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 به نام خدا

 

 مدخل؛
 

 ۰۶خرداد ماه تا  ۰۶خ ياز تار -روزه ۰۶از فرصت فشردة  يريبا بهره گ

وفرصت  يت شناسيمز» حول موضوع يپژوهش يتالش -۵۸مرداد ماه 

ش ن پژوهيافت. ايسامان «در بنادر آبادان و خرمشهر ياقتصاد يشناس

در  يو توانمندساز ينيج و توسعة کارآفريترو»تريکه در طرح عموم

آن معطوف به  يينها يهاافتيدارد و ره  يجا« بنادر آبادان و خرمشهر

ادشده است، در سرآمد يجاد اشتغال در دو شهر يا يبرا يبستر ساز

را به عنوان محصول کنکاش،  ييهاافتهين شده، ييمدت زمان تع

 «.زيتجو»و « فيتوص»را مرکب از دوعنصرِ  ييهاافتهيدارد. يعرضه م

 يافته هاياست از  ياقراردارد، مجموعه يشارويکه در پ يگزارش

 پژوهش.  يزيو تجو يفيتوص
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 ياندازهات و چشميت، مزيت، موقعيدا در وضعيهو يهادو شهر آبادان و خرمشهر به رغم تفاوت

 برخوردارند؛ يجد ييهاچند، از مشترکات و مشابهت يين خود، در محورهايامروزن و يروزيد

  ي، دارا۹۵انة سال يران و عراق در ميآغاز جنگ ا يخيش از بزنگاه تاريهر دو شهر در دوران پ

 يحس  زندگ

 يک اقتصاديت استراتژيمز

 اشتغال کامل منابع 

 يرونق اقتصاد

 يد مليگاه مشخص در توليجا

 ف شدهيتعر ين الملليست بيو ز

شدن  يسپر يو در پ يخيز با گذشت ربع قرن کامل از آن بزنگاه تارين دو شهر، هم امروز نياند. ابوده

 ان ساخته اند؛يمشترک را نما ييسال تمام از مخاصمه هشت ساله، مشخصه ها 1۱

 يندگيآ ينده و هراسناک از بيت بازگشتة بدون اعتماد به آيجمع

 ن يشيپ ينسب ياياز کف دادن مزا

 يد در اقتصاد مليگاه جدينا مشخص بودن جا

 يد مليدر تول يمشارکت حداقل

 ين الملليست بيت  زيو تزلزل در موقع

اد شده يز به مشترکات يرا ن ياو منطقه يژة جهانيط وياز شرا يبالقوة ناش يتيد امنيکه تهد يهنگام

ن دو يان، ايگر بيم. به ديبريدو شهر، راه من يت ايت و موقعيت وضعيم، به ضرورت مبرم تثبيفزائيب

ن ينک اياآشکار دارند. مهمتر آن که هم يازين ه به يشهر همسا

 ست. يبرخوردار ن ، از يافت ضروريباز 

مطروحة  يل شعارهايخر به همراه يت در دو دهة اخيريص اعتباراتِ بدون مديشاخص آن که، تخص

ن دو شهر يدار در اياند و بحران بقاء پاز، تا کنون حالّل مسئله نبودهيعاطفه برانگ يپشتوانه و مساعيب

 شود. يده تر ميچيبه طور روز افزون، غامض تر و پ

ن دو شهر، يانة ايص ده، در ميز و تخصيک هستة فکر کن ، طراح، برنامه ري ي، جاييل نهايدر تحل

 ت. سيخال
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ن يو ب يا،منطقهيدو شهر از مناظر مل يو فرهنگ ي، اجتماعيت اقتصادي، درک وضعيطين شرايدر چن

و  يانيبرون رفت از بحران در سطوح کالن، م يرهايبه مس يق و رهنمونيو سپس، ارائه طر يالملل

 رسد. يبه نظر م يخرد، ضرور
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 ييهااز زمان به عمل آورده است، سه حوزه در برابر خود گشود. حوزه ياتفادة فشردهپژوهش که اس

 برخوردارند؛ يمتفاوت يکه از وزن نسب

 

  1۹٪حوزه مطالعه 

 1۱٪حوزه مشاهده 

 ۵۹٪حوزه مصاحبه  

 و آبادان به مربوط يپژوهش و يکارشناس مدارک و مستندات نيآخر يخوان خوب •

 موارد شامل شده ادي مدارک و مستندات. است برگرفته در را ها آن از يبردار شيف و خرمشهر

 :اند ليذ در مندرج

 يزير برنامه و تيريمد سازمان مستندات•

 خوزستان استان يزير برنامه و تيريمد سازمان مستندات•

  رانيا آمار مرکز انتشارات•

 خوزستان استان يکشاورز جهاد کل ادارة انتشارات•

 خوزستان استان معادن و عيصنا کل ارةاد انتشارات•

 خرمشهر و آبادان يها طرح ياجرا يريگيپ دفتر مستندات•

 خرمشهر و آبادان يبازساز مورد در رانيوز ئتيه مصوبه•

 مطوف فيدکترشر -خرمشهر و آبادان يها شهرستان توسعة و يبازساز طرح•

 اروند آزاد منطقه سازمان انتشارات•

 (سوم و دوم اول، مراحل يهاگزارش) دارون آزاد منطقه جامع طرح•

 (بعد به 13۳4)آبادان جامع يها طرح•

 (بعد به 13۳4)خرمشهر جامع يها طرح•

 آزاد مناطق يعاليشورا رخانهيدب ،خوزستان در يصنعت -يتجار آزاد منطقه جاديا يسنج امکان طرح•

 يصنعت -يتجار

 يکشاورز جهاد وزارت التيش تيريمد انتشارات•

 يبازرگانوزارت،يبازرگانيهاپژوهش و مطالعات مؤسسه انتشارات•
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 بنادر سازمان ،(چهارم تا اول يهابخش) توسعه يراهبردها و بندرآبادان گاهيجا نييتب و يبند جمع•

 عرصه يوشهرساز يمعمار مشاور نيمهندس ،يرانيکشت و

 دانانآدابمشاورانگروه،داريپا توسعه در آبادان و خرمشهر گاهيجا•

 خرمشهر و آبادان يبازساز هشکدةپژو مدارک•

 13۵۱ ،«خوزستان ياقتصاد– يبازرگان ياستعدادها شناخت» شيهما مقاالت مجموعه•

 اردم پارسا(  خرمشهر يسازباززنده جهت در يداديرو مجموعة شش) معمار دنبال به ويسنار شش •

                                              13۱1 ان نامه،يپا ،يقدوس محمدرضا –

( فازصفر اول، گزارش)آبادان و خرمشهر بنادر در يتوانمندساز و ينيکارآفر توسعة و جيترو طرح•

 شينواند پژوهش خانه

 د دو شهر از جملهيو جد يميد پرسشگرانه از امکانات قديبازد•

 بندرگاه خرمشهر

 بندرگاه آبادان

 خرمشهر يشهرک صنعت

 يلعمل کارو حق ا يتجار يشرکت ها

 خرمشهر يو حرفه ا يسازمان فن

 آبادان ياو حرفه يسازمان فن

 منطقه آزاد اروند 

 يمحل يبازارها

 آبادان يبازارته لنج

 آبادان يمناطق شرکت

 نويره ميکارگاه آموزش و بافت فرش جز
 رد.يگ يرا در بر م

 

  يد کنندگان محليول، تيمحل يران دولتيافت پاسخ از مديز طرح پرسش و درين ،
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ن مجموعه، يرون از منطقه را پوشش داده است. ايو کارشناسان ب يو استان يران سابق محليمد

 شود:ي،  شامل مر يبه شرح زمصاحبه شوندگان  ييمورد مصاحبه را در فهرست الفبا 4۳
 

 

 

ينام و نام خانوادگ سمت مکان فيرد   

مه ت و برنايريان مدکارشناسان سازم اهواز

استان خوزستان يزير  

ييآقا يآقا  1 

ت يريش سازمان مديکارشناس دفتر آما تهران

يزيو برنامه ر  

ياشکور يآقا  2 

آبادان يس اتاق بازرگانيير آبادان ياکبر يآقا   3 

آبادان ير کل اداره بازرگانيمد آبادان ياکبر يآقا   4 

ييايس دانشگاه علوم و فنون دريير تهران باورساد يآقا   ۹ 

يد کننده کشاورزيکارشناس و تول اهواز بخشنده يآقا   ۳ 

آبادان يمسئول اسبق بازساز تهران يعيبد يآقا   ۵ 

 يمرانع يهاطرح يريگياست دفتر پير خرمشهر

 آبادان و خرمشهر

رزادهيبص يآقا  ۱ 

خرمشهر يس اتاق بازرگانيير خرمشهر ت چنعانيب يآقا   ۵ 

خرمشهر ية بازرگانر کل اداريمد خرمشهر و تجار يحاويرب يآقا   1۱ 

ر عامل شرکت خرم شطيمد خرمشهر انيتربت يآقا   11 

انيجبار يآقا تاجر خرمشهر  12 

 يمعاون طرح و برنامه جهاد کشاورز اهواز

 استان خوزستان

يجالل يآقا  13 

 ت و برنامهيريکارشناس سازمان مد اهواز
استان خوزستان يزير  

يحاجت يآقا  14 

هوازا  ع و معادن استانير کل اداره صنايمد 

 خوزستان

حسن زاده يآقا  1۹ 

ينيحس يآقا بازرگان آبادان  1۳ 

خرمشهر يمعاون شهردار خرمشهر پور يدانيحم يآقا   1۵ 
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 يو حرفه ا يس سازمان فنيير خرمشهر

 خرمشهر

خوشبخت يآقا  1۱ 

آبادان يکارشناس اداره جهاد کشاورز آبادان زاده يدورق يآقا   1۵ 

رنامه ت و بيرياست سابق سازمان مدير تهران
يزير  

فريستار يآقا  2۱ 

انيسعد يآقا کشاورز خرمشهر  21 

رعامل يالت و مدياست سابق شير تهران

روالفج يرانيشرکت کشت يکنون  

يديسع يآقا  22 

خرمشهر ير کل جهاد کشاورزيمد خرمشهر يسوار يآقا   23 

التير سابق آموزش شيمد تهران يشاه محمد يآقا   24 

يراليش يآقا فرماندار خرمشهر خرمشهر  2۹ 

نويره ميجز  شرکت يباف يمسئول کارگاه قال 

فرش يسهام  

يصفر يآقا  2۳ 

يعباس يآقا معاون منطقه آزاد اروند تهران  2۵ 

يعباس يآقا بازرگان خرمشهر  2۱ 

س اداره کار آبادانيير آبادان يعطشان يآقا   2۵ 

 يانرين بنادر و کشتکارشناس سازما آبادان
 آبادان

زاده يفخر يآقا  3۱ 

 ش سازمانياست اسبق دفتر آماير تهران

يزيرت و برنامهيريمد  

يفوالد يآقا  31 

ش يماکاشناس ارشد بازنشسته دفتر آ تهران

يزيت و برنامه ريريسازمان مد  

کرم پور يآقا  32 

ياديص يرعامل تعاونيمد تهران کشاورز يآقا   33 

انآباد  يو حرفه ا يسازمان فنس يير آبادان سرخکوه يآقا   34 

محمدپور يآقا شهردارخرمشهر خرمشهر  3۹ 

ييمقتدا يآقا استاندار سابق خوزستان اهواز  3۳ 

ت و يريکارشناس ارشد سازمان مد خرمشهر

يزيربرنامه  

مطوف يآقا  3۵ 
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رعامل منطقه آزاد ارونديمد آبادان ييممو يآقا   3۱ 

 يرانيره بنادر و کشتکارشناس ادا خرمشهر

 خرمشهر

يدريمهران م يآقا  3۵ 

نده آبادان در مجلس ششمينما تهران يدرياحمد م يآقا   4۱ 

و از  يشهر يکارشناس ارشد معمار تهران
آبادان يران اسبق بازسازيمد  

يريم يآقا  41 

خرمشهر ير شهرک صنعتيمد خرمشهر يمحمد يآقا   42 

ت يريش سازمان مديکارشناس دفترآما تهران

يزيو برنامه ر  

اين يريخانم نص  43 

الت خرمشهريرکل شيمد خرمشهر هالالت يآقا   44 

آبادان يمعاون فرماندار آبادان زدان خواهي يآقا   4۹ 

خرمشهر يشهرک صنعت خرمشهر از صنعتگران يجمع   4۳ 
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با « باز»يهااست، مصاحبه يمصاحبه مبتندان پژوهش به طور عمده بر حوزة يت به آنکه ميبا عنا

 ييمد نظر قرارگرفته است. ساختار پرسش ها معطوف است به شناسا« افتهيساختار»يپرسش ها

 

 کالن منطقه يتنگناها 

 يبخش يتنگناها 

 ت هايمز 

 فرصت ها 

 ک به تحققينزد يفرصت ها 

 

پنج  يت آن حول محورهاافته و سپس مندرجاياده شده، سامان يمتن مصاحبه با مصاحبه شوندگان پ

ده است. يل گرديمورد تبد 2۱۱ش پژوهش مشتمل بر يو به ف يگانة ساختار مورد نظر، طبقه بند

و  يش پژوهش مبدّل شده و مطالب اصليت به فيز در نهاياطالعات برگرفته از حوزةمطالعه ن

 ز به صورت نکته، مکتوب شده است. يدان مشاهده نيم ياهيحاش

به همراه  و   يهابرگرفته از حوزه يهاشيب فين ترتيبد

 شوند.ية گزارش محسوب ميته يمواد و مصالح اصل
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 است؛ يگزارش پژوهش متشکل از دو بخش اصل

   

 

بنادر آبادان و خرمشهر و خود ابتدا،  يفيپژوهش در بخش توص

و سپس ها،فيکند و آن گاه در ادامة توص يم ميتوسعة آن ها را ترس يهابزنگاه

، به مسائل ل عنوان يدهد و سپس ذيقرار م يشارويمنطقه را پ 

 پردازد.يدو شهر م ياجتماع – يدندة اقتصايحول آ يو محل ي، مليامنطقه يديکل

زها وارد شود، يها و قبل از آن که به حوزة تجوفيتوص يگزارش، در انتها

 دهد.يمنطقه، توجه م يايبر سر راه اح يخيک معضل تاريکند و به يباز م 

شامل ، در ابتدا يزيدر بخش تجو

در شود. ين مييمطرح و سپس اهداف مدل تب

اء منطقه، حول ياح يرند و در انتها راه کارهايگيقرار م ين بخش مقابل رويادامة ا

 شونديم يمعرف
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ب يف شده و آسيدة تضعيهر پد يايا احيط و يبهبود شرا ياز آنجا که ارائه راه حل برا

ز يت نيموجود يت موجود آن دارد و شناخت واقعياز وضع ياز به شناخت واقعيده، نيد

ش از آن که يآن محتاج است، پ ر حرکتيده و سياز پد يبه کسب  آگاه يبه طور منطق

ز يک گريشوند، در  ي، معرفآبادان و خرمشهر يشهرها يتنگناها و مشکالت کنون

 دو شهر مورد مطالعهتوسعة  يو بزنگاه ها يخ اقتصادينة تاريبه پس زم يخيتار

، يت کنونيبرون رفت از وضع يبرا يينها يزهاي، به تجويخين نگاه تاريم. اينگريم

 اهد کرد.خو يکمک مؤثر
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 ش.  ه 12۱۱ سال در شگاهيپاال ساخت آغاز•

 43۱۱دانيم به يشيپاال مجموعة نياول صدور و 12۵1 سال به شگاهيپاال ساخت انيپا•

  سيانگل و رانيا نفت يمل شرکت ياختصاص بندر از تن

 سيانگل و رانيا فتن يمل شرکت يمرکز دفتر سيتأس•

 نفت ساالنة شيپاال تن ونيليم ۳ زانيم به 13۱۱ سال در شگاهيپاال ديتول توان شيافزا•

 . خام

 . گرفت قرار جهان شگاهيپاال نيچهارم ردة در آبادان شگاهيپاال مهم، نيا يپ در      

 1314 سال در آبادان به عبّادان از شهر نام رييتغ•

  132۵ سال در يشرکت يشهر مناطق سعةتو يينها مرحلة افتني انيپا•

 مرکز دفتر سردر از سيانگل و رانيا نفت يمل شرکت تابلو و انگلستان پرچم آمدن نييپا•

 رانيا نفت يمل شرکت تابلو نصب و رانيا پرچم آمدن در اهتراز به و آبادان در شرکت

  دفتر سردر بر

  سال در تن ونيليم ۳۱ زانيم به 1341 سال در شگاهيپاال ديتول توان جهش•

 اثر در شگاهيپاال تيفعال توقف و 13۹۵ ماه وريشهر 31 در عراق و رانيا جنگ آغاز•

 عراق تهاجم آتش

 13۵2 سال در شگاهيپاال محدود تيفعال آغاز•

  13۵۳ سال در جنگ از شيپ ديتول تيظرف به شگاهيپاال آمدن نائل•
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 ش.ه 11۵1 سال در بندرگاه به شدن مبدل•

