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 چکیده

شینی و هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نفت بر توسعه اجتماعی ایران با تأکید بر شهرن

و تحررک  پژوهش، میان افزایش درآمد نفت از یکسو یهادادهتحرک اجتماعی است. با توجه به 

ابطره از سوی دیگرر ر ای و تطبیقی(رش شهرنشینی )با رویکرد تحقیقات مقایسهاجتماعی و گست

نظرر  پرژوهش ازباشد. یم 1390دهه  یتا ابتدا 1320از دهه وجود دارد. محدوده زمانی تحقیق 

ردی و ، از نظر هدف، جزو تحقیقات کارب(یفیو ک ی)کمیبی ترکروش از نوع تحقیقات میکس یا 

اص خرای و به طرور باشد. در این پژوهش از مطالعات کتابخانهی میاز حیث ماهیت نیز توصیف

ا ه بالیا یرفتن نظریو با در نظر گ پژوهش یهاداده هیبرپااستفاده شده است.  یاسناد رسم یبررس

ه ( بیانجیم یر)متغ هادولت یهایاستس یقمستقل، از طر یردرآمد نفت به عنوان متغ ،نفرین منابع

رویره ی در ایران کمک کرده است با این حال مهراجرت بیحرک اجتماعو ت ینیگسترش شهرنش

نشرینی گردیرده اسرت. از شهرها به ویژه شهرهای بزرک و کالنشهرها باعرث پیردایش حاشیهبی

ده و سوی دیگر تخصیص درآمد نفت به شهرها باعث افزایش نابرابری میان شهر و روستا گردیر

 توانندیماساس نتایج این پژوهش کشورهای نفت خیز عدالت اجتماعی را کاهش داده است. بر 

رای تواند الگویی براز دام نفرین منابع بگریزند. نتایج این مقاله میبا مدیریت صحیح درآند نفت 

 .در کشورهای نفت خیز ارائه نماید زادرونتوسعه 
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 مقدمه

 یرکاز  یشبر ،کشف شرد یماندر مسجد سل یراننفت ا یچاهها ینکه اول 1280از سال 

اتفاق افتاده اسرت و  و جهان یراندر ا یاعمده. از آن روز تا کنون تحوالت گذردیمقرن 

امرروزه  ینفتر یهافرآوردهتحوالت بحث نفت باشد. نفت و  ینا نیترمهماز  یکی یدشا

یرا را سوخت عمده صنعت دنو  شودیممحسوب  یاها در اقتصاد دنکاال نیترمهماز  یکی

 یگررد یران. به بیستن یسرآن م ی. بدون نفت حمل و نقل به شکل امروزدهدیمتشکیل 

منرابع  جهران امرروز اسرت. یاساسر یهراانیبنو  هاشاخصاز  یکیمحصوالتش  نفت و

 نظرام برر جامعره و وناگونوکارهای گساز  یقاز طر هاآن و درآمد یعی )به ویژه نفت(طب

بر جامعه و اقتصراد هرر  یعیدرآمد منابع طب یاثرگذار وهیش. گذاردیم اثرکشور  یاقتصاد

 هرم تواندیمتعیین کننده آثار مثبت یا منفی منابع است. به این معنی که این منابع کشور، 

ماننرد  ییکشرورهادر  ثرال،م یبررا توسعه باشد و هم فرآیند توسعه را کند. یععامل تسر

نظرام  هارسراختیز توسرعه یقاز طربه ویژه نفت( ) یعیطبمنابع  یغنا ی،نروژ و اندونز

داشته  یاجتماعسیاسی و  توسعهبر رشد و  یمثبت یرتأث یانسان هیسرما یشو افزا یاجتماع

 یرزمینریمنابع ز علی رغم برخورداری از یجریه،مانند ونزوئال و ن ییدر کشورها اما تاس

)امرا فاقرد منرابع زیرزمینری(  از کشورهای مشرابه یو اقتصاد یرشد اجتماع رخفراوان ن

 یررتاهم(. در ایررران، 82: 1394بسرریار پررایین تررر اسررت. )اسررماعیلی رزی و همکرراران، 

واضح و آشکار است؛ در واقرع بهترر اسرت  یامسأله اقتصادجامعه و در  ینفت یدرآمدها

 ترموشرکافانهامرا برا نگراهی بسرته اسرت. به نفرت وا یرانکه اقتصاد ا یمکن یانطور ب ینا

حاصل از  درآمد خدادادی مانند ایران، وفور منابع یدارا یدر کشورهابیان نمود  توانیم

 برا توانردیمدرآمردها،  یحصرح یریتاز جملره عردم مرد یمختلف یلبه دال ،طبیعیمنابع 

از جمله توسرعه توسعه،  یبرا یبه عنوان مانع یاقتصاداجتماعی و  یطبر شرا یرگذاریتاث

سیاسی، اجتماعی و  توسعهعامل رشد و  تواندیمبنابراین نفت هم  گردد. یلتبدی اجتماع

 مانع آن باشد. تواندیماقتصادی به ویژه شهرنشینی و تحرک اجتماعی باشد و هم 

 ی، گرذار از زنردگیموسروم بره نوسراز یهاهیرژه نظریات، بروینظر یبراساس برخ 

شرود. چنانکره شرواهد یتوسرعه قلمرداد م یهااز شراخص ییک ینیبه شهرنش یروستائ

د به یآغاز مدنیّت و پیشرفت بوده است، شا نقطه، شهرنشینی مبنا و دهدیمتاریخی نشان 
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یکرری از معررانی آن پیشرررفت جوامررع بشررری و ایجرراد  کرره« تمرردن» کلمررهل یررن دلیهمرر

ر( مشتق شده است. )شه« نهیمد» ، ازباشدیممنسجم سیاسی، اقتصادی و ...  یهامجموعه

ق مهراجرت یرو ازطر یعریرطبیاگرر بصرورت غ ینیشهرنشر دهیرپدن یگر همید یاز سو

 یشرهر یهانینشرهیبره حاش یشاورزکمولد بخش  یروهایل نیان و تبدیه روستائیرویب

 گردد.یرد، مانع توسعه محسوب میصورت گ

 یادهیرپدبزرگ  یبه شهرها کوچک یاگرچه مهاجرت از شهر به روستا و از شهرها

ز با شردت یخنفت یشورهاکشود اما در یده میجهان سوم د یشورهاکه در همه کاست 

 یمختلفر یهانفت بر روند مهاجرت استدالل یرواج دارد. درمورد نحوه اثرگذار یشتریب

م و برا کرارگران نسربتا  کر ینفتر یهاتکه شرکاند، از آنجاگفته یامطرح شده است: عده

سرازند. یار را به سود بخش خدمات نامتوازن مکنند، بازار کیم متخصص باال را استخدا

 یایاستفاده از مزا یان برایآورد و روستائیبوجود م یادیدر شهرها سود نفت انتظارات ز

 نیترأم. همچنین نفت برا ((Tery.L.Karl,2007د پردازنی، به مهاجرت میشهر یزندگ

ف ی. عرالوه برر آن، ت رعکنردیمکمرک  عمرانی، به گسترش شهرها یهابرنامهاعتبارات 

 یارآمردکنا در شرهرها، یجاد مشاغل خردماتی، ایهلند یماریجه بروز بیدر نت یشاورزک

 یان برایب روستائیه ترغکباشند یشدن اقتصاد مینفت یامدهاید و ... ازجمله پیبخش تول

ت، هردف گشر یرانکره ب یبا توجه به مروارد ینبنابرادارند.  یمهاجرت به شهرها را درپ

 یو سراختار اقتصراد ینفتر یو نقش نفت )درآمدها یرتأث یپژوهش حاضر بررس یاساس

برا ) یاجتمراعو تحررک  ینیشهرنشر یرژهبره و کشرور یاجتماع توسعهاز نفت( بر  یناش

 .باشدیم (یقیو تطب یا یسهپژوهش مقا یکردرو

 یهاشراخصمسأله اصلی پژوهش عبارت است از تبیین رابطه درآمد نفت با برخری 

آن در قررون  یردنفرت و تول کشرف توسعهاجتماعی مانند تحرک اجتماعی و شهرنشینی.

صرنعت کره  یرنرشرد ا معاصر شرد. یعصنا نیتربزرگاز  یکی یجادگذشته منجر به به ا

 یاربسر یهراتیموفقو  هاشکست ،هامرارت ،هارنج آن است همراه با یدهتمدن امروز زائ

 یرامانند صنعت نفت در اقتصراد دن یصنعت یچهرگز ه یخدر همه تار یکهبطور ؛بوده است

)براقری بنجرار و  نشده است کشورهاروابط  یچیدگینبوده و موجب پ مؤثراندازه  ه اینب

در حرال  یشرورهاک همرهمت نفرت، یش قیمتر از دو دهه پس از افزاک». (1397زارعی، 
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، از یت عربریم جمعک کوچک یشورهاکو  یاندونز ینفت به استثنا نندهکصادر  توسعه

و  یاسریم سید در رژیشد یو آشوب و ناآرام یدولت یادار در نظام یجد یختگیهم گس

در  یمطالعات تجربر مطابق .(27: 1388، ارلکن یل) «ردند.کخود را تجربه  نظام اجتماعی

 یاقتصراداجتماعی و  رشد عامل اصلیبه عنوان  یعیمنابع طب میالدی 20و  19ن وقر یط

 ، وفرور منرابعیثر مطالعات تجربکز ایستم نیقرن ب پایانن حال در یا اب است. شده یمعرف

منرابع  یه از آن بره عنروان برالکر ؛انددانسرته یاقتصراداجتماعی و رشد  یندکرا باعث 

اهش کرباعرث  یعریه وفرور منرابع طبک نتیجه گرفت توانیمبنابراین  شودیماد ی 1یعیطب

 یاز جنبره نظرر ایرن حرال ( با27: 1388 ،ارلکن یل) .شودیم یاقتصاداجتماعی و رشد 

 یاقتصراداجتمراعی و اهش رشرد کر باعث تواندینمم یبه طور مستق یعیوفور منابع طب»

جامعره و  یبرا ژهیو یم و موهبتیعظ ید و منبع درآمدین منابع، عامل تولیه اکشود؛ چرا 

ایرران نفرت همچرون  کننردهصادر  یکشورها. روندیمبه شمار  ییشورهاکن یاقتصاد چن

قررار  پایدار، عادالنه و با ثبرات توسعهرا در مسیر  یاافسانه بادآوردهاین ثروت  توانندیم

با استفاده از ایرن  به عکس عمل کنند و توانندیمیا  و (.47: 1386ازکیا و غفاری، )«دهند

 توسرعهغیرمولرد، رشرد و  یهراتیفعالجراری و  یهانرهیهزثروت برادآورده در بخرش 

تمرکز اصلی پرژوهش حاضرر  قتصادی خود را با موانع جدی مواجه سازند.اجتماعی و ا

کشور ایران به عنروان متغیرر  2اجتماعی توسعهبر  متغیر مستقل(نفت )بیشتر بر روی تأثیر 

رشرد و  یکاسرتراتژ یهاشراخصدو مرورد از لذا در پرژوهش حاضرر،  باشدیموابسته 

به دلیرل اهمیرت براالی آن بره  "عیتحرک اجتما" و "شهرنشینی"ی یعنی توسعه اجتماع

در ؛ ردیرگیمطور مشروح و شاخص عدالت اجتماعی به طور مختصر مورد بحرث قررار 

انسان از  یزندگ یاساس یهامؤلفهدر  ییرنشان دهنده تغ یتوسعه اجتماع یتخصص یمعنا

 یهراارزشبره  یدنرسر یدرآمد و به طور کلر یشافزا ،ییکارکاهش ب ،کاهش فقر جمله

بعد از توسعه را ناظر بر  ینا(. 47: 1386)ازکیا و غفاری،  است یاجتماع یندگمطلوب ز

)هایرامی،  کنردیمرا فرراهم  ینرهبه مطلروب و یطکه شررا دانندیم یباالبردن سطح زندگ

اجتمراعی  توسرعه(. منابع طبیعی به ویژه نفت از این جهت تأثیر مثبت بر رشرد و 1386

                                                           
1. Natural Resource Curse 

2. Social Development 
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اء سطح زنردگی شرهروندان و رفراه آنران و همچنرین دارند که منجر به شهر نشینی، ارتق

و از این جهت ترأثیر منفری دارد کره رشرد نرامتوازن  گرددیمتحرک و پویایی اجتماعی 

شهرها بویژه مهاجرت بی رویه از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به کالنشرهرها برا 

سرنگین،  پیامدهای نامطلوب اجتماعی همچرون حاشریه نشرینی، آلرودگی هروا، ترافیرک

 ریترأخفرایند توسعه اجتماعی را بره  تواندیمافزایش بزهکاری و جرم و جنایت و غیره، 

ناشی از منابع طبیعی همچون نفت به مانند یک  یدرآمدهابیاندازد؛ بنابراین سرریز شدن 

از طریق سرمایه گرذاری در صرنعت،  تواندیم؛ از یک طرف کنندیمشمشیر دو لبه عمل 

الهای سرمایه ای، تحقیق و توسعه، علم و همچنرین سررمایه گرذاری در تولید، خرید کا

از  کشور شود؛ و جتماعی و اقتصادیا توسعهمنجر به رشد و  مسائل فرهنگی و اجتماعی

در  هراآنو خررج  درآمردهابا مردیریت نادرسرت و ناصرحیح ایرن  تواندیمطرف دیگر 

 توسرعهرشرد و  قافلرهاز  جاری و ترویج فرهنر  مصررف گرایری، کشرور را یهانهیهز

 -بنابراین پایش و موشرکافی ایرن پدیرده اجتمراعی  اجتماعی و اقتصادی دور نگه دارد؛

اقتصادی و بررسی عوامل و پیامدهای آن از اهمیرت زیرادی برخروردار اسرت. در ایرران 

نفت به عنوان ستون فقرات درآمدهای اقتصادی، بر تحوالت اجتماعی گوناگون از جمله 

 سرؤال؛ بنابراین با توجه به مطالب فوق الذکر، گذاردیمماعی و شهرنشینی اثر تحرک اجت

اساسی پژوهش حاضر این است که آیا نفت به عنوان یک منبع طبیعی گرانبها و ارزشمند 

با توجه به جهش درآمد نفت در دهره  اجتماعی تأثیر گذار است یا خیر؟ توسعهبر روی 

بنابراین آمارها  باشدیمحدوده زمانی بر روی این دهه شمسی، تاکید مقاله از نظر م 1350

. روش پژوهش )ترکیبی( کمی و کیفی باشدیمو مستندات نیز عمدتا  مربوط به این دوره 

. هردف اصرلی گررددیماست و رابطه متغیرها بر اساس اسناد و آمارهای موجرود تبیرین 

ر توتسرعه اجتمراعی و پژوهش عبارت است از شناسایی سازو کارهای اثرگذاری نفت بر

 ارائه راهکارهای استفاده بهینه از منابع حاصل از نفت در فایند توسعه و پیشرفت کشور.

