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 نقش نفت در ساختار اجتماعي استان خوزستان 

 1 عزیز حیدری کیا 

 2 اکبرزادهفریدون  

 3 حسین کریمی فرد

 4لنا عبدالخانی 

 چكيده
 

بررسی    به  است  درصدد  اجتماعپژوهش حاضر  در ساختار  نفت    استان خوزستان   ینقش 

 تحقیق این در هاداده کیفی می باشد، برخی -بپردازد، روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع کمی  

 برای   که  هستند  کیفی  عمدتا  که  دارند  وجود  موضوع  با  ارتباط  در  موجود  اسناد  و  کتب   هاداده

  نظایر  و اجتماعی شاخص چون  یمنتجه هایواقعیت  بتواند که کندمی فراهم را امکان این محقق

 توانمی  دوم  دسته  اطالعات  نوع  این  به  که  دهد  قرار  تحلیل  مورد  و  گیرند  قرار  مورداستفاده  هااین

  کتب   به   مراجعه  توانمی  را  تحقیق  در  اطالعات  آوری   جمع  روش  از  بخشی  رو   این  از .  نمود  یاد

  است  گرفت   صورت  استان  برای  که  زمینه  این  در  تحقیقاتی  که  کرد  اشاره  محققان  دیگر  آثار  و

  ارتباط  در استان   مسئولین و کارشناسان سوی  از که  شده  مصاحبه دادها  آن بر  عالوه.  کرد  استفاده

  ها داده  این  که  است   شده  سؤال  اقتصادی  و  اجتماعی  نفت برساختار  نقش  از  استفاده  چگونگی  با

  ها مصاحبه  تحلیل  به  مصاحبه  کدهای  انتخاب  با  و  اندشده  تایپ   متن  صورت  به  هاگزارش  و

  ساختار   تحلیل  مورد   در  بسیاری  های کمی داده  دارای   های کیفیداده  بر  شود، عالوه می  پرداخته

به  گرفته  صورت  سازی  شاخص  طریق  از  اجتماعی  و  اقتصادی   و   آمارها   از  منظور  این  است، 

  مطرح  کمی صورت  به توانمی که  اجتماعی  ویژگی از بخش آن از مختلفی نمودارهای و جداول

  برخاسته   تحقیق  این  کیفی  تحلیل  از  بخش  که  گفت   توانمی  عبارتی  به.  کنیممی  استفاده  نیز.  ساخت 

است و همچنین در ادامه    های کیفیداده  از  برخاسته  کمی  تحلیل  از  برخی  و  های کمیداده  از

ها و تهدید های استان بهره جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف، توانمندی   swotتحقیق از تکنیک

ای بر ساختار  تواند نقش بالفعل و بالقوهها نشان داد که نفت میگرفته شده است، ماحصل یافته

 اجتماعی استان خوزستان داشته باشد

 نفت، ساختار اجتماعی، استان خوزستان : کلیدواژگان
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 ( نویسنده مسئولن)ی، اهواز ، ایراالمستادیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسا 2
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 مقدمه 

ی بزرگ انرژی  ی عمده ی انرژی، بلکه یک مصرف کنندهایران نه تنها یک تولید کننده

های صنعتی و توسعه ی شهری    شود. جمعیت باال، مساحت کشور و برنامهنیز محسوب می

بازار مصرف در کشور هستند و طبیعی است که کشور پهناوری مثل   همگی عوامل مهم 

درآمدهای نفتی به عنوان یک   (.1389شته باشد )ملکی،  ایران مصارف متنوعی برای انرژی دا

این امر مستثنی   نیز از  نماید. ایران  ایفا می  متغیر مستقل نقشی اساسی در اقتصاد سیاسی 

ها در ایران به نفت و درآمدهای نفتی باعث شده است تا توجه به  نیست. وابستگی دولت

 (.  1381)خضری، باشد افزایش درآمدهای غیرنفتی از اهمیت کمتری برخوردار

ملّی محسوب می ثروت  ارزشی هستند که جزء  با  اما تجربه  منابع نفت ذخایر  شوند، 

ماده سبب اختالل در  نشان داده است که در بسیاری کشورهای صاحب منابع انرژی، این  

ایم که کشورهایی که فاقد ذخایر ارزشمندی نظیر  توسعه شده است. از سویی شاهد بوده

اند، اما بعضی  های بسیاری نائل آمدهنفت هستند مانند مالزی، کره جنوبی و ...، به پیشرفت

ا  از این کشوره  واجتماعی  از کشورهای صاحب نفت مانند ایران به لحاظ توسعه اقتصادی

مانده نمیاند. عقبعقب  را  به حساب  ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت  توان 

ذخایر باارزش آنها نهاد، بلکه باید آن را در چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر و 

 .(1380)علیخانی، ای صرفاً متکی بر نفت جستجو کردنیز استراتژی توسعه

کند؛  رشد اقتصادى، تضادی مفهومى ایجاد مى  رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعى و

منابع طبیعى، زمینه فراهم میزیرا  را  توسعه کشور  را  های  نمایند و قدرت خرید واردات 

مى مىافزایش  انتظار  بنابراین  سرمایهدهند،  که  در  رود  کنند.  تقویت  را  توسعه  و  گذارى 

کارگیرى درآمدهاى وسیع نفتى،  بسیارى از اقتصادهاى نفتى قصد بر آن بوده است که با به

، (1391)سلطانی،  هاى متنوع تأمین مالى شوند و توسعه صنعتى تسریع گرددگذارىسرمایه

این با  اما چرا  قبیل کشورها  این  فرایند توسعة نسبی  اینکه  گونه نشده است؟ سؤال دیگر 

  دارد؟ احتمالی پیامدهای چه محوریت نفت

گردد. در  جدایی دولت از مردم و سلطه آن بر جامعه مینفت سبب  اجتماعی  از حیث  

آوری مالیات است، اما در کشورهای  ، درآمد دولت عمدتاً از محل جمعنفتیاقتصادهای غیر 

توسعهنفت نفت  نیافته و درحال خیز  از محل صادرات  از درآمد دولت  رشد بخش زیادی 

یش تمرکز دولت از دو کانال ناکامى  هاى مربوط به آثار سوء منابع، بحث افزااست. در نظریه

فقدان   نیز  و  آن،  براى  نیاز  مورد  دادن وظایف  انجام  و  اقتصادى  توسعه  فرآیند  در  دولت 
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. در  (1390)کردار زاده،    گردددموکراسى در کشورهاى صادرکننده منابع طبیعى تحلیل مى

ـ مالیات: زمانى  1گردند:  یها چهار عامل ذیل در افزایش تمرکز دولت مهم تلقی ماین نظریه

کند  که دولت درآمد کافى از صادرات منابع طبیعى در اختیار دارد، مالیات کمترى وضع مى

ـ مخارج: دولت از  2و در مقابل مردم نیز تقاضاى کمترى براى پاسخگویى دولت دارند؛  

ز سوى  کند که مانع ایجاد فشار اطریق مخارج خود براى کسب قیومیت بیشتر استفاده مى

ها: دولت از رانت حاصل شده  نگرفتن گروهـ شکل3شود؛  مردم براى ایجاد دموکراسى مى

هاى اجتماعى مستقل، که ممکن است  گیرى گروهاز منابع طبیعى براى جلوگیرى از شکل

ـ توسعه پیدا نکردن آموزش: دولت  4کند؛  خواهان حقوق سیاسى بیشتر باشند، استفاده مى

  .(1390)نصری،    در کشورهاى صادرکننده منابع طبیعى به توسعه کیفى آموزش توجهی ندارد

کشف شد بیش از یک قرن   خوزستانهای نفت ایران در  که اولین چاه  1280از سال  

ای در ایران و جهان اتفاق افتاده است و شاید  گذرد. از آن روز تا کنون تحوالت عمدهمی

خوزستان   باشد.  نفت  بحث  تحوالت  این  ترین  مهم  از  نسبتاً  یکی  ای  منطقه  گذشته  در 

ن  که شرایط طاقت فرسایی را برای ساکنا  های گرم و بادهای سوزان،کوهستانی با تابستان

محقق شد خواه و   20کرد. اما از برکت چاه های نفت که در اوایل سده  خود تحمیل می

ناخواه به مرکز جمعیت و زندگی انبوهی از کارگران صنعت نفت و کارکنان خدمات دولتی 

را باید در   خوزستان و خانواده های آنها مبدل گردید. یکی از دالیل عمده افزایش جمعیت 

از مناطق عشایری و روستایی به پیرامون شهر جستجو کرد که این    ازدیاد مهاجرت افراد

توان اشاره کرد که نفت در خوزستان  و به نوعی می روند از برکت اکتشافات نفت بوجود آمد

توان تاثیرات منفی آن را هم انکار کرد که بصورت  تاثیرات مثبت بسیاری داشته ولی نمی

م را تحت تاثیر قرارداد. با توجه به مطالب ذکرشده  مستقیم ساختار اجتماعی و اقتصادی مرد 

نفت بر روی ساختار اجتماعی استان    در این پژوهش در صدد هستیم که به بررسی نقش 

 خوزستان بپردازیم و آیا تاثیرات مورد نظر در این استان در جهت مثبت بوده یا منفی؟ 

 روش شناسي تحقيق 

با روش توصیفی از نوع کیفی و   به کتابخانه و جمع آوری  پژوهش حاضر  مراجعه 

اسناد و منابع و تحلیل آنها بررسی شده است و روش کار در تحقیق حاضر به شرح ذیل 

 می باشد :  
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  نظران   صاحب   و  کارشناسان  مسئولین،  از   جو  و  پرس  و  مصاحبه  فرایند  از  استفاده  با

  خودتان   اشراف  از  استفاده  با)  کنید   تعیین  راهبردی  برنامه  خواهیدمی  که  اییا منطقه  سازمان

 .  کنید تعیین را تهدیدها و هافرصت و قوت و نقاط ضعف ،(موضوع بر

  تعیین  که  بیرونی  و  درونی  عوامل  از  یک  هر  به  کارشناسان،  از  پرسشنامه  یک  طریق  از

 .دهیممی ضریب یا ارزش و کردید،

  ارزش   میزان  اساس  بر  4  تا  1  از  را  عوامل  و  هاشاخص  این  پرسشنامه،  طریق  از  سپس

و  رتبه  آنها   تعیین  را  عامل  هر  نهایی  ارزش  ضریب،  در  رتبه  ضرب  با   نهایت  در  بندی 

 ضعف  نقاط )  چهارگانه  عوامل  از  یک  هر   نهایی  نمرات، ارزش   و  ها ارزش  جمع.  شودمی

 .شودمی محاسبه(  هافرصت تهدیدها، قوت، و

  یا   موضوع   برای  مختلف   راهبرد  نوع   چهار   ها،ارزش  البته  و  عوامل  این  اساس  بر   حال 

  مختلف   عوامل  از  ترکیبی  باید  راهبردها   این.  کنیممی  تعیین  مطالعه  منطقه مورد   یا   سازمان

 . باشد

  تعیین   محور  یک  در  چهارگانه،  عوامل  از  یک  هر  نهایی  ارزش  از  استفاده  با  درنهایت

 شوند.  تعیین  باید مسیری  چه در و نوعی   چه از عموما شده تعیین  که راهبردهای کنیممی

  مسائل   به  نسبت  کامل  آگاهی  و  شناخت  با  که  ریز  برنامه  کارشناس   نفر  18  آماری  جامعه

  الکترونیکی   صورت   به  پرسشنامه  ارسال   با  و  شدند  انتخاب  خوزستان  استان  توسعه  سطح 

 و  پیگیری  از  بعد  و  شد؛  ارسال   نظران  صاحب  به(  سؤالی  40  پرسشنامه  ساخت  طریق  از)

 .اندشده بازگردانده تکمیل  از  پس پرسشنامه  رسانی اطالع

  تحلیل   و  تجزیه  استفاده می شود .در    SWOTدر بخشی از این تحقیق،  از تکنیک  

SWOT  هایسیاست  چه  خوزستان  استان  برای  استراتژیک  لحاظ  از   که  است  این  هدف  

  های با سیاست  بتوان  تا  شود  تعیین  استان  در   توسعه  هااولویت  چنین  هم  و  شود  وضع

 به  رسیدن  برای  که  کرده  ریزی  برنامه  به  اقدام  بخش  آن  در  معین  استراتژیک  و  مشخص

  جهت  در  پیشنهاداتی  ارائه  با  انتها  در  و  است؛  شده  استفاده  SWOT  روش  از  اهداف  این

 .است شده استفاده استان  توسعه  برای گذاری سیاست

نقش نفت در    به بررسی   موجود  آمارهای  و  ها  داده  اطالعات  تحلیل  از  بعد  ادامه  در

اجتماع   بخش   از  اطالعات  کیفیت  بردن  باال   برای  و  پرداخته  استان خوزستان  یساختار 
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مذکور  در  کارشناسان   مصاحبه  به   کیفی  بهکمی موضوع    این  در.  شده  پرداخته  راستای 

 .است  گرفته صورت  مصاحبه جهت کارشناس  نفر 21 از  مصاحبه

  جامعه   شده  استخراج  ها یمصاحبه  تمامی  ،  در  شده  تشریح   شناسی  روش  مبنای  بر

  و   کارشناسان  شامل  یافته  ساختار   بدون  و  ساختار  نیمه  مصاحبه  برای  شده  انتخاب  آماری

  فعالی   نقش  اجتماعی  توسعه  های  زمینه  در  که  استان  ایتوسعه  های  بحث  به  مربوط  فعالین

  مورد   های  داده  و  نظری  اشباع  به  که  دهد  ادامه  جایی  تا  را  مصاحبه   فرایند  محقق که  دارند؛

  ابتدا  در که شدند  تبدیل کدها ها بهمصاحبه سازی پیاده از  بعد همچنین و برسد خود نظر

  و   گردید  انتخاب  گزینشی  کدگذاری  نهایت  در  و  محوری  کدگذاری   سپس،  باز،  کدگذاری

