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 چکیده

امروزه بسیاری از روستاهای کشور به دلیل نبود شغل و بیکاری جوانان روز به روز با مهاجرت جوانان و خالی شدن از سکنه 

هایی است که به وسیله و مهمتر از آن ایجاد شغل های جلوگیری از مهاجرت روستاییان ایجاد شغلراهشوند. یکی از مواجه می

 یزریبرنامه یازهاین شیپ لیتحل و ییشناساای و تعاونی تشکیل شده است. هدف این پژوهش خود روستاییان به صورت زنجیره

است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف  رمندیه یمرکز بخش یروستاها در یتعاون و ایرهیزنج مشاغل بر دیتاک با یاقتصاد توسعه

ای و میدانی انجام شده  تحلیلی است. که به دو روش مطالعه کتابخانه -کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی

قتصادی پنجگانه است که های اها، شاغلین و فعاالن اقتصادی در حوزه فعالیتاست. جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه پشتیبان

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. برای جمع آوری اطالعات از مصاحبه استفاده شده است. برای 33ها تعداد از میان آن

ها و اطالعات  های کمی و کیفی استفاده شد که برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات بدست آمده از تحلیل تجزیه و تحلیل داده

های آماری )توصیفی و استنباطی( و با بهره گیری از مدل هفت سرمایه و مدل رادار استفاده شده است. نتایج پژوهش  روش از

نشان داد با توجه به به مدل هفت سرمایه ) رادار(  و کسب بیشترین امتیاز توسط سرمایه نهادی و سرم سرمایه زیرساختی و سرمایه 

سرمایه بیشترین تاثیر را در توسعه مشاغل عام المنفعه در منطقه مورد مطالعه دارند.  با توجه نهادی، مشخص می شود که این دو 

ای و تعاونی مورد مطالعه مشخص شد که می توان با ایجاد تعاونی و تامین زنجیره های پیشین و به زنجیره شغلی مشاغل زنجیره

 غال پایدار در منطقه مورد مطالعه شد.پسین برای هر کدام از مشاغل مورد مطالعه، باعث ایجاد اشت

 رمندیه یمرکز بخش ،یزیر برنامه ،یزیر برنامه ،یاقتصاد توسعه توسعه،های کلیدی: واژه
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 مقدمه

 اجتماعی، ساخت سازی، دگرگون برای که شوند می محسوب کشور هر توسعه های برنامه از جزئی روستایی توسعه هایبرنامه

 کم قشر به متعلق افراد طندگی بهبودشرایط در عاملی توان می را روستایی توسعه دیگر سوی از. روند می بکار روستایی اقتصادی

 همراه اقتصادی رشد از است عبارت اقتصادی توسعه. داشت کشور کالن توسعه روند در آنان سازی خودکفا و روستا ساکن درآمد

(. 14: 1391وندی، زهره)است اجتماعی و انسانی فیزیکی، های ظرفیت از اعم تولید های ظرفیت افزایش و اقتصاد در تغییرات با

 در توسعه سـازماندهی راسـتای در کارکرد و محتوا لحاظ از آن مفهوم که چند هر است، سابقه با مفهومی روستایی ی توسعه

 نقش دلیل به بیشتر یافتـه توسـعه کمتـر کشـورهای در روستایی توسعه ی اهمیت. است کرده تغییر مداوم بطور روستایی، نواحی

 در اساسی تغییرات مستلزم که است بعدی چند جریانی توسعه توصیف، ایـن بـا. باشد می آنها اقتصاد در روستایی نواحی مهم

 مطلق فقر کردن کن ریشه و نابرابری کاهش اقتصادی، رشد تسریع نیز و ملی نهادی و مـردم عامـه تلقـی طـرز اجتمـاعی، سـاخت

 ایـده و آرزوهـا تأمین مفهوم به توسعه. باشد می جلو به رو حرکت زمان هم و پایداری نوع یک به رسیدن آن از هدف و است؛

 است؛ اقتصادی توسعه ی توسعه، ابعاد از یکی(. 2: 1394لو، خدابنده)باشد می ما های نیازمندی و هـا بیـنش بـا ارتبـاط در هـا

 اقتصادی توسعه برای الزم شرط تولید، افزایش شود؛ می توزیع مناسب طور به و یافته افزایش سرانه درآمد آن طی که است فرایندی

 سرمایه، طبیعی، منابع جمعیتی، عوامل به توان، می جمله از دارند، نقش اقتصادی توسعه ایجاد در متعددی عوامل. شود می محسوب

 (.29: 1394همکاران، و فضلی رحمانی)کرد اشاره اقتصادی توسعه در مؤثر مادی عوامل عنوان به مدیریت و تکنولوژی

 اما شده تضعیف جنگـل و معـدن کشاورزی، همچون روستایی درمناطق سنتی اقتصادی های فعالیت اخیر، دهه چند طی هرچند

 روستایی مناطق در اقتصادی هـای فعالیـت بـه توجـه و اقتصادی های پایه تقویت جهت جدید راهکارهای کارگیری به و جستجو

 و فقر گسترش با میتوان امروزه( را روستا اقتصاد وضعیت نزولـی رونـد) تضعیف ایـن. است نموده ضروری بیش از بیش را

 حاشیه، در روستایی جمعیت عمده گرفتن قرار غذایی، امنیت کاهش شهرها، به روستائیان گسترده مهاجرتهای و جابجایی بیکاری،

 بـه دسـتیابی جهـت روسـتاها اقتصـاد نظـام تقویت جهت ریزی برنامه چارچوب، این در. دانسـت دسـت ایـن از مواردی و

 جنبی فرعی های فعالیت گسترش طریق از را خود است قادر سالم اقتصاد زیرا. باشد می ضروری و الزم روستایی پایدار توسعه

 محلی وکنترل نظارت با همراه گذاری سرمایه وجوه اقتصاد، شدن پایدار موازات به. کند احیا موجود تولیدات و منابع بر مبتنی

 آن جستوجوی در ریزی برنامه های شیوه تمامی که است هدفی توسعه و رفاه به دستیابی(. 3: 1394لو، خدابنده)یابد می افزایش

 رسیدن برای که است ابزارهایی و ماهیت در آنها افتراق وجه و است نکته همین در ریزی برنامه انواع اشتراک وجه درواقع. هستند

 بلندمدت صورت به ریزی برنامه های روش برخی دلیل همین به ؛(3: 1396همکاران، و خشنود)برند می کار به توسعه و رفاه به

 و سیاسی اقتصادی، تغییرات با متناسب امروزه. آورند نمی دست بـه چندانی موفقیـت نیـز برخـی و انـد مدت کوتاه برخی و

 است، بوده چشمگیر نگرش تغییر این نیز روستایی ریزی برنامه در. است شده ایجاد ریزی برنامه مقوله به متفاوتی نگرش فرهنگی،

 قربان و احسن بشیر)اند داده مشارکتی راهبردی های روش به را خود جای پایین به باال از و اوزالیدی روش های که جایی تا

 (.95: 1396نژاد،

 شهرستان به جنوب از است محدود و است گرفته قرار بلوچستان و سیستان استان شمال در هیرمند شهرستان جغرافیایی نظر از

 این. شود می محدود افغانستان کشور به شرق از و زابل شهرستان به غرب از افغانستان، و هامون دریاچه به شمال از زهک،
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 و سیستان استان شمال در مستقل شهرستان عنوان به  و جدا زابل شهرستان از 1386 سال از محمد، دوست مرکزیت با شهرستان

 است بوده نفر 74273 حدود در جمعیتی دارای شهرستان این 1385 سال آمار طبق جمعیتی نظر از. است گردیده تبدیل بلوچستان

 63973 با برابر 1395 سال در شهرستان این جمعیت که طوری به است شده مواجه جمعیت کاهش با 1395 سال سرشماری در که

 به منجر که شهرستان این به افغانستان از وارداتی آب کاهش و مرز شدن بسته علت به گذشته دهه دو آمار براساس. است بوده نفر

 شده باعث است منطقه این در آب کمبود از ناشی که کشاورزی بخش به مربوط های فعالیت خصوصا اقتصادی های فعالبت رکود

 منجر مشکالت و عوامل این نتیجه در که بیایید بوجود کشور از منطقه این مردم برای اجتماعی و اقتصادی زیاد بسیار مشکالت تا

 همچون دارد وجود نظر مورد منطقه در که محیطی مخاطرات وجود همچنین.است شده دیگر مناطق به بخش این مردم مهارجرت به

 مشکالت با را محدوده این مردم است شده منطقه این در فراوان ریزگردهای آمدن بوجود به منجر که سیستان روزه 120 بادهای

 مناسب اشتغال و آب نبود اول وهله در محدوده این در مردم مهاجرت عامل مهمترین که است بدیهی. است ساخته روبرو فراوان

