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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي تاثيرات (اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي) تاسيسات صنعتي بر توسعه شهرستان جم مي باشد .روش
اين تحقيق کيفي بوده و با استفاده از نمونه گيري هدفمند و اشباع نظري  23نفر از صاحبنظران ونخبگان شهرستان انتخاب شدند که از
آنان مصاحبه نيمه ساختار يافته به عمل آمد .اين پژوهش به بررسي اث رات و پيامدهاي صنعت پااليشگاهي بر فرايند توسعه شهرستان جم
در بعد اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي از نگاه نخبگان و متخصصان پرداخته است .يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که توسعۀ صنعتي
و پيشرفت هاي تکنولوژي ناشي از راه انداري پااليشگاه در شهرستان جم پيامدهاي متناقضي را به دنبال داشته است .از طرفي در بعد
اقتصادي ،با ايجاد اشتغال و درآمدهاي پايدار و امکانات زيربنايي فرصت ها و ظرفيت هاي زيادي براي شهرستان فراهم آورده است و از طرف
ديگر ،تبعات اجتماعي و زيست محيطي فراواني ايجاد کرده که منجر به بروز آسيب هاي اجتماعي مختلفي شده است.
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مقدمه

يدايش فرصت های جديد به منظور توسعه محلی و منطقه ای در گرو استفاده از ابزار مهم توسعه صنعتی است .يکی از جنبه ها و
ابزار مهم اين توسعه ،تاسیسات صنعتی می باشد که درگذشته برای نخستین بار در کشورهای توسعه يافته ظاهر شد و عمدتاً به عنوان
وسیله ای برای ترويج و مديريت توسعه صنعتی و ايجاد زير ساخت ها و خدمات عمومی مقرون به صرفه از آن استفاده می شد .از
دهه  9190میالدی ،سراسر جهان شاهد افزايش احداث تاسیسات صنعتی و پیرو آن شهرک های صنعتی به خصوص در کشورهای
تازه صنعتی بود .شهرک های صنعتی بر اساس کمیت های مختلف مثل وسعت ،نوع و سازماندهی ،تفاوت های زيادی باهم دارند
ولی بسیاری از عناصر اصلی نیز در آن ها مشترک است .همه آنها تعداد بسیاری از صنايع غالباً کوچک و غالباً متوسط را در مکان
معین و محدود گرد هم می آورند .شهرک های صنعتی غالبا از سوی يک سازمان منفرد که در ارتباط با صاحبان صنايع مستقر
درآنها و دارای اختیارات قانونی است مديريت می گردند( .فاضلی و همکاران)33 :9319 ،
باتوجه به اهمیت ايجاد توسعه پايدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ،به ويژه ايران و همچنین برآورد رشد جمعیت شهری
و روستايی در اکثر نقاط کشور همرا با ساختار درآمدی کم و متوسط ،ايجاد اشتغال ،زيرساخت های عمرانی ،آموزش ،بهداشت،
خدمات اجتماعی و مهار آلودگی به مثابه مانع بزرگی بر سر راه توسعه پايدار اقتصادی می باشد .بنگاه های کوچک و متوسط فعال
در بخش های تولید و خدمات و تجارت ،اکثر مشاغل را ايجاد می کنند .اگر اين بنگاه ها و صنايع در شهرک ها ی صنعتی مستقر
گردند مناطق پیرامون می توانند از امکانات و خدمات زير بنايی اين شهرک ها به خوبی استفاده کرده و همچنین می توانند از زير
ساخت های عمومی و مشترک ،صرفه جويی در ساخت و ساز و تسهیالت و تاسیسات مشترک بهره مند شوند و به نیروی کار
ماهر نزديک به شهرک های صنعتی تسهیالت آموزشی و پژوهشی و ساير عوامل مهم تاثیرگذار نیز دسترسی خواهند يافت .تجربه
کشورهای تــازه توسعه يافته نشاندهنده آن است که صنعت میتواند به عنوان بخش پیشتاز ،ساير بخش های اقتصادی را تحت تأثیر
قرار دهد .توسعه صنعتی و تجهیز شهرک های صنعتی برای افزايش توان تولیدی و صادراتی کشور ،سیاست های منطقی و منطبق با
توانايی ها و امکانات واقعی مناطق مختلف کشور را میطلبد تا ضمن تقويت زيربناها در اين بخش ،وضع کنونی صنعت به عنوان
بخش تولیدکننده کاالهای جايگزين واردات و دروننگر به بخشی بروننگر و صادراتگرا تغییر جهت يابد .اين امر نیاز به مطالعهای
عمیق و نوين دارد تا براساس آن مزيت های نسبی فعالیت های صنعتی مناطق مختلف شناسايی شود و سرمايهگذاری ها به منظور
گسترش آنها هدايت شود .در تمام کشورها اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه ،دولت ها مجبور به اتخاذ سیاست های مناسب برای
تخصیص بهینه منابع و امکانات موجود در جامعه به بخش های مختلف اقتصادی هستند .تعیین درجه اولويت و مزيت هر يک از
بخش های گوناگون به منظور تخصیص بهینه منابع و امکانات ،ضروری است .در تعیین اولويت های صنعتی در شهرک های صنعتی،
ضمن توجه به وضع منطقه در مقايسه با ساير مناطق کشور ،بايد به عقاليی و مطلوب بودن سرمايهگذاری از ديدگاه اقتصادی نیز نظر
داشت(.اخوان و نظری)9 :9312 ،
رونق گرفتن و توسعه صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی در استان بوشهر ،به طور معمول نويدبخش پیشرفت فزاينده منطقه ،در حوزه های
مختلف  ،گردشگری ،امور اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی؛ توام با توسعه ی حمل و نقل و ارتباطات ،صنايع راه آهن ،فرودگاه و …
است .توسعه صنعتی و پیشرفت های فناورانه در استان مبناهايی را برای تغییر به جامعه ای صنعتی و شهرنشینی فراهم کرده است .به
گونه ای که تحوالت ناشی از تاسیس صنايع بزرگ در مناطق ،پارادوکس بزرگی را به دنبال خود داشته است .چرا که از يک طرف
جامعه ای نوين با استعدادهای اقتصادی و اجتماعی متحول خلق شده و از سوی ديگر معضالت قابل توجهی را در فرآيند الگوهای
سنتی حیات جوامع ايجاد کرده که به نوبه خود منجر به بروز مسايل اجتماعی و اقتصادی متعددی شده است .درحالی که استان بوشهر
قطب انرژی کشور محسوب میشود اما در سال های اخیر وزارت نفت در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها پروژه های
اجتماعی محور محدودی را دراين استان به انجام رسانده است ولیکن همچنان فاصله بین وضعیت موجود و آرمان ها بسیار زياد می
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نمايد  .اين تحقیق بدنبال بررسی تاثیرات تأسیسات صنعتی در ابعاد اقتصادی،اجتماعی و زيست محیطی برفرايند توسعه شهرستان جم
می باشد.
مبانی نظری