 . شدند مشتق  آنها از ها مقوله  مفاهیم،  به آنها تبدیل و مشابه  کدهای بندی دسته از  پس

 یافته های تحقيق : 

   جغرافيایي موقعيت -

  3/ 9  حدود  مساحتی   سهم  و  مربع  کیلومتر  63633  حدود  مساحتی  با  خوزستان   استان

  شمالی   عرض   درجه  33  تا  دقیقه  ۵۷  و  درجه   29  بین  که .  است  کشور   کل   مساحت   از  درصد

  النهار   نصف از  شرقی  طول  دقیقه 33  و درجه ۵0 تا   دقیقه  40  و درجه  4۷ و  استوا  خط از

  استان   با  شمال   از   خوزستان  استان.  است  شده  واقع   ایران  کشور  غربی  جنوب  در  گرینویچ

  و  بختیاری  و  چهارمحال   های استان  با  مشرق  از  ایالم،  استان  با  غربی  شمال   از  لرستان،

  از  و  عراق   کشور  با  مغرب  از  بوشهر،  استان  با   شرقی  جنوب  از  بویراحمد،  و  کهگیلویه

 .است  مرز  هم فارس خلیج با جنوب

 نگارنده(خوزستان)تلخیص  استان موقعیت   -1 نقشه
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  جهت  در خوزستان کشوری  تقسیمات تغییرات   ایران،  در 139۵  سال   تا 13۵۵ سال از

  13۵۵ سال  در  شهرستان 11 از تغییرات این که  بوده  کشوری  تقسیمات  واحدهای   افزایش 

 .است یافته  افزایش  139۵  سال  در شهرستان  2۷ به

   توپوگرافي  -

  8۵  حدود  نموده،  ارائه  کشاورزی   جهاد  وزارت  آبخیزداری  معاونت  که  آماری  اساس  بر

  های ویژگی از. است خشک نیمه و خشک فراخشک، اقلیم دارای استان وسعت از درصد

  میزان   بودن  پایین  سطحی،  تبخیر  میزان  بودن  باال   حرارت،  درجه  بودن  باال   خشک،  مناطق

  مناطق،   این  در  گیاهی  پوشش  بارندگی،کمی  دلیل  به.  است  خاک  شوری  و  جوی  نزوالت

  نیمه   تا  فروردین  نیمه  از )  سال   از  ماه  ۷  به  نزدیک  خوزستان،  استان  در.  است  پراکنده  و  فقیر

 در  آن  حداکثر  و  است  بیشتر  یا  گراد  سانتی  درجه  30  هوا،  حرارت  درجه  متوسط(  آبان

 اصطالح  که  هوا  رطوبت  و  دما  افزایش.  رسدمی  گراد   سانتی   درجه   ۵0  باالی  به  تابستان   فصل

  تعرق،  در  اختالل   باعث  پدیده  این.  شودمی  آزاردهنده  گرمای  سبب  شود،می  گفته  شرجی

  افراد  روان  و  اعصاب  روی  شدید  منفی  تأثیر  و  گرمازدگی  تنفسی،  دستگاه  به  زیاد  فشار

  افزایش   کننده،  خنک  وسایل  به  نیاز  افزایش  سبب  همچنین  شرجی،   و  زیاد  گرمای.  گرددمی

  محل   در  کارکنان   بازدهی   کاهش  و  طرف   یک  از  زندگی  های  هزینه   افزایش   و  برق   مصرف 

  ترین  مهم  از  یکی  استان  هوایی  و  آب  وضعیت  گفت  توانمی  که  شودمی  دیگر  طرف  از  کار

  شده  دارند، مساعدتری جوی وضعیت که هاییاستان به خوزستان استان  از مهاجرت علل

 .  است

 خوب  آن  درصد  23  حدود  که  است  هکتار  میلیون  ۵/2  از  بیش  استان،  مراتع  مساحت

  حدود   خوزستان،  استان  هایبیابان  وسعت.  گیرندمی  قرار  فقیر  و  متوسط  مراتع  گروه  در  بقیه

  و   فراخشک   اقلیم   در  که   است  استان(   مساحت  درصد  2/20  معادل )  هکتار  میلیون   3/1

 .دارند قرار استان( غربی جنوب  و جنوب) استان خشک

 جمعيت  تعداد -

 1۳۹۵-1۳۵۵ سال بین خوزستان  استان جمعیت  تعداد - 1 جدول 

 جمعیت کل استان  سال 

1355 2187118 

1365 2681978 
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1375 3747772 

1385 4274979 

1395 4710509 

 مسکن و نفوس عمومی  هایسرشماری هایداده: مأخذ 

  به 13۵۵  سال  در نفر 218۷118  از خوزستان استان جمعیت دهد کهمی نشان1 جدول 

 . است کشور کل جمعیت از درصد 6  حدود که. است رسیده 139۵  سال  در نفر 4۷10۵0

 اجتماعي  امور  خدمات  -

 متوسط نرخ رشد ساالنه  سهم استان خوزستان از فعالیت نظیر در کشور خدمات امور اجتماعی

 کشور استان  1۳۹۵ 1۳8۵

 ۹/22 2/2۳ ۵/۵ ۳/۵ آموزش

 2/21 ۵/20 ۹/۵ ۳/6 ابتدائی 

 1/21 6/20 0/6 2/6 ابتدائی دولتی 

 0/24 ۵/14 ۵/۳ 2/6 ابتدائی خصوصی 

 6/22 1/24 ۹/۵ 8/7 متوسطه 

 7/22 4/24 ۹/۵ 2/۵ دولتی متوسطه عمومی

 8/20 ۵/20 ۳/۵ 1/۵ خصوصی متوسطه عمومی

 2/26 4/26 ۳/4 4/۵ عالی

 ۹/2۳ 7/17 6/2 ۳/4 عالی دولتی 

 0/۳1 1/۳8 0/7 ۳/4 عالی خصوصی 

 8/1۹ 1/24 2/6 1/4 بزرگساالن

 ۳/16 8/1۹ 0/7 ۳/4 بزرگساالن دولتی 

 0/24 1/۳2 ۵/۵ 2/۵ بزرگساالن خصوصی 

 6/2۵ 1/26 ۹/۵ ۹/2 بهداشت و مددکاری 

 ۵/2۵ 2/26 0/6 7/۵ بهداشت و درمان

 2/28 1/27 ۵/۵ ۹/۵ بهداشت و درمان دولتی 

 4/2۳ ۵/2۵ 6/6 6/۵ بهداشت و درمان خصوصی 

 4/1۹ 1/21 0/۵ ۳/4 دامپزشکی

 6/28 7/2۵ ۳/4 4/۵ مددکاری
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  احتساب با کشور اجتماعی  امور  خدمات از خوزستان استان سهم تغییر  2- جدول 

 نفتی  درآمدهای

 های استانی مرکز آمار ایران مأخذ: حساب

 اجتماعی استان خوزستان بین پنج استان نخست کشور تغییر رتبه خدمات امور  - 3جدول 

 گری مالی واسطه حمل و نقل و ارتباطات  رتبه 

1۳8۵ 1۳۹۵ 1۳8۵ 1۳۹۵ 

 تهران تهران تهران تهران 1

 فارس  خراسان رضوی  خراسان رضوی  خراسان رضوی  2

 خراسان رضوی  اصفهان فارس  اصفهان ۳

 اصفهان خوزستان اصفهان فارس  4

 خوزستان فارس  خوزستان خوزستان ۵

 

  سهم( مددکاری و بهداشت  و آموزش شامل) اجتماعی  امور در 2  جدول  با مطابق

  عمومی خدمات سایر در. است جمعیتی سهم با متناسب تقریبا  استان افزوده  ارزش

 در سیاسی، مذهبی، و ورزش  - فرهنگی  ۔تفریحی بخش زیر در استان افزوده  ارزش

 . نیست برخوردار مناسبی سهم از استان جمعیت با  مقایسه

  بهداشت شامل  استان  اجتماعی  خدمات افزوده ارزش سهم دوره این  در کلی طور به

  این هانوسان است داشته نامحسوسی  افزایش کشور سطح در نیز آموزش مددکاری و

  در درصد واحد 1/0 و 2/0 متوسط  طور به ترتیب به یادشده هایفعالیت برای  افزایش

 . است بوده ساله ده دوره کل

های استان خوزستان با درآمدهای نفتی و بدون درآمدهای  سهم فعالیت - 4جدول 

 نفتی 

 متوسط نرخ رشد ساالنه  سهم استان خوزستان از فعالیت نظیر در کشور 

 کشور استان  139۵ 138۵
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 2/22 0/21 0/13 4/14 جمع )با احتساب درآمدهای نفتی( 

)بدون احتساب درآمدهای  جمع 

 نفتی( 

0/۷ 8/۵ 1/20 4/22 

 

 اجتماعي  وضعيت -

 شوندگان  مصاحبه متن  از شده استخراج مقوله و مفهوم  کد، - ۵ جدول 

 

 

  با   ارتباط  در  است  آمده  دست  به  ۵  جدول   در  شوندگان  مصاحبه  اطالعات  به  توجه  با

  خوزستان   استان  که  است  شده  این  بر  تأکید  شوندگان  مصاحبه  با  استان  اجتماعی  مشکالت

  آبادان،  اهواز،  همچون  بزرگ  شهرهای   اطراف   در  زیادی   نشینی  حاشیه   مشکالت  جمله   از

  خدمات  و  امکانات  نبود  و  هستند   شهر   به  روستا  از  مهاجرت  حال   در  که   امام  بندر   ماهشهر،

 مقوله  کد )از متن مصاحبه( 

 بزرگ   شهرها اطراف در نشینی حاشیه

 شهرها  به روستایان حد از بیش مهاجرت

 روستایی  نواحی در محرومیت و فقر

 روستاها  برای درمانگاه کمبود

 عشایر  درمان و بهداشت مشکالت

 روستاها  شدن خالی

 جوانان   بیکاری

 استان ترک و مهاجرت

 اجتماعی  هاناهنجاری

 بیمارستان  فاقد هایشهرستان

 استان  از  خروج به اقدام کارشناسان و  متخصصان

 ریوی  و تنفسی متعدد هایبیماری بروز

  معمول  درصد کارگران ۷0 الی 60) غیربومی اشتغال افزایش

 ( صنایع غیربومی استانی و  هاشرکت

 خمینی   امام بندر دررسمی غیر سکونت هزار ۵

 اجتماعی 
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  از .  است  آورده  جود  به  را  شهرها  به  مهاجرت  برای  را  زمینه  روستایی  مناطق  در  رسانی

  و   خدمات  به  مربوط  مسائل  کردند  بیان  شوندگان  مصاحبه  که  دیگری  مشکالت  جمله

  موقعیت   لحاظ  از  این  به  توجه  با  استان  که  زیرا  هستند  استان  عشایر  بخش  برای  امکانات

  های استان  از   که  عشایری  است  کرده  فراهم  عشایر  کوچ  برای  را   زمینهای  جغرافیایی 

 شود،می  خوزستان  استان  وارد  سردسیر  فواصل  در  لرستان  و   بختیاری  محال   چهار  اصفهان،

  تولید   و  صنعت  بخش  گرفتن  نادیده  و  رسانی  خدمات  در  ضعف  و  امکانات  نبود  دلیل  به  اما

  و   بردارند  عشایری  زندگی  از  دست  استان  عشایر   از   بزرگی  نیم   که  است  شده  باعث  عشایر 

  از   زیادی های بخش شدن خالی دیگر مشکل جمله از. گزینند سکونت شهرها اطراف در

  و  عوامل   دلیل   به  که   استان  از   مهاجرت   شهر،  به  روستا  مهاجرت،  استان،  روستاهای

  برای   را  بیشتری  زمینه  اخیر  سال  چند  در  ناپایدار  جوی  شرایط  و  محیطی  زیست  مشکالت

  مهاجر  استان سومین عنوان به خوزستان استان که جایی تا. کرده فراهم استان از مهاجرت

  آموزشی  و  بهداشتی   خدمات  و  امکانات   کمبود .  است  گرفته   قرار  کشور  سطح  در  فرصت

 است.  کرده فراهم بیشتر  مهاجرت روند برای را زمینه امکان آن کیفت سطح بودن پایین

 فضایي  و کالبدی -

  شوندگان  مصاحبه متن  از شده استخراج مقوله و مفهوم  کد، - 6 جدول 

 مقوله  کد )از متن مصاحبه( 

 کارون  رودخانه های  سرشاخه آب انتقال

 استان جنوبی شهرهای آشامیدنی آب کمبود

 استان  غربی در شهرهای  تحمیلی جنگ  زمان از ناشی های آسیب

 شهرها  از بسیاری در فاضالب طرح

 استان  جنوب  به استان شمال غدیر آبرسانی طرح

 کشاورزی  برای مصارف سدهای پشت از  آب انتقال و  برداری بهره

 شادگان و تاالب هورالعظیم خصوص به استان های تاالب آب  حق   تأمین

 آنها   های ارتباطیراه رفتن آب زیر و  روستاییان اجباری مهاجرت

 

 

  مسئله   با  ارتباط  در  است آمده  دست  به  6  جدول   در  شوندگان  مصاحبه  متن  به  توجه  با

 و  آشامیدنی   آب  به  دسترسی  مشکالت   به  بیشتر   خوزستان  استان  شهرهای   فضای  کالبدی

  مسائل   دارای  استان  جنوب  شهرهای  از  بسیاری  که  زیرا   کردند  تأکید  های شهریفاضآلب
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 روبرو   اساسی  هایچالش  با  فاضالب  مسئله  حل  و  شهری  رسانی  آب  جمله  از  مهمی

  آب   حل   برای  غدیر   کالن  طرح   آب  مشکل   حل   برا  استان  توسعه  های  برنامه   در.  هستند

  طرح   استان  جنوب  مناطق  به  استان  شمالی  مناطق  از  که  است  شده  ارائه  استان  آشامیدنی

