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چکیده
مبنای نظری و فکری این مقاله ،براساس نظریه آدام رز ( )9002شکل گرفته است که در آن تاب آوری و انعطاف پذیری اقتصاد منطقهای را در

یکند .نخست تاب آوری اقتصادی ایستا ( )Static Economic Resilienceو دوم تاب آوری اقتصادی پویا
دو دسته عمده تقسیم بندی م 

( .)Dynamic Economic Resilienceاستان خراسان جنوبی با توجه به شاخصهای توسعه انسانی و فناوری و وجود مخاطرات فرامرزی
یرسددد بیش ریاس زا رت    اس ات نننها ای کش ضرعم رد رو
یهای افغانستان و مخاطرات طبیعی همچون خشکسالی های پیاپی ب رظن ه    م مم 
از قبیل ناآرام 
آسیبها ،شوکها و بحرانها قرار دارد به طوری که اقتصاد محل و یرهش ،ی

یباشددد .ب نیا هب هجوت ا     
منطقهههای اس هدننکش تدش هب نات      م مم 

یدهددد و س اؤ للل اص یل
ضروریات ،این پژوهش توجه به اهمیت تاب آوری را در طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی مورد تاکید قرار م 
یکند که با توجه به در نظر گرفتن اصل تاب آوری در تهیه ط حر
تحقیق را بر این منوال پی ریزی م 

تسا نیمزرس شیامآ ا ،یبونج ناسارخ ن       

مهمترین مزیتهای توجه به تاب آوری پویا را برای توسعه فضایی پایدار استان در بخشها ای مختلف

 نایب ن .دیام     روش شناسی :رویک در

یباشد .در گام نخست به مطالعه ادبیات و مبانی نظ و یر
حاکم بر این مقاله از منظر روش توصیفی ـ تحلیلی و از نظر نوع کاربردی ـ توسعهای م 
فکری موجود در این زمینه پرداخته شد .در گام بعدی مهمترین پیشرانهای توسعه خراسان جنوبی براساس طرح آمایش س هقادم دروم ینیمزر    
قرار گرفت که براساس دسته بندیهای تاب آوری مورد سنجش قرار گرفتند .پیشرانهای توسعه در استان براساس روش دلف  اب و ی ا زا هدافتس   
متخصصان دردسترس مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است .بحث و نتیجه گیری :جهت گیریهای توسعه استان خراسان جن یبو عم تد ًاًا ًاًا
شها ا عم تد ًاًا ًاًا ب ریظن یدراوم هیاپ ر     
بر پایه استخراج معادن و تولید و صادرات محصوالت کشاورزی تمرکز دارد و پیش رانهای مهم این بخش ش
سرمایه گذاری خارجی ،ارتقاء صادرات و یا بهبود زیرساختها قرار دارد که با توجه به وجود تحررریمها ای اقتص ملا نیب یدا ل ا یل ی رد دراوم ن      
کها و مخاطرات قرار دارد .اصو ًالًال هر نوع توسعهای نیازمند توجه به نیازه و یلحم یا
ارتباط مستقیم با شو 

نیا و تسا یموب وب هلئسم یژه رد        

یباشددد .ب تکراشم نود   
مناطقی همچون خراسان جنوبی که با مشکالتی نظیر خشکسالی و کمبود منابع مواجه است ،دارای اهمی یرتشیب ت    م مم 
یشود .این رویه سبب خواهد ش یحاون هک د    
یهای زیست محیطی و عدم وجود بآ برای ادامهی زندگی مهیا م 
مردم محلی زمینه برای آلودگ 
ینماید .براین اساس
مرزی و روستایی به شدت جمعیت خود را از دست بدهند .اکنون این مسئله برای شهرستان نهبندان و جنوب استان صدق م 
این پژوهش با رویکرد تاب آوری پویا و اجتماع محور در صدد است ک عسوت داهنشیپ ه ههه ههههی تج جراخ ترا یی ییی ،مش غا ل لیمکت و ناینب شناد      
زنجیرهی ارزش را برای محصوالت و تولیدات استان مطرح نماید.

واژگان کلیدی :آمایش سرزمین ،انعطاف پذیری اقتصاد منطقهای ،تاب اوری پویا ،خراسان جنوبی.
( -1نویسنده مسئول) meskandarisani@birjand.ac.ir
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مقدمه
اگر آمایش سرزمین را نگاهی بلندمدت ،راهبردی و در تمامی ابعاد (اجتماعی ،فرهنگی ،،سیاس طیحم ،یداصتقا ،ی    
    

زیستی و کالبدی) برای نیل به توسعه پایدار در پهنه قلمرو خاص جغرافی یا ی مدع و طیارش مئاد رییغت رب انب و 

قطعیتها با رویکردی راهبردی و غیرتفضیلی بدانیم ،خصیصههایی دارد که مهمترین آنهاا تواف درخ یانبم رب ق     
جمعی ،قطب نمای حرکت هماهن د ییاضف هعسوت نارگشنک یازفا مه و گ ر نلب  د تدم        

یباشددد ( & Sarafi
م مم 

 .)Torshizi, 2003یکی از محورهای اصلی در طرحهای فضایی بویژه آمایش سرزمین تاکید بر تاب آوری و انعطاف
پذیری اقتصادی است که با توجه به عصر جهانی شدن و تقویت نیروهای اقتصادی فراتر از نیروهای دولت توجه به
یگیرد () .Pant et al, 2014در عصر جهانی شدن شاهد تمرکزگرای و دیلوت رد ی
آن اهمیت روزافزونتری به خود م 
یباشد که در این بین سهم کش و ینوماریپ یاهرو
تمرکزگرایی در مدیریت م 

      