توسعه و نوسازی مفاهیمی هستند که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و در نظرگرفتن يکی بدون ديگری امکان پذير نیست .اين مفاهیم،
اگرچه امروزه مکرر به کار می روند و چنان از آنها سخن گفته می شود که گويی معنايی واحد و فراتاريخی دارند ،اما به اندازه بقیه
مفاهیم زندگی انسانی و اجتماعی صاحب سرگذشت و موجوديتی تاريخی هستند(فاضلی.)65:9311،
توسعه فرآيندی چند بعدی است که سازماندهی مجدد و جهت دهی اقتصاد و سیستم های اجتماعی را شامل می گردد .همچنین به
دنبال افزايش درآمد و بازدهی جامعه است .توسعه اصوالً شامل تغییرات بنیادی درساختارهای سازمان ها ،جوامع و مديريت ها است.
(استريتن  .)65 :9111 ،توسعه يک کشور يا منطقه ،افزايش تولید ،دسترسی به تسهالت زيربنايی و خدماتی ،فرصت های شغلی
مناسب ،به کارگیری تکنولوژی جديد و افزايش نرخ سرمايه گذاری و مصرف را شامل می گردد (کالنتری .)69: 9310 ،در مجموع
توسعه را می توان ارتقاء زندگی اقتصادی ،نجات از فقر ،بی سوادی و در برگیرندة نهادها و بنیادهای فکری ،روابط اجتماعی ،گروهی
و طبقاتی ،تعلیم و تربیت ،تولید دانش ،ابداعات ،تکنولوژی ،حساسیت های اجتماعی و منطقی ،علمی و مهارت های فردی و ظرفیت
های ادبی و نظام قضاوت و ديگر موارد دانست( .حسین زاده دلیر.)2 : 9310 ،
از پايان جنگ جهانی دوم به اين سو "توسعه" به عنوان يکی از مهمترين مسائل در محافل دانشگاهی و برنامه ريزی کشورها مطرح
بوده است ،به نحوی که در دهه  9110غالب کشورها به بازنگری وضعیت خود در اين خصوص پرداخته اند .نهادهای مرتبط با امر
توسعه با استفاده از شاخص هايی چن د و با بهره گیری از الگوهای خاص مبادرت به تعیین درجۀ توسعه يافتگی اقتصادی ،اجتماعی
کشورها نموده اند .اما مسأله اين است که مفهوم توسعه معنی ثابتی نداشته و در دهه های اخیر متحمل تغییراتی شده است (زياری،
 .)13 :9391اغلب نظريه هايی که در دهه های  9150و  9120مطرح شده ،توسعه را دستیابی میزان باالتری از نرخ رشد اقتصادی
معرفی کرده است( .تودارو )99 : 9110 ،اما با انتقاد از اين نظريه ها در دهۀ  9190مفهوم توسعه به کاهش يا از میان رفتن فقر،
بیکاری ،نابرابری و تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی گرايش پیدا کرد .در مبانی جديد توسعه ،راه ورود انسان و جنبه های
زندگی وی در نظر گرفته شد و به اين نتیجه رسیدند که محتوی اصلی آن تأمین نیازهای اساسی ،بهبود بخشیدن به شرايط زيستی
افراد و جامعه است (زياری.)13 :9391 ،
پس از جنگ جهانی رويکرد موجود به توسعه بر اساس تحلیل هزينه-منفعت شکل گرفته بود و توسعه را به مثابه رشد اقتصادی در
نظر می گرفت؛ اما اين رويکرد خیلی زود ناکارامدی خود را نشان داد و آگاهی يافتن بر نقش محیط زيست ،انسان ،ارزش های
اجتماعی و انسانی و واقعیت های گروه ها و اقشار اجتماعی در شکل دادن به توسعه و چگونگی توزيع منافع آن و همچنین ،درک اين
نکته که ديگر نمی توان به تداوم توسعه در اشکال پیشین امیدوار بود ،در قالب زايش مفهوم توسعه پايدار متجلی شد .در ادامه به طور
اجمالی به تشريح اين دو رويکرد خواهیم پرداخت( .فاضلی )62 :9311،اولین گزارش هايی که در سازمان ملل درباره توسعه در
کشورهای جهان نوشته می شد ،حاوی هیچ بحث جدی درباره مقوالت غیراقتصادی نبود .برای مثال ،در گزارشی که در سال 9323م-
قريب به دو دهه بعد از شکل گیری سازمان ملل -درباره توسعه در آمريکای التین منتشر شد ،سخنی از بهداشت ،آموزش ،سواد،
برابری ،جنسیت و محیط زيس ت به میان نیامد و به مسائلی همچون مشارکت ،عدالت و دمکراسی به مثابه بخشی از فرآيند يا هدف
توسعه پرداخته نشده بود (لفتويچ .)99-96 :9315،اين گزارش ها با محتوای نظريه های توسعه معاصر خود همخوانی زيادی داشتند.
نظريه نوسازی در قالب ايده مراحل رشد تاريخی روستو ،افزايش نرخ سرمايه گذاری و گسترده تر شدن تجارت ،مجتمع های تولیدی،
ساخت و ساز کالبدهای شهری(که به شهرنشینی در سطحی گسترده می انجامید) و حرکت به سمت جامعه مصرفی انبوه را راهی
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قطعی برای توسعه معرفی می کرد که سرانجام به تحقق سرمايه داری مدرن در کشورهای توسعه نیافته خواهد انجامید (پیت و هارت-
ويک.)999-963 :9313،
به اين ترتیب ،نظريه نوسازی ،همه مشکل توسعه نیافتگی را به افزايش نرخ سرمايه گذاری ،ايجاد روحیاتی جديد و تصويرکردن
دنیايی ديگر که موجد سبک زندگی های ديگری باشد تقلیل می داد .چنین برداشتی از توسعه ،همه ابزارهای برنامه ريزی و همچنین
ارزيابی تأثیرات توسعه را به سطح تحلیل هزينه -منفعت در واحد پول کاهش می داد .لحاظ کردن شاخص هايی نظیر سهم کاهنده
کشاورزی در تولید ملی و انتقال تکنولوژيکی؛ و بی توجهی به برخی شاخص های ديگر ،خصوصاً در حوزه های اجتماعی و فرهنگی،
محصول تصوراتی از جنس نظريه نوسازی در باره توسعه بود (فاضلی.)62-69 :9311 ،
اما رويکردهای فوق بر مفروضاتی متکی بود که در نظر نداشتن آنها عواقب ناخوشايندی به همراه داشت (سودرباوم )9316،و توسعه
به مثابه رشد اقتصادی با ابزار تحلیل هزينه-منفعت برای توجیه برنامه ريزی توسعه ،خیلی زود ناکارآمدی خود را نشان داد .بانک
جهانی در گزاش سال 9190م خود نوشت « :با گذشت يک دهه از شروع حرکت کشورهای توسعه يافته ،برای حدود يک سوم
جمعیت اين کشورها هیچ مزايايی حاصل نشده يا مزايا بسیار اندک بوده است .اگرچه میانگین درآمد سرانه جهان سوم در سال 9120
به میزان  50درصد افزايش يافت ،با اين حال چنین درآمدی به نحو بسیار نابرابر میان کشورهای جهان سوم ،درون اين کشورها و
گروه های اجتماعی-اقتصادی توزيع شده است(لفتويچ .)91:9315،لحن گزارش های توسعه سازمان ملل و بقیه سازمان های بین -
المللی از اواخر دهه  9190به اين سو تغییر کرد .ابتدا برآوردن نیازهای برآورده نشده انسان به جای تأکید بر شاخص های کمی-
اقتصادی به عنوان تعريف توسعه مطرح شد .برآورد فقر ،توزيع درآمد ،تغذيه ،مرگ و میر کودکان ،امید به زندگی ،باسوادی ،آموزش
و پرورش ،دسترسی به اشتغال ،مسکن و آبرسانی به بخشی از گزارش های توسعه بدل شد(گای .)29:9399،به عبارت ديگر؛ اين
دوره شاهد پررنگ شدن شاخص های اجتماعی در ارزيابی توسعه و پیآمدهای آن است .به تدريج پذيرفته می شد که اين شاخص ها
قادرند مطالعات اقتصادی را تسهیل کنند ،نظارت بر تحلیل روندها و پیشرفت توزيع منافع توسعه را ممکن می سازند و درباره برآورده
نشدن اهداف توسعه اعالن خطر می کنند .البته اين دور شدن از ابزارهای سنتی تحلیل های هزينه-منفعت به معنای پذيرفتن روال هايی
برای دخیل کردن عموم در فرآيندهای تصمیم گیری است (فاضلی .)30:9311،گزارش های سازمان ملل ،به طور خاص از ابتدای
دهه  ،9110از ضرورت مشارکت(که مستلزم توزيع قدرت است) سخن به میان می آوردند و انسان دارای شايستگی بیشتر در تحلیل
مسائل روز و صاحب کنترل بیشتر بر زندگی و دارای حرمت و حیثیت انسانی را وسیله و هدف توسعه تلقی می کردند .کاهش
محرومیت ها و رسیدن به رشد ظرفیت های انسانی ،در تعامل بین شرايط اقتصادی و اوضاع و اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی قابل تحقق
تلقی می شد و اصطالح «توسعه اجتماعی» محصول تحول مفهوم توسعه در همین دوران است .اين گفته استوتون که «مردم نمی توانند
روش و فرم استفاده از منابع را بدون تغییر روابطشان با يکديگر تغییر دهند» بیان دقیق همین تحول است (به نقل از :فاضلی.)30:9311،
توسعه پايدار به معنای «تلفیق اهداف اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و زيست محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی بدون
آسیب رسانی به توانايی نسل های بعدی برای برآوردن نیازهايشان است»(نوابخش و ارجمند سیاهپوش .)66:9311،به عبارت گوياتر؛
مفهوم توسعه پايدار بر اين تصور ساده بناشده است که در درازمدت ،درآمد يا رفاه را تنها در صورتی می توان حفظ کرد که ذخاير
سرمايه ای سرمنشأ آن کاهش نیابد(اکینز و جاکوبز.)3:9316،
بدين ترتیب ،مفهوم سرمايه نیز در مفهوم توسعه پايدار دستخوش تحول می شود و انسان ،گروه های اجتماعی ،محیط زيست ،فرهنگ
و تاريخ را نیز شامل می شود .مفهوم توسعه پايدار در اصل دعوت به ايجاد توازن در اهمیت قائل شدن برای همه انواع سرمايه
(اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ) ...و بازشناسی نقش هر کدام در پیدايش دنیايی بهتر است(فاضلی.)39:9311،
آگاهی يافتن بر نقش محیط زيست ،انسان ،ارزش های اجتماعی و انسانی و واقعیت های گروه ها و اقشار اجتماعی در شکل دادن به
توسعه و چگونگی توزيع منافع آن و همچنین ،درک اين نکته که ديگر نمی توان به تداوم توسعه در اشکال پیشین امیدوار بود ،در
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قالب زايش مفهوم توسعه پايدار متجلی شد .اگرچه توسعه پايدار ابتدا بیشتر با تکیه بر وجه زيست محیطی تعريف شد؛ لیکن به تدريج
زنان ،فرهنگ ،آموزش ،علم ،اخالق ،امنیت و مشارکت نیز به تحلیل پايداری افزوده شد( .آدريان)96 :9315 ،
بر اساس راهبرد صنعتی کشور در برنامه عمرانی سوم )راهبرد جايگزينی واردات) صنايع کشور در چند ناحیه کشور متمرکز گرديد
و گسترش يافت .سیاست های نظام صنعتی کشور در دوران مذکور ،مبتنی بر دو محور" تشويق مقیاس های بزرگ "و" گزينش
برندگان و حمايت از آن ها "بود(.مردوخی .)936 :9399 ،سیاست های مذکور باعث شد که واحدهای بزرگ مقیاس همواره از
امتیازها و حمايت های گوناگون دولتی به صورت اعتبارات ترجیحی ،بازارهای تضمین شده)داخلی) ارز ارزان و فراوان برخوردار
گردند و در فرايند توسعه صنعتی در پرتو راهبرد جايگزينی واردات ،مناطق روستايی تأمین کننده نیروی کار ارزان ،تأمین سرمايه
و عرضه مواد غذايی ارزان قیمت برای مناطق شهری باشند(.ياسوری .)633 :9312،با توجه به سیاست های مذکور ،استقرار صنايع
بزرگ و ملی در نواحی روستايی با هدف صنعتی کردن روستاها نبوده ،بلکه ايجاد آن ها در نواحی توسعه نیافته در راستای
تمرکززدايی صنعتی ،تعديل و کاهش نابرابری های منطقه ای بوده است که همواره موجب دگرگونی در ساختار اقتصادی-اجتماعی
و تغییرات کالبدی-فضايی و زيست محیطی شده است .در حالی که بسیاری از کارشناسان توسعه ،هم جواری صنعت با فعالیت
های سنتی روستا را توجیه می کنند و بسیاری آن را برای روستا و صنعت نامساعد می دانند( .رحمانی)3-9 :9312 ،
پیشینه تحقیق



