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 دهیچک

 يخارج تجارت در شرق یِمرز یهااستان نقش مجدد اگرياح رانیا شرقِ اقتصاد در افغانستان يِستگیبا

 تصاداق رد يجنوب خراسان گاهیجا يوارس به جستار نیا. است بوده گذشته یدهه ميونکی يط کشوور

 یهاقابتر درنظرداشتِ با. است پرداخته یاقتصواد یايجغراف کاربسوت و ينييتب روش با رانیا يشورق

 کایآمر دیجد یهامیتحر چون يجهان یدادهایرو و ايآسوو در یامنطقه يِکيتيژئوپول و يکيژئواکونوم

 شرفتيپ در رانیا يِشورق یکشوورها و هااسوتان یاقتصواد گاهیجا به ینگرورز مزبور کندوکاو هدف

 پژوهشووگران یکاراهمال یيِبازگو و کشووور یِامنطقه يخارج تجارت یهایزیربرنامه و یاقتصوواد

 ياصل یدهیا و ينینوآفر رو،نیازا. است یراهبرد يگآمدشيپ نیا از استيس و ايجغراف ،اقتصاد یحوزه

 مفهوم چارچوب در يجنوب خراسووان یايجغراف يِفرامحل نقش اثبات و يپژوهندهیآ یاگونه پژوهش

 يجنوب راسانخ يطيمح یهایتوانمند که گفتار نیا پرسش به پاسخ منظوربه. است يشرق اقتصاد دیجد

 ،ياجتماع ،يفرهنگ ،یاقتصاد ،یيايجغراف طيمح اند؟کدام افغانستان -رانیا یاقتصاد روابط گسوترش در

 از تأثرم شرق گانیهمسا با شورک يبازرگان تعاملات اگرچه. دیگرد مطالعه استان نیا يتيامن -ياسويسو و

 اقتصاد یِدرآمدشيپ در يجنوب خراسان يفرامل نقش یيکارا یایگو ندهایبرآ اسوت، بوده غرب گفتمان

 داریپا عهتوس در یيبسزا نقش شرق اقتصاد رونق .است افغانستان و رانیا تیمحور با و شورق یِامنطقه

 سطوح تياهم بر ستیبايم کشور دو نیا در يشوناسواسوتان مطالعات لذا .داشوت خواهد اسوتان نیا

 .ابندی توجه یمرز یهااستان یِاقتصاد یايجغراف يِفرامحل

 .یاقتصاد یايجغراف ،رانیا يشرق اقتصاد افغانستان، ،يجنوب خراسان: دواژگانیکل
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 مقدمه  -1

رق در ش یکشورها يِکيژئواکونوم تياهم انيب یپژوهش حاضر برا دِیمفهوم جد «رانیا يِاقتصاد شرق»

 یايآس ،يجنوب یايآس ،یمرکز یايآس یايجغراف کشوور اسوت. يو تجارت خارج ياقتصواد مل یتوسوعه

ر تنها کشو نوشوتار نیهسوتند. در ا رانیا يِاقتصواد شورق یمناطق محور يشورق یايو آسو يجنوب شورق

نوب ج شرق، شمال شرق و یمرز یهااستان یِاقتصاد یايجغراف مفهوم نیافغانسوتان مدنظر است. تحت ا

 یهاتيو افغانسووتان به فرف رانیا ينیآفرنقش با شوورق اقتصوواد تياهم. ابندیيم یاژهینقش و رانیا شوورق

 1،111 ،یيايکشور آس 71با  يگیهمسا ،یاسوتان مرز 70با داشوتن  رانیاگردد. يدو کشوور برم نیخاص ا

آزاد  یاهبه آب يدسووترسوو ريمناسووب و قرارگرفتن در مسوو یيايجغراف تيموقعمرز مشووتر ،  لومتريک

ائز ح شرق یو کشورها يافغانستانِ محصور در خشک يجهانو  یامنطقه ،يمبادلات مل گسترش در ،جهان

جنوب  یايقاره هند، آسافغانستان به شبه یاقتصاد طيمح یکنندهمتصل ي، ژئواکونوماست. در مقابل تياهم

دوجانبه  يوابستگ نیبر شدت ا 7کشور نیا روبه رشود يمصورف و بازار يو جنوب یمرکز یايآسو ،يغرب

 افزوده است.

وح ها بر سطیهمکار نیکه ا یريچند کشور و تأث ایدو  نيب یاقتصاد یهایهنگام طرح بحث همکار 

در ابعاد  یتجار یهافرصووت یيها به شووناسووادولت ،گام نيدارد، در نخسووت يو جهان یامنطقه ،يخُرد، مل

نع، که ها و مواچالش یيبر شناسا زين یاعده. شوندیانديها ماز آن یريگبهره يچگونگ مختلف و سوس  به

 یادتعاملات اقتص ريتأث نجایپردازند. منظور از سطح خُرد در ايمهم است، م اريبسو یپژوهش امر نیا ازنظر

 یمناسب برا يتيو افغانستان بستر و موقع رانیا ينمونه، تعاملات بازرگان عنوانبهها است. کشوورها بر استان

 مثابهبه یمرز یهااسووتان گر،ید یشووود. از سووويمحسوووب م يخراسووان جنوب یرونق و توسوعه اقتصوواد

 ن،یبنابرا؛ کشووورها دارند یدر گسووترش روابط اقتصوواد ریانکارناپذ ينقشوو «واردات -صووادرات یدروازه»

 ن،يپاکستان، هند، چ یبا کشورها رانیا يدر مناسوبات و ارتقا  تجارت خارج يشورق یهااز اسوتان کیهر

راسان ها و نقش استان ختينوشتار به فرف نیاما ا؛ فراوان هستند تيحائز اهم ،یمرکز یايافغانسوتان و آسو

 پردازد.يو افغانستان م رانیا یبر تعاملات اقتصاد يجنوب

                                                                 
 ميليون نفر 91با جمعيت حدود  7.
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ر دُ یدو کر ريقرارگرفتن در مس ،7مرز مشوتر  آن با افغانسووتان نیتريطولان ليبه دل ياز خراسوان جنوب

 کشور يبه شمال شرق يشرق يجنوب یهااستان دهنده ونديو پ رانیغرب ا -جنوب و شرق -بزرگ شومال

نشان  يخیتجربه تار اما؛ (7)نقشه شماره  شووديم ادی «با افغانسوتان رانیا یگلوگاه بزرگ اقتصواد» عنوانبه

. باور مطلوب نشده است یاستان استفاده نیا یتحول اقتصاد یدر راستا شرويپ یهادهد که از فرصوتيم

ر د یيسهم بسزا ران،یشرق ا يتجارت خارج آن در رونق یهافرصوت گاهیو جا يبه نقش خراسوان جنوب

انگاشتن  دهیخواهد داشت. ناد یمرز استان نیبر ا يخارج یکشوورها يمردان و حت توجه و تمرکز دولت

ها یوانمندت یيخواهد کرد. بازنما ریپذبيشدت آسبه ندهیاستان را در آ نیا داریپاو توسعه مهم، اقتصاد  نیا

 یِ ااقتصاد منطقه»تحقق  یسوبهبزرگ  ياستان، گام نیتر رفع موانع موجود، ضومن توسوعه امهم و از همه

 خواهد بود. «شرق

 

 
 رانیا یشرق یهابا افغانستان و استان یمجاورت خراسان جنوب .1نقشه 

 

اط ضعف انگاشتن نقدهیناد یشرق به معنا یاقتصاد یايدر جغراف ينقش مثبت خراسان جنوب يبررسو

به کند و از تجر را داریپا یانتوانسته توسعه ادیز یهایتوانمند وجود با ي. خراسان جنوبسوتياسوتان ن نیا

                                                                 
 کيلومتر 997 .7
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، کمبود یمناطق مرز يافتگیعدم توسعه نان،يمهاجرت مرزنش شیبرد ازجمله: افزايرنج م يمشکلات فراوان

 یگذارهیسرما ،يسالخشک ،يمل یريگمياز مراکز تصم یدور روستاها، يپراکندگ ه،یامکانات و خدمات پا

 نيچن. يالمللنيو ب یامنطقه ،يمحل اسيدر مق توسوووعه ینهادها یريگو عدم شوووکل فضوووع يخارج

رف بر نقاط ص دي، تأکوجودنیباا .ستين يخراسان جنوب یاقتصاد ندهیاز آ يروشن یهینما یایگو يمشکلات

 وصدر خصوووکابب  ينيصووورف بر نقاط ضوووعف منتج به بدب ديکوابب و تأک ينيبخوشقوت منتج بوه 

 یبرا يان جنوبخراس يکيژئواکونوم یهاليپتانسو نیاز کمتر دیبا شوود. بلکهيم يمناطق نيچن ينیآفرنقش

 جست. افغانستان بهره يو مناطق غرب رانیا يمناطق شرق یاقتصاد یو توسعه يگسترش روابط بازرگان

 یهااستان یددر اقتصاد شرق و توسعه اقتصا یيبسزا ريکشوور افغانسوتان تأث يو ژئواکونوم کيتيژئوپل

 ،يگفرهن ،یاقتصاد ،ياسيتوان آن را به لحاظ سيقرار دارد که م یاهيدر ناح کشوور نیدارد. ا رانیا يشورق

شرق  ،يبجنو یايآسو ،یمرکز یايازجمله آسو یامنطقه سوتميچند سو رمجموعهیدر ز يکيتيو ژئوپل يتيامن

مهم  نیا .(Vothouqi & Et al, 2014: 149)  (7)شووکل شووماره  داد یجا فارسجيخل و انه،يخاورم ا،يآسوو

 شرق است. یاو اقتصاد منطقه يجهان نینظم نو یافغانستان در استراتژ یاقتصاد یايجغراف تينشانگر اهم
  

 
 یاچندگانه منطقه یهاستمیرسیافغانستان؛ کانون ز. 1شکل 

(Vothouqi & Et al, 2014: 163). 
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شد.  لیبدت يرانیا یبازار مقصد صادرات کالاها نيپله صعود، به هفتم کیم. افغانستان با 0470از سوال 

دلار رتبه  ونيليم 0130به ارزش  رانیدرصد از صادرات کل ا1.3 يم. با سهم ارزش0471کشور در سال  نیا

ارزش نسبت به  شیدرصد افزا 97( با دو پله صعود و با 7931) یششم، و در چهار ماهه نخست سال جار

امارات و عراق بدست  ن،يرا پ  از چ رانیمدت مشوابه سوال گذشوته رتبه چهارم بازار هدف صوادرات ا

 یضهشده است که با عر لیکالا به افغانسوتان تبد یصوادرکننده نیتربه بزرگ رانیآورد. در حال حاضور، ا

