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The industrialization of the villages is widely recognized as a dynamic lever for rural development. Creat�
ing jobs, diversifying the rural economy, and reducing socioeconomic inequalities are the primary goals 
of industrialization of the countryside. Most research studies on the effects of rural industrialization have 
two main features: first, quantitative feature, and second, checking the economic effects (employment 
and income). Besides assessing the economic and environmental impacts of industry in the countryside, 
other effects, especially social impacts, should be evaluated in the short- and long-run. Therefore, in the 
present study, the socioeconomic and environmental impacts of petrochemical industry development in 
Imamzade Ebrahim and Saeedabad villages have been studied by qualitative method. This is an applied 
research. We used individual interviewing techniques, focused group discussion, and field observation 
for data collection. Also the obtained data were analyzed by thematic analysis method. Based on the 
research findings, introducing industries into the rural areas has led to positive effects such as low un�
employment for rural residents, rising incomes of the villagers employed in the petrochemical industry, 
and the beneficial effects for some locals directly and indirectly. In addition to the above outcomes, some 
adverse effects are seen in villages such as the negative attitude of the local people toward introduction 
and establishment of new industries, displacement of native people due to the residence of some non-
industrial workers in the region, the emergence of new sociocultural issues due to the presence of new 
people in the area, development of environmental problems, and the rural youth's reluctance to engage 
in traditional activities.
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Extended Abstract

1. Introduction

ndustries in the villages are classified in two 
groups, rural industry and industry in rural 
regions. The rural industries are related to the 
villagers and their basic activities as farming 
and animal husbandry; these industries are: re-

duction industries , handicrafts, and so on. But the industry 
in rural regions is neither related to the villages nor com-
patible with the village structure. These industries include 
heavy industries like those producing chemical compounds. 

As cities and villages are the places where people live 
so whatever we do, affect the people’s life. Therefore, we 
have to decrease the possible harms of performing proj-
ects, before, after and while doing them. 

I
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As we discussed earlier, there are two kinds of rural 
industries, the petrochemistry factory in Saeedabad and 
Imamzade Ebrahim villages, pertain to the second kind. 
This research studied on how much these projects help 
the villages to improve and develop these regions. Actu-
ally, evaluation of an industrial plan consists of estimat-
ing the anticipated success rate and how much we have 
achieved them. Thus in this research, we studied the ad-
vantages and disadvantages of petrochemistry industry in 
Imamzade Ebrahim, its effects on the people’s personal 
and social life, their jobs, productions, life style, etc.

2. Methodology

This is a qualitative study. We used interview technique, 
concentrated group discussion and local observation to 
collect relevant data. To evaluate the social, economic, 
and cultural effects of this industrial project, the research-
er interviewed with 16 persons; 12 native people and 4 
who were responsible for this project. For analyzing the 
collected data, we used the thematic analyses techniques. 

3. Results

According to our study results, petrochemistry had some 
positive and negative social effects like improving the life 
quality of the local people who work in petrochemistry, 
increasing the motivation for the youth to further their ed-
ucation, rising social awareness, changing rural life style 
(material prosperity, leisure time), creating discontent and 
disorder in lives of the village residents, destroying the 
village discipline because of outsider people, threatening 
the residents’ health, especially children, changing the 
idea of people about the high rank officials of the coun-
try, emigration of the village residents to other cities, etc. 
There were also some economic effects such as emerg-
ing new jobs, decreasing the price of farming fields, not 
involving the residents in the factory's financial benefits.

4. Discussion 

The main objectives for introducing the industry to the 
villages, are providing jobs and increasing the income for 
the rural people and enhancing the infrastructures in this 
region, but this change brings about some harmful effects 
for the villagers, too. Many social and environmental 
damages will slowly show themselves over the upcoming 
years. It seems that economic and material outcomes of 
the industry appear immediately but the social outcomes 
will be shown after some time.

It is obvious that studying the social outcomes is diffi-
cult, because these changes happen slowly. About evalu-

ation of social effects of rural plans, we have worked on 
a few and most researchers studied on the effects after 
establishment of industrial projects. The research stud-
ies about outcomes of industry in the villages were often 
concentrated on economic and sometimes environmental 
aspects. However, a few cases mentioned social aspect, 
and mainly paid attention to employment and emigration. 
They rarely worked on social subjects like changing the 
lifestyle and viewpoint of the village residents, and so 
on. In addition, most evaluation studies are quantitative 
and done by completing the surveys on the local people. 
However, this is not always a suitable way because most 
villagers lack enough literacy, and interview technique is a 
better way and the results will be more accurate. The oth-
er studies evaluated the social effects of industrialization 
on the villages. In these  studies, the researcher specifies 
a specific industry in a defined area and investigates the 
details by quantitative and qualitative research methods. 
To our knowledge, in academic studies of the projects and 
developmental plans in Iran, evaluating the social effects 
before the implementation of the projects has rarely been 
done and the projects which evaluate the social effects, 
are mostly conducted after starting the projects. 

This research was about establishing the Ghaedbasir 
petrochemistry in Golpaygan region. It is the first research 
about the introduction of the petrochemistry industry in 
Imamzade Ebrahim rural region. This industry was estab-
lished without evaluation of its social effects, specifying 
the plan's goals, and predicting the effects on the native 
people. Evaluation studies and participation of the native 
people in the plans, significantly help the plan implemen-
tation and successful achievement of the objectives, but 
Ghaedbasir petrochemistry industry disregarded that.

5. Conclusion

Despite the general positive effect of establishing an 
industry in villages, in this village it was not the case. 
The expectations were too much optimistic, and a lot of 
people even the authorities, failed to see the upcoming 
problems. They were not aware of the abilities, capaci-
ties, and disadvantages of a new industry and thought that 
all problems will be solved by technology. Petrochem-
istry was an unknown industry for the local people and 
because of that, a few of them could join this company. 
Although the people of Saeedabad and Imamzade Ebra-
him are more educated, compared to other villages, like 
other native people they have a strong, native identity and 
consequently develop a negative attitude to every foreign 
subject (In this case toward this new industry that resulted 
in adverse social outcomes).
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صنعتی شدن روستا به عنوان اهرمی پویا برای توسعه روستایی معرفی شده است و توزیع درآمد، متنوع ساختن اقتصاد روستایی و کاهش 
نابرابری های اجتماعی اقتصادی، از اهداف اولیه آن محسوب می شود. اغلب پژوهش ها درباره آثار صنعتی شدن مناطق روستایی دو ویژگی 
عمده دارند: اول کمی گرا هستند، دوم بیشتر آثار اقتصادی )اشتغال و درآمد( را بررسی کرده اند. در حالی که عالوه بر ارزیابی آثار اقتصادی 
صنعت در روستا، باید تأثیرات دیگر آن به ویژه آثار اجتماعی آن بررسی شود. از این رو در پژوهش حاضر آثار اجتماعی اقتصادی استقرار 
صنعت پتروشیمی در روستای امامزاده ابراهیم و سعیدآباد از دید خود روستاییان با روش کیفی مطالعه شده است. پژوهش حاضر از نوع 
کاربردی است و از فنون مصاحبه فردی، بحث گروهی متمرکز و مشاهده برای جمع آوری اطالعات و از روش تحلیل موضوعی برای تحلیل 
اطالعات استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، ورود صنعت در نواحی روستایی مذکور به پیدایش پیامدهایی منجر شده است 
که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد: به خطرافتادن سالمت انسان در اثر افزایش آلودگی زیست محیطی، پیدایش فرصت های 
اندک برای روستاییان، کاهش فرصت اشتغال برای زنان روستایی، اشتغال نیروی کار غیربومی در پتروشیمی، اسکان افراد غیربومی در 
روستا، تشدید نگرش منفی روستاییان به صنعت پتروشیمی، سنخیت نداشتن صنعت پتروشیمی با روستا، گرایش جوانان روستا به ادامه 
تحصیل، تغییر در برخی جنبه های مادی سبک زندگی روستاییان شاغل در پتروشیمی، کاهش انگیزه روستاییان برای انجام فعالیت در 
بخش کشاورزی و دامداری، لطمه به بخش کشاورزی، افزایش درآمد روستاییان شاغل در صنعت، رونق برخی کسب وکارهای روستایی 

و تغییر قیمت زمین.
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مقدمه

یکی از سیاست های اساسی دولت ایران در فرایند تحقق توسعه 
روستایی، تنوع بخشیدن به اقتصاد روستا، جلوگیری از مهاجرت 
بی رویه از مناطق روستایی به نواحی شهری، کاهش نابرابری های 
فضایی بین مناطق شهری و روستایی است که این اهداف کلی 
در قالب برنامه هایی به صورت هدایت شده در بخش های مختلف 
کشور به ویژه در نواحی روستایی در حال اجراست. در این زمینه 
صنعتی شدن  درباره  روستایی،  توسعه  پژوهشگران  از  گروهی 
روستا به عنوان سنگ بنای استراتژی توسعه آینده بحث کرده اند 
و معتقدند صنعتی شدن روستایی در چارچوب طرح جامع ملی 
تراز  تعادل در  ایجاد  به منظور  نرخ صادرات صنعتی  افزایش  و 
پرداخت ها با سه هدف عمده اصالح درآمد سرانه، کاهش بیکاری 
و کاهش تعادل نداشتن بین منطقه ای، در فرایند توسعه اقتصادی 

اجتناب ناپذیر است. با توجه به این مهم در دهه اخیر، استقرار 
صنایع در روستا در قالب شهرک ها و نواحی صنعتی در دستورکار 
 .(Moti'i langroodi & Njafi Kani, 2006) برنامه ریزان قرار گرفته است

صنعتی شدن روستا و گسترش فعالیت های غیرکشاورزی، عاملی 
در افزایش رفاه خانوارهای روستایی محسوب می شود. تأثیرات و 
نفوذ صنعت در مناطق روستایی، ضمن ایجاد اقتصاد فعال می تواند 
آثار تکاثری داشته باشد. تجربیات کشورهای متعدد نشان می دهد 
هر تغییر ساختاری از طریق صنعتی شدن، نه تنها نقش اقتصادی 
اقتصاد  به  بلکه  می کند،  ایجاد  روستایی  مناطق  در  باارزشی 
نیز منجر می شود (Misra & Achyutha, 1990). ورود  خودرانشی 
صنعت به اجتماعات محلی موجب پیدایش دگرگونی هایی مانند 
تغییر در ساختار اکولوژی منطقه، روابط اقتصادی و اجتماعی، 
شیوه معیشت، سبک زندگی مردم و غیره می شود که این تغییرات 
معمواًل با توسعه صنعتی منطقه همراه خواهد بود. اما طی فرایند 

1- دانشیار، گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- استادیار، گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3- کارشناس ارشد، گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مطالعه:  )مورد  روستایی  نواحی  بر  بصیر  قائد  پتروشیمی  اجتماعی اقتصادی صنعت  آثار  تحلیل 
روستاهای امامزاده ابراهیم و سعیدآباد از توابع شهرستان گلپایگان(
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توسعه نباید با بی تفاوتی از کنار تغییرات ایجادشده در اجتماعات 
بومی منطقه که طرح های  و مردم  به جامعه  و  محلی گذشت 
توسعه ای در مجاورت آن ها قرار دارد، بی توجهی کرد، زیرا توسعه 
صنعتی صرفًا با لحاظ کردن مجموعه شرایطی می تواند به توسعه 
اجتماعی منجر شود. بر اساس نتایج برخی پژوهش ها، بسیاری از 
مشکالت و موانع به وجودآمده در مسیر اجرای پروژه ها، به دلیل 
قضاوت های سطحی درباره افراد و گروه های درگیر و ذی نفع در 
پروژه و ارتباط مناسب نداشتن با آن ها و فاصله داشتن از انتظارات 

  (Moslemi, A, & Fazli, 2006). و ارزش های آن ها بوده است

صنایع مستقر در روستاها در قالب دو مفهوم صنایع روستایی و 
صنعت در مناطق روستایی مطرح است. صنایع روستایی، مربوط 
اصلی  فعالیت  با  و  آن هاست  در خدمت  و  روستاییان  خود  به 
روستاییان، یعنی کشاورزی و دامداری ارتباط دارد؛ مانند صنایع 
تبدیلی، صنایع دستی و غیره. اما صنعت در مناطق روستایی هیچ 
رابطه ای با بافت منطقه روستایی ندارد و با ساختار روستا کاماًل 
بیگانه است (Azkia, M., & Imani, 2008). از جمله آن ها می توان 
صنایع سنگین و واحدهای تولید مواد شیمیایی را مطرح کرد. 
وجود شهرک ها، مناطق و کارخانه های صنعتی داخل یا مجاور 
روستاها، به دلیل ایجاد شرایط نامناسب بهداشتی و زیست محیطی، 
اجتماعی و اقتصادی برای ساکنان روستا نامطلوب خواهد بود. در 
واقع به دلیل نوع فعالیت عمده روستاهای ایران، احداث صنایعی 
که با زندگی و فعالیت جاری روستاییان همخوانی نداشته باشد، 
پیامدهایی در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی فرهنگی پدید 

می آورد که بررسی آن ها بسیار اهمیت دارد. 