عبانم ساسارب دیلوت یموس ناهج

یباشد .این شرایط که واردکردن شوک ،بحرانها و رکوردها را جهان شهرهای ب لملا نی ل تیاده ی    
گوناگون آنها م 
ییابددد .در ادبی یروآ بات یملع تا    
یکنند ،ضرورت توجه به تاب آوری اقتصادهای محلی و منطقهای اهمیت م مم 
م
یباشند .دسته اول تاب آوری اقتصادی شهری و منطقهههای را در
اقتصاد منطقهای از مناظر گوناگون قابل دسته بندی م 
توانایی اجتماع محلی برای سازگاری اجتماعی و اقتصادی و دوم ظرفیت اجتماع محلی برای کاهش در معرض خطر
یباشند .لیکن مبن و یرظن یا
قرار گرفتن در برابر حوادث و مخاطرات آینده قابل دسته بندی م 

ا یرکف ی ،هلاقم ن      

براساس نظریه آدام رز () 2009شکل گرفته است که در آن تاب آوری و انعطاف پ داصتقا یریذ    منطقهههای را در دو
یکند .نخست ت با
دسته عمده تقسیم بندی م 

 اتسیا یداصتقا یروآ ((( (((( )Static Economic Resilienceو دوم ت با

آوری اقتصادی پویا ( .)Dynamic Economic Resilienceدر حالت اول توانایی ی ایفارغج یاضف ک ی رد ی

ظفح     

وظیفهاش مانند تداوم تولید در هنگام شوک و بحران است .اما رویکرد دوم سرعتی است که یک فض ییایفارغج یا   
یکند تا حالت مطلوبش را به دس دروآ ت ) .(Wei et al, 2018در ع  نیا رد لاح نی ر درکیو     
از شوک بهبود پیدا م 
تاکید بر صرفًاًا تداوم تولید براساس منابع موجود ندارد بلکه بر تعمیر ،بازسازی ،تکمیل و بروزرسانی صنایع موج دو
تاکید دارد .ویژگی اصلی این رویکرد بر تنوع سازی اقتصادی ،با توجه به بخش خدمات و صنایع خ نابیتشپ و قال   
یتوان به ابزارهای درونی توج هکلب دومن ه    
تولیدات طرحهای آمایش در ایران همانند سایر کشورها صرفًاًا دیگر نم 
یباشند .پس اقتصاد منطقهای و محلی هم به شدت از
سایر نیروهای اثرگذار فراملی و بین المللی بر آنها تاثیرگذار م 
شوکها ،بحرانها ،تحریمهای بین المللی ،تغییرات قیمت نفت ،مخاطرات بین الملل زب و ی ر و گ

رد هریغ ضرعم     

یباشند .استان خراسان جنوبی با توجه به شاخصهای توسعه انسانی و فناوری و وج تارطاخم دو   
آسیب پذیری م 
یرسددد بیش زا رت
یهای افغانستان و مخاطرات طبیعی همچون خشکسالی های پیاپی به نظر م مم 
فرامرزی از قبیل ناآرام 
سایر استانهای کشور در معرض آسیبها ،شوکها و بحرانها قر هک یروط هب دراد را

اااا اااااقتص و یرهش ،یلحم دا

یباشد .با توجه به این ضروریات ،این پژوهش توجه به اهمیت ت با
منطقهای استان به شدت شکننده م 

رد ار یروآ

یدهد و سؤال اصلی تحقیق را بر این منوال پی ری یز
طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی مورد تاکید قرار م 
یکند که با توجه به در نظر گرفتن اصل تاب آوری در تهیه طرح آمایش سرزمین استان خراسان جنوبی ،مهمترررین
م
مزیتهای توجه به تاب آوری پویا را برای توسعه فضایی پایدار استان در بخشهای مختلف بیان نماید.

تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرحهای آمایش73 ...

مبانی نظری تحقیق
مفهوم تاب آوری اقتصادی

ت ویژهه-
در عصر جهانی شده کنونی ،دو بحرانهای اقتصادی -مالی نسبت به بحرانها در حوزههای دیگر ،از اهمیت ت

ل :ح زو ه ه
تری برخوردار شده است .یکی از مهمترین دالیل این اهمیت ،اثرگذاری این بحرانها در سایر حوزهها ،مثل ل
ن اش اغت للل
ن رفتن ن
سیاسی ،زیستمحیطی و حوزه اجتماعی بوده است .فقط یکی از آثار بحران اقتصادی حاضر ،از بین ن
ی را بههه وجودد آورده
جمع کثیری از مردم دنیاست که به وفور ،آمار افزایش بزهکاری و پرخاشگری ناشی از بیک را ی ی
است زیرا که بحرانهای اقتصادی به سرعت به بحرانهای اجتماعی تبدیل میشوند .وقتی بر اثر بحرانهای اقتصادی
کارگران شغل و درآمدهای خود را از دست میدهند و در نتیجه ،خود و خانوادهشان در معرض فقر قرار میگیرند،،