دبیری و همکاران ( ،)9316در مطالعه ای با عنوان "ارزيابی اثرات زيست محیطی تجمعی شهرک های صنعتی شهرستان
نظرآباد" به منظور انجام ارزيابی اثرات زيست محیطی تجمعی در اين مقاله از روش ماتريس منوری 6009استفاده گرديد
و  6گزينه عدم اجرا و اجرا در نظر گرفته شد .پیش بینی و ارزيابی اثرات حاصل از احداث و بهره برداری شهرک های
صنعتی بر محیط زيست اطراف آن ها تا حد مرزهای شهرستان نظرآباد صورت گرفت .در گزينه عدم اجرا اثرات زيست
محیطی حاصل از فعالیت پروژه های توسعه با فرض اجرا نشدن پروژه شهرک صنعتی نظرآباد و در گزينه اجرا ،اثرات
زيست محیطی تجمعی حاصل از فعالیت شهرک های صنعتی سپهر و نظرآباد مورد بررسی قرار گرفت .معدل جمع جبری
اثرات فازهای ساختمانی و بهره برداری در گزينه عدم اجرا  -9/91و در گزينه اجرا  +6/03به دست آمد و گزينه اجرای
پروژه به عنوان گزينه نهايی انتخاب گرديد .اما اجرای پروژه مشروط به رعايت جدی تمهیدات پیشنهادی برای کاهش
اثرات تجمعی و پیامدهای ناگوار زيست محیطی حاصل از فعالیت شهرک های صنعتی در منطقه و اجرای برنامه های
مديريت ،پايش و آموزش زيست محیطی است.



توکل و نوذری ( ،)9319در مطالعه ای با عنوان "تحلیل اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زيست محیطیِ صنعت پااليشگاه گاز
پارسیان بر نواحی روستايی(مورد مطالعه :نواحی روستايی شهرستان مُهر در استان فارس)" ،با روش کیفی ،اثرات و
پیامدهای صنعت بزرگ پااليشگاه گاز را بر مناطق روستايی هم در بعد اقتصادی و هم در ساير ابعاد (اجتماعی و زيست
محیطی) از منظر خود روستايیان دنبال کرده اند .با توجه به يافته ها توسعۀ صنعتی و پیشرفت های تکنولوژی ناشی از راه
اندازی پااليشگاه گاز پارسیان در دهستان خوزی از توابع شهرستان مُهر ،پیامدهای متناقضی به دنبال داشته است .از طرفی،
با ايجاد اشتغال و درآمدهای پايد ار و امکانات زيربنايی فرصت ها و ظرفیت های زيادی برای روستايیان فراهم و از طرف
ديگر ،تبعات اجتماعی و زيست محیطی فراوانی ايجاد کرده که منجر به بروز آسیب های اجتماعی مختلفی شده است.



طالبیان و فاضلی ( ،)9319در مطالعه ای با عنوان "اهمیت راهبردی تحلیل پیامدهای اجتماعی ديدگاه های نظری حاکم بر
توسعه صنعت نفت و گاز" ،ضمن بررسی شواهدی از نارضايتی اجتماعات محلی از شیوه توسعه صنعت نفت در اين مناطق،
علل بروز اين نارضايتی را بررسی و سپس با تحلیل رويکردهای نظری حاکم بر اين شیوه از توسعه ،علل بروز مشکالت را
تبیین می کنند .استدالل اساسی اين است که برنامه ريزی توسعه بر مبنای الگوی قطب رشد و با جهت گیری نیاز مبنا سبب
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شده است ظرفیت های اجتماعات بومی برای مشارکت در جريان توسعه ناديده گرفته شود .همچنین برخی فرايندهای
نهادی منجر به بروز مشکالت ايجادشده در مناطق نفت خیز و عملیاتی صنعت نفت را نیز بررسی کرده و تأثیر آن بر بروز
مشکالت را نشان می دهد .برخی رويکردهای جديد در برنامه ريزی توسعه برای ايجاد تعامل مثبت با اجتماعات محلی و
تولید ظرفیت امنیت اجتماعی راهبردی برای توسعه صنعت نفت در مناطق نفت خیز را نیز بررسی می کند.


صاقیان و صهبا ( ،)9319در مطالعه ای با عنوان "بررسی اثرات زيست محیطی پااليشگاه ها و ارائه راهکارهای کاهش
اثرات" با توجه به مقدار بسیار زياد انرژی مورد نیاز ،يک نیروگاه در کنار پااليشگاه ساخته خواهد شد .درنتیجه عملیات
پااليش يا به طور مستقیم از طريق سر و صدا ،گرد و غبار ،بوها و مواد شیمیايی ،و يا به طور غیر مستقیم از طريق اثرات بر
روی رودخانه ها ،جنگل ها ،ماهیگیری ،کشاورزی و گردشگری ،تاثیر قابل توجهی به محیط اطراف وکیفیت زندگی
ساکنین می گذارد .بنابراين لزوم تدوين يک برنامه و طرح جامع به منظور کاهش اثرات زيست محیطی پااليشگاه ها و
مراکز نفتی بیش از پیش احساس می گردد.