قائد  پتروشیمی  صنعت  صنعتی،  بزرگ  واحدهای  از  یکی 
بصیر است که در ناحیه صنعتی سعیدآباد و امامزاده ابراهیم از 
توابع شهرستان گلپایگان قرار دارد. فرض اصلی پژوهش حاضر 
این است که استقرار صنعت پتروشیمی در این ناحیه، موجب 
بروز تغییراتی در ابعاد اجتماعی و اقتصادی شده است. صنعت 
پتروشیمی قائد بصیر، بدون اجرای ارزیابی تأثیر اجتماعی قبل از 
تعیین اهداف طرح صنعتی و اجرا و نیز بدون پیش بینی پیامدهای 
صنعت بر اجتماع محلی شروع به کار کرده است. همچنین از 
انجام مطالعات ارزشیابی )بررسی آثار پروژه بعد از اجرا( در این 
منطقه اجتناب شده است. در این پژوهش، ارزشیابی آثار استقرار 
صنعت پتروشیمی قائد بصیر بر دو روستای یادشده مدنظر است. 
ارزشیابی طرح صنعتی به معنی برآورد میزان موفقیت برنامه یا 
طرح در دستیابی به اهدافی است که قبل از اجرای آن پیش بینی 

 .(Shariati, 2005) شده است

هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی استقرار 
صنعت پتروشیمی بر زندگی ساکنان دو روستای امامزاده ابراهیم 
 )1 از:  عبارتند  حاضر  پژوهش  پرسش های  است.  سعیدآباد  و 
اجرای پروژه مذکور موجب بروز چه پیامدهایی در حوزه آموزش، 
بهداشت و سالمت شده است؟ 2( استقرار صنعت پتروشیمی چه 

تغییرات جمعیتی ای را در منطقه ایجاد کرده است؟ 3( اجرای 
این پروژه چه تغییراتی را در سبک زندگی )نحوه گذران زندگی 
روزمره، اوقات فراغت( و نگرش اهالی روستاهای مجاور به صنعت 
پدید آورده است؟ 4( استقرار صنعت پتروشیمی چه پیامدهایی در 
حوزه اشتغال و تولید، درآمد و مالکیت اراضی روستا داشته است؟

هر اقدامی که برای پیشبرد توسعه صورت می گیرد، تغییرات و 
  (Slootweg, تأثیراتی را در محیط طبیعی و اجتماعی ایجاد می کند
(Vanclay, & van Schooten, 2004 و موفقیت اقدامی توسعه ای در 

اکثر موارد، مستلزم لحاظ کردن پیش زمینه اجتماعی اقدام است 
(Moslemi & Fazli, 2006). انجام مطالعات ارزیابی و ارزشیابی آثار 

اجرای طرح های صنعتی بزرگ در مناطق روستایی و شهری به 
ویژه با مشارکت مردم از این رو اهمیت دارد که با مشخص شدن 
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پروژه می توان به ضعف ها و قوت ها 
پی برد. آگاهی از ضعف ها و قوت ها می تواند به انجام اقداماتی 
برای کاهش یا رفع ضعف ها، جبران خسارت ها، انجام تعدیل های 
الزم، افزایش قوت ها به منظور موفقیت بیشتر پروژه و تدوین 
بهتر برنامه های آتی بینجامد. پژوهش حاضر در تالش است با 
الگو از پژوهش هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است، 
آثار اجتماعی و اقتصادی ورود صنعت پتروشیمی در دو روستای 
مذکور را بررسی کند. در این پژوهش تالش شده است در کنار 
شاخص اقتصادی، شاخص های اجتماعی مانند رضایت شغلی، 
سالمت، آموزش، اوقات فراغت، برخورداری از امکانات رفاه مادی 
و غیره بررسی شود. همچنین برای اولین بار است که پژوهش 
ارزشیابی درباره پیامدهای احداث پتروشیمی قائد بصیر در نواحی 

روستایی منطقه گلپایگان انجام شده است.

مروری بر ادبیات موضوع

توسعه  و  اقتصادی  سریع  رشد  برای  ابزاری  صنعتی شدن 
نیز  روستا  صنعتی شدن  و  درحال توسعه  کشورهای  اجتماعی 
به عنوان بخشی از سیاست توسعه همه جانبه روستایی معرفی 
شده است که می تواند با ایجاد فرصتهای شغلی و تأمین نیازهای 
اساسی جمعیت روستایی، گامی برای تحقق توسعه روستایی باشد 
(Abraham, 1994). صنعتی شدن روستا با هدف ارتقای فناوری 

جامعه روستایی و بخش کشاورزی، صرفًا به معنای رشد تولیدات 
کشاورزی یا ارائه برخی خدمات رفاهی به روستاییان نیست، بلکه 
طیف وسیعی از فعالیت های گوناگون را شامل می شود که در 
نهایت انتظار می رود توانایی روستاییان در مدیریت توسعه محلی 

 .(Mousavi Shahroudi, 2004) را افزایش دهد

کشاورزی  بخش  کنونی  شرایط  در   )2007( مینا  دیدگاه  از 
به تنهایی نمی تواند به نحو مناسبی برای رفع نیازهای معیشتی 
روستاییان کافی باشد و ترویج صنایع کوچک مقیاس در روستاها 
می تواند مشکل فقر و بیکاری را تا حدودی کاهش دهد. به عبارت 
دیگر، در حال حاضر که تأمین اشتغال در نواحی روستایی از طریق 
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بخش کشاورزی با مشکالتی روبه رو است و این کمبود موجب 
مهاجرتهای بی رویه از روستا شده است، توجه به توان صنایع، برای 
کارایی محیط روستا مؤثر است، زیرا توسعه روستایی صرفًا توسعه 
کشاورزی نیست و توسعه کشاورزی یکی از زیرسیستم های توسعه 

(Ghasemi, 2004). روستایی محسوب می شود

با توجه به رویکردهای مطرح شده درباره صنعتی شدن روستا 
که به توسعه روستایی از ُبعد اقتصادی توجه می کنند، باید به این 
مسئله نیز توجه کرد که صنایع روستایی چه صنایع سبک و چه 
صنایع سنگین، زمانی باعث افزایش درآمد سرانه روستا و توسعه 
روستایی می شود که جامعه روستایی آن را بپذیرد. در هر نوع 
سیاست، برنامه یا پروژه ای تا زمانی که عموم آن را نپذیرند، امکان 
تحقق اهداف توسعه ای وجود نخواهد داشت. همچنین با توجه به 
تعریف صنایع روستایی و صنعت در روستا، مردم محلی مشارکت 
بیشتری در صنایع روستایی خواهند داشت و ورود صنعت در 
موفقیت هایی  تا  باشد  منطقه  وضعیت  با  متناسب  باید  روستا 
را پدید آورد. برای تحقق این تناسب، قطعًا قبل از اجرای هر 
پروژه ای، باید به مشارکت مردم در همه سطوح توجه کرد. به 
اعتقاد کلمن و همکاران، مشارکت چندین درجه دارد: مشارکت 
به  توجه  دانشمندان.  و  تصمیم گیرندگان  ذی نفعان،  سطح  در 
اینکه مشارکت مردم محلی صرفًا به سطح اول منحصر نشود و به 
سطوح باالتر نیز ارتقا یابد، در فرایند نیل به توسعه هر جامعه ای 

.(Kolkman, Kok, & van der Veen, 2005) اهمیت دارد

ارزیابی تأثیر اجتماعی، فعالیتی است که باید در سراسر چرخه 
پروژه انجام شود، اما ماهیت این عمل در مراحل مختلف تغییر 
می کند. این کار در مرحله اولیه، جنبه پیش نگر یا پیش بینی دارد. 
در فرایند اجرا، بررسی و کنترل پیامدهای کنونی پروژه و پس 
از خاتمه پروژه نیز بررسی آثار و نتایج پروژه مدنظر است. هدف 
اصلی ارزیابی تأثیر اجتماعی، اطمینان از این موضوع است که 
اقدامات توسعه ای موجب تقویت سرمایه اجتماعی و در نهایت 
کاهش تبعات اجتماعی معکوس شود. این رهیافت، فرایند ارزیابی 
و مدیریت تبعات یک پروژه بر مردم است. به طور خالصه ارزیابی 
پیامدهای اجتماعی، فرایند تحلیل )پیش بینی، ارزیابی و انعکاس( 
و مدیریت پیامدهای خواسته و ناخواسته مداخالت در محیط 
فعالیت های  و  پروژه ها  برنامه ها،  طرح ها،  )خط مشی ها،  انسانی 
به  به گونه ای است که  تغییرات اجتماعی  فرایندهای  دیگر( و 

 .(Vanclay, 2010) محیط انسانی پایدار بینجامد

ارزشیابی نیز بخشی از فرایند برنامه ریزی است که انجام آن، 
پس از اجرای برنامه ها و طرح ها ضرورت دارد. به طور کلی محور 
اصلی ارزشیابی، جمع بندی برنامه ای است که به اتمام رسیده 
است و نتیجه گیری نهایی درباره آن انجام می شود. هدف از این 
نتیجه گیری و جمع بندی، نشان دادن کارایی و ثمربخشی برنامه، 
است  برنامه  قوت های  و  دستاوردها  و  آن  و ضعف های  مسائل 
.(Biker, 2011) در طرح های ارزشیابی عالوه بر محیط پروژه، افراد 

ساکن در محیط نیز مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر موضوع 
قرار می گیرند. آن ها به چهار دسته تقسیم می شوند: افرادی که 
ارائه دهنده  سازمان های  یا  افراد  می شوند،  بهره مند  خدمات  از 
بهداشت  عمومی،  )آموزش  بزرگ تر  اجتماعی  نظام  خدمات، 

.(Biker, 2011) عمومی و غیره( و عموم مردم

روستایی  نواحی  در  صنایع  استقرار  پیامدهای  و  آثار  درباره 
پژوهش های متعددی انجام شده است. کرمانی )2006( پژوهشی 
با عنوان صنعتی شدن و آثار آن بر ویژگی های اجتماعی و اقتصادی 
روستاها )مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه زری( انجام داده 
است. بر اساس نتایج این پژوهش، صنایع کوچک، به ویژه صنایع 
استخراجی، برای استقرار در نواحی روستایی بیابانی و نیمه بیابانی 
مرکز و شرق کشور )مانند منطقه مورد مطالعه او( گزینه قابل 
توجهی در راستای توسعه اقتصادی است. وجود مجتمع صنعتی 
مس قلعه زری باعث بهبود سطح رفاه و بهره مندی از خدمات 
متنوعی مانند بهداشت و درمان، آموزش، ارتباطات و در نهایت 
سکنه شدن  از  خالی  و  شهر  به  روستا  مهاجرت  فرایند  کندی 
روستاهای حاشیه کویر شده است. به اعتقاد او وجود صنایع بسته 
به هر اقلیم و روستا در کشور متفاوت خواهد بود و باید با نگاهی 
انعطاف پذیر با لحاظ کردن شرایط اقلیمی به تهیه برنامه برای 

توسعه روستایی آن منطقه اقدام کرد. 