  امکانات   همچنین  مالی  مشکالت  دلیل  به   هم  طرح  این  و  است  شده  ریزی  طرح  آب  انتقال 

  امکانات   نبود  شرایط  این  با.  است  نشده  حاصل   موفقیتی  طرح  روی  پیش  در  چندان  مناسب

  برای   را  های  زمینه  محیطی  زیست  و  اجتماعی  مسائل  دیگر  کنار  در  شهری  خدمات  و

  بافت   استان  فضایی  کالبدی  دیگر   مشکالت  جمله  از.  کندمی  فراهم  استان  در  را  مهاجرت

  دزفول،   شهرهای  جمله  از   خوزستان   استان  شهرهای  در  شهری  مناطق   از   بسیاری   فرسوده 

  که  ایفرسوده  و  تاریخی  هایبافت  داشتن  دلیل  به  کرد   اشاره اهواز  بهبهان،  آبادان،  شوشتر،

  بر   استان  شمالی   شهرهای   اکثر  که  زیرا   دارند   قرار  مشکالت  از   بسیاری  معرض  در  دارند

  های   آسیب  از  بسیاری  وجود  آن  کنار  در  چنین  هم  و  دارند  قرار  زلزله  های  گسل  روی

  اجتماعی،  ناهنجاری  برای   ای   زمینه   دارد  وجود  استان  فرسوده  هایبافت  در  که  اجتماعی

  جنگ   اثرات  استان هنوز  غربی شهرهای  چنین  هم.  است  آورده  جود  به  را  مرور  عبور  تردد

  زیباسازی   واحدها،  از   بسیاری  نشدن  بازسازی  جمله   از  آن  از  ناشی  های   آسیب  و  ساله  8

 . هستند مواجه...  و شهری  فضای شهری،

 تحقيق   راهبردی مدل -

 در.  است  شده  استفاده  SWOT  راهبردی  مدل  از  استفاده  با   استان  توسعه  راهبردها  تعیین  برای  ادامه  در

 نهایت  در  و  توز  ماتریس  سپس  خارجی،  و  داخلی  عوامل  ارزیابی  ماتریس  تشکیل  به  اقدام  ابتدا  مدل  این

 : است  زیر  شرح  به  خارجی  و  داخلی  عوامل  ارزیابی  ماتریس  تهیه  مراحل.  گردید  خارجی  و  داخلی  ماتریس

  تا   10  بین  باید  عوامل  این  مجموع .  شوندمی   فهرست   عوامل  ترین  مهم  داخلی،  عوامل  بررسی   از  پس

 سپس   و  قوت  نقاط  ابتدا.  باشند  سازمان  ضعف  و  قوت  نقاط  برگیرنده  در  باید  عوامل  این.  باشد   مورد  20

 .شودمی  نوشته ضعف نقاط

  دارای  که   عاملی   به  باید .  شودمی   داده  ضریب (  مهم  بسیار)  1  تا(  ندارد   اهمیت )   صفر   از   عوامل  این  به

 . شود یک عدد با برابر  باید ها ضریب این  مجموع. داد را  ضریب باالترین است، اثر بیشترین

  نمره کم، ضعف  2  نمره اساسی، ضعف بیانگر 1 نمره . شودمی  داده 4  تا 1  نمره  ها  عامل از  یک هر به

  داخلی   عامل  یک  اگر(.  1۵2:  1389  رضوانی،)  است   عوامل  باالی   قوت  دهنده   نشان  4  نمره  و  قوت  بیانگر  3

  هر   برای و گنجانید ماتریس در  دوباره باید  را عامل این است ضعف  و  قوت اثر   دارای همزمان  صورت به

 (.  144:  1384 ملکی، و طبیبی) داد نمره  و ضریب آن  به نوبت

  نمره (.  1۵3:  1389  رضوانی،)   کنید  ضرب   آن رتبه  در   را   عامل   هر  ضریب   عامل،  هر  امتیاز  تعیین  برای

 (. 144: 1384 ملکی، و طبیبی)  است رتبه عدد در ضریب یعنی پیشین،  ستون دو ضرب حاصل نهایی

  عامل  تعداد  از   نظر   صرف.  شود   مشخص  نهایی  نمره   تا   شده  محاسبه  عامل  هر  نهایی  امتیاز  مجموع 

  و   بود  خواهد  4  تا  1  بین  نهایی  نمره   جمع  شود،می  گنجانیده  داخلی  عوامل  ارزیابی  ماتریس  در  که  هایی
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  باشد،   ۵/2  از   بیشتر   اگر  و   ضعف بیانگر  باشد  ۵/2 از کمتر  آمده  دست  به نمره  اگر .  است  ۵/2  آنها  میانگین

 (.  1۵3: 1389 رضوانی،)  است داخلی عوامل  در قوت بیانگر

 : شود طی زیر شرح به مرحله، پنج باید نیز خارجی عوامل ارزیابی ماتریس تهیه برای

  فرصت   موجب  که  عواملی  نخست .  شودمی   فهرست  شده  شناخته  عوامل  خارجی،   عوامل  بررسی  از  پس

رضوانی،  )   باشد  مورد   20  تا  10  بین  باید  عوامل   این  مجموع .  شوندمی   نوشته  تهدیدها  سپس   و  شوندمی

1389 :113 .) 

.  باشندمی   مهم(  بسیار)  1  تا(  اهمیت  بی)  صفر  از  ها  ضریب.  شودمی  داده  ضریب  یا  وزن  عوامل  به

  شوند می  موقعیت  یا  فرصت  موجب  که  عواملی  به  اغلب.  است  عامل  یک  نسبی  اهمیت  دهنده  نشان  ضریب

  شدید   هم  کننده  تهدید  عوامل  اگر   ولی)  شودمی   داده(  کننده  تهدید  عوامل   با  مقایسه  در)  ضریب بیشتری

 (.  داد باالیی ضریب آنها به باید باشند،

  خوب   فرصت   ، 4  نمره   باشد  عالی  فرصت  که  عاملی  هر   به   کنیم  تعیین  را   آتی   استراتژی   بخواهیم   اگر

 .  شودمی  داده 1  نمره اساسی بسیار تهدید و 2 نمره اساسی  تهدید ،3 نمره

 . آید  دست به عامل هر امتیاز تا شودمی  ضرب مربوطه رتبه در عامل هر ضریب

  مجموع  گاه هیچ خارجی عوامل ارزیابی ماتریس در. شودمی تعیین متغیر به متعلق امتیازهای  مجموع

  نهایی  نمره اگر. شودمی  ۵/2 جمع این میانگین. رسدنمی  1 از  کمتر به  گاه هیچ و 4  از بیش به نهایی نمره

EFE  از   نمره  این  اگر   و  است  زا  فرصت  محیط  که  است  موضوع  این  ی  دهنده   نشان  باشد  بیشتر  ۵/2  از  

  از   تر   مهم  بسیار  خارجی،  عوامل  ارزیابی  ماتریس  در  شده  استفاده  عوامل  درک.  برعکس  باشد  کمتر  ۵/2

  پرسشنامه   18  پژوهش  این  در(.  114:  1389  رضوانی،)  میدهند   عوامل   این  به   که  است  ای  نمره  یا  ضریب

  ادامه   در   ها  پرسشنامه  آوری  جمع  از   بعد  و   شد   داد  نظران  صاحب  و  کارشناسان  به  و  شده   ساخته  سؤالی   40

 .  شودمی پرداخته اطالعات تحلیل تجزیه به

 

 (ضعف  و  قوت)  داخلی عوامل ارزیابی -

 داخلی  عوامل ارزیابی  ماتریس - ۷ جدول 

 امتیاز  رتبه  ضریب IFE داخلی عوامل ارزیابی

 نقاط قوت 

 کشاورزی تولید برای  اقلیم و آبی پربازده کشاورزی برای  کافی خاک و آب -1

  فعالیت  هرگونه  برای استان درصد 60 از بیش وسعت با هموار جلگه فصلی، غیر

 کشاورزی

084/0 4 336/0 

  تجاری بندر ترین نزدیک که خمینی  امام وارداتی  و صادراتی بندر وجود -2

  صادراتی کاالها ورود و صدور درمهمی سهم همچنین و کشور پایتخت به بزرگ

 .دارد را کشور در وارداتی و

082/0 3 246/0 
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  و متعدد های  تاالب و  هورها دائمی، و  پرآب و بزرگ  هایرودخانه وجود -3

 استان سطح در وسیع

0۷۷/0 4 308/0 

 بنادر  ایجاد برای ساحلی مناسب هایبریدگی و  های آزادآب  به دسترسی -4

 مناسب   صیادی و بازرگانی

0۷2/0 3 201/0 

 201/0 3 06۷/0 فراوان قطعی ذخایر با  عظیم گاز و نفت منابع -۵

 2۵6/0 3 086/0 دینی  مناقشات از دوری  و(  شیعه) مذهبی و فرهنگی انسجام -6

  ارزهای به  دستیابی برای خارج به گاز و  نفت صدور و استخراج و  تولید -۷

 داخلی  مصرف برای گازی و نفتی های فرآورده تولید و خارجی

0۷4/0 4 296/0 

  با کشور یک عنوان به عراق کشور جنوبی  نیمه با  خوزستان استان همجواری -8

 مناسب   بازارهای با فارس  خلیج جنوبی  سواحل و  فرهنگ مشترک

0۷2/0 3 216/0 

  و  استانی  کاربرد با اولی)  برق و آب تأمین نخست قطب به استان تبدیل -9

  و کشورپتروشیمی و شیمیایی صنایع  اول قطب ،(ملی شبکه در کاربرد بادومی

 کشور  اساسی فلزات صنایع در سوم تا دوم جایگاه

0۷4/0 4 296/0 

  دزفول داخلی هایفرودگاه و آبادان و اهواز المللی بین هایفرودگاه احداث -10

 و آغاجاری 

0۵8/0 3 1۷4/0 

 ۵/2 34 0۷46/0 جمع کل 

 نقاط ضعف 

 افزایش  و عمرانی و  اقتصادی هایفعالیت در مانعی طوالنی، و زیاد گرمای-1

 سرمازایی  برای انرژی مصارف دهنده

0۷0/0 1 0۷0/0 

 که استان بزرگ  شهرهای حاشیه در نشینی حاشیه و  غیررسمی اسکان گسترش-2

 روستایی  امکانات فقر محصول

0۷0/0 1 0۷0/0 

 باالی سهم باالبود ویژه  به کشاورزی بخش در آب منابع وری بهره بودن پایین -3

 استان کشاورزی بخش سهم درصدی 90

060/0 1 120/0 

 مثل اصلی هایرودخانه که است  ای گونه به استان هیدروگرافی  شبکه ساختار -4

  درنتیجه و  یابندمی جریان جنوب سمت  به شمال از کرخه و دز کارون، رودخانه

 را دریا در آن مصب تا رودخانه اطراف  مسیر  تمام تواندمی  باالدست در آلودگی

 نماید. آلوده

068/0 2 136/0 

  شهری نخست یک ایجاد و اهواز در  شهری جمعیت اندازه از  بیش تمرکز -۵

  به نسبت اهواز شهر برابری  پنج از بیش جمعیت) استان شهری شبکه در شدید

 (139۵ سال در استان دوم شهر

068/0 1 068/0 
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 سهم بودن پایین  و های سطحیآب منابع به زیاد بسیار  و شدید وابستگی -6

 منابع  این  شوری دلیل به زیرزمینی آب برداشت

0۷4/0 2 148/0 

 اندیشیده برخورد  چنانچه که است استان  سطح در زبانی و  قومی هایتفاوت -۷

 باشد.  نداشته وجود آن  برای مناسبی و

0۵4/0 1 0۵4/0 

  عوامل اثر در روان هایشن گسترش و زایی بیابان  زمینه در مستمر تهدیدات -8

 .انسانی  و طبیعی

0۵4/0 1 0۵4/0 

 122/0 2 061/0 استان   صنعت  بخش در خصوصی  بخش پایین  بسیار گذاری سرمایه -9

 0۷0/0 1 0۷0/0 استان  فرستی مهاجر -10

 03/1 1۵ 66۷/0 جمع کل 

 تحقیق  نتایج تلخیص

 ( تهدید و فرصت ) خارجی عوامل  تهدید و فرصت -

 امتیاز  رتبه  ضریب EFEعوامل خارجی 

 نقاط فرصت 

 پایتخت   با کشور جنوب  بندرهای  بین فاصله ترین کوتاه از  استان  برخورداری -1

  و واردات  حمل و بازرگانی  توسعه برای کشور غرب در جمعیتی تمرکز و

 کشور  صادرات

0۷1/0 4 284/0 

  برخورداری  و فارس خلیج جنوبی سواحل در فراملی بزرگ بازار به نزدیکی -2

 تولیدات ویژه به  و استان و کشور صادرات  توسعه برای زمینی مرز و  همجواری از

 نزدیک  و دور و جنوبی کشورهای همسایه به  خدمات ارائه و صنعتی کشاورزی،

06۵/0 4 260/0 

 در خمینی امام بندر  و خرمشهر آبادان، اهواز،  مهم  شهرهای شدن شناخته -3

  استخراج و  تولید در استان فراملی و المللی بین  لحاظ کارکردهای به جهان سطح

 المللی بین تجارت  و گاز و نفت صدور و

0۷1/0 3 213/0 

  استان، جنوبی سواحل تمام در المللی های بینآب  و سواحل به دسترسی -4

  با کشور بزرگ بندرگاه دو از یکی) خمینی امام بندرگاه از برخورداری با همراه

  و خرمشهر و  باسابقه آبادان بندرهای  و( خروجی و ورودی  مبادی یک سطح

 المللی  بین هایفرودگاه

06۷/0 4 268/0 

 228/0 3 0۷6/0 طوالنی  سواحل به دسترسی و فراوان آب اقلیمی، تنوع -۵

  به  که ای گانه سه ملی کار تقسیم و کشور سراسری ریلی شبکه به دسترسی -6

 کشور نقاط تمام با کشور اقتصادی گسترده اقتصادی تعامل سبب شده محول آن

063/0 3 189/0 
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 222/0 3 0۷4/0 ( خوزستان - آذربایجان) کشور غرب محور ترانزیت خط -۷

