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چکیده
نفت از دههی  0331شمسی به بعد ،به تدریج جایگاه خاصی در اقتصاد کشور قرار به عهده داشته و
در حال حاضر ،عمدهترین منبع تأمینکنندهی نیاز مالی کشور است .با توجه به تقابل متضاد این
رانت با بخش سنتی اقتصاد یعنی فعالیتهای کشاورزی و دامداری که همواره بر شدت آن افزوده
شده است ،دو سؤال اساس این تحقیق قرار گرفته است :اول اینکه " اثرات توزیع ثروت نفت بین
مناطق مختلف بر ساختار اقتصاد روستایی ایران کدامند؟" و دوم "پیامدهای مکانی – فضایی توزیع
ثروت نفت در بخش کشاورزی به عنوان عنصر اصلی و غالب در ساختار اقتصاد روستایی ایران
چگونه بوده است؟" داده های تحقیق با بررسی اسنادی در سطح کشور و در بازه زمانی 0331-0331
جمعآوری شده و با تکیه بر روشهای تحلیل تغییر سهم و گیبز -مارتین مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است .نتایج نشان داد که مدیریت ملی ،منطقهای و محلی ،انگیزه چندانی برای تقویت ساختار
اقتصاد روستایی با بهرهگیری از ثروت نفت نداشته است .به علاوه ،ضعف بخش صنعت در تحولات
ساختاری اقتصاد روستایی و تأکید بر بخش کشاورزی در روستاها -هم به لحاظ سیاستگذاری و هم
از حیث تأمین اعتبارات -حاکی است که بینش اصولی و منطقی در نظام اقتصاد سیاسی در مواجه با
اقتصاد فضاهای روستایی برای توسعه وجود نداشته است.
کلید واژگان :اقتصاد سیاسی ،ثروت نفت ،توسعه اقتصادی ،توسعه دانشمحور ،اقتصاد روستایی.

 .١نویسنده مسئول :تهران ،مفتح جنوبی ،دانشگاه خوارزمی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،گروه جغرافیای انسانی.
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دریافت مقاله79/9/79 :