به  رانیگرفت. صادرات ا م. از پاکستان سبقت0470م. و 0471ردات افغانسوتان در سوال پنجم واکی باًیتقر

)رشد  7ديم. رس0470دلار در سال  ارديليم 0،011،111،143دلار به  ونيليم 171م. از 0440افغانستان در سال 

از  است. وارداتدو برابر داشته  یها رشدسوال نیا يط رانی(. در مقابل، صوادرات افغانسوتان به ایبرابر 1

بکر  .ديدلار رس ونيليم 04م. به 0470ل دلار بوده و در سا ونيليم 1/1م. در حدود 0440افغانسوتان در سال 

درصوود واردات و تنها 34خود سووالانه حدود  ياسووت که افغانسووتان در گردش مال یضوورور زينکته ن نیا

 ریو نباتات است. در نمودار ز عاتیاز افغانستان غالباً شامل دانه کنجد، ضا رانیدرصود صوادرات دارد. ا74

 شده است. دهيکش ریکالا به افغانستان به تصو یصادرکننده ياصل ی(، کشورها7)شماره 
 

 
 )درصد( م.(8112-8112کالا به افغانستان ) یصادرکننده یکشورها. 1 نمودار

(Yousefzahi & Et al, 2018: 198-199) 

                                                                 
 م. تشکيل داده است.0470درصد سهم ارزشي صادرات ایران را در سال  11/1درصد سهم وزني و  19/9افغانستان،  .7
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 در. رديگيصورت م يخراسان جنوب قیبه افغانستان از طر رانیا يصادرات یدرصد کالا 14 يازنظر وزن

 نيب یدلار ونيليم 144و  ارديليشود. از تجارت دو ميم نيتأم رانیا از افغانستان ازين درصد 91 حاضر، حال

 يکیاستان  نیا روديمرز ماه نيهمچن .است يدلار سهم خراسان جنوب ونيليم 144بر و افغانستان، بالغ رانیا

 نیا قیبه افغانستان از طر يدرصد سوخت صادرات 14بوده که  يصوادرات مشتقات نفت يرسوم یاز مرزها

 .    (Mehr agency ,2017)شود يمرز انجام م

وابط ر جهت گسترش يخراسان جنوب يطيمح یهایشرح است: توانمند نیمقاله بد نیا يپرسش اصل

ان، در کنار مرز مشتر  با افغانست نیشتريبضمن  گفت که دیسخ بادر پا ؟اندافغانستان کدام -رانیا یاقتصاد

 يکیراتژو ژئواست يکيتيژئوپل تيمناسب، و موقع تيامن ،یمرز یهااز بازارچه يخراسوان جنوب یبرخوردار

 هيرضف نیادو کشور هستند.  ياسوتان جهت ارتقا  مناسبات بازرگان نیمؤثر ا یهایخاص، ازجمله توانمند

 یايجغراف یابر يو فرامل يفرامحل يشدن نقشنوشتار حاضر قائل تياهمآزمون شده است.  ينييبا روش تب

 يتيو امن ياند تا از مسائل فرهنگکرده ينگارندگان مقاله سع ،گرید یاست. از سو يخراسان جنوب یاقتصاد

در  يخراسووان جنوب یهایتوانمند ليوتحلهیپژوهش تجز نیغفلت نورزند. هدف ا ياسوويدر اقتصوواد سوو

و  یتجار تيبه اهم رانیدولت ج.ا.ا شتريتوجه ب و «عصر روشن اقتصاد شرق» مدتيطولان تحقق یراسوتا

 است. «یااقتصاد منطقه»استان در  نیا يتیترانز

 قیتحق اتیادب -8

 يتوجهيبه و از افغانستان مورد ب رانیو واردات ا صادراتدر  يخراسان جنوب تياهم ینجش و واکاو

 کی تا اندکردهحاضوور تلاش  یمقاله سووندگانینومدعا،  نیاثبات ا یاسووت. برا دهیواقع گرد پژوهشووگران

ازجمله  نيمحقق یهاپژوهشاز  یاد. دستهنینماارائه  گرفتهمنابع صوورت یاز محتوا يلک يابیو ارز ليتحل

رضازاده و (، 7931) 9یريو م یمحمدگل(، 7931) 0(، علمدار و همکاران7930) 7پوريو حاج مانيسلفال

حاجت و  ی(، و قادر7930) 1حقداد(، 7939) 0زادهميفخ(، 7939) 1يپور و طالب(، جمعه7931) 0همکاران

                                                                 
1  . Falsolaiman & HajiPour 

2  . Alamdar & Et al 

3  . Golmohammadi & Miri 

4  . Rezazadeh, & Et al 

5  . Jomehpour & Talebi 

6  . Fakhimzadeh 

7  . Haghdad 
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 مسائل و بر (7937) 9و همکاران يسوردشوت ي(، و حاتم7937) 0و همکاران یيراي، نصو(7937) 7همکاران

و  سم،یصنعت تور خانوارها، ،یمرز یهاهمچون صنعت، معدن، بازارچهاستان  نیسوطوح خُرد اقتصواد ا

اسان خر یيو دارا یاداره کل امور اقتصاد ژهیوها بهاز پژوهش گرید یااند. دستهمتمرکز شده يتوسوعه محل

 1انیو صووفار ی(، و هداوند7910) 0یو ناصوور یجاري(، ب7939) 1پور و همکاراني(، حاج7930) 0يجنوب

ها ليانسپت نیا تياهم آنکه به بدوناند؛ پرداخته يخراسان جنوب یاقتصواد یهایبه توانمند ( صورفا7931ً)

 داشته باشند. يتوجه يدر چارچوب اقتصاد فرامل

نوشووتار حاضوور، بر نقش  ديتأک ،يخراسووان جنوب رامونيپ يِو خارج يداخل یهابرخلاف پژوهش   

رداختن به پ برعلاوه ،پژوهشگران اسوتان اسوت. نیا یاسوطح منطقه تيبر اهم ديتأک يبه عبارتو  يفرامحل

 زين تيعگونه که به واقآن سووتیباي، ميتيو امن يفرهنگ ،ياسوويسوو ،یادسووطوح خُرد تعاملات متقابل اقتصوو

 يکشووور در سووطح فرامحل يو تجارت خارج یمرز يمتقابل نواح یرگذارياسووت، بر نقش و تأث کینزد

اسان سطح خرد خر یهایاز توانمند زيپژوهش ن نیابعان داشت که اگرچه ا دیتوجه داشوته باشوند. البته با

 نیا ليحلت نیآغاز یارائه ساخته است. درواقع، نقطه يفرامحل يجیآورده است، اما نتا انيسخن به م يجنوب

است، اما  يمحل یهایمرور شدند، سطح خرد و توانمند نهيشيکه در پ یيهاپژوهش ریپژوهش همچون سا

 ليمنطقه را تشووک کی یيتنهابهو افغانسووتان  رانیاسووت. اگرچه ا یاسووطح منطقه د،یآيبدان نائل م آنچه

 یايمهم آس یدو منطقه یاتصال کشورها ینقطه ،ينيسرزم اسيمق نیدو کشوور در کمتر نیدهند، اما اينم

ا، هنسبتاً مشتر  پژوهش یهايژگیاز و گرید يکی ن،يشوند. همچنيمحسوب م یمرکز یايو آسو يجنوب

 استيتنها با س ی، رشد اقتصادگریديعبارتبهاستان است.  نیا یاقتصاد یدر توسعه استيانگاشتن س دهیناد

 استيس ونديضمن پ ،یراقتصاديغ ياسياد سپژوهش در قالب اقتص نیا ن،یبراشود. علاوهيبه توسعه منجر م

 زند. ونديو فرهنگ پ تيامن ا،يجغراف دو عرصه را با نیو اقتصاد، تلاش دارد تا ا

                                                                 
1  . Qaderi Hajat & Et al 

2  . Nasiraei & Et al 

3  . Hatami Sardashti & Et al 

4  . SKDEAF 

5  . Hajipour & Et al 

6  . Bijari & Naseri 

7  . Hadavandi & Saffariyan 
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 قیتحق ینظر میمفاه -3

 یاقتصاد یایجغراف -3-1

ود را به خ یجا یلاديم ستميقرن ب لیاست که از اوا يانسان یاياز جغراف یاشواخه یاقتصواد یايجغراف

ز علم ا ي، بخش مهمشاخه نیکارکرد ا متعاقب باز نموده است. ايمستقل در علم جغراف یشاخه کیعنوان 

 يگانو بازرتجارت  یايجغراف ،يصووونعت یايجغراف ،یکشووواورز یايجغراف ت،يجمع یايجغراف به ايوجغراف

 يانسان یاهکه متأثر از کنش یيايجغراف یشناخت فضاحوزه معتقدند که  نیا شمندانی. اندافتیاختصاص 

و  یيايجغراف یفضا يدهشووکل رایز رد؛یپذيانجام م یاقتصواد یايمطالعه در جغراف قیاسوت عمدتاً از طر

تواند يکه نم یيهایوردانسووت؛ بهره طيانسووان از مح یورتوان متأثر از خواسووت بهرهيآن را م یامدهايپ

 ،یاقتصاد یايمطالعه جغراف مورد موضوع رایباشود؛ ز یاقتصواد یايجغراف یهاربخشیخارج از عملکرد ز

اسوووت  يو جهان یامنطقه ،يسوووطوح مختلف ملدر  داتيمصووورف انواع تول یهاو مکان دياشوووکال تول

)336Motih'e Langaroudi, 1994: .( به دادوستدها  یاقتصاد یايامروزه قسمت عمده ملاحضات جغراف لذا

 ,Motih'e Langaroudi. )شوديم دهيکش يو مل یامنطقه ،يجهان مختلف یاقتصاد یهاستميو قدرت سو

)3391994:   
نقش  دهد و بهيارائه م یيبه اقتصووواد فضوووا اديکروبنيو م کسارچهی یکردیرو یاقتصووواد یايجغراف   

 نیدارد. ا ديو درآمد در فضا تأک یاقتصاد یهاتينامتوازن فعال يپراکندگ جادیدر ا یيايجغراف یهامجاورت

اده مورد استف هيناح یهایو منشوأ نابرابر یاهيناح یهایاقتصواد شوهرها، فهور نابرابر يدر بررسو کردیرو

 ياملعو چه که نیا آن و دارد سروکار ياصل سؤال کی با دیجد یاقتصواد یايجغراف. رديگيمحققان قرار م

) ,Afrakehteh شوديقرار داده و موجب تداوم آن م ريرا تحت تأث یاقتصواد یهاتيفعال یيايجغراف عیتوز

در  یبه آموزش و پرورش  درباره سوواختارها و نظام اقتصوواد یاقتصوواد یايدرمجموع، جغراف. 66 :2017(