بحرانهای اجتماعی آغاز میشود ( .)World Bank, 2010بر همین مبنا ،در سالهای اخیر مباحث مربوط بههه مق وا ممم-
سازی و تابآوری ،به ویژه در حوزه اقتصادی بین نظریهها و ادبیات متداول اقتصاد دنیا جای خود را باز کرده ه و در
ت .در واقع،،
بین محققان دانشگاهی و سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی از جایگاه مهم وخرب ی ر اد رر ررر شدهه است ت
اساس بحث مقاومسازی اقتصاد ،مقابله و کاهش اثرگذاری معضالت و مشکالت بحرانهای اقتصادی حاضر بوده؛ به
طوری که فرصتسازی از این بحرانها و تغییرات را مدنظر قرار داده است (.)Peighami et al, 2016
تاب آوری در اقتصاد ،به عنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات است؛ به طوری که آنها
ع در سطح ح
ح
ی وسیع ع
ل بههه ه گتسویپ م یی یی
را قادر به کاهش خسارات و زیانهای بالقوه ناشی از مخاطرات سازد .به دلیل ل
اقتصاد کالن ،تاب آوری اقتصادی نه تنها به ظرفیتهای شغلی افراد بلکه بههه ظرفیتتت همه ههی نهادهاا وابس هت است
ی کههه
( )Bates et al, 2014همچنین تاب آوری اقتصادی به عنوان توانایی جامعه برای سازگاری اجتماعی و اقتص دا ی ی
ت جامعههه بر یا
ت :ظرفیت ت
یشود .این تاب آوری دارای دو مؤلفه است ت
در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارد تعریف م 
بازگشت به شرایط اقتصادی پیش از حادثه و دوم ظرفیت جوامع برای کاهش در معرض خطر قرار گرفتن حوادث و
مخاطرات آینده است چه در واکنش به وقوع سانحه که جامعه تجربه کرده است و چه در پیشبینی وقوع حادثهای
که هنوز تجربه نکرده است .بنابراین تاب آوری اقتصادی به شدت و میزان خسارت وارده ،ظرفیت یا توانایی جبراننن
خسارات و توانایی برگشت به شرایط شغلی و درآمدی مناسب ،میزان سرمایهی خانوار و درآمدهای قابل تب ب لید هه ههه
ی دوب را ه هی
ی احیای ی
سرمایه و اشتغال ،وضعیت مسکن ،میزان دسترسی به خدمات مالی ،بیمه ،کمک هزینهها و توان یا ی ی
یشود .این بعد از تاب آوری ،پایداری اقتصادی به ویژهه
فعالیتهای اقتصادی خانوارها بعد از یک سانحه ،ارزیابی م 
یدهد.
پایداری معیشت را در سطح جامعه افزایش یا کاهش م 
ت .از نظر آدامرز ( ،) 2009
در سالهای اخير تعاریف به نسبت دقيقتری از تابآوری در اقتصاد نيززز ارائههه شددد است ت
تابآوری در اقتصاد میتواند به دو صورت ایستا و پویا تعریف شود .تابآوری اقتصادی ایستا ،1توانایی یک سيستم
در حفظ وظيفهاش مانند (تداوم توليد) به هنگاام بروز شوك اس .ت

ای فیرعت نیا

سم ا ینعی ،داصتقا یداینب هل         

ی-
تخصیص کارآی منابع همتراز است که به هنگام وقوع فجایع تشدید میشود .دلیل اینکه به عنوان ایستا تعریف می ی
Static Economic Resilience

1
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ی-
شود ،این است که میتواند بدون تعمیر و بازسازی که نه فقط سطح جاری فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می ی
یتر هک    
دهد ،بلکه همچنین میتواند مسیر زمانی آینده آن را تحت تأثیر قرار دهد ،به دست آید .یک تعریف عم مو ی ی
مالحضات پویا را در بر گرفته و میتواند تابآوری اقتصادی پویا ،نامیده شود ،سرعتی است که یک سیستم از یک
شوک شدید بهبود پیدا میکند تا حالت مطلوبش را به دست آورد .این مفهوم همچنین ش متسیس تابث موهفم لما     
است؛ زیرا داللت بر این دارد که سیستم توانایی بازگشت به عقب را دارد .این نوع تابآوری نسبتًاًا پیچیدهتر اس ؛ت
زیرا مساله سرمایهگذاری بلندمدت همراه با تعمیر و بازسازی را شامل میشود که فرآیندهایی قابل اجرا برای مراحل
پس از حادثه است ()Ghiasvand et al, 2016
در بعد اقتصادی تابآوری به عنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات بطوری ک آ ه نننه ار ا
قادر به کاهش خسارت و زیانهای بالقوه ناشی از مخاطرات سازد ،تعریف میش  دو ( ( .)Boschma, 2004تا ببب آوری
در این بعد قابلیت حیات اقتصادی جوامع مثل شدت و میران خسارت ،ظرفیت یا توانایی جبران خس اناوت ،ترا یی یییی
برگشت به شرایط شغلی و درآمدی مناسب ،سرمایه ،دسترسی به خدمات ،درآمدهای قابل تبدیل به سرمایه و اشتغال
را نشان میدهد .متغیرهای این مؤلف شامل (شدت و میزان خسارت ،ظرفیت یا توانایی جبران خس ییاناوت و تارا   
برگشت به شرایط شغلی و درآمدی مناسب در قالب درآمد ،منابع درآمد ،سرمایه ،دسترس سپ ،لام تامدخ هب ی

  

اندازها و سرمایههای خانوار ،بیمه ،کمک هزینهی احیای دوباره فعالیتهای اقتصادی بعد از یک سانحه و مش تکرا
یشود .این شاخصها اجازه بررسی پیوندهایی را میدهد ک یداصتقا یرادیاپ ه     مخصوص ًاًاًاًا
نیرویکار زنان شامل م 
پایداری معیشت را در سطح جامعه افزایش یا کاهش میدهد.
جدول ( :)1شاخصها و تعریف عملیاتی مولفههای بعد اقتصادی تابآوری
شاخص

تعریف عملیاتی

شدت و میزان خسارات

میزان خسارات احتمالی و وارده به خانوارها در اثر وقوع سانحه با میزان آسیبپذیری اموال و داراییهای آنها ارتباط دارد

ظرفی تتت ت و توان یا یی یی جبرا ننن ن

وضعیت ظرفیت یا توانایی جبران خسارات وارده به اموال از طریق میزان پسانداز ،استفاده از اعتبارات مالی بانکها یا نهادهای دیگر برای نوس زا ی ی
ی

خسارات

و مقاومسازی مسکن و میزان حمایتهای مالی نهادهای دولتی و محلی

توان یا ییی برگش تت ت ب هه ه شر یا طط ط

ی از اق او ممم یاا
ی م لا ی ی
وضعیت توانایی برگشت به شرایط شغلی و درآمدی مناسب خانوارها بعد از وقوع سانحه با توجه به میزان کسببب حمایتتتهای ی

مناسب

تهاا و
ن می از ننن مه را ت ت
خویشانی که خارج از قائن هستند .پیشبینی زمان بدست آوردن شغل جدید در صورت از دستتت دادن شغللل اول و همچنین ن
تخصصهای شغلی افراد

