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محمد اسکندری  ثانی، ابراهیم رضائی

ارزیابی راهکارهای توسعه تجارت خارجی در استان خراسان جنوبی با تمركز بر افغانستان
اسماعیل هداوندی، محسن صفاریان

استراتژی و راهبردهای توسعه در رویکرد آمایشی مناطق مرزی شرق ایران )خراسان جنوبی(
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بررسی جنبه های مربوط به نقش حسابداری ارزش منصفانه در طول بحران مالی )سال 2008(
حبیب اهلل نخعی، مرتضي ذاكریان



 اهداف فصلنامه تحلیلی - پژوهشی اقتصاد خاوران
11 اشاعه1و1نشر1یافته1های1علمی،1پژوهشی1و1تحقيقاتی1مرتبط1با1اقتصاد،1حسابداری1و1مدیریت1.

و1تالش1جهت1رفع1نيازهای1علمی1و1تحقيقاتی1استان.1
21 فراهم1نمودن1زمينه1تبادل1افکار1و1اطالعات1بين1مراکز1دانشگاهی1و1تحقيقاتی1استان1در1زمينه1.

مسائل1راهبردی1علوم1اقتصادی.
31 دانشجویان،1. کارشناسان،1 مدیران،1 علمی1 دانش1 سطح1 ارتقاء1 جهت1 پژوهشی1 بسترسازی1

صاحبنظران1و1پژوهشگران1استان.
41 نياز1. مورد1 موضوعات1 زمينه1 در1 اقتصادي1 کاربردی1 هاي1 پژوهش1 و1 مطالعات1 سطح1 ارتقاي1

استان.

شرایط پذیرش مقاله ها و نحوه ارسال آن
11 در1مقاله1از1آخرین1آمارها1و1اطالعات1که1متناسب1با1عنوان1مقاله1باشد،1استفاده1شود.1.
21 مقاله1در1هيچ11یک1از1کنفرانس1ها،1سمينارها1و1سایر1نشریات1داخلی1و1خارجی1چاپ1یا1ارسال1.

نشده1باشد.
31 تعداد1صفحات1مقاالت151-120صفحه1بيشتر1نباشد..
41 فرمول1ها،1جداول،1نمودارها1عکس1نباشد1همچنين1فرمول1ها1در1نرم1افزار1تایپ1شود..
51 .www.1نحوه1ارسال1مقاالت1از1طریق1سایت1فصلنامه1اقتصاد1خاوران1به1نشانی1الکترونيکی

skeq.ir 1ارسال1گردد.

راهنمای تدوین مقاالت 
11 متن1فارسی1مقاله1قلم1Mitra1فونت1131در1برنامه1word20101تایپ1شود.1معادالت1و1نماد1.

متغيرها1و1زیرنویس1های1انگليسی1با1قلم1Times New Roman1غير1ایتاليک1و1با1فونت1
111و1زیر1نویس1های1انگليسی1با1قلمTimes new Roman1 و1با1فونت1101تایپ1شود.



21 تهيه1چکيده1با1حداکثر11501کلمه1به1زبان1فارسی1و1انگليسی1به1همراه1حداکثر151واژه1کليدی.1.
31 تعيين1طبقه1بندی1JEL1پيش1از1کليد1واژه1فارسی1و1انگليسی..
41 عنوان1ها1و1زیر1نویس1ها1کوتاه1باشند1و1منابع1در1صفحه1مستقل1و1در1انتهای1مقاله1ذکر1شوند..
51 مأخذ1داده1ها1به1طور1دقيق1بيان1گردد1و1در1صورت1نياز1داوران1یک1نسخه1از1آن1به1دفتر1مجله1.

ارسال1گردد.
61 فرمول1ها1و1معادالت1مقاله1به1صورت1پياپی1در1سمت1راست1به1فارسی1شماره1گذاری1شوند.1.
71 ذکر1معادل1انگليسی1واژه1های1تخصصی1مورد1استفاده1در1مقاله1در1پانوشت1همان1صفحه1ارائه1شود..
81 ضرورت1دارد1فایل1جداول1و1نمودارها1بگونه1ای1ارائه1شوند1تا1امکان1اصالحات1جزئی1و1تغيير1اندازه1آن1.

امکان1پذیر1باشد.1یادآوری1می1شود1جداول1وسط1چين،1فارسی1و1دارای1عناوین1و1مأخذ1باشند.1مقياس1ها1
در1باالی1جدول1و1در1سمت1چپ1آن1قيد1شود.1در1صورت1تنوع1مقياس1ها،1پيشنهاد1می1شود1هریک1از1
آنها1در1باالی1ستون1مربوط1ذکر1شود.1عالوه1بر1این،1عنوان1نمودارها1در1زیر1آنها1قيد1شود1و1واحدها1

مشخص1باشند.
91 اعداد1جداول1و1داخل1متن،1فارسی1)قلمB Mitra101(1باشد1و1برای1ارقام1اعشاری1از1مميز1استفاده1.

شود.
101 مقاالت1ارسالی1حتمًا1دارای1چکيده1انگليسی1باشد.1.
111 با1. مطابق1 نویسندگان1 خانوادگی1 نام1 بر1حسب1 الفبایی1 ترتيب1 به1 مقاله،1 یا1 کتاب1 از1 اعم1 مقاله1 منابع1

نمونه1های1ذیل1تنظيم1شود.1

11-1. نمونه كتاب
شاکری،1عباس1)1387(،1اقتصاد1کالن1نظریه1ها1و1سياست1ها،1تهران:1انتشارات1پارس1نویسا،1چاپ11.

11-2. نمونه مقاله
طيبی،1سيد1کميل1و1گوگردچيان،1احمد1)1385(،1"بررسی1عوامل1جذب1سرمایه1گذاری1مستقيم1خارجی1در1
صنایع1پتروشيمی1ایران1به1روش1داده1های1تابلویی"،1فصلنامه1پژوهش1های1اقتصادی1ایران،1سال1هشتم،1



شماره1،261صص1811-2031.

11-3. نمونه مجموعه مقاله
رضایی،1ابراهيم1و1رضایی1محمد1قاسم1)1389(،1"نگرشی1بر1اثرات1نوسانات1اقتصادی1بر1درآمدهای1
مالياتی:1شواهدی1جهت1بسط1پایه1های1مالياتی1مصرف1-1محور11در1ایران"،1مجموعه1مقاالت1چهارمين1

همایش1سياست1های1مالی1و1مالياتی1ایران،1تهران:1سازمان1امور1مالياتی1کشور.

11-4. نمونه انگلیسی كتاب
Leontief, Wassily (1966), Input Output Economics, New York,Oxford 

University Press.

11-5. نمونه انگلیسی مجموعه مقاله
Diamond, Peter A. (2000) “Administrative Costs and Equilibrium Charges 

with Individual Accounts”, in Administrative Costs and Social Security 

Privatization John Shavened, Chicago:University of Chicago Press, Chapter 4. 

11-6. نمونه انگلیسی مقاله در مجله
Aizenman, Joshua, And Yothin Jinjarak (2005), “The Collection Efficiency Of 

The Value Added Tax : Theory and  International Evidence”, The Journal of 

International Trade & Economic Development, Vol. 17, No. 3, PP. 391-410. 
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چکیده:
بازارچه1های1مرزی1نقش1بسزایی1در1رونق1بخشی1و1پيشرفت1روستاهای1مرزی1در1ابعاد1اقتصادی1و1
اجتماعی1دارند.1این1مناطق1با1مشکالتی1از1قبيل:1دوری1از1مرکز،1بيکاری،1انزوای1جغرافيای1و1غيره1
مواجه1هستند.1ایجاد1بازارچه1های1مرزی1می1تواند1تا1حدودی1از1این1قيبل1مشکالت1بکاهد.1در1این1
ارتقای1 بازارچه1مرزی1شهر1پيشين1در1استان1سيستان1و1بلوچستان1در1 ارزیابی1عملکرد1 مطالعه1به1
سطح1رفاه1خانوارهای1روستاهای1پيرامون1پرداخته1شده1است.1تحقيق1حاضر1از1نظر1هدف،1کاربردی1و1
روش1انجام1آن1توصيفی-1تحليلی1است.1داده1ها1و1اطالعات1در1مطالعات1نظریه1ای1با1استفاده1از1روش1
اسنادی1و1داده1های1ميدانی1نيز1از1طریق1پرسش1نامه1و1مصاحبه1حضوری1با1مردم1محلی1گردآوری1
شده1است.1جامعه1آماری1شامل1خانوارهای171روستای1پيرامون1بازارچه1مرزی1پيشين1می1باشد.12151
خانوار1با1استفاده1از1فرمول1کوکران1و1با1استفاده1از1روش1نمونه1گيری1تصادفی1ساده1انتخاب1گردید.1
به1منظور1تجزیه1و1تحليل1داده1ها1از1آزمون1t1تک1نمونه1ای1و1ضریب1همبستگی1پيرسون1استفاده1شد.1
بررسی1یافته1های1تحقيق1نشان1داد1که1عملکرد1بازارچه1مرزی1در1زمينه1معيشت1خانوارهای1روستایی1
چندان1مطلوب1نبوده1و1نتوانسته1سطح1معيشت1خانوارهای1روستایی1منطقه1را1ارتقاء1دهد.1فقط1در1
زمينه1دو1شاخص1دسترسی1به1شبکه1ارتباطی1و1حمل1و1نقل1)3/04(1و1روابط1و1ارتباطات1اجتماعی1

)3/73(،1عملکرد1نسبتا1مطلوبی1داشته1است.
R58 ،O18 ،I31،D6 :JEL طبقه بندی

كلمات كلیدي: بازارچه1مرزی،1رفاه1اقتصادی،1رفاه1اجتماعی،1مناطق1مرزی،1شهر1پيشين.

1.1دانشيار1و1عضو1هيئت1علمی1جغرافيا1و1برنامه1ریزی1روستایی،1دانشگاه1سيستان1و1بلوچستان
mehrshad_t65@yahoo.com11111111111:1.2دانشجوی1دکترای1جغرافيا1و1برنامه1ریزی1روستایی1دانشگاه1سيستان1و1بلوچستان،1ایميل
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مقدمه
مطالعه1و1سنجش1رفاه1خانوارها1به1منظور1اصالح1سياست ها1و1برنامه هاي1رفاه1و1تأمين1اجتماعي،1
این1 انجام1 1.)2005 مارتين1،1 و1 )کورویسانوس1 می باشد1 جامعه1 اساسي1 نيازهای1 و1 ضروریات1 جزو1
کارگزاران1 اصلي1 وظيفه 1 جامعه1 اقشار1 تمامي1 رفاه1 براي1 مناسب1 نمودن1شرایط1 فراهم1 و1 برنامه ها1
الزم1 واقعيتي1 رفاه1 به1 دستيابی1 1.)1388 همکاران،1 و1 )عمرانی1 مي شود1 تلقي1 کشورها1 مسؤالن1 و1
و1ضروري1براي1هر1اجتماع1و1به1ویژه1مناطق1روستایی1است1)ميگلی20001،2(؛1که1در1آن1فرد1از1
دیگران20151،3(.1سهم1 و1 )هوستون1 باشد1 برخوردار1 باالیي1 و1سرزندگي1 امنيت1 احساس1سالمت،1
این ها1در1ترسيم1وضعيت1مثبت1اطمينان1بخشی،1ارزشی1مهم1تلقی1می شود1)رکن الدین1افتخاری،1
1389(.1امروزه1برای1دستيابی1به1رفاه1و1توسعه 1هر1چه1بيشتر1در1روستاها1اقدامات1و1تدابير1گوناگونی1
رسيدن1 و1 بهره وری1 افزایش1 باعث1 نهایت1 در1 که1 همکاران،1387(،1 و1 )ازکيا1 است1 شده1 اندیشيده1
با1 )باسو20131،4(.1 به1خصوص1روستاهای1مرزی1می شود1 روستایی1 مناطق1 برای1 پایدار1 توسعه1 به1
توجه1به1شرایط1موجود1در1مناطق1مرزی،1یکی1از1بهترین1شيوه ها1برای1تأمين1رفاه1خانوارها1در1این1
به1عنوان1 امر1می تواند1 این1 بازارچه های1مرزی1می باشد1)علمدار،13921(.1همچنين1 ایجاد1 مناطق،1
راهبردی1برای1بهبود1شرایط1زندگی1)ميجرینک1و1روزا20071،5(1و1مهم ترین1راه حل1برای1مشکالت1

روستایيان1 باشد1که1به1طور1قابل1توجهی1معيشت1جوامع1روستایی1را1سمت1و1سو1دهد.
بازارچه1مرزی1به1عنوان1راهکاری1که1توانایی1حل1بسياری1از1مشکالت1مناطق1مرزی1را1داراست1از1
اواسط1دهه113601ذهن1بسياری1از1سياست گذاران1و1مسئوالن1محلی1را1به1خود1مشغول1کرد1)کامران1
و1محمد1پور،13881(.1با1راه اندازی1بازارچه ها1و1گذرگاه های1مرزی1و1استفاده1بهينه1از1ظرفيت های1
اقتصادی1مرزها،1وضعيت1معيشتی1و1اقتصادی1مردم1مرزنشين1منطقه1رونق1می یابد.1توسعه1اقتصادی1
و1رفاهی1مناطق1دور1افتاده1و1محروم1در1شهرهای1مرزی1با1توجه1به1مقوله1امنيت1مرزی1و1بهره گيری1
از1قابليت های1مرزنشين1در1دفاع1از1حدود1و1ثغور1کشور،1اهميت1بازارچه های1مرزی1را1مطرح1و1ارتقاء1

1. Courvisanos and Martin
2. Midgely
3. Hewstone et al
4. Basu
5. Meijerink and Roza
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در1 مرزی1 بازارچه1 بازرگانی،1511 وزارت1 آمار1 براساس1 و1همکاران،13871(.1 )احمدی پور1 است1 داده1
کشور1وجود1دارد1که1این1بازارچه ها1با1توجه1به1ظرفيت1و1زمينه های1تاریخی1و1فرهنگی1موجود1تاثير1
زیادی1بر1ایجاد1اشتغال1و1تامين1معيشت1ساکنان1مناطق1مرزی1و1همچنين1کنترل1قاچاق1کاال1و1
افزایش1امنيت1مرزها1دارد.1استان1سيستان1و1بلوچستان1یکی1از1استان های1مرزی1است1که1دارای171
بازارچه1مرزی1فعال1بوده1که151بازارچه1در1مرز1مشترک1با1پاکستان1شامل1ميرجاوه1در1زاهدان،1کوهک1
و1جالق1در1سراوان،1ریمدان1در1چابهار،1ميلک1وگمشاد1در1زابل1با1مرز1مشترک1افغانستان1می باشند.1
یکی1از1این1بازارچه های1فعال1مرزی،1بازارچه1مشترک1مرزی1پيشين1با1شهر1ردیگ1پاکستان1است؛1
این1بازارچه1در1151کيلومتری1شهر1پيشين1قرار1دارد.1در1اطراف1این1بازارچه1روستاهای1دارای1سکنه1
زیادی1وجود1دارد.1این1بازارچه1تا1پایان1اسفند1،13931ميزان1161هزار1و14361تن1کاال1به1ارزش1141
ميليون1و15751هزار1دالر1صادرات1داشته1است.1عالوه1براین152001تن1واردات1کاال1نيز1داشته1است.1
عمده1کاالهای1صادراتی1سيمان،1لبنيات،1مواد1خوراکی1و1کاالهای1وارداتی1شامل:1برنج،1چای،1دام1
)گاو(1و1انبه1بوده1که1از1این1طریق1باعث1جلوگيری1از11قاچاق1کاال1و1روی1آوردن1به1تجارت1سالم1
فرهنگ1 با1همسایه های1مرزی،1شناخت1 دوستانه1 )روابط1 اجتماعی1 ارتقای1شاخص های1 قانونی،1 و1
همدیگر(،1اقتصادی1)مانند1ایجاد1اشتغال،1گسترش1مبادالت1برون1مرزی،1درآمد،1تجارت1و1بازرگانی(1
در1بين1روستاهایی1که1در1اطراف1بازارچه1قرار1دارند1شده1که1این1موارد1سبب1رشد1و1رونق1آنها1شده1و1
از1همه1بيشتر1باعث1کارآیی1اقتصاد1شهر1پيشن1گردیده1است.1با1توجه1به1اینکه1روستاها1رکن1اصلی1در1
ثبات1اقتصادی،1فرهنگی1و1اجتماعی1یک1منطقه1تلقی1می گردد1و1رسيدگی1به1معضالت1و1مشکالت1
آنها1از1اهميت1خاصی1برخوردار1است؛1از1طرفی1برای1رسيدن1به1چنين1تعادلی1نياز1به1ارائه1راهکارهایی1
مناسب1در1زمينه هاي1مختلف1مي باشد،1یکی1از1مهم ترین1راهکارها1در1این1زمينه1توجه1به1معيشت،1
افزایش1رفاه1و1زندگی1خانوارهای1روستایی1چه1از1بعد1اقتصادی1و1چه1از1بعد1اجتماعی1و1رواني1از1طریق1
ایجاد1بازارچه های1مرزی1می باشد.1در1تحقيق1حاضر1نيز1با1توجه1به1اهميت1این1موضوع1به1بررسی1
لذا1 ارتقاء1سطح1رفاه1خانوارهای1روستایی1پرداخته1شده1است.1 بر1 بازارچه 1پيشين1 اثرات1 عملکرد1و1
برای1این1تحقيق1سؤاالت1زیر1مطرح1گردیده1است:1آیا1بازارچه1مرزی1پيشين1توانسته1باعث1افزایش1
سطح1رفاه1اقتصادی1و1اجتماعی1خانوارهای1روستایی1در1منطقه1مورد1مطالعه1شود؟1مهم ترین1عملکرد1
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بازارچه1مرزی1پيشين1از1لحاظ1رفاه1اقتصادی1و1اجتماعی1مربوط1به1کدام1شاخص ها1می باشد؟1و1چه1
ارتباطی1بين1عملکرد1بازارچه1مرزی1پيشين1و1رفاه1خانوارها1وجود1دارد؟

چارچوب نظری پژوهش
خاصی1 ویژگی های1 از1 خارجی،1 و1 داخلی1 گوناگون1 محيط های1 با1 تماس1 دليل1 به1 مرزی1 مناطق1
برخوردارند1)بذرافشان1و1طوالبی نژاد،13951(.1وجود1مبادالت1و1پيوندهای1فضایی1دو1سوی1مرز1و1
بين1کشورهای1مجاور1آسيب پذیری ها1و1تهدیدات1مختلف،1مرزها1را1به1کانون های1حساسی1مبدل1
ساخته1است1)قاليباف1و1همکاران،13871(.1امروزه1نظریات1مختلفی1در1مورد1مفهوم1مرز1وجود1دارد.1
را1 به1درون1است1و1خط1مشخصی1است1که1جدایی1 بيرون1 از1 تيلور1و1فليت؛1مرز1مفهومی1 از1نظر1
نشان1می دهد1)تيلور1و1فليت2000،1(.1از1نظر1مویر1مرز1در1جایی1بوجود1می آید1که1فصل1مشترک1
عمودی1ميان1حاکميت های1کشوری1از1سطح1زمين1می گذرد1)مویر،13791(.1مرز1عامل1تشخيص1و1
جدایی1یک1واحد1متشکل1سياسی1یا1کشور1از1دیگر1واحدهای1مجاور1است.1به1عبارت1دیگر،1مرز1جدا1
سازنده1قلمرو1فرامانروایی1دو1نظام1سياسی1است1)حافظ نيا،13811(.1مرزهای1سياسی1مهم ترین1عامل1
تشخيص1و1جدایی1یک1واحد1سياسی1از1واحدهای1دیگر1است1و1خطوط1مرزی1خطوط1اعتباری1و1
قراردادی1هستند1که1به1منظور1تحدید1حدود1واحد1سياسی1بر1روی1زمين1مشخص1می شود1)ميرحيدر،1
1381(.1با1این1حال1ایجاد1بازارچه های1مرزی1در1جوار1مرز1دو1کشور1می تواند1ضمن1توسعه1روستاهای1

مرزی1تا1حدودی1باعث1ایجا1همبستگی1بين1مناطق1مرزی1دو1کشور1گردد.
و1 سياسي1 روابط1 توسعه1 دنبال1 به1 بين المللي1 بازارهاي1 از1 شکلي1 عنوان1 به1 مرزي1 بازارچه هاي1
و1 کوچک1 مقياسي1 در1 بازارچه ها1 1.)1391 همکاران،1 و1 )محمدی یگانه1 مي گيرند1 شکل1 دیپلماسي1
این1 مسلمَا1 مي کند.1 متمایز1 بازار1 مفهوم1 از1 را1 آن1 که1 است1 خاصي1 قوانين1 و1 شرایط1 داراي1 خرد1
شرایط1و1خصوصيات1بسته1به1شرایط1پيراموني1که1هر1بازارچه1در1آن1واقع1مي شود،1متفاوت1است1
نقاط1مرزي1 بازارچه1مرزي،1محوطه اي1است1محصور،1واقع1در1 )محمدی1و1فخر1فاطمی،13841(.1
توانند1 مي1 مرز1 طرف1 دو1 اهالي1 که1 کاال1 ترخيص1 تشریفات1 انجام1 به1 مجاز1 گمرکات1 جوار1 در1 و1

1. Taylor and Flit
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توليدات1و1محصوالت1محلي1خود1را1با1رعایت1مقررات1صادارت1و1واردات1جهت1داد1و1ستد1در1این1
بازارچه ها1عرضه1نمایند1)وزارت1اموراقتصاد1و1دارایي،13811(.1بازارچه هاي1مرزي1فعال1در1کشور1بر1
دو1نوع1است:1نوع1اول1بازارچه هایي1هستند1که1براساس1مجوز1وزارت1بازرگاني1تشکيل1شده اند،1مانند1
بازارچه هاي1مرزی1کردستان،1کرمانشاه1و1غيره،1که1عموما1در1مناطق1مرزي1به1منظور1محروميت1
زدایي،1ایجاد1اشتغال1و1درآمد1براي1اهالي1تاسيس1مي گردند1و1در1مجموع1241بازارچه1از1این1نوع1در1
کشور1وجود1دارد.1نوع1دوم1بازارچه هایي1هستند1که1مجوز1ایجاد1آنها1بر1اساس1مصالح1ملی1و1تشخيص1
شوراي1امنيت1ملي1تاسيس1شده1و1بازارچه هایی1هستند1که1مجوز1ایجاد1آنها1بر1اساس1مصالح1ملي1و1
تشخيص1شوراي1امنيت1ملي1صادر1مي شود.1این1گونه1بازارچه ها1غالبا1با1نظر1شواري1مذکور1در1مکان1
و1زمان1معين1ایجاد1و1منحل1مي شوند1)مانند1بازارچه های1مرزي1ایران1در1مرز1پاکستان1و1افغانستان(1
)پهلواني1و1قلعه1نو،13781(.1بازارچه1مرزی1پيشين1جزو1این1نوع1از1بازارچه های1مرزی1می باشد.1در1
ایران1براساس1نظریه ها1و1دیدگاه هایی1مانند1نظریه1قطب1رشد1و1نظریه1مرکز-1پيرامون1اقدام1به1

ایجاد1این1بازراچه ها1شد.
قطب1ها1 در1 بلکه1 نمی11شود1 ظاهر1 همه1جا1 در1 همزمان1 طور1 به1 رشد1 رشد،1 قطب1 نظریه1 براساس1
یا1مراکزی1خاص1ظاهر1شده1و1سپس1از1تزریق1فعل1و1انفعاالتی1خاص،1آثار1نهایی1خود1را1بر1کل1
اقتصاد1نمایان1می1سازد.1نحوه11عمل1مدل1های1قطب1رشد،1به1این1صورت1است1که1ابتدا1اثر1قطبی1
شدن1در1مراحل1اوليه11توسعه1موجب1می1گردد1که1رشد1سریعی1در1قطب1های1رشد1صورت1گرفته1و1
موجب1واگرایی1بين1مناطق1شود1)گالسر19931،1(.1سپس1در1مراحل1بعدی1توسعه1و1پس1از1این1که1
قطب1های1رشد1به1اندازه1کافی1متمرکز1و1قوی1شدند،1رشد1آن1ها1به1سایر1مناطق1به1تدریج1پخش1
می1گردد1و1در1نهایت1موجب1همگرایی1و1از1بين1بردن1نابرابری1ها1می1شود1)ثقفی1و1همکاران،1393(.1
هدف1این1نظریه1کاهش1شکاف1های1اقتصادی1و1اجتماعی1ميان1مناطق1مختلف1بود1که1در1نهایت1
به1هدف1اصلی1سياست1گذاری1منطقه1ای1تبدیل1شد1)هنستن1و1هيگنز13761،2(.1بنابراین1مهم1ترین1
نابرابری1های1 می1تواند1 مناطق1 ميان1 منطقه1ای1 تعادل1های1 عدم1 و1 تعادل1 با1 ارتباط1 در1 که1 عاملی1
منطقه1ای1را1به1حداقل1رساند،1ایجاد1یک1قطب1رشد1برای1نواحی1روستایی1می1باشد،1به1گونه1ای1که1

1. Glasser
2. Hansen and Higgins
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کاهش1شکاف1توسعه1بين1مناطق1مرکزی1و1داخل1خود1مناطق1مرزی1تنها1از1طریق1به1کارگيری1
سياست1های1گسترش1همکاری1های1بين1المللی1و1روابط1بين1مرزی1امکان1پذیر1می1شود.1در1این1ارتباط1
ایجاد1بازارچه1های1مرزی1را1می1توان1در1راستای1گسترش1همکاری1های1منطقه1ای،1ایجادکننده11ثبات1
در1مناطق1مرزی1و1گسترش1فعاليت1های1توليدی1و1تجاری1به1عنوان1قطب1رشد1برای1روستاهای1

اطراف1بازراچه1در1نظر1گرفت1که1ایجاد1آن1بر1نواحی1همجوار1اثرگذار1می1باشد.
با1رقيق1شدن1مفهوم1قطب1رشد1به1مرکز1رشد،1مرز1نيز1رقيق1تر1می1شود1و1تضاد1بين1مرکز1و1مرز1
کاهش1می1یابد؛1به1طوریکه1در1سال119721فریدمن1،1مدل1مرکز-1پيرامونی1را1بر1رشد1اقتصادی1و1
توسعه1منطقه1ای1در1معادله11نظام1شهری1تکيه1می1کند1و1عقيده1دارد1که1پس1از1به1وجود1آمدن1این1
نظام1است1که1الگوی1سکنای1جمعيت1در1روستاهای1مرزی1سامان1می1یابد.1جان1فریدمن211عقيده1
دارد1که1مرز1ها1یا1مراکز1مرزی1هسته1های1قطبی1شدن1منطقه1ای1و1نظام1اقتصادی1را1سازمان1می1دهند1
و1با1به1وجود1آمدن1مجتمع1های1صنعتی،1تجارتی،1شهرک1ها1و1ناحيه1های1صنعتی،1بانی1توسعه1اقتصاد1
مقياسی1می1شوند.1فریدمن1نقاط1اساسی1نظریه1مرکز-1پيرامون1خود1را1اینگونه1بيان1می1کند:1نواحی1
پيرامونی1به1عنوان1اجزایی1از1یک1سيستم1عمل1می1کنند1که1رشد1و1توسعه11آنها1به1نواحی1مرکزی1
وابسته1است1و1به1واسطه11این1وابستگی1تعریف1می1شود1و1بين1مرکز1و1پيرامون1همواره1کشمکش1
از1تداوم1رشد1مرکز1به1حساب1پيرامون1است،1)عندليب،13801(.1در1 خاصی1برقرار1است1که1ناشی1
این1نظریه1نقاط1مرکزی1هر1منطقه،1عوامل1توسعه1را1به1سوی1خود1جذب1و1به1عنوان1نقطه1غالب،1
نقش1پيشتاز1در1توسعه1منطقه1ای1ایفا1می1نمایند.1در1نتيجه1این1کنش1و1واکنش،1دوگانگی1فضایی1در1
مناطق1مرکز1و1پيرامون1کاهش1پيدا1می1کند1)ناطق1پور1و1صوری،13891(.1بنابراین1طبق1این1نظریه1
می1توان1گفت1که1بازارچه1مرزی1می1تواند1به1عنوان1یک1مرکز1اقتصادی1برای1نواحی1پيرامونی1در1نظر1
گرفته1شده1که1ضمن1تامين1کننده1امکاناتی1از1قبيل1اشتغال،1درآمد1و1کاالهایی1برای1نواحی1پيرامونی،1

می1تواند1باعث1توسعه1نواحی1پيرامون1و1کاهش1اختالف1بين1این1دو1منطقه1گردد.1

1

1. Friedman
2. John friedman
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نقش یا اثرات بازارچه های مرزی بر زندگی خانوا های روستایی
بازارچه های1مرزی1اثرات1متعددی1بر1خانوارهای1روستایی1مناطق1مرزی1دارند1که1به1نوبه1خود1این1

اثرات1باعث1توسعه1مناطق1روستایی1و1برقراری1امنيت1در1نواحی1مرزی1می شود.

ایجاد بازارچه مرزي و اشتغال خانوارهای روستایی
یکي1از1عوامل1بسيار1مهم1در1سنجش1موقعيت1بخش هاي1اقتصادي،1توان1اشتغال زایي1آن1بخش1
است.1یکي1از1اهداف1مهم1اقتصاد1مرزي1ایجاد1اشتغال1براي1مردم1مرزنشين1می1باشد.1خوشبختانه1
بازارچه هاي1مرزي1مصداق1و1تبلور1عيني1حضور1مردم1در1امور1اقتصادي1است،1به1نحوي1که1این1
مشکل1 دولت1 دغدغه هاي1 مهم ترین1 که1 شرایطي1 در1 نيز1 شغلي1 فرصت هاي1 ایجاد1 در1 بازارچه ها1
بيکاری1است،1نقش1مؤثري1ایفا1مي کنند.1بنابراین،1این1بازارچه ها1هم1به1صورت1مستقيم1و1هم1به1
صورت1غيرمستقيم1به1اشتغال1خانوارهای1روستایی1ساکن1در1مجاورت1بازارچه1کمک1زیادی1می کنند1
)مطيعی لنگرودی،13881(.1لذا1می توان1گفت1که1یکی1از1اهداف1ایجاد1این1بازارچه ها1ایجاد1اشتغال1

برای1مناطق1همجوار1می باشد.

ایجاد بازارچه و كاهش مهاجرت روستاییان
رشد1تجارت1مرزی1در1بازارچه1مرزی1باعث1می شود1تغييرات1مهمی1در1ساخت1اقتصادی1ـ1اجتماعی1
از1جمعيت1 بازارچه1مرزی،1بخش1وسيعی1 ایجاد1 با1 ایجاد1شود.1 تثبيت1جمعيت1در1مناطق1مرزی1 و1
به1 که1 مرزی1می شوند1 تجارت1 عرصه1 وارد1 غيرمستقيم1 و1 مستقيم1 به1صورت1 و1شهری1 روستایی1
تدریج1تغييرات1محسوسی1در1ساخت1اقتصادی1و1ميزان1شهرنشينی1و1روستانشينی1به1وجود1می آید.1
یکی1از1گام های1موثر1جهت1نگهداشت1جمعيت1و1ایجاد1اشتغال1در1مناطق1مرزی،1ایجاد1بازارچه های1
مرزی1است.1امروزه1بازارچه های1مرزی1ضمن1مبادالت1مرزی،1به1قانونمند1کردن1ترددها،1تثبيت1و1
پایدار1نمودن1امنيت1و1جمعيت1روستاهای1مرزی1و1تقویت1معيشت1مرزنشينان1و1توسعه1اقتصادی1این1
مناطق1کمک1می کند.1بنابراین1می توان1گفت1که1بازارچه1با1متنوع1سازي1اشتغال1و1ایجاد1شغل هاي1
غيرزراعي،1زمينه1جذب1نيروي1کار1مازاد1بخش1کشاورزي1و1سایر1بخش ها1را1فراهم1کرده1و1از1این1
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طریق1از1ميزان1تمایل1به1مهاجرت1کاسته1است1)آیين مقدم،13911(.

ایجاد بازارچه مرزي و درآمد خانوارهای روستایی
یکی1از1عوامل1بسيار1مهم1در1سنجش1موقعيت1بخش های1اقتصادی،1توان1ایجاد1درآمد1آن1بخش1
بازارچه ها1 این1 برای1مردم1مرزنشين1است.1 ایجاد1درآمد1 اقتصاد1مرزی1 اهداف1مهم1 از1 است.1یکی1
عالوه1بر1اینکه1در1تحقق1یکی1از1اهداف1برنامه1چهارم1توسعه1یعنی1توسعه1صادرات1غيرنفتی1گام1
های1موثری1برداشته1اند،1در1ایجاد1فرصت های1شغلی1و1درآمدی1نيز1نقش1موثری1ایفا1می کنند1و1
افزایش1درآمد1خانوارهای1مرزی1نيز1کاهش1قاچاق1کاال،1تثبيت1جمعيت،1کاهش1ترددهای1غير1مجاز1

و1به1تبع1کاهش1ناامنی1را1در1پی1خواهد1داشت1)شهبازی،13721(.
متغير1دیگر1تحقيق1رفاه1می باشد.1در1هر1جامعه1رفاه1از1اساسي ترین1نيازهاي1اجتماعي1است1که1
اطمينان1همه1 آرامش1و1 امنيت،1احساس1 باعث1خلق1 رفاه1 باشند.1 برخوردار1 از1آن1 باید1 افراد1جامعه1
جانبه1نسبت1به1حال1و1آینده1است1)حق جو،13811(.1بنابراین،1رفاه1عبارت1است1از:1قدرت1خرید1و1
را1 رفاه1 و1محاسبه پذیر1شدن،1 منظور1کمی1 به1 اما1 زندگی.1 امکانات1 و1 تسهيالت1 در1کسب1 توانایی1
مترادف1با1بهره مندی1یا1مطلوبيت1در1نظر1می گيرند1)طرازکار1و1زیبایی،13831(.1حدود1سه1دهه1است1
که1اقتصاددانان،1آماردانان1و1روان1شناسان1به1صورت1جدی1راجع1به1رفاه1بحث1و1بررسی1می کنند.1
در1واقع1از1آن1هنگام1که1ریچارد1استرلين1در1سال119741نشان1داد1که1شادی1و1رضایت1انسان ها1
امنيت،1 با1 رفاه1 1394(؛1 همکاران،1 و1 )طوالبی نژاد1 نمی یابد1 افزایش1 آنها1 درآمد1 افزایش1 نسبت1 به1
معيشت،1سالمت،1بهداشت،1شادکامی1و1اقدامات1تکميلی1همراه1است.1خوشبختی1دارای1ابعاد1کالبد،1
روان شناختی،1اجتماعی1و1معنوی1است1)رکن الدین1افتخاری،13891(.1مفهوم1رفاه1اجتماعي1در1طول1
سال هاي1اخير1به1صورت1جدي1مورد1عالقه1جامعه1شناسان،1اقتصاددانان1و1سایر1رشته هاي1مرتبط1با1
توسعه1قرار1گرفته1است.1در1واقع1از1دهه119801به1بعد1در1تعریف1رفاه1اجتماعي،1تغيير1و1تحول1بسياري1
پدید1آمده1است.1یکي1از1ویژگي هاي1مهم1رفاه1اجتماعي1آن1است1که1فرد1از1احساس1سالمت،1امنيت1
از1 اجتماعي1در1هر1جامعه1 رفاه1 استروب20151،1(.1 باشد1)هوستون1و1 برخوردار1 باالیي1 و1سرزندگي1

1. Hewston and strobe
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اساسي ترین1نيازهاي1اجتماعي1است1که1افراد1جامعه1باید1از1آن1برخوردار1باشند1)حق جو،13811(.1از1
این1رو1رفاه1اجتماعي1را1تنها1مي توان1در1یک1متن1و1در1بستر1یک1جامعه،1تعریف1کرد.1با1همه1این1
اوضاع1و1مشکالتي1که1بر1سر1اجماع1تعریف1رفاه1وجود1دارد1)ميگلی،20001(1که1در1قالب1تابع1رفاه1
اجتماعی1نشان1داده1می شود،1برابر1با1مجموعه1رفاه1افراد1جامعه1خواهد1بود1)طوالبی نژاد1و1همکاران،1
13(.1بنابراین،1رفاه1اجتماعی1عبارت1است1از1مجموعه1سازمان1یافته ای1از1قوانين،1مقررات،1برنامه ها1و1
سياست ها1که1در1قالب1موسسات1رفاهی1و1نهادهای1اجتماعی1به1منظور1پاسخگویی1به1نيازهای1مادی1
و1معنوی1و1تامين1سياست1انسان ها1ارائه1می شود1)ربانی1و1همکاران،13861(.1از1سوی1دیگر1یکي1از1
اهداف1مهم1هر1نظام1اقتصادي،1افزایش1رفاه1اقتصادی1در1جامعه1می باشد.1از1جمله1شاخص هاي1مهم1
رفاه1اقتصادی1مي توان1ترکيب1کاالهاي1مصرفی1خانوارها1در1طي1زمان1را1نام1برد.1در1کشور1ما1بنا1بر1
گزارش هاي1مختلف1اقتصادي،1معضل1بيشتر1مردم1بيکاري،1تورم1و1عدم1تثبيت1قدرت1خرید1واقعي1
آن ها1در1جامعه1مي باشد1و1طبيعتا1این1امر1در1وضعيت1مصرف1خانوارها1و1کاهش1رفاه1مادي1آن ها1
مؤثر1بوده1است1)مرادي،13861(.1در1فرایند1افزایش1رفاه1اقتصادی1و1اجتماعی1به1ویژه1در1مناطق1
مرزی،1ایجاد1بازارچه های1مرزی1می تواند1نقش1مهمی1داشته1باشد.1برنامه های1توسعه1ملی1در1کشور1

و1ایجاد1بازارچه های1مرزی1نيز1بيانگر1همين1موضوع1هستند.
و1 آفرینی1 توسعه1 توسعه،1 بر1عوامل1 تعيين کننده1 و1 توسعه ای1 اثرات1 بازارچه های1مرزی1می توانند1
سطح1 افزایش1 بر1 مستقيمی1 تاثير1 که1 باشند1 داشته1 مناطق1 این1 اجتماعی1 و1 اقتصادی1 رفاه1 تامين1
معيشت1خانوارهای1روستایی1دارد.1این1بازارچه ها1نقش1محوری1در1زندگی1مرزنشينان1دارند.1ایجاد1
منافع1اقتصادی1و1تامين1رفاه1خانوارهای1مرزنشينان1اشاره1دارد1که1استمرار1این1منابع1متضمن1بسط1و1
گسترش1امنيت1پایدار1در1این1نواحی1است1که1در1این1راستا1ایجاد1رویکرد1و1نگرش1مبتنی1بر1این1که1
مرزنشينان،1مرزداران1واقعی1هستند،1باید1با1ایجاد1سازوکار1مناسب1و1فضاسازی1مطلوب1قابل1قبول1
برای1سکونت1و1زیست1در1نواحی1مرزی1همراه1با1تحرکات1و1تحوالت1مناسب،1پيوندی1بين1امنيت1و1
استمرار1انتفاع1اقتصادی1ایجاد1نمود1)فخرفاطمی،13811(.1با1توجه1به1محروميت1اقتصادی1مردم1این1
مناطق،1بازارچه های1مرزی1قابليت1آنرا1دارند1که1به1مبادالت1مرزی1ساکنان1مرز1نظم1الزم1را1بدهند.1
تشکيل1بازارچه1مرزی1با1رونق1بخشيدن1به1فعاليت های1اقتصادی،1ایجاد1اشتغال،1ایجاد1انگيزه1برای1
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تداوم1اسکان1خانوارهای1مرزنشينان1روستایی1در1این1مناطق1و1تامين1امنيت1مرزها1می تواند1ضمن1
توسعه1یافتگی1مناطق1مرزی1و1رفاه1نسبی1در1این1مناطق1موجبات1کاهش1برخی1از1مشکالت1مرزی1
از1قبيل1قاچاق1کاال،1مواد1مخدر1و1غيره1را1فراهم1و1از1تخليه1جمعيتی1مناطق1مرزی1جلوگيری1نماید1
)اسماعيل زاده1و1سحابی،13911(.1همچنين1همکاری های1بين مرزی1و1گسترش1ارتباطات1در1دوسوی1
مرز1در1قالب1ایجاد1بازارچه های1مشترک1مرزی1موجب1می شود1مناطق1تجاری1دو1طرف1مرز1در1یک1
بازار1ادغام1شوند.1گسترش1بازارها1منجر1به1رشد1مراکز1اقتصادی1جدید1در1شهرها1و1روستاهای1مرزی1
گردیده1و1از1این1طریق1باعث1رونق1رفاه1اقتصادی1و1اجتماعی1خانوارهای1مرزنشين1می1گردد.1بنابراین1
ایجاد1بازارچه های1مرزی1و1تقویت1آنها1در1این1مناطق1می تواند1زمينه های1افزایش1رفاه1و1توانمندی1

و1به1تبع1توسعه1نواحی1روستایی1را1مهيا1سازد.1

  
 

خانواراقتصاد  كيفيت زندگي توانمندسازي مشاركت كارايي  

 

 دسترسي

 

پيامدهاي تاسيس بازارچه 

 مرزي پيشين

 جريان مصرف.١

 اشتغال و بهره وري.٢
 ميزان دسترسي.١

 وضعيت درآمد.١

 وضعيت پس انداز.٢

 بهداشت.١

 آموزش.٢

 رفاه.٣

 محروميت زدايي.١

 وضعيت مسكن.٢

روابط و ارتباطات .١

 اجتماعي

 عدالت اجتماعي.٢

رفاه خانوارها در روستاهاي  ارتقاء سطح

 پيرامون بازارچه مرزي

شکل 1. مدل مفهومی تحقیق )ماخذ: نگارنده، 1396(
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مواد و روش
روستاهای1مورد1مطالعه1در1محدوده1سياسی1شهر1پيشين1در1جنوب1شرقی1شهرستان1سرباز11قرارد1
دارد.1این1منطقه1هم1مرز1با1کشور1پاکستان1است1و1فاصله1این1شهر1با1مرکز1شهرستان1401کيلومتر1
می1باشد.1شهر1پيشين1از1شرق1با1کشور1پاکستان،1از1غرب1با1دهستان1جکيگور،1از1شمال1با1بخش1
زیادی1 روستاهای1 بازارچه1 این1 اطراف1 در1 است.1 مرز1 چابهار1هم1 با1شهرستان1 از1جنوب1 و1 مورتان1
استقرار1یافته1ولی171روستا1که1فاصله1نزدیکی1با1این1بازارچه1داشته1و1برخی1اهالی1این1روستاها1در1
این1بازارچه1مشغول1فعاليت1می1باشند،1برای1این1مطالعه1انتخاب1شد.1روستاهای1نمونه1و1ویژگی1های1

جمعيتی1آنها1در1جدول1)1(1آورده1شده1است.
جدول 1. ویژگی های جمعیتی روستاهای مورد مطالعه

تعداد نمونهفاصله تا بازارچه )کیلومتر(جمعیت روستاتعداد خانوارنام روستا

2186109مرادآباد

783881834هوت آباد

95477642لد

28118612سیدآباد

1155821251سولدان

1226121554گورشون

291451613تکش

215-4882408جمع کل

ماخذ:1مرکز1آمار1ایران،113951و1یافته1های1تحقيق،13951

»توصيفي-1 روش1 چارچوب1 در1 »روش«،1 نظر1 از1 و1 کاربردی1 تحقيقات1 زمره1 در1 حاضر1 تحقيق1
تحليلي«1قرار1مي1گيرد.1جمع1آوري1اطالعات1به1دو1روش1»اسنادی«1و1»پيمایشی«1بوده1است.1جامعه1
آماری1شامل1خانورهای1روستایی1اطرف1بازارچه1مرزی1پيشين1می1باشدN=1488(1(.12151خانوار1با1
استفاده1از1فرمول1کوکران1و1با1استفاده1از1روش1نمونه1گيری1سهميه1ای1)بر1اساس1تعداد1خانوار(1به1
عنوان1جامعه1نمونه1انتخاب1گردیدند.1ابزار1اندازه1گيري1در1این1تحقيق1پرسش1نامه1)محقق1ساخت(1
بوده1است.1سطوح1و1مقياس1داده1ها1ترتيبی1و1فاصله1ای1و1برخی1نيز1دارای1مقياس1اسمی1و1توزیع1
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از1 داده1ها1 و1تحليل1 و1تجزیه1 به1سؤاالت1تحقيق1 پاسخگویی1 برای1 است.1 بوده1 نرمال1 نيز1 متغيرها1
روش1های1آماری1)توصيفي1و1استنباطي(1استفاده1گردید.1روش1های1آماری1در1نرم1افزار1Spss1نسخه1
122انجام1و1برای1تحليل1آمار1استنباطی1از1آزمون1t11تک1نمونه1ای1و1همبستگی1پيرسون1استفاده1شد.1
همچنين1روایی1پرسش1نامه1با1استفاده1از1روایی1محتوا1سنجيده1و1مورد1تایيد1قرار1گرفت،1که1توسط1
افرادي1متخصص1در1موضوع1مورد1مطالعه1تعيين1مي1شود.1به1منظور1سنجش1پایایي،1یک1نمونه1اوليه1
شامل1351پرسش1نامه1پيش1آزمون1گرفته1شد1و1ميزان1ضریب1اعتماد1با1روش1آلفاي1کرونباخ1محاسبه1
گردید.1با1توجه1به1اینکه1ميزان1کل10/761باالتر1از10/701است،1می1توان1گفت1که1مقياس1از1پایایی1

قابل1قبولی1برخوردار1می1باشد1)جدول21(.
جدول 2. میزان آلفای محاسبه شده برای هر یک از متغییرهای تحقیق

آلفای کرونباخمتغیر

0/75رفاه اقتصادی

0/77رفاه اجتماعی

0/76کل

ماخذ:1یافته1های1تحقيق،13961

همچنين1با1توجه1به1مبانی1نظری،1مطالعات1انجام1گرفته1و1متغيرهای1تحقيق1می1توان1شاخص1های1
کلی1درج1شده1در1جدول1)3(1را1برای1این1پژوهش1ارائه1داد.
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جدول 3. ابعاد و شاخص های تحقیق

معرف و گویه هاشاخصمتغیر

دی
صا

اقت
اه 

رف

اشتغال
میزان افزایش فرصت های کسب و کار برای افراد بومی و محلی در بازارچه مرزی، اشتغال 
افراد به طورمستقیم در بازارچه مرزی، اشتغال افراد به طور غیرمستقیم در بازارچه مرزی، 
میزان اشتغال زایی افراد بومی و محلی، متنوع بودن فرصت های شغلی جدید، افزایش اشتغال

جریان مصرف

میزان مصرف گرایی، میزان استفاده از کاالهای مصرفی بادوام و کم دوام، قدرت خرید مواد 
غذایی، میزان استفاده از کاالهای لوکس، میزان تقاضای خانوار، افزایش هزینه های زندگی، 
میزان قدرت خرید، میزان مخارج مصرفی نهایی خانوار استفاده از تکنولوژی مدرن و کاالهای 

مصرفی حاصل از آن

میزان دسترسی
دسترسی به حمل و نقل کاالها به بازارهای مصرف، میزان دسترسی به فعالیت های اقتصادی، 
میزان تردد وسایل نقلیه به بازارچه مرزی، میزان دسترسي به منابع مالي و وام های بانکي، 

میزان دسترسی افراد بومی و محلی در فعالیت های بازارچه مرزی

وضعیت درآمد
میزان رضایت از درآمد خود، میزان درآمد از کاالهای صادراتی، میزان درآمد افراد مرزنشین، 
عدم رضایت از درآمد، ناتوانی از خرید، افزایش درآمد از طریق اجاره بهاء غرفه ها به تاجران، 

میزان کاهش فقر

وضعیت پس انداز
افزایش ظرفیت پس انداز کردن افراد بومی و محلی در بازارچه مرزی، میزان عدم پس انداز 
از  بومی و محلی، رضایت  افراد  برای  انداز  بازاچه مرزی، فراهم کردن زمینه پس  کردن در 

پس انداز کردن

عی
ما

جت
ه ا

رفا

محرومیت زدایی
میزان کاهش فقر، جلوگیری از ناعدالتی، توجه به روستاهای مرزی، ایجاد فرصت های برابر 
برای افراد بومی و محلی در بازارچه مرزی، تاسیس بازارچه فرصتی برای محرومیت زدایی، 

ایجاد فرصت های اقتصادی در بازارچه مرزی

میزان رضایت از مسکن، میزان دسترسی به مصالح بادوام برای ساخت مسکن، تاثیر اجرای وضعیت مسکن
طرح در میزان مقاوم سازی مساکن، افزایش کیفیت مسکن، احساس امنیت در برابر سوانح

بهره مندی از امکانات بهداشتی، میزان امید به زندگی، داشتن تنوع رژیم غذایی، میزان اعتیاد بهداشت
در جامعه، سطح بهداشت و سالمت، تفریح و اوقات فراغت، بهبود موارد بهداشتی و تغذیه ای

میزان افزایش سطح آگاهی، میزان رضایت از خدمات آموزشی، میزان بهره مندی از منابع و آموزش
امکانات آموزشی

میزان فعالیت برای تولید و کسب درآمد، بهبود سطح رفاه جامعه، میزان ارتقای رفاه اجتماعی رفاه
خانوارهای مرزی، میزان رضایت از رفاه

روابط وارتباطات 
اجتماعی

گسترش مبادالت تجاری برون مرزی، مشارکت در فعالیت های اجتماعی روستا، افزایش روابط 
دوستانه با کشورهای همسایه، مشارکت در تصمیم گیری های محلی و ملی خانوارهای روستایی، 
میزان مشارکت و همبستگی افراد روستا در بازارچه مرزی، ایجاد انسجام اجتماعی در منطقه

عدالت اجتماعی
عدالت مشارکتی، سهم دستمزد  امکانات،  و  منابع  از  برابر  استفاده  اجتماعی،  عدالت  میزان 
بازارچه مرزی، میزان عدالت در جذب نیروهای بومی و محلی در  کارگران و پیله وران در 

به کارگیری فعالیت های بازارچه مرزی، میزان عدالت توزیعی در غرفه های بازارچه مرزی

ماخذ:1پهلوانی1و1همکاران:1،13781محمدی1یگانه1و1همکاران:1،1391علی1اشرف1قلی1زاده:1،1391فيتری1امير1و1دیگران12015،1

1. Fitri Amir and at al 



اقتصاد خاوران/ شماره سی و یکم )پیایی 19(/ بهار 2097

بحث و یافته های تحقیق
توزیع1ویژگی1های1فردی1و1حرفه1ای1پاسخگویان1نشان1داد1که1بيشترین1فراوانی1گروه1سنی،1بين1311
تا1411سال1با130/71درصد،1از1نظر1جنسيت،11371پاسخگو1معادل163/71درصد1مرد1بوده1اند؛1از1نظر1
تحصيالت1بيشترین1فراوانی1مربوط1به1مدرک1راهنمایی1بوده1که176/71درصد1بوده1و1شغل1بيش1از1
179درصد1آنها1آزاد1بوده1است.1از1تعداد12151نمونه1آماری197/61درصد1نيز1متأهل1بوده1اند1)جدول41(.

جدول 4. توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه یا جمعیت هدف 

درصدتعداد بیشترین پاسخگومشخصات پاسخ دهنده

306630/7 تا 41 سالسن

5276/7راهنمایی تحصیالت

13763/7مردجنسیت

21097/6متاهلتأهل

8679/1آزادشغل 

ماخذ:1یافته1های1تحقيق،13961

یافته1های1توصيفی1در1مورد1بازاچه1مرزی1پيشين1با1توجه1به1جدول1)5(1نشان1می1دهد1صادرات1و1
واردات1این1بازارچه1طبق1ترازنامه1آمار1در151سال1گذشته1شيبی1مالیم1و1صعودی1داشته1که1این1امر1
بيانگر1این1است1که1صادرات1و1واردات1در1این1بازارچه1همچنان1رونق1خود1را1حفظ1نموده1است.1در1
پنج1سال1گذشته1بيشترین1صادارت1)118ميليون1دالر(1و1بيشترین1واردات1)145ميليون1دالر(1مربوط1

به1سال113951بوده1است.
جدول 5. میزان صادرات و واردات در سال های 95-90 ) به میلیون دالر(

میزان وارداتمیزان صادراتسال

13901113

13911114

13921216

13931217

13941640

13951845

ماخذ:1اطالعات1دفتر1بازارچه1مرزی1پيشين،13951
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بررسی1تعداد1و1تحصيالت1مربوط1به1فعاالن1در1بازارچه1مرزی1پيشين1نشان1می1دهد1که1اکثر1فعاالن1
این1بازارچه1با1تحصيالت1زیر1دیپلم1و1شامل1کارگران1و1رانندگان1بوده1که1اکثر1این1افراد1از1مردم1بومی1
و1محلی1منطقه1بوده1اند.1الزم1به1ذکر1است1که1اکثر1تاجران،1نماینده1تاجران1و1بازرگانان1و1همچنين1
کارمندان1این1بازراچه1از1شهرها1و1استان1های1همجوار1بوده1و1مردم1محلی1سهمی1از1تجارت1در1این1
بازارچه1ندارند1و1بيشتر1به1صورت1کارگر1روزمزدی1و1به1عنوان1راننده1در1این1بازارچه1مشغول1به1کار1

می1باشند1)جدول61(.
جدول 6. میزان تحصیالت افراد در بازارچه مرزی پیشین

تعدادافرادمیزان تحصیالت

85کارگران و رانندگانزیردیپلم

35تاجر و نماینده تاجران و بازرگاناندیپلم

15کارمندانلیسانس و باالتر

ماخذ:1اطالعات1دفتر1بازارچه1مرزی1پيشين،13951

بررسی عملکرد بازارچه مرزی پیشین بر رفاه اقتصادی خانوارها
برای1بررسی1عملکرد1بازارچه1مرزی1پيشين1در1زمينه1رفاه1اقتصادی1خانوارهای1روستایی1در1منطقه1
مورد1مطالعه1از1آزمون1t1تک1نمونه1ای1استفاده1شده1است.1تحليل1ميانگين1عددی1بر1اساس1آزمون1
1tتک1نمونه1ای1نشان1داد1که1به1جز1شاخص1ميزان1دسترسی1)3/04(1ميانگين1سایر1شاخص1های1
دامنه1 احتساب1 با1 نشان1می1دهد،1 یافته1ها1 دارند.1همانطور1که1 قرار1 پایينی1 اقتصادی1در1سطح1 رفاه1
طيفی1که1بين111تا151و1براساس1طيف1ليکرت1در1نوسان1است،1این1ميزان1برای1اکثر1متغيرها1)به1جز1
شاخص1ميزان1دسترسی(1کمتر1از1مطلوبيت1عددی131ارزیابی1شده1است.1این1تفاوت1برای1همه1ابعاد1
در1سطح1آلفای10/051معنادار1و1ميزان1تفاوت1آنها1از1مطلوبيت1عددی1بصورت1معنی1دار1برآورد1شده1
است.1تحليل1ميانگين1عددی1این1ابعاد1در1محدوده1مورد1مطالعه1نشان1می1دهد،1بعد1ميزان1دسترسی1
با1ميانگين1)3/04(1نسبت1به1سایر1ابعاد1در1سطح1مطلوب1تری1قرار1دارد.1جریان1مصرف1با1ميانگين1
با1)2/34(1در1رتبه1های1بعدی1قرار1 انداز1 با1)2/53(1و1وضعيت1پس1 اشتغال1و1بهره1وری1 1،)2/81(
گرفته1اند.1وضعيت1درآمد1با1ميانگين1)2/32(1نسبت1به1سایر1موارد1در1سطح1پایين1تری1بوده1است.1
از1لحاظ1رفاه1اقتصادی1 بازارچه1مرزی1پيشين1 بنابراین1به1صورت1کلی1می1توان1گفت1که1عملکرد1



اقتصاد خاوران/ شماره سی و یکم )پیایی 19(/ بهار 2297

خانوارهای1روستایی1در1سطح1پایينی1ارزیابی1شده1و1نتوانسته1رفاه1اقتصادی1خانوارهای1روستایی1را1
به1دنبال1داشته1باشد.1شاید1بتوان1گفت1که1مهمترین1دليل1این1امر1عدم1اشتغال1مردم1محلی1در1این1
بازارچه1بوده1است1و1مردم1محلی1سهمی1از1تجارت1در1این1بازارچه1ندارند1و1بيشتر1به1صورت1کارگر1

روزمزد1و1به1عنوان1راننده1در1این1بازارچه1مشغول1به1کار1می1باشند1)جدول71(.
جدول 7. بررسی تاثیر عملکرد بازارچه مرزی بر رفاه اقتصادی خانوارها

مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3

تفاوت معناداریآماره tمیانگینابعاد
میانگین

فاصله اطمینان 95 درصد

حد باالحد پایین

0/42-16/2460/0290/4740/53-2/53اشتغال و بهره وری

4/9160/0000/1870/260/11-2/81جریان مصرف

0/14-3/040/8980/0000/0440/05میزان دسترسی

0/750/62-20/2040/0000/685-2/32وضعیت درآمد

2/3418/8330/0000/6690/730/59وضعیت پس انداز

ماخذ:1یافته1های1تحقيق،13951

اجتماعی  اقتصادی  بر شاخصهای  پیشین  مرزی  بازارچه  تاثیر عملکرد  بررسی 
خانوارها  

پيشين1 مرزی1 بازارچه1 همجوار1 روستایی1 خانوارهای1 اجتماعی1 رفاه1 بعد1 عددی1 ميانگين1 تحليل1
براساس1آزمون1t1تک1نمونه1ای1و1احتساب1دامنه1طيفی1که1بين111تا151و1براساس1طيف1ليکرت1در1
ابعاد1 ارتباطات1اجتماعی1)3/73(،1برای1بيشتر1 نوسان1است،1نشان1داد1که1به1جز1شاخص1روابط1و1
کمتر1از1عدد1مطلوبيت131ارزیابی1شده1و1در1سطح1آلفای10/011معنادار1می1باشد.1در1بين1شاخص1های1
رفاه1اجتماعی،1شاخص1روابط11و11ارتباطات1اجتماعی1تا1حدودی1در1شرایط1بهتری1قرارد1دارد1و1نسبت1
به1سایر1ابعاد1در1سطح1باالتری1قرار1می1گيرد.1ميانگين1عددی1وضعيت1مسکن1با1)2/23(،1آموزش1
و1بهداشت1با1ميانگين1)2/49(،1رفاه1)2/39(1و1محروميت1زدایی1با1)2/34(1نيز1پایين1تر1از1131قرار1
گرفته1اند.1عدالت1اجتماعی1با1ميانگين1)2/06(1نسبت1به1سایر1موارد1در1سطح1پایين1تری1بوده1است؛1
اجتماعی1 از1لحاظ1رفاه1 بازارچه1مرزی1پيشين1 بنابراین1به1صورت1کلی1می1توان1گفت1که1عملکرد1
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خانوارهای1روستایی1در1سطح1پایينی1ارزیابی1شده1و1نتوانسته1رفاه1اجتماعی1خانوارهای1روستایی1را1
به1دنبال1داشته1باشد1)جدول81(.

جدول 8. بررسی تاثیر عملکرد بازارچه مرزی بر رفاه اجتماعی خانوارها

مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3

تفاوت معناداریآماره tمیانگینابعاد
میانگین

فاصله اطمینان 95 درصد

حد باالحد پایین

2/3425/1140/0000/6640/720/61محرومیت زدایی

2/237/7410/0000/2700/340/20وضعیت مسکن

2/4910/3560/0000/5100/610/41بهداشت

2/4913/3260/0000/5090/580/43آموزش

2/3918/6360/0000/6120/580/55رفاه

3/739/5260/0030/2270/330/22روابط و  ارتباطات اجتماعی

2/0630/2080/0000/9401/000/88عدالت اجتماعی

ماخذ:1یافته1های1تحقيق،13951

بررسی رابطه  عملکرد بازارچه مرزی با رفاه خانوارهای روستایی
مورد1 محدوده1 در1 روستایی1 خانوارهای1 رفاه1 و1 مرزی1 بازارچه1 عملکرد1 ميان1 رابطه1 بررسی1 برای1
با1 می1دهد1 نشان1 آزمون1 این1 یافته1های1 است.1 استفاده1شده1 پيرسون1 همبستگی1 آزمون1 از1 مطالعه1
معناداری1 رابطه1 که1 گفت1 می1توان1 10/577 معناداری1 سطح1 و1 همبستگی10/190 به1ضریب1 توجه1
بين1این1دو1متغيير1وجود1ندارد.1بررسی1این1رابطه1نشان1می1دهد1که1بازارچه1مرزی1پيشين1نتوانسته1
رفاه1خانوارهای1روستایی1در1منطقه1مورد1مطالعه1را1به1دنبال1داشته1باشد.1الزم1به1ذکر1است1که1اگر1
معناداریP-value(1(1کمتر1از10/051باشد،1نشان1دهنده1معنی1دار1بودن1رابطه1بين1دو1متغير1است.1
در1این1آزمون1سطح1معنی1داریsig =10/577(1(1باالتر1از1سطح1تحت1پوشش1)0/05(1می1باشد1که1
نشان1دهنده1عدم1معنی1داری1ارتباط1بين1عملکرد1بازارچه1مرزی1پيشين1و1رفاه1خانوارهای1روستایی1
و1 اشتغال1 بهبودی1وضعيت1 باعث1 نتوانسته1 پيشين1 مرزی1 بازارچه1 که1 می1توان1گفت1 لذا1 می1باشد.1
بهره1وری،1جریان1مصرف،1وضعيت1درآمد،1وضعيت1پس1انداز،1محروميت1زدایی،1وضعيت1مسکن،1



اقتصاد خاوران/ شماره سی و یکم )پیایی 19(/ بهار 2497

بهداشت،1آموزش،1رفاه1و1عدالت1اجتماعی1در1روستاهای1منطقه1مورد1مطالعه1گردد.1)جدول91(.
جدول 9. رابطه همبستگی بین مولفه های اثرات بازارچه مرزی و رفاه )اقتصادی-اجتماعی(

همبستگی

عملکرد بازارچه مرزیرفاه

0/1901Pearson Correlation
عملکرد بازارچه مرزی 0/577Sig. (2-tailed)

215215N
10/390Pearson Correlation

رفاه 0/577Sig. (2-tailed)
215215N

همبستگی در سطح 0/577 عدم معنی دار می باشد.

