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 832 .......................................................................................................... هاسکونتگاه نیب یاصل یوندهایپ یبند جمع-8-81-1
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 843 .............................................................................................. استان ییفضا نظام در موجود یهاتعادل عدم نییتع-8-82-0
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 820 .......................................................................................................استان توسعه یفرارو یاقتصاد داتیتهد لیتحل-8-82-0

 821 .................................................................. استان توسعه یفرارو یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع داتیتهد لیتحل-8-82-3

 822 .......................................................................................... استان توسعه یفرارو یتیامن -ینظام داتیتهد لیتحل-8-82-4
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 810 ............................................................................................... نیسرزم شیآما منظر از استان توسعه بلندمدت انداز چشم
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 04 ............................................................................................................................................................... باران هم خطوط: 4 شماره نقشه

 04 .............................................................................................................................................................ریتبخ هم خطوط: 1 شماره نقشه

 01 ................................................................................................................................................ استان یمیاقل یپهنهبند: 2 شماره نقشه
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 40 ................................................................................................... ها آبراهه و یتوپوگراف به نسبت روستاها تیموقع: 1 شماره نقشه

 40 ............................................................................................................................................... ییروستا تیجمع یچگال: 3 شماره نقشه

 41 ................................................................................................................................... ها یآباد تیجمع یبند طبقه: 82 شماره نقشه

 12 ................................................................................................... (چهار سطح) زیآبر یها رحوضهیز در آب النیب: 88 شماره نقشه

 18 .................................................................................................................. ستیز طیمح حفاظت چهارگانه مناطق: 80 شماره نقشه

 18 ................................................................................................................................... یفعل طیشرا در یاراض تناسب: 83 شماره نقشه

 13 ..................................................................................................................................... یآت طیشرا در یاراض تناسب: 84 شماره نقشه

 13 .................................................................................................................................................................. خاک طبقات: 81 شماره نقشه

 14 ........................................................................................................................ یاراض( بالقوه توان) یطبیع استعداد: 82 شماره نقشه

 11 .............................................................................................................................. اراضی از کلی استفاده بندیپهنه: 82 شماره نقشه

 12 ............................................................................................................................ یکشاورز منظور به نیسرزم توان: 81 شماره نقشه

 12 ....................................................................................................................... یکار جنگل منظور به نیسرزم توان: 83 شماره نقشه

 12 ................................................................................................................... چراگاه و مرتع منظور به نیسرزم توان: 02 شماره نقشه

 12 ..................................................................................................................................... یگردشگر مستعد یها پهنه: 08 شماره نقشه

 13 ............................................................................................................ تیفعال و سکونت توسعه مستعد یها پهنه: 00 شماره نقشه

 13 ................................................................................................................. یزداریآبخ و حفاظت مستعد یها پهنه: 03 شماره نقشه

 11 .................................................................................................................... استان نقل و حمل حوزه یرساختهایز: 04 شماره نقشه

 31 ............................................................................................................................... استان یانرژ حوزه یرساختهایز: 01 شماره نقشه

 822 ........................................................ (8332 سال) شهرستان کیتفک به صنعت بخش نیشاغل ینسب سهم: 02 شماره نقشه

 822 ..................................................................................................................... یصنعت ینواح و ها شهرک پراکنش: 02 شماره نقشه

 821 ............................................................................................................................................... یزراع یاراض پراکنش: 01 شماره نقشه

 883 ................................................................................................................................................. فعال معادن تیموقع: 03 شماره نقشه
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 881 ............................................................... یاقامت مراکز و یخیتار و یعیطب ،یگردشگر یها جاذبه پراکنش: 38 شماره نقشه

 801 ......................................................................................................... یآموزش و یدرمان یبهداشت مراکز پراکنش: 30 شماره نقشه
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 842 ......................................................................................... 8332 سال -مختلف یهابخش در استان تکفل بار: 33 شماره نقشه

 811 ............................. 0281 تا 8322 سال از شتریر 4 از بیش بزرگای با استان افتاده اتفاق هایلرززمین: 34 شماره نقشه

 813 ............................................................................................................................. یباد شیفرسا یبحران یکانونها: 31 شماره نقشه

 823 ........................................................................................................ یدفاع - یتیامن داتیتهد نقشه یبند پهنه: 32 شماره نقشه

 824 ............................................................................... بلوچستان و ستانیس استان موجود وضع ییفضا سازمان: 32 شماره نقشه

 081 .................................................................................................................. استان یزیر برنامه مناطق یبند پهنه: 31 شماره نقشه

 000 ...................................................................................................................... یشهر نظام یشنهادیپ یبند سطح: 33 شماره نقشه

 002 ................................... ییروستا یها وحوزه مجموعه مراکز با ارتباط در استان مراکزمنظومه نفوذ حوزه: 42 شماره نقشه
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 030 ...................................................................................................................................... استان یارتباط یدورهایکر: 40 شماره نقشه

 032 .................................................................................. بلوچستان و ستانیس استان یشنهادیپ ییفضا سازمان: 43 شماره نقشه

 040 ............................................................................................................یعیطب طیمح یشنهادیپ ییفضا سازمان: 44 شماره نقشه

 043 .............................................................................................................. سکونت نظام یشنهادیپ ییفضا سازمان: 41 شماره نقشه

 044 .......................................................................................................... معدن و صنعت یشنهادیپ ییفضا سازمان: 42 شماره نقشه

 041 .............................................................................................................. ها رساختیز یشنهادیپ ییفضا سازمان: 42 شماره نقشه

 042 ........................................................................................................................ خدمات یشنهادیپ ییفضا سازمان: 41 شماره نقشه
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 فهرست جدول

 81 .......................................................... 8341-8331 بلوچستان و ستانیس استان یاسیس ماتیتقس تحوالت: 8 شماره جدول

 02 ....................................................................................... کینوپتیس یهاستگاهیا( گرادیسانت درجه) یدما آمار: 0 شماره جدول

 08 ............................................................................................ کینوپتیس یستگاههایا( درصد) ینسب رطوبت آمار: 3 شماره جدول

 08 ........................................................................................................ کینوپتیس یستگاههایا( متریلیم) بارش آمار: 4 شماره جدول

 00 ............................................................................... کینوپتیس یستگاههایا( متر یلیم) ساالنه ریتبخ نیانگیم: 1 شماره جدول

 03 ............................................................................................................................................. استان یمیاقل یپهنهبند: 2 شماره جدول

 02 ................................................................................................... (8311-31)کشور و استان تیجمع تحول روند: 2 شماره جدول

 02 .............................................................................................. استان و کشور در آن ساالنه رشد درصد و جمعیت: 1 شماره جدول

 01 ........................................................................................ 8332- ها استان ریسا از استان به شده وارد تیجمع: 3 شماره جدول

 03 ............................................ 8332شهرستان کیتفک به و یفعل اقامت محل حسب بر شده وارد مهاجران: 82 شماره جدول

 03 ................................................................... 8332-کشور یها استان ریسا به استان از شده خارج مهاجران: 88 شماره جدول

 32 .................................................................................................. 8332- استان یها شهرستان خالص مهاجرت: 80 شماره جدول

 38 ................................................................................. 8331 سال در کشور و استان رفعالیغ تیجمع سهیمقا: 83 شماره جدول

 38 ............................................................. ییروستا و یشهر مناطق کیتفک به استان و کشور در یکاریب نرخ: 84 شماره جدول

 33 .................................................................. 8331-شهرستان کیتفک به یانسان توسعه یها شاخص سهیمقا: 81 شماره جدول

 34 .............................................................................................. استان در یاجتماع یهاارزش و هابیآس ل،یمسا: 82 شماره جدول

 31 ...................................................................... بلوچستان و ستانیس استان در شهرها تیجمع و تعداد تحول: 82 شماره جدول

 31 ..................................................................... بلوچستان و ستانیس استان در روستایی آبادیهای تعداد تحول: 81 شماره جدول

 31 ......................................................................................................... ریاخ دهه سه یط استان یشهرها تیجمع: 83 شماره جدول

 32 ............................................................................................................. کیتوپوگراف یپهنهها در شهرها تیجمع: 02 شماره جدول

 48 ....................................................................................... یعیطب تیموقع اساس بر استان یها یآباد پراکنش: 08 شماره جدول

 40 ........................................................................................................................ استان در ییروستا تیجمع یچگال: 00 شماره جدول

 43 ....................................................................................... استان در یشهر یسکونتگاهها یتیجمع یگروهبند: 03 شماره جدول

 44 ................................................................................................ (8311-31) استان یروستاها یتیجمع طبقات: 04 شماره جدول

 یها حوضه در( مترمکعب میلیون) بلوچستان و سیستان استان مصارف و منابع عمومی بیالن جدول: 01 شماره جدول

 41 ..................................................................................................................................................... (8342-33 دوره) موجود – دو درجه زیآبر

 یها محدوده در( مترمکعب میلیون) بلوچستان و سیستان استان مصارف و منابع عمومی بیالن جدول: 02 شماره جدول

 41 .............................................................................................................................................................. (8342-33 دوره) موجود – یمطالعات

 13 .................................................................................... (اراضی از کلی استفاده نحوه بندیپهنه) نیسرزم توان: 02 شماره جدول

 28 ................................................. 8333 یال 8323 - کشور با استان یداخل ناخالص دیتول تیوضع سهیمقا: 01 شماره جدول

 20 ......................................... 33 یال 23 یاقتصاد یاصل یها بخش کیتفک به استان یداخل ناخالص دیتول: 03 شماره جدول

 23 ........................................................ 8333 و 8323 یسالها در استان آشکار ینسب تیمز شاخص سهیمقا: 32 شماره جدول
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 24 ................................................... 8333 یال 8323  کشور و استان یداخل ناخالص دیتول رشد تحول روند: 38 شماره جدول

 22 ............................................................. کشور با استان یاقتصاد مختلف یبخشها نیشاغل تیوضع سهیمقا: 30 شماره جدول

 22 ................................................................. ها بخش کیتفک به 8332 یال 8321 یسالها در استان نیشاغل: 33 شماره جدول

 22 ................................................................................. استان صنعت بخش در فعال کار یروین یبهرور شاخص: 34 شماره جدول

 21 ......................................................... 34 -استان تربیش و نفرکارکن 82صنعتی هایکارگاه تولیدات ارزش: 31 شماره جدول

 21 ............................................................ 8333 سال در کشور و استان در معدن بخش افزوده ارزش سهیمقا: 32 شماره جدول

 23 ...................................................... 33 یال 23کشور با سهیمقا در استان معدن بخش دیتول ارزش ساختار: 32 شماره جدول

 23 .......................................................... 32-11 یسالها استان معدن بخش فعال کار یروین یبهرور شاخص: 31 شماره جدول

 22 ......................................................................... برداری بهره حال در معادن معدنی مواد تولید ارزش و مقدار: 33 شماره جدول

 22 ............................................................................ 8334 یال 8311دوره در استان یمعدن داتیتول یده بهره: 42 شماره جدول

 20 ..................................................... (الیر ونیلیم) 8333 استان در بخش یهاتیازفعال یناش افزوده ارزش: 48 شماره جدول

 20 ............................................................................ استان یکشاورز بخش در فعال کار یروین یبهرور شاخص: 40 شماره جدول

 20 .......................................................... 33 یال 23 -کشور با سهیمقا در استان یکشاورز بخش دیتول ارزش: 43 شماره جدول

 23 ........................................................... (یمکان بیضر کیتکن با) استان دیتول تراکم و یزراع تراکم شاخص: 44 شماره جدول

 24 ........................................................... 8334-8333 سال در استان یدائم محصوالت دیتول تراکم شاخص: 41 شماره جدول

 21 .......................................................... 8332 سال کشور و استان در دام تعداد و دام دارای هایبرداریبهره: 42 شماره جدول

 22 ............................................................................. انواع کیتفک به 8333 سال در کشور یدرآبها دیص زانیم: 42 شماره جدول

8333 سال در تیفعال عمده یهاگروه کیتفک به کشور و استان در خدمات بخش یداخل ناخالص دیتول: 41 شماره جدول

 .................................................................................................................................................................................................................................... 22 

 22 ................................................................ 33 و 23 یسالها خدمات بخش شده آشکار ینسب تیمز شاخص: 43 شماره جدول

 21 ............................................................... کشور کل و استان خدمات بخش در کار یروین یور بهره شاخص: 12 شماره جدول

 21 .................................................................... 33 یال 23 -کشور و استان خدمات بخش دیتول ارزش ساختار: 18 شماره جدول

 21 ........................................................................ 32 یال 21دوره در یخدمات یها تیفعال در تخصص شاخص: 10 شماره جدول

 23 ........................................................................ 8332 سال در استان یخدمات عمده یهاگروه یمکان بیضر: 13 شماره جدول

 12 ..................................................................32 یال 21 - استان یخدمات یها تیفعال یمکان بیضر شاخص: 14 شماره جدول

(لومتریک حسب بر) شهرستان و راه نوع کیتفک به بلوچستان و ستانیس استان یا جاده شبکه پراکنش: 11 شماره جدول

 .................................................................................................................................................................................................................................... 13 

 14 ............................................................................... یداخل یپروازها در شده حمل بار و مسافر پروازها، تعداد: 12 شماره جدول

 14 .............................................................................یخارج یپروازها در شده حمل بار و مسافر پروازها، تعداد: 12 شماره جدول

 11 .............................................................................. (لومتریک) راهآهن یستگاههایا تعداد و خطوط انواع طول: 11 شماره جدول

 11 .................................................................................... آهن راه یها ستگاهیا از شده حمل خالص بار و مسافر: 13 شماره جدول

 12 ........................................................................................ آهن راه یها ستگاهیا از شده حمل خالص بار زانیم: 22 شماره جدول

 12 .... آن تیظرف و( چابهار) یبهشت دیشه بندر به واردشده شتریب و تن هزار تیظرف با یشناورها تعداد: 28 شماره جدول
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 12 ..................................................................................... یرنفتیغ یکاالها و ینفت مواد یریبارگ و هیتخل زانیم: 20 شماره جدول

 13 ....... دمول نوع کیتفک به کشور کل با اسیق در بلوچستان و ستانیس استان یروگاههاین سهم یبررس: 23 شماره جدول

 32 .......................................................... مولد نوع کیتفک به بلوچستان و ستانیس استان یروگاههاین یبررس: 24 شماره جدول

 38 ........................... کشور با سهیمقا در نیمشترک به فروش زانیم با سهیمقا و مشترک هر یازا به فروش: 21 شماره جدول

 31 .......................... 8332 -31 دوره در استان در یزهکش و یاریآب یاریآب شبکه و ها بند سدها تیوضع: 22 شماره جدول

 822 .......................................................................استان محدوده در فعال یصنعت نواح و ها شهرک مشخصات: 22 شماره جدول

 822 .......................................................................................... استان محدوده در فعال یصنعت ینواح مشخصات: 21 شماره جدول

 828 ............................................................. 33 یال 23  استان یصنعت یها بخش ریز افزوده ارزش رشد نرخ: 23 شماره جدول

 820 ........................................... 33 و 23 مقاطع در استان یصنعت عمده یهاگروه در ینسب تیمز شاخص: 22 شماره جدول

 823 ................................................................. کشور کل و استان یبردار بهره  مورد یکشاورز یاراض سهیمقا: 28 شماره جدول

 824 ........................................................................8333 سال در تیفعال نوع حسب بر یکشاورز یبردار بهره: 20 شماره جدول

 821 ..................................................................................... 33 یال 22 دوره در استان کشاورزی اراضی تحوالت: 23 شماره جدول

 821 ................................................................ 8333 -استان زراعی محصوالت کشت ریز سطح و برداری بهره: 24 شماره جدول

 822 ........................................................ (هکتار) 8334 -33کشور و استان در زراعی محصوالت دیتول زانیم: 21 شماره جدول

 8333822-34 یزراع سال در استان یزراع محصوالت هکتار در عملکرد و دیتول و زانیم سطح، برآورد: 22 شماره جدول

 823 ..................................................................................... 8330 - استان در شده شناخته یمعدن مواد یژگیو: 22 شماره جدول

 882 ...................................................... 38 یال 11 -استان در یاکتشاف یها موافقتنامه اعتبار زانیم و تعداد: 21 شماره جدول

 888 .......................................................... 8332 - استقرار محل کیتفک به استان در فعال معادن مشخصات: 23 شماره جدول

 888 ................................................................................ 8332 سال در استان زیتجه حال در معادن مشخصات: 12 شماره جدول

 880 ............................................................................. 8332 سال در استان در موقت لیتعط معادن مشخصات: 18 شماره جدول

 884 .................................................................. بلوچستان و ستانیس استان مقصد به یورود گردشگران تعداد: 10 شماره جدول

 881 ............................................................... استان یخیتار یبناها و موزهها از  دکنندگانیبازد  روند یبررس: 13 شماره جدول

 881 ............. بلوچستان و ستانیس استان در 8311-8321 یزمان دوره یط یگردشگر ساتیتاس یبررس: 14 شماره جدول

 881 ............................. شهرستان کیتفک به بلوچستان و ستانیس استان در یگردشگر یجاذبهها یبررس: 11 شماره جدول

 883 ............ شهرستان کیتفک به استان در ریاخ سال ده یط یآموزش کارکنان و دانشآموز تعداد یبررس: 12 شماره جدول

 802 .... 8331 سال در مقطع و یلیتحص رشته کیتفک به بلوچستان و ستانیس استان انیدانشجو تعداد: 12 شماره جدول

 808 .....استان یشهرستانها سطح در عیتوز نحوه و ساله ده دوره یط یمارستانیب یتختها تعداد یبررس: 11 شماره جدول

 800 ............... استان یشهرستانها سطح در عیتوز نحوه و ساله ده دوره یط یدرمان خدمات ریسا یبررس: 13 شماره جدول

 804 یتخصص و یتجار ،یخصوص ،یدولت کیتفک به بلوچستان و ستانیس استان یبانک یواحدها تعداد: 32 شماره جدول

 804 .......................................................... کشور متناظر یشاخصها با سهیمقا و استان یبانک نظام یشاخصها: 38 شماره جدول

 801 ................................. 8332-کشور یها استان ریسا( از/ به) استان( به/ از) شده وارد و خارج مهاجران: 30 شماره جدول

 803 ............................................................................................. استان از شده یریبارگ و شده وارد یکاال زانیم: 33 شماره جدول

 832 .................. یاستان برون و درون کیتفک به یعموم نقل و حمل لیوسا با شده جابجا مسافران تعداد: 34 شماره جدول
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 838 .................................................................. سال در استان ای جاده ونقل حمل شبکه یده سیسرو زانیم: 31 شماره جدول

 830 ............................................................................................................استان گمرکات واردات و صادرات زانیم: 32 شماره جدول

 830 ......................................................................................... استان از شده خارج و به شده وارد مسافران تعداد: 32 شماره جدول

 833 ..................................................................................... استان فرودگاه ییهوا نقل و حمل یفن یها شاخص: 31 شماره جدول

 834 ................................................................................... استان آهن راه یهاستگاهیا از شده حمل بار و مسافر: 33 شماره جدول

 834 ............................................................................. (تن) استان بنادر در شده یریبارگ و هیتخل یکاال وزن: 822 شماره جدول

 834 ............................................................................... 8331 سال در استان گمرک از یصادرات یکاالها اهم: 828 شماره جدول

 831 ............................................................................... 8331 سال در استان گمرک از یصادرات یکاالها اهم: 820 شماره جدول

 844 ....................................................... ییروستا و یشهر مناطق کیتفک به استان و کشور در یکاریب نرخ: 823 شماره جدول

 843 ......................... (8331 سال یسرشمار طبق) اندازه اساس بر استان یشهرها یتیجمع یبندسطح: 824 شماره جدول

 843 ............................................................................... وبلوچستانستانیس استان یهاشهرستان اندازه -رتبه: 821 شماره جدول

 818 ..................................................................... ریاخ دهه سه یط یشهرنخست یهاشاخص یعدد ریمقاد: 822 شماره جدول

 810 ....................................................... ریاخ دهه سه یط استان در تمرکز عدم یهاشاخص یعدد ریمقاد: 822 شماره جدول

 828 ................................................................................. استان بزرگ یشهرها در زبالهها یکیزیف اتیخصوص: 821 شماره جدول

 828 .................................................................................................. استان یشهرها شده دیتول یها زباله زانیم: 823 شماره جدول

 822 ................................................................... یامنطقه یهاستمیرسیز در استان یاصل مسائل و هاشیگرا: 882 شماره جدول

 822 .............. بلوچستان و ستانیس شیآما مطالعات دیتهد و فرصت ضعف، قوت، نقاط کپارچهی لیتحل: 888 شماره جدول

 813 ...................................................................... بلوچستان و ستانیس استان توسعه یاصل یهایریگ جهت: 880 شماره جدول

 811 ......................................................................... یمل کار میتقس در استان یتخصص فیوظا و نقش نییتع: 883 شماره جدول

 812 .................................................. 8333 و 8323 یسالها در استان آشکار ینسب تیمز شاخص سهیمقا: 884 شماره جدول

 813 ............................................. ها شهرستان و ینواح کیتفک به استان توسعه های اولویت و ها تخصص: 881 شماره جدول

 830 ............................................................................................ بلوچستان و ستانیس توسعه یاصل یهاشرانیپ: 882 شماره جدول

متقاطع اثرات لیتحل روش در یریاثرپذ و یاثرگذار حسب بر رهایمتغ انیم روابط یازدهیامت جدول: 882 شماره جدول

 ................................................................................................................................................................................................................................. 831 

 020 .................................. استان توسعه یهاشرانیپ یرگذاریتاث زانیم و تیقطع عدم ت،یقطع صیتشخ: 881 شماره جدول

 024 ..................................................... یآت توسعه یوهایسنار نیتدو در یبحران یهاتیقطع عدم ییشناسا: 883 شماره جدول

 084 ............................. 8331 سال استان یزیربرنامه یشنهادیپ مناطق یسکونت و یتیجمع یهایژگیو: 802 شماره جدول

 082 .......................................................... بلوچستان و ستانیس استان یزیربرنامه مناطق یاصل یهاتخصص :808 شماره جدول

 081 .............................................. بلوچستان و ستانیس استان در تیجمع استقرار الگوی و جمعیت تحول: 800 شماره جدول

 002 ............................................................. (8402) طرح افق در استان یشهر یها کانون یشنهادیپ نظام: 803 شماره جدول

 008 ........................................................................ استان یروستاها یتیجمع طبقات و ها یآباد تعداد تحول: 804 شماره جدول

ییروستا حوزه و مجموعه تعداد کیتفک به ییروستا یهامنظومه یسکونتگاه و یتیجمع مشخصات: 801 شماره جدول

 ................................................................................................................................................................................................................................. 001 
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 001 .................................................................................. (8402) طرح افق در برتر خدمات نظام یبند سطح: 802 شماره جدول

 034 ............................................................................................. استان یشنهادیپ ییفضا سازمان قیتلف ندیفرآ: 802 شماره جدول

 031 ....................... استان شیآما سند یپابرجا یراهبردها و اهداف با آن ارتباط و ییاجرا یها پروگرام: 801 شماره جدول
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 فهرست تصویر

 00 ...................................................................................................................................... منطقه و کشور در باد سرعت: 8 شماره ریتصو

 00 .................................................................................................................................................................... زابل ستگاهیا: 0 شماره ریتصو

 831 .................................................................................................................................... کشور در برنج عیتوز ساختار: 3 شماره ریتصو

 831 ............................................................................................................ کشور در ینفت یهافرآورده عیتوز ساختار: 4 شماره ریتصو

 831 ............................................................................................................................... کشور در مانیس عیتوز ساختار: 1 شماره ریتصو

 831 ........................................................................................................................ کشور در گندم و آرد عیتوز ساختار: 2 شماره ریتصو

 832 ..................................................................................................................... کشور در خرما عیتوز ییفضا ساختار: 2 شماره ریتصو

 813 ................................................................................................................... منطقه ساخت نیزم لرزه و یکیتکتون: 1 شماره ریتصو

 814 ........................................................................................................................ عمان یایدر سواحل یهالرزهنیزم: 3 شماره ریتصو

 WRF-Chem .......................................... 811 مدل یخروج باد سرعت و غبار و گرد غلظت عیتوز متوسط: 82 شماره ریتصو

 UNODC, Iran Profile ................................................... 821: منبع یشرق یمرزها از قاچاق ورود یمباد: 88 شماره ریتصو

 088 ..................................................................................................................................... دو سطح زیآبر یها حوضه: 80 شماره ریتصو

 088 ............................................................................................................................................ تیفعال و سکونت نظام: 83 شماره ریتصو

 088 ........................................................................................................................................................... یارتباط شبکه: 84 شماره ریتصو

 088 ..................................................................................................................................................... یاسیس ماتیتقس: 81 شماره ریتصو
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 فهرست نمودار

 812 ...................................................................... ریاخ دهه سه یط استان یشهر نظام یآنتروپ بیضر راتییتغ: 8 شماره نمودار

 818 ....................................................................................................................................شهرنخست شاخص راتییتغ: 0 شماره نمودار

 818 ............................................................................................................................................ دوشهر شاخص راتییتغ: 3 شماره نمودار

 818 ..................................................................................................................... نزبرگیک چهارشهر شاخص راتییتغ: 4 شماره نمودار

 818 .............................................................................................................................. مهتا چهارشهر شاخص راتییتغ: 1 شماره نمودار

 818 ........................................................................................................................... یالوصاب و موماو شاخص راتییتغ: 2 شماره نمودار

 832 ........................................................................................................... گریکدی بر هاشرانیپ میمستق روابط شدت: 2 شماره نمودار
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 مقدمه

 آمایشگذرد. می« آمایش سرزمین»ای ایران با مقوله ریزی ملی و منطقهقرن از آشنایی نظام برنامهنیمنزدیک 

هنر یا فن )و نه علم( جای دادن با نظم و ترتیب و همراه با »سرزمین را برخی از نظریه پردازان اولیه آن در فرانسه، 

ها در فضای کشور با در نظر گرفتن ارتباطی در خدمت انسانها و وسایل ها، زیرساختها و فعالیتنگری انسانآینده

. به معنای آراستن است« آمودن»در زبان فارسی  .اندتعریف کرده« های طبیعی، انسانی و اقتصادی و حتی نظامیالزام

تا عبارت  ها و بناها در فضا برگزیده شدها، فعالیتبه مفهوم آراستن انسان« آمای»از فعل امر « آمایش»اسم مصدر 

در ایران هدف از آمایش  قرار داده شود. «Aménagement du territoire»معادل اصطالح فرانسوی « آمایش سرزمین»

عیتش ها، نیازها و موقای که هر منطقه متناسب با قابلیتگونهتوزیع بهینه جمعیت و فعالیت در سرزمین به»سرزمین 

مند باشد و جمعیتی متناسب با توان و ظرفیت اقتصادی خود جتماعی بهرههای اقتصادی و ااز طیف مناسبی از فعالیت

است. به این معنا آمایش سرزمین به دنبال برقراری تعادل بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت تعریف شده « را بپذیرد

 است. 

اطق زای منبه رشد درونای پیش از خود، با اتکا های منطقهبا جامعیت بیشتر نسبت به برنامه« آمایش سرزمین»

قی گیری تلثباتی در شکلو حرکت به سوی خودکفایی ملی پا به عرصه گذاشت، اما به دلیل فقدان مفاهمه و بی

مانی گیران، نتوانسته است به گفتسازان و تصمیمریزی فضایی میان تصمیممشترک از مفهوم آمایش سرزمین و برنامه

ای درازمدت برای برنامه لزوم داشتنشاید بیش از هر امر دیگری ن دست یابد. سازنده و پایدار برای توسعه سرزمی

ه قرار گرفتمورد وفاق مدت باشد، در این دوره مدت و کوتاههای میانکه راهنمای عمل تهیه برنامهسیمای آتی سرزمین 

جرایی ریزی آمایشی را بدون ثمر اهباور مشترکی که برنامتر و فراگیرتر شده است. . توافقی که به طور مداوم پررنگاست

به راه ای مقطع زمانی موج تازه 4های مرتبط با آمایش سرزمین ایران در تجربه فعالیتتا کنون سرپا نگه داشته است. 

 است. انداخته 

 موج آمایش سرزمین 4

آمایش موج نخست، تجربه مشهور به طرح  -( 1131-1131ستیران ) -رزمینطرح آمایش س نخست:تجربه 

ریزی عیار برنامهشمسی تهیه شده است. این طرح نخستین تجربه تمام 12سرزمین ستیران است که در میانه دهه 

ریزی به همراه دارد. سابقه لزوم تهیه طرح مذکور به های بسیاری برای نظام برنامهفضایی در کشور است که درس

 مسئله» تحت عنوان 8341 سال ماه هران که در بهمنت دانشگاه اجتماعی تحقیقات و مطالعات مطالعات مؤسسه

 یافت باز می گردد. انتشار «کشوری عمران پیرامون نکاتی و تهران شهر جمعیت افزایش

 این در را مذاکراتی باب فرانسه به کارشناسانی اعزام با 42 دهه اواخر در بودجه و برنامه سازمان گزارش این از بعد

 ارشگز« مهندسان مشاور ستیران»موسوم به  فرانسه و ایران کارشناسی گروه از ترکیبی 8318 سال در. کرد باز زمینه

 .کردند هارائ برنامه سازمان به و تهیه «سرزمین تنسیق یا سرزمین وریبهره به مربوط یادداشت طرح» عنوان با کوتاهی

 دچن در مطالعات اول دور نتایج و شد منعقد مذکور مشاور با سرزمین آمایش طرح تهیه قرارداد گزارش این دنبال به



 چکیده مطالعات آمایش استان سیستان و بلوچستان

 

41 

 

 

 مطالعات کاربردی نتایج نهایت در .گردید ارائه 8312 اردیبهشت در دوم مرحله نتایج و 8311 سال اوایل تا مرحله

 و برنامه سازمان به و تهیه «ششم عمرانی برنامه تهیه برای سرزمین آمایش رهنمودهای» عنوان با سرزمین آمایش

 انقالب اب برخورد علت به که شد تهیه آمایشی ماهیتی با ششم عمرانی برنامه نتایج، همین براساس و شد ارائه بودجه

 . نیامد در اجرا مرحله به گاههیچ ایران اسالمی

 اوایل در و اسالمی انقالب از پس -( 1111-1112رزمین اسالمی ایران )طرح پایه آمایش س دوم:تجربه 

 مجدداً وظیفه این انجام 8320 سال در رو این از. گردید احساس آمایشی ریزیبرنامه انجام ضرورت دیگر بار ،22 دهه

 دفتر رابطه این در و شد آغاز بودجه و برنامه سازمان توسط ایران اسالمی جمهوری نظام هایآرمان و اهداف براساس

 امانج مطالعات نتایج شد، مطالعات این انجام مأمور و تشکیل سازمان مناطق امور معاونت ذیل ایمنطقه ریزیبرنامه

 عنوان با پایه طرح اول مرحله نهایی گزارش و 8323 سال اواسط در مجلد 2 در ایمنطقه ریزیبرنامه دفتر توسط شده

 8324 سال در بود، شده اصالح اجرایی، هایدستگاه از واصله نظرات براساس که «مطالعات بندیجمع و خالصه»

ایی شده با اعمال تجدیدنظرهدر واقع طرح تهیه .شد نیز اقتصاد شورای و دولت سوی از مصوباتی به منجر و یافت انتشار

و همچنین  22مبتنی بر طرح ستیران است. این طرح با وجود مصوباتی به دالیلی مختلف از جمله شرایط کشور در دهه 

 جایگاه طرح در شرح وظایف این دو نهاد و ابهام لیلد اختالف سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و شهرسازی به

شد. در عمل تداوم اختالفات فرصت  مواجه نسبی توقف و رکود های کالبدی، باسرزمین و نسبت آن با طرح آمایش

ریزی آمایشی های توسعه را به طرح آمایش سرزمین نداد و به این ترتیب برنامههای اجرایی و برنامهبروز در عرصه

 یک دهه مغفول ماند. قریب

و  12و اوایل دهه  22موج سوم به اواخر دهه  -( 1111-1131رزمین )آمایش س مطالعات سوم:تجربه 

 ریزی به اضمحالل رفت. از اوایلگردد. فرآیندی که با انحالل نهاد برنامهریزی باز میگرایی نظام برنامههای برنامهسال

(، 8313-8323اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران )به مناسبت تهیه برنامه سوم  8322سال 

های رایزنی و ها آغاز و گروهها و سازمانمطالعات بسیاری در سازمان برنامه و بودجه با همکاری دیگر وزارتخانه

 ندمدتبل اهدیدگ و ملی توسعه پایه نظریه» عنوان با مطالعات این اول مرحله گذاری متعددی برپا شد. حاصلسیاست

پس از آن همزمان با تهیه سند  .شد ارائه دولت هیئت جلسه در 8323 سال ماه اردیبهشت در «سرزمین آمایش

ترین های مطالعات در قالب اصلیای تعاملی با این دو سند، خروجیو برنامه چهارم توسعه در رابطه 8424انداز چشم

ارائه  8310سعه بخشی و نظریه پایه توسعه استان تهیه و در سال های آمایش ملی، راهبردهای بلندمدت توگیریجهت

سرزمین، سند آمایش سرزمین  آمایش ملی ضوابط 82 ،3 ،1 ،3 ،0 مواد و چهارم برنامه قانون 20 ماده ذیل شد. تبصره

در خالل تهیه  8312قرار دادند. در سال  ایمنطقه و بخشی عملیاتی هایبرنامه تدوین در سند باالدست عنوانرا به

رفتن ساختار نهادی آن و فقدان عزم جدی در های آمایش استانی با انحالل سازمان برنامه و بودجه و ازدستبرنامه

 با رکود جدی مواجه شد.  8330ریزی آمایشی مضمحل شده و تا سال دولت برای اجرای برنامه، در عمل جریان برنامه
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مجددًا  8333سازمان برنامه و بودجه در سال  -ادامه دارد( -1131رزمین )آمایش س مطالعات چهارم:تجربه 

زیرنظر معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه شکل « ریزی، نظارت و آمایش سرزمینامور برنامه» احیا شد و 

 مورد قانون برنامه پنجم 810 رم و مادهقانون برنامه چها 20 ماده در سرزمین آمایش تدوین اسناد مقوله گرفت. اگرچه

 ششم برنامه در که با اهمیتی احکام است. ازجمله نشده حاصل مورد نیاز هایددستاور عمل در اما گرفته قرار توجه

 اول و اجرای آن از سال پایان تا سرزمین استانی آمایش و ملی سندهای لزوم تدوین گرفته، قرار تأکید مورد توسعه

قانون برنامه ششم است. عالوه بر این برای نخستین بار  02 است در ماده دولت توسط برنامه قانون اجرای سال دوم

به  8332در فروردین « های توسعه کشوراحکام دائمی برنامه»همزمان با تصویب برنامه ششم توسعه، قانونی با عنوان 

 30های توسعه کشور خواهد بود. ماده تهیه برنامهتصویب مجلس شورای اسالمی رسید. قانونی که از این پس مبنای 

شورای عالی آمایش »مکلف به تشکیل « منظور استقرار نظام راهبری سرزمین و نظارت بر اجرای آنبه»این قانون 

ح های توسعه سرزمین در سطوها و طرحبررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه»با وظیفه « سرزمین

کرده است. اکنون که در جریان چهارمین تجربه تهیه سند آمایش سرزمین قرار داریم، مرور « ای و استانیطقهملی، من

ها، وضعیت حال و طراحی نظام و برنامه آمایشی های آنو واکاوی تجارب گذشته ما را در فهم بهتر مسائل و ریشه

 های زمانی و مکانی فعلی یاری خواهد کرد.متناسب با ضرورت

 ریزیشناسی نظام برنامهآسیب

ه ب ریزی فضایی و بخشیدر طی سه موج نافرجام، آمایش سرزمین نتوانسته جایگاه و نسبت خود را در نظام برنامه

ریزی آمایشی فعالیتی رسمی است که متولی آن این امر آبشخورهای متعددی دارد. برنامهروشنی پیدا و تثبیت کند. 

نشدن فرایند کامل  ریزی آمایشی و طیریزی وابسته به آن است. گسسته شدن جریان برنامهدولت و نهاد برنامه

مندان، نخبگان و جامعه حرفه است گفتمان مداومی میان متولیان، متخصصان،ریزی از ایده تا اجرا موجب شدهبرنامه

شکل نگیرد. همچنین با هر گسست، ساز و کار فرایند تهیه طرح نیز تغییرات اساسی یافته است. تغییراتی که ناشی از 

زند. های پیشین است و هم به آن دامن میفهم مشترک یا گفتمان فراگیر از مسئله نبوده و خود، هم معلول گسست

گانه کالن، بخشی و استانی بوده است اما در د ملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح سهچنان چه در موج سوم، سن

رسد ای و استانی تغییر کرده است. این تغییر نگرشی جدی است که به نظر نمیموج چهارم به سطوح ملی، منطقه

 در شده انجام اقدامات ناکامیها دگرگونی ایجاد کرده باشد. ها و تلقیمتناسب با خود در سازوکارها، فرایندها، روش

تهیه طرح های تجربهتر به هر یک از شناسی و نگاه دقیقسال گذشته نیازمند آسیب 12طی  سرزمین آمایش حوزه

ران ریزی در ایگیر نظام برنامههایی است که گریبانای از این ناکامی معلول کاستیآمایش سرزمین است. سهم عمده

 مرتبط ریزیبرنامه نظام هایها و چالشکاستی ترینمهم ازساله آمایش سرزمین ایران است.  12است و مبتال به تجربه 

 ، حاکمیتایفقدان نظام مدیریت منطقه ای،منطقه ریزیبرنامه تفکر ضعف به توانمی نامتوازن روند توسعه با

 به اهنگ در بازنگری لزوم ،توسعهنقصان در سازوکارهای نهادی، خطای سیستماتیک در نگاه به  بخشی، ریزیبرنامه

  .کرد اشاره و آمار اطالعات جامع بانک ضعفقدرت و  هاینهاده بازآرایی لزوم ،توسعه فرایند
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که قدمی جدی برای حل این رسد بدون آندر بحبوحه چهارمین موج تهیه سند آمایش سرزمین، به نظر می

تدوین سند در پیش گرفته شده است. هرچند  سریعتر فرایندبرد هرچه ها برداشته شود، پیشها و آسیبچالش

در  بوده و سعی کننده در فرایند تدوین اسناد آمایش استانی، کم و بیش به این مسائل واقفمتخصصان مشارکت

دهد، ها در حد توان خود و تا جایی که دامنه نفوذشان اجازه میحل اندیشی برای حل آنرنگ کردن اثرات و راهکم

و یا حداقل اجرایی شدن  رود بیش از هر چیز موفقیت چهارمین تجربه تهیه برنامه آمایش سرزمینارند، اما گمان مید

 قرن آراستن سرزمین را به دیده نیاورده است. هایی باشد که برای نیماندیشی برای مسائل و چالشآن در گرو چاره

 روند موجود استان سیستان و بلوچستان

ای در کشور منجر به بروز های توسعه و انزوای تفکر برنامه ریزی منطقهشته ماهیت بخشی در برنامهدر سالهای گذ

های ای شدن برخی مناطق، از دست رفتن منابع، عدم استفاده درست از توانای و حاشیههای منطقهعدم تعادل

ز روند سرمایه گذاری پیش اشده است.  به خصوص در استان سیستان و بلوچستان های سرزمینیای و نابرابریمنطقه

 ملی هایسرمایه تمرکز از اجتناب به منظور ملی، سطح در مالحظات راهبردی از وجود برخیانقالب اسالمی همچنین 

گذاری بخش عمومی و به استان سیستان و بلوچستان، در جذب سرمایه تا است شده آمیز موجب مخاطره قلمروهای در

تر بوده و از جایگاه های صورت گرفته در سطح کشور بسیار عقبگذاری متعارف سرمایه روندتبع آن بخش خصوصی از 

مناسبی در این روند برخوردار نگردد که نتایج آن در مطالعات وضعیت موجود استان به تفصیل ارائه گردیده است. 

گذاری مورد نیاز منجر به عدم سرمایه هاهای ملی در رقابت با سایر استانگذاریتوانایی اندک استان در جذب سرمایه

های استان های صنعتی در مقایسه با مزیتنقل، خدمات برتر، آب و انرژی و توسعه فعالیتوهای حملدر زیرساخت

 باالی نرخ در نیز حال حاضر در است که استان اقتصاد برای جدی تهدیدی آنها ادامه و باال روندهای است. مجموعه شده

های اقتصادی استان نمود یافته است. روند موجود ده اندک بخشو همچنین ارزش افزو استان فرستی مهاجر و بیکاری

 خود ادامه در صورت است آن هایمولفه از یکی نیز استان کارآمد نیروهای کاهش که شدید فرستی مهاجر و بیکاری

های اجتماعی در این فرآیند با توجه به ویژگیاصلی  شد. مخاطره خواهد اجتماعی – اقتصادی جدی تهدید یک به تبدیل

ماننداین  قومیتی چند جوامع است. در " ملی هویت" و "قومی هویت"بین  رقابت یا تضاد موجود در استان، احتمال

آورند می روی های قومیگرایش به بیشتر اجتماعی امنیت عدم احساس و بیکاری و فقر اقتصادی، ناامنی شرایط در ،ناستا

 در استان نماید. قرارگیریتقویت می را ملی همبستگی ،باالتر اقتصادی و عمومی، اجتماعی امنیت مقابل احساس و در

ناامن و مجاورت با مرزهای پاکستان و افغانستان یکی از تهدیدات بالقوه موجود است. با توجه به رابطه  نسبتاً  منطقه

 های موجود در این منطقه، احتمال تشدید آن کمترتوسعه اقتصادی و افزایش امنیت و همچنین سطح تاریخی تنش

 .نیست طبیعی و اقتصادی تهدیدهای از

و  های رشد و توسعهها و امکانات بالقوه و بالفعل، مسائل و مشکالت و محدودیتتشناسایی قابلی ،در این چارچوب

های مناسب برای رفع تنگناها و بهره برداری مطلوب های موجود در سطح استان در راستای تعیین استراتژیعدم تعادل

  ی است.های اساسی توسعه ضرورریزی بلندمدت در زمینهاز امکانات و برنامه
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 استان موجود وضع تحلیل و تبیین  -1

 استان موقعیت تحلیل 

 شمالی عرض دقیقه 03 و درجه 38 تا دقیقه 3 و درجه 01 بین ایران شرقی جنوب در بلوچستان و سیستان استان

 818211 این استان با وسعت بالغ بر قرار گرفته است. شرقی طول دقیقه 02 و درجه 23 تا دقیقه 43 و درجه 11 و

استان سیستان و بلوچستان از شمال . است داده اختصاص خود به را کشور مساحت از درصد 88بیش از  کیلومترمربع

از شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و از غرب به  ،از جنوب به دریای عمان ،خراسان جنوبی یهااستانبه 

طول مرزهای شرقی استان با کشورهای پاکستان و افغانستان بالغ بر است.  شده محدودکرمان و هرمزگان  یهااستان

 کیلومتر است.  322کیلومتر و طول مرزهای آبی آن در مجاورت دریای عمان بالغ بر  8822

ایان پ استان تادهد. این ( موقعیت استان سیستان و بلوچستان و تقسیمات سیاسی آن را نشان می8نقشه شماره )

و بر پایه نتایج سرشماری عمومی نفوس دهسـتان بـوده  881 شهر و 42بخش،  12شهرستان،  02دارای  8332سال 

 .بوده است سکنه خالی ازآبادی  0121 و آبادی دارای سکنه 2223، آبادی استان 3128مجموع از 8331و مسکن سال 

 ارائه شده است. 8341 ( روند تحوالت تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان از سال8در جدول شماره )

 1143-1133حوالت تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان : ت1 شماره جدول

 تعداد آبادی داری سکنه تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش تعداد شهرستان سال

8341 1 02 1 22 0114 

8311 2 08 2 22 3182 

8321 2 03 88 22 3133 

8321 2 03 82 30 2231 

8311 82 32 30 31 1283 

8332 84 42 32 820 2118 

8331 83 41 32 880 2223 

8332 02 12 42 881 - 
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  اداری استان -: تقسیمات سیاسی 1 شماره نقشه
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  استان اقلیمی وضعیت تحلیل و بررسی 

 تحلیل دما و تعداد روزهای یخبندان -1-2-1

که از متوسط کشور باالتر است. است گراد درجه سانتی 04متوسط دمای ساالنه در استان سیستان بلوچستان برابر 

، مهرستان و سرباز تا خط ساحلی دریای عمان با متوسط دمای ، بمپورهای ایرانشهرنیمه جنوبی استان از شهرستان

مای دبا نیمه شمالی استان  .دهندای استان را تشکیل میهترین پهنهگراد متغیر و گرمدرجه سانتی 03تا حدود  04

 شرایط آب و هوایی نسبتاً  (بخصوص در محدوده ارتفاعات تفتان و بزمان و ...)گراد درجه سانتی 04تا  8181متوسط 

 .(0شماره  نقشه)جدول و  دارد.مطبوعی 

 های سینوپتیکایستگاه گراد(ی)درجه سانتآمار دمای : 2 شماره جدول

 میانگین دما ایستگاه سینوپتیک
میانگین 

 حداکثر دما

حداکثر مطلق 

 دما

میانگین حداقل 

 دما

حداقل مطلق 

 دما

 یانگین تعدادم

یخبندان یروزها  

280- 8281 12 4883 0281 ایرانشهر  8 

 2 2 08 42 3180 0283 چابهار

82- 282 4384 3088 0288 خاش  02 

 2 284 8382 1282 40 0181 سرباز

8881- 183 18 3288 0080 زابل  82 

00- 381 43 3080 8181 زاهدان  43 

82- 388 43 3283 0083 زهک  83 

2- 8880 4183 3280 0080 سراوان  82 

 2 4 8182 18 3281 0282 کنارک

188- 8283 4284 3281 0383 میرجاوه  - 

283- 182 4188 34 0084 نصرت آباد  - 

 2 081 8280 4382 31 0283 نیکشهر

188- 8082 4282 32 04 استان  82 

 1131ارامتر از بدو تاسیس تا سال آمار هر پ -استان هواشناسیماخذ: اداره 

دهد که دمای نشان می و مقایسه آن با میانگین سال گذشته و بلندمدت 8331وضعیت میانگین دمای سال بررسی 

درجه 2824نسبت به سال قبل حدود  8331که میزان دمای سال به طوری ؛افزایش یافتههوای استان به طور متوسط 

 گراد افزایش پیدا کرده است.درجه سانتی 281و نسبت به دوره بلندمدت حدود 

 رطوبت، بارش، تبخیر و تعریق و پوشش ابر تحلیل -1-2-2

 رطوبت نسبی 

 یهوا افزوده شده و با حرکت به سمت نواحموجود در  یرطوبت نسب یزانعمان م یایبه سواحل در یکیبا نزد

 21و  20با  یبچابهار و کنارک به ترت هاییستگاها یبترت ین. به اشودمیکم  یزانم یناز ا استان یو شمال یمرکز

که  یثبت شده در صورت هایستگاها یندر هم یزن نسبی رطوبت حداکثر. اندهوا را داشته یرطوبت نسب یندرصد باالتر

 .(3قشه شماره جدول ونسراوان است ) یستگاهدرصد مربوط به ا 81موجود در هوا با  یحداقل رطوبت نسب
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 های سینوپتیکایستگاه (درصد): آمار رطوبت نسبی 1 شماره جدول

 حداقل رطوبت نسبی حداکثر رطوبت نسبی میانگین رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک

 04 11 31 زابل

 02 42 03 زهک

 81 41 01 سراوان

 41 14 21 کنارک

 83 34 32 ایرانشهر

 22 11 20 چابهار

 83 18 33 زاهدان

 03 11 40 استان

 1131ارامتر از بدو تاسیس تا سال آمار هر پ -ماخذ: اداره هواشناسی استان

 بارش 

کل استان  یباقربوده و ت یینپا یاربارش در کشور بس یانگینو بلوچستان نسبت به م یستاناستان سمقداربارندگی در

 82882 برابر ی،دوره مورد بررس یطدر کل استان و  ی. مجموع متوسط بارندگکندمی نرم وپنجه دست یبا خشکسال

میزان در طول سال  کهیبارش را داشته به طور یشترینب یرانشهرر و ایکشهن یشهرها یناست. ارتفاعات ماب مترلییم

 های. در مجموع شهرستانبوده است مترلییم 322تا  022به طور متوسط حدود ریزش های جوی دراین محدوده 

ا بارش ر ین، چابهار و کنارک در جنوب استان کمترقسمت میانیو دلگان در  یرانشهر، ادرشمال زاهدان به سمت زابل

 (.4 مارهنقشه ش)جدول ودارند. 

