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 ترانزيت وتوسعه محورشرق كشور و رابطه آن با امنيت وتوسعه پايدار
 در استان خراسان جنوبي

  

  ۳الهه كاووسيو  ۲ فرشته فكوري ،۱مفيد شاطري
 استايار گروه جغرافيا دانشگاه بيرجند   - ۱

mshateri@birjand.ac.ir 
  برنامه ريزي شهريغرافيا و ج كارشناسي ارشد-۲
  برنامه ريزي شهريجغرافيا و  كارشناسي ارشد-۲

  
  چكيده

به طوري كـه دسـتيابي بـه توسـعه بـدون برخـورداري از        ،ملزوم يكديگربوده وامنيت و توسعه مفاهيمي به هم پيوسته 
كه از چابهار شروع شده و بـه  توسعه محور شرق . توسعه نيز در برقراري امنيت نقش بسزايي دارد امنيت ناممكن بوده و

يـك  توسـعه اسـتان خراسـان جنـوبي، مـي توانـد       بر كه عالوه  ،سرخس منتهي مي شود، از جمله راهكارهايي مي باشد
هدف اين مقاله بررسي اثرات توسعه محور شـرق  . مقدمه اي در امنيت سازي بيشتر با توجه به تحوالت منطقه اي باشد

تحليلي مبتنـي بـر   -روش تحقيق توصيفي.  منيت منطقه در راستاي توسعه پايدار مي باشدو ترانزيت كاال در ارتباط با ا
جمع آوري اطالعات اسنادي و آمار موجود در سازمان ها و ادارات و همچنين روش مصاحبه با كارشناسان مجـرب مـي   

ور، اثرات مختلف اقتصـادي و  چنين استنباط و نتيجه گيري مي شود كه با توجه به مسير ايجاد اين مح در نهايت. باشد
بگونه اي كه چهار شهرستان استان در ارتبـاط مسـتقيم و بقيـه    . اجتماعي را براي منطقه خرسان جنوبي به همراه دارد

دسترسـي سـكونتگاه هـاي    بررسـي  . شهرستان ها بصورت غير مستقيم در ارتباط با محور توسعه شرق قرار مـي گيرنـد  
درصـد از   ۷۳ترانزيت ريلي در محور شرق نشان مـي دهـد، از كـل جمعيـت اسـتان      شهري و روستايي استان در مسير 

ش هـا      ۴/۶۴در صد از جمعيت شهرستان هـا ،   ۷۶جمعيت شهري ،  درصـد از جمعيـت    ۳/۲۹درصـد از جمعيـت بـخ
ت و تسـهيال اين موقعيت مناسب پيامدهايي مختلفي ماننـد   .در اين مسير قرار مي گيرند ،روستايي در قالب دهستان ها

يري از ، جلـوگ اشـتغال زايـي، رفـع محروميـت هـا      ،ايجـاد بازارهـاي گردشـگري    صنايع دستي و رشد، امكانات بازرگاني
ايجاد امنيت و توازن منطقـه اي بـر اسـاس    در نتيجه اين تحوالت . مهاجرت روستاييان به شهر و غيره را به همراه دارد

  . مي باشداقتصادي و امنيتي اين محور مفهوم توسعه پايدار از جمله اثرات اين ط
  

  .محور شرق، امنيت، توسعه پايدار  :واژه هاي كليدي
  

  

                                            
 mshateri@birjand.ac.ir؛ ۰۹۱۵۳۶۲۱۵۸۷استاديار گروه جغرافيا دانشگاه بيرجند، تلفن   - ۱
 
  ۰۹۳۹۲۴۸۷۶۷۳؛  ٬F_geo1368@yahoo.com ، زاهدانارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهريكارشناسي     ۲
 
 يا و  برنامه ريزي شهريكارشناسي ارشد جغراف ۳
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  مقدمه
، خواهيم ديد كه راه و حمل ونقل به عنوان  مگذشته داشته باشي هاي چنانچه مروري بر زندگي انسان در طول دوران

ك و كاوش نسبت به اين نيازها ، يكي از ضروريات زندگي بشر مطرح بوده و بديهي است كه نيازهاي انساني و در
موجب ايجاد شبكه راههاي ارتباطي ، وسايل ارتباطات و پيام رساني و همچنين وسايل حمل ونقل انسان و كاال شده 

هاي مختلف  است ، همزمان با پيشرفت تمدن ، دانش و فن شناسي ، صنعت حمل ونقل تحول و تكامل يافته و راه
يكي از  .اع شده كه اين امر باعث بهبود زندگي انسان و رفاه نسبي او گرديده است حمل ونقل شهري و روستايي ابد
مي باشد كه نوعي حمل ونقل زميني است ، استفاده از راه آهن در مسافت  خطوط ريلي مهمترين راههاي ارتباطي ، 