 

 رهیافت نظری

و  یشررفتو پ یعی )به ویرژه نفرت(مربوط به منابع طب ینظر یبخش از مقاله مبان یندر ا

 یبررساعی اجتماعی به ویژه شهر نشینی و تحرک اجتماعی و عدالت اجتم توسعهو  رفاه
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 و توسرعه برر رفراه یمنفر اثرر یگررد یادستهلگران اثر مثبت و یاز تحل ی. دسته اشودیم

کره درآمرد  یرانمانند ایی توجه کرد در کشورها یدآن قائل هستند. البته با یبرا یاجتماع

 یرا در پ یمنف آثاردر اکثر موارد ، دیآیمارزان به دست  یاربس یعیمنابع طب ینحاصل از ا

مخرازن  و منرابع یدارا در حرال رشردکشرور  یکبه عنوان  یرانا(. 1387)طبیبیان،  ددار

تولیرد برالقوه  یهانرهیزم و یرزمینریز نمعاد ی است. برخورداری این کشور ازنفت بزرگ

بره  یدسترسر یرزو ن فارس یجخزر و خل ییادر یمنابع انرژ با یهمجوار یل، به دلیانرژ

در جهران برخروردار  یاژهیرو یاربسر یگراهاز جا یانرژ دلهمبا یبرا ی،الملل ینب یهاآبراه

 اسرت یررانا یژهدر جهان و به و یعصنا نیتربزرگ و یناز موثرتر یزصنعت نفت ن؛ است

منبع مالی دولت سهم  نیترمهمو این صنعت به عنوان  (1390)سید مشهدی و همکاران، 

دو زاویره قابرل بررسری  اجتماعی داشته است؛ ایرن نقرش از توسعهعمده ای در رفاه و 

 "برالی منرابع"نقش منفی؛ بر اسراس نظریره  -2نقش مثبت و توسعه گرایانه  -1است؛ 

درآمد حاصل از نفت با ایجاد بیماری هلندی به ت عیف بخش صنعت و تولید و تقویت 

 یفراوانر یرتبه رغم اهم یعی )به ویژه نفت(منابع طب؛ گرددیمغیر مولد منجر  یهابخش

و  هراآنیرب نادرسرت، سربب تخر یه اقتصاد و رفاه مردم دارند، بهره بردارکه در توسع

 یررناز ا ینردهآ یهانسرل یرتمحروم یرزو ن یسررتز یطدر محر یآلرودگ یجرادا ینهمچنر

با این حرال درآمرد نفرت در  .(1394)آهنگری و همکاران،  شودیم یخداداد یهانعمت

 فاه اجتمراعی را فرراهم نمایرد.سرمایه اولیه توسعه و ر تواندیمصورت مدیریت صحیح 

تجارب متفاوت در کشورهای نفت خیز بیانگر این واقعیت است که در برخری کشرورها 

ماننرد  کشرورهامانند نروژ نفت به عنوان مانع توسعه عمل نکرده است امرا در برخری از 

ونزوئال و نیجریه به عنوان مانع توسعه عمل کرده است. ایرن تفراوت برر اسراس نظریره 

ل یردر شرناخت و تحل ییه سراختارگرایریابی آنتونی گیدنز قابل تحلیرل اسرت؛ نظرساخت

را  یت انسرانیرنقرش عامل یریگراه ارادهیرند و نظرکید مکیها بر نقش ساختارها تأدهیپد

ن یران ایاند تا مردهکها مانند نظریه ساختیابی گیدنز تالش هینظر یسازد. برخیبرجسته م

 د.ننکوند برقرار ی، پیدوگانگ

ان( اصرالت دارد و نره یمورد نظر ساختارگرا یساختار )به معنا نه یابیه ساختیدر نظر

ارگزار بطرور کره سراختار و یرن نظریرنشگر آزاد. در اکبه عنوان  یارگزار و عامل انسانک
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گرند. با توجه به نظریه ساختیابی ساختار اقتصادی ناشری یدیکر دادن ییمداوم در حال تغ

شهرنشرینی و تحررک  یهاشراخصفرایند توسرعه از جملره ارتقراء  در تواندیماز نفت 

اجتماعی تاثیرات مثبت و منفی داشته باشد. بنابراین در ادامه بحث، ابتدا، به مبانی نظرری 

در رشرد و  نفتی( یدرآمدهایعی )نقش منابع طب موافق و مخالف هاییهنظردر خصوص 

بیران مرتبط با موضوع پرژوهش  یبتجر یشینهپ و سپس شودیمی پرداخته اجتماعتوسعه 

تأثیر مثبت یرا " ین،و همچن "یرانسهم نفت در اقتصاد ا یینتب"به با این مقدمه  و شودیم

پرداختره  "اجتماعی ایران و باالخص شهر نشینی و تحرک اجتماعی توسعهمنفی نفت بر 

نرابع آن کشرورهای صراحب م یلهوسرکه به  شودیم؛ درنهایت، راهکارهایی ارائه شودیم

 –اجتمراعی  توسرعهمنابع طبیعی را به درستی مدیریت نموده و رشد و  توانندیمطبیعی 

 آن افزایش بخشند. واسطهاقتصادی خود را به 

 اقتصادی و یاجتماع سیاسی، یشرفتپ بر یعیمثبت منابع طب ریتأث مبتنی بر یهاهینظر

رشرد  آینردفردر  یعری )بره ویرژه نفرت(منرابع طبنقرش کره  هایییهنظر بخش اعظم

درآمد صادرات مواد خام برر تشرکیل  یرتأث، موضوع دانندیمی را مثبت اقتصاد-اجتماعی

یرادگرایی سررمایه مکترب بن یرروانپ»به عنوان مثرال،  .دهندیمسرمایه را مورد تأکید قرار 

عامررل  ینترعمرردهباورنررد کرره  یررنبررر ا (1960) 2( و روسررتو1980) 1هماننررد لرروئیس

 یاسرت و درآمردها یهکمبرود سررمای اقتصراد اجتمراعی و وسرعهتو  محدودکننده رشد

)سرید « .جبران کند یکمبود را به خوب ینا تواندیم یعی )به ویژه نفت(حاصل از منابع طب

انرداز و  پرس " تحرت عنروان یدر کتراب (1970) 3جشی» .(1392و خسروشاهی،  نورانی

شرکاف دوگانره  یلتحل" وانتحت عن یامقاله( در 1981) 4و تیرلوال "ارز هاییتمحدود

که برر  کردندرا مطرح  "دوگانه شکاف تحلیل " تحت عنوان اییهنظر "در کشور سودان

 یورود کاالهرا یژهبه و) یشترب گذارییهسرمالزوما  به  یانداز داخل پس یشآن افزا اساس

زم ال گذارییهسررمااز  مهمری بخرش» هایهنظرمطابق این  «.انجامدینم یشتر(ب اییهسرما

ماننرد  یخرارج یارز یبرر درآمردها یمتکر یاقتصراداجتماعی و  یشرفترشد و پ یبرا

                                                           
1. Lewis 

2. Rostow 

3. Joshi 

4. Thirlwall 
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نیز جزو ایرن  ینروزن اشتا «تکانه بزرگ» یهنظر «است. یعیحاصل از منابع طبی درآمدها

تحرت  یدر مقالره ا یرببره ترت 1961و  1943 یهاسالدر  یو»است.  هایهنظردسته از 

و کترابی تحرت عنروان  "جنروب شررق اروپرا یشدن کشورها یمشکالت صنعت" عنوان

تحت عنوان  یامقاله( در 1989یگران )و د یو مورف "تکانه بزرگ یبر تئور یامالحظه"

به منظرور خرارج شردن از  یرفق ینشان دادند که کشورها "تکانه بزرگ شدن و یصنعت"

چرخه را  ینهستند که ا یتکانه بزرگ یازمندن اندشدهآن گرفتار  یرهکه در دا یچرخه فقر

 یرنابررای را  مورد نیراز یهو سرما ارز قادر است،صادرات نفت و گاز و معادن  «بشکند.

اقتصراددان ( )1985بره وجرود آورد. گالبرایرت )تکانه را  هایینهزم فراهم کرده،کشورها 

یر و سرا یسرتن یرابردون مزا یثروت یچه» :نویسدیم« دولتمند جامعه»کتاب در  (،نهادگرا

بره طرور کامرل  اندنتوانسرته یچگاهه اندشدهخصوص مطرح  ینکه در ا یلفمخا یاتنظر

 یرندر ا یکره برا و یاقتصاددانان یرو سا یتگالبرا یدگاهاز د متقاعدکننده باشند. در واقع،

به طور قطع به خلق ثرروت، یعی درآمد فراوان حاصل از منابع طب ،اندیدهعقخصوص هم 

 برر اسراس یجرهدر نت(؛ 1387)مهر آرا و کیخرا، « .انجامدیمو کاهش فقر  یرشد اقتصاد

عوامرل مهرم  از محل فروش منابع خدادادی یکری از یهسرما تحصیلمختلف  هاییتئور

برا توجره بره » بوده است. نفت خیز یکشورها ینب یاقتصاداجتماعی و  یشرفترشد و پ

 یلو تشرک یگذاریهسرما ینددر فرا یعیحاصل از منابع طب یانکار درآمدها یرقابلنقش غ

 یعیبر نقش مثبت منابع طب یاتوسعهمرسوم  یاتاز نظر یاریگفت که بس توانیم یهسرما

 (.1394)آهنگری و همکاران، « .اندداشته یدتأک یشرفترشد و پ ینددر فرا

 

 وی اقتصااداجتماعی،  یشرفتدر رشد و پ یعیمخالف نقش مثبت منابع طب یهاهینظر

 (منابع یننفر) سیاسی

( 1993) آئروتی توسرط اقتصرادی ادبیرات در بار نخستین» 1منابع یا بالی منابع یننفر واژه

یعری )بره ویرژه در منرابع طب ثروتمنرد یکشورها کند که بیان تا مورد استفاده قرار گرفت

کشرور  یاقتصراداجتماعی و  یشرفتثروت در جهت رشد و پ یناز ا قادر نیستند، نفت(

در واقرع، موضروع عملکررد  «.اندشده ینمنابع نفر ینا یقاز طر یاکنند و گو استفاده خود

                                                           
1. Resource curse 
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 یهبره عنروان فرضر یاقتصراد یاتدر ادب یعیاز منابع طب یغن یکشورها یفضع یاقتصاد

سرؤال مهرم کره در  (. یرک1394)آهنگرری و همکراران،  شده است یمنابع معرف یننفر

ب صراح یکشرورها چررا اسرت کره یرنمطررح شرده، ا هااقتصاددان بین یراخ یهاسال

 یرزتجه یبررا یمهمر ظاهر عامرلکه در  باال بودن این درآمدها با وجود ینفت یدرآمدها

بر »تند؟ نیس برخوردار یموفق یاقتصاد-اجتماعیاز رشد  ،آیدیم شمار به اییهسرمامنابع 

 نفت، یدکنندهتولاز ده کشور بزرگ  یشب بین نشان داد که از توانیم اساس اسناد موجود

 اسرت و توانسرته یمتفراوت کرامال  ییخو ترار ییاسساختار س یکه دارا)نروژ استثنای  هب

 یزخنفرتی کشورها رینماید( سا درراستای توسعه کشور مدیریت ینفت یرآمدهااست د

 یراتادب (.1388)ابراهیمری و سراالریان، « .اندبودهمواجه  ایعدیدهالت کبا مسائل و مش

در  منرابع خردادادی ایرن خروردار ازبر یکشورها عوامل شکست یبه بررس منابع یننفر

اقتصادی با رشد فرایند  یک یگذار هیدر پا هاآنت شکس خصوص و به یاقتصاد توسعه

 ینترربزرگ عنروان را به ینفت یدرآمدهاتفاده اثرگذار از ی، اس. بانک جهانپردازدیم دوام

 انایرر خام برشمرده اسرت. در کشرور نفت صادرکننده توسعهدر حال  یچالش کشورها

اجتمراعی،  هراییدگرگوندر  یبسرزائ یعری، نقرشع طببرمن ینتررمهمعنوان  نفت به یز،ن

منبرع  از یک جهرت یرک نفتی یقرن حاضر داشته است؛ درآمدها یاسی درو س یاقتصاد

 جامعره و ییاتی برراح ماده ینت ایاهم»ر، یگد یاز سو است ودولت  یدرآمد برا عمده

« .گرذار باشرد یرران ترأثیرا یاسریس معرادالت از ییاراقتصاد کشور موجب شده تا بر بس

اسرت  ینا منابع بالی یهنظر بنیادین یدها .(1394)سادات حسینی یزدی و توسلی نائینی، 

در مقایسه برا در بلندمدت  عمدتا  یعی )به ویژه نفت(از منابع طب ی برخوردارکه کشورها

بسریار  ی و اجتماعیصادو رشد اقت تریفضععملکرد  یداراکشورهای فاقد منابع طبیعی 

 یاثرگرذاری ها یزماز مکان یمختلف هاییبندطبقه .هستندبه سایر کشورها نسبت کمتری 

 2( و گیلفاسرون2003) 1یونساسرت یدر مطالعات متعدد ارائره شرده اسرت کره طبقره بنرد

 هرای مکرانیزم خرود مطالعره در (2003اسرتیون )» هاسرتآن مهم یهانمونهاز ( 2001)

از  انردعبارتنمود که  یم بندیتقس دسته 6ا در ر اقتصادی رشد بر طبیعی بعمنا اثرگذاری

                                                           
1. Stevens 

2. Gylfason 



252 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و یک  

 1398بهار 

 

یگزینی اثرر جرا ی،هلنرد یمراریکاهش بلندمردت در رابطره مبادلره، نوسران درآمردها، ب

« .یاسرریو س یفرهنگرر یمداخلرره دولررت در اقتصرراد و آثررار اجتمرراع یشافررزا ی(،جبرانرر)

چهرار  یگررید یر طبقره بنردز د( نیر2001) یلفاسرونگ (.1394)آهنگری و همکراران، 

و از جملرره  یعرریمنررابع طب یاثرگررذار یعلررم اقتصرراد برررا یرراترا در ادب یاصررل یزممکرران

. )آهنگرری و نمروده اسرت یشرنهادو پ ییشناسا یاقتصاد رشد یبر کند ینفت یدرآمدها

 13همکاران، 

 

 ادبیات پژوهش

و  یررانا فت در اقتصادن یدرآمدها یرتأث"با عنوان  یدر پژوهش( 2016) 1درگر و رحمانی

 یدندرس یجهنتین به ا کالسیک، با استفاده از مدل رشد نئو"فارس یجحوزه خل یکشورها

ناخرالص  یردمردت در تول یطوالن یرمداوم از درآمد نفت ممکن است تأث یانجر یککه 

داشرته  یگرذار  یهسررما یرقصادرکننده نفت از طر یسرانه در کشورهاو درآمد  یداخل

 فرزانگرران و( اثرکرراهش قیمررت نفررت بررر اقتصرراد مکزیررک و 2014) 2یرروسالج باشررد.