محسنی تبريزی و فرامرزی ( ،)9319در مطالعه ای با عنوان "نقش صنعت نفت در توسعه اجتماعی اقتصادی شهر گچساران
از ديدگاه شهروندان" ،به بررسی نقش صنعت نفت در توسعه اجتماعی اقتصادی شهر گچساران از ديدگاه شهروندان اين
شهر پرداخته اند .در اين پژوهش توسعه در دو حوزه اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت .در حوزه اجتماعی
ابعادی چون شهرگرايی ،رشد آموزش ،تحرک اجتماعی و نابرابری اجتماعی و در حوزه اقتصادی ابعادی چون مصرف
گرايی و نابرابری اقتصادی مورد بررسی واقع شد .که اطالعات الزم از طريق پرسشنامه جمع آوری  ،با نرم افزار SPSS
پردازش و با آزمون آلفای کرونباخ اعتبارسنجی شد .آزمون آماری مورد استفاده در اين پژوهش آزمون  tتک نمونه ای
می باشد .در اين پژوهش فرضیه ها موجود مورد تايید قرار گرفت .در نتیجه می توان چنین ابراز داشت که هر چند صنعت
نفت باعث توسعه در اين شهر شده است اما اين توسعه به صورت متوازن و هماهنگ نبوده است .در واقع ما شاهد توسعه
نامتوازن می باشیم.



فاضلی( ،)9311در پژوهشی تحت عنوان "تأثیرات اجتماعی توسعه تأسیسات صنعت نفت در مازندران" چنین ابراز کرده
است  :ايجاد تأسیسات پاال يشگاه در مازندران آلودگی گسترده ای اعم از آلودگی هوا ،خاک ،آب های سطحی و دريا
ايجاد خواهد کرد .اين آلودگی ها مستقیماً از طريق محصول استراتژيک برنج و ماهیان خزر به مردم منتقل خواهد شد.
آلودگی هوا نیز به واسطه بارانی بودن اقلیم منطقه و پیدايش باران های اسیدی بخش مهمی از ناحیه خزری را تحت تأثیر
قرار خواهد داد .عوارض بهداشتی اين وضعیت به يکی از معضالت اجتماعی بزرگ استان مازندران بدل خواهد شد.



فاضلی و همکارانش( )9319در تحقیقی تحت عنوان پیامدهای اجتماعی و فرهنگی استقرار تأسیسات نفت و گاز در جزيره
خارک به اين نتايج دست يافته اند :تورم و افزايش هزينه زندگی در جزيره ناشی از فعالیت های صنعتی و ورود تعداد
زيادی نیروی انسانی ،بومیانی را که به واسطه از دست رفتن اقتصاد سنتی زيان ديده اند با دشواری های زيادی مواجه کرده
است .درگیری های اجتماعی ناشی از وضع نامناسب توسعه اجتماعی در خارک بدلیل اولويت دادن به توسعه صنعتی.



طالبیان و همکاران ( ،)9319در مطالعه ای با عنوان "تحلیل تأثیر اجتماعی توسعه صنعتی در منطقه عسلويه" ،با بررسی
توصیفی وضعیت منطقه عسلويه ،قبل و بعد از احداث تأسیسات صنعتی ،نشان می دهد که فقدان رويکرد اجتماعی به توسعه
چه عواقب ناگواری برای زندگی اجتماعی محلی داشته و توسعه پايدار در اين منطقه را نیز با دشواری مواجه ساخته است.
اين مقاله با پیروی از چارچوب و با استفاده از تحقیق پیمايشی و بهره گیری از رو ش های کیفی « تحلیل تأثیر اجتماعی »
مفهومی در دو جامعۀ آماری ساکنان بومی عسلويه و کارگران غیربومی شاغل در منطقه انجام شده است .نتايج اين پژوهش
حاکی از آن است که آسیب های فراوانی در سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی در منطقه بروز کرده و در اکثر ابعاد
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بررسی شده اين منطقه با معضالت جدی روبروست .به عالوه شواهد نشان می دهد اجتناب کردن از اين مشکالت در
صورت داشتن رويکردی اجتماعی و فرهنگی و برنامه ريزی فرابخشی امکان پذيراست.
روش شناسی

هر پژوهشی مستلزم داشتن روش ،استفاده از انديشه و سرانجام حرکت و جست و جو می باشد .در يک تحقیق درست ،پژوهشگر
بهتر است موضوع ،روش ،مخاطب و شرايط و ابزار تحقیق خود را معین کند .روش پژوهش به موضوع ،اهداف پژوهش ،فرضیه و
امکانات اجرايی آن بستگی دارد .با توجه به اينکه موضوع اين تحقیق بررسی تاثیرات (اجتماعی ،اقتصادی و زيست محیطی) تاسیسات
صنعتی بر توسعه شهرستان جم می باشد ،روش مناسب برای اين تحقیق تحقیق کیفی می باشد .منظور از تحقیق کیفی عبارت است از
هر نوع تحقیقی که يافته هايی را به دست می دهد که با شیوه هايی غیر از روش های آماری يا هرگونه کمی کردن کسب شده اند.
شیوه مذکور ممکن است به تحقیق درباره زندگی افراد ،شرح حال ها ،رفتارها و همچنین درباره کارکرد سازمانی جنبش های
اجتماعی يا روابط بین الملل معطوف باشند .روش تحقیق کیفی برخالف روش کمی که انسان را به مثابهی شیء يا پديدهی اجتماعی/
طبیعی تلقی میکند ،او را موجودی خالق ،مبتکر و فعال در نظر میگیرد که جهان اجتماعی خود را میسازد .براساس اين روش
هرگونه بررسی واقعیت اجتماعی ريشه در واقعیت زندگی انسانها دارد .براساس اين روش ،انسان محور و منبع اطالعات است.ماهیت
خالق ،انعطاف پذير و بدون محدوديت تحقیق کیفی به محقق اجازه نمی دهد که در گردآوری و تفسیر داده ها با همان دقتی که در
تحقیق کمی به کار می برد عمل کند .در تحقیق کیفی ،قواعد چندان مشخصی برای تعیین نحوه اجرای مناسب و مطلوب آن و تفسیر
داده ها وجود ندارد .کتاب های مربوط به روش شناسی کیفی غالباً تحقیق کیفی را يک هنر يا نوعی جهت گیری فکری می دانند و
اشاره می کنند که بهترين راه فراگرفتن نحوه های متعدد اجرای آن همان پرداختن به چندين تحقیق کیفی متفاوت است (.ببی،ارل،
 .)26 :9311اگر چه بیرون کشیدن مفهوم از دل دادهها مشخصه اصلی اين روش است ،اما خالقیت پژوهشگر نیز از مصالح اصلی آن
است .تحلیل در اين روش عبارت است از تقابل میان ذهن پژوهشگر و دادهها -تحلیل هم علم است و هم هنر .علم است به اين معنا
که پژوهشگر با گذاشتن پايه تحلیل در دادهها بدست آمده حدی از انضباط را حفظ میکند و هنر از آن نظر است که خود را در
توانايی پژوهشگر در مقولهپردازی و پرسیدن سوالهای برانگیزنده ،مقايسه و استخراج يک طرح نو نشان میدهد.
در تحقیق کیفی دادهها میتوانند از منابع مختلف گردآوری شده باشند .مصاحبه ،مشاهده و مشارکت ،معمولترين منابعاند؛ که برای
رسیدن به يافتهها يا نظريهها از روشهای تحلیلی ،تعبیری و تفسیری استفاده می شود .اين روشها شامل شیوههای مفهومپردازی از
دادهها است؛ که به "کدگذاری") (Codingموسوم است .شیوههای ديگری مثل نمونهگیری غیرآماری ،يادداشتبرداری و نمايش
روابط مفهومی بهصورت دياگرام نیز بخشی از مرحله تحلیلیاند.
از طرفی استراس و کوربین نیز مهمترين روشهای گردآوری دادهها در روش نظريه بنیانی را مصاحبه و مشاهده میدانند( استراس
و کوربین .)999 :9315،در واقع دادههای کیفی جمالت مستقیم مردم درباره تجربهها ،ديدگاهها ،احساسات و دانش آنها را شامل
میشوند که از طريق مصاحبه ها ،ياداشت جزئیات فعالیت ،رفتارها و اقدامات مردم و مشاهده و اسناد جمعآوری میشود (ازکیا و
همکاران.)9310:99 ،
جامعه آماری اين تحقیق را صاحبنظران ونخبگان شهرستان جم تشکیل می دهند و از تکنیک مصاحبههای نیمه عمیق برای جمع
آوری اطالعات استفاده شده است .اين تکنیک در میدان مطالعه ،اطالعات زيادی را برای محقق فراهم میکند و به اين وسیله فهم
عمیقی از موضوع مورد بررسی به دست میآيد.
در اين تحقیق در آغاز کار برای دستيابی به مفاهیم و مقولهها از رويکرد مصاحبه مکالمه غیررسمی استفاده شده است.بعد از اينکه
مفاهیم و مقوله های اولیه آشکار شدند با استفاده از رويکرد راهنمای عمومی مصاحبه ،مقولهها و مفاهیم در فرايند مصاحبه پیگیری
شد .اين امر در راستای نمونه گیری نظری نیز انجام شده است و با ماهیت روش نظريه زمینهای ،سازگاری بااليی دارد .پس از اينکه
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خطوط کلی مصاحبهها بوسیله مفاهیم و مقولهها شکل گرفتند ،بعد از آن به طراحی مجموعهی از سؤاالت باز پرداخته شد و اين
فرايند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه يافت.
شیوه تعیین نمونه در اين تحقیق نمونه گیری هدفمند بوده است.نمونه گیری هدفمند گاهی تحت عنوان نمونه گیری قضاوتی و حتی
نمونه گیری نظری نامیده می شود .نمونه گیری هدفمند جهت افزايش فهم از افراد ،گروه های منتخب و تجارب و يا برای توسعه
تئوری هاو مفاهیم طراحی شده است .پژوهشگران با انتخاب موارد غنی از اطالعات که شامل افراد گروه ها ،موسسات يا رفتارهايی
است که بینش کاملی را نسبت به سؤال پژوهش فراهم می کنند ،به اين مهم دست می يابند .در نمونه گیری هدفمند از قضاوت يک
شخص متبحر در انتخاب موارد با هدف ويژه در ذهن استفاده می شود .اين نمونه گیری معموال در پژوهش های اکتشافی استفاده می
گردد و در سه موقعیت مناسب است .الف -برای انتخاب موارد يگانه که بخصوص دارای اطالعات هستند .ب -برای انتخاب کسانی
که دسترسی به جامعه ويژه آن ها مشکل است .ج -برای تعیین انواع خاصی از موارد بررسی عمقی يا فهم عمقی مناسب می
باشد(.جاللی)9319 ،
با توجه به هدفمند بودن نمونه گیری در اين نوع مطالعه ،سعی گرديد از طیف متنوعی از صاحبنظران در زمینه تاثیرات
اقتصادی،اجتماعی و زيست محیطی تاسیسات صنعتی بر توسعه شهرستان جم استفاده شود و با آن ها مصاحبه گردد .بدين منظور 36
نفر از صاحبنظران به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند .روش جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاريافته  65تا 35
دقیقه ای بود .صاحبنظران در اين مطالعه عبارت بودند از اعضای شورای اسالمی شهر ،کارشناسان محیط زيست ،فعاالن اقتصادی و
جامعه شناسان که در اين زمینه ها فعالیت داشتند .و يا دارای تجربیات ارزيابی بودند که با رضايت کامل در اين مطالعه شرکت کردند.
با توجه به روش مورد استفاده(کیفی) برای انجام اين تحقیق ،روش جمعآوری دادهها در ايــن مطالعـه مصاحبه با استفاده از راهنمای
آن ،مشاهده و جمعآوری اطالعات می باشد که برای مصاحبه ،با توضیح هدف مطالعه و کسب رضايت شرکتکنندگانمصاحبه
انجام شده است .به تمامی مصاحبهشوندهها اطمینان داده شد که مشخصات آنها در گزارشات منتشره از تحقیق فاشنخواهد شد.
سپس سؤاالت مربوطه مطرح گرديد .مدت مصاحبه با توجه به میزانپاسخدهی شرکتکنندگان از 65تا  35دقیقه به طول انجامید .در
هر مصاحبه سعی شد عالوه بر پوشش سؤاالت کلی مطالعه ،باتوجه به روند پاسخگويی شرکتکننده ،مصاحبه به صورت فردی پیش
رود .برای تجزيه تحلیل دادهها از روش تحلیل مقايسهای مداوم به شیوه  Corbinو  Straussاستفاده شد .در ايــن روش جمعآوری
و تحلیل دادهها همزمان صورت گرفت .بعد از هر مصاحبه متون از نوار استخراج و قبل از اقدام به مصاحبه بعدی ،دادهها کدگذاری
شدند .فرايند تحلیل داده ها با کدگذاری باز آغاز شد و با نزديک شدن به مراحل پايانی تحلیل بیشتر کدگذاری گزينشی مطرح شدند.
منظور از کدگذاری در اين جا عبارت است از عملیاتی که طی آن دادهها تجزيه ،مفهومسازی و به شکل تازهای در کنار هم قرار
میگیرند.
یافته های تحقیق

