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تاریخ دریافت94/3/20 :
تاریخ تصویب95/5/21 :

چکیده

گچساران یکی از بزرگترین حوزه های نفتی جنوب غربی ایرران اسرت
این منطقه بعر از مسر

سران ان ف هفتکر در سرا 1307ش1928 /م برا

کشف نفت به سومنن من ان نفتی کشور تب ی شر شررفب بهررهبررداری

ت اری از این من ان نفتی در سا 1319ش1940/م ف پنون با صنعت نفت،
این منطقه را به شهرکی نفتی مب

ساخت مسئاه پژفهش حاضر بررسی ف

تبنررنن ترریرنر صررنعت نفررت بررر رفنر توسررعه اقتصررادی ف اجت ررا ی منطقرره

گچساران میباش به نظر می رس با توسعه صنعت نفرت در گچسراران از

سا 1335ش1956 /م به بع  ،دگرگونیهای متنو ی در ابعراد اجت را ی ف

اقتصادی در این منطقه به فجود آم ه باش این پژفهش با رفش توصنفی

ف تحانای ف تبننن دادههای آمراری نشران داده کره کشرف ف شرک گنرری
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صررنعت نفررت ترریرنر آشررکاری بررر تصننررراا اقتصررادی ف اجت ررا ی شررهر

گچساران مانن توسعه زیرساختها ،تصننر بافرت ج عنتری ،وهرور ابقراا
ج ی  ،دگرگونی فضعنت معنشتی ف مهراجرا داشرته اسرت برا پنشررفت

صنعت نفت در این دفره ف رفن تحوالا اجت ا ی ف اقتصادیِ حاصراه از

آن ،گچساران به یکی از مهمترین ف تیرنرگذارترین شهرهای ش الی خانج

فارس ف منااق نفتی جنوب تب ی ش

واژگان کلیدی :صنعت نفرت ،گچسراران ،توسرعه اقتصرادی ،تحروالا
اجت ا ی

مقدمه

گچساران در جنوب استان کهگناویه ف بویراح

فاقع ش ه است ف تا قب از کشف نفرت از

نظررر فضررعنت اقتصررادی در ایررن منطقرره ترکنبرری از اقتصرراد معنشررتی مبتنرری بررر دام ر اری ف
کشافرزی رفاج داشت ف از نظر اجت ا ی ننز فضعنت سنتی ف ایای برود برا اکتشراف نفرت،
گچسرراران مررورد توجرره فیررژه قرررار گرفررت ایررن توجرره بعر از انعقرراد قرررارداد کنسرسررنوم
(1333ش1954/م) ف ای ررراد خطرررو لولررره گچسررراران بررره خرررار  ،پررررف ه رررم (-46
1342ش1963-67/م) ،کشررف منررادین نفترری برریبرری حکن رره (1340ش1961 /م) ،بننرر
(1342ش1963 /م) ف رگ سررفن (1343ش1964/م) ف افررزایش تولنر نفررت خررام ف تبر ی
گچساران به بزرگ ترین تولن کنن ه نفت خام سنگنن ایران بنشرتر شر برا افرزایش اه نرت
منطقه در تولن نفت خام کشور ف از سوی دیگر افزایش درآمر های ارزیِ حاصر از نفرت
ی ج یر در منطقره
توجهاا به گچساران بنشرتر شر بره دنبرا ایرن توجهراا ،بنرای شرهر ِ
کهگناویه ف بویراح

پ ی آم  ،که متیرر از نفت ف اه نت آن در این منطقه بود شهرستان

گچساران در ای دفرة زمانی م نظر به سرر ت رشر ف توسرعه یافرت ف تبر ی بره یکری از
منااق نفتی اصای در جنوب کشور ش مسئله پژوهش حاضر بررسی ف تبننن تریرنر صرنعت
نفت بر رفن توسعه اقتصادی ف اجت را ی منطقره گچسراران مریباشر سؤاا الؤل ایرن
پژفهش آن است که نفت ه تیرنری در رفن توسعه اقتصادی ف اجت ا ی منطقه گچسراران
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داشت فرض بر این است که پن ایش ف توسعه صنعت نفرت در گچسراران دگرگرونیهرای
متنو ی در ابعاد اجت را ی ف اقتصرادی در ایرن منطقره بره فجرود آفرده اسرت در ایرن براره
تاکنون تحقنق ا یِ مستقاى ان ام نش ه است ف این مقاله ،برای پر کردن خأل پژفهشری در
این حوزه ارائه ش ه است
موقعیت و پیشینه تاریخ

گچساران تا پیدایش نفت

شهرسررتان گچسرراران در اسررتان کهگناویرره ف بویراح رر قرررار دارد ف از شرر ا برره ناحنرره
کهگناویه ،از شرق به نورآباد ،از غرب بره شهرسرتان بهبهران ف از جنروب بره اسرتان بوشرهر

مح فد میباش  1این شهرستان در  50درجه ف  45دقنقه ارو جصرافنرایی ف  30درجره ف 23

دقنقه رض جصرافنایی قرار دارد (ساک ا1 : 1343/10/10 ،449/138 ،؛ پاپای یزدی:1367 ،
 479؛ اح ی ،)60 :1361 ،دارای آب ف هوای کوهستانی ف معت

میباش  ،کره بره سربب

توپوگرافی ،ارتفا اا ف آب ف هوای مطبوبترْ نسبت بره دیگرر منرادین نفتری دارای شررای
آب ف هوایی مسا تری میباش

2

برررای ایررن منطقرره اسررامی مختافرری در ادفار ترراریخی ذکررر ش ر ه اسررت :گنب ر ماصرران،

دفگنب ان 3،کارفانسرا 4،گچ قره گای ف گچساران از مهم ترین این اسامی میباشر ح ر ال
مستوفی ،ابن باخی ،مق سی ،لسترنج ف پاف شواتس از این منطقره برا نروان جنبرذ یرا گنبر

ماصان 5،گنب ماقان ،گنب ما ان یاد کرده ان (مق سی647 :1361 ،؛ مسرتوفی153: 1336 ،؛
لسترنج294 :1383 ،؛ شواتس)425 :1372،
1ر

نقشه ش اره 1

 2ارتفاب این منطقه از سطح دریا  720متر ف مساحت آن  700کناومتر مربع می باش ح اکثر درجه حرارا در تابسرتان
 47درجه ف ح اق آن در زمستان  -4درجه سانتنگراد میباش (نامه لنعت نفت ،ش  ،4د )42: 1349 ،9

 3فا ه دفگنب ان به دلن فاقعش ن دف گنب در شرق ف غرب یکی در لنشتر ف دیگری در سرر آب نننرز ،کره آررار آنهرا
هنوز باقی است ،نامن ه ش ه است (اقت اری)344 :1359 ،

 4ااالق فا ه کارفانسرا به این منطقه به نظر میرس از دفره صفویه باشر نصرراح ی در مورفولرو ی کرانره گ نرام

آفرده است« :نام قبای مح کارفانسرا در گویش لری  karonsraگفتره مریشرود ف ناشری از فضرع اترراق کارفاننران ف

گذرگاه آنان بوده است آرار سنگی کارفانسرا در  6کناومتری ابت ای فرفدی به شهر ج ی دفگنب ان از اریرق جراده
شنراز ننز دی ه میشود» (اح ی)62 :1361 ،

5. Gonbad Molgan
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پرس از اکتشرراف نفرت در منطقرره ،شرررکت نفرت ایررران ف انگارنس در آبررادان ،در سررا

1316ش1937/م از اریق فزارا مالنه پنشنهاد کرد که کا ه گرچ قررهگاری 1بره گچسراران
تب ی شود (ساک ا )1316/3/19 ،38240 / 9424 ،در جاسه هشتاد ف ی

فرهنگستان ایران

در تاریخ  1316/9/8به پنشنهاد فزارا مالنه به جای (گچ قره گای) کا ه گچساران انتخراب

ش ف مصوب گردی در محافراا ف مکاتباا نام گچساران به کار برده شود (ساک ا:772 ،
 )1316/9/8گچساران به دلن داشتن معادن فرافان گرچ بره ایرن نرام نامنر ه شر (اح ر ی،

 )60 :1361منطقه گچساران از لحاظ سناسی ف اداری تحت حاک نت خان منطقره باشرت ف

بافی قرار داشت در منابع تاریخی مختاف ،که به ح فد جصرافنایی ف تاریخی منطقه باشرت

اشاره کردهان  ،ه واره این منطقره را جرز حر فد باشرت ف برافی ذکرر کرردهانر (فسرایی،

 )1471 / 2 :1382در سا 1309ش1930 /م این منطقه از لحاظ تقسرن اا اداری ف سناسری
از فارس ج ا ف به خوزستان الحاق ف ض ن ه شهرستان بهبهان ش در تاریخ  1329/12/3بره

موجررب تصررویبنامرره ش ر اره  1730/7بخررش گچسرراران برره مرکزیررت گچسرراران شررام