پذیرش نهایی79/2/71 :
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مشکلات همیشگی جوامعی همچون کشور ما که در مسیر حیات تاریخی خود ،فراز و فرودهایی سخت و دشوار
تجربه نموده ،ناملایمات و شکستهای گریبانگیری بوده که در قوارههای مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و زیستمحیطی بر پیکرهی محیط اجتماعی و طبیعی این سرزمین نمایان شده است .مسایل و مصائب
هزار رنگ دامنگیر جامعهی ایرانی ،همواره پرسشهایی تکرار شده و اما اساسی بر جان اندیشهی خردورزان و
دغدغهداران خیراندیش گذارده است از جمله اینکه "چرا علیرغم همهی داشتههای بیشمارمان در قیاس با
برخی از مللی که متمولند و با نداشتههای خود ،پا به جایگاه رفیعتری از ما گذاشتهاند ،ایران هنوز توسعهنیافته
یا به عبارت دیگر ،یک جامعه مترقی و پیشرفته نیست؟"
رشد و توسعه به ویژه در زمینهی اقتصادی از واژگانی است که در سطح بینالمللی ،در کشورهای پیشرفته و در
حال توسعه ،میان پژوهشگران ،برنامهریزان ،اقتصاددانان و جامعهشناسان به عنوان ستون بحثهای مرتبط با
رهایی از عقبماندگی و شتاب در پیشرفت به کار گرفته میشود(خادم آدم7992،الف .)88 :تعمق در اوضاع
حاکم بر کشور و بازشناسی مشکلات فرارو جهت نیل به توسعه اقتصادی ،نشان داده است که نرخ بالای بیکاری،
ضعف صادرات ،تورم ،ضعف سرمایهگذاری داخلی ،فقر و نابرابری ،حجم بزرگ دولت ،ضعف بخش خصوصی،
عدم توازن منطقهای ،وابستگی به نفت و اسراف در مصرف انرژی از جمله مسایلی است که میتوان از آنها با
عنوان «مشکلات و موانع پیشرفت کشور» یادکرد(صارمی.)2 :7980،
در بطن مسایل و مشکلات اقتصادی کشور ،وابستگی به نفت از موارد پردامنه و به نوعی ،از مسایل بنیادی
اقتصاد ایران به شمار میرود؛ به گونهای که ،دولتها برای انجام وظایف خود به منظور رسیدن به اهداف
اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی ،افزایش اشتغال ،توزیع عادلانه درآمد ،حفظ سطح عمومی قیمتها ،ثبات
اقتصادی و بهبود تراز پرداختها نیازمند تأمین مالی هزینههای خود هستند (ابریشمی و همکاران)229 :7972،
که از ابتدای دههی  7995ش .همواره به طور روزافزون ،این مهم با بر درآمدهای نفتی تحقق یافته است.
بدینسان ،درآمدهای نفتی به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولت در اقتصاد کشور محسوب میشود .در
واقع ،بخش نفت در ایران به دلیل نقش دوگانهای که در تأمین انرژی مورد نیاز برنامههای توسعه و رشد
اقتصادی از یک سو و تأمین نیازهای ارزی این برنامهها به عهده دارد ،نیروی محرکه و بخش کلیدی اقتصاد به
شمار میرود (گسکری و همکاران99 :7981،؛ باباخانی و همکاران)720-729 :7987،؛ در این باره نیز ،در طول
تاریخ پر فراز و نشیب نفت و وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ،عدهای آن را مولد توسعه اقتصاد ایران
دانسته و برخی نیز از نفت به عنوان مانع توسعه در کشور یاد نمودهاند (نوبخت.)99 :7988،
رشد اندک اقتصادی با وجود امکانات فراوان ،بهویژه میلیاردها دلار درآمد نفتی و غیر نفتی ،معرف وجود خروج
سرمایههای کشور ،اجرای سیاستهای سرمایهگذاری نامناسب و به ویژه سوء مدیریت و اتلاف شدید وقت ،مواد،
امکانات ،ماشینآلات ،انرژی و مواد اولیه در اقتصاد کشور است (رشیدی)787 :7987،؛ این در حالی است که بنا
به اعتقاد داگلاس «در ساختار اقتصاد دولتی ،تخصیص منابع عمدتا بهینه نیست» (جامساز)09 :7989،؛ در
ایران مدیریتهای اقتصادی قبل و بعد از انقلاب با بهرهگیری از رانت و ثروت نفتی برای دورههای کوتاه مدت و
موقتی اقدام به اتخاذ تصمیمات ]شبه عقلایی[ مانند تأمین کمبود عرضه داخلی از طریق واردات ،تأمین ارز لازم
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برای خرید ماشینآلات پیشرفته و تکنولوژیهای جدید ،پرداخت انواع یارانهها برای جلوگیری از افزایش هزینه
تولید ،فروش ارز برای تأمین بخش مهمی از هزینهها در بودجه ،ابراز بینیازی به سرمایهگذاریهای مستقیم
خارجی ،تثبیت نرخ ارز بدون توجه به نرخ تورم داخلی(جوادی )7 :7988،نمودهاند؛ از این رو است که درآمد و
ثروت نفت که یک موهبت الهی است ،به سبب استفاده ناکارآمد ،به درآمد نفرینشدهای تبدیل گردیده که نه
تنها ما را به رونق و رشد اقتصادی نزدیک نساخته است ،بلکه به مانعی در راه پیشرفت اقتصاد کشور مبدل
نموده است(جلیلیان.)22 :7989،
بهینهسازی نقش مخرب نفت در اقتصاد ایران به همراه بهبود روند کاهشی تشکیل سرمایه در بخشهایی نظیر
صنعت و معدن و کاهش رشد جمعیت بیکار کشور ،معلول اقدامات عدیدهای است که در میان آن ،اصلاح و
تغییر ساختارهای اقتصاد ،نقش مهمی در کاهش وابستگی کشور به نفت در درازمدت دارد(رشیدی:7987،
777؛ جلیلیان)22 :7989،؛ زیرا درآمدهای نفتی با ایفا نمودن نقش کلیدی در ساختار اقتصادی کشورهای
صادرکنندهی نفت ،آثار نامطلوب تکانههای آن در بیشتر این کشورها در قالب کند سازی یا صدمه رشد
اقتصادی قابل مشاهده است(شیرینبخش و مقدس بیات2 :7987 ،؛ ابراهیمی و سالاریان.)85 :7988،
اساساً حوزههای روستایی به عنوان قاعده ی نظام و فعالیت ملی نقش اساسی در توسعه ملی ایفا میکنند ،چرا
که اگر در جریان پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفهای ایجاد شود آثار و پیامدهای آن نه تنها حوزههای
روستایی ،بلکه مناطق شهری و در نهایت کلیت سرزمین را در بر خواهد گرفت(رضوانی .)2 :7975،بدینسان ،از
منظر سیستمی یکی از اجزاء مهم در ساختار اقتصاد کشور ،زیرسیستم روستایی یا ساختار اقتصاد روستایی
است .روند نزولی وضعیت اقتصاد روستاها ،جابهجایی و مهاجرتهای گستردهی روستاییان به شهرها ،گسترش
فقر و بیکاری ،عدم امنیت غذایی ،قرار گرفتن عمدهی جمعیت روستایی در حاشیه نشان میدهد که در عمل،
اهداف حیاتی توسعه مبنی بر افزایش پایدار درآمد ،گسترش اشتغالهای تولیدی و برقراری متعادلتر منافع
ناشی از رشد در مناطق روستایی با شکست مواجه شده است(فراهانی )9 :7980،که به نوعی مؤید ساختار
نامناسب اقتصاد روستایی آن است؛ زیرا بر اساس اعتقاد خادم آدم(7992ب« )72 :توسعه اقتصاد روستایی
تابعی از رشد اجتماعی جامعه و در ارتباط با تکامل ساختاری روستایی است».
با درک این واقعیت که نفت در تأمین نیاز مالی و ثروت تمامی زمینهها و ابعاد بخشی و فضایی کشور دارای
برترین نقش است ،پرسش زمینهساز این تحقیق آن است که "آیا در نتیجهی پیوند از پیش برقرار میان نفت با
تمامی ارکان ساختار اقتصاد کشور از جمله ساختار اقتصاد روستایی ،مدیریت نظام توزیع ثروت نفت در ادوار
مختلف به گونه ای عمل نموده که از نفت به عنوان یک فرصت جهت ساماندهی رو به پیشرفت ساختار اقتصاد
روستایی و در نهایت کمک به رشد و توسعه اقتصاد ملی ،استفاده نماید؟" در این خصوص کوشش میشود به
دو سؤال زیر پاسخ داده شود که اولاً "هندسه ی توزیع ثروت نفت میان مناطق چه اثراتی بر ساختار اقتصاد
روستایی ایران داشته است؟" و دیگر اینکه "پیامدهای مکانی – فضایی توزیع ثروت نفت در بخش کشاورزی به
عنوان عنصر اصلی و غالب در ساختار اقتصاد روستایی ایران چگونه بوده است؟"
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تغییرات ساختاری ،جایگاه ویژه ای در ادبیات توسعه اقتصادی به خود اختصاص داده است به طوری که بسیاری
از صاحب نظران رشد و توسعه معتقد به وجود وابستگی میان رشد اقتصاد و تغییرات ساختاری بوده و در این
خصوص اعتقاددارند به منظور دستیابی به رشد اقتصادی تغییرات ساختاری ضرورت دارد .در این ارتباط ،چنری
معتقد است «توسعه اقتصادی عبارت است از مجموعهی تغییرات به هم مرتبط در ساختار یک اقتصاد که برای
تداوم رشد اقتصادی مورد نیاز است»( .)Chenery and Srinivasan,1989: 208بر این اساس ،شاخص توسعه
اقتصادی ،تکامل بافت ساختاری است .در این جریان ،استخوانبندی ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق،
عاملی تعیینکننده در کیفیت توسعه به شمار میرود .توسعه به مفهوم تقویت بافت ساختار زیربنایی و تولیدی
در سطح ملی است .توسعه موزون یعنی بهرهگیری از دادهها در جریانی هماهنگ در تمام سطوح و ابعاد
ساختاری .در نهایت نیز ،توسعهیافتگی با فشردگی بافت مولد ساختاری و برقراری تناسب میان اجزاء
تشکیلدهندهی آن رابطهای مستقیم دارد؛ همچنین سرعت توسعه از نسبت اندازه تکامل ساختاری در واحد
زمان به دست میآید(خادمآدم7992،الف.)88 :
به منظور برونرفت از شرایط کم رشد و توسعهنیافتگی ،اقداماتی چون تحکیم پایههای اقتصاد صنعتی ،هدایت
فرآیند تولید به سمت محصولات استراتژیک ،برنامهریزی در جهت اشتغال مولد ،توسعهی صادرات غیر نفتی و
تعدیل موازنه ی بازرگانی و توجه به بخش کشاورزی مورد نیاز دیده شده است (گلابی .)99 :7991،البته
هنگامی که اقتصاد کشور متکی به بخش کشاورزی است همانگونه که خادمآدم (7992الف )79 :بیان نموده:
« به قصد گذر و نیل به توسعه ،روزی باید صنعت و خدمات بر کشاورزی غالب آید» .در این راستا ،فردریک
لیست 7از معروفترین اقتصاددانان ملیگرای آلمانی ،مبانی تئوری توسعه خود را این مهم قرار میدهد که
لازمهی توسعه ،فعالسازی بخش صنعت و بازرگانی است.
لیست «درجات رشد اقتصادی» یا پرورش اقتصادی را که ما امروزه اصطلاح ًا «نوع ساختار اقتصادی» مینامیم
به چند درجه تقسیم کرده و حتی مدعی شده که بین آنها یک نسبت تاریخی ،قهری و ضروری کشف نموده
است .این درجات عبارتاند از حالت توحش ،حالت چوپانی ،حالت کشاورزی و کارخانهداری ،و بالأخره حالت
مختلط کشاورزی و کارخانهداری و تجارتی .وضع هیچ ملت طبیعی نیست مگر آنکه به مرحلهی آخری برسد.
مراد این است که رسیدن به این حالت باید کمال مطلوب هر ملتی باشد (ژید و ریست)289-7985:288،
فردریک لیست (مؤمنی و نقشتبریزی ) 779 :7971،معتقد است تنها راه نجات کشور صنعتی شدن است و تا
زمانی که یک کشور به صنعت بهاء ندهد و تنها بخواهد از طریق کشاورزی به پیشرفت نائل آید ،هرگز موفق
نخواهد بود .او صنعت و کشاورزی را دو رکن اساسی توسعه میداند که باید در کنار هم و به عنوان مکمل
یکدیگر عمل کنند و بازرگانی تنها واسطه مبادله بین کشاورزی و صنعت و نیز میان زیر بخشهای هر یک از
آنهاست  .لیست ،صنعت یک کشور را در ارتباط با کشاورزی و همچنین کشاورزی را در ارتباط با صنعت،
موجب رونق هر چه بیشتر فعالیتهای اقتصادی کشور میداند؛ از نظر او کشوری که تنها به کشاورزی اکتفاء
دارد ،هرگز نمیتواند بازرگانی داخلی و خارجی ،وسایل و تأسیسات حملونقل داخلی و دریانوردی خارجی خود
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را توسعه داده و درآمد افراد را متناسب با افزایش جمعیت بهبود بخشد .ایشان اعتقاد دارد که صنعتی شدن به
هیچوجه به معنی از بین رفتن کشاورزی نیست ،بلکه بر عکس موجب تقویت کشاورزی میشود.
