
هدف: این پژوهش بر آن است تا به بررسی وتبیین تأثیرصنعت 
نفت برروندتوسعۀاقتصادی واجتامعی منطقۀخارک بپردازد.

روش/رویکـرد پژوهــش: این پژوهـش به روش تاریخـی و با 
رویکرد تاریـخ اقتصـادی و تبیین داده های آمـاری و بر مبنای 

منابع کتابخانه ای، اسنادی و نرشیات انجام شده است.

یافته هــا و نتایــج پژوهش: با انتخــاب جزیرۀ خارک از سوی 
کنرسسیــوم نفتــی به عنــوان مرکــز بارگیــری و صدور نفت 

خام،تأسیسات متعددی در این جزیره ایجاد شد. ورودصنعت 

نفت و شکل گیـری این تأسیســات تأثیر آشکــاری بر وضعیت 

اقتصدی واجتامعـی آن مانند؛ دگرگونی درچهرۀ منطقه، ترکیب 

ها، ظهور طبقات  جمعیتی، وضعیت معیشتی،توسعۀزیرساخت 

افزایـش مهــاجرت داشتـه است. یافتـه های تحقیـق  جدید و 

ایـن دوره و  با پیرشفــت صنعـت نفت در  نشـان می دهند، 

رونـد تحـوالت اقتصـادی، اجتمـاعـی حاصـل از آن، خارک به 

ایران و یکی  بارگیری وصادرات نفــت خــام  بزرگ ترین بندر 

از بزرگ ترین بندرهای صادراتی نفــت خام جهــان تبدیل شد.

ڪلیدواژه ها 

جزیرۀ خارک،صنعت نفت،تغییرات اقتصادی واجتامعی،پروژه های عمرانی

حبیب الله سعیدی نیا  |   احمد لعبت فرد 
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صنعت نفت و توسعۀ اقتصادی، اجتامعی مناطق 
شاملی خلیج فارس؛ مطالعه موردی خارک

 )1335-1355ش /1976-1956( 

1. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه 

خلیج فارس)نویسندۀ مسئول(

saeedinia@pgu.ac.ir

2. دانشجوی دکرتی تاریخ دانشگاه 

خلیج فارس

alobatfard@gmail.com

مقدمه
خارک جزیره ای مرجانی در خلیج فارس است که دارای قدمت و همچنین اهمیت تجاری 
در ادوار تاریخی است. اگرچه اهمیت تجاری آن با کاهش صید مروارید رو به نقصان 
رفت، اما دگربار با ورود صنعت نفت و مسئلة صادرات آن این منطقه موردتوجه قرار 
از  ایران است که بعد  با توسعة صنعت نفت  گرفت. توسعة عمومی خارک هم راستا 
با ایجاد تأسیسات جدید، خطوط لوله،  1336ش/1957 شروع شد و در اندک زمانی 
مخازن و اسکله ها، پروژة چم و ایجاد پتروشیمی این منطقه به بزرگ ترین بندر صادراتی و 
مرکز بارگیری نفت خام ایران تبدیل شد. هم راستا با این دگرگونی در زمینه های مختلف 
فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی، در منطقه تغییراتی شکل گرفت که باعث ایجاد تحوالتی 

در ابعاد مختلف گردید.

پرسش پژوهش
پرسش اصلی این پژوهش به شرح زیر است:

صنعت  نفت چه تأثیری برروندتوسعةاقتصادی واجتماعی منطقةخارک داشته است؟
بر این اساس، فرضیه ما می تواند این باشد که صنعت نفت در ترکیب جمعیتی، 
وضعیت معیشتی، توسعة زیرساخت ها، بهبود شاخص های اقتصادی و اجتماعی، افزایش 

مهاجرت، دگرگونی  چهرة منطقه وموارد دیگرتأثیرگذاشته است.
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موقعیت جغرافیایی و پیشینۀ تاریخی
خارک ازلحاظ جغرافیایی از شمال به جزیرة خارکو و از جنوب، غرب و شرق به خلیج فارس 
محدود است. این جزیره در 29درجه و 15 دقیقه و 25 ثانیة عرض شمالی و 50 درجه 
است)آل احمد، 1347، ص69؛ خسروی،  ثانیة طول شرقی واقع شده  و 20 دقیقه و 30 
1342،ص5؛ فرامرزی،1347، ص1(. نام خارک درمتون قدیم تاریخی متفاوت ذکرشده 
است،  در نوشته های استرابون)ایکارهیاایکاریوس( وپلینوکلودپتولمه )آراکیا(آورده شده است 
)گیرشمن، 1342، صص6- 7( ودر نوشته ها وآثارجغرافی دانان دورة اسالمی خارک ذکرشده 
است )جیهانی، 1368، ص125؛ابن حوقل، 1345، ص5(.در تلفظ دریانوردان محلی خاری 
)یا ساکن الخاری یا میرمحمد( )خسروی، 1342، ص5( وبومیان خارگ را برای این منطقه 
به کاربرده اند. آل احمد، خارک را برگرفته ازخرمای نارس دانسته است و واژة  خارگ را برای 
این جزیره ذکرکرده است )1347، ص34(. در این جزیره از ادوار تاریخی و مذاهب مختلف 
آثاری وجود دارد. از آتشکدة زردشتی تا کلیسای نسطوری و مزار سید محمد گرفته تا مقابر 
دولِمن، معبد نپتون، مقابر پالمیری و آثار تاریخی دیگر که همچنین دال بر اهمیت تاریخی 