 های سینوپتیکایستگاه (مترمیلی)آمار بارش : 4 شماره جدول
 باالترین بارش روزانه )روز اتفاق افتاده( باالترین بارش روزانه مجموع متوسط بارش نام ایستگاه سینوپتیک

 01/82/8312 1382 88883 ایرانشهر

 82/82/8312 82284 88181 چابهار

 01/82/8312 2182 84188 خاش

 81/88/8311 12 81284 راسک )سرباز(

 88/80/8323 41 1184 زابل

 1/82/8331 20 2181 زاهدان

 2/82/8313 3281 4181 زهک

 1/4/8312 2283 82283 سراوان

 02/82/8322 882 3288 کنارک

 01/88/8313 3488 4288 میرجاوه

 81/1/8330 40 1384 نصرت آباد

 82/3/8312 3482 82382 نیکشهر

 - 2482 82882 مجموع استان

 1131سال آمار هر پارامتر از بدو تاسیس تا  -ماخذ: اداره هواشناسی استان
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 تبخیر و تعرق 

دهد که درجه حرارت از بقیه و بزرگترین تبخیر ماهانه در زمانی رخ می استرژیم تبخیر در استان تابع رژیم دما 

کویری  هایباال در محدوده بهمتر میلی 3122تراز تبخیر تبخیر استان، خطوط همهماساس نقشه  ها بیشتر است. برماه

شهر، قصرقند تا راسک وجود  یکن یتا شهرها یخط ساحل ینپهنه ماب ین( و همچنیانلوت و جازمور یراستان )کو

 شهنق)شود. دیده می بیرک و بزمان تفتان، هایارتفاعات استان شامل کوه در نیزمتر میلی 0122تراز دارد. خطوط هم

 (1 شماره

 های سینوپتیکایستگاه میانگین تبخیر ساالنه )میلی متر(: 3 شماره جدول

 میانگین تبخیر ساالنه )میلی متر( ایستگاه سینوپتیک میانگین تبخیر ساالنه )میلی متر( ایستگاه سینوپتیک

 3212 ایرانشهر 0122 زاهدان

 0112 خاش 3812 سراوان

 3422 زهک 3212 راسک

 0122 نصرت آباد 3422 زابل

 3222 نیکشهر 3412 کنارک

 3422 چابهار 3822 میرجاوه

 تحلیل باد 

 محدوده بادخیزترین بلوچستان و سیستان استان خصوص به و ایران شرق ،8جهانی بانک اطلس اطالعات طبق

 محدوده این در. رسدمی( نات 81) ساعت بر کیلومتر 34 از بیش به باد سرعت زابل و سیستان ناحیه در. است کشور

 است مشخص غربی جنوب و جنوب طرف به شرقی شمال و شمال جهت از آن ورود و سیستان روزه 802 باد حرکت

 نید در اسرعت متوسط با .باد را در استان و کشور داراست ترینسریع و باالترین زابل ایستگاه(. 8 شماره تصویر)

 کویری مناطق از شمالی، غالب جهت با که بودهکیلومتر بر ساعت(  31 یانات  08) یهمتر بر ثان 8282برابر  یستگاها

 (.0 شماره تصویر). وزدمی زابل و جنوب سمت به افغانستان کشور

 
 : سرعت باد در کشور و منطقه1شماره  یرتصو

 
 : ایستگاه زابل2شماره  یرتصو

  

                                                           
1 - globalwindatlas.info؛ وابسته به بانک جهانی 
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 بندی اقلیمی استانپهنه 

شامل نیمه  یمیاقل گروه 1 ازو بلوچستان  یستاناستان س یی،عناصر آب و هوا هایپهنه به مربوط هایالیه تلفیق با

ان با از است یعیپهنه وس. تشکیل شده استخشک و فراخشک  ید،نیمه خشک میانه، نیمه خشک شد یف،خشک خف

شهر از جمله زاهدان  81که تعداد  استخشک  یمیاقل یدرصد وسعت آن دارا 43مربع معادل  یلومترک 1238488

 یمیوسعت آن در گرو اقل یلومترمربعک 2138381درصد برابر  40حدود  ینقرار دارند. همچن یماقل ین)مرکز استان( در ا

 از باالتر تقریباً ارتفاعات. است پهنه این در چابهار و زابل جمله از شهر 81 ریگیفراخشک قرار داشته که بستر شکل

 یجادا استان هایپهنه سایر به نسبت مساعدتری شرایط و هستند خشکنیمه اقلیمی دارای ایپایهکوه و متر 8122

 .اندکرده

 گشت شهر تنها البته که شدهدرصد وسعت استان را شامل  3خشک( تنها حدود  یمهن یم)اقل پهنه این مجموع در

 خفیف و میانه خشک هیمن اقلیم متر 0222 از باالتر ارتفاعات سمت به حرکت با. شودمی دیده آن در کم جمعیتی با

 .گرددیو مورپیش مشاهده م یرکتفتان، بزمان، ب هایکوه از کوچکی گستره در محلی بادهای وزش دلیل به

 بندی اقلیمی استان: پهنه1 شماره جدول

 پهنه اقلیمی
 وسعت

 )کیلومتر مربع( 

 سهم از وسعت

 )درصد(
 شهرهای واقع در اقلیم تعداد شهر

 - - 288 88380 خفیف خشک نیمه

 - - 3 418281 میانه خشک نیمه

 گشت 8 2 8841388 شدید خشک نیمه

 81 43 1238488 خشک

 -قصرقند -فنوج -سوران -زابلی -بمپور -زاهدان

 -سراوان -خاش -ایرانشهر -شهر نیک -محمدان

 نوک -محمدی -سیرکان -سرباز -بزمان -اسپکه

 هیدوچ -آباد

 81 40 2138381 فراخشک

 -محمد دوست -پیشین -بنجار -بنت -ادیمی

 -زابل -چابهار -گلمورتی -کنارک -زهک -راسک

 -محمدآباد -اکبر علی شهرک -زرآباد -جالق

 نگور -آباد نصرت -میرجاوه

 - 32 822 821221 استان مجموع
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 : خطوط هم دما2نقشه شماره 

 
 : خطوط هم مرطوب1نقشه شماره 

 
 : خطوط هم باران4نقشه شماره 

 
 : خطوط هم تبخیر3نقشه شماره 
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 بندی اقلیمی استانپهنه: 1 شماره نقشه
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  استان شناختی جمعیت تحلیل و بررسی 

 1133تا  1133تحلیل روند جمعیت و سهم از جمعیت کشور در طی سال های  -1-1-1

شود. درصد جمعیت کشور را شامل می 42/3نفر است که بالغ بر  0221284برابر با  8331جمعیت استان در سال 

درصد سهم جمعیت استان در  32/8در چهار دهه اخیر همواره سهم جمعیت استان در کشور روبه افزایش بوده و از 

دهه  4الزم به ذکر است که جمعیت کشور طی  افزایش پیدا کرده است. 8331درصد در سال  42/3به  8311سال 

 برابر، افزایش پیدا کرده است.  82/4برابر شده در حالی که جمعیت استان در این دوره  32/0اخیر حدود 

 (1133-33: روند تحول جمعیت استان و کشور)3 شماره جدول

 شرح
 جمعیت

1133 1113 1133 1113 1133 

 23302022 22431210 22211441 43441282 33221244 کشور کل

 0221284 0421240 8200123 8832213 224030 سیستان و بلوچستان

 42/3 48/3 12/0 40/0 32/8 سهم استان از کشور

 1133-33ماخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سالنامه های آماری 

 1133تا  1133های مقایسه آن با کشور در طی سالتحلیل روند نرخ جمعیت شهری و روستایی و  -1-1-2

دهه  در ونفر شده  8200123بر  بالغدرصد در سال  2/3با نرخ رشدی معادل  8321- 21استان طی دهه  جمعیت

 به استان جمعیت رشد نرخ 8311-31 دوره در امادرصد بوده است.  4/3متوسط نرخ رشد ساالنه استان  11-8321

ذکر است  یانشا (.1 شماره جدول) است کشور از بیشتر استان رشد درصد یک تنها و بوده نزدیک کشوری رشد نرخ

 درصد بوده است. 0/0کشور  یانهو نرخ رشد سالدرصد  2/3شد جمعیت استان نرخ ر 8311-31در طی چهار دهه 

 1/18 درصد جمعیت استان در شهرها و 1/41بالغ بر  8331بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

استان سیستان و بلوچستان سهم شهرنشینی کمتری نسبت به کشور دارد ولی  اند.درصد در روستاها سکونت داشته

نرخ رشد جمعیت شهری بیشتری نسبت به کل کشور داشته  8311-31های گذشته به استثنای دهه در طی دهه

درصد از میانگین جمعیت روستایی کشور  83های گذشته جمعیت روستانشین استان حداقل است. از طرفی در دهه

 درصد از میانگین جمعیت روستایی کشور بیشتر است. 01حدود  8331بیشتر بوده و در سال 
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 جمعیت و درصد رشد ساالنه آن در کشور و استان : 1 شماره جدول

 شرح
 جمعیت )نفر(

1133 1113 1133 1113 1133 

 23302022 22431210 22211441 43441282 33221244 کل کشور

 13842142 41013324 33182213 02144128 81114212 مناطق شهری

 02223403 00031181 03032233 00222443 82114224 روستاییمناطق

 0221284 0421240 8200123 8832213 224030 استان

 8341240 8833831 234101 412223 820114 مناطق شهری

 8403320 8080144 301218 223312 128431 روستاییمناطق

 شرح
 درصد رشد ساالنه

13-1133 33-1113 13-1133 33-1113 33-1133 

 0/0 3/8 2/8 0 3/3 کل کشور

 3/3 8/0 2/3 3/0 4/1 مناطق شهری

 4/2 -2/2 -4/2 3/2 4/0 روستاییمناطق

 2/3 4/8 4/3 2/3 8/2 استان

 4/1 0/8 0/4 2/1 2/88 مناطق شهری

 2/0 2/8 2/0 2/0 1/3 روستاییمناطق

 1133-33ماخذ:سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 تحلیل روند مهاجرت درون استانی و برون استانی  -1-1-1

های نفر در بین استان 3328114(، در مجموع 8311 -32بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن )

 سیستاندرصد کل مهاجران بین استانی کشور( مربوط به استان  0/0نفر آن )حدود  11081اند که کشور جابجا شده

نفر به استان وارد  02022ان خارج شده و نفر از است 22318و بلوچستان است. از مجموع مهاجران جابجا شده استان، 

های مهاجرفرست های کشور از استاننفر بوده و در میان استان -33214اند. بررسی مجموع خالص مهاجران استان شده

 82و از نظر مهاجرفرستی در رتبه  01های کشور به لحاظ مهاجرپذیری در میان استان استان. رتبه آیدمیبه شمار 

 قرار دارد. 

 مهاجرین وارد شده به استان -1-1-1-1

نفر از خارج کشور  382ها و نفر از سایر استان 02022، تعداد 8332طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

گیرد. درصد کل جابجایی انجام شده در استان را در بر می 01اند. این تعداد حدود وارد استان سیستان و بلوچستان شده

اند. بیشترین حجم مهاجران به ا مهاجران داخلی و مابقی را مهاجرین خارجی تشکیل دادهدرصد ر 2/32از این تعداد 

درصد مهاجران وارد شده به استان را مردان  2/20درصد( اختصاص دارد. همچنین  32ساله ) 02-04گروه سنی 

های اشتغال و فرصتدهند. علت عمده آن مهاجرت باالی مردان برای انجام خدمت وظیفه و استفاده از تشکیل می

بیشترین مهاجران وارد  8311-32های گزارش مطالعات(. در طی سال 3-8-0-8)مراجعه کنید به بند  استتحصیل 

 1/2درصد(، تهران ) 3درصد(، فارس ) 2/84درصد(، کرمان ) 0/01های خراسان رضوی )شده به ترتیب از استان

  اند. درصد( به استان سیستان و بلوچستان مهاجرت کرده 3/1درصد( و گلستان ) 3/2درصد(، خراسان جنوبی )
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 1131-: جمعیت وارد شده به استان از سایر استان ها 3 شماره جدول

 استان تعداد درصد استان تعداد درصد

 آذربایجان شرقی 483 8/1 فارس 0424/2 3/2

 آذربایجان غربی 813 2/2 قزوین 882/2 2/4

 اردبیل 31 2/3 قم 010/2 2/3

 اصفهان 8880 4/8 کردستان 821/2 2/2

 البرز 482 8/1 کرمان 3331/2 84/2

 ایالم 38 2/3 کرمانشاه 043/2 2/3

 بوشهر 002 2/1 کهگیلویه وبویراحمد 824/2 2/2

 تهران 0212 2/1 گلستان 8222/2 1/3

 چهارمحال وبختیارئ 828 2/2 گیالن 431/2 8/1

 خراسان جنوبی 8131 2/3 لرستان 010/2 2/3

 خراسان رضوئ 2122 01/0 مازندران 213/2 0/1

 خراسان شمالی 422 8/1 مرکزئ 802/2 2/1

 خوزستان 128 3/0 هرمزگان 312/2 3/1

 زنجان 22 2/0 همدان 032 2/3

 سمنان 811 2/2 یزد 102 8/3

 مجموع 02022 822

 1131-مسکنماخذ: سرشماری عمومی نفوس و 

 مهاجرین خارج شده از استان  -1-1-1-2

اند. نفر از استان خارج شده 22318دهد که نشان می 8311-32های بررسی مهاجرین خارج شده از استان طی سال

باشد، بیانگر مهاجرفرستی استان است. نفر می 02022این آمارها در مقایسه با تعداد مهاجرین وارد شده به استان که 

درصد( و چابهار  2/81درصد(، زابل ) 3/14های زاهدان )ان خارج شده از استان به ترتیب از شهرستانبیشترین مهاجر

های مهرستان، هیرمند و سیب و سوران است. درصد( بوده و کمترین مهاجران خارج شده نیز از شهرستان 2/88)

بوده که بیانگر میل بیشتر خروج درصد کل مهاجران  0/28همچنین نسبت مهاجران خارج شده مرد از استان حدود 

درصد(، خراسان  4/03های خراسان رضوی )باشد. بیشترین مهاجرین خارج شده به استانمردان نسبت به زنان می

 اند. درصد( مهاجرت کرده 3/3درصد( و گلستان ) 1/3جنوبی )
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 1131اقامت فعلی و به تفکیک شهرستان : مهاجران وارد شده بر حسب محل11 شماره جدول

 شرح

 برون استانی )شهرستان های سایر استان ها(
 کل استان خارج از کشور

 کل اظهار نشده نقاط روستایی نقاط شهری

 نسبت تعداد نسبت تعداد نسبت تعداد نسبت تعداد نسبت تعداد نسبت تعداد

 1/1 8244 3/2 33 1/3 8288 88/0 32 3/4 02 1/3 8111 ایرانشهر

 2/3 8313 1/3 18 2/3 8120 2/2 82 2/0 11 2/3 8128 چابهار

 2/1 8332 1/3 14 2/3 8122 8/8 3 82/4 833 2/2 8242 خاش

 2/4 883 3/2 33 2/3 12 2/2  2/1 2 2/3 12 دلگان

 81/2 4420 4/2 43 82/2 4313 08/2 12 88/4 12 82/8 4082 زابل

 2/0 22 3/0 03 2/0 48 8/1 4 2/2  2/8 32 مهرستان

 48/2 88201 81/8 832 40/1 88111 40/3 883 43/1 334 40/1 88848 زاهدان

 2/2 810 2/0 0 2/2 812 2/4 8 8/2 80 2/2 822 زهک

 0/1 212 80/2 881 0/1 228 3/2 1 1/4 48 0/4 200 سراوان

 8/0 343 82/1 31 2/3 018 0/2 2 2/8 8 2/3 043 سرباز

سیب و 

 سوران
42 2/0  2/2 8 2/4 42 2/0 42 4/4 12 2/3 

 84/1 4821 84/0 803 84/1 4232 3/2 04 3/8 04 81/0 3311 کنارک

 8/2 423 88/4 824 8/3 313 8/1 4 0/1 83 8/3 332 نیک شهر

 8/8 320 8/3 80 8/8 032 2/2  3/3 01 8/2 021 هیرمند

 822/2 01822 822/2 382 822/2 02022 822/2 022 822/2 223 822/2 02032 مجموع

 1131-ماخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن

 1131-: مهاجران خارج شده از استان به سایر استان های کشور11 شماره جدول

 درصد تعداد استان  درصد تعداد استان 

 2/0 3212 فارس 2/3 111 آذربایجان شرقی

 2/3 083 قزوین 2/3 022 آذربایجان غربی

 2/3 102 قم 2/4 010 اردبیل

 2/3 812 کردستان 1/3 3224 اصفهان

 2/3 4230 کرمان 8/2 8282 البرز

 2/1 322 کرمانشاه 2/3 812 ایالم

 2/0 803 کهگیلویه و بو یراحمد 8/0 203 بوشهر

 3/3 1228 گلستان 2/3 4100 تهران

 0/2 8832 گیالن 2/3 821 چهار محال بختیاری

 2/2 418 مرکزی 3/1 1311 خراسان جنوبی

 0/0 8301 مازندران 03/2 84241 خراسان رضوی

 2/1 300 لرستان 8/3 8832 خراسان شمالی

 4/2 0448 هرمزکان 8/2 310 خوزستان

 2/1 431 همدان 2/3 830 زنجان

 2/8 4300 یزد 8/2 8210 سمنان

 822/2 22318 مجموع

  1131-مسکنماخذ: سرشماری عمومی نفوس و 
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 های درون و برون شهرستانیمهاجرت -1-1-1-1

گیرد. درصد مهاجرت داخلی استان را در برمی 12درصد کل مهاجران استان و  31مهاجرت درون شهرستانی حدود 

 81-34درصد حجم مهاجرین درون شهرستانی را تشکیل داده و گروه سنی  8/32سال که حدود  2-84رده سنی 

دهنده مهاجرت یت جابجا شده درون شهرستانی را به خود اختصاص داده است، نشاندرصد جمع 12سال نیز حدود 

ای هتر شهرستان است. بیشترین مهاجران جابجا شده درون شهرستانی به شهرستانجمعیت به نقاط توسعه یافته

کمترین درصد( اختصاص دارد.  1/3درصد( و خاش ) 8/82درصد(، سراوان ) 8/82درصد(، زابل ) 2/03زاهدان )

 3درصد( و دلگان ) 3/0درصد(، سیب و سوران ) 3/0های سرباز )های درون شهرستانی نیز در شهرستانجابجایی

 درصد( انجام شده است.

درصد مهاجرین درون استانی را به خود  44درصد کل مهاجرین استان و  2/02مهاجرت برون شهرستانی حدود 

برون شهرستانی دارای منشأ روستایی و مابقی دارای منشأ شهری  درصد مهاجرین 3/1اختصاص داده است. حدود 

 درصد مهاجرین برون شهرستانی استان را به خود اختصاص داده است.  2/12ساله حدود  81-34باشند. گروه سنی می

 مهاجرت خالص شهرستان های استان -1-1-1-4

جنوبی، تهران و گلستان بوده است.  مهاجرین وارد شده به استان بیشتر از استان خراسان رضوی، کرمان، خراسان

نفر( بیشترین 3341نفر( و ایرانشهر ) 1024نفر(، چابهار ) 1032نفر(، زابل ) 08328شهرستان های زاهدان )

نفر مهاجر بیشترین مهاجرپذیری در  3211اند. همچنین شهرستان کنارک با جذب مهاجرفرستی از استان را داشته

 .اده استسطح استان را به خود اختصاص د

 1131-مهاجرت خالص شهرستان های استان : 12 شماره جدول

 شهرستان
 مهاجرین وارد شده مهاجرین خارج شده

 مهاجرت خالص
 شهرستان به نسبت تعداد شهرستان به نسبت تعداد

 3341- 04/1 8288 21/1 4313 ایرانشهر

 1024- 02/3 8120 23/8 2222 چابهار

 321- 41/4 8122 14/2 0014 خاش

 42 21/3 12 38/2 42 دلگان

 1032- 38/0 4313 21/1 3131 زابل

 0- 41/1 48 18/0 43 زابلی

 08328- 01/2 88111 24/3 33413 زاهدان

 24 22/1 812 33/0 882 زهک

 8330- 04/1 228 21/1 0223 سراوان

 83- 41/2 018 18/3 024 سرباز

 84 11/1 42 48/3 33 سورانسیب و 

 3211 30/2 4232 1/2 318 کنارک

 021- 32/0 313 23/1 234 نیک شهر

 012 13/1 032 82/1 34 هیرمند

 33214- 32/3 02022 23/8 22318 مجموع

 1131-ماخذ: استنتاج بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن
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 نرخ جمعیت فعال استان و مقایسه آن با کشور -1-1-4

در مورد تعداد جمعیت غیرفعال  نفر است. 280211درصد جمعیت برابر با  3182جمعیت فعال در استان معادل 

استان نکته قابل توجه باال بودن تعداد محصلین به عنوان تقاضا کنندگان آتی اشتغال است که بیانگر ضرورت ایجاد 

  های شغلی جدید در استان است.فرصت

 1133 مقایسه جمعیت غیرفعال استان و کشور در سال: 11 شماره جدول

 سایر دارای درآمد بدون کار خانه دار محصل جمع شرح

 3223004 3201032 02124302 80028238 42038220 کشور

 823244 80323 042223 833320 230820 سیستان و بلوچستان

 1133 در سالمأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور 

 نرخ بیکاری و مقایسه آن با متوسط کشوری -1-1-3

درصد  8388ساله و بیشتر در استان برابر با  82بر اساس نتایج طرح آمارگیری نرخ بیکاری جمعیت  8331در سال 

های درصد( است. روند تحول این نرخ در استان در دهه 8081است که این نرخ باالتر از متوسط کشوری )برابر با 

نرخ بیکاری  8321درصد بوده که در سال  08نرخ بیکاری در استان حدود  8321ه نشان از آن دارد که در سال گذشت

عدم تعادل بازار عرضه و تقاضای نیروی کار سبب باال  8311-8321 درصد بهبود یافته است. اما در دهه 3استان به 

کمتر از یک سوم تقاضای موجود در بازار کار بوده و  رفتن این نرخ شده، بطوریکه میزان شغل ایجاد شده در هر سال

رسیده که علت اصلی آن از دست  11درصد در سال  38810عمال تعداد بیکاران در استان رشدی فزاینده داشته و به 

های جدید شغلی از فرصت شغلی در هر سال در سطح استان از یکسو و عدم شکل گیری فرصت 1222رفتن بیش از 

نیز متاسفانه این روند تداوم داشته و این امر سبب شده تا نرخ بیکاری در  32-11ه است. طی سالهای دیگر سو بود

 درصد در سطح استان برسد. 03822درصد بهبود یافته و به  0831این دوره در استان تنها 

ده است. این درصد بو 8882درصد و در مناطق روستایی معادل  8482نرخ بیکاری استان در مناطق شهری معادل 

ارقام نشان از آن دارد که علی رغم بهبود نسبی وضعیت هنوز هم نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی در استان بویژه 

 در مناطق روستایی وجود دارد.

 نرخ بیکاری در کشور و استان به تفکیک مناطق شهری و روستایی: 14 شماره جدول
 8331 8332 8311 8321 8321 شرح

 کشور

 80812 84822 80821 3821 83830 کل

 83800 81822 88810 1812 81882 شهری

 82821 80812 84820 3844 80842 روستایی

 استان

 83883 03882 38810 3822 02813 کل

 8482 0282 0883 283 8388 شهری

 8882 3884 4080 8282 0084 روستایی

 مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن کشور 
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 تحلیل پراکنش و تعداد اقوام و گروه های مختلف زبانی و دینی در استان  -1-1-1

 اقوام 

درصد( و مهاجرین فارس  01درصد(، سیستانی )حدود  22مردم استان سیستان و بلوچستان عمدتًا بلوچ )حدود 

ها به طور عمده در سیستان و زاهدان ساکن هستند و به سیستانیهای مجاور خراسان و کرمان هستند. زبان از استان

اند های مختلف پراکنده شدهای از استانطور پراکنده در سایر شهرهای استان نیز سکونت دارند. قوم بلوچ در گستره

مکران.  هایوچهای سرحد و بلهای استان سیستان و بلوچستان را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: بلوچاما بلوچ

قشربندی اجتماعی در سیستان و بلوچستان، نظامی بسته بوده است که در آن امکان چندانی برای تحرک اجتماعی 

های کاری و شغلی و جایگاه در سلسله مراتب قدرت اجتماعی وجود نداشته است. در این نظام هر چند بر مبنای رسته

شرها به تدریج اصالت نسبی و تباری پیدا کرده و مرزهای بین قشرها و سیاسی، قشرهایی شکل گرفته است، اما این ق

 را مشخص و روشن نموده است. 

 زبان 

ن های محلی این استادر سیستان و بلوچستان زبان رسمی و ادبی رایج مانند دیگر مناطق کشور است، اما گویش

های غربی و از شاخه های وابسته به زبانمتنوع و ریشه در میراث فرهنگی آن منطقه دارد. زبان سیستانی از گویش

های هند و اروپایی است. زبان ای از زبانهای هند و ارانی تعلق دارند؛ که خود شاخهجنوبی آن است و به گروه زبان

های ایرانی غربی است که در بلوچستان پاکستان و در افغانستان و جنوب آسیای میانه و در ناحیه بلوچی از شاخه زبان

 جه رایج است. شار

  دین و مذهب 

ن زمان در آ پیشینن بر همه جوانب زندگی ساکنان منطقه، دین اسالم جایگزین کلیه ادیان آورود اسالم و نفوذ با 

 شوند:شد. از نظر مذهبی مردم استان به دو دسته عمده تقسیم می

 و بلوچ استان، ننتس اهل اکثریت. دهندمی تشکیل را استان جمعیت درصد 22 حدود که مذهب سنی 

 عمدتًا ساکن زاهدان که فارس زبان هستند.  هایخراسانی شامل اندکی بخش

 انزب فارس استان، تشیع اهل اکثریت. دهند.تشکیل می را استان جمعیت درصد 32 حدود که مذهب شیعه 

 هایاستان ویژه به ها،استان سایر از مهاجر هایفارس هااز آن یو بخش کمتر یستانمنطقه س یاناز بوم و

 همجوار کرمان و خراسان هستند. 
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  استان فرهنگی و اجتماعی تحلیل و بررسی 

های آن باید بتواند در اشاعه تحوالت فرهنگی جامعه استان تأثیر داشته و های فرهنگی و کارآییتحلیل ویژگی

های فرهنگی در بررسی ویژگی اثرگذاری فرهنگی را در بستر توسعه و آمایش استان در مراحل مختلف نشان دهد.

 استان به تحلیل شاخص توسعه انسانی و وضعیت سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. 

 تحلیل شاخص توسعه انسانی استان -1-4-1

ی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد یشاخص توسعه انسانی بر اساس معیارها

تر باشد داللت بر وضعیت بهتر گیرد که هرچه این رقم به یک نزدیکرا در برمی 8تا  2از شود و رقمی ملی محاسبه می

 از نظر توسعه انسانی دارد. 

 در سال  00و بلوچستان از رتبه  یستانس استان یناخالص داخل ید: سرانه تولداخلی ناخالص یدتول سرانه

 کرده است.  یداارتقاء پ 8332در سال  02به رتبه  8311

 شاخصرتبه  یندر آخر 8332و  8311 یو بلوچستان در هر دو دوره سرشمار یستانس استان: آموزش 

 آموزش در کشور قرار گرفته است. 

 در  8332و  8311هر دوره  شاخص امید به زندگی در در بلوچستان و سیستان استان رتبه: زندگی به امید

 بوده است.  01رتبه 

 8332تا  8311های که استان سیستان و بلوچستان در بازه سال دهدمی ننشا انسانی توسعه شاخص بندیجمع

 کرده است. یداتنزل پ 8332در سال  38به رتبه  03رتبه  از

 شاخص توسعه انسانی به تفکیک شهرستان -1-4-1-1

دهد که به لحاظ شاخص آموزشی، شهرستان زابل و های توسعه انسانی در سطح استان نشان میبررسی شاخص

لحاظ  . ازرا دارندهای فنوج و قصرقند کمترین میزان باسوادی زاهدان بیشترین میزان باسوادی و شهرستانشهرستان 

های نیک شهر و دلگان در آخرین امید به زندگی شهرستان کنارک و سیب و سوران در رتبه اول و دوم و شهرستان

هد که د)آموزش و امید به زندگی( نشان میبندی شاخص توسعه انسانی اند. همچنین تلفیق و جمعسطح جای گرفته

قرار شهر در آخرین رتبه استان از، دلگان و نیکبهای سرشهرستان زاهدان و نیمروز در رتبه اول و دوم و شهرستان

 .اندگرفته

 1133-مقایسه شاخص های توسعه انسانی به تفکیک شهرستان: 13 شماره جدول

 شهرستان
 یشاخص توسعه انسان یبه زندگ یدام آموزش

 رتبه شاخص یهرت نرمال یازامت شاخص یهرت نرمال یازامت شاخص

 1 2/23 82 2/22 4/31 4 2/23 2/12 ایرانشهر

 83 2/10 3 2/21 4/24 81 2/01 2/22 چابهار

 82 2/28 83 2/23 1/13 2 2/13 2/21 خاش

 3 2/21 81 2/12 2/13 8 8/22 2/11 زابل

 8 2/12 2 2/23 4/24 0 2/33 2/12 زاهدان

 88 2/12 80 2/28 1/44 82 2/44 2/23 سراوان

 83 2/81 81 2/22 88/01 82 2/03 2/22 نیک شهر

 82 2/32 84 2/28 2/33 83 2/22 2/22 سرباز
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 شهرستان
 یشاخص توسعه انسان یبه زندگ یدام آموزش

 رتبه شاخص یهرت نرمال یازامت شاخص یهرت نرمال یازامت شاخص

 4 2/23 8 8/22 0/22 3 2/42 2/23 کنارک

 2 2/22 1 2/21 4/21 1 2/20 2/21 زهک

 2 2/22 3 2/30 3/43 88 2/40 2/20 هیرمند

 81 2/82 83 2/22 88/38 83 2/30 2/22 دلگان

 80 2/12 1 2/12 4/20 84 2/02 2/21 مهرستان

 3 2/22 0 2/30 3/13 80 2/42 2/28 سیب و سوران

 0 2/18 4 2/11 3/14 3 2/23 2/18 نیمروز

 1 2/22 88 2/24 1/82 2 2/11 2/22 هامون

 81 2/33 82 2/38 3/22 1 2/42 2/23 میرجاوه

 84 2/41 2 2/23 4/22 81 2/82 2/21 قصرقند

 82 2/32 82 2/18 2/00 82 2/08 2/22 فنوج

 استان 1133مشاور بر اساس اطالعات سالنامه آماری  محاسباتماخذ: 

 سرمایه اجتماعی -1-4-2

 های ارزش و هاآسیب و مشکالت وجود واگرایی، و اجتماعی هایشکاف و تضاد وجود قبیل از اجتماعی هنجارهای

.  ازندسمی آسان متقابل منافع به نیل برای را تعاون و همکاری که سازندیجامعه را م یکدر  یاجتماع یهسرما اجتماعی؛

شماره  جدول قالب در تفکیک به اجتماعی سرمایه بر موثر اجتماعی هایارزش و اجتماعی هایآسیب مسایل، به لذا

  .است شده پرداخته (82)

 استان در اجتماعی هایارزش و هاآسیب مسایل،: 11 شماره جدول
 برونداد  های اجتماعیمسائل و ارزش

 هایآسیب و مسائل

 اجتماعی

 اجتماعی تضادهای و شکاف

 ملت -دولت شکاف 

 قومی بین هایشکاف 

 ایطایفه بین هایشکاف 

 واگرایی
 منابع آبخشک و کمبود  یماقل یلبه دل یاییجغراف جبر 

 یاز قانون و حکومت مرکز ییواگرا 

 طالق
 اجتماعی، مختلف دالیل به استان در طالق میزان افزایش 

 و .... اقتصادی فرهنگی،

 قاچاق
 اقتصادی هایمحرومیت 

 و فقدان اشتغال مولد یکاریب یباال نرخ 

 کشوری متوسط نسبت به اعتیاد باالی سهم  اعتیاد

 یمجرا یزانم
 اجتماعی سرمایه تضعیف 

 کاهش کیفیت اجتماعی 

 اجتماعی هایارزش

 هویت وتعلق

 ملی هویت 

 مذهبی هویت 

 اجتماعی هویت 

 یاعتماد اجتماع

 ییخانواده گرا 

 خویشاوندان و وابستگان به اعتماد میزان 

 روستایی و شهری جامعه به اعتماد 

 یردولتیغ ینهادها و هاسازمانحضور در   اجتماعی هایمشارکت در شبکه
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  استان روستایی و شهری نظام تحلیل و بررسی 

 1113-33تعداد شهرها و روند افزایش آنها در دوره  -1-3-1

 نقطه شهری 42است که در  شهرینفر جمعیت  8322304دارای  8332در سال  استان سیستان و بلوچستان

ها در جدول شهر به شهرهای استان اضافه شده است که روند تغییرات آن 32طی سه دهه اخیر اند. استقرار یافته

پدیده ماکروسفالی یا نخست شهری در سطح استان وجود دارد. شهر زاهدان همواره ( مشخص است. 82شماره )

 بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده است. 

 در استان سیستان و بلوچستانو جمعیت شهرها تحول تعداد : 13 شماره جدول

 شهرنشینی رشد نرخ نغییرات شهری جمعیت شهرها تعداد سال

1113 88 412223 - 

1133 82 231323 22/1 

1113 30 8834113 81/4 

1133 32 8341240 08/8 

1133 42 8322304 1/2 

 1133و تغییرات سال  1113-33 ماخذ: سالنامه های آماری استان

 1133-33تعداد روستاها و روند افزایش آنها در دوره  -1-3-2

 2223نفر جمعیت روستایی است که این جمعیت در  8403320دارای  8331در سال استان سیستان و بلوچستان 

 های روستایی، پایداری جمعیتی این فضاها و به طور کلی رونداند. بررسی تعداد سکونتگاهآبادی روستایی استقرار یافته

 دهد.نشان می 8311های مختلف سرشماری به استثنای سرشماری افزایشی تعداد آنها را در دوره

 های روستایی در استان سیستان و بلوچستانتحول تعداد آبادی: 11 شماره جدول

 سال

 تعداد آبادی
جمعیت 

 روستایی

میانگین 

جمعیت 

 روستایی

یهای درصد رشد تعداد آباد

 دارای سکنه

درصدرشد 

 جمعیت
 دارای

 سکنه

 از خالی

 سکنه
 مجموع

1133 3182 082 3234 128431 843 - - 

1113 3130 8240 1424 223312 811 12/2 1/3 

1133 2231 0413 1102 301218 814 21/4 2/0 

1113 1283 8131 2112 8080144 080 14/2- 2/0 

1133 2223 0121 3128 8403320 020 83/0 2/8 

  1133-33ماخذ: سالنامه های آماری استان 

 : جمعیت شهرهای استان طی سه دهه اخیر13 شماره جدول

 *1133 1133 1113 1133 1113 نقاط شهری ردیف

 1284 1284 4823 - - بزمان 8

 82320 82320 - - - محمدان 0

 80331 80331 3303 2143 - بمپور 3
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 *1133 1133 1113 1133 1113 نقاط شهری ردیف

 883212 883212 822240 22313 42202 ایرانشهر 4

 1222 1222 4232 0022 8013 نگور 1

 822233 822233 23231 34281 02144 چابهار 2

 12114 12114 12188 31304 02001 خاش 2

 1028 1028 3831 - - نوک آباد 1

 3222 3222 3282 - - بنجار 3

 834312 834312 832312 822112 21821 زابل 82

 112232 112232 122443 483181 018303 زاهدان 88

 1031 1031 4038 - - نصرت آباد 80

 81431 81431 83333 82008 - جالق 83

 4211 4211 - - - گشت 84

 22284 22284 13282 48822 00232 سراوان 81

 1222 1222 - - - محمدی 82

 0832 0832 8222 - - سیرکان 82

 1100 1100 4420 - - بنت 81

 4283 4283 3041 - - اسپکه 83

 82230 82230 84413 3343 4232 نیک شهر 02

 82288 82288 82103 - - پیشین 08

 0202 0202 8832 - - سرباز 00

 82881 82881 2022 - - راسک 03

 4223 4223 - - - زرآباد 04

 43011 43011 32282 84348 84323 کنارک 01

 83312 83312 88428 1220 - زهک 02

 2208 2208 2432 - - دوست محمد 02

 82030 82030 3341 - - گلمورتی 01

 80041 80041 1823 -  زابلی 03

 83112 83112 82312 2823 - سوران 32

 8224 8224 8021 - - هیدوچ 38

 3283 3283 3012 - - ادیمی 30

 4223 4223 2 - - شهرک علی اکبر 33

 3421 3421 0314 - - محمدآباد 34

 3313 3313 84820 1883 3813 میرجاوه 31

 88221 88221 82141 1822 3233 قصرقند 32

 83222 83222 82248 2432 - فنوج 32

 221 - - - - ده رئیس 31

 8244 - - - - پالن 33

 8321 - - - - قرقری 42

 8211 - - - - ریگ ملک 48

 8134 - - - - شهرک سرجنگل 40

 0101 - - - - ساربوک 43
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 *1133 1133 1113 1133 1113 نقاط شهری ردیف

 0238 - - - - چگرد 44

 0332 - - - - پارود 41

 3228 - - - - کتیج 42

 3212 - - - - آشار 42
اند. جمعیت این شهرها همان جمعیت روستایی به شهر تبدیل شده 1133به همراه روستاهایی که در سال  1133همان جمعیت سال  *

 است. 1133سال 

 پراکنش سکونتگاه های شهری در وضع موجود استانتحلیل  -1-3-1

 هاگاهگره عنوان به شهری نقاط همچون اصلی عناصر چیدمان و آرایش حاصل جغرافیایی منطقه یک فضایی ساختار

ه با توجه ب. باشندمی فعالیت و جمعیت تمرکز نقاط دهنده پیوند عوامل عنوان به شکل، خطی و ممتد هایشبکه و

های طوالنی نسبت به یکدیگر قرار دارند. شهر زاهدان با عملکرد سیاسی و اداری به استان، شهرها با فاصلهوسعت زیاد 

ز کنند. ایرانشهر در مرکهمراه شهر زابل با تمرکز جمعیت در پیرامون خود در نیمه شمالی استان نقش برتری ایفا می

کند و ارتباط دهنده سکونتگاه شمالی و جنوبی است. یفا میاستان به عنوان چهارراه عبوری نقش گرانیگاه استان را ا

کنند. های پیرامونی ایفا میهای شهری در امتداد شهر نیکشهر نقش بازار شهرهایی را برای سکونتگاهنواری از سکونتگاه

ی پراکندگی مکانپذیری و عوامل موثر بر نحوه شکلدر لبه ساحل دریای عمان نیز شهرهای چابهار و کنارک قرار دارند. 

توان به دو دسته تقسیم کرد: عوامل محیط طبیعی و عوامل محیط فرهنگی، را به طور کلی می شهریهای سکونتگاه

 .اجتماعی و اقتصادی

 طبیعی عوامل 

درصد  11823ها دارد. گزینی سکونتگاههای توپوگرافی نقش به سزایی در مکانبه طور کلی منابع طبیعی و ویژگی

درصد در دشت ساحلی واقع  88821درصد در مناطق دشتی و حدود  30811ای، شهری در مناطق کوهپایهاز جمعیت 

 شده است.

 های توپوگرافیک: جمعیت شهرها در پهنه21 شماره جدول

 )درصد( سهم از کل جمعیت شهری جمعیت )نفر( شهر ارتفاع )متر( پهنه کالن توپوگرافیک

 متر 211 از کمتر ساحلی دشت

 2821 8244 پالن

 2818 822233 چابهار

 2803 4223 زرآباد

 3882 43011 کنارک

 2848 1222 نگور

 11.33 111314 ساحلی دشت مجموع

 متر 1111 تا 211 بین دشتی

 2802 3283 ادیمی

 2831 4283 اسپکه

 1830 883212 ایرانشهر

 2831 1830 بزمان

 2813 80082 بمپور

 2843 1100 بنت
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 )درصد( سهم از کل جمعیت شهری جمعیت )نفر( شهر ارتفاع )متر( پهنه کالن توپوگرافیک

 2802 3222 بنجار

 2800 0332 پارود

 8882 82288 پیشین

 8830 81231 جالق

 2802 0238 چگرد

 2841 2208 دوست محمد

 2824 82881 راسک

 2880 8211 ریگ ملک

 3812 834312 زابل

 2831 83312 زهک

 2881 0101 ساربوک

 2881 0202 سرباز

 2831 4223 شهرک علی اکبر

 2832 83222 فنوج

 2882 8321 قرقری

 2811 88221 قصرقند

 2800 3228 کتیج

 2821 82030 گلمورتی

 2801 3421 محمدآباد

 2821 82320 محمدان

 2821 3313 میرجاوه

 8832 82230 نیک شهر

 12.33 443113 دشتی مجموع

 متر 2111 تا 1111 بین ای کوهپایه

 2801 3212 آشار

 4884 12114 خاش

 2822 221 ده رئیس

 2832 80041 زابلی

 40831 112232 زاهدان

 4833 22284 سراوان

 2833 83112 سوران

 2882 0832 سیرکان

 2883 8134 شهرک سرجنگل

 2832 4330 گشت

 2848 1222 محمدی

 2831 1031 نصرت آباد

 2831 1028 نوک آباد

 2880 8224 هیدوچ

 33.13 311313 ای کوهپایه مجموع

 111 1113124 استان مجموع
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 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، عوامل 
 اقتصادی 

 به است، بوده جوامع میان تجارت و تبادالت اصلی گاهگره که شهری نقاط ویژهبه و انسانی هایسکونتگاه همواره

 ضعیف یزیست بنیادهای به توجه با .دارند گردش در و پویا اقتصاد به نیاز یکدیگر کنار در زیست و حیات ادامه منظور

 الیلد به هایی،بخش از غیر به استان شهرهای گیریشکل لذا زمین کره بیابانی کمربند در قرارگیری و استان در

. است ودهب کشاورزی هایپتانسیل از متاثر استان ناحیه سه هایسکونتگاه کلی طور به. است نبوده زمین به وابستگی

 اتارتفاع پیرامون در واقع میانی ناحیه استان، شمال در واقع سیستان ناحیه استان؛ در کشاورزی مشخص ناحیه سه

 . دارد وجود استان جنوبی ناحیه و سراوان شهرستان از بخشی و خاش و زاهدان هایشهرستان محدوده و تفتان

 یتجار جاده) ادویه راه بین قرارگیری با دیرباز از نیز( مکران سواحل) عمان دریای با مجاور و استان جنوبی بخش

 بوده انسانی اجتماعات حیات دارای عمان دریای و فارس خلیج حاشیه عربی کشورهای با ارتباطات و( غرب به شرق

 شکل اطیارتب و اقتصادی نظام این از تأسی به استان جنوب در گرفته شکل انسانی هایسکونتگاه عمده رو این از. است

 نهاآ میان تجارت همواره افغانستان و پاکستان کشورهای با ایقبیله و قومی قرابت و مجاورت طرفی از .است گرفته

 و یبازرگان نقش و اندگرفته شکل امر همین دلیل به استان به ورودی مبادی امتداد در شهرهای لذا. است بوده برقرار

 .است قوی آنها در ستد و داد

 فرهنگی و اجتماعی 

 سیستان. است شده تشکیل( بلوچستانی) جنوبی و( سیستانی) شمالی ناحیه دو از بلوچستان و سیستان استان

وچستان بل بودند. ساکن هیرمند رود اطراف در که متفاوت فرهنگ با جدا ایهای پیرامونی منطقهسکونتگاه و زابل شامل

 و( آباد نصرت و کرمان اطراف تا ان توابع و میرجاوه خاش، زاهدان،) سرحد یا شمالی بلوچستان قسمت دو شامل نیز

 هدف اب پهلوی خان رضا آمدن کار روی با است که( چابهار و نیکشهر و ایرانشهر و سراوان) مکران یا جنوبی بلوچستان

 به زاهدان در قانونیشان و اداری مراسمات کلیه و شدند ادغام بلوچستان و سیستان ایران، قوم یکپارچگی و گرایانهملی

 .شد ایجاد مرکز سیاسی عنوان
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 های توپوگرافیک: موقعیت شهرها در پهنه3 شماره نقشه
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 تحلیل پراکنش سکونتگاه های روستایی در وضع موجود استان -1-3-4

سته توان به دو دهای روستایی را به طور کلی میپذیری و پراکندگی مکانی سکونتگاهشکلعوامل موثر بر نحوه 

 .تقسیم کرد اقتصادی -جتماعی او عوامل  اکولوژیک -طبیعیعوامل 

  اکولوژیک -طبیعی عوامل 

ور طهای محیط طبیعی است. به بیش از هر چیز انعکاس ویژگی استان های روستاییالگوی اسکان در سکونتگاه

اشکال ناهمواری، آب و هوا و پوشش گیاهی، نحوه ها باید کلی، در بررسی عوامل طبیعی موثر بر استقرار این سکونتگاه

وان تگونه میهای روستایی را بدینبر این اساس الگوی نظام استقرار کانون. را در نظر داشت دسترسی به آب و خاک

 دسته بندی کرد:

 هایجلگه آمدن پدید سبب دایمی، رودهای وجود و مناسب نسبتاً ولوژیکاک شرایط سیستان، ناحیه در 

 هناحی در مناسب خاک و آب منابع واقع در. است شده ناحیه این در ایزنجیره روستایی هایآبادی و حاصلخیز

 .است آورده وجود به را متراکمی روستایی فضاهای و کرده تقویت را کشاورزی هایبنیان سیستان شمالی

 بر و هارودخانه حاشیه در عمدتاً روستایی هایکانون ؛یمرکز یدر نواح به خصوصبلوچستان،  یهناح در 

 فراهم( عمیق نیمه و عمیق چاه)قنوات،  آنها در زیرزمینی آب منابع از تغذیه امکان که هاییدشت گستره

 مقدار از پیروی به و آب هایچاه اطراف در استقرار با جدید هایآبادی اخیر سالهای در. اندگرفته شکل شده،

 .اندشده متالشی و سکنه از خالی چندی از پس هاآبادی گونه این. است بوده پایدار و گرفته شکل آن،

  و به شکل روستاهای کوچک و متعدد مشاهده  بوده هانظام استقرار تابع آبخانه نیزاستان  جنوبی سواحلدر

 شود. می

 اقلیم و توپوگرافی وضعیت و خاک و آب منابع از تبعیت به استان، در روستایی هایکانون استقرار الگوی رفته هم روی

 در نآ پراکندگی و مستعد و حاصلخیز نسبتاً هایدشت گستره در هاابادی تراکم و تجمع نشانگر الگو این که بوده

 در اعیارتف بندیطبقه و طبیعی موقعیت اساس بر آنها قرارگیری نحوه که است...  و کوهستانی و ایکوهپایه فضاهای

  .است شده ارائه( 08) شمارهجدول 

 : پراکنش آبادی های استان بر اساس موقعیت طبیعی21 شماره جدول

 دسته بندی ارتفاعی موقعیت
وسعت پهنه 

 )کیلومترمربع(

 جمعیت آبادی

 درصد تعداد درصد تعداد

 82/1 042242 3/1 221 81330 متر 022کمتر از  دشت ساحلی

 41/3 232332 31/2 0108 12121 متر 8222تا  022بین  دشتی

 33/3 421313 18/3 3223 23282 متر 0222تا  8222بین  کوهپایه ای

 8/2 03243 0/3 021 0138 متر 0222بیشتر از  کوهستانی

 ماخذ: محاسبات مشاور
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 جمعیت چگالی 

های حاصلخیز وجود دارد و هایی که دشتگستره استان خالی از جمعیت است. در نواحی و مکاندرصد  13حدود 

-در آن زراعت و کشاورزی امکانپذیر است، تراکم جمعیت باالست. همچنین در محورهای بین شهری مانند ایرانشهر

نواحی روستایی پیرامون  راسک، خاش، زاهدان و-سوران، سرباز-محمدی-نیکشهر، سراوان-بمپور، قصرقند-محمدان

 محمد، تراکم جمعیتی روستایی به واسطه دسترسی ها خیلی باالست. دوست-زهک-زابل

 : چگالی جمعیت روستایی در استان22 شماره جدول

 درصد جمعیت جمعیت سهم از استان وسعت )کیلومترمربع( دسته بندی

 3/1 14002 2/3 80110 نفر 822کمتر از 

 1/2 804122 3/2 2218 نفر 012الی  822

 83/2 831232 0/2 4348 نفر 122الی  012

 83/4 022233 8/3 3183 نفر 8222الی  122

 14/4 222841 8/1 3341 نفر 8222بیشتر از 

 2 2 13/2 810232 خالی از سکنه

 ماخذ: محاسبات مشاور

 
: موقعیت روستاها نسبت به توپوگرافی و 1 شماره نقشه

 آبراهه ها

 
 چگالی جمعیت روستایی : 3 شماره نقشه
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 اقتصادی -اجتماعی عوامل 

نتایج حاصل از بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر استقرار جمعیت در استان سیستان و بلوچستان نشان 

گ کنند، چندان که فرهننتی و عقب افتاده عمل میر سست، ناپایدار، ساقتصادی بسیا-های اجتماعیدهد که بنیانمی

اقتصادی -ای، نظام بسته جوامع ایلی، نظام تولید سنتی همراه با تنگناهای متعدد، مناسبات اجتماعیای و طایفهقبیله

ای هگرایش شدید به داد و ستدهای غیر رسمی و فعالیتهای مبتنی بر کار و تولید و مانده، ناپایداری فعالیتبسیار عقب

 رود. های بارز آن به شمار میبازرگانی با بازدهی سریع و آسان از مشخصه

 بندی سکونتگاه های شهری در وضع موجود استانتحلیلی بر گروه -1-3-3

 44ان حدود که شهر زاهددهد و تعداد جمعیت آنها بر اساس طبقات مختلف جمعیتی نشان می شهرهارسی رب

سری در دهنده حاکم بودن پدیده بزرگدرصد جمعیت شهری استان را به خود اختصاص داده است. این امر نشان

هزار نفر شهری قرار ندارد که مبین عدم وجود سلسله مراتب  122تا  012بندی جمعیتی سطح استان است. در گروه

درصد از  02هزار نفر حدود  012تا  822یت بین متناسب جمعیت شهری در سطح استان است. گروه بندی جمع

 شود.جمعیت شهری را به خود اختصاص داده است و شامل شهرهای ایرانشهر، چابهار و زابل می

درصد جمعیت شهری را به خود  2هزار نفر دارد و حدود  82نیمی از تعداد شهرهای استان جمعیتی کمتر از 

آنچه که مشخص  ر حقیقت روستاهای بزرگ و فاقد خدمات شهری هستند.اند. برخی از این شهرها داختصاص داده

است عدم وجود نظام سلسله مراتب شهری در استان است. شهر زاهدان در راس نظام شهری و تعداد زیادی شهرهای 

ساز در کوچک در استان موجب شده است که در این میان شهرهای میانی که ارتباط دهنده نظام شهری و متعادل

 باشند، وجود نداشته باشند.طح منطقه میس

 های شهری در استانبندی جمعیتی سکونتگاه: گروه21 شماره جدول
 شهر جمعیت

 طبقات شهری
 اسامی تعداد تعداد درصد

 هزار نفر 122بیشتر از  زاهدان 8 112232 43

 هزار نفر 122تا  012 - - - -

 هزار نفر 012تا  822 زابل -چابهار -ایرانشهر 3 311433 02

 هزار نفر 822تا  12 سراوان -خاش 0 882131 1/1

 هزار نفر 12تا  01 کنارک 8 43011 0/3

2/88 813833 80 
 جالق -زهک -راسک -پیشین -شهر نیک -بمپور -محمدان

 فنوج -قصرقند -زابلی -سوران -گلمورتی
 هزار نفر 01تا  82

2/3 41138 1 
 -میرجاوه -محمدی -آباد نصرت -آباد نوک -نگور -بزمان

 بنت -محمددوست
 هزار نفر 82تا  1

0/4 12322 02 

 -براکعلی شهرک -زرآباد -سرباز -اسپکه -سیرکان -گشت -هیدوج

 -چگرد  -پالن  -پارود  -آشار  - بنجار -ادیمی -محمدآباد

 -قرقری  -شهرک سرجنگل  -ساربوک  -ریگ ملک  -رئیس ده

 کتیج

 هزار نفر 1کمتر از 

 جمع - 42 8322304 822
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 بندی سکونتگاه های روستایی در وضع موجود استانتحلیلی بر گروه -1-3-1

روستا دارای  12آبادی دارای سکنه وجود دارد که از این میان تعداد  2223استان سیستان و بلوچستان تعداد در 

درصد جمیعت  83ر و حدود نف 3232های این گروه آبادید. میانگین جمعیت نباشنفر می 0122جمعیت بیش از 

 3/02نفر است که حدود  122تا  012گیرد. بیشترین جمعیت روستایی استان در گروه جمعیتی در بر می روستاها را

نفر  822درصد تعداد روستاهای استان در گروه جمعیتی کمتر از  11شود. همچنین حدود درصد جمعیت را شامل می

باشد..  بعد از گروه نفر می 03درصد جمعیت به این گروه تعلق دارد که میانگین جمعیت این آبادیها  4/1رند و قرار دا

درصد  2/82باشند که  نفر می 012تا  822 گروه جمعیتیها در نفر، بیشترین تعداد آبادی 822جمعیتی کمتر از 

نفر بوده که نسبت به دوره  028های استان آبادیجمعیت نیز متعلق به این گروه است. همچنین میانگین جمعیت 

 دهد که دلیل آن افزایش تعداد روستاهای استان است. قبل آمار کاهشی را نشان می

 (1113-33) استان یروستاها یتیجمع طبقات: 24 شماره جدول

 طبقات جمعیتی

1113 1133 

 کل جمعیت
 تعداد

 آبادی

 میانگین

 جمعیت

 آبادی

 درصد

 جمعیت
 کل جمعیت

 تعداد

 آبادی

 میانگین

 جمعیت

 آبادی

 درصد

 جمعیت

 83 3232 12 814113 3/2 3281 30 881223  0122بیش از 

 02/2 8182 833 038482 02/1 8421 822 041820  0433تا  8222

 02/4 211 402 011211 08/1 218 310 022028  333تا  122

 02/3 312 141 032213 08/0 314 284 010228  433تا  012

 82/2 822 8402 032331 81 820 8302 081481  043تا  822

 1/4 03 4831 883321 1/1 34 3232 821233  822کمتر از 

 822 028 2223 8482233 822 023 1283 8831222 مجموع

 1133تا  1113هایهای عمومی نفوس و مسکن سالمأخذ: سرشماری
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 آبادی ها جمعیت طبقه بندی: 11 شماره نقشه
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  استان آب منابع وضعیت تحلیل و بررسی 

 تاناستان سیستان و بلوچس، کشور آب منابع مدیریت شرکت مطالعات دفتر هیدرولوژیکی هایبندیتقسیم طبق

 یایدر فارس خلیج آبریز حوضه و شرقی آبریز حوضه مرکزی، فالت آبریز حوضه )شامل یک درجه آبریز حوضه در سه

 جازموریان، هامون جنوبی، بلوچستان ماشکیل، هامون آبریز هایحوضه )شامل دو درجه آبریز حوضه ششو  عمان(

 . دارد قرار سدیچ( -بندرعباس و لوت کویر هیرمند، هامون

 توان به صورت زیر بیان نمود:را به طور کلی می استان آب منابع

 .استرودخانه هیرمند در کشور افغانستان محدود  ه)سیستان(: منابع آب این محدوده به آورد شمال استان .8

 شناسی پتانسیل باالیی ندارد.که به دلیل شرایط زمین ،مرکز استان: منابع آب آن محدود .0

ستان: تلفیقی از منابع آب سطحی )رودخانه .3 ای هیانهای باهو، سرباز و ...( و زیرزمینی وابسته به جرجنوب ا

 متغیر سطحی وجود دارد.