 12۵۱ دهة آغاز در جنوب تجارت راه گانهي•

   يبار يهايکشت يريپهلوگ تيقابل با بزرگ اسکلة به 13۱۱ سال به بندر يفيک زيتجه•

 1314 سال در خرمشهر به محمره از يرسم نام رييتغ•

 کي يريپهلوگ و 131۱ سال در بزرگ يتجار اسکله قرارگرفتن يبردار بهره مورد•

  مايپ انوسياق يکشت فروند

 با الملل نيب دوم جنگ جهان در(  21۵41) 132۱ سال در خرمشهر بندر ينظام يکاربر•

 نيمتفق ينظام يريبارگ يبرا اسکله ۳ احداث

 جنگ از پس يها سال در متر 32/۹ عرض و متر 3۳۱ طول به يبتون اسکلة احداث•

  دوم

 در مرحله دو در اعتبار شيافزا و 1334 سال در بندر ساختمان ينوساز و زيتجه آغاز•

 و متر 13۹۱ به متر 1۱۱۱ از اسکله طول شيافزا به منجر ،134۱ و 133۵ يها سال

 مورد ۵ به يريپهلوگ يهاستگاهيا تعداد يفزون

 13۹2 سال به مکنده دستگاه به بندر زيتجه•

 13۹۵ آبادان از عراق متجاوز يروهاين يسو از خرمشهر اشغال•

 13۳1 خرداد سوم در «شهر نيخون» يآزاد•

 يريبارگ و 13۵1 ماه آبان در خرمشهر بندر پست 4 اسکلة کار به آغاز و يانداز راه•

  تيکو مقصد به تن ۱۹ يباال تيظرف با يباد يشناورها

 خرمشهر بندر به کاال تن 1۳۱ با يعرب متحده امارات به متعلق يتجار يکشت نياول ورود•

 13۵1 سال ماه يد رد سال 12 از پس
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توسط « يليجنگ تحم يبرآورد خسارات اقتصاد ييگزارش نها»يبراساس آنچه که در سند رسم

زان ين ميان جنگ هشت ساله منتشر شده است، استان خوزستان باالتريسازمان برنامه و بودجه در پا

ال يون ريليم 3۱/۱11/432شده است. خوزستان از مجموع  از جنگ را متحمل يم ناشيخسارات مستق

درصد کل  34/3ال معادل يون ريليم 1۱/۹۹۱/۳۹۵زان يکشور، م يم وارده به استان هايخسارات مستق

ال خسارات يون ريليم 1۱/۹۹۱/۳۹۵ع يدهد. در توزيم وارده را به خود اختصاص ميخسارات مستق

درصد ساختمان و  ۵1/2۹زات و ين آالت و تجهيدرصد ماش 13/۵3درصد مواد و کاال،  1۹م، يمستق

 يب هاين سهم در آسياستان، آبادان و خرمشهر باالتر يهاان شهرستانياند. در مسات سهم داشتهيتأس

 اند. وارده را متحمل شده

ماه و تحت محاصره قرارداشتن آبادان به  1۱ يبيت به تحت اشغال بودن خرمشهر به مدت تقريبا عنا

ن شهر و يخون ين با توجه به تداوم بمباران ها در حد فاصل آزاد سازيک سال و همچني يبيتقر مدت

ش دو شهر، بس يب و فرسايزان تخري، م 13۳۵ر ماه يرفع حصر آبادان تا زمان اعالم آتش بس در ت

 قابل توجه است؛

 42/۵رمشهر به ب در خيدرصد تخر 1۱۱با  يمسکون يزان واحدهايمنتشره، م يمطابق اطالعات رسم

ز در سطخ يده در آبادان نيب ديآس يمسکون يشود و تعداد کل واحدها يبالغ م ۳۵درصد در سال 

 واحد گزارش شده است.  41۵43

سه موج را  ، -(13۳1-13۱۹رد)يگيکه ربع قرن  را در بر م -يه در دوران بازسازيدو شهر همسا

 تجربه کرده اند؛

 

  13۳4-13۳1موج اول 

  13۵۱-13۳۵موج دوم 

  13۱۹-13۱2موج سوم 

ران مواجه يم گيتصم -م سازانيطة تصميدگاه در حي، با تقابل دو ديدو شهر از آغاز روند بازساز

 و  اند؛بوده

خاص خود را  يها يژگيک ويداشتند، هر قرار يکامالً متفاوت يفکر يهاانيدگاه که بر بنين دو ديا 
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 دارا هستند:

 

 

  

 يت دولت و بدون مشارکت مردميبا محور يبازساز -

 «شهر خراب»ايب يرون از منطقه تخريساخت و ساز در ب -

 ساخت و ساز متمرکز و تند آهنگ -

 آماده يمسکون يت به شهر و استقرار در واحدهايک بارة جمعيبازگشت  -

  

 دولت و مشارکت مردم يبانيبا پشت يبازساز -

 «شهر خراب»ا يب يساخت و ساز در منطقه تخر -

 بودن ساخت وساز يروند -

 يان بازسازيت شهر در جريافت هويباز -

 ت به شهريجمع يجيبازگشت تدر -

 يبازساز يت هايالدو شهر، فع يبه رو 13۳۳-13۳4 يجدا از آن که در اثر آتش پرحجم سال ها

د، تقابل دو ين منطقه به دزفول منتقل گردياز ا يمنطقه به طور کامل متوقف شد و امکانات بازساز

ت يريچون مد يدر کنار عوامل يشدن حرکت بازساز يز به سهم خود در بطنيدگاه مورد اشاره نيد

 ه و زمان، مؤثر بوده است.يناکارآمد و اتالف سرما

 يکه بر نقش مشارکت شود،  يکه به ربع قرن بالغ م يطوالن ن دورانيچنانچه در ا

 يت قواعد توسعه ايل گر و رعاينقش دولت به عنوان بسترساز و تسه يفايمردم در ساخت و ساز، ا

نک يت منطقه با آن چه که هم ايوضع يعيگرفت، به طور طب يقرار م يد داشت، محور بازسازيتأک

 فاوت بود.شود، مت يمشاهده م

آبادان و خرمشهر متوقف شده بود،  يکه عمالً روند بازساز يطي، در شرا13۱2در اسفندماه 

حل »ر يط در مسين شرايبه قصد خروج از ا ي، مصوبه ا1۱/12/13۱2ران در جلسة يوزئتيه

ت و يريسازمان مد يبا هماهنگ «آبادان و خرمشهر يتوسعة شهرستان ها يزير يمشکالت موجود و پ

که دستگاه  يد. مصوبه ايبند به ثبت رسان 1۹استان خوزستان در  يزيبرنامه ر يو شورا يزينامه ربر

کرد. سپس يم« مکلف»شبرد امور در منطقه، يپ يبرا يفيمختلف را به انجام سلسله وظا يياجرا يها

سال  يداارد تومان از ابتيليم 2۹زان ساالنه يبه م يص اعتباريآبادان و خرمشهر از تخص يبازساز

صد در  13۱4نه به طور کامل اما در سال  13۱3ص در سال يزان تخصين ميبرخوردار شد. ا 13۱3
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، ييروستا يرسان، آبييروستا يصد جذب شده است. در شهر آبادان، برق، فاضالب، به ساز

مند شده و در خرمشهر ف بهرهين ردياز ا يو شهرک صنعت ييروستا يده، راه هايالت، بندر چوئيش

 ي، به سازييروستا يل بازار، ساخت راه شلمچه، آب رسانيتکم يبرا ين محل اختصاصيز از اين

، برق ي، آب شهرييايز دانشگاه علوم و فنون دريان، تجهيد احمديشه يپروريطرح آبز ۵روستا

دشت آزادگان، استفاده به عمل آمده  يه و روستاهايديحم -، جاده سوسنگردي، شهرک صنعتييروستا

 است.

 ز منطقه با معضالت خاص خود روبروست.ين يط کنونيدر شرا
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منطقه را به  يايآن بود تا تنگنا ها و مشکالت اح ين مطالعه، مشاهده و مطالعه در پياديپژوهش در م

نفر را در ش از يه پدان مصاحبه کيخصوصاً در م يريگين پيکند. ا يابد و طبقه بنديدر يطور جد

ها دان مصاحبهيافتة ميساختار  يهاف پرسشيف از پنج طين حال دو طين است. در هميبرگرفته، متعّ

 افته است. ياختصاص « منطقه يبخش يتنگناشناس»و « کالن منطقه يتنگناشناس»به 

ک از ين تفکيک شده است. ايتفک و محدودة  کالن منطقه، خود به دو عرصة  يتنگناشناس

 است.  يدر مدار محل يو برخ مشکالت، خارج از مدار  يآن رو صورت گرفته است که برخ

ن يشود و در ايقلمداد م« يطرح مل»کي« يبازساز»ر، امريت به آن که در طول ربع قرن اخيبا عنا

جا که ن از آنيمواجه است و همچن« يت مليحساس»آبادان و خرمشهر خصوصاً با  يان، بازسازيم

آبادان و خرمشهر در يص اعتبار بازسازيها و تخصيزيها، برنامه ر يگذار استيسمات کالن، يتصم

 شود.يمربوط م به  يعياز تنگناها به طور طب يرد، بخشيگيانجام م

و  يو محدودة محل يمل کالن منطقه، مرتبط با عرصه ي، تنگناهايح ضرورين توضيارائه ا يدر پ

 شوند؛يم ي، معرفيبخش يس تنگناهاسپ
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ل يز تبديک سده قبل و نيشگاه در يشهرآبادان حول محور پاال يرياز آنجا که شکل گ

 يشيآما يه ها چشم اندازهادگايش، با ديک بندرگاه بزرگ در چند دهه پيخرمشهر به 

ز يساله ن هشتر خصوصاً جنگ يهمان هنگام، انجام گرفته است و تحوالت سه دهة اخ

منطقه، به طور  يايلذا برنامة اح ،ت هر دو شهر رادگرگون کرده استيت و موقعيوضع

 يگاه مجدد دو شهر دارد. مطالعه اين جاييد و تعيجد يشياز به مطالعةآماين يعيطب

 نة انجام آن فراهم نشده است.يکه تاکنون زم يضرور

  

 يزيرت و برنامهيريسازمان مد يمنتشره از سو يروندبازساز يمستند و رسم ياز نقدها 

افت ين دريرون از محل، چنيو کارشناسان محل و ب يان مسئوالن محلين از بيو همچن

ک مربوط به آن ياستراتژ يراه کارها و ية بازسازينظر منطقه فاقد يشود که بازسازيم

 است.

 

 

زان کالن، يران و برنامه ريم گيدگاه تصمياز د يدا است، بازسازيآن چنان که از قرائن هو 

موجود روند  يو صرفِ ساخت و ساز استوار است. به عبارت يکيزيف يتلق يبر نوع

گر قرار يکديو هماهنگ با  يک ربط منطقياست  که در  ييف پروژه هاي، تعريبازساز

 دهند.يمنطقه، ارائه نم ياياح يرا برا ياک انگاره و برنامة توسعهيندارند و 

 

ران و عراق يان ايدار ميقرارداد صلح پا يو عدم امضا« نه جنگ و نه صلح» يط کنونيشرا

ن در کشور يکا و متحدياز حضور امر يت نا متعادل منطقه ناشيک سو و وضعياز 

ده است و يانجام يتياط امنياست احيگر سو، در عمل به اتخاذ سياز د -عراق -هيهمسا

 کند.ياءمنطقه، عمل ميدر روند اح يمنف يک عامل روانين امر، خود به عنوان يا
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 يريناپذسکيران کالن، در عمل به ريم گياز جانب تصم يتياط امنياست احتياتخاذ س

بخش  يريسک ناپذين معضل، خود در ريمنجر شده است. ا يير بنايات زيدولت در عمل

 نهاده است. يبه سزا برجا يريز تأثين ير دولتيغ

 

ص اعتبار، بدون استفاده ير رخ داده است بسنده کردن به تخصياخ يچه که در سال ها آن 

من يتضم يبرا يز اهرم نظارت به عنوان عامليشبرد کار و نيپ يبرا يتيرياز اهرم مد

 است. ياتيعمل
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 الن و هماهنگت کيريفقدان مد -

 يتيريت کالن و هماهنگ است که به عنوان مديريک مديمنطقه فاقد  ياياح يتالش برا

هر  يهايت و نظارت اعمال کند. فرمانداريعمل کننده، هدا يياجرا يهاواحد، بر دستگاه

 کامالً بدورند. ين نقشيچن يفايدو شهر، از ا

 

 يت محليريمد يناکارآمد -

راند، از يمخريتان و مرکز کشور نگاه دارند، غوماً به مرکز اسدو شهر عم يران محليمد

 يو عمل يرسند و فاقد اشراف نظريد و خسته به نظر ميوراند، نا امراه گشا بد يهادهيا

 ش اند.يخو يتيريالزم و  کارآ بر حوزة مد

 

 پروژه ها يشرفت نطئيپ -

لومتر يک 2۱۱ر تنها يسال اخ يلومتر، طيک 42۱پروژه احدث فاضالب خرمشهر به طول 

دو  يات ورزشگاه خرمشهر، پروژة آب آبادان، گازرسانيشرفت داشته است. رها بودن عمليپ

 ار کند پروژه ها دارد.يشرفت بسيا پيشهر و... نشان از رها بودن و 

 

 ه و زمانياتالف سرما -

، يزيمه رت و برنايريسازمان مد يز مستندات منتشره از سويو ن يمطابق اطالعات کارشناس

درصد  4۱افته اما هنوز يخرمشهر اختصاص  يارد تومان اعتبار به بازسازيليم ۳۱۱تا کنون 

 قرار دارند. يشهر، خارج از حوزة بازساز ياراض

 

  

 منطقه يتنزل موقع ادار

داشته و « ادارة کل»دو شهر، عنوان  يياجرا يدر دوران قبل از انقالب و جنگ، دستگاه ها

ستند. در يبرخوردار ن ين سطحينک از چنيز شاخص بوده اند. اما هم ايسطح استان ن در

از اعتبار  يز در خرمشهر مستقر بوده است که خود حاکيعراق ن يهمان زمان، کنسولگر

 .منطقه بوده است ياسيس
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 يمحل يسطح نازل کارشناس -

 هستند. يعموماً از حضور کارشناسان توانا، ته يمحل يياجرا يدستگاه ها

 ز قابل مشاهده است.ين ضعف در مرکز استان نياگرچه 

 

 يپرسنل ينه هايرشد هز -

 افته است.ي يسه با گذشته فزونينه ها در مقايدستگاه ها به کل هز يپرسنل ينه هاينسبت هز

 

  

 ربناهايرها بودن ز -

خرمشهر  يند. برق صنعتايستم فاضالب و گاز شهري، سيهداشتدو شهر فاقد آب شرب ب

 ز با مشکالت خاص خود مواجه است.ين

 يگري، بخش دياراض ييزداستم شوره يو س يکشو فقدان زه يکشاورز يح اراضيعدم تسط

 منطقه است. ييربناياز معضالت ز

 

 ديتول ينيو پس ينيشيفقدان نظام پ -

 يرا با مشکالت جدد يو تول ستيا نيد مهيماقبل و مابعد تول يها در عموم موارد، نظام

 ساخته است.مواجه 

 يديرة ارتباطات توليپاره شدن زنج -

 يتوانمند محل يمانکارينظام پ يفروپاش -

 هيفرار سرما -

 يه هايخرد و متوسط اند و سرما يه هايدر محل، سرما يبه کار افتادة خصوص يهاهيسرما

 اند.ز کشور، به کار افتادهو خارج ا يپررونق داخل يرون از محل اعم از شهرهايب در ،کالن

 يمهاجرت تخصص -

 يهاو خرمشهر جاذب تخصص يمتنوع فن ياخالف گذشته که آبادان جاذب تخصص هبر

رون از يمتخصصان دو شهر در ب گذشته، يدر طول سال ها بوده اند، يو بندر گاه يتجار

 محل، ماندگار شده اند.

 يدکنندگان خصوصينرخ مشارکت نازل تول -

 نظام وام و اعتبار يمدناکارآ -

 ست.يد نيتول يد حاميآن گونه که با يمحل ينظام بانک
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 پردامنه يکاريب -

 يهاان شهرستانين نرخ در مياالتردرصد اعالم شده است که ب 2۱خرمشهر  يکارينرخ ب

 کشور است. 

« انبوه»را يکاريزان بي، ميمسئوالن شهرآبادان اعالم نشده است اما  يرسم يکارينرخ ب

 خوانند.يم

 کار فاقد مهارت و کم سواد يروين -

درصد  1۹، 13۱3آبادان در سال  يابيان کار ثبت نام کرده در مراکز کارياز مجموع متقاض

 ۳/۳پلم و تنها يدرصد فوق د ۹پلم، يدرصد د 4۱، ييدرصد راهنما 3۱، ييمدرک ابتدا يدارا

 ه اند.يسانسيدرصد ل

 درصد است. ۹و  3، ۹/3۹، ۹۱، ۹/4ب ين ارقام در مورد خرمشهر به ترتيا

 

 يشتيغلبة اقتصاد خرد مع -

به اقتصاد نفت،  يز منهاياست و اقتصاد آبادان ن يشتياقتصاد خرمشهر، اقتصاد خرد مع

 است. ن گونهيهم

 

  

 در خرمشهر ييشتر روستايب -يسکنة کمتر شهر -

و  يريمشهر عموماً عشات اسکان داده شدة پس از جنگ در خرياز آن جا که جمع

 است. ينيبا فرهنگ شهرنش يتياند، شهر فاقد جمع ييروستا

 مهاجر در آبادان -سکنة مرکب -

ت ين قبل از جنگ، جمعيت شهرنشيبا توجه به عدم بازگشت بخش اعظم جمع

 مختلفِ مهاجر است. يت هاياز قوم يبيآبادان ترک يکنون

 ت عرب در منطقهيقوم يکمّ يبرتر -

ت يبه نفع قوم يقبل از جنگ، به طور جد يت منطقه نسبت به سال هايعب جميترک

 افته است.ير ييعرب، تغ

 

  

 يدستاورد يو بعمل نشده  يهااز دو دهه وعده  يبه دولت ناش يعموم ياعتماد يب -

 ان سکنة منطقهيبودن م يشهروند درجه دوم ياحساس عموم -
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 يرتوسعه ايفرهنگ کار غ -

 يدولت يمشاغل خدمات يان کار عموماً در پي، متقاضيابيه اظهار مسئوالن ادارات کاربنا ب

 هستند.