ماخذ:1یافته1های1تحقيق1395

نتیجه گیری و پیشنهادات
روستا1و1توسعه1روستایی1و1جایگاه1آن1در1برنامه1ریزی1توسعه1کشور1و1سهم1آن1در1توسعه1منطقه1ای1
و1ملی1از1مسائل1مهم1کشور1است1که1می1تواند1تفاوت1های1موجود1در1سطح1برخورداری1مناطق1از1
مظاهر1رفاه1و1توسعه1بين1شهر1و1روستا1را1به1حداقل1برساند1و1از1مهاجرت1گسترده1جمعيت1روستایی1
و1مرزنشين1جلوگيری1کند.1در1این1بين،1مبادالت1مرزی1یکی1از1عوامل1مهم1ارتباط1بين1کشورهای1
همسایه1و1همچنين1تامين1هزینه1زندگی1برای1مردم1مرزنشين1می1باشد،1تا1از1این1طریق1مردم1ساکن1
در1نواحی1مرزی1هر1دو1طرف1در1کنار1هم1و1با1هم1از1فرصت1ها1و1منابع1مشترک1استفاده1کنند.1مناطق1
مرزی1جزو1محروم1ترین1مناطق1هستند؛1نقاط1روستایی1مناطق1مرزی1کشور1به1دليل1دوری1از1مرکز1
و1فقدان1بسترهای1اقتصادی1و1صنعتی1نيازمند1توجه1بيشتری1به1لحاظ1سرمایه1گذاری1و1برنامه1ریزی1
می1باشند.1ناتوانی1های1بالقوه1در1توليد،1فقدان1اشتغال،1پایين1بودن1درآمد1و1عدم1دسترسی1به1نيازهای1
اوليه،1عمده1ترین1مشخصه1اقتصادی1ـ1اجتماعی1این1مناطق1است.1ایجاد1بازارچه1های1مرزی1از1جمله1
راهکارهای1توسعه1مناطق1مرزی1است1که1با1به1تحرک1واداشتن1ظرفيت1ها1و1مزیت1های1محلی1ـ1
منطقه1ای1و1تغييرات1نهادی1وسيع1با1هدف1رفع1موانع1موجود1اجتماعی1ـ1اقتصادی1می1تواند1باعث1
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توسعه1این1مناطق1گردد.1با1توجه1به1اهميت1این1موضوع،1این1مطالعه1با1هدف1بررسی1عملکرد1بازارچه1
مرزی1پيشين1بر1رفاه1اقتصادی1و1اجتماعی1خانوارهای1روستایی1در1این1منطقه1صورت1گرفت.1

از1 بازارچه1های1مرزی،1 از1آن1است1که1در1زمينه1عملکرد1 یافته1های1تحقيق1حاکی1 نتایج1 بررسی1
نظر1رفاه1اقتصادی1خانوارهای1روستایی1در1محدوده1مورد1مطالعه1در1سطح1پایينی1ارزیابی1شده1و1
نتوانسته1رفاه1اقتصادی1خانوارهای1روستایی1را1به1دنبال1داشته1باشد.1شاید1بتوان1گفت1که1مهم1ترین1
دليل1این1امر1عدم1اشتغال1مردم1محلی1در1این1بازارچه1بوده1است1و1مردم1محلی1سهمی1از1تجارت1در1
این1بازارچه1ندارند.1بيشتر1مردم1محلی1به1صورت1کارگر1روزمزد1و1یا1به1عنوان1راننده1در1این1بازارچه1
مشغول1به1کار1می1باشند.1فقط1در1زمينه1ميزان1دسترسی1خانوارها1به1حمل1و1نقل1و1شبکه1ارتباطی1
پس1انداز1 وضعيت1 و1 اشتغال1 جریان1مصرف،1 زمينه1شاخص1های1 در1 و1 بوده1 مطلوبی1 نسبتا1 حد1 در1
بازارچه1 عملکرد1 زمينه1 در1 باشد.1 داشته1 دنبال1 به1 را1 پيرامونی1 روستایی1 خانورهای1 رفاه1 نتوانسته1
مرزی1بر1رفاه1اجتماعی1خانوارهای1روستایی1در1منطقه1مورد1مطالعه1نتایج1نشان1داد1که1بعد1روابط1و1
ارتباطات1اجتماعی1نسبت1به1سایر1ابعاد1در1سطح1باالتری1قرار1دارد.1وضعيت1شاخص1های1مسکن،1
پایينی1بوده1است.1به1صورت1کلی1می1توان1 آموزش1و1بهداشت،1رفاه1و1محروميت1زدایی1در1سطح1
بعد1 اجتماعی1خانوارهای1روستایی1فقط1در1 رفاه1 از1لحاظ1 پيشين1 بازارچه1مرزی1 گفت1که1عملکرد1
این1شاخص1 تاثير1مطلوبی1در1خانوارهای1روستایی1گذاشته1است،1که1 ارتباطات1اجتماعی1 روابط1و1
توانسته1روابط1دو1جامعه1)مردم1پاکستان1و1مردم1شهر1پيشين1و1روستاهای1پيرامونی1بازارچه1مرزی(1
را1از1طریق1رفت1و1آمد1به1صورت1قانونی1سرو11سامان1دهد1و1در1سایر1ابعاد1در1سطح1پایينی1ارزیابی1
شده1و1نتوانسته1رفاه1اجتماعی1خانوارهای1روستایی1را1به1دنبال1داشته1باشد.1همچنين1بررسی1نتایج1
که1 داد1 نشان1 تحقيق1 یافته1های1 خانوارها1 رفاه1 و1 بازارچه1 این1 ایجاد1 بين1 ارتباط1 زمينه1 در1 یافته1ها1
عملکرد1این1بازارچه1رابطه1معناداری1با1رفاه1خانورهای1روستایی1منطقه1مورد1مطالعه1نداشته1و1این1
نتوانسته1باعث1بهبود1وضعيت1اشتغال،1جریان1مصرف،1وضعيت1درآمد،1وضعيت1پس1انداز،1 بازارچه1
محروميت1زدایی،1وضعيت1مسکن،1بهداشت،1آموزش،1رفاه1و1عدالت1اجتماعی1در1روستاهای1منطقه1
مورد1مطالعه1گردد.1البته1الزم1به1ذکر1است1هر1چند1بطور1نسبی1بازارچه11مرزی1توانسته1باعث1تغييرات1
محدودی1در1شهر1پيشين1شود،1اما1بطور1کلی1از1اهداف1تاسيس1اوليه1خود1و1تغيير1سيمای1اقتصادی1
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شهرستان1فاصله1گرفته1است.1در1رابطه1با1یافته1های1این1مطالعه1پيشنهادات1زیر1ارائه1می1گردد:
از1 منطقه1 محيطی1 و1 انسانی1 ویژگی1های1 با1 مطابق1 کوچک1 توليدی1 فعاليت1های1 1-گسترش1
جمله1صنایع1فرآوری1محصوالت1کشاورزی1)پيشين1پتانسيل1و1ظرفيت1کشاورزی1را1دارا1می1باشد(1
می1تواند1از1طریق1صادرات1محصوالت1به1کشورهای1همجوار1و1به1ویژه1پاکستان1مسئله1اشتغال1زایی1

خانوارهای1روستایی1را1تا1حدودی1برطرف1نماید؛
به1عنوان1 نه1فقط1 بيشتر1مردم1محلی،1 بهره1وری1هر1چه1 به1منظور1 زمينه1های1مناسب1 ایجاد1 2ـ1
کارگران1روزمزد،1می1تواند1به1بهبود1وضعيت1معيشتی1خانوارهای1روستایی1منطقه1کمک1قابل1توجهی1

بنماید؛
3ـ1تحرک1بازارچه1به1سمت1وسوی1مشاغل1خدماتی1که1می1تواند1راهگشایی1مناسب1برای1ارتقای1
شغلی1روستایيان1باشد،1که1الزمه1این1امر1بهبود1زیرساخت1هایی1همچون1راه1های1ارتباطی1به1بازارچه،1
بازارچه1و1همچنين1 در1 رفاهی1 استقرار1خدمات1 منظور1 به1 اعتبارات1 تامين1 متعدد،1 ایجاد1غرفه1های1

تامين1سرمایه1کافی1برای1روستایيان1به1صورت1وام1های1بلندمدت1و1کم1بهره1است.
4ـ1مشارکت1دادن1افراد1بومی1و1محلی1در1مبادالت1تجاری1به1گونه1ای1که1تمام1افراد1و1گروه1ها1از1

فعاليت1های1بازارچه1سود1ببرند،1از1دیگر1راهکارهای1مهم1در1این1زمينه1می1باشد؛
5ـ1بهبود1امکانات1حمل11و1نقل1جاده1ای1با1توجه1به1تردد1روزانه1مسافران1و1کاميون1ها1و1عریض1

نمودن1جاده1های1ارتباطی1خصوصا1در1151کيلومتری1پيشين1تا1مرز؛
6ـ1مذاکره1با1مقامات1کشور1پاکستان1برای1گسترش1مبادالت1تجاری1و1گسترش1مبادالت1از1طریق1

بازارچه1مرزی؛
7ـ1برخورداری1غرفه1داران1از1جوایز1صادراتی1و1معافيت1های1ثبت1سفارش1و1سود1بازرگانی،1انسداد1
مرزها1جهت1جلوگيری1از1قاچاق1کاال1و1در1نتيجه1رویکرد1قانونمند1صادرات1و1واردات1کاال1از1مبادی1

قانونی1)بازارچه1و1گمرگ(.
در1نهایت،1توصيه1می1شود1که1مطالعات1بيشتری1در1زمينه1بررسی1عملکرد1این1بازارچه1ها1و1عوامل1
موثر1بر1افزایش1کارایی1آنها1با1توجه1به1عوامل1تاثيرگذار1محلی1و1منطقه1ای1انجام1گيرد.1اميد1است1که1
با1افزایش1شناسایی1این1عوامل1و1اتخاذ1استراتژی1متناسب1برای1جوامع1روستایی،1در1جهت1افزایش1
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توانمندی1و1رفاه1خانوارهای1روستایی1در1روستاهای1کشور1عزیزمان،1مخصوصا1روستاهای1منطقه1
مورد1مطالعه،1از1این1پژوهش1بهره1گرفته1شود.
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فصلنامه1رفاه1اجتماعي،1دوره1،21شماره1،61صص961-751.
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رفاه1اقتصادی1و1اجتماعی1بر1ميزان1مشارکت1شهروندان1در1امور1شهری1)مورد1مطالعه1شهر1
اصفهان(،1نشریه1علوم1اجتماعی1مشهد،1سال1،4شماره1،21صص73-991.
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اقتصاد1کشاورزی1و1توسعه،1سال1،121شماره1،481صص1371-1641.

طوالبی1نژاد،1مهرشاد،1فراهانی،1حسين1و1رضا،1پيرایش،1)1394(،1نقش1یارانه1های1نقدی1بر1رفاه1	 
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چکیده
اقتصادی1 توسعه1 در1جهت1 نهادی1 اقدامات1 و1 ها1 آمادگی1 ميزان1 پژوهش1شناسایی1 این1 از1 هدف1
به1 کمی1 رویکرد1 با1 تحقيق1 این1 است.1 آن1 بر1 مؤثر1 اجتماعی1 سرمایه1 بررسی1 و1 بيرجند1 شهر1 در1
تلفيقی1 پژوهش1رویکردی1 انجام1شده1است1چارچوب1نظری1 پرسشنامه1 ابزار1 با1 و1 پيمایشی1 روش1
از1رویکردهای1فرهنگ1گرایی1وبر،1اقتصاد1نهادگرا1شامل1نظریات1نورث1و1ویليامسون1و1نهادگرایی1
با1سرمایه1 رابطه1 در1 نظریات1مهم1 باشد1که1 لين1می1 نان1 و1 پاتنام1 رابرت1 نظریات1 اجتماعی1شامل1
اجتماعی،1فرهنگ،1نهادها1و1توسعه1هستند1و1مصداق1چارچوب1نظری1مشترک1و1مرتبط1ساختن1نگاه1

کالسيک1جامعه1شناختی1با1مکتب1جدید1نهادگرایی1اقتصادی1است.
به1 انتخاب1شده،1سپس1 نمونه1 به1عنوان1 بيرجند1 از1مردم1 نفر1 از1فرمول1کوکران14001 استفاده1 با1
شيوه1نمونه1گيری1خوشه1ای1چند1مرحله1ای1افراد1واقع1در1سنين641-115سال1مورد1مصاحبه1قرار1
برای1 نهادی1 اقدامات1 آمادگی1 و1 اجتماعی1 ميزان1سرمایه1 از1سنجش1 تحقيق1پس1 این1 در1 گرفتند.1
توسعه1اقتصادی1در1بيرجند1ارتباط1متغيرهای1پيوند1بين1فردی،1اعتماد1اجتماعی،1انسجام،1مشارکت1و1
همبستگی1اجتماعی1با1متغير1آمادگی1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1اقتصادی1مورد1آزمون1قرار1گرفتند1
و1نتایج1به1دست1آمده1نشان1می1دهد1که1کليه1روابط1معنی1دار1و1مستقيم1است1و1جهت1آزمون1مدل1

تحقيقی1از1رگرسيون1چند1متغيره1و1سپس1تحليل1مسير1استفاده1شده1است.
Z13 ،Z1 ،C31،A13  :JEL طبقه بندی

واژه های كلیدی:1سرمایه1اجتماعی،1بيرجند،1شهر1بيرجند
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مقدمه و بیان مسأله:
پرکاربردترین1 و1 ترین1 عمومی1 مهمترین،1 از1 یکی1 به1 اجتماعی1 سرمایه1 اصطالح1 حاضر1 حال1 در1
مفاهيم1در1حوزه1مطالعات1اجتماعی1مبدل1شده1است.1سرمایه1اجتماعي1،1در1کنار1سایر1مؤلفه1های1
توليد1قرار1گرفته1و1بر1مؤلفه1های1توسعه1یافتگی1مثل1بهداشت،1آموزش،1کيفيت1زندگی1و...1نيز1مؤثر1

است.11
تا1قبل1از1دهه119701مطالعات1توسعه1عمدتًا1بر1مؤلفه1هاي1اقتصادي1تکيه1و1تأکيد1داشت،1ولي1
در1دهه1هاي1اخير1توجه1بيشتر1به1سوي1عوامل1اجتماعي1و1فرهنگي1توسعه1معطوف1گردیده1و1این1
اجتماعي،1مشارکت1،2 مقوالت1جدیدي1همچون1سرمایه1 ورود1 به1 منجر1 )تئوریک(1 نظري1 چرخش1
اعتماد13و1غيره1به1صحنه1مطالعات1توسعه1و1ظهور1اندیشه1هاي1تازه1اي1در1این1حوزه1شده1است.1این1
مقوالت1به1حوزه1هاي1مختلف1اجتماعي،1سياسي،1اقتصادي1و1فرهنگي1راه1یافته1و1داراي1تأثيرات1
فزاینده1اي1مي1باشد1که1دیدگاه1هاي1گوناگوني1را1موجب1گردیده1و1یک1بعد1تازه1و1قابل1اعتنایي1را1
به1گفتمان1توسعه1اضافه1کرده1است،1به1واقع1شاهد1رشد1نوعي1جهت1گيري1فرهنگ1گرایانه1هستيم1
که1مصداق1چرخش1از1مفاهيم1سخت1به1سوي1مفاهيم1نرم1در1نظریات1اقتصادي1اجتماعي1مي1باشد.
متخصصان1سایر1رشته1ها1بر1این1موضوع1تاکيد1نمودند1که1سرمایه1اجتماعي1مفهومي1با1ظرفيت1
نظري1قابل1توجه1است1که1در1آغاز1توسط1جامعه1شناسان1معرفي1گردیده1و1در1تحقيقات1آن1ها1مورد1
استفاده1قرار1گرفته1و1به1تدریج1در1سایر1رشته1هاي1علوم1اجتماعي1به1ویژه1علوم1سياسي،1اقتصاد،1
مدیریت1و1...1مورد1استفاده1قرار1گرفته1است1و1به1مفهومي1بين1رشته1اي14براي1دستيابي1به1اهداف1

مشترک1تبدیل1گردیده1است.
پس1طرح1مجدد1سرمایه1اجتماعي1مصداق1بازگشت1به1دغدغه1هاي1جامعه1شناسي1کالسيک1است1
که1اجتماع1را1همچون1بنياد1استحکام1اجتماعي1و1انسجام1مي1پندارند.1در1سالهاي1اخير1یک1تفکر1
اهميت1 به1 اساسي1در1مورد1مسئله1توسعه1شکل1گرفته1که1شامل1درک1جدیدي1نسبت1 اما1 مجدد1

1. social capital
2. participation
3. trust
4. Interdisciplinary
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عوامل1فرهنگي1مي1باشد،1بنابراین1سرمایه1اجتماعي1ابزاري1است1که1درک1نقش1این1عوامل1ارزشي1
و1هنجارها1را1در1زندگي1اقتصادي1فراهم1مي1کند1و1ارتباط1نقش1سرمایه1اجتماعي1در1رشد1و1توسعه1
اقتصادي1را1تبيين1مي1نماید.1این1پژوهش1به1تبيين1رابطه1سرمایه1اجتماعي1و1آمادگي1براي1توسعه1

اقتصادي1در1مرکز1استان1خراسان1جنوبي1)شهر1بيرجند(1مي1پردازد.
خدماتي-رفاهي،1 بهداشتي-درماني،1 فرهنگي،1 اقتصادي،1 شاخصهاي1 اساس1 بر1 ایران1 استانهاي1
ایالم،1خراسان1جنوبي1و1 استانهاي1 اند1که1 قرار1گرفته1 شهرسازي1و1زیست1محيطي1مورد1مقایسه1
خراسان1شمالي1در1سطوح1آخر1قرار1دارند1و1توسعه1نيافته1ترین1استانها1در1کشور1هستند1)ملکي1و1

شيخي،13881(.
استان1خراسان1جنوبي1به1عنوان1شرقي1ترین1استان1ایران1با1حدود14301کيلومتر1مرز1مشترک1با1
کشور1افغانستان1تحت1تأثير1موقعيت1و1شرایط1ویژه1جغرافيایي،1استقرار1در1حاشيه1دو1کویر1بزرگ1
ایران،1کمي1ریزشهاي1جوي1و1محدودیت1منابع1آب،1محروميت1از1مواهب1طبيعي،1عدم1زیرساخت1
هاي1زیربنایي1و1در1نهایت1کم1توجهي1مدیران1سطوح1باال،1توسعه1نيافته1ترین1منطقه1کشور1است1و1
از1فرآیند1توسعه1عقب1مانده1که1این1وضعيت1با1تأکيد1قانون1اساسي1بر1عدالت1اجتماعي1تناقض1دارد1

)پاپلي1و1وثوقي1فرد،13831(.1
11اکنون1در1جهت1مقابله1با1عقب1ماندگي1و1آمادگي1براي1توسعه1اقتصادي،1بسترها1و1زمينه1هایي1
الزم1است1که1پيش1شرط1و1مقوم1توسعه1اقتصادي1باشد؛1به1نظر1مي1رسد1منطقه1از1پتانسيل1سرمایه1
اجتماعي1باالیي1برخوردار1باشد1که1بتواند1در1تسهيل1و1تسریع1توسعه1منطقه1مؤثر1واقع1گردد.1تحقيق1
حاضر1به1این1مهم1مي1پردازد1و1به1دنبال1کشف1این1حلقه1مفقوده1در1فرآیند1توسعه1منطقه1مي1باشد1
که1از1آن1غفلت1گردیده1است.1سوال1اساسي1این1است1که؛1آیا1این1آمادگي1براي1توسعه1اقتصادي1در1
استان1را1مي1توان1براساس1سازه1چند1بعدي1سرمایه1اجتماعي1تبيين1نمود؟1در1این1پژوهش1با1ارائه1

رویکرد1و1مدل1جدید1ارتباط1بين1این1دو1پرداخته1شده1است.
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مبانی نظری:
از1آنجایي1که1سرمایه1اجتماعي1ماهيت1فرارشته1اي1دارد،1توجه1یک1بعدي1به1آن1ما1را1دچار1تقليل1
تلفيقي1و1 پارادایم1ها1و1رویکردهاي1 این1رو1در1سالهاي1اخير1شاهد1ظهور1 از1 گرایي11خواهد1نمود.1
ترکيبي1هستيم؛1چرا1که1قابليت1هاي1باالیي1در1فهم1و1تحليل1پدیده1ها1دارند1و1بهترین1روند1در1تحليل1

مباني1نظري1سرمایه1اجتماعي1که1از1نقص1به1کمال1و1از1تقليل1گرایي1به1تلفيق1گرایي1مي1باشد.
نظریات1 بر1 مشتمل1 نهادگرا1 اقتصاد1 رویکرد1 تلفيقي،1 رویکرد1 پژوهش،1 این1 نظری1 چارچوب1 در1
داگالس1نورث1و1اوليور1ویليامسون1و1رویکرد1نهادگرایي1اجتماعي1مشتمل1بر1نظریات1رابرت1پاتنام1
و1نان1لين1را1بکار1برده1ایم؛1چرا1که1معتقدیم1دورنماي1سرمایه1اجتماعي1جمع1بين1این1ها1مي1باشد.

نظریه فرهنگ گرایي ماكس وبر:                  
نظریه1ماکس1وبر1مصداق1تاکيدي1است1که1جامعه1شناسان1از1دیر1باز1بر1نقش11فرهنگ1در1روان1
سازي1تعامالت1اقتصادي1دارند.1جامعه1شناسي1وبر1از1تبيين1هایي1پرهيز1داشت1که1به1سرشت1انسان،1
روان1شناسي1فردي،1اقليم1یا1جغرافيا1متوسل1مي1شدند.1در1واقع1وبر1معتقد1است1که1فرهنگ1در1تحول1
جامعه1جدید1نقطه1آغاز1است1و1متغيرهاي1فرهنگي1چون1تلقي1جدید1از1کار1به1علم1و1سرمایه1داري1
بر1ارزشهاي1دیني1تاثير1گذاشته1و1باعث1اصالح1دیني1شده1و1این1زمينه1ساز1سرمایه1داري1گردیده1
است1)آزاد1ارمکي،13861(.1وي1رابطه1بين1ارزشها1و1توسعه1را1تبيين1نموده1و1از1تاثير1فرهنگ1و1عناصر1
فرهنگي1در1شروع1و1تداوم1توسعه1سخن1گفته1است.1از1این1رو1فرانکوئيس1در1کتاب1سرمایه1اجتماعي1
و1توسعه1اقتصادي،1اصول1اخالق1پروتستاني1که1وبر1بدان1پرداخته1را1نظریه1فرهنگ1گرایانه1توسعه1

مي1داند1)فرانکوئيس،13861(.
شناسي1 جامعه1 هاي1 دغدغه1 به1 بازگشت1 مصداق1 اجتماعي1 سرمایه1 شدن1 طرح1 که1 آنجایي1 از1
نهادگرایان1 تاثيري1که1 دیگر1 از1سوي1 و1 دارد1 اهميت1 وبر1 نظریه1سنتي1 باشد،1طرح1 کالسيک1مي1
اقتصادي1همچون1داگالس1نورث1از1مکتب1تاریخي1آلمان1و1ماکس1وبر1پذیرفته1اند،1ضرورت1رجعت1
به1وبر1را1دوچندان1مي1نماید.1همچنان1که1نورث1مي1گوید1کتاب1اخالق1پروتستان1و1روح1سرمایه1

1. Reductionism
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داري1وبر1جزو1نخستين1مطالعاتي1است1که1به1بررسي1تاثير1باورها1و1ارزشها1بر1عملکرد1اقتصادي1
پرداخته1است1)نورث،20051(.

وبر1خود1کتاب1اخالق1پروتستاني1و1روحيه1سرمایه1داري1را1تالش1در1جهت1فهم1حالتي1که1در1آن1
ایده1ها1مبدل1به1عوامل1موثر1در1تاریخ1مي1شوند1معرفي1کرده1است؛1وي1این1تالش1را1دقيقًا1در1تقابل1
با1نظریه1جبر1تاریخي1مي1داند.1به1نظر1او1نمي1توان1پروتستانتيزم1را1نتيجه1اجتناب1ناپذیر1تحوالت1
اقتصادي1دانست،1بلکه1شرایط1تاریخي1بي1شماري1که1قابل1تقليل1به1هيچ1قانون1اقتصادي1نيستند1

در1این1فرایند1تاریخي1موثر1بوده1اند1)وبر،13841(.
سيدمن1نيز1یادآور1مي1شود1که1وبر1محيط1فرهنگي1را1در1جوامع1اروپایي1یافت1که1به1ظهور1سرمایه1
تعویق1 به1 جویي،1 کوشي،1صرفه1 انضباط،1سخت1 براي1 که1 فرهنگ1 این1 کرد.1 کمک1 مدرن1 داري1
انداختن1کامجویي،1گردآوري1ثروت1بدون1مصرف1تجملي1و1مباهات1به1توفيق1اقتصادي1اهميت1قائل1
بود1)سيدمن،13861(.1وي1در1این1بين1عناصري1چون1عقالنيت1و1اقتدار1و1انواع1کنش1را1مورد1بحث1
قرار1داده1است1)غفاري1و1ابراهيمي،13841(.1مي1توان1اذعان1نمود1که1اصول1اخالق1پروتستاني1و1سایر1
متغيرهاي1فرهنگي1زمينه1ساز1سرمایه1داري1که1مورد1نظر1وبر1بوده،1نظریه1وي1را1به1نظریه1فرهنگ1

گرایانه1توسعه1مشهور1نموده1است.
وبر1جامعه1شناس1به1اقتصاد1هم1توجه1داشت،1وي1به1تعبير1فروند1یک1اقتصاددان1حرفه1اي1بوده1
اقتصاددان1و1جامعه1 به1مثابه1یک1 با1عنوان1وبر1 نيز1در1مقاله1اي1 )فروند،13621(.1سوئدبرگ1 است1
شناس1به1این1مسئله1اشاره1مي1نماید1که1وبر1در1مقطعي1از1زندگيش1اقتصاد1تدریس1مي1کرده1است1
)سوئدبرگ،19991(.1بنابر1این1ماکس1وبر1که1از1پيروان1مکتب1تاریخي1آلمان1است،1در1پدید1آمدن1

توجه1به1ارزشها1و1نهادها1در1اقتصاد1تاثير1داشته1و1موثر1بر1رویکرد1اقتصاد1نهادگرا1مي1باشد.

رویکرد اقتصاد نهادگرا: 
نهادگرایان1جدید1نيز1همانند1فرهنگ1گرایان1مفاهيم1گروه1و1شبکه1هاي1اجتماعي،1اعتماد1و1ارزشها1
را1به1کار1مي1برند1و1در1واقع11بحث1سرمایه1اجتماعي1همان1بحث1نهادها1و1فرهنگ1است1که1اکنون1
مورد1توجه1اقتصاددانان1قرار1گرفته1است.1اقتصاددانان1نگاه1مثبتي1به1سرمایه1اجتماعي1دارند1و1آن1را1
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ابزاري1براي1فهم1پاسخ1به1نارسایي1هاي1اقتصادي1و1تصحيح1آنها1مي1دانند.1این1نگرش1بازتاب1فقدان1
مفاهيمي1در1اقتصاد1است1که1در1نظریه1اجتماعي1مفاهيم1استاندارد1به1شمار1مي1روند1)فاین،13851(.1

این1جمالت1بيانگر1اهميت1نهاها1در1اقتصاد1مي1باشد1و1تاکيد1اصلي1نهادگرایي1است.
نهادگرایان1نظریه1متعارف1و1مسلط1اقتصادي1را1به1دليل1غفلت1محض1از1ساخت1هاي1اجتماعي1
و1سياسي1و1تقليل1گرایي1بيش1از1اندازه1مورد1نقد1قرار1مي1دهند1و1به1نقش1نيات،1انگيزه1ها،1باورها1
و1نگرش1هاي1ایدئولوژیک1افراد1در1رفتار1اقتصادي1آنها1اهميت1داده1و1نقش1موسسات1و1نهادها1را1
در1زندگي1اقتصادي1مورد1تأکيد1قرار1مي1دهند1)تفضلي،13751(.1نهادگرایان1منتقد1اقتصاد1کالسيک1
هستند،1در1حالي1که1اقتصاد1نئوکالسيک1همه1چيز1را1در1نظام1بازار1خالصه1مي1کند.1اقتصاد1نهادي1
معتقد1است1که1نظام1بازار1نيز1خود1صرفًا1یک1نهاد1در1کنار1بسياري1از1نهادهاي1دیگر1است1که1با1آن1ها1
مناسبات1متقابل1دارند1و1نقطه1اصلي1تمرکز1و1توجه1را1از1رابطه1بين1انسان1و1کاال1به1رابطه1بين1انسان1

و1انسان1مي1داند1و1به1بررسي1رفتار1اقتصادي1در1فضاي1فرهنگي1رو1مي1آورد1)متوسلي،13841(.
مکتب1تاریخي1که1وبر1جزو1آن1بوده1است،1یک1زمينه1و1بستر1جدي1شکل1گيري1اندیشه1نهادگرایي1
بود1و1نقش1مهمي1در1شکل1گيري1اقتصاد1نهادي1داشته1است1که1بدان1مي1پردازیم.1طبق1افکار1مکتب1
تاریخي،1اقتصاد1بخشي1از1مطالعات1جامعه1در1حال1تکامل1مي1باشد؛1در1نتيجه1اندیشه1ها،1نظریه1ها1و1
سازمان1هاي1اقتصادي1به1زمان1و1یا1مکان1هاي1معيني1مربوط1است1و1انسان1عالوه1بر1نفع1شخصي1
تحت1انگيزه1هاي1اجتماعي1و1فرهنگي1نيز1هست.1در1ضمن1پيروان1مکتب1تاریخي،1کاربرد1روش1
قياسي1مربوط1به1پارادایم1حاکم1را1قبول1نداشته،1بررسي1خود1را1با1استقراء1از1شواهد1تاریخي1به1پيش1
مي1برند؛1بنابراین1اقتصاددانان1تاریخي1از1یک1سو1به1مطالعه1اقتصاد1از1نظر1تاریخي1اهميت1مي1دادند1
و1از1طرف1دیگر1معتقد1بودند1که1پدیده1هاي1اقتصادي1و1اجتماعي1را1نمي1توان1از1یکدیگر1جدا1کرد.1
نهادگرایان1نيز1در1موارد1قابل1توجهي1از1عقاید1فوق1با1مکتب1تاریخي1مشترک1هستند1)دادگر،13831(.
1در1این1مکتب1سرمایه1اجتماعي1یک1عامل1کاهش1دهنده1هزینه1هاي1مبادالتي1در1فعاليت1هاي1
اقتصادي1و1همچنين1عاملي1است1که1منجر1به1تغييرات1انگيزشي1به1نفع1فعاليت1هاي1اقتصادي1مي1
شود1و1واکنش1هاي1متفاوت1کنشگران1اقتصادي1را1بازتابي1از1شرایط1نهادي1حاکم1بر1جامعه1مي1داند.
1از1این1رو1فاسفلد1در1مقاله1مانيفستي1براي1اقتصاد1نهادگرایان1بيان1مي1کند1که1اقتصاد1نهادگرا1
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بخشي1از1یک1جنبش1سياسي1و1اجتماعي1بوده1که1به1دنبال1فراهم1آوردن1یک1سيماي1انسان1گرایانه1
براي1نظام1کاماًل1آزاد1اقتصادي1می1باشد1و1به1این1جنبش1ها1کمک1شایاني1نموده1است1)فاسفلد،1
2000(.1در1واقع1داگالس1نورث1و1اوليور1ویليامسون1به1دنبال1الحاق1نظریه1نهادها1به1علم1اقتصاد1

هستند.
نورث1مي1گوید1نهادها1و1ساختار1انگيزشي1که1حاصل1نهادهاي1جامعه1هستند،1عامل1اصلي1توسعه1
یا1عدم1توسعه1کشورها1مي1باشد1)نورث،20001(.1وي1طي1501سال1در1مقاالت1گوناگوني1به1بررسي1
تاریخ1اقتصادي،1عملکرد1اقتصادي1و1تاثير1نهادها1بر1عملکرد1اقتصادي1اشاره1نمود1و1نظریه1اقتصاد1
نهادي1را1ارائه1داد.1وي1درباره1نحوه1ایجاد1نهادها1مي1گوید:1ذهن،1مدل1هاي1ذهني1مختلفي1را1براي1
توصيف1محيط1پيراموني1و1حل1مشکالت1پيشنهاد1مي1کند1و1هنگامي1که1پاسخ1هاي1محيطي1مدل1
هاي1ذهني1یکساني1را1در1بيشتر1اوقات1تائيد1مي1نماید،1تا1اندازه1اي1تثبيت1مي1شود.1نورث1این1مدل1
ذهني1نسبتًا1تبلور1یافته1را1باور1و1به1هم1پيوستگي1باورها1را1سيستم1باورها1مي1نامد.1به1نظر1وي،1رابطه1
نزدیکي1ميان1مدل1هاي1ذهني،1سيستم1باورها1و1نهادها1وجود1دارد،1در1واقع1 نهادها1از1سيستم1باورها1

استخراج1مي1شوند1)نورث،20051(.
بيان1مي1 پردازد،1 اقتصاد1نهادي1مي1 تاریخچه1 به1بررسي1 نورث1در1کتاب1ظهور1جهان1غرب1که1
دارد1که1نهادها1شرایط1فعاليت1اقتصادي1در1جامعه1را1تعيين1مي1کنند1و1از1تصميمات1بهينه1انسان1
ها1شناخت1مي1گيرند1و1به1اصل1کارآیي1نهادي1توجه1مي1کند1و1در1این1شرایط1افراد1آماده1سرمایه1

گذاري،1افزایش1کارایي1و1اثر1بخشی1فعاليت1های1اقتصادی1می1شوند.
مهمترین1نکته1مشترک1ميان1دیدگاه1هاي1نورث1و1وبر1همان1است1که1خود1نورث1هم1به1آن1اشاره1
نموده1و1آن1تالش1وبر1جهت1ایجاد1ارتباط1ميان1ارزش1ها1و1باورها1با1عملکرد1اقتصادي1است.1نورث1
بر1 آنها1 تاثير1 این1طریق1 از1 و1 نموده1 نهادها1روشن1 در1شکل1گيري1 را1 باروها1 نقش1 نيز1مي1کوشد1
عملکرد1اقتصادي1را1توضيح1دهد.1در1چارچوب1نظري1این1پژوهش،1از1دیدگاههاي1نورث1و1وبر1بهره1
جسته1ایم،1زیرا1رابطه1ارزشها1و1نهادها1و1توسعه1را1تبيين11مي1نمایند.1نظریه1بعدي،1نظریه1اقتصاد1
هزینه1معامله1ویليامسون1که1بر1کاهش1هزینه1ها1در1معامالت1تاکيد1دارد1که1از1کارکردهاي1اقتصادي1
سرمایه1اجتماعي1نيز1می1باشد1و1در1چارچوب1نظري1در1بخش1متغيرهاي1وابسته1مورد1استفاده1قرار1
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گرفته1است.1از1آنجایي1که1نهادگرایان1اقتصادي،1سرمایه1اجتماعي1را1یک1نوع1کاالي1ميانجي1براي1
توليد11مي1دانند1و1اینکه1افراد1به1طور1منطقي1جهت1به1حداکثر1رساندن1بهره1وري1در1سرمایه1اجتماعي1
سرمایه1گذاري1مي1کنند،1لذا1یک1منبع1براي1به1حداکثر1رساندن1بهره1وري1است.1در1نتيجه1براي1
اقتصاددانان1دگر1اندیش1که1نظریه1متعارف1اقتصادي1را1به1دليل1غفلت1محض1از1ساختهاي1اجتماعي1
و1سياسي1و1تقليل1گرایي1بيش1از1اندازه1مورد1نقد1قرار1مي1دهند،1سرمایه1اجتماعي1مفهومي1است1
با1ظرفيت1نظري1قابل1توجه1که1اجازه1مي1دهد1با1استفاده1از1آن1صورتبندي1مناسب1تری1از1علل1

تحوالت1و1توسعه1اقتصادي1ارائه1شود.1

نظریه رابرت پاتنام:
رویکرد1پاتنام1به1سرمایه1اجتماعي1را1رویکرد1معيار1یا1غالب1مي1دانند،1چرا1که1در1آن1تاریخ،1فرهنگ،1
نهادها1و1افراد1به1هم1مي1پيوندند1تا1یک1اثرگذاري1مشترک1را1به1وجود1آورده1و1سرمایه1اجتماعي1را1

از1منظر1فرهنگ1و1سير1تاریخي1تبيين1نمایند1)شجاعي1باغيني،13871(.
وي1مفهوم1سرمایه1اجتماعي1را1فراتر1از1سطح1فردي1به1کار1مي1گيرد1و1آن1را1وارد1حوزه1عمومي1
تاثيرات1سرمایه1 کرده1و1به1چگونگي1کارکرد1سرمایه1اجتماعي1در1سطح1منطقه1اي1و1ملي1و1نوع1
اجتماعي1بر1نهادهاي1دموکراتيک1و1در1نهایت1توسعه1اقتصادي1عالقمند1است،1به1همين1منظور1در1
ایالت1هاي1مختلف1در1آمریکا،1در1کتاب1بولينگ1یک1نفره11و1همچنين1حکومت1 دو1مطالعه1ميان1
هاي1منطقه1اي1تازه1تاسيس1ایتاليا1در1شمال1و1جنوب1در1کتاب1سنت1هاي1مدني1و1دموکراسي1،2
تاثير1سرمایه1اجتماعي1در1تقویت1جامعه1مدني1و1کارآمدي1دموکراسي1را1از1سویي1و1رشد1و1توسعه1
اقتصادي1را1از1سوي1دیگر1مورد1بررسي1قرار1داده1است.1وي1در1تحقيقي1که1در1ایتاليا1از1سال119701
تا119901به1مدت1201سال1استفاده1از1روش1تطبيقي1تاریخ1انجام1داده1است،1متوجه1مي1شود1مناطق1

شمالي1از1مناطق1جنوبي1پيشرفته1ترند.
ساختارهاي1 و1 اعتماد1 همبستگي،1 سياسي،1 برابري1 مدني1 مشارکت1 چون1 هایي1 شاخص1 به1 وي1
اجتماعي1همکاري1اشاره1مي1نماید1و1نتيجه1مي1گيرد1که1سرمایه1اجتماعي1مي1تواند1اختالف1مناطق1

1. Civic traditions and Democracy
2. Bowling alone
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را1از1نظر1توسعه1اقتصادي1توضيح1داده1و1روشن1نماید.1او1ثابت1کرد1که1همان1مناطقي1که1بهترین11
عملکرد1نهادي1را1داشته1اند،1دقيقًا1همان1مناطقي1اند1که1بيشترین1مدنيت1را1داشته1و1آن1مناطقي1که1

بدترین1عملکرد1نهادي1را1داشته1اند،1جزو1غيرمدني1ترین1مناطق1هستند1)پاتنام13801،1(.
11رابرت1پاتنام،1دیدگاه1هاي1انتخاب1تاریخي1و1عقالني1را1به1هم1پيوند1مي1دهد1به1گونه1اي1که1مي1
تواند1درک1مارا1از1زندگي1عمومي1و1عملکرد1نهایي1در1بسياري1از1کشورها1بهبود1بخشد1و1سرمایه1
سرمایه1 مولفه1 مهمترین1 اجتماعي1 اعتماد1 پاتنام،1 نظر1 به1 داند.1 مي1 دموکراسي1 کليد1 را1 اجتماعي1
اجتماعي1است.1نظریه1رابرت1پاتنام1که1به1رویکرد معيار1و1غالب1در1سرمایه1اجتماعي1معروف1است1
و1به1تاثير1سرمایه1اجتماعي1بر1عملکرد1نهادهاي1دموکراتيک1و1اقتصادي1تاکيد1دارد1و1مؤلفه1هایش1
همچون1اعتماد،1هنجارها1و1مشارکت1هستند،1در11هر1دو1بخش11متغيرهاي1مستقل1و1وابسته1تحقيق1

سهم1دارند.
نظریه1نان1لين1آخرین1نظریه1اي1است1که1مورد1استفاده1قرار1گرفته1است،1لين1با1طرح1نظریه1منابع1
اجتماعي1معتقد1است1افراد1گوناگون1بسته1به1گستره1و1تنوع1روابط1اجتماعي1شان1از1سرمایه1اجتماعي1
حمایت1 ساختاري1 هاي1 جایگاه1 متمایز1 جنبه1 دو1 از1 را1 اجتماعي1 حمایت1 وي1 برخوردارند.1 متفاوتي1
به1عنوان1 و1جنبه1دوم1 است1 منابع1حمایتي1 اولي1 1مي1گيرد.1جنبه1 نظر1 در1 و1کارکردهاي1حمایتي1
کارکردهاي1حمایتي1در1نظر1گرفته1مي1شود1و1حمایتهاي1ابزاري1و1عاطفي1به1عنوان1ابعاد1کارکردي1
مفهوم1 در1 لين1 نظریه1 ما،1سهم1 تحقيق1 مدل1 در1 )لين20011،2(.1 مي1شود1 تلقي1 اجتماعي1 حمایت1
حمایت1اجتماعي1مي1باشد1و1از1این1مفهوم1در1آنجا1سود1برده1ایم.1در1ادامه1مدل1ترکيبي1که1از1ادغام1

مفاهيم1عمده1نظریات1مذکور1در1چارچوب1نظري1تحقيق1حاضر1به1دست1آمده،1ترسيم1مي1گردد.

پیشینه، روش و فرضیه های تحقیق:
مفهوم1سرمایه1اجتماعي1در1آغاز1توسط1جامعه1شناسان1معرفي1گردیده1و1به1تدریج1در1سایر1رشته1هاي1
علوم1اجتماعي1مورد1استفاده1قرار1گرفته1است1)بيکر،13821(.1ورود1سرمایه1اجتماعي1به1تحليل1ها،1به1
دهه119801باز1مي1گردد1که1ویليامسون1)1981(1و1بيکر)1984(1اثرات1سرمایه1اجتماعي1را1بر1عملکرد1

1. Putnam
2. Lin  
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نهادهاي1اقتصادي1بررسي1کردند1و1اقتصاد1نهادگرا1را1پي1ریزي1نمودند1)رناني1و1مویدفر،13871(.
1،F رابطه1 یک1 قالب1 در1 را1 اجتماعي1 سرمایه1 1)1989( پرات1 بن1 اقتصاد،1 حوزه1 در1 نمونه،1 براي1 1
در1نظامهاي1مبادله1اي1تعریف1کرد.1این1پيوند11اشاره1به1تاثير1خانواده،1دوستان1و1شرکاء1به1منزله1
نهادهاي1مختلف1اجتماعي1بر1روي1مبادالت1اقتصادي1دارد1و1به1بررسي1اثرات1این1رابطه1بر1مبادالت1

اقتصادي1پرداخته1است1)معدن1دار1و1سرکار1آراني،13881(.
11بسياري1از1متفکرین1از1تاثير1سرمایه1اجتماعي1بر1توسعه1اقتصادي1سخن1به1ميان1آورده1اند.1رابرت1
پاتنام1در1تحقيقي1بيست1ساله1)1990-1970(1در1ایتاليا1بين1مناطق1پيشرفته1شمالي1و1عقب1مانده1
جنوبي،1علت1این1تفاوت1را1در1شاخص1هایي1چون1مشارکت1مدني،1همبستگي،1اعتماد1و1همکاري1
مي1داند1و1نتيجه1مي1گيرد1که1سرمایه1اجتماعي1مي1تواند1اختالف1مناطق1را1از1نظر1توسعه1اقتصادي1
توضيح1داده1و1تبيين1نماید1)پاتنام،13801(.1ولکاک1و1نارایان1پژوهش1در1سرمایه1اجتماعي1و1توسعه1
اند1 نموده1 بندي1 مقوله1 افزایي1 و1هم1 نهادي1 اي،1 گرا،1شبکه1 اجتماع1 دیدگاه1 در1چهار1 را1 اقتصادي1

)تاجبخش،13841(.
1پاتریک1فرانکوئيس1در1سال120021در1کتاب1خود1با1عنوان1سرمایه1اجتماعي1و1توسعه1اقتصادي1
تالش1مي1کند1تا1این1ارتباط1بين1سرمایه1اجتماعي1و1توسعه1را1تشریح1نماید؛1از1نظر1وي،1توسعه1
اقتصادي1که1به1واسطه1سرمایه1اجتماعي1اتفاق1مي1افتد،1یک1توليد1بدیع1و1خالقانه1است1که1او1از1آن1

به1عنوان1توليد1مدرن1یاد1مي1کند.
سرمایه1 مثبت1 تاثير1 بر1 مبني1 پاتنام1 ادعاي1 این1 مختلف،1 تحقيقات1 انجام1 با1 1)2007( ساباتيني1 1
اجتماعي1بر1فرایند1توسعه1اقتصادي1را1بررسي1کرده1و1بر1این1باور1است1که1کيفيت1توسعه1به1طور1
معني1دار1و1مثبتي1با1سرمایه1اجتماعي1همبستگي1دارد1و1مي1گوید1فراواني1سرمایه1اجتماعي1به1طور1
قابل1مالحظه1اي1باعث1کاهش1هزینه1هاي1داد1و1ستد1و1افزایش1کارایي1و1کارآوري1از1طریق1ارتقاي1
سطح1اعتماد1و1همکاري1و1هماهنگي1در1همه1سطوح1مي1شود؛1در1مقابل1فقدان1سرمایه1اجتماعي1
باعث1ایجاد1تعارضات1و1عدم1کارآیي1مي1گردد1)ساباتيني،20071(.1از1بين1مطالعات1داخلي1مرتبط1
مي1توان1به1کارهاي1تشکر1و1معيني1)1386(1درباره1سرمایه1اجتماعي1و1توسعه،1سوري1)1384(1با1

1. Connection
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و1 اجتماعي1 سرمایه1 عنوان1 تحت1 1)1378( دهقاني1 اقتصادي،1 عملکرد1 و1 اجتماعي1 سرمایه1 عنوان1
توسعه1اقتصادي،1سليماني1)1387(1درخصوص1نقش1سرمایه1اجتماعي1در1توسعه1اقتصادي،1عسگري1
و1توحيدي1نيا1)1386(1در1زمينه1تأثير1سرمایه1اجتماعي1بر1رشد1و1توسعه1اقتصادي،1توسلي1و1بي1نياز1
)1381(1با1عنوان1رویکردي1به1ارزیابي1سرمایه1اجتماعي1در1اقتصاد1ایران،1علمي1و1همکاران1)1384(1
در1مورد1سرمایه1اجتماعي1و1چگونگي1تأثير1آن1بر1اقتصاد1و1منظور1و1یادي1پور1)1387(1در1خصوص1
سرمایه1اجتماعي،1عامل1توسعه1اجتماعي1و1اقتصادي1اشاره1کرد.1همچنين،1در1حوزه1مطالعات1خارجي1
مي1توان1از1کارهاي1وودهاوس1)2006(1با1عنوان1سرمایه1اجتماعي1و1توسعه1اقتصادي1در1استرالياي1
منطقه1اي،1گویسو1و1همکاران1)2001(1با1عنوان1نقش1سرمایه1اجتماعي1در1توسعه1مالي،1جانسون1
سرمایه1 نقش1 1)2005( ساباتيني1 اقتصادي،1 رشد1 و1 اجتماعي1 درخصوص1ظرفيت1 1)1998( تمپل1 و1
اجتماعي1در1توسعه1اقتصادي،1آنن1)2005(1برگشت1هاي1اقتصادي1به1سرمایه1اجتماعي1در1بخش1
غيررسمي1شهري1کشورهاي1در1حال1توسعه،1کریستوفور1)2003(1سرمایه1اجتماعي1و1رشد1اقتصادي:1
مطالعه1موردي1یونان،1هليول1و1پوتنام1)1996(1رشد1اقتصادي1و1سرمایه1اجتماعي1در1ایتاليا،1دبرتين1
)2007(1تأثير1سرمایه1اجتماعي1بر1توسعه1اقتصادي1و1خوشبختي1در1نواحي1روستایي1نام1برد1)نقدي1

و1همکاران،13891(.
روش1تحقيق1پژوهش1حاضر1از1نوع1پيمایشي1مي1باشد،1در1این1روش1از1ابزار1پرسشنامه1استفاده1
شده،1سپس1داده1هاي1جمع1آوري1شده1در1نرم1افزار1Spss1مورد1پردازش1قرار1گرفتند1و1چگونگي1
توزیع1و1روابط1بين1متغيرها1در1دو1بخش1توصيفي1و1استنباطي1مورد1تحليل1و1آزمون1قرار1گرفت،1الزم1
به1ذکر1است1که1پاسخ1هر1کدام1از1سواالت1پرسشنامه1به1صورت1گزینه1هاي1خيلي1کم،1کم،1تاحدي،1
زیاد1و1خيلي1زیاد1مي1باشد1که1به1این1صورت1پاسخ1هاي1هر1سوال1را1در1طيف1ليکرت1قرار1داده1ایم.

جمعیت آماري، حجم نمونه و شیوه نمونه گیري
جامعه1آماري1این1تحقيق1را1تمام1شهروندان1بين641-115ساله،1جمعيت1فعال1شهر1بيرجند1تشکيل1
مي1دهند1و1طبق1سرشماري1عمومي1نفوس1و1مسکن1سال113901بالغ1بر1112.0001نفر1می1باشند1
)مرکز1آمار1ایران،13901(؛1حجم1نمونه1براساس1فرمول1کوکران11محاسبه1و1در1نهایت14001پرسشنامه1
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اجرا1گردیده1است.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
شيوه1نمونه1گيري1این1تحقيق1»خوشه1اي1چند1مرحله1اي«1است1که1براساس1آن1منطقه،1محله،1
خيابان،1کوچه1و1خانه1انتخاب1شده1و1سرانجام1به1کمک1جدول1اعداد1تصادفي1با1یک1نفر1از1افراد1
خانوار1که1در1سن1بين641-115سال1قرار1دارند،1مصاحبه1شده1است1که1جمعيت1فعال1شهر1را1تشکيل1
مي1دهند. زمان1و1مکان1این1تحقيق1ماه1ها1و1فصل1های1متمادی:1تابستان،1پایيز1و1زمستان1سال1

11390می1باشد1و1در1شهر1بيرجند1مرکز1استان1خراسان1جنوبي1اجرا1گردیده1است.

تعاریف نظري و عملیاتي متغیرها
تعریف1متغير1مستقل:1در1این1تحقيق1سرمایه1اجتماعي1متغير1مستقل1است.1

تعریف1سرمایه1اجتماعي:1آن1نوع1شبکه1اي1از1روابط1و1پيوندهاي1مبتني1بر1اعتماد1اجتماعي،1بين1
فردي1و1بين1گروهي1و1تعامالت1افراد1با1نهادها،1سازمان1ها1و1گروه1هاي1اجتماعي1است1که1قرین1
همبستگي1و1انسجام1اجتماعي1و1برخورداري1افراد1و1گروه1ها1از1حمایت1و1انرژي1الزم1براي1تسهيل1
کنش1ها1در1جهت1تحقق1اهداف1فردي1و1جمعي1مي1باشد1)عبداللهي،13861(.1از1تعریف1فوق1چند1
مولفه1بودن1سرمایه1اجتماعي1برداشت1مي1شود1که1شامل1پيوند1بين1فردي،1اعتماد1اجتماعي،1انسجام،1

مشارکت1و1حمایت1اجتماعي1مي1باشد.
توسعه1 براي1 نهادي1 اقدامات1 آمادگي1 یکسري1 تحقيق1 این1 وابسته1 متغير1 وابسته:1 متغير1 تعریف1
تبادل1 وري،1 بهره1 و1 کارایي1 افزایش1 گذاري،1 سرمایه1 براي1 آمادگي1 جمله:1 از1 باشد،1 مي1 اقتصادي1
اطالعات،1افزایش1نوآوري1و1ابداعات،1کاهش1هزینه1معامالت،1آمادگي1براي1پرداخت1ماليات1و1بيمه.
فرضيه1اول:1به1نظر1می1رسد1بين1ميزان1سرمایه1اجتماعی1و1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1اقتصادی1

در1شهر1بيرجند1رابطه1وجود1دارد.
فرضيه1دوم:1به1نظر1می1رسد1بين1ميزان1مولفه1های1سرمایه1اجتماعی1و1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1

اقتصادی1در1شهر1بيرجند1رابطه1وجود1دارد.
فرضيه1سوم:1بين1اعتماد1و1پيوند1فردی1و1مولفه1های1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1اقتصادی1رابطه1

وجود1دارد.
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فرضيه11چهارم:1بين1اعتماد1اجتماعی1و1مولفه1های1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1اقتصادی1رابطه1
وجود1دارد.

فرضيه11پنجم:1بين1انسجام1اجتماعی1و1مولفه1های1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1اقتصادی1رابطه1
وجود1دارد.

فرضيه11ششم:1بين1مشارکت1اجتماعی1و1مولفه1های1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1اقتصادی1رابطه1
وجود1دارد.

فرضيه11هفتم:1بين1حمایت1اجتماعی1و1مولفه1های1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1اقتصادی1رابطه1
وجود1دارد.

سرمایه اجتماعی در شهر بیرجند
نتایج1مربوط1به1ميزان1سرمایه1اجتماعی1افراد1در1شهر1بيرجند1که1از1پنج1مولفه1اعتماد1فردی،1اعتماد1
اجتماعی،1انسجام،1مشارکت1و1حمایت1اجتماعی1تشکيل1شده1و1ميانگين1سرمایه1اجتماعی1برابر1711
درصد1است1که1باالتر1از1ميانگين1فرضي601%1)13در1مقياس1ليکرت(1می1باشد.1توزیع1فراوانی1در1

جدول1)1(1بيان1شده1است.
جدول 1. توزیع فراوانی و میانگین مولفه های سرمایه اجتماعی در بیرجند

ميانگينخيلی1کمکمتاحدیزیادخيلی1زیادمولفه1ها
121702153069/4اعتماد1فردی
02471512072/2اعتماد1اجتماعی
19320592077/8انسجام1اجتماعی
49270773178مشارکت1اجتماعی
611224635164/4حمایت1اجتماعی

ماخذ:1یافته1های1تحقيق111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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اقدامات نهادي براي توسعه اقتصادي در بیرجند
نتایج1مربوط1به1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1که1از1شش1مولفه1آمادگی1برای1سرمایه1گذاری،1تبادل1
اطالعات،1افزایش1کارایی،1نوآوری1و1ابداعات،1کاهش1هزینه1معامالت،1آمادگی1برای1پرداخت1ماليات1
و1بيمه1گذاری1تشکيل1شده1که1ميانگين1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1برابر179/21است1و1باالتر1از1
زیرمولفه1های1 از1 فراوانی1هر1یک1 توزیع1 باشد.1 ليکرت(1مي1 در1مقياس1 13( ميانگين1فرضي1%601

مربوط1به1مولفه1های1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1در1جدول1)2(1بيان1شده1است.
جدول 2. توزیع فراوانی و میانگین مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادي در بیرجند

ميانگينخيلی1کمکمتاحدیزیادخيلی1زیادمولفه1های1اقدامات1نهادی1برای1توسعه

47315371080/4آمادگی1برای1سرمایه1گذاری

209153352088/6تبادل1اطالعات
259118192091/8افزایش1کارایی
642231064177/4نوآوری1و1ابداعات

52320224081/1کاهش1هزینه1معامالت
27308576177/6آمادگی1برای1پرداخت1ماليات1و1بيمه1گذاری

ماخذ:1یافته1های1تحقيق111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

آزمون فرضیه های تحقیق و تجزیه تحلیل آن
فرضيه11اول:1به1نظر1می1رسد1بين1ميزان1سرمایه1اجتماعی1و1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1اقتصادی1

در1شهر1بيرجند1رابطه1وجود1دارد.
جدول1)3(1نتيجه1ضریب1همبستگی1پيرسن1جهت1بررسی1رابطه1بين1سرمایه1اجتماعي1و1اقدامات1
نهادي1را1نشان1مي دهد.1همانطور1که1در1این1جدول1مشاهده1مي شود،1p-value1کمتر1از10/051
می1باشد،1پس1مي توان1نتيجه1گرفت1که1بين1سرمایه1اجتماعی1و1اقدامات1نهادی1رابطه1وجود1دارد1و1

ضریب1همبستگي1فوق1شدت1رابطه1را1نشان1مي1دهد1و1فرضيه1فوق1تایيد1مي1شود.
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جدول 3. ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین اقدامات نهادی و سرمایه اجتماعی

p-valueضریب1همبستگیمتغير1وابستهمتغير1مستقل
0/460/000اقدامات1نهادیسرمایه1اجتماعی

ماخذ:1یافته1های1تحقيق111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

فرضيه1دوم:1به1نظر1می1رسد1بين1ميزان1مولفه1های1سرمایه1اجتماعی1و1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1
اقتصادی1در1شهر1بيرجند1رابطه1وجود1دارد.

جدول1)4(1نتيجه1ضریب1همبستگی1پيرسن1جهت1بررسی1رابطه1بين1اقدامات1نهادی1و1مولفه1های1
سرمایه1اجتماعی1را1نشان1مي1دهد.1همانطور1که1در1این1جدول1مشاهده1مي شود،1در1همه1موارد1مورد1
بررسی1p-value1کمتر1از10/051می1باشد،1پس1مي توان1نتيجه1گرفت1که1بين1اقدامات1نهادی1و1
مولفه1های1سرمایه1اجتماعی1رابطه1وجود1دارد1و1فرضيه1فوق1تایيد1مي1شود.1با1توجه1به1ميزان1ضریب1
همبستگی1به1دست1آمده1از1ميان1مولفه1های1سرمایه1اجتماعی،1مشارکت1اجتماعی1و1اقدامات1نهادی1
دارای1همبستگی1بيشتری1می1باشند1و1کمترین1همبستگی1مربوط1به1رابطه1بين1اقدامات1نهادی1و1

اعتماد1فردی1می1باشد.
جدو ل4. ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین اقدامات نهادی و مولفه های سرمایه اجتماعی

p-valueضریب1همبستگیمتغير1وابستهمتغير1مستقل
0/1080/031اقدامات1نهادیاعتماد1فردی
0/3740/000اقدامات1نهادیاعتماد1اجتماعی
0/3850/000اقدامات1نهادیانسجام1اجتماعی
0/4340/000اقدامات1نهادیمشارکت1اجتماعی
0/3300/000اقدامات1نهادیحمایت1اجتماعی

ماخذ:1یافته1های1تحقيق111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

فرضيه1سوم:1بين1اعتماد1و1پيوند1فردی1و1مولفه1های1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1اقتصادی1رابطه1
وجود1دارد.

