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بررسی جنبه های مربوط به نقش حسابداری ارزش منصفانه در طول بحران مالی (سال )2008
حبیب اهلل نخعی ،مرتضي ذاكريان

اهداف فصلنامه تحلیلی  -پژوهشی اقتصاد خاوران

1 .1اشاعه و نشر یافته های علمی ،پژوهشی و تحقيقاتی مرتبط با اقتصاد ،حسابداری و مدیریت
و تالش جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی استان.

2 .2فراهم نمودن زمینه تبادل افکار و اطالعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی استان در زمینه
مسائل راهبردی علوم اقتصادی.

3 .3بسترسازی پژوهشی جهت ارتقاء سطح دانش علمی مدیران ،کارشناسان ،دانشجویان،
صاحبنظران و پژوهشگران استان.

4 .4ارتقاي سطح مطالعات و پژوهش هاي کاربردی اقتصادي در زمینه موضوعات مورد نیاز
استان.

شرايط پذيرش مقاله ها و نحوه ارسال آن

1 .1در مقاله از آخرين آمارها و اطالعات که متناسب با عنوان مقاله باشد ،استفاده شود.

2 .2مقاله در هيچ يک از کنفرانسها ،سمينارها و ساير نشريات داخلی و خارجی چاپ يا ارسال
نشده باشد.

3 .3تعداد صفحات مقاالت  20-15صفحه بيشتر نباشد.

4 .4فرمول ها ،جداول ،نمودارها عکس نباشد همچنين فرمول ها در نرم افزار تايپ شود.

5 .5نحوه ارسال مقاالت از طريق سايت فصلنامه اقتصاد خاوران به نشانی الکترونيکی www.
 skeq.irارسال گردد.

راهنمای تدوين مقاالت

1 .1متن فارسی مقاله قلم  Mitraفونت  13در برنامه  word2010تايپ شود .معادالت و نماد

متغيرها و زيرنويسهای انگليسی با قلم  Times New Romanغير ايتاليک و با فونت
 11و زير نويس های انگليسی با قلم  Times new Romanو با فونت  10تايپ شود.

2 .2تهيه چکيده با حداکثر  150کلمه به زبان فارسی و انگليسی به همراه حداکثر  5واژه کليدی.
3 .3تعيين طبقهبندی  JELپيش از کليد واژه فارسی و انگليسی.

4 .4عنوانها و زير نويسها کوتاه باشند و منابع در صفحه مستقل و در انتهای مقاله ذکر شوند.

5 .5مأخذ دادهها بهطور دقيق بيان گردد و در صورت نياز داوران يک نسخه از آن به دفتر مجله
ارسال گردد.

6 .6فرمولها و معادالت مقاله به صورت پياپی در سمت راست به فارسی شمارهگذاری شوند.

7 .7ذکر معادل انگليسی واژههای تخصصی مورد استفاده در مقاله در پانوشت همان صفحه ارائه شود.

8 .8ضرورت دارد فايل جداول و نمودارها بگونهای ارائه شوند تا امکان اصالحات جزئی و تغيير اندازه آن

امکان پذير باشد .يادآوری میشود جداول وسط چين ،فارسی و دارای عناوين و مأخذ باشند .مقياسها

در باالی جدول و در سمت چپ آن قيد شود .در صورت تنوع مقياسها ،پيشنهاد میشود هريک از

آنها در باالی ستون مربوط ذکر شود .عالوه بر اين ،عنوان نمودارها در زير آنها قيد شود و واحدها

مشخص باشند.

9 .9اعداد جداول و داخل متن ،فارسی (قلم  )B Mitra10باشد و برای ارقام اعشاری از مميز استفاده
شود.

1 010مقاالت ارسالی حتم ًا دارای چکيده انگليسی باشد.

1 111منابع مقاله اعم از کتاب يا مقاله ،به ترتيب الفبايی بر حسب نام خانوادگی نويسندگان مطابق با
نمونه های ذیل تنظیم شود.

 .1-11نمونه کتاب

شاکری ،عباس ( ،)1387اقتصاد کالن نظریه ها و سیاست ها ،تهران :انتشارات پارس نویسا ،چاپ .1
 .2-11نمونه مقاله

طیبی ،سید کمیل و گوگردچیان ،احمد (" ،)1385بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در

صنایع پتروشیمی ایران به روش داده های تابلویی" ،فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران ،سال هشتم،

.181 -203  صص،26 شماره
 نمونه مجموعه مقاله.3-11

 "نگرشی بر اثرات نوسانات اقتصادی بر درآمدهای،)1389(  ابراهیم و رضایی محمد قاسم،رضایی

 مجموعه مقاالت چهارمین،" محور  در ایران-  شواهدی جهت بسط پایه های مالیاتی مصرف:مالیاتی
. سازمان امور مالیاتی کشور: تهران،همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران

 نمونه انگليسی کتاب.4-11
Leontief, Wassily (1966), Input Output Economics, New York,Oxford
University Press.

 نمونه انگليسی مجموعه مقاله.5-11
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.

 نمونه انگليسی مقاله در مجله.6-11
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.

ارزیابی عملکرد بازارچه های مرزی بر ارتقای سطح معیشت خانوارهای
روستاهای پیرامون (مطالعه موردی :بازارچه مرزی پیشین)
جواد بذرافشان

1

مهرشاد طوالبی نژاد

2

تاریخ دریافت                    1396/12/05 :تاریخ پذیرش1397/01/21:

چکیده:

بازارچه های مرزی نقش بسزایی در رونق بخشی و پیشرفت روستاهای مرزی در ابعاد اقتصادی و

اجتماعی دارند .این مناطق با مشکالتی از قبیل :دوری از مرکز ،بیکاری ،انزوای جغرافیای و غیره
مواجه هستند .ایجاد بازارچه های مرزی می تواند تا حدودی از این قیبل مشکالت بکاهد .در این

مطالعه به ارزیابی عملکرد بازارچه مرزی شهر پیشین در استان سیستان و بلوچستان در ارتقای

سطح رفاه خانوارهای روستاهای پیرامون پرداخته شده است .تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و

روش انجام آن توصیفی -تحلیلی است .داده ها و اطالعات در مطالعات نظریه ای با استفاده از روش

اسنادی و داده های میدانی نیز از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری با مردم محلی گردآوری
شده است .جامعه آماری شامل خانوارهای  7روستای پیرامون بازارچه مرزی پیشین می باشد215 .

خانوار با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون  tتک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
بررسی یافته های تحقیق نشان داد که عملکرد بازارچه مرزی در زمینه معیشت خانوارهای روستایی

چندان مطلوب نبوده و نتوانسته سطح معیشت خانوارهای روستایی منطقه را ارتقاء دهد .فقط در
زمینه دو شاخص دسترسی به شبکه ارتباطی و حمل و نقل ( )3/04و روابط و ارتباطات اجتماعی

( ،)3/73عملکرد نسبتا مطلوبی داشته است.

طبقه بندی R58 ،O18 ،I31،D6 :JEL

کلمات كليدي :بازارچه مرزی ،رفاه اقتصادی ،رفاه اجتماعی ،مناطق مرزی ،شهر پیشین.
 .1دانشیار و عضو هیئت علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .2دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایمیلmehrshad_t65@yahoo.com           :
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مقدمه

مطالعه و سنجش رفاه خانوارها به منظور اصالح سياست ها و برنامه هاي رفاه و تأمين اجتماعي،

جزو ضروریات و نيازهای اساسي جامعه می باشد (کورویسانوس و مارتین .)2005 ،1انجام این

برنامه ها و فراهم نمودن شرايط مناسب براي رفاه تمامي اقشار جامعه وظيفه اصلي كارگزاران

و مسؤالن كشورها تلقي مي شود (عمرانی و همکاران .)1388 ،دستیابی به رفاه واقعيتي الزم
و ضروري براي هر اجتماع و به ویژه مناطق روستایی است (میگلی)2000 ،2؛ كه در آن فرد از

احساس سالمت ،امنيت و سرزندگي بااليي برخوردار باشد (هوستون و دیگران .)2015 ،3سهم

این ها در ترسیم وضعیت مثبت اطمینان بخشی ،ارزشی مهم تلقی می شود (رکن الدین افتخاری،

 .)1389امروزه برای دستیابی به رفاه و توسعه هر چه بیشتر در روستاها اقدامات و تدابیر گوناگونی
اندیشیده شده است (ازکیا و همکاران ،)1387،که در نهایت باعث افزایش بهره وری و رسیدن

به توسعه پایدار برای مناطق روستایی به خصوص روستاهای مرزی می شود (باسو .)2013 ،4با

توجه به شرایط موجود در مناطق مرزی ،یکی از بهترین شیوه ها برای تأمین رفاه خانوارها در این

مناطق ،ایجاد بازارچه های مرزی می باشد (علمدار .)1392 ،همچنین این امر می تواند به عنوان

راهبردی برای بهبود شرایط زندگی (میجرینک و روزا )2007 ،5و مهم ترین راه حل برای مشکالت
روستاییان باشد که به طور قابل توجهی معیشت جوامع روستایی را سمت و سو دهد.

بازارچه مرزی به عنوان راهکاری که توانایی حل بسیاری از مشکالت مناطق مرزی را داراست از

اواسط دهه  ۱۳۶۰ذهن بسیاری از سیاست گذاران و مسئوالن محلی را به خود مشغول کرد (کامران

و محمد پور .)۱۳۸۸ ،با راه اندازی بازارچه ها و گذرگاه های مرزی و استفاده بهینه از ظرفیت های

اقتصادی مرزها ،وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم مرزنشین منطقه رونق می یابد .توسعه اقتصادی
و رفاهی مناطق دور افتاده و محروم در شهرهای مرزی با توجه به مقوله امنیت مرزی و بهره گیری

از قابلیت های مرزنشین در دفاع از حدود و ثغور کشور ،اهمیت بازارچه های مرزی را مطرح و ارتقاء
1. Courvisanos and Martin
2. Midgely
3. Hewstone et al
4. Basu
5. Meijerink and Roza
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داده است (احمدی پور و همکاران .)۱۳۸۷ ،براساس آمار وزارت بازرگانی ۵۱ ،بازارچه مرزی در
کشور وجود دارد که این بازارچه ها با توجه به ظرفیت و زمینه های تاریخی و فرهنگی موجود تاثیر

زیادی بر ایجاد اشتغال و تامین معیشت ساکنان مناطق مرزی و همچنین کنترل قاچاق کاال و

افزایش امنیت مرزها دارد .استان سیستان و بلوچستان یکی از استان های مرزی است که دارای ۷

بازارچه مرزی فعال بوده که  ۵بازارچه در مرز مشترک با پاکستان شامل میرجاوه در زاهدان ،کوهک

و جالق در سراوان ،ریمدان در چابهار ،میلک وگمشاد در زابل با مرز مشترک افغانستان می باشند.

یکی از این بازارچه های فعال مرزی ،بازارچه مشترک مرزی پیشین با شهر ردیگ پاکستان است؛

این بازارچه در  ۱۵کیلومتری شهر پیشین قرار دارد .در اطراف این بازارچه روستاهای دارای سکنه

زیادی وجود دارد .این بازارچه تا پایان اسفند  ،۱۳۹۳میزان  ۱۶هزار و  ۴۳۶تن کاال به ارزش ۱۴
میلیون و  ۵۷۵هزار دالر صادرات داشته است .عالوه براین  ۵۲۰۰تن واردات کاال نیز داشته است.

عمده کاالهای صادراتی سیمان ،لبنیات ،مواد خوراکی و کاالهای وارداتی شامل :برنج ،چای ،دام
(گاو) و انبه بوده که از این طریق باعث جلوگیری از  قاچاق کاال و روی آوردن به تجارت سالم

و قانونی ،ارتقای شاخص های اجتماعی (روابط دوستانه با همسایه های مرزی ،شناخت فرهنگ

همدیگر) ،اقتصادی (مانند ایجاد اشتغال ،گسترش مبادالت برون مرزی ،درآمد ،تجارت و بازرگانی)
در بین روستاهایی که در اطراف بازارچه قرار دارند شده که این موارد سبب رشد و رونق آنها شده و

از همه بیشتر باعث کارآیی اقتصاد شهر پیشن گردیده است .با توجه به اینکه روستاها رکن اصلی در
ثبات اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی یک منطقه تلقی می گردد و رسیدگی به معضالت و مشکالت

آنها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ از طرفی برای رسیدن به چنین تعادلی نیاز به ارائه راهکارهايی

مناسب در زمينه هاي مختلف مي باشد ،یکی از مهم ترین راهکارها در این زمینه توجه به معیشت،
افزايش رفاه و زندگی خانوارهای روستایی چه از بعد اقتصادی و چه از بعد اجتماعی و رواني از طریق
ایجاد بازارچه های مرزی می باشد .در تحقیق حاضر نیز با توجه به اهمیت این موضوع به بررسی

عملکرد و اثرات بازارچه پیشین بر ارتقاء سطح رفاه خانوارهای روستایی پرداخته شده است .لذا

برای این تحقیق سؤاالت زیر مطرح گردیده است :آیا بازارچه مرزی پیشین توانسته باعث افزایش

سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در منطقه مورد مطالعه شود؟ مهم ترین عملکرد
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بازارچه مرزی پیشین از لحاظ رفاه اقتصادی و اجتماعی مربوط به کدام شاخص ها می باشد؟ و چه

ارتباطی بین عملکرد بازارچه مرزی پیشین و رفاه خانوارها وجود دارد؟
چارچوب نظری پژوهش

مناطق مرزی به دلیل تماس با محیط های گوناگون داخلی و خارجی ،از ویژگی های خاصی

برخوردارند (بذرافشان و طوالبی نژاد .)1395 ،وجود مبادالت و پیوندهای فضایی دو سوی مرز و

بین کشورهای مجاور آسیب پذیری ها و تهدیدات مختلف ،مرزها را به کانون های حساسی مبدل

ساخته است (قالیباف و همکاران .)1387 ،امروزه نظریات مختلفی در مورد مفهوم مرز وجود دارد.

از نظر تیلور و فلیت؛ مرز مفهومی از بیرون به درون است و خط مشخصی است که جدایی را

نشان می دهد (تیلور و فلیت .)2000،1از نظر مویر مرز در جایی بوجود می آید که فصل مشترک

عمودی میان حاکمیت های کشوری از سطح زمین می گذرد (مویر .)1379 ،مرز عامل تشخیص و
جدایی یک واحد متشکل سیاسی یا کشور از دیگر واحدهای مجاور است .به عبارت دیگر ،مرز جدا
سازنده قلمرو فرامانروایی دو نظام سیاسی است (حافظ نیا .)1381 ،مرزهای سیاسی مهم ترین عامل

تشخیص و جدایی یک واحد سیاسی از واحدهای دیگر است و خطوط مرزی خطوط اعتباری و

قراردادی هستند که به منظور تحدید حدود واحد سیاسی بر روی زمین مشخص می شود (میرحیدر،

 .)1381با این حال ایجاد بازارچه های مرزی در جوار مرز دو کشور می تواند ضمن توسعه روستاهای

مرزی تا حدودی باعث ایجا همبستگی بین مناطق مرزی دو کشور گردد.

بازارچه هاي مرزي به عنوان شكلي از بازارهاي بين المللي به دنبال توسعه روابط سياسي و

ديپلماسي شكل مي گيرند (محمدی یگانه و همکاران .)1391 ،بازارچه ها در مقياسي كوچك  و

خرد داراي شرايط و قوانين خاصي است كه آن را از مفهوم بازار متمايز مي كند .مسلم َا اين
شرايط و خصوصيات بسته به شرايط پيراموني كه هر بازارچه در آن واقع مي شود ،متفاوت است

(محمدی و فخر فاطمی .)1384 ،بازارچه مرزي ،محوطه اي است محصور ،واقع در نقاط مرزي
و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كاال كه اهالي دو طرف مرز مي توانند

1. Taylor and Flit
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توليدات و محصوالت محلي خود را با رعايت مقررات صادارت و واردات جهت داد و ستد در اين

بازارچه ها عرضه نمايند (وزارت اموراقتصاد و دارايي .)1381 ،بازارچه هاي مرزي فعال در كشور بر

دو نوع است :نوع اول بازارچه هایي هستند كه براساس مجوز وزارت بازرگاني تشكيل شده اند ،مانند

بازارچه هاي مرزی کردستان ،كرمانشاه و غیره ،كه عموما در مناطق مرزي به منظور محروميت

زدايي ،ايجاد اشتغال و درآمد براي اهالي تاسيس مي گردند و در مجموع  24بازارچه از اين نوع در
كشور وجود دارد .نوع دوم بازارچه هایي هستند كه مجوز ايجاد آنها بر اساس مصالح ملی و تشخيص

شوراي امنيت ملي تاسیس شده و بازارچه هايی هستند كه مجوز ايجاد آنها بر اساس مصالح ملي و

تشخيص شوراي امنيت ملي صادر مي شود .اين گونه بازارچه ها غالبا با نظر شواري مذكور در مكان
و زمان معين ايجاد و منحل مي شوند (مانند بازارچه های مرزي ایران در مرز پاکستان و افغانستان)

(پهلواني و قلعه نو .)1378 ،بازارچه مرزی پیشین جزو این نوع از بازارچه های مرزی می باشد .در

ایران براساس نظریه ها و دیدگاه هایی مانند نظریه قطب رشد و نظریه مرکز -پیرامون اقدام به
ایجاد این بازراچه ها شد.

براساس نظریه قطب رشد ،رشد به طور همزمان در همه جا ظاهر نمی  شود بلکه در قطب ها

یا مراکزی خاص ظاهر شده و سپس از تزریق فعل و انفعاالتی خاص ،آثار نهایی خود را بر کل

اقتصاد نمایان می سازد .نحوه عمل مدل های قطب رشد ،به این صورت است که ابتدا اثر قطبی
شدن در مراحل اولیه توسعه موجب می گردد که رشد سریعی در قطب های رشد صورت گرفته و

موجب واگرایی بین مناطق شود (گالسر .)1993 ،1سپس در مراحل بعدی توسعه و پس از این که

قطب های رشد به اندازه کافی متمرکز و قوی شدند ،رشد آن ها به سایر مناطق به تدریج پخش

می گردد و در نهایت موجب همگرایی و از بین بردن نابرابری ها می شود (ثقفی و همکاران.)1393،

هدف این نظریه کاهش شکاف های اقتصادی و اجتماعی میان مناطق مختلف بود که در نهایت

به هدف اصلی سیاست گذاری منطقه ای تبدیل شد (هنستن و هیگنز .)1376 ،2بنابراین مهم ترین

عاملی که در ارتباط با تعادل و عدم تعادل های منطقه ای میان مناطق می تواند نابرابری های

منطقه ای را به حداقل رساند ،ایجاد یک قطب رشد برای نواحی روستایی می باشد ،به گونه ای که
1. Glasser
2. Hansen and Higgins
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کاهش شکاف توسعه بین مناطق مرکزی و داخل خود مناطق مرزی تنها از طریق به کارگیری

سیاست های گسترش همکاری های بین المللی و روابط بین مرزی امکان پذیر می شود .در این ارتباط
ایجاد بازارچه های مرزی را می توان در راستای گسترش همکاری های منطقه ای ،ایجادکننده ثبات
در مناطق مرزی و گسترش فعالیت های تولیدی و تجاری به عنوان قطب رشد برای روستاهای
اطراف بازراچه در نظر گرفت که ایجاد آن بر نواحی همجوار اثرگذار می باشد.

با رقیق شدن مفهوم قطب رشد به مرکز رشد ،مرز نیز رقیق تر می شود و تضاد بین مرکز و مرز

کاهش می یابد؛ به طوریکه در سال  1972فریدمن ،1مدل مرکز -پیرامونی را بر رشد اقتصادی و
توسعه منطقه ای در معادله نظام شهری تکیه می کند و عقیده دارد که پس از به وجود آمدن این

نظام است که الگوی سکنای جمعیت در روستاهای مرزی سامان می یابد .جان فریدمن   2عقیده

دارد که مرز ها یا مراکز مرزی هسته های قطبی شدن منطقه ای و نظام اقتصادی را سازمان می دهند
و با به وجود آمدن مجتمع های صنعتی ،تجارتی ،شهرک ها و ناحیه های صنعتی ،بانی توسعه اقتصاد

مقیاسی می شوند .فریدمن نقاط اساسی نظریه مرکز -پیرامون خود را اینگونه بیان می کند :نواحی
پیرامونی به عنوان اجزایی از یک سیستم عمل می کنند که رشد و توسعه آنها به نواحی مرکزی

وابسته است و به واسطه این وابستگی تعریف می شود و بین مرکز و پیرامون همواره کشمکش

خاصی برقرار است که ناشی از تداوم رشد مرکز به حساب پیرامون است( ،عندلیب .)1380 ،در
این نظریه نقاط مرکزی هر منطقه ،عوامل توسعه را به سوی خود جذب و به عنوان نقطه غالب،

نقش پیشتاز در توسعه منطقه ای ایفا می نمایند .در نتیجه این کنش و واکنش ،دوگانگی فضایی در

مناطق مرکز و پیرامون کاهش پیدا می کند (ناطق پور و صوری .)1389 ،بنابراین طبق این نظریه
می توان گفت که بازارچه مرزی می تواند به عنوان یک مرکز اقتصادی برای نواحی پیرامونی در نظر

گرفته شده که ضمن تامین کننده امکاناتی از قبیل اشتغال ،درآمد و کاالهایی برای نواحی پیرامونی،
می تواند باعث توسعه نواحی پیرامون و کاهش اختالف بین این دو منطقه گردد.

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

بازارچه های مرزی اثرات متعددی بر خانوارهای روستایی مناطق مرزی دارند که به نوبه خود این

اثرات باعث توسعه مناطق روستایی و برقراری امنیت در نواحی مرزی می شود.
ايجاد بازارچه مرزي و اشتغال خانوارهای روستایی

يكي از عوامل بسيار مهم در سنجش موقعيت بخش هاي اقتصادي ،توان اشتغال زايي آن بخش

است .يكي از اهداف مهم اقتصاد مرزي ايجاد اشتغال براي مردم مرزنشين می باشد .خوشبختانه
بازارچه هاي مرزي مصداق و تبلور عيني حضور مردم در امور اقتصادي است ،به نحوي كه اين

بازارچه ها در ايجاد فرصت هاي شغلي نيز در شرايطي كه مهم ترين دغدغه هاي دولت مشكل

بيكاری است ،نقش مؤثري ايفا مي كنند .بنابراین ،این بازارچه ها هم به صورت مستقیم و هم به

صورت غیرمستقیم به اشتغال خانوارهای روستایی ساکن در مجاورت بازارچه کمک زیادی می کنند

(مطیعی لنگرودی .)1388 ،لذا می توان گفت که یکی از اهداف ایجاد این بازارچه ها ایجاد اشتغال

برای مناطق همجوار می باشد.

ايجاد بازارچه و کاهش مهاجرت روستاییان

رشد تجارت مرزی در بازارچه مرزی باعث می شود تغییرات مهمی در ساخت اقتصادی ـ اجتماعی

و تثبیت جمعیت در مناطق مرزی ایجاد شود .با ایجاد بازارچه مرزی ،بخش وسیعی از جمعیت
روستایی و شهری به صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد عرصه تجارت مرزی می شوند که به

تدریج تغییرات محسوسی در ساخت اقتصادی و میزان شهرنشینی و روستانشینی به وجود می آید.

یکی از گام های موثر جهت نگهداشت جمعیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی ،ایجاد بازارچه های

مرزی است .امروزه بازارچه های مرزی ضمن مبادالت مرزی ،به قانونمند کردن ترددها ،تثبیت و
پایدار نمودن امنیت و جمعیت روستاهای مرزی و تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه اقتصادی این

مناطق کمک می کند .بنابراین می توان گفت که بازارچه با متنوع سازي اشتغال و ايجاد شغل هاي
غيرزراعي ،زمينه جذب نيروي كار مازاد بخش كشاورزي و ساير بخش ها را فراهم كرده و از اين
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طريق از ميزان تمايل به مهاجرت كاسته است (آیین مقدم.)1391 ،
ايجاد بازارچه مرزي و درآمد خانوارهای روستایی

یکی از عوامل بسیار مهم در سنجش موقعیت بخش های اقتصادی ،توان ایجاد درآمد آن بخش

است .یکی از اهداف مهم اقتصاد مرزی ایجاد درآمد برای مردم مرزنشین است .این بازارچه ها
عالوه بر اینکه در تحقق یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه یعنی توسعه صادرات غیرنفتی گام

های موثری برداشته اند ،در ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی نیز نقش موثری ایفا می کنند و
افزایش درآمد خانوارهای مرزی نیز کاهش قاچاق کاال ،تثبیت جمعیت ،کاهش ترددهای غیر مجاز

و به تبع کاهش ناامنی را در پی خواهد داشت (شهبازی.)1372 ،

متغیر دیگر تحقیق رفاه می باشد .در هر جامعه رفاه از اساسي ترين نيازهاي اجتماعي است كه

افراد جامعه بايد از آن برخوردار باشند .رفاه باعث خلق امنيت ،احساس آرامش و اطمينان همه
جانبه نسبت به حال و آينده است (حق جو .)1381 ،بنابراين ،رفاه عبارت است از :قدرت خرید و

توانایی در کسب تسهیالت و امکانات زندگی .اما به منظور کمی و محاسبه پذیر شدن ،رفاه را

مترادف با بهره مندی یا مطلوبیت در نظر می گیرند (طرازکار و زیبایی .)1383 ،حدود سه دهه است

که اقتصاددانان ،آماردانان و روان شناسان به صورت جدی راجع به رفاه بحث و بررسی می کنند.

در واقع از آن هنگام که ریچارد استرلین در سال  1974نشان داد که شادی و رضایت انسان ها

به نسبت افزایش درآمد آنها افزایش نمی یابد (طوالبی نژاد و همکاران)1394 ،؛ رفاه با امنیت،

معیشت ،سالمت ،بهداشت ،شادکامی و اقدامات تکمیلی همراه است .خوشبختی دارای ابعاد کالبد،
روان شناختی ،اجتماعی و معنوی است (رکن الدین افتخاری .)1389 ،مفهوم رفاه اجتماعي در طول

سال هاي اخير به صورت جدي مورد عالقه جامعه شناسان ،اقتصاددانان و ساير رشته هاي مرتبط با
توسعه قرار گرفته است .در واقع از دهه  1980به بعد در تعريف رفاه اجتماعي ،تغيير و تحول بسياري

پديد آمده است .يكي از ويژگي هاي مهم رفاه اجتماعي آن است كه فرد از احساس سالمت ،امنيت

و سرزندگي بااليي برخوردار باشد (هوستون و استروب .)2015 ،1رفاه اجتماعي در هر جامعه از

1. Hewston and strobe
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اساسي ترين نيازهاي اجتماعي است كه افراد جامعه بايد از آن برخوردار باشند (حق جو .)1381 ،از

اين رو رفاه اجتماعي را تنها مي توان در يك متن و در بستر يك جامعه ،تعريف كرد .با همه اين

اوضاع و مشكالتي كه بر سر اجماع تعريف رفاه وجود دارد (میگلی )2000 ،که در قالب تابع رفاه
اجتماعی نشان داده می شود ،برابر با مجموعه رفاه افراد جامعه خواهد بود (طوالبی نژاد و همکاران،

 .)13بنابراين ،رفاه اجتماعی عبارت است از مجموعه سازمان یافته ای از قوانین ،مقررات ،برنامه ها و

سیاست ها که در قالب موسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی

و معنوی و تامین سیاست انسان ها ارائه می شود (ربانی و همکاران .)1386 ،از سوی دیگر يكي از
اهداف مهم هر نظام اقتصادي ،افزايش رفاه اقتصادی در جامعه می باشد .از جمله شاخص هاي مهم

رفاه اقتصادی مي توان تركيب كاالهاي مصرفی خانوارها در طي زمان را نام برد .در كشور ما بنا بر

گزارش هاي مختلف اقتصادي ،معضل بيشتر مردم بيكاري ،تورم و عدم تثبيت قدرت خريد واقعي
آن ها در جامعه مي باشد و طبيعتا اين امر در وضعيت مصرف خانوارها و كاهش رفاه مادي آن ها
مؤثر بوده است (مرادي .)1386 ،در فرایند افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی به ویژه در مناطق

مرزی ،ایجاد بازارچه های مرزی می تواند نقش مهمی داشته باشد .برنامه های توسعه ملی در کشور
و ایجاد بازارچه های مرزی نیز بیانگر همین موضوع هستند.

بازارچه های مرزی می توانند اثرات توسعه ای و تعیین کننده بر عوامل توسعه ،توسعه آفرینی و

تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی این مناطق داشته باشند که تاثیر مستقیمی بر افزایش سطح
معیشت خانوارهای روستایی دارد .این بازارچه ها نقش محوری در زندگی مرزنشینان دارند .ایجاد

منافع اقتصادی و تامین رفاه خانوارهای مرزنشینان اشاره دارد که استمرار این منابع متضمن بسط و

گسترش امنیت پایدار در این نواحی است که در این راستا ایجاد رویکرد و نگرش مبتنی بر این که

مرزنشینان ،مرزداران واقعی هستند ،باید با ایجاد سازوکار مناسب و فضاسازی مطلوب قابل قبول

برای سکونت و زیست در نواحی مرزی همراه با تحرکات و تحوالت مناسب ،پیوندی بین امنیت و

استمرار انتفاع اقتصادی ایجاد نمود (فخرفاطمی .)1381 ،با توجه به محرومیت اقتصادی مردم این

مناطق ،بازارچه های مرزی قابلیت آنرا دارند که به مبادالت مرزی ساکنان مرز نظم الزم را بدهند.
تشکیل بازارچه مرزی با رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،ایجاد انگیزه برای
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تداوم اسکان خانوارهای مرزنشینان روستایی در این مناطق و تامین امنیت مرزها می تواند ضمن

توسعه یافتگی مناطق مرزی و رفاه نسبی در این مناطق موجبات کاهش برخی از مشکالت مرزی
از قبیل قاچاق کاال ،مواد مخدر و غیره را فراهم و از تخلیه جمعیتی مناطق مرزی جلوگیری نماید

(اسماعیل زاده و سحابی .)1391 ،همچنین همکاری های بین مرزی و گسترش ارتباطات در دوسوی
مرز در قالب ایجاد بازارچه های مشترک مرزی موجب می شود مناطق تجاری دو طرف مرز در یک

بازار ادغام شوند .گسترش بازارها منجر به رشد مراکز اقتصادی جدید در شهرها و روستاهای مرزی

گردیده و از این طریق باعث رونق رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای مرزنشین می گردد .بنابراين

ایجاد بازارچه های مرزی و تقويت آنها در این مناطق می تواند زمینه های افزایش رفاه و توانمندی
و به تبع توسعه نواحی روستایی را مهیا سازد.

پيامدهاي تاسيس بازارچه
مرزي پيشين

كارايي
 .١جريان مصرف
 .٢اشتغال و بهره وري

دسترسي

 .١ميزان دسترسي

اقتصاد خانوار
 .١وضعيت درآمد
 .٢وضعيت پس انداز

كيفيت زندگي
 .١بهداشت
 .٢آموزش
 .٣رفاه

توانمندسازي
 .١محروميت زدايي
 .٢وضعيت مسكن

ارتقاء سطح رفاه خانوارها در روستاهاي
پيرامون بازارچه مرزي

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق (ماخذ :نگارنده)1396 ،

مشاركت
 .١روابط و ارتباطات
اجتماعي
 .٢عدالت اجتماعي

17
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مواد و روش

روستاهای مورد مطالعه در محدوده سیاسی شهر پیشین در جنوب شرقی شهرستان سرباز  قرارد

دارد .این منطقه هم مرز با کشور پاکستان است و فاصله این شهر با مرکز شهرستان  ۴۰کیلومتر
می باشد .شهر پیشین از شرق با کشور پاکستان ،از غرب با دهستان جکیگور ،از شمال با بخش

مورتان و از جنوب با شهرستان چابهار هم مرز است .در اطراف این بازارچه روستاهای زیادی

استقرار یافته ولی  7روستا که فاصله نزدیکی با این بازارچه داشته و برخی اهالی این روستاها در

این بازارچه مشغول فعالیت می باشند ،برای این مطالعه انتخاب شد .روستاهای نمونه و ویژگی های

جمعیتی آنها در جدول ( )1آورده شده است.

جدول  .1ویژگی های جمعیتی روستاهای مورد مطالعه
نام روستا

تعداد خانوار

جمعیت روستا

فاصله تا بازارچه (کیلومتر)

تعداد نمونه

مرادآباد

21

86

10

9

هوت آباد

78

388

18

34

لد

95

477

6

42

سیدآباد

28

118

6

12

سولدان

115

582

12

51

گورشون

122

612

15

54

تکش

29

145

16

13

جمع کل

488

2408

-

215

ماخذ :مرکز آمار ایران 1395 ،و یافته های تحقیق1395 ،

تحقيق حاضر در زمره تحقيقات کاربردی و از نظر «روش» ،در چارچوب روش «توصيفي-

تحليلي» قرار مي گيرد .جمع آوري اطالعات به دو روش «اسنادی» و «پیمایشی» بوده است .جامعه

آماری شامل خانورهای روستایی اطرف بازارچه مرزی پیشین می باشد ( 215 .)N= 488خانوار با

استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای (بر اساس تعداد خانوار) به
عنوان جامعه نمونه انتخاب گرديدند .ابزار اندازه گيري در اين تحقيق پرسش نامه (محقق ساخت)

بوده است .سطوح و مقیاس داده ها ترتیبی و فاصله ای و برخی نیز دارای مقیاس اسمی و توزیع

18

اقتصاد خاوران /شماره سی و یکم (پیایی  /)19بهار 97

متغیرها نیز نرمال بوده است .برای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها از
روش های آماری (توصيفي و استنباطي) استفاده گردید .روش های آماری در نرم افزار  Spssنسخه

 22انجام و برای تحلیل آمار استنباطی از آزمون  tتک نمونه ای و همبستگی پیرسون استفاده شد.

همچنین روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوا سنجیده و مورد تایید قرار گرفت ،که توسط
افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي شود .به منظور سنجش پايايي ،يك نمونه اوليه

شامل  35پرسش نامه پيش آزمون گرفته شد و ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ محاسبه

گردید .با توجه به اینکه میزان کل  0/76باالتر از  0/70است ،می توان گفت که مقیاس از پایایی
قابل قبولی برخوردار می باشد (جدول .)2

جدول  .2میزان آلفای محاسبه شده برای هر یک از متغییرهای تحقیق
متغیر

آلفای کرونباخ

رفاه اقتصادی

0/75

رفاه اجتماعی

0/77

کل

0/76

ماخذ :یافته های تحقیق1396 ،

همچنین با توجه به مبانی نظری ،مطالعات انجام گرفته و متغیرهای تحقیق می توان شاخص های

کلی درج شده در جدول ( )3را برای این پژوهش ارائه داد.

ارزیابی عملکرد بازارچه های مرزی بر ارتقای سطح معیشت خانوارهای ...
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جدول  .3ابعاد و شاخص های تحقیق
متغیر

رفاه اقتصادی

شاخص

معرف و گویه ها

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 ،ميزان دسترسي به منابع مالي و وام های بانكي،
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

افزایش ظرفیت پس انداز کردن افراد بومی و محلی در بازارچه مرزی ،میزان عدم پس انداز
وضعیت پس انداز کردن در بازاچه مرزی ،فراهم کردن زمینه پس انداز برای افراد بومی و محلی ،رضایت از
پس انداز کردن
میزان کاهش فقر ،جلوگیری از ناعدالتی ،توجه به روستاهای مرزی ،ایجاد فرصت های برابر
محرومیت زدایی برای افراد بومی و محلی در بازارچه مرزی ،تاسیس بازارچه فرصتی برای محرومیت زدایی،
ایجاد فرصت های اقتصادی در بازارچه مرزی

رفاه اجتماعی

وضعیت مسکن

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

بهداشت

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

آموزش

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

رفاه

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

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

میزان عدالت اجتماعی ،استفاده برابر از منابع و امکانات ،عدالت مشارکتی ،سهم دستمزد
کارگران و پیله وران در بازارچه مرزی ،میزان عدالت در جذب نیروهای بومی و محلی در
به کارگیری فعالیت های بازارچه مرزی ،میزان عدالت توزیعی در غرفه های بازارچه مرزی

ماخذ :پهلوانی و همکاران ،1378 :محمدی یگانه و همکاران ،1391:علی اشرف قلی زاده ،1391:فیتری امیر و دیگران2015،1
1. Fitri Amir and at al
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بحث و یافته های تحقیق

توزیع ویژگی های فردی و حرفه ای پاسخگویان نشان داد که بیشترین فراوانی گروه سنی ،بین 31

تا  41سال با  30/7درصد ،از نظر جنسیت 137 ،پاسخگو معادل  63/7درصد مرد بوده اند؛ از نظر

تحصیالت بیشترین فراوانی مربوط به مدرک راهنمایی بوده که  76/7درصد بوده و شغل بیش از
 79درصد آنها آزاد بوده است .از تعداد  215نمونه آماری  97/6درصد نیز متأهل بوده اند (جدول .)4
جدول  .4توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه یا جمعیت هدف
مشخصات پاسخ دهنده

بیشترین پاسخگو

تعداد

درصد

سن

 30تا  41سال

66

30/7

تحصیالت

راهنمایی

52

76/7

جنسیت

مرد

137

63/7

تأهل

متاهل

210

97/6

شغل

آزاد

86

79/1

ماخذ :یافته های تحقیق1396 ،

یافته های توصیفی در مورد بازاچه مرزی پیشین با توجه به جدول ( )5نشان می دهد صادرات و

واردات این بازارچه طبق ترازنامه آمار در  ۵سال گذشته شیبی مالیم و صعودی داشته که این امر

بیانگر این است که صادرات و واردات در این بازارچه همچنان رونق خود را حفظ نموده است .در
پنج سال گذشته بیشترین صادارت ( 18میلیون دالر) و بیشترین واردات ( 45میلیون دالر) مربوط
به سال  1395بوده است.

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

میزان صادرات

میزان واردات

1390

11

13

1391

11

14

1392

12

16

1393

12

17

1394

16

40

1395

18

45

ماخذ :اطالعات دفتر بازارچه مرزی پیشین1395 ،
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بررسی تعداد و تحصیالت مربوط به فعاالن در بازارچه مرزی پیشین نشان می دهد که اکثر فعاالن

این بازارچه با تحصیالت زیر دیپلم و شامل کارگران و رانندگان بوده که اکثر این افراد از مردم بومی
و محلی منطقه بوده اند .الزم به ذکر است که اکثر تاجران ،نماینده تاجران و بازرگانان و همچنین

کارمندان این بازراچه از شهرها و استان های همجوار بوده و مردم محلی سهمی از تجارت در این

بازارچه ندارند و بیشتر به صورت کارگر روزمزدی و به عنوان راننده در این بازارچه مشغول به کار
می باشند (جدول .)6

جدول  .6میزان تحصیالت افراد در بازارچه مرزی پیشین
میزان تحصیالت

افراد

تعداد

زیردیپلم

کارگران و رانندگان

85

دیپلم

تاجر و نماینده تاجران و بازرگانان

35

لیسانس و باالتر

کارمندان

15

ماخذ :اطالعات دفتر بازارچه مرزی پیشین1395 ،

بررسی عملکرد بازارچه مرزی پیشین بر رفاه اقتصادی خانوارها

برای بررسی عملکرد بازارچه مرزی پیشین در زمینه رفاه اقتصادی خانوارهای روستایی در منطقه

مورد مطالعه از آزمون  tتک نمونه ای استفاده شده است .تحلیل میانگین عددی بر اساس آزمون

 tتک نمونه ای نشان داد که به جز شاخص میزان دسترسی ( )3/04میانگین سایر شاخص های
رفاه اقتصادی در سطح پایینی قرار دارند .همانطور که یافته ها نشان می دهد ،با احتساب دامنه

طیفی که بین  1تا  5و براساس طیف لیکرت در نوسان است ،این میزان برای اکثر متغیرها (به جز

شاخص میزان دسترسی) کمتر از مطلوبیت عددی  3ارزیابی شده است .این تفاوت برای همه ابعاد

در سطح آلفای  0/05معنادار و میزان تفاوت آنها از مطلوبیت عددی بصورت معنی دار برآورد شده
است .تحلیل میانگین عددی این ابعاد در محدوده مورد مطالعه نشان می دهد ،بعد میزان دسترسی

با میانگین ( )3/04نسبت به سایر ابعاد در سطح مطلوب تری قرار دارد .جریان مصرف با میانگین

( ،)2/81اشتغال و بهره وری با ( )2/53و وضعیت پس انداز با ( )2/34در رتبه های بعدی قرار

گرفته اند .وضعیت درآمد با میانگین ( )2/32نسبت به سایر موارد در سطح پایین تری بوده است.

بنابراین به صورت کلی می توان گفت که عملکرد بازارچه مرزی پیشین از لحاظ رفاه اقتصادی
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خانوارهای روستایی در سطح پایینی ارزیابی شده و نتوانسته رفاه اقتصادی خانوارهای روستایی را
به دنبال داشته باشد .شاید بتوان گفت که مهمترین دلیل این امر عدم اشتغال مردم محلی در این
بازارچه بوده است و مردم محلی سهمی از تجارت در این بازارچه ندارند و بیشتر به صورت کارگر
روزمزد و به عنوان راننده در این بازارچه مشغول به کار می باشند (جدول .)7

جدول  .7بررسی تاثیر عملکرد بازارچه مرزی بر رفاه اقتصادی خانوارها
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3

فاصله اطمینان  95درصد

تفاوت
میانگین

حد پایین

حد باال

اشتغال و بهره وری

2/53

-16/246

0/029

0/474

0/53

-0/42

جریان مصرف

2/81

-4/916

0/000

0/187

0/26

0/11

میزان دسترسی

3/04

0/898

0/000

0/044

0/05

-0/14

وضعیت درآمد

2/32

-20/204

0/000

0/685

-0/75

0/62

وضعیت پس انداز

2/34

18/833

0/000

0/669

0/73

0/59

ابعاد

میانگین

آماره t

معناداری
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بررسی تاثیر عملکرد بازارچه مرزی پیشین بر شاخصهای اقتصادی اجتماعی
خانوارها

تحلیل میانگین عددی بعد رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی همجوار بازارچه مرزی پیشین

براساس آزمون  tتک نمونه ای و احتساب دامنه طیفی که بین  1تا  5و براساس طیف لیکرت در
نوسان است ،نشان داد که به جز شاخص روابط و ارتباطات اجتماعی ( ،)3/73برای بیشتر ابعاد

کمتر از عدد مطلوبیت  3ارزیابی شده و در سطح آلفای  0/01معنادار می باشد .در بین شاخص های
رفاه اجتماعی ،شاخص روابط و ارتباطات اجتماعی تا حدودی در شرایط بهتری قرارد دارد و نسبت

به سایر ابعاد در سطح باالتری قرار می گیرد .میانگین عددی وضعیت مسکن با ( ،)2/23آموزش

و بهداشت با میانگین ( ،)2/49رفاه ( )2/39و محرومیت زدایی با ( )2/34نیز پایین تر از   3قرار

گرفته اند .عدالت اجتماعی با میانگین ( )2/06نسبت به سایر موارد در سطح پایین تری بوده است؛

بنابراین به صورت کلی می توان گفت که عملکرد بازارچه مرزی پیشین از لحاظ رفاه اجتماعی

ارزیابی عملکرد بازارچه های مرزی بر ارتقای سطح معیشت خانوارهای ...
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خانوارهای روستایی در سطح پایینی ارزیابی شده و نتوانسته رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی را

به دنبال داشته باشد (جدول .)8

جدول  .8بررسی تاثیر عملکرد بازارچه مرزی بر رفاه اجتماعی خانوارها
مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3

فاصله اطمینان  95درصد

ابعاد

میانگین

آماره t

معناداری

تفاوت
میانگین

حد پایین

حد باال

محرومیت زدایی

2/34

25/114

0/000

0/664

0/72

0/61

وضعیت مسکن

2/23

7/741

0/000

0/270

0/34

0/20

بهداشت

2/49

10/356

0/000

0/510

0/61

0/41

آموزش

2/49

13/326

0/000

0/509

0/58

0/43

رفاه

2/39

18/636

0/000

0/612

0/58

0/55

روابط و ارتباطات اجتماعی

3/73

9/526

0/003

0/227

0/33

0/22

عدالت اجتماعی

2/06

30/208

0/000

0/940

1/00

0/88
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بررسی رابطه عملکرد بازارچه مرزی با رفاه خانوارهای روستایی

برای بررسی رابطه میان عملکرد بازارچه مرزی و رفاه خانوارهای روستایی در محدوده مورد

مطالعه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .یافته های این آزمون نشان می دهد با

توجه به ضریب همبستگی 0/190و سطح معناداری  0/577می توان گفت که رابطه معناداری

بین این دو متغییر وجود ندارد .بررسی این رابطه نشان می دهد که بازارچه مرزی پیشین نتوانسته

رفاه خانوارهای روستایی در منطقه مورد مطالعه را به دنبال داشته باشد .الزم به ذکر است که اگر

معناداری ) (P-valueکمتر از  0/05باشد ،نشان دهنده معنی دار بودن رابطه بین دو متغیر است.

در این آزمون سطح معنی داری ( )sig = 0/577باالتر از سطح تحت پوشش ( )0/05می باشد که
نشان دهنده عدم معنی داری ارتباط بین عملکرد بازارچه مرزی پیشین و رفاه خانوارهای روستایی

می باشد .لذا می توان گفت که بازارچه مرزی پیشین نتوانسته باعث بهبودی وضعیت اشتغال و

بهره وری ،جریان مصرف ،وضعیت درآمد ،وضعیت پس انداز ،محرومیت زدایی ،وضعیت مسکن،
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بهداشت ،آموزش ،رفاه و عدالت اجتماعی در روستاهای منطقه مورد مطالعه گردد( .جدول .)9
جدول  .9رابطه همبستگی بین مولفه های اثرات بازارچه مرزی و رفاه (اقتصادی-اجتماعی)
همبستگی

رفاه

عملکرد بازارچه مرزی

0/190

1

0/577

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

215

215

1

0/390

Pearson Correlation

0/577

)Sig. (2-tailed

215

215

عملکرد بازارچه مرزی

N
رفاه

N

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

ماخذ :یافته های تحقیق1395

نتیجه گیری و پیشنهادات

روستا و توسعه روستایی و جایگاه آن در برنامه ریزی توسعه کشور و سهم آن در توسعه منطقه ای

و ملی از مسائل مهم کشور است که می تواند تفاوت های موجود در سطح برخورداری مناطق از

مظاهر رفاه و توسعه بین شهر و روستا را به حداقل برساند و از مهاجرت گسترده جمعیت روستایی
و مرزنشین جلوگیری کند .در این بین ،مبادالت مرزی یکی از عوامل مهم ارتباط بین کشورهای

همسایه و همچنین تامین هزینه زندگی برای مردم مرزنشین می باشد ،تا از این طریق مردم ساکن

در نواحی مرزی هر دو طرف در کنار هم و با هم از فرصت ها و منابع مشترک استفاده کنند .مناطق
مرزی جزو محروم ترین مناطق هستند؛ نقاط روستایی مناطق مرزی کشور به دلیل دوری از مرکز

و فقدان بسترهای اقتصادی و صنعتی نیازمند توجه بیشتری به لحاظ سرمایه گذاری و برنامه ریزی
می باشند .ناتوانی های بالقوه در تولید ،فقدان اشتغال ،پایین بودن درآمد و عدم دسترسی به نیازهای

اولیه ،عمده ترین مشخصه اقتصادی ـ اجتماعی این مناطق است .ایجاد بازارچه های مرزی از جمله
راهکارهای توسعه مناطق مرزی است که با به تحرک واداشتن ظرفیت ها و مزیت های محلی ـ

منطقه ای و تغییرات نهادی وسیع با هدف رفع موانع موجود اجتماعی ـ اقتصادی می تواند باعث

ارزیابی عملکرد بازارچه های مرزی بر ارتقای سطح معیشت خانوارهای ...
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توسعه این مناطق گردد .با توجه به اهمیت این موضوع ،این مطالعه با هدف بررسی عملکرد بازارچه
مرزی پیشین بر رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در این منطقه صورت گرفت.