صنعت وسیلهی استفاده و بهره برداری از تمام منابع مادی کشور ،از آب و باد و معادن و مواد سوختنی آن است.
خود کشاورزی نیز از وجود صنعت تحرک جدید مییابد .کشاورزان با ترقی بهرهی اراضی و افزایش سود و
ازدیاد مزدها که نتیجهی توسعهی تقاضای محصولات کشاورزی است ،بیش از صنعتگران از صنعت منتفع
میگردند .کارخانه ها ،به علاوه ،بازار ثابت و مطمئنی برای کشاورزی به وجود میآورند که نه جنگ و نه مقررات
کشورها میتواند آن را مانند بازارهای خارجی مسدود سازد .بالأخره صنعت ،تقاضاهای گوناگون ایجاد میکند و
سبب تنوع محصولات کشاورزی میشود و تقسیم کار بهتری بین مناطق کشاورزی بر حسب استعداد طبیعی
آنها به عمل می آورد و حال آن که در وضع کشاورزی محض ،هر کس بیشتر برای مصارف شخصی خود تولید
ثروت میکند و توزیع کار با همهی خاصیت عظیم آن امکانپذیر نیست (ژید و ریست.)19-05 :7985،
صنعت سبب افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی می شود که در پی این مهم ،ارزش زمین به عنوان یکی از
بنیانهای تولید افزایش مییابد .از آنجا که بر ای پرداخت اجاره بیشتر و تأمین هزینه سرمایه و سایر مخارج،
تولید و مصرف زیادتر ضرورت می یابد؛ کارفرما ممکن است دستمزد بیشتری بپردازد اما در مقابل ،کار زیادتری
را نیز طالب است که در ادامهی این روند ،کارگر تدریجاً احساس میکند که در قدرت بدنی او و در مهارتی که
بایستی با آن این قدرت را به کار گیرد ،عامل بهبود شرایط زندگیش نهفته است (لیست .)89 :7997،؛ همه جا
گسترش زبان و ادبیات ملی ،بسط تمدن و مدنیت و تکامل بنیادهای شهری ،همگام با توسعه و پیشرفت صنعت
و بازرگانی بوده است .در واقع ،از صنعت است که تواناییهای ملی در جهت توسعه بازرگانی خارجی با
کشورهای کمتر متمدن نشأت میگیرد و توسعه ناوگان بازرگانی و استقرار نیروی دریایی ،دستیابی مستملکات
و کاربرد مازاد جمعیت در جهت افزودن بر بهروزی و قدرت باز هم بیشتر ملی ،امکانپذیر میشود
(لیست.)89-89 :7997،
انباشت درازمدت سرمایه و برخورداری مستمر از ثروت نیز یکی از شرطهای لازم برای توسعه صنعتی است .در
تحلیلهای کلاسیک از مراحل اولیهی رشد سرمایهداری و توسعهیافتگی در جهان غرب به مواردی عدیدهای
اشاره میشود که از جملهی آن میتوان انباشت سرمایه و سوق سرمایهی متراکم شده به سمت تولیدات
صنعتی و رشد بخش صنایع سرمایهای و تکامل اقتصاد صنعتی اشاره داشت (گلابی .)82 :7991،بدینسان،
توسعه نه تنها به اکتساب و نوآوری بلکه به انباشت و نگهداری نیز نیاز دارد ،خواه ثروت باشد یا حق و امتیاز یا
دانش و علم .تمام نظریههای عمدهی توسعه اقتصادی بر سر این توافق دارند که انقلاب صنعتی نتیجهی انباشت
درازمدت سرمایهی تجاری و سرمایهی صنعتی است .بدون این انباشت نه سرمایهگذاری لازم در عرصهی تجاری
که به یکپارچگی بازار داخلی و گسترش مداوم تجارت خارجی میانجامد ،صورت میپذیرد و نه این فرآیند به
تولید کالاهایی میانجامد که اختراعات جدید و بهکارگیری تکنیکهای تازه در کشاورزی و صنعت را ممکن
میکند (کاتوزیان.)95-99 :7970،
کشورهای بهرهبردار از منابع طبیعی میتوانند باسیاست بهکارگیری درآمد حاصل از منابع بهرهبرداری شده در
مسیر سرمایهگذاریهای زیربنایی و ساختاری ،رشدی قابلتوجه از صادرات مواد خام به ثبت برسانند و با این
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روش ،ثروت طبیعی و خدادادی خود را به عامل انرژی دهندهی موتور توسعه مبدل سازند (خادمآدم7992،الف:
 .)87در خصوص کشورهای نفت خیز سابقه تاریخی نشان داده است که یکی از ویژگیهای اقتصادهای نفتی،
مواجهه با بیماری هماهنگی در این اقتصادها است؛ به طوری که افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی،
ثروت آن کشور را افزایش میدهد و این افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله اقتصاد و
تضعیف بخش قابل مبادله اقتصاد میشود ،یعنی فعالیتهایی از قبیل بخش خدمات و بخش ساختمان که در
معرض رقابت بینالمللی نیستند ،رشد میکنند؛ اما فعالیتهایی مانند بخش صنعت که در بازارهای بینالمللی
در سطح گستردهای مبادله میشوند و دچار رکود میگردند) Bruno & Sachs ,1982به نقل از کریمزاده و
همکاران718 :7988،ـ.)717
بر این اساس ،ت ولید که هم عامل و هم معلول پیشرفت اقتصاد است ،در اقتصاد نفتی و رانتی متأثر از نوسانات و
تکانههای درآمدهای نفتی است .در واقع ،گرچه تولید مهمی است اما هر تولیدی فعل مقدس نیست و اگر
کشوری در ردیف اول تولیدکننده نباشد ،به آسانی تولید موفقی نخواهد داشت؛ امروزه ،تولید کشت برنج (به
عنوان محصولی کشاورزی) و یا تولید آفتابگردان (به عنوان فرآورده صنعتی) به شرطی موفق خواهد بود که
تیراژ جهانی داشته باشد .شرکت نوکیا ،فنلاند را مرفه و ثروتمند کرده است نه فعالیت الوار فروشی که مدتها
صادرات اصلی کشور بوده است (امیرخانی .)799-799 :7971،در ارتباط با کشورهای نفتخیز به جز موارد
استثناء (مانند کشور نروژ) ،عمدت ًا تولید با وضع یادشده مواجه است یعنی به معنای واقعی کلمه ،تولیدی که
باعث رشد و پیشرفت جامعه باشد و سرانجامی ختم به توسعه داشته باشد ،وجود ندارد.
قاعدهی کلی این است که گسترش و پیشرفت در هر سه بخش اقتصادی ،یعنی کشاورزی پویا ،صنعت مکمل
کشاورزی و بالعکس و نیز خدمات ،در گرو دانایی محوری است .در نظامهایی که با محوریت درآمدهای مالیاتی
اداره می شوند ،مجبورند که دموکراسی بیشتری را در جامعه خود پذیرا باشند و مردم هم در قبال مالیاتی که
میپردازند ،کنترل و نظارت جدی بر این نظامها اعمال کنند .اما در نظامهای متکی بر نفت ،این کنترلها و
نظارتها در سطح نازلتری است ،چون اتکای این نظامها نه بر ثروتی است که از سوی مردم تأمین میشود،
بلکه بر ثروت خدادادی است؛ لیکن چگونگی توزیع منافع حاصل از این ثروت خدادادی ،مسئلهای در خور توجه
و عنایت جدی در اینگونه کشورها است که توزیع نامناسب و غیرعادلانه این ثروت خدادادی ،عوارضی در پی
داشته است.
در بین رویکردهای نظری موجود درباره جایگاه یک صنعت استخراجی تک محصولی ،رویکردهای چندوجهی و
چندبعدی و به طور مشخص ،ایدههایی که در چارچوب اقتصاد سیاسی رانتی مطرح میشود ،از قدرت بیشتری
برخوردارند .جامعه ای که منبع اصلی و اتکای دولت و ملت ،بر یک صنعت استخراجی تک محصولی است ،با
مجموعهای از بیماریها و عوارض روبروست .در چنین شرایطی ،بخشهای مولد ،مقهور بخشهایی میشوند که
غیرمولدند .در زایندگی و بالندگی و در یک ساخت سلسله مراتبی ،خسارتهایی که به بخشهای کشاورزی
وارد میشود ،به مراتب شدیدتر از بخش صنعت است؛ بخش کشاورزی مقهور زیادهخواهیهای غیرمولد قرار
میگیرد .از سوی دیگر ،انگیزشهای کافی برای دانایی به وجود نمیآید و به دلایل متعدد در اقتصاد سیاسی
رانتی ،نیاز بسیار کمی به دانشاندوزی ،تحقیق ،توسعه ،و نوآوری پیدا میشود .در چنین شرایطی ملت نیز
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رانتی شده و نسبت به کارهای مولد ،اکراه پیدا میکند و علائم و آثار بیماری درونی در اجزای پیکره اقتصاد
ملی خود را نشان میدهد (مؤمنی.)79:7987،
با توجه به ارتباط ارگانیکی نظام روستایی با نظام سرزمینی میتوان گفت از حیث واقعیت جغرافیایی ،توسعه و
پیشرفت در ابعاد اقتصاد ملی منوط به رشد و پیشرفت جزئی مهم همچون اقتصاد روستایی است .توسعه اقتصاد
روستایی تابعی از رشد اجتماعی جامعه و در ارتباط با تکامل ساختاری روستایی است .در واقع یکی از شاخص-
های سرعت توسعه ،سرعت رشد ساختارها ،زیربناها و نیز شتاب در افزایش سهم بخشهای صنایع و خدمات در
اقتصاد روستایی است (خادمآدم7992،ب.)72 :
یکی از ملاکهای توسعه اقتصادی این است که ساختار اقتصادی به گونهای باشد که جمعیت شاغل در بخش
کشاورزی به سایر بخشها کشیده شوند؛ به طوری که ،در مراحل اولیه توسعه به موازات فعالیتهای زیربنایی و
ساختاری تحت حمایت بخش کشاورزی از طریق آزاد کردن نیروی انسانی و سرمایه ،حرفههای فنی و پیشه-
های صنعتگری و صنایع سبک رونق می گیرد .به عبارتی ،در شروع تحولات ،صنایع خانگی زمینه اندیشه فنی
را فراهم میکنند و سپس حرفهها و صنایع کارگاهی ،پایههای مهارت صنعتی را میریزند .در گامهای بعدی
تأثیر متقابل تکنولوژی ،نوآوری و تکنیکهای پیشرو و افزایش و توان دانش و قدرت ابداع افراد شدت مییابد .از
همین مرحله ،برنامهریزی و طراحی ترکیب حرفهها ،صنایع و درجهی تکنولوژی ،تکنیکها و نوآوریها در
چارچوب ساختار و با توجه به اصل سازواری 7ساختاری ،از حساسیت برخوردار خواهد بود و عاملی تعیین کننده
در میزان سرعت توسعه مناطق روستایی و در نتیجه توسعه در سطح ملی شمرده خواهد شد .به موازات این
روند ،بخش کشاورزی نیز راه پیشرفت را میپیماید (خادمآدم7992،ب .)72-71 :به طور کلی از اهم مزایای
توسعه صنعت در فضاهای روستایی که در پی مهندسی صحیح توزیع ثروت و سرمایههای نفت باشد ،میتوان
به مواردی چون توسعهی فرصتها ی شغلی در مناطق روستایی ،توزیع عادلانه درآمد ،کاهش شکاف درآمدی
بین شهر و روستا ،کاهش فقر ،کاهش مهاجرت ،افزایش صادرات و کاهش واردات و کمک در تسریع توسعه
کشاورزی اشاره داشت شکل(()7مطیعیلنگرودی و نجفیکانی.)75 :7975،
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روش تحقیق
در این تحقیق با رویکردی اثباتگرایانه که دارای ماهیتی کاربردی بوده ،به پیگیری هدف تحقیق پرداخته شده
است .اطلاعات از منابعی همچون مرکز آمار ایران ،بانک مرکزی ایران ،اسناد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و
سازمان بازرسی کل کشور در قالب شاخصهای کلانی همچون اشتغال ،ارقام بودجه منطقهای کشور در سال-
های  ،7980-75ارزش افزوده تولیدشده در بخش کشاورزی و محتوای برنامههای چهارم و پنجم توسعه
گردآوری شد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  GISاستفاده شده است.
هر ساختاری مجموعهای از اجزاء است که تغییر و تحول در این ساختار ،معلول تغییر در اجزای سازندهی آن
است .در تحلیل ساختار اقتصاد فضا ،سنجه های متعددی از جمله درآمد ،تولید ،صادرات و گرایش پول را می-
توان به کار بست (زیاری .)729 :7987،در کشورهایی نظیر ایران که نظام آمار و اطلاعات با محدودیت جدی
مواجه است ،در ارتباط با سکونتگاههای روستایی جامعیت و موجودیت اطلاعات در مقیاس کلان نسبت به
فضاهای شهری در سطح نازلتری قرار دارد ،اغلب از شاخص اشتغال استفاده میشود .در این تحقیق نیز به
منظور قیاس فضایی تغییر و تحولات ساختار اقتصاد روستایی مناطق کشور در دو مقیاس اقتصاد مرجع (ملی) و
اقتصاد درون فضایی (استانی) شاخص اشتغال طی دوره  7980-75مربوط به سه بخش کشاورزی ،صنعت و
خدمات در روستاهای کشور به کار گرفته است .همچنین ،به منظور شناخت و تحلیل پیامدهای توزیع منطقه-
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روش تحلیل تغییر