دهستان های باشت ف بابوئی ،رام ،بویراح

گرمسنری در تابعنرت شهرسرتان بهبهران قررار

گرفت در تراریخ  1338/12/28مطرابق تصرویب نامره شر اره  ،22802بخرش گچسراران از

شهرستان بهبهان منتزب ف به شهرسرتان کهگناویره ماحرق شر (فریر ی م نر -4 /6 :1391 ،
 /132بررافر )6 :1392 ،در ترراریخ  1353 /12/28براسرراس تصررویبنامرره شرر اره ،81528

بخش های گچساران ف باشت از شهرستان کهگناویه منتزب ف به شهرسرتانی ج یر برا نروان

گچساران در تابعنت فرمانر اری کر بویراح ر ف کهگناویره تبر ی شر (فریر ی م نر ،

 )134-6 /6 :1391در تاریخ  1355/10/6ف براساس تصرویب نامره  53996فرمانر اری کر
بویراح

ف کهگناویه به استان تب ی ف شرام سره شهرسرتان گردیر کره گچسراران برا دف

 1گچ در زبان ترکی قشقایی به معنی مرتع ،یورا ف راگاه است این منطقه یکص ف ان ی سا قب مرتع اختصاصری
ف قشالقگاه (کورافغای نام) از پنشکاران ایاخانی فقت بود که بع اً به فرره اف منتق ف نسر بره نسر بره مرحروم اسر ال
باشتی رسن ه است ف حاال هم در ت ا

فرره نامبرده (اسر ال باشرتی) مری باشر (سراک ا)1320/10/9 : 240 /59249 :

مح ود بافر گچ کورافغای را به معنی کوهستان گچی ف مح یرورا یرا مرترع کرورافغای نرامی از ک خر ایان اایفره

درهشوری دانسته است (بافر )26 ،1392 ،ف آقای ایاکبر حن ری رفزنامهنگار ف پژفهشگر معتق است ،کرورافغای از
بزرگان ای قشقایی بوده که ح فد دف قرن قب از فارس به گچساران ق یم کوچ ف در ه رنن محر فروا کررده اسرت
(مصاحبه با ایاکبر حن ری ،گچساران)1394/2/12 ،
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بخش باشت ف مرکزی یکی از سه شهرستان استان کهگناویه ف بویراح

(فری ی م ن  ،ه ان)136 :

محسروب گردیر

منطقه ترا قبر از دفره ج یر ف توسرعه در سرا 1335ش1956/م از لحراظ اقتصرادی ف
معنشتی ن ونه ای از ی

جامعه ایاناتی ،ف متکی بر ساختار کشافرزی ف دام اری بوده است

با توجه به شرای جصرافنایی ف آب ف هوای منطقره ف اقارنم خرار در قسر تهرای شر الی،
کوهستانی ف نسبتاً معت

ف در قس تهای جنوبی ،جاگهای ف آب ف هوای گررم سربب شر

که شنوههای تولن ی کشافرزی ،باغ اری ف دامی در این منطقه شک گنرد ه چنرنن تنروب
جصرافنایی ف شرای آب ف هوایی منطقه سبب تولن محصوالا کشافرزی بهصورا دیرم ف

آبی در این منطقه ش فجود دشتهای فسنع در نواحی اب االن 1،خنرآباد ،امامزاده جعفرر،
لنشتر 2ف دیگر نواحی با ث فرافانی اراضی قاب کشت ف زرب در این منطقه شر ه اسرت در

منااق کوهستانی باغستانهای فرافان انگور ف ان نر فجود داشت (بافر )132 :1392 ،منطقه
گچساران بره سربب فجرود شررای ابنعری ،کوهسرتان هرا ،دشرت هرای قشرالقی ف موقعنرت
جصرافنایی دارای شرای حائز اه نت بررای فعالنرت دامر اری برود از آنجرایی کره داشرتن
مراتع فسنع از قابانت های مهم در زمننه دام اری است ف با داشتن اراضی ف مراترع فررافان ف
قرار داشتن در منااق پست ف کم ارتفاب ف تپه مراهوری بسرتر الزم بررای رفنرق ایرن نروب از
اقتصاد به فجود آمر ه برود منطقره ترا قبر از توسرعه رومی از لحراظ امکانراا به اشرتی،
تیسنساا آموزشی ،راههای ارتباای ف زیرسراختهرای فرهنگری ف رفراهی محررفم برود بره
دلن نبود امکاناا به اشتی ف درمانی ف شنوب انواب بن اریهای مُسری ف فونی آمار مرگ
ف منر ،بهفیژه برای نوزادان ف کودکان ،باال بود
لنعت نفت گچساران و تحوالت آن

فعالنتهای صنعت نفت در منطقره گچسراران شرام دف مرحارت اکتشرافی ف توسرعهای برود:
مرحات اف اکتشافی از آغاز فعالنت اکتشراف نفرت در منطقره ترا قررارداد کنسرسرنوم نفرت
 Plain Abdalan 1دشت یا صحرای اب االن ،دشت کو کی منان قریه باشت ف با ه بهبهران کره جرای زرا رت دیرم
میباش (بافر)206 :1392 ،

 Lishter 2منطقهای در غرب ف جنوب غربی گچساران ف جهت فعالنتهای کشافرزی ف دامپرفری مستع میباش
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1333ش1954 /م مرریباش ر مهررمترررین تحرروالا در مرحاررت اف  ،اکتشرراف من ر ان نفترری
گچساران در سا 1307ش1928 /م ف بهرهبرداری به مقنراس ت راری از ایرن منر ان توسر
دستگاه تولن سقالتون در 1319ش1940/م بود (ارح گچساران  -خرار  ،بریترا 1-2 :ف
نامه صنعت نفت ایران ،ش ،4دفره )32 :1349 ،9در ه نن سا برا ای راد خر لولرهای برنن
گچسراران ف آبررادان نفررت خررام ایررن منطقرره برره پاالیشررگاه آبررادان انتقررا یافررت اگر رره در
گزارشها ف اسناد مربو به شرکت نفرت در ایرن دفره برر اه نرت منر ان نفتری گچسراران
تیکن فیژهای ش ه است (ساک ا ،)1317/3/30 ،240/4073 ،اما این مرحاه بنا به دالی ذی
توسعت ن انی ن اشت

 1نفت اکتشافی در منطقه گچساران از نوب نفت خام سرنگنن 1برود ف پاالیشرگاه
آبادان قادر به تصفنه آن نبود

 2فجود منابع نفتی مس

سان ان ف هفتک ف نزدیکری ایرن منرابع بره پاالیشرگاه

آبادان ف انتقا راحتتر ف مقرفن به صرفهتر به آن ا
 3ناآرامیهای شایری در منااق جنروبی زاگررس بره فیرژه تحرکراا شرایری
موجب توقف اکتشافاا گردی
جدو  :1منزان تولن ف اشتصا صنعت نفت گچساران (مرحاه اف )
(مای مربع)

منطقه تولن نفت

1319ش1940/م

60

ج عک

(1336ش1957 /م)

گچساران

1307ش1928 /م

برداری

بشکه تولن در رفز

منطقه

تاریخ اکتشاف

شرفب بهره

اشتصا
(1336ش1957/م)

48000

692

1030000

45235

ماخذ)Melamid, 1959:20( :

برابق ارقام ج ف ش اره  1تا پایان مرحاه اف گچساران ح فد  4/6درص از م وب
 1نفت خام گچساران از نوب خام سنگنن به فزن مخصور  /867میباش که با هرر بشرکه آن  540فروا مکعرب گراز
ه راه بود
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ک تولن نفت خام ف  1/5درص از م وب اشتصا در حوزه صنعت نفت کشور را به خرود
اختصار میداد
مرحاه دفم (مرحاه توسعهای) فعالنتهای صنعت نفرت در گچسراران برا انعقراد قررارداد

کنسرسنوم نفت 1شرفب ش  ،لذا توسعه ومی منطقره از سرا 1335ش1956/م ف در نتن ره
فعالنتهای شرکتهای ام نفت ایران بود (ارح گچساران خار  ،بیتا 8-9 :ف تحو ف
پنشرفت جزیره خار  )3 :1344 ،مهمترین تحوالا این مرحاه توسرعه حفراری راههرای

ج ی  2،اح اث افلنن خ لوله گچساران به خار ( 3سراک ا 1339/8/25 :240/ 59346 ،؛
ساک ا ،999- 27273 ،بیترا) ،دف برابرر شر ن ورفنرت تولنر دسرتگاه سرقالتون ف احر اث

دستگاه های تولن ج ی در دشت باو ف لنشتر ف کشف منادین نفتی ج ی  4بود در نتن ره
این اق اماا تولن نفت خام حوزه گچساران افرزایش یافرت ،از سروی دیگرر شررکت ماری

نفت ایران در راستای پرف ه م 5با اح اث دفمنن خ لوله نفت از گچساران بره خرار ،
 1قرارداد کنسرسنوم نفت در 1333ش1954/م بنن دفلت ایران ف شرکت مای نفت ایران از ی

1

سرو ف هشرت شررکت

بزرگ بننال اای نفت منعق ش هشت شرکت بزرگ شام شرکت نفت انگانس ف ایران با  40درص  ،شررکت نفرت

رفیا داچ ش  14درص  ،شرکت استان ارد افی ننوجرسی  8درص  ،شرکت نفت تکزاس  8درصر  ،شررکت گرالف