کشور  يسهم منطقه در جامعه دانشگاه يل جديدر منطقه و تقل يتنزل فاحش دانش عموم -

 .يساالنه آموزش عال يرش در آزمون هايو پذ

 ست قبل از جنگ و انقالبيط زيسة دم به دم با شرايمقا -

 يدر اهال يندگيآ يس بارز بح -

 يتنش بالقوة قوم -

 يو ورزش ي، فرهنگي، رفاهيدرمان -ياز امکانات مناسب بهداشت يعدم بهره مند -
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 يمحل ينسب يايبر مزا يمبتن يصنعت يفقدان طراح -

 يايبر مزا يمبتن يصنعت يچارچوب طراحبدون آن که  يمحل يدکنندگان صنعتيتول

ص و يدر دست داشته باشند براساس تشخ يا استاني يران محليمد يرا از سو ينسب

 د کرده اند.يتول يده و سامان يه گذاريش خود مبادرت به سرمايگرا

 بدون خدمات الزم و کارآ يشهرک صنعت -

 ع خرد و متوسطيجاد لگو صنايا -

 .از نوع خرد و متوسط اند يعيقه، صناع شکل گرفته در منطيصنا 

 وام ين از متقاضيسنگ يقه هايرهمراه و مشکل اخذ وثيغ ينظام بانک -

 يه گذاريسرما يسک باالير -

 ن و کارگر ماهريف تکنسيکمبود فاحش ط -

 يصنعت يمت تمام شدة کاالهايباال بودن ق -

 همجوار يدکنندگان از بازارهايتول يعدم شناخت کاف -

 شبرد مطالبات صنعتگرانيپ يبرا يصنعت ين تشکل صنففقدا -

 

ع ي، صنايمحل ينسب يايبر مزا يمبتن يصنعت يمستقل از مشکل کالن فقدان طراح

خرد و متوسط که در  يه هاياست با سرما يعير صنايک دهة اخيشکل گرفته در 

د، يپس از تول ضمن و يبانيخدمات پشتو  ييربناينامناسب از امکانات ز يبستر

ماهر و متخصص روبرو هستند.  يرويکنند. مضاف آنکه با مشکل جذب نيست ميز

همجوار و مجهز نبودن آن ها  يکشورها يصادرات يدکنندگان با بازارهايتول ييناآشنا

 گر مشکالت بخش است.يش برنده، از ديپ يالت صنفيبه تشک
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 است واحد کشتيفقدان س  -

   بر  يمبتن ،يا استاني يران محليمد يکشت از سو است واحديل ساعماعدم  

 کشت منطقه. ياستعدادها 

 يناآماده بودن اراض -

 از  يناش يگرسو با شوره زدگياز جنگ و از د يب ناشيکسو با تخرياز  ياراض

 نفوذ آب شور مواجه اند. 

 التينخ يعيطب يارياضمحالل نظام آب -

 از جزر و مد  يناش يعيطب ياريقبل از جنگ از نظام آبالت منطقه که در دوران ينخ

 ان يو پرشدن انهار م يسنت يها يل شکستن سدبندياند، به دلبردهيآب بهره م

 ن نظام محروم اند.يا ينشدن آن ها، از کاربر يروبيدرختان و ال

 التيد و صادرات در حوزة نخيت توليريفقدان مد -

 يد در حوزة آبزيجد يها يه گذارير در سرمافاز صف يعدم انجام مطالعات کاف -

 يپرور

 ديلکة سف يماريگو در اثر انتشار بيتوقف کشت م -

دکنندگان يتولارائه مشورت به  يراب ياست واحد کشت و فقدان نظام مشورتيبت سيجدا از غ

ا که از خود ر يعيطب ياريمنطقه، نظام آب يالت به عنوان مظهر بخش کشاورزي، نخيمحل

 يايانهار که اح يروبيند. معطل ماندن اليب يجسته است، مضمحل م يا بهره ميجزرومد در

 د.يآ ين حوزه به شمار ميا يکند، از مشکالت اصل يرا ممکن م يعيطب يارينظام آب

به کاهش  يط کنونيالت در شرايد و انبار کردن محصوالت نخيدولت در خر يدخالت ها

و شکل نگرفتن  ينة بسته بنديريمشکل د يينجر شده است. از سومت ميش قيت و افزايفيک

، فراهم يصادرات يمنطقه در بازارها يخرما يبرا يداريت ناپايخرما، موقع يفرآور يروندها

 آورده است.

ن مصرف يو چه به شکل مستقل به طور عمده به تأم« يان نخليم»چه در شکل  يکار يفيص

 ست.يدار نيگسترده تر و پا يافتن بازارهاي ير پاختصاص دارد و د يو محل يخانوادگ

 يپرور يد کشور ندارد. در حوزة آبزيزان صيدر مجموعه م يسهم درخور ياديبخش ص

افته است، فاز يان خرمشهر، سازمان يد احمديد که به طور مشخص تر در مجموعة شهيجد

 مواجه اند. ياساس يگو با مشکالتيو م ينشده و مزارع ماه يصفر طراح
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گو در يل کشت ميگو، عمالً به تعطيدر مزارع م« ديلکه سف» يماريدا شدن بين حال، پيدر هم

 ده است.يمنطقه انجام

 

  

 درصدت يآن به اعمال معاف يت بندر خرمشهر و وابستگيمز يداريناپا -

 مقررات يداريناپا -

 ن شهرير ااز بندر خرمشهر در بازا يواردات يرسوب نکردن کاالها -

 در تجارت با عراق يو آشفتگ ينابسامان -

 نقل مکان به بنادر پررونق يبرا يتجار و حق العمل کاران محل يشگيهم يآمادگ -

 

ن يدر باالتر ۱4ت مواجه است، در سال ياز آنجا که بندر خرمشهر با تنزل فاحش موقع 

به  يورود يش واردات کاالهار از ارزارد داليليم 1/۹ر خود، تنها ياخ يهاسطح  سال 

 ش ثبت کرده است.يرا به نام خوکشور 

2۱٪و سپس 3۱٪ر واردات کاال از بندر خرمشهر از ياخ يت به آن که در سال هايبا عنا 

 2۱٪برخوردار است و در صورت حذف« ت موقتيمز»برد، بندر از يت بهره ميمعاف  

 ن بندر وجود ندارد. يق ايطر واردات کاال از يبرا يا زهيت، انگيمعاف 

خاص  يالتيتشک – يف تجار و حق العمل کاران منطقه با مشکالت اداريط ،يياز سو 

 خود روبرو هستند. 

ن يکشور است.در هم ينظام بندرگاهدر  يت نازليک بندر، صاحب موقعيز به مثابه يآبادان ن

مشکالت چه متمرکز است شلم يدر بازار مرزبا کشور عراق که  يمرز يحال مبادالت تجار

که عراق به  يخاص خود را داراست و به نسبت يتيو امن ي، مالي، اداريحقوق

در عراق محدود و محدودتر خواهد شد. ران در بازار يش رود، نقش ايافتن پيسامانسمت 

منطقه از بندر خرمشهر، در  يواردات يهاان توجه است که کااليآنچه عنوان شد، شا يورا

منجر  يجاد بازار پر رونق داخليگ به اقبل از جن يبه مانند سال ها ورود کاال ه ورسوب نکرد

 شده است.ن
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دن به يشيانديو ن منطقه يشيفقدان اعتنا به انجام مطالعات آما

گاه مجدد دو شهر آبادان و خرمشهر و ين جاييف و تعيضرورت تعر

، کوتاه مدت، روزمرّه و ت خردمايدر مقابل آن، استمرار تصم

 د.يآ يمنطقه به حساب م يک، مادر تنگناهاياستراتژريغ
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ذهنِ »مبرم به  يازيد، نيت جديت موجود و راه بردن به وضعيعبور از وضع يز برايو تجو يهر طراح

ان به ياست شا ي، کمکيسموضوع مورد برر« رامونِيپ»و « متن»ذهن به تحوالت « توجه»دارد.« متوجه

ده و يچنان چه توجه ذهن به فعل و انفعاالت درون پد ي. به عبارتيت کنونيگذر آگاهانه از وضع

 سر خواهد بود. يرِ عبور از وضع موجود، به طور آگاهانه، ميم مسيرامون آن معطوف شود، ترسيپ

ن يگذرد و در طول ايادان من بنادر خرمشهر و آبيشيب به سه دهه از دوران نظم پياز آنجا که قر

داده است و  يرو يو محل ي، مليا، منطقهين الملليب يهادر عرصه يفيو ک ياساس يدوران، تحوالت

است به آنچه  يست، ضروريسه دهه قبل ممکن ن يهاريگر با متغيد ،ط آبادان و خرمشهريل شرايتحل

توان در سه ين اساس ميشود. بر ا رامون رخ داده است، يسال گذشته در متن و پ 3۱که در طول 

 ک، توجه کرد.يبه مسائل استراتژ« يمحل»و « يمل»، «يامنطقه -ين الملليب»مدار

 

 

حاکم بر  يهاج فارس از منظر قدرتيمنطقة بزرگ خل -1۵۵۱دهة  ينايم يدر سال ها -سه دهه قبل

خروج امن نفت خام و                    يبرا يکا، اروپا و ژاپن( آبراهي)مشخصاً امر يصنعت يکشورها

ج فارس، قلمداد يمنطقة خل يبه بازار کشورها يصنعت يساخته شدة کشورها يمسئله کاالها يورود ب

 شد.يم

دادند و کاال يل مي، نفت تحويالمللنيج فارس در تبادل عام بيمنطقة خل ير، کشورهان منظياز ا

ک يبنا بر  يصنعت ي، کشورها1۵۵۱انة دهة ين موازات از آن جا که در ميگرفتند. به هميل ميتحو

شرفته، يپ يوترهايچون کامپ يعيخود را به سمت صنا يها و توان تخصصهيک، سرمايم استراتژيتصم

خود را از  يه ها و توان تخصصيدادند و درصدد بودند تا سرمايپرسسورها و...... انتقال مکرويم

د، آزاد کنند، بر آن شدند تا يجد يهاع نفت و مشتقات، فوالد و.... به منظور مشارکت در حوزهيصنا

ن يج فارس، واگذارند. ايحوزة خل يشرفته تر کشورهايپ يع نفت و مشتقات را به کشورهايصنا
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به مورد اجرا گذاشته شد. لذا زان  1۵۱۱مة دههيتا ن 1۵۵۱دهة  يانيم يم در حد فاصل سالهايتصم

در  يميع پتروشيدر صنا يگذارهيو سرما ينفت يهافة صدور فرآوردهين حوزه، وظيا يپس، کشورها

 ز عهده دار شدند.يگر مناطق جهان را نيد

،  1۵۱۱ران و عراق در سال يقوع جنگ او و 1۵۵۵م شاه در سال يسقوط رژ ين منطقه در پيا

ج فارس يحوزة خل ين هاينشخيتوسط ش يديشد. به عهده گرفتن نقش کل يجد يدستخوش تحوالت

 تا کنون است؛ 1۵۱۱پس از دهة  ين رخدادهاياز مهمتر

عهده دار شدند،  ين الملليع مشتقات نفت را در عرصة بيصنا يزبانيت، ميآن که عربستان و کو يدر پ

نقش  يفايا يدند. در راستايل گرديتبد يالمللنيب يز به مراکز تجارين يت و امارات متحدة عربيکو

و مرکز صادرات  يصنعت يساخته شدة کشورها يشگاه کاالهايت و سپس امارات به نمايد،کويجد

ت نقش ي، کو1۵۵۱ت در سال يم عراق به کشور کويرانگر رژيتهاجم و يمجدد، مبدل شدند، اما در پ

جاد ير، ايند دو دهة اخيگاه امارات مستحکم تر از قبل شد. در فرآيد را از کف داد و در مقابل، جاخو

، يو ادار يشگاهي، نمايبه عنوان مراکز تجار يو ابوظب ي، منطقه آزاد جبل عليک دبيمثلث استراتژ

هزارة سوم  انة دهة اولينک در ميسه باقبل، دگرگونه ساخته است. هم ايت منطقه را در مقايموقع

ن مثلث يخود را در درون ا يندگي، دفاتر نمايصنعت يشاخص کشورها يتجار ي، شرکت هايالديم

ه جذب کرده يارد دالر سرمايليم 1۹حدود  ييبه تنها يجبل عل يصنعت دِياند و شهر جدس کردهيتأس

ارد دالر  يليم 1۱حدود  يبه رقم ين حال ارزش صادرات و صادرات مجدد کاال از دوبياست. در هم

 ، بالغ شده است.  2۱۱۹در سال 

(، منطقة 1۵۱۱انةدههيج فارس در دوران جنگ نفتکش ها )ميخل ينا امن يمحل دقت است که در پ

اش، يگاه کنونين منطقه را به جايکه ا يات خود وارد شد. دورانياز ح يابه دوران تازه يآزاد جبل عل

 رهنمون ساخت.

بر صدور نفت خام و  يخود مبن ينه و سنتيريعالوه بر آن که نقش دج فارس يب حوزة خلين ترتيبد

 فرآورده را به عهده دارد در عمل به 

 يصنعت يساخته شده کشورها ين بزرگ کاالهايتريو  

 مرکز صادرات مجدد  

 ين الملليک بيم تجارت الکترونيگاه عظيو پا  

 يصنعت يکشورها يو نرم افزار يصت، توان تخصيريه ها، مديزبان سرماينک ميمبدل شده و هم ا

 است.
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محول شده  يو اقتصاد يتيامن -ياسيفة مشخص سيدو وظ يرانِ شاهنشاهي، به ا1۵۵۱در آغاز دهة

جر، نيسيک -کسونية مشترک نينظر يتنام و طراحياالت متحده در ويا يبود؛ پس از تجربة ناکام نظام

دة يافت و با ايشهرت « ة گوامينظر»رة گوام که به يکا در جزير خارجة وقت امريس جمهور و وزيرئ

د يجهان تأک يبحران يهادر کانون« يامحافظان منطقه»به استقرار« ما بجنگند يگران به جايبگذار د»

کسب کرده و « ددات مجيح»االت متحده يآشکار ا يبا مساع 1332م شاه که در مرداد يد، رژيورزيم

 يايفارس و درجيتنگاتنگ با منافع آن کشور در منطقه داشت، به محافظت منطقه خل يونديزان پس پ

 1۵۵2نجر به تهران در سال يسيکسون و کين يخيدر سفر تار ين کارسپاريعمان، گمارده شد. ا

 افت.ي(،تحقق 13۹1)

ت از يريه، تخصص و مديانتقال سرمابر  يمبن يصنعت يک کشورهايم استراتژيتصم يدر پ يياز سو

ع مشتقات نفت و فوالد را عهده يصنا يزبانيران مين، ايع نويع نفت و مشتقات و فوالد به صنايصنا

 دارشد. 

راز، کرمانشاه، يش در آبادان، تهران، شيت پااليش ظرفي، افزايشگاهيمتعدد پاال يهامجتمع يطراح

ران و شرکت يان دولت وقت ايپون مين –ران يمعظم ا يميزو الوان، انعقاد قرارداد پتروشيتبر

متعدد فوالد و رشد  يهاس مجتمعين تأسيو همچن ۹۱ژاپن و آغاز به کار طرح در دهة  يشيتسوبيم

نقش  يفاين رشته، از مظاهر بارز ايبه سفارش دولت در ا يو خصوص يدولت يها يه گذاريسرما

 آمد.يران به حساب ميا يد اقتصاديجد

در  ياسيو استقرار نظام مستقل س ۹۵مان شاه در بهمن ماه يوند و هم پيم هم پيسقوط رژ يپاما در 

رفت . از يصورت پذ ي، تحوالت جديو اقتصاد ياسيط دگرگونه شد و در هر دو حوزة سيران، شرايا

م يرژ يت به جايعربستان و کو يفراهم شد تا کشورها يداتيتمه 1۵۱۱ن دهة ينخست يهمان سال ها

از  ي، بخش مهم1۵۱۱دات تا سال ين تمهيا يع مشتق از نفت شوند. در پيزبان صنايده شاه، مياشفروپ

ز به همراه تعداد قابل ين يدر اروپا به عربستان واگذار شد و بخش« هفت خواهران» يع نفتيصنا

آن ها سپرده شد. مضاف يتيمختلف انگلستان از جمله لندن به کو يشهرها يهانياز پمپ بنز يتوجه

ها متوقف شد، در عربستان به اجرا يژاپن يپون که از سوين -رانيمعظم ا يميکه مشابه طرح پتروش

بازار  يپون بنا بود که تقاضاين -رانيا يميان توجه است که محصوالت طرح پتروشيدرآمد. شا

 انه را پاسخ دهد. يفرآورده منطقه خاورم

افت. اگر ير ييران تغيا ياقتصاد -ياسيگاه سيجا، يخيتار يعيک فعل و انفعال طبيب در ين ترتيبد

ع يزبان صنايمنطقه، صادر کنندة نفت خام و فرآورده و م يتيامن -ياسيحافظ س ۵۱م شاه در دهة يرژ

ن سو،نظام مستقر در يبه ا  ۱۱شد. از آغاز دهة يز فوالد و مونتاژ خوردرو قلمداد ميمشتق از نفت و ن

ساخته شده  ينفت خام و واردکنندة فرآورده و کاال يصادر کنندة سنت و« منطقه يثبات يعامل ب»ران يا
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 شود.يمحسوب م

 

 

3

شد که يمحسوب م« شگاه اول جهانيپاال»شگاه آبادان به عنوان ي، پااليالديم 1۵۵۱در متن نظم دهة 

درخور توجه داشت. در همان  يگاهيران، همچنان جايق از نفت توسط اع مشتيصنا يزبانيدر طرح م

ق صادرات نفت و ياز طر يدارهيران در اقتصاد بزرگ جهان سرمايمتن و با توجه به استحالة اقتصاد ا

ش از يرش بي، بندر خرمشهر با پذيصنعت يساخته شدة کشورها يندة کاالهايفرآورده و واردات فزا

بندر »ز به عنوان يران و در منطقه بزرگ نيا« بندرگاه اول»کشور به عنوان  يرداتوا يدرصد کاالها ۳۱

و اشغال خرمشهرو محاصرة آبادان و  1۵۱۱انة سال يشد. با آغاز تهاجم عراق در ميشناخته م« عروس

شگاه اول جهان بود و نه خرمشهر يگر نه آبادان پااليمهاجم در دو شهر، د يرويرانگر نيآثار جنون و

ن تنزل مرتبه کمک کرد. در يز به ايپس از آن ن ياو منطقه ين الملليب يندر عروس. تحوالت اقتصادب

 يبازساز يگاه مجدد دو شهر و فقدان استراتژين جاييتع يبرا يشين حال، فقدان مطالعات آمايهم

 دهبو ت منطقه، مؤثريز به نوبة خود در تنزل موقعيپس از جنگ ن يساخت و سازها يوحرکت بطئ

 است.