بررسی نتایج یافته های تحقیق حاکی از آن است که در زمینه عملکرد بازارچه های مرزی ،از

نظر رفاه اقتصادی خانوارهای روستایی در محدوده مورد مطالعه در سطح پایینی ارزیابی شده و

نتوانسته رفاه اقتصادی خانوارهای روستایی را به دنبال داشته باشد .شاید بتوان گفت که مهم ترین

دلیل این امر عدم اشتغال مردم محلی در این بازارچه بوده است و مردم محلی سهمی از تجارت در
این بازارچه ندارند .بیشتر مردم محلی به صورت کارگر روزمزد و یا به عنوان راننده در این بازارچه
مشغول به کار می باشند .فقط در زمینه میزان دسترسی خانوارها به حمل و نقل و شبکه ارتباطی

در حد نسبتا مطلوبی بوده و در زمینه شاخص های جریان مصرف ،اشتغال و وضعیت پس انداز
نتوانسته رفاه خانورهای روستایی پیرامونی را به دنبال داشته باشد .در زمینه عملکرد بازارچه
مرزی بر رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی در منطقه مورد مطالعه نتایج نشان داد که بعد روابط و

ارتباطات اجتماعی نسبت به سایر ابعاد در سطح باالتری قرار دارد .وضعیت شاخص های مسکن،
آموزش و بهداشت ،رفاه و محرومیت زدایی در سطح پایینی بوده است .به صورت کلی می توان

گفت که عملکرد بازارچه مرزی پیشین از لحاظ رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی فقط در بعد

روابط و ارتباطات اجتماعی تاثیر مطلوبی در خانوارهای روستایی گذاشته است ،که این شاخص

توانسته روابط دو جامعه (مردم پاکستان و مردم شهر پیشین و روستاهای پیرامونی بازارچه مرزی)
را از طریق رفت و آمد به صورت قانونی سرو سامان دهد و در سایر ابعاد در سطح پایینی ارزیابی

شده و نتوانسته رفاه اجتماعی خانوارهای روستایی را به دنبال داشته باشد .همچنین بررسی نتایج

یافته ها در زمینه ارتباط بین ایجاد این بازارچه و رفاه خانوارها یافته های تحقیق نشان داد که

عملکرد این بازارچه رابطه معناداری با رفاه خانورهای روستایی منطقه مورد مطالعه نداشته و این

بازارچه نتوانسته باعث بهبود وضعیت اشتغال ،جریان مصرف ،وضعیت درآمد ،وضعیت پس انداز،

محرومیت زدایی ،وضعیت مسکن ،بهداشت ،آموزش ،رفاه و عدالت اجتماعی در روستاهای منطقه
مورد مطالعه گردد .البته الزم به ذکر است هر چند بطور نسبی بازارچه مرزی توانسته باعث تغییرات

محدودی در شهر پیشین شود ،اما بطور کلی از اهداف تاسیس اولیه خود و تغییر سیمای اقتصادی
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شهرستان فاصله گرفته است .در رابطه با یافته های این مطالعه پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

-1گسترش فعالیت های تولیدی کوچک مطابق با ویژگی های انسانی و محیطی منطقه از

جمله صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی (پیشین پتانسیل و ظرفیت کشاورزی را دارا می باشد)
می تواند از طریق صادرات محصوالت به کشورهای همجوار و به ویژه پاکستان مسئله اشتغال زایی

خانوارهای روستایی را تا حدودی برطرف نماید؛

2ـ ایجاد زمینه های مناسب به منظور بهره وری هر چه بیشتر مردم محلی ،نه فقط به عنوان

کارگران روزمزد ،می تواند به بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای روستایی منطقه کمک قابل توجهی
بنماید؛

3ـ تحرک بازارچه به سمت وسوی مشاغل خدماتی که می تواند راهگشایی مناسب برای ارتقای

شغلی روستاییان باشد ،که الزمه این امر بهبود زیرساخت هایی همچون راه های ارتباطی به بازارچه،

ایجاد غرفه های متعدد ،تامین اعتبارات به منظور استقرار خدمات رفاهی در بازارچه و همچنین
تامین سرمایه کافی برای روستاییان به صورت وام های بلندمدت و کم بهره است.

4ـ مشارکت دادن افراد بومی و محلی در مبادالت تجاری به گونه ای که تمام افراد و گروه ها از

فعالیت های بازارچه سود ببرند ،از دیگر راهکارهای مهم در این زمینه می باشد؛

5ـ بهبود امکانات حمل و نقل جاده ای با توجه به تردد روزانه مسافران و کامیون ها و عریض

نمودن جاده های ارتباطی خصوصا در  ۱۵کیلومتری پیشین تا مرز؛

6ـ مذاکره با مقامات کشور پاکستان برای گسترش مبادالت تجاری و گسترش مبادالت از طریق

بازارچه مرزی؛

7ـ برخورداری غرفه داران از جوایز صادراتی و معافیت های ثبت سفارش و سود بازرگانی ،انسداد

مرزها جهت جلوگیری از قاچاق کاال و در نتیجه رویکرد قانونمند صادرات و واردات کاال از مبادی
قانونی (بازارچه و گمرگ).

در نهایت ،توصیه می شود که مطالعات بیشتری در زمینه بررسی عملکرد این بازارچه ها و عوامل

موثر بر افزایش کارایی آنها با توجه به عوامل تاثیرگذار محلی و منطقه ای انجام گیرد .امید است که
با افزایش شناسایی این عوامل و اتخاذ استراتژی متناسب برای جوامع روستایی ،در جهت افزایش

ارزیابی عملکرد بازارچه های مرزی بر ارتقای سطح معیشت خانوارهای ...
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توانمندی و رفاه خانوارهای روستایی در روستاهای کشور عزیزمان ،مخصوصا روستاهای منطقه
مورد مطالعه ،از این پژوهش بهره گرفته شود.
منابع و مآخذ

-احمدی پور ،زهرا ،حافظ نیا ،محمدرضا و محمدپور ،علیرضا ،)۱۳۸۷( ،تاثیرات اقتصادی

و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان،

پژوهش های جغرافیایی انسانی ،دوره   ،40شماره   ،65صص .18 -1

-ازکیا ،مصطفی و ایمانی ،علی ،)1387( ،توسعه پایدار روستایی ،انتشارات اطالعات ،تهران.

-آیین مقدم ،فاطمه ،احمدی ،سنور ،)1391( ،ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچه های مرزی بر

توسعه نقاط روستایی ،فصلنامه دانش انتظامی کردستان ،سال سوم .شماره  ،11صص .1-26

بذرافشان ،جواد ،طوالبی نژاد ،مهرشاد ،)1395( ،تحلیل اثرات و کارکردهای سرمایه اجتماعیدر امنیت پایدار روستاهای مناطق مرزی (مطالعه موردی :روستاهای بخش مرکزی شهرستان
سراوان) ،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال شانزدهم ،شماره  ،41صص .76 -55

ثقفی ،مهدی ،رحمت زهی خدیجه ،پهلوانی نیا ،زهرا ،)1393( ،تبین و تحلیل بازارهای مرزیدر توسعه اقتصادی روستاهای حاشیه ،مطالعه موردی شهرستان هیرمند ،اولین کنفرانس

بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ،تهران ،انجمن

توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.

حافظ نیا ،محمدرضا ،)1381( ،رابطه متقابل امنیت و دفاع با آمایش سرزمین ،مجموعه مقاالتهمایش آمایش و دفاع سرزمینی ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام حسین.

حق جو ،داود ،)1381( ،رفاه اجتماعي و توسعه (مروري بر كاركرد برخي نهادهاي حمايتي)،فصلنامه رفاه اجتماعي ،دوره  ،2شماره  ،6صص .96 -75

ربانی ،رسول؛ آرانچوالم ،دارما؛ عباسی زاده ،محمد؛ قاسمی ،وحید ،)1386( ،بررسی تاثیررفاه اقتصادی و اجتماعی بر میزان مشارکت شهروندان در امور شهری (مورد مطالعه شهر

اصفهان) ،نشریه علوم اجتماعی مشهد ،سال ،4شماره  ،2صص .73-99
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رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا« ،)1389( ،مدیریت توسعه روستایی (بنیان های نظری)»؛تهران ،انتشارات سمت ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.

-رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا ،پاپلی یزدی ،محمد حسین و عبدی ،عرفان ،)۱۳۸۷( ،ارزیابی

اثرات اقتصادی بازارچه های مرزی بازتاب های توسعه مناطق مرزی ،فصل نامه ژئوپلیتیک،

سال چهارم ،شماره  ،2صص .۸۹-۱۰۹

-شهبازی ،اسماعیل ،)1372( ،توسعه و ترویج روستایی ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سوم.

طرازکار ،محمد حسن؛ زیبایی ،منصور ،)1383( ،بررسی معیارهای رفاه اجتماعی و توزیع درآمدو فقر در جوامع شهری و روستایی ،مطالعه موردی استان های فارس و اصفهان و سمنان،
اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال  ،12شماره  ،48صص .137 -164

-طوالبی نژاد ،مهرشاد ،فراهانی ،حسین و رضا ،پیرایش ،)1394( ،نقش یارانه های نقدی بر رفاه

اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی مطالعه موردی :دهستان جایدر شهرستان پلدختر،
فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی اهر ،سال  ،15شماره  ،50صص .37-19

-عمراني ،محمد؛ فرج زاده ،ذكريا و مجيد ،دهمرده ،)1388( ،عامل هاي تعيين كننده فقر و

تغييرات رفاهي خانوارهاي روستايي منطقه سيستان ،مجله تحقيقات اقتصاد كشاورزي ،جلد
 ،1شماره  ،2صص .21-42

فخر فاطمی ،علی اکبر ،)1383 ( ،نقش بازارچه های مرزی در تثبیت جمعیت و توسعه روستایی،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

قالیباف ،محمدباقر ،شگفتی ،اسالمیاری ،رمضان زاده لسبویی ،مهدی ،)1388( ،تأثیر ابعادسرمایه اجتماعی بر امنیت مرزها (مطالعه موردی :بخش مرزی نوسود شهرستان پاوه استان

کرمانشاه) ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،دوره چهارم ،شماره ( 2پیاپی  ،)12صص .50 -25

کامران ،حسن ،محمدپور ،علیِ ،)۱۳۸۸( ،تحلیل کارکرد بازارچه مرزی باجگیران ،نشریهعلمی -پژوهشی انجمن جغرافیای ایران ،سال ششم ،شماره  ۱۸و  ،۱۹صص .25 -7

-محمدی ،حمیدرضا ،فخرفاطمی ،علی اکبر ،)1384( ،نقش بازارچه های مرزی در توسعه

فضایی مناطق مرزی (پژوهش موردی :بازارچه مرزی باجگیران) ،فصلنامه ژئوپلتیک ،دوره

ارزیابی عملکرد بازارچه های مرزی بر ارتقای سطح معیشت خانوارهای ...
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اول ،شماره  ،1صص .76 -55

محمدی یگانه ،بهروز ،مهدی زاده ،عفت ،مهدی زاده ،عصمت ،چراغی ،مهدی ،)1391( ،ارزیابیاثرات اقتصادی بازارچه مرزی مهران بر توسعه نواحی روستایی (مطالعه موردی :دهستان

محسن آباد) ،فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال دوازدهم ،شماره  ،25صص

.79 -25

مرادي ،حسين ،)1386( ،بررسي و مطالعه تركيب كاالهاي مصرفي خانوارهاي شهري ايران،پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشگاه بوعلي سينا دانشكده ادبيات و علوم انساني ،همدان.

مطیعی لنگرودی ،حسن ،)1388( ،برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران ،انتشارات جهاددانشگاهی ،مشهد ،چاپ چهارم.

مویر ،ریچارد ( ،)1379درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی ،ترجمه دره میرحیدر و سیدیحییصفوی ،تهران :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

-میرحیدر ،د ّره ،)1381( ،مبانی جغرافیای سیاسی ،تهران :انتشارات سمت.

ناطق پور ،مهدی و صوری ،بهزاد ،)1389( ،نقش اقتصاد در توسعه و امنیت استان های مرزی،تهران ،انتشارت قومس.

-وزارت امور اقتصادي و دارايي ( ،)1375بررسي عملكرد بازارچه هاي مشترك مرزي و تبيين

راه هايي در جهت بهبود روند مذكور و بررسي جايگزين هاي مناسب ،تهران ،معاونت امور

اقتصادي و دارايي.

وزارت بازرگاني ( ،)1379تحليلي از وضعيت بازارچه هاي مشترك مرزي از آغاز فعاليتتاكنون ،معاونت برنامه ريزي و بررسي هاي اقتصادي ،دفتر پژوهش و بررسي هاي اقتصادي.

-هنسن ،نایلز ،هیگینز ،بنجامین ،)۱۳۷۶( ،سیاستگذاری منطقه ای در جهانی در حال دگرگونی،

مترجم :پرویز اجاللی ،آمایش و برنامه ریزی منطقه ای ،تهران ،سازمان برنامه و بودجه ،مرکز
مدارک اقتصادی -اجتماعی.

-	 Basu. A. k. (2013), Impact of Rural Employment Guarantee
Schemes on Seasonal Labor Markets: Optimum Compensation
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and Workers’ Welfare, Journal of Economic Inequality, March
2013, 11 (1), pp 1-34.
-	 Courvisanos, J. Martin, J., (2005) , Developing Policy for
Australia’s Small Towns: From anthropology to sustainability,
Conference on the 2nd Future of Australia’s Country Towns,
Bendigo, Volume 23, pp 1-9.
-	 Glasser, M. (1999), M,political geography newyork: johnwiley
& sons, New York University publication.
-	 Hewstone. M, Stroebe. W and Klaus Jonas, (2015), Introduction
to Social Psychology, Blackwell publishers, edition six, 672 pages.
-	 Meijerink, G. and Roza, P. (2007), the role of agriculture in
development: focusing on linkages beyond agriculture strategy &
policy.
-	 Midgely, j.,(2000), «Context of welfare theory: a develop mentalist
in perpetration ,Center for social development», Washington
university Pup.
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تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی جوامع شهری
مورد مطالعه :شهر بیرجند
سید حسن قالیبافان

1

تاریخ دریافت                1396/11/23 :تاریخ پذیرش1397/01/15:

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی میزان آمادگی ها و اقدامات نهادی در جهت توسعه اقتصادی

در شهر بیرجند و بررسی سرمایه اجتماعی مؤثر بر آن است .این تحقیق با رویکرد کمی به

روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه انجام شده است چارچوب نظری پژوهش رویکردی تلفیقی

از رویکردهای فرهنگ گرایی وبر ،اقتصاد نهادگرا شامل نظریات نورث و ویلیامسون و نهادگرایی

اجتماعی شامل نظریات رابرت پاتنام و نان لین می باشد که نظریات مهم در رابطه با سرمایه

اجتماعی ،فرهنگ ،نهادها و توسعه هستند و مصداق چارچوب نظری مشترک و مرتبط ساختن نگاه

کالسیک جامعه شناختی با مکتب جدید نهادگرایی اقتصادی است.

با استفاده از فرمول کوکران  400نفر از مردم بیرجند به عنوان نمونه انتخاب شده ،سپس به

شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای افراد واقع در سنین  15-64سال مورد مصاحبه قرار

گرفتند .در این تحقیق پس از سنجش میزان سرمایه اجتماعی و آمادگی اقدامات نهادی برای
توسعه اقتصادی در بیرجند ارتباط متغیرهای پیوند بین فردی ،اعتماد اجتماعی ،انسجام ،مشارکت و

همبستگی اجتماعی با متغیر آمادگی اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی مورد آزمون قرار گرفتند
و نتایج به دست آمده نشان می دهد که کلیه روابط معنی دار و مستقیم است و جهت آزمون مدل
تحقیقی از رگرسیون چند متغیره و سپس تحلیل مسیر استفاده شده است.
طبقه بندی Z13 ،Z1 ،C31،A13 :JEL

واژه های کلیدی :سرمایه اجتماعی ،بیرجند ،شهر بیرجند

  .1عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه بیرجند ،ایمیل       sh.ghalibafan@birjand.ac.ir                                         :
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مقدمه و بیان مسأله:

در حال حاضر اصطالح سرمایه اجتماعی به یکی از مهمترین ،عمومی ترین و پرکاربردترین

مفاهیم در حوزه مطالعات اجتماعی مبدل شده است .سرمايه اجتماعي ،1در کنار سایر مؤلفه های
تولید قرار گرفته و بر مؤلفه های توسعه یافتگی مثل بهداشت ،آموزش ،کیفیت زندگی و ...نیز مؤثر

است  .

تا قبل از دهه  1970مطالعات توسعه عمدت ًا بر مؤلفه هاي اقتصادي تكيه و تأكيد داشت ،ولي

در دهه هاي اخير توجه بيشتر به سوي عوامل اجتماعي و فرهنگي توسعه معطوف گردیده و اين
چرخش نظري (تئوريك) منجر به ورود مقوالت جديدي همچون سرمايه اجتماعي ،مشاركت،2

اعتماد 3و غيره به صحنه مطالعات توسعه و ظهور انديشه هاي تازه اي در اين حوزه شده است .اين

مقوالت به حوزه هاي مختلف اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فرهنگي راه يافته و داراي تأثيرات
فزاينده اي مي باشد که ديدگاه هاي گوناگوني را موجب گرديده و يك بعد تازه و قابل اعتنايي را

به گفتمان توسعه اضافه كرده است ،به واقع شاهد رشد نوعي جهت گيري فرهنگ گرايانه هستيم

كه مصداق چرخش از مفاهيم سخت به سوي مفاهيم نرم در نظريات اقتصادي اجتماعي مي باشد.
متخصصان ساير رشته ها بر اين موضوع تاكيد نمودند كه سرمايه اجتماعي مفهومي با ظرفيت

نظري قابل توجه است که در آغاز توسط جامعه شناسان معرفي گرديده و در تحقيقات آن ها مورد
استفاده قرار گرفته و به تدريج در ساير رشته هاي علوم اجتماعي به ويژه علوم سياسي ،اقتصاد،

مديريت و  ...مورد استفاده قرار گرفته است و به مفهومي بين رشته اي 4براي دستيابي به اهداف

مشترك تبديل گرديده است.

پس طرح مجدد سرمايه اجتماعي مصداق بازگشت به دغدغه هاي جامعه شناسي كالسيك است

كه اجتماع را همچون بنياد استحكام اجتماعي و انسجام مي پندارند .در سالهاي اخير يك تفكر

مجدد اما اساسي در مورد مسئله توسعه شكل گرفته كه شامل درك جديدي نسبت به اهميت
1. social capital
2. participation
3. trust
4. Interdisciplinary

تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی جوامع شهری ...
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عوامل فرهنگي مي باشد ،بنابراین سرمايه اجتماعي ابزاري است كه درك نقش اين عوامل ارزشي

و هنجارها را در زندگي اقتصادي فراهم مي کند و ارتباط نقش سرمايه اجتماعي در رشد و توسعه
اقتصادي را تبيين مي نمايد .این پژوهش به تبيين رابطه سرمايه اجتماعي و آمادگي براي توسعه

اقتصادي در مركز استان خراسان جنوبي (شهر بيرجند) مي پردازد.

استانهاي ايران بر اساس شاخصهاي اقتصادي ،فرهنگي ،بهداشتي-درماني ،خدماتي-رفاهي،

شهرسازي و زيست محيطي مورد مقايسه قرار گرفته اند كه استانهاي ايالم ،خراسان جنوبي و

خراسان شمالي در سطوح آخر قرار دارند و توسعه نيافته ترين استانها در كشور هستند (ملكي و

شيخي.)1388 ،

استان خراسان جنوبي به عنوان شرقي ترين استان ايران با حدود  430كيلومتر مرز مشترك با

كشور افغانستان تحت تأثير موقعيت و شرايط ويژه جغرافيايي ،استقرار در حاشيه دو كوير بزرگ
ايران ،كمي ريزشهاي جوي و محدوديت منابع آب ،محروميت از مواهب طبيعي ،عدم زيرساخت

هاي زيربنايي و در نهايت كم توجهي مديران سطوح باال ،توسعه نيافته ترين منطقه كشور است و

از فرآيند توسعه عقب مانده كه اين وضعيت با تأكيد قانون اساسي بر عدالت اجتماعي تناقض دارد

(پاپلي و وثوقي فرد.)1383 ،

  اکنون در جهت مقابله با عقب ماندگي و آمادگي براي توسعه اقتصادي ،بسترها و زمينه هايي

الزم است كه پيش شرط و مقوم توسعه اقتصادي باشد؛ به نظر مي رسد منطقه از پتانسيل سرمايه

اجتماعي بااليي برخوردار باشد كه بتواند در تسهيل و تسريع توسعه منطقه مؤثر واقع گردد .تحقيق

حاضر به اين مهم مي پردازد و به دنبال كشف اين حلقه مفقوده در فرآيند توسعه منطقه مي باشد

كه از آن غفلت گرديده است .سوال اساسي اين است كه؛ آيا اين آمادگي براي توسعه اقتصادي در

استان را مي توان براساس سازه چند بعدي سرمايه اجتماعي تبيين نمود؟ در اين پژوهش با ارائه

رويكرد و مدل جديد ارتباط بين اين دو پرداخته شده است.
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مبانی نظری:

از آنجايي كه سرمايه اجتماعي ماهيت فرارشته اي دارد ،توجه يك بعدي به آن ما را دچار تقليل

گرايي 1خواهد نمود .از اين رو در سالهاي اخير شاهد ظهور پارادايم ها و رويكردهاي تلفيقي و

تركيبي هستيم؛ چرا كه قابليت هاي بااليي در فهم و تحليل پديده ها دارند و بهترين روند در تحليل
مباني نظري سرمايه اجتماعي كه از نقص به كمال و از تقليل گرايي به تلفيق گرايي مي باشد.

در چارچوب نظری اين پژوهش ،رويكرد تلفيقي ،رويكرد اقتصاد نهادگرا مشتمل بر نظريات

داگالس نورث و اوليور ويليامسون و رويكرد نهادگرايي اجتماعي مشتمل بر نظريات رابرت پاتنام
و نان لين را بكار برده ايم؛ چرا كه معتقديم دورنماي سرمايه اجتماعي جمع بين اين ها مي باشد.
نظريه فرهنگ گرايي ماكس وبر:

نظريه ماكس وبر مصداق تاكيدي است كه جامعه شناسان از دير باز بر نقش  فرهنگ در روان

سازي تعامالت اقتصادي دارند .جامعه شناسي وبر از تبيين هايي پرهيز داشت كه به سرشت انسان،

روان شناسي فردي ،اقليم يا جغرافيا متوسل مي شدند .در واقع وبر معتقد است كه فرهنگ در تحول

جامعه جديد نقطه آغاز است و متغيرهاي فرهنگي چون تلقي جديد از كار به علم و سرمايه داري

بر ارزشهاي ديني تاثير گذاشته و باعث اصالح ديني شده و اين زمينه ساز سرمايه داري گرديده

است (آزاد ارمكي .)1386 ،وي رابطه بين ارزشها و توسعه را تبيين نموده و از تاثير فرهنگ و عناصر

فرهنگي در شروع و تداوم توسعه سخن گفته است .از اين رو فرانكوئيس در كتاب سرمايه اجتماعي

و توسعه اقتصادي ،اصول اخالق پروتستاني كه وبر بدان پرداخته را نظريه فرهنگ گرايانه توسعه
مي داند (فرانكوئیس.)1386 ،

از آنجايي كه طرح شدن سرمايه اجتماعي مصداق بازگشت به دغدغه هاي جامعه شناسي

كالسيك مي باشد ،طرح نظريه سنتي وبر اهميت دارد و از سوي ديگر تاثيري كه نهادگرايان

اقتصادي همچون داگالس نورث از مكتب تاريخي آلمان و ماكس وبر پذيرفته اند ،ضرورت رجعت

به وبر را دوچندان مي نمايد .همچنان كه نورث مي گويد كتاب اخالق پروتستان و روح سرمايه
1. Reductionism
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داري وبر جزو نخستين مطالعاتي است كه به بررسي تاثير باورها و ارزشها بر عملكرد اقتصادي

پرداخته است (نورث.)2005 ،

وبر خود كتاب اخالق پروتستاني و روحيه سرمايه داري را تالش در جهت فهم حالتي كه در آن

ايده ها مبدل به عوامل موثر در تاريخ مي شوند معرفي كرده است؛ وي اين تالش را دقيق ًا در تقابل

با نظريه جبر تاريخي مي داند .به نظر او نمي توان پروتستانتيزم را نتيجه اجتناب ناپذير تحوالت

اقتصادي دانست ،بلكه شرايط تاريخي بي شماري كه قابل تقليل به هيچ قانون اقتصادي نيستند
در اين فرايند تاريخي موثر بوده اند (وبر.)1384 ،

سيدمن نيز يادآور مي شود كه وبر محيط فرهنگي را در جوامع اروپايي يافت كه به ظهور سرمايه

داري مدرن كمك كرد .اين فرهنگ كه براي انضباط ،سخت كوشي ،صرفه جويي ،به تعويق

انداختن كامجويي ،گردآوري ثروت بدون مصرف تجملي و مباهات به توفيق اقتصادي اهميت قائل
بود (سيدمن .)1386 ،وي در اين بين عناصري چون عقالنيت و اقتدار و انواع كنش را مورد بحث

قرار داده است (غفاري و ابراهيمي .)1384 ،مي توان اذعان نمود كه اصول اخالق پروتستاني و ساير

متغيرهاي فرهنگي زمينه ساز سرمايه داري كه مورد نظر وبر بوده ،نظريه وي را به نظريه فرهنگ
گرايانه توسعه مشهور نموده است.

وبر جامعه شناس به اقتصاد هم توجه داشت ،وي به تعبير فروند يك اقتصاددان حرفه اي بوده

است (فروند .)1362 ،سوئدبرگ نيز در مقاله اي با عنوان وبر به مثابه يك اقتصاددان و جامعه
شناس به اين مسئله اشاره مي نمايد كه وبر در مقطعي از زندگيش اقتصاد تدريس مي كرده است

(سوئدبرگ .)1999 ،بنابر اين ماكس وبر كه از پيروان مكتب تاريخي آلمان است ،در پديد آمدن

توجه به ارزشها و نهادها در اقتصاد تاثير داشته و موثر بر رويكرد اقتصاد نهادگرا مي باشد.
رويكرد اقتصاد نهادگرا:

نهادگرايان جديد نيز همانند فرهنگ گرايان مفاهيم گروه و شبكه هاي اجتماعي ،اعتماد و ارزشها

را به كار مي برند و در واقع  بحث سرمايه اجتماعي همان بحث نهادها و فرهنگ است كه اكنون
مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است .اقتصاددانان نگاه مثبتي به سرمايه اجتماعي دارند و آن را
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ابزاري براي فهم پاسخ به نارسايي هاي اقتصادي و تصحيح آنها مي دانند .اين نگرش بازتاب فقدان

مفاهيمي در اقتصاد است كه در نظريه اجتماعي مفاهيم استاندارد به شمار مي روند (فاين.)1385 ،

اين جمالت بيانگر اهميت نهاها در اقتصاد مي باشد و تاكيد اصلي نهادگرايي است.

نهادگرايان نظريه متعارف و مسلط اقتصادي را به دليل غفلت محض از ساخت هاي اجتماعي

و سياسي و تقليل گرايي بيش از اندازه مورد نقد قرار مي دهند و به نقش نيات ،انگيزه ها ،باورها

و نگرش هاي ايدئولوژيك افراد در رفتار اقتصادي آنها اهميت داده و نقش موسسات و نهادها را

در زندگي اقتصادي مورد تأكيد قرار مي دهند (تفضلي .)1375 ،نهادگرايان منتقد اقتصاد كالسيك 

هستند ،در حالي كه اقتصاد نئوكالسيك همه چيز را در نظام بازار خالصه مي كند .اقتصاد نهادي
معتقد است كه نظام بازار نيز خود صرف ًا يك نهاد در كنار بسياري از نهادهاي ديگر است كه با آن ها

مناسبات متقابل دارند و نقطه اصلي تمركز و توجه را از رابطه بين انسان و كاال به رابطه بين انسان
و انسان مي داند و به بررسي رفتار اقتصادي در فضاي فرهنگي رو مي آورد (متوسلي.)1384 ،

مكتب تاريخي كه وبر جزو آن بوده است ،يك زمينه و بستر جدي شكل گيري انديشه نهادگرايي

بود و نقش مهمي در شكل گيري اقتصاد نهادي داشته است كه بدان مي پردازيم .طبق افكار مكتب

تاريخي ،اقتصاد بخشي از مطالعات جامعه در حال تكامل مي باشد؛ در نتيجه انديشه ها ،نظريه ها و

سازمان هاي اقتصادي به زمان و يا مكان هاي معيني مربوط است و انسان عالوه بر نفع شخصي

تحت انگيزه هاي اجتماعي و فرهنگي نيز هست .در ضمن پيروان مكتب تاريخي ،كاربرد روش

قياسي مربوط به پارادايم حاكم را قبول نداشته ،بررسي خود را با استقراء از شواهد تاريخي به پيش

مي برند؛ بنابراين اقتصاددانان تاريخي از يك سو به مطالعه اقتصاد از نظر تاريخي اهميت مي دادند

و از طرف ديگر معتقد بودند كه پديده هاي اقتصادي و اجتماعي را نمي توان از يكديگر جدا كرد.
نهادگرايان نيز در موارد قابل توجهي از عقايد فوق با مكتب تاريخي مشترك هستند (دادگر.)1383 ،

در اين مكتب سرمايه اجتماعي يك عامل كاهش دهنده هزينه هاي مبادالتي در فعاليت هاي

اقتصادي و همچنين عاملي است كه منجر به تغييرات انگيزشي به نفع فعاليت هاي اقتصادي مي

شود و واكنش هاي متفاوت كنشگران اقتصادي را بازتابي از شرايط نهادي حاكم بر جامعه مي داند.
از اين رو فاسفلد در مقاله مانيفستي براي اقتصاد نهادگرايان بيان مي كند كه اقتصاد نهادگرا
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بخشي از يك جنبش سياسي و اجتماعي بوده كه به دنبال فراهم آوردن يك سيماي انسان گرايانه

براي نظام كام ً
ال آزاد اقتصادي می باشد و به اين جنبش ها كمك شاياني نموده است (فاسفلد،

 .)2000در واقع داگالس نورث و اوليور ويليامسون به دنبال الحاق نظريه نهادها به علم اقتصاد
هستند.

نورث مي گويد نهادها و ساختار انگيزشي كه حاصل نهادهاي جامعه هستند ،عامل اصلي توسعه

يا عدم توسعه كشورها مي باشد (نورث .)2000 ،وي طي  50سال در مقاالت گوناگوني به بررسي
تاريخ اقتصادي ،عملكرد اقتصادي و تاثير نهادها بر عملكرد اقتصادي اشاره نمود و نظريه اقتصاد

نهادي را ارائه داد .وي درباره نحوه ايجاد نهادها مي گويد :ذهن ،مدل هاي ذهني مختلفي را براي

توصيف محيط پيراموني و حل مشكالت پيشنهاد مي كند و هنگامي كه پاسخ هاي محيطي مدل
هاي ذهني يكساني را در بيشتر اوقات تائيد مي نمايد ،تا اندازه اي تثبيت مي شود .نورث اين مدل

ذهني نسبت ًا تبلور يافته را باور و به هم پيوستگي باورها را سيستم باورها مي نامد .به نظر وي ،رابطه

نزديكي ميان مدل هاي ذهني ،سيستم باورها و نهادها وجود دارد ،در واقع نهادها از سيستم باورها
استخراج مي شوند (نورث.)2005 ،

نورث در كتاب ظهور جهان غرب كه به بررسي تاريخچه اقتصاد نهادي مي پردازد ،بيان مي

دارد كه نهادها شرايط فعاليت اقتصادي در جامعه را تعيين مي كنند و از تصميمات بهينه انسان

ها شناخت مي گيرند و به اصل كارآيي نهادي توجه مي كند و در اين شرايط افراد آماده سرمايه
گذاري ،افزايش كارايي و اثر بخشی فعالیت های اقتصادی می شوند.

مهمترين نكته مشترك ميان ديدگاه هاي نورث و وبر همان است كه خود نورث هم به آن اشاره

نموده و آن تالش وبر جهت ايجاد ارتباط ميان ارزش ها و باورها با عملكرد اقتصادي است .نورث

نيز مي كوشد نقش باروها را در شكل گيري نهادها روشن نموده و از اين طريق تاثير آنها بر

عملكرد اقتصادي را توضيح دهد .در چارچوب نظري اين پژوهش ،از ديدگاههاي نورث و وبر بهره
جسته ايم ،زيرا رابطه ارزشها و نهادها و توسعه را تبيين  مي نمايند .نظريه بعدي ،نظريه اقتصاد

هزينه معامله ويليامسون كه بر كاهش هزينه ها در معامالت تاكيد دارد كه از كاركردهاي اقتصادي

سرمايه اجتماعي نيز می باشد و در چارچوب نظري در بخش متغيرهاي وابسته مورد استفاده قرار
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گرفته است .از آنجايي كه نهادگرايان اقتصادي ،سرمايه اجتماعي را يك نوع كاالي ميانجي براي

توليد  مي دانند و اينكه افراد به طور منطقي جهت به حداكثر رساندن بهره وري در سرمايه اجتماعي
سرمايه گذاري مي كنند ،لذا يك منبع براي به حداكثر رساندن بهره وري است .در نتيجه براي

اقتصاددانان دگر انديش كه نظريه متعارف اقتصادي را به دليل غفلت محض از ساختهاي اجتماعي

و سياسي و تقليل گرايي بيش از اندازه مورد نقد قرار مي دهند ،سرمايه اجتماعي مفهومي است

با ظرفيت نظري قابل توجه كه اجازه مي دهد با استفاده از آن صورتبندي مناسب تری از علل
تحوالت و توسعه اقتصادي ارائه شود.
نظريه رابرت پاتنام:

رويكرد پاتنام به سرمايه اجتماعي را رويكرد معيار يا غالب مي دانند ،چرا كه در آن تاريخ ،فرهنگ،

نهادها و افراد به هم مي پيوندند تا يك اثرگذاري مشترك را به وجود آورده و سرمايه اجتماعي را
از منظر فرهنگ و سير تاريخي تبيين نمايند (شجاعي باغيني.)1387 ،

وي مفهوم سرمايه اجتماعي را فراتر از سطح فردي به كار مي گيرد و آن را وارد حوزه عمومي

كرده و به چگونگي كاركرد سرمايه اجتماعي در سطح منطقه اي و ملي و نوع تاثيرات سرمايه

اجتماعي بر نهادهاي دموكراتيك و در نهايت توسعه اقتصادي عالقمند است ،به همين منظور در
دو مطالعه ميان ايالت هاي مختلف در آمريكا ،در كتاب بولينگ يك نفره 1و همچنين حكومت

هاي منطقه اي تازه تاسيس ايتاليا در شمال و جنوب در كتاب سنت هاي مدني و دموكراسي،2

تاثير سرمايه اجتماعي در تقويت جامعه مدني و كارآمدي دموكراسي را از سويي و رشد و توسعه

اقتصادي را از سوي ديگر مورد بررسي قرار داده است .وي در تحقيقي كه در ايتاليا از سال 1970

تا  1990به مدت  20سال استفاده از روش تطبيقي تاريخ انجام داده است ،متوجه مي شود مناطق

شمالي از مناطق جنوبي پيشرفته ترند.

وي به شاخص هايي چون مشاركت مدني برابري سياسي ،همبستگي ،اعتماد و ساختارهاي

اجتماعي همكاري اشاره مي نمايد و نتيجه مي گيرد كه سرمايه اجتماعي مي تواند اختالف مناطق
1. Civic traditions and Democracy
2. Bowling alone
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را از نظر توسعه اقتصادي توضيح داده و روشن نمايد .او ثابت كرد كه همان مناطقي كه بهترين  

عملكرد نهادي را داشته اند ،دقيق ًا همان مناطقي اند كه بيشترين مدنيت را داشته و آن مناطقي كه

بدترين عملكرد نهادي را داشته اند ،جزو غيرمدني ترين مناطق هستند (پاتنام.)1380 ،1

  رابرت پاتنام ،ديدگاه هاي انتخاب تاريخي و عقالني را به هم پيوند مي دهد به گونه اي كه مي

تواند درك مارا از زندگي عمومي و عملكرد نهايي در بسياري از كشورها بهبود بخشد و سرمايه

اجتماعي را كليد دموكراسي مي داند .به نظر پاتنام ،اعتماد اجتماعي مهمترين مولفه سرمايه
اجتماعي است .نظريه رابرت پاتنام كه به رويكرد معيار و غالب در سرمايه اجتماعي معروف است

و به تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد نهادهاي دموكراتيك و اقتصادي تاكيد دارد و مؤلفه هايش

همچون اعتماد ،هنجارها و مشاركت هستند ،در  هر دو بخش  متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق
سهم دارند.

نظريه نان لين آخرين نظريه اي است كه مورد استفاده قرار گرفته است ،لين با طرح نظريه منابع

اجتماعي معتقد است افراد گوناگون بسته به گستره و تنوع روابط اجتماعي شان از سرمايه اجتماعي
متفاوتي برخوردارند .وي حمايت اجتماعي را از دو جنبه متمايز جايگاه هاي ساختاري حمايت

و كاركردهاي حمايتي در نظر  مي گيرد .جنبه اولي منابع حمايتي است و جنبه دوم به عنوان

كاركردهاي حمايتي در نظر گرفته مي شود و حمايتهاي ابزاري و عاطفي به عنوان ابعاد كاركردي

حمايت اجتماعي تلقي مي شود (لین .)2001 ،2در مدل تحقيق ما ،سهم نظريه لين در مفهوم

حمايت اجتماعي مي باشد و از اين مفهوم در آنجا سود برده ايم .در ادامه مدل تركيبي كه از ادغام

مفاهيم عمده نظريات مذكور در چارچوب نظري تحقيق حاضر به دست آمده ،ترسيم مي گردد.
پیشینه ،روش و فرضیه های تحقیق:

مفهوم سرمايه اجتماعي در آغاز توسط جامعه شناسان معرفي گرديده و به تدريج در ساير رشته هاي

علوم اجتماعي مورد استفاده قرار گرفته است (بيكر .)1382 ،ورود سرمايه اجتماعي به تحليل ها ،به

دهه  1980باز مي گردد كه ويليامسون ( )1981و بيكر( )1984اثرات سرمايه اجتماعي را بر عملكرد
1. Putnam
2. Lin
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نهادهاي اقتصادي بررسي كردند و اقتصاد نهادگرا را پي ريزي نمودند (رناني و مويدفر.)1387 ،

براي نمونه ،در حوزه اقتصاد ،بن پرات ( )1989سرمايه اجتماعي را در قالب يك رابطه ،F

در نظامهاي مبادله اي تعريف كرد .اين پيوند 1اشاره به تاثير خانواده ،دوستان و شركاء به منزله

نهادهاي مختلف اجتماعي بر روي مبادالت اقتصادي دارد و به بررسي اثرات اين رابطه بر مبادالت
اقتصادي پرداخته است (معدن دار و سركار آراني.)1388 ،

  بسياري از متفكرين از تاثير سرمايه اجتماعي بر توسعه اقتصادي سخن به ميان آورده اند .رابرت

پاتنام در تحقيقي بيست ساله ( )1970-1990در ايتاليا بين مناطق پيشرفته شمالي و عقب مانده

جنوبي ،علت اين تفاوت را در شاخص هايي چون مشاركت مدني ،همبستگي ،اعتماد و همكاري

مي داند و نتيجه مي گيرد كه سرمايه اجتماعي مي تواند اختالف مناطق را از نظر توسعه اقتصادي
توضيح داده و تبيين نمايد (پاتنام .)1380 ،ولكاك و نارايان پژوهش در سرمايه اجتماعي و توسعه

اقتصادي را در چهار ديدگاه اجتماع گرا ،شبكه اي ،نهادي و هم افزايي مقوله بندي نموده اند

(تاجبخش.)1384 ،

پاتريك فرانكوئيس در سال  2002در كتاب خود با عنوان سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي

تالش مي كند تا اين ارتباط بين سرمايه اجتماعي و توسعه را تشريح نمايد؛ از نظر وي ،توسعه
اقتصادي كه به واسطه سرمايه اجتماعي اتفاق مي افتد ،يك توليد بدیع و خالقانه است كه او از آن
به عنوان توليد مدرن ياد مي كند.

ساباتيني ( )2007با انجام تحقيقات مختلف ،اين ادعاي پاتنام مبني بر تاثير مثبت سرمايه

اجتماعي بر فرايند توسعه اقتصادي را بررسي كرده و بر اين باور است كه كيفيت توسعه به طور

معني دار و مثبتي با سرمايه اجتماعي همبستگي دارد و مي گويد فراواني سرمايه اجتماعي به طور
قابل مالحظه اي باعث كاهش هزينه هاي داد و ستد و افزايش كارايي و كارآوري از طريق ارتقاي

سطح اعتماد و همكاري و هماهنگي در همه سطوح مي شود؛ در مقابل فقدان سرمايه اجتماعي

باعث ايجاد تعارضات و عدم كارآيي مي گردد (ساباتيني .)2007 ،از بين مطالعات داخلي مرتبط
مي توان به كارهاي تشكر و معيني ( )1386درباره سرمايه اجتماعي و توسعه ،سوري ( )1384با
1. Connection
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عنوان سرمايه اجتماعي و عملكرد اقتصادي ،دهقاني ( )1378تحت عنوان سرمايه اجتماعي و

توسعه اقتصادي ،سليماني ( )1387درخصوص نقش سرمايه اجتماعي در توسعه اقتصادي ،عسگري

و توحيدي نيا ( )1386در زمينه تأثير سرمايه اجتماعي بر رشد و توسعه اقتصادي ،توسلي و بي نياز
( )1381با عنوان رويكردي به ارزيابي سرمايه اجتماعي در اقتصاد ايران ،علمي و همكاران ()1384

در مورد سرمايه اجتماعي و چگونگي تأثير آن بر اقتصاد و منظور و يادي پور ( )1387در خصوص
سرمايه اجتماعي ،عامل توسعه اجتماعي و اقتصادي اشاره كرد .همچنين ،در حوزه مطالعات خارجي

مي توان از كارهاي وودهاوس ( )2006با عنوان سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي در استرالياي

منطقه اي ،گويسو و همكاران ( )2001با عنوان نقش سرمايه اجتماعي در توسعه مالي ،جانسون

و تمپل ( )1998درخصوص ظرفيت اجتماعي و رشد اقتصادي ،ساباتيني ( )2005نقش سرمايه

اجتماعي در توسعه اقتصادي ،آنن ( )2005برگشت هاي اقتصادي به سرمايه اجتماعي در بخش

غيررسمي شهري كشورهاي در حال توسعه ،كريستوفور ( )2003سرمايه اجتماعي و رشد اقتصادي:
مطالعه موردي يونان ،هليول و پوتنام ( )1996رشد اقتصادي و سرمايه اجتماعي در ايتاليا ،دبرتين

( )2007تأثير سرمايه اجتماعي بر توسعه اقتصادي و خوشبختي در نواحي روستايي نام برد (نقدي

و همكاران.)1389 ،

روش تحقيق پژوهش حاضر از نوع پيمايشي مي باشد ،در اين روش از ابزار پرسشنامه استفاده

شده ،سپس داده هاي جمع آوري شده در نرم افزار  Spssمورد پردازش قرار گرفتند و چگونگي

توزيع و روابط بين متغيرها در دو بخش توصيفي و استنباطي مورد تحليل و آزمون قرار گرفت ،الزم

به ذكر است كه پاسخ هر كدام از سواالت پرسشنامه به صورت گزينه هاي خيلي كم ،كم ،تاحدي،

زياد و خيلي زياد مي باشد كه به اين صورت پاسخ هاي هر سوال را در طيف ليكرت قرار داده ايم.
جمعيت آماري ،حجم نمونه و شيوه نمونه گيري

جامعه آماري اين تحقيق را تمام شهروندان بين  15-64ساله ،جمعيت فعال شهر بيرجند تشكيل

مي دهند و طبق سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  1390بالغ بر  112.000نفر می باشند

(مركز آمار ايران)1390 ،؛ حجم نمونه براساس فرمول كوكران  محاسبه و در نهايت  400پرسشنامه
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اجرا گرديده است                                                                                .

شيوه نمونه گيري اين تحقيق «خوشه اي چند مرحله اي» است كه براساس آن منطقه ،محله،

خيابان ،كوچه و خانه انتخاب شده و سرانجام به كمك جدول اعداد تصادفي با يك نفر از افراد
خانوار كه در سن بين  15-64سال قرار دارند ،مصاحبه شده است كه جمعيت فعال شهر را تشكيل

مي دهند .زمان و مكان اين تحقيق ماه ها و فصل های متمادی :تابستان ،پاييز و زمستان سال
 1390می باشد و در شهر بيرجند مركز استان خراسان جنوبي اجرا گرديده است.
تعاريف نظري و عملياتي متغيرها

تعريف متغير مستقل :در اين تحقيق سرمايه اجتماعي متغير مستقل است.

تعريف سرمايه اجتماعي :آن نوع شبكه اي از روابط و پيوندهاي مبتني بر اعتماد اجتماعي ،بين

فردي و بين گروهي و تعامالت افراد با نهادها ،سازمان ها و گروه هاي اجتماعي است كه قرين

همبستگي و انسجام اجتماعي و برخورداري افراد و گروه ها از حمايت و انرژي الزم براي تسهيل
كنش ها در جهت تحقق اهداف فردي و جمعي مي باشد (عبداللهي .)1386 ،از تعريف فوق چند

مولفه بودن سرمايه اجتماعي برداشت مي شود كه شامل پيوند بين فردي ،اعتماد اجتماعي ،انسجام،

مشاركت و حمايت اجتماعي مي باشد.

