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  چكيده

ويژه بين واحدهاي به طوركلي وها بهاستانيافتگي  بين سطوح توسعه. گيري نابرابري ناحيه داردجهت شكل ايران استعداد زيادي

طور نسبي ها بهسال اخير، شاخص توسعه همه استان 15در  ؛ داردداشته و  شديدي وجود  هاينابرابري ،مركزي و مرزي كشور

هدف . است ماندهيافتگي بدون تغيير باقييافتگي و كمترين درجه توسعهه توسعههاي با باالترين درجاما استان ،بهبود يافته است

اي، عوامل ايجاد و تداوم آن را از ديد جغرافياي هاي موجود در سطوح ناحيهآن است كه ضمن بيان نابرابري ،اصلي مقاله حاضر

اما براي  ،عنوان نواحي جغرافيايي استي كشور بههااستان ناحيه مورد مطالعه تحقيق،. اقتصادي جديد مورد بررسي قرار دهد

  . عنوان ناحيه كم توفيق مورد بررسي قرار گرفته استاي، سيستان و بلوچستان بهنمايش عوامل محلي مؤثر در واگرايي ناحيه

ك نابرابري جهت در 2ضريب تغييرپذيري .آوري شده استهاي موردنياز تحقيق از طريق بررسي محلي و برخي منابع جمعداده

 50براي استخراج  عوامل محلي مؤثر در توسعه نيافتگي سيستان و بلوچستان، نظرات . اي ايران مورد استفاده قرار گرفته استناحيه

اي دهد كه دو عامل در نابرابري ناحيههاي تحقيق نشان مييافته. نفر كارشناسان محلي به روش ليكرت تجزيه و تحليل  شده است

نخست، تبعيت از ديدگاه جغرافياي اقتصادي مرسوم مبتني بر رويكردهاي نئوكالسيكي و نوليبرالي، و غفلت از . استكشور مؤثر 

  در نابرابري  اي؛ و دوم، فقدان نهادهاي توليدگرا كه نقش مهميريزي ناحيهنگاه جغرافياي اقتصادي جديد در برنامه

  .اي و تداوم آن در ايران داردناحيه

  

  .اي، جغرافياي اقتصادي مرسوم، جغرافياي اقتصادي جديد، نهادهاي توليدگرا، ايراننابرابري ناحيه: كليدواژگان

  

  

  

  

  

  

                                                 
  استاد گروه جغرافياي دانشگاه خوارزمي . 1

2. Coefficient of Variation  
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  طرح مساله

باال، به نسبت و جمعيت قومي نفت، تنوع  مبتني برمحصولي  ، اقتصاد تكاقليمي، تنوع وسعت زياد دليلكشور ايران به
  .اي دارد اي شديد منطقهه گيري نابرابريپتانسيل زيادي براي شكل

بين  ؛ هاي كشور وجود دارد اختالف زيادي بين استان كاري، توسعه انساني و رفاه،، بياشتغال هاياز منظر شاخص
شديدي وجود دارد،  هاينابرابري ،مركزي و مرزي كشورطوركلي و نيز بين واحدهاي ها بهاستانيافتگي  سطوح توسعه

اعم از مركزي (درون نواحي نيز است؛ در  پيراموني كشورهاي  تر از استان يافته اي مركزي توسعههكه استان اين معنيبه 
   . نواحي دارد بين زيرتوسعه در  تفاوتكه حكايت از سطوح م شودقابل توجهي ديده ميهاي  نابرابري) يا پيراموني

هاي تهران، اي در ايران است؛ از اين منظر، استانعنوان نمونه، شاخص توسعه سالمت، بيانگر نابرابري شديد منطقهبه
و بويراحمد،  كهكيلويههاي ايالم،  استانخراسان رضوي و اصفهان در رديف باالي برخورداري قرار دارد، در مقابل 

  .كنند، محروميت شاخص سالمتي را تجربه ميجنوبي، سيستان و بلوچستان، اردبيل و بوشهر  خراسان

 و كمترينبا هاي كشور بهبود نسبي پيدا كرده است، اما استانهاي  استانسال گذشته، در همه  15شاخص توسعه طي 
هاي دولت در  سياستبراساس نتايج تحقيقات متعدد، . نكرده استتغيير  تقريباً انساني توسعه شاخص مقدار بيشترين

  . )1393كري،ذا(با توفيق الزم همراه نبوده است اي منطقهگرايي همراستاي تسريع 

هاي توسعه هاي كلي آمايش سرزمين و برنامهانداز، سياستدر اسناد فرادستي كشور از جمله قانون اساسي، سند چشم
). 137- 113: 1394زبردست، (كشور به برقراري تعادل ميان مناطق مختلف كشور و رفع محروميت تأكيد شده است 

، كالنتري 1375، اميراحمدي در سال 1361نامه و بودجه در سال براساس تحقيقات مختلف نظير تحقيقات سازمان بر
، زياري در سال 1379، امير احمديان در سال 2000، نوربخش در سال 1991اوغلي در سال ، شربت1377در سال 

اي در زدايي و ايجاد تعادل ناحيههاي زيادي در راستاي رفع فقر، محروميت، تالش1385فر در سال و بهشتي 1383
هاي مختلف توسعه اي بسياري در زمينههاي توسعهاست و طرحويژه بعد از انقالب اسالمي صورت گرفتهكشور به

اقتصادي، اجتماعي، گردشگري، ايجاد اشتغال و درآمد در مناطق محروم اجرا شده است اما اين اقدامات به نتايج 
ريزان و متوليان هاي اصلي برنامهدل منطقه از دغدغههنوز وجود نابرابري ناحيه و عدم تعا. مطلوب منجر نشده است

برخي از شهرهاي استان سيستان و بلوچستان از نظر شرايط زندگي «: گويداي كه وزير كشور ميگونهكشور است به
طبق استانداردهاي صد سال گذشته هستند و اين در حالي است كه كاركرد علم، حل مشكالت مردم است و پيشرفت 

ريزي  نظام برنامه«شود كه ؛ وي در ادامه متذكر مي»متناسب با قدرت پاسخگويي و رفع نيازهاي جامعه باشد علم بايد
ريزي، توجهي  ريزي جامع كالن و متمركز بوده، سيستم اداري به كمك اين نظامِ برنامه كشور، از بدو تولد، نظام برنامه

  ). 1395رحماني فضلي، (» قرار داده است به پتانسيل مناطق نكرده و اين حوزه را مورد غفلت

اي كشور، از ديد جغرافياي هاي موجود در سطوح ناحيههدف اصلي مقاله حاضر آن است كه ضمن بيان نابرابري
هاي كالن در قلمرو توليد ثروت، رفع فقر، گذاريرغم سرمايهاقتصادي جديد، به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا به

كشور شاهد تشديد  ،نشده، بلكهنيافتگي نواحي مختلف حلاي، مسئله توسعهد توازن ناحيهزدايي و ايجامحروميت
  . اي استنابرابري هاي منطقه
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  پيشينه تحقيق

برخي از اين مطالعات  .اي تاكنون مطالعات گوناگوني در سطوح مختلف انجام شده است هاي منطقه در زمينه نابرابري
، توسط زهرا ذاكري 1393تا سال  1369هاي مطالعات سال. شاره قرارگرفته استدر مقدمه همين مجموعه مورد ا

  : گذردكاري، بررسي ايشان به اجمال از نظر ميدر اينجا جهت پرهيز از موازي. بندي شده است، بررسي و طبقه)1393(

  .اين زمينه منتشر شده استدر مقاله در سطح ملي و استاني  107، 1393تا  1369، از سال انجام تحقيق زماناز نظر 

بيشترين فراواني، مربوط به نظريات قطب رشد، رشد متوازن، توسعه  مورد استفاده در اين مقاالت، بامباني نظري 
  .بوده است 1و اثر انتشار گراييهمزن، نظريه اپيرامون، رشد نامتو ـ پايدار، الگوي مركز

تاكسونومي عددي و تحليل عاملي بيشترين  يها ، تكنيك»االتمورد استفاده در مقهاي  و شاخص هاتكنيك«برحسب 
  .را داشته استفراواني 

رفاهي، بهداشت و درمان،  ،كشاورزي، زيربنايي چونهايي  شاخصدر مقاالت مزبور، براي تعيين سطوح توسعه از  
استفاده  بيشترين و ساختماني) منابع طبيعي( آموزش، اجتماعي، فرهنگي، صنعتي، اقتصادي، بازرگاني، ارتباطي، طبيعي