تأثیر  ارزیابی  به  کیفی  پژوهشی  انجام  با  نیز   )2014( هاتف 
اجتماعی احداث کارخانه سیمان در منطقه دیلمان )مورد مطالعه: 
روستای گولک از توابع گیالن( پرداخته است. بر اساس یافته های 
مثبتی  آثار  یادشده،  منطقه  در  صنعت  ورود  مذکور،  پژوهش 
مانند اشتغال زایی، افزایش درآمد محلی و ارتقای کیفیت مسکن 
گسترش  و  آسایش  کاهش  امنیت،  کاهش  مانند  منفی  آثار  و 
آسیب های اجتماعی در روستا، افزایش آسیب های زیست محیطی، 
افزایش درگیری و نزاع در اجتماع محلی، افزایش قیمت زمین 
را داشته  تغییر سبک زندگی اجتماع محلی  و ساخت وسازها و 
آثار  تحلیل  به  کیفی،  پژوهشی  در  نیز   )2012( توکل  است. 
اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی صنعت پاالیشگاه گاز پارسیان 
بر نواحی روستایی )در شهرستان مهر در استان فارس( پرداخته 
است. بر اساس یافته های پژوهش او، ورود پاالیشگاه در منطقه 
مذکور پیامدهای متناقضی را پدید آورده است. از یک طرف با 
ایجاد اشتغال و رشد امکانات زیربنایی فرصت ها و ظرفیت هایی برای 
مناطق روستایی فراهم شده است، از طرف دیگر، تبعات اجتماعی 
مانند ضعف امنیت جانی و مالی، گسترش روزافزون اعتیاد و فساد 
و همچنین زیست محیطی مانند بیماری های تنفسی و ریوی، هوای 

ناپاک و آلودگی صوتی نامطلوبی نیز پدید آمده است. 

بر اساس یافته های پژوهش سعدی و وحدت مؤدب )2016( 
استقرار کارخانه سیمان در روستای شاهنجرین در شهرستان 
رزن، موجب بهبود راه های ارتباطی روستا به شهر، افزایش درآمد 
روستاییان، افزایش فرصت های شغلی برای روستاییان و آلودگی 
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بررسی  به  نیز  راجرز1 )1978(  است. دیوید  هوای روستا شده 
آثار استقرار صنعت در شهرک ها و مناطق روستایی ایالت آیووا 
امریکا پرداخته است. به اعتقاد او صنعتی شدن روستایی منافع 
که  طوری  به  داشته،  مطالعه شده  اجتماعات  برای  را  وسیعی 
سبب افزایش یکپارچگی خانوارها، افزایش درآمد سرانه و توزیع 
متعادل تر درآمدها شده است. آبراهام )1994( نیز با بررسی الگوی 
صنعتی شدن روستایی در هند نتیجه گرفته است که استقرار 
صنایع در نواحی روستایی توانسته است نقش بسیار مهمی در 
اشتغال و درآمد مردم داشته باشد. صنعتی شدن روستا با استفاده 
از منابع محلی، موجب تحکیم الگوی عدم تمرکز صنایع و ایجاد 
پلی برای ارتباط نواحی روستایی با شهر شده است که به کاهش 

اختالف زندگی در روستا و شهر انجامیده است.

پژوهش های پیشین درباره بررسی و تحلیل پیامدهای استقرار 
صنعت در روستا را می توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول، 
گروهی هستند که بررسی پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی 
را در اولویت قرار داده اند. در برخی از این پژوهش ها بدون بررسی 
مقوله  فقط  روستا،  به  صنعت  ورود  اجتماعی  آثار  و  پیامدها 
اشتغال زایی بررسی شده است. همچنین در پژوهش های یادشده، 
عمدتًا به استفاده از پرسش نامه برای گردآوری اطالعات توجه 
شده است، از آنجایی که در برخی مناطق سطح تحصیالت اغلب 
روستاییان پایین است، این تکنیک نمی تواند برای مطالعه جامعه 
روستایی چندان مناسب باشد و استفاده از مصاحبه های عمیق، 

1. David Rogers

نتایج دقیق تری به دست خواهد داد. 

بخش دوم، مطالعاتی است که با عنوان ارزیابی تأثیر اجتماعی 
صنعتی کردن روستا انجام شده اند. در این نوع پژوهش ها محقق 
بیشتر با بهره گیری از روش های کیفی کمی در یک منطقه مشخص 
و با در نظر گرفتن یک صنعت معین، به بررسی پرداخته است. 
برای مثال می توان پروژه ارزیابی تأثیر اجتماعی کارخانه سیمان 
اتا )ارزیابی  در منطقه دیلمان هاتف را بیان کرد. پژوهش های 
تأثیر اجتماعی( عالوه بر بررسی ابعاد اقتصادی و زیست محیطی 
ورود صنعت به روستا، به بررسی پیامدهای اجتماعی این صنعت 
نیز توجه شده است. اما در مطالعات علمی ایران در خصوص 
پروژه ها و طرح های توسعه ای، انجام ارزیابی تأثیر اجتماعی که 
قبل از اجرای برنامه باید آغاز شود، به ندرت صورت می گیرد و 
اغلب طرح هایی که با عنوان اتا )اما با ماهیت ارزشیابی( وجود 
دارد، مربوط به زمان بعد از اجرای طرح است. بدین ترتیب این 

نوع مطالعات از نوع ارزشیابی است نه ارزیابی. 

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر با روش کیفی انجام شده است. برای جمع آوری 
اطالعات از تکنیک های مصاحبه نیمه سازمان یافته، بحث گروهی 
متمرکز و مشاهده استفاده شده است. این تکنیک ها اطالعات 
ارزشمند بسیاری را فراهم می کنند و بدین ترتیب فهم عمیقی از 
موضوع به دست می آید. از آنجایی که روستای امامزاده ابراهیم، 
روستای پدری نگارنده )دوم( است و ایشان در گذشته چندین 

جدول 1. ویژگی های مشارکت کنندگان در مصاحبه های فردی )روستاییان(

مکان مصاحبهشغلسنتحصیالتجنسیتکد

دهیاریدهیار روستا38کارشناس علوم سیاسیمرد1

مغازهمغازه دار46زیردیپلممرد2

منزلکشاورز50دیپلممرد3

مغازهمغازه دار59زیردیپلممرد4

منزلنگهبان54زیردیپلممرد5

مسجدمتولی امامزاده72زیردیپلممرد6

مینی بوسراننده51دیپلممرد7

منزلکشاورز62دیپلممرد8

منزلخانه دار47زیردیپلمزن9

منزلدانشجو18دانشجوزن10

مسجدپرسنل انصرافی29کارشناس فنیمرد11

مسجدعضو شورای اسالمی روستا54دیپلممرد12
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سال در آنجا زندگی کرده است و هنوز هم به روستا مراجعه 
می کند، تحوالت قبل و بعد از استقرار صنعت پتروشیمی را لمس 
کرده است؛ بنابراین تجربه زیسته و مشاهدات مستقیم او می تواند 
بسیار مؤثر باشد. در این تحقیق برای انتخاب مشارکت کنندگان از 
نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. در مجموع مصاحبه های 
نیمه سازمان یافته با 12 نفر از روستاییان و 4 نفر از مسئوالن 
مربوطه و بحث گروهی متمرکز با دو گروه از روستاییان برگزار 
شد. مصاحبه با مشارکت کنندگان تا زمانی ادامه یافت که حالت 

اشباع حاصل شد. 

تحلیل  روش  از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  پژوهش،  این  در 
موضوعی انجام شده است. تحلیل موضوعی یا تماتیک، تحلیل 
طریق  از  محقق  آن  در  که  است  تحلیلی  استقرای  بر  مبتنی 
دست  تحلیلی  سنخ شناسی  به  الگویابی  و  داده ها  طبقه بندی 
می یابد. زمانی که الگویی از داده ها به دست آمد، باید حمایت 
تماتیک یا موضوعی از آن صورت گیرد. به عبارت دیگر تم ها از 
داده ها نشئت می گیرند. در این روش، کدگذاری باز آن بخش 
از تحلیل است که در آن داده های مربوط به پدیده مطالعه شده 
(Moham� می شوند مقوله بندی  و  نام گذاری  دقیق  بررسی   با 

بر  حاکم  فرایند  به  توجه  با  پژوهش  این  در   .madpoor, 2006)

کدگذاری باز، کشف مفاهیم از داده ها و ساخت مقوالت انجام 

شده است. در روند کدگذاری داده ها از روش تحلیل خط به خط 
برگزارشده،  مصاحبه های  از  هر جمله  با خواندن  استفاده شد. 
اولین مفهوم متناسب با جمله مقابل آن یادداشت شد. سپس 
از بین مفاهیم به دست آمده در تحلیل خط به خط، مفاهیمی که 
با یکدیگر قرابت معنایی داشتند، تشکیل مقوله واحدی را دادند. 
سپس تحلیل مقوالت و روابط میان آن ها انجام شد. در پژوهش 
حاضر با بهره گیری از رویه کدگذاری باز، 116 مفهوم و 17 مقوله 
ساخته شد. ویژگی های مشارکت کنندگان در مصاحبه های فردی 

)روستاییان( در جدول شماره 1، ویژگی های مشارکت کنندگان 

و   ،2 شماره  جدول  در  )مسئوالن(  فردی  مصاحبه های  در 
ویژگی های مشارکت کنندگان در بحث های گروهی متمرکز در 

جدول شماره 3 آمده است.

