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تاریخ های مقاله:
آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد استان سیستان و بلوچستان با توجه به دورههای پنجساله روند رو به
1399/12/16
تاریخ دریافت:
کاهش در شاخصهای اقتصادی داشته است .یکی از عوامل تأثیرگذار روی اقتصاد استان بحث امنیت اقتصادی
1400/02/28
تاریخ تصویب:
استان است .سطحبندی امنیت اقتصادی شهرستانهای استان برای دستیابی به مدل توسعه میتواند بهعنوان
یک مسیر درست محسوب شود .از اینرو ،سؤال تحقیق عبارت است از :وضعیت پهنهبندی شهرستانهای
کلمات کلیدی:
استان سیستان و بلوچستان در بُعد امنیت اقتصادی چگونه است؟ پژوهش حاضر بر اساس هدف ،کاربردی
امنیت اقتصادی
و از نوع تحقیقات علمی است و بر اساس ماهیت و روش از روش توصیفیـ تحلیلی و تحلیل سلسلهمراتبی
ای
ه
منطق
برنامهریزی
استفاده شده است .ماهیت دادههای استفادهشده کمی است و شیوۀ گردآوری دادهها و اطالعات میدانی و
امنیت
اسنادی است .چارچوب نگارش بر پایۀ رابطۀ متقابل شاخصهای امنیت در بُعد اقتصادی ،جمعآوری اطالعات
توسعه
از طریق مطالعات کتابخانهای و تحقیقات میدانی (مصاحبه) و تهیۀ پرسشنامه گردآوری شده است .بر اساس
نتایج بهدستآمده در حوزۀ امنیت اقتصادی در شاخصهای قاچاق کاال و ارز و غیره ،بازارچههای مرزی،
میزان بیکاری ،درآمد متغیر ،فقر مالی ،اشتغال و فرصتهای شغلی توسط اتباع بیگانه ،محرومیت شهرستان
در زمینۀ زیربناها ،کمبود آب و خشکسالیهای پیدرپی ،شغلهای کاذب ،دوری از محورهای اصلی توسعه،
امنیت شغلی شهرستانهای فنوج ،قصر قند ،مهرستان (زابلی) ،زابل و کنارک بهترتیب اولویت نسبت به دیگر
 DOI: 10.22034/UE.2021.02.02.05شهرستانها دارای امنیت بیشتری هستند.
مقدمه
مفهوم امنیت در شهرهای مرزی کشورها ،با امنیت مرزی نیز مواجه
است .یکی از عوامل تأثیرگذار روی اقتصاد استان سیستان و بلوچستان،
بحث امنیت اقتصادی است .مسئلۀ اصلی در استان سیستان و بلوچستان
با در نظر گرفتن آمار نفوس و مسکن دورهای که توسط مرکز آمار ایران
انجام میشود و با توجه به شرایط حال حاضر آن نظیر بُعد صادرات،
واردات ،تبادالت اقتصادی با کشورهای هممرز ،میزان شغل و شاغالن
در سطح استان و غیره ،از وضعیت مطلوب در زمینۀ اقتصادی برخوردار
نیست .از اینرو ،اهمیت موضوع و دلیلی که سبب میشود به موضوع
امنیت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان پرداخته شود ،این است
که امنیت اقتصادی بهعنوان یکی از اَرکان اصلی در برنامهریزی منطقهای
نویسنده مسئول:
ایمیلedorostkar@phd.guilan.ac. :

معرفی میشود (زالی و بیرجندی )1395 ،و این اهمیت در قالب تأثیرات
مستقیم و غیرمستقیم ،منطقه را تحتالشعاع خود قرار میدهد .با توجه
به مقولۀ برنامهریزی برای بهبود امنیت مردم و بهخصوص از بین بردن
مشکالت اقتصادی موجود در استان سیستان و بلوچستان مانند دیگر
استانهای کشور برای دستیابی به توسعۀ متوازن و متعادل ،نیازمند
امنیت در بُعد اقتصادی است .شاخصهای استان سیستان و بلوچستان در
زمینۀ توسعهیافتگی امنیت اقتصادی در این پژوهش بررسی میشود که
سطحبندی امنیت اقتصادی شهرستانهای استان برای دستیابی به مدل
توسعه میتواند بهعنوان یک مسیر درست انتخاب شود .پژوهش حاضر
شامل دو نوع هدف خواهد بود که یکی اصلی و دیگری فرعی است .هدف
اصلی ،دستیابی به امنیت پایدار در استان سیستان و بلوچستان و هدف
فرعی ،رتبهبندی شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان بر اساس