نفتی را بر اقتصاد ایران بررسری  یهاتکانهاثر  یاجداگانه( در مطالعات 2009) 3مارکوارت

کرالن  یرهرایمتغکره برا تغییرر  اندیدهرسردر مطالعات خود به این نتیجره  هاآن؛ اندکرده

ییررات قابرل تروجهی در توسرعه و رفراه اقتصادی ناشی از تغییر قیمرت نفرت شراهد تغ

و  ینفتر درآمردهاینوسران  برین یرخطیرابطة غ (2006) 4یبیات آلاجتماعی خواهیم بود. 

 یهاتکانره یرةفرارس را برا تجز یجخلر یهمکار یشوراع و  یکشورهای رشد اقتصاد

نفرت برر  درآمردکه اثر کاهش گرفته است  یجهزده و نت یننفت تخم یمتقی مثبت و منف

 یهلند یماریب یتئور نفت است. یمتق یشافزا آثاراز  یدترشدبه مراتب  یاقتصاد رشد

 5یجنبررگنفران  یررنظ یتوسط افرراد مورد است و یندر ا ینظر یحتشر ینترگستردهکه 

 دهردیم( انجام گرفته اسرت، نشران 1999یلفاسون )گ( و 1995) 6ساچز و وارنر(، 1984)

                                                           
1. Dreger and Rahmani 

2. Lajous 

3. Farzanegan and Markwardt 

4. Alotaibi 

5.Van Wijnbergen 

6. Sachs & Warner 
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به ویژه نفت(، بخش قابرل ) یعیطبحاصل از منابع  یدرآمدهاکه با افزایش  دهدیمنشان 

. یابردیممبادله )صنعت و کشاورزی( ت عیف شده و در نتیجه رشرد اقتصرادی کراهش 

کره  نشران دادنرد یراپو یبریترک یهرادادهبا اسرتفاده از مردل  (1390) مهرآرا و همکاران

 ه نفرتصرادرکنند یکشرورها یرشرد اقتصراد یبررا ینفتر یدر درآمدهاافزایش مالیم »

بگذرد آثار  درصد 20تا  17 آستانهنفتی از حد  یدرآمدها)اوپک( مفید بوده اما اگر رشد 

( 1390مهرآرا و همکراران،«)کشورها خواهد گذاشت. ینا یخود را بر رشد اقتصاد یمنف

ناشی از نفرت  یهاثروت به بررسی تاثیرات خود تحقیقدر  (1388ی )و گلستان یرحمان

و اقبرالی  جرجرزادههمچنین  .اندپرداختهدر هشتاد کشور جهان  رآمدد یعتوز ینابرابر بر

قررار  یبررسرمرورد  یرراندر ا درآمد یعرا بر توز( پیامدهای اتکاء اقتصاد به نفت 1384)

درآمرد نفرت برر نرابرابری بره موضروع کارآمردی  یرترأث هراپژوهشمطابق ایرن  .اندداده

 هرادولتکره  ییکشرورهانفتی در  یادرآمدهبستگی دارد به این صورت که  هاحکومت

، انردبودهناکارآمد  هادولتکه  ییدرآمد و در کشورها یسبب کاهش نابرابر کارایی دارند

نفرت و "( پژوهشی تحت عنروان 1380به افزایش نابرابری منجر شده است. جلیل زاده )

نجرام را بره ا "فارس یجحوزه خل یکشورها یاسیو س یروند توسعه اقتصاد آن در یرتأث

وجرود  یرابطره معنرادار ینفت یو درآمدها یرشد اقتصاد ینب» رساندند. نتایج نشان داد

از ) یرانامعاصر  یهادولت یراهبرد نوساز"( به تحقیقی تحت عنوان 1382متقی )« دارد.

 یهرادولتنگررش و راهبررد ی پژوهش بره بررسر یناپرداخته است.  "کنون مشروطه تا

 سراله از انقرالب مشرروطه ترا کنرون 80 یدوره زمران یرک یمعاصرر طر یراننوساز در ا

 (اول و دوم یقبل از انقالب )پهلو ،هادولتنوسازانه  یهاتالش یبررس یندرا .پردازدیم

بره طرور کلری بسریاری از  .شروندیمنشان داده  دهه اول انقالبانقالب )پس از  و دوره

اجتراعی و  توسرعهو  تحقیقات بر نقش منفی منرابع طبیعری و براالخص نفرت برر رشرد

 Benjamin 1385؛ خوش اخالق و همکاران، 1388اقتصادی صحه گذاشتند )نوبخت، 

et al., 1989; Sachs & Warner, 
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 پژوهش یهاافتهی

 سهم نفت در اقتصاد ایران

 از: اندعبارت هاآن نیترمهممتعددی برعهده دارد که  یهانقشنفت در اقتصاد ایران 

 و نقل و... حمل از مصارف خانگی، اداری، صنعتی،تأمین سوخت موردنی -1

 صنایع وابسته به نفت هیاولتأمین مواد   -2

 یهابودجرهتأمین درآمد الزم برای اداره امور عمومی جامعه )مخارج دولرت(،  -3

 کشور توسعهعمرانی وبرنامه های  یهاتیفعالساالنه، 

و سرنگین، معرادن،  متنوع مانند: صرنایع سربک یهابخشاگرچه اقتصاد ایران دارای 

اما براساس آمارهای موجود، از زمان افزایش قابرل  باشدیمصنایع دستی، کشاورزی و ... 

مختلرف اقتصراد بره نفرت  یهرابخشبه بعد(، فعالیت  1330 دههتوجه قیمت نفت )از 

اقتصاد، ایرن وابسرتگی  یهابخشهای نسبی در برخی وابسته است و علی رغم پیشرفت

رد. براساس آمارهای موجود، سهم نفت در اقتصاد ایران بره شررح لیرل همچنان ادامه دا

 :باشدیم

همواره در حال افزایش بوده )به جز در برخری  1330از دهه  GNPسهم نفت در -1

تولیرد ناخرالص  نیترأممنبع  نیترمهمو امروزه نفت  (که روند نزولی داشته است هاسال

 نیتأماز تولید ناخالص ملی را  درصد 3/12فقط  1340ملی است. نفت که درابتدای دهه 

از تولید ناخالص ملری را بره خرود اختصراص داد. در  درصد 18، 1346، درسال کردیم

ون یرسرید )همرا درصرد 51باز هم سهم نفرت افرزایش یافرت و بره حردود  1351سال 

( 1385) 2006( ترا 1349) 1970بطور متوسط در فاصله سالهای ( »1383:302ان،یاتوزک

درصدی تولید ناخالص داخلی ایران شده است و نتایج تحقیقات  20باعث افزایش  نفت

که در این فاصله، روند تغییرات تولید ناخالص داخلری ایرران برا تغییررات  دهدیمنشان 

 ؛(farzanegan and Gunther markwardt,2008)« بهای نفت هماهن  بوده اسرت.

برای اقتصاد ایرران اسرت و بصرورت برالقوه این درآمد قابل توجه، یکی از مزایای نفت 

به عنوان فرصت، مورد استفاده قرار گیرد اما مشکل این اسرت کره سرهم براالی  تواندیم

در اقتصاد کشور است و ایرن نقصران در  هابخشنفت عمال  به معنای کاهش سهم سایر 

 .سازدیمعمل وابستگی اقتصاد کشور به نفت را نمایان 
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 ز تاحد زیادی مرهون استخراج و فروش منابع خدادادی نفرتدرآمدهای دولت نی-2

به بعد سیر صرعودی داشرته و  1330 دههعمومی از  یدرآمدهااست. سهم نفت در  بوده

درآمدی منجرر شرده اسرت؛ سرهم نفرت در  یهابخشاین افزایش، به کاهش سهم سایر 

درصد و در  37به  1334درصد بود، در سال  11تنها  1333کشور که در سال  یدرآمدها

درصرد  35عروار  گمرکری از  درصد رسید. از سروی دیگرر، سرهم 61به  1342 سال

بره اسرتثنای مالیرات )کاهش یافرت. مالیرات  1337درصد در سال  16، به 1333درسال 

از  درصد 35، 1333داخلی نیز در سال  یدرآمدهامستقیم که سهم آن ناچیز بود( و سایر 

درصرد کراهش  18بره  1343اما این رقم در سال  دادندیمدرآمدهای عمومی را تشکیل 

که اولین شوک نفتی به وقوع پیوست، سهم  1350 دههدر ) .(H.Mahdavy,1970 افتی

کشور با سرعت بیشتری افزایش یافت. به عنوان مثال: سهم درآمدهای  یدرآمدهانفت از 

، 4/81، 76، 3/77بره ترتیرب:  1354ترا  1350 یهاسالنفتی از کل درآمدهای دولت در 

 (.255: 1388درصد بود. )شیخ نوری،  7/86و  2/89

در دوره بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز کمابیش همین وضع ادامه داشته است، -3

در آمد های عمومی دولت تقریبا  پنج برابرر شرد. امرا  1371تا  1368 یهاسالدر فاصله 

 7/3ر حالی که در این دوره سهم مالیات سهم نفت و مالیات در این افزایش برابر نبود؛ د

برابرر رسرید.  4/6برابر شده بود، در آمد نفت و گاز و در آمد حاصرل از فرروش ارز بره 

و  1371درصد در سرال  29به  1367در سال  درآمدهادرصد کل  3/21از  هااتیمالسهم 

افرزایش درصد  6/41درصد به  5/17درآمد نفت و گاز و درآمد حاصل از فروش ارز از 

که برای اولین بار نفت وارد بودجه دولرت  1299از سال » .(1384:63)مصلی نژاد،  یافت

البتره بره  آن در بودجه و درآمدهای دولت پیوسته درحال افزایش بروده اسرت. شد، سهم

کشور، بدون محاسبه درآمد نفت بسته شده بود و سرالهای  بودجهکه  1308استثنای سال 

( 27 :1374خامره ای، )« لگروی اقتصراد بردون نفرت برود.حکومت مصدق که مجرری ا

عمومی و درآمد دولت به معنی  یهانهیهزبرخورداری نفت از این جایگاه مهم در تأمین 

دولت و بره تبرع آن بسریاری از تحروالت مختلرف  یهابرنامهارتباط بخش عمده ای از 

اد کشرور را بره یرک اقتصادی و اجتماعی کشور با درآمد نفت است و این واقعیت، اقتص

 اقتصاد تک محصولی، شکننده و وابسته به نظام جهانی بدل کرده است.
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نقش نفت در ارز آوری و سهم آن در صادرات نیز بیانگر وابستگی اقتصاد کشرور -4

به نفت است. سهم درآمرد نفرت از کرل درآمردهای ارزی )صرادرات( نیرز ماننرد سرایر 

درصد در  36/24که در دوره پهلوی دوم از سیر صعودی داشته است، بطوری  هاشاخص

رسید. روند صعودی سهم نفت در صادرات به  1356درصد در سال  7/86به  1334سال 

برا شرتاب  1330ارزی کشور از دهه  یدرآمدها. سهم نفت در باشدیمشرح جداول زیر 

میلیرون  4/34فقرط  درآمد ناشی از صادرات نفرت 1333سال بیشتری افزایش یافت. در 

میلیرون دالر از محرل فرروش سرایر کاالهرا  8/106دالر بود در حالی که در همین سرال 

 یدرآمدهادرصد بود اما در سال بعد  36/24نصیب خزانه دولت شده بود، لذا سهم نفت 

میلیرون دالر رسرید در حرالی کره درآمرد  9/138ارزی نفت با یک جهش سه برابری به 

 13/63ه بود، در نتیجه سهم نفت در صادرات به درصد کاهش یافت 20 کاالهاارزی سایر 

درصد بالغ گردید. امرا غلبره تمرام  75سهم نفت به باالتر از  1340درصد رسید. در دهه 

و بعد از شوک نفتی اول صورت گرفت. بعد  1350عیار نفت بر صادرات کشور در دهه 

است این جایگراه از پیروزی انقالب اسالمی نیز علی رغم برخی نوسانات، نفت توانسته 

 درصرد 92این رقم به حدود  1363تا  1361را کمابیش حفظ کند بطوری که درسالهای 

به  1375تا  1371شمسی نیز از سال  1370 دههو در سالهای  (102: 1369رسید )رزاقی،

درصد از ارز وارد شده به کشرور از آن نفرت بروده اسرت  85و  82، 75، 84،79ترتیب، 

 .(110: 1376مهدوی، )

 

 اجتماعی ایران توسعهتأثیر نفت بر 

آثرار  نیتررمهمدر این بخش از پژوهش به منظور تحقق هدف اصلی پژوهش به بررسی 

 :میپردازیماجتماعی ایران  توسعهنفت بر 

 

 تحوالت درآمد نفت و شهرنشینی در ایران .1

شرت م دایررونرد مال یرک 1330تا  1300و گسترش شهرها از سال  ینیران شهرنشیدر ا

درصد در سال  4/30به  1300درصد در سال  28شور از کن یت شهرنشیه جمعک یبطور

، یت شرهریش جمعیش درآمد نفت( روند افزای)همزمان با افزا 1330از دهه د. یرس 1330
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شمسری جمعیرت  14آغرازین قررن  دهرهگرفت؛ در حالی که در طول سره  یشتریشتاب ب