ن يستند و اين برخوردار نيشيدر نظم پ يامنطقه -ين الملليگاه بيآبادان و خرمشهر از جا يبه هر رو

 ت قرار داد.يد مورد عنايبا يز و طراحيمهم را در هر تجو

 

سعة استان خوزستان، احداث ر توياخ ةخ سديتر و به طور مشخص در تار« دوردست»خ يدر تار

ه، احداث و توسعة بنادر يع پايگر صنايبزرگ فوالد و د يس واحدهايها، تأسروگاهيم و نيعظ يسدها

قطب  يمحل ين استان فاقد بازارهايا ييمتعدد و... تماماً توسط دولت صورت گرفته است. و از سو

ع بزرگ و متوسط احداث يرة صنايقد زنجز فايراز و نيزد و شيز، ياصفهان، تبر يگونه همچون بازارها

جان ياصفهان، آذربا يدر استان ها يردولتيغ يصنعت يره هايبه سان زنج يردولتيشده توسط بخش غ

 است.  ين اعتبار، استان خوزستان، استانين است. به ايقزو يزد و حتي، يشرق

نام نهاده شده است،  يدوران بازسازر که يخ ربع قرن اخيتر و مشخصاً تار« ک دستينزد»خ يدر تار

م يدرصد خسارات مستق 34ش از يمنتشره، ب يز که مطابق اسناد رسمياستان خوزستان ن يبازساز

 ي، دولت-در ساخت و سازها يمحل يمشارکت ها يفارغ از برخ -وارده بر اثر جنگ را متحمل شده،
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 است.بوده

نة يشيز، پين استان نيتان، دو شهر مورد بحث ات دولت ساخته بودن استان خوزسيدر چهار چوب واقع

 خاص خود را دارا هستند؛

. است  ي، شهر -.ش تا کنوناه12۱۵-آبادان در سدة پس از کشف نفت

ن شرکت يد بزرگتريجهان قرار داشته و شا ين شرکت شهرهايف بزرگتريکه در رد ي« شهرشرکت»

 ۹۱و 4۱ يهاآبادان که به دهه ين دوران اقتصاديجهان بود. در پررونق تر يشهر مناطق نفت

بهره مند نبود.  يشد، شهر از امکانات خاصيک مياز شهر تفک« يامکانات شرکت»گردد، چنانچه يبازم

هزار  2۱کند، چنان چه از يم يپس از جنگ را سپر« نقاهت»ز که آبادان کماکان دوران ينک نيهم ا

وابسته به  يحيتفر -يو ورزش ي، فرهنگيدرمان -يات بهداشتمتعلق به شرکت و امکان يواحد مسکون

 را به آن اتالق کرد.« بخش»آن، منفک شود، مشکل بتوان عنوان 

ر يک سدة اخيد آن به يخ توسعة جديکه تار ياست؛ بندر  يز بندريخرمشهر ن

دوم  يپهلو يسوله دولت رضاخان گسترش و از يگردد، توسط دولت قاجار احداث، به وسيبازم

 افت. يز يتوسعه و تجه

 را از سر گذرانده است. يکامالً دولت يز، روند بازسازير نيخرمشهر در ربع قرن اخ

 يهاگر استانيش از ديز استان خوزستان بين« اکنون»ک دست، در يدوردست و نزد يخ هايجدا از تار

، اعتبار 13۱4مربوط به سال  ن بودجه مصوب اعمال شده کشوريدارد؛ در آخر يکشور، تعلق دولت

چند استان کشور  يزان سه برابر استان اصفهان و برابر با اعتبارات عمرانياستان خوزستان، به م يعمران

 است.

کند، يم ياستان برابر 1۵استان خوزستان که با ارزش افزودة  ين سال ارزش افزودة صنعتيدر هم

ز مرادف يش نيخو« اکنونِ»ال شهر آبادان در ن حياست. در هم يبنگاه دولت 3۳4ت يمحصول فعال

خود را مرهون  يفعل يست حداقليز زينفت و امکانات وابسته به آن است. خرمشهر ن يصنعت دولت

دولت  يدرصد از سو 2۱ يت وارداتيمعاف يات آن وابسته به اجرايداند که حيم يبندرگاه کم رمق

 است.

 ده اند.يدولت خواب ي«ننَو»در  يبه نوع ک سده است کهياستان و دو شهر مورد کنکاش، 

 

2-  

ن يجهان قرار داشت و ا يشگاهيد پااليشگاه آبادان در مرتبة نخست توان توليپاال 132۱گرچه در دهة 

د يجد يريهمزمان با نقش پذ ۹۱ران و عراق حفظ کرد، اما از دهة يش از آغاز جنگ ايعنوان را تا پ

ر يد سايت توليک سو ظرفيع مشتق از نفت، از يصنا يزبانين الملل و مية اقتصاد بران در عرصيا
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افت و از يش يراز و باختران مستمراً افزايتهران، ش يشگاه هايکشور از جمله پاال يشگاه هايپاال

قرار  يمورد بهره بردار 13۹۹ر الوان در سال يو دستگاه تقط 13۹2ز در سال يشگاه تبريپاال ييسو

 ينيش بيز پيد نيشگاه جديپاال 2( احداث 13۹۳-13۹2)ين حال در برنامه پنجم عمرانيد. در همگرفتن

ران در حال يا يشگاهيپاال يت هايشگاه آبادان در مجموع ظرفيپاال يب سهم نسبين ترتيشده بود. به ا

 کاهش بود.

ت يظرف 4۱ز آغاز دهة ز گرچه چند دهه به عنوان بندرگاه اول کشور، مطرح بود، اما ايبندر خرمشهر ن

دوره قرار داشته است.  يران اقتصاديم گيم سازان و تصميمدنظر تصم يد بندرگاهيجد يها يساز

بندر شاهپور آغاز  يت سازيز و ظرفي( با تجه1341-1334دوم ) يدر دوران برنامه عمران ين سعيا

افت؛ در برنامه يدامه ا يبعد ي( و سپس در برنامه ها۱۹سوم،ص يشد )گزارش عملکرد برنامه عمران

 ۵۵۱ت بندر خرمشهر در سطح يشده بود که ظرف ين هدف گذاري( چن134۳-1341) يسوم عمران

تن  1۱۱۱هزار تن به ۳۱۱ب از يت بنادر شاهپور و عباس به ترتيهزار تن ثابت مانده و در مقابل، ظرف

 (.۱۳ص  يانابد )گزارش عملکرد برنامه سوم عمريش يتن افزا 1۹۱۱هزار تن به ۵۹و از 

د در بندر يجاد اسکلة جديز بندر شاهپور، ايز تجهي( ن13۹۳-13۹2دنظر شدة پنجم )يدر برنامه تجد

دنظر شدة پنجم يد قرار داشت )برنامه تجديز بندرعباس و احداث بندر چاه بهار مورد تأکيبوشهر، تجه

 (132-133، صصيعمران

به  يت سوئديبا مل« سوئه کو»کت مشاور به سفارش دولت وقت، شر ۹۱انة دهة يگرسو در مياز د

 يبرا يل سازيز بر بدين يشرکت سوئد يجة گزارش مطالعاتيمطالعة توسعة منطقه مشغول شد. نت

شگاه آبادان يل نقش پااليدر داخل خاک کشور و تقل يشگاهيپاال يت هايش ظرفيبندر خرمشهر و افزا

 د داشت.يتأک
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قبل از انقالب و روند  يسال ها يعمران يمندرج در متن برنامه ها يها يريم گيتصم با دقت نظر بر

ان چند بندر و يع واردات کاال ميبندر خرمشهر و توز يبرا ين سازيمرحله به مرحلة جانش يها

ت به ين با عنايشگاه آبادان و همچنياز پاال يريبه موازات بهره گ يشگاهيپاال يها يت سازيظرف

م که يابي يشگاه آبادان، در ميبندر خرمشهر و پاال يبرا يل سازيبر بد يمشاوران مبن يزهايتجو

، به آن ۹۵و ادامه دار بوده و آغاز جنگ در سال  يجار يکاهش نقش و تنزل موقع منطقه، روند

 ده است. يسرعت بخش
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نقطه  .سرکرده است يب به سه دهه با احساس ناامنيک ربع قرن و قريش از يبمنطقة مورد نظر، 

 که با ينيچ

 ران و عراقيجنگ هشت سالة ا 

 تيحملة عراق به کو 

 ن به عراقيکا و متحديتهاجم اول امر 

 ن به عراق و اشغال آن کشوريکا و متحديتهاجم دوم امر 

 عراقِ پس از اشغال يثبات يب 

 شود.يم ميترس

 

مرکز »و« يشگاهين نمايتريو»ت به عنوان ي، کو1۵۵۱دهة  يت در ابتدايتهاجم عراق به کو يدر پ

گاه امارات يج فارس، نقش خود را از دست داد و زان پس جايدر منطقه خل« صادرات مجدد

ت يت کويالء حذف ظرفعمالً خ يتر از قبل شده و پس از کوتاه مدتار مستحکميبس يمتحده عرب

 را پر کرد.

ش آمده متأثر شد. با توجه به يت پياز وضع ،تين مهم، آبادان به عنوان بندر مجاور کويا يدر پ

ن يک آن در تجارت بيت و موقع استراتژيت و بندر آبادان، رونق کويان بندر کويمسافت کوتاه م

 بر آبادان داشت. يرات مثبتيتأث يعيالملل، به طور طب

 

 نين بندر جانشيد و ايعتر بندرعباس انجاميز و توسعة هرچه سريوقوع جنگ در عمل به تجه

 کشور شد. يواردات يبندر خرمشهر به عنوان بندر اصل

 آن از يز با در نظر گرفتن بهره منديو ن 13۵2ات مجدد بندر خرمشهر از ساليبه رغم آغاز ح

 شود. يقلمداد م يفرع ي، خرمشهر همچنان بندردرصد 2۱ يت وارداتيمعاف
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ه و چه ير چه در مراحل اوليخ توسعة سدة اخيآبادان و خرمشهر در روند تار ياز آنجا که اهال

مشارکت  يبرا يجد ينه ايز زميپس از جنگ ن يدولت يمشارکت نداشته و بازساز يدرمراحل بعد

ن دو ينه، در ايريک خصلت ديبه عنوان  يرمشارکتيمجدد فراهم نکرد، روح غ يايآن ها در اح

 دارتر شد.يشهر پا

ها،نشانگر  يها و خرمشهر يکرد آبادانيمشک با رويان نوع مواجهة مردم دزفول و انديسه ميمقا

 ل به مشارکت است؛يات و ميتفاوت روح

گردد با يبازم13۹۹جنگ که به سال  نفوس و مسکن در دوران قبل از ين سرشماريدزفول در آخر

 ينفر 1۵،23۵نفر(و 2۵4،۱۳۱با آبادان ) ينفر1۵2،۱1۵ يتيفاصله جمع ينفر سکنه، دارا 121،2۹1

 ر آتش پرين شهر به رغم قرار داشتن در زي(. ا1( بود )جدول شمارة14۱،4۵۱با خرمشهر )

نداد و د، سکنة خود را از دستع و پرتعدايار وسيبس يحجم عراق و بمباران ها و موشک باران ها

واستفاده از متعدد به خارج از شهر به هنگام بمباران و موشک باران يبا رفت و برگشت ها ياهال

و محل کسب و کار خود پرداخته  يمنازل مسکون يسازموقت، همزمان به، به يهاگاهپناه

نفوس و مسکن  يسرشمار نيت دزفول در آخريز سرپا نگه داشتند. جمعيرا ن يشتيمع يواقتصاد

ت خرمشهر رقم يش ازجمعيت آبادان و حدود دو برابر بيبرابر با جمع يبي( به طور تقر13۵۹)

ست در يضمن ز يخورده است. گرچه دزفول نه به اشغال در آمد و نه محاصره شد، اما اهال

که  يبه طور گرفتند، يرا همزمان پ يشت و بازسازيرانگر، معيط کامالً ناامن و تهاجمات ويشرا

 شود. ياز آثار جنگ در شهر مشاهده نم ينک اثريهم ا

مشک يز محل توجهاست؛انديآن ن يب مشارکت اهاليمشک و ضريت اندين موازات، موقعيبه هم

 ت استان خوزستانيکم جمع ينفر سکنه از جمله شهرها 32/۱۱۹با  13۹۹در سال 

ن شهر ينفر سکنه، چهارم 1۱۳،۵23با  13۵۹سال  ين شهر در سرشماريشده است. ايمحسوب م

ش از ينفرب 1،2۱۵ت آن يت خوزستان پس از اهواز، آبادان و دزفول قرار دارد و جمعيپر جمع

 ت خرمشهر است.يجمع

ارآبادترازدوران يجنگ و پس از آن، شهر خود را بس ي، در طول سال ها«يعبور»ن شهر يا ياهال

 «.مشک به اعتبار جنگ آباد شدياند»شود؛ ين عنوان ميکه چن يند. به گونه اجنگ، رقم زد

ش از دوبرابر ين سال ها به بيمشک در طول اياند يد شهريجد يان دقت است که بافت هايشا

 برابر بالغ شده است. ۹/3به  13۵۹-13۹۹ يهاز در حد فاصل ساليت آن نيافته و جمعيش يافزا
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 يدر سطح شهرها -يتياحزاب درون حاکم يحت -يحزب يدچ تحرک جيجدا از آن که ه

ها NGOه ها و يري، خيصنف ياعم از تشکل ها يمدن يشود، نهادها يآبادان و خرمشهر مشاهده نم

بروز  يز براين ين شهروندان، بسترين رو جدا از نرخ مشارکت پائيز در منطقه وجود ندارند. از اين

 ل مشارکت وجود ندارد.يو ظهور م

 

است که درعمل  يريعشا -ييعمدتاً روستا يتيت بازگشته به خرمشهرِ پس از جنگ، جمعيجمع

 ن قبل از جنگ شده است.يت شهرنشين جمعيجانش

دوران مهاجرت يهستند که در سال ها يز به طور عمده از شهروندانيبازگشته به بوم ن يها يآبادان

و  ينيآفر ت امکانيگر نشده اند و عموماً فاقد ظرفير مناطق دد يجنگ، صاحب امکان و فرصت

 اند. يفرصت ساز

 

ها و يها،بهبهانيار دزفوليبه طور عمده در اخت يو بعضاً مل ياستان يت هايرير مديدر سه دهة اخ

 يتلق يو مل يستانران مطرح ايز به عنوان مدياز آن ها ن يها قرار داشته و تعداد يشوشتر

ران ي، کمتر در سطح مدي( و خرمشهريرشرکتي)غ يران آبادانين موازات مديشوند. به هميم

 نخست و مطرح استان قرار گرفته اند.ةرد
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13۵۹ـ  133۹استان خوزستان  يت در شهرهايتحوالت جمع  
 

        

        

      
  

 
    

        

          

           

           

           

           

            

            

           

            

           

            

 

 راني، مرکز آمار ا13۵۹تا  133۹ يسال ها يج سرشماريخذ: نتامآ
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از ين نيرگاه مجدد آبادان و خرمشهر، مبرم تين جاييبه قصد تع« يشيمطالعة آما» ت به آن که يبا عنا

-يک اقتصاديراتژاست يدن به آن، امکان طراحيازيد و بدون دست يآيمنطقه به حساب م ياياح

قابل  يو خرد، از پشتوانة عمل يانيه به هرگونه اقدام در سطوح کالن، ميوجود ندارد، توص ياجتماع

 ست.يو استمرار، برخوردار ن يداريز از ضمانت پاياتکاء و ن

ران ارشد يم گيش در عمل وجود ندارد و تصميت آن است که اعتقاد و ارادة آمايگر واقعيد ياما سو

ز بدون يعمان و ن يايج فارس و دريک در منطقة بزرگ خليو استراتژ يه به تحوالت جدبدون توج

ت آبادان و يدر خصوص موقع يقبل ين الملل و با اتکاء به انگاره هاياقتصاد ب ياعتنا به سمت و سو

 منطقه اند. يبه رو« ينيزَر ورق تزئ»دن يخرمشهر، درصدد کش

 نهفته است؛ ين دوگانگيهمز پژوهش در يمنطقه و ن يپارادوکس اصل

 يافته تلقيد پژوهش را خاتمه ي، با«کاليستگاه پارادوکسيا»دن به ي، هنگام رسياز منظر منطق استدالل

ت سترگ يک واقعياز مبرم و يک نينک با ياما هم اد. ي، اصرار ورزيشياز مطالعة آمايش نيکرد و بر پ

 م؛يمواجه

 د به يشت حد متوسط و اميات، معيبه منطقه به استمرار ح« دعوت شده» ياز مبرم اهالين

 يزندگ

 ک در ياستراتژ يها يک و مترتب بر آن، طراحيدگاه استراتژيت سترگ فقدان ديواقع

 يريم گينظام تصم

 .دهديمدست  يچه زمان يشيلعة روش مند و مسئوالنة آماار مهم است که مطايلذا بس     

« يمنطق»و نه « مسئوالنه»کرد يک روي، در گت سترين واقعياز مبرم و ايبا محور قرار دادن آن ن