 به وسیله آن مترمکعب میلیارد 3 که است مترمکعب میلیارد 481 حدود استان سطحی رواناب ساالنه متوسط

 استان سطح در جوی نزوالت از ناشی رواناب مابقی مترمکعب میلیارد 881 و شده استان وارد مرزی هایرودخانه

 نیمه چاهحلقه  00323 عمیق، چاهحلقه  4123 شامل منبع، 32183 برداریبهره قابل زیرزمینی آب منابع. باشدمی

 .دهدمی تشکیل سال در مترمکعب میلیون 3122 تخلیه مجموع با را چشمهدهنه  8382 و قناترشته  8404 و عمیق

 بیالن آب -1-1-1

  های آبریز درجه دوحوضهبیالن آب در  -1-1-1-1

تولید دهد که مجموع حجم آب نشان می 0استان دو درجه آبریز هایحوضه درسالنامه آماری آب کشور  بررسی

میلیون  328880درصد، معادل  48حدود میلیون مترمکعب بوده است. از این میزان  2021حدود  هاورودیشده و 

( و زیرزمینی یلهای سطحی )رودخانه و ساز طریق جریان مابقیها و ارتفاعات( و بارندگی )در دشت مترمکعب در اثر

تحت تأثیر آب  هاحوضه از خروجی آب حجم مقابل، در. است شده وارد آبریز های)چاه، چشمه و قنات( به حوضه

میلیون مترمکعب  220188های سطحی و زیرزمینی به های گوناگون، تبخیر و تعرق و همچنین جریانمصرفی در بخش

ر آب را نشان یمیلیون مترمکعب کسری ذخا 43283رسیده است. مقایسه حجم آب ورودی و خروجی از آن، بیش از 

همچون  یی)محل استقرار شهرها یانهای هامون جازمورمربوط به حوضه یبدهد. بخش اعظم این کسری به ترتمی

درصد عدم  24معادل میلیون مترمکعب کسری،  38283مشکیل است که مجموعاً  بمپور، اسپکه، بزمان و ..(، یرانشهر،ا

 (.01جدول شماره )اند. اعث شدهر آبی را بیتعادل ذخا

                                                           
برای کل حوضه آبریز است، این درحالی است که تنها بخش کمی از وسعت این  بندرعباس، سدیجو  کویر لوتهای الزم به ذکر است که آمار بیالن آبی حوضه - 2
 ها در محدوده استان قرار دارند.حوضه
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 یمطالعات یهامحدودهبیالن منابع آب  -1-1-1-2

 مصارف و منابع عمومی بیالن روندنمای در« قوس آّب -طرح تهیه سند توسعه بخش آب استان»طبق گزارش 

 حجم محاسبه و بررسی به ابتدا در بلوچستان، و استان سیستان مطالعاتی های ( محدوده8342-33بلندمدت ) متوسط

 .شده است پرداخته استان، در واقع مطالعاتی های ارتفاعات محدوده و دشت در بارش از ناشی تولیدی آب

 از یناش تولیدی آب میزان استان، در بارش از ناشی حقیقی تعرق و تبخیر مقادیر محاسبه از پس بررسی این در

 ،استان کل در مقدار این که شده محاسبه( مفید بارش)و ارتفاعات  دشت در نفوذ و سطحی هایرواناب قالب در بارش

 .آمده است سال، بدست در مترمکعب میلیون 3288 حدود

 های کل جریان میزان ای، محدوده بین و استان به ورودی زیرزمینی و سطحی جریانهای مقادیر بررسی با ادامه در

 مجموع ترتیب، بدین .گردید برآورد مترمکعب میلیون 4012 حدود در سطحی جریان قالب در استان، به ورودی

 .است شده مترمکعب، محاسبه میلیون 2021 حدود استان کل در ورودی جریانهای و تولیدی آب پتانسیل

 مصارف آب شامل، زیرزمینی و سطحی آب منابع خروجی و برداری بهره عوامل و پارامترها بررسی با طرفی از

 4223) سدها ها و کفه ها، دق ها، دریاچه سطحی، جریانهای از سطح تبخیر ،(م.م.م 0124 حدود) زیرزمینی و سطحی

 حدود) زیرزمینی و( م.م.م 232انتقالی ) و سطحی جریانهای خروجی و( م.م.م 82) زیرزمینی آب سطح از تبخیر ،(م.م.م

 در زیرزمینی و سطحی های خروجی و مصارف خالص مجموع میزان استان، و مطالعاتی های محدوده از( م.م.م 11

 گردید. محاسبه مترمکعب، میلیون 2201 حدود استان کل

 ابعمن ذخیره، حجم تغییرات میزان خروجی، و برداری بهره عوامل و تولیدی پتانسیل نتایج مشاهده با نتیجه، در

 بیانگر که باشدمی مترمکعب میلیون -428استان، حدود  کل در مطالعاتی های محدوده زیرزمینی و سطحی آب

 تاناس سطح در تجدیدپذیر زیرزمینی و آب سطحی منابع تغذیه به نسبت برداری بهره و هابرداشت اضافه افزایش

 (02. )جدول شماره باشدمی
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 (1141-31دوره موجود ) – در حوضه های آبریز درجه دو جدول بیالن عمومی منابع و مصارف استان سیستان و بلوچستان )میلیون مترمکعب(: 23 شماره جدول

حوضه آبریز فرعی 

 )درجه دو(

 مقادیرمصرف، تبخیر، تلفات وخروجی سطحی و زیرزمینی هیدروکلیماتولوژی )آب سطحی تولیدی ناشی از بارش(بیالن 

تغییرات حجم 

 ذخیره

 بارندگی ارتفاعات بارندگی دشت

مجموع آب 

 تولیدی

جریان 

سطحی 

ورودی و 

انتقالی از 

 مجاور

جریان زیرزمینی 

ورودی و انتقالی از 

 مجاور

مجموع آب 

 تولید شده و

 ورودی ها

مصارف از 

آبهای سطحی 

و تخلیه آب 

 زیر زمینی

تبخیر از 

آبهای سطحی 

و دریاچه ها و 

 کفه ها

تبخیر از آب 

 زیرزمینی

جریان سطحی 

خروجی و 

 انتقالی

جریان زیرزمینی 

 خروجی و انتقالی
 مصرف جمع

 بارش مفید
تبخیر و 

 تعرق واقعی
 بارش مفید جمع

تبخیر و تعرق 

 واقعی
 جمع

 82182- 813381 2481 808184 2 18 11080 823888 2 12284 882282 208183 181081 822388 12382 21183 82281 ستان جنوبیبلوچ

 81182- 838182 4 03183 8880 822181 14182 8233 2 822183 22488 033184 812188 13283 0422 033084 83381 جازموریان

 4080- 841281 2 32284 388 34182 03283 842182 2 32284 12180 811183 804082 38082 8212 842884 83182 کویرلوت

 83083- 323 081 013 2 84381 12283 22282 8 822 28182 322281 0112 18281 8204 30483 3380 مشکیل

 0181- 223288 382 044184 0 332283 24882 222882 2 2223 1082 43483 33183 33 11282 123 8382 هامون هیرمند

 43283- 220188 1482 23284 8283 422082 0124 2021 8 4012 328880 83221 8802281 042881 2132 2342 112 استان

 .8334-ماخذ: طرح تهیه سند توسعه بخش آب استان، مشاور قوس آب.

 (1141-31دوره موجود ) – در محدوده های مطالعاتی جدول بیالن عمومی منابع و مصارف استان سیستان و بلوچستان )میلیون مترمکعب(: 21 شماره جدول

حوضه 

آبریز 

فرعی 

)درجه 

 دو(

های محدوده

 مطالعاتی

 مقادیرمصرف، تبخیر، تلفات وخروجی سطحی و زیرزمینی بیالن هیدروکلیماتولوژی )آب سطحی تولیدی ناشی از بارش(

تغییرات 

 حجم ذخیره

 بارندگی ارتفاعات بارندگی دشت

مجموع آب 

 تولیدی

جریان 

سطحی 

ورودی و 

انتقالی از 

 مجاور

جریان زیرزمینی 

انتقالی ورودی و 

 از مجاور

مجموع آب 

تولید شده و 

 ورودی ها

مصارف از 

آبهای 

سطحی و 

تخلیه آب 

 زیر زمینی

تبخیر از 

آبهای 

سطحی و 

دریاچه ها و 

 کفه ها

تبخیر از آب 

 زیرزمینی

جریان سطحی 

خروجی و 

 انتقالی

جریان زیرزمینی 

 خروجی و انتقالی
 جمع مصرف

 بارش مفید
تبخیر و 

 تعرق واقعی
 بارش مفید جمع

تبخیر و تعرق 

 واقعی
 جمع

وچ
بل

ی
وب

جن
ن 

تا
س

 

 081- 84083 3382 13 2 2 0280 83381 2 2 83381 828188 12280 83183 180 480 8 ایرافشان

 1482- 83288 2 38 2 2 80180 84081 2 23 2381 38080 04182 2381 3383 0283 2 پیشین

 281- 0181 2 82 2 3 281 0482 2 2 0482 82182 84182 03 8284 181 882 فنوج

 382- 82082 2 23 2 181 03 33 2 2 33 21282 12282 32 0180 0280 0 قصرقند

 8- 82282 081 841 2 80 282 82182 2 1184 1288 30482 01080 2084 3181 0282 281 کهیر

 181- 84188 2 23 2 481 14 83383 2 2 83383 10382 21184 83183 01 04 4 راسک سرباز

 281- 81281 2 832 2 2 8184 844 2 82 801 13484 221 80284 8383 8080 882 بنت هنگام

 380- 3381 381 32 2 2 288 3283 2 2 3283 81280 83384 0081 2188 2281 282 بندینی بیر

 280- 8881 381 1 2 2 281 8882 2 2 8882 1081 2480 182 32 33 3 تیسکوفان چابهار

 283- 82181 2 1184 2 1 8384 82883 2 2 82883 40284 30282 82282 182 481 880 نیکشهر

 282- 01381 0481 824 2 3 82383 01881 2 828 88281 43288 31480 1883 02188 03380 0183 باهوکالت نگور

 188- 02282 880 821 2 2 3882 02081 2 832 2281 83383 84884 1081 88081 3181 84 ال ش )زرآباد(

 282- 3283 184 38 2 2 281 3283 2 2 3283 81481 80288 0284 3381 1482 183 طیس -سرگان 

 280- 083 2 12 2 31 830 08881 2 23 83081 12181 41288 88082 88183 3180 0288 پیرسهراب

ن
ریا

مو
از

ج
 

 282- 1884 2 3282 2 2 0182 4482 2 2 4482 04081 02281 40 4380 4282 082 کارواندر

 484- 83288 081 01 381 3 880 83082 2 2 83082 01280 81082 82481 00288 83183 0180 دلگان چاه کیچی

 2481- 030 2 2083 2 881 302 08281 2 4384 82188 22283 10484 84183 14284 10480 0080 بمپور  -ایرانشهر

 2 31383 2 2 2 31383 2 31383 2 31282 0282 2 2 2 83883 82482 0282 پهنه هامون جازموریان

 2882- 82282 2 8082 2 3 02382 881 2 2 881 32281 02282 1181 23280 288 0280 اسپکه مسکوتان

 088- 3182 2 8181 2 2 0280 3382 2 2 3382 3181 2382 3881 288 483 881 ایراندگان

 0280- 82082 2 12 180 80 82282 84081 2 2083 2382 02283 02281 1181 22881 21282 0283 بزمان سردگال

 8288- 2381 881 32 081 3 1281 2382 2 2 2382 42288 42182 1181 84384 83180 180 چاه هاشم
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ت
لو

یر
کو

 

 181- 08281 2 83281 2 8181 8881 08883 2 82384 4883 2880 3388 3088 0381 8382 381 حصاروئیه

 488- 21 2 4884 2 181 0280 2383 2 2 2383 2281 0182 4281 3381 8284 8288 دومک

 080- 0388 2 881 088 8080 182 0283 2 2 0283 883 82188 8383 83088 80188 2 نصرت آباد

 3- 4482 2 2 2 3183 8284 4882 2 2 4882 00881 83083 0381 08383 02881 8088 گرگی زیارت

 8383- 81183 2 801 2 381 2888 820 2 2 820 08283 88481 82384 81283 1282 2182 کورین شورو

 82- 82184 2 0082 8 83 1081 3184 2 2 3184 81883 3283 14 04281 02384 4484 گوهر کوه

 082- 1288 2 2 2 30 0282 4281 2 2 4281 00288 02281 8382 00283 022 0283 آبخوان

 881- 21481 2 182 2 038 182 213 2 238 00 42281 42180 8083 200 28083 382 دق کهورک

ل
کی

ش
م

 

 3282- 83283 881 02 2 1 82283 81382 2 31 80482 422 321 823 01881 02288 8182 تهالب

 083- 2388 2 82 2 8281 2280 2280 2 2 2280 03182 00483 2381 0383 0281 084 جالق

 8082- 81481 2 3 2 1281 88284 84881 2 2 84881 31388 021 1188 83181 11 1381 خاش

 283- 21 2 81 2 83 4380 2282 2 2 2282 12282 44184 2883 2288 1382 284 زابلی

 8383- 3181 2 22 2 288 0180 1080 2 13 0380 00081 83281 0183 2182 2481 383 سراوان

 481- 4081 8 0 2 04 8388 31 2 2 31 82084 83483 3281 02281 022 281 الدیز

 3182- 3088 2 31 2 381 1481 1284 2 2 1284 400 32382 4183 84283 83080 188 میر جاوه

 0383- 22 2 02 2 881 18 4288 8 0 4388 02288 82381 3282 2182 1383 284 سیب و سوران

 884- 882 2 12 2 8181 8284 82182 2 22 3182 48382 32288 3282 8182 8382 0 اسفندک

ن 
مو

ها

ند
رم

هی
 

 0183- 320282 2 0441 2 232 11282 322083 2 3222 083 2 2 2 84281 84480 083 زابل

 2 4083 2 0 881 81 3183 4083 2 01 8283 84381 80282 8288 2382 2281 881 زاهدان

 881- 380 881 884 2 883 483 284 2 2 284 1284 4482 181 3283 0182 882 هرمک

 884- 388284 088 2 281 3231 8880 3823 2 3214 01 04282 00382 8288 24280 23083 283 هامون هیرمند

 42288- 220188 1482 23284 8284 422082 0124 2021 2 4012 328880 83221 8802281 042881 2132 2342 112 کل استان
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 بیالن آب در زیرحوضه های آبریز )سطح چهار(: 11نقشه شماره 
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  استان زیست محیط تحلیل 

 زیستسازمان حفاظت محیط  مدیریت تحت مناطق -1-3-1

ار به تهک 112202با مجموع وسعت محیط زیست  یریتمنطقه تحت مد 3با دارا بودن  سیستان و بلوچستان انتاس

درصد از وسعت  1حدود  یریت. مناطق تحت مددرا دار یکشور 80از نظر تعداد رتبه  و یکشور 2رتبه  مناطق لحاظ وسعت

منطقه حفاظت شده و یک پناهگاه  4اثر طبیعی ملی،  4ستان است. بدین ترتیب در اصاص داده ترا به خود اخ استانکل 

 شود. منطقه شکار ممنوع نیز در سطح استان دیده می 4حیات وحش وجود دارد. الزم به ذکر است که تعداد 

 تعیین توان اکولوژیک -1-3-2

رایط در ش اراضی شود، سپس قابلیتبه منظور تعیین توان اکولوژیک، نخست استان به واحدهای اراضی تفکیک می

گردد. در ادامه به منظور مشخص آتی برای هر واحد اراضی با توجه به شرایط خاص منطقه تعیین و مشخص می فعلی و

شود. در پرداخته می شناسیاراضی و خاک قابلیت هاینقشه تلفیقاستان به  اراضی طبیعی استعدادکردن و دستیابی به 

ی زمین با کاربری و پوشش وضع موجود تلفیق تا قابلیت نهایی واحدها و نهایت نقشه به دست آمده از استعداد طبیع

 های سرزمین مشخص گردید. پهنه

 

 : مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست12نقشه شماره 

 

 تناسب اراضی در شرایط فعلی: 11نقشه شماره 
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 اراضی تناسب تحلیل: 

 یلومترمربعک 132282رابر های اصلی به صورتی است که بدر شرایط فعلی تناسب واحدهای اراضی استان برای کاربری

درصد مناسب  282کیلومترمربع معادل  823183حدود  خواهد بود. یدرصد وسعت استان مناسب زراعت آب 483معادل 

 . باشددرصد مناسب مرتع از نوع فقیر می 0081کیلومترمربع برابر  42138کاری است. وسعتی برابر با جنگل

کاری در استان کاری است. پیداست که قابلیت جنگلدرصد مناسب جنگل 282کیلومترمربع معادل  823183حدود 

چنین باشد. همهای کویری و در برخی نقاط نیز جنگل مانگرو میهای با تراکم کم تا متوسط و از نوع جنگلشامل جنگل

درصد از کل استان مناسب مرتع تشخیص داده شد که از این مقدار،  0482کیلومترمربع برابر  4432383در مجموع 

 42درصد به مراتع فقیر اختصاص دارد. بیش از  8088درصد به مراتع متوسط و  181درصد به مراتع خوب،  381حدود 

و آب و هوایی نیاز به حفاظت و انجام عملیات آبخیزداری در آن  درصد وسعت استان نیز به دلیل شرایط خاص محیطی

 .باشدمی

 یخاکشناس لیتحل 

نگور، سراوان، سوران و  یشین،خاش، نوک آباد، پ یاطراف شهرها هایدشت یان،هامون در زابل و جازمور هایدشت

سطح از وسعت خاک مطالعه شده، با  یشترین. بباشندیح استان مـعه شده در سطـمطال های تـزرآباد از جمله دش

درصد از وسعت  0180)قابل کشت( حدود  IIبا خاک کالس ی. اراضاست)قابل کشت(  IIIکالس یدرصد جزو اراض 4881

 . مطالعه شده را دربر گرفته است هایدشت

 (بالقوه توان) یعیطب استعداد  

 8021280. این اراضی حدود یابندمیعت آبی اختصاص ، با هر قابلیتی به زراهستند IIIو  I ،IIاراضی که دارای خاک 

درصد اراضی  282کیلومتر مربع معادل  823282درصد از سطح استان را شامل شده است. حدود  2کیلومترمربع معادل 

درصد  184کیلومتر مربع معادل  8102380درصد به مراتع خوب،  384کیلومتر مربع معادل  283182به جنگل، حدود 

درصد اراضی  42 حدوددرصد به مراتع فقیر اختصاص یافت.  8883مربع معادل کیلومتر   0821382به مراتع متوسط،

 .نیازمند حفاظت و آبخیزداری هستند
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 نیسرزم توان 

های کاربری و پوشش وضع موجود به عنوان توان بالفعل به همراه نقشه استعداد )پتانسیل( طبیعی زمین با ترکیب نقشه

یاس آنها )در مقاستفاده از ها و امکانات مبنای محدودیت بر اراضی استانبندی پهنهبه عنوان توان بالقوه اراضی محدوده، به 

 ... مشخص گردید.کاری و پرداخته شد و توان نهایی سرزمین برای کشاورزی و جنگلکلی( 

 نحوه استفاده کلی از اراضی( بندیپهنه) توان سرزمین: 23 شماره جدول

 )درصد( استان وسعت از سهم (لومترمربعی)ک وسعت سرزمین توان

 کشاورزی
 184 81،02180 یآب زراعت

 288 02283 دیم زراعت

 488 2،32384 جنگل کاریجنگل

 داریمرتع

 380 1،21483 متراکم مراتع

 184 81،30882 متراکم مهین مراتع

 0284 43،22482 تراکم کم مراتع

 4181 10،12881 یزداریآبخ و حفاظت

 882 8،23284 اچهیدر

 288 00381 شهرها محدوده

 882 3،282 ریسا

 280 32281 اطالعات فاقد

 82282 818،211 مجموع

 
 آتی شرایط در اراضی تناسب: 14نقشه شماره 

 
 طبقات خاک: 13نقشه شماره 
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 ی)توان بالقوه( اراض یاستعداد طبیع: 11نقشه شماره 
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 اراضی از کلی استفاده بندیپهنه: 13 شماره نقشه



 بلوچستان چکیده مطالعات آمایش استان سیستان و

 

11 

 

 

 هابخش کیتفک بهاکولوژیک تعیین توان  -1-3-1

راگاه، کاری، مرتع و چهای کشاورزی، جنگلپس از تعیین توان اکولوژیک، در این بخش توان اکولوژیک به تفکیک بخش

 گردشگری، سکونت و فعالیت، حفاظت بررسی شده است. 

 کشاورزی منظور به سرزمین توان 

( درصد 184) آن از زیادی سهم که دارد کشاورزی برای مناسبی توان استان، اراضی وسعت مجموع از درصد 181 حدود

 دلیل به آن اطراف و زابل شهرستان در واقع اراضی از توجهی قابل وسعت. شد داده تشخیص مناسب آبی هایزراعت برای

 همچنین. است آبی زراعت منظور به الزم توان دارای کافی آب تامین شرط به کشاورزی جهت مرغوب نسبتا خاک داشتن

 مناسب هایپهنه حاصلخیز و عمیق خاک داشتن با کاجو باهوکالت، هایرودخانه اطراف و چابهار شهرستان در واقع اراضی

 . شوندمی محسوب منظور این برای

 کاریجنگل منظور به سرزمین توان 

 استان وسعت از درصد 488 حدود مجموع در و است محدود کاریجنگل برای بلوچستان و سیستان استان اراضی توان

 ایهمحدودهشود. عمده می دیده خشک و گرم مناطق پراکنده و تنک هایدرختچه صورت به نیز بیشتر که گیرددربرمی را

های های چش و کهور ایرانی دشتیاری، باهوکالت و زرآباد در شهرستان چابهار و جنگلجنگلی این ناحیه شامل جنگل

 کامل ورط به نقاط بعضی در البته. باشدین در نیکشهر مهای گز روغشهرستان ایرانشهر همچنین جنگل اطرافکهور ایرانی 

ه باشد کهای انبوه گذشته میبازمانده جنگل ،شودصورت تنک و پراکنده دیده می ههم اکنون ب که آنچه و گردیده محو

 اند. ها بدین شکل درآمدههای متوالی و فشارهای ناشی از فعالیت انساناقلیمی، خشکسالی شرایطبدلیل 

 چراگاه و مرتع منظور به سرزمین توان 

 از درصد 01 حدود که گردید مشخص استان در اطالعاتی هایالیه روی بر گرفته صورت هایتحلیل و تجزیه از بعد

. ندهست مناسب فقیر و تراکم کم نوع از مرتع برای..(  و ضخامت جنس،)نوع،  خاک وضعیت و اقلیمی دالیل به آن وسعت

 دارا را الزمه توان و قابلیت متراکم مراتع برای درصد 3 از بیش کمی تنها و متراکم نیمه مراتع برای درصد 182 حدود

 . باشدمی

 (گسترده و)متمرکز  گردشگری های مستعدپهنه 

فتان و ت یآب گرم، قله آتشفشان یهاچشمه یهپا )بر طبیعی گردشگری(، یسم)اکوتور یرگردیکو هایفعالیت مجموعه

 با اهمراست. است دریایی تفریحات ی،آب یگردشگر هاییتو فعال یمنطقه ساحل ی،گردشگر اسکلهافشان(، بزمان، گل

 .باشندیمناسب م یگردشگر یاستان برا یدرصد از اراض 44بالغ بر  برده؛ نام گردشگری هایفعالیت
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 یبه منظور کشاورز ینتوان سرزم: 11نقشه شماره 

 

 توان سرزمین به منظور جنگل کاری: 13نقشه شماره 

 

 توان سرزمین به منظور مرتع و چراگاه: 21نقشه شماره 

 

 پهنه های مستعد گردشگری: 21نقشه شماره 
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 فعالیت و سکونتتوسعه  مستعد هایپهنه 

یی نها نظرگرفته شده و پس از استخراج محدوده مناسب از نظر توان اکولوژیکی، محدوده دربا اعمال معیارهای ارزیابی 

 کیلومتر 01122 برابر درصد 81 حدود اساس این بر. گردید تهیه اطالعاتی هایالیهتوسعه با برهم نهی و غربال کردن 

 .شد داده تشخص مناسب فعالیت و سکونت هایتوسعه منظور به استان وسعت از مربع

انواع  دارایسواحل  یناستان است. ا یبه سواحل جنوب یژهتوجه و یشهر یندهمهم و قابل توجه در توسعه آ نکته

 به لحاظ همجواریو مناسب  یژهو یاییجغراف یتو ... از جمله موقع یانسان ی،فرهنگ یخی،تار یطی،مح یا یعیهای طبتوان

شبه  ا،یخارج از تنگه هرمز و امکان ارتباط با کشورهای شرق آس یالملل ینهای آزاد ببه آب یبا کشور پاکستان و دسترس

ای همرکزی با آب یایاروپا و آس یانم یخارج یتممتاز ترانز یطاشر یقایی،و بازارهای آفر یهای عربیننش یخقاره هند، ش

مناسب به جهت  یماقل آب، تامین بمنظور هاکن رینیش آب همچون نوین هاییو جنوب، امکان استفاده از انرژ یشرق

 یانآبز و یاییدر یوابسته به محصوالت کشاورزی، وجود منابع غن یلیتبد یعکشت محصوالت )موز، خرما، هندوانه و...(، صنا

 اییهای گرم درواقع شدن در مجاورت آب یالت،مرتبط با ش یعاو صن یادیص یالتی،های شیتبرای توسعه فعال یو اراض

 ثباع آن خاص ژئوپولیتیک و استراتژیک موقعیت. باشدیمحوری و موثر و ... م یتهند به عنوان قابل یانوسعمان و اق

 تنهاهن توسعه قطب عنوان به خصوصی، و دولتی هایگذاریسرمایه و ویژه اعتبارات تزریق با آینده در پهنه این تا شودمی

 پهنه خواهد بود.  یندر ا یتیو جمع یشهر یندهآ هایتوسعه نتیجه در باشد نیز کشور بلکه استان

 یزداریو آبخ حفاظت های مستعدپهنه 

 هایرودخانه وحش؛ حیات هایزیستگاه و شکارممنوع مناطق یست؛ز یطحفاظت مح یریتتحت مد چهارگانه مناطق

 اراضی؛ تناسب و قابلیت هاینقشه در حفاظتی نواحی درصد؛ 22 از بیشتر شیب با اراضی ها؛آن متری 812 حریم و اصلی

 رفتهگ صورت آنان در اندکی علمی هایپژوهش که هاییزیستگاه وجود است؛ انسان شدید استفاده تحت که هاییزیستگاه

 هاییاهزیستگ وجود دارند؛ هاآلودگی یا و شدید خشکی سیل، لغزش، فرسایش، به حساسیت که هاییزیستگاه وجود است؛

 یکیژنت ارزش که هاییزیستگاه وجود دارند؛ نادر هایگونه که هاییزیستگاه وجود دارند؛ فرد به منحصر ایگونه تنوع که

اراضی  به عنوان دارند برجسته ژئومرفولوژی یا و شناسیزمین تشکیالت که هاییزیستگاه وجود دارند؛ ژن بانک عنوان به

 ریزی شدند. نیازمند حفاظت در توسعه آتی استان برنامه

 یاصل یهاتیفعال رشیپذ یطیمح تحمل تیظرف -1-3-4

 یتهما یو بلوچستان دارا یستانخاص استان س یطبه واسطه شرا یطبرد مح یتظرف یللبر تح یمبتن ریزیبرنامه

 تیو منابع موجود در ابعاد منابع آب، منابع خاک، قابل یعتحفاظت از طب یجهان یهاتحاد یفرعت یبرمبنا که است یاریبس

 ارائه شده است.  هادار از جنگلیبرداری پازان بهرهیاراضی جنگلی و م قابلیت ،اراضی مرتعی قابلیت ی،کشاورز یاراض
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 پهنه های مستعد توسعه سکونت و فعالیت: 22نقشه شماره 

 

 پهنه های مستعد حفاظت و آبخیزداری: 21نقشه شماره 

 آب منابع 

ستان ستان ا ست سطحی آب محدود منابع دارای بلوچستان و سی ستفاده مورد آب آن، از بخشی مهار با که ا  برای ا

 لکهب دائمی شکل به نه استان سطحی آب منابع از بخشی. شودمی تامین رودها این پیرامون کشاورزی اراضی در استفاده

  حال در اناست. است زیرزمینی آب منابع از استفاده با ارتباط در اصلی مشکل. است اتفاقی و سیالبی فصلی، ماهیت دارای

استان و کاهش  هایدشت زیرزمینی آب سطح افت در امر این پیامد و روبروست زیرزمینی آب هایسفره مشکل با حاضر

 .حجم ذخائر حیاتی این آبها نمود یافته است

 خاک منابع 

  زیادی بخش گرچه. است شده تعیین هاتوانمندی اساس بر اراضی از استفاده امکان اراضی، قابلیت مطالعات به توجه با

س قلمرو از ض تانا شش گ ی)ارا شش کم و بدون پو ص به( یاهیبا پو ست ولی  یزداریحفاظت و آبخ هعر صاص یافته ا اخت

 د.گیرنمی قرار استفاده مورد برداریاراضی حاصلخیزی نیز در استان موجود است که به منظور بهره
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 اراضی کشاورزی:  قابلیت 

ستان( باغی و دیم)آبی،  کشاورزی اراضی ستناد به و حاضر حال در بلوچستان و سیستان ا   رد شده انجام مطالعات ا

  تاناس فعلی کشاورزی اراضی وسعت برابر دو "تقریبا که باشدمی کیلومترمربع هزار 84 حدود اراضی هایتوانمندی زمینه

 .دارد وجود حاضر حال در آب، منابع تامین شرط به اراضی این از برداریبهره امکان دیگر عبارت به. است

 اراضی مرتعی:  قابلیت 

  درصد 1 خوب، مراتع درصد 8 شامل که است آن وسعت درصد 22 معادل کیلومترمربع هزار 822 حدود استان مراتع

ستان اقلیم جمله از مختلف دالیل به. است فقیر مراتع درصد 13 و متوسط مراتع   هعلوف از رویهبی و سوء برداریبهره و ا

شی که مراتع ستان دام تعداد تعادل عدم از نا صوص  ا ست مراتع علوفه تولید توان با( کوچک دام)بخ صد 32 حدود .ا   در

  الزم تراکم، مک مرتعی و گیاهی پوشش همین رفتن بین از به باتوجه ترتیب این به باشندمی شکننده و فقیر استان مراتع

 د.گیر قرار آبخیزداری و حفاظت حوزه در آن تخریب عدم منظور به مراتع از وسیعی بسیار سطح است

 اراضی جنگلی:  قابلیت 

 وسعت از درصد 1 حدود تنها  و ناچیز حاضر حال در استان در( زاردرختچه و زاربیشه همراه)به  جنگلی اراضی قابلیت

ست آن شه هایعرصه به مربوط درصد، 32 حدود مقدار این از که ا ست زاردرختچه و زاربی سیع برداریبهره امکان. ا  و و

  یفیتک افزایش کویرها، و هابیابان پیشروی از جلوگیری بحث در تنها و شودنمی انجام جنگلها این چوبی منابع از تجاری

 .شوندمی تلقی اهمیت حائز هااکوسیستم به تعادل و منظر

 های استاندار از جنگلیبرداری پازان بهرهیم 

باشند اما ارزش اکولوژیکی و حفاظتی های انبوه حاشیه دریای خزر نمیهای استان هرچند قابل قیاس با جنگلجنگل

ـــت، چرا که این جنگلدرختچههمین درختان و  ـــیار باالس ها برای حفظ قدرت نگهداری آب در خاک، های پراکنده بس

شمهازدیاد منابع آب سیار ارزندههای زیرزمینی، تنظیم آب چ سایش خاک، نقش ب ای را به عهده سارها و جلوگیری از فر

ای هشدت نابود و تخریب شده و بیشتر رویشگاه ههای کشور بهای این استان نیز مانند اغلب جنگلدارند. متاسفانه جنگل

اند و چنانچه هرچه ســریعتر در جهت احیاء و بازســازی آنها اقدامی ای در آمدههای لخت و صــخرهجنگلی به صــورت کوه

 .رسد اثرات زیانبار این تخریب تاثیر بسزایی در حیات منطقه خواهد گذاشتصورت نگیرد به نظر می

  



 بلوچستان چکیده مطالعات آمایش استان سیستان و

 

14 

 

 

  اناست اقتصادی تحلیل 

عه چشم انداز توسهای زمینهتعیین  موجود و های اقتصادی استان برای رسیدن به تصویری از وضعیتتحلیل ویژگی

لذا با توجه به اهمیت این امر در  استان و مسیر دسترسی به اهداف آتی توسعه استان از اهمیت باالیی برخوردار است.

های اقتصادی استان بصورت مفصل مورد مطالعه قرار گرفته که در این بخش به مطالعات آمایش استان تحلیل ویژگی

 اختصار نتایج آن در قالب سرفصل های مطالعاتی مورد نظر ارائه شده است. 

 تحلیل روند تولید ناخالص داخلی استان و مقایسه آن با منطقه و کشور -1-1-1

 8803 یجمعیت کشور و سهم درصد 3832معادل  یسهم یتیاز منظر جمع 8332استان در سال یمل یآمارها اساسبر 

کشور بدون نفت را دارا بوده و سهم استان از  یناخالص داخل یداز تول درصد 8813و  یناخالص داخل یدکل تولاز  درصد

در  یزاستان ن یناخالص داخل ید. سرانه تولاست یافته یشافزا 8333 یال 8323 یدر سالها یمل یناخالص داخل یدتول

اما همواره  یافته، یشافزا یتبه ازاء هر نفر جمع یالر یلیونم 22800به  3842و از  یافته یشافزا 8332تا  8323 یسالها

 یدارا یگذشته استان همواره در گروه استانها یدر سالها سوم بوده است. یکدر حدود  یبا سطح مل یاسسرانه در ق ینا

 ( قرار داشته است.درصد 0کمتر از  ی)با سهم یدیاز ارزش افزوده تول یینسهم پا

 1131الی  1133 -مقایسه وضعیت تولید ناخالص داخلی استان با کشور : 21 شماره جدول

 شرح

 یداخل دناخالصیتول

 یمل

 (الیر ونیلیم)

 یداخل ناخالص دیتول

 استان

 (الیر ونیلیم)

 استان سهم

 یمل دیتول از

 (درصد)

 استان یداخل ناخالص دیتول سرانه

 ازا به الیر ونیلیم)

 (استان تیجمع نفر هر

 یمل دیتول سرانه

 هر ازا به الیر ونیلیم)

 (کشور تیجمع نفر

8323 232231203 2332304 8882 3842 3818 

8312 233321310 1310203 8884 4822 88803 

8318 314042023 82082484 8822 4823 84833 

8310 8813012123 80321012 8824 1820 82822 

8313 8114182134 81418314 8822 2813 00824 

8314 8348812114 02283031 8823 1812 02832 

8311 0310224181 03832141 2832 3828 33823 

8312 3220281433 02223833 2832 88831 43821 

8312 3211831420 34321220 2832 84804 12812 

8311 3134003221 42222231 8824 82831 13802 

8313 4111120088 13132821 8803 03811 21841 

8332 2333208111 21022223 8803 32811 14831 

8338 2402128844 820443143 8831 33842 32813 

8330 82801203281 833232118 8830 12803 83882 

8333 88412823102 824221314 8843 22800 842814 
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 31الی  33: تولید ناخالص داخلی استان به تفکیک بخش های اصلی اقتصادی 23 شماره جدول

 شرح

 بخش خدمات بخش صنعت و معدن یبخش کشاورز

 افزوده ارزش کل

 (یالر یلیون)م

سهم از 

 کل)درصد(

 افزوده ارزش

 (یالر یلیون)م

سهم از 

 کل)درصد(

 افزوده ارزش

 (یالر یلیون)م

 سهم از کل

 )درصد(

8323 8088111822 82843 4338288038 2801 101022382 22802 2302213822 

8312 8332233828 82824 1212328421 2830 232442880 22834 1312838831 

8318 8341121802 83882 2121018424 2821 2131312822 24823 8282231184 

8310 0402244881 83821 123283830 2828 3233144828 23834 8038232881 

8313 0231841834 82880 8802338820 2830 88232281 21812 81330231 

8314 3182213818 82813 8122282882 2810 81230118 24831 0221281282 

8311 3223221814 81811 8201341821 2823 8230101183 22831 0382312081 

8312 481804883 81802 0220013812 2838 0800222084 22844 0242481281 

8312 4338112880 84833 0322203822 2810 0242201483 21811 34131128 

8311 2133808823 82830 0223431832 2813 32132322 22843 42312382 

8313 3130244822 82882 3044240822 1841 4243002383 21840 1302312283 

8332 8383022082 82822 432034082 1814 2282821384 22841 2213223482 

8338 0383122283 00824 1124238801 1822 2020420080 28841 828232022 

8330 3334004083 01841 2481188803 1812 38148340 21831 833020332 

8333 4880822380 01884 1332222818 1812 883433113 23832 823111433 
 

گانه اصلی اقتصادی در دوره مورد بررسی نشانگر آن است های سهبررسی ارزش افزوده تولیدی استان به تفکیک بخش

که بخش خدمات همواره بیشترین سهم از ارزش افزوده استان را تولید کرده و بخش پیشرو در قیاس با دو بخش دیگر 

 امابوده  درصد 23الی  23استان در سالهای مورد بررسی بین بوده است. بطوریکه سهم این بخش از ارزش افزوده تولیدی 

 داشته اند. درصد 2تا  1و بخش صنعت و معدن سهمی معادل  درصد 01الی  84بخش کشاورزی سهمی مابین 

 یتز آن فعالرشد ا یزانم یشترینب یکهثابت متفاوت بوده بطور یمتنرخ رشد به ق ،یتعمده فعال یهاگروه یکبه تفک اما

 و دوم رتبهدر  (درصد 3884مرتبط با تأمین آب، برق و گاز طبیعی ) هاییت( در درجه اول و فعالدرصد 3481) یگیریماه

 ددکاریم و بهداشت جنگلداری، و شکار کشاورزی،، نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، عمده با مرتبط هایفعالیت

 است بوده بعدی مراتب در( درصد 01 و 0182، 02، 0382 رشد با ترتیب)به  ارتباطات و انبارداری نقل، و حمل و اجتماعی

 .(30 شماره)جدول 

استان، ماهیگیری از مزیت باالتری  یهای عمده فعالیتدر بین گروه 33در سال  نسبی مزیت شاخص بررسیبر اساس 

هداشت و مددکاری اجتماعی، عمده های مرتبط با آموزش، بای قابل توجه فعالیتپس از آن و با فاصله بوده وبرخوردار 

 طً که عمدتا مرتب اندبوده برخوردار یفروشی و خرده فروشی و کشاورزی و شکار و جنگلداری در مراتب بعدی از مزیت نسب

 23. اما مقایسه میزان شاخص در دو مقطع استبوده های خدماتی بخش عمومی )دولتی( در استان با گستردگی فعالیت

های عمده فعالیت استان دارد. روندی که بالعکس در خصوص ماهیگیری رشد کاهش میزان مزیت در گروهنشان از  33و 

 کرده و حدودا دو برابر شده است.
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 1131و  1133مقایسه شاخص مزیت نسبی آشکار استان در سالهای : 11 شماره جدول

 1131 1133 شرح

 8841 8801 اریجنگلد و شکار کشاورزی،

 84810 1844 ماهیگیری

 2823 2820 معدن

 2834 2848 صنعت

 2843 2821  طبیعی گاز و برق آب، تأمین

 2831 0823  ساختمان

 8822 8822 کاالها و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، عمده

 2828 2823 رستوران و هتل

 2818 8824 ارتباطات و انبارداری نقل، و حمل

 2833 2812 مالی هایگری واسطه

 2823 8802 کار و کسب خدمات و کرایه مستغالت،

 8820 0821 شهری خدمات و عمومی، امور اداره

 0881 0803 آموزش

 8824 8812  اجتماعی مددکاری و بهداشت

 2821 8840 خانگی و شخصی اجتماعی عمومی، خدمات سایر
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 1131 الی 1133  کشور و استان داخلی ناخالص تولید رشد تحول روند: 11 شماره جدول

 شرح
 ارزش افزوده کل کشور

 31-33نرخ رشد 
 ارزش افزوده استان

 31-33نرخ رشد 
1133 (1131) 1133 1131 

 0282 03328032820 82304108800 03812 8،482،218،238 23822281832 کشاورزی، شکار و جنگلداری

 3481 88212418842 82343183443 02803 12،243،420 833012183 ماهیگیری

 0282 32234180242 02248811823 82822 311،811،418 88313143088 معدن

 0484 1203801811 42241382332 03828 8،213،138،313 32420213820 صنعت

 3884 12418318228 88280284320 34883 100،301،228 83482304800 تأمین آب، برق و گاز طبیعی

 8183 22223118821 23222181022 00812 411،322،228 01012231 ساختمان

 0382 33231322880 82183128403 03843 8،203،433،230 32811330 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه

 0482 82123228230 41112883138 03813 808،121،000 2222020821 هتل و رستوران

 0188 88221348831 12228182323 04831 8،222،200،220 44122132 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 8183 80802328842 8222888331 03824 002،813،338 88013123804 های مالیواسطه گری

 0282 83323002821 32082182403 03801 8،322،314،302 20320233834 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 0882 80223332834 10822281432 08841 142،132،121 31330811 اداره امور عمومی، و خدمات شهری

 0381 88031221831 1242228323 08832 328،434،281 00433003848 آموزش

 0181 12232088224 31444183020 04810 323،113،283 82312120822 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 0083 02231338402 80422181802 01803 811،113،322 2323228822 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی

 0184 824221314 23323048333 03824 88،412،823،102 23223120083 ناخالص داخلی به قیمت بازار محصول
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 از تولید  درصد 8803و  کشورکل تولید ناخالص داخلی بدون نفت از  درصد 8813ی سهم 8332استان در سال

 .استرا دارا بوده  ناخالص داخلی کشور

  282در استان معادل  8322متوسط نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  33-23در دوره 

 درصد باالتر بوده است. 482معادل ی درصد بوده که از متوسط کشور

  درصد بوده  0184ه قیمت بازار در استان معادل متوسط نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی ب 33-23در دوره

 درصد باالتر بوده است. 03824معادل  یکه از متوسط کشور

  میلیون  22800به  23در سال  3842سرانه تولید ناخالص داخلی در استان افزایش یافته و از  33 -23در دوره

در قیاس با سطح ملی در حدود یک سوم  ، اما همواره این سرانهرسیده 33ریال به ازاء هر نفر جمعیت در سال 

 متوسط کشوری بوده است.

  از رشد مثبت برخوردار بوده و میزان آن  8333الی  8323سهم استان از تولید ناخالص داخلی ملی در سالهای

 افزایش یافته است. 8333در سال  درصد 8843به  8323در سال  درصد 888از 

 از ارزش ( درصد 0های دارای سهم پایین )با سهمی کمتر از ر گروه استاندر سالهای مورد بررسی همواره استان د

 های کم توان قرار دارد.ملی قرار داشته و از این منظر در گروه استان افزوده تولید

  از کل ارزش افزوده تولید شده در این بخش درکشور کمترین  درصد 283بخش صنعت با تولید  8333در سال

 ها را دارا بوده است.ولیدی در بین سایر بخشمیزان ارزش افزوده ت

 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کاالها، های مرتبط با ماهیگیری و در دوره مورد نظر فعالیت

معدن، کشاورزی، شکار و جنگلداری، آموزش و بهداشت و مددکاری اجتماعی نرخ رشد باالتری نسبت به متوسط 

های مالی، ساختمان، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، سایر گریهای مرتبط با واسطهما فعالیتاند. اکشوری داشته

شخصی و خانگی و مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار از رشدی کمتر از متوسط  ،خدمات عمومی، اجتماعی

 کشوری برخوردار بوده اند.

 انبارداری و ارتباطات، هتل و رستوران و صنعت نیز در دوره های مرتبط با اداره امور عمومی، حمل و نقل، فعالیت

 اند.معادل متوسط کشوری برخوردار بوده مورد نظر از رشدی حدوداً 

 های مختلف اقتصادی شاغلین بخش -1-1-2

بیشترین تعداد  کهبوده  8332در سال  (نفر شاغل 312211) درصد 3830 سهم شاغالن استان از کل کشور معادل

اند. نکته مهم پایین فعال بوده درصد( 3382)بخش کشاورزی  پس از آن ( ودرصد 4483ش خدمات )در بخها از آن

بررسی روند تحوالت اشتغال در استان در  ها است.نسبت به دیگر بخش و معدنبودن سهم شاغالن بخش صنعت 

شاغلین در استان دارد که به تفکیک میزان این رشد در مناطق  درصد 3813نشان از رشد  8331الی  8321سالهای 

در مناطق شهری بیشترین میزان رشد در دهه  به تفکیکبوده است.  درصد 384و در مناطق روستایی  درصد 4شهری 

 بطور متوسط در سال بوده است. اما در مناطق درصد 881رخ داده و در دهه بعدی روند رشد کاهنده و معادل  21-11
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رسیده  درصد 284افزایش یافته و به  31-11بوده که در دهه  درصد 8کمتر از  11-21روستایی رشد اشتغال در دهه 

 است.

 های مختلف اقتصادی استان با کشورمقایسه وضعیت شاغلین بخش: 12 شماره جدول

 شرح
از کشور   سهم  استان کشور

1131 8321 8311 8332 8321 8311 8332 

 3830 803202 22281 824312 3320423 3212242 3381132 کشاورزى

 2843 321 132 101 811433 810014 883114 استخراج  معدن

 2820 00012 33341 83232 3223232 3411838 0118320 ساخت -صنعت 

 8811 1834 1230 0324 022134 004188 812238 آب و گاز برق،  تامین

 8833 34310 22333 43232 0420308 0238840 8212418 ساختمان

 8818 828842 001428 833031 3434122 2121238 2414303 خدمات

 8812 00183 82234 2822 8023133 412122 012201 اظهارنشده

 8811 312212 402213 381342 02142124 02422343 84128120 جمع

های مرتبط بیشترین میزان رشد اشتغال در فعالیت 8332الی 8321های در سالهای فعالیت اما به تفکیک گروه

در درجه اول و شاغلین درصدی  3822 یهای معدنی با رشدو فعالیتدرصدی  3823ی با تامین آب و برق و گاز با رشد

شهر نشینی و در مرتبه بعدی رخ داده است. بخشی از این روند ناشی از رشد درصدی  8821 رشدی بخش خدمات با

چرا که بخش اعظم شاغالن خدماتی استان  ؛ها و خدمات مورد نیاز رخ داده استتبعات ناشی از آن در تامین زیرساخت

به ارائه خدمات دولتی مشغول بوده و اصوال بخش خدمات خصوصی در استان از قوام مناسبی برخوردار نبوده و عمال 

 شکل نگرفته است.

در رشد  میمستق ریهزار نفر است که تاث 283 زانیبه م 8331اشتغال در استان در سال  زانیم شینکته مهم افزا

 آمار رکزم توسط استان با مرتبط یلیتفص جینتا گزارش نیا نیتدو زمان تا متاسفانه اما. است داشته هااشتغال بخش

 رشد نرخ تا شده باعث بهبود نیا اما. است بوده انجام قابل 8332 سال تا لیتفص به محاسبات و نشده منتشر رانیا

 .برسد 8311-8331 سال در درصد 381 به 32-11 یسالها در درصد -280 از استان در اشتغال

 به تفکیک بخش ها 1131الی  1133شاغلین استان در سالهای : 11 شماره جدول

 31-33 31-13 13-33 استان

 8842 8281 083- یریگیماه و جنگلدارى و شکار کشاورزى،

 3822 882 482 معدن  استخراج

 8820 8882- 282 ساخت -صنعت

 3823 881- 282 آب و گاز برق،  تامین

 0834- 8282- 088 ساختمان

 8821 184- 184 خدمات

 8832 082- 388 جمع
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های مختلف اقتصادی در استان از منظر پراکندگی و تخصصی شدن تحلیل ساختار بخش -1-1-1

 فعالیت ها

 صنعت بخش -1-1-1-1

در این همواره سهم ارزش افزوده تولیدی استان  8333الی  8323های طی سالالف( ارزش افزوده ناشی از تولید 

میزان سهم بخش صنعت در استان  33در سال بطوریکه بوده است.  درصد 282از کل تولید کشور کمتر از بخش 

 در بین 8333ارزش افزوده تولیدی بخش صنعت استان در سال  کشور بوده است.ارزش تولیدی در کل  درصد2843

ها متفاوت بوده بطوریکه در تولید چوب و در زیر بخش جایگاه، اما این را کسب نموده 01سایر استانهای کشور رتبه 

ت ساخو در زمینه  84رتبه  پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز ، در زمینه بازیافت و ساخت82محصوالت چوبی رتبه 

ساخت محصوالت فلزی و در زمینه  82رتبه  فلزیغیرساخت سایر محصوالت کانی و محصوالت غذایی و آشامیدنی

را در بین سایر استانهای  00و  08های رتبهبه ترتیب نیز  ساخت منسوجاتو  فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

استان را در زمره استانهای با توان پایین ارزش افزوده  ها رتبه های اخذ شده. اما در سایر بخشاستکشور دارا بوده 

بیانگر این مطلب است که علی رغم رشد نسبی ارزش افزوده تولیدی استان در  این امر دهد.حاصل از تولید جای می

سعه وریزی برای رفع موانع تکه نیازمند برنامه داردتا ارتقاء جایگاه صنعتی در کشور فاصله زیادی  استان این بخش

  است.