و1 فردی1 پيوند1 و1 بين1اعتماد1 بررسی1رابطه1 جهت1 پيرسن1 همبستگی1 نتيجه1ضریب1 1) 5( جدول1
مولفه1های1اقدامات1نهادی1را1نشان1مي دهد.1همانطور1که1در1این1جدول1مشاهده1مي شود،1در1بررسی1
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رابطه1بين1اعتماد1و1پيوند1فردی1با1مولفه1های1آمادگی1برای1سرمایه1گذاری،1ميزان1کارایی،1نوآوری1
و1ابداعات1p-value1کمتر1از10/051می1باشد،1پس1مي توان1نتيجه1گرفت1که1بين1اعتماد1و1پيوند1
تبادل1اطالعات،1 و1 پيوند1فردي1 و1 اعتماد1 بين1 دارد،1ولي1 رابطه1وجود1 فردی1و1مولفه1های1مذکور1
کاهش1هزینه1معامالت1و1آمادگي1براي1پرداخت1ماليات1رابطه1وجود1نداشته،1بنابر1این1فرضيه1فوق1

تایيد1نمي1شود.
جدول 5. ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین اعتماد و پیوند فردی و مولفه های 

اقدامات نهادی
p-valueضریب1همبستگیمتغير1وابستهمتغير1مستقل

0/2290/000آمادگی1برای1سرمایه1گذاریاعتماد1و1پيوند1فردی
0/0430/389تبادل1اطالعاتاعتماد1و1پيوند1فردی
0/1340/007ميزان1کاراییاعتماد1و1پيوند1فردی
0/1310/009نوآوری1و1ابداعاتاعتماد1و1پيوند1فردی
0/0050/928کاهش1هزینه1معامالتاعتماد1و1پيوند1فردی
0/0080/868آمادگی1برای1پرداخت1ماليات1و1بيمه1گذاریاعتماد1و1پيوند1فردی

ماخذ:1یافته1های1تحقيق111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

فرضيه1چهارم:1بين1اعتماد1اجتماعی1و1مولفه1های1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1اقتصادی1رابطه1
وجود1دارد.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1جدول1)6(1نتيجه1ضریب1همبستگی1پيرسن1جهت1بررسی1رابطه1بين1اعتماد1اجتماعی1و1مولفه1های1
شود،1در1بررسی1رابطه1 اقدامات1نهادی1را1نشان1مي1دهد.1همانطور1که1در1این1جدول1مشاهده1مي 
بين1اعتماد1اجتماعی1با1همه1مولفه1های1اقدامات1نهادی1p-value1کمتر1از10/051می1باشد،1پس1
مي توان1نتيجه1گرفت1که1بين1اعتماد1اجتماعی1و1مولفه1های1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1اقتصادی1

رابطه1وجود1دارد1و1فرضيه1فوق1تایيد1مي1گردد.
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جدول 6. ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی

p-valueضریب1همبستگیمتغير1وابستهمتغير1مستقل

0/4000/000آمادگی1برای1سرمایه1گذاریاعتماد1اجتماعی
0/1100/028تبادل1اطالعاتاعتماد1اجتماعی
0/1500/003ميزان1کاراییاعتماد1اجتماعی
0/3040/000نوآوری1و1ابداعاتاعتماد1اجتماعی
0/1220/014کاهش1هزینه1معامالتاعتماد1اجتماعی
0/2440/000آمادگی1برای1پرداخت1ماليات1و1بيمه1گذاریاعتماد1اجتماعی

ماخذ:1یافته1های1تحقيق111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

فرضيه11پنجم:1بين1انسجام1اجتماعی1و1مولفه1های1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1اقتصادی1رابطه1
وجود1دارد.

جدول1)7(1نتيجه1ضریب1همبستگی1پيرسن1جهت1بررسی1رابطه1بين1انسجام1اجتماعی1و1مولفه1
شود،1در1بررسی1 این1جدول1مشاهده1مي  اقدامات1نهادی1را1نشان1مي1دهد.1همانطور1که1در1 های1
رابطه1بين1انسجام1اجتماعی1با1مولفه1های1اقدامات1نهادی1به1جز1مولفه1تبادل1اطالعات،1در1سایر1
موارد1p-value1کمتر1از10/051می1باشد،1پس1مي توان1نتيجه1گرفت1که1بين1انسجام1اجتماعی1و1
آمادگی1برای1سرمایه1گذاری،1ميزان1کارایی،1نوآوری1و1ابداعات،1کاهش1هزینه1معامالت،1آمادگی1

برای1پرداخت1ماليات1و1بيمه1گذاری1رابطه1وجود1دارد1و1فرضيه1فوق1رد1مي1گردد.
جدول 7. ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین انسجام اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی

p-valueضریب1همبستگیمتغير1وابستهمتغير1مستقل

0/3230/000آمادگی1برای1سرمایه1گذاریانسجام1اجتماعی
0/0210/668تبادل1اطالعاتانسجام1اجتماعی
0/1820/000ميزان1کاراییانسجام1اجتماعی
0/3310/000نوآوری1و1ابداعاتانسجام1اجتماعی
0/1720/001کاهش1هزینه1معاملاتانسجام1اجتماعی
0/3450/000آمادگی1برای1پرداخت1ماليات1و1بيمه1گذاریانسجام1اجتماعی

ماخذ:1یافته1های1تحقيق111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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فرضيه1ششم:1بين1مشارکت1اجتماعی1و1مولفه1های1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1اقتصادی1رابطه1
وجود1دارد.

جدول1)8(1نتيجه1ضریب1همبستگی1پيرسن1جهت1بررسی1رابطه1بين1مشارکت1اجتماعی1و1مولفه1
های1اقدامات1نهادی1را1نشان1مي1دهد.1همانطور1که1در1این1جدول1مشاهده1مي شود،1در1بررسی1رابطه1
بين1مشارکت1اجتماعی1با1همه1مولفه1های1اقدامات1نهادی،1p-value1کمتر1از10/051می1باشد،1
پس1مي توان1نتيجه1گرفت1که1بين1مشارکت1اجتماعی1و1مولفه1های1اقدامات1نهادی1برای1توسعه1

اقتصادی1رابطه1وجود1دارد1و1فرضيه1فوق1تایيد1مي1شود.
جدول 8. ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین مشاركت اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی

p-valueضریب1همبستگیمتغير1وابستهمتغير1مستقل

0/3200/000آمادگی1برای1سرمایه1گذاریمشارکت1اجتماعی
0/2120/000تبادل1اطالعاتمشارکت1اجتماعی
0/2090/000ميزان1کاراییمشارکت1اجتماعی
0/3040/000نوآوری1و1ابداعاتمشارکت1اجتماعی
0/1150/022کاهش1هزینه1معامالتمشارکت1اجتماعی
0/4310/000آمادگی1برای1پرداخت1ماليات1و1بيمه1گذاریمشارکت1اجتماعی

ماخذ:1یافته1های1تحقيق111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

اقدامات1نهادی1برای1توسعه1اقتصادی1رابطه1 فرضيه1هفتم:1بين1حمایت1اجتماعی1و1مولفه1های1
وجود1دارد.

جدول1)9(1نتيجه1ضریب1همبستگی1پيرسن1جهت1بررسی1رابطه1بين1حمایت1اجتماعی1و1مولفه1
های1اقدامات1نهادی1را1نشان1مي دهد.1همانطور1که1در1این1جدول1مشاهده1مي شود،1در1بررسی1رابطه1
بين1حمایت1اجتماعی1با1مولفه1های1اقدامات1نهادی،1به1جز1مولفه1تبادل1اطالعات،1در1سایر1موارد1
1p-valueکمتر1از10/051می1باشد،1پس1مي توان1نتيجه1گرفت1که1بين1حمایت1اجتماعی1و1آمادگی1
برای1 آمادگی1 معامالت،1 هزینه1 کاهش1 ابداعات،1 و1 نوآوری1 کارایی،1 ميزان1 گذاری،1 سرمایه1 برای1

پرداخت1ماليات1و1بيمه1گذاری1رابطه1وجود1دارد1و1فرضيه1فوق1رد1مي1گردد.
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جدول 9. ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی

p-valueضریب1همبستگیمتغير1وابستهمتغير1مستقل

0/3000/000آمادگی1برای1سرمایه1گذاریحمایت1اجتماعی
0/0700/165تبادل1اطالعاتحمایت1اجتماعی
0/1970/000ميزان1کاراییحمایت1اجتماعی
0/3190/000نوآوری1و1ابداعاتحمایت1اجتماعی
0/1480/003کاهش1هزینه1معامالتحمایت1اجتماعی
0/2210/000آمادگی1برای1پرداخت1ماليات1و1بيمه1گذاریحمایت1اجتماعی

ماخذ:1یافته1های1تحقيق111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

نتیجه گیری و پیشنهادات:
در1جهت1تبيين1رابطه1سرمایه1اجتماعي1و1توسعه1اقتصادي1رویکردي1تلفيقي1ارائه1گردید.1رویکرد1
جامع1فوق1مبين1مرتبط1ساختن1نگاه1کالسيک1جامعه1شناختي1با1مکتب1جدیدي1است1که1در1اقتصاد1
شکل1گرفته1و1ارتباط1عميقي1بين1اقتصاد1و1جامعه1شناسي1برقرار1شده1است.1در1رویکرد1فرهنگ1
گرایي،1ماکس1وبر1که1با1ربط1دادن1عملکرد1متفاوت1اقتصادي1مناطق1مختلف1یک1جامعه1به1عوامل1
فرهنگي1و1اجتماعي1معتقد1به1رابطه1علّي1از1سوي11ارزشها11به1عملکرد1اقتصادي1هستند.1داگالس1
نورث1و1ویليامسون11نيز1در1رویکرد1نهادگراي1اقتصادي1بر1تاثير1و1نقش1باورها1در1شکل1گيري1نهادها1
تاکيد1مي1ورزند1که1تاثير1وبر1بر1نورث1را1مي1رساند1و1این1نظریات1مصداق1برقراري1پيوند1و1چارچوب1
نظري1مشترک1مي1باشد1که1رویکرد1تلفيقي1جامعي1را1تشکيل1مي1دهند.1از1نظریات1رابرت1پاتنام1و1
نان1لين1نيز1سود1برده1ایم.1نتایج1بيانگر1آن1است1که1ميزان1سرمایه1اجتماعي1در1بيرجند1باالست1و1
نتایج1این1پژوهش1با1نتایج1طرح1ملي1سنجش1سرمایه1اجتماعي1در1ایران1همپوشاني1دارد1و1همچنين1

اقدامات1و1آمادگي1ها1براي1توسعه1در1بيرجند1از1ميانگين1فرضي1باالتر1مي1باشد.
در1بررسي1آزمون1فرضيات،1رابطه1معني1دار1و1مستقيم1بين1ميزان1سرمایه1اجتماعي1و1آمادگي1براي1
توسعه1اقتصادي1وجود1دارد.1ضریب1همبستگي1بدست1آمده1شدت1آن11رابطه1را1نشان1مي1دهد1و1بين1
سرمایه1اجتماعي1و1مؤلفه1هاي1آن1و1اقدامات1نهادي1براي1توسعه1اقتصادي1رابطه1معني1دار1وجود1
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دارد.1بين1اعتماد1اجتماعي1و1مشارکت1اجتماعي1و1مؤلفه1هاي1آمادگي1اقدامات1نهادي1رابطه1مستقيم1
وجود1دارد.1نظریه1فرانکوئيس1نيز1بيانگر1رابطه1سرمایه1اجتماعي1و1پيشرفت1اقتصادي1بود.

در1بخش1آزمون1مدل1تحقيق1از1دو1آماره1رگرسيون1چند1متغيره1و1سپس1تحليل1مسير1استفاده1شد1
تا1سهم1هر1کدام1از1متغيرهاي1مستقل1را1در1تبيين1و1پيش1بيني1مولفه1هاي1متغير1وابسته1نشان1دهد.1
یافته1هاي1تحقيق1بيانگر1ميزان1پتانسيل1باالیي1از1سرمایه1اجتماعي،1مولفه1هایش1و1اقدامات1نهادي1
براي1توسعه1اقتصادي1مي1باشد1که1ثروت1پنهاني1و1بستري1مناسبي1را1جهت1این1مهم1مهيا1نموده1
است1و1با1تکيه1بر1آن1مي1توان1گامهاي1اساسي1در1راه1پيشرفت1برداشت.1ولي1به1دالیل1متعددي1
منجمله:1کمبود1سرمایه1دولتي،1عدم1اختصاص1اعتبارات1از1سوي1دولت،1عدم1آگاهي1و1بي1توجهي1
نسبت1به1پتانسيل1ها1و1سرمایه1هاي1اجتماعي1پيشرفت،1منطقه1مورد1نظر1از1فرآیند1توسعه1کشور1

عقب1مانده1است1و1در1محروميت1و1توسعه1نيافتگي1شدید1به1سر1مي1برد.

منابع و مآخذ:
آزاد،1تقي،1)1386(،1جامعه1شناسي1توسعه،1انتشارات1علم.	 
ایوانز،1پيتر،1)1380(،1توسعه1یا1چپاول،1نقش1دولت1در1تحول1صنعتی،1ترجمه1عباس1زندباف1و1	 

عباس1مخبر1تهران،1نشر1طرح1نو.1
ربيعی،1سازمان1مدیریت1	  و1 الوانی1 ترجمه1 اجتماعی،1 واین،1)1382(،1مدیریت1و1سرمایه1 بيکر،1

صنعتی.
مشهد،1	  توسعه،1 و1 ژئوپلتيک1 خراسان،1 1،)1383( فاطمه،1 وثوقي،1 محمدحسين،1 یزدي،1 پاپلي1

انتشارات1پاپلي.
پاتنام،1رابرت،1)1380(،1دموکراسی1و1سنت1های1مدنی،1ترجمه1محمد1تقی1دلفروز،1انتشارات1	 

وزارت1کشور.
تاج1بخش،1کيان،1)1384(،1سرمایه1اجتماعی،1اعتماد،1دموکراسی1و1توسعه،1تهران،1نشر1شيرازه.	 
تفضلي،1فریدون،1)1375(،1تاریخ1عقاید1اقتصادي،1نشر1ني.	 
تونکيس،1فران،1)1387(،1اعتماد1و1سرمایه1اجتماعي،1محمد1تقي1دلفروز،1پژوهشکده1مطالعات1	 
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فرهنگي1و1اجتماعي.
دادگر،1یداهلل،1)1383(،1تاریخ1تحوالت1اندیشه1اقتصادي،1انتشارات1دانشگاه1مفيد.	 
رناني،1محسن1و1موید1فر،1رزیتا،1)1387(،1سرمایه1اجتماعي1و1عملکرد1اقتصادي،1فصلنامه1فرایند1	 

مدیریت1و1توسعه،1شماره1.168-691
زتومکا،1پيوتر،1)1387(،1اعتماد1نظریه1جامعه1شناسی،1غالمرضا1غفاري،1انتشارات1شيرازه.1	 
سيدمن،1استيون،1)1386(،1کشاکش1آرا1در1جامعه1شناسي،1نشر1ني.	 
مطالعات1	  پژوهشگاه1 تهران،1 اجتماعی،1 سرمایه1 مفهومی1 مبانی1 1،)1387( باغينی،1 شجاعی1

فرهنگی.
عبداللهی،1محمد،1)1386(،1مسائل1و1راه1حل1های1سنجش1و1تحليل1سرمایه1اجتماعی1در1ایران،1	 

فصلنامه1علوم1اجتماعی،1شماره1های1381و391.
عظيمي،1حسين1)1371(،1مدارهاي1توسعه1نيافتگي1در1اقتصاد1ایران،1نشر1ني.	 
غفاري،1غالمرضا1و1ابراهيمي،1عادل،1)1384(،1جامعه1شناسي1تغييرات1اجتماعي،1نشر1آگرا.	 
1در1مشارکت1سازمان1	  –1فرهنگي1 اجتماعي1 تعيين1ویژگي1هاي1 غفاري،1غالمرضا،1)1380(،1

یافته1اجتماعي1اقتصادي1روستائيان،1رساله1دکتري،1دانشکده1علوم1اجتماعي1دانشگاه1تهران.
سروریان،1	  سيدمحمدکمال1 ترجمه1 اجتماعي،1 نظریه1 و1 اجتماعي1 سرمایه1 1،)1385( بن،1 فاین،1

تهران،1پژوهشکده1مطالعات1راهبردي.
فرانکوئيس،1پاتریک،1)1386(،1سرمایه1اجتماعي1و1توسعه1اقتصادي،1مترجمان1رناني1و1مؤیدفر،1	 

تهران،1انتشارات1معاونت1برنامه1ریزي.
فروند،1ژولين،1)1362(،1جامعه1شناسي1ماکس1وبر،1ترجمه1عبدالحسين1نيک1گهر،1نشر1پيکان.	 
متوسلی،1محمود،1)1384(،1توسعه1اقتصادی،1مفاهيم،1مبانی1نظری،1رویکردها1و1روش1شناسی،1	 

سمت.1
معدن1دار،1آراني1و1سرکار،1آراني،1)1388(،1آموزش1و1توسعه،1نشر1ني.111111111111111111111111111111111111111111	 
ملکي،1سعيد1و1شيخي،1حجت،1)1388(،1تعيين1اولویت1هاي1توسعه1در1استان1هاي1کشور،1نشریه1	 

برنامه1ریزي،1سال1چهاردهم،1شماره291و11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.30
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در1	  آن1 نقش1 و1 اجتماعي1 سرمایه1 1،)1389( علي،1 سوري،1 احمد،1 محمدپور،1 اسداهلل،1 نقدي،1
فعاليتهاي1اقتصادي،1مجله1جامعه1شناسي1کاربردي،1شماره1چهارم.

انصاري،1	  عبدالمعبود1 ترجمه1 داري،1 سرمایه1 روح1 و1 پروتستان1 اخالق1 1،)1371( ماکس،1 وبر،1
انتشارات1سمت.

وبر،1ماکس،1)1384(،1اقتصاد1و1جامعه،1مفاهيم1اساسی1جامعه1شناسی،1ترجمه1عباس1منوچهری،1	 
ترابی1نژاد،1انتشارات1سمت.

	 Fusfeld,D.R.(2001)A manifesto for Institutional Economics, 
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چکیده
1عدم1شناخت1دقيق1از1بخش1های1اقتصادی1اولویت1دار1استان1خراسان1جنوبي1و1ظرفيت1های1رشد1
آن1ها1باعث1گردیده1که1سرمایه،1امکانات،1حمایت1ها1و1سياست1گذاری1های1توسعه1ای1استان1به1درستی1
در1بخش1های1واجد1اولویت1و1دارای1قابليت1رشد1متمرکز1نگردد،1که1این1موضوع1باعث1از1دست1رفتن1
فرصت1های1توسعه1استان1گردیده1است1و1مغایر1با1اهداف1اقتصاد1مقاومتي1مي1باشد.1در1این1تحقيق1با1
استفاده1از1فرآیند1تحليل1سلسله1مراتبيAHP(1(1بخش1هاي1اقتصادي1استان1خراسان1جنوبي1از1منظر1
15معيار1کمی1و151معيار1کيفی1با1استفاده1از1نرم1افزار1Expert1Choice1اولویت1بندی1گردیدند.1نتایج1
تحقيق1نشان1می1دهد1بخش1کشاورزی1حائز1اولویت1بيشتری1از1نظر1معيارهای1مورد1بررسی1می1باشد1
و1بخش1های1صنعت1و1خدمات1و1بازرگانی1در1رتبه1های1بعد1قرار1دارند.1همچنين1از1ميان1معيارهای1مورد1
بررسی،1معيار1فضای1مطلوب1کسب1و1کار،1بيشترین1نقش1را1در1دستيابی1به1هدف1پژوهش1دارا1می1باشد.

 E61،E22،H11، O18،O20، O11،O10 : JEL طبقه بندی
فرآیند1تحليل1 1 اقتصادي،1 استان1خراسان1جنوبي،1بخش1هاي1 بندي،1 اولویت1 كلمات كلیدی: 

1)AHP(1سلسله1مراتبي

1.1عضو1هيات1علمي1دانشگاه1آزاد1واحد1کرمان
1.2عضو1هيات1علمي1دانشگاه1آزاد1واحد1کرمان
1.3عضو1هيات1علمي1دانشگاه1آزاد1واحد1کرمان

mohammadbehroozi@yahoo.com1111111111111.4دانشجوي1دکتراي1مدیریت1تطبيقي1و1توسعه1دانشگاه1آزاد1واحد1کرمان
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مقدمه 
ضرورت و اهمیت تحقیق:

پتانسيل1های1 و1 قابليت1ها1 بودن1 دارا1 عليرغم1 که1 است1 استان1هایی1 جزو1 جنوبی1 خراسان1 استان1
گوناگون1و1به1رغم1اجرای1سياست1های1توسعه1ای1مختلف،1هنوز1به1سطح1توسعه1یافتگی1در1بسياری1
از1ابعاد1به1خصوص1در1زمينه1اقتصادی1دست1نيافته1است.1بنابراین1یا1سياست1های1به1کار1گرفته1شده،1
سياست1هایی1نادرست1بوده11و1یا1آنچنان1بلندپروازانه1بوده1اند1که1دستيابی1به1اهداف1آن1ها1با1در1نظر1
گرفتن1شرایط1استان1مقدور1نبوده1است.1اثر1بخشی1وکارایی1الزامات1برنامه1های1توسعه1می1باشند1اثر1
بخشی1ناظر1به1تحقق1اهداف1استراتژیک1و1کارایی1تخصيص1بهينه1منابع1برای1این1منظور1می1باشد.1

تخصيص1بهينه1منابع1مهمترین1رویکرد1مدیریت1منابع1کمياب1می1باشد.
با1توجه1به1تازه1تأسيس1بودن1استان1خراسان1جنوبی1از1یک1طرف1و1اهميت1شناخت1دقيق1و1علمی1
بخش1دارای1مزیت1و1اولویت1جهت1سياست1گذاری1صحيح1اقتصادی1از1طرف1دیگر،1متأسفانه1عدم1
مطالعه1در1این1زمينه1و1در1نتيجه1نبود1شناخت1دقيق1از1ظرفيت1های1رشد1هر1یک1از1بخش1های1
اقتصادی1باعث1گردیده1که1سرمایه،1امکانات،1حمایت1ها1و1سياست1گذاری1های1توسعه1ای1استان1به1
درستی1در1بخش1های1واجد1اولویت1و1دارای1قابليت1رشد1متمرکز1نگردد1که1این1موضوع1باعث1از1
اشتباه1 برخی1سياست1گذاری1های1 استان1گردیده1است.1همچنين1 توسعه1 رفتن1فرصت1های1 دست1
و1نيز1وضع1اهداف1غيرقابل1دسترس1در1شماری1دیگر1نيز1موجب1کندی1بيشتر1سير1رشد1و1توسعه1
استان1شده1است.1اولویت1بندی1نيازهای1توسعه1استان1با1استفاده1از1روش1هایی1که1بتواند1نگرش1و1
دیدگاه1مدیران1و1برنامه1ریزان1و1سياستگذاران1استانی1که1خط1و1مشی1های1توسعه1را1در1استان1اجرا1
می1نمایند1و1یا1تصميم1سازی1های1توسعه1را1شکل11می1دهند،1می1تواند1بخش1مهمی1از1الزامات1مورد1

نياز1در1مسير1توسعه1استان1را1محقق1سازد.

تبیین اجراي تحقیق
این1تحقيق1از1لحاظ1جمع1آوری1داده1ها1و1اطالعات،1از1نوع1توصيفی1ـ1پيمایشی1است1که1در1آن1دو1
فقره1پرسشنامه1در1اختيار1افراد1نمونه1قرار1می1گيرد.1در1پرسشنامه1اول،1افراد1ترجيحات1خود1را1در1بين1
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بخش1های1اقتصادی1استان1و1در1پرسشنامه1دوم،1ترجيحات1خود1را1بين1معيارهای1احصاء1شده1جهت1
نه1درجه1ساعتي1 از1مقياس1 امتياز1دهي1معموال1 براي1 بيان1می1نمایند.1 این1بخش1ها1 اولویت1بندی1
مقادیر1 )با1حذف1 درجه1ای1 پنج1 از1طيف1 کار1 پژوهش1جهت1سهولت1 این11 در1 که1 استفاده1مي1شود1
بينابينی181و2،4،61(1استفاده1شده1که1نتایج1یکساني1به1دست1مي1دهد.1پس1از1تعيين1وزن1هر1یک1از1
معيارها،1در1گام1بعد1گزینه1ها1بصورت1زوجي1براساس1هر1معيار1مقایسه1می1شوند.1بعد1از1اینکه1مقایسه1
ها1انجام1شد،1داده1ها1به1ماتریس مقایسه11زوجي1منتقل1می1شود.1پس1از1نرمال1کردن1وزن1هر1گزینه1
1Expert«1براساس1معيار1مورد1نظر1بدست1می1آید.1سپس1نتایج1پرسشنامه1ها1از1طریق1نرم1افزارهای
Choice«1وSPSS«1«1تحليل1و1روایی1پرسشنامه11از1طریق1مراجعه1به1خبرگان1مورد1بررسی1
قرار1گرفته1و1تایيد1گردید.1همچنين1پایایی1آن1به1روش1آلفای1کرونباخ1معادل10.71محاسبه1گردید.1

ادبیات نظري پژوهش 
روش1فرایند1تحليل1سلسله1مراتبيAHP(11(1بر1اساس1تحليل1مغز1انسان1برای1مسائل1پيچيده1و1
فازی1توسط1محققی1به1نام1توماس-1ال-1ساعتی112در1سال119701پيشنهاد1گردید.1در1دنيای1امروزی1
توافق1روی1این1موضوع1که1اهميت1یک1هدف1از1دیگری1بيشتر1است،1کاری1بس1دشوار1می1باشد.1
روش1AHP1ما1را1قادر1می1سازد1تا1به1وسيله1ساده1نمودن1و1تسریع1فرآیندهای1تصميم1گيری1طبيعی1

خود،1تصميمات1مؤثری1را1در1مورد1موضوعات1پيچيده1اتخاذ1نمائيم1)صامتي1و1همکاران،13821(.
اولين1مرحله1از1فرایند1تحليل1سلسله1مراتبي1طراحي1پرسشنامه1می1باشد.1در1این1بخش1با1استفاده1از1
زیرمعيارهاي1استاندارد1شده،1پرسشنامه1گردآوري1داده1ها1طراحي1شده1است.1در1این1پرسشنامه1تعداد1
پرسش1ها1متناسب1با1تعداد1زیرمعيارها1است.1پرسش1ها1به1صورت1مقایسه1بين1هر1یک1از1آخرین1
سطح1زیرمعيارها1و1جایگزین1ها1طراحي1شده1است1که1پرسش1شونده1باید1بر1اساس1آن1پاسخ1گوید.1
شود،1 نزدیک1 یکدیگر1 به1 پرسش1ها1 به1 نسبت1 پرسش1شوندگان1 ذهني1 برداشت1هاي1 آن1که1 براي1

شاخص1هاي1مناسب1مرتبط1با1زیرمعيار1ارائه1شده1است.
به1صورت1 افراد1پرسش1شونده1 انتخاب1 این1تحقيق1 در1 نمونه1است.1 و1 تعيين1جامعه1 مرحله1دوم1

1. Analytical Hierarchy process
2. Thomas. L.satty
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خوشه1اي1صورت1خواهد1گرفت.1نحوه1انتخاب1بدین1شکل1است1که1در1ابتدا1با1توجه1به1هدف1تحقيق1
و1همچنين1کمي1یا1کيفي1بودن1زیرمعيارها1و1جایگزین1ها،1آن1ها1را1طبقه1بندي1نمود،1سپس1به1تناسب1
تعداد1زیرمعيارها1یا1جایگزین1هاي1قرارگرفته1در1هر1طبقه،1سهميه1مناسبي1از1پرسش1شوندگان1را1به1
آن1ها1اختصاص1داد1و1در1آخر،1از1ميان1افرادي1که1داراي1اطالعات1کارشناسي1مناسب1درخصوص1
زیرمعيارها1و1جایگزین1ها1و1از1جهت1نوع1کار1و1تخصص1نيز1ترجيحًا1درگير1فعاليت1هاي1مرتبط1با1آن1
مي1باشند،1سهميه1هاي1اختصاصي1به1هر1طبقه1از1زیرمعيارها1و1جایگزین1ها1با1انجام1این1اقدامات،1
مجموعه1افرادي1که1از1آنان1پرسش1شده1و1همچنين1تعداد1و1نوع1پرسش1ها1مشخص1شده1است1

)صامتي1و1همکاران،13821(.1
منطق1 از1 استفاده1 با1 1“AHP” روش1 در1 می1باشد.1 زوجي1 مقایسه1 تبيين1جدول1 مرحله1 سومين1
فازي1که1به1صورت1پيوستاري1است،1جدولي191یا1111درجه1اي1تهيه1مي1شود.1این1جدول1داراي1
اعداد1صحيح111تا191یا111تا1111مي1باشد1که1براي1هر1وضعيت1از1مقایسه،1یک1عدد1در1نظر1گرفته1
شده1است.1قطر1ماتریس1این1مقياس1به1طور1طبيعي1عدد111است1زیرا1در1مقایسه1ماتریسي،1مقایسه1
یکدیگر1 با1 جایگزین1 دو1 معکوس1مقایسه1 دیگر1 از1سوي1 بود.1 خواهد1 یکسان1 مشابه1 جایگزین1 دو1
درخصوص1یک1زیرمعيار1به1صورت1کسري1ثبت1خواهد1شد1)صامتي1و1همکاران،13821(.1الزم1به1

ذکر1است1در1این1تحقيق1از1طيف191گزینه1اي1استفاده1شده1است.
استخراج1اولویت1ها1چهارمين1مرحله1از1فرایند1تحليل1سلسله1مراتبي1می1باشد.1استخراج1اولویت1به1
معناي1مرتب1کردن1جایگزین1ها1در1هر1یک1از1زیرمعيارها1است.1در1این1مرحله1همچنين1باید1اولویت1
یا1وزن1هر1زیر1معيار1نسبت1به1دیگر1زیرمعيارها1تعيين1شود.1براي1تعيين1اولویت1هر1یک1از1گروه1هاي1

مقایسه1شده1گذر1از1دو1مرحله1"نرمال1سازي"1و1محاسبه1"ميانگين1موزون"1الزم1است.
از1رابطه1ذیل1براي1 1“AHP”1اما1در1روش براي1نرمال1سازي1روش1هاي1مختلفي1وجود1دارد1

نرمال1کردن1اعداد1استفاده1مي1شود:
رابطه1)1(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1:1aنام1زیر1معيار؛1
1:1rijزیر1معيار1نرمال1شده؛1

 

 شده، استاندارد زيرمعيارهاي از استفاده با بخش اين در باشد.—مي پرسشنامه طراحي مراتبي سلسله تحليل از فرايند مرحله اولين

 ها—است. پرسش زيرمعيارها تعداد با متناسب ها—پرسش تعداد پرسشنامه اين در است. شده طراحي ها داده گردآوري پرسشنامه
 آن اساس—بر بايد كه پرسش شونده است شده طراحي ها جايگزين و زيرمعيارها سطح آخرين از يك هر بين صورت مقايسه به

—شاخص نزديك شود، يكديگر به ها—پرسش به نسبت شوندگان—پرسش ذهني هاي—برداشت كه—آن براي گويد. پاسخ
  شده است. ارائه زيرمعيار با مرتبط مناسب هاي

 خواهد گرفت. نحوه صورت اي—خوشه صورت به شونده پرسش افراد اين تحقيق انتخاب است. در نمونه جامعه و مرحله دوم تعيين
 ها—آن ها،—جايگزين و زيرمعيارها بودن كيفي كمي يا همچنين تحقيق و هدف به توجه با ابتدا در كه است شكل بدين انتخاب

 پرسش از مناسبي سهميه طبقه، هر در قرارگرفته هاي—جايگزين يا زيرمعيارها تعداد تناسب به سپس نمود، بندي—طبقه را
 و زيرمعيارها درخصوص مناسب كارشناسي اطالعات داراي كه افرادي ميان از آخر، در و داد اختصاص ها—به آنرا  شوندگان
 اختصاصي هاي—سهميه باشند،—مي آن با مرتبط هاي—درگير فعاليت ترجيحاً نيز تخصص و كار نوع جهت از و ها—جايگزين

نوع  و تعداد همچنين و شده پرسش آنان از كه افرادي مجموعه اقدامات، اين انجام با ها—و جايگزين زيرمعيارها از طبقه هر به
  ). ١٣٨٢شده است (صامتي و همكاران،  مشخص ها—پرسش

 است، پيوستاري صورت به فازي كه منطق از استفاده با "AHP"روش  در باشد.—زوجي مي مقايسه جدول تبيين سومين مرحله
 از هر وضعيت براي كه باشد—مي ١١ تا ١يا  ٩ تا ١ صحيح اعداد داراي جدول شود. اين—مي تهيه اي درجه ١١ يا ٩ جدولي
 مقايسه ماتريسي، مقايسه در زيرا است ١ عدد طبيعي طور به مقياس اين ماتريس است. قطر شده گرفته نظر در عدد يك مقايسه،

 صورت به زيرمعيار يك يكديگر درخصوص با جايگزين دو مقايسه معكوس ديگر سوي بود. از خواهد يكسان مشابه جايگزين دو
  اي استفاده شده است.—گزينه ٩). الزم به ذكر است در اين تحقيق از طيف ١٣٨٢شد (صامتي و همكاران،  خواهد ثبت كسري

 جايگزين كردن مرتب معناي به اولويت باشد. استخراج—مراتبي مي سلسله تحليل مرحله از فرايند چهارمين ها—اولويت استخراج
تعيين شود.  زيرمعيارها ديگر به نسبت معيار زير هر وزن يا اولويت بايد همچنين مرحله اين در .است زيرمعيارها از يك هر در ها

  است. الزم "موزون ميانگين" محاسبه و "سازي نرمال"مرحله  دو از گذر شده مقايسه هاي—گروه از يك هر اولويت تعيين براي

  شود:—مي استفاده اعداد كردن نرمال براي ذيل رابطه از "AHP" روش در اما دارد وجود مختلفي هاي روش سازي نرمال براي

= ��r)                                                          ١رابطه (  ���
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a  :معيار؛ زير نام   
ijr  :شده؛ نرمال معيار زير   
ij : شوند. مي مقايسه يكديگر با كه جايگزيني دو  

 رسيد. براي خواهد شده نرمال اعداد ميانگين موزون استخراج به نوبت معيارها، از يك هر اعداد سازي نرمال عمليات پايان از پس
  شد. خواهد استخراج آن ميانگين نهايت در و محاسبه از جايگزين، سطر هر شده نرمال اعداد منظور اين

 زير هر وزن يا موزون ميانگين است ها، الزم—جايگزين كليه نهايي اولويت استخراج جهت آمادگي براي مرحله اين در همچنين
 وزن و زيرمعيارها از يك هر به نسبت جايگزين هر اولويت تعيين عمليات واقع موزون در ميانگين محاسبه شود. با محاسبه نيز معيار

  ).١٣٨٢رسيد (صامتي و همكاران،  خواهد پايان به معيارها زير يك ازهر 

  :شود مي استفاده زير رابطه از موزون ميانگين محاسبه براي

𝑤𝑤)                                                       ٢رابطه ( = �
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1:1ijدو1جایگزیني1که1با1یکدیگر1مقایسه1مي1شوند.
پس1از1پایان1عمليات1نرمال1سازي1اعداد1هر1یک1از1معيارها،1نوبت1به1استخراج1ميانگين1موزون1
اعداد1نرمال1شده1خواهد1رسيد.1براي1این1منظور1اعداد1نرمال1شده1هر1سطر1از1جایگزین،1محاسبه1و1

در1نهایت1ميانگين1آن1استخراج1خواهد1شد.
همچنين1در1این1مرحله1براي1آمادگي1جهت1استخراج1اولویت1نهایی1کليه1جایگزین1ها،1الزم1است1
ميانگين1موزون1یا1وزن1هر1زیر1معيار1نيز1محاسبه1شود.1با1محاسبه1ميانگين1موزون1در1واقع1عمليات1
تعيين1اولویت1هر1جایگزین1نسبت1به1هر1یک1از1زیرمعيارها1و1وزن1هر1یک1از1زیر1معيارها1به1پایان1

خواهد1رسيد1)صامتي1و1همکاران،13821(.
براي1محاسبه1ميانگين1موزون1از1رابطه1زیر1استفاده1مي1شود:

رابطه1)2(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1:1Wميانگين1موزون؛1

1:1Nتعداد1جایگزین1هاي1مورد1مقایسه؛1
1:1rijمقادیر1نرمال1شده1هر1خانه1از1یک1سطر.1

آخرین1مرحله1کار،1تعيين1وزن1نهایي1جایگزین1ها1است. این1مرحله1که1پس1از1پایان1مرحله1محاسبه1
ميانگين1موزون1هر1جایگزین1در1خصوص1هر1زیرمعيار،1آغاز1خواهد1شد،1در1واقع1مشخص1کننده1وزن1
هر1جایگزین1در1مجموع1جایگزین1هاي1موجود1مي1باشد.1در1این1مرحله1پاسخ1سطح1هدف1درخت1

سلسله1مراتبي1داده1خواهد1شد.
دستور1ميانگين1موزون1براي1محاسبه1ميانگين1هر1سطر1از1جایگزین1ها1به1شکل1زیر1مي1باشد:

رابطه1)3(1111111111111111111111111111111111111111111111111
1:1Wميانگين1موزون1نهایي1جایگزین1سطر1اول؛1

1“i”1ميانگين1موزون1معيار:Wai

1“j”1ميانگين1موزون1معيار:Wci

1:1nمجموعه1معيارها1و1جایگزین1هاي1سطر1اول.
در1این1مرحله1ابتدا1وزن1نهایي1همه1جایگزین1ها1نسبت1به1زیرمعيارها1و1وزن1زیر1معيارها1نسبت1به1

 

 شده، استاندارد زيرمعيارهاي از استفاده با بخش اين در باشد.—مي پرسشنامه طراحي مراتبي سلسله تحليل از فرايند مرحله اولين

 ها—است. پرسش زيرمعيارها تعداد با متناسب ها—پرسش تعداد پرسشنامه اين در است. شده طراحي ها داده گردآوري پرسشنامه
 آن اساس—بر بايد كه پرسش شونده است شده طراحي ها جايگزين و زيرمعيارها سطح آخرين از يك هر بين صورت مقايسه به

—شاخص نزديك شود، يكديگر به ها—پرسش به نسبت شوندگان—پرسش ذهني هاي—برداشت كه—آن براي گويد. پاسخ
  شده است. ارائه زيرمعيار با مرتبط مناسب هاي

 خواهد گرفت. نحوه صورت اي—خوشه صورت به شونده پرسش افراد اين تحقيق انتخاب است. در نمونه جامعه و مرحله دوم تعيين
 ها—آن ها،—جايگزين و زيرمعيارها بودن كيفي كمي يا همچنين تحقيق و هدف به توجه با ابتدا در كه است شكل بدين انتخاب

 پرسش از مناسبي سهميه طبقه، هر در قرارگرفته هاي—جايگزين يا زيرمعيارها تعداد تناسب به سپس نمود، بندي—طبقه را
 و زيرمعيارها درخصوص مناسب كارشناسي اطالعات داراي كه افرادي ميان از آخر، در و داد اختصاص ها—به آنرا  شوندگان
 اختصاصي هاي—سهميه باشند،—مي آن با مرتبط هاي—درگير فعاليت ترجيحاً نيز تخصص و كار نوع جهت از و ها—جايگزين

نوع  و تعداد همچنين و شده پرسش آنان از كه افرادي مجموعه اقدامات، اين انجام با ها—و جايگزين زيرمعيارها از طبقه هر به
  ). ١٣٨٢شده است (صامتي و همكاران،  مشخص ها—پرسش

 است، پيوستاري صورت به فازي كه منطق از استفاده با "AHP"روش  در باشد.—زوجي مي مقايسه جدول تبيين سومين مرحله
 از هر وضعيت براي كه باشد—مي ١١ تا ١يا  ٩ تا ١ صحيح اعداد داراي جدول شود. اين—مي تهيه اي درجه ١١ يا ٩ جدولي
 مقايسه ماتريسي، مقايسه در زيرا است ١ عدد طبيعي طور به مقياس اين ماتريس است. قطر شده گرفته نظر در عدد يك مقايسه،

 صورت به زيرمعيار يك يكديگر درخصوص با جايگزين دو مقايسه معكوس ديگر سوي بود. از خواهد يكسان مشابه جايگزين دو
  اي استفاده شده است.—گزينه ٩). الزم به ذكر است در اين تحقيق از طيف ١٣٨٢شد (صامتي و همكاران،  خواهد ثبت كسري

 جايگزين كردن مرتب معناي به اولويت باشد. استخراج—مراتبي مي سلسله تحليل مرحله از فرايند چهارمين ها—اولويت استخراج
تعيين شود.  زيرمعيارها ديگر به نسبت معيار زير هر وزن يا اولويت بايد همچنين مرحله اين در .است زيرمعيارها از يك هر در ها

  است. الزم "موزون ميانگين" محاسبه و "سازي نرمال"مرحله  دو از گذر شده مقايسه هاي—گروه از يك هر اولويت تعيين براي

  شود:—مي استفاده اعداد كردن نرمال براي ذيل رابطه از "AHP" روش در اما دارد وجود مختلفي هاي روش سازي نرمال براي

= ��r)                                                          ١رابطه (  ���

∑ ���
�
���

   

a  :معيار؛ زير نام   
ijr  :شده؛ نرمال معيار زير   
ij : شوند. مي مقايسه يكديگر با كه جايگزيني دو  

 رسيد. براي خواهد شده نرمال اعداد ميانگين موزون استخراج به نوبت معيارها، از يك هر اعداد سازي نرمال عمليات پايان از پس
  شد. خواهد استخراج آن ميانگين نهايت در و محاسبه از جايگزين، سطر هر شده نرمال اعداد منظور اين

 زير هر وزن يا موزون ميانگين است ها، الزم—جايگزين كليه نهايي اولويت استخراج جهت آمادگي براي مرحله اين در همچنين
 وزن و زيرمعيارها از يك هر به نسبت جايگزين هر اولويت تعيين عمليات واقع موزون در ميانگين محاسبه شود. با محاسبه نيز معيار

  ).١٣٨٢رسيد (صامتي و همكاران،  خواهد پايان به معيارها زير يك ازهر 

  :شود مي استفاده زير رابطه از موزون ميانگين محاسبه براي

𝑤𝑤)                                                       ٢رابطه ( = �
�

 �∑ 𝑟𝑟��
�
��� �   

 

W  :موزون؛ ميانگين   
N  :مقايسه؛ مورد هاي—جايگزين تعداد  

ijr  :سطر.  يك از خانه هر شده نرمال مقادير 

 جايگزين هر موزون ميانگين محاسبه مرحله پايان از پس كه مرحله اين ها است.—جايگزين نهايي وزن آخرين مرحله كار، تعيين
باشد. —مي موجود هاي—مجموع جايگزين در جايگزين هر وزن كننده مشخص واقع در شد، خواهد آغاز زيرمعيار، هر خصوص در
  داده خواهد شد. مراتبي سلسله درخت هدف سطح پاسخ مرحله اين در

  باشد:—مي زير شكل به ها—جايگزين از سطر هر ميانگين محاسبه براي ميانگين موزون دستور

𝑤𝑤)                                                ٣رابطه ( = ∑ 𝑊𝑊��
�
��� 𝑊𝑊��   

W  :اول؛ سطر جايگزين نهايي موزون ميانگين   
 aiW  :معيار موزون ميانگين"i"   

ciW  :معيار موزون ميانگين"j"   
n  :اول. سطر هاي—جايگزين و معيارها مجموعه  

 مورد دستور با مطابق يكديگر به نسبت معيارها زير وزن و زيرمعيارها به نسبت ها—جايگزين همه نهايي وزن ابتدا مرحله اين در
 دست به ها—از جايگزين يك هر نهايي وزن ها،—جايگزين و معيارها زير نهايي اوزان محاسبه از پس .گرديد خواهد محاسبه نظر

  .)١٣٨٢(صامتي و همكاران، آمد  خواهد

  روش و فرآيند تحقيق

سلسله مراتبي هاي اقتصادي استان بوده كه سطح هدف را در درخت —بندي بخش—پرسش اصلي در اين پژوهش، اولويت
شود، به دو —ها هدف فوق محقق مي—دهد. در دومين سطح درخت سلسله مراتبي، معيارهايي كه بر اساس آن—تشكيل مي

شوند. در سطح سوم، با استفاده از نظر متخصصين و افراد خبره در زمينه —بندي مي—دسته كلي معيارهاي كمي و كيفي تقسيم
وري عوامل توليد، مزيت نسبي و مصرف —ميزان ارزش افزوده، اشتغال ايجاد شده، بهرهموضوع، پنج متغير از نوع كمي (شامل 

واسطه هر بخش) و پنج متغير ديگر از نوع كيفي (كه عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضاي مطلوب كسب وكار، توسعه بخش 
اي استان و ايجاد و —جغرافيايي ـ اقليمي و منطقه گيري از موقعيت—تعاون و ارتقاء سهم آن در اقتصاد، تأمين امنيت پايدار، بهره

—ها تشكيل گرديد كه بخش—توسعه زنجيره توليد ارزش) تعيين گرديدند. درنهايت، آخرين سطح سلسله مراتبي يعني جايگزين
تعيين هاي اقتصادي (پنج بخش كشاورزي، خدمات و بازرگاني، حمل ونقل، صنعت و معدن) را شامل شده و هدف از اين پژوهش 

  ) فرآيند انجام اين پژوهش را نمايش مي دهد.١باشد. نمودار (—دار در استان خراسان جنوبي مي—بخش اولويت
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اقتصاد خاوران/ شماره سی و یکم )پیایی 19(/ بهار 5897

یکدیگر1مطابق1با1دستور1مورد1نظر1محاسبه1خواهد1گردید.1پس1از1محاسبه1اوزان1نهایي1زیر1معيارها1
و1جایگزین1ها،1وزن1نهایي1هر1یک1از1جایگزین1ها1به1دست1خواهد1آمد1)صامتي1و1همکاران،13821(.

روش و فرآیند تحقیق
پرسش1اصلی1در1این1پژوهش،1اولویت1بندی1بخش1های1اقتصادی1استان1بوده1که1سطح1هدف1را1
در1درخت1سلسله1مراتبی1تشکيل1می1دهد.1در1دومين1سطح1درخت1سلسله1مراتبی،1معيارهایی1که1
بر1اساس1آن1ها1هدف1فوق1محقق1می1شود،1به1دو1دسته1کلی1معيارهای1کمی1و1کيفی1تقسيم1بندی1
می1شوند.1در1سطح1سوم،1با1استفاده1از1نظر1متخصصين1و1افراد1خبره1در1زمينه1موضوع،1پنج1متغير1از1
نوع1کمی1)شامل1ميزان1ارزش1افزوده،1اشتغال1ایجاد1شده،1بهره1وری1عوامل1توليد،1مزیت1نسبی1و1
مصرف1واسطه1هر1بخش(1و1پنج1متغير1دیگر1از1نوع1کيفی1)که1عبارتند1از1نقش1بخش1موردنظر1در1
فضای1مطلوب1کسب1وکار،1توسعه1بخش1تعاون1و1ارتقاء1سهم1آن1در1اقتصاد،1تأمين1امنيت1پایدار،1
توليد1 زنجيره1 توسعه1 و1 ایجاد1 و1 استان1 منطقه1ای1 و1 اقليمی1 ـ1 جغرافيایی1 موقعيت1 از1 بهره1گيری1
گردید1 تشکيل1 جایگزین1ها1 یعنی1 مراتبی1 سلسله1 آخرین1سطح1 درنهایت،1 گردیدند.1 تعيين1 ارزش(1
که1بخش1های1اقتصادی1)پنج1بخش1کشاورزی،1خدمات1و1بازرگانی،1حمل1ونقل،1صنعت1و1معدن(1
را1شامل1شده1و1هدف1از1این1پژوهش1تعيين1بخش1اولویت1دار1در1استان1خراسان1جنوبی1می1باشد.1

نمودار1)1(1فرآیند1انجام1این1پژوهش1را1نمایش1می1دهد.
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نمودار 1. مدل انتزاعی فرآیند انجام پژوهش

جامعه و نمونه آماری
جامعه1آماری1در1این1پژوهش1شامل1تمامی1مدیران1و1کارشناسان1اقتصادی1استان،1خبرگان1و1اساتيد1
دانشگاهی،1فعاالن1و1کارآفرینان1بخش1های1اقتصادی1استان1می1باشند1که1با1توجه1به1آخرین1آمارهای1
موجود1در1سالنامه1آماری1استان1حجم1تقریبی1آن1مشخص1و1با1استفاده1از1جدول1مورگان11801نفر1
به1عنوان1نمونه1انتخاب1گردیدند.1روش1نمونه1گيری1این1تحقيق1از1نوع1خوشه1ای-1سيستماتيک1
می1باشد؛1به1طوری1که1جامعه1آماری1بر1اساس1زمينه1فعاليت1در1بخش1های1مختلف1اقتصادی1به1پنج1
دسته1تقسيم1گردیدند1)شامل1زمينه1های1کشاورزی،1صنعت،1معدن،1خدمات1و1بازرگانی1و1حمل1و1
نقل1و1ارتباطات(1سپس1از1هر1دسته1361نفر1به1طور1تصادفی1انتخاب1و1پس1از1ارائه1توضيحات1الزم1
پيرامون1نحوه1تکميل1پرسشنامه،1نسبت1به1پاسخ1گویی1به1سواالت1تحقيق1اقدام1نمودند1و1در1انتها1

1180فقره1پرسشنامه1تکميل1شده1جمع1آوری1گردید.



اقتصاد خاوران/ شماره سی و یکم )پیایی 19(/ بهار 6097

پیشینه تحقیق
مطالعات1و1تحقيقات1مشابهی1که1در1انجام1این1پژوهش1مورد1مطالعه1و1بررسی1قرار1گرفت،1به1شرح1

ذیل1می1باشد:

مطالعات خارجی:
چو1و1لی11)2013(1طی1مطالعه1ای1با1عنوان1»توسعه1مدل1ارزیابی1محصوالت1با1فن1آوری1جدید1
برای1ارزیابی1فرصت1های1تجاری1با1استفاده1از1روش1دلفی1و1رویکرد1تحليل1سلسله1مراتبی1فازی«1
به1مطالعه1عوامل1موفقيت1برای1تجاری1سازی1محصوالت1جدید1و1طبقه1بندی1و1تجزیه1و1تحليل1
آن1می1پردازند1و1عواملی1که1باید1در1درجه1اول1اهميت1در1نظر1گرفته1شود1را1مشخص1می1سازند.1
این1مقاله1در1واقع1طرح1های1ارزیابی1توسعه1محصوالت1جدید1را1به1همراه1کاربردهای1عملی1در1مورد1

تجاری1سازی1آن1ها1مورد1مطالعه1قرار1می1دهد.
آندر1و1دوگان12)2013(1در1مقاله1ای1به1رتبه1بندی1استراتژی1های1مدیریت1منابع1انسانی1در1طول1
دوره1بحران1اقتصادی1با1استفاده1از1فرآیند1تحليل1سلسله1مراتبی1پرداختند.1طبق1نتایج1به1دست1آمده،1
استراتژی1»افزایش1تطبيق1سازمانی«1با1باالترین1وزن1در1اولویت1قرار1داشت1و1استراتژی1»کاهش1

منابع«1با1کمترین1وزن1دارای1پایين1ترین1اولویت1بود.
مریام1نوري13)2008(1در1پژوهشي1با1عنوان1اندازه1گيري1توسعه1پایدار،1نتایج1حاصل1از1یک1تحليل1
در181بعد1توسعه1پایدار1را1در1فرانسه1با1استفاده1از1فرآیند1تحليل1سلسله1مراتبی1مورد1مطالعه1قرار1داده1
است.1وي1بر1این1واقعيت1تاکيد1مي1کند1که1هيچ1شاخصي1کامل1نيست1و1هيچ1کس1نمي1تواند1در1
مورد1توسعه1پایدار1نظر1جامعي1بدهد1و1با1توجه1به1این1تحقيق،1شاخصها1نتایج1مختلفي1را1نشان1مي1
دهند1و1به1نظر1وي1در1طي1سال1مورد1بررسي،1حرکت1فرانسه1به1سمت1توسعه1پایدار1روند1کندي1

داشته1است.
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باهتيا1و1راي11)2004(1در1پژوهشي1با1استفاده1از1231شاخص،1به1کمک1روش1هاي1تحليل1عاملي1و1
تاکسونومي1عددي1به1تعيين1سطح1توسعه13801بلوک1در1321منطقه1از1هند1پرداختند.1نتایج1به1دست1
آمده1حاکي1از1آن1است1که1561بلوک1توسعه1یافته،11561بلوک1نسبتا1توسعه1یافته،11161بلوک1کمتر1

توسعه1یافته1و1521بلوک1توسعه1نيافته1معرفي1شده1اند.

مطالعات داخلی:
رضایی1)1392(1در1تحقيقی1با1عنوان1»ارزیابی1تاب1آوری1اقتصادی1و1نهادی1جوامع1شهری1در1برابر1
سوانح1طبيعی«1به1مطالعه1موردی1زلزله1محله1های1شهر1تهران1پرداخت.1نتایج1تحقيق1نشان1داد1که1
از1ميان1شاخص1های1مورد1مطالعه،1شاخص1ميزان1خسارت1با1وزن10.3831و1شاخص1ظرفيت1جبران1
اولویت1بندی1 همچنين1 هستند.1 اهميت1 بيشترین1 دارای1 اقتصادی،1 بعد1 از1 10.281 وزن1 با1 خسارت1
قلعه1مرغی1 و1 نارمک1 قيطریه،1ستارخان،1 داد1که1محله1های1 نشان1 مطالعه1 مورد1 نهایی1محله1های1
از1نظر1شاخص1های1تاب1آوری1اقتصادی1و1نهادی1به1ترتيب1در1رتبه1های1اول1تا1چهارم1قرار1دارند.

مزایاي1 قابليت1هاي1 تحليل1 و1 »بررسي1 عنوان1 با1 پژوهشی1 در1 1)1391( همکاران1 و1 پریزادی1
و1 1TOPSIS تکنيک1هاي1 تلفيق1 از1 استفاده1 با1 ایران1 شمال1 بنادر1 در1 منطقه1اي1 توسعه1 نسبي1
ELECTRE«1و1با1هدف1ارزیابي،1شناخت1و1تحليل1امکانات1و1توانمندي1هاي1جغرافيایي1بنادر1
دریاي1خزر1به1منظور1توسعه1این1منطقه،1پس1از1بررسي1هاي1کلي1و1مقایسه1معيارها،1از1ميان1بنادر1
شمال1کشور1که1در1محدوده1دریاي1خزر1واقع1شده1اند؛1دریافتند1که1بندر1انزلي1در1ميان1سه1بندری1که1
به1منظور1انجام1پژوهش1انتخاب1شده11بودند1)نوشهر1و1اميرآباد1در1استان1مازندران1و1انزلي1در1استان1

گيالن(،1در1مرتبه1اول1اهميت1به1لحاظ1معيارهاي1مورد1بررسي1قرار1گرفته1است.
تقوایی1و1بای1)1391(1طی1پژوهشی1به1سنجش1ميزان1بهره1مندي1شهرستان1هاي1استان1گلستان1با1
استفاده1از1روش1تحليل1سلسله1مراتبي1پرداختند.1در1این1پژوهش،1معيارهاي1کشاورزي1و1دامپروري،1
ميزان1 سنجش1 جهت1 جمعيت1 و1 عمراني1 و1 ساختماني1 معدن،1 و1 صنعت1 خدمات،1 نقل،1 و1 حمل1
شهرستان1 آمده،1 به1دست1 نتایج1 اساس1 بر1 که1 شدند1 انتخاب1 مذکور،1 شهرستان1هاي1 بهره1مندي1

1. Bhatia & Rai



اقتصاد خاوران/ شماره سی و یکم )پیایی 19(/ بهار 6297

گرگان1با1ضریب1بهره1مندي110.891رتبه1اول1و1شهرستان1بندرگز1با1ضریب1بهره1مندي12.281رتبه1
یازدهم1را1بدست1آورد.1با1درجه1بندي1این1ضرایب،1پنج1منطقه1با1بهره1مندي1بسيار1زیاد،1بهره1مندي1
زیاد،1بهره1مندي1متوسط،1بهره1مندي1کم1و1بهره1مندي1بسيار1کم1مشخص1گردید.1در1انتها1با1تعميم1
این1ضرایب1به1نقشه1شهرستان1هاي1متناظر،1نقشه1ميزان1بهره1مندي1شهرستان1ها1و1مناطق1استان1
گلستان1حاصل1شد1و1با1توجه1به1پتانسيل1ها1و1نقاط1ضعف1هر1کدام1از1این1مناطق،1اهدافي1در1چهار1

سطح1براي1بهره1مندي1بيشتر1شهرستان1هاي1استان1گلستان1تعيين1گردید.
در1 انرژي1 1یارانه1 بهينه سهم1 »تعيين1 عنوان1 با1 تحقيقی1 در1 1)1391( شاهداني1 صادقي1 و1 عاملي1
خطي1 برنامه1ریزي1 مراتبي)AHP(و1 سلسله1 1تحليل1 از استفاده1 با1 اقتصادي1 زیربخش1هاي1
یارانه1 براي1تخصيص1 ایران1 در1 اقتصادي1 زیربخش1هاي1 بهينه1 رتبه1 که1 دریافتند1 1»)FLP(فازي

انرژي1به1ترتيب1شامل1بخش1هاي1خدمات،1صنعت،1کشاورزي،1خانگي1و1حمل1ونقل1است.
بختياري1و1همکاران1)1390(1در1پژوهشی1با1عنوان1»سنجش1وضعيت1توسعه1یافتگي1شهرستان1هاي1
استان1یزد1با1بهره1گيري1از1رویکردهاي1تصميم1گيري1با1معيارهاي1چندگانه1و1تحليل1عاملي«1و1به1
کمک1نظام1وزن1دهي1آنتروپي1شانون1و1بررسي1کيفي1با1استفاده1از1پرسشنامه1هاي1خاص1بر1مبناي1
داد1که1 نشان1 پژوهش1 نتایج1 دادند.1 انجام1 1AHP بکارگيري1روش1 و1 استان1 مدیران1 دیدگاه1هاي1
عنوان1 به1 ابرکوه1 و1 بافق1 عنوان1شهرستان1هاي1محروم،1 به1 خاتم1 و1 بهاباد،1طبس1 شهرستان1هاي1
و1 برخوردار1 نيمه1 شهرستان1هاي1 عنوان1 به1 مهریز1 و1 صدوق1 تفت،1 محروم،1 نيمه1 شهرستان1هاي1

شهرستان1هاي1یزد،1اردکان1و1ميبد1به1عنوان1شهرستان1هاي1برخوردار1استان1یزد1مطرح1است.
دلبری1و1داودی1)1391(1با1کاربرد1تکنيک1فرآیند1تحليل1سلسله1مراتبی1و1با1نظرسنجی1از1خبرگان،1
شاخص1های1ارزیابی1جاذبه1های1توریستی،1معيارها1و1زیرمعيارهای1اوليه1رتبه1بندی1آن1ها1را1شناسایی1
و1تدوین1کرده1و1به1طراحی1ساختار1سلسله1مراتبی1اقدام1ورزیدند.1سپس1با1استفاده1از1دو1پرسشنامه1
طراحی1شده1و1با1استفاده1از1نرم1افزار1Expert1Choice1شاخص1های1ارزیابی1جاذبه1های1توریستی1

را1با1توجه1به1معيارهای1تعيين1شده،1رتبه1بندی1نمودند.
بخش1های1 اولویت1 تعيين1 در1 مراتبی1 سلسله1 تحليل1 مدل1 کاربرد1 1)1390( همکاران1 و1 عينالی1
اقتصادی1به1منظور1توسعه1روستایی1را1در1دهستان1های1شهرستان1طارم1عليا1مورد1مطالعه1قرار1دادند.1
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نتایج1حاصل1از1پژوهش1بيانگر1این1بود1که1در1عرصه1فضاي1جغرافيایي،1اولویت1اقدامات1ارتقایي1
براي1بهبود1عملکرد1شاخه1هاي1اقتصادي1در1هر1کدام1از1بخش1ها1به1ترتيب،1با1دهستان1های1آببر،1
درام،1گيلوان،1چورزق1و1دستجرده1است1و1نيز1این1که1از1نظر1موضوعي،1اولویت1عملکردي1به1ترتيب،1

با1کشاورزي-1دامپروري،1خدمات،1صنعت1و1گردشگري1است.
زنگي1آبادي1و1همکاران1)1390(1در1پژوهشي1به1بررسي1و1تحليل1درجه1توسعه1یافتگي1شهرستان1هاي1
استان1آذربایجان1شرقي1پرداختند،1نتایج1این1پژوهش1نشان1داد1که1شهرستان1تبریز1با1توجه1به1این1
که1مرکز1اداري-1سياسي1استان1مي1باشد،1از1لحاظ1شاخص1هاي1بهداشتي-1درماني1در1رتبه1نخست1
قرار1گرفته1است.1در1این1بين1شهرستان1اسکو1با1اندک1فاصله1از1شهرستان1تبریز1در1مرتبه1دوم1واقع1

شده1که1از1رتبه1هاي1بعدي1فاصله1چشمگيری1گرفته1اند.
یافتگي1شهرستان1هاي1 توسعه1 تحليل1درجه1 و1 بررسي1 به1 پژوهشي1 در1 بهرامي1و1عطار1)1390(1
استان1آذربایجان1غربي1با1روش1توصيفي-1تحليلي1و1با1استفاده1از1مدل1تاپسيس1خطي1با1انتخاب1
124شاخص1کمي1و1کيفي1در1زمينه1هاي1مختلف1توسعه1پرداختند.1نتایج1این1پژوهش1ضمن1ارائه1
یافتگي1 ارتباط1معنادار1بين1سطح11توسعه1 به1لحاظ1توسعه؛1مؤید1 استان1 رتبه1بندي1شهرستان1هاي1

شهرستان1هاي1استان1با1نرخ1شهرنشيني1آن1ها1دارد.