منطقه می باشد )گیرشمن، 1342، صص22-9(.
خارک باوجودِ محدودیت وسعت جغرافیایی، خاک و منابع آب زیرزمینی، در گذشته 
دارای رونق اقتصادی بوده و ازلحاظ تجاری، صید مروارید و پایگاه نظامی دارای اهمیت 
بوده است وهریک از این عوامل در رونق جزیره نقش اساسی داشته است. منابع جغرافیایی 
و سفرنامه های دورة اسالمی از رونق کشاورزی، تجارت و بازرگانی و صید مروارید در 
این جزیره در زمان های مختلف یاد می کنند. ابن خردادبه از زراعت، نخلستان و باغ های 
انگور آن ذکرکرده است )1370، ص46(. مستوفی از زرع، نخل، میوه و غلة نکوی آن، 
جیهانی از آب های خوش و زراعت های آنجا، کازرونی از نخل، انار، انگور و انجیر آن 
یادکرده است )مستوفی،1378،ص195؛ جیهانی،1368،ص57؛ کازرونی، 1367،ص62(. 
خسروی محصوالت عمدة خارک را در گذشته خرما، گندم، جو، عدس، پیاز، خربزه، 
انگور و لیمو دانسته است که انگور آن به بوشهر صادر می شد )1342، صص10و60(. 
فرامرزی محصوالت جزیره را لیموترش، پرتقال، نارنگی، موز، انجیر، ترنج، سپستان و 
انگور دانسته است )1347، ص13(. عالوه بر کشاورزی وجود مروارید و رونق صید آن 
در جزیره سبب شده است که منابع متعدد ازوجود معادن مروارید، کیفیت وکمیت آن در 
منطقه سخن به میان آورند )جیهانی،1368، ص57؛ مستوفی، 1378، ص196؛اصطخری، 
1368،ص34؛ابن حوقل،1345، ص5؛کازرونی،1367،ص66(. چنان چه به نوشتة لسترنج 
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»خارک از مهمترین جزایر خلیج فارس از حیث تجارت و بازرگانی است و دریای مجاور 
آن از مهمترین صیدگاه های مروارید می باشد«)1383،ص281(.

اما با گذشت زمان، تحوالت مختلف مثل کسادی صید مروارید به سبب تولید و 
رواج مروارید مصنوعی در ژاپن و مهاجرت غواصان به سواحل نفت خیز جنوب و غرب 
خلیج فارس باعث رکود اقتصادی منطقه و گرایش به خودمصرفی در تولید و کاهش جمعیت 
شد. در آستانة ورود صنعت نفت به جزیره، بیشتر اهالی از طریق ماهیگیری و کشاورزی 
امرارمعاش می کردند )تحول و پیشرفت جزیرة خارک، 1344، ص42؛ تصویر شمارة 1(. 
جزیرةخارک از 1312ش/1933 تا 1327ش/1948 به تبعیدگاه مجرمان تبدیل شده بود و 
به  صورت زندانی بزرگ اداره می شد )فرامرزی، 1347، ص25(. درتاریخ 1338/1/21 
طبق تصویب نامة شمارة 358 جزیرة خارک به بخش تبدیل شد وکلیة دهات خارک 
وخارکوتابع بخش خارک گردیدند )فریدی مجید، 1388،ج2،ص101؛خسروی،1342، 
ص5(،درتاریخ 1344/7/14 براساس تصویب نامةشمارة 7964، بخش جزیرة خارک به 
شهرستان تبدیل شد )فریدی مجید،1388، ج2، ص101(. در سرشماری 1345ش/1966م، 
خارک به عنوان یکی از شهرستان های استان بوشهر شناخته شده است. با توجه به اینکه 
خارک در تقسیمات کشوری جزء استان هفتم )فارس و بنادر( محسوب می شد، اما امور 
کارگری آن ارتباط با مناطق نفت خیز خوزستان داشت، از سوی وزارت کار درخواست های 
متعددی به وزارت کشور برای الحاق این منطقه به استان ششم )خوزستان( انجام شد 
)ساکما، 98/293/1253( و درسال 1346ش/1967 خارک ازلحاظ تقسیمات کشوری جزء 
استان خوزستان محسوب گردید)نامة صنعت نفت ایران، شماره7، دوره 8، -/1348/9، 
زیرمجموعة  در  شهری  به صورت  سرشماری 1355ش/1976م،  در  همچنین  ص30(، 
شهرستان ماهشهر آورده شده است.)سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1355،1358، ج 

59، صص23(

صنعت نفت و تأسیسات آن در جزیرۀ خارک
جزیرة خارک در پایه گذاری صنعت نفت ایران از همان آغاز دارای سهم بوده است. 
از سنگ های جزیرة خارک جهت بنای پاالیشگاه آبادان و کارهای جزئی دیگر مرتبط 
با صنعت نفت در گناوه استفاده شده است. شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران، در 
1317ش/1938 با توسعه برنامه های ساختمانی و ساخت چندین جاده در آبادان و 
احمدآباد نیاز به استفاده ازسنگ های جزیرة خارک پیدا نمود. از سویی به سبب نبود 
وسایل ارتباط سریع مانند هواپیما جهت انتقال صدمه دیدگان و خطرات و پیشامدهای 

صنعت نفت و 
توسعۀ اقتصادی ، اجتماعی

  مناطق شمالی خلیج فارس؛...
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مرتبط با کندن سنگ از معدن، شرکت سهامی نفت را وادار به تقاضای ساخت فرودگاه 
و یک مرکزکوچک بی سیم در جزیرة خارک نمود )ساکما، 240/2104(؛ اما این تقاضا 
مورد موافقت قرار نگرفـت. با انعقاد قرارداد کنسـرسیوم نفت درسال1333ش/1954، 
اقدامات مهمی در راستـای توسعـة میـدان های نفتـی صـورت گـرفت. این اقدامات 
ازیک سو سبب افزایش اکتشافات درمیدان ها وحوزه های نفتی شد و از سوی دیگرافزایش 
تولیدنفت را به همراه داشت. با  رشد  تولیدات نفتی، بندرهای آبادان، ماهشهر و بعد از 
آن خارک به مراکز صادراتی نفت تبدیل شدند. در 1336ش/1957 ازسوی کنسرسیوم 

تصمیم گرفته شد، جزیرة خارک به  مرکز بارگیری وصدورنفت خام تبدیل شود.
جزیرة خارک دارای امتیازاتی مانند: نزدیکی به منابع نفتی، داشتن عمق کافی در کرانه 
جهت پهلو گرفتن کشتی های بزرگ، نزدیکی و دسترسی آسان به بازار فروش، داشتن 
زمین مناسب و محکم در لنگرگاه و محفوظ بودن لنگرگاه از طوفان بود )طرح گچساران 
– خارک، بی تا، ص3(. از سوی دیگر خارک برای صدور نفت خام گچساران نسبت به 
بندر ماهشهر از موقعیت مناسب تری برخوردار بود و بندرگاهی با ژرفای عمیق تر داشت 
و ساحل جنوب شرقی آن از طوفان دریایی در امان بود )ماهشهر بندر صدور فرآورده های 