  .كار گرفته شده استبه مختلفي متغيرهايهر يك از اين شاخص، در محاسبه . شده است

 و خصوص در مقايسه با تهران كامالً مشهود استبه هاي كشور، نابرابري بين استان مزبور،مطالعات نتايج براساس 
انساني، رشد جمعيت، سرمايه ، سرمايه فيزيكي، هاصتفرنابرابري در   تمركزگرايي شديد حكومت،چون عواملي 

عنوان مزيت حمل و نقل دسترسي به دريا به ،هاهاي جغرافيايي استان درجه بازبودن اقتصادي، ساختار صنعتي، ويژگي
ساس برا .ها شناسايي شده است نابرابري ميان استانعوامل اثرگذار بر عنوان به) تهران(فاصله از مركز  و و تجارت

  .نشده استدرآمدي  هاينابرابريزوماً منجر به كاهش ل درآمد، باالي رشد همين مطالعات، نرخ

گروه  دو اي كشور بهنيافتگي و واگرايي منطقهدهد كه مشكالت موجود در زمينه توسعهنتايج تحقيقات مزبور نشان مي
   :كلي قابل تفكيك است

رويكردهاي و   ها تر، ناشي از نظريه عبارت دقيقتفكر و يا به ،انديشه ناشي ازها اين آسيب :هاي نظريآسيبنخست، 
نبود مكتب فكري معين علمي، انتخاب چارچوب نظري نامطمئن براي از جمله . انتخاب شده براي توسعه كشور است

گيرندگان يمنظر نخبگان سياسي و تصم، عدم اجماع)مديران(گيرندگان  گذاران و تصميمتوسعه كشور توسط سياست
  .اي ريزي منطقهها و ابهام در جايگاه قانوني برنامه ريزي نگري در برنامه اداري، بخشي - گرايي سياسيكشور، تمركز

ضعف، كاستي و خامي : ، شاملتوسعه عملياتيهاي اجرايي و  ها و ناهنجاري آسيب ):اجرايي(هاي عملي  آسيبدوم، 
ضعيف سازمان دولتي و وجود فساد اداري، كارايي گيران،  م برخي مديران و تصميمريزي، عدم كارايي الزدر برنامه

ضعف  ،هاي آماري و اطالعاتي خصوصي و فساد اقتصادي، ضعف سرمايه بخش محدوديتضعف نظارت و كنترل، 
  .هاي مالي و وابستگي به درآمدهاي نفتي سرمايه

برقراري نوعي عدم   :داده است كه عبارتند ازارائه شنهاداتي نيز اي، پياين مطالعات براي حل مسئله واگرايي ناحيه
تقويت مراكز شهري كوچك و شهرهاي مياني در راستاي تقويت و توسعه نواحي محروم،  ،تمركز در ارائه خدمات

                                                 
1. Spread Effect 
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يا  هاي مستقيم و گذاري اي، ايجاد واحدهاي كوچك مقياس صنعتي با سرمايه هاي فني و حرفهاحداث مراكز آموزش
يافته، اعطاي تسهيالت و  هاي كمتر توسعه هاي بزرگ اقتصادي دولتي و بخش عمومي در شهرستان مشاركت بنگاه

بخش خصوصي و افزايش توليدات   گذاريهاي مالياتي و بانكي مؤثر براي تشويق سرمايههاي الزم و حمايت معافيت
انديشيدن تمهيداتي جهت بهبود شرايط مناطق محروم و ، هاي نوين در توليد محور و استفاده از تكنولوژي  دانش

هاي زيربنايي، ارتباطي، رفاهي و بهداشتي، تقويت تجارت  روستاها و كاهش مهاجرت شهري، تقويت زيرساخت
زايي در هاي اشتغالكارگيري سياستهريزي انتخاب شده با شرايط و منابع هر استان، بمرزي، تناسب استراتژي برنامه

هاي  هاي بازتوزيعي دستگاه هماهنگي فعاليت، هاهاي فقرزدايي و پرداخت هدفمند يارانه ق محروم، سياستمناط
هاي درآمدي و تخصيص بهينه منابع، نظارت مناسب  منظور كاهش نابرابريها، مؤسسات خيريه و غيره بهاجرايي، بانك

 اولويت كشور، هاي ريزي برنامه براي كارايي قراردادن مبنا ،تخصيص كارآمد منابع بين مناطق شهري و روستايي در
 هاي  عنوان طرحهاي كالبدي به استفاده از طرح هاي توسعه،در برنامه) تكنولوژي و انسان(قائل شدن به عامالن توسعه 

  .ايهاي توسعه منطقه  باالدستي در برنامه

افراخته، (به رشته تحرير در آمده است  1394ت كه در سال اي از جمله مطالعاتي اساقتصاد سياسي فضا و تعادل منطقه
در اين مطالعه چنين نتيجه گرفته شده است كه رويكرد اقتصاد سياسي حاكم، منجر به ). 110 - 87: 1394پور،حجي

ي فضايي شده است كه در آن يك قطب و خوشه برخوردار از مواهب ناي و شدت بخشي نامتوازپايايي نابرابري منطقه
  . تصادي، اجتماعي در فضاي سرزميني متشكل از مناطق تهران، البرز و اصفهان پديدار شده استاق

اي و تمركز فضايي صنايع در ايران، نتيجه گرفته كه گرايش تحقيق ديگري در باب الگوهاي تخصصي شدن منطقه
  فهان اتفاق افتاده است هاي تهران و اصسوي تمركز فضايي است و اين تمركز اغلب در استانصنايع كشور به

رسد مشمول نظر ميپور همخواني دارد و بهكه با نتيجه مقاله افراخته و حجي) 18- 1: 1392پور، فتح جاللي،داداش(
  . هاي زهرا ذاكري نبوده استبررسي

مرحله اول،  اي كشور، دردهد كه از نگاه اين محققان، نابرابري شديد منطقهبندي نتيجه مطالعات مزبور نشان ميجمع
بندي نظري شايسته و در مرحله دوم، نتيجه عدم اجراي شايسته راهبرهاي ارائه شده است كه هر دو حاصل فقدان صورت

اما نكته قابل توجه آن است كه راهكارهاي ارائه شده از سوي اين محققان، همچنان  ،تواند موردتأييد قرار گيردمورد مي
 جاديو ا ييزداتيثروت، رفع فقر، محروم ديكالن در قلمرو تول يهايگذارهيرغم سرماهبزيرا  ،نارسا و غيرقابل اجراست

 ديمولد و تشد يهاتيفعال يماندگنشده بلكه كشور، شاهد عقبمختلف حل ينواح يافتگينمسئله توسعه ،ياهيتوازن ناح
  . گيردادي جديد، مورد تجزيه و تحليل قرار مي؛ امري كه در اين مقاله از نگاه جغرافياي اقتصاست يامنطقه يهاينابرابر

  

  مباني نظري

  : از جمله. اي ديدگاههاي مختلفي وجود دارددر رابطه با نابرابري ناحيه

  ها و علت ايجاد نابرابري آن است كه از پتانسيل اي منفي است واي پديدهاز نظر اغلب محققان، نابرابري ناحيه

اي ناشي از تبعيض هاي ناحيهبرداري مطلوب از توانچنانچه عدم بهره. آيدعمل نمياي بهبهينهاي استفاده هاي ناحيهقابليت
 ).Steward, 2002,5(ها تهديدكننده ثبات، پيشرفت و مانع توسعه كل كشور خواهد بود عدالتي باشد، اين گونه نابرابريو بي
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طورطبيعي به اي مثبت است، از نظر اين گروه، هر ناحيهاي پديدهگروهي ديگر از محققان، بر اين باورند كه نابرابري ناحيه
عبارت ديگر تنوع طبيعي امري پذيرفتني است، در نتيجه برخي نواحي نسبت هاي خاصي هست، بهداراي منابع و قابليت

اي را هاي ناحيهري، نابراب»كيم«. شودمي اي منجرهاي رقابتي خواهند داشت كه به نابرابري ناحيهنواحي ديگر مزيتبه
  ). Kim ,2007-2008(تواند مفيد و مثبت تلقي گردد داند، كه مياي ميهاي ناحيهشدن فعاليتحاصل تخصصي