ناحیه مطالعه شده

روستای سعیدآباد و امامزاده ابراهیم در دهستان کنار رودخانه 
از توابع شهرستان گلپایگان قرار دارند و فاصله آن ها تا گلپایگان ده 
کیلومتر و تا مرکز استان 195 کیلومتر است. دو روستای مذکور 
به لحاظ موقعیت جغرافیایی در طول 50 درجه و 19 دقیقه 
شرقی و عرض 33 درجه و 31 دقیقه شمالی قرار دارند و ارتفاع 
آن ها از سطح دریا 1790 متر است. با توجه به سرشماری سال 

جدول 2. ویژگی های مشارکت کنندگان در مصاحبه های فردی )مسئوالن(

مکان مصاحبه شغل تحصیالت جنسیت کد

پتروشیمی مسئول ارشد فنی پتروشیمی کارشناس ارشد شیمی مرد 13

سازمان محیط زیست رئیس سازمان محیط زیست گلپایگان کارشناس ارشد محیط زیست مرد 14

بهیاری روستا بهیار روستا کارشناس آزمایشگاه زن 15

پتروشیمی کارشناس آموزشی و منابع انسانی پتروشیمی کارشناس علوم اجتماعی زن 16

جدول 3. ویژگی های مشارکت کنندگان در بحث های گروهی متمرکز

مکان مصاحبهتعدادجنسیتکد

دهیاری روستا4 نفرمرد17

مسجد روستا6 نفرمرد18

جدول 4. وضعیت روستای امامزاده ابراهیم و سعیدآباد بر اساس جمعیت

 زن مرد  خانوار کل 

343335 678225امامزاده ابراهیم

964964 1928578سعید آباد
منبع: مرکز آمار ایران، 1390  
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1390 مرکز آمار ایران، جمعیت دو روستای مدنظر به صورت 

آنچه در جدول شماره 4 آمده، برآورد شده است:

مساحت اراضی کشاورزی روستاهای مطالعه شده 249 هکتار 
است و در آن ها جو، گندم، یونجه، گوجه فرنگی و غیره کشت 
می شود. روستاییان عالوه بر فعالیت در بخش کشاورزی، در بخش 
 (Islamic دامداری، خدمات و صنعت نیز مشغول به فعالیت هستند

 .Revolution Housing Foundation of Isfahan, 2009)

صنعت پتروشیمی قائد بصیر در ناحیه صنعتی سعیدآباد و 
امامزاده ابراهیم از توابع شهرستان گلپایگان قرار دارد. پتروشیمی 
قائد بصیر )سهامی عام( تحت پوشش بنیاد پانزده خرداد )ستاد 
فرمان امام خمینی )ره(( است و 80 درصد سهام آن متعلق به 
شرکت »گروه توسعه انرژی تدبیر« از شرکت های زیرمجموعه 
ستاد فرمان امام خمینی )ره( است. قائد بصیر با سرمایه گذارى 
700 میلیارد ریال )مجموع ارزى و ریالی( در سال 1376 تأسیس 
و در سال 1382 شروع به تولید محصول و عرضه آن در بازار 
کرده است. این مجتمع در زمینی به مساحت 30 هکتار در 10 
کیلومترى جاده گلپایگان خمین احداث شده است و ساالنه 20 
هزار تن منومر استایرن، 9 هزار و 800 تن اکریلونیتریل، 6 هزار 
تن بوتادین و 4200 تن انواع مواد شیمیایی مانند تثبیت کننده ها، 
مواد افزودنی و کاتالیست ها را در فرایند تولید مصرف می کند 

.(Mahmoudian, 2015)

یافته ها

آثار  و  اجتماعی  آثار  یعنی  دو بخش،  در  پژوهش  یافته های 
نکته  این  بیان  به تفکیک مطرح شده است.  اقتصادی صنعت 
و  درهم تنیدگی   مذکور،  بخش  دو  بین  که  است  اهمیت  حائز 
هم پوشانی وجود دارد. مهم ترین مقوله های پژوهش در بخش آثار 
اجتماعی صنعت عبارتند از: به خطرافتادن سالمت انسان در اثر 
افزایش آلودگی زیست محیطی، پیدایش فرصت های اندک برای 
اشتغال تعداد معدودی از روستاییان، کاهش فرصت اشتغال برای 
زنان روستا، اشتغال نیروی کار غیربومی در پتروشیمی، اسکان 
صنعت،  به  روستاییان  نگرش  تغییر  روستا،  در  غیربومی  افراد 
سنخیت نداشتن صنعت با روستا )بومی نبودن صنعت(، گرایش 
از  برخی  در  تغییر  تحصیالت،  سطح  رشد  به  روستا  جوانان 
جنبه های سبک زندگی روستاییان شاغل در پتروشیمی )بهبود 
نحوه  و  زمان  تغییر  مادی،  رفاه  امکانات  از  برخورداری  سطح 
گذران اوقات فراغت. در بخش آثار اقتصادی نیز کاهش انگیزه 
انجام فعالیت در بخش کشاورزی و دامداری،  برای  روستاییان 
افزایش درآمد روستاییان شاغل در صنعت در مقایسه با گذشته، 
رونق کسب وکارهای روستایی در اثر حضور صنعت و تغییر قیمت 
ادامه،  در  هستند.  حاضر  پژوهش  مقوله های  مهم ترین  زمین 
تحلیل هر بخش به تفکیک بیان می شود و نقل قول هایی نیز از 

مشارکت کنندگان به عنوان مصداق تحلیل مطرح می شود. 

آثار اجتماعی احداث صنعت پتروشیمی 

به خطر افتادن سالمت انسان در اثر افزایش آلودگی زیست محیطی

پتروشیمی قائد بصیر به عنوان تولیدکننده مواد پالستیکی 
موجد آلودگی هوا و ذرات آالینده شیمیایی، عالوه بر لطمه به 
محیط زیست و هوای پاک، بر سالمت روستاییان نیز تأثیرات 
منفی گذاشته است. ساکنان روستا از مه گرفتگی ناشی از آلودگی 
شیمیایی در صبح و شب ناراضی هستند و آن را سبب تنگی نفس 
خود می دانند. تنفس در هوایی که گاز شیمیایی در آن متصاعد 
می شود، به دستگاه تنفسی و ریه اکثر افراد به ویژه سالمندان 
آسیب زده است. بهیار روستا از افراد میانسال به ویژه کشاورزانی 
که در نزدیکی پتروشیمی زمین زراعی دارند، خواسته است تا 
همواره از ماسک استفاده کنند. آلودگی ناشی از انتشار گازهای 

شیمیایی پتروشیمی مسمومیت انسانی را نیز به همراه دارد. 

»شب ها که این ها بیشتر کار می کنند، کشاورزهایی که وقت 
آبشون هست، اونجا مسموم شدند، از بس گاز شیمیایی رفته 
البته  پیر هستند،  افراد  روستا  بیشتر ساکنان  ریه هاشون...  تو 
تو  دیگه  موندند  پیرها  بیشتر  اما  هستند،  هنوز  هم  جوان ها 
روستاها، این آلودگی براشون خیلی ضرر داره. نفسشون خیلی 
زنان  به  من  بیشتر هست.  آلودگی  که  و شب  می گیره صبح 
بارداری که میان اینجا میگم بیرون نرن، اگر میرن هم حتمًا 

ماسک بزنند واسشون خطر داره« )کد 15(2.

شایان ذکر است که افراد شاغل در مجتمع قائد بصیر، بیشتر از 
روستاییان ساکن در مجاورت پتروشیمی در معرض آلودگی ها قرار 
دارند. بیماری های پوستی، بیماری های چشم، خرابی و پوسیدگی 
در  پتروشیمی  کارکنان  که  است  آسیب هایی  جمله  از  دندان 

معرض آن هستند.

البته بین آرای مسئوالن پتروشیمی و اهالی اجتماع محلی 
از کارشناسان  درباره این موضوع تفاوت هایی وجود دارد. یکی 
فنی پتروشیمی گفته است: »خود مسئوالن و مدیران شرکت نیز 
در محیط هستند و هیچ اتفاقی برای آن ها نیفتاده است. حتی 
پزشک متخصص کارکنانی را که بیشتر در فضای پتروشیمی و 
در ارتباط مستقیم با مواد پتروشیمی هستند، هر سه ماه یک بار 
معاینه می کند و نگرانی درباره سالمت کارکنان پتروشیمی وجود 
ندارد، زیرا تک تک افراد از نظر پوستی، تنفسی و خرابی دندان 
بررسی شده اند و مشخص شده است که این افراد قباًل به دالیل 
مختلفی مانند انجام فعالیت کشاورزی در بلندمدت، اعتیاد و غیره 
است  ممکن  فقط  پتروشیمی  در  آسیب شده اند. حضور  دچار 
تشدیدکننده بیماری پوستی و آسیب دندانی شود، اما نمی تواند 

به تنهایی عامل آسیب جسمی افراد باشد« )کد 13(.

2. شماره های ذکر شده در مقابل نقل قول ها کد مشارکت کنندگان در تحقیق است.
)رجوع کنید به جداول 1، 2، و 3(
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با توجه به هشدارهای مربوط به حفاظت شخصی در پتروشیمی، 
می توان در خصوص آسیب زا بودن آن بیشتر اطمینان حاصل کرد. 
در کتابچه اطالعات ایمنی مواد پلیمری مهندسی پالستیک ها در 
خصوص پیامدهای تماس مواد شیمیایی و گردوغبارهای حاصل 
از آن با چشم، پوست، دهان، بینی، ریه و غیره و بروز بیماری های 
بیهوشی و حتی مرگ،  تنفسی، چشمی، مسمومیت،  پوستی، 
هشدارهای قابل توجهی مطرح شده است برخی از نکات مطرح 
در کتابچه مذکور عبارتند از: 1( تماس با چشم: گردوغبار این 
برگشت پذیر چشمی  پالستیک ها ممکن است سبب تحرکات 
شود. دود حاصل از سوختن مواد شیمیایی در پتروشیمی نیز 
ممکن است تحریک معمولی یا شدید را در چشم ها داشته باشد؛ 
2( تماس با پوست: گردوغبار مواد شیمیایی آسیب جدی برای 
پوست به همراه ندارد، مگر در برخورد فیزیکی که ممکن است 
موجب خراشیدگی پوست شود. ABC مذاب خطرناکی است که 
در صورت برخورد آن با پوست آسیب جدی وارد می کند؛ 3( 
بلعیدن و خوردن: اگر به هر دلیلی این مواد شیمیایی بلعیده 
شود، به دلیل وجود برخی مواد افزودنی در آن سبب مسمومیت 
می شود؛ 4( تنفس: تنفس مقادیر زیادی از گردوغبار این مواد 
پالستیکی موجب تجمع در بینی، گلو و راه های تنفسی و ریه ها 
می شود. این پالستیک می تواند موجب تحریک شود و افزودنی ها 
 )5 باشد؛  داشته  سمی  اثر  است  ممکن  آن  ناخالصی های  و 
حریق: مواد حاصل از تجزیه مواد شیمیایی در پتروشیمی مانند 
منواکسیدکربن و مواد جزئی سیانید هیدروژن، آثار مسموم کننده 
جدی دارد. دود حاصله با غلظت کم، موجب تحریک دهان و بینی 

و ریه می شود، دود غلیظ آن نیز موجب بیهوشی و حتی مرگ 
 .(National Petrochemical Company, 2005) می شود

پیدایش فرصت های اندک برای اشتغال تعداد معدودی از روستاییان

اشتغال زایی یکی از اولین آثار صنعتی شدن در نواحی روستایی 
است. به اعتقاد روستاییان، راه اندازی صنعت پتروشیمی به معنای 
ایجاد مرکزی برای جذب نیروی کار روستایی و فرصتی برای کاهش 
بیکاری در منطقه است. ساکنان روستاهای مجاور پتروشیمی به 
دلیل اطالعات اندک از نوع کار در این نوع صنعت، احداث شرکت 
مذکور را عامل مهم رفع معضل بیکاری و کاهش مهاجرت فرزندان 
خویش به شهر تصور می کردند. اما در این منطقه به دلیل کمبود 
نیروهای برخوردار از تخصص و مهارت متناسب با بخش صنعت، 
درصد افرادی که در پست های مهم صنعتی مشغول به فعالیت 
شدند، محدود است و روستاییان نیز عمدتًا در مشاغل خدماتی و 

شبه خدماتی پتروشیمی مشغول به کار شدند.

»پتروشیمی فقط چند نفر از ماها رو برده سرکار، اونم واسه 
دربونی و باغبونی. زیاد از این روستاها آدم نگرفته« )کد 2(.

