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 33/6/3111 تاریخ پذیرش:  31/2/3111تاریخ دریافت: 

 چکیده

ار است. یکي اثر گذ ايسطوح مختلف توسعه اقتصاد منطقه براجتماعي و فرهنگي ، هاي مستمر و درازمدت نهادهاي اقتصاديفعاليت

 يراثت يبررسخط فقر است. هدف این مطالعه ، دهدیي است که سطح رفاه یک کشور یا منطقه را نشان ميهاترین شاخصاز مهم

بر فقر  يداکبا ت ايبر توسعه اقتصاد منطقه سيستان و بلوچستان و هرمزگان(، هاي کرمان)استان مکرانسواحل توسعه  هايشاخص

است. بدین منظور از شاخص خط فقر محاسبه شده در  4633تا  4631سال  یي است. دوره زماني مورد استفاده در این پژوهش اززدا

هاي توسعه مکران نيز به چهار دسته اي استفاده شده است. شاخص( به عنوان شاخص توسعه اقتصاد منطقه4631مطالعه محمدي )

نشان داد  شدند. نتایج تحقيق هاي صنعتي تقسيمدرماني و شاخص -بهداشتي، فرهنگي -آموزشي، اجتماعي –هاي اقتصادي شاخص

دیگر متغيرهاي  ،اي مکران نداشتداري بر خط فقر به عنوان شاخص توسعه اقتصاد منطقههاي صنعتي که تاثير معنيکه بجز شاخص

ا ابد. همچنين بیها خط فقر کاهش ميداري بر خط فقر سواحل مکران داشتند؛ یعني با بهبود این شاخصتحقيق تاثير منفي و معني

-اخصفرهنگي در مقایسه با دیگر ش -هاي آموزشي توان نتيجه گرفت که بهبود شاخصها در بلندمدت ميتوجه به ضرایب شاخص

 هاي تاثيري بيشتري بر کاهش خط فقر در سواحل مکران دارد.

 

 سواحل مکران.، خط فقر، ایتوسعه منطقه، کلمات کلیدی: توسعه
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 مقدمه

 ،دنبال اطمینان یافتن از بهبود پایدار در استاندارد زندگی شهروندان است. در این راستاهر دولت معتبر و مشروع به 

تخصیص بهینه و مدیریت کارآمد منابع ملی است. اولویت معموال ، های توسعه دولت شامل بسیج موثر تسهیالتبرنامه

 بهداشت( داده، جتماعی به )آموزشها اارتباطات( و همچنین زیرساخت، به ارائه تسهیالت توسعه مثل )حمل و نقل

ها مانع از رشد اقتصادی و افزایش فقر در بسیاری از کشورهای در شود. با توجه به این تعریف اهمیت زیرساختمی

تواند روش مناسبی برای مطالعه آماری فقر و تجزیه و تحلیل آن می(. 2132، شود )بانک جهانیحال توسعه می

های فقرزدایی باشد و حرکت به سوی توسعه پایدار و گذاران برای تدوین برنامهسیاستریزان و راهنمایی برنامه

تقاضای مؤثر در  ،توان دریافت با گسترش فقرتر کند. با این رویکرد به نحوه تأثیر فقر میای را آسانریزی منطقهبرنامه

پس شناسایی افراد فقیر و حمایت ، شودمیاشتغال و نظایر آن ، موجب کاهش تولید یابد که این خودجامعه کاهش می

 .تواند در رشد اقتصادی کشور مؤثر باشداز آنها می

 یهایوانائت باشد تاهای پایداری جهان میهای فرهنگی جامعه و بینشروند پاالیش نیازهای انسان در پرتو ارزش توسعه

 یمنطقه مورد بررس کیکه توسعه در  یزمان .ی را افزایش دهدانسان یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا یاجتماع -یانسان

 زانیم توانیچگونه مآید این است که سوال اساسی که پیش می .خواهد شد یتلق یاتوسعه منطقه وممفه ردیقرار گ

 یهاخصدر منطقه همواره با استفاده از شا یافتگیتوسعه زانیم یکرد؟ بررس یریگمنطقه را اندازه کیدر  یافتگیتوسعه

و در  حوزهدر سنجش عملکرد در هر  یدیکل یارهایاز مع یکی. ردیگیمختلف انجام م یهاتوسعه در حوزه یدیکل

از  کیجامعه در هر  تیو بهبود وضع یابیارز، و رصد یریگمناسب و قابل اندازه یهاشاخص فیتعر یانهیهر زم

-شاخص ریتأثاین مطالعه به دنبال بررسی . باشدیجامعه م ییو فضا یاسیس، یکالبد، یاقتصاد، یاجتماع یهاشاخص

 باشد.ی با تاکید بر فقر زدایی در این مناطق میابر توسعه منطقه ی توسعه سواحل مکرانها

های ریگذاباشد و سیاستاز آنجایی که وضعیت رفاهی مناطق مختلف جغرافیایی در سطح یک کشور یکسان نمی

ا باید در سطح هر منطقه ب، باشدیق وضعیت فقر در مناطق مختلف میهدفمند در جهت کاهش فقر نیازمند مطالعه دق

ای ههای اقتصادی اجتماعی خاص به خود خط فقر محاسبه شود تا زمینه ساز اجرای موفق سیاستتوجه به ویژگی

می همواره لزوم توجه و توسعه سواحل مکران توسط الب اسالپس از انقاجتماعی باشد. از طرف دیگر  -اقتصادی

ها مورد تأکید قرار گرفته است که متأسفانه این توجه صرفاً بر روی کاغذ بوده و به بهانه عدم توانایی در جلب ولتد

زم اقدامی صورت نگرفته است. الهای ها و زیرساختهای خارجی و خصوصی جهت تأمین مالی طرحگذاریسرمایه

لت مکلف دو، تان و کشف استعدادهای این مروارید پنهانبا تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر فقرزدایی سواحل بلوچس

 .شد تمام توان خود را به منظور توسعه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و با اولویت سواحل مکران در دستور کار قرار دهد