تعريف متغير وابسته :متغير وابسته اين تحقيق يكسري آمادگي اقدامات نهادي براي توسعه

اقتصادي مي باشد ،از جمله :آمادگي براي سرمايه گذاري ،افزايش كارايي و بهره وري ،تبادل

اطالعات ،افزايش نوآوري و ابداعات ،كاهش هزينه معامالت ،آمادگي براي پرداخت ماليات و بيمه.
فرضیه اول :به نظر می رسد بین میزان سرمایه اجتماعی و اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی

در شهر بیرجند رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم :به نظر می رسد بین میزان مولفه های سرمایه اجتماعی و اقدامات نهادی برای توسعه

اقتصادی در شهر بیرجند رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم :بین اعتماد و پیوند فردی و مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی رابطه

وجود دارد.
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فرضیه  چهارم :بین اعتماد اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی رابطه

وجود دارد.

فرضیه  پنجم :بین انسجام اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی رابطه

وجود دارد.

فرضیه  ششم :بین مشارکت اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی رابطه

وجود دارد.

فرضیه  هفتم :بین حمایت اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی رابطه

وجود دارد.

سرمایه اجتماعی در شهر بيرجند

نتایج مربوط به میزان سرمایه اجتماعی افراد در شهر بيرجند که از پنج مولفه اعتماد فردی ،اعتماد

اجتماعی ،انسجام ،مشارکت و حمایت اجتماعی تشکیل شده و میانگین سرمایه اجتماعی برابر 71

درصد است كه باالتر از ميانگين فرضي  3( %60در مقياس ليكرت) می باشد .توزیع فراوانی در
جدول ( )1بيان شده است.

جدول  .1توزیع فراوانی و میانگین مولفه های سرمایه اجتماعی در بيرجند
مولفه ها

خیلی زیاد

زیاد

تاحدی

کم

خیلی کم

میانگین

اعتماد فردی

12

170

215

3

0

69/4

اعتماد اجتماعی

0

247

151

2

0

72/2

انسجام اجتماعی

19

320

59

2

0

77/8

مشارکت اجتماعی

49

270

77

3

1

78

حمایت اجتماعی

6

112

246

35

1

64/4
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اقدامات نهادي براي توسعه اقتصادي در بيرجند

نتایج مربوط به اقدامات نهادی برای توسعه که از شش مولفه آمادگی برای سرمایه گذاری ،تبادل

اطالعات ،افزایش کارایی ،نوآوری و ابداعات ،کاهش هزینه معامالت ،آمادگی برای پرداخت مالیات

و بیمه گذاری تشکیل شده كه میانگین اقدامات نهادی برای توسعه برابر  79/2است و باالتر از
ميانگين فرضي  3( %60در مقياس ليكرت) مي باشد .توزیع فراوانی هر یک از زیرمولفه های
مربوط به مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه در جدول ( )2بیان شده است.

جدول  .2توزیع فراوانی و میانگین مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادي در بيرجند
مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه

خیلی زیاد

زیاد

تاحدی

کم

خیلی کم

میانگین

آمادگی برای سرمایه گذاری

47

315

37

1

0

80/4

تبادل اطالعات

209

153

35

2

0

88/6

افزایش کارایی

259

118

19

2

0

91/8

نوآوری و ابداعات

64

223

106

4

1

77/4

کاهش هزینه معامالت

52

320

22

4

0

81/1

آمادگی برای پرداخت مالیات و بیمه گذاری

27

308

57

6

1

77/6
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آزمون فرضیه های تحقیق و تجزیه تحلیل آن

فرضیه  اول :به نظر می رسد بین میزان سرمایه اجتماعی و اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی

در شهر بیرجند رابطه وجود دارد.

جدول ( )3نتيجه ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین سرمايه اجتماعي و اقدامات

نهادي را نشان مي دهد .همانطور که در اين جدول مشاهده مي شود p-value ،کمتر از 0/05

می باشد ،پس مي توان نتيجه گرفت که بین سرمایه اجتماعی و اقدامات نهادی رابطه وجود دارد و
ضريب همبستگي فوق شدت رابطه را نشان مي دهد و فرضيه فوق تاييد مي شود.

45

تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی جوامع شهری ...

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

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

سرمایه اجتماعی

اقدامات نهادی

0/46

p-value
0/000
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فرضیه دوم :به نظر می رسد بین میزان مولفه های سرمایه اجتماعی و اقدامات نهادی برای توسعه

اقتصادی در شهر بیرجند رابطه وجود دارد.

جدول ( )4نتيجه ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین اقدامات نهادی و مولفه های

سرمایه اجتماعی را نشان مي دهد .همانطور که در اين جدول مشاهده مي شود ،در همه موارد مورد

بررسی  p-valueکمتر از  0/05می باشد ،پس مي توان نتيجه گرفت که بین اقدامات نهادی و

مولفه های سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد و فرضيه فوق تاييد مي شود .با توجه به میزان ضریب

همبستگی به دست آمده از میان مولفه های سرمایه اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و اقدامات نهادی
دارای همبستگی بیشتری می باشند و کمترین همبستگی مربوط به رابطه بین اقدامات نهادی و

اعتماد فردی می باشد.

جدو ل .4ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین اقدامات نهادی و مولفه های سرمایه اجتماعی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

اعتماد فردی

اقدامات نهادی

0/108

p-value
0/031

اعتماد اجتماعی

اقدامات نهادی

0/374

0/000

انسجام اجتماعی

اقدامات نهادی

0/385

0/000

مشارکت اجتماعی

اقدامات نهادی

0/434

0/000

حمایت اجتماعی

اقدامات نهادی

0/330

0/000
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فرضیه سوم :بین اعتماد و پیوند فردی و مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی رابطه

وجود دارد.

جدول ( ) 5نتيجه ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین اعتماد و پیوند فردی و

مولفه های اقدامات نهادی را نشان مي دهد .همانطور که در اين جدول مشاهده مي شود ،در بررسی
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رابطه بین اعتماد و پیوند فردی با مولفه های آمادگی برای سرمایه گذاری ،ميزان کارایی ،نوآوری

و ابداعات  p-valueکمتر از  0/05می باشد ،پس مي توان نتيجه گرفت که بین اعتماد و پیوند

فردی و مولفه های مذکور رابطه وجود دارد ،ولي بين اعتماد و پيوند فردي و تبادل اطالعات،

كاهش هزينه معامالت و آمادگي براي پرداخت ماليات رابطه وجود نداشته ،بنابر اين فرضيه فوق
تاييد نمي شود.

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

اقدامات نهادی
متغیر وابسته

ضریب همبستگی

p-value

اعتماد و پیوند فردی

آمادگی برای سرمایه گذاری

0/229

0/000

اعتماد و پیوند فردی

تبادل اطالعات

0/043

0/389

اعتماد و پیوند فردی

ميزان کارایی

0/134

0/007

اعتماد و پیوند فردی

نوآوری و ابداعات

0/131

0/009

اعتماد و پیوند فردی

کاهش هزینه معامالت

0/005

0/928

اعتماد و پیوند فردی

آمادگی برای پرداخت مالیات و بیمه گذاری

0/008

0/868
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فرضیه چهارم :بین اعتماد اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی رابطه

وجود دارد                                                                                                                     .

جدول ( )6نتيجه ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و مولفه های

اقدامات نهادی را نشان مي دهد .همانطور که در اين جدول مشاهده مي شود ،در بررسی رابطه
بین اعتماد اجتماعی با همه مولفه های اقدامات نهادی  p-valueکمتر از  0/05می باشد ،پس

مي توان نتيجه گرفت که بین اعتماد اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی

رابطه وجود دارد و فرضيه فوق تاييد مي گردد.
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جدول  .6ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

p-value

اعتماد اجتماعی

آمادگی برای سرمایه گذاری

0/400

0/000

اعتماد اجتماعی

تبادل اطالعات

0/110

0/028

اعتماد اجتماعی

ميزان کارایی

0/150

0/003

اعتماد اجتماعی

نوآوری و ابداعات

0/304

0/000

اعتماد اجتماعی

کاهش هزینه معامالت

0/122

0/014

اعتماد اجتماعی

آمادگی برای پرداخت مالیات و بیمه گذاری

0/244

0/000
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فرضیه  پنجم :بین انسجام اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی رابطه

وجود دارد.

جدول ( )7نتيجه ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین انسجام اجتماعی و مولفه

های اقدامات نهادی را نشان مي دهد .همانطور که در اين جدول مشاهده مي شود ،در بررسی

رابطه بین انسجام اجتماعی با مولفه های اقدامات نهادی به جز مولفه تبادل اطالعات ،در سایر

موارد  p-valueکمتر از  0/05می باشد ،پس مي توان نتيجه گرفت که بین انسجام اجتماعی و

آمادگی برای سرمایه گذاری ،ميزان کارایی ،نوآوری و ابداعات ،کاهش هزینه معامالت ،آمادگی

برای پرداخت مالیات و بیمه گذاری رابطه وجود دارد و فرضيه فوق رد مي گردد.

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

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

p-value

انسجام اجتماعی

آمادگی برای سرمایه گذاری

0/323

0/000

انسجام اجتماعی

تبادل اطالعات

0/021

0/668

انسجام اجتماعی

ميزان کارایی

0/182

0/000

انسجام اجتماعی

نوآوری و ابداعات

0/331

0/000

انسجام اجتماعی

کاهش هزینه معاملات

0/172

0/001

انسجام اجتماعی

آمادگی برای پرداخت مالیات و بیمه گذاری

0/345

0/000
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فرضیه ششم :بین مشارکت اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی رابطه

وجود دارد.

جدول ( )8نتيجه ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و مولفه

های اقدامات نهادی را نشان مي دهد .همانطور که در اين جدول مشاهده مي شود ،در بررسی رابطه
بین مشارکت اجتماعی با همه مولفه های اقدامات نهادی p-value ،کمتر از  0/05می باشد،

پس مي توان نتيجه گرفت که بین مشارکت اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه
اقتصادی رابطه وجود دارد و فرضيه فوق تاييد مي شود.

جدول  .8ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

p-value

مشارکت اجتماعی

آمادگی برای سرمایه گذاری

0/320

0/000

مشارکت اجتماعی

تبادل اطالعات

0/212

0/000

مشارکت اجتماعی

ميزان کارایی

0/209

0/000

مشارکت اجتماعی

نوآوری و ابداعات

0/304

0/000

مشارکت اجتماعی

کاهش هزینه معامالت

0/115

0/022

مشارکت اجتماعی

آمادگی برای پرداخت مالیات و بیمه گذاری

0/431

0/000
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فرضیه هفتم :بین حمایت اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی برای توسعه اقتصادی رابطه

وجود دارد.

جدول ( )9نتيجه ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و مولفه

های اقدامات نهادی را نشان مي دهد .همانطور که در اين جدول مشاهده مي شود ،در بررسی رابطه

بین حمایت اجتماعی با مولفه های اقدامات نهادی ،به جز مولفه تبادل اطالعات ،در سایر موارد
 p-valueکمتر از  0/05می باشد ،پس مي توان نتيجه گرفت که بین حمایت اجتماعی و آمادگی

برای سرمایه گذاری ،ميزان کارایی ،نوآوری و ابداعات ،کاهش هزینه معامالت ،آمادگی برای

پرداخت مالیات و بیمه گذاری رابطه وجود دارد و فرضيه فوق رد مي گردد.
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جدول  .9ضریب همبستگی پیرسن جهت بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و مولفه های اقدامات نهادی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

p-value

حمایت اجتماعی

آمادگی برای سرمایه گذاری

0/300

0/000

حمایت اجتماعی

تبادل اطالعات

0/070

0/165

حمایت اجتماعی

ميزان کارایی

0/197

0/000

حمایت اجتماعی

نوآوری و ابداعات

0/319

0/000

حمایت اجتماعی

کاهش هزینه معامالت

0/148

0/003

حمایت اجتماعی

آمادگی برای پرداخت مالیات و بیمه گذاری

0/221

0/000
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نتیجه گیری و پیشنهادات:

در جهت تبيين رابطه سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي رويكردي تلفيقي ارائه گرديد .رويكرد

جامع فوق مبين مرتبط ساختن نگاه كالسيك جامعه شناختي با مكتب جديدي است كه در اقتصاد

شكل گرفته و ارتباط عميقي بين اقتصاد و جامعه شناسي برقرار شده است .در رويكرد فرهنگ
گرايي ،ماكس وبر كه با ربط دادن عملكرد متفاوت اقتصادي مناطق مختلف يك جامعه به عوامل
فرهنگي و اجتماعي معتقد به رابطه علّي از سوي  ارزشها  به عملكرد اقتصادي هستند .داگالس
نورث و ويليامسون  نيز در رويكرد نهادگراي اقتصادي بر تاثير و نقش باورها در شكل گيري نهادها

تاكيد مي ورزند كه تاثير وبر بر نورث را مي رساند و اين نظريات مصداق برقراري پيوند و چارچوب

نظري مشترك مي باشد كه رويكرد تلفيقي جامعي را تشكيل مي دهند .از نظريات رابرت پاتنام و
نان لين نيز سود برده ايم .نتايج بيانگر آن است كه ميزان سرمايه اجتماعي در بيرجند باالست و

نتايج این پژوهش با نتايج طرح ملي سنجش سرمايه اجتماعي در ايران همپوشاني دارد و همچنين
اقدامات و آمادگي ها براي توسعه در بيرجند از ميانگين فرضي باالتر مي باشد.

در بررسي آزمون فرضيات ،رابطه معني دار و مستقيم بين ميزان سرمايه اجتماعي و آمادگي براي

توسعه اقتصادي وجود دارد .ضريب همبستگي بدست آمده شدت آن  رابطه را نشان مي دهد و بين

سرمايه اجتماعي و مؤلفه هاي آن و اقدامات نهادي براي توسعه اقتصادي رابطه معني دار وجود
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دارد .بين اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي و مؤلفه هاي آمادگي اقدامات نهادي رابطه مستقيم
وجود دارد .نظريه فرانكوئيس نيز بيانگر رابطه سرمايه اجتماعي و پيشرفت اقتصادي بود.

در بخش آزمون مدل تحقيق از دو آماره رگرسيون چند متغيره و سپس تحليل مسير استفاده شد

تا سهم هر كدام از متغيرهاي مستقل را در تبيين و پيش بيني مولفه هاي متغير وابسته نشان دهد.
يافته هاي تحقيق بيانگر ميزان پتانسيل بااليي از سرمايه اجتماعي ،مولفه هايش و اقدامات نهادي

براي توسعه اقتصادي مي باشد كه ثروت پنهاني و بستري مناسبي را جهت اين مهم مهيا نموده

است و با تكيه بر آن مي توان گامهاي اساسي در راه پيشرفت برداشت .ولي به داليل متعددي
منجمله :كمبود سرمايه دولتي ،عدم اختصاص اعتبارات از سوي دولت ،عدم آگاهي و بي توجهي

نسبت به پتانسيل ها و سرمايه هاي اجتماعي پيشرفت ،منطقه مورد نظر از فرآيند توسعه كشور
عقب مانده است و در محروميت و توسعه نيافتگي شديد به سر مي برد.
منابع و مآخذ:

-آزاد ،تقي ،)1386( ،جامعه شناسي توسعه ،انتشارات علم.

ایوانز ،پیتر ،)1380( ،توسعه یا چپاول ،نقش دولت در تحول صنعتی ،ترجمه عباس زندباف وعباس مخبر تهران ،نشر طرح نو.

بیکر ،واین ،)1382( ،مدیریت و سرمایه اجتماعی ،ترجمه الوانی و ربیعی ،سازمان مدیریتصنعتی.

پاپلي يزدي ،محمدحسين ،وثوقي ،فاطمه ،)1383( ،خراسان ،ژئوپلتيك  و توسعه ،مشهد،انتشارات پاپلي.

پاتنام ،رابرت ،)1380( ،دموکراسی و سنت های مدنی ،ترجمه محمد تقی دلفروز ،انتشاراتوزارت کشور.

-تاج بخش ،کیان ،)1384( ،سرمایه اجتماعی ،اعتماد ،دموکراسی و توسعه ،تهران ،نشر شیرازه.

-تفضلي ،فريدون ،)1375( ،تاريخ عقايد اقتصادي ،نشر ني.

-تونكيس ،فران ،)1387( ،اعتماد و سرمايه اجتماعي ،محمد تقي دلفروز ،پژوهشكده مطالعات
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فرهنگي و اجتماعي.

-دادگر ،يداهلل ،)1383( ،تاريخ تحوالت انديشه اقتصادي ،انتشارات دانشگاه مفيد.

رناني ،محسن و مويد فر ،رزيتا ،)1387( ،سرمايه اجتماعي و عملكرد اقتصادي ،فصلنامه فرايندمديريت و توسعه ،شماره . 68-69

-زتومکا ،پیوتر ،)1387( ،اعتماد نظریه جامعه شناسی ،غالمرضا غفاري ،انتشارات شيرازه.

-سيدمن ،استيون ،)1386( ،كشاكش آرا در جامعه شناسي ،نشر ني.

شجاعی باغینی ،)1387( ،مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی ،تهران ،پژوهشگاه مطالعاتفرهنگی.

عبداللهی ،محمد ،)1386( ،مسائل و راه حل های سنجش و تحلیل سرمایه اجتماعی در ایران،فصلنامه علوم اجتماعی ،شماره های  38و .39

-عظيمي ،حسين ( ،)1371مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران ،نشر ني.

-غفاري ،غالمرضا و ابراهيمي ،عادل ،)1384( ،جامعه شناسي تغييرات اجتماعي ،نشر آگرا.

غفاري ،غالمرضا ،)1380( ،تعيين ويژگي هاي اجتماعي – فرهنگي  در مشاركت سازمانيافته اجتماعي اقتصادي روستائيان ،رساله دكتري ،دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

فاين ،بن ،)1385( ،سرمايه اجتماعي و نظريه اجتماعي ،ترجمه سيدمحمدكمال سروريان،تهران ،پژوهشكده مطالعات راهبردي.

فرانكوئيس ،پاتريك ،)1386( ،سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي ،مترجمان رناني و مؤيدفر،تهران ،انتشارات معاونت برنامه ريزي.

-فروند ،ژولين ،)1362( ،جامعه شناسي ماكس وبر ،ترجمه عبدالحسين نيك گهر ،نشر پيكان.

متوسلی ،محمود ،)1384( ،توسعه اقتصادی ،مفاهیم ،مبانی نظری ،رویکردها و روش شناسی،سمت.

-معدن دار ،آراني و سركار ،آراني ،)1388( ،آموزش و توسعه ،نشر ني                                          .

ملكي ،سعيد و شيخي ،حجت ،)1388( ،تعيين اولويت هاي توسعه در استان هاي كشور ،نشريهبرنامه ريزي ،سال چهاردهم ،شماره 29و                                                                                                  .30
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كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي درتعيين بخش هاي اقتصادی
اولويت دار به منظور امكان سنجي توسعه پایدار
(مطالعه موردي بخشهاي اقتصادي استان خراسان جنوبي)
مسعود پوركياني1

1

مژگان درخشان1

2

مهدی محمد باقری1

3

محمد بهروزي1

4

تاریخ دریافت                 1396/11/02 :تاریخ پذیرش1396/12/19 :

چکیده

عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان خراسان جنوبي و ظرفیت های رشد

آن ها باعث گردیده که سرمایه ،امکانات ،حمایت ها و سیاست گذاری های توسعه ای استان به درستی

در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد ،که این موضوع باعث از دست رفتن

فرصت های توسعه استان گردیده است و مغاير با اهداف اقتصاد مقاومتي مي باشد .در این تحقیق با

استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPبخش هاي اقتصادي استان خراسان جنوبي از منظر

 5معیار کمی و  5معیار کیفی با استفاده از نرم افزار  Expert Choiceاولویت بندی گردیدند .نتایج

تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد

و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند .همچنین از میان معیارهای مورد
بررسی ،معیار فضای مطلوب کسب و کار ،بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشد.
طبقه بندی E61،E22،H11، O18،O20، O11،O10 : JEL

کلمات کلیدی :اولويت بندي ،استان خراسان جنوبي ،بخش هاي اقتصادي  ،فرآيند تحليل

سلسله مراتبي ()AHP

 .1عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد كرمان
 .2عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد كرمان
 .3عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد كرمان
 .4دانشجوي دكتراي مديريت تطبيقي و توسعه دانشگاه آزاد واحد كرمان            mohammadbehroozi@yahoo.com
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مقدمه
ضرورت و اهميت تحقيق:

استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های

گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف ،هنوز به سطح توسعه یافتگی در بسیاری

از ابعاد به خصوص در زمینه اقتصادی دست نیافته است .بنابراین یا سیاست های به کار گرفته شده،

سیاست هایی نادرست بوده  و یا آنچنان بلندپروازانه بوده اند که دستیابی به اهداف آن ها با در نظر

گرفتن شرایط استان مقدور نبوده است .اثر بخشی وکارایی الزامات برنامه های توسعه می باشند اثر
بخشی ناظر به تحقق اهداف استراتژیک و کارایی تخصیص بهینه منابع برای این منظور می باشد.
تخصیص بهینه منابع مهمترین رویکرد مدیریت منابع کمیاب می باشد.

با توجه به تازه تأسیس بودن استان خراسان جنوبی از یک طرف و اهمیت شناخت دقیق و علمی

بخش دارای مزیت و اولویت جهت سیاست گذاری صحیح اقتصادی از طرف دیگر ،متأسفانه عدم

مطالعه در این زمینه و در نتیجه نبود شناخت دقیق از ظرفیت های رشد هر یک از بخش های

اقتصادی باعث گردیده که سرمایه ،امکانات ،حمایت ها و سیاست گذاری های توسعه ای استان به

درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع باعث از

دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است .همچنین برخی سیاست گذاری های اشتباه
و نیز وضع اهداف غیرقابل دسترس در شماری دیگر نیز موجب کندی بیشتر سیر رشد و توسعه
استان شده است .اولویت بندی نیازهای توسعه استان با استفاده از روش هایی که بتواند نگرش و

دیدگاه مدیران و برنامه ریزان و سیاستگذاران استانی که خط و مشی های توسعه را در استان اجرا
می نمایند و یا تصمیم سازی های توسعه را شکل  می دهند ،می تواند بخش مهمی از الزامات مورد
نیاز در مسیر توسعه استان را محقق سازد.
تبيين اجراي تحقيق

این تحقیق از لحاظ جمع آوری داده ها و اطالعات ،از نوع توصیفی ـ پیمایشی است که در آن دو

فقره پرسشنامه در اختیار افراد نمونه قرار می گیرد .در پرسشنامه اول ،افراد ترجیحات خود را در بین

کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین بخش های اقتصادی ...
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بخش های اقتصادی استان و در پرسشنامه دوم ،ترجیحات خود را بین معیارهای احصاء شده جهت

اولویت بندی این بخش ها بیان می نمایند .براي امتياز دهي معموال از مقياس نه درجه ساعتي

استفاده مي شود که در این  پژوهش جهت سهولت کار از طيف پنج درجه ای (با حذف مقادیر

بینابینی  8و  )2،4،6استفاده شده که نتايج يکساني به دست مي دهد .پس از تعيين وزن هر يک از

معيارها ،در گام بعد گزينه ها بصورت زوجي براساس هر معيار مقايسه می شوند .بعد از اينکه مقايسه
ها انجام شد ،داده ها به ماتريس مقايسه  زوجي منتقل می شود .پس از نرمال کردن وزن هر گزينه

براساس معيار مورد نظر بدست می آید .سپس نتایج پرسشنامه ها از طریق نرم افزارهای «Expert
 »Choiceو « »SPSSتحلیل و روایی پرسشنامه  از طریق مراجعه به خبرگان مورد بررسی

قرار گرفته و تایید گردید .همچنین پایایی آن به روش آلفای کرونباخ معادل  0.7محاسبه گردید.
ادبيات نظري پژوهش

روش فرايند تحليل سلسله مراتبي )AHP( 1بر اساس تحلیل مغز انسان برای مسائل پیچیده و

فازی توسط محققی به نام توماس -ال -ساعتی  2در سال  1970پیشنهاد گردید .در دنیای امروزی

توافق روی این موضوع که اهمیت یک هدف از دیگری بیشتر است ،کاری بس دشوار می باشد.

روش  AHPما را قادر می سازد تا به وسیله ساده نمودن و تسریع فرآیندهای تصمیم گیری طبیعی

خود ،تصمیمات مؤثری را در مورد موضوعات پیچیده اتخاذ نمائیم (صامتي و همکاران.)1382 ،

اولین مرحله از فرايند تحليل سلسله مراتبي طراحي پرسشنامه می باشد .در اين بخش با استفاده از

زيرمعيارهاي استاندارد شده ،پرسشنامه گردآوري داده ها طراحي شده است .در اين پرسشنامه تعداد

پرسش ها متناسب با تعداد زيرمعيارها است .پرسش ها به صورت مقايسه بين هر يك از آخرين

سطح زيرمعيارها و جايگزين ها طراحي شده است كه پرسش شونده بايد بر اساس آن پاسخ گويد.
براي آن كه برداشت هاي ذهني پرسش شوندگان نسبت به پرسش ها به يكديگر نزديك شود،

شاخص هاي مناسب مرتبط با زيرمعيار ارائه شده است.

مرحله دوم تعيين جامعه و نمونه است .در این تحقیق انتخاب افراد پرسش شونده به صورت
1. Analytical Hierarchy process
2. Thomas. L.satty
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خوشه اي صورت خواهد گرفت .نحوه انتخاب بدين شكل است كه در ابتدا با توجه به هدف تحقيق

و همچنين كمي يا كيفي بودن زيرمعيارها و جايگزين ها ،آن ها را طبقه بندي نمود ،سپس به تناسب

زيرمعيارهايبه استاندارد شده،
مناسبي باازاستفاده
سهميهاين بخش
باشد .در
مي—
طراحي
سلسله
فرايند تحليل
پرسش ازشوندگان را
طبقه،
پرسشنامه هر
قرارگرفته در
مراتبيهاي
جايگزين
زيرمعيارها يا
اولين مرحله ازتعداد
درخصوصاست .پرسش—ها
مناسبزيرمعيارها
اطالعات كارشناسيبا تعداد
دارايپرسش—ها متناسب
افرادي كه تعداد
اين پرسشنامه
گردآوري داده ها
است.از درميان
شدهآخر،
طراحيو در
اختصاص داد
پرسشنامه آن ها
به صورت مقايسه بين هر يك از آخرين سطح زيرمعيارها و جايگزين ها طراحي شده است كه پرسش شونده بايد بر—اساس آن
زيرمعيارها و جايگزين ها و از جهت نوع كار و تخصص نيز ترجیح ًا درگير فعاليت هاي مرتبط با آن
پاسخ گويد .براي آن—كه برداشت—هاي ذهني پرسش—شوندگان نسبت به پرسش—ها به يكديگر نزديك شود ،شاخص—
اختصاصي به هر طبقه از زيرمعيارها و جايگزين ها با انجام اين اقدامات،
باشند ،سهميه
هاي مناسب مي
هاي شده است.
زيرمعيار اراﺋه
مرتبط با

مجموعه افرادي كه از آنان پرسش شده و همچنين تعداد و نوع پرسش ها مشخص شده است

مرحله دوم تعيين جامعه و نمونه است .در اين تحقيق انتخاب افراد پرسش شونده به صورت خوشه—اي صورت خواهد گرفت .نحوه
.)1382
همکاران،
(صامتي و
توجه به هدف تحقيق و همچنين كمي يا كيفي بودن زيرمعيارها و جايگزين—ها ،آن—ها
ابتدا با
است كه در
انتخاب بدين شكل
منطقمناسبي از پرسش
سهميه
در باهر طبقه،
روشقرارگرفته
—هاي
زيرمعيارها
تعداد
تناسب
سپس به
استفاده از
”“AHP
جايگزين در
زوجييامی باشد.
مقايسه
جدول
تبیین
نمود ،مرحله
را طبقه—بنديسومین
درخصوص زيرمعيارها و
كارشناسياينمناسب
است،از ميان
پيوستاري آخر،
اختصاص داد و در
شوندگان را به آن—
جدول داراي
اطﻼعات مي شود.
داراي اي تهيه
افرادي١١كه درجه
جدولي  ٩يا
فازي كههابه صورت
جايگزين—ها و از جهت نوع كار و تخصص نيز ترجيحاً درگير فعاليت—هاي مرتبط با آن مي—باشند ،سهميه—هاي اختصاصي
اعداد صحيح  1تا  ٩يا  1تا  ١١مي باشد كه براي هر وضعيت از مقايسه ،يك عدد در نظر گرفته
به هر طبقه از زيرمعيارها و جايگزين—ها با انجام اين اقدامات ،مجموعه افرادي كه از آنان پرسش شده و همچنين تعداد و نوع
.(١٣٨٢طبيعي عدد  ١است زيرا در مقايسه ماتريسي ،مقايسه
همكاران،به طور
اين مقياس
استماتريس
شدهقطر
است.
پرسش—ها شده
)صامتي و
مشخص

دو جايگزين مشابه يكسان خواهد بود .از سوي ديگر معكوس مقايسه دو جايگزين با يكديگر

سومين مرحله تبيين جدول مقايسه زوجي مي—باشد .در روش " "AHPبا استفاده از منطق فازي كه به صورت پيوستاري است،
الزم به
.)1382
خواهد شد
— به
درخصوص يك زيرمعيار
براي هر وضعيت از
باشد كه
همکاران،مي—
(صامتي ياو  ١تا ١١
صحيح  ١تا ٩
ثبتاعداد
صورت كسريداراي
شود .اين جدول
جدولي  ٩يا  ١١درجه اي تهيه مي
طبيعي عدد  ١است زيرا در مقايسه ماتريسي ،مقايسه
شدهطور
مقياس به
گرفته شده
ذكر در
مقايسه ،يك عدد
است.
ايناستفاده
ماتريس اي
قطر  9گزينه
است.طيف
تحقيق از
استنظردر اين
زيرمعيار به صورت
درخصوص يك
سلسلهجايگزين
مقايسه دو
سوي
ها بود .از
خواهد
دو جايگزين مشابه
اولويت به
يكديگر استخراج
مراتبي بامی باشد.
معكوستحليل
ديگراز فرايند
مرحله
چهارمین
يكساناولويت
استخراج
كسري ثبت خواهد شد )صامتي و همكاران .(١٣٨٢ ،ﻻزم به ذكر است در اين تحقيق از طيف  ٩گزينه—اي استفاده شده است.

معناي مرتب كردن جايگزين ها در هر يك از زيرمعيارها است .در اين مرحله همچنين بايد اولويت

مرتب كردن جايگزين
هر يك ازمعناي
اولويتاولويت به
استخراج
برايباشد.
مي—
مراتبي
ديگرتحليل
فرايند
معيارمرحله
چهارمين
اولويت—
گروه هاي
تعيين
شود.
سلسلهتعيين
زيرمعيارها
نسبتاز به
وزنهاهر زير
استخراج يا
ها در هر يك از زيرمعيارها است .در اين مرحله همچنين بايد اولويت يا وزن هر زير معيار نسبت به ديگر زيرمعيارها تعيين شود.
مقايسه شده گذر از دو مرحله "نرمال سازي" و محاسبه "ميانگين موزون" الزم است.
براي تعيين اولويت هر يك از گروه—هاي مقايسه شده گذر از دو مرحله "نرمال سازي" و محاسبه "ميانگين موزون" ﻻزم است.

براي نرمال سازي روش هاي مختلفي وجود دارد اما در روش ” “AHPاز رابطه ذيل براي

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

نرمال كردن اعداد استفاده مي شود:

رابطه )(١

                                                          
رابطه ()1
� �∑ = ��r
 : aنام زير معيار؛

 : aنام زير معيار؛

���

�� ���

شده؛معيار نرمال شده؛
نرمال زير
 : rزير معيار : rij

ij

 : ijدو جايگزيني كه با يكديگر مقايسه مي شوند.

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

براي تعيين اولويت هر يك از گروه—هاي مقايسه شده گذر از دو مرحله "نرمال سازي" و محاسبه "ميانگين موزون" ﻻزم است.
براي نرمال سازي روش هاي مختلفي وجود دارد اما در روش " "AHPاز رابطه ذيل براي نرمال كردن اعداد استفاده مي—شود:
رابطه )(١

���

بخشrهای اقتصادی ...
کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در
تعیین = ��
� �∑
�� ���
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 : aنام زير معيار؛ : ijدو جايگزيني كه با يكديگر مقايسه مي شوند.

شده؛
 : rijزير معيار نرمال
پايان عمليات نرمال سازي اعداد هر يك از معيارها ،نوبت به استخراج ميانگين موزون
پس از
 : ijدو جايگزيني كه با يكديگر مقايسه مي شوند.

اعداد نرمال شده خواهد رسيد .براي اين منظور اعداد نرمال شده هر سطر از جايگزين ،محاسبه و

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

همچنين در اين مرحله براي آمادگي جهت استخراج اولويت نهايی كليه جايگزين ها ،الزم است

موزون يا وزن هر زير
ميانگينﻻزم
جايگزين—ها،
نهايي
استخراجنيزاولويت
آمادگي
مرحله براي
همچنين در اين
ميانگينعمليات
استدر واقع
موزون
كليهمحاسبه
شود .با
محاسبه
جهتزير معيار
وزن هر
موزون يا
ميانگين
معيار نيز محاسبه شود .با محاسبه ميانگين موزون در واقع عمليات تعيين اولويت هر جايگزين نسبت به هر يك از زيرمعيارها و وزن
تعيين اولويت هر جايگزين نسبت به هر يك از زيرمعيارها و وزن هر يك از زير معيارها به پايان
هر يك از زير معيارها به پايان خواهد رسيد )صامتي و همكاران.(١٣٨٢ ،

خواهد رسيد (صامتي و همکاران.)1382 ،

براي محاسبه ميانگين موزون از رابطه زير استفاده مي شود:

براي محاسبه ميانگين موزون از رابطه زير استفاده مي شود:

رابطه )(٢

(                                                        )2
رابطه
�∑�
= 𝑤𝑤
� ��𝑟𝑟 ���
�

 : Wميانگين موزون؛

�

موزون؛
تعداد جايگزين هاي مورد مقايسه؛
 : Wميانگين: N

 : Nتعداد جايگزين—
مقايسه؛خانه از يك سطر.
موردشده هر
مقاديرهاينرمال
: rij

 : rijمقادير نرمال شده هر خانه از يك سطر.

آخرین مرحله کار ،تعيين وزن نهايي جايگزين ها است .اين مرحله كه پس از پايان مرحله محاسبه

وزنموزون هر جايگزي
ميانگين
مرحله محاسبه
آغازكه پس
مرحله
است .اين
جايگزين—ها
هر نهايي
موزونوزن
ميانگينتعيين
آخرين مرحله كار،
مشخص كننده
پايان واقع
خواهد ازشد ،در
زيرمعيار،
خصوص هر
جايگزين در
در خصوص هر زيرمعيار ،آغاز خواهد شد ،در واقع مشخص كننده وزن هر جايگزين در مجموع جايگزين—هاي موجود مي—باش
هر جايگزين در مجموع جايگزين هاي موجود مي باشد .در اين مرحله پاسخ سطح هدف درخت
در اين مرحله پاسخ سطح هدف درخت سلسله مراتبي داده خواهد شد.

سلسله مراتبي داده خواهد شد.

مي—
سطرهااز به شكل
جايگزين—
محاسبهسطر از
ميانگين هر
موزون براي
دستور ميانگين
باشد:زير مي باشد:
شكل
جايگزينزيرها به
ميانگين هر
محاسبه براي
ميانگين موزون
دستور
رابطه )(٣

�
رابطه
(𝑤𝑤 = ∑                                                 )3
��𝑊𝑊 ��𝑊𝑊 ���

 : Wميانگين موزون نهايي جايگزين سطر اول؛

 : Wميانگين موزون نهايي جايگزين سطر اول؛
موزون معیار”“i
ميانگين
ميانگين:W
ai
معيار""i
موزون
: Wai
موزون معيار”“j
ميانگين
ميانگين:W
معيار""j
موزون
: Wci
ci
جايگزيناول.
— وهاي سطر
جايگزين
معيارها و
هاي سطر اول.
معيارها
مجموعه
 : nمجموعه : n

نسبت به
معيارهازير
زيرمعيارها و وزن
جايگزينبهها نسبت به
وزن نهايي
مرحله
مطابق با دستور مور
معيارهايكديگر
نسبت به
زيرمعيارها و وزن زير
همهها نسبت
جايگزين—
ابتداهمه
نهايي
اين وزن
در اين مرحلهدرابتدا
نظر محاسبه خواهد گرديد .پس از محاسبه اوزان نهايي زير معيارها و جايگزين—ها ،وزن نهايي هر يك از جايگزين—ها به دست
خواهد آمد )صامتي و همكاران.(١٣٨٢ ،
روش و فرآيند تحقيق
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يكديگر مطابق با دستور مورد نظر محاسبه خواهد گرديد .پس از محاسبه اوزان نهايي زير معيارها
و جايگزين ها ،وزن نهايي هر يك از جايگزين ها به دست خواهد آمد (صامتي و همکاران.)1382 ،
روش و فرآیند تحقیق

پرسش اصلی در این پژوهش ،اولویت بندی بخش های اقتصادی استان بوده که سطح هدف را

در درخت سلسله مراتبی تشکیل می دهد .در دومین سطح درخت سلسله مراتبی ،معیارهایی که

بر اساس آن ها هدف فوق محقق می شود ،به دو دسته کلی معیارهای کمی و کیفی تقسیم بندی

می شوند .در سطح سوم ،با استفاده از نظر متخصصین و افراد خبره در زمینه موضوع ،پنج متغیر از

نوع کمی (شامل میزان ارزش افزوده ،اشتغال ایجاد شده ،بهره وری عوامل تولید ،مزیت نسبی و

مصرف واسطه هر بخش) و پنج متغیر دیگر از نوع کیفی (که عبارتند از نقش بخش موردنظر در
فضای مطلوب کسب وکار ،توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن در اقتصاد ،تأمین امنیت پایدار،
بهره گیری از موقعیت جغرافیایی ـ اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید

ارزش) تعیین گردیدند .درنهایت ،آخرین سطح سلسله مراتبی یعنی جایگزین ها تشکیل گردید

که بخش های اقتصادی (پنج بخش کشاورزی ،خدمات و بازرگانی ،حمل ونقل ،صنعت و معدن)

را شامل شده و هدف از این پژوهش تعیین بخش اولویت دار در استان خراسان جنوبی می باشد.

نمودار ( )1فرآیند انجام این پژوهش را نمایش می دهد.
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تحليل اكتشافي
پرسشﻨامه بررسي به
روش تسلط با
رويكرد بهيﻨگي

ساخت سلسله مراتب
معيارها

مرور
ادبيات

نتايج نهايي رتبهبﻨدي

وزن معيارها با
AHP

شناسايي

معيارهاي
ارزيابي

تجربيات

مديران و

كارشناسان

نتايج

ﭘرسﺸنامﻪ

نمودار  .1مدل انتزاعی فرآیند انجام پژوهش

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی مدیران و کارشناسان اقتصادی استان ،خبرگان و اساتید

دانشگاهی ،فعاالن و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آخرین آمارهای
موجود در سالنامه آماری استان حجم تقریبی آن مشخص و با استفاده از جدول مورگان  180نفر

به عنوان نمونه انتخاب گردیدند .روش نمونه گیری این تحقیق از نوع خوشه ای -سیستماتیک

می باشد؛ به طوری که جامعه آماری بر اساس زمینه فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی به پنج

دسته تقسیم گردیدند (شامل زمینه های کشاورزی ،صنعت ،معدن ،خدمات و بازرگانی و حمل و

نقل و ارتباطات) سپس از هر دسته  36نفر به طور تصادفی انتخاب و پس از ارائه توضیحات الزم

پیرامون نحوه تکمیل پرسشنامه ،نسبت به پاسخ گویی به سواالت تحقیق اقدام نمودند و در انتها

 180فقره پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری گردید.
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پیشینه تحقیق

مطالعات و تحقیقات مشابهی که در انجام این پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت ،به شرح

ذیل می باشد:

مطالعات خارجی:

چو و لی )2013( 1طی مطالعه ای با عنوان «توسعه مدل ارزیابی محصوالت با فن آوری جدید

برای ارزیابی فرصت های تجاری با استفاده از روش دلفی و رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی»
به مطالعه عوامل موفقیت برای تجاری سازی محصوالت جدید و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل

آن می پردازند و عواملی که باید در درجه اول اهمیت در نظر گرفته شود را مشخص می سازند.

این مقاله در واقع طرح های ارزیابی توسعه محصوالت جدید را به همراه کاربردهای عملی در مورد
تجاری سازی آن ها مورد مطالعه قرار می دهد.

آندر و دوگان )2013( 2در مقاله ای به رتبه بندی استراتژی های مدیریت منابع انسانی در طول

دوره بحران اقتصادی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداختند .طبق نتایج به دست آمده،

استراتژی «افزایش تطبیق سازمانی» با باالترین وزن در اولویت قرار داشت و استراتژی «کاهش
منابع» با کمترین وزن دارای پایین ترین اولویت بود.

مريام نوري )2008( 3در پژوهشي با عنوان اندازه گيري توسعه پايدار ،نتايج حاصل از يك تحليل

در  8بعد توسعه پايدار را در فرانسه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مورد مطالعه قرار داده

است .وي بر اين واقعيت تاكيد مي كند كه هيچ شاخصي كامل نيست و هيچ كس نمي تواند در
مورد توسعه پايدار نظر جامعي بدهد و با توجه به اين تحقيق ،شاخصها نتايج مختلفي را نشان مي

دهند و به نظر وي در طي سال مورد بررسي ،حركت فرانسه به سمت توسعه پايدار روند كندي
داشته است.

1. Jaemin Cho & Jaeho Lee
2. Emrah Önder & Altan Doğan
3. M. Nourry
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باهتيا و راي )2004) 1در پژوهشي با استفاده از  23شاخص ،به كمك روش هاي تحليل عاملي و

تاكسونومي عددي به تعيين سطح توسعه  380بلوك در  32منطقه از هند پرداختند .نتايج به دست

آمده حاكي از آن است که  56بلوك توسعه يافته 156 ،بلوك نسبتا توسعه يافته 116 ،بلوك كمتر
توسعه يافته و  52بلوك توسعه نيافته معرفي شده اند.
مطالعات داخلی:

رضایی ( )1392در تحقیقی با عنوان «ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابر

سوانح طبیعی» به مطالعه موردی زلزله محله های شهر تهران پرداخت .نتایج تحقیق نشان داد که
از میان شاخص های مورد مطالعه ،شاخص میزان خسارت با وزن  0.383و شاخص ظرفیت جبران

خسارت با وزن  0.281از بعد اقتصادی ،دارای بیشترین اهمیت هستند .همچنین اولویت بندی

نهایی محله های مورد مطالعه نشان داد که محله های قیطریه ،ستارخان ،نارمک و قلعه مرغی

از نظر شاخص های تاب آوری اقتصادی و نهادی به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند.

پریزادی و همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان «بررسي و تحليل قابليت هاي مزاياي

نسبي توسعه منطقه اي در بنادر شمال ايران با استفاده از تلفيق تكنيك هاي  TOPSISو

 »ELECTREو با هدف ارزيابي ،شناخت و تحليل امكانات و توانمندي هاي جغرافيايي بنادر
درياي خزر به منظور توسعه اين منطقه ،پس از بررسي هاي كلي و مقايسه معيارها ،از ميان بنادر
شمال كشور كه در محدوده درياي خزر واقع شده اند؛ دریافتند كه بندر انزلي در ميان سه بندری که

به منظور انجام پژوهش انتخاب شده  بودند (نوشهر و اميرآباد در استان مازندران و انزلي در استان
گيالن) ،در مرتبه اول اهميت به لحاظ معيارهاي مورد بررسي قرار گرفته است.

تقوایی و بای ( )1391طی پژوهشی به سنجش ميزان بهره مندي شهرستان هاي استان گلستان با

استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي پرداختند .در اين پژوهش ،معيارهاي كشاورزي و دامپروري،

حمل و نقل ،خدمات ،صنعت و معدن ،ساختماني و عمراني و جمعيت جهت سنجش ميزان
بهره مندي شهرستان هاي مذکور ،انتخاب شدند كه بر اساس نتايج به دست آمده ،شهرستان

1. Bhatia & Rai
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گرگان با ضريب بهره مندي  10.89رتبه اول و شهرستان بندرگز با ضريب بهره مندي  2.28رتبه

يازدهم را بدست آورد .با درجه بندي اين ضرايب ،پنج منطقه با بهره مندي بسيار زياد ،بهره مندي
زياد ،بهره مندي متوسط ،بهره مندي كم و بهره مندي بسيار كم مشخص گرديد .در انتها با تعميم
اين ضرايب به نقشه شهرستان هاي متناظر ،نقشه ميزان بهره مندي شهرستان ها و مناطق استان

گلستان حاصل شد و با توجه به پتانسيل ها و نقاط ضعف هر كدام از اين مناطق ،اهدافي در چهار
سطح براي بهره مندي بيشتر شهرستان هاي استان گلستان تعيين گرديد.

عاملي و صادقي شاهداني ( )1391در تحقیقی با عنوان «تعيين سهم بهينه يارانه انرژي در

زيربخش هاي اقتصادي با استفاده از تحليل سلسله مراتبي)(AHPو برنامه ريزي خطي

فازي) »(FLPدریافتند كه رتبه بهينه زيربخش هاي اقتصادي در ايران براي تخصيص يارانه

انرژي به ترتيب شامل بخش هاي خدمات ،صنعت ،كشاورزي ،خانگي و حمل ونقل است.

بختياري و همکاران ( )1390در پژوهشی با عنوان «سنجش وضعيت توسعه يافتگي شهرستان هاي

استان يزد با بهره گيري از رويكردهاي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه و تحليل عاملي» و به

کمک نظام وزن دهي آنتروپي شانون و بررسي كيفي با استفاده از پرسشنامه هاي خاص بر مبناي
ديدگاه هاي مديران استان و بكارگيري روش  AHPانجام دادند .نتايج پژوهش نشان داد كه

شهرستان هاي بهاباد ،طبس و خاتم به عنوان شهرستان هاي محروم ،بافق و ابركوه به عنوان

شهرستان هاي نيمه محروم ،تفت ،صدوق و مهريز به عنوان شهرستان هاي نيمه برخوردار و
شهرستان هاي يزد ،اردكان و ميبد به عنوان شهرستان هاي برخوردار استان یزد مطرح است.

دلبری و داودی ( )1391با کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و با نظرسنجی از خبرگان،

شاخص های ارزیابی جاذبه های توریستی ،معیارها و زیرمعیارهای اولیه رتبه بندی آن ها را شناسایی
و تدوین کرده و به طراحی ساختار سلسله مراتبی اقدام ورزیدند .سپس با استفاده از دو پرسشنامه

طراحی شده و با استفاده از نرم افزار  Expert Choiceشاخص های ارزیابی جاذبه های توریستی
را با توجه به معیارهای تعیین شده ،رتبه بندی نمودند.

عینالی و همکاران ( )1390کاربرد مدل تحلیل سلسله مراتبی در تعیین اولویت بخش های

اقتصادی به منظور توسعه روستایی را در دهستان های شهرستان طارم علیا مورد مطالعه قرار دادند.
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نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این بود که در عرصه فضاي جغرافيايي ،اولويت اقدامات ارتقايي

براي بهبود عملکرد شاخه هاي اقتصادي در هر کدام از بخش ها به ترتيب ،با دهستان های آببر،
درام ،گیلوان ،چورزق و دستجرده است و نیز این که از نظر موضوعي ،اولويت عملکردي به ترتيب،

با کشاورزي -دامپروري ،خدمات ،صنعت و گردشگري است.

