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 چکيده

قیقات دربارۀ بررسی اثرات صنعت بر مناطق روستایی دو ویژگی عمده اغلب تح

-را سنجیده( اشتغال و درآمد)بیشتر اثرات اقتصادی ( ب. گرا هستندکمی( الف: دارند

های صنعت بزرگ پاالیشگاه گاز را بر این پژوهش با روش کیفی، اثرات و پیامد. اند

( اجتماعی و زیست محیطی)یر ابعاد مناطق روستایی هم در بعد اقتصادی و هم در سا

-ها توسعۀ صنعتی و پیشرفتبا توجه به یافته. استاز منظر خود روستاییان دنبال کرده

انداری پاالیشگاه گاز پارسیان در دهستان خوزی از توابع های تکنولوژی ناشی از راه

اد اشتغال و از طرفی، با ایج. استشهرستان مُهر، پیامدهای متناقضی به دنبال داشته

های زیادی برای روستاییان ها و ظرفیتدرآمدهای پایدار و امکانات زیربنایی فرصت

و از طرف دیگر، تبعات اجتماعی و زیست محیطی فراوانی ایجاد کرده  که   فراهم

 .استهای اجتماعی مختلفی شدهمنجر به بروز آسیب

 .اجتماعی و زیست محیطی صنعت، پاالیشگاه گاز، روستا، پیامدهای: کلمات کليدي
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 مقدمه
های گذشته میان کشورهای درحال توسعه، صنعتی شدن رویکرد غالب توسعه بوده و طی دهه

شود که در کشورهای در حال به عبارت دیگر توسعه هدفی تلقی می. استجایگاه مهمی داشته 

ای نظری و تجربی متعددی کارها و الگوهیابی به آن از راهتوسعه مورد اقبال بوده و برای دست

مفهوم صنعتی شدن در ادبیات . ای دارددر این میان صنعت و تولید جایگاه ویژه. استبهره گرفته

ای بهتر با توان به آیندهاقتصادی، کلید توسعۀ سریع اقتصادی تلقی شده که از طریق آن می

. ایت رفاه دست یافتدرآمدهای بهتر و در نههای اشتغال،افزایش فرصتامکانات تولیدی،

ای از محققان و گسترش فقر و نابرابری در میان روستاییان کشورهای درحال توسعه، عده

پژوهشگران را بر آن داشته که نظریۀ صنعتی شدن مناطق روستایی را سنگ بنای استراتژی 

نظریۀ صنعتی شدن مناطق روستایی : معتقد است  سامال. توسعه مورد بحث قرار دهند

کار برای حل مشکل فقر مناطق یزوری است که در جهت ایجاد اشتغال پایدار و آخرین راهکاتال

کاری و عاملی تسکین دهنده برای مناطق روستایی و بخشی بالقوه در جهت حل مشکل بی

سازی روستاها با تحول در بر این اساس صنعتی(. 71: 991 سامال، )شودروستایی محسوب می

کند به وضعیتی که عیتی که جمعیت عموماً در تولید کشاورزی فعالیت میاقتصاد روستایی از وض

به همین (.  2: 997 ،  هنان)در آن فعالیت غیر کشاورزی جایگاه مهمی دارد، شناخته می شود 

های کشورهای درحال توسعه ها و سیاستدلیل صنعتی شدن روستایی جایگاه مهمی در راهبری

های صنعتی در نواحی روستایی از اواسط اتژیِ گسترش فعالیتاستر(. 7:  00 ،  وانگ) دارد

در (.  0 :  3  رضوانی، ) های توسعۀ کشورهای جهان سوم گنجانده شددر برنامه 910 دهه 

ایران تاریخچۀ احداث نواحی صنعتی روستایی قدمت چندانی ندارد و سابقۀ آن به بعد از 

سابقۀ احداث نواحی صنعتی در ایران به سال  به طور کلی. گرددانقالب اسالمی ایران برمی

ها و تحقیقات انجام شده به طور کلی اکثر پژوهش(. 12:  3  دربان آستانه، )گردد میبر 11  

 .در زمنیۀ بررسی اثرات و پیامدهای صنعت بر روستا دارای سه ویژگی عمده هستند
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 بنابراین. استشده نجاما اقتصادی دیدگاه با روستایی صنعتۀ زمین در هاپژوهش اکثر -1

 از ناشی زاییدرآمد و اشتغال بر بیشتر روستایی، صنایع آثار بررسی در را خود تمرکز محققان

 .اندکرده عیصنا این ایجاد

 و اندداده انجام پژوهش تبدیلی و کوچك صنایع استقرار آثارۀ دربار محققین بیشتر -2

 (.90   همکاران، وی غفار)است هبود توجه مورد جوشخود غیر و سنگین صنایع کمتر

 نظر به کهحالی در. است شده دنبالی شیمایپ و کمی هایروش با هاپژوهش اکثر -3

 .استی تركینزدیۀ زاو از و عمیق پژوهش نیازمند صنایع آثار بررسی رسد می

آثار و پیامدهای استقرار صنایع سنگین و : در این پژوهش به دنبال این هستیم که نخست

. تکنولوژی پیشرفته همچون پاالیشگاه گاز در نواحی روستایی را مورد مطالعه قرار دهیمدارای 

جوش را بررسی اجتماعی و محیط زیستی این صنعت سنگین و غیر خودنتایج اقتصادی،: دوم

های عمیق و کانونی با رویکردی کیفی و با استفاده از تجربۀ زیسته و مصاحبه: کنیم و سوم

تأسیس پاالیشگاه گازی پارسیان : سؤال اصلی پژوهش این است که. نبال کنیممان را دپژوهش

اجتماعی و زیست محیطی بر این مناطق مُهر چه اثرات اقتصادی، شهرستان در مناطق روستایی

 کنند؟ گذاشته است و روستاییان چگونه این اثرات را تجربه و معنا می

 چارچوب نظري
یابی به جوامع در حال توسعه، توانایی بالقوه آن برای دستاهمیتِ صنعت و تکنولوژی در  

استدالل غالب آن . ای تقریباً در همۀ جوامع، مورد بحث و توافق قرار گرفته استاهداف توسعه

حل افزایش تولید با استفاده از بود که برای تأمین نیازهای جمعیت رو به رشد کره زمین تنها راه 