مي تواند در رشد  ريلي  هاي دور و به هنگام ازدياد بار كاري مقرون به صرفه مي باشد و توسعه شبكه هاي راه 
محورهاي ارتباطي و ترانزيتي در اصل اساس اقتصادي و اجتماعي هر كشور نقش مهم و عمده اي را ايفاء نمايد ، 

پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي را در هر منطقه كليد مي زند ، چرا كه حمل و نقل در توسعه منطقه اي مي تواند 
از اين رو توجه به جنبه ها ،مزايا و معايب هر ساختار بايد مورد توجه قرار گيرد تا . زدارتباط با دنياي بيرون را ميسر سا

بر اساس آن بتوان كاركرد هاي آن را تجزيه و تحليل كرد چرا كه هر ساختاري، كاركرد هاي مربوط به خود را منتشر و 
همين راستا از خود كاركرد هايي بروز مي محور ترانزيتي توسعه شرق نيز در استان خراسان جنوبي در . بازگو مي كند

دهد كه اين كاركردها  به نوبه خود بر زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم استان در ابعاد  مختلف درآمد ، اشتغال ، بازار 
توسعه اين محور نه تنها جنبه هاي بين المللي . اثر مي گذارد... محصوالت كشاورزي ، صنعتي و معدني ، آموزش و

بلكه اثرات داخلي نيز براي مردم استان هاي واقع در محور شرق به همراه دارد و آنها را از فقر و محروميتي  ،دارد بدنبال
  .كه بر زندگي اشان حكم فرماست رها مي بخشد

و  بيان تاثيرات آن بازگوو و توسعه محور شرق با تكيه بر ترانزيت را اين مقاله تالش مي كند،كه امنيت و توسعه پايدار 
  . كه به امنيت ختم مي شود، تحليل و بيان نمايد در نتيجه اثرات عوامل توسعه ناشي از آن را 

  مفاهيم نظري
  ترانزيت و توسعه

ترانزيت يا ترانسپورت  واژه اي  انگليسي است كه به استفاده از فضاي يك كشور براي دسترسي  به بازارهاي كشورهاي 
ل  كاال از نقطه اي در داخل يك كشور  به نقطه اي ديگر در داخل كشور ديگر مي ديگر  و يا  جابه جايي و حمل و نق

ترانزيت كاال امروزه نقش . مجموعه اين نقل و انتقال و جابه جايي بخشي از جريان توليد محسوب مي شود . باشد ،
زديكي مسير هاي انتقال ، مهمي را در اقتصاد كشور هاي مستعد براي انجام اين فعاليت كه پارامتر هاي مربوط به ن

. دسترسي به بازار هاي هدف از طريق استفاده  از فضاي كشور ديگر و دستيابي به آبهاي ازاد را مي طلبد را دارد
ترانسپورت امروزه در اقتصاد ملي كشورها به عنوان سهم مهمي از منابع درآمدي شناخته مي شود و نوعآ به معجزه قرن 

ي است وجود چنين پتانسيل و توانايي بالقوه براي كشورهاي مختلف  واقع در مسير هاي بديه. از آن ياد مي شود 
به . ترانزيتي و از جمله كشور ما مي تواند در آمد هاي سرشاري را نصيب مردم كند و از اتكا به درآمد هاي نفتي بكاهد 

ور و از جمله محور شرق و اتصال دليل وجود چنين مزيت هاي است كه توسعه و گسترش مسير هاي ترانزيتي در كش
كشور هاي آسياي ميانه به آبهاي خليج فارس و بندر چابهار و از طرف ديگر دستيابي كشورهاي پاكستان ، شبه قاره 

واضح است كه با پياده سازي و اتمام  چنين پروژه اي ايران كه جزو . هند به بازارهاي آسيا و اروپا  مطرح مي شود 
در اين بين واقع . اي منطقه و جهان است مي تواند در كانون  فعاليت هاي ترانزيتي قرار گيرد مستعد ترين كشور ه

شدن ايران بر سر راه  شرق به غرب و وجود ذخاير نفتي و گازي خاور ميانه و لزوم صادرات كشور هاي توليد كننده 
بنابر اين ترانزيت خود . ملزم ساخته است  نفت فعاليت هاي ترانسپورت را  از طريق كشور مان  براي كشورهاي همسايه
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در اين بين توسعه از نظر لغوي يعني خروج از پوسته و لفاف در حالت .به عنوان يكي از مولفه هاي توسعه مطرح است 
مفهوم واژه توسعه ) ۱۴: ۱۳۸۸ملكي ،(كلي به معناي خارج شدن  كشور هاي توسعه نيافته  از وضعيت قبلي مي باشد 

