانات بیشتر در منطقه ایجاد شده است

. کردند اکثر پاسخگویان و مسئوالن بر این موضوع تأکید می. کار، وجود یک بیمارستان در منطقه ضروري است
دلیل انتظارات ایجاد   در زمینه شاخص بهداشت با وجود تفاوت بسیار وضعیت کنونی با قبل از ورود صنعت، به

از وضعیت بهداشتی چندان رضایت نداشتند و معتقد بودند که مهم تر از همه این شده در بین بومیان، آنها 
آنها معتقد بودند . نقدر آلوده است که براي سالمتی چندان خطرناك نیست امکانات، هوا و محیط زیست منطقه آ

  .اند که در این شرایط آلوده، دچار مرگ تدریجی شده
  فقر و احساس محرومیت. 6

. زاي مهم توسعه پایدار، کاهش فقر و گسترش برابري و عدالت اجتماعی در جامعه استیکی دیگر از اج
طور برابر در اختیار مردم قرار گیرد و در کنار آن، با اجراي  ها به  براي تحقق آن، باید امکانات و فرصت

اد پاسخگویان، تا قبل از به اعتق. هایی، به فقرا و محرومان کمک شود تا از این شرایط دشوار رهایی یابند برنامه
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اي فقیر  طور متوسط خوب بوده و در واقع، از نظر خودشان جامعه ورود صنعت به منطقه، درآمد مردم به 
هاي دینی، کمک به فقرا یک ارزش محسوب  دلیل وجود روابط گسترده اجتماعی و انگیزه  همچنین به. اند نبوده

در این شرایط، شکاف بین فقیر و غنی و احساس . اند ن داشتهشده و ثروتمندان محلی توجه فراوانی به آ می
بعد از ورود صنعت، شکاف بین فقیر و غنی بسیار زیاد . نابرابري در جامعه به میزان بسیاري وجود نداشته است

ر تغیی. اند شده است و آنهایی که دارا بودند، ثروتمندتر شده و فقرا نیز به دلیل تورم پدید آمده، فقیرتر شده
شرایط به سمت زندگی مدرن و شهري و اهمیت ثروت، باعث شده است که بسیاري از روابط اجتماعی و 

تا قبل از ورود صنعت، . هاي فقیر و غنی در جامعه پدید آید حمایتی سابق، کمرنگ شوند و نابرابري بین گروه
ت، اما بعد از ورود صنعت و تعیین دلیل محروم بودن منطقه، میزان توقع و انتظارات مردم نیز کم بوده اس  به

محدوده منطقه ویژه از طریق فنس، شرایطی پدید آمده است که اکثر بومیان با مقایسه امکانات درون و بیرون 
در حالی که ما آب آشامیدنی سالم در دسترس «: کردند آنها بیان می. کنند فنس، احساس نابرابري و تبعیض می

عسلویه، چندین ساعت  خیلی گرمخورند یا در تابستان  یژه، آب معدنی میهاي منطقه و نداریم، درون فنس
کیلومتري ما همیشه روشن است، یا گاز از زیر  1که چلچراغ منطقه ویژه، در فاصله  قطعی برق داریم، در حالی

  .»تومان براي دو هفته بخریم 1500آید، ولی خود ما گاز نداریم و باید سیلندر گازي را  پاي ما درمی
دهد که احساس نابرابري و تبعیض در اجتماع محلی،  سخنان مکرر پاسخگویان در این زمینه نشان می 

هاي سنگینی که  همه بومیان از وضعیت موجود ناراضی هستند و معتقدند با وجود هزینه. افزایش یافته است
تقدند که عسلویه پیشرفت مع  بومی اما مسئوالن و افراد غیر. شان نشده است اند، چیزي نصیب متحمل شده

هاي  در واقع، گسترش نابرابري بین بخش. فراوانی داشته و وضعیت آن با چند سال قبل بسیار متفاوت است
هاي رشد مبتنی بر منابع طبیعی ایجاد شده  سنتی و مدرن، یکی از مسائل مهمی است که در اکثر مناطقی که قطب

  . است  وجود آمده  است، به
هاي اجتماعی پایداري محلی در  سهولت در فهم، پیامدهاي حضور صنعت و تأثیر آن بر شاخصمنظور  به 