سهم0

به منظور تحلیل روند تغییر و تحولات ساختار اقتصاد در واحدهای فضایی ،روشها و مدلهای معتنابهی در
چارچوب اقتصادسنجی فضایی دخالت داشته که یکی از رایجترین این مدلها ،تحلیل تغییر سهم است .تحلیل
تغییر سهم یک ابزار کاملاً مفهومی است که برای ارزیابی قوت و ضعف اقتصاد مناطق با استفاده از متغیرهای
مختلفی نظیر اشتغال ،فروش و یا درآمد به کار گرفته میشود .از مزایای این تکنیک میتوان به مقایسه منطقه
مورد بررسی با سطح کلانتر با جزئیات بیشتر و قابلاطمینانتر اشاره نمود .روش انتقال -سهم مرکب از سه
جزء "رشد ملی"" ،ساختار و ترکیب فعالیتها" و در نهایت "مزایای رقابتی در فعالیتها" است .انجام
محاسبات در چارچوب این مدل به شرح رابطه های(7و2و )9می باشد (Knudsen,2000؛ وانگ و هوفه:7975،
978-971؛مهرگان و همکاران:)78 :7987،
گام اول ،رشد اقتصاد مرجع ( :)Aرابطه()7

گام دوم ،ساختار و ترکیب فعالیتها (:)Bرابطه()2

گام سوم ،مزایای رقابتی در فعالیتها (:)Cرابطه()9

( =)TEکل اشتغال در اقتصاد مرجع ابتدای دوره؛ (* =)TEکل اشتغال در اقتصاد مرجع انتهای دوره؛ (=)TEi
اشتغال بخش  iدر اقتصاد مرجع ابتدای دوره؛ (* =)TEiاشتغال بخش  iدر اقتصاد مرجع انتهای دوره؛ (=)ei
اشتغال بخش  iدر اقتصاد منطقه ابتدای دوره؛ و (* =)eiاشتغال بخش  iدر اقتصاد منطقه انتهای دوره .در
نتیجه ،هرچه میزان  Cبیشتر باشد ،میتوان گفت که منطقه یا استان در یک بخش خاص اقتصادی رشد
بیشتری نسبت به رشد اقتصاد کشور در همان بخش داشته است و منفی بودن این مقدار نیز به این معنی است
که رشد اقتصاد در بخش مربوطه در آن استان یا منطقه نسبت به رشد اقتصاد آن بخش در سطح کشور کمتر
بوده است.