ير واژه هاي علمي با  پيشرفت دانش بشري و چالش هاي علمي در محافل آكا دميك نهفته است و در آن همانند سا
همچنين توسعه به معناي ارتقاء مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي .تغيير و تحول و پيشرفت مد نظر است 

اقل سه ارزش اصلي به عنوان پايه فكري  و  زندگي بهتر و يا انساني تر است ، براي درك معناي دروني توسعه بايد حد
معاش زندگي ، اعتماد به نفس و آزادي كه نمايان : اين رو شهاي اصلي عبارتند از. رهنمود عملي در نظر گرفته شود 

امروزه توسعه ).۳، ۱۳۸۱مسعود نژاد ،(گر هدفهاي مشترك است كه به وسيله ي تمام افراد و جوامع  دنبال مي شود 
گاه توسعه بيشتر با روش . گي بهتر تلقي مي شود و جوامع نسبت به گذشته از آن بيشتر منتفع مي گردندهمپاي زند

ها ، سياست ها و شيوه هاي اقتصادي بيش برده مي شود كه هم در زمينه تعيين و سنجش ازرش واقعي منابع محيطي 
د ، انسانيت و ساير انواع  حيات را تهديد مي و انساني و هم  به خاطر  محدوديت هايي كه در صورت افزايش بيش از ح

توسعه همان رشد اقتصادي نيست زيرا توسعه جرياني چند بعدي كه در خود . كند ، شكست خورده و ناكام  مانده اند
توسعه عالوه بر بهبود در . اجتماعي را به همراه دارد  –تجديد سازمان و سمت گيري متفاوت  كل نظام اقتصادي 

د و درآمد ، شامل دگرگوني اساسي در ساختمان هاي نهادي ، اجتماعي ، اداري و همچنين ايستارها و وجه ميزان تولي
توسعه در بسياري موارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز در بر مي گيرد .نظر هاي عمومي مردم است 

اي موارد حتي ممكن است مترادف با كلمه  توسعه اگر چه داري بعد كمي نيز مي باشد و در پاره). ۱۸، ۱۳۷۰ازكيا،(
در واقع توسعه داراي ابعاد چند گانه اي كه كلمه رشد فاقد تمامي .رشد  تلقي شود اما در اصل داراي ابعاد كيفي است 

  ).   ۱۲، ۱۳۷۶روزبهان ،(آن ابعاد است 

و روسـتايي چـه در بعـد ملـي و      ايجاد محورهاي ارتباطي و ترانزيتي به عنوان اتصال دهنده سكونت گاههـا ي شـهري   
بواسـطه كـاهش    ۱۹۶۰اقتصاد جهاني از دهه . منطقه اي و چه بعد بين المللي مي تواند از ابعاد مختلف  موثر واقع شود

عـالوه  . شـده اسـت   روبرونامه هاي بين المللي با رشد و توسعه چشمگير  تعرفه و ساير موانع و نيز افزايش انواع موافقت
هـا و   گونه اي است كه منجر به عـدم محلـي شـدن فعاليـت    ه ت به ويژه در كشورهاي توسعه يافته ببرآن ساختار صنع

هاي توليـدي مايـل    همچنين مؤسسات و سازمان. است گرديدهجهان پهنه گسترده استفاده بيشتر از منابع مختلف در 
ل محصوالت و مواد اغلـب منجـر بـه    اين قبي نيستند حجم زيادي از مواد و محصوالت تمام شده را حمل نمايند چرا كه

    (fellmann,1997:300). شود مي با هزينه هاي زياد حمل و نقل در سطوح وسيع وحجيم

 زيت در شرق كشورنتحليلي برو ضعيت ترا 

هاي حياتي هر كشور كامالً شناخته  امروزه اهميت و نقش بسيار مهم شبكه حمل و نقل به عنوان يكي از زيرساخت
ن يكي از مهمترين معيارهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي يك جامعه داشتن يك سيستم حمل و نقل ييقي به. شده است

مناسب و ايمن مي باشد و همواره فقدان يك شبكه حمل و نقل فراگير و كارا به عنوان يكي از مهمترين داليل پس 
و نقل ريلي است كه   آهن و حمل قل، راهترين نوع حمل ون در اين ميان يكي از ايمن. ماندگي جوامع مطرح بوده است

حمل ونقل ريلي با توجه به . درصد بااليي از شبكه ترانزيت را در كشورهاي توسعه يافته به خود اختصاص داده است
المللي داشته باشد كه اين امر مستلزم  اي را در تجارت و مبادالت بين تواند جايگاه ويژه موقعيت جغرافيايي كشورمان مي