 است خطه این در ریزگردها وجود نیز دوم دروهله و است شده مناطق این مردم درآمد کاهش باعث که نظر مورد روستاهای در

 آب های چاه شدن خشک. دارد ارتباط محدوده این مردم اشتغال و اقتصادی های فعالیت با غیرمستقیم طور به نوعی به هم آن که

 و روستایی جوانان خصوص به و روستاها مردم بین در باال بیکاری ریزگردها، از ناشی های آلودگی هامون، دریاچه و کشاورزی

 و مشکالت از هایی نمونه مناسب شغلی یافتن و خانواده اقتصادی وضعیت بهبود جهت در دیگر شهرهای به روستاییان مهاجرت

 .است هیرمند مرکزی بخش در نظر مورد مسائل

 محدودیت همچنن و ها پتانسیل و ها توان ارزیابی و شناخت و بررسی به تا شد خواهد برآن سعی پژوهش این در اساس براین

 استفاده و ریزی بابرنامه منطقه در موجود منابع و ها توان شناخت ضمن تا شود پرداخته منطقه این روستاهای در اقتصادی های

 پایدار و جانبه همه توسعه مسیر در را منطقه و داده کاهش را منطقه اجتماعی و اقتصادی مشکالت از بسیاری ها آن از مطلوب

 مناسبی برنامه به اقدام روستاها اشتغال بهبود جهت در شده ریزی بابرنامه و مناسب راهکارهایی ارائه ضمن تا باشد کرده هدایت

ارزیابی  این هدف رو همن از. کند باشند داشته مشارکت آن در روستاییان همه که ای و تعاونیزنجیره مشاغل ایجاد جهت در

ای، ظرفیت فعلی و آینده اشتغالزایی این های مشاغل زنجیرهعی، نهادی و غیره مرتبط با فعالیتها و موانع طبیعی، اجتمامحرک

ای، سوزن دوزی، پروابندی( ی، بافندگی، مجتمع گلخانهباف ریحصهای پنجگانه)ها و پیش نیازهای پایداری زنجیره فعالیتزنجیره

 روستاهای در تعاونی و ایزنجیره مشاغل پایدار توسعه نیازهای است.این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که مهمترین

 تعاونی و ایزنجیره مشاغل حوزه در پایدار اشتغال ایجاد راهکارهای موثرترین و ترین است؟ و مطلوب کدام هیرمند مرکزی بخش

 .چیست؟ هیرمند شهرستان مرکزی بخش در

 پیشینه تحقیق

 نتیجه این به و پرداختند روستایی نواحی اجتماعی -اقتصادی توسعه در کوچک صنایع نقش بررسی به( 1396)همکاران و وصال

 در ماندگاری برای تمایل درآمد، تمایل درآمد، افزایش شغلی، تداوم جدید، شغلی های فرصت ایجاد با کوچک که صنایع رسیدند

 داشته نقش مطالعه مورد روستاهای اقتصادی توسعه حصول فرآیند در تحصیالت سطح افزایش و شهر به مهاجرت کاهش روستا،

 در انرژی شدت با تجاری آزادسازی و ها فعالیت تنوع اقتصادی، توسعه ارتباط بررسی به( 1396)همکاران و زاده شعبان .است

 کشاورزی بخش سهم اثر که طوری به. است شده یاد متغیرهای بین مدت بلند رابطه وجود از حاکی نتایج. پرداختند کشاورزی بخش
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( 1396همکاران، و فزونی. باشد می فعالیت تنوع شاخص انرژی برشدت متغیر موثرترین همچنین. است بوده منفی انرژی شدت بر

 توان به توجه با دیلمان بخش که اند رسیده نتیجه این به و اند پرداخته روستایی اقتصاد توسعه در محیطی عوامل نقش بررسی به

 و قیداری سجاسی .است برخوردار توسعه و رشد جهت مناسبی توان از اجتماعی و تاریخی انسانی، طبیعی، غنی های

 رسیدند نتیجه این به و پرداختند روستاییان معیشت آوری تاب بر روستایی اقتصاد بخشی تنوع اثرات بررسی به( 1397)همکاران

 رابطه شغلی تنوع متغیر با آوری تاب های شاخص بین همچنین. قراردارد مناسبی وضعیت در آوری تاب متغییر های شاخص که

 و است پرداخته شهری پیرامون روستاهای اقتصادی ساختار در شهرها کالن نقش تحلیل به( 1397)فصیحی .دارد وجود معناداری

 و گذاشته سر پشت را فیزیکی و جمعیتی آور سرسام رشد اخیر، دهه شش طی مطالعه مورد روستای که است گرفته نتیجه چنین

 .است پذیرفته اجتماعی و اقتصادی ابعاد در عمیقی تحوالت

های اقتصادی بر تاب آوری معیشت روستاییان پرداختند و چنین نتیجه گرفتند ( به بررسی تنوع فعالیت2015آرویی و همکاران )

رات خرد وجوه ارسالی داخلی و کمک که طوفان، سیل و خشکسالی اثرات منفی بر درآمد و هزینه خانوار دارند. دسترسی به اعتبا

ها در کمون با ها کمک کرده و باعث تقویت تاب آوری به بالیای طبیعی شود. خانوادههای اجتماعی می تواند به خانوادههزینه

 کامبوج هایدرروستا( 2015)های بیشتر، انعطاف پذیری بیشتری به بالیای طبیعی دارند. بیدالپمیانگین هزینه باالتر و توزیع هزینه

 امرار و خانوار اقتصاد روستایی گردشگری توسعه با که است بوده اشتغال نبود و فقر علت به روستاییان مهاجرت که دادند نشان

 برای جایگزینی و روستایی اقتصاد توسعه برای عاملی گردشگری رومانی، در( 2015)گاوریل .گردید بهتر طریق این از آنان معاش

 هوانگ .نماید می جاذب روستا جوانان برای را محیط هم و کند می فراهم را اشتغال فرصت هم که است کشاورزی به وابستگی

 اجرای از بعد روستایی آوری تاب که گرفتند نتیجه و پرداختند چین روستاهای اقتصاد آوری تاب بررسی به( 2018)همکاران و

 شیوه به روستایی آوری تاب در تغییر تغییرات، این اصلی علت. است یافته افزایش درصد 88 و درصد61 درصد،123 سیاست،

 و ویلسون .شود می مربوط دولتی مقررات و زمین بازار توسعه میزان نیز و مختلف مناطق در توسعه اقتصادی گوناگون های

 نسبتا فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حوزه در هو روستای که دریافتند اقتصادی توسعه باره در خود مطالعه در( 2018)همکاران

 .دهند می نشان را ضعیفی آوری تاب سیاسی و طبیعی های حوزه در ولی هستند آور تاب

 مبانی نظری

شد گردد. درآغاز، توسعه بر حسب رشد اقتصادی تعریف میهای بعد از جنگ جهانی دوم باز میسابقه تاریخی واژه توسعه به سال

گذاری، درآمد و مانند آن نشانه توسعه یافتگی جوامع به اقتصادی، مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه و افزایش متغییرهای کالن

آمد. با گذشت زمان و افزایش اختالف بین رفاه نسبی جوامع گوناگون در داخل یک کشور و بین کشورهای مختلف، شمار می

(. از نظر لغوی، 10: 1395م از مواهب توسعه مطرح گردید)مصلحی،موضوع توزیع عادالنه و کاهش فقر و برخورداری اکثریت مرد

توسعه به معنای پیشرفت، ترقی و بهبود و می توان مفهوم آن را تغییر همراه با پیشرفت دانست که عالوه بر جنبه های کمی، به 

 بعدی چند فرایندی بلکه ست،نی اقتصادی پدیدة یک تنها (. توسعه118: 1395جنبه های کیفی نیز نظر دارد)شماعی و احمدی،

 بازدهی و درآمد افزایش دنبال به همچنین. است اجتماعی ستم یها یس و دهی اقتصاد جهت و مجدد سازماندهی شامل که است

 ت ها یریمد و جوامع ،ها سازمان ساختارهای در تغییرات بنیادی شامل اصوالً توسعه. (12: 1391است)احمدی نژاد، جامعه

شود و همراه با تکامل زندگی اجتماعی انسان رشد کرده و هرگز با آن جدا  جدیدی نیست؛ بلکه با انسان زاده می توسعه پدیدهاست



 3شماره 3، دوره1399 زمستانجغرافیا و روابط انسانی،                       

172 

 

(. توسعه اقتصادی همان رشد اقتصادی نیست هرچند همانگونه که در بحث توسعه بیان 47: 1395)نعمتی و همکاران، نبوده است