شور نسربت بره کت یسهم شهرها از جمع 1340افزایش یافته بود، در سال  4/2شهری فقط 

شرتر یبازهم ب یت شهریزان رشد جمعیم 1340افت. در طول دهه یش یافزا %4، 1330سال 

)در دوره  یت شرهریرد. اما اوج انفجرار جمعیدرصد رس 8/6ش سهم شهرها به یشد و افزا

نفر برود،  ونیلیم 4/12، 1350ه در سال ک یت شهریبود. جمع 1350( مربوط به دهه یپهلو

به عنوان دهره انفجرار قیمرت نفرت،  1350 دههد. یون نفر رسیلیم 6/20به  1360در سال 

 1360سرال  تحول در رابطه و نسبت جمعیت شهر و روستا برود. در نیترمهمزمینه ساز 

از  %50ش از یشرتر شرد و بریشور بک ییت روستاین بار از جمعیاول یبرا یت شهریجمع

درمقابرل  یت شهرینفر جمع 000/630/20اختصاص داد ) شور را به خودکت یل جمعک

 41از  یت شرهریرسرهم جمع 1350(. در طول دهره ییت روستایجمع نفر 000/195/20

ش یوسته در حرال افرزایپ یت شهریبعد نیز جمع یهاسالد. در یرس درصد 50درصد به 

ون یرلیم 24داشته و از  یر نزولیبه بعد س 1370از سال  ییت روستایه جمعک یبود درحال

 کت بانریسرا)افتره اسرت یاهش ک 1387ون نفر در سال یلیم 6/21به  1370نفر در سال 

، 1380شمسری ترا پایران دهره  14(. از ابتردای قررن یزمران یهای، اطالعات سریزکمر

 یشمسر 1300شهر و روستا در جدول جمعیرت جابجرا شرده اسرت؛ در سرال  موقعیت

قاعرده  1387داد امرا در سرال یل مرکیششور را تکت یل جمعکاز  %28 یت شهریجمع

از  %28داده و  یت را در خررود جررایردرصررد از جمع 72س شررده اسرت، شررهرها کبررع

اند، بیشترین تغییرا ت جمعیتری در ایرن دوره ل دادهکیر تشیان و عشایت را روستائیجمع

ت شرهرها از یرع جمعیش سرری. افزاباشدیمشکل گیری اقتصاد نفتی  یهاسالمربوط به 

ان بره یگر از مهاجرت روستائید یت است و از سویجمع یاز نرخ رشد باال یو ناشسیک

ز یرروستاها به شرهر ن یشدن برخلیو تبد یشورکمات یر تقسییگردد. تغیم یشهرها ناش

است. امرا بخرش عمرده ای از افرزایش جمعیرت  یت شهریش جمعیاز عوامل افزا یکی

برا  ییت روسرتایروت نررخ رشرد جمعن امر تفایشهری ناشی از مهاجرت است، شاهد ا

ت شرهرها برا یرجمع 1353و آمار مهاجران است. به عنوان مثال در سال  یت شهریجمع

ن سرال، یرده است. در همکرشد  درصد 7/1با نرخ  ییت روستایدرصد و جمع 5/4نرخ 
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 ران، ترازنامره سرالیرا یزکمر کاند )بانشور به مهاجرت پرداختهکت یدرصد از جمع 16

 باشند:یر میبه شرح ز ینیابعاد رابطه نفت و شهرنش یرخ(. ب1353

ن متفراوت یشیپ یهابا دهه یشمس 1330ن در دهه یت شهرنشیآهن  رشد جمع -1

 یر صرعودیز سریرد و درآمد نفت نیت، تولین دهه همزمان با شتاب رشد جمعیبود. در ا

 درصرد 95ود نسبت به سال قبرل از آن حرد 1329د نفت در سال یرد. تولکخود را آغاز 

م یدر اثرر تحرر 1333تا  1330 ید. در سالهایه در روز رسکهزار بش 664رد و به کرشد 

افت امرا از سرال یاهش کد به شدت یزان تولیشدن صنعت نفت، میمل ینفت و ماجراها

ه در روز کبشر هزار 20 به 1331ه در سال کد نفت ید. تولید آغاز گردیش تولیافزا 1334

لوقری، )د یه در روز رسرکبه براالتر از یرک میلیرون بشر 1339سال  افته بود، دریاهش ک

 ؛ رشد جمیت شهرها نیز در همین دهه شتاب گرفته است.(35 :1372

شور ک یز مازاد اقتصادکه استخراج و تمرکشب یختگیدر گس 1332مرداد  28 یودتاک

اس یرمقون در یزاسرین دوره بره بعرد برا ترداوم مدرنید؛ از ایآیبه حساب م ینقطه عطف

اهش کرجره یو درنت یدر سرطح ملر یمنبع اقتصاد نیترمهمل نفت به ینه تبدیتر، زمعیوس

رغم گسرترش ین دوره علریو صادرات فراهم شد. در ا ید داخلیدر تول یشاورزکنقش 

 یحاصرل از صرادرات نفرت بره محرور اصرل ی، مرازاد اقتصرادیشاورزکت یفعال ینسب

 یبه محل تجرارت جهران شهرها، یرت خارجل شد. با گسترش تجایتحوالت جامعه تبد

 ردنردکد روسرتاها، رشرد یده و مستقل از مازاد تولیل گردینفت تبد یز درآمدهاکو تمر

، 1320ترا  1300 یه در سرالهاکر یت شرهریرنرخ رشد ساالنه جمع(. 39 :1377ازکیا، )

 افت.یش یدرصد افزا 57/4به  1340تا  1332 یدرصد بود، در سالها 65/1

تبعیت رشد جمعیت شهری از تحوالت قیمت و  یهادورهنیز یکی از  1340دهه  -2

د یعامل جد یکز به عنوان ین ی. اگر چه در این دهه اصالحات ارضباشدیمدر آمد نفت 

رد امرا بررخالف کر کمرک ینیان و گسترش شهرنشرینار نفت( به مهاجرت روستائک)در 

اگرچه  یرا اصالحات ارضیود. ز، تنها علت مهاجرت نبیاصالحات ارض ها،لیتحل یبرخ

م یهرا همچنران از تقسرنیاز زم یگرفت اما بخش هاآنان بزرگ را از کمال یاسیقدرت س

م نشرد و در یها تقسنیاز زم یمیان زارعان مصون ماند. براساس گزارش جان فوران، نیم

 یر برخررا دیرنانه است زیباظهار نظر خوش یکن یماند )البته ا یان باقکار بزرگ مالیاخت
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ان یرد( در پایربرزرگ واگرذار گرد یهرانیاز زم درصد 15ه فقط کمنابع ادعا شده است 

هرزار  44ن داشتند و یتار زمکه 200ش از یان هنوز بکنفر از مال 1350، یاصالحات ارض

؛ لرذا خردشردن (274: 1383ن بودنرد، )فروران،یتار زمرکه 200تا  50 کمال هاآننفر از 

شود( بصورت ناقص یان به شهرها مطرح میامل مهاجرت روستائه به عنوان عکها )نیزم

ه در مورد برزرگ نمرایی نقرش اصرالحات ارضری در ک یگریمسأله د انجام شده است.

ش رونرد مهراجرت یه افرزاکرن اسرت یران به شهرها قابل طرح است اییمهاجرت روستا

دیگرر در  آغازشرد، از سروی یاصالحات ارض یو قبل از اجرا 1330ان در دهه یروستائ

اجرا نشد، روند مهاجرت نره تنهرا متوقرف  یدر مورد اراض یاچ برنامهیه هک 1350دهه 

 ینین شهرنشریافرت. بنرابرایاستمرار  یشتریبا سرعت ب 1340ه نسبت به دهه کنگردید بل

 د:ید گردیر دو عامل مکمل تشدیتحت تأث 1340در دهه 

ان به روسرتای یروستائاز  یبخش یاهش وابستگکه موجب ک یاصالحات ارض -الف

 د.یروستاها گرد دافعهش یو افزا هاآنمحل سکونت 

و  یجراد مشراغل صرنعتیشهرها، ا یه باعث عمران و آبادانکافزایش درآمد نفت -ب

مهراجرت  زهیرانگش یشهرها وافزا یحیو تفر یرفاه یهاش جالبهیدر شهر، افزا یخدمات

 د.یگرد

ان، نررخ رشرد کرودکر یرمررگ و م اهشکرنفت همچنین با ارتقاء سطح بهداشت و 

ش داد. یبردنرد، افرزاینفت بهره م یان از درآمدهایشتر از روستائیه بکرا  یت شهریجمع

 یهارسراختیآن، پول نفت برود، ز یهانهین هزیمنبع تأم نیترمهمه کبرنامه دوم توسعه 

احداث  یبرا درصد 35 ن برنامهیا یارد دالریلیم 1/1ل بودجه کرد؛ از کز یرا تجه یشهر

ع درنظرر گرفتره یگسرترش صرنا یبرا درصد 14آهن، جاده، بندر و فرودگاه و حدود راه

 یه اجرراکربرنامه دوم توسعه به اموری تعلق گرفته بود بودجه از  %49ن یشده بود. بنابرا

ق یرازطر عمردتا رو یرن نیربرود و ا یانسران یرویرن یادیتعداد ز یریارگکمستلزم ب هاآن

 153هر سال حدود  درساله،  6 دورهن یشد. در این میبه شهرها تأمان یمهاجرت روستائ

برابرر  10قبرل از آن، حردودا   دورهاند و نرخ مهاجرت نسبت بره ردهکهزارنفر مهاجرت 

ت یرق مهراجرت بره جمعیرهزارنفرر ازطر 918حردود  مجموعا شده است. در این دوره 

ه درمرورد نقرش ک یگریته دکن. (36: 1366زاهدی مازندرانی، )شهرها اضافه شده است 
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صررفا  بره مهراجرت  یطریمح که تحرکن است ید مدنظر قرار داد ایبا یاصالحات ارض

 یاز جابجایی شرامل مهراجرت از شرهرها یگردد. بخشیان به شهرها محدود نمیروستائ

گر اختصاص یاستان به استان د یکگر به مهاجرت از ید یز استان و بخشکبه مر کوچک

ش جالبره ینداشته امرا نفرت در افرزا ینقش چندان یر، اصالحات ارضیع اخدارد. در انوا

 یبزرگ نقش اساسی داشته است. لذا در کنار اصالحات ارضر یو شهرها هااستانز کمرا

برا  زیرن 1340و  1330 یهادهرهدر  مت نفتیش قیافزا صورت گرفت، 1340که دردهه 

 یبررا هراآن ییان و جابجرایروسرتائ زان سوادیش می، افزایمانند: عمران شهر یامدهاییپ

حاصرل  رد.کرا فراهم  ینیگسترش شهرنش یهانهیاستفاده از توان و مهارت خود و ... زم

برود.  1340ان دهره یت در پایل جمعکنان از یش درصد شهرنشین عوامل، افزایرد اکعمل

 3/41بره  1350درصد بود در سال  5/34، 1340ه در سال کعت ینان از جمیسهم شهرنش

 د.یدرصد رس

برابرر  1352،4مرت نفرت در سرال یداد و ق یرو ینفت کن شویاول 1350در دهه  -3

د و در یرد گردینیز در این دهه تشد یت شهریشد، مهاجرت به شهرها و نرخ رشد جمع

شتر شد. وجره برارز یت روستاها بیت شهرها از جمعین بار جمعیاول ین دهه، برایان ایپا

برا  1340در دهره  هراآنه احرداث کرع جدیرد یا بود. صناشدن شهرهیصنعت 1350دهه 

دند و بره مرأمن یبره دوره بلرور رسر 1350استفاده از درآمد نفت آغاز شده بود، در دهه 

 ل شدند.یر و فاقد درآمد تبدیان فقیروستائ

شدن، عالوه بر ایجاد اشتغال در شهر، الگوهرای زنردگی شرهری را دگرگرون یصنعت

برخی خدمات آموزشی، رفاهی و ... را به دنبرال داشرت.  ارائهکرد. زندگی مدرن شهری 

مؤسسات جدیدی بوجود آمرد کره بره دلیرل پیرروی از اصرول اقتصراد آزاد، در منراطق 

و روستائیان برای بهره مندی از خدمات ایرن دسرته از  شدندیمدایر  (شهرها)پرجمعیت 

روسرتا  ینقرش محرور د در شهرها،یع جدیز صناکبه شهرها روی آوردند. تمر مؤسسات

جراد یار، باعرث اک یروید عالوه بر جذب نیع جدیرد. صناکدر اقتصاد را به شهر واگذار 

د یرگرد یعین، و گسترش اصناف و مشاغل توزک، رونق ساخت و ساز مسیمشاغل جانب

ر شرد. از مجمروع یپرذانکه درآمرد هنگفرت نفرت امیو گسترش صنعت عمردتا  در سرا

 8/22درصرد بره صرنعت و  41ن دوره اجررا شرد، یه در اکسعه اعتبارات برنامه پنجم تو
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ن یشریپ یهاز ماننرد برنامرهیرن برنامره نیافت؛ لذا ایبه بخش ساختمان اختصاص  درصد

گسرترش صرنعت توسرط نفرت و افرزایش  جرهینتش داد. در یرا افرزا یشهر یهاجالبه

خ یقرم در ترارن ریرد. ایدرصرد رسر 2به رقم  ییروستاها نرخ مهاجرت روستا یهادافعه

)دوره  1357ترا  1353 یهاسرالدر  یین روستایسابقه بود. متوسط تعداد مهاجریران بیا

 یهاسرالشرتر از متوسرط ینفرر ب هزار 76ه حدود کهزارنفربود  373مت نفت( یجهش ق

بعد از  یحتی نسبت به سالها هاسالن ین در ای. قدرمطلق مهاجرباشدیم 1353تا  1350

ه متوسرط مهراجرت ک یشتر است؛ در حالیافته بود، بیش یشور افزاکت یه جمعکانقالب 

نفرر  هرزار 364ن رقرم بره یا 1361تا  1357نفر بود، در فاصله  هزار 373 هاسالن یدر ا

 .(36: 1366زاهدی مازندرانی،)افت یاهش ک

همزمانی میان رشرد درآمرد نفرت و مهراجرت بره شرهرها منحصرر بره  رابطهوجود 

افرزایش درآمرد  یهادورهبعد از انقالب نیز  یهاسالنیست، در  1350تا  1320 یهادهه

نفت کارکرد مشابهی داشته و عالوه بر افزایش جمعیت شهری، کاهش جمعیت روستایی 

رونرق  یهرادورهکه از  1370را در پی داشته است. روند افزایش مهاجرت بویژه در دهه 

نگفتی که برای کراهش فاصرله میران های هرغم هزینه، چشمگیر است. علیباشدیمنفتی 

بررای  1370شمسی صرورت گرفرت، در دهره  1360زندگی شهری و روستایی در دهه 

اولین بار در تاریخ یکصدساله کشور، روند رشد جمعیت روسرتایی سریر نزولری یافرت. 