براین اساس، صنعت (. 3 : 90  ؛ توکل، 73 :  3  ؛ اوانز ،7 : 31  هانت، )صنعت است 

عاملی برای توسعه و ابزاری برای فائق آمدن بر توسعه نیافتگی و مسائل زیر ساختی در نظر 

استدالل غالب در ارزیابی صنعتی شدن این است که تأسیس کارخانه منجر به . استگرفته شده

اکثر محققان . وانند امور خود را به انجام برسانندتها میبهبود وضعیت افراد شده و انسان

ناپذیر صنعتی شدن در جهت رفع نیازهای اساسی در مناطق روستایی روستایی بر نقش انکار

ای برای نیل به معتقد است که صنعتی شدنِ مناطق روستایی وسیله( 937 )میسرا . اندتأکید کرده

میسرا، )های افراد جامعه استبرای تأمین نیازاجتماعی مد نظر و ابزاری  –توسعۀ اقتصادی 
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افزایشِ : گذارند شاملترین تأثیری که گسترش این صنایع در روستاها  بر جا میمهم(.  : 937 

افزایش امکانات ، کاهش مهاجرت از روستا و اشتغال و به تبع آن باال رفتن درآمدهای روستاییان

 .و تسهیالت زیربنایی است

کاری و ایجاد نظران بر گسترش صنایع روستایی به رفع معضل بید صاحببیشترین تأکی 

به اعتقاد آنها ظرفیت محدود بخش کشاورزی در . های اشتغال در نواحی روستایی استفرصت

و جایگزینی ( خیز و نهادهای تولیدزمینِ حاصلآب،)ایجاد اشتغال به دلیل محدودیت منابع تولید

ی به جای نیروی کار از سویی، و باال بودن نیروی کار در مناطق های کشاورزفزایندۀ ماشین

های روستایی به علت باالبودن زاد و ولد در این جوامع، از سوی دیگر، لزوم توجه سایر بخش

کارگیری  صنایع روستایی از طریق جذب و به. کنداقتصاد را در مناطق روستایی الزامی می

ای فراهم های روستایی منبع درآمد عمدهای اکثریت خانوادهنیروی کار مازاد بخش کشاورزی بر

؛ طاهرخانی،  1 : 31  ازکیا، )شودتر آن میکند، بهبود سطح درآمد باعث توزیع عادالنهمی

؛ 17  ؛ سمینار استقرار صنعت در روستا،  3  ؛ افتخاری، 30  ؛ صادقی، 30  و   19  :31

. استس اهمیت صنعت در روستاها دو چندان شدهبر همین اسا(.  2:  3  دربان آستانه، 

معتقد است استقرار صنعت در نواحی روستایی در کنار افزایش درآمد و ثبات ( 992 )ریزوانل 

استقرار ». های درآمدی بین شهرنشینان و روستاییان منجر شده استدرآمدی به کاهش تفاوت

کاری و در ی جدید و کاهش بیهای شغلنواحی صنعتی در روستاها، موجی از ایجاد فرصت

گایدری نیز (. 39  رضوانی و همکاران، )«آیدنتیجه افزایش میزان رضایت شغلی به وجود می

های تواند مسائل دیگر مانند مهاجرتترین پیامدی است که میبر این اعتقاد است که اشتغال مهم

گایدری، )روستا را باال ببرد روستایی را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و تمایل به ماندگاری در

عالوه بر این محققان روستایی بر اهمیت تأثیر گذاری صنعت بر کاهش مهاجرت تأکید (. 991 

های روستایی باعث جذب جمعیت روستایی و کشاورزی کارخانه: وثوقی معتقداست. اندکرده

تحقیقات انجام به طور کلی، (. 20- 2:  3  وثوقی، )شود در خود و مانع مهاجرت آنان می

شده در زمینۀ صنعت به مناطق روستایی این فرضیه را که ورود صنعت به مناطق روستایی باعث 

؛ دربان آستانه، 30  و  31: 19  طاهرخانی، )کندشود را تأیید میها به شهر میکاهش مهاجرت

از از طرفی یکی (. 17  سمینار استقرار صنعت در روستا، ؛ 30  ؛ صادقی،  2:  3  

فقدان های اصلی در کشورهای در حال توسعه به ویژه در مناطق روستایی آنها،محدودیت

کند، یعنی توسعۀ صنایع این تسهیالت را برای روستاها فراهم می. تسهیالت زیربنایی مادی است
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روستاییان نیز از خدمات آن به دلیل نیاز صنعت به تسهیالت زیربنایی در مرحلۀ آماده سازی، 

 . شوندمند میهبهر

-گونه که اشاره شد فرض اصلی در این تحقیق آن است که ظهور و ورود تکنولوژیهمان

های پیچیده و صنایع بزرگ موجب بروز تغییرات در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست 

بسیاری از رویکردهای نظری تغییرات حاصل از ورود تکنولوژی و صنعت ». شودمحیطی می

اند و بر این اساس صنعت و تکنولوژی عامل توسعه و تغییر تلقی را مثبت قلمداد کرده پیشرفته

یکی از مسائل مهم برای کشورهای جهان سوم در خصوص انتقال صنایع بزرگ و . شودمی

. های پیچیده کنترل تبعات آن است تا اینکه به طرف مسیر مطلوب سوق پیدا کندتکنولوژی

ر بسیاری از موارد نتایج اقتصادی مطلوبی داشته، اما در کنار آن ورود صنعت و تکنولوژی د

تغییرات زیست محیطی . پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی مخربی بر جامعه وارد کرده است

توکل، )های غیر قابل جبرانی به همراه داردها اغلب خسارتشدید ناشی از صنایع و تکنولوژی

های تکنولوژی و صنعت را در چهار بعد فنی، اقتصادی، دانمید اثرات و پیامد(.  7 : 90  

سیاسی و زیست محیطی در نظر گرفته است، به عبارت دیگر از نظر دانمید برای -اجتماعی

توجه  های آن در چهار حوزۀ باالبه پیامد های پیشرفته بایدارزیابی صنایع بزرگ و تکنولوژی