تعداد کارکنان پتروشیمی قائد بصیر در سال 1394 در مجموع، 
361 نفر بود که از بین آن ها 351 نفر مرد و 10 نفر زن بودند. 
از این تعداد، فقط 20 نفر از اهالی روستاهای اطراف پتروشیمی 
توانستند جزو 361 نفر کارکنان پتروشیمی شوند. فرصت های 
و  است  روستایی  مردان  به  متعلق  فقط  پتروشیمی  در  شغلی 
شرکت نتواسته است فرصتی را برای اشتغال زنان روستایی فراهم 

جدول 5. تعداد روستاییان شاغل در پتروشیمی

تعدادجنسیتپست شغلی

7مردکارمند

8مردکارگر

5مرداپراتور

منبع: یافته های تحقیق

جدول 6. تحصیالت کارکنان پتروشیمی قائد بصیر

تعدادتحصیالت

54کمتر از دیپلم

181دیپلم

31کاردانی

76کارشناس

18کارشناس ارشد

1دکتری

منبع: یافته های تحقیق
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تفکیک  به  شاغل  روستاییان  تعداد   5 شماره  جدول  در  کند. 
پست های شغلی بیان شده است. 

»کسانی می توانند تو پتروشیمی استخدام بشوند که تحصیالتی 
درباره صنعت و پتروشیمی داشته باشند، یا شیمی خونده باشند، 
یا آزمایشگاه و نفت، باالخره کار کردن با مواد شیمیایی نیاز به این 
داره که طرف مواد رو بشناسه و تخصص داشته باشه، پتروشیمی 
تا جایی که نیاز به تخصص نبود، از تو روستاها نیرو گرفته، برای 
نگهبانی و باغبانی از همین مردم استخدام کرده، ولی وقتی مدیر 
بخواد یا مسئول فنی و شیمی بخواد که نمی تونه از تو روستا 

استخدام کنه« )کد 16(.

فقط 10  پتروشیمی،  در  شاغل  روستاییان  نفر  بین 20  در 
نفر ساکن روستای امامزاده ابراهیم و سعیدآباد هستند و بقیه 
در روستاهای مجاور پتروشیمی سکونت دارند. میانگین سطح 
تحصیالت در بین شاغالن روستایی در بخش صنعتی، دیپلم 
است. شغل اولیه اکثر کارکنان فعلی پتروشیمی کشاورزی بوده 
است و با اشتغال آن ها در بخش صنعت، زمین کشاورزی شان رها 
شده است و محصولی در آن کشت نمی شود. اطالعات مربوط به 

تحصیالت کارکنان پتروشیمی قائد بصیر نیز در جدول شماره 6 
آمده است.

کاهش فرصت اشتغال برای زنان روستا 

زنان روستایی از عوامل مؤثر تولید در نظام اقتصادی جامعه 
هستند. زنان روستای امامزاده ابراهیم و سعیدآباد بخش عمده ای 
از فعالیت های کشاورزی را انجام می دهند. اما بعد از اشتغال به کار 
برخی از روستاییان در بخش صنعت، زمین کشاورزی رها شده 
است و محصولی در آن کشت نمی شود. این وضعیت باعث شده 
است زنان روستایی کارکنان مذکور که تا قبل از آن به کشاورزی 
مشغول بودند، اکنون فارغ از کار شوند. از سوی دیگر پتروشیمی 
قائد بصیر نتواسته است فرصتی را برای اشتغال زنان روستایی 
فراهم کنند. در شرکت قائد بصیر فقط 10 نفر از کارکنان، زن 
هستند که اهل این دو روستا نیستند و در پست های منشی 
مدیرعامل، مسئول آموزش نیروی انسانی و آزمایشگاه پتروشیمی 

مشغول به فعالیت هستند.

»وقتی حسین آقا کشاورزی می کرد، ما هم می رفتیم کمک 
واسه چیدن خیار و گوجه و... حاال که رفته پتروشیمی ما هم دیگه 

کاری نداریم، کشاورزی نمی کنیم دیگه« )کد 9(.

اشتغال نیروی کار غیربومی در پتروشیمی 

یکی از آثار مهم ورود صنعت در نواحی روستایی این است 
که برخی فرصت های اشتغال نه تنها برای روستاییان، بلکه برای 
ساکنان شهرهای اطراف نیز به وجود می آید. کار در صنایع سنگین 
مانند پتروشیمی برای مناطقی که شغل اکثر مردم کشاورزی و 

دامداری است، از جمله مشاغل ناآشنا محسوب می شود. ضعف 
مهارت و تخصص در زمینه صنعت پتروشیمی در روستای هدف 
موجب شده است تا پتروشیمی، کارکنان خود را از بین متقاضیان 
اصفهان،  اراک، خمین،  مانند  مختلفی  در شهرهای  متخصص 

شیراز، تهران و غیره استخدام کند.

»خیلی از کسانی که االن در پتروشیمی کار می کنند، برای 
اینجا یا حتی خود گلفاگون ]گلپایگان[ نیستن، از شهرهای دور 
کار  اینجا  اومدند  هم  شیرازی ها  کار، حتی  واسه  اینجا  اومدن 
می کنند، پتروشیمی فقط به درد مردم شهرهای دیگه می خوره تا 

خود این روستا و گلفاگون« )کد 7(.

اسکان افراد غیربومی در روستا

در روستا معمواًل همه اهالی یکدیگر را می شناسند و روابط 
افراد بر اساس قدمت و سن آن ها در روستا تعریف شده است. 
از آنجایی که استقرار صنعت پتروشیمی، فرصت هایی را برای 
اشتغال کارکنان غیربومی نیز فراهم کرده است، شاغالن غیربومی 
یا به صورت فردی در روستا و شهرستان گلپایگان  با خانواده 
ساکن شده اند. اسکان افراد غیربومی در روستا موجب افزایش 
تعداد غریبه هایی شده است که مردم محلی آن ها را نمی شناسند 
و ممکن است این تازه واردها با هیچ یک از آداب و رسوم و فرهنگ 
محلی آشنایی نداشته باشند. آن ها در برخی مواقع رفتار یا عملی 
می کنند که با فرهنگ روستاهای منطقه سنخیت ندارد. اهالی 
روستا از این موضوع ناراحت هستند که روستا محل رفت وآمد 
افرادی شده است که قرابتی با روستا و مردم محلی آنجا ندارند. 

به هر حال، هر منطقه ای در ایران آداب و رسوم خاص خود را 
دارد. ورود افراد غریبه به روستا که آن ها نیز رسوم خاص خود را 
دارند، تغییراتی را در رسوم اهالی پدید آورده است. برای مثال، 
مراسم  در  روستا  اهالی  تجمع  مرکز  ابراهیم  امامزاده  روستای 
مختلف مذهبی است. در این روستا رسم است که در دهه اول 
و  مالی، هرکدام در شبی مجلس روضه  تمکن  با  افراد  محرم، 
سفره پذیرایی برای هم محلی های خود فراهم کنند. اهالی روستا 
می دانند که هر شب مجلس در خانه کدام یک از اشخاص مذکور 
برگزار می شود و به آنجا می روند. اما اکنون افراد غیربومی ساکن 
در روستا نیز بدون شناخت اشخاص برگزارکننده مراسم در این 
این وضعیت موجب شده  نتیجه  مجالس شرکت می کنند. در 
است تا صاحب مجلس از کسانی که می شناسد و اهل روستای 
امامزاده ابراهیم و سعیدآباد هستند، دعوت کند. این موضوع بیانگر 
نپذیرفتن و طرد افراد غیربومی از سوی روستاییان نیز هست که 

می تواند موجبات بروز اختالف و تنش را فراهم کند. 

نمی دونیم  اصاًل  که  اومده  آدم جدید  خیلی  روستامون  »در 
از کجا اومدن؟ کی هستن اصاًل.« )کد 12(. »آدمایی که واسه 
)گلپایگان(  شهر  تو  میرن  بیشتر  بتونن  اگه  اینجا  اومدن  کار 
خونه میگیرن، اما اگه نداشته باشن تو همین روستا میان خونه 
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میگیرن. اونقدر آدم غریبه اومده اینجا خونه گرفتن که ما نمی 
شناسیمشون« )کد 11(.

عالوه بر این، برخی از افرادی که به منظور اشتغال در پتروشیمی 
به روستای امامزاده ابراهیم مهاجرت کردند و به هر دلیلی امکان 
در  دیگری  در شغل های  است،  نشده  فراهم  برایشان  استخدام 
روستا مانند بّنایی و رنگ کاری و غیره مشغول به کار شده اند 
و اسکان یافته اند. به گفته یکی از روستاییان این افراد گاهی در 
زمینه قاچاق مواد مخدر نیز فعالیت می کنند و راه ورود مواد 
مخدر را به روستا باز کرده اند که این وضعیت به بروز آسیب های 

اجتماعی دیگری در روستا انجامیده است. 

کار  نتونستند  کار،  واسه  اینجا  اومدند  دیگه  شهرهای  »از 
دست  میدن  مواد  قاچاق فروشند،  که  همه شونم  کنند،  پیدا 

جوونامون« )کد 6(.

شاغالن غیربومی از شهرهای خوانسار، خمین و اراک سرویس 
رفت وبرگشت به پتروشیمی دارند و در روستا اسکان نیافته اند. 
پتروشیمی قائد بصیر نیز خود مهمان سرایی اختصاصی دارد که 

مدیران ارشد در آنجا سکونت دارند.

تغییر نگرش روستاییان به صنعت

احداث  زمان  در  مصاحبه،  از  حاصل  یافته های  به  توجه  با 
پتروشیمی، مردم محلی دیدگاه خوبی درباره آن داشتند و معتقد 
بودند راه اندازی این شرکت به کاهش بیکاری فرزندان، کاهش 
مهاجرت آن ها و رونق اقتصادی روستا می انجامد. مسئوالن روستا 
امامزاده همگی  تا اعضای شورای اسالمی و متولی  از دهیاری 
درباره این موضوع اتفاق نظر داشتند که احداث پتروشیمی موجب 
پیدایش تحوالت عمده ای در روستا می شود؛ مانند بزرگ شدن 
روستا، توسعه اقتصاد روستا در بخش کشاورزی و دامداری، ایجاد 
امکانات رفاهی و خدماتی در روستا، رسیدگی به امامزاده روستا و 

توجه بیشتر مسئوالن به روستا و غیره.

با توجه به قدمت روستای امامزاده ابراهیم که در جاده اصلی 
قرار دارد و مسافران زیادی در آنجا توقف می کنند و نزدیکی روستا 
اولیه در آن مانند آب، برق،  به مرکز دهستان، زیرساخت های 
گاز، تلفن و جاده آسفالت در سال های بعد از جنگ و با اجرای 
طرح های هادی روستایی ایجاد شده است و روستا از این نظر در 
وضعیت نسبتًا مطلوبی قرار دارد. مطالبه اصلی مسئوالن روستا 
از صنعت پتروشیمی قائد بصیر، ایجاد امکانات و خدماتی مانند 
احداث بلوار ورودی روستا تا پتروشیمی، ایجاد مراکز رفاهی برای 
جوانان، کمک به امامزاده روستا برای تکمیل محوطه بیرونی آن، 
کمک به بازسازی فاضالب روستایی، کمک به بخش کشاورزی با 

احداث چاه آب و غیره است که تاکنون محقق نشده است. 

قراره  اینجا  وقتی شنیدیم  بودیم  ما خیلی خوشحال  »همه 
پتروشیمی زده بشه، فکر می کردیم رفت وآمد مسئوالن که در 

روستا زیاد بشه یک کاری واسه روستا می کنند، چهارتا چیز واسه 
ما میارن )امکانات(، بیکاری کم میشه، ما هنوز در به در دنبال این 
هستیم که مثاًل یک کتابخونه در روستامون بزنیم یا یک پارک با 

چهارتا وسیله ورزشی بذاریم« )کد 1(.

مسئوالن پتروشیمی قبل از تأسیس شرکت قائد بصیر، برای 
شورای  اعضای  به  روستاییان  نیازهای  از  برخی  برآورده کردن 
اسالمی روستا وعده همکاری داده بودند. اکنون بعد از گذشت 
از احداث پتروشیمی نه تنها برای بهبود وضعیت  دوازده سال 
ناحیه روستایی مذکور کمکی نشده است، بلکه خساراتی نیز به 

آنجا وارد آمده است. 