بررسي وضعیت اقتصادی استان از منظر معیار هاي كمي پژوهش
خراسان1جنوبی1سومين1استان1پهناور1کشور1و1در1شرق1آن1واقع1بوده1و1دارای13311کيلومتر1مرز1
مشترک1با1کشور1افغانستان1می1باشد.1مساحت1استان1معادل11508001کيلومتر1مربع1بوده1که191درصد1
مساحت1کل1کشور1را1به1خود1اختصاص1داده1است.1جمعيت1استان1بر1اساس1آخرین1سرشماری1)سال1
1390(1و1با1لحاظ1شهرستان1طبس17321921نفر1معادل12033661خانوار1بوده1که1نزدیک1به1یک1

درصد1از1جمعيت1کشور1را1به1خود1اختصاص1می1دهد.
استان1خراسان1جنوبی1از1حيث1شاخص1های1اشتغال1از1جایگاه1مناسبی1در1کشور1برخوردار1است،1
به1طوری1که1در1سال113911نرخ1اشتغالی1معادل193.61درصد1و1نرخ1بيکاری16.41درصد1را1تجربه1
11390 سال1 در1 است.1 بوده1 درصد1 138.2 برابر1 استان1 در1 اقتصادی1 مشارکت1 نرخ1 همچنين1 کرده،1
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متوسط1درآمد1خالص1هر1خانوار1شهری197.5361هزار1ریال1و1برای1هر1خانوار1روستایی153.2341هزار1
ریال1و1متوسط1هزینه1هاي1خالص1هر1خانوار1شهری1در1همين1سال1102.9041هزار1ریال1و1خانوار1

روستایی152.0331هزار1ریال1بوده1است1)مرکز1آمار1ایران13921،1(.
خراسان1جنوبي1جزو1استان1های1با1نرخ1تورم1پایين1در1کشور1می1باشد،1به1طوری1که1در1سال1901نرخ1
تورم1شهری1استان1برابر119.91درصد1و1کشوری1261درصد1بوده1است،1و1در1سال113891نرخ1تورم1روستایی1
استان1برابر124.61درصد1و1کشوری1201درصد1بوده1است1)مرکز1آمار1ایران،13921(.1استان1با1داشتن1واحدها1
و1مراکز1مختلف1آموزش1عالی1دولتی،1علوم1پزشکی،1جامع1علمی1کاربردی،1پيام1نور،1آزاد1و1...1که1بيشتر1در1
شهرستان1بيرجند1متمرکز1می1باشند،1به1عنوان1قطب11علمی1و1دانشگاهی1در1شرق1کشور1مطرح1می1باشد.
استان1خراسان1جنوبی1از1نظر1کشاورزی1دارای1منابع1آبی1شامل31791حلقه1چاه،20841رشته1چشمه1
دارای1 استان1 باشد.1 می1 آب1 مکعب1 متر1 ميليون1 11243/41 ساالنه1 تخليه1 با1 قنات1 رشته1 و161971
1131751/3هکتار1اراضی1زیر1کشت1محصوالت1زراعی1با1توليد16846311تن1و157468/61هکتار1
با1توليد11067841تن1می1باشد.1عمده1ترین1محصوالت1زراعي1 سطح1زیر1کشت1محصوالت1باغی1
نباتات1 و1 جاليزي1 محصوالت1 حبوبات،1 سيب1زمينی،1 قند،1 چغندر1 زعفران،1 پنبه،1 جو،1 گندم،1 استان1
علوفه1اي1و1عمده1ترین1محصوالت1باغی1زرشک،1زعفران،1عناب،1پسته،1هسته1دار،1زیتون،1سيب،1
انار،1خرما،1انگور،1سنجد،1گل1نرگس1می1باشد.1خراسان1جنوبی1از1نظر1سطح1زیرکشت1و1ميزان1توليد1
زرشک1و1عناب1مقام1اول1جهان1و1از1نظر1سطح1زیرکشت1و1ميزان1توليد1زعفران1مقام1دوم1کشور1
را1دارا1است.1در1سال113921مقدار123.8981تن1گوشت1قرمز،147.8531تن1گوشت1مرغ،113.0801
تن1تخم1مرغ،1146.1411تن1شير1خام1و11181تن1عسل1در1استان1توليد1شده1است.1قابل1ذکر1است1
که1151درصد1از1جمعيت1شتر1کشور1در1این1استان1وجود1دارد1)گزارشات1سازمان1جهاد1کشاورزی1
استان،1392(.1استان1خراسان1جنوبي1از1نظر1تمرکز1صنایع1یکي1از1کم1تراکم1ترین1استان1هاي1کشور1
است؛1به1نحوي1که1کمتر1از1یک1درصد1از1مجموع1کارگاه1هاي1صنعتي1کشور1بر1اساس1آمار1سال1
11390در1این1استان1واقع1شده1است.1تعداد1پروانه1هاي1بهره1برداري1صادر1شده1توسط1سازمان1صنعت،1
معدن1و1تجارت1استان1در1سال113901برابر13861فقره1بوده1است1که1سهم1عمده1آن1به1ترتيب1مربوط1

1. http://www.amar.org.ir
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به1محصوالت1کاني1غيرفلزي،1محصوالت1غذائي1و1آشاميدني1و1محصوالت1الستيک1و1پالستيک1
می1باشد.1همچنين،1ميزان1اشتغال1کارگاه1هاي1صنعتي1براساس1پروانه1هاي1بهره1برداري1صادر1شده1
توسط1سازمان1صنعت،1معدن1و1تجارت1در1سال186621،13901نفر1بوده1است1که1سهم1عمده1آن1مربوط1
به1محصوالت1کاني1غيرفلزي1می1باشد1)گزارش1سازمان1صنعت،1معدن1و1تجارت1استان،13921(.1
صنایع1عمده1استان1شامل1الستيک1سازي،1سيمان،1کاشي1و1سراميک،1صنایع1غذایي1و1نوشيدني،1
...1مي1باشد. و1 )عمدتا1فرش1دستباف(1 بسته1بندي،1ساختماني،1صنایع1دستي1 بهداشتي،1 و1 آرایشي1
در1حال1حاضر13211باب1معدن1با18781ميليون1تن1ذخيره1قطعی1در1استان1وجود1دارد1که1ميزان1
استخراج1اسمی1ساالنه1آنها172171ميليون1تن1است.1تا1کنون1سه1هزار1و17711ميليارد1ریال1سرمایه1
گذاری1در1این1بخش1صورت1گرفته1است.1مجموع1سرمایه1گذاری1اسمی1در1بخش1معادن1خراسان1
جنوبی11331ميليارد1و1801ميليون1تومان1مي1باشد.1اشتغال1ایجاد1شده1در1بخش1معدن1شش1هزار1و1
1899نفر1مي1باشد1و1331نوع1ماده1معدنی1در1استان1استخراج1می1شود.1با1توجه1به1صدور11281فقره1
ریال1 ميليارد1 164.5 اکتشاف1 پروانه1های1 سرمایه1گذاری1 ميزان1 استان،1 در1 معدن1 کشف1 گواهينامه1
است.1تعداد1پروانه1های1اکتشاف1معدنی13731مورد1است.1مجموع1ذخایر1معدنی1استان114421ميليون1
تن1مي1باشد1و1مجموع1سرمایه1گذاری1این1بخش1با1احتساب1پروانه1های1اکتشاف1به138361ميليارد1

ریال1می1رسد1)گزارش1سازمان1صنعت،1معدن1و1تجارت1استان،13921(.
در1 و1 نسوز1 خاکهای1 و1 منيزیت1 سنگ،1 زغال1 شامل1 اول1 رتبه1 در1 استان1 معدنی1 ماده1 مهمترین1
آهن،1 و1سنگ1 کروميت1 گرانيت1سبز،1 معادن1 که1 است1 گرانيت1 و1 بنتونيت1 بعدی1شامل1 رتبه1های1
به1 و1 دارد1 قابليت1صادرات1 که1 است1 جنوبی1 خراسان1 معادن1 جمله1 از1 منشوری1 بازالت1 و1 مرمریت1
کشورهایی1مانند1چين،1عراق،1ترکيه،1ارمنستان،1اروپا1و1کشورهای1عربی1حوزه1خليج1فارس1صادر1

می1شود1)گزارش1سازمان1صنعت،1معدن1و1تجارت1استان،13921(.
در1سال11392صادرات1قطعی1از1بازارچه1ها1و1گمرکات1استان1خراسان1جنوبی1معادل1163.6991هزار1
دالر1بوده1است1که1بازارچه1های1مرزی1رقمی1معادل176.1081هزار1دالر1)معادل146.51درصد(1و1گمرکات1
رسمی1نيز1رقمی1معادل187.5911هزار1دالر1)معادل153.51درصد(1از1این1رقم1را1به1خود1اختصاص1
داده1اند.1وزن1کاالهای1صادر1شده1در1این1سال1بالغ1بر13841هزار1تن1و1در1قالب156131فقره1اظهارنامه1
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بوده1است.1حالل1های1صنعتی،1موکت،1سيمان،1کاشی1و1سراميک1و1مواد1غذایی1اقالم1عمده1صادر1
شده1از1استان1بوده1اند1که1عمدتا1به1افغانستان1صادر1گردیده1اند1)اداره1کل1گمرکات1استان13921،1(.
معادل1 استان1 گمرکات1 و1 مرزی1 بازارچه1های1 از1محل1 در1طول1سال113911 انجام1شده1 واردات1
سهم1 و1 1)%28.5( دالر1 هزار1 1393 معادل1 رقم1 این1 از1 بازارچه1ها1 سهم1 که1 دالربوده1 هزار1 11.378
گمرکات1استان1معادل19851هزار1دالر1)71.5%(1بوده1است.1وزن1کاالهای1وارد1شده1در1این1سال1
معادل113941تن1و1در1قالب1361فقره1اظهارنامه1بوده1است.1قطعات1موتورسيکلت،1برنج،1تخم1اسپند،1
کنجد،1شاهدانه1و1احشام1اقالم1عمده1وارداتی1به1استان1بوده1اند1که1غالبا1از1افغانستان1و1پاکستان11وارد1

گردیده1اند1)اداره1کل1گمرکات1استان،13921(.

بررسي عملکرد معیارهاي كمي در بخش های اقتصادي
بررسی1شاخص1های1اقتصادی1کمی1شامل1مصرف1واسطه،1ارزش1افزوده،1مزیت1نسبی1آشکار1شده،1
توزیع1نسبي1شاغالن1101ساله1و1بيشتر1و11بهره1وري1عوامل1توليد1در1هریک1از1بخش1های1اقتصادی1استان1
می1تواند1معيار1مناسبی1جهت1مقایسه1بخش1ها1با1یکدیگر1باشد.1در1جدول1)1(1مقدار1ميانگين1سال1های1
90-11383این1شاخص1ها1در1هریک1از1بخش1های1اقتصادی1استان1جهت1مقایسه1ارائه1شده1است.
بخش1صنعت1با1ميزان1مصرف1واسطه15.2061ميليارد1ریال1و1با1اختالف1زیادی1رتبه1اول1را1بر1اساس1
ميانگين1سال1های901-11383کسب1کرده1است.1بخش1های1کشاورزی1و1خدمات1نيز1به1ترتيب1با1

ميزان1مصرف1واسطه12.8741و12.1131ميليارد1ریال1در1رتبه1های1دوم1و1سوم1قرار1دارند.
از1لحاظ1ميزان1ارزش1افزوده،1بخش1خدمات1با18.7361ميليارد1ریال1و1با1اختالف1زیادی1رتبه1اول1
را1بر1اساس1ميانگين1سال1های901-11383کسب1کرده1است.1بخش1های1کشاورزی1و1صنعت1نيز1
به1ترتيب1با1ميزان1ارزش1افزوده13.9221و13.0131ميليارد1ریال1در1رتبه1های1دوم1و1سوم1قرار1دارند.

همچنين1بخش1کشاورزی1با1مزیت1نسبی1آشکار1شده12.7281و1با1اختالف1زیادی1رتبه1اول1را1بر1
اساس1ميانگين1سال1های901-11383کسب1کرده1است.1بخش1های1خدمات1و1صنعت1نيز1به1ترتيب1

با1ميانگين1مزیت1نسبی1آشکار1شده11.2121و10.7851در1رتبه1های1دوم1و1سوم1قرار1دارند.

1. http://skcu.ir
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از1نظر1اشتغال،1بخش1کشاورزی1با133.41درصد1شاغلين110ساله1و1بيشتر1رتبه1اول1را1بر1اساس1
با1 ترتيب1 به1 نيز1 خدمات1 و1 بخش1های1صنعت1 است.1 کرده1 سال1های911-11383کسب1 ميانگين1

ميانگين130.41و1291درصد1در1رتبه1های1دوم1و1سوم1قرار1دارند.1
بخش1خدمات1با1ميزان1بهره1وري15.131رتبه1اول1را1بر1اساس1ميانگين1سال1های901-11383کسب1
کرده1است.1بخش1های1معدن1و1حمل1و1نقل1نيز1به1ترتيب1با1ميانگين13.431و13.151در1رتبه1های1

دوم1و1سوم1قرار1دارند1)جدول2(.1
جدول 1. عملکرد شاخص های اقتصادی كمی بخش های مختلف اقتصادی استان خراسان جنوبی 

)میانگین سال های 83-90(

 گزینه ها/
معیارها

 مصرف
  واسطه

)میلیارد ریال(

ارزش افزوده

)میلیارد ریال(

 مزیت
 نسبی

آشکار شده

 توزیع نسبي
 شاغالن 10 ساله و

بیشتر )درصد(

 بهره وري
عوامل تولید

12.8743.9222.72833.392.36بخش1کشاورزی
15.2063.0130.78530.351.58بخش1صنعت
11192880.0931.643.43بخش1معدن
12.1138.7361.21229.035.13بخش1خدمات

14008600.6945.633.15بخش1حمل1و1نقل

ماخذ:1مرکز1آمار1ایران1

جدول 2. رتبه  بخش های اقتصادی استان بر اساس میانگین شاخص های اقتصادی كمی طی 

سال های 1383-90

گزینه ها/ 
معیارها 

مصرف 
واسطه  

)میلیارد ریال( 

ارزش افزوده
 )میلیارد ریال(

مزیت 
نسبی 

آشکار شده

توزیع نسبي 
شاغالن 10 ساله و 

بیشتر )درصد(

بهره وري 
عوامل تولید

22114بخش1کشاورزی1
13325بخش1صنعت1
55552بخش1معدن1
31231بخش1خدمات1

44443بخش1حمل1و1نقل1

ماخذ:1محاسبات1کارشناسی
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اولویت بندي بخش هاي اقتصادي استان 
1با1توجه1به1نمودار1مشاهده1مي1شود1که1مجموع1مقادیر1سهم1بخش1ها1در1توسعه1استان1برابر1یک1
مي1باشد.1بنابراین1مي1توان1بر1اساس1این1سهم،1ميزان1نقش1هر1بخش1در1توسعه1استان1را1برآورد1

نمود.

 

 ٥ ٢ ٣ ٣ ١  بخش صنعت
 ٢ ٥ ٥ ٥ ٥  بخش معدن

 ١ ٣ ٢ ١ ٣  بخش خدمات
 ٣ ٤ ٤ ٤ ٤  بخش حمل و نقل

  ماخذ: محاسبات كارشناسي               

  هاي اقتصادي استان —اولويت بندي بخش

—باشد. بنابراين مي—ها در توسعه استان برابر يك مي—شود كه مجموع مقادير سهم بخش—با توجه به نمودار مشاهده مي 
  توان بر اساس اين سهم، ميزان نقش هر بخش در توسعه استان را برآورد نمود.

  
  دار استان—. انتخاب بخش اقتصادي اولويت٢نمودار 

  هاي اقتصادي در توسعه استان—اهميت هريك از بخش .٣جدول 
 تجمعي سهم (درصد) رتبه عنوان بخش

 ٣٠,٧ ٣٠,٧ ١ كشاورزي 
 ٥١,٨ ٢١,١ ٢ صنعت

 ٧١,٠ ١٩,٢ ٣ خدمات و بازرگاني
 ٨٨,٧ ١٧,٧ ٤ معدن 

 ١٠٠,٠ ١١,٣ ٥ حمل و نقل
  ماخذ: نتايج حاصل از پژوهش    

باشد. عليرغم اقليم نه چندان —درصد مي ٣٠,٧استان متعلق به بخش كشاورزي با سهم  رتبه اول و بيشترين اولويت در توسعه
هاي كشاورزي، وجود محصوالت استراتژيك مانند زرشك و زعفران و نيز پيشينه غني اين بخش از —مناسب استان براي فعاليت

  ه است.جمله حفر قنوات ، دليل اهميت اين بخش در توسعه استان از نظر افراد نمونه شد

درصد در توسعه استان، رتبه دوم را به خود اختصاص  ٢١,١درصدي  و با سهم  ١٠پس از كشاورزي، بخش صنعت با اختالف حدود 
باشد. پهناور بودن استان و وجود مناطق وسيع در —هاي مناسب اين بخش در استان مي—داده است كه حاكي از وجود پتانسيل

نمايد. از —محيطي دست و پاگير، قابليت و زمينه توسعه واحدهاي صنعتي را فراهم ميهاي زيست —كنار عدم وجود محدوديت
توانند بيش از نيمي از اهداف توسعه استان را محقق سازند. —نظر افراد نمونه دو بخش خدمات و بازرگاني و صنعت در مجموع مي

سعه استان به خود اختصاص داده است. همسايگي با درصد سومين رتبه را از حيث اهميت در تو ١٩,٢بخش خدمات و بازرگاني با 
توانند در اين بخش —هاي ارتباطي منطقه از مهمترين عواملي هستند كه مي—افغانستان و قرار گرفتن در محل تالقي شاهراه

٠,٣٠٧

٠,٢١١

٠,١٩٢

٠,١٧٧

٠,١١٣

كشاورزي

صنعت

خدمات و بازرگاني

معدن

حمل و نقل

نمودار 2. انتخاب بخش اقتصادی اولویت دار استان

جدول 3. اهمیت هریک از بخش های اقتصادی در توسعه استان

تجمعيسهم )درصد(رتبهعنوان بخش

1130.730.7کشاورزی
221.151.8صنعت

319.271.0خدمات1و1بازرگانی
1417.788.7معدن

511.3100.0حمل1و1نقل

ماخذ:1نتایج1حاصل1از1پژوهش

با1سهم130.71درصد1 به1بخش1کشاورزی1 متعلق1 استان1 توسعه1 در1 اولویت1 بيشترین1 و1 اول1 رتبه1
فعاليت1های1کشاورزی،1وجود1محصوالت1 برای1 استان1 مناسب1 نه1چندان1 اقليم1 عليرغم1 مي1باشد.1
استراتژیک1مانند1زرشک1و1زعفران1و1نيز1پيشينه1غنی1این1بخش1از1جمله1حفر1قنوات1،1دليل1اهميت1

این1بخش1در1توسعه1استان1از1نظر1افراد1نمونه1شده1است.
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پس1از1کشاورزی،1بخش1صنعت1با1اختالف1حدود1101درصدی11و1با1سهم121.11درصد1در1توسعه1
استان،1رتبه1دوم1را1به1خود1اختصاص1داده1است1که1حاکی1از1وجود1پتانسيل1های1مناسب1این1بخش1
در1استان1می1باشد.1پهناور1بودن1استان1و1وجود1مناطق1وسيع1در1کنار1عدم1وجود1محدودیت1های1
زیست1محيطی1دست1و1پاگير،1قابليت1و1زمينه1توسعه1واحدهای1صنعتی1را1فراهم1می1نماید.1از1نظر1
از1اهداف1 از1نيمی1 بازرگانی1و1صنعت1در1مجموع1می1توانند1بيش1 افراد1نمونه1دو1بخش1خدمات1و1
از1حيث1 را1 با119.21درصد1سومين1رتبه1 بازرگانی1 توسعه1استان1را1محقق1سازند.1بخش1خدمات1و1
اهميت1در1توسعه1استان1به1خود1اختصاص1داده1است.1همسایگی1با1افغانستان1و1قرار1گرفتن1در1محل1
تالقی1شاهراه1های1ارتباطی1منطقه1از1مهمترین1عواملی1هستند1که1می1توانند1در1این1بخش1زمينه1
توسعه1هر1چه1بيشتر1استان1را1فراهم1آورند.1این1بخش1در1کنار1بخش1های1کشاورزی1و1صنعت1در1
مجموع1بيش1از1701درصد1از1اهداف1توسعه1استان1را1محقق1می1سازد.1رتبه1چهارم1از1نظر1نقش1در1
توسعه1استان1متعلق1به1بخش1معدن1با1سهم117.71درصد1می1باشد.1با1وجود1ذخایر1غنی1معدنی1در1
استان،1عدم1سرمایه1گذاری1در1زیرساخت1ها1و1فرآوری1مواد1معدنی1موجب1شده1این1بخش1نتواند1
از1نظر1افراد1نمونه1حائز1اهميت1تلقي1شده1و1جایگاه1واقعی1خود1را1در1توسعه1استان1بازیابد.1کمترین1
نقش1در1توسعه1استان1مربوط1به1بخش1حمل1و1نقل1با1سهم111.31درصد1بوده1که1حاکی1از1عدم1وجود1

زیرساخت1های1مناسب1در1این1بخش1در1استان1می1باشد.1
در1نمودار1)3(1ده1معيار1پژوهش1از1لحاظ1نقش1آن1ها1در1دستيابی1به1هدف1تحقيق1که1بر1اساس1نظر1

DMها1به1دست1آمده،1ارائه1گردیده1است.1



 

درصد  ٧٠هاي كشاورزي و صنعت در مجموع بيش از —زمينه توسعه هر چه بيشتر استان را فراهم آورند. اين بخش در كنار بخش
درصد  ١٧,٧سازد. رتبه چهارم از نظر نقش در توسعه استان متعلق به بخش معدن با سهم —از اهداف توسعه استان را محقق مي

ها و فرآوري مواد معدني موجب شده اين —گذاري در زيرساخت—باشد. با وجود ذخاير غني معدني در استان، عدم سرمايه—مي
ئز اهميت تلقي شده و جايگاه واقعي خود را در توسعه استان بازيابد. كمترين نقش در توسعه بخش نتواند از نظر افراد نمونه حا

هاي مناسب در اين بخش در —درصد بوده كه حاكي از عدم وجود زيرساخت ١١,٣مربوط به بخش حمل و نقل با سهم  استان
  باشد. —استان مي

ها به دست آمده، ارائه DMيابي به هدف تحقيق كه بر اساس نظر ها در دست—) ده معيار پژوهش از لحاظ نقش آن٣در نمودار (
  گرديده است. 

  
  بندي معيارهاي پژوهش —. اولويت٣نمودار 

  . اهميت هريك از معيارهاي پژوهش در دستيابي به هدف آن٤جدول  

 درصد تجمعي سهم (درصد) رتبه عنوان معيار

 %19.3 %19.3 1  فضاي مطلوب كسب و كار
 %38.1 %18.8 2 ميزان اشتغال ايجاد شده 

 %51.8 %13.7 3  تأمين امنيت پايدار
 %62.0 %10.2 4  اقليمي و منطقه اي استان - گيري از موقعيت جغرافيايي بهره

 %71.4 %9.4 5   ايجاد و توسعه زنجيره توليد و ارزش
 %79.1 %7.7 6  ميزان ارزش افزوده

 %86.8 %7.7 7  بهره وري عوامل توليد
 %91.7 %4.9 8   مزيت نسبي

 %96.3 %4.6 9  مصرف واسطه
 %100 %3.8 10 توسعه بخش تعاون

  ماخذ: نتايج حاصل از پژوهش                          

درصد بوده  ١٩,٣رتبه اول و بيشترين سهم در دستيابي به هدف پژوهش متعلق به معيار كيفي  فضاي مطلوب كسب و كار با سهم 
طور كه قبال بيان گرديد، هرچند در اين تحقيق به —باشد. همان—نشان دهنده اهميت قابل توجه آن از نظر افراد نمونه ميكه 
—شاخص تعيين شده توسط بانك جهاني مي ١١عنوان يك معيار كيفي كلي آورده شده است، ولي در واقع خود متشكل از —

  بوده و بصورت كيفي در نظر گرفته شده است. باشد كه در اين تحقيق ، اين شاخص كلي و انتزاعي

٠,٠٣٨

٠,٠٤٦

٠,٠٤٩

٠,٠٧٧

٠,٠٧٧

٠,٠٩٤

٠,١٠٢

٠,١٣٧

٠,١٨٨

٠,١٩٣

توسعه بخش تعاون

مصرف واسطه 

مزيت نسبي  

بهره وري عوامل توليد 

ميزان ارزش افزوده 

ايجاد و توسعه زنجيره توليد و ارزش  

بهره گيري از موقعيت اقليمي 

تأمين امنيت پايدار 

ميزان اشتغال ايجاد شده 

فضاي مطلوب كسب و كار 

نمودار 3. اولویت بندی معیارهای پژوهش 

جدول 4. اهمیت هریک از معیارهاي پژوهش در دستیابی به هدف آن

درصد تجمعيسهم )درصد(رتبهعنوان معیار

%19.3%119.3فضاي1مطلوب1کسب1و1کار1
%38.1%218.8ميزان1اشتغال1ایجاد1شده1

%51.8%313.7تأمين1امنيت1پایدار1
%62.0%410.2بهره1گيري1از1موقعيت1جغرافيایي-1اقليمي1و1منطقه1اي1استان1

%71.4%59.4ایجاد1و1توسعه1زنجيره1توليد1و1ارزش11
%79.1%67.7ميزان1ارزش1افزوده1

%86.8%77.7بهره1وري1عوامل1توليد1
%91.7%84.9مزیت1نسبي11
%96.3%94.6مصرف1واسطه1

%100%103.8توسعه1بخش1تعاون

ماخذ:1نتایج1حاصل1از1پژوهش1

رتبه1اول1و1بيشترین1سهم1در1دستيابی1به1هدف1پژوهش1متعلق1به1معيار1کيفي11فضاي1مطلوب1
کسب1و1کار1با1سهم119.31درصد1بوده1که1نشان1دهنده1اهميت1قابل1توجه1آن1از1نظر1افراد1نمونه1
مي1باشد.1همان1طور1که1قبال1بيان1گردید،1هرچند1در1این1تحقيق1به11عنوان1یک1معيار1کيفی1کلی1

اقتصاد خاوران/ شماره سی و یکم )پیایی 19(/ بهار 7097
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آورده1شده1است،1ولی1در1واقع1خود1متشکل1از1111شاخص1تعيين1شده1توسط1بانک1جهانی1می1باشد1
که1در1این1تحقيق1،1این1شاخص1کلي1و1انتزاعي1بوده1و1بصورت1کيفي1در1نظر1گرفته1شده1است.

رتبه1دوم1با1سهم118.81درصد1و1با1فاصله1اندک1از1معيار1اول،1متعلق1به1معيار1کمي1ميزان1اشتغال1
ایجاد1شده1مي1باشد.1مجموع1دو1معيار1اول1و1دوم،1بيش1از1381درصد1سهم1و1تأثير1در1دستيابی1به1
هدف1تحقيق1را1به1خود1اختصاص1داده1اند.1در1واقع1معيار1اول1بيانگر1فضای1مناسب1جهت1اشتغال1
بوده1و1معيار1دوم1ميزان1آن1را1می1سنجد1و1این1دو1در1کنار1یکدیگر1اهميت1فوق1العاده1مقوله1اشتغال1

را1از1دیدDM1ها1آشکار1می1سازد.
رتبه1سوم1متعلق1به1معيار1کيفي1تأمين1امنيت1پایدار1با1سهم113.71درصدی1مي1باشد.1سهم1این1
معيار1از1معيار1قبلي1در1حدود151درصد1کمتر1است،1ولی1در1کنار1دومعيار1فوق1الذکر،1سهمی1بيش1از1
150درصد1را1در1دستيابی1به1هدف1تامين1می1نماید.1رتبه1چهارم1با1سهم110.21درصد1متعلق1به1معيار1
کيفي11بهره1گيري1از1موقعيت1جغرافيایي-1اقليمي1و1منطقه1اي1استان1بوده1و1معيار1کيفي1ایجاد1و1
توسعه1زنجيره1توليد1و1ارزش1با1سهم19.41درصدی1با1تفاوت1اندکی1رتبه1پنجم1را1کسب1کرده1است.1
پنج1معيار1اول1در1مجموع1بيش1از1701درصد1سهم1در1دستيابی1به1هدف1را1در1این1پژوهش1برآورده1
می1سازد.1معيارهای1ميزان1ارزش1افزوده1و1بهره1وري1عوامل1توليد1هرکدام1با1سهم17.711درصد،1مزیت1
نسبي1با14.91درصد،1مصرف1واسطه1با14.61درصد1و1درنهایت1توسعه1بخش1تعاون1با1سهم13.81درصد1

نيز1رتبه1های1ششم1تا1دهم1را1به1خود1اختصاص1داده1اند.1

بررسی وضعیت بخش های اقتصادی استان در معیارهای پژوهش 
با1استفاده1از1نرم1افزار1اکسپرت1چویز1اولویت1بندی1بخش1های1اقتصادي1استان1به1تفکيک1هر1یک1
از1معيارها1قابل1انجام1است1که1برای1سه1معيار1اول1پژوهش1این1رتبه1بندی1انجام1شده1است.1نمودار1
)4(1اولویت1بندی1بخش1های1اقتصادی1استان1بر1اساس1معيار1فضای1مطلوب1کسب1و1کار1را1نشان1

می1دهد.

 

باشد. مجموع دو —درصد و با فاصله اندك از معيار اول، متعلق به معيار كمي ميزان اشتغال ايجاد شده مي ١٨,٨رتبه دوم با سهم 
اقع معيار اول اند. در و—درصد سهم و تأثير در دستيابي به هدف تحقيق را به خود اختصاص داده ٣٨معيار اول و دوم، بيش از 

العاده مقوله —سنجد و اين دو در كنار يكديگر اهميت فوق—بيانگر فضاي مناسب جهت اشتغال بوده و معيار دوم ميزان آن را مي
  سازد.—ها آشكار ميDMاشتغال را از ديد 

 ٥معيار قبلي در حدود باشد. سهم اين معيار از —درصدي مي ١٣,٧رتبه سوم متعلق به معيار كيفي تأمين امنيت پايدار با سهم 
رتبه  نمايد.—درصد را در دستيابي به هدف تامين مي ٥٠الذكر، سهمي بيش از —درصد كمتر است، ولي در كنار دومعيار فوق

اي استان بوده و معيار —اقليمي و منطقه - گيري از موقعيت جغرافيايي—درصد متعلق به معيار كيفي  بهره ١٠,٢چهارم با سهم 
درصدي با تفاوت اندكي رتبه پنجم را كسب كرده است. پنج معيار اول در  ٩,٤سعه زنجيره توليد و ارزش با سهم كيفي ايجاد و تو
—معيارهاي ميزان ارزش افزوده و بهره سازد.—درصد سهم در دستيابي به هدف را در اين پژوهش برآورده مي ٧٠مجموع بيش از 

درصد و درنهايت توسعه بخش تعاون  ٤,٦درصد، مصرف واسطه با  ٤,٩نسبي با درصد، مزيت  ٧,٧وري عوامل توليد هركدام با سهم  
  اند. —هاي ششم تا دهم را به خود اختصاص داده—درصد نيز رتبه ٣,٨با سهم 

    هاي اقتصادي استان در معيارهاي پژوهش—بررسي وضعيت بخش

استان به تفكيك هر يك از معيارها قابل انجام هاي اقتصادي —بندي بخش—چويز اولويت—افزار اكسپرت—با استفاده از نرم
هاي اقتصادي استان بر —بندي بخش—) اولويت٤بندي انجام شده است. نمودار (—است كه براي سه معيار اول پژوهش اين رتبه

  دهد.—اساس معيار فضاي مطلوب كسب و كار را نشان مي

  
  عيار فضاي مطلوب كسب وكاردار استان بر اساس م—. انتخاب بخش اقتصادي اولويت٤نمودار 

درصد  ٥٨,١رتبه اول و بيشترين سهم در توسعه استان از لحاظ معيار فضاي مطلوب كسب و كار متعلق به بخش كشاورزي با سهم 
هاي كشاورزي، وجود برخي محصوالت استراتژيك مانند زرشك و —باشد. عليرغم اقليم نه چندان مناسب استان براي فعاليت—مي

 ٦٠ز پيشينه غني اين بخش از جمله حفر قنوات و تعداد قابل توجه شاغلين استان در اين بخش موجب شده نزديك به زعفران و ني
الذكر توسط بخش كشاورزي فراهم گردد. پس از كشاورزي، بخش —درصد زمينه دستيابي به توسعه استان از حيث معيار فوق

را به خود اختصاص داده است. پهناور بودن استان و وجود مناطق وسيع درصد، رتبه دوم  ١٥,٩صنعت با اختالف فاحش و با سهم 
تواند قابليت و زمينه توسعه واحدهاي صنعتي و بهبود —هاي زيست محيطي دست و پاگير، مي—در كنار عدم وجود محدوديت

  فضاي كسب وكار استان را فراهم نمايد. 

٠,٥٨١

٠,١٥٩

٠,١٠٢

٠,٠٨٢

٠,٠٧٥

كشاورزي

صنعت

معدن

حمل و نقل

خدمات و بازرگاني

نمودار 4. انتخاب بخش اقتصادی اولویت دار استان بر اساس معیار فضای مطلوب كسب وكار
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متعلق1 کار1 و1 معيار1فضای1مطلوب1کسب1 لحاظ1 از1 استان1 توسعه1 در1 بيشترین1سهم1 و1 اول1 رتبه1
برای1 استان1 مناسب1 نه1چندان1 اقليم1 عليرغم1 با1سهم158.11درصد1مي1باشد.1 به1بخش1کشاورزی1
فعاليت1های1کشاورزی،1وجود1برخی1محصوالت1استراتژیک1مانند1زرشک1و1زعفران1و1نيز1پيشينه1
موجب1 بخش1 این1 در1 استان1 شاغلين1 توجه1 قابل1 تعداد1 و1 قنوات1 حفر1 جمله1 از1 بخش1 این1 غنی1
شده1نزدیک1به1601درصد1زمينه1دستيابی1به1توسعه1استان1از1حيث1معيار1فوق1الذکر1توسط1بخش1
کشاورزی1فراهم1گردد.1پس1از1کشاورزی،1بخش1صنعت1با1اختالف1فاحش1و1با1سهم115.91درصد،1
رتبه1دوم1را1به1خود1اختصاص1داده1است.1پهناور1بودن1استان1و1وجود1مناطق1وسيع1در1کنار1عدم1وجود1
محدودیت1های1زیست1محيطی1دست1و1پاگير،1می1تواند1قابليت1و1زمينه1توسعه1واحدهای1صنعتی1و1

بهبود1فضای1کسب1وکار1استان1را1فراهم1نماید.1
بخش1معدن1با110.21درصد1سومين1رتبه1را1به1خود1اختصاص1داده1است.1با1وجود1ذخایر1غنی1معدنی1
در1استان،1عدم1سرمایه1گذاری1در1زیرساخت1ها1و1فرآوری1مواد1معدنی1موجب1شده1این1بخش1نتواند1

جایگاه1واقعی1خود1را1در1توسعه1فضای1کسب1و1کار1استان1بازیابد.
از1عدم1وجود1 با1سهم18.21درصد1می1باشد1که1حاکی1 رتبه1چهارم1متعلق1به1بخش1حمل1و1نقل1
زیرساخت1های1مناسب1در1این1بخش1در1استان1است.1سياست1های1اجرایی1و1تسهيالت1ارائه1شده1در1
این1بخش1تاکنون1نتوانسته1زمينه1توسعه1فضای1کسب1و1کار1استان1را1فراهم1سازد.1کمترین1نقش1
در1توسعه1فضای1مطلوب1کسب1و1کار1استان1نيز1مربوط1به1بخش1خدمات1و1بازرگانی1با1سهم17.51
درصد1بوده1است.1نمودار1)5(1اولویت1بندی1بخش1های1اقتصادی1استان1بر1اساس1معيار1ميزان1اشتغال1

را1نشان1می1دهد.
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گذاري —داده است. با وجود ذخاير غني معدني در استان، عدم سرمايهدرصد سومين رتبه را به خود اختصاص  ١٠,٢بخش معدن با 
ها و فرآوري مواد معدني موجب شده اين بخش نتواند جايگاه واقعي خود را در توسعه فضاي كسب و كار استان —در زيرساخت

  بازيابد.
هاي مناسب در اين —زيرساختباشد كه حاكي از عدم وجود —درصد مي ٨,٢رتبه چهارم متعلق به بخش حمل و نقل با سهم 

هاي اجرايي و تسهيالت ارائه شده در اين بخش تاكنون نتوانسته زمينه توسعه فضاي كسب و كار —بخش در استان است. سياست
 ٧,٥كمترين نقش در توسعه فضاي مطلوب كسب و كار استان نيز مربوط به بخش خدمات و بازرگاني با سهم  استان را فراهم سازد.

  دهد.—هاي اقتصادي استان بر اساس معيار ميزان اشتغال را نشان مي—بندي بخش—) اولويت٥نمودار ( است. درصد بوده

  
  دار استان بر اساس معيار ميزان اشتغال—. انتخاب بخش اقتصادي اولويت٥نمودار 

درصد  ٤٢,١ازرگاني با سهم رتبه اول و بيشترين سهم در توسعه استان از لحاظ معيار ميزان اشتغال متعلق به بخش خدمات و ب
هاي ارتباطي منطقه از مهمترين عواملي هستند كه —باشد. همسايگي با افغانستان و قرار گرفتن در محل تالقي شاهراه—مي
پس از خدمات و  توانند در اين بخش زمينه توسعه هر چه بيشتر استان را به خصوص در زمينه ايجاد اشتغال فراهم آورند.—مي

درصد، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. بخش صنعت  ٢١,٧ش كشاورزي با اختالف نسبتا قابل توجه و با سهم بازرگاني، بخ
باشد. —درصد مي ١٠,١درصد سومين رتبه را به خود اختصاص داده و رتبه چهارم نيز متعلق به بخش معدن با سهم  ١٦,٧با 

بندي —) اولويت٦نمودار ( درصد بوده است. ٩,٤ش حمل و نقل با سهم كمترين نقش در توسعه اشتغال استان نيز مربوط به بخ
  دهد.—هاي اقتصادي استان بر اساس معيار تامين امنيت پايدار را نشان مي—بخش

  
  دار استان بر اساس معيار تامين امنيت پايدار—. انتخاب بخش اقتصادي اولويت٦نمودار 
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كشاورزي

حمل و نقل

خدمات و بازرگاني

صنعت

معدن

نمودار 5. انتخاب بخش اقتصادی اولویت دار استان بر اساس معیار میزان اشتغال

رتبه1اول1و1بيشترین1سهم1در1توسعه1استان1از1لحاظ1معيار1ميزان1اشتغال1متعلق1به1بخش1خدمات1
افغانستان1و1قرار1گرفتن1در1محل1تالقی1 با1 با1سهم142.11درصد1مي1باشد.1همسایگی1 بازرگانی1 و1
شاهراه1های1ارتباطی1منطقه1از1مهمترین1عواملی1هستند1که1می1توانند1در1این1بخش1زمينه1توسعه1
هر1چه1بيشتر1استان1را1به1خصوص1در1زمينه1ایجاد1اشتغال1فراهم1آورند.1پس1از1خدمات1و1بازرگانی،1
بخش1کشاورزی1با1اختالف1نسبتا1قابل1توجه1و1با1سهم121.71درصد،1رتبه1دوم1را1به1خود1اختصاص1
داده1است.1بخش1صنعت1با116.71درصد1سومين1رتبه1را1به1خود1اختصاص1داده1و1رتبه1چهارم1نيز1
متعلق1به1بخش1معدن1با1سهم110.11درصد1می1باشد.1کمترین1نقش1در1توسعه1اشتغال1استان1نيز1
مربوط1به1بخش1حمل1و1نقل1با1سهم19.41درصد1بوده1است.1نمودار1)6(1اولویت1بندی1بخش1های1

اقتصادی1استان1بر1اساس1معيار1تامين1امنيت1پایدار1را1نشان1می1دهد.
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گذاري —داده است. با وجود ذخاير غني معدني در استان، عدم سرمايهدرصد سومين رتبه را به خود اختصاص  ١٠,٢بخش معدن با 
ها و فرآوري مواد معدني موجب شده اين بخش نتواند جايگاه واقعي خود را در توسعه فضاي كسب و كار استان —در زيرساخت

  بازيابد.
هاي مناسب در اين —زيرساختباشد كه حاكي از عدم وجود —درصد مي ٨,٢رتبه چهارم متعلق به بخش حمل و نقل با سهم 

هاي اجرايي و تسهيالت ارائه شده در اين بخش تاكنون نتوانسته زمينه توسعه فضاي كسب و كار —بخش در استان است. سياست
 ٧,٥كمترين نقش در توسعه فضاي مطلوب كسب و كار استان نيز مربوط به بخش خدمات و بازرگاني با سهم  استان را فراهم سازد.

  دهد.—هاي اقتصادي استان بر اساس معيار ميزان اشتغال را نشان مي—بندي بخش—) اولويت٥نمودار ( است. درصد بوده

  
  دار استان بر اساس معيار ميزان اشتغال—. انتخاب بخش اقتصادي اولويت٥نمودار 

درصد  ٤٢,١ازرگاني با سهم رتبه اول و بيشترين سهم در توسعه استان از لحاظ معيار ميزان اشتغال متعلق به بخش خدمات و ب
هاي ارتباطي منطقه از مهمترين عواملي هستند كه —باشد. همسايگي با افغانستان و قرار گرفتن در محل تالقي شاهراه—مي
پس از خدمات و  توانند در اين بخش زمينه توسعه هر چه بيشتر استان را به خصوص در زمينه ايجاد اشتغال فراهم آورند.—مي

درصد، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. بخش صنعت  ٢١,٧ش كشاورزي با اختالف نسبتا قابل توجه و با سهم بازرگاني، بخ
باشد. —درصد مي ١٠,١درصد سومين رتبه را به خود اختصاص داده و رتبه چهارم نيز متعلق به بخش معدن با سهم  ١٦,٧با 

بندي —) اولويت٦نمودار ( درصد بوده است. ٩,٤ش حمل و نقل با سهم كمترين نقش در توسعه اشتغال استان نيز مربوط به بخ
  دهد.—هاي اقتصادي استان بر اساس معيار تامين امنيت پايدار را نشان مي—بخش

  
  دار استان بر اساس معيار تامين امنيت پايدار—. انتخاب بخش اقتصادي اولويت٦نمودار 
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نمودار 6. انتخاب بخش اقتصادی اولویت دار استان بر اساس معیار تامین امنیت پایدار

پایدار1متعلق1به1بخش1 از1لحاظ1معيار1تامين1امنيت1 رتبه1اول1و1بيشترین1سهم1در1توسعه1استان1
کشاورزی1با1سهم150.31درصد1مي1باشد.1انجام1فعاليت1های1کشاورزی1و1دامداری1در1نواحی1مختلف1
استان1و1به1خصوص11مناطق1مرزی1موجب1شده1عليرغم1همسایگی1با1کشور1افغانستان،1خراسان1
جنوبی1جزو1امن1ترین1استان1های1کشور1باشد.1پس1از1کشاورزی،1بخش1حمل1و1نقل1با1اختالف1قابل1
توجه1و1با1سهم116.51درصد،1رتبه1دوم1را1به1خود1اختصاص1داده1است.1بخش1خدمات1و1بازرگانی1با1
114.1درصد1سومين1رتبه1را1داشته1و1رتبه1چهارم1نيز1متعلق1به1بخش1صنعت1با1سهم112.11درصد1
می1باشد.1کمترین1نقش1در1تامين1امنيت1پایدار1استان1نيز1مربوط1به1بخش1معدن1با1سهم171درصد1

بوده1است.

بحث و نتیجه گیری
به1 کمياب1 منابع1 وتخصيص1 توسعه1 اولویتهاي1 به1 توجه1 مقاومتي1 اقتصاد1 راهبردهاي1 اساس1 بر1
اقتصاد1 تحقق1 راستاي1 در1 استان1 توسعه1 الزام1 مهمترین1 این1 بنابر1 باشد1 مي1 تاکيد1 مورد1 اولویتها1
مقاومتي1استفاده1کارآمد1واثربخش1از1منابع1موجود1از1طریق1تخصيص1مطلوب1مي1باشد.1بنابراین1
نظر1به1اینکه1بخش1های1کشاورزی1و1خدمات1رشد1قابل1توجهی1نسبت1به1سایر1بخش1های1اقتصادی1
استان1داشته1اند،1توجه1ویژه1به1این1بخش1ها1به1ویژه1بخش1کشاورزی1و1افزایش1سرمایه1گذاری1در1
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آن1ها1منجر1به1افزایش1توانمندی1اقتصادی1در1استان1می1شود.1عالوه1بر1این،1تغييرات1ميزان1توليد1در1
بخش1های1اقتصادی1استان1تأثيرپذیری1توليد1در1بخش1های1اقتصادی1از1اعتبارات1عمرانی1را1نشان1
می1دهد،1به1طوری1که1از1سال113861با1کاهش1اعتبارات1جاری1و1افزایش1اعتبارات1عمرانی،1مقدار1

ارزش1افزوده1بخش1های1اقتصادی1با1نرخ1رشد1بيشتری1افزایش1یافته1است.
طبق1نتایج1تحقيق1حاضر،1بخش1کشاورزی1توانسته1در1سه1معيار1فضای1مطلوب1کسب1و1کار،1تامين1
امنيت1پایدار1و1توسعه1بخش1تعاون1در1استان1رتبه1اول1را1از1نظر1تصميم1گيرندگان1کسب1نماید1که1
در1این1بين1معيار1فضای1مطلوب1کسب1و1کار1مهمترین1معيار1و1معيار1تامين1امنيت1پایدار1رتبه1سوم1
اهميت1را1در1راستای1تحقق1اهداف1توسعه1ای1استان1داشته1اند.1همچنين1در1معيارهای1ميزان1اشتغال،1
بهره1گيری1از1موقعيت1اقليمی،1ایجاد1و1توسعه1زنجيره1توليد1و1مزیت1نسبی،1این1بخش1در1جایگاه1دوم1
اهميت1قرار1داشته1که1معيار1اشتغال1بيشترین1اهميت1را1در1بين1معيارهای1کمی1و1رتبه1دوم1اهميت1
در1بين1کل1معيارها1را1در1راستای1اولویت1بندی1بخش1ها1دارا1می1باشد.1در1معيارهای1ارزش1افزوده1و1
مصرف1واسطه1نيز1بخش1کشاورزی1رتبه1سوم1را1به1دست1آورده1است1و1تنها1معياری1که1این1بخش1
نتوانسته1جایگاه1مناسبی1در1آن1کسب1نماید،1بهره1وری1عوامل1توليد1بوده1که1پایين1ترین1رتبه1مربوط1
به1کشاورزی1بوده1و1می1طلبد1در1راستای1افزایش1بهره1وری1در1این1بخش1کليدی1استان،1به1خصوص1
در1رابطه1با1منابع1محدود1آب1تمهيدات1الزم1اندیشيده1شود1که1در1این1مورد1تسطيح1و1یکپارچه1سازی1

اراضی1خرد1و1اجرای1طرح1های1آبياری1تحت1فشار1با1مطالعات1کارشناسی1می1تواند1کارگشا1باشد.
از1نظر1شاخص1اشتغال،1بخش1های1خدمات1و1بازرگانی1و1کشاورزی1در1رتبه1اول1و1دوم1قرار1گرفته1
و1دارای1اولویت1می1باشند.1بررسی1تحوالت1اشتغال1استان1نشان1می1دهد1که1ميزان1اشتغال1در1دوره1
11385لغایت113901روند1افزایشی1داشته1است.1سهم1اشتغال1در1بخش1کشاورزی1در1سال113921به1
136.7درصد1رسيده1که1نشان1می1دهد1بيش1از1یک1سوم1افراد1شاغل1استان1در1این1بخش1قرار1دارند.
به1 می1باشند،1 اول1 اولویت1های1 حائز1 معدن1 و1 کشاورزی1 بخش1های1 کيفی،1 های1 شاخص1 در1
طوری1که1برای1ارتقاء1و1بهبود1شاخص1های1فضای1کسب1و1کار،1توسعه1بخش1تعاون1و1ایجاد1و1
توسعه1امنيت1پایدار1در1استان1خراسان1جنوبی1بخش1کشاورزی1از1نظر1افراد1نمونه1قابليت1و1پتانسيل1
در1 معدن1 بخش1 جغرافيایی1 موقعيت1 از1 بهينه1 استفاده1 منظر1 از1 حالی1که1 در1 است1 داشته1 بيشتری1
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جایگاه1نخست1بين1پنج1بخش1مورد1بررسی1قرار1گرفته1است.1همچنين1از1نظر1قابليت1ایجاد1و1توسعه1
زنجيره1توليد1و1ارزش1بخش1های1معدن1و1کشاورزی1در1استان1حائز1رتبه1های1اول1و1دوم1می1باشند1
ضرورت1فرآوری11مواد1معدنی11و1پرهيز1از1خام1فروشی1مواد1معدنی1و1توجه1به1استقرار11صنایع1فرآوری1
محصوالت1کشاورزی1و1ایجاد1مجتمع1های1کشت1و1صنعت1می1تواند1نظر1افراد11نمونه1را1برای1تثبيت1

جایگاه1این1بخش1ها1در1رتبه1های1داده1شده1تأمين1نماید.1

پیشنهادات كاربردي بر اساس نتایج تحقیق 
الف( پیشنهاد راهبردی

و1	  صنعت1 کشاورزی،1 بخش1 سه1 پژوهش1 این1 از1 حاصل1 نتایج1 اساس1 بر1 این1که1 به1 نظر1
پيشنهاد1 می1باشند،1 سوم1 تا1 اول1 رتبه1های1 حائز1 استان1 توسعه1 زمينه1 در1 خدمات1و1بازرگانی1
می1گردد1در1هنگام1برنامه1ریزی1و1سياست1گذاری1در1جهت1دستيابی1به1اهداف1اقتصاد1مقاومتي،1
تمرکز1بر1بخش1های1فوق1در1جهت1تقویت1و1توسعه1آن1ها1و1بهبود1نقش1آن1ها1در1اقتصاد1استان1
مدنظر1کليه1مدیران1و1سياست1گذاران1استان1چه1در1سطوح1خرد1و1چه1در1سطح1کالن1قرار1گيرد.

ب( پیشنهادات عملیاتي
11 پایش1دوره1ای1و1مستمر1شاخص1های1فضای1کسب1و1کار1استان1و1مقایسه1آن1ها1با1استان1های1.

دیگر1و1با1شاخص1های1ملی1و1تعيين1اهداف1ميان1مدت1و1بلندمدت1برای1ارتقاء1شاخص1های1
مذکور1در1اجرای1ماده141قانون1بهبود1مستمر1محيط1کسب1و1کار

21 تسریع1در1راه1اندازي1پنجره1واحد1کسب1وکار.
31 با1. متناظر1 اعضاء1 ترکيب1 با1 استان1 در1 تشکيل1شورای1گفت1و1گوی1دولت1و1بخش1خصوصی1

اشخاص1مصرح1ذیل1ماده1751قانون1برنامه1پنجم1توسعه1در1راستای1اتخاذ1تصميمات1موثر1و1
ارائه1راهکارهای1اجرائی1در1زمينه1بهبود1فضای1کسب1و1کار1استان

41 بروز1. توليدی1مشکل1دار،1احصاء1مشکالت1و1مطالعه1علل1 بانک1اطالعاتی1واحدهای1 تشکيل1
بدهی1 انباشت1 علل1 و1 ميزان1 بررسی1 همچنين1 اسمی،1 ظرفيت1 از1 کمتر1 فعاليت1 یا1 و1 مشکل1
واحدهای1توليدی1استان1به1بانک1ها1به1تفکيک1اصل،1فرع1و1جرائم1در1هریک1از1بخش1های1
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اقتصادی1استان
51 استان1شامل1فرش،1زعفران،1. ایجاد1و1توسعه1بورس1کاالهای1صادراتی1ویژه1 انجام1مطالعات1

زرشک،1عناب،1فلزات1و1سنگ1های1تزیينی
61 راه1اندازي1گمرک1تخصصي1کاالها1از1قبيل1گمرک1تخصصي1پسته.
71 انجام1طرح1مطالعاتي1در1خصوص1راه1اندازي1بندر1خشک1در1استان1به.
81 اعطای1تسهيالت1سرمایه1در1گردش1با1بازپرداخت1بلندمدت1و1کم1بهره1به1واحدهاي1توليدي1.

جهت1افزایش1سطح1تکنولوژي
91 اعطای1تسهيالت1به1بهره1برداران1در1قالب1پروژه1هاي1زودبازده1جهت1اجراي1شبکه1هاي1نوین1.

آبياري
101 اختصاص1بودجه1بيشتر1جهت1کنترل1مناطق1مرزي1و1کنترل1قاچاق1کاال.
111 ایجاد1تفاهم1نامه1ها1و1توسعه1صادرات1کاال1به1کشور1افغانستان.
121 بازارچه1هاي1. طریق1 از1 افغانستان1 کشور1 با1 گمرکي1 امور1 انجام1 بر1 مبني1 تفاهم1نامه1اي1 ایجاد1

مرزي1با1توجه1به1قانون1تجارت1افغانستان
131 انجام1مطالعه،1امکان1سنجی1و1تمهيد1زیرساخت1های1الزم1جهت1تشکيل1و1ایجاد1خوشه1های1.

صادرات1گرا1با1اولویت1محصوالت1راهبردی1استان1و1ایجاد1ارزش1افزوده1و1اشتغال1و1جلوگيری1
از1خام1فروشی1به1خصوص1در1زمينه1محصوالت1کشاورزی

141 تخصيص1اعتبار1مکفی1برای1نوسازی1ماشين1آالت1کشاورزی1و1مکانيزاسيون1بر1مبنای1اقليم1.
و1شرایط1استان1و1همچنين1قابليت1و1توانائی1کشاورزی1)از1محل1اعتبارات1صندوق1توسعه1ملی1

با1تعيين1سهم1استان(
151 حمایتی1. بستر1 می1تواند1 استان1 راهبردی1 کشاورزی1 محصوالت1 از1 حمایت1 صندوق1 تاسيس1

مطلوبی1از1بخش1مزیت1دار1استان1باشد.
161 تهيه1بانک1اطالعاتی1از1کارآموزان1فنی1و1حرفه1ای1استان1و1رصد1اشتغال1آنان1پس1از1اتمام1.

دوره1های1کارآموزی1جهت1بازنگری1در1کميت1و1کيفيت1دوره1های1آموزشی1ارائه1شده1در1استان1
و1تغيير1یا1اصالح1آن1ها1متناسب1با1تقاضای1نيروی1کار
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171 تدوین1دستورالعمل1مشخص1با1ضمانت1اجرائی1کافی1برای1اولویت1قرار1دادن1خرید1کاالهای1.
توليدی1استان1توسط1مسئولين1خرید1دستگاه1های1دولتی1و1مؤسسات1عمومی1غيردولتی

181 نقاط1روستایی1. به1 امکانات1 افغانستان،1تمهيد1و1تخصيص1 با1کشور1 استان1 به1همسایگی1 نظر1
مرزی1در1جهت1حفظ1جمعيت1در1این1مناطق1با1رویکرد1رونق1کشاورزی1و1ایجاد1درآمد1پایدار1
می1تواند1نقش1غيرقابل1انکاری1را1در1تأمين1امنيت1پایدار1استان1ایفا1نماید.1به1خصوص1این1که1
بخش1کشاورزی1نظر1به1دارا1بودن1بيشترین1سهم1از1تعداد1شاغالن1استان1نقش1به1سزایی1در1

تأمين1امنيت1داخلی1نيز1بر1عهده1دارد.

منابع و مآخذ
آمار1و1اطالعات1دریافتی1از1دستگاه1های1اجرایی1استان.	 
1وضعيت1	  "سنجش 1.)1391( عليرضا.1 رعيتي،1 و1 مجيد1 1زاده،1 دهقاني صادق؛1 بختياري،1

توسعه1یافتگی1شهرستانهای1استان1یزد1با1بهره1گيری1از1رویکردهای1تصميم1گيری1با1معيارهای1
چندگانه1و1تحليل1عاملي".1فصلنامه1برنامه1ریزی1و1بودجه،1شماره1،31صص131-1591.