ايران با بهره گيري از مزيت ترانزيت ،مي تواند منافع بسياري را كسب . گذاري كالن در اين بخش خواهد بود هسرماي
اين مهم ، مستلزم سه عنصر مهم ،درك .كند و جايگاه اقتصادي خود را در سطح منطقه اي و جهاني ارتقا بخشد 
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طرح . رقابت  با رقباي منطقه اي و بين المللي استواقعيات ، بهره گيري از فرصت ها و كسب آمادگي هاي الزم براي 
يك فرصت استثنايي و بي نظيراقتصادي  و تجاري براي ايران در جهت تقويت و حمل ) شرق(جنوب–كريدور شمال 

به منظور شناسايي پتانسيل  درآمد .كاالي ترانزيتي  در اسرع وقت با هزينه كمتر و ايمني بيشتر به شمار مي رود
ارائه شده كه گوياي  ۲۰۰۶مسير ايران ،بررسي زير بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول  در سال  ترانزيت از

ميليار د دالر  بود ه كه سهم تجارت در  ۱۰۳۶۸بالغ بر  ۲۰۰۵حجم تجارت جهاني در سال :بسياري از واقعيت هاست
درصد ار ارزش تجارت را طبق  گزارش بانك  ۱۰چنانكه .ميليارد  دالر بوده است  ۲۷۰۶آسيا  در همين سال بالغ بر  

 ۴۴اگر از سهم . ميليارد دالر خواهد بود  ۲۷۰جهاني  متعلق به بخش حمل و نقل بدانيم سهم آسيا رقمي  بالغ بر 
درصدي تجارتي كشور هاي شمال  اروپا ،روسيه ، آسياي ميانه ، حوزه اقيانوس هند و جنوب شرقي آسيا كه بالغ بر 

دالر  است صرف نظر كنيم و سهم ترانزيت و حمل و نقل كاال را در مسير كريدور شمال جنوب ،كه يكي  ميليارد ۱۱۰۰
ميليارد دالر در بخش حمل و نقل بين  ۲۷درصد تعيين نماييم  به ارزشي معادل  ۱۰كريدور مهم دنياست  تنها  ۱۰از 

و –مشهد سرخس  –بيرجند  –زاهدان  - رچابهاربند(محور شرق  يتيترانز ريمسدر اين ميان  . المللي خواهيم  رسيد
كاال  تيترانز يبرا يباالئ تيو قابل لياز پتانسدركريدور مورد اشاره  ) خروجي هاي آن به آسياي ميانه و افغانستان
. برآورده سازد زيرا ن انهيم يايآس يكشورها يتيترانز يازهايتواندن يبرخوردار بوده و عالوه بر كشور افغانستان م

نزديكي  ، "سرخس -چابهار "راري ارتباط ترانزيتي افغانستان وآسياي ميانه ازطريق محور ترانزيتي شرق كشور برق
يژه بخش ه وهاي مختلف حمل ونقل ب هاي گسترده دربخش جغرافيائي بندرچابهار به افغانستان ، انجام سرمايه گذاري

موجب هاي گسترده دولتي  حور شرق كشور وحمايتهاي حمل ونقل در مسير مت دريائي، ايجاد تسهيالت و زيرساخ
  .  در اينده خواهد شدرونق ترانزيت درمسير مذكور

  روش تحقيق
براي انجام . تحليلي و روش جمع آوري اطالعات اسنادي و پيمايشي مي باشد -مطالعه حاضر از نوع مطالعات بنيادي و

اطالعات اسنادي از ادارات و سازمان ها و اطالعات . تپژوهش از دو بخش اطالعات اسنادي و ميداني استفاده شده اس
سپس با استفاده از آمار جمع آوري . ميداني نيز از طريق مصاحبه با مسوولين موضوع مورد بحث بدست آمده است

  . تحليل هاي مناسب بر روي آنها مطابق با موضوع مورد ذكر انجام گرديد, شده
  معرفي محدوده مورد مطالعه

 ۵۳درجه و  ۳۴دقيقه تا  ۳۱درجه و  ۳۰كيلومتر مربع، بين مدار جغرافيايي  ۹۵۳۸۸ن جنوبي با وسعتي حدود استان خراسا
دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته  ۵۷درجه و  ۶۰دقيقه تا  ۳درجه و  ۵۷دقيقه عرض شمالي از خط استوا و 

كيلومتر داراي مرز مشترك با كشور افغانستان  ۳۳۱از شرق به طول  استان خراسان جنوبي از شمال به خراسان رضوي و. است
از لحاظ ارتفاعات، ارتفاعات . بوده و از غرب به استان يزد و از جنوب به استانهاي سيستان و بلوچستان و كرمان محدود مي باشد

متري و پست ترين نقطه استان در  ۲۸۵۴بلندترين نقطه استان قله شاسكوه در . جنوبي دارند-خراسان جنوبي امتداد شمالي
بر اساس آخرين ). ۴۳: ۱۳۸۹استانداري خراسان جنوبي، (متر از سطح دريا واقع شده است ۵۷۶شهرستان سربيشه با ارتفاع 

