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 تحقيقکليات 



 بيان مسئله
 عسلوهیهب منطقه    70و استقرار صنعت نفت و گاز از مياهن دهه  ورود 

  اقتصادي و ارنژي خاورمياهن و اریان پایتخت زبرگترین مخزن گازي جهان و 

 و تنوع باالي مهاجران وجود فرصتهاي کاري و اقتصادي  مهاجرت گسترده  هب دليل 

،تنوع جغرافيایي 

، تنوع فرهنگي 

 تنوع چارچوب اهي کاري. 



 مهاجر رد شهرستان عسلوهی جمعیت رشد 
 

 نفر رد سال  65584هب  1375نفر رد سال  893از ( منطقه)این شهرستانجمعیت

 .رسيده است  1390

45810  نفر 19774و  جمعیت زانن .(ردصد 70حدودا ) نفر  مردان  

 ( ردصد 30حدودا  ) 

 

  2 زاننعسلوهی تغييري نداشته ولي سهم جمعیت جمعیت 1390  سالهب اطالعات مرکز آمار بنا  

 .شده است هک نشان از سياست افزایش حضور زانن رد منطقه وژیه دارد 1385 سالربارب مشاهب 
 



 آاثر و تبعات  کلي مهاجرت هب  منطقه عسلوهی

 اجتماعي بسيار باال رفته است، امنیت روستااهي پيراموني آسیبهاي بعد از ورد مهاجران هب منطقه، وضعیت رافه اساسي و کیفیت زندگي با دگرگوني همراه شده و ميزان

کال گاه آانن ورود مهاجران باعث مش دیده ایي ت عرا رد معرض خطر قرار داده است و بوميان بعنوان ميزباانن این صنعت احساس امنیت خوبي ندارند و از ن

 .  مانند انامني و نگراني رباي خانواده اهي آانن گردیده است

 



 اهداف تحقيق
 

 ژپوهش اصلي هدف: 

کار اه و نظرات جامعه محلي رد جهت کاهش آسیب اهي انشي از حضور مهاجرین تحليل   اتثير  مهاجرت افراد هب منطقه عسلوهی و ربرسي راه

اهداف فرعي 

 شاخص اهي اقتصادي و فرهنگي ربرسي 

 ربرسي وضعیت موجود  منطقه 

 ربرسي نگرش مردم محلي نسبت هب مهاجران 



 معرفي کلي منطقه عسلوهی
 

 اهل سنت و شیعه رد بخش عسلوهی باالي مذهبي تساهل 

 زعاداري هم شرکت مي کنندمراسم نوع مراسم شادي ربگزار نمي کنند و حتي رد مواقعي رد صفر،  چيه رد ماههاي محرم و اهل سنت. 



 چارچوب نظري و ادبيات تحقيق: فصل دوم 

ربخي ژپوهش اهي داخلي  ربرسي شده رد پایان انهم: 
 

عوامل اجتماعي مهاجرت داخلي، سعيد معيد فر، 
 

کاران  ،تحليل پایداري اجتماعي ارثات اجتماعي ارثات توسعه صنعتي منطقه وژیه پارس جنوبي، حسن صدوق و هم

 رد تبدیل شهرستان عسلوهی هب یک مقصد عمده مهاجر پذری میباشد هک هب تبع آن عدم تعادل جمعیتي( بوژیه رباي نيروي انساني نیمه ماره و ماره)این تحقيق نشانگر اتثير اتسیسات نفت و گاز، با ایجاد فرصت اهي شغلي فراوان-  

یافته اهي اثنوهی هک از طریق تحليل شاخص اهي اجتماعي و اقتصادي با احتساب جمعیت مهاجر و وژیگیهاي آن با .  ربوز انهنجاریها را هب دنبال داشته است... اجتماعي هب وژیه رد نسبت جنسي، ساختار جمعیت و سطح سواد  و 

 .استفاده از روش ضریب یگتسبمه و تحليل عاملي صورت گرفته نشانگر حرکت اندک هب سمت پایداري هب وژیه رد مراکز جمعیتي روستایي مي باشد

 



 چارچوب نظري و ادبيات تحقيق 

 ربرسي شده رد پایان انهمخارجي   ربخي ژپوهش اهي: 

تحقیقات انجام شده رد کشور نیجرهی 

، تبدیل شدن مردمان بومي هب پناهجویان محیط زیستي 

،از دست دادن معیشت وهویت 

فقر جدید. 