(نفت خانج)  8درص  ،شرکت استان ارد افی کالنفرننا  8درص  ،شرکت سروکونی فاکنروم  8درصر ف شررکت نفرت

فرانسوی فرانسوا دف پترفلنوم  6درص بود این قرارداد مشت

بر دف قس ت میباش  ،که قس ت اف آن مشرت

ماده ف دف ض ن ه مربو به خری ف فرفش نفت ف گاز ف ارز اداره اناا مری باشر ف قسر ت دفم مشرت

برر 51

برر  5مراده

مربو به غرامت می باش م ا زمران قررارداد در مراده  49ذکرر شر ه اسرت (سراک ا1333/3/9 ،293/36560 ،؛ مرتن

قرارداد فرفش نفت ف گاز ،بیتا4-5 :؛ سنری در صنعت نفت57 ،1348 ،؛ ذفقی)294-8 ،1376 ،

 2تع اد اههای نفتی منطقه تا  1360به ترتنب در مح فده گچساران  179حاقه اه ،در بی بی حکن ه  86حاقره ،رگ
سفن  70حاقه ،پازنان  40حاقه ،بنن

 25ف در اربنشه سوالبه در  4حاقه ذکر ش ه است (اح ی)69 :1361 ،

 3این خ لوله برای انتقا نفت خام گچساران به خار
خار

جهت صادراا ف ننرز تصننرر مسرنر انتقرا نفرت از آبرادان بره

به او تقریبی  160کناومتر از گچساران به گنافه ف خارکو ف خار

در 1337ش1958 /م شرفب ف با هزینه حر فد

 6500منانون ریا در 1339ش1960 /م مورد بهره برداری قرار گرفت (تحو ف پنشرفت جزیره خار )17 :1344 ،

 4این منادین شام بی بی حکن ه (1340ش1961/م) ،پازنان (1342ش1963 /م) ف رگ سرفن (1343ش1964/م) برود
که با پن ایش آنها ورفنت تولنر نفرت خرام ایرن حروزه بره شر ا افرزایش یافرت (سرعادا150-77 :1346 ،؛ تحرو ف
پنشرفت جزیره خار )16 :1344 ،

 5پرف ه م که جز فعالنت های توسعه برنامه سوم (1341-47ش1962-68/م) بود ،از ی

سو جزیرره خرار

را بره

بزرگ ترین بن ر ص فر نفت خام ایران تب ی کرد ف از سوی دیگر بن ر ماهشهر را به مرکز ص فر فرآفرده هرای نفتری

 / 128تأثیر پیدایش نفت بر مناطق نفتخیز جنوب ایران

نفت خام این حوزه را برای صادراا به خار

انتقا داد در نتن ت اق اماا صروراگرفتره

در این مرحاه ،شاغالن بخش صنعت نفت تا 1344ش1965 /م به ح فد  721نفر افرزایش ف
منزان تولن نفت از  48000بشکه به  60000بشکه در 1339ش1960/م ف  724285بشرکه در
1345ش1966/م یعنی در ح فد  41درص نفت تولنر ی حروزه کنسرسروم افرزایش یافرت
(سعادا )177 ،1346 ،برابق آمار ف ااال راا ایرن منرزان ترا 1355ش1976/م بره حر فد
 890767بشررکه از منرر ان گچسرراران ف  1494052بشررکه در رفز از نررواحی زیرم و رره
گچساران افزایش یافت (ارفی)743- 5 /3 :1375 ،
از دیگر موارد مهم در این مرحاه ای راد کارخانره تصرفنه گراز گچسراران برا گن رایش
20منانون فوا مکعب در سا 1341ش 1962 /م بود در سا بع (1342ش 1963/م) برای
افلنن بار ی

لوله  10اینچی برای انتقا گراز از گچسراران بره شرنراز کشرن ه شر (آفری،

 )242 :1388صنعت نفت گچساران در این دفره با پنشرفت نسربتاً خروبی رفبرهرف گردیر ،
که برخی از رفی ادهای آن در ج ف ش اره  2ترسنم ش ه است
جدو  :2سنر مراح صنعت نفت گچساران 1303-46ش1924-67 /م

سا

سا

میالدی

شمس

1923-5

1303-4

1924-5

1303-4

1927-8

1306-7

1928

1307

1929-36

1308-15

1930

1309

رویدادهای مهم لنعت نفت گچساران
حفاری در ناحنه ناننگر
بررسیهای گسترده زمننشناسی در ناحنه گچساران (گچ قرهگای) ف حفاری در ناحنه
سوالب ر

آغاز م

د اناا حفاری

کشف نفت در گچ قرهگای
م اق ام برای توسعه من انهای نفتی گچ قرهگای (گچساران)
حفاری در ناحنه گچ پوک

،

م نتن ه ف توقف حفاری

پاالیشگاه آبادان تب ی ن ود این پرف ه شام بزرگ تررین خر لولره نفرت جهران از آغراجری ف گچسراران ترا خارنج

فارس ،ساخت دف خ لوله زیردریایی به جزیره خار  ،ساخت مخرازن ج یر  ،توسرعه ف تصننرر شرک اسرکاههرا برود
(شرکت مای نفت ایران)9 :1346 ،

 1این خ لوله برای افزایش دف برابری ف انتقا ح فد ی
خار

منانرون بشرکه نفرت خرام سرنگنن در رفز از گچسراران بره

ف با هزینه  2700000لنره معاد  567000000ریا ساخته ش (تحو ف پنشرفت جزیره خار )7 :1344 ،
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سا

میالدی

سا

شمس

رویدادهای مهم لنعت نفت گچساران
از سرگنری م

د حفاری در گچ قرهگای (گچساران)

1936

1315

1937

1316

1938

1317

1939

1318

1940

1319

1340-56

1319-35

1356-60

1335-39

1957

1336

1958

1337

1959

1338

1960

1339

1961

1340

1962

1341

1964

1343

1965

1344

لوله اصای گچساران ر افزایش تولن نفت خام گچساران به  670000بشکه در رفز ر

1967

1346

ساخت تا بهخانه گوره

تصننر نام گچ قره گای به گچساران ر کشف نفت از دف حاقه اه ج ی در گچساران
گزارش  29م ع ومی شرکت سهامی نفت انگانس ف ایران از فضعنت من ان نفتی
گچساران
توقف حفاری اه ش اره  12قب از کشف نفت
آغاز بهرهبرداری ت اری از من انهای نفتی گچساران

آغاز فعالنت دستگاه ش اره  1سقالتون با تولن  40000بشکه در رفز

ای اد خ لوله گچساران ر آبادان به او  264kmف قطر  30.5cmجهت انتقا نفت
خام سنگنن گچساران به پاالیشگاه آبادان

م توجه به من ان نفتی گچساران به دالی  -1 :فقوب جنگ جهانی دفم

م فاگذاری امتناز نفتی به بنگانگان ،سناست اقتصاد ب فن نفت دفلت دکتر مص ق،

مای ش ن صنعت نفت ف تحوالا آن ،مشکالن ای اد ش ه برای دفلت مص ق از ارف
انگانس

ارح توسعه من ان نفتی گچساران ف آغاز ارح توسعه خار
ساخت  12حاقه اه ج ی

ر گچساران

افزایش ورفنت تولن نفت خام گچساران به  48000ف افزایش تع اد کارکنان به 692
نفر

با ورفنت افلنه  44000تن

ارح ساخت خ لوله  160کناومتری گچسارن به خار

نقطه شرفب دستگاه بهرهبرداری ش اره  2دشت باو
پایان ارح ساخت خ لوله

افزایش ورفنت بهرهبرداری دستگاه تولن ش اره  1سقالتون به  155000بشکه در رفز
اح اث دستگاه بهرهبرداری ش اره  2دشت باو به ورفنت  20000بشکه در رفز
کشف من ان نفتی بیبی حکن ه
تک ن ف بهرهبرداری کارخانه تصفنه گاز گچساران با گن ایش  20منانون فوا
مکعب

ر افزایش تولن نفت خام

کشف من ان رگ سفن ر آغاز بهرهبرداری از منطقه بنن

گچساران به  645000بشکه در رفز ر گچساران در  21اسفن افلنن منانارد بشکه نفت
خود را تولن کرد

پرف ه م ر ساخت دفمنن خ لوله گچساران به خار

ر اتصا بیبی حکن ه به خ

افزایش تع اد کارکنان به  721نفر

میخذ :م اه نامه صنعت نفت ،ش ارگان مختاف
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لنعت نفت و توسعه اجتماع گچساران
منطقه گچساران تا قب از کشف نفت دارای بافت ایاناتی ف شایری بوده است ایرن منطقره
به دلن دفرافتادگی از مرکز ف

م توجه دفلت مرکزی ،فقر ان راه هرای ارتبراای ف پنونر

این منطقه با نواحی مرکرزی شرهری ف نبرود زیرسراختهرا از لحراظ اجت را ی جرز منرااق

توسررعه ننافترره بررود بررا شرررفب فعالنررتهررای صررنعت نفررت در منطقرره ف پررس از بررسرریهررای
ان ام گرفته ،ناحنه دفگنب ان برای کوی صنعتی ف مرکز اناا منطقره در نظرر گرفتره شر