 د:يشيتوأمان؛ اند يدگاهيکال با ديستگاه پارادوکسيد به برون رفت از ايبايم

 يشيآما يافت هايدرک و در يبرا ينه سازيزم

 و

 وضع موجود يازبه س

 دهد؛ يچند، توجه م ييجاب هايبه ا« زيتجو»ن منظر،در سطح يپژوهش از ا

 ياجتماع-يست اقتصاديدن آبادان و خرمشهر به عنوان منطقة مشترک زيکپارچه دي 
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 يو مل ي، منطقه اين الملليت به تحوالت بيبا عنا يشيمحور قرار دادن مطالعة آما 

 خرد و  يشه هايکسب و پ يجاد بستر برايصرف به ا دنيشيخرد و اند يزهايز از تجويگر

 و خرد يانيمات و اقدامات در سطوح کالن، ميق به تصميمتوسط و توجه دق

 ؛انيف مشخص ميم وظايبا تقس يمشارکت يالگو يطراح 

 ربطيذ يياجرا يدستگاه ها

 يدکنندگان محليتول

 در آستانة ورود به بازارکار يروهاين

ات يح يفيک يهاه، بزنگاهياوليدولت درشکل ده يخيوجه به نقش تاربا تالگو  نيادر چارچوب 

کار در سدة  يرويدکنندگان و نيتول ين دستينقش پائ نيهمچن دو شهر و يروند بازساز در زيو ن

ن عناصر سه گانه و يا يهاد به آوردهيبايز، ميد. و نيشياند مشارکت يد به چگونگيبايم رياخ

 فکر کرد.« منتظر» کارِ يرويو ن يدکنندگان محليل شدن تولفعا يمناسب برا يبسترساز

 



 
 بنادر آبادان و خرمشهر در یاقتصاد یشناسو فرصت یشناسمزیت

 

 

 www.hodasaber.comانتشار الکترونيکی:  41

 

 

 

 

 

 



 
 بنادر آبادان و خرمشهر در یاقتصاد یشناسو فرصت یشناسمزیت

 

 

 www.hodasaber.comانتشار الکترونيکی:  42

، «فيتوص»پس از  يها«زيتجو»پژوهش و  يينها يش از ورود به مرحلة جمعبنديپ

 رند؛ياست تا چند فرض مفروض مورد دقت قرار گ يضرور

 .است عاجل يدگيرس ازمندين منطقه -1

 .ستين ييعقال محض، «محورِ دولت» يالگو يکاربر ادامة -2

 .است يذهن منطقه، طيشرا به توجه با «يمردم مشارکت» يالگو ينيگز يجا امکان -3

 .اند رمتشکليغ و ناآماده منطقه، يديتول يروهاين -4

 ،ياعتبار ،يزير برنامه ،يمطالعات از اعم ژهيو يها صيتخص با تنها منطقه ياياح روند -۹

 .است سريم يانسان يروين و يتخصص ،يتيريمد

 .است يتيريمد -يفکر تمرکز عدم که يمال اعتبار صيتخص نه منطقه يديکل مشکل -۳

 مشترک ستيز منطقة کي عنوان به شهر دو دنيد کپارچهي ازمندين منطقه يايحا -۵

 .است

 يتلق يبردار بهره قابل و يفيک ياهيسرماد يبايم منطقه، قبال در يمحل و يمل عاطفة -۱ 

 .شود
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از آن مقّوم ها  يو توان استدالل ناش يدرون يهاآن که از مقّوم يبرا يز و طراحيهر تجو

 دارد؛ ياز به سه عنصر اساسيبرخوردار باشد، ن

، از ية نظريزها بدون پايو تجومدل که اساساً طرح  ية نظريک به عنوان پايتئور يمبنا√

 برخوردار نخواهند بود. يداريز توان پايو انسجام اجزاء با کل و ن يانسجام کل

ان اجزاء يآن و اسکلت وحدت بخش م يده و اجزايمدل به عنوان سازوارة نگهدارندة ا√

 شود. يم يگر تلقيکديبا کل و  با 

 ند.يآيبه حساب مملزومات مدل به عنوان اسباب و اساس ساخت مدل  √
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، يوجه. در موارد تکيتواند چندوجهيباشد و م يتواند تک وجهيم يز و طراحيک تجويتئور يمبنا

 آورند.يرا فراهم م ي، چند عامل بستر نظريرد و در موارد چندوجهيگيک عامل مبنا قرار مي

 دو وجه استوار است؛ ن پژوهش بريز ايک تجويتئور يمبنا

 وجه مشارکت

 ستيوجه ز

  

جامعه »جهان، گفتمان  يا گفتمان دورانيم، گفتمان غالب ياکه پشت سر نهاده يريدر ربع قرن اخ

از جهان است، پرتوافکن  ييز که جزيهن ما نير ميک دهة اخين گفتمان بر يبوده است. ا« يمدن

ت به عنوان گفتمان غالب يمدن ياز عناصر اصل يمشارکت نقش يفايو ا يبوده است. مشارکت طلب

 دوران است.

م که يابيين درمير چنية اخدو ده يات جاريم، از واقعيگر که به جهان بنگريد ياز منظر

، باشگاه يتجار يو شرکت ها يديتول يها، بنگاه ها N.G.Oکوچک و متوسط اعم از  يهاانيجر

ن يرده دوم و سوم ب يکمتر مطرح و باألخره کشورها شمندان و پژوهشگراني، انديورزش يها

از خود  ياژهيو ييسم و کارآينامي، ديو فرهنگ ي، اجتماعياسي، سياقتصاد يدر عرصه ها يالملل

در تحوالت جهان به خود  ينائل آمده اند و سهم قابل توجه يشگرف يبروز داده و به دستاوردها

 اند.اختصاص داده

 يدر روندها ياژهيها و متوسط ها نقش وز کوچکين يم صنعتيعظ ين در درون کشورهايهمچن

 فا کرده اند.ي، ايدگرگون

« قددولت تمام»ا ي« قَدر قدرت دولت»مورد بحث، دوران  ين برش زمانين موازات در هميبه هم

ن اتفاق يل گر ظاهر شدند. اياستگذار، بسترساز و تسهيئت سيبه سرآمد و دولت ها عموماً در ه

و  يها و متوسط ها و توان مسئله حل کناز عرض اندام کوچک يناش يتا حدود يخيتار

و ابراز  ي، همگانياسيس -يز متأثر از مبارزات اجتماعين يشاخص آن ها و تا حدود يهادستاورد

نه را يز به سهم خود، زمين روند نيا يدر سطح جهان است. به هررو يمطالبات گستردة عموم
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 ، بازتر کرده است.ينقش مشارکت يفايو ا ييوعنصر مشارکت ج يبرا

 

، دولت «ل ساختاريتعد»در دوران موسوم به  يران ما، نقش دولت محدودتر نشد و حتياگرچه در ا

ابراز وجود  ييهاها، در محدودهپر حجم تر و قدرتمندتر شد. اما کوچک ها و متوسط ،گسترده تر

و  ياسي، سياعم از حقوق يع اجتماعيالبات وسن سال ها، مطيکردند و مهمتر از آن در طول هم

 آحاد مردم اعالم شد. ياز سو يصنف

ز در حوزة عمل يو ن يو محل يخرد و کالن مل يها يريم گيدر حوزة تصم يمشارکت طلب

 ر است.ياخ يما در سال ها يبارز مل يها يژگياز و ياجتماع

ت يجمع ياست، اما به هررو نيپائ يب مشارکت مردميز اگرچه ضريدر منطقة مورد مطالعه ن

اند. ، ابراز وجود کردهيا اسکان داده شده، با حضور خود در منطقه کم امکان، به نوعيبازگشته 

ربنا، امکانات خود را به کار انداخته اند، يبستر و ز ين ناآمادگيز در عين يمحل يديتول يروهاين

ده و دست يشيمشارکت مردم اند يبرا يکمتر به بسترساز يخيضمن آنکه دولت ها به طور تار

اقدام  يدر بازساز يمدل مشارکت. چنانچه دولت ها به يدر دوران بازساز ياند، حتدهيازي

 ن حد نازل نبود.ياء منطقه، تا ايدر اح يب مشارکت مردميضر يعيکردند، به طور طبيم

ده است و ط نبويبه شرا يمنطقه، پاسخ مساعد يايمحض در اح ياز آنجا که مدل دولت محور

ل يک مدل بديد به يباي، کارساز نخواهد بود، م«و « »ادامة مناسباتِ 

رد، نخواهد يکه همة امور به دست مردم انجام گ« يآرمان يمدل مشارکت»ل، يد. قطعاً مدل بديشياند

قه را به طور ب مشارکت نازل منطيتوان حذف کرد و نه ضر يبود چرا که نه دولتِ محور را م

از  يبيکه ترک يد. مدليشياند يد به مدليبا يب مين ترتيتوان ارتقاء داد. بد يم يجهش

ن مشارکت يرا دربرگرفته و سامان بخشد. در ا يدکنندگان محليمشارکت دولت، مردم و تول

 نقش خواهند کرد. يفايخود ا يت هايک از عوامل، متناسب با داشته ها و مزيهر يبيترک

)تحرک و  يدوران ي( و فضاي)جامعة مدن يک سو با گفتمان دورانياز « يتحقق»ن مشارکت يا

و ضرورت « دوران دولت تمام قد»ان يدارد و هم با پا يدستاورد کوچک ها و متوسط ها( همخوان

ل گر، سازگار است. و مهم آن که به ياستگذار، بسترساز و تسهينقش دولت به عنوان س يفايا

از مشارکت  ياز ندارد و حدين يد کنندگان محليو تول يو همه جانبة مردم محل يمانمشارکت آر

 طلبد. يآن ها را م
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 م کهيابيين درميآن چن ير خرمشهر و آبادان و بزنگاه هايخ توسعة سدة اخيگذرا به تار يدر نگاه

 بوده ين الملليب يازهايو نط يتوسعة دو شهر مشخصاً متأثر از شرا ين و نقطه عطف هايآغاز يبنا

 است؛

o خرمشهر 

 يه داريسرما يات اقتصاديح در« صدور کاال»ه بندر خرمشهر با دوران ياول يبنا 

 ، همزمان و مرتبط بوده است.يالديگسترش اروپا در قرن نوزدهم مروبه

 قابل قبول، با دوران  يک امکان بندرگاهيل آن به يبندر و تبد يز مرحلة بعديتجه

توسط « ر بازارهايتسخ»ران و يدر جهان و از جمله در ا« يمل يبازارها يفروپاش»

 ها مقارن است. يياروپا

 ن يالملل و حضور متفقنيز بندر در دوران جنگ دوم بيتر توسعه و تجه يمرحلة جد

 رفته است.ي، صورت پذيکيو لجست ية بار نظامياز مبرم آن ها به تخليران و نيدر ا

 ران ينقش ا يفايه.ش بندر در ارتباط با ا ۹۱و  4۱ يعة دهه هاز و توسيو باألخره تجه

به عنوان صادرکنندة نفت و واردکنندة انبوه کاال از غرب قرار داشته  ين الملليدر نظام ب

 است.

 

o آبادان 

 ن قرن يآغاز يهاه.ش، با سال12۱۱ن دهة سدة يآخر يشگاه آبادان در ابتدايساخت پاال

به  ياز سوخت ذغال سنگ يه داريسرما يل توجه اروپاو دوران انتقا يالديستم ميب

 ن کردن آن مقارن بوده است.يگزيو جا يليسوخت فس

 پس از احداث، بر اساس  يشگاه آبادان در سال هايد پااليع توان توليار سريارتقاء بس

 ل است.ي، قابل تحليليفس يانگلستان به سوخت کم بها يبزرگ صنعت ياز مبرم مجتمع هاين

 ران يار بزرگ و مدرن آبادان توسط شرکت نفت ايبس« شهر-شرکت»گسترش س ويتأس

بزرگ  يتوسط قدرت ها« شهرها-شرکت»جاد يا يبر مدل جهان روا يس، مبتنيو انگل

 غرب بوده است.   ياقتصاد

 م يران در تقسيشگاه جهان، در ارتباط با نقش اين پااليشگاه آبادان به بزرگتريل پااليتبد

 آن دوران، معنادار است. ين الملليکار ب

بر  يه.ش به طور عمده مبتن ۹۱مه دهة ير توسعه هر دو شهر از آغاز تا نيدا است سيآن چنان که هو

 يبوده و در فضا ين الملليست بياز ز ينوع ين اعتبار، منطقه دارايبوده و به ا ين الملليب يازهاين

 برده است. ينات منطقه بهره مز از امکاين يکرده  است. گرچه اقتصاد مليتنفس م يجهان
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ن يب ير خود را در فضايک سدة اخي يات اقتصادياز آن جا که منطقة مورد نظر، سه ربع قرن از ح

د به يبايد ميجد يک آن، در هر طراحياستراتژ-ييايط جغرافيسرکرده است، با توجه به شرا يالملل

ن بار از موضع تحقق يادشده، ايقرن  د اما بر خالف آن سه ربعيشياند ياتصال آن به اقتصاد جهان

 «.يمنافع مل»

ار باالتر از يگر، بسيکديشدن اقتصاد و اتصال بازارها به  يب جهانينک ضريت به آن که هم ايبا عنا

ست، در ير نيمستقل از جهان امکان پذ يست اقتصاديم قرن قبل است و زين يک قرن قبل و حتي

و  يشگاه و بندرگاه را با اقتصاد منطقه ايبادانِ صاحب پاالد ربط بندر خرمشهر و آيباينو م يطراح

اقتصاد  يو مرتبط با مدار کالن و بخش يکه در چارچوب منافع مل يمشخص کرد. نقش ين الملليب

د به يبايگاه مجدد منطقه مين جاييو تع يشيآما ين اعتبار در کارسپاريقرار داشته باشد. به ا يمل

 طقه بذل توجه کرد.من 

 

منطقه  يايرسد که اح ين گونه به نظر مي، ا«ستيز»و وجه « مشارکت»با دقت بر جوهرة وجه 

 ديبايم

 

 رد.يصورت پذ
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 »يک دو وجهيتئور يده از مبنايتراوپژوهش که بر يشنهادياء پيمدل اح

 است. است، مدل « 

 مشارکت کننده در سه سطح يروهايش داده شده است، نينما مدل که در صفحه يدر ساختار هرم

 يتحتان

 يانيم 

 يو فوقان

 کنند.ينقش م يفايا

 هرم است، به طور عمده دولت در حوزة« يپ»که به منزلة  يدر سطح تحتان

  ير بناسازيز

 يل گريو تسه

ن يبرد. )ايش ميگران به پيد« مشارکت»را با  ياست گذاريو س ي، طراحيشه ورزيفعال است و اند

 (ح داده خواهد شدينده مطالب توضيمشارکت در آ

 

 با اتکاء به يد کنندگان محليهرم است، تول« يبدنة اصل»که به عنوان يانيدر سطح م

 ة متوسطيسرما

 دانش

 و تجربه

 خود، تحرک دارند.

 ةيپشت بازار کار با دستما يروهايباال خانة بناست، ن« وانِيا» که  يو در سطح فوقان
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  يانرژ

 ل به آموزشيم

 ل به تحوليو م

 رند.يگينقش به عهده م

در  يتحقق ياز هرم، اهداف« طبقه»فعال هر  يروهاين ياء منطقه، براياح يبرا« يمطبق مشارکت»در مدل 

 نظر گرفته شده است؛

ج يز و بسيد و تجهيتول يهار ساختيجاد زيبه هدف ا يياجرا يها، دستگاهيدر سطح تحتان √

 و مردم نائل خواهند آمد. يديتول يروهاين

جاد اشتغال متوسط به يمتوسط به باال و ا ي، هدف ساخت و سازهايديتول يروهاي، نيانيدر سطح م √

 خواهند گرفت. يال را پبا

جاد اشتغال خرد را يکوچک و ا يپشت بازار کار، هدف ساخت و سازها يروهاي، نيدر سطح فوقان √

 ب خواهند کرد.يتعق

 ن جوهره نهفته است؛يدر ا درقراردا ت و يحائز اهم يآن چه که در مدل مطبق مشارکت

 

 

 

 

 

 

بستر سازي براي ايجاد کسب و پيشه هاي خرد و متوسط، بدون 

چنان چه در پشتوانة سطوح تحتاني و مياني، امري ذهني است و 

هاي کوچک توسط سطوحي از منطقة مورد بررسي، کسب و پيشه

نيروهاي پشت بازارکار تأسيس شوند، تضميني براي پايداري و 

 استمرار حيات آن ها موجود نيست.
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آورد،  يمنتقل کرده و اسباب تحقق آن را فراهم م« عرصه»کاغذ به  يآن چه که هر مدل را از رو

رخ دهد « ياتفاق»مدل،  يو فوقان ياني، ميآن که در سطوح تحتان يملزومات آن است. به طور قطع برا

د فراهم يبا يم يداتياء منجر شود، تمهيازمند احين ةدر منطق« اتفاق بزرگ»درون هرم به  يو اتفاق ها

 د؛يآ

  

  نيهرم مدل به تأم يدر سطح تحتان

  طراح -شه ورزيهستة اند

  حلقة کارساز

  حلقة امکان آور

  يتيريمدار مد

   يو مدار اعتبار

 مبرم وجود دارد؛  يازين

o طراح -شه ورزياند ةهست 

ر گام اول به است، د يه و استراتژيمنطقه، نظر ياز آن جا که حلقه مفقوده اصل

ن هسته مرکب يشود که ا يشنهاد مين پياز است. چنيطراح ن -شه ورزياند ياهسته

 باشد از:

 منطقه و استان يدانشگاه ةو پژوهند يفيعناصر ک

 آشنا با منطقه يرمحلياز مشاوران غ يحلقه ا

 صاحب درک و دانش  يدکنندگان محليتول

o حلقة کار ساز 

کارساز داردکه  يااز به حلقهي، نيو طراح يشه ورزيدان يبرا يمنطقه در کنار هسته ا

 ياست و فاصله ا يمتول ياء باشد. خاصه آن که منطقه بير احيگ يپ يدر عمل، متول

 ن هسته مرکب است از:يان مرکز و محل وجود دارد. ايفاحش م

 نام دار( ي)خانوادة شهدا ين محليمعتمد
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 ن(يشيچون استاندار پ ي)عناصر يان خوزستانيکارگشا

 يرخوزستانيان غيکارگشا

o حلقة امکان آور 

برخوردار است و  يعام و خاص اعتبار يف بودجه هاياء منطقه از رديگرچه اح

آن که منطقه  يت اند، اما برايمشغول فعال يز در ابعادين يمحل يياجرا يدستگاه ها

ک حلقة امکان آور يشود، به « ندهيآ»د و صاحب يبه درآ ياز وضع اسفناک کنون

 امکانات موجود.  يورا يمحتاج است. امکان

 يرانيرو، بنادر و کشتينفت، فوالد، ن ياز آن جا که استان خوزستان منزلگاه قطب ها

 يز حضور جدين قطب ها )به استثناء فوالد( در منطقه نياست و هم ييايدر يرويو ن

دولت ن يا يد. اجزايبه وجود آ ک يد از سرجمع آن ها يبا يدارند، م

 يانسان يرويو ن يش اعم از اعتبار، تخصص، توان آموزشيخو يبا آورده ها يمحل

دستگاه  ياء منطقه، از توان کنونياح .رنديمنطقه نقش به عهده گ يايتوانند در اح يم

 خارج است. يک محليکالس يها

 

o يتيريمدار مد 

کارآ به عنوان ر و يک فرماندار مخياد شده، به يش يپ يدر کنار هسته ها و حلقه ها

ابد، ير نيير دولت ها، تغييدار که با تغيپا يتيريگروه مد به زياء و نياح ير محوريمد

 از است.ين

 

o يمدار اعتبار 

ن يمنطقه و همچن ياعتبار يف اختصاصي، ردياز سرجمع امکانات نظام بانک

اء شکل خواهد يخاص اح ي، مدار اعتباريدولت محل يز از سوياعتبارات سرر

 گرفت.