1 -Shift-Share Analysis
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ای نفت بر بخش کشاورزی در مقیاس اقتصاد مرجع ،شاخص تولید ارزش افزوده بخش کشاورزی مناطق طی
دوره  7980-75در نظر گرفته شد .در تحلیل شاخصهای اقتصاد یادشده ،از دو روش "انتقال -سهم" و
"روش گیبز -مارتین" استفاده شده است.
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روش گیبز  -مارتین

( =)Cشاخص تنوع فعالیتهای اقتصادی؛ ( =)Xدرصد یا میزان تولید یا تعداد شاغلان در فعالیتهای اقتصادی
در یک منطقه؛ در نهایت ،از محاسبه شاخص گیبز – مارتین عددی بین صفر و  5.7به دست میآید که صفر
معرف نبود تنوع و تکساختی بودن اقتصاد منطقه و  5.7معرف حداکثر تنوع و ترکیب در ساختار اقتصاد است.
نتایج
الف) ثروت نفت در مناطق ایران

مطالعهی اسناد بودجهای و مالی کشور نشان میدهد جدول( )7در سال  7980بین مناطق ایران ،استان قم با
رقمی برابر با  291925میلیون ریال کمترین میزان سهم از ثروت نفت را دریافت کرده است و در همین سال،
بالاترین میزان دریافتی از منابع ثروت ملی (نفت) برابر با  7770815میلیون ریال بوده که از سوی استان
خوزستان دریافت شده است .متوسط سهم مناطق  97گانه از ثروت نفت ایران در سال  7980برابر با 991909
میلیون ریال برآورد شده است .در سال  7975نیز کمترین میزان دریافتی از درآمدهای نفتی میان مناطق ایران
مربوط به استان قم در حدود  8555میلیون ریال بوده است و بالاترین سهم دریافتی از نفت در مقایسه با دیگر
استانهای کشور در همین سال ،به استان سیستان و بلوچستان با  9950979میلیون ریال بوده است.
جدول( .)0میزان ثروت توزیعشدهی نفت میان مناطق ایران (میلیون ریال)
سال
7980

*

7975

حداقل

حداکثر

میانگین

291925

7770815

981909

8555

9950979

7507897

* اثر تورم در ارقام سال 7980به کمک شاخص قیمت کالا و خدمات تعدیل گردیده است.
منبع :معاونت حقوقی ریاست جمهوری 7980 ،و .7975

خوشهبندی استانهای ایران به لحاظ میزان دریافت ثروت نفت در سال  7980جدول( )2نشان داد عمدهی
مناطق در خوشهی برخورداری کم قرار داشتهاند 77 .استان نیز در طبقهی برخورداری متوسط و تنها یک
استان برخوردار یا به عبارتی ،با بالاترین میزان دریافت از ثروت نفت وجود داشته است که به نوعی حاکی از
ناهمگنی یا به تعبیر دیگر ،نابرابری شدید در عدالت فضایی میان مناطق کشور از حیث دریافت ثروت نفت بوده
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روش گیبز – مارتین برای محاسبه تنوع فعالیتهای اقتصادی در واحدهای فضایی یا به عبارتی ،بررسی ساختار
اقتصاد در مقیاس محلی استفاده میشود .در بهکارگیری این شاخص میتوان هم از میزان تولید و هم بر اساس
میزان اشتغال یا درصد اشتغال استفاده نمود که از رابطه ( )1به دست میآید (کلانتری:)770-779 :7977،
رابطه()4

03

نفت و دگرش ساختار اقتصاد روستایی مناطق ایران

جدول( .)4خوشهبندی استانهای ایران به لحاظ میزان دریافت ثروت نفت در سال 0331
نام خوشه

سطح برخورداری

مرکز خوشه (میلیون ریال)

تعداد عضو (استان)

L

کم

197759

78

M

متوسط

799797

77

H

زیاد

7770815

7

منبع :یافته های تحقیق.7970 ،

شکل( .)4نقشه خوشهبندی استانهای ایران به لحاظ دریافت ثروت نفت در سال 0331

گروهبندی استانهای کشور بر اساس میزان دریافت از ثروت نفت در سال  7975نیز جدول( )9نشان داد،
همچون سال  7985الگوی حاکم بر توزیع ثروت میان استانها ،مؤید مدلی ناهمگن و نابرابریساز بر فضا استیلا
دارد البته تاحدودی وضعیت نسبت به ابتدای دوره مورد مطالعه تعدیل شده است؛ به طوری که تعداد استان-
های واقع در خوشهی برخورداری کم به  71استان کاهش یافته است و در عوض ،سهم مناطق قرارگرفته در
خوشه متوسط و زیاد ،افزایش داشته است .در شکل( )9وضعیت استانها به لحاظ قرارگیری در خوشههای
برخورداری از ثروت نفت در سال  7975به نمایش گذاشته شده است.
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است .وضعیت استانهای ایران به لحاظ قرارگیری در خوشه دریافت ثروت نفت در سال  7980در شکل()2
نشان داده شده است.
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جدول( .)3خوشهبندی استانهای ایران به لحاظ میزان دریافت ثروت نفت در سال 0331
L

کم

297217

71

M

متوسط

7177978

70

H

زیاد

9099859

2

منبع :یافته های تحقیق.7970 ،

شکل( .)3نقشه خوشهبندی استانهای ایران به لحاظ دریافت ثروت نفت در سال 0331

بررسی روند تغییرات رشد دریافت ثروت نفت از سوی استانهای کشور طی سالهای  7980-75نشان
داد.جدول( )1متوسط رشد برای کل مناطق ایران مثبت  5.98بوده است .همچنین اینکه دریافت ثروت از سوی
 79استان ایران ،دارای رشد مثبت بوده و در بالاترین سطح رشد نیز به ترتیب استانهای سیستان و بلوچستان،
خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد قرار داشته است .از سوی دیگر ،کمترین میزان رشد مربوط به استان-
های تهران ،البرز ،قم و مرکزی بوده است .دراینباره میتوان گفت که توزیع درآمدهای نفتی میان استانهای
کشور علاوه بر اینکه به لحاظ حجم و سهم دریافتی نامتقارن و ناموزون است ،مدیریت توزیع ثروت نفت
نتوانسته است آهنگ یکنواختی از توجه به مناطق به خصوص در تخصیص سرمایه در پیش گیرد .
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نام خوشه

سطح برخورداری

مرکز خوشه (میلیون ریال)

تعداد عضو (استان)

10

نفت و دگرش ساختار اقتصاد روستایی مناطق ایران
جدول( .)0رشد دریافت ثروت نفت در مناطق ایران طی سالهای 0331-31
سیستان و بلوچستان