Source: Boschma, 2004

یشودد.
ح می ی
به طور مسلم ،بعد از ارائه تعریف از یک مفهوم ،بحث چگونگی عملیاتی شدن و اندازهگیری آن و مطرح ح
ی
تاکنون برای فهم ،برنامهریزی و اندازهگیری تابآوری اقتصادی مدلهای مختلفی ارائه شده است .این مدلها در پی ی
ن آنچه
ف بین ن
ن ش اک ف ف
ارائه تعاریف مفهومی و ارزیابی وضع موجود تابآوری کشور و یا یک بنگاه اقتصادی ،و ی تفا ن ن
هست و آنچه باید باشد ،هستند .عالوه بر این ،مقایسه بین دو سیستم اقتصادی ،رصد تغییرات رو به بهبود یا ضعففف
یک سیستم طی زمان و مکان ،ارزیابی تبعات و نتایج اعمال سیاستهای تابآورانه و یا پویایی یک سیستم در برابررر
ی معر فو  ،،مدللل تا ببب آوری
صهای ی
شوکها نیز توسط این مدلها قابل اندازهگیری است .از جمله مدلللهاا و ش خا ص ص
اقتصادی بریگوگلیو است .بریگوگلیو ( ،)4102در جایگاه یکی از اندیشمندان برجسته مباحث تا ببب آوری اقتص ،یدا
ک» ،م زادنا یارب ار یلد ههه ههههگیرییی تا ببب آوری
ی کوچک ک
ی کش اهرو ی ی
در مقاله «چارچوب آسیبپذیری و تابآوری برای ی
ت اقتصاد د ک نال ،،
اقتصادی ارائه میکند .در این مدل مؤلفههای اصلی اندازهگیری تابآوری اقتصادی عبارتند از :ثبات ت
تنظیم بازار ،حکمرانی خوب سیاسی ،توسعه اجتماعی و مدیریت زیستمحیطی .وی با این مؤلفهها در یک ش صخا

تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرحهای آمایش75 ...

ی ان زاد ه هگیری ی
ی
ی کههه برای ی
ترکیبی ،تابآوری اقتصاد ملی کشورهای مختلف دنیا را رتبهبندی کرده است .مدل دیگری ی
تابآوری اقتصادی معرفی شده است مدل  CLESبوده که اجزای آن در شکل زیر قابل مش دها هه اس  ت ( ( Marusen,

.)2008

شکل ( ،)1ابعاد مدل مفهومی Source:Marusen, 2008 CLES

طبق این مدل ،تابآوری به سه عنصر کانونی ،سه رابطه تعاملی بین اینها و چهار مؤلفه بیرونی تقسیم میشود که در
مجموع ده محور برای اندازهگیری مطرح میشود و نهایتًاًا در تصویری مشابه ذیل ،اندازهگیری به عمل آمده ،نمایانده
میشود:

شکل شماره ( ،)2محورهای اندازهگیری تابآوری اقتصادی در مدل Source:Marusen, 2008 CLES

بورمن و همکاران ( ،)3102و آنگیون و باتس) (2015نیز مدلهایی در خصوص اندازه گیری تاب آوری ارائه نمودند.

 -3اندازه گیری تاب آوری اقتصادی در سطح منطقهای
 شاخص تابآوری اقتصاد منطقه یورکشایر

1

این شاخص بر اساس طرح پژوهشی سنجش آثار بحران اقتصادی  ، 2008بر اقصادهای محلی تهیه شد .هدف مطالعه
این است كه درسهایی را از ركودهای اقتصادی گذشته به منظور شناسایی اقتصادهای تابآورتر یاشکروی هقطنم  ر    
بیاموزد .یکی از بخشهای کلیدی این مطالعه ،توسعه شاخصی از تابآوری است که عالیمی از ق یاهداصتقا ترد   
Yorkshire

1
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محلی در انگلستان و مفاهیم توانایی  13منطقه شهری در انگلستان را که در مقابل رکود اقتصادی مقاومت کرده هان ،د
ارائه میکند .البته در این گزارش توضیحی از روششناسی ساخت شاخص ارائه نمیکند و تنها به معرف ا ی هههمی و ت
ابعاد آن میپردازد.
ف شناس یا ی طیحم رد هدش     
این شاخص میتواند آزمون كند ،سياست اقتصادی موجود تا چه حد میتوانددد باا ضعف ف
اقتصادی ناحیهشان را تحت تأثیر قرار میدهد ،هدف قرار دهند .شاخص موقعیت جاری هر منطقه را مشخص کر هد
و میتواند برای مقایسه تابآوری اقتصادی مناطق مختلف و همچنین تغییرات در تابآوری در طول زم هدافتسا نا   
شود .در اینجا نیز گام نخست تعریف مفهوم تابآوری اقتصادی دو جنبه مرتبط به هم  -1توانایی بازی کوش زا یبا   
اقتصادی ،مقابله با شوک و  -2توانایی ایستادگی در مقابل آثار شوک (جذب شوک) ،است .شناسایی عوام یدیلک ل   
شاخص تابآوری اقتصادی از طریق شش حوزه اندازهگیری میشود:

ش-
 ترکیب بخشی :درجه تنوع اشتغال ،اشتغال در بخشهای اقتصادی معمو ًالًال با ثبات و اشتغال در بخشهای دانش ش
محور را در بر میگیرد .نیرویکار :تاکید روی سرمایه انسانی ،نقش مهاجرت در هموار کردن تقاضا برای نیرویک را
محلی و کارکرد مؤثر بازار کار محلی است .کارآفرینی :تشخیص اهمیت پایه تج هب شنکاو ییاناوت هک ایوپ ترا   

   

شرایط اقتصادی در حال تغییر را دارد .بازار کار :این که تا چه حد شوکهای منفی کوتاه مدت ممک ثعاب تسا ن    
مشکالت اقتصادی محلی بلندمدت شود ،منعکس میکند .داراییها و زیرساخت :این مؤلفه اهمیت زیرس خا تتته یا
استراتژیک را برای حفظ مزیت رقابتی منعکس میکند .مقیاس و نزدیکی :اثرات ناشی از صرفههای تجمع مربوط به
اقتصادهای بزرگتر و بازارهای نیروی کار و درجهای را که ساکنان (تجار محلی) به صرفههای دیگر دسترسی دارن ،د
بررسی میکند.
1