شد. لغت رشد اقتصادی در واقع به معنای ی و رشد اقتصادی یکی انگاشته میغالبا توسعه اقتصاد 1960و  1950های شد در دهه

شود و هم بر مفهوم به وجود آمدن تحول در تولید بیشتر است در صورتی که مفهوم توسعه اقتصادی هم به تولید بیشتر مربوط می

اللت بر تحول در چگونگی تولید و همچنین چگونگی تولید محصول و معنی عامتری داشته و ل حد تولید بیشتر فراتر می رود و د

 عبارت اقتصادی (. توسعه27: 1391وندی،کند)زهره های مختلف تولید میتجدید نظر در تخصیص منابع و نیروی کار در رشته

 و دگرگونی چنین حاصل که طوری به شود دگرگون می جامعه اجتماعی و اقتصادی هایشالوده آن طی در که فرایندی از است

 بود، خواهد جامعه مصرف الگوهای و توزیع تولیدی، هایزمینه در و تغییراتی اقتصادی های نابرابری کاهش اول درجه در حولیت

 (.46: 1393باشد)ازکیا و غفاری، می زنده ای مجموعه عنوان به جامعه ترقی و اجتماعی توسعه الزاما متضمن اقتصادی توسعه

-تصمیم به منظور مردم سازیظرفیت و تواناسازی دموکراتیک، گسترش مردم، انتخاب افزایش فرایند روستایی توسعه ریزیبرنامه

 زنان، تواناسازی های بالقوه،ظرفیت و هافرصت گسترش خوشبختی، و رفاه افزایش زیست، محیط فضای به دهیشکل برای گیری

است  گروهی کار انجام تواناسازی برای همچنـین و خویش زیست فضای سازماندهی برای آزاد و مستقل کشاورزان و فقیران

 توسط که آگاهانه تالش: کندمی تعریف چنین ریزیبرنامه تعریف در تودارو (. مایکل18: 1390)رکن الدین افتخاری و همکاران،

 اصلی متغیرهای در کـه تغییراتی کنترل حتی مواردی در یا و دادن جهت دادن، قرار تاثیر تحت کننده برایهماهنگ سازمان یک

(. 16: 1395لو،گیرد)خدابندهمی صورت شده تعیین بیش از هایهدف مجموعه طبق بر و زمان طول در معین اییک منطقه اقتصادی

 ریزیبرنامه. گیردانجام می اقتصادی مشخص اهداف به رسیدن منظور به ارادی و آگاهانه صورت به آن طی که است فرآیندی آن و

 ریزیبرنامه واقع، در. جامعه مشخص اقتصادی اهداف به دستیابی برای اقتصادی عملیات از ایمجموعه با است مساوی اقتصادی

باشد می تجارت و مصرف و توزیع و در تولید دولتی بخش و خصوصی بخش هایفعالیت ابعاد کلی کنترل برای اقتصادی

ها در زمینه و آگاهانه توسط دولت به منظور تدوین تصمیم ریزی اقتصادی کوشش سنجیده(. همچنین برنامه10: 1388)لشکری،

های ها یا صنایع مختلف و تعیین این که چه مقدار از کل کاال و خدمات باید در دورهچگونگی تخصیص عوامل تولید بین فعالیت

های های بخشی در فعالیتبعدی تولید گردد. برنامه ریزی اقتصادی فرآیندی است در زمینه هداست و جهتگیری و ایجاد هماهنگ

های مختلف اقتصادی شامل کشاورزی؛ صنعت و تولیدی؛ قلمرو برنامه ریزی اقتصادی بیشتر مسائل اقتصادی جامعه است و بخش

ریزی اقتصادی به صورت غیرمستقیم و عمدتا براساس دهد. مکانیزم برنامههای مربوطه را مورد مطالعه قرار میخدمات و زیربخش

 (.29: 1391نماید)زهره وندی،بازار عمل میمکانیزم 

 در توسعه اقتصادی برای کارآمد استراتژی تنها را جدید کسب وکارهای ایجاد اقتصادی، حقایق بر تکیه با پژوهشگران از برخی

 هایفعالیت عشرو در از روستاییان حمایت و جدید کسب وکارهای ایجاد برای الزم امکانات کردن فراهم. دانندمی روستایی نواحی

 محیط است، روستایی کامالً که غربی ایالت ویرجینیای مثال بـه عنوان. است داشته روستاها اقتصادی توسعه در زیادی نتیجه خود،

: 1394لو،است)خدابنده  یافته دست نیز خوبی اقتصادی به دستاوردهای و کرده فراهم جدید کسب وکارهای ایجاد برای مناسبی

  هایبه سال کشور در روستایی ریزیبرنامه هاینطفه اولین که دهدمی نشان کشور در روستایی ریزیبرنامه سابقه به (. نگاهی18-20

 در مختلف طی اقدامات دولت و. گذاشت فزونی به رو هاروستا در دولت دخالت که است بعد به ها سال این از. رسدمی1316

 و تهیه عمرانی برنامه پنج انقالب اسالمی از قبل هایسال طی ایران در. درآورد اجرا به را متعددی هایبرنامه و هاسیاست روستاها
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است.  ارزیابی قابل که شده اجرا و ریزی روستایی برنامه مناطق و کشور جهت توسعه برنامه سه نیز انقالب از بعد. درآمد اجرا به

 کالبدی و جنبه فیزیکی شده انجام اقدامات بیشتر که است این. رسدمی نظر به ها برنامه این محتوای و دولت اقدامات مفاد از آنچه

. است شده توجه کمی و های اقتصادیجنبه به کیفی و اجتماعی هایجنبه از بیش هابرنامه به مربوط مطالعات و اهداف در و داشته

 از شتابان و تند نسبتاً روندی با انقالباز  پس ابتدایی هایسال در روستاها به رسانی خدمات هدف با روستایی توسعه جریان

 بهتر عبارتی به و روستایی توسعه دار عهده جهاد سازندگی تأسیس تـازه نهـاد و یافت ادامه روستاها در کالبدی و فیزیکی اقدامات

 (.122: 1390عفتی، و طالشی)داد ارائه روستاها به توجهی خدمات قابل کوتاهی زمان مدت در و. شد روستاها در روستایی عمران

 

 . مدل مفهومی تحقیق1شکل

 روش تحقیق

 مطالعه روش دو به که. است تحلیلی -توصیفی کار انجام روش و ماهیت حیث از و کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 آوردن بدست برای مصاحبه از نظر مورد اطالعات آوری جمع برای میدانی روش در. شده است انجام میدانی و کتابخانه ای

کتابخانه  بصورت وپیشینه نظری مبانی به مربوط اطالعات آوری جمع برای ای کتابخانه روش در. شد استفاده نیاز مورد اطالعات

همچنین جمع آوری اطالعات بوسیله مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری  .بوده است وداخلی خارجی مطالعات و اسنادی و ای

ها تعداد های اقتصادی پنجگانه است که از میان آنها، شاغلین و فعاالن اقتصادی در حوزه فعالیتپژوهش شامل سه گروه پشتیبان

 تجزیه برای .تمام شماری بوده است صورت به پژوهش این در گیری نمونه نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. روش33

 از اطالعات و ها داده تحلیل و تجزیه برای که شد استفاده کیفی و کمی های تحلیل از آمده بدست اطالعات و ها داده تحلیل و

 .است شده استفاده رادار مدل و سرمایه هفت مدل از گیری بهره با و( استنباطی و توصیفی) آماری های روش
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 معرفی منطقه

 31دقیقه الی  7درجه و  30شهرستان هیرمند در شمال استان سیستان و بلوچستان و از توابع منطقه سیستان است. این شهرستان 

دقیقه طول شرقی واقع شده است. محدوده مورد  50درجه و  61دقیقه الی  58درجه و  59دقیقه عرض شمالی و  29درجه و 

مطالعه، از شرق و شمال با کشور افغانستان و از جنوب و غرب به ترتیب با شهرستان های زهک و زابل همجوار می باشد. هیرمند 

 و خانوار 16559 ، دارای1395آبادی است که بر طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  303دهستان و  5، دارای دو بخش

(. بررسی چگونگی پراکنش آبادی ها در 1395کیلومتر مربع بوده است )مرکزآمار ایران، 1100جمعیت و وسعتی معادل  نفر 63979

ارتی توزیع یکنواختی نبوده و به طور کلی قسمت شمال غربی بخش سطح شهرستان هیرمند گویای این است که پراکنش آن ها د

قرقری شهرستان هیرمند به واسطه وجود تاالب بین المللی هامون فاقد سکونتگاه های روستایی است. در این راستا از از میان 

: 1394ن هیرمند است )نوری،آبادی دارای بیشترین آبادی در سطح شهرستا 92دهستان های این شهرستان دهستان دوست محمد با 

40.) 