لف ای مختهگذاری به تفکیک بخشسرمایه اهمیت، ریزی کشورریزی بخشی در روند برنامهبا توجه به حاکمیت برنامه

توسعه  هایها بر شاخصسواحل مکران و بررسی تاثیر این شاخص صنعتی و... در سطح، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی

 ای سواحل مکران از اهمیت زیادی برخوردار است.منطقه
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بر فقر  دیمکران با تاک اقتصادی سواحل وسعهت ای برهای توسعه اقتصاد منطقهشاخص آثارهدف این مطالعه بررسی 

 باشد. لذا این مطالعه به دنبال پاسخ دادن به سواالت زیر است:یی میداز

 های توسعه سواحل مکران بر فقر در این سواحل چگونه است؟ شدت و جهت تاثیر شاخص -3

 اند؟های توسعه سواحل مکران در کاهش فقر در این سواحل موثر بودهآیا شاخص -2

بخش سوم به پیشینه تجربی تحقیق ، شودمبانی نظری ارائه میدر این مقاله بعد از مقدمه حاضر در بخش دوم  

ود. در شکند. در بخش پنجم منطقه مورد مطالعه بررسی میشناسی تحقیق را بررسی میپردازد. بخش چهارم روشمی

 شود.گیری و پیشنهادها آورده میهای تحقیق ارائه خواهد شد و در بخش هفتم نتیجهبخش ششم یافته

 مبانی نظری

پایدار  شود. توسعه اقتصادیفرهنگی هر جامعه محسوب می اجتماعی و، تغییر بنیادی در متغییرهای اقتصادی، توسعه

دون نگرش ب فرهنگی و سیاسی نیز، پذیر نیست و توسعة اجتماعیاجتماعی و سیاسی امکان، بدون توسعه فرهنگی

هماهنگی  برای، جایی نخواهد برد. از طرف دیگرراه به ، بلندمدت منطقی و علمی به مسئلة توسعه اقتصادی در

، بخشی ن والهای توسعة کزم است که در چارچوب سیاستال ایهای منطقههای ملی و بخشی با واقعیتهدف

ن را الهای کسیاست تا بتوان، (3121، )امین بیدخت توجه قرارگیرد ای نیز موردای و ناحیههای توسعة منطقهسیاست

 .ای سازگار کردای و ناحیهفرهنگی منطقه اجتماعی و، اقتصادیهای با قابلیت

ی اجتماع، های مستمر و درازمدت نهادهای اقتصادیهای موجود ریشه در فعالیتها و مزیتباید پذیرفت که قابلیت

ای هناحیای و ها در سطوح مختلف به ویژه سطح منطقههای خاص اثرات این فعالیتو فرهنگی دارند که باید در زمان

به ، ازندسای را محقق میها که فرآیند توسعه ناحیهمورد ارزیابی قرار گیرد. غفلت از بررسی دقیق اثرات این فعالیت

واهد توسعه خ هایای شده و عواقب و تأثیرات ناخوشایندی از نظر دستیابی به هدفمرور زمان سبب عدم تعادل ناحیه

زم است ابتدا وضعیت موجود منطقه ال ایمنطقهت تفاوت سطح توسعه برای شناخ (.3121، داشت )امین بیدخت

، زاده دلیرکرد )حسین برنامه ها اقدام بهبررسی شود تا اینکه بتوان بر این اساس در جهت کاهش یا از میان بردن تفاوت

3121.) 

، کوریمعصومی اش) دیده میباشدهای پسناشتغال و خدمات یکی از آرمان، ایجاد تعادل منطقی بین مردم، در سطح منطقه

ی در اهای منطقههای مهم توسعه نیافتگی است چرا که نابرابریاز نشانه، وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن. (3121

، همچنین نابرابری(. 2111 3، )پاسیون تواند پیامدهای ناگواری را به همراه داشته باشدتمام اشکال و سطوح آنها می

 UNDP ،2دهد )می دولت را خدشه دار کرده و حاکمیت دولت را به مرور در مسیر نابودی قرارمشروعیّت سیاسی 

2111 .) 

 دهه با شروع به ویژه و ٠1 دهه اواخر از است. اما بوده بشری جامعه فراروی جهانی معضل یک صورت به همواره فقر

 و فقر، جهان کشورهای از توسط بسیاری سازیخصوصی و آزادسازی، ساختاری ی اصالحبرنامه پذیرش به دلیل 21
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 هستند گمان این بر نظرانازصاحب بسیاری گرفت. توجه قرار مورد بیشتری شدت پذیر باآسیب هایگروه از حمایت

و تعداد افراد فقیر را افزایش داد. )مورلی و  ساخت متاثر درآمد را کم هایگروه، اقتصادی فوق هایبرنامه اجرای که

 (.1193 3، التیمر

 و نمادین اقدامات ایمنطقه و المللیبین نهادهای، فقر گسترش از جلوگیری منظور به و وضعیتی چنین به پاسخ در

 برای جهانی نهاد. بانک نام فقر کنی را دهه ریشه 3116-2116دهه  ملل سازمان، مثال گرفتند. برای پیش در را عملی

 عمومی برخورداری و مسکن و پناهگاه توسعه با گرسنگی حذف مؤثر برای اماقد را به جهانیان، فقر از رها دنیایی تحقق

 یگانههشت اهداف ترینمهم یکی از متحد ملل سازمان، جدید هزاره آموزش دعوت نمود. در و مسکن، بهداشت از

 است. کرده اعالم شدید گرسنگی و فقر کردن کنرا ریشه خود

 2131تا  3121از سال  لیبرز یدر کشورها یفقر بر توسعه اقتصاد ریتاث یسبررای به در مطالعه( 2132) 2ناکاباشی

 رتریفق یهاایالت است. موثر لیبرز هایایالت یکه بروز فقر در توسعه اقتصاد دادنشان  مطالعه نیا جینتا .پرداخت

و کاهش  یانانس هیرماس، یکیزیف هیدر سرما یگذارهیهنگام کنترل سرما ینسبت به هر کارگر حت یدرآمد کمتر لیبرز

تاثیر  کنندگیری میاندازه را دیکه فقر شد ییرهایکه متغ همچنین نتایج حاکی از آن است دارند. هیسرما یارزش پول