 238/0 4 082/0 خارجی توریست جذب گسترش امکان -8

 210/0 3 0۷0/0 ( داخلی جنگ ) بعد عراق کشور بازسازی برای المللی بین مشارکت -9

 260/0 4 06۵/0 خورشیدی   انرژی و  باد مبحث در ویژه  به نو هایانرژی تولید -10

 4۷/2 36 ۷04/0 جمع کل 

 نقاط تهدید 

  نفت استخراج از ناشی آلودگی  خطر و المللی های بینآب در طوالنی  سواحل -1

 المللی  های بینآب در آن با مرتبط هایفعالیت و گاز و

0۷1/0 2 0۷1/0 

  کاهش نتیجه در و باران  به آن  تبدیل و  برف  بارش کاهش اقلیمی، تغییرات -2

 جوی نزوالت کاهش احتمال و  ماندگاری

06۷/0 2 134/0 

  هایاستان از  که های سطحیآب منابع  به استان آب  مصرف شدید وابستگی -3

 در کارون هایسرچشمه در سدها احداث امکان  و گیردمی سرچشمه باالدست

 برون استان 

0۷2/0 1 0۷2/0 

  براتی ملی سطح در خوزستان  استان برای درخور جایگاه و  نقش تعیین عدم -4

  خورشیدی، انرژی آوری، فن نانو و بایو  پیشرفته هایتکنولوژی در پیشرفت

 که  الزم، های  زمینه از برخورداری  علیرغم درمانی، توریسم و ارتباطات  تکنولوژی

 شود.می استان ماندگی عقب موجب تدریج به

0۷2/0 2 144/0 

  با مقایسه در ویژه  به و کشور سطح در  خمینی  امام بندر جایگاه و سهم افت -۵

بارگیری  و  تخلیه تجهیزات و تأسیسات نیافتن گسترش علت به رجایی شهید بندر

 کانتینری 

06۵/0 1 06۵/0 

 استان  مرزهای از فراتر محیطی زیست هایآلودگی پیشانی در استان قرارگیری -6

   گردها ریز از ناشی آلودگی ویژه به

0۵8/0 1 0۵8/0 

  سیاسی، هایتنش  و خطرپذیری باسابقه  مرزی نواحی در استان قرارگیری -۷

 قومی های زمینه برخی وجود و مذهبی و قومی

0۷۷/0 1 0۷۷/0 

 0۵8/0 1 0۵8/0 جنوبی  خوزستان و شمالی خوزستان استان دو به تقسیم امکان -8

  آن اثر و خارجی هایتحریم از ناشی تهدید و جهانی اقتصادی  با پیوند عدم -9

 اقتصادی  هایفعالیت افت  و عمومی منابع محل از استان در گذاری سرمایه برافت

 ها بخش  سایر بر آن اثر و  ونقل حمل ویژه به

0۷6/0 1 0۷6/0 

 06۷/0 2 06۷/0 ملی  سطح در گازی  و نفت هایاستان بودن رقیب -10
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 تحقیق نتایج تلخیص

 های وزنی نهانیشدت  8جدول  

 امتیاز   عنوان 

 ۵3/2 قوت شدت وزنی نقاط درونی

 03/1 ضعف 

 4۷/2 فرصت  شدت وزنی نقاط بیرونی 

 98/0 تهدید 

 تلخیص نتایج تحقیق

 

 تعیین حوزه راهبردی  - ۹جدول 

ها  استفاده از نقاط قوت در کنار فرصت

 )موقعیت تهاجمی( 

ها برای کاهش نقاط گیری از فرصتبهره

 ضعف )انطباقی( 

نمره بیش  

 ۵/2از 

رج 
خا

ل 
وام

 ع
یی

نها
ره 

نم
 

گیری از نقاط قوت برای کاهش اثر  بهره

 تهدیدها )اقتضایی( 

در نظر گرفتن تهدیدها و نقاط ضعف و  

 سعی بر کاهش اثر آنها )موقعیت دفاعی( 

نمره کمتر 

 ۵/2از 

  ۵/2نمره کمتر ار  ۵/2بیش از نمره 

 نمره نهایی عوامل داخلی 

 

 تلخیص نتایج تحقیق 

ترین حوزه در  تهاجمی مناسب  های وزنی نهایی، جدول فوق و نمودار زیر موقعیت شدت  8بر مبنای جدول 

 میان راهبردهای دیگر است. 

 98/0 14 683/0 جمع کل 
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 تعیین حوزه راهبردی  -2شکل 

 راهبردهای پیشنهادی -

هاست. این  همانگونه که مطرح شد استراتژی تهاجمی مناسبترین استراتژی از میان سایر استراتژی 

 اند.راهبردها در ماتریس داخلی و خارجی در کنار سایر راهبردها، ارائه شده 

 ( IEماتریس داخلی و خارجی ) - 10جدول 

1O- بندرهای بین  فاصله ترین کوتاه از استان برخورداری  

  کشور غرب جمعیتی در  تمرکز و پایتخت با کشور جنوب

 کشور  صادرات  و  حمل واردات  و بازرگانی توسعه برای

1T - خطر و المللی های بینآب در طوالنی سواحل 

 مرتبط هایفعالیت و گاز و نفت استخراج از ناشی آلودگی

 .  المللی های بینآب در آن با

2O - برف سواحل  در فراملی بزرگ بازار به نزدیکی  

  و مرز جواری هم  از برخورداری  و فارس خلیج جنوبی

 ویژه  و به استان و کشور صادرات توسعه برای زمینی

  کشورهای خدمات به ارائه و صنعتی کشاورزی، تولیدات

 نزدیک  و دور و جنوبی همسایه

 

2T - و  باران به آن تبدیل و بارش  کاهش اقلیمی، تغییرات  

   جوی  کاهش نزوالت احتمال و  ماندگاری کاهش درنتیجه

3O - و خرمشهر آبادان، اهواز،   مهم  شهرهای شدن شناخته  

 بین کارکردهای لحاظ جهان  سطح در خمینی امام بندر

  نفت صدور و استخراج  و تولید در استان فراملی و المللی

 المللی  تجارت بین و گاز و

3T - های آب  منابع استان به آب مصرف شدید وابستگی

  گیرد ومی سرچشمه باالدست هایاستان از به که سطحی

  برون در کارون های در سرچشمه سدها احداث امکان

 استان 

4O - تمام در المللی های بینآب  و سواحل به دسترسی 

 امام از بندرگاه برخورداری با همراه استان، جنوبی سواحل

 یک سطح با بزرگ کشور بندرگاه  دو از یکی) خمینی

  و آبادان باسابقه  و بندرهای خروجی(  و ورودی مبادی

 المللی  های بینفرودگاه و خرمشهر

4T - استان برای درخور جایگاه و نقش تعیین عدم 

  هایتکنولوژی در پیشرفت برای ملی  سطح در خوزستان

  فناوری خورشیدی، انرژی  آوری، فن نانو و بایو  پیشرفته

  از زمینه برخورداری  علیرغم درمانی، توریسم و ارتباطات

 شود.می استان ماندگی عقب موجب تدریج به که الزم، های
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۵O - به سواحل دسترسی و فراوان آب اقلیمی، تنوع  

 . طوالنی

۵T - کشور سطح در خمینی امام بندر جایگاه و  سهم افت 

  علت گسترش به رجایی شهید بندر  با در مقایسه ویژه  به و

 کانتینری  بارگیری و تجهیزات تخلیه  و تأسیسات نیافتن

 

6O - کار و تقسیم کشور  سراسری ریلی شبکه به دسترسی  

  اقتصادی تعامل شده سبب محول آن  به  که ایگانه سه ملی

 .کشور نقاط با تمام کشور اقتصادی گسترده

6T - زیست هایآلودگی پیشانی در استان گیری قرار  

ویژه آلودگی ناشی از مرزهای استان به از فراتر محیطی

 ریزگردها.

۷O - آذربایجان) کشور غرب محور ترانزیت خط ایجاد - 

 ( خوزستان

۷T - خطرپذیری مرزی باسابقه نواحی در استان قرارگیری  

برخی  وجود و مذهبی و قومی های سیاسی،تنش و

 های قومی. زمینه

8O - 8  خارجی توریست جذب گسترش امکانT - و شمالی خوزستان استان  دو به تقسیم امکان 

 جنوبی.  خوزستان

9O - بعد عراق کشور بازسازی برای المللی بین مشارکت  

 ( داخلی جنگ )

9T - از ناشی تهدید و  جهانی اقتصادی با  پیوند عدم 

  استان در گذاری سرمایه برافت آن اثر و  خارجی هایتحریم

  ویژه به اقتصادی  هایفعالیت افت و عمومی منابع محل از

 . هابخش سایر بر آن اثر و  ونقل حمل

10O -و انرژی  باد مبحث در ویژه  به  نو هایانرژی تولید 

 خورشیدی. 

10T - ملی  سطح در گازی و  نفت هایاستان بودن  رقیب 

 

 

 (: Mm)  حداقل - حداکثر استراتژی (: MM) حداکثر - حداکثر استراتژی ها: قوت

1S - برای کشاورزی  کافی خاک و آب  

 کشاورزی تولید اقلیم برای آبی، پربازده

 وسعت بیش با هموار جلگه غیر فصلی،

 فعالیت.  برای هرگونه استان درصد 60 از

1O1S - تولید پشتوانه به توجه با  

  دارد ضرورت صادرات،  برای داخلی

 و تعامل استان توسعه هدایت با

 همسایه، کشورهای با سازنده

  و معدن های صنعت،سازمان

 و سازمان کشاورزی سازمان تجارت،

  توسعه راهکارهای استان بنادر

 کشاورزی، صادرات محصوالت

  با کشورهای استان معدنی  و صنعتی

  خرمشهر  بندرهای  طریق  از همسایه

 نمایند.  اجرایی و بررسی را آبادان و

1T1S - اثرات از بخشی کاهش 

  و خارجی  گذاری سرمایه افت  تهدید

طریق  از تکنولوژی انتقال محدودیت

  تکنولوژی ارتقای در گذاری سرمایه

و   تولید و  استخراج  بخش در داخلی

 صدور  قابل های فرآورده تبدیل
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2S - و وارداتی  صادراتی  بندر وجود  

  تجاری بندر ترین خمینی نزدیک  امام

 درمهمی سهم کشور پایتخت به بزرگ

 وارداتی و صادراتی کاالها ورود و صدور

 کشور.  در

2O2S - از بیشتر  هرچه استفاده  

  داخلی تخصصی دانش قوت نقاط

  هایهمکاری صادرات توسعه برای

 همسایه.  کشورهای با فنی

2T2S - با  تعامل  راهکارهای  

  توسعه در تجربه دارای کشورهای

برای  سنگاپور، مثال عنوان بنادر، به

  خرمشهر بندرهای در گذاریسرمایه

  ملی مقامات طریق  از را و آبادان

 نماید.  تعقیب

3S - پرآب   و بزرگ  هایرودخانه وجود 

  و  متعدد های تاالب و هورها دائمی، و

 استان سطح در وسیع

3O3S - از بیشتر  هرچه استفاده  

  آب، منابع به قوت دسترسی نقاط

  برای تخصصی دانش و  گاز و نفت

  و پتروشیمی شیمیایی صنایع توسعه

بازارهای    به دسترسی از استفاده و

  استان تولید توسعه برای مرزی برون

 صادرات.  و توسعه

3T3S - محیط  سازمان از حمایت  

  وظایف اعمال  برای زیست استان

  زیست محیط از در حفاظت قانونی

  احداث مجوز صدور  مرحله در چه

  نظارت در صنعتی چه واحدهای

 صنایع. عملکرد بر مستمر

4S - و  های آزادآب  به دسترسی  

  ایجاد  برای ساحلی مناسب هایبریدگی

 مناسب  صیادی و بازرگانی بنادر

 

4O4S - آبرسانی های شبکه توسعه  

  هایسازمان قوت به نقطه توجه با

  استان برای صنعتی و کشاورزی

  بهره  و هارشته این تولیدات افزایش

 گرفتن از امکانات صادرات. 

4T4S - کاهش   تهدید اثرات کاهش

  سرمایه تخصیص طریق  از آب منابع

  و ملی اعتبارات محل از بیشتر  گذاری

  شبکه گسترش و تفکیک در استانی

 مصرف سازی بهینه و  آبرسانی های

  همه حفاظت به خدمت ضمن آب،

  هایفرصت  توسعه با ها،بخش

  هزینه از بخشی تواندمی  صادراتی

  منابع مصرف  تکنولوژی  بهبود های

 را جبران نماید.  آب

۵S - ذخایر با  عظیم گاز و نفت منابع 

 فراوان  قطعی

۵O۵S - و تخصصی توان از استفاده  

  بخش در کشاورزی تجربی سازمان

  های اشاعه گونه برای  ترویج،

 برای  آب مصرف  کم و پربازده

  توسعه و کشاورزان افزایش درآمد

 صادرات.   توسعه و تولید

۵T۵S - با استان توسعه مدیریت  

 و  تخصصی توان از استفاده

مسئول   هایسازمان و هادانشگاهعلمی

  محیط و  کشاورزی خصوص )به

  ترویج و انتخاب تعیین، برای (زیست

  که کشاورزی های محصوالت گونه

  ببینند گردها ریز کمتری از آسیب

 . نمایند اقدام

6S - (  شیعه) و مذهبی فرهنگی انسجام

 دینی. از مناقشات  دوری و

6O6S - از مؤثر برداری بهره ترویج  

  واحدهای  در خورشیدی انرژی

  و صنایع ها،کارگاه و مسکونی

 کشاورزی.
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۷S - و  صدور نفت  و استخراج و  تولید  

  ارزهای به  برای دستیابی  خارج به گاز

و   نفتی های فرآورده و تولید خارجی

 داخلی  مصرف برای گازی

  

8S - نیمه با استان خوزستان همجواری 

  یک کشور عنوان به عراق جنوبی کشور

  جنوبی سواحل و مشترک فرهنگ  با

 . مناسب با بازارهای فارس  خلیج

  

9S - تأمین  نخست قطب به استان  تبدیل 

  و استانی کاربرد با اولی) برق و آب

  اول قطب ،(ملی شبکه در کاربرد بادومی

  و کشورپتروشیمی و شیمیایی صنایع

  فلزات صنایع در سوم تا دوم جایگاه

 کشور. اساسی

  

10S - المللی بین  هایفرودگاه احداث  

  داخلی هایفرودگاه و آبادان  و اهواز

 و آغاجاری  دزفول

  

 

 (: mm) حداقل - حداقل استراتژی (: mM) حداکثر حداقل استراتژی ها: ضعف

1W - در مانعی طوالنی، و زیاد گرمای 

  و عمرانی اقتصادی و  هایفعالیت

  برای انرژی دهنده مصارف افزایش

 سرمازایی.