نفتی، 1346، ص8؛ طرح توسعة خارک، 1346، ص55(.
اولین مرحلة توسعة منطقه به دنبال انتقال نفت خام گچساران برای صدور به مرکز 
بارگیری خارک و ایجاد خط لولة گچساران – خارک شکل گرفت )ساکما، 293/59346(، 
این خط لولة 160 کیلومتری از 1337/8/27 آغاز و در اواخر 1338ش/1959 به پایان 
رسید و از گچساران به گناوه و از گناوه تا خارک ادامه داشت )ساکما، 240/45610(.
مخازن، اسکله، بندرگاه و سایر تأسیسات مورد نیاز نیز در جزیره ساخته شد. با کشف 
میدان های نفتی جدید در بی بی حکیمه )1340ش/1961(، پازنان و بینک )1342ش/1963(، 
رگ سفید)1343ش/1964( و سایر میادین و ازدیاد نفت خام تولیدی این مناطق، نیاز به 
ساخت مخازن جدید و توسعة اسکله در جزیرة خارک به وجود آمد. پروژة چم، مهم ترین 
پروژة عمرانی برای توسعه در منطقة خارک بود. این پروژه شامل ساخت بزرگ ترین خط 
لولة نفت خام جهان از آغاجاری به خلیج فارس و ساخت دو خط لولة زیردریایی به جزیرة 
خارک و ساخت مخازن جدید و توسعه و تغییر شکل اسکله های صادراتی بود، در طی 
این پروژه دومین خط لولة گچساران به خارک نیز ساخته و تکمیل شد.)سیری در صنعت 
نفت ایران، 1348، ص83؛ بررسی عملیات توسعة صنعت نفت، 1346، صص28- 29(. 
مجموع هزینة این پروژه )طرح چم(بالغ  بر 33 میلیون لیره/7میلیارد ریال برآورد شد )طرح 
توسعة خارک، 1346، ص6(. با انجام 5 مرحله تأسیسات جدید از 1339ش/1960تا 
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ایران  1353ش/1974 خارک به بزرگ ترین مرکز بارگیری و بندر صادراتی نفت خام 
تبدیل شد. در 1355ش/1976 برای تعمیر و تکمیل اسکلة خارک مبلغ 20 میلیون ریال 
از محل اعتبار طرح های منطقه ای استان خوزستان هزینه گردید )ساکما، 220/18593؛ 

.)501/9808
اسکله های  بهره برداری،  لوله، دستگاه  زیادی خط  مقادیر  مراحل،  این  در مجموع 
بارگیری و مخازن جدید ساخته شد. نصب واحدهای آب شیرین کن، ساخت فرودگاه 
و واحد های مسکونی جدید، پوشش کابل های زیرزمینی برق در سرتاسر جزیره از دیگر 
اقدامات صورت گرفته در طی این دوره بود )خارک مرکز بارگیری و صدور نفت خام، 
بی تا، صص7-18( تعداد کارکنان صنعت نفت در منطقة خارک تا 1344/7/10حدود 
214نفر بودکه این تعداد حدود 1/8 درصد از مجموع کل کارکنان صنعت نفت را تشکیل 

می داد )طرح توسعة خارک، 1346، ص12(.
ماه  مرداد  در  قانونی  به  موجب  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  دیگر  سوی  از 
1342ش/1963 و طبق تبصرة 64 متمم قانون بودجه، با هدف ایجاد صنعت پتروشیمی 
ایران و بهره  برداری از ذخایر گاز طبیعی نواحی نفتی شکل گرفت. قانون توسعة این 
صنعت در 1344ش /1965 به تصویب رسید. به دنبال اجرای این قانون، قرارداد مشارکتی 
بین شرکت صنایع پتروشیمی ایران باشرکت آموکو1بر اساس سهم 50-50 برای ساخت 
مجتمع پتروشیمی خارک و جهت تهیة گوگرد و گاز مایع منعقد شد. مجتمع خارک در 
ردیف مدرن ترین وآخرین پیشرفت های صنعت پتروشیمی قرار داشت و فرآورده های 
گوگرد آن به هند، آفریقای جنوبی، استرالیا وگاز مایع آن به ژاپن صادر می شد)نامة صنعت 
نفت ایران، شمارة2، سال 13، 1353، ص15(، این مجتمع دارای تأسیسات آب و برق، 
بندرگاه مخصوص و وسایل سکونت برای کارکنان بودکه بالغ بر 110 نفر نیروی انسانی 
در این مجتمع اشتغال داشتند )نامة صنعت نفت ایران، شمارة 8، دوره 9، -/1349/10، 

صص21-11(.
درنتیجة قرارداد مشـارکت بین شرکـت ملی نفت ایران و شـرکت پان آمریکن2 در 
1337ش/1958 برخی ازحوزه های خارج از نفوذ کنسرسیوم در اختیار این شرکت قرار 
گرفت. با انجام عملیات اکتشاف و براساس عملیات لرزه نگاری دریایی وجود چندین 
توسط  دریایی  لرزه نگاری  عملیات  رسید.  اثبات  به  درخارک  نفت  زیرزمینی  ساختمان 
شرکت نفت ایران و پان آمریکن درجزیرة خارک، تالش درجهت کشف این میدان نفتی 
بود)ساکما، 293/50293(. عملیات اکتشاف نفت در خارک از 1340ش/1961 و حفاری از 
1341ش/1962 شروع شد. در 1343ش/1964 به منظور عملیات توسعه، دستگاه بهره برداری 

1.Amoco Company

2. Pan American Petroleum 

Company
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و کارخانة شیرین کن گاز با ظرفیت 5 هزار بشکه احداث شد )سعادت، 1346، صص256-
254(. تجاری بودن میدان نفتی کورش1 در 1344ش/1965م از طرف شرکت ملی نفت ایران 
تائید شد و بهره برداری از آن در 1346/2/2 با ظرفیت تولید 25000 بشکه در روز آغاز گردید 

)سیری در صنعت نفت ایران، 1348، ص69(.