  :شود جدول صفحه بعد نشان داده می
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  هاي اجتماعی پایداري محلی پیامدهاي حضور صنعت و تأثیر آن بر شاخص) 1جدول 

  ).پژوهش  هاي یافته: منبع(
  

  گیري بحث و نتیجه
هایی که مبنتی بر  ویژه قطب هاي رشد در کشورهاي در حال توسعه، به یکی از مشکالت اصلی ایجاد قطب

هاي صنعتی مبتنی  عموماً هدف از ایجاد قطب. اي است منابع طبیعی هستند، عدم توجه به توسعه محلی و منطقه
و عموماً براي افزایش درآمد ملی از هاست  طبق قانون، مالکیت منابع طبیعی در اختیار حکومت(بر منابع طبیعی 

  قبل از ورود صنعت  ابعاد توسعه پایدار محلی
  درآمد نسبتاً کافی در مشاغلی مانند کشاورزي، ماهیگیري، تجارت و لنجدارياشتغال پایدار با  اشتغال

  فرنگی رونق کشاورزي به ویژه محصول گوجه کشاورزي
  اجتماعی در جامعه هاي بآسی محیط کامالً امن و با آرامش فراوان، نبود اجتماعی هاي بامنیت و آسی

  و کیفی آموزش کم به لحاظ کمی  آموزش
  بسیار ضعیف و محدود به دو خانه بهداشت در سطح منطقه بهداشت

  .کردند دلیل نبود امکانات، رفاه و کیفیت زندگی کم است، ولی به لحاظ ذهنی، از شرایط موجود احساس رضایت می   به کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی
  فقیر و غنی نجامعه تقریباً برابر و متعادل، نبود شکاف بی نابرابري و عدالت اجتماعی

  نبود آلودگی آلودگی محیط زیست
  هایی مانند آب، برق، گاز، فضاي سبز ضعیف، نبود زیرساخت  ها امکانات و زیرساخت
  جمعیت کم و متعادل اما با میزان زاد و ولد زیاد، مهاجرت عمدتاً به کشورهاي عربی جمعیت و مهاجرت

  هنجارهاي سنتی در جامعههاي و  کارکرد فراوان ارزش و هنجارها ها ارزش
  بعد از ورود صنعت  ابعاد توسعه پایدار محلی

 اشتغال
داري و  رکود یا از بین رفتن مشاغل سنتی، عدم دستیابی به اشتغال پایدار، اشتغال بیشتر در مشاغل موقتی مانند اجاره

  خدمات

 کشاورزي
دلیل آلودگی هوا،   کاهش و افت کیفیت محصوالت به  دلیل ایجاد تأسیسات صنعتی،   هاي کشاورزي به از بین رفتن زمین

  کاهش و شور شدن منابع آب
  هایی مانند اعتیاد، سرقت، درگیري، قتل، فحشا هاي گوناگون، از بین رفتن نظم سنتی، افزایش آسیب فرهنگ ورود خرده اجتماعی هاي بامنیت و آسی

  آموزان همه دانش افزایش فضاهاي آموزشی و امکان ادامه تحصیل براي آموزش
  افزایش امکانات و مراکز بهداشتی، نبود بیمارستان با توجه به میزان جمعیت و حوادث زیاد ناشی از کار و تردد در منطقه بهداشت

 کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی
هبود یافته باشد، ولی مردم بومی وضعیت ممکن است به  وضع موجود ناراضی عموماً از  لحاظ عینی رفاه و کیفیت زندگی، ب

  .کنند هستند و معتقدند که در شرایط سختی زندگی می
  ها و امکانات افزایش تورم و گسترش شکاف بین فقیر و غنی، افزایش نابرابري و تبعیض در دسترسی به فرصت نابرابري و عدالت اجتماعی

 آلودگی محیط زیست
فرسا بودن زندگی در این  و مسئوالن بر طاقت د اکثر مردم بومی تأکی. دلیل پیامدهاي صنعت   آلودگی هوا، دریا و آب به

  شرایط آلودگی

  ها امکانات و زیرساخت
صورت نامتعادل و بیشتر مورد نیاز صنعت، نارضایتی مردم از عدم دسترسی به این   ها، اما به  افزایش امکانات و زیرساخت