1O1W - کمبود ضعف از کاستن  

  طریق  از ملی، اعتبارات تخصیص

تخصیص   به  ملی مقامات ترغیب

 فرآورده تولید در ملی اعتبارات بیشتر

  طرح  با استان به و گاز نفت های

  مزیت اقتصادی و استان قوت نقاط

  استان در فعالیت این توسعه

  صادراتی هایو فرصت خوزستان

  و جایگزینی صنایع این محصوالت

 فرآورده. واردات

1T1W - کاهش تهدید از کاستن  

از  استفاده با خارجی گذاری سرمایه

و  ... فرهنگی مشابهت هایفرصت

  همکاری منطقه  هایتوافقنامه امکان

  به  ملی که سطح در پیگیری  با ،...ای

  خارجی منجر گذاری سرمایه افزایش

 شود.

2W - و اسکان غیررسمی گسترش  

 بزرگ شهرهای در حاشیه نشینی حاشیه

 روستایی. فقر محصول که استان

2O2W - فعالیت فضای کردن باز  

 از کاستن خصوصی برای بخش

استانی،  درون گذاری سرمایه ضعف

 دست  پایین صنایع در ویژه به

2T2W - هرچه گذاری سرمایه  

  و زیست محیط  حفاظت بیشتر در

  برای آب مصرف افزایش راندمان

  آب منابع کاهش اثرات تهدید کاهش

   زیست آلودگی محیط و
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3W - آب منابع وری  بهره بودن پایین  

  باالبود ویژه  به  کشاورزی و بخش در

  بخش سهم درصدی 90 باالی سهم

 کشاورزی استان. 

3O3W - های  روش مؤثرتر اعمال  

  ملی سطح در مصرف انرژی مدیریت

  داخلی انرژی  مصرف از کاستن برای

 و  نفت صادرات  سهم کردن باز و

 فرآورده.

3T3W - هرچه گذاری سرمایه  

  برای زیست محیط  حفاظت در بیشتر

  آب،  منابع تهدید در پایش آلودگی

 هوا.  و خاک

4W - استان هیدروگرافی  شبکه ساختار  

 اصلی هایرودخانه که است ای  گونه به

  از کرخه و دز کارون، رودخانه مثل

  و  یابندمی جریان جنوب سمت به شمال

  تواندمی باالدست در آلودگی درنتیجه

  آن مصب تا رودخانه اطراف مسیر تمام

 نماید. آلوده را دریا در

4O4W - صادراتی هایفرصت تبلیغ 

  افزایش برای صنایع، محصوالت این

  برای خصوصی  بخش انگیزه

  بهبود را استان در گذاریسرمایه

 .بخشید

4T4W - برای  ملی گذاری سرمایه  

  صنعت جایگزین صنایع احداث

 نفت. 

۵W - جمعیت اندازه  از بیش تمرکز  

  نخست یک ایجاد و اهواز در شهری

  استان شهری شبکه در شدید شهری

 اهواز  برابری شهر پنج از  بیش  جمعیت)

  سال در استان  دوم شهر به  نسبت

139۵). 

۵O۵W - با تجارت توسعه برای  

  با  دارد ضرورت همسایه کشورهای

  هایدستگاه توانمندی از استفاده

رفع   و بررسی(  1) مورد دو در ذیربط

  خرمشهر  بندرهای  ظرفیت  تنگناهای

 موانع رفع و بررسی(  2) و آبادان و

  با کشورهای  خارجی تجارت توسعه

و   خرمشهر  بندرهای  طریق  از همسایه

 شود.  اقدام آبادان

۵T۵W - افزایش در گذاری سرمایه  

ها  بخش همه در آب مصرف راندمان

  و محدودیت تهدید با  مقابله برای

 آب.  منابع احتمالی کاهش

6W - به زیاد بسیار  و شدید وابستگی  

 سهم  بودن پایین های سطحی وآب منابع

  شوری دلیل به زیرزمینی برداشت آب

 منابع.  این

6O6W - هایزیرساخت توسعه  

  مرزهای با  ارتباط در ونقل حمل

  گیری برای بهره همسایه کشورهای

 صادراتی.   بازار از بیشتر

6T6W - توسعه به  توجه  

 بنادر در کانتینری حمل تأسیسات

  ضعف نقطه و  استان هرمزگان

 این از خوزستان استان محرومیت

  روند اینکه به  توجه با  و تأسیسات

 به تجارت خارجی در بار حمل

  رود،و می  رفته کانتینری حمل سمت

مزیت   مورد در دارد ضرورت

با   کشور داخل به  کاال حمل اقتصادی

  جمعیتی  مرکز به آن نزدیکی به  توجه

سهم   تخصیص استان، بندری و سابقه

  و  توسعه برای ملی منابع از بیشتری

  تجهیزات به خمینی امام بندر تجهیز

 را کانتینری بارگیری و تخلیه

 شوند.  خواستار
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۷W - زبانی در و  قومی هایتفاوت 

  برخورد که چنانچه است استان سطح

 وجود آن  برای و مناسبی اندیشیده

 باشد.  نداشته

۷O۷W - و ایجاده شبکه توسعه  

  و استان فعلی شمال - جنوب ریلی

  - دوم جنوب محور توسعه و  ساخت

 شدن اجرایی ضروریات از شمال

  هم از زیرا است، امام توسعه بندر

  در کریدور ترافیک تراکم اکنون

  شده ظاهر فعلی شمال - جنوب

 است. 

۷T۷W - آبرسانی های  شبکه توسعه  

  ضعف نقطه کاهش برای  آبیاری و

 در آب  مصرف راندمان پایین بودن

  احتمالی  کاهش تهدید با  مقابله جهت

  سایر به آب انتقال و آب منابع

 ها.استان

8W - بیابان  زمینه مستمر در تهدیدات  

  اثر در روان هایگسترش شن و زایی

 ...انسانی و  عوامل طبیعی

8O8W - آبرسانی های شبکه توسعه  

  ساختن پذیر  امکان برای  آبیاری و

  نقطه کاهش مولد هایفعالیت توسعه

  افزوده، ارزش بودن پایین ضعف

 اشتغال.   سطح و  درآمد

8T8W - توان  از استفاده و توسعه

 بارزترین فسیلی، غیر هایانرژی

 زیان و ضرر زمینه این نمونه در

 نگرفتن کار به در و ملی استانی

 در جمله از و  انرژی خورشیدی

 . است استان خوزستان

9W - بخش  پایین  بسیار گذاری سرمایه 

 استان.  صنعت بخش در خصوصی

  

10W - استان فرستی مهاجر .   

  نقاط   از  صحیح  برداری  بهره  در  دیگر  منطقه  هر  مانند  خوزستان  استان  توسعه  مسیر

. گذردمی  تهدیدها   با   مقابله  و  هاضعف  اثرات  کاهش  جهت   در  های فرصت  و   قوت

  که   هستند  ساختاری  جنبه  دارای   های استان،فرصت  و  قوت  نقاط   از  بسیاری  خوشبختانه

  توسعه   هایفرصت  و  قوت  نقاط  مثال   عنوان  به.  باشندمی  برخوردار  دیرپایی  ویژگی  از

  وخاک   آب  منابع  به  دسترسی  کشور،  غرب   و  میانه  جمعیتی  مراکز  به  نزدیکی  مانند  استان

  زمینه  ساختاری  صورت  به  که  المللی  های بینآب  به  دسترسی  فصلی،  غیر  اقلیم  مناسب،

  و  ثبات   ویژگی  دارای  نمایند،  می  فراهم  استان  در  را  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  های

  بعضی   حتی  حدودی  تا  و(  آنها  تمام   نه  و)  ضعف  نقاط  از   بسیاری  مقابل  در.  هستند  دیرپایی 

  اصالح   با  که  هستند  انسانی  فعالیتهای  از  ناشی  های   عارضه  استان،  فراروی  تهدیدهای  از

  محیطی   زیست  هایآلودگی  مانند  شوند؛  تبدیل  فرصت  و  قوت  نقطه   به  توانند می  مسیر

 اصالح  قابل  صحیح  تصمیمات  اتخاذ  با  تر  بلندمدت  دورهای  در  انسان  هایفعالیت  از  ناشی

  اعمال   با  نیز  آب  منابع  احتمالی  کاهش  مانند  بیرونی  تهدیدهای  از  بعضی  حتی.  هستند

  مناسب   هایفرصت  به  توانندمی  راندمان  افزایش  با  همراه  مصرف،  در  جویی  صرفه  روشهای

 .  شوند  تبدیل
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.  دارند  ساختاری  جنبه  بیشتر   شد   گفته  چنانکه   استان  توسعه  هایفرصت  و  قوت   نقاط

  معلول  -   علت  یا /    فرعی   –  اصلی  دسته   دو  به  توانمی  را  استان  های فرصت  قوت   نقاط

  و   دارند  ساختاری  جنبه  بیشتر  که  استان  هایفرصت  و  قوت  نقاط  ترین  اصلی.  کرد  تقسیم

  گیری   شکل   در   نوعی  به  یکدیگر،  با   تعامل  هستند،   برخوردار   پابرجایی  ویژگی  از

 :  اندکرده نهادینه را  آنها و داشته دخالت استان  قوت نقاط  سایر و توسعه هایفرصت

  در   هرچند.  اند  متنوع  و  زیاد  بسیار  استان  توسعه  روی  فرا  هایفرصت  و  قوت  نقاط

  استانهای   کارآمد،  و  متخصص  نیروی   و  صنعتی  تخصص  از  برخورداری  مانند   موارد   بعضی

 و  قوت  نقاط  ترینمهم  مجموعه   اما  دارند،  وجود  خوزستان  استان  همپای  دیگری

  تجارت  در  خمینی  امام  بندر  از  برخورداری  استان،  ممتاز  موقعیت  شامل  استان،  هایفرصت

  نفت   صنایع  ممتاز  جایگاه  وخاک،  آب  و  گاز  و  نفت  سرشار  طبیعی  منابع  کشور،  خارجی

  و   مهندسی زمینه  در  استان تخصصی -  علمی  جایگاه  فلزی،  و  پتروشیمی  شیمیایی،  گاز،  و

  کشورهای  بازار با پزشکی  - مهندسی خدمات و کاال  تبادل  توسعه بالقوه امکان و پزشکی

  ویژگی  از   همگی   تقریبا  دهد کهمی تشکیل  کشور   سطح  در را   بدیلی   بی  مجموعه   همسایه،

  موارد   بعضی  در  و  ندارد   امکان  موارد   بعضی  در  که  معنی  این  به  هستند،   برخوردار   پابرجایی 

  بهره جایگاه این از و منابع و موقعیت این از کشور در دیگری استان رودنمی انتظار دیگر

 .شود  مند

  و   قوت   نقاط  و  امکانات   مجموعه   این   وجود  با  شودمی  مالحظه   دیگر   سوی   از

  فراروی   دیرپا  صورت  به  نیز  توجهی  قابل  ضعف  نقاط  استان،  توسعه  نظیر  بی  هایفرصت

  عوامل  اشتغال   سطح نبودن بهینه  در توانمی را آنها ترین مهم  که دارد وجود استان توسعه

 عالوه  به.  کرد  خالصه  زیستی  محیط  و  ای   منطقه   هایتعادل   عدم  ها،  فعالیت  و  تولید 

  طبیعی،   عوامل .  کرد  جویی  چاره  آنها   قبال   در  باید  که  دارد  وجود  چندی   بیرونی  تهدیدهای 

 استان  سنتی  های  بخش  توسعه  و  رشد  اصلی  پایه  منطقه،  این  تمدن  سال   هزار  چند  طول   در

  زیربناها،   و  صنایع  در  گذاری  سرمایه  و  نفت  اکتشاف  با  اخیر  سال   یکصد  در  و  است  بوده

  در ویژه به  و استان از مهمی پهنه   و کلیدی بخش چند در  استان  صنعتی توسعه   ساز  زمینه

 و  شرق   شمال   مناطق   خصوص   به   و  شرقی  مناطق  اما  است،  شده  استان  جنوبی  مناطق

  شرق   میانه  هایشهرستان  از  بخشی  و(  مرزی  نوار)  استان  غرب   منطقه  از  بخشی  همچنین

  شامل  توسعه صنعتی  دستاوردهای  از  هم  و  هستند  برخوردار  کمتر  طبیعی  منابع  از  هم  استان

  عدم   که  شد   مشاهده  همچنین.  اندشده  مند  بهره  کمتر  اشتغال،  و  تولید  گذاری،  سرمایه

 باالیی  همبستگی  جمعیت  حفظ  توانمندی  در  تعادل   عدم  با  یادشده   برخورداریهای  در  تعادل 
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  کاهش   باید  تعادلها  عدم  است،  نظر  مورد  جمعیتی  توازن  حفظ  اگر   آنکه   منطقی  نتیجه   و  دارد

 .یابد

 بحث ونتيجه گيری 

  4/14  حدود  احتساب  با   نفتی  درآمدهای  که  گفت  توانمی  تحقیق  های  یافته  به  توجه  با