 سوال اول  " :نخبگان منطقه چه درکی از تاثیرات مثبت ومنفی اجتماعی ،فرهنگی پااليشگاه فجرجم بر محیط پیرامون
دارند؟"
همان طور که قبال توضیح داده شد برای جمع آوری داده ها از مصاحبه استفاده گرديد چون تحقیق از نوع کیفی می باشد با چندين
بار خواندن مصاحبه ها و ياداشت برداری کدهای مربوطه شناسايی و دسته بندی شدند .در کدبندی داده ها در هر مصاحبه ممکن
است چندين بار مصاحبه شونده به يک مورد اشاره کرده باشد که برای پرهیز از تکرار و تداخل کدها در هر مصاحبه ،جمله هايی
که به کد مربوطه نزديکتر بود در نظر گرفته شده اند .بعد از مرحله اولیه ی کدگذاری باز ،در مرحله ی دوم گدگذاری باز ،مفاهیم
مشترک و مشابه از نظر معنايی در قالب مقوله ی عمده طبقه بندی شده اند .اين مقوله از سطح باالتری از انتزاع برخوردارند .در جدول
زير ،هر يک از مقوله های عمده به تفکیک کدها و مفاهیم اولیه آورده شده اند.

بررسی تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی تاسیسات صنعتی برفرایند توسعه 35 /
جدول ( :)1مقوله های استخراج شده ی عمده مربوط به تاثیرات اجتماعی،فرهنگی پاالیشگاه بر محیط پیرامون
مقوله ها

مفاهیم

اعتیاد وطالق – تعارض  -شکننده شدن زبان و گويش جامعه میزبان -به محاق رفتن
فرهنگی بومی -تهی شدن برخی از رسم های غنی اجتماعی -استفاده از مد روز(لباس

چالش های و آسیب های اجتماعی

و)..
انتقال فرهنگی،برگزاری مناسبت های مشترک فرهنگی،شب شعر،ازدواج های بومی ها
با غیر بومی ها ،کمک های فرهنگی

فرصت های فرهنگی واجتماعی

شرکت فعاالنه در انتخابات شوراها ،نامزدی در انتخابات ،شرکت در برخی برنامه های

مشارکت عمومی

اجتماعی ،فرهنگی،مشارکت در ساخت وسازهای شهری ،سرمايه گذاری درشهر
احساس حقارت در مردم بومی -ناهنجاری ورفتارهای غیر اخالقی -شهرک های
محصور شده و تافته جدابافته -عدم مسئولیت شهرک های مسکونی پااليشگاه جم
نسبت به مسايل شهرستان -بی توجهی بومیان به مشکالت و مسائل شهرک مسکونی

شکاف طبقاتی  /دوگانگی درجامعه/

پااليشگاه جم ،سطح توانمندی مالی وزندگی لوکس؛خودبرتربینی,برخورداری و

تبعیض های اجتماعی

قدرت خريد باالتر،دارا بودن امکانات وخدمات رايگان
وجود مرکز بیمارستانی شهرک توحید -تاسیس فرودگاه
جاده آسفالت –راه های برون منطقه ای -اياب و ذهاب آسانتر -کوتاه کردن مسیرها

امکانات زير بنايی

طرح مطالعه وتعامل با محیط پیرامون(مسولیت های اجتماعی) -سینما
افزايش فضا های ورزشی,حضور مربیان و ورزشکاران مطرح کشوری درمنطقه ,کسب
مقام های بزرگ ورزشی،تعامل ورزشکاران بومی وغیر بومی ,ايجاد زمینه های