 شاخص تاب آوری اقتصادی جامعه؛ تیم راهبردی ()AWM

به دنبال رکود اقتصادی سال  2008منطقه میدلندر غربی بیشتر از مناطق دیگر انگلستان با کاهش شدید در محصول و
افزایش نرخ بیکاری مواجه شد.
جدول ( :)2چارچوب شاخص تابآوری اقتصادی در راستای انعطاف پذیری اقتصاد منطقهای
حوزه

شاخص

دلیل وارد شدن شاخص

اقتصاد

 GVAهر فرد (معیار تولید ارزش افزوده فرد)

داللت بر مقیاس/وزن اقتصاد نسبت به اندازه جمعیتش

نرخ ثبت تجارت جدید

داللت بر این دارد که آیا شرایط محل فآراک ،گنهرف و ی ر ار ینی

بلغا و هدرک قیوشت      

شاخصی از نوسان بخش خصوصی است.
نسبت اشتغالزایی بر پایه محل کار در بخش عمومی

این بخشی است که احتما ًالًال کاهشهای قابل توجه در س  تدم هاتوک رد لاغتشا حوط را
نسبت به میا مدت میبیند و نماینده گاهی اوق تا

  

تهاای اش شخب لاغت   
م ممیتوانددد فعالی یی 

خصوصی را جایگزین کند.
نسبت اش راک لحم هیاپ رب لاغت در ،یصوصخ شخب         

این بخشها تمایل دارند که  GVAباالتری را به وجود آورند و کارگران با درآمد باالتر و

شهای دانش محور
بخ 

مهارت باالتر داشته باشند .آنها همچنین تمایل دارند که نسبت به تغییرات کوتاه م رد تد
یها کمتر آسیب پذیر باشند.
تقاضا و رقابت با هزینه پایین از خارج 

نسبت اشتغال بر پایه محل کار در تولید

این بخش یک کاهش بلند مدت در سطوح اشتغال را که احتما ًالًال در سالهاای آین همادا هد   
دارد ،در نظر گرفته است.

پرداخت هفتگی ناخالص بر پایه محل کار در تولید

این بخش یک کاهش بلند مدت در سطوح اشتغال را که احتما ًالًال در سالهاای آین همادا هد   
دارد ،در نظر گرفته است.

Advantage West Midlands

1

تبیین ضرورت تاب آوری پویا در طرحهای آمایش77 ...
پرداخت هفتگی ناخالص بر پایه محل کار
بازار نیروی کار

لهای محلی است ،فراهم می کنذ.
یک جانشین برای سطوح درآمد که حاصل شغ 

نرخ بیکاری ILO

نرخهای باال ،ناسازگاری شدیدی بین عرضه و تقاضای بازار نیروی کار محل داصتقا رد ی   

نرخ اشتغال در سن کار

محلی را نشان میدهد.

نسبت مدعیان کارجویی برای کمک هزینه با ادع شیب یا   
از  12ماه
نسبت جمعیت در سن کار با هیچ مدرک تحصیلی

روندهای اخیر با نرخهای اشتغال در حال کاهش برای مردم یلیصحت کردم چیه اب ی

     

همراه بوده است و انتظار میرود که با حرکت اقتصاد به سمت تکنول تیلاعق ،رتالاب یژو    
هایی با ارزش افزوده باالتر ادامه پیداکند.
نسبت جمعیت در سن کار با سطح  4مدرک تحصیلی

یدهد.
درجهای را که عرضه نیروی کار محلی شامل کارگران دانشی است ،نشان م 

نسبت ساکنان استخدام شده در مشاغل دانشی
اجتماعی

پرداخت هفتگی ناخالص بر پایه محل اقامت

یک جانشین برای سطوح درآمدی فراهم میکند.

تفاوت بین پرداخت به ساکنان محل یگتفه تخادرپ و ی    

جایی که پرداخت یه ساکنان به طور قابل توجهی کمتر از پرداخت بر پایه محل کار اس ،ت

ناخالص بر پایه محل کار (برای مثال پرداخت ب انکاس ه ن   

اقتصاد محلی اغلب تقاضای محدود برای مشاغل با درآمد باالتر و مهارت باالتر دارد .این
میتواند افراد را مجبور به رفت و آم و هدرک د ثعاب    

منهای پرداخت بر پایه محل کار

ن باربا ررریهاای ش و یداصتقا دید

اجتماعی شود.
نسبت جمعیت در سن کار با دعوی سودهای DWP

درجه آسیب پذیری جامعه ب م و نییاپ یاهدمآرد ه و ناشن ار لاغتشا هب یسرتسد عنا         
میدهد.

یکنند.
نسبت ساکنانی که در منطقه کار م 

درجهای را نشان میدهد که اقتصاد محلی تعداد و نوع ک درم یارب لغش یفا م و یلحم     

تراکم شغل

کسانی که در اشتغال هستند ،فراهم میکند (این نشان نم 
یدهد تا چه حد اقتصاد محلی به
یدهد که ش یفاک لغ   
رفت و ـمد وابسته است) نمرههای باال روی هر دو شاخص نشان م 
یتواند شغلهاای
یدهد اقتصاد محلی نم 
برای مردم محلی فراهم کرده و نمره پایین نشان م 
کافی برای مردم محلی فراهم کند (جایی که مردم توانا هستند که شغلهایی را ب و تفر ا
آمد به نواحی دیگر به دست آورند)

نسبت جمعیت در سن کار کسانی که از نظر اقتصادی غیر

یتوانند با
یدهد که نسبتهای قابل توجهی از مردم محلی وجود دارد که م 
جایی را نشان م 

فعال هستند اما میخواهند کار کنند.