( ينسوووانو ا يعي)طب یيايجغراف یهايژگیدرآمدها، و دات،يکار، تول ميجوامع، تقسووو یيايجغراف يپراکنودگ

 نیاز ا یو موارد یتجار یايجغراف شت،يمع یهاوهيش ،یاقتصاد یهابيها و آسویها در توانمندنيسورزم

 ).Bastanirad, 2010: 36(پردازد يدست م

 داریپا توسعه -3-8

 کیمردم  يابعاد زندگ يجانبه است که معطوف به بهبود تمامهمه یندیمفهوم توسعه، فرآ يامروزه تلق

 داریامبنا، توسعه پ نیبدعنوان لازم و ملزوم اسوت. به( يالمللنيب ،يملّ ،یاهيجامعه در سوطوح مختلف )ناح
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 یراعنوان قالب مناسووب ببه ،يزندگ تيفيو بهبود ک يانسووان اجاتيبا هدف برطرف کردن احت یاقتصوواد

( یبُعدتک) یتنها صوورفاً رشوود اقتصووادنه ،يعيو طب ياز منابع مختلف انسووان یبرداربهره ینگرش به نحوه

 يفرهنگ -ياجتماع ،يطيمحستیز ،ياجتماع ،يتينام ،ياسيس ابعاد و اهداف که است یندیفرآ بلکه اسوت،

کند و در يم قيباهم تلف يتیات حمايلازم و عمل یهاها، انجام اقداماسووتيوضووع سوو قیهر جامعه را از طر

پردازد يها ممبادله نیا يو هماهنگ يها و بررسآن نيمبادله ب یرابطه جادیامکان ندارد به ا قيکه تلف یيهرجا

(Qaderi & Et al, 2010: 128). 

  مرز -3-3

دهد. مرزها از منظر يرا نشووان م یياسووت که جدا يبه درون و خط مشووخصوو رونياز ب يمفهوم ؛مرز

 ؛یو خطوط مرز هستند گرید یاز واحدها ياسيواحد س کی یيو جدا صيعامل تشخ نیترمهم ياسيسو

مشووخص  نيزم یبر رو ياسوويحدود واحد سوو دیهسووتند که به منظور تحد یو قرارداد یخطوط اعتبار

عه و توسوو یاقتصووادنظم  ،یمرزنيب یهایو همکار يکسارچگی ندیفرا ، مرزهایند. از منظر اقتصووادشوويم

که اغلب در مناطق  ،یمرز ينواح ید. شووهرهاندهيم رييرا تغ (ياسوويسوو ی)واحدها یمناطق مرز یيفضووا

ه و نقط یمرز نيب یهایدارند، در اثر همکار ینامسوواعد طیشوورا یقرار دارند و به لحاظ اقتصوواد يرامونيپ

کنند.  عمل يارتباط یهایگذارهیونقل و سوورماحمل یهارسوواختیاز نظر ز گریکدیارتباط کشووورها با 

شوووهرها شوووده و  نیها در ایگذاهیو جذب سووورما یریپذتيموجوب رونق و جمع یمرزنيب یهمکوار

 نيلذا امروزه، اول . (Alamdar & Et al, 2014:28-30)سازديآشکار م یها را به مرکز اقتصادشدن آنلیتبد

 ریآن سا یترشدن است و به جادر حال کمرنگ يدفاع -ياسيکارکرد سو يعنیکارکرد مرز،  نیتريمیو قد

 .(Zarqani & Et al, 2014: 180) است افتهی تياهم( يو ارتباط یکارکرد اقتصاد ژهیوبهمرز ) یکارکردها

 یبازارچه مرز -3-4

گمرکات، مجاز به انجام  مجاورتو در  یاسوت محصور در نقاط صفر مرز یامحوطه ؛یبازارچه مرز

دو  يه اهالشود کيم نييتع هاشده دولتمنعقد یهانامهکه طبق تفاهم یيهامکان ایکالا،  صيترخ فاتیتشور

مقررات صووادارت و واردات جهت  تیخود را با رعا يو محصووولات محل داتيتوانند توليطرف مرز م

ارتباط سالم و  یامکان برقرار ،یمرز یهابازارچه اهداف ازجمله. ندیها عرضه نمابازارچه نیدادوسوتد در ا

 یي، شکوفاکشور یمرزها يتيامن بیبالابردن ضر ،یرونق اقتصاد جادیا ه،یهمسا یبا کشورها یمستمر تجار
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ها، به توسعه شاخص نیدرآمدن اتي. به فعل(0)شکل شماره  باشديمشاغل مولد م جادیو ا ياسوتعداد محل

 (Alamdar & Rasti, 2015: 60).شود يم هیهمسا یبا کشورها یو اقتصاد ياسيمناسبات س
 

 
 یمرز یهاکارکرد بازرچه .8شکل 

(Alamdar & Et al, 2014: 32) 
 

 قیتحق یشناسطیمح -4

براساس  .7است رانیا عياستان وس نيسوم لومترمربع،يهزار ک 714.144معادل  يبا وسعت يخراسان جنوب

 ان،یفردوس، سرا ان،يقائنات، درم رجند،يشهرستان ب 77 یدارا يخراسان جوب ،یکشوور ماتيتقسو نیآخر

و در مجوواورت  رجنوديب تیوطب  و خوسوووف بووا مرکز ه،یوبشووورو رکوه،ینهبنودان، ز شوووه،يسووورب

 استدهستان  07بخش و  01شهر،  01، (0فراه افغانستان )نقشه شماره  تیولا یهايها/ولسوالشوهرسوتان

(Alamdar & Rasti,2015: 64). 

 

 

 

                                                                 
 درصد از مساحت کل ایران 3حدود . 7

کارکرد بازارچه

ياشتغال زای

کاهش 
ترددهای 
غيرمجاز

کاهش 
قاچاق کاال

کاهش 
قاچاق مواد 
مخدر

تثبيت 
جمعيت

جذب 
سرمایه 

کاهش 
مهاجرت
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 فراه تیولا یمرز یهایولسوالبا  یاستان خراسان جنوب یمرز یهاشهرستان تیموقع .8نقشه 

 

 وجود به نیتوان ايم يخراسان جنوب یو گردشوگر يفرهنگ ،یاقتصواد یهاتيها و فرفاز شواخص

 هیاتحاد 700 ،یيهوا يمرز رسووم کیو  ينيزم يمرز رسووم کی ،يدو گمر  رسووم ،یچهار بازارچه مرز

و واگذارشده با  يبانک دولت 70پروانه در سوطح استان،  یاردا يهزار واحد فعال صونف00و حدود  يصونف

 يندگینما 014از  شيبا ب یامهيشرکت ب 70شعبه در سطح استان،  11با  يبانک خصوص 71شوعبه و  071

 ،يردولتيو غ يدانشگاه مختلف دولت 70فعال در مرکز استان،  یا)شوعبه( در سطح استان، تالار بورس منطقه

 يخیاثر تار 144و ثبت  يخیاثر تار 7713از  شي، و وجود بهزار دانشجو14از  شيو ب يمرکز آموزش عال 1

 (.SKO. IR, 2018) اشاره کرد کشور يدر فهرست آثار مل

به  ياتمحصولات صادر یکابل و بازار بالقوه-تهران یروابط اقتصاد شیاز افزا یريگبهره یدر راسوتا  

هت ج يو مطالبات مردم نيتلاش مسووو ول ،يخراسوووان جنوب ريتحولات اخ نیتراز مهم يکیافغانسوووتان، 

انستان به افغ ازيو ن ياسوتان بوده اسوت. امروزه با توجه به بازار سنت نیا يبه تجارت خارج دنيبخشورونق

 يکيسوخت، مصنوعات پلاست ،يمصالح ساختمان ،یيمخصووصاً در حوزه مواد غذا يرانیا یواردات کالاها

 یراتژوجود است ند،یآيحساب مبه افغانستان به يخراسوان جنوب يصوادرات یهاگروه نیترکه عمده رهيو غ
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ر و بازار بک نیحفظ و گسووترش نفوب به ا کشووور و نیتداوم حضووور در ا نهيمدت و بلندمدت در زمانيم

سارات از خ یريمدرن و جلوگ یبالا به مبادلات تجار سکیو با ر يصوادرات سونت لیتلاش در جهت تبد

 ياصل یاهها و خواستهتیاز اولو يکیوارده به تجار و بازرگانان اسوتان و کشور در تجارت با افغانستان به 

شور، ک نیبه ا يو مهندس يتلاش در جهت توسعه صادرات خدمات فن نيشوده است. همچن لیاسوتان تبد

 .67)  (SKDEAF: (A) 2017,دیآيشمار مبه  يو تجار خراسان جنوب نيمس ول نیادياز اهداف بن يکی

  قیتحق یهاافتهی -2

 ییایجغراف طیمح -2-1

 یکیتیئوپلو ژ یکیگستره ژئواکونوم -2-1-1

آن دارد تا  يارتباط یو محورها یيايجغراف تيبه موقع يهر منطقه بسووتگ يافتگیو توسووعه شوورفتيپ

 رامونيپ یآن حوزه به بازارها داتيتول یعرضه نه،یهز نیترزمان ممکن و با کم نیتردر کوتاه لهيوسونیبد

 يخراسوووان جنوب یتجار یهاتیمز نیترمهم از يکی. ردیآن جامعه انجام پذ يدرون یهایازمنديو رفع ن

. ازنظر (Hajipour & Et al, 2014:37) است يکيتيخاص ژئوپل يژگیجوار وهم یهااستان رینسوبت به سا

تنها نه یيايو آس يجهان اسيآن در مق تياست که موقع اياز قلب آسو يبخشو يخراسوان جنوب ،يکيتيژئوپل

 ايآس کيتيخطه در ژئوپل نیاسوت، بلکه نقش ا رانیا يو ژئواکونوم يمل تياسوتان در امن نیا گاهیجا انگريب

 ستانيو غرب افغانستان در کنار س يخراسان جنوب ،یزدی يپاپل نيساز است. به اعتقاد محمدحسسرنوشت

 يشدن خراسان جنوبتر آنکه، واقع. مهم(Papli Yazdi, 1996:12)هستند  ايو بلوچسوتان، قلب هارتلند آس

ب آزاد جنو یهاو آب يالمللنيب یه بازارهاو افغانستان ب یمرکز یايآس یکشوورها يدسوترسو ريدر مسو

که نیافزوده است. با توجه به ا رانیکشورها به شرق ا نیا يوابستگ زانيفارس و عمان( بر شدت و مجي)خل

قرار  غرب(-جنوب و شرق-)شمال ايبزرگ دن يتیترانز دُریاز سه کر دُریدو کر ريدر مسو يخراسوان جنوب