وی برای بررسی پیامدهای . نظر گرفته استهایی در دانمید برای سنجش هر بعد شاخص. کرد

های مادی و دانش فنی؛ برای بعد محیطی هایی همچون زیر ساختصنعت از بعد فنی شاخص

هایی همچون میزان مصرف ذخایر، آزاد شدن مواد آلوده کننده در محیط و حفاظت از شاخص

تفاده و نگهداری الزم هایی مانند اشتغال، درآمد، قابلیت اسذخایر؛ در بعد اقتصادی شاخص

هایی همچون تأثیرات اجتماعی و سیاسی از شاخص –محلی و برای سنجش بعد اجتماعی 

بر این (.  21- 21:  00 دانمید، )فرهنگی، سطح آگاهی، قابلیت پذیرش در نظر گرفته است

رسد برای مطالعۀ پیامدهای صنایع و تکنولوژی باید به اثرات اقتصادی، اساس به نظر می

 .زمان توجه کردجتماعی و زیست محیطی آن هما

آیا صنعت »نویسد وی می. هابسبام نیز به پیامدهای صنعت و تکنولوژی توجه کرده است

-تر بگوییم ما از خود میوضع مردم را بهتر کرده یا بدتر، تأثیر آن تا چه حد بوده است؟ دقیق

مانند آنها را که با پول خریداری پرسیم ورود صنایع چه مقدار قدرت خرید کاال و خدمات و 

بختی هر فرد عبارت است؟ ما همچنین بر این باوریم که نیكشود به چند نفر از افراد دادهمی
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اما این . ترین مقدار برای بیشترین افراداست از انباشتن چیزهایی نظیر کاالهای مصرفی در بیش

صنعت این نیست بلکه صنعت و  وی معتقد است همۀ ماجرای. فرض منطقی و پذیرفتنی نیست

باربیر (. 39: 31  هابسبام، )«های بنیادینِ اجتماعی نیز ایجاد کرده استتکنولوژی دگرگونی

اندیشۀ تضاد منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در فرایند توسعه امر بدیهی : معتقد است

اعی و محیطی منفی همراه است و این موضوع وجود دارد که توسعۀ اقتصادی با پیامدهای اجتم

توان به صورت بر این اساس چارچوب نظری مطالعه را می(. 39  رضوانی و  همکاران، ) است

 .زیر توضیح داد

 

 
 چارچوب نظري تحقيق: 6نمودار شماره 

 شناسيروش
د تا نگرش و کنگیری این روش به محقق کمك میبه کار. روش این تحقیق میدانی است

در تحقیق میدانی بیشتر از . رفتارهای افراد مورد مطالعه را در زمینۀ طبیعی آنها بررسی کند

دو تکنیك در میدان مطالعه،  این. شودهای عمیق استفاده میتکنیك مشاهده مستقیم و مصاحبه

ع مورد این وسیله فهم عمیقی از موضوکند و به اطالعات زیادی را برای محقق فراهم می

با توجه به اینکه تحقیق در دهستان خوزی از توابع شهرستان مُهر استان . آیدبررسی به دست می

 

ي پيامدهاي صنعت

 شدن

 يماد

 غير مادي

 اقتصادی 

 

 

 : محیطیزیست

 آلودگی زیست محیطی، هوا و صوت
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 امکانات و زیر ساخت
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ها در این دهستان زندگی کرده و هنوز به صورت مرتب و منظم فارس انجام گرفته و محقق سال

کرده،  در میدان تحقیق حضور دارد و تحوالت قبل و بعد از پاالیشگاه را از نزدیك دیده و لمس

تر شدن پژوهش تواند در عمیقبنابراین از طرفی، تجربۀ زیسته و مشاهدات مستقیم محقق می

مؤثر باشد و از طرفی دیگر، امکان مصاحبۀ عمیق با تعداد زیادی از روستاییان و مشاهدۀ اکثر 

 .شودمسائل فراهم می

 آوري اطالعات هاي جمعگيري و تکنيکنمونه
گیری وجود ندارد، زیرا محقق سعی دارد که هر چیزی الزامی برای نمونهدر تحقیق میدانی هیچ 

-ورا در میدان تحقیق مشاهده کند و از هر کسی خصوصاً کسانی که اطالعات غنی دارند، پرس

گیری را تشکیل تقسیم روستاییان به مسئولین دهستان و سایر افراد اساس انتخاب نمونه. جو کند

 . لین دهستان سعی شد از بیشتر آنها پرسش شوددر میان مسئو. داده است

 :های انجام شده به شرح زیر استمصاحبه

 شورای اعضای از نفر دو همچنین و شورا دبیر با: یخوز دهستانی اسالم ورایش - 

 جداگانه طور به آنها از کدام هر با. است شده انجام حضوری عمیقۀ مصاحب خوزی دهستان

 .شد مصاحبه

 به روستا پزشك همچنین و بهداشتۀ خان مسئول با: روستا ماندر و بهداشت مرکز - 

 مصاحبه پاالیشگاه صنعت محیطی زیست همچنین و بهداشتی اثراتۀ دربار جداگانه صورت

 .شد

 دهستان نیا و دارد قرار خوزی دهستان جنب انیپارس گاز پاالیشگاه: انتظامی نیروی - 

 مستقر بخش این در انتظامی نیروی و استی وراو بخشۀ مجموعزیر شهری تقسیمات نظر از

 مسئولین سراغ به پاالیشگاه اندازی راه از بعد آمده پیش اجتماعی هایآسیبۀ مطالع برای. است

 .رفتیم انتظامی نیروی

 خصوص در دهستان اختالف حل شورای اعضای از نفر دو با: اختالف حل شورای -2

 مردم بین شده مطرح شکایات و قضایی هایجنبه از خصوصاً آمده پیش مشکالت و مسائل

 .شد انجام مصاحبه نیز بومی غیر و مهاجر کارگران و روستا
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 و زن سه)معلم نفر 7. کردند شرکت مصاحبه در نیز انییروستا از نفر   : مردم عموم -7

 دهستان نیساکن از که شگاهیپاال کارانمانیپ از نفر   شگاه،یپاالی بوم کارگران از نفر 2( مرد  

 .انییروستا ریسا از نفر 7 و راننده نفر 7 بودند، نظر مد

 اي از صنعت مورد بررسيناحيۀ مورد مطالعه و تاريخچه
این . نفر در جنوب شهرستان مُهر واقع شده است 700 دهستان خوزی با جمعیتی بالغ بر 