  . دهستان بوده است ۴۹شهر و  ۲۵بخش،  ۱۹شهرستان،  ۱۰داراي  ۱۳۹۱تقسيمات كشوري، استان خراسان جنوبي در سال 

  بحث و تحليل

  حور ترانزيتي ريلي در توسعه شرق كشورنقش م

افتصاد حمل و نقل ايران نيازمند تجديد دوباره داستان هاي جاده ي ابريشم است تا بتواند دوباره نبض اقتصاد منطقه را 
توسعه و احياي اين فرايند در خور توجه و اهميت است چرا كه اين امر با توجه به پتانسيلهاي بالقوه . در دست بگيرد
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كز جنوبي كشورمان در بحثهاي كانتينري و دريايي و ادامه اين روند به مرزهاي خاكي در شرق و شمال شرق در مرا
شبكه ريلي از جمله منابع و زير ساخت هايي است . ه منطقه اي تأثير گذار مي باشدمسائل اقتصادي و همچنين توسع

كه به نسبت هزينه صرف شده جهت راه اندازي و اجراي آن تعداد شغل ايجاد شده بيشتري را شامل مي شود و عالوه 
مسائلي كه در بخش عمراني بر اين ، عوامل متغير مختلف نيز بر اين ميزان اشتغال تأثير گذار خواهد بود از جمله 

محور . بايستي به آن اشاره نمود، بحث راه آهن شرق كشور است كه طي سالهاي اخير بسيار جدي مطرح شده است
ترانزيتي شرق كشور شامل مجموعه بندري چابهار و شبكه راههاي زميني است كه از بندر چابهار در سيستان و 

اي نيك شهر ، ايرانشهر ، خاش و زاهدان وارد استان خراسان جنوبي شده بلوچستان شروع شده و پس از عبور از شهره
و پس ازگذر از شهرهاي نهبندان ، سربيشه ، بيرجند و قاين به استان خراسان رضوي و شهرهاي گناباد ، تربيت 

و با راه حيدريه و مشهد ، سرخس و نقاط مرزي باجگيران و در نهايت به افغانستان و آسياي ميانه متصل مي شود 
همچنين ادامه شبكه به سمت جنوب و بندر . اندازي شبكه ي ريلي افغانستان درآينده به اين خطوط وصل مي شود

اين مسير نسبت به محور . آزاد چابهار مي تواند دسترسي و ارتباط با اقيانوس ها و كشورهاي سراسر دنيا را مهيا سازد
كيلومتر نزديك تر است از اين رو از اهميت  ۱۷۲۰س قريب به سرخ –مشهد  –تهران ،تهران  -كنوني بندرعباس

استراتژيك برخوردار مي باشد و فعال شدن شبكه حمل و نقل ريلي شرق كشور تكميل رهيافت كاهش هزينه هاي 
كاهش مسير حمل و نقل . حمل ونقل و ايجاد يك مسير امن و ارزان براي گشايش يك محور ترانزيتي پررونق است

م مطهر رضوي ، گشايش خط جديدي جهت عبور و مرور گردشگران كشورهاي آسياي ميانه ، توسعه هرچه زائران حر
بيشتر گمركات و بازارچه هاي مرزي و كوتاه شدن مسير صادرات غير نفتي به كشورهاي همسايه شرقي ، افزايش 

هدان مشهد گسترده است را ريسك ژئواستراتژيك منطقه و تكميل شبكه ي كمربندي عظيم آسيايي كه در محور زا
ايجاد پشتوانه براي تنگه ي استراتژيك هرمز و ايجاد محور اصلي يا آلترناتيو محور مركزي كشور در . موجب مي شود

مواقع ضروري به منظور جابه جايي مهمات نيز مواردي هستند كه وجود كريدور حمل ونقل ريلي شرق كشور را ايجاب 
   . مي نمايد

خطوط ريلي بسياري از مراكز مولد و اشتغال زاي زودبازده كوچك و متوسط ونيز صنايع بزرگ و  به موازات گسترش
مادر و درمرحله ي بعد ساير صنايع جنبي و زير دستي آن امكان اقتصادي شكل گيري و استقرار در حاشيه اين خطوط 

از طرف ديگر راه اندازي محور .را بپيمايند را يافته تا با تكيه بر مزاياي متنوع حاصل از آن ، مسير توسعه و بالندگي
ترانزيتي شرق كشور اثر فراواني در شكوفايي اقتصادي ناحيه دارد كه به دليل شرايط طبيعي خشن و كمبود آب و 

به دليل دوري مراكز شهري و . كاهش نزوالت آسماني با مشكل توسعه نيافتگي يا كمتر توسعه يافتگي مواجه مي باشد
كديگر و فقدان شرايط طبيعي الزم از جمله منابع آب كافي و زمين هاي مساعد براي فعاليتهاي زراعي و روستايي از ي