. گويد بروز اختالفات سرزميني محدود در روند توسعه امري طبيعي استمي 1»وارونه U«با ارائه نظريه » ويليامسون«

  اي را تشديد عبارت ديگر، جريان رشد اقتصادي، ابتدا  واگرايي ناحيهبه. ابدياين پديده با تداوم روندها كاهش مي

  ).Williamson,1965(شود اي منجر ميگرايي و تعادل ناحيهكند، اما به مرور زمان به هممي

بر  اي بايد مبتنيمنطقه توسعه هاياي ديدگاه اقتصادي مرسوم آن است كه سياستهاي ناحيهدر جهت حل نابرابري
 سياست بر 1960 هايسال از بعد اين سياست. باشد محور دولت و محور استاندارد محور، شركت ميراث كنيزي،

 تا دارد تكيه رفاهي هايمشيخط و مجدد توزيع روي مزبور، سياست .است داشته غلبه پيشرفته كشورهاي از اكثريتي

 هايها، شركتزيرساخت توسعه در ويژهبه دولتي هايوقمش ارائه با و كند تشويق 2نواحي كم توفيق در را تقاضاها

  .كند تشويق توسعه كم نواحي  در فعاليت و گزينيمكان براي را خصوصي

كنند و است، از همين اصول پيروي مي گذاشته وجود عرصه به پا اخير سال 15كه در  نيز نئوليبرال بازار دارانطرف
 در را كارآفريني و كرده زداييمقررات مشمول را سرمايه و كار نيروي هايزينهه توجهي قابل طوربه بازارها، معتقدند

 و ارتباطي هايزيرساخت و ونقلحمل آموزش، در گذاريسرمايه ها،مشوق اعطاي طريق از توفيقكم نواحي

 و دولت داخلهم ضرورت روي آنها، عمده هايتفاوت رغمبه رويكرد، دو هر در كلي فرض .كنند ريزيپي تكنولوژيكي
 توسعه موجب و شده نواحي انواع همه مشمول تواندمي پايين به باال هايسياست كه است بوده آن بازار، قدرت تعادل

 ).Amin,2004: 49-58( شود هاآن

آنچه در راهكارهاي ارائه شده از سوي محققان ايراني در بخش پيشينه همين مجموعه مالحظه شد، دقيقاً بر همين 
اي عنوان پديدهاي بهجغرافياي اقتصادي مرسوم منطبق است با اين تفاوت كه در ايران مسئله واگرايي منطقهديدگاه 
ديده شده است و در راهبردها هم عالوه بر ديدگاه جغرافياي اقتصادي مرسوم، به راهكارهاي مكاني  3فضايي - مكاني

  .ـ فضايي هم اشاره شده است

 و 4فردي عقالنيت نظير كلي، عوامل از ايمجموعه اقتصادي، توفيق كانون در كه گيردمي سرچشمه اعتقادي از توافق اين
 رويكرد چنين از رشته دو هر دستاوردهاي. است نهفته غيره و پايه اقتصادي واحد عنوانبه شركت كارآفريني، حداكثرسازي

 .است بوده كم نسبتاً توفيق، كم نواحي ايعهتوس توان و اقتصادي پذيريرقابت در پايدار بهبودي تشويق براساس دستوري

 در اما كرد كمك توفيقكم نواحي در درآمد و شغلي هايفرصت افزايش به شك بدون كنيزي، ايناحيه توسعه هايسياست

 فا،خودك رشد تشويق در اهميتي، با طوربه و خورد شكست كامياب، نواحي در وريبهره با مقايسه در وريبهره پايدار افزايش

                                                 
1. Inverted U 
2. less favored=LFRs 

  .فضا، فضاي اقليدسي بوده است ها منظور ازدر  اين بررسي .3

4. Rational individual 
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 اختصاربه .نيافت توفيق خارج، به متعلق هايشركت و غيربومي بخش برتري با دروني بستگي هم و محلي منابع بسيج بر مبتني

  ).Amin,2004: 49-58(است بوده توسعه عدم يا و وابسته توسعه بين انتخاب رويكردها، اين در

ابري ناحيه دارد و به همين دليل راهكارهاي حل معضل عوامل مؤثر در نابرجغرافياي اقتصادي جديد نگاه ديگري به
 محلي توليد« ارتقاي در كوشش طريق از توسعه، كم نواحي بومي هايتوان بسيج اين ديدگاه، روي. نيز متفاوت است

مركزيت انسان  جاي به ارتودوكسي، فردگرايي و مرسوم اقتصادي هاينظريه برخالف ديدگاه، است؛ اين متمركز »مبنا
 ايناحيه توسعه در» نهادگرايي«عنوان تحت رويكردي و بوده معتقد اقتصادي رفتار اجتماعي يا جمعي، به بنيان1تصادياق

  ).Amin,2004: 49-58( است كرده مطرح

 نيا. شكل گرفته است 1990 يهادر سال يعلوم اجتماع ينهاد رييبعد از تغ ياقتصاد يايدر جغراف ينهاد كرديرو
   زروزمره انسان متمرك يزندگ يابعاد اقتصاد يرو يواقعريصورت غبه را كه يكينئوكالس يهاكردي، رودگاهيد

رفاه را  يدر فكر منافع خود بوده و اهداف ماد قاًيكه دق ستندين ياقتصاد گرانيشود، ردكرده و باور دارد كه افراد، بازيم
  ).  Kušar,2010: 39-49( ف قرار داردمختل ينهادها ريتأثانسان تحت يرفتار اقتصاد ،دنبال كنند بلكه

هاي مجاورت نقش به دهد ومي ارائه فضايي اقتصاد به ميكروبنياد و يكپارچه جديد، رويكردي اقتصادي جغرافياي
 اقتصاد در بررسي رويكرد اين. دارد تأكيد فضا در درآمد و اقتصادي هايفعاليت نامتوازن پراكندگي ايجاد در جغرافيايي

  .)Venables,2008( گيردمحققان قرار مي مورد استفاده ايناحيه هاينابرابري منشأ و ايناحيه هاينابرابري رظهو شهرها،

 هايفعاليت جغرافيايي توزيع عواملي دارد و آن اين كه چه سروكار اساسي يك سوال با جديد، اقتصادي جغرافياي

   ).  Schmultzler,1999,356(د شوآن مي تداوم و موجب داده قرار تأثيرتحت را اقتصادي

 ).21- 20: 1391راد، كاظميان، فرجي(پذيرد نهاد چارچوبي است كه كنش متقابل انسانها در درون آن تحقق مي

  ).1385نورث، (بخشد نامد كه ساختار تعامالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي را شكل ميساخت را نهاد ميهاي انساننورث، محدوديت

شود، زيرا نهاد بر رفتار و انگيزش در ها مياند كه نهادها سبب موفقيت و شكست ملتقان بر اين عقيدهگروهي از محق
ها هم براي آن كه به استعدادهاي فردي در تمامي سطوح جامعه اهميت دارند اما حتي آن. زندگي واقعي مؤثراست

ادهاي اقتصادي در فقر يا غناي يك كشور نقش گرچه نه. نيرويي سازنده تبديل شوند به چارچوبي نهادي نياز دارند
  هاي يك ملت را در زمينه نهادهاي اقتصادي رقم حياتي دارند، اما اين سياست و نهادهاي سياسي هستند كه داشته

  ). 72- 73:  1393اوغلو و همكاران، (زنند مي

در  نوعيرا به  اجتماعيدر روابط  افراد انگيزه تجلي ؛سازندرا آشكار مي بشريهاي نهفته در مبادالت انگيزهنهادها 
  .)1395مجيدزاده، ( وجو كردتوان جستنهادها مي

هاي افراد را انتخاب...) هاي تجاري، دولت وهاي تجاري، اتحاديهشامل خانواده، شركت، انجمن( 2هارسوم و تشكل
هاي موجود در ها همان انتخابو اينكنند دهند و از طريق قواعد كاري، بايد و نبايد افراد را تعيين ميشكل مي

  ). 77- 49، 1392مشهدي احمد، (مبادالت هستند 

                                                 
1.The centrality of homo economic us  
2. Custom and Concern 
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گيرند اما تأثير قرار ميتحت 1هر دو از طريق طراحي سياست. پوشاني دارد، اما الزاماً يكي نيستنهاد با سازمان هم
  ). 23- 22: 1391راد، كاظميان، فرجي(گيرند يتر هستند و كمتر در معرض تغييرات مكرر قرار منهادها از نظر محتوايي گسترده