های نو ظهور استان فارس است که تا همین اواخر جزئی از شهرستان شهرستان از شهرستان

کوه از ترین نقطۀ استان فارس، بین دو رشتهاین منطقۀ جغرافیایی در جنوبی. مرد بوده استال

 .سلسله جبال زاگرس، واقع شده و دارای منابع سرشار گاز است

 پااليشگاه گاز پارسيان
این . پاالیشگاه پارسیان، سومین تولید کنندۀ گاز طبیعیِ کشور، در استان فارس قرار دارد

کنار بزرگراه پارس ( زاگرس جنوبی)های فالت ایران در دشت میان آخرین رشته کوهپاالیشگاه 

منابع تأمین گاز . برداری رسیده استفاز آن به بهره   جنوبیِ عسلویه قرار گرفته و تا کنون 

حلقه چاه است 2 پاالیشگاه در حال حاضر شامل میادین تابناك،  شانول، وراوی و هما نزدیك 

درتاریخ ( مرحله زیرساخت)بخش اول پاالیشگاه . استگری نیز شناسایی شدههای دیو چاه

هزار بشکۀ نفتی در روز فعالیت خود را آغاز   میلیون متر مکعب گاز و   با ظرفیت   7/1/3 

میلیون  30ظرفیت تولید گاز آن به حدود 31  برداری از فاز دوم در سال کرد، هم اکنون با بهره

 (.www.nigc-parsian.ir) مترمکعب رسیده است

 هاي پژوهش يافته
توسعه در کشور ما اساساً بر بعد اقتصادی و مادی استوار بوده و در خصوص صنعتی کردن 

بر این اساس، اثرات و پیامدهای صنعت از دیدگاه . روستاها نیز همین نگاه دنبال شده است

تر و دراز مدت الزم است اثرات و عاقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته در حالی که در نگاهی جام

. پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی صنعتی شدن روستاها نیز ارزیابی و پژوهش انجام شود

هدف اصلی از وارد کردن صنایع در جوامع روستایی این بوده که از سویی، زمینه را برای 

ها در این زیر ساخت اشتغال و افزایش درآمد روستاییان فراهم و از سویی دیگر، باعث بهبود
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باری برای روستاییان مناطق شود، اما همین تصور از صنعت سبب بروز اثرات مخرب و زیان

اند که بعد از هایی زیست محیطی از آن جملههای اجتماعی متعدد و تخریبآسیب. شده است

نعت به رسد پیامدهای اقتصادی و مادی صبه نظر می. شوندچندین سال آرام آرام، آشکار می

دهند، اما پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی در طول زمان آشکار نحو آنی خود را نشان می

طبیعی است که بررسی پیامدهای اجتماعی کاری دشوار باشد چرا که این تغییرات به . شودمی

 .افتدشیوۀ آرام و پوشیده اتفاق می

 اثرات اقتصادي پااليشگاه(الف

رآمد و ایجاد اشتغال یکی از آثار مهم صنعتی شدن در نواحی افزایش د: اشتغال و درآمد

، تمایل به ماندگاری در امیدواری به آینده شغلی، مردم روستا از افزایش درآمد. روستایی است

: اشتغال با وجود پاالیشگاه گاز از دو بُعد قابل بررسی است. گویندو تنوع شغلی میروستا

اشتغال مستقیم در مرحلۀ آماده سازی پاالیشگاه به (. اشتغال جنبی)اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 

کاری کوچك، بنّایی و رانندگی خورد که بیشتر از نوع کارهای خدماتی، نگهبانی، پیمانچشم می

های کافی برای مردم قابل کشاورزی و نبود درآمد بخش فهمین اشتغال با توجه به ضع. است 

 . توجه است

. شون دگرگون شدها به خاطر پاالیشگاه زندگیخیلی»: دهستان عضو شورای اسالمی
اینها . کاری گرفتندخصوصاً کسانی که به جهت ارتباط با مدیران ارشد پاالیشگاه پیمان

ای داشتند با خرید یه سری هم که  از قبل سرمایه. های کالنی به دست آوردندپول
 «ه درآمد خوبی کسب کردندهای کوچك و بزرگ و اجارۀ آن به پاالیشگاماشین

آدم سراغ دارم که تا دیروز فقیر بود امروز »: ساله، فوق لیسانس 27معلم روستا، 
شون آشپز شون نگهبانه، یکییکی. کنندهاش توی پاالیشگاه کار میخودش و بچه

 «شون هم تعمیرکار پاالیشگاستشده، یکی

شتغال به سَمت کارهای تخصصی در مراحل بعدی از حجم اشتغال مستقیم کاسته شد و ا 

کردۀ روستا مشغول کار شدند و اشتغال جنبی و غیرمستقیم بیشتر جوانان تحصیل. پیش رفت

تأسیس سردخانه، مرغداری، گاوداری، تهیه انبار به وسیلۀ روستاییان باعث شد تا  افراد . شد

 .زیادی به اشتغال و درآمدهای پایداری دست پیدا کنند
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االن کارخانۀ یخ، سردخانه، دو . تر بودند رفتند سراغ کارهای اساسیگاونایی که زرن»
. های خود روستاستتا مرغداری و یك گاوداری که اطراف پاالیشگاست مال بچه

ساله،  70علی، )«ها هم خیلی کمك کردند و گرنه مردم پول زیادی نداشتندالبته بانك
 (.کار کارهای کوچك عمرانی پاالیشگاهپیمان

هرچی داشته باشی . ن این کارهایی که مردم روستا کردند واقعا براشون خوب شدهاال»

 (.ساله 7 معلم روستا، )«رهبه خاطر پاالیشگاه فروش می

باعث آبادی دهستان نیز شده وجود پاالیشگاه عالوه بر افزایش درآمد برای افراد روستا 

قت در واگذاری بخشی از اراضی ملی شورای دهستان با رایزنی مدیران پاالیشگاه و مواف. است

شود، مدیران پاالیشگاه به معادن سنگ توانستند عالوه برجذب پول که صرف مخارج عمرانی می