 20، 1360میلیرون نفرر، در سرال  17، حردود 1350جمعیت روستاهای ایرران در سرال 

اگرچره نررخ رشرد  هاسرالمیلیون نفر بود. در تمام این  24، 1370ال میلیون نفر و در س

جمعیت روستایی کمتر از جمعیت شهری برود امرا جمعیرت روسرتاها پیوسرته در حرال 

، جمعیت روستایی کشور نسبت به سال قبل از 1370افزایش بود. برای اولین بار در سال 

ادامره داشرته اسرت. حتری  1387هزار نفر کاهش یافرت. ایرن رونرد ترا سرال  120آن، 

که برنامه اصالحات ارضی اجرا شد و دو عامل اصالحات ارضی و  1340درسالهای دهه 

نفت بصورت همزمان، پدیده مهاجرت روستائیان را تحت تأثیر قرار دادند، چنین پدیرده 

، با وجود برخورداری بسیاری از روستاهای کشرور از آب 1370ای رخ نداد. اما در دهه 

 یهااسرتیسشی، برق، جاده، مدرسه وخدمات گوناگون و با وجود جهت گیرری لوله ک
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کلی نظام در مورد حمایت از روستائیان و مناطق محروم، جمعیت روستاها سریر نزولری 

 خود را آغاز کرده است.

اقتصرادی و  یهابرنامرهدر  تروانیمعوامل این پدیده اجتمراعی را  نیترمهمیکی از 

دولت جدید با رویکرد اقتصراد  1368مد نفت، جستجو کرد. از سال عمرانی مبتنی بر درآ

جاری، روی  یهانهیهزعمرانی بجای  یهاپروژهمحور، بویژه سرمایه گذاری و اجرای  -

حمایتی و سیاست اقتصاد ی مبتنی برر جیرره بنردی و  یهااستیسکار آمد. در این دوره 

یش از آن، از سوبسید کاالهرای اساسری دولتی کمرن  شد و روستائیان که تا پ یهاارانهی

، برا برخری مشرکالت مرالی مواجره شردندیمو خدمات عمرانی رایگان دولت بهره مند 

عمرانی کالن، به زندگی شهری رونق بخشرید.  یهاپروژهگردیدند. از سوی دیگر اجرای 

همرین ها جز به مدد نفت امکان پذیر نبود، درآمد نفت درست از اوایل اجرای این برنامه

درآمد کشور از محل فروش نفرت  1369سیر صعودی یافت. در سال  (1369دوره )سال 

نیز درآمد نفرت طری  1372سال نسبت به سال قبل، به بیش از دوبرابر افزایش یافت. در 

 یجمهرور یزکمر کبان)برابر شد  3بی نظیر بود،  1372تا  1357یک جهش که از سال 

(. در نتیجه، دو عامل دست به دسرت هرم داده، یزمان یهایسراطالعات  ک، بانیاسالم

 کاهش جمعیت روستاها را رقم زدند:

حمایتی دولرت کره بیشرترین آثرار آن در روسرتاها و منراطق  یهابرنامهکاهش -الف

 گردید. روستاها دافعهگردید و باعث افزایش  محروم نمایان

( و گسترش خردمات عمرانی، ایجاد اشتغال )بصورت نسبی یهاتیفعالافزایش  -ب

 شهرها را افزایش داد. جالبهدر شهرها با استفاده از درآمد نفت که 

تنظریم  یهابرنامرهدولت در مرورد جمعیرت کشرور کره در قالرب  یهااستیسالبته 

فرهنگی مبتنی بر کاهش جمعیت صورت گرفت نیز درکاهش نرخ  یهاتیفعالخانواده و 

 بود. مؤثرز پدیده کاهش جمعیت روستاها رشد کل جمعیت کل کشور و به تبع آن برو

نفت عالوه بر تأثیرکلی که بر گسترش همه شهرها داشته، عامل ایجاد و گسترش  -5

جمعیت پایتخت نیز بوده است. آبرادان در  هیروشهرهای مناطق نفت خیز و گسترش بی 

استان خوزستان ازجمله شهرهای صنعتی است که پیدایش و گسترش آن مرهون نفرت و 

، یکری از "نفرت سراخته"نایع وابسته به آن )بره ویرژه پاالیشرگاه( اسرت. ایرن شرهر ص
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 52، حردود 1335کشور بوده است. براساس سرشرماری سرال  یشهرها نیرتریمهاجرپذ

و  دادنردیمدرصد از جمعیت تهران را مهاجرین تشرکیل  48از جمعیت آبادان و  درصد

ستقیم ناشی از نفت بوده است. اگرچه مهاجرپذیری این دو شهر بصورت مستقیم یا غیرم

مرکزیت سیاسی تهران یکی از عوامل جذب جمعیت مهاجر به این شهر است امرا رونرق 

تجارت، گسترش سازمان اداری در این شهر و ایجاد امکانات رفراهی، درمرانی و ...، بره 

ا مدد نفت بوجود آمده است. تهران در میان شهرهای کشور بیشرترین تعرداد مهراجران ر

 6/1، حردود 1345میلیون نفر، تا سرال  1/1حدود  1343جذب کرده بطوری که تا سال 

درصرد از مهراجران  50حردود  1356کرل مهراجران( و ترا سرال  درصد 38میلیون نفر )

 (1377:85ازکیا، ). اندشدهکشور، جذب تهران 

شرهر، دارای  8حرکت به سمت نفتی شدن اقتصاد کشور( فقط  دوره) 1335در سال 

بودند. )اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، رشت، شیراز، کرمانشاه  هزارنفر 100جمعیت باالی 

شهر رسرید و در ایرن میران رشرد  80این تعداد به  1385و مشهد( در حالی که در سال 

برخی شهرهای مناطق نفت خیز نسبت به سایر شهرها بیشتر بوده است. بره عنروان مثرال 

 8عنوان مرکز استان نفت خیرز خوزسرتان( در ایرن فاصرله در حالی که جمعیت اهواز )ب

کشاورزی، بره پرنج برابرر افرزایش  یهاقطببرابر شده، جمعیت رشت به عنوان یکی از 

. درمجموع نفت و درآمدهای آن (111-112: 1387 ،یافته است )مرکز آمار ایران، سالنامه

جراد شرهرهای جدیرد، ای باعرث افرزایش شهرنشرینی، 1380تا پایان دهره  1330از دهه 

حمل و نقل شهری و سرایر امکانرات موردنیراز  یهارساختیزگسترش شهرها، افزایش 

شهرنشینان گردیرده و ازطریرق افرزایش شهرنشرینی زمینره دسترسری تعرداد بیشرتری از 

 شهروندان به امکانات آموزشی، رونق تجارت و ... را بوجود آورده است.

ت. پدیرده مهراجرت عرالوه برر نفرت از روی دیگر سکه شهرنشینی، مهراجرت اسر

عواملی مانند اصالحات ارضی نیز تأثیرپذیرفته است اما نفت نیز ازطریق ایجراد بیمراری 

 یهرازهیانگهلندی و ت رعیف کشراورزی، زنردگی در روسرتاها را دشروارتر سراخته و 

مهاجرت را افزایش داده است. اگرچه مهاجرت بی رویه جمعیرت از روسرتاها بره شرهر 

مدهای نامطلوبی نظیر ضرعف بخرش کشراورزی، ایجراد مشراغل کرالب در شرهرها، پیا

ضرد توسرعه نقرش  یهادهیرپدونفت در ایجاد ایرن  کندیمتعار  فرهنگی و ... ایجاد 
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مهاجرت عامل تحرک محیطی، تحررک شرغلی، تغییرر طبقره  دهیپدداشته است اما همین 

. جابجائی جغرافیایی افراد رددگیماجتماعی افراد و در نهایت تحرک اجتماعی محسوب 

. نفت به عنوان دینمایمتحول در شغل، ثروت، دانش، شان اجتماعی و ... را فراهم  نهیزم

این تحوالت و در واقع در توسعه اجتماعی نقش داشرته  همهعامل محرک مهاجرت، در 

 تا حرد زیرادی هاآناست. ترکیب این آثار دوگانه و مت اد و شدت و ضعف هر یک از 

 نفت بوده است. یدرآمدهاوابسته به مدیریت 

 

 نفت و تحرک اجتماعی .2

( عبارت است از: انتقال فرد یا گروه از یک پایگراه social mobilityتحرک اجتماعی ) 

بر ارتقاء موقعیرت اجتمراعی افرراد  اجتماعی به یک پایگاه اجتماعی دیگر. این پدیده که

جتماعی است. تحرک اجتماعی میزان جابجایی توسعه ا یهاشاخصداللت دارد، یکی از 

فردی، نظام اقتصادی، ساختار  یهایژگیواجتماعی به عواملی از قبیل  یهاگاهیپاافراد در 

فرهنگی، ثروت، میزان برخورداری از قدرت سیاسی و ... وابسرته اسرت. میرزان اسرتقرار 

ت، در یرک نظرام دموکراسی و ف ای باز سیاسی نیز یکی از عوامل تحرک اجتماعی اسر

سیاسی اقتدارگرا و یا مبتنی بر نژادپرستی، افراد به آسانی قرادر نیسرتند ازطبقره و پایگراه 

دموکراتیرک تحررک اجتمراعی  یهانظاماجتماعی خود به مرحله باالتری راه یابند اما در 

 است. ترآسان

طی تحرک اجتماعی پدیده ای چندبعدی است و تغییر موقعیت اقتصادی، شغلی، محی

( و تحررک Environment mobilityو ... در تحقق آن نقش دارنرد. تحررک محیطری )

. تحرک طبقاتی باشندیم( زمینه ساز تحرک اجتماعی Occupational mobilityشغلی )

(Class mobility نیز یک پدیده مرتبط با تحرک اجتمراعی اسرت کره بیشرتر بره بعرد )

د )با توجه به تعریف طبقه که عمدتا  اقتصادی اقتصادی و موقعیت اقتصادی افراد نظر دار

است( شاخص تحرک اجتماعی با مهراجرت بره شرهرها رابطره دوجانبره دارد و هرر دو 

میران )متغیر میانجی  عنوانبهبر همین اساس این شاخص هم  کنندیمیکدیگر را تقویت 

بره  نفت و شهرنشینی( قابل بررسی اسرت و هرم بره عنروان یکری از متغیرهرای وابسرته

 درآمدهای نفت.
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در ایرران و نقرش سراختار اقتصراد  هاگروهبرای سنجش میزان تحرک اجتماعی افراد و 

بره بررسری تحررک محیطری، تحررک  تروانیمنفتی و درآمدهای نفت در وقوع این پدیده 

شغلی، تحرک طبقاتی و درنهایت تحرک اجتماعی پرداخت. در صفحات قبل، نقرش نفرت 

 هرادادهمهاجرت( را مورد بررسی قرار دادیم. براساس نترایج ایرن در تحرک محیطی افراد )

زنردگی در روسرتاها  یهرازهیانگنفت از یکسو باعث ت عیف بخش کشراورزی و کراهش 

، کالنشرهرها و پایتخرت را هااسرتانگردید و از سوی دیگر جالبه زندگی در شهرها، مراکز 

)بصرورت محردود(، گسرترش بخرش افزایش داد. تأمین منابع مرالی بررای ایجراد اشرتغال 

خدمات، ایجاد مراکز درمانی، تفریحی و ... در شهرها ازجمله کارکردهای نفرت اسرت کره 

و  هااسرتانبره مراکرز  ترکوچرکباعث تحرک محیطی از روستاها بره شرهر و از شرهرهای 

شهرهای بزرگ شده است. نفت همچنین عامل تحرک طبقاتی و تسرریع در رونرد توسرعه 

وده است. پیدایش و افزایش تعداد افراد طبقه متوسط جدید یکی از عوامل گرذار اجتماعی ب

به توسعه است. در اکثر کشورهای توسعه یافته تعداد افراد طبقه متوسرط از طبقرات براال و 

 یهاوهیشرپایین بیشتر است اما در جهان سوم این طبقه رشد چندانی نکرده است. یکری از 

ماعی و به تبع آن در توسعه، ایجاد زمینه برای افزایش طبقره ایفای نقش نفت در تحرک اجت

متوسط جدید است. در کشورهای نفت خیز طبقه متوسط جدیرد برا اسرتفاده از صرادرات 

. در این دسته از کشورها، نفت سره نروع شرغل ردیگیمنفت که موتور اقتصاد است، شکل 

 .کندیمایجاد 
 مشاغل مرتبط با نفت -1

 بخش عمومی -2

 خصوصی بخش خدمات -3

نقش آفرینی نفت در رورنرد تحررک اجتمراعی ایرانیران بره  یهاوهیشبرخی شواهد و 

 :باشندیمشرح زیر 
درآمد نفت باعث گسترش مدارس در شهرهای کوچک و روستاها گردیرد. اگرچره  -1

بوجود آمده بود اما تا زمان افزایش قابرل توجره درآمرد نفرت  1300آموزش دولتی از دهه 

عد( هنوز قادر نبود چتر خود را در همه مناطق و یا الاقل اکثر مناطق کشرور به ب 1330)دهه 

از جمعیرت کشرور سرواد خوانردن و  درصرد 6/14 فقط 1335بگستراند. در نتیجه تا سال 

نظیرر سرپاه دانرش  ییهاطرحاجرا شد و  1327توسعه که از سال  یهابرنامهنوشتن داشتند. 
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( اجررا 1340ان با نفتی شدن اقتصاد کشور )دهره )با همه نقاط ضعف آن( که درست همزم

 15230385درصرد ) 6/28میزان باسوادی بره  1342گردید، این وضع را تغییر داد. در سال 

پس از شروک اول نفتری  1356افزایش یافت. در سال  درصد 9/39به  1350نفر( و درسال 

. درحروزه (111-112: 1387رسرید )مرکرز آمرار ایرران، سرالنامه  درصرد 3/49این رقم به 

و قبرل از افرزایش  1313دانشگاه تهرران( در )آموزش عالی نیز اگرچه اولین دانشگاه کشور 

قابل توجه سهم نفت در بودجه عمومی تأسیس شد اما گسرترش ظرفیرت ایرن دانشرگاه و 

و مراکز آموزش عرالی بعرد از افرزایش درآمردهای  هادانشگاهتأسیس تعداد زیادی از سایر 

نفر در  123114به  1319نفر در سال  2300رفته است. تعداد دانشجویان از نفت صورت گ

. برخورداری از سواد و ارتقاء تحصیلی، برویژه (91: 1358ادیبی، )افزایش یافت  1353سال 

عوامل تحرک اجتماعی است؛ زیرا افزایش میزان  نیترمهمکسب مدارک دانشگاهی یکی از 

 .بردیمرا باال  هاآن یهامهارترده و تحصیالت، انتظارات افراد تحصیل ک
مبتنی بر درآمدهای نفتی منجر به افزایش طبقه متوسرط جدیرد و  یهابرنامهنفت و  -2

ورود تعداد قابل توجهی از اع ای طبقات پایین جامعه به این طبقره گردیرد. برا توجره بره 

، بنرابراین رنردیگیمتعریف طبقه متوسط جدید، کارمندان ادارات عمدتا  در این طبقه جرای 

. تشرکیل سرازمان اداری گرددیمگسترش بوروکراسی اداری باعث افزایش شمار این طبقه 

هرا و تربیت نیروی انسانی متخصص را نیز ضروری ساخت و رشد تحصریل کرده گسترده،

نیروهای ماهر پا به پای گسترش بوروکراسی و در سایه پول نفرت افرزایش یافرت. درآمرد 

کیفیت استقالل مالی و قدرت سیاسی دولرت پهلروی را نسربت بره طبقرات نفت، میزان و 

ثروتمند و نهادهای مذهبی افزایش داد. رشد بوروکراسی دولتی موجرب افرزایش عرضره و 

مجررای دسرتیابی بره مقامرات  نیترمهمغربی شد که به صورت  کتقاضا ی آموزش به سب

سرایر عوامرل مرادی و ایردئولوژیکی  باالی دولتی درآمد و ارتباط متقابل ایرن تغییررات برا

: 1387راوند،یاجتمراعی رانرد )شر -مذهب و جامعه مذهبی را به حاشیه سراختار اقتصرادی

درسایه ثروت نفتی دولت، دو گروه از اع ای طبقره متوسرط جدیرد یعنری نیروهرای  ؛(81

 متخصص و کارکنان نظام اداری رشد کردند.