. پايدارسازي رفتار فردي؛ ج. ب كاهش عدم اطمينان؛. الف: از جمله. نهاد داراي نقش و عملكردهاي مختلفي است

  ؛)77- 49، 1392مشهدي احمد، (كند دهنده دانش عمل ميعنوان انتقالمخزن دانش، نهاد مخزن اصلي انباشت دانش است و به

 .)1395مجيدزاده، (تنظيم رفتار اقتصادي . ه مبادالت؛ وهاي اهش هزينهك. د

  :توان برحسب موضوع به سه دسته تقسيم كردنهادها را مي) 246- 229: 1389(از ديدگاه صمدي 

  .نهادهاي سياسي. نهادهاي اقتصادي؛ و ج. نهادهاي اجتماعي؛ ب. الف

  :تبرحسب ماهيت نيز نهاد به دو گروه قابل تفكيك اس

ها و مهارتهاي نو گذاري در فناوريكنند؛ مشوق سرمايهاين نهادها حقوق مالكيت را تقويت مي :نهادهاي فراگير. الف
  كنند؛ واي متكثر در جامعه توزيع ميشيوهشكلي گسترده و بههستند؛ قدرت سياسي را به

  نفع گروههاي اندك ساختار ت جامعه بهاين نهادها، اغلب براي استخراج منابع از اكثري: نهادهاي استثماري. ب

دست آمده را جهت تحكيم سلطه خود بر قدرت سازند و منابع بهاي متمركز مياند؛ قدرت را در دستان عدهيافته
  ). 569:  1393اوغلو و همكاران، (كار بندند سياسي به

حياتي در سازماندهي فعاليتهاي نظر نورث، درگير شدن فعال دولت در غرب براي اعمال حقوق مالكيت، نقش به
  ). North, 1981(اقتصادي و معامالت بازار بين كارگزاران آزاد  منفرد داشته است

  

  روش تحقيق

اي و از تحقيق از نظر ماهيت توسعه. عنوان نواحي جغرافيايي استهاي مختلف كشور بهقلمرو مكاني مطالعه استان
ها از اسناد مدون، آرشيو ادارات مرتبط، بازديد و مصاحبه محلي ي دادهآوربراي جمع. شناسي تركيبي استنظر روش

آوري شده با استفاده محاسبات ضريب هاي جمعجهت توجيه وجود و تداوم نابرابري نواحي، داده. استفاده شده است
ستان و اي، ناحيه سيبراي نمايش عوامل محلي مؤثر در واگرايي ناحيه. پردازش شده است) CV(تغييرپذيري 
براي تحليل عوامل مؤثر در عدم توفيق اين ناحيه، از . توفيق مورد توجه قرارگرفته استعنوان ناحيه كمبلوچستان به

  .نفر كارشناسان محلي به روش ليكرت استفاده شده است 50نظرات 
  

  بحث و نتايج

لومترمربع، نسبت جمعيت شهري، تراكم جمعيت در كي: شاخص شامل 26هاي كشور با استفاده از درجه توسعه استان
سرانه وام از بانك كشاورزي، سرانه وام از تعاوني كشاورزي، تعداد كارخانه در برابر يك ميليون جمعيت، سرانه ارزش 

پزشك در هزار نفر، دندان100وري نيروي كار، متوسط مزد و حقوق، تخت بيمارستاني، پزشك در برابر افزوده، بهره
آموزان دبيرستاني به دبستاني، دانشجويان مدارس فني، ، مدارس ابتدايي، دبيرستان، نسبت دانشهزار نفر 100برابر 

                                                 
1. Policy Design 
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كشي به تفكيك شهر و روستا، مسكن داراي برق به تفكيك شهر و روستا، متوسط هزينه مسكن داراي آب لوله
ها، كل هزينه سرانه شهرداري ها،خوراكي خانوارها به تفكيك شهر و روستا، تسهيالت پستي، درآمد سرانه شهرداري

بعد از (1365و ) قبل از انقالب(1355هاي راه برحسب كيلومتر در كيلومترمربع، تعداد مستخدمين بخش دولتي در سال
هاي فاحشي ها از نظر درجه توسعه تفاوتدهد كه بين استانبه روش محاسبه ضريب تغييرپذيري نشان مي) انقالب

  ).1991لي،اوغشربت(وجود داشته است 

ناحيه قرارداشته و در مقابل  نعنوان برخوردارتريدر رأس هرم سلسله مراتب توسعه به) تهران(براساس اين مطالعه هميشه استان مركزي 
  ). 1جدول شماره (اند عنوان نواحي محروم حفظ كردهترين سطح بهدو استان سيستان و بلوچستان و كردستان جايگاه خود را در پايين

) 2جدول شماره( 1385هاي سال اي و با استفاده از دادههاي ايران به روش تحليل خوشهبندي سطح توسعه استانطبقه

نيا و شالي، اين نابرابري نسبت براساس مطالعه و تحليل توكلي. اي در ايران زياد استهاي منطقهنشان داد كه نابرابري
رسد كه نظر ميبه). 15- 1391:2نيا، شالي،توكلي(است افته افزايش يافتهنيهاي توسعهگذشته تشديدشده و تعداد استانبه

  .اي رسيده باشندبه چنين نتيجه) اوغليمطالعه شربت(ايشان در مقايسه با تحقيق پيشين 
  ها بر اساسدرجه توسعه استان .1جدول

  درجه توسعه
 )1365(بعد از انقالب )1355(قبل از انقالب

  تركيبي  Z  تاناس  تركيبي  Z  استان

توسعه يافته 

  تر

  32.23  مركزي  43.15  مركزي

  20.00  سمنان  28.70  سمنان

  19.71  يزد  13.17  يزد

  14.62  اصفهان  12.21  خوزستان

  6.80  خوزستان  7.31  گيالن

  5.71  گيالن  6.20  فارس

  5.32  مازندران  3.00  اصفهان

توسعه 

  متوسط

  4.15  فارس  2.76  مازندران

  2.39  ايالم  - 1.60  كرمان

  0.79  زنجان  - 1.91  خراسان

  0.37  بوشهر  - 2.94  كرمانشاه

  0.32  چهارمحال بختياري  - 3.03  آذربايجان غربي

  - 0.70  كرمانشاه  - 3.57  ايالم

  - 1.89  كرمان  - 4.83  لرستان

  - 4.89  كهكيلويه و بويراحمد  - 5.80  آذربايجان شرقي

كمتر توسعه 

  يافته

  - 7.41  همدان  - 6.14  هرمز گان

  - 7.60  لرستان  - 6.55  همدان

  - 7.95  آذربايجان شرقي  - 6.94  بوشهر

  - 8.94  خراسان  - 6.94  چهار محال بختياري

  - 9.21  هرمز گان  - 7.89  كهكيلويه و بويراحمد

  محروم

  - 11.64  آذربايجان غربي  - 11.65  كردستان

  - 19.62  كردستان  - 22.83  زنجان

  - 32.55  ان و بلوچستانسيست  - 23.93  سيستان و بلوچستان

  132: 1991منبع، شربت اوغلي،                    
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  )1385سال (اي هاي ايران از نظر توسعه با روش تحليل خوشهبندي استانطبقه .2جدول

  ها به ترتيب درجه توسعهاستان  ميزان توسعه  درجه توسعه  سطح توسعه

  تهران  توسعه يافته  و كمتر 0.332  سطح اول

  سمنان، اصفهان، يزد، مازندران  نسبتاً توسعه يافته  0.601تا  0.332  مسطح دو

  توسعه متوسط  0.703تا 0.601  سطح سوم
قزوين ، خراسان رضوي، گيالن، مركزي، قم، آذربايجان 

  شرقي، فارس

  توسعه نيافته  0.851تا  0.703  سطح چهارم

خوزستان، زنجان، بوشهر، چهارمحال و بختياري، همدان، 

كرمانشاه، خراسان جنوبي، لرستان، ايالم، گلستان، كرمان، 

اردبيل، هرمز گان، كردستان، آذربايجان غربي، كهكيلويه و 

  بوير احمد، خراسان شمالي

  سيستان و بلوچستان  محروم  0.851بيش از   سطح پنجم

  15- 2: 1391نيا، شالي، توكلي: منبع            

  