خارک و توسعۀ اجتامعی
هم  راستا با ایجاد تأسیسات صنعتی در خارک، واحدهای مسکونی و وسایل اجتماعی و 
ایجاد شد: برای رفاه وتأمین نیازهای کارکنان و جمعیت ساکن  فرهنگی و ورزشی هم 
درخارک راه های جدید، دستگاه های آب شیرین کن، برق، واحدهای مسکونی، فرودگاه، 
باشگاه های فرهنگی و ورزشی، مدارس و درمانگاه های جدید احداث شد. ازسویی برای 
افزایش ضریب ایمنی منطقه، پایگاه نیروی دریایی و ژاندارمری درجزیره ایجاد شد )تصویر 

شمارة 2(.
شکل گیری ادارات جدید نیز هم راستا با ورود صنعت نفت وتوسعة آن در منطقه بوده 
است. تا قبل از ورود صنعت نفت مشکالت مردم به وسیلة کدخدا حل وفصل می شد، اما 
بعد از ورود این صنعت به دلیل افزایش خواسته ها ونیازها وعدم پاسخگویی، بخشداری 
همچنین برای ایجاد تسهیالت وتسریع درحل وفصل دعاوی مردم دادگاه  ایجادگردید.
بانک  در 23دی1340 شعبة  )ساکما، 293/48845؛ 4/28771(.  تأسیس شد  نیز  خارک 
صادرات ومعادن در خارک دایر شد ودر 1348ش/1969 شهرداری خارک تأسیس گردید 
)ساکما، 293/48848(. همچنین ادارة پست وتلگراف، اداره بنادر وکشتیرانی، ادارة گمرک 
وانحصارات، نیروی دریایی، ژاندارمری، نهادهای دولتی بودند، که درخارک ایجادشدند. با 
توسعة صنعت نفت در منطقه و ایجاد زیرساخت های الزم، خارک در بخش های مختلف 
به ویژه اجتماعی دچار تغییراتی شد. جمعیت خارک در سرشماری 1335ش/1956 حدود 
647 نفر ذکرشده است )1337، ص1(، جالل آل احمد از قول معلم روستا که با دانش 
آموزان کار سرشماری را انجام داده بود، جمعیت خارک را 540 نفر ذکرکرده است )1347، 
ص77(. جمعیت خارک در سال 1341ش/1962 حدود2 2034  نفر بوده است که از این 
تعداد 596 نفر بومی و بقیه غیربومی بوده اند )خسروی، 1342، صص44-43(. در سال 
1345ش/1966 جمعیت خارک به 5464 و در 1355ش/1976 به 8353 نفر رسیده است 
که به طور تقریبی میانگین رشد ساالنة جمعیت در دورة1335-1345ش/1966-1956 
حدود 74/5 و در دورة1345- 1355ش/1966-1976 حدود 5/3 درصد است. با ازدیاد 
جمعیت خارک و نگرانی های ایجاد شده به دنبال آن و پیرو درخواست پهلوی دوم و 

1. میدان رسوش کنونی

2. بر طبق آمار خرسوی جمعیت 2034 

نفری خارک را گروه های ذیل شکل داده 

بودند. از این تعداد 596 نفر بومی، 825 

و  نفت  عامل  کارکنان رشکت های  نفر 

خانواده هایشان، 271 نفر کارکنان رشکت 

ملی نفت و خانواده هایشان، 300 نفر 

متفرقه از ناحیة دشتی و اکرثاً دهقان زاده 

که براثر خشک سالی در سواحل جنوبی 

ایران برای پیدا کردن کار به جزیره آمده 

بودند، 35 نفر نیروی دریایی و 7 نفر 

ژاندارمری بودند.

                  حبیب الله سعیدی نیا 
احمد لعبت فرد
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ابالغیة نخست وزیر اقدامات اساسی از سوی مسئولین برای کنترل جمعیت منطقه صورت 
گرفت )ساکما، 293/48845(، همچنین افزایش جمعیت سبب کمبود ارزاق عمومی شد. 
با توجه به کوچک  بودن مساحت جزیره و محدودبودن زمین مناسب وکم بودن منابع 
آب زیرزمینی، کشاورزی رونق چندانی نداشت، بنابراین با افزایش جمعیت، بحث تأمین 
مایحتاج زندگی از مسائل عمده در جزیره بود. نیازهای غذایی ساکنین از شهرهای مجاور؛ 
آبادان، شیراز، اصفهان، اهواز و بوشهر تأمین می شد که بعد مسافت و فاصلة زمانی باعث 
مایحتاج  از  اعظمی  بنابراین بخش  اضافی می شد )ساکما، 293/48845(؛  ایجاد هزینة 
زندگی به وسیلة هواپیما از بیرون تأمین می شد و در فروشگاه ها و سردخانه ها در اختیار 

کارکنان قرار می گرفت.

مآخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1335، 1345، 1355

مهاجرت، یکی از عوامل اصلی رشد جمعیت خارک در فاصلة زمانی 1335ش/1956 
تا 1355ش/1976 بوده است. ایجاد فرصت های شغلی جدید در این منطقه به ویژه در 
پایگاه دریایی از یک سو و نهادهای  صنعت نفت و تأسیسات آن، پتروشیمی خارک، 
بانک ها و  فرمانداری، بخشداری، شهرداری،  درمانگاه،  اداری جدید همچون مدارس، 
سایر مؤسسات از مهم ترین عوامل افزایش جمعیت خارک بوده است. در کنار آن بهبود 
شاخص های آموزشی و بهداشتی، امکانات و تسهیالت ایجادشده در این منطقه و بهبود 
وضعیت زندگی سبب جذب افراد متعددی در منطقه شده است. اگرچه در سرشماری 
1335ش/1956 جمعیت این منطقه 647 نفر ذکرشده است، اما این جمعیت در طی یک 
دهه به 5464 نفر حدود 8/5 برابر رسیده است. از این تعداد 2094 نفر) حدود 38/3 درصد 
متولد شهرستان خارک(، 364 نفر )حدود 6/7 درصد متولد شهرستان های دیگر بوشهر(، 
2910 نفر )حدود 53/2 درصد متولد استان های دیگر( و 96 نفر )حدود 1/8 درصد متولد 

صنعت نفت و 
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تغییرات جمعیتی خارک 1355- 1335 ش/ 
1956-1976
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خارج از کشور( بودند )سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1345، 1347، ج 139،ص2(. 
تجزیه  وتحلیل داده ها نشان می دهد که 3370 نفر )حدود 61/7 درصد( از جمعیت خارک 
مهاجر بوده اندکه این تعداد در سرشماری 1355ش/1976 به 6172 نفر )حدود 73/9 
درصد( کل جمعیت خارک رسیده است. بر پایة آمار دیگری از جمعیت خارک در سال 
1335ش/1956 حدود 87/6 درصد متولد شهرستان خارک، حدود 3/4 درصد متولد 
شهرستان های دیگر استان بوشهر، حدود 4/5 درصد متولد استان های دیگرو حدود 4/5 
درصد متولد خارج از کشور بوده است. بر اساس این آمار 12/4 درصد جمعیت در سال 
1335ش/1976 مهاجر بوده اند) خسروی، 1342، ص 43(درنتیجه درصد مهاجرین از 
در سال  درصد  به 61/7  درسال  1335ش/1976  درصد  از 12/4  کل جمعیت خارک 

1345ش/1966 و 73/9 درصد در سال 1355ش/1976 رسیده است.

مآخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن 1335، 1345 و 1355
آموزش و سواد شاخص اجتماعی دیگری بودکه هم زمان با توسعة جزیرة خارک 
مناطق  در  نفت  اساسی شرکت  اقدامات  از  یکی  تغییر گردید. ساخت مدرسه  دچار 
نفت خیز بود. نخستین گام ساخت مدرسه، ایجاد دبستانی در 1314ش/1935 در خارک 
بوده است، اما به زودی این مدرسه تعطیل شد و بعدازآن دو بار در 1327ش/1948 
پیکار  کمیتة  همچنین  1342،ص88(،  )خسروی،  شد  بازگشایی  1337ش/1958  و 
در  و  شد  تشکیل  خارک  و  گچساران  در  شهریور 1345ش/1966  در  بی سوادی  با 
تا  1345ش/1966  سال  از  گردید.  جدا  گچساران  از  خارک  کمیتة  1347ش/1968 
1350ش/1971 توسط کمیتة پیکار با بیسوادی تعداد 4 آموزشگاه و 6 کالس در خارک 
ایجاد شد که تعداد 142 نوآموز، 962 قبول شدة دورة اول و 365 قبول  شدة دورة دوم 

                  حبیب الله سعیدی نیا 
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داشته است )نامة صنعت نفت ایران، شمارة 5، دوره 10، -/1350/7،ص44(.
نفر  نفری خارک حدود 4247  از جمعیت 5464  در سرشماری 1345ش/1966 
باالی هفت سال بوده اند که 2312 نفر آن یعنی حدود 54/4 درصد باسواد بوده اند )1347، 
ج139، ص6(. از این تعداد 105 نفر) 4/5  درصد( باسواد اما بدون مدرک تحصیلی، 1600 
نفر )69/2 درصد( دارای مدرک ابتدایی، 532 نفر )23 درصد( مدرک متوسطه، 56 نفر 
)2/5 درصد( مدرک دانشگاهی و 19 نفر )0/8 درصد( اظهارنشده است. در سرشماری 
سال 1355ش/1976 تعداد 5397 نفر)حدود 77/6 درصد( از 6951 نفر باالی شش سال 
بوده اند )1358، ج59، ص32(که نشان می دهد میزان باسوادان از 54/4 درصد در سال 
1345ش/1966به 77/6  درصد در سال 1355ش/1976 رسیده است. در سال تحصیلی 
1352-1353ش/1973-1974، خارک در بخش آموزش متوسطة عمومی دارای 8 کالس 
با 118 دانش آموز و 7 آموزگار بود و در آموزش راهنمایی 9 کالس با 348 دانش آموز و 
10 آموزگارداشته است که نسبت دانش آموز به آموزگار و دانش آموز به کالس در آموزش 
متوسطه 16/7 و 14/7 و در آموزش راهنمایی 34/8 و 38/6 بوده است )گزارش اقتصادی 

و اجتماعی طرح های خاص ناحیه ای خوزستان، 1353، صص26-22(.
ساخت بیمارستان، درمانگاه و وسایل بهداری و بهداشتی یکی دیگر از اقدامات 
اساسی صنعت نفت برای تأمین بهداشت کارکنان و خانوادة آن ها در مناطق نفت خیز بود.
آب لوله کشی نیز اقدام اساسی دیگری درزمینة بهداشت و سالمتی کارکنان در منطقه بود. 
بیمارستان مجهز 13 تختخوابی دارای اتاق عمل، وسایل عکس برداری و آزمایشگاه برای 
کارکنان و سکنة جزیره و نیز بهداری شرکت و یک درمانگاه ساخته شد. طرح ساختمان 
بیمارستان و کلینیک خارک در 1342ش/1963 با سرمایه و هزینة 17546230 ریال یکی 
از طرح های اساسی در منطقه بود )بررسی عملیات توسعة صنعت نفت، 1346، ص43( 
تالش هایی برای تأسیس پایگاه دریایی و قرنطینه در خارک انجام گرفت که این نهاد نیز در 
منطقه ایجاد شد )ساکما، 293/50293(، در 1350ش/1971 مرکز اورژانسی نیز درخارک 

ایجادشد.

ایجاد خدمات زیربنایی
ورود صنعت نفت به خارک بر کمیت و کیفیت مسکن نیز تأثیر گذاشت. تا قبل از ورود 
صنعت نفت و استفاده از مصالح ساختمانی جدید، اکثراً ساختمان ها از مصالح بومی سنگ، 
گچ، نخل و یا غیربومی تخته ساج ملی بار هندوستان و چوب صندل زنگبار ساخته شده 
بودند )خسروی، 1342، ص65؛ آل احمد، 1347، صص73 و79(. در گزارش 309 وزارت 
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جنگ در تاریخ 1303ش/1924 به ادارة کارگزاری بنادر جنوب آمده است که:»انگلیسی ها 
ابنیة قدیمی جزیرة خارک را خراب و مصالح آن را برای استفاده به خارج جزیره حمل 
کرده اند« )ساکما، 293/32809(. تعداد ساختمان های خارک به طور تقریبی حدود 113 تا 
120 تا بود و مصالح به کاررفته در این منازل تا 1335ش/1956 اکثراً از مصالح نیمه بادوام، 
کم دوام و بی دوام بوده است؛ چنان که یک باب خانة مناسب برای استقرار کالنتری و 
بخشداری در آنجا وجود نداشته است. بعد از ورود صنعت نفت، شرکت ملی نفت ابتدا 
تعداد زیادی چادر در جزیره بر پا کرد و بیشتر کارمندان شرکت در زیر چادر بسر می بردند 
و با رونق فعالیت های شرکت در منطقه، نیاز به ساخت مسکن بادوام بیشتر شد )ساکما، 
تأمین آسایش کارکنان خویش شروع به ساخت  بنابراین شرکت برای  293/41237(؛ 
در سال 1344ش/1965  اجرای طرح چم  از  قبل  )ساکما، 293/41237(.  کرد  مسکن 
حدود 190 منزل توسط صنعت نفت برای کارکنان )70 تا برای کارمندان و 120 تا برای 
کارگران( ساخته شده بودکه بعد از اجرای طرح این تعداد به 375 منزل افزایش یافت )طرح 