 .کند ينیآفرنقش رانیتوسعه جنوب شرق ا يتیدر رونق محور ترانزتواند يم (9)نقشه شماره  دارد
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 یبزرگ جهان یدورهایدر کر یخراسان جنوب ییایجغراف گاهی. جا3نقشه 

 

 با افغانستان مشترک مرز یگستردگ -2-1-8

با افغانستان را دارد.  7(لومتريک 997) مرز مشتر  نیشترياست که ب يتنها اسوتان شرق ياسوان جنوبخر

ه لحاظ و افغانستان ب رانیرا در مقابل اقتصاد ا يمناسب یهامشتر ، فرصت یمرزها يمجاورت و گسوتردگ

 کیتواند از جهت مسافت نزديکه م ،یگذارهیسرما یهاتردد قرارداده است. فرصت نهیبُعد مسوافت و هز

ه ب رجنديب دیاز محل انبار نفت جد ينفت یهاوردهانود از: احدا  خطِ لوله فرآعبوارت رنوديمودنظر قرار گ

صادرات  ،یمرز یهاها جهت صادرات در بازارچهفرآورده یسوازرهياحدا  محل بخ ،یمرز یهابازارچه

به  رجنديب آهن ازراه جادیبه افغانستان، ا رانیاز ا عیخصوص گاز ماسوخت به تیفرآورده به افغانستان، ترانز

 یيايجغراف يگستردگ (Hajipour & Et al, 2014:45).آهن راه قیو انتقال فرآورده از طر یمرز یهابازارچه

 تيو قابل يطيمحستیز یهابدون تداخل با حوزه عیاستقرار صنا یرا برا يمنعطف و مناسب طیاسوتان شرا

 .(Fallsoliaman & HajiPour, 2015:94) آورديمفعال موجود را فراهم  یاز واحودها يتوسوووعوه برخ

و  زدیسمنان، کرمان،  ،یو بلوچستان، خراسان رضو ستانيس یهابا استان يجنوب پهناور خراسوان یمرزهم

. در ندیآيحساب مبه يبالفعل خراسان جنوب یهامکمل یها در زمرهاستان نیاصفهان، معرف آن است که ا

خراسان  مکران، کرمان، ستان،يس اتیولا ني( در بيکنون يقرارداشوتن قهسوتان )خراسوان جنوب زيگذشوته ن

                                                                 
 اند. کيلومتر بکر کرده 044برخي منابع، مرز مشتر  خراسان جنوبي با افغانستان را در حدود  .7
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و معبر  تيحائز اهم زين یتجار تيازنظر موقع نيسوورزم نیتا ا دیقندهار افغانسوتان سوبب گرد زيبزرگ و ن

  (Mousavi Haji & Et al, 2009:190). شرق به غرب باشد  یبزرگ تجار یهاکاروان

 مشترک یمرز یهابازارچه -2-1-3

از  يکی است، دهيرس بیبه تصو 7931که در سال  ياستان خراسان جنوب شیسوند آما جیبراسواس نتا 

کار علاوه بر ضرورت  نیکردن ا ياتيباشد.جهت عمل يتجارت م يخراسان جنوب یها و فرصت ها تیمز

 افیتوانند ا يم ينقش مهم یمرز یها؛ بازارچه ها رساختیز جادیا ،یاقتصواد یها تيمحور قراردادن فعال

طالبان، که  ياسيپ  از سوقوط نظام س رانیدر شورق ا یمشوتر  مرز یهامجدد بازارچه یاندازراه .ندینما

و  یمرز تيدو کشووور قطع شووده بود، موقع نيب یحکومت، مراودات تجار نیا يحکمران یهاسووال يط

همواره  ،یمرز یهامجدد بازارچه ا ي. احه استداد شیکشور را افزا ياسوتان در مراودات شرق نیا تياهم

چندان ها دوبازارچه قیاز طر یارتباطات و مبادلات تجار ليرا در تسووه رانیافغانسووتان و ا یدوجانبه لیتما

( و رودي)ماه 11)گلودره(، ميل  19یزدان، ميل  یمرز چهار بازارچه یدارا ،يخراسووان جنوبسوواخته اسووت.

(. 0افغانستان است )نقشه شماره  یاز سو رانیا یورود یمباد نیتراز مهم 11 ليو م زدانیدوکوهانه است. 

ها در . ، بازارچه(Abbasi, 2012:208)دارند  يدو کشور نقش مهم نيونقل بدر گسوترش حمل یمباد نیا

 گمر  دو یدارا استان نیا. اندشدهيبا افغانستان محسوب م يجنوببازرگانان خراسوان يگذشوته پل ارتباط

 2017 , رديگيم دو معبر انجام نیبا افغانستان از ا يکه مبادلات رسم باشديم زين 11 ليم و رجنديب يرسوم

(A) :67)  (SKDEAF. 
 

 
 با افغانستان یمشترک خراسان جنوب یمرز یهاانهیپا .4نقشه 
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کيلومتری این بازارچه  704شوهر افغانسوتان به بازارچه مرزی یزدان، شويندند است که در  نیترکینزد

 794و  یلومتريک 714کيلومتری،  044در  بيو دوکوهانه به ترت 11 لي، م19قرار دارد. بوازارچه مرزی ميل 

ربنایي ای زیههای گذشته جهت توسعه صادرات طرحاند. طي سالشدهشوهر فراه افغانستان واقع یلومتريک

و  زدانیهای تجاری و باسکول اجراشده است. بازارچه اعم از ساخت انبار، غرفه 19 ليمهمي در بازارچه م

 يدر کنار گمر  رسووم 11 لياما م اند.دوکوهانه کمترین ميزان مبادلات خارجي را به خود اختصوواص داده

ستند. ه يخراسان جنوب قیافغانستان از طر از و به رانیا یورود و خروج کالاها یرهايمس نیترمهم رجنديب

 تيبا افغانسوووتان، در گسوووترش فرف يبازرگانان خراسوووان جنوب يارتباط یهاپل یمثابهها بهبوازارچه نیا

 .67) (SKDEAF: (A) 2017 ,دارند  يدو کشور نقش مهم نيب یونقل تجارحمل

احدا  گردد تا صادرات و واردات از  یمرز یهاافغانستان، بازارچه یکه در نقاط صفر مرز يدرصورت

جهت  در ينقش مهمّ يجنوبخراسوووان یمرز یهابازارچه رد،يتر انجام گهوا راحتبوازارچوه نیا یمجرا

 کنند.  فایتوانند ايو افغانستان م رانیا یاقتصاد یيهمگرا

 هيبر کاهش قاچاق کالا و مشاغل کابب در ناح روديماه یمرز شده، بازارچهانجام قاتيبر اساس تحق   

روابط  ميبا تحک تیگذاشته است و درنها یادیز ريو کاهش قاچاق مواد مخدر تاث شهيشهرستان سرب یمرز

و  رانیا يالمللنيب یهایو فراه منجر به گسترش همکار يدو استان خراسان جنوب يتيامن-یاقتصاد-ياسيس

دو کشور بعد از  هیدوسو یهامثال، تفاهمعنوانبه. (Alamdar & Et al, 2014: 27) افغانسوتان شوده اسوت

اند از: حل مشوکل کارخانه چغندر قند قهستان با عبارت یدر بُعد اقتصواد 7روديماه یاحدا  بازارچه مرز

کشووت در افغانسووتان، گسووترش واردات  یالگو نیمنظور گسووترش ابه رانیا یواردات چغندر با همکار

دو  یگذارهیبا سرما روديگسترش شبکه برق مرز ماه ،ياز افغانسوتان به خراسان جنوب دشودهيتول یهاوهيم

 .(Alamdar & Et al, 2014:44) تا فراه روديطرف، و احدا  راه آسفالته ماه

منطقه  تيتوسعه و تثب یراهبرد یهااستيسو ميبه منظور تعم یمشوتر  مرز یهابازارچه جادیطرح ا

و  یتوسووعه اقتصوواد یهاشووده در برنامهفیتعر یهايمشوو مناطق با خط نینمودن اسووو و هم نيمرزنشوو

 جادیآن ا  يو هدف از تأسوو یمرز یهاکارکرد بازارچه نیتربوده اسووت. درواقع مهم يو فرهنگ ياجتماع

موضووع در دو نقشوه شماره نشان داده شده  نیبوده اسوت که ا یدر مناطق مرز تيامن یتوسوعه و برقرار

 است. 
                                                                 

 م. شروع گردیده است0443طور رسمي از سال فعاليت بازارچه به .7
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 مناسب میاقل -2-1-4

 يبخراسان جنو يمياز نقاط قوت اِقل يکی ديباد و خورش ريپا  و ارزان نظ یاز انرژ یبردارامکان بهره

 یهاتوان یاسووتان، دارا نی. اقرار گرفته اسووت ديمورد تاک زياسووتان ن شیمسوواله در سووند آما نیکه ا اسووت

مان ساعاتِ زدر اکثر مدت یديبودن تابش خورشاست. در دسترس يتابش نهيدر زم ژهیومناسب به يحرارت

مناسب  ليتواند در کنار پتانسياستان است که م يحرارت يژگیو نیترمهم ،يو تعداد ساعات آفتاب یيروشنا

 ریدپذیپوا  و تجد یهمچون انرژ ،يو صووونعت يمسوووکون یهوادر بخش یعنوان منبع انرژبوه یزيبوادخ

 یاز انرژ یبرداربهره تيقابل زانيم ني. ب(Tajrizi & Arezoomandan, 2011:71) رديمورداسووتفاده قرار گ

و  تزايوجود دارد. با ورود تجه یمعنادار یرابطه کی يدر خراسان جنوب یاقتصاد یو توسعه یديخورش

، بلکه امکان استفاده خواهد شد شترينهفته بهتر و ب تِيقابل نیتنها از انه یديخورش یاز انرژ یمندامکان بهره

استان برخلاف خراسان  نی(. ا(Saberifar, 2010:47اشوتغال فراهم خواهد شود  شیو افزا هیجذب سورما

 ل،يس دان،خبنی) يعيوقوع مخاطرات طب زانيم نیترو بلوچستان از کم ستانيسو يو حت یو رضوو يشومال

ق مناط نیتراز امن جهتنیازا ينوعبوده و به( برخوردار برف و طوفان نيسووونگ یهابوارش ،يگرفتگموه

خراسان  يميمناسب اِقل یهايژگیو ري. تحت تأث (Mofidi & Et al,2013:14)روديبه شمار م رانیا يشورق

 یهاطبق از يکی عنواناست که امروزه به یاگونهاستان، به نیصنعت برق در ا یاتوسعه یهاطرح ،يجنوب

 گاهیاز جا ،يمصارف داخل یکشوور برا ازيموردن یانرژ نيشورق کشوور مطرح اسوت و ضومن تأم یانرژ