 چارچوب نظري و ادبيات تحقيق 

ربخي ژپوهش اهي خارجي   ربرسي شده رد پایان انهم: 

تحقیقات انجام شده رد کشور نیجرهی 

 جهکککت رفکککع چکککاسش اه و ه  کککویي و رد ارتبکککای گيکککري و مکککذاکره متقالکککل ک ماهکککفوی ن شکککرکت اهي ن تکککي و زبرگکککان و  کککا ن سکککنتي محلکککي  گيکککري سکککطح جدیکککدي از شککک ل

کالت جامعه   محلي،ربطرف کردن مش

 ن تي،از شرکت اهي  ردخواست رغامت اهي زیست محیطي 

 میسقت سود اهي ن تي رد ک جوامع محلي ردخواست. 



 انواع مهاجرت

 مهاجرت اجباري 

مهاجرت داخلي 

 روستامهاجرت روستا هب شهر و شهر هب 

 

 فصليمهاجرت 

 (مجازي )مهاجرت داتیجیلي 

 مهاجرت کاري 



 تعریف جوامع  بومي و محلي
هب آنها وابسته ان جوامع بومي و محلي  مردماني هستند هک طي قرن اه وابستگي عمیقي هب زم ن، آب و منابع طبیعي سرزمیني پيدا کرده اند و زندگي و معیشت ش

ن اه قر هب دليل این وابستگي مردمان بومي و محلي دانش بومي مورد نياز رباي بهره ربداري پایدار از منابع خود رد قلمرواهي خاص خود را نيز طي. است

چن ن رد منطقه  سا.  کسب کرده اند
هم
کن جوامع بومي و محلي یعني مردماني هک قبل ورود اتسیسات نفت و گاز رد منطقه داراي ساختار اجتماع محلي بوده اند و 

 .بوده اند و هب فعاسیت اهي صيادي، تجارت محلي، کشاورزي، لنج داري مشغول بوده اند

 



 جمع بندي چارچوب نظري

 ات مهاجرین، شهراهي عسلوهی، بيدخون و نخل تقي کاماًل دگرگون شده اند و هن فقط از نظر کالبدي بلکه از لحاظ هنجاراه و ارزشها نيز تغيير رد طي سالهاي حضور

 .  ريگمشچي داشته است

 1391نبی پور، : منبع



 
 

 تحقيق و نموهن گيري روش 



 چن ن استفاده از روش بحث متمرکز گروهي گردآوري شده و
هم
رکز رب معاني و تفسيراهي متم داده اهي این نوع تحقيق از طریق مصاحبه، مشاهده ماهتقیم، تعامل اهي شفاهي و 

 .این نوع تحقيق است هک اطالعات خود را با ارجاع هب عقاید، ارزش اه و رفتار اه رد بستر اجتماعي دست نخورده هب دست مي آورد. مشارکت کنندگان رد آن است



 گروه اهي هدف مصاحبه

 گان و  محلي ورد )جامعه محليمطلع ن  ،(مردم عادي از موارد پاره اي  اعضاي شورا اهي اسالمي شهر و روستا، نخب

 شاغل رد رپوژه اه مهندس ن، 

 پارس،صنعتي  اضر رد منطقه وژیه از سازمان منطقه وژیه پارس، شرکت نفت و گاز مدریان 

 از مهاجرین هک هب اراهئ خدمات رد منطقه مي رپداختندربخي. 



 جمعیت نموهن  رب  اساس جنسیتتوزعی 

   درصد   فراوانی جنسیت

 %81 53   مرد

 %19 12  زن

 %100 65  جمع



 توزعی جمعیت نموهن 

 فراوانی شغل آماری جامعه عنوان ردیف

1 

 مهاجران

 10 کارگر

 6 مهندس
 5 مدیر

2 

 محلی جامعه

 3 مهندس
 10 صیاد

 5 معلم
 4 جمعه امامان

 6 مشاغل دیگر
 3 

 نفتی مدیران

 4 دولتی
 6 کارشناس

 1 غواص
 5 کارشناسان مهاجر غیر کارشناسان 4



 توزعی تحصيالت

 فراوانی درصد فراوانی  تحصیلی وضعیت ردیف

 %12 9 باال به ارشد کارشناسی 1

 %6.7 5   کارشناسی 2

 %14.86 11 کاردانی 3

 %20 15 دیپلم 4

 %22 17  دیپلم زیر 5

 %24 18 سواد بی 6



 توزعی نظرات و پاسخ اهي اراهی شده هب رپسش  اهي تحقيق
 اصال  کم   متوسط  زیاد  پرسش