بهرامي،1رحمت1اله1و1عطار،1خليل.1)1390(."1تحليلي1بر1درجه1توسعه1یافتگي1شهرستان1هاي1	 
استان1آذربایجان1غربي".1فصلنامه1چشم1انداز1جغرافيایي،1شماره1،161صص141-.1

پریزادی،1طاهر؛1اسدی،1صالح؛1موالئی1قليچی،1محمد1و1شيخی،1حجت.1)1391(.1"بررسي1و1	 
تحليل1قابليت1هاي1مزایاي1نسبي1توسعه1منطقه1اي1در1بنادر1شمال1ایران1با1استفاده1از1تلفيق1
1،6 شماره1 منطقه1ای.1 ریزی1 برنامه1 فصلنامه1 1."ELECTRE و1 1TOPSIS تکنيک1هاي1

صص29-151.
1استان1	  هاي 1شهرستان1 1بهره1مندي سنجش1ميزان 1.)1391( ناصر.1 بای،1 و1 مسعود1 تقوایي،1
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ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه های اثرگذار در شکوفایی شهرهای مرزی 
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چکیده
یکی1از1وظایف1مهم1برنامه ریزان1منطقه ای،1ارزیابی1و1شناخت1ميزان1توسعة1مناطق1جغرافيایی1
است1تا1زمينه های1پيشرفت1و1توسعة1متوازن1مناطق1را1فراهم1آورند.1با1سطح  بندی1مناطق،1می توان1
لذا،1سطح بندی،1 کرد؛1 آشکار1 را1 آن ها1 اقتصادی1 و1 فرهنگی1 اجتماعی،1 فضایی،1 مکانی،1 اختالفات1
نيازمند1بررسی1و1مطالعة1دقيق1است.1به1همين1دليل،1در1این1مقاله،1سعی1شده1که1برای1رسيدن1به1
شکوفایی1مطلوب،1چگونگی1سطح1مؤلفه ها1و1شاخص های1شکوفایی1بين1شهرهای1مرزی1خراسان1
دلفی1 از1روش1 تعيين1شاخص ها1 یکدیگر1مشخص1شود.1جهت1 به1 نسبت1 جایگاه1آن ها1 و1 جنوبی1
استفاده1شده1و1تعداد1201پرسشنامه1توسط1متخصصين1تکميل1و1جهت1وزن دهی1مؤلفه ها1از1روش1
تحليل1سلسله مراتبی1استفاده1گردیده1است.1در1این1بين1مؤلفه1بهره وری1کم ترین1و1امنيت1بيشترین1
با1سطح بندی1ميزان1شکوفایی1شهرهای1مورد1مطالعه،1شهر1سربيشه1 رابطه1 وزن11و1همچنين1در1
امر1شکوفایی1 به1 نيل1 داده1است.1جهت1 اختصاص1 به1خود1 را1 رتبه1 پایين ترین1 باالترین1و1شوسف1
شهری1در1مناطق1مرزی1می بایست1در1تصميم سازی1و1تصميم گریری ها1به1سطوح1مختلف1توجه1
شده1و1هدف1واال1که1افزایش1سطح1رفاه1و1کاهش1نابرابری های1فضایی1می باشد،1دنبال1گردد.1در1

این1صورت1توسعه1همه جانبه1مناطق1مرزی1را1شاهد1خواهيم1بود.
   O47،O18 ،R581:JEL1طبقه بندی

كلمات كلیدی: شکوفایی،1شهرهای1مرزی،1استان1خراسان1جنوبی
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مقدمه
بر1 1بنا1 آسيایی20041،1(. توسعه1 )بانک1 است1 افزایش1 حال1 در1 به1سرعت1 جهان1 جمعيت1شهری1
پيش بينی1سازمان1ملل،1در1سال1601،20301درصد1جمعيت1جهان1در1نواحی1شهری1سکونت1خواهند1
سوم1 جهان1 کشورهای1 در1 جمعيت1 افزایش1 این1 تأثيرات1 بيشتر1 و1 1،)2014 دیگران1،2 و1 )چن1 کرد1
رشد1 اصلی1 مراکز1 عنوان1 به1 شهری،1 مناطق1 1.)1390 همکاران،1 و1 )حاتمی نژاد1 می شود1 احساس1
اقتصادی،1اجتماعی1و1سياسی،1جذاب ترین1نقاط1برای1ایجاد1ثروت،1کار،1خاّلقيت1و1نوآوری1اثبات1
شده اند1اّما1این1مناطق،1با1چالش های1مهّمی1در1زمينه های1تخریب1فيزیکی-1محيطی،1توزیع1نابرابر1
این1 بيکاری،1کمبود1مسکن1و1ترافيک1روبه رو1هستند1که1 ناامنی،1 ثروت ها،1محروميت1اجتماعی،1
مشکالت،1توسعة1شهری1را1به1شّدت1کاهش1می دهند1)صفایی پور1و1احمدی،13931(.1از1این رو1
مدیریت1شهری1می1بایست1در1فرآیند1برنامه ریزی1امور1شهر،1برای1رفع1مشکالت1فوق الذکر1تالش1
نموده1و1با1ایجاد1شرایطی1برای1مشارکت1واقعی1و1آگاهانه1شهروندان1در1شهر1به1ویژه1در1طرح1های1
توسعه1شهری1زمينه1الزم1برای1شکوفایی1شهر،1افزایش1کارآیی1طرح1های1توسعه1شهری1و1ایجاد1
حس1تعلق1خاطر،1رضایت1شهروندان1و1مزیت1رقابتی1در1عصر1جهانی شدن1برای1شهر1را1فراهم1آورد1

)احمدی،13951(.
در1سال120121ميالدی،1سازمان1اسکان1بشر1ملل1متحد،1رویکردی1تازه1را1در1حوزه1توسعه1شهری،1
ایفای1نقش1همگانی1 مطرح1می سازد.1رویکردی1کل نگر1و1یکپارچه1که1برای1ترویج1بهزیستی1و1
اقتصادی،1 حوزه1 در1 شکوفا1 شهر1 آینده1 بهتر1 چه1 هر1 اداره1 در1 شهرها1 به1 جدید1 رویکرد1 این1 است.1
اجتماعی1و1زیست1محيطی1کمک1می1کند.1نظریه1شهر1شکوفا1سال120121ميالدی1در1 سياسی،1
برنامه1اسکان1بشر1سازمان1ملل1متحد1در1زمان1بحران1اقتصادی1توسط1جان1کلوس1مدیر1اجرایی1
اسکان1بشر1ارایه1شده1است1)برنامه1اسکان1بشر1سازمان1ملل1متحد20121،3(.11این1برنامه1اسکان1
بشر1ملل1متحد1»هبيتات«،1در1راستای1تالش1برای1زندگی1شهری1بهتر1و1تدوین1برنامه های1توسعه1
شهری1در1جهان1و1به1اشتراک گذاری1تجربيات1مدیران1موفق،1روش های1جدیدی1را1برای1شکوفایی1

1. Asian Development Bank
2. Chen et al
3. IV:UN-Habitat
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جمعی1 رفاه1 سطح1 ارتقای1 برای1 که1 پارچه ای1 یک1 و1 جامع1 روش های1 است،1 داده1 ارایه1 شهری1
شهروندان1ضروری1بوده1و1در1واقع1»سی1پی1آی«،1به1معنای1»ابتکار1عمل1شکوفایی1شهری«،1به1
عنوان1شيوه1نوینی1در1راستای1توسعه1شهری1پایدار1و1برای1کمک1به1تصميم سازان،1تصميم گيران1
و1مدیران1شهری1از1سوی1این1سازمان1معرفی1شده1است.1این1طرح1تنها1به1واسطه1پاسخگویی1به1
اثرات1منفی1بحران ها1و1مقاومت1در1برابر1خطرات1و1تهدیدهای1جدید1نبوده،1بلکه1عالوه1بر1این ها1
شهرها1را1برای1دستيابی1به1کاميابی1و1شکوفایی1اقتصادی،1اجتماعی،1سياسی1و1زیست محيطی1آینده1
شهرها1هدایت1می نماید1)هبيتات،20131(.1مفهوم1شکوفایی1با1توصيف1موفقيت،1سالمت،1پيشرفت1
و1خوب زیستن1مطرح1شد.1از1نظر1اتحادیة1اسکان1بشر1سازمان1ملل1متحد،1مفهوم1شکوفایی،1یک1
ساخت1اجتماعی1است1که1به1حوزه1اعمال1بشر1جامه1عمل1می پوشاند1و1سنجش1مکرر1وضعيت های1
قابل1مشاهده1در1شهر1اطالق1می شود1)ملکی1و1مدانلوجویباری،13951(.1متأسفانه1در1اکثر1کشورهای1

درحال توسعه،1شهرهای1مرزی1در1مقایسه1با1نقاط1سکونتی1مرکزی1از1فرآیند1توسعه1بازمانده اند.
در1کشور1ما1هم1این1امر1صادق1بوده1و1عالوه1بر1عامل1مذکور،1بزرگ سری1شبکه1شهری1و1پيوند1
سکونتگاهی1ضعيف،1چه1در1سطح1ملی1و1چه1در1سطح1منطقه ای1بر1فاصله1گرفتن1شهرهای1مرزی1
از1فرآیند1توسعه1در1حوزه های1مختلف1فوق العاده1اثرگذار1بوده1است.1با1توّجه1به1چالش های1مطرح1

شده،1پژوهش1حاضر1در1پی1آن1است1تا1مشّخص1نماید:
− شاخص های1هریک1از1مؤلفه های1پنج گانة1شکوفایی1شهری1کدامند؟1	
− سطح1شکوفایی1شهرهای1مرزی1استان1خراسان1جنوبی1چگونه1است؟	
− چگونه1می توان1به1شکوفایی1شهرهای1مرزی1در1جهت1نيل1به1توسعه1پایدار1منطقه ای1دست1	

یافت؟
شکل گيری1 در1 که1 پذیرفته1 صورت1 گوناگونی1 پژوهش های1 بحث،1 مورد1 موضوع1 خصوص1 در1
پژوهش1حاضر1نقش1برجسته ای1دارد1و1تداوم1این1پژوهش ها1می تواند1به1پر1کردن1خأل1پژوهشی1

مربوط1به1شکوفایی1شهری1کمک1شایان1توّجهی1کند.
مدانلوجویباری1و1همکاران1)1396(،1در1پژوهشی1با1عنوان1»ارزیابی1و1سنجش1مؤلّفه های1شکوفایی1
شهری1در1کالنشهر1اهواز«،1ضمن1وزن دهی1مولفه ها1به1روش1تحليل1سلسله1مراتبی1و1رتبه1بندی1
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مناطق1پنج گانه1کالنشهر1اهواز1بر1اساس1شاخص های1شکوفایی1شهری،1با1استفاده1از1همبستگی1
نموده اند.1 بررسی1 را1 اهواز1 پراکندگی1جمعيت1و1سطح1شکوفایی1مناطق1شهر1 بين1 رابطه1 پيرسون1
به1 و1سپس1 پرداخته اند1 مفهوم1شکوفایی1شهری1 بررسی1 به1 ابتدا1 1،)1395( و1همکاران1 محتشمی1
عوامل1مثبت1و1تأثيرگذار1در1شکوفایی1شهرهای1خاورميانه،1تمرکززدایی1و1تشکيل1مؤسسات1مناسب1
تأثير1حاکمّيت1و1مؤّسسات1ضعيف1در1کنار1فساد1 برابر1و1 ایجاد1فرصت های1 برای1 در1کنار1نظامی1
باال1اشاره1نموده اند.1استد1)2015(،1در1مقاله ای1با1عنوان1»کيفيت1حکومت1به1معنای1رفاه1شهری1
به1 و1 و1شهرها1می پردازد.1 مناطق1 و1شکوفایی1کشورها،1 حاکميت1 بين1 رابطه1 بررسی1 به1 است؟«،1
زندگی1در1سراسر1 به1 اميد1 و1 رقابت1 نوآوری1منطقه ای1،1 با1شاخص های1 مقایسه1کيفيت1حکومت1
منطقه1اروپا1پرداخته1و1به1این1نتيجه1می رسد1ارتباطات1نزدیکی1بين1کيفيت1حکومت1و1شاخص های1
ارتباطی1 اگرچه1 دارد .1 زندگی1وجود1 به1 اميد1 و1 رقابت1 منطقه ای،1 نوآوری1 مانند1 مختلف1شکوفایی1
آنچه1که1 ارتباط1مبهم1است.1به1عبارت1دیگر1 این1 اما1جهت1 بين1حاکميت1و1شکوفایی1وجود1دارد1
ناشناخته1است1این1است1که1آیا1شکوفایی1بيشتر1نتيجه ای1از1حاکميت1بهتر1است1یا1حاکميت1بهتر1
نتيجه1شکوفایی1بيشتر1است.1کميسيون1توسعة1پایدار1سازمان1ملل1متحد1)2009(،1در1مطالعة1خود،1
عنوان1نمود1از1سه1جهت،1تحّقق1نيازهای1ماّدی،1ابعاد1اجتماعی1روانی1و1قابلّيت1رشد1فردی،1مفهوم1
شکوفایی1به1تعریف1مجدد1نياز1دارد.1از1آنجا1که1این1بحث1در1داخل1کشور1برای1نخستين1بار1انجام1
با1 تفاوت1پژوهش1حاضر1 این1زمينه1قرار1گيرد.1 آینده1در1 شده1است،1می تواند1راهگشای1مطالعات1
تحقيقات1قبلی1این1است1که1در1این1پژوهش1سعی1گردیده1مؤلفه های1اثرگذار1در1تحقق1شکوفایی1

شهری1در1شهرهای1مرزی1مورد1کندوکاو1و1ارزیابی1قرار1گيرد.

1. regional innovation
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  )نگارندگان (ماخذ: مرزي هايشهر توسعههاي سنجش —مولفه .١ شكل

 يبرا يو اقتصادي انسان هرشد و توسع يزانم شسنج يبرا مرزي هايشهر توسعه يها—فهرا به نام مؤل يشاخص جامع)، ١شكل(
  شهرهاي مرزي عبارتند از: ييكوفاش ياه—هفمؤل .كند—يم يمعرف ي مرزيشهرها

 نمايد كه وابستگي متقابل ميان امنيت و —آنجايي مهم مي از» امنيت شهري«ضرورت پرداختن به موضوع  :امنيت

محيطي است و هم از —ساز و بستر توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيست—توسعه اجتناب ناپذير است. امنيت زمينه
اي به جرايم و —پذيرد. رويكردهاي سنتي در باب امنيت شهري عمدتا به طور يكسويه—اين عناصر تاثير مي

اي چند وجهي است و در —ها معطوف بوده؛ در حالي كه امنيت مقوله—ي و يا معلولهاي شهر—بزهكاري
  ).١٣٨٥(رهنمايي و همكاران،  دهد—چارچوب عناصر مختلف توسعه معنا مي

 و از  است ياداقتص يم سودهادوباره و منظ يعحقوق، توز يفه، بر تساومؤل ينا يدتاك: برابري و شمول اجتماعي

 برابري ؛دده—يم شهارا ك نيينش—هفقر و زاغ كرده،محافظت  يرپذ—بيآس تياقل يها—حقوق فقرا و گروه
 كند—يمين متض يو فرهنگ يياسس ي،اعاجتم ياه—را در حوزه يو مشاركت مدن بخشد—يرا بهبود م تييجنس
 يها—شكل— ثبلكه باع ،تيسن ياعاجتم يماتتقس رويشپ ييافض تيفيد كنبو. )١٣٩٣فر و همكاران، —(نظم
 ).١٣٨٥(شريفي،  شود—يم ها—يتو محروم ياز مرزبندع متنو

 شيقادرند با افزا يديتول يشهرها يشتر. بكند—يو توسعه كمك م يبه رشد اقتصاد ي،ور—بهره: وري—بهره 

 اب يهرداردهند. ش شيزاا افر يدگزن يمحصوالت و خدمات، استانداردها يقو گسترش درآمد از طر توليد ازدهب
 ت وبهداش يالت،به مسكن، تحص يابيترا در دس يشتريبرابر ب يها—و فرصت بمناس لدرآمد، مشاغ شافزاي

  ).١٣٩١(بختياري و همكاران،  دهد—يشهروندان خود قرار م ياردر اخت يرساختيز يها—شبكه

 كردن و وارد يناز زم ينهبه هاستفاد يقاز طر يندهحال و آ يمنابع برا يدر نگهدار يداري،پا :پايداري محيطي 

ش كاه ي،شهر يطمح هاي—ياز آلودگ يريفه، جلوگمؤل ينمطرح است. ا يدناپذيربه منابع تجد يعاتضا كمترين

شكوفايي 
شهرهاي مرزي

بهره وري

زيرساختها

كيفيت زندگي

برابري و شمول 
اجتماعي

پايداري محيطي

امنيت

شکل 1. مولفه های سنجش شکوفایی شهرهای مرزی )ماخذ: نگارندگان(

شکل)1(،1شاخص1جامعی1را1به1نام1مؤلفه های1توسعه1شهرهای1مرزی1برای1سنجش1ميزان1رشد1
و1توسعه1انسانی1و1اقتصادی1برای1شهرهای1مرزی1معرفی1می کند.1مؤلفه های1شکوفایی1شهرهای1

مرزی1عبارتند1از:
	1امنيت:1ضرورت1پرداختن1به1موضوع1»امنيت1شهري«1از1آنجایي1مهم1مي نماید1که1وابستگي

متقابل1ميان1امنيت1و1توسعه1اجتناب1ناپذیر1است.1امنيت1زمينه ساز1و1بستر1توسعه1اقتصادي،1
اجتماعي1و1زیست محيطي1است1و1هم1از1این1عناصر1تاثير1مي پذیرد.1رویکردهاي1سنتي1در1
باب1امنيت1شهري1عمدتا1به1طور1یکسویه اي1به1جرایم1و1بزهکاري هاي1شهري1و1یا1معلول ها1
معطوف1بوده؛1در1حالي1که1امنيت1مقوله اي1چند1وجهي1است1و1در1چارچوب1عناصر1مختلف1

توسعه1معنا1مي دهد1)رهنمایی1و1همکاران،13851(.
	1برابری1و1شمول1اجتماعی:1تاکيد1این1مؤلفه،1بر1تساوی1حقوق،1توزیع1دوباره1و1منظم1سودهای

اقتصادی1است1و1از1حقوق1فقرا1و1گروه های1اقليت1آسيب پذیر1محافظت1کرده،1فقر1و1زاغه نشينی1
را1در1حوزه های1 بهبود1می بخشد1و1مشارکت1مدنی1 را1 برابری1جنسيتی1 را1کاهش1می دهد؛1
اجتماعی،1سياسی1و1فرهنگی1تضمين1می کند1)نظم فر1و1همکاران،13931(.1نبود1کيفيت1فضایی1
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پيشرو1تقسيمات1اجتماعی1نيست،1بلکه1باعث1 شکل های1متنوع1از1مرزبندی1و1محروميت ها1
می شود1)شریفی،13851(.

	1توليدی شهرهای1 بيشتر1 می کند.1 کمک1 توسعه1 و1 اقتصادی1 رشد1 به1 بهره وری،1 بهره وری:1
قادرند1با1افزایش1بازده1توليد1و1گسترش1درآمد1از1طریق1محصوالت1و1خدمات،1استانداردهای1
برابر1 فرصت های1 و1 مناسب1 مشاغل1 درآمد،1 افزایش1 با1 شهرداری1 دهند.1 افزایش1 را1 زندگی1
اختيار1 در1 زیرساختی1 و1شبکه های1 بهداشت1 به1مسکن،1تحصيالت،1 دستيابی1 در1 را1 بيشتری1

شهروندان1خود1قرار1می دهد1)بختياری1و1همکاران،13911(.
	1از از1طریق1استفاده1بهينه1 آینده1 پایداری،1در1نگهداری1منابع1برای1حال1و1 پایداری1محيطی:1

زمين1و1وارد1کردن1کمترین1ضایعات1به1منابع1تجدیدناپذیر1مطرح1است.1این1مؤلفه،1جلوگيری1
عدم1 و1 بازیافت ها1 از1 حمایت1 محلل،1 توليد1 ظرفيت1 کاهش1 شهری،1 محيط1 آلودگی های1 از1
حمایت1از1توسعه های1زیان آور1را1مطرح1می کند.1شکوفایی1و1پایداری1محيطی1به1طور1اجتناب1
رقابتی تر1و1 پایداری1محيطی1سودآورتر،1 دارای1 ارتباطند.1عمدتًا1شهرهای1 با1هم1در1 ناپذیری1
نوآورتر1برای1تأمين1امنّيت1و1دستيابی1به1کيفّيت1زندگی1و1زیست پذیری1مناسب1برای1جمعيت1

هستند1)رباطی،13941(.
	1،زیرساخت ها:1زیرساخت1برای1شکوفایی1شهری1بسيار1حياتی1و1برای1رونق1و1پيشرفت1شهر

راه ها،1 فاضالب،1 )آب،1 مناسب1 زیرساختهای1 با1 زندگی1 استانداردهای1 است.1 و1شالوده1 اساس1
بهبود1می یابد.1 ونقل1 و1حمل1 ارتباطات1 توليد،1 و1 تقویت1شده1 ارتباطات(1 و1 اّطالعات1 فناوری1
کيفّيت1 و1 رتبه1 جهانی،1 اقتصاد1 در1 رقابت1 و1 سرمایه گذاری1 جذب1 برای1 پيشرفته1 شهرهای1
زیرساختشان1را1بهبود1می دهند.1برعکس،1زیرساخت1ضعيف1یک1مانع1اصلی1برای1توسعه1و1

کاهش1استانداردهای1زندگی1است1)زیاری1و1همکاران،13891(.
	1اختالف هيچ1 است،1 شهری1ضروری1 شکوفایی1 برای1 زندگی1 کيفّيت1 امروزه1 زندگی:1 کيفيت1

نظری1وجود1ندارد.1کيفّيت1زندگی1از1طریق1افزایش1استفاده1از1فضاهای1عمومی،1حس1انسجام1
اجتماعی1و1هویت1مدنی1را1بهبود1و1امنّيت1مال1و1جان1مردم1را1تضمين1می کند.
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روش پژوهش
ابتدا1برای1تعيين1شاخص های1ابعاد1شکوفایی1شهری1از1روش1نظرسنجی1دلفی1استفاده1شده1است.1
در1این1راستا،1برای1ارزش گذاری1این1شاخص ها،1پرسشنامه ای1تهّيه1و1بين1201نفر1از1متخّصصين1
توزیع1گردیده1است.1برای1بررسی1روایی1پرسشنامه1از1دیدگاه های1کارشناسان1برنامه ریزی1شهری1
بهره1گرفته1شد.1در1این1پژوهش1برای1سنجش1پایایی1تحقيق1از1روش1آلفای1کرونباخ1استفاده1شد.1
ضریب1آلفای1کرونباخ1به1دست1آمده1در1این1تحقيق،1به1ميزان10/8271بوده1که1نشان1می دهد1ضریب1
پایایی1در1سطح1قابل1قبولی1است.1سپس1برای1وزن گذاری1داده های1پژوهش1از1مدل1فرآیند1تحليل1
این1 در1 است.1 شده1 استفاده1 تاپسيس1 تکنيک1 از1 شهرها1 داده های1 تحليل1 برای1 و1 مراتبی1 سلسله1
پژوهش،1برای1رتبه بندی1شهرهای1مرزی1خراسان1جنوبی1در1یک1مولفة1اصلی1از1201شاخص1که1در1
جدول1)1(،1مورد1بررسی1قرار1گرفته،1ارائه1شده1است.1برای1ميزان1نرخ ها1از1سالنامه1آماری1و1طرح1
آمایش1استان1بهره1گرفته1شده1است1و1در1مورد1دیگر1شاخص ها،1از1مشاهدات1ميدانی1و1پرسشگری1

از1مسئولين1مربوطه1استفاده1شده1است.
جدول 1. شاخص های تبیین كننده هر یک از مؤلفه های شکوفایی شهرهای مرزی

شاخص هامولفه

 میزان سرقت، میزان بزهکاری، میزان وقوع پدیده وندالیسم، میزان قاچاق کاال و مواد مخدر،امنیت
تعداد فضای بی دفاع شهری، روشنایی معابر، تعداد تصادفات

 برابری و شمول
اجتماعی

 تعداد زنان در نیروی کار، درصد زنان فّعال از لحاظ اقتصادی، تعداد زنان منتخب در حکومت
در دهندگان  رأی  میزان  اسالمی(،  و مجلس شورای  روستا  و  )شوراهای شهر  محلّی   های 
نشین زاغه  های  خانواده  تعداد  )معکوس(،  فقر  نرخ  )معکوس(،  جینی  ضریب   انتخابات، 

)معکوس(، تعداد اختالفات قومی و قبیله ای، تعداد بیکاران جوان

بهره وری

 میزان استفاده از مصالح بادوام، میزان استفاده از مصالح بومی و محلّی، میزان تولید انبوه
از فّناوری جدید ارزان  در مصالح بومی و صادرات مصالح ساختمانی مازاد، میزان استفاده 
  در ساخت و ساز،  وضعّیت عایق بندی ساختمان، افزایش در سرعت ساخت وساز، کاهش
 مصرف انرژی در ساختمان، میزان افزایش عمر مفید ساختمان، نرخ اشتغال، نرخ بیکاری،

نرخ اشتغال در بخش غیررسمی، بار تکفل )معکوس(

پایداری محیطی

خودروهای تعداد  فرسوده،  خودروهای  تعداد  زباله،  آوری  جمع  میزان  سبز،  فضای   سرانة 
 گازسوز، میزان بنزین مصرفی اتومبیل ها، افزایش روند میانگین دما در سالیان اخیر، سرانة
با تغییر کاربری ها، تعداد روزهای وقوع سیالب،  تولید پسماند، میزان تخریب مناظر زیبا 
 تعداد روزهای خطرناک از نظر ریزگردها، تعداد ایستگاه های دوچرخه، تعداد ایستگاه های

معاینة فنی خودرو
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زیرساخت ها

 ثابت، تعداد تلفن خطوط مشترکین تعداد راه آهن، ایستگاه های اتوبوس، تعداد پایانة تعداد
 عمومی، تعداد پارکینگ های عمومی، تعداد مشترکین آب آشامیدنی، ظرفیت کتابخانه های
 دفن و امحای زباله، میزان بازیافت زباله، مساحت پیاده رو، تعداد ایستگاه های آتش نشانی،
کشتارگاه، تعداد  اینترنت،  کاربران  تعداد  پست،  مراکز  تعداد  سوخت،  های  جایگاه   تعداد 
 تعداد گورستان، تعداد خودروی حمل زباله، سرانة مصرف برق خانگی، طول معابر،  تعداد

مشترکین تلفن همراه

کیفیت زندگی

درمانی خدمات  کیفّیت  از  رضایت  سال،  پنچ  زیر  ومیر  مرگ  میزان  زندگی،  به  امید   نرخ 
از رضایت  آشامیدنی،  آب  کیفّیت  از  رضایت  عالی،  آموزش   – در  نام  ثبت  نرخ   بهداشتی، 
 کیفّیت معابر و پیاده روها برای عبور و مرور معلولین و سالمندان، رضایت از کیفّیت امکانات
 ورزشی محل زندگی، قابلّیت دسترسی به فضاهای باز عمومی، سطح پوشش واکسیناسیون،

نرخ مرگ ومیر مادران، نرخ ثبت نام در مهد کودک

ماخذ:1مدانلو1جویباری1و1همکاران،13961

استان1خراسان1جنوبی1با1الحاق1شهرستان1طبس1وسعتی1معادل11508491کيلومترمربع1دارد1که1در1
عرض1جغرافياییN1´130°130تاN1´153°134و1طول1جغرافياییE1´120°155تاE1´157°160واقع1
)سربيشه،1شوسف،1 مرزی1 شهر1 تعداد1شش1 حاضر1 پژوهش1 در1 مطالعه1 مورد1 محدوده1 است.1 شده1
نهبندان،1گزیک،1اسدیه1و1حاجی آباد(1واقع1در1استان1خراسان1جنوبی1می باشد.1تعریف1شهر1مرزی1
در1این1پژوهش1شهری1است1که1در1استان1مرزی1و1در1فاصله1کمتر1از11001کيلومتر1از1مرز1بين المللی1

قرار1گرفته1باشد.
جدول 2. شهرهای مرزی مورد مطالعه

جمعیت به نفر)1395(شهرشهرستاناستان

خراسان جنوبی

نهبندان
18304نهبندان

3181شوسف

8715سربیشهسربیشه

درمیان
2294گزیک

5460اسدیه

6168حاجی  آبادزیرکوه

ماخذ:1مرکز1آمار1ایران،13951



91 ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه های اثرگذار در شکوفایی ...

شکل 2. موقعیت محدوده مورد مطالعه )ماخذ: نگارندگان(

یافته ها
در1پژوهش1حاضر1ابتدا1جهت1استاندارد1نمودن1داده ها1و1تشکيل1ماتریس1استاندارد،1در1شش1سطر1
شهرهای1مرزی1استان1خراسان1جنوبی1و1در1شش1ستون1هم1مولفه های1شکوفایی1شهرهای1مرزی1
طبقه بندی1و1در1جدول1ذیل1قرار1داده1شده1است.1در1این1جدول1هریک1از1شهرها1و1مولفه ها1همراه1

با1امتيازات1تعلق1گرفته،1نشان1داده1شده1است.
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جدول 3. داده های استاندارد شده به روش بی مقیاس سازی فازی

        مولفه

شهر
 کیفیتبهره وریامنیت

 پایداریزیرساخت هازندگی
محیطی

 برابری
 و شمول
اجتماعی

روابط افقی

0/9400/8200/65310/9770/9340/946سربیشه

0/3180/8310/4070/8120/6100/6390/731نهبندان

0/3460/4150/0950/3240/5030/1410/204شوسف

0/9630/5760/3790/4130/7320/9750/539حاجی آباد

0/417/0/3620/1650/2140/4610/0630/212گزیک

0/5130/4960/0870/3900/3680/0870/315اسدیه

ماخذ:1محاسبات1نگارندگان

پس1از1بی مقياس سازی1داده ها1و1تشکيل1ماتریس1استاندارد1در1جدول1فوق،1مولفه1ها1به1صورت1
دوبه دو1با1یکدیگر1مقایسه1زوجی1شده1و1در1جدول1ذیل1قرار1اده1شده اند.

جدول 4. ارزش شاخص هاي زوجی نسبت به هم در ارتباط با شکوفایی شهرهای مرزی

 کیفیتبهره وریامنیتمؤلفه ها
 پایداریزیرساخت هازندگی

محیطی
 برابری و شمول

روابط افقیاجتماعی

1210/330/330/330/5امنیت

2110/33322بهره وری

1113233کیفیت زندگی

0/33311323زیرساخت ها

 پایداری
0/330/330/330/3310/50/5محیطی

 برابری و شمول
0/330/330/3320/3310/5اجتماعی

0/5112331روابط افقی

ماخذ:1محاسبات1نگارندگان
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مشاهده1می شود1که1نرخ1سازگاری1ماتریس های1مقایسة1زوجی1مربوط1به1کليه1معيارها1کمتر1از1
10/1بوده1که1بيانگر1سازگاری1تصميم1گيری ها1در1مدل1فرآیند1تحليل1سلسله مراتبی1است.1وزن1
نهایی1هر1یک1از1مؤلفه های1پژوهش1در1جدول1)5(،1با1استفاده1از1مدل1فرآیند1تحليل1سلسله مراتبی1
محاسبه1گردید.1طبق1این1جدول1مؤلفه1امنيت1بيشترین1وزن1)0/0923(1و1مؤلفه1بهره وری1کمترین1
وزن1)0/0324(،1را1به1خود1اختصاص1داده1است.1سطح بندی1شهرهای1مرزی1استان1خراسان1جنوبی1
بر1اساس1اوزان1نهایی1شش1بعد1شکوفایی1شهرهای1مرزی،1در1مدل1فرآیند1تحليل1سلسله مراتبی1به1
عنوان1بردار1وزن1مفروض1به1مدل1تاپسيس1انتقال1داده1شده1است.1محاسبه1مقدار1Ci1نشان1می دهد،1
هر1چه1مقدار1Ci1باالتر1باشد،1درجه1اهميت1عامل1باالتر1است.1ضریب1CI*1برای1شهرهای1مرزی1
شش گانه1استان1در1جداول1)6(1و)7(،1نشان1داده1شده1است؛1که1شهر1سربيشه1باالترین11و1شهر1

شوسف1کم ترین1ضریب1را1دارد.
جدول 5. اوزان نهایی تعیین شده براي مؤلفه هاي منتخب شکوفایی شهرهای مرزی

رتبه در فرآیند تحلیل سلسله مراتبیوزنمؤلفه ها

0/09231امنیت

0/08462کیفیت زندگی

0/06193زیرساخت ها

0/05634پایداری محیطی

0/04285برابری و شمول اجتماعی

0/03246بهره وری

-1مجموع

ماخذ:1محاسبات1نگارندگان
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جدول 6. جواب هاي ایده  آل مثبت و منفی

V6+V5+V4+V3+V2+V1+

0/03140/09330/01260/09050/12830/086A+

V6-V5-V4-V3-V2-V1-

0/0016240/0017640/003220/018630/001650/0061A-

ماخذ:1محاسبات1نگارندگان

جدول 7. ضریب *CI برای شهرهای مرزی شش گانه استان خراسان جنوبی

شوسفگزیکاسدیهحاجی آبادنهبندانسربیشهشهر

CI* 0/92230/70650/63120/50030/31250/1004ضریب

123456رتبه

ماخذ:1محاسبات1نگارندگان

نتایج1ارزیابی1و1سنجش1مؤلفه ها1و1شاخص ها1در1منطقة1مورد1مطالعه،1با1استفاده1از1اوزان1نهایی1
برخوردار،1 تاپسيس1در1چهار1سطح1کاماًل1 فرآیند1تحليل1سلسه مراتبی1و1ضرایب1تکنيک1 در1مدل1

برخوردار،1کمتربرخوردار1و1محروم1به1لحاظ1شکوفایی1شهری1به1قرار1زیر1قابل1تفکيک1هستند:
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شکل 3. نقشه رتبه بندی برخورداری شهرهای مرزی استان خراسان جنوبی از مؤلفه های شکوفایی شهری

)ماخذ:1نگارندگان(

کامال1برخوردار:1در1بين1شهرهای1مرزی1استان1خراسان1جنوبی1با1توجه1به1مؤلفه های1مورد1ارزیابی،1
شهر1سربيشه1با1کسب1امتياز10/92231باالترین1رتبه1را1از1نظر1شکوفایی1شهری1کسب1نموده1است.1

بنابراین1سطح1چهارم1اولویت1توسعه1شهری1را1به1خود1اختصاص1می دهد.1
برخوردار:1شهرهای1مرزی1نهبندان1و1حاجی آباد1به1ترتيب1با1امتياز10/70651و10/63121رتبه1دوم1
را1کسب1نموده اند1و1این1شهرها1از1لحاظ1مؤلفه های1شکوفایی1از1وضعيت1مطلوبی1برخوردار1هستند1

و1در1برنامه1توسعه1شهری1در1اولویت1سوم1قرار1می گيرند.1
کمتر1برخوردار:1شهرهای1اسدیه1و1گزیک1در1شهرستان1درميان1به1ترتيب1با1کسب1امتياز10/50031
و10/31251در1رتبه1سوم1قرار1گرفته1و1این1شهرها1از1لحاظ1مؤلفه های1مورد1ارزیابی1وضعيت1مناسبی1

نداشته1و1در1سطح1دوم1اولویت1توسعه1شهری1قرار1گرفته اند.
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شکوفایی1 مؤلفه های1 حوزه1 در1 10/1004 معادل1 امتياز1 کمترین1 کسب1 با1 شوسف1 شهر1 محروم:1
شهری1محروم1بوده1و1در1سطح1اول1و1اولویت1نخست1توسعه1شهری1قرار1دارد.1بنابراین1شکاف1بين1
شهرهای1مرزی1استان1به1لحاظ1برخورداری1از1مؤلفه های1شکوفایی1شهری1بسيار1زیاد1و1قابل1توجه1

است.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
یکی1از1مهم ترین1معضالت1موجود1در1کشورهای1درحال1توسعه،1وجود1شکاف ها1و1نابرابری های1
توسعه1 و1 رشد1 جهت1 باالیی1 پتانسيل1 که1 مرزی1 مناطق1 کشورها1 این1 در1 است.1 منطقه ای1 شدید1
باالخص1در1حيطه1اقتصادی1دارند،1مورد1بی توجهی1مسئولين1قرار1گرفته1و1از1فرآیند1توسعه1فاصله1
گرفته1و1عقب1می مانند.1فاصله1گرفتن1از1مسير1توسعه1در1این1مناطق1باعث1عدم1پایداری1آنها1و1عدم1
ثبات1جمعيت1در1این1قسمت ها1می شود.1مطالعه1و1پژوهش1در1جهت1شناخت1علل1بروز1نابرابری1
و1شکاف های1فضایی-مکانی1و1همچنين1سطح بندی1سکونتگاه های1مرزی1بر1اساس1مؤلفه های1
شکوفایی1شهری1می تواند1این1مهم1را1آشکار1ساخته1و1توجه1برنامه ریزان1توسعه1منطقه ای1را1به1
خود1جلب1نماید.1در1این1پژوهش1به1ارزیابی1مؤلفه های1اثرگذار1بر1شکوفایی1شهرهای1شش گانه1
مرزی1استان1خرسان1جنوبی1پرداخته1شد.1نتایج1حاکی1از1آن1است1که1عالوه1بر1وضعيت1نامطلوب1
در1 مؤلفه ها1 این1 از1 برخورداری1 ميزان1 مطالعه،1 مورد1 محدوده1 در1 شهری1 شکوفایی1 شاخص های1
مرکز1 عنوان1 به1 سربيشه1 شهر1 روبه روست.1 فاحشی1 اختالف1 با1 هم1 استان1 مرزی1 شهرهای1 بين1
همين1شهرستان1به1دليل1نزدیکی1به1مرکز1استان1خراسان1جنوبی1و1نقش1شایان1توجه1آن1در1نظام1
سکونتگاهی1استان1از1وضعيت1مناسب تری1نسبت1به1سایر1نقاط1شهری1در1رابطه1با1مؤلفه های1مورد1
ارزیابی1برخوردار1است.1اما1در1مقابل1شهر1نهبندان1که1جمعيت1سال1آماری113951آن1از1سربيشه1
بيشتر1است،1در1این1پژوهش1رتبه1دوم1را1به1خود1اختصاص1داده1است1که1دليل1آن1را1می توان1دوری1
از1مرکز،1قرار1گرفتن1در1حاشيه1و1در1نتيجه1کمبود1زیرساخت ها،1عدم1آگاهی1الزم1جامعه1مدنی1و1
کمتر1دیده شدن1در1نظام1سکونتگاهی1استان1و1پيوند1با1سایر1مراکز1جمعيتی1همجوار1دانست.1شهر1
اسدیه1و1گزیک1در1شهرستان1درميان1به1علت1مهاجرت1روزانه1و1دائمی1ساکنين1پویایی1خود1را1از1
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دست1داده1و1با1این1که1تا1مرکز1استان1فاصله1چندانی1ندارد؛1اما1به1لحاظ1برخورداری1از1مولفه های1
شکوفایی1شهری1در1رتبه1سوم1قرار1می گيرند.1شهر1شوسف1به1عنوان1یک1شهر1کوچک1در1نظام1
سکونتگاهی1استان1هنوز1نتوانسته1جایگاه1خود1را1جهت1پيوند1با1سایر1سکونتگاه ها1بيابد1و1از1آنجایی1
که1این1شهر1در1ميان1دو1شهر1متوسط1قرار1گرفته،1کمتر1مورد1توجه1مسئولين1و1برنامه ریزان1قرار1

گرفته1است.1لذا1می بایست1در1برنامه های1توسعه1شهری،1این1شهر1را1در1اولویت1اول1قرار1داد.
جهت1توسعه1پایدار1شهرهای1مرزی1و1نيل1به1شکوفایی1شهری1در1این1منطقه1راهکارهای1زیر1ارائه1

می گردد:
− تعيين1و1شناخت1جایگاه1شهر1مرزی1در1نظام1سکونتگاهی1ملی1و1منطقه ای؛	
− توسعه1مراودات1با1آن1سوی1مرزها1در1ابعاد1مختلف1اقتصادی،1فرهنگی1و1غيره؛	
− شناخت1پتانسيل ها1و1پيدا1کردن1مزیت1رقابتی1جهت1ورود1به1فضای1رقابتی؛	
− توسعه1اصول1حکمروایی1خوب1شهری1در1کليه1سطوح1و1بخش های1مربوطه؛	
− ایجاد1زمينه1تقسيم1کار1منطقه ای1در1جهت1تکميل1زنجيره1ارزش؛	
− توسعه1کارآفرینی1جهت1پایداری1جمعيت1در1مناطق1مرزی.	

منابع و مآخذ
احمدی1نخستين،1مریم،1)1395(،1توجه1به1شکوفایی1شهرها،1از1وظایف1نوین1شوراهای1اسالمی1	 

شهر،1نشریه1پيام1مدیران1فنی1و1اجرایی،1پایيز1و1زمستان،1شماره441.
و1	  اقتصادی1 رفاه1 ترکيبی1 قربانی،1)1391(،1شاخص1 رنجبر،1هادی1و1سميه1 بختياری،1صادق؛1

توسعه1 و1 رشد1 پژوهش های1 توسعه،1 حال1 در1 کشورهای1 از1 منتخبی1 برای1 آن1 اندازه گيری1
اقتصادی،31)9(،1صص113-127.

حاتمی نژاد،1حسين،1کرمی،1مهرداد1و1فریاد1پرهيز،1)1390(،1تحليلی1بر1تجربيات1علمی1راهبرد1	 
توسعه1شهرCDS(1(1در1جهان،1سپهر1)سازمان1جغرافيایی(،1سال1بيستم،1شماره1،771صص1

.90-97
به1کارگيری1مدل1شاخص1	  با1 رباطی،1مریم،1)1394(،1سنجش1کيفيت1محيط1زیست1شهری1
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ترکيبی1)مورد1مطالعه:1کالنشهر1تهران(،1آمایش1سرزمين،1صص142-163.
رهنمایی،1محمدتقی1و1سيدموسی1پورموسوی،1)1385(،1بررسي1ناپایداري1هاي1امنيتي1کالن1	 

شهر1تهران1بر1اساس1شاخص1هاي1توسعه1پایدار1شهري،1پژوهشهاي1جغرافيایي،1پایيز،1دوره1
1،38شماره1،157صص177-193.

اهميت1	  1،)1389( عيوضلو،1 محمود1 و1 ایوب1 منوچهری،1 محمدپور،1صابر؛1 اهلل؛1 کرامت1 زیاری،1
توسعه1زیرساخت های1اطالعاتی1و1ارتباطی1شهری1در1روند1جهانی1شدن1شهرها،1پژوهش های1

جغرافيای1انسانی،11)3(،1صص12-28.
شریفی،1عبدالنبی،1)1385(،1عدالت1اجتماعی1و1شهر،1تحليلی1بر1نابرابری های1منطقه ای1در1	 

شهر1اهواز،1پایان نامه1دکتری،1استاد1راهنما:1مهدی1قرخلو،1دانشکده1جغرافيا،1دانشگاه1تهران.
صفایی پور،1مسعود1و1زهرا1احمدی،1)1393(،1ارزیابی1و1سنجش1شاخص های1کيفيت1زندگی1در1	 

منطقه141شهر1اهواز،1توسعه1اجتماعی1)توسعه1انسانی1سابق(،91)3(،1صص63-84.
طرح1آمایش1سرزمين1استان1خراسان1جنوبی،1)1395(.	 
محتشمی،1نگار؛1مهدوی1نژاد،1محمدجواد1و1محمدرضا1بمانيان،1)1395(،1عوامل1رشد1و1موانع1	 

بازدارنده1شکوفایی1شهری،1دومين1کنفرانس1بين المللی1یافته های1نوین1پژوهشی1در1مهندسی1
عمران،1معماری1و1مدیریت1شهری،1صص436-449.

مدانلو1جویباری،1مسعود؛1صفایی1پور،1محمد؛1ملکی،1سعيد1و1حين1حاتمی نژاد،1)1396(،1ارزیابی1	 
و1سنجش1مؤلفه های1شکوفایی1شهری1در1کالنشهر1اهواز،1جغرافيا1و1پایداری1محيط،1شماره1

1،22بهار،1صص35-47.
مرکز1آمار1ایران،1)1394(،1سالنامه1و1خالصه1جداول1آماری.	 
ملکی،1سعيد1و1مسعود1مدانلو1جویباری،1)1395(،1شکوفایی1شهری،1انتشارات1جهاد1دانشگاهی1	 
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چکیده 
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1RCA1مقاصد1مهم1وارداتی1و1صادراتی1این1کشور1ارائه1شده1است.1شاخص1مزیت1رقابتی1نسبی
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پتانسيل1های1صادراتی1و1وارداتی1به1این1کشور1مورد1استفاده1قرار1گيرد.1همچنين1عملکرد1استان1
ما1 است.1 گرفته1 قرار1 توجه1 مورد1 نيز1 تجارت1 بهبود1 عملياتی1جهت1 راهکارهای1 و1 جنوبی1 خراسان1
راهکارهایی1در1زمينه1توسعه1توریسم1سالمت،1توسعه1خوشه1صنعتی1خشکبار1با1تمرکز1بر1واردات1
خشکبار1خام1و1ميوه1های1تازه،1بهبود1تفکر1سيستمی1در1تجارت1و1فرایندهای1عملياتی1ارائه1داده1ایم.
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مقدمه 
منطقه1 در1 اقتصادی1 رشد1 مولد1 عنوان1 به1 خارجی1 تجارت1 توسعه1 زیرساختهای1 ایجاد1 به منظور1
شرق1کشور،1نياز1به1اجرای1سياست های1اقتصادی1دقيق1و1بررسی1علمی1تمامی1جنبه های1تئوریک1
اقتصادی1 چالش های1 با1 برخورد1 و1 تجارت1 توسعه1 در1 موثر1 اقتصادی1 نهادهای1 عملکرد1 ارزیابی1 و1
می باشد.1به دليل1وجود1عوامل1درونی1و1بيرونی1موثر1هنوز1صادرات1استان1خراسان1جنوبی1نتوانسته1
تجاری1 و1 بازرگانی1 این1خصوص1شناخت1فرصت های1 در1 نماید.1 پيدا1 را1 واقعی1خود1 جایگاه1 است1
افغانستان1مي تواند1کمک1شایاني1در1توسعه1تجارت1بنماید1و1نيز1 کشورهاي1همسایه1بویژه1کشور1
با1اطالع رسانی1دقيق1و1به1موقع1مي توان1تهدیدهاي1منطقه اي1از1قبيل1تحریم1را1به1فرصت هاي1
بدليل1 ایران1می باشد1که1 استان1 استان1خراسان1جنوبي،1شرقي ترین1 نمود.1 تبدیل1 تجاري1مطلوب1
موقعيت1جغرافياي1خاص1خود1از1اهميت1ویژه ای1برخوردار1بوده1که1می تواند1در1حوزه1تجارت1خارجی1
بسيار1فعال1عمل1نماید.1وجود1مرز1مشترک1طوالني1با1کشور1افغانستان1و1امکان1حمل1و1نقل1ترانزیتي1
به1افغانستان1و1کشورهاي1آسياي1ميانه1از1مسير1راه هاي1این1استان،1وجود1بازارچه ها1و1پایانه هاي1
مرزي1موجود1در1استان،1قرار1گرفتن1استان1در1مسير1کریدور1شمال-1جنوب1و1شرق–1غرب1و1وجود1
زمينه1جابجایي1کاالهاي1ترانزیتي،1استقرار1در1مسير1شبکه1بزرگراه هاي1آسيایي،1وجود1منابع1غنی1
معدنی،1توليد1محصوالت1کشاوری1استراتژیک1کشور1مانند1زعفران1و1...1از1مزیت های1نسبی1استان1
در1کشور1می1باشد1که1بایستی1در1جهت1رشد1استان1مورد1توجه1قرار1گيرد.1در1حال1حاضر1یکي1از1
استراتژي هاي1مهم1در1توسعه1استان،1توسعه1تجارت1خارجی1است1که1همواره1در1برنامه هاي1توسعه1
اقتصادي1مورد1تأکيد1قرار1گرفته1است.1در1این1ميان1صادرات1یکی1از1مهم ترین1منابع1درآمد1ارزی1
محسوب1می شود1که1در1بعضی1از1کشورها1به1فرایند1پيچيده ای1تبدیل1شده1است1که1نيازمند1اتخاذ1
سياست های1بلند1مدت1صحيحی1است1که1بتواند1بازار1خارجی1را1بطور1مداوم1در1دست1داشته1باشد.1با1
توجه1به1همجواری1استان1خراسان1جنوبی1با1کشور1افغانستان1و1وجود1ظرفيت1های1بالقوه1درخصوص1
تا1کنون1توفيق1چندانی1در1کسب1منافع1 تجارت1خارجی1و1فرصتهای1پيش1روی1استان،1متاسفانه1
مناسب1از1این1حوزه1حاصل1نشده1است.1دالیلی1که1می1تواند1در1خصوص1این1عدم1توفيق1مد1نظر1

قرار1گيرد1را1می1توان1در1موارد1زیر1خالصه1نمود:
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1-1نبود1سند1راهبردی1و1تمرکز1بر1راهکارهای1موقت1و1کوتاه1مدت1است1که1در1افق1زمانی1مناسب1
تعریف1پذیر1نيست1و1نتایج1مناسبی1نيز1از1آن1متصور1نمی1باشد1و1یک1بررسی1اجمالی1از1آمار1و1ارقام1

موجود1بيانگر1این1مهم1است.
2-1عدم1وجود1تعریف1مناسبی1از1سيستم1تجارت1خارجی1استان1که1سازمانهای1دولتی1متولی1و1
بخش1خصوصی1و1تعاونيهای1استان1و1همچنين1فرایندها1و1سازوکارهای1ارتباطی1آنها1با1یکدیگر1را1

شامل1می1شود.111
مختلف1 بخش های1 )در1 صادرات1 در1 استان1 نسبی1 مزیت هاي1 از1 مناسبی1 درک1 وجود1 عدم1 1-3

کشاورزی،1صنعتی،1معدنی1و1...(1و1واردات1اقالم1الزم1که1ارزش1افزوده1بيشتری1ایجاد1می1کنند.
4-1نبود1شناخت1دقيق1از1بازارهای1هدف1برای1محصوالتی1که1می1تواند1با1تامين1مواد1اوليه1از1کشور1
افغانستان1و1فراوری1آنها1در1استان1با1وجود1ظرفيت1هایی1که1در1منطقه1ویژه1اقتصادی1وجود1دارد.

عارضه یابی1 گيرد1 قرار1 توجه1 مورد1 استان1 ارشد1 مدیران1 توسط1 بایستی1 که1 موضوعاتی1 از1 یکی1
فرایندهای1مرتبط1با1تجارت1خارجی1در1استان1و1تعيين1و1اولویت بندی1زمينه های1صادرات1و1واردات1
و1همچنين1ارائه1اطالعات1مختصر1و1مفيدی1در1چهارچوب1برنامه1کسب1و1کار1برای1طرح های1مرتبط1
با1تجارت1خارجی1در1استان1می باشد1که1می تواند1کمک1شایانی1به1تجار1و1فعاالن1استان1جهت1توسعه1
هر1چه1بيشتر1تجارت1خارجی1در1استان1باشد.1در1این1تحقيق1به1این1موضوعات1پرداخته1شده1است.

مروری بر ادبیات موضوع
یکی1از1اهداف1کشورهای1در1حال1توسعه،1دستيابی1به1رشد1اقتصادی1پایدار1است.1در1این1راستا1
شناخت1عوامل1مؤثر1بر1رشد1اقتصادی1اهميت1ویژه1ای1دارد1)چيذری1و1همکاران،13901(.1تجارت1
خارجی1ایران1با1صادرات1تک1محصولی1و1وابستگی1شدید1اقتصاد1آن1به1درآمدهای1ارزی1حاصل1
از1صدور1نفت1شناخته1می1شود.1از1همين1رو1از1دیر1باز1نوسانات1شدید1درآمدهای1حاصل1از1صدور1
نفت1خام،1افزایش1جمعيت1کشور1و1از1همه1مهم1تر1پایان1پذیر1بودن1منابع1نفتی،1سياست1گذاران1و1
برنامه1ریزان1کشور1را1به1این1باور1رسانده1است1که1توسعه1ی1صادرات1غيرنفتی1و1رهایـی1از1اقتصاد1
غيرنفتی،1 صادرات1 سياست1 افزایش1 راستای1 در1 می1باشد.1 اجتناب1ناپذیر1 ضرورتی1 محصولی،1 تک1
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شناخت1محصوالت1و1فعاليت1های1توليدی1کشور1که1شرایط1الزم1جهت1نفوذ1در1بازارهای1جهانی1را1
دارا1باشند،1امری1ضروری1به1نظر1می1رسد.1جهت1دستيابی1به1این1امر1الزم1است،1اواًل1ساختار1فعلی1
اقتصاد1کشور1از1حالت1نامتوازن1خارج1شود،1ثانيًا1اقدامات1صادراتی1مزیت1دار1مشخص1گردد1و1ثالثًا1
بازارهای1بالقوه1صادراتی1به1لحاظ1پتانسيل1وارداتی1جهت1هر1محصول1خاص1شناخته1شوند1و1نهایتًا1

این1صادرات1به1طور1همه1جانبه1مورد1حمایت1دولت1قرار1گيرد1)دشتی1و1همکاران؛13901(.
شناسایی1بازارهای1هدف1به1دالیل1زیادی1حائز1اهميت1و1درخور1توجه1می باشد،1از1جمله1مهم ترین1

آن ها1می توان1به1چند1مورد1زیر1اشاره1داشت:
11 توسعه1. راهبرد1 )نوعی1 به1صادرات1 وابستگی1 راهبرد1 اجرای1صحيح1 در1 مؤثر1 از1عوامل1 یکی1

صادرات(1توليد1متناسب1با1نيازها1و1ترجيحات1و1سليقه های1مصرف1کنندگان1خارجی1می باشد.1
به1عبارت1دیگر1در1جهان1امروز1به1جهت1رقابت1شدید1بين1عرضه کنندگان1متعدد1محصوالت1
در1بازار1جهانی،1در1واقع1مصرف کنندگان1هستند1که1بر1بازار1حاکميت1داشته1و1نقش1تعيين1
بر1 مؤثر1 عوامل1 به1 توجه1 رو1 این1 از1 ایفا1می کنند.1 جهانی1محصوالت1 تقاضای1 در1 را1 کننده1
تقاضای1مصرف کنندگان1خارجی1می تواند1در1امکان1تأمين1خواسته ها1و1انتظارات1خریداران1
کنندگان1 مصرف1 عالیق1 و1 نيازها1 با1 مطابق1 مناسب،1 کاالهای1 ارائه ی1 و1 کند1 پيدا1 وسعت1

خارجی1نيز1شکلی1پویا1و1مناسب1پيدا1کند.
21 شناسایی1بازار1هدف1این1امکان1را1می دهد1که1تالش های1بازاریابی1متمرکز1شده1و1حتی1در1.

متعدد1که1 در1رشته های1 و1عمل1کردن1 نگری1 پراکـنده 1 از1 نيز1 توليدی1 فعاليت های1 زميـنه1
ما1را1از1دستيابی1به1تخصص1دور1ساخته1و1استفاده1بهينه1از1منابع1و1امکانات1را1تحت1تأثير1
قرار1می دهد،1پرهيز1کنيم.1فعاالن1اقتصادی1نيازمند1آن1هستند1که1تالش های1تبليغی1خود1
بهترین1نحو1 به1 واقع1 ایجاد1کنند1و1در1 بازارهای1هدف1 با1 ارتباط1قوی تری1 توسعه1دهند،1 را1
اطالعات1مفيدی1از1توليدات1خود1را1در1اختيار1بازارهای1مذکور1قرار1داده1و1محصوالت1خود1را1

به1نحو1درستی1معرفی1کنند1)ولی1بيگی؛13851(.
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در1یک1کار1پژوهشي،1عمده1چالش هاي1موجود1در1مسير1توسعه1صادرات1غير1نفتي1به1شرح1زیر1
معرفي1شده1است1)تاجيک؛13951(:

11 کمبود1اطالعات1تجاري1و1اقتصادي1در1خصوص1بازارهاي1مختلف1صادراتي.
21 کيفيت1نسبتأ1پایين1برخي1از1محصوالت1صادراتي1و1عدم1تداوم1در1ارائه1محصوالت1کيفي.
31 عدم1نوآوري1توليد1کنندگان1در1تغيير1مدل1و1طراحي1محصول1متناسب1با1خواست1و1سليقه1.

مصرف1کنندگان1و1کيفيت1نامناسب1بسته بندي
41 قيمت1نسبتأ1باالي1برخي1از1محصوالت1صادراتي1ایران.
51 عدم1توجه1کافي1به1رعایت1استانداردهاي1کشورهاي1مقصد.
61 توجه1نسبتأ1کم1به1ارائه1خدمات1پس1از1فروش.
71 دليل1محتواي1. به1 ایراني1 از1کاالهاي1 برخي1 کاتالوگ هاي1 و1 بروشورها1 نبودن1 استفاده1 قابل1

آن ها1به1زبان1فارسي
81 در1. آن1 هزینه هاي1 تأمين1 در1 صادرکنندگان1 ناتواني1 و1 بازاریابي1 و1 تبليغات1 باالي1 هزینه1

کشورهاي1هدف
91 ورود1برخي1از1افراد1سودجو1و1غيرمتخصص1در1عرصه1صادرات1کشور1و1صدور1برخي1کاالهاي1.

نامرغوب
101 بي1ثباتي1و1تغييرات1مکرر1در1بخشنامه ها1و1مقررات1صادرات1به1همراه1تشریفات1اداري1زائد1.

و1وقت گير
111 مشکالت1قانوني1در1خصوص1آمد1و1رفت1سریع1و1آسان1بازرگانان1خارجي1به1ایران.
121 کمبود1کارشناس1ماهر1و1متخصص1در1امر1صادرات1و1بازاریابي.
131 بازارچه هاي1. صدور1بي رویه1کاالهاي1معيوب1و1غيراستاندارد1در1سال هاي1گذشته1از1طریق1

مرزي
141 مشکالت1موجود1در1روابط1خارجي1ایران1بعد1از1انقالب1و1کارشکني1قدرت هاي1سلطه گر1در1.

سطح1جهان
151 عدم1عضویت1و1مشارکت1کافي1در1سازمان هاي1تجاري1و1گمرکي1جهانی.
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161 فقدان1و1یا1کمبود1تسهيالت1اعتباري1مناسب1براي1خریداران1خارجي.
به1کارگيری1یک1روش1اصولی1و1مدرن1در1راستای1شناسایی1و1یا1اصطالحًا1تعيين1و1اولویت بندی1
و1 شده1 محسوب1 صادراتی1 جهش1 هدف1 به1 دستيابی1 الزامات1 جمله1 از1 صادراتی1 هدف1 بازارهای1
همچنين1فرصتی1برای1رشد1و1توسعه1می باشد.1چه1بسا1یک1کشور1در1توليد1و1صدور1کاالیی1از1مزیت1
نسبی1برخوردار1باشد،1اما1عدم1شناخت1از1بازاهای1صادراتی1مناسب1)بازارهای1هدف(،1مانع1از1صدور1
کاال1به1بازارهای1هدف1گردد.1بنابراین1یکی1از1محوری ترین1مباحث1در1تجارت1بين الملل،1شناسایی1
بازارهای1هدف1کاالهای1صادراتی1است1تا1بدین1ترتيب1با1آگاهی1از1شرایط1عرضه1و1تقاضا،1نيازهای1
وارداتی،1کميت1و1کيفيت1بازارهای1وارداتی1و1سرانجام1مجموعه1قوانين1و1مقررات1حاکم1بر1این1بازارها1
و1ساختارهای1متفاوت1اجتماعی1و1فرهنگی1آن ها،1زمينه های1بازاریابی1برای1صدور1کاالهای1صادراتی1
مورد1نظر1به1این1بازارها1فراهم1شود1)فاثی،20021(.1شناخت1بازارهای1هدف1و1اولویت بندی1بازارهای1
بالقوه1می تواند1نقش1مهمی1در1تدوین1استراتژی1بازاریابی1کارآمد1برای1صادرات1این1محصول1ایفا1
نماید.1در1فرآیند1اولویت بندی،1اولویت1یک1گزینه1یا1هدف1نسبت1به1دیگری1تعيين1می شود.1شناخت1
بازارهای1هدف1و1اولویت بندی1بازارهای1بالقوه1برای1یک1محصول1خاص1در1نهایت1می تواند1برای1
استراتژی های1کارآمد1در1حال1توسعه1بازاریابی1مربوط1به1تصميم گيرندگان1و1مدیران1مفيد1باشد.1با1
توجه1به1سودآوری1معامالت1جهانی،1مزایای1پيوستن1به1روند1جهانی1شدن1می تواند1قابل1توجه1باشد.1
برای1ورود1به1این1جریان،1ارزیابی1سطح1رقابت1الزم1است.1عالوه1بر1این،1نگرانی1در1حال1پيشرفت1
در1ميان1کشورهای1کمتر1توسعه1یافته1در1مورد1تهدید1به1افزایش1سهم1صادرات1اقتصادهای1قوی1و1
تشدید1ناشی1از1رقابت1در1ميان1توليدکنندگان1وجود1دارد1)براتا1و1خان؛20091(.1مطالعات1مختلفی1در1
راستای1اولویت بندی1کاالهای1صادراتی1در1داخل1و1خارج1از1کشور1انجام1شده1است1که1در1ادامه1به1

ارائه1نتایج1برخی1از1این1مطالعات1می پردازیم:
چيذری1و1همکاران1در1مقاله ای1با1عنوان1بررسی1مزیت1نسبی1و1اولویت بندی1بازارهای1هدف1کيوی1
صادراتی1ایران،1با1استفاده1از1روش1غربالگری1و1تحليل1تاکسونومی1عددی1به1این1نتيجه1رسيدند1که1
اصلی ترین1کشورهای1واردکننده1کيوی1از1ایران1طی1دوره19961-12005ترکيه،1آذربایجان،1روسيه،1
امارات1متحده1عربی،1عراق،1ارمنستان،1کویت،1عربستان1سعودی1و1قطر1بوده1ولی1بازارهای1هدف1
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انگلستان،1نروژ،1سوئد،1 ایران1در1صادرات1کيوی،1کشورهای1اسپانيا،1هلند،1فرانسه،1استراليا،1 بالقوه1
اتریش،1پرتغال1و1آلمان1بوده اند1)چيذری1و1همکاران؛13901(.

امجدی1و1همکاران1در1مقاله ای1با1عنوان1تعيين1بازارهای1هدف1صادرات1پسته1و1خرمای1ایران1با1
استفاده1از1الگوی1تقاضای1صادرات1و1روش1غربالگری1نشان1دادند1که1کشورهای1غيرآسيایی1با1درآمد1
باالتر،1بازار1مناسب تری1برای1خرمای1صادراتی1ایران1می باشند.1همچنين1در1بلندمدت،1بازار1مناسب1
خرمای1 قيمت1 افزایش1 هستند.1 باالتر1 درآمد1 با1 غيرآسيایی1 و1 آسيایی1 کشورهای1 صادراتی،1 پسته1
مناسب1 بسته بندی1 و1 صادراتی1 خرمای1 بهداشتی1 سطح1 ارتقای1 با1 توأم1 و1 معقوالنه1 باید1 صادراتی1
باشد.1افزایش1قيمت1صادرات1پسته1صادراتی1در1بلندمدت1نيز1با1توجه1به1ظهور1و1گسترش1احتمالی1

صادرکنندگان1جدید1مخاطره آميز1خواهد1بود1)امجدی1و1همکاران؛13891(.
صادقی1و1همکاران11به1تعيين1مزیت1نسبي1و1ساختار1بازار1صادرات1و1وادرات1جهاني1زعفران1طي1
دوره20081-12004پرداخته اند.1به1منظور1تعيين1مزیت1نسبي1از1دو1شاخص1مزیت1نسبي1آشکار1شده1
و1مزیت1نسبي1آشکار1شده1متقارن1و1براي1تعيين1ساختار1بازار1از1شاخص هاي1هرفيندال1و1نسبت1

تمرکز1استفاده1شده1است1)صادقی1و1همکاران،13901(.
دشتی1و1همکاران1در1مقاله ای1با1عنوان1ساختار1بازار1و1اولویت بندی1بازارهای1هدف1صادرات1پسته1
که1 رسيدند1 نتيجه1 این1 به1 عددی1 تاکسونومی1 تحليل1 و1 غربالگری1 از1روش های1 استفاده1 با1 ایران1
صادرات1پسته1ایران1از1حالت1انحصار1چندجانبه1بسته1به1انحصار1چندجانبه1باز1تغيير1یافته1است1و1
کشورهای1امارات،1هنگ کنگ،1آلمان،1اسپانيا،1ایتاليا1و1روسيه1از1بزرگ ترین1شرکای1تجاری1ایران1
می باشند.1بر1اساس1نتایج1تحليل1تاکسونومی1نيز1کشورهای1هنگ کنگ،1لبنان،1پرتغال،1اوکراین،1کره1
جنوبی،1اردن،1مجارستان،1ایتاليا،1یونان1و1لهستان1به1ترتيب1به1عنوان1باالترین1اولویت های1بازارهای1

هدف1صادرات1پسته1ایران1انتخاب1شدند1)دشتی1و1همکاران؛13901(
متفکرآزاد1و1همکاران1در1تحقيقی1با1استفاده1از1تحليل1تاکسونومی1عددی1به1بررسی1مزیت1نسبی1
و1اولویت بندی1بازارهای1هدف1صادرات1صنایع1پوست1و1چرم1ایران1پرداختند1و1به1این1نتيجه1رسيدند1
ایران1در1این1گروه1 ایران1در1صادرات1پوست1و1چرم1دارای1مزیت1نسبی1است1و1رقبای1عمده1 که1
کاالیی،1عمدتًا1کشورهای1در1حال1توسعه1نظير1اتيوپی،1پاراگوئه،1هائيتی1و1آرژانتين1هستند.1همچنين1
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این1 برای1صادرات1 اولویت دار1 بازارهای1 عنوان1 به1 و1چين1 اروگوئه1 برزیل،1 کشورهای1هنگ کنگ،1
محصول1شناسایی1شدند1)متفکر1آزاد1و1همکاران،13901(.

خاکسار1آستانه1و1همکاران1در1مقاله ای1با1عنوان1شناسایی1و1اولویت بندی1بازارهای1هدف1صادرات1
ميوه های1هسته دار1ایران1از1روش1تاکسونومی1عددی1به1اولویت بندی1بازارهای1هدف1پرداخته اند.1
انگليس،1 آلمان،1 اولویت1کشورهای1 ترتيب1 به1 این1محصوالت1 بازارهای1هدف1صادرات1 مهم ترین1
فرانسه،1ایتاليا،1هلند،1روسيه،1عربستان،1بحرین،1سوئيس،1امارات1و1افغانستان1هستند،1که1در1بين1این1
کشورها1در1حال1حاضر1روسيه،1فرانسه،1آلمان،1عربستان،1بحرین،1امارات1و1افغانستان1جزو1بزرگ ترین1

واردکنندگان1این1محصوالت1از1ایران1می باشند1)خاکسار1آستانه1و1دیگران؛20141(.