رشد یافته اما علت این رشد ظاهری، کاهش باالی  به ظاهر دوره طول در شاخص این اندازه کار نیروی وریبهرهب( 

است. به عبارت دیگر در  8332نفر در سال  00012به  11نفر در سال  33341تعداد شاغلین فعال در این بخش از 

فرصت شغلی از دست رفته و عاملی شده برای رشد ظاهری که در واقع  3133این دوره بطور متوسط در هر سال 

 ست. بیانگر رشدی ثابت ا

  استان فعال در بخش صنعت بهروری نیروی کار : شاخص14 شماره جدول

 شرح
 کشور استان

1113 1131 1113 1131 

 11128433281 38230142382 3،331،202 8،431،111 مت جارییارزش افزوده به ق

 88221808382 38121230838 182803833 448313813 22مت ثابت سال یارزش افزوده به ق

 3223232 3411838 00012 33341 بخش صنعت اشتغال

 31828 02802 03804 88821 بهروری نیروی کار )میلیون ریال(

میلیون  8313884معادل  34در سال استان های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر کارگاه ج( بهره دهی تولید

دهی تولید در توان گفت بهرهمیلیون ریال بوده که در قیاس می 301082میزان معادل ریال بوده که در سطح ملی این 

 آن است.دهی ملی بوده که نشان از پایین بودن بهرهدرصد  22استان 
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 34 -تر استانو بیشنفرکارکن  11های صنعتیکارگاهارزش تولیدات : 13 شماره جدول

 استان
 یداتارزش تول

 فروش ارزش
 یمصادرات مستق ارزش

 معادل به هزار دالر یالر یلیونم قابل فروش یعاتضا محصوالت

 84283123 132312243 4223833024 2312303 4800121238 کل کشور

 32132 8241221 3343104 08422 3322321 استان

 28083 28834 28041 28023 28040 کشور از سهم

 02 02 01 01 01 کشوری رتبه

 واحدهای از درصد 12 به بررسی پراکنش واحدها در پهنه استان نشان از استقرار نزدیک د( وضعیت قلمروهای صنعتی

د. دار ایرانشهر در مراتب بعدی و زابل هایشهرستاندر  زیادی خیلی فعال در شهرستان زاهدان و با فاصله صنعتی

های شهرک در یافته تحقق های صنعتیگذاریاز سرمایه درصد 14 و از واحدهای صنعتی درصد 13بیش از بطوریکه 

را ایجاد  هااین شهرک از اشتغال صنعتی دردرصد  2082 مجموعاً  تمرکز یافته کهشهرستان زاهدان در صنعتی استان 

 ست.نموده ا

استان  فعال صنعتی واحدهای توزیع در یامنطقه شدید تعادل عدم از نشاناستان  هایسایر شهرستان بررسی سهم

در  هااز کارگاه درصد 22های صنعتی در استان نشان از تمرکز بیش از بررسی پخشایش کارگاه که ایگونه دارد. به

 آنها اقتصاد و نبوده پایه اقتصادی عملکرد دارای بخش صنعت استان مناطق سایر در دارد.های شمالی استان شهرستان

ها بررسی میزان اشتغال به تفکیک بعد کارگاهدر  شیالت است. و بازرگانی و های کشاورزیعملکرد بر متکی عمدتاً 

د و صنایع انآوری در استان از رشد باالیی برخوردار نبودهصنایع بزرگ مقیاس و پیشرفته از منظر فنتوان گفت که می

  .است کوچک مقیاس و بخشی نیز متوسط مقیاس استان عمدتاً

 معدنبخش  -1-1-1-2

الی  8323بطوریکه در دوره  ردسهم کمی دادر اقتصاد استان  این بخش الف( ارزش افزوده ناشی از تولید

در  بطوریکه مثبت بوده است. اما روند رشد آن در دوره است هدرصد از کل داشت 2821کمتر از  یهمواره سهم 8333

 02823استان ) دربوده که این نرخ  درصد 82822 ردوره مورد نظر متوسط نرخ رشد ارزش افزوده تولیدی بخش در کشو

ها از منظر میزان ارزش افزوده تولیدی جایگاه استان در بین سایر استان کشوری باالتر بوده است. متوسط( از درصد

ها، استان سهمی در تولید نفت خام و گاز طبیعی نداشته . البته به تفکیک زیربخشبوده است 01رتبه  8333در سال 

 ارزش افزوده تولیدی حاصل از سایر معادن بوده است.و 

 1131مقایسه ارزش افزوده بخش معدن در استان و کشور در سال : 11 شماره جدول

 شرح

 سایر معادن نفت خام و گاز طبیعی معدن

  افزوده ارزش

 الیر ونیلیم

 ینسب سهم

 درصد

 افزوده ارزش

 الیر ونیلیم 

 ینسب سهم

 درصد

 افزوده ارزش

 الیر ونیلیم 

 ینسب سهم

 درصد

 822 32113001831 822 112221010 822 31181141282 کشور

 2831 32234180242 2822 2 2824 32234180242 استان
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 استان های معدنی درمجموع ارزش افزوده تولیدی فعالیت 8323 سال در موجود ارقام اساس بر اقتصادی یکارای

 از اینرو است. شده مصرف ایواسطه مواد ریال میلیون 1322842 آنایجاد برای که بوده ریال میلیون 0224881معادل 

که در سطح ملی  شده ایجاد افزوده ارزش واحد 0833 استان در بخش معدن ایواسطه مصرف مواد واحد یک ازاء در

ملی  متوسط از اندکی باالتر استان در اقتصادی کارایی 8323توان گفت که در سال می است. بنابراین بوده 0844 معادل

واحد ارزش افزوده ایجاد شده که  0882 ایواسطه مصرف مواد واحد یک ازاء در سطح ملی در 33بوده است. اما در سال 

 دارد. با سطح ملی بویژه در دو سال آخر دوره  آننشان از فاصله کم و  بوده واحد 0824استان این رقم معادل  در

 31 الی 33کشور با مقایسه در استان معدن بخش تولید ارزش ساختار: 13 شماره جدول

 سال

 *کشور استان

 ستانده واسطه مصرف افزوده ارزش
 کارایی

 اقتصادی
 اقتصادی کارایی ستانده واسطه مصرف افزوده ارزش

8323 02248811 13228424 31141828 0833 324342380 804310382 4033032 0844 

8333 32234183 81221282 141223 0824 3211300183 4188432182 840231834 0882 

 از کل بخش معدن در کشور در نظر گرفته شده است. ارزش افزوده زیر بخش سایر معادن *در این ستون

میلیون ریال  4283داشته بطوریکه از  رشد دوره طی در که است هاییشاخص جمله از کار نیروی وری بهرهب( 

رسیده است. رشد ارزش افزوده و رشد اشتغال  8332میلیون ریال در سال  1380به  11به ازای هر فرد شاغل در سال 

 درصد در طول دوره سبب این ارتقا بوده است. 882یزان مبه 

 31-13استان سالهای  فعال بخش معدن کاربهروری نیروی  شاخص: 11 شماره جدول

 شرح
 کشور استان

1113 1131 1113 1131 

 8233310014 123242832 32228180 83323280 یجار متیق به افزوده ارزش

 83224182388 81248830382 41814824 33028822 22 سال ثابت متیق به افزوده ارزش

 811433 810014 321 132 معدن بخش اشتغال

 23282 31283 1380 4283 (الیر ونیلیم) کار یروین یبهرور

میلیون ریال بوده  431021معادل  8333هزارتن در سال  2283 با تولیدی معادلمعدنی  ارزش تولیداتج( 

مربوط به معادن شن و ماسه در درجه اول و  (هزار تن 1383)است. به تفکیک نوع ماده معدنی بیشترین میزان تولید 

هزار تن( در مرتبه  082ای قابل توجه )در درجه دوم و استخراج سنگ الشه با فاصله (هزار تن 0234)سنگ آهک 

به تبع میزان استخراج بیشترین میزان ارزش تولید مواد معدنی نیز از آن معادن شن و ماسه در درجه  بوده است.بعدی 

های تزئینی، منیزیت، آنتیموان و...، کرومیت و کائولن و خاک نسوز در مراتب دوم و سنگ هدر درج اول، سنگ آهک

  بعدی بوده است.
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  برداری بهره حال در معادن معدنی مواد تولید ارزش و مقدار: 13 شماره جدول

 فعالیت
 (ریال میلیون) دیتول ارزش (تن هزار) تولید میزان

1131 1134 1131 1134 

 132031 431021 1348 2283 استان

 88211 02322 3 2 کرومیت سنگ استخراج

 82122 2 3 2 نسوز خاک و کائولن استخراج

 2133 8121 81 0 مس سنگ استخراج

 01188 33422 03 32 تزئینی هایسنگ استخراج

 1483 33812 082 322 الشه سنگ استخراج

 842232 12323 0234 0221 اهک سنگ استخراج

 343122 014033 1383 4832 ماسه و شن استخراج

 2 3301 2 82 گچ سنگ استخراج

 2 2 2 2 سفید گل استخراج

 82812 84814 1 04 منیزیت استخراج

 3222 81241 3 1 آهن سنگ استخراج

 0112 3222 82 3 سیلیس استخراج

 82022 2 8 2 ومتیتانی و آنتیموان کبالت، سنگ استخراج

 2 02348 2 88 منگنز سنگ استخراج

افزایش داشته اما در  8332در سال درصد 1383به  8311در سال  درصد 2083میزان شاخص از  تولید دهیبهره

میزان این  8334الی  8311رسیده است. اما در کل در سالهای  درصد 1283با اندکی کاهش به حدود  8333سال 

 شاخص با بهبود نسبی روبرو بوده است. 

  1134الی  1113دوره در استان : بهره دهی تولیدات معدنی41جدول شماره 

 1134 1131 1113 شرح

 181233 323241.1 833232.0 (الیر ونیلیم) افزوده ارزش

 132031 342232 814233 (الیر ونیلیم)یمعدن داتیتول ارزش

 12802 1383 20832 (درصد) معدن یده بهره
 

 د( وضعیت فعالیت معادن

نشان از اخذ رتبه  8333ها از منظر میزان ارزش افزوده تولیدی در سال بررسی جایگاه استان در بین سایر استان

 42که  دارندنفر( فعالیت  8323شاغالن بخش معدن کشور در استان )معادل  درصد 881همچنین در کشور دارد.  01

در  هستند.های مرتبط فعال نیز در سایر زمینه درصد 00نیروی کار ساده و  درصد 30آنها نیروی کار ماهر،  درصد

معدن(  821و باز )مورد استخراج ردرصد  31معدن فعال استان  822از منظر نوع استخراج معادن از کل  8333سال 

از معادن در زمینه برداشت شن و ماسه فعالیت داشته اند  درصد 21قرار داشتند. به تفکیک نوع ماده معدنی بیش از 

 8231معادن فعال استان به تفکیک نوع معادن دارای،  از شاغلین بخش را نیز دارا بوده است. درصد 10که به تبع آن 
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نفر شاغل در معادن خاک رس  3022شاغل در معادن شن و ماسه و  344غیر فلزی، نفر شاغل در معادن فعال فلزی و 

 دارای مجوز بهره برداری بوده است.

بررسی پراکنش معادن به تفکیک نوع ماده معدنی نشان از تمرکز بیشترین تعداد از معادن  ه( پراکنش معادن فعال

ه اول و با فاصله در شهرستانهای ایرانشهر، خاش و ( در محدوده شهرستان زاهدان در درجدرصد 28فعال استان )

داد رود. بطوریکه بیشترین تعهای معدنی استان بشمار میمیرجاوه فعالیت دارند. در کل شهرستان زاهدان قطب فعالیت

از معادن فعال در زمینه استخراج سنگ آهک، مس، سنگ الشه، کرومیت، گرانیت و منیزیت در این شهرستان استقرار 

 رند.دا

های معدنی که بر اساس مطالعات اکتشافی انجام شده توسط بخش اندیسدر این بخش  و( قابلیت های معدنی

 است: ارائه شده عمدههای بر حسب گروه اندشدهخصوصی و یا دولتی شناسایی 

  ،ندالوزیت، آگروه غیرفلزی: منیزیت، نمک و اکسید منیزیم موجود در آب دریا، کائولن، سیلیس، تالک، گارنت

 ؛زئولیت و فلدسپات

 ،رس خاک و دولومیت پوزوالن، خاکی، گچ تراورتن، مرمریت، مرمر، آهک، گروه مصالح ساختمانی: گرانیت 

 ؛مارن و

 :کرومیت، مس، آهن، آنتیموان و منگنز.گروه فلزی 

و  بالقوه توسعه صنعتیهای بیانگر ظرفیت زیراهای معدنی شناسایی شده از اهمیت بسزایی برخوردارند قابلیت

عه رود که توسهای با توان پایین در کشور بشمار میهای معدنی در زمره استاناستان از منظر فعالیت معدنی هستند.

ازرگانی های صنعت و بریزی ویژه برای توسعه در هم پیوندی با بخشها نیازمند برنامهو شکوفایی آن با توجه به قابلیت

 در استان است.

 یشاورزک بخش -1-1-1-1

از روند افزایشی برخوردار  استانارزش افزوده تولیدی این بخش در سالهای گذشته در  سهم الف( ارزش افزوده بخش

 8333در سال درصد  0822به  8323در سال  درصد 8848در کشور از  استان بوده بطوریکه سهم ارزش افزوده تولیدی

. در زیربخش استارزش افزوده تولیدی بخش کشاورزی بوده در  08جایگاه استان  33در سال افزایش یافته است. 

 کرم پرورش، مرغداری، در زیر بخش دامداری ،هابه تفکیک زیربخش بوده است. 00زراعت و باغداری رتبه استان 

بوده  2ها حائز رتبه در زیربخش جنگلداری استان در بین سایر استان، 01شکار استان رتبه  و عسل زنبور و ابریشم

های زراعت و از ارزش افزوده تولیدی بخش توسط فعالیت درصد 12 هاتوان گفت به تفکیک زیربخشدر کل میت. اس

های مرتبط با جنگلداری تامین توسط فعالیت درصد 882های دامداری و تنها توسط فعالیتدرصد  81باغداری، 

 گردد.می
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 (میلیون ریال) 1131های بخش در استان فعالیتاز افزوده ناشیارزش : 41 شماره جدول

 شرح 
 جنگلداری دامداری زراعت و باغداری بخش کشاورزی

 سهم ارزش افزوده سهم ارزش افزوده سهم ارزش افزوده سهم ارزش افزوده

 822 8220334883 822 342110314 822 8221822221 822 8482218238 کشور

 4822 411832831 8812 133824388 0808 0311841282 0822 03328032820 استان

میلیون ریال به ازای هر فرد  1380به  11در سال  4283داشته بطوریکه از  رشد دوره طی در کار نیروی وریبهرهب( 

در طول دوره سبب این ارتقا  درصد 882رسیده است. رشد ارزش افزوده و رشد اشتغال به میزان  8332شاغل در سال 

 بوده است.

  استان فعال در بخش کشاورزی بهروری نیروی کار شاخص: 42 شماره جدول

 شرح
 کشور استان

1113 1131 1113 1131 

 3320423 3212242 803202 22281 اشتغال

 122222220 082231821 83830223 3223223  به قیمت جاری ارزش تولیدات

 22202133823 28330331822 82334438332 82218218218 ارزش تولیدات به قیمت ثابت

 82822 82810 83832 83820 )میلیون ریال( بهره وری

 ایواسطه مصرف مواد واحد یک ازاء در 8323 سال در موجود ارقام اساس بر ج(کارایی اقتصادی بخش کشاورزی

این شاخص  است.بوده  واحد 8812 که در سطح ملی معادل شده ایجاد در استان افزوده ارزش واحد 8843در این بخش

بررسی روند  تر استان دارد.نشان از کارایی پایین (8822) با سطح ملی مقایسه رسیده اما در واحد 8821 به 33در سال 

نشان از افزایش میزان  8333الی  8323بخش کشاورزی در سالهای در های عمده تغییرات شاخص به تفکیک گروه

 (واحد افزایش داشته 2828شاخص تنها به میزان  )دامداری، پرورش طیور و .... ثبات در  زراعت و باغداری،شاخص در 

 دارد.های جنگلداری در زمینه فعالیت کاهشو 

 31الی  33 -ارزش تولید بخش کشاورزی استان در مقایسه با کشور :41جدول شماره 

 سال
 کشور استان 

 کارایی  ستانده مصرف واسطه ارزش افزوده کارایی  ستانده مصرف واسطه ارزش افزوده

8323 8230410880 2022228231 8213003882 8843 2382228184 4221222282 883112230 8812 

8333 0332803282 82431222 4212232482 8821 8482218238 121042014 0008131314 8822 

های طبیعی، سه ناحیه مشخص کشاورزی در استان شکل با توجه به ویژگی د( ساختار زراعت و باغداری استان

حدوده مگرفته که مشتمل بر ناحیه سیستان واقع در شمال استان، ناحیه میانی واقع در پیرامون ارتفاعات تفتان و 

بررسی چگونگی پراکنش اراضی  .های زاهدان، خاش و بخشی از شهرستان سراوان و ناحیه جنوبی استان استشهرستان

رار ق زیرکشت در استان به تفکیک شهرستان نشانگر آن است که عمده اراضی زیرکشت استان در شهرستان چابهار

اورزی در این شهرستان به همراه احداث سد پیشین . دسترسی به آب و خاک حاصلخیز برای کشت محصوالت کشدارد

های بعدی اراضی های خاش، دلگان و ایرانشهر در رتبهبر روی رودخانه باهوکالت میسر شده است. همچنین شهرستان

زیرکشت استان قرار دارند. از نظر نوع اراضی، شهرستان خاش دارای بیشترین سهم از اراضی باغی و پس از آن 
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ان بیشترین میزان اراضی باغی در سطح استان را داراست. بیشترین سهم از اراضی زراعی در شهرستان شهرستان دلگ

چابهار و پس از آن در شهرستان خاش قرار دارد. از منظر دسترسی به آب مورد نیاز کشاورزی حیات منطقه سیستان 

ست که در هنگام بارندگی باعث سیالبی های فصلی اوابسته به رودخانه هیرمند و جنوب استان محدود به رودخانه

 سازد. ها )هیرمند، بمپور، باهوکالت و غیره( در منطقه شده و حجم زیادی از آب را در منطقه جاری میشدن رودخانه

 استانها در تخصص ییشناسا یبرا یدو تول یاز دو شاخص تراکم زراع کشاورزی هایتخصص یینتع منظوربه 

 به( شتک زیر)مساحت  مکانی ضریب تکنیک از استفاده با استان در زراعی تراکم شاخص همحاسباستفاده شده است. 

 ارائه شده است. (42) و (42) شماره جدول در 8334 -8333 در سال یزراع محصوالت تفکیک

 استان )با تکنیک ضریب مکانی(  و تراکم تولید شاخص تراکم زراعی: 44 شماره جدول

 نام محصول
تراکم  هکتار-کشت ریز مساحت

 زراعی

تراکم  تن-میزان تولید

 کشور استان کشور استان تولید

ت
غال

 

 2811 88100381 813238 2812 1281282 12230 گندم

 2830 3028114 01241 2813 8220282 82131 جو

 2881 0342233 3332 2802 103322 0113 شلتوک

 2823 8821203 01012 8831 822823 1223 ذرت دانه ای

ت
وبا

حب
 

 2828 833821 22 2828 420211 41 نخود

 2828 080223 48 2820 34404 38 لوبیا

 2821 22224 812 288 838214 042 عدس

 2808 31202 2223 82832 03832 2232 سیار حبوبات

ی
عت

صن
ت 

وال
ص

مح
 

 2838 03112 022 8883 3312 022 توتون تنباکو

 2818 42443 324 8881 40341 322 کنجد

 1822 3084 122 0843 0012 822 گلرنگ

 2822 1222 822 2821 1042 822 آفتابرگردان روغنی

 8802 11222 8332 0880 42020 8182 کلزا

ت
جا

زی
سب

 

 2823 1842203 80202 2884 822082 331 سیب زمینی

 8832 0402212 832412 480 23211 4212 پیاز

 2808 2283840 34122 2823 818342 8233 گوجه فرنگی

 2831 3211321 33180 8834 840234 3482 سیار سبزیجات

ی
یز

جال
ت 

وال
ص

مح
 

 0823 8424283 822332 4811 21023 2803 خربزه

 4828 3283122 423233 1813 801112 83812 هندوانه

 2882 8121028 4384 2882 22412 028 خیار

 2823 142124 8313 2800 32210 818  محصوالت ریسا

ی
ه ا

وف
 عل

ت
وال

ص
مح

 

 8831 1312011 303323 8800 222413 84323 یونجه

 0882 280120 32122 8842 28222 8283 شبدر

 2822 88812224 032043 8833 043321 1221 ذرت علوفه ای

 1842 8322218 411232 82801 888832 02332  محصوالت ریسا

 8802 812201 2328 2823 812188 0240 سایر محصوالت
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 1134-1131شاخص تراکم تولید محصوالت دائمی استان در سال : 43 شماره جدول

 دیتول تمرکز کشور دیتول استان دیتول محصول نام

 دار دانه یها وهیم

 2828 341082282 20284 بیس

 2828 83231388 4182 یگالب

 2828 1141381 80 به

 یا هسته یها وهیم

 2822 03142183 183 السیگ

 2822 82101188 82382 گوجه

 2881 03311482 108 آلو

 2824 21314380 21282 هلو

 2830 32313183 188080 یسیق و زردآلو

 زیر دانه یها وهیم
 2834 382243282 01322 انگور

 8840 8222384 11382 یدرخت توت

 خشک یها وهیم

 2811 02882881 1023 پسته

 2823 81302883 82284 بادام

 2820 03842282 82380 گردو

 2881 434381 8181 سنجد

 یریسردس یها وهیم
 2822 8213280 884 زرشک

 2800 432083 0284 عناب

  یها وهیم

 یریگرمس مهین

 2842 822342183 820120 خرما

 2883 048131283 8211288 پرتقال

 2802 22134288 410881 ینارنگ

 2824 43318184 121481 موترشیل

 2801 10143081 381083 نیریموشیل

 2842 3212083 821282 فروت پیگر

 2838 2144880 12882 نارنج

 8823 31301 8132 مرکبات ریسا

 2811 821220381 84141 انار

 2812 1221181 882181 ریانج

 2880 82088288 031 تونیز

  یها وهیم

 یریگرمس

 40801 803283 801322 موز

 84830 32123 80323 انبه

 40803 30483 30483 ایپاپا

 82818 8312081 102881 کنار

 31832 831482 812282 کویچ

 40803 14 14 یهند تمبر

 48883 234382 282182 گواوا

 40803 44281 44281 لینارگ

 40803 32488 32488 یریگرمسیها وهیم ریسا

 یا گلخانه محصوالت
 2823 841408183 03120 اریخ

 4882 84332881 84123 یفرنگ گوجه
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 دیتول تمرکز کشور دیتول استان دیتول محصول نام

 2821 1401381 23 فلفل انواع

 2812 83101 032 بادمجان

  ریسا

 یباغبان محصوالت

 2828 3022282 284 (یمحمد گل) گلستان

 1801 103082 21081 مثمر محصوالت ریسا

 3822 83240184 8838883 ییدارو اهانیگ

 2822 83011281 022 یا دکمه قارچ

 - 8332142082 411002 جمع

 یهایبردارسهم استان از بهره 32-31در سال  یران، بر اساس اطالعات مرکز آمار ااستان یهـ( ساختار دامدار

 درصد 2841(، یکشور 0دام سبک )رتبه  یهایبرداراز بهره درصد 8084 یکبوده که به تفک درصد 1812کشور  یدام

( را یکشور 8)رتبه  یتوام دام یهایبرداراز بهره درصد 8284( و یکشور 02)رتبه  یندام سنگ هاییبرداراز بهره

ر دارد. از منظر تعداد دام رتبه استان از دام سبک در کشو یبرداربرتر استان در بهره یتشامل بوده که نشان از موقع

 بوده است.  80 یندام سنگ ینهو در زم 0کشور  یاستانها یرسا یندام سبک در ب یتدر جمع

  1131 و کشور سال در استان دام تعداد و دام دارای هایبرداریبهره: 41 شماره جدول

 کشور از سهم استان کشور نوع شرح

 کل
 دام تعداد

 3833 824314 1842823 نیسنگ

 181 3030142 1124222 سبک

 1812 803128 8334332 یبردار بهره تعداد

  سبک دام فقط
 1821 0233211 48030812 دام تعداد

 80843 34224 228222 یبردار بهره تعداد

 نیسنگ دام فقط
 2832 80343 3432212 دام تعداد

 2841 8124 320211 یبردار بهره تعداد

 توام نیسنگ و سبک دام
 دام تعداد

 3821 828480 8212430 نیسنگ

 2811 8831230 84121132 سبک

 8284 02234 022133 یبردار تعدادبهره

 یدتول ینسهم استان از ا هزار تن گوشت قرمز بوده که 211ر کشور مشتمل ب یدام یداتمجموع تول 8333در سال 

 یداز تول درصد 8کمتر از  یگوشت مرغ و تخم مرغ استان سهم یر،ش یدتول ینهدرصد بوده است. در زم 081معادل 

 2824معادل  یعسل استان با سهم یدمنظر دارد. در تول یناستان از ا یفضع یگاهرا داشته که نشان از جا یکشور

 یداتتول یزانم یشبا افزا 8331 یال 8333 یالهادر فاصله س اماقابل تامل در کشور است.  یگاهیفاقد جا یدرصد

  است. یافته یشو عسل افزا یرش یداز تول یربه غ یکشور یدسهم استان در تول یدام

و همواره سهم باالیی در ارزش افزوده تولیدی  استای برخوردار در اقتصاد استان از جایگاه ویژه بخش شیالتو( 

در را رتبه نخست  ودارا بوده  راها باالترین مزیت نسبی در بین سایر بخش 33در سال بطوریکه استان داشته است. 

 . درصد( کسب نموده است 02824از منظر سهم ارزش افزوده تولیدی )کشور 
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اند. سهم داشته اشتغال آبی سرد و آبی گرم ماهیان انواع و پرورش فعالیت به برداریهبهر 182 تعداد 8333در سال 

آبی،  سرد و آبی گرم ماهیان انواع از بهره برداران فعال در زمینه پرورش درصد 3823در این سال  استان از کل کشور

پرورش از بهره برداران در زمینه  درصد 481، پرورش فقط ماهیان سردآبیاز بهره برداران فعال در زمینه  درصد 3883

بررسی روند تحوالت  بوده است. هر دو نوع ماهیپرورش از بهره برداران فعال در  درصد 8281و  آبیگرم فقط ماهیان 

 تولید در دوره دارد.  درصد 82822نشان از رشد  8334الی  8321تولیدات آبزی پروری استان در سال های 

 به تفکیک انواع 1131میزان صید درآبهای کشور در سال : 43 شماره جدول

 شرح درشت انیز سطح زیر انیز سطح انیکفز گویم دهیکتوفیم

 کشور 023328 28082 822212 1122 131121

 خوزستان 82331 3311 03243 4222 42323

 بوشهر 01033 8402 03342 8221 12234

 هرمزگان 30221 24313 12231 0324 082212

 استان 818213 100 22232 181 083231

 سهم استان از کشور 1483 880 3483 282 3383

 یافته یشافزا 8333واحد در سال  8841به  8323واحد درسال  8802شاخص در استان از  یزانم اقتصادی کارایی

 ارزش واحد 8841 بخش این در استان این در ایواسطه مواد مصرف واحد یک ازاء در8333در سال  یگرد یاناست. به ب

 .است بوده نزدیک واحد 8842 معادل ملی سطح در آن منتاظر مقدار به که شده ایجاد ماهیگیری بخش در افزوده

 بخش خدمات -1-1-1-4

گیری های اقتصادی داشته و شکلتاثیر بسزایی در روند پشتیبانی از تولید در سایر بخش استان رد ساختار خدمات

در  های شکل گرفتهرو بررسی تخصص. از اینرودبشمار میزمینه ساز توسعه اقتصادی بصورت متناسبمتناسب آن 

 این زمینه و توزیع آن از اهمیت باالیی برخوردار است. 

 کیتفک به اما بوده برخوردار درصد 8821 یاساالنه متوسط رشد از 8332الی 8321 سالهای در بخش اشتغال( الف

 یهاسال در اشتغال، کل با راستا هم کهیبطور بوده، 32یال 11 یهاسال از شتریب رشد زانیم 11-21 دهه در ها،سال

 .است افتهی کاهش اشتغال زانیم 32 تا 11

( برخوردار بوده بطوریکه درصد 0483در استان در سالهای گذشته از روند افزایشی )رشد ب( ارزش افزوده بخش 

افزایش  8333درصد در سال  8820به  8323در سال  درصد 8842سهم استان از ارزش افزوده تولیدی این بخش از 

ر آن است نشانگبا کشور  استانهای عمده فعالیت در به تفکیک گروهبخش ارزش افزوده تولیدی  مقایسه  یافته است.

، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و بهداشت و یآموزشهای به فعالیتبیشترین سهم از ارزش افزوده تولیدی  که

 .استمددکاری در مراتب بعدی اختصاص داشته 
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 1131های عمده فعالیت در سال استان و کشور به تفکیک گروه بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی: 41 شماره جدول

 کشور از  سهم  استان کشور هافعالیت شرح

 882 82821121388 1323010224 بخش خدمات

 0803 33231322880 8203433230 عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه... 

 2812 82123228230 80812100081 هتل و رستوران

 8882 88221348831 8222200220 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 2811 80802328842 00281333283 های مالیواسطه گری

 2831 83323002821 8322314302 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 0830 80223332834 14213212180 عمومی، و خدمات شهریاداره امور 

 3888 88031221831 32843428184 آموزش

 0831 12232088224 32311328384 بهداشت و مددکاری اجتماعی

 8880 02231338402 81111332282 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

شناسایی مزیت تولیدی استان در بخش خدمات نسبت به این شاخص برای  (RCAج( مزیت نسبی آشکار شده)

های مرتبط با های عمده خدماتی در استان، فعالیتکشور محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل در بین گروه

آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی، اداره امور عمومی و تامین اجتماعی و عمده فروشی و خرده فروشی... از مزیت 

 عمدتاً  (های عمده فروشی و خرده فروشیبه جز فعالیتها )این فعالیت. است ها برخورر قیاس با سایر فعالیتبیشتری د

ز استان ا است ها که بخش عمومی در آنها کمتر فعالتوسط بخش عمومی اداره شده و دولتی هستند و در بقیه بخش

 مزیت خاصی برخوردار نیست. 

به جز عمده فروشی و  هانشان از کاهش مزیت نسبی در تمامی گروه 33و  23مقایسه میزان شاخص در مقاطع 

لقوه برخوردار است اهای بهایی که استان از مزیتاین روند نیازمند اصالح و ارتقا بویژه در بخش است.خرده فروشی 

ران بدلیل موقعیت ارتباطات و هتل و رستو ،توان به خدمات حمل و نقل و انبارداریها میکه از جمله مهمترین آن

 های ویژه گردشگری در استان از دیگر سو اشاره کرد.بهذاستراتژیک جغرافیایی استان در محور شرق از یکسو و جا

 31و  33شاخص مزیت نسبی آشکار شده بخش خدمات سالهای : 43 شماره جدول

 1131 1133 شرح

 8822 8822 کاالها و نقلیه وسایل تعمیر فروشی، خرده فروشی، عمده

 2828 2823 رستوران و هتل

 2818 8824 ارتباطات و انبارداری نقل، و حمل

 2833 2812 مالی هایگری واسطه

 2823 8802 کار و کسب خدمات و کرایه مستغالت،

 8820 0821 شهری خدمات و عمومی، امور اداره

 0881 0803 آموزش

 8824 8812  اجتماعی مددکاری و بهداشت

 2821 8840 خانگی و شخصی اجتماعی عمومی، خدمات سایر

 8332میلیون ریال به ازای هر نفر در سال  02848به  8311در سال  82820در استان از  د( بهره وری نیروی کار

نشان از آن دارد که میزان  8311در مقطع در این بخش وری نیروی کار استان با کل کشور رسیده است. مقایسه بهره
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 21این نسبت به بیش از  8332وری در استان در حدود نیمی از کل بهره وری ملی را شامل بوده که در سال بهره

 است. و نشانگر بهبود نسبی درصد افزایش یافته

 خدمات استان و کل کشور شاخص بهره وری نیروی کار در بخش : 31 شماره جدول

 شرح
 کشور استان

 خدمات بخش کل خدمات بخش کل

8311
 

 3121238 02422344 001428 402213 اشتغال

 8823212222 0312281130 84222221 03823123 22 سال ثابت متیق به بخش افزوده ارزش

 34188002384 22424480880 4332411 2134312  یجار متیق به بخش افزوده ارزش

 31843 34831 83808 82820 (الیر ونیلیم) یور بهره

8332
 

 3434122 02142124 828842 312212 اشتغال

 3222821112 2024424421 18043820 22132231  یجار متیق به بخش افزوده ارزش

 42021424183 10440113882 2233803 82831122 22 سال ثابت متیق به بخش افزوده ارزش

 40820 42880 33834 02848 (الیر ونیلیم) یور بهره

در سطح  33سالهای گذشته رو به رشد بوده بطوریکه در سال  نسبت بهاین شاخص در استان  ه( کارایی اقتصادی

 4802استان این رقم معادل  واحد ارزش افزوده ایجاد شده که در 3803ای واسطه مصرف مواد واحد یک ازاء ملی در

شده که مقایسه آن با سطح ملی نشان از کارایی باالتر استان در این بخش در قیاس با سطح  ایجاد افزوده ارزش واحد

 است. ملی 

 31الی  33 -کشور وساختار ارزش تولید بخش خدمات استان : 31 شماره جدول

 یاقتصاد ییکارا ستانده واسطه مصرف افزوده ارزش شرح

 استان
8323 4140230 8012328 1103330811 3813 

8333 82821121388 03142811 801201022 4802 

 کشور
8323 321222002 11383100 333313240 38281 

8333 1323010221 8231282122 2222021120 38012 

 3صتخص استفاده از شاخصهای خدماتی در استان با موضوع تمرکز و تخصصی شدن فعالیت های خدماتیو( تخصص

محاسبه شده است. این شاخص بیانگر درجه تخصصی شدن فعالیت های خدماتی  8332و 8311، 8321در سه مقطع 

است. الزم بذکر است که به علت عدم انتشار آمار اشتغال استان در سرشماری عمومی نظر در استان در مقاطع مورد 

 مقطع مذکور محاسبه نشده است. میزان شاخص در  8331نفوس و مسکن در سال 

 31الی  33دوره در یخدمات یها تیفعال در تخصص شاخص: 32 شماره جدول

 1131 1113 1133 (خدمات) تخصص شاخص

 4280 4082 4483 کشور

 4388 4481 4181 استان

های خدماتی در استان از تمرکز نشان از آن دارد که فعالیت 8332محاسبه میزان این شاخص در استان در سال 

. ضمن اینکه به دنبال از دست رفتن دارندفاصله  مطلوب اند اما تا رسیدن به درجهبرخوردار بوده نسبیو تخصص 

                                                           
3( The Speciatization lidx) 
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اما در قیاس با  ر این دوره کاسته شده است.از میزان شاخص نیز د 8332الی  8311های شغلی در سالهای فرصت

 در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.توان گفت میزان شاخص می شاخص کشوری

های خدماتی توان گفت که فعالیتمی 8332در سال  4شاخص ضریب مکانیبر اساس نتایج حاصل از محاسبه 

بهداشت و مددکاری اجتماعی دارای تمرکز بوده  در بخش خدمات اداره امور عمومی و دفاعی، آموزش و استان عمدتاً

و از امکان ارائه خدمات به بیرون برخوردار است. اما نکته مهم در این بین این است که این بخش از خدمات در سطح 

. در زمینه خدمات مرتبط با استاستان عمدتا دولتی بوده و به واسطه حضور بخش عمومی در استان توسعه یافته 

و انبارداری نیز استان در آستانه رسیدن به تمرکز الزم برای خود کفایی است اما با توجه به موقعیت  حمل و نقل

 استراتژیک استان در محور شرق نیازمند توسعه در ارتباط با شمال از یکسو و بنادر جنوبی استان از دیگر سو است.

می در درجه اول و عمده فروشی و خرده رسرگ های مالی، هنر وگریهای واسطههمچنین استان در زمینه فعالیت

ی از های خدماتهای خدماتی در مراتب بعدی نیازمند توسعه دامنه فعالیتی است. در سایر زمینهفروشی، سایر فعالیت

 نیز های اداری و خدمات پشتیبان و هتل و رستورانای و علمی، اطالعات و ارتباطات، فعالیتهای حرفهجمله فعالیت

های بالقوه و بالفعل خود با ضعف نسبی در شکل گیری تمرکز الزم روبرو بوده و نیازمند رغم پتانسیلعلیاستان 

 ریزی برای توسعه دامنه فعالیتی است.برنامه

 1131های عمده خدماتی استان در سال ضریب مکانی گروه: 31 شماره جدول

 lq تیوضع لیتحل تیفعال عمده یگروهها

 اجباری اجتماعی تامین ؛ دفاع و عمومی امور اداره
 باال تمرکز یدارا

 خدمات در 

8810 

 8833  آموزش

 8822 اجتماعی مددکاری و انسان سالمت به مربوط هایفعالیت

 2831 ییخودکفا آستانه در انبارداری و نقل و حمل

 بیمه و مالی هایفعالیت
 توسعه ازمندین

 یبرا تیفعال دامنه 

 ییخودکفا

2824 

 2828 تفریح و سرگرمی هنر،

 2824 سیکلت موتور و موتوری نقلیه وسایل تعمیر ؛ فروشی خرده و فروشی عمده

 2828 خدماتی هایفعالیت سایر

 فنی و علمی ای،حرفه هایفعالیت

 ینسب دچارضعف

 خدمات در 

2814 

 2843 ارتباطات و اطالعات

 2843 ... و کاالها تولید ناپذیرتفکیک هایفعالیت کارفرما، عنوان به خانوارها هایفعالیت

 2841  مستغالت و امالک هایفعالیت

 2833 پشتیبانی خدمات و اداری هایفعالیت

 2831 غذا و جا تامین به مربوط خدماتی هایفعالیت

 2800 مرزی برون هایهیئت و هاسازمان هایفعالیت

دفاع و تامین اجتماعی اجباری، آموزش و بهداشت و مددکاری اجتماعی  زمینه خدمات اداره امور عمومی،در  -

تمرکز شکل گرفته در استان بیشتر شده و از این منظر استان دارای فرصت ارائه خدمات به بیرون است. البته 

                                                           
4 Location Quotient 
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تر بویژه در زمینه بهداشت و تخصصیهای ارائه خدمات استان در این بخش هنوز نیازمند توسعه و ایجاد زمینه

 ای است.آموزش عالی و فنی و حرفه

 .دارد فاصله خودکفایی به رسیدن تا استان تمرکز، میزان افزایش رغمعلی مالی هایگریواسطه زمینه در -

های انبارداری و ارتباطات، عمده فروشی و خرده فروشی و سایر فعالیت ،نقلودر زمینه خدمات مرتبط با حمل -

ا رهای خدماتی ایجاد شده تمرکز الزم برای رسیدن به خودکفایی خدماتی از میزان تمرکز کاسته شده و ظرفیت

 فراهم نکرده است.

کار نیز بعنوان ارکان وهای کسبهای خدماتی مرتبط با هتل و رستوران و مستغالت و اجاره و فعالیتفعالیت -

های  ای استفاده از پتانسیلریزی برای توسعه در راستنیازمند برنامهپشتیبان تولید، استان دچار ضعف بوده و 

 موجودند.

از  درصد 40نشانگر آن است که بیش از  8332ها در سال مقایسه شاغلین خدماتی استان به تفکیک شهرستان  -

در  نی )خدمات سطح یک( آر شهرستان زاهدان مشغول به فعالیتند که نشان از مرکزیت خدماتشاغلین بخش د

به عنوان  (شهر زابل)ای قابل توجه شهرستان زابل . پس از زاهدان با فاصلهبا محوریت شهر زاهدان استاستان 

از شاغلین بخش خدمات به مرکزیت  درصد 281پس از آن شهرستان ایرانشهر با جذب  ودومین کانون خدماتی 

سرباز،  وشهر و کنارک های سراوان، نیکشهر ایرانشهر و شهرستان خاش به مرکزیت شهر خاش و شهرستان

نکته قابل توجه استقرار  زهک، سیب و سوران،هیرمند، دلگان و مهرستان به ترتیب در مراتب بعدی قرار دارند.

از اشتغال بخش خدمات استان در شمال استان و بطور غالب در شهرهای زابل و زاهدان است. بزرگ  درصد 1382

اداری این شهر مرکز خدمات سطح یک یا برتر استان  -ال عالوه بر مرکزیت سیاسیسری زاهدان سبب شده تا عم

  نیز به شمار رود.

 31الی  33 -خدماتی استان های شاخص ضریب مکانی فعالیت : 34 شماره جدول

 1131 1113 1133 تیفعال عمده یها گروه

 2824 2838 2821 ....و موتورى نقلیه سایل و تعمیر فروشى، فروشى،خرده عمده

 2831 2810 2831 ورستوران هتل

 2830 8803 8821 ارتباطات و انباردارى و نقل و حمل

 2824 2821 2822 مالى هاىگرىواسطه

 2843 2842 2811 کاروکسب هاىفعالیت و اجاره مستغالت،

 8810 8842 8801 اجبارى اجتماعى تامین و امورعمومى،دفاع اداره

 8833 8840 2833 آموزش

 8822 2834 8822 اجتماعى مددکارى و بهداشت

 2823 2828 2814 وشخصى اجتماعى عمومى،  خدمات هاىسایرفعالیت
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  استان زیربناهای وضعیت تحلیل و بررسی 

 شبکه حمل و نقل -1-3-1

 المللیتحلیل دسترسی به کریدورهای بین -1-3-1-1

سرزمین ایران در طول قرون متمادی، بستر محورهای مواصالتی میان شرق و غرب عالم بوده و به عنوان پل 

استان سیستان و بلوچستان به سبب وجود شرایط  .ارتباطی در جریان عبور و مرور کاال ایفای نقش داشته است

توپوگرافی و طبیعی مطلوب و همچنین به دلیل موقعیت ویژه این پهنه از سرزمین در معادالت و تعامالت ژئوپولیتیکی 

 های ترانزیت و بازرگانی کاال برخوردارای در تمامی شیوه به ویژه با کشورهای شرق آسیا، از پتانسیل و استعداد ویژه

 ای مرتبط با این استان عبارتند از:المللی جاده نقل بین و های حملاست.از این رو طرح

ترین کریدور ترانزیت شمالی جنوبی در پهنه شرقی کشور،  مهمجنوب:  -کریدور بین المللی حمل و نقل شمال  (8

ای هشرق کشور و پایانهالباشد که دریای عمان و بنادر چابهار را به شمنقل شرق کشور میومحور ترانزیت حمل

 کند.مرزی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان متصل می

کریدور جنوبی آسیا: این مسیر با شروع از آسیای جنوب شرقی و گذر از شبه قاره هند از طریق میرجاوه در مرز  (0

رگان، رازی و خسروی جنوب شرقی ایران وارد قلمرو کشور شده و نهایتاً از طریق مرزهای شمال غربی همچون باز

های اروپا و دریای مدیترانه امتداد در مرز کشورهای ترکیه و عراق از قلمرو ایران خارج شده و به سمت حوزه

نقل سه وکیلومتر بوده و ظرفیت حمل 0432رازی )داخل کشور(  –یابد. طول این مسیر در محور میرجاوه می

 میلیون تن بار را داراست.

: این مسیر، از دنپلسار اندونزی شروع و پس از گذر از دریا وارد ایران شده و در مرز خسروی AH0بزرگراه آسیایی  (3

شود و با گذر از کرمان، یزد، نائین، پیوندد. این بزرگراه در ایران از زاهدان شروع میبه شبکه ارتباطی اسکوا می

 کیلومتر است. 83822شود. طول این بزرگراه قم، سلفچگان و همدان به مرز خسروی ختم می

 دشتککیلومتر که از دالرام در افغانستان آغاز شده و در  332: بزرگراهی است به طول AH28بزرگراه آسیایی  (4

 .کندآسیا را به هم متصل می AH21و  AH8یابد و دو بزرگراه پایان می ایران

کیلومتر که از تجن در ترکمنستان آغاز شده و در چابهار  8302: بزرگراهی است به طول AH21بزرگراه آسیایی  (1

 .یابدایران پایان می

 های شبکه حمل و نقل استانتحلیل ویژگی -1-3-1-2

 ایشبکه حمل و نقل جاده (1

درصد  21های استان تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد که هزار کیلومتر از راه 02حدود 

 دهند. های بین شهری تشکیل میکیلومتر( را راه 282382کیلومتر( و مابقی )حدود  83412824های روستایی )را راه

ارتباطی با سطح خدمات رسانی آزادراهی است. از مجموع شبکه معابر بین شهری، حدود استان فاقد هرگونه محور 

کیلومتر(  433281درصد ) 2384کیلومتر( و  833883های اصلی )درصد راه 0280کیلومتر(،  04281درصد بزرگراه ) 4/3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 8382های زاهدان )یب شهرستانهای بین شهری به ترتهای فرعی اختصاص یافته است. از حیث برخورداری از راهبه راه

اند. شهرستان درصد( بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده 8082شهر )درصد( و نیک 8381درصد(، ایرانشهر )

ترین سهم از این مقدار را داراست. از نظر میزان تراکم طول شبکه کیلومتر( کم 1/32درصد ) 281هیرمند نیز با تنها 

ی هاکیلومتر بر کیلومتر مربع( در رتبه اول و پس از آن شهرستان 4/11رمربع، شهرستان زابل )راه بین شهری بر کیلومت

اند. شهرستان نیمروز نیز کیلومتر بر کیلومتر مربع( قرار گرفته 88/2کیلومتر بر کیلومتر مربع( و زهک ) 01/2چابهار )

 به خود اختصاص داده است. کیلومتر بر کیلومترمربع کمترین تراکم طول راه را 44/2با تراکم 

های بین شهری، نشان از عدم توسعه متوازن محورهای ارتباطی با سطح دسترسی تحلیل وضعیت موجود شبکه راه

های روستایی استان تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و هزار کیلومتر از راه 8381باال در سطح استان است. حدود 

های کیلومتر( را راه 2420کیلومتر( و مابقی )حدود  2282های آسفالته )درصد را راه 41شهرسازی قرار دارد که حدود 

 دهند.شوسه تشکیل می

درصد( و ایرانشهر  8383درصد(، نیکشهر ) 8484های سرباز )های روستایی استان به ترتیب در شهرستانعمده راه

های ترین میزان شبکه راهکیلومتر( دارای کم 82882درصد ) 0/8درصد( قرار دارند. شهرستان زهک نیز با تنها  381)

 14/28ای زابل )هروستایی است. بیشترین میزان تراکم طول شبکه راه روستایی بر کیلومترمربع به ترتیب در شهرستان

کیلومتر بر کیلومترمربع( است.  13/83کیلومتر بر کیلومترمربع( و زهک ) 2/48کیلومتر بر کیلومترمربع(، هیرمند )

 کیلومتر بر کیلومترمربع( تراکم راه روستایی را دارد. 21/0شهرستان نیمروز کمترین )

ای هبایست صرف گسترش شبکه و ارتقا کیفی شبکه فعلی شود. عمده راههای روستایی میعمده اقدامات شبکه راه

این نواحی را با مشکالت  رسانی بهدهد که عبور و مرور ساکنین و خدماتای تشکیل میهای شوسهروستایی را راه

 سازد. ای مواجه میعدیده

 نقل هواییوحمل (2

فعال  فرودگاهی خدمات مرکز پنج دارای بلوچستان، و بر اساس اطالعات سازمان هواپیمایی کشوری استان سیستان

 و یک مرکز غیرفعال است.

 و یزد مشهد، هایفرودگاه ورتمجا در کشور(، المللی بین فرودگاه نه از زاهدان )یکی المللی بین فرودگاه 

 پردازد؛می نقش ایفای به کشور شرق جنوب و شرق محدوده بندرعباس در

 و آغازین مراحل زاهدان، البته کیلومتری 222 فاصله در کنارک( هوایی نیروی چابهار )فعاًل فرودگاه فرودگاه 

 است؛ شده آغاز آزاد منطقه اراضی این محدوده در چابهار فرودگاه مقدمات احداث

 کیلومتری از شهر 002 فاصله با استان شمال حوزه داخلی(، در )فرودگاه ایناحیه عملکرد با زابل فرودگاه 

 زاهدان؛

 زاهدان؛ شهر کیلومتری 301 فاصله در و استان میانی پهنه در ایناحیه ناقص عملکرد با ایرانشهر فرودگاه 
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 کیلومتری 332 فاصله در کشور محدوده ترینشرقی در ایناحیه خرده عملکرد با فعال( سراوان )نیمه فرودگاه 

 زاهدان.

 .فرودگاه خاش: در حال حاضر غیرفعال است 

 : پراکنش شبکه جاده ای استان سیستان و بلوچستان به تفکیک نوع راه و شهرستان )بر حسب کیلومتر(33 شماره جدول

 شهرستان

 کل جمع

 شبکه

 معابر

 روستایی هایراه شهری بین هایراه

 درصد بزرگراه درصد جمع
 راه

 اصلی
 درصد

 راه

 فرعی
 درصد شوسه درصد آسفالت درصد جمع درصد

 80822 314 2883 323 3818 8303 82832 12181 00802 432 88822 0281 83812 321 0011 ایرانشهر

 4822 033 80844 24181 2822 824281 2818 328 3822 821 1818 84 2811 122 822281 چابهار

 1821 312 82832 222821 2828 8242821 82822 13881 2828 882 01840 2880 3832 223 8243821 خاش

 2881 13281 2833 31481 2813 308 2820 302 2822 2 2822 2 4822 302 8041 دلگان

 8844 822820 0840 841840 8811 013824 8814 22 1821 3281 2822 82 0821 83281 443843 زابل

 0822 84381 0881 838832 0821 012812 3812 82281 2822 2 2822 2 0841 82281 412832 مهرستان

 3830 033820 1832 13384 2882 130840 1813 43288 03822 41181 34834 1082 83828 32482 8122820 زاهدان

 2820 42803 8830 881832 8802 82882 2840 0282 8841 01 3843 184 2812 12 08182 زهک

 1832 332800 1812 338883 1832 204848 1821 402 2822 2 1818 84 2802 448 8821848 سراوان

 02848 8101 2834 48281 84842 834081 2813 30181 2823 832 2822 2 2848 41181 0331 سرباز

 و سیب

 سوران
223813 033 3832 2 2822 2 2822 033 4814 324813 0822 082813 3822 842824 8831 

 1821 430 8828 32 3830 103 8800 22 2822 2 2822 2 2814 22 113 فنوج

 1801 330 0802 832 3838 101 0883 821 2822 2 2822 2 8841 821 233 قصرقند

 3822 010 4812 03081 4802 12481 1843 028 2832 803 2822 2 1814 334 32181 کنارک

 2812 24832 3822 812833 8818 044821 3800 813 4842 11 2822 2 3843 044 411821 میرجاوه

 82822 8832 3831 22281 83830 823281 84841 28381 3840 810 0821 1 80822 32281 0232 نیکشهر

 2820 4282 3840 021833 8812 010813 2812 4081 2822 2 2822 2 2822 4081 023843 نیمروز

 2818 22842 0833 822812 8822 032823 0803 882 1824 823 4831 80 3801 038 421823 هامون

 0808 824810 4842 021833 3800 433818 2822 3281 2822 2 2822 2 2813 3281 428838 هیرمند

 822822 2420831 822 2282822 822 83412824 822 433281 822 833883 822 04281 822 282382 02128821 مجموع

1133مأخذ: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، 
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درصد پروازهای کل کشور( در رده اول عملکردی  24/8فقره پرواز ) 2322فرودگاه زاهدان  8334بر اساس آمار سال 

فقره پرواز( و سراوان  324فقره پرواز(، ایرانشهر ) 231)های زابل های بعدی به ترتیب به فرودگاهدر استان قرار دارد. رده

 اختصاص دارد.

، روندی نزولی داشته 8313- 8331های های استان طی سالبه طور کل میزان پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه

های ش هزینهوران مواجه بوده است. این روند کاهشی متأثر از دو عامل افزایو با کاهش میزان اقبال از سوی بهره

و نقل هوایی و همچنین گسترش حمل و نقل ریلی در استان است. با این وجود میزان صادرات مسافرت از طریق حمل

، به 8313تن در سال  8222های دیگر کشور در این بازه زمانی، سیری صعودی را پیموده و از هوایی استان به استان

 رسیده است. 8334تن در سال  334088

 تعداد پروازها، مسافر و بار حمل شده در پروازهای داخلی :31 ارهشم جدول

 سال
 وزن بار )تن( تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

8311 0342 0342 020232 014823 8832 221 

8313 3242 3242 302232 342332 0231 8222 

8332 3323 3323 302802 342101 0211 8223 

8338 3331 3331 322244 382010 8334 8212 

8330 3828 3233 024303 023332 8204 8201 

8333 0324 0323 028213 013822 8220 822483 

8334 0342 0341 011313 031230 834883 083182 

8331 3320 3322 344404 323212 021881 334088 

 1133مأخذ: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، 

 تعداد پروازها، مسافر و بار حمل شده در پروازهای خارجی: 33 شماره جدول

 سال
 وزن بار )تن( تعداد مسافر تعداد پرواز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

8311 834 834 82332 3130 430 812 

8313 022 022 81223 82221 013 012 

8332 032 032 81004 83423 324 032 

8338 020 020 81412 82812 018 000 

8330 822 820 83820 83313 032 824 

8333 822 822 84132 81224 021 822 

8334 848 842 83840 83320 01484 81881 

8331 008 004 82221 82211 32188 032 

 1133مأخذ: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، 
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 نقل ریلیوحمل (1

ترین ابزارهای پیشرفت در زمینه سیاسی، اقتصادی و جذب جمعیت به خصوص در این پهنه از کشور آهن از مهمراه

گ های بزرگذاریآید. نمود این سخن، در توجه ویژه کشورهای پیشرفته آسیایی به این استان و سرمایهبه شمار می

 داخلی و خارجی صورت گرفته است.