احسان درستکار

شکل  .1سطوح مرتبط با سیستم امنیت اقتصادی (نسادورای)2005 ،
ﺷﮑﻞ  .1ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي )ﻧﺴﺎدوراي(2005 ،
امنیت اقتصادی خواهد بود .سؤال پژوهش نیز به دنبال اهداف پژوهش
اینگونه بیان میشود :وضعیت پهنهبندی شهرستانهای استان سیستان
و بلوچستان در بُعد امنیت اقتصادی چگونه است؟ ضرورت انجام پژوهش
حاضر ،تکمیل کردن خأل موجود در منافع ملی با افزایش سطح امنیت در
استان و دستیابی به امنیت پایدار از منظر اقتصادی است .زمینهسازی و
ایجاد زیربنا مناسب در سرزمین برای شکلگیری توسعه و گسترش آن
به سمت شرق کشور با ایجاد امنیت اقتصادی بهعنوان ضرورت دیگر این
پژوهش مطرح میشود .مقالۀ حاضر از قسمتهای مقدمه (بیان مسئله)،
هدف و سؤال پژوهش ،اهمیت و ضرورت پژوهش ،پیشینۀ پژوهش ،مبانی
نظری و روش ،محیطشناسی ،تجزی هوتحلیل دادهها و نتیجهگیری تشکیل
شده است.
در اقتصاد ،ناامني به شرايط ناشی از فقدان سالمت اقتصادي گفته
میشود كه نتوان در برابر زيانهاي اقتصادي عمده از خود حفاظت كرد
(عبداله خانی .)1389 ،از آنجا که اين تعريف ذهني و آیندهنگرانه است،
دامنۀ امنيت اقتصادي با تغييراتي روبهرو بوده است« .در اعالميۀ حقوق
بشر آمده است :هر كس حق دارد كه خود و خانوادهاش از استاندارد
شايستۀ سالمت و رفاه شامل :غذا ،پوشاك ،مسكن ،مراقبتهاي پزشكي
و خدمات اجتماعي ضروري و داشتن تأمين در مواقع بیکاري ،بيماري،
ناتواني ،بيوه شدن ،پيري و ساير زیانهای محتمل در شرایط خارج
کنترل خود برخوردار باشد» (ازبرگ .)2009 ،1گرچه برخی ناامنیها
برای پویایی اجتماعیـ اقتصادی و توسعۀ جوامع ضروری است ،با وجود
این ،بدون داشتن امنیت پایه ،انسانها قادر به اتخاذ تصمیمهای عقالنی
نیستند .با اینحال ،در دهههاي اخير و بهطور روزافزوني در آينده به نظر
ميرسد كارگران معمولي و جوامع كارگري و حاشيهاي در اقتصادهاي
سرمايهداري مجبورند بدترين شكلهاي ناامني را تحمل كنند ،در حالی
که ثروتمندان بزرگ در حفاظ خوبی از امنیت به سر میبرند (جی مارتین،2
« .)1389در حالی که بهطور سنتي امنيت اقتصادي دو عنصر اصلي،
1 Osberg
2 G Martin

یکی استفاده از امكانات اقتصادي بهعنوان یک اَهرم ،و ديگري ،بنيان
اقتصادي قدرت نظامي داشته است ،افزايش وابستگي متقابل اقتصادي و
سياسي شدن فزایندۀ موضوعات اقتصادي باعث ايجاد آسيبپذيري بيشتر
دولتهاي ملي شده است» (ماندل .)1387 ،3از نظر بوزان« ،بحث از
امنیت اقتصادی در جامعۀ سرمایهداری جایی ندارد ،زیرا سرمایهداری
رقابتی بر اساس درجه باالیی از ناامنی پایدار برای همۀ واحدها (اَعم
از افراد ،بنگاهها و دولتها) مبتنی است .بنابراین اساساً واژههای امنیت
اقتصادی و سرمایهداری قابلجمع نیستند» (اُدویس .)2016 ،4امنیت
اقتصادی از جهتی زیرمجموعۀ مفهوم جامعتری به نام امنیت انسانی
است« .مطابق گزارش توسعۀ انسانی سازمان ملل در سال  ،1994ایدۀ
امنیت انسانی افراد را بهعنوان مرجع امنيت مورد تأکید قرار میدهد و
هفت زيرمجموعه شامل امنيت اقتصادي ،امنيت غذايي ،امنيت بهداشتي،
امنيت زیستمحیطی ،امنيت شخصي ،امنيت جمعي و امنيت سياسي
را با هم ترکیب میکند» (نسادورای .)2005 ،5اگرچه در رهیافت برنامۀ
توسعۀ سازمان ملل امنیت اقتصادی بهروشنی یکی از ابزارهاي دستيابي به
امنيت انساني است ،برخي مدعياند اين دو مفهوم در تناقض با یکديگرند
(نسادورای .)2005 ،در رویکرد ساختاری به امنیت اقتصادی ،ابتدا باید
عوامل مهمی را که بر ناامنی اقتصادی اثر میگذارند ،مشخص سازیم.6
میتوان شش سطح را که از امنیت اقتصادی (ناامنی اقتصادی) متأثر
میشوند و میتوانند واکنشی متفاوت به تهدید نشان دهند ،پیدا کرد
که شامل اشخاص انفرادی ،جامعه/بنگاه ،دولت ،روابط بینالملل (جامعۀ
جهانی) ،روابط فرادولتی و روابط جهانی هستند .این سطوح و ارتباط
متقابل آنها را در شکل  1نمایش میدهیم.
امروزه بُعد اقتصادي امنيت ملي چنان تغييراتي يافته كه جاي بُعد
نظامي را گرفته و بهتدریج بهعنوان نقطۀ مركزي ،از ديدگاه تحليلگران
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ﺟﺪول  .1ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي

به خود اختصاص میدهد ،مبهم كرده است» (ماندل .)1387 ،درواقع
امنیت اقتصادی در بُعد امنیت ملی یک مسئلۀ پیچیده است (نجار صادقی
و همکاران )1398 ،و همانطور که اشاره شد ،گاهی با امنیت نظامی
بهاشتباه تلقی میشود .شاخصهایی که بهعنوان مبنای تحلیل در استان
قرار خواهند گرفت ،از طریق مبانی نظری بهعنوان چارچوب ،مصاحبه و
پرسشنامۀ تخصصی بین خُ برگان و متخصصان در این حوزه که  10نفر
بودهاند ،در واقع شاخصهای یادشده در شرایط واقعی و در محیط واقعی
و توسط افرادی که در این منطقه سمتهای اجرایی و حساس داشتهاند
استخراج شده و بهصورت گمنام تحلیل شده است ،در جدول  1به آنها
اشاره شده است.