باغي باعث شده كه فرصت هاي سرمايه گذاري و توسعه در اين منطقه كمتر صورت گيرد، لذا به انجام رساندن پروژه 
واز سوي ديگر موجب نزديكي مراكز شهري  محور ترانزيتي شرق كشور از يك سو موجب باال رفتن درآمد مردم شده

  . به مراكز شهري بزرگ تر مي شود.. همچون بيرجند ، زابل و زاهدان و

  در استان خراسان جنوبيافزايش صادرات و واردات محور توسعه شرق و بخش  
ه چنـد برابـر   حجـم بـار بـ    شـرق حمل ونقل بار از طريق راه آهن از سهولت بيشتري برخوردار است با احداث راه آهـن  

افزايش مي يابد كه اين امر در بهبود وضعيت اقتصادي منطقه موثر و مفيد است ، زيرا درصـورت بهـره بـرداري از ايـن     
بنابراين مـي  .طرح ، عالوه بر حمل محصوالت از طريق جاده و هواپيما ، حمل بار از طريق راه آهن نيز صورت مي گيرد 

بد ، انتقال مواد مختلف به ساير مناطق و خارج از كشور ازدياد بيشـتري خواهـد   توان گفت هرمقدار حجم بار افزايش يا
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داشت ،درنتيجه اين امر دربهبود وضعيت صادرات و واردات موثر است و مي توان صنايع دسـتي و سـاير فـرآورده هـاي     
انواع به عنوان مثال صدور . د كشاورزي ، صنعتي و دامي استان را به ساير نقاط صادر و مواد موردنياز منطقه را وارد نمو

هاي منطقه و افزايش درآمد ، رشد تسـهيالت و امكانـات    باعث انتقال سنت صنايع دستي و كشاورزي روستاهاي استان
در مجاورت شـبكه سراسـري   و روستاهاي استان كه  كليه شهرهاشرق ، با اتصال خط آهن . گردد بازرگاني و تجاري مي

 و پتانسـيل هـاي مختلـف ديگرمنـاطق كشـور       يق خط آهن مي توانند به سادگي از خـدمات  قرار گرفته اند از طر ريلي
مـي توانـد بـه عنـوان دريچـه ي اقتصـادي مفيـدي بـراي         ،  دراستان خراسان جنوبيايستگاه راه آهن . استفاده نمايند 

در زمينـه محصـوالت    توانمنـدي هـايي كـه     چرا كه روستاهاي استان بـا توجـه بـه   . سكونتگاه هاي روستايي عمل كند
تجارتي همچون كشت زعفران وزرشك دارند مي توانند نه تنها در منطقه  و كشور، بلكه به صادركردن محصوالت خـود  

نه تنها بازار مناسـبي بـراي مراكـز شـهري و     قادر خواهد بود  بنابراين اين استان. به كشورهاي اطراف نيز مبادرت كنند
كشـورهاي  ايـران و  بـين   مـورد تبـادل   محل عبور وترانزيت كاالهاي بازرگاني  عنوان روستايي خود بوجود آورد بلكه به

خواهد شد كه اين امر رقم قابل توجهي ارز را به صورت  كرايه ترانزيت كاال نصيب خواهد كرد  همسايه شمالي و  شرقي
كـه اكثريـت    خراسـان جنـوبي    اسـتان اين منبع درآمد ارزي درعين حال اشتغال زا نيز هست و موضوع اشتغال براي . 

جمعيت آن را جوانان مشتاق كار تشكيل مي دهند ، مسئله اي جدي است كه به سادگي نبايـد از كنـار آن گذشـت بـا     
توجه به اينكه اغلب كشورهاي زنجيره اي راه آهن سـراسـري آسـيا از ممالك جهان سوم و مسلمانان مي باشـند ، مـي   

مله و تبادل اطالعات بازرگاني و فني را با آنان گشود و از اين طريق باعث رشد بازرگاني توان به راحتي باب مراوده و معا
  .منطقه شد 

  رشد صنعت گردشگري 
با توجه به توانمندي ها و پتانسيل هايي كه هر منطقه در ابعاد مختلـف گردشـگري چـون وضـعيت طبيعـي ، صـنايع        

پارامتر در استان خراسان جنوبي به عنوان يـك منبـع مناسـب بـراي     دارد مي توان از اين ... دستي ، ساختار فرهنگي و
از نظر گسترش صـنعت   توسعه شرق محوراحداث ينابراين .بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي در روستاها استفاده كرد