ایستگاه در استان  81کیلومتر بوده و  33281آهن برابر با ، مجموع خطوط راه8331بر اساس سالنامه آماری سال 

کاهش داشته است. ولی طول  8313سیستان و بلوچستان وجود دارد. طول خطوط اصلی و صنعتی و تجاری از سال 

 ها نیز کاهش داشته است.وری افزایش یافته است. همچنین تعداد ایستگاهخطوط فرعی و مان

 آهن )کیلومتر(های راه: طول انواع خطوط و تعداد ایستگاه31 شماره جدول

 سال
 طول خطوط )کیلومتر(

 تعداد ایستگاه
 صنعتی و تجاری فرعی و مانوری اصلی

8311 31 80 8 82 

8313 421 44 88 00 

8332 421 44 88 00 

8338 340 14 381 81 

8331 303 11 381 81 

 1133مأخذ: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، 

تعداد مسافر جابجا شده به  8332رشد چشمگیری داشته است. از سال  8311تعداد مسافر جابجا شده از سال 

 8333دو برابر شده است. بیشترین مسافر جابجا شده در کیلومتر به سال وسیله ناوگان حمل و نقل ریلی حدود 

کاهش پیدا کرده است. بار خالص جابجا شده نیز افزایش داشته است. بیشترین وزن بار  8331اختصاص دارد و تا سال 

 گردد.باز می 8334جابجا شده به سال 

 بار خالص حمل شده از ایستگاه های راه آهن: مسافر و 33 شماره جدول

 سال
 بار خالص مسافر

 تن کیلومتر وزن نفر کیلومتر تعداد )نفر(

8311 822 04322 11112 80121112 

8313 83 02311 82324 00823041 

8332 11841 02221420 32120 84313201 

8338 808821 822028232 42238 83320812 

8330 832111 822822418 33448 02314138 

8333 813320 043102824 018232 24212223 

8334 823332 001324313 343311 21234011 

8331 810338 831144443 818223 03828122 

 1133مأخذ: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، 

های مواد ها در شاخهبلوچستان، رشد مستمر شاخصآهن استان سیستان و های راهمیزان بار حمل شده از ایستگاه

درصد از عمده  3درصد و مواد معدنی حدود  11دهد. مواد نفتی حدود نفتی، مواد کشاورزی و سایر مواد را نشان می



 چکیده مطالعات آمایش استان سیستان و بلوچستان

 

11 

 

 

در حوزه مواد  8331دهد. همچنین بر اساس سالنامه آماری سال کاالهای جابجا شده با خطوط راه آهن را تشکیل می

مواد صنعتی، توشه باری جابجا نشده است و میزان بار جابجا شده در حوزه مواد کشاورزی، مواد غذایی و مواد  غذایی،

 صنعتی در مقایسه با مواد نفتی و معدنی کمتر است.

 : میزان بار خالص حمل شده از ایستگاه های راه آهن11 شماره جدول

 مواد معدنی مواد نفتی جمع سال
مواد 

 کشاورزی
 مواد غذایی

مواد 

 صنعتی
 سایر توشه

8311 11112 33112 343 0133 31283 3210 08 232 

8313 84244 3318 03 03 3234 2 2 2213 

8332 32120 00121 22212 2 022 3234 2 2 

8338 42232 40441 233 2 843 2 33 4022 

8330 33448 11142 3322 2 32 2 2 3138 

8333 018232 021344 230 2 2 2 2 1222 

8334 343311 323821 02433 300 2 2 2 83402 

8331 818223 14230 84144 3231 2331 1834 2 02022 

 1133مأخذ: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، 

 ونقل دریاییحمل (4

ای مبنی بر توسعه شرق کشـور به منطقه های توسعه ملی وهای اقتصاد مقاومتی و تأکید طرحبا توجه به سیاست

تره از های کسب درآمد در این گسترین شیوهخصوص استان سیستان و بلوچستان، ترانزیت کاال به عنوان یکی از اصلی

سرزمین مد نظر قرار گرفت. کریدور شمال به جنوب، حلقه تجارت بین اروپا و آسیا است که به عقیده کارشناسان در 

تر است. بخش درصد ارزان 32تر و از نظر هزینه تا درصد کوتاه 42یرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا مقایسه با مس

برداری صحیح و حداکثری از این فرصت، کند که در صورت بهرهای از این کریدور، از داخل خاک ایران عبور میعمده

ای هو بلوچستان خواهد شد. توسعه زیرساخت منافع اقتصادی و سیاسی شامل حال ایران به خصوص استان سیستان

ترانزیت دریایی در سواحل جنوبی ایران همجوار با دریای عمان به ویژه در ناحیه مکران و بنادر چابهار، گامی مهم در 

 شود.این راستا قلمداد می

های مرتبط با این نقل دریایی، نشان از رشدی ملموس در مولفهوبررسی و مطالعه آمارهای موجود در زمینه حمل

، تعداد شناورهای با ظرفیت هزار تن و بیشتر وارد شده به بندر شهید 8313-8334های حوزه دارد. در بازه زمانی سال

 بهشتی )چابهار( رشدی نسبی داشته است. 

 بندر شهید بهشتی )چابهار( و ظرفیت آنتعداد شناورهای با ظرفیت هزار تن و بیشتر واردشده به : 11 شماره جدول

 تعداد )فروند( سال
 ظرفیت

 ناخالص خالص

8313 822 348 8282 

8332 883 128 8380 

8338 824 324 8231 

8330 082 8283 8222 
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8333 822 8122 0284 

8334 843 8810 8302 

 1134مأخذ: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، 

بار ورودی و خروجی به بنادر استان نظیر بندر شهید بهشتی و اسکله شهید کالنتری، آمارها به سمت از نظر میزان 

کند. در این میان عمده بار ورودی به بنادر را مواد نفتی تشکیل داده است و کاالهای غیرنفتی تخلیه کاال سنگینی می

 ند.ادرصد حجم واردات را تشکیل داده 42ها کمتر از در تمامی سال

 : میزان تخلیه و بارگیری مواد نفتی و کاالهای غیرنفتی12 شماره جدول

 سال

 بارگیری تخلیه

 مجموع

 کاالهای غیرنفتی مواد نفتی

 مجموع

 کاالهای غیرنفتی مواد نفتی

حجم 

 )تن(
 درصد

حجم 

 )تن(
 درصد

حجم 

 )تن(
 درصد

حجم 

 )تن(
 درصد

8313 8132 8012 21820 342 08831 18 2 2 18 822 

8332 8422 8844 22810 302 00881 80 2 2 80 822 

8338 8103 8221 22838 414 03823 32 2 2 32 822 

8330 8412 8002 10843 022 82812 823 02 83840 13 12811 

8333 0832 8333 20831 124 32820 838 2 2 838 822 

8334 8222 8011 21833 488 04822 813 2 2 813 822 

  1134مأخذ: سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، 
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  های حوزه حمل و نقل استان: زیرساخت24 شماره نقشه
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 شبکه برق -1-3-2

 برابر شبکه به ورودی انرژی مجموع، 8333 سال پایان در استان ای منطقه برق توزیع شرکت اطالعات اساس بر

 میلیون 882 و شده تولید استان توسط ساعت مگاوات میلیون 2/4 میزان این از که است بوده ساعت مگاوات میلیون 1/2

 .است کرده دریافت سراسری شبکه با تبادل تحت و انرژی دریافت صورت به ساعت مگاوات

 تحلیل مراکز عمده تولید برق -1-3-2-1

ارای شود. استان سیستان و بلوچستان دها( انجام میهای تولید )نیروگاهتولید نیروی برق در مقیاس انبوه در ایستگاه

درصد از ظرفیت نامی و برق ناخالص  0نیروگاه از نوع بخار، گازی، دیزلی، چرخه ترکیبی و بادی است که حدود  88

ت نامی رین سهم از ظرفیهای دیزلی استان، بیشتکنند. در میان مولدهـای تولید کننده برق، نیروگاهکشور را تولید می

 درصد( برخوردارند. 0181نیروگاه های کشور )

 های استان سیستان و بلوچستان در قیاس با کل کشور به تفکیک نوع مولدبررسی سهم نیروگاه: 11 شماره جدول

 نوع مولد
 قدرت تولید شده در نقطه اوج مصرف ظرفیت نامی

 درصد به کل کشور استان کل کشور درصد به کل کشور استان کل کشور

 381 313 02844 480 8433882 31223 وزارت نیرو

 2 2 2180 2 2 88121 آبی

 080 022 3818 083 012 88042 بخاری

 488 834 4244 281 412 2828 گازی

 8288 131 3303 8483 232 4021 چرخه ترکیبی

 2881 41 21 0181 80281 433 دیزلی

 2 2 8222 2 2 8202 اتمی

 - 2 2 282 2822 882 تجدید پذیر

 2 2 321 2 2 1118 صنایع بزرگ

 2 2 04422 2 2 31214 خصوصی بخش

دهد که مجموع قدرت نامی های استان با کل کشور نشان میبررسی تغییرات در میزان تولید و عملکرد نیروگاه

ها درصد افزایش داشته است. در حالیکه در کل کشور قدرت نامی نیروگاه 2/02های استان طی پنج سال اخیر نیروگاه

درصد رشد داشته است. بنابراین در این دوره رشد استان نسبت به کشور بیشتر بوده است. با وجود  8280در این دوره 

ها از درصد رشد نیروگاه درصد رشد یافته ولی تولید 0282ها در استان طی پنج سال اخیر اینکه قدرت نامی نیروگاه

 های استان است.دهنده عملکرد مناسب نیروگاهدرصد( برخوردار بوده است. این موضوع نشان 4284باالتری )

ها بر واحد سطح استان طی این دوره متناسب با کشور رشد کرده های استان و تولید نیروگاهسرانه تولید نیروگاه

های استان مطلوب و توان بیان داشت که عملکرد نیروگاهوضعیت استان می ها واست. با توجه به تغییرات شاخص

 متناسب با وضعیت کشور بوده است.
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 تحلیل میزان دسترسی مناطق مختلف استان به شبکه برق -1-3-2-2

های ایرانشهر، بمپور، کنارک، زاهدان، زابل، خاش، سراوان، چابهار و های استان در شهرستانبه طور کلی نیروگاه

قرار دارند. تنها نیروگاه بادی استان نیز در شهرستان زابل )توربین بادی میلک( واقع شده است که دارای توان زابل 

 نامی یک مگاوات ساعت است. 

 های استان سیستان و بلوچستان به تفکیک نوع مولد بررسی نیروگاه: 14 شماره جدول

 شهرستان  نیروگاه

 نامیظرفیت 

)مگا وات 

 ساعت(

درصد به 

ظرفیت کل 

 مولدها

 تولید ناخالص

)میلیون کیلو وات 

 ساعت(

درصد به کل تولید 

 ناخالص برق در استان

 0281 8404 8288 012 ایرانشهر نیروگاه بخار ایرانشهر

 288 1 083 31 ایرانشهر نیروگاه دیزلی ایرانشهر

 3181 8302 0880 381 بمپور نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور

 481 012 8282 812 کنارک نیروگاه گازی کنارک

 388 412 8183 032 زاهدان نیروگاه گازی زاهدان

 288 4 882 04 زاهدان نیروگاه دیزلی زاهدان

 282 0 882 02 زابل نیروگاه دیزلی زابل

 288 4 881 00 خاش نیروگاه دیزلی خاش

 288 1 883 02 سراوان نیروگاه دیزلی سراوان

 884 23 282 822 چابهار نیروگاه گازی چابهار

 0088 8811 0880 381 چابهار نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار

 282 2 288 8 زابل توربین بادی میلک

 82282 1323 82282 8122  جمع

 تحلیل مصرف برق -1-3-2-1

فروش برق استان  ، میزان فروش برق خانگی در استان سیستان و بلوچستان باالترین سهم از میزان11در سال 

درصد( را دارا بوده است، در صورتیکه در همین سال در کل کشور سهم فروش برق خانگی و صنعتی در کل  4181)

درصد افزایش یافت. در حالیکه در  1082، سهم میزان فروش برق در استان تا 32اند. در سال کشور مشابه یکدیگر بوده

 االترین سهم از فروش انرژی برق در کل کشور بوده است. کل کشور در همین سال، فروش برق صنعتی ب

از نظر میزان مشترکین برق، در دوره های مختلف و در مقیاس استان و کل کشور، مشترکین خانگی بیشترین سهم 

از مشترکین را داراست. عمده سهم فروش انرژی برق در استان به فروش برق خاانگی و در کشور به صنعت اختصاص 

درصد بیشتر از متوسط کل کشور بوده که در  8182به ازای هر مشترک  11روش برق خانگی استان در سال دارد. ف

 درصد رسیده است.  3880به ازای هر مشترک به  32سال 

درصد بیشتر از متوسط کل کشور بوده که در سال  888به ازای هر مشترک  11فروش برق عمومی استان در سال 

 0084به ازای هر مشترک  11درصد رسیده است. فروش برق صنعتی استان در سال  4482ه به ازای هر مشترک ب 32
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درصد کمتر از کل کشور رسیده است.  2881به ازای هر مشترک  32درصد کمتر از متوسط کل کشور بوده که در سال 

به  32که در سال درصد کمتر از متوسط کل کشور بوده  2282به ازای هر مشترک  11فروش برق کشاورزی در سال 

 درصد کمتر از کل کشور شده است.  3382ازای هر مشترک 

 : فروش به ازای هر مشترک و مقایسه با میزان فروش به مشترکین در مقایسه با کشور 13 شماره جدول

 واحد پارامتر ردیف
 31سال  13سال 

 و سیستان

 بلوچستان
 کشور کل

 و سیستان

 بلوچستان
 کشور کل

 مشترک هر ازای به فروش

 082 384 081 384 مگاوات ساعت به نفر خانگی 8

 8181 0081 0481 1882 مگاوات ساعت به نفر عمومی 0

 32282 82381 32288 03282 مگاوات ساعت به نفر صنعتی 3

 82188 2384 80283 1280 مگاوات ساعت به نفر کشاورزی 4

 - - - - مگاوات ساعت به نفر روشنایی معابر 1

 382 382 382 383 مگاوات ساعت به نفر سایر 2

 281 184 282 283 مگاوات ساعت به نفر مجموع

 اب مقایسه در استان مشترکین به فروش میزان مقایسه

 هرسال در کشور
 31 سال 13 سال

 3880 8182 درصد خانگی 8

 4482 88882 درصد عمومی 0

 -2881 -0084 درصد صنعتی 3

 -3382 -2282 درصد کشاورزی 4

 - - درصد روشنایی معابر 1

 -281 282 درصد سایر 2

 -0282 -8284 درصد مجموع

 مبادالت انرژی الکتریکی -1-3-2-4

توان به توسعه یافتگی خطوط تبادل انرژی استان با شبکه از نکات قابل توجه در بخش توزیع و انتقال برق می

پذیرد. مهمترین خط تبادل انرژی استان خط مواصالتی صورت می 4این تبادل انرژی به وسیله سراسری اشاره نمود. 

کیلو ولت  422زاهدان است. سطح ولتاژ مورد استفاده در این خط تبادلی برابر -با شبکه سراسری برق خط بیرجند

تبادلی هستند که برق را از  زرآباد نیز از دیگر خطوط-ایرانشهر و جاسک-زاهدان، کهنوج-است. همچنین خطوط بم

کیلوولت را انتقال  032کنند. هر کدام از این خطوط ولتاژی در حدود طریق شبکه سراسری به استان منتقل می

 دهند. می

نده متد منتقل کن -گیرد؛ خط جکیگورانتقال انرژی برق به کشور پاکستان از طریق سه خط ارتباطی صورت می

 02تفتان هرکدام با سطح ولتاژ  -ماشکیل و میرجاوه -ولت و دو خط ارتباطی جالقکیلو 830سطح ولتاژی معادل 

های انتقال برق استان به کشور پاکستان هستند. تنها خط انتقال برق استان به کشور افغانستان کیلوولت از جمله راه

 زرنج است. -کیلوولتی میلک 02خط 
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های همجوار،  براساس آخرین اطالعات شرکت برق تان با استاندر زمینه تبادل انرژی بین استان سیستان و بلوچس

مگاوات ساعت و میزان کل  8343232، برابر با 32های همجوار در سال ای استان میزان کل خرید برق از استانمنطقه

د به مگاوات ساعت بوده است، بنابراین نسبت خری 333321های همجوار در همین سال برابر با فروش برق به استان

بوده است. بیشترین میزان خرید انرژی برای استان سیستان و بلوچستان از  384فروش برق استان در همین سال برابر 

بم و بیشترین میزان فروش انرژی برق استان از طریق خط انتقالی مند پاکستان صورت  -طریق خط انتقالی کهنوج 

 پذیرفته است. 

در سطح استان  8312ولتی( در پایان سال  032و  422های انتقال )داد پستبراساس اطالعات مرکز آمار ایران تع

درصد کشور( و  8183کیلومتر مدار ) 4041به  8332درصد کشور( بوده که در سال  82کیلومتر مدار ) 0232معادل 

به  8332درصد کشور( بوده که در سال  483کیلومتر مدار ) 8012برابر با  8312طول خطوط فوق توزیع در سال 

 درصد کشور( رسیده است. 288کیلومتر مدار ) 3813

 گاز -1-3-1

هفتم سراسری است. ساخت خط لوله هفتم سراسری  شریان اصلی گازرسانی به سیستان و بلوچستان، خط لوله

با هدف صادرات گاز به هند و پاکستان و گازرسانی به مناطق شرقی و جنوب شرقی کشور در دستور  14اواخر سال 

کیلومتر و  32گرفت. استان سیستان و بلوچستان از طریق اجرا و تزریق گاز خط لوله سراسری هفتم به طول  کار قرار

شود. ایرانشهر به عنوان اولین شهرستان های بوشهر، هرمزگان و کرمان گازرسانی میاینچ پس از عبور از استان 12قطر 

، دو واحد نیروگاهی نیز CNGازرسانی به یک جایگاه تحت شبکه سراسری گاز قرار گرفت. افزون بر بخش خانگی، گ

های صنعتی این شهرستان نیز در دست اجراست. با تکمیل گازرسانی انجام شده و عملیات اجرایی گازرسانی به شهرک

فاز برنامه ریزی شده است. فاز نخست گازرسانی به شهر زاهدان  3به ایرانشهر، انتقال گاز به دیگر شهرهای استان در 

که تحقق پیدا کرده است. فاز دوم گازرسانی به شمال استان و به طور مشخص شهر زابل و شهرها و روستاهای در 

مسیر است. گازرسانی به شمال استان جهت گازرسانی به شهرهای خاش، زاهدان، زابل، همچنین مصارف مسکونی، 

بکه گاز استان خراسان جنوبی از طریق دو راهی و همچنین اتصال و تقویت ش CNGها، تجاری، اداری، صنعتی، نیروگاه

 زابل به خراسان جنوبی انجام خواهد شد. 

فاز سوم گازرسانی به شهرهای شرقی و جنوبی استان به خصوص چابهار است. گازرسانی به جنوب استان به منظور 

مچنین شهرهای سرباز، اینچ از میل پاکستان، ه 12تحقق بخشیدن به هدف صادرات گاز به کشور همسایه با قطر 

ا هنیکشهر، سیب و سوران، چابهار، کنارک، سراوان و سایر شهرها برای مصارف مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، نیروگاه

 و اهداف پتروشیمیایی و غیره صورت خواهد گرفت.

ای فشار قوی و ههای گازرسانی مطالعات، بررسی، بازاریابی، نقشه کشی و طراحی شبکهبه موازات اجرای پروژه

توان به موارد زیر اشاره های در دست بررسی و اقدام میضعیف گاز در شهرهای استان انجام گرفته است. از جمله طرح

 کرد:



 چکیده مطالعات آمایش استان سیستان و بلوچستان

 

12 

 

 

 های ساخت ایستگاهTBS ،CGS شهر زاهدان؛ 

 های ساخت ایستگاهTBS ،CGS  شهر زابل؛ 

 های ساخت ایستگاهTBS ،CGS  شهر خاش؛ 

 های ساخت ایستگاهTBS ،CGS  شهر بمپور؛ 

 های ساخت ایستگاهTBS شهر ایرانشهر؛ 

 های ساخت ایستگاهTBS ،CGS  شهر چابهار؛ 

 مسیریابی و طراحی و اجرای خط انتقال زاهدان به زابل و تزریق گاز و بهره برداری آن؛ 

 اجرای خط انشعاب انتقال شهرهای چابهار، نیکشهر، خاش، سراوان، سیب و سوران، سرباز؛ 

 خط انتقال صادرات گاز به کشورهای پاکستان و غیره؛ اجرای 

 های پتروشیمیایی کود اوره و متانول شهرستان چابهار؛-ایجاد خوراک گاز برای طرح 

 های توسعه جایگاهCNG؛ 

 اجرای خط انتقال دو راهی زابل تا خراسان جنوبی برای تقویت شبکه گاز استان خراسان جنوبی؛ 

  استان؛گازرسانی به صنایع در سطح 

 های پتروشیمیایی در سطح استان.توسعه طرح 

 های عمده نفتینفت و فرآورده -1-3-4

ا هنفت خام و میعانات گازی بعد از تولید در مناطق نفتی، به وسیله خطوط لوله به انبارهای ذخیره در پاالیشگاه

اکز ط لوله یا تانکرهای نفتکش به مرها به وسیله خطوهای نفتی پس از تولید در پاالیشگاهشود. فرآوردهانتقال داده می

گردد. استان دارای پنج انبار نفت در شهرهای های نفتی( ذخیره میمصرف منتقل و در انبارهای نفت )مخازن فرآورده

چابهار، ایرانشهر، زاهدان، زابل و خاش است. ظرفیت کل ذخیره سازی نفت و میعانات گازی در انبارهای پاالیشگاهی 

 میلیون بشکه گزارش شده است.  8381حدود ، 8311در سال 

جایگاه سکودار فعال عرضه  31های نفتی، از مجموع شرکت ملی نفت و پخش فراورده 8334بر اساس گزارش سال 

 28خصوصی است. از نظر تعداد جایگاه فروش مواد سوختی، شهرستان چابهار با  11جایگاه دولتی و  2مواد نفتی، 

ترین تعداد جایگاه را دارد. شرایط خاص جغرافیایی و پهناور بودن استان، لزوم افزایش تعداد درصد( بیش 0/02جایگاه )

گاز، پمپ )بنزین سوپر، بنزین، نفت 8102طلبد. در مجموع تعداد ها و توزیع متعادل آن را در سطح استان میجایگاه

های زاهدان، زابل و سراوان و ر شهرستانهای بنزین استان دنفت سفید( در استان وجود دارد. حدود نیمی از پمپ

گاز نیز در سه شهرستان فوق قرار دارد. به منظور خدمات رسانی نفتی دو شرکت ملی پخش های نفتعمده پمپ

تاسیس شده که بطور مستقل و متمرکز، به تامین و نگهداری و  8321های نفتی )زاهدان و چابهار( در سال فراورده

ناحیه مرکزی، ایرانشهر و نیکشهر و شرکت  3پردازند. شرکت نفت منطقه زاهدان شامل تی میهای نفتوزیع فرآورده

 ناحیه مرکزی، ایرانشهر و نیکشهر هستند. 3نفت منطقه چابهار شامل 
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 آب شبکه انتقال -1-3-3

های آبیاری و زهکشی در استان سیستان و بلوچستان نشان از وضعیت سدها و شبکهبررسیهای به عمل آمده 

و در حال مطالعه پی گیری و در حال  در دست اجرا، برداریدر حال بهرهدهد این فعالیت در سه سطح پروژه های می

 نها به شرح زیر ارایه می گردد:اجرا می باشد که  که ویژگیهای کلی آ

شبکه های های در حال بهره برداری استان در دو بخش سدها و : مجموع پروژهبرداریهای در حال بهرهپروژه -

ی اآبیاری و زهکشی در استان سیستان  و بلوچستان بنا بر آخرین گزارش ارایه شده از سوی شرکت آب منطقه

طرح مابقی  3طرح آن مربوط به سد سازی و  01طرح بوده که در این بین  01، بالغ بر 8331استان در تیر ماه 

 ست.عنوان شده ا استان در زهکشی و آبیاری های شبکهمربوط به 

استان در دو بخش سدها و شبکه های آبیاری و  دست اجرای: مجموع پروژه های در های در دست اجرا پروژه -

مربوط به  پروژه آن 88سازی و سدپروژه های طرح آن مربوط به  4طرح بوده که  81 مجموعازهکشی استان 

 .می باشداستان  در زهکشی و آبیاری شبکه هایطرحهای 

های آبیاری در دو بخش سدها و شبکهنیز استان  مطالعههای در دست : مجموع پروژههای در دست مطالعه پروژه -

مربوط به طرحهای  نیزپروژه   1های سد سازی و طرح آن مربوط به پروژه 84 طرح بوده که 83و زهکشی بالغ بر 

  استان می باشد. در زهکشی و آبیاری شبکه های

سد عنوان شده است که  43ع پروژ های سد سازی استان در سه بخش فوق الذکر برابر بر این وضعیت مجموبنا

درصد آنها نیز در دست مطالعه بوده اند. همچنین  3082درصد در دست اجرا و  383برداری، درصد آنها درحال بهره 1188

درصد در دست اجرا و  1283درصد درحال بهره برداری،  8181استان  زهکشی و آبیاری شبکهاز مجموع پروژه های 

 درصد مابقی در دست مطالعه بوده ند. نتایج این بررسی به شرح جدول زیر ارایه شده است. 0283
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 1133 -31وضعیت سدها بند ها و شبکه آبیاری آبیاری و زهکشی در استان در دوره : 11 شماره جدول

 8332 -31 سال ماخذ: شرکت آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان  در

                                                           
 ارقام داخل پرانتر حجم نهایی سدها استان برحسب میلیون متر مکعب می باشد 1

 درصد زهکشی و آبیاری شبکه طرح درصد سد و بندهای انحرافی وضعیت
ی

درحال بهره بردار
 مخزنی سد -( 222نیمه) چاه مخزنی سد -(821) پیشین مخزنی سد -( 022زیردان) مخزنی سد - 

 مخزنی سد  -( 102) چهارم نیمه چاه مخزنی سد -( 22) علیا ماشکید مخزنی سد  -(0283خیراباد )
 ای تغذیه سد - ( 1 ) آباد شمس ای تغذیه سد - ( 383) بزمان ای تغذیه سد  -(8281 کلک ) شی

 فهره) ای تغذیه سد  -( 081 ) کاالن ای تغذیه سد  -  ( 881 ) مرگوک ای تغذیه سد - ( 481 ) مهران
 4 ) دودرالدیز ای تغذیه سد - (8828) مرادآباد ای تغذیه سد  - (2821 ) درپتن ای تغذیه سد -(  2
 سد  - (383) سارادان ای تغذیه سد  - ( 081) گلک ای تغذیه سد  -( 081 ) دوربن ای تغذیه سد - (

 سد -شیرگواز  انحرافی سد  -کهک  انحرافی سد  -زهک انحرافی سد - ( 21 ) گلوگاه ای تغذیه
 1سیستان  انحرافی سد -بمپور  انحرافی

1188 
 ( هکتار 4233)بمپور زهکشی و آبیاری شبکه -

 (هکتار 1142)سیستان زهکشی و آبیاری شبکه -

 (هکتار2222)  باهوکالت زهکشی و آبیاری شبکه -
8181 

در
 

ت اجرا
دس

 

 کهیر مخزنی سد -

 مرزی (کور شهری) مخزنی سد -

 گوهرکوه ای تغذیه سد -

 مرزی( سفلی ماشکید) مخزنی سد -

383 

 پیرسهراب شبکه ابتدای تا سد زیردان از آب انتقال خط -
 شبکه آب شهر کنارک ابتدای کهیرتا سد از آب انتقال خط -
 ( مرزی) سیستان آب بلند اراضی به آب انتقال -
 بمپور غرب روستاهای به کشاورزی آب انتقال -
 (مرزی)  چهارم نیمه چاه مرده حجم پمپاژ ایستگاه احداث -
 (مرزی) چهارم نیمه چاه مخزن برداری بهره مستقل خروجی کانال اجرای -
 ( 3 و 8 نیمه چاه مخازن(های نیمه چاه از برداری بهره های سازه احداث -
 (مرزی) سیستان رودخانه الیروبی و ساماندهی -
 سیستان زهکشی و آبیاری فرعی های شبکه طرح -
 0 کانال فیدر و کهک جایگزین سازه -
 دست پایین شبکه به شیکلک سد از آب انتقال خط -

1283 

در
 

ت مطالعه
دس

 

 مخزنی سد -پیشین سد ارتفاع افزایش -ترادان مخزنی سد -قصرقند مخزنی سد -کاریانی مخزنی سد
 -هیدوچکان سد-شیتاب سد -سرباز مخزنی سد -سرابدک مخزنی سد -اسفند مخزنی سد -کارواندر

 گزو سد -جالق سد -آباد قادر سد-باهوکالت سد
3082 

 زیردان زهکشی و آبیاری شبکه -

 کهیر زهکشی و آبیاری شبکه -

 کور شهری زهکشی و آبیاری شبکه -

 سیستان فرعی شبکه -

 کلک شی شبکه -

0283 

 111 13 111 41 جمع
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 های نوانرژی -1-3-1

پذیر های تجدیدهای فراوان در انرژی بادی و خورشیدی و سایر انرژیاستان سیستان و بلوچستان با داشتن ظرفیت

ی های بخار ایرانشهر، گازتواند هاب انرژی شود. هم اکنون تولید نیروی برق سیستان و بلوچستان توسط نیروگاهمی

یستان شود. در حالیکه سن، گازی کنارک، سیکل ترکیبی چابهار، سیکل ترکیبی بمپور و مولدهای دیزل انجام میزاهدا

ای ههای انرژی تجدیدپذیر توانمندی و ظرفیتو بلوچستان با توجه به موقعیت ژئوپلتیک خاص خود در تمامی زمینه

خورشیدی و تشعشع تابش سوالر، انرژی زمین گرمایی  بسیار مناسبی دارد که انرژی بادی در کریدورهای باد، انرژی

های منطقه دلگان و بزمان، انرژی بایومس و بایوگاز در مناطق دامداری در دامنه آتشفشان نیمه خاموش تفتان و کوه

 80های مناسب دریای بزرگ چابهار به بلندای بیش از سیستان، بمپور و باهو کالت و انرژی امواج و اقیانوس یا موج

 متر در فصل مونسون از آن جمله است.

 انرژی خورشیدی (1

های تجدیدپذیر و به طور های تجدیدپذیر بوده که منبع اصلی وجود سایر انرژیانرژی خورشیدی از جمله انرژی

 8323های تجدیدناپذیر است. در استان سیستان و بلوچستان پروژه آب گرمکن خورشیدی از سال غیرمستقیم انرژی

ساله هستند.  02های خورشیدی، دارای عمر مفید به بهره برداری رسید. این نوع آب گرمکن 8318در سال  آغاز شد و

عدد و در شهر  333های خورشیدی نصب شده خانگی توسط وزارت نیرو در شهر زاهدان شامل گرمکنها و آبحمام

لو وات ساعت در نقاط مختلف استان کی 082نیروگاه خورشیدی با ظرفیت  01رسد. هم اینک عدد می 02زابل به 

نیروگاه خورشیدی در مدارس زاهدان، هفت نیروگاه برای مشترکان شرکت برق، سه نیروگاه  84فعال است که شامل 

های زاهدان، زابل و چابهار و چهار نیروگاه برای امور برق زاهدان، زابل، چابهار و استانداری سیستان و برای دانشگاه

 . شودبلوچستان می

های خانگی برق خورشیدی با ظرفیت پنج کیلو وات در ساعت و خرید عالوه بر موارد فوق، طرح ساخت نیروگاه

گذاری و دفتر امور روستایی تضمینی آن در استان تصویب و تفاهمنامه آن از سوی دفتر جذب و حمایت از سرمایه

وق کارآفرینی امید و پست بانک استان امضا شده ای، صنداستانداری سیستان و بلوچستان، شرکت توزیع برق منطقه

واحد نیروگاه خانگی برق خورشیدی با ظرفیت تولیدی پنج کیلووات در  122است. براساس این تفاهمنامه هزار و 

ای )نماینده وزارت نیرو( در روستاهای هدف استان برای ساعت و خرید تضمینی آن توسط شرکت توزیع برق منطقه

 شود. پوشش کمیته امداد و سایر خانوارهای روستایی ساخته میخانوارهای تحت 

 انرژی زمین گرمایی (2

هایی در جهت استفاده از این منبع انرژی تجدیدپذیر با توجه به وجود منابع مناسب زمین گرمایی در ایران، فعالیت

باشد. در حالیکه استان مطالعه نمیای انجام و یا در حال انجام گرفته ولی در این زمینه در استان تاکنون هیچ پروژه

وب های زمین گرمایی محسبه دلیل وجود آتشفشان نیمه فعال تفتان در نزدیکی شهر خاش، بستر مناسبی برای طرح

شود. به طوریکه بر روی قله تفتان هم اکنون سطح زمین با گرمای مواد مذاب زیر سطح زمین به خوبی گرم بوده می
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ای از توان گفت در هیچ منطقهشود. به عبارتی میهای زمین گرمایی محسوب میی پروژهو منبع انرژی زیادی برا

 تری از کوه تفتان برای استفاده ازانرژی زمین گرمایی وجود ندارد.کشور، بستر مناسب

 انرژی باد (1

های پرقدرت جمله بادسیستان و بلوچستان به ویژه فالت سیستان باالترین پتانسیل استفاده از انرژی را داراست. از 

-دلگان اشاره کرد. در صورت استفاده از نیروگاه-سراوان و کریدورهای بادی بزمان-توان به بادهای تفتاناین استان می

های دیگر تولید توان همان انرژی که نیروگاهمگاوات می 012های بادی در استان سیستان و بلوچستان با ظرفیت 

داد.  ها را افزایشتوان بازدهی نیروگاهکرد و همچنین ضمن صرفه جویی در سوخت می کنند را به شبکه برق تزریقمی

در حال حاضر یک نیروگاه بادی در شهرستان زابل )توربین بادی میلک( وجود دارد که دارای توان نامی یک مگاوات 

 ساعت است. 

صادرات به کشورهای افغانستان و هم اینک با هدف تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز سیستان و بلوچستان و 

مگاوات توسط وزارت نیرو و بخش خصوصی  224های سیکل ترکیبی با ظرفیت دو هزار و پاکستان و احداث نیروگاه

در دستور کار قرار دارد. زیرساخت شبکه انتقال استان برای تزریق مقدار قابل توجیه انرژی تولیدی در مزارع بادی میل 

 ملهج ازو نیز صادرات انرژی به کشورهای افغانستان و پاکستان و مصرف در محل آماده است.  نادر به شبکه سراسری

 جهت نبود ثابت قدرت، پر و مقاوم بادهای به توان می بادی نیروگاه احداث برای سیستان نادر میل منطقه هایقابلیت

 .کرد اشاره زیر واگذاری قابل و معرض بدون هایزمین و منطقه به دسترسی جاده وجود باد، وزش
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  های حوزه انرژی استان: زیرساخت23 شماره نقشه
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  استان صنعت تحلیل و بررسی 

صه سایی تمرکزدر این بخش خال شنا ستان با رویکرد  صنعت در ا صصای از مطالعات بخش  های تولیدی ها و تخ

 ده است. شهای صنعتی موجود ارائه بخش و تحلیل توانمندیها و تمرکز

 واحد های صنعتی فعال  -1-11-1

در استان فعالیت  شاغل نفر 3218 با بیشتر و کارکن نفر کارگاه صنعتی دارای ده 303مجموعا  8331در سال 

 بررسیها سه برابر و تعداد شاغالن دو برابر شده است. تعداد کارگاه 8330ارقام مشابه در سال  با مقایسه در که اند.داشته

نشان از  صنعتیهای عمده های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشتر در استان به تفکیک گروهوضعیت اشتغال کارگاه

شاغلین( و در  درصد 13فلزی در درجه اول )غیرهای معدنی فرآوردهها در زمینه تولید سایر کارگاهاز  درصد 13تمرکز 

 شاغلین( در مرتبه بعدی دارد. درصد 32غذایی )های فرآوردهزمینه تولید 

است. برخوردار از امکانات زیربنایی و در حال واگذاری( فعال )شهرک و ناحیه صنعتی  02 هم اکنون استان دارای

در شهرک ها مستقر اشتغال بخش مربوط به واحدهای صنعتی از  درصد 12صنایع استان و  درصد 22بیش از  درکل

 8028 ها و نواحی صنعتی استان جمعادر شهرک برداری رسیدهتعداد واحدهای به بهره .استو نواحی صنعتی استان 

 بهره واحدهای گذاری صورت گرفته برای . میزان سرمایهاند نفر را فراهم نموده 80231بوده که زمینه اشتغال  واحد

 بوده است. میلیارد ریال 4423 برداری شده در استان نیز معادل

در واحدهای  نفر شاغل 1241شهرک صنعتی با داشتن  83های صنعتی مجموعا بر اساس اطالعات شرکت شهرک

واحد مورد بهره برداری با میزان سرمایه گذاری  8083در استان فعالیت دارند. این شهرک ها مجموعا دارای  فعال

های اصلی صنعتی فعال بیشترین تعداد از واحدهای مورد بهره میلیون ریال هستند. به تفکیک گروه 1882معادل 

فلزی در مراتب بعدی با ها در زمینه صنایع فلزی در درجه اول و صنایع سلولزی و کانی غیربرداری در این شهرک

؛ برابر با هابه تفکیک از کل واحدهای صنعتی شهرک .یت دارنداز واحدهای مورد بهره برداری فعال درصد 12داشتن 

کارگاهی( با جذب  -کامبوجیا و زاهدان-میرجاوه، زاهدان -در شهرستان زاهدان )در سه شهرک زاهدان درصد 1381

 رود. پس از شهرستانصنعتی استان بشمار میبه بیان دیگر شهرستان زاهدان قطب  از شاغلین قرار دارند. درصد 23

  های صنعتی کنارک و ایرانشهر در مراتب بعدی قرار دارند.زاهدان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک

واحد  28که تا کنون جمعا  ناحیه صنعتی در سطح استان فعالیت دارند 84های صنعتی مجموعا عالوه بر شهرک

میلیون ریال بوده  141گذاری صورت گرفته برای این واحدها یده اند. میزان سرمایهبهره برداری رس از آنها بهصنعتی 

 فرصت شغلی را در سطح استان ایجاد نموده است. 331که جمعا 
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 فعال در محدوده استان شهرک ها و نواح صنعتیمشخصات : 13 شماره جدول

 
 

 مشخصات نواحی صنعتی فعال در محدوده استان: 11 شماره جدول
 

 تعداد شرح

 وضعیت کلی

 8012 یبردار بهره یواحدها تعداد

 1224 (ر.م)یبردار بهره یواحدها یگذار هیسرما

 83421 (نفر)یبردار بهره یواحدها اشتغال

 تیوضع

 عیصنا استقرار

 830 یدنیآشام و ییغذا عیصنا

 48 ینساج عیصنا

 013 یسلولز

 840 ییایمیش

 811 یفلز ریغ یکان

 028 یفلز

 82 کیالکترون و برق

 824 خدمات

 8012 جمع

 
به  صنعتبخش  ینشاغل یسهم نسب: 21 شماره نقشه

 (1131شهرستان )سال  تفکیک

 
 پراکنش شهرک ها و نواحی صنعتی: 23 شماره نقشه
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 کاالهای اصلی تولید شده -1-11-2

، 8333 در سال یجشده اند. بر اساس نتا ییشناسا یدارزش تول یهاستان بر پا یدیتول یاصل یبخش کاالها ینا در

 ارزش ازدرصد  10)با  آشامیدنی و غذایی محصوالت ساخت با مرتبط بخش تولیدی افزوده ارزش از درصد 32از  یشب

 از فاصله با و دوم درجه در( افزوده ارزش ازدرصد  38)با  فلزی غیر کانی محصوالت سایر تولید اول، درجه در( افزوده

 ارزش ازدرصد  2 داشتن)با  تجهیزات و آالت ماشین بجر فابریکی فلزی محصوالت ساخت با مرتبط های فعالیت

 برخورداردرصد  04 رشدی از 33 الی 23 دوره در بخش تولیدی افزوده ارزش. است شده تشکیل سوم درجه در( افزوده

 (.22)جدول شماره  است بوده

 31الی  33: نرخ رشد ارزش افزوده زیر بخش های صنعتی استان  13جدول شماره 

 رشد نرخ 1131 1133 هافعالیت شرح

 0484 1203802 422422 صنعت بخش 

 0283 4413824 811812 هاآشامیدنی انواع و غذایی محصوالت ساخت

 8283 023121 23828 منسوجات ساخت

 383 11881 33322 خز کردن رنگ و آوری عمل پوشاک، ساخت

 8481 8312 022 چرمی محصوالت سایر و چرم پرداخت و دباغی

 0382 812822 82042 چوبی محصوالت و چوب ساخت

 388 223 122 کاغذی محصوالت و کاغذ ساخت

 8281 3113 8822 شده ضبط هایرسانه تکثیر و چاپ انتشار،

 0381 22314 4244 شیمیایی محصوالت و شیمیایی مواد ساخت

 0281 30381 2122 پالستیک و الستیک از محصوالت ساخت

 0184 0213484 12283 فلزی غیر کانی محصوالت سایر ساخت

 1088 0030 2 اساسی فلزات ساخت

 0381 221111 32224 تجهیزات و آالت ماشین بجز فابریکی فلزی محصوالت ساخت

 8288 32223 3121 دیگر جای در نشده بندیطبقه تجهیزات و آالتماشین ساخت

 0280 38313 0403 .. نشده بندی طبقه برقی هایدستگاه و آالت ماشین ساخت

 0488 1322 012 ساعت انواع و دقیق ابزار اپتیکی، ابزار پزشکی، ابزار ساخت

 8182 1821 422  تریلر نیم و تریلر موتوری، نقلیه وسایل ساخت

 283 3142 3201  نقل و حمل تجهیزات سایر ساخت

 0283 13028 2033 دیگر جای در نشده بندی طبقه مصنوعات و مبلمان ساخت

 1282 38220 822  بازیافت

 مزیت های صنعتی استان -1-11-1

مورد محاسبه قرار گرفته و بر اساس نتایج  8333 سالهای صنعتی در های عمده فعالیتشاخص برای گروه این

 است. بدست آمده 

فلزی و ساخت محصوالت غذایی و آشامیدنی غیراستان در زمینه ساخت چوب و محصوالت چوبی، ساخت سایر محصوالت کانی -

 میزان مزیت در ساخت چوب و محصوالت چوبی بوده است.از مزیت نسبی برخوردار بوده که باالترین 



 چکیده مطالعات آمایش استان سیستان و بلوچستان
 

420 

 

 

استان  امابوده که نزدیک به مرز مزیت نسبی است.  49.0معادل شاخص در زمینه تولید پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز  -

با توجه  داده و  خود را از دستبه بعد رفته رفته مزیت  1831از سال  کهدر گذشته در این زمینه از مزیت باالیی برخوردار بوده 

 ریزی برای بهبود عملکرد در راستای پاسخگویی به نیازهای بازار است.به پیشینه تولیدی و مزیت زا بودن آن نیازمند برنامه

رون نیازمند وارد کردن تولیدات صنعتی مورد نیاز از بی قد مزیت نسبی آشکار شده بوده واستان در دیگر زمینه های صنعتی فا -

 تان است.از محدوده اس

تشدید شده است.  8332الی  8311هزار فرصت شغلی در سالهای  82این امر با توجه به از دست رفتن حدود 

فرصت شغلی در بخش صنعت از دست رفته و دایره فعالیت بخش کوچکتر  3133بطوریکه در این دوره هر ساله بیش از 

 شده است.
 31و  33های عمده صنعتی استان در مقاطع شاخص مزیت نسبی در گروه: 31جدول شماره 

 1131 1133 شرح فعالیت

 8800 2832 هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی

 2841 2811 ساخت منسوجات

 2834 0833 ساخت پوشاک، عمل آوری و رنگ کردن خز

 2820 2820 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی

 8812 8883 ساخت چوب و محصوالت چوبی

 2822 2824 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

 2880 2882 های ضبط شدهچاپ و تکثیر رسانهانتشار، 

 2820 2823 ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی

 2881 2801 ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک

 8832 2833 ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی

 2822 2822 ساخت فلزات اساسی

 2823 2821 ساخت محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین آالت و تجهیزات

 2824 2822 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهساخت ماشین

 2822 2882 های برقی طبقه بندی نشده در جای دیگرساخت ماشین آالت و دستگاه

 2821 2822 اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعتساخت ابزار پزشکی، ابزار 

 2822 2824 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل 

 2801 2833 ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر

 2832 2841 باز یافت 
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  استان کشاورزی تحلیل و بررسی 

ن ای رود. چرا کههای اقتصادی بشمار میترین بخشو بلوچستان یکی از با اهمیتکشاورزی در استان سیستان

. ستندهکننده ماده اولیه بسیاری از صنایع  تامینو  ، فراهم آورنده سایر نیازهانیازهای غذاییها عالوه بر تأمین فعالیت

درصد از تولید ناخالص داخلی استان در این بخش ایجاد شده است. از  83تا  88بطوریکه در سالهای گذشته بیش از 

بطور خالصه به نظام بهره برداری بخش، الگوی کشت و اراضی زیر کشت و محصوالت تولیدی بخش اشاره شده و اینر

 است.

 نظام بهره برداری -1-11-1

در  کشاورزی اراضی. است یمل یکشاورز یاراض از درصد 0 با برابر کشاورزی اراضیاستان از  سهم، 8333 سالدر 

بوده که  هکتار 3801متوسط  طور به برداریبهره هر از اینرو سهم و بوده استفاده مورد برداربهره هزار 824 توسط استان

برداران قایسه ارقام بیانگر آن است عمده بهرهماست. کمتر  (هکتار 483 معادل به طور متوسط) در قیاس با سطح ملی

دهقانی در استان غلبه بیشتری استان اراضی خرد مقیاس را در اختیار داشته و نظام خرده مالکی و کشاورزی سنتی و 

 وسعت از درصد 0281در کشاورزی استان برداران از بهره درصد 1482همچنین  در استان نسبت به سطح ملی دارد.

 .داشته انداراضی کشاورزی فعالیت 

  رو کل کشو استان یبردار بهره اراضی کشاورزی مورد  سهیمقا: 31جدول شماره 

 1131 1112 شرح

 82422223 82221831 کشور یکشاورز یاراض مساحت

 331321 041301 استان یکشاورز یاراض مساحت

 088 884 کشور در ینسب سهم
 

است که در شهرستانهای نشانگر آن  8333استان در سال برداری به تفکیک شهرستانها در بررسی سرانه بهره

همجوار با ناحیه ساحلی جنوب استان عمدتا سرانه بهره برداری های باالتر بوده و با حرکت به سمت ناحیه میانی 

استان از مقدار آن کاسته می شود. به بیانی دیگر ساختار کشاورزی سنتی تر شده و مقیاس اراضی کشاورزی مورد 

شمالی استان نیز از این منظر در قیاس با سایر مناطق استان ار وضعیت متوسط  بهره برداری خردتر می گردد. محدوده

 قرار دارد. 

هنده د اما نتایج بررسی میزان سرانه بهره برداری با زمین در شهرستانهای استان به تفکیک اراضی زراعی و باغی نیز نشان

اعی باالترین میزان سرانه بهره برداری در درجه اول به برداری از اراضی زراین روند با اندکی تفاوت است. در سرانه بهره

شهرستانهای ساحلی و بخش غربی نوار میانی استانبه سمت شمال استان  تعلق دارد. اما با حرکت به سمت شمال استان از میزان 

 سرانه بهره برداری کاسته می شود.
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 1131در سال  فعالیت نوع حسب بر کشاورزیبرداری  بهره: 32 شماره جدول

 استانها ریسا نیب در رتبه کشور از سهم کشور استان یبردار بهره نوع

 82 0822 0410312 21230840 زراعت

 3 3841 8343023 22221882 یباغدار

 2 3834 83218 14081333 یا گلخانه کشت

 88 82804 8002221 80431182 سبک دام پرورش

 0 42882 10830 04202822 نیسنگ دام پرورش

 03 4824 223821 30303822 یسنت روش به وریط پرورش

 82 2828 8824813 32 عسل زنبور پرورش

 84 2822 1244 2 شمیابر کرم پرورش

 4 3832 83013 18281 یماه پرورش

 الگو و سطح زیر کشت -1-11-2

 0811 میانگین با آبی کشاورزی اراضی درصد، 18813 استان کشاورزی اراضی کل از 33در سال  منظر الگوی کشتاز 

دیم  برداریبهره هر برای هکتار 2848 میانگین با دیم کشاورزی بقیه اراضی و آبی اراضی دارای برداریبهره هر برای هکتار

 بوده که نشان از غلبه کشت آبی در محدوده استان دارد.

 بودن باال و دشوار اقلیمی شرایط کلی طور به و آن زمانی نامناسب توزیع و ساالنه بارندگی میزان کمی به توجه با

 تقریباً  باغداری و زراعت و شودتامین می آبیاری طریق از سال های ماه و فصول تمام در گیاهان آبی نیاز تبخیر، میزان

 سیالب از استفاده با چابهار، شهرستان در محدوده ویژه به استان، جنوب های قسمت است. در آبی کشت بر مبتنی

 زیادی نوسان دارای مختلف های سال در آن میزان که شودخوشاب می کشت نام به دیم کشت نوعی به اقدام ها رودخانه

 .است

رغم در استان نشانگر آن است که علی 8333و  8310نتایج حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی در دو مقطع 

های طوالنی مدت استان و نوسانات بارندگی، سهم نسبی اراضی زیر کشت استان در کل شرایط اقلیمی و خشکسالی

رسیده است. اراضی زیر کشت زراعی  8333در سال  درصد 088به  8310در سال  درصد 884کشور افزایش یافته و از 

کاسته  8310نسبت به  8333رشدی منفی داشته اند و از میزان آن در سال  وسعتدر کل کشور در این دوره از منظر 

درصدی  084شده اما در استان این روند متفاوت بوده و اراضی زراعی استان در هر سال از منظر مساحتی رشدی 

  داشته اند.

 به بقیه آیش( و و ساالنه محصوالت )زیرکشت آبی اراضی زراعی به درصد 23843 آبی استان، کشاورزی اراضی از

 32831 دیم در استان کشاورزی کل اراضی به دیم زراعی اراضی نسبت داشته و صاختصا آبی قلمستان و باغ اراضی

 .است درصد
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 31الی  13دوره  در استان کشاورزی تحوالت اراضی: 31 شماره جدول

 شرح
 تحول روند (هکتار) مساحت

1113 1132 1112 1131 13-32 32-12 12-31 13-31 

 2822 0832 -0828 8802 331321 041301 322138 010314 یکشاورز یاراض کل جمع

  ریز سطح

 یآب ساالنه کشت
823232 824138 33013 822283 2822 1812- 4810 2822- 

 -2841 -1822 1848 2821 13303 828213 22212 13133 یآب شیآ سطح

 4882 1880 2842 -1840 12344 04838 80112 02223 یآب باغات سطح

 2842 8832 -2832 -2881 022112 001823 042131 043241 یآب یاراض جمع

  ریز سطح

 مید ساالنه کشت
08122 01322 3411 40212 1848 81833- 01822 0823 

 0828 -88801 03843 -0818 8040 4281 122 232 مید باغات سطح

 0822 3832 -2841 81802 82422 80810 03213 82022 مید شیآ سطح

 0842 82824 -3883 82828 28431 02001 10232 30223 مید یاراض جمع

استان از منظر  نشان از آن دارد که 33بررسی جایگاه استان از منظر سطح زیر کشت محصوالت ساالنه در سال 

ستانهای ااما در کشت آبی آن در گروه  کشت گندم و جو دیم در گروه استانهای دارای سطح کشت نسبتا پایین قرار دارد

دارای سطح کشت متوسط است. در زمینه تولید سایر محصوالت زراعی نیز جایگاه استان در کشور آنرا در گروه 

 استانهای دارای سطح کشت متوسط قرار داده است.