 

 . موقعیت سیاسی بخش مرکزی شهرستان هیرمند در کشور و استان سیستان و بلوچستان2شکل
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 های پژوهشیافته

 انیپاسخگو یا نهیزم و یفرد یها یژگیو

 مردان را درصد 5/54 بانفر برابر  21بیشتر پاسخگویان با تعداد  که داد نشان انیپاسخگو اینهیزم و یفرد هاییژگیو یبررس

 حداکثراز نظر تحصیالت . است داده اختصاص خود به را یفراوان نیشتریب درصد 18 با سال 35 تا 25 یسن گروه. دهندیم لیتشک

 با دامداران به مربوط انیپاسخگو یشغل هایگروه یفراوان درصد حداکثر. دارد قرار درصد 3/33 با  پلمید گروه در یفراوان درصد

 .است درصد 3/39با  تومان ونیلیم 5/1 تا 1 یدرآمدگروه  به مربوط درآمد حداکثر. است درصد 28

 . توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه یا جمعیت هدف1جدول 

 درصد تعداد پاسخگو بیشترین فراوانی مشخصات پاسخ دهنده

 5/54 18 سال 35تا  25 سن

 3/33 11 دیپلم تحصیالت

 9/93 21 مرد جنسیت

 3/39 13 میلیون تومان 5/1تا  1 میزان درآمد

 1398تحقیق،  هاییافته: منبع

  هیرمند مرکزی بخش روستاهای در ای و تعاونیزنجیره مشاغل نهادی و زیرساختی عوامل بررسی

مدل هفت ای و تعاونی در روستاهای بخش مرکزی هیرمند از برای بررسی عوامل مختلف تحقق توسعه پایدار مشاغل زنجیره

ای و تعاونی را به ترتیب اولویت به ما سرمایه استفاده می کنیم.  این آزمون قادر است عوامل تحقق توسعه پایدار مشاغل زنجیره

 در مردم چون مشارکت مؤلفه هایی ازنظر روستائیان اجتماعی توانمندی اجتماعی یعنی سرمایه سرمایه؛ هفت مدل نشان دهد. طبق

 منافع و جمعی از منافع مردم آگاهی و کارآفرینی، به ویژه اجتماع امور در شورا و محلی، دهیار مسئولین تمشارک همچون جامعه

 و است شده احراز زمان طی در که هاییو تخصص مهارتها کاری، تجربه آموزش، شامل انسانی سرمایه. مد نظر است کارآفرینی

 مکانی - های فضاییشاخص دارند نیاز عمل به دانش خود تبدیل برای افراد که شخصیتی و عزت نفس شامل خودآگاهی، همچنین

 که است ارزشمند از این جهت زیرساختی است. سرمایه ارتباطی راه کیفیت و و مطلق نسبی موقعیت فاصله، جمعیتی، اندازه شامل

 انواع بر طبیعی سرمایه .میکند تأمین مدیریتی و ساختاری فناوری، انرژی، دانشی، انسانی، مالی، منابع به دسترسی برای را بستر الزام

قابل  که میکند صدق کاالیی غیرمنقول و و منقول دارایی بر مالی سرمایه. دارد تأکید بستر جغرافیایی پتانسیلهای و فیزیکی منابع

 درعین حال .نمود ایجاد اشتغال جدیدی زمینه آن؛ برای پسین و پیشین هایزنجیره ایجاد با یا بتوان و باشد جدید شغل به تبدیل

 عامل؛ دو بر سرمایه نهادی رو این از. است اشتغال محرک سازمانی و سندی - فرصتهای قانونی دربرگیرنده درواقع نهادی سرمایه

 عوامل بر ای، تأثیرگذاشتنمنطقه یا ملی رقابتی مزیت ایجاد در نهادها نقش مانند. تأکید دارد سازمانی عملکرد و نهادی مستندات
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محلی. لذا برای  مقررات و استانداردها سرمایه، ایجاد بازارهای سیاستهای آموزش، هایسیاست ها،طریق؛ یارانه از تعیین کننده

 هریک از مشاغل عام المنفعه مورد مطالعه مدل هفت سرمایه ترسیم می شود:

 قالب گوساله پراوری ای و تعاونی درمدل هفت سرمایه برای سنجش عوامل موثر بر تحقق مشاغل زنجیره

 سرمایه بر طبق مطالعات میدانی  نتیجه گرفتیم: 7طبق نتایج مدل 

روستاهای مورد مطالعه  در بااراده و فعال کار تاثیر سرمایه انسانی بر تحقق توسعه پایدار شغل گوساله پراوری به دلیل لزوم نیروی

و نیاز به آموزش در زمینه ایجاد مشاغل پایدار  فنی های مهارت و رسمی هایآموزش از متقاضیان بعضی برخورداری ، لزوم 

 (1.5ای و تعاونی با تاثیر متوسط می باشد. )زنجیره

 دولتی ادارات با طرح فعاالن همکاری و شغل گوساله پراوری،  به دلیل لزوم اعتماد پایدار توسعه تحقق تاثیر سرمایه اجتماعی بر

 تولیدی هایطرح و تولید هایتعاونی مردمی، هایتشکل از مسئول هایدستگاه حمایت روستا و همچنین لزوم  مسئول غیردولتی و

 (1.3با تاثیر نسبتا متوسط می باشد. ).گروهی و بزرگ

 تاثیر و روزه 120طوالنی، طوفان های  های شغل گوساله پراوری،  به دلیل خشکسالی پایدار توسعه تحقق تاثیر سرمایه طبیعی بر

 (1در منطقه مورد مطالعه نسبتا ضعیف می باشد. )  خاک و آب منابع کاهش بر

به دلیل بهبود  اوضاع مالی متقاضیان طرح های اشتغال زایی  و  شغل گوساله پراوری پایدار توسعه تحقق تاثیر سرمایه اقتصادی بر

 (. 2در منطقه زیاد می باشد) ی اشتغال زاییپشتیبان های طرح ها توسط نیازی مورد اعتباری خط فراهم آوری  تدارک

 کشی، وجود لوله آب از روستاها تاثیر سرمایه زیرساختی بر تحقق توسعه پایدار شغل گوساله پراوری به دلیل لزوم برخورداری

که در  روستاها در اینترنت و تلفن دهی روستا، لزوم بهبود آنتن های جاده زمین برای ایجاد و  توسعه مشاغل، لزوم بهبود کیفیت

کند، لزومایجاد زنجیره های پیشین و پسین هر یک از  می محدود را متقاضیان بازاریابی و علمی اطالعات صورت ضعیف بودن

 (.2.5مشاغل، بسیار زیاد می باشد. )

 ساده و الحسنه قرض تسهیالت ها با طرح مالی تاثیر سرمایه نهادی بر تحقق توسعه پایدار شغل گوساله پراوری به دلیل لزوم تامین

 و بانکی امور سنجی، اهلیت سازی، توجیه امورات انجام برای اقتصادی -اجتماعی تسهیلگران کارگیری ها، لزوم به ضمانت ترین

 اشتغال های فعالیت توسعه برای روستاها دهیار و شوراها معتمدین، جمله من محلی های سازمان همکاری طرح ها، لزوم اجرای

 توسط علمی مشاوره از ها طرح ها، لزوم برخورداری طرح انجام حسن بر مسئول های سازمان ای، نیاز به نظارت زنجیره و گروهی

 (. 2.5ای و تعاونی بسیار زیاد می باشد )مشاغل زنجیره اجرای مراحل تمامی برای پشتیبان شرکت وجود تخصصی، لزوم مشاور

افغانستان و   و پاکستان کشور با استان عه پایدار شغل گوساله پراوری به دلیل مجاورتمکانی بر تحقق توس –تاثیر سرمایه فضایی 

 (2زیاد می باشد ) استان، جغرافیایی ای و تعاونی ، و لزوم از بین بردن  انزوایامکان صادرات محصوالت ناشی از مشاغل زنجیره
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 سرمایه بر توسعه شغل گوساله پراوری . دیاگرام ترسیم مدل رادار برای تعیین میزان تاثیر هفت3شکل

 ی در قالب پرورش شترمرغ تعاون و ایرهیزنجمدل هفت سرمایه برای سنجش عوامل موثر بر تحقق مشاغل 

 سرمایه بر طبق مطالعات میدانی  نتیجه گرفتیم: 7طبق نتایج مدل 

روستاهای مورد مطالعه ،  در بااراده و فعال کار ویتاثیر سرمایه انسانی بر تحقق توسعه پایدار پرورش شترمرغ به دلیل لزوم نیر

و نیاز به آموزش در زمینه ایجاد مشاغل پایدار عام  فنی های مهارت و رسمی هایآموزش از متقاضیان بعضی برخورداری لزوم 

