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مریم کریمیان بستانی*؛ استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران
محمودرضا انوری؛ استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران
دریافت مقاله1398/02/29 :

پذیرش نهایی1398/11/20 :

چکیده

توسعهی اقتصادی هر منطقه بر اساس ظرفیتهای مختلفی صورت میپذیرد ،که یکی از مهمترین آنها
زیرساختهای ارتباطی و حمل و نقل جادهای میباشد .در این میان در استان سیستان و بلوچستان بیش از 90
درصد جابجایی کاالها از طریق ناوگان حمل و نقل جادهای انجام میشود .همچنین با توجه به موقعیت
استراتژیک استان و بهره بردن از ظرفیت های اقیانوسی و ریلی ،کشورهای همسایه به دنبال بهره بردن از این
ظرفیت ها هستند .یکی از مهمترین محورهای ارتباطی در منطقه محور ترانزیتی میلک (سیستان) به چابهار
است .موقعیت جغرافیایی ویژه و مناسب مرز بینالمللی میلک به لحاظ همجواری با کشور افغانستان ،قابلیت-
های اقتصادی بسیاری در بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی میان اروپا ،آسیای مرکزی و شرقی ایجاد کرده است.
هدف پژوهش حاضر بررسی ترانزیت جادهای و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی منطقه سیستان با تأکید بر اقتصاد
روستایی بوده است .پژوهش حاضر ،تحقیقی تحلیلی-کاربردی است .روش مورد استفاده در مرحله جمعآوری
داده ها ،مبتنی بر مرور منابع معتبر خارجی و داخلی و میدانی (پرسشنامه) میباشد .برای تجزیه و تحلیل
اطالعات ،توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای ( )SPSSو ( )Expert Choiceاستفاده شده است .نتایج
نشان داد که از بین شاخصهای توسعه اقتصاد روستایی ،متاثر از تزانزیت جادهای مولفه ایجاد اشتغال با مقدار
وزن به دست آمده ( ،) 0/112باالترین امتیاز را به خود اختصاص داده است .نتایج آزمون  Tتک نمونهای ،گویای
تاثیر زیاد ترانزیت جادهای بر توسعه اقتصاد روستایی شهرستانهای منطقه سیستان میباشد .همچنین نتایج
آزمون کای اسکویر نشان داد که ارتباط معنادار و مثبت بین ترانزیت جادهای و توسعه اقتصاد روستایی منطقه
سیستان وجود دارد .در نهایت نتایج آزمون فریدمن نشان داد ،از بین شهرستانهای مورد مطالعه ،شهرستان-
های زابل با امتیاز ( ،)4/78نیمروز با امتیاز ( ،)3/11باالترین و پایینترین امتیاز را به لحاظ توسعه اقتصاد
روستایی با تأکید بر ترانزیت جادهای به خود اختصاص دادهاند.
واژگان کلیدی :اقتصاد روستایی ،توسعه منطقهای ،حمل و نقل جادهای ،منطقه سیستان.