تعداد زیادی از روستاییان . های اصلی وادار کنندرا به راه اندازی پارك و آسفالت کردن کوچه

های خوبی به دست گذاری پوللهنیز با فروش زمین به پاالیشگاه برای جانمایی و بعد هم لو

 .آوردند

هایشان را بدهند برای شرکت گاز واقعاً پول خوبی داد و همه راضی بودند که زمین»
عضور شورای اسالمی )«های پیمانکاری و لوله گذاریکارهای پاالیشگاه و شرکت

 (.دهستان

ه نحوی که در این دهستان و روستاهای زیر مجموعه روند مهاجرت عکس شد ب :مهاجرت

-های همهای استان فارس و یا حتی استانمهاجرت کارگران ماهر و غیر ماهر از سایر شهرستان

عالوه بر این بسیاری از روستاییان که برای اشتغال و درآمد راهیِ . جوار به این دهستان زیاد شد

سیاری از برای مثال طی چهل سال گذشته ب. سایر مناطق شده بودند به زادگاه خود برگشتند

روستاییان برای کسب درآمد به کشورهای حاشیه خلیج فارس مهاجرت کرده بودند، این افراد 

حتی زمان انقالب و جنگ و بعد از آن، کماکان در این کشورها مانده بودند و رفت و آمد شغلی 

ن نشان داشتند، اما به محض راه اندازی این پاالیشگاه برای همیشه به این دهستان برگشتند و ای

 .از اثرات مثبت پاالیشگاه بر درآمد و اشتغال پایدار است

ماه  2سال قطر بودم و توی این مدت یك. سال توی کشور قطر کار کردم 20من »
اندازی پاالیشگاه، دیگه قطر اما االن با راه. هام بودمدور از زن و بچه. گشتم ایرانبرمی
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یه ماشین خریدم گذاشتم تو پاالیشگاه  یه پولی داشتم باهاش. رم، خیلی راضیمنمی
ساله، پیمانکار   1حسین )«دمکنه خودم هم کارهای سنگ پاالیشگاه انجام میکار می

 (.کارهای بنایی و ساختمانی پاالیشگاه

کردۀ روستا که در شهرهای دیگر تا چند سال پیش از تأسیس پاالیشگاه، جوانان تحصیل 

کردند، چون عمالً در این دهستان کاری نداشتند، ی مهاجرت میالتحصیلساکن بودند بعد از فارغ

های مرتبط با فعالیت پاالیشگاه مستقیم جذب کار یا مشغول اما امروزه فارغ التحصیالن رشته

های شغلی و سایر فارغ التحصیالن نیز به نحوی از فرصت  شوندفعالیت در کارهای جنبی می

 .کنندت میغیر مستقیم استفاده  و کمتر مهاجر

هایی که تو خیلی از با سوادهای ما که توی شهرهای دیگه بودند برگشتند، حتی اون»
شه پولدار شد برگشتند و مشغول کار تر میشیراز کار داشتند وقتی دیدند اینجا راحت
شناسم تو شیراز حسابدار یه شونو مییکی. شدند، وضعشان هم االن خیلی خوب شده

ده یه آژانس هم شته غیر از اینکه تو شرکت کار مالی انجام میحاال برگ. شرکت بود
 (.عضو شورای اسالمی دهستان)«زده

دهد که بر خالف گذشته، تمایل به مهاجرت مشاهدات و تجربۀ زیستۀ محقق نیز نشان می

-در میان روستاییان به ندرت وجود دارد و هر روز روستاییان مهاجرت کرده به منطقه برمی

کنار اشتغال و درآمد، افزایش امکانات به جهت وجود پاالیشگاه در معکوس شدن  در. گردند

 . روند مهاجرت اثر گذار بوده است

به اعتقاد روستاییان وجود پاالیشگاه دسترسی به بسیاری از امکانات و : امکانات زيربنايي

تر و تسریع رفت نآب آشامیدنی بهتر، ایاب و ذهاب آساآسفالت، اتوبان، خدمات از جمله جاده

اندازی اتوبان به شیراز و بندر عسلویه، کوتاه کردن مسیرها و و آمد به شهر، خدمات بانکی، راه

 .آسفالت معابر اصلی روستا را سبب شده است

کشی مسئولین به ما هم قول دادند بعد از خود شهر مُهر و بخش وراوی که االن گاز»
رسید، ها نمیکپسول گاز همیشه کم بود و به خیلی. واقعأ یه نعمتیه. شده نوبت ماست

واقعاً با آمدن پاالیشگاه امکانات خوبی برای همه فراهم . ولی االن وضع خیلی بهتره
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ها توسط شرکت ها خیلی بهتر شد، تو دهستان خوزی خیلی از کوچهوضع تلفن. شد
 (.انعضو شورای اسالمی دهست)«گاز آسفالت شده و یا در نوبت آسفالت است

صنعتی شدن منطقه با وجود پاالیشگاه بزرگ گاز پارسیان زمینۀ مناسبی برای توسعۀ اینترنت 

مسئولین پاالیشگاه . سیم فراهم شده استفراهم کرده، امروزه در این دهستان امکان اینترت بی

ن سیم را برای مهندسین و سایر کارشناسان خود که در این دهستاامکان اینترنت پرسرعت و بی

ند و روستاییان خصوصاً قشر اهای مسکونی اطراف ساکن هستند فراهم کردهیا مجتمع

 .کنندکرده نیز از آن استفاده می تحصیل

اندازی پاالیشگاه بسیار های زاگرس، تا قبل از راهدسترسی به این منطقه، به دلیل وجود کوه

و دیگری به سمت بندر سخت بوده است به طوری که دو مسیر اصلی، یکی به سمت شیراز 

های خطرناك داشت و جاده استانداردهای الزم را نداشت، اما گردنه( گاوبندی سابق)پارسیان 

ای مناسب و استاندارد درآمده و پس از راه اندازیِ پاالیشگاه، مسیر شیراز به صورت جاده

این منطقه برای ساعت از زمان مسیر کم شده است به طوری که تا قبل از این، اهالی  2حداقل 

ساعت  2بودند، اما این زمان اکنون به ساعت در مسیر خطرناك می 3رسیدن به شیراز باید 

رسیده، ضمن اینکه از خطرات آن کاسته شده و دسترسی این منطقه به بنادر حوزۀ خلیج فارس 