(ارح گچساران -خار  ،بیتا )8 :دفگنب ان در ابت ا شهری نوبنا ف فاق امکانراا رفراهی

بود ،که با رفنق کار صنعت نفت تع اد زیادی از مردم رفستاهای ااراف ف نواحی ف منرااق
شایری جهت کار در صنعت نفت به این شرهر مهراجرا ن ودنر در ایرن دفره در منطقره

گچساران سرمایه گذاری هایی توس شرکت نفت ف ننز دفلت (برنامه های

رانری توسرعه)

در بخشهای مختاف به فیژه ساخت انسازی ،تیسنساا زیربنایی ان ام ش منطقهای کره ترا

دیرفز دارای راه شوسه ،جاده ارتباای ،بن ارستان ،خنابان ،آب لوله کشی ،برق ف غنره ف بهارور
کای ابت ایی ترین امکاناا نبود با کشف نفت به یکباره د ار تصننر ف تحو

ظن ی ش

در ابتر ا شرررکت مارری نفررت ارری دف مرحارره برنامررههررای سرراخت انی متنررو ی در زمننرره

خانه سازی در منطقه به اجرا درآفرد مرحاه اف تع اد  167دستگاه مناز کارمنر ی ف 657
دستگاه مناز کارگری ف  6دستگاه خانه برای کارمن ان دفلتی میمور در اداراا گچسراران

ساخته ش مرحاه دفم  100باب خانه کارگری ف  33باب خانه کارمن ی سراخته شر (نامره

صنعت نفت )30 :2535 ،آمرار ف تعر اد ایرن منراز متفرافا ذکرر شر ه اسرت در بررسری

اناا شرکت های ام نفت بررای سرا 1337ش1958/م تعر اد  646منرز کرارگری ف

 141منز کارمن ی ف برای سا 1338ش1959/م ح فد  486منز کرارگری ف  141منرز

کارمن ی ذکرر شر ه اسرت (بررسری انراا شررکت هرای امر نفرت 1337 ،ف )1338

خانه های مسکونی سایر ساکنان ننز در غرب خانره هرای مسرکونی کرارگران نفتری ف سر ت
پ جاده م سنی به بهبهان قرار داشت (اح ی )63 :1361 ،شرکت نفرت پرس از سراخت

تع اد زیادی خانه برای کارمن ان ف کارگران ،اق ام به ساخت باشگاه نفرت ن رود 1ه زمران

 1این باشگاه با هزینه  3/5منانون تومان به مساحت  1800متر زیربنا اح اث ش ف شام سرنن ا ،سرالن ن رایش ف برازی،
اتاق تاویزیون ،رستوران ،آشپزخانه ف آرایشگاههای زنانه ف مردانه ف سایر خ ماا بود (نامه لنعت نفت)30 :2535 ،
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م و های از پرف ههرای اجت را ی ،به اشرتی 1،فرهنگری ف فرزشری 2سراخته شر اجررای
پرف ه های مختاف شهری ف توسعه تسهنالا ف ت هنزاا شرهری ف تصننرر در بافرت شرهری،

پن ایش بافت ج ی  ،ساخت فاح های مسرکونی ج یر  ،با رث بهبرود شراخ

اجت ا ی ف توسعه انسانی ش

هرای رفراه

در حوزه به اشت ف سالمت با افزایش تع اد درمانگاه ،تخت بن ارستان ف ننرفی انسرانی
از ی

سو ف اق اماا به اشرتی ان رام شر ه از سروی دیگرر (آب لولرهکشری) ف مبرارزه برا

بن اری ها ،شاخ

به اشت ف سالمت بهبود یافت پرف ه ح ام دفگنب ان با ا تبار 665000

ریا ف لوله کشی آب شهر با هزینه  3/5منانون ریا ا تبار در ای برنامه سوم ف سا های -6
1345ش1966-7/م از مهمتررین پررف ه هرای به اشرتی ف رانری در ایرن حروزه مریباشر
(ساک ا )1343/8/21 ،669 ،ارح شبکه فاضالب با  20منانون ریا ا تبار ،اررح غسرالخانه
با  700هزار ریرا  ،اررح یکبراب ح رام خصوصری برا  1/2منانرون ریرا ا تبرار ،سراخت ان
با  1/3منانون ریا در دفگنب ان ف ارح ساخت ان درمانگاه ف یر

درمانگاه ف منز پزش

باب ح ام ف منبع آب با  3/8منانون ریا در رفستای آرف ف ارح تهنه آب ف یکبراب ح رام
در باشت از مهم ترین ارح های به اشتی در برنامه سوم در این منطقره بروده اسرت (سراک ا،
 )5-7 ،1343 ،220 /15941ه چننن با ساخت بن ارسرتان  8تختخروابی امر ادی ف افرزایش

ورفنت آن به  11تختخرواب 3،ف احر اث  3درمانگراه 1ف مرکرز به اشرت ف تنظرنم خرانواده
سطح سالمتی در منطقه ارتقا یافت
 1این پرف هها شام ی

درمانگاه (1335ش1956/م) ،بن ارستانی که در دفره بع توسعه یافت ف مرکز افر انرس کره

در 1350ش1971/م ساخته ش (نامه لنعت نفت)23 :1351 ،

 2در سا 1335ش1956/م ی

سرنن ای کارمنر ی ،یر

سرنن ای کرارگری ،باشرگاهی م هرز بره فسرای تفریحری،

زمنن های فرزشی ،استخرهای شنا ای اد ش ن باشگاه کارمن ی با  220ضو (در سا 1347ش1968/م) ف ی
افسری با  400ضو ف ی

باشگاه

باشگاه خصوصی مخصور بازی گاف با  65ضو دائرر گردیر پرس از آن باشرگاه زهرره

فیژه کارمن ان با  120ضو ف مهرگان فیژه کارگران با  330ضو دائر ش (نامه لنعت نفت)40 :1352 ،

 3این بن ارستان م هز به دستگاه پرتونگاری ،مرکز تزریقاا ،آزمایشگاه ،جراح خانه جهرت مروارد فروری ف جزئری ف
دارفخانه بود از سویی  3پزش
ه ه داشتن  1ک

،ی

دن انپزش

فی

قاباه 6 ،پرستار ف  3پزش

یار امور درمرانی کارکنران را بره

دارفساز 1 ،تکنسنن آزمایشگاه 1 ،کارمنر امرور اداری ف  9کرارگر در ایرن بن ارسرتان مشرصو

بودن (نامه لنعت نفت ،ش  ،4د )36 :1349/6 ،9
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در حوزه آموزش ننز پنشرفت شر گنری صرورا گرفرت ،ابرق گرزارش 499 / 138
سازمان برنامه امور اجت ا ی تا تاریخ  1343/10/10در گچساران تعر اد  5دبسرتان برا 2300
دانش آموز ( 3پسرانه ف  2دخترانه) ف  2دبنرستان با  600دانش آمروز (1پسررانه ف  1دخترانره)
در گچسرررراران فجررررود داشررررت (سرررراک ا )1343/10/10 ،449/138 ،در آمررررار سررررا
1349ش1970/م در منطقه گچساران تع اد  9دبستان 2 ،دبنرستان ف ی

دانشسرای دخترانه

فجود داشت که ج عا تع اد  6342نفر دانش آموز در آنها به تحصن اشرتصا داشرتن یر
دفره تک نای دبنرستان ف دف هنرستان صرنعتی ،یر

هنرسرتان کشرافرزی ،در  7کنارومتری

امامزاده جعفر ننز ای اد شر (اح ر ی )64 :1361 ،ک نتره پنکرار برا بنسروادی در شرهریور
1345ش1966/م در گچسرراران ف خررار

تشررکن شر ف در سررا 1347ش1968/م ک نترره

گچساران مستق ش در گزارش هئنت بازرسران ا زامری بره فرمانر اری کر کهگناویره ف
بویراح

در زمننه فضع آموزش ف پرفرش بخرش باشرت ف دفگنبر ان آفرده شر ه اسرت،

کسری کادر آموزشی ف اداری محسوس است ف دانشسرای شبانه رفزی دختران فاقر ح رام
ف اتاق آزمایشگاه میباش  ،اما پنشرفت ک نته پنکار با بنسوادی در گچساران قابر مالحظره
میباش (ساک ا)1-3 :1348/10/25 ،21937 ،
در  86کالس پنکرار برا بنسروادی در منطقره گچسراران تحرت نظرارا ک نتره پنکرار برا
بنسوادی منااق نفت خنز تع اد  4639نفر مشصو به تحصن بودن (نامه صنعت نفت ،ش ،4
دفره  )42: 1349 ،9از ج عنت 7ساله به باال بررای سرا 1345ش1966/م در منرااق شرهری
 52/6ف منااق رفسرتایی حر فد  10درصر برا سرواد بودنر (سرشر اری رومی نفروس ف
مسکن  )6 /147 ،1347 ،1345که این منزان برای سا 1355ش1976/م از ج عنت 6ساله ف
بنشتر در منااق شهری  70/3درص ف منااق رفسرتایی  30/9درصر مریباشر (سرشر اری
ومی نفوس ف مسکن  /142 ،1358 ،1355د)