 ,Hajipour & Et al). برخوردار است رانیا يجوار شورقهم یکشوورها ریصوادرات به سوا یبرا یاژهیو

2014:45)  
 یفرهنگ-یاجتماع طیمح -2-8

 یتمدن-یتیهو اشتراک -2-8-1

 یمرز یو شهرها از مناطق يکشور همچون برخ نیا یمرز اتیولا ژهیوافغانسوتان به یجامعه تیاکثر

 يتوانسته احساس همبستگ ،يدر کنار اشترا  زبان ياشترا  مذهب 7مذهب هسوتند.يسون يخراسوان جنوب

مشهد  یبرخلاف شهرها يبه خراسان جنوب ينسُ یها. جذب افغان(Arab,2011:63) دهد شیها را افزاآن

  است تيواقع نياز هم ياند، ناشافغان در آنجا جذب شده یعهيش نیمهاجر شتريو شومال خراسوان که ب

.(Papoli Yazdi, 1989:15) که قصد بازگشت به افغانستان  عهيش یهادر جنوب خراسان درصد افغان يحت

                                                                 
 باشند.اهل سنت ميدرصد جمعيت استان خراسان جنوبي،  74لازم به بکر است نزدیک به  .7
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 .(Arab, 2011:24) استاستان دارند،  نیبه ا یشتريب يمذهب که وابستگيسن یهااز افغان شوتريرا دارند ب

 زيشان و نيهمچون موطن اصل يآنان در انجام مناسوک و مراسم مذهب یآزاد ،يوابسوتگ نیا لیاز دلا يکی

 نیا قیو حوزه الصد رجنديب يبزرگ اهل سونت همچون مسوجدالنب یهيعلم یهاوجود مسواجد و حوزه

ر آنان د شتريسکونت دارند که ب يافغان مجاز در خراسان جنوب یتبعه هزار 0شوهر است. در حال حاضر، 

را در دست  يخراسووان جنوب يفرصوت شووغل دو هزارمهاجر،  تيتعداد جمع نی. ا7حضوور دارند رجنديب

 گذاران هستند.هیو سرما تاجرانجز   تيجمع نیاز ا يبرخ ني، همچن(Fars news Agency,2015) دارند

ن خراسووا يبزرگ فرهنگ یهياز ناح يکه جزئ يخراسووان جنوب ،يمنظر تمدنتر و از کلان يدر نگاه   

شود، يمحسوب م هيناح نیا یبخش محور زين یمرکز یايآس ياز نواح يبزرگ است که افغانستان و برخ

 يهنگفر یيگراحفظ کرده است. هم ،يرامونيپ يو تمدن يفرهنگ یقلمروها انيخود را در م يخیتار تیهو

اطق من نیا تيبر روند توسوووعه و امن يميمسوووتق راتيتأث ،يافغوانسوووتوان و خراسوووان جنوب يغرب ينواح

و  يها در خراسووان جنوبافغان يخیتار يِنسوول یوندهاي، سووکونت و پقتيدر حق . (Arab,2011:35)دارد

و اختلاط  يمهاجران با شووهروندان خراسووان جنوب نیا یهاورسوووم، فرهنگ و سوونتآداب ،يتبادلات زبان

کرده  جادیا و افغانستان رانیا یتوسعه روابط تجار یبرا ياز آن، همچون گذشته، بستر مناسب يناش ياجتماع

 یتواند با انجام کارکردهايم ي، خراسووان جنوبمشووتر  یيو نظام معنا خاطرتعلق نيچن باوجوداسووت. 

 و رشد مبادلات دو کشور باشد. ليتسه یِاکانون منطقه ،يفرهنگ

 لاتیسطح تحص شیافزا -2-8-8

 0477. نسبت به م 0470در سال  یباسواد زانيم شیدر افزا یسوم کشور یحائز رتبه ،يخراسان جنوب

و فعالان  دگانیبر تعداد برگز يميشگرف و مستق رياستان تأث نیا یباسواد زاني. شده است. رشد و ارتقا  مم

و  يمختلف علم یهامجرب در حوزه دياسات تيها، تربکشوور و وزارتخانه يکلان فرهنگ یهادر دسوتگاه

 یهاتيبه فعال يمردم یعلاقه شیگسوووترش، افزا در حالد و متعد يمراکز آموزش عال  يتأسووو ،يگفرهن

 گر،ید یداشته است. از سو يفرهنگ یهاتيگوناگون بسوط توسوعه فعال ینهادها تیتقو و ،یهنر-يعلم

 یهاريها و متغفه، مؤلرانیا ياسوولام یتان به نظام جمهوراسوو نیمردمان ا یبندیبر پا یسوووادآموز شیافزا

                                                                 
در سال ای که گونهبه .بوده استم. به دليل جنگ داخلي افغانستان  7330به شهرستان بيرجند در سال  هاافغاناوج ورود . 7

 .هزار نفر بوده است 914 بربالغخراسان و شهرستان بيرجند جنوب های پناهنده به جمعيت افغان م. 7339
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 شووده اسووت يو اجتماع یفرد نيب لاتیمثبت در سووطح تما یهافرهنگها و خردهسوونت ،يبوم يِفرهنگ

(Shateri & Et al2011:70) . 

دختر در  033هزار و کینفر پسر و  131هزار و کیآموز افغان شوامل دانش 130و  دو هزار، نيهمچن

استان  نیافغان در ا نیفرزندان مهاجر لاتيسطح تحص شیهستند. افزا لياسوتان مشغول تحص نیمدارس ا

 قیطر نیا از گر،ید یمنجر و از سووو يو همدل یيهمگرا ،یهمفکر به 7رانیرهبر ج.ا.ا ياعلان یطبق برنامه

 نیا (Iran News Agency, 2017). شوووديم جادیو افغان ا يرانیآموزان ادانش نيب یشووتريب يتبادل فرهنگ

 دهد. شیافزا زين استان را نیا یهاآموزان افغان به دانشگاهورود دانش زانيتواند ميروند م

ا ب يبخراسوووان جنو يو دانشوووگاه يتعاملات علم شیتوان در افزايم ،یتوانمند نیاز ا ،يطورکلبوه   

 يکینزد یبرا يمناسب يدر قالب تبادل استاد و دانشجو، بستر فرهنگ يجست. مراودات علم افغانستان، بهره

 نی، از ااکیچون آمر يغرب ریمهاجرپذ یاز کشورها یاريبسا بسکابل فراهم خواهد کرد. چه-تهران یاقتصاد

در خراسان  يعال لاتيتحص ريچشمگپژوهش، رشد  نیاند. از منظر اجسته یاريبس یاقتصاد یبهره ق،یطر

 کشور شده است، بر نقش یادار ياسوتان در سطوح عال نیمردم ا ياجتماع-يکه منجر به نفوب علم يجنوب

ست. ا افزوده شرق( نجای)و در ا رانیا یمرزبروندر تعاملات  ،یمرز یهااستان ریبا سا سهیاستان در مقا نیا

استان  کیاز  دینبا ،دیبدون تردوجود دارد.  هيناح کیدر  لاتياقتصاد و تحص نيب يميمسوتق ونديدرواقع، پ

 يراملدر سطوح ف یاقتصواد ينیآفرقرار دارد، انتظار نقش نیيدر سوطوح پا یو نفوب ادار يکه به لحاظ علم

را  نهيکه زم روشنفکر هستند کيبوروکرات یو طبقه يعلم نخبگان نیا ،یدر کنار نخبگان ابزار . بلکهداشت

 سازند.يفراهم م یکلان اقتصاد یهایزیراز منابع و برنامه یريگبهره یبرا

 تیجمعرشد  -2-8-3

ازه اند ريبوده و تأث یاقتصوواد یايانسووان، از موضوووعات مهم جغراف يِتجمع تيکم يبه معن تيجمع

صاص اخت از مطالعات را به خود يتوجهکشوورها بخش قابل یبر عملکرد اقتصواد آن راتييو تغ تيجمع

را به  رانیا تيجمع درصد کیکه در حدود  است تيجمع نفر 101،131 یدارا يجنوب خراسان داده است.

. درصد ، زن هستندنفر 911،317 يعنی هينفر مرد و بق 913،371استان،  تيدهد. از جمعيخود اختصاص م

 SKDEA, 2017).بوده است 4/  31،یلاديم 0477-0470 یهاسال يط زين تيمتوسوط رشود سالانه جمع

                                                                 
گونه مدر  اقامتي آموزاني که هيچآموزان اتباع خارجي. حتي دانشسوادی و تحصيل دانشبرنامه انسداد مبادی بي .7

 شوند.ندارند با معرفي دفاتر وکالت در مدارس مربوط مشغول تحصيل مي
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(C):96) يخراسان جنوبت يدرصود از جمع 13 جوان هسوتند. اسوتان نیا تياز جمع يتوجهقابل بخش ،

 نیيخانوار دارد. پا 009،310استان تعداد  ني. همچنهستنددرصود در روستاها ساکن  07سواکن شوهرها و 

جامعه و  یاداقتصوو تيسووطح مطلوب فعال انگريفعال ب تيبه جمع رفعاليغ تيجمع يوابسووتگ زانيبودن م

درصد  10 يدرصد و در خراسان جنوب 07شاخص در سطح کل کشور  نیاست. ا شوتريانداز بقدرت پ 

و نرخ اشتغال معادل  7درصد 74،1معادل  م. 0470در سوال  يخراسوان جنوب یکارينرخ ب نياسوت. همچن

بزرگ  تیدو مز ،ينيو شوهرنش تيرشود جمع ,5-11) .(SKDEAF: (B) 2017 بوده اسوت درصود 13،9

 تيمعد. رشد جنشويمحسوب م یاقتصاد یآنان بر توسعه یرگذاريتأث ازلحاظ يخراسوان جنوب ياجتماع

کار  یرويو ن گرانیبلندمدت، باز و در فعال تيجمع شیباعث افزا ت،يوجمع یرياز پ یريضووومن جلوگ

متعاقباً همراه با  ،ينيرشد شهرنش گر،ید یاز سو 0.سازدياستان وارد م نیا یاقتصواد یبه عرصوه یشوتريب

منجر زوماً ل ينياست. البته رشد شهرنش یشهر يرفاه-يو خدمات آموزش یتجار داتيتول ،عیصنا شیافزا

 ،يتصنع یاز شهرها یاريبس يخیبه روند تار با توجهکلان و  اسيشود. اما در مقيشدن شهرها نميصنعت به

 امر دارد. نیبر ا ميمستق ريتأث یشهر تيرشد جمع

 یاقتصاد طیمح -2-3

 رجندیب یاقتصاد یژهیو یمنطقه -2-3-1

در  ليبا هدف تسوووه ران،یشووورق ا توسوووعهدرحال مراکز از يکی، رجنديب یاقتصووواد یژهیو یمنطقه