زنگي آبادي و همکاران ( )1390در پژوهشي به بررسي و تحليل درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي

استان آذربايجان شرقي پرداختند ،نتايج اين پژوهش نشان داد كه شهرستان تبريز با توجه به اين

كه مركز اداري -سياسي استان مي باشد ،از لحاظ شاخص هاي بهداشتي -درماني در رتبه نخست

قرار گرفته است .در اين بين شهرستان اسكو با اندك فاصله از شهرستان تبريز در مرتبه دوم واقع
شده كه از رتبه هاي بعدي فاصله چشمگيری گرفته اند.

بهرامي و عطار ( )1390در پژوهشي به بررسي و تحليل درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي

استان آذربايجان غربي با روش توصيفي -تحليلي و با استفاده از مدل تاپسيس خطي با انتخاب

 24شاخص كمي و كيفي در زمينه هاي مختلف توسعه پرداختند .نتايج اين پژوهش ضمن ارائه
رتبه بندي شهرستان هاي استان به لحاظ توسعه؛ مؤيد ارتباط معنادار بين سطح  توسعه يافتگي

شهرستان هاي استان با نرخ شهرنشيني آن ها دارد.

بررسي وضعیت اقتصادی استان از منظر معيار هاي كمي پژوهش

خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور و در شرق آن واقع بوده و دارای  331کیلومتر مرز

مشترک با کشور افغانستان می باشد .مساحت استان معادل  150800کیلومتر مربع بوده که  9درصد

مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است .جمعیت استان بر اساس آخرین سرشماری (سال

 )1390و با لحاظ شهرستان طبس  732192نفر معادل  203366خانوار بوده كه نزدیک به یک

درصد از جمعيت كشور را به خود اختصاص می دهد.

استان خراسان جنوبی از حیث شاخص های اشتغال از جایگاه مناسبی در کشور برخوردار است،

به طوری که در سال  1391نرخ اشتغالی معادل  93.6درصد و نرخ بیکاری  6.4درصد را تجربه

کرده ،همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در استان برابر  38.2درصد بوده است .در سال 1390
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متوسط درآمد خالص هر خانوار شهری  97,536هزار ريال و برای هر خانوار روستایی  53,234هزار

ريال و متوسط هزينه هاي خالص هر خانوار شهری در همین سال  102,904هزار ريال و خانوار
روستایی  52,033هزار ريال بوده است (مرکز آمار ایران.)1392 ،1

خراسان جنوبي جزو استان های با نرخ تورم پايين در كشور می باشد ،به طوری که در سال  90نرخ

تورم شهری استان برابر  19.9درصد و کشوری  26درصد بوده است ،و در سال  1389نرخ تورم روستایی
استان برابر  24.6درصد و کشوری  20درصد بوده است (مرکز آمار ایران .)1392 ،استان با داشتن واحدها

و مراکز مختلف آموزش عالی دولتی ،علوم پزشکی ،جامع علمی کاربردی ،پیام نور ،آزاد و  ...که بیشتر در
شهرستان بیرجند متمرکز می باشند ،به عنوان قطب  علمی و دانشگاهی در شرق کشور مطرح می باشد.

استان خراسان جنوبی از نظر کشاورزی دارای منابع آبی شامل 3179حلقه چاه2084 ،رشته چشمه

و  6197رشته قنات با تخلیه ساالنه  1243/41میلیون متر مکعب آب می باشد .استان دارای
 131751/3هکتار اراضی زیر کشت محصوالت زراعی با تولید  684631تن و  57468/6هکتار

سطح زیر کشت محصوالت باغی با تولید  106784تن می باشد .عمده ترين محصوالت زراعي

استان گندم ،جو ،پنبه ،زعفران ،چغندر قند ،سیب زمینی ،حبوبات ،محصوالت جاليزي و نباتات

علوفه اي و عمده ترین محصوالت باغی زرشک ،زعفران ،عناب ،پسته ،هسته دار ،زیتون ،سيب،
انار ،خرما ،انگور ،سنجد ،گل نرگس می باشد .خراسان جنوبی از نظر سطح زيرکشت و ميزان توليد

زرشک و عناب مقام اول جهان و از نظر سطح زيرکشت و ميزان توليد زعفران مقام دوم کشور

را دارا است .در سال  1392مقدار  23,898تن گوشت قرمز 47,853 ،تن گوشت مرغ13,080 ،

تن تخم مرغ 146,141 ،تن شیر خام و  118تن عسل در استان تولید شده است .قابل ذکر است
که  15درصد از جمعیت شتر کشور در این استان وجود دارد (گزارشات سازمان جهاد کشاورزی

استان .)1392،استان خراسان جنوبي از نظر تمركز صنايع يكي از كم تراكم ترين استان هاي كشور

است؛ به نحوي كه کمتر از یک درصد از مجموع كارگاه هاي صنعتي كشور بر اساس آمار سال
 1390در اين استان واقع شده است .تعداد پروانه هاي بهره برداري صادر شده توسط سازمان صنعت،

معدن و تجارت استان در سال  1390برابر  386فقره بوده است که سهم عمده آن به ترتیب مربوط
1. http://www.amar.org.ir
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به محصوالت کاني غيرفلزي ،محصوالت غذائي و آشاميدني و محصوالت الستيک و پالستيک

می باشد .همچنین ،ميزان اشتغال کارگاه هاي صنعتي براساس پروانه هاي بهره برداري صادر شده

توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت در سال  8662 ،1390نفر بوده است که سهم عمده آن مربوط
به محصوالت کاني غيرفلزي می باشد (گزارش سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان.)1392 ،

صنايع عمده استان شامل الستيك سازي ،سيمان ،كاشي و سراميك ،صنايع غذايي و نوشيدني،
آرايشي و بهداشتي ،بسته بندي ،ساختماني ،صنايع دستي (عمدتا فرش دستباف) و  ...مي باشد.

در حال حاضر  321باب معدن با  878میلیون تن ذخیره قطعی در استان وجود دارد که میزان

استخراج اسمی ساالنه آنها  7217میلیون تن است .تا کنون سه هزار و  771میلیارد ریال سرمایه

گذاری در این بخش صورت گرفته است .مجموع سرمایه گذاری اسمی در بخش معادن خراسان

جنوبی  133میلیارد و  80میلیون تومان مي باشد .اشتغال ایجاد شده در بخش معدن شش هزار و
 899نفر مي باشد و  33نوع ماده معدنی در استان استخراج می شود .با توجه به صدور  128فقره

گواهینامه کشف معدن در استان ،میزان سرمایه گذاری پروانه های اکتشاف  64.5میلیارد ریال

است .تعداد پروانه های اکتشاف معدنی  373مورد است .مجموع ذخایر معدنی استان  1442میلیون

تن مي باشد و مجموع سرمایه گذاری این بخش با احتساب پروانه های اکتشاف به  3836میلیارد
ریال می رسد (گزارش سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان.)1392 ،

مهمترین ماده معدنی استان در رتبه اول شامل زغال سنگ ،منیزیت و خاکهای نسوز و در

رتبه های بعدی شامل بنتونیت و گرانیت است كه معادن گرانیت سبز ،کرومیت و سنگ آهن،
مرمریت و بازالت منشوری از جمله معادن خراسان جنوبی است که قابلیت صادرات دارد و به

کشورهایی مانند چین ،عراق ،ترکیه ،ارمنستان ،اروپا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر
می شود (گزارش سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان.)1392 ،

در سال 1392صادرات قطعی از بازارچه ها و گمرکات استان خراسان جنوبی معادل  163,699هزار

دالر بوده است که بازارچه های مرزی رقمی معادل  76,108هزار دالر (معادل  46.5درصد) و گمرکات
رسمی نیز رقمی معادل  87,591هزار دالر (معادل  53.5درصد) از این رقم را به خود اختصاص

داده اند .وزن کاالهای صادر شده در این سال بالغ بر  384هزار تن و در قالب  5613فقره اظهارنامه
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بوده است .حالل های صنعتی ،موکت ،سیمان ،کاشی و سرامیک و مواد غذایی اقالم عمده صادر

شده از استان بوده اند که عمدتا به افغانستان صادر گردیده اند (اداره کل گمرکات استان.)1392 ،1
واردات انجام شده در طول سال  1391از محل بازارچه های مرزی و گمرکات استان معادل

 1,378هزار دالربوده که سهم بازارچه ها از این رقم معادل  393هزار دالر ( )%28.5و سهم
گمرکات استان معادل  985هزار دالر ( )%71.5بوده است .وزن کاالهای وارد شده در این سال

معادل  1394تن و در قالب  36فقره اظهارنامه بوده است .قطعات موتورسیکلت ،برنج ،تخم اسپند،

کنجد ،شاهدانه و احشام اقالم عمده وارداتی به استان بوده اند که غالبا از افغانستان و پاکستان  وارد
گردیده اند (اداره کل گمرکات استان.)1392 ،

بررسي عملكرد معيارهاي كمي در بخش های اقتصادي

بررسی شاخص های اقتصادی کمی شامل مصرف واسطه ،ارزش افزوده ،مزیت نسبی آشکار شده،

توزيع نسبي شاغالن  ١٠ساله و بيشتر و  بهره وري عوامل تولید در هریک از بخش های اقتصادی استان
می تواند معیار مناسبی جهت مقایسه بخش ها با یکدیگر باشد .در جدول ( )1مقدار میانگین سال های

 1383-90این شاخص ها در هریک از بخش های اقتصادی استان جهت مقایسه ارائه شده است.
بخش صنعت با میزان مصرف واسطه  5,206میلیارد ریال و با اختالف زیادی رتبه اول را بر اساس

میانگین سال های  1383-90کسب کرده است .بخش های کشاورزی و خدمات نیز به ترتیب با
میزان مصرف واسطه  2,874و  2,113میلیارد ریال در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

از لحاظ میزان ارزش افزوده ،بخش خدمات با  8,736میلیارد ریال و با اختالف زیادی رتبه اول

را بر اساس میانگین سال های  1383-90کسب کرده است .بخش های کشاورزی و صنعت نیز
به ترتیب با میزان ارزش افزوده  3,922و  3,013میلیارد ریال در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین بخش کشاورزی با مزیت نسبی آشکار شده  2.728و با اختالف زیادی رتبه اول را بر

اساس میانگین سال های  1383-90کسب کرده است .بخش های خدمات و صنعت نیز به ترتیب
با میانگین مزیت نسبی آشکار شده  1.212و  0.785در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

1. http://skcu.ir
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از نظر اشتغال ،بخش کشاورزی با  33.4درصد شاغلین ١٠ساله و بيشتر رتبه اول را بر اساس

میانگین سال های  1383-91کسب کرده است .بخش های صنعت و خدمات نیز به ترتیب با
میانگین  30.4و  29درصد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

بخش خدمات با میزان بهره وري  5.13رتبه اول را بر اساس میانگین سال های  1383-90کسب

کرده است .بخش های معدن و حمل و نقل نیز به ترتیب با میانگین  3.43و  3.15در رتبه های

دوم و سوم قرار دارند (جدول.)2

جدول  .1عملکرد شاخص های اقتصادی کمی بخش های مختلف اقتصادی استان خراسان جنوبی
(میانگین سال های )83-90
گزینه ها/
معیارها

مصرف
واسطه
(میلیارد ریال)

(میلیارد ریال)
3,922

مزیت
نسبی
آشکار شده
2.728

توزيع نسبي
شاغالن  ١٠ساله و
بيشتر (درصد)

0.785

30.35

1.58

1.64

3.43
5.13
3.15

ارزش افزوده

33.39

بخش کشاورزی

2,874

بخش صنعت

5,206

3,013

بخش معدن

119

288

0.093

بخش خدمات

2,113

8,736

1.212

29.03

بخش حمل و نقل

400

860

0.694

5.63

بهره وري
عوامل تولید
2.36

ماخذ :مرکز آمار ایران
جدول  .2رتبه بخش های اقتصادی استان بر اساس میانگین شاخص های اقتصادی کمی طی
سال های 1383-90
گزینه ها/
معیارها

مصرف
واسطه
(میلیارد ریال)

توزيع نسبي
مزیت
ارزش افزوده
شاغالن  ١٠ساله و
نسبی
(میلیارد ریال)
بيشتر (درصد)
آشکار شده

بخش کشاورزی

2

بخش صنعت

1

3

بخش معدن

5

5

5

بخش خدمات

3

1

2

3

بخش حمل و نقل

4

4

4

4

ماخذ :محاسبات کارشناسی

بهره وري
عوامل تولید
4

2

1

1

3

2

5

5

2
1
3

بخش صنعت

١

٣

٣

٢

٥

بخش خدمات

٣

١

٢

٣

١

٥

بخش معدن

68نقل
بخش حمل و

٥

٤

٥

٢

٥

٤
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ماخذ :محاسبات كارشناسي

هاي اقتصادي استان
بخش
هايبندي
اولويت
استان
اقتصادي
اولويت بندي بخش—

با توجه به نمودار مشاهده مي شود كه مجموع مقادير سهم بخش ها در توسعه استان برابر يك 

با توجه به نمودار مشاهده مي—شود كه مجموع مقادير سهم بخش—ها در توسعه استان برابر يك مي—باشد .بنابراين مي—
نقش هر بخش در توسعه استان را برآورد
توسعهاین
بخشبردراساس
هرتوان
نقشمي
بنابراين
ميزاننمود.
سهم،برآورد
استان را
باشد.ميزان
توان بر اساس اينميسهم،

نمود.

حمل و نقل

٠,١١٣

معدن

٠,١٧٧

خدمات و بازرگاني

٠,١٩٢

صنعت

٠,٢١١

كشاورزي

٠,٣٠٧

استان
اقتصادی
بخش
انتخاب
نمودار .2
اولویتدارداراستان
اولويت—
اقتصادي
بخش
انتخاب
نمودار .٢
جدول  .3اهميت هریک از بخش های اقتصادی در توسعه استان

جدول  .٣اهميت هريك از بخش—هاي اقتصادي در توسعه استان

بخش
عنوان
بخش
عنوان

كشاورزي کشاورزی

صنعت

صنعت

خدمات و بازرگاني
بازرگانی
خدمات و
معدن

حمل و نقل

معدن

ماخذ :نتايجحمل و
نقل پژوهش
حاصل از

رتبه
رتبه

(درصد)
سهم
)درصد(
سهم

تجمعيتجمعي

٢2

21.1٢١,١

51.8 ٥١,٨
٧١,٠

١1

٣

3

٤

4

٥

5

30.7٣٠,٧
19.2١٩,٢
١٧,٧

17.7

١١,٣

11.3

30.7 ٣٠,٧

٨٨,٧

١٠٠,٠

71.0
88.7

100.0

ماخذ :نتایج حاصل از پژوهش

رتبه اول و بيشترين اولويت در توسعه استان متعلق به بخش كشاورزي با سهم  ٣٠,٧درصد مي—باشد .عليرغم اقليم نه چندان
رتبه اول و بيشترين اولويت در توسعه استان متعلق به بخش کشاورزی با سهم  30.7درصد
مناسب استان براي فعاليت—هاي كشاورزي ،وجود محصوﻻت استراتژيك مانند زرشك و زعفران و نيز پيشينه غني اين بخش از
است.کشاورزی ،وجود محصوالت
فعالیتههای
بخشنهدرچندان
ايناقلیم
علیرغم
براینمونه شد
استانافراد
مناسباز نظر
توسعه استان
باشد.اهميت
ميدليل
جمله حفر قنوات ،

استراتژیک مانند زرشک و زعفران و نیز پیشینه غنی این بخش از جمله حفر قنوات  ،دليل اهميت

پس از كشاورزي ،بخش صنعت با اختﻼف حدود  ١٠درصدي و با سهم  ٢١,١درصد در توسعه استان ،رتبه دوم را به خود اختصاص
اين نمونه
مناسبافراد
هاياز نظر
استان
وجوددر توسعه
اين ازبخش
است.مي—باشد .پهناور بودن استان و وجود مناطق وسيع در
شدهاستان
بخش در
پتانسيل—
داده است كه حاكي
كنار عدم وجود محدوديت—هاي زيست محيطي دست و پاگير ،قابليت و زمينه توسعه واحدهاي صنعتي را فراهم مي—نمايد .از
نظر افراد نمونه دو بخش خدمات و بازرگاني و صنعت در مجموع مي—توانند بيش از نيمي از اهداف توسعه استان را محقق سازند.
بخش خدمات و بازرگاني با  ١٩,٢درصد سومين رتبه را از حيث اهميت در توسعه استان به خود اختصاص داده است .همسايگي با
افغانستان و قرار گرفتن در محل تﻼقي شاهراه—هاي ارتباطي منطقه از مهمترين عواملي هستند كه مي—توانند در اين بخش
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پس از کشاورزی ،بخش صنعت با اختالف حدود  10درصدی  و با سهم  21.1درصد در توسعه

استان ،رتبه دوم را به خود اختصاص داده است که حاکی از وجود پتانسیل های مناسب این بخش

در استان می باشد .پهناور بودن استان و وجود مناطق وسیع در کنار عدم وجود محدودیت های

زیست محیطی دست و پاگیر ،قابلیت و زمینه توسعه واحدهای صنعتی را فراهم می نماید .از نظر
افراد نمونه دو بخش خدمات و بازرگانی و صنعت در مجموع می توانند بیش از نیمی از اهداف

توسعه استان را محقق سازند .بخش خدمات و بازرگانی با  19.2درصد سومین رتبه را از حیث

اهميت در توسعه استان به خود اختصاص داده است .همسایگی با افغانستان و قرار گرفتن در محل

تالقی شاهراه های ارتباطی منطقه از مهمترین عواملی هستند که می توانند در این بخش زمینه

توسعه هر چه بیشتر استان را فراهم آورند .این بخش در کنار بخش های کشاورزی و صنعت در

مجموع بیش از  70درصد از اهداف توسعه استان را محقق می سازد .رتبه چهارم از نظر نقش در

توسعه استان متعلق به بخش معدن با سهم  17.7درصد می باشد .با وجود ذخایر غنی معدنی در

استان ،عدم سرمایه گذاری در زیرساخت ها و فرآوری مواد معدنی موجب شده این بخش نتواند

از نظر افراد نمونه حائز اهميت تلقي شده و جایگاه واقعی خود را در توسعه استان بازیابد .کمترین
نقش در توسعه استان مربوط به بخش حمل و نقل با سهم  11.3درصد بوده که حاکی از عدم وجود
زیرساخت های مناسب در این بخش در استان می باشد.

در نمودار ( )3ده معیار پژوهش از لحاظ نقش آن ها در دستیابی به هدف تحقیق که بر اساس نظر

DMها به دست آمده ،ارائه گرديده است.

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

نمودار ) (٣ده معيار پژوهش از لحاظ نقش آن—ها در دستيابي به هدف تحقيق كه بر اساس نظر DMها به دست آمده ،اراﺋه
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رديده است.
فضاي مطلوب كسب و كار

٠,١٩٣

ميزان اشتغال ايجاد شده

٠,١٨٨

تأمين امنيت پايدار

٠,١٣٧

بهره گيري از موقعيت اقليمي

٠,١٠٢

ايجاد و توسعه زنجيره توليد و ارزش

٠,٠٩٤

ميزان ارزش افزوده

٠,٠٧٧
٠,٠٧٧

بهره وري عوامل توليد

مزيت نسبي

٠,٠٤٩

مصرف واسطه

٠,٠٤٦

توسعه بخش تعاون

٠,٠٣٨

نمودار  .٣اولويت—بندي معيارهاي پژوهش

نمودار  .3اولویت بندی معیارهای پژوهش

هدف آن
دستیابی به
پژوهش در
معيارهاي
هریک از
اهميتاهميت
جدول .4
هدف آن
دستيابي به
پژوهش در
معيارهاي
هريك از
جدول .٤
عنوان معيار

عنوان معيار

رتبه

سهم (درصد)

فضاي مطلوب كسب و كار

1

19.3%

19.3%

19.3%

18.8%

38.1%

34

13.7%
10.2%

56

7.7%
9.4%

79.1%
71.4%

6

7.7%

79.1%

7

7.7%

810

4.9%
3.8%

10

3.8%

فضاي مطلوب كسب و كار
ميزان اشتغال ايجاد شده

تأمين امنيت پايدار

ميزان اشتغال ايجاد شده

پايدار
تأمين -امنيت
منطقه اي استان
اقليمي و
بهره گيري از موقعيت جغرافيايي

موقعيتو ارزش
زنجيره توليد
جغرافيايي -اقليمي و منطقه اي استان
توسعهگيري از
ايجاد و بهره

ميزان ارزش افزوده ايجاد و توسعه زنجيره توليد و ارزش  
بهره وري عوامل توليد

مزيت نسبي

مصرف واسطه

توسعه بخش تعاون

رتبه

سهم )درصد(

درصد تجمعي

درصد تجمعي

ميزان ارزش افزوده
بهره وري عوامل توليد
مزيت نسبي  

ماخذ :نتايج حاصل از پژوهشمصرف واسطه
توسعه بخش تعاون

1
2

19.3%

2

18.8%

38.1%

13.7%

51.8%

45

10.2%
9.4%

62.0%
71.4%

3

7

8
9

9

7.7%

51.8%
62.0%

86.8%

4.9%

91.7%

4.6%

96.3%

4.6%

86.8%

91.7%
100%
96.3%
100%

به اول و بيشترين سهم در دستيابي به هدف پژوهش متعلق به معيار كيفي فضاي مطلوب كسب و كار با سهم  ١٩,٣درصد بوده
ماخذ :نتایج حاصل از پژوهش
نظر افراد نمونه مي—باشد .همان—طور كه قبﻼ بيان گرديد ،هرچند در اين تحقيق به
ه نشان دهنده اهميت قابل توجه آن از
مطلوب
متعلق به
هدف
دستیابی
شدهسهم
بيشترين
كيفياول
—عنوان يك معيار رتبه
جهاني مي—
معيار كيفي  فضايبانك
شاخص تعيين شده توسط
پژوهش١١
متشكل از
واقعبهخود
است،درولي در
كليو آورده
دهندهنظر
كيفي در
بصورت
درصدبوده و
انتزاعي
كلي و
كسباين
شد كه در اين تحقيق ،
است.آن از نظر افراد نمونه
شدهتوجه
گرفتهقابل
اهمیت
نشان
بوده که
19.3
شاخصسهم
و كار با

مي باشد .همان طور که قبال بیان گردید ،هرچند در این تحقیق به  عنوان یک معیار کیفی کلی
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آورده شده است ،ولی در واقع خود متشکل از  11شاخص تعیین شده توسط بانک جهانی می باشد

است.باشد .مجموع دو
شدهمي—
گرفتهشده
نظرايجاد
اشتغال
معيار كمي ميزان
اول ،متعلق
فاصلهايناندك از معيار
درصد و با
بصورت كيفي در
انتزاعي بهبوده و
شاخص كلي و
تحقيق ،
١٨,٨در این
به دوم با سهم که
عيار اول و دوم ،بيش از  ٣٨درصد سهم و تأثير در دستيابي به هدف تحقيق را به خود اختصاص داده—اند .در واقع معيار اول
رتبه دوم با سهم  18.8درصد و با فاصله اندک از معیار اول ،متعلق به معيار كمي ميزان اشتغال
انگر فضاي مناسب جهت اشتغال بوده و معيار دوم ميزان آن را مي—سنجد و اين دو در كنار يكديگر اهميت فوق—العاده مقوله
مجموع دو معيار اول و دوم ،بیش از  38درصد سهم و تأثير در دستیابی به
آشكارمي
ايجادها شده
باشد.سازد.
مي—
شتغال را از ديد DM

هدف تحقیق را به خود اختصاص داده اند .در واقع معیار اول بیانگر فضای مناسب جهت اشتغال

به سوم متعلق به معيار كيفي تأمين امنيت پايدار با سهم  ١٣,٧درصدي مي—باشد .سهم اين معيار از معيار قبلي در حدود ٥
بوده و معیار دوم میزان آن را می سنجد و این دو در کنار یکدیگر اهمیت فوق العاده مقوله اشتغال
رصد كمتر است ،ولي در كنار دومعيار فوق—الذكر ،سهمي بيش از  ٥٠درصد را در دستيابي به هدف تامين مي—نمايد .رتبه
كيفيسازد.
آشکار می
 ١٠,٢از دید
هارم با سهم را
بهره—گيري از موقعيت جغرافيايي -اقليمي و منطقه—اي استان بوده و معيار
DMهابه معيار
درصد متعلق
سهمپنجاينمعيار اول در
باشد.است.
كسبميكرده
پنجم را
سهمرتبه
اندكي
امنيت تفاوت
درصدي با
ارزش با سهم
سومتوليد و
زنجيره
درصدی
13.7
پايدار با
معيار كيفي٩,٤تأمين
متعلق به
يفي ايجاد و توسعهرتبه
جموع بيش از  ٧٠درصد سهم در دستيابي به هدف را در اين پژوهش برآورده مي—سازد .معيارهاي ميزان ارزش افزوده و بهره—
معيار از معيار قبلي در حدود  5درصد كمتر است ،ولی در کنار دومعیار فوق الذکر ،سهمی بیش از
ري عوامل توليد هركدام با سهم  ٧,٧درصد ،مزيت نسبي با  ٤,٩درصد ،مصرف واسطه با  ٤,٦درصد و درنهايت توسعه بخش تعاون
چهارم با سهم  10.2درصد متعلق به معيار
 50درصد را در دستیابی به هدف تامین می نماید .رتبه
سهم  ٣,٨درصد نيز رتبه—هاي ششم تا دهم را به خود اختصاص داده—اند.

كيفي  بهره گيري از موقعيت جغرافيايي -اقليمي و منطقه اي استان بوده و معيار كيفي ايجاد و

ررسي وضعيت بخش—هاي اقتصادي استان در معيارهاي پژوهش

توسعه زنجيره توليد و ارزش با سهم  9.4درصدی با تفاوت اندکی رتبه پنجم را کسب کرده است.

معيارها قابل انجام
اینهر يك
تفكيك
استان
هايدر اقتصادي
بخش—
مجموعاولويت
—چويز
پژوهشاز برآورده
هدفبه را در
دستیابی به
سهم
بنديدرصد
بیش—از 70
اكسپرت در
افزارمعیار اول
استفاده از نرم—پنج
ست كه براي سه معيار اول پژوهش اين رتبه—بندي انجام شده است .نمودار ) (٤اولويت—بندي بخش—هاي اقتصادي استان بر
می سازد .معيارهای ميزان ارزش افزوده و بهره وري عوامل توليد هرکدام با سهم   7.7درصد ،مزيت
ساس معيار فضاي مطلوب كسب و كار را نشان مي—دهد.

نسبي با  4.9درصد ،مصرف واسطه با  4.6درصد و درنهایت توسعه بخش تعاون با سهم  3.8درصد
نیز رتبه های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

٠,٠٧٥

٠,٠٨٢
معیارهای پژوهش
بررسی وضعیت بخش های اقتصادی استان در

خدمات و بازرگاني
حمل و نقل

با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویز اولویت بندی بخش های اقتصادي استان به تفكيك هر يك 
٠,١٠٢

معدن

از معيارها قابل انجام است که برای سه معیار اول پژوهش این رتبه بندی انجام شده است .نمودار

( )4اولویت بندی بخش های اقتصادی استان بر اساس٠,١٥٩
صنعت را نشان
معیار فضای مطلوب کسب و کار

دهد.
می
٠,٥٨١

كشاورزي

كسب
مطلوب
فضاي
اساس م
استان بر
اولويت—دار
اقتصادي
نمودار .٤
وكاروکار
کسب
مطلوب
فضای
عيارمعیار
اساس
استان بر
اولویت دار
اقتصادی
بخش بخش
انتخابانتخاب
نمودار .4

تبه اول و بيشترين سهم در توسعه استان از لحاظ معيار فضاي مطلوب كسب و كار متعلق به بخش كشاورزي با سهم  ٥٨,١درصد
ي—باشد .عليرغم اقليم نه چندان مناسب استان براي فعاليت—هاي كشاورزي ،وجود برخي محصوﻻت استراتژيك مانند زرشك و
عفران و ني ز پيشينه غني اين بخش از جمله حفر قنوات و تعداد قابل توجه شاغلين استان در اين بخش موجب شده نزديك به ٦٠
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رتبه اول و بيشترين سهم در توسعه استان از لحاظ معیار فضای مطلوب کسب و کار متعلق

به بخش کشاورزی با سهم  58.1درصد مي باشد .علیرغم اقلیم نه چندان مناسب استان برای
فعالیت های کشاورزی ،وجود برخی محصوالت استراتژیک مانند زرشک و زعفران و نیز پیشینه

غنی این بخش از جمله حفر قنوات و تعداد قابل توجه شاغلین استان در این بخش موجب
شده نزدیک به  60درصد زمینه دستیابی به توسعه استان از حیث معیار فوق الذکر توسط بخش

کشاورزی فراهم گردد .پس از کشاورزی ،بخش صنعت با اختالف فاحش و با سهم  15.9درصد،

رتبه دوم را به خود اختصاص داده است .پهناور بودن استان و وجود مناطق وسیع در کنار عدم وجود

محدودیت های زیست محیطی دست و پاگیر ،می تواند قابلیت و زمینه توسعه واحدهای صنعتی و
بهبود فضای کسب وکار استان را فراهم نماید.

بخش معدن با  10.2درصد سومین رتبه را به خود اختصاص داده است .با وجود ذخایر غنی معدنی

در استان ،عدم سرمایه گذاری در زیرساخت ها و فرآوری مواد معدنی موجب شده این بخش نتواند
جایگاه واقعی خود را در توسعه فضای کسب و کار استان بازیابد.

رتبه چهارم متعلق به بخش حمل و نقل با سهم  8.2درصد می باشد که حاکی از عدم وجود

زیرساخت های مناسب در این بخش در استان است .سیاست های اجرایی و تسهیالت ارائه شده در
این بخش تاکنون نتوانسته زمینه توسعه فضای کسب و کار استان را فراهم سازد .کمترین نقش

در توسعه فضای مطلوب کسب و کار استان نیز مربوط به بخش خدمات و بازرگانی با سهم 7.5
درصد بوده است .نمودار ( )5اولویت بندی بخش های اقتصادی استان بر اساس معیار میزان اشتغال
را نشان می دهد.

بازيابد.
رتبه چهارم متعلق به بخش حمل و نقل با سهم  ٨,٢درصد مي—باشد كه حاكي از عدم وجود زيرساخت—هاي مناسب در اين
بخش در استان است .سياست—هاي اجرايي و تسهيﻼت اراﺋه شده در اين بخش تاكنون نتوانسته زمينه توسعه فضاي كسب و كار
استان را فراهم سازد .كمترين نقش در توسعه فضاي مطلوب كسب و كار استان نيز مربوط به بخش خدمات و بازرگاني با سهم ٧,٥
ميزان اشتغال را 73
معيار ...
اقتصادی
اقتصاديبخش
در تعیین
سلسله
تحلیل
کاربرد
نشان مي—دهد.
هایاساس
استان بر
مراتبیهاي
بخش—
—بندي
فرآینداولويت
نمودار )(٥
درصد بوده است.
٠,٠٩٤

حمل و نقل

٠,١٠١

معدن
صنعت

٠,١٦٧

كشاورزي

٠,٢١٧

خدمات و بازرگاني

٠,٤٢١

اشتغال
اقتصادیاولويت
بخشاقتصادي
انتخاببخش
نمودار.5.٥انتخاب
نمودار
ميزاناشتغال
معيارمیزان
اساس معیار
استانبربراساس
داراستان
—دار
اولویت

خدمات
خدماتبهو ببخش
بخش متعلق
میزانبهاشتغال
ميزانلحاظ
استان از
بيشترين سهم
رتبه اول
سهم  ٤٢,١درصد
ازرگاني با
معیارمتعلق
اشتغال
توسعه معيار
استاندراز لحاظ
سهمودر توسعه
رتبه اول و بيشترين
تالقی
در محل
ارتباطي گرفتن
افغانستان و قرار
همسایگی با
گرفتنميدرباشد.
42.1قراردرصد
بازرگانی با سهم
مي—باشد .و
عواملي هستند كه
مهمترين
منطقه از
شاهراه—هاي
محل تﻼقي
افغانستان و
همسايگي با
توسعهپس از خدمات و
زمینهآورند.
بخشفراهم
ايجادایناشتغال
میزمينه
که در
خصوص
مهمتریناستان را
هر ازچه بيشتر
توسعه
های زمينه
شاهراهبخش
مي—توانند در اين
توانند در
عواملی بههستند
منطقه
ارتباطی
بازرگاني ،بخش كشاورزي با اختﻼف نسبتا قابل توجه و با سهم  ٢١,٧درصد ،رتبه دوم را به خود اختصاص داده است .بخش صنعت
هر چه بیشتر استان را به خصوص در زمینه ایجاد اشتغال فراهم آورند .پس از خدمات و بازرگانی،
با  ١٦,٧درصد سومين رتبه را به خود اختصاص داده و رتبه چهارم نيز متعلق به بخش معدن با سهم  ١٠,١درصد مي—باشد.
درصددوم را
٩,٤رتبه
درصد،
توجه و با
نيز نسبتا
اختالف
کشاورزی
بخش
اختصاص اولويت—بندي
خودنمودار )(٦
بوده بهاست.
21.7سهم
سهمنقل با
حمل و
قابلبخش
مربوط به
اشتغال بااستان
توسعه
كمترين نقش در
خوددهد.
مي—
امنيت پايدار
بخش اساس
استان بر
اقتصادي
اختصاص داده و رتبه چهارم نیز
نشانرا به
سومین رارتبه
تاميندرصد
معيار16.7
صنعت با
است.
بخش—هاي داده
متعلق به بخش معدن با سهم  10.1درصد می باشد .کمترین نقش در توسعه اشتغال استان نیز

بخش های
( )6اولویت بندیمعدن
مربوط به بخش حمل و نقل با سهم  9.4درصد بوده است .نمودار٠,٠٧
اقتصادی استان بر اساس معیار تامین امنیت پایدار را نشان می دهد.
٠,١٢١

٠,١٤١
٠,١٦٥
٠,٥٠٣

صنعت
خدمات و بازرگاني
حمل و نقل
كشاورزي

نمودار  .٦انتخاب بخش اقتصادي اولويت—دار استان بر اساس معيار تامين امنيت پايدار

ازرگاني ،بخش كشاورزي با اختﻼف نسبتا قابل توجه و با سهم  ٢١,٧درصد ،رتبه دوم را به خود اختصاص داده است .بخش صنعت
ا  ١٦,٧درصد سومين رتبه را به خود اختصاص داده و رتبه چهارم نيز متعلق به بخش معدن با سهم  ١٠,١درصد مي—باشد.
كمترين نقش در توسعه اشتغال استان نيز مربوط به بخش حمل و نقل با سهم  ٩,٤درصد بوده است .نمودار ) (٦اولويت—بندي
خاوران/مي—
اقتصاد را نشان
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٠,٠٧
٠,١٢١
٠,١٤١
٠,١٦٥
٠,٥٠٣

معدن
صنعت
خدمات و بازرگاني
حمل و نقل
كشاورزي

امنیتپايدار
امنيت
تامين
معيار
اساس
استان بر
اولويت—
اقتصادي
انتخاب
نمودار .٦
پایدار
تامین
معیار
اساس
استان بر
داردار
اولویت
اقتصادی
بخشبخش
انتخاب
نمودار .6

رتبه اول و بيشترين سهم در توسعه استان از لحاظ معیار تامین امنیت پایدار متعلق به بخش

کشاورزی با سهم  50.3درصد مي باشد .انجام فعالیت های کشاورزی و دامداری در نواحی مختلف

استان و به خصوص  مناطق مرزی موجب شده علیرغم همسایگی با کشور افغانستان ،خراسان

جنوبی جزو امن ترین استان های کشور باشد .پس از کشاورزی ،بخش حمل و نقل با اختالف قابل

توجه و با سهم  16.5درصد ،رتبه دوم را به خود اختصاص داده است .بخش خدمات و بازرگانی با

 14.1درصد سومین رتبه را داشته و رتبه چهارم نیز متعلق به بخش صنعت با سهم  12.1درصد
می باشد .کمترین نقش در تامین امنیت پایدار استان نیز مربوط به بخش معدن با سهم  7درصد

بوده است.

بحث و نتیجه گیری

بر اساس راهبردهاي اقتصاد مقاومتي توجه به اولويتهاي توسعه وتخصيص منابع كمياب به

اولويتها مورد تاكيد مي باشد بنابر اين مهمترين الزام توسعه استان در راستاي تحقق اقتصاد
مقاومتي استفاده كارآمد واثربخش از منابع موجود از طريق تخصيص مطلوب مي باشد .بنابراین

نظر به اینکه بخش های کشاورزی و خدمات رشد قابل توجهی نسبت به سایر بخش های اقتصادی

استان داشته اند ،توجه ویژه به این بخش ها به ویژه بخش کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری در

کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین بخش های اقتصادی ...

75

آن ها منجر به افزایش توانمندی اقتصادی در استان می شود .عالوه بر این ،تغییرات میزان تولید در

بخش های اقتصادی استان تأثیرپذیری تولید در بخش های اقتصادی از اعتبارات عمرانی را نشان

می دهد ،به طوری که از سال  1386با کاهش اعتبارات جاری و افزایش اعتبارات عمرانی ،مقدار
ارزش افزوده بخش های اقتصادی با نرخ رشد بیشتری افزایش یافته است.

طبق نتایج تحقیق حاضر ،بخش کشاورزی توانسته در سه معیار فضای مطلوب کسب و کار ،تامین

امنیت پایدار و توسعه بخش تعاون در استان رتبه اول را از نظر تصمیم گیرندگان کسب نماید که

در این بین معیار فضای مطلوب کسب و کار مهمترین معیار و معیار تامین امنیت پایدار رتبه سوم

اهمیت را در راستای تحقق اهداف توسعه ای استان داشته اند .همچنین در معیارهای میزان اشتغال،
بهره گیری از موقعیت اقلیمی ،ایجاد و توسعه زنجیره تولید و مزیت نسبی ،این بخش در جایگاه دوم

اهمیت قرار داشته که معیار اشتغال بیشترین اهمیت را در بین معیارهای کمی و رتبه دوم اهمیت

در بین کل معیارها را در راستای اولویت بندی بخش ها دارا می باشد .در معیارهای ارزش افزوده و

مصرف واسطه نیز بخش کشاورزی رتبه سوم را به دست آورده است و تنها معیاری که این بخش

نتوانسته جایگاه مناسبی در آن کسب نماید ،بهره وری عوامل تولید بوده که پایین ترین رتبه مربوط

به کشاورزی بوده و می طلبد در راستای افزایش بهره وری در این بخش کلیدی استان ،به خصوص

در رابطه با منابع محدود آب تمهیدات الزم اندیشیده شود که در این مورد تسطیح و یکپارچه سازی

اراضی خرد و اجرای طرح های آبیاری تحت فشار با مطالعات کارشناسی می تواند کارگشا باشد.

از نظر شاخص اشتغال ،بخش های خدمات و بازرگانی و کشاورزی در رتبه اول و دوم قرار گرفته

و دارای اولویت می باشند .بررسی تحوالت اشتغال استان نشان می دهد که میزان اشتغال در دوره

 1385لغایت  1390روند افزایشی داشته است .سهم اشتغال در بخش کشاورزی در سال  1392به

 36.7درصد رسیده که نشان می دهد بیش از یک سوم افراد شاغل استان در این بخش قرار دارند.
در شاخص های کیفی ،بخش های کشاورزی و معدن حائز اولویت های اول می باشند ،به

طوری که برای ارتقاء و بهبود شاخص های فضای کسب و کار ،توسعه بخش تعاون و ایجاد و

توسعه امنیت پایدار در استان خراسان جنوبی بخش کشاورزی از نظر افراد نمونه قابلیت و پتانسیل
بیشتری داشته است در حالی که از منظر استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی بخش معدن در
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جایگاه نخست بین پنج بخش مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین از نظر قابلیت ایجاد و توسعه

زنجیره تولید و ارزش بخش های معدن و کشاورزی در استان حائز رتبه های اول و دوم می باشند

ضرورت فرآوری  مواد معدنی  و پرهیز از خام فروشی مواد معدنی و توجه به استقرار  صنایع فرآوری

محصوالت کشاورزی و ایجاد مجتمع های کشت و صنعت می تواند نظر افراد  نمونه را برای تثبیت
جایگاه این بخش ها در رتبه های داده شده تأمین نماید.
پیشنهادات كاربردي بر اساس نتايج تحقيق
الف) پیشنهاد راهبردی

-نظر به این که بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش سه بخش کشاورزی ،صنعت و

خدمات و بازرگانی در زمینه توسعه استان حائز رتبه های اول تا سوم می باشند ،پیشنهاد
می گردد در هنگام برنامه ریزی و سیاست گذاری در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتي،

تمرکز بر بخش های فوق در جهت تقویت و توسعه آن ها و بهبود نقش آن ها در اقتصاد استان
مدنظر کلیه مدیران و سیاست گذاران استان چه در سطوح خرد و چه در سطح کالن قرار گیرد.

ب) پیشنهادات عملياتي

1 .1پایش دوره ای و مستمر شاخص های فضای کسب و کار استان و مقایسه آن ها با استان های
دیگر و با شاخص های ملی و تعیین اهداف میان مدت و بلندمدت برای ارتقاء شاخص های
مذکور در اجرای ماده  4قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

2 .2تسريع در راه اندازي پنجره واحد كسب وكار

3 .3تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان با ترکیب اعضاء متناظر با
اشخاص مصرح ذیل ماده  75قانون برنامه پنجم توسعه در راستای اتخاذ تصمیمات موثر و
ارائه راهکارهای اجرائی در زمینه بهبود فضای کسب و کار استان

4 .4تشکیل بانک اطالعاتی واحدهای تولیدی مشکل دار ،احصاء مشکالت و مطالعه علل بروز
مشکل و یا فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی ،همچنین بررسی میزان و علل انباشت بدهی

واحدهای تولیدی استان به بانک ها به تفکیک اصل ،فرع و جرائم در هریک از بخش های
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اقتصادی استان

5 .5انجام مطالعات ایجاد و توسعه بورس کاالهای صادراتی ویژه استان شامل فرش ،زعفران،
زرشک ،عناب ،فلزات و سنگ های تزیینی

6 .6راه اندازي گمرك تخصصي كاالها از قبيل گمرك تخصصي پسته

7 .7انجام طرح مطالعاتي در خصوص راه اندازي بندر خشك در استان به

8 .8اعطای تسهيالت سرمايه در گردش با بازپرداخت بلندمدت و كم بهره به واحدهاي توليدي
جهت افزايش سطح تكنولوژي

9 .9اعطای تسهيالت به بهره برداران در قالب پروژه هاي زودبازده جهت اجراي شبكه هاي نوين
آبياري

1 010اختصاص بودجه بيشتر جهت كنترل مناطق مرزي و كنترل قاچاق كاال

1 111ايجاد تفاهم نامه ها و توسعه صادرات كاال به كشور افغانستان

1 212ايجاد تفاهم نامه اي مبني بر انجام امور گمركي با كشور افغانستان از طريق بازارچه هاي
مرزي با توجه به قانون تجارت افغانستان

1 313انجام مطالعه ،امکان سنجی و تمهید زیرساخت های الزم جهت تشکیل و ایجاد خوشه های
صادرات گرا با اولویت محصوالت راهبردی استان و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال و جلوگیری
از خام فروشی به خصوص در زمینه محصوالت کشاورزی

1 414تخصیص اعتبار مکفی برای نوسازی ماشین آالت کشاورزی و مکانیزاسیون بر مبنای اقلیم
و شرایط استان و همچنین قابلیت و توانائی کشاورزی (از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی
با تعیین سهم استان)

1 515تاسیس صندوق حمایت از محصوالت کشاورزی راهبردی استان می تواند بستر حمایتی
مطلوبی از بخش مزیت دار استان باشد.

1 616تهیه بانک اطالعاتی از کارآموزان فنی و حرفه ای استان و رصد اشتغال آنان پس از اتمام
دوره های کارآموزی جهت بازنگری در کمیت و کیفیت دوره های آموزشی ارائه شده در استان
و تغییر یا اصالح آن ها متناسب با تقاضای نیروی کار
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1 717تدوین دستورالعمل مشخص با ضمانت اجرائی کافی برای اولویت قرار دادن خرید کاالهای
تولیدی استان توسط مسئولین خرید دستگاه های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی

1 818نظر به همسایگی استان با کشور افغانستان ،تمهید و تخصیص امکانات به نقاط روستایی
مرزی در جهت حفظ جمعیت در این مناطق با رویکرد رونق کشاورزی و ایجاد درآمد پایدار

می تواند نقش غیرقابل انکاری را در تأمین امنیت پایدار استان ایفا نماید .به خصوص این که

بخش کشاورزی نظر به دارا بودن بیشترین سهم از تعداد شاغالن استان نقش به سزایی در

تأمین امنیت داخلی نیز بر عهده دارد.
منابع و مآخذ

-آمار و اطالعات دریافتی از دستگاه های اجرایی استان.