 1افلنن درمانگاه در سا 1335ش1956/م ای اد ش  ،دفمرنن درمانگراه در سرا 1342ش1963/م برا بودجره 5685552
ریا در ای برنامه سوم توسعه ساخته ش (شرکت مل نفت ایران )43 :1346 ،ف سرومنن درمانگراه متعارق بره شرنر ف

خورشن سرخ ایران در دفگنب ان بوده است (نامه لنعت نفت40 ،1350 ،؛ مذاکراا م ارس شرورای ماری ،دفره :23

)64
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اجرای برنامت کالس های شبانه از دیگر اق اماا ف ارح های فزارا آموزش ف پررفرش
برای ارتقا سطح سواد در منااق قب افتاده بود در سا تحصنای 1348-9ش1969-70 /م
دفره کالسهای شبانه در دبنرسرتان کرورش کبنرر برا  9کرالس ( 4کرالس سرنک اف ف 5
کررالس سررکن دفم) 21 ،معاررم ( 11لنسانسررنه ف  10دیپا رره) ف  277دانررشآمرروز آغرراز شر
(ساک ا)1348/10/25 ،297/15793 ،
برابق آمرار آمروزش ف پررفرش اسرتان بررای سرا تحصرنای 1354-55ش1976-76/م
تع اد کودکستانها ف دبستانهای دفلتی ف دبستانهای سپاهی دانش ف تعر اد دانرشآمروزان
شهرستان گچساران ب ین قرار بود 5 :تا از م وب  15کودکسرتانهرای دفلتری اسرتان یعنری
 33/3درص ف تع اد  29/7درص م روب کودکران کودکسرتانهرای اسرتان ( 27/7پسرر ف
 32/2دختر) در شهرستان گچساران بوده ان برای دبستان های دفلتری  11/5درصر ف ج رع
ک  26/5درص تع اد دانش آموزان ( 22/6پسر ف  34/5دختر) بروده اسرت ایرن نسربت هرا
برای تع اد دبستانهای سرپاهی دانرش  34/2درصر م روب اسرتانی ف  33/1درصر تعر اد
دانشآموزان ( 29/2پسر ف  44/8دختر) بوده است (سعن یان)1177 :1388 ،
از آنجایی که م ارس ج ی  ،امکاناا به اشتی ف زیربنایی اقتصادی ف اجت ا ی منطقره
گچساران در شهر دفگنب ان مت رکز شر ه برود ،در نتن ره توسرعه اقتصرادی ف اجت را ی در
سا های 1335ش1956/م تا 1355ش1976/م تیرنر نقری برر ج عنرت شرهری دفگنبر ان
گذاشت به ارورکای در ایرن دفره ج عنرت شرهری دفگنبر ان بره سرر ت افرزایش یافرت
درحالی کره در سرا 1345ش1966/م تقریبراً  27/3درصر از ج عنرت در شرهر دفگنبر ان
سراکن بودنر  ،در سرا 1355ش1976/م حر فد  39/6درصر ج عنرت شهرسرتان در شررهر
دفگنب ان ساکن ش ن بخشی از این افزایش ج عنت شهری به فیژه کارمنر ان ف کرارگران
مرتب با شرکت نفت ف اداراا ج ی ف

تاً در ابقه متوس ج ی ف حقوق بگنر ف ابقره

کارگر بودن دگرگونی در فضعنت اقتصادی ف اجت را ی ننرز با رث شرک گنرری ابقراا
ج ی در این شهرسرتان شر ابقره متوسر ج یر حقروق بگنرر برا افرزایش درآمر نفرت،
اصررالحاا ارضرری ف گسررترش بورفکراسرری شررک گرفررت ایررن ابقرره در نتن ررت تحرروالا
اجت ا ی ج ی در بخشهرای آمروزش ،به اشرت ف شرک گنرری مشراغای ماننر معا رنن،
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دانش آموزان ،پزشکان ،کارکنان م ارس ،کارمن ان اداراا مختاف دفلتری ف مهن سرنن بره
فجود آم اداراا ف مؤسسراا دفلتری متعر دی ترا 1343ش1964/م در گچسراران شرک
گرفت ،آمروزش ف پررفرش (1335ش1956/م) ،تریمنن اجت را ی (1338ش1959/م) ،بررق
(1339ش1960/م) ،شنر ف خورشن  ،بخش اری ،شرهرداری ،جنگابرانی (1342ش1963/م)،
فرهنگ ،به اری ،ربت احوا  ،گرفهان ان ارمری ،قن ف شکر ،دارایی ،پسرت ف تاگرراف،
اداره کار ف دفتر فنی سازمان برنامه از مهمترین این اداراا ف مؤسساا بود (سراک ا-138 ،
 2 ،1343/10/10 ،449ف حسرررنی )9-45 : 1392،اداره کرررار (1347ش1968/م) ،تعرررافن
رفسرررتایی ،دامپزشرررکی(1348ش1969/م) ،اداره راه (1349ش1970/م) ،تربنرررت بررر نی
(1350ش1971/م) ،امررور شررایر ف اداره مخررابراا (1353ش1974/م) ،فنرری ف حرفررهای
(1354ش1975/م) ف به اشرررت ف درمررران (1356ش1977/م) از دیگرررر اداراا شهرسرررتان
گچساران میباش (حسنی)11-53 : 1392 ،
در کنار آنها بای تکنسننهای خرارجیِ شراغ در شررکت نفرت را کره برهدلنر ک برود
تکنسرنن داخاری ف برومی در گچسرراران شراغ بودنر ننررز بره ایرن ابقرره افرزفد تعر اد ایررن
تکنسنن ها از  16نفر در سرا 1345ش1966 /م بره  48نفرر در سرا 1355ش1976/م رسرن
(سرش ر اری ررومی نفرروس ف مسررکن  /142 ،1358 ،1355د) افررزفن بررر آن ،بررا تیسررنس
دانشسرای شایری بانوان ،تع اد بانوان مشرصو بره تحصرن در مراکرز آموزشری ف مر ارس
گچساران افزایش ف سبب جرذب آنهرا در حروزه خر ماتی ف رومی بره فیرژه آمروزش در
م ارس ،کودکستان ها ف فعالنت در اداراا ف ننز پرستاری در مراکز به اشتی ف درمانی ش
از سوی دیگر با توجه به توسعه ومی منطقه ف ج عنت فعا ِ شاغ در بخش های مختارف
صنعت ف خ ماا ،در این دفره شاه شک گنری ابقه کارگر در شهر دفگنب ان میباشرنم
مهم ترین بخش این ابقه در شهرسرتان گچسراران  34/6درصر کرارگران مشراغ ِ تولنر ی
بودن از م وب ح فد  9472نفر شاغالن این شهرستان ،تع اد 3280نفر یعنی حر فد 34/6
درص را کارگران مشاغ تولن ی به نوان کارگر صنعت نفت ،ساخت ان ،بررق ،گراز ،آب
را تشکن میداد ،که با اضافهکردن مزدبگنران رفسرتایی ،کرارگران کشرافرزی ،کرارگران
ساخت انی رفستایی رقم بنشتری را شام میشود
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با توجه به اینکه در سرش اری رومی نفروس ف مسرکن در سرا 1335ش1956/م ایرن
منطقه جزئی از شهرستان بهبهان بوده اسرت ،تعنرنن دقنرق ج عنرت آن ترا حر فدی مشرک
میباش با محاسبه نواحی ف منااقی که بع اً در حوزه شهرستان گچساران قرار گرفتره انر ف
ب فن محاسبت ج عنرت متحرر  ،ج عنرت گچسراران در سرا 1335ش1956/م در حر فد

 20745نفر بوده است 1،که بنن  13تا  14درص ج عنت شهرستان بهبهان را تشکن مریداد

منزان ج عنت برای منطقه شهری دفگنب ان در سا 1335ش1956 /م حر فد  1256نفرر در
سا  1345ش 1966/م ح فد  13430نفرر ،در سرا 1349ش1963 /م بره  15000نفرر ف در
سا 1355ش1976/م به  23441نفر رسن ه است این منزان برای ک ج عنت شهرسرتان در
سا های 1345ش1966/م ف 1355ش1976/م به ترتنرب  42536ف  59109نفرر بروده اسرت
ج عنت  59109نفرری گچسراران در سرا 1355ش1976/م حر فد  39/6درصر در نقرا
شهری ف  60/4درص در نقا رفستایی ف شایری سکونت داشتن

نمودار  :1تصننراا ج عنتی در فاصاه زمانی 1335 -55ش1956-76/م
مآخذ :سرش اریهای

ومی نفوس ف مسکن1335 ،ش1956/م1345 ،ش1966/م ف 1355ش1976/م

 1ایررن ج عنررت شررام دفگنب ر ان ( 1256نفررر) ف منررااق رفسررتایی دهسررتان باشررت ف بررابویی(  7854نفررر) ،بویراح ر