حمایت ماسب برای غلبه کردن بر موانع موجود اشتغال ،به عرضه بازار نیروی ک یلحم را   
بپیوندند.

research tem, 2010 Source: AMW

 -4شناخت منطقه مورد مطالعه
سرآغاز شناخت هر واحد جغرافیایی و از جمله شهر ،موقعیتی است که آن واح د رهش ای د ر ییایفارغج هدودحم      
یتواند داشته باشد .موقع جغرافیایی در ارتباط با شهر ،مجموعهای از دادههای طبیعی ،اقتصادی و
ناحیهای و محلی م 
یشود .استان خراس طساو هب یبونج نا هههه ههههه
انسانی موجود در فضای ناحیهای که شهر در آن تکوین یافته مشخص م 
یاش ،در یک دوره طوالنی در حلقه واسط رقابت ژئوپلیتیکی بین دو قدرت بزرگ بري
موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک 
پایه و بحري پایه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بوده است .وجود دو کنس رگلو ييي انگلی سسس و روسیههه در بیرجنددد
نشان از اهمیت ژئوپلیتیکی این منطقه در گذشته نه چندان دور است .همچنین واقع شدن در کروی ،روشک قرش رد    
این استان را در کانون موقعیت ارتباطی قرار داده است .این محدوده در گذشته حلقه واسط و معبر عبور کاروانهاای
تجاري و پل ارتباطی بین شرق و غرب عالم بوده است .در دهههای اخیر و به خصوص پس از فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروي و ایجاد چندین کشور محصور در خشکی جدید ،موقعیت ترانزیتی شرق کشور بسیار اهمیت یافته است .این
شهرستان با همسایگی با کشور محصور در خشکی افغانستان و از آن طریق سایر کشورهاي محصور در خشکی آسیاي
ی نظیر .دراد ي اتسا نن ننن خراساننن
ی بی ی
مرکزي و در مرکز محور ترانزیتی توسعه محور شرق ،جایگاه ترانزیتی و ارتب طا ی ی
جنوبی بیشترین همجواري را با استان خراسان رضوي (  601کیلومتر) و در مرتبهي بعد با استان کرمان (  334کیل )رتمو
و سپس با کشور افغانستان (  337کیلومتر با والیت فراه و هرات) دارد.
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نقشه شماره -1موقعیت جغرافیایی و مرزی استان خراسان جنوبی

(Spatial planning study of South Khorasan province,2017) Source:

-5روش تحقیق
یباشددد .در گ ما
رویکرد حاکم بر این مقاله از منظر روش توصیفی ـ تحلیلی و از نظر نوع ک ـ یدربرا توسعهههای م مم 
نخست به مطالعه ادبیات و مبانی نظری و فکر  دوجوم ی د پ هنیمز نیا ر ر یدعب ماگ رد .دش هتخاد          مهمممترررین
پیشرانهای توسعه خراسان جنوبی براساس طرح آم نیمزرس شیا ی م دروم  د  هقا قر گ را ر تف

ساسارب هک هتسد    

یهای تاب آوری مورد سنجش قرار گرفتند .پیشرانهای توسعه در استان براس و یفلد شور سا
بند 

     

 هدافتسا اب از   

متخصصان دردسترس مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است.
 -6تاب آوری پویا و اجتماع محور بنیاد توسعه پایدار استان خراسان جنوبی:
اصو ًالًال هر نوع توسعهای بدون توجه به نیازهای محلی و بومی و عدم بهگشت مناسب مالی نتیجهی مطلوبی را بر یا
یآورد .این مسئله بویژه در مناطقی همچون خراسان جنوبی که عناصر توسعهی آن بر
جامعه-ی میزبان به ارمغان نم 
پایهی فرآوری و توسعهی بخش معدن و تولید محصوالت استراتژیک همچون زعفران ،زرشک و عن با

یباشددد،
م مم 

یباشد .بدون توجه به منافع مردم محلی و عدم درگیر کردن آنها در روند توس هیامرس و هع   
دارای اهمیت بیشتری م 
گذاری نه تنها توسعهای به ارمغان نخواهد آورد بلکه تاراج منابع محلی همچون معادن ،منابع آب و غیره را به همراه
یکنددد .این
یهای زیست محیطی و عدم وجود آب برای ادامهی زندگی مهیا م 
خواهد داشت که زمینه را برای آلودگ 
رویه سبب خواهد شد که نواحی مرزی و روستایی به شدت جمعیت خود را از دست بدهند .اکنون این مسئله برای
ینماید .براین اساس این پژوهش ب  و ایوپ یروآ بات درکیور ا ا متج اع      
شهرستان نهبندان و جنوب استان صدق م 
محور پیشنهاد توسعهی تجارت خ اینب شناد لغاشم ،یجرا ن کت و  مممم مممممی ریجنز ل هه هههی ارزش را بر و تالوصحم یا
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یکند .شکل  3به تاثیرات تاب آوری اجتم وحم عا ر داصتقا یریذپ فاطعنا رب         منطقهههای
تولیدات استان مطرح م 
یپردازد.
خراسان جنوبی م 

شکل  -3دینامیک توجه به تاب آوری پویا و اجتماع محور در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقهای با توجه به شرایط استان خراسان جنوبی
Source: Research findings,2016

 - 7بح ث
یباشند که ای و تارطاخم یارب هلئسم ن   
مناطق جغرافیایی برچسب وضعیتشان دارای پتانسیلها و منابع متفاوتی م 
یکند .استان خراسان جنوبی در طی چند دهه گذشته که شواهد و اس طاخم زا یرایسب دان رات    
شوکها نیز صدق م 
انسانی و طبیعی وجود دارد ،در این زمینه خسارات زیادی دیده است .مخاطرات طبیعی همانند زلزله (زلزله شهرهای
طبس ،فردوس ،قائن ،زیرکوه ،حاجی آباد و غیره) ،س و نادنبهن( لی

یلاسکشخ )،دنجریب      (تم و )ناتسا ما ،هریغ    

همچنین مخاطرات انسانی نظیر همجواری با کشور افغانستان و مخاطرات ناشی از آن و دیگری اتکای این استان به
بودجه و درآمدهای صرف نفتی است .بر این منوال در اهداف بنی رانک رد ناتسا نیدا      8ه لئسم ،نیداینب فد ههه ههههی
بنیادین تاب آوری نیز گنجانیده شده است .همان طور که توزیع جمعیت در بین گروههای س اشن تیلاعف هناگ ه ن     
یدهند که این مسئله از ایجاد
یدهد که بخش خدمات بویژه بخش کارکنان دولتی ،عمده جمعیت استان را تشکیل م 
م
بخش خصوصی قوی و به تبع آن ایجاد خوشههای توسعه ممانعت به عم  .تسا هدمآ ل ت وپ یروآ با ی  رد ا ا نی