وضعیت اقتصادی افغانستان، پتانسیل ها، فرصت ها و تهدیدها
آسياي1 فاصل1 حد1 کشور1 این1 است.1 ميانه1 آسياي1 در1 خشکي1 در1 محصور1 کشوري1 افغانستان1
ميانه،1جنوب1غربي1آسيا1و1خاورميانه1مي باشد.1همسایگان1افغانستان،1پاکستان1در1جنوب1و1شرق،1
ایران1در1غرب،1تاجيکستان1و1ازبکستان1و1ترکمنستان1در1شمال1و1چين1در1شمال1شرقي1هستند.1
و1 چهل1 جایگاه1 در1 وسعت1 نظر1 از1 و1 است1 مربع1 کيلومتر1 1652000 از1 بيش1 کشور1 این1 مساحت1
که1 کابل1 از1 و1پس1 دارد1 )والیت(1 استان1 134 افغانستان1 قرار1مي گيرد.1 آسيا1 یازدهم1 و1 یکم1جهان1
آن1 شهرهاي1 مهم ترین1 از1 غزني1 و1 باميان1 قندهار،1 هرات،1 مزارشریف،1 است؛1 افغانستان1 پایتخت1
اداری المللی1شفافيت1 بين1 از11شاخص1 را1 دنيا1 بين11761کشور1 رتبه11691در1 افغانستان1 1مي باشد.1
1دارد1که1وضعيت1شفافيت1اداری1را1در1این1کشور1نشان1می دهد1که1بسيار1نامناسب1است1و1فعاليت1
1را1برای1تجار1خارجی1در1این1کشور1بسيار1سخت1خواهد1کرد.1از1نظر1شاخص1سهولت1کسب1و1کار
از1 اینها1نشان1 به1خود1اختصاص1داده1که1همه1 را1در1بين11891کشور1دنيا1 این1کشور1رتبه11831 1،
1E1سخت1بودن1فعاليت1تجاری1در1این1کشور1دارد.1از1نظر1ریسک1اقتصادی-1سياسی1افغانستان1رتبه
را1در1جهان1دارد1که1ریسک1خيلی1زیاد1را1نشان1می دهد.1سنتی1بودن1اقتصاد1افغانستان1و1اقتصادی1
مبتنی1بر1کشاورزی1و1دامپروری،1فرصت1مناسبی1را1برای1استان1خراسان1جنوبی1جهت1بهره برداری1
از1مواد1اوليه1ارزان1برای1فراوری1در1داخل1استان1و1صادرات1مجدد1به1افغانستان1و1کشورهای1دیگر1
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قرار1می دهد1که1می توان1با1برنامه ریزی1مناسب1از1آن1استفاده1کرد.1نمودار1بسيار1مهم1مقایسه1مزیت1
نسبی1آشکار1شدهRCA(1(1اقالم1مهم1صادراتی1افغانستان1و1همان1اقالم1در1ایران1در1شکل111ارائه1
می1گردد.1همانطور1که1مشاهده1می شود1در1تمام1اقالم1فوق1مزیت1نسبی1صادراتی1افغانستان1بسيار1
ایران1)و1از1طریق1 ایران1است1و1این1بدین1معنی1است1که1واردات1کاالهای1فوق1توسط1 از1 بيشتر1
خراسان1جنوبی(1و1استفاده1از1آن ها1برای1فراوری1می تواند1ارزش1افزوده1فراوانی1برای1استان1ایجاد1
نماید.1بنابراین1بایستی1نگاه1دولت1به1واردات1از1افغانستان1تغيير1کرده1و1اجازه1واردات1بسياری1از1اقالم1

فوق1و1استفاده1از1آن ها1در1فراوری1در1واحدهای1مستقر1در1استان1را1صادر1نماید.1

  
 

   

 
  . نمودار مزیت رقابتی آشکارشده محصوالت صادراتی ایران و افغانستان1شکل 

  

  

  از مزایاي استان در زمینه جذب توریسم سالمت از افغانستان. 3شکل 
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 مناسب قیمت
در بیرجند براي مردم غرب  پزشکی خدمات ي هزینه

 پاکستان و هند به نسبت به افغانستان خصوصا استان فراه 
با توجه به نبود راه مناسب دسترسی . است تر پایین بسیار

به این کشورها براي مردم فراه بسیار سخت و پرهزینه 
 .است

 باال کیفیت

 که است باکیفیتی و مجهز هاي بیمارستان داراي بیرجند
 خدمات و کنند می استفاده باال تکنولوژي با تجهیزات از

 شود. می ارائه باالیی کیفیت با زیبایی و پزشکی

 

 خوشنام و برجسته پزشکان

 که کنند می فعالیت بیرجند در زیادي اساتید و پزشکان
 به جذب شان شهرت حسن و هستند نام صاحب ایران در

 . کند می کمک توریسم

 

 جغرافیایی موقعیت

راه دستیابی مردم فراه افغانستان به استان خراسان جنوبی 
تر از هند و پاکستان به عنوان بسیار راحت تر و کم هزینه 

 .رقباي استان در زمینه جذب توریسم سالمت است

شکل 1. نمودار مزیت رقابتی آشکارشده محصوالت صادراتی ایران و افغانستان

نیازهای آتی بازار افغانستان در حوزه واردات كاالها و خدمات فنی-مهندسی
برای1 را1 مناسبی1 زمينه1 بومی1 فنی1و1مهندسی1 توان1 زیرساخت1ها1و1عدم1وجود1 توسعه1 به1 توجه1
صادرات1خدمات1فوق1به1این1کشور1فراهم1کرده1است1و1نکته1مهم1اینجاست1که1این1بخش1در1حال1
حاضر1بسيار1مورد1توجه1دولت1افغانستان1است.1پس1زمان1مناسبی1است1که1در1بخش1خدمات،1از1
بازار1پررقابت1داخل1استان1کمی1خارج1شده1و1فضای1کار1در1افغانستان1را1نيز1مورد1بررسی1قرار1دهيم.1
یکی1از1اولویت1های1دولت1افغانستان1تغيير1جهت1تقاضا1برای1واردات1به1سمت1توليد1داخلی1است1
خصوصًا1در1حوزه1هایی1که1پتانسيل1های1داخلی1جهت1عرضه1وجود1دارد.1همچنين1افزایش1صادرات1
افغانستان،1اقتصاد1این1کشور1را1قادر1خواهد1ساخت1که1از1مزایای1تقاضای1خارجی1استفاده1کرده1و1
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توليد1داخلی1و1درآمد1حاصل1از1آن1را1تقویت1نماید.1چنين1جهت1گيری1در1آینده1باعث1خواهد1شد1که1
هزینه1صادرات1کاالهای1نهایی1به1افغانستان1بيشتر1شود1)مثال1با1افزایش1ميزان1تعرفه(.1قرار1دادن1
تعرفه1های1واقعی1بر1روی1کاالهایی1که1نيازمند1فراوری1محدود1می1باشند1)مانند1مربا(1باعث1افزایش1
افغانستان1 این1موضوع1در1دستور1کار1دولت1 افغانستان1خواهد1شد1که1 توليد1چنين1محصوالتی1در1
است.1بنابراین1بایستی1توجه1جدی1به1سرمایه1گذاری1در1بخش1توليد1افغانستان1و1ایجاد1شهرک1های1

صنعتی1در1مناطق1مرزی1با1مدیریت1و1سرمایه1گذاری1مشترک1تجار1ایرانی1شود.
کشاورزی1یکی1از1محرک1های1اقتصاد1افغانستان1است1ولی1به1دالیلی1پتانسيل1های1این1بخش1
محصوالت1 نگهداری1 ظرفيت1 کمبود1 از1 مواردی1 ای1 مطالعه1 در1 است.1 نشده1 درک1 کامل1 طور1 به1
کشاورزی1توليدی1در1افغانستان1به1عنوان1یکی1از1معدود1مزیت1های1رقابتی1این1کشور،1و1عوامل1
از1 صاداراتی1 کشاورزی1 محصوالت1 مجدد1 وادرات1 به1 منجر1 مواردی1 در1 که1 کشور1 این1 در1 فصلی1
و1 بازار1 به1 مزرعه1 از1 نقل1 حمل1 های1 زیرساخت1 در1 ضعف1 باالتر(،1 قيمت1 )با1 شود1 می1 فغانستان1
اشاره1 کشاورزی1 بخش1 های1 پتانسيل1 از1 برداری1 بهره1 عدم1 دالیل1 عنوان1 به1 داخلی1 موانع1 سایر1
جهت1 بنابراین1 رفت.1 خواهد1 آن1 کردن1 برطرف1 سمت1 به1 آینده1 در1 افغانستان1 دولت1 که1 اند1 شده1
گيری1به1سمت1صادرات1خدمات1فنی-1مهندسی1در1حوزه1کشاوررزی1در1ساخت1انبارها،1سيلوها1و1
سردخانه1ها1و1زیرساخت1های1مرتبط1با1آن1یکی1از1اولویت1های1اصلی1برای1تجار1ایرانی1است.1در1
1گزارشی1دیگر1از1موارد1زیر1به1عنوان1فرصت1های1کسب1و1کار1در1افغانستان1نام1برده1شده1است

1که1می1تواند1به1عنوان1موارد1مهم1برای1صادرات1خدمات1فنی-1مهندسی1مورد1توجه1قرار1گيرد:
11 نياز1افغانستان1به1نوسازی1زیرساخت1های1خود1که1در1نتيجه1ساليان1طوالنی1جنگ1داخلی1.

فوق1 های1 فرصت1 است.1 ساخته1 فراهم1 را1 خوبی1 کار1 و1 کسب1 های1 فرصت1 شده1 تضعيف1
بایستی1در1ارتباط1با1سازمانهای1نظامی1و1موسسات1مالی1بين1المللی1از1جمله1بانک1جهانی1و1
بانک1توسعه1آسيایی1که1در1قالب1کمک1های1بالعوض1تامين1مالی،1پروژه1های1فوق1را1انجام1
می1دهند1مورد1بهره1برداری1قرار1گيرند.1بنابراین1رصد1برنامه1های1موسسات1فوق1می1تواند1
پتانسيل1های1مناسبی1را1فراهم1نماید. بودجه1زیادی1که1در1اختيار1موسسات1فوق1است1)1393
ميليون1دالر1در1سال20161(1جهت1تامين1کاالها1و1خدمات1مورد1نياز11مردم1نيازمند1بایستی1
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هزینه1گردد1و1بنابراین1رصد1فعاليت1موسسات1فوق1و1ارتباط1سيستماتيک1با1آنها1می1تواند1
استان1خراسان1جنوبی1را1به1عنوان1شریک1موسسات1فوق1در1تامين1کاالها1و1خدمات1مطرح1

نماید.

  

 

 

  )www.export.gov(ماخذ:  موسسات بين المللي فعال در امور بشر دوستانه وضعيت. ٢شكل 
 

با توجه به كاهش حضور نظامي آمريكا و كشورهاي هم پيمان و همچنين كاهش كمك هاي مالي بين المللي جهت  -٢
، بخش مهمي از فرصت هاي كسب و كار در افغانستان در بخش خصوصي و پروژه هاي تامين مالي پروژه ها در افغانستان

 بخش خصوصي افغانستان برقرار نمود.دولتي يافت مي شود و بنابراين بايستي ارتباط سيستماتيك با 
ظامي ارتش و اقتصاد امنيت افغانستان تقاضاي مناسبي را براي كاالها و خدمات، تجهيزات و تعمير و نگهداري تجهيزات ن -٣

 كه مي تواند مورد توجه قرار گيرد.پليش افغانستان ايجاد كرده است 
كشاورزي همچنان يك محرك بازار قوي با فرصت هايي در زمينه خريد و فروش، توزيع و زيرساخت كشاورزي مي باشد.  -٤

تشكيل مي دهد كه به دليل درصد حجم تجارت افغانستان را  ٦با اينحال صادرات محصوالت تازه كشاورزي افغانستان 
نبود زيرساخت هاي فراوري محصوالت كشاورزي از جمله سردخانه ها و انبارهاي استاندارد مي باشد. در اين زمينه 

 دمات فني به افغانستان وجود دارد.فرصت هاي مناسبي در صادرات خ
اين كشور را به خود  (GDP)داخلي سال گذشته بخش خدمات در افغانستان سهم پنجاه درصدي از توليد ناخالص  ٥در  -٥

اختصاص داده است. پوياترين بخش هاي خدماتي در اين كشور اطالعات و ارتباطات، تكنولوژي، مالي و بيمه، حمل و 
نقل و ساخت و ساز مي باشند. اگر چه رشد صنايع مرتبط با استخراج معادن در اين كشور كاهش يافته ولي برآوردهاي 

و طبيعي باعث ايجاد اطمينان براي اين بخش از خدمات به عنوان يكي از بازيگران اصلي در رشد  اخير از منابع معدني
بلند مدت افغانستان شده است. در اين زمينه اين كشور متعهد شده است قراردادهاي همكاري با شركت هاي فعال در 

)www.export.gov :شکل 2. وضعیت موسسات بین المللی فعال در امور بشر دوستانه )ماخذ

21 با1توجه1به1کاهش1حضور1نظامی1آمریکا1و1کشورهای1هم1پيمان1و1همچنين1کاهش1کمک1.
های1مالی1بين1المللی1جهت1تامين1مالی1پروژه1ها1در1افغانستان،1بخش1مهمی1از1فرصت1های1
کسب1و1کار1در1افغانستان1در1بخش1خصوصی1و1پروژه1های1دولتی1یافت1می1شود1و1بنابراین1

بایستی1ارتباط1سيستماتيک1با1بخش1خصوصی1افغانستان1برقرار1نمود.
31 و1. تعمير1 و1 تجهيزات1 و1خدمات،1 کاالها1 برای1 را1 مناسبی1 تقاضای1 افغانستان1 امنيت1 اقتصاد1

تواند1مورد1 ایجاد1کرده1است1که1می1 افغانستان1 پليش1 ارتش1و1 نظامی1 نگهداری1تجهيزات1
توجه1قرار1گيرد.

41 کشاورزی1همچنان1یک1محرک1بازار1قوی1با1فرصت1هایی1در1زمينه1خرید1و1فروش،1توزیع1.
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و1زیرساخت1کشاورزی1می1باشد.1با1اینحال1صادرات1محصوالت1تازه1کشاورزی1افغانستان161
درصد1حجم1تجارت1افغانستان1را1تشکيل1می1دهد1که1به1دليل1نبود1زیرساخت1های1فراوری1
زمينه1 این1 در1 باشد.1 می1 استاندارد1 انبارهای1 و1 ها1 سردخانه1 جمله1 از1 کشاورزی1 محصوالت1

فرصت1های1مناسبی1در1صادرات1خدمات1فنی1به1افغانستان1وجود1دارد.
51 در151سال1گذشته1بخش1خدمات1در1افغانستان1سهم1پنجاه1درصدی1از1توليد1ناخالص1داخلی1.

)GDP(1این1کشور1را1به1خود1اختصاص1داده1است.1پویاترین1بخش1های1خدماتی1در1این1
کشور1اطالعات1و1ارتباطات،1تکنولوژی،1مالی1و1بيمه،1حمل1و1نقل1و1ساخت1و1ساز1می1باشند.1
اگر1چه1رشد1صنایع1مرتبط1با1استخراج1معادن1در1این1کشور1کاهش1یافته1ولی1برآوردهای1اخير1
از1منابع1معدنی1و1طبيعی1باعث1ایجاد1اطمينان1برای1این1بخش1از1خدمات1به1عنوان1یکی1از1
بازیگران1اصلی1در1رشد1بلند1مدت1افغانستان1شده1است.1در1این1زمينه1این1کشور1متعهد1شده1
است1قراردادهای1همکاری1با1شرکت1های1فعال1در1حوزه1معدن1داشته1یاشد.1در1آینده1دولت1
افغانستان1سيگنالی1قوی1و1مثبت1به1سرمایه1گذاران1بالقوه1معدنی1خواهد1فرستاد1که1اگر1بتوانند1
استانداردهای1EITI1)ابتکارات1شفافيت1صنایع1استخراجی(1را1محقق1نمایند1امتيازات1مناسبی1

را1در1این1حوزه1بدست1خواهند1آورد.
همچنين1در1گزارشی1دیگر،1فرصت1های1سرمایه1گذاری1در1بخش1کشاورزی1افغانستان1بررسی1
شده1است1)مبين1شاه،20151(.1طبق1براوردهای1انجام1شده1بيش1از111ميليون1مزرعه1و1حدود120001
بخش1 کارآفرینان1 اکثریت1 دارد.1 وجود1 افغانستان1 در1 کشاورزی1 و1 باغی1 محصوالت1 فروش1 عمده1
خصوصی1در1افغانستان1را1کشاورزان1تشکيل1می1دهند1که1در1زمينه1فراوری1محصوالت1کشاورزی1
خدمات1 کشور1جهت1صادرات1 این1 در1 خوبی1 بسيار1 های1 فرصت1 و1 باشند1 می1 فعاليت1 به1 مشغول1
فنی-1مهندسی1و1سرمایه1گذاری1در1زمينه1فراوری1محصوالت1فوق1وجود1دارد1که1تعدادی1از1آنها1

معرفی1می1شوند:
11 یکی1از1زمينه1های1مرتبط1با1این1بخش،1صنایع1بسته1بندی1می1باشند1که1فرصت1های1مناسبی1.

را1برای1سرمایه1گذاری1فراهم1ساخته1است.1با1توجه1به1اینکه1حدود1201تا1401درصد1ضایعات1
سرمایه1 ضرورت1 است،1 نامناسب1 بندی1 بسته1 بدليل1 افغان1 باغی1 و1 کشاورزی1 محصوالت1
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گذاری1در1این1بخش1بشدت1احساس1می1شود.
21 فراوری1محصوالت1کشاورزی1فرصت1مهم1دیگر1جهت1سرمایه1گذاری1در1این1حوزه1است.1.

تقاضای1بسيار1زیاد1بازار1برای1محصوالت1فراوری1شده1)از1جمله1اسنک،1بيسکویيت،1آبميوه،1
مربا1و1...(1سودآوری1باالی1سرمایه1گذاری1فوق1را1تضمين1می1کند.

31 توليد1داخلی1ماشين1آالت1کشاورزی1)برای1برداشت1و1فراوری1محصوالت(1نيز1یکی1از1فرصت1.
های1مناسب1برای1سرمایه1گذاران1می1باشد.1تقاضا1برای1ماشين1آالت1جدید1از1قبيل1برداشت1
غالت1)کمباین1و1تراکتور(،1تجهيزات1غربالگری1برای1آرد1و1...1همچنان1در1حال1رشد1بود1و1
در1بلند1مدت1صنایع1سازنده1تجهيزات1فوق1سودآوری1بسيار1خوبی1خواهند1داشت.1در1حوزه1
محصوالت1لبنی1تجهيزات1فراوری1شير1و1ماشين1آالت1توليد1پنير،1کره،1ماست،1پودر1شير،1
بستنی1و1دیگر1محصوالت1لبنی1مورد1نياز1است1و1بایستی1در1افغانستان1توليد1شود.1رشد1بازار1
بوده1است1و1مصرف1 لبنی1بطور1متوسط141درصد1 افغانستان1در1مصرف1محصوالت1 داخلی1
سرانه1نيز1به1حدود1601کيلو1رسيده1است1و1با1توجه1به1افزایش1قيمت12151درصدی1شير1در151

سال1گذشته1سرمایه1گذاری1در1این1بخش1را1سودده1می1نماید.
41 فرصت1های1سرمایه1گذاری1در1صنعت1محصوالت1زنبور1عسل1بدليل1دسترسی1به1مواد1اوليه1.

خوب1و1همچنين1تقاضای1زیاد1در1بازار1بطوری1که1در1والیات1بزرگی1چون1بدخشان1و1شمال1
افغانستان1تقاضا1بسيار1بيشتر1از1عرضه1می1باشد.

51 فرصت1های1سرمایه1گذاری1در1توليد،1فراوری1و1فروش1بادام.1با1توجه1به1فراوری1خانگی1بادام1.
برای1سرمایه1گذاری1در1مواردی1همچون1سورتينگ،1 افغانستان،1زمينه1مناسبی1 در1والیات1
پوست1گيری،1روغن1گيری1و1بسته1بندی1وجود1دارد.1با1توجه1به1وجود1نمونه1های1بسيار1با1
کيفيت1بادام1در1افغانستان1سرمایه1گذاری1در1این1حوزه1خصوصًا1در1فراوری1و1بسته1بندی1می1

تواند1بازار1صادراتی1بسيار1خوبی1داشته1باشد.
61 وجود1. با1 1.)... و1 بيودیزل1 روغن،1 )دانه،1 افتابگردان1 بخش1 در1 گذاری1 سرمایه1 های1 فرصت1

تقاضایی1در1حدود1321ميليون1آفتابگردان1در1بازار1داخلی1و1رشد141درصدی1این1بخش1در1
سال،1سرمایه1گذاری1در1این1بخش1بازده1باالیی1خواهد1داشت.
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71 فرصت1های1سرمایه1گذاری1در1زمينه1چقندر1قند1و1استخراج1شکر1و1محصوالت1جانبی1)مانند1.
بيو1دیزل(1از1آن،1با1وجود1توليد1باالی1چغندر1در1این1کشور.

همچنين1با1توجه1به1وجود1منابع1معدنی1غنی1در1افغانستان1زمينه1مناسبی1برای1صادرات1خدمات1
فنی-1مهندسی1در1این1زمينه1به1این1کشور1وجود1دارد.1از1شرکت1های1مطرح1فعال1در1بخش1معدن1

افغانستان1می1توان1موراد1ذیل1را1نام1برد:
11 عينک. مس1 معدن1 استخراج1 زمينه1 در1 که1 1)MCC-JCL( چين1 متالوژی1 1شرکت1

1قراردادهایی1به1ارزش13601ميليون1دالر1با1دولت1افغانستان1منعقد1نموده1است.
21 شرکت1سرمایه1گذاری1افغانAIC(1(1که1در1سال120061توسط1نيروهای1متخصص1افغان1تاسيس1.

1شده1و1در1زمينه1استخراج1معدنی1فعاليت1گسترده1ای1انجام1می1دهد.1تاسيس1کارخانه1سيمان1کری
1از1اقدامات1این1شرکت1بوده1است1و1در1حال1حاضر1دو1کارخانه1بزرگ1توليد1سيمان1را1در1اختيار1

داشته1و1در1زمينه1استخراج1ذغال1سنگ1نيز1فعال1است.
31 شرکت1منابع1طبيعی1کریستان1افغانAKNR(1(1متعلق1به1سيد1سادات1منصور1نادری1بوده1و1.

هدف1سرمایه1گذاری151ميليون1دالری1در1معادن1طالی1قرزقان1در1بغالن1را1دارد1و1توافقنامه1
ای1در1سال120101با1دولت1افغانستان1منعقد1کرده1است.

41 شرکت1سرمایه1گذاری1WLGT1متعلق1به1حاج1عبدالکبير،1که1در1زمينه1استخراج1طال1فعال1.
بوده1و1در1سال120081قراردادهایی1با1دولت1افغانستان1منعقد1نموده1است.

51 شرکت1ترکيه1ای1TPAO1که1در1زمينه1حفاری،1تسویه1و1توليد1نفت1و1هيدروکربن1های1آن1.
قراردادهایی1با1دولت1افغانستان1منعقد1نموده1است.

با1توجه1به1حجم1سرمایه1گذاری1در1بخش1معادن1افغانستان1و1توجه1ویژه1دولت1این1کشور1به1این1
بخش،1صادرات1خدمات1فنی-1مهندسی1و1مشاوره1ای1در1زمينه1استخراج1و1فراوری1معدنی1می1تواند1
مورد1توجه1قرار1گيرد.1تشکيل1کنسرسيوم1های1معدنی1در1استان1با1هدف1صادرات1خدمات1اقدامی1
مهمی1است1که1بایستی1مورد1توجه1قرار1گيرد1و1در1صورت1غفلت1عرصه1به1شرکت1های1چينی1و1

ترک1واگذار1خواهد1شد.
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راهکارهایی برای بهبود عملکرد تجارت خارجی استان خراسان جنوبی
با1بررسی های1انجام1شده1توسط1تيم1مجری،1از1فرصت های1پيش1روی1استان1خراسان1جنوبی1در1

بهبود1شاخص های1تجارت1خارجی1)صادرات1و1واردات(1به1موارد1زیر1اشاره1می شود:
11 اقتصادی1. آزاد1چابهار1و1معرفی1منطقه1ویژه1 با1منطقه1 از1فرصت1همکاری1مشترک1 استفاده1

بيرجند1به1عنوان1مکمل1منطقه1آزاد1چابهار1در1جهت1تجارت1با1کشورهای1افغانستان1و1آسيای1
1.)CIS(1ميانه

21 ارتباط1سيستماتيک1ميان1منطقه1ویژه1اقتصادی1بيرجند1و1مرکز1خدمات1سرمایه گذاری1استان1.
و1سایر1دستگاه های1مرتبط1در1استان:1این1ارتباط1موجب1تسهيل1ورود1و1اقامت1تجار1خارجی1
به1استان1خواهد1شد.1همچنين1طراحی1مکانيزم1سپرده گذاری1سرمایه گذار1برای1اخذ1اقامت1در1
کشور1نيز1بایستی1توسط1مرکز1خدمات1سرمایه گذاری1انجام1شود1که1بایستی1سازوکار1اجرایی1

آن1را1فراهم1آورد.
31 فعال1کردن1تعاونی های1مرزنشين1خراسان1جنوبی1و1ارائه1سهم1مرزنشينان1از1مبادالت1مرزی:1.

فعال1کردن1بازارچه های1مرزی1استان1با1ارائه1سهم1مرزنشينان1خصوصًا1در1فروش1سوخت1
از1مبادالت1مرزی1اتفاق1خواهد1افتاد1و1با1این1امر1سود1ناشی1از1تجارت1خارجی1استان1نصيب1
و1 ماهيرود1 مرز1 از1 مجری1 تيم1 مشاهدات1 که1 است1 حالی1 در1 این1 شد.1 خواهد1 استان1 مردم1
شهرستان1سربيشه1که1مهم ترین1بازارچه1مرزی1استان1با1افغانستان1را1در1خود1دارد1نشان1از1

رکود1در1فعاليت های1تجاری1مرزنشينان1با1تجار1افغانستان1دارد.
41 تحليل1زنجيره1ارزش1و1تدوین1استراتژی1مناسب1کشت1جایگزین1در1استان1و1استفاده1از1مزیت1.

نسبی1وارداتی1محصوالت1کشاورزی1افغانستان:1افغانستان1یکی1از1توليدکنندگان1عمده1ميوه1و1
خشکبار1در1منطقه1بوده1و1از1مزیت1صادراتی1نيز1برخوردار1است1که1بایستی1مورد1توجه1استان1
خراسان1جنوبی1قرار1گيرد.1زنجيره1ارزش1توليد1خشکبار1و1ميوه های1خشک1افغانستان1بایستی1
نمایيم1چه1مزیت هایی1وجود1دارد1که1در1استان1 این1زنجيره1ارزش1مشخص1 در1هر1بخش1
می توانيم1از1آن1استفاده1کنيم.1با1شکل دهی1خوشه1صنعتی1و1نقش دهی1موثر1به1دانشگاه های1
استان1در1سراسر1خوشه1می توان1تحرک1جدی1در1صنعت1و1دانشگاه1ایجاد1نمود.1ایجاد1خوشه1
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خشکبار1و1استقرار1زنجيره1ارزش1فراوری1و1توليد1خشکبار1در1استان1خراسان1جنوبی1با1تاکيد1بر1
محصوالت1کليدی1استان1و1محصوالت1وارداتی1از1افغانستان1می1تواند1ارزش1افزوده1فراوانی1
که1 محصوالتی1 مورد1 در1 مناسبی1 مطالعه1 بایستی1 زمينه1 این1 در1 نماید.1 ایجاد1 استان1 برای1

می توان1فراوری1و1توليد1نمود1انجام1شود.
51 لزوم1نهادسازی1جهت1توسعه1تجارت1خارجی1در1استان1خراسان1جنوبی1با1تمرکز1بر1افغانستان:1.

با1توجه1به1این1تعریف1می1توان1خراسان1جنوبی1را1نمونه1مناسبی1از1یک1بازار1نوظهور1در1رابطه1
با1تجارت1با1افغانستان1درنظر1گرفت1که1بسياری1از1نهادهای1واسطه1ای1الزم1برای1تسهيل1
مبادالت1تجاری1ميان1تجار1ایران1و1افغانستان1در1آن1وجود1ندارد1و1یا1کارکرد1ضعيفی1دارد.1
بازار1در1استان1خراسان1 مثاًل1می1توان1به1عدم1وجود1مجموعه1های1قابل1اطمينان1تحقيقات1
جنوبی1اشاره1کرد1که1بتوانند1مشاوره1های1کاملی1در1زمينه1ورود1به1بازار1افغانستان1را1به1تجار1

ایرانی1ارائه1دهند.
61 فعال1کردن1جایزه های1صادارتی1برای1تجار1استان1که1به1افغانستان1و1کشورهای1دیگر1کاال1.

صادر1می1کنند.
71 راه1اندازی1توریسم1سالمت1در1استان1با1هدف1گيری1افغانستان1و1تاسيس1درمانگاه1های1مرزی1.

با1توجه1به1عدم1تعریف1فرایندی1 افغانستان:1 ارائه1خدمات1درمانی1و1دارویی1به1مردم1 جهت1
مناسب1برای1جذب1توریسم1سالمت1از1افغانستان،1هم1اکنون1برای1صدور1ویزا1از1سوی1ایران1
زمان1زیادی1صرف1می1شود1و1این1در1حالی1است1که1ورود1بيماران1افغان1برای1سير1مراحل1
را1به1همراه1دارد1و1توسعه1توریسم1 برای1آن1ها1مسافت1و1هزینه1کمتری1 ایران1 به1 درمانی1
درمانی1در1ایران1می1تواند1به1سود1دو1کشور1همسایه1ایران1و1افغانستان1باشد.1به1نظر1می1رسد1
غرب1 خصوصًا1 افغانستان1 مردم1 برای1 درمانی1 گردشگری1 فعالسازی1 باید1 استان1 هدف1 که1
افغانستان1و1استفاده1از1ظرفيت1بيمارستان1های1مجهز1در1شهر1بيرجند1باشد.1شکل1زیر1بخشی1

از1مزایای1استان1در1زمينه1جذب1توریسم1سالمت1را1نشان1می1دهد.
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  . نمودار مزیت رقابتی آشکارشده محصوالت صادراتی ایران و افغانستان1شکل 

  

  

  از مزایاي استان در زمینه جذب توریسم سالمت از افغانستان. 3شکل 
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 مناسب قیمت
در بیرجند براي مردم غرب  پزشکی خدمات ي هزینه

 پاکستان و هند به نسبت به افغانستان خصوصا استان فراه 
با توجه به نبود راه مناسب دسترسی . است تر پایین بسیار

به این کشورها براي مردم فراه بسیار سخت و پرهزینه 
 .است

 باال کیفیت

 که است باکیفیتی و مجهز هاي بیمارستان داراي بیرجند
 خدمات و کنند می استفاده باال تکنولوژي با تجهیزات از

 شود. می ارائه باالیی کیفیت با زیبایی و پزشکی

 

 خوشنام و برجسته پزشکان

 که کنند می فعالیت بیرجند در زیادي اساتید و پزشکان
 به جذب شان شهرت حسن و هستند نام صاحب ایران در

 . کند می کمک توریسم

 

 جغرافیایی موقعیت

راه دستیابی مردم فراه افغانستان به استان خراسان جنوبی 
تر از هند و پاکستان به عنوان بسیار راحت تر و کم هزینه 

 .رقباي استان در زمینه جذب توریسم سالمت است

شکل 3. از مزایای استان در زمینه جذب توریسم سالمت از افغانستان

شکل141چارچوب1مفهومی1که1می1تواند1پایه1ای1برای1مطالعات1بيشتر1در1جهت1توسعه1خدمات1
گردشگری1سالمت1در1استان1خراسان1جنوبی1قرار1گيرد1را1نشان1می1دهد.
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جنوبی. 4شکل خراسان استان در سالمت توریست جذب برنامه اجراي و بررسی براي چارچوبی

انسانی منابع مالحظات
و خصوصی بخش در متخصصان توزیع
هاي ظرفیت درمان، حوزه در دولتی
حوزه در انسانی منابع براي آتی

توریستسالمت جمعیت بتوانیم که
کنیم درمان را افغان .هاي

مالی مالحظات

پرداخت نوع شده، ایجاد درآمدهاي
یا )بیمه سالمت هاي توریست

طرف خارجی گذاري سرمایه نقد(،
سالمت حوزه در افغان

قانونگذاري

براي خصوصی نهادهاي ایجاد
ایران به افغانستان از بیماران انتقال

()کارگزاریها

خدمت تحولی

و خصوصی هاي بیمارستان تعداد
به است قرار که استان در دولتی
دهند، خدمت سالمت توریست

بیمارنحوه در آنها تانسپذیرش

حاکیمتی امور
آن فرایند سازي ساده و روادید اخذ
بیمارستان تعهدات افغان، طرف براي
ایجاد دهند، می ارائه خدمات که هایی

در مرتبط پزشکیبخش علوم دانشگاه
بیرجند

بررسی براي چارچوبی
جذب برنامه اجراي و
در سالمت توریست
جنوبی خراسان استان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

شکل 4. چارچوبی برای بررسی و اجرای برنامه جذب توریست سالمت در استان خراسان جنوبی

11 مرزی1. بازارچه1 در1 ایرانی1 برندهای1 حضور1 با1 خرده فروشی1 بزرگ1 فروشگاه های1 راه اندازی1
ماهيرود: این1کار1عالوه1بر1ایجاد1اشتغال1برای1مرزنشينان،1زمينه1فروش1مناسب1محصوالت1
ایرانی1مورد1نياز1مردم1افغانستان1را1نيز1فراهم1می کند.1خوشبختانه1مجوزهای1این1کار1گرفته1
شده1است1و1بایستی1امور1اجرایی1آن1با1همکاری1نهادهای1مربوطه1در1استان1انجام1شود.1به1
عبارت1دیگر1می توانيم1منطقه1"درح"1نزدیک1ماهيرود1را1به1بانه1شرق1کشور1تبدیل1کنيم.1
اداره1کل1امور1اقتصادی1و1دارایی1و1استانداری1باید1برنامه1مناسبی1در1این1زمينه1تدوین1کرده1

و1جهت1تصميم گيری1به1مقامات1باالتر1ارائه1دهند.
21 تاسيس1پردیس1بين1الملل1در1منطقه1ویژه1اقتصادی1بيرجند1برای1دانشجویان1افغان..
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نتیجه گیری
عامل1 عنوان1 به1 افغانستان1 با1 استان1خراسان1جنوبی1 تجارت1خارجی1 به1موضوع1 تحقيق1 این1 در1
توسعه1 راهکارهای1 ارائه1 همچون1 موضوعاتی1 شد.1 پرداخته1 استان1 متوازن1 و1 پایدار1 توسعه1 مهم1
صادرات1)کاال1و1خدمات(1استان1خراسان1جنوبی1به1افغانستان1و1بررسی1قابليتهای1وارداتی1با1رویکرد1
بيشتر1بررسی1 افزوده1 ارزش1 ایجاد1 به1منظور1 آنها1 محصوالت1خام1و1فرآوری1نشده1جهت1فراوری1
گردید1که1فرصتهایی1چون1ایجاد1خوشه1صنعتی1خشکبار1در1استان1با1تمرکز1بر1واردات1مواد1خام1از1
افغانستان،1ضرورت1ایجاد1زیرساخت1های1نهادی1در1زمينه1توسعه1تجارت1و1...1ارائه1گردید.1اميد1است1
که1تصميم1گيران1در1این1زمينه1با1بکارگيری1راهکارهای1فوق1گام1مهمی1در1جهت1توسعه1تجارت1

در1استان1خراسان1جنوبی1بردارند.
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بازرگاني،1	  اتاق1 نمایندگان1 هيات1 از1 ماهانه1 سنجي1 نظر1 »گزارش1 1،)1392( مهدی،1 تاجيک،1
صنایع،1معادن1و1کشاورزي1ایران11با1موضوع1نگاهي1به1چالش1هاي1توسعه1صادرات1غير1نفتي1

کشور«.
	 Fathi, Y(2002), “Tariffs and non-tariffs barriers of Iran’s export 

in goal markets”, Institute of commerce research and study, 
Tehran, Iran.

	 Khaksar Astaneh, H; Yaghoubi, H., and Kalateharabi, V (2014), 
Determining Revealed Comparative Advantage and Target 
Markets for Iran’s Stone Fruits. Journal of Agricultural Science 
and Technology (JAST). 16: 253-264.

	 Mubin Shah ,S. (2015); “Main Investment Opportunities 
In Afghanistan”, Afghanistan Investment Support Agency 
.Research and Policy Department.

منابع اینترنتی
	 https ://www .export .gov/article?id=Afghanistan-market-

opportunities
	 http://mines.pajhwok.com/introduction-mining-companies-

working-afghanistan



استراتژی و راهبردهای توسعه در رویکرد آمایشی مناطق مرزی شرق ایران 
)خراسان جنوبی(

حسينعلی1خليل1اللهی1
تاریخ1دریافت:111111111111111111397/01/151تاریخ1پذیرش:1397/01/231

چکیده
برنامه1ریزی1فيزیکی1یا1طرح1ریزی1کالبدی1و1یا1به1عبارتی1آمایش1سرزمين،1به1کليه1فعاليت1های1
منظم1و1سيستماتيک1گفته1می1شود1که1انسان1برای1سازماندهی1و1نظم1و1نسق1بخشيدن1به1محيط1
کالبدی1یا1همان1محيط1جغرافيایی1خود1به1کار1می1گيرد.1از1آنجایی1که1سرزمين1یک1منبع1محدود1و1
آسيب1پذیر1بوده1و1استفاده1از1آن1باید1با1مدیریت1درست1و1منطقی1سازماندهی1شود،1شناخت1تنگناها1و1
توان1محيطی1از1ضرورت1های1طرح1های1آمایش1سرزمين1می1باشد.1در1واقع1آمایش1سرزمين1پاسخی1
هوشمندانه1و1مدیریت1حفظ1محيط1زیست،1امنيت1و1توسعه1پایدار1و1رفاه1اجتماعی1در1مناطق1مختلف1
جغرافيایی1کشور1است.1آمایش1مناطق1مرزی1عبارت1است1از:1سازماندهی1فضایی1مناطق1مرزی1به1
منظور1بهره1وری1مطلوب1از1این1مناطق1در1راستای1منافع1ملی1و1در1چارچوب1توسعه1و1امنيت1کشور.1
از1مساحت1کل1 درصد1 مربع،19/21 کيلومتر1 معادل1150797/171 وسعتی1 با1 جنوبی1 استان1خراسان1
کشور1را1به1خود1اختصاص1داده1که1از1این1نظر1سومين1استان1ایران1محسوب1می1شود1و1همچنين1با1
1331کيلومتر1مرز1مشترک1با1کشور1افغانستان1از1موقعيت1ژئوپليتيکی1خاصی1در1شرق1ایران1برخودار1
است.1این1استان1با1وجود1مرز1مشترک1با1کشور1افغانستان،1منابع1عظيم1معدنی،1موقعيت1استراتژیک1
در1شرق1کشور،1شرایط1طبيعی1مناسب1و1جاذبه1های1گردشگری1فراوان،1متأسفانه1یکی1از1استانهای1
محروم1کشور1به1شمار1می1رود.1این1مقاله1به1بررسی1و1شناخت1محيط،1توانها1و1سازمان1دهی1فضایی،1
است.1 پرداخته1 )خراسان1جنوبی(1 ایران1 مناطق1مرزی1شرق1 مناسب1 راهکارهای1 ارائه1 و1 چالش1ها1
سوال1اصلی1مقاله1این1است1که،1مهمترین1چالش1ها1و1تهدیدات1استان1خراسان1جنوبی1چيست؟1و1
چه1تدابيری1باید1در1رویکرد1آمایشی1و1برنامه1ریزی1و1مدیریت1استان1اندیشيد؟1هدف1اصلی1از1این1
پژوهش،1بررسی1اسنادی1-1پيمایشی،1دستيابی1به1چارچوبی1کلی1و1راهنما1برای1مطالعات1دقيق1تر1

Hakh1336@yahoo.com1:111.1دکتری1جغرافيا1و1برنامه1ریزی1شهری،1ایميل



اقتصاد خاوران/ شماره سی و یکم )پیایی 19(/ بهار 12297

و1مفصل1تر1آتی1در1این1استان1است.1این1پژوهش1با1روش1تحليلی-1توصيفی1و1با1مطالعه1اسنادی1
مرزی،1 مناطق1 آمایش1 های1 توان1 و1 امکان1 به1 1swot مدل1 و1 اینترنت(1 مصاحبه،1 ای،1 )کتابخانه1
ویژگی1ها1و1تقویت1اکولوژیکی،1تجزیه1و1تحليل1و1در1نهایت1جمع1بندی1و1ارایه1رویکردی1برای1برنامه1

ریزی1در1سطح1مدیریت1این1مناطق1پرداخته1است.
R58 ،R12،O18  :JEL طبقه بندی

واژه های كلیدی:1بازارچه1های1مرزی،1تحليلswot1،1خراسان1جنوبی،1رویکردآمایشی،1مناطق1
مرزی.

1-  بیان مسأله 
معادل1 1 آن1 مساحت1 و1 1)1395 نفر)سال1 1768898 معادل1 جمعيتی1 با1 جنوبی1 خراسان1 استان1
1150797/17کيلومتر1مربع1)19/2درصد1از1مساحت1کل1کشور(1و13311کيلومتر1مرز1مشترک1با1کشور1
از1مناطق1 متأسفانه1 فراوان،1 توریستی1 امکانات1طبيعی1و1جاذبه1های1 با1وجود1معادن،1 و1 افغانستان1
محروم1کشور1به1شمار1می1رود.1"مساله1مواد1مخدر،1وهابيت1و1سلفی1گری،1نيروهای1فرامنطقه1ای1و1
تروریسم،1مساله1اقوام1و1مذاهب1در1دو1سوی1مرزها1و1مسأله1مهاجرین1افغان1در1ایران1و1قاچاق1انسان1
و1اختالف1مرزی1از1جمله1حوزه1های1موضوعی1سياسی1و1امنيتی1هستند1که1در1حيطه1مرزهای1شرقی1
و1ایران1و1افغانستان1و1بویژه1استان1خراسان1جنوبی1به1هم1پيوند1خورده1و1با1توجه1به1تأثير1شگرف1آنها1
در1نظم1و1امنيت1این1استان1نيازمند1تحليل1و1چاره1اندیشی1است"1)شجاعی1نسب1و1ثالثی،13921(.
ایران1سپری1شده1است1 از1اجرای1طرح1های1مختلف1آمایش1سرزمين1در1 »نزدیک1به1نيم1قرن1
در1این1مدت1نتایج1طرح1ها1با1ناکامی1ها1و1موفقيت1هایی1روبرو1بوده1است.1مطلب1دارای1اهميت1
این1است1که1همه1دولت1مردان1بر1ضرورت1آمایش1سرزمينی1و1استفاده1بهينه1از1امکانات1محيطی1
تأکيد1داشته1و1طرح1هایی1جهت1دفاع1 بر1موضوع1توسعه1 اما1دیدگاه1ها1عمدتًا1 اند.1 صحه1گذاشته1
سرزمين1و1حفاظت1از1شهرها،1مراکز1حياتی،1حساس1و1مهم1در1مقابل1تهدیدات1)زیست1محيطی(1
ارایه1ننموده1اند.1به1دليل1همين1اهميت1بوده1است1که1از1برنامه1سوم1توسعه1جمهوری1اسالمی1ایران،1
مالحظات1دفاعی1امنيتی1در1سر1لوحه1برنامه1آمایش1سرزمينی1قرار1گرفته1است«1)رهنمایی،13811(.1
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لذا1این1پژوهش1به1دنبال1این1است1ضمن1بررسی1تهدید1ها1وضعف1ها1با1استفاده1از1نقاط1مثبت1و1
فرصت1های1موجود1به1ارائه1راهکارهای1مناسب1در1جهت1توسعه1پایدار1در1استان1خراسان1جنوبی1
بپردازد.1کميسيون1جهانی1محيط1زیست1و1توسعهWCED(1(11در1سال1،19871معروف1به1کميسيون1
برانت1لند12توسعه1پایدار13را1توسعه1ای1تعریف1کرده1است1که:1نياز1های1زمان1حال1را1بدون1به1مخاطره1
انداختن1قابليت1ها1و1پتانسيل1ها1برای1نسل1های1آینده1برآورده1سازد.1به1عبارت1دیگر،1»توسعه1پایدار1
فرآیندی1است1که1نحوه1استفاده1از1منابع،1هدایت1سرمایه گذاری ها،1سمت گيری1تکنولوژی1و1توسعه1
آن1را1با1نيازهای1حال1و1آینده1سازگار1می سازد.1لذا1توسعه1پایدار1عبارت1است1از:1دگرگونی1اساسی1در1

کيفيت1زندگی1،4تفکر،1توليد1و1مصرف«1)کميسيون1جهانی1محيط1زیست1و1توسعه،19871(.1

2- روش تحقیق
در1این1پژوهش1سعی1شده1است1با1روش1تحليلی-1توصيفی1و1با1استفاده1از1شيوه1اسنادی1)کتابخانه1
ای،1مصاحبه،1اینترنت(1به1بررسی1رویکرد1آمایشی1در1برنامه1ریزی1و1مدیریت1مناطق1مرزی1شرق1
ایران1)خراسان1جنوبی(1چالش1ها1و1راهکارها1پرداخته1شده1و1با1استفاده1از1مدل1SWOT1تجزیه1

وتحليل1انجام1گرفته1است.

3-1سؤاالت و فرضیه های تحقیق
این1است1که1مهمترین1چالش1ها1و1تهدیدات1استان1خراسان1جنوبی1 این1مقاله1 سوال1اصلی1در1

چيست؟1و1چه1تدابيری1باید1در1رویکرد1آمایشی1و1برنامه1ریزی1و1مدیریت1استان1اندیشيد؟
افغانستان1به1 با1 فرضیه:1به1نظر1می1رسد1موقعيت1ژئوپليتيکی،1شرایط1طبيعی1و1هم1مرز1بودن1
عنوان1عوامل1تهدید1کننده1و1همچنين1فرصت1می1توانند1در1توسعه1پایدار1استان1خراسان1جنوبی1

مؤثر1باشند.

1. World Commission on Environment and Development
2. Brundtland
3. Sustainable  Development
4. Quality of life
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4- مبانی نظری پژوهش
بندی1 است.1طبقه1 گرفته1شده1 آباد1کردن1 معنای1 به1 آمودن1 ریشه1 از1 آمایش1سرزمين11 اصطالح1
فعاليت1های1انسان1در1یک1نگاه1کلی1شامل:1فعاليت1های1اقتصادی،1اجتماعی،1سياسی،1فرهنگی1و1
نظامی1است.1طبيعتًا1فعاليت1های1گوناگون1و1پيچيده1انسان1در1فضای1جغرافيایی،1نيازمند1بسترسازی1
شایسته1به1منظور1دست1یابی1به1حد1پيشينه1بهره1وری1است.1بر1این1اساس،1آمایش1سرزمين1ارتباط1

ميان1انسان،1فضا11و1فعاليت1های1انسان1را1نظم1می1دهد1)آسایش،13751(.
»هدف1آمایش1سرزمين،1تنظيم1رابطه1بين1انسان،1فضا1و1فعاليت1های1انسان1در1فضا1و1سازماندهی1
نظام1فعاليتی1انسان1در1فضا1به1منظور1بهره1گيری1مناسب1و1اصولی1از1قابليت1های1سرزمينی1است.1
سازماندهی1نظام1فضایی1به1عنوان1یکی1از1اهداف1آمایش1سرزمين1در1گرو1شناخت1آرایش1فضایی1
پدیده1ها1و1وقوف1بر1آنهاست.1به1عبارتی1دیگر1بررسی1نحوه1پراکندگی1پدیده1ها1و1مکانيزم1های1
حاکم1بر1آن1به1منظور1سازماندهی1بهينه1ساختار1فضایی1از1جمله1مباحث1مهم1در1آمایش1سرزمين1

است«1)سرور،1380(.
به1نحوی1تدبير1و1 انسان1 پيرامون1 »فرایندی1است1که1طی1آن1فضای1 آمایش1سرزمين1 بنابراین1
تنظيم1می1شود1که1بهره1برداری1از1این1فضا1به1صورت1بهينه1انجام1می1گيرد.1از1این1رو1می1توان1
گفت1که1آمایش1سرزمين1نحوه1روند1توسعه1در1آینده1را1دیکته1می1کند«1)حسين1زاده1دلير،13831(.
سازماندهی1فضایی1در1واقع1نوعی1برنامه1ریزی1است1که1به1منظور1اداره1بهتر1و1تضمين1اختيارات1و1
شکل1دادن1به1فضا1در1راستای1رسيدن1به1هدف1مشخص1انجام1می1گيرد.1سازماندهی1باعث1می1شود1
که1زمين1قابليت1استفاده1پيدا1کند.1به1عبارت1دیگر1در1قالب1سازماندهی1فضا1برنامه1ریزی1مبتنی1بر1
نقش1های1مناطق1صورت1می1گيرد.1در1واقع1سازماندهی1فضا1با1توجه1به1مدل1ذیل1)شکل1(1در1دو1

سطح1مدیریت1فعاليت1و1مدیریت1فضا1ایفای1نقش1می1کند.1

1. Spatial planning
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  )١٣٨٥احمدپور،  :روند سازماندهي سياسي فضا ( مآخذنمودار  .١ شكل

  
يك مكان صورت گيرد بايد به ارزيابي ويژگي ها و توان اكولوژيكي، شناسايي  هنگامي كه قرار است آمايش سرزميني در    

انواع كاربري ها بسته به نوع استفاده فعلي  يك از منابع، تجزيه و تحليل و جمع بندي منابع آن پرداخت. پس براي هر
برنامه «اجتماعي مردم آن منطقه و كشور، برنامه ريزي در سطح مديريت انجام مي پذيرد.  -يسرزمين و نيازهاي اقتصاد

هاي منظم و سيستماتيك گفته مي  ريزي فيزيكي يا طرح ريزي كالبدي و يا به عبارتي آمايش سرزمين به كليه فعاليت
محيط جغرافيايي خود به كار مي گيرد. شود كه انسان براي سازماندهي و نظم و نسق بخشيدن به محيط كالبدي يا همان 

عنصر مشترك در طرح ريزي كالبدي در سطوح مختلف، سازماندهي به نحوه استفاده از سرزمين و تنظيم رابطه بين انسان 
  .)١٣٨٠سرور،(» .و محيط مي باشد

  در ايران  آمايش سرزمينپيشينه  -٥

كردن و استفاده نمودن از زمين، شناخت زمين، مديريت رك و دريافت چگونگي آماده به د مطالعات آمايش سرزمين   
   ، مي پردازد.استاي كه مقدمه و آغاز آن فضاي موجود و در اختيار  گيري از مطالعات مقايسه زمين و بهره

 ١٣٤٥در بهمن ماه سال  .دباز مي گرد ٤٠اولين بار كه فكر برنامه ريزي آمايشي در ايران مطرح شد به اواسط دهه    
 توسط مؤسسه مطالعات و» نكاتي پيرامون عمران كشوري مسأله افزايش جمعيت شهر تهران و« گزارشي تحت عنوان

مسائل ناشي  درآن زمان كشور فرانسه كه براي بازسازي هاي بعد از جنگ و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران انتشار يافت.
پيشرو در اين زمينه  به عنوان يكي از كشور هاي باسابقه و، ورده بوداز تمركز بيش از حد پائين اين نوع برنامه ريزي روي آ

 Amenagementگزارش احتماال معادل عبارت  به كار گرفته شده در اين» عمران كشوري«عبارت  به حساب مي آمد.
do temitoire» «سازمان مي شد، انتخاب شده بود. بعد از اين گزارش  آمايش سرزمين فرانسه اطالق فعاليت كه به

دعوت از مديران مسؤل اين مطالعات در فرانسه به ايران  با اعزام كارشناساني به فرانسه و ٤٠بودجه در اواخر دهه  برنامه و
فرانسه به فعاليت هاي مشاوره در  تركيبي از گروه كارشناسي ايران و ١٣٥١در سال  د.وباب مذاكراتي را در اين زمينه باز نم

طرح يادداشت مربوط به بهره وري سرزمين يا تنسيق «گزارش كوتاهي تحت عنوان  داشت و زمينه كشاورزي اشتغال

سازماندهي فضا

مديريت فضا

ناحيه بندي 
سياسي

روستا

دهداري

شهر

شهرداري

بخش

بخشداري

شهرستان

فرمانداري

استان

استانداري

مديريت فعاليت

نقش پذيري سياسي

مشروعيت بخشيدن به 

نظم و آمريت

قوه مقننه

نظم و 
آمريت

هقوه قضايي

اعمال قدرت و 
نظارت

قوه مجريه

شکل 1. نمودار روند سازماندهی سیاسی فضا )ماخذ: احمدپور، 1385(

هنگامی1که1قرار1است1آمایش1سرزمينی1در1یک1مکان1صورت1گيرد1باید1به1ارزیابی1ویژگی1ها1و1
توان1اکولوژیکی،1شناسایی1منابع،1تجزیه1و1تحليل1و1جمع1بندی1منابع1آن1پرداخت.1پس1برای1هر1
یک1از1انواع1کاربری1ها1بسته1به1نوع1استفاده1فعلی1سرزمين1و1نيازهای1اقتصادی-1اجتماعی1مردم1
آن1منطقه1و1کشور،1برنامه1ریزی1در1سطح1مدیریت1انجام1می1پذیرد.1»برنامه1ریزی1فيزیکی1یا1طرح1
ریزی1کالبدی1و1یا1به1عبارتی1آمایش1سرزمين1به1کليه1فعاليت1های1منظم1و1سيستماتيک1گفته1می1
شود1که1انسان1برای1سازماندهی1و1نظم1و1نسق1بخشيدن1به1محيط1کالبدی1یا1همان1محيط1جغرافيایی1
خود1به1کار1می1گيرد.1عنصر1مشترک1در1طرح1ریزی1کالبدی1در1سطوح1مختلف،1سازماندهی1به1نحوه1

استفاده1از1سرزمين1و1تنظيم1رابطه1بين1انسان1و1محيط1می1باشد.«1)سرور،1380(.

5- پیشینه آمایش سرزمین در ایران 
از1زمين،1 نمودن1 استفاده1 و1 آماده1کردن1 به1درک1و1دریافت1چگونگي1 آمایش1سرزمين1 مطالعات1
شناخت1زمين،1مدیریت1زمين1و1بهره1گيري1از1مطالعات1مقایسه1اي1که1مقدمه1و1آغاز1آن1فضاي1

موجود1و1در1اختيار1است،1می1پردازد.1
اولين1بار1که1فکر1برنامه1ریزی1آمایشی1در1ایران1مطرح1شد1به1اواسط1دهه1401باز1می1گردد.1در1
بهمن1ماه1سال113451گزارشی1تحت1عنوان1»مسأله1افزایش1جمعيت1شهر1تهران1و1نکاتی1پيرامون1
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عمران1کشوری«1توسط1مؤسسه1مطالعات1و1تحقيقات1اجتماعی1دانشگاه1تهران1انتشار1یافت.1درآن1
زمان1کشور1فرانسه1که1برای1بازسازی1های1بعد1از1جنگ1و1مسائل1ناشی1از1تمرکز1بيش1از1حد1پائين1
این1نوع1برنامه1ریزی1روی1آورده1بود،1به1عنوان1یکی1از1کشور1های1باسابقه1و1پيشرو1در1این1زمينه1به1
حساب1می1آمد.1عبارت1»عمران1کشوری«1به1کار1گرفته1شده1در1این1گزارش1احتماال1معادل1عبارت1
»Amenagement1do1temitoire«1که1به1فعاليت1آمایش1سرزمين1فرانسه1اطالق1می1شد،1
انتخاب1شده1بود.1بعد1از1این1گزارش1سازمان1برنامه1و1بودجه1در1اواخر1دهه1401با1اعزام1کارشناسانی1
این1 را1در1 باب1مذاکراتی1 ایران1 به1 این1مطالعات1در1فرانسه1 از1مدیران1مسؤل1 به1فرانسه1و1دعوت1
زمينه1باز1نمود.1در1سال113511ترکيبی1از1گروه1کارشناسی1ایران1و1فرانسه1به1فعاليت1های1مشاوره1در1
زمينه1کشاورزی1اشتغال1داشت1و1گزارش1کوتاهی1تحت1عنوان1»طرح1یادداشت1مربوط1به1بهره1وری1
سرزمين1یا1تنسيق1سرزمين«1تهيه1و1به1سازمان1برنامه1ارائه1کرد.1در1این1گزارش1مباحث1وروش1های1
آمایش1سرزمين1مطرح1شده1بود.1به1دنبال1این1گزارش1قرارداد1تهيه1طرح1آمایش1سرزمين1توسط1
مرکز1آمایش1سرزمين1که1در1سازمان1برنامه1و1بودجه1مستقر1بود1با1مشاور1مذکور1منعقد1شد1تا1این1
مشاور1نيز1نتایج1دور1اول1مطالعات1خویش1را1در1چند1مرحله1تا1اوایل1سال113551و1نتایج1مرحله1دوم1

را1در1اردیبهشت113561ارائه1کرد1)عندليب،13801(.111
آمایش1سرزمين1به1مفهوم1رایج1آن1در1ایران،1اولين1بار1در1اواخر1دهة1501هجري1شمسي1مورد1توجه1
قرار1گرفت.1مهندسان1مشاور1ستيران1مطالعاتي1را1در1این1زمينه1به1انجام1رساندند1که1نتایج1آن1تحت1
عناوین1»مطالعة1استراتژي1درازمدت1طرح1آمایش1سرزمين1دوره1اول1و1مطالعة1دورة1دوم1استراتژي1
درازمدت1آمایش1سرزمين1در1سالهاي113551و113561منتشر1شد.1بررسي1مطالعات1ستيران1در1زمينة1
اصول1و1ویژگي1هاي1کلي1آمایش1سرزمين1نشان1مي1دهد1که:1مطالعات1ستيران1سه1افق1زماني1371
ساله،1171ساله1و151ساله1رامورد1توجه1قرار1مي1دهد.1این1افقها1به1ترتيب1به1سال1هاي11371،113611
و113911ختم1مي1شود.1عوامل1اصلي1مطرح1در1آمایش1سرزمين،1یعني1جمعيت،1فعاليت1و1فضا1در1
مطالعات1ستيران1بررسي1و1وضعيت1موجود1و1آیندة1آنها1مطالعه1شده1است.1اما1این1بررسي1در1سطح1
کشور1و1نه1در1سطح1مناطق،1انجام1شده1است.1در1مطالعات1ستيران،1کشور1به1مناطق1مشخصي1براي1
پيشبرد1اهداف1برنامه1ریزي1منطقه1اي1یعني1توسعة1مناطق1در1راستاي1توسعة1کلي1کشور1و1مشخص1



127 استراتژی و راهبردهای توسعه در رویکرد آمایشی مناطق مرزی ...