و نه شاخص تخصصي، شامل نرخ بيكاري، نرخ  1392هاي سال از داده هاي كشور با استفادهدرجه توسعه استان
ها از توليد ناخالص ملي، ارزش افزوده مشاركت اقتصادي، نرخ باسوادي جمعيت، ضريب نفوذ اينترنت، سهم استان

بخش صنعت، ارزش افزوده بخش كشاورزي، ارزش افزوده بخش بهداشت و ارزش افزوده بخش آموزش، به روش 
هاي جدول براساس داده. ، درج شده است3دست آمده و در جدول شماره به) CV(ضريب تغييرپذيري  محاسبه

بيشترين نابرابري در ). 3تركيبي جدول  zضريب(هاي كشور همچنان باالست مزبور، نابرابري سطح توسعه استان
ي، صنعت، بهداشت و آموزش هاي كشاورزها از توليد ناخالص داخلي، ارزش افزوده بخشهاي سهم استانشاخص

دهد كه ، نشان مي3هاي جدولها براساس يافتهبندي استانگروه). 3رديف ضريب تغييرپذيري جدول(شود مشاهده مي
هاي كشور حفظ كرده و در مقابل استان سيستان و استان تهران همچنان صدرنشيني خود را از نظر سطح توسعه استان

جالب است كه . جنوبي و ايالم براي خود پيدا كرده استياراني چون خراسان بلوچستان در سطح محروم توسعه،
  ).  3جدول شماره(فاصله منفي سطح توسعه استان نسبت به گذشته بيشتر شده است 

تواند ناشي از روند توسعه منطبق با اي موجود ميشود كه آيا تشديد نابرابري يا واگرايي منطقهاكنون اين پرسش مطرح مي
  : از جمله. تواند پذيرفته شودوارونه ويليامسون تلقي گردد؟ داليل متعددي وجود دارد كه اين ادعا نمي) U(يه نظر

هاي شغلي ايجاد شده در بخش صنعت ايران، منفي  خالص فرصت، 1390و  1385در فاصله دو سر شماري سال . الف
رفته، ز دستاهايي كه  خش صنعت ايران و شغلهاي جديد در ب جمع جبري شغل ازاين عدد . هزار شغل است 415

  . حاصل شده است

 1391درصد در سال11به حدود  1383 درصد در سال18سهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد ايران از حدود  .ب
  . كشور اتفاق افتاده استدرآمدهاي نفتي اوج  درصدي در دوران 40يعني سقوط حدود . رسيده است

. تاسكاهش يافته 1391درصد در سال19به  1383 درصد در سال 38و ارزش افزوده صنعت از  گذاري نسبت سرمايه. ج

 .داري پيدا كرده استكاهش معني، گذاري در بخش صنعت به شكل متناسبانگيزه سرمايه دهد كه اين متغير نشان مي
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  )1392ل سا(هاي ايران از نظر توسعه براساس ضريب تغييرپذيري بندي استانطبقه .3جدول

  درجه توسعه
 )1392(بعد از انقالب 

  تركيبي  Z  استان

  ترتوسعه يافته

  19.81  تهران

  9.52  اصفهان

  6.35  خوزستان

  6.15  خراسان رضوي

  5.41  فارس

  5.01  مازندران

  1.96  البرز

  توسعه متوسط

  1.60  يزد

  0.11  آذربايجان شرقي

  0.08  كرمانشاه

  - 0.10  گيالن

  - 0.22  قم

  - 0.53  قزوين

  - 0.73  بوشهر

  - 0.76  سمنان

  كمتر توسعه يافته

  - 1.11  اردبيل

  - 1.47  كرمان

  - 1.84  هرمز گان

  - 2.16  آذربايجان غربي

  - 2.38  چهارمحال بختياري

  - 2.64  زنجان

  - 2.66  مركزي

  - 2.72  گلستان

  - 2.93  كهكيلويه و بوير احمد

  محروم

  - 3.00  خراسان شمالي

  - 3.44  لرستان

  - 3.47  كردستان

  - 3.77  همدان

  - 4.26  ايالم

  - 5.22  خراسان جنوبي

  - 10.66  سيستان و بلوچستان

  هاي مركز آمار ايرانمحاسبه با استفاده از داده: منبع                                       

در اين زمينه گرفتاري كشاورزي از . توليدي ندارندزي گذاري و نوساسرمايهالزم براي صنعتگران و كشاورزان انگيزه  .د
  ).1395مومني، ( فراوان استبا مشقت و همراهتوليد معيشتي  ،ساخت مسلط توليد كشاورزي ايران. تمراتب بيشتر اسصنعت هم به

  وليد شاخص ت )دهم درصدويكنه( درصدي 1/9شده از سوي بانك مركزي ايران، نشان از افت  آمارهاي ارائه. ه

 ،1394طبق گزارش مركز آمار ايران بخش صنعت در سال  .دارد 1394ماه ابتداي سال  نههاي بزرگ صنعتي طي  كارگاه



   71             اي در ايران ناحيه جغرافياي اقتصادي جديد و تبيين نابرابري

 

دست آمده است كه اين رشد منفي درحالي به. را تجربه كرده است )دو و دودهم درصد( درصدي 2/2رشد منفي 
شود و با توجه به اين مساله كه رشد بخش نفت هم مي ها و آمارهاي مركز آمار ايران شامل بخش صنعت در گزارش

و با نفت يك درصد بوده است، نتيجه حاصله حكايت از  )دهم درصدنه( درصد 9/0بدون نفت  1394اقتصادي سال 
  . تري در بخش صنعت داردرشد منفي پايين

هزار واحد صنعتي  14عتي كشور، حدود هزار واحد صن 37از سوي مقامات رسمي كشور از تعداد  شده بنابر آمار اعالم. و
درصد  40تا  30حدود  ،آيد وزارت صنعت، معدن و تجارت برمي شده آنچه از آمار و ارقام اعالم ،همچنين. استغيرفعال 

  ).1395رحيمي،( اند تعطيل درآمده پردازند و به حالت نيمه فعاليت ميزير ظرفيت خود به ،واحدهاي صنعتي كشور

هزار  31تعداد جوازهاي ساالنه تاسيس واحدهاي صنعتي از  ،دهد طي يك دهه اخير اي مركز آمار نشان ميه گزارش. ز
همچنين . دهد درصدي را نشان مي  50رسيده است كه رشد منفي 1393هزار جواز در سال  16به  1383جواز در سال 

به پنج  1383اي كه از شش هزار واحد در سال  گونهبهخود گرفته است روند نزولي به ،برداري هم هاي بهرهتعداد پروانه
  ).1395رحيمي،(د ده هاي اخير هم نشان از بهبود در اين شاخص نميرسيده است و گزارش 1393هزار واحد در سال 

درآمد صرف  هاي كم طور مستقيم و غيرمستقيم با هدف حمايت از گروههمقابله با فقر، منابع عظيمي بقلمرو در . ح
 و  در عرصه محيط زيست، حداقل در دو حوزه آب. هاي مقابله با فقر بسيار پايين بوده استشده، اما اثربخشي سياست

طور جدي در به مردم رامعيشت و اشتغال  ،سالمتكه برد سر ميهوا، مدتي است كه كشور در شرايط بحراني به
 .استداده معرض تهديد قرار 

هاي اقتصادي تجربه كرده  به بعد، تحوالت جهشي بزرگي را در شاخص 1990اي ه جهان درحال توسعه، طي سال
درصد و دستيابي به رشد اقتصادي حتي دو رقمي در بسياري از  5متوسط كمتر از كاهش شديد تورم جهاني به. است

كشور  ياقتصاد عملكرد از جمله اين تحوالت بوده است، در مقايسه كشورهاي در حال توسعه و در همسايگي ايران، 
كه منابع ارزي فراوان خدادادي در  درصد، در حالي  5درصد و رشد اقتصادي نوساني كمتر از  20با نرخ تورم باالتر از 

ميليارد  80به بعد  متوسط واردات كشور به بيش از  1386، در سالهاي غيرقابل دفاع است بوده، كامالً كشور اختيار
  ). 1393نيلي، (دالر در سال رسيده است 

صنايع و حال و روز آنهاست كه اشاره شد اما در پستوي اين مساله و درك بهتر حقيقت، نمود اين وضعيت  آشكاراينها البته آمار 
  ).1395رحيمي،(د وجو كر جسته كردتحصيلاقشار توان در سطح كالن در نرخ مشاركت بسيار پايين و بيكاري گسترده را مي