 

  

 د سه اتفاق رخ دهد:يبا يهرم م يانيدر سطح م

 يدکنندگان محليز توليتجه 

 يشبه دولت يتيريمد يه الگويتعب 

 يصنف يجاد تشکل هايا 
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o يدکنندگان محليز توليتجه 

 ينيو کارآفر يتيريد تحت آموزش مديبا ينقش م يفايا يبرا يدکنندگان محليتول

، يصنعت يکارآ اعم از طراح يهايشان در چارچوب طراح يرند، آورده هايقرار گ

 يابد و باألخره از سويمعنا و مفهوم  يخدمات بندر يو طراح يکشاورز يطراح

 ت شوند.يبه طور هدف دار حما ينظام اعتبار

o يشبه دولت يتيريمد يالگوه يتعب 

 ياتوان به هسته ه يرون از استان ميدرون و ب يتيرياز توان مد يريبا بهره گ

ع يز توزي، مشاوره و ني، بسترسازيافت که کار طراحيدست  يشبه دولت يتيريمد

نک در منطقه در ين تجربه هم ايرا عهده دار شوند. ا يدکنندگان محليامکانات به تول

 حال اجرا است.                    

 
o يصنف يجاد تشکل هايا 

شبرد يبه قصد پ خود را يصنف ياست تا تشکل ها يضرور يدکنندگان محليتول

 ش، برپا کنند.يت و اهداف خويهو يسازمان

  

 است تا يهرم ضرور يدر سطح فوقان

 کاريب يرويز نيآموزش و تجه 

 جاد صندوق اعتبارات خرديا 

 س سازمان مشاغل کوچکيتأس 

 يمدن يجاد نهادهايا 

 يمحل يخانه ها يسامان ده 

 رد:يانجام پذ

o کاريب يوريز نيآموزش و تجه 

آموزش  يبرا يار مساعديدر دو شهر، فرصت بس يو حرفه ا يامکان سازمان فن

 رماهر است.يکار غ يروين

 ين مساعيا 
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 کار ماهر خواهد شد. يرويرماهر به نيغ انِکاريانبوه ب يجيل تدريموجب تبد

 

پشت  يروهايز نيتجه يبرا ينيمروجِ کارآفر -ک نهاد مشاوريجاد ين ايهمچن

 است. يبازارکار، ضرور

o  صندوق اعتبارات خردجاد يا 

پشت  يروهاياست که توسط ن يخرد و متوسط يشه هايکسب و پ ين صندوق در عمل حاميا

 ابند.ي يبازارکار، سامان م

o سازمان مشاغل کوچکس يأست 

 خرد و متوسط ظاهر خواهد شد. يشه هايکسب و پ يالتيتشک ين سازمان در نقش حاميا

o يمدن ينهادهاجاد يا 

 صاحب نهاد شود. ،يبا مشارکت اهالتا  است يضرور و است يمدن يها از نهاد يمنطقه ته

 هن حوزيان و .... در اجوان ي، پاتوق ها يمحل يشوراها، يمحل يها در حوزه ها N.G.Oجاد يا

 قرار دارد.

o يمحل يهاخانه يسامان ده 

چون فوتبال، شنا، واترپلو و  ييمنطقه در ورزش و خصوصاً رشته ها ينة طوالنيشيبا توجه به پ

 گرداند. يرا به منطقه بازم يت محليس مدارس فوتبال، شنا و ... هوي، تأسيفرنگ يکشت

ن منطقه را يشيپ يفرهنگ يايز مزايئاتر و اتاق قصه ننما و تيس ين حال احداث خانه هايدر هم

 ا خواهد کرد.ياح
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افت يره  ي، برامنطقه يکالن و بخش يت به تنگناهايز با عنايو نطرح  يدر پ

 و درخور داد؛ يکارشناس يپاسخ د به يبايم اء،يمدل اح در پرتو يينها

 

 ندة آن به يده است و توسعة آيب ديمنطقه آس يسنت يت هايم مزيريچنانچه بپذ

 يل سازيست، بدير نيکان پذن اميشيپ يت هايمانند سه دهه قبل بر محور مز

 د انجام شود؟يمحور توسعه چگونه با

 هم هست؟ يگريد ينسب يايمزا يمنطقه دارا 

 سر است؟ي، ميبيترک يت سازيمز 

 

 ن به اعتبار و آبادا يواردات ية کاالهايخرمشهر به اعتبار بندر و حجم توان تخل

 يدر اقتصاد مل ينسبت يگاه و موقعيشگاه، هم از جايد پااليگاه و توان توليجا

به اقتصاد  ياتصال اقتصاد داخل ياصل ياز مجار ژه يبو برخوردار بوده اند و هم

ا و يبا توجه به مزا  -ن دو شهرينک نسبت ايآمده اند. هم ايبه حساب م يجهان

 ن شود؟ييد تعي، چگونه باين الملليو اقتصاد ب يبا اقتصاد مل  -شانيهافرصت

 را دارا هستند؟ ين الملليو ب ينقش مل يفايا دو شهر استعداد ايآ 

 ر، وقوع جنگ و آثار و يسه دهة اخ ين الملليتحوالت تندآهنگ ب يهيبه طور بد

و با  يبدون استراتژ يآن و بازساز يکيزيرفيو غ يکيزيعوارض گستردة ف

ط دو شهر را نسبت به گذشته اساساً دگرگون کرده است. در ي، شرايحرکت بطئ

دار يده اند. عناصر پايب ديآس يبه طور جد يدار قبلين کشاکش عناصر پايا

 کدامند؟ يآت يها يطراح يبرا
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ک مطرح شده، به يبه سه پرسش استراتژپژوهش در پرتو مدل ارائه شده،  يزهايورود به تجو يبرا

 شود؛ يطور معکوس پاسخ داده م

 

  

ر نگذاشته و همچنان به عنوان ير بر آن ها تأثيسه دهة اخ يدار منطقه که تحوالت دورانيعناصر پا

 نو، برقرارند در  يهر طراح يعناصر قابل حساب برا

 (ين الملليب يآب آزاد )آب ها -

 (يانيشر يودهاآب روان)ر -

 خاک مستعد -

 باال يدما -

 همجوار يبه کشورها يياينقاط اتصال جغراف -

 اند. يمتجل

  

 :عبارتند از يتوسعه کنون يدار منطقه، محورهايبا بذل توجه به عناصر پا

  

  

  

  

 

  

 قياز طر يو اتصال به اقتصاد جهان يمعطوف به تحقق منافع مل ،ن منطقهيست نويز 

 يدو وجه يبندرگاه ها

 يدو وجه يبازار کاال

 يدو وجه يگاه نفتيو پا

 رقم خواهد خورد.
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ه                  يحاش يبه کشورها يکيبا عراق و نزد يآزاد و همجوار يدو شهر به آب ها يدسترس

 آن ها رقم زده است. يرا برا ياژهيت ويج فارس، موقعيخل

 

ن يو در درون آن، پائ 133۱در آغاز دهة  صنعت نفت يشدن سراسر يروز مليجنبش پ

شرکت در  يس و پرچم انگلستان از سر در دفتر مرکزيران و انگليشرکت نفت ا يتابلو نشددهيکش

در مورد آبادان را  يعشق مل يران، نوعينفت ا يران و تابلو شرکت مليا يآبادان و باال  رفتن پرچم مل

 خت.يان برانگيرانيان ايدر م

، «شط العرب»ة و استفادة اعراب از واژ يآب يسر مرزها رران و عراق بيا ۹۱منازعات دهة 

آن  يهاشيت و گرايم حاکم و ماهيران را مستقل از رژيا يافکار عموم يخيتار -يت مليحساس

 -ياسيس يشد. آن منازعه و حواش يهمگان« اروندرود»واژة  يخت تا آنجا که کاربريبرانگ

 د. يبخش يبه آبادان و خرمشهر را به سهم خود، فزون يآن، تعلق خاطر مل ياجتماع

ز يو ن« ن شهريخون» يکه پس از آزاداست  يتر از آن، مهر مل يرتر و جدياما بس مهم تر، فراگ

و جاودانه  يخيتار يمکان دو شهرن يبه ا و ران رسوخ کرديرفع محاصرة آبادان در درون مردم ا

 د.يبخش

از درآمدن زشدن صنعت نفت و به احت يمل يارهيزنج ير، رخدادهايان شش دهة اخيدر جر

ران، چشم داشت عراق به ينفت ا يپرچم انگلستان بر سر در شرکت مل يبه جا رانيا يپرچم مل

ت يخرمشهر و از محاصره به در آمدن آبادان، موقع يريگتاً باز پسيو نها ۹۱در دهة يآب يمرزها

ک سال ي يهاادوارهي يند به جاتوايکه مب منطقه ساخته است يرا نص يخيتار -يژة مليو

را به منطقه  يعرصة مل يار جديبس يت هايصرف وگذرا، ظرف يهاعاطفهختن يبرانگبار و کي

 ز کند.ير سر

 

 

. خصوصاً با کرده استبر منطقه بار  يتيامن يتي، حساسيواقع بودن دو شهر در نقطة صفر مرز

متحده و االتيا يعراق و اشغال آن از سو يت کنونير و وضعيسه دهة اخ يسلسله رخدادها

و  يتواند دو لبه عمل کند؛ هم به محافظه کاريت بار شده بر منطقه مين حساسينش. ايمتحد



 
 بنادر آبادان و خرمشهر در یاقتصاد یشناسو فرصت یشناسمزیت

 

 

 www.hodasaber.comانتشار الکترونيکی:  ۹۵

به سامان کردن  يچند جانبه به منطقه برا يهاصيانجامد و هم به تخصيب يريسک پذيکاهش ر

 دن به آن.يو رونق بخش

 

گذرا به امکانات موجود  ينگاه .ن استان کشور به حساب آورديتريتوان غنيان خوزستان را ماست

 گذارد؛يصحه م  عنوان ين استان، بر کار بريدرون ادر 

 متصل به منطقه و جهان و قرار ين الملليآزاد ب يک: ارتباط با آب هاياستراتژ يايجغراف ،

 يداشتن در  نقطه صفر مرز

 گمرک فعال 4، يبندر گاه اصل 3:  يمکانات بندرا 

 ر و، کرخه ي؛ کارون . اروند. بهمنشيانيان شريجر 4: يجار يآب ها 

 کشور  ين سدهايم تريآب بند: عظ 

 يط، مستعد با خصلت کشت چند نوبتيمنابع خاک: بس 

 ع وابسته(يواحد بزرگ کشت وصنعت )با صنا ۵ رندةيدر برگ اس:يط مقيبس 

 يو بستر پرورش يعيبستر طب يارا: ديانبارآبز  

 يرانيبنادر و کشتو رو، نفت و مشتقات ي: فوالد، نيزبان قطب صنعتيم

توسعه با  سومة برنام  در کلبه ارزش افزودة  يرزش افزودة صنعتاستان اول در سهم ا 

 ۵۳/۹٪ين برنامه ايانگيم

 توسعه سوم ةدر طول برنام يد ارزش افزودة صنعتياستان دوم در تول

 يميشگاه، پتروشيز، پااليزبان نفت: مناطق نفت خيم 

 شامل: يامکانات ارتباط 

 فرودگاه فعال  ۳، ين الملليفرودگاه ب 2

 يان خط آهن سراسرينقطه پا

 ينيخطوط زم

 يياير سفر دريمس

 ياديرو، صيع نفت و مشتقات، فوالد، نيصنا يداني:کارکنان ميفن يرويزبان نيم 

 منطقه آزاد اروندو  بندر امام يميپتروش يتصادژه اقيژه: منطقه ويزبان ويم 

 يفرنگ يز: فوتبال. شنا. واترپلو. بوکس. کشتيورزش خ 

 

قرار  يش روية توسعه، پيرا به عنوان سرما يجوان يت نسبتاً جوان دو شهر، تودة انسانيجمع
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بس قابل حساب، مطرح  ية اجتماعين توده، آن را به عنوان سرمايز ايدهد. آموزش و تجهيم

جوان را در  ۵۱۱فعال در دو شهر که مجموعاً حدود يو حرفه ا يکند.وجود دو مرکز فن يم

آموزش و  يامکان تسر يبرا يمناسب ين رشته مورد آموزش قرارداده اند ، شاخص نسبيچند

 د.يآ يل تودة بدون مهارت به تودة ماهر، به حساب ميتبد

 

 

کشت و زرع د ومزارع نواحداثيجد يصنعت يد در منطقه که در واحدهاينوپد يديتول يروين

 عام برخوردارند؛ يژگي، جلوه گر شده اند از چند ويپرور يو آبز

بازار، درک ضرورت آموزش و پژوهش و سازمان کار با  ي، شناخت نسبيديتول يدرک نسب

 نظم متوسط.

و  يافتگيخود، استعداد سازمان  يدرون يضعف ها يرغم برخه ، بيديتول يروين نينچنيا

 د را داراست.ير توليحرکت روان تر در مس

 نو پاع يتواند پشتوانة روند صنا يصد ساله برخوردار است که م يصنعت يآبادان از فرهنگ غن

 د.يبه حساب آ يو آت

 

رونق مجدد  يبرا يمناسب يخيصد ساله، امکان تار يخرمشهر از فرهنگ تجار يمند بهره

 شود. يبندر خرمشهر محسوب م

 

 

را به  ييمختلف اجرا يبند، دستگاه ها 1۹ يران که طيئت وزيه 13۱2اسفند  11مصوبه 

نيو همچن کند يآبادان و خرمشهر مکلف م يدر شهرها ينيو امکان آفر يکيزيتحرک ف  

آماده  يقانون يدر چارچوب برنامه چهارم، محمل ها« توسعه استان خوزستان يسند مل»  

 اند.ص امکانات به منطقهيتخص يبرا  

 

 

   نيتأم يف اختصاصي، رد13۱2ران در اسفند ماه يئت وزيمصوبه ه يانتشار رسم يدر پ



 
 بنادر آبادان و خرمشهر در یاقتصاد یشناسو فرصت یشناسمزیت

 

 

 www.hodasaber.comانتشار الکترونيکی:  ۳1

 13۱3ال از آغاز سال يارد ريليم 2۹۱زان ساالنه يبه م آبادان و خرمشهر يبازساز يهانهيهز

 افت. يش يگشا

و در  نه شدهيهز ۱4و  ۱3 ينوگشوده که در سال ها يف اختصاصيزان اعتبار مندرج در رديم

 يبرا ياژهيو يدارد، امکان اعتباريخاص خود را اعالم م ينه هايز صورت هزين يسال جار

 ت.اس ةدر منطق يساخت و ساز توسعه ا

نه خواهد ين منطقه هزيز، در عمل در هميآزاد اروند ن ةگرسو، اعتبارات  مختص به منطقياز د

 شد.