9.08

کرمان

-5.57

خراسان جنوبی

2.79

هرمزگان

-5.51

کهگیلویه و بویراحمد

2.70

خراسان رضوی

-5.78

لرستان

2.99

یزد

-5.99

گلستان

2.77

زنجان

-5.99

خراسان شمالی

2.59

مازندران

-5.09

ایلام

7.98

قزوین

-5.07

اردبیل

7.99

آذربایجان شرقی

-5.95

بوشهر

7.09

سمنان

-5.95

کردستان

7.07

اصفهان

-5.91

چهارمحال و بختیاری

7.99

گیلان

-5.99

همدان

7.57

مرکزی

-5.99

آذربایجان غربی

5.71

قم

-5.79

کرمانشاه

5.99

تهران

خوزستان

5.92

البرز

فارس

5.29

میانگین رشد در دوره

-*5.77
5.98

*از آنجا که در سال  7980استان البرز با تهران یکی بوده ،رشد این استان باهم در نظر گرفته شده است.
منبع :یافته های تحقیق.7970 ،

ب) تغییرات و تحولات ساختار اقتصاد روستایی مناطق ایران

اشتغال یکی از شاخصهای بیانکنندهی وضعیت ساختار اقتصاد فضا است .در بررسی تغییر و تحولات ساختار
اقتصاد روستایی مناطق ایران با بهرهگیری از مدل تحلیلی انتقال -سهم طی دوره  ،7980-75یافتهها نشان داد
جدول ( )0در اقتصاد روستایی  77استان کشور ،بخش کشاورزی با روند منفی جمعیت شاغلین مواجه بوده و
تنها در  72استان میتوان شاهد گرایش مثبت به بخش کشاورزی یا به عبارتی ،رشد بخش کشاورزی در
جریان رقابت با دیگر فعالیتهای اقتصادی فضا بود .در بخش صنعت نیز 27 ،استان دارای گرایش منفی و 75
استان از روند مثبت انتقال سهم برخوردار بوده است .همچنین بخش خدمات در اقتصاد روستایی نیز در 77
استان دارای گرایش منفی و در  72استان دارای گرایش مثبت بوده است .در مجموع میتوان گفت ،ساختار
اقتصاد فضای روستایی کشور با عناصر کلانی همچون فعالیتهای بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات ،در
زیرمجموعه اقتصاد مرجع ،به نوعی برونسپاری نیروهای حیاتبخش اقتصاد به فضاهایی غیر از سکونتگاههای
روستایی دچار است .به عبارت دیگر ،حجم و اندازه نظام از پیش ساختار یافتهی اقتصاد روستایی مناطق ایران
در مسیر تنزل و افول قرار دارد یعنی رشد اقتصاد روستایی ،در بسیاری از مناطق منفی و در مناطق دیگر ناچیز
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استان

رشد

استان

رشد
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جدول( .)1وضعیت انتقال ـ سهم فعالیتهای اقتصاد نواحی روستایی مناطق ایران طی سالهای 0331-31
استان

کشاورزی

صنعت

خدمات

استان

کشاورزی

صنعت

خدمات

آذربایجان شرقی

-5.719

-5.591

-5.778

فارس

-5.701

-5.589

-5.757

آذربایجان غربی

-5.777

5.509

-5.518

قزوین

-5.752

-5.598

-5.521

اردبیل

-5.279

-5.500

-5.777

قم

-5.292

-5.592

-5.511

اصفهان

-5.589

-5.797

5.559

کردستان

-5.719

-5.550

-5.711

البرز

-5.119

-5.797

-5.275

کرمان

5.927

5.792

5.591

ایلام

5.289

-5.795

-5.528

کرمانشاه

-5.527

-5.597

-5.585

بوشهر

5.588

5.559

5.701

کهگیلویه و
بویراحمد

5.998

-5.799

-5.589

تهران

-5.119

-5.797

-5.275

گلستان

-5.297

5.778

5.729

چهارمحال و بختیاری

5.728

-5.772

-5.779

گیلان

5.598

-5.529

-5.792

خراسان جنوبی

5.599

-5.512

-5.257

لرستان

5.712

5.591

-5.578

خراسان رضوی

-5.257

-5.525

-5.529

مازندران

5.507

5.518

5.597

خراسان شمالی

-5.205

5.709

5.598

مرکزی

-5.789

5.599

5.571

خوزستان

5.597

-5.219

-5.578

هرمزگان

5.777

5.799

5.590

زنجان

-5.791

-5.580

5.598

همدان

-5.799

5.597

5.779

سمنان

-5.777

-5.505

5.528

سیستان و بلوچستان

5.918

-5.279

-5.277

یزد

-5.279

-5.772

5.798

منبع :یافته های تحقیق.7970 ،
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و اندک بوده است که حکایت از ساخت ضعیف آن دارد؛ در این جریان نیز ،سهم بخش صنعت روستایی مناطق
ایران در رشد منفی بیش از دو بخش کشاورزی و خدمات بوده است .از آنجا که ماهیت صنایع در ایران به طور
کلی چندان پیشرفته نبوده و عمدتاً کارگربر است ،میتوان با اطمینان و یقین بیشتری استدلال نمود که انتقال
و برونسپاری نیرویکار از بخش صنعت در فضاهای روستایی ایران ،معلول رکود در فعالیتهای صنعتی
روستاها و برچیده شدن آن است تا پیشرفت تکنولوژی صنعت روستایی و به تبع ،آزادسازی نیروی کار.
در مقایسه منطقهای اقتصاد روستایی در ایران شکل ( )1میتوان شاهد بود که در استانهای آذربایجان شرقی،
اردبیل ،البرز ،تهران ،خراسان رضوی ،زنجان ،فارس ،قزوین ،قم ،کردستان و استان کرمانشاه رشد اقتصاد
روستایی در هر سه بخش منفی بوده است .از سوی دیگر نیز ،تنها در چهار استان بوشهر ،کرمان ،مازندران و
هرمزگان است که رشد اقتصاد روستایی مناطق در هر سه بخش کشاورزی ،صنعت و خدمات دارای رویهای
مثبت بوده و البته به لحاظ سطح و میزان ،رقم رشد اقتصاد روستایی این مناطق در مجموع بسیار کم و در
سطح پایینی مشاهده میشود.

نفت و دگرش ساختار اقتصاد روستایی مناطق ایران
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دوره 0331-31

محاسبه ضریب تنوع در فعالیت ها و ساختار کلان اقتصاد روستایی مناطق کشور با استفاده از روش گیبز –
مارتین جدول ( )9نشان داد در ابتدای دورهی مورد بررسی یعنی سال  ،7980متوسط میزان تنوع برای کل
مناطق روستایی ایران دارای رقمی برابر با  5.988بوده که این رقم با رشدی برابر  1.9درصد در سال  7975به
 5.159افزایش یافته است .از این رو می توان گفت ،در مجموع تغییرات ساختار و ترکیب کلان اقتصاد روستایی
کشور دارای حرکتی رو به تنوع و پیچیدهتر شدن داشته است .همچنین یافتهها حاکی است در سال 7980
استانه ای آذربایجان شرقی ،کهگیلویه و بویراحمد و مازندران به ترتیب دارای کمترین میزان تنوع در ساختار
اقتصاد روستایی بوده است؛ از طرف دیگر ،استانهای اردبیل ،کردستان و خراسان شمالی نیز به ترتیب از
بیشترین ضریب تنوع برخوردار می باشد ..روند تغییرات نشان میدهد که در پایان دوره ،مرتبهی قرارگیری
استانها به لحاظ تنوع در فعالیتها و ساختار اقتصاد روستایی تغییر داشته به طوری که در سال  ،7975به
ترتیب استانهای آذربایجان شرقی ،یزد و اصفهان از کمترین میزان تنوع و استانهای کرمان ،سیستان و
بلوچستان و کرمانشاه از بیشترین سطح تنوع برخوردار بوده است .دراینباره میتوان گفت ،تغییر و تحولات
تنوع فعالیتهای اقتصاد فضا در نواحی روستایی مناطق ایران به گونهی بوده که به نسبت هر چه بر درجهی
صنعتی بودن شهرها افزوده شده ،در عوض روستاها از تنوع کمتر فعالیتهای اقتصادی یا به تعبیر دیگر،
ساختار کمتر پیچیدهی اقتصاد فضا برخوردار شدهاند.
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جدول( .)4ضریب تنوع فعالیت در اقتصاد روستایی مناطق ایران طی سالهای 0331-31
استان