تحول ورزشی

همگرايی,فعال شدن برخی رشته های ورزشی

مأخذ :يافته های تحقیق
بر اساس اين مقوله مردم شهرستان جم از تفاوت های قابل توجه درآمدها بسیار ناراضی هستند .آن ها نمی توانند اين موضوع را
تحمل کنند که عده ای محصور در شهرک های مسکونی با توان مالی باال وکلیه امکانات زندگی رايگان همه روزه در کنار جوانان
جويای کاربه زندگی خود ادامه می دهند .يکی از صاحبنظران در همین زمینه اظهار داشت:
" ضمنا به دلیل افرادشاغل در شرکت پااليش گاز فجر جم با توجه به درآمد بااليی که دارند بعضا نوعی احساس حقارت در مردم
بومی به خاطر اين تبعیض ديده می شود وهمین طبقه وقتی که خود را از اين حیث پايین تر از قشر مرفه نفت وگازی می بینند به
ناهنجاری و رفتارهای غیر اخالقی نیز ممکن است منجر شود".
عالوه بر اين شواهد نشان می دهد که تاثیر حقارت و تبعیض میان مردم بومی منطقه وشرکت پااليش گازفجرجم به عدم تعلق دو
طرفه منجر شده است.يعنی مردم بومی نیز در برخی موارد به دنبال نوعی جبران وخالی کردن عقده های خود بر می آيند .اين فرد به
من گفت " :چون آن ها هیچ تعلقی به منطقه ندارند باعث گرديده که مردم منطقه نیز هیچ احساس تعلقی به آن ها نداشته باشند .در
اين ارتباط مثالی واقعی خدمت شما عرض کنم .اگر مشکلی برای شرکت پااليش گاز فجر جم پیش بیايد مردم آن مشکل را مشکل
خود نمی بینند .چند سال پیش يکی از انبارهای شرکت پااليش گازفجرجم در شهرک توحید آتش گرفت مردم بومی منطقه که در
صحنه حضور داشتند احساس شادی وشعف می کردند و اين موضوع تنها شامل عده ای کارگر يا مردم ناراضی نبود وبلکه عامه ناس
از دود وآتشی که از انبار پااليشگاه به آسمان زبانه می کشید ودر واقع سرمايه های ملی ما از دست رفته بود احساس خوشحالی می
کردند ودوست داشتند اين آتش به کل منازل مسکونی شهرک سرايت کند .متاسفانه علیرغم مراوده هايی که در منطقه با ساکنین
شهرک های مسکونی شکل گرفته است اما هیچ گونه تعلقی ندارند و آن ها را عنصری زايد می دانند".
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اما اين درآمد های باال همیشه به احساس حقارت مردم بومی منجر نشده است .جمعیت باالی شهرک های مسکونی به ايجاد مراکز
فرهنگی نیز کمک کرده است .مدرنیته شدن شهر وتبادل های فرهنگی نیز روی ديگر اين سکه است که بسیار حايز اهمیت است.
توسعه اجتماعی يکی از ابعاد اصلی پروسه توسعه و بیانگر کیفیت سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی ،ايجاد
يکپارچگی و انسجام اجتماعی ،افزايش کیفیت زندگی و ارتقاء کیفیت انسان ها می باشد .ازجمله شاخصهای اجتماع مدرن میتوان
به شاخص جمعیت ،جمعیت از لحاظ اقتصادی فعال ،آموزش و پرورش و خدمات آموزشی ،بهداشتی ،درمانی و تندرستی ،وقت
فراغت و خدمات فرهنگی ،مسکن و محیط طبیعی ،درآمد و خرج خانوار ،تأمین اجتماعی و خدمات رفاهی ،نظم و ايمنی و  ...اشاره
نمود.
امکانات زیربنایی

توسعه شهرستان جم عالوه بر اين که به افزايش تولید ،فرصت های شغلی مناسب ،به کارگیری تکنولوژی جديد و افزايش نرخ
سرمايه گذاری و مصرف منجر شد ،بدون شک دسترسی مردم به تسهیالت زيربنايی و خدماتی نیز بیشتر کرده است .به اعتقاد
ساکنین منطقه جم وجود پااليشگاه دسترسی به بسیاری از امکانات و خدمات از جمله جاده آسفالت ،اتوبان ،آب آشامیدنی بهتر،
اياب و ذهاب آسانتر و تسريع رفت و آمد به شهر را سبب شده است .يکی از بزرگان منطقه جم چنین اظهار می دارد:
شاه کلید يک اقتصاد راه است ک ه مردم منطقه راه های برون منطقه ای خود را مديون نفت وگاز هستند که البته عسلويه در اين زمینه
پیشرو تر از پااليشگاه فجرجم بوده است .تعداد زياد پیمانکاران بومی در سايه پااليشگاه فجرجم رشد کردند و اين هم يک مسأله
مثبت در بعد اقتصادی است.
يکی ديگر از دانشگاهیان منطقه می گويد:
" اقتصاد قلب مالی شهرستان است که به ايجاد امکانات زير بنايی کمک زيادی کرده است و به ديگر اندام ها چون اجتماع ،فرهنگ،
دانشگاه و پژوهش خون می رساند .امروز اقتصاد شرکت پااليش گازفجرجم و پارس جنوبی و ديگر صنايع نفت وگاز در منطقه به
امکانات زير بنايی و وضعیت اقتصادی مردم بدون شک کمک کرده اند .راه های ارتباطی که ايجاد شده است يکی از مهم ترين
موارد زير بنايی منطقه است که مسايل اقتصادی منطقه را دگرگون کرده است و جم را از بن بست بیرون آورده است .فرودگاه جم
که متعلق به شرکت پااليش گاز فجر جم است هم به خاطر حضور اين شرکت تأسیس شده است .بدون شک از فرودگاه به عنوان
مهم ترين امکانات زير بنايی در هر منطقه ای نام برده می شود .هر روز چندين هواپیمای ايرباس از تهران به فرودگاه عسلويه که چند
کیلومتری جم قرار دارد می آيد که در کشور نادر است .شرکت پااليش گازفجرجم بدون شک به توسعه امکانات زيربنايی منطقه
کمک کرده واين توسعه را تسريع بخشیده است" .
يکی ديگر از مصاحبه شوندگان از بیمارستان مجهز شرکت نفت که به عموم مردم منطقه خدمات می دهد به عنوان يکی ديگر از
امکانات زير بنايی صحبت می کرد ومی گفت:
"خدا را شکر وضعیت بهداشت ودرمان منطقه با احداث بیمارستان توحید وخدمات رسانی به مردم بسیار بهتر شده است و از اين
بیمارستان می توان به عنوان يکی از مجهزترين بیمارستان های استان بوشهر نام برد".
وجود سینما درشهرستان جم بعنوان تنها شهرستانی که از ديرباز سینما داشته است از ديگر امکانات زيربنايی است .يکی ازمصاحبه
شوندگان دراين زمینه اظهار می کرد " :شهرک های مسکونی نفت هم زمان با ساخت وساز های خود زير بناهايی فرهنگی مانند
سینما را نیز در نظر گرفته بودند واز همان ابتدا مردم شهرستان جم نیز می توانستند در هفته يک يا دو سانس از سینما استفاده کنند.
اين درحالی است که تنها سینمای استان که در مرکز قرار داشت ،بیشتر اوقات با مشکالت فنی وتعطیلی روبرو بود".
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 سوال دوم " :نخبگان منطقه چه درکی از تاثیرات مثبت ومنفی اقتصادی پااليشگاه فجرجم بر محیط پیرامون دارند؟
در اين بخش به تاثیرات اقتصادی تاسیسات صنعتی بر توسعه شهرستان پرداخته می شود .مفاهیم و مقوله های به دست آمده در اين
بخش هم مانند سوال قبل موردبررسی قرار گرفته وبعد ازکدگذاری باز و ايجاد مفاهیم 3 ،مقوله عمده از تاثیرات اقتصادی به دست
آمدکه در جدول زير نشان داده می شود.
جدول ( :)2مقوله های عمده مربوط به تاثیرات اقتصادی پاالیشگاه فجرجم بر محیط پیرامون
مقوله ها

مفاهیم

ايجاد فرصت های شغلی مناسب -افزايش درآمد -امیدواری به آينده شغلی -تمايل
به ماندگاری در منطقه و تنوع شغلی

اشتغال و درآمد

کاهش آب های زير زمینی -از بین بردن باغات برای استفاده از زمین -نابودی و
عدم ثمر دهی بر اثر آلودگی های ناشی از آالينده های پااليشگاهی -حجوم
کشاورزان و باغداران به سمت صنعت -کاهش سرمايهگذاری در بخش کشاورزی

رکود فعالیت کشاورزی

 تبديل اراضی کشاورزی به مراکز تجاری تفريحی و راه -تملک اراضیکشاورزی از مردم توسط مجموعه نفت و گاز و پتروشیمی
درآمد باالتر ،رونق ساخت وسازهای انبوه  ,رونق در اقتصاد بازار ،اخد عوارض
میلیاردی آاليندگی توسط شهرداری ها ,دريافت کمک های مالی وحمل و
نقل,،چرخش پول دراقتصاد شهری ،تقويت مبلمان شهری،افزايش تعداد بانک

رشد اقتصادی ورونق مالی

ها,افزايش هزينه های زندگی
راه اندازی کارگاههای متعدد تولید وفروش مصالح ساختمانی، ،سرمايه گذاری
درپروژه هايی مانند سد سازی و انتقال آب  ،سرمايه گذاری و رونق در خريد
وفروش زمین ومسکن،سرمايه گذاری در بازارمصرف ،احداث راه وبزرگراه

سرمايه گذاری وتوجه به برخی زير ساخت های اقتصادی

،افزايش درآمد های مالیاتی وعوارض

مأخذ :يافته های تحقیق
بدون شک ايجاد اشتغال اولین پیامد اقتصادی پااليشگاه فجرجم بر منطقه بوده است .درآمد مردم به دنبال ايجاد شغل های مختلف
و راه های ارتباطی و توجه به بعضی از زير ساخت ها بهتر شده است .وقتی اشتغال در يک منطقه تقويت شود بر فرهنگ منطقه نیز
تاثیر می گذارد .به قول موالنا :
آدمی اول حريص نان بود

زانک قوت و نان ستون جان بود

چون بنادر گشت مستغنی زنان

عاشق نامست و مدح شاعران...