 دهد.ینشان م ،کنندیم نییکه فقر را تع ییرهایمتغ دیگر در رابطه با لیبرز هایایالت یتوسعه اقتصاد بیشتری بر

، یجنوب یقایمناطق آفر انیدر م ییسنجش توسعه فضا یمختلف برا یهاا استفاده از شاخص( ب2139) 1و جیر زمانایهاک

، گانسندی. نواندهلحاظ کرد ایهمنطق یتوسعهاز عوامل اثرگذار بر  یکیرا  یصنعت یتوسعه یهاو شاخص رهایمتغ

نسبت ، ینیج بیضر، یتمیلگار اریانحراف مع، رهایتغسطح م، یتسب نیانگیاز انحراف م یچندبعد یبیشاخص ترک

که انتخاب  نداهو نشان داد اندهساخت نسونیو شاخص اتک یتمیالگار نیانگیانحراف م، لیت یشاخص نابرابر، کوزنتس

 هاز شاخصا کیاز هر  یمتفاوت جیاست و نتا یو اقتصاد یعوامل اجتماع یمتأثر از تمام، مردم یو سکونتگاه یاقتصاد

 د.شومی حاصل

یکی از مناطق ، روستا در جاهابا 61خانوار در  116های گردآوری شده از با استفاده از داده( 2112) 9رانو همکا اراین

از ذخیره و موجودی منابع طبیعی ، اند که چگونه خانوارهای روستایی در کشورهای در حال توسعههند نشان داده

تمرکز شده است که چگونه اثر متقابل سه نوع  در پژوهش فوق بر این موضوع، کنند. در واقعمشترك درآمد کسب می

راهبردهای معیشتی خانوارهای ، های طبیعیدام و سرمایه اجتماعی همراه با دارایی، های خصوصی شامل زمیناز دارایی

اثبات شده است که معیشت خانوارهای روستایی در کشورهای در ، دهند. در بررسی مذکورفقیر روستایی را شکل می

 به منابع طبیعی مشترك منوط است، داریبه طور معنی، هحال توسع

 در روش لُجستیک از پاکستان پنجاب در روستایی فقر یکننده تعیین عوامل تعیین ( در2112همکاران ) و 1هاشمی

تخمین زده شده و عوامل مؤثر بر  2112تا  3121های اند. در این تحقیق خط فقر طی سالنموده سرشماراستفاده معیار
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3 Hakizimana and Geyer 

4 Narain et al. 

1 Hashemi 
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دهد احتمال فقیر شدن خانوارها با افزایش بعد خانوار و نسبت آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می

بر این  عالوه .یابددار بودن کاهش میتعداد احشام خانوار و مزرعه، وابستگی افزایش یافته و با افزایش سطح آموزش

در کاهش  نقش مهمی، رساختی منطقه مسکونی بررسی شدهاجتماعی که در قالب دسترسی به زی-های اقتصادیفرصت

 .فقر خانوارها دارد

در کشور هند را مورد  ایهتوسعه منطقاند، هکشور هند انجام داد یکه برا ایه( در مطالع2119) 3یو چاکر اوورت الل

، یبخش خصوص یذارگ هیسرما، عبارت از سطح اشتغال قیمورد استفاده در آن تحق یرهای. متغاندههدف قرار داد

به دست  جیاشد. نتبامی ایهمنطق یو نابرابر ییفضا یرهایمتغ، (هو فرودگا هااز بزرگراه ی)تابع یکیزیف یهارساختیز

 راتییاز تورش و تغ، یدولت یگذار هیبا سرما سهیدر مقا یخصوص یگذار هیآن بوده است که روند سرما انگریب، آمده

 هیسرما شیاو افز عیبا تمرکز در استقرار صنا، نیتر برخوردار است؛ همچن افتهیهتوسعو  یدر مناطق ساحل یشتریب

ر عمال رشد ت افتهیتوسعهگذاشته است و مناطق  شیدر مناطق مختلف رو به افزا ییفضا ینابرابر، یصنعت یگذار

 .اندهرا تجربه کرد یشتریب یاقتصاد

 ایهقمنط یتوسعهنقش عوامل مؤثر بر ، و دالریا یدوناق، شده استانجام  ایکشور اسپان ی( برا2111) 2و دالریا یاقندو

 یهامحرك نیاز مهمتر یکیرا به عنوان  یرساختیعوامل ز، کردند. آنها یرا در ابعاد مختلف بررس ایکشور اسپان

 یشتریبر ب هیرماس یاتهیاز فعال، تر افتهیتوسعهنشان داد که مناطق  لعهمطا جینتا نیعنوان کردند؛ همچن ایهمنطق یتوسعه

 یر کشاورزب یمبتن عیکاربر و صنا یتهایمتمرکز بر فعالاند، هکه به لحاظ توسعه عقب تر ماند یبرخوردارند و مناطق

وجود  ایهنطقم توسعهو سطح  یصنعت یگذار هیسرما نیب یهستند؛ لذا ارتباط مثبت یدنیو آشام ییغذا عیهمچون صنا

 دارد.

لل ع، مطالعه نیپرداخته است. ا رانیدر ا ایهنامتوازن منطق یتوسعهعلل  نییبه تب ایهالع( در مط3119زنوز ) یهاد

 نیب هیپا یاقتصاد یهاتیتفاوت در فعال، ند؛ نخست علتکمیناهمگون را در چهار مورد خالصه  ایهمنطق یتوسعه

ازار و عدم ب لیتفاوت در پتانس، وماست؛ د هیپا یاقتصاد یهاتیفعال ندهیفزا بیضر رکشور و تفاوت د یهااستان

که در  هیاپ یهاتیفعال ندهیفزا بیهمراه با ضر، به بازار یبه بازارها است. سطح دسترس یدر دسترس ایهتوازن منطق

 یهاستانا یاقتصاد یهابنگاه عملکردتفاوت در ، . سومانجامدیب اسیمق یهااند به صرفهتومی، مورد نخست مطرح شد