 هراخانوادهایجاد تحول در زندگی افرراد و پیدایش مشاغل جدید نیز یکی از عوامل  -3

بود. در ایرران قررن بیسرتم، تحررک فرردی قابرل تروجهی کره از مرزهرای مرابین طبقرات 

، رخ داد. نخست این که تغییر عمده ای از کشاورزی به صنعت به وجود آمد که گذشتیم



267 

 

 

 

 

اقتصططاد س اسطط  

نفت و تأث ر آن بر 

توسعه اجتمطای  

 ایران

 

سررش برا محدود صنعتی کردن در دوران رضاشاه آغاز شد و در دوران حکومت پ برنامهبا 

ترداوم یافرت. اشرتغال  1970-1350و  1340/1960 یهادهرهشتاب بیشرتری بره ویرژه در 

صنعتی در قیاس با کار کشاورزی در اغلب سطوح نیازمند تحصریالت و مهرارت بیشرتری 

اشررف و ) شردیمبیشتر بررای پیشررفت  یهافرصتبود و موجب شأن اجتماعی باالتر و 

پیشررفته و  یهادسرتگاهع نفرت بره دلیرل اسرتفاده از اگرچه صرنای .(110: 1387،یزیبنوعز

سرمایه بر، اشتغالزایی کمی دارند اما درآمد نفت در گسترش سایر صنایع و ایجراد مشراغل 

جدید صنعتی و خدماتی نقش اساسی داشته و باعث تحرک شرغلی اع رای جامعره شرده 

افرزایش درآمرد  )دوره 1345تا  1335است. تعداد شاغالن بخش صنعت در فاصله سالهای 

نفر افزایش یافت. تعداد شاغالن بخرش  1850000میلیون نفر به حدود  2/1نفت( از حدود 

خدمات نیز در دوره نفتی شدن اقتصاد روند صعودی داشته است. این تعرداد کره در سرال 

 یزکرمر کنفر رسرید )بانر 1833000به  1345میلیون نفر بود، در سال  4/1، کمتر از 1335

که اولین شوک نفتری  1350(. در نیمه اول دهه 177: 1364، ترازنامه سال یماسال یجمهور

رخ داد نیز تعداد شاغالن بخش صنعت رشد سریعی داشت. تعداد شراغالن صرنایع مردرن 

 129، 1350مانند اتومبیل سازی، وسایل خانگی، ساخت رادیو و تلویزیون و ... که در سال 

. در دهره (1372:329ان،یاتوزکون ی)هما نفر رسید زاره 170به  1354بود، در سال  هزارنفر

( وضرع 1372پررونق درآمد نفت برود )برویژه در سرال  یهادورهکه یکی از  1365-1375

 یشغل ایجراد گردیرد )غررو 357000اشغال بهبود یافت. در این دهه بطور متوسط هرسال 

بره  1365رصد در سرال د 2/14و در پایان این دوره نرخ بیکاری از  (174: 1381،ینخجوان

ومرکرز  یزمران یهایسرر، اطالعات یزکمر ککاهش یافت )بان 1375درصد در سال  1/9

 (.1349آمار ایران، سالنامه سال 
در جهان سوم، عدم ح رور زنران در  یاجتماع یافتگینتوسعه یهااز شاخص یکی -4

تسراب مشراغل کا ،یراسکدر بورو ینیآفرل، نقشیل تحصیاز قب یاجتماع یهاتیفعال عرصه

جهان سوم  یشورهاکن وضع در یاست. ا یاسیس یهاتیبه موقع یابیژه دستیو بو یتیریمد

در کشورهای مختلرف دچرار شردت و  یاجتماع یهاتیو سهم زنان در فعال متفاوت است

ده شرده یرد ینفت یشورهاکزنان هم در  یبه نقش اجتماع یتوجهیده بیباشد. پدیضعف م

ه کرنندگان نفرت؛ در عربسرتان کصرادر نیترربزرگره طالبان( و هم در است )افغانستان دو

و  یاست زنان نه تنها از حقروق اجتمراع کاوپ یان اع ایننده نفت در مکصادر نیتربزرگ
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ز یرورود به ادارات به عنوان اربراب رجروع ن یه براکبل اندمحروم یاجتماع یهانقش یفایا

 یتیز در دوره قاجرار وضرعیران نیداشته باشند. در ا مرد محرم را همراه خود یکد یالزاما  با

و  یاقتصراد یوجود داشرت امرا برر اثرر نوسراز یفعل یمشابه افغانستان و عربستان سعود

د. یرن وضرع متحرول گردیرش درآمد نفت صورت گرفت ایه عمدتا  پس از افزاک یاجتماع

زان یرش میفرزادخترران بره مدرسره و بره تبرع آن ا یل دسترسید و تسهیجاد مدارس جدیا

و ...  یالمللرنیش ارتباطرات بیو افرزا یدر اقتصراد جهران یزنان، ادغام اقتصاد ملر یباسواد

 یاجتمراع یهراتیها در مورد فعالر نگرش خانوادهییزنان و تغ یهایش توانمندیباعث افزا

نفرت  یش درآمردهایافرزا دورهمربوط به زنان در  یاز تحوالت اجتماع یارید. بسیزن گرد

ت از خرانواده یرب قرانون حمای، تصو1341در سال  یتساب حق رأکگرفته است. ا صورت

درصرد در سرال  8زنران از  یزان باسروادیش می، افزا1354و  1346 یبه نفع زنان در سالها

از  یار، همگرکر یرویرع زنران در نیت وسرکو مشرار 1355در سرال  درصرد 36به  1345

(. برر 109: 1387، یزینرد )اشررف و بنروعزرویزنان به شمار م یاجتماع کتحر یهانشانه

به  1335نفر در سال  573000سازمان برنامه و بودجه، شمار زنان شاغل از  یاساس آمارها

میلیرون  4/2به  1378ن رقم در سال یافت. ایش یافزا 1355نفر در سال  میلیون 2/1بیش از 

ی سرهم زنران  درصد 15ش یجه آن افزایه نتکد ینفر رس 2251000به  1383نفر و در سال 

ه کر یز اسرت. بطروریزان اشتغال زنان نسبت به مردان هنوز هم ناچیار بود. البته مکاز بازار 

درصرد از  7/11درصد از اشتغال به مردان اختصاص داشرت و زنران  9/61، 1387در سال 

 ار داشتند.یمشاغل را در اخت

 

 نفت، شهرنشینی و عدالت اجتماعی .3

اجتمراعی در طرول تراریخ  یهافرصرتافرراد در اسرتفاده از  بررای برابر یهافرصتایجاد 

مصرلحان اجتمراعی عردالت را بره  همرهجوامع بوده اسرت و  همه یهاآرمانهمواره جزو 

بزرگ سیاسی نیز در پری برقرراری عردالت  یهاانقالب». اندنمودهعنوان هدف خود مطرح 

از اهرداف اساسری برود. در انقرالب ؛ به ویژ در انقالب کبیر فرانسره برابرری یکری اندبوده

اصرلی انقرالب کره مرردم آن را مطررح  یشرعارهااسالمی ایران نیز شعار برابری در میران 

با ایرن حرال در بیشرتر  .(1392زاده،  یخنژاد و ش ی)مصل« ، سهم عمده ای داشت.کردندیم

ان و نابرابری اجتماعی زیاد است و برقراری عدالت بدون تالش م اعف شرهروند کشورها
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، نابرابری سابقه ای دیرینه دارد؛ کشورهادر ایران نیز مانند سایر ». شودینمحکومت حاصل 

ساسانی که در آن برخی طبقات اجتماعی از تحصیل امتیرازاتی نظیرر  دورهطبقاتی  جامعهاز 

تحصیل محروم بودند تا شرایط کنونی که میان زندگی دهرک براال و دهرک پرایین جامعره 

ایرران نفرت در چنرد دهره  در .(1392زاده،  یخنژاد و ش ی)مصل« جود دارد.زیادی و فاصله

مطرح اسرت کره آیرا  سؤالبوده است لذا در زمینه عدالت این  گذشته ستون فقرات اقتصاد

طبقاتی را برطرف کرده و یا الاقل به کمترین میزان تقلیل دهد؟  فاصلهنفت قادر بوده است 

و اقتصادی که هم پیش از پیدایش نفت و هم پرس از  نامطلوب اجتماعی یامدهایپیکی از 

برر اسراس »، نابرابری میان طبقات ثروتمند و طبقات فقیرر اسرت. شودیمآن در ایران دیده 

، نابرابری توزیع درآمد برر اسراس 1352تا  1338 یهاسال فاصلهگزارش بانک مرکزی در 

اگرچره  1350 دهرهشاخص ضریب جینی روند افزایشی داشت. افرزایش قیمرت نفرت در 

طبقراتی را افرزایش داد. افرزایش قیمرت  فاصلهوضع فقیرترین اقشار را اندکی بهتر کرد اما 

پایانی دولت پهلوی از طریق سازوکارهایی مانند تورم نابرابری را تشردید  یهاسالنفت در 

 یهاهبرنامر. بعد از پیروزی انقالب اسالمی با اجرای (1392زاده،  یخنژاد و ش ی)مصل «کرد.

طبقاتی اندکی کاهش یافت؛ اما تحروالت بعردی تغییرر محسوسری در  فاصلهعدالت محور 

بررسی نسبت ارقام ضریب جینی اعالم شده از سروی بانرک  دهدینممیزان نابرابری نشان 

از سوی دیگر بیانگر این است کره نفرت در کراهش  مرکزی از یک سو و میزان درآمد نفت

افرزایش ضرریب جینری درسرت  هرادورهشته و حتی در برخی از چندانی ندا ریتأثنابرابری 

 فاصلهافزایش قیمت نفت صورت گرفته است. یعنی به دلیل افزایش قیمت نفت  همزمان با

 (.1392طبقا تی افزایش یافته است )همان، 

 

 دالیل اصلی عقب ماندگی کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی و راهکارهای مقابله با آن

)دالیل بالیای منرابع(  یماندگه مسائلی اشاره خواهد شد که به عنوان دالیل عقب در ادامه ب

و برا آگراهی  باشردیم به ویژه نفت( همچون ایران)کشورهای صاحب منابع طبیعی فراوان 

جلروی عقرب مانردگی کشرور را  تروانیمنسبت به این دالیل و مدیریت صرحیح دولرت 

از  تواننردیمزمانی  ی منابع طبیعی )به ویژه نفت(گرفت. کشور ایران و سایر کشورهای دارا

شهر نشینی و تحرک اجتماعی بهره مند شوند و جلوی فقر، بیکراری  دهیپدمثبت  یامدهایپ
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مروارد و دالیرل  منفی آن اجتناب کنند کره بره یامدهایپو نابرابری اجتماعی را بگیرند و از 

 زیر توجه جدی داشته باشند:
 1977در سرال  یستتوسط مجله اکونوم ابتدا هلندی بیماری عبارت بیماری هلندی: -1

 یرنکره منرابع گراز در ا یمطرح، در زمان 1960دهه  هلند در یاقتصاد یطشرا یحتوض یبرا

گاز و واردات ارزان تر کاالهای خارجی منجر بره ضرربه زدن  کشور کشف شد و صادرات

 یدرآمرد ارز یبع صرادراتمنرا یمرتق یشافزا یل. به دلیدمزبور گردبه بخش صنعت کشور 

قیمرت کاالهرای وارداتری کره برا ارز  یجهدر نت ،دهدیم یشکشور را افزا صادرکنندهکشور 

 یردکه تول شودیمامر سبب  ینا .یابدیم، کاهش شودیمحاصل از فروش منابع طبیعی وارد 

شروند. کراهش نسربی کاالهرای قابرل مبادلره در  روبررو یرانبرا ز یداخل یکنندگان کاالها

اثرر . دهردیمرا کراهش  هرابخشسرمایه گذاری و توسعه ایرن  یزهانگازارهای بین المللی ب

 یناست. ماننرد زمر یقابل تجارت خارج یرغ یکاالها ینسب یز افزایش قیمتامر ن ینا یگرد

عوامرل وجرود نردارد. ایرن  هاآنمستغالت و خدمات داخلی که امکان صادرات و واردات 

کننرده کراال و  یردتول یبخشرها ینکرهچه ا ،نمایدیمنامطلوب  ییرساختار اقتصاد را دچار تغ

دچرار رکرود و عقرب  بخرش صرنعت یرژهو الملرل بره نیخدمات قابل مبادله در تجارت ب

. به طور خالصه بیماری هلندی بره امرر صرنعت زدایری ناشری از فراوانری شودیمماندگی 

 Carneiro, 2007; Collier) درآمد ارزی، ارزانی ارز خارجی و وفور واردات اشاره دارد

& Goderis, 2007). 