 -1این مقاله مستخرج از رساله دکتری آقای حامد شهرکیمقدم با عنوان "مبادالت ترانزیت جاده ای و تأثیر آن بر توسعه اقتصاد
منطقه سیستان" است.
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توسعه پایدار نواحی روستایی به عنوان راهبردی جامع و پایدار منوط به وجود پایداری اقتصادی می-
باشد (بخشی و همکاران ،)1 :1398 ،لذا در بسیاری از کشورهای توسعهیافته ،توجه به اقتصاد پایدار
روستایی از اهداف کالن در برنامههای توسعهای محسوب میشود(نجفی .)151 :1398 ،یکی از مهمترین
زیرساختهای توسعه اقتصاد روستایی ،شبکههای حمل و نقل ،و به طور خاص ،زیرساختهای حمل و
نقل جادهای است(ترکان و شهبازی .)245 :1389 ،اگر امروزه در جهان از خدمات حمل و نقل تحت،
عنوان صنعت یاد میشود ،نشانه گستردگی و اهمیت این خدمات به عنوان حلقه اتصال صنایع با یکدیگر
و عامل ارتباط میان بازارهای مصرف و بازارهای تولید میباشد .بر همین اساس است که همبستگی و
پیوند میان نظام حمل و نقل و فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع آن چنان حساس و پیچیده
است که کارشناسان اقتصادی صنعت حمل و نقل را به عنوان نیروی محرکه توسعه میدانند و کارآمدی و
توانمندی آن را زمینه ساز توسعه پایدار می دانند( .)Miller et al, 2013: 57حمل و نقل یکی از اجزاء
مهم اقتصاد ملی محسوب میگردد و به دلیل داشتن نقش زیربنایی ،تأثیر فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی
کشور دارد(احمدی و همکاران.)75 :1394 ،
در فرآیند توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشورها ،همبستگی مستقیم و مثبتی میان گسترش حمل و
نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی وجود دارد ،به عبارت دیگر همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی،
میزان ارزش افزوده بخش حمل و نقل نیز افزایش مییابد و به همین دلیل است که توسعه و رشد
اقتصادی در راستای توسعه بخش حمل و نقل نیز افزایش می یابد و فعالیتهای حمل و نقل از جمله
فعالیتهای اساسی و زیربنایی برای رشد و اقتصادی به حساب میآید( .)Sato, 2000: 104حمل و نقل
از جمله مشاغل وابسته است که در صورت رشد و توسعهی سایر بخش های اقتصادی -اجتماعی و
فرهنگی شاهد شکوفایی آن خواهیم بود ،از سوی دیگر حمل و نقل مناسب موجب تسریع رشد اقتصادی
نیز خواهد شد؛ زیرا حمل و نقل سرمایه به کار گرفته شده و در گردش یک منطقه را آزاد ساخته و
استفاده از آن را در منطقه دیگر فراهم می آورد( .)Prandhan & Bagchi, 2013:141بنابراین
برخورداری از شبکه حمل و نقل پویا ،هماهنگ و سازمانیافته یکی از معیارهای اصلی سنجش میزان
توسعهیافتگی جوامع در جهان امروز محسوب میشود( Vickerman, 2008, Chia-Hisng, 1996
 .)& Berechman, 1994بنابراین اقتصاد جهانی در حمل و نقل کشورها و به طور اخص در حمل و
نقل بینالمللی و ترانزیت ،تأثیرهای فراوانی دارد(قائدرحمتی و همکاران .)230 :1392،در این راستا یکی
از مهمترین عوامل زیربنایی برای توسعه هر کشوری و مناطق روستایی آن ،وجود شبکه جادهای کارامد و
مطلوب در آن کشور جهت رفع نیازهای حمل و نقل آن است (رکنالدین افتخاری و همکاران،1398 ،
.)203
تاسیسات حمل و نقل میتوانند هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم در توسعه اقتصادی
مشارکت داشته باشد ،این کار در سه مسیر مختلف انجام میشود :افزایش تولید کل بخش های تولیدی،
ارتقای تسری فناورانه در اقتصادها و افزایش سوددهی کسب و کارهایی که توسط حمل و نقل با یکدیگر
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متصل هستند ،چه با افزایش حوزه فروش آنها و یا با کاهش هزینههای تولید و حمل و نقل
محصول()Mak et al, 2015: 50
کشور ایران به سبب موقعیت خاص جغرافیایی و منطقهای و داشتن همسایگانی که به دلیل موقعیت
استراتژیک خاص خود (دارای عرضه و تقاضای زیاد کاالیی میباشند) ،همواره در مسیر ترانزیت کاالهای
مورد نیاز کشورهای همسایه خود قرار گرفته است .جریان کاالیی که با خلق ظرفیتهای نوین قادر است
در سطحی گسترده با ایجاد پویایی در کسب و کار ،اشتغال و درآمد به گونهای پایدار به فرآیند توسعه
کشور دامن بزند(دوست خواه واجاری و قلی زاده)1 :1394 ،
قلمرو ایران ،همواره یکی از مسیرهای اصلی مبادلهی کاال و تجار بین المللی بوده و از قدمتی بیش از
دو هزار سال برخوردار است .در حال حاضر سهم خدمات حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی حدود 9
درصد است در این میان خدمات حمل و نقل جادهیی سهمی بیش از  85درصد ارزش اقتصادی حمل و
نقل بار و مسافر را بین بخشهای چهارگانه حمل و نقل به خود اختصاص داده است .با توجه به موقعیت
راهبردی و ترانزیتی کشور ،میتوان فرصتها و مزیتهای زیادی را برای ترانزیت کشور در نظر گرفت.
البته بهرهبرداری درست و به موقع از این فرصتها و همچنین انجام سرمایهگذاری الزم و تبلیغات
گستردة همزمان میتواند در بهرهبرداری اثربخش از موقعیت جغرافیائی و منحصر به فرد ترانزیتی کشور
موثر باشد ،لذا نحوه بهره برداری از این مزیتها و فرصتها و برقراری ارتباط حمل و نقل با کشورهای
هدف میتواند نقش برجستهای در تسهیل تجارت میان آسیا و اروپا و کشورهای منطقه و توسعه ترانزیت
ایفا نماید.
در این راستا ،استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق کشور ،دارای ظرفیتهای باالی ترانزیتی
است که باید با تعامل مناسب بین اعضا و دستگاههای مرتبط و با ساماندهی امور در پایانههای مرزی،
شرایط حضور سرمایهگذاران فراهم شود .دو عنصر مهم حمل و نقل و انرژی در توسعه سرزمینی نقش
دارد که سیستان و بلوچستان با قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی ،دارای مزیت بسیار مهم حمل و نقل
است .واقع شدن مرز بین المللی میلک در داالن ترانزیتی محور شرق نیز ظرفیت بسیار بزرگی است که
اگر به آن توجه شود نه تنها منجر به توسعه پایدار استان و منطقه سیستان ،بلکه به گفته مقام معظم
رهبری موجب توسعه پایدار جنوب شرق کشور خواهد شد .از طرفی بر اساس اجماع نظر جهانی
متخصصان حمل و نقل ،مناسبترین ،کوتاه ترین و امنترین مسیر برای بازسازی افغانستان مسیر چابهار-
میلک است .اکثر کاالهای ترانزیتی این مرز از کشورهای چین ،هندوستان ،امارات ،کره جنوبی ،ژاپن،
آلمان ،ترکیه ،فرانسه و تایلند به مقصد افغانستان است .بر همین اساس با توجه به توجیه اقتصادی
فراوانی که این مسیر ترانزیتی برای افغانستان دارد بسته ویژهای برای توسعه محور جنوب شرق در اوایل
دهه  80تدوین شد که توسعه مسیر ریلی ،جادهای و ارتقای ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار از مهم-
ترین اهداف ،برای فعال کردن محور ترانزیتی چابهار  -میلک بود .پایانه مرزی میلک یک مرز رسمی فعال
و پر ترافیک تجاری بوده و در سطح ملی و منطقهای از جایگاه ویژهای در امر مناسبات بازرگانی و
مراودات تجاری با افغانستان برخوردار است و از لحاظ توسعه اقتصادی منطقه نیز از اهمیت بسیار باالیی
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بهبود زندگی مردم ،در چارچوب فرایند توسعه منطقهای ،یکی از اصلیترین دغدغههای دولتهای
امروزی به شمار میرود(ترکان و شهبازی .)246 :1389 ،لذا به منظور افزایش توسعه منطقهای نیاز به
افزایش ارتباطات میان مناطق به وضوح دیده میشود .نقش حمل و نقل در توسعه منطقهای به عنوان
عامل زیربنایی توسعه اقتصادی فوقالعاده مهم است زیرا توسعه و تحرک و دسترسی به نقاط مختلف تنها با
ایجاد تسهیالت ارتباطی حاصل میشود(موالیی قلیجی و همکاران .)72 :1397 ،یکی از راههای توسعه
منطقهای ارتباط میان نقاط دارای پتانسیل توسعه با یکدیگر و بازخورد اثرات این نواحی رشد در منطقه
است .بدیهی است که در یک نظام اجتماعی سازمانیافته که برای هماهنگ کردن زمینههای مختلف
اجتماعی و اقتصادی و محیط زیستی تالش میشود نیازمند دستیابی به یک سیستم حمل و نقلی پایدار و
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برخوردار می باشد .مرز میلک مقصد تجارت با کشورهای آسیای مرکزی را تسهیل و ترانزیت کاالهای
تجار افغانستان و آسیای مرکزی نیز از این مرز با سهولت بیشتری انجام میگیرد .میزان اهمیت مرز
میلک را میتوان در آمار بیان شده دید :میزان ترانزیت کاال از مرز میلک از  574هزارتن در سال  92با
رشد  5درصدی به بیش از  600هزار تن در سال  95افزایش یافت که از این نظر در حال حاضر رتبه
چهارم کشور در ترانزیت خروجی کاال را در اختیار دارد .در بخش مسافری نیز در سال  92تعداد 217
هزار و  220مسافر از پایانه مرزی میلک تردد کرده اند که این میزان با رشد  51درصدی در سال  95به
بیش از  328هزار نفر افزایش یافته است .همچنین میزان کاالی جابه جا شده طی سال های  92تا پایان
 95بیش از  6میلیون و  580هزار تن بوده است .در بخش مسافری نیز طی سال های  92تا  95بیش از
یک میلیون مسافر از پایانه مرزی میلک تردد کردهاند که این میزان بیش از  2برابر کل ترددهای انجام
شده از ابتدای ایجاد پایانه مرزی تا سال  92است ،همچنین روزانه بین  500تا  600دستگاه کامیون
صادراتی و ترانزیتی از پایانه مرزی میلک تردد میکنند و  900تا هزار شغل به صورت مستقیم و غیر
مستقیم از طریق این پایانه ایجاد شده است(فرمانداری شهرستان هیرمند.)1397 ،
توسعه بندر چابهار از یک سو و توسعه مرز بینالمللی میلک از طرف دیگر و همچنین توسعه
زیرساختهای متصل کننده این دو میتواند به شکوفایی اقتصادی شهرها و روستاهای محور شرق منجر
شود ،بنابراین توسعه ظرفیت مرز میلک و استفاده از ظرفیت حمل و نقل جادهای میتواند در ماندگاری
مردم روستاهای منطقه تاثیر بسزایی داشته باشد چرا که با توجه به این که این مسیر برای تجار
افغانستان بسیار مقرون به صرفه است ،جا به جایی کاال به مثابه جابه جایی ارز است و میتوان از این
طریق درآمد بسیاری را برای منطقه سیستان و کشور به دست آورد .از طرف دیگر این پایانه زمینه
اشتغال  950نفر از روستاییان مرزنشین منطقه سیستان را فراهم کرده است.
لذا در این تحقیق ،نگارنده به بررسی تاثیر ترازیت جادهای بر شاخصهای توسعه اقتصاد منطقه
سیستان با تأکید بر اقتصاد روستایی میپردازد تا بتواند ،راهکارهای اجرایی جهت توسعه ترازیت و در پی
آن توسعه اقتصاد روستایی منطقه سیستان ارائه دهد.
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کارا است ،زیرا نبود دسترسی متناسب و همگانی و عدم وجود شبکه دسترسی یکپارچه سبب به وجود
آوردن عدم تعادل و شکل نگرفتن پیوند فضایی میشود (اسد .)4 :1395 ،تجربه کشورهای صنعتی نشان
داده است که توسعه زیربناهای حمل و نقل ،از یک طرف به کاهش هزینه تمام شده تولید منجر شده و
موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورده است(سرور و امینی .)100 :1392 ،مهمترین دلیل بر این ادعا
ارتباط حمل و نقل و توسعه منطقهای را در طرح حمل و نقل منطقهای (کالیفرنیای جنوبی) میتوان
دید :که بر سه هدف اصلی عدالت اجتماعی ،محیط زیست و اقتصاد استوار است(موالیی قلیجی و
همکاران.)72 :1397 ،
بهبود حمل و نقل موجب ذخیره هزینه و زمان برای کاربرهای شبکه حمل و نقل میگردد( & Laird
 .)Venables, 2017: 2ایجاد یک سیستم حمل و نقل کارآمد از جایگاه ویژه ای در توسعه اقتصادی و
اجتماعی کشور برخوردار است ،زیرا که حمل و نقل بر آنکه یکی از بخشهای مهم زیربنائی محسوب می
شود ،بر بسیاری از فعالیتهای دیگر جامعه نیز تاثیر گذاشته و امکان بهرهوری مناسب از منابع و
استعدادهای جامعه و پیشرفت بسیاری از طرحهای کارساز کشور را فراهم می سازد .در این میان حمل و
نقل ترانزیت جاده ای به سبب ویژگیهای خاص خود ،از اهمیتی بمراتب باالتر نسبت به سایر زیر بخش-
های حمل و نقل برخوردار میباشد (متولی حبیبی .)1379 ،امروزه حمل و نقل جاده ای ،به عنوان یکی از
مهمترین شاخص های توسعهی اقتصادی به حساب می آید(زیاری و همکاران .)1395 ،حمل و نقل جاده
ای به طور فزاینده در تحرک و پویایی پایدار کاالها و نیز مردم اطراف جهان مؤثر است ( Braun & Peric,
 .)2017: 291حمل و نقل جادهای ،عالوه بر بهبود شاخصهای اقتصادی و اجتماعی در خود این بخش،
نقش موثری در رونق دیگر بخش های اقتصاد دارد ،به عالوه ،بسترهای مناسب حمل و نقل و ترابری،
ضمن ایجاد امکان بهره مندی از قابلیتهای ترانزیت و حمل و نقل بین المللی ،فرصتهای ارزنده ای
جهت اعمال نقش فعال در معادالت بین المللی فراهم می کند(ترکان و شهبازی .)245 :1389 ،حمل و
نقل جادهای در میان کشورهای جهان یکی از محورهای اصلی ترانزیت کاال و مسافر تلقی میشود و
بیشترین جابه جایی مسافر و کاال در این بخش صورت میگیرد و به لحاظ اقتصادی سبب کاهش هزینه
تمام شده تولید ،توزیع ،مصرف کاال و خدمات میشود و بستر مناسبی برای جابه جایی مسافر به واسطه
ارزانی ،ایمنی و در دسترس بودن میباشد (احمدی و همکاران.)75 :1394 ،
حمل و نقل جادهای امروزه تاثیرات بسیاری بر جوامع روستایی داشته است .حمل سریع ،ارزان و با
کیفیت محصوالت کشاورزی ،دسترسی مطمئن به امکانات حمل و نقل عمومی ،بهبود شرایط زندگی،
جلب گردشگران داخلی و خارجی ...از خواستههای امروز تمامی روستائیان محسوب میشود ،فقدان
خدمات حمل و نقل مطلوب عمالً موجب محروم شدن این قشر سختکوش از بسیاری از خدمات مورد
نیاز شده که دستیابی به آنها مستلزم صرف هزینههای بیشتر است .روستائیان از نظر شاخصهای
اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با شهرها درسطح پایین تری قرار دارند و بدون تردید یکی از دالیل
توسعه نیافتگی و محرومیت روستاها ضعف خدمات حمل و نقل است و میزان فقر و محرومیت روستاها ،با
میزان دسترسی آنها به خدمات حمل و نقل ارتباط مستقیمی دارد .از همین رو با توجه به اینکه ،جامعه
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روستایی نقش اساسی در تولید محصوالت کشاورزی و دامی را ایفا میکند ،هرگونه سرمایه گذاری به ویژه
در حمل و نقل که محرک توسعه منطقهای به شمار میآید .در رابطه با بحث تاثیر حمل و نقل بر توسعه
منطقهای در ابعاد مختلف پژوهشهای به انجام رسیده که در این بخش به تعدادی از آنها در جدول ()1
اشاره شده است:

پیشینه داخلی
مولفین

سال
انتشار

عنوان

نتایج

میرعزیزی و
همکاران

1397

بررسی نقش شبکه های
حمل و نقل در توسعه
گردشگری -زیارتی منطقه
 20تهران

وجود شبکه های حمل و نقل و دسترسی به وسایل نقلیه جهت سفر به
منطقه سبب گردیده که گردشگران رضایت نسبی خود را از سفر خود در
درون منطقه  20اعالم نمایند.کیفیت وسیله نقلیه بیشترین تاثیر را بر توسعه
گردشگری منطقه مورد پژوهش دارد و به دنبال استقبال گردشگران زیارتی
دسترسی به اقامتگاه مناسب و با کیفت جهت ماندگاری و اقامت در منطقه
یکی از مهمترین عواملی است که توسعه هر چه بیشتر گردشگری را تبیین
مینماید و در نهایت شبکه های حمل و نقل تاثیر مهم و بسزایی در توسعه
صنعت گردشگری منطقه مورد پژوهش دارد

تمنایی و ده
شیری
پاریزی

1396

تحلیل نقش گذار از
سیستم حمل و نقل جاده
ای کاال به سیستم حمل و
نقل ریلی در اقتصاد
مقاومتی

نتایج پژوهش حاکی از آن است که زیان تحمیلی به اقتصاد ملی ناشی از عدم
انتقال بار به سیستم ریلی در سال  1391برای کلیه سفرهای باری برون
شهری بیش از  385هزار میلیارد ریال بوده است.