کردن1سهم1هر1منطقه1در1توسعة1کلي1تقسيم1نشده1است.1در1این1مطالعات1جمعيت1براساس1بعد1
مکاني1کاماًل1متفاوت1با1بعد1مکاني1فعاليتها،1مورد1بررسي1و1تحليل1قرار1گرفته1و1در1بررسي1فعاليتهاي1
مختلف1نيز1مناطق1یکساني1تعریف1نشده1است.1به1عبارت1دیگر،1در1حالي1که1شهر1و1روستا1مبناي1
مکاني1بررسي1هاي1جمعيت1است،1مناطق1ششگانه1در1بخش1کشاورزي،1محورهاي1توسعه1در1بخش1
صنعت1و1فضاهاي1چهارگانة1تهران،1شهرهاي1اصلي،1شهرهاي1متوسط،1و1محيط1روستایي1در1بخش1
خدمات،1اساس1منطقه1بندي1قرار1گرفته1است.1بدین1ترتيب،1منطقه1در1این1مطالعات1هویت1مستقلي1
نيافته1و1به1تبع1از1فعاليت1هاي1مختلف1تعریف1شده1و1در1نهایت،1مطالعات1نتوانسته1است،1برنامه1هاي1
توسعه1در1هر1منطقه1و1تأثير1آن1را1بر1توسعة1کالن1کشور1نشان1دهد.1از1طرفي1نيز1نتيجة1مطالعات1به1
صورت1ارائه1سياستهاي1ویژه1اي1براي1بخشهاي1اقتصادي،1اجتماعي،1منابع1طبيعي1و1محيط1زیست،1
و1جوامع1روستایي1و1شهري1است.1در1مطالعات1ستيران1بخشهاي1اقتصادي1-1اجتماعي1اهميت1یافته1
اند1و1منطقه،1به1صورتي1که1بتواند1وجه1تمایز1برنامه1ریزي1آمایش1سرزمين1از1برنامه1ریزي1بخشي1
باشد،1جایگاهي1ندارد.1به1عبارت1روشن1تر،1مطالعات1ستيران1داراي1زیربنایي1بخشي،1و1نه1منطقه1اي،1
است1و1نتوانسته1است،1بعد1فضا1و1منطقه1را1به1برنامه1هاي1متداول1که1معمواًل1بخشي1هستند،1بيفزاید.1
رهنمودهاي1 عنوان1 آن1تحت1 کاربردي1 نتایج1 و1 انقالب1 از1 پيش1 آمایش1سرزمين1 مطالعات1 نتيجه1
آمایش1سرزميني1براي1تهيه1برنامه1عمراني1ششم1رژیم1گذشته1با1ماهيتي1آمایشي1تهيه1شد1که1به1

علت1وقوع1انقالب1اسالمي1هيچ1گاه1به1مرحله1اجرا1در1نيامد1)خنيفر،13891(.
مطالعات1آمایش1سرزمين1بعد1از1انقالب1پس1از1انقالب1اسالمي1در1راستاي1اصالح1نظام1مدیریت1
و1غني1سازي1برنامه1ریزي1در1سطح1ملي،1بار1دیگر1مطالعات1آمایش1سرزمين1با1رویکردي1جدید1و1با1
توجه1به1تحوالت1روز1مطرح،1شد1لذا1در1سال113621این1وظيفه1مجددا1ًبراساس1اهداف1و1آرمانهاي1
ریزي1 برنامه1 دفتر1 لذا1 گردید،1 آغاز1 بودجه1 و1 برنامه1 سازمان1 توسط1 ایران1 اسالمي1 نظام1جمهوري1
منطقه1اي1تحت1عنوان1»معاونت1امور1مناطق1سازمان«1تشکيل1و1مأمور1انجام1این1مطالعات1شد.1
مطالعات1این1دفتر1در1قالب1شش1گزارش1در1اواسط1سال1)1363(1انتشار1یافت1و1تحت1عنوان1»طرح1
پایه1آمایش1سرزمين1اسالمي1ایران«1منتشر1شد.1در1سال1)1363(1گزارش1مرحله1طرح1اول1پایه،1
تحت1عنوان1خالصه1و1جمعبندي1مطالعات1ارائه1شد1که1به1تحليل1مختصر1گذشته1و1حال1پرداخت،1
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بعد1از1اتمام1مرحله1نخست1آمایش،1مرحله1دوم1مطالعات1آمایش1سرزميني1آغاز1و1منجر1به1تدوین1
مجلدات1نشریهاي1تحت1عنوان1چهارچوب1نظري1و1توسعه1استان1براي1تک1تک1استان1ها1)1241
استان1در1سال13681(1پرداخت1)قورچيان،13851(.1مطالعات1دیگر1مربوط1به1مدیریت1وضع1مسکن1
فقدان1 بود:1.11 این1مطالعه1 زیر1عامل1 آغاز1گردید1که1علل1 از1سال1)1370(،1 بود1که1 و1شهرسازي1
مطالعات1پایه1براي1شهرسازي1.21نارسایي1گسترش1خودجوش1و1طبيعي1شهرها1.31فقدان1نقشه1هاي1
جامع1توسعه1و1مدیریت1شهري1و1زمينهاي1کشور1.41رشد1انفجاري1و1لزوم1مدیریت1آن1.51فقدان1
نياز1به1مدیریت1تأسيس1و1مکانيابي1شهرسازي1 مطالعات1جامع1براي1طرحهاي1آمایش1شهری1.61
جدید1)مهندسين1مشاورجامع1ایران،13701(.1دوره1فعلی1مطالعات1آمایش1سرزمين1نيز1از1اوایل1سال1
11377آغاز1شد.1حاصل1مرحله1اول1این1مطالعات1عنوان1»نظریه1پایه1توسعه1ملی1و1دیدگاه1بلند1مدت1
ارائه1شد.1درادامه1این1مطالعات1 آمایش1سرزمين«1در1اردیبهشت1ماه1سال113791در1جلسه1هيأت1
منجر1به1تدوین1ضوابط1ملی1آمایش1سرزمين1و1تصویب1آن1در1هيأت1محترم1وزیران1و1همچنين1
نظریه1پایه1توسعه1استانی1و1راهبرد1های1بخشی1آمایش1سرزمين1شد1که1در1حال1بررسی1و1تصویب1

در1شورای1سرزمين1می1باشد.
6- موقعیت ژئوپلتیکی استان خراسان جنوبی، پتانسیل ها و چالش های آن

استان1خراسان1جنوبی1در1شرق1کشور1جمهوری1اسالمی1ایران1قرار1گرفته1و1از1شمال1به1استانهای1
خراسان1رضوی1و1سمنان،1از1جنوب1به1استانهای1سيستان1و1بلوچستان1و1کرمان،1از1غرب1به1استانهای1
یزد1و1اصفهان1و1از1شرق1به1کشور1افغانستان1محدود1شده1است.1استان1خراسان1جنوبی1بين1مدار1
جغرافيایی1301درجه1و131دقيقه1تا1351درجه1و181دقيقه1عرض1شمالی1از1خط1استوا1و1551درجه1و1
124دقيقه1تا1601درجه1و1571دقيقه1طول1شرقی1از1نصف1النهار1گرینویچ1و1در1شرق1ایران1قرار1گرفته1
و1از1شرق1دارای13311کيلومتر1مرز1مشترک1با1کشور1افغانستان1است.1این1استان1با1وسعتی1معادل1
1150797/17کيلومتر1مربع،19/21درصد1از1مساحت1کل1کشور1را1به1خود1اختصاص1داده1که1از1این1نظر1
سومين1استان1ایران1محسوب1می1شود1)شکل2(.1درسال113931این1استان1دارای1111شهرستان،1281
نقطه1شهری،1251بخش1و1611دهستان1و1همچنين1دارای135581آبادی1)11878آبادی1دارای1سکنه1
و11680آبادی1خالی1از1سکنه(1بوده1است1)سالنامه1آماری1استان1خراسان1جنوبی،13941(.1جمعيت1
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استان1در1سال113951معادل17688981نفر1)1223984خانوار(11بوده1است1که0/961درصد1از1جمعيت1
کشور1را1به1خود1اختصاص1می دهد.1بر1این1اساس،1تراکم1جمعيت1استان1در1هر1کيلومترمربع15/11نفر1
بوده1و1از1این1نظر1بيست1و1هشتمين1استان1کشور1است.1در1صورتی1که1در1همان1سال،1این1شاخص1
استان1ساکن1 است.159/021درصد1جمعيت1 بوده1 مربع1 کيلومتر1 در1هر1 نفر1 معادل148/51 در1کشور1

شهرها1و140/981درصد1ساکن1روستاها1بوده1اند1)سالنامه1آماری1استان1خراسان1جنوبی،13951(.

11
شکل 2. موقیت استان خراسان جنوبی در جمهوری اسالمی ایران

از1مجموع1یازده1شهرستان1استان،1تعداد1چهار1شهرستان1)نهبندان،1سربيشه،1درميان1و1زیرکوه(1با1
جمعيتی1برابر1186277نفر1)124/2درصد1جمعيت1استان(1در1منطقه1مرزی1قرار1گرفته1است1)مرکز1

آمار1ایران،1نتایج1سرشماری1عمومی1نفوس1و1مسکن13951(
استان1خراسان1جنوبی1با1داشتن1مرز1مشترک1با1کشور1افغانستان1از1دیر1باز1به1لحاظ1قرار1داشتن1
درمسير1جاده1ابریشم1در1مبادالت1کاال1وتجارت1از1اهميت1خاص1و1ویژه1ای1برخوردار1بوده1و1تجار1
ایرانی1همواره1کاالهای1اساسی1همسایگان1خود1را1در1نوار1مرزی1با1کشور1افغانستان1تأمين1نموده1
اند.1یکی1از1مهمترین1مزیت1های1تجاری1استان1نسبت1به1سایر1استان1های1همجوار1ویژگی1خاص1
ژئوپوليتيکی1مرز1مشترک1با1کشور1افغانستان1و1قرارگرفتن1این1استان1در1کریدور1شمال–1جنوب،1
شرق1به1غرب1کشور1می1باشد.1همچنين1وجود1چهار1بازار1هدف1مناسب1در1کشور1افغانستان،1این1
استان1را1از1اهميت1خاصی1از1حيث1تجارت1برخور1دار1کرده1است.1بازارچه1های1مرزی1به1عنوان1یکی1
از1اهرم1های1مهم1در1ایجاد1اشتغال1و1توسعه1روابط1تجاری1با1کشور1های1همجوار1در1سال1های1
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گذشته1پيوسته1تأثير1قابل1توجهی1در1فعاليت1های1اقتصادی1کشور1داشته1اند1)سازمان1امور1اقتصادی1
ودارایی1خراسان1جنوبی،13931(.

یزدان1 مرزی1 بازارچه1 چهار1 وجود1 از1 افغانستان1 کشور1 با1 خود1 گسترده1 مرز1 بستر1 در1 استان1 این1
دوکوهانه1 و1 سربيشه(1 )شهرستان1 178 ميل1 درميان(،1 )شهرستان1 173 ميل1 زیرکوه(،1 )شهرستان1
)شهرستان1نهبندان(1و1همچنين1گمرک1رسمی1ميل1781که1در1ابتدای1سال113881رسمًا1مورد1بهره1
برداری1قرار1گرفت،1بهره1مند1است.1راه1اندازی1مرز1رسمی1ميل1781در1سال113881باعث1رونق1گرفتن1
مبادالت1رسمی1با1کشور1افغانستان1و1همچنين1کشورهای1آسيای1ميانه1گردیده1و1همچنين1به1لحاظ1
کوتاهی1مسافت1و1مقرون1به1صرفه1بودن1این1مسير،1به1ترانزیت1کاال1و1کاهش1قيمت1تمام1شده1
کاالها1در1کشور1افغانستان1و1رونق1صادرات1کمک1شایانی1نموده1است1)سایت1اینترنتی1مرکز1خدمات1

سرمایه1گذاری1خراسان1جنوبی،13961(.

7- اثرات برون مرزی كشور افغانستان بر استان
در1عين1حال1موقعيت1ژئوپلتيکی1استان،1امنيت1محلی1آنرا1با1چالش11مواجه1ساخته1است1به1عنوان1
مثال:1حضور1و1فعاليت1های1اشرار،1گروه1های1مسلح1مخالف1دولت،1قاچاقچيان،1معتادان1و1ورود1غير1
قانونی1افغانها1همگی1بيانگر1اهميت1موقعيت1ژئوپلتيکی1خراسان1جنوبی1است.1که1پيامدهای1آن1در1
افزایش1ناهنجاریهای1اجتماعی1و1تشدید1خشونت1ها1مشاهده1می1شود.1با1توجه1به1قوميت1ها1)فارس،1
عرب،1بلوچ(1و1مذاهب1)شيعه1و1سنی(1مختلف1در1خراسان1جنوبی1و1هم1مرز1بودن1با1افغانستان1همواره1
این1استان1مورد1توجه1بوده1و1این1اهميت1بعد1از1111سپتامبر1و1حضور1آمریکا1در1افغانستان1بسيار1بارز1
است.1تحوالت1افغانستان1پس1از1111سپتامبر1،20011بر1نظم1و1امنيت1خراسان1جنوبی1تأثير1گذار1
بوده1است.1این1تأثير1را1با1توجه1به1مجاورت1جغرافيایی1و1پيوند1تاریخی1ایران1و1افغانستان1بهتر1می1

توان1درک1کرد.
11111لذا1امنيت1خراسان1جنوبی1با1امنيت1و1ثبات1افغانستان1دارای1پيوندهای1انکارناپذیری1است.1
سرایت1ناامنی1در1افغانستان1از1طریق1اشغال1این1کشور1توسط1ارتش1سرخ1شوروی،1رقابت1دو1رقيب1
ایدئولوژیک1شرق1و1غرب1)سوسياليسم1و1ليبراليسم(،1جنگ1بين1نيروهای1داخلی1برای1رسيدن1به1
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قدرت،1ظهور1طالبان،1حوادث1تروریستی1111سپتامبر1و1به1دنبال1آن1اشغال1افغانستان1توسط1آمریکا،1
سقوط1طالبان1و1همچنين1توسعه1کشت1خشخاش1و1ترانزیت1مواد1مخدر1از1مسير1خراسان1جنوبی1به1
بازار1مصرف1از1جمله1دالیلی1بوده1که1ایران1را1به1استمرار1صلح1و1ثبات1در1افغانستان1ترغيب1کرده1
است.1تمام1مسایل1فوق1به1صورت1مستقيم1و1غير1مستقيم1با1نظم1و1امنيت1این1استان1در1ارتباط1بوده1
است.1می1توان1گفت1بيشتر1این1تحوالت1از1ضعف1دولت1مرکزی1و1یا1نبود1یک1دولت1قدرتمند1در1

افغانستان1نشأت1گرفته1اند.
افغانی1در1خراسان1جنوبی1منجر1به1مسایل1جدی1برای1جامعه1بومی1شده1است،1 آوارگان1 حضور1

مانند:
11 تغيير1چشم1انداز1مرزی1و1شکل1گيری1اجتماعات1غير1بومی1در1خاک1ایران؛.
21 تخریب1مراتع1و1محيط1زیست1مناطق1آسيب1پذیر1مرزی1ناشی1از1نيازهای1جدید؛.
31 مسایل1جمعيتی1جدید1مانند1ازدواج1با1اتباع1ایرانی1و1نيز1تغيير1نسبت1های1جمعيتی1در1مناطق1.

مرزی؛
41 گسترش1امراض1مسری1انسانی1و1دامی؛.
51 قاچاق1کاال1و1پول1ایرانی1به1داخل1افغانستان؛.
61 قاچاق1مواد1مخدر1و1اسلحه1به1داخل1ایران؛.
71 و1. خراسان1 مرزی1 استانهای1 ویژه1 به1 ایران1 شهری1 و1 روستایی1 مناطق1 در1 ناامنی1 گسترش1

سيستان1و1بلوچستان؛
81 توسعه1ناهنجاری1های1اجتماعی1مانند:1سرقت،1قتل1و1جعل1اسناد؛.
91 جاسوسی1افراد1برای1رژیم1کابل؛.

101 تأمين1نيروی1کار1مورد1نياز1ایران1در1مشاغل1پست1و1کارگری؛.
111 خرید1و1استمالک1زمين1در1نواحی1مرزی1و1تشکيل1گتوهای1قومی1)حافظ1نيا،13831(..

"مساله1مواد1مخدر،1وهابيت1و1سلفی1گری،1نيروهای1فرا1منطقه1ای1و1تروریسم،1مساله1اقوام1و1
مذاهب1در1دو1سوی1مرزها1و1مسأله1مهاجرین1افغان1در1ایران1و1قاچاق1انسان1و1اختالف1مرزی1از1جمله1
حوزه1های1موضوعی1سياسی1و1امنيتی1هستند1که1در1حيطه1مرزهای1شرقی1و1ایران1و1افغانستان1و1
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بویژه1استان1خراسان1جنوبی1به1هم1پيوند1خورده1و1با1توجه1به1تأثير1شگرف1آنها1در1نظم1و1امنيت1این1
استان1نيازمند1تحليل1و1چاره1اندیشی1است1"1)شجاعی1نسب1و1ثالثی،13921(.

آب1را1مایه1حيات1ناميده1اند1و1بدون1آن1زندگی1انسان1زایل1می1گردد.1در1این1رابطه1می1توان1بيان1
کرد1که1آب1شيرین1به1منزله1منبع1نادر،1نقش11مهمی1در1ژئوپلتيک1جهان1دارد،1امروزه1مصرف1آب1

نسبت1به1اوایل1قرن1بيستم1171برابر1شده1است1)مختاری1هشی1و1قادری1حاجت،13871(.
بررسی1پهنه1بندی1بارش1در1ایران1نشان1می1دهد1که1استان1های1شمالی1ایران1یعنی1گيالن1و1
مازندران1باالترین1ریزشهای1جوی1را1در1طول1سال1دارند.1این1مناطق1بيشتر1از15001ميلی1متر1بارش1
در1سال1جذب1می1نمایند.1از1این1رو1با1پدیده1خشکسالی1مواجه1نمی1باشند.1اما1خشکسالی1در1استان1
های1شرقی1و1جنوب1شرق1حاکم1است.1استان1خراسان1جنوبی،1سيستان1بلوچستان،1کرمان،1یزد،1قم،1
مرکزی،1اصفهان،1هرمزگان1و1بوشهر1دارای1ریزش1های1جوی1کمی1می1باشند.1مقدار1ریزش1جوی1
کمتر1از13001ميليمتر1در1سال1است1و1دارای1خشکسالی1موقت1و1پایدار1می1باشند.1از1سوی1دیگر1
کویرهای1ایران1در1ناحيه1مرکزی1و1شرقی1باعث1می1گردند1مقدار1ریزش1های1کم1حاصل1از1نزوالت1
جوی1به1شدت1تبخير1گردد1و1در1الیه1ها1و1سفره1های1زیر1زمينی1ذخيره1نگردد1)محمدی1و1دیگران،1
1387(.1پس1از1الحاق1شهرستان1طبس1به1این1استان،1با1توجه1به1وسعت1زیاد1بيابان های1طبس،1
خراسان1جنوبی1از1ششمين1استان1بيابانی1ایران،1به1دومين1استان1بيابانی1تبدیل1شد1)وب گاه1رسمی1

روزنامه1خراسان،1231خرداد13901(.

8- قابلیت ها و ظرفیت های اقتصادی توسعه استان
111مهمترین1و1اصلی1ترین1قابليت1های1توسعه1استان1عبارت1است1از:

برخورداری1از1سرمایه1های1انسانی1متخصص1و1ماهر1بومی1ساکن1و1غيرساکن1به1عنوان1مکمل1- 
فعاليت1های1سرمایه1ای1و1محرک1قابليت1ها

وجود1دانشگاه1ها1و1مراکز1آموزشی1متعدد1و1با1قدمت1آمو1زشی1طوالنی1به1عنوان1مراکز1توليد1- 
علم1و1فناوری1و1تربيت1نيروی1انسانی1متخصص1در1راستای1اقتصاد1دانایی1محور

محيط1غنی1فرهنگی1با1قدمت1زیاد1به1عنوان1زمينه1مشارکت1مردم1در1توسعه1استان- 
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وجود1مزیت1های1نسبی1برخی1توليدات1کشاورزی1بویژه1زرشک1و1زعفران1و1ذخایر1غنی1ژنتيکی1- 
دامی

برخورداری1از1ظرفيت1های1تاریخی،1مذهبی،1فرهنگی1و1طبيعی1در1توسعه1صنعت1گردشگری- 
پيشينه1منطقه1در1صنایع1دستی1بویژه1فرش1در1کانون1های1جمعيتی- 
وجود1معادن1فلزی،1غيرفلزی،1سنگ1های1تزیينی1و1سایرکانی1های1با1ارزش1صادراتی- 
امکان1بهره1گيری1غنی1انرژی1های1تجدیدشونده1خورشيدی،1بادی1و1غيره- 
امکان1استفاده1از1دشت1ها1و1حاشيه1کویر1در1پرورش1دام1نظير1شتر،1شتر1مرغ1و1بز1کرکی1و1- 

برخی1محصوالت1کشاورزی
وجود1مرز1طوالنی1با1کشور1افغانستان- 
استفاده1از1موقيت1ژئواستراتژیکی1استان1در1برقراری1امنيت1ملی- 
استقرار1استان1در1مسير1بزرگراه1های1آسيایی1و1امکان1استفاده1از1سرمایه1گذاری1بين1المللی1در1- 

توسعه1شبکه1حمل1و1نقل1منطقه
استقرارمرکز1استان1در1مسير1ترابری1هوایی1منطقه1)بين1المللی(1و1امکان1توسعه1طرفيت1های1- 

ترابری1هوایی
برخوداری1اسقرار1استان1در1مسير1کریدر1شمال1–1جنوب1و1شرق1و1غرب1کشور1و1تأثير1آن1در1- 

همه1ابعاد1توسعه
خراسان1-  آوای1 )رورنامه1 استان1 وخاک1 آب1 منابع1 از1 استفاده1 در1 سنتی1 و1 بومی1 دانش1 از1

جنوبی،1393/6/1(

9- بازارچه های مرزی
استان1خراسان1جنوبی1دارای1چهار1بازارچه1مرزی1شامل:1یزدان1در1شهرستان1زیرکوه،1ميل1731در1
شهرستان1درميان1و1ميل1781در1شهرستان1سربيشه1و1دوکوهانه1در1شهرستان1نهبندان1می1باشد.1
پراکندگی11این1بازارچه1ها1در1خط1مرزی1استان1نيز1بسيار1مناسب1می1باشد،1به1گونه1ای1که1ميزان1
فاصله1هر1یک1از1این1مراکز1نسبت1به1همدیگر1مناسب1و1نسبت1به1نزدیک1ترین1نقطه1سکونتگاهی1



اقتصاد خاوران/ شماره سی و یکم )پیایی 19(/ بهار 13497

شهری1مطلوب1است.1از1طرفی1مکان1یابی1آنها1نسبت1به1مبادله1کاال1با1بيرون،1وضعيت1ایده1آل1را1
دارد.1بنابراین1اینگونه1باید1برداشت1کرد1که1پراکندگی1این1مراکز1می1تواند1از1لحاظ1امنيتی1مؤثر1واقع1
شود1و1اثرات1مثبت1را1در1منطقه1بوجود1آورد1و1موجبات1حذف1محدودیت1های1اقتصادی1شود.1چرا1
که1با1رونق1اقتصادی1در1منطقه1شرایط1مناسبی1جهت1زیست1انسانی1بوجود1می1آید1و1بسياری1از1

مهاجرت1ها1کاهش1یافته1و1در1نتيجه1امنيت1در1منطقه1و1خط1مرزی1استان1شکل1می1گيرد.
جدول1. ویژگی های بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی

نام بازارچه
 نزدیک ترین شهرفاصله تا مرکزمحل جغرافیایی

 تعدادافغانستان
غرفه

کیلومترشهراستانشهرستانبخش
8040ادرسکن80264پترگانزیرکوهیزدان

16040شیندند75180گزیکدرمیانمیل73
8520قلعه کاه155220مرکزیسربیشهمیل78

9020قلعه کاه110290مرکزینهبنداندوکوهانه
ماخذ:1استانداری1خراسان1جنوبی،13971

با1توجه1به1اینکه1در1برخی1از1مناطق1مرزی1کشور1به1دليل1شرایط1خاص1جغرافيایی1امکان1فعاليت1
اقامت1مردم1در1این1نواحی1گسترش1فعاليت1های1 انگيزه1های1 از1 توليدی1محدود1می1باشد،1یکی1
تجاری1است.1در1واقع1با1ایجاد1این1گونه1بازارچه1های1مرزی،1ضمن1آنکه1انگيزه1الزم1برای1اقامت1
اهالی1بومی1در1این1نواحی1فراهم1می1شود،1از1طرف1دیگر1با1حضور1مردم1ضریب1امنيت1افزایش1می1
یابد.1استان1خراسان1جنوبی1نيز1از1این1امر1مستثنی1نيست.1به1گونه1ای1که1بازارچه1های1مرزی1در1
شهرستانهای1مرزی1این1استان،1از1لحاظ1تجاری1و1امنيتی،1پتاسيل1مطالعه1و1بررسی1را1داشته1و1در1

واقع1شناخت1ساختار1و1کارکردهای1آنان1ضرورری1است.
زندگی1 سطح1 به1 بخشيدن1 ارتقا1 مرزنشينان،1 های1 تعاونی1 و1 بازارچه1ها1 مرزی1 مبادالت1 "ایجاد1
اقتصادی1و1اجتماعی1مردم1مرزنشين،1ایجاد1اشتغال1سالم،1تأمين1درآمدهای1مشروع1و1قانونی1برای1
مرزنشينان1و1کاهش1قاچاق1از1اهداف1اوليه1بازارچه1های1مرزی1بوده1است."1)سازمان1بازارچه1های1

مرزی،13711(.
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توجه1ویژه1مسئولين1به1بازارچه1های1مرزی1و1رفع1مشکالت1آن1می1تواند1سبب1افزایش1اشتغال،1
جلوگيری1از1مهاجرت1های1مرزی،1جلوگيری1از1تمایل1جوانان1به1مشاغل1کاذب1و1قاچاق1در1منطقه،1
زمينه1بهبود1پایدار1در1استان1خراسان1جنوبی1نيز1فراهم1شود1و1در1واقع1بسياری1از1هزینه1های1بی1رویه1
ای1که1در1زمينه1امنيتی1و1انتظامی1در1این1منطقه1می1شود1را1می1توان1با1بها1و1ارزش1بيشتر1دادن1به1
بازارچه1های1مرزی1محقق1ساخت.1عالوه1بر1آن1بازارچه1های1مرزی1راهکاری1برای1ارتقا1و1افزایش1
امنيت1منطقه1ای1با1ساختار1اقتصادی1هستند.1با1تقویت1این1بازارچه1ها1و1رونق1اقتصادی1و1تجاری،1
می1توان1تحوالت1فرهنگی1و1امنيتی1را1نيز1انتظار1داشت1و1از1بسياری1از1هزینه1هایی1که1برای1امنيت1

منطقه1می1شود،1صرفه1جویی1نمود.
جدول 2. ارزش صادرات بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی )ارقام به دالر(

سال961سال951نام1بازارچه1ها
00گلورده
55.446.70056.849.004ماهيرود
00دوکوهانه
00یزدان

57.774.82029.437.634گمرک1ماهيرود
66.416.65873.441.011گمرک1بيرجند

179.638.178159.727.649جمع
111مأخذ:1گمرک1جمهوری1اسالمی1ایران،13971

10- سایر پتانسیل های توسعه استان خراسان جنوبی 
1-10-كشاورزی

آبی1وخشکسالی1های1متوالی،1چندان1رونقی1 منابع1 به1دليل1محدودیت1 کشاورزی1منطقه1مرزی1
نداشته1و1سبب1مهاجرت1روستایيان1و1تخليه1روستاها1در1چند1ساله1اخير1شده1است.1حضور1عشایر1
سهم1 مراتع،1 از1 استفاده1 و1 است1 استان1 دیگر1 عمده1 قابليت1 دامداری1 و1 مرزی1 های1 شهرستان1 در1
بيشتر1منابع1کشاورزی1در1مواد1علوفه1ای،1توليد1خوراک1دام1و1طيور1سبب1رشد1توليدات1دامپروری1
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گردیده1است.1صنایع1تبدیلی1با1توجه1به1توليدات1دامی1)گوشت،1شير،1پشم1و1کرک(1می1تواند1مورد1
مطالعات1امکان1سنجی1قرار1گيرد.1استان1خراسان1جنوبی1از1نظر1تمرکز1صنایع1یکی1از1کم تراکم ترین1
استان های1کشور1بوده1و1توزیع1فضایی1صنایع1نيز1در1گستره1فضایی1استان1بسيار1ناموزون1می باشد،1
به1طوری1که1عمدتًا1در1محدوده1شهرستان1بيرجند1مستقر1می 1باشد.1این1استان1با1حدود13311کيلومتر1
مرز1مشترک1با1کشور1افغانستان،1موقعيت1ژئوپليتيکی1ویژه1ای1دارد1)صدیق1فرهنگ،13801(.1این1
از1جمله1این1فرصت1ها1 این1استان1قرار1می1دهد.1 موقعيت1فرصت1ها1و1چالشهایی1را1پيش1روی1
این1است1که1به1تجار1ایرانی1همواره1این1امکان1را1می1دهد1تا1کاالهای1اساسی1همسایگان1خود1را1
در1نوار1مرزی1با1کشور1افغانستان1تأمين1نمایند.1وجود1چهار1بازارچه1مرزی1فعال1و1همچنين1استقرار1
این1استان1در1کریدر1شمال1-1جنوب،1شرق1به1غرب1کشور1از1جمله1مزیت1های1این1موقعيت1است.

11111استان1خراسان1جنوبی1رتبه1اول1توليد1محصوالت1باغی1زرشک1و1عناب1و1رتبه1دوم1توليد1زعفران1
و1پنبه1را1در1سطح1ایران1داراست.1همچنين1این1استان،1ششمين1توليدکننده1انار1در1بين1استان های1
ایران1است1و1شهرستان1فردوس1پس1از1شهرستان های1ساوه1و1نی ریز،1سومين1توليدکننده1انار1در1
ایران1است.1پسته،1بادام،1سيب،1گالبی،1به،1گيالس،1آلبالو،1زردآلو،1هلو،1خرما،1توت،1شاتوت،1گردو،1
انجير1و1سنجد،1از1دیگر1محصوالت1باغی1این1استان1است.1در1بخش1محصوالت1زراعی،1این1استان1
در1توليد1چغندرقند،1رتبه1هشتم1کشور1را1داشته1و1همچنين1گندم،1جو،1پنبه،1حبوبات،1محصوالت1
جاليزی1و1گياهان1علوفه ای1در1این1استان1کشت1می شوند1)پرتال1استانداری1استان1خراسان1جنوبی،1
آبان11390(.1در1بخش1دامپروری،1پرورش1مرغ1گوشتی1و1تخم گذار،1گاو1شيری1و1گوشتی،1گوسفند،1

بز1و1شتر1به1صورت1سنتی1و1صنعتی1انجام1می پذیرد.

2-10- اقلیم 
در1بررسی1ميزان1بارندگی1خراسان1جنوبی1از1سال113681تا113951براساس1شاخص1بارش1استاندارد1
)SPI(،1مشخص1شد:1231سال)184/6درصد(،1ميزان1بارندگی1درحد1نزدیک1نرمال،1نسبتا1خشک1و1
بسيار1خشک1بوده1است.1دوره1خشکسالی1از1سال113781در1استان1شروع1شده1و1تاکنون1ادامه1داشته1و1
ميزان1ميانگين1بارندگی1استان1117/31ميليمتر1و1شهرستان1بيرجند1150/151ميليمتر1بوده1است1)فنی1
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و1همکاران،13951(1و1ميانگين1دمای1ساالنه،117.51درجه1سلسيوس1است.1951درصد1وسعت1این1
استان1را1عرصه های1طبيعی1در1بر1می گيرد1که1از1این1ميزان،122.71درصد1بيابانی،163.31درصد1مراتع1
بيابانی،17.21درصد1مراتع1خوب1و1متوسط1و16.81درصد1جنگلی1است.1880.3341هکتار1از1مساحت1
این1استان1جزء1کانون های1بحرانی1فرسایش1بادی1است1که1شهرستان1قاینات1با1242.4721هکتار1
مساحت1کانون های1بحرانی،1دارای1بيشترین1سطح1و1شهرستان1سرایان1با127.8781هکتار،1دارای1
کمترین1سطح1کانون1بحران1فرسایش1بادی1است1)پرتال1استانداری1استان1خراسان1جنوبی،11آبان1
11390(.1"وجود1مناطق1کویري1زیاد1در1استان1و1دسترسي1مناسب1به1شن1و1ماسه1که1منبع1اصلي1
سيليکن1است،1در1زمينه1توليد1سلولهاي1خورشيدي1نيز1مشکلي1در1این1مورد1وجود1ندارد.1شهرستان1
بيرجند1داراي1ميانگين12851روز1تمام1آفتابي1در1سال1مي1باشد1که1این1تعداد1روز1آفتابي1شرایط1بسيار1
مناسبي1را1براي1استفاده1از1انرژي1خورشيدي1فراهم1آورده1است"1)شمسی1نژاد،1390(.1وجود1مناطق1
از1 در1طول1سال1 زیاد1 آفتابی1 روزهای1 تعداد1 و1وجود1 منطقه1 در1 روزه1 بادهای11201 کویری،1وزش1

پتانسيل1های1طبيعی1استان1محسوب1می1شود.
پس1از1الحاق1شهرستان1طبس1به1این1استان،1با1توجه1به1وسعت1زیاد1بيابان های1طبس،1خراسان1
جنوبی1از1ششمين1استان1بيابانی1ایران،1به1دومين1استان1بيابانی1تبدیل1شد1)وب گاه1رسمی1روزنامه1

خراسان،1231خرداد13901(.

3-10- صنعت
محصوالت1 موتوری،1 نقليه1 وسایل1 تجهيزات،1 و1 ماشين آالت1 توليد1 کارگاه های1 و1 کارخانه ها1
و1 ماشين آالت1 و1پالستيک،1 منيزیم،1محصوالت1الستيکی1 اکسيد1 نقل،1 و1 تجهيزات1حمل1 فلزی،1
دستگاههای1برقی،1محصوالت1کانی1غيرفلزی،1کاغذ1و1محصوالت1کاغذی،1ابزار1پزشکی1و1اپتيکی،1
ساعت،1رادیو1و1تلویزیون،1فلزات1اساسی،1چوب1و1محصوالت1چوبی،1منسوجات،1مبلمان1و1صنایع1
غذایی1و1آشاميدنی1در1سطح1استان1و1نيز1در151شهرک1صنعتی1در1بيرجند،1فردوس،1قاین،1نهبندان1
و1سربيشه1مشغول1فعاليت1می باشند.1قالی بافی،1سفالگری،1رنگرزی،1آهنگری،1مسگری،1حصيربافی،1
سبدبافی،1نمدمالی،1زیلوبافی،1پارچه1بافی،1نوغان1داری،1ریسندگی،1گليم1بافی،1جاجيم1بافی،1زرگری،1
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دباغی1و1سوزن دوزی،1از1جمله1صنایع1دستی1استان1خراسان1جنوبی1هستند.

4-10- معدن
بالقوه1معدنی1 استان1خراسان1جنوبی1از1نظر1توان1معدنی1نسبت1به1متوسط1سطح1کشور1از1توان1
بودن1 عریان1 و1 ماگماتيسم1 شدید،1 تکتونيکی1 فعاليت های1 جهت1 به1 زیرا1 است،1 برخوردار1 باالتری1
رخنمون های1سنگی،1ذخایر1معدنی1متنوع1بوده1و1دست1یابی1به1آنها1ساده1است.1ذخایر1بالقوه1و1بالفعل1
متعددی1در1استان1شناسایی1شده1و1پاره ای1از1آنها1در1دست1بهره1برداری1هستند.1وجود1انواع1معادن1
مانند:1مس،1بنتونيت1و1منيزیت،1آزبست1و1سنگهای1تزئينی1ساختمانی1)گرانيت(1از1جمله1قابليت1های1
محوری1مؤثر1منطقه1می1باشد.1سایر1معادن1از1قبيل1بازالت،1پرليت،1فلدسپات1و1بوکسيت1نيز1قابليت1
های1عمده1اي1را1تشکيل1می1دهند.»در1بخش1معدن13521فقره1پروانه1بهره برداری1با1ذخيره19031
ميليون1تن1و1استخراج1ساليانه17.81ميليون1تن1صادر1شده1است117.1فقره1گواهينامه1کشف1معدن1با1
1576ميليون1تن1ذخيره1و14141فقره1پروانه1اکتشاف1صادر1شده1است.1مجموع1ذخایر1معدنی1استان1
را1حدود11.51ميليارد1تن1برآورد1می1شود1که1به1صورت1عمده1از1هر11001پروانه1اکتشاف1201پروانه1

منجر1به1پروانه1کشف1شده1است«.
این1استان1دارای1پتانسيل1باالیی1در1بخش1معادن1می باشد1به1طوری1که1دارای1تنها1ذخایر1منيزیت1
ایران1)شهرستان1بيرجند1و1شهرستان1سربيشه(1بزرگ ترین1ذخيره1و1تنها1معدن1آزبست1ایران1)معدن1
حاجات1نهبندان(11بوده1و1ذخایر1و1معادن1مهم1بنتونيت1)شهرستان1سرایان،1سه1قلعه(،1گرانيت1)بيرجند1
و1سربيشه(،1گل1سفيد1)بيرجند(1بازالت1)شهرستان1سربيشه(1در1خراسان1جنوبی1مورد1بهره برداری1قرار1
می گيرد.1یکی1دیگر1از1مهمترین1معادن1این1استان،1معدن1مس1قلعه1زری1واقع1در1جنوب1غرب1این1
استان1)خوسف(1است1که1به1علت1عيار1طالی1باالی1آن1در1سطح1جهان1شناخته1شده1است.1معادن1
خاک1 مرمریت،1 دولوميت،1 آهک،1 گچ،1 مارن،1 بوکسيت،1 فلدسپات،1 تراورتن،1 کائولن،1 والستونيت،1
صنعتی،1سنگ1الشه1و1توف1از1دیگر1معادنی1هستند1که1در1این1استان1در1حال1بهره برداری1هستند1

)پایگاه1داده های1علوم1زمين1ایران،13961(.



139 استراتژی و راهبردهای توسعه در رویکرد آمایشی مناطق مرزی ...

5-10-  جاذبه های گردشگری
استان1خراسان1جنوبی،1در1مسير1محورهای1ارتباطی1استان های1جنوبی1ایران1با1مشهد1قرار1دارد.1
از1 مشهد،1 به1 هرمزگان1 و1 بوشهر1 فارس،1 اصفهان،1 کرمان،1 یزد،1 استان های1 ارتباطی1 اصلی1 محور1
شهرهای1 از1 مشهد1 به1 بلوچستان1 و1 سيستان1 استان1 ارتباطی1 محور1 همچنين1 می گذرد.1 فردوس1
نهبندان،1سربيشه،1بيرجند1و1قائن1عبور1می کند.1هرساله1ميليون1ها1مسافر1داخلی1و1خارجی1از1این1
استان1عبور1می1کنند.1وجود1جاذبه1های1طبيعی1و1زیست1محيطی1فراوان1از1جمله:1منطقه1حفاظت1
شده1آرک1وگرنگ1)خوسف(،1منطقه1حفاظت1شده1شاسکوه1)قائن1-1زیرکوه(،1سایت1احياء1و1تکثير1آهو1
)پاسگاه1محيط1بانی1شيخ1علی(،1منطقه1حفاظت1شده1درميان،1منطقه1حفاظت1شده1فردوس،1پناهگاه1
حيات1وحش1نای1بندان1)طبس(،1پناهگاه1حيات1وحش1کجی1نمکزار1نهبندان،1پناهگاه1حياط1وحش1
رباط1شور1)فردوس1-1بشرویه1(،1)مقدم،13931(.1همچنين1مهمترین1جاذبه1های1گردشگری1استان1
عبارتند1از:1آبگرم1فردوس،1آبشار1گيوک،1بيدخت،1آرامگاه1بزرگمهر1قاینی،1آرامگاه1ابن1حسام1خوسفی،1
آرامگاه1ابوحامد،1آرامگاه1حکيم1نزاری،1ارگ1کاله1فرنگی1بيرجند،1آسياب1آبی1باغستان1)فردوس(،1
زردان،1 آیسک،1تخت1سردار،1دهکده1گردشگری1 تپه1حصار1 فردوس،1 بيدسگان1 )بيرجند(،1 دره1 بند1
اکبریه1بيرجند،1غارچنشت،1غار1خونيک،1 آباد،1عمارت1 باغ1شوکت1 آباد،1 رباط1زردان،1زیارتگاه1باش1
قلعه1بيرجند،1قلعه1کوه1زردان،1قلعه1کوه1قاین،1قلعه1خانيک1فردوس،1قلعه1حسن آباد1فردوس،1قلعه1
فورگ،1قلعه1بيدسکان1فردوس،1قنات1بلده1فردوس،1سنگ1نوشته1کوچ،1کوه1قلعه1فردوس،1ماخونيک،1
مدرسه1 فردوس،1 عليا1 علميه1 مدرسه1 بيرجند،1 شوکتيه1 مدرسه1 فردوس،1 کوشک1 تاریخی1 مجموعه1
علميه1حبيبيه1فردوس،1مسجد1جامع1تون1فردوس،1مسجد1جامع1قاین،1مسجد1جامع1افين،1مسجد1
مهوید1فردوس،1مسجد1جامع1هندواالن،1موزه1بيرجند،1مجموعه1گردشگری1باستانی1افين1و1زردان،1
سنگ1نگاره1کال1جنگال1)خوسف(1و1غيره.1این1جاذبه1ها1می1تواند1در1جذب1گردشگران1باعث1رونق1

اقتصادی1استان1شود.1
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)SWOT( 11- تجزیه و تحلیل یافته ها در رویکرد آمایشی با استفاده از مدل
مدلSWOT(1(1در1سال1در1سال119691به1وسيله1دانشگاه1هاروارد1و1در1سال119701به1دليل1
مفروضات1بدیهی1و1موجه1آن1شهرت1یافت1که1مدیران1توانستند1با1در1نظر1گرفتن1محيط1بيرونی،1
منابع1داخلی1خود1را1برنامه1ریزی1کنند.1در1دهه119901بارنی،1تکنيک1SWOT1را1با1ارتباط1دادن1
مدیریت1 استفاه1جهت1 مورد1 ابزارهای1 از1 یکی1 کرد.1 بازنگری1 پایدار1 رقابتی1 مزیت1 و1 داخلی1 منابع1
استراتژیک1آناليز1SWOT1می1باشد.1نقاط1قوت1،1نقاط1ضعف1،2فرصت1ها13و1تهدیدها14فاکتورهای1
1)SO.1WT.1ST.1WO( استراتژیهای1 و1 تحقيق1 نتایج1 روند.1 می1 شمار1 به1 تحليل1 این1 اصلی1
استراتژیک1است1 ریزی1 برنامه1 ابزار1 1SWOTیک1 اساسا1مدل1 ارایه1می1شود.1 قالب1جداولی1 در1

)هورن-هيکل20011،5(.
"منطق1رویکرد1مدل1SWOT1این1است1که1راهبرد1اثر1بخش1قوت1ها1و1فرصت1های1سيستم1را1
به1حداکثر1برساند.1ضعف1ها1و1تهدیدها1را1به1حداقل1برساند.1این1منطق1اگر1درست1به1کار1گرفته1شود1
نتایج1بسيار1خوبی1برای1انتخاب1و1طراحی1یک1راهبرد1اثر1بخش1خواهد1داشت"1)پيرز1و1رابينسون،1
1383(.1"این1مدل1تحليل1سيستماتيکی1را1برای1شناسایی1این1عوامل،1انتخاب1استراتژی1بهترین1
تطابق1بين1آنها1را1ایجاد1می1نماید،1ارایه1می1دهد."1)حکمت1نيا1و1موسوی،13851(.1لذا1در1جداول1)1،3
151،4و61(1با1استفاده1از1این1مدل،1نقاط1قوت،1فرصت1ها،1نقاط1ضعف،1تهدیدهای1رویکرد1آمایشی1

مورد1بررسی1و1استراتژی1های1مناسب1ارایه1گردیده1است.

1. Strength
2. Weakness
3. Opportunity
4. Threats
5. Horn- Heackel
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جدول 3.  نقاط قوت)S( و فرصت ها )O( در خراسان جنوبی

فرصت ها )O(موضوعاتنقاط قوت )S(موضوعات

لی
داخ

ل 
وام

ع

)s(
ت 

 قو
اط

نق

مختلف . 1 و  معتبر  دانشگاه   14 وجود 
دولتی و غیر دولتی و 5 مرکز آموزش 

عالی با سابقه طوالنی
ساختار زمین شناسی منحصر به فرد و . 2

فلزی سنگ  غیر  و  فلزی  معادن  وجود 
های تزیینی و سایر کانی ها

ترابری . 3 مسیر  در  استان  مرکز  استقرار 
هوایی منطقه )بین المللی(

وجود مزیت های بیشمار برخی تولیدات . 4
کشاورزی بویژه زرشک، زعفران و ذخایر 

غنی ژنتیکی دامی
امکان استفاده از دشت ها و حاشیه کویر . 5

بز  در پرورش دام نظیر شتر، شترمرغ، 
کوهی و برخی محصوالت کشاورزی

تاریخی . 6 های  ظرفیت  از  برخورداری 
توسعه  در  طبیعی  و  فرهنگی  مذهبی، 

صنعت گردشگری
پیشینه منطقه در صنایع دستی به ویژه . 7

فرش دستباف
برخورداری از سرمایه انسانی متخصص . 8

و ماهر بومی ساکن و غیر ساکن
روزهای . 9 داشتن  و  کویر  در  شدن  واقع 

آفتابی و وزش بادهای 120 روزه
وجود عشایر در نوار مرزی. 10

جی
خار

ل 
وام

ع

)o
ا )

ت ه
رص

ف
قرار گرفتن در مرکز ثقل ترانزیتی . 1

مشهد-  بیرجند-  چابهار-زاهدان، 
افغانستان  بندرعباس-  و  سرخس 

و کریدور شرق به غرب

و . 2 افغانستان  کشور  با  همسایگی 
وجود مرز نسبتا طوالنی

اقتصادی . 3 ویژه  منطقه  احداث 
بازارچه  چهار  و  بیرجند  شهر  در 

مرزی، گمرک رسمی

موقعیت . 4 از  برخورداری 
شرق  در  استان  ژئواستراتژیکی 

کشور در برقراری امنیت ملی
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جدول 4. نقاط ضعف )W( و تهدیدها )T( در خراسان جنوبی

تهدیدهاT(1(موضوعاتنقاط1ضعف1)w(موضوعات

خل
ل1دا

وام
ع

)W
ف)

ضع
ط1
نقا

های1 خشکسالی1 نامساعد،1 اقليمی1 شرایط1 1-1
و1 خشک1 اقليم1 جوی،1 نزوالت1 کمبود1 و1 متوالی1

گرم
زیر1 و1 سطحی1 های1 آب1 منابع1 محدودیت1 1-2
افت1 و1 خاک1 و1 آب1 نامناسب1 کيفيت1 و1 زمينی1

شدید1سفره1آبهای1زیر1زمينی
3-1فقر1شدید1مردم-11تخليه1روستاها1و1مهاجرت1

به1شهرها
4-1تراکم1کم1جمعيت1در1استان

5-1ضعف1شبکه1حمل1و1نقل1بخصوص1نبود1راه1
آهن1و1جاده1های1بين1المللی1مناسب

و1 اجتماعی1 ناهنجاریهای1 و1 اعتياد1 بيکاری،1 1-6
مشاغل1کاذب

بيابانی1بودن1 7-1همجواری1با1مناطق1کویری1و1
بخش1بزرگی1از1استان

8-1تخریب1مراتع1و1جنگل1ها1و1محيط1زیست
9-1عدم1سرمایه1گذاری1بخش1خصوصی1و1دولت1

و1فرار1سرمایه1ها1از1استان

جی
خار

ل1
وام
ع

)T
ها)

ید1
هد
ت

بين1 مسير1 در1 گرفتن1 قرار1 1-1
و1 مخدر1 مواد1 ورود1 المللی1

کاالهای1قاچاق
امن1 نا1 کشور1 با1 مجاورت1 1-2
افاغنه1 مهاجرت1 و1 افغانستان1

به1استان
3-1فرسایش1شدید1آبی1و1بادی1
خاک1در1استان1و1حرکت1توده1

های1شن
انزوای1جغرافيایی1و1دوری1 1-4
توليد،1 مراکز1 و1 کشور1 مرکز1 از1

توزیع1و1بازارهای1مصرف
ناامنی11 و1 سوخت1 قاچاق1

سياسی،1اقتصادی1در1استان
خيز1 زلزله1 کمربند1 در1 استقرار1

کشور
و1 ها1 فرهنگ1 قبایل،1 وجود1
زبانی1 سنی(،1 و1 )شيعه1 مذاهب1

)فارس،1بلوچ،1عرب(1متنوع

جدول 5. استراتژی نقاط قوت )SO( و فرصت ها )WO( در خراسان جنوبی
ل 

حلی
ت

ات
وع

وض
م

استراتژی ها

ل 
حلی

ت
ات

وع
وض

م

استراتژی ها

)S
O

ت )
 قو

اط
 نق

ژی
رات

ست
استان ا مرزی  های  بازارچه  تقویت   -1

وامنیت
2- سرمایه گذاری در بخش معدن و  ایجاد 

صنایع تبدیلی
کشاورزی،  محصوالت  صادرات  توسعه   -3

دامی و صنایع دستی
4- توسعه امکانات و جاذبه های گردشگری

فرودگاه  و  ارتباطی  راههای  توسعه   -5
بیرجند

صنعت،  بخش  در  گداری  سرمایه   -6
کشاورزی، دامداری وصنایع دستی

7- صدور برق و سوخت به کشور افغانستان

)W
O

ا )
ت ه

رص
ی ف

اتژ
ستر

1- تقویت روابط تجاری، سیاسی و فرهنگی با ا
کشور افغانستان

انرژی  قبیل  از  طبیعی  منابع  از  استفاده   -2
خورشیدی، باد، کویر، گیاهان دارویی و غیره

3- توسعه راههای ارتباطی بین بازارچه های 
مرزی داخل استان و راه آهن چابهار- مشهد 

و شرق به غرب
کشاورزی،  محصوالت  صادرات  توسعه   -4
معدنی وصنایع دستی استان  به خارج از کشور
های  جاذبه  معرفی  جهت  تبلیغات   -5
گردشگری منطقه وپیش بینی زیر ساختهای 

الزم
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جدول 6. استراتژی حداقل رساندن نقاط ضعف )ST( و پرهیز از تهدیدها )WT( در خراسان جنوبی

ل 
حلی

ت
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استراتژی ها
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استراتژی ها

ف 
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ط 
نقا

ن 
اند

رس
ل 

داق
 ح

ژی
رات
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)S
T(

1- کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق کاال 
و خروج مهاجرین افغانی از ایران

گیاهی،  زیست  محیط  احیای  و  حفظ   -2
جانوری، آب، خاک وفرسایش آبی وبادی

3- اجرای عدالت اجتماعی، اشتغال، ازدواج، 
کاهش فقر و بیماری

و  روستاها  احیای  برای  برنامه ریزی   -4
مهاجرت  از  وجلوگیری  مرزی  مناظق 

روستاییان
و  موجود  آبی  منابع  از  بهینه  استفاده   -5
زعفران  پسته،  قبیل:  از  محصوالتی  کشت 

و زرشک

)W
T(

ها 
دید

 ته
 از

هیز
 پر

ژی
رات

ست
ا

1- سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولت در 
بهره برداری از معادن، صنایع و صنایع دستی

از بیابان زایی و تخریب محیط  2- جلوگیری 
زیست

3- استفاده از انرژی خورشید و انرژی باد
و  ها  بخش  تمامی  در  هماهنگ  توسعه   -4
های  اتمام طرح  و  روستایی  و  مناطق شهری 

نیمه تمام
5- اجرای قوانین نظام مهندسی در ساخت و 

سازها به منظور جلوگیری از تخریب زلزله
)اعتیاد،  اجتماعی  های  آسیب  کاهش   -6

بیکاری، طالق فقرو غیره(

12- پیشنهادها
11 توسعه1و1بهسازی1راه1ها1و1خطوط1ارتباطی1داخل1استان1و1بازارچه1های1مرزی.
21 آشنایی1غرفه1داران1و1فروشندگان1و1مباشران1از1قوانين1حاکم1بر1بازارچه1ها1که1این1کار1شرایط1.

الزم1را1جهت1باال1بردن1مبادالت1خارجی1فراهم1می1آورد.
31 شفاف1سازی1قوانين1و1مقررات1بازارچه1ها1و1کاهش1سخت1گيری1های1گمرکی1می1تواند1در1.

کاهش1قاچاق1کاال1موثر1باشد.
41 بومی1کردن1امنيت1و1ایجاد1مردم1ساالری1دینی.
51 انسداد1مرزها1جهت1جلوگيری1از1قاچاق1و1صادرات1کاال1و1در1نتيجه1رویکرد1قانونمند1صادرات1.

و1واردات1کاال1از1مبادی1قانونی1)بازارچه1و1گمرک(1با1عوامل1فيزیکی،1الکترونيکی1و1اپتيکی.
61 ایجاد1امکانات1و1تسهيالت1رفاهی1مورد1نياز1جمعيت1مناطق1مرزی1و1روستاها1برای1کاهش1.

مهاجرت1و1سرمایه1گذاری
71 مذاکرات1دیپلماتيک1با1مقامات1کشورهای1همسایه1برای1گسترش1مبادالت1تجاری1از1طریق1.

بازارچه1ها
81 سرمایه1گذاری1دولت1در1مناطقی1که1بازارچه1های1مرزی1در1آن1ایجاد1شده1اند1تا1بدین1وسيله1.
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زمينه1را1جهت1سرمایه1گذاری1بخش1خصوصی1فراهم1سازد.
91 ایجاد1اشتغال1مناسب1در1زمينه1های1کشاورزی،1صنعتی،1معدنی،1تجاری1در1نواحی1مرز1نشين1.

و1روستایی
101 انرژی1. منابع1 از1 استفاده1 و1 روان1 تثبيت1شن1های1 و1 و1خاک1 آب1 ایجاد1طرح1های1حفاظت1

خورشيدی1و1باد
111 توسعه1صادرات1محصوالت1کشاورزی1و1صنایع1دستی1از1طریق1بازارچه1های1مرزی.
121 افزایش1رفاه1مرزنشينان1و1در1پی1آن1افزایش1ميزان1همگرایی1ملی1و1وفاداری1ملی1در1آنها.
131 با1. متناسب1 و1 و1منظم1 به1شکل1علمی1 دفاعی1 و1 امنيتی1 استانداردهای1 و1 تعيين1سياست1ها1

شرایط1جغرافيایی1و1انسانی1مرز1استان
141 ایجاد1یک1سياست1منطقی1و1عقالنی1برای1خروج1تدریجی1اتباع1افغانی1از1استان1به1کشور1.

افغانستان
151 در1جهت1توسعه1استان1ضرورت1دارد1دولت1با1اعمال1سياست1های1توسعه1صادرات1بویژه1در1.

کشور1هدف1)افغانستان(1و1توليدات1صادراتی1استان1با1دقت1و1سرعت1بيشتری1اقدامات1اساسی1
در1امور1صادراتی1به1عمل1آورد.

161 ایجاد1شهرک1های1صنعتی1مطابق1با1نياز1کشور1همسایه1می1تواند1بسياری1از1هزینه1های1.
دولت1را1کاهش1داده1و1توليدات1با1صرف1کمترین1هزینه1به1این1کشور1منتقل1شود.

171 ایجاد1زیرساخت1هایی1نظير1راه1ها،1تجهيزات1و1تسهيالت1بازارچه1های1مرزی1زمينه1مناسبی1.
برای1سرمایه1گذاری1در1این1مناطق1می1باشد1که1منجر1به1رشد1و1توسعه1اقتصادی1استان1می1

گردد.
181 در1کنار1توجه1هرچه1بيشتر1به1بعد1سخت1افزاری1امنيت1محلی1)مانند1تشدید1کنترل1مرزی(11به1.

بعد1نرم1افزاری1امنيت1محلی1نيز1)مانند1تقویت1و1ارتقا1بنيان1های1فرهنگ1رفتاری1و1هویت(1
پرداخته1شده1تا1به1طور1همزمان1آسيب1پذیری1امنيت1محلی1استان1خراسان1جنوبی1موقعيت1

ژئوپلتيکی1آن1کاهش1یابد.
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نتیجه گیری 
برنامه1ریزی1آمایش1استان1به1عنوان1راه1حل1مسائل1ومشکالت1ذکر1شده،1به1عنوان1یکی1از1مهم1
ترین1رویکرد1های1برنامه1ریزی1در1غالب1کشور1های1جهان1است.1برنامه1ریزی1آمایشی1به1بررسی1و1
مطالعه1خصوصيات1و1ویژگی1های1کلی1فضای1استان1و1بازیافت1قابليت1ها1در1نواحی1مختلف1آن1راه1
حلی1برای1ایجاد1توزیع1مناسب1الگوهای1توسعه1و1استقرار1فعاليت1های1اقتصادی،1اجتماعی1وفضایی1

را1ارائه1می1نماید.1با1توجه1به1مباحث1ذکر1شده1و1تحليل1SWOT1فرضيه1زیر1تأیيد1می1شود.
افغانستان1به1 با1 فرضیه:1به1نظر1می1رسد1موقعيت1ژئوپليتيکی،1شرایط1طبيعی1و1هم1مرز1بودن1
عنوان1عوامل1تهدید1کننده1و1همچنين1فرصت1می1توانند1در1توسعه1پایدار1استان1خراسان1جنوبی1

مؤثر1باشند.
تأمين1امنيت1مرزها1و1اقتصاد1)اشتغال1و1درآمد1و1غيره(1مرزنشينان1همواره1از1اهداف1کشورها1بوده1
و1احداث1بازارچه1های1مرزی1اولين1گام1جهت1محروميت1زدایی،1ایجاد1اشتغال،1کاهش1قاچاق1کاال1
در1مناطق1مرزی1و1افزایش1امنيت1ملی1و1منطقه1ای1می1باشد.1یکی1از1مهمترین1مزیت1های1تجاری1
خراسان1جنوبی1نسبت1به1سایر1استانهای1هم1جوار،1ویژگی1خاص1همجواری1و1داشتن1بيشترین1مرز1
مشترک1با1کشور1افغانستان1و1نيز1وجود1چهار1بازارچه1مرزی1فعال1و1همچنين1قرارگرفتن1این1استان1در1
کریدر1شمال-1جنوب1و1شرق1به1غرب1کشور1است.1بازارچه1های1مرزی1به1عنوان1یکی1از1اهرم1های1
مهم1در1فعاليت1های1اقتصادی1کشور1و1استان1داشته1است1که1تداوم1این1رونق1اقتصادی1منوط1به1
رفع1مشکالت1بازارچه1های1مرزی1است.1استان1خراسان1جنوبی1دارای13311کيلومتر1مرز1مشترک1
افغانستان1است.1امروزه1مسأله1قاچاق1کاال1و1مواد1مخدر1در1کشور1ما1عالوه1بر1آثار1سوء1 با1کشور1
اقتصادی،1به1عنوان1یک1چالش1اقتصادی1و1اجتماعی1در1حوزه1های1منطقه1ای،1ملی1و1بين1المللی1
حائز1اهميت1است.1به1طوری1که1رواج1قاچاق1و1تأثير1سوء1آن1به1عنوان1یک1عامل1بازدارنده1توسعه،1
موجب1اخالل1در1اعمال1و1اجرای1برنامه1های1اقتصادی،1اجتماعی1و1فرهنگی1دولتی1شده1و1در1نهایت،1
کاهش1رشد1و1رکود1اقتصادی1می1شود.1از1مهمترین1چالشهای1مناطق1مرزی1می1توان1به:1محدودیت1
منابع1آبی،1خشکسالی1های1متوالی،1عدم1سرمایه1گذاری،1عدم1وجود1راه1های1ارتباطی،1وجود1مزارع1
وسيع1کشت1خشخاش1و1البراتور1تهيه1و1تبدیل1تریاک1به1هرویين1و1مرفين1درکشورافغانستان،1وجود1
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پيوندهای1قومی1و1قبيله1ای1مرزنشينان1دوطرف1مرز،1وجود1کویر1پهناور1وسيع1و1نقاط1کوهستانی1و1
صعب1االعبور1در1برخی1از1مناطق،1اشغال1افغانستان1توسط1ایاالت1متحده1امریکا،1افراط1گرایی1دینی،1
ورود1غير1مجاز1مهاجرین1افغانی،1ناامنی،1ورود1کاالهای1قاچاق،1اسکان1اهل1سنت1در1مناطق1مرزی،1
تخریب1محيط1زیست1توسط1افاغنه1مهاجر،1مهاجرت1روستایيان1به1مناطق1دیگر1و1غيره،1سبب1شده1

مناطق1مرزی1از1عقب1مانده1ترین1و1محرومترین1بخش1های1کشور1باشد.

منابع و مأخذ
پيام1	  دانشگاه1 انتشارات1 ای"،1 ناحيه1 ریزی1 برنامه1 روشهای1 و1 "اصول1 1.)1375( ح.1 آسایش،1

نور.»بانک1اطالعات1تقسيمات1کشوری«.1وب 1گاه1رسمی1وزارت1کشور1ایران.1تهران.
پرتال1استانداری1استان1خراسان1جنوبی،11آبان113901.	 
برنامه1ریزی،1اجرا1و1کنترل"،1	  رابينسون.1)1383(.1"مدیریت1راهبردی1 پيرز،1ج،1ای.1ور.1بی.1

انتشارات1سمت،1تهران
حافظ1نيا،1م.ر1.)13831(.1"تحليل1کارگری1مرز1بين1المللی1مرز1ایران1و1افغانستان"،1فصلنامه1	 

مدرس،1علوم1انسانی،1دوره1،81شماره1،41زمستان،1صفحه1های7411تا75.
حسين1زاده1دلير،ک.1)13831(.1"برنامه1ریزی1ناحيه1ای"،1چاپ1اول،1انتشارات1سمت،1تهران،	 
حکمت1نيا1.ح.وم.1موسوی.1)1383(.1"کاربرد1مدل1در1جغرافيا1با1تاکيد1بر1برنامه1ریزی1شهری1	 

و1ناحيه1ای"،1انتشارات1علم1نوین.1تهران.
خنيفر،1ح.1)1389(.1درآمدی1برمفهوم1آمایش1سرزمين1وکاربرد1های1آن1در1ایران، مجله1آمایش1	 

سرزمين،1بهار1و1تابستان،1شماره1،21صفحه1های151تا1261.
خراسان1	  اقتصادی1 ویژه1 منطقه1 1،3041 شماره1 1، 1)1393/6/1( جنوبی1 خراسان1 آوای1 رورنامه1

جنوبی3:1
رهنمایی،1م.ت.1)1381(؛1"آمایش1سرزمين1و1کاربردهای1دفاعی"،1مجموعه1مقاالت1آمایش1و1	 

دفاع1سرزمينی،1انتشارات1دانشگاه1امام1حسين)ع(.1تهران.
سازمان1امور1اقتصادی1ودارایی1خراسان1جنوبی.1)11393(.1"توانمندی1ها1،1پتانسيل1ها1وفرصت1	 
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های1سرمایه1گذاری1خراسان1جنوبی"،1انتشارات1مرکز1خدمات1ودبيرخانه1ستاد1سرمایه1گذاری1
استان1خراسان1جنوبی1.1چاپ1دوم1،بيرجند.