اي قابل توجيه كند تا برآن اساس افتراق ناحيهاي را تجربه نميپيش توسعهاست كه كشور روند رو بهشواهد مزبور حاكي از آن 
  . اي مشهود استطور خاص هم در سطح ملي و هم ناحيههاي مولد بهطور عام و فعاليتاي بههاي توسعهافت فعاليت. باشد

با استفاده از امتيازات دولتي دو  1370ر زاهدان در سال ، در پيرامون شه)سيستان و بلوچستان(در سطح ناحيه نمونه 
نفر كارگران محلي را  20شد و كارخانه چتايي، كه مواد اوليه آن از شبه قاره هند وارد مي: كارخانه تأسيس شد شامل

  .تعطيل شد 1380اين كارخانه با فعاليت نامنظم در سال . به استخدام در آورده بود

هاي شغلي جهت ايجاد اشتغال نيروهاي بومي محل تجهيز و تدارك صندوق حمايت از فرصتسازي، كه از پالستيك
هاي مزبور آن بود كه يكي از داليل تعطيلي كارخانه. اين كارخانه نيز كارايي نداشت و تعطيل شد. تأسيس شده بود

  . ار، در بخش صنعت نبودكهاي تجاري مرزي حاضر بهدليل رقابت درآمد حاصله از فعاليتنيروي كار بومي به
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سازي در ايرانشهر انجام شد ولي با حمايت دولتي مراحل اوليه تأسيس واحدهاي كولرسازي، خودكارسازي و ميخ
  . همان كارخانه كولرسازي در اطراف تهران تأسيس شد و از دو كارخانه ديگر اثري در ناحيه وجود ندارد

صورت هاي خود، تنها در بخش ريسندگي و بهچ در ايران شهر هم با مزايده داراييواحد صنعتي با سابقه به نسبت زياد بافت بلو
  .  نفر اشتغال دارند هزاردهدر كل شهركهاي صنعتي زاهدان تنها . رمق فعال است و بخش بافندگي آن متوقف شده استبي

هاي ديگر بيشتر بسياري از استان ها همه در حالي است كه سهم استان سيستان و بلوچستان از درآمد نفت نسبت بهاين
ها در سيستان اداره عريض و طويل سازمان عمران سيستان بوده كه مدت). 110- 87: پورافراخته، حجي(بوده است 

  . كندبودجه كالني را بلعيده است و اكنون به نام شركت توسعه منابع آب و خاك سيستان فعاليت مي

درصد از متوسط ملي كمتر  7درصد و  79نرخ باسوادي . درصد است 30ز نرخ بيكاري در استان متفاوت و بيش ا
  اين شواهد نشان . شونددرصد موفق به اخذ ديپلم مي 50شوند تنها آموزاني كه وارد مدرسه مياز كل دانش. است

  توسعه ايهشود و درثاني، سياستدهد كه اوالً، نشاني از تطابق شرايط كشور با نظريه ويليامسون ديده نميمي

   .اي بايد مبتني بر ميراث كنيزي و نوليبرالي توفيقي دربرنداشته استمنطقه

روش «از ) استان سيستان و بلوچستان(هاي مولد در ناحيه نمونه جهت درك عوامل مؤثر در عدم توفيق فعاليت
هاي مولد با دم توفيق فعاليتدر اين روش فرضيات موردنظر در ارتباط با عوامل مؤثر در ع. استفاده شده است» ليكرت

، ادعاهاي موردنظر و اظهارنظر 4جدول شماره . كارشناس محلي تجزيه و تحليل شده است 50استفاده از نظر 
  .دهدكارشناسان را نشان مي

  

  هاي مولد در استان سيستان و بلوچستان از ديد كارشناسانعوامل مؤثر در عدم توليد فعاليت .4جدول

 متوسط امتيازات هر عامل  هاهگزار  عوامل اصلي

  سازه هاي فكري
 4.38  ريزي با شرايط استان هماهنگي نداردتفكر برنامه

  ريزي نگاه امنيتي حاكم استدر برنامه

  توان هاي محلي

  ها و افراد، امكان مشاركت محلي را بسيار محدود كرده استدخالت و حاكميت سازمان

  پرهزينه و سودي نداردواحد توليدي تك و پراكنده  4.64

  استفاده از افراد غيربومي صرفه اقتصادي ندارد. نيروي كار محلي مهارت صنعتي ندارد

  حقوق مالكيت

  گذاري وجود نداردامنيت سرمايه

4.06 

  گرهاي زيادي وجود دارندمداخله

  هماهنگي با سازمانهاي مدعي هزينه بسيار دارد

  سمي بسيار زياد استدريافت اعتبار از منابع ر

  فروش معامله واحدهاي توليدي در صورت نياز بسيار سخت است

  دريافت اعتبار از منابع غيررسمي بسيار پرهزينه است

  هاي مدعي نيازمند زمان بسيار بااليي استهماهنگي با سازمان

  ثبات بسيار خطرناك استهاي توليدي با جو بيفعاليت

  روش امن محصوالت وجود نداردتضميني براي ف

  با توجه به شرايط استان كسب اطالعات موثق بازاي امكان بسيار محدودي دارد

  هاي غيررسمي بسيار زياد استهزينه

  دهينظام پاداش

  كار توليدي نسبت به سرمايه الزم درآمدي ندارد

4.16 

  انداز در بانك سود بيشتري از فعاليت مولد داردپس

  ساز و بفروش سودآورتر از فعاليت توليدي استب

  گري بسيار پر سود استكارهاي خدمات تجاري و واسطه

  كندها زيان نميثباتيگري برابر بيواسطه
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هاي محلي اولين عامل برداري مناسب از توانعدم بهره، 5، و محاسبات جدول شماره 4هاي جدول شمارهبراساس داده
  :نيافتگي استان سيستان و بلوچستان استمؤثر در توسعه

  نيافتگي ناحيه هاي محلي در توسعهادعا، عدم استفاده از توان .5جدول

  

)     
  گزينه

  مخالف كامالً  1  1  1  13.25  13.25

  مخالف  2  1  2  6.97  6.97

  نسبتاً موافق  3  3  9  2.69  8.07

  موافق  4  5  20  0.41  2.05

  موافقكامال ً  5  40  200  0.13  5.2

  جمع  15  50  232    35.54

  4.64  
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برداري مناسب از توانهاي عدم بهرهتوان پذيرفت كه شود و ميبزرگتر است، فرض يك رد مي 1.64از  16.4چون 
زيرا براي استفاده از توانهاي محلي سطحي . نيافتگي استان سيستان و بلوچستان استامل مؤثر در توسعهمحلي اولين ع

امكان مشاركت . گيري چنين بستري عمالً وجود نداشته استاز حكم روايي محلي الزم است، اما در ايران امكان شكل
تسلط و حضور نخبگان و حاكميت . شده استداليل مختلف ميسر ناي بههاي توسعهنيروي انساني محلي در طرح

ويژه در امور مديريتي درگير و سهيم هاي خاص، فقدان روند آموزش و يادگيري، سبب شده كه همه بازيگران، بهگروه
تبع آن مشاركت داوطلبانه عمل نيامده است و بههاي مالي محلي نيز استفاده مناسبي بهدر نتيجه از سرمايه. اندنشده
  . مناطق را از ابتكارات محلي محروم كرده است پايين،

 از هاي ناشيجوييهاي جغرافيايي است تا ناحيه از صرفهاي مجاورتيكي ديگر از شرايط الزم براي رشد منطقه

 و هم مكاني  ناشي از هايجوييصرفه مقياس، از ناشي هايجوييگروه صرفه سه در صنعتي، هايتجمع در استقرار
 پيوند به اهميت مجاورت جغرافيايي مفهوم. وري افزايش يابدمند شده و بهرهشهرنشيني بهره از ناشي ايهجوييصرفه

 هايظرفيت مانند زادرون منطق هايظرفيت اهميت بر خود، تكاملي مسير و در كندمي تأكيد همجوار هايبنگاه ميان

كه در ايران درحالي). 285 - 272: 1390پور،داداش(دارد  تمركز اقتصادي موفقيت عنوان عواملبه نوآوري و يادگيري
اي اند تنها قطب خوشهلحاظ قرارگيري در رأس هرم برخورداري نسبي  توانستهتنها سه منطقه تهران، البرز و اصفهان به