سیاره و
محمد
نژادی
مودی

1395

بررسی رونق حمل و نقل
جاده ای محور چابهار
میلک و تاثیر آن بر توسعه
اقتصادی چابهار

حمل و نقل جاده ای تاثیر برجسته ای در امور تجارت داخلی وخارجی داشته
است و از بخشهای حساس و استراتژیکی کشور ها بوده است و با توجه به
اتصال چابهار به سرزمین های اصلی و وجود راههای زمینی ،امکان ارتباط با
سایر نقاط کشور و همچنین کشورهای آسیای میانه ،امکان حمل و نقل انواع
کاالهای تولیدی ،وارداتی و ترانزیتی را فراهم خواهد کرد.

زیاری و
همکاران

1395

بررسی نقش زیر ساخت
حمل و نقل جاده ای بر
توسعه اقتصادی منطقه
نمونه موردی -استان
اصفهان

بین زیرساخت های ارتباطی حمل و نقل جاده ای و شاخص های اقتصادی در
استان اصفهان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین این وضعیت بین
متغییرهای جابجایی بار و مسافر با اشتغال و بیکاری ،بین تجارت(واردات و
صادرات) و نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ تورم و بین زیرساخت های ارتباطی
حمل و نقل جاده ای و تولید ناخالص داخلی حمل ونقل جاده ای در استان
اصفهان ،برقرار است.

احسانی فر

1394

رضایی

1394

تاثیر اجرای استراتژی
افزایش ترانزیت از طریق
بندر چابهار بر توسعه
محلی

نتایج این پژوهش ،افزایش سرمایه گذاری ،استفاده از موقعیت ژئوپلیتکی
کشور و بندر چابهار ،پرورش منابع انسانی متخصص و عضویت در تشکلهای
بین منطقهای و توجه به بخش خصوصی و اصل  44قانون اساسی است.

بررسی مدل تأثیر توسعه

نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد که در بلندمدت توسعه بخش
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جدول  .1پیشینه تحقیق
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120
حمل و نقل جاده ای بر
رشد ارزش افزوده کشور با
استفاده از الگوی خود
رگرسیون برداری

ارجرودی و
همکاران

حمل و نقل جادهای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد .همچنین چگونگی
تغییرات متغیر ارزش افزوده بخش حمل و نقل جادهای بر رشد اقتصادی با
روش تجزیه خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است

بهزادی و
همکاران

1394

مولفین

سال
انتشار

عنوان

ماک و
همکاران

2015

بررسی شدت حمل و نقل،
شهرنشینی ،رشد اقتصادی
و تولید  CO2در
کشورهای گروه 20

رشد اقتصادی با مسیر موازنه طوالنی مدت خود در واکنش به تغییرات در
دیگر متغیرها همگرا است .نتیجه گیری بنیانی نشان داد ،که شدت حمل
مسافر باید در کشورهای درحال توسعه گروه  20در راستای حرکت رو به
جلوی رشد اقتصادی افزایش یابد.

ویکرمن

2008

نیز اثرات سرمایه گذاری در
زیرساخت های حمل و نقل
جادهای بر توسعه اقتصادی
در دوازده ایالت آمریکا

زیرساخت های حمل و نقل جادهای بر توسعه اقتصادی این مناطق اثرات
بسزایی دارد.

جونز

2003

ارزیابی و اجرای حمل و
نقل در یک متن
سیاستگذاری

ساتو

2000

بررسی نقش تأسیسات و
تجهیزات حمل و نقل
جادهای برون شهری بر
میزان توسعه اقتصادی
کشور ژاپن

پیشینه خارجی
نتایج

بین زیرساخت های حمل ونقل ،خدمات و ابعاد توسعه یافتگی ارتباط وجود
دارد بطوری که انزوای جغرافیایی و مشکالت دسترسی به جادههای اصلی و
دیگر شبکه های حمل و نقل باعث ایجاد محدودیت نواحی مختلف در
دسترسی به امکانات و خدمات خواهد شد.
میزان سطح برخورداری از تأسیسات و تجهیزات حمل ونقل بر میزان توسعه
در سطح مناطق اثر بسزایی داشته است.

ترانزیت جادهای یک بخش مهم و زیر بنایی در اقتصاد است و از ابعاد مختلف سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی مورد توجه اکثر کشورها است .امروزه این صنعت یکی از سودآورترین منابع تجاری
دنیا محسوب میشود .موقعیت ژئواکونومیکی ایران نقطه قوتی است که این کشور را همواره به عنوان یک
مسیر ترانزیتی کوتاه و مناسب مورد توجه قرار داده است .در واقع ایران میتواند به عنوان پل ارتباطی
میان این کشورها با یکدیگر و سایر مناطق جهان نقش موثری ایفا نماید .بیتردید دارا بودن زیر ساخت-
های مناسب مبادی ورودی و خروجی کاال در افزایش سهم ترانزیت کاال موثر است .بنابراین تجهیز
همزمان مبادی ورودی و خروجی کاال در شمال  -جنوب و شرق  -غرب کشور که تکمیل کننده
کریدورهای بینالمللی است ،میتواند جایگاه واقعی ایران در صنعت ترانزیت را تحقق بخشد .قرار گرفتن
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ارزیابی و مقایسه کارایی
فنی حمل و نقل جادهای و باالترین میزان کارایی فنی متعلق به استان خوزستان می باشد و استان
بررسی اثرات آن بر اقتصاد هرمزگان کمترین میزان کارایی را داراست و همچنین در هر سه استان اثر
استانهای بوشهر ،هرمزگان مثبت و معنادارکارایی بر تولید ناخالص داخلی استانی مشاهده میشود.
و خوزستان
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

سیستان منطقهای وسیع از خاک ایران و افغانستان بوده که در برههای از زمان بین این دو کشور
تقسیم گردیده و بخش کوچکی از آن در ایران و قسمت عمدهای در افغانستان قرار گرفته است .محدوده
جغرافیایی این منطقه در بین  30درجه و  7دقیقه الی  31درجه و  29دقیقه عرض شمالی و  59درجه
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در مسیر کریدورهای ترانزیتی شمال -جنوب و در نتیجه برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای روسیه،
اروپای شرقی ،مرکزی ،شمالی ،آسیای میانه وقفقاز از یک سو و آسیای جنوبی ،جنوب شرقی ،خاور دور،
اقیانوسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان یک مزیت برجسته برای ایران قلمداد میشود.
همچنین به دلیل کوتاهی مسیر در کریدور شمال -جنوب و تجهیز امکانات و زیرساختها و فراهم آوردن
امکانات و تسهیالت گسترده در بخشهای مختلف حمل و نقل ،مسیر ایران از جذابیتهای فراوانی برای
ترانزیت کاال برخوردار است .بنادرشهید رجائی ،امیرآباد و بندرانزلی از جایگاه ویژه ای در مسیر ترانزیتی
کریدور شمال  -جنوب برخوردار بوده و عالوه بر بنادر مذکور بنادر شهید باهنر ،لنگه ،بوشهر ،چابهار ،امام
خمینی(ره) و نوشهر نیز از پتانسیلهای نقشآفرینی منحصر به خود برخوردار میباشند .برقراری ارتباط
ترانزیتی افغانستان و آسیای میانه از طریق محور ترانزیتی شرق کشور "چابهار  -میلک"؛ نزدیکی
جغرافیایی بندرچابهار به افغانستان ،انجام سرمایهگذاریهای گسترده در بخشهای مختلف حمل و نقل
بویژه بخش دریائی ،ایجاد تسهیالت و زیرساختهای حمل و نقل در مسیر محور شرق کشور و حمایت-
های گسترده دولتی ،بندر چابهار را به عنوان قطب ترانزیت افغانستان تبدیل کرده و در صورت مرتفع
شدن موانع ،عالوه بر توسعه محور شرق شاهد رونق ترانزیت در مسیر مذکور خواهیم بود.
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شکل  .2موقعیت استان سیستان و بلوچستان و سیستان در نقشه ایران