دل است که با م ندهیو بازده فزا دیتحرك عوامل تول تیقابل، حمل و نقل یهانهیهمچون هز ؛یظ عواملمختلف به لحا

ن که بر توسعه نامتواز یریو تأث یبخش عموم یهااستیو س ماتیتصم، د. چهارمشومیکروگمن محاسبه -فوجیتا

 ذارند.گمی ایهمنطق

: مطالعه موردی)مدلی برای تبیین فقر در مناطق روستایی در پژوهشی تحت عنوان ارائه ( 3119) بسحاق و همکاران

به بررسی و تبیین فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش  (استان چهارمحال بختیاری

قر فنتایج تحقیق حاکی از آن بود که مدل مرتبه دوم . پیمایشی و بکارگیری مدلسازی معادالت ساختاری پرداخه است

                                                           
1 Lall and Chakravorty 
2 Donaghy and Dall'Erba 
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ت که ن موضوع اسایهاقتصادی و سیاسی قرار دارد. در واقع نشان دهند، های پنهان اجتماعیروستایی تحت تأثیر عامل

 گیری کنند.اقتصادی و سیاسی به خوبی توانسته فقر روستایی را اندازه، های اجتماعیعامل

چون روش  هایییکبا استفاده از تکن و یلیتحل -یفیتوص یکردبا رو ای( در مطالعه3111احمدیان و همکاران )

 یتتا وضع کردند( تالش CV)ییرات تغ یبو محاسبه ضر یاخوشه یلتحل، یستاپس یارهچند مع یریگیمتصم

 یصنعت و یدرمان -یبهداشت، یآموزش -یفرهنگ، یاجتماع -یتوسعة اقتصاد یهاشاخص یعتوز یفیتو ک یبرخوردار

تان از استان کردس یهاشهرستان یبرخوردار یتوضع نشان داد که نتایج .ر دهندرا مورد بررسی قرادر استان کردستان 

. گرددیاستان مشاهده م یهاشهرستان ینماب یمتعادل نبوده و اختالفات به نسبت محسوس یمورد بررس یهاشاخص

 رینیشتست. با اوتمتف یگربا همد یزن یابیچهارگانه مورد ارز یهااز شاخص یکهر یعتوز یتوضع ینعالوه بر ا

از  یاختالف در برخوردار ینو کمتر یصنعت یهااز شاخص یدر برخوردار 219/1 ییراتتغ یباختالف توسعه با ضر

، توسعه یقیباتوجه به شاخص تلف یتاً. نهایدمشاهده گرد 161/1 ییرتغ یببا ضر یدرمان یبهداشت یهاشاخص

 یزدهگالن ن ۀدش یلشهرستان و شهرستان تازه تشک ارترینرخوردب، استان یاقتصاد -یاسیشهرسنندج به عنوان مرکز س

 شده شناخته شدند. یبررس یهاشهرستان استان از نظر شاخص ینترمحروم

توسعه  یارهایمع، یاتوسعه منطقه نهیاز مطالعات موجود در زم یریگبا بهره ای( در مطالعه3111بزاززاده و همکاران )

ر اساس شده و ب یبندطبقه ییو سازمان فضا یفناوروعلم، یطیمحستیز، یسایس، یاقتصاد، یدر شش گروه اجتماع

 عیوزت قی. سپس از طرکردند یشناسباز یغرب جانیدر آذربا یاتوسعه منطقه یمؤلفه برا 32 ؛یااسناد فرادست توسعه

ه شد یآوران جمعاست تیریمختلف مد یارشد و کارشناسان خبره از نهادها رانیاز مد یپرسشنامه؛ نظرات گروه 16

 یاعه منطقهتوس یدیکل یهاشده و مؤلفه لیتحل، سیو تاپس نیانگیم یهاروش قیاستخراج شده با تلف یهااست. داده

 یهارساختیز»و  «تیریمد وهیش»، «یکشاورز»که سه مؤلفه  دهدینشان م هاافتهی جی. نتاستا دهیاستخراج گرد

اده و در توسعه را د یویهشت سنار لیتشک ؛یغرب جانیدر آذربا یاعه منطقهتوس یدیکل یهابه عنوان مؤلفه «یارتباط

با کسب  ؛یاشبکه یبا الگو ییهارساختیو ز یخصوص تیریمد وهیش، یصنعت یمنطبق بر کشاورز یویسنار تینها

 یغرب جانیآذربا یاانداز توسعه منطقهچشم هیانیانداز توسعه منطقه قرار گرفته و بچشم نیمالك تدو، باالتر ازیامت

 پژوهش قرار گرفته است. نیدستاورد ا

ای شهری کشور پرداختند. در ( به بررسی فقر و عوامل تعیین کنندگان در بین خانواده3111محمدزاده و همکاران )

و با به  3121-31٠1 هایهای طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور طی سالاین مطالعه با استفاده از داده

دهد گیری فقر محاسبه شده است. نتایج نشان میهای اندازهگیری سیستم مخارج خطی خط فقر برآورد و شاخصکار

بیشترین کاهش احتمال فقر خانوارهای شهری مربوط به تحصیالت سرپرست خانوار و جنسیت سرپرست خانوار 

نوار و بعد خانوار نیز در کاهش احتمال نسبت تعداد افراد دارای درآمد در خا، باشد. همچنین سن سرپرست خانوارمی

 باشند.فقر خانوارها مؤثر می

ی آن در بین خانوارهای کنندهی فقر و عوامل تعییناندازه، ای به بررسی خط فقر( در مقاله3126نجفی و شوشتریان )

ق در خط فقر مطل، ایرانهای فقر در اند. در این مطالعه با هدف بررسی تعیین کنندهروستایی و شهری ایران پرداخته



 323... اثیر شاخص های توسعه مکرانتبررسی 

مورد  هایخانوارهای فقیر و غیرفقیر در نمونه، شهری و کل کشور محاسبه شده و با استفاده از آن، بخش روستایی

احتمال فقیر  ی فقر برکنندهنقش هر یک از عوامل تعیین، مطالعه مشخص گردیده و سپس با استفاده از تخمین پروبیت