 توسعه باعث منطقه این در مهاجرین حضور -1
 است؟ شده محلی جامعه

10 10 70 10 

 پرسش اند؟ داشته تاثیراتی چه شما نظر به -2
 است؟ بوده منفی یا و مثبت 3 شماره

 

 بحث بیشتر شده عنوان که تاثیرات عمده سئوال این مورد در
   .است شده سوزی فرصت اینکه و بوده مطرح  اشتغال

 بوده؟ منفی یا مثبت -3

 

درصد تمایل به تاثیرات از قبیل مطرح شدن نام عسلویه جاده  36
 ...کشی و توسعه راه های روستایی و 

 .درصد اظهار داشته اند که تاثیر خاصی نداشته اند 15مثال 
 



 توزعی نظرات و پاسخ اهي اراهی شده هب رپسش  اهي تحقيق

 فراوانی درصد   عنوان   پرسش

 : 4 شماره پرسش
تاثیری بیشترین هایی  بخشدر چه 

 را داشته اند؟

 30   اشتغال

 15 اعتیاد ) اجتماعی

  کشاورزی،) صنایع، معیشت بومی
 ...(  ، باغداری وماهیگیری

20 

 10  محیطی زیست

 15 بهداشتی

 10   مسکن



 ؟آیا حضور مهاجران رد منطقه باعث پيدایش آسیب اهي اجتماعي شده است  -  5رپسش 
 ،جامعه دو برای درک بهتر آسیب ها

هدف مردان، زنان و کودکان بطور  
 .مجزا مورد مطالعه قرار گرفت

 زنان  1-5جدول  

  

 

 

 

 

 مردان 2-5جدول 

 

 

 

 فراوانی درصد   آسیب نوع

 25   فرهنگ تغییر
 25 اعتیاد

 30   ها بیماری و  بهداشت و سالمتی
 20 معیشت در تغییر

 فراوانی درصد   آسیب نوع

 15   فرهنگ تغییر
 30 اعتیاد

و  بهداشتسالمتی و 
 بیماری ها  

25 

 30 معیشت در تغییر



 توزعی نظرات و پاسخ اهي اراهی شده هب رپسش  اهي تحقيق

 فراوانی درصد   اسکان محل پرسش

مهاجرین باید در  -7
محیط های بومی  
اسکان یابند و یا 

 جداگانه؟

 10 (ها روستا ) بومی

 90  مجزا

 -   خوابی کارتن

مهاجرین دائمی و   -8
 یا موقت ؟

 نیمه ) دائمی نیمه دائمی
 (اقماری

  

  کمتر ) اقماری  موقت
 (دوهفته از

 درصد 75  درصد 20 درصد 5  

      



 توزعی نظرات و پاسخ اهي اراهی شده هب رپسش  اهي تحقيق

 نظر بدون اصال   کم  متوسط   زیاد  پرسش

 12 شماره

  گذاشته تاثیر بومی مردم روی چقدر مهاجران فرهنگ
 بالعکس یا اند؟و

75 10 6 3 6 

 باعث میزان چه به منطقه در مهاجران حضور -13
 جامعه اعضای میان پویایی و حرکت و انگیزه ایجاد
 میان رقابت شغل گرفتن برای آیا است؟ شده محلی

 خیر؟ یا دارد وجود مهاجران و محلی جامعه اعضای

35 20 30 10 5 



 یافته اهي تحقيق



 یافته اهي ميداني تحقيق

 تومککان مککي رپدازنککد ااهلککي روسککتا اه از اینکککه  5200رد روسککتااهي عسککلوهی رباي مصککارف خککانگي سنککوز از سککيلندر گککاز اسککتفاده میشککود هک بابککت رپکککردن ره ک  ککول