ها ، در زمينه آثار فرهنگي متعدد و زمينه هاي جذاب طبيعي ويزه هرجتد در يك منطقه خشك مانند غار (  گردشگري
را تحت الشـعاع خـود قـرار مـي دهـد و درنتيجـه        شرايط اقتصادي استاننيز  ) آبشارها ،دق ها ،كويرها و حيات وحش 

ه در اين زمينه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان وظايف بيشتري ب. نمايد نصيبرا مقدارقابل توجهي درآمد ارزي 
وارد مي نمايند در رونق اقتصادي آن و گرمي بازار موثر است كـه ايـن    استانوجوهي كه گردشگران به بازار. عهده دارد 

  . خود از اثرات مثبت اجراي اين طرح محسوب مي شود
                                                ارزيابي سكونتگاه هاي انساني خراسان جنوبي در مسير ترانزيتي شرق          

محورهاي تزانزيتي در اين منطقه و استان خراسان جنوبي با توجه به شـرايط خـاص    گسترش روز افزون حمل و نقل و
ذكر شده ،براي روستاهاي استان كه از فقر و محروميت هاي گوناگوني برخوردارهستند مي تواند از جنبه هـاي مختلـف   

ترانزيتي شرق كشـورقرار   مكان هاي روستايي در حوزه خراسان جنوبي اكثرا در مسير محور. مطرح و حايز اهميت باشد
گرفته اند كه خود امتياز بسيار مهمي براي توسعه سكونتگاههاي روستايي و دست يابي به توسعه پايدار در استان بيـان  

بـر اسـاس جـدول    . چرا كه توسعه پايدار منوط به تركيب و توجه به سكونتگاه هاي روستايي در كنار شهرهاست . شود 
ي استان را در مسير ترانزيت ريلي طـرح شـده در محـور شـرق نشـان مـي دهـد از كـل         كه پوشش سكونت گاه ها زير

ش هـا    ۴/۶۴در صد از جمعيت شهرستان ها ،  ۷۶درصد از جمعيت شهري ،  ۷۳جمعيت استان   درصد از جمعيت بـخ
  .درصد از جمعيت روستايي در قالب دهستان ها ، در اين مسير قرار مي گيرند ۳/۲۹
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  يتي مناطق استان خراسان جنوبي در مسير ريلي محور شرقمشخصات جمع - ۱جدول
  )۱۳۸۸مركزآمار و اطالعات استانداري،(منبع

 ايجاد توازن و تعادل در منطقه 
شرق كشور از لحاظ سرمايه گذاري صنعتي و زيربنايي و دسترسي به خدمات برتر و تراكم جمعيتي و نيز دسترسـي بـه   

با مقايسه نيمه شرقي و نيمه غربي كشور نوعي دوگانگي منطقه اي . ئيني قرار داردشبكه هاي زيربنايي در رتبه بسيار پا
كارشناسان علت اين امر را كشف ذخاير نفتي در پنجـاه سـال اخيـر و    . مي باشدديده مي شود كه بسيار تعجب برانگيز 

ايـن در  . دارنـد مـي داننـد   سرمايه گذاري هاي كالن در اين بخش كه عمدتاً در نيمه جنوب غربي و جنوب كشور قـرار  
حالي است كه امروزه اختالفات شاخص هاي توسعه به حدي رسيده است كه بايد هرچه سريعتر نسبت به اين تبعـيض  

از اين رو ايجاد محور مهم ترانزيتي شرق  يكي از عواملي است كه به تفاوت هاي بين منطقه اي در . ناخواسته اقدام كرد
           .ه بيش از همه براي روستاييان فاجعه بار بوده است پايان خواهد داد زمينه هاي مختلف كه متاسفان

  نتيجه گيري
جنوب و شرق به غرب كشور ، محور شرق نقش مهم و تاثير گذاري را در  –در مجموعه كريدورهاي ترانزيتي شمال 

با اتمام پروژه حمل و نقل ريلي  مسلما. توسعه آتي كشور وايجاد تعادل هاي منطقه اي در بعد ملي ايفا خواهد كرد
سرخس  مي توان گفت شبكه نصف النهاري ريلي  كشور در حال تكميل شدن است و بايد در فكر توسعه  _چابهار 

با گسترش شبكه راه آهن در داخل و اتصال مبادي ورودي و خروجي كشور ، بسياري  از . شبكه مداري ريلي كشور بود 
ي از انزواي جغرافيايي كه تا كنون بر  ابعاد اقتصادي و اجتماعي آن محيط بوده خارج مي استان ها مانند خراسان جنوب

شوند و امكان جذب سرمايه گذاري هاي متنوعي براي انان از يك سو واطمينان خاطر از سرمايه گذاري هاي وسيع در 
   .حال انجام  فراهم مي آيد