تری دهد که فقر در بخش روستایی ابعاد بزرگار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان میشدن خانوارها مورد مطالعه قر

 توان به بعد خانوار و بار تکفل اشاره کرد.های فقر میکنندهترین تعیینداشته است و از مهم

 روش تحقق

فاده تخمین مدل در این حالت استبرای ، که متغیرهای مورد استفاده از نظر مانایی درجات مختلفی دارندبا توجه به این

تر است. در این روش برای آزمون وجود رابطه بلندمدت ( مناسبARDL) 3های توزیعیاز روش خود بازگشت با وقفه

𝑡بین متغیرهای الگو از آماره  =
∑ �̂�𝑖

𝑃
𝑖=1 −1

∑ 𝑆�̂�𝑖
𝑃
𝑖=1

 این است، ی الگوشود. شرط وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهااستفاده می 

( بزرگتر باشد. برای بررسی رابطه 3112) 2دوالدو و مستر، که قدرمطلق آماره فوق از کمیت ارائه شده توسط بنرجی

( مبتنی بر رویکرد تخمین مدل تصحیح خطای 2113) 1شین و اسمیت، های پسرانتوان از آزمون کرانهبلندمدت می

ه تعادلی بلندمدت نیز استفاده کرد. در این روش وجود رابطه بلندمدت ( شامل رابطه پویا و رابطUECMغیر مقید )

مربوط به معناداری سطوح با وقفه متغیرها در فرم تصحیح خطا  Fتوسط محاسبه آماره ، بین متغیرها تحت بررسی

ن مرز قرار محاسباتی در خارج از ای Fغیر استاندارد است. اگر آماره  Fشود. باید توجه داشت که توزیع آزمون می

 Fشود. در این صورت اگر گرفته می، باشند I(1)یا  I(0)یک تصمیم قطعی بدون نیاز به دانستن اینکه متغیرها ، گیرد

تر د و اگر پایینشوفرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد می، محاسباتی فراتر از محدوده باالیی قرار بگیرد

وان تشود. بعد از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت در مدل میرضیه صفر مذکور رد نمیف، از محدوده پایینی قرار گیرد

 برآورد کرد.، شودبیزین تعیین می -هایی که توسط شوارتزرا با استفاده از وقفه ARDLمدل 

 های گردآوری آنها و روشداده

دهد. هدف این مطالعه ه را نشان میهایی است که سطح رفاه یک کشور یا منطقترین شاخصخط فقر یکی از مهم

عه اقتصاد بر توس سیستان و بلوچستان و هرمزگان(، های کرمان)استان مکرانسواحل توسعه  هایشاخص یرتاث یبررس

( استفاده شده است. وی با استفاده 3112یی است. برای شاخص فقر از مطالعه محمدی )بر فقر زدا یدبا تاک ایمنطقه

های به ظاهر نامرتبط تکراری شاخص فقر را برای مناطق شهری و روستایی ی پویا و رگرسیوناز سیستم مخارج خط

سواحل مکران محاسبه کرده است. بنابراین در این مطالعه از میانگین شاخص فقر شهری و روستایی سواحل مکران 

ای هفقر سطح توسعه منطق ای مکران استفاده شده است. بطوری که با کاهشبه عنوان شاخص توسعه اقتصاد منطقه

 یابد.این سواحل بهبود می

ای هشاخص، های تجربی تحقیق( و همچنین مبانی نظری و پیشینه3111با الگو گرفتن از مطالعه احمدیان و همکاران )

 ( آورده شده است.3توسعه در جدول )

                                                           
1 Auto Regressive Distributed Lag Method (ARDL). 
2 Banerjee, Dolado & Mestre 
3 Pesaran, Shin and Smith. 
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 های توسعه ها و زیرشاخص(: شاخص1جدول )

 هازیرشاخص شاخص

های شاخص

 -اقتصادی

 اجتماعی

تعداد ، تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی به ازای هر ده هزار نفر جمعیت، تعداد بیمه شدگان تحت پوشش خدمت درمانی به ازای هر ده هزار نفر جمعیت

ایی به ازای هر ده هزار روست تعاونی تعداد، جمعیت رنف هزار ده هر ازای به بانکی واحدهای تعداد، جمعیت نفر هزار ده هر ازای به اعتباری تعاونی های¬شرکت

 تجمعی به نسبت( ریال میلیون )به هامبلغ سپرده نزد بانک، تعداد تعاونی مسکن به ازای هر ده هزار نفر جمعیت، نفر جمعیت

های شاخص

 -آموزشی

 فرهنگی

 تعداد اجرای موسیقی به ازای هرده، نسبت دانش آموز دختر به پسر، ل جمعیتآموزان به کنسبت جمعیت دانش، آموزاننسبت کارکنان آموزشی به جمعیت دانش

کتابخانه به ازای هر ده هزار  تعداد اعضای، تعداد سالن نمایش به ده ازای هر هزار نفر جمعیت، تعداد اجرای تئاتر به ازای هر ده هزار نفر جمعیت، هزار نفر جمعیت

 تعداد کتابخانه عمومی به ازای هر ده هزار نفر جمعیت، ها به ازای هر ده هزار نفر جمعیتههای موجود در کتابخانتعداد کتاب، نفر

های شاخص

 درمانی -بهداشتی

 ،تعداد پزشک به ازای هر ده هزار نفر جمعیت، تعداد خانه بهداشت روستایی به ازای هر ده هزار نفر جمعیت، تعداد تخت درمانی به ازای هر ده هزار نفر جمعیت

تعداد ، تعداد مرکز توانبخشی به ازای هر ده هزار نفر جمعیت، تعداد آزمایشگاه به ازای هر ده هزار نفر جمعیت، عداد داروخانه به ازای هر ده هزار نفر جمعیتت

 ی هر ده هزار نفر جمعیتتعداد بهورز به ازا، تعداد پیرا پزشک به ازای هر ده هزار نفر جمعیت، مرکز پرتو نگاری به ازای هر ده هزار نفر جمعیت