  خوزستان   استان  جایگاه  و  است؛  رسیده  139۵  سال   در  درصد  9/12  به  138۵  سال   در  درصد

  دوم   جایگاه  در  تهران  استان  از  بعد  داخلی  ناخالص  تولید  نظر   از  کشور  هایاستان  بین  در

  استان   خوزستان،  استان  توسعه  در  نفتی  درآمدهای  بدون  احتساب  با  و  است؛  داده  قرار

  این   بر   است  رسیده   درصد  8/۵  به  139۵  سال  در  و   درصد  ۷  با   138۵  سال   در  خوزستان

  اقتصادی   های  بخش   بر   زیادی  بسیار  تأثیر   نفتی  درآمدهای  نقش   که  گفت  توانمی  اساس

  باورند  این  بر(  1960)  روستو  و(  19۵۵)   لوئیس  گفته  طبق. دارد  خوزستان  استان اجتماعی

  حاصل  درآمدهای  و  است  سرمایه   کمبود  اقتصادی   رشد   کننده  محدود  عامل  ترین  که عمده

  های   یافته  اساس  بر  همچنین.  کند  جبران  خوبی  به   را  کمبودها  این  میتواند   طبیعی  منابع  از

  تأمین   را  کشور  نفتی  درآمدهای  از  درصد  ۵3  حدود  9۵  سال  در  خوزستان  استان  تحقیق

  دیدگاه  اساس  بر.  دارد  کشور  مالی   منابع  تأمین  در  کننده   تعیین  نقش  اساس  این  بر  که   کند می

  از  شدن  خارج  منظور  به  فقیر   کشورهای  که (  1989)  مورفی  و(  1961)   اشاین  روزن

  را  چرخه این که هستند بزرگی تکانه نیازمند  اند شده گرفتار  آن دایره که فقیری  هایچرخ

  خوزستان   استان  برای   تواند می  معادن و  گاز  و  نفت  صادرات  از حاصل  درآمدهای   بشکند،

 فراهم  را  الزم  تکانه   این   و  دهد   قرار  استان   مسئولین  اختیار   در   را   الزم  سرمایه  و  خارجی   ارز

  طور   به  طبیعی  منابع  از  حاصل  فراوان  آمدهای  در  اقتصاددانان  این  دیدگاه  از  واقعه  در  آورد

  ؛(3:  138۷  کیخا،  و  آرا  مهر)  انجامد   می  فقر  کاهش   و  اقتصادی  رشد  ثروت   خلق   به  قطع 

  درآمدهای   واسطه  به  کشور  اقتصاد   در  حیاتی   و  مهم  بسیار  نقش   خوزستان  استان  که  زیرا

  محصولی   تک  اقتصاد  به  توجه  با  کشور  اقتصادی  حیات  دیگر  عبارت  به  و  کندمی  ایفا  نفتی

  نفتی   درآمدهای  به  متکی  محور  نفت  اقتصاد  وجود  و  نفتی  درآمدهای   به  کشور  اتکا  موجب

  متحده   امارات  پیش  سال   سی  که  است  معتقد(  201۵)   الشهاب  محمد  های  یافته  طبق.  است

  که  رشدی با امروزه ولی است بوده منطقه سطح در نیافته توسعه   کشورهای از یکی عربی

  موقعیت   به  توجه   با.  برسد  متوازنی  توسعه   به  توانسته  نفتی  درآمدهای  از  استفاده  با  کرد

  توسعه   هایالگوی  به  تبدیل  مناطق  توانمی  فراوان  گاز  و  نفت   منابع   داشتن   و  جغرافیایی 

  از  اقتصادی   و  اجتماعی  های زیرساخت  گسترش  و  توسعه  برای   که  شود  اقتصادی

  اینکه  مگر  یافت  دست  توسعه  به  تواننمی   وجود  این  با.  کرد  استفاده  باال   نفتی  درآمدهای
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  سطح   در  کارآمدی  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  نهادی،  چارچوبهای  دارای

 . داردمهمی  بسیار نقش انسانی عامل  نقش و باشد  کشور مدیریت

  درآمدهای   محاسبه  بدون  اجتماعی  و  اقتصادی   های  بخش  در  خوزستان  استان   جایگاه

  تولید  از  زیادی  میزان  زیرا  ندارد، قرار   یافتگی توسعه  سطح   از  مناسبی  جایگاه  چندان  نفتی

  و   اجتماعی  هایشاخص.  شودمی  محاسبه  نقت   تولید  محاسبات  با   استان  داخلی   ناخالص

  های تفاوت  از  نشان  نفتی  درآمدهای  احتساب  بدون  و  نفت  احتساب  با  استان  اقتصادی

  بخش   در  که  طوری  به.  است  استان  نیافتگی  توسعه  و  یافتگی  توسعه  سطح  بین  موجود

  معدن   فعالیت  درصد،  3/12  ماهیگیری  درصد،  2/6  کشاورزی  هایفعالیت  اقتصادی  های

  درصد،   6  غذایی  هایفعالیت  درصد،  9/9  صنعت  درصد،  2/۵0  گاز  و  نفت  درصد،  8/4۷

  تأمین   درصد،  12  اساسی  فلزات  درصد،  30  شیمیایی  مواد  درصد،   1۷/ 9  نفتی  های  فراورده

 درصد،  4/۵  اقتصادی  خدمات  درصد،  3/4  ساختمان  درصد،  1/11  طبیعی  گاز  و  برق  آب

  40  عمومی   خدمات  سایر  درصد،  4/۵  شهری   و  عمومی  امور  اداره  درصد،  3/6  ونقل  حمل

  را  درصد  9/۵  مددکاری  و  بهداشت   درصد،  ۵/۵(  آموزش)  اجتماعی  امور  خدمات  درصد،

  احتساب   بدون  و  درصد   13  گاز  و   نفت  احتساب  با  مجموع  در  که   دهند؛ می  تشکیل

  به .  دارد  قرار  خوزستان   استان  در  کشور  کل  هایفعالیت  از   درصد  8/9  نفتی   درآمدهای

  نهادهای  تمام  در  آن  از  بعد  و  اقتصادی  رشد  در   طبیعی  منابع  نقش(  1989)   مورفی  اعتقاد

  های   یافته  دارد،  زیادی  بسیار  نقش  اقتصاد  امنیت،  بهداشت،  آموزش،  مانند  اجتماعی

  بسترسازی   و  ساز  زمینه  تواندمی  نفتی  درآمدهای  دهد کهمی  نشان(  1390)  ندا  صفاریان

 . شود اقتصادی مختلف هایبخش در توسعه رشد و

  زیادتر   نفتی  هرچقدر درآمدهای  و  است؛  توسعه  برای  وسیله  و  ابزار  نفتی  درآمدهای

  واردات   نفتی  درآمدهای  از  استفاده با  اساس  این  بر.  شودمی  بیشتر   هم  توسعه شتابان  شود،

  ایجاد  برای گزافی های هزینه دلیل همین به است،  توسعه  اساسی عامل  خارج از امکانات

  بهترین  در.  شودمی  صرف  سازدمی  آسان  را  واردات   که  اقتصادی  زیربنایی  های  شبکه

  صنایع   و  زا  برون  مصرف،  کاال،  توزیع  شبکه  و  واردات  توسعه  به  دیدگاه  این  اجرای  شرایط

  یک   ارزی  درآمدهای  آوردن دست  به  برای  خام  نفت  صدور  و  انجامد  می  خارج  به  وابسته

  نفت   بیشتر  هرچه  صدور  وارداتی   کاالهای  مصرف  رشد  با   همراه  و  شودمی  درونی  نیاز

  زمینه  ای  همه  در  ای  توسعه  چنین  با  سازگار  فرهنگی  آید،  می  حساب  به  راهبردی  هدفی

 (. 6۷۵:  1392  رزاقی،) آید می پدید ها مدیریت  جمله از ها
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  استان  توسعه در نفتی  درآمدهای نقش   که کرد بیان ها میتوان یافته اساس بر چنین هم

  در   درصد  60 گاز  و  نفت   درصد،  9/3 کشاورزی  در  نفتی   درآمدهای  احتساب با  خوزستان

  سهم   اساس  این   بر   که  است  درصد  21  اجتماعی   خدمات  در  درصد   14  معادن  و  صنایع 

  توجه   با  اگر  اما  دارد  برتری  اقتصادی  و  اجتماعی  های  بخش  تمام  به  نسبت  نفتی  درآمدهای

  خوزستان  استان  نفتی  درآمدهای  احتساب  بدون  که  دارد  آن   از  نشان  کنیم  نتایج توجه  به

  خدمات   بخش  در  و  درصد  8/36  معادن  و  صنایع  بخش  در  درصد  9/9  کشاورزی  بخش  در

 سهم  نفتی   درآمدهای   اعمال  بدون  توجه  با   که  است؛  داشته   رشد   درصد  ۵3  حدود  اجتماعی 

  خدمات   رشد   با  زیرا  است  کرده  پیدا  کاهش  خوزستان  استان  معادن  و  صنایع  و  کشاورزی

  توان می  لوئیس   دیدگاه  اساس  بر  که   است   کرده  پیدا  کاهش  استان  کشاورزی  بخش   اجتماعی 

.  شودمی  مسیر  بزرگ  مقیاس  در  و  نوین  تکنولوژی  چارچوب  در  را  کشاورزی  توسعه  گفت

 و  روستایی   مناطق  از  مهاجرت  با  که   است  این  داشت  توجه  آن  به  باید  کهمهمی  نکته

  سطح   در  کشاورزی  مختلف  هایبخش  تنزیل  شاهد  ما  استان  شهرهای  سمت  به  عشایری

  از   ناشی   اساسا   و  بیشتر   کشاورزی  بخش  نوسازی (  19۵۵)  لوئیس  اعتقاد   به.  هستیم  استان 

  توسعه   شرایط  شدن  فراهم   منظور  به  روستاها  از   دهقانی   کار   نیروی  شدن  آزاد   به  تمایل

  شده   افزوده  اجتماعی  خدمات  بخش  به  درصد  8  حدود  چنین  هم  شهرهاست؛  در  صنعتی

  است  شهری  زندگی  در  مطالبات  عمومی   خواست   و  شهری   نیازمندهای  از  ناشی  که   است 

  با  نفتی  درآمدهای.  است  ساخته  نیازمند   را   آموزش   بهداشت،  اجتماعی،  خدمات  به   نیاز  که

  در   را  ناموزونی   رشد  با  اما  اند، داشته  استان  اقتصادی   ساختار درمهمی  نقش   اینکه به  توجه

(  2008) کارل  لین تری یافته طبق. است آورده   وجود به خوزستان استان  اقتصادی صنعت

  استفاده   اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  جهت  در  نفتی  درآمدهای  به  توجه  با  که  مناطقی  در

  میرانی   به   و  کند؛می  ایجاد   مختلف  های   بخش  در  نابرابری  و  ناموزون  توسعه  یک   کنندمی

  اقتصادی  و  اجتماعی   نابرابری  زمینه   کند  پیدا  سلطه  کاالها  دیگر  بر   کاال   یک  آمد  در  که

  درآمدهای  به بیشتر  که اقتصادی یک خوزستان استان اقتصاد  اساس  این بر. شودمی بیشتر

  و   اجتماعی  ساختاری   شکل  بر  نفت   صنعت  بخش  در  تغییری   هر  با  و   است  وابسته   نفتی

(  2001)  1جوانجی   و  ساراف  های  یافته  همچنین.  گذاردمی  تأثیرگذار  بسیار  استان  اقتصادی

  به   کند  ایجاد  ناموزونی  توسعه  تواند می  نفتی   درآمدهای   از  حاصل  نابرابری   که   داد   نشان

که می  پیشنهاد  دلیل  همین   به  سپس  و  دربیاید  کنترل   به  باید  ابتدا  نفتی  درآمدهای  دهد 

 
1  Sarraf & Jiwanji 
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  صورت   به  محصول   یک  برداشت  زیرا  شود؛  هزینه  مختلف  های   بخش  در  مساوی  ضرورت

 .  کندمی فراهم منطقه   سطح نابرابری در زمینه هزینه به نیاز بدون و راحت و رایگان

  امکانات   پخش  لحاظ  از  خوزستان  استان  شهرهای  گفت  توانمی  استدالل   این  به  توجه  با

  است   معتقد  دارو  تو مایکل. دارند  قرار  نامتعادلی سطح  در  اقتصادی   و  اجتماعی  خدمات   و

  اجتماعی  ساخت   در  اساسی   تغییرات  مستلزم  و  دانست   چندبعدی  جریانی   باید  را  توسعه  که

  کن   ریشه  و  نابرابری  کاهش  اقتصادی،  رشد  تشریع   نیز  و  ملی   نهادهای  و  مردم  تلقی   طرز

  هماهنگ   اجتماعی،  نظام  مجموعه  که   دهد  نشان  باید  اصل   در  توسعه   است  مطلق  فقر  کردن

  حالت   از  نظام  داخل  در  اجتماعی  گروهای  و  افراد  های  خواسته  و  اساسی  متنوع  نیازهای  با

  مادی   نظر  از  که  زندگی  از حالتی  یا  وضع  سوی  به  و  شده  خارج  گذشته  زندگی  نامطلوب

  باید  توسعه  در  هیرشمن  اعتقاد  به(.  136:  1366  دارو،  تو)  یابد  سوق  است  بهتر  معنوی  و

 . شود توجه «ترکیبی »توسعه به چیزی هر از بیش

می وضعیتدرادامه  که  کرد  اشاره    استان   اقتصادی  و  اجتماعی  هایشاخص  توان 

  ساختمان،   معادن،  سایر  کشاورزی،  چون  هم  هایشاخص  در   جوار  هم  استان  با  خوزستان

  بهداشت   آموزش،  شهری،  و   عمومی  امور  اداره  مستغالت،  مالی،  گری  واسطه  رستوران،  هتل