گرمسنری ف دهستانهای گچساران ( )11635میباش البته بایر توجره شر کره ج عنرت شرایری ایرن منطقره در نظرر
گرفته نش ه است ،اگر ه به اور تقریبی بنن  3000تا  4000نفر را شام میش
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برره دنبررا تحرروالا صرروراگرفترره در منطقرره ف توسررعه ررومی شررهر دفگنبر ان رفنر
مهاجرا از نواحی ،رفستاها ف حتی شهرهای ااراف برای دسرتنابی بره فرصرت هرای شرصای
ای ادش ة ج ی  ،موقعنتهای فیرژه آموزشری ،به اشرتی ف درمرانی ،خر ماا زیربنرایی در
گچساران افزایش یافت در ای سرا هرای 1335ش1956/م ترا 1355ش1976/م شهرسرتان
گچساران ف بهفیژه شهر دفگنب ان مرکز این شهرستان یکی از مهرمتررین نقرا مهاجرپرذیر
استان کهگناویه ف بویراح ر بروده اسرت در سرشر اری 1345ش1966/م از کر ج عنرت
 42536نفری شهرستان گچساران ،متولر ین خرود شهرسرتان ،شهرسرتانهرای دیگرر اسرتان،
متول استانهای دیگر کشور ،متول در خارج از کشور بره ترتنرب 0/1 ،42/08 ،1/2 ،56/6
درص بودن در سرش اری 1345ش1966/م تع اد  5831نفر یعنی  13/7درص از م روب
ج عنت  42536نفری شهرستان را مهاجرین تشکن داده بود کره اکثررا در شرهر دفگنبر ان
سکنی داشتن ( سرش اری رومی نفروس ف مسرکن  )2 /147 :1347 ،1345ایرن ارقرام در
سا 1355ش1976/م برای شهرسرتان گچسراران متولر ین خرود شهرسرتان ،شهرسرتانهرای
دیگر استان ،متول استان های دیگر کشور ،متول در خارج از کشور بره ترتنرب ،8/1 ،70/9
 0/1 ،20/9درص بوده است ت زیه ف تحان آمار ف ارقرام فروق نشران مریدهر کره تعر اد
مهاجرین از  5831نفر در سا 1345ش1966/م به  17173نفرر در 1355ش1976/م رسرن ،
که در ح فد  29/1درص ج عنرت  59109نفرری شهرسرتان را شرام مریشر از م روب
 17173نفر ک مهاجرین به شهرستان ح فد  4777یعنی  27/8درصر از شرهرها ،نرواحی ف
منااق دیگر کهگناویه ف بویراح

ف اکثرا از کهگناویه برودهانر ف  12348نفرر یعنری 71/9

درص از دیگر استانهای کشور که از  22استان کشور بودهان ف  48نفرر یعنری  0/3درصر
از خارج از کشور به این منطقه مهاجرا کرده بودن
ن ودار ش اره  2نشان مریدهر کره بنشرترین تعر اد مهراجرین بره ترتنرب از اسرتان هرای
خوزستان ،فارس ،اصفهان ،مرکزی ،بوشهر ف هارمحا بختناری با  11845نفر یعنی ح فد
 96درص ف ک ترین تع اد از یزد  5نفر بوده است وامای مانن ای اد فرصت هرای شرصای،
دست زد مناسب ف بنشتر نسبت به دیگر مشاغ اقتصادی ،ف امکاناا به اشرتی ف آموزشری ف
زیربنایی از جذابنتهای

ه در جذب این مهاجرین بوده است

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 137 /

نمودار  :2تع اد مهاجرین ف پراکن گی ج عنتی در گچساران 1355ش1976/م
میخذ :سرش اری ومی نفوس ف مسکن1355 ،ش1976/م

بهاورکای تحروالا صرنعت نفرت سربب دگرگرونی در شراخ

هرای اجت را ی ماننر

خ ماا آموزشری ،منرزان باسروادی ،تسرهنالا به اشرتی ،کنفنرت محرن زنر گی ،منرزان
شهرنشرننی ،برخرورداری از امکانرراا فرزشری ف تفریحرری ،شرک گنررری ابقراا در بخررش
اجت ا ی ش که از ی

سرو منرزان شهرنشرننی ،باسروادی ،خر ماا آموزشری ف درمرانی را

بهبود داد ف از سوی دیگر سربب افرزایش مهراجرا ،تصننرر بافرت ج عنتری ف حرذف برخری
نواحی ق ی ی ش شاخ

های کان ی گچساران در 1355ش1976/م در بُع اجت را ی بره

شک ذی بوده است

جمعیت59109 :

میزان شهرنشین 49/2 :

میزان رشد جمعیت2/91 :

میزان باسوادی47/2 :

لنعت نفت و توسعة اقتصادی گچساران

صنعت نفت افزفن بر دگرگونی اجت ا ی ،در فضعنت معنشرتی ف اقتصرادی سراکنان منطقره
ننز تیرنر گذاشت تحو از ساختار اقتصاد معنشتی ف ایاناتی به م رن ف صرنعتی یکری از ایرن
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تیرنراا بوده است به فجودآم ن مشاغ ج ی مانن ( کاسری ،کتابفرفشری ،لولرهکشری ف
جوشکاری) ف شک گنری خنابانها ف بازار ف مؤسساا ج یر ننرز نشراندهنر ة ایرن تحرو
میباش از سوی دیگر در سب

مع اری ف استفاده از مصرالح ج یر در توسرعه ف تک نر

ساخت انها ننز دگرگونی به فجود آم یکی از وام رفنق ساخت انسرازی ،شرک گنرری
شهرداری ف تصویب نقشت شهر دفگنب ان ف ص فر پرفانه های ساخت انی از ارف شهرداری
بوده است که اهالی شرفب به ساخت ان ن ودن سرب

مع راری منطقره ترا 1335ش1956/م

سنتی ف از مصالح کمدفام استفاده میش ف بنشتر خانهها از وب ،سنگ ف روب ،رادر ف
حصنر ساخته میش اما با دگرگونی که در منطقه ای اد ش  ،مصرالح برهکارگرفترهشر ه در
این ساخت انها ننز تصننر کررد برابرق سرشر اری سرا 1355ش1976/م از کر فاحر های
مسکونی در ح فد  41/7درص با مصالح ساخت انی بادافم 45/3 ،درصر نن ره برادفام8/3 ،
درص کم دفام ف  4/7درص بیدفام ساخته ش ه بود که در منااق شهری این ارقرام حر فد
 0/4 ،3/4 ،6/9 ،88/7درصر ف در نقررا رفسررتایی  7/10،3/6 ،67/1 ،15درصر مرریباشر
(سرشرر اری ررومی نفرروس ف مسررکن )127 /142 :1358 ،1355ایررن منررزان برررای سررا
1345ش1966/م در نقا شهری (دفگنب ان)  3/6 ،22/4 ،14 ،60ف در نقا رفسرتایی ،2/5
 10/5 ،16/5 ،70/5درص بوده اسرت (سرشر اری رومی نفروس ف مسرکن :1347 ،1345
 )46/147ای اد فرصت های شصای ف تولن کسب ف کار مردم منطقه ف بهبود فضعنت بخشِ
زیربنایی ننز قاب توجه مریباشر برا ای راد فاحر های مسرکونی بررای کارکنران شررکت ف
گسترش ساخت انسازی نناز به خ ماا زیربنایی ه چون لولهکشی آب ،بررق ،ارتبااراا ف
ح

ف نق به فجود آمر در 1340ش1961 /م در گچسراران  48کنارومتر جراده آسرفالت

گردی ف در سا های بع ی این منزان افزایش یافت (ارح خار -گچساران ،بریترا)20 :
از سویی قرار گرفتن مسئاه خ ماا زیربنایی در افلویت های اصای سبب ش که تالش هایی
برای افزایش آب لولهکشی ف برق در منطقه صورا گنرد ارح لولرهکشری آب دفگنبر ان
جز پرف ه های مصوب برنامه سوم توسعه برا ا تبراری برال برر  3500000ریرا ف برا هر ف
لولهکشی شهر دفگنب ان ف تیمنن آب شرب منطقه بوده اسرت (سراک ا)1343/8/21 ،669 ،
در 1345ش 1966 /م از م رروب  1705فاح ر مسررکونی شررهر دفگنب ر ان در ح ر فد 76/9
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درص دارای آب لوله کشی ف  68/5درص دارای بررق بروده ،کره ایرن منرزان بررای منرااق
رفستایی به ترتنب ح فد  1ف  1/1درص بود (سرشر اری رومی نفروس ف مسرکن ،1345
)45/147 :1347
این آمار برای سرش اری 1355ش1976/م از کر فاحر های مسرکونی سراکن ()8446
ح فد  52/2درص دارای آب لوله کشری ف  37/1درصر دارای بررق بروده اسرت در سرا
1355ش1976/م در منااق شهری این تع اد از  1705به 3089فاح مسکونی افرزایش پنر ا
کرد از م وب  3089فاح مسکونی در 1355ش1976/م ح فد  94/7درصر دارای بررق
ف ح فد  93/9درص دارای آب لولهکشی بود که این منزان در منااق رفسرتایی بره ترتنرب
 3/8ف  6/3درص بوده است (سرش اری ومی نفوس ف مسکن )125/142 :1358 ،1355
برقِ مصرفیِ گچساران از کارخانه برق س دزفو تیمنن میش
جدو  :3منزان مصرف برق گچساران در سا 1356ش1977 /م (کناوفاا)