  امکانات
  به شهرهاي بزرگ مختلف، مهاجرت تعدادي از افراد متمول بومی ورود مهاجران از مناطق  جمعیت و مهاجرت

  .هاي سنتی، دوگانگی ارزشی و هنجاري دگرگون شدن فضا، از بین رفتن ارزش و هنجارها ها ارزش
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گیرد و  اي در حاشیه قرار می ، افزایش درآمد ملی است و در نتیجه، توسعه محلی و منطقه)کنند آن استفاده می
هایی که براي گسترش و توسعه صنعت  شود و هزینه همزمان با توسعه صنعتی، به توسعه محلی توجه نمی

  . شود، بسیار بیشتر است اي توسعه اجتماعی و انسانی میهایی که بر شود، نسبت به هزینه می
توسعه، قطب رشد گویانا در   هاي رشد صنعتی در کشورهاي در حال هاي موفق قطب یکی از معدود نمونه

اما اکثر . ونزوئال است که به طور همزمان، به توسعه اجتماعی و شهري در کنار توسعه صنعتی توجه شده بود
صورت جزایري توسعه  اند و به  کشورهاي در حال توسعه، توسعه نامتوازنی ایجاد کردهتجارب قطب رشد در 

بر . اند پیوند پایداري با اجتماع محلی برقرار کنند اند که نتوانسته نیافته قرار گرفته اي توسعه یافته در قلب منطقه
توسعه . د آمده استهاي پژوهش حاضر، این وضعیت در قطب رشد صنعتی عسلویه نیز پدی اساس یافته

ضعف اجتماع محلی و نداشتن . تواند دالیل مختلفی داشته باشد نامتوازن صنعتی و محلی در عسلویه، می
هاي الزم براي وارد شدن به فضاي جدید صنعتی و نیز ضعف ساختارهاي اقتصادي و  ظرفیت و تخصص

اي از  گذاري در توسعه محلی و منطقه ایهنگري براي سرم سیاسی ملی و تمرکزگرایی شدید و عدم تمایل و آینده
مجموع شرایط مذکور، باعث گسترش روزافزون صنعت در صنایع  .جمله عوامل مؤثر در این زمینه هستند

دستی در عسلویه شده است، ولی برنامه جامعی براي توسعه پایدار اجتماعات محلی به ویژه در  باالدستی و پایین
همچنین در زمینه توسعه . ن نشده یا در صورت تدوین، اجرا نشده استهاي شهري، تدوی زمینه زیرساخت

در واقع، بیشتر امکانات و . شود انسانی محلی و پیوند اجتماع بومی، تالش پیگیر و منسجمی مالحظه نمی
کنند، مربوط به کارکنان صنعت است و اجتماع محلی چندان از آنها  خدماتی که دولت و وزارت نفت عرضه می

هاي گاه و بیگاه منطقه ویژه براي ایجاد امکانات در اجتماعات محلی  توان کمک هر چند می. کنند ده نمیاستفا
بومیان را مالحظه کرد، اما از آنجایی که منطقه ویژه به نمایندگی از وزارت نفت، خود را ملزم به توسعه محلی و 

ها نیز همراه با وزارت نفت  یر نهادها و وزارتخانهو معتقد است که باید سا) به لحاظ قانونی(داند  اي نمی منطقه
تواند تأثیر فراوانی در رشد و توسعه  هاي وزارت نفت و منطقه ویژه، نمی به توسعه منطقه کمک کنند، کمک
ها، عسلویه  در واقع، بومیان انتظار دارند همان گونه که در تبلیغات و رسانه. پایدار اجتماعات محلی داشته باشد

بنابراین به دلیل . شود، امکاناتی نیز در حد این پایتخت براي آنها ایجاد شود اقتصادي ایران محسوب میپایتخت 
توان  طور کلی، می به . کنیم هایی را در منطقه عسلویه مالحظه می این وجود شرایط، اکنون مشکالت و نارسایی

  .یدار محلی در منطقه شده استهاي توسعه پا نتیجه گرفت که حضور صنعت، باعث رشد نامتوازن شاخص
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