    

قسمت و با تاکید بر انعطاف پذیری اقتصاد منطقه بیشتربر تنوع شغلی و ارتقاء اشتغال پایدار تاکید دارد .ای هلئسم ن   
یهای توسعه استان خراسان
یتواند به خروج استان از ردهی استانهای محروم نیز کمک نماید .جهت گیر 
همچنین م 
یهاا در فر ت و نداعم جارختسا و یروآ و تالوصحم تارداص و دیل       
یدهد که عمدهی جهت گیر 
جنوبی نشان م 
استراتژیک کشاورزی تمرکز دارد که با توجه به شرایط بین المللی و وجود شوکها و تحریمها عم ًالًال اقتص ناتسا دا   
دچار خسران شده است .به عنوان مثال در پیشرانهای مهم در بخش صنعت ب یراذگ هیامرس نوچمه یدراوم ه      
خارجی ،ارتقاء صادرات و یا بهبود زیرساختها اشاره دارد .این در حالی است که ای  دراوم ن د اب میقتسم طابترا ر

   

کها و مخاطرات قرار دارد.
شو 
 -8نتيجهگيري
یکی از مفاهیم پرکاربردی که امروزه در ادبیات علمی و حوزه کابردی و عملی به طرز روزافزونی مورد توج ارق ه ر   
گرفته تاب آوری است .تاب آوری را به مثابه توان برگشت به حالت اولیه با کمترررین خس عت تارا ررری ییف کرده هان .د
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استان خراسان جنوبی با توجه به در معرض بودن بسیاری از مخاطرات طبیعی و انسانی ،لطمات بسیاری را از حی ییث
توجه به این مسأله دیده است .نمونه مهم آن تخریب کامل شهرهای مهم استان مثل فردوس ،قائن و طبس و خضری
دشت بیاض بر اثر زلزله در سالیان قبل بوده است و یا پدیده خشکسالی که امسال وارد هجدهمین سال متوالی خ دو
شده که خسارات فراوانی را در بخش کشاورزی و مهاجر فرستی و در نتیجههه آن خر مرس جو اا ااایه از اس دهاش ،نات   
بودهایم .در صورتیکه نظام مدیریت در استان به مقوله تاب آوری توجه نماید ،شاهد وق ب عو سس سسسیاری از ای یین بالی ییا و
خسارات جبران ناپذیر در استان نخواهیم بود.
اجرا و برنامه ریزی عملیاتی آمایش سرزمین نیازمند شناخت وقایع و حوادث پیش بینی نشدهای است ک ورض ه رت   
ینماید .یکی از موارد پیش بینی نشدهای که هم به لحاظ طبیعی و ه یاهدنور یناسنا م    
آینده پژوهی را دوچندان م 
یسازد ،بحث مخاطرات ،شوکها ،تحریمها و  ...است .این مساله برای اس نات
توسعه را در نواحی جغرافیایی متأثر م 
خراسان جنوبی به دلیل وجود مخاطرات محیطی و انسانی بیشتر اهمیت افزون نری دارد .بر ای رانک رد ساسا ن     8
هدف بنیادین آمایش استان؛ توجه به تاب آوری به عنوان یک هدف بنیادین برای توسعه پایدار استان در نظر هتفرگ    
یشود که معمو ًالًال در ادبیات علمی
شده است .در این بین تاب اوری خود به دو گونه تاب آوری پویا و ایستا تقسیم م 
مرتبط و حتی طرحهای فضایی بیتشتر تمرکز بر روی تاکید بر ت با

 اتسیا یروآ ا رب .تس نیا ا ساس

یهای اصلی توسعه استان که با روش دلفی صورت پذیرفته است تاکید بر جهت گیره یا
گیر 

تهج رد   

    