های شاخص

 صنعتی

 هاین کارگاهالتعداد شاغ، های تعاونی صنعتی به ازای هر ده هزار نفر جمعیتتعداد شرکت، های صنعتی به ازای هر ده هزار نفر جمعیتن تعاونیالتعداد شاغ

 ار نفر جمعیتهای صنعتی به ازای هر ده هزتعداد کارگاه، صنعتی به ازای هر ده هزار نفر جمعیت

-3116های برای بازه زمانی های آماری این استانهای مختلف سالنامهسیستان و بلوچستان و هرمزگان( از شماره، های کرماناین اطالعات برای سواحل مکران )استان

 استخراج شده است. 3169

 منطقه مورد مطالعه

باختر جاسک تا خلیج گواتر در طول دریای عمان  الکوه درسواحل مکران ایران در جنوب خاوری کشور و از راس

ین باشند. همچنهای اقتصادی میها و خورهایی مناسبی برای ایجاد بندرها و فعالیتاند که دارای خلیجگسترده شده

های بدسترسی به آ، مجاورت با حوزه ژئوپلیتیک خلیج فارس، رتلند انرژیهااین سواحل به سبب قرار گرفتن در

ای ههای ترانزیتی مناسب برای خشکیمجاورت با کشورهای حوزه دریای عمان و اقیانوس هند و مزیت، لیالملبین

 ،های ژئواکونومیکی این سواحل و داشتن وابستگیباشند. با تمام مزیتدارای اهمیت استراتژیک فراوانی می، اوراسیا

ه سواحل این سواحل نسبت ب، ایهای توسعهاخصاز دیدگاه ش، پیوستگی و نزدیکی جغرافیایی با سواحل خلیج فارس

تری برخوردار هستند و بر خالف سواحل خلیج فارس که در تجارت و یافتگی پایینخلیج فارس از درجه توسعه

 ای است. رویکرد عمومی اقتصادیدارای نقش محلی و ناحیه، المللی هستندبازرگانی کشوری دارای نقشی ملی و بین

 ،ترین مناطق کشور است )بیات و حاتمیافتهیتوسعهسواحل مکران به دالیل گوناگون جزء کم ای محور و توسعه

3113.) 

گسل  از غرب به، المللی کشوریای است که از شرق به مرزهای بینبررسی مطالعات مختلف طبیعی نشانگر محدوده

شود. مرز محدوده مکران طبق این  از شمال به ارتفاعات مکران و از جنوب به سواحل درای عمان منتهی، میناب

شود )طرح ویژه توسعه و عمران هرمزگان و کرمان را شامل می، هایی از استان سیستان و بلوچستانمطالعات بخش

( به ترتیب موقعیت جغرافیایی و آخرین تقسیمات سیاسی و اداری سواحل مکران را 2( و )3(. اشکال )3112، مکران

 دهد.نشان می
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 موقعیت جغرافیایی سواحل مکران(: 1) شکل

 (3112منبع: طرح ویژه توسعه و عمران مکران )

 
 (3112منبع: طرح ویژه توسعه و عمران مکران ) (: آخرین تقسیمات سیاسی و اداری سواحل مکران2) شکل

 های تحقیقیافته

 معرفی مدل تحقیق

یی ر فقر زداب یدبا تاک این بر توسعه اقتصاد منطقهتوسعه مکرا هایشاخص یرتاث یبررس( برای 3در این مطالعه رابطه )

 به کار گرفته شده است.

(3) 𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4) 
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 Yان ای سواحل مکرمتوسط شاخص فقر سرشمار مناطق شهری و روستایی به عنوان شاخص توسعه اقتصاد منطقه

 است.

𝑋1 است.اجتماعی  -های اقتصادی نشان دهند شاخص 

𝑋2 فرهنگی است. -های آموزشی نشان دهند شاخص 

𝑋3 درمانی است. -های بهداشتی نشان دهند شاخص 

𝑋4 های صنعتی است.نشان دهند شاخص 

 آزمون مانایی

( نتایج این 2( بررسی شده است. جداول )ADF) 3فولر تعمیم یافته -نتایج آزمون مانایی متغیرها براساس آزمون دیکی

 دهد.نتایج آزمون برای تفاضل مرتبه اول متغیرها را نشان می، (1زمون برای سطح متغیرها و جدول )آ
 روی سطح متغیرها ADF(: نتایج آزمون 2)جدول 

 هنتیج سطح خطا درصد( 1مقدار بحرانی )سطح خطای  آماره متغیر

𝑌 92/9- 16/1- 11٠/1 مانا 

𝑋1 11/3- 16/1- 129/1 نامانا 

𝑋2 91/3- 11/1- 211/1 نامانا 

𝑋3 23/2- 11/1- 966/1 نامانا 

𝑋4 23/2- 11/1- 211/1 نامانا 
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( قدر مطلق آماره آزمون بیشتر از مقدار بحرانی Yبرای متیغر شاخص فقر )، شود( مشاهده می2همانطور که در جدول )

شود؛ لذا فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد و نامانایی رد می، درصد است 1همچنین سطح خطا کمتر از ، است

است. اما برای دیگر متغیرهای تحقیق سطح فرضیه صفر  3یعنی این متغیر در سطح مانا است و درجه مانایی این متغیر 

رها ای تفاضل مرتبه اول این متغیشود؛ یعنی در سطح دارای ریشه و احد و نامانا هستند. لذا باید آزمون مانایی بررد نمی

 ( آورده شده است.1مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین نتایج آزمون روی تفاضل مرتبه اول این چهار متغیر در جدول )
 روی تفاضل مرتبه اول متغیرها ADF(: نتایج آزمون 3)جدول 

 هنتیج سطح خطا درصد( 1مقدار بحرانی )سطح خطای  آماره متغیر

𝐷𝑋1 23/1- 16/1- 121/1 مانا 

𝐷𝑋2 13/9- 16/1- 112/1 مانا 

𝐷𝑋3 62/9- 16/1- 119/1 مانا 

𝐷𝑋4 ٠1/1- 16/1- 111/1 مانا 
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تفاضل مرتبه اول همه متغیرها مانا است؛ زیرا که فرضیه صفر مبنی بر ، شود( مشاهده می1همانطور که در جدول )