سازمان1بازارچه1های1مرزی1.1)1371(.1"آیين1نامه1اجرایی1بازارچه1های1مرزی"،1تهران.	 
سالنامه1آماری1استان1خراسان1جنوبی1394،1و13951.	 
سرور،1ر.1)1380(."کاربرد1جغرافيای1طبيعی1در1برنامه1ریزی1منطقه1ای،1شهری1و1روستایی"؛1	 

دانشگاه1آزاد1اسالمی1واحد1شهر1ری1"جزوه1درسی".1تهران.
شجاعی1نسب1،1ح.1و1ر.1ثالثی.1)1392(.1مقاله1مرزهای1شرقی،1همجواری1با1افغانستان،1نظم1و1	 

امنيت،1همایش1ملی1خراسان1جنوبی1نظم1و1امنيت.1
نظام1مهندسی1ساختمان1خراسان1	  فصلنامه1تخصصی1سازمان1 1.)1390( ع.1 م.1 1، نژاد1 شمسی1

جنوبی1،1سال31-1شماره1.101
صدیق1فرهنگ،1م.م.1)1380(.1"1افغانستان1در151قرن1اخير"،1جلد1دوم،1چاپ1دوم،1انتشارات1	 

عرفان،1تهران.
عندليب1،1ع.ر.1)1380(.1نظریه1پایه1و1اصول1آمایش1مناطق1مرزي1جمهوري1اسالمی1ایران،1سپاه1	 

پاسداران1انقالب1اسالمی،1دانشکده1فرماندهی1و1ستاد،1دوره1عالی1جنگ،1تهران.
فنی،1ز1،ح.ع.1خليل1اللهی،1ژ.سجادی،1و1م.1فال1سليمان.1)1395(.1»تحليل1دالیل1و1پيامد1های1	 

خشکسالی1در1استان1خراسان1جنوبی1و1شهر1بيرجند«،1فصلنامه1برنامه1ریزی1وآمایش1فضا،1دوره1
بيستم،1شماره1،41زمستان1صفحه1های11751تا200.

قورچيان،1ن.ق.وم.1جمشيدي1اوانکي.1)1385(.1»از1آمایش1سرزمين1تا1برنامه1ریزي1درسي«،1	 
انتشارات1فراشناختي1اندیشه1،تهران1.

محمدی،1ح.ر.1و1دیگران1)1387(1،"تحليل1جغرافيایی1منابع1تهدید1ملی1در1ایران"،1فصلنامه1	 
ژئوپلتيک،1سال1چهارم،1شماره1دوم،1تابستان.

1مختاری1هشی،1ح.و1م.1قادری1حاجت1.1)1387(.1هيدروپلتيک1خاورميانه1در1افق1سال120251 	
ميالدی،1مطالعه1موردی.

مقدم،1ط.1)1393(.1معرفی1جاذبه1های1طبيعی1و1زیست1محيطی1استان1خراسان1جنوبی،1چاپ1	 
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اول،1نشر1چهاردرخت،1بيرجند.
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چکیده:
دنيا1 تمام1 به1سرعت1در1 آمریکا1در1سپتامبر120081اصابت1کرد،1 اقتصاد1 به1قلب1 بحران1مالی1که1
گسترش1پيدا1کرد1و1بدهی1های1سنگين1برای1استفاده1کنندگان1از1ابزارهای1مالی1و1حسابداری1ارزش1
منصفانه1)مثل1خرید1اختيار1خرید1سهام1و1یا1حق1تقدم1خرید1سهام(1ایجاد1کرد.1این1موضوع1دوباره1
موجب1شد1نظرات1مختلف1در1ميان1بانکداران،1مدیران1بيمه،1حسابرسان1یا1سياستمداران1بيشتر1و1یا1
کمتر1تحت1تاثير1این1بحران1مطرح1شود.1این1مقاله1با1هدف1بررسی1وضعيت1بازارهای1مالی،1شناسایی1
نقش1و1اهميت1حسابداری1ارزش1منصفانه1و1اوراق1بهادار1در1این1بحران1بزرگ،1که1برای1هر1دو1و1بر1
خالف1ارزش1منصفانه1و1نظرات1اوراق1بهادار1اعتباری1و1برخی1راه1حل1های1ضد1بحران1برای1آینده1

می1دهد.
M41 ،H83 ،G01 ،B26 :JEL طبقه بندی

كلمات كلیدی:1ابزارهای1مشتقه،1بحران1مالی،1حسابداری1ارزش1منصفانه

1.1دکتري1تخصصي1حسابداري1و1عضو1هيئت1علمي1دانشگاه1آزاد1اسالمي1واحد1بيرجند
Morteza.Zakerean@gmail.com11111:1.2دانشجوي1دوره1دکتري1تخصصي1حسابداري1دانشگاه1آزاد1اسالمي1واحد1بيرجند،1ایميل
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مقدمه
بحران1انرون11که1هسته1اقتصاد1آمریکا1را1تکان1داد1در1اوایل1سال120001تنظيم1کنندگان1را1برای1
صدور1قوانينی1که1آن1را1برای1سرمایه1گذاران1ساده1تر1بسازند،1تحت1فشار1قرارداد1که1ارزش1دارایی1
های1شرکت1و1کاهش1)حداقل1تا1حدی(1و1پيچيدگی1ساختار1مالی1را1بفهمند.1در1آن1زمان،1یکی1از1
بهترین1راه1حلها1حسابداری1ارزش1منصفانه1با1هدف1گزارشگری،1مربوط1تر1و1مفيدتر1به1نظر1می1

رسيد.
تنظيم1کنندگان1قوانين1و1مقررات1بر1این1باورند1که1ارزش1منصفانه1شفافيت1و1قابليت1مقایسه1را1
که1به1برگشتن1اعتماد1سرمایه1گذاران1در1بازارهای1مالی1و1انجمن1ها1کمک1خواهد1کرد،1تشویق1می1
کند.1پس1از1بحران1انرون،1موسس1)گذارنده(1استاندارد1آمریکایی،1هيئت1استانداردهای1حسابداری1
مالی12وظيفه1صدور1استاندارد1در1خصوص1اندازه1گيری1ارزش1منصفانه1)استاندارد1شماره1571(1را1در1
نظر1گرفته1است.1براساس1این1استانداردFAS1no157(1(1دارایی1ها1در1یکی1از1سه1طبقه1)دسته(1با1

توجه1به1نسبت1نقدشوندگی1آن1طبقه1بندی1می1شوند:
سطح11-1دارایی1هایی1که1باالترین1نقد1شوندگی1را1دارند1را1شامل1می1شود1که1ارزش1آن1به1نقل1

از1قيمت1در1بازار1فعال1نشات1می1گيرد.
سطح2-1شامل1دارایی1هایی1که1با1استفاده1از1داده1های1بازار1قابل1مشاهده1ارزش1گذاری1می1شود1

قيمت1های1استعالم1شده1بازار1
سطح3-1شامل1دارایی1های1با1معتبر1ترین1ارزش1که1ارزش1منصفانه1آن1می1تواند1تنها1از1طریق1
ورودی1های1غير1قابل1مشاهده1و1قيمت1ها1که1بر1مدلهای1داخلی1و1تخمين1ها1بنا1شده1اند،1مشخص1

شود.
این1سومين1سطح،1دقيقا1توسط1اغلب1منتقدان1طرح1شده1است1و1مربوط1به1استفاده1اجباری1ارزش1
درخصوص1 مناظره1 ندارد.1 وجود1 نقدی1 بازار1 در1 که1 بدهی1 مالی/1 دارایی1 یا1 معامله1 برای1یک1 بازار1
حسابداری1ارزش1منصفانه1ناشی1از1سقوط1بازار1اوراق1وام1مسکن1مورد1حمایت1و1بازارهای1اعتباری1
بدهی1 فوق1 بازارهای1 نقدینگی1 کمبود1 است.1 شده1 تبدیل1 ها1 روزنامه1 اول1 تيتر1 به1 دوباره1 مسکن،1

1. Enron crisis
2. FASB: Financial Accounting Standards Board
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هایی1در1ميان1بانکداران،1حسابرسان1و1سياستمداران1ایجاد1کرده1است.1همه1برای1پيدا1کردن1کسی1
که1قربانی1دیگران1برای1بحران1واقعی1است،1تالش1می1کنند.1سرزنش1در1مورد1حسابداری1ارزش1
منصفانه1یک1بار1دیگر1اتفاق1افتاد.1اگرچه1به1عنوان1یک1راه1حل1برای1بحران1در1مدتی1نه1چندان1

پيش1دیده1می1شد.

تشریح بحران 
عليرغم1اینکه1تا1دسامبر120081همه1مردم1متوجه1بحران1اقتصادی1بزرگ1در1سرتاسر1دنيا1شدند،1
متخصصان1یک1سال1قبل1از1آن1متوجه1عالیم1شروع1بحران1شده1بودند.1اولين1نشانه،1فروپاشی1و1
ورشکستگی1دو1موسسه1صندوق1تامين1سرمایه1گذاری1به1منظور1جلوگيری1از1زیان1که1وابسته1به1
کمپانی1بيراسترنز11بعد1از1یک1سرمایه1گذاری1مهم1بر1روی1بازار1فرعی1اوليه1بود.1در1طی1سال120071
موسسات1مالی1زیاد1دیگری1متوجه1شدند1که1اوراق1بهادار1معمولی1آنها1با1چيزی1به1اسم1"وثيقه1های1

سمی"1آلوده1شده1است.
انجام1داد1 بيراسترنز1 با1حرکتی1که1فدرال1رزرو12به1منظور1دفع1ورشکستگی1 در1آغاز1سال120081
مشخص1شده1بود1)30ميليون1دالر1جهت1بدهی1آن1شرکت1و1فروش1آن1به1جی1بی1مورگان1چيس1

هزینه1کرد(.
در1سپتامبر120081وقایع1رخ1داده1در1بازار1آمریکا1به1یک1مسئله1بين1المللی1تبدیل1شد1و1عواقب1آن1
در1سرتاسر1آسيا1و1اروپا1گسترده1شد.1نجات1شرکت1های1فانی1می13و1فردی1مک14که1تحت1کنترل1
دولت1بودند،1ورشکستگی1شرکت1لمان1برادرز1،5فروش1شرکت1مرلی1لنچ16به1بانک1مرکزی1آمریکا1و1
تزریق1851ميليارد1دالر1از1خزانه1توسط1شرکت1گروه1بين المللی1آمریکایی117اتفاقات1عجيبی1بود1که1
دولت1بوش1را1وادار1به1طرح1نقشه1ای1برای1مبارزه1با1بحران1کرد.1قبل1از1این1طرح،17001ميليارد1دالر1

1. Bear Stearns
2. Federal Reserve
3. Fannie Mae
4. Freddie Mac
5. Lehman Brothers
6. Merrill Lynch
7. AIG: American International Group
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به1قيد1ضمانت1برای1آزاد1کردن1طرح1کشيده1شده1بود.
این1طرح1به1طور1جدی1در1کنگره1مورد1بحث1قرارگرفت1و1در1این1ميان1بانک1های1گلدمن1ساکز1
و1مورگان1استنلی1که1آخرین1بانک1های1سرمایه1گذار1در1وال1استریت1بودند،1در1نوع1عملکرد1مالی1
و1مبادالت1خود1تجدید1نظر1کردند.1شرکت1واش1جوویا1توسط1سيتی1گروپ1به1منظور1جلوگيری1از1
ورشکستگی1آن1خریداری1شد1و1بانک1واشنگتن1موجوال1)که1بزرگترین1ورشکستگی1بانکی1در1تاریخ1

آمریکا1است(1توسط1مورگان1چيس1گرفته1شد.
تا1اکتبر120081بحران1پهنای1اقيانوسها1را1درنوردید1و1در1اروپا1فورتيس1بانک1که1نيمه1دولتی1بود،1
توسط1بانک1پاریس1باس1به1عهده1گرفته1شد.1در1حالی1که1ونورشن1راک1از1ورشکستگی1نجات1داده1
شد.1مدیران1مالی1اروپایی1متوجه1شدند1که1یک1بسته1به1قيد1کفيل1آزاد1کردن1برای1نجات1بخش1
بانکداری1مورد1نياز1است1و1دولت1ها1وعده1و1قول1تضمين1حسابهای1پس1انداز1خصوصی1به1منظور1
جلوگيری1از1پس1گرفتن1های1حجيم1و1زیاد1را1دادند.1در1عرض1چند1هفته1بحران1مالی1بر1اقتصاد1در1
سرتاسر1دنيا1تاثير1گذاشت.1ارزش1آمریکا1در1چهار1ماهه1آخر51،20081%1سقوط1کرد.1صادرات1ژاپن1
35%1کاهش1پيدا1کرد.1نابودی1بازار1خرید1و1فروش1مسکن1ادامه1پيدا1کرد1و1بازار1اتومبيل1نيز1شروع1
به1افت1کرد؛1چون1تقاضای1جهانی1کاهش1پيدا1کرد1و1خطر1رکود1افزایش1پيدا1کرد،1ميزان1از1دست1
دادن1کار1و1شغل1افزایش1پيدا1کرد1و1کشورهای1جهان1سوم1کمک1های1مالی1کمتری1دریافت1کردند1

و1این1به1معنی1افزایش1فقر1و1گرسنگی1بود.

اوراق بهادار اعتباری شركت گروه بین المللی آمریکایی
نابودی1تعداد1زیادی1از1غول1های1اقتصادی1آمریکا1در1سال120081اتفاق1افتاد.1مثال1در1مورد1شرکت1
ایزون1با1استفاده1نامناسب1و1زیاد1از1اوراق1بهادار1پيچيده1و1مشکل،1سبب1ورشکستگی1آن1بود.1تناقض1
در1این1بود1که1دقيقا1افرادی1که1انتظار1می1رفت1بدانند1)چطور1باید1از1اوراق1بهادار1استفاده1کنند(1بيشتر1

از1هر1کس1دیگری،1کنترل1این1اوراق1از1دستشان1خارج1شد.
اوراق1بهادار1که1بيشترین1نقش1را1در1فروپاشی1برادران1لمان1و1بيراسترنز1داشت،1معاوضه1قراردادی1
اعتبار1بود.1این1اوراق1یک1ابزار1مالی1که1شامل1سياست1بيمه1در1درون1آن1بود،1مانند1اوراق1قرضه1
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و1عملکرد1آن1به1این1نحو1است:1دارندگان1اوراق1قرضه1اعتبار1قراردادی1را1برای1محافظت1در1برابر1
موقعيتی1که1در1آن1صادرکنندگان1اوراق1قرضه1به1دليل1ورشکستگی1پرداخت1منظمی1ندارند،1می1
خرند.1در1عوض1با1پرداخت1حق1بيمه1به1فروشندگان1اعتبار1قراردادی1دارندگان1اوراق1قرضه1پول1می1
گيرند.1عمومًا1خریدار1اعتبار1قراردادی1یک1بانک1است1در1حاليکه1فروشنده1لزوما1یک1شرکت1بيمه1

نيست.1
یک1سوال1منطقی1و1عقالنی1اینجا1این1است1که:1در1حاليکه1خریدار1اعتبار1قراردادی1در1جستجوی1
حفاظت1در1برابر1خطر1به1تعویق1افتادن1پول1هستند،1چه1جاذبه1ای1برای1فروشنده1این1ابزار1وجود1
دارد؟1چرا1باید1کسی1چنين1ریسکی1بکند؟1چه1چيزی1بدست1می1آورد؟1و1پاسخ1به1این1سادگی1است1
که:1آنها1دریافت1مداوم1از1خریداران1اعتبار1قراردادی1دارند1و1چيزی1از1دست1نمی1دهند1تا1زمانی1که1
صادرکننده1های1اوراق1قرضه1ور1شکسته1شدند1و1این1پاسخ1که1سود1محدود1شده1توسط1تعدادی1از1
قراردادها1)پيمان1های(1مکتوب1و1به1عنوان1محرکی1برای1مدیرانی1است1که1مصرانه1از1فروش1اعتبار1

قراردادی1حمایت1می1کنند.
این1اوراق1بهادار1زمانی1که1تاریخچه1آن1را1مورد1توجه1قرار1می1دهيم1حتی1جذاب1تر1هم1بودند.1
صادر1کننده1های1اوراق1قرضه1تقریبا1هيچ1وقت1ورشکست1نمی1شدند،1بنابراین1حق1بيمه1خود1را1
دریافت1می1کردند1و1مجبور1به1بازپرداخت1چيزی1نبودند.1این1موضوع1قابل1فهم1می1شود1که1چرا1
این1اوراق1بهادار1نسبت1به1روشهای1سرمایه1گذاری1قدیمی1یک1راه1آسانتر1برای1پول1در1آوردن1می1
شود.1اما1نتيجه؟1بازار1فروش1اعتبار1قراردادی1با1سرعت1باال1رشد1پيدا1کرد1و1نسبت1بدهی1به1ميزان1
دارایی1باالتر1رفت1)آمارگران1می1گویند1که1معامله1این1بازار1از16311ميليون1دالر1در1سال120001به1
160ميليارد1دالر1در1سال120071افزایش1پيدا1کرد(.1بانک1ها1و1موسسات1صندوق1تامين1سرمایه1گذاری1
دریافتند1که1خرید1و1فروش1اعتبار1قراردادی1سریعتر1و1آسانتر1از1انجام1معامله1با1اوراق1قرضه1است.

فروش1اعتبار1قراردادی1به1عنوان1معامالت1خارج1از1بورس1که1فاقد1شفافيت1بود،1به1سرعت1توسعه1
پيدا1کرد.1اغلب1شرکت1کننده1ها1در1داد1و1ستد1بدون1هيچ1موافقت1از1پيش1تعيين1شده1یا1مکتوبی1
از1طرف1افرادی1که1گمان1می1رود1پيشنهاد1حفاظت1می1دهند،1نمی1دانند1چه1کسی1پشت1این1خرید1
است1و1این1موجب1می1شود1که1سرمایه1داران1در1شبکه1ای1از1روابط1نامعلوم1قرار1گيرند.1شرکتهایی1
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مانند1شرکت1گروه1بين المللی1آمریکایی1ميزان1اعتبار1خود1را1مورد1استفاده1قرار1دادند1تا1بازیگر1نقش1
دادند.1 اجاره1 را1 آن1 و1 درآوردند1 پول1 به1صورت1 را1 اعتبارات1خود1 باشند،1عمال1 و1فروش1 اول1خرید1
همانطور1که1گفته1شد،1آن1ها1از1اعتبار1قانونی1خود1برای1اطمينان1دیگران1و1تضمين1التزام1پرداخت1

بدهی1در1مقابل1زیانها1استفاده1کردند.
پس1مشکل1چه1بود؟1بسياری1از1قراردادهای1مبادله1نُکول1اعتبار11برای1حصول1اطمينان1در1برابر1
خطرات1ابزارهای1مالی1نامتعارف1که1مسبب1و1کمک1کننده1به1گسترش1اولين1بحران1در1امالک1شد،1
فروخته1شده1بود.1این1اوراق1بهادار1توسط1وام1های1رهنی1حمایت1می1شد1که1ناگهان1ارزش1آن1ساقط1
شد1و1منجر1به1پرداخت1اعتبارات1قراردادی1مبادله1نُکول1اعتبار1شد.1فروشندگان1این1قراردادها1مجبور1
به1پرداخت1پول1های1هنگفت1شدند1و1مدت1زیادی1طول1نکشيد1که1پول1نقد1تمام1شد1و1نتيجه1آن1

بحران1نقدینگی1و1همچنين1زیانهای1هنگفت1بود.
یک1روش1محتاطانه1برای1ورود1به1هر1دو1سمت1معامله1خواهد1بود؛1در1یک1طرف1فروش1اوراق1
بهادار1و1در1طرف1دیگر1خرید1آن1بود.1در1مورد1عدم1پرداخت1بدهی1اصل1و1فرع1وام،1شرکت1ها1می1
دیگر1 اما1 دادند.1 انجام1 را1 کار1 این1 ها1 بعضی1شرکت1 کنند.1 گذاری1 ارزش1 را1 خود1 توانستند1شرایط1
شرکتها1فقط1در1یک1سمت1معامله1بودند،1آن1ها1فروشنده1بودند1و1هيچگاه1خریدار1نبوده1اند.1زمانی1
که1بازار1خرید1و1فروش1اوراق1قرضه1رهنی1شروع1به1فروپاشی1کرد،1مجبور1به1پرداخت1بيش1از14401
ميليون1دالر1شد1)این1مقدار1پولی1بود1که1با1پوشش1شرکت1گروه1بين المللی1آمریکایی1ثبت1کرده1
بود(.1مشخصا1شرکت1آنقدر1پول1نداشت1و1مشتری1ها1)خریداران1اوراق1بهادار1و1سایر1مشتقات1آن(1و1
همين1طور1آژانس1های1اعتباری1را1نگران1کرده1بود.1ميزان1اعتبار1پایين1آورده1شده1بود1و1اعتماد1به1
نفس1سرمایه1گذاران1منجر1به1فروش1برخی1از1دارایی1های1شرکت1ها1شد1و1این1شروع1فاجعه1بود.

به1خاطر1اینکه1شرکت1می1بایست1حجم1زیادی1از1زیانهای1ناشناخته1بر1اوراق1بهادار1که1با1یک1
ارزش1منصفانه1)قيمت1عادالنه(1محاسبه1شده1باشد1را1گزارش1دهد،1در1متن1بحران1وام1های1رهنی1
ما1شرکتها1این1کار1را1انجام1ندادند،1بازرس1دفاتر1محاسباتی،1عقيده1منفی1در1مورد1گزارش1های1راجع1
به1ارزش1گذاری1و1کيفيت1های1در1آمدی1آن1شرکت1داشت.1پرایس1واتر1هوس1کوپر1نتيجه1گرفت1

1. CDS: credit default swap 
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که1یک1ضعف1اساسی1در1مهار1کنترل1داخلی1شرکت1بر1گزارشات1مالی1به1عنوان1نتيجه1که1چگونه1
سند1دارایی1های1ارزش1گذاری1شده1است،1در1بایگانی1کميسيون1امنيت1معاوضه1پول1دارد.1کاربرد1
مشتقات1اشتباه1بود؛1الگوهای1ارزیابی1داخلی1انتخاب1شده1توسط1مدیران،1مخفی1نگه1داشتن1زیانهای1
عمده1از1سرمایه1گذاران1بود.1سابقا1یک1بار1به1بازار1اعالم1شد1و1منجر1به1سقوط1ارزش1سهام1گردید1و1
این1یکی1از1عالیم1بحران1بود1که1بر1سال120081تاثير1گذاشت؛1بنابراین1مبحث1قيمت1عادالنه1)ارزش1

منصفانه(1دوباره1به1عنوان1سر1فصل1قرار1گرفت.

حسابداری قیمت عادالنه )ارزش منصفانه( موافق و یا مخالف
براساس1اصول1عمومی1پذیرفته1شده1حسابداری11ابزارهای1مشتق1شده1مالی1مانند1مبادله1نُکول1
اعتبار،1قيمت1عادالنه1را1بر1حسب1سود1و1زیان1می1سنجند.1دیگر1ابزارهای1مالی1)مانند1سرمایه1گذاری1
در1بخش1های1اوراق1بهادار1و1معامله1دارایی1ها1و1بدهی1ها(1نيز1برحسب1قيمت1عادالنه1سنجيده1می1
شوند.1گاهی1اوقات1تغييرات1در1قيمت1عادالنه1مستقيمًا1بر1روی1درآمدهای1گسترده1به1جای1صورت1

وضعيت1درآمد1خود1گزارش1داده1می1شود.

عقاید مخالف با حسابداری ارزش عادالنه )ارزش منصفانه(
بزرگترین1منتقد1حسابداری1قيمت1عادالنه،1بانکداران1و1نماینده1های1شرکت1های1مالی1دیگر1بودند.1
در1مورد1این1مسئله1آن1ها1بسيار1تند1برخورد1می1کردند،1چون1آن1ها1مقصر1اصلی1بحران1را1قيمت1
عادالنه1می1دانستند1زیرا1قوانين1و1دستورالعمل1قيمت1عادالنه1سبب1بروز1چرخه1ای1از1افت1قيمت1
دارایی1و1فروش1اجباری1می1شود11که1ثبات1مالی1را1به1خطر1می1اندازد.1ناپایدارترین1بخش1در1مورد1
قيمت1عادالنه1)ارزش1منصفانه(1سومين1سلسله1مراتبی1است1که1در1بيانيه1شماره11571ارائه1شده1که1
استفاده1از1مدل1)الگوی(1قراردادن1بها1بر1روی1بازار1را1حتی1در1غياب1بازار1فعال1تحميل1می1کند1و1
منتج1به1کاربرد1الگوهای1اطالعاتی1غير1قابل1مشاهده1و1سپس1ارزیابی1با1اعتبار1و1اطمينان1کمتر1می1
شود.1پيچيدگی1دارایی1مالی،1کار1تعيين1قيمت1عادله1)ارزش1منصفانه(1آن1را1سخت1می1کند،1حتی1

1. GAAP: generally accepted accounting principles 
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زمانی1که1بازار1عملکرد1طبيعی1دارد.1این1چالش1در1زمان1بحران1بزرگتر1می1شود1و1بعضی1متخصصان1
ترس1دارند1که1یافتن1یک1روش1قيمت1گذاری1کلی1برای1قيمت1گذاری1دارایی1های1مشخص1ممکن1

نيست.
منتقدان1معتقدند1که1کاربرد1دستورالعمل1های1محاسباتی1فعلی1در1زمان1پریشانی1و1بهم1خوردگی1
تجارت1و1بازار1فقط1سبب1بحرانی1تر1شدن1شرایط1می1شود1که1منجر1به1شناسایی1زیانهای1حجيم1
این،1 بر1 نامعين1و1اختالل1در1سرمایه1می1شود1که1ارزش1ذاتی1سرمایه1را1نشان1نمی1دهد.1عالوه1
عواقب1روش1قراردادن1بها1بر1روی1بازار1خوب1نيست1)بد1است(1و1شامل1کاهش1نقدینگی1شدید،1
گزارش1عملکرد،1عدم1توانایی1پرداخت1بدهی،1تنزل1دادن1بهای1اسمی1سهام،1افزایش1سرمایه1گران1و1
پرخرج،1می1باشد.1یکبار1شرکتی1شروع1به1تشخيص1و1شناسایی1زیانهایی1که1دیده1بود1در1طی1رکودی1
افتاده1بود1شد،1چاره1دیگری1جز1گزارش1زیانهای1بيشتر1نداشت،1چون1محاسبه1 اتفاق1 بازار1 که1در1
قيمت1عادالنه1)ارزش1منصفانه(1آن1را1وادار11به1دور1تجاری1کند1)به1این1معنی1است1که1همه1ضرر1و1
زیانها1در1یک1زمان1مشخص1می1شود1و1سبب1اختالل1در1سرمایه1می1شود1و1محرک1فروش1اموال1

و1در1عوض1پایين1آوردن1ارزش1و1قيمت1آن1می1شود(.
منتقدان1درخواست1تعليق1محاسبه1ارزش1منصفانه1در1حين1بحران1تجارت1و1بازار1و1استفاده1از1قيمت1
متعادل1بازار1که1مناسب1تر1است1را1دارند،1زیرا1زیانها1دیرتر1)با1سرعت1کمتری(1ثبت1می1شود.1محاسبه1
سنتی1به1شرکت1ها1اجازه1می1دهد1که1دارایی1های1مالی1شان1را1با1ارزش1اوليه1بسنجند1و1به1این1
ترتيب1به1آنها1فرصتی1داده1می1شود1راه1حلی1برای1خود1تا1زمان1بهبود1بازار1بيابند.1به1نظر1می1رسد1

که1محاسبه1ارزش1منصفانه1بسيار1سریع1بر1بازار1اثرگذار1است.
بانکداران1نگران1این1هستند1که1حسابداری1ارزش1بازار1بخواهد1که1موسسه1شان1سرمایه1خود1را1به1
طور1یک1جا1و1ارزان1بفروشد،1چون1ارزش1منصفانه1آن1به1منظور1نگه1داشتن1اندوخته1سرمایه1در1یک1
سطح1مشخص1مورد1نياز1کاهش1پيدا1کرده1است.1چون1بين1شرایط1سرمایه1که1توسط1که1ناظران1
بانکی1ماليات1بر1آن1بسته1می1شود1و1نتيجه1ارزش1منصفانه1تضاد1وجود1دارد،1بانکداران1احتياج1به1
مجوز1برای1رجوع1به1قيمت1متعادل1)بازار(1در1زمان1بحران1دارند1و1تقاضای1دیگر1اجازه1گرفتن1برای1
طبقه1بندی1مجدد1وام1های1"نگه1داشته1شده1برای1فروش"1نگه1داشته1شده1برای1تجارت1به1نگه1
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داشته1شده1برای1زمان1سررسيد1)که1هزینه1استهالک1را1اندازه1می1گيرد(؛1به1منظور1جلوگيری1از1زیان1
هایی1که1با1محاسبه1ارزش1منصفانه1همراه1است.

سرسختی1ناظمان1)کارگزاران(1و1تعيين1کنندگان1استاندارد1در1برابر1تمام1منتقدان1ارزش1منصفانه،1
تعدادی1بوجود1آورده1که1به1طور1واضح1این1قوانين1)دستورات(1را1مورد1استفاده1قرار1می1دهند1و1تالش1
بر1باقی1ماندن1سطح1پيچيدگی1آن1را1دارند؛1تا1شرکتها1به1شدت1متکی1به1موسسات1محاسباتی1باشند1
)خصوصيات1بيگ1فور(1تا1به1آنها1با1روشهای1ارزشيابی1خود1کمک1کنند1و1نتيجه1آن1افزایش1هزینه1
ها1برای1نهادهایی1بود1که1مجبور1به1گزارش1حجم1قابل1توجهی1از1ترازنامه1های1دارایی1ها1و1بدهی1

ها1برحسب1ارزش1منصفانه1بود.
تقاضای1مردم1برعليه1ارزش1منصفانه1این1حقيقت1را1آشکار1کرد1که1استفاده1اجباری1از1حسابداری1
به1ارزش1بازار1در1تجارت1غير1نقدی1مدیران1را1مجبور1به1یافتن1راه1فرار1و1یا1هم1دستکاری1در1ارقام1
به1نفع1خودشان1کرده1است.1یک1مثال1برای1این1طبقه1بندی1ابزارهای1مالی1به1عنوان1در1دسترس1
بودن1برای1فروش1)حراج(1است،1زیرا1تغييرات1در1ارزش1منصفانه1مستقيما1به1طور1مساوی1گزارش1
درآمد.1همانطور1که1 بر1 بر1صورت1حساب1 نه1 و1 دیگر(1 و1جامع1 )درآمدهای1گسترده1 داده1می1شود1
زیانهای1گزارش1داده1شده1بردرآمدهای1گسترش1یافته1دیگر1برای1رسيدگی1آورده1نمی1شود؛1وقتی1
بانکها1 بندگی1سرمایه،1 بر1ميزان1 توافقنامه1 بوسيله1 که1محاسبه1سهم1سرمایه1درخواست1می1شود،1
می1توانند1ضریب1ها1را1دستکاری1کنند1و1بعضی1از1دارایيهای1پرمخاطره1را1پنهان1نمایند.1یک1نمونه1
دیگر1از1مخفی1کردن1مخاطرات1حتی1زمانی1که1دستورات1ارزش1منصفانه1بکار1برده1می1شود،1شامل1
استفاده1از1نهادهایی1با1هدف1مخصوص1وسيله1سرمایه1گذاری1دارای1ساختار1به1منظور1خارج1کردن1
بعضی1از1بدهی1های1ریسک1دار1از1ترازنامه1است.1کارگزاران1استاندارد1متقاعدانه1)برای1بانک1ها(1
اجبار1تسویه1این1بدهی1ها1را1به1منظور1یکی1کردن1صورت1حساب1مالی1با1نتيجه1گيری1های1مهم1با1

نقدینگی1و1کفایت1و1بسندگی1سرمایه1به1تاخير1می1اندازند.

عقاید موافق با حسابداری ارزش منصفانه
در1طرف1دیگر1سکه،1طرفداران1ارزش1منصفانه1متوجه1شدند1که1منتقدان1در1مورد1استانداردهای1
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محاسبه1قراردادن1بها1بر1بازار1زمانی1که1آنها1در1حال1فرستادن1بهره1های1هنگفت1بر1مشتقات1در1
زمان1شکوفایی1اقتصادی1و1یا1زمانی1که1محاسبه1ارزش1منصفانه1برای1موجودی1آنها1سود1در1نظر1می1
گيرد،1اعتراضی1ندارند.1این1اعتراضات1اعتبار1چندانی1ندارد1چون1فقط1زمانی1بلند1می1شود1که1رکود1

اقتصادی1در1بازار1باشد.
کارگزاران1استاندارد1در1مورد1حسابداری1ارزش1منصفانه1ادعا1کردند1که1آن1دليل1بحران1مالی1نيست،1
اما1برای1جلو1آوردن1مشکالت1زودتر1و1با1خسارت1کمتر1درصورتی1که1حسابداری1ارزش1بازاری1کاالها1
به1کار1برده1نشود،1کمک1کرده1است1)جانسون1کری،20081(.1آنها1گفتند1که1با1دادن1اطالعات1به1روز1
بازار،1ارزش1منصفانه1به1سرمایه1گذار1خواهد1گفت1چه1دارایی1ارزشمند1است1و1به1آنها1امکان1مدیریت1
پيشرفته1نظارت1بر1خرج1سرمایه1و1دارایی1را1می1دهد1و1این1به1دليل1ناراحتی1مدیران1از1ارزش1منصفانه1

است،1چون1مجروميت1آنها1را1نشان1می1دهد.
شده1 انجام1 بهادار1 اوراق1 بورس1 کميسيون1 توسط1 که1 تحقيق1 این1 به1 منصفانه1 ارزش1 مدافعان1
است1برای1محاسبه1اثر1حسابداری1ارزش1منصفانه1بر1موسسات1مالی1استناد1می1کنند1و1این1اثرات1
نتيجه1گيری1هایی1را1مورد1تاکيد1قرار1می1دهد1که1از1عقيده1اینکه1حسابداری1نباید1مورد1سرزنش1
قرارگيرد،1به1خاطر1بحران1حمایت1می1کند.1در1یک1گزارش1501نمونه1موسسه1مالی1آمریکایی1که1271
تا1از1آنها1بانک1بودند،1121تا1شرکت1بودند1و151تا1هم1دالالن1سهام1بودند1را1مورد1تجزیه1و1تحليل1
قرارداد.1این1آزمایش1نتيجه1گرفت1که1کمتر1از1نيمی1از1دارایی1های1موسسات1مالی1بر1حسب1ارزش1
منصفانه1بر1استانداردهای1حسابداری1مربوطه1اندازه1گيری1می1شود1و1درصد1بدهی1های1ثبت1شده1
بر1حسب1ارزش1منصفانه1بسيار1کم1بوده1است.1عالوه1بر1این،1حتی1درصد1کمتری1از1دارایيها/بدهی1
ها1برحسب1ارزش1منصفانه1از1طریق1سود1و1زیان1گزارش1می1شود.1تغييرات1ارزش1منصفانه1برای1
دیگر1درآمدهای1گسترده1هم1به1جای1ثبت1در1صورت1حساب1درآمد1ثبت1می1شود.1مقاله1نشان1داد1
که1نوع1اصلی1اندازه1گيری1دارایيها/بدهی1ها1بر1حسب1ارزش1منصفانه1نوع1مبادله1ای1است1)ابزاری1
برای1داشتن1سودهای1کوتاه1مدت1است(1و1مشتقات1آن1بازار1درست1و1ميزانی1وجود1ندارد؛1به1همراه1
اطالعات1شفاف1قابل1استفاده1برای1مشخص1کردن1ارزش1منصفانه1آنها1وجود1ندارد.1اینکه1چرا1ما1
برحسب1 دارایی/بدهی1 گزارشهای1 بيشتر1 که1 است1 این1 واقع1 در1 یابيم،1 نمی1 برانگيزی1 تعجب1 چيز1
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ارزش1منصفانه1تناسبی1با1سطح1اول1سلسله1مراتب1ارزش1منصفانه1ندارد1)شامل1ابزار1نقدینه1ای1که1
ارزش1آن1ریشه1گرفته1از1قيمتی1است1که1در1بازار1فعال1اعالم1شده1است(1اما1در1سطح1دوم1که1ارزش1
منصفانه1برحسب1اطالعات1قابل1مشاهده1در1بازار1محاسبه1می1شود،1به1جای1اطالعات1اعالم1شده،1

داده1ها1احتياج1به1تنظيم1دارند1که1شامل1چند1مرحله1از1درونی1شدن1است.
به1 باال1 بدهی1 نسبت1 منصفانه،1 ارزش1 کاتز،20081(1حسابداری1 )دیود1 متخصصان1 گفته1 بر1طبق1
دارایی1خالص1موسسات1مالی1را1نشان1می1دهد1که1قرض1هایی1که1بيشتر1اوقات1بيشتر1از1داد1و1ستد1
معمولی1است،1دارند1و1پول1نقدی1که1وجود1ندارد.1گزارش1دیگری1که1توسط1مریل1لينچ1داده1شد،1می1
گوید1که1این1دليل1عمده1نيست؛1اما1براساس1محاسبه1خرید1و1فروش1تعهدی1است1و1بدین1معنا1می1
باشد1که1زیانها1به1تدریج1شناسایی1می1شوند1و1به1صورت1حساب1درآمد1اضافه1می1شود1و1این1عمل1
فوری1اتفاق1نمی1افتد،1مانند1آنچه1در1ارزش1منصفانه1رخ1می1دهد،1همانطور1که1به1تدریج1تا1زمانی1
که1موسسات1مالی1به1ورشکستگی1نزدیک1می1شوند،1محقق1می1شود1و1این1فقط1می1تواند1به1این1
معنی1باشد1که1افت1اعتبار1اثر1بزرگتری1بر1شرایط1مالی1بانکها1نسبت1به1زیانهای1قيمت1گذاشتن1بر1

بازار1دارد.
سرانجام،1هدف1حسابداری1باال1بردن1ميزان1ثبات1مالی1نيست1)وظيفه1کارگزاران1بازار1و1سرپرستان1
بانک1است(1بلکه1نشان1دادن1تصویری1بی1غرض1و1بدون1تعصب1از1تجارت1و1داد1و1ستد1است1و1این1
که1چه1چيزی1را1حسابداری1در1طی1بحران1نشان1می1دهد:1در1بعضی1از1موارد1زیانها1را1آشکار1می1کند1
که1گزارش1به1موقع1و1مدیریت1موثر1به1شرکت1ها1کمک1می1کند1به1خط1سير1شناور1خود1برگردند.1در1
موارد1دیگر،1شرکتهایی1که1نسبت1بدهی1شان1به1سود1خالص1باالتر1است1پرداخت1هایی1برای1فعاليت1

هایشان1دارند،1قبل1از1اینکه1اوضاع1بدتر1شود.
حاميان1ارزش1منصفانه1می1گویند1که1عادالنه1نيست1که1اصول1حسابداری1را1در1مورد1سازمانهای1
مالی1بزرگی1که1ریسک1های1زیادی1می1کنند،1مسول1بدانيم.1آنها1همينطور1اشاره1کردند1که1نظم1
بازار1فقط1زمانی1برقرار1است1که1شفافيت1های1کامل1به1همراه1محاسبه1ارزش1منصفانه1ضامن1این1
هدف1است.1سرمایه1داران1قصد1دارند1که1شرکتهایی1را1که1تحقيقی1که1توسط1کارمندان1انجام1شد1
نشان1داد1که1اوراق1بهادار1که1توسط1بانکهای1زیادی1منتشر1می1شود1بوسيله1بحران1تحت1تاثير1قرار1
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گرفت1و1آنها1با1بازارهای1زیر1ارزش1دفتری1تجارت1می1کردند.
این1شرایط1نشان1می1داد1که1سرمایه1گذاران1به1گزارشات1مالی1اعتماد1ندارند1و1دارایی1خالص1بانک1
ها1را1اغراق1آميز1می1بينند1)به1شکلی1که1خيلی1از1منتقدان1ارزش1منصفانه1بيان1می1کنند1به1حساب1
نمی1آید(؛1آنها1می1گویند1که1ارزش1منصفانه1به1شکل1غير1عاقالنه1ارزش1داد1و1ستد1را1کاهش1می1
دهد1بدون1اینکه1ارزش1ذاتی1آن1را1مورد1توجه1قرار1دهد.1به1نظر1می1رسد1که1سرمایه1داران1به1عنوان1

استفاده1کننده1های1اصلی1صورت1حساب1های1مالی،1آن1را1قبول1ندارند.
دهد1 می1 هشدار1 ها1 به1شرکت1 منصفانه1 ارزش1 حسابداری1 که1 گویند1 می1 ها1 نویسنده1 از1 بعضی1
تا1از1دارایی1های1ناپایدار1دور1بمانند1)مویر-ليز20081(1چون1با1دادن1قيمت1به1بازار1به1طور1روزانه1
آنها1متوجه1این1خطر1خواهند1شد1که1این1ناپایداری1را1به1محاسبات1خود1خواهند1آورد.1در1پاسخ1به1
منتقدان1در1مورد1سطح1سوم1سلسله1مراتب1ارزش1منصفانه1حاميان1آن1به1شرکتها1توصيه1کردند1که1
از1ابزارهای1فراوان1به1دليل1نبود1بازار1فعال1دوری1کنند.1اگر1برای1تضمين1و1وام1پول1نقدی1مشخص1
نمی1تواند1باشد،1باید1پرسيد1چرا1در1بازارهای1عمومی1به1فروش1ميرسد1و1یا1اوال1چرا1به1وسيله1بانک1

توسط1پولی1که1مشتری1ها1در1بانک1می1گذارند1خریده1می1شود.
علی1رغم1نظر1منتقدان،1کارگزاران1استاندارد1در1موقعيت1خود1بدون1تغيير1بودند.1آنها1معتقدند1که1
یکپارچگی1و1شفافيت1 اتحاد1و1 نگهداری1 الگوی1همکاری1کننده1در1 بهترین1 ارزش1منصفانه1 هنوز1
بازار1است1و1تعليقات1گاه1به1گاه1و1موقت1آن1را1فقط1به1عنوان1راهی1برای1پنهان1کردن1مشکالت1
مالی1برای1به1تاخير1انداختن1اوج1بحران1در1نظر1می1گيرند.1یکی1از1اعضای1جهانی1به1نمایندگی1از1
حسابداری1و1متخصصان1مالی-انجمن1حسابداران1خبره1و1رسمی11-1در1ادامه1توسعه1در1فشرده1سازی1
اعتبارات1نظراتش1را1در1رابطه1با1دالیل1بوجود1آمدن1مشکل1خالصه1می1کند:1افزایش1کوتاه1مدت1
سازی1همراه1شدن1با1قابل1محاسبه1نبودن،1هم1در1درون1موسسات1مالی1و1هم1در1بين1مدیران،1سهام1
داران1در1مرکز1مشکالت1واقع1شده1است.1این1گزارش1مقصد1عمده1را1آژانسهای1اجاره1دهنده1اعتبار1
دالالن1سهام1قرضه1رهنی1در1رابطه1با1بحران1می1داند1و1از1حسابداری1ارزش1منصفانه1حمایت1می1
کند.1همه1حاميان1محاسبه1از1طریق1ارزش1منصفانه،1بيانيه1ای1از1گروه1201را1مورد1قدردانی1قرار1دادند1

1.  ACCA: Association of Chartered Certified Accountants 
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که1در1باب1شرایط1اقتصادی1جهانی1و1بازارهای1مالی1جهانی1بود1که1هرگز1ذکر1نکرده1بود1که1قيمت1
گذاری1بر1بازار1به1عنوان1دليل1اصلی1فروپاشی1اقتصادی1اخير1است.

راه حل ها كدام است؟
همان1طور1که1انتظار1می1رفت،1به1خاطر1فشار1زیاد1بحران،1هر1کسی1با1راه1حل1های1متفاوت،1دالیل1
آن1را1هدف1قرار1می1داد1و1بر1روی1افزایش1شرایط1بد1و1جلوگيری1از1بحرانهای1بعدی1تمرکز1می1کرد؛1
راه1حل1کاملی1پيدا1نشده1است1و1امکان1دارد1هرگز1پيدا1نشود.1اما1دستورالعمل1هایی1وجود1دارد1که1

پيروی1از1آنها1ممکن1است1سبب1بهتر1شدن1امور1گردد.
1-1محدود1کردن1استفاده1زیاد1از1ابزارهای1مالی1مشتق1شده1)فرعی(1پيچيده1و1معامالت1ناميزان1در1
بازارهای1خارج1از1بورس1بدون1قوانين1خاص1و1ویژه،1نقدینگی1کمتر1و1شفافيت؛1سرپرستان1و1ناظران1

باید1مسئوليت1هایی1را1در1این1مورد1در1نظر1بگيرند.
آنها،1 منصفانه1 ارزش1 و1 مالی1 ابزارهای1 در1 مالی1 های1 سازی1صورت1حساب1 شفاف1 افزایش1 1-2
بنابراین1سرمایه1گذاران1باید1ارائه1بدون1غرضی1از1سالمت1مالی1شرکت1و1ریسک1هایی1که1انجام1می1
دهد،1داشته1باشند.1ما1تالش1هایی1را1که1پایه1گذاران1استاندارد1تاکنون1انجام1داده1اند1را1گرامی1می1

داریم1اما1هنوز1جا1برای1بهبود1وجود1دارد.
3-1کاربرد1اجباری1استانداردهای1محاسباتی1)برای1مثال1در1آمریکا(1از1جایی1که1آنها1اغلب1چند1
برای1دنبال1کردن1 یا1مدل1هایی1که1ممکن1است1شرکت1ها1 انتخابی1پيشنهاد1می1دهند1و1 گزینه1
انتخاب1نکنند1و1یا1آنها1را1بپيچانند1به1نحوی1که1بيشترین1سود1را1برای1آنها1داشته1باشد.1اگر1به1طور1
همزمان،1راهنمایی1بيشتری1اضافه1شود1و1سطح1پيچيدگی1این1استانداردها1کمتر1شود،1ممکن1است1

کاربرد1آن1را1در1سراسر1دنيا1افزایش1دهد.
4-1گسترش1)تمدید(1محاسبه1ارزش1منصفانه1)قيمت1عادله(1به1همه1بدهی1ها1و1درآمدهای1مالی1
که1امروزه1به1خواست1مدیران1با1ارزش1منصفانه،1هزینه1های1مستهلک1شدن1و1یا1قيمت1متعادل1بازار1
اندازه1گيری1می1شود؛1این1الگوی1ارزیابی1ترکيبی1قابليت1قياس1را1کاهش1می1دهد1و1آشفتگی1در1
بين1سرمایه1گذاری1القا1می1کند،1محاسبه1کامل1ارزش1منصفانه1به1حد1باالیی1بحث1برانگيز1است1و1
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به1کار1گرفتن1آن1یک1چالش1جدی1برای1کارگزاران1استاندارد1است.
با1توجه1به1سه1دستورالعمل1آخر،1مقياس1های1برگزیده1شده1توسط1اعضاء1محاسبه1گر1)ميزگرد،1
ابزارهای1مالی1و1یا1شفاف1سازی1 اندازه1گيری1 بهبود1قوانين1قدیمی1و1سرکار1داشتن1با1شناخت1و1
برحسب1ارزش1منصفانه،1طرح1کردن1شفاف1سازی1و1منتشرکردن1راهنمایی1های1بيشتر1و1اضافی(1
به1عنوان1پاسخ1به1پيشنهاداتی1که1از1طرف1ناظران1بانکی،1آژانس1های1سرپرست1و1دیگر1محتاطان1

گرفته1شده1است1را1مورد1تجزیه1و1تحليل1قرار1می1دهيم.
ما1اقدامات1جداگانه1ای1که1توسط1هيئت1استانداردهای1حسابداری1مالی1به1عهده1گرفته1شده1است1
)که1شامل1نظارت1بر1کاربرد1و1اجرای1بيانيه1شماره11571بر1سنجش1با1مقياس1ارزش1منصفانه1دارد(1و1
با1پایه1گذاری1گروه1های1منابع1ارزیابی1که1در1سپتامبر120081بنا1نهاده1شد،1مورد1تاکيد1قرار1می1دهيم.1
در1کنار1کارمندان1کميسيون1ارز1و1اوراق1بهادار1،1خبری1منتشر1می1شود1که1شفاف1سازی1مقياس1
ارزش1منصفانه1را1مخاطب1قرار1می1دهد.1در1اکتبر120081راهنمایی1های1بيشتر1برای1توضيح1دادن1
عملکرد1بيانيه1شماره11571در1یک1بازار1غير1فعال،1کامل1کردن1سنجش1و1بررسی1دو1پروژه1ای1که1
استانداردهای1موجود1را1اصالح1می1کند1برای1واگذاری1دارایی1های1شخصی1که1باید1جهت1پرداخت1
دیون1او1پرداخت1شود1و1تثبيت1کردن1بعضی1نهادهایی1با1اهداف1ویژه1با1شروع1یک1پروژه1برای1بهبود1
دستورالعمل1های1کاربردی1که1قبال1ارزش1منصفانه1را1تعيين1می1کردند1و1فاش1سازی1برآوردهای1
ارزش1منصفانه،1متعهد1شدن1برای141پروژه1کوتاه1مدت1راجع1به1اختالل1لوازم1افشای1ارزش1منصفانه1
جاسازی1کردن1مشتقات1اعتباری1و1عکس1آن1از1اختالالت1مشخص1قبلی1و1به1وسيله1)شامل1اصالح1
ابزار1مالی1تشخيص1و1اندازه1گيری1و1ابزار1مالی:1فاش1سازی1به1منظور1طبقه1بندی1دوباره1بعضی1از1
ابزارهای1مالی:1پيشنهاد1اصالحی1الزم1است1فاش1سازی1بيشتری1را1مانند1چيزی1که1درخواست1شد1
از1طرف1استانداردهای1آمریکایی(1صدور1یک1طرح1آشکار1سازی1به1ماده1قانون1توضيح1مالی1جداگانه1

و1تثبيت1شد.
مورد1 در1 ها1 دیدگاه1 آوری1 به1جمع1 ميزگرد1 برگزاری1سه1 با1 دو1طرف1 متوجه1شدیم1 ما1همچنين1
پيامدهای1فوری1حسابداری1و1اندازه1گيری1آن1برای1بنا1نهادن1روش1بهتری1برای1نزدیک1شدن1به1

1. SEC: Securities & Exchange Commission 
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آنها1پرداخته1اند.1هيئت1استانداردهای1حسابداری1مالی1و1هيئت1استانداردهای1حسابداری1بين المللی11
گروه1مشورتی1بحران1مالی1را1بوجود1آوردند1تا1در1ارزیابی1مشکل1و1یافتن1اصطالحات1مورد1نياز1در1
گزارش1های1مالی1به1آنها1کمک1کند.1به1عقيده1ما1تاثير1این1اقدامات1بهتر1بود1زمانی1که1گزارشهایی1

که1هر1سه1ماه1یک1بار1در1سال120091منتشر1می1شد،1قابل1سنجش1باشد.
بحث1در1مورد1حسابداری1ارزش1منصفانه1تمام1شدنی1نيست1و1این1مباحثات1به1وسيله1تعارضات1
باشند1و1 را1تحت1کنترل1داشته1 مالی1گزارش1شده1 نتایج1 ناپایداری1 ميان1مدیرانی1که1می1خواهند1
سرمایه1گذاری1هایی1که1تمایل1دارند1که1گزارشات1کامال1شفاف1سازی1شود،1دامن1زده1می1شود.1
بعضی1افراد1حتی1فکر1می1کنند1این1موضوع1بسيار1مهمتر1است1که1توسط1حسابداران1تنها1قابل1حل1
باشد،1بنابراین1این1مسئوليت1تا1زمان1پایان1بحران1به1گردن1ناظران1و1ناظمان،1اقتصاددانان1و1دیگر1

کارگزاران1استاندارد1می1افتد.
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Analysis of the Performance of Border Markets on Promoting the 
Welfare Level of Households in the surrounding villages

 (Case Study: Pishin Border Market)
Javad Bazrafshan

Mehrshad Toulabi nejad
Abstract
Border markets play a significant role in the prosperity and development 
of border villages in terms of economic and social dimensions. These 
areas are faced with problems such as distancing themselves from the 
center, unemployment, geographic isolation, and so on. Creating border 
markets can partly mitigate this problem. In this study, we evaluated 
the performance of the border market of the former city in Sistan and 
Baluchestan Province in terms of the level of welfare of households in 
the surrounding villages. The present research is applied in terms of 
purpose and the method is descriptive-analytic. Data and information in 
theoretical studies were collected using a documentary method and field 
data through questionnaires and interviews with the local population. 
The statistical population includes households in seven villages around 
the former border market. 215 families were selected using Cochran’s 
formula using simple random sampling method. In order to analyze 
the data, one-sample t-test and Pearson correlation coefficient were 
used. The research findings showed that the performance of the border 
market in terms of economic and social well-being of rural households 
was not very favorable and could not have the prosperity of rural 
households in the region. Only in terms of two indicators of access to the 
communication and transportation network (3/04) and social relations 
and communications (3/73), has had a good performance.

JEL Classification: D6, I31, O18, R58
Key words: border market, economic well-being, social welfare, border 
regions, former city.
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Explaning the Relationship Between Social Capital and Economic 
Development of Urban Societies: (Case Study; Birjand City)

Seyed Hasan Ghalibafan

Abstract
The multidimensional pattern of social capital demonstrates the 
increasing attention paid on social and institutional agents in multi 
disciplinary studies in recent decades and, therefore is an example of 
paradigmatic shift from hard variables into soft ones in social theories. 
The theoretical framework of this article is a modulating approach 
including culturalism theory, institutionalist economics perspectives and 
social institutionalism. These are significant paradigms of social capital, 
culture, institutes and development and covering theorists such as Max 
Weber, Douglass North, Oliver Williamson, Robert Putnam and, Nan 
Lin. These approaches are samples of shared theoretical framework and 
relating classic sociological vision to the new school of institutionalism 
economics. This research is conducted by quantitative perspective and 
survey technique. Based on the major concepts of the two aforementioned 
approaches and according to the studied statistical population, we 
have developed and applied some indexes. Using the Kukran formula, 
first we selected 400 residents of Birjand as our sample population 
and, then interviewed people between the ages 15-64. The findings 
demonstrate that there is a high potential of social capital and readiness 
foe institutional actions for economic development among them.

JEL Classification: A13, C31, Z1, Z13
Keywords:  social capital, institutional actions for economic development, 
Trust, Participation, Birjand, Culturalism, institutionalism economics
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Application of Analytical Hierarchy Process in Determining 
Priority Economic sectors for Sustainable Development Feasibility 

(Case Study; Economic Sectors of South Khorasan Province)
Masoud Pourkiani

 Mojgan Derakhshan

 Mehdi Mohammad Bagheri

 Mohammad Behroozi

Abstract
The lack of precise knowledge of the priority economic sectors of the 
South Khorasan province and their growth capacities have made the 
province’s capital, facilities, supports, and development policies not 
properly focused on priority sectors with high growth potential, This has 
led to the loss of provincial development opportunities and is contrary 
to the objectives of the resistance economy. In this research, using the 
Analytical Hierarchy Process (AHP) process, the economic sectors of 
South Khorasan Province were prioritized from the perspective of five 
quantitative criteria and five qualitative criteria using Expert Choice 
software. The results of the research show that the agricultural sector has 
more priority and the industry  sector and the services and commerce 
sector are in the next ranks. Also among the criteria considered, the 
criterion of desirable business environment has the greatest role in 
achieving the research goal.

JEL Classification: E22, E61, H11, O10, O11, O18, O20 
Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP), Economic sectors, 
Prioritization, South Khorasan Province 
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Evaluation and Comparison of Effective Factors in the Flourishing 
of the Border Towns of South Khorasan Province

Mohammad Eskandari Sani

 Ebrahim Rezaei 

Abstract
One of the important tasks of regional planners is to assess and understand 
the extent of development of geographical areas to provide areas for 
balanced development. By leveling the regions, they can reveal spatial, 
spatial, social, cultural and economic differences, so Leveling requires 
careful study. For this reason, in this article, we try to determine the level 
of components and indicators of flourishing between the border towns 
of South Khorasan and their position relative to each other in order to 
achieve the desired prosperity. Delphi method was used to determine 
the indicators and 20 questionnaires were completed by experts and 
Hierarchical analysis method has been used to weigh components. In 
the meanwhile, the least productivity and safety component and the 
highest level of growth in the cities of the studied cities, Sarbisheh High 
and Shoosf, have been the lowest. In order to achieve urban flourishing 
in the border areas, decision-making and decision-making should be 
taken into account at various levels and the ambitious goal of increasing 
the level of prosperity and reducing spatial inequalities. In this case, we 
will see the full development of the border regions.

JEL Classification: O18, O47, R58
Keywords: flourishing, border towns, South Khorasan Province
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Foreign Trade Development Strategies In South Khorasan Province 
Focusing on Afghanistan

Esmaeil Hadavandi

Mohsen Saffarian

Abstract
In this paper, the topics of the investigating of the Afghanistan economy, 
market analysis, foreign trade activities and the current state of foreign 
trade with South Khorasan province were considered and based 
on the existed opportunities and threats, we proposed operational 
solutions to develop foreign trade with Afghanistan. The current state 
of Afghanistan’s foreign trade, major import and export products, and 
the main import and export destinations of Afghanistan was proposed. 
The relative comparative advantage indicator (RCA) is used for the most 
important export and import items of Afghanistan, which are considered 
for the determination of import and export potential. In addition, 
the performance of the south Khorasan province and the operational 
solutions to improve the foreign trade were considered. We described 
some solutions in the health care tourism development, developing 
dried nuts industrial cluster with focus on importing unprocessed nuts 
and fresh fruits from Afghanistan, improving systematic thinking to 
trade and operational processes and so on. 

JEL Classification: F49, O24, P45, Q27, Q37
Keywords: Afghanistan, Foreign Trade, Industrial Cluster, Institutional 
Development



Strategies and Plans of Development in Spatial Planning of 
Borderlands in the East of Iran (South Khorasan)

Hossein Ali Khalil Allahi

Abstract                                                                                                                          
Physical planning or physical projection or in other words spatial 
planning refers to the methods and approaches used by the public 
and private sector to influence the distribution of people and activities 
in spaces of various scales. Spatial planning can be defined as the 
coordination of practices and policies affecting spatial organization. 
Since land has limited sources and it’s vulnerable its use have to be 
managed in a logical and correct way. It is at the same time a scientific 
discipline, an administrative technique and a policy developed as an 
interdisciplinary and comprehensive approach directed towards a 
balanced regional development and the physical organisation of space 
according to an overall strategy. In fact spatial planning is a smart solution 
to environmental management, security, sustainable development and 
social welfare in different areas of the country. Spatial and strategic 
planning in borderlands is the spatial organization of borderlands for 
the purpose of optimal productivity in these areas in line with national 
interest and based on the development and security of the country.                                                                                                                 
Southern Khorasan with an area of about 150797.17 square meter 
includes 9.2 percent of Iran. And is the third largest province in the 
country. And it also has about 331 kilometers of border line with 
Afghanistan, so it enjoys  a high strategic situation in the east of Iran. 
Although this province is located adjacent to Afghanistan, and has lots of 
natural resources, and tourist attractions, it’s one of the poorest provinces 
of Iran. In this article we try analyze the strengths, environment, spatial 
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organization, challenges of border areas in the east of Iran to put 
forward suitable approaches in the development of this area. The main 
question of this article is: what are the main challenges and threats of 
Southern Khorasan? What measurements should be undertaken in the 
spatial planning and management of the province? The main purpose 
of this article is the documentary –survey analysis to provide a general 
framework and guide for a more detailed study of this province. This 
research has used an analytical-descriptive method and a documentary 
approach and also SWOT model to analyze the strengths of spatial 
planning, characteristics of border areas, ecological reinforcement. And 
we propounded an approach for management planning of these areas.                               

JEL Classification: O18, R12, R58
Key words: border markets, SWOT analysis, Southern Khorasan, Spatial 
planning, border areas 
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Some Aspects Regarding the Role of Fair Value Accounting During 
the Current Financial Crisis

Translation:

Habib Allah Nakhaei

Morteza Zakerian

Abstract
The financial crisis that hit the American economy to its heart in 
september 2008, rapidly spreading all around the world, has generated 
strong debates on the use of exotic derivatives financial instruments 
and of fair value accounting. These themes that made front-page news 
all over again raised divergent opinions among bankers, insurence 
executives, auditors or politicions more or less affected by the crisis. This 
paper aims at reviewing the situation of financial markets, identifying 
the role and importance of fair value accounting and derivatives within 
these huge scandals, presenting both for and against fair value and credit 
derivatives opinions and giving some anti-crisis solutions for the future.

JEL Classification: B26, G01, H83, M41
Key Words: fair value accounting, financial crisis, derivatives.
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