توسعة خارک، 1346،ص41(.
وجود  خارک  در  مسکونی  واحد   753 1345ش/1966 حدود  سرشماری  طبق 
داشت که 513 واحد یعنی حدود 68/1 درصد آن در طی ده سال از 1335ش/1956م تا 
1345ش/1966 ساخته شده بود )تصویر شمارة 3(. مصالح به کاررفته در این واحدها 19/8 
درصد بادوام، 38/8 نیمه بادوام، 0/5 درصد کم دوام و 40/9 بی دوام بودند )سالنامة آماری 
کشور، 1345، ج1، ص361(. تعداد واحدهای مسکونی در سرشماری 1355ش/1976به 
1238 واحد رسید که از این تعداد 21/4 درصد بادوام، 73/4 نیمه بادوام و 5/1 کم دوام و 
0/1 بی دوام بودند )1358،ج59، ص188(. تجزیه  وتحلیل آمار فوق نشان می دهد گرایش 
به مصالح بادوام و نیمه بادوام از 1345ش/1966 تا 1355ش/1976 از 58/6درصد به 94/8 
درصد رسیده بود. از مهم ترین اقدامات عمرانی و زیربنایی صنعت نفت در منطقة خارک 
برای تأمین رفاه کارکنان و نیازهای شرکت مسئلة آب و برق بوده است. تا قبل از ورود 
صنعت نفت، آب مورد نیاز ساکنین از طریق چاه تأمین می شد. با شروع فعالیت صنعت 
نفت و نیاز تاسیسات به آب و همچنین افزایش جمعیت، دیگر چاه ها پاسخگوی نیاز 
ساکنین به آب نبودند، بنابراین شرکت در طی چندین مرحله اقدام به ساخت آب شیرین کن 
و لوله کشی آب کرد، اما این اقدامات  برای نیازهای رو به رشد جزیره کافی نبود و شرکت 
را به تالش بیشتر واداشت. آب موردنیاز را ابتدا از راه دریا از آبادان حمل می کردند؛ اما 
دالیلی چون دیر رسیدن و مشکالت دیگر، شرکت را واداشت، اقدام به ساخت دو کارخانة 
تبدیل آب  شور به شیرین هر یک با ظرفیت 150000 گالن درروز کند. برای تأمین آب 

                  حبیب الله سعیدی نیا 
احمد لعبت فرد
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مورد نیاز تأسیسات، اهالی وکارکنان دو دستگاه تقطیر به ظرفیت روزانه 682 متر مکعب 
درکنارکارخانة برق نصب گردید )تصویر شمارة4(که آب دریا را تقطیر و بعد ازتصفیه به 
دو منبع آب و ازآنجا به ناحیة مسکونی کارکنان منتقل می کرد. آب به کمک نیروی سنگین1 
به منازل و ادارات وسایر اماکن سرازیر و مصرف می شد )طرح گچساران- خارک، بی تا، 
ص18( در 1344-1345ش/1965-1966 به دلیل باال رفتن میزان آب مصرفی سومین 
کارخانه آب شیرین کن  با ظرفیت 300000 گالن نصب شد )نامة صنعت نفت ایران، شمارة 

5، دوره 11، -/1351/7، ص16(.
دو نیروگاه برق یکی متعلق به شرکت نفت با قدرت تولید 3000 کیلووات و دیگری 
نیروگاه چهار موتورة دریایی با قدرت 760 کیلووات در خارک دایر بود و برق موردنیاز 
منطقه را تأمین می کرد )ساکما، 220/13111(. شرکت نفت ایران و پان آمریکن و شرکت 
پتروشیمی دارای دستگاه مولد برق و تصفیة آب به صورت جداگانه بودند و نیازهای 
در  )ساکما، 220/15626(.  می کردند  آبادان جبران  از  را  آن  کمبود  و  برطرف  را  خود 
1350ش/1971 به وسیلة سازمان آب و برق خوزستان مطالعات الزم درزمینة تأمین برق 
جزیره انجام گردید و هزینة تأمین برق آنجا حدود هفتصد میلیون ریال برآورد شد. به علت 
افزایش تأسیسات و نیاز آن ها به برق دستگاه مولد جدید 760 کیلوواتی نصب شد.)ساکما، 

)220/13111
طبق سرشماری سال 1345ش/1966 از تعداد 753 واحد مسکونی خارک، 547 واحد 
)حدود 72/6 درصد( دارای برق و 459 واحد )حدود 60/9 درصد( دارای آب لوله کشی بود 
)1347، ج139، صص62-63(که این درصد در سرشماری سال 1355ش/1976 از مجموع 
1238 واحد مسکونی برای برق به 99/1 درصد و آب لوله کشی به 88/5 درصد رسید )1358، 

ج59، ص184(.
ایجاد امکانات و تسهیالت رفاهی برای کارکنان اقدام دیگر شرکت ملی نفت در 
مناطق نفت خیز و به ویژه جزیرة خارک بود. در 1340ش/1961 باشگاه نفت خارک برای 
ناهارخوری،  اصلی،  سالن  دارای  باشگاه  این  شمارة5(.  )تصویر  شد  ساخته  کارمندان 
سالن بازی بیلیارد، پینگ پنگ و قرائت خانه بود و در مجاورت آن پارکی برای استفادة 
کودکان ایجاد شد. باشگاه صدف دیگر باشگاه منطقة خارک بود که با هزینة 9 میلیون ریال 
ساخته شد و ویژة تمام کارکنان صنعت نفت ایران بود. این باشگاه با ظرفیت 400 نفر و 
مساحت 9550 فوت مربع ساخته  شد و دارای سالن اجتماع، بیلیارد، کتابخانه، پینگ پنگ 
و آشپزخانة مدرن بود )نامة صنعت نفت ایران، شمارة 5، دوره 10، -/1350/7، ص43(. 
باشگاه کارگری کارون در 1347ش/1968 در خارک تأسیس شد )نامة صنعت نفت ایران، 

1 .  دراین روش به دلیل باالتربودن ارتفاع 

مخزن   اصلی از منطقۀ مرصف آب بدون نیاز 

به پمپ و براساس نیروی جاذبه زمین و بدون 

هزینه آب منتقل می شود .