ان جنوبي  همچون از حاشيه درآمدن استان و اتصال آن به محور به طور كلي محور شرق داراي اثراتي در استان خراس
جنوب، برقراري امنيت در منطقه و تمايل بازرگانان و تجار به سرمايه گذاري  هاي جديد با تكيه بر مزيت هاي –شمال 

ادغام نسبي  استان  و متناسب با آن صادرات سنگ هاي معدني و قيمتي و محصوالت كشاورزي و تجاري و همچنين  
اقتصاد و فعاليت هاي استان با فعاليت هاي ترانزيتي به داخل و خارج از كشور و باالخره  نزديك شدن بازارهاي  مصرف 
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به مراكز توليد استان و همسو شدن كشت و زرع و صادرات صنعتي ومعدني  با كشش و تقاضاي بازار هاي هدف 
شده و گسترش مبادالت درون و برون استاني با توجه به توسعه با تكميل شبكه ريلي اقتصاد استان شكوفا . خواهدشد

روزافزون ساير زير ساخت هاي سرمايه گذاري ،  به هر سرمايه گذار اطمينان خاطر از كمترين ريسك در سرمايه 
  .گذاري را خواهد داد

هري و روسـتايي داراي  منطقه خراسان جنوبي با توجه به وضعيت طبيعي و شرايط موجود در استقرار سكونتگاه هاي ش
سـكونتگاه هـاي روسـتايي كـه از لحـاظ      . خصوصيات و ويژگي هاي منحصر بفردي  با توجه به قابليت هاي خـود اسـت  

اقتصادي به كشاورزي و كشت محصوالت تجاري چون زعفران و زرشك وابسته هستند بيشترين ضربه ممكن رادرزمينه 
توليدات كشاورزي آنها بدليل مشكالت مختلـف چـون ارتباطـات و    . بازاريابي و فروش محصوالت خود متحمل مي شوند

از طرف ديگر باال بـودن ميـزان   . حمل و نقل نامناسب با مارك كشورهاي ديگر و با قيمت هاي كمتر به فروش مي رسد
و توسـعه  بـا ايجـاد   . جمعيت بيكار در روستاها سبب روي آوردن جوانان به انواع قاچاق كاالها و مواد مخدر شده اسـت  

محور شرق در واقع بسياري از اين مسائل حل مي شـود و زمينـه بـراي اسـتقرار انـواع واحـدهاي صـنعتي ، معـدني و         
كارگاهي فراهم مي شود و ميزان اشتغال افزايش مي يابد چرا كه توسعه صنعت حمل و نقل پايه و اساس همه اين مزايا 

ي خود را براحتي مي توانند به طور مستقيم يا از طريـق تاسـيس   از طرف ديگر روستاييان محصوالت كشاورز. مي باشد
شركت هاي كشاورزي و صنايع غذايي كه توسط بخش دولتي يا خصوصي بوجود خواهند آمـد و زمينـه اشـتغال را نيـز     

رهـاي  فراهم مي كنند به بازارهاي بين المللي ارسال كنند تا محصوالت آنها متناسب با قيمت و بـا مـارك ايـران در بازا   
از طرف ديگر اگر مسوالن به دنبال توسعه و دست يابي به مفهـوم توسـعه پايـدار و برقـراري     . بين المللي به فروش برود

توازن و تعادل در شرق همانند غرب كشور هستند بايد امكان ايجاد خدمات زيربنايي و تسهيالتي را فراهم آورند كه اين 
شود پس تفكر ترانزيتي شرق راه حل مناسبي در پوشش ضعف در شرق و  امر جز با توسعه خطوط ارتباطي ممكن نمي

مساله ديگر اينكه بدليل پراكندگي شهرها و روسـتاها در اسـتان ارانـه خـدماتي چـون      . استان خراسان جنوبي مي باشد
دودر به سختي انجام مي گيرد كه ايجاد اين محور ايـن مشـكالت را حـل مـي كنـ     ... آموزش ، بهداشت،كمك رساني و 

   .نتيجه استقراراين امكانات در روستاها از مهاجرت روستاييان جلوگيري مي كند
اين محور مي تواند به اين مساله   د،در شرق كشور تامين امنيت مي باش با توجه به اينكه يكي از عامل هاي مهم 

در . ييدا كنندي منيت بيشترشهرها براي انجام فعاليت هاي خود ضريب ا همچنين روستاها و وجامعه عمل بپوشاند 
فراواني نيروي انساني ارزان قيمت براي گروه هاي مختلف صنعتي، افق بسيار و با توجه به برقراري امنيت ، با نتيجه

مي توان تصور كرد در نتيجه اشتغال زايي  در استان و خصوصا روستاها صنعتي ومعدني  ايجاد واحدهايروشني براي 
                                                                                       .                  بيكار آنها زياد است تا حدودي  اثرات مثبتي را در بعد اشتغال شاهد باشيمكه تعداد جمعيت فعال  و
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