جدول  .1شاخصهای امنیت اقتصادی
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و ﻏﯿﺮه

اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎي ﻣﺮزي
ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎري
درآﻣﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ
اﺷﺘﻐﺎل و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﮥ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ
ﮐﻤﺒﻮد آب و ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽﻫﺎي ﭘﯽدرﭘﯽ
ﺷﻐﻞﻫﺎي ﮐﺎذب
دوري از ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ

پیشینۀ تحقیق
موضوع امنیت اقتصادی در مطالعات برنامهریزی منطقهای از مقوالت
بسیار مهم در سطح جهان و ایران است و در بیشتر مطالب به مؤلفههای
امنیتی توجه شده است .در ادامه به برخی مطالعات صورتگرفته پیرامون
نقش امنیت اقتصادی در برنامهریزی منطقهای دفاعی بهصورت مختصر
اشاره میشود :امنیت در قرن بیست و یکم مفهومی بسیار گستردهتر
و پیچیدهتر پیدا کرده است .هر چه در دو قرن پیشین امنیت نظامی
و سیاسی دارای بیشترین اهمیت بود ،در قرن حاضر امنیت اقتصادی
در اولویت قرار گرفته است .امنیت اقتصادی نیز همانند سرچشمۀ واژه
خود امنیت ،مفهومی گسترده و پیچیده پیدا کرده است .امروزه در
ارزیابی میزان توسعهیافتگی کشورها ،اهمیت ویژهای برای شاخص امنیت
اقتصادی قائل میشوند .امنیت اقتصادی دارای چنان ظرفیتی است که
تمام ارکان جامعه را میتواند تحت تأثیر قرار دهد .در این نوشتار با
تحقیق و کاوش در دستاوردها و مطالعات انجامشدۀ قبلی در مقولۀ امنیت
اقتصادی ،سعی بر آن شده است که با زبانی ساده و کاربردی این مفهوم
پراهمیت و استراتژیک معرفی مجدد شده و اهمیت و جایگاه آن در توسعۀ
پایدار اقتصادی به طور کلی تبیین شود (عطوفی و داروگر .)1395 ،با آغاز
گام دوم انقالب اسالمی ،معضل اقتصاد ،به یکی از اصلیترین مسائل کشور
تبدیل شده است .اسناد باالدستی و همچنین ،فرمایشها و تأکیدات رهبر
معظم انقالب در سالهای اخیر ،همگی داللت بر لزوم توجه جدی به این
امر دارد .چنانکه در این نوشتار توضیح داده شده است ،اقتصاد هنگامی
میتواند کشور را به قدرت اول منطقه و جهان تبدیل کند که از ثبات
و امنیت الزم برخوردار باشد .در واقع ،امنیت اقتصادی ،تضمینکنندۀ
قدرت ملی هر کشور در جهان کنونی است .از اینرو ،شناسایی و احصای
تهدیدها علیه امنیت اقتصادی کشور ،نه تنها برای رسیدن به اهداف
سند چشمانداز  1404یعنی رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه،
ضروری است ،بلکه قدرت و امنیت ملی کشور هم در گروی تحقق همین
امر است .نتایج تحقیق بیانگر آن است که چالشهای درون ساختاری
اقتصادی و سیاستهای تحریمی آمریکا و غرب علیه ایران ،اصلیترین
تهدیدهای داخلی و خارجی امنیت اقتصادی کشور محسوب میشوند.
این پژوهش با بررسی اسناد باالدستی نظام همچون سیاستهای کلی

راهبردي درآمده است (بهطوری که برخي بهغلط استدالل ميکنند که
در حال حاضر امنيت اقتصادي تنها بُعد حياتي امنيت است) .7برای مثال،
آمریکا حفظ موقعیت رقابتی مناسب خود در مقابل ژاپن و آلمان را در
زمینۀ اقتصادی ،موضوع مهم امنیتی قلمداد میکند (ماندل.)1387 ،
«برای ارائۀ تعریفی جامع از امنیت اقتصادی باید عوامل مرتبط با سه
حوزۀ مهم کالن ،میانی و خُ رد را برای اجتناب از ناامنی اقتصادی مشخص
کنیم» (اُدویس .)2016 ،در شکل  2ارتباط متقابل سطوح امنیت اقتصادی
را به تصویر میکشیم تا درک بهتری از شکلگیری امنیت اقتصادی را
داشته باشیم.
برنامهریزی فرايندي پایانناپذیر است كه ابتدا از طريق تعامل محيط
اقتصاد كالن و سطح مياني (بنگاهها و شركتها) تعيين ميشود و هر
دوی اینها سطح خُ رد (نيازهاي افراد) را شكل میدهند (نجار صادقی و
همکاران .)1398 ،درمقابل ،وجود امنيت در سطح خُ رد از طريق ايجاد
اطمينان مستقيم و غيرمستقيم بر محيط اقتصادي مانند بيکاري و تورم
اثرگذار است و این آثار متقابل ادامه خواهد داشت (کالنتری و همکاران،
 .)1391از ديدگاه امنيت ملي ،توزيع جهاني كاالها و خدمات اقتصادي
بهطور قابلمالحظهای آشفته شده است .به بیان دیگر ،این توزیع گاهی
ناعادالنه و غیر منطقی بین طبقات قدرت تقسیم میشود (درستکار و
همکاران .)1398 ،به هر حال ،ارزيابي كنترل اقتصاد ملي (یکي از عوامل
درك توزيع قدرت اقتصادي) در جهاني كه اعضاي آن بهشدت به هم
وابستهاند ،بسيار مشكل شده است (درستکار .)1396 ،رايش 8معتقد است:
«ما در دوراني از تحول زندگي ميکنیم كه سياست و اقتصاد قرن آينده
را تغيير خواهد داد و در آن قرن هیچگونه محصول يا فناوري ملي يا
شركت و صنعت ملي وجود نخواهد داشت .اینگونه ملیتزدايي از مالکیت
و كنترل ،آشكارا اين مسئله را كه چه كسي حاصل و بازده سرمايه را
 7اهلل مراد36/9 :1389 ،
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شکل  .2نمایش سلسلهمراتب یک مسئلۀ تصمیم (مهرگان)1383 ،

ﺷﮑﻞ  .2ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺗﺼﻤﯿﻢ )ﻣﻬﺮﮔﺎن(1383 ،
مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي و امنيت اقتصادي تأثیر مثبت
و معناداري بر رشد اقتصادي داشته ،در حالی که متغير نرخ تورم تأثیر
منفي بر رشد اقتصادي در کشورهاي عضو اجالس اسالمي دارد .يافتهها
نشان ميدهد رشد اقتصادي ايران در اين دوره از متوسط کشورهاي عضو
اجالس اسالمي بیشتر بوده است .از سوي ديگر ،شاخص امنيت اقتصادي
ايران در اين دوره از متوسط شاخص امنيت اقتصادي کشورهاي عضو
اجالس اسالمي کمتر بوده که نشاندهندۀ سطح پايين امنيت اقتصادي
در ايران است (جعفری و اختیاری .)1388 ،همانطور که این دو محقق
اشاره کردند ،ایران از نظر امنیت اقتصادی سطح پایینی دارد که همین
موضوع اهمیت و نوآوری این پژوهش را در مورد تحقیق در سطح استان
نشان میدهد و میتواند موضوع را برای ایجاد مقدمات افزایش سطح
امنیت اقتصادی فراهم کند که این دستاورد در هدف فرعی این پژوهش
دیدهشده است.