آدمی تا زمانی که مشکل نان وشغل دارد به مقوله فرهنگ ونیازهای اجتماعی که از نیازهای لطیف آدمی است کمتر فکر می کند.
بنابراين اشتغال و درآمد بیشتر مهم ترين تاثیر اقتصادی شرکت پااليش گازفجرجم در منطقه بوده است.
قرار گرفتن پااليشگاه گاز فجر جم در اين شهرستان که بزرگترين پااليشگاه گاز خاورمیانه و دومین پااليشگاه بزرگ گاز در جهان
میباشد و ومجتمع عظیم پارس جنوبی در نزديکی آن قابلیت های اقتصادی ،اشتغال و درآمد ها بهبود پیدا کرده است .با ايجاد محیط
کسب و کار و بهبودی مستمر آن و اشتغال در بخش های مختلف صنعت پايه رشد اقتصادی شهرستان تقويت شده است و به ارتقای
اقتصادی شهرستان جم کمک شده است .در همین ارتباط يکی از مسولین مرتبط درشهرستان معتقد است:
"تعداد  9192نفر کارگر در شرکت پااليش گازفجرجم مشغول به کار هستند که از اين تعداد  92درصد آن بومی استان بوشهر می
باشند که بخش قابل توجهی از آن از شهرستان جم هستند".
يکی ديگر از افراد مصاحبه شونده اظهار می داشت:
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" اشتغال در بخش های صنعتی و درآمد های راضی کننده وکسب ودرآمد غیر مستقیم به واسطه حضور کارکنان نفت وگاز وخانواده
های آنان درشهرجم  ،تقريبا شهرستان جم را به يکی از شهرستان های برخوردار در استان تبديل کرده است و در اين شهرستان جوانان
وافراد زيادی می بینیم که تقريبا نیازمند نیستند".
رکود فعالیت های کشاورزی

يکی از کشاورزان که از نخبگان و ريیس خانه کشاورز استان نیز است به ما می گويد" از بین بردن باغات برای ارزش افزوده زمین
های آن ،کمبود آب به دلیل استفاده زياد در مجموعه های نفت و گاز ،هجوم کشاورزان و باغداران به سمت صنعت به دلیل اختالف
درآمدی بین کشاورزی و صنعت ،خريداری باغات و تبديل به پارک و فضای سبز توسط نفتی ها و شهرداری جم ،کاهش
سرمايه گذاری در بخش کشاورزی و جذب سرمايه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به صنعت ،سودآوری بیشتر خدمات صنعتی،
تملک اراضی کشاورزی از مردم توسط مجموعه نفت و گاز و پتروشیمی از مهم ترين عواملی است که کشاورزی منطقه کم رونق
شده است.
در کنار تأثیرات مثبت اقتصادی صنعت در بخش های کشاورزی تأثیرات منفی نیز داشته است .در اين خصوص يکی از بزرگان منطقه
جم چنین اظهار می دارد:
" هجوم روستايیان از اطراف به سمت صنعت به دلیل شروع به کار پااليشگاه گاز فجر جم ،پارس جنوبی و منطقه عملیاتی نار و کنگان
اتفاق ناخوشايندی بود که رخ داده است .دامدارن و کشاورزان از اطراف شهرستان به سمت صنعت رفتند و در پی آن تولیدات
کشاورزی و دامداری کاهش يافت و ساير شغل های سنتی از بین رفت .نیروهای خوبی در منطقه بودند که می توانستند به تولید
وکشاورزی کمک کنند که جذب کارهای دست چندم پااليشگاه شدند".
 سوال سوم  " :نخبگان منطقه چه درکی از تاثیرات مثبت ومنفی زيست محیطی پااليشگاه فجرجم بر محیط پیرامون دارند؟"
در بخش قبلی ،يافته های عمده ی تحقیق در قالب مفاهیم /کدها ،مقوله ها ،تعیین و توضیح و ارائه شد .هدف اصلی اين بخش تمرکز
بر تاثیرات زيست محیطی پااليشگاه فجرجم بر محیط پیرامون است .برای اين کار ،مقوله های پژوهش را در يک جدول ديگر طبقه
بندی کرده و به تفصیل مورد ارزيابی قرار گرفته است.
جدول ( :)3مقوله های استخراج شده ی عمده مربوط به تاثیرات زیست محیطی پاالیشگاه بر محیط پیرامون
مفاهیم

فعال بودن مشعل های گاز
کاهش سفره های زير زمینی -آلودگی آب ناشی از فاضالب های صنعتی -کمبود
آب -انتقال خط لوله گاز و تخريب طبیعت

مقوله ها

آلودگی هوا
آلودگی آب وکاهش آن و از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه

مديريت پساب های صنعتی ،اصالح روش های مصرف آب ،کنترل گازهای
آالينده ،برنامه های فرهنگی ،مطالعه سدسازی وايجاد آبخوان داری ،توجه به

برنامه های بهبود در زمینه محیط زيست

موقعیت دريا و طرح انتقال اب شیرين از دريا

مأخذ :يافته های تحقیق
آلودگی آب و کاهش آن و از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه

ايجاد تاسیسات صنعتی در منطقه ،منابع آب منطقه را تهديد کرده و کم آبی و آلودگی آب ها را موجب شده است .برداشت های
آب توسط صنعت وچاه های عمیق شرکت پااليش گازفجرجم بحران جبران ناپذيری به منطقه وارد کرده است .البته شرکت پااليش
گازفجرجم در پی کاستن از اين بحران است و اعتقاد دارد تا انجام برخی پروژه های زير بنايی به صورت موقت سال هاست که در
آب رسانی به روستاهای هم جوار فعال است ".يکی از مسولین شرکت در اين ارتباط به ما می گويد ":امورحمل ونقل شرکت پااليش
گازفجرجم درهر دوره سه ماهه در طول سال بیش از  300سرويس ابرسانی به  99روستای شهرستان جم داشته است".
در اين خصوص يکی از بزرگان و نخبگان شهرستان البته نظر ديگری دارد و چنین اظهار می دارد:
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"از ديد علمی و فنی منابع آب شهرستان تحت تاثیر پااليشگاه به شدت کاهش پیدا کرده است شنیدنی ها حاکی از برداشت و مصرف
روزانه  9هزار متر مکعب آب توسط پااليشگاه فجرجم از آب های زير زمینی است .در  60سال پیش برای جم اين بحران امروزی
خنده آور به نظر می رسید .تاسیسات صنعتی منطقه وبه خصوص پااليشگاه چرا ازآب شیرين کن در کنار دريا برای مصرف تاسیسات
خود وفضای سبز استفاده نکردند .موقعیت جم به خاطر نزديکی به دريا برای اين امر يک موقعیت استثناء بوده است که بهره ای
نبرديم .من غیر از بحران آب که بسیار جدی است ديگر هیچ مشکل زيست محیطی را در منطقه متوجه پااليشگاه فجرجم نمی بینم
".
يکی ديگر از بزرگان جم در جهت تأيید فوق عنوان می کند:
"از اين حیث ديگر همه چیز مشخص است وما فاجعه هايی شاهد بوديم ...هیچ فرد بومی منصف نمی تواند فجايع ای که به خاطر
مسايل زيست محیطی اکنون درمنطقه شاهد هستیم را با اندک امتیازات شرکت های صنعتی نفت وگازمقايسه کند .برداشت های آب
توسط صنعت وچاه های عمیق شرکت پااليش گازفجرجم بحران جبران ناپذيری به منطقه وارد کرده است"
"هر پديده اقتصادی موارد مثبت ومنفی زيادی دارد .و شرکت پااليش گازفجرجم تالش کرده است عالوه بر تعريف پروژه های
مهم در اين زمینه ،با پرداخت عوارض آاليندگی به شهرداری ها بخشی از اين خسارت ها را جبران کند .در همین راستا شرکت
پااليش گازفجرجم تا کنون  91و نیم میلیارد تومان عوارض آاليندگی به منطقه پرداخت کرده است".
برنامه های بهبود در زمینه محیط زیست