  1131 -استان زراعی محصوالت کشت زیر سطح و برداری بهره: 34 شماره جدول
 رتبه استان در کشور سهم استان از کشور استان کشور نوع کشت ساالنهمحصوالت 

دم
گن

 

 تعداد

 بهره برداری

 82 0822 32283 8332422 جمع

 2 1833 34012 240021 آبی

 01 2804 8342 212223 دیم

 )هکتار( سطح کاشت

 02 8800 23132 2421243 جمع

 2 3823 22813 0221320 آبی

 02 2821 0428 4422220 دیم
جو

 

 تعداد

 بهره برداری

 88 3814 01323 282032 جمع

 4 2818 00443 303222 آبی

 08 2820 0331 483132 دیم

 )هکتار(سطح کاشت

 08 8824 32213 0222030 جمع

 3 4831 01121 211823 آبی

 08 2810 2412 8481883 دیم

نج
بر

 

 تعداد

 بهره برداری

 1 8821 2334 402448 جمع

 1 8821123 2334 402448 آبی

 )هکتار(سطح کاشت
 2 8812 2388 313283 جمع

 2 8812 2388 313283 آبی

یر
سا

 
ی

راع
ز

 

 تعداد

 بهره برداری

 80 3831 31202 8830011 جمع

 1 38480 38221 332112 آبی

 80 0818 2322 010111 دیم

 )هکتار(سطح کاشت

 88 3813 31233 0213321 جمع

 80 0831 20018 0822221 آبی

 2 2823 33318 110322 دیم
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 تولیدات کشاورزی -1-11-1

 0821از کل کشور نشان از آن دارد که در کل  34 -33سال بررسی سهم تولیدات محصوالت زراعی استان در 

کشور در جدول  زراعی محصوالت تولید )سهم استان در گردد.از کل تولیدات زراعی کشور در استان تولید می درصد

 ارائه شده است( 21شماره 

 (هکتار) 1134 -31کشور و استان در زراعی محصوالت تولید میزان: 33جدول شماره 

 جمع مید یآب ساالنه یزراع محصوالت

 غالت

 81048830 4222112 83124042 کشور

 042403 221 041108 استان

 8831 2828 8818 کشور از سهم

 حبوبات

 181121 013318 013834 کشور

 2322 0114 3210 استان

 8803 8822 8842 کشور از سهم

 یصنعت محصوالت

 83422830 01332 83434831 کشور

 3233 2 3233 استان

 2823 2822 2823 کشور از سهم

 جاتیسبز

 82331803 022022 82212112 کشور

 082128 2 082128 استان

 8801 2822 8802 کشور از سهم

 یزیجال محصوالت

 2222032 24434 2130112 کشور

 110321 2 110321 استان

 2822 2822 2823 کشور از سهم

 یا علوفه نباتات

 83231318 311380 81282233 کشور

 8213422 812413 122321 استان

 1831 81830 4823 کشور از سهم

 محصوالت ریسا

 812201 02343 814023 کشور

 2328 2 2328 استان

 3843 2822 4821 کشور از سهم

 کل جمع

 22231138 2382822 22200221 کشور

 0881413 813218 8301121 استان

 0821 3822 0820 کشور از سهم

 عملکرد در هکتار  -1-11-4

تولید ذرت علوفه ای و سیب زمینی در درجه اول و   مربوط بهبیشترین میزان عملکرد استان در زمینه محصوالت کشت آبی 

 . استتولید هندوانه، شبدر، یونجه و خربزه... در مراتب بعدی 

عملکرد  ،همچنین تولیدات آبی عدس، توتون و تنباکو، کنجد و کلزا در استان در قیاس با سایر محصوالت تولیدی

عملکرد  نشان از باال بودن؛ در استان با عملکرد تولید کشوریمقایسه میزان عملکرد محصوالت تولیدی  .داردتری پایین

ترین میزان ها بیشتولید آبی نخود، گلرنگ، آفتابگردان روغنی، یونجه و شبدر و تولید دیم گندم دارد. به تفکیک گروه
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هندوانه،  از سطح زیر کشت محصوالت در استان از آن تولید گندم در درجه اول و تولید سایر محصوالت علوفه ای،

نچه آ جو، یونجه در مراتب بعدی بوده است. کمترین سطح زیر کشت نیز از آن تولید نخود و لوبیا در استان بوده است.

در این زمینه ضرورت دارد بازنگری در محصوالت زیر کشت از منظر نیاز آبی و حذف کشت محصوالتی است که آب 

ار برخوردارند که از جمله مهمترین موارد می توان به حذف کشت هندوانه بر بوده اما از بازدهی اقتصادی پایینی در باز

  اشاره کرد.

 1131-34 زراعی سال در استان زراعی محصوالت هکتار در عملکرد و تولید و میزان، سطح برآورد: 31 شماره جدول

 نام محصول
 عملکرد تولید سطح

 دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی

ت
غال

 

 821288 023283 813238 814 813142 12230 821 12112 گندم

 23288 820181 01241 404 02208 82131 133 82221 جو

 - 322881 3332 2 3332 0113 2 0113 شلتوک

 - 431083 01012 2 01012 1223 2 1223 ذرت دانه ای

 - - 042403 221 041108 880138 222 888114 جمع

ت
وبا

حب
 

 - 842383 22 2 22 41 2 41 نخود

 - 832281 48 2 48 38 2 38 لوبیا

 - 24183 812 2 812 042 2 042 عدس

 - - 2223 0114 3431 2232 4108 8381 سیار حبوبات

 - - 2322 0114 3210 2218 4108 0038 جمع

ی
عت

صن
ت 

وال
ص

مح
 

 - 822281 022 2 022 022 2 022 توتون تنباکو

 - 822381 324 2 324 322 2 322 کنجد

 - 432182 122 2 122 822 2 822 گلرنگ

 - 813381 822 2 822 822 2 822 آفتابرگردان روغنی

 - 802283 8332 2 8332 8182 2 8182 کلزا

 - - 3233 2 3233 0182 2 0182 جمع

ت
جا

زی
سب

 

 - 32088 80202 2 80202 331 2 331 سیب زمینی

 - 02401 832412 2 832412 4212 2 4212 پیاز

 - 0210181 34122 2 34122 8233 2 8233 گوجه فرنگی

 - - 33180 2 33180 3482 2 3482 سیار سبزیجات

 - - 082128 2 082128 82022 2 82022 جمع

ی
یز

جال
ت 

وال
ص

مح
 

 - 8234184 822332 2 822332 2803 2 2803 خربزه

 - 0441882 423233 2 423233 83812 2 83812 هندوانه

 - 0842881 4384 2 4384 028 2 028 خیار

 - - 8313 2 8313 818 2 818 سایرمحصوالت جالیزی

 - - 110321 2 110321 01221 2 01221 جمع

ی
یز

جال
ت 

وال
ص

مح
 

 0123384 00141 303323 021 303221 84323 88 84311 یونجه

 - 0023283 32122 2 32122 8283 2 8283 شبدر

 8831084 4828080 032043 8340 031322 1221 880 1212 ذرت علوفه ای

 - - 411232 814121 022113 02332 80031 1232 سایرمحصوالت علوفه ای

 - - 8213422 812413 122321 40212 80481 03220 جمع

 - - 2328 2 2328 0240 2 0240 سایر محصوالت

 - - 0881413 813218 8301121 020181 82341 814123 جمع کل
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 : پراکنش اراضی زراعی21 شماره نقشه

 



 چکیده مطالعات آمایش استان سیستان و بلوچستان
 

421 

 

 

  استان معدنی های قابلیت تحلیل و بررسی 

 معدنی هایکانی تنوع و تعدد و است معدنی مواد برای خاستگاه مناسبی زمین شناسی ساختار جهت به استان

 در معدنی ذخایر و توجه معادن قابل سهم است. معدن بخش در بالقوه استعداد دهندهنشان  استان شده در شناسایی

 پایدار و بزرگ صنایع اولیه مواد تامین کننده و توسعه زیرساخت به عنوان معدن بخش اهمیت ،استان صنایع شکل گیری

  کند.می را گوشزد

 استان  معدنی هایپتانسیل -1-12-1

 غنی از ذخایر دارای دارد ادامه پاکستان تا یوگسالوی از که جهان و معدنی فلزی کمربند روی بر قرارداشتن با استان

 کرومیت، نظیر فلزی هایبه اندیس توانمی آنها جمله از که معدنی اندیس 122 از بیشاست.  معدنی کانسارهای و فلزات

سیلیس،  تالک، منیزیت، نظیر فلزی غیر اندیس های همچنین و... نیکل روی، قلع، و سرب طال، آنتیموان، آهن، مس،

 متالوژنی هایبررسی .، در استان شناسایی شدندنمود اشاره ... و مرمر پوزوالن، گرانیت، مانند مصالح ساختمانی و کائولن

 -بزمان، سیستان، ایرانشهر  -نهبندان متالوژنیبه زون های  استان متالوژنی، نظر از که دهدمی نشان ، 2استانر د

 ترینمشخصقابل تقسیم بندی است. اما  زابل -هیلمند و مکران ،لوت ،ایرانشهر -میناب، )بزمان معدنی گره ( سبزواران

 طال، سازی کانی .شودمی دیده ،مورد اشاره متالوژنی واحدهای تمام در که است مس سازی کانی استان متالوژنی ویژگی

 معدنی سازندهای استان این در ضمنا ت،اس توجه درخور طالدار ژئوشیمیایی هایهاله در موجود پراکندگی وجود با

. بر اساس اطالعات منتشره توسط سازمان صنعت و معدن دارند امیدوارکننده دورنمای نقره ژئوشیمیایی های هاله حاوی

فقره گواهی کشف در استان صادر شده  810فقره پروانه اکتشاف و  038مجموعا  30و تجارت استان تا پایان اسفند 

های اکتشاف در محدوده شهرستانهای زاهدان و ایرانشهر است. به تفکیک شهرستانهای استان بیشترین تعداد از پروانه

درصد از پروانه های  22در درجه اول و شهرستانهای نیکشهر و خاش در مراتب بعدی صادر شده است.  اختصاص 

 ها است. های اکتشافی در این محدودهیتاکتشاف به شهرستانهای زاهدان و ایرانشهر نشانگر غلبه فعال

 1132 -: ویژگی مواد معدنی شناخته شده در استان 33 شماره جدول

 (تن)هزار  قطعی ذخیره (تن)هزار  احتمالی ذخیره معدنی ماده نام

 1422 82122 آلوویم

 1421 2 آنتیموان

 38242284 832123181 مارن و آهک

 8130833 3282831 آهن

 280881 80043822 پوزوالن

 2181 82281 تالک

 3322 2022 تراورتن

 18143802 82321281 چینی

 1312 82142 صنعتی خاک

 001 2 زئولیت

                                                           
 است شده انجام 8322 سال در بلوچستان و سیستان استانداری نظارت با که شرق محور توسعه مطالعات برآمده از طرح  2
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 (تن)هزار  قطعی ذخیره (تن)هزار  احتمالی ذخیره معدنی ماده نام

 3831380 28381841 سنگ ماسه و شیل

 2228180 808102 الشه سنگ

 313 22381 سیلیس

 322283 88222 وابسته عناصر و طال

 3184812 80221823 کائولن

 311821 38084 کرومیت

 114 8203 خاکی گج

 834400832 30024883 گرانیت

 81 32 سفید گل

 8234484 8832184 لوماشل

 08282 2 مرمر

 81120 38224 مرمریت

 8211288 402283 وابسته عناصر و مس

 24281 882182 منگنز

 828182 01181 منیزیت

 113283 8228482 نیکل

 21243188 022838282 کل جمع

 این در عمرانی اعتبارات تخصیصنشانگر آن است که  استان معدنی ذخایر اکتشافی طرح هایپروژه عملکردبررسی 

 که شده معدنی مواد ارزشمند ذخایر شناسایی به منجر وجود این با نبوده شده اعالم نیازهای با متناسب چند هر بخش

 کمتر تمایل و اکتشافی هایفعالیت باالی ریسک جهت به .قرار دارند برداری بهره شرف در یا و رسیده برداری بهره به یا

 ذخایر شناسایی و افاکتش امر در قانون اسبر اس دولتی بخش فعالیتافزایش دامنه  افاکتش بخش در گذاران سرمایه

 از ضرورت باالیی برخوردار است. استان در معدنی

 31الی  13 -تعداد و میزان اعتبار موافقتنامه های اکتشافی در استان: 31جدول شماره 

 میزان اعتبار موافقتنامه )میلیون ریال( تعداد پروژه های اکتشافی سال

8311 1 0022 

8312 2 1002 

8312 2 4212 

8311 4 3232 

8313 0 8123 

8332 4 0313 

8338 1 4301 

 و ظرفیت معادن اصلی استان انواع -1-12-2

درصد از تعداد معادن  881، درصدی از ارزش تولیدات معادن فعال کشور 281معادن فعال استان با داشتن سهمی 

و از معادن فعال با مدیریت عمومی   درصد 8814کل کشور را دارا هستند. سهم استان از معادن فعال خصوصی کشور 

دهند که به درصد از کل شاغلین معادن فعال کشور را تشکیل می 881ن نیز شاغلین معادن استا است. درصد2823

 تفکیک سهم نیروی انسانی ساده فعال در آنها از نیروی ماهر بیشتر است.
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 1131 -مشخصات معادن فعال در استان به تفکیک محل استقرار : 33 شماره جدول

 شهرستان
 تعداد

 فعال معادن

 قطعی ذخیره

 )هزارتن(

 استخراج

 )تن( اسمی
 (یالر یلیون)م گذاریسرمایه میزان

 تعداد

 پرسنل

 22 41322803 01122 1228282 4 ایرانشهر

 32 832243 8828822 4222081 4 خاش

 431 32811483 0223201 84402883 00 زاهدان

 821 44810 032222 383082 3 جاوه میر

 83 81842808 84222 811 0 نیکشهر

 80 2141 122 1842 8 نیمروز

چابهار، های معدن شن و ماسه فعال است که به ترتیب بیشترین تعداد از آنها در شهرستان  12استان دارای 

معدن خاک رس نیز می باشد  822ایرانشهر، زاهدان،خاش، سرباز، سیب و سوران و سراوان استقرار دارند. استان دارای 

ایرانشهر، خاش و  و شهرستانهای در شهرستانهای شمالی استان )زابل، زاهدان، نیمروز، هیرمند(که بخش عمده آن 

میزان سرمایه گذاری  .اندمعدن نیز در استان در حال تجهیز بوده 82تعداد  8332در سال  سیب و سوران استقرار دارند.

از آن متعلق به معادن  درصد 22بوده که حدود میلیون ریال  821211صورت گرفته در این زمینه در استان نیز معادل 

 ( است. درصد0381( و زاهدان )درصد42در حال تجهیز شهرستان های ایرانشهر)

 1131مشخصات معادن در حال تجهیز استان در سال : 11 شماره جدول

 شهرستان نام معدن ماده معدنی
مساحت محدوده  

2معدن )
km) 

 ذخیره

قطعی 

 )هزارتن(

 استخراج

 اسمی )تن(

میزان سرمایه 

گذاری )میلیون 

 ریال(

 2482 4222 32803 1820 ایرانشهر دره آهو آهن  

 02211 02222 332834 1822 ایرانشهر مکسان آهن پالسری 

 00388 82222 11281 00832 ایرانشهر 88بزمان  آهن پالسری 

 00388 82222 8822881 0081 ایرانشهر 83بزمان  آهن پالسری 

 0332 4222 231280 28302 زاهدان 0گرانیت الر 2گرانیت الر

 0222 8222 2812 2831 زاهدان 0چاه بریش  سنگ مس  

 82244 81222 842 4831 زاهدان شورچاه آنتیموان 

 82243 2122 2283 483 زاهدان لخشک آنتیموان 

 1313 1222 01824 28211 زاهدان دهنه باغی منیزیت 

 3،312 8222 380 28301 نصرت آباد ملوسان منیزیت 

 3211 8312 28224 08221 نیکشهر جاوشیر منگنز 

 1321 81222 2222 28234 چابهار پیرسهراب سنگ الشه 

 3130 31222 1222 28023 خاش کهنوک آهک صنعتی 

 80238 1122 0008304 88333 دلگان خسرین تراورتن 

 0333 3222 448224 28822 دلگان خسرین کلسیت 

 0430 81222 0028411 28101 دلگان خسرین کائولن 

 3882 1222 8128042 28823 دلگان خسرین تراکیت 
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 1131مشخصات معادن تعطیل موقت در استان در سال : 11 شماره جدول

 شهرستان معدن نام معدنی ماده
  محدوده مساحت

 (2km) معدن

 رهیذخ

 )هزارتن(

 استخراج

 )تن( یاسم

 یگذارسرمایه

 (الیر ونیلی)م

 تعداد

 پرسنل

 آهن

 یپالسر

 هامون

 8 انیجازمور
 01 02032 82222 02110 04811 رانشهریا

 آهن

 یپالسر

 هامون

 3 انیجازمور
 38 12222 32222 02301 81 رانشهریا

 آهن

 یپالسر
 02 38212 81222 0314181 3884 رانشهریا 4 شور چاه

 82 1130 8212 380 8803 زاهدان شورو منگنز

 88 3083 8332 3481 2843 زاهدان گلوگاه منگنز

 کرومیت
 چاه

 حسینعلی
 3 3242 3822 8081 2834 زاهدان

 82 1112 8283 181 8284 فنوج رآبادیخ تیکروم

 خاک

 صنعتی
 3 82012 12222 228830 8833 دلگان آباد اسالم

 خاک

 یصنعت
 2 3428 04222 1222 83821 رانشهریا بزمان

 معادن اصلی و شاخص استان  -1-12-1

 آسفالته دسترسی به آن از جاده واقع شده و کیلومتری شمال غرب زاهدان 802: این معدن در کوره چهل مس 

 ایرگه کانسارهای استان جزء در متالوژنی هایبررسی گزارش در کانسار بم امکان پذیر است. این -زاهدان

 هایسرباره انبوه که است ساده ناودیسی صورت به ناودیسی است. ساختار کانسار شده متاسوماتیک محسوب

 شده برآورد مس درصد881 با عیار کانسنگ تن میلیون 81 کانسار کل ذخیره شود.می دیده آن اطراف معدنی در

 .است

 دسترسی به  زاهدان بوده که راه غرب شمال کیلومتری 322مکانی این معدن در  موقعیت :سفیدآبه آنتیموان

 ای رگه به صورت سفیدابه کانسار در آنتیموان معدنی نهبندان فراهم است. ماده -زاهدان آسفالته آن از جاده

 رگه سازنده اصلی کانی است. یافته نمود سنگی الیگوسن ماسه و کنگلومرایی های سنگ درون هیدروترمالی

 کمرهای و اصلی شامل رگه متر 422 طول به کانسار از ای محدوده موجود، شرایط به استیبنیت است. باتوجه

 8822 ساالنه تولید میزان زیرزمینی، استخراج روش و تن  1422کانسار کل گرفت. ذخیره قرار اکتشاف مورد آن

 .است ریال میلیون 8033 گذاری حجم سرمایه و تن

 زاهدان آسفالته ایرانشهر است که جاده شمال غرب کیلومتری 321مکانی آن در  : موقعیتلک فازی مرمر- 

مرزی  الیه منتهی و در ایرانشهر در شمال غرب لک فازی مرمر بم دسترسی به آن را فراهم نموده است. کانسار

 ساالنه تولید میزان استخراج آن پلکانی، روش داشته و تن 32222 معادل ذخیره ای است کرمان استان با استان

 .است ریال میلیون  1312گرفته در آن  صورت گذاری سرمایه حجم و تن 3222
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 زاهدان آسفالته دسترسی جاده زاهدان با راه شرق جنوب کیلومتری 11مکانی آن  موقعیت :بوگ گرانیت- 

میزان  پلکانی، استخراج آن روش و تن داشته 0422222ای معادل ذخیره بوگ گرانیت میرجاوه است. کانسار

 .است ریال میلیون 38334 گرفته صورت گذاری سرمایه حجم تن و 31222تولید ساالنه 

 آسفالته جاده بزمان با مسیر رسترسی جنوب غرب کیلومتری 31مکانی آن  موقعیت :بزمان سبز گرانیت 

 80222 ساالنه تولید میزان پلکانی، استخراجآن  و روش تن 0822222 کانسار مکسان است. ذخیره  -بزمان

 .است ریال میلیون 82332 گرفته گذاری صورت سرمایه حجم و تن

 زاهدان با راه دسترسی از جاده آسفالته زاهدان شمال کیلومتری 24مکانی آن  موقعیت :زابل سیمان آهک- 

پلکانی  داشته و روش استخراج آن تن 12323382 ای معادل ذخیره شمالی بلوک سنگ آهک زابل است. کانسار

 میلیون 01122 گرفته در آن نیز گذاری صورت سرمایه حجم بوده است. تن 202211 ساالنه تولید میزان با

 .است ریال بوده

 روستای به خاش آسفالته دسترسی خاش با راه شرق جنوب کیلومتری 82مکانی : موقعیتخاش سیمان آهک 

است.  شده واقع تن 03423222 ای معادل با ذخیره خاش سیمان کارخانه آباد است. کانسار در نزدیکی حسین

گرفته در  صورت حجم سرمایه گذاری بوده که تن 8222222 ساالنه تولید میزان پلکانی با و روش استخراج آن

 .است ریال میلیون800112 آن 

 دسترسی به  فنوج قرار داشته و  راه شرق جنوب کیلومتری 82مکانی معدن در موقعیت :دوک آسان منگنز

 گرفته قرار رسوبی درون واحدهای ایرگه صورت به منگنز معدنی مادهنیکشهر است.  -زاهدان آسفالته آن جاده

 .است 4184 عیار با منگنز تن اکسید هزار 014 کانسار ذخیره قطعی و

 
 فعال معادنموقعیت : 23 شماره نقشه

 
 یکمعدن به تفک ینشاغل یسهم نسب: 11 شماره نقشه

 (1131شهرستان )سال 
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  استان گردشگری بخش تحلیل و بررسی 

استان سیستان وبلوچستان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، اقلیم متفاوت با دیگر مناطق کشور از لحاظ تغییر 

های تاریخی متعدد یکی از مناطق مستعد جذب در سختی اقلیم در فصول خاص و همچنین برخورداری از مکان

گردشگر در ایران است. در حالیکه مشکالت متعددی از قبیل کمبود تاسیسات اقامتی برای پذیرایی از گردشگران 

 تییاجتماعی و مشکالت امن –داخلی و خارجی، کمبود نیروی اسنانی متخصص در بخش گردشگری، موانع فرهنگی 

ساخت ، صنعت گردشگری در استان به تاریخی و انسان–های مناسب طبیعی، فرهنگی وانرغم وجود تسبب شده علی

 بخش توسعه نیافته بدل شود. 

 های گردشگریجاذبه -1-11-1

 هرستانش که است آن از یحاک شهرستان کیتفک به بلوچستان و ستانیس استان در یگردشگر یهاجاذبه یبررس

. داشت اهدخو استان یگردشگر اقتصاد در یشتریب یرگذاریتاث یگردشگر یهاجاذبه نیشتریب از یبرخوردار با چابهار

. دارند قرار یگردشگر یهاجابه از یبرخوردار یبعد یهارتبه در سراوان و خاش سرباز، یهاشهرستان چابهار، از پس

 (13 شماره جدول)

 ورود گردشگر به استان -1-11-2

این  رد.پذیمقصد استان سیستان و بلوچستان صورت میکمتر از سه درصد از کل سفرهای انجام شده در کشور به 

 گویای ضعف بخش گردشگری در اقتصاد استان است.  ،های طبیعی و گردشگریامر با توجه به تعدد جاذبه

 بلوچستان و ستانیس استان مقصد به یورود گردشگران تعداد: 12 شماره جدول

 استان
 شب اقامتنفر  تعداد سفر

 شبانه اقامت با شبانه اقامت بدون کل

 843880110 31233102 32202344 21022222 کل کشور

 2033141 8213838 233234 8282821 سیستان و بلوچستان

 480 081 082 083 سهم از کل کشور

 1133، ماخذ: سالنامه آماری  استان سیستان و بلوچستان

 تاسیسات گردشگری -1-11-1

ستاره بوده که این رقم در سال  0و  8تخت در مراکز اقامتی  142اتاق و  401دارای  8321 سالاین استان در 

 8228اتاق و  123ها و افزایش اتاق و تخت روبرو شده است؛ به طوریکه در این سال به رقم با کاهش تعداد هتل 8321

سیسات اقامتی، کیفیت مراکز خدماتی ستاره به تا 4با افزایش هتل  8312تخت  افزایش یافته است. ولی در سال 

ستاره و افزایش  0گردشگری دستخوش تغییر شده است. تحوالتی که در این زمینه رخ داده شامل کاهش مراکز اقامتی 

 8312ستاره بوده ولی از سال  0و  8استان فقط دارای مراکز اقامتی  8321ستاره است. بعبارتی تا سال  4مراکز اقامتی 

استان سیستان و بلوچستان اطالعات براساس آخرین همچنین ستاره نیز در استان احداث شده است.  4هتل  0به بعد 

 مهمانسرای جهانگردی است.  0هتل و  88مهمانپذیر،  08دارای 
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  استان یخیتار یبناها و هاموزه از  دکنندگانیبازد  روند یبررس: 11 شماره جدول

 شهرستان
 ها و بناهای تاریخیآمار بازدید کنندگان از موزه

1113 1131 1133 

 4222 1422 2 زاهدان

 013 4031 3308 ایرانشهر

 84208 11133 83033 سراوان

 441 04122 0122 چابهار

 2 3328 3202 زهک

 2422 802318 823182 زابل

 2 2811 1302 کنارک

 2 8342 8102 یرانشهرا

 2 3283 3142 و سوران یبس

 2 88832 82212 خاش

 2 31832 3823 هامون

 بلوچستان و ستانیس استان در 1113-1113 یزمان دوره یط یگردشگر ساتیتاس یبررس: 14 شماره جدول

 

 شهرستان کیتفک به بلوچستان و ستانیس استان در یگردشگر هایجاذبه یبررس: 13 شماره جدول

نام 

 شهرستان

 کل آثار اسامی آثار گردشگری

 تاریخی طبیعی
 نمونه منطقه

 گردشگری

 روستاهای

 گردشگری
 تعداد

 به درصد

 کل

 - زاهدان

بازارچه سرپوش، منزل قدیمی 

ایوبی، انبار دادگستری، خانه 

 ملک، کتابخانه کامبوزیا

زاده، کالله رزاق

کالله کاموبزیا، 

 الدیز، تمین

- 3 382 

 میرجاوه
غارالدیز، چشمه حضرت 

 موسی )ع( تمین

ایستگاه راه آهن،  ساختمان 

-شهربانی سابق، معماری صخره

ای تمین، قبرستان هفتاد مال، ، 

 تمین،

- - 2 081 

 هامون
 کوه خواجه، دریاچه و

 تاالب بین المللی هامون
 882 4 - - قلعه چه رئیس

 - زابل

موزه مردم شناسی سیستان، 

بی دوست، بازار زابل، زیارت بی

حسینیه آقا صدر، حوزه علمیه 

 حاج آقا صدر

کوه خواجه، میلک، 

هامونک، تخت 

عدالت، حوضدار، 

 شهر سوخته

آباد، بزی، دولت

 ای،فیروزه
83 183 

 نیمروز
-هامون، تختکدریاچه 

های دریاچه هامون، 

کاروانسرای فرنگی، گمرک 

ها، میل نادر، سرای بلژیکی

 حاجی بزی خالصی،

- - 82 488 

 سال
 ستاه  4 هتل

 (ی)مل
 دوستاره  هتل

 (ای)منطقه 
 جمع (ی)محل ستاره تک هتل

 هتل

 جمع

 اتاق

 جمع

 تخت
 تخت اتاق هتل تخت اتاق هتل تخت اتاق هتل

8321 - - - 82 383 201 1 881 000 81 401 142 

8321 - - - 80 311 223 1 881 000 82 123 8228 

8312 0 810 338 80 311 223 1 881 000 83 211 8330 

8311 0 828 28 1 322 138 2 820 088 82 123 383 
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نام 

 شهرستان

 کل آثار اسامی آثار گردشگری

 تاریخی طبیعی
 نمونه منطقه

 گردشگری

 روستاهای

 گردشگری
 تعداد

 به درصد

 کل

-جنگل لورگ باغ، جنگل

های حفاظت شده 

هامون، منطقه شکار 

ممنوع موکد سرخ سفید 

 آبه، رودخانه هیرمند

 زهک
های باستانی، قلعه نو، چاه

 چاه نیمه

شهرستان، زاهدان کهنه، رام 

اتشگاه و قلعه کله کنگ، ارگ 

 محمد حسین خان نارویی،

زاهدان کهنه، 

جزینگ، دهانه 

غالمان، محور رود 

هیرمند از سد زهک 

 تا سد سیستان،

خمک، دشتک، 

کندرک، کمک، 

اباد، حرمک، جون

 چشمه زیارت

82 283 

 هیرمند
ساحل دریاچه هامون، 

 جنگل نیاتک،

آباد، آتشکده کرکو، ارگ جالل

 آی باد رنده،
- - 1 082 

 خاش

فشان پیرگل، تفتان، گل

دریاچه سردریا، درخت 

کهنسال روستای 

های آب دهپابید، چشمه

 معدنی، سنگان

قلعه حیدرآباد، تپه و زیارتگاه 

 مرتضی علی، قلعه ایرندگان،

کاروالدر، سنگان، 

گلفشان بیرگل، 

ایراندگان، تفتان 

 جنوبی

تمندان، سنگان، 

کوه، آبخوان، گوهر 

چاهوک، گواتامک، 

 کند زرد،

08 181 

 سراوان
روستای کوهک، چشمه 

 گوگردی میر جبار

های دره نگاران، سنگ نگاره

های مسجد دزک، سنگ نگاره

دره شیر پلنگان، قبرستان 

گشت، قلعه خیرآباد، قلعه 

 دهک،

جالق، کوهک، 

دزک، گلبورگان، 

 ناهوک،

روستای دزک، 

-روستای ناهوک، بم

بیرگ پشت، بلگر، 

-سراوان، سب، کله

 گان

83 282 

سیب و 

 سوران

پیرگیابان، تپه شنی، 

 حشانی، آبشار بنگر

قلعه سب، قلعه کنت، قلعه 

 پسکوه،
- - 2 084 

 مهرستان

کوه بیرک، منطقه 

جنگلی بیرک، کلک، 

ماهانی، جنگل پدگان، 

سد ماشکید علیا، 

 گیشتوک

 383 1 - - قلعه مهرستان،

 ایرانشهر

اپیدز، رودخانه گورستان 

بمپور، کوه خضر، آبشار 

 سرابدوک

 قلعه ناصری، قلعه بمپور،

های مجموعه

تاریخی بمپور، 

سراب بدوک، دامن، 

آبشار اسپن،، شکار 

ممنوع کوه خضر، 

چشمه آب گرم 

 بزمان

روستای گردشگری 

آبادان، کاسکین، 

دامن، مادر مکسان، 

 گسک

81 283 

  دلگان
کوه بزمان، روستای هیتک، 

 دهستان هودیان
- - 3 880 

 سرباز

سوبتکوه، سد پیشین، 

آبشار کوه روک، رودخانه 

سرباز، تمساح )کروکدیل 

 یا گاندو(

های سرباز، قلعه -سنگ نگاره

-سرباز، قلعه فیروزآباد، تلگراف

 خانه قدیمی و موزه محلی،

کوه روک، 

های نخلستان

کوهمینگ، سد 

پیشین، دره سرباز، 

کوه میلک، پتان،  

پشامک، فیروز آباد، 

 کوه ون

03 383 
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نام 

 شهرستان

 کل آثار اسامی آثار گردشگری

 تاریخی طبیعی
 نمونه منطقه

 گردشگری

 روستاهای

 گردشگری
 تعداد

 به درصد

 کل

دورک، گورناگان، 

 آشار، لهاباد

 نیکشهر

تنگ سرحه، منطقه 

گردشگری شالمال، 

 منطقه بلپیر

-قلعه نیکشهر، محوطه چهل

دختران، محوطه هاتین )خاتون( 

گت، قلعه بنت، قلعه اسپکه، 

 قلعه چان،

تنگه فنوج، تنگه 

سرحد، آب بند، 

منطقه گردشگری 

 گرگان،

باسک، پشت کالت، 

پیر، مگون، بل

 مورتی، بنت

83 282 

 قصرقند

محوطه دمبیگان، محوطه 

سیاه بن قصرقند، کوه 

های گت بن، نقش کنده

شمال قصرقند، رودخانه 

کاجو، قنوات، باغات 

های گرمسیری، میوه

 آبشار آبند

قلعه تاریخی قصرقند، قلعه 

 تاریخی بگ،
- - 82 488 

 فنوج

زبرینک محوطه بند کهور 

فنوج، محوطه پشت 

کالت کتیج، تنگه فنوج، 

 محوطه بز پیران

مسجد پشت قلعه، قلعه کال 

بزرگان، قلعه کالیوک، قلعه 

 کتی، سنگ نگاره جاده کلدر،

- - 3 382 

 چابهار

درخت کهنسال مکرزن،  

های صخره

های حرا، مرجانی،جنگل

 بدلندهای کالنی یا آرین،

معبدبان مسیتی، قلعه 

ها(، محوطه الیتیس)پرتغ

باستانی دمب کوه،آرامگاه سید 

غالمرسول، حسینیه آل رسول، 

ساختمان فرمانداری قدیم، 

منزل دلوشی، ساختمان قدیم 

پست، منطقه آزاد تجاری و 

 صنعتی چابهار

تاالب نوبندیان، 

باهوکالت، تاالب 

های لیپار، کوه

مینیاتوری، محور 

ساحلی دریای 

بزرگ، ساحل غربی 

 سچابهار، تی

بافت تاریخی 

روستای تیس، 

بریس، گواتر، 

پسابندر، رمین، 

 عورکی بزرگ، آبکان

02 8882 

 کنارک

های حرا، بندر جنگل

گیری پزم تیاب، ماهی

غارهای شهرستان 

کنارک، دریا، رودخانه 

کهیر، رودخانه رایج 

 کاریانی، بلبولک

خانه قدیمی آریان خان، زیارت 

 حاج حسن،

گل فشان نافق، خور 

فشان راشدی، گل

بلبوک، چشمه 

شورعین، کوه 

 کوردیم

کبیر، انگور آباد، 

تنگ، جگردان الش، 

 کران،

81 283 

 82282 042 جمع کل

 12/11/1113ماخذ: مصوبه تعیین مناطق نمونه گردشگری در استان سیستان و بلوچستان تاریخ 
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 یو مراکز اقامت یخیو تار یعیطب ی،گردشگر یهاپراکنش جاذبه : 11 شماره نقشه
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  استان خدمات نظام تحلیل و بررسی 

ای های از امکانات و تاسیسات خدمات تخصصی و فوق تخصصی است که با توجه به آستانهخدمات برتر مجموعه

خدمات ارزشمند و کمیاب جمعیتی و اقتصادی، امکان عرضه آنها در مراکز پر جمعیت معینی مقدور است. استقرار این 

شوند بطور عموم مستلزم توجیه اقتصادی ترین نوع خدمات در سطوح سلسله مراتب خدماتی محسوب میکه عالی

یتی های جمعهای این نوع خدمات یعنی کمیابی و نیازمندی آنها به آستانهکافی برای عرضه مستمر آنها است. ویژگی

 شوند که تعداد محدودی از مراکز سکونتی عرضه کننده چنین خدماتی باشند. یباال برای توجیه اقتصادی انها موجب م

 عمومی آموزش 

ابتدا با روند کاهنده در تعداد همراستا با روند تحوالت آموزش عمومی در کشور؛ استان سیستان و بلوچستان 

یافته است. به طوریکه با  آموز روبرو بوده ولی جمعیت کادر آموزشی این استان ابتدا افزایش و سپس کاهشدانش

 روند افزایشی، نسبت دانش آموز به معلم کاهش یافت ولی پس از آن این نسبت 38-32افزایش تعداد معلم در دوره 

 . داشته است

 به تفکیک شهرستان استانآموز و کارکنان آموزشی طی ده سال اخیر در بررسی تعداد دانش: 11 شماره جدول

 شهرستان

 کالس درسی آموزشگاه کادر آموزشی دانش آموز

 تعداد دانش آموز به کالس دانش آموز به معلم

 )نفر( 
 سهم )درصد(

 تعداد 

 )نفر(

 سهم 

 )درصد(
 تعداد 

 سهم

 )درصد(
 سهم  )درصد( تعداد 

 0480 0288 380 0200 388 133 8282 0402 381 23420 ایرانشهر

 0288 4488 183 0132 1 182 281 8122 8283 21143 چابهار

 0382 0184 183 8234 2 412 288 8482 2 42213 خاش

 080 383 380 304 381 001 080 182 283 0223 دلگان

 0382 0484 284 8144 182 323 282 8240 284 40432 زابل

 0882 4082 380 323 384 000 0 428 083 83232 مهرستان

 0281 0283 0281 1322 8281 8230 0180 1212 0382 812121 زاهدان

 0482 0381 081 211 083 811 381 231 081 81321 زهک

 0484 3883 282 0822 281 448 280 8213 283 10221 سراوان

 0388 1381 282 8132 184 313 381 182 281 43211 سرباز

 0080 3283 381 8222 4 022 384 223 382 03111 سیب و سوران

 8382 0281 088 281 380 023 883 433 881 80224 فنوج

 0382 3281 083 228 082 821 881 483 083 81223 قصرقند

 0482 4288 388 112 381 041 088 420 383 08212 کنارک

 0282 0880 883 113 081 812 083 132 882 88320 میرجاوه

 0281 0181 280 8221 1 182 288 8482 184 32388 نیکشهر

 0888 0283 881 100 080 841 084 143 882 88223 نیمروز

 0281 8182 882 420 883 808 083 103 881 3184 هامون

 0081 0382 081 283 082 822 388 284 081 82331 هیرمند

 0383 0388 822 01208 822 2418 822 00313 822 222111 جمع کل

 1133سال  استان سیستان و بلوچستانماخذ: سالنامه آماری  
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 عالی آموزش 

شهرستان زاهدان با برخورداری از که مرکز اموزش عالی در سطح استان وجود دارد  01در حال حاضر تعداد 

. ایرانشهر و زابل در رتبه بعدی آموزش شده استههای مختلف، بعنوان قطب آموزشی در سطح استان مطرح دانشگا

نامتوازن بودن توزیع تحصیلکردگان و متخصصین از نظر رشته تحصیلی از سایر  قرار دارند.عالی در سطح استان 

 های علوم انسانی هستند وهای آموزشی استان است. با توجه به اینکه اکثریت دانش آموختگان استان در رشتهچالش

خش صنایع و توسعه صنعتی  نسبت اندکی از آنها تحصیالت فنی و مهندسی و کشاورزی و دامپزشکی دارند، در ب

 چالشی برای نیروی انسانی متخصص و بومی وجود دارد. 

 1133تعداد دانشجویان استان سیستان و بلوچستان به تفکیک رشته تحصیلی و مقطع در سال : 13 شماره جدول
 رشته عمده گروه

 تحصیلی
 تخصصی دکترای ای حرفه دکترای ارشد کارشناسی  کارشناس  کاردانی  جمع

 0323 023 011 4020 233 2188 پزشکی

 2 304 2443 32184 3112 14821 علوم انسانی

 2 042 8333 1182 8 2214 علوم پایه

 2 828 8312 80241 2231 08124 فنی و مهندسی

کشاورزی و 

 دامپزشکی
2811 021 4238 8124 024 318 

 2 81 012 0813 8043 3282 هنر

 1133سال  ماخذ: سالنامه آماری ستان سیستان و بلوچستان

 درمان و بهداشت 

ود های موجوضعیت بهداشت و درمان در سطح استان سیستان و بلوچستان گویای آن است که تعداد بیمارستان

تعداد مراکز عدد رسیده است. از نظر پراکنش مراکز درمانی، بیشترین  00عدد به  82ساله از  82در استان طی دوره 

های بعدی از نظر پراکنش درمانی در شهر زاهدان بعنوان مرکز استان قرار دارد. شهرستان زابل و ایرانشهر نیز در رتبه

عدم توزیع سایر خدمات درمانی و نیز عدم امکان دسترسی جمعیتی که به  فضاهای بهداشت و درمان قرار میگیرند. 

ن اند موجبات عدم دسترسی ساکنیکم تراکم بیابانی و کوهستانی پراکنده شده العبور وطور نامتوازن در مناطق صعب

 . اندرا ایجاد کردهاستان به خدمات درمانی 

های فعال، زاهدان علی رغم برخورداری از بیشترین میزان بیمارستان دهد شهرستاناطالعات موجود نشان می

تجهیزات درمانی و سرمایه انسانی به عنوان تنها ارایه کننده خدمات فوق تخصصی درمانی به کل جمعیت استان 

هر نشهای ایراشود که امکانات کالبدی موجود در آن تناسب کامل با جمعیت کل استان ندارد. شهرستانمحسوب می

های سراوان، چابهار، نیکشهر الذکر در مرتبه دوم بعد از شهرستان قرار دارند. شهرستانهای فوقو زابل به لحاظ شاخص

 هایشوند. شهرستاو خاش به لحاظ دارا بودن حداقل امکانات کالبدی و تجهیزات درمانی در مرتبه سوم ارزیابی می

محدودیت و عدم تناسب امکانات کالبدی و تجهیزات درمانی در ارتباط  زهک، سرباز و کنارک که دو شهرستان اول با

با جمعیت خود هستند و شهرستان کنارک که اساساً فاقد امکانات الزم برای ارایه خدمات بهداشتی درمانی است در 

شوند.مراتب بعدی ) چهارم و پنجم( ارزیابی می
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 های استانهای بیمارستانی طی دوره ده ساله و نحوه توزیع در سطح شهرستانسی تعداد تختبرر: 11 شماره جدول

 جمعیت شهرستان

 غیر دولتی دولتی جمع

 خیریه سایر نهادها و ارگانهای دولتی تامین اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تعداد کل تخت های بیمارستان فعال

 درصد به کل  تعداد تخت درصد به کل  تعداد تخت درصد به کل شهرستان تعداد تخت درصد به کل  تعداد تخت نفر به تخت تعداد کل

 2 2 282 2 282 2 82282 012 31381 012 014384 ایرانشهر

 2 2 282 2 282 2 82282 814 813382 814 013024 چابهار

 2 2 282 2 282 2 82282 831 801382 831 823108 خاش

 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 22112 دلگان

 388 12 282 2 8282 11 1882 442 32288 110 821222 زابل

 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 22123 مهرستان

 2 2 282 30 8181 012 2483 8232 41282 8314 220113 زاهدان

 2 2 282 2 282 2 82282 23 34188 23 24132 زهک

 2 2 282 2 282 2 82282 810 821388 810 838228 سراوان

 2 2 282 2 282 2 82282 30 118282 30 812821 سرباز

 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 11231 سیب و سوران

 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 31080 فنوج

 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 848134 قصرقند

 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 23323 کنارک

 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 41428 میرجاوه

 2 2 282 2 282 2 82282 12 28382 12 48282 نیکشهر

 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 41312 نیمروز

 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 28222 هامون

 2 2 282 2 282 2 82282 32 832182 32 43828 هیرمند
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 های استانبررسی سایر خدمات درمانی طی دوره ده ساله و نحوه توزیع در سطح شهرستان :13 شماره جدول

سال و 

 شهرستان

مراکز بهداشتی 

 درمانی

پایگاه 

 بهداشت

تسهیالت 

 زایمان

های بهداشت خانه

 فعال

تعداد 

 آزمایشگاه

داروخا

 نه

موسسات تشخیص درمانی هسته 

 ای

مرکز 

 توانبخشی

 02 3 81 82 21 0 0 02 ایرانشهر

 82 4 83 1 23 0 88 81 چابهار

 1 8 2 3 33 0 88 02 خاش

 2 2 8 4 40 0 2 1 دلگان

 3 1 00 1 02 2 81 88 زابل

 2 2 0 3 33 0 8 2 مهرستان

 12 08 28 32 43 3 12 38 زاهدان

 8 8 3 8 10 2 0 88 زهک

 1 0 3 82 12 0 3 82 سراوان

 2 8 4 3 30 3 2 81 سرباز

 2 2 0 8 42 0 0 82 سیب و سوران

 2 2 8 0 02 8 2 1 فنوج

 2 8 0 0 04 0 2 1 قصرقند

 8 2 1 3 34 3 3 1 کنارک

 2 2 8 3 03 8 0 1 میرجاوه

 4 8 1 2 23 3 2 82 نیکشهر

 2 8 8 2 38 2 8 2 نیمروز

 2 2 8 2 41 2 8 82 هامون

 8 8 3 8 28 2 0 88 هیرمند
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 بازرگانی 

یی اطالق هاای برای مبادله کاال و خدمات است . بعبارتی دیگر بازرگانی به فعالیتبازرگانی به مفهوم وساطت حرفه

 کنندگان منتقل سازد. محصوالت تولید شده را به مصرفشود که جریان تولید را تسهیل نماید و می

 کاال خروج و ورورد مبادی -

صنعتی چابهار که واردات و صادرات از آن دارای مقررات و قانین خاصی است،  -صرف نظر از منطقه آزاد تجاری

که کلیه امور عمومی  هیا زاهدان و چابهار استگمرک اصلی بازرگانی شامل گمرک 0استان سیستان و بلوچستان دارای 

های فوق الذکر، دفاتر دهند. عالوه بر گمرکبازرگانی خارجی از قبیل صادرات، واردات، ورود موقت، ترانزیت را انجام می

های های مرزی بازارچهگمرکی کوچک در میلک و سراوان و میرجاوه قرار دارند که عمدتاً به ترخیص کاالهای تعاونی

 مرزی اختصاص دارند. 

 مرزی هایازارچهب -

های بازرگانی وران و صاحبان کارتها پیلهبازارچه مرزی فعال است. در این بازارچه 4در استان سیستان و بلوچستان 

 نند. کوری به صدور کاالهای عمدتا کشاورزی منطقه پرداخته و در مقابل کاالهایی مثل برنج، چای و روغن وراد میپیله

ستان شامل بازارچه میلک، بازارچه میرجاوه، بازارچه سراوان و بازارچه مرزی پیشین و چهار بازارچه مرزی فعال ا

ها در راستای اهداف جلوگیری از قاچاق کاال در نقاط مرزی و قانونمند ساختن امر ورورد و کوهک است. این بازرچه

 خروج کاال توسط مرزنشینان ایجاد شده است. 

ان در انتهای شبکه حمل و نقل دریایی پاکستان موجب فعال شدن مبادالت قرار گرفتن استان سیستان و بلوچست

کاال از طریق کشور پاکستان در مرز میرجاوه ایران شده است. از جمله بازارچه های مرزی دیگر استان، بازارچه مرزی 

دایر شده است.  هکتار 83میلک است که در شهرستان زابل و در مجاورت رودخانه مرزی پیران در مکانی به مساحت 

ر های مرزی دیگسازد. بازارچهاین بازارچه امکان مبادله کاال و ترانزیت آن را بین دو کشور ایران و افغانستان فراهم می

 ورود و خروج کاال در استان دارا هستند. میزان ای در استان پیشین و کوهک هستند که هر کدام سهم عمده

 بانکی خدمات 

واحد مربوط به  24واحد بانکی دولتی فعالیت داشتند. از این تعداد  321کل استان  در 8314در پایان سال 

یک واحد بانک خصوصی  8314سال های تجاری بودند. در های تخصصی مسکن و کشاورزی و بقیه متعلق به بانکبانک

 . خود را در استان آغاز کرده استمتعلق به بانک پارسیان نیز تاسیس و فعالیت 

های کشور در رابطه با شاخص تعداد واحدهای بانکی استان سیستان و بلوچستان در رتبه ه با سایر استاندر مقایس

 درصد بوده است.  8838قرار دارد. سهم استان از تعداد واحدهای بانکی کل کشور معادل  81
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 بلوچستان به تفکیک دولتی، خصوصی، تجاری و تخصصی تعداد واحدهای بانکی استان سیستان و: 31جدول شماره 

 جمع سال
 بانکهای دولتی

 بانکهای خصوصی
 تخصصی تجاری جمع

8321 012 012 001 11 - 

8312 322 322 380 11 - 

8311 322 321 328 24 8 

8332 322 321 328 24 8 

8331 322 321 328 24 8 

 بلوچستانماخذ: سالنامه آماری استان سیستان و 

 های متناظر کشورهای نظام بانکی استان و مقایسه با شاخصشاخص: 31جدول شماره 

 کشوراستان در  رتبه )درصد( کشور از سهم کشور استان واحد نام شاخص

 81 8838 83232 321 شعبه تعداد واحد بانکی

 82 8823 820101 0311 نفر تعداد پرسنل

 80 0823 0142 11 دستگاه ITMتعداد دستگاه 

 ماخذ: فصلنامه بانک مرکزی

 تحلیل ساختار خدمات استان

و  اجتماعی از یکسو و گسترش فیزیکی -در استان سیستان و بلوچستان به دلیل درجه توسعه یافتگی اقتصادی

بیش  وکند که کممراتبی پیروی میسلسهمراکز سکونت از سوی دیگر، قلمروها و حوزه نفوذ ارایه خدمات از یک شیوه 

 منطبق با حوزه نفوذ مراکز شهری و روستایی استان است.

 استان به شمار  ییو روستا یشهر یمراکز سکونت یتمام یخدمات برا یهارا یتبه عنوان مرکز ؛زاهدان

 همه در تراکم و تمرکز نوعی از دارد برعهده نیز را استان اجرایی و اداری مرکزیت که شهر این. آیدیم

 تخصصی و برتر خدمات ارایه زمینه در آن نفوذ حوزه گفت توانمی که است برخوردار خدماتی هایزمینه

 در که اجرایی و اداری خدمات زمینه در تنها نه نفوذ حوزه این. دهدمی پوشش را استان گستره همه

 مصداق دارد.  یزن یو بازرگان یخدمات مال ی،آموزش ی،خدمات بهداشت هایزمینه

 و  یمراکز شهر یبرعهده دارد و حوزه نفوذ آن تمام یستانس یهخدمات را در ناح یهارا یتمرکز ؛زابل

 تخصصی و برتر خدمات ارایه مرکزیت بر عالوه زاهدان. شودیرا شامل م یستانواقع در دشت س ییروستا

 پوشش تحت را سراوان حدودی تا و خاش زاهدان، هایشهرستان شامل سرحد قسمت استان، سراسر برای

 .دارد

  ندکمی رسانیخدماتاستان  یانیو نوار غرب م یاز نوار شرق یاستان و بخش یانیم ینواح ؛ بهیرانشهرا . 

 استان را در  یجنوب یبه همه استان، نواح یخدمات تخصص یهاستان عالوه بر ارا یدر بخش جنوب ؛چابهار

 برخی استان، جنوبی هایسکونتگاه یبرا یخدمات یتبر مرکز حوزه نفوذ خود دارد. شهر چابهار عالوه

 . دهدمی هارای نیز را استان تمام برای  را بارگیری و تخلیه و گمرکی کاال، ترانزیت قبیل از تخصصی خدمات
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  یو آموزش یدرمان یپراکنش مراکز بهداشت: 12 شماره نقشه
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 ها سکونتگاه بین اصلی پیوندهای تحلیل 

یافتگی پیچیدگی آن برتوسعه که دهندمی تشکیل را ایشبکه روستایی و شهری هایسکونتگاه بین موجود پیوندهای

 فیزیکی، مختلف جریانات از ایشبکهها؛ بررسی با پذیرش اصل ارتباط و تعامل میان سکونتگاه منطقه داللت دارد.