مآخذ( :صنعت برق ایران)50 :1356 ،

جدو  :4تع اد مشترکنن برق منطقه گچساران 1356ش1977 /م
خانگی
تعرفه 1

تعرفه 2

تعرفه 3

تعرفه 2

تعرفه 3

دفگنب ان

ومی

تعرفه 4

منطقه

نوب مصرف

صنعتی
ج ع

2704

621

-

8

-

1

3334

میخذ( :صنعت نفت ایران ،ه ان)62 :
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تا قب از کشف نفت ف توسعه منطقه بخش ر های از ج عنرت در ایرن منطقره بره کرار
دامر اری ف کشررافرزی ف تعر اد محر فدی برره امررور ت رراری مریپرداختنر بررهاررورکای از
بخشهای اقتصادی بخش کشافرزی فعا تر ف بخشهای صنعت ف خر ماا در ایرن منطقره
رش

نر انی ن اشرت امرا برا پنر ایش نفرت بخرشهرای اقتصرادی (کشرافرزی ،صرنعت ف

خ ماا) د ار تصننر ف تحو گردی بخرش کشرافرزی یکری از بخرشهرایی برود ،کره در
برنامههای سوم (1341-47ش1962-68/م) ف هارم توسرعه (1347-51ش1968-72/م) بره
آن توجه فیژهای ش در بخش کشافرزی از ی

سو با ان رام اصرالحاا ارضری ف حرذف

زمنن داران بزرگ ق ی ی ف دگرگونی ساختار ابقاتی رفستایی ف تشویق به کشرت ت راری
ف از سوی دیگر با افزایش ماشنن آالا ف سایر مایحتراجِ بخرش کشرافرزی نظنرر تراکترور،
توزیع کودهای شن نایی ف ازبننبردن آفراا زرا ری گرامهرایی در راسرتای بهبرود فضرعنت
اقتصادی در این بخش برداشه ش در منطقه گچساران با اجرای اصالحاا ارضی برخری از
اراضی مرغوب در نواحی امرامزاده جعفرر ،لنشرتر ،باشرت ف دیگرر منرااق برا رفش مکراننزه
کشت ش  ،ف از سویی استفاده از تراکتور ف بهکارگرفتن رفشهرای ا ری ف بهررهگنرری از
کود ف س وم تصننراتی در فضعنت کشافرزی ان رام شر امرا فجرود فرصرتهرای ه چرون
اشتصا  ،کار رفزمزد ،فامها با ث شر کره سررمایهگرذاری در بخرش کشرافرزی سرودآفر
نباش
(ک ائی ،مصاحبه ف غضنفری ،مصاحبه) فعالنت کشافرزی در سرا 1345ش1966/م در
منااق شهری (دفگنب ان)  5/4درص ف منااق رفستایی  72درص فعالنرت اقتصرادی مرردم
منطقرره را پوشررش مرریداد ،ف در سررا 1355ش1976/م ایررن منررزان بررا کرراهش  3/6ف 6/1
درص ی در منااق شهری ف رفستایی به ترتنب به  1/8ف  65/9درص رسن کره از م روب
 9472نفر شاغ این شهرستان در سا 1355ح فد  3257نفر یعنری  34/4درصر در بخرش
کشافرزی فعالنت داشتهان (سرش اری ومی نفوس ف مسکن  /142 :1358 ،1355ر)
در بخش صنعت ننز با رفن توسعه صنعت نفرت ف امرور مربرو بره ایرن بخرش بره فیرژه
(استخراج معادن ،ساخت ان ،صرنعت ،بررق ،گراز ف آب) در منطقره شراه رفنر رفبرهرشر
میباشنم اگر ه این بخش در سا  1335ش1956 /م ،درص مح فدی از اشتصا منطقه را
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به خود اختصار داده بود ،اما در سا 1345ش1966/م در منااق شرهری بره  58/2درصر
یعنی باالترین منزان اشتصا در سه بخش اقتصادی رسرن ف در منرااق رفسرتایی  18درصر ،
کرره بعرر از بخررش کشررافرزی در رتبرره دفم قرررار داشررت (سرشرر اری ررومی نفرروس ف
مسکن )43 / 147 :1347 ،1345اگر ه این منزان برای سا 1355ش1976/م به نسبت سا
1345ش 1966/م در منااق شهری کاهش یافت ف به  51/9درصر رسرن  ،امرا ک اکران در
منزان اشتصا بخشهای سهگانه رتبت نخست را داشت در منااق رفسرتایی ایرن منرزان از 18
درص سا 1345ش1966/م به  20/2درص در سا 1355ش1976/م رسن بهاورکای ترا
سا 1355ش1976/م در بنن شاغانن بخشهای اقتصادی شهرستان ،بخش صرنعت برا 35/8
برراالترین درص ر اشررتصا را برره خررود اختصررار داده بررود (سرش ر اری ررومی نفرروس ف
مسکن /142 :1358 ،1355ر)
بخررش خ ر ماا دیگررر بخررش فعالنررت اقتصررادی اسررت ف شررام خ ر ماا اجت ررا ی ف
خصوصی ،ح

فنق ف انبارداری ،ارتباااا ف مخابراا ،فررفش ،رسرتوران ف کافرهداری ف

خ ماا مالی ف ت اری میش با رفنر توسرعه ف افرزایش خر ماا شرهری ف شرک گنرری
زیرساخت های الزم در دفره مورد مطالعه ،بخش خ ماا ننز دارای رفن رفبهرشر ی شر
این بخش اگر ه برای سا 1335ش 1956 /م درص محر فدی از اشرتصا مرردم را شرام
میش اما در 1345ش1966/م در منااق شهری به  34درصر ف در منرااق رفسرتایی بره 10
درص رسن ف در 1355ش1976/م بره ترتنرب بره  43/4ف  13/1درصر افرزایش یافرت در
حقنقررت ایررن بخررش در مقایسرره بررا دف بخررش دیگررر رفنر کررامالً رفبررهرشر ی داشررت در
1355ش1976/م از م وب ک ِ شاغانن  28درص اشتصا مردم را پوشش داده بود برابرق
اسناد موجود در شهرداری گچسارن تا تاریخ  1355/12/21حر فد  72نروب کسربه مختارف
دارای پرفانه کسب در شهر فعالنت داشتن ف شهرداری از بابت فعالنت آنها وارض ماهنانره
اخ مین ود (ساک ا )1355/12/21 ،293 /116156 ،که مهمترین ایرن کسربه هرا ف مشراغ
ج ی

کاسی ،فرشفرفشی ،لباسفرفشی ،خناای ،نانوایی ،پرفانره سراخت ان ،لولرهکشری،

جوشررکاری ،آموزشررگاه تعاررنم راننرر گی ،خواربارفرفشرری ،بنگرراه معررامالتی امررال ،
سا ت سازی ف رادیو سرازی ف غنرره مریباشر مقایسره تحروالا اشرتصا ننررفی انسرانی در
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بخشهای سهگانه اقتصادی (کشافرزی ،صنعت ف خ ماا) در سا های 1345ش1966/م ف
1355ش1976/م نشان میده که منزان اشتصا در بخش کشافرزی کاهش یافته است ،امرا
در بخشهای صنعت ف خ ماا رفن رفبهرش ی داشته است آهنرگ تحرو از کشرافرزی
به سوی دف بخش صنعت ف خ ماا (به فیژه خ ماا) در شهر دفگنب ان با رفن رفبهرش ف
در رفستاها با ح م ک تری رفبهرف بوده است

نمودار  :3بررسی تطبنقی تصننراا بخشهای اقتصادی در شهرستان گچساران 1345-55ش1956-66/م
میخذ :سرش اری ومی نفوس ف مسکن 1345ش1966/م ف 1355ش1976/م

پیامدها

با پن ایش نفت در گچساران ف توسعه آن تصننراتی در این منطقه بهفجود آم ایرن تصننرراا

در فضعنت اجت ا ی ف اقتصادی منطقه ف بر سراکنان آن پنامر های مثبرت ف منفریِ کوتراه ف
بان م ا داشت منزان شهرنشرننی ،نررخ باسروادی ،خر ماا درمرانی ف زیربنرایی گسرترش
یافت ف افزایش مهاجرا ،تصننرر بافرت ج عنتری ف حرذف برخری نرواحی قر ی ی ،تخریرب
محن زیست ف رفاج پ ی ه مصرفگرایی را به ه راه آفرد مهمتررین پنامر های کوتراه ف
بان م ا فرفد صنعت نفت به گچساران شام موارد ذی میباش :
 -1تصننررر در اقتصرراد ف تولنر ف کسررب ف کررار مررردم منطقرره ف تبر ی معنشررت ایارری-
شایری به صنعتی
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تا قب از کشرف نفرت ف توسرعه منطقره بخرش ر های از ج عنرت در منطقره بره کرارِ