0331

0331

آذربایجان شرقی

5.998

5.979

1.7

آذربایجان غربی

5.117

5.192

-7.7

قزوین

اردبیل

5.195

5.197

7.7

قم

5.989

اصفهان

5.917

5.998

-5.7

کردستان

5.105

5.192

البرز

-

5.912

-

کرمان

5.197

5.058

70.9

ایلام

5.980

5.197

22.1

کرمانشاه

5.199

5.182

75.9

بوشهر

5.901

5.918

-7.8

کهگیلویه و
بویراحمد

5.990

5.985

79.9

تهران

5.999

5.989

2.1

گلستان

5.972

5.907

-8.9

چهارمحال و
بختیاری

5.995

5.900

-7.2

گیلان

5.999

5.172

72.2

خراسان جنوبی

5.152

5.199

79.2

لرستان

5.175

5.190

70.9

خراسان رضوی

5.122

5.178

-5.7

مازندران

5.998

5.919

2.0

خراسان شمالی

5.117

5.171

-9.8

مرکزی

5.179

5.159

-2

خوزستان

5.917

5.977

71.0

هرمزگان

5.918

5.908

2.9

زنجان

5.111

5.119

5.9

همدان

5.977

5.977

-2

سمنان

5.910

5.905

7.0

یزد

5.917

5.990

-7.9

سیستان و بلوچستان

5.919

5.179

12.0

میانگین

5.988

5.159

1.9

تغییرات

فارس

5.907

5.999

9.7

5.999

5.971

1.9

5.998

-2.7
1.8

منبع :یافته های تحقیق.7970 ،

ج) تغییرات و تحولات ساختار اقتصاد کشاورزی در روستاهای مناطق ایران

به دنبال پاسخ این پرسش که تولید و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در میان مناطق ایران به نسبت اقتصاد
مرجع چگونه بوده است؟ از تحلیل انتقال-سهم استفاده شد که یافتهها نشان داد جدول ( )9در استانهای
تهران ،البرز و اصفهان تولید ارزش افزوده از بخش کشاورزی رشد منفی داشته است و به نوعی حاکی از کاهش
سهم این مناطق در تولید ثروت از بخش کشاورزی در مقیاس ملی است .همچنین استانهای مرکزی ،کرمان،
کرمانشاه ،گلستان و قزوین ،به ترتیب دارای بالاترین سهم و رشد تولید ارزش افزوده از بخش کشاورزی در
مقیاس اقتصاد مرجع و ملی بوده است.
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درصد

استان

0331

0331

درصد تغییرات
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نفت و دگرش ساختار اقتصاد روستایی مناطق ایران
جدول( .)9ضریب رقابت مناطق ایران در تولید ارزش افزوده از بخش کشاورزی طی سالهای 0331-31
مرکزی

5.509

آذربایجان غربی

5.921

کرمان

5.589

همدان

5.919

کرمانشاه

5.772

سمنان

5.917

گلستان

5.721

هرمزگان

5.159

قزوین

5.719

خوزستان

5.159

اردبیل

5.787

لرستان

5.177

آذربایجان شرقی

5.771

فارس

5.170

چهارمحال و بختیاری

5.250

خراسان جنوبی

5.108

خراسان شمالی

5.250

مازندران

5.09

قم

5.27

بوشهر

5.988

کهگیلویه و بویراحمد

5.229

یزد

5.979

گیلان

5.229

سیستان و بلوچستان

5.978

زنجان

5.297

اصفهان

-5.519

کردستان

5.299

تهران

ایلام

5.971

البرز

خراسان رضوی

5.929

میانگین

-5.507
5.278

منبع :یافته های تحقیق.7970 ،

د) ارتباط توزیع ثروت نفت با تغییرات مؤلفههای ساختار اقتصاد روستایی مناطق

به منظور بررسی چگونگی ارتباط میان الگوی توزیع ثروت نفت میان استانهای ایران با تغییرات مؤلفههای
مبین ساختار اقتصاد روستایی این مناطق ،از رگرسیون ساده خطی استفاده شده است .نتایج این آزمون برای
پنج متغیر وابسته نشان داد جدول ( )8ارتباط مثبت و معناداری میان سهم مناطق از ثروت و درآمدهای نفتی
با رشد نسبی اشتغال به کشاورزی در روستاهای مناطق در مقیاس اقتصاد مرجع وجود دارد؛ به گونهای که در
حدود  29درصد تغییرات متغیر وابسته ناشی از سهم نفتی مناطق است .در خصوص ارتباط میان سهم مناطق
از ثروت نفت با رشد اشتغال در بخشهای صنعت و خدمات فضاهای روستایی مناطق دادهها حاکی از عدم
ارتباط معنادار بوده است.
سنجش چگونگی اثرگذاری سهم مناطق از درآمدهای نفتی با تنوع فعالیت در ساختار اقتصادی استانها نیز
نشان داد ارتباط مثبت و معناداری میان این دو متغیر وجود دارد و میزان ارتباط به گونهای است که  22درصد
تغییرات متغیر وابسته منوط به تغییرات متغیر مستقل یعنی میزان سهم از ثروت نفت است؛ دراینباره میتوان
گفت هرچقدر میزان دریافت استانها از ثروت نفت بیشتر باشد ،گرایش به تنوع فعالیتهای اقتصاد روستایی
نیز افزایش مییابد .همچنین ،میزان سهم استانها از ثروت نفت در بودجههای سنواتی دارای اثری مثبت بر
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استان

میزان
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جدول( .)3خروجی رگرسیونهای ارتباط متغیر توزیع درآمدهای نفتی میان مناطق با متغیرهای وابسته تحقیق
متغیر
مستقل

سهم مناطق
از
درآمدهای
نفتی

ضریب
متغیر وابسته

R

رشد اشتغال
کشاورزی
روستاهای
مناطق به
نسبت اقتصاد
مرجع

5.079

رشد اشتغال
صنعت
روستاهای
مناطق به
نسبت اقتصاد
مرجع

5.75

R2

تعیین
تعدیلشده

5.299

5.555

5.217

-5.591

عرض از مبدأ ()Constant
B

-5.77

-5.19

t

-2.929

-7.798

sig

5.571

5.592

ضریب تأثیر رگرسیونی
B

5.579

5.557

Beta

5.079

5.579

t

9.212

5.500

sig

5.559

5.709

رشد اشتغال
خدمات
روستاهای
مناطق به
نسبت اقتصاد
مرجع

5.221

5.505

5.579

-5.527

-7.219

5.222

-5.577

5.579

-7.299

5.229

تنوع فعالیت در
ساختار اقتصاد
روستایی مناطق

5.198

5.277

5.772

5.528

7.097

5.599

5.599

5.579

2.807

5.558

رشد تولید
ارزش افزوده
بخش کشاورزی
روستاهای
مناطق

5.909

5.729

5.579

5.207

9.709

5.555

5.509

5.528

2.505

5.505

منبع :یافته های تحقیق.7970 ،

هـ) گرایشات سیاستگذاری برنامهریزی ملی در خصوص بخشهای سهگانه اقتصاد روستایی با تأکید بر
برنامههای چهارم و پنجم توسعه

بودجه سنواتی و نظام تخصیص آن به بخشهای مختلف اقتصادی فضا ،متأثر از جهتگیریهای سیاستگذاری
توسعه تحت عنوان برنامههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پنج ساله توسعه است .در این خصوص ،تحلیل
محتوای برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب نشان داد که میزان توجه به توسعه فعالیتهای بخش کشاورزی در
فضاهای روستایی برابر  91درصد ،خدمات  77درصد و صنعت روستایی  79درصد بوده است .همچنین در
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رشد تولید ارزش افزوده بخش کشاورزی روستاهای مناطق در چارچوب اقتصاد مرجع (ملی) است به طوری که
با تغییر متغیر مستقل 79 ،درصد تغییرات متغیر وابسته ناشی از آن میشود.
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شکل( .)1درصد توجه به بخشهای سه گانه اقتصاد روستایی در برنامهها چهارم و پنجم توسعه ایران