بلوار  روستا  ورودی  تا  بودند  گفته  پتروشیمی  »مسئول های 
درست می کنند، فضای سبز تو روستا درست می کنند، یا اینکه 
ابراهیم کمک می کنند،  امامزاده  گلزار شهدای  به  بودند  گفته 
ولی هیچ کدوم از این کارها رو نکردند، تازه می گن که روستای 
استهلک که پشت پتروشیمی هست رو اون ها آسفالت کردند که 
اینجوری نیست اونجا رو هم راه وترابری با پیگیری دهیاری روستا 
بلوار که به نفع خودشون بود  اینا یک  اومدند آسفالت کردند، 
رو درست نکردند.« )کد 12(. »همه صنایع چه آالینده و چه 
غیرآالینده چون با نفت سروکار دارند، باید عوارضی را به عنوان 
مالیات به دولت پرداخت کنند، پتروشیمی داره این همه مالیات 
می ده به دولت، دولت اگه خواست خودش به روستا کمک کنه، 

ما که نباید به روستا کمک کنیم« )کد 16(.

تحقق نیافتن وعده ها موجب شده است روستاییان شرکت قائد 
بصیر را پدیده ای بیگانه در منطقه خود تصور کنند. روستاییان که در 
گذشته نگاهی مثبت به پتروشیمی داشتند، اکنون از معترضان اصلی 
پتروشیمی شده اند. در حال حاضر، علت مخالفت آن ها با پتروشیمی 
و نارضایتی از آن عبارت است از: ضعف مشارکت روستاییان در آغاز 
تأسیس، فراهم شدن فرصت شغلی اندک برای روستاییان، ایجاد 
فرصت اشتغال برای نیروی کار غیربومی و اسکان غریبه ها در روستا 
)مهاجرپذیری روستا(، لطمه به کشاورزی در اثر آلودگی های ناشی از 
تولیدات پتروشیمی، به خطر افتادن سالمت روستاییان در اثر تنفس 
در هوای آلوده، از بین رفتن هوای پاک و سالم روستا، استفاده از 
آب روستا و آلودگی آن، خرید زمین های زراعی روستاییان و احداث 
پتروشیمی در کنار سایر زمین های زراعی، کمک نکردن پتروشیمی 
به سازمان های روستایی برای توسعه خدمات رفاهی در روستا و 
غیره. عالوه بر این، روستاییان مخالفت ها و پیگیری های خود در 
سرکوب شده  را  پتروشیمی  احداث  از  ناشی  مشکالت  خصوص 
می دانند و معتقدند پتروشیمی مربوط به افراد رده باالی کشور است 

و هر اعتراضی کنند، پاسخ داده نمی شود. 

اون  واسه  پتروشیمی  نیست،  بند  به جایی  که  ماها  »دست 
باالی  بگه  بهشون  نمی تونه  هم  کسی  هیچ  که  باالیی هاست 
چشمت ابروست، این همه آلودگی داره، یک بار خودشون اون 
باالیی ها بیان تو روستا ببینیم می تونند نفس بکشند.« )کد 6( 
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»هر چقدر هم روستایی ها و دهیار و اینا بیان بگن اینجا آلودست، 
به درد روستا نمی خوره، اونا خودشون یک کاری می کنند که 
می گن نه اصاًل آلودگی نداره، مردم اونم ماها که تو روستاییم 
نمی تونیم به اونا حرفی بزنیم. اون قدر دورش دوربین و حصار و اینا 
زدند که هیچ کسی نمیتونه بره سمت پتروشیمی، چهارچشمی 

دارند نگاهش می کنند« )کد 18(.

سنخیت نداشتن صنعت با روستا )بومی نبودن صنعت(

در روستای امامزاده ابراهیم و ناحیه صنعتی سعیدآباد، صنایع 
متعددی فعال هستند. اسیدسازی، تولید کود شیمیایی، پگاه 
گلپایگان، رب سازی و غیره برخی از صنایع مذکور هستند. گرچه 
مردم محلی در خصوص صنعت اسیدسازی اعتراض هایی کرده اند، 
میزان اعتراض های آن ها برای پتروشیمی بیشتر است. اجتماع 
محلی، سایر صنایع حاضر در ناحیه صنعتی سعیدآباد را دارای 
کارکردی برای روستا می داند. برای مثال، پگاه گلپایگان با وجود 
تولید آلودگی زیستی، برای روستاییان صنعتی درون ساز محسوب 
می شود، زیرا تولیدات لبنی با زندگی آن ها که اکثراً کشاورز و 
دامدار هستند، سنخیت دارد و در راستای فعالیت های کشاورزی 

منطقه است. 

مردم محلی در زمان احداث پتروشیمی، آن را فرصتی برای 
حل معضل بیکاری جوانان خود می دیدند. در واقع، بی اطالعی و 
شناخت نداشتن اجتماع محلی از تولیدات و فعالیت های پتروشیمی 
باعث شد تا در آغاز ورود پتروشیمی به روستا، مردم و مسئوالن 
روستا اعتراضی به آن ها نداشته باشند. اکنون که حدود دوازده 
سال از تأسیس پتروشیمی در ناحیه صنعتی سعیدآباد می گذرد 
و آسیب های زیستی و اجتماعی متعددی برای روستاهای مجاور 
به وجود آمده است. روستاییان حضور صنعتی مانند پتروشیمی 
را در روستایی که شغل اصلی ساکنان آن، دامداری و کشاورزی 
است و معادن و ذخایر نفتی ندارد، غیرضروری و مغایر با نیازها و 

خواست مردم محلی می دانند.

گرایش جوانان روستا به رشد سطح تحصیالت 

ورود صنعت در ناحیه روستایی امامزاده ابراهیم و سعیدآباد، 
به تقویت انگیزه جوانان روستایی برای ادامه تحصیل و یادگیری 
مهارت های حرفه ای انجامیده است. روستاییان مشاهده کردند که 
برای استخدام در مشاغل رده باال باید تحصیالت مربوط به این 
حوزه را داشته باشند. کسب درآمد زیاد در پتروشیمی نیز به 
عنوان عامل مؤثر دیگری در این زمینه نقش داشته است. عالوه 
بر این، ارتباط روستاییان شاغل در بخش خدمات با مهندسان 
و مدیران نیز عاملی مؤثر در تشویق فرزندان به ادامه تحصیل 
است. اکثر شاغالن پتروشیمی که مهارت های تخصصی دارند، از 
شهرهای مختلف جذب شده اند، و مردم محلی و جوانان روستا 
به دنبال آن هستند که با کسب مهارت ها و تخصص های الزم 

خود بتوانند وارد پتروشیمی شوند. شرکت پتروشیمی سالیانه 
تعداد زیادی کارآموز در رشته های مرتبط به پتروشیمی دارد که 
پس از مدتی از بین آن ها افراد دارای کارایی بیشتر را استخدام 
می کند. بدین ترتیب می توان گفت افزایش گرایش جوانان به 
ادامه تحصیل، یکی از آثار ورود صنعت به ناحیه روستایی امام 

زاده ابراهیم بوده است.

»درآمدمون که بهتر شد، دخترمون رو فرستادیم دانشگاه تا 
درس بخونه، بعد بتونه بیاد همین جا تو پتروشیمی جایی کار پیدا 

کنه.« )کد 5(.

در  روستاییان شاغل  زندگی  جنبه های سبک  برخی  در  تغییر 
پتروشیمی )بهبود سطح برخورداری از امکانات رفاه مادی، تغییر 

زمان و نحوه گذران اوقات فراغت(

در اثر گسترش رسانه های جمعی، فناوری اطالعات و ارتباطات، 
مهاجرت به شهر، مهمانانی که وارد روستا می شوند و عواملی 
دیگر، به تدریج تغییراتی در ارزش ها و هنجارهای جامعه روستایی 
زندگی شهری  داشتن سبک  به  تمایل  و  است  داده  رخ  ایران 
)تغییر از تولید به سوی مصرف( در برخی نواحی روستایی کشور 
شیوع یافته است. آنچه بعد از وقوع دگرگونی ارزشی هنجاری، 
انجام اقدامات عملی برای تغییر سبک زندگی را تسریع و تسهیل 
کنار  در  پتروشیمی  صنعت  است.  درآمد  سطح  رشد  می کند، 
سایر مجموعه های صنعتی در شهرستان گلپایگان، در این حوزه 
اثرگذار بوده است. روستاییانی که قباًل کشاورز بودند و اکنون در 
پتروشیمی )بخش صنعت یا خدمات( مشغول به کار هستند، به 
دلیل افزایش درآمد توانستند تغییراتی را در شیوه زندگی خود 
ایجاد کنند. تغییر در معماری خانه مانند ساخت آشپرخانه باز، 
افزایش تعداد اتاق خواب برای فرزندان، تغییر نمای ساختمان و 
غیره، خرید وسایلی مانند مبل و وسایل چوبی دیگر، تلویزیون 
LCD، یخچال ساید بای ساید، ماشین لباس شویی، خرید وسایلی 
مانند رایانه، تلفن همراه برای فرزندان و غیره از جلوه های تغییر 
درآمد  افزایش  است.  روستایی  زندگی  مادی  عناصر  برخی  در 
روستاییان شاغل در پتروشیمی در مقایسه با گذشته، در تأمین 
و نحوه  تغییر زمان  و  فرزندان در دانشگاه  هزینه های تحصیل 

گذران اوقات فراغت آن ها نیز مؤثر بوده است. 

کشاورزان عمدتًا در فصول بهار و تابستان مشغول انجام فعالیت 
زراعی هستند و در فصل پاییز و زمستان کمتر به کار در این 
بخش می پردازند. در واقع، پاییز و زمستان، زمان فراغت کشاورزان 
محسوب می شود. آن ها عواید حاصل از بخش کشاورزی را صرف 
تأمین نیازهای زیستی شان در شش ماه دیگر سال می کنند، از 
این رو کمتر به سفر می روند. البته برای تعداد اندکی از آنها ممکن 
است بعد از سال ها پس انداز، امکان رفتن به سفرهای زیارتی مانند 
کربال، مشهد، و قم فراهم شود. اما همین تعداد اندک نیز به طور 
فردی به این نوع سفرها می روند، زیرا توان پرداخت هزینه سفر 
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همه اعضای خانواده را ندارند. اما آن دسته از روستاییانی که در 
پتروشیمی استخدام شدند، در زمان تعطیالت پتروشیمی )15 روز 
در تابستان و 15 روز در زمستان( می توانند همراه با خانواده خود 
به سفر بروند. همچنین با تغییر سطح درآمدی شاغالن پتروشیمی، 
نسبت به زمانی که کشاورز بودند، امکانات بیشتری برای آن ها به 

منظور مسافرت به عنوان فعالیتی فراغتی فراهم شده است.

»کشاورزی که می کردیم تابستون ها باید می رفتیم سِر زمین، 
زمستون ها هم که خسته این همه کار یا اصاًل پول نداشتیم که 
می خواستیم  خیلی  طرفی،  یک  بریم  نفری  چهار  سه  بخوایم 
مثاًل بچرخیم، آخِر شب ها می رفتیم خونه همسایه یا اگه این 
مینی بوس ها می بردند صالح پیغمبر و اینا. دختر بزرگم که شوهر 
دادم اومد رفت کرج، خیلی می خواستم بریم اینور اونور می اومدیم 
با خواهرش کرج. ولی حاال که حسین آقا رفته پتروشیمی بهتر 
شده، می دونیم آخر ماه آب باریکه داریم. با زن های کوچمون از 
این کاروا ن ها ثبت نام کردیم، مشهد رفتم، شیراز رفتم، تهران، 
اصفهان و... شاید تو کل عمرم دوبار مشهد رفته بودم، اما حاال 
می خوام هر سال یک بار برم اگه خدا بخواد« )کد 9(. »تونستیم 
بعد از اینکه بابام استخدام رسمی شد تو پتروشیمی، خونمونو 
بنایی کنیم، کلی وسیله بخریم که خونمون عین شما شهریا بشه. 
فکر کنم سال دوم دبیرستان بودم که برام کامپیوتر هم خریدن 
به قول آجیم خوشیا واسه من شد و بدبختیا واسه اون« )کد 10(.