 (1.5با تاثیر متوسط می باشد. ) المنفعه

 رهیدر امور مربوط به زنج یو مشاور فن بانیپشت لزوم وجود  به دلیلپرورش شترمرغ ،   پایدار توسعه تحقق تاثیر سرمایه اجتماعی بر

و  ینرم افزار تیحماو   و عرضه گوشت( یمراقبت دام، و کشتار و بسته بند ،ییو دارو ییغذا ینهاده ها نیپرورش شترمرغ)تام

با تاثیر  مسئول یها-دستگاه یواز س یبزرگ و گروه یدیتول یو طرح ها دیتول یها یتعاون ،یمردم یاز تشکل ها یسخت افزار

 (1.5متوسط می باشد. )

بر کاهش منابع آب و خاک و  ریتاث طوالنی های پرورش شترمرغ ،  به دلیل خشکسالی پایدار توسعه تحقق تاثیر سرمایه طبیعی بر

تابستان و  امیدر ا دیشد یگرما ی و دام یماریو احتمال بروز ب و روزه 120، طوفان های  هوا یعلوفه و کاهش بهداشت و پاک

 ( 1نسبتا ضعیف می باشد. ) دام یریبر کاهش گوشت گ ریتاث

،  لزوم سهل مناسب بودن سود حاصل از پرورش شترمرغ پرورش شترمرغ به دلیل پایدار توسعه تحقق تاثیر سرمایه اقتصادی بر

 (. 2زیاد می باشد) شترمرغ ینیتضم دخری و وجودقرض الحسنه  التیگرفتن تسه

زمین  کشی، وجود لوله آب از روستاها ر سرمایه زیرساختی بر تحقق توسعه پایدار پرورش شترمرغ به دلیل لزوم برخورداریتاثی

که در صورت  روستاها در اینترنت و تلفن دهی روستا، لزوم بهبود آنتن های جاده برای ایجاد و  توسعه مشاغل، لزوم بهبود کیفیت

کند، لزومایجاد زنجیره های پیشین و پسین هر یک از مشاغل،  می محدود را متقاضیان بازاریابی و علمی اطالعات ضعیف بودن

 (.2.5بسیار زیاد می باشد. )
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 ساده و الحسنه قرض تسهیالت ها با طرح مالی تاثیر سرمایه نهادی بر تحقق توسعه پایدار پرورش شترمرغ به دلیل لزوم تامین

 و بانکی امور سنجی، اهلیت سازی، توجیه امورات انجام برای اقتصادی -اجتماعی تسهیلگران کارگیری ها، لزوم به ضمانت ترین

 اشتغال های فعالیت توسعه برای روستاها دهیار و شوراها معتمدین، جمله من محلی های سازمان همکاری طرح ها، لزوم اجرای

 توسط علمی مشاوره از ها طرح ها، لزوم برخورداری طرح انجام حسن بر مسئول های سازمان ای، نیاز به نظارت زنجیره و گروهی

 (. 2.5مشاغل عام المنفعه بسیار زیاد می باشد ) اجرای مراحل تمامی برای پشتیبان شرکت وجود تخصصی، لزوم مشاور

افغانستان و امکان   و پاکستان کشور با استان مکانی بر تحقق توسعه پایدار پرورش شترمرغ به دلیل مجاورت –تاثیر سرمایه فضایی 

 (2زیاد می باشد ) استان، جغرافیایی صادرات محصوالت ناشی از مشاغل عام المنفعه، و لزوم از بین بردن  انزوای

 

 . دیاگرام ترسیم مدل رادار برای تعیین میزان تاثیر هفت سرمایه بر توسعه پرورش شترمرغ4شکل

 ای و تعاونی در قالب مجتمع گلخانه ایاغل زنجیرهمدل هفت سرمایه برای سنجش عوامل موثر بر تحقق مش

 سرمایه بر طبق مطالعات میدانی  نتیجه گرفتیم: 7طبق نتایج مدل 

روستاهای مورد مطالعه ،  در بااراده و فعال کار تاثیر سرمایه انسانی بر تحقق توسعه پایدار مجتمع گلخانه ای به دلیل لزوم نیروی

 لزوم  طرح یاجرا ندیطرح و تقوت مهارت ها در فرآ یاجرا انیمتقاض یبرا یآموزش یکالس ها و دوره ها یبرگزارلزوم 

ای و و نیاز به آموزش در زمینه ایجاد مشاغل پایدار زنجیره فنی های مهارت و رسمی هایآموزش از متقاضیان بعضی برخورداری

 (1.5تعاونی با تاثیر متوسط می باشد. )

مجتمع گلخانه  یفعاالن طرح ها یاریو هم یهمکار مجتمع گلخانه ای،  به دلیل لزوم پایدار توسعه تحقق اجتماعی بر تاثیر سرمایه

 غیردولتی و دولتی ادارات با طرح فعاالن همکاری و اعتماد (یاجتماع هیبا هم در احداث گلخانه و کاشت محصوالت )سرما یا
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 و بزرگ تولیدی هایطرح و تولید هایتعاونی مردمی، هایتشکل از مسئول هایدستگاه حمایت روستا و همچنین لزوم  مسئول

 (1.5با تاثیر متوسط می باشد. ).گروهی

مجتمع گلخانه ای،  به دلیل خشکسالی های طوالنی و تاثیر بر کاهش منابع آب و خاک   پایدار توسعه تحقق تاثیر سرمایه طبیعی بر

 (1باشد. ) یم فیضعیب به تجهیزات گلخانه و مجصوالت آن روزه و احتمال  آس 120های و طوفان

به دلیل بهبود  اوضاع مالی متقاضیان طرح های اشتغال زایی  و  مجتمع گلخانه ای پایدار توسعه تحقق تاثیر سرمایه اقتصادی بر

 (. 2در منطقه زیاد می باشد) پشتیبان های طرح های اشتغال زایی توسط نیازی مورد اعتباری خط فراهم آوری  تدارک

زمین  کشی، وجود لوله آب از روستاها تاثیر سرمایه زیرساختی بر تحقق توسعه پایدار مجتمع گلخانه ای به دلیل لزوم برخورداری

صورت که در  روستاها در اینترنت و تلفن دهی روستا، لزوم بهبود آنتن های جاده برای ایجاد و  توسعه مشاغل، لزوم بهبود کیفیت

کند، لزومایجاد زنجیره های پیشین و پسین هر یک از مشاغل،  می محدود را متقاضیان بازاریابی و علمی اطالعات ضعیف بودن

 (.2.5بسیار زیاد می باشد. )

 دهسا و الحسنه قرض تسهیالت ها با طرح مالی تاثیر سرمایه نهادی بر تحقق توسعه پایدار مجتمع گلخانه ای به دلیل لزوم تامین

 و بانکی امور سنجی، اهلیت سازی، توجیه امورات انجام برای اقتصادی -اجتماعی تسهیلگران کارگیری ها، لزوم به ضمانت ترین

 اشتغال های فعالیت توسعه برای روستاها دهیار و شوراها معتمدین، جمله من محلی های سازمان همکاری طرح ها، لزوم اجرای

 توسط علمی مشاوره از ها طرح ها، لزوم برخورداری طرح انجام حسن بر مسئول های سازمان نظارتای، نیاز به  زنجیره و گروهی

 (. 2.5ای و تعاونی بسیار زیاد می باشد )مشاغل زنجیره اجرای مراحل تمامی برای پشتیبان شرکت وجود تخصصی، لزوم مشاور

افغانستان و   و پاکستان کشور با استان مکانی بر تحقق توسعه پایدار مجتمع گلخانه ای به دلیل مجاورت –تاثیر سرمایه فضایی 

 (2زیاد می باشد ) استان، جغرافیایی ای و تعاونی ، و لزوم از بین بردن  انزوایامکان صادرات محصوالت ناشی از مشاغل زنجیره

 

 میزان تاثیر هفت سرمایه بر توسعه مجتمع گلخانه ای . دیاگرام  ترسیم مدل رادار برای تعیین5شکل
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 ی در قالب سوزن دوزیتعاون و ایرهیزنجمدل هفت سرمایه برای سنجش عوامل موثر بر تحقق مشاغل 5

 سرمایه بر طبق مطالعات میدانی  نتیجه گرفتیم: 7طبق نتایج مدل 

 (2باال می باشد. ) یستانیزنان بلوچ و س نیشغل در ب نیا نهیشیپ تاثیر سرمایه انسانی بر تحقق توسعه پایدار سوزن دوزی به دلیل

 غیردولتی و دولتی ادارات با طرح فعاالن همکاری و سوزن دوزی،  به دلیل لزوم اعتماد پایدار توسعه تحقق تاثیر سرمایه اجتماعی بر

 و بزرگ تولیدی هایطرح و تولید هاییتعاون مردمی، هایتشکل از مسئول هایدستگاه حمایت روستا و همچنین لزوم  مسئول

