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  و پيامدهاي آن تأثيرات جمعيتي صنعت نفت در جزيره خارك
  )م١٩٧٧- ١٩٥٧/ش١٣٥٦- ١٣٣٦( 

  
* جهانبخش ثواقب  

***پروين رستمي **داحمد لعبت فر  
  چكيده

 به تأثيرات آرشيوي، مدارك و اسناد بر مبتني تاريخي هايپژوهش روش از استفاده با مقاله اين

م ١٩٧٧ - ١٩٥٧/ ش١٣٥٦تا ١٣٣٦هاي لسا طي در خارك جزيره در نفت صنعت جمعيتي

 بر مترتب پيامدهاي جمعيت، رشد و نفت صنعت ميان پيوند دادن نشان با سويي، از. استپرداخته

هاي ناشي از ورود صنعت ها، پيشرفتبا توجه به يافته .استداده قرار تحليل و بررسي مورد آن را

ايجاد سو، با از يك. همراه داشتنفت و توسعه صنعتي در جزيره خارك، پيامدهاي متناقضي به

هاي فراواني ها و امكانات زيربنايي، ظرفيتهاي شغلي، درآمد پايدار و توسعه زيرساختفرصت

همراه داشت و براي رشد جمعيت در جزيره ايجاد نمود و از سوي ديگر، تبعات اجتماعي زيادي به

ي در رساني و تأثيرگذاري در فرآيند رشد و توسعه در سطوح محلي و ملموجب اختالل در خدمات

هاي در نتيجه، دولت و مسئولين را به ارائه و اجراي راهكارها و سياست. كوتاه و بلندمدت گرديد

  . اي براي حل مشكالت جمعيتي در منطقه واداشتآگاهانه
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