 باشد.ها می؛ نمایانگر نحوه تعامل و الگوی پیوندهای اصلی بین سکونتگاههاکونتگاهبین س فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 تریسوی واقعی و سمت ریزیبرنامهتوان به می شودمی یاد آنها از پیوند عنوان تحت که جریانها این تحلیل و شناخت با

 ساخت. محققرا  پایدار توسعهفرآیند  در مهم عامل عنوان به فضا از بهینه و مطلوب استفاده و داد

 پیوندهای جمعیتی -1-13-1

 خانوار، از پیروی شغلی، هایفرصت از برخورداری امکان مذهبی، قومی، روابط در ریشه عمدتا جمعیتی هایجریان

 سه در پاکستان و افغانستان کشورهای با همجواری دلیل به بلوچستان و سیستان استان. دارد.....  و امکانات به دستیابی

 را استان مهاجر جمعیت از ایمالحظه قابل سهم افغان مهاجران بویژه که نموده، جذب خود به را مهاجرینی اخیر، دهه

 به آنجا از و عمان کشورهای به استان جنوب از بویژه استان جمعیت از شماری دورتر نسبتاً گذشته در .اندداده تشکیل

 این در بلوچ جامعه از اقلیتی حاضر حال در و اندکرده مهاجرت کنیا و اوگاندا تانزانیا، جمله از شرقی آفریقای کشورهای

  یجدر جنوب خل یههمسا یبه سمت کشورها یشترب ی،نه چندان قو یتیجمع یانجر یناما امروزه ا .دارد وجود کشورها

 است. یشغل یبه فرصت ها یابیدست یفارس برا

 هااستان سایر از شده وارد مهاجران از تعداد بیشترین 8311-32 هایسال طی در: استان به شده وارد مهاجران

(، درصد 281(، تهران )درصد 3(، فارس )درصد8482) کرمان(، درصد 0180) رضوی خراسان هایاستان از ترتیب به

 2380 بر)بالغ اندکردهو بلوچستان مهاجرت  یستان( به استان سدرصد 183) گلستان و( درصد 283) جنوبی خراسان

 هایاستان ابو بلوچستان  یستانس استان جمعیتی یوندپ یشترینب یجهنت دروارد شده به استان(  ینکل مهاجر درصد

 یغلش هافرصت به دستیبای و وظیفه خدمت تحصیل، خانوار، از پیروی علت بهکه غالبا  است یکرمان و خراسان رضو

 صورت گرفته است. 

 اجتماعی و ایحرفه بهتر موقعیت جستجوی در کرده تحصیل و متخصص جوانان :خارج شده از استان مهاجرین

 و معاش امرار برای استان تحصیل از محروم عمدتاً و مهارت و تخصص فاقد کار نیروی همچنین علمی، سطح ارتقای و

 یط استان از شده خارج مهاجرین بررسی. کنندمی ترک دیگر هایاستان مقصد به را استان زندگی، هایهزینه تأمین

وارد  ینبا تعداد مهاجر یسهآمارها در مقا ین. ااندشده خارج استان از نفر 22318 که دهدمی نشان 8311-32 هایسال

 بیمهاجران خارج شده از استان به ترت یشتریناستان است. ب یمهاجرفرست یانگر( بنفر 01822شده به استان )برابر با 

 شده خارج مهاجران کمترین و بوده( درصد8882) چابهار و( درصد8182) زابل(، درصد 1483) زاهدان هایاز شهرستان

نسبت مهاجران خارج شده مرد  ین. همچناندنمودهو سوران مهاجرت  یبو س یرمندمهرستان، ه هایشهرستان از نیز

 خروج مردان نسبت به زنان است.  یشترب یلم یانگردرصد کل مهاجران بوده که ب 0/28از استان حدود 
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 گلستان(، درصد381) جنوبی خراسان(، درصد0384) رضوی خراسان هایاستان به استان مهاجرین بیشترین

( درصد183) اصفهان و( درصد280) فارس(، درصد288) یزد(، درصد283) تهران(، درصد283) کرمان(، درصد383)

 اجتماعی و فرهنگی رفاهی امکانات وجود و کار جستجوی دلیل به ناستا هایمهاجرت عمده علت. اندکرده مهاجرت

 )به یو قوم یمذهب یوندهایوجود پ ینو همچن یتختپا یدر مراکز آموزش عال یلهمجوار، تحص هایاستان در بیشتر

 .است گرفته صورت( گرگانو استان  یخراسان جنوب هایاستان در یژهو

 12 و استان مهاجران کل درصد 31حدود  یمهاجرت درون شهرستان :شهرستانی برون و درون های مهاجرت

 ینحجم مهاجر درصد3288 حدود سال 2-84 سنی رده اینکه به توجه با. گیردبرمی در را استان داخلی مهاجرتدرصد 

 درصد44استان و  ینکل مهاجر درصد0282 حدود شهرستانی برون مهاجرت دهد،یم یلرا تشک یدرون شهرستان

 ییمنشأ روستا یدارا ی؛برون شهرستان ینمهاجر درصد183را به خود اختصاص داده است. حدود  یدرون استان ینمهاجر

 شهرستانی درون هایمهاجرت همانند یبرون شهرستان هایمهاجرت علل عمده. باشندیم یمنشأ شهر یدارا یو مابق

 درون هایمهاجرت بارز تفاوت. گیردمی صورت زندگی بهتر شرایط به دسترسی و تحصیالت خانوار، از پیروی به

 مهاجران زا نیمی از بیش. گرددمی بر مهاجر افراد این روستایی یا شهری منشأ به استان شهرستانی برون با شهرستانی

 رونب هایمهاجرت برای که حالی در اندکرده مکان نقل شهری به روستایی سکونتگاه از شهرستان درون در شده جابجا

-مهاجرت در دیگر شهر به شهر از مهاجرت دهندهبوده که نشان ییبا منشأ روستا یتجمع درصد183 حدود شهرستانی

 است.  یبرون شهرستان های

 نرخ بودن باال بر عالوه گفت توانمی منظر این از شهرستانها تفکیک به استان جمعیتی وضعیت کلی بررسی در

 مهاجرت اثر بر نیز آنها جمعیت افزایش کشور، طبیعی رشد نرخ به نسبت استان های شهرستان جمعیت طبیعی رشد

 :است پذیرفته صورت زیر عمده دالیل به که بوده هایی

 جذب موجب اخیر هایسال در عالی آموزش هایفعالیت گسترش و برتر خدمات و سیاسی و اداری هایفعالیت تمرکز

 جذب. است نموده استان شهر مهاجرپذیرترین به تبدیل را آن و گردیده زاهدان شهر بویژه زاهدان شهرستان به جمعیت

 در دولت عمرانی هایگذاری سرمایه از توجهی قابل بخش اختصاص براثر عمدتاً  استان هایشهرستان دیگر به جمعیت

 بهسازی سیستان، منطقه در بویژه آبی تأسیسات چابهار، بهشتی شهید بندر تجهیز و توسعه جمله از زیربناها، زمینة

 بندری، هایفعالیت گسترش و نقلوحمل خدمات بخش توسعه ،صنعتی-تجاری آزاد منطقه ایجاد ،نقلوحمل هایشبکه

 صورت استان سطح در اجتماعی خدمات گسترش و مرزی مبادالت و تجارت زمینة در بویژه غیررسمی هایفعالیت رواج

 سوی به را جمعیت بزرگ، شهرهای بویژه استان شهری نقاط در گذاری سرمایه منابع و امکانات تمرکز. است پذیرفته

  .اند شده جذب شهری مناطق به استان مهاجران نسبت بیشترین که طوری به کرده، هدایت شهرها
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 1131-های کشور: مهاجران خارج و وارد شده )از /به( استان )به/ از( سایر استان 32 شماره جدول

 کشاورزی و وریبهره بودن نازل و ، خشکسالی های پیاپیطبیعی های محدودیت دلیل به استان روستایی مناطق

 سوی به آنها کار نیروی رو از این اند،داشته جمعیت نگهداشت برای محدودی توان ؛اقتصادی هایفعالیت تنوع عدم

 از کار نیروی که بلوچستان منطقة در بویژه هامهاجرت از این بخشی .است نموده مهاجرت پیرامون شهری مناطق

 .است یافته جریان فارس خلیج حاشیه کشورهای سوی به است برخوردار بوده پایینی هایمهارت

 استان تعداد مهاجرین وارد شده درصد تعداد مهاجرین خارج شده درصد

 آذربایجان شرقی 483 8818 111 2838

 آذربایجان غربی 813 2811 022 2834

 اردبیل 31 2831 010 2848

 اصفهان 8880 4821 3224 1838

 البرز 482 8812 8282 8822

 ایالم 38 2833 812 2802

 بوشهر 002 2813 203 8883

 تهران 0212 2814 4100 2838

 چهارمحال وبختیارئ 828 2823 821 2802

 خراسان جنوبی 8131 2831 1311 3810

 خراسان رضوئ 2122 01882 84241 03824

 خراسان شمالی 422 8842 8832 8811

 خوزستان 128 3882 310 8812

 زنجان 22 2801 830 2830

 سمنان 811 2811 8210 8823

 فارس 0424 3824 3212 2882

 قزوین 882 2843 083 2831

 قم 010 2830 102 2812

 کردستان 821 2820 812 2802

 کرمان 3331 84822 4230 2812

 کرمانشاه 043 2813 322 2812

 کهگیلویه وبویراحمد 824 2824 803 2802

 گلستان 8222 1812 1228 3832

 گیالن 431 8810 8832 8831

 لرستان 010 2830 418 2824

 مازندران 213 0813 8301 0882

 مرکزئ 802 2842 300 2813

 هرمزگان 312 3818 0448 4822

 همدان 032 2812 431 2818

 یزد 102 8838 4300 2823

 استان 02022 822822 22318 822822
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 قابل بخش هاییدوره در شده که سبب استان روستایی مناطق در خشکسالی هایدوره تناوب و اقلیمی سخت شرایط

 تولیدی هایبنیان استان روستایی مناطق در. نماید مهاجرت دیگر کشور مناطق به استان روستایی جمعیت از ایمالحظه

 و نماید تأمین روستایی مناطق موجود امکانات از را خود معیشت تواندنمی جمعیت روستایی و بوده اساسی ضعف دچار

 .است بوده شهری مناطق به از مهاجرت ناگزیر روستایی جمعیت ؛های شغلیضعف فرصت به دلیل

 پیوندهای فیزیکی -1-13-2

 حمل و نقل جاده ای  

 کشور با زمینی مرز کیلومتر 322 و پاکستان کشور با زمینی مرز کیلومتر 322 دارای بلوچستان و سیستان استان

 است. افغانستان( کشور با میلک مرز و پاکستان کشور با ریمدان و پیشین ,رسمی)میرجاوه مرز 4 دارای و افغانستان بوده

 در رتبه آخرین بزرگراه کیلومتر 042را )همچنین بارا دا کشوری 3 رتبه راه کیلومتر  03038 مجموع بودن دارا استان با

 روستایی( است. راه کیلومتر 82020 و کشور در 0 رتبه و کیلومتر 0113 شریانی کیلومتر، راه 0821 ترانزیتی کشور، راه

 اند، همچنینفعالیت داشته کاال ونقل حمل حوزه در فعال شعب و مؤسسه و شرکت802در استان  8331 سال پایان تا

مسافر نیز  ونقل حمل حوزه در .است بوده شرکت 03 المللی در استان بین ونقل حمل حوزه در عالف هایشرکت تعداد

بوده است. سهم میزان کاالی وارد شده به استان از کل کشور  8331واحد در سال  33تعداد موسسات فعال در استان 

های درون استانی و سهم از جابجاییدرصد 2813استان سهم کاالی خارج شده از درصد،   0802 معادل 31در سال 

 بوده است. اما میزان کاالی وارد شده به استان در مقاطع مورد بررسی افزایش داشته است. درصد 3831

میزان کاالی وارد شده و بارگیری شده از استان : 31 شماره جدول  

 شرح
 وارد شده

 به استان 

 شده از خارج

 استان  

 جابجایی در داخل

 استان  

1134 

 4483 8102 1111 استان )هزار تن(

 828214 011103 011121 کشور )هزار تن(

 4832 2813 0802 سهم استان در کشور

1133 

 3188 8432 2332 استان )هزار تن(

 824122 010224 010241 کشور )هزار تن(

 3831 2813 0802 سهم استان در کشور

درصدی از  0812شرکت بوده که سهمی  883معادل  31ها و موسسات فعال باری در استان در سال تعداد شرکت

موسسات فعال باربری استان را شامل می گردد. البته این سهم با توجه به موقعیت استراتژیک استان در زمینه حمل 

میزان سرویس دهی شبکه حمل و نقل  زه در استان است.های مغفول در این حوو نقل و ترانزیت کاال نشانگر ظرفیت

نفر مسافر بوده است. محاسبه  0223421تن بار و جابجایی  3188331مشتمل بر جابجایی  31 ای استان در سالجاده

است که با  2823معادل  31شاخص نسبت موسسات مسافربری استان به هر ده هزار نفر جمعیت در استان در سال 

درصدی از  381راکم جمعیت استان نیازمند توسعه در مناطق پر تردد است. سهم استان علی رغم سهم توجه به ت

  است. بودههای مسافران در کل کشور درصدی از جابجایی 0808سهمی  31در سال  ،جمعیت کشور
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 نقل عمومی به تفکیک درون و برون استانی تعداد مسافران جابجا شده با وسایل حمل و : 34 شماره جدول

 جمع برون استانی  درون استانی شرح

8334 

 4311210 8882281 3140220 استان 

 821341222 23218222 33122222 کشور 

 0822 8848 3811 سهم استان در کشور

8331 

 3210128 323233 0223421 استان 

 822311222 22423222 32101222 کشور 

 0808 8801 0833 سهم استان در کشور

 نشانگر آن است که: 8331 سال در استان یاجاده ونقل حمل شبکه دهیسرویس بررسی میزان

های چابهار، زاهدان در درجه اول شهرستان ،نقلیه باری برون استانی وسایلا جا شده بهجاب بار تناژ از منظر -

های اصلی جابجایی در مراتب بعدی کانونهای دلگان و سرباز و زابل و ایرانشهر در درجه دوم و شهرستان

 بار بوده اند.

شهرستان خاش، زاهدان، چابهار و زابل به  ،نقلیه باری درون استانیایل بار جابجا شده با وس از منظر تناژ -

 ترتیب در رتبه اول تا چهارم قرار دارند.

شهرستان زاهدان کانون اصلی جابجایی بوده و پس از آن با  ؛تعداد مسافر جابجا شده برون استانیاز منظر  -

 های ایرانشهر، زابل و چابهار در مراتب بعدی قرار دارند. فاصله شهرستان

شهرستان دلگان کانون اصلی جابجایی در استان بوده و رون استانی دتعداد مسافر جابجا شده اما از منظر  -

 اوان و زاهدان قرار دارند.های ایرانشهر، زابل، سرپس از آن شهرستان

 جنوب در هرمزگان و غرب در شمال، کرمان در جنوبی خراسان استان هایراه شبکه طریق از استان هایسکونتگاه

 غرب در هاسکونتگاه دیگر و زاهدان ارتباطی راه تریناصلی کرمان-زاهدان دارند. محور ارتباط کشور هایاستان دیگر با

 هایاستان با بیرجند،-زاهدان محور طریق از استان هایدیگر سکونتگاه و زاهدان ارتباط شود.میکشور محسوب  جنوب و

 سراوان، کوهک، پیشین، مناطق در تجاری فعال زمینی مرزهای وجود برقرار است. میانه آسیای کشورهای و شمالی

 استان نقل و شبکه حمل اجزای دیگر استان، داخل هایراه شبکه همچنین و کویته -میرجاوه -زاهدان آهن راه میلک،

شکل  بار جابجایی زمینه استان در منتخب هایسکونتگاه پیوندهای ارتباطی شبکه چنین بستر بر دهند.می تشکیل را

 گرفته اند.
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 سال در استان ای جاده ونقل حمل شبکه دهی سرویس میزان: 33 شماره جدول

 شهرستان
تعداد مسافر جابجا شده 

 برون استانی )نفر(

تعداد مسافر جابجا شده 

 درون استانی )نفر(

میزان بار جابجا شده با وسیله 

 نقلیه باری درون استانی )تن(

میزان بار جابجا شده با وسیله 

 نقلیه باری برون استانی )تن(

 818128 821423 323123 823133 ایرانشهر

 310022 241230 442113 14230 چابهار

 22103 8812124 881243 0084 خاش

 838481 82283 2 2 دلگان

 832812 123842 823022 883120 زابل

 30 340 2 2 مهرستان

 303141 214003 8881112 110022 زاهدان

 131 321 01213 80 زهک

 82220 14148 812283 3114 سراوان

 882828 1134 832323 44 سرباز

 80001 22088 00321 1 سوران سیب و

 2 2 2 2 فنوج

 831 882 04120 42 فصر قند

 11214 3412 40438 2 کنارک

 08220 38838 40383 2 میرجاوه

 1221 8020 34101 821 نیک شهر

 83 821 2 2 نیمروز

 2 831 4331 4 هامون

 32 8220 31221 2 هیرمند

 8432840 3188031 0223421 323233 استان

 818128 821423 323123 823133 ایرانشهر

 ارتباطات پاکستان و افغانستان کشور دو با همسایگی دلیل به توان گفت استانمی بار فراملی جریان تحلیلدر 

 انجام کوهک و سراوان میلک، میرجاوه، مبادی پیشین و زاهدان، چابهار، بندر طریق از ارتباطات این دارد. فراملی فیزیکی

 ملی پیوند سرزمین باعث و گرفته قرار عمان دریای کنار در که است استان آبی مرز تنها و مهمترین چابهار بندر. شودمی

 آزاد هایآب به دسترسی استراتژیک و موقعیت علت به بندر این می شود. هرمز تنگه از خارج المللی، بین آزاد هایآب به

 منطقه دارد.  و جهان کشورهای سایر با ایران مبادالت در ایویژه جایگاه المللی بین

 مبادالت که مناطقی هستند جمله از نیز سراوان کوهک و میلک میرجاوه، پیشین، زمینی مرزهای چابهار بندر کنار در

 خروج و ورود از دیگری بخش بر این است. عالوه جریان در پاکستان و افغانستان کشور دو با عمدتاً  نقاط این بین مرزی

 پذیرد. صورت می استان، مرکز در گمرک استقرار دلیل به زاهدان طریق از بار

درصد رشد  0082حدود  8334میلیون دالر بوده که نسبت به سال  41083میزان صادرات استان  8331در سال 

 سال در استان وارداتدرصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. 283داشته که این حجم از صادرات 

 با ارزش ازنظر ولیدرصدی نسبت به سال قبل همراه بوده است.  281 کاهش با که بوده تن 434202 مقدار به 8331

 رسیده است.8331 سال در دالر 210808224 مقدار به 8334 سال در دالر 238322820 از افزایش درصد 83
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 واردات گمرکات استان میزان صادرات و : 31 شماره جدول

 شرح
 درصد تغییرات 1133سال  1134سال 

 وزن

 )تن(

 ارزش

 ) میلیون دالر(

 وزن

 )تن(

 ارزش

 ) میلیون دالر(
 ارزش وزن

 284 0082 410811 8233222 413811 8318814 میزان صادرات

 83823 -281 210880 434202 23883 423321 مقدار واردات

 مسافر 

 عنوان به زاهدان .برقرار است اقتصادی تحرکات از متاثر جمعیتی تحرکات تابعیت اصلغالبا در پیوندهای فیزیکی؛ 

 بیشترین معرض در که نقاطی دارد. را شده خارج و شده وارد تعداد مسافر بیشترین؛ سکونتگاه ترینپررونق واستان  مرکز

 عنوان مناطق به بیرجند و مشهد کرمان، و استان داخل در ایرانشهر و زابل شاملهستند زاهدان با مسافر خروج ورود و

 نقاط بر عالوه که بجز زاهدان .است مسافر قوی پیوندهای در مراتبی سلسله مراکز وجود دیگر نکتهاست.  استان، همجوار

 ایرانشهر زهک، و محمد دوست با را ترین پیوند قوی زابل دارد، دوطرفه ارتباط نیز استان داخل هایسکونتگاه دیگر با فوق

 . اندکرده برقرار کنارک و خاش با چابهار سرباز، و کنارک با ایرانشهر، خاش و چابهار و سوران با سراوان چابهار، و بمپور با

  تعداد با 8334 سال با مقایسه در که بوده نفر 0223421 استانی برون شده جابجا مسافرین تعداد 8331 سال در

 استان در عمومی نقلیه وسیله با شده جابجا مسافرین. است یافته کاهشدرصد  03821 شده جابجا مسافر نفر 314022

 اند. داده اختصاص خود به را کشوری درصدی 0808و  082ترتیب سهم  به 31 و 34 های سال طی

 از استان تعداد مسافران وارد شده به و خارج شده : 33 شماره جدول

 شرح
 وارد

 شده به استان 
 در داخل استان  جابجایی شده از استان  خارج

8334 

 3140224 8882281 8211222  استان

 33122222 23218222 23218222  کشور

 3811 8848 8832 کشور در استان سهم

8331 

 0223421 323233 8212222  استان

 32101222 22423222 22423222  کشور

 0833 8801 8840 کشور در استان سهم

 حمل و نقل هوایی 

 هافرودگاه شرکت عملیاتی هایفرودگاه مجموعه از سراوان و ایرانشهر زابل، هایفرودگاه زاهدان، المللی بین فرودگاه 

 بر را فرودگاه این مسافری پروازهای عسلویه عقاب شرکت توسط کنارکی نظامی فرودگاه و ندهست ایران هوایی ناوبری و

 .است مسافری پرواز فاقد نیز سراوان فرودگاه و شتهدا عهده

 2812 برابر مجموعاً  خارجی، و داخلی پروازهای شامل استان به خروجی و ورودی پروازهای تعداد 8331 سال در 

 با .است گردیده برخوردار درصدی 81 رشد از پرواز 2003 تعداد با 8334 سال در مشابه مدت به نسبت که بوده پرواز

 در استان به خروجی و ورودی بار تناژ میزان همچنین و مسافر تعداد آن تبع به 8331 سال در پروازها تعداد افزایش

 استان به خروجی و ورودی مسافر تعداد 8331 سال در که طوری به است. داشته محسوسی رشد 8334 سال با مقایسه

 04 رشد از استان به خروجی و ورودی مسافر نفر  132304 تعداد با 8334 سال به نسبت که بوده نفر240238  برابر
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 که بوده تن 2200 برابر 8331 سال در استان به خروجی و ورودی بار میزان همچنین .است گردیده برخوردار درصدی

 .است گرفته صورت بار حمل افزایش تن 8022 میزان8334 سال به نسبت

 شاخص های فنی حمل و نقل هوایی فرودگاه استان : 31 شماره جدول

 حمل و نقل ریلی 

 کشور به ریلی اتصال استاندارد، و عریض خط نوع دو داشتن با و بوده کیلومتر 332 شرق جنوب آهن راه طول 

 به هند قاره شبه و پاکستان کشورهای اتصال باعث که غرب به شرق المللی بین کریدور مسیر در گرفتن قرار ،پاکستان

  .است برخوردار ایویژه المللی بین اهمیت از؛ شده مرکزی آسیای و اروپا ترکیه،

 کشور با مشترک مرز. دارد فعالیت الملل بین و داخلی بخش دو در بار حمل حوزه در شرق جنوب آهن راه کل اداره

 هایسال در پتانسیل این از تا شده باعث باشدمی متصل پاکستان ریلی شبکه به میرجاوه مرز از که ریلی محور و پاکستان

 تجار، بازرگانان،( پاکستان کشور کنسولگری و آهن راه مسئولین)پاکستان کشور با مشترک جلسات طریق از اخیر

 به بار حمل حوزه در چشمگیری رشد و نماید استفاده بتواند مربوطه هایدستگاه سایر و استان بازرگانی اتاق مسئولین

 .دهد اختصاص خود

 باالست، اویل، فوتس قیر، سیمان، گوگرد، ند ازعبارت شوند می بارگیری ریلی محور طریق از استان این در که اقالمی

 ،برنج شوند شاملمی تخلیه ناحیه این در که کاالهایی همچنین است. کانکس، جرثقیل سازی، راه آالت ماشین آب،

 سال به نسبت درصد 11 حدود 8331 سال در شده حمل بار تناژ همچنین .برد نام گندم و مایع گاز گازوئیل،، کنجد

 در که بوده نفر 32020 برابر 34 سال در شده ونقل حمل مسافر تعداد .است یافته افزایش (تن 02033 میزان به) 8334

 در مرزی موقعیت به توجه با بلوچستان و سیستان استان .است یافته کاهش درصد 82 میزان به تعداد این 31 سال

 ترینبزرگ عنوان به زاهدان فرودگاه .باشد داشته همراه به استان توسعه در توجهی قابل نقش تواند می کشور شرق جنوب

 جهت و اضطراری مواقع در تواند می کشور شرق هوایی کریدور در قرارگیری به توجه با منطقه این المللی بین فرودگاه

 .شود گرفته نظر در مناسبی ایستگاه ایران آسمان از عبوری پروازهای به رسانی سوخت

  

 عنوان
 پرواز خارجی پرواز داخلی

30 33 34 31 30 33 34 31 

 تعداد پرواز
 008 812 832 813 3320 0312 0304 3880 ورودی

 004 813 833 838 3322 0312 0302 3888 خروجی

 تعداد

 مسافر 

 82221 84233 08110 82313 344404 024144 041223 031382 ورودی

 82211 84343 08312 81133 323212 030124 022212 022434 خروجی

میزان بار 

 )تن(

 321 310 322 033 0210 0032 0232 0231 ورودی

 032 821 082 082 3340 0200 8338 0400 خروجی
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 استانهای راه آهن بار حمل شده از ایستگاهمسافر و : 33 شماره جدول

 شرح
 بار خالص مسافر

 تن کیلومتر وزن )تن( نفر کیلومتر تعداد )نفر(

83
34

 

 820022 03112 883833322 32020 استان

 01283134403 31242331 84332181032 04410223 کشور

 2822 2821 281 2832 سهم استان در کشور

83
31

 

 0118212 12213 823201 18323 استان

 1038423382 42010428 80310243 03248130 کشور

 2823 2884 281 2831 سهم استان در کشور

 دریایی ونقل حمل 

 سواحل به موسوم کشور سواحل از نقطه ترینشرقی و عمان دریای و هند اقیانوس شمال در گرفتن قرار با چابهار بندر 

 و جنوب - شمالای منطقه عمده کریدور دو مسیر در المللی بین چندوجهی ونقل حمل جایگاه ازنظر مکران، ارزشمند

سی های اقیانوترین پیوند آبی را در استان و برای کشور در دسترسی به آبکه اصلی شودمی محسوب افغانستان -شرق

 کند.فراهم می

 )تن( استان بارگیری شده در بنادروزن کاالی تخلیه و : 111 شماره جدول

 جمع مواد غیر نفتی مواد نفتی شرح

8334 

 8112882 222128 8012142 استان

 044221331 822811212 844133380 کشور

 2822 282 2812 سهم استان از کشور

8331 

 8123121 422338 8243824 استان

 323211224 888182384 8243824 کشور

 2843 2848 2813 کشورسهم استان از 

 کاالیی پیوندهای-1-13-1

 سیمان گندم، نفتی، های انواع فراورده قلم چند از و است محدود بسیار سال یک طی شده مبادله عمده کاالهای تنوع

 مبادله کاالهای تولید در نقشی رود. استاننمی زمینی فراتر سیب و برنج و گچ و آجر نظیر ساختمانی مصالح اقالم برخی و

 به استان رسمی مرزهای از وارداتی کاالهای یا و شده مصرف استان، از خارج نقاط در شده تولید کاالهای یا ندارد شده

از نظر وزنی به سیمان)برابر با  8331بیشترین میزان صادرات استان در سال  .است شده ارسال کشور نقاط دیگر

درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده است. از مهمترین اقالم صادراتی  20هزار تن( تعلق دارد که  8212803

 استان سیمان، مواد نفتی، کاشی، گاز و خرما را می توان نام برد.

 1133 سال در استان گمرک از صادراتی کاالهای اهم: 111 شماره جدول

 مجموع سایر کاالها خرما گاز کاشی مواد نفتی سیمان واحد کاال

 وزن
 (تن)هزار 

8212803 833842 2082 1882 44882 33184 823382 

 ارزش
 دالر( یلیون)م

30820 128014 828232 82820 30841 332822 410811 
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 استان وارداتی کاالی بیشترین و است انبه و نخود کنجد، تخم شکر، ، برنجشامل  استان وارداتی کاالهای ترین مهم

 .است داده اختصاص خود به را واردات کل از درصد 38 که باشدمی تن 832232 مقدار به برنج 8331 سال در

 1133صادراتی از گمرک استان در سال اهم کاالهای : 112 شماره جدول

 مجموع سایر کاالها انبه نخود تخم کنجد شکر برنج واحد کاال

 وزن
 (تن)هزار 

832823 2183 40818 40803 8181 80182 43482 

 ارزش
 دالر( یلیون)م

821838 38802 2843 48831 8382 218823 210881 

 

 
 ساختار توزیع برنج در کشور: 1شماره  یرتصو

 
فتی در نهای ساختار توزیع فرآورده: 4شماره  یرتصو

 کشور

 
 در کشور یمانس یع: ساختار توز3شماره  یرتصو

 
 آرد و گندم در کشور یع: ساختار توز1شماره  یرتصو
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 : ساختار فضایی توزیع خرما در کشور3شماره  یرتصو

 تولید فرایند با ییکاالها و هستند اولیه و ساده ( محصوالتنفتی هایفراورده جز به) شده مبادله کاالهای عمده بخش

 منطقه یک عنوان به شده تعریف عملکرد فاقد چابهار بندر .شودمی مشاهدهتی مبادال کاالهای بین در کمتر پیشرفته

 با کاالیی زمینه در را پیوند بیشترین ؛بلوچستان و سیستان استان محدوده در گرفتن قرار رغم علی و است تجاری آزاد

 .تهران دارد

 نقاط دیگر با کاالیی مبادالت زمینه در قوی پیوندی دلیل همین به و است استان در کاال مجدد توزیع مرکز زاهدان

 برای مرکزیتی زابل و استان جنوبی برای مناطق مرکزیتی ایرانشهر این بر دارد. عالوه آن جنوبی مناطق ویژه به استان

 .شود می محسوب استان شمالی مناطق

 و کرمان استاناست؛ بدین شرح که  طرفه یک مجاور و استانهای استان منتخب نقاط بین موجود کاالیی پیوند

 نیاز مورد غذایی مواد نظیر مصرفی مواد از بخشی خراسان رضوی و نفتی هایوردهآفر عمده بخش کنندهتأمین هرمزگان

 وجود عرضه برای کاالیی؛ ماهی و خرما اندکی مقادیر جز به ،ستان سیستان و بلوچستانا سوی از مقابل دراست.  استان

 بخش مشتری است، نکرده ارسال منتخب نقاط به را کاالیی هیچ تقریباً  عمده کاالهای بین از که درحالی تهران. ندارد

 در شده تولید و خرمای ماهی و همچنین زمینی سیب و برنج نظیر استان رسمی مرزهای از شده وارد کاالهای عمده

 .است استان
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 پیوند های مالی -1-13-4

 شده محدود تهران، آنها رأس در و کشور بزرگ شهرهای از معدودی تعداد به استان های سکونتگاه مالی عمده جریان

 دالیل به که گرفت نتیجه چنین توانمی یافته تجلی مالی مبادالت قالب در مبادالت مختلف انواع اینکه به توجه با و

 کشور نقاط دیگر با کمتری پیوند است، استان های سکونتگاه اجتماعی اقتصادی توان بودن پایین آنها از یکی که مختلف

 .دارند

 شهرهای کرمان، فارس، هایاستان از ترتیب به نفتی فراوردهای و گندم کاالی قلم دو به استان نیاز عمده بخش

 در .ندارند استان های سکونتگاه با مالی مبادالت در چندانی سهم استانها این ولی شودمی تأمین اصفهان و بندرعباس

 استان مالی وجوهات متقاضی مهمترین ندارد، استان نیاز مورد کاالهای تأمین در سهمی هیچ تقریباً  تهران که حالی

 :است بلوچستان و سیستان استان مالی و کاالیی پیوندهای مبحث در مهم نکته دو نمایانگر تفاوت این. شودمی محسوب

 شود،می تأمین دولتی هایشبکه و دولت طریق از چون نفتی، هایفرآورده و گندم اساسی کاالهای به استان نیاز .8

 .ندارد استان مالی پیوندهای همبستگی در بیبازتا اینرو از و باشدنمی مالی جابجایی متضمن لزوماَ

 کاالهای و خدمات در تأمین استان وابستگی دهندهنشان ؛تهران با استان مالی پیوند ترینگسترده و بیشترین .0

 دارد، کننده تعیین نقش خدمات و کاال تبادل این در خصوصی بخش که آنجا از .است کالنشهر این به عمومی

 نشان نیز مالی هایجابجایی در را خود متناسب بازتاب که است مالی پیوند مستلزم کاالیی پیوند اینگونه لذا

 .است داده

 مختلف نقاط بین شده بندی سطح و قوی مالی پیوند وجود از حاکی استان داخلی مالی مبادالت وضعیت بر مروری

 نظیر بزرگ شهری مراکز بین دیگر طرف از و بزرگ شهری مراکز دیگر و زاهدان بین یکطرف از پیوند ینا. است استان

 جنوب در هاسکونتگاه بین مراتبی سلسله رابطه این .است خود پیرامونی مناطق با چابهار حدودی تا و ایرانشهر، زابل،

 بمپور، با پیوند ترین قوی زاهدان، و تهران از بعد استان جنوب در مرکزیت یک عنوان به ایرانشهر است. تر مشهود استان

 نقاط با دارد زاهدان و تهران با که قوی بسیار پیوند از صرفنظر جابهار همینطور دارد، دلگان و اسپکه پیشین، راسک،

 مکران سواحل توسعه طرح به توجه با که دارد قوی پیوند قند قصر و شهر نیک و بریس و کنارک همچون خود پیرامونی

 وارن در خود پیرامون با را تری قوی پیوندهای نزدیک آینده در هرمزگان و بلوچستان و سیستان استانهای جنوب در

 .کرد خواهد برقرار سو دیگر از استان مرکز و یکسو از ساحلی

 هاپیوندهای اصلی بین سکونتگاه بندی جمع -1-13-3

 مصرفی، و ساده کاالهای از تعدادی به استان ساکنین نیاز که گفت توان می شده انجام های بررسی بر مروری با

 در مردم رفاه و معیشت پایین سطح دهنده نشان استان مصارف میان در پیچیده صنعتی کاالی کمبود و شده محدود

 قلم چند کننده وارد صرفاً  استان که شده سبب منطقه در تولیدی نوع هر فقدان یا کمبود دیگر طرف از. است استان

 عظیمی حجم خروج بر مبتنی شواهد فوق مسائل کنار در .باشد نفتی هایهفراورد و گندم نظیر خود نیاز مورد کاالهای
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 عظیم منبع این . چنانچهاست تهران آنها رأس در و کشور بزرگ شهرهای طرف به استان هایسکونتگاه از مالی منابع از

 اقتصادی هایفعالیت گیریشکل برای الزم زیربناهای ایجاد و منطقه آبادانی و عمران صرف استان از خروج جای به

 پیوندهای استان، این ساکنین زندگی کیفیت و سطح ارتقاء بر عالوه شود؛ استان بر حاکم شرایط مجموعه با متناسب

 .شد خواهد برقرار ملی اقتصاد با تریمستحکم

ان به چشم می خورد. بطوریکه مقایسه است هایسکونتگاه تمامی بین در معیشت و زندگی پایین سطح و محرومیت

 استان مرکز عنوان به زاهدان شهر) هااستان دیگر در مشابه هایدیگر سکونتگاه با استان منتخبهای وضعیت سکونتگاه

و یکی  استان مرکز عنوان به زاهدان شهرای دارد. حتی های فاحش منطقهنشان از  عدم تعادل ها(استان مراکز با دیگر

 هایسکونتگاه توسعه در نقشی استان مرکز عنوان به و اشتهد ملی اقتصاد با را پیوند حداقل کشور پرجمعیت های شهر از

کست شهای بالقوه و بالفعل استان در راستای زا با تکیه بر قابلیتندارد. این امر بیانگر محوریت توسعه درون استان داخل

 دایره فقر از یکسو و افزایش میزان درآمد خانوارهای شهری و روستایی در استان است.
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 نظام در موجود هایتعادل عدم و مختلف هایبخش نیازهای بین توازن و تعارض تحلیل 

 استان فضایی

ای، نطقههای مگسترش عدالت اجتماعی و تعادل»، 8332مصوب مرداد « های ملی آمایش سرزمینگیریجهت»

یکی از الزامات گانه آمایش سرزمین برشمرده است. اصول هشت را از« زیست و احیای منابع طبیعیحفاظت محیط

 های مختلف وهای وسیعی از سرزمین بررسی وضعیت توازن بین نیازهای بخشیژه در پهنهوبهریزی توسعه برنامه

یه، های ثانوها با تحلیلدر صورت تداوم روند است. این بررسیبینی وضعیت آتی روند و پیش صورتبهها تعادلعدم

 های مختلف خواهند بود.راهنمای تدوین الگوی توسعه آمایشی استان در بخش

 های مختلف در استفاده از منابع موجودو یا توازن بین نیازهای بخش بررسی تعارض -1-11-1

های مختلف در استفاده از منابع موجود، دستیابی به الگوی هدف از بررسی تعارض و یا توازن بین نیازهای بخش

ها در ترکیب عناصر اصلی در جریان توسعه و ها و توزیع عادالنه آنتوسعه مطلوب با استفاده صحیح از منابع، فرصت

 یت درآوردن آن است.لابه فع

 و مالی منابع و هازیرساخت انسانی، طبیعی، منابع همچون مختلف منابع از استفاده و برداریبهره در تعارضات

 سطح هب معطوف تعارضات این گفت توانمی روین. ازایابدمی معنا سرزمین پایدار توسعه اهداف با ارتباط در ای،سرمایه

 مطرح بخشی مقیاس در هم و بخشیبینو در مقیاس  کلی مفهومی در هم که بوده توسعه پایداری تحوالت نوع و

 .است

گونگی فضائی چ از دیدگاه تحلیلی وضعیت استانگیری از مطالعات بندی و نتیجهجمع با در این بخش از مطالعات

ده شبررسی و تحلیل  استفاده از منابع طبیعی، منابع مالی و اعتباری، نیروی متخصص و شبکه انرژی در استان

 . است

 های مختلف در استفاده از منابع طبیعییا توازن بین نیازهای بخش و تحلیل تعارض -1-11-1-1

 منابع آب 

جغرافیایی در گوشه شرقی کشور، به طور طبیعی و  بلوچستان به دلیل شرایط اقلیمی و جایگاهواستان سیستان

آسا یلهای سشکل ریزش. از دیگر سو رژیم بارندگی در استان به است روساختاری با محدودیت و کمبود منابع آب روبه

گر است. این دو ویژگی در ترکیب با یکدیگر از های شدید و ویرانکه حاصل آن سیالب است یو در مدت زمانی کوتاه

 برداری از منابع آب استان حاکمتهدیدکننده و مخرّب است و از سوی دیگر اگر مدیریت مطلوبی بر بهره یک سو عاملی

ها سالیخشک توان با توجه به رژیم اقلیمی استان )تناوبتوجهی از آب سطحی است که میساز منابع قابلباشد، زمینه

 گونه ناشی از کمبود آب در امان داشت.های بحرانها( استان را از آسیبو ترسالی

آن سوی مرزهای  های مطرح در منابع آب سطحی استان، قرار داشتن سرچشمه رودخانه هیرمند دریکی از ویژگی

زاد شود، ماسیستان جاری می عنوان رود هیرمند در دشتچه که بهدر کشور افغانستان است. به دیگر سخن، آن ملی و
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گردد. اگرچه قراردادی برای تقسیم جاری می آبی است که پس از استفاده در آن سوی مرز به داخل سیستان در ایران

ن گاه به دقت و مطابق مفاد ایور منعقد گردیده، ولی هیچکش به و میزان برداشت و چگونگی استفاده از آب بین دوآحق

دالیل ناپایداری سیاسی و جنگ، کمتر به این قرارداد و اجرای آن پایبند  رداد رفتار نشده است و طرف افغانی، بهاقر

 ها در استفاده از منابع موجود است.کاستی بوده که این خود یکی از

خورشیدی در این  8312های خیره و انتقال و توزیع آب هیرمند که از سالهای مهار، ذان، شبکهدر ناحیه سیست

های بعد نیز ادامه یافته، از آب موجود )مهار شده( برای استفاده شهرها و روستاها لناحیه طراحی و اجرا شده و در سا

اما نکته مهم در ناحیه سیستان،  ؛شودمطلوبی استفاده می تنسبههای کشاورزی و صنعتی به صورت بو همچنین فعالیت

سیسات کافی برای مهار بیشتر آب در حال حاضر است که با احداث سد مخزنی چاه نیمه چهارم، این مهم أفقدان ت

 پذیر شده است.امکان

عنوان مرکز استان و شهر نخست استان از نقطه نظر جمعیت، از جمله شهرهایی است که با استفاده از زاهدان به

ه هیرمند خود از تداوم الزم نآب رودخا که جا آن ازکند. انتقال از سیستان از آب رودخانه هیرمند استفاده مییک خط 

وابسته بودن آب شهر مرکز استان به یک  ،رسدها، جریان آن به حداقل و یا توقف میسالیبرخوردار نبوده و در خشک

 ساز باشد. تواند مسئلهمنبع ناپایدار می

های سطحی نیست. در اکثر نقاط شهری منابع آب زیرزمینی نیز، وضعیت بهتر از استفاده از منابع آبدر زمینه 

استان، آب موردنیاز شرب ساکنان از منابع زیرزمینی تأمین شده و در سالهای اخیر به دلیل رشد جمعیت شهری استان 

داشت از منابع وضعیت نامساعدی را در های کالبدی شهرهای موجود افزایش برو گسترش تعداد شهرها و محدوده

های آب، امکان برداشت ها و منفی بودن بیالن تقریباً تمامی سفرههای آب زیرزمینی پدید آورده است. افت سفرهسفره

 است. کردهبسیار محدود  راآب 

تان به لحاظ نظری و بلوچسوبنابراین هرگونه استفاده از منابع زیرزمینی برای شهرها و روستاها در استان سیستان

برداری را اجتنابچه رشد جمعیت و گسترش شهرها چنین بهرهو چنان یستپذیر نبر پایه اصل توسعه پایدار، امکان

مد آن فشار بیشتر بر منابع آب و به مخاطره افتادن منابع پایه آب در بخش عظیمی از استان به اناپذیر سازد، پی

 کنند.های پیرامون زاهدان است که برای شرب از آب هیرمند استفاده میشتاستثنای دشت سیستان و تا حدودی د

برداری از منابع طبیعی وجود ندارد. در فعالیتگذشته از الگوی سکونت، در الگوی فعالیت نیز، توازن الزم در بهره

زیرکشت وجود ندارد. گفتنی برداری از منابع آب زیرزمینی امکان افزایش سطح های کشاورزی، به دلیل ممنوعیت بهره

ناپذیر ساله اخیر است که تغذیه سفره را امکانسالی در دهاست که در عمل دلیل اصلی این عدم توازن ناشی از خشک

ای که گونهب استان بهآساخته و الجرم سفره بر اثر برداشت منفی شده است. در چنین شرایطی، مدیریت جامع منابع 

شرب، صنعت و کشاورزی را ساماندهی و نظارت کرده و با استفاده از منابع آب سطحی که های مندی همه بخشبهره

توجه است، نوعی تعادل و توازن به سود استفاده متناسب از همه منابع آب در اختیار استان برقرار از قضا در استان قابل
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 ، طبیعی است که فشار بر منابعز منابع آببرداری اای برای بهرهنماید، اهمیت به سزا دارد. در نبود چنین سامانه

 محدود افزایش یافته و منابع پایه در خطر نابودی قرار بگیرند.

 منابع طبیعی دیگر 

زیست نیز از توازن الزم در بهرهکلی محیططورمنابع آب، دیگر منابع طبیعی استان از نظر خاک، و بهگذشته از 

ویژه در سیستان و در دم توازن ناشی از محدودیت منابع آب است که به. بخشی از این عیستها برخوردار نبرداری

های شن و بادهای شدید شده و عمالً فرسایش شدیدی های زاهدان و خاش( سبب بروز طوفانناحیه سرحد )محدوده

ویژه در زمینه ها، بهسازند. بخش دیگری از عدم توازنجا کرده و از دسترس خارج میها را جابهآورند، خاکرا به بار می

های انسانی و صنعتی است. با زیست ناشی از مداخالت انسانی و استفاده نامطلوب از آب، مراتع و وجود فاضالبمحیط

شدن محیطی و آلودههای زیستبرداری از شبکه فاضالب زابل و شبکه در دست احداث زاهدان بخشی از آسیببهره

 .اندمنابع آب زیرزمینی مرتفع شده

طورکلی روند رو به گسترش تخریب مراتع در استان نمونه دیگری از فشار بر مراتع به دلیل وجود دام مازاد و به

برداری از این منابع در آینده برداری از منابع طبیعی استان است که اگر به آن پرداخته نشود، بهرهعدم توازن در بهره

 پذیر نخواهد بود. عمالً امکان

 های مختلف در استفاده از نیروی انسانی متخصصو یا توازن بین نیازهای بخش تحلیل تعارض -1-11-1-2

ی نیروی وربهرهتوان می در بحث از نیروی انسانی و متخصص و چگونگی استفاده عناصر فضائی از این عامل توسعه،

 اصلی هایبخش در ارک نیروی بهروری بررسی نمود. میزان فعالیتتوسعه و  هایکار و مسئله آموزش را در کانون

معادل  32 سال در کار نیروی وریبهره کشاورزی بخش در کهطوریبه بوده ملی متوسط از ترپایین استان در اقتصادی

 در و ملی درصد متوسط 2800 معدن بخش در ملی، متوسط درصد 28884 صنعت بخش در ملی، درصد متوسط 21

 است. بوده ملی درصد متوسط 21خدمات  بخش

 خاش، شهر،نیک و اول درجه در( زابل و زاهدان) استان شمالی هایشهرستان در ایحرفهوفنی آموزش مراکز

 فعال جمعیت پراکنش به توجه با توازن عدم متمرکز شده و این امر موجب بعدی مراتب در چابهار و کنارک و سراوان

 استان شده است. در مهارت فاقد

 اکزمر بودنکشت در کنار  ناکافی الگوی اصالح و استان در آبیاری و کشت نوین هایروش آموزش بر تمرکز عدم

درصدی( کارکنان ماهر بخش کشاورزی،  33شیالتی با توجه به سهم باالی ) هایفعالیت با مرتبط آموزیمهارت

ز یک سو با ماندگی رشد این بخش در استان شده است. اجنگلداری و ماهیگیری از کل شاغالن استان، موجب عقب

تواند موجب پرورش ویژه شیالت، توجه به آموزش میهای کشاورزی بههای عظیم استان در بخشتوجه به پتانسیل

های مکمل این حوزه را نیز به همراه خواهد نیروهای تخصصی بیشتر در این حوزه گردد که به دنبال خود رشد بخش

 داشت. 
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 یهاو روستاها های مولد و خدماتی در شهره چگونگی پراکنش فعالیتدر مجموع از نقطه نظر مکانی و با توجه ب

دارد، اما نکته مهم کمبود  توان گفت که در استفاده از تخصص و مهارت بین شهر و روستا عدم تعادل وجوداستان نمی

 گیرد.تناسب دربر می هر دو دسته این نیروها در سطح استان است که هم شهر و هم روستا را به

 ..(ونقل، انرژی و .های مختلف در استفاده از زیربناها )شبکه حملو یا توازن بین نیازهای بخش تحلیل تعارض -1-11-1-1

 برق 

انرژی برق در  توزیع ای در زمینه تولید، انتقال ومالحظههای قابلگذاریهای پس از انقالب سرمایهگرچه در سال

اصله های زیست و فعالیت و فکانون ی استان و پراکندگی شدیدسطح استان به انجام رسیده است، اما گستردگی فضا

های مواجه نموده است و ایجاد و تکمیل شبکه ها را با مشکلرسانی در همه زمینهها از یکدیگر امر خدمتزیاد آن

اخته ن سمقایسه با سایر نقاط کشور و صرف زمان طوالنی ممک های گزاف درزیربنایی در این استان را با صرف هزینه

متر شبکه انتقال وجود دارد، اما در استان  481 حدود در سطح ملی که در حال حاضر به ازای هر مشترکاست. با این

متر شبکه انتقال موجود است. اما با همین حال هنوز در شبکه  8382بلوچستان به ازای هر مشترک حدود وسیستان

 .استهای آن در دست اجرا وجود دارد که برخی از پروژه مخصوصًا در جنوب استان کمبودهای انتقال استان

امکان  عدم با مناطق شهری به علت یمندی از انرژی برق در برخی از مناطق روستایوجود عدم تعادل در بهره

برق در مناطق  هایخانوار جمعیت از شبکه 02رسانی به روستاهای پرجمعیت فاقد راه و دوری برخی روستاهای برق

 .استجنوبی استان 

استان است که به  های مستعد کشاورزیهای موجود بخش برق استان در مناطق و دشتیکی دیگر از عدم تعادل

 برق را با مشکل مواجه نموده است. های آب کشاورزی فاقدرسانی به چاههای موجود ادامه برقعلت فول بار بودن شبکه

 انرژی فسیلی 

سوخت موتورهای  ونقل برایگیرد. در بخش حملهای مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار میبخشنفت گاز در 

در بخش صنعت برای سوخت  های آبیاریآالت کشاورزی و پمپدیزلی، در بخش کشاورزی برای سوخت ماشین

جاری های خانگی و تبخشانرژی الکتریکی و در  ها برای سوخت جهت تولیدالت و تجهیزات صنعتی، در نیروگاهآماشین

 . گیردقرار می مورد استفاده های گرمایش و تولید آب گرمبرای سوخت دستگاه

سوخت  ها براینیروگاه . نفت کوره درهستندهای تحت پوشش وزارت نیرو کننده نفت کوره، نیروگاهترین مصرفمهم

مورد  هایکوره برای سوخت کشت نقل نفتولگیرد. در بخش حمجهت تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می

 .گیردر میااستفاده قر
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 های موجود در نظام فضایی استانتعادلتعیین عدم  -1-11-2

 های اقتصادی در نظام فضایی استانعدم تعادل -1-11-2-1

 گذاریتأمین منابع مالی و سرمایه 

 هایدارایی تملک اعتبارات وضعیت بررسی طریق از را استان فضایی نظام در اقتصادی هایتعادل عدم بارزترین

 :داد تشخیص چنین توانمی هاآن توزیع نحوة و ایسرمایه

 مسه روستایی مناطق و کرده پیدا اختصاص شهری مناطق به ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات بیشترین

 اهدهمش قابل استان ستاییرو و شهری مناطق بین تعادل عدم آشکارترین لحاظ این از. اندداشته دریافت را کمتری

 .است

 که دهدمی نشان( 8422-8332) ششم برنامه طی یافته اختصاص ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات بررسی

 . دانداشته دریافت را بیشتری منابع مکران سواحل توسعه طرح و زابل زاهدان، ویژهبه استان شمالی هایشهرستان

 یهاعمدتاً در شهرستان یبخش خصوص هایگذارییهو سرما یخدمات برتر مال یهالزم به ذکر است که کل همچنین

وسعه طرح ت یشبردروند با پ ینکه ا یافتهتمرکز  یزاهدان در درجه اول و زابل در مرتبه بعد یتاستان به مرکز یشمال

ها، مجموعه طرح ینا یاندازبا راه یندهشده است که در آ یلما یزن یبه سمت سواحل جنوب یسواحل مکران اندک

 خدمات خواهند بود.  ینجاذب ا یزاستان ن یسواحل جنوب

 بازار کار 

 و از امکانات های فعالیتعرصه از یک هر مندیبهره چگونگی بر افزون اقتصادی، هایتعادل عدم از بحث در

 اشتغال و بیکاری نرخ و کار و تقاضای نیروی عرضه چگونگی خصوصی، و دولتی مالی منابع و گذاریسرمایه هایفرصت

 .است ضروری اقتصادی همه عوامل نهایی برآیند عنوانبه اخیر دهه طی آن تغییرات روند و

 نفر 208422 و 21 سال در نفر 342122 از اخیر دهه دو طی اقتصادی فعال جمعیت مفهوم به کار نیروی عرضه

 2383، 11-21 نیروی کار طی دهه عرضه ترتیب این به. است یافته افزایش 8331 سال در 280211 به 8311 سال در

 درصد افزایش داشته است. 8482، 31-11درصد و در دهه 

 هایخشب غیرمکفی تقاضای و طرف یک از کار نیروی حد از بیش عرضه چون عواملی نیز انسانی نیروی بازار منظر از

 شورک بیکاری نرخ از باالتر عموماً منطقه سطح در بیکاری نرخ که شده موجب دیگر طرف از کار نیروی برای اقتصادی

 . گیرد قرار

 نامطلوبی وضعیتی دارای منظر این از استان که است آن گرنشان 8332 سال در استان بیکاری نرخ شاخص بررسی

 شغلی فرصت 1222 از بیش رفتن دست از آن اصلی علت که رسیده درصد 38 از باالتر به استان بیکاری نرخ و بوده