نتیجهگیری
هر ساله در قالب بودجهی سنواتی و متممهایی که بعضاً دارای موضوع جبران کسری بودجه هستند ،دولت
عمدهی نیاز مالی و ثروت مورد نیاز مناطق (استانها) کشور را به وسیلهی درآمدهای نفتی تأمین مینمایند.
تغییرات تخصیص اعتبارات یا به تعبیر روشنتر توزیع ثروت نفت میان استانها ،از الگوی یکنواخت و موزونی
در فضای سرزمینی برخوردار نیست .از این رو ،میتوان شاهد تفاوتهای گاه شدید میان مناطق در برخورداری
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برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پس از انقلاب ایران نیز در مجموع سیاستهای توسعه
اقتصادی روستاها ،میزان توجه به رونقبخش کشاورزی با  95درصد در بالاترین سطح و پس از آن صنعت با 29
درصد و خدمات با  79درصد قرار داشته است شکل (.)0
به طور کلی در برنامههای یادشده از سیاستهای دولت برای رونق و توسعه فعالیتهای بخش کشاورزی می-
توان به مواردی مانند پرداخت تسهیلات کم بهره و دارای کارمزد کم به فعالیتهای بخش کشاورزی ،اصلاح
قانون مالیاتهای مستقیم برای سرمایهگذاری و تأمین سودآوری کشاورزی ،توسعه واحدهای کشت و صنعت،
ارائه تسهیلات ویژه در راستای حصول خودکفایی در محصولات استراتژیک ،سیاستهای تضمین قیمت خرید
محصولات ،بیمه محصولات کشاورزی ،تثبیت نظام مالکیت اراضی کشاورزی و ارائه تسهیلات نهادی و مالی به
توسعه تعاونیهای کشاورزی و دامداری را نام برد .در حوزه صنعت روستایی ،سیاستهای اتخاذشده به منظور
رونق فعالیت های این بخش شامل گسترش خدمات زیربنایی (مانند راه ،آب و برق) ،پرداخت تسهیلات کم بهره
با کارمزد کم به فعالیتهای صنعتی روستایی ،توسعه بخش تعاونیهای تولید صنایعدستی ،التزام نهادهای
متولی به استقرار فعالیتهای غیر کشاورزی در روستاها ،حمایت از صنایع کوچک و خانگی ،قیمتگذاری
تشویقی برای کالاهای صنعتی روستایی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بوده است .به منظور ارتقاء نقش
فعالیتهای خدماتی در اقتصاد فضاهای روستایی ،دولت سیاستهایی نظیر توسعه و بهبود خدمات پستی و
مخابراتی در روستاها ،نظارت بر قیمت خدمات عرضهشده در فضاهای روستایی ،گسترش کانونهای ورزشی در
فضاهای روستایی با اولویت بهکارگیری روستانشینان و توسعه نهادهای سیاسی و مدیریتی ،تقویت بازارهای
محلی و ارائه تسهیلات به منظور گسترش فعالیتهای گردشگری را طرحریزی نموده است.
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از ثروت نفت بود .از پیامدهای این نوع مدیریت متداول در اقتصاد سیاسی حاکم بر فضای ایران میتوان از
تغییرات اساسی در زیر نظامهای اقتصاد فضا نظیر ساختار اقتصاد روستایی مناطق نام برد .نتایج این تحقیق
نشان داد در متن فضایی عمدهی مناطق ایران برای شکوفایی ،اقتصاد روستایی جهت گذار از رکود باید تلاش
شود ،تلاشی هر چند کم و ناچیز در قالب تنوع و پیچیدهتر ساختن اندام و ارکان ساختار اقتصاد هستند اما با
پایش تغییرات در مقیاس اقتصاد مرجع و کلان دیده میشود که این تلاشها چندان منجر به تقویت و رشدیابی
ساختار اقتصاد روستایی مناطق در اقتصاد ملی نشده است .بر این اساس ،علیرغم اینکه ثروت نفت
تخصیصیافته به اقتصاد مناطق از سوی مدیریت کلان سرزمین ،دارای جایگاه قابلتوجه و نقش معناداری در
تغییرات اقتصاد محلی است اما در برنامهریزیها به گونهای عمل نشده که نفت و درآمدهای ناشی از آن ،چندان
به کمک تقویت ارکان سازندهی ساختار اقتصاد روستایی یعنی توسعه فعالیتهای بخشهای کشاورزی ،صنعت
و خدمات روستایی بیاید و در این بین ،سیر قهقرایی بخش صنعت به نسبت دو بخش دیگر ،از سرعت بیشتری
برخوردار است؛ رکود مضاعف بخش صنعت د ر فضای اقتصاد روستایی بدین معناست که گرایش به رشد و
پیشرفت منطقی مطابق باتجربهای که در کشورهای رشد یافته حاصلشده ،پدیدار نخواهد شد .میتوان انتظار
داشت در عوض توسعه و پیشرفت ،بر شدت عقبماندگی نواحی روستایی افزوده شود.
به علاوه ،با نگاهی بر محتوای برنامههای توسعه و نسبت اثرگذاری نفت بر ساختار اقتصاد فضای روستایی
مناطق ایران نیز میتوان نتیجه گرفت دلیل اثرپذیری معنادار "رشد سهم اشتغال و تولید ارزش افزوده بخش
کشاورزی" از تغییرات "سهم مناطق از ثروت نفت" در مقایسه با دو بخش صنعت و خدمات این بوده که
همواره سهم توجه و تأکید سیاستگذاریها و برنامهها بر بخش کشاورزی چه در مقیاس ملی و یا منطقهای،
بیش از دو بخش صنعت و خدمات بوده است؛ به دنبال نابرابری در توجه سیاستگذاریها به هر یک از سه
بخش اقتصاد روستایی که حاکی از میزان توجه تا دو برابر بیشتر از بخش صنعت و خدمات به بخش کشاورزی
است ،اختلاف در معناداری اثر ثروت نفت بر رشد هر یک از بخشهای اقتصاد روستایی پدیدار شده است؛ یعنی
اثرپذیری ارکان ساختار اقتصاد روستایی (گروههای فعالیتی دایر در فضا) در ارتباط با این است که از سوی
مدیریت کلان ملی و منطقهای ،چه حد آستانهای هم برای سطح توجهات سیاستگذاری و هم میزان ثروت
تخصیصیافته به هر یک از بخشهای اقتصاد روستایی در نظر گرفته میشود .در مجموع میتوان گفت،
مدیریت کلان ملی و در مقیاس دیگر ،مدیریتهای محلی و منطقهای ،چندان به دنبال حفظ و تقویت ساختار
اقتصاد روستایی (به عنوان اساس اقتصاد ملی) با بهرهگیری از ثروت نفت نبوده است چرا که روزبهروز اندامهای
سازندهی اقتصاد روستایی با واگذاری توانهای رشد آفرین خود به فضاهای تولیدی و اقتصادی غیر از روستا،
پیکرهای شکننده برجای گذاردهاند .همچنین اینکه رویکرد توسعه مطابق با اصول لازم و با محوریت بخش پیش
برنده ،یعنی رشد و توسعه صنعتی نیست .در این شرایط تأکید بر توسعه کشاورزی (چنانکه در برنامههای
توسعه مشهود است) ره به جایی نخواهد برد زیرا از پشتوانه مادی و منطقی لازم برخوردار نیست؛ دستگاه
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