ها خي از آنتعطيلي واحدهاي صنعتي در استان و انتقال بر). 110 - 87: 1394پور، افراخته، حجي(برخوردار را بسازند 
  .مثل كولرسازي به پيرامون تهران نشان از همين واقعيت دارد

نيافتگي ناحيه توان پذيرفت كه دومين عامل مؤثر در توسعه، به روش ليكرت، مي4هاي جدولبر اساس محاسبه داده
سبه، واريانس برابر زيرا براساس محا. ريزي و توسعه كشور استهاي فكري متوليان برنامهسيستان و بلوچستان، سازه
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  . تر استبزرگ 1.64از  4.45و عدد  2.25

  :ريزي ناحيه قابل توجه است كه عبارتند ازهاي ذهني متوليان برنامهدو نكته از نظر سازه

 در تسلطصورت فزاينده، اقتصاد سياسي ايران تدريج و بهاز نقطه آغاز اجراي برنامه تعديل ساختاري تاكنون بهاول، 
خود عليه اهداف و منافع جانبه در راستاي پيشبرد  كه با برقراري پيوندي راهبردي و همه قرارگرفتهگانه  سه يك اتحاد

اجزاي اين اتحاد  .اندصف كشيدههاي مولد و توسعه ملي در ايران  ها و بخش كيفيت زندگي عامه مردم، منافع گروه
   .هاي وطني اي با عنوان نئوكالسيك مجموعه. ج و؛ ان و سوداگران باز سفته. ب ؛رانتيدولت . الف :عبارتند از گانهسه

   .زده با آموزه بنيادگرايي بازار است  مشترك آنها برخورد ايدئولوژيكه وجه استشامل طيف متنوعي  ،اخيرگروه 

هاي سياستها و  گيري ظاهر علمي براي جهت  اول، ايجاد بزك و توجيه به  ترين نقش اين گروه در درجه مهم
هاي غيرمولد اقتصاد ايران و  نفع بخشصداهاي غوغاساالرانه به و اندازي سردوم، راه  هاي رانتي است و در درجه دولت

در . هاي غيرمولد در اقتصاد ايران استتمهيد بستر فرهنگي و سياسي براي ايجاد پيوند ميان منافع دولت رانتي و بخش
ها  كاري مفاهيم كليدي و غوغاساالري و تحريف واقعيتدهند، دست ماتي كه انجام ميترين اقدااين مسير يكي از مهم

هاي دستوري قيمت صورت كامالًبراي مثال، اگر دولت رانتي به. گيري براي اقتصاد ملي استدر نقاط عطف تصميم
اگر دولت در برابر  كنند اماميبال شدت از آن استقآنها به را افزايش دهد، هاي انرژي نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ حامل

هاي بهره موجود در اقتصاد ايران باشد، آنها غوغا  هاي ولو اندك در نرخكاهش نرخ ارز اصرار بورزد يا متقاضي كاهش
هاي ترازي هزينهجويان همرانت منافعآنها براي پيشبرد . كنند اندازند و از برخورد دستوري در اقتصاد انتقاد ميراه مي

كنند اما هرگز راجع به اين مسئله كه در عنوان يك ضرورت مطرح ميشهروندان كشورمان با كشورهاي صنعتي را به
 ،دليل  همينبه ،آورند ميان نميگيرد، سخني بههاي نسبي است كه مبناي داوري و تحليل قرار مي علم اقتصاد اين قيمت

نرخ بهره در برابر شود؛ هماهنگي ر ايران با كشورهاي صنعتي دستمزد نيروي كاكنند كه همزمان تالش نميهرگز 
يا نرخ حمايت از توليدات كشاورزان ايران با همتايان آنها در كشورهاي  و الملليبيناقتصاد ايران با استانداردهاي 

 ).47: 1396مومني، (مطلوب آنها نيست هاي اقتصادي و توسعه  عضو سازمان همكاري

ايران در طي ساليان اخير رويكردهاي خاصي به مناطق مرزي داشته و در طول يك دهه، تالش  جمهوري اسالميدوم، 
كردن نيروهاي مرزي، تشكيل پليس ويژه  باني مرزي، حفر كانال در مرزها، دو برابر ديده  برجكرده تا با احداث ديوار، 

كه ميلياردها طوريشرقي تأمين نمايد؛ به جنوبمرزهاي  مخصوصاًمبارزه با موادمخدر، امنيت الزم را در مرزهاي كشور 
  ).1395دهمرده، ( تومان در اين خصوص هزينه شده است

خاطر ديوار مرزي در موقعيت دشتي، قابل كنترل است و ديوار مرزي و اعتقاد بر آن است كه امنيت مرز سيستان به
خاطر موقعيت كوهستاني ديوار مرزي انجام نشده بهطور كامل انجام شده ولي در بلوچستان مسائل امنيتي در سيستان به

خاطر عدم ديواركشي و مرز سيستان از لحاظ امنيت مشكلي ندارد، فقط در بلوچستان به. و در حال انجام است
دفتر امور امنيتي، و انتظامي استانداري سيستان و بلوچستان، مصاحبه (موقعيت كوهستاني كنترل آن دچار مشكل است 

تواند نيازهاي هاي ذهني نميچنين سازه). 12تا  9، ساعت 10/10/1390شفاهي، نوروزي و شهركي،  و اطالعات
  . توسعه را تأمين كند

و محاسبه آن به  4هاي جدول داده(هاي مولد در ناحيه است دهي سومين عامل مؤثر در عدم توفيق فعاليتنظام پاداش
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  ).است 1.64از  بزرگتر 2.88و  3.76روش ليكرت، واريانس برابر

  اگر كشوري بخواهد توسعه پيدا كند، بايد ساختار نهادي به سمتي حركت كند كه در آن جامعه، هزينه فرصت 

توانند درآمدهاي زياد، بدون ريسك و تا زماني كه افراد از طريق درآمدهاي رانتي مي. خوارگي باال رفته باشدمفت
نخواهد رفت و اگر قرار باشد در كشوري توسعه اتفاق بيافتد، بايد  سمت توليددست آورند، فرد بهبدون زحمت به

 ).1395مومني،(هاي غيرمولد باشد تر از فعاليتتوليد، شيرين

درصد توليد  14عنوان سود پول در ايران پرداخت شده كه اين مبلغ معادل هزارميليارد تومان به 150، 1394در سال
 19طور اين مبلغ معادل همين. ا سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي استطراز بناخالص داخلي در آن سال و هم

  .ميليون نفر نيروي كار كشور با احتساب حداقل دستمزد مصوب است 11درصد كل نقدينگي و معادل دستمزد 

، برابر شده است، اما در همين دوره 37كننده يعني تورم، ، شاخص قيمتي مصرف1392تا  1372هاي در فاصله سال
 2/2يعني(برابر  76شده است؛ قيمت مسكن در همين دوره ) برابر تورم 7/1يعني (برابر  61خانه در تهران قيمت اجاره

كشور  نيعني در اين دوره كه توليدكنندگا. برابر شده است 107شده است؛ و قيمت زمين در همين بازه ) برابر تورم
هاي ها نصيب كساني شده است كه به فعاليتبرخورداري نتصورتريلاند، غيرقابترين فشارها را متحمل شدهسابقهبي

  ).1395مومني، (اند سوداگري در پول و مستغالت، مبادرت ورزيده

گري وجود هر هزار نفر جمعيت يك واحد فعال در امر واسطه ازايدر آمريكا به  ،در حال حاضر، براساس آخرين آمار
نفر جمعيت يك واحد فعال  30هر  ازاينفر جمعيت يك واحد و در ايران به  660هر  ازايدارد، در اروپاي غربي به 

 ).1393مومني، (وجود دارد گري در امر واسطه

اگر در كشورهاي پيشرفته صنعتي قرار باشد كه كسي كار نكند و از نظر گذران زندگي، آن هم مطابق استانداردهاي 
  ونيم تا چهارونيم ميليون دالر ه باشد بايد مبلغي بين يكحداقل دستمزد ساالنه، از سپرده خود عايدي داشت

گذاري موردنياز براي برابري عايدي با دستمزد اما در ايران براي تحقق آن هدف ميزان سپرده. گذاري انجام دهدسپرده
با . شودده ميها در مورد، تجارت، نرخ ارز و مالي ديگذاريمشابه همين قاعده. هزار دالر است 20ساالنه، كمتر از 