-بختياري ،صادق؛ دهقاني زاده ،مجيد و رعيتي ،عليرضا" .)1391( .سنجش وضعيت

توسعه يافتگى شهرستانهاى استان يزد با بهره گيرى از رويكردهاى تصميم گيرى با معيارهاى 

چندگانه و تحليل عاملي" .فصلنامه برنامه ریزی و بودجه ،شماره  ،3صص .131-159

بهرامي ،رحمت اله و عطار ،خليل ".)1390( .تحليلي بر درجه توسعه يافتگي شهرستان هاياستان آذربايجان غربي" .فصلنامه چشم انداز جغرافيايي ،شماره  ،16صص 1.-14

پریزادی ،طاهر؛ اسدی ،صالح؛ موالئی قلیچی ،محمد و شیخی ،حجت" .)1391( .بررسي وتحليل قابليت هاي مزاياي نسبي توسعه منطقه اي در بنادر شمال ايران با استفاده از تلفيق

تكنيك هاي  TOPSISو  ."ELECTREفصلنامه برنامه ریزی منطقه ای .شماره ،6

صص .29-15

-تقوايي ،مسعود و بای ،ناصر .)1391( .سنجش ميزان بهره مندي شهرستان هاي استان

گلستان با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی ) .(AHPفصلنامه تحقيقات جغرافيايي،
شماره سوم ،شماره پياپي. 10

توکلي ،مرتضي؛ فاضل نيا ،غريب و گنجعلي ،علي اکبر" .)1388( .كاربرد فرايند تحليل سلسلهمراتبي در تعيين اولويت بخش هاي اقتصادي :مطالعة موردي شهرستان نيشابور" .فصلنامه
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روستا و توسعه ،شماره  ،4صص .77-98

حیدری ساربان ،وکیل" .)1389( .اولویت بندی دهستان های شهرستان مشگین شهر برحسبسطوح توسعه کشاورزی" .نشریه جغرافیا و برنامه ریزی ،شماره  ،40صص .75-96

-دلبری ،سیدعلی و داودی ،سیدعلیرضا ".)1391( .کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

( )AHPدر رتبه بندی شاخص های ارزیابی جاذبه های توریستی" .مجله تحقیق در عملیات

و کاربردهای آن ،شماره دوم (پیاپی  ،)33صص .57-79

رضایی ،محمدرضا .)1392( .ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع شهری در برابرسوانح طبیعی .دوفصلنامه علمی و پژوهشی .شماره سوم.
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ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه های اثرگذار در شکوفایی شهرهای مرزی
استان خراسان جنوبی
محمد اسکندری ثانی

1

ابراهیم رضائی

2

تاریخ دریافت                  1396/12/24 :تاریخ پذیرش1397/01/28 :

چکیده

یکی از وظایف مهم برنامه ریزان منطقه ای ،ارزیابی و شناخت میزان توسعة مناطق جغرافیایی

است تا زمینه های پیشرفت و توسعة متوازن مناطق را فراهم آورند .با سطح بندی مناطق ،می توان

اختالفات مکانی ،فضایی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی آن ها را آشکار کرد؛ لذا ،سطح بندی،

نیازمند بررسی و مطالعة دقیق است .به همین دلیل ،در این مقاله ،سعی شده که برای رسیدن به

شکوفایی مطلوب ،چگونگی سطح مؤلفه ها و شاخص های شکوفایی بین شهرهای مرزی خراسان

جنوبی و جایگاه آن ها نسبت به یکدیگر مشخص شود .جهت تعیین شاخص ها از روش دلفی

استفاده شده و تعداد  20پرسشنامه توسط متخصصین تکمیل و جهت وزن دهی مؤلفه ها از روش
تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردیده است .در این بین مؤلفه بهره وری کم ترین و امنیت بیشترین

وزن  و همچنین در رابطه با سطح بندی میزان شکوفایی شهرهای مورد مطالعه ،شهر سربیشه

باالترین و شوسف پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است .جهت نیل به امر شکوفایی

شهری در مناطق مرزی می بایست در تصمیم سازی و تصمیم گریری ها به سطوح مختلف توجه
شده و هدف واال که افزایش سطح رفاه و کاهش نابرابری های فضایی می باشد ،دنبال گردد .در
این صورت توسعه همه جانبه مناطق مرزی را شاهد خواهیم بود.
طبقه بندی O47،O18 ،R58 :JEL

کلمات کلیدی :شکوفایی ،شهرهای مرزی ،استان خراسان جنوبی

 .1استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه بیرجند ،ایمیلMeskandarisani@birjand.ac.ir :
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا  و  برنامه ریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایمیلRezaei@pgs.usb.ac.ir :
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مقدمه

جمعیت شهری جهان به سرعت در حال افزایش است (بانک توسعه آسیایی .)2004 ،1بنا بر

پیش بینی سازمان ملل ،در سال  60 ،2030درصد جمعیت جهان در نواحی شهری سکونت خواهند

کرد (چن و دیگران ،)2014 ،2و بیشتر تأثیرات این افزایش جمعیت در کشورهای جهان سوم
احساس می شود (حاتمی نژاد و همکاران .)1390 ،مناطق شهری ،به عنوان مراکز اصلی رشد
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ،جذاب ترین نقاط برای ایجاد ثروت ،کار ،خ ّ
القیت و نوآوری اثبات

شده اند ا ّما این مناطق ،با چالش های مه ّمی در زمینه های تخریب فیزیکی -محیطی ،توزیع نابرابر

ثروت ها ،محرومیت اجتماعی ،ناامنی ،بیکاری ،کمبود مسکن و ترافیک روبه رو هستند که این
مشکالت ،توسعة شهری را به ش ّدت کاهش می دهند (صفایی پور و احمدی .)1393 ،از این رو

مدیریت شهری می بایست در فرآیند برنامه ریزی امور شهر ،برای رفع مشکالت فوق الذکر تالش
نموده و با ایجاد شرایطی برای مشارکت واقعی و آگاهانه شهروندان در شهر به ویژه در طرح های

توسعه شهری زمینه الزم برای شکوفایی شهر ،افزایش کارآیی طرح های توسعه شهری و ایجاد

حس تعلق خاطر ،رضایت شهروندان و مزیت رقابتی در عصر جهانی شدن برای شهر را فراهم آورد

(احمدی.)1395 ،

در سال  2012میالدی ،سازمان اسکان بشر ملل متحد ،رویکردی تازه را در حوزه توسعه شهری،

مطرح می سازد .رویکردی کل نگر و یکپارچه که برای ترویج بهزیستی و ایفای نقش همگانی

است .این رویکرد جدید به شهرها در اداره هر چه بهتر آینده شهر شکوفا در حوزه اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و زیست محیطی کمک می کند .نظریه شهر شکوفا سال  2012میالدی در

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در زمان بحران اقتصادی توسط جان کلوس مدیر اجرایی
اسکان بشر ارایه شده است (برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد  .)2012 ،3این برنامه اسکان

بشر ملل متحد «هبیتات» ،در راستای تالش برای زندگی شهری بهتر و تدوین برنامه های توسعه
شهری در جهان و به اشتراک گذاری تجربیات مدیران موفق ،روش های جدیدی را برای شکوفایی

1. Asian Development Bank
2. Chen et al
3. IV:UN-Habitat
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شهری ارایه داده است ،روش های جامع و یک پارچه ای که برای ارتقای سطح رفاه جمعی

شهروندان ضروری بوده و در واقع «سی پی آی» ،به معنای «ابتکار عمل شکوفایی شهری» ،به
عنوان شیوه نوینی در راستای توسعه شهری پایدار و برای کمک به تصمیم سازان ،تصمیم گیران

و مدیران شهری از سوی این سازمان معرفی شده است .این طرح تنها به واسطه پاسخگویی به

اثرات منفی بحران ها و مقاومت در برابر خطرات و تهدیدهای جدید نبوده ،بلکه عالوه بر این ها

شهرها را برای دستیابی به کامیابی و شکوفایی اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و زیست محیطی آینده
شهرها هدایت می نماید (هبیتات .)2013 ،مفهوم شکوفایی با توصیف موفقیت ،سالمت ،پیشرفت

و خوب زیستن مطرح شد .از نظر اتحادیة اسکان بشر سازمان ملل متحد ،مفهوم شکوفایی ،یک

ساخت اجتماعی است که به حوزه اعمال بشر جامه عمل می پوشاند و سنجش مکرر وضعیت های
قابل مشاهده در شهر اطالق می شود (ملکی و مدانلوجویباری .)1395 ،متأسفانه در اکثر کشورهای

درحال توسعه ،شهرهای مرزی در مقایسه با نقاط سکونتی مرکزی از فرآیند توسعه بازمانده اند.

در کشور ما هم این امر صادق بوده و عالوه بر عامل مذکور ،بزرگ سری شبکه شهری و پیوند

سکونتگاهی ضعیف ،چه در سطح ملی و چه در سطح منطقه ای بر فاصله گرفتن شهرهای مرزی

توجه به چالش های مطرح
از فرآیند توسعه در حوزه های مختلف فوق العاده اثرگذار بوده است .با ّ

شده ،پژوهش حاضر در پی آن است تا مشخّ ص نماید:

−شاخص های هریک از مؤلفه های پنج گانة شکوفایی شهری کدامند؟
−سطح شکوفایی شهرهای مرزی استان خراسان جنوبی چگونه است؟

−چگونه می توان به شکوفایی شهرهای مرزی در جهت نیل به توسعه پایدار منطقه ای دست
یافت؟

در خصوص موضوع مورد بحث ،پژوهش های گوناگونی صورت پذیرفته که در شکل گیری

پژوهش حاضر نقش برجسته ای دارد و تداوم این پژوهش ها می تواند به پر کردن خأل پژوهشی
توجهی کند.
مربوط به شکوفایی شهری کمک شایان ّ

مدانلوجویباری و همکاران ( ،)1396در پژوهشی با عنوان «ارزیابی و سنجش مؤلّفه های شکوفایی

شهری در کالنشهر اهواز» ،ضمن وزن دهی مولفه ها به روش تحلیل سلسله مراتبی و رتبه بندی
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مناطق پنج گانه کالنشهر اهواز بر اساس شاخص های شکوفایی شهری ،با استفاده از همبستگی
پیرسون رابطه بین پراکندگی جمعيت و سطح شکوفايی مناطق شهر اهواز را بررسی نموده اند.

محتشمی و همکاران ( ،)1395ابتدا به بررسی مفهوم شکوفایی شهری پرداخته اند و سپس به
عوامل مثبت و تأثیرگذار در شکوفایی شهرهای خاورمیانه ،تمرکززدایی و تشکیل مؤسسات مناسب

مؤسسات ضعیف در کنار فساد
در کنار نظامی برای ایجاد فرصت های برابر و تأثیر
حاکمیت و ّ
ّ
باال اشاره نموده اند .استد ( ،)2015در مقاله ای با عنوان «کیفیت حکومت به معنای رفاه شهری
است؟» ،به بررسی رابطه بین حاکمیت و شکوفایی کشورها ،مناطق و شهرها می پردازد .و به

مقایسه کیفیت حکومت با شاخص های نوآوری منطقه ای ،1رقابت و امید به زندگی در سراسر

منطقه اروپا پرداخته و به این نتیجه می رسد ارتباطات نزدیکی بین کیفیت حکومت و شاخص های

مختلف شکوفایی مانند نوآوری منطقه ای ،رقابت و امید به زندگی وجود دارد  .اگرچه ارتباطی

بین حاکمیت و شکوفایی وجود دارد اما جهت این ارتباط مبهم است .به عبارت دیگر آنچه که

ناشناخته است این است که آیا شکوفایی بیشتر نتیجه ای از حاکمیت بهتر است یا حاکمیت بهتر

نتیجه شکوفایی بیشتر است .کمیسیون توسعة پایدار سازمان ملل متحد ( ،)2009در مطالعة خود،

قابلیت رشد فردی ،مفهوم
عنوان نمود از سه جهت ،تحقّق نیازهای ما ّدی ،ابعاد اجتماعی روانی و ّ
شکوفایی به تعریف مجدد نیاز دارد .از آنجا که این بحث در داخل کشور برای نخستین بار انجام

شده است ،می تواند راهگشای مطالعات آینده در این زمینه قرار گیرد .تفاوت پژوهش حاضر با

تحقیقات قبلی این است که در این پژوهش سعی گردیده مؤلفه های اثرگذار در تحقق شکوفایی

شهری در شهرهای مرزی مورد کندوکاو و ارزیابی قرار گیرد.

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

شكﻞ  .١ﻣولﻔﻪ—هاي سﻨجش توسعﻪ شﻬرهاي ﻣرزي )ﻣاﺧذ :ﻧﮕارﻧدگان(

شکل( ،)1شاخص جامعی را به نام مؤلفه های توسعه شهرهای مرزی برای سنجش میزان رشد
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سﻨتي در
زيست—
تاثير ﻣي
اين عﻨاصر

معلول
شهري و يا
ﻣعﻄوفجرايم
طور يكسويه اي به
هايشهري
امنيت
باب
اي هاچﻨد وجﻬي است
ﻣﻘولﻪ—
هاياﻣﻨيت
بزهكاري كﻪ
ﺑوده؛و در حالي
عمدتايابهﻣعلول—ها
شﻬري و
ﺑزهكاري—
در .(١٣٨٥
همكاران،
)رهﻨمايي
امنيتﻣي
توسعﻪ ﻣعﻨا
ﻣﺨتلف
عﻨاصر
چارچوب
چارچوب عناصر مختلف
وجهيواست و
دهد چند
— اي
مقوله
حالي كه
بوده؛ در
معطوف

تﺴاوي حﻘوق ،توزيع دوﺑاره و ﻣﻨظﻢ سودهاي اقتصادي است
همکاران،ﻔﻪ ،ﺑر
يد اين ﻣﺆل
اجتماعي :تاك
شمول
 برابري و
.)1385
(رهنمایی و
مي دهد
توسعه معنا
سودهایش ﻣي—دهد؛
منظمﻨي را كاه
—ﻧشي
توزیع و زاغ
كرده ،فﻘر
اینب—
تاکیدآسي
اجتماعی:اقليت
شمول—هاي
فﻘرا وو گروه
حﻘوق
دوبارهﻪ و
ﻣحافظتحقوق،
پذيربر تساوی
مؤلفه،
برابری


فرهﻨﮕي تضمين ﻣي—
کرده،ي،فقرس وياسي
اجتماع
پذیر—هاي
آسیبحوزه
اقلیترا در
هایﻣدﻧي
ﻣشاركت
ﺑﺨشد
ي—
اقتصادیﺑﻬﺒود
جﻨﺴيتي را
زاغه ونشینی
محافظت
فقراوو گروه
حقوق
است وﻣ از

)ﻧظﻢ—فر و همكاران .(١٣٩٣ ،ﻧﺒود كيﻔيت فضايي پيشرو تﻘﺴيمات اجتماعي ﻧيﺴت ،ﺑلكﻪ ﺑاعث —شكﻞ—

را کاهش می دهد؛ برابری جنسیتی را بهبود می بخشد و مشارکت مدنی را در حوزه های

ﻣتﻨوع از ﻣرزﺑﻨدي و ﻣحروﻣيت—ها ﻣي—شود )شريﻔي.(١٣٨٥ ،

اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی تضمین می کند (نظم فر و همکاران .)1393 ،نبود کیفیت فضایی

 بهره—وري :ﺑﻬره—وري ،ﺑﻪ رشد اقتصادي و توسعﻪ كمك ﻣي—كﻨد .ﺑيشتر شﻬرهاي توليدي قادرﻧد ﺑا ا

ﺑازده توليد و گﺴترش درآﻣد از طريق ﻣحصوﻻت و ﺧدﻣات ،استاﻧداردهاي زﻧدگي را افزايش دهﻨد .شﻬرد

افزايش درآﻣد ،ﻣشاغﻞ ﻣﻨاسب و فرصت—هاي ﺑراﺑر ﺑيشتري را در دستياﺑي ﺑﻪ ﻣﺴكن ،تحصيﻼت ،ﺑﻬدا
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پیشرو تقسیمات اجتماعی نیست ،بلکه باعث شکل های متنوع از مرزبندی و محرومیت ها
می شود (شریفی.)1385 ،

بهره وری :بهره وری ،به رشد اقتصادی و توسعه کمک می کند .بیشتر شهرهای تولیدی
قادرند با افزایش بازده تولید و گسترش درآمد از طریق محصوالت و خدمات ،استانداردهای

زندگی را افزایش دهند .شهرداری با افزایش درآمد ،مشاغل مناسب و فرصت های برابر
بیشتری را در دستیابی به مسکن ،تحصیالت ،بهداشت و شبکه های زیرساختی در اختیار

شهروندان خود قرار می دهد (بختیاری و همکاران.)1391 ،

پایداری محیطی :پایداری ،در نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از

زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدیدناپذیر مطرح است .این مؤلفه ،جلوگیری
از آلودگی های محیط شهری ،کاهش ظرفیت تولید محلل ،حمایت از بازیافت ها و عدم

حمایت از توسعه های زیان آور را مطرح می کند .شکوفایی و پایداری محیطی به طور اجتناب
ناپذیری با هم در ارتباطند .عمدت ًا شهرهای دارای پایداری محیطی سودآورتر ،رقابتی تر و
کیفیت زندگی و زیست پذیری مناسب برای جمعیت
امنیت و دستیابی به ّ
نوآورتر برای تأمین ّ

هستند (رباطی.)1394 ،

زیرساخت ها :زیرساخت برای شکوفایی شهری بسیار حیاتی و برای رونق و پیشرفت شهر،
اساس و شالوده است .استانداردهای زندگی با زیرساختهای مناسب (آب ،فاضالب ،راه ها،

فناوری ّاطالعات و ارتباطات) تقویت شده و تولید ،ارتباطات و حمل ونقل بهبود می یابد.

کیفیت
شهرهای پیشرفته برای جذب سرمایه گذاری و رقابت در اقتصاد جهانی ،رتبه و ّ
زیرساختشان را بهبود می دهند .برعکس ،زیرساخت ضعیف یک مانع اصلی برای توسعه و

کاهش استانداردهای زندگی است (زیاری و همکاران.)1389 ،

کیفیت زندگی برای شکوفایی شهری ضروری است ،هیچ اختالف
کیفیت زندگی :امروزه ّ

کیفیت زندگی از طریق افزایش استفاده از فضاهای عمومی ،حس انسجام
نظری وجود نداردّ .
امنیت مال و جان مردم را تضمین می کند.
اجتماعی و هویت مدنی را بهبود و ّ
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روش پژوهش

ابتدا برای تعیین شاخص های ابعاد شکوفایی شهری از روش نظرسنجی دلفی استفاده شده است.

متخصصین
تهیه و بین  20نفر از
ّ
در این راستا ،برای ارزش گذاری این شاخص ها ،پرسشنامه ای ّ
توزیع گردیده است .برای بررسی روایی پرسشنامه از دیدگاه های کارشناسان برنامه ریزی شهری

بهره گرفته شد .در این پژوهش برای سنجش پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد.
ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده در این تحقیق ،به میزان  0/827بوده که نشان می دهد ضریب

پایایی در سطح قابل قبولی است .سپس برای وزن گذاری داده های پژوهش از مدل فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی و برای تحلیل داده های شهرها از تکنیک تاپسیس استفاده شده است .در این

پژوهش ،برای رتبه بندی شهرهای مرزی خراسان جنوبی در یک مولفة اصلی از  20شاخص که در

جدول ( ،)1مورد بررسی قرار گرفته ،ارائه شده است .برای میزان نرخ ها از سالنامه آماری و طرح

آمایش استان بهره گرفته شده است و در مورد دیگر شاخص ها ،از مشاهدات میدانی و پرسشگری
از مسئولین مربوطه استفاده شده است.

جدول  .1شاخص های تبیین کننده هر یک از مؤلفه های شکوفایی شهرهای مرزی
مولفه

شاخص ها

امنیت

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

برابری و شمول
اجتماعی

تعداد زنان در نیروی کار ،درصد زنان ف ّعال از لحاظ اقتصادی ،تعداد زنان منتخب در حکومت
های محلّی (شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسالمی) ،میزان رأی دهندگان در
انتخابات ،ضریب جینی (معکوس) ،نرخ فقر (معکوس) ،تعداد خانواده های زاغه نشین
(معکوس) ،تعداد اختالفات قومی و قبیله ای ،تعداد بیکاران جوان

بهره وری

میزان استفاده از مصالح بادوام ،میزان استفاده از مصالح بومی و مح ّلی ،میزان تولید انبوه
در مصالح بومی و صادرات مصالح ساختمانی مازاد ،میزان استفاده از ف ّناوری جدید ارزان
وضعیت عایق بندی ساختمان ،افزایش در سرعت ساخت وساز ،کاهش
در ساخت و ساز،
ّ
مصرف انرژی در ساختمان ،میزان افزایش عمر مفید ساختمان ،نرخ اشتغال ،نرخ بیکاری،
نرخ اشتغال در بخش غیررسمی ،بار تکفل (معکوس)

پایداری محیطی

سرانة فضای سبز ،میزان جمع آوری زباله ،تعداد خودروهای فرسوده ،تعداد خودروهای
گازسوز ،میزان بنزین مصرفی اتومبیل ها ،افزایش روند میانگین دما در سالیان اخیر ،سرانة
تولید پسماند ،میزان تخریب مناظر زیبا با تغییر کاربری ها ،تعداد روزهای وقوع سیالب،
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،
تعداد جایگاه های سوخت ،تعداد مراکز پست ،تعداد کاربران اینترنت ،تعداد کشتارگاه،
تعداد گورستان ،تعداد خودروی حمل زباله ،سرانة مصرف برق خانگی ،طول معابر ،تعداد
مشترکین تلفن همراه

کیفیت زندگی

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

ماخذ :مدانلو جویباری و همکاران1396 ،

استان خراسان جنوبی با الحاق شهرستان طبس وسعتی معادل  ١٥٠٨٤٩کیلومترمربع دارد که در

عرض جغرافیایی  ٣٠° 30´Nتا  ٣٤° ۵٣´Nو طول جغرافیایی  ۵٥° ٢٠´Eتا  ٦٠° 57´Eواقع

شده است .محدوده مورد مطالعه در پژوهش حاضر تعداد شش شهر مرزی (سربیشه ،شوسف،

نهبندان ،گزیک ،اسدیه و حاجی آباد) واقع در استان خراسان جنوبی می باشد .تعریف شهر مرزی

در این پژوهش شهری است که در استان مرزی و در فاصله کمتر از  100کیلومتر از مرز بین المللی
قرار گرفته باشد.

جدول  .2شهرهای مرزی مورد مطالعه
استان

شهرستان
نهبندان

خراسان جنوبی

سربیشه
درمیان
زیرکوه

ماخذ :مرکز آمار ایران1395 ،

شهر

جمعیت به نفر()1395

نهبندان

18304

شوسف

3181

سربیشه

8715

گزیک

2294

اسدیه

5460

حاجی آباد

6168
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شکل  .2موقعیت محدوده مورد مطالعه (ماخذ :نگارندگان)

یافته ها

در پژوهش حاضر ابتدا جهت استاندارد نمودن داده ها و تشکیل ماتریس استاندارد ،در شش سطر

شهرهای مرزی استان خراسان جنوبی و در شش ستون هم مولفه های شکوفایی شهرهای مرزی

طبقه بندی و در جدول ذیل قرار داده شده است .در این جدول هریک از شهرها و مولفه ها همراه
با امتیازات تعلق گرفته ،نشان داده شده است.
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جدول  .3داده های استاندارد شده به روش بی مقیاس سازی فازی
امنیت

بهره وری

کیفیت
زندگی

زیرساخت ها

پایداری
محیطی

برابری
و شمول
اجتماعی

روابط افقی

سربیشه

0/940

0/820

0/653

1

0/977

0/934

0/946

نهبندان

0/318

0/831

0/407

0/812

0/610

0/639

0/731

شوسف

0/346

0/415

0/095

0/324

0/503

0/141

0/204

حاجی آباد

0/963

0/576

0/379

0/413

0/732

0/975

0/539

گزیک

0/417

/0/362

0/165

0/214

0/461

0/063

0/212

اسدیه

0/513

0/496

0/087

0/390

0/368

0/087

0/315

مولفه
شهر

ماخذ :محاسبات نگارندگان

پس از بی مقیاس سازی داده ها و تشکیل ماتریس استاندارد در جدول فوق ،مولفه ها به صورت

دوبه دو با یکدیگر مقایسه زوجی شده و در جدول ذیل قرار اده شده اند.

جدول  .4ارزش شاخص هاي زوجی نسبت به هم در ارتباط با شکوفايی شهرهای مرزی
زیرساخت ها

پایداری
محیطی

برابری و شمول
اجتماعی

روابط افقی

کیفیت
بهره وری
زندگی
1

0/33

0/33

0/33

0/5

0/33

3

2

2

2

3

3

2

3
0/5

مؤلفه ها

امنیت

امنیت

1

2

بهره وری

2

1

1

کیفیت زندگی

1

1

1

3

زیرساخت ها

0/33

3

1

1

3

پایداری
محیطی

0/33

0/33

0/33

0/33

1

0/5

برابری و شمول
اجتماعی

0/33

0/33

0/33

2

0/33

1

0/5

روابط افقی

0/5

1

1

2

3

3

1
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مشاهده می شود که نرخ سازگاری ماتریس های مقایسة زوجی مربوط به کلیه معیارها کمتر از

 0/1بوده که بیانگر سازگاری تصمیم گیری ها در مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است .وزن

نهایی هر یک از مؤلفه های پژوهش در جدول ( ،)5با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

محاسبه گردید .طبق این جدول مؤلفه امنیت بیشترین وزن ( )0/0923و مؤلفه بهره وری کمترین

وزن ( ،)0/0324را به خود اختصاص داده است .سطح بندی شهرهای مرزی استان خراسان جنوبی

بر اساس اوزان نهایی شش بعد شکوفایی شهرهای مرزی ،در مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به
عنوان بردار وزن مفروض به مدل تاپسیس انتقال داده شده است .محاسبه مقدار  Ciنشان می دهد،
*

هر چه مقدار  Ciباالتر باشد ،درجه اهمیت عامل باالتر است .ضریب  CIبرای شهرهای مرزی

شش گانه استان در جداول ( )6و( ،)7نشان داده شده است؛ که شهر سربیشه باالترین  و شهر

شوسف کم ترین ضریب را دارد.

جدول  .5اوزان نهايی تعيين شده براي مؤلفه هاي منتخب شکوفايی شهرهای مرزی
مؤلفه ها

وزن

رتبه در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

امنیت

0/0923

1

کیفیت زندگی

0/0846

2

زیرساخت ها

0/0619

3

پایداری محیطی

0/0563

4

برابری و شمول اجتماعی

0/0428

5

بهره وری

0/0324

6

مجموع

1

-

ماخذ :محاسبات نگارندگان
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جدول  .6جواب هاي ايده آل مثبت و منفی

V6+

V5+

V4+

V3+

V2+

V1+

0/0314
V6-

0/0933
V5-

0/0126
V4-

0/0905
V3-

0/1283
V2-

0/086
V1-

A+

0/001624

0/001764

0/00322

0/01863

0/00165

0/0061

A-

ماخذ :محاسبات نگارندگان

جدول  .7ضریب * CIبرای شهرهای مرزی شش گانه استان خراسان جنوبی
شهر

سربیشه

نهبندان

حاجی آباد

اسدیه

گزیک

شوسف

ضریب *CI

0/9223

0/7065

0/6312

0/5003

0/3125

0/1004

رتبه

1

2

3

4

5

6

ماخذ :محاسبات نگارندگان

نتایج ارزیابی و سنجش مؤلفه ها و شاخص ها در منطقة مورد مطالعه ،با استفاده از اوزان نهایی

در مدل فرآیند تحلیل سلسه مراتبی و ضرایب تکنیک تاپسیس در چهار سطح کام ً
ال برخوردار،
برخوردار ،کمتربرخوردار و محروم به لحاظ شکوفایی شهری به قرار زیر قابل تفکیک هستند:
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شکل  .3نقشه رتبه بندی برخورداری شهرهای مرزی استان خراسان جنوبی از مؤلفه های شکوفایی شهری
(ماخذ :نگارندگان)

کامال برخوردار :در بین شهرهای مرزی استان خراسان جنوبی با توجه به مؤلفه های مورد ارزیابی،

شهر سربیشه با کسب امتیاز  0/9223باالترین رتبه را از نظر شکوفایی شهری کسب نموده است.
بنابراین سطح چهارم اولویت توسعه شهری را به خود اختصاص می دهد.

برخوردار :شهرهای مرزی نهبندان و حاجی آباد به ترتیب با امتیاز  0/7065و  0/6312رتبه دوم

را کسب نموده اند و این شهرها از لحاظ مؤلفه های شکوفایی از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند

و در برنامه توسعه شهری در اولویت سوم قرار می گیرند.

کمتر برخوردار :شهرهای اسدیه و گزیک در شهرستان درمیان به ترتیب با کسب امتیاز 0/5003

و  0/3125در رتبه سوم قرار گرفته و این شهرها از لحاظ مؤلفه های مورد ارزیابی وضعیت مناسبی
نداشته و در سطح دوم اولویت توسعه شهری قرار گرفته اند.
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محروم :شهر شوسف با کسب کمترین امتیاز معادل  0/1004در حوزه مؤلفه های شکوفایی

شهری محروم بوده و در سطح اول و اولویت نخست توسعه شهری قرار دارد .بنابراین شکاف بین

شهرهای مرزی استان به لحاظ برخورداری از مؤلفه های شکوفایی شهری بسیار زیاد و قابل توجه
است.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

یکی از مهم ترین معضالت موجود در کشورهای درحال توسعه ،وجود شکاف ها و نابرابری های

شدید منطقه ای است .در این کشورها مناطق مرزی که پتانسیل باالیی جهت رشد و توسعه
باالخص در حیطه اقتصادی دارند ،مورد بی توجهی مسئولین قرار گرفته و از فرآیند توسعه فاصله

گرفته و عقب می مانند .فاصله گرفتن از مسیر توسعه در این مناطق باعث عدم پایداری آنها و عدم

ثبات جمعیت در این قسمت ها می شود .مطالعه و پژوهش در جهت شناخت علل بروز نابرابری

و شکاف های فضایی-مکانی و همچنین سطح بندی سکونتگاه های مرزی بر اساس مؤلفه های
شکوفایی شهری می تواند این مهم را آشکار ساخته و توجه برنامه ریزان توسعه منطقه ای را به

خود جلب نماید .در این پژوهش به ارزیابی مؤلفه های اثرگذار بر شکوفایی شهرهای شش گانه

مرزی استان خرسان جنوبی پرداخته شد .نتایج حاکی از آن است که عالوه بر وضعیت نامطلوب

شاخص های شکوفایی شهری در محدوده مورد مطالعه ،میزان برخورداری از این مؤلفه ها در

بین شهرهای مرزی استان هم با اختالف فاحشی روبه روست .شهر سربیشه به عنوان مرکز

همین شهرستان به دلیل نزدیکی به مرکز استان خراسان جنوبی و نقش شایان توجه آن در نظام

سکونتگاهی استان از وضعیت مناسب تری نسبت به سایر نقاط شهری در رابطه با مؤلفه های مورد

ارزیابی برخوردار است .اما در مقابل شهر نهبندان که جمعیت سال آماری  1395آن از سربیشه
بیشتر است ،در این پژوهش رتبه دوم را به خود اختصاص داده است که دلیل آن را می توان دوری

از مرکز ،قرار گرفتن در حاشیه و در نتیجه کمبود زیرساخت ها ،عدم آگاهی الزم جامعه مدنی و

کمتر دیده شدن در نظام سکونتگاهی استان و پیوند با سایر مراکز جمعیتی همجوار دانست .شهر
اسدیه و گزیک در شهرستان درمیان به علت مهاجرت روزانه و دائمی ساکنین پویایی خود را از

ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه های اثرگذار در شکوفایی ...
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دست داده و با این که تا مرکز استان فاصله چندانی ندارد؛ اما به لحاظ برخورداری از مولفه های

شکوفایی شهری در رتبه سوم قرار می گیرند .شهر شوسف به عنوان یک شهر کوچک در نظام

سکونتگاهی استان هنوز نتوانسته جایگاه خود را جهت پیوند با سایر سکونتگاه ها بیابد و از آنجایی

که این شهر در میان دو شهر متوسط قرار گرفته ،کمتر مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان قرار
گرفته است .لذا می بایست در برنامه های توسعه شهری ،این شهر را در اولویت اول قرار داد.

جهت توسعه پایدار شهرهای مرزی و نیل به شکوفایی شهری در این منطقه راهکارهای زیر ارائه

می گردد:

−تعیین و شناخت جایگاه شهر مرزی در نظام سکونتگاهی ملی و منطقه ای؛

−توسعه مراودات با آن سوی مرزها در ابعاد مختلف اقتصادی ،فرهنگی و غیره؛
−شناخت پتانسیل ها و پیدا کردن مزیت رقابتی جهت ورود به فضای رقابتی؛

−توسعه اصول حکمروایی خوب شهری در کلیه سطوح و بخش های مربوطه؛
−ایجاد زمینه تقسیم کار منطقه ای در جهت تکمیل زنجیره ارزش؛
−توسعه کارآفرینی جهت پایداری جمعیت در مناطق مرزی.
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ارزیابی راهکارهای توسعه تجارت خارجی در استان خراسان جنوبی
با تمرکز بر افغانستان
اسماعیل هداوندی1

1

محسن صفاریان1

2

تاریخ دریافت                    1397/01/22 :تاریخ پذیرش1397/02/08 :

چكيده

در این مقاله بررسی اقتصاد افغانستان ،تجزیه تحلیل بازار و فعالیت های مرتبط با تجارت خارجی

این کشور و وضعیت موجود تجارت با خراسان جنوبی مدنظر قرار گرفته است و بر مبنای فرصت ها
و تهدیدات موجود به ارائه راهکارهای عملیاتی جهت توسعه تجارت با افغانستان پرداخته ایم.

وضعیت کنونی تجارت خارجی افغانستان ،محصوالت عمده صادراتی و وارداتی آن و مبادی و
مقاصد مهم وارداتی و صادراتی این کشور ارائه شده است .شاخص مزیت رقابتی نسبی RCA
برای اقالم عمده صادراتی و وارداتی افغانستان ارائه گردیده است که می تواند جهت تعیین

پتانسیل های صادراتی و وارداتی به این کشور مورد استفاده قرار گیرد .همچنین عملکرد استان
خراسان جنوبی و راهکارهای عملیاتی جهت بهبود تجارت نیز مورد توجه قرار گرفته است .ما

راهکارهایی در زمینه توسعه توریسم سالمت ،توسعه خوشه صنعتی خشکبار با تمرکز بر واردات

خشکبار خام و میوه های تازه ،بهبود تفکر سیستمی در تجارت و فرایندهای عملیاتی ارائه داده ایم.
طبقه بندی Q37 ،Q27 ،P45،O24 ،F49 :JEL

کلمات كليدي :تجارت خارجی ،افغانستان ،خوشه صنعتی ،توسعه نهادی

 .1استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع و کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی بیرجند ،ایمیلEs.hadavandi@gmail.com :
 .2استادیار گروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع و کامپیوتر ،دانشگاه صنعتی بیرجند
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مقدمه

به منظور ایجاد زیرساختهای توسعه تجارت خارجی به عنوان مولد رشد اقتصادی در منطقه

شرق کشور ،نياز به اجرای سیاست های اقتصادی دقیق و بررسی علمی تمامی جنبه های تئوریك 

و ارزیابی عملكرد نهادهای اقتصادی موثر در توسعه تجارت و برخورد با چالش های اقتصادی
می باشد .به دلیل وجود عوامل درونی و بیرونی موثر هنوز صادرات استان خراسان جنوبی نتوانسته

است جایگاه واقعی خود را پیدا نماید .در اين خصوص شناخت فرصت های بازرگانی و تجاری

كشورهاي همسايه بويژه كشور افغانستان مي تواند كمك شاياني در توسعه تجارت بنماید و نيز
با اطالع رسانی دقیق و به موقع مي توان تهديدهاي منطقه اي از قبيل تحريم را به فرصت هاي

تجاري مطلوب تبديل نمود .استان خراسان جنوبي ،شرقي ترین استان ایران می باشد که بدلیل

موقعیت جغرافیاي خاص خود از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که می تواند در حوزه تجارت خارجی

بسیار فعال عمل نماید .وجود مرز مشترک طوالني با کشور افغانستان و امکان حمل و نقل ترانزیتي
به افغانستان و کشورهاي آسیاي میانه از مسیر راه هاي این استان ،وجود بازارچه ها و پایانه هاي

مرزي موجود در استان ،قرار گرفتن استان در مسیر کریدور شمال -جنوب و شرق– غرب و وجود

زمینه جابجایي کاالهاي ترانزیتي ،استقرار در مسیر شبکه بزرگراه هاي آسیایي ،وجود منابع غنی
معدنی ،تولید محصوالت کشاوری استراتژیک کشور مانند زعفران و  ...از مزیت های نسبی استان

در کشور می باشد که بایستی در جهت رشد استان مورد توجه قرار گیرد .در حال حاضر يكي از

استراتژي هاي مهم در توسعه استان ،توسعه تجارت خارجی است كه همواره در برنامه هاي توسعه
اقتصادي مورد تأكيد قرار گرفته است .در این میان صادرات یکی از مهم ترین منابع درآمد ارزی
محسوب می شود که در بعضی از کشورها به فرایند پیچیده ای تبدیل شده است که نیازمند اتخاذ

سیاست های بلند مدت صحیحی است که بتواند بازار خارجی را بطور مداوم در دست داشته باشد .با
توجه به همجواری استان خراسان جنوبی با کشور افغانستان و وجود ظرفیت های بالقوه درخصوص

تجارت خارجی و فرصتهای پیش روی استان ،متاسفانه تا کنون توفیق چندانی در کسب منافع
مناسب از این حوزه حاصل نشده است .دالیلی که می تواند در خصوص این عدم توفیق مد نظر

قرار گیرد را می توان در موارد زیر خالصه نمود:
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 -1نبود سند راهبردی و تمرکز بر راهکارهای موقت و کوتاه مدت است که در افق زمانی مناسب

تعریف پذیر نیست و نتایج مناسبی نیز از آن متصور نمی باشد و یک بررسی اجمالی از آمار و ارقام
موجود بیانگر این مهم است.

 -2عدم وجود تعریف مناسبی از سیستم تجارت خارجی استان که سازمانهای دولتی متولی و

بخش خصوصی و تعاونیهای استان و همچنین فرایندها و سازوکارهای ارتباطی آنها با یکدیگر را

شامل می شود   .

 -3عدم وجود درک مناسبی از مزیت هاي نسبی استان در صادرات (در بخش های مختلف

کشاورزی ،صنعتی ،معدنی و  )...و واردات اقالم الزم که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند.

 -4نبود شناخت دقیق از بازارهای هدف برای محصوالتی که می تواند با تامین مواد اولیه از کشور

افغانستان و فراوری آنها در استان با وجود ظرفیت هایی که در منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد.

یکی از موضوعاتی که بایستی توسط مدیران ارشد استان مورد توجه قرار گیرد عارضه یابی

فرایندهای مرتبط با تجارت خارجی در استان و تعیین و اولویت بندی زمینه های صادرات و واردات

و همچنین ارائه اطالعات مختصر و مفیدی در چهارچوب برنامه کسب و کار برای طرح های مرتبط

با تجارت خارجی در استان می باشد که می تواند کمک شایانی به تجار و فعاالن استان جهت توسعه
هر چه بیشتر تجارت خارجی در استان باشد .در این تحقیق به این موضوعات پرداخته شده است.
مروری بر ادبیات موضوع

یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه ،دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است .در این راستا

شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد (چیذری و همکاران .)1390 ،تجارت

خارجی ایران با صادرات تک محصولی و وابستگی شدید اقتصاد آن به درآمدهای ارزی حاصل
از صدور نفت شناخته می شود .از همین رو از دیر باز نوسانات شدید درآمدهای حاصل از صدور

نفت خام ،افزایش جمعیت کشور و از همه مهم تر پایان پذیر بودن منابع نفتی ،سیاست گذاران و

برنامه ریزان کشور را به این باور رسانده است که توسعه ی صادرات غیرنفتی و رهایـی از اقتصاد

تک محصولی ،ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد .در راستای افزایش سیاست صادرات غیرنفتی،
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شناخت محصوالت و فعالیت های تولیدی کشور که شرایط الزم جهت نفوذ در بازارهای جهانی را

دارا باشند ،امری ضروری به نظر می رسد .جهت دستیابی به این امر الزم است ،او ًال ساختار فعلی
اقتصاد کشور از حالت نامتوازن خارج شود ،ثانی ًا اقدامات صادراتی مزیت دار مشخص گردد و ثالث ًا

بازارهای بالقوه صادراتی به لحاظ پتانسیل وارداتی جهت هر محصول خاص شناخته شوند و نهایت ًا

این صادرات به طور همه جانبه مورد حمایت دولت قرار گیرد (دشتی و همکاران؛ .)1390

شناسایی بازارهای هدف به دالیل زیادی حائز اهمیت و درخور توجه می باشد ،از جمله مهم ترین

آن ها می توان به چند مورد زیر اشاره داشت:

.1

1یکی از عوامل مؤثر در اجرای صحیح راهبرد وابستگی به صادرات (نوعی راهبرد توسعه

صادرات) تولید متناسب با نیازها و ترجیحات و سلیقه های مصرف کنندگان خارجی می باشد.
به عبارت دیگر در جهان امروز به جهت رقابت شدید بین عرضه کنندگان متعدد محصوالت
در بازار جهانی ،در واقع مصرف کنندگان هستند که بر بازار حاکمیت داشته و نقش تعیین

کننده را در تقاضای جهانی محصوالت ایفا می کنند .از این رو توجه به عوامل مؤثر بر

تقاضای مصرف کنندگان خارجی می تواند در امکان تأمین خواسته ها و انتظارات خریداران
وسعت پیدا کند و ارائه ی کاالهای مناسب ،مطابق با نیازها و عالیق مصرف کنندگان

.2

خارجی نیز شکلی پویا و مناسب پیدا کند.

2شناسایی بازار هدف این امکان را می دهد که تالش های بازاریابی متمرکز شده و حتی در
زمیـنه فعالیت های تولیدی نیز از پراکـنده نگری و عمل کردن در رشته های متعدد که

ما را از دستیابی به تخصص دور ساخته و استفاده بهینه از منابع و امکانات را تحت تأثیر
قرار می دهد ،پرهیز کنیم .فعاالن اقتصادی نیازمند آن هستند که تالش های تبلیغی خود

را توسعه دهند ،ارتباط قوی تری با بازارهای هدف ایجاد کنند و در واقع به بهترین نحو

اطالعات مفیدی از تولیدات خود را در اختیار بازارهای مذکور قرار داده و محصوالت خود را
به نحو درستی معرفی کنند (ولی بیگی؛ .)1385
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در يك كار پژوهشي ،عمده چالش هاي موجود در مسير توسعه صادرات غير نفتي به شرح زير

معرفي شده است (تاجیک؛ :)1395
.1

.2
.3

1كمبود اطالعات تجاري و اقتصادي در خصوص بازارهاي مختلف صادراتي

2كيفيت نسبتأ پايين برخي از محصوالت صادراتي و عدم تداوم در ارائه محصوالت كيفي

3عدم نوآوري توليد كنندگان در تغيير مدل و طراحي محصول متناسب با خواست و سليقه
مصرف كنندگان و كيفيت نامناسب بسته بندي

.4

4قيمت نسبتأ باالي برخي از محصوالت صادراتي ايران

.6

6توجه نسبتأ كم به ارائه خدمات پس از فروش

.5
.7

5عدم توجه كافي به رعايت استانداردهاي كشورهاي مقصد
7قابل استفاده نبودن بروشورها و كاتالوگ هاي برخي از كاالهاي ايراني به دليل محتواي
آن ها به زبان فارسي

.8

8هزينه باالي تبليغات و بازاريابي و ناتواني صادركنندگان در تأمين هزينه هاي آن در

.9

9ورود برخي از افراد سودجو و غيرمتخصص در عرصه صادرات كشور و صدور برخي كاالهاي

كشورهاي هدف
نامرغوب

1 010بي ثباتي و تغييرات مكرر در بخشنامه ها و مقررات صادرات به همراه تشريفات اداري زائد
و وقت گير

1 111مشكالت قانوني در خصوص آمد و رفت سريع و آسان بازرگانان خارجي به ايران
1 212كمبود كارشناس ماهر و متخصص در امر صادرات و بازاريابي

1 313صدور بي رويه كاالهاي معيوب و غيراستاندارد در سال هاي گذشته از طريق بازارچه هاي
مرزي

1 414مشكالت موجود در روابط خارجي ايران بعد از انقالب و كارشكني قدرت هاي سلطه گر در
سطح جهان

1 515عدم عضويت و مشاركت كافي در سازمان هاي تجاري و گمركي جهانی
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1 616فقدان و يا كمبود تسهيالت اعتباري مناسب براي خريداران خارجي

به کارگیری یک روش اصولی و مدرن در راستای شناسایی و یا اصطالح ًا تعیین و اولویت بندی

بازارهای هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب شده و
همچنین فرصتی برای رشد و توسعه می باشد .چه بسا یک کشور در تولید و صدور کاالیی از مزیت

نسبی برخوردار باشد ،اما عدم شناخت از بازاهای صادراتی مناسب (بازارهای هدف) ،مانع از صدور

کاال به بازارهای هدف گردد .بنابراین یکی از محوری ترین مباحث در تجارت بین الملل ،شناسایی
بازارهای هدف کاالهای صادراتی است تا بدین ترتیب با آگاهی از شرایط عرضه و تقاضا ،نیازهای

وارداتی ،کمیت و کیفیت بازارهای وارداتی و سرانجام مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر این بازارها
و ساختارهای متفاوت اجتماعی و فرهنگی آن ها ،زمینه های بازاریابی برای صدور کاالهای صادراتی

مورد نظر به این بازارها فراهم شود (فاثی .)2002 ،شناخت بازارهای هدف و اولویت بندی بازارهای

بالقوه می تواند نقش مهمی در تدوین استراتژی بازاریابی کارآمد برای صادرات این محصول ایفا
نماید .در فرآیند اولویت بندی ،اولویت یک گزینه یا هدف نسبت به دیگری تعیین می شود .شناخت

بازارهای هدف و اولویت بندی بازارهای بالقوه برای یک محصول خاص در نهایت می تواند برای

استراتژی های کارآمد در حال توسعه بازاریابی مربوط به تصمیم گیرندگان و مدیران مفید باشد .با

توجه به سودآوری معامالت جهانی ،مزایای پیوستن به روند جهانی شدن می تواند قابل توجه باشد.

برای ورود به این جریان ،ارزیابی سطح رقابت الزم است .عالوه بر این ،نگرانی در حال پیشرفت

در میان کشورهای کمتر توسعه یافته در مورد تهدید به افزایش سهم صادرات اقتصادهای قوی و
تشدید ناشی از رقابت در میان تولیدکنندگان وجود دارد (براتا و خان؛  .)2009مطالعات مختلفی در
راستای اولویت بندی کاالهای صادراتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که در ادامه به
ارائه نتایج برخی از این مطالعات می پردازیم:

چیذری و همکاران در مقاله ای با عنوان بررسی مزیت نسبی و اولویت بندی بازارهای هدف کیوی

صادراتی ایران ،با استفاده از روش غربالگری و تحلیل تاکسونومی عددی به این نتیجه رسیدند که
اصلی ترین کشورهای واردکننده کیوی از ایران طی دوره  2005-1996ترکیه ،آذربایجان ،روسیه،

امارات متحده عربی ،عراق ،ارمنستان ،کویت ،عربستان سعودی و قطر بوده ولی بازارهای هدف
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بالقوه ایران در صادرات کیوی ،کشورهای اسپانیا ،هلند ،فرانسه ،استرالیا ،انگلستان ،نروژ ،سوئد،

اتریش ،پرتغال و آلمان بوده اند (چیذری و همکاران؛ .)1390

امجدی و همکاران در مقاله ای با عنوان تعیین بازارهای هدف صادرات پسته و خرمای ایران با

استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربالگری نشان دادند که کشورهای غیرآسیایی با درآمد
باالتر ،بازار مناسب تری برای خرمای صادراتی ایران می باشند .همچنین در بلندمدت ،بازار مناسب

پسته صادراتی ،کشورهای آسیایی و غیرآسیایی با درآمد باالتر هستند .افزایش قیمت خرمای

صادراتی باید معقوالنه و توأم با ارتقای سطح بهداشتی خرمای صادراتی و بسته بندی مناسب

باشد .افزایش قیمت صادرات پسته صادراتی در بلندمدت نیز با توجه به ظهور و گسترش احتمالی

صادرکنندگان جدید مخاطره آمیز خواهد بود (امجدی و همکاران؛ .)1389

صادقی و همکاران  به تعيين مزيت نسبي و ساختار بازار صادرات و وادرات جهاني زعفران طي

دوره  2004-2008پرداخته اند .به منظور تعيين مزيت نسبي از دو شاخص مزيت نسبي آشکار شده

و مزيت نسبي آشکار شده متقارن و براي تعيين ساختار بازار از شاخص هاي هرفيندال و نسبت

تمرکز استفاده شده است (صادقی و همکاران.)1390 ،

دشتی و همکاران در مقاله ای با عنوان ساختار بازار و اولویت بندی بازارهای هدف صادرات پسته

ایران با استفاده از روش های غربالگری و تحلیل تاکسونومی عددی به این نتیجه رسیدند که

صادرات پسته ایران از حالت انحصار چندجانبه بسته به انحصار چندجانبه باز تغییر یافته است و

کشورهای امارات ،هنگ کنگ ،آلمان ،اسپانیا ،ایتالیا و روسیه از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران
می باشند .بر اساس نتایج تحلیل تاکسونومی نیز کشورهای هنگ کنگ ،لبنان ،پرتغال ،اوکراین ،کره

جنوبی ،اردن ،مجارستان ،ایتالیا ،یونان و لهستان به ترتیب به عنوان باالترین اولویت های بازارهای
هدف صادرات پسته ایران انتخاب شدند (دشتی و همکاران؛ )1390

متفکرآزاد و همکاران در تحقیقی با استفاده از تحلیل تاکسونومی عددی به بررسی مزیت نسبی

و اولویت بندی بازارهای هدف صادرات صنایع پوست و چرم ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند

که ایران در صادرات پوست و چرم دارای مزیت نسبی است و رقبای عمده ایران در این گروه

کاالیی ،عمدت ًا کشورهای در حال توسعه نظیر اتیوپی ،پاراگوئه ،هائیتی و آرژانتین هستند .همچنین
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کشورهای هنگ کنگ ،برزیل ،اروگوئه و چین به عنوان بازارهای اولویت دار برای صادرات این
محصول شناسایی شدند (متفکر آزاد و همکاران.)1390 ،

خاکسار آستانه و همکاران در مقاله ای با عنوان شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صادرات

میوه های هسته دار ایران از روش تاکسونومی عددی به اولویت بندی بازارهای هدف پرداخته اند.