 یاهیهمکار به کانون فعال يخراسووان جنوب لیو تبد افغانسووتاننفوب در بازار مصوورف  ،یگذارهیسوورما

در  يورود به بازار رقابت جهان و يخارج یهایگذارهیجذب سرما منظوربه يالمللنيب یِمشوتر  اقتصواد

 71هکتار در فاصله  194به مساحت  يکیکه  نيدو قطعه زم یمنطقه دارا نیشد. ا  ي. تأسوم 0474سوال 

و  رانیهکتار در مرز ا 744به مسوواحت  یگریاحدا  شووده اسووت و د رجنديب يشوومال شوورق یلومتريک

 :اند ازعبارتمنطقه  نیا یگذارهیسرما یهاتیاز مز يباشد. برخيدر حال احدا  م 11 ليافغانسوتان در م

فرودگاه مجاورت با  فراه، اسووتانمرکز  یلومتريک 704فراه و  شووهرسووتان نيتا اول یلومتريک 14 یفاصووله

راه بزرگ ، عبورمنطقه یلومتريک 731در فاصوووله  روديماه یمرز انهی، وجود گمر  و پارجنوديب يلمللانيب

مناطق  ریابا س ایاستان با خارج از کشور و  ي، امکان مبادلات بازرگانژهیو از مجاورت منطقه یکلانتر ديشوه

                                                                 
 .درصد بوده است 70.0نرخ بيکاری کشور در همين سال معادل  .7

 دانند.عامل رشد اقتصادی نميپردازان اقتصادی، رشد جمعيت را برخي از نظریهالبته . 0
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و لوازم و قطعات مورد  ديآلات خطِ تولنيماشوو هيورود کل ،يصوونعت-یو مناطق آزاد تجار یاقتصوواد ژهیو

 يجو قطعات خار هيمواد اول هيورود کل یبه ثبت سفارش برا ازيعدم ن و مصرف در منطقه از خارج کشور،

سهم  زانيم هر بهشورکت   ينسوبت به تأسو يتیدگونه محدوچيتوانند بدون هيم افراد ني. همچننطقهبه م

فاز دوم  یاجرا با (Hajipour, & Et al, 2014:53).اقدام کنند يگذاران خارجهیسوورمامشووارکت با  یبرا

 از. ابدیارتقا   يتصنع-یبه منطقه آزاد تجار منطقه نیا شود کهيم ينيبشيپ زين یاقتصاد ژهیتوسعه منطقه و

 ازاتيامت جهت اعطا  يفرصت مناسبخشک،  یبندر تجار کیهمچون  یاقتصاد ژهیو منطقه گر،ید یسوو

 يو برخ داتيتول رهيبخ یو انبارها یتجار یهانيگذاران افغان ازجمله اعطا  زمهیخاص به تجار و سوورما

 زانيمامر،  نیا  ).Eslami & Yosefzehay, 2018: 99(اسوووت  7ابهارهمچون بندر چ يمال یهاتيومعواف

 .خواهد داد شیرا افزا يدر خراسان جنوب یگذارهیافغانستان به سرما لیو تما يوابستگ

 یخارج یگذارهیسرما شیافزا -2-3-8

 ديولتواند به بخش تيم یگذارهیاست. سرما یرشد و توسعه اقتصاد ، شرط لازمیگذارهیسرما شیافزا

بهبود ، صادرات شیها، افزامتياشوتغال، کاهش سطح ق شیموجب افزا ديتول شیتحر  ببخشود و با افزا

 يِالمللنيب باز یفضووا جادیو ا (.م 0471) برجامگردد. پ  از  يرفاه عموم ارتقا  سووطحو ها، تراز پرداخت

ه توجقابلشوواهد اسووتقبال  زين يخراسووان جنوب ،یاقتصوواد یهامیاز تحر يو رفع برخ یگذارهیسوورما

 زانيم .م 0479تا سوووال بوده اسوووت.  نهيزم نیدر ا دمتعد یهاو درخواسوووت يگذاران خارجهیوسووورموا

دلار  ونيليم 017به  .م 0471دلار بوده است که در سال  ونيليم 01در استان  يمصوب خارج یگذارهیسرما

 ،نيچ یاسووتان از کشووورها نیدر ا يخارج یهایگذارهیاسووت. قالب سوورما افتهی شیبرابر افزا 1و حدود 

 هیماو ثبت سر يخارج یگذارهیجهت صدور مجوز سرما یريگي، پجهتنیبد. هسوتندانسوتان افغآلمان و 

گذاران و هیسووورما دیرواد دیلازم جهت صووودور و تمد یهايو انجام هماهنگ یگذارهیسووورما یهاپروژه

خراسان  انجام شده است. استان یمربوطه یهامذکور، توسط سازمان یاز کشوورها يکارشوناسوان خارج

مختلف چون  یهادر بخش یگذارهیدرخواست سرما 00شاهد  .م 0470. و م 0471دو سوال  يط يجنوب

 یافغانستان در پروژه یدرصدپنجاهمشارکت  ان،يم نیبوده است. در ا شتر پرورش نو و یهایمعادن و انرژ

 نیا لیتما شیاز افزا يحاک يونقل و مصالح ساختمانحمل یهادر حوزه یگذارهیبتن آماده و سورما ديتول

                                                                 
گذاران افغان جهت ایجاد تأسوويسووات بازرگاني و بدون دریافت هکتار زمين به سوورمایه 14در بندر چابهار به مسوواحت  .7

 یافته استماليات تخصيص
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 یگذارهیصوودور مجوز سوورما اسووت. يخراسووان جنوب قیاز طرکابل -تهران یکشووور به تعاملات اقتصوواد

)مرز  یاقتصاد هژیدر منطقه و یانبار تجار و بتن دي، تول(ماني)س يمصالح ساختمان یبندبستهپروژه  يخارج

 یهاتياز موفقهزار دلار،  104و  ونيليم 0 مصوب به ارزش هیبا سورماو  افغان گذارانهیسورمابه ( روديماه

  .)Tasnim News Agency,2017(7.( استم 0471) یسال جار

  یتعاون یهاشرکت یفراوان -2-3-4

عاون سهم دو بخش ت زانياست. به هر م يو خصوص يتعاون ،يمتشکل از سه بخش دولت رانیاقتصاد ا

بر  يمبتن ینظام اقتصاد کی ازآنجاکه تعاونِ 0دولت کاسته خواهد شد. یشود از اندازه شتريب يو خصووصو

مشارکت  یتعاون در اقتصاد به معنا شترياست، سهم ب يمحل یهاتيمردم و استفاده از قابل یحضوور توده

 تاس یمناطق مرز یو اقتصاد يو از عوامل مهم و عمده توسعه اجتماع یتر جامعه در امور اقتصادگسترده

(Mohammadi, 2009:123)مختلف یهاتيفعال نهيدر زم لیتما علاوه بر ،ي. بخش تعاون خراسووان جنوب 

 زيتعاون را ن یلازم در عرصه یهایو خدمات، توانمند یپروردام ،یکشواورز یهادر بخش ژهیوبه يدولت

 014و  هزار 77بوده که از  یبخش کشاورز در 9ديفعالِ تول يشرکت تعاون 94 یاستان دارا نیدارا اسوت. ا

حدود  ياست و سطح یآباد 010 ،هايتعاون نیتحت پوشش ا یعضوو برخوردار اسوت. تعداد روسوتاها

 نیعمده ا یکشوواورزان را به خود اختصوواص داده اسووت. اهداف و کارکردها يهکتار از اراضوو هزار 741

 مهيو انجام ب یکشاورز يارائه خدمات فن زه،يارائه خدمات مکان ،یکشاورز ینهادها عیو توز هيها تهيونتعا

 09تاکنون  ،اسووتان نیدر ا نيهمچن. (Mekaniki & Jabri,2013:25) بکرشوده اسوت انیيروسوتا ياجتماع

رآمد د شیمهاجرت، افزا، بر کاهش مدتيطولان يسالخشک باوجوداست که  جادشدهیا نيمرزنشو يتعاون

. تبلور (Jomehpour & Talebi, 2012:66) داشته است يمثبت ريتأث نيسرزم نیاو توسعه  یو رفاه اقتصواد

 یهاازارچهب ي، توسووعه و بهبود عملکرد صووادراتيها در سووطح فرامحليتعاون یاقتصوواد ينیآفرنقش ينيع

                                                                 
 010و  ميليون 1به ارزش  گذاری در هفت طرح صنعتي، معدني و تجاریفغانسوتان توانسته با سرمایهم. ا 0471در سوال  .7

ارزش  ازلحاظ گذاری کسووب کند. اماگذاری در ایران را به لحاظ بيشووترین مجوز سوورمایهنخسووت سوورمایه رتبه دلارهزار 

 .ميليون دلار در رتبه اول قرار گرفت 000ایرلند با حجم سرمایه بيش از ، گذاریسرمایه

های توسعه اقتصادی، قانون اساسي، یکي از ارکان اقتصاد کشور است که در برنامه 00بخش تعاون در ایران برابر اصل  .0

 عهده دارند. اجتماعي و فرهنگي سهم مهمي از رشد و توسعه اقتصادی کشور را بر

دهند و تيار اعضای خود قرار ميهایي هستند که خدمات اجتماعي لازم را در اخهای تعاوني، مؤسسات یا بنگاهشرکت .9

 ها را مشاهده کرد.توان آنهای اقتصادی کشور و در هر زمان و مکاني ميدر تمامي بخش
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 کشور همچون توسعه تجارت یاهداف اقتصاد نياسوت که تاکنون توانسته در تأم يخراسوان جنوب یمرز

  کنند فایرا ا ينقش مهم يشووغل یهافرصووت جادیرا بردارند و هم در ا یمؤثر یهاگام يرنفتيغ يِخارج
.(Hajipour, & Et al, 2014:58)  

 یکشاورز صنعت -2-3-4

 تواند درياسووتان م نیا نقاط قوت اما ،يخراسووان جنوب ینقاط ضووعفِ بخش کشوواورز يبرخ باوجود

محصووولات  گاهیاسووتان مؤثر واقع شووود. جا نیا داریتوسووعه پا یها و در راسووتاضووعف نیجهت رفع ا

زرشووک، رتبه  ديدر تول يرتبه نخسووت کشووور و جهاناند از: عبارت رانیدر ا يخراسووان جنوب یاورزکشوو

 ،یيدارو اناهيگ ديزعفران، رتبه سوم در تول ديدر تول یعناب، رتبه دوم کشوور ديدر تول ینخسوت کشوور