کرده که  اندازیپاالیشگاه گاز اتوبانی بزرگ از این منطقه به عسلویه راه. نیز بهتر شده است

اندازی این دو هر چند راه. کندجا میدقیقه بین این دو منطقه جابه 0 مسافرین را در عرض 

جادۀ اصلی از ملزومات پاالیشگاه بوده و به ناچار با هزینۀ هنگفت، شرکت گاز برای تسهیل 

. دکننهای پاالیشگاه این دو جاده را ساخت، اما روستاییان هم از آن استفاده میفعالیت

های کوچك در حاشیۀ این پاالیشگاه تأسیس و کارگاه روستاییانی که وضع مال بهتری داشته

به طور کلی، اکثر امکانات زیربنایی را . برنداند از این امکانات زیربنایی بیشترین بهره را میکرده

تفاده تاییان به نحوی از آن اساندازی کرده است و همۀ روسشرکت گاز به طور مستقیم  راه

ها و هنگام بیان اثرات پاالیشگاه بیشترین تأکید را بعد از اشتغال بر این کنند و در مصاحبه می

 . موضوع دارند

 اثرات اجتماعي پااليشگاه( ب
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صاحبان و گردانندگان صنعت از سویی و اندیشمندان و پژوهشگران از سوی دیگر، به حدی 

های شغل و درآمد هستند که اثرات و آسیبآوری اقتصادی و تولید مجذوب پیشرفت و سود

این مسئله به سان آتش زیر خاکستر است . بینندهای زیست محیطی را نمیاجتماعی و تخریب

 .های عدیده و عمیقی را به جامعۀ روستایی تحمیل خواهد کردکه چالش

مالی و )تهای امنیدهند که مردم روستا در بیان اثرات اجتماعی از مؤلفهها نشان میداده

میزان دسترسی به مراکز بهداشتی، گسترش ( فحشا و مواد مخدرفساد،)های اجتماعیآسیب(جانی

کنیم این اثرات را بر اساس اند که سعی میهای ناشی از صنعت بیشتر استفاده کردهبیماری

 .نظرات خود روستاییان بیان کنیم

کنترل که در امنیت کامل بوده،  امنیتی خوداندازی پاالیشگاه مال و جان مردم در تا قبل از راه

روستا حاکم است، با حضور نیروی کار غیر بومی وضعیت دگرگون شده به نحوی که دزدی و 

گیر شده است که حتی موقع میهمانی رفتن نیز روستاییان خانه را کامالً ناامنی مالی چنان همه

خراش و پی در پی یکی از ادفات دلتص. ماندگذارند و حتماً یك نفر در خانه میخالی نمی

کودك زیر  0 در مدت کمتر از ده سال، مرگ دلخراش . های روستاییان استترین دغدغهبزرگ

ای از ناامنی جانی بعد از جوان بر اثر تصادف در دهستان خوزی نمونه 0 سال، کشته شدن  1

 .تأسیس پاالیشگاه است

سه رفته بود را به خاطر این پاالیشگاه از ماه بود مدر  ام که تازه ساله 1من بچه »
. بینمها خوابش میگیره هنوز شبام را نمیدست دادم، هیچی برای من جای بچه

یك کامیون شرکتی خدا نشناس با . ام زنده بودکاشکی هیچی نداشتیم فقط بچه
 (.ساله 3 زن روستایی، )«سرعت زیاد پسرم را له کرد، برای من همه چی تموم شده

دثۀ دلخراش تصادفات و عدم امنیت جانی برای مردم روستا تبدیل به کابوس وحشتناکی حا

کند که یکی از روستاییان جادۀ آسفالت را که پاالیشگاه ساخته به مار سیاه تشبیه می. شده است

 .بلعدکمین کرده و هر از گاهی یکی را می

ودیم که کسی در تصادف با هایی را دیده بتا قبل از پاالیشگاه ما کمتر چنین مرگ» 
خیلی . های سنگین له و تیکه تیکه بشه و جسدش اندازه یك کف دست بشهماشین
های اینا سوار موتور بودند و با این ماشین. هایی مثل یه دسته گل کشته شدندجوان
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هاشون برای یه عمر داغدار سنگین تصاف کردند و هیچی ازشون نماند و خانواده
 (.بومی روستا زن، معلم) «شدند

های حمل مواد سوختی، تردد بیش از حد و اندازۀ انواع وسایل نقلیه سنگین، مانند بونکر

باعث احساس ناامنی فراوانی میان روستاییان شده، رئیس کالنتری منطقه معتقد است که نبود 

لوهای مأمور راهنمایی و رانندگی در این مسیر پر تردد، نبود دوربین کنترل سرعت، نبود تاب

راهنما در مسیر و ناآشنایی رانندگان غیر بومی به منطقه باعث اتفاقات ناخوشایند این چنینی 

اقدامی نشده است، نه شرکت گاز و نه سایر مسئولین  متأسفانه در این زمینه هیچ. شده است

 .اندتالشی برای امنیت بیشتر مردم انجام نداده

کنیم جواب کنیم و از این مسائل گله میاجعه میوقتی به فرمانداری و یا پاالیشگاه مر»
هایتان را دهند، خوب مردم رعایت کنند اینا مالِ بی دقتیِ خودشونه جلوی جوانمی

عضو شورای )«ها توی کوچه ندوندبگیرید تا با موتور سیکلیت بیرون نیایند، بچه
 (.اسالمی دهستان

را تا حدود زیادی از اثرات روستاییان آن از بین رفتن امنیت مالی نیز مسئله دیگری است که 

 .دانندپاالیشگاه می

اش ها باز بود کسی وسیلۀ سواریها درِ همۀ حیاطتا قبل از آمدن این شرکتی» 
ها و با آمدن این شرکتی. زدبرد، اصالً قفل نمیمثل موتورش را داخل حیاط نمی

رسه به اینکه در حیاط باز دزدند چه بشلوغی، گاو و گوسفندها را تو صحرا هم می
 (.ساله 71مشهدی حسین، )«باشه