 

 

 آبادان و خرمشهر، يامور بازساز يريگيپ يبرا يبنا به ضرورت تمرکز ادار 13۵۵در سال 

ن دفتر يس شد. ايتأس« خرمشهر و آبادان يشهرها يتوسعه ا يطرح ها ياجرا يريگيدفتر پ»

 ياختصاص يوقت قرار داشت، دفتر ادار ين، تحت نظارت وزارت بازرگانيشيکه در دولت پ

 ک سالة گذشته، کمتر فعال بوده است.يشود. گرچه در  يمنطقه قلمداد م

 

 يراک بياستراتژ يج فارس، امکانيحوزة خل يز بازارهايعراق و ن يبا بازار پرتقاضا يهمجوار

فرصت  ين همجواريد. ايآيک دست خود به حساب ميرامون نزديمنطقه با پ يتبادل تجار

و  يدکنندگان صنعتياعم از تول يدکنندگان محليتول يصادرات يريجهت گ يبرا ياژهيو

 است. يکشاورز

 

 

به  يو اقدام برا ياتغيتبل ي، انتشار کتابچه هايس دفتر مرکزيگرچه منطقه آزاد اروند جز تأس

نداشته است، اما در صورت فعال شدن با چشم  يبلوار آبادان، تا کنون بروز و ظهور يساز

 شود. يرونق منطقه محسوب م يبرا ي، بستريل منافع مليانداز تحص
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 محور توان حول چهار ياء را ميدر روند اح ةمنطق

 

 بندر محدود

 يمياقل يکشاورز

 يصنعت يخوشه ها

 استان يصنعت يقطب ها ين دستيع پائيو صنا

 

 يو برخ يح شدة قبليتصح يت هايمز به عنوان ين محور ها، برخيسامان داد. ا

 شوند.يد محسوب ميجد يت هايمز
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منطقه حول بندر خرمشهر در درجة اول و بندر آبادان در درجه دوم و با  يت سنتيشتن مزبا در نظر دا

  يرا با هدف گذار يتوان دو امکان بندرگاه يت متفاوت، ميب اهميضرا

کرد يسامان ده

 
به عنوان نقطه  رشهانه است و بندر خرميم يايآس ين اصليران متصل به سرزمياز آن جا که ا

شود، يانه محسوب ميم يايآس يبه کشورها ينين راه زميآزاد، کوتاه تر ياتصال به آب ها

 کند. يب خرمشهر مينص يکياز استراتژيامتن امر، يا

ز برخوردار است؛ کشور همجوار عراق با توجه ين ياز محليک امتينک از يبندر خرمشهر هم ا

 ،مواجه است. آن گونه ره بايتخل يخود، با مشکل جد ياخلد يها يها و نابسامان يبه آشفتگ

که شناورها از  يشود، به طور يبه طور مشخص به بندر ام القصر وارد م بار هيکه فشار تخل

برند و دموراژ  يه در انتظار به سر ميروز در نوبت تخل 2۱به مقصد ام القصر مدت  يمبدأ دب

بهره مند است مشروط  يتيت ترانزير خرمشهر از مزط، بندين شرايکنند. در ا يافت نميز درين

 بان، برخوردار شود.يکِ پشتيپلماتيو د يتيريبر آن که از عوامل مد

 محور مورد دقت قرار داد: 3توان در  يموجود بندر را م ين حال، تنگناهايدر هم

o  

هزار نفر 4۱ش از يو مجموعاً ب يبندر يت هايهزار نفر شاغل در فعال1۱هم اکنون 

، يدر منطقه، ناوگان سبک درون شهر يدفتر بازرگان 3۱۱ارتزاق کننده از آن، حدود 

وند يبندر، هم پ يرامونيمه گران و خدمت رسانان پي، بيرون شهريب يناوگان باربر

 ن رونق موقت اند.يبا ا

o  
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o  

ن بندر يکل کشور به بندر خرمشهر، ا ياز بار واردات يص بخشيبا تخص توان يم يتين وضعيدر چن

به بندر خرمشهر که  کشور گر بنادرياز بار د يزان مشخصيفت ميد. شيافته را رونق بخشيگاه تنزل يجا

ص، ين تخصيتواند در چارچوب ا يشود، م يم يريگن بندر باريک تر به اينزد يبه مقصد شهرها

 ييه و به مقصد شهرهايکشور تخل يواردات يکه در مباد يزان از باريآن م يرد.به عبارتيانجام پذ

ه شود.ين بندرگاه تخليتواند در ايشود، م يم يريک به خرمشهر بارگينزد

 13۵، بار شود به يتن2۱ يون هايمچنانچه بر کا يون تن بار وارداتيليک ميان توجه است که هر يشا

 شود؛ يک روز منجر ميتراف

 ون(يت کامي)ظرفون(   ي)کام )روز(                        

 بارتنونيليم1   ÷ تن  2۱=  ۱۱۱/۹۱ ÷ 3۳۹ =13۵ روز کيتراف               

روزانه  يريبارگ ک بندرگاه، بهيک سال در يه شده در طول يون تن بار تخليليک ميب هر ين ترتيبد

از خدمات  يارهيجاد زنجيبه ا يعيبه طور طب ينن امکايانجامد. چن يون در همان بندر ميکام 13۵

کند. اگر خرمشهر از  ي، کمک ميو خدمات جانب ين شهريب ي، ناوبري، بندري، گمرکيمه اي، بيبانک

به عنوان  ،ر شهر رسوب کندز در بازاياز بندر ن ياز بار واردات ين امکان برخوردار شود و درصديا

ن يز از اياش ن يکشور از رونق متناسب برخوردار شده و بازار محل يک بندرگاه درجه دوم وارداتي

 ت خواهد شد.يق تقويطر

ک است ياستراتژ -ياسيم سيک تصميکشور به بندر خرمشهر، نوعاً  ياز بار واردات يص درصديتخص

ق دهانة ياز بار اروپا از طر يبندر هامبورگ که بخشچون  يشود. بندر يو در سطح کالن اتخاذ م

 يتواند به عنوان مدليم ،کنديه مي، تخليرودخانه ا يا شناورهاکِ بندر روتردام را بياستراتژ يعبور

 ت محدود است.يبا ظرف يشناورها يراينک پذيکه هم ا يشود. خرمشهر يخرمشهر تلق يبرا

 
 ن اعتبار که؛ياس. به اياست خرد مق يرگاهآبادان در حال حاضر بند

 محدود يمحوطه محدود و امکانات انباردار اب ،است کمتر مجهز يبندر

 ت تجار خرد يمحل فعال

 اشتغال محدود جاد کنندهيا و

 ييان رسد و از سويبه پادر بندر آبادان در حال ساخت  يتن ۱۱۱/۹۱د يچنانچه احداث اسکله جد

مسقف  يفضاها ياز برخ زين متروکه شرکت نفت و يبادان بتواند از اسکله هاآ يرانيادارة بنادر و کشت

، وظائف يک بندر ردة سوم کشوريتواند به عنوان يآبادان ممتروکه به عنوان انبار استفاده کند، 

 را عهده دار شود؛ يمشخص



 
 بنادر آبادان و خرمشهر در یاقتصاد یشناسو فرصت یشناسمزیت

 

 

 www.hodasaber.comانتشار الکترونيکی:  ۳۵

 بوده است  ييهالياتومب يتيه گاه ترانزي، تخل13۵۵-13۵4 يبندر آبادان در حد فاصل سال ها

شده اند. از آنجا که بندر آبادان فاقد يانه ارسال ميم يايآس يت به مقصد کشورهايکه از کو

ب ي، آسيريل ها هنگام بارگياتومب ،ب بوده استيبدون آس يريبارگ يزات الزم برايتجه

 انه از بندر آبادان صرفنظر کرده و به رغم مسافت ويم يايتجار آس ياند و پس از چنددهيديم

د. بندر آبادان در صورت کرده انيل ها ميص اتومبيه اقدام به ترخيشتر، از بنادر ترکينة بيهز

 کند.نقشيفايگر، ايد ينه هاينه و زميدر همان زم يتيک بندر ترانزيتواند به عنوان يز ميتجه

 وه و تره بار به مقصد يم يتواند به بندر صادرات ين ميشين بندر با توجه به تجارب پيا

وه و تره بار تازه ين کشورها طالب ميج فارس مبدل شود. خاصه آن که ايحوزة خل يکشورها

 د.يآ يت به حساب مين راه به کويز کوتاه تريب اند و آبادان نيآس يو ب

 يل شود. به خصوص آن که از امکاناتيژه تبديو يتواند به بندرگاه مسافرت ين ميآبادان همچن 

 يسامان ده ين بندر با قدري. از برخوردار استيآهن خرمشهر نراه  و نگ، فرودگاهيچون هتل

 رد.ين ها و بالعکس، قرار گيخ نشيت و شيبه کو يپل مسافرترتواند سيم

 

حوزة  يافتة کشورهايبازار پر تقاضا، متنوع و بدون سازمان عراق در کنار بازار سازمان 

آبادان و خرمشهر است.  يشهرها يرونق بندر محدود برا يران فرصت بيفارس، مناسبترجيخل

 چون؛  يامکانات

 منطقه يتجربه و فرهنگ صدساله تجار 

 يو حق العمل کار يدر حوزة بازرگان يمحل يتوان سازمان ده 

 يخدمات بندر ةنيريد و دانش 

اند کمک تويم يت، به طور جديان عراق و کويم يتجار -کيپلماتيدر کنار مشکالت موجود د

 شود. يجاد بندر محدود تلقيکار ا

 ازمند يف شدة آبادان و خرمشهر، نيتعر يد با استفاده از امکانات بندرگاهبندر محدو يسامان ده

 در منطقه يحام يحضور بانک تخصص 

 ج فارسيحوزة خل يدر عراق و کشورها يتجار يها يندگيس نمايتأس 

 جاد مرکز اطالعات بازاريا 

 شلمچه يزار مرزبا يسامان ده 

 است. جاد کارگروه توسعة صادرات در منطقهياو  
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 است: دو  حاملبندر محدود، يگيپژوهش در همسا

I T

و  يمحل يتجار يشرکت ها يفيزهوشان منطقه، کارکنان جوان و کياز ت يريبا بهره گ

ش در آبادان و يتوسط خانة پژوهش نواند ينيآفرآموزش کار يدوره ها يفيان کيدانشجو

 ک مدار اطالعات بازار به وجود آورد.يتوان ي، مخرمشهر

حوزة  ياز نسبت به اطالعات بازار عراق و کشورهايضمن اعالم ن يصنعتگران و تجار محل

 ن مدار هستند.ياطالعات ا يج فارس، حاضر به پرداخت بهايخل

Iجاد مدار يشنهاد ايآبادان با استقبال از پ يمحل توجه است که اتاق بازرگان T حاضر به در ،

 آن است. يريوتر به قصد کمک به شکل گيسِت کامپ ۹و  يک واحد اداريار گذاردن ياخت

، در  ت يبا توجه به سه مز

تجارت  ةتوسع ةس مدرسي، تأسز يو ن 

ران در يگاه ايت موقع و جايتثب يبرا يديمفامکانِ  آبادان و خرمشهر در يعرب يدر کشورها

 همجوار خواهد بود. يعرب زبان خصوصاً کشورها يبازار کشورها
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د. نشويدار منطقه محسوب ميچنان که عنوان شد از عناصر پاهم ،باال يآبِ روان، خاک مستعد و دما

 يبا بهره مند يکند. بخش کشاورزيم« تيمز»در منطقه را صاحب يدار، بخش کشاورزين عناصر پايا

 يهار بخشين عناصر در زياز ا

 زراعت

 يباغدار

 التيو ش

 برساند. ياريمنطقه  يبه رونق اقتصادتواند يم

ر بخش زراعت از ينجه در زويجات و  يفياز نقطه نظر صاحب نظران و کارشناسان منطقه، کشت ص

 ت برخوردار است.يمز

ابد ييم ي، تجليار طوالنينة بسيشيالت با پيبه طور مشخص در حوزة نخ ير بخش باغداريت در زيمز

 ت بهره مند است. ي، از مزيپرور يد و آبزير دو حوزة صالت که دير بخش شين است زيو همچن

د، نقطه اتکاء يوجود به درآم يمنطقه چنانچه از نابسامان يمياقل يالت در کشاورزير بخش شيز

الت کشور که در جدول يربخش شيز يعموم يخواهد بود. نمامنطقه اقتصاد  يبرا يتوجهدرخور

گاه يو جا 13۵2-13۱2روبه رشد بودن آن در طول دهة  يايدا است، از مناظر مختلف گويهو شمارة 

 ت آن است؛يجنوب در تمام يهاتيژه ظرفيو

 ۱2تن در سال   331۳۳1به  ۵2تن در سال  32۵4۳۱کشور از  يد آب هايزان کل صيکه م يطيدر شرا

 ل شده است.يجنوب تحص ياز آب ها ۱2در سال د يصزان يدرصد از کل م ۵۱افته است، يش يافزا

که در طول دهة مورد  يابرخوردار است به گونه يترعياز آهنگ رشد سر يپرور يان آبزين ميدر ا

از  ،ل شدهيتحص يپرورش يرمابگ يزان ماهيدهد. مهمتر آن که ميدرصد رشد نشان م 2۹۱بحث، 

ش يرسد و بيدرصد م 2۵۱سطح  به رشد آناست و  برخوردار يپرور ياز کل آبز يآهنگ رشد باالتر

 دهد.يرا به خود اختصاص م کشور يان پرورشيزان آبزياز م يمياز ن

صادرات محصوالت  لجنوب نسبت به ارزش ک يالتين ارزش کل صادرات محصوالت شيهمچن

 يهاالت آبي، رقم خورده است و نسبت ارزش افزوده ش ۱2درصد در سال  ۳۱کشور حدود  يالتيش

 درصد قرار دارد.  3۵در سطح  زين الت کشورير بخش شيز ةجنوب به کل ارزش افزود

ز يالت و نيدر ش يه گذاريالت کشور، روند سرمايگاه جنوب در کل شينشانگر جا يدر کنار آمارها

گو، تعداد و مساحت يو بچه م يد بچه ماهيزان توليبه همراه م ياز محل خصوص يه گذاريزان سرمايم

 ير کشور رو به رشد بوده و در وراد يالتيع شيصنا يتعداد واحدها و يگو و ماهيمزارع پرورش م
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بالغ شده و  ۱2لوگرم در سال يک ۳به  ۵2لوگرم در سال يک 4/۹ز از ين يزان عرضه سرانة آبزيها، مآن

 گذارد.يش ميرا به نما يدرصد 133رشد 

 يريشکل گ يبرا يبان مناسبيمنطقه جنوب، پشت يالت و روند هاير بخش شيکالن در ز يروندها

 ند.يآيدر منطقه به حساب م يآبز يصنعت خوشة

 

 يخوشه ها يد، امکان طراحيالت در مراحلِ پس از توليالت و شينخ يضمن آن که در حوزه ها

خرما و  يصنعت يخوشه ها يمتنوع وجود دارد. در کنار امکان طراح يها يبه قصد فرآور يصنعت

 ينطقة مورد بحث، طراحشکر خوزستان با ميان مرکز کشت  نيمسافت م يکي، با توجه به نزديآبز

 سر خواهد بود.يز ميشکر نين يخوشه صنعت

  ؛شود کهيشنهاد مين پيخود استفاده به عمل آورد، چن يايمنطقه از مزا يآن که کشاورز يبرا 

 

در منطقه به مورد اجرا  يشبه دولت يتيريک مورد از مدل نظام مديان توجه است که هم اکنون يشا

 گذاشته شده است.

کشاورزان، باغداران،  يهمچون انجمن صنف يدر حوزة کشاورز يصنف يجاد نهادهايگر سو اياز د

 ت بخش و بسامان شدن آن، کمک خواهد کرد.يفيپروران و ... به ارتقاء ک يادان، آبزيص
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 فيرد عنوان واحد 13۵2 13۱2 توجهات

 يد در آبهايزان صينسبت م

سال  ديبه کل ص جنوب

13۱2 :۵۱% 

 يد آبهايزان کل صيم تن 32۵4۳۱ 331۳۳1

 کشور
1 

 يد در آبهايزان صيم تن 2۵2۱۱۱ 2۵۵12۱

 جنوب

  يپرور يززان آبيم تن 4412۱ 11۱1۵۹ %2۹۱درصدرشددهه         

 %2۵۱درصدرشددهه         
 يگرماب يزان ماهيم تن 21۱3۱ ۳1۱۱4

 يپرورش
2 

 يگويمزان يم تن ۱ ۵4۵2 

 يپرورش

 

 %۱۵۵درصدرشد دهه        
ون يليم 1۱۵۵۱۳ (13۱1)۵۳432۳

 الير

 يه گذاريزان سرمايم

 التيدر بخش ش
3 

 %2۵1درصدرشد دهه        
ون يليم 2۳42۵ (13۱1)۵۳۵34

 الير

 يه گذاريزان سرمايم

 ياز محل خصوص

نسبت ارزش صادرات 

 يالتيمحصوالت ش

صادرات ارزش کل  هزار دالر 44۵۵۳ ۱۵432

 يالتيمحصوالت ش

ل جنوب به کل صادرات در سا 4

13۱2 :۹۵% 

ارزش کل صادرات  هزار دالر 123۵2 ۹132۵

 يالتيمحصوالت ش

 جنوب

الت ينسبت ارزش افزوده ش

جنوب به کل ارزش  يهاآب

 ر بخشيافزوده ز

ون يليم 4۵۹۳23 (13۱1)1۵۱۵۳۹۹

 الير

ر بخش يارزش افزوده ز

 التيش

۹ 
ون يليم 3۱۳۵۱3 (13۱1)۳3۱۵۱۹ %3۵: 13۱1الت در ساليش

 الير

الت يارزش افزوده ش

 جنوب يآبها

هزار  1۵1۵۳4 ۹۱۵1۹۹ %24۳درصد رشد دهه         

 قطعه

 يد بچه ماهيزان توليم

۳ 
هزار  ۱ ۵۳43۱۱ 

 قطعه

 گويد بچه ميزان توليم
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 يع فعال ماهتعداد مزار  244۱ 4۱2۳ %1۳۹درصد رشد دهه        

 يپرورش يگرماب

۵ 

 

 