مند به نفع رانت و ربا آرايش پيدا كرده است صورت نظامتوجه به اين تصوير قابل درك است كه ساختار نهادي به
  ).1395: مومني،الف(

نيافتگي داد كه حقوق مالكيت عامل ديگر مؤثر توسعهروش ليكرت همچنين نشانسبه آن بهاو مح 4هاي جدول شمارهداده
گذاري، توسعه زيرا ايجاد انگيزه سرمايه. بزرگتر است 1.64از 1.73و  4.37ين محاسبه واريانس برابر در ا. ناحيه است

  بيني و هاي اقتصادي، ازدياد توليد و افزايش ثروت، نيازمند شرايطي است كه امكان پيشاقتصادي، فعال شدن بنگاه

هاي تواند در هزينهحكمروايي قانون مي. انون استريزي وجود داشته باشد، اين شرايط خود، مستلزم حكومت قبرنامه
  .هاي معامالتي استهاي حسابداري و هزينهانجام معامالت نيازمند هزينه. اثرگذار باشد 1معامالت

مهمترين . هاي معامالتي مستند نيست، اما واقعي استهزينه. هاي ثبت شده و مستند استهاي حسابداري، هزينههزينه
  :التي عبارتند ازهاي معامهزينه

                                                 
1.Transaction Costs   
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  .العاده داردزمان ارزش اقتصادي فوق: هاي فرصت زمانهزينه .اول

اين . شودبرد كار خود و تسريع كار به پرداخت حق و حساب متوسل ميفرد براي پيش: هزينه بوروكراسي ناكارا .دوم
براي مثال، دريافت . ي استاي است كه سند رسمي و حسابداري ندارد اما هزينه معامالتي واقعحق تسريع هزينه

مجوز صنعتي در جوامع فاقد حاكميت قانون معامالت، مستلزم صرف هزينه معنوي، مادي و زمان است كه موجب 
به . هاي توليدي استمثال ديگر ايجاد بنگاه. كندافزايش هزينه و وقفه در كار بوده و نقش بازدارنده معامالت ايفا مي

هاي بسيار درپي خواهد داشت و ، اگر به معامله مجدد نياز باشد، سختياولن جوامعي؛ هنگام ايجاد كارخانه در چني
رود كه زودتر و اصطالح عاميانه، صاحب اول و آخر همان فرد مؤسس خواهد بود، در نتيجه فرد به دنبال فعاليتي ميبه

ها و نهادهاي متعددي است كه سازمان نيازمند دريافت مجوز از تأسيس واحد توليدي، دوم. تر قابل معامله باشدآسان
گرچه رعايت مقررات الزامي است، اما در شرايط بوروكراسي ناكارا، اجراي . دهدگذاري را كاهش ميانگيزه سرمايه

: هزينه اطالعات، سوم. زندهاي تسريع و موانع بسياري است كه عمالً كليد كار را قفل مياين مقررات، نيازمند هزينه

، چهارم. هاي مالي استهاي معامالتي است، هزينه اطالعات شامل زمان و هزينهت كاال هم جزء هزينهكسب اطالعا

بخش نيست، زيرا اگر طرف در جوامعي با شرايط مزبور عقد قرارداد به تنهايي اطمينان :هزينه تضمين اجراي قرارداد
شود تا او را به اجراي تعهد ابل مجبور به هزينه ميمعامله در ميزان يا زمان تعهد خود، قرارداد را نقض كند، طرف مق

هاي معوقه دولتي يا مثل طلب(هاي ديگر هاي وكيل، بوروكراسي، زمان و هزينهها، هزينهوادار كند، از جمله اين هزينه
دارايي به  شود، يعنيهايي، معامله بزرگ انجام نمياطمينانيدر نتيجه وجود چنين بي). محلنهادي، قولنامه و چك بي
  .شوددارايي غيرفعال تبديل مي

كند، در غير اين صورت و اگر حق مالكيت ها را به سرمايه تبديل ميرو، حقوق مالكيت رسمي است كه دارايياز اين
رو خواهد داشت، از جمله ها وجود نداشته باشد، سرمايه راكد يا مرده خواهد بود؛ مسايل بسياري پيشرسمي دارايي

تواند براي تأمين منابع مالي و اخذ وام به منابع رسمي رجوع كند و درصورت مراجعه به بازار غيررسمي براي فرد نمي
  ).1385نژاد، غني(دريافت وام، بايد هزينه گزافي متحمل شود 

ولين كشور ا. را داشته است 107،  جايگاه 4.3كشور جهان از نظر حق مالكيت، با امتياز  130براساس آمار، ايران در بين 
  ). 1392گروه مطالعات محيط كسب و كار،(بوده است   3، و آخرين كشور، يمن با امتياز 8.6در اين زمينه، فنالند با امتياز 

  

  گيرينتيجه

   :اي كشور مؤثر استدهد كه دو عامل در نابرابري ناحيههاي تحقيق نشان مييافته

مبتني بر رويكردهاي نئوكالسيكي و نوليبرالي، و غفلت از نگاه تبعيت از ديدگاه جغرافياي اقتصادي مرسوم  نخست،
بيني رويكردهاي نوكالسيكي از نظر علمي قدرت تبيين علمي، پيش. ايريزي ناحيهجغرافياي اقتصادي جديد در برنامه

  . شود اي منجرتواند به همگرايي ناحيهريزي منبعث از آن نميو قدرت تجويزهاي راهگشا را نداشته و برنامه

  ).76- 65: 1375سعيدي، (گيرد ريزي با نگرشي مبتني بر اقتصادسنجي و غفلت از عواقب اجتماعي صورت ميبرنامه

فقدان شرايط الزم براي . اي و تداوم آن در ايران است، فقدان نهادهاي توليدگرا عامل مهم مؤثر در نابرابري ناحيهدوم
دولت رانتي نيازي به دريافت ماليات ندارد در نتيجه خود را . رانتي دارد گيري نهادهاي توليدگرا ريشه در سيستمشكل
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دولت . دهدگرانه غيرضروري او را افزايش ميهاي تصديطور شديدي فعاليتداند و در مقابل بهپاسخگوي مردم نمي
  طور رو، بهاز اينكند، رانتي هم داراي توهم قدرت، و هم توهم دانش است، بنابراين نيازي به دانش احساس نمي

ترتيب روشهاي توليد انبوه مطلوب تحقق گيرد؛ و بدينيابد و كارآفريني شكل نميوار، نياز به دانش كاهش مينظام
يابد؛ در نتيجه مزيت رقابتي در برابر انبوه كند؛ كيفيت توليدات بومي بهبود نمييابد، كارايي افزايش پيدا نمينمي

  . شودته و حذف ميكاالهاي وارداتي را نداش

منظور حداكثرسازي سود، نيازي به حداكثرسازي يابد كه در چنين ساختاري، بهبخش خصوصي نيز به تجربه درمي
ها در دل دو مسئله درصورتي كه راز بقاء و توسعه مكان. هاي ديگري را جستجو كنددانش ندارد و بنابراين بايد كانال

اگر تنها از فنون . نهفته است» هاي بوميخردورزي«و » گي جهاني امروزيتوان پويش و كوشش در ايجاد هماهن«
  ).77- 94: 1380سعيدي،(برگرفته ديگران استفاده نسنجيده و نابجا شود، پيامدهاي ناگواري درپي خواهد داشت 

سازنده و منبع عنوان تخريب شود؛ كارآفريني بهدر شرايط مزبور، جامعه مدني مستقل و نهادهاي توليدگرا تشكيل نمي
اين روندها دو . گيرداي، به دليل دولت رانتي اقتدارگرا و فقدان روابط پوياي بين مردم و دولت، شكل نميتوسعه ناحيه

  .بردعامل اساسي توسعه يعني نظارت عمومي و  توازن  فضايي را از بين مي

  

  كتابشناسي

، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايي، سال چهارم، »اي در ايرانو تعادل منطقه اقتصاد سياسي فضا«، )1394(پور، محمد افراخته، حسن؛ حجي .1

 ؛110- 87: 14، پياپي 1394، زمستان 4شماره 

: 110- 109، ترجمه علي طايفي، مجله سياسي اقتصادي، شماره »ها در ايرانشناسي توسعه و نابرابري استانپويايي«، )1375(اميراحمدي، هوشنگ  .2

 ؛ 171- 154
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