اقتصاد مقاومتی و سند چشمانداز  ،1404راهبردهای حقوقی و اقتصادی
برآمده از این اسناد را برای به حداقل رساندن آسیبپذیری اقتصاد کشور،
مورد ارزیابی قرار داده است تا از رهگذر آن ،قدرت و اقتدار کشور در
عرصههای ملی و بینالمللی ارتقا یابد (موسوی و لهراسبی.)1399 ،
امنیت اقتصادی چهرۀ جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر است که در
همۀ سطوح فردی ،اجتماعی و ملی توجه نظریهپردازان حوزۀ «امنیت»
را به خود جلب کرده است .این وجه از امنیت گرچه در تاریخ زندگی
اقتصادی بشر همیشه بهنوعی وجود داشته ،در بستر «جهانی شدن» ابعاد
و ویژگیهایی تازه یافته که اهمیت آن را تا رتبۀ اول میان سایر ابعاد ارتقا
داده است .با آنکه مباحث مرتبط با امنیت اقتصادی از جنبههای مختلف
مورد مطالعۀ اندیشمندان در رشتههای اقتصاد ،جامعهشناسی اقتصادی
و روابط بینالملل قرار گرفته است ،هنوز منزلت آن در ادبیات اقتصادی
محوری چیستی
کشور ما چندان شناختهشده نیست .در این مقاله سؤال
ْ
امنیت اقتصادی ،شاخصها و تبعات فقدان آن است و ضمن پرداختن به
سابقۀ تاریخی موضوع ،مفاهیم ،شاخصها و رویکردهای امنیت اقتصادی و
آثار و تبعات ناامنی اقتصادی مورد بحث واقعشده است .در بخش پایانی
مقاله ،ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای ارتقای امنیت
اقتصادی بررسی شده و شاخصهای متنوع آن در سند یادشده شناسایی
و دستهبندی شده است (سیف .)1389 ،در مقالۀ ایشان فقط به مفهوم
پرداخته شده است و این مفهوم در قالب نمونۀ موردی و مطالعاتی به
کار گرفته نشده است .پژوهش حاضر نسبت به مقالۀ جناب سیف از
لحاظ کاربردی و موردی نوآوری دارد .در مقالهای با عنوان «تأثیر امنيت
اقتصادي بر فرايند رشد اقتصادي در کشورهاي عضو اجالس اسالمي» با
تأکید بر ايران که در نشریۀ اقتصاد مالی و توسعه منتشر شده است ،بیان
میکنند که در دورۀ مورد بررسی ( )2005-1997نتايج برآورد بر تخمين
مدل از روش دادههاي تابلويي نشان ميدهد متغيرهاي رشد جمعيت،
رشد نيروي کار ،رشد سرمايه ،سهم دولت در اقتصاد ،نسبت سرمایهگذاری

مواد و روشها
پژوهش بر اساس هدف ،کاربردی و از نوع تحقیقات علمی است و
بر اساس ماهیت و روش ،در آن از روش توصیفی  -تحلیلی استفادهشده
است .ماهیت دادههای استفادهشده کمی است و شیوۀ گردآوری دادهها و
اطالعات میدانی و اسنادی است .چارچوب نگارش را میتوان بر پایۀ رابطۀ
متقابل شاخصهای امنیت در بُعد اقتصادی ،جمعآوری اطالعات از طریق
مطالعات کتابخانهای و تحقیقات میدانی (مصاحبه) و تهیۀ پرسشنامه
صورت پذیرفته که برای تحلیل دادههای این قسمت از روش تحلیل
و فن  AHPاستفاده شده است .از کارآمدترین فنهای تصمیمگیری
چندمعیاره ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPاست که برای اولینبار
توسط توماس آل ساعتی 9در سال  1980مطرح شد« .فرایند تحلیل
ن حال جامعی که دارد ،مورد
سلسلهمراتبی به علت ماهیت ساده و در عی 
استقبال مدیران و کاربران مختلف واقعشده است» (قدسیپور.)1380 ،
9 Thomas El Sachet
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«درواقع ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی روشی است منعطف ،قوی و ساده
که برای تصمیمگیری در شرایطی که معیارهای تصمیمگیری متضاد،
انتخاب بین گزینهها را با مشکل مواجه میسازد» (زبردست« )1380 ،و
تصمیمگیری که باید در یک فضای چندبعدی صورت پذیرد ،مورد استفاده
قرار میگیرد» (توفیق« .)40 :1372 ،تا کنون کاربردهای متعددی در علوم
مختلف داشته است» (زبردست .)1380 ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی با
شناسایی و اولویتبندی عناصر تصمیمگیری شروع میشود .این عناصر
شامل هدفها ،معیارها یا مشخصهها و گزینههای احتمالی میشود که
در اولویتبندی به کار گرفته میشوند .فرایند شناسایی عناصر و ارتباط
بین آنها که منجر به ایجاد یک ساختار سلسلهمراتبی میشود« ،ساختن
سلسلهمراتب» نامیده میشود« .سلسلهمراتبی بودن ساختار به این دلیل
است که عناصر تصمیمگیری (گزینهها و معیارهای تصمیمگیری) را
میتوان در سطوح مختلف خالصه کرد» (بوون .)1993 ،10بنابراین ،اولین
قدم در فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،ایجاد یک ساختار سلسلهمراتبی از
موضوع بررسیشده است که در آن اهداف ،معیارها ،گزینهها و ارتباط
بین آنها نشان داده میشود« .فرایند سلسلهمراتبی محاسبۀ وزن (ضریب
اهمیت) معیارها (و زیرمعیارها در صورت وجود) ،محاسبۀ وزن (ضریب
اهمیت) گزینهها ،محاسبۀ امتیاز نهایی گزینهها و بررسی سازگاری
منطقی قضاوتها را شامل میشود» (زبردست.)1380 ،