شرکت پااليش گازفجرجم در راستای مسولیت های اجتماعی وکمک به زير ساخت های زيست محیطی منطقه برنامه های بهبود
متعددی را تعريف کرده است .اين شرکت با هدف کنترل جنبه های محیط زيستی فعالیت های خود ،کاهش آالينده های آب  ،هوا
و خاک از طريق پايش مستمر آالينده های زيست محیطی ،مديريت پسماندهای تولیدی وجبران منابع آب پروژه های بزرگی را
تعريف کرده است.
يکی از فعالین حوزه زيست محیطی منطقه نیز در اين باره به ما گفت:
"بحران آب در بیشتر مناطق کشور به خوبی قابل مشاهد است و زير ساخت هايی که می بايست در يک منطقه برای عبور از اين
بحران آماده شود نیز به دلیل هزينه های سرسام گونه آن از هر نهاد دولتی يا خصوصی بر نمی آيد .اما وزارت نفت درشهرستان جم
کار عظیمی را در اين باره دنبال می کند".
يکی از مسولین شهرستان اظهارمی دارد:
"اکنون اجرای سه پروژه بزرگ آبرسانی شامل سد باغان ،آبخیزداری و شیرينکردن آب دريا توسط وزارت نفت در شهرستان جم
در حاال انجام است که درآينده موجبات رفع تمام مشکالت کم آبی در اين شهرستان میشود".
يکی ديگر از فعالین زيست محیطی شهرستان در اين ارتباط معتقد است:
"امروزه توسعه منابع آب های زير زمینی بوسیله تغذيه مصنوعی سفره های زيرزمینی از طريق ساخت آب بندهای متعدد در مسیرهای
خروج آب از حوضه های آبريز بسیار مورد توجه بشر می باشد .شرکت پااليش گاز فجر جم در راستای توسعه منابع آب های زير
زمینی و تغذ يه آن ها به سهم خود اقدام به حمايت مالی و پیگیری های الزم در جهت اجرای پروژه طرح آبخیزداری و آبخوانداری
منطقه جم و ريز نموده است  .در اين طرح با احداث آب بندها و سدهای کوچک و بزرگ در مسیرهای آب اقدام به تغذيه مصنوعی
سفره های زيرزمینی شده است".
مسئول محیط زيست شرکت پااليش گازفجرجم نیز در همین ارتباط می گويد:
" عالوه بر اجرای پروژه های مهم زيست محیطی شاهد اصالح برخی موارد گذشته اين شرکت نیز هستیم .به عنوان مثال در بخش
پساب در  1سال اخیر از میزان  66000مترمکعب پساب تولیدی صنعتی و شهری در ماه تنها حدود  30درصد آن مديريت می شد و
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بقیه وارد محیط زيست می شد؛ اما با اجرای پروژه های محیط زيستی میزان مديريت پساب هم اکنون به  900درصد اين میزان رسیده
است".
نتیجه گیری

بعد از ورود صنعت و چندين سال اجرای پروژه های صنعتی در اين منطقه(جم وعسلويه) که سبب هزينه کردن ده ها میلیارد دالر
سرمايه در اين منطقه شده است ،کماکان زيرساخت های عمومی و شرايط کلی زندگی بیرون از شهرک های مسکونی در برخی از
موارد توسعه نیافته باقی مانده است .به عبارتی علیرغم اقدامات مثبتی که رخ داده است توسعه صنعتی می بايست سهم بیشتری در
بهبود زند گی بومیان و ايجاد زيرساخت های عمومی توسعه داشته باشد که با توجه به رويکرد دولت جديد تحقق اين امر بسیار
امیدوارکننده است .شواهد نشان می دهد نفس حضور پااليشگاه فجرجم وشهرک های مسکونی وزارت نفت در منطقه مغتنم و برای
منطقه مفید است اما منوط به توجه بیشتر به زير ساخت ها و محیط زيست است که دولت فعلی نیزخوشبختانه بر اين امر اهتمام دارد.
بدون ترديد ،صنعتی شدن جم تصمیمی سرنوشت ساز در حوزه توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده است و آثارمثبت آن در بخش های
اقتصادی بخصوص به خوبی در منطقه احساس میشود و باعث تحرک بخشی اگر چه ناکافی از منابع مالی برای توسعه اقتصادی
شهرستان جم شده است .پرداخت عوارض سالیانه آاليندگی شرکت پااليش گازفجرجم به شهرداری ها ودهیاری ها که تاکنون ده
ها میلیارد تومان بوده است را می توان به عنوان بخشی از اين تاثیر اقتصادی نام برد .استقرار شرکت پااليش گازفجرجم وشهرک
های وابسته درشهرستان جم ،دربرخی نواحی روستايی وشهری ،تأثیرات مثبتی نیز در رونق اقتصادی گذاشته است و حتی می توان
گفت موجب دگرگونی کامل آن نواحی نیز شده است .علیرغم انتقادات جدی که به برنامه های اين شرکت درباره محیط پیرامون
وجود دارد بايد اذعان کرد که همچنان از شرکت پااليش گازفجرجم به عنوان اصلی ترين ابزار در توسعه به ويژه توسعه مناطق عقب
مانده شهرستان ياد میشود.
گفتنی است اين تجربه اگرچه از نظر اقتصادی در سطح ملی ومحلی موفقیت آمیز به نظر می رسد اما از نظر اجتماعی و فرهنگی هم
چنان با دشواری هايی روبه رو است .بايد شاخص های مشارکت به صورت واقعی در اين منطقه به کار گرفته شوند و توسعه صنعتی
به زيرساخت های بیشتری در منطقه توجه کند .اگر چه ثاثیر مستقیم وغیرمستقیم حاصل از احداث تأسیسات صنعتی درمنطقه سبب
ثروتمند شدن عده ای در منطقه و افراد بیشتری در مرکز کشور شده است ولی در نهايت توسعه صنعتی در شهرستان جم به گسترش
شکاف مرکز پیرامون در کشور نیز دامن زده است .بعد از ورود صنعت و چندين سال اجرای پروژه های صنعتی در شهرستان جم و
منطقه عسلويه که سبب هزينه کردن میلیاردها دالر سرمايه در اين نقطه از کشور شده است ،کماکان زندگی بومیان ،زيرساخت های
عمومی و شرايط کلی زندگی بیرون از تاسیسات های صنعتی وشهرک های مسکونی در مواردی بهبود يافته و در بسیاری از موارد
کامال توسعه نیافته باقی مانده است .به عبارتی علیرغم اقدامات مثبتی که رخ داده است اما توسعه صنعتی می توانست سهم بیشتری در
بهبود زندگی بومیان و ايجاد زيرساخت های عمومی توسعه به آن صورت که انتظار می رفت داشته باشد.به گفته صاحبنظران در اين
مسله شکی نیست که علیرغم بهبود های زندگی پی آمدهای ناگوار اجتماعی اين توسعه صنعتی نیز بر مردم منطقه تحمیل شده است.
بروز اين وضعیت به معنای نقض شدن شرايط پايداری طرح ها ی توسعه و "توسعه پايدار" است .تجربه توسعه صنعتی در شهرستان
جم اگرچه از نظر اقتصادی ملی موفقیت آمیز به نظر می رسد اما از نظر اجتماعی  ,فرهنگی وزيست محیطی همچنان با چالش های
مهمی روبروست.بطور مثال کمتر می توان صورت های واقعی مشارکت گروهی آنگونه که به شکل جوششی و فی مابین ساکنان
بومی وکارکنان وخانواده های شهرک های مسکونی نفت انتظار می رود شاهدبود وجزء در مواردی سازمان يافته ودولتی واجرای
برنامه های فرهنگی شاهد شکاف جدی در اين حوزه هستیم.در بعد زيست محیطی اين پژوهش نشان داد که شرکت پااليش
گازفجرجم در کنار اقدامات اصالحی که داشته است اما متاسفانه ،منابع آب منطقه را تهديد کرده و کم آبی شديد را موجب شده
است .برداشت های آب توسط صنعت وچاه های عمیق شرکت پااليش گازفجرجم بحران جبران ناپذيری به منطقه وارد کرده است
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وباعث گرديده که دشت های منطقه ،بعنوان دشت های ممنوعه اعالم گردد  .البته شرکت پااليش گازفجرجم در پی کاستن از اين
بحران است و اعتقاد دارد در پی انجام برخی پروژه های زير بنايی مانند مشارکت در سدسازی است.
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