 است. 2ود ریشه واحد در همه این متغیرها رد شده است. بنابراین درجه مانایی این متغیرها وج

و درجه مانایی دیگر متغیرهای تحقیق  3با توجه به نتایج آزمون مانایی که نشان داد درجه مانایی متغیر شاخص فقر  

ای هوش خود توضیح برداری با وقفهاست الزم است برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام رگرسیون کاذب از ر 2

 شود. بلندمدت و تصحیح خطا استفاده می، ( برای بررسی رابطه پویاARDLگسترده )

                                                           
7 Augmented Dickey-Fuller Test 
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 تعیین وقفه بهینه

غیر مقید استفاده  VARابتدا باید وقفه بهینه مدل تعیین شود. بدین منظور از روش  ARDLبرای برآورد مدل به روش 

 ( آورده شده است. 9بیزین در جدول ) -ه با استفاده از معیار شوارتزشود. نتایج تعیین وقفه بهینمی
 (: تعیین وقفه بهینه4)جدول 

 درجه ینبیز -معیار شوارتز

16/31- . 

39/21- 3 

21/31- 2 

 p=1وقفه بهینه: 

 3111، ی پژوهشهامنبع: یافته 

بیزین طول وقفه بهینه یک است. دلیل استفاده  -براساس معیار شوارتز، شود( نیز مشاهده می9همانطور که در جدول )

( درجه آزادی کمتری 3169-3116بیزین نیز این است که با توجه به کوتاه بودن بازه زمانی مطالعه ) -از معیار شوارتز

 رود.از دست می

 مدل پویا

در جدول  ARDLیای شود. نتایج تخمین مدل پوپرداخته می ARDLبعد از تعیین وقفه بهینه به برآورد مدل پویای 

 ( نشان داده شده است.1)
 (Y)متغیر وابسته  ARDL(: نتایج تخمین به روش 5)جدول 

 نتیجه tآماره  ضریب متغیر

𝑌 (−1) 19/1 21/1 دارمعنی 

𝑋1 11/1- 19/1- دارمعنی 

𝑋1(−1) ٠6/1- 23/3- دارمعنی 

𝑋2 22/1- 12/2- دارمعنی 

𝑋2(−1) 11/3 91/2 دارمعنی 

𝑋3 31/1- ٠1/6- دارمعنی 

𝑋3(−1) 11/1 63/3 معنیبی 

𝑋4 11/1- 11/1- دارمعنی 

𝑋4(−1) 91/1 31/3 معنیبی 

𝐶 22/1 ٠٠/3- معنیبی 

F=12/31  (111/1 ) =2R29/1 

F= (22/1 )31/1 Serial correlation 

F= (39/1)11/2 Functional Form 

χ2= (٠2/1 )92/1 Normality 

F= (31/1 )11/3 Hetroscedasticity 
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درصد است و  29/1دار هستند. ضریب تعیین مدل اکثر متغیرها معنی، شود( مالحظه می1همانطور که در جدول )

 Fندارد؛ زیرا آماره  مدل ناهمسانی واریانس، ARCHدار است. با توجه به آزمون درصد معنی 11در سطح  Fآماره 

شود. همچنین مدل خودهمبستگی سریالی است و فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس رد نمی 11/3آزمون برابر با 

است و فرض صفر مبنی بر عدم وجود مشکل خود همبستگی  31/1برابر با  Fآماره ، LMندارد؛ زیرا براساس آزمون 

است و فرضیه صفر مبنی  92/1آن برابر با  2χال بودن مدل دارد؛ زیرا آماره حاکی از نرم JBشود. آماره آزمون رد نمی



 9911ای(، سال دهم، شماره چهارم، پاییز ریزی منطقهپژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  395

است و حاکی  11/2برای شکل تبعی مدل برابر با  Fشود. همچنین آماره آزمون بر توزیع نرمال جمالت پسماند رد نمی

 از آن است که مدل با مشکل تصریح مواجه نیست.

گیرد. ( مورد بررسی قرار می2ین متغیرهای مدل با استفاده از رابطه )عدم همجمعی ب، ARDLبا توجه به نتایج مدل 

شود. کمیت این آماره از رابطه زیر دوالدو و مستر استفاده می، برای انجام این آزمون از مقدار بحرانی جدول بنرجی

 شود.محاسبه می

(2) 𝑡 =
∑ �̂�𝑖

𝑝
𝑖=1 − 1

∑ 𝑆�̂�𝑖
𝑝
𝑖=1

=
0.54 − 1

0.09
= −4.95 

فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود همجمعی بین ، ( است-22/1درصد ) 11اینکه مقدار بحرانی در سطح با توجه به

 شود. بنابراین یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو وجود دارد.متغیرهای الگو رد می

 نتایج حاصل از تخمین بلندمدت مدل

( 6در جدول ) ARDLرابطه بلندمدت مربوط به مدل ، غیرهای مدلبعد از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین مت

 نشان داده شده است.
 (Y(: نتایج رابطه بلندمدت )متغیر وابسته 6)جدول 

 نتیجه tآماره  ضریب متغیر

𝑋1 39/2- 99/2- دارمعنی 

𝑋2 1٠/1- 26/3- دارمعنی* 

𝑋3 31/1- ٠1/6- دارمعنی 

𝑋4 16/3 62/3 معنابی 

𝐶 21/1 16/3 معنابی 

  دار است.درصد معنی 11: در سطح اطمینان *
 3111، ی پژوهشهامنبع: یافته

داری بر فقر در سواحل مکران ( تاثیر معنی𝑋4های صنعتی )متغیر شاخص، شود( مشاهده می6همانطور که در جدول )

های که نشان دهنده شاخص 𝑋1در سواحل مکران دارد.  داری بر فقرها تاثیر منفی و معنیندارد. اما دیگر شاخص

 ،اجتماعی -های اقتصادیباشد؛ یعنی اگر در بلندمدت شاخص= می39/2احتماعی است و ضریب آن برابر با  -اقتصادی