مهم ترین بازارهای هدف صادرات این محصوالت به ترتیب اولویت کشورهای آلمان ،انگلیس،

فرانسه ،ایتالیا ،هلند ،روسیه ،عربستان ،بحرین ،سوئیس ،امارات و افغانستان هستند ،که در بین این

کشورها در حال حاضر روسیه ،فرانسه ،آلمان ،عربستان ،بحرین ،امارات و افغانستان جزو بزرگ ترین
واردکنندگان این محصوالت از ایران می باشند (خاکسار آستانه و دیگران؛ .)2014
وضعیت اقتصادی افغانستان ،پتانسیل ها ،فرصت ها و تهدیدها

افغانستان کشوري محصور در خشکي در آسياي ميانه است .اين کشور حد فاصل آسياي

ميانه ،جنوب غربي آسيا و خاورميانه مي باشد .همسايگان افغانستان ،پاکستان در جنوب و شرق،

ايران در غرب ،تاجيکستان و ازبکستان و ترکمنستان در شمال و چين در شمال شرقي هستند.

مساحت اين کشور بيش از  652000کیلومتر مربع است و از نظر وسعت در جايگاه چهل و
يکم جهان و يازدهم آسيا قرار مي گيرد .افغانستان  34استان (واليت) دارد و پس از کابل که

پايتخت افغانستان است؛ مزارشريف ،هرات ،قندهار ،باميان و غزني از مهم ترين شهرهاي آن
مي باشد .افغانستان رتبه  169در بین  176کشور دنیا را از  شاخص بین المللی شفافیت اداری
1

دارد که وضعیت شفافیت اداری را در این کشور نشان می دهد که بسیار نامناسب است و فعالیت

کار
را برای تجار خارجی در این کشور بسیار سخت خواهد کرد .از نظر شاخص سهولت کسب و 1

 ،این کشور رتبه  183را در بین  189کشور دنیا به خود اختصاص داده که همه اینها نشان از
سخت بودن فعالیت تجاری در این کشور دارد .از نظر ریسک اقتصادی -سیاسی افغانستان رتبه E

را در جهان دارد که ریسک خیلی زیاد را نشان می دهد .سنتی بودن اقتصاد افغانستان و اقتصادی

مبتنی بر کشاورزی و دامپروری ،فرصت مناسبی را برای استان خراسان جنوبی جهت بهره برداری

از مواد اولیه ارزان برای فراوری در داخل استان و صادرات مجدد به افغانستان و کشورهای دیگر
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قرار می دهد که می توان با برنامه ریزی مناسب از آن استفاده کرد .نمودار بسیار مهم مقایسه مزیت

نسبی آشکار شده ) (RCAاقالم مهم صادراتی افغانستان و همان اقالم در ایران در شکل  1ارائه

می گردد .همانطور که مشاهده می شود در تمام اقالم فوق مزیت نسبی صادراتی افغانستان بسیار

بیشتر از ایران است و این بدین معنی است که واردات کاالهای فوق توسط ایران (و از طریق

خراسان جنوبی) و استفاده از آن ها برای فراوری می تواند ارزش افزوده فراوانی برای استان ایجاد
نماید .بنابراین بایستی نگاه دولت به واردات از افغانستان تغییر کرده و اجازه واردات بسیاری از اقالم

فوق و استفاده از آن ها در فراوری در واحدهای مستقر در استان را صادر نماید.
Export RCA-Afghanistan-2015

Export RCA-IRAN-2015

552
404

399

133

115
2/44 7/21 0/15
ﻗﺮاﺿﻪ

ﻗﺎﻟﯽ و ﮔﻠﯿﻢ

66/3
2/19

0/012

0
ﭘﺸﻢ

600

ﭘﻨﺒﻪ

داﻧﻪ ﻫﺎي
روﻏﻨﯽ

1/17

0/47
ﮔﯿﺎﻫﺎن
ﻣﻌﻄﺮ

241

165

88/4

0/27

ادوﯾﻪ ﺟﺎت ﻣﯿﻮه ﻫﺎي

400

1/39

67/4

ﺧﺸﮑﺒﺎر

ﺧﺸﮏ ﺷﺪه )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
ﮐﺸﻤﺶ(

200
0/28
ﻣﯿﻮه ﻫﺎي

ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي

0/17
اﻧﮕﻮر )ﺗﺎزه

0

و ﺧﺸﮏ
ﺷﺪه(

افغانستان
ﻣﺤﺼﻮﻻت صادراتی
آﺷﮑﺎرﺷﺪهمحصوالت
رﻗﺎﺑﺘﯽآشکارشده
ﻣﺰﯾﺖرقابتی
ﻧﻤﻮدارمزیت
ﺷﮑﻞ.1.1نمودار
شکل
ایران وو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان

نیازهای آتی بازار افغانستان در حوزه واردات کاالها و خدمات فنی-مهندسی

ﻫﺰﯾﻨﻪ

توسعهﻣﻨﺎﺳﺐ
توجه به ﻗﯿﻤﺖ
زمینه مناسبی را برای
زیرساخت ها و عدم وجود توان فنی و مهندسی بومی
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ
ي ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮاي
ﻏﺮبکرده است و نکته مهم اینجاست که این بخش در حال
ﻣﺮدمفراهم
کشور
صادرات خدمات فوق به این

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺳﺘﺎن ﻓﺮاه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ

دﺳﺘﺮﺳﯽاست.
افغانستان
حاضر بسیار مورد توجه دولت
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد راه ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ.

ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ داراي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
خدمات ،از
استﺑﺎﻻکه در
مناسبی
پس زمان
ﺧﺪﻣﺎت
بخشﮐﻨﻨﺪ و
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ
از
ﭘﺰﺷﮑﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و فضای کار در افغانستان را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
خارج شده
ﺑﺴﯿﺎرکمی
داخلﻓﺮاهاستان
بازار
ﺳﺨﺖ و
پررقابتﻣﺮدم
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي
یکی از اولویت های دولت افغانستان تغییر جهت تقاضا برای واردات به سمت تولید داخلی است
افزایش صادرات
پتانسیل های داخلی جهت عرضه وجود دارد .همچنین
هایی که
ﭘﺰﺷﮑﺎن حوزه
خصوص ًا در
ﺧﻮﺷﻨﺎم
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

خواهد ساخت که از مزایای تقاضای خارجی استفاده کرده و
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪکشور
اقتصاد این
افغانستان،
قادرﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖراﻣﯽ
زﯾﺎدي در
ﭘﺰﺷﮑﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ
در اﯾﺮان ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺴﻦ ﺷﻬﺮت ﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺬب
ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮدم ﻓﺮاه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ از ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﻗﺒﺎي اﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.
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تولید داخلی و درآمد حاصل از آن را تقویت نماید .چنین جهت گیری در آینده باعث خواهد شد که
هزینه صادرات کاالهای نهایی به افغانستان بیشتر شود (مثال با افزایش میزان تعرفه) .قرار دادن

تعرفه های واقعی بر روی کاالهایی که نیازمند فراوری محدود می باشند (مانند مربا) باعث افزایش
تولید چنین محصوالتی در افغانستان خواهد شد که این موضوع در دستور کار دولت افغانستان

است .بنابراین بایستی توجه جدی به سرمایه گذاری در بخش تولید افغانستان و ایجاد شهرک های
صنعتی در مناطق مرزی با مدیریت و سرمایه گذاری مشترک تجار ایرانی شود.

کشاورزی یکی از محرک های اقتصاد افغانستان است ولی به دالیلی پتانسیل های این بخش

به طور کامل درک نشده است .در مطالعه ای مواردی از کمبود ظرفیت نگهداری محصوالت

کشاورزی تولیدی در افغانستان به عنوان یکی از معدود مزیت های رقابتی این کشور ،و عوامل
فصلی در این کشور که در مواردی منجر به وادرات مجدد محصوالت کشاورزی صاداراتی از

فغانستان می شود (با قیمت باالتر) ،ضعف در زیرساخت های حمل نقل از مزرعه به بازار و

سایر موانع داخلی به عنوان دالیل عدم بهره برداری از پتانسیل های بخش کشاورزی اشاره

شده اند که دولت افغانستان در آینده به سمت برطرف کردن آن خواهد رفت .بنابراین جهت

گیری به سمت صادرات خدمات فنی -مهندسی در حوزه کشاوررزی در ساخت انبارها ،سیلوها و

سردخانه ها و زیرساخت های مرتبط با آن یکی از اولویت های اصلی برای تجار ایرانی است .در

است
گزارشی دیگر از موارد زیر به عنوان فرصت های کسب و کار در افغانستان نام برده شده 1
که می تواند به عنوان موارد مهم برای صادرات خدمات فنی -مهندسی مورد توجه قرار گیرد:

.1

1نیاز افغانستان به نوسازی زیرساخت های خود که در نتیجه سالیان طوالنی جنگ داخلی
تضعیف شده فرصت های کسب و کار خوبی را فراهم ساخته است .فرصت های فوق

بایستی در ارتباط با سازمانهای نظامی و موسسات مالی بین المللی از جمله بانک جهانی و

بانک توسعه آسیایی که در قالب کمک های بالعوض تامین مالی ،پروژه های فوق را انجام

می دهند مورد بهره برداری قرار گیرند .بنابراین رصد برنامه های موسسات فوق می تواند

پتانسیل های مناسبی را فراهم نماید .بودجه زیادی که در اختیار موسسات فوق است (393

میلیون دالر در سال  )2016جهت تامین کاالها و خدمات مورد نیاز  مردم نیازمند بایستی
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هزینه گردد و بنابراین رصد فعالیت موسسات فوق و ارتباط سیستماتیک با آنها می تواند
استان خراسان جنوبی را به عنوان شریک موسسات فوق در تامین کاالها و خدمات مطرح

نماید.

.2

)www.export.gov
بشردوستانه
بشر
فعال در
موسسات بین
(ماخذ(www.export.gov:
دوستانه )ماخذ:
امورامور
فعال در
المللیالمللي
موسسات بين
وضعیت .وضعيت
شکل  .2شكل ٢

2با توجه به کاهش حضور نظامی آمریکا و کشورهای هم پیمان و همچنین کاهش کمک

 -٢با توجه به كاهﺶ حضور نظامي آمريكا و كشورهاي هم پيمان و همچنين كاهﺶ كمك هاي مالي بين المللي جهت

مهمی
افغانستان ،بخش
ها در
تامین
بین درالمللی
هایماليمالی
های هاي
فرصتو پروژه
بخﺶازخصوصي
افغانستان در
كسب و كار در
پروژههاي
مالیفرصت
مهمي از
جهتبخﺶ
افغانستان ،
پروژه ها
تامين
برقرارمینمود.
افغانستان
سيستماتيك وبا بخﺶ
بايستي ارتباط
در و بنابراين
کارشود
يافتو مي
دولتي
شود و بنابراین
یافت
خصوصيدولتی
پروژه های
بخش خصوصی
افغانستان در
کسب

 -٣اقتصاد امنيت افغانستان تقاضاي مناسبي را براي كاﻻها و خدمات ،تجهيزات و تعمير و نگهداري تجهيزات نظامي ارتﺶ و

افغانستان برقرار نمود.
بایستی ارتباط سیستماتیک با بخش خصوصی
پليﺶ افغانستان ايجاد كرده است كه مي تواند مورد توجه قرار گيرد.

تعمیرميوباشد.
كشاورزي
خدمات،و زيرساخت
فروش ،توزيع
زمينه خريد و
تقاضایفرصت
افغانستانبازار قوي با
امنیتيك محرك
اقتصادهمچنان
كشاورزي
تجهیزات و
کاالها و
هاييرادر برای
مناسبی
3 -.٤3

با اينحال صادرات محصوﻻت تازه كشاورزي افغانستان  ٦درصد حجم تجارت افغانستان را تشكيل مي دهد كه به دليل

نگهداری تجهیزات نظامی ارتش و پلیش افغانستان ایجاد کرده است که می تواند مورد

نبود زيرساخت هاي فراوري محصوﻻت كشاورزي از جمله سردخانه ها و انبارهاي استاندارد مي باشد .در اين زمينه

توجههايقرار
گیرد.در صادرات خدمات فني به افغانستان وجود دارد.
مناسبي
فرصت

توزیع خود
كشور را به
 (GDPاين
داخلي )
ناخالص
فرصتاز توليد
پنجاهبا درصدي
گذشته بخﺶ
 -.٥4در ٥ 4سال
فروش،
خرید و
زمینه
هایی در
افغانستانبازارسهمقوی
خدمات درمحرک
همچنان یک
کشاورزی

اختصاص داده است .پوياترين بخﺶ هاي خدماتي در اين كشور اطﻼعات 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

اخير از منابع معدني و طبيعي باعث ايجاد اطمينان براي اين بخﺶ از خدمات به عنوان يكي از بازيگران اصلي در رشد
بلند مدت افغانستان شده است .در اين زمينه اين كشور متعهد شده است قراردادهاي همكاري با شركت هاي فعال در
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و زیرساخت کشاورزی می باشد .با اینحال صادرات محصوالت تازه کشاورزی افغانستان 6
درصد حجم تجارت افغانستان را تشکیل می دهد که به دلیل نبود زیرساخت های فراوری
محصوالت کشاورزی از جمله سردخانه ها و انبارهای استاندارد می باشد .در این زمینه

.5

فرصت های مناسبی در صادرات خدمات فنی به افغانستان وجود دارد.

5در  5سال گذشته بخش خدمات در افغانستان سهم پنجاه درصدی از تولید ناخالص داخلی

) (GDPاین کشور را به خود اختصاص داده است .پویاترین بخش های خدماتی در این

کشور اطالعات و ارتباطات ،تکنولوژی ،مالی و بیمه ،حمل و نقل و ساخت و ساز می باشند.

اگر چه رشد صنایع مرتبط با استخراج معادن در این کشور کاهش یافته ولی برآوردهای اخیر

از منابع معدنی و طبیعی باعث ایجاد اطمینان برای این بخش از خدمات به عنوان یکی از
بازیگران اصلی در رشد بلند مدت افغانستان شده است .در این زمینه این کشور متعهد شده

است قراردادهای همکاری با شرکت های فعال در حوزه معدن داشته یاشد .در آینده دولت
افغانستان سیگنالی قوی و مثبت به سرمایه گذاران بالقوه معدنی خواهد فرستاد که اگر بتوانند

استانداردهای ( EITIابتکارات شفافیت صنایع استخراجی) را محقق نمایند امتیازات مناسبی
را در این حوزه بدست خواهند آورد.

همچنین در گزارشی دیگر ،فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی افغانستان بررسی

شده است (مبین شاه .)2015 ،طبق براوردهای انجام شده بیش از  1میلیون مزرعه و حدود 2000
عمده فروش محصوالت باغی و کشاورزی در افغانستان وجود دارد .اکثریت کارآفرینان بخش

خصوصی در افغانستان را کشاورزان تشکیل می دهند که در زمینه فراوری محصوالت کشاورزی
مشغول به فعالیت می باشند و فرصت های بسیار خوبی در این کشور جهت صادرات خدمات
فنی -مهندسی و سرمایه گذاری در زمینه فراوری محصوالت فوق وجود دارد که تعدادی از آنها

معرفی می شوند:

.1

1یکی از زمینه های مرتبط با این بخش ،صنایع بسته بندی می باشند که فرصت های مناسبی
را برای سرمایه گذاری فراهم ساخته است .با توجه به اینکه حدود  20تا  40درصد ضایعات

محصوالت کشاورزی و باغی افغان بدلیل بسته بندی نامناسب است ،ضرورت سرمایه
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.2

.3

113

گذاری در این بخش بشدت احساس می شود.

2فراوری محصوالت کشاورزی فرصت مهم دیگر جهت سرمایه گذاری در این حوزه است.
تقاضای بسیار زیاد بازار برای محصوالت فراوری شده (از جمله اسنک ،بیسکوییت ،آبمیوه،
مربا و  )...سودآوری باالی سرمایه گذاری فوق را تضمین می کند.

3تولید داخلی ماشین آالت کشاورزی (برای برداشت و فراوری محصوالت) نیز یکی از فرصت

های مناسب برای سرمایه گذاران می باشد .تقاضا برای ماشین آالت جدید از قبیل برداشت

غالت (کمباین و تراکتور) ،تجهیزات غربالگری برای آرد و  ...همچنان در حال رشد بود و
در بلند مدت صنایع سازنده تجهیزات فوق سودآوری بسیار خوبی خواهند داشت .در حوزه

محصوالت لبنی تجهیزات فراوری شیر و ماشین آالت تولید پنیر ،کره ،ماست ،پودر شیر،
بستنی و دیگر محصوالت لبنی مورد نیاز است و بایستی در افغانستان تولید شود .رشد بازار

داخلی افغانستان در مصرف محصوالت لبنی بطور متوسط  4درصد بوده است و مصرف

سرانه نیز به حدود  60کیلو رسیده است و با توجه به افزایش قیمت  215درصدی شیر در 5
.4

.5

سال گذشته سرمایه گذاری در این بخش را سودده می نماید.

4فرصت های سرمایه گذاری در صنعت محصوالت زنبور عسل بدلیل دسترسی به مواد اولیه
خوب و همچنین تقاضای زیاد در بازار بطوری که در والیات بزرگی چون بدخشان و شمال
افغانستان تقاضا بسیار بیشتر از عرضه می باشد.

5فرصت های سرمایه گذاری در تولید ،فراوری و فروش بادام .با توجه به فراوری خانگی بادام
در والیات افغانستان ،زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری در مواردی همچون سورتینگ،

پوست گیری ،روغن گیری و بسته بندی وجود دارد .با توجه به وجود نمونه های بسیار با
کیفیت بادام در افغانستان سرمایه گذاری در این حوزه خصوص ًا در فراوری و بسته بندی می

.6

تواند بازار صادراتی بسیار خوبی داشته باشد.

6فرصت های سرمایه گذاری در بخش افتابگردان (دانه ،روغن ،بیودیزل و  .)...با وجود

تقاضایی در حدود  32میلیون آفتابگردان در بازار داخلی و رشد  4درصدی این بخش در
سال ،سرمایه گذاری در این بخش بازده باالیی خواهد داشت.
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7فرصت های سرمایه گذاری در زمینه چقندر قند و استخراج شکر و محصوالت جانبی (مانند
بیو دیزل) از آن ،با وجود تولید باالی چغندر در این کشور.

همچنین با توجه به وجود منابع معدنی غنی در افغانستان زمینه مناسبی برای صادرات خدمات

فنی -مهندسی در این زمینه به این کشور وجود دارد .از شرکت های مطرح فعال در بخش معدن
افغانستان می توان موراد ذیل را نام برد:

.1

1شرکت متالوژی چین (MCC-JCL) 1که در زمینه استخراج معدن مس عینک

.2

2شرکت سرمایه گذاری افغان ) (AICکه در سال  2006توسط نیروهای متخصص افغان تاسیس

قراردادهایی به ارزش  360میلیون دالر با دولت افغانستان منعقد نموده است.

شده و در زمینه استخراج معدنی فعالیت گسترده ای انجام می دهد .تاسیس کارخانه سیمان کری1

از اقدامات این شرکت بوده است و در حال حاضر دو کارخانه بزرگ تولید سیمان را در اختیار

.3

داشته و در زمینه استخراج ذغال سنگ نیز فعال است.

3شرکت منابع طبیعی کریستان افغان ) (AKNRمتعلق به سید سادات منصور نادری بوده و
هدف سرمایه گذاری  5میلیون دالری در معادن طالی قرزقان در بغالن را دارد و توافقنامه
ای در سال  2010با دولت افغانستان منعقد کرده است.

.4

4شرکت سرمایه گذاری  WLGTمتعلق به حاج عبدالکبیر ،که در زمینه استخراج طال فعال

.5

5شرکت ترکیه ای  TPAOکه در زمینه حفاری ،تسویه و تولید نفت و هیدروکربن های آن

بوده و در سال  2008قراردادهایی با دولت افغانستان منعقد نموده است.

قراردادهایی با دولت افغانستان منعقد نموده است.

با توجه به حجم سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان و توجه ویژه دولت این کشور به این

بخش ،صادرات خدمات فنی -مهندسی و مشاوره ای در زمینه استخراج و فراوری معدنی می تواند

مورد توجه قرار گیرد .تشکیل کنسرسیوم های معدنی در استان با هدف صادرات خدمات اقدامی

مهمی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد و در صورت غفلت عرصه به شرکت های چینی و

ترک واگذار خواهد شد.

ارزیابی راهکارهای توسعه تجارت خارجی در استان خراسان جنوبی ...
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راهکارهایی برای بهبود عملکرد تجارت خارجی استان خراسان جنوبی

با بررسی های انجام شده توسط تیم مجری ،از فرصت های پیش روی استان خراسان جنوبی در

بهبود شاخص های تجارت خارجی (صادرات و واردات) به موارد زیر اشاره می شود:
.1

.2

1استفاده از فرصت همکاری مشترک با منطقه آزاد چابهار و معرفی منطقه ویژه اقتصادی
بیرجند به عنوان مکمل منطقه آزاد چابهار در جهت تجارت با کشورهای افغانستان و آسیای
میانه ).(CIS

2ارتباط سیستماتیک میان منطقه ویژه اقتصادی بیرجند و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

و سایر دستگاه های مرتبط در استان :این ارتباط موجب تسهیل ورود و اقامت تجار خارجی

به استان خواهد شد .همچنین طراحی مکانیزم سپرده گذاری سرمایه گذار برای اخذ اقامت در

کشور نیز بایستی توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری انجام شود که بایستی سازوکار اجرایی
.3

آن را فراهم آورد.

3فعال کردن تعاونی های مرزنشین خراسان جنوبی و ارائه سهم مرزنشینان از مبادالت مرزی:
فعال کردن بازارچه های مرزی استان با ارائه سهم مرزنشینان خصوص ًا در فروش سوخت
از مبادالت مرزی اتفاق خواهد افتاد و با این امر سود ناشی از تجارت خارجی استان نصیب

مردم استان خواهد شد .این در حالی است که مشاهدات تیم مجری از مرز ماهیرود و

شهرستان سربیشه که مهم ترین بازارچه مرزی استان با افغانستان را در خود دارد نشان از
.4

رکود در فعالیت های تجاری مرزنشینان با تجار افغانستان دارد.

4تحلیل زنجیره ارزش و تدوین استراتژی مناسب کشت جایگزین در استان و استفاده از مزیت
نسبی وارداتی محصوالت کشاورزی افغانستان :افغانستان یکی از تولیدکنندگان عمده میوه و

خشکبار در منطقه بوده و از مزیت صادراتی نیز برخوردار است که بایستی مورد توجه استان

خراسان جنوبی قرار گیرد .زنجیره ارزش تولید خشکبار و میوه های خشک افغانستان بایستی

در هر بخش این زنجیره ارزش مشخص نماییم چه مزیت هایی وجود دارد که در استان
می توانیم از آن استفاده کنیم .با شکل دهی خوشه صنعتی و نقش دهی موثر به دانشگاه های

استان در سراسر خوشه می توان تحرک جدی در صنعت و دانشگاه ایجاد نمود .ایجاد خوشه
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خشکبار و استقرار زنجیره ارزش فراوری و تولید خشکبار در استان خراسان جنوبی با تاکید بر

محصوالت کلیدی استان و محصوالت وارداتی از افغانستان می تواند ارزش افزوده فراوانی

برای استان ایجاد نماید .در این زمینه بایستی مطالعه مناسبی در مورد محصوالتی که
.5

می توان فراوری و تولید نمود انجام شود.

5لزوم نهادسازی جهت توسعه تجارت خارجی در استان خراسان جنوبی با تمرکز بر افغانستان:
با توجه به این تعریف می توان خراسان جنوبی را نمونه مناسبی از یک بازار نوظهور در رابطه

با تجارت با افغانستان درنظر گرفت که بسیاری از نهادهای واسطه ای الزم برای تسهیل

مبادالت تجاری میان تجار ایران و افغانستان در آن وجود ندارد و یا کارکرد ضعیفی دارد.
مث ً
ال می توان به عدم وجود مجموعه های قابل اطمینان تحقیقات بازار در استان خراسان

جنوبی اشاره کرد که بتوانند مشاوره های کاملی در زمینه ورود به بازار افغانستان را به تجار
ایرانی ارائه دهند.

.6

6فعال کردن جایزه های صادارتی برای تجار استان که به افغانستان و کشورهای دیگر کاال

.7

7راه اندازی توریسم سالمت در استان با هدف گیری افغانستان و تاسیس درمانگاه های مرزی

صادر می کنند.

جهت ارائه خدمات درمانی و دارویی به مردم افغانستان :با توجه به عدم تعریف فرایندی

مناسب برای جذب توریسم سالمت از افغانستان ،هم اکنون برای صدور ویزا از سوی ایران

زمان زیادی صرف می شود و این در حالی است که ورود بیماران افغان برای سیر مراحل
درمانی به ایران برای آن ها مسافت و هزینه کمتری را به همراه دارد و توسعه توریسم

درمانی در ایران می تواند به سود دو کشور همسایه ایران و افغانستان باشد .به نظر می رسد
که هدف استان باید فعالسازی گردشگری درمانی برای مردم افغانستان خصوص ًا غرب

افغانستان و استفاده از ظرفیت بیمارستان های مجهز در شهر بیرجند باشد .شکل زیر بخشی
از مزایای استان در زمینه جذب توریسم سالمت را نشان می دهد.
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تجارت
خراسانﺻﺎدراﺗﯽ
استان ﻣﺤﺼﻮﻻت
آﺷﮑﺎرﺷﺪه
ﻣﺰﯾﺖ
توسعهﻧﻤﻮدار
ارزیابی راهکارهای ﺷﮑﻞ .1

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻏﺮب
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎ اﺳﺘﺎن ﻓﺮاه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ

ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد راه ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻓﺮاه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ داراي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺠﻬﺰ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت
ﭘﺰﺷﮑﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺳﺖ.

ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺧﻮﺷﻨﺎم

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

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

راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻣﺮدم ﻓﺮاه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮ از ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﻗﺒﺎي اﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ.

ﺳﻼﻣﺖ ازافغانستان
سالمت از
توریسم
استان در
شکل  .3از
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﻮرﯾﺴﻢ
جذبﺟﺬب
زمینهزﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺘﺎن در
مزایای ﻣﺰاﯾﺎي
ﺷﮑﻞ  .3از

شکل  4چارچوب مفهومی که می تواند پایه ای برای مطالعات بیشتر در جهت توسعه خدمات

گردشگری سالمت در استان خراسان جنوبی قرار گیرد را نشان می دهد.
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ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

درآﻣﺪﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ
ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ (ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ
ﻧﻘﺪ) ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺮف
اﻓﻐﺎن در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ

ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
دوﻟﺘﯽ در ﺣﻮزه درﻣﺎن ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي
آﺗﯽ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺖ
ﻫﺎي اﻓﻐﺎن را درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ
و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺬب

ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ و

ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺳﻼﻣﺖ در

اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

دوﻟﺘﯽ در اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري
اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاي
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎران از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮان

ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺪﻣﺖ دﻫﻨﺪ،

(ﮐﺎرﮔﺰارﯾﻬﺎ)

ﻧﺤﻮه ﭘﺬﯾﺮش آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﻣﻮر ﺣﺎﮐﯿﻤﺘﯽ
اﺧﺬ روادﯾﺪ و ﺳﺎده ﺳﺎزي ﻓﺮاﯾﻨﺪ آن
ﺑﺮاي ﻃﺮف اﻓﻐﺎن ،ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﯾﺠﺎد
ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ

.1

جنوبی
خراسان
توریست
جذب
برنامه
بررسی و
چارچوبی برای
ﺟﻨﻮﺑﯽ
استانﺧﺮاﺳﺎن
دراﺳﺘﺎن
سالمت در
ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺬب
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اجرایاﺟﺮاي
ﺑﺮرﺳﯽ و
ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮاي
شکل  .4ﺷﮑﻞ .4

1راه اندازی فروشگاه های بزرگ خرده فروشی با حضور برندهای ایرانی در بازارچه مرزی
ماهیرود :این کار عالوه بر ایجاد اشتغال برای مرزنشینان ،زمینه فروش مناسب محصوالت

ایرانی مورد نیاز مردم افغانستان را نیز فراهم می کند .خوشبختانه مجوزهای این کار گرفته

شده است و بایستی امور اجرایی آن با همکاری نهادهای مربوطه در استان انجام شود .به

عبارت دیگر می توانیم منطقه "درح" نزدیک ماهیرود را به بانه شرق کشور تبدیل کنیم.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی و استانداری باید برنامه مناسبی در این زمینه تدوین کرده

.2

و جهت تصمیم گیری به مقامات باالتر ارائه دهند.

2تاسیس پردیس بین الملل در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند برای دانشجویان افغان.
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نتیجه گیری

در این تحقیق به موضوع تجارت خارجی استان خراسان جنوبی با افغانستان به عنوان عامل

مهم توسعه پایدار و متوازن استان پرداخته شد .موضوعاتی همچون ارائه راهکارهای توسعه

صادرات (کاال و خدمات) استان خراسان جنوبی به افغانستان و بررسی قابلیتهای وارداتی با رویکرد
محصوالت خام و فرآوری نشده جهت فراوری آنها به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر بررسی

گردید که فرصتهایی چون ایجاد خوشه صنعتی خشکبار در استان با تمرکز بر واردات مواد خام از

افغانستان ،ضرورت ایجاد زیرساخت های نهادی در زمینه توسعه تجارت و  ...ارائه گردید .امید است
که تصمیم گیران در این زمینه با بکارگیری راهکارهای فوق گام مهمی در جهت توسعه تجارت

در استان خراسان جنوبی بردارند.
منابع

-صادقي سيدكمال ،خداوردي زاده صابر خداوردي زاده محمد« ،)1390( .تعيين مزيت نسبي

صادراتي و ساختار بازار صادرات و واردات جهاني زعفران» ،مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی.

چیذری ،امیرحسین و یاسوری ،سمیه ابوالحسنی« ،بررسی مزیت های نسبی واولویت بندیبازارهای هدف کیوی صادراتی ایران” ،اقتصادکشاورزی و توسعه ،سال نوزدهم ،شماره .70

دشتی ،قادر؛ خداوردیزاده ،محمد ،محمدرضایی ،رسول و فتحی ،یحیی« ،)1390( ،بازار واولویت بندی بازارهای هدف پسته ایران» ،مجله دانش کشاورزی ،جلد 19.

ولی بیگی ،حسن« ،)1385( ،اولویتبندی بازارهای هدف صادراتی و موانع حضور در آنهامطالعه مورد :منتخبی از محصوالت صادراتی مواد غذایی» ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،

شماره .41

-امجدی ،افشین؛ محمدزاده ،رویا و باریکانی ،الهام« ،)1389( ،تعیین بازارهای هدف صادرات

پسته و خرمای ایران با استفاده از الگوی تقاضای صادرات و روش غربالگری» ،مجله
اقتصادکشاورزی و توسعه ،سال هجدهم ،شماره .70

-متفکرآزاد ،محمدعلی؛ غالبی ،صادق و جهانگیری ،خلیل« ،)1390( ،بررسی مزیت نسبی و
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 پژوهشنامه علوم اقتصادی،”اولویت بندی بازارهای هدف صادرات صنایع پوست و چرم ایران

.11-6

، «گزارش نظر سنجي ماهانه از هيات نمايندگان اتاق بازرگاني،)1392( ، مهدی،تاجیک معادن و كشاورزي ايران  با موضوع نگاهي به چالش هاي توسعه صادرات غير نفتي،صنايع
.»كشور

-	 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-marketopportunities
-	 http://mines.pajhwok.com/introduction-mining-companiesworking-afghanistan

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

حسینعلی خلیل اللهی

1

تاریخ دریافت                 1397/01/15 :تاریخ پذیرش1397/01/23 :

چکیده

برنامه ریزی فیزیکی یا طرح ریزی کالبدی و یا به عبارتی آمایش سرزمین ،به کلیه فعالیت های

منظم و سیستماتیک گفته می شود که انسان برای سازماندهی و نظم و نسق بخشیدن به محیط

کالبدی یا همان محیط جغرافیایی خود به کار می گیرد .از آنجایی که سرزمین یک منبع محدود و

آسیب پذیر بوده و استفاده از آن باید با مدیریت درست و منطقی سازماندهی شود ،شناخت تنگناها و

توان محیطی از ضرورت های طرح های آمایش سرزمین می باشد .در واقع آمایش سرزمین پاسخی

هوشمندانه و مدیریت حفظ محیط زیست ،امنیت و توسعه پایدار و رفاه اجتماعی در مناطق مختلف
جغرافیایی کشور است .آمایش مناطق مرزی عبارت است از :سازماندهی فضایی مناطق مرزی به

منظور بهره وری مطلوب از این مناطق در راستای منافع ملی و در چارچوب توسعه و امنیت کشور.
استان خراسان جنوبی با وسعتی معادل  150797/17کیلومتر مربع 9/2 ،درصد از مساحت کل

کشور را به خود اختصاص داده که از این نظر سومین استان ایران محسوب می شود و همچنین با

 331کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان از موقعیت ژئوپلیتیکی خاصی در شرق ایران برخودار
است .این استان با وجود مرز مشترک با کشور افغانستان ،منابع عظیم معدنی ،موقعیت استراتژیک

در شرق کشور ،شرایط طبیعی مناسب و جاذبه های گردشگری فراوان ،متأسفانه یکی از استانهای

محروم کشور به شمار می رود .این مقاله به بررسی و شناخت محیط ،توانها و سازمان دهی فضایی،

چالش ها و ارائه راهکارهای مناسب مناطق مرزی شرق ایران (خراسان جنوبی) پرداخته است.
سوال اصلی مقاله این است که ،مهمترین چالش ها و تهدیدات استان خراسان جنوبی چیست؟ و
چه تدابیری باید در رویکرد آمایشی و برنامه ریزی و مدیریت استان اندیشید؟ هدف اصلی از این

پژوهش ،بررسی اسنادی  -پیمایشی ،دستیابی به چارچوبی کلی و راهنما برای مطالعات دقیق تر

  .1دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،ایمیل Hakh1336@yahoo.com :
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و مفصل تر آتی در این استان است .این پژوهش با روش تحلیلی -توصیفی و با مطالعه اسنادی

(کتابخانه ای ،مصاحبه ،اینترنت) و مدل  swotبه امکان و توان های آمایش مناطق مرزی،

ویژگی ها و تقویت اکولوژیکی ،تجزیه و تحلیل و در نهایت جمع بندی و ارایه رویکردی برای برنامه
ریزی در سطح مدیریت این مناطق پرداخته است.
طبقه بندی R58 ،R12،O18 :JEL

واژه های کلیدی :بازارچه های مرزی ،تحلیل  ،swotخراسان جنوبی ،رویکردآمایشی ،مناطق

مرزی.

 -1بیان مسأله

استان خراسان جنوبی با جمعیتی معادل  768898نفر(سال  )1395و مساحت آن   معادل

 150797/17کیلومتر مربع ( 9/2درصد از مساحت کل کشور) و  331کیلومتر مرز مشترک با کشور

افغانستان و با وجود معادن ،امکانات طبیعی و جاذبه های توریستی فراوان ،متأسفانه از مناطق

محروم کشور به شمار می رود" .مساله مواد مخدر ،وهابیت و سلفی گری ،نیروهای فرامنطقه ای و
تروریسم ،مساله اقوام و مذاهب در دو سوی مرزها و مسأله مهاجرین افغان در ایران و قاچاق انسان

و اختالف مرزی از جمله حوزه های موضوعی سیاسی و امنیتی هستند که در حیطه مرزهای شرقی

و ایران و افغانستان و بویژه استان خراسان جنوبی به هم پیوند خورده و با توجه به تأثیر شگرف آنها
در نظم و امنیت این استان نیازمند تحلیل و چاره اندیشی است" (شجاعی نسب و ثالثی.)1392 ،

«نزدیک به نیم قرن از اجرای طرح های مختلف آمایش سرزمین در ایران سپری شده است

در این مدت نتایج طرح ها با ناکامی ها و موفقیت هایی روبرو بوده است .مطلب دارای اهمیت

این است که همه دولت مردان بر ضرورت آمایش سرزمینی و استفاده بهینه از امکانات محیطی

صحه گذاشته اند .اما دیدگاه ها عمدت ًا بر موضوع توسعه تأکید داشته و طرح هایی جهت دفاع

سرزمین و حفاظت از شهرها ،مراکز حیاتی ،حساس و مهم در مقابل تهدیدات (زیست محیطی)
ارایه ننموده اند .به دلیل همین اهمیت بوده است که از برنامه سوم توسعه جمهوری اسالمی ایران،

مالحظات دفاعی امنیتی در سر لوحه برنامه آمایش سرزمینی قرار گرفته است» (رهنمایی.)1381 ،

استراتژی و راهبردهای توسعه در رویکرد آمایشی مناطق مرزی ...
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لذا این پژوهش به دنبال این است ضمن بررسی تهدید ها وضعف ها با استفاده از نقاط مثبت و

فرصت های موجود به ارائه راهکارهای مناسب در جهت توسعه پایدار در استان خراسان جنوبی

بپردازد .کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ( 1)WCEDدر سال  ،1987معروف به کمیسیون
برانت لند 2توسعه پایدار 3را توسعه ای تعریف کرده است که :نیاز های زمان حال را بدون به مخاطره

انداختن قابلیت ها و پتانسیل ها برای نسل های آینده برآورده سازد .به عبارت دیگر« ،توسعه پایدار

فرآیندى است که نحوه استفاده از منابع ،هدایت سرمایه گذارى ها ،سمت گیرى تکنولوژى و توسعه
آن را با نیازهاى حال و آینده سازگار مى سازد .لذا توسعه پایدار عبارت است از :دگرگونى اساسى در

کیفیت زندگى ،4تفکر ،تولید و مصرف» (کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه.)1987 ،
 -2روش تحقیق

در این پژوهش سعی شده است با روش تحلیلی -توصیفی و با استفاده از شیوه اسنادی (کتابخانه

ای ،مصاحبه ،اینترنت) به بررسی رویکرد آمایشی در برنامه ریزی و مدیریت مناطق مرزی شرق

ایران (خراسان جنوبی) چالش ها و راهکارها پرداخته شده و با استفاده از مدل  SWOTتجزیه

وتحلیل انجام گرفته است.

 -3سؤاالت و فرضیه های تحقیق

سوال اصلی در این مقاله این است که مهمترین چالش ها و تهدیدات استان خراسان جنوبی

چیست؟ و چه تدابیری باید در رویکرد آمایشی و برنامه ریزی و مدیریت استان اندیشید؟

فرضیه :به نظر می رسد موقعیت ژئوپلیتیکی ،شرایط طبیعی و هم مرز بودن با افغانستان به

عنوان عوامل تهدید کننده و همچنین فرصت می توانند در توسعه پایدار استان خراسان جنوبی

مؤثر باشند.

1. World Commission on Environment and Development
2. Brundtland
3. Sustainable Development
4. Quality of life
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 -4مبانی نظری پژوهش

اصطالح آمایش سرزمین 1از ریشه آمودن به معنای آباد کردن گرفته شده است .طبقه بندی

فعالیت های انسان در یک نگاه کلی شامل :فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و

نظامی است .طبیعت ًا فعالیت های گوناگون و پیچیده انسان در فضای جغرافیایی ،نیازمند بسترسازی
شایسته به منظور دست یابی به حد پیشینه بهره وری است .بر این اساس ،آمایش سرزمین ارتباط
میان انسان ،فضا  و فعالیت های انسان را نظم می دهد (آسایش.)1375 ،

«هدف آمایش سرزمین ،تنظیم رابطه بین انسان ،فضا و فعالیت های انسان در فضا و سازماندهی

نظام فعالیتی انسان در فضا به منظور بهره گیری مناسب و اصولی از قابلیت های سرزمینی است.

سازماندهی نظام فضایی به عنوان یکی از اهداف آمایش سرزمین در گرو شناخت آرایش فضایی

پدیده ها و وقوف بر آنهاست .به عبارتی دیگر بررسی نحوه پراکندگی پدیده ها و مکانیزم های

حاکم بر آن به منظور سازماندهی بهینه ساختار فضایی از جمله مباحث مهم در آمایش سرزمین
است» (سرور.)1380،

بنابراین آمایش سرزمین «فرایندی است که طی آن فضای پیرامون انسان به نحوی تدبیر و

تنظیم می شود که بهره برداری از این فضا به صورت بهینه انجام می گیرد .از این رو می توان
گفت که آمایش سرزمین نحوه روند توسعه در آینده را دیکته می کند» (حسین زاده دلیر.)1383 ،

سازماندهی فضایی در واقع نوعی برنامه ریزی است که به منظور اداره بهتر و تضمین اختیارات و

شکل دادن به فضا در راستای رسیدن به هدف مشخص انجام می گیرد .سازماندهی باعث می شود

که زمین قابلیت استفاده پیدا کند .به عبارت دیگر در قالب سازماندهی فضا برنامه ریزی مبتنی بر

نقش های مناطق صورت می گیرد .در واقع سازماندهی فضا با توجه به مدل ذیل (شکل )1در دو
سطح مدیریت فعالیت و مدیریت فضا ایفای نقش می کند.

1. Spatial planning
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سازماندهي فضا

مديريت فعاليت

مديريت فضا

نقش پذيري سياسي

ناحيه بندي
سياسي

اعمال قدرت و
نظارت

نظم و
آمريت

قوه مجريه

قوه قضاييه

مشروعيت بخشيدن به
نظم و آمريت

قوه مقننه

استان

شهرستان

بخش

شهر

روستا

استانداري

فرمانداري

بخشداري

شهرداري

دهداري

)1385
سازماندهيسیاسی
سازماندهی
نمودار
شکل .1
احمدپور(١٣٨٥،
(ماخذ :احمدپور،
فضا) مآخذ:
سياسي فضا
روندروند
نمودار
شكل .١

هنگامی که قرار است آمایش سرزمینی در یک مکان صورت گیرد باید به ارزیابی ویژگی ها و

هنگامي كه قرار است آمايش سرزميني در يك مكان صورت گيرد بايد به ارزيابي ويژگي ها و توان اكولوژيكي ،شناسايي
پسنوعبرای
پرداخت.
منابع آن
تحلیل
تجزیه و
اکولوژیکی،
توان
هرفعلي
استفاده
بسته به
كاربري ها
بندیاز انواع
جمعهر يك
پسوبراي
پرداخت.
منابع،منابع آن
شناساییبندي
تحليل و جمع
منابع ،تجزيه و
مردمبرنامه
پذيرد» .
اقتصادی-انجام مي
سطح مديريت
برنامه وريزي در
فعلیكشور،
منطقه و
مردم آن
نيازهاي
اجتماعی
نیازهای
سرزمین
استفاده
اجتماعي نوع
اقتصادهاي-بسته به
کاربری
سرزمين وانواع
یک از
ريزي فيزيكي يا طرح ريزي كالبدي و يا به عبارتي آمايش سرزمين به كليه فعاليت هاي منظم و سيستماتيك گفته مي
فیزیکیبه یا
«برنامه ریزی
پذیرد.
انجام می
سطح
سازماندهي وریزی
کشور ،برنامه
منطقه و
آن
طرحگيرد.
كار مي
جغرافيايي خود
همان محيط
كالبدي يا
مدیریتمحيط
بخشيدن به
نظم ودرنسق
انسان براي
شود كه
میانسان
گفتهبين
سیستماتیک رابطه
سرزمين و تنظيم
استفاده از
فعالیتنحوه
سازماندهي به
سطوح
كالبدي در
طرحبهريزي
ریزی مشترك
عنصر
منظم و
های
مختلف،به کلیه
سرزمین
آمایش
عبارتی
کالبدیدرو یا
و محيط مي باشد) «.سرور.(١٣٨٠،

شود که انسان برای سازماندهی و نظم و نسق بخشیدن به محیط کالبدی یا همان محیط جغرافیایی

 -٥پيشينه آمايش سرزمين در ايران
مشترک در طرح ریزی کالبدی در سطوح مختلف ،سازماندهی به نحوه
خود به کار می گیرد .عنصر

زمين ،شناخت زمين ،مديريت
استفاده نمودن از
چگونگي آماده
تنظیمدرك و
سرزمين به
مطالعات آمايش
(سرور.)1380،
كردن وباشد».
محیط می
دريافتانسان و
رابطه بین
سرزمین و
استفاده از
زمين و بهره گيري از مطالعات مقايسه اي كه مقدمه و آغاز آن فضاي موجود و در اختيار است ،مي پردازد.