صنعت نفت و 
توسعۀ اقتصادی ، اجتماعی

  مناطق شمالی خلیج فارس؛...
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شمارة 6، -/1351/7،ص13(. تا 1350ش/1971 در خارک یک باشگاه کارگری و یک 
باشگاه کارمندی و یک باشگاه خصوصی وابسته به شرکت وجود داشته است )نامة صنعت 
نفت ایران، شمارة 5، دوره 10، -/1350/7، صص41-43(. در 1350/10/20 فهرستی از 
27 مورد از نیازهای اساسی جزیره تهیه شدکه در سال بعد، 1351ش/1972، برای بهسازی 
خیابان ها، آسفالت، میدان سازی، تأمین برق و آب و ساختمان حمام و مدارس، خانه های 
فرهنگیان، ایجاد کتابخانه و ساختمان شهرداری، اسکلة ماهیگیری و طرح مجتمع عمرانی 

اقدامات اساسی صورت گرفت )ساکما، 2652/ط(.

خارک و توسعۀ اقتصادی
هم راستا با دگرگونی و تغییرات عمده در ساختار زیربنایی و اجتماعی منطقة خارک، در 
ساختار اقتصادی این منطقه نیز تغییراتی ایجاد شد. تا قبل از ورود صنعت نفت، اقتصاد 
جزیره، بومی و بر پایة خودکفایی و معیشتی بود. این اقتصاد معیشتی مبتنی بر غواصی، 
ماهیگیری و کشاورزی محدودی بود؛ اما چنانکه قباًل هم اشاره شد با افول غواصی، 
بیشتر ساکنین از طریق ماهیگیری امرارمعاش می کردند. در بخش های اقتصادی تنها بخش 
کشاورزی آن هم به صورت بسیار محدودی فعالیت داشت. محدودیت بخش کشاورزی به 
دلیل محدود بودن وسعت جغرافیایی و کمبود اراضی و همچنین مشکل تأمین آب برای 
کشاورزی بود. باوجودِ این محدودیت بازهم بخشی از ساکنین منطقه در قطعات محدود 
به کشاورزی و باغداری می پرداختند. پس از ورود صنعت نفت و ایجاد زیرساخت های 
الزم در منطقه سایر بخش های اقتصادی فعال گردید. بخش صنعت و خدمات که تا قبل 
از 1335ش/1956 عماًل فعالیت نداشت، در 1345ش/1966 درصد باالیی از اشتغال در 
منطقة خارک را به خود اختصاص داد. از جمعیت 5464 نفری ساکن خارک 1962 نفر 
)حدود 36 درصد( در بخش های سه گانة اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( اشتغال 
داشتند. بخش کشاورزی حدود 4/9 درصد، صنعت 45/6 درصد و خدمات 49/5 درصد 
اشتغال را شامل می شد. از این تعداد کارفرمایان 2/5، کارکنان مستقل 8/3، مستخدمین 
دولت 34/7 و حقوق بگیران 54/5 درصد اشتغال را تشکیل می داد )سرشماری عمومی 
از  نفوس و مسکن1345، جلد139...،1347، صص12-15(. در سال 1355ش/1976م 
مجموع 6088 نفر جمعیت باالی ده سال خارک حدود 3289 نفر دارای اشتغال بودند. 
بخش کشاورزی حدود1/6درصد،صنعت43/9درصدوخدمات54/5درصد اشتغال را شامل 

می شد )سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1355، جلد 59...،1358، صص189-186(.
در کنار توسعه در منطقه و در بخش اقتصادی مشاغل جدیدی به وجود آمد. این 
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مشاغل اکثراً مرتبط با صنعت نفت و تأسیسات آن و نهادهای اداری بود، اما مشاغل 
جدیدی مانند: بنایی، نجاری،گاریچی، دست فروشی، پیمانکاران متفرقه، نانوا، قصاب، 
دوزنده، آرایشگر، کتاب فروش، پیشه وران آزاد، کارآفرینان، کارگران، فروشندگان در پرتو 
رفاه و غنای اقتصادی به وجود آمدند )تحول و پیشرفت جزیرة خارک، 1344، ص42(که 
برخی از این مشاغل در مغازه ها به فعالیت می پرداختند. تا 1355ش/1976 تعداد 128 باب 
مغازه در خارک وجود داشت که دارای پروانة کسب بودند و به انجام خدمات می پرداختند 

)ساکما، 293/48845(.

نتیجه 
براساِس اطالعات و اسناد و مدارک، ورود صنعت نفت به منطقة خارک سبب ایجاد 
تغییرات  این  زیرساخت ها شد.  و  اجتماعی  اقتصادی،  بخش های  در  اساسی  تغییرات 
در شاخص های اساسی مانند جمعیت، وضعیت زندگی، آموزش و بهداشت، اشتغال و 
مهاجرت نمود عینی پیداکرد. خروجی این تحوالت سبب شد که خارک از منطقه ای 
سنتی به صنعتی تبدیل شود. ورود صنعت نفت به منطقه پیامدهای کوتاه و بلندمدت مثبت 
و منفی  زیادی به همراه داشت، اما در مجموع پیامدهای این تحوالت در شاخص های 
مختلف تا حدودی مثبت بود. اگرچه آلودگی های زیست محیطی)به ویژه آلودگی دریا(، 
تخریب اراضی جهت ایجاد مؤسسات و نهادهای اداری و واحدهای مسکونی و تأسیسات 

خارک بعد از ورود صنعت نفتخارک قبل از ورود صنعت نفت 

اقتصاد صنعتی و مبتنی بر سه بخش صنعت ، خدمات و کشاورزیاقتصاد سنتی، معیشتی و مبتنی بر ماهیگیری و کشاورزی

وجود طبقات جدید؛ کارگر صنعتی، طبقۀ متوسط و حقوق بگیرعدم طبقات اجتامعی متنوع

افزایش سطح سواد و درآمدپایین بودن سطح سواد و درآمد

دگرگونی در ترکیب جمعیتیکنواختی ترکیب جمعیت

دگرگونی در چهرۀ منطقهبافت یکنواخت منطقه

به کارگیری مصالح بادوام مانند آهن، سیامن، بتون آرمهاستفاده از مصالح اولیه و بومی مانند سنگ، چوب و گچ

رنگ باخنت تعصبات مذهبیوجود تعصبات مذهبی

عدم خدمات بهداشتی ؛

 استفاده از روش های سنتی در معالجۀ بیامران
وجود درمانگاه، بیامرستان، کلینیک، پزشک و استفاده از آب لوله کشی

وجود خدمات زیربنایی متعددعدم خدمات زیربنایی؛ آب، برق

وجود نهادهای اداری متعددعدم نهادهای اداری

ایجاد مشاغل جدید؛ مغازه داری، نگهبانی، بنایی، نجاری و ...عدم وجودمشاغل متنوع

ایجاد کار روزمزد و اخذ دستمزدنبود رشایط کاری روزمزد

صنعت نفت و 
توسعۀ اقتصادی ، اجتماعی

  مناطق شمالی خلیج فارس؛...