عضو شورای حل اختالف دهستان مسئله سرقت و ناامنی مالی را یکی از مسائل مهم 

 .داندروستاییان می

خیلی از روستاییان . ها خیلی زیاد شدهمسئله دزدی و سرقت و دعوا با شرکتی»
ها مشکوك هستند و از غیر بومی و افغانیشه بیشتر به کارگران وقتی مالشان مفقود می

مسائل خیلی پیچیده . توانیم بکنیمها ما هیچ کاری نمیخیلی وقت. بینندچشم آنها می
 (.دبیر شورای حل اختالف دهستان)«شده
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ها و آداب و رسوم مختلف زمینه را برای ناسازگاری و ها و قومیتاختالط خرده فرهنگ

رسد کسی به چنین مسائلی بیندیشد و در این ست، به نظر نمیبرخوردهای خشن فراهم کرده ا

همه به دنبال این هستند که درآمد بیشتری داشته . ریزی و کار فرهنگی انجام دهدزمینه برنامه

گیری است و اگر تا قبل محوری در میان روستاییان در حال شکلدر این میان روحیۀ فرد. باشند

اینکه همه باید در حل مشکالت به هم کمك کنند، وجود  محوری واز این، روحیه اجتماع

. "خودت باید کالهت را محکم بگیری تا باد نبرد"داشت، امروزه به قول یکی از روستاییان 

-گذاری، برنامهکنترل تبعات صنعت بزرگی مانند پاالیشگاه با تکنولوژی پیشرفته نیازمند سیاست

اینکه برای حل همۀ مسائل . دهای مختلف استفرهنگی از سوی نهاریزی و انجام فعالیت

 . اجتماعی و فرهنگی خانوادۀ روستایی را مسئول بدانیم چارۀ کار نیست

اندازی پاالیشگاه، فرد معتاد در دهستان خوزی محدود به یك الی دو نفر بود، تا قبل از راه

ستان تا قبل از این مربوط اعتیاد در کل شهر. اما امروزه اعتیاد در میان روستاییان زیاد شده است

به کهنساالن و گروه خاصی از جامعه بود، اما امروزه اعتیاد دامنگیر جوانان و بعضی از زنان 

روستاییان، اعضای شورای اسالمی شهر، کالنتری محل و اعضای شورای . روستا نیز شده است

در . دانندها مییبهرا از پیامدهای حضور غرحل اختالف همگی گسترش اعتیاد را تأیید و آن 

گزارش شده ... همین مدت کم، چندین خانۀ فساد، چندین مورد زنا، مواردی از فرار دختران و

امروز روستاییان . کرداست که تا قبل از این چنین مسائلی به ذهن هیچ روستایی خطور نمی

ان از تبعات های اجتماعی فراوان نشآسیب. بسیار نگران آیندۀ اجتماعی فرزندان خود هستند

را در گروه  مسئولین حل آن. وجود پاالیشگاه است که برای حل آن چاره اندیشی نشده است

نکتۀ مهم این است که با وجود . پندارندای فردی میدانند و آن را پدیدهها میمسئولیت خانواده

ختلف ایران به پاالیشگاه و حضور مهندسین، کارشناسان، کارگران ماهر و غیر ماهر که از نقاط م

اند، تغییرات اجتماعی به سرعت اتفاق افتاد و اگر در سایر روستاهای این منطقه مهاجرت کرده

های اجتماعی نیز به تبع آن در حال کشور تغییرات اجتماعی در حال وقوع هستند و آسیب

یع اتفاق های اجتماعی بسیار سرزمان آسیبافزایش است، در این روستا، تغییرات اجتماعی و هم

در کنار این مسئله هیچ . است و بی شك صنعت عظیم گاز زمینه ساز بروز این مسئله است افتاده

پاالیشگاه امکانات ورزشی و فرهنگی . سازمانی برای کاستن از این تبعات وارد عمل نشده است
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-ائه نمیرا محدود به پرسنل خود کرده است و در این زمینه عمال هیچ خدماتی به روستاییان ار

 .کند

های یکی دیگر از پیامدهای اجتماعی پاالیشگاه گاز در منطقه، گسترش روزافزون بیماری

عقیده دارد  -که از بومیان روستاست -مسئول خانۀ بهداشت دهستان. هاستناشی از آلودگی

ت های تنفسی، ریوی، تومورهای مغزی و سرطان تا قبل از این در میان روستاییان به ندربیماری

 .ای زیاد شده استوجود داشته، اما امروزه در حد نگران کننده

کنیم پر از بوی گوگرد و گاز است، منطقۀ ما از نظر جغرافیایی در هوایی که تنفس می»
میان دو کوه واقع شده و گازهایی که از پاالیشگاه متصاعد میشه راه فراری به بیرون از 

آن حداکثر ده کیلومتر است متراکمه، از  منطقه ندارد و در میان این دشت که عرض
نظر من این خس خس سینه مردم و مشکالت تنفسی و سرطان که خیلی زیاد شده 

 (.مسئول خانۀ بهداشت دهستان)«مربوط به این هوای کثیف است

دارد تا بدین وسیله بتوان وقتی از وی سوال کردیم که در این زمینه آمارهایی وجود 

بیشتر : این مسائلی که گفتند: بعد از تأسیس پاالیشگاه انجام داد، جواب داد ای بین قبل و مقایسه

 .کنیمای است و ما در این زمینه چیزی ثبت نمیتجربی و مشاهده

اندازی پاالیشگاه چیزهایی که من گفتم مربوط به تجربیات من است، من قبل از راه»
مسئول )«هم نظرشان همینه کردم، خود روستاییانتوی مرکز بهداشت دهستان کار می

 (.خانۀ بهداشت دهستان

 اثرات زيست محيطي پااليشگاه( ج
دهند که صنعتی شدن منطقه به لحاظ آب، خاك، هوا و آلودگی نتایج این پژوهش نشان می

اندازی از نظر روستاییان، راه. صوتی باعث بروز آثار منفی بر زندگی روستاییان شده است

پزشك . هوا را تحت تأثیر قرار داده و  آثار منفی زیادی به جا گذاشتهپاالیشگاه به شدت وضع 