شکل  .3موقعیت جغرافیایی شهرستانهای منطقه سیستان
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و 58دقیقه الی  61درجه و  50دقیقه طول شرقی محدود شده است .از شمال ،مشرق و جنوب شرقی با
مرز خاکی افغانستان ،از جنوب غرب با منطقه بلوچستان و از غرب و شمال غرب با استان خراسان جنوبی
همجوار است به همین دلیل ،منطقه سیستان اهمیت و حساسیت ویژه ای دارد .وسعت این منطقه حدود
 15197کیلومتر مربع میباشد که حدود  8/1درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است .بر
اساس آخرین تقسیمات کشوری ،سیستان دارای  5شهرستان (زابل  ،زهک ،هیرمند ،نیمروز و هامون)8 ،
شهر( ،زابل ،بنجار ،زهک ،دوست محمد ،قرقری ،محمدآباد ،علی اکبر و ادیمی) 9 ،بخش و  16دهستان و
بیش از  1000روستای مسکونی با تراکم  23نفر در کیلومتر مربع میباشد(استانداری سیستان و
بلوچستان.)1397 ،
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 )3روش تحقیق

 )4یافتههای تحقیق

اولویتبندی مولفههای اقتصاد روستایی منطقه سیستان متاثر از ترانزیت جادهای با استفاده از نرم
افزار Expert Choice

پس از تکمیل پرسشنامهها ،جهت تحلیل آنها از نرم افزار  Expert Choiceکه بر اساس فرایند
تحلیل سلسله مراتبی عمل میکند ،استفاده شد .بدین ترتیب برای هر عامل در هر سطح از مجموع
نظرات کارشناسان ،میانگین هندسی گرفته شد و سپس میانگینها وارد نرمافزار  Expert Choiceشد و
یک جدول نهایی در هر سطح به دست آمد که این جدول اولویتبندی مولفهها را در همان سطح نشان
میدهد .در فرایند تحلیل سلسله مراتبی همواره میتوان میزان سازگاری تصمیم را محاسبه نمود .در
صورتی که شاخص ناسازگاری از  0/1بیشتر باشد ،سطح ناسازگاری مجموعه رتبهها غیر قابل قبول بوده و
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پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی ،به لحاظ درجه کنترل و نظارت ،از نوع میدانی و از جنبه
گردآوری دادهها ،از نوع تحقیقات توصیفی -همبستگی است .هدف اصلی پژوهش ،بررسی تحلیل ترانزیت
جادهای و تاثیر آن بر توسعه اقتصاد منطقه سیستان است .این پژوهش با توجه به دادهها ،از نوع تحقیقات
کمی است .شیوه دستیابی به دادهها به صورت اسنادی و پیمایشی است .بدین سان که با مطالعه منابع
داخلی و خارجی برای مبانی نظری پژوهش و بررسی پیشینه و نظریاتی که پیرامون موضوع پژوهش بیان
شده ،روش اسنادی و کتابخانهای لحاظ شد و در روش پیمایشی از طریق پرسشنامه در قالب سئواالت در
طیف پنج گزینهای لیکرت و نظرسنجی از کارشناسان و مسئوالن انجام شده است .به منظور تجزیه و
تحلیل دادهها ،از آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونهای ،کای اسکویر و فریدمن) در محیط نرم افزار
 SPSSو همچنین جهت وزن دهی مولفههای اقتصاد روستایی از نرم افزار ( )Expert Choiceاستفاده شد.
در پرسشنامه توزیع شده ،تعیین روایی مبتنی بر روایی محتوایی است که در آن ،کمیت و کیفیت
سئواالت از نظر خبرگان (استادان دانشگاه که در رابطه با مطالعات پیمایشی و نحوه تهیه و تنظیم
پرسشنامه به عنوان ابزاری برای گردآوری اطالعات آگاهی کامل دارند) ،بررسی شد .در گام اول جهت
شناسایی روابط بین معیارهای مورد نظر و جهت مقایسه زوجی بین معیارها 15 ،پرسشنامه برای رسیدن
به اشباع علمی در اختیار متخصصان و نخبگان قرار گرفت تا از این طریق به وزن هر معیار برسند .برای
بررسی و تحلیل شاخصهای مورد مطالعه 30 ،پرسشنامه در قالب طیف لیکرت تدوین شد .پایایی
پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد که رقم آن معادل  0/78است که نشانگر پایایی باالی
پرسشنامه میباشد .همچنین قابل ذکر است ،جامعه آماری این پژوهش ،تمامی ساکنین روستاهای
شهرستانهای زابل ،زهک ،هیرمند ،هامون ،نیمروز میباشند که بر اساس نمونهگیری تصادفی تعداد 384
نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند .همچنین بر اساس نمونهگیری هدفمند تعداد  20نفر به عنوان
جامعه متخصص ،نخبه در حوزه مطالعاتی به عنوان گروه دوم جامعه نمونه انتخاب گردیده شدند.
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رتبه بندیها بایستی مجددا تکرار گردند .در نهایت ،نرمافزار از روی قضاوتهای اصالح شده ،وزن نهایی
هر گزینه را محاسبه میکند.
جدول  .2وزن نهایی مولفههای اقتصاد روستایی متاثر از ترانزیت جاده ای
ایجاد اشتغال

0/112

توسعه صنایع کوچک

0/080

رشد تجارت

0/090

افزایش قدرت خرید

0/080

امنیت اقتصادی

0/075

رضایت شغلی

0/097

بهبود وضعیت تامین کاالهای اساسی

0/080

ایجاد واحدهای تولیدی

0/076

سرمایه گذاری افراد غیر بومی

0/030

گسترش مبادالت مرزی

0/065

رونق فعالیتهای تجاری موثر

0/060

جذب و اشتغال بومیان محلی

0/054

تحرک و تنوع شغلی

0/070

فعالیت در مشاغل غیر مستقیم

0/045

کنترل مشاغل کاذب

0/034

بهبود اشتغال زنان

0/018

افزایش مشاغل خدماتی

0/023

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

نتایج حاصل از نرم افزار  Expert choiceدر بخش رتبهبندی مولفههای اقتصاد روستایی متاثر از
ترانزیت جادهای نشان داد (جدول  ،)2که تزانزیت جادهای بیشترین میزان تاثیر را در مولفه ایجاد اشتغال
با مقدار وزن به دست آمده  0/112را به خود اختصاص داده است .همچنین قابل ذکر است که کمترین
میزان تاثیر تزانزیت جادهای در مولفه بهبود اشتغال زنان با وزن به دست آمده  ،0/018را به خود
اختصاص داده است.
در واقع بخش حمل و نقل از بخشهای زیربنایی اقتصاد روستایی منطقه سیستان است و تاثیر
فراوانی بر فرایند رشد اقتصادی منطقه و کشور دارد .یکی از عوامل آن تاثیری است که در سطح منطقه از
نقطه نظر اشتغال تولید ،سرمایهگذاری و ...بر اقتصاد روستایی منطقه سیستان بر جای میگذارد .همچنین
با توجه به موقعیت استراتژیک استان و بهره بردن از ظرفیتهای اقیانوسی و ریلی ،کشورهای همسایه به
دنبال بهره بردن از این ظرفیتها هستند .یکی از مهمترین محورهای ارتباطی در منطقه محور ترانزیتی
میلک (سیستان) به چابهار است .موقعیت جغرافیایی ویژه و مناسب مرز بینالمللی میلک به لحاظ
همجواری با کشور افغانستان ،قابلیتهای اقتصادی بسیاری در بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی میان اروپا،
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متغیرهای اقتصاد روستایی