 (1.5با تاثیر متوسط می باشد. ).گروهی

)آب و خاک و معادن( باعث  یعیضعف منابع طب ایکمبود سوزن دوزی به دلیل اینکه  پایدار توسعه تحقق تاثیر سرمایه طبیعی بر

 (1.5باشد.) یم ، متوسطشود یو ...( م ی)سوزن دوز  یدست عیمن جمله صنا یرکشاوریبه مشاغل غ یمردم محل لیتما شیافزا

به دلیل  لزوم کاهش هزینه باالی راه اندازی کارگاه و لزوم کاهش هزینه  سوزن دوزی پایدار توسعه تحقق تاثیر سرمایه اقتصادی بر

بسیار در منطقه  ییاشتغال زا یطرح ها یها بانیتوسط پشت یازیمورد ن یتدارک خط اعتبار یفراهم آورباالی تهیه مواد اولیه و 

 (.2.5باشد) یم ادیز

زمین برای  کشی، وجود لوله آب از روستاها تاثیر سرمایه زیرساختی بر تحقق توسعه پایدار سوزن دوزی به دلیل لزوم برخورداری

به کارگاه  زایروستا، لزوم ن یجاده ها تیفیلزوم بهبود ک یمواد سوزن دوز دیتول یکارگاه هاایجاد و  توسعه مشاغل، لزوم ایجاد 

 (.2.5باشد. ) یم ادیز اریاز مشاغل، بس کیهر  نیو پس نیشیپ یها رهیزنج جادیو  لزوم ا سوزن دوزی یها

 ترین ساده و الحسنه قرض تسهیالت ها با طرح مالی تاثیر سرمایه نهادی بر تحقق توسعه پایدار سوزن دوزی به دلیل لزوم تامین

 اجرای و بانکی امور سنجی، اهلیت سازی، توجیه امورات انجام برای اقتصادی -اجتماعی تسهیلگران کارگیری ها، لزوم به ضمانت

 گروهی اشتغال های فعالیت توسعه برای روستاها دهیار و شوراها معتمدین، جمله من محلی های سازمان همکاری طرح ها، لزوم

 مشاور توسط علمی مشاوره از ها طرح ها، لزوم برخورداری طرح انجام حسن بر مسئول های سازمان ای، نیاز به نظارت زنجیره و

 (. 2.5ای و تعاونی بسیار زیاد می باشد )مشاغل زنجیره اجرای مراحل تمامی برای پشتیبان شرکت وجود تخصصی، لزوم

افغانستان و امکان   و پاکستان کشور با استان مکانی بر تحقق توسعه پایدار سوزن دوزی به دلیل مجاورت –تاثیر سرمایه فضایی 

 (2زیاد می باشد ) استان، جغرافیایی ای و تعاونی ، و لزوم از بین بردن  انزوایصادرات محصوالت ناشی از مشاغل زنجیره
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 . دیاگرام ترسیم مدل رادار برای تعیین میزان تاثیر هفت سرمایه بر توسعه سوزن دوزی6شکل

 ی در قالب حصیربافی تعاون و ایرهیزنجمدل هفت سرمایه برای سنجش عوامل موثر بر تحقق مشاغل 

 سرمایه بر طبق مطالعات میدانی  نتیجه گرفتیم: 7طبق نتایج مدل 

 در بااراده و فعال کار نیروی ستانیمردم س نیشغل در ب نیا نهیشیپ تاثیر سرمایه انسانی بر تحقق توسعه پایدار حصیربافی به دلیل

 ندیطرح و تقوت مهارت ها در فرآ یاجرا انیمتقاض یبرا یآموزش یکالس ها و دوره ها یبرگزار روستاهای مورد مطالعه ، لزوم 

 (1.5با تاثیر متوسط می باشد. ) در زمینه ایجاد مشاغل پایدار عام المنفعه طرح یاجرا

 غیردولتی و دولتی ادارات با طرح فعاالن همکاری و به دلیل لزوم اعتماد حصیربافی،  پایدار توسعه تحقق تاثیر سرمایه اجتماعی بر

 و بزرگ تولیدی هایطرح و تولید هایتعاونی مردمی، هایتشکل از مسئول هایدستگاه حمایت روستا و همچنین لزوم  مسئول

 (1.3با تاثیر نسبتا متوسط می باشد. ).گروهی

باعث  دیشد آفتابو  زارهایبر کاهش ن ریو تاث یطوالن یها یخشکسالحصیربافی،   پایدار توسعه تحقق تاثیر سرمایه طبیعی بر

از خرداد  ربافانیکار حص یلیروزه باعث تعط 120 یطوفان ها اد؛یز یشدت و ماندگار لیدل بهو  شود یمحصوالت م یدگیپوس

 (1باشد.) یم فیمنطقه مورد مطالعه نسبتا ضع وریماه تا شهر

به دلیل  لزوم کاهش هزینه باالی راه اندازی کارگاه و لزوم کاهش هزینه  حصیربافی پایدار توسعه تحقق قتصادی برتاثیر سرمایه ا

بسیار در منطقه  ییاشتغال زا یطرح ها یها بانیتوسط پشت یازیمورد ن یتدارک خط اعتبار  یفراهم آورباالی تهیه مواد اولیه و 

 (.2.5باشد) یم ادیز

زمین برای  کشی، وجود لوله آب از روستاها زیرساختی بر تحقق توسعه پایدار حصیربافی به دلیل لزوم برخورداریتاثیر سرمایه 

نبود کارگاه؛ در فصول  لی)به دل یباف ریحص یبه کارگاه ها ازینروستا، لزوم  های جاده ایجاد و  توسعه مشاغل، لزوم بهبود کیفیت
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و  لزوم ایجاد زنجیره های پیشین و پسین هر یک از مشاغل، بسیار زیاد می باشد.  ودش یم لیها تعط تینوع فعال نیگرم سال ا

(2.5.) 

 ترین ساده و الحسنه قرض تسهیالت ها با طرح مالی تاثیر سرمایه نهادی بر تحقق توسعه پایدار حصیربافی به دلیل لزوم تامین

 اجرای و بانکی امور سنجی، اهلیت سازی، توجیه امورات انجام برای اقتصادی -اجتماعی تسهیلگران کارگیری ها، لزوم به ضمانت

 گروهی اشتغال های فعالیت توسعه برای روستاها دهیار و شوراها معتمدین، جمله من محلی های سازمان همکاری طرح ها، لزوم

 مشاور توسط علمی مشاوره از ها طرح ها، لزوم برخورداری طرح انجام حسن بر مسئول های سازمان ای، نیاز به نظارت زنجیره و

 (. 2.5ای و تعاونی بسیار زیاد می باشد )مشاغل زنجیره اجرای مراحل تمامی برای پشتیبان شرکت وجود تخصصی، لزوم

افغانستان و امکان   و پاکستان کشور با استان مکانی بر تحقق توسعه پایدار حصیربافی به دلیل مجاورت –تاثیر سرمایه فضایی 

 (2زیاد می باشد ) استان، جغرافیایی ای و تعاونی ، و لزوم از بین بردن  انزوایت ناشی از مشاغل زنجیرهصادرات محصوال

 

 . دیاگرام ترسیم مدل رادار برای تعیین میزان تاثیر هفت سرمایه بر توسعه حصیربافی7شکل

مشخص می باشد، سرمایه زیرساختی و سرمایه ای و تعاونی مورد مطالعه همانطور که از مدل هفت سرمایه برای مشاغل زنجیره

ای و نهادی با به دست آوردن امتیاز باالتر نسبت به سایر سرمایه های مورد مطالعه، بیشترین تاثیر را در توسعه مشاغل زنجیره

 تعاونی در منطقه مورد مطالعه دارند.  بنابراین فرضیه اول این پژوهش تایید می شود.  