مراحل فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
الف) ساختن سلسلهمراتبی؛ در اين قدم ،مسئله و هدف تصميمگيري
بهصورت سلسلهمراتبي از عناصر تصميم كه با هم در ارتباط هستند،
درآورده ميشود .عناصر تصميم شامل «شاخصهاي تصميمگيري» و
«گزينههاي تصميم» است .فرايند تحليل سلسلهمراتبي نيازمند شكستن
يك مسئله با چندين شاخص به سلسلهمراتبي از سطوح است .سطح
باال بيانگر هدف اصلي فرايند تصميمگيري است .سطح دوم ،نشاندهندۀ
شاخصهاي عمده و اساسي «كه ممكن است به شاخصهاي فرعي و
جزئيتر در سطح بعدي شكسته شود» است .سطح آخر گزينههاي تصميم
را ارائه ميكند .در شكل  2سلسلهمراتب يك مسئله تصميم نشان داده
شده است» (مهرگان.)1383،
ب) تبیین وزن معیارها و زیر معیارها؛ انجام مقايساتي بين گزينههاي
مختلف تصميم، بر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شاخص
تصميم با انجام مقايسات زوجي ،بعد از طراحي سلسلهمراتب مسئلۀ
تصميم ،تصمیمگیرنده بايد مجموعه ماتريسهايي كه بهطور عددي
اهمیت يا ارجحیت نسبي شاخصها را نسبت به يكديگر و هر گزينۀ
تصميم را با توجه به شاخصها نسبت به ساير گزينهها اندازهگيري
ميکند،ايجاد كند .اين كار با انجام مقايسات دوبهدو بين عناصر تصميم
(مقايسۀ زوجي) و از طريق تخصيص امتيازهای عددي كه نشاندهندۀ
ارجحیت يا اهمیت بين دو عنصر تصميم است ،صورت ميگيرد.
10 Bowen

ج) تعیین ضریب اهمیت گزینهها؛ تعيين وزن «عناصر تصميم» نسبت
به هم از طريق مجموعهاي از محاسبات عددي ،قدم بعدي در فرايند
تحليل سلسلهمراتبي انجام محاسبات الزم براي تعيين اولويت هر يك از
عناصر تصميم با استفاده از اطالعات ماتريسهاي مقايسات زوجي است.
مجموع اعداد هر ستون از ماتريس مقايسات زوجي را محاسبه كرده و
سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسيم ميكنيم.
ماتريس جديدي كه به اینصورت به دست ميآيد« ،ماتريس مقايسات
نرمالشده» ناميده ميشود .ميانگين اعداد هر سطر از ماتريس مقايسات
نرمالشده را محاسبه ميكنيم .اين ميانگين وزن نسبي عناصر تصميم با
سطرهاي ماتريس را ارائه ميكند.
د) تعیین امتیاز نهایی (اولویت) گزینهها؛ بهمنظور رتبهبندي
گزينههاي تصميم ،در اين مرحله بايد وزن نسبي هر عنصر را در وزن
عناصر باالتر ضرب كرد تا وزن نهايي آن به دست آيد .با انجام اين مرحله
براي هر گزينه ،مقدار وزن نهايي به دست ميآيد.
و) بررسی سازگاری در قضاوتها؛ یکی از مزیتهای فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی ،امکان بررسی سازگاری در قضاوتهای انجامشده برای
تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها است .مکانیسمی که ساعتی برای
بررسی سازگاری در قضاوتها در نظر گرفته است ،محاسبۀ ضریبی به نام
ضریب سازگاری است که از تقسیم شاخص ناسازگاری به شاخص تصادفی
بودن حاصل میشود .چنانچه مقدار نسبت توافق ( )CRاز CR ≤ 0/1
باشد ،نشاندهندۀ این است که سازگاری الزم در قضاوتها رعایت شده
است و در صورتی که این مقدار از  0/1بیشتر باشد ،باید تجدید نظر در
قضاوتها صورت گیرد.

محیطشناسی
استان سيستان و بلوچستان با مساحت  187052کیلومترمربع ،از
پهناورترين استانهاي کشور است .در سال  1395سيستان و بلوچستان
داراي  48بخش 19 ،شهرستان 37 ،شهر 112 ،دهستان و  9839آبادي
که  6871آبادي داراي سکنه و  2968آبادي خالي از سکنه بوده است.
بيشترين تعداد بخش مربوط به شهرستانهاي نیک شهر و سرباز هریک 4
بخش و کمترين آنها مربوط به شهرستان زابل با  1بخش است .بيشترين
تعداد شهر را سراوان با  5شهر و کمترين آنها را شهرستانهاي دلگان،
نيمروز ،زهک ،مهرستان (زابلی) ،هيرمند ،فنوج ،قصرقند و ميرجاوه هریک
با  1شهر دارند .بيشترين تعداد دهستان مربوط به شهرستانهاي نیک
شهر ،سرباز ،خاش با  11دهستان و کمترين آنها ،زابل با  1دهستان
است .بيشترين تعداد آبادي را زاهدان با  1841و کمترين آنها زابل با 97
آبادي دارند .مرتفعترين شهر از سطح دريا در بين شهرهايي که ايستگاه
سينوپتيک هواشناسي دارند ،شهر خاش و کمارتفاعترين آنها شهر چابهار
است .برخی از شاخصهای اقتصادی در سطح استان مانند قاچاق کاال و
ارز و غیره ،بازارچههای مرزی ،میزان بیکاری ،درآمد متغیر ،فقر مالی،
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شکل  .3تقسیمات کشوری استان سیستان و بلوچستان( ،سازمان نقشهبرداری کل کشور)1399 ،
ﺷﮑﻞ  .3ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮري اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن) ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر(1399 ،