 𝑋2فرهنگی که با  -های آموزشییابد. همچنین شاخصدرصد کاهش می 39/2خط فقر، یک درصد بهبود پیدا کند

های دهد که در صورتی که در بلندمدت شاخصاست و نشان می -1٠/1اند دارای ضریب برابر با داده شده نشان

های صنعتی یابد. بنابراین بجز شاخصدرصد کاهش می 1٠/1خط فقر ، فرهنگی یک درصد افزایش پیدا کنند-آموزشی

 یابد.خط فقر کاهش می، هاشاخص با بهبود دیگر، داری بر خط فقر در سواحل مکران نداردکه تاثیر معنی

 الگوی تصحیح خطا

توان از الگوهای تصحیح خطا می، بعد از اینکه مطمئن شدیم رابطه بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی وجود دارد

(ECMاستفاده کرد. این الگوها بین نوسانات کوتاه )ند.کمدت متغیرها و مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط برقرار می 

ریب شود. ضگیری میمدت و سرعت نزدیک شدن به بلندمدت اندازهبا استفاده از این الگوها نیروهای موثر در کوتاه

مدت خط فقر برای رسیدن به تعادل چند درصد از عدم تعادل کوتاه، دهد که در هر دورهنشان می ECMجمله 
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وند به ر، کشد تا خط فقرد که چند دوره طول میدهاین ضریب نشان می، شود؛ به عبارت دیگربلندمدت تعدیل می

 دهد.( نتایج حاصله از تخمین مدل تصحیح خطا را نشان می٠بلندمدت خویش برگردد. جدول )
 (R)متغیر وابسته  (: نتایج حاصل از معادله تصحیح خطا7)جدول 

 نتیجه tآماره  ضریب متغیر

𝐷𝑋1 11/1- 19/1- دارمعنی 

𝐷𝑋2 22/1- 12/2- دارمعنی 

𝐷𝑋3 31/1- ٠1/6- دارمعنی 

𝐷𝑋4 11/1- 11/1- دارمعنی 

𝑒𝑐𝑚𝑡−1 16/1- 29/1- دارمعنی 
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 16/1دهد که در هر دوره دار است و نشان میو از نظر آماری معنی -16/1ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل 

 شود.در خط فقر سواحل مکران تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می درصد از عدم تعادل

 های ثبات ساختاریآزمون
رای گیرد. بآزمون ثبات برای مشخص کردن ثبات مدل و تعیین وجود یا عدم وجود شکست ساختاری مورد استفاده قرار می

( استفاده CUSUM Q و CUSUMها )جمعی باقیماندههای مجذور تجمعی و مجموع مجذور تاز آزمون، تشخیص این امر

دست درصد نشان داده شده است که اگر نمودار آماری به 1داری دو حد باال و پایین در سطح معنی، شود. برای این منظورمی

ه مدل از ثبات درصد ادعا کرد ک 11توان با سطح اطمینان می، ها را قطع نکردآمده در محدوده بین این حدود قرار گرفت و آن

ها (. نتایج این آزمون3129، شود )تشکینیالزم برخوردار است و فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود شکست ساختاری پذیرفته می

شکست ساختاری در مدل وجود ، درصد 11حاکی از پایداری ضرایب برآوردی است و به دلیل قرار گرفتن در فاصله اطمینان 

 (.9و  1ندارد )اشکال 
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 گیری و دستاورد علمی پژوهشی نتیجه

کران یی در سواحل مبر فقر زدا یدبا تاک ایعه اقتصاد منطقهتوسعه مکران بر توس هایشاخصدر این مطالعه تاثیر 

است. بدین منظور از شاخص خط  3116تا  3169بررسی شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این پژوهش از سال 

ای استفاده شده است. بطوری که ( به عنوان شاخص توسعه اقتصاد منطقه3112فقر محاسبه شده در مطالعه محمدی )

ران نیز های توسعه مککند و برعکس. شاخصای بهبود پیدا میتوان گفت توسعه اقتصاد منطقها کاهش خط فقر میب

درمانی تقسیم شدند. آمار و اطالعات  -بهداشتی، فرهنگی -آموزشی، اجتماعی –های اقتصادی به چهار دسته شاخص

کرمان و هرمزگان به عنوان ، های سیستان و بلوچستانانهای آماری استهای مختلف سالنامهها نیز از شمارهاین شاخص

آوری شده است. نتایج آزمون مانایی نشان داد که با توجه به متفاوت بودن درجه مانایی متغیرهای سواحل مکران جمع

برای برآورد مدل استفاده شود. همچنین نتایج فروض کالسیک و آزمون ثبات ضرایب  ARDLتحقیق باید از روش 

توسعه  داری بر خط فقر به عنوان شاخصاز معتبر بودن نتایج تحقیق داشت. بجز شاخص صنعتی که تاثیر معنی حاکی

؛ یعنی داری بر خط فقر سواحل مکران داشتنددیگر متغیرهای تحقیق تاثیر منفی و معنی، ای مکران نداشتاقتصاد منطقه

جه توان نتیها در بلندمدت میتوجه به ضرایب شاخصیابد. همچنین با ها خط فقر کاهش میبا بهبود این شاخص

 های تاثیری بیشتری بر کاهش خط فقرفرهنگی در مقایسه با دیگر شاخص -های آموزشی گرفت که بهبود شاخص

های درمانی به ترتیب در رتبه –های بهداشتی اجتماعی و شاخص -های اقتصادیدر سواحل مکران دارد. شاخص

توسعه  توان عدمهای صنعتی بر کاهش فقر در سواحل مکران را میمعنی بودن تاثیر شاخصلیل بیبعدی قرار دارند. د

اطق تاثیری بر فقر در این من، بطوری که عملکرد ضعیف بخش صنعت و عدم توسعه آن، صنعت در این مناطق دانست

 نداشته است.

ق فراهم فرهنگی در این مناط –های آموزشی د شاخصشود که باید شرایط الزم برای بهبوبا توجه به نتایج پیشنهاد می

 -های اقتصادیشود تا موجب کاهش فقر در این مناطق در بلندمدت شود. همچنین فراهم کردن شرایط بهبود شاخص
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