و  رودیمرشرمار  هبر برازار جهران ینترر سرانپرنونفت،  یبازار جهان نوسان قیمت: -2

ود رکر رونرق و یهاچرخرهوجرود آمردن  آن، بره یدر پر و در برازار یناگهان یهاچرخش

 ار دشرواریسرتگذاران بیاسرس یکردن آن برا مدیریت که کندیمرا فراهم  یطیشرا ی،اقتصاد

 یور مرالبودجره و کنتررل امر یو ساما نده نظم بر یدیشد ی، اثر منفهایمتقاست. نوسان 

. نوسران کنردیمرا مخترل  ی های دولت یزر حال، برنامه ینو درع گذاردیم برجای دولت

رآمردها دمناسب  یعتوز اجتماعی، توسعهرشد و  ،مؤثر یگذار هیسرما ین، برهمچن هایمتق

 (.(Terry, 2005 گذاردیم یبرجا یمنف یفقر، آثار با مبارزه و

 یراتمال»کره  اندشدهامر  یناقتصاددانان متوجه ا یراخ یهادهه یط :1مالیات گیری اثر -3

هرا دولت. هنگرامی کره کنردیم هرادولتفراتر از یک ابزار کسب مالیات عمل بررای  یاربس

                                                           
1.Taxation Effect 
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نیرز مسرئوالنه  مرردم یازهرایبره ن دیبا کنندیمکسب  یاتیمخارج خود را از محل درآمد مال

دولتی مشارکت داشته باشد و به  هاییریگتوجه کنند. مالیات دهنده انتظار دارد در تصمیم 

انتخاب کند که در امرر تصرویب مالیرات و تعیرین چگرونگی  یندگانینمادنبال آن است که 

)عباسریان و  «و نظرارت کننرد.د مرؤثر داشرته باشرن یندگینما یآن از جانب و ینه کردنهز

 کننردیم ینترأمخودرا  هایینههزمردم  هاییاتمالکه از محل  ییها( دولت1396همکاران،

کشرور از محرل درآمرد نفرت منرابع  یککه دولت  یهنگام» در واقع کارگزار مردم هستند.

 یتو مسئول یپاسخگوئ یاتیمال یدرآمدها یگیریبا عدم پ آوردیم به دست یکاف یبودجه ا

. در چنین شرایطی، تمرام نهادهرای مردنی ضررورت کندیممردم را منتفی  ابلدر مق یریپذ

 (.1396)عباسیان و همکاران، « .دهندیموجودی خود را از دست 

ازطریق فرروش منرابع خردادادی مرانن نفرت  دولت درآمد که چنانچه :1اثر هزینه ای -4

آن وجود نداشرته باشرد، نهادهای دموکراتیک برای نظارت بر نحوه هزینه کرد  و شود تأمین

 یرنا هرادولت یطشررا یندر ا». شودیم ینهدولت هز این درآمدها براساس اراده و خواست

 یروهرایو ن کننردیم ینرهمردافع خرود هز یاجتمراع یهاگروهیت را در جهت تقو درآمدها

منجرر بره متمرکرز  توانردیمو این امر  دارندیممعار  را در ضعف نگه  منتقد و یاجتماع

قدرت و ثروت در دست تعداد محدودی و کمی از افراد شرود و منجرر بره فسراد در  شدن

 (Hesham and Wang, 1997) .«مختلف شود. یهاعرصه

طبیعری  از محرل منرابع هنگفرتدرآمرد  یداراکره  ییهراحکومت: 2اثر مدرن سازی -5

زهرای خرود را از . زیررا نیابینندینمتخصیص منابع به جامعه  به استفاده از یازین ،باشندیم

 هرادولت. ایرن کننردیمحاصل از صادرات منابع طبیعری برطررف  یدرآمدهاطریق صرف 

 سرهل یرا با صررف درآمردها یناکارآئ هاآن، بینندینمخود  یکارآئ افزایش یبرا یضرورت

و برا حرذف افرراد  شودینمشایسته ساالری حاکم  هاحکومتدر این  .پوشانندیمالوصول 

نه مدیریت حکومت کشور را از نیروهای کارآمد بری بهرره کررده و دامنره و توانمند از صح

اجتمراعی و توسرعه  یبهره کرده و دامنه و غنا یبکارآمد  یروهاینکشور را از  توسعهغنای 

 (.1387)طبیبیان،  کنندیمکشور را محدود اقتصادی 

                                                           
1. Spending Effect 

2. Modernization Effect 
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نرابع، رویکررد رویکردهای مورد اسرتفاده در در ادبیرات برالی م : یکی ازاثر نهادی -6

درآمد منابع خردادادی  یرتأثاقتصاد سیاسی و اجتماعی است؛ موضوع اصلی در این رویکرد 

ثرروت منرابع طبیعری منجرر بره ت رعیف » . مطابق این رویکرد،باشدیمبر ت عیف نهادها 

و در نتیجه منجر بره در  گرددیم و ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نهادهاکیفیت 

مولرد، کراهش کرارایی اقتصرادی، افرزایش نرابرابری  هراییتفعالبع، کراهش تخصیص منا

)مهررآرا و « .گررددیماجتمراعی و اقتصرادی  توسرعهاجتماعی و در نهایت کاهش رشرد و 

 (.1390همکاران، 

نوسانات : رانت حاصل از منابع طبیعی بسیار ناپایدار پر نوسان است. رانت پرنوسان -7

 یینی دارد،پرا یمتریکشرش ق یعی لاتا منابع طب عرضه که دلیل استبه این  یعیرانت منابع طب

اقتصراد  یبرا توجره بره وابسرتگ». شرودیمدچرار نوسران  هرایمتق ،تقاضا تابع نوسانان لذا

بره آن، دولرت  یبودجره ا یوابسرتگ یژهو به ینفت یصادرکنندة نفت به درآمدها یورهاکش

اختالل در نظام اقتصرادی و در نتیجره  نفتی، موجب یدرآمدهانوسانات و عدم اطمینان در 

(. برخی مطالعرات و تحقیقرات 1390)مهر آرا و همکاران، « .شودیمکاهش رشد اقتصادی 

 Ramey and)که نوسانات رانت منابع طبیعی دارای ارتباط با رشد اقتصادی  انددادهنشان 

Ramey, 1995) و سرمایه گرذاری (Aizenman and Marion, 1999) و هرر  باشردیم

 اجتماعی را به همراه خواهد داشت. توسعهدو مورد کاهش 

برر  هیصرنعت سررما یرکصنعت نفت شغلی و تشدید نابرابری:  یهامهارتضعف  -8

 هیازمنرد سررمایمترر و نک عیگرر صرنایسه با دیجاد اشتغال در آن در مقایزان ایم است و لذا،

کره  مشراغلی در یرازموردن یهرامهارتجاد هر شرغل اسرت. یا یبرا یسرانه باالتر یگذار

ت نفر صادرکننده یدر کشورها یکارکه افراد ب ی نیستا گونه به ،کندیم یجادصنعت نفت ا

 صرنعت صرادرکننده نفرت، اداره کننردگان یورهاکشر از یبتوانند آن را ارائه کنند. در بع 

 یا و فرستندیمآموزش به خارج از کشور  یبرا ی راگروه یاافراد،  ینجذب ا یجا نفت به

یرای صرادرکننده نفرت از مزا یکشورها ین ترتیب،ا . بهرندیگیمکار  را به یکارگران خارج

ی هسرته اصرل یرری،ن فراگیر. اشروندیم محروم "در مرحله انجام کار یریفراگ"ل از حاص

 یطبررا شرررا ترروانیم یت راوضررع یررن. ادهرردیم یلرا تشررک ی و اجتمرراعیاقتصرراد توسررعه

در  یرژهو هبر گونه کشورها، نیکرد؛ در ا یسهندارند، مقا چندانییعی که منابع طب ییکشورها

ین . در چنرشرودیم یجادکار ا یرویآموزش ن ی برایفراوان یتقاضا ی،صنعت یداتبخش تول



273 

 

 

 

 

اقتصططاد س اسطط  

نفت و تأث ر آن بر 

توسعه اجتمطای  

 ایران

 

در  یدشرد یعلت، نرابرابر ینو به هم شودیم فراگرفته ترعیسر ی،شغل یمهار تها شرایطی،

 یشاز راه افرزا عمومرا  اجتماعی، توسعهی و د. نرخ رشد اقتصاابدییمکمتر رواج  نیز ثروت

 صرادرات حاصرل از یهاپوله، ینزم ینو در ا رودیماال ی، باقتصاد یهاتیفعال یور بهر ه

 عمرده صرادرکننده یدر کشرورها ینفت ه درآمدهای. اتکا بکنندینم یفاا ینفت، نقش چندان

 .(1394)حسینی یزدی،  به جا گذاشته است یانینما یآثار منف نفت،

نفتی در بسریاری  یهاطرحآنجایی که  از محصور شدن بخش نفت و شکل مالیات: -9

 هراآن ی،خارج یهاطرفبر هستند و  هسرمای بزرگ و یاربس ییها از کشورها، عموما  طر ح

 یگررهرا برا د گونره طرر ح نیرا یان اجررایم یثمربخش چندان یوندهایپ ،کنندیم اجرا را

بره خزانره دولرت  نفرت، حاصل از استخراج ی. درآمدهاشودینم برقرار اقتصاد یهابخش

شرده از  پرداخرت ا رانرتیرن است در قالب بهره مالکانه ممک درآمدها ین. اگرددیم یزوار

 از باشرد کره ییسرودها و هرااتیمالصرورت  به یاو  ی باشدخارج ینفت یهاشرکتجانب 

 یهرانظام یجرادا یالزم بررا زهیرانگ ین ترتیبرات،. ادیآیمبه دست  یدولت ینفت یهاشرکت

بره نفرت را بره  یدترشرد وابسرتگی و بردیمن یدا از بخش نفت را در دولت از بیاتی جمال

 .(1394همان، ) همراه دارد

امروزه با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و با گسترش  ت عیف دموکراسی: -10

عی و آگراهی مرردم نسربت بره گوناگون، انتظارات اجتما یهاعرضهفرایند جهانی شدن به 

حقوق اساسی خود به سرعت در حال افزایش است. اگر این روند به طرور طبیعری ترداوم 

کشرورها خرواه و نراخواه بره سروی اسرتقرار نهادهرای سیاسری  همره رودیمریابد، انتظار 

که دارای لخایر منابع طبیعی هستند، هرم  ییکشورهادموکراتیک حرکت کنند. طبیعی است 

وش این لخایر و هم برای خرج کردن درآمد حاصل از این لخایر، نیازمنرد ارتبراط برای فر

با اقتصاد جهانی هستند، به طور جدی تری در معر  فشارهای جهانی شدن هستند. پرس 

بسریار بیشرتر از  کشرورهاشتاب حرکت به سوی استقرار دموکراسی در ایرن  رودیمانتظار 

اهد تجربری حراکی از ایرن اسرت کره در بسریاری از باشد. با وجود این، شو کشورهاسایر 

نفت، تحوالت اجتماعی و سیاسری  صادرکنندهمنابع طبیعی و به ویژه  صادرکنندهکشورهای 

نزدیرک بره صرفر بروده اسرت. بنرابراین، در  با یتقرمعطوف به استقرار نهادهای دموکراتیک 

عری غنیرع هسرتند، رونرد کشورهایی که ساختار نهادی ضعیفی دارند، امرا دارای منرابع طبی
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و ایرن تعویرق و سررکوبی بره  شرودیمیا به راحتی سررکوب  افتدیمدموکراسی به تعویق 

 .انجامدیماجتماعی  توسعهاجتماعی و  هیسرماکاهش 

کره  دهنردیممطالعرات نشران  یبرخر» انسرانی: ینتأمغفلت از سرمایه گذاری در  -11

شرود. ی انسران یهدر سررما یگرذار یهسررما یگزینممکرن اسرت جرا یعریدرآمد منرابع طب

منافع  یبرا یکوتاه مدت باشند ممکن است ارزش یبازه زمان یکاگر محدود به  هاحکومت

حاصرل از صرادرات منرابع  یآنر یدرآمردها یررابلندمدت حاصل ازآموزش قائل نشوند، ز

« .هسرتند یانسران یررویدر ن یگرذاریه حاصرل از سررما یآن یتر از درآمدها یمرئ یعیطب

 (.1394نگری و همکاران، )آه
 

 گیرینتیجه

 یریتمرد یعری، نحروةبرخوردار از منرابع طب یکشورها یمطرح برا یدیاز مباحث کل یکی

ماننرد نفرت و  یر زیرزمینریو لخا یعیمنابع طب یریپذ نقش یبه عبارت یانفت و  یدرآمدها

نشرینی، شرهر  یشآن، افرزا تبرع کشورهاست که برهاجتماعی رشد و توسعه  یندگاز در فرآ

در جامعره  ، بیکاری، نابرابری اجتماعیو رفاه و کاهش فقر یسطح زندگتحرک اجتماعی و 

 یدر صرورت ینفتر یموضروع، درآمردها یراتو ادب ینظرر یمبان اساس را به دنبال دارد. بر

به درستی مدیریت شروند و  که و مثبت داشته باشند دائمیاثر  اجتماعی توسعه بر توانندیم

 توسرعهبه  توانندیم یدرصورت ینفت یدرآمدهاعالوه بر آن . یای منابع نشوندباعث بروز بال

 یرنکره ا ی. درصرورتکراهش دهنرد در جامعرهرا  یکه شکاف طبقاتمنجر شوند  اجتماعی

به کشور شروند، نره  یمصرف کاالهای درآمدها به عنوان مسکن استفاده شده و صرف ورود

 یرزن یاز آن، اثرر منفر یبلکه به علت تورم ناش ارند،ند بر رفاه یمثبت یرتنها در بلند مدت تأث

 دارند.
اجتمراعی برا تأکیرد برر  توسرعههدف اساسی پژوهش حاضر بررسری ترأثیر نفرت برر 

پژوهش، میان افزایش درآمد نفت از  یهادادهشهرنشینی و تحرک اجتماعی بود. با توجه به 

وجود دارد. نفت حرد  یکسو و تحرک اجتماعی و گسترش شهرنشینی از سوی دیگر رابطه

 اجتماعی در ایران کمک کرده است: توسعهطریق به  6اقل از 
 یهانرهیزمزنردگی شرهری  یهاجالبهضمن نوسازی شهرها و افزایش  درآمد نفت -1

 تسریع در روند شهرنشینی در ایران را فراهم کرده است؛
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ای هزینره کرردن تمرکز درآمد نفت نزد دولت و برنامه ریزی متمرکز و نامتعادل برر -2

روستا در مقایسه برا شرهرها گردیرده و بره مهراجرت  یهاجالبهاین درآمدها باعث کاهش 

 روستائیان کمک کرده است؛
نفت به گسترش خدمات آموزشی در نقاط مختلف کشور کمک کرده و  یدرآمدها -3

سرریع با ایجاد مشاغل جدید امکان تحرک طبقاتی و شغلی شهروندان را فراهم کرده و به ت

فرایند تحرک اجتماعی کمک کرده است تحرک اجتماعی با شهرنشینی رابطره متقابرل دارد؛ 

و از سوی دیگر مهراجرت بره  شودیماز یکسو ارتقاء موقعیت اجتماعی به مهاجرت منجر 

لذا درآمد نفت هم بصورت مسرتقیم و هرم برا  کندیمشهر زمینه تحرک اجتماعی را فراهم 

 و شاخص کمک کرده است؛واسطه به ارتقاء این د

با سرمایه گرذاری در  تواندیمارزی ناشی از فروش نفت  یدرآمدهاتحرک شغلی:  -4

را از بین ببرد. منابع حاصرل از  هاآنتولید و صنعت برای مردم اشتغال ایجاد کند و بیکاری 

 .کندیمتحرک شغلی افراد را فراهم  یهانهیزمفروش نفت با فراهم کردن مشاغل جدید 

تحرک اجتماعی: درآمد نفتی با ایجاد امکانات آموزشی و ارتقراء جایگراه اجتمراعی  -5

 دینمایمتجرک اجتماعی را فراهم  یهانهیزمافراد 

عدم مدیریت صحیح منابع حاصل از فروش نفت پیامدهای نامطلوبی مانند افرزایش  -6

الت اجتمراعی را مهارت به شهرها، تمرکز ثروت در شهرزهای بزرگ و کاهش عرد هیرویب

 در پی دارد.
 