یافتهها
تجزیهوتحلیل دادهها
ارزیابی امنیت توسط فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و فن AHP
در هر یک از شهرستانها مطالعه شده است و دادههای نهایی توسط
نرمافزار  Expert Choiceتحلیل شده و بهعنوان خروجی ضریب نهایی
هریک از معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها (شهرستانها) ارائه شده است.
همانطور که در ادامه آمده ،ابتدا معیارها و زیرمعیارهای بهدستآمده
توسط پرسشنامه و مقایسۀ زوجی برای دستیابی ضریب اهمیتشان با
توجه به هدف ،ارزیابی شده و پس از آن ،شهرستانها توسط پرسشنامه و
مقایسۀ زوجی و بر اساس هریک از زیرمعیارها بررسی شدهاند .درضمن،
پرسشنامههای یادشده توسط اساتید و مدیران و کارشناسان مسلط بر
مباحث امنیت تکمیل شده است.

امنیت در بُعد اقتصادی بر مبنای مبانی نظری بوده است ،که منطبق و
مختص شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است ،بهگونهای که
امکان دارد برای شهرستان دیگری با شرایط متفاوت مصداقی نداشته
باشد .در جدول  1شاخصهای ارزیابیشده آورده شده که به این منظور
زیرمعیارهای امنیت اقتصادی  11مورد است .گزینهها :گزینهها شامل
شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است .درخور یادآوری است
که شهرستانهایی که در نظر گرفتهشده طبق تقسیمات کشوری تفکیک
شدهاند .در همۀ مراحل پژوهش ،شهرستانها با تقسیمبندی ذیل بررسی
شدهاند.
از آنجا که روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در خطاب با جامعۀ
نخبگان به کار گرفته میشود ،در اینجا نیز اولویت کار بر اساس جامعۀ
نخبگان در دسترس هستند که بیشتر کارشناسان و مدیران آگاه به
مسائل و مشکالت منطقۀ مطالعهشده و همچنین ،اساتید دانشگاهی
مجرب در زمینۀ ابعاد امنیت هستند .برای اجرای این روش ،محقق تعداد
 5تا  10خبره را کافی دانسته است .در این پژوهش نیز برای هر یک از
پرسشنامههای طراحیشده از همکاری  10نفر از خبرگان بهره گرفته
شده است.

مرحلۀ اول :ساختن سلسلهمراتب
در اولین قدم ،ساختار سلسلهمراتبی مربوط به موضوع امنیت شامل
هدفها ،معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها ایجاد شده است .هدف :هدف
از انجام این فن ،پهنهبندی امنیت در شهرستانها (بر اساس بررسی
خطرات موجود در هر شهرستان) است .معیارها :معیارها شامل امنیت
در بُعد اقتصادی است .زیرمعیارها :زیرمعیارهای بهدستآمده در زمینۀ

مرحلۀ دوم :بررسی ضریب اهمیت زیرمعیارها
ضریب اهمیت زیرمعیارهای امن ّیت اقتصادی :ضرایب
امنیت اقتصادی که شامل  11مورد هستند ،در جدول 2
زیرمعیارهای ّ
آورده شده است .طبق نتایج بهدستآمده  5عاملی که ضریب اهمیت
بیشتری نسبت به عوامل دیگر دارند به ترتیب اولویت -1 :کمبود آب
و خشکسالیهای پیدرپی -2 ،محرومیت شهرستان در زمینۀ زیربناها،

اشتغال و فرصتهای شغلی توسط اتباع بیگانه ،محرومیت شهرستان در
زمینۀ زیربناها ،کمبود آب و خشکسالیهای پیدرپی ،شغلهای کاذب،
دوری از محورهای اصلی توسعه ،امنیت شغلی هستند (سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان.)1396 ،
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ﺟﺪول  .2ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻣﻨﯿّﺖ اﻗﺘﺼﺎدي

ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎري
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11

جدول  .2ضریب اهمیت زیرمعیارهای امن ّیت اقتصادی

ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ

زﯾﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﻣﻨﯿّﺖ اﻗﺘﺼﺎدي

0/060
0/048
0/096
0/077
0/116
0/037
0/139
0/183
0/049
0/126
0/069

ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز و ﻏﯿﺮه
ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎي ﻣﺮزي
ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎري
درآﻣﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ
اﺷﺘﻐﺎل و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در زﻣﯿﻨﮥ زﯾﺮﺑﻨﺎﻫﺎ
ﮐﻤﺒﻮد آب و ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽﻫﺎي ﭘﯽدرﭘﯽ
ﺷﻐﻞﻫﺎي ﮐﺎذب
دوري از ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻣﻨﯿّﺖ ﺷﻐﻠﯽ

ﺿﺮﯾﺐ ﺳﺎزﮔﺎري0/07 :

رﺗﺒﻪ
8
10
5
6
4
11
2
1
9
3
7

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﺟﺪول  .3ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻣﻨﯿّﺖ اﻗﺘﺼﺎدي

جدول  .3ضریب اهمیت شهرستانها به تفکیک برای هر یک از شاخصهای امن ّیت اقتصادی
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻣﻨﯿّﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
D7
D6
D5