وزن نهایی
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یپی

ارزیابی تاثیر ترانزیت جادهای بر توسعه اقتصاد روستایی شهرستانهای منطقه سیستان

جهت بررسی تاثیر تزانزیت جادهای بر توسعه اقتصاد روستایی شهرستانهای منطقه سیستان از
آزمون  Tتک نمونهای استفاده گردید .همانطور که در جدول ( ،)3نشان داده شد ،میانگین به دست آمده
در تمامی متغیرهای مطرح شده باالتر از حد متوسط عدد  3است .از این رو ،میزان تاثیر ترانزیتی بر
توسعه اقتصاد روستایی شهرستانهای منطقه سیستان زیاد میباشد .بر اساس نتایج آزمون ،به ترتیب
متغیرهای ایجاد اشتغال با میانگین به دست آمده  ،4/00افزایش قدرت خرید با میانگین به دست آمده
 ،3/96رشد تجارت با میانگین به دست آمده  ،3/95توسعه صنایع کوچک با میانگین  ،3/83فعالیت در
مشاغل غیر مستقیم با میانگین  ،3/73بهبود وضعیت تامین کاالهای اساسی با میانگین  ،3/69ایجاد
واحدهای تولیدی با میانگین  ،3/68امنیت اقتصادی با میانگین  ،3/65رضایت شغلی با میانگین ،3/63
گسترش مبادالت مرزی با میانگین  ،3/54تحرک و تنوع شغلی با میانگین  ،3/45جذب و اشتغال بومیان
محلی با میانگین  ،3/43افزایش مشاغل خدماتی با میانگین  ،3/10بهبود اشتغال زنان با میانگین ،3/00
را به خود اختصاص دادهاند.
جدول  .3بررسی تاثیر ترانزیت جادهای بر توسعه اقتصاد روستایی شهرهای منطقه سیستان
حد متوسط ( :)3میانگین فرضی
متغیرها

میانگین

T

فاصل اطمینان
معناداری ( 2دامنه) تفاوت 0/95
باال

پایین

ایجاد اشتغال

4/00

52/432

0/000

4/28

3/89

توسعه صنایع کوچک

3/83

41/567

0/000

3/98

3/63

رشد تجارت

3/95

60/786

0/000

4/17

3/92

افزایش قدرت خرید

3/96

51/321

0/000

4/12

3/87

امنیت اقتصادی

3/65

43/553

0/000

3/74

3/45

رضایت شغلی

3/63

45/548

0/000

3/81

3/49

بهبود وضعیت تامین کاالهای اساسی

3/69

55/256

0/000

3/82

3/54

ایجاد واحدهای تولیدی

3/68

43/587

0/000

3/85

3/54

سرمایه گذاری افراد غیر بومی

3/43

53/439

0/000

4/16

3/88
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آسیای مرکزی و شرقی ایجاد کرده است .نزدیکی مرز میلک به بندر چابهار ،کاهش هزینه و زمان حمل و
نقل و واقع شدن در داالن ترانزیتی محور شرق ،موجب دسترسی سریع به استانهای جنوبی کشور
افغانستان ،تسریع در انجام تشریفات کامیونهای ورودی از مرز میلک ،تسریع در حمل و نقل ،گسترش
تجارت بین دو کشور ایران و افغانستان و سرانجام توسعه اقتصادی استان و کشور میشود .همچنین با
توجه به اینکه مرز بین المللی میلک در زمینه صادرات جاذبه بیشتری دارد ،میتواند در تقویت روابط دو
کشور بسیار نقش آفرین باشد و به مرکزی برای ارزآوری و ارتقای سطح درآمد و اشتغال بیشتر روستاها و
شهرهای مرزنشین تبدیل شود.
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رونق فعالیتهای تجاری موثر

3/65

51/563

0/000

3/78

3/56

جذب و اشتغال بومیان محلی

3/43

51/764

0/000

3/56

3/32

تحرک و تنوع شغلی

3/45

51/673

0/000

3/63

3/32

فعالیت در مشاغل غیر مستقیم

3/73

51/773

0/000

3/84

3/63

کنترل مشاغل کاذب

3/63

51/764

0/000

3/78

3/54

بهبود اشتغال زنان

3/00

51/673

0/000

3/34

2/89

افزایش مشاغل خدماتی

3/10

51/784

0/000

3/28

3/00

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،
جدول  .4نتایج آزمون کای اسکویر جهت تعیین ارتباط متغیرهای اقتصاد روستایی و ترانزیت جادهای
کای اسکویر وی کرامرز سطح معناداری

متغیر وابسته
متغیرهای اقتصاد روستایی شهرهای منطقه سیستان

35/68

0/678

0/000

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

نتایج آزمون کای اسکویر جهت ارتباط بین ترانزیت جادهای در توسعه اقتصاد روستایی منطقه
سیستان با توجه به جدول ( ،)4با مقدار کای اسکویر به دست آمده در تمامی متغیرها و سطح معناداری
به دست آمده  ،0/000نشان از ارتباط معنادار و مثبت بین ترانزیت جادهای و توسعه اقتصاد روستایی
منطقه سیستان میباشد.
توسعه حمل و نقل جادهای سیستان موجب افزایش رشد فرصتهای شغلی ،تنوع شغلی ،ایجاد
واحدهای تولیدی و ....در روستاهای این حوزه میشود .کارکرد صحیح و تنظیم شده حمل و نقل جادهای
موجب دسترسی مصرف کنندگان به کاالها و خدمات با نرخی شفاف و منصفانه و تعادل اقتصادی و بهبود
وضعیت دو بخش تولید و مصرف میشود .نبود این صحت و دقت میتواند موجب عدم اطمینان مصرف-
کنندگان و تولیدکنندگان به بسترهای مصرف و تولید ،گرانی کاالها و ایجاد نارضایتی ،شکلگیری انتظات
غیرعقالنی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ،نوسانات شدید قیمت ،اتالف منابع ،عدم شفافیت ،کاهش
قدرت خرید ،آشفتگی در کارکرد بازار و کاهش استفاده از ظرفیتهای تولیدی و شغلی شود .در این راستا
خوشبخاته ترانزیت جادهای سیستان در توسعه اقتصاد روستایی شهرستانهای سیستان اثرات بسیار
مثبتی داشته است .یکی از مزایای ترانزیت جادهای ،فعالیت در مشاغل غیرمستقیم و کنترل مشاغل کاذب
میباشد .هر چند وجود زیرساختهای توسعه در استان و فعالیتهای ضعیف در حوزه اقتصادی در بخش
کشاورزی ،به ویژه در بخش صنعت و معدن استان مردم منطقه را بیگانه با تولید معرفی کرده است .دوری
استان از مراکز اقتصادی فعال ،کم رنگ بودن نقش استان در اقتصاد ملی و پایین بودن سطح و نرخ تولید
در استان ،همسایگی با هالل طالیی مواد مخدر و غیره ،فقر و بیکاری را در استان افزایش داده و سبب
گرایش مردم و جوانان روستایی به سوی اقتصاد پنهان و زیرزمینی شده است که فساد در آن به خوبی
نمایان است .که این مسئله در ناامنی این منطقه تاثیرات زیادی داشته است ،ولیکن در سالهای اخیر با
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گسترش مبادالت مرزی