اولين بار كه فكر برنامه ريزي آمايشي در ايران مطرح شد به اواسط دهه  ٤٠باز مي گردد .در بهمن ماه سال ١٣٤٥
 -5پیشینه آمايش سرزمين در ایران
گزارشي تحت عنوان »مسأله افزايش جمعيت شهر تهران و نكاتي پيرامون عمران كشوري« توسط مؤسسه مطالعات و
نمودن
آماده كردن و
چگونگي
دريافت
تهران به
سرزمين
آمايش
مطالعات
زمين،ناشي
جنگازو مسائل
استفادهبعد از
بازسازي هاي
فرانسه كه براي
زمان كشور
درك و درآن
انتشار يافت.
دانشگاه
اجتماعي
تحقيقات
از تمركز بيش از حد پائين اين نوع برنامه ريزي روي آورده بود ،به عنوان يكي از كشور هاي باسابقه و پيشرو در اين زمينه
شناخت زمين ،مديريت زمين و بهره گيري از مطالعات مقايسه اي كه مقدمه و آغاز آن فضاي
به حساب مي آمد .عبارت »عمران كشوري« به كار گرفته شده در اين گزارش احتماﻻ معادل عبارت Amenagement
است ،می
موجود و در
پردازد .سرزمين فرانسه اطﻼق مي شد ،انتخاب شده بود .بعد از اين گزارش سازمان
فعاليت آمايش
اختياركه به
»«do temitoire
درايران
فرانسه به
مسؤل
شدازبهمديران
دعوت
فرانسه و
كارشناساني به
برنامه ٤٠با
اواخر دهه
برنامه و
مطالعاتمیدر گردد.
دههاين 40باز
اواسط
مطرح
ایران
اعزامآمایشی در
ریزی
بودجهکهدرفکر
اولین بار
باب مذاكراتي را در اين زمينه باز نمود .در سال  ١٣٥١تركيبي از گروه كارشناسي ايران و فرانسه به فعاليت هاي مشاوره در
پیرامون
نکاتی
شهر بهتهران
«مسأله
بهمن ماه
تنسيق
سرزمين يا
بهره ووري
جمعیتمربوط
افزایش يادداشت
عنوان »طرح
عنوانتحت
تحتكوتاهي
گزارشیگزارش
1345داشت و
سالاشتغال
كشاورزي
زمينه
٤
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عمران کشوری» توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران انتشار یافت .درآن
زمان کشور فرانسه که برای بازسازی های بعد از جنگ و مسائل ناشی از تمرکز بیش از حد پائین

این نوع برنامه ریزی روی آورده بود ،به عنوان یکی از کشور های باسابقه و پیشرو در این زمینه به

حساب می آمد .عبارت «عمران کشوری» به کار گرفته شده در این گزارش احتماال معادل عبارت

» »Amenagement do temitoireکه به فعالیت آمایش سرزمین فرانسه اطالق می شد،

انتخاب شده بود .بعد از این گزارش سازمان برنامه و بودجه در اواخر دهه  40با اعزام کارشناسانی

به فرانسه و دعوت از مدیران مسؤل این مطالعات در فرانسه به ایران باب مذاکراتی را در این
زمینه باز نمود .در سال  1351ترکیبی از گروه کارشناسی ایران و فرانسه به فعالیت های مشاوره در

زمینه کشاورزی اشتغال داشت و گزارش کوتاهی تحت عنوان «طرح یادداشت مربوط به بهره وری

سرزمین یا تنسیق سرزمین» تهیه و به سازمان برنامه ارائه کرد .در این گزارش مباحث وروش های
آمایش سرزمین مطرح شده بود .به دنبال این گزارش قرارداد تهیه طرح آمایش سرزمین توسط

مرکز آمایش سرزمین که در سازمان برنامه و بودجه مستقر بود با مشاور مذکور منعقد شد تا این

مشاور نیز نتایج دور اول مطالعات خویش را در چند مرحله تا اوایل سال  1355و نتایج مرحله دوم

را در اردیبهشت  1356ارائه کرد (عندلیب   .)1380 ،

آمايش سرزمين به مفهوم رايج آن در ایران ،اولين بار در اواخر دهة  50هجري شمسي مورد توجه

قرار گرفت .مهندسان مشاور ستيران مطالعاتي را در اين زمينه به انجام رساندند كه نتايج آن تحت
عناوين «مطالعة استراتژي درازمدت طرح آمايش سرزمين دوره اول و مطالعة دورة دوم استراتژي

درازمدت آمايش سرزمين در سالهاي  1355و  1356منتشر شد .بررسي مطالعات ستيران در زمينة

اصول و ويژگي هاي كلي آمايش سرزمين نشان مي دهد كه :مطالعات ستيران سه افق زماني 37

ساله 17 ،ساله و  5ساله رامورد توجه قرار مي دهد .اين افقها به ترتيب به سال هاي 1371، 1361

و  1391ختم مي شود .عوامل اصلي مطرح در آمايش سرزمين ،يعني جمعيت ،فعاليت و فضا در
مطالعات ستيران بررسي و وضعيت موجود و آيندة آنها مطالعه شده است .اما اين بررسي در سطح

كشور و نه در سطح مناطق ،انجام شده است .در مطالعات ستيران ،كشور به مناطق مشخصي براي

پيشبرد اهداف برنامه ريزي منطقه اي يعني توسعة مناطق در راستاي توسعة كلي كشور و مشخص
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كردن سهم هر منطقه در توسعة كلي تقسيم نشده است .در اين مطالعات جمعيت براساس بعد
مكاني كام ً
ال متفاوت با بعد مكاني فعاليتها ،مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و در بررسي فعاليتهاي

مختلف نيز مناطق يكساني تعريف نشده است .به عبارت ديگر ،در حالي كه شهر و روستا مبناي
مكاني بررسي هاي جمعيت است ،مناطق ششگانه در بخش كشاورزي ،محورهاي توسعه در بخش

صنعت و فضاهاي چهارگانة تهران ،شهرهاي اصلي ،شهرهاي متوسط ،و محيط روستايي در بخش

خدمات ،اساس منطقه بندي قرار گرفته است .بدين ترتيب ،منطقه در اين مطالعات هويت مستقلي

نيافته و به تبع از فعاليت هاي مختلف تعريف شده و در نهايت ،مطالعات نتوانسته است ،برنامه هاي
توسعه در هر منطقه و تأثير آن را بر توسعة كالن كشور نشان دهد .از طرفي نيز نتيجة مطالعات به

صورت ارائه سياستهاي ويژه اي براي بخشهاي اقتصادي ،اجتماعي ،منابع طبيعي و محيط زيست،
و جوامع روستايي و شهري است .در مطالعات ستيران بخشهاي اقتصادي  -اجتماعي اهميت يافته

اند و منطقه ،به صورتي كه بتواند وجه تمايز برنامه ريزي آمايش سرزمين از برنامه ريزي بخشي

باشد ،جايگاهي ندارد .به عبارت روشن تر ،مطالعات ستيران داراي زيربنايي بخشي ،و نه منطقه اي،

است و نتوانسته است ،بعد فضا و منطقه را به برنامه هاي متداول كه معمو ًال بخشي هستند ،بيفزايد.

نتيجه مطالعات آمايش سرزمين پيش از انقالب و نتايج كاربردي آن تحت عنوان رهنمودهاي
آمايش سرزميني براي تهيه برنامه عمراني ششم رژيم گذشته با ماهيتي آمايشي تهيه شد كه به

علت وقوع انقالب اسالمي هيچ گاه به مرحله اجرا در نيامد (خنیفر.)1389 ،

مطالعات آمايش سرزمين بعد از انقالب پس از انقالب اسالمي در راستاي اصالح نظام مديريت

و غني سازي برنامه ريزي در سطح ملي ،بار ديگر مطالعات آمايش سرزمين با رويكردي جديد و با
توجه به تحوالت روز مطرح ،شد لذا در سال  1362اين وظيفه مجدداً براساس اهداف و آرمانهاي

نظام جمهوري اسالمي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه آغاز گرديد ،لذا دفتر برنامه ريزي
منطقه اي تحت عنوان «معاونت امور مناطق سازمان» تشكيل و مأمور انجام اين مطالعات شد.
مطالعات اين دفتر در قالب شش گزارش در اواسط سال ( )1363انتشار يافت و تحت عنوان «طرح

پايه آمايش سرزمين اسالمي ايران» منتشر شد .در سال ( )1363گزارش مرحله طرح اول پايه،

تحت عنوان خالصه و جمعبندي مطالعات ارائه شد كه به تحليل مختصر گذشته و حال پرداخت،
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بعد از اتمام مرحله نخست آمايش ،مرحله دوم مطالعات آمايش سرزميني آغاز و منجر به تدوين
مجلدات نشريهاي تحت عنوان چهارچوب نظري و توسعه استان براي تك تك استان ها ( 24
استان در سال  )1368پرداخت (قورچيان .)1385 ،مطالعات ديگر مربوط به مديريت وضع مسكن

و شهرسازي بود كه از سال ( ،)1370آغاز گرديد كه علل زير عامل اين مطالعه بود .1 :فقدان

مطالعات پايه براي شهرسازي  .2نارسايي گسترش خودجوش و طبيعي شهرها  .3فقدان نقشه هاي

جامع توسعه و مديريت شهري و زمينهاي كشور  .4رشد انفجاري و لزوم مديريت آن  .5فقدان
مطالعات جامع براي طرحهاي آمايش شهری  .6نیاز به مديريت تأسيس و مكانيابي شهرسازي

جديد (مهندسین مشاورجامع ایران .)1370 ،دوره فعلی مطالعات آمایش سرزمین نیز از اوایل سال

 1377آغاز شد .حاصل مرحله اول این مطالعات عنوان «نظریه پایه توسعه ملی و دیدگاه بلند مدت
آمایش سرزمین» در اردیبهشت ماه سال  1379در جلسه هیأت ارائه شد .درادامه این مطالعات
منجر به تدوین ضوابط ملی آمایش سرزمین و تصویب آن در هیأت محترم وزیران و همچنین

نظریه پایه توسعه استانی و راهبرد های بخشی آمایش سرزمین شد که در حال بررسی و تصویب

در شورای سرزمین می باشد.

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

استان خراسان جنوبی در شرق کشور جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته و از شمال به استانهای

خراسان رضوی و سمنان ،از جنوب به استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان ،از غرب به استانهای

یزد و اصفهان و از شرق به کشور افغانستان محدود شده است .استان خراسان جنوبی بین مدار
جغرافیایی  30درجه و 31دقیقه تا  35درجه و  8دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  55درجه و

 24دقیقه تا  60درجه و  57دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و در شرق ایران قرار گرفته

و از شرق دارای  331کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان است .این استان با وسعتی معادل
 150797/17کیلومتر مربع 9/2 ،درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده که از این نظر

سومین استان ایران محسوب می شود (شکل .)2درسال  1393این استان دارای  11شهرستان28 ،

نقطه شهری 25 ،بخش و  61دهستان و همچنین دارای  3558آبادی ( 1878آبادی دارای سکنه

و 1680آبادی خالی از سکنه) بوده است (سالنامه آماری استان خراسان جنوبی .)1394 ،جمعیت
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استان در سال  1395معادل  768898نفر ( 223984خانوار)  بوده است که 0/96درصد از جمعیت

کشور را به خود اختصاص می دهد .بر این اساس ،تراکم جمعیت استان در هر کیلومترمربع  5/1نفر
بوده و از این نظر بیست و هشتمین استان کشور است .در صورتی که در همان سال ،این شاخص

در کشور معادل  48/5نفر در هر کیلومتر مربع بوده است 59/02 .درصد جمعیت استان ساکن

شهرها و  40/98درصد ساکن روستاها بوده اند (سالنامه آماری استان خراسان جنوبی.)1395 ،

  
شکل  .2موقیت استان خراسان جنوبی در جمهوری اسالمی ایران

از مجموع یازده شهرستان استان ،تعداد چهار شهرستان (نهبندان ،سربیشه ،درمیان و زیرکوه) با

جمعیتی برابر 186277نفر ( 24/2درصد جمعیت استان) در منطقه مرزی قرار گرفته است (مرکز
آمار ایران ،نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن )1395

استان خراسان جنوبی با داشتن مرز مشترک با کشور افغانستان از دیر باز به لحاظ قرار داشتن

درمسیر جاده ابریشم در مبادالت کاال وتجارت از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار بوده و تجار
ایرانی همواره کاالهای اساسی همسایگان خود را در نوار مرزی با کشور افغانستان تأمین نموده

اند .یکی از مهمترین مزیت های تجاری استان نسبت به سایر استان های همجوار ویژگی خاص

ژئوپولیتیکی مرز مشترک با کشور افغانستان و قرارگرفتن این استان در کریدور شمال– جنوب،

شرق به غرب کشور می باشد .همچنین وجود چهار بازار هدف مناسب در کشور افغانستان ،این

استان را از اهمیت خاصی از حیث تجارت برخور دار کرده است .بازارچه های مرزی به عنوان یکی

از اهرم های مهم در ایجاد اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور های همجوار در سال های
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گذشته پیوسته تأثیر قابل توجهی در فعالیت های اقتصادی کشور داشته اند (سازمان امور اقتصادی

ودارایی خراسان جنوبی.)1393 ،

این استان در بستر مرز گسترده خود با کشور افغانستان از وجود چهار بازارچه مرزی یزدان

(شهرستان زیرکوه) ،میل ( 73شهرستان درمیان) ،میل ( 78شهرستان سربیشه) و دوکوهانه
(شهرستان نهبندان) و همچنین گمرک رسمی میل  78که در ابتدای سال  1388رسم ًا مورد بهره

برداری قرار گرفت ،بهره مند است .راه اندازی مرز رسمی میل  78در سال  1388باعث رونق گرفتن
مبادالت رسمی با کشور افغانستان و همچنین کشورهای آسیای میانه گردیده و همچنین به لحاظ

کوتاهی مسافت و مقرون به صرفه بودن این مسیر ،به ترانزیت کاال و کاهش قیمت تمام شده
کاالها در کشور افغانستان و رونق صادرات کمک شایانی نموده است (سایت اینترنتی مرکز خدمات

سرمایه گذاری خراسان جنوبی.)1396 ،

 -7اثرات برون مرزی کشور افغانستان بر استان

در عین حال موقعیت ژئوپلتیکی استان ،امنیت محلی آنرا با چالش  مواجه ساخته است به عنوان

مثال :حضور و فعالیت های اشرار ،گروه های مسلح مخالف دولت ،قاچاقچیان ،معتادان و ورود غیر

قانونی افغانها همگی بیانگر اهمیت موقعیت ژئوپلتیکی خراسان جنوبی است .که پیامدهای آن در

افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و تشدید خشونت ها مشاهده می شود .با توجه به قومیت ها (فارس،

عرب ،بلوچ) و مذاهب (شیعه و سنی) مختلف در خراسان جنوبی و هم مرز بودن با افغانستان همواره

این استان مورد توجه بوده و این اهمیت بعد از  11سپتامبر و حضور آمریکا در افغانستان بسیار بارز

است .تحوالت افغانستان پس از  11سپتامبر  ،2001بر نظم و امنیت خراسان جنوبی تأثیر گذار

بوده است .این تأثیر را با توجه به مجاورت جغرافیایی و پیوند تاریخی ایران و افغانستان بهتر می

توان درک کرد.

     لذا امنیت خراسان جنوبی با امنیت و ثبات افغانستان دارای پیوندهای انکارناپذیری است.

سرایت ناامنی در افغانستان از طریق اشغال این کشور توسط ارتش سرخ شوروی ،رقابت دو رقیب

ایدئولوژیک شرق و غرب (سوسیالیسم و لیبرالیسم) ،جنگ بین نیروهای داخلی برای رسیدن به
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قدرت ،ظهور طالبان ،حوادث تروریستی  11سپتامبر و به دنبال آن اشغال افغانستان توسط آمریکا،

سقوط طالبان و همچنین توسعه کشت خشخاش و ترانزیت مواد مخدر از مسیر خراسان جنوبی به

بازار مصرف از جمله دالیلی بوده که ایران را به استمرار صلح و ثبات در افغانستان ترغیب کرده

است .تمام مسایل فوق به صورت مستقیم و غیر مستقیم با نظم و امنیت این استان در ارتباط بوده

است .می توان گفت بیشتر این تحوالت از ضعف دولت مرکزی و یا نبود یک دولت قدرتمند در
افغانستان نشأت گرفته اند.

حضور آوارگان افغانی در خراسان جنوبی منجر به مسایل جدی برای جامعه بومی شده است،

مانند:
.1

.2
.3

1تغییر چشم انداز مرزی و شکل گیری اجتماعات غیر بومی در خاک ایران؛

2تخریب مراتع و محیط زیست مناطق آسیب پذیر مرزی ناشی از نیازهای جدید؛

3مسایل جمعیتی جدید مانند ازدواج با اتباع ایرانی و نیز تغییر نسبت های جمعیتی در مناطق
مرزی؛

.4

4گسترش امراض مسری انسانی و دامی؛

.6

6قاچاق مواد مخدر و اسلحه به داخل ایران؛

.5

.7
.8
.9

5قاچاق کاال و پول ایرانی به داخل افغانستان؛
7گسترش ناامنی در مناطق روستایی و شهری ایران به ویژه استانهای مرزی خراسان و
سیستان و بلوچستان؛

8توسعه ناهنجاری های اجتماعی مانند :سرقت ،قتل و جعل اسناد؛
9جاسوسی افراد برای رژیم کابل؛

1 010تأمین نیروی کار مورد نیاز ایران در مشاغل پست و کارگری؛

1 111خرید و استمالک زمین در نواحی مرزی و تشکیل گتوهای قومی (حافظ نیا.)1383 ،

"مساله مواد مخدر ،وهابیت و سلفی گری ،نیروهای فرا منطقه ای و تروریسم ،مساله اقوام و

مذاهب در دو سوی مرزها و مسأله مهاجرین افغان در ایران و قاچاق انسان و اختالف مرزی از جمله
حوزه های موضوعی سیاسی و امنیتی هستند که در حیطه مرزهای شرقی و ایران و افغانستان و
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بویژه استان خراسان جنوبی به هم پیوند خورده و با توجه به تأثیر شگرف آنها در نظم و امنیت این
استان نیازمند تحلیل و چاره اندیشی است " (شجاعی نسب و ثالثی.)1392 ،

آب را مایه حیات نامیده اند و بدون آن زندگی انسان زایل می گردد .در این رابطه می توان بیان

کرد که آب شیرین به منزله منبع نادر ،نقش  مهمی در ژئوپلتیک جهان دارد ،امروزه مصرف آب
نسبت به اوایل قرن بیستم  17برابر شده است (مختاری هشی و قادری حاجت.)1387 ،

بررسی پهنه بندی بارش در ایران نشان می دهد که استان های شمالی ایران یعنی گیالن و

مازندران باالترین ریزشهای جوی را در طول سال دارند .این مناطق بیشتر از  500میلی متر بارش

در سال جذب می نمایند .از این رو با پدیده خشکسالی مواجه نمی باشند .اما خشکسالی در استان
های شرقی و جنوب شرق حاکم است .استان خراسان جنوبی ،سیستان بلوچستان ،کرمان ،یزد ،قم،

مرکزی ،اصفهان ،هرمزگان و بوشهر دارای ریزش های جوی کمی می باشند .مقدار ریزش جوی
کمتر از  300میلیمتر در سال است و دارای خشکسالی موقت و پایدار می باشند .از سوی دیگر

کویرهای ایران در ناحیه مرکزی و شرقی باعث می گردند مقدار ریزش های کم حاصل از نزوالت
جوی به شدت تبخیر گردد و در الیه ها و سفره های زیر زمینی ذخیره نگردد (محمدی و دیگران،

 .)1387پس از الحاق شهرستان طبس به این استان ،با توجه به وسعت زیاد بیابان های طبس،
خراسان جنوبی از ششمین استان بیابانی ایران ،به دومین استان بیابانی تبدیل شد (وب گاه رسمی
روزنامه خراسان ۲۳ ،خرداد .)۱۳۹۰

 -8قابلیت ها و ظرفیت های اقتصادی توسعه استان

   مهمترین و اصلی ترین قابلیت های توسعه استان عبارت است از:

	-برخورداری از سرمایه های انسانی متخصص و ماهر بومی ساکن و غیرساکن به عنوان مکمل
فعالیت های سرمایه ای و محرک قابلیت ها

	-وجود دانشگاه ها و مراکز آموزشی متعدد و با قدمت آمو زشی طوالنی به عنوان مراکز تولید
علم و فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص در راستای اقتصاد دانایی محور

	-محیط غنی فرهنگی با قدمت زیاد به عنوان زمینه مشارکت مردم در توسعه استان

استراتژی و راهبردهای توسعه در رویکرد آمایشی مناطق مرزی ...
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	-وجود مزیت های نسبی برخی تولیدات کشاورزی بویژه زرشک و زعفران و ذخایر غنی ژنتیکی
دامی

	-برخورداری از ظرفیت های تاریخی ،مذهبی ،فرهنگی و طبیعی در توسعه صنعت گردشگری
	-پیشینه منطقه در صنایع دستی بویژه فرش در کانون های جمعیتی

	-وجود معادن فلزی ،غیرفلزی ،سنگ های تزیینی و سایرکانی های با ارزش صادراتی
	-امکان بهره گیری غنی انرژی های تجدیدشونده خورشیدی ،بادی و غیره

	-امکان استفاده از دشت ها و حاشیه کویر در پرورش دام نظیر شتر ،شتر مرغ و بز کرکی و
برخی محصوالت کشاورزی

	-وجود مرز طوالنی با کشور افغانستان

	-استفاده از موقیت ژئواستراتژیکی استان در برقراری امنیت ملی

	-استقرار استان در مسیر بزرگراه های آسیایی و امکان استفاده از سرمایه گذاری بین المللی در
توسعه شبکه حمل و نقل منطقه

	-استقرارمرکز استان در مسیر ترابری هوایی منطقه (بین المللی) و امکان توسعه طرفیت های
ترابری هوایی

	-برخوداری اسقرار استان در مسیر کریدر شمال – جنوب و شرق و غرب کشور و تأثیر آن در
همه ابعاد توسعه

	-از دانش بومی و سنتی در استفاده از منابع آب وخاک استان (رورنامه آوای خراسان
جنوبی)1393/6/1،

 -9بازارچه های مرزی

استان خراسان جنوبی دارای چهار بازارچه مرزی شامل :یزدان در شهرستان زیرکوه ،میل  73در

شهرستان درمیان و میل  78در شهرستان سربیشه و دوکوهانه در شهرستان نهبندان می باشد.

پراکندگی  این بازارچه ها در خط مرزی استان نیز بسیار مناسب می باشد ،به گونه ای که میزان
فاصله هر یک از این مراکز نسبت به همدیگر مناسب و نسبت به نزدیک ترین نقطه سکونتگاهی
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شهری مطلوب است .از طرفی مکان یابی آنها نسبت به مبادله کاال با بیرون ،وضعیت ایده آل را

دارد .بنابراین اینگونه باید برداشت کرد که پراکندگی این مراکز می تواند از لحاظ امنیتی مؤثر واقع

شود و اثرات مثبت را در منطقه بوجود آورد و موجبات حذف محدودیت های اقتصادی شود .چرا
که با رونق اقتصادی در منطقه شرایط مناسبی جهت زیست انسانی بوجود می آید و بسیاری از

مهاجرت ها کاهش یافته و در نتیجه امنیت در منطقه و خط مرزی استان شکل می گیرد.
جدول .1ویژگی های بازارچه های مرزی استان خراسان جنوبی

نام بازارچه

محل جغرافیایی

فاصله تا مرکز

نزدیک ترین شهر
افغانستان

تعداد
غرفه

بخش

شهرستان

استان

شهر

کیلومتر

یزدان

زیرکوه

پترگان

80

264

ادرسکن

80

40

میل73

درمیان

گزیک

75

180

شیندند

160

40

میل78

سربیشه مرکزی

155

220

قلعه کاه

85

20

دوکوهانه

نهبندان مرکزی

110

290

قلعه کاه

90

20

ماخذ :استانداری خراسان جنوبی1397 ،

با توجه به اینکه در برخی از مناطق مرزی کشور به دلیل شرایط خاص جغرافیایی امکان فعالیت

تولیدی محدود می باشد ،یکی از انگیزه های اقامت مردم در این نواحی گسترش فعالیت های
تجاری است .در واقع با ایجاد این گونه بازارچه های مرزی ،ضمن آنکه انگیزه الزم برای اقامت

اهالی بومی در این نواحی فراهم می شود ،از طرف دیگر با حضور مردم ضریب امنیت افزایش می

یابد .استان خراسان جنوبی نیز از این امر مستثنی نیست .به گونه ای که بازارچه های مرزی در

شهرستانهای مرزی این استان ،از لحاظ تجاری و امنیتی ،پتاسیل مطالعه و بررسی را داشته و در
واقع شناخت ساختار و کارکردهای آنان ضرورری است.

"ایجاد مبادالت مرزی بازارچه ها و تعاونی های مرزنشینان ،ارتقا بخشیدن به سطح زندگی

اقتصادی و اجتماعی مردم مرزنشین ،ایجاد اشتغال سالم ،تأمین درآمدهای مشروع و قانونی برای

مرزنشینان و کاهش قاچاق از اهداف اولیه بازارچه های مرزی بوده است( ".سازمان بازارچه های

مرزی.)1371 ،
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توجه ویژه مسئولین به بازارچه های مرزی و رفع مشکالت آن می تواند سبب افزایش اشتغال،

جلوگیری از مهاجرت های مرزی ،جلوگیری از تمایل جوانان به مشاغل کاذب و قاچاق در منطقه،
زمینه بهبود پایدار در استان خراسان جنوبی نیز فراهم شود و در واقع بسیاری از هزینه های بی رویه

ای که در زمینه امنیتی و انتظامی در این منطقه می شود را می توان با بها و ارزش بیشتر دادن به

بازارچه های مرزی محقق ساخت .عالوه بر آن بازارچه های مرزی راهکاری برای ارتقا و افزایش
امنیت منطقه ای با ساختار اقتصادی هستند .با تقویت این بازارچه ها و رونق اقتصادی و تجاری،

می توان تحوالت فرهنگی و امنیتی را نیز انتظار داشت و از بسیاری از هزینه هایی که برای امنیت

منطقه می شود ،صرفه جویی نمود.

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

نام بازارچه ها

سال 95

سال 96

ماهيرود

55,446,700

56,849,004

0

0

گلورده

0

دوكوهانه

0

گمرك ماهيرود

57,774,820

جمع

179,638,178

يزدان

گمرك بيرجند

66,416,658

0

0

29,437,634

73,441,011

159,727,649

   مأخذ :گمرک جمهوری اسالمی ایران1397 ،

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

کشاورزی منطقه مرزی به دلیل محدودیت منابع آبی وخشکسالی های متوالی ،چندان رونقی

نداشته و سبب مهاجرت روستاییان و تخلیه روستاها در چند ساله اخیر شده است .حضور عشایر

در شهرستان های مرزی و دامداری قابلیت عمده دیگر استان است و استفاده از مراتع ،سهم
بیشتر منابع کشاورزی در مواد علوفه ای ،تولید خوراک دام و طیور سبب رشد تولیدات دامپروری
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گردیده است .صنایع تبدیلی با توجه به تولیدات دامی (گوشت ،شیر ،پشم و کرک) می تواند مورد
مطالعات امکان سنجی قرار گیرد .استان خراسان جنوبی از نظر تمرکز صنایع یکی از کم تراکم ترین

استان های کشور بوده و توزیع فضایی صنایع نیز در گستره فضایی استان بسیار ناموزون می باشد،
به طوری که عمدت ًا در محدوده شهرستان بیرجند مستقر می باشد .این استان با حدود  331کیلومتر

مرز مشترک با کشور افغانستان ،موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه ای دارد (صدیق فرهنگ .)1380 ،این

موقعیت فرصت ها و چالشهایی را پیش روی این استان قرار می دهد .از جمله این فرصت ها

این است که به تجار ایرانی همواره این امکان را می دهد تا کاالهای اساسی همسایگان خود را

در نوار مرزی با کشور افغانستان تأمین نمایند .وجود چهار بازارچه مرزی فعال و همچنین استقرار
این استان در کریدر شمال  -جنوب ،شرق به غرب کشور از جمله مزیت های این موقعیت است.

     استان خراسان جنوبی رتبه اول تولید محصوالت باغی زرشک و عناب و رتبه دوم تولید زعفران

و پنبه را در سطح ایران داراست .همچنین این استان ،ششمین تولیدکننده انار در بین استان های

ایران است و شهرستان فردوس پس از شهرستان های ساوه و نی ریز ،سومین تولیدکننده انار در
ایران است .پسته ،بادام ،سیب ،گالبی ،به ،گیالس ،آلبالو ،زردآلو ،هلو ،خرما ،توت ،شاتوت ،گردو،

انجیر و سنجد ،از دیگر محصوالت باغی این استان است .در بخش محصوالت زراعی ،این استان

در تولید چغندرقند ،رتبه هشتم کشور را داشته و همچنین گندم ،جو ،پنبه ،حبوبات ،محصوالت

جالیزی و گیاهان علوفه ای در این استان کشت می شوند (پرتال استانداری استان خراسان جنوبی،
آبان .) ۱۳۹۰در بخش دامپروری ،پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار ،گاو شیری و گوشتی ،گوسفند،

بز و شتر به صورت سنتی و صنعتی انجام می پذیرد.
 -10-2اقلیم

در بررسی میزان بارندگی خراسان جنوبی از سال  1368تا  1395براساس شاخص بارش استاندارد

( ،)SPIمشخص شد 23 :سال( 84/6درصد) ،میزان بارندگی درحد نزديك نرمال ،نسبتا خشك و

بسيار خشك بوده است .دوره خشکسالی از سال  1378در استان شروع شده و تاکنون ادامه داشته و

میزان میانگین بارندگی استان  117/3میلیمتر و شهرستان بیرجند  150/15میلیمتر بوده است (فنی
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و همکاران )1395 ،و میانگین دمای ساالنه 17.5 ،درجه سلسیوس است ۹۵ .درصد وسعت این
استان را عرصه های طبیعی در بر می گیرد که از این میزان 22.7 ،درصد بیابانی 63.3 ،درصد مراتع

بیابانی 7.2 ،درصد مراتع خوب و متوسط و  6.8درصد جنگلی است 880.334 .هکتار از مساحت
این استان جزء کانون های بحرانی فرسایش بادی است که شهرستان قاینات با  242.472هکتار

مساحت کانون های بحرانی ،دارای بیشترین سطح و شهرستان سرایان با  27.878هکتار ،دارای
کمترین سطح کانون بحران فرسایش بادی است (پرتال استانداری استان خراسان جنوبی  ،آبان

" .) ۱۳۹۰وجود مناطق كويري زياد در استان و دسترسي مناسب به شن و ماسه كه منبع اصلي

سيليكن است ،در زمينه توليد سلولهاي خورشيدي نيز مشكلي در اين مورد وجود ندارد .شهرستان

بيرجند داراي ميانگين  285روز تمام آفتابي در سال مي باشد كه اين تعداد روز آفتابي شرايط بسيار
مناسبي را براي استفاده از انرژي خورشيدي فراهم آورده است" (شمسی نژاد .)1390،وجود مناطق

کویری ،وزش بادهای  120روزه در منطقه و وجود تعداد روزهای آفتابی زیاد در طول سال از
پتانسیل های طبیعی استان محسوب می شود.

پس از الحاق شهرستان طبس به این استان ،با توجه به وسعت زیاد بیابان های طبس ،خراسان

جنوبی از ششمین استان بیابانی ایران ،به دومین استان بیابانی تبدیل شد (وب گاه رسمی روزنامه

خراسان ۲۳ ،خرداد .)۱۳۹۰
 -10-3صنعت

کارخانه ها و کارگاه های تولید ماشین آالت و تجهیزات ،وسایل نقلیه موتوری ،محصوالت

فلزی ،تجهیزات حمل و نقل ،اکسید منیزیم ،محصوالت الستیکی و پالستیک ،ماشین آالت و

دستگاههای برقی ،محصوالت کانی غیرفلزی ،کاغذ و محصوالت کاغذی ،ابزار پزشکی و اپتیکی،

ساعت ،رادیو و تلویزیون ،فلزات اساسی ،چوب و محصوالت چوبی ،منسوجات ،مبلمان و صنایع

غذایی و آشامیدنی در سطح استان و نیز در  ۵شهرک صنعتی در بیرجند ،فردوس ،قاین ،نهبندان

و سربیشه مشغول فعالیت می باشند .قالی بافی ،سفالگری ،رنگرزی ،آهنگری ،مسگری ،حصیربافی،
سبدبافی ،نمدمالی ،زیلوبافی ،پارچه بافی ،نوغان داری ،ریسندگی ،گلیم بافی ،جاجیم بافی ،زرگری،
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دباغی و سوزن دوزی ،از جمله صنایع دستی استان خراسان جنوبی هستند.
 -10-4معدن

استان خراسان جنوبی از نظر توان معدنی نسبت به متوسط سطح کشور از توان بالقوه معدنی

باالتری برخوردار است ،زیرا به جهت فعالیت های تکتونیکی شدید ،ماگماتیسم و عریان بودن
رخنمون های سنگی ،ذخایر معدنی متنوع بوده و دست یابی به آنها ساده است .ذخایر بالقوه و بالفعل

متعددی در استان شناسایی شده و پاره ای از آنها در دست بهره برداری هستند .وجود انواع معادن

مانند :مس ،بنتونیت و منیزیت ،آزبست و سنگهای تزئینی ساختمانی (گرانیت) از جمله قابلیت های
محوری مؤثر منطقه می باشد .سایر معادن از قبیل بازالت ،پرلیت ،فلدسپات و بوکسیت نيز قابلیت
های عمده اي را تشکیل می دهند«.در بخش معدن  352فقره پروانه بهره برداری با ذخیره 903

میلیون تن و استخراج سالیانه  7.8میلیون تن صادر شده است 117.فقره گواهینامه کشف معدن با

 576میلیون تن ذخیره و  414فقره پروانه اکتشاف صادر شده است .مجموع ذخایر معدنی استان
را حدود  1.5میلیارد تن برآورد می شود که به صورت عمده از هر  100پروانه اکتشاف  20پروانه
منجر به پروانه کشف شده است».

این استان دارای پتانسیل باالیی در بخش معادن می باشد به طوری که دارای تنها ذخایر منیزیت

ایران (شهرستان بیرجند و شهرستان سربیشه) بزرگ ترین ذخیره و تنها معدن آزبست ایران (معدن

حاجات نهبندان)  بوده و ذخایر و معادن مهم بنتونیت (شهرستان سرایان ،سه قلعه) ،گرانیت (بیرجند

و سربیشه) ،گل سفید (بیرجند) بازالت (شهرستان سربیشه) در خراسان جنوبی مورد بهره برداری قرار

می گیرد .یکی دیگر از مهمترین معادن این استان ،معدن مس قلعه زری واقع در جنوب غرب این
استان (خوسف) است که به علت عیار طالی باالی آن در سطح جهان شناخته شده است .معادن

والستونیت ،کائولن ،تراورتن ،فلدسپات ،بوکسیت ،مارن ،گچ ،آهک ،دولومیت ،مرمریت ،خاک

صنعتی ،سنگ الشه و توف از دیگر معادنی هستند که در این استان در حال بهره برداری هستند
(پایگاه داده های علوم زمین ایران.)1396 ،
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 -10-5جاذبه های گردشگری

استان خراسان جنوبی ،در مسیر محورهای ارتباطی استان های جنوبی ایران با مشهد قرار دارد.

محور اصلی ارتباطی استان های یزد ،کرمان ،اصفهان ،فارس ،بوشهر و هرمزگان به مشهد ،از

فردوس می گذرد .همچنین محور ارتباطی استان سیستان و بلوچستان به مشهد از شهرهای
نهبندان ،سربیشه ،بیرجند و قائن عبور می کند .هرساله میلیون ها مسافر داخلی و خارجی از این

استان عبور می کنند .وجود جاذبه های طبیعی و زیست محیطی فراوان از جمله :منطقه حفاظت
شده آرک وگرنگ (خوسف) ،منطقه حفاظت شده شاسکوه (قائن  -زیرکوه) ،سایت احیاء و تکثیر آهو
(پاسگاه محیط بانی شیخ علی) ،منطقه حفاظت شده درمیان ،منطقه حفاظت شده فردوس ،پناهگاه

حیات وحش نای بندان (طبس) ،پناهگاه حیات وحش کجی نمکزار نهبندان ،پناهگاه حیاط وحش

رباط شور (فردوس  -بشرویه )( ،مقدم .)1393 ،همچنین مهمترین جاذبه های گردشگری استان

عبارتند از :آبگرم فردوس ،آبشار گیوک ،بیدخت ،آرامگاه بزرگمهر قاینی ،آرامگاه ابن حسام خوسفی،
آرامگاه ابوحامد ،آرامگاه حکیم نزاری ،ارگ کاله فرنگی بیرجند ،آسیاب آبی باغستان (فردوس)،

بند دره (بیرجند) ،بیدسگان فردوس ،تپه حصار آیسک ،تخت سردار ،دهکده گردشگری زردان،

رباط زردان ،زیارتگاه باش آباد ،باغ شوکت آباد ،عمارت اکبریه بیرجند ،غارچنشت ،غار خونیک،
قلعه بیرجند ،قلعه کوه زردان ،قلعه کوه قاین ،قلعه خانیک فردوس ،قلعه حسن آباد فردوس ،قلعه

فورگ ،قلعه بیدسکان فردوس ،قنات بلده فردوس ،سنگ نوشته کوچ ،کوه قلعه فردوس ،ماخونیک،

مجموعه تاریخی کوشک فردوس ،مدرسه شوکتیه بیرجند ،مدرسه علمیه علیا فردوس ،مدرسه

علمیه حبیبیه فردوس ،مسجد جامع تون فردوس ،مسجد جامع قاین ،مسجد جامع افین ،مسجد

مهوید فردوس ،مسجد جامع هندواالن ،موزه بیرجند ،مجموعه گردشگری باستانی افین و زردان،

سنگ نگاره کال جنگال (خوسف) و غیره .این جاذبه ها می تواند در جذب گردشگران باعث رونق

اقتصادی استان شود.
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 -11تجزیه و تحلیل یافته ها در رویکرد آمایشی با استفاده از مدل ()SWOT

مدل ( )SWOTدر سال در سال  1969به وسیله دانشگاه هاروارد و در سال  1970به دلیل

مفروضات بدیهی و موجه آن شهرت یافت که مدیران توانستند با در نظر گرفتن محیط بیرونی،

منابع داخلی خود را برنامه ریزی کنند .در دهه  1990بارنی ،تکنیک  SWOTرا با ارتباط دادن

منابع داخلی و مزیت رقابتی پایدار بازنگری کرد .یکی از ابزارهای مورد استفاه جهت مدیریت
استراتژیک آنالیز  SWOTمی باشد .نقاط قوت ،1نقاط ضعف ،2فرصت ها 3و تهدیدها 4فاکتورهای

اصلی این تحلیل به شمار می روند .نتایج تحقیق و استراتژیهای ()SO,  WT,  ST,  WO

در قالب جداولی ارایه می شود .اساسا مدل  SWOTیک ابزار برنامه ریزی استراتژیک است

(هورن-هیکل.)2001 ،5

"منطق رویکرد مدل  SWOTاین است که راهبرد اثر بخش قوت ها و فرصت های سیستم را

به حداکثر برساند .ضعف ها و تهدیدها را به حداقل برساند .این منطق اگر درست به کار گرفته شود

نتایج بسیار خوبی برای انتخاب و طراحی یک راهبرد اثر بخش خواهد داشت" (پیرز و رابینسون،

" .)1383این مدل تحلیل سیستماتیکی را برای شناسایی این عوامل ،انتخاب استراتژی بهترین
تطابق بین آنها را ایجاد می نماید ،ارایه می دهد( ".حکمت نیا و موسوی .)1385 ،لذا در جداول (،3

 5 ،4و  )6با استفاده از این مدل ،نقاط قوت ،فرصت ها ،نقاط ضعف ،تهدیدهای رویکرد آمایشی
مورد بررسی و استراتژی های مناسب ارایه گردیده است.

1. Strength
2. Weakness
3. Opportunity
4. Threats
5. Horn- Heackel
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جدول  .3نقاط قوت( )Sو فرصت ها ( )Oدر خراسان جنوبی
موضوعات

نقاط قوت ()S

1 .1قرار گرفتن در مرکز ثقل ترانزیتی
چابهار-زاهدان ،بیرجند -مشهد-
سرخس و بندرعباس -افغانستان
و کریدور شرق به غرب

عوامل داخلی

نقاط قوت ()s

عوامل خارجی

فرصت ها ()o

1 .1وجود  14دانشگاه معتبر و مختلف
دولتی و غیر دولتی و  5مرکز آموزش
عالی با سابقه طوالنی
2 .2ساختار زمین شناسی منحصر به فرد و
وجود معادن فلزی و غیر فلزی سنگ
های تزیینی و سایر کانی ها
3 .3استقرار مرکز استان در مسیر ترابری
هوایی منطقه (بین المللی)
4 .4وجود مزیت های بیشمار برخی تولیدات
کشاورزی بویژه زرشک ،زعفران و ذخایر
غنی ژنتیکی دامی
5 .5امکان استفاده از دشت ها و حاشیه کویر
در پرورش دام نظیر شتر ،شترمرغ ،بز
کوهی و برخی محصوالت کشاورزی
6 .6برخورداری از ظرفیت های تاریخی
مذهبی ،فرهنگی و طبیعی در توسعه
صنعت گردشگری
7 .7پیشینه منطقه در صنایع دستی به ویژه
فرش دستباف
8 .8برخورداری از سرمایه انسانی متخصص
و ماهر بومی ساکن و غیر ساکن
9 .9واقع شدن در کویر و داشتن روزهای
آفتابی و وزش بادهای  120روزه
1010وجود عشایر در نوار مرزی

موضوعات

فرصت ها ()O

2 .2همسایگی با کشور افغانستان و
وجود مرز نسبتا طوالنی
3 .3احداث منطقه ویژه اقتصادی
در شهر بیرجند و چهار بازارچه
مرزی ،گمرک رسمی
موقعیت
از
4 .4برخورداری
ژئواستراتژیکی استان در شرق
کشور در برقراری امنیت ملی
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جدول  .4نقاط ضعف ( )Wو تهدیدها ( )Tدر خراسان جنوبی

موضوعات

موضوعات

نقاط ضعف ()w

عوامل داخل

نقاط ضعف()W

عوامل خارجی

تهدید ها()T

 -1شرایط اقلیمی نامساعد ،خشکسالی های
متوالی و کمبود نزوالت جوی ،اقلیم خشک و
گرم
 -2محدودیت منابع آب های سطحی و زیر
زمینی و کیفیت نامناسب آب و خاک و افت
شدید سفره آبهای زیر زمینی
 -3فقر شدید مردم  -تخلیه روستاها و مهاجرت
به شهرها
 -4تراکم کم جمعیت در استان
 -5ضعف شبکه حمل و نقل بخصوص نبود راه
آهن و جاده های بین المللی مناسب
 -6بیکاری ،اعتیاد و ناهنجاریهای اجتماعی و
مشاغل کاذب
 -7همجواری با مناطق کویری و بیابانی بودن
بخش بزرگی از استان
 -8تخریب مراتع و جنگل ها و محیط زیست
 -9عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولت
و فرار سرمایه ها از استان

تهدیدها ()T
 -1قرار گرفتن در مسیر بین
المللی ورود مواد مخدر و
کاالهای قاچاق
 -2مجاورت با کشور نا امن
افغانستان و مهاجرت افاغنه
به استان
 -3فرسایش شدید آبی و بادی
خاک در استان و حرکت توده
های شن
 -4انزوای جغرافیایی و دوری
از مرکز کشور و مراکز تولید،
توزیع و بازارهای مصرف
قاچاق سوخت و ناامنی  
سیاسی ،اقتصادی در استان
استقرار در کمربند زلزله خیز
کشور
وجود قبایل ،فرهنگ ها و
مذاهب (شیعه و سنی) ،زبانی
(فارس ،بلوچ ،عرب) متنوع

جدول  .5استراتژی نقاط قوت ( )SOو فرصت ها ( )WOدر خراسان جنوبی
تحلیل
موضوعات
استراتژی نقاط قوت ()SO

استراتژی فرصت ها ()WO

 -1تقویت بازارچه های مرزی استان
وامنیت
 -2سرمایه گذاری در بخش معدن و ایجاد
صنایع تبدیلی
 -3توسعه صادرات محصوالت کشاورزی،
دامی و صنایع دستی
 -4توسعه امکانات و جاذبه های گردشگری
 -5توسعه راههای ارتباطی و فرودگاه
بیرجند
 -6سرمایه گداری در بخش صنعت،
کشاورزی ،دامداری وصنایع دستی
 -7صدور برق و سوخت به کشور افغانستان

تحلیل
موضوعات

استراتژی ها

استراتژی ها
 -1تقویت روابط تجاری ،سیاسی و فرهنگی با
کشور افغانستان
 -2استفاده از منابع طبیعی از قبیل انرژی
خورشیدی ،باد ،کویر ،گیاهان دارویی و غیره
 -3توسعه راههای ارتباطی بین بازارچه های
مرزی داخل استان و راه آهن چابهار -مشهد
و شرق به غرب
 -4توسعه صادرات محصوالت کشاورزی،
معدنی وصنایع دستی استان به خارج از کشور
 -5تبلیغات جهت معرفی جاذبه های
گردشگری منطقه وپیش بینی زیر ساختهای
الزم
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جدول  .6استراتژی حداقل رساندن نقاط ضعف ( )STو پرهیز از تهدیدها ( )WTدر خراسان جنوبی
تحلیل
موضوعات

تحلیل
موضوعات

 -1کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق کاال
و خروج مهاجرین افغانی از ایران
 -2حفظ و احیای محیط زیست گیاهی،
جانوری ،آب ،خاک وفرسایش آبی وبادی
 -3اجرای عدالت اجتماعی ،اشتغال ،ازدواج،
کاهش فقر و بیماری
 -4برنامه ریزی برای احیای روستاها و
مناظق مرزی وجلوگیری از مهاجرت
روستاییان
 -5استفاده بهینه از منابع آبی موجود و
کشت محصوالتی از قبیل :پسته ،زعفران
و زرشک

استراتژی پرهیز از تهدیدها ()WT

استراتژی حداقل رساندن نقاط ضعف
()ST

استراتژی ها

استراتژی ها
 -1سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولت در
بهره برداری از معادن ،صنایع و صنایع دستی
 -2جلوگیری از بیابان زایی و تخریب محیط
زیست
 -3استفاده از انرژی خورشید و انرژی باد
 -4توسعه هماهنگ در تمامی بخش ها و
مناطق شهری و روستایی و اتمام طرح های
نیمه تمام
 -5اجرای قوانین نظام مهندسی در ساخت و
سازها به منظور جلوگیری از تخریب زلزله
 -6کاهش آسیب های اجتماعی (اعتیاد،
بیکاری ،طالق فقرو غیره)

 -12پیشنهادها

.1
.2

1توسعه و بهسازی راه ها و خطوط ارتباطی داخل استان و بازارچه های مرزی

2آشنایی غرفه داران و فروشندگان و مباشران از قوانین حاکم بر بازارچه ها که این کار شرایط
الزم را جهت باال بردن مبادالت خارجی فراهم می آورد.

.3

3شفاف سازی قوانین و مقررات بازارچه ها و کاهش سخت گیری های گمرکی می تواند در

.4

4بومی کردن امنیت و ایجاد مردم ساالری دینی

.5

کاهش قاچاق کاال موثر باشد.

5انسداد مرزها جهت جلوگیری از قاچاق و صادرات کاال و در نتیجه رویکرد قانونمند صادرات
و واردات کاال از مبادی قانونی (بازارچه و گمرک) با عوامل فیزیکی ،الکترونیکی و اپتیکی.