 :سال در دهستان مشغول طبابت بوده معتقد است  عمومی دهستان که از بومیان منطقه است و 

اندازی فاز راه 1فاز پاالیشگاه افتتاح شده است و قرار است بیش از   تا کنون »  
  ا در گذشته هوای تمیزی بوده است، همین شود و با توجه به اینکه هوای روست
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اندازی سایر فازها، امکان زندگی سالم کمتر فاز هوا را به شدت آلوده کرده و با راه
 (.پزشك دهستان)«بوی گوگرد و دود برای روستاییان آزار دهنده شده است. شودمی

برخی . ته استهای کشاورزی گذاشرشد صنعت در این منطقه آثار و تبعات زیادی بر زمین

های مرغوب کشاورزی برای انتقال امکانات و خدمات مورد نیاز پاالیشگاه از جمله آب و زمین

وجود چنین . گذاری گاز و غیره استفاده شده استو لوله( های برق فشار قویدکل)برق

 .های کشاورزی زده استتجهیزاتی ضرر زیادی به زمین

د شده دیگه امکان کشاورزی ندارم، البته راضی های من ردکل برق که توی زمین 7با »
دیگه . ها مثل من بودندهستم پول خوبی گرفتم کشاورزی هم گذاشتم کنار خیلی

 (.ساله، راننده پاالیشگاه  7محمد علی، )«رهکسی سمت کشاورزی نمی

به  کهجاهایی اندازهای منطقه خصوصاً آنها و سایر چشمپایه، نخلستاندرختان جنگلی، کوه

که تا قبل از این، اداره در حالی. اند، به طور کامل تخریب شده استتر بودهپاالیشگاه نزدیك

داد و در ازای قطع هر درخت گیری بسیاری برای حفظ منابع طبیعی انجام میمنابع طبیعی سخت

شرکت  2بیش از : عضو شورای اسالمی دهستان معتقد است. گرفتهای سنگینی میجریمه

سنگ شکن در حال حاضر در کوهستان روستا مشغول فعالیت هستند که در این میان بزرگ 

اینکه شرکت گاز هر کجا که  کامالً از بین رفته است، ضمن... ها و درختان جنگلی، نخلستان

به . خواسته کوه را صاف کرده، جاده کشی کرده بدون اینکه فکری برای جایگزین آن بکند

ها هیچ پاالیشگاه و سایر نهادها برای کاشت درخت و مرمت تخریب عبارت دیگر شرکت گاز و

-تنها کاری که شورای اسالمی روستا و سایر روستاییان انجام می. انداقدام مفیدی انجام نداده

دهند، مجبور کردن مسئولین پاالیشگاه به انجام کارهای عمرانی در برابر نابودی محیط زیست 

 .است

رفت و . مند هستندآالت آن گلهسر و صدای پاالیشگاه و ماشینروستاییان به شدت از 

به قول یکی . های سنگین آسایش و آرامش قبلی منطقه را بر هم زده استآمدهای مکرر ماشین

 .«دیگه خبری از آسمان صاف، هوای پاك و آرامش شبانگاهی نیست»از روستاییان 

ست محیطی پاالیشگاه اطالع داشتند، اما نکته مهم این است که هرچند روستاییان از آثار زی

شد از وجود این به دلیل اشتغال و در نظر گرفتن این صنعت  که منبع درآمدی مطمئن تلقی می
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های نارضایتی آرام آرام کردند، ولی با گذر زمان زمزمهآثار زیست محیطی ابراز نارضایتی نمی

 .شودشنیده می

 گيرينتيجهبحث و 
گاه گاز پارسیان در اطراف دهستان خوزی، راهبرد مؤثری برای توسعۀ اقتصادی اندازی پاالیشراه

این صنعت زمینۀ مناسبی را برای ایجاد اشتغال مستقیم در مرحلۀ اول تأسیس . استمنطقه بوده

پاالیشگاه و ایجاد اشتغال غیر مستقیم در مراحل بعدی و همچنین افزایش درآمد فراهم کرده 

های روستایی صنعتی سازی منطقه و وجود پاالیشگاه گاز پارسیان مهاجرت عالوه بر این،. است

که اثرات و پیامدهای به شهر را نه تنها کنترل که این فرایند را معکوس کرده است، اما زمانی

های های اجتماعی و تخریبگیرد، آسیباجتماعی و زیست محیطی مورد کنکاش قرار می

اند و هیچ تدبیری برای کاستن از اثرات ل خود رها شدهشود که به حامحیطی مشاهده می

هر چند روستاییان تا همین اواخر به دلیل . مخرب آن بر جامعۀ روستایی اندیشیده نشده است

نگرش  ...( جاده، گازکشی و)اشتغال، داشتن منبع درآمد مطمئن و فراهم شدن امکانات زیر بنایی

های اجتماعی، مانند عدم امنیت جانی و ا  باال رفتن آسیبمثبتی به پاالیشگاه گاز داشتند، اما ب

-مالی، گسترش روزافزون اعتیاد، فساد و فحشا، بیمارهای تنفسی و ریوی، هوای ناپاك، آلودگی

متأسفانه دربارۀ . شودهای اعتراض آنها شنیده میکم زمزمههای صوتی و مسائلی از این دست کم

های زیست محیطی هیچ تدبیری از جانب مسئولین های اجتماعی و تخریبکاهش  آسیب

ها واقفند، اما آنها به گسترش این آسیب. شرکت گاز و سایر مسئولین اندیشیده نشده است

این مسئولین در پاسخ به مسئله تخریب زیست محیطی از . دانندگو میخانواده را مسئول و پاسخ

 .گوینداقدامات عمرانی خود برای روستاییان سخن می

های تکنولوژیکی منطقه پیامدهای متناقضی به دنبال نتیجه اینکه، توسعۀ صنعتی و پیشرفت

آنچه مسلم است مسئولین شرکت گاز و پاالیشگاه و مسئولین شهرستان باید هر چه . داشته است

های تر با کمك و مشارکت خودِ روستاییان و دخالت فعال آنها برای کاستن از آسیبسریع

روستاییان در این دهستان، ضرورت . های زیست محیطی وارد عمل شوندخریباجتماعی و ت

 .کنندهای اجتماعی و فرهنگی را بیش از هر زمان دیگری احساس میاقدامات و فعالیت

 منابع 
 اطالعات انتشارات: تهران ،ييروستا داريپا توسعه ،(31  )ی عل ،یمانیا وی مصطف ا،یازک. 
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