C1

D1
0/019

D2
0/026

D3
0/139

D4
0/119

D8

D9

D10

D11

0/026

0/020

0/021

0/112

0/029

0/022

0/021

C2

0/202

0/146

0/037

0/062

0/026

0/074

0/057

0/024

0/049

0/066

0/167

0/018

0/023

0/111

0/021

0/060

0/020

0/168

0/195

0/169

0/020

0/069

0/019

0/016

0/024

C3
C4

0/055
0/019

C5

0/021

0/026

0/080
0/028
0/030
0/032
0/034
0/06

0/061
0/026
0/026
0/039
0/053
0/07

C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
ﺳﺎزﮔﺎري

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪه

0/020
0/068
0/024
0/136
0/091
0/037
0/020
0/020
0/063

0/049

0/084
0/019

0/026

0/035
0/095
0/043
0/027
0/022
0/09

0/027
0/105
0/053
0/035
0/027
0/03

0/026
0/057
0/026
0/175
0/045
0/042
0/026
0/026
0/097

0/023
0/169
0/021
0/065
0/040
0/023
0/021
0/030
0/032

0/026
0/136
0/026
0/046
0/043
0/030
0/027
0/040
0/066

0/045

0/016

0/023

0/099

0/035

0/028

0/024

0/047

0/026

0/111
0/030
0/035
0/076
0/086
0/04

0/045
0/036
0/034
0/077
0/112
0/05

0/068
0/032
0/037
0/040
0/098
0/09

0/042
0/096
0/045
0/039
0/031
0/09

0/087
0/034
0/036
0/068
0/077
0/07

0/112
0/021
0/037
0/067
0/075
0/07

0/046
0/023
0/030
0/043
0/041
0/06

0/021
0/042
0/087
0/029
0/068
0/028
0/023
0/039
0/031

0/040
0/021
0/038
0/167
0/098
0/060
0/028
0/032
0/020
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0/024
0/024
0/087
0/168
0/077
0/026
0/021
0/029
0/023

0/077

0/024
0/169
0/026
0/088
0/024
0/034
0/036
0/023
0/020

0/024
0/039
0/041
0/111
0/098
0/027
0/020
0/024
0/031

0/053
0/016
0/042
0/133
0/033
0/058
0/016
0/024
0/016

0/099

0/037
0/019
0/028
0/112
0/087
0/035
0/032
0/049
0/079

احسان درستکار

ﺟﺪول  .4ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻣﻨﯿّﺖ اﻗﺘﺼﺎدي *

توجه به شاخصهای امن ّیت اقتصادی
جدول  .4ضریب اهمیت نهایی شهرستانها با ّ
ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎري
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
ﺳﺎزﮔﺎري0/09 :

ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ

اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ
ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺧﺎش
دﻟﮕﺎن
زاﺑﻞ
ﻣﻬﺮﺳﺘﺎن )زاﺑﻠﯽ(
زاﻫﺪان
زﻫﮏ
ﺳﺮاوان
ﺳﺮﺑﺎز
ﺳﯿﺐ و ﺳﻮران
ﻓﻨﻮج
ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ
ﮐﻨﺎرك
ﻣﯿﺮﺟﺎوه
ﻧﯿﮏ ﺷﻬﺮ
ﻧﯿﻤﺮوز
ﻫﺎﻣﻮن
ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ

*

ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ
0/058
0/100
0/060
0/036
0/031
0/030
0/077
0/040
0/116
0/059
0/038
0/025
0/029
0/036
0/066
0/053
0/038
0/048
0/058

)* ﻫﺮ ﭼﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮ و اﻣﻦﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ(.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪه

 -3دوری از محورهای اصلی توسعه -4 ،فقر مالی -5 ،میزان بیکاری
است و سایر شاخصها در اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند .این نتایج
امنیت اقتصادی خشکسالیهای چند سال اخیر
نشان میدهد در زمینۀ ّ
که گاه برخی بیکاریها نیز از آن نشئت میگیرد ،مهمترین عامل است
و محرومیت و در حاشیه قرار گرفتن استان نسبت به مرکز نیز میتواند
ناامنی اقتصادی را تشدید کند .سازگاری بهدستآمده  0/1 ≤ 0/07است
و این نتیجه سازگاری در قضاوتها را نشان میدهد.
توجه به شاخصهای امن ّیت
ضریب اهمیت شهرستانها با
ّ
اقتصادی :جدول  3ضریب بهدستآمده برای شهرستانها نسبت به هر
یک از شاخصها را نشان میدهد.
امنیت
حوزۀ
در
که
است
آن
بیانگر
3
نتایج بهدستآمده در جدول
ّ
اقتصادی در شهرستان چابهار ،مهمترین عامل قاچاق کاال و ارز و غیره
امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قراردا ِد است .در شهرستانهای
است که ّ
سراوان و کنارک نیز بازارچههای مرزی مهمترین عامل هستند .در
شهرستانهای ایرانشهر ،دلگان و زاهدان مهمترین عامل بهدستآمده،
میزان بیکاری است که با برنامهریزی دقیق برای کاهش این عامل در

امنیت اقتصادی استان بسیار موثّر خواهد بود .در شهرستانهای
برقراری ّ
نیک شهر و نیمروز عاملی که بیشترین اهمیت را دارد ،درآمد متغیر است
توجه به آن میتواند در جهت مثبت تأثیرگذار باشد .در
که در صورت ّ
شهرستان سرباز و شهرستان سیب و سوران نیز فقر مالی مهمترین عامل
بهدستآمده است .در شهرستانهای زابل ،زهک ،هیرمند و هامون عامل
اشتغال و فرصتهای شغلی توسط اتباع بیگانه اهمیت بیشتری دارد و
باعث تأثیر منفی در سطح استان شده است .همچنین ،شهرستان زهک
امنیت
با ّ
توجه به عامل محرومیت شهرستان در زمینۀ زیربناها از نظر ّ
اقتصادی در خطر است .در شهرستانهای زاهدان و فنوج عامل کمبود
آب و خشکسالیهای پیدرپی بیشترین اهمیت را دارند و تأثیر معکوس
امنیت اقتصادی استان گذاشته است .در شهرستان سرباز وجود عامل
در ّ
شغلهای کاذب دارای سطح اهمیت بیشتری نسبت به شهرستانهای
دیگر استان است و برنامه برای کنترل این عامل از اولویت باالیی برخوردار
توجه به عامل
است .در شهرستانهای مهرستان (زابلی) و میرجاوه با ّ
دوری از محورهای اصلی توسعه نسبت به دیگر شهرستانهای استان
اهمیت بیشتری داشته و برنامهریزی برای بهبود این عامل و کاهش
امنیت اقتصادی موثّر است .در شهرستانهای خاش و
آن برای افزایش ّ
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ی استان سیستان و بلوچستان،
شکل  .4اهمیت نهایی شهرستانها نسبت به شاخصهای امن ّیت اقتصاد 
اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن) ،ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻨﯿّﺖ
ﺷﺎﺧﺺ
ﺷﮑﻞ  .4اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
کشور)1399 ،
ﻫﺎيکل
برداری
ﺑﻪ نقشه
(سازمان
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري ﮐﻞ ﮐﺸﻮر(1399 ،