  استان   وضعیت  و  است  برخوردار  تری  پایین  سطح  درعمومی  خدمات  سایر  مددکاری،  و

 . ندارد قرار مناسبی  سطح در نفتی  درآمدهای بدون

  استان   اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  سطح  در  نفتی  درآمدهای  در  نقش  احتساب  با   اما

  نسبت   به  خوزستان  استان  اقتصادی   و  اجتماعی  توسعه  سطح  که  گفت  توانمی  خوزستان

  احتساب  با  الزم به ذکر است که،   که   دارد؛   قرار  باالیی  سطح  در  خود   همجوار  های استان

بخش نفت و گاز، ساختمان،    در  که  طوری  به  دارد  قرار  مناسبی  سطح  در  نفتی   درآمدهای

  دارد  قرار  تریپایینآموزش و بهداشت و مددکاری نسبت به استان های همجوار در سطح  

 .است برخوردار خوبی نسبتا سطح در اقتصادی و اجتماعی  هایبخش دیگر در ولی

  تعدادی   در.  است  غالب  شدت  به  منطقه  اقتصاد  در  خوزستان  استان  نقش  نتایج  اساس  بر

  درصد   90  تا   80  بین   دیگر  تعدادی   در   و  درصد  90  از  بیش  خوزستان  استان   ها بخش  از

  ساختمان،  ماهیگیری،  کشاورزی،  بخش  در  نمایدمی  تولید  را  منطقه  این  افزوده  ارزش

  80 بین خوزستان استان سهم اجتماعی و عمومی خدمات و مستغالت مالی، گری واسطه

 و  هتل  فروشی،  خرده  و  عمده  عمومی،  تسهیالت  صنعت،  بخش  است  درصد  90  تا

افزوده  ارزش  درصد   90  از بیش  خوزستان  استان سهم ارتباطات و  ونقل  حمل   و  رستوران
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  توجه  به  خوزستان  استان  که  گرفت  نتیجه  طوری  این  توانمی.  دهدمی  تشکیل  را  منطقه  این

 به  و  است  نفتی  درآمدهای  به  وابسته  شدت  به  دارد  که  موجودی   امکانات  و  شرایط  به

  بهبود   در  اندازه  همان  به  یافت  کاهش  نفت  ای  هزینه  و  مصرفی  درآمدهای  سطح  که  میزانی

  پیتر   نظر   از.  است  تأثیرگذار   استان  اقتصادی   و  اجتماعی  های شاخص  وضعیت  کیفیت   و

  از   جلوگیری  برای  که  بشری  قابلیت  پرورش  و  امکانات  بسط  یعنی  اقتصادی توسعه  دورتر

  مناطق  سطح  در  بیکاری  دامنه  و  عمومی  فقر  دامنه  به  توجه  نیازمند  که  است  ضروری  فقر

  تولیدی   منابع  کار  از  عبارت  اقتصادی  توسعه  که  است  معتقد  لوپ  برویمک  همچنین.  است

  غفاری،  و  ازکیا)  شود  جامعه  یک  در  سرانه  درآمد  مداوم  بالقوه  رشد  موجب  که   نحوی  به

1389  :4۵-44.) 

ادامه می اولویتدر    های   بخش  در  خوزستان  استان  توسعه  های توان اشاره کرد که، 

  تحلیلی   های   یافته  به  توجه  با   اما  نیستند  دیگر  هم  از   تفکیک  قابل  اجتماعی  و  اقتصادی

  به   خوزستان  استان  توسعه  اولویتهای  توانمی  آماری  دادههای   نتایج   و  شوندگان  مصاحبه 

 شود: می مطرح زیر صورت

  استان   که  زیرا  دارد،  اشاره  اجتماعی  های  آسیب  و  استان  اجتماعی  تغییرات  و  توسعه

  مهاجرت   استانهای   جز  دارد  که   طبیعی  منابع  و  مالی   امکانات  و  منابع  با   توجه  با   خوزستان

  از   مهاجرت  استانی   برون  مهاجرت  کنار  در  همچنین  آید  می  حساب  به  کشور  فرصت

  که  شودمی  باعث  و  افزایش  به  رو  استان  در  شدت  به  نشین  عشایر  و  روستایی  نواحی

  حاشیه  چون   هم  های  پدیده  و   اندشده  ساکن  شهرها  حاشیه  در  مهاجرت  این   از   بسیاری

  به .  شودمی  شهرکهای   ساخت  به   نیاز  درمانی،  بهداشتی   محرومیت،  آموزش   و  فقر  نشینی،

  شهرستان  2۷  به  139۵  سال   در  به  شهرستان  11  از  13۵۵  سال   در  استان  شهرهای  که  طوری

  خوزستان   استان  بنابراین  است؛  شده  منجر  استان  بزرگ  شهرهای  اطراف  در  نشین  شهر   24  و

  به   زمان   طول  در   رؤیت  قابل  تغییر   از  عبارت  که  تغییراتی  است  اجتماعی  تغییر   نیازمند

  اجتماعی   سازمان  وظایف  یا   ساخت  تغییرات  بلکه  نباشد  دوام   کم  یا  و  موقتی  که  صورتی

  غفاری،   و  کیا  از)  نماید  دگرگون  را  آن  تاریخی  جریان  و  بگذارد  اثر  جامعه  یک  روی  بر  که

1389  :28  .) 

  محروم   اکثریت  به که  است اجتماعی  ساختار  از  ای درجه اجتماعی  توسعه  کیم دونگ

  در  دهد بلکهمی را  ملی  منافع  از خود  سهم از  برخورداری  برای   تقاضا  اجازه  تنها نه  جامعه

  مسیری   در  جامعه  ساختاری  تغییر  اگر  او  نظر  از .  کندمی  یاری  را  آنها  هدف  آن  به  رسیدن
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  در   ملی  منافع  از  خود  سهم  به  محروم  توده  یابی  دست  برای   الزم  هایفرصت  که  باشد

 (. 209:  138۷  کالنتری،)  است  توسعه  فرایند  همان  اصل  در  مسیر  این.  دهد  قرار  آنها  اختیار

  با   های  برنامه  جزء  زیست  محیط  مسئله  اهمیت  محیطی،  زیست  وضعیت  مسئله

  و  اقتصادی  سیاستهای  از  بسیاری   که  شودمی  محسوب  خوزستان  استان  هایاولویت

  بخش   به  تواننمی  استان  های  برنامه   از  یک  هیچ  در  و  است  خورده  پیوند  آن  با  اجتماعی

  آب   شوری   هوا،  آلودگی  گردها،  ریز  مسئله  جمله   از  نشود،  توجه   استان  محیطی   زیست

  باید  که  چنان  آن  گفت  توانمی  که  است  مهم  بسیار  کشاورزی  هایسدسازی  رودخانه،

  طور  آن استان توسعه محیطی زیست های  بخش در نفت درآمدهای  از  حاصل درآمدهای

  زیست   مشکالت  از  بسیاری  امروزه  اساس  این  بر  که  نگرفته  قرار  مورداستفاده  بایستی  که

 .  است شده  استان  اجتماعی  و اقتصادی های بخش گیری گریبان محیطی

 

   پیشنهادات  -

  فصل  ها درمصاحبه  آماری،  های  داده  و   یافته  به  توجه   با   پژوهش  پیشنهادات   بیان  برای

  یک  از  کردن استفاده که زیرا است شده استفاده SWTO راهبردی مدل از  پژوهش چهارم 

  یاری   راهبردها  و  پیشنهادات  تعیین  و  ارائه  در  را  محقق تواندمی پژوهش  در  راهبردی  مدل 

  که   راهبردهای  که  ایمرسیده  نتیجه  این  به  SWTO  مدل   تحلیل   و  تجزیه  بخش  در.  کند

  نفتی   درآمدهای  از  استفاده  با  خوزستان  استان  اقتصادی  و  ساختار اجتماعی  برای  توانمی

 در.  است  خوزستان  استان  توسعه   برای  فرصت  و  قوت  نقاط  نوع  از  راهبردی   آید  کاربرد  به

  نحو   به  توان می  و  دارد   استان  که   پتانسیلی   و  امکانات  به  توجه   با  فرصت   و  قوت  راهبرد 

  بتوان  اگر   دارد  استان  که  های ظرفیت  و  امکانات  کنار  در  که   زیرا  کرد؛  استفاده  کارآمد 

  خواهند   بهبود   استان  اقتصادی  و   اجتماعی  ها بخش  در  کرد  مدیریت   را  نفتی  درآمدهای

  با   استان  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  برای  زیر   پیشنهادات  SWTO  مدل   اساس  بر.  یافت

 :شودمی پیشنهاد  نفتی  درآمدهای از استفاده

  فراهم   واسطه   به  خارجی  گذاری   سرمایه   جذب  بخش   در  نفتی  درآمدهای   از   استفاده

 استان   سطح در اقتصادی تجاری،  هایکردن زیرساخت

  با   دریایی   ونقل   حمل  هایزیرساخت  بهبود   و  ترمیم   برای  نفتی   درآمدهای   از   استفاده

   فارس  خلیج  حوزه کشورهای همجوار
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  مساله   جمله  از  کشاورزی  زیرساختهای  بهبود  ترمیم  در  نفتی  درآمدهای  از  استفاده

  مسیر   در  کشاورزی  هایزمین  از  بسیاری  الیروبی  و  زهکشی  و  رودخانه کارون  آلودگی

 کارون رودخانه

  ریلی   هوایی،   ونقلی   حمل  ناوگانهای  تقویت   و  بهبود  برای   نفتی  درآمدهای  از  استفاده

 باری  و ایجاده نقل حمل جایی استان به در

  های استان  سایر   با   استانی  برون  گذاری   سرمایه  بخش   در   نفتی  درآمدها  از   استفاده

 برق معدن،  صنایع، بخش آب، در همجوار

  مساله   و  جنوب  شهرهای  آب  مسائل  مشکالت  رفع  جهت  در  نفتی  درآمدهای  از  استفاده

 فاضالب شهری 

  به   توجه  با  استان  گردشگری  زیرساختی  و  پایه  تقویت  برای   نفتی  درآمدهای  از  استفاده

پیشینه   ها  زمینه استان شهرستان  سطح   در  که   تاریخی  های  و    سرمایه .  دارد  وجود  های 

  بادی،   انرژی  مانند  نو  و  پاک  هایانرژی  جذب  برای  نفتی  درآمدهای  از  استفاده  و  گذاری

 آبی، خورشیدی 

  بزرگ   شهرهای  اطراف  در   شهرها  و  شهرها  احداث  جهت  در  نفتی  درآمدهای  از  استفاده

 استانی  درونی  هایبه مهاجرت توجه با

  برای   آموزشی  و  درمانی  بهداشتی،  هایزیرساخت  جهت  نفتی  درآمدهای  از  استفاده

 استان  شرق  و  شرقی  شمال   مناطق  خصوص  به  استان  مرکز  از  افتاده  درو  روستایی و  نواحی

  زیرا  استان  صنعتی  اقتصاد  جایی  به  کشاورزی  و  خدماتی  اقتصاد  بخش  به  ویژه  توجه

  استان   توسعه  الگوی  حالی  در   شودمی  هزینه  صنعت  بخش  در  استان  بیشتر درآمدهای  که

 .خدماتی است و کشاورزی

 . استان  به صنعتی صرف  توسعه جایی به جانبه همه توسعه نگرش 

  جذب   با  توانمی  که  عربی   کشورهای  با  مرزی  و  بنادری   هایظرفیت  از  استفاده

 .داد کاهش  استان بیکار مسائل از بسیاری جذب سرمایه و تکنولوژی 

  استان   محیطی  زیست  مشکل  ترین  مهم  عنوان  به  که  گردها  ریز  مساله  به  دادن  اولویت

  شده   منجر  استان  از   هایمهاجرت  از   بسیاری  زمینه  که  زیرا  اهمیت،  بسیار حائز  خوزستان

 . است

  وی   بر  رویهبی  های سدسازی  ساخت   از  جلوگیری   و  استانی   درون  آبی  منابع  به  توجه

 .کارون ای رودخانهسرچشمه
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 منابع  

 شاخص از استفاده با ایران یافتگی توسعه تحلیل( 1392)  سعید صمدی، فضل؛ ابوا آبادی، یحیی فاطمه؛ امیری،

HDI، ایران  اقتصادی انداز چشم و الکترونیکی همایش  . 

 . امیرکبیر تهران، توسعه، و فرهنگ( 1386) حسن بنیانیان،

 ارشد کارشناسی نامهپایان نفتی، آمدهای در مدیریتی  راهکارهای عنوان  تحت پژوهشی( 1386)  همتی بابک

 طباطبایی  عالمه دانشگاه اقتصاد، دانشکدهای

  کتب تدوین و مطالعه  سازمان: تهران   فاضل، رضا ترجمه اجتماعی علوم در تحقیق هایروش ( 1386)  ارل ببی،

 (. سمت) هادانشگاه انسانی علوم

 نی.  نشر: تهران اجتماعی، هایپژوهش طراحی( 1386) نورمن بلیکی،

 مالی،  مدیریت و کالن  اقتصاد جهانی مطالعات گروه محور، نفت بهبود ایران، اقتصادی ناظر( 2003) جهانی بانک

 آفریقا.  شمال و خاورمیانه

 منابع  از  حاصل درآمدهای مدیریت هایصندوق عملکرد تطبیقی مطالعه( 1393)  سعیده شفیعی، هدی؛ نژاد، پناهی

 .  6  شماره. ملی  توسعه صندوق فصلنامه  مختلف، کشورهای در طبعی

 . سالم  نشر: تهران دلفروز، محمدتقی  ترجمه مدنی، سنتهای  و دموکراسی ،(2000)  رابرت پاتنام،

  انتشارات: تهران دوم، و اول جلد فرجادی، غالمعلی ترجمه سوم، جهان اقتصادی  توسعه( 13۷1)  مایکل تودارو،

 . بودجه  و برنامه سازمان

 ،(مترجم) نایبی هوشنگ ،(اجتماعی  علوم رشته) اجتماعی  علوم در نظری تحقیق روش(  1386)  بیکر ترزال،

 نور.  پیام دانشگاه: تهران  ،(ویراستار)  زاهدی محمدجواد

 کوهسار.  نشر فرجادی، غالمعلی ترجمه . سوم جهان در اقتصادی  توسعه( 1366)  مایکل تودارو،

 با مستوفی آباد  احمد منطقه در اجتماعی  توسعه بر صنعتی توسعه پیامدهای و  اثر  بررسی ،(138۵)  سمیه لو، توحید

 . تهران  دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان دبیرستان،  دوره آموزان دانش بر  تأکید

 اجتماعی، علوم فصلنامه ،HDI انسانی ی  توسعه شاخص معرفی( 1393)  محسن امینی، صادقی محمود پور، جمعه

 . 8۵-83 ص

انتشارات  :  تهران ها،روش  و هادیدگاه: روستایی یتوسعه  ریزی برنامه بر ای مقدمه( 1391)  محمود پور، جمعه

 سمت. 