 .زری پایشان گاز است و اما بناچار مجبور هب این کار هستند انراضي هستند و عمده انراضيان نيز زانن خانواده اه هستند

گان یج بککککوده خلکککک  رتشیب مشککککاغل بوميککککان رد زذشککککته  از طریککککق دامککککداري، کشککککاورزي، دامککککداري، مککککاهيديري، لککککن  سککککازي و  تجککککارت آبککککي و داد و سککککتد محلککککي  بککککا ه سککککای

گاه اهي امنیتي رب هم ریگتخی پيدا کرده است.  است کاني استراژتیک و ن  .این روهی بومي اکنون رداین مناطق  رب ارث موقعیت م

 



 یافته اهي ميداني تحقيق

هم ن امر باعث شده است هک صيادان هب انچار از خط مرز آبي زذشته اند هک . آزبیان خلیج کوچ اجباري کرده اند  و هب مناطق دور دست رت  ردیایي  رفته اند

کالت و ایپمد اهیي را رباي معیشت و خانواده اهیشان هب بار آورده است  .چاسش اهي مرزي و خطرات دستديري را هم هب جان خریده اند و مش

 نخواهیم زذاشت  وانخلیج اندنبی همانطور هک قبال اشاره شده است جزو حساسیت زایي و خطوی قرمز جامعه بومي  و محلي است و آنها معتقدند هک دیگر هب چيه عن

 .  هک صنعت نفت و گاز هب قلمروي خلیج اندنبی ورود پيدا کند چرا هک اندنبی هویت و آخرین منابعي ارزشي است هک رباي آانن باقي مانده است

 



 آاثر حضور مهاجرین رب اشتغال رد منطقه

اده شده ي ددغدهغ اهي اصلي مردم بومي عسلوهی مبني رب استفاده حداقلي از نيرو اهي بومي رد مجموهع اهي شرکت اهي نفت و گاز منطقه عليرغم وعده اه

 . حل نشده است و بقوت خود باقي است

 کارنکد و بکا وجکود توصکاله ماهکفوالن از جملکه وزری نفکت و معکاوا ن مبنکي رب اینککه  يهک دااگشننفکر از افر  التحصکيالن  ۱۰۰۰شیب از رد  ال  اضکر و فنکي حکرا اي منطقکه  بر

کاري رد بوميان عسلوهی توجاله و بهاهن جویي ندارد و اکنون مي باید   . دولت و مجموهع نفت هب تعهدات خود رد قبال اشتغال جامعه محلي عمل کندبر

 



 پدیده هجوم اکولوژیکی 

این وضعیت . رد پي احداث اتسیسات صنعتي ایجاد ميگردد و از طریق هجوم کارگراني هک مایلند رد مجاورت محل کار خود سکونت داشته باشند ش ل ميديرد

کالت  اد شده، ایجزماني بحراني مي شود هک با افزایش تعداد و وسعت موسسات صنعتي رد آن منطقه، ساکن ن بومي و محلي تحت فشار انواع آلودگي اه و مش

تغيير و آسیب اهي اجتماعي و حتي سياسي را مي توان از . محل مسکوني خود را رتک نموده و جاي آن را گروه اهي کارگري و یا اتسیسات صنعتي اشغال نماید

 .دانستجمله مهمترین ایپمد اهي انشي از این پدیده 



 آاثر حضور مهاجرین رب فرهنگ مردم بومي

،تضعیف و کم رنگ شدن آداب و رسوم سنتي 

،اتثير رب فرهنگ چند ه سري و تعدد زوجات 

،قطع نخل و بي احترامي هب باور رعفي مردم محلي 

،تضعیف نظام زمام داري سنتي و ریش س يدي مردم منطقه 

تقویت نقش امامان جمعه. 