شهرستانهای نیک شهر و نیمروز عاملی که بیشترین اهمیت را دارد،
توجه به آن میتواند در جهت مثبت
درآمد متغیر است که در صورت ّ
تأثیرگذار باشد .در شهرستان سرباز و شهرستان سیب و سوران نیز فقر
مالی مهمترین عامل بهدستآمده است .در شهرستانهای زابل ،زهک،
توسط اتباع بیگانه
هیرمند و هامون عامل اشتغال و فرصتهای شغلی ّ
اهمیت بیشتری دارد که باعث تأثیر منفی در سطح استان شده است.
توجه به عامل محرومیت شهرستان در
همچنین ،شهرستان زهک با ّ
امنیت اقتصادی در خطر است .در شهرستانهای
زمینۀ زیربناها از نظر ّ
زاهدان و فنوج عامل کمبود آب و خشکسالیهای پیدرپی بیشترین
امنیت اقتصادی استان گذاشته است.
اهمیت را دارد و تأثیر معکوس در ّ
در شهرستان سرباز وجود عامل شغلهای کاذب دارای سطح اهمیت
بیشتری نسبت به شهرستانهای دیگر استان است و برنامه برای کنترل
این عامل از اولویت باالیی برخوردار است .در شهرستانهای مهرستان
توجه به عامل دوری از محورهای اصلی توسعه نسبت
(زابلی) و میرجاوه با ّ
به دیگر شهرستانهای استان اهمیت بیشتری داشته و برنامهریزی برای
امنیت اقتصادی موثّر است.
بهبود این عامل و کاهش آن برای افزایش ّ
امنیت
امنیت شغلی بر ّ
در شهرستانهای خاش و قصرقند از نظر عامل ّ
امنیت
حوزۀ
در
آمده
اقتصادی تأثیرگذار بوده است .بر اساس نتایج بهدست
ّ
اقتصادی شهرستانهای فنوج ،قصرقند ،مهرستان (زابلی) ،زابل و کنارک

امنیت اقتصادی تأثیرگذار بوده است.
امنیت شغلی بر ّ
قصرقند از نظر عامل ّ

ضریب اهمیت نهایی شهرستانها نسبت به شاخصهای امن ّیت
اقتصادی :نتایج بهدستآمده در جدول  4میزان ضریب اهمیت نهایی
توجه به دادههای جدول  3را
امنیت اقتصادی با ّ
شهرستانها در حوزۀ ّ
امنیت اقتصادی
های
ص
شاخ
که
است
آن
بیانگر
نشان میدهد .جدول 4
ّ
بهترتیب در شهرستانهای سراوان ،چابهار ،زاهدان ،میرجاوه ،خاش
تأثیرگذاری بیشتری برای ایجاد خطر و درنتیجه ،ناامنی در این مناطق
نسبت به سایر شهرستانها داشته است .ضریب سازگاری بهدستآمده
 0/09است  0/1 ≤ 0/09است ،این نتیجه ،نشاندهندۀ سازگاری در
قضاوتهاست.
بحث و نتیجهگیری
امنیت اقتصادی در شهرستان چابهار مهمترین عامل قاچاق
در حوزۀ ّ
امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قراردا ِد است.
کاال و ارز و غیره است که ّ
در شهرستانهای سراوان و کنارک نیز بازارچههای مرزی مهمترین
عامل است .در شهرستانهای ایرانشهر ،دلگان و زاهدان مهمترین عامل
بهدستآمده ،میزان بیکاری است که با برنامهریزی دقیق برای کاهش
امنیت اقتصادی استان بسیار موثّر خواهد بود .در
این عامل در برقراری ّ
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امنیت بیشتری دارند و
به ترتیب اولویت نسبت به دیگر شهرستانها ّ
میتوان سرمایهگذاریهای منطقهای را به این مناطق سوق داد.
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A B ST R AC T
The Statistics Center of Iran show that Sistan and Baluchestan province has a
declining trend in economic indicators due to five-year periods. One of the
influential factors on the province’s economy is the issue of economic security
of the province. Leveling the economic security of the cities of the province to
achieve the development model can be considered as a correct path. Therefore,
the research question is: What is the zoning situation of the cities of Sistan and
Baluchestan province in terms of economic security? The present research is
based on an applied purpose and is a type of scientific research and based on the
nature and method, a descriptive-analytical method has been used. The nature
of the data used is quantitative and the method of data collection and field
information is documentary. The writing framework can be compiled based on the
interrelationship of security indicators in the economic dimension, data collection
through library studies and field research (interviews) and the preparation of a
questionnaire. Based on the results obtained in the field of economic security
in the indicators of smuggling of goods and currency, etc., border markets,
unemployment rate, variable income, financial poverty, employment and job
opportunities by foreign nationals, city deprivation in the field of infrastructure,
shortage Consecutive water and droughts, false jobs, distance from the main axes
of development, job security of Fanuj, Qasr Ghand, Mehrestan (Zaboli), Zabol
and Konarak cities are more secure than other cities, respectively.
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