دام اری ف کشافرزی میپرداختن گاستان 1در توصنف این دفره آفرده است

«کوهستان گچساران ،گرذران دیررینش بره شربانی برود ترا صرنعت بره سررا
سنگستان آم » (حبنبی ف رضایی )9 :1392 ،ف در جرای دیگرر اشراره ن روده
است:
«ه ان دشت ف ه ان کوه ،ه ان وپان ف نای ف زنگ گاه ،فلرنکن در کنرار
کن ههرای کهنره ،شراخههرای فروالدین جوانره زده برود» (حبنبری ف رضرایی،
)10 :1392
اما کشف نفرت ف توسرعه رومی منطقره سربب کراهش فعالنرت هرای اقتصرادیِ بخرش
کشافرزی ف رش فعالنتهای اقتصادی دف بخش دیگر یعنی صنعت ف خ ماا ش
 -2ای اد فرصتهای شصای ف مشاغ ج ی
توسعه فعالنت های

رانی ف شهری مشاغ ج ی ی را در گچسراران مررتب برا صرنعت

نفت ف همراستای با آن ای اد ن ود لولهکشی ،جوشکاری ،کاسری ،آرایشرگری ،نرانوایی،
قصابی ،قف سازی ،کترابفرفشری ،تصر ی دارفخانره ،تاکسریرانری ،تاباونویسری ،قنرادی،
کفاشی ،بنگاه مسافربری ،بااری سازی ف نقاشی اتومبن از مهم ترین این مشاغ بوده اسرت
( ساک ا)2535/12/21 ،293/116156 ،
 -3شک گنری ابقاا ج ی
 -4افزایش رش مهاجرا
 -5دگرگونی سب
 -6بهبود شاخ

مع اری در تک ن ف توسعه ساخت انها
های رفاه اجت ا ی ف توسعه انسانی

 -7اجرای پرف ههای مختاف شهری ف توسعه تسهنالا ف ت هنزاا شهری
-8

بهبود فضعنت خ ماا زیربنایی

 .1ابراهنم گاستان کارگردان ف مستن ساز سنن ای ایران که دارای آرار متع د ادبی ف سرنن ایی مری باشر مسرتن مروج،
مرجان ف خارا در راستای فعالنت های کنسرسنوم نفتی جهت انتقا نفت خام از گچساران به خار

ایشان میباش

یکی از آرار متع د
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 -9بهبود خ ماا آموزشی ف به اشتی
توسعه در کنار پنام های مثبت دارای پنام های منفی ننز میباش که

م توجه بره ایرن

پنام ها ف تیرنراا منفی بر آین ه آن تیرنرگذار میباش نتایج حراکی از آن اسرت کره فرفد
صنعت نفت تیرنراا شگرفی بر رش ف توسعه ف تصننراا اساسی در ساختار این ناحنه داشرته
است ،اما ایرغم تیرنراا مثبت نقی که برجای گذاشت ،تیرنراا منفی ننز بر این ناحنره
داشته است تیرنراا زیست محنطی ف تخریب منابع ابنعی ،گسترش آسنبهای اجت ا ی ف
رش مصرفگرایی از مهمترین پنام های منفی فرفد صنعت نفت میباشن
 -1آلودگی زیستمحنطی
آلودگی زیست محنطیِ ناشی از فعالنتهرای صرنعت نفرت یکری از پنامر های منفری در
منطقه میباش فرفد فاضالب های شهری ،پسابهای صنعتی ف فاضرالبهرای کشرافرزی،
س وم ف کودها ف آلودگی های ناشی از دفد اتومبن ف کارخان راا صرنعتی سربب تریرنراا
منفی بر پوشش گناهی ف سالمت انسانی گردی ف ارراا منفی بر محن زیست به بار آفرد
 -2تخریب منابع ابنعی
رش سریع ج عنت سبب تب ی اراضی زرا ی به مسکونی ف با ث برهم خروردن تروازن
ف ضربه به محن زیست ش بخش ر های از اراضری بررای ناحنرت صرنعتی ،بخشری بررای
ناحنت شهری ف قس تی در اررر افرزایش ج عنرت ف تصننررِ کراربریِ اراضری ف تبر ی آنهرا بره
کشافرزی ف پس از کاربری کشافرزی به کاربری شهری تخریب گردیر (کنافنر :1380 ،
)185 -198
 -3تصننر الگوی مصرف
با افزایش ج عنت ف شک گنری کالبر شرهری در گچسراران ف ای راد زیرسراخت هرای
رانی ،بازار ج ی ی با کاالهای ج یر در ایرن ناحنره شرک گرفرت ف برر منرزان ف تنروب
کاالهای ارائهش ه در بازار افزفده شر ترا قبر از فرفد صرنعت نفرت ف شرک گنرری شرهر
دفگنب ان ف افزایش ج عنت ،ساکنان این ناحنه دارای اقتصراد معنشرتی بودنر در ایرن نروب
اقتصاد آنها بره فعالنرتهرای کشرافرزی ف دامر اری ف ت راری مریپرداختنر ف محصروالا
کشافرزی ا م از گن م ،برنج ،کن

 ،حبوباا ،منوههای مختاف ف تولن اا دامی را تولنر
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ف مصرف میکردن ف مبادالا ت اری مح فدی (کاالهای ضرفری) ان رام مریدادنر  ،امرا
با شک گنری شهر دفگنب ان ف افزایش ج عنت بازاری ج ی ی شک گرفت در این برازار
مصازه ها ف فرفشگاه های متع دی ای راد شر کره کاالهرای لروکس ف مصررفی را در اختنرار
ساکنان قرار میدادن ای اد فرفشگاههرای مصررفی ف م هرز در ایرن نرواحی ف فارد کرردن
کاالهای لروکس ذائقرت خریر سراکنان ایرن نرواحی را تصننرر داد اقتصراد تولنر ی برا فرفد
کاالهای رفزِ ت اری در فرفشگاه ها به تصننر الگوی مصرفیِ ساکنان ف رفاج اقتصاد مصررفی
من ر ش تصننر الگوی مصرف جامعه ف بهتر ش ن نسبیِ سطح زن گی مردم در ایرن نرواحی،
پس از فرفد صنعت نفت بهت ریج با ث افزایش سطح انتظاراا مردم از زن گی ش
 -4گسترش آسنبهای اجت ا ی
گسترش آسنبهای اجت ا ی یکی دیگر از پنام ها ف تیرنراا منفیِ صنعت نفت در ایرن
ناحنه میباش که در نتن ت تضادهای قومی ف فرهنگیِ ساکنان مختاف در این منطقره شرک
گرفررت تررا قبر از فرفد صررنعت نفررت ایررن ناحنرره دارای ج عنررت تقریبراً یکپار رره ف نظررام
شنره ای ف رفاب ص ن ی با یک یگر بود ف ح نرت مرذهبی ف پایبنر ی بره آداب ف سرنن ف
فرهنگ ن ود ننی داشت ،اما برا فرفد صرنعت نفرت ف شرک گنرری بافرت شرهری ح نرت
مذهبی رنگ باخته ف سنتها ف فرهنگها دگرگون گردی
نتیجهگیری

شهرستان گچساران ترا قبر از 1335ش1956/م سراختاری سرنتی ف ایاری ر معنشرتی داشرت
اقتصاد منطقه برپایه کشرافرزی ف دامر اری اسرتوار برود ف بنشرتر تولنر اا مصررف داخاری
داشت ف ت ارا داخای مح فد بره معرامالا درفن ایاری ف منطقره ای برود برا فرفد صرنعت
نفت ،تصننر ف تحوالا بسناری در رصه های اجت ا ی ف اقتصادی در ایرن منطقره بره فجرود
آم ف از نظر اقتصادی ،تیسنساا ج ی صنعتی ،بازار ،مصازه هرا ای راد شر دفگنبر ان کره
دهک های بنش نبود ،برا ای راد زیرسراختهرا در حروزههرای مختارف بره شرهری ج یر برا
خنابان ها ،مصازه ها ،فاح های مسکونی ف اداراا دفلتی تب ی گردی گسترش تیسنسراا ف
ای اد موقعنت هرای شرصای ف ارائره خر ماا ف امکانراا موجرب افرزایش مهراجرا ف رشر
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ج عنت ش ؛ به نحوی که ج عنت این شهر از ح فد  1256نفر در سرا 1335ش1956/م بره
ح فد  23441نفر در سرا 1355ش1976/م رسرن رشر شراخ

هرای اجت را ی سرواد ف

آموزش ،به اشت ف سالمت ،خ ماا زیربنایی (آب ف برق ف راه های ارتباای) ف فاح های
مسکونی در منطقه قاب توجه بوده است ف شهرستان گچساران در منان منااق جنوبی کشور
ف استان کهگناویه ف بویراح

به نسبت سایر منرااق در فاصراه زمرانی 1335ش1956 /م ترا

1355ش1976/م دارای رفن رفبهرش ف توسرعهای بروده اسرت اگر ره بخرش ر ة ایرن
فعالنت مربو به شهر دفگنب ان مرکز شهرستان گچساران ف کانون شرکت نفت میباشر ف
در منااق رفستایی این خ ماا ف ن ود توسعه ن ان بارز ننست ،امرا در مقایسره برا شررای
دیگر منااق رفستایی استان کهگناویه ف بویراح

دارای فضعنت بهتری بود

نقشه  :1شهرستان گچساران 1355ش1976/م
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