3/54

51/643

0/000

3/67

3/43
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یپی

رتبهبندی شهرستانهای منطقه سیستان با تأکید بر تراتزیت جادهای و تاثیر آن بر توسعه اقتصاد
روستایی

در این قسمت جهت روشن ساختن اینکه ترانزیت جادهای بر اقتصاد روستایی کدام یک از شهر-
ستانهای منطقه سیستان دارای تاثیر بیشتری بوده از آزمون فریدمن بهره گرفته شد.
جدول  .5نتایج آزمون فریدمن

شهرستانهای سیستان

بعد

میانگین رتبهای

کای دو

زابل

4/78

254/326

هیرمند

3/56

زهک

3/42

نیمروز

3/11

هامون

3/21

درجه آزادی سطح معناداری
7

0/000

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

یافتههای به دست آمده از آزمون فریدمن ،جهت رتبهبندی شهرستانهای منطقه سیستان با تأکید
بر تراتزیت جادهای و تاثیر آن بر توسعه اقتصاد روستایی ،نشان میدهد که بین شهرهای مورد بررسی با
مقدار آماره کای دو  254/326با سطح معناداری کمتر از  ،0/05رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
بدین معنی که توسعه اقتصادی در شهرهای مورد مطالعه متفاوت است .در بین شهرستانهای مورد
مطالعه ،به ترتیب شهرستانهای زابل با امتیاز  ،4/78شهر هیرمند با امتیاز  ،3/56شهر زهک با امتیاز
 ،3/42شهر هامون با امتیاز  ،3/21نیمروز با امتیاز  ،3/11باالترین و پایینترین شهرستانهای سیستان را
به لحاظ توسعه اقتصاد روستایی با تأکید بر ترانزیت جادهای به خود اختصاص دادهاند.
 )5نتیجهگیری

در فرآیند توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشورها ،همبستگی مستقیم و مثبتی میان گسترش حمل و
نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی وجود دارد ،به عبارت دیگر همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی،
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تأکید بر مولفههایی از جمله :تکمیل و توسعه زیرساختهای جادهای ،بهرهگیری از نیروهای بومی و
پتانسیلهای داخلی و ...در کاهش تجارت زیرزمینی تالشهای گستردهای به عمل آمده است.
در واقع با فعال شدن ترانزیت سیستان ،جغرافیای اقتصادی-تجاری و امنیتی این منطقه و
شهرستانهای اطراف به کلی دگرگون میشود و درآمدهای کالنی از فعالیتهای اقتصادی مولد ،عاید
منطقه و کشور میشود ضمن آنکه از این طریق زمینههای فعالیتهای غیررسمی و قاچاق به فعالیتهای
اقتصادی و تجاری تبدیل شده و اقتصاد منطقه و پیرامون آن شکوفا شده و توسعه و امنیت پایدار برقرار
میگردد .با ترانزیت حمل و نقل جادهای ضمن اشتغالزایی سبب کاهش مهاجرت محسوس در سطح
روستاهای منطقه شده است.
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میزان ارزش افزوده بخش حمل و نقل نیز افزایش می یابد و به همین دلیل است که توسعه و رشد
اقتصادی در راستای توسعه بخش حمل و نقل نیز افزایش می یابد و فعالیتهای حمل و نقل از جمله
فعالیتهای اساسی و زیربنایی برای رشد و اقتصادی به حساب می آید .حمل و نقل از جمله مشاغل
وابسته است که در صورت رشد و توسعهی سایر بخشهای اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی شاهد شکوفایی
آن خواهیم بود ،از سوی دیگر حمل و نقل مناسب موجب تسریع رشد اقتصادی نیز خواهد شد؛ زیرا حمل
و نقل سرمایه به کار گرفته شده و در گردش یک منطقه را آزاد ساخته و استفاده از آن را در منطقه دیگر
فراهم میآورد .لذا در پژوهش حاضر به بررسی تزانزیت جادهای و تاثیر آن در توسعه اقتصاد روستایی
منطقه سیستان پرداخته شده است .بنابراین ،جهت بررسی و رتبهبندی مهمترین مولفه اقتصاد روستایی
متاثر از ترانزیت جادهای از نرم افزار  Expert Choiceاستفاده شده است .نتایج نشان داد که تزانزیت
جادهای بیشترین میزان تاثیر را در مولفه ایجاد اشتغال با مقدار وزن به دست آمده  0/112را به خود
اختصاص داده است .همچنین قابل ذکر است که کمترین میزان تاثیر تزانزیت جادهای در مولفه بهبود
اشتغال زنان با وزن به دست آمده  ،0/018را به خود اختصاص داده است.
جهت بررسی تاثیر تزانزیت جادهای بر توسعه اقتصاد منطقه سیستان از آزمون  tتک نمونهای استفاده
گردید .نتایج نیز در این قسمت از پژوهش نشان داد ،میانگین به دست آمده در تمامی متغیرهای مطرح
شده باالتر از حد متوسط عدد  3میباشد .لذا میزان تاثیر ترانزیتی بر توسعه اقتصاد روستایی شهرستان-
های منطقه سیستان زیاد میباشد .در ادامه نیز نتایج آزمون کای اسکویر جهت ارتباط بین ترانزیت جاده-
ای در توسعه اقتصاد روستایی منطقه سیستان نشان داد ،با مقدار کای اسکویر به دست آمده در تمامی
متغیرها و سطح معناداری به دست آمده  ،0/000نشان از ارتباط معنادار و مثبت بین ترانزیت جادهای و
توسعه اقتصاد روستایی منطقه سیستان میباشد .این نتایچ نشان داد که اشتغال در بخش حمل و نقل از
معیارهای رشد و توسعه اقتصاد روستایی منطقه سیستان محسوب میگردد .یعنی همانگونه که توسعه
شبکه حمل و نقل بر رشد اقتصادی تاثیرگذار است ،رشد و توسعه اقتصاد روستایی منطقه سیستان نیز در
ایجاد یک نظام مطلوب بر رشد شبکه حمل و نقل اثر متقابل دارد .موضوع مهم در اشتغالزایی روستایی
شهرستانهای منطقه سیستان ،میزان سرمایهگذاری برای ایجاد هر شغل است .تزانزیت جادهای ضمن
اینکه یکی از مهمترین زیربخشهای خدمات برای اشتغالزایی روستایی است ،دارای این قابلیت است که
با سرمایهگذاری نسبتاً محدودی افزایش قابل توجهی در اشتغال روستایی منطقه سیستان به وجود آورد.
در نهایت جهت روشن ساختن اینکه ترانزیت جادهای در کدام یک از شهرستانهای سیستان دارای
تاثیر بیشتری بر توسعه اقتصاد روستایی میباشد از آزمون فریدمن بهره گرفته شد .نتایج نیز در این
قسمت از پژوهش نشان داد ،بین شهرهای مورد بررسی بین شهرهای مورد بررسی با مقدار آماره کای دو
 254/326با سطح معناداری کمتر از  ،0/05رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بدین معنی که توسعه
اقتصادی در شهرستانهای مورد مطالعه متفاوت است .در بین شهرستانهای مورد مطالعه ،به ترتیب
شهرستانهای زابل با امتیاز  ،4/78شهر هیرمند با امتیاز  ،3/56شهر زهک با امتیاز  ،3/42شهر هامون با
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 )6منابع