 .است بوده سو دیگر از شغلی جدید هایفرصت گیریشکل فقدان و سویک از استان سطح در سال هر در
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 قطعی صورت در که. است شده ایجاد سال هر در شغلی فرصت هزار 42 متوسط طوربه 8331-8332 هایسال طی

 رسیده 8332سال در آن میزان نصف از کمتر به شاخص میزان و یافته بهبود روند این که گفت توانمی نتایج این بودن

 مناطق در ویژهبه ملی متوسط از باالتر شاخص میزان هم هنوز که چند هر. دارد وضعیت نسبی بهبود از نشان که

 .است استان شهری

 استان به تفکیک مناطق شهری و روستایی  در کشور و رخ بیکاری: ن111 شماره جدول

 1133 1131 1113 1133 1113 شرح

 کشور

 80812 84822 80821 3821 83830 کل

 83800 81822 88810 1812 81882 شهری

 82821 80812 84820 3844 80842 روستایی

 استان

 83883 03882 38810 3822 02813 کل

 8482 0282 0883 283 8388 شهری

 8882 3884 4080 8282 0084 روستایی

 و شهری مناطق در شاخص میزان بهبود از نشان بررسی مورد دوره در استان دربار تکفل  شاخص میزان بررسی

 8331 سال در نفر 4841 به 8321 سال در 1812 از استان در بارتکفل شاخص میزان کهطوریهب. دارد استان روستایی

 .ستا بوده شهری مناطق از بیشتر روستایی مناطق در شاخص بهبود میزان که است ذکره ب الزم البته. است رسیده

 نتایج اساس بر که است شده بررسی 8332 سال در استان هایشهرستان سطح در بارتکفل شاخص میزان

 و بوده دارا اول درجه در را شاخص میزان بهترین کنارک شهرستان استان، هایشهرستان بین از آمدهدستبه

 نیز سراوان و( زابلی) مهرستان شهرستان. دارند قرار بعدی مراتب در زاهدان و شهرنیک زابل، چابهار، هایشهرستان

 روند این استان روستایی و شهری مناطق شایان ذکر است در .اندبوده دارا شاخص این منظر از را وضعیت بدترین

 آن از پس و اول درجه در کنارک شهرستان استان شهری مناطق در 32 سال در کهطوریبه. دارد تفاوت اندکی

 ورانسوسیب شهرستان اما. اندبوده دارا را شاخص میزان بهترین بعدی مراتب در شهرنیک و زاهدان زابل، هایشهرستان

 منظر این از نامناسبی وضعیت از بعدی مراتب در زهک و خاش سراوان، ایرانشهر، هایشهرستان و اول درجه در

 .اندداشته باالیی تکفل بار و بوده برخوردار

 مراتب در شهرنیک و زابل هایشهرستان و اول درجه در چابهار و کنارک هایشهرستان نیز روستایی مناطق در

 .اندودهب دارا را وضعیت بدترین سراوان و زاهدان مهرستان، هایشهرستان و داشته منظر این از ترمناسب وضعیتی بعدی

 دهد. های متخلف در سطح شهرستان را نشان میسهم بار تکفل استان به تفکیک بخش 30نقشه شماره 

 فرهنگی در نظام فضایی استان -های اجتماعیعدم تعادل-1-11-2-2

 هک چنین استنباط نمود توانمی ،شدهارائه استان فرهنگی موجود وضع بررسی در که تحلیلی مدل به عنایت با

 است؛ استان در( شودجامعه یاد می مطالعات در که چیزی آن)اجتماعی  نظم مخل که هاییچالش ترینعمده از یکی

 نظام دو سنجیده و مناسب آمیزیعنوان درهم تحت آن از گزارش این در و ازجمله شناختی« تعادل»  و تطبیق نحوه
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 هک استان کالن فرهنگی نظام درونِنظام  خُرده این دو مابین تضاد. است مرکز حوزه در مکران و سیستان فرهنگیِ

 تباطار برقراریهرگونه  برای را راه تواندمی دهد؛می نشان خشونت هستند؛ مستعد بالقوه که یهاقالب دربعضاً  را خود

 اجتماعی قشربندی نظام( استان مرکز) مرکز حوزه در خصوصبه و استان حاضر در حال در. کند سد متقابل کنش و

 و مخرب دوتایی هایتقابل مبنای بر بیشتر که اشتباه و نادرست فکری و ذهنی هایاز انگاره برخی از شده مشتق

 در بازاری ع،تشی برابر در تسنن غیربومی، برابر در بومی بلوچ، برابر در سیستانی مثال عنوانبه -کندعمل می زاآسیب

 است ایگونهبه -... و یرمذهبیغ برابر در مذهبی حجاب،بی برابر در محجبه مدار،قانون برابر در گریزقانون برابر کارمند،

 احساس ایگونهبه و سازنده بازمانده عامل هرگونه برقراری از طبقات و هاگروه از بسیاری هاجنبه از بسیاری در که

 گفتهپیش فرایند کند؛می عملکنشگران میان  متقابل کنش میانجی عنوانبه فرهنگ که جاآن از. کنندمی یخودبسندگ

 و اباوره سپهر شدن تنگ ماحصل که اجتماعی نظارت محدود شدن دلیل به که است؛ جامعه در فرهنگی اُفتمنزله به

 ایهفردگرایی برای را زمینه تواندمی است؛ نموده یاد« وجدان جمعی»عنوان  تحت آن از دورکهیم که است چیزی آن یا

 .سازد مهیا فرهنگی، هایزمینه در خصوصبه اجتماعی هایگروه برخی یختگیگسلجام یا و افراطی

 وزهح یرپذیریتأث میزان گوناگون دالیل به کهییازآنجا که گفت چنین توانمی تحلیل مدل به مراجعه بابازهم 

 هایزهحو با جواریهم و دیگری است حوزه این در زادوولد نرخباال بودن  دالیل این از یکی. است بیشتر مرکز بر مکران

 اذاتخ طریق از تعادل، حالت به کل سیستم رساندن و مورد این از جلوگیری جهت باید -پاکستان و هند فرهنگیِ

 از کهنای ضمن پرداخته سیستان فرهنگی مثبت حوزه هایویژگی و هاخصلت تقویت به مناسب فرهنگی هایسیاست

 ننمود.  تغفل نیز مکران فرهنگی حوزه مثبت خصوصیات

 



 آمایش استان سیستان و بلوچستانچکیده مطالعات 

 

411 

 

 

 
 1131سال  -های مختلف: بار تکفل استان در بخش11 شماره نقشه
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 زیستی در نظام فضایی استانهای محیطعدم تعادل -1-11-2-1

 هایچالش با همواره ؛کویر کناره در استقرار و نامساعد اقلیمی شرایط دلیل به بلوچستانوسیستان استان

 اند،تهنداش را یامروز تراکم و انبوهی فعالیتی و جمعیتی مراکز که دور هایگذشته در. است بوده روهروب محیطیزیست

 ترسالی که ،هایسالخشک از ایدوره هر پی در و داشته را توان تجدید توان استان وخاکآب و سرزمین اقلیم،

 گذشتگان متون و تاریخی کتب در همهینباا .است شدهمی جبران رفتهازدست محیطیزیست منابع ،رسیدهیفرام

 رد که شده داده نشان و رفته سخن« بند شن»و « بند آب» عنوان تحت عمده مشکل دو از سیستان، درباره ویژهبه

 . ستا داشته قرار آب و خاک و باد عوامل منفی تأثیرات تحت سیستان، ویژهبه و استان زیستمحیط نیز دور هایسال

 ماتی،خد و های تولیدیفعالیت و کرده تجربه اخیر هایدهه طی را شتابان نسبتبه رشدی استان جمعیت که امروزه

 ابقاء طشرای در که است یافته، طبیعی گسترش نیز اجتماعی اقتصادی، توسعه هایهدف با و جمعیت رشد با متناسب

 بر فشار گیاهی پوشش ووخاک آب منابعمحدودیت ) زیستی،محیط نظر از استان، ساختاری هایمحدودیت نسبی

 بحران مرزهای به منابع از برخی برای و نواحی از در برخی محیطیزیست هایتعادل عدم و شود روزافزون منابع(

 گردد.  نزدیک

 بر فشارتنها نهاست،  بوده معاصر هایدهه در هاسالیخشک ترینطوالنیازجمله  که اخیر دو دهه هایسالیخشک

 ،است رسانده بحران مرزهای به را گیاهی پوشش و آب منابع موارد از برخی در بلکه بخشیده شدت را حیاتی منابع

 رد گیاهی پوشش گسترش و شن تثبیت آب، و مهار حفظ در روزآمد هایآوریفن کارگیریبه که نیست تردیدی

 اکمبوده و هامحدودیت شتاب که داشت دورازنظر  نباید اما ،کرده است مهار را پذیریآسیب روندهای حدودی تا استان،

 روستنیازا و است پیشگیرانه اقدامات از فراترمراتب به دیگر سوی از طبیعی و های انسانیتخریب سرعت و سویک از

 وساز یک استان پهنه در منابع نامتناسب کاربرد بارز هاینشانهازجمله  محیطیزیست هایتعادل عدم حال حاضر در که

 دیگر است.  سوی از اقتصادی هایفعالیت و طبیعی محیط انسان، بین بستان -بده و توازن زدن هم بر و

 عدم تعادل در منابع آب 

 استثنایبه) واحدها تمامی تقریباً 8312 سال تا استان آبریز هایحوضه در موجود( دشت) هیدرولوژیک واحد 43 از

 زاهدان پیرامونی دشت دو در و اندبوده روهروب آب برداشت در ممنوعیت وضعیت با( ایرانشهر غرب شمال در واحد یک

 طی استان، بزرگ شهر تنها و مرکز عنوانبه زاهدان شهر جمعیت که شرایطی در. است داشته وجود بحرانی وضعیت

 هایدشت در منابع محدودیت آن و جمعیت انبوه این که است طبیعی ،یافتهیشافزا برابر 2 به نزدیک اخیر دهه سه

  .آوردمی پدید محدوده این در« آب» آینده برای را هشدارآمیز و جدی بسیار تعادل عدم یک پیرامون،

 عدم تعادل در پوشش گیاهی 

 منابع بر فشار بارز نمود و محیطیزیست هایتعادل عدم دیگر از استان، مراتع زمینه در ویژهبه گیاهی پوشش فقر

 وکاستیفر طریق از بلکه کرده، تشدید را استان گیاهی پوشش تخریب روند تنهانه تعادلی عدم چنین. است محیطی
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 شدت و تناوب افزایش و سویک از خاک هدررفت و زده دامن را جوی هایریزش اثر بر سیالب و سیل آبخیزها،

 .است شده سبب را شن هایطوفان

 رده در استان مراتع از درصد 32 از بیش که داده نشان استان گیاهی پوشش زمینه در شدهانجام هایبررسی

 و ستا دهندههشدارنوبه خود، به استان، مراتع کیفی وضعیت از ترکیبی چنین. دارند قرار« فقیر» و« فقیر خیلی»

مورداستفاده  دام چرای برای ها،آن واقعی ظرفیت از بیش دام، فشاربراثر  که است مرتعی هایعرصه وجود یانگرنما

 اند.قرارگرفته

 مرتع زادآوری و بهار ایام به معموالً کهچهارماهه  دوره یک برای مراتع چرای ظرفیت که است داده نشان هابررسی

 برآورد دامی واحد میلیون 381 حدود نیز استان دامی واحدهای آمار. است دامی واحد میلیون 3 حدود دارد، اختصاص

 مشخص چرا دوره یک در را استان مراتع در ظرفیت مازاد دامی واحد میلیون نیم فزونی مزبوردو رقم  سنجش. شودمی

 کلش واقعیت این از بحرانی تصویر. دهدنمی نشان را استان مراتع در تعادل عدم تصویر همه تفاوت این اما کند،می

 حضور یبترتینا. بهشوندمی تعلیف مرتع طریق از سال طول تمام در استان، هایدام اتفاقبهقریب یتاکثر که گیردمی

 ستا مراتع ظرفیت از بیشترمراتب به شوند،می تغذیه مراتع از سال طول در که دامی واحد ازنظر استان، مراتع در دام

 .کندمی تشدید را موجود هایتعادل عدم و

 زیست دریاییتخریب محیط 

 کناره رب ینوار ساحل از برخورداری فضایی، توسعه ازنظر بلوچستانوسیستان استان قوت نقاط و هافرصت از یکی

 یساحل اراضی از استفاده در هاییدرنگ نیازمند دریایی زیستمحیطازلحاظ  یاز،امت و فرصت این. استعمان  یایدر

 بار به ار انسانی اقتصادی، جدی هایآسیب تنهانه نشود، گرفته نظر در اگر که است سکونت و فعالیت استقرار برای

 .کندمی تبدیل جدی تهدیدی به را مزبور فرصت یجتدربه بلکه آورد،می

 وسعهت همچنین و داشته باالیی جمعیتی تمرکز گذشته دهه سه طی که استان جنوبی ساحل در چابهار شهر وجود

 لعم در و داده قرار تهدید مورد را استان دریایی یرذخا و منابع از برخی دوره این در بندری هایزیرساخت و تأسیسات

براثر  عمان دریای هایمرجان سنگ پذیریآسیب جمله آن از. است بوده دریا و ساحل طبیعت به اندازیدست نوعی

 مرز به سکونت و تولید مراکز نزدیکی همچنین. است استان جنوبی سواحل در سازیاسکله هایفعالیت گسترش

 عوامل دیگر از شود،می هاآن زادآوری محیط و دریایی جانوران حیات تهدید آب، آلودگی سبب که دریا استحفاظی

 .است استان محیطیزیست هایتعادل عدم

 روند اگر اما نیست، بارزی تعادل عدم شاهد حاضر حال در استان، جنوبی سواحل اگرچه که داشت نظر در باید

 واحلس مندیبهره یابد، تداوم ساحلی و دریایی محیطیزیست اصول رعایت بدون دریایی سازوساخت و جمعیت تمرکز

 گونهاین و شدهیلضعف تبدنقطه و تهدید به تجارت و تولید گردشگری، منبع یک عنوانبه دریا از استان جنوبی

 .شود گرفته نظر در استان فضایی توسعه بلندمدت هایریزیبرنامه در باید مخاطرات
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 روستایی در نظام فضایی استان -های شهریعدم تعادل -1-11-2-4

 ظامن و شهریمراتب سلسله تحلیل زمینه در داخلی و خارجی تجربیات و نظریات در کنکاش با حاضر بررسی در

 طحس سنجش برای آنتروپی و اندازه -رتبه یعنی جمعیتی مقیاس بر متکی و توزیعی یهامدل از عمدهطور به شهری

منظور هب الوصابی و موماو کینزبرگ، شهر، دو یهاشاخص از فضایی، متعادل توزیع و استان شهریمراتب سلسله تکاملی

 رد تمرکز عدم/تمرکز سنجش برای هرفیندال تمرکز و هندرسون تمرکز عدم یهاشاخص از و شهری نخست تبیین

 .شودمی استفاده شهری نظام

 شهریمراتب سلسله تکامل و متعادل توزیع سنجش هایشاخص 

o شهری نظام اندازه -رتبه شاخص 

 لگویا تعریف در. است شدهاستفاده اندازه-رتبه الگوی از جمعیت، متغیر از استفاده با شهرها بندیسطح منظوربه

 جمعیتی بندیسطح 824جدول شماره . اندشده بندیگروه رتبه و جمعیت اندازه ترتیب به استـان شهرهای اندازه،-رتبه

 .دهدمی نشان را استان شهرهای

 (1133بندی جمعیتی شهرهای استان بر اساس اندازه )طبق سرشماری سال : سطح114 شماره جدول

 تعداد شهر نام شهر دامنه تغییرات سطح شهر

 8 زاهدان هزار نفر 122بیشتر از  8

 2 - نفر هزار 122تا  012 0

 3 زابل -چابهار -ایرانشهر هزار نفر 012تا  822 3

 3 کنارک -خاش -سراوان  هزار نفر 822تا  01 4

 هزار نفر 01تا  82 1
جالق  -زهک -راسک -پیشین -نیک شهر -بمپور -محمدان

 فنوج -قصرقند -زابلی -سوران -گلمورتی
80 

 هزار نفر 82کمتر از  2

-دوست -میرجاوه -محمدی -آبادنصرت -آبادنوک -نگور -بزمان

 -زرآباد -سرباز -اسپکه -سیرکان -گشت -هیدوج -بنت -محمد

 بنجار -ادیمی -محمدآباد -اکبرشهرک علی

81 

 مشاور محاسبات: مأخذ

 وبلوچستانهای استان سیستاناندازه شهرستان -رتبه: 113 شماره جدول

 رتبه جمعیت شهر رتبه جمعیت شهر

 02 3313 میرجاوه 8 112232 زاهدان

 08 2208 محمددوست 0 834312 زابل

 00 1100 بنت 3 883212 ایرانشهر

 03 1222 نگور 4 822233 چابهار

 04 1222 محمدی 1 22284 سراوان

 01 1028 آبادنوک 2 12114 خاش

 02 1031 آبادنصرت 2 43011 کنارک

 02 1284 بزمان 1 81431 جالق

 01 4223 اکبریعلشهرک  3 82230 نیک شهر

 03 4283 اسپکه 82 82282 پیشین

 32 4211 گشت 88 83112 سوران



 آمایش استان سیستان و بلوچستانچکیده مطالعات 

 

412 

 

 

 رتبه جمعیت شهر رتبه جمعیت شهر

 38 4223 زرآباد 80 83312 زهک

 30 3222 بنجار 83 83222 فنوج

 33 3283 ادیمی 84 80331 بمپور

 34 3421 محمدآباد 81 80041 زابلی

 31 0832 سیرکان 82 88221 قصرقند

 32 0202 سرباز 82 82320 محمدان

 32 8224 هیدوچ 81 82030 گلمورتی

  83 82881 راسک

 : محاسبات مشاورمأخذ

o آنتروپی ضریب از استفاده با شهری نظام تعادل میزان تحلیل 

 رایب معیاری آنتروپی ضریب. است شده استفاده آنتروپی ضریب از شهری نظام تعادل میزان تحلیلمنظور به

 و جمعیت استقرار فضایی تعادل میزان به توانمی مدل این از. است شهری طبقات در شهرها تعداد توزیع سنجش

 و تهداش وجود فضایی تعادل عدم کند، میل صفر سمت به آنتروپی اگر. برد پی شهری شبکه سطح در شهرها تعداد

 تریتعادلم توزیع از کند، میل یک سمت به ضریب این اگر و است جغرافیایی گستره یک در بیشتر تمرکز از حکایت

 .بود خواهد برخوردار

 
 طی سه دهه اخیر استان : تغییرات ضریب آنتروپی نظام شهری1 شماره نمودار

تر شده بیشمراتب شهری استان و ناموزونی در سلسله عدم تعادل 8311تا  8321های طی سال اساس این بر

 8321تا  8321طقه و افزایش شهرهای کوچک از دهه شهر مناست. اختالف بسیار زیاد شهرهای استان با نخست

و فاصله نسبتًا زیاد شهرها از حد تعادل شده است. در صورت عدم توجه به شهرهای کوچک  عدم تعادلموجب 

 ها،سرمایه گسیل و متوسط و کوچک شهرهای به توجهمراتب شهری استان به حالت بحرانی سوق خواهد کرد. سلسله

 مراتبسلسله و شده ایمنطقه عدم تعادل کاهش موجب تواندمی مدتبلند در شهرها، این سمت به خدمات و امکانات

 .نماید هدایت «تعادل» سمت به را استان شهری

 شهریتبیین نخست هایشاخص 

 هریشنخست ایهشاخص از استان شهری نظام در سالیان طی آن تغییرات و هریشنخست میزان تحلیل منظوربه

 موماو شاخص همچنین و مهتا شهر چهار شاخص گینزبرگ، شاخص یا شهر چهار شاخص ،شهر دو شاخص جفرسون،

 .است شده استفاده الوصابی و
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 شهری طی سه دهه اخیرهای نخستمقادیر عددی شاخص: 111 شماره جدول

 1133 1113 1133 1113 شهریهای نخستشاخص

 2/44 2/41 2/13 2/11 نخست شهر

 4/32 4/84 4/82 3/21 دو شهر

 8/21 8/13 8/30 0/24 چهار شهر گینزبرگ

 2/20 2/21 2/22 2/22 چهار شهر مهتا

 01/3 21/4 48/4 23/1 موماوو الوصابی

 بیانگر که یافته کاهش 8331 تا 8321 هایسال طی شاخص این که دهدمی نشان شهرنخست شاخص بررسی

 کاهشی روند این 8321 سال تا که معنی بدین است داشته تناوبی حالتی شهر دو شاخص. است اول شهر تسلط کاهش

 رسیده 0 از بیشتر به 8321 سال از ولی است بوده 0 از کمتر شاخص این 8321 سال تا. است یافته افزایش سپس و

 .دارد اول شهر تسلط از نشان که است

 فوق از نشان که است بوده 2821 از بیشتر همواره مقدار این اما داشته کاهشی روند کینزبرگ شهر چهار شاخص

 نخست بیانگر هم شاخص این که است بوده 2841 از بیشتر همواره نیز مهتا شهر چهار شاخص. دارد اول شهر برتری

 رد شاخص این اما است شهری نخست پدیده دارای استان یطورکلبه. است بلوچستانوسیستان استان در شهری

 .است داشته کاهشی روند اخیر هایسال

 

 
 شاخص تغییرات: 2نمودار شماره 

 شهرنخست

 
 دوشهر شاخص تغییرات: 1نمودار شماره 

 
 شاخص تغییرات: 4نمودار شماره 

 کینزبرگ چهارشهر

 
 شاخص تغییرات: 3نمودار شماره 

 مهتا چهارشهر

 
 الوصابی و موماو شاخص تغییرات: 1نمودار شماره 
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 شهری نظام عدم تمرکز هایشاخص 

 کنند،می بررسی را شهری نظام بر نخست شهر تسلط میزان شهرینخست هایشاخص کهینا به توجه با

 تهکاس تمرکز شدت از زمانی مختلف مقاطع در آیا کهینا و شهری نظام در تمرکز میزان تا است الزم نیز هاییشاخص

 صشاخ روش دو از منظور بدین. دهد قرار تحلیل مورد را خیر یا رفته پیش نسبی تعادل سمت به شهری نظام و شده

  .است شده استفاده هندرسون تمرکز شاخص و هرفیندال تمرکز

 های عدم تمرکز در استان طی سه دهه اخیرمقادیر عددی شاخص: 113 شماره جدول

 1133 1113 1133 1113 تمرکز عدم هایشاخص

 44/2 02/2 23/2 32/2 هرفیندال تمرکز

 02/0 13/3 2/8 23/0 هندرسون تمرکز عدم

 8321 سال از تمرکز میزان کهیطوربه دهدمی نشان را اخیر دهه سه طی تناوبی تغییرات تمرکز عدم هایشاخص

 نظام تمرکز میزان بر نیز اخیر دهه طی و داشته کاهشی روند 8311 سال تا ادامه در. است یافته افزایش 8321 تا

.است نکرده تغییری چندان شهری نظام تمرکز میزان اخیر دهه سه طی درمجموع. است افزوده شهری
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  استان توسعه فراروی های چالش تحلیل 

 زیستیتحلیل تهدیدات ناشی از مخاطرات طبیعی و محیط -1-13-1

 بندی استان در ارتباط با خطر زلزله و سونامیپهنه -1-13-1-1

 استان هایلرزهزمین تاریخ بررسی. دارد قرار هیمالیا، –آلپ خیزلرزه کمربند روی بر بلوچستانوسیستان استان

 امروز به تا دستگاهی و تاریخی داده رخ هایزلزله. است باال بسیار استان این در خیزیلرزه خطر که دهدمی نشان

 2 تا 2 بین درصد 88 ریشتر، 1 تا 4 بین درصد 42 ریشتر، 2 تا 1 بین هاآن از درصد 41 حدود که دهدمی نشان

 در و ریشتر 281 بزرگای با 8330 سال در بزرگ زلزله آخرین. اندداشته قدرت باال به ریشتر 2 نیز درصد 4 و ریشتر

 منطقه در بزرگ ایفاجعه بروز مانع آن زیاد عمق تنها و داد رخ سراوان کیلومتری 41 در زمین کیلومتری 13 عمق

 .شد

 سونامی 

 زیعمان ن یایدر سواحل در شوند،یتلفـات در سرتاسر جهان م یشترینکه موجب ب یبا منشأ محل یامواج سونام

خطر منطقـه فرورانش مکران است. در امتداد  ینا ی. منشأ اصلآیندیبـه شمار م یعیاز مخاطرات طب یکیبـه عنوان 

 یکند و سونام یجادا 380تا  182 یبـه بزرگ ییهالرزهینزم تواندیشود، م یختگیمنطقه، هرجا که دچار گس یـنا

تا  تواندیپاکستان و شــمال غرب هندوستان م یران،شرق اکشور عمان، جنوب یمتعاقب آن در طول سواحل شمال

 متر رخ دهد. 82ارتفاع 

 
  منطقهتکتونیکی و لرزه زمین ساخت : 1 شماره ریتصو
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 منطقه در سونامی و زلزله احتمال 

 بزرگای با( مکران) منطقه این در 2ابرراندگی و زلزله یک رودمی انتظار همچنان منطقه در بزرگ هایزلزله وقوع با

 اشدب عمان دریای در کمتر عمق با و بزرگی لرزهزمین چنین کانون اگر. بیفتد اتفاق آینده دهه در ریشتر 1 حدوداً

 .برساند جدی هایآسیب فارس خلیج و عمان دریای سواحل به و شود منجر سونامی وقوع به است ممکن

  
 های سواحل دریای عمانلرزه: زمین3 شماره ریتصو

 بندی استان در ارتباط با خطر سیلپهنه -1-13-1-2

 تانبلوچس و جازموریان مشکیل، آبریز هایحوضه شامل استان جنوبی و میانی هایقسمت ویژهبه و استان مجموع در

 اهیگی پوشش همچنین و آساسیل هایبارش و موسمی هوای توده نفوذ و ناپایدار هایسامانه ورود تأثیر تحت جنوبی

 .دارند قرار سیالب از ناشی خطرات معرض در منطقه ضعیف

 منتهی دشت به مرز حاشیه در و بوده کوهستانی عموماً  حوضه این محدوده :مشکیل آبریز حوضه در سیالب 

 اما هستند فصلی اکثراً اینکه رغمعلی و بوده عریض بستری دارای معموالً حوضه این هایرودخانه. گرددمی

 یادز دبی با اکثراً گیاهی پوشش ضعف اثر در که بوده زیاد شدت با و تند رگبارهای از ناشی هاآن هایسیالب

 حوضه این خیزسیل هایرودخانه ترینعمده از. کنندمی عبور رودخانه مقاطع از( فراوان رسوبات با همراه)

 .کرد اشاره( شیمیش) سراوان و مشکیل خاش، ،(تلخاب) تهالب به توانمی

 شهر به را خساراتی که بوده بمپور محدوده این خیزسیل رودخانه تریناصلی :جازموریان آبریز حوضه در سیالب 

 رشتد رسوبات با سیالبی و عریض بستری دارای سراب در رودخانه این. است کرده وارد ایرانشهر شهرستان و

 و هاسکونتگاه. دهدمی تشکیل سیلت و ماسه را بستر رسوبات عمده بخش بمپور حوالی در ولی بوده دانه

 .دارند قرار سیالب از ناشی خطر معرض در رودخانه این محدوده در واقع کشاورزی سطوح

 استان هایحوضه سایر با مقایسه در خیزیسیل نظر از حوضه این :جنوبی بلوچستان آبریز حوضه در سیالب 

 همچنین و کهیر و کاجو سرباز، باهوکالت، همچون پرآب نسبتاً  و دائمی هایرودخانه داشتن جمله از دالیلی به

 سیارب گرم فصول در موسمی هوای توده نفوذ اثر در بخصوص تند رگبارهای اثر در اطراف، و بستر رسوبات نوع

 .است دیده خود به را 8331 و 8312 هایسال سیل جمله از زیادی هایسیل و است مستعد

                                                           
 thrust-mega راندگی بزرگ 2
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 2113 تا 1311 سال از ریشتر 4 از بیش بزرگای با استان افتاده اتفاق هایلرززمین: 14 شماره نقشه
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 آبیمخاطرات و تهدیدات ناشی از خشکسالی و بحران کمبندی پهنه -1-13-1-1

 مترمکعب میلیون 133 از بیش آن، از خروجی و ورودی آب حجم مقایسه 8332-38 کشور آب آماری سالنامه طبق

 جازموریان هامون آبریز هایحوضه به مربوط ترتیب به کسری این اعظم بخش. دهدمی نشان را آب یرذخا کسری

 -بندرعباس و استان غربی شمال در لوت کویر ،...(و بزمان اسپکه، بمپور، ایرانشهر، همچون رهاییشه استقرار محل)

 از. اندشده باعث را آبی یرذخا تعادل عدم درصد 12 معادل کسری، مترمکعب میلیون 231 با مجموعاً  که است سیدج

 هست. جازموریان هامون آبریز حوضه به مربوط درصد 12 از بیش کسری، این مجموع

 میلیون 43 با نرماشیر -بم هایمحدوده که بوده منفی بیالنی دارای محدوده 83 تعداد ،8311-12 سال در

 بیشترین مترمکعب میلیون 1 با خاش مترمکعب، میلیون 82 باهرکدام  بمپور -ایرانشهر و سردگال -بزمان مترمکعب،

 مواجه هستند. آب سطح افت با و داشته را آبخوان ذخیره کاهش

 های آبیبندی مخاطرات و تهدیدات ناشی از فرونشست و تخریب سفرهپهنه -1-13-1-4

 حدود تهالب، و حصاروئیه هایمحدوده درصد 12 حدود زیارت، گرگی مطالعاتی محدوده آبی منابع از درصد 21 حدود

 .هستند دارا را شرب غیرقابل تا بد کیفیتی زاهدان محدوده آبی منابع از درصد 43

 و شرب آب تأمین منظوربه استان جنوبی و مرکزی هایبخش در زیرزمینی آب منابع از برداریبهره حداکثر

 بخش در ویژه به) استان هایدشت برخی که شده باعث امر های آبی متعدد شده است. اینکشاورزی موجب بحران

 هممنوع مناطق خاش، و زاهدان دشت دو کهطوریبه شوند مواجه ایستایی سطح شدید افت و منفی بیالن با( مرکزی

 دشت از قسمتی و سوران سراوان، کوه، پشت الدیز، گوهرکوه، بید، قلعه شورو، کورین، دومک، هایدشت و بحرانی

 .است گردیده اعالم ممنوعه ایرانشهر

 یتدریج فرونشست چونهم ناپذیریبرگشت هایپدیده وقوع به منجر کشاورزی بخش در آب بحران به توجه عدم

 در پدیده این بروز به منجر هاآبخوان سطح افت و زیرزمینی هایآب از استحصال افزایش کهچنان گردد،می زمین

 ،زیرزمینی آب هایسفره از حد از بیش پمپاژ از ناشی زمین فرونشست پدیده. است گردیده استان هایدشت برخی

است )نقشه شماره  آورده وجود به هادشت این در...  و مسکونی مناطق کشاورزی، هایزمین برای را زیادی معضالت

 گزارش حاضر(. 82

 بندی مخاطرات و تهدیدات ناشی از آلودگی هوا و بحران ریزگردهاپهنه -1-13-1-3

 رد را کنارک و چابهار زابل، ایرانشهر، هایشهرستان زارشن هکتار میلیون یک و بیابان هکتار میلیون 1 بر بالغ

 .است داده قرار بحرانی وضعیت

 حدودهم از آن عرض که غربی جنوب-شرقی شمال جهت با سیستان ناحیه از زیادی بخش: سیستان بیابانی ناحیه -1

 ناحیه غربی هایقسمت از. است بیابانی شرایط دارای یابد،می ادامه افغانستان مرز تا و شروع دریاچه های هامون
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 رایطش دارای غالباً و نبوده دست در زیادی خاکشناسی اطالعات است، کوهستانی صورت به بیشتر که سیستان

 .است بیابانی نیمه و بیابانی

 و روعش آبادنصرت هایقسمت از جنوبی -شمالی جهت با باریک نسبتاً ایناحیه: بزمان -آبادنصرت بیابانی ناحیه -2

 .است بیابانینیمه و بیابانی شرایط دارای خاکشناسی لحاظ به که یابدمی ادامه بیابان شمال هایقسمت تا

 جهت با باریکی نوار صورتبه آباد،نصرت شرق و زاهدان غربی شمال ناحیه از: میرجاوه -زاهدان بیابانی ناحیه -1

 و میرجاوه محدوده در. یابدمی ادامه سراوان شرق شمال تا میرجاوه سمت به و شروع شرقی جنوب -غربی شمال

 . شودمی بیشتر آن وسعت پاکستان با مرز هم هایپهنه در سراوان شرق

 ادامه جازموریان گودال سمت به و بوده غربی -شرقی بیابانی، ناحیه این جهت: جازموریان -ایرانشهر بیابانی ناحیه -4

 .یابدمی ادامه کرمان استان درون به و بیشتر بیابانی ناحیه این طول غرب سمت به. یابدمی

 بجنو خاش، غربی جنوب هایفوق پهنه یکپارچه و بزرگ ناحیه چهار عالوه بر پراکنده: بیابانی هایمحدوده سایر -3

 .هستند برخوردار بیابانی شرایط از نیز...  و اسفندک و زابلی سراوان، شرقی جنوب زاهدان،

 گردوغبار داخلی هایکانون

 هکتار میلیون 880 در بادی فرسایش بحرانی کانون 01 استان سطح در زارشن و بیابان هکتار میلیون 182 میان از

 ی،میانکنگ هایمحدوده) سیستان دشت بحرانی کانون حاضر حال در است. شده شناسایی استان هایبیابان سطح از

 .ددارن قرار استان زداییبیابان هایبرنامه اولویت در سوران و سیب و نیکشهر دلگان، ایرانشهر، ،(شیله و جزینک

 گردوغبار خارجی هایکانون

. ستا ایبسته بزرگ به مانند چاله( سیستان حوضه) منطقه این. است غبار و گرد برداشت منطقة «مارگو دشت»

 بادهای توسط که هیرمند رودخانه بزرگ دلتای و( هیرمند و پوزک صابری، هایهامون) هامون دریاچه بستر همچنین

 باد یتفعال زمان در خاک شدید فرسایش در باالیی این منطقه پتانسیل .کندمی غبارآلود را منطقه شدت به روزه 802

 هب غبار و گرد طوفان گسترش با تدریجبه. دارد( تابستان و بهار) سال گرم دوره طول در روزه 802 باد یا غربی شمال

 یمانع حدودی تا بلوچستان منطقه و سیستان دشت مابین استان شرقی هایکوه استان غرب جنوب و جنوب سمت

 دارند. قرار آن سر بر
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 WRF-Chem مدل خروجی باد سرعت و غبار و گرد غلظت توزیع : متوسط11 شماره ریتصو
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 های بحرانی فرسایش بادیکانون: 13 شماره نقشه
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 هاها و رودخانهها، تاالبشدن دریاچهخشک از ناشی تهدیدات و مخاطرات بندیهنهپ -1-13-1-1

 از سیالب شدنجاری با و 8333 سال اردیبهشت در. روستروبه آبیبی بحران با هاستمدت - هامون هایدریاچه 

 و سیستان در زیست محیط کارشناسان حالاین با. شد گیریآب سال 81 از پس هامون دریاچه افغانستان،

 المللیبین تاالب این چنانهم شدن،خشک خطر و است موقتی هامون دریاچه احیای دهندمی هشدار بلوچستان

 .کندمی تهدید را

 ندهیرم رودخانه( کانال احداث) مصنوعی یا طبیعی نوسانات به این دریاچه منوط آبگیری - هیرمند هامون دریاچه 

 یادیز تأثیر افغانستان در کجکی سد یا و سیستان سد زهک، سدهای نیمه، چاه مخازن اخیر آبگیری قطعا و بوده

 .است شده هیرمند بیشتر هامون خشکی به منجر و است داشته دریاچه آبگیری کاهش در

 هامون. است افغانستان کشور به متعلق بقیه و ایران خاک در آن سطح درصد 13 حدود - صابری هامون دریاچه 

 االب دلیل به اما است، برخوردار باالتری آب کیفیت از آن به نسبت و شده خشک هیرمند هامون از دیرتر صابری

 الزم استانداردهای دارای امالح، و( کشاورزی هایفاضالب) شیمیایی ،(حیوانی فضوالت) آلی مواد غلظت بودن

 .نیست کشاورزی و دام استفاده حتی و آشامیدن

 اطراف در انسانی جوامع کم تراکم علت به آب، کیفیت و بوده آب دارای سال اوقات اکثر در - پوزک هامون دریاچه 

 .است صابری و هیرمند هامون از بهتر کمتر، آلودگی ایجاد و آن

 در( کرمان استان در واقع) رود هلیل و بمپور و رودهای بوده فصلی صورت به دریاچه این - جازموریان هامون 

 کوچک و بزرگ بندهایآب و سدها احداث علت به اخیر هایدهه در البته ریزندمی آن به مناسب بارندگی مواقع

 از وسیعی پهنه و شده دریاچه به آب جریان ورود مانع آن، باالدست آبریز حوضه هایرودخانه و هاآبراهه روی بر

 .است شده تبدیل گیاهی پوشش بدون و خشک نمکی، کفه صورت به آن

 این. دارد قرار عمان دریای ساحل در گواتر به چابهار ساحلی جاده مسیر در لیپار تاالب - (صورتی) لیپار تاالب 

 .بود خواهند آن طبیعی منظره تنها هادرختچه و هابوته و شده خشک آبی کم مواقع در تاالب

 هاتخریب مراتع یا جنگل ناشی تهدیدات و مخاطرات بندیهنهپ -1-13-1-3

 یا و آن از هاییقسمت در جنگل شدن محو موجب که فراوان هایآسیب معرض در دیرباز از استان هایجنگل

 نکت صورت به که استان هایجنگل در اکنون هم که بازی فضای. است شده دیگر هایقسمت در قهقرایی سیر باعث

 انسانی ایهفعالیت از ناشی فشارهای بلکه نیست طبیعی عوامل و خشکسالی از ناشی تنها نه شودمی دیده پراکنده و

 یب چرای: عبارتنداز عوامل این که بوده موثر وضعیت این ایجاد در نیز متمادی سالیان طی در هاجنگل این بر وارده

 دتجدی اینکه بر عالوه جنگل کارشناسان نظر براساس که غیره و زنیسرشاخه معادن برداریبهره دام، مفرط و رویه

 .گیردمی صورت درختان حذف با تدریجی زدایی-جنگل بلکه یافته کاهش تخریبی اثر بر هاعرصه این در حیات
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 ساراتخ که است عواملی ترینمهم از درپیپی خشکسالی شدن حادث خصوص به طبیعی بالیای از ناشی هایبحران

 تعادل کهطوریبه نموده وارد جانبههمه صورت به استان هایزیستگاه و طبیعی منابع هایعرصه به را سنگینی

 وششپ و آب منابع کاهش اکولوژیکی، ایزنجیره حلقه در پدیده این قربانیان اولین. است برده بین از را اکولوژیکی

 سابقه کم گذشته سال 12 طی در اخیر شده حادث خشکسالی. باشندمی استان طبیعی منابع رفتن دست از و گیاهی

 نگلج قهقرایی سیر و شده طبیعی منابع هایعرصه در مرتعی هایگونه از بسیاری رفتن بین از باعث پدیده این بوده

 دلیل هب احداثی سبز فضای و کاشت دست هایجنگل از نگهداری و مراقبت هایهزینه دیگر سوی از بخشیده تسریع را

 .است داده افزایش برابر چندین دور فواصل از آب تامین بعضا و آب استحصال به دسترسی عدم

 های شهریبحران دفع زبالهاز  ناشی تهدیدات و مخاطرات بندیهنهپ-1-13-1-1

با توجه به گسترش . گرم به ازای هر نفر در روز است 124میانگین ساالنه سرانه محاسبه شده برای کل استان برابر 

های آینده همچنان سیر صعودی خود را حفظ خواهد این میزان در سال ،شهرنشینی و افزایش درآمد و کیفیت زندگی

سرانه زباله در شهر چابهار از  میزان .تن در روز خواهد بود 132کرد. بر این اساس، کل زباله تولیدی در استان، برابر 

 همه شهرهای دیگر استان بیشتر است. 

 در شهرهای بزرگ استان هاخصوصیات فیزیکی زباله: 111 شماره جدول

 میانگین استان چابهار ایرانشهر زاهدان پارامتر

 81081 32282 82480 842 دانسیته )کیلوگرم بر مترمکعب(

 0181 2 3083 0281 رطوبت )درصد(

 124 232 320 440 سرانه زباله خانگی )گرم در روز به ازای هر نفر(

 شهرهای استانهای تولید شده میزان زباله : 113 شماره جدول

 نام شهر
میزان زباله )کیلوگرم در 

 روز(
 نام شهر

میزان زباله )کیلوگرم در 

 روز(

 4383 زهک 0023 اسپکه

 03228 سراوان 12132 ایرانشهر

 0101 سرباز 4222 بمپور

 1842 سوران 0332 بزمان

 2114 قصرقند 3232 بنت

 3112 کنارک 4242 بنجار

 4431 فنوج 1311 جالق

 8223 گلمورتی 03880 خاش

 2822 میرجاوه 03323 چابهار

 0424 نصرت آباد 22182 زابل

 8233 نگور 0303 زابلی

 2813 نیکشهر 021384 زاهدان
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 ک شهریاستان به تفک در یژه و صنعتوی ،یشهر یت پسماندهایریت مدیوضع 

رت صو عنوان مرکز استان به صورت مکانیزه و جداسازی و تفکیک زبالهمدیریت پسماندهای شهری در زاهدان به 

ن های شهری تخمیشود. این میزان حدود یک سوم از کل زبالهگیرد و در واحد بیوکمپوست به کود آلی تبدیل میمی

شهرهای استان نیز گردد. در سایر شود و مابقی زباله در سایت زباله شهری واقع در محور میرجاوه دفن میزده می

 یابند.های دفن زباله انتقال میآوری و به سایتها از درب منزل جمعزباله

 تحلیل تهدیدات اقتصادی فراروی توسعه استان -1-13-2

های تهای کشور از مزیعنوان یکی از پهناورترین استان بلوچستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و بهو  سیستان

نگین وزن س در برگرفتههای مختلف اقتصادی برخوردار است. اما آنچه امروزه ساختار اقتصادی استان را نسبی در بخش

 ز:ا عبارتنددر مسیر توسعه استان  فراروهای اقتصادی ین چالشترها است. اصلیهای فرارو در قیاس با مزیتچالش

 توانی و ضعف استان در تولید ناخالص داخلی کشورکم .1

 از جمعیت کشور داشته اما در مقابل  درصد 3832معادل  یسهم یتیاز منظر جمع 8332در سال  استان

کشور  یناخالص داخل یدد از تولدرص 8803بدون نفت کل کشور و  یناخالص داخل یداز تول درصد8813 یسهم

 ؛شودیمحسوب م یمل یدتوان در تولکم یهادر گروه استان ینوعرا دارا بوده و به

 ؛کشوری متوسط سومیک حدود در ملی سطح با قیاس در یمل یدتول سرانه 

 یدسهم تول کند و بتعی رشد از 8333 الی 8323 یهادر سال یمل یناخالص داخل یداستان از تول سهم 

 (؛8333 سال در درصد 8843 به 23 سال در درصد 888) داخلیناخالص 

 نابرابری درآمدی، محرومیت و باال بودن نرخ بیکاری در استان .2

 درصد  41درصد خانوارهای روستایی و  13درصد میانه کشوری در حدود  22ای کمتر از هزینه خالص ساالنه

 ؛8332در سال  از خانوارهای شهری )فقر نسبی روستایی و شهری(

  در مناطق  28288به میزان  34نسبت به سال  31افزایش میزان نابرابری توزیع درآمد در استان در سال

 ؛در مناطق شهری استان 28244روستایی و 

  ساله و دارای تحصیالت عالی 04تا  81به ویژه در گروه سنی  (درصد 8388نرخ بیکاری در استان )بودن باال 

در راستای تعادل بخشی به بازار  8331الی  8332ی هاسالدر  جادشدهیاهای شغلی و کافی نبودن فرصت

 ؛عرضه و تقاضای نیروی کار

 ها )زابل، زاهدان، چابهار و نشینی در مجاورت شهراهای محروم در استان و رشد حاشیهبودن تعداد روستباال

 .ایرانشهر(

 بویژه در فعالیت های پایه پایین بودن میزان بهره وری نیروی کار و ضعف آموزش .1

  که در طوریهاز متوسط ملی بوده ب تریینپااصلی اقتصادی در استان  یهابخشنیروی کار در  یوربهرهمیزان

 28884متوسط ملی، در بخش صنعت  درصد 21معادل  32وری نیروی کار در سال بخش کشاورزی بهره
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متوسط ملی بوده  درصد 21متوسط ملی و در بخش خدمات  درصد2800متوسط ملی، در بخش معدن  درصد

 ؛است

  شمالی استان )زاهدان و زابل( و عدم توازن با توجه به  یهاشهرستاندر  یاحرفهتمرکز مراکز آموزش فنی و

 ؛پراکنش جمعیت فعال فاقد مهارت در استان

 ؛وی کشتهای نوین کشت و آبیاری در استان و اصالح الگعدم تمرکز بر آموزش روش 

  شیالتی هاییتفعالمرتبط با  یآموزمهارتناکافی بودن مراکز. 

 کشاورزی بخش نامطلوب آمایش و پایین بازدهی .4

 های اخیر و کمبود آب ناشی از آن و تبخیر باال؛سالیهای آبیاری با توجه به خشکعدم توجه به اصالح روش 

 هایروشای از اراضی زراعی استان با راندمان پایین و مقیاس خرد به دلیل استفاده از کشت بخش عمده 

 درصد8381ها در برداریاز بهره درصد 21و عدم توسعه مکانیزاسیون ) صنعتینیمه و صنعتی غیر کشاورزی

 ؛گیرد(از اراضی کشاورزی صورت می

 ؛های سطحیسازی آبو حفظ و ذخیره برآبدر اصالح الگوی کشت کم  آبیکم مسئله به توجه عدم 

 رویه از مراتع باقیماندهاز دست رفتن مراتع و روند چرای بی. 

 نسبی مزیت با کشاورزی محصوالت در بهینه رشد عدم .3

 ( ...های گرمسیری، گیاهان دارویی و بر و با بازده اقتصادی بیشتر )میوهنبود کشت محصوالت زراعی کم آب

 در استان؛

 های بالقوه و واگذارکردن امکان صید به رقباییافتگی ناوگان و تجهیزات شیالتی متناسب با ظرفیتنتوسعه 

 ؛خارجی در بخش ماهیگیری

 ؛وجودهای مگیری صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی، دامی و شیالتی در استان متناسب با ظرفیتعدم شکل 

  ؛تولیدی دارای مزیت در بازارهای داخلی و خارجیفقدان بازاریابی مناسب برای فروش محصوالت کشاورزی 

های ژئوپلیتیک )داشتن مناطق مرزی، بندر از موقعیت جغرافیایی و مزیت بهینه استفاده عدم .1

 کاال( ترانزیت و تجارت برای آزاد منطقۀ اقیانوسی و

  درصد  883تنها  استان مرزی هایبازارچه و گمرکی مبادی از کشور صادرات کل سهم استان از 8334در سال

 های ترانزیتی استان نشان از عدم استفاده بهینه از این مزیت نسبی دارد؛بوده که با توجه به مزیت

 با کشورهای پاکستان  مرزی هایبازارچه متعلق به میلیون دالری( 842از ارزش صادرات ) درصد 12 به نزدیک

 بیش صادراتی ظرفیت الزم، تمهیدات کارگیریبه صورت در که نفری میلیون 082 است. بازاریو افغانستان 

 ؛هم نشان از عدم استفاده بهینه از این مزیت مرزی دارد نوعی باز الذکر بوده و بهمقدار فوق از

 عدم تجهیز امکانات و خدمات و  فقدان برنامه متناسب برای توسعه حجم مبادالت در مبادی ورودی و خروجی

 ؛ی ترانزیتی عبوری از استانونقل در مسیر اصلپشتیبان حمل
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 اثر منفی قوانین بازدارنده گمرکی بر توسعه صادرات در استان. 

 آوریاستان و ضعف فن معدن و صنعت ظرفیت از بهینه استفاده عدم .3

  افزوده تولیدی بخش در کشور ارزش درصد از 2843محدودیت صنایع فعال تخصصی در استان و سهم پایین

ترین تولیدات های مرتبط با تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی و تولید مواد غذایی و آشامیدنی اصلی)فعالیت

 (؛انددادهتخصصی استان را تشکیل 

 ای هفعال در زمینه های صنعتی دارای ده نفر کارکن و بیشترتوجهی از کارگاهخرد مقیاس بودن بخش قابل

 ؛دارای تمرکز

  رما در بندی خبستهنظیر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشاورزی و شیالتی در استان

 ؛...سراوان، صنایع شیالتی در کنارک و چابهار و 

 ها و نواحی صنعتی در شهرستان زاهدان و عمده تمرکز شهرکهای صنعتی )عدم توازن در پراکنش فعالیت

 نشهر(؛کنارک و ایرا

 م ها )سههای دارای قابلیت در استان متناسب با ظرفیتشده در پهنهانجام کافی نبودن اقدامات اکتشافی

 بوده است( 33در سال  درصد2821افزوده تولیدی استان از کل کشور تنها ارزش

 محیطی آنبرداری سنتی از معادن استان و عدم توجه به پیامدهای زیستبهره 

  گذاری پایین برای توسعه بخش معدنهای الزم، موانع قانونی و سرمایهزیرساختفقدان 

  فقدان خام فروشی و عدم بهره مندی از ارزش افزوده حاصل از صنایع تبدیلی و فرآوری معدنی به دلیل

 ؛گذاری متناسبسرمایه

 عدم تناسب در دسترسی به خدمات موردنیاز .1

  آموزشی و درمانی در استان و سهم بسیار کم بخش خصوصی در غلبه سهم بخش عمومی در ارائه خدمات

 ارائه این خدمات؛

  40بیش از  8332در سال  .های شمالیدر شهرستانهای حوزه خدمات فعالیت  درصد 22تمرکز بیش از 

 81با سهمی )زابل  هایتوجه شهرستان ای قابلفاصله آن با از شاغالن در شهرستان زاهدان و پس درصد

 از شاغالن قرار دارند.  درصد 281شهرستان ایرانشهر با جذب و  درصد(

 هاسری زاهدان و عدم توسعه سلسله مراتبی در دیگر کانونتمرکز و بزرگ .3

 تولید و اشتغال جمعیت، از درصد 12بیش از  های شمالی استان به خصوص شهرستان زاهدانشهرستان 

 دهد.می اختصاص خود به را استان

 علی رغم شکل گیری طرح توسعه های شغلی مهاجرت پلکانی به زاهدان در راستای دستیابی به فرصت

 سواحل مکران؛
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 خُرد وکارهایکسب و گردشگری ظرفیت از استفاده عدم .11

 حلی؛های مبر پتانسیلوکارهای کوچک با تکیههای موجود برای توسعه کسبعدم توجه به شناسایی ظرفیت 

 ؛روز کردن مشاغل محلی آموزی و بهژه برای مهارتفقدان مراکز وی 

 افزوده ها در استان و پایین بودن سهم ارزشگردشگری طبیعی و روستایی متناسب با ظرفیت نیافتگی توسعه

 .تولیدی بخش

 پدیده قاچاق و رشد اقتصاد غیررسمی  .11

 که است اقتصاد استان متوجه تهدیدهای ترینمهم از استان، شرقی نواحی در ویژهبه کاال قاچاق پدیده وجود 

 و ساخته تهی الزم توجیه آن، از از ناشی هنگفت بالنسبه و الوصولسهل درآمد با مقایسه در را تولید اصوالً

 برای جدی تهدیدی تنهانه پدیده این آورده است. فراهم را کار جویندگان از زیادی گروه اشتغال زمینه عمالً 

 اقتصاد سوخت، آرد و مواد مخدر در زمینه ویژهبهآن  بارزیانپیامدهای  بلکه آید،می شمار به استان اقتصاد