اس عبانم رب هک ت     

یبای یید بر
موجود و زیرزمینی و کشاورزی بوده است .این در حالی است در جهت انعطاف پذیری اقتصاد منطقه م مم 
یکنند ،پیشنهاد شود .ب هجوت ا   
حوزههای تحول آمیز و جدید که سمت و سوق جدیدی را در اقتصاد منطقه حادث م 
به این موارد مدلی با تاکید بر سه اصل توجه به صنایع تب نوجمه ناتسا کیژتارتسا تالوصحم یلیمکت و یلید       
زعفران ،زرشک و عناب ،مشاغل دانشی و توسعه تجارتهای جدید به ویژه با محوری دنب ت ر یاهروشک و راهباچ      
یشود .در مجموع توجه به این موارد از یک سو تنوع ش یارب ار یدمآرد و یلغ    
افغانستان و آسیای میانه پیشنهاد م 
اقتصاد منطقه در بر دارد و از سوی دیگر مردم محلی و به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی را در چرخه توسعه دخیل
ینماید.
م
یشودد و از س یو
توسعه تجارت جدید از یک سو منتهی به توسعه تجارت داخلی و خارجی به ویژه با افغانستان م 
یگردد .استراتژی رسوخ ب زا رازا
دیگر با افزایش دستمزد منجر به ماندگاری مالی و انسانی و سرمایه گذاری مجدد م 
طریق افزايش سهم بازار براي محصوالت يا خدمات فعلي از طريق تالشهای بيشتر بازاريابي ،استراتژی توسعه بازار
از طریق عرضه محصول و يا خدمات فعلي در مناطق جغرافيا يي جديد ،استراتژی توسعه محصول از طریق اف شياز
فروش از طريق بهينهسازي محصول و يا خدمات فعلي و يا ارائه محصول يا خدمات جديد و تنوع گرای یرط زا ی قق ققق
یتوانددد توس اجت هع ر .دشاب هتشاد یپ رد ار ت     
ارائه محصول جديد ولي مرتبط یا غیر مرتبط با محصوالت قبلي م 
همچنین نهادسازی به منظور بهره گیری از ظرفیت مرزنشینان در ایجاد توسعه تجارت ضروری است .مرزنشینان که
یکننددد .ارائه
یدهنددد ،نق افیا هقطنم هعسوت رد یمهم ش       م مم 
بخش بزرگی از جمعیت خراسان جنوبی را تشکیل م 
یها و ارائه خدمات
آموزشهای الزم به این گروهها در راستای ایجاد نهادهای فعال و اداره کننده امور در قالب تعاون 
یتواند به توسعه تجارت داخلی و خارجی منتهی گردد.
و محصوالت از طریق این گروهها م 
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ایجاد و بکارگیری ایدههای نو از طریق ایجاد مشوقهای ایجاد نوآوری ،سهولت ورود ای ییدههاا از خ ا جرا ززز کش ،رو
فعال شدن واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بستر قانونی جهت حمایت از ایدههای نو و شناخت حق لام قو کککی ییت
فکری و معنوی از مهمترین ارکان ایجاد فضای پویای نوآوری است.
ایجاد فضایی که بموجب آن محصوالت و کاالهای جدید آزادانه وارد بازار شود و ایج دا مح ححیط مناس باقر و ب تت تتتی
یتواند به توسعه مشاغل دانش بنیان منتهی گردد .همچنین نظام اخذ مالی ییات نی ییز
برای فعالیت اقتصادی دانش بنیان م 
تهای دانش بنیان باشد.
یبایست در راستای حمایت از شرک 
م
برونگرایی با هدف بهره مندی از مزیتهای رقابتی داخلی در سطح روابط بین الملل ،رش لاقتنا و لقن تعرس د     
دانش و فناوری و نیز مراودات اقتصادی در حوزههای فناوریهای تجاری شده ،بی شک از جمله پارامترهای اساسی
در ایجاد فضای مثبت بین المللی در رشد اقتصاد دانش بنیان است.
تشویق و رشد سرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان و سرمایه گذاری در طرح و ها و شرکتهای دانش بنی ییان
نیز از دیگر پارامترهای ایجاد محیط مناسب اقتصادی است .سرمایه گذاری در این زمینه لزوم صرف نظر از مص فرا
یبایست دولت و بخش خصوصی در صورت محدودیت منابع از هزینههههاای
یطلبد و م 
و هزینه کردهای جاری را م 
تهای دانش بنیان سرمایه گذاری نمایند .همچنین با عنایت به س سسرعت باالالالی
حها و شرک 
جاری خود کاسته و در طر 
رشد و تکامل دانش و تغییر روز بروز اطالعات و ابزارهای علمی و قوانین و فرضیات علمی ضروری است افراد هر
جامعه متناسب با سرعت تغییرات و تکامل علمی ،سطح علمی خود را باال ببرند تا در ایجاد زیرساختهاای اقتص دا
دانش بنیان نقش پررنگتری ایفا کنند .از این رو آموزش و یادگیری در راستای تقویت مشاغل دانش بنیان نقش بسیار
مهمی دارد و بایستی در برنامهها و سیاستها مد نظر قرار گیرد .از طرفی با عنایت به اینکه ارتباطات به عنوان عامل
یکند ،یکی از ملزومات توسعه اقتص شناد دا   
اصلی اشاعه و توسعه علم و دانش نقش پررنگتری را در توسعه ایفا م 
بنیان دسترسی آسان و کم هزینه آن جامعه به ابزارهای  ICTاست ،تا در انتقال و آموزش دانش و فناوری با سر تع
باالیی عمل کند .هرچه زیرساختهای  ICTقویتر باشد به همان میزان مرزهای اشاعه علم و فناوری در هم شکسته و
تهای  ICTبه عنوان یک راهکار مهم
یگردد .از این رو توسعه زیرساخ 
شها در جامعه فراهم م 
دسترسی به انواع دان 
در توسعه پایدار و تاب آور بایستی مدنظر قرار گیرد.
سومین گزینه پیشنهادی پژوهش حاضر در ارتقای تاب آوری پویا و اجتماع محور خراسان جنوبی ،تکمی هریجنز ل   
ارزشی بویژه در بخش معدن و کشاورزی است .خراسان جنوبی دارای معادن متنوع و زیادی است به طوررری ک رد ه
بین  5استان برتر کشور از لحاظ دارابودن پتانسیلهای معدنی قرار دارد ،با این حال جایگاه مناسببی از نظر وت  لللی یید و
یشود .همچنین استان خراسان جن یبو
صادرات مواد معدنی ندارد و اکثر تولیداتش به صورت خام از استان خارج م 
دارای دو برند جهانی زرشک و عن با

و تسا

ا دیلوت تسخن هبتر ی .تساراد روشک رد ار تالوصحم ن نیا     

    

یدهند و علیرغم این اهمیت ،توسعه
محصوالت در کنار زعفران محصوالت استراتژیک کشاورزی منطقه را تشکیل م 
زنجیره ارزشی محصوالت اتفاق نیفت ود نیا رد .تسا هدا

،تالوصحم تیفیک یاقترا هب هجوت هلوقم

هعسوت           

یهای م اب هدافتسا درو     روشهاای
فناوریهای صنایع تبدیلی و تکمیلی این محصوالت و توجه به همسویی فناور 
مدیریت آب ضروری است.
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        ببس ار

  نوریب زا عبانم و ددجم یراذگ هیامرس

 افزایش ج بذ،راه کارهای بیان شده ضمن افزایش دستمزدها

      ینمایند که به ماندگاری مالی و انسانی در منطق یذپ فاطعنا و ه ر یلحم داصتقا ی
 یگردند و تنوع شغلی ایجاد م
م
       همچنین راه کارهای ارائه شده با یکدیگر برهم کنش دارند و اگر در ی ق هجوت دروم هتسب ک ر را.یگردند
 منتهی م
.یشود که در توسعه تاب آوری پویا و اجتماع محور اثر مضاعف خواهد داشت
 گیرند هم افزایی ایجاد م
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