 −احسانیفر ،یحیی ،)1394( ،تاثیر اجرای استراتژی افزایش ترانزیت از طریق بندر چابهار بر توسعه محلی ،نشریه
صنعت حمل و نقل دریایی ،دوره  ،1شماره  ،3صص .41-49
 −احمدی ،بهمن ،محمد دادگر و سجاد ربیعی ،)1394( ،سطح بندی میزان توسعه یافتگی استانهای کشور بر مبنای
شاخصهای حمل و نقل جادهای با استفاده از تلفیق تکنیکهای  AHPو  ،TOPSISنشریه آمایش محیط ،دوره ،8
شماره  ،29صص .75-97
 −استانداری سیستان و بلوچستان.)1395( ،
 −اسد ،سیده عاطفه ،)1395( ،برنامه ریزی حمل و نقل پایدار در راستای دستیابی به توسعه منطقه ای (نمونه مورد
پژوهش :شمال کشور ایران) ،پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیالن.
 −بخشی ،زهرا ،سیدحسن مطیعی لنگرودی ،حسنعلی فرجی سبکبار و مجتبی قدیری معصوم ،)1398( ،تحلیل فضایی
پایداری اقتصادی سکونتگاههای روستایی (منطقه سبزوار -نیشابور) ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،دوره
 ،8شماره  ،29صص .1-32
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امتیاز  ،3/21نیمروز با امتیاز  ،3/11باالترین و پایینترین شهرستانهای سیستان را به لحاظ توسعه
اقتصاد روستایی با تأکید بر ترانزیت جادهای به خود اختصاص دادهاند.
در راستای نتایج به دست آمده از پژوهش ،در مییابیم که تمام فعالیتهای اقتصادی از آغاز تا بهره-
برداری به گونهای با مسایل حمل و نقل ارتباط دارند .زیرساختهای ارتباطی و حمل و نقل جادهای در
منطقه سیستان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر رونق اقتصاد روستایی ،از طریق جابه جایی بار و
مسافر ،زمینههای امکان دسترسی به رفاه و تسهیالت منطقهای را افزایش میدهد و بنابراین در فرآیند
توسعهی اقتصادی منطقه نقش بسیار مهم و تاثیرگذار دارد.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای داخلی :زیاری و همکاران ( ،)1395که به این نتیجه
رسیدند که بین زیرساخت های ارتباطی حمل و نقل جاده ای و شاخص های اقتصادی در استان اصفهان
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،احسانیفر ( ،)1394که نشان داد استراتژی افزایش ترانزیت از بندر
چابهار موجب اشتغالزایی محلی خواهد شد ،همچنین پژوهش رضایی ارجرودی و همکاران ( ،)1394که
نشان دادند در بلندمدت توسعه بخش حمل و نقل جادهای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و مطالعات
خارجی ،ویکرمن ( ،)2008که نشان داد زیرساخت های حمل و نقل جادهای بر توسعه اقتصادی مناطق
مورد بررسی اثرات بسزایی دارد همچنین پژوهش پیتر جونز ( )2003و سالتو ( ،)2000که شنان دادند
بین زیرساخت های حمل ونقل ،خدمات و ابعاد توسعه یافتگی مناطق ارتباط وجود دارد هم خوانی دارد.
در نهایت نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن بود که ترانزیت جادهای رشد اقتصاد روستایی را افزایش
میدهد .اما نباید فراموش شود که پیش نیاز تاثیرگذاری توسعه زیرساخت بر توسعه و رشد اقتصادی،
آماده بودن سایر شرایط الزم برای توسعه اقتصادی است .از مهمترین این شرایط میتوان به شرایط
اقتصادی ،نظیر دسترسی به منابع تولید ،شرایط مناسب برای توسعه زیرساختهای حمل و نقل اشاره
کرد.
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 −بهزادی ،زهرا ،صدیقه شهابی و مهدی شهابی ،)1394( ،ارزیابی و مقایسه کارایی فنی حمل و نقل جادهای وبررسی
اثرات آن بر اقتصاد استان های بوشهر ،هرمزگان و خوزستان (با استفاده از رهیافت پارامتریک) ،اولین کنفرانس
بین المللی مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و علوم تربیتی ،ساری.
 −ترکان ،اکبر و میثم شهبازی ،)1389( ،حمل و نقل جادهای؛ مسائل و راهکارها ،فصلنامه راهبرد ،سال  ،19شماره ،57
صص .245-276
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 −تمنایی ،محمد و محمدحسین دهشیری پاریزی ،)1396( ،تحلیل نقشگذار از سیستم حمل و نقل جادهای کاال به
سیستم حمل و نقل ریلی در اقتصاد مقاومتی ،اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری ،رشت.
 −دوست خواه واجاری ،رضا و محمدحسن قلیزاده ،)1394( ،شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ترانزیت جاده ای
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 −رضایی ارجرودی ،عبدالرضا ،آمنه تسبیحی و سیدرضا موسوی ،)1394( ،مدل تأثیر توسعه حمل و نقل جادهای بر رشد
ارزش افزوده کشور با استفاده از الگوی خود رگرسیونبرداری ،دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ،تبریز.
 −رکنالدین افتخاری ،علیرضا ،سعیده فرخی سیس ،مهدی پورطاهری و جالل کرمی ،)1398( ،تحلیل نقش شبکه جاده
ای در انتقال محصوالت کشاورزی نواحی روستایی شهرستان مراغه ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،دوره
 ،8شماره  ،29صص .203-226
 −زیاری ،یوسفعلی ،علیرضا بندرآباد و مرضیه خیبری ،)1395( ،نقش زیر ساخت حمل و نقل جادهای بر توسعه
اقتصادی منطقه نمونه موردی -استان اصفهان ،کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی ،تهران.
 −سیاره ،مرتضی و مجتبی محمدنژادی مودی ،)1395( ،بررسی رونق حمل و نقل جادهای محور چابهار میلک و تاثیر
آن بر توسعه اقتصادی چابهار ،همایش ملی فرصتهای کارآفرینی و سرمایه گذاری ،چابهار.
 −فرمانداری شهرستان هیرمند.)1397( ،
 −قائدرحمتی ،صفر ،غالمعلی مظفری و سیدمصطفی حسینی ،)1392( ،بررسی نقش جاده ترانزیت سنتو در توسعه
مجموعه شهری یزد ،نشریه پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی) ،دوره  ،45شماره  ،3صص -248
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