در  یکشور هفتمه گل نرگ ، رتب ديپسوته و تول ديتول یپنبه، رتبه پنجم کشوور ديتول یکشوور پنجمرتبه 

رتبه  ،يفيو ک يکم ازلحاظ يزراع يسهام یهادر تعداد قنوات و شرکت یانار، رتبه نخسوت کشوور ديتول

 .17) (SKDEAF:(A)2017 , درصد 04شتر کشور با سهم  تيم جمعبادام، رتبه دو ديتول یهشوتم کشور

 یقتصادا تيبهبود وضع ان،یياز مهاجرت روستا یريجلوگ ،یکاريمذکور در کاهش نرخ ب یکشاورز طيمح

شتغال، سهم ا ازلحاظ، مثالعنوانبه .داشته است یيسهم بسزا يصادرات خراسان جنوب شیو افزا کشاورزان

، ازآنپ حائز رتبه نخست است و  درصد 90،3 زاني( با م91،1پ  از بخش خدمات ) یبخش کشواورز

 سوم قرار دارد. گاهیدر جا درصد 01،0بخش صنعت با 

 زين جهت که افغانستانآناستان از نیزعفران ا ،ياسان جنوبخر یمحصوولات و اقتصاد کشاورز نيبدر 

محصول تجربه کرده است،  نیا ديدر تول يجهش بزرگ .م0470-0471 یهاسال ژهیوبه رياخ یهاسال يط

 تيفيک ازلحاظ ينخست جهان یسه سال گذشته، رتبه يط کشور نیااسوت. زعفران  یاژهیو گاهیجا یدارا

را داشته  رگیکدیمثبت  بيتوانند نقش مکمل و رقيم يزعفران افغانستان و خراسان جنوب نمود. را کسوب

و  ني ولکشوور بر تلاش مس نیزعفران در ا ديتولتوان گذر کرد که يم يسوختبه یريگجهينت نیاز اباشوند. 

نند به توايم ستانافغان مرداندولت محصوول افزوده اسوت. نیا تيفياسوتان جهت ارتقا  ک نیکشواورزان ا

 تيفيک، لدر مقاب. شندینديب يخراسان جنوبزعفران  ازيپ دیکار و خراز تجارب کشاورزان زعفران یريگبهره

استان  نیا کارانزعفران یبرا يتواند فرصوت مناسوبيزعفران در افغانسوتان م ديتول یبرا يو آب کاف نيزم

راسان خزعفران افغانستان و  يفيو ک يرشد کم د،یترديبمحصوول در آن کشوور باشود.  نیکشوت ا یبرا

 .خواهد شدها مثمر ثمر واقع کشورها به آن ریسا يقطب زعفران شرق و بر وابستگ جادیدر ا يجنوب
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 صنعت و معدن -2-3-2

بهشت معادن شرق " ،يشوناسونيخاص زم تيدر موقع یريقرارگ ليتوان به دليرا م يخراسوان جنوب

منطقه از  نیگر آن است که اانياستان ب نیا یيايدر حوزه جغراف يشوناختباسوتان یهاپژوهش. دينام "رانیا

 ,Hashemi ZarjAbad& taghavi)برخوردار است یفلزکار ینهيدرزم يکهن اريبس ینهيشيشرق کشور از پ

معوودني، نهبنوودان و سربيشووه که مرز مشتر  با  هوایفرفيوت . به لحاظ توزیع جغرافيوایيِ (145 :2012

 اسووووت يخراسان جنوب یهوووواشهرسووووتان در ميووووان بيشترین تعداد معووووادن افغانسوتان دارند، دارای

(Fallsolaiman & Hajipour, 2015:89). يخراسووان جنوب يو معدن يصوونعت یهاشوواخص يوضووع فعل 

بودن دارا ،یدر حال واگذار يصنعت هيشهر  و ناح 71مصوب،  يصنعت هيناح 77شهر  و  3اند از: عبارت

پروانه  140 ،يصووونعت  يجواز تأسووو 010 ،يصووونعت نيهکتار زم 310 ار،يدر اخت يهکتار اراضووو 0717

جواز  10و توسوووعه،  قيو پروانه تحق يگواه 09مجوزها،  یبردارپروانه بهره 70030صوووادره،  یبرداربهره

درصد سهم اشتغال بخش  0/03نفر اشتغال در بخش صنعت،  74339 ،يو پروانه خدمات مهندس  يتأسو

 خراسان یيو دارا یطرح در دست اجرا )اداره کل امور اقتصاد 103صونعت و معدن از کل اشوتغال استان، 

مجوز اجازه برداشووت  70پروانه اکتشوواف،  009 ،يمعدن یبردارپروانه بهره 017(، 91/الف: 7930 ،يجنوب

. سهم بخش (ی)رتبه چهارم کشور نفر اشتغال در بخش معدن 74413 و يکشف معدن يگواه 771معادن، 

 دیبرآورد گرددرصد  0/01، یلاديم 0471در سال  یعمده اقتصاد یهابخش انيصنعت و معدن استان در م

, 2017(B):14) (SKDEAF .  

 مهم است که بخش رانیا يشرق ياسيدر اقتصاد س جهتازآن يمسواعد خرسوان جنوب يصونعت طيمح

 یکشاورز یاقتصاد یهابا بخش سهیدر مقا ،ياز منابع گوناگون معدن یبرخوردار باوجودافغانستان  يصنعت

ر مشتر  در افغانستان در امو یگذارهیسرما زانيم نیکه کمتر یاگونهاست. به فيضع شودتبهو خدمات 

کشور توسط مقامات،  نیا یمطروحه یازهاياز ن يکیاست که  يدر حال نیا بوده است. يو معدن يصونعت

 شاخص عملکرد و توان نيمچناسوت. ه ندیفرآ نیحرکت به سومت ا ایکشوور و  يصونعت یازهاين نيتأم

 ,MIMT) بوده اسووت 791 یرتبه يعنی طیشوورا نی. در بدترم 0470در سووال  افغانسووتان يرقابت صوونعت

صنعتي در کنار وجود بخایر معدني فلزی و غيرفلزی و از همه  یها و واحدهاشهر  اما وجود. (2017:7

و  يصنعت محصولات ديتول مناسب جهت یو مجاورت اسوتان با افغانسوتان، بستر يصونعت یتر تجربهمهم

 انریگذاران اهیسو، سرما گریادرات آن به افغانستان است. از دمحصوولات خاص کشواورزی و ص کشوت
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منابع را  استخراج ینهيها، زممشتر  با افغان یگذارهیتوانند با مشارکت و سرمايم يخراسوان جنوب ژهیوبه

خراسان  ينسبتاً مناسب صنعت یاسوتان انتقال دهند. بسوترها نیا يبه مراکز صونعت ،یفرآورفراهم و جهت 

 افغانستان کمک کند. يو معدن يصنعت تيتواند به بهبود وضعيم يجنوب

 صادرات به افغانستان شیافزا -2-3-6

 يخارج یهامیتحر ليبه افغانستان به دل ي. ارزش صادرات خراسان جنوبم 0474-0471 یهادر سال

. م 0470دلار در سووال  ونيليم 790. به م 0474دلار در سووال  ونيليم 714از  کهیطوردر حال نزول بوده، به

. ارزش صادرات استان به افغانستان رشد داشته که م 0471مذکور، تنها در سوال  یاسوت. در دوره دهيرسو

است. با محاسبه سهم  دهيدلار رس ونيليم 710درصود بوده و ارزش صوادرات به رقم  01رشود معادل  نیا

. در م 0470تا سال  يطورکلنسبت به نیکه اگردد يبه افغانستان، مشخص م رانیااستان از ارزش صادرات 

اما  ده،ي. رسم 0470درصد در سال  0/1. به م 0474درصود در سال  9/70از  کهیطورحال کاهش بوده، به

که ارزش کل نیاسوت. ضمن ا دهيدرصود رسو 1/0و به  افتهیبهبود  ي. نسوبت فوق اندکم 0471در سوال 

. م 0474-0471دوره  یهامجموع سال یهم براآن یر کشورصوادرات اسوتان به افغانستان نسبت به مقدا

صادرکننده کالا به استان  ی. پاکسوتان و افغانستان تنها کشورهام 0471درصود اسوت. در سوال  1/0معادل 

ارزش  ثيدرصد از ح 30از  شيسال مربوط به پاکستان با ب نیسهم از واردات استان در ا نیشترياند. ببوده

که  زيکشور بوده است. کشور افغانستان ن نیاست که مربوط به واردات برنج از ا يوزندرصد ازلحاظ  30و 

عمدتاً  گر،ید یخود اختصاص داده، از سو درصود از وزن واردات اسوتان را به 1درصود از ارزش و  0/1

درصد  31از  شي. بم 0471 سال در اما. دینمايشواهدانه بوداده، احشوام و دانه اسوسند را به اسوتان صوادر م

 انهيم یايآس یکشورها ریو سا ، پاکستانازآنپ  به افغانستان صورت گرفت و يصوادرات خراسوان جنوب

به  .,131) (SKDEAF:(A)2017 خود اختصاص دادند کمتر از پنج درصد از صادرات استان را به يسوهم

 نیدر صادرات به ا يخراسوان جنوبرود سوهم يانتظار م ران،یبازار افغانسوتان از ا یتقاضواها شیافزا ليدل

 .ابدی شیکشور افزا

 یتیامن-یاسیس طیمح -2-4

 یاسیس مشارکت -2-4-1

است. مردم کشور  کی ياسويو فرهنگ سو یریپذق جامعهموف یهااز نمونه يکی ياسويمشوارکت سو

پ   ن،يسرزم نیمردم اشرکت در انتخابات را در کارنامه خود دارند.  بار 91جنوب خراسان سابقه حضور 
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 ،ياماسل یده انتخابات مجل  شورا ،یجمهوراستیدر دوازده انتخابات ر رانیا يانقلاب اسولام یروزياز پ

 ،يپرسشهر و روستا و چهار همه ياسولام یهاچهار انتخابات شوورا ،یپنج انتخابات مجل  خبرگان رهبر

 79 یشاهد برگزار يخراسان جنوب ،7اسوتان یريمدت کوتاه پ  از شوکل گ اند. در افتهی يحضوور پررنگ

 نیدر ا شتازيپ یهادرصود و جز  استان 10از  شيها مشوارکت مردم بدوره نیا يو در تمام انتخابات بوده

 یهاتيمحروم ،ياسوويمشووارکت سوو نیا لیاز دلا يکی .(Akbari & Et al, 2016:34) عرصووه بوده اسووت

 رييتغ یبرا یياسوتان است که سبب شده تا مردم مشارکت در انتخابات را مجرا یهاشوهرسوتان یاقتصواد

 یالا، مشارکت بشدهانجام یهاطبق پژوهشخود بدانند،  یندهیآ یاقتصادسرنوشت  نييوضعِ موجود و تع

 Rezazadeh) است یو رشد اقتصاد یيمردم جهت فقرزدا نیا يعموم یاراده انگريب يمردم خراسان جنوب

& Et al, 2014:826). 