 آاثر حضور مهاجرین رب فرهنگ مردم بومي

 هب مردان و آن هم رتشیب رب صر روابط بوميان رد کل با غير بوميان بسيار محدود بوده یکی از دالیل آن تعصبات مذهبي و خانوادگي رد جامعه محلي است و روابط عموما منح

اما هیچوقت از بار نگراني و . اما هب مرور زمان رفته رفته از بدینیب اه  و ربداشت اهي منفي رد ک جواانن بومي کاسته شده است. اساس روابط اقتصادي است

 .احساس امنیت آنها کاسته نشده است

 رد پوشش خوراک و حتي زبان ایبته جامعه محلي هب گ ته یکی از ریش س يدان سعي را رب آن زذاشته اند هک از فرهنگ خود رد ، تغيير تغيير رد جلوه اهي مختلف فرهنگ محلي

 .مقالل با فرهنگ اهي دیگر حفاظت و رد بخش اهیي اگر از ک رفته است راه احيا ي آن را رد شیپ گرفته اند

 



 آاثر امنیتي مهاجرت رد منطقه
ت خود را رد خاهن اه سپري کنند واقحضور مهاجران باعث شده هک رفت و آمد زانن رد شهر کم رنگ شود و دیگر آنکه حس امنیت رباي آانن از ک رفته است و مجبورند هک رتشیب ا

 .  هک این خاهن نشیني رد ک زانن و دختران جوان باعث پيدایش بیماري  افسردگي رد ک آانن شده است

 یکی از ماهفوی ن بهداشتي رد ارتبای با آمار بیماران مبتال هبHIV  رد شهرستان

دشتستان اذعان داشت  رد شهرستان دشتستان ات مهر ماه امسال تعداد بیماران 

نفر زن را شامل مي شوند و  12و مرد نفر  110نفر بوده هک  122آلوده 

 .نفر فوت شده هک یک مورد آن زن است 46از این تعداد 

نمایشگاه آگاهی رسانی ایدز در عسلویه     



 توسعه پایدار روستایي رد منطقه عسلوهی
 است توسعه رد  دهبا ورود صنعت نفت و گاز و تغيير اهي کارربي ارضي فراوان رد منطقه بوجود آمده است و  باعث فقيررت شدن سرزم ن و تخریب آن  ، جامعه ش

ني تفاوت اهي بیشمار داخل عی  عسلوهی بخشي از زندگي مردمان بومي آنجا مي باشد و رب ارث این توسعه حس تبعیض و ان عدالتي رد آنها رتشیب شده است مردم منطقه هب طور

کاانت وژیه  و رد بيرون از فنس مشاهده آلودگي، افزایش آسیب ... اماکن ورزشي، رافهي و ) فنس مجموهع نفت و گاز را مشاهده مي کنند تفاوت اهي رافهي و ام

کاري و اختالل رد کسب و کار آانن نصیب جامعه بومي شده است  .  اهي اجتماعي، گراني، انامني و بر

 



 توسعه پایدار روستایي رد منطقه عسلوهی
 است توسعه رد  دهبا ورود صنعت نفت و گاز و تغيير اهي کارربي ارضي فراوان رد منطقه بوجود آمده است و  باعث فقيررت شدن سرزم ن و تخریب آن  ، جامعه ش

ني تفاوت اهي بیشمار داخل عی  عسلوهی بخشي از زندگي مردمان بومي آنجا مي باشد و رب ارث این توسعه حس تبعیض و ان عدالتي رد آنها رتشیب شده است مردم منطقه هب طور

کاانت وژیه  و رد بيرون از فنس مشاهده آلودگي، افزایش آسیب ... اماکن ورزشي، رافهي و ) فنس مجموهع نفت و گاز را مشاهده مي کنند تفاوت اهي رافهي و ام

کاري و اختالل رد کسب و کار آانن نصیب جامعه بومي شده است  .  اهي اجتماعي، گراني، انامني و بر

 



 توسعه پایدار روستایي رد منطقه عسلوهی

از ده اه  آبادان هک رب مبناي یک پاالاگشیه ش ل گرفت و مدایت و هویت و تبدیل هب یک تمدن شد اما عسلوهی با وجود استقرار نفت و گاز و  اتسیس شیب

آالن اگر فرزندي از مهاجران و یا کارکنان نفت و گاز بدنيا بياید هیچکدام نمي خواهند رد شناسناهم اش . پاالاگشیه از تمدن و مدایت رد آن خبري ایست

 .  صارده از عسلوهی باشد

 



 توسعه پایدار روستایي رد منطقه عسلوهی

 توسعه پایداري هم اتفاق افتاده باشد هب ماندگاري رنسيده است ایپمد اهي استخراج و توسعه توهج نکردن هب جامعه پيراموني همچنان هویدا 