کوچکی محیط روستایی همراه با گسترش روابط شخصی3 و 
شناختی که اهالی روستا از یکدیگر دارند، باعث شده است تا تغییر 
در وضعیت زندگی ساکنان شاغل در پتروشیمی در نگاه سایر 
روستاییان تغییر قابل توجهی به حساب آید. تغییرات پدید آمده 
در برخی از مؤلفه های مادی سبک زندگی افراد مذکور، این باور 
را در سایر افراد روستا پدید آورده است که اشتغال در بخش 
صنعت، درآمد مناسبی دارد. آن ها با مقایسه وضعیت زندگی خود 
با زندگی افراد شاغل در صنعت و پی بردن به تفاوت درآمدی، در 
پی تغییر شغل خود از کشاورزی به خدماتی یا صنعتی هستند، 
زیرا باور دارند هر شغلی غیر از کشاورزی پردرآمدتر است و اگر 
درآمد آن ها افزایش یابد، آن ها نیز می توانند تغییراتی را در سبک 

زندگی خود پدید آورند.

زمانی که اکثر روستاییان، کشاورز باشند، زندگی آن ها شباهت 
زیادی به یکدیگر دارد. همه آن ها یک خانه با حیاط بزرگ و 
زمین  و چند هکتار  دارند  دام های خود  نگهداری  برای  طویله 
زراعی که با آن معاش خانواده خود را تأمین می کنند. با اشتغال 
تعدادی از ساکنان روستا در پتروشیمی و افزایش درآمد آن ها در 
مقایسه با قبل، عالوه بر تسهیل و تسریع تغییر برخی از مؤلفه های 
سبک زندگی، نابرابری اقتصادی نیز به نحو ملموس تری احساس 
می شود. همچنین جامعه روستایی شکل غالب خود را که عمدتًا 

3. Personal 

متشکل از خانواده های کشاورز بود، از دست داده است و در کنار 
خانواده های کشاورز، خانواده های شاغل در بخش صنعت، خدمات 

و شبه خدمات نیز در روستا ساکن شده اند.

آثار اقتصادی احداث صنعت پتروشیمی

و  کشاورزی  بخش  در  فعالیت  به  روستاییان  انگیزه  کاهش   
دامداری

سعیدآباد  و  ابراهیم  امامزاده  روستای  ساکنان  اکثر  شغل 
دامداری و کشاورزی است. اگر فرزندان روستاییان به تحصیالت 
خود ادامه داده باشند و تخصصی کسب کرده باشند، در صورت 
گلپایگان  شهر  یا  روستا  همان  در  را  شغلی  سرمایه،  داشتن 
ایجاد می کنند. اما اگر فرصت شغلی برای آن ها مهیا نباشد، به 
شهرهای تهران، اصفهان و غیره مهاجرت می کنند. افرادی که 
تحصیالت ندارند، اگر بتوانند کشاورزی یا دامداری پدری خود 
را ادامه دهند، در روستا باقی می مانند و اگر امکان کار کشاورزی 
و دامداری برای آن ها فراهم نباشد، ممکن است برای اشتغال در 
شغل های خدماتی یا شبه خدماتی به شهرهای نزدیک مهاجرت 
تحصیالت  با  فرزندان  برای  اگر  که  معتقدند  روستاییان  کنند. 
عالی، فرصت شغلی در روستا مهیا بود، آن ها به شهر مهاجرت 
نمی کردند و پتروشیمی به عنوان صنعتی بزرگ باید فرصت های 

شغلی برای آن ها فراهم می کرد.

»پسر من فوق دیپلم کامپیوتر گرفت، اول همین جا با یکی از 
دوستاش مغازه زد، ولی براش اومد نداشت ]به صرفه نبود[ پاشد 
رفت تهرون اونجا شریکی داره تو مغازه کار میکنه، اگه همین جا 

براش کار بود پا نمیشد بره شهر دیگه بچه ام تک وتنها« )کد 9(.

جوانان روستا، تحصیل کرده یا بی سواد، از اشتغال در بخش 
کشاورزی گریزان هستند. آن ها نمی توانند کشاورزی را به عنوان 
شغل در نظر بگیرند؛ زیرا کم آبی در این نواحی روستایی، موجب 
بایر شدن زمین های زراعی شده است. زمین هایی هم که با آب چاه 
آبیاری می شوند، محصول چندانی برای برداشت ندارند و با وجود 
دشواری عملیات کاشت، داشت و برداشت و صرف هزینه های 
زیاد، درآمد چندانی از آن کسب نمی شود. نبود محصول زیاد 
برای فروش از یک طرف و خریداری نکردن محصوالت با قیمتی 
متناسب با زحمت و هزینه های تولید، موجب شده است که آن ها 
انگیزه ای برای کشاورزی نداشته باشند. از سوی دیگر بیمه نشدن 
محصوالت کشاورزان در شرایطی که آب کافی برای کشاورزی 
وجود ندارد، باعث کاهش عالقه جوانان و حتی سایر افراد برای 

فعالیت در بخش کشاورزی شده است. 

»االن کشاورزی کردن و خرید کود و سم و بذر خیلی هزینه 
داره، اما از اون طرف اون قدری هم محصول نیست که بتونه جبران 
کنه. محصول کمه، به قیمت خوب هم که نمی خرن، آدم سر هر 

کار دیگه ای بره پولش بیشتره« )کد 18(.
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عالوه بر این، احداث صنعت پتروشیمی نیز موجب شده است 
آسیب هایی به بخش کشاورزی منطقه وارد شود که این وضعیت 
نیز کاهش انگیزه فعالیت در این بخش را تشدید کرده است. 
برخی از آسیب های واردشده به آن عبارتند از: افزایش آلودگی 
هوا، تخریب محیط زیست و اکولوژی، تغییر کاربری زمین های 
زراعی به صنعتی و تجاری، از بین رفتن پوشش گیاهی به دلیل 
تأثیر آلودگی صنعتی بر پوشش گیاهی منطقه، نابودی درختان 
پتروشیمی.  ساخت  برای  اطراف  نواحی  انگور  باغ های  و  بادام 
به  فروخته شده  زمین های  از  بیشتری  فاصله  با  که  کشاورزانی 
پتروشیمی، به زراعت مشغول هستند، به دلیل کم آبی و وجود 
چندانی  محصول  پتروشیمی،  از  ناشی  شیمیایی  آالینده های 

برداشت نمی کنند.

گندم  و  جو  فقط  شدند،  خشک  همه  دیگه  »زمین هامون 
می کاریم، همه سردرختی هامون  رو این مواد شیمیایی پتروشیمی 
زده، درخت باید نفس بکشه تا بتونه محصول بده دیگه، ولی وقتی 

هوا آلوده باشه که راه نفس نداره و خشک میشه« )کد 3(.

بدین ترتیب، ساکنان روستا اکنون در پی کسب شغل و منبع 
درآمدی غیر از کشاورزی هستند تا بتوانند مخارج زندگی خود 
را تأمین کنند. فقط برخی از افراد ریش سفید و میانسال روستا 
از چند دام بزرگ یا کوچک نگهداری می کنند و با زمین زراعی 
کوچکی که فقط برای تأمین هزینه های زندگی خودشان کفایت 
می کند، توانسته اند کشاورزی و دامداری در روستا را حفظ کنند.

افزایش درآمد روستاییان شاغل در صنعت در مقایسه با گذشته

روستاییان راه اندازی صنعت را در افزایش درآمد، امیدواری به 
آینده شغلی و تنوع شغلی مؤثر می دانند. ایجاد ناحیه صنعتی 
در روستا عالوه بر ایجاد فرصت شغلی، پیامدهایی مانند افزایش 
اشتغال در  است.  داشته  نیز در پی  را  و رضایت شغلی  درآمد 
شغلی دولتی حتی در مشاغل رده پایین، که درآمد مشخصی 
دارد، برای روستاییانی که از درآمد دریافتی در بخش کشاورزی 
ناراضی هستند، شغل آینده دار و پردرآمدی محسوب می شود. 
روستاییانی که فقط در چند ماه از سال کار داشتند و درآمد آن ها 
منوط به برداشت محصوالت و قیمت بازار بود، با استخدام در 
پتروشیمی هر ماه مبلغی را به عنوان حقوق دریافت می کنند و 
بدین ترتیب در مقایسه گذشته امنیت شغلی بیشتری دارند. بیمه 
نیز برای کشاورزان بسیار اهمیت دارد و ناتوانی در سنین میانسالی 
و کهنسالی و لزوم پرداخت هزینه های درمان و داشتن مستمری 

بازنشستگی، همگی اهمیت بیمه را دوچندان می کند.

به طور کلی، اشتغال در بخش صنعت مزایایی مانند پرداخت 
حقوق ثابت در ماه و عیدی در مناسبت های مختلف، تعطیلی در 
سال، ارائه سبد کاال، بن خرید، داشتن بیمه تأمین اجتماعی از 
زمان گذراندن دوره کارآموزی و استخدام و غیره را دارد. همچنین 
با توجه به اینکه روستاییان تا حدودی در تأمین مایحتاج خود 

غیره خودکفا  و  میوه  مرغ،  نان،  مانند سبزیجات، صیفی جات، 
هستند و برخی از هزینه های زندگی آن ها مانند مسکن، رفت وآمد 
و غیره در مقایسه با شهرنشینان کمتر است، امکان پس انداز نیز 
دارند. به گفته خانواده های افراد شاغل در پتروشیمی، دریافت 
بسیار  روستا  در  زندگی  برای  ماه  در  تومان  میلیون  مبلغ یک 
مناسب است. بدین ترتیب، با توجه به دستیابی به مزایای شغلی 
بیشتر در بخش صنعت در مقایسه با کشاورزی، بیشتر روستاییان 

به استخدام در پتروشیمی تمایل دارند.

رونق کسب وکارهای روستایی در اثر حضور صنعت

حضور پتروشیمی غیرمستقیم بر مشاغل روستایی دیگر تأثیر 
گذاشته است. در روستای امامزاده ابراهیم مغازه های متعددی از 
جمله سوپرمارکت، آژانس مسافربری، رستوران، تعمیرگاه خودرو 
و غیره وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش، مغازه هایی که 
در جاده اصلی و مسیر پتروشیمی واقع شده اند، هم در زمان 
احداث شرکت و هم در زمان حاضر که دوازده سال از احداث آن 

می گذرد، به نحوی از آن بهره مند شده اند. 

»خیلی از مهندس ها و مدیراشون که از تهرون یا هر جای دیگه 
می آیند، برای یک بار هم که شده حتما می آن و کباب گلپایگان 
رو امتحان می کنند. چون اینجا به پتروشیمی نزدیکه االن دیگه 
با این مهندس هاشون آشنا شدم، بعضی هاشون مهمونی هم که 

می خواند بگیرند میان اینجا« )کد 4(.