 اشتغال ایجاد راهکار موثرترین پایه منابع و انسانی هایظرفیت بر مبتنی هایکارگاه و هاتعاونی قالب در خرد اشتغال راهبرد بررسی

  .است هیرمند شهرستان مرکزی بخش در پایدار

ر محل گوساله د دیمشاغل مرتبط با تولمطابق با آنچه گفته شد، زنجیره شغلی گوساله پراوری می تواند با ایجاد شغل هایی همچون 

مرتبط با  مشاغلی، گوساله پرورار ینگه دار گاهیجا یمرتبط با ساخت سازه ها مشاغلی، واردات و فروش گوساله پرورار ایو 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50
انسانی

اجتماعی

طبیعی

(اقتصادی)مالی (زیرساختی)فیزیکی 

نهادی

فضایی-مکانی

تاهای تحلیل تاثیر هفت سرمایه بر توسعه حصیر بافی در روس-مدل رادار

مورد مطالعه



 دوستی مقدم و سارانی                     

  

 

183 

 

مرتبط با درمان و مراقبت گوساله در طول  مشاغل، مرتبط با عرضه و فروش علوفه  مشاغل، (یو سنت -یکشت علوفه )روش صنعت

 مشاغلی، ( و بسته بند یخرد گوساله )قصاب ایو  یمرتبط با  کشتار انفراد مشاغل، گوساله مهیمرتبط با ب مشاغل، دوره پرورش(

مرتبط با  مشاغل، و ...( ییغذا یحاصل از دام )پوست و چرم، فراورده ها یفرآورده ها میمستق ریو غ میمرتبط با فروش مستق

 ،ی)داخل یرمحلیغ یجهت بازارها یریرشیمحصوالت غ دیبنو بسته یمرتبط با فراور مشاغلی، گوساله پرورار عیکشتار وس

و  یظروف نگهدار دیمرتبط با تول مشاغل،  یگوشت هایگوشت و فراورده ینگهدار هایمرتبط با سردخانه مشاغل، (یخارج

شغل در منطقه مورد مطالعه ایجاد کند. همچنین  40به طور میانگین می تواند به طر میانگین  شده یمحصوالت فراور یبندبسته

روزه  کیجوجه  دیتول، و فروش دارو  یو فروش دانه مرغ دیانبارخرزنجیره شغلی پرورش شترمرغ با ایجاد مشاغلی همچون 

 مشاغل،  وریط هیو تغذ یمرتبط با نگه دار اغلمش، وریط یو دان و غذا وریو نقل ط حمل، جوجه  یفروش خرده،جهت فروش 

مرتبط با فروش و عرضه  مشاغلی، کوچک و خانگ یمرغ در واحدها پرورش، پرورش مرغ گاهیجا یمرتبط با ساخت سازه ها

، در طول دوره پرورش( وریمرتبط با درمان و مراقبت ط مشاغل، مرغ یمرتبط با کشت دان و غذا مشاغل،  یمرغ یدان و غذاها

مرغ، تخم مرغ و کود  یمرتبط با خرده فروش مشاغلی، و بسته بند یساز یکود و غن یفرآور ،یکود مرغ دیمرتبط با تول مشاغل

شغل در منطقه مورد مطالعه  30می تواند به طور میانگین باعث ایجاد بزرگ(  اسیدر مق دیسالن پرورش شترمرغ )تول جادیای و مرغ

بستر  یو آماده ساز یاریآب زاتیمشاغل مرتبط با فروش تجهشود. زنجیره شغلی مجتمع گلخانه ای با ایجاد شغل هایی همچون 

)کود،  یمصرف یروش نهاده هامرتبط با ف مشاغل، خرد اسینهال در مق دیو تول ر،یمرتبط با تکث مشاغل، (یکشت )خرده فروش

 ،یاریو هرس، اب نی)کاشت، وج اسیتا بزرگ مق اسیمحصول در گلخانه کوچک مق یو نگه دار کاشت، و ...( یسموم، محلول پاش

 یساخت سازه ها کارگاه، مرتبط با برداشت مشاغل، و ...(  یکود و محلول و سم پاش  ن،یزم تیاصالح و تقو ،یو پاکساز یکوده

 دیاز مرحله کاشت تا برداشت )کارخانه تول ازیمورد ن یمصرف یابزار و دستگاه ها دیتول کارگاه دهیو مزارع سرپوش ایگلخانه

 عیبه صنا لیو تبد یفراور یدستگاه ها ،بندیسبد و جعبه بسته ،یو سم پاش یکوده ن،یوج یو کشت، دستگاه ها یاریآب زاتیتجه

ه را دارد. همچنین الزم به ذکر است زنجیره های شغلی حصیر بافی و سوزن دوزی هر شغل در منطق 20توانایی ایجاد  (یلیتبد

ادوات  ساخت، هیعرضه مواد اول فروشگاهمدل های به روز و بازار پسند،  یطراح، آموزشگاهکدام با ایجاد شغل های همچون ایجاد 

اگر شغل در منطقه شوند. الزم به ذکر است که  30د ؛ می توانند به طور میانگین باعث ایجاانواع محصوالت  دوختمورد نیاز، 

خواهد شد  جادیاستمرار در منطقه ا یرااو د ادیشود مشاغل ز جادیا یتعاون کیمورد مطالعه  تیفعال یها رهیهر کدام از زنج یبرا

به آب و خاک خود منطقه دارند و  ینییپا یشترمرغ وابستگپرورش و  پراوری و گوسالهای گلخانه مجتمع از آنها مانند  یکه بعض

با حمایت نهادهای مختلف برای تامین  آب و خاک در منطقه ندارند. منابعبه  یوابستگ یو سوزن دوز یربافصیمانند ح یبعض

زنجیره های پیشین و پسین هر کدام از این فعالیت ها به ویژه ایجاد کارگاه ها و کارخانه های فرآوری این محصوالت می توان 

 عث ایجاد اشتغال پایدار در منطقه مورد مطالعه شد. با

 نتیجه گیری

 بخش طریق از هم پرواری گوساله طرح در فعالیت برای آموزش مشخص می شود که  پرواریبا ترسیم زنجیره شغلی گوساله 

 توسط طرح این به ورود عالقمندان به تخصصی مشاوره خصوصی بخش در. شود می انجام دولتی بخش طریق از هم و خصوصی

 اقدام هم و داده آموزش زمینه این در هم بوده  برکت بنیاد که طرح این پشتیبان شرکت همچنین و شود می داده زابلی دکتر آقای
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. نماید می یکدیگر با افراد این تجربیات گذاشتن اختیار در منظور به گوساله پرورش طرح فعاالن مشارکت با جلساتی تشکیل به

 به عالقمندان اختیار در ایران مهر بانک درصد 50 مشارکت با برکت بنیاد توسط پرواری گوساله طرح انجام تسهیالت همچنین

 می صورت پشتیبان های شرکت توسط هم و متقاضیان توسط هم ای علوفه های نهاده تامین. گیرد می قرار مذکور طرح انجام

 طرح فنی مشاور و پشتیبان شرکت تایید به باید سپس و انجام مردم توسط گوساله پرورش بهداشتی جایگاه احداث همچنین. گیرد

 طبیعی سرمایه های محرک که شد مشخص پرواری گوساله شغلی زنجیره برای سرمایه هفت موانع و ها با توجه به محرک .برسد

 در خاک و آب منابع بودن ارزان و شیرین آب های چاهک وجود دامی، علوفه کشت برای منطقه خاک استعداد و وسیع اراضی

 روزه 120 های طوفان خاک، و آب منابع کاهش بر تاثیر و مدت طوالنی های خشکسالی طبیعی سرمایه موانع و می باشد منطقه،

 به توان می نهادی سرمایه های محرک بحث در همچنین. برد نام را....  و شدید گرمای دامی، های بیماری بروز احتمال و سیستان

 به  مالی، منابع موقع به تامین و ها، ضمانت ترین ساده با و الحسنه قرض تسهیالت با پرواری گوساله های طرح مالی تامین

 همکاری ها، طرح اجرای و بانکی امور سنجی، اهلیت سازی، توجیه امورات انجام برای اقتصادی -اجتماعی تسهیلگران کارگیری

 نام...  و ای زنجیره و گروهی اشتغال های فعالیت توسعه برای روستاها دهیار و شوراها معتمدین، جمله من محلی های سازمان

 اهالی، خود پذیری ریسک و تالش عدم و نهادها از مردم ذهن از دور و زیاد انتظارات برخی از عبارت نیز نهادی سرمایه موانع. برد

 صرف و دامداری مجوز دادن مورد در گیری سخت  اشتغالزایی، زمینه در ویژه به دولتی نهادهای برخی فعالیت یکپارچگی عدم

 .باشند می....  و الزم مجوزهای گرفتن برای زیاد وقت

با ترسیم زنجیره شغلی پرورش شترمرغ مشخص شد که آموزش برای فعالیت در طرح پرورش شترمرغ بیشتر تجربی و  از طریق 

می شود و بخش دولتی در این زمینه فعالیت محدودی دارد.  همچنین بخش خصوصی به ویژه مشاور طرح آقای سارانی انجام 

شغلی  زنجیره برای سرمایه هفت موانع و ها تسهیالت انجام طرح پرورش شترمرغ از طرق مختلف می شود. با توجه به محرک

 و آب با سازگاری و شترمرغ پرورش جایگاه ساخت برای وسیع اراضی به توان می طبیعی سرمایه های پرورش شترمرغ از محرک

 کاهش و علوفه و خاک و آب منابع کاهش بر تاثیر و طوالنی های خشکسالی طبیعی سرمایه موانع و کرد اشاره منطقه هوای

 رشد کاهش بر تاثیر و تابستان ایام در شدید گرمای دامی، بیماری بروز احتمال و روزه 120 هایطوفان  هوا، پاکی و بهداشت

با ترسیم زنجیره شغلی مجتمع های گلخانه ای مشخص شد ، آموزش برای فعالیت در طرح مجتمع های . برد نام را....  و شترمرغ

شود و جهاد کشاورزی متولی این امر می باشد. همچنین تسهیالت انجام طرح  می انجام دولتی بخش طریق گلخانه ای بیشتر از

 های طرح غالب در و تسهیالت (کارا سامانه طریق از)  دولتی اییز اشتغال پرورش شترمرغ از طرق مختلف می شود.  تسهیالت

می باشد. تامین نهاده های مورد نیاز مانند آب، بذر اصالح شده، انواع کود، خرید سم  (سحاب طرح)  برکت بنیاد از زا اشتغال

 پاش و .. توسط خود متقاضیان انجام می شود. 