سال دیگر  خود را مثل مسجد سلیمان فعلي دننیبب چرا هک اگر دولت اه ومجموهع نفت و گاز هب  50شاید مردمان بومي عسلوهی آینده . است

 .  بجز مسجد سلیمان اهي فعلي نخواهند داشتاي پایداري توسعه رد منطقه توهج نکنند و فقط هب فکر ربداشت  و استخراج باشند هجیتن 



 مهاجران و ماهفوسیت اجتماعي شرکتها رد منطقه عسلوهی

 گاتنگ دارد و چند سالي است هک این مورد رد دنياي کسب و کار مورد توهج ماهفوسیت اجتماعي شرکت اه با مفهوم توسعه پایدار رابطه تن

مجموهع شرکت اهي نفت و گاز سنوز رد ابتداي .  قرار گرفته است و جزو تعهدات اجتماعي این شرکت اه و اگنبه اه قرار گرفته است

 .راه ورود و رپداختن هب موضوع ماهفوسیت اجتماعي هستند



 سبز شویي
ني اراهئ مي اموماهفوسیت اجتماعي باید هب یک باور و فرهنگ رد ميان سازمان اهي و مجموهع شرکت اهي نفت و گاز تبدیل شود ات خدماتي را هک هب جامعه پير

 .دهند مورد پذریش آانن قرار گيرد 

 بیششتر است، رباي ذینفعان بيروني و پيراموني گیج کننده مي دهند، و از آنجا هک اطالعات ساختگي اکثرا .. . محیط زیستي و اهي وعده ،  شرکت اه  از بعضي

 .شوندمصرف کنندگان بي انديزه مي 

 شویي فعل عمل گمراه کردن مصرف کنندگان رد باره عملکرد اهي زیست محیطي یک شرکت یا منافع زیست محیطي یک محصول یا خدمتسبز. 



 

 جمع بندي ،  هجیتن گيري  و  اراهی   پیشنهاداه



 حقوق افراد رد اقلب حقوق بشري و حقوق شهروندي، تک تک افراد افر  از تمام تفاوت اهیشان داراي حقوقي اولاله هستند هک نقض آن حقوق

هجیتن منطقي این بحث چن ن خواهد بود هک همانطور هک مردمان بومي منطقه عسلوهی باید از حقوق اولاله بشري و شهروندي رد منطقه . ماهفوسیت دولتها را رد پي دارد

 .هک این وهج اشتراک هم جامعه محلي و هم مهاجران مي باشد. عسلوهی ربخوردار گردند، باید هم ن حقوق را رباي مهاجران هب این منظقه نيز متصور شد



 جمع بندي ،  هجیتن گيري  و  اراهی   پیشنهاداه

 مهاجران و جامعه محلي هک ره دو داراي حق و حقوق هستند 

کارگيري نيرواهي بومي رد صنعت نفت و گازسازي و هبارتقاي مشارکت جوامع بومي و محلي، ظرفیت 

 توسعه مفهوم ماهفوسیت اجتماعي رد منطقه ک مدریان ن تي و ماهفوی ن 

کان  اولویت  قرار گرفتن هب بهبود زندگي و سالمت مهاجران و کارگران رد کمپ اه ي اس

 افزایش دافرت مشاوره و رتک اعتياد رد منطقه عسلوهی 

 



 جمع بندي ،  هجیتن گيري  و  اراهی   پیشنهاداه

ایجاد مراکز تفریحي و زذران اواقت فراغت رباي مهاجران و جوامع بومي و محلي 

هب رس یت شناختن حقوق مردمان بومي منطقه عسلوهی و دیگر مناطق مشاهب نفت و گاز 

توسعه طرح اهي مشارکتي 

حفاظت و مدرییت مناسب محیط زیست و آلودگي اه 

 (جاسک، چاه بهار، یادآوران و رغب کارون) استفاده از تجربيات عسلوهی رد طرح اهي جدید نفت و گاز و پتروشیمي رد مناطق سا لي 

 استفاده از روش اهي نوین پیشديري و ردمان 

  ورود جامعه شناسان  بوژیه روستایي هب بحث مهاجران رد عسلوهی و مناطق  مشاهب نفت و گاز 
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