 منابع

 در یعریمنرابع طب یننفرر یردهپد یبررسر» .(1388) .محمرد یان،سراالر و محسن یمی،ابراه

ع رو  یکشرورها یح ور در اوپک بر رشد اقتصاد ریتأثصادرکننده نفت و ی کشورها

 .22-37 صص :1، شماره 6 دوره ،یفصلنامه اقتصاد مقدار «.آن

برر  ی، اقتصرادیط اجتمراعیر شررایترأث»الغطاء، فاطمره؛ اشفکو ؛ ید محمدتقیآل غفور، س

 .167: صص 20، شماره عهیفصلنامه بانوان ش، «رانیزنان در ا یاسیت سکمشار

نقرش  یخیترار یبررسر» .(1394) .آهنگری، عبدالمجید؛ رضایی، محمدرضا و جوکار، یلدا

، چهرارمین «ینرده(آ یبررا ییهرادرسی )هلنرد یماریبر ب یدبا تأک یراننفت در اقتصاد ا

 .55-62 صص اردیبهشت: ایران: 31و  30ایرانی پیشرفت،  –کنفرانس الگوی اسالمی 



276 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و یک  

 1398بهار 

 

 تهران: انتشارات جامعه. ،رانید در ایطبقه متوسط جد .(1358) .نی، حسیبیاد

 .لمهک، تهران: نشر توسعه یجامعه شناس (.1377. )ازکیا مصطفی

، یاراندر ا ییروساتا یاافتییعه و توساعه نتوس یجامعه شناس .(1374) .یمصطف یا،ازک

 .انتشارات اطالعات تهران:
 ینفت یدرآمدها یرتأث» .(1384) .اسماعیلی رزی؛ حسین، ابراهیمی، بهنام و شیر علی، شیرین

 یاساتیااریفصالنام  س، «ینهراد یفیرتک ییرربر تغ یدبا تأکیران در ا یبر رشد اقتصاد
 .81-108 صص، 7ال سوم، شمارة س ،(س)دانشیاه الزهرا  یاقتصاد یشرفتپ

 طبقات اجتماعی، دولت و انقاب  در ایاران، .(1387) .اشرف، احمد؛ و بنوعزیزی، علی

 تهران: انتشارات نیلوفر. ترجمه سهیال ترابی فارسانی،

 پرس یرانا ینفت در توسعه اجتماع نقش(. »1397) .باقری بنجار، عبدالرضا و زارعی، یاسر

 اجتمااعی، توساعهکنفرانس ملای ، «متخصصان و یداسات یدگاهاز د یاز انقالب اسالم

 .55-76، صص دانشگاه شهید چمران اهواز

 1339بانک مرکزی ایران، ترازنامه سال 

 1346ترازنامه سال  ررررررررررررررررر ،

 1353ترازنامه سال ررررررررررررررررر ، 

 1356سال  ترازنامهررررررررررررررررر ، 

 های زمانی.(. بانک اطالعات سری1398). اسالمی ایرانبانک مرکزی جمهوری 

 تهران: انتشارات پاژن . ،رانینفت ا ی، اقتصادیاسیمسائل س(. 1372) .رجی، ایلوق

برر یی جرو و رانت یمنابع نفت یناز نفر یلیتحل» (.1388) .هنازم ی،و گلستان یمورت ی،رحمان

صرص  (:4)44 ی،اقتصااد یقااتتحق ،«یرزتخ تمنتخب نف یدرآمد در کشورها یعتوز

86-57. 

 فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. یرهایمتغنقش تحوالت اقتصادی بر » .(1381) .رشیدی، علی

 .57-86صص  (:4)44شماره  ،یاقتصاد یقاتتحق، «سیاسی اقتصادی اطالعات

و رونرد  ییمهراجرت روسرتا» .(1366) .و حسینی، محمدجواد و حسینی یمازندران یزاهد

 .26-42صص  :11 شماره ،یاقتصاد یاسیاطبعات س ،«رانیر ار دیصدساله اخیک



277 

 

 

 

 

اقتصططاد س اسطط  

نفت و تأث ر آن بر 

توسعه اجتمطای  

 ایران

 

صعود نافرجام: تحلیلی بر تأثیر درآمدهای نفتی بار فروپاشای (. 1387) .شیراوند، مهران
 تهران: سازمان چاپ و انتشارات. ،رژیم پهلوی

 یدرآمردها یرخطریاثررات غ» .(1396) .اله؛ مفتخری، علی و نرادمی، یرونسعباسیان، عزت

، سال هفدهم ،یاجتماع رفاه یپژوهشی فصلنام  علم ،«یراندر ا یر رفاه اجتماعب ینفت

 .39-71صص  :64شماره 

 یعریمنبرع طب» .(1292) .هردیم ی،خسروشراهکرالم و خوش  سید محمدرضا ید نورانی،س

 :12و  11 ،یمجلاه اقتصااد ،«و راهکارهرا هراچالش: یررانا یاقتصاد یشرفتپ نفت و
 .5-30صص 

 نررخ نفرت و یهاشوک یراتتأث یبررس» (.1395) .رزادف یرک،م یو پاسبان مشیدج یقت،حق

صص  (:1)51 ،یاقتصاد یقاتمجله تحق ،«یراندر ا یمحصوالت کشاورز یمتارز بر ق

90-71. 

 یدرآمردها ریتأث یبررس» .(1394) .حسینی یزدی، سمانه سادات و توسلی نائینی، منوچهری

 -یماهناماه علما، «ردکرل عملیرتفاده از تحلاسر شرور نرروژ براکبر توسعه  ینفت یباال
 .11-29صص  :12شماره  ،نفت و گاز یداکتشاف و تول یجیترو

 یکشرورها یاسریو س یآن در روند توسعه اقتصاد ریتأثنفت و  (.1380) .یرانزاده، دویلجل

 .23-45صص  :2شماره  ی،اقتصاد یقاتمجله تحق، فارس یجحوزه خل

درآمد در  یعبر توز ینفت یاثر درآمدها یبررس» (.1384) .اهللبدع ی،و اقبالباس جرجرزاده، ع

 .207-226صص  (:17)5 ی،رفاه اجتماع .«یرانا

 در: یدسترسرر ،سااوا اسااتفاده از منااابع یااانفاات  یننفاار (.1387) .حمرردم یبیرران،طب

http://www.rastak.com/article?id =1321. 

جعفرر  ،ینفتا یهاادولتو  یتانف یهاارونق؛ یفراوان یمعما(. 1388) .یارل، تررکن یل

 ، نشر نی.رخواهانیخ
، ترجمه سیدصدرالدین «ایران 1977-1979تحلیلی نظری از انقالب » .(1380) .فوران، جان

 .22-43صص  :20شماره  ،پژوهشنامه متین موسوی،

ترجمره احمرد  ران،یاا یخ تحوالت اجتمااعینده: تارکمقاومت ش .(1383) .فوران، جان 

 رسا. یسه خدمات فرهنگن، تهران: مؤسیتد



278 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و یک  

 1398بهار 

 

 1341سال  یمرکز آمار ایران، سالنامه آمار

 1346مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال 

 1349سال مرکز آمار ایران، سالنامه آماری، 

 1350مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال 
 1352مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال 

 1355 مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال

 1360مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال 
 1387مرکز آمار ایران، سالنامه آماری سال 

 1390مرکز آمار ایران، گزیده نتایج سرشماری عمومی سال 

 ،از مشاروطه تااکنون() رانیامعاصر  یهادولت یراهبرد نوساز .(1382) .برراهیما ی،متق
 .دانشگاه تهران

یرا منرابع  یبتمصر» .(1390) .امردح ی،و زمرانزاده نصررآباد میردح یشمی،ابر حمد؛مهرآر ا

 (:3)10 ی،پژوهشانام  اقتصااد ،«صرادرکننده نفرت یکشرورها ی: مطالعه موردنهادها
 .205-233صص 

 برا ایرران اقتصراد در نقرل و حمرل صرنعت اهمیت تحلیل» .(1384) .همکاران و یمحمود

-187صرص  :34 شماره بازرگانی، پژوهشنامه فصلنامه ،«ستانده-داده تکنیک از استفاده

116. 

انتشرارات  :تهرران ،اندازه گیری فقر و توزیع درآماد در ایاران .(1386) .محمدی، وحیرد

 سمت.

 ،«نقش نفرت در توسرعه اقتصرادی ایرران» .(1392) .زاده، حسینمصلی نژاد، عباس و شیخ

صرص  :4، شرماره 43دوره  حقوق و علوم سیاسی، دانشکده مجلهفصلنامه سیاست، 

60-43. 

Aizenman, J. & Marion, N. (1999). "Volatility and Inves tment: 
Interpreting Evidence from Developing Countries", Economica, 66, 
PP. 157-179. 

Alotaibi, B. (2006) Oil price fluctuations and the Gulf Cooperation 
Council (GCC) countries, 1960-2004, unpublished dissertation, 
Southern Illinois University, Carbondale. 

Bardhan, P. (1997) "Corruption and development: A review of the 
issues", Journal of Economic Literature, No.35, PP.1320-1346. 



279 

 

 

 

 

اقتصططاد س اسطط  

نفت و تأث ر آن بر 

توسعه اجتمطای  

 ایران

 

Benjamin, Nancy C., Shantayanan, Devarajan & Robert J. Weiner 
(1989). "The Dutch Disease in a Developing Country: Oil Reserves in 
Cameroon", Journal of Development Economics, 30, PP. 71-99. 

Carneiro, F. G. (2007) Development Challenges of Resource-Rich 
Countries: The Case of Oil Exporters. VI International Colloquium,  
Macrodynamic Capabilities and Economic Development, University 
of Brasilia. Brasilia, Brazil, PP.115-140. 

Collier, P. & Goderis, B. (2007) Commodity prices and growth: 

Reconciling a conundrum, Department of Economics, University of 
Oxford,  available 
http://users.ox.ac.uk/econpco/research/pdfs/CommodityPricesAndGro
wth.  Pdf. 

Dreger, C. & Rahmani, T. (2016) "The impact of oil revenues on the 
Iranian economy and the Gulf states", OPEC Energy Review, 40(1), 
PP. 36-49.  

Edward E. Leamer, Hugo Maul, Sergio Rodriguez & Peter K. Schott 
(1999) Does natural resource abundance increase Latin American 
income inequality;?  Journal of Development Economics, Vol. 59, PP. 
3–42. 

Farzanegan, M. R. & Markwardt, G. (2009). "The effects of oil price 
shocks on the Iranian economy", Energy Economics, 31(1), PP. 134-
151. 

Goderis, B. & Malone, S. (2011) "Natural Resource Booms and 
Inequality: Theory and Evidence", Scandinavian Journal of 
Economics, No.2, PP. 388-417. 

Joshi, V. (1970) Saving and Foreign Exchange Cons traints, in P. P. S 
treeten (ed.), Unfashionable Economics: Essays in Honour of Lord 

Balogh, H. (1970). London: Weidenfeld and Nicolson, PP.111-133. 
Gylfason, P. (1999) Natural resources and economic growth: a Nordic 

perspective on the Dutch disease, United Nations University, World 
Institute for Development Economics Research, No. 167. 

Hesham, A. R. & Wang, P. (1997). "Social Welfare and income 
inequality in a sys tem of city", Journal of Urban Economic, 41, PP. 
462-483. 

karl, T. L. (2005) oil-led Development: social, political, and Economic 

consequences, Stanford university, California, united states 

Karshenas Masoud & Hakimian, Hasan, (2014) "oil, economic 
diversification and the democratic process in Iran", Iranian studies, 
vol 138, Issue1 march, PP. 67-90. 

Lane, P.R & Tornell, A (1995) "Power, growth and the voracity effect", 
The Journal of Economic Growth, No.2, PP.213-241. 

Lajous, A. (2014). The Impact of Lower Oil Prices on the Mexican 
Economy. Available 

http://users.ox.ac.uk/econpco/research/pdfs/CommodityPricesAndGrowth
http://users.ox.ac.uk/econpco/research/pdfs/CommodityPricesAndGrowth


280 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شماره پ طاپ   اول 

 س  و یک  

 1398بهار 

 

on:https://pdfs.semanticscholar.org/5d47/55730da1abe9080c47d4656
eb91b6861f3db.pdf. 

Lewis, W. A. (1980) "The slowing down of the engine of growth", The 
American Economic Review, 70(4), 555-564. 

Leite, C. & Weidmann, J. (1999) "Does mother nature corrupt? Natural 
Resource,  Corruption, and Economic Growth", IMF Working Paper, 
No. 99/85, PP. 29-45. 

Mahdavy. H, (1970). The pattern and problems of economic development 
in the Rentier states: the case of Iran" in M.A.Cook, studies in the 
economic history of the Middle East, London. 

Ross, Michael L. (1999), »The political Economy of the Resource 
Curse«, World Politics, 51, PP. 297-322. 

Ramey, G (1995) »Cross-Country Evidence on the Link between 
Volatility and Growth«, American Economic Review, 85,  PP. 1138–
1151. 

Sachs, J and Warner, A. M. (1997) »Natural Resource Abundance and 
Economic Growth«, Harvard institue for International Development, 
Working Paper, November, PP. 1-50. 

Terry Lynn, Karl, (2005) Understanding the Resource Curse, in 

Governing Oil, A reporter's Guide to Energy and Development, 
Revenue Watch Open Society Institute, New York. 

Van Wijnbergen, S. (1984) "TheDutch Disease’: a disease after all,? " The 
Economic Journal, 94(373), PP. 41-55. 

 

 

https://pdfs.semanticscholar.org/5d47/55730da1abe9080c47d4656eb91b6861f3db.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5d47/55730da1abe9080c47d4656eb91b6861f3db.pdf