تغییر قیمت زمین

ایجاد ناحیه صنعتی یا تأسیس واحدی اشتغال زا در مجاورت 
روستا، موجب تغییراتی در قیمت زمین )مسکونی و غیرمسکونی( 
با  ابراهیم  امامزاده  روستای  مجاورت  می شود.  منطقه  در 
پتروشیمی قائد بصیر، در سال های اولیه تأسیس آن تغییراتی را 
در قیمت زمین به ویژه اراضی کشاورزی این منطقه پدید آورده 
است. در خصوص اراضی کشاورزی، مرغوب بودن خاک و داشتن 
آب بسیار اهمیت دارد. در سال های اخیر با توجه به کم آبی و 
کاهش محصوالت کشاورزی، اراضی کشاورزی در مقایسه با زمین 
مسکونی و صنعتی قیمت کمتری دارند و به ندرت خریدوفروش 
می شوند. اراضی معامله شده نیز بیشتر اراضی کشاورزی با هدف 

تغییر کاربری از زراعی به ساختمانی یا صنعتی هستند. 

»االن زمین کشاورزی خیلی ارزون تر از زمین خونه درمیاد، 
واسه اینکه کشاورزی دیگه از رونق افتاده، آب هم که نیست اون 
زمین  رو می خرند یا توش خونه و ویال بسازند یا تبدیل می کنند 

به کارگاهی چیزی« )کد 6(.

شرکت پتروشیمی که در فاصله کمتر از یک کیلومتری روستای 
امامزاده ابراهیم احداث شده است، برای احداث ساختمان های 
صنعتی خود، اراضی کشاورزی )بادام و انگور(، با آب و بدون آب، 
اطراف شرکت را با قیمتی بیش از قیمت معمول از روستاییان 

»سید احمد فیروزآبادی و همکاران. تحلیل آثار اجتماعی اقتصادی صنعت پتروشیمی قائد بصیر بر نواحی روستایی امامزاده ابراهیم و سعیدآباد«



279

تابستان 1396 . دوره 8. شماره 2فصلنامه پژو  هش های روستایی

خریده است. روستاییان نیز به دلیل نبود آب کافی برای آبیاری 
زمین ها و کاهش محصوالت کشاورزی، پیشنهاد پتروشیمی را 
مبنی بر فروش و تغییر کاربری اراضی زراعی پذیرفتند. افرادی که 
بخشی از زمین های زراعی خود را به پتروشیمی فروختند، مبلغ 
دریافتی خود را به عنوان سپرده در بانک گذاشته و از این طریق 
به امرار معاش پرداخته اند )میانساالن(. برخی نیز مبلغ دریافتی 
را در شغل و مهارت فعلی خود سرمایه گذاری کرده اند یا اینکه 
با فروش زمین خود به پتروشیمی با قیمت زیاد و خرید زمین 
کشاورزی در قسمت دیگری از روستا با قیمت کمتر توانسته اند 
هم زمین زراعی جدیدی را به دست آورند و هم مبلغی را به 
از  روستاییان  مذکور،  موارد  همه  در  کنند.  سود کسب  عنوان 
فروش اراضی زراعی خود به بخش صنعت رضایت داشته اند؛ زیرا 
در غیر آن صورت، امکان فروش اراضی آن ها با قیمت زیاد میسر 
نبود. با این حال، فروش زمین و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، 
باعث کاهش سطح زیرکشت )باغ های انگور و بادام( در روستا و 

شهرستان شده است.

 »وقتی خواستند پتروشیمی رو بزنند با خیلی از ماهایی که 
اونورا زمین داشتیم حرف زدند، بیشتر هم زمین های استهلکی ها 
نداشتم،  کشاورزی  واسه  جونی  دیگه  که  منم  خریدند.  رو 
همون جوری زمینم افتاده بود، تازه اگه می خواستم همین طوری 
بفروشم کمتر می شد، ولی باز پتروشیمی اومد ]با قیمت[ بهتر 

ازما خرید« )کد 8(.

بحث و نتیجه گیری

هدف اصلی از وارد کردن صنایع در جوامع روستایی، ایجاد زمینه 
برای اشتغال و افزایش درآمد روستاییان و بهبود زیرساخت ها در 
مناطق روستایی است، اما ورود صنعت ممکن است آسیب های 
اجتماعی و تخریب های زیست محیطی متعددی نیز داشته باشد. 
ظاهراً پیامدهای اقتصادی و مادی صنعت سریعًا خود را نشان 
می دهند، اما پیامدهای اجتماعی در طول زمان و به تدریج آشکار 
از  تأثیرات اجتماعی که قبل  ارزیابی  انجام مطالعات  می شوند. 
اجرای پروژه آغاز می شود، در حین اجرا و بعد از اجرا نیز ادامه 
می یابد، می تواند در پیشگیری از وقوع بسیاری از آسیب ها مؤثر 
باشد. در منطقه مطالعه شده، ارزیابی تأثیرات اجتماعی احداث 
صنعت پتروشیمی مدنظر نبوده است و مطالعه حاضر، به ارزشیابی 
آثار آن پرداخته است که توجه به آثار و پیامدهای پروژه در دوره 

بعد از اجرا را شامل می شود. 

به طور کلی می توان گفت که احداث صنعت پتروشیمی در 
منطقه مذکور، دارای آثار مثبت و منفی بوده است. ورود صنعت در 
ناحیه روستایی مذکور، به پیدایش پیامدهایی مانند به خطرافتادن 
افزایش آلودگی زیست محیطی، پیدایش  اثر  انسان در  سالمت 
فرصت های اندک برای اشتغال روستاییان و افزایش تفاوت درآمدی 
بین روستاییان شاغل در پتروشیمی و روستاییان کشاورز، کاهش 

فرصت اشتغال برای زنان روستایی، اشتغال نیروی کار غیربومی 
در پتروشیمی، اسکان افراد غیربومی در روستا و تغییر بافت بومی 
منطقه، تشدید نگرش منفی روستاییان به صنعت پتروشیمی، 
مخالفت با آن و مقاومت با ورود سایر صنایع، سنخیت نداشتن 
روستا  جوانان  گرایش  صنعت(،  )بومی نبودن  روستا  با  صنعت 
زندگی  از جنبه های سبک  برخی  در  تغییر  تحصیل،  ادامه  به 
روستاییان شاغل در پتروشیمی مانند تغییر در سطح داشتن 
فراغت،  اوقات  گذران  نحوه  و  زمان  تغییر  مادی،  رفاه  امکانات 
کاهش انگیزه روستاییان برای انجام فعالیت در بخش کشاورزی 
و دامداری، لطمه به بخش کشاورزی، افزایش درآمد روستاییان 
شاغل در صنعت در مقایسه با گذشته که به کشاورزی اشتغال 
داشتند، رونق برخی کسب وکارهای روستایی در اثر حضور صنعت 

و تغییر قیمت زمین منجر شده است. 

رایج  فعالیت های  با  پتروشیمی  صنعت  تناسب نداشتن 
روستاییان و غیربومی بودن آن، تحقق نیافتن وعده های مسئوالن 
صنعت مذکور در خصوص ایجاد امکاناتی برای روستاییان، بروز 
آسیب های اجتماعی و اقتصادی یادشده، و عدم اتخاذ تدابیری برای 
پیشگیری از تشدید آسیب ها و جبران خسارات وارده، به دلسردی 
مردم و نگرش منفی آن ها به صنعت پتروشیمی انجامیده است. 
بدین ترتیب، با توجه به بروز پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی 
از استقرار صنعت پتروشیمی، این پروژه موفق و در راستای منافع 
و بهبود وضعیت ساکنان روستاهای امامزاده ابراهیم و سعیدآباد 
ارزیابی نمی شود، گرچه ممکن است در سطح ملی آثار خوب و 

قابل توجهی داشته باشد.

پیشنهادهای پژوهش حاضر عبارتند از:

_ الزم است برای کاهش آسیب های اجتماعی و تخریب های 
زیست محیطی، ارتقای وضعیت بهداشت و مقابله با آلودگی ها که 
بر اثر تولیدات پتروشیمی در منطقه به وجود آمده است، تدابیر 
مناسبی اندیشیده شود تا سالمت ساکنان منطقه به ویژه کارکنان 
مجاور حفظ شود.  روستاهای  و ساکنان  پتروشیمی  در  شاغل 
بدیهی است مسئوالن پتروشیمی قائد بصیر و مسئوالن شهرستان 
با کمک و مشارکت روستاییان و دخالت فعال آن ها می توانند در 

این زمینه مؤثر باشند. 

_ احداث صنعت پتروشیمی، زمینه ای برای اشتغال بسیاری از 
افراد، متخصص و غیرمتخصص، از شهرهای مختلف کشور فراهم 
کرده است و برای ساکنان روستاهای مجاور فرصت های شغلی 
اندکی ایجاد شده است. اگرچه تعداد متخصصان پتروشیمی در 
روستاهای مجاور کم است که همان ها نیز استخدام نشده اند، 
منطقه  مردم  به  و  نیازسنجی  پتروشیمی،  احداث  از  قبل  اگر 
اطالع رسانی شده بود که در چه حیطه هایی به نیرو نیاز دارند، 
امکان بازگشت افرادی وجود داشت که تخصص الزم را داشتند و 

به شهرهای دیگر مهاجرت کرده بودند.
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_ ضرورت دارد زمینه برای گسترش صنایع روستایی )تبدیلی 
و  روستا  بومی  با وضعیت  متناسب  تکمیلی( کوچک مقیاس  و 
در پیوند با بخش کشاورزی فراهم شود. این نوع صنایع هم به 
سرمایه زیاد و نیروی کار بسیار ماهر نیاز ندارد و هم در حمایت 
از محصوالت کشاورزان، تقویت اقتصاد روستا، افزایش سطح و 
تنوع محصوالت، حفظ اراضی کشاورزی، رشد اشتغال و درآمد 
بسیار مؤثر است. البته در استقرار این صنایع، مکان یابی مناسب 
آن ها اهمیت دارد، به طوری که ضمن دسترسی به مواد اولیه، 
بازار مصرف، راه های ارتباطی و غیره، در اراضی کشاورزی مرغوب 
واقع نشوند. همچنین ارائه آموزش به روستاییان )در زمینه روش 
به  غیره(  و  آفات  بیولوژیک  کنترل  سموم،  از  استفاده  صحیح 
منظور فراهم شدن زمینه برای مشارکت آن ها در تحقق پایداری 

زیست محیطی ضرورت دارد.

_ تالش مسئوالن صنعت پتروشیمی برای تحقق وعده ها به 
روستاییان نیز ضرورت دارد. اعطای کمک های مالی به آموزش 
و پرورش، احداث بیمارستان عمومی، احداث مراکز رفاهی مانند 
مرکز ورزشی، کتابخانه و غیره برای نوجوانان و جوانان روستا، 
کمک به امامزاده روستا و گلزار شهدای منطقه، احداث مراکز فنی 
برای آموزش فنی و تخصصی و جذب جوانان در بخشهای مورد 

نیاز می تواند مؤثر باشد. 

_ ضرورت دارد عالوه بر آرای کارشناسان، به دیدگاه های مردم 
نیز در تدوین، اجرا، ارزیابی برنامه ها و بهره گیری از منافع آن ها 
توجه شود تا رضایت عمومی و هم سویی اجتماعی پدید آید که به 

پیشرفت و موفقیت هرچه بیشتر کمک می کند. 

تشکر و قدردانی

خانم  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  از  برگرفته  مقاله  این 
و  اجتماعی-اقتصادی  آثار  »ارزیابی  عنوان  با  جمشیدی  زهرا 
زیست محیطی صنایع سنگین روستایی، مورد پتروشیمی روستای 
امامزاده ابراهیم از توابع شهرستان گلپایگان« است که در گروه 
مطالعات توسعه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دفاع شده 
است. نویسندگان بر خود الزم می دانند از تالش اعضای هئیت 
علمی گروه مطالعات توسعه و هئیت داوری در انجام و ارتقای 

کیفی این پژوهش تشکر کنند.
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