 يگويتعداد مزارع فعال م  ۱ 2۹۱ %312۹درصد رشد دهه      

 يپرورش

 يمساحت مزارع ماه هکتار ۵۱۵۹ ۹/22323 %314۳درصد رشد دهه     

 يپرورش يگرماب

 يگويمساحت مزارع م هکتار  ۵/32 3۹۱۵ %1۱۵۵۳درصد رشد دهه   

 يپرورش

زان عرضه سرانه انواع يم لوگرميک ۹/4 ۳ %133درصد رشد دهه       

 يآبز
۱ 

 يتعداد واحدها    

 يالتيع شيصنا

 

  يخ سازيکارخانه   ۵4 (13۱1)1۵۵ 

 يکارخانه کنسروساز  2۳ (13۱1)1۱2 
۵ 

 يکارخانه پودرماه  13 (13۱1)4۵ 

  يسردخانه نوارساحل  3۹ (13۱1)112 

  واحد انجماد  3۹ (13۱1)۵4 

ht t p://www.i ranf i sheri es .net    الت ساخته شده يت شيماخذ:جدول از اطالعات موجود در سا

 است     

  

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iranfisheries.net/
http://www.iranfisheries.net/
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افته است. ي ياژهيت ويها اهم ضوع ، مويات اقتصاد صنعتير، در ادبيان سه دهة اخيدر جر

، يشود. به عبارت ياتالق م يک محصول محوريحول  ينيدات پسيو تول ينيشيدات پيبه تول ،خوشه

 د مشخص.يک توليدات بر محور ياز تول يره ايسامان زنج

ا و هم در يتاليکا و ايدرجة اول همچون امر يصنعت يهم در کشورها ،ياخوشه يتجربة سازمانده

 ک، قابل مشاهده است.يبه مانند مکز ير توسعة صنعتيدر مس ياز کشورها يفيط

 خوشه ها برجاد يا، يات اقتصاد صنعتيدر ادب

 يم کار تخصصيتقس 

 عين صنايب يهمکار 

  ييقادر به هم افزا يالتيشبکة تشک 

 شود. يمنجر م يوارتقاء توان رقابت يره ايزنج ييبوده و به اشتغال زا يمبتن

 ازمندين يجاد خوشه صنعتيشدن، ا ير صنعتيدر مس يو کشورها يصنعت يبه کشورهادر تجر

 منطقة مناسب و مستعد 

 الزم يرساخت هايبستر و ز 

 يشبکه ا يسازمانده 

 عيان صنايم يافق يوندهايپ 

 مشترک  يو فرهنگ ياجتماع ينه هايزم  

 يو خصوص يعموم يمتشکل از نهادها يتيو نظام حما 

 ساس در منطقة مشترک آبادان و خرمشهر با توجه بهن اياست. برا

 ع خرد و متوسطيوجود صنا 

 يدکنندگان بوميتول 

 و فرهنگ مشترک 

 وجود دارد:  يحول چند محصول محور ،چند خوشه يو سامان ده يزيه ريامکان پا

 .
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مرتفع بندرگاه  يشگاه و خرمشهر با جراثقال هايپاال يکه آبادان با برج ها ش از آنيپ يد مدتيمد

 شدند.  يانبوه بلند باال در ذهن متبادر م يآن با نخل ها يشناخته شوند، هر دو شهر و حواش

 يگر استان هايان دين استان را در ميز خوزستان، ايگر مناطق نخل خين منطقه و ديالت ايمجموعه نخ

داد.  يع تر قرار ميرف يگاهيدر جا نستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگايون کرمان، سز همچينخل خ

از مجموع  13۹۱دار بود، آن گونه که در سال يز پايش از آغاز جنگ نيع و شاخص تا پيگاه رفين جايا

 درصد، سهم خوزستان بود. ۱۵تن معادل  4۵،1۵4زان يکشور، م يصادرات يتن خرما ۹4،31۵

د. تا آنجا که در ير کشين به زيشيت پيآن، خوزستان را از موقع يآمدها يگ و سلسله پاما وقوع جن

تن  24۱۱۱معادل  ،درصد 21، سهم خوزستان تنها يصادرات يتن خرما 11۵/۱۱۱از مجموع  ۱4سال 

متزلزل شده و استحکام سال  ين الملليب يز در بازارهايران نيا يگاه خرماين حال جاياست. در هم

 از جنگ را فاقد است. قبل يها

 ياصل يک سهم کشورهايرا به تفک 2۱۱۹د خرما در جهان در سال يزان کل توليکه م 3جدول شمارة

هزار تن )رتبة دوم پس از 1۱۹ران با سطح کشت يآن است که ا يايسازد، گو يان ميدکننده، نمايتول

ست. حال آن که مصر تنها با گذاشته ا يلوگرم در هکتار را برجايک 4۵۹۵ار نازل يمصر(، عملکرد بس

لو در هکتار، يک 3۵1۳2هزار تن و عملکرد  1۱۱/1د ير کشت با توليهزار هکتار سطح ز 3۱دارا بودن 

 د و عملکرد تصاحب کرده است.يمکان نخست را در تول

به رغم  يصادرات يران در بازارهاي، سهم ا4ط، مطابق اطالعات مندرج در جدول شمارةين شرايدر ا

)تنها با هزار هکتار تفاوت(، تنها  ير کشت پس از امارات متحده عربيزان سطح زين ميدن باالتردارا بو

هر  يدرصد رقم خورده است. مهم تر آن که بها ۱/۹1درصد کل است. حال آنکه سهم امارات  ۹/1۳

 يخرما يمت پس از بهاين قيدالر در تن است که نازل تر 23۵ران تنها يا يصادرات يتن خرما

ران با يا يصادرات يهر تن خرما يان توجه است که تفاوت بهاي. شاديآ يبه حساب معراق  يراتصاد

، ۳۱ب ير به ترتيمشابه و همطراز همچون امارات، پاکستان، تونس، عربستان، عمان و الجزا يکشورها

 دالر است. 1۱۵1و  14۱،  34۵، 1322، ۵۳

 از  يسه حاکياعداد و ارقام مورد مقا

 د خرمايان تولسازم يآشفتگ

 ديبودن تول ير علميغ

 سازمان صادرات خرما يو نابسامان
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 ران است.يدر ا

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

      

 

       

       

       

       

       

       

 استان خوزستان يمآخذ : سازمان جهاد کشاورز            
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 ؛نکيهم ا

• 

 
 .زنديم صدمه محصول به و همراه شاخه ديشد نباتکا که برداشت ييابتدا و يسنت روش يريکارگ به

 آن تيفيک افت و محصول شدن له باعث که يارتجاع تيخاص يدارا يسبدها از استفاده هبه عالو

 .شوديم

• 

 
 .شود يم محصول تيفيک ديشد افت به منجر که انبارها نامناسب يدما و سازه

• 

 
 تن هزار12۱ رسد،يم يداخل مصرف به تن هزار۹۱۱ ران،يا يديتول يخرما تن هزار۵۱۱ موعمج از

 .شود يم عيضا تن هزار2۱۱ عمل در و صادر

• 

 
 ۵۱ و است استاندارد يبند بسته يدارا رانيا يخرما محصول درصد 2 تنها شوديم عنوان آنچه مطابق

 در. شوديم يبند بسته يلوگرميک 2۱تا 1۱ يها حلب و کارتن ،يگون در يا فله صورت به آن درصد

 شده صادر محموله، يرو به محصول نام درج بدون و کفش کارتن در يصادرات يخرما يموارد

 .است
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• 

• 

• 

 طور به ها يکاست نيا. نديآ يم حساب به  عرصة در خرما مشکالت نيتر ياصل عنوان به

 .است گذاشته يجا بر زين منطقه التينخ اقتصاد بر را خود آثار ،يعيطب

 .داراست را خود خاص يتنگناها و مشکالت زين منطقه اما
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 ازتوليدپس

 

 توليدي

 زير ساختي
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•

•  
 

 

 د به يبا يالت، ميحوزة نخ يو منطقه ا يمل يت به تنگناهايدر کنار بذل عنا

 ز توجه داشت؛يچند ن

  

شگاه يزبان پااليل شود و آبادان ميد قبل از آن که خرمشهر به بندر تبديمد يمدت ها

 د، گردش داشته است.يمنطقه بر محور نخل و ص يباشد، اقتصاد سنت

برخوردار است.  يبس طوالن يدر منطقه، از سابقه ا يو نخل دار يفرهنگ نخل کار

، محسوب يمحل ير زندگيناپذ ييجدا ياز اجزا يخينخل به طور تار يبه عبارت

 شود.يم

  

دکننده  و صادرکنندة خرما در ين توليرانِ قبل از جنگ بزرگتريبنا به نشان آمار، ا

 نقش کند. يفايا ،ندهيآ رقم خوردن تواند در ينه ميشيهان بوده است. پج

  

ن جامعه گسترده در يگذرد. ا يالت مياز مردم منطقه با نخ يبخش يشتياقتصاد مع

گر مرتبط اند. يکديو صادرات با  ي، بسته بنديريداشت، برداشت، هسته گ انيجر

 ست، اما هنوز وجود دارد.يته مستحکم نگذش نرة ارتباط به سايگرچه زنج

  

تا آنجا که از  ،گرفته است يجا ير در سبد مصرف داخليک دهة اخيخرما در طول 

و حدود  يبه صورت تازه خورخرما هزار تن  4۹۱، يد مليهزار تن تول۵۱۱زان يم

 رسد. يبه مصرف م يهزار تن به صورت خشک در بازار داخل ۹۱

  

هزار تن به  ۹۱۱خرما،  يد مليهزار تن تول ۵۱۱زان يموجود از م يبر اساس آمارها

 2۱۱حدود  يشود. به عبارت يز صادر ميهزار تن ن 12۱ده و يرس يمصرف داخل

و  يزيزان در صورت برنامه رين ميشود. ا يع ميهزار تن خرما در سال ضا

 رد.يقرار گ يتواند مورد فرآوريم يدهسامان
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کند.  يجاد ميک روز اشتغال اي، يصادرات يلو خرمايک 3۱در عرف محل، تدارک هر 

 دارد. يقابل توجه يز در طول سال، کاربريضمن آنکه نگهداشت و برداشت ن

 

 

  

به  يد فرآوريگذشته، در شش استان نخل دار کشور، تجارب جد يدر طول سال ها

ن زمره اند. خاصه يا ازت؛ عسل خرما، شکالت خرما و کشمش خرما بار نشسته اس

 است. يفرآور يبا تنوع باال يآن که خرما محصول

ا يدات ياز تول يره ايتوان به زنج يمورد اشاره، حول محصول خرما م يبا لحاظ کردن نقطه قوت ها

 يرتبط، تنوع در فرآوردر منطقه، جامعة گستردة م ينخل دار يخ طوالنيافت. تاريدست  

 يبرا ينظر ينه هايهم سو با زم يمساعد ةنيز، زميدر مناطق نخل خ يخرما و تجارب نوآغاز فرآور

 کند. يجاد خوشة خرما در منطقه فراهم ميا ي، برايصنعت يخوشه ها يشکل ده

 رد:يگ يقرار م يچند، برابر رو ييخوشة خرما در منطقه، ضرورت ها يطراح يبرا

 - 
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است که بتوان بر  يتيظرف يدر منطقه برخوردار است، دارا يطوالن يالت که از قدمتير بخش شيز

 يو سامان ده يدات را طراحياز تول يره اي، زنجيو پرورش ياديمحصوالت آن اعم از محصوالت ص

 کرد.

گاه محصوالت يتر شدن جا يو جد يصادرات يالت، کشش بازارهاير بخش شيروبه رشد بودن ز

 يانهياست که زم ي، مجموعه امکاناتيدر سبد مصرف خانوار، در کنار فرهنگ و تجارب محل يالتيش

 آورد.يدر منطقه فراهم م يجاد خوشة آبزيا يا برايمه

فرآورده ها، اعم از  يبرا يج فارس و کشش بازار داخليحوزة خل يعراق و کشورها« يمنطقة مصرف. »

 است. يخوشة آبز يبرا يجد يآمادة طبخ و طبخ شده، مشوق

ن ياد است، ايار زيگو بسيو م ياعم از ماه يو پرورش ييايمحصوالت در ياز آنجا که تنوع فرآور

 باشدپر حلقه  يره ايتواند زنجيره ميزنج

وصل شدن  يد کنندگان برايتول يز علميالت استفاده شود، تجهيسازمان ش يت آموزشيچنانچه از ظرف

 يالت که برگزاريزش سازمان شر خواهد بود. بخش آموي، امکان پذييايدر يبه بازار فرآورده ها

، به عهده  ۱3تنام را در سال ياز جمله و يشرق يايآس يکشورها بانتقال تجار يآموزش برا يهادوره

آماده طبخ وطبخ شده را در  ياعم از فرآورده ها يفرآور يآموزش يدوره ها ۱4داشته است، در سال 

تکرار دوره ها در آبادان و خرمشهر برخوردار است.  يبندر عباس و چابهار بر پا کرده است و از آمادگ

ة خوش يطراح يبرا يگرياز ديش نياطالعات بازار خصوصاً بازار منطقه، در کنار آموزش، پبه  ريتجه

 شود.يقلمداد م يآبز

به  يکوچک و متوسط فرآور يجاد اشتغال متوسط به باال و کارگاه هايبه ا يبزرگ فرآور يهامجتمع

 خواهند کرد. يژه ايکمک و ،جاد اشتغال کوچک و متوسطيا
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، فرصت يشکر خوزستان با منطقة مورد بررسيد نيان مرکز توليبا در نظر گرفتن مسافت نسبتاً کوتاه م

ر دارند، ن دست هفت تپه قراين منطقه وجود دارد. آبادان و خرمشهر که پائيشکر در ايل خوشة نيتشک

 شکر باشند.ين يزبان فرآوريتوانند ميم

کنجاله از  ديشکر و توليد الکل از مالس نيخرمشهر در حوزة تول يتجارب نوآغاز در شهرک صنعت

 خوشه فراهم کرده است. يره و طراحين زنجيگسترش ا يبرا ينة مساعديتفالة آن، زم

 شکر به يخوشة ن يطراح يط الزم برايل به شرايبه منظور ن

 شکر(ي)شهر ن« ن شهريريش» ياستفاده از امکانات پژوهش 

 دانشگاه اهواز يکشاورز ةدانشکد يو طراح ياز توان پژوهش يبهره مند 

 خرمشهر يت تجارب نوآغاز در شهرک صنعتيوتق 

 شکر در خوزستانيد نيتول ياصل يطرح موضوع با نهادهاو  

 از است.ين
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 يدستنيع پائيدر صنا يه گذاريرو است. سرمايچون فوالد، نفت و ن ييهازبان قطبياستان خوزستان م

ک از آن ها، ينة هر يريموجود در استان، با توجه به دانش د يمعظم صنعت يهاک از قطبيهر 

رگاه شناور در منطقه با توجه به ناوگان يعمرد. ضمن آن که احداث تيمنطقه انجام پذ نيا تواند دريم

 ت برخوردار است.ياز مز ،يم شناوريعظ

 د.يخواهد انجام ير، خود به احداث متعدد واحد صنعتشکيو ن يخرما، آبز يسه خوشة صنعت يطراح
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مورد نظر  يو منطقه ا يتوان از دو منظر داخل يدر منطقه را م يگردشگر يده سامان و سازمان

دوران مانده از  يون نفر از آثار به جايليک مي، همه ساله متجاوز از ير رسميغ يقرارداد.بنابر آمارها

ن يکنند. در هم يز خاطره تازه مياز آن ها ن يد کرده و برخيآبادان و خرمشهر بازد يجنگ در شهرها

 است.  ياز مهمانان نوروز يزبان تعداد قابل توجهيحال منطقه همه ساله م

 يتوان به جاذبه ها يم يکارون و اروند به طور جد يز کناره هاي، با تجهيزبانين امکان ميدر پرتو ا

شود و  يخالصه نم يانات بهداشتو امک يز تنها به مبلمان شهرين تجهيا .منطقه افزود يردشگرگ

و  يمحل ياز مشاغل خرد و متوسط در کناره ها منجر شود. ارائه انواع غذاها يا رهيتواند به زنجيم

 از سعک يدائم يشگاه هايموزه جنگ، نما جاديا در غرفه ها، يمحل يع دستي، ارائه صناير محليغ

....  و آن ها يفرآورده ها و و خرما ييايمحصوالت در يخ ورزش آبادان و خرمشهر، فروشگاه هايتار

 شوند.  يره محسوب مين زنجيا يهاحلقه

ران، يان سه کشور ايعيش يبرا يارتيتوانند سر پل ز ي، آبادان وخرمشهر ميمنطقه ا ياز منظر گردشگر

ران و يارت اماکن متبرکه در ايت و عراق به زيان کويعيل شيت در نظر گرفته شوند. تمايعراق و کو

ن امر يتحقق ا يبرا يار مناسبينة بسيارت اماکن متبرکه در عراق، زميت به زيران و کويان ايعيل شيتما

سر پل واقع شدن  يبرا ياساس يير بناهايراه آهن در منطقه، زو ي، فرودگاهياست. امکانات بندرگاه

 است. يارتيز ياسفره يبران منطقه يا

استفادة گردشگران در طول  يبرا را با عنوان  يتوان مزارعين ارتباط ميدر ا

 کرد. يساالنه به منطقه، طراح يسفرها
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اند و هم به هم به ورزش شهره بوده ،ر بازيآبادان و خرمشهر از د يژه شهرهاياستان خوزستان و بو

 .يو نوشتار يشينما يهنرها

، ياو حرفه يآماتور ينمايس يهاتيقابل ياياح در کنار يفرنگ يفوتبال، شنا، بوکس و کشت ياياح

 د.يگشايمنطقه م يبه رو يگريچة ديدر ،يسيتئاتر و داستان نو

 جاديتوان به اينه در هر دو حوزه، ميشيبا توجه به چند دهه پ

هم آموزش و پرورش  و متوسط رد وخ يهاجاد اشتغاليس هم اين تأسيدر هر دو شهر اقدام کرد. ا

 منطقه را مد نظر دارد.  ياستعدادها
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