 فصلنامه ایران، در درآمد توزیع بر نفتی درآمدهای اثرهای بررسی( 1384) رضا علی اقبالی، و رضا علی جرجرزاده،

 . 1- 19 ص ،4  شماره اجتماعی، رفاه  پژوهشیعلمی

 . مولوی  انتشارات: تهران  اقتصادی، توسعه( 13۷4) اهلل عبد جیروند،
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  پنجم، شماره دوم، سال توسعه، راهبردی فصلنامه توسعه، اقتصاد نظریات در هانشیب  و  فراز( 1390) ایمان حقیقی،

8۷-114 . 

 . فرهنگی علمی انتشارات شرکت : تهران  نفت، اقتصاد مبانی( 13۷3) فیروزه خلعتبری،

  غیر تصمیمات از  اجتناب ضرورت و  هلندی بیماری بررسی هایروش پیچیدگی( 138۷) فیروزه خلعتبری

 . اسالمی شورای مجلس هایپژوهش  مرکز  بودجه ریزی برنامه مطالعات  دفتر بولتن کارشناسی،

 اجتماعی، تأمین فصلنامه، پایدار، توسعه راستای در نفتی منابع از بهینه برداری بهره( 13۷9) فیروزه خلعتبری،

 . 818- ۷91 ص دوم، شماره

 ای دانشکده دکتری، رساله( نروژ و ایران موردی بررسی) نهادی نقش و افزونه رونقی،(  1382)  جعفر خیرخواه،

 طباطبایی.  عالمه دانشگاه اقتصاد،

 . 4 شماره شانزدهم، سال رسانه، فصلنامه بنیاد، مسئله تعاریف در کاوشی توسعه، ارتباطات(  138۷) هادی خانیکی،

  ،(138۵)  اس.  دی دواس،. 30 نی نشر: تهران صبوری، منوچهر ترجمه شناسی، جامعه( 1386) آنتونی گیدنز،

 نی.  نشر: تهران نایبی، هوشنگ ترجمه اجتماعی، تحقیقات در پیمایش

 . 3۵۷ تا 3۵4 ص پیشبرد، انتشارات تهران، خرد، اقتصاد مبانی( 13۷۵)  طهماسب دولتشاهی،

 رشد.   تهران، پژوهش، عملی و نظری مبانی(  1383) على دالور،

 و  اسناد مرکز ایران،  نفت صنعت شدن ملی  نهضت قبال در آمریکا سیاسی رفتار از گزارشی( 1380) ایرج ذوقی،

 . خارجه امور وزارت انتشارات دیپلماسی تاریخ

 نی.  نشر: تهران زمین،  ایران اقتصاد( 1392)  ابراهیم رزاقی،

  در آمد  در توزیع بر جویی رانت و نفتی منابع نفرین از تحلیلی( 1388) ماندانا گلستانی، و تیمور رحمانی،

 . ۵۷- 86  ص ،89 شماره اقتصادی، تحقیقات مجله خیز، نفت منتخب کشورهای 

 انتشار.   سهامی شرکت: تهران  اجتماعی، علوم در تحقیق خاص های تکنیک( 138۷)  فرامرز پور، رفیع

 سلمان.  نشر: تهران توسعه، شناسی جامعه( 13۷8)  احمد زاده، رجب

 دوم  ساله پنج برنامه در روستایی عمران های  برنامه و هاسیاست اهداف، ارزیابی (. 13۷9) محمدرضا رضوانی،

 . 380 شماره جغرافیایی، هایپژوهش . روستایی مراکز و فضاها سازماندهی بر  تأکید با( 13۷3-۷8)  کشور توسعه

  شهید دانشگاه: انتشارات باغیان، قره مرتضی ترجمه اقتصادی، رشد پردازان نظریه( 13۷4)  ویتمن والت روستو،

 بهشتی. 

 نی.  نشر: تهران وثوقی منصور ترجمه توسعه، و اجتماعی  تغییرات( 13۷2) گی روشه،

 . مازیار انتشارات: تهران نابرابری، و  توسعه( 1382)  محمدجواد  زاهدی،
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 یزد. دانشگاه: یزد ای،منطقه  ریزی  برنامه هایروش و اصول (  1383)  اله  کرام زیاری،

 فرهنگی.  مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه: تهران  اجتماعی، علوم در تحقیق هایروش ( 13۷8) باقر ساروخانی،

 هنر.  و فرهنگ کارآفرینان تعاونی شرکت: تهران توسعه، هایقانونمندی و ها نظریه( 1386)  خلیل سعیدی،

 راهکارهای  و ها چالش: ایران اقتصادی پیشرفت و نفت طبیعی منبع( 1392)  م خسروشاهی، سام؛ نورانی، سید

 . 30-۵ ص ،11 شماره اقتصادی مجله

 . دستان انتشارات محمودی، وحید  ترجمه. آزادی  مثابه به توسعه( 1383) آمارتیا سن،

  برنامه و گذاری سیاست در آن پیامدهای و توسعه و ارتباطات های نظریه در دگرگونی( 1384)  جان سرواس،

 . 40  شماره شانزدهم، سال رسانه، فصلنامه دهی، پاک حسینی علیرضا ترجمه ارتباطی، ریزی

  مطالعات پژوهشکده  تهران، مظاهری، حبیبی محمود: برگردان توسعه،  و اجتماعی تغییر( 13۷8)  آلوین سو،

 . راهبردی 

  ،(13941390) خوزستان استان فرهنگی اجتماعی،  اقتصادی، توسعه پنج برنامه(  1394) بودجه  ریزی برنامه سازمان

 بودجه.  ریزی برنامه معاونت - خوزستان استانداری ناشر: تهران 

  توسعه چهارم برنامه خوزستان استان فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، گزارش(  1390) بودجه  ریزی برنامه سازمان

 خوزستان.  دانشگاهی جهاد: ناشر ،1389-138۵  کشور

 . انتشار میسها  شرکت: تهران توسعه، مانع یا عامل ایران،  نفت( 1391)  حسین زاده، شیخ

 نشریه شهری، درون ونقل حمل با مرتبط هاینظریه  تحول سیر( 1388) خشایار جو، کاشانی مجتبی؛ شمیرانی،

 . 14- 3 ص  ،4  شماره سوم، سال شهر، هویت

  پژوهشیعلمی  فصلنامه منتخب، کشور چند و اوپک کشورهای اقتصاد بر طبیعی منابع  اثر( 1386)  مرتضی صامتی،

 . هفتم  شماره اقتصادی جستارهای

 منابع بالی دیدگاه از ایران اقتصادی رشد  بر نفتی درآمدهای اثرگذاری هایکانال (  1390) حمیدرضا ندا، صفاریان

 طباطبایی. عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه  پایان طبیعی،

 . ترمه  نشر: تهران .  استرتژیک  ریزی برنامه(. 1384) محمدرضا  ملکی، و الدین جمال طبیبی،

 . نی نشر. ایران اقتصاد در نیافتگی توسعه مدارهای( 1383)  حسین آرانی، عظیمی

 . 4  شماره شانزدهم، سال رسانه، فصلنامه پایدار، توسعه و ارتباطات ،(1384)  عبدالرحمن علیزاده،

  و شهری هایسکونتگاه: موردی مطالعه محلی پایدار توسعه در اجتماعی سرمایه نقش( 1390) دانا سیده زاده، علی

 . 8۷- ۷۷ هشتم، سال نوزدهم، شماره شهری، هویت فصلنامه عسلویه، منطقه روستایی

  تهران سناجیان، منوچهر شناسی، جامعه نیافتگی توسعه و توسعه شناسی  جامعه( 13۵9)  گوندر آندره فرانک،

 شریف.  صنعتی دانشگاهعلمی  انتشارات
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 در  ارز نرخ مختلف هاینظام  تحت لیندر ینظریه  بررسی( 1394) بیتا شایگانی، و اصغر ابوالحسنی، مهدی؛ فدائی،

  مقداری اقتصاد فصلنامه ،(تابلویی هایداده درسیستمی  رویکرد) جاذبه مدل قالب در BRICS عضو کشورهای 

 . 131-166 ،1  شماره ،(سابق اقتصادی هایبررسی )

 . نی نشر تهران، توسعه، و رشد اقتصاد( 13۷0) مرتضی باغیان، قره

  ترجمه اقتصادی، توسعه و نفت ایران، تاریخی شناسی جامعه در مقاله نه( 13۷۷)  همایون محمدعلی کاتوزیان،

 . مرکز نشر : تهران طیب، علیرضا

و   هویت بر همراه تلفن تأثیر روزمره، زندگی و نوین هایرسانه ( 138۷) حسنی حسین و عبدالحسین کالنتری،

 . 13۵-119 ص ،4 شماره رسانه، جوانان، زندگی سبک

 مهندسین انتشارات: تهران اقتصادی، - اجتماعی تحقیقات در ساختاری معادالت مدل( 1392)  خلیل کالنتری،

 . منظر و طرح مشاور

  زارعی عباس و نیازی محسن ترجمه تلفیقی، تحقیق هایروش ( 2003)   کالرک پالنو ویکی  و جان کرسول،

 الحجج.  ثامن: تهران ،(138۷)

 محمدرضا  ترجمه پهلوی، سلسله پایان تا  مشروطیت از ایران سیاسی اقتصاد( 13۷2)  همایون محمدعلی کاتوزیان،

 . مرکز  نشر. تهران عزیزی، کامبیز و نفیسی

 لین تری کارل،.  68 آییژ ناشر: تهران  ترکیبی، پژوهش هایروش ( 1394) دبیلو جان کرسول پالنو؛ ویکی کالرک،

 . نی نشر نفتی؛ هایحکومت  و  نفتی رونق: وفور  پارادکس( 199۷)

  دوم، چاپ خیرخواهان، جعفر ترجمه نفتی هایدولت  و نفتی هایرونق فراوانی؛ معمای ،(1388) تریلین کارل،

 نی.  نشر: تهران 

 نی.  نشر: تهران  راغفر، ترجمه  اقتصادی، توسعه راهبردهای( 13۷۵) کیت گریفتن،

 . 8۵- ۷4 ص ،20 شماره اجتماعی،  علوم فصلنامه توسعه، از هایی دیدگاه( 1388) رضا غالم لطیفی،

 . 1۵3  -131 ص اجتماعی، علوم فصلنامه فرهنگی، توسعه و پایدار شهری توسعه( 1388) رضا غالم لطیفی،

   نور. پیام دانشگاه انتشارات : تهران  توسعه، شناسی جامعه( 1383) عبدالعلی زاده، لهسایی

  پژوهشکده تهران، پور، بهرام علی شعبان: ترجمه  توسعه، و ارتباطات( 13۵۵)  استیوز لزلی  و آر؛ سرینوس لکات،

 اجتماعی.  و فرهنگی

 .  13 شماره یاس، راهبرد پایدار، توسعه و ای توسعه آموزش ،(1388) میثم موسایی،

  بین در گچساران شهر اجتماعی بافت بر نفت شرکت تأثیر بررسی ای مقایسه  مطالعه( 1389)  زهرا مزارعی،

 گچساران.  نور پیام دانشگاه کارشناسی نامه پایان نفت، شرکت غیر و نفت شرکت کارمندان
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)  دوره طی نفت به متکی کشورهای در اقتصادی  رشد و نفت نهادها،( 138۷) علیرضا کیخا،  و محسن آرا،  مهر

 . ۵30-۷8  ص مقداری، اقتصاد فصلنامه. انباشتگی هم  پانل روش(:  200۵ -  199۷

  با اقتصادی رشد، و نفتی درآمدهای میان  غیرخطی روابط بررسی( 1388. ) مجید نیری، مکی محسن؛ آرا،  مهر

 . 22  شماره انرژی، اقتصاد مطالعات مجله کیفی، روش از استفاده

  دانشکدهای ارشد کارشناسی نامه پایان اقتصادی، پایداری رشد در نفت نقش عنوان تحت( 1388)  ابوالفضل مالکی،

 طباطبایی.  عالمه دانشگاه اقتصاد،

 ایران.  معماری و شهرسازی تحقیقات و مطالعات  مرکز(  1391) خوزستان استان آمایش مطالعات

 . مسکن   و نفوس عمومی سرشماری( 138۵)  ایران آمار  مرکز

 . مسکن   و نفوس عمومی سرشماری( 139۵)  ایران آمار  مرکز

 .  مسکن   و نفوس عمومی سرشماری( 13۷۵)  ایران آمار  مرکز

   کشاورزیعمومی  سرشماری( 1390)  ایران آمار  مرکز

 . صادرات و واردات آماری سالنامه( 139۵)  ایران اسالمی  جمهوری  گمرک مرکز

 . برنامه  و طرح( 1390) خوزستان استان بودجه ریزی برنامه مرکز

 تهران،: انتشارات  ،(ایران در اقتصادی و اجتماعی سیاسی، ی توسعه) توسعه تا فرهنگ از( 13۷9) فکوهی ناصر
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