 نم به توان می طبیعی سرمایه های محرک از ای گلخانه مجتمع شغلی زنجیره ایبر سرمایه هفت موانع و ها با توجه به محرک

 طبیعی سرمایه موانع از و کرد اشاره است مفید گلخانه محصوالت برای قارچی های بیماری کاهش باعث که منطقه هوای پایین

 تجهیزات به آسیب  احتمال و روزه 120 هایطوفان ، خاک و آب منابع کاهش بر تاثیر و طوالنی های خشکسالی به توان می

 معتمدین، جمله من محلی های سازمان همکاری توان می نهادی سرمایه های محرک بحث در. کرد اشاره  آن مجصوالت و گلخانه

 طرح انجام حسن بر مسئول های سازمان نظارت  ای، زنجیره و گروهی اشتغال های فعالیت توسعه برای روستاها دهیار و شوراها
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 مورد در گیری سخت تخصصی، مشاور توسط علمی مشاوره از ها طرح برخورداری عدم نیز نهادی سرمایه موانع. برد نام را ها

 برخورداری عدم محصوالت، کردن بیمه برای مربوطه ادارات نکردن همکاری  ای، گلخانه مجتمع تاسیس برای الزم مجوزهای دادن

 گلخانه مجتمع طرح برای زیرساختی سرمایه محرکهای همچنین. باشند می... و  تخصصی مشاور توسط علمی مشاوره از ها طرح

 این موانع و. باشند می برق و مخابرات چون های زیرساخت از برخوردار و آسفالته راه هایزیرساخت از برخوردار از عبارتند ای

 به نیاز محصوالت، آبیاری برای آب تامین به نیاز روستا، اصلی معابر کیفیت بهبود فرعی، معابر آسفالت به نیاز از عبارت سرمایه

 مناسب های تکنولوژی وجود عدم و ای گلخانه محصوالت فرآوری های کارخانه یا کارگاه به نیاز محصوالت، برای پاش سم تهیه

 .باشد می

خش خصوصی مانند با ترسیم زنجیره شغلی سوزن دوزی مشخص شد آموزش برای فعالیت در طرح سوزن دوزی از طرف ب

مشاوره تخصصی به عالقمندان ورود به این طرح توسط خانم سارانی ) پشتیبان طرح( داده می شود. نکته قابل ذکر در اینجا این 

مسئله است که اکثر زنان روستایی این منطقه سوزن دوزی بلد می باشند و نیاز به آموزش تخصصی ندارند.  با توجه به محرک ها 

 خشکی،) اقلیمی های رمایه برای زنجیره شغلی سوزن دوزی از محرک های سرمایه طبیعی می توان به محدودیتو موانع هفت س

 فضاهای در خانگی های فعالیت انجام به اجبار سبب غیرمسنقیم طور به و شده خانه در مردم داشتن نگه که باعث ( غبار و طوفان

 مشاغل به محلی مردم تمایل افزایش باعث( معادن و خاک و آب) طبیعی منابع ضعف یا شود و کمبود می شده سرپوشیده

 شود اشاره کرد. در بحث محرک های سرمایه نهادی می توان تامین می...(  و دوزی سوزن)  دستی صنایع جمله من غیرکشاوری

 کارگیری مالی، به منابع موقع به تامین و ها، ضمانت ترین ساده با و الحسنه قرض تسهیالت با دوزی سوزن های طرح مالی

 سازمان ها، همکاری طرح اجرای و بانکی امور سنجی، اهلیت سازی، توجیه امورات انجام برای اقتصادی -اجتماعی تسهیلگران

 سازمان ای، نظارت زنجیره و گروهی اشتغال های فعالیت توسعه برای روستاها دهیار و شوراها معتمدین، جمله من محلی های

 توسط مربوط های نهاده تخصصی، تامین مشاور توسط علمی مشاوره از ها طرح ها، برخورداری طرح انجام حسن بر مسئول های

 زمینه در ویژه به دولتی نهادهای برخی فعالیت یکپارچگی برکت را نام برد. موانع سرمایه نهادی نیز عدم بنیاد و پشتیبان شرکت

و ... می  الزم مجوزهای گرفتن برای زیاد وقت ، صرف دوزی سوزن برای الزم مجوزهای دادن مورد در گیری اشتغالزایی، سخت

باشند. با توجه به زنجیره شغلی حصیر بافی آموزش برای فعالیت در طرح حصیر بافی از طرف بخش خصوصی مانند مشاوره 

نکته قابل ذکر در اینجا این  تخصصی به عالقمندان ورود به این طرح توسط آقای محمد صیادی ) پشتیبان طرح( داده می شود.

مسئله است که اکثر روستاییان این منطقه حصیر بافی بلد می باشند و نیاز به آموزش تخصصی ندارند.  و همچنین شرکت پشتیبان 

 این طرح اقدام به تشکیل جلساتی با مشارکت فعاالن طرح حصیر بافی به منظور در اختیار گذاشتن تجربیات این افراد با یکدیگر

می نماید. همچنین تسهیالت انجام طرح حصیر بافی توسط بنیاد برکت در اختیار عالقمندان به انجام طرح مذکور قرار می گیرد. 

تامین نهاده های مورد نیاز هم توسط متقاضیان صورت می گیرد. همچنین تامین مواد اولیه حصیر بافی توسط خود متقاضیان انجام 

 حاضر حال در. بود صرفه به مرقون بسیار متقاضیان برای که شد می تهیه اولیه مواد افغانستان از زمر شدن بسته از می شود. قبل

 میلیون چهار نی کامیون یک طوریکه به. است شده ها هزینه چشمگیر افزایش باعث که شود می وارد شمال از آن ) نی( اولیه مواد

 شود.    می شغل این سود شدید بسیار کاهش باعث این که دارد هزینه تومان
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 در  وسیع، اراضی توان می طبیعی سرمایه های محرک از بافی حصیر شغلی زنجیره برای سرمایه هفت موانع و ها محرک با توجه

 تاثیر و طوالنی های خشکسالی به توان می آن موانع از و منطقه هوای و آب با سازگاری  و طبیعت در آن اولیه مواد بودن دسترس

 معتمدین، جمله من محلی های سازمان همکاری - توان می نهادی سرمایه های محرک بحث در. کرد اشاره نیزارها کاهش بر

 یکپارچگی عدم نیز نهادی سرمایه موانع. برد نام را ای زنجیره و گروهی اشتغال های فعالیت توسعه برای روستاها دهیار و شوراها

 عدم الحسنه، قرض تسهیالت با حصیربافی های طرح مالی تامین عدم اشتغالزایی، زمینه در ویژه به دولتی نهادهای برخی فعالیت

 عدم ها، طرح اجرای و بانکی امور سنجی، اهلیت سازی، توجیه امورات انجام برای اقتصادی -اجتماعی تسهیلگران کارگیری به

...  و متفاوت های ارگان توسط طرح پسین زنجیره پشتیبانی عدم و تخصصی مشاور توسط علمی مشاوره از ها طرح برخورداری

به مدل هفت سرمایه ) رادار(  و کسب بیشترین امتیاز توسط سرمایه نهادی و سرم سرمایه زیرساختی و با توجه به  .باشند می

مطالعه دارند.   سرمایه نهادی، مشخص می شود که این دو سرمایه بیشترین تاثیر را در توسعه مشاغل عام المنفعه در منطقه مورد

ای و تعاونی مورد مطالعه مشخص شد که بنابراین فرضیه اول این پژوهش تایید می شود.  با توجه به زنجیره شغلی مشاغل زنجیره

می توان با ایجاد تعاونی و تامین زنجیره های پیشین و پسین برای هر کدام از مشاغل مورد مطالعه، باعث ایجاد اشتغال پایدار در 

 مورد مطالعه شد. منطقه 
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