 یاسیسامان سو  یکیاستراتژ تیموقع -2-4-8

از  شيب ،يازجمله خراسان جنوب يشرق یمرزها هيخصوص حاششرق کشور به یاقتصاد يماندگعقب

 يتیریو مد ياسيس ،يخیمسائل تار ليو کمبود منابع آب باشود، به دل يعيو طب يمياِقل طیشورا ليکه به دلآن

مردان و از دو قرن و عدم توجه دولت شيمحدودشوودن ارتباطات در طول ب شوودن مرزها واسووت. بسووته

 یامنطقه و يآن شده است. اما با تحولات جهان يافتگينتوسعه موجب ن،يسورزم نیکشوور به ا زانیربرنامه

 يبغر یافتهينتوسووعه یهااسووتان یدر بازسوواز رانیسووقوط طالبان، مشووارکت ا ،یشووورو يچون فروپاشوو

 ژهیوه دولت بهبا افغانستان، و توج رانیبهبود روابط ا ا،يدر آس نيچ یهاتيفراه، گسترش فعال ريافغانستان نظ

 نیر اد یيربنایز یهاطرح یو اجرا بیبه شرق، موجب تصو يليبعد از جنگ تحم ياسلام یشورا مجل 

 ،يگازرسان یهاعادن، شبکهاز م یبرداربندرعباس، گسوترش بهره-آهن سورخ راه احدا . دیمناطق گرد

 ,Ebrahimby Salami) ها اسووتپروژه نیو آموزش بهداشووت ازجمله ا ینور بريمخابرات، ف ،يرسووانبرق

افغانستان  ياسيوانفعالات سفعل ريتأث ا،يدر مرکز قلب آس رانیشدن اواقع ليبه دل گر،ید ی. از سو(2005:64

از  رانیا یدر منطقه و احتمال محاصره رانیشرق ا یياستثنا اريبس تي، موقعيشرق یهاو پاکسوتان بر اسوتان

روز روزبه 0انریا انهيشرق م يکیو استراتژ ياسيس تياهم ل،يعربستان و اسرائ کا،یشورق توسط آمر یسوو

 .(Papoli Yazdi, 1996:34) است يفزوندر حال 
                                                                 

 به سه استان خراسان جنوبي، رضوی و شمالي تقسيم شد. 7919استان خراسان بزرگ در سال  .7

 خراسان جنوبي و شمال سيستان و بلوچستان .0
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گذاران و پوشش هیاز سرما تیضمن حما رانیدولت ج.ا.ا ،يخراسوان جنوب ياسويسوامان سو متعاقب

تان در اس یگذارهیو پنجره واحد سرما یگذارهیمرکز خدمات سرما جادینسبت به ا ،یرتجاريغ یهاسکیر

و مقررات مخل  نيو قوان یرضووروريغ یندهایوکار و حذف فرآکسووب یاقدام نموده اسووت. بهبود فضووا

است  هبود رانیج.ا.ا دولت یاقتصاد یکردهایرو نیتراز مهم یگذارهیسرما ندیفرآ عیو تسر ليتسوه جهت

 يتوجه به بخش خصوص گر،ید یقرارگرفته اسوت. از سو موردتوجهاسوتان  نیدر ا یصوورت جدکه به

 یجد یريگيمورد پ ياسوت که در خراسان جنوب داریراهبرد اقتصواد پا نیترتوانمند و اعتماد به مردم، مهم

نسووبت بودجه،  رينظ یاقتصوواد یهاکه از شوواخص یاگونه؛ به (SKDEA, 2017/A: 7)قرارگرفته اسووت

در  يمیملا بياندازه دولت در اسووتان با شوو ،يناخالص داخل ديبه تول يو عمران یمخارج کل، جار ات،يمال

 SKDEA, 2017). است يتجارت خارج یآزاد شیافزا یدهندهباشود که نشوانيترشودن محال کوچک

(B): 81-83)  
 تیو امن ثبات -2-4-3

ستان رغم مجاورت با افغاناستان به نیامن و باثبات بوده است. ا يطيمح یدارا ربازیاز د يجنوبخراسان 

 یریپذبيشکننده و آس تي، امنمواد مخدرقاچاق  ليلو بلوچستان که به د سوتانيکرمان و سو یهاو اسوتان

 & Khosravi Zargaz) شوديمحسوب م ياجتماع تيکشور به لحاظ امن یهااسوتان نیتردارند، جز  امن

Et al, 2013:54)شرق  داریپا يتيامن یهيحاش" عنوانبه ياز کارشناسان از خراسان جنوب يبرخ کهیطور؛ به

 یهااسگاهپ  ياسوتان با افغانستان، تأس نیا یامن مرز يمواصولات یهاجاده ن،یبراکنند. علاوهيم ادی "رانیا

و  یمرز یهاجهت کاهش چالش 11 ليو م 19 ليازجمله م یها و گمرکات مرزیو احدا  ورود یمرز

، در جذب  (Abbasi ,2012:209)نيسوورزم نیو ثبات ا تيشووگرف بر امن ريضوومن تأث ،يمل یيدرآمدزا

که در  يخراسان جنوب تیبا محور رانیامن شرق ا طيمؤثر واقع شده است. مح اريگذاران افغان بسهیسورما

 یاهمؤلفه نياز نخسووت جنوب-محور شوومال يالمللنيب ونقلو حمل تیترانز یهانهیو کاهش هز نيتضوم

غانستان( کشوورشان )اف يثباتيو ب ياز ناامن ربازیگذاران که از دهیسورما نیا یفرصوت برا نیمهم بوده، بهتر

گذرگاه امن واردات و صادرات افغانستان به و از  يجهت، خراسان جنوبنیبرند، است. ازايرنج م شدتبه

 است. رانیا
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 یریگجهینت -6

و  رانیا یبر روابط اقتصوواد يخراسووان جنوب یاقتصوواد یايپژوهش، نقش جغراف نیا ياصوول یمسوو له

 دار،یتوسعه پا ،یاداقتص یايجغراف ینظر ميو کاربست مفاه ينييتبروش  یآن بر مبنا جیافغانستان بوده و نتا

شرق  یامس له توجه به حوزه اقتصاد منطقه نیحاصول شده است. هدف طرح ا یمرز یهامرز و بازارچه

اسوووت.  کایآمر ژهیوبه با غرب رانیروابط ا یداریناپا انگريب و جهان منطقه يو کنون يخیتارتحولوات بود. 

تلاش و  زانيبا توجه به م يغرب یمناسبات با کشورها یريمردان کشوور بر گسوترش و ازسرگتمرکز دولت

ب دهد. و مناس يپاسووخ کاف رانیصوورت گرفت، نتوانسوت به انتظارات ملت ا نهيزم نیکه در ا یيهانهیهز

 ينيسنگ هازجملدارد  يمختلف لیدلا رانیا يخارج استيس يِاقتصواد شورق کردیبر رو يغرب کردیرو یغلبه

در  مهم اسووت که جهتآن ازنکته  نیا .تحولات و تعاملات جهان در کایآمر ژهیوغرب به یوزن کشووورها

( يازجمله افغانستان )در زمان کنونشرق  یکشورها ياسيس-یروابط و مناسبات اقتصاد موضوعات يبرخ

و شوورق قلمر پژوهش نیا یهاافتهیبراسوواس  اسووت. کایآمر يرانیضوود امتأثر از گفتمان  یبه نحو رانیبا ا

 .ودکشور مثمر ثمر واقع ش یاتعاملات منطقه قيو تعم ليتواند در تسهي( مي)افغانستان و خراسان جنوب

 یمرز یهاازجمله بازارچه يخراسان جنوب یاقتصاد یايجغراف یهایپژوهش توانمند جینتا ریطبق سا

 يخارج یکشورها یگذارهیسرما شتريمناسب جهت جذب ب یبسوتر یاکنندهيمه يو مرز مشوتر  طولان

 یندهیآ دبخشی. تاکنون، نوم 0479 یهاافغانستان از سال یگذارهیافغانسوتان اسوت. گسترش سرما ژهیوبه

 یهااناست ينیآفرمهم، در ارتباط با نقش نیاست. ا دو کشوور یاسوتان در تعاملات اقتصواد نیدرخشوان ا

به  رانیا یصادرات کالاها شیافزا یو بلوچستان در عرصه ستانيو س یخراسوان رضو يعنی گرید يشورق

مردان و تجار افغان به بندر چابهار جهت صادرات و واردات دولت ژهیاسوت. توجه و تأملقابلافغانسوتان، 

 ریبت سابه نس یافغانستان در خراسان رضو یگذارهیسرما نیشوتريب زيجنوب، و ن یکالا به و از کشوورها

 يکیراتژاست تيو اهم ياقتصاد مل یشرق در توسعه لیبديب گاهیجا ایو  ا ياز اح يکشور، حاک یهااسوتان

  است. افغانستان تیو با محور یادر تجارت منطقه يخراسان جنوب يکیو ژئواستراتژ

تان و افغانسوو رانیا یاقتصوواد یيتوانند در همگرايم يدرصووورت ياشووتراکات نظام فرهنگ ن،یبراعلاوه

معنادار  یونديشاهد پ ق،یطر نینظام حاصل گردد. از ا نیاز عنصار ا يمشترک ريباشوند که تفاس نیآفرنقش

دو  ينواح یتعاملات تجار يگسووتردگ جتاًي( و نتاي/جغرافني)ع ی)بهن/فرهنگ( و نظم ماد یينظام معنا نيب

 بود.  ميمرز خواه یسو
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ن کند به هما فایو افغانستان ا رانیدر روابط ا ينقش مهم يکه خراسوان جنوب زانيدرمجموع، به همان م

 نیا یدهاو درآم دیعوا شیباعث افزا افغانسووتان به صووادرات رونق. ردیپذيم ريتأث ندیفرآ نیاز ا زين زانيم

 یر به معنادو کشو يتعاملات بازرگان شیافزا ن،یشده است. بنابرا يو عوارض گمرک اتيمال لياسوتان ازقب

استان بر بهبود  نیا توسعه ريدر بلندمدت خواهد بود. متقابلاً تأث يخراسان جنوب یبرا داریپا یارشد و توسعه

 است. ریانکارناپذ یو افغانستان، امر رانیا یتعاملات اقتصاد

 

 
 افغانستان-رانیا یاقتصاد روابط در یجنوب خراسان یاقتصاد یای. نقش جغراف3شکل 
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