.6

6ایجاد امکانات و تسهیالت رفاهی مورد نیاز جمعیت مناطق مرزی و روستاها برای کاهش

.7

7مذاکرات دیپلماتیک با مقامات کشورهای همسایه برای گسترش مبادالت تجاری از طریق

.8

8سرمایه گذاری دولت در مناطقی که بازارچه های مرزی در آن ایجاد شده اند تا بدین وسیله

مهاجرت و سرمایه گذاری

بازارچه ها
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زمینه را جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم سازد.

9ایجاد اشتغال مناسب در زمینه های کشاورزی ،صنعتی ،معدنی ،تجاری در نواحی مرز نشین
و روستایی

1 010ایجاد طرح های حفاظت آب و خاک و تثبیت شن های روان و استفاده از منابع انرژی
خورشیدی و باد

1 111توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع دستی از طریق بازارچه های مرزی

1 212افزایش رفاه مرزنشینان و در پی آن افزایش میزان همگرایی ملی و وفاداری ملی در آنها

1 313تعیین سیاست ها و استانداردهای امنیتی و دفاعی به شکل علمی و منظم و متناسب با
شرایط جغرافیایی و انسانی مرز استان

1 414ایجاد یک سیاست منطقی و عقالنی برای خروج تدریجی اتباع افغانی از استان به کشور
افغانستان

1 515در جهت توسعه استان ضرورت دارد دولت با اعمال سیاست های توسعه صادرات بویژه در
کشور هدف (افغانستان) و تولیدات صادراتی استان با دقت و سرعت بیشتری اقدامات اساسی

در امور صادراتی به عمل آورد.

1 616ایجاد شهرک های صنعتی مطابق با نیاز کشور همسایه می تواند بسیاری از هزینه های
دولت را کاهش داده و تولیدات با صرف کمترین هزینه به این کشور منتقل شود.

1 717ایجاد زیرساخت هایی نظیر راه ها ،تجهیزات و تسهیالت بازارچه های مرزی زمینه مناسبی
برای سرمایه گذاری در این مناطق می باشد که منجر به رشد و توسعه اقتصادی استان می

گردد.

1 818در کنار توجه هرچه بیشتر به بعد سخت افزاری امنیت محلی (مانند تشدید کنترل مرزی)  به
بعد نرم افزاری امنیت محلی نیز (مانند تقویت و ارتقا بنیان های فرهنگ رفتاری و هویت)

پرداخته شده تا به طور همزمان آسیب پذیری امنیت محلی استان خراسان جنوبی موقعیت
ژئوپلتیکی آن کاهش یابد.
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نتیجه گیری

برنامه ریزی آمایش استان به عنوان راه حل مسائل ومشکالت ذکر شده ،به عنوان یکی از مهم

ترین رویکرد های برنامه ریزی در غالب کشور های جهان است .برنامه ریزی آمایشی به بررسی و

مطالعه خصوصیات و ویژگی های کلی فضای استان و بازیافت قابلیت ها در نواحی مختلف آن راه

حلی برای ایجاد توزیع مناسب الگوهای توسعه و استقرار فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی وفضایی
را ارائه می نماید .با توجه به مباحث ذکر شده و تحلیل  SWOTفرضیه زیر تأیید می شود.

فرضیه :به نظر می رسد موقعیت ژئوپلیتیکی ،شرایط طبیعی و هم مرز بودن با افغانستان به

عنوان عوامل تهدید کننده و همچنین فرصت می توانند در توسعه پایدار استان خراسان جنوبی

مؤثر باشند.

تأمین امنیت مرزها و اقتصاد (اشتغال و درآمد و غیره) مرزنشینان همواره از اهداف کشورها بوده

و احداث بازارچه های مرزی اولین گام جهت محرومیت زدایی ،ایجاد اشتغال ،کاهش قاچاق کاال

در مناطق مرزی و افزایش امنیت ملی و منطقه ای می باشد .یکی از مهمترین مزیت های تجاری
خراسان جنوبی نسبت به سایر استانهای هم جوار ،ویژگی خاص همجواری و داشتن بیشترین مرز

مشترک با کشور افغانستان و نیز وجود چهار بازارچه مرزی فعال و همچنین قرارگرفتن این استان در

کریدر شمال -جنوب و شرق به غرب کشور است .بازارچه های مرزی به عنوان یکی از اهرم های

مهم در فعالیت های اقتصادی کشور و استان داشته است که تداوم این رونق اقتصادی منوط به

رفع مشکالت بازارچه های مرزی است .استان خراسان جنوبی دارای  331کیلومتر مرز مشترک

با کشور افغانستان است .امروزه مسأله قاچاق کاال و مواد مخدر در کشور ما عالوه بر آثار سوء

اقتصادی ،به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی در حوزه های منطقه ای ،ملی و بین المللی
حائز اهمیت است .به طوری که رواج قاچاق و تأثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده توسعه،

موجب اخالل در اعمال و اجرای برنامه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دولتی شده و در نهایت،

کاهش رشد و رکود اقتصادی می شود .از مهمترین چالشهای مناطق مرزی می توان به :محدودیت

منابع آبی ،خشکسالی های متوالی ،عدم سرمایه گذاری ،عدم وجود راه های ارتباطی ،وجود مزارع

وسیع کشت خشخاش و البراتور تهیه و تبدیل تریاک به هرویین و مرفین درکشورافغانستان ،وجود
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پیوندهای قومی و قبیله ای مرزنشینان دوطرف مرز ،وجود کویر پهناور وسیع و نقاط کوهستانی و

صعب االعبور در برخی از مناطق ،اشغال افغانستان توسط ایاالت متحده امریکا ،افراط گرایی دینی،

ورود غیر مجاز مهاجرین افغانی ،ناامنی ،ورود کاالهای قاچاق ،اسکان اهل سنت در مناطق مرزی،
تخریب محیط زیست توسط افاغنه مهاجر ،مهاجرت روستاییان به مناطق دیگر و غیره ،سبب شده
مناطق مرزی از عقب مانده ترین و محرومترین بخش های کشور باشد.
منابع و مأخذ

آسایش ،ح" .)1375( .اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای" ،انتشارات دانشگاه پیامنور«.بانک اطالعات تقسیمات کشوری» .وب گاه رسمی وزارت کشور ایران .تهران.

-پرتال استانداری استان خراسان جنوبی  ،آبان . ۱۳۹۰

پیرز ،ج ،ای .ور .بی .رابینسون" .)1383( .مدیریت راهبردی برنامه ریزی ،اجرا و کنترل"،انتشارات سمت ،تهران

حافظ نیا ،م.ر " .)1383 (.تحلیل کارگری مرز بین المللی مرز ایران و افغانستان" ،فصلنامهمدرس ،علوم انسانی ،دوره  ،8شماره  ،4زمستان ،صفحه های  74تا.75

-حسین زاده دلیر،ک" .)1383 ( .برنامه ریزی ناحیه ای" ،چاپ اول ،انتشارات سمت ،تهران،

حکمت نیا .ح.وم .موسوی" .)1383( .کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهریو ناحیه ای" ،انتشارات علم نوین .تهران.

خنیفر ،ح .)1389( .درآمدی برمفهوم آمایش سرزمین وکاربرد های آن در ایران ،مجله آمایشسرزمین ،بهار و تابستان ،شماره  ،2صفحه های  5تا . 26

رورنامه آوای خراسان جنوبی ( ، )1393/6/1شماره  ،3041منطقه ویژه اقتصادی خراسانجنوبی 3:

رهنمایی ،م.ت)1381( .؛ "آمایش سرزمین و کاربردهای دفاعی" ،مجموعه مقاالت آمایش ودفاع سرزمینی ،انتشارات دانشگاه امام حسین(ع) .تهران.

-سازمان امور اقتصادی ودارایی خراسان جنوبی" .) 1393( .توانمندی ها  ،پتانسیل ها وفرصت
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های سرمایه گذاری خراسان جنوبی" ،انتشارات مرکز خدمات ودبیرخانه ستاد سرمایه گذاری

استان خراسان جنوبی  .چاپ دوم ،بیرجند.

سازمان بازارچه های مرزی " .)1371( .آیین نامه اجرایی بازارچه های مرزی" ،تهران.-سالنامه آماری استان خراسان جنوبی 1394،و .1395

سرور ،ر".)1380( .کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی منطقه ای ،شهری و روستایی"؛دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ری "جزوه درسی" .تهران.

شجاعی نسب  ،ح .و ر .ثالثی .)1392( .مقاله مرزهای شرقی ،همجواری با افغانستان ،نظم وامنیت ،همایش ملی خراسان جنوبی نظم و امنیت.

شمسی نژاد  ،م .ع .)1390( .فصلنامه تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسانجنوبی  ،سال  -3شماره .10

صدیق فرهنگ ،م.م " .)1380( .افغانستان در  5قرن اخیر" ،جلد دوم ،چاپ دوم ،انتشاراتعرفان ،تهران.

عندلیب  ،ع.ر .)1380( .نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزي جمهوري اسالمی ایران ،سپاهپاسداران انقالب اسالمی ،دانشکده فرماندهی و ستاد ،دوره عالی جنگ ،تهران.

-فنی ،ز ،ح.ع .خلیل اللهی ،ژ.سجادی ،و م .فال سلیمان« .)1395( .تحلیل دالیل و پیامد های

خشکسالی در استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند» ،فصلنامه برنامه ریزی وآمایش فضا ،دوره
بیستم ،شماره  ،4زمستان صفحه های  175تا.200

قورچيان ،ن.ق.وم .جمشيدي اوانكي« .)1385( .از آمايش سرزمين تا برنامه ريزي درسي»،انتشارات فراشناختي انديشه ،تهران .

محمدی ،ح.ر .و دیگران ("، )1387تحلیل جغرافیایی منابع تهدید ملی در ایران" ،فصلنامهژئوپلتیک ،سال چهارم ،شماره دوم ،تابستان.

  -مختاری هشی ،ح.و م .قادری حاجت  .)1387( .هیدروپلتیک خاورمیانه در افق سال 2025میالدی ،مطالعه موردی.

-مقدم ،ط .)1393( .معرفی جاذبه های طبیعی و زیست محیطی استان خراسان جنوبی ،چاپ
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اول ،نشر چهاردرخت ،بیرجند.
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چکیده:

بحران مالی که به قلب اقتصاد آمریکا در سپتامبر  2008اصابت کرد ،به سرعت در تمام دنیا

گسترش پیدا کرد و بدهی های سنگین برای استفاده کنندگان از ابزارهای مالی و حسابداری ارزش
منصفانه (مثل خرید اختیار خرید سهام و یا حق تقدم خرید سهام) ایجاد کرد .این موضوع دوباره

موجب شد نظرات مختلف در میان بانکداران ،مدیران بیمه ،حسابرسان یا سیاستمداران بیشتر و یا

کمتر تحت تاثیر این بحران مطرح شود .این مقاله با هدف بررسی وضعیت بازارهای مالی ،شناسایی

نقش و اهمیت حسابداری ارزش منصفانه و اوراق بهادار در این بحران بزرگ ،که برای هر دو و بر
خالف ارزش منصفانه و نظرات اوراق بهادار اعتباری و برخی راه حل های ضد بحران برای آینده

می دهد.

طبقه بندی M41 ،H83 ،G01 ،B26 :JEL

کلمات کلیدی :ابزارهای مشتقه ،بحران مالی ،حسابداری ارزش منصفانه

 .1دكتري تخصصي حسابداري و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند
 .2دانشجوي دوره دكتري تخصصي حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند ،ایمیلMorteza.Zakerean@gmail.com     :
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مقدمه

بحران انرون 1که هسته اقتصاد آمریکا را تکان داد در اوایل سال  2000تنظیم کنندگان را برای

صدور قوانینی که آن را برای سرمایه گذاران ساده تر بسازند ،تحت فشار قرارداد که ارزش دارایی

های شرکت و کاهش (حداقل تا حدی) و پیچیدگی ساختار مالی را بفهمند .در آن زمان ،یکی از
بهترین راه حلها حسابداری ارزش منصفانه با هدف گزارشگری ،مربوط تر و مفیدتر به نظر می
رسید.

تنظیم کنندگان قوانین و مقررات بر این باورند که ارزش منصفانه شفافیت و قابلیت مقایسه را

که به برگشتن اعتماد سرمایه گذاران در بازارهای مالی و انجمن ها کمک خواهد کرد ،تشویق می

کند .پس از بحران انرون ،موسس (گذارنده) استاندارد آمریکایی ،هیئت استانداردهای حسابداری

مالی 2وظیفه صدور استاندارد در خصوص اندازه گیری ارزش منصفانه (استاندارد شماره  )157را در
نظر گرفته است .براساس این استاندارد ( )FAS no157دارایی ها در یکی از سه طبقه (دسته) با
توجه به نسبت نقدشوندگی آن طبقه بندی می شوند:

سطح  -1دارایی هایی که باالترین نقد شوندگی را دارند را شامل می شود که ارزش آن به نقل

از قیمت در بازار فعال نشات می گیرد.

سطح -2شامل دارایی هایی که با استفاده از داده های بازار قابل مشاهده ارزش گذاری می شود

قیمت های استعالم شده بازار

سطح -3شامل دارایی های با معتبر ترین ارزش که ارزش منصفانه آن می تواند تنها از طریق

ورودی های غیر قابل مشاهده و قیمت ها که بر مدلهای داخلی و تخمین ها بنا شده اند ،مشخص
شود.

این سومین سطح ،دقیقا توسط اغلب منتقدان طرح شده است و مربوط به استفاده اجباری ارزش

بازار برای یک معامله یا دارایی مالی /بدهی که در بازار نقدی وجود ندارد .مناظره درخصوص

حسابداری ارزش منصفانه ناشی از سقوط بازار اوراق وام مسکن مورد حمایت و بازارهای اعتباری

مسکن ،دوباره به تیتر اول روزنامه ها تبدیل شده است .کمبود نقدینگی بازارهای فوق بدهی
1. Enron crisis
2. FASB: Financial Accounting Standards Board
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هایی در میان بانکداران ،حسابرسان و سیاستمداران ایجاد کرده است .همه برای پیدا کردن کسی

که قربانی دیگران برای بحران واقعی است ،تالش می کنند .سرزنش در مورد حسابداری ارزش

منصفانه یک بار دیگر اتفاق افتاد .اگرچه به عنوان یک راه حل برای بحران در مدتی نه چندان

پیش دیده می شد.

تشریح بحران

علیرغم اینکه تا دسامبر  2008همه مردم متوجه بحران اقتصادی بزرگ در سرتاسر دنیا شدند،

متخصصان یک سال قبل از آن متوجه عالیم شروع بحران شده بودند .اولین نشانه ،فروپاشی و

ورشکستگی دو موسسه صندوق تامین سرمایه گذاری به منظور جلوگیری از زیان که وابسته به

کمپانی بیراسترنز 1بعد از یک سرمایه گذاری مهم بر روی بازار فرعی اولیه بود .در طی سال 2007

موسسات مالی زیاد دیگری متوجه شدند که اوراق بهادار معمولی آنها با چیزی به اسم "وثیقه های

سمی" آلوده شده است.

در آغاز سال  2008با حرکتی که فدرال رزرو 2به منظور دفع ورشکستگی بیراسترنز انجام داد

مشخص شده بود (30میلیون دالر جهت بدهی آن شرکت و فروش آن به جی بی مورگان چیس

هزینه کرد).

در سپتامبر  2008وقایع رخ داده در بازار آمریکا به یک مسئله بین المللی تبدیل شد و عواقب آن

در سرتاسر آسیا و اروپا گسترده شد .نجات شرکت های فانی می 3و فردی مک 4که تحت کنترل

دولت بودند ،ورشکستگی شرکت لمان برادرز ،5فروش شرکت مرلی لنچ 6به بانک مرکزی آمریکا و

تزریق  85میلیارد دالر از خزانه توسط شرکت گروه بین المللی آمریکایی  7اتفاقات عجیبی بود که

دولت بوش را وادار به طرح نقشه ای برای مبارزه با بحران کرد .قبل از این طرح 700 ،میلیارد دالر

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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به قید ضمانت برای آزاد کردن طرح کشیده شده بود.

این طرح به طور جدی در کنگره مورد بحث قرارگرفت و در این میان بانک های گلدمن ساکز

و مورگان استنلی که آخرین بانک های سرمایه گذار در وال استریت بودند ،در نوع عملکرد مالی

و مبادالت خود تجدید نظر کردند .شرکت واش جوویا توسط سیتی گروپ به منظور جلوگیری از
ورشکستگی آن خریداری شد و بانک واشنگتن موجوال (که بزرگترین ورشکستگی بانکی در تاریخ
آمریکا است) توسط مورگان چیس گرفته شد.

تا اکتبر  2008بحران پهنای اقیانوسها را درنوردید و در اروپا فورتیس بانک که نیمه دولتی بود،

توسط بانک پاریس باس به عهده گرفته شد .در حالی که ونورشن راک از ورشکستگی نجات داده

شد .مدیران مالی اروپایی متوجه شدند که یک بسته به قید کفیل آزاد کردن برای نجات بخش

بانکداری مورد نیاز است و دولت ها وعده و قول تضمین حسابهای پس انداز خصوصی به منظور
جلوگیری از پس گرفتن های حجیم و زیاد را دادند .در عرض چند هفته بحران مالی بر اقتصاد در

سرتاسر دنیا تاثیر گذاشت .ارزش آمریکا در چهار ماهه آخر  %5 ،2008سقوط کرد .صادرات ژاپن

 %35کاهش پیدا کرد .نابودی بازار خرید و فروش مسکن ادامه پیدا کرد و بازار اتومبیل نیز شروع

به افت کرد؛ چون تقاضای جهانی کاهش پیدا کرد و خطر رکود افزایش پیدا کرد ،میزان از دست

دادن کار و شغل افزایش پیدا کرد و کشورهای جهان سوم کمک های مالی کمتری دریافت کردند
و این به معنی افزایش فقر و گرسنگی بود.

اوراق بهادار اعتباری شرکت گروه بین المللی آمریکایی

نابودی تعداد زیادی از غول های اقتصادی آمریکا در سال  2008اتفاق افتاد .مثال در مورد شرکت

ایزون با استفاده نامناسب و زیاد از اوراق بهادار پیچیده و مشکل ،سبب ورشکستگی آن بود .تناقض

در این بود که دقیقا افرادی که انتظار می رفت بدانند (چطور باید از اوراق بهادار استفاده کنند) بیشتر
از هر کس دیگری ،کنترل این اوراق از دستشان خارج شد.

اوراق بهادار که بیشترین نقش را در فروپاشی برادران لمان و بیراسترنز داشت ،معاوضه قراردادی

اعتبار بود .این اوراق یک ابزار مالی که شامل سیاست بیمه در درون آن بود ،مانند اوراق قرضه
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و عملکرد آن به این نحو است :دارندگان اوراق قرضه اعتبار قراردادی را برای محافظت در برابر
موقعیتی که در آن صادرکنندگان اوراق قرضه به دلیل ورشکستگی پرداخت منظمی ندارند ،می

خرند .در عوض با پرداخت حق بیمه به فروشندگان اعتبار قراردادی دارندگان اوراق قرضه پول می

گیرند .عموم ًا خریدار اعتبار قراردادی یک بانک است در حالیکه فروشنده لزوما یک شرکت بیمه

نیست.

یک سوال منطقی و عقالنی اینجا این است که :در حالیکه خریدار اعتبار قراردادی در جستجوی

حفاظت در برابر خطر به تعویق افتادن پول هستند ،چه جاذبه ای برای فروشنده این ابزار وجود
دارد؟ چرا باید کسی چنین ریسکی بکند؟ چه چیزی بدست می آورد؟ و پاسخ به این سادگی است

که :آنها دریافت مداوم از خریداران اعتبار قراردادی دارند و چیزی از دست نمی دهند تا زمانی که
صادرکننده های اوراق قرضه ور شکسته شدند و این پاسخ که سود محدود شده توسط تعدادی از

قراردادها (پیمان های) مکتوب و به عنوان محرکی برای مدیرانی است که مصرانه از فروش اعتبار

قراردادی حمایت می کنند.

این اوراق بهادار زمانی که تاریخچه آن را مورد توجه قرار می دهیم حتی جذاب تر هم بودند.

صادر کننده های اوراق قرضه تقریبا هیچ وقت ورشکست نمی شدند ،بنابراین حق بیمه خود را
دریافت می کردند و مجبور به بازپرداخت چیزی نبودند .این موضوع قابل فهم می شود که چرا

این اوراق بهادار نسبت به روشهای سرمایه گذاری قدیمی یک راه آسانتر برای پول در آوردن می

شود .اما نتیجه؟ بازار فروش اعتبار قراردادی با سرعت باال رشد پیدا کرد و نسبت بدهی به میزان
دارایی باالتر رفت (آمارگران می گویند که معامله این بازار از  631میلیون دالر در سال  2000به

 60میلیارد دالر در سال  2007افزایش پیدا کرد) .بانک ها و موسسات صندوق تامین سرمایه گذاری
دریافتند که خرید و فروش اعتبار قراردادی سریعتر و آسانتر از انجام معامله با اوراق قرضه است.

فروش اعتبار قراردادی به عنوان معامالت خارج از بورس که فاقد شفافیت بود ،به سرعت توسعه

پیدا کرد .اغلب شرکت کننده ها در داد و ستد بدون هیچ موافقت از پیش تعیین شده یا مکتوبی
از طرف افرادی که گمان می رود پیشنهاد حفاظت می دهند ،نمی دانند چه کسی پشت این خرید

است و این موجب می شود که سرمایه داران در شبکه ای از روابط نامعلوم قرار گیرند .شرکتهایی
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مانند شرکت گروه بین المللی آمریکایی میزان اعتبار خود را مورد استفاده قرار دادند تا بازیگر نقش

اول خرید و فروش باشند ،عمال اعتبارات خود را به صورت پول درآوردند و آن را اجاره دادند.
همانطور که گفته شد ،آن ها از اعتبار قانونی خود برای اطمینان دیگران و تضمین التزام پرداخت

بدهی در مقابل زیانها استفاده کردند.

پس مشکل چه بود؟ بسیاری از قراردادهای مبادله نُکول اعتبار 1برای حصول اطمینان در برابر

خطرات ابزارهای مالی نامتعارف که مسبب و کمک کننده به گسترش اولین بحران در امالک شد،

فروخته شده بود .این اوراق بهادار توسط وام های رهنی حمایت می شد که ناگهان ارزش آن ساقط

شد و منجر به پرداخت اعتبارات قراردادی مبادله نُکول اعتبار شد .فروشندگان این قراردادها مجبور
به پرداخت پول های هنگفت شدند و مدت زیادی طول نکشید که پول نقد تمام شد و نتیجه آن

بحران نقدینگی و همچنین زیانهای هنگفت بود.

یک روش محتاطانه برای ورود به هر دو سمت معامله خواهد بود؛ در یک طرف فروش اوراق

بهادار و در طرف دیگر خرید آن بود .در مورد عدم پرداخت بدهی اصل و فرع وام ،شرکت ها می

توانستند شرایط خود را ارزش گذاری کنند .بعضی شرکت ها این کار را انجام دادند .اما دیگر

شرکتها فقط در یک سمت معامله بودند ،آن ها فروشنده بودند و هیچگاه خریدار نبوده اند .زمانی
که بازار خرید و فروش اوراق قرضه رهنی شروع به فروپاشی کرد ،مجبور به پرداخت بیش از 440
میلیون دالر شد (این مقدار پولی بود که با پوشش شرکت گروه بین المللی آمریکایی ثبت کرده

بود) .مشخصا شرکت آنقدر پول نداشت و مشتری ها (خریداران اوراق بهادار و سایر مشتقات آن) و

همین طور آژانس های اعتباری را نگران کرده بود .میزان اعتبار پایین آورده شده بود و اعتماد به
نفس سرمایه گذاران منجر به فروش برخی از دارایی های شرکت ها شد و این شروع فاجعه بود.

به خاطر اینکه شرکت می بایست حجم زیادی از زیانهای ناشناخته بر اوراق بهادار که با یک

ارزش منصفانه (قیمت عادالنه) محاسبه شده باشد را گزارش دهد ،در متن بحران وام های رهنی

ما شرکتها این کار را انجام ندادند ،بازرس دفاتر محاسباتی ،عقیده منفی در مورد گزارش های راجع

به ارزش گذاری و کیفیت های در آمدی آن شرکت داشت .پرایس واتر هوس کوپر نتیجه گرفت
1. CDS: credit default swap
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که یک ضعف اساسی در مهار کنترل داخلی شرکت بر گزارشات مالی به عنوان نتیجه که چگونه

سند دارایی های ارزش گذاری شده است ،در بایگانی کمیسیون امنیت معاوضه پول دارد .کاربرد
مشتقات اشتباه بود؛ الگوهای ارزیابی داخلی انتخاب شده توسط مدیران ،مخفی نگه داشتن زیانهای

عمده از سرمایه گذاران بود .سابقا یک بار به بازار اعالم شد و منجر به سقوط ارزش سهام گردید و
این یکی از عالیم بحران بود که بر سال  2008تاثیر گذاشت؛ بنابراین مبحث قیمت عادالنه (ارزش
منصفانه) دوباره به عنوان سر فصل قرار گرفت.

حسابداری قیمت عادالنه (ارزش منصفانه) موافق و یا مخالف

براساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری 1ابزارهای مشتق شده مالی مانند مبادله نُکول

اعتبار ،قیمت عادالنه را بر حسب سود و زیان می سنجند .دیگر ابزارهای مالی (مانند سرمایه گذاری

در بخش های اوراق بهادار و معامله دارایی ها و بدهی ها) نیز برحسب قیمت عادالنه سنجیده می
شوند .گاهی اوقات تغییرات در قیمت عادالنه مستقیم ًا بر روی درآمدهای گسترده به جای صورت

وضعیت درآمد خود گزارش داده می شود.

عقاید مخالف با حسابداری ارزش عادالنه (ارزش منصفانه)

بزرگترین منتقد حسابداری قیمت عادالنه ،بانکداران و نماینده های شرکت های مالی دیگر بودند.

در مورد این مسئله آن ها بسیار تند برخورد می کردند ،چون آن ها مقصر اصلی بحران را قیمت

عادالنه می دانستند زیرا قوانین و دستورالعمل قیمت عادالنه سبب بروز چرخه ای از افت قیمت
دارایی و فروش اجباری می شود  که ثبات مالی را به خطر می اندازد .ناپایدارترین بخش در مورد

قیمت عادالنه (ارزش منصفانه) سومین سلسله مراتبی است که در بیانیه شماره  157ارائه شده که

استفاده از مدل (الگوی) قراردادن بها بر روی بازار را حتی در غیاب بازار فعال تحمیل می کند و
منتج به کاربرد الگوهای اطالعاتی غیر قابل مشاهده و سپس ارزیابی با اعتبار و اطمینان کمتر می

شود .پیچیدگی دارایی مالی ،کار تعیین قیمت عادله (ارزش منصفانه) آن را سخت می کند ،حتی
1. GAAP: generally accepted accounting principles
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زمانی که بازار عملکرد طبیعی دارد .این چالش در زمان بحران بزرگتر می شود و بعضی متخصصان
ترس دارند که یافتن یک روش قیمت گذاری کلی برای قیمت گذاری دارایی های مشخص ممکن
نیست.

منتقدان معتقدند که کاربرد دستورالعمل های محاسباتی فعلی در زمان پریشانی و بهم خوردگی

تجارت و بازار فقط سبب بحرانی تر شدن شرایط می شود که منجر به شناسایی زیانهای حجیم

نامعین و اختالل در سرمایه می شود که ارزش ذاتی سرمایه را نشان نمی دهد .عالوه بر این،

عواقب روش قراردادن بها بر روی بازار خوب نیست (بد است) و شامل کاهش نقدینگی شدید،

گزارش عملکرد ،عدم توانایی پرداخت بدهی ،تنزل دادن بهای اسمی سهام ،افزایش سرمایه گران و

پرخرج ،می باشد .یکبار شرکتی شروع به تشخیص و شناسایی زیانهایی که دیده بود در طی رکودی

که در بازار اتفاق افتاده بود شد ،چاره دیگری جز گزارش زیانهای بیشتر نداشت ،چون محاسبه

قیمت عادالنه (ارزش منصفانه) آن را وادار  به دور تجاری کند (به این معنی است که همه ضرر و
زیانها در یک زمان مشخص می شود و سبب اختالل در سرمایه می شود و محرک فروش اموال

و در عوض پایین آوردن ارزش و قیمت آن می شود).

منتقدان درخواست تعلیق محاسبه ارزش منصفانه در حین بحران تجارت و بازار و استفاده از قیمت

متعادل بازار که مناسب تر است را دارند ،زیرا زیانها دیرتر (با سرعت کمتری) ثبت می شود .محاسبه

سنتی به شرکت ها اجازه می دهد که دارایی های مالی شان را با ارزش اولیه بسنجند و به این
ترتیب به آنها فرصتی داده می شود راه حلی برای خود تا زمان بهبود بازار بیابند .به نظر می رسد
که محاسبه ارزش منصفانه بسیار سریع بر بازار اثرگذار است.

بانکداران نگران این هستند که حسابداری ارزش بازار بخواهد که موسسه شان سرمایه خود را به

طور یک جا و ارزان بفروشد ،چون ارزش منصفانه آن به منظور نگه داشتن اندوخته سرمایه در یک

سطح مشخص مورد نیاز کاهش پیدا کرده است .چون بین شرایط سرمایه که توسط که ناظران

بانکی مالیات بر آن بسته می شود و نتیجه ارزش منصفانه تضاد وجود دارد ،بانکداران احتیاج به
مجوز برای رجوع به قیمت متعادل (بازار) در زمان بحران دارند و تقاضای دیگر اجازه گرفتن برای

طبقه بندی مجدد وام های "نگه داشته شده برای فروش" نگه داشته شده برای تجارت به نگه
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داشته شده برای زمان سررسید (که هزینه استهالک را اندازه می گیرد)؛ به منظور جلوگیری از زیان
هایی که با محاسبه ارزش منصفانه همراه است.

سرسختی ناظمان (کارگزاران) و تعیین کنندگان استاندارد در برابر تمام منتقدان ارزش منصفانه،

تعدادی بوجود آورده که به طور واضح این قوانین (دستورات) را مورد استفاده قرار می دهند و تالش

بر باقی ماندن سطح پیچیدگی آن را دارند؛ تا شرکتها به شدت متکی به موسسات محاسباتی باشند

(خصوصیات بیگ فور) تا به آنها با روشهای ارزشیابی خود کمک کنند و نتیجه آن افزایش هزینه

ها برای نهادهایی بود که مجبور به گزارش حجم قابل توجهی از ترازنامه های دارایی ها و بدهی

ها برحسب ارزش منصفانه بود.

تقاضای مردم برعلیه ارزش منصفانه این حقیقت را آشکار کرد که استفاده اجباری از حسابداری

به ارزش بازار در تجارت غیر نقدی مدیران را مجبور به یافتن راه فرار و یا هم دستکاری در ارقام

به نفع خودشان کرده است .یک مثال برای این طبقه بندی ابزارهای مالی به عنوان در دسترس
بودن برای فروش (حراج) است ،زیرا تغییرات در ارزش منصفانه مستقیما به طور مساوی گزارش

داده می شود (درآمدهای گسترده و جامع دیگر) و نه بر صورت حساب بر درآمد .همانطور که
زیانهای گزارش داده شده بردرآمدهای گسترش یافته دیگر برای رسیدگی آورده نمی شود؛ وقتی

که محاسبه سهم سرمایه درخواست می شود ،بوسیله توافقنامه بر میزان بندگی سرمایه ،بانکها
می توانند ضریب ها را دستکاری کنند و بعضی از داراییهای پرمخاطره را پنهان نمایند .یک نمونه

دیگر از مخفی کردن مخاطرات حتی زمانی که دستورات ارزش منصفانه بکار برده می شود ،شامل

استفاده از نهادهایی با هدف مخصوص وسیله سرمایه گذاری دارای ساختار به منظور خارج کردن
بعضی از بدهی های ریسک دار از ترازنامه است .کارگزاران استاندارد متقاعدانه (برای بانک ها)

اجبار تسویه این بدهی ها را به منظور یکی کردن صورت حساب مالی با نتیجه گیری های مهم با
نقدینگی و کفایت و بسندگی سرمایه به تاخیر می اندازند.
عقاید موافق با حسابداری ارزش منصفانه

در طرف دیگر سکه ،طرفداران ارزش منصفانه متوجه شدند که منتقدان در مورد استانداردهای
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محاسبه قراردادن بها بر بازار زمانی که آنها در حال فرستادن بهره های هنگفت بر مشتقات در

زمان شکوفایی اقتصادی و یا زمانی که محاسبه ارزش منصفانه برای موجودی آنها سود در نظر می

گیرد ،اعتراضی ندارند .این اعتراضات اعتبار چندانی ندارد چون فقط زمانی بلند می شود که رکود
اقتصادی در بازار باشد.

کارگزاران استاندارد در مورد حسابداری ارزش منصفانه ادعا کردند که آن دلیل بحران مالی نیست،

اما برای جلو آوردن مشکالت زودتر و با خسارت کمتر درصورتی که حسابداری ارزش بازاری کاالها

به کار برده نشود ،کمک کرده است (جانسون کری .)2008 ،آنها گفتند که با دادن اطالعات به روز
بازار ،ارزش منصفانه به سرمایه گذار خواهد گفت چه دارایی ارزشمند است و به آنها امکان مدیریت

پیشرفته نظارت بر خرج سرمایه و دارایی را می دهد و این به دلیل ناراحتی مدیران از ارزش منصفانه

است ،چون مجرومیت آنها را نشان می دهد.

مدافعان ارزش منصفانه به این تحقیق که توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار انجام شده

است برای محاسبه اثر حسابداری ارزش منصفانه بر موسسات مالی استناد می کنند و این اثرات
نتیجه گیری هایی را مورد تاکید قرار می دهد که از عقیده اینکه حسابداری نباید مورد سرزنش

قرارگیرد ،به خاطر بحران حمایت می کند .در یک گزارش  50نمونه موسسه مالی آمریکایی که 27

تا از آنها بانک بودند 12 ،تا شرکت بودند و  5تا هم دالالن سهام بودند را مورد تجزیه و تحلیل
قرارداد .این آزمایش نتیجه گرفت که کمتر از نیمی از دارایی های موسسات مالی بر حسب ارزش

منصفانه بر استانداردهای حسابداری مربوطه اندازه گیری می شود و درصد بدهی های ثبت شده

بر حسب ارزش منصفانه بسیار کم بوده است .عالوه بر این ،حتی درصد کمتری از داراییها/بدهی

ها برحسب ارزش منصفانه از طریق سود و زیان گزارش می شود .تغییرات ارزش منصفانه برای
دیگر درآمدهای گسترده هم به جای ثبت در صورت حساب درآمد ثبت می شود .مقاله نشان داد

که نوع اصلی اندازه گیری داراییها/بدهی ها بر حسب ارزش منصفانه نوع مبادله ای است (ابزاری

برای داشتن سودهای کوتاه مدت است) و مشتقات آن بازار درست و میزانی وجود ندارد؛ به همراه
اطالعات شفاف قابل استفاده برای مشخص کردن ارزش منصفانه آنها وجود ندارد .اینکه چرا ما

چیز تعجب برانگیزی نمی یابیم ،در واقع این است که بیشتر گزارشهای دارایی/بدهی برحسب
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ارزش منصفانه تناسبی با سطح اول سلسله مراتب ارزش منصفانه ندارد (شامل ابزار نقدینه ای که

ارزش آن ریشه گرفته از قیمتی است که در بازار فعال اعالم شده است) اما در سطح دوم که ارزش
منصفانه برحسب اطالعات قابل مشاهده در بازار محاسبه می شود ،به جای اطالعات اعالم شده،

داده ها احتیاج به تنظیم دارند که شامل چند مرحله از درونی شدن است.

بر طبق گفته متخصصان (دیود کاتز )2008 ،حسابداری ارزش منصفانه ،نسبت بدهی باال به

دارایی خالص موسسات مالی را نشان می دهد که قرض هایی که بیشتر اوقات بیشتر از داد و ستد
معمولی است ،دارند و پول نقدی که وجود ندارد .گزارش دیگری که توسط مریل لینچ داده شد ،می

گوید که این دلیل عمده نیست؛ اما براساس محاسبه خرید و فروش تعهدی است و بدین معنا می

باشد که زیانها به تدریج شناسایی می شوند و به صورت حساب درآمد اضافه می شود و این عمل

فوری اتفاق نمی افتد ،مانند آنچه در ارزش منصفانه رخ می دهد ،همانطور که به تدریج تا زمانی

که موسسات مالی به ورشکستگی نزدیک می شوند ،محقق می شود و این فقط می تواند به این

معنی باشد که افت اعتبار اثر بزرگتری بر شرایط مالی بانکها نسبت به زیانهای قیمت گذاشتن بر
بازار دارد.

سرانجام ،هدف حسابداری باال بردن میزان ثبات مالی نیست (وظیفه کارگزاران بازار و سرپرستان

بانک است) بلکه نشان دادن تصویری بی غرض و بدون تعصب از تجارت و داد و ستد است و این

که چه چیزی را حسابداری در طی بحران نشان می دهد :در بعضی از موارد زیانها را آشکار می کند
که گزارش به موقع و مدیریت موثر به شرکت ها کمک می کند به خط سیر شناور خود برگردند .در

موارد دیگر ،شرکتهایی که نسبت بدهی شان به سود خالص باالتر است پرداخت هایی برای فعالیت
هایشان دارند ،قبل از اینکه اوضاع بدتر شود.

حامیان ارزش منصفانه می گویند که عادالنه نیست که اصول حسابداری را در مورد سازمانهای

مالی بزرگی که ریسک های زیادی می کنند ،مسول بدانیم .آنها همینطور اشاره کردند که نظم
بازار فقط زمانی برقرار است که شفافیت های کامل به همراه محاسبه ارزش منصفانه ضامن این
هدف است .سرمایه داران قصد دارند که شرکتهایی را که تحقیقی که توسط کارمندان انجام شد

نشان داد که اوراق بهادار که توسط بانکهای زیادی منتشر می شود بوسیله بحران تحت تاثیر قرار
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گرفت و آنها با بازارهای زیر ارزش دفتری تجارت می کردند.

این شرایط نشان می داد که سرمایه گذاران به گزارشات مالی اعتماد ندارند و دارایی خالص بانک

ها را اغراق آمیز می بینند (به شکلی که خیلی از منتقدان ارزش منصفانه بیان می کنند به حساب

نمی آید)؛ آنها می گویند که ارزش منصفانه به شکل غیر عاقالنه ارزش داد و ستد را کاهش می
دهد بدون اینکه ارزش ذاتی آن را مورد توجه قرار دهد .به نظر می رسد که سرمایه داران به عنوان
استفاده کننده های اصلی صورت حساب های مالی ،آن را قبول ندارند.

بعضی از نویسنده ها می گویند که حسابداری ارزش منصفانه به شرکت ها هشدار می دهد

تا از دارایی های ناپایدار دور بمانند (مویر-لیز  )2008چون با دادن قیمت به بازار به طور روزانه

آنها متوجه این خطر خواهند شد که این ناپایداری را به محاسبات خود خواهند آورد .در پاسخ به

منتقدان در مورد سطح سوم سلسله مراتب ارزش منصفانه حامیان آن به شرکتها توصیه کردند که

از ابزارهای فراوان به دلیل نبود بازار فعال دوری کنند .اگر برای تضمین و وام پول نقدی مشخص

نمی تواند باشد ،باید پرسید چرا در بازارهای عمومی به فروش میرسد و یا اوال چرا به وسیله بانک

توسط پولی که مشتری ها در بانک می گذارند خریده می شود.

علی رغم نظر منتقدان ،کارگزاران استاندارد در موقعیت خود بدون تغییر بودند .آنها معتقدند که

هنوز ارزش منصفانه بهترین الگوی همکاری کننده در نگهداری اتحاد و یکپارچگی و شفافیت
بازار است و تعلیقات گاه به گاه و موقت آن را فقط به عنوان راهی برای پنهان کردن مشکالت

مالی برای به تاخیر انداختن اوج بحران در نظر می گیرند .یکی از اعضای جهانی به نمایندگی از
حسابداری و متخصصان مالی-انجمن حسابداران خبره و رسمی - 1در ادامه توسعه در فشرده سازی

اعتبارات نظراتش را در رابطه با دالیل بوجود آمدن مشکل خالصه می کند :افزایش کوتاه مدت

سازی همراه شدن با قابل محاسبه نبودن ،هم در درون موسسات مالی و هم در بین مدیران ،سهام

داران در مرکز مشکالت واقع شده است .این گزارش مقصد عمده را آژانسهای اجاره دهنده اعتبار
دالالن سهام قرضه رهنی در رابطه با بحران می داند و از حسابداری ارزش منصفانه حمایت می

کند .همه حامیان محاسبه از طریق ارزش منصفانه ،بیانیه ای از گروه  20را مورد قدردانی قرار دادند
1. ACCA: Association of Chartered Certified Accountants
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که در باب شرایط اقتصادی جهانی و بازارهای مالی جهانی بود که هرگز ذکر نکرده بود که قیمت
گذاری بر بازار به عنوان دلیل اصلی فروپاشی اقتصادی اخیر است.
راه حل ها کدام است؟

همان طور که انتظار می رفت ،به خاطر فشار زیاد بحران ،هر کسی با راه حل های متفاوت ،دالیل

آن را هدف قرار می داد و بر روی افزایش شرایط بد و جلوگیری از بحرانهای بعدی تمرکز می کرد؛

راه حل کاملی پیدا نشده است و امکان دارد هرگز پیدا نشود .اما دستورالعمل هایی وجود دارد که

پیروی از آنها ممکن است سبب بهتر شدن امور گردد.

 -1محدود کردن استفاده زیاد از ابزارهای مالی مشتق شده (فرعی) پیچیده و معامالت نامیزان در

بازارهای خارج از بورس بدون قوانین خاص و ویژه ،نقدینگی کمتر و شفافیت؛ سرپرستان و ناظران
باید مسئولیت هایی را در این مورد در نظر بگیرند.

 -2افزایش شفاف سازی صورت حساب های مالی در ابزارهای مالی و ارزش منصفانه آنها،

بنابراین سرمایه گذاران باید ارائه بدون غرضی از سالمت مالی شرکت و ریسک هایی که انجام می

دهد ،داشته باشند .ما تالش هایی را که پایه گذاران استاندارد تاکنون انجام داده اند را گرامی می

داریم اما هنوز جا برای بهبود وجود دارد.

 -3کاربرد اجباری استانداردهای محاسباتی (برای مثال در آمریکا) از جایی که آنها اغلب چند

گزینه انتخابی پیشنهاد می دهند و یا مدل هایی که ممکن است شرکت ها برای دنبال کردن

انتخاب نکنند و یا آنها را بپیچانند به نحوی که بیشترین سود را برای آنها داشته باشد .اگر به طور

همزمان ،راهنمایی بیشتری اضافه شود و سطح پیچیدگی این استانداردها کمتر شود ،ممکن است
کاربرد آن را در سراسر دنیا افزایش دهد.

 -4گسترش (تمدید) محاسبه ارزش منصفانه (قیمت عادله) به همه بدهی ها و درآمدهای مالی

که امروزه به خواست مدیران با ارزش منصفانه ،هزینه های مستهلک شدن و یا قیمت متعادل بازار

اندازه گیری می شود؛ این الگوی ارزیابی ترکیبی قابلیت قیاس را کاهش می دهد و آشفتگی در

بین سرمایه گذاری القا می کند ،محاسبه کامل ارزش منصفانه به حد باالیی بحث برانگیز است و
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به کار گرفتن آن یک چالش جدی برای کارگزاران استاندارد است.

با توجه به سه دستورالعمل آخر ،مقیاس های برگزیده شده توسط اعضاء محاسبه گر (میزگرد،

بهبود قوانین قدیمی و سرکار داشتن با شناخت و اندازه گیری ابزارهای مالی و یا شفاف سازی

برحسب ارزش منصفانه ،طرح کردن شفاف سازی و منتشرکردن راهنمایی های بیشتر و اضافی)
به عنوان پاسخ به پیشنهاداتی که از طرف ناظران بانکی ،آژانس های سرپرست و دیگر محتاطان
گرفته شده است را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

ما اقدامات جداگانه ای که توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی به عهده گرفته شده است

(که شامل نظارت بر کاربرد و اجرای بیانیه شماره  157بر سنجش با مقیاس ارزش منصفانه دارد) و

با پایه گذاری گروه های منابع ارزیابی که در سپتامبر  2008بنا نهاده شد ،مورد تاکید قرار می دهیم.
در کنار کارمندان کمیسیون ارز و اوراق بهادار ،1خبری منتشر می شود که شفاف سازی مقیاس

ارزش منصفانه را مخاطب قرار می دهد .در اکتبر  2008راهنمایی های بیشتر برای توضیح دادن

عملکرد بیانیه شماره  157در یک بازار غیر فعال ،کامل کردن سنجش و بررسی دو پروژه ای که
استانداردهای موجود را اصالح می کند برای واگذاری دارایی های شخصی که باید جهت پرداخت

دیون او پرداخت شود و تثبیت کردن بعضی نهادهایی با اهداف ویژه با شروع یک پروژه برای بهبود

دستورالعمل های کاربردی که قبال ارزش منصفانه را تعیین می کردند و فاش سازی برآوردهای
ارزش منصفانه ،متعهد شدن برای  4پروژه کوتاه مدت راجع به اختالل لوازم افشای ارزش منصفانه

جاسازی کردن مشتقات اعتباری و عکس آن از اختالالت مشخص قبلی و به وسیله (شامل اصالح
ابزار مالی تشخیص و اندازه گیری و ابزار مالی :فاش سازی به منظور طبقه بندی دوباره بعضی از

ابزارهای مالی :پیشنهاد اصالحی الزم است فاش سازی بیشتری را مانند چیزی که درخواست شد

از طرف استانداردهای آمریکایی) صدور یک طرح آشکار سازی به ماده قانون توضیح مالی جداگانه

و تثبیت شد.

ما همچنین متوجه شدیم دو طرف با برگزاری سه میزگرد به جمع آوری دیدگاه ها در مورد

پیامدهای فوری حسابداری و اندازه گیری آن برای بنا نهادن روش بهتری برای نزدیک شدن به
1. SEC: Securities & Exchange Commission
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آنها پرداخته اند .هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی

1

گروه مشورتی بحران مالی را بوجود آوردند تا در ارزیابی مشکل و یافتن اصطالحات مورد نیاز در
گزارش های مالی به آنها کمک کند .به عقیده ما تاثیر این اقدامات بهتر بود زمانی که گزارشهایی
که هر سه ماه یک بار در سال  2009منتشر می شد ،قابل سنجش باشد.

بحث در مورد حسابداری ارزش منصفانه تمام شدنی نیست و این مباحثات به وسیله تعارضات

میان مدیرانی که می خواهند ناپایداری نتایج مالی گزارش شده را تحت کنترل داشته باشند و

سرمایه گذاری هایی که تمایل دارند که گزارشات کامال شفاف سازی شود ،دامن زده می شود.

بعضی افراد حتی فکر می کنند این موضوع بسیار مهمتر است که توسط حسابداران تنها قابل حل
باشد ،بنابراین این مسئولیت تا زمان پایان بحران به گردن ناظران و ناظمان ،اقتصاددانان و دیگر
کارگزاران استاندارد می افتد.
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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
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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.