 
جدول   1

بررسی تطبیقی وضعیت خارک در قبل و 
بعد از ورود صنعت نفت
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صنعتی، پدیدة افزایش جمعیت و سایر موارد دیگر جنبه های منفی توسعه در این منطقه 
بود، اما روی هم رفته ورود صنعت نفت به منطقة خارک باعث توسعة این منطقه شد. از 
سویی صنعت نفت سبب تحرک بخش های صنعتی و خدمات و رکود بخش کشاورزی، 
شکل گیری بنای شهری جدید با زیرساخت های آموزشی، بهداشتی و تجهیزات مدرن 
و تغییر در وضعیت معیشت و سبک زندگی مردم در منطقة خارک شد. در طی دو دهه 
از 1335ش/1956 تا 1355ش/1976 جزیرة خارک با سرعت رو به رشدی در جهت و 
مسیر توسعه قرار گرفت و شاخص های اقتصادی و اجتماعی آن در بخش های مختلف 
دگرگون شد و این جزیره را از وضعیت سنتی به بندری صادراتی و شناخته شده در سطح 

جهانی تبدیل کرد.

                  حبیب الله سعیدی نیا 
احمد لعبت فرد

 
تصویر   1
نقشۀ جزیرۀ خارک قبل از ورود 
صنعت نفت
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صنعت نفت و 
توسعۀ اقتصادی ، اجتماعی

  مناطق شمالی خلیج فارس؛...

 

 

تصویر  2

تصویر  3

نقشۀ جزیرۀ خارک پس از ورود
 صنعت نفت

خانه ها و واحدهای مسکونی جدید 
در جزیرۀ خارک
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منابع
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 ،293/48845 ،293/41237 ،293/32809 ،98/293/1253 ،240/45610 ،240/2104 ،220/18593
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کتاب ها

آل احمد، جالل)1347(. جزیرة خارک ُدّر یتیم خلیج فارس. تهران: مجید.
ابن حوقل، ابوالقاسم محمد)1345(. صوره  االرض. )جعفر شعار، مترجم(. بی جا: بنیاد فرهنگ ایران.

ابن خردادبه،  ابوالقاسم عبیداهلل بن عبداهلل)1370(.المسالک والممالک. )حسین قره چانلو، مترجم(.تهران:نشرنو.
اصطخری، ابواسحاق ابراهیم)1368(. مسالک الممالک. )ایرج افشار، کوششگر(. تهران: علمی و فرهنگی.

بررسی عملیات توسعةصنعت نفت درگذشته وپیش بینی های عملیات درآینده)1346(. تهران: شرکت ملی 
نفت ایران.

                  حبیب الله سعیدی نیا 
احمد لعبت فرد

 

 

تصویر   4

تصویر   5

دستگاه تقطیر و تصفیه آب شیرین و 
کارخانۀ برق

باشگاه نفت خارک
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تحول وپیشرفت جزیرةخارک)1344(.تهران: شرکت های عامل نفت ایران.
جیهانی، ابوالقاسم بن احمد)1368(. اشکال العالم. )علی بن عبدالسالم کاتب، مترجم(. بی جا: آستان قدس 

رضوی.
خارک مرکز بارگیری و صدور نفت خام)بی تا(. تهران: شرکت ملی نفت ایران.

خسروی، خسرو)1342(. جزیرة خارک در دورة استیالی نفت. تهران: موسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
سالنامة آماری کشور)1345(. )ج1(. تهران: سازمان برنامه وبودجه.

سرشماری عمومی نفوس ومسکن1335: ج 23، شهرستان بوشهر)1337(.تهران: سازمان برنامه  وبودجه.
سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1345، جلد 139: شهرستان بندر بوشهر)1347(. تهران: سازمان برنامه    و 

بودجه
سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1355،جلد 59: شهرستان بندر ماهشهر)1358(. تهران: سازمان برنامه وبودجه.

سعادت، فتح اهلل)1346(. جغرافیای اقتصادی نفت ایران. )ج1(. تهران: چاپخانة پارس.
سیری در صنعت نفت ایران)1348(. تهران: شرکت ملی نفت ایران اداراه کل روابط عمومی.

طرح توسعةخارک)1346(. تهران: شرکت های عامل نفت ایران.
طرح گچساران- خارک)بی تا(. تهران: شرکت های عامل نفت ایران.

فرامرزی، احمد)1347(. جزیرة خارک.)حسن فرامرزی، کوششگر(تهران: ابن سینا.
بنیادایران شناسی. فریدی مجید، فاطمه)1388(.سرگذشت تقسیمات کشوری ایران 1385 - 1285. )ج2(. تهران:
کازرونی، محمدابراهیم)1367(. تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس. )منوچهر ستوده، مصحح(. بی جا: موسسة 

فرهنگی جهانگیری.
گزارش اقتصادی و اجتماعی طرح های خاص ناحیه ای: خوزستان)1353(. تهران: سازمان برنامه وبودجه.

گیرشمن، رومن)1342(. جزیرة خارک. )چ2(. تهران: شرکت های عامل نفت ایران.
لسترنج، گای)1383(. جغرافیای تاریخی سرزمین های شرقی. )چ6(. )محمود عرفان، مترجم(. تهران: علمی 

و فرهنگی.
ماهشهر بندر صدور فرآورده های نفتی)1346(. تهران: شرکت های عامل نفت ایران.
مستوفی، حمداهلل)1378(.نزهه  القلوب. )محمد دبیر سیاقی، کوششگر(. تهران: بی نا.

نرشیات

نامه صنعت نفت ، دوره 8، شمارة 7، آذر1348.
...................... ، دوره 9، شمارة 8، دی1349.

...................... ، دوره 10، شمارة 5، مهر1350.

...................... ، دوره 11، شمارة 5، مهر1351.
...................، سال 13، شمارة 2، تابستان 1353.

صنعت نفت و 
توسعۀ اقتصادی ، اجتماعی

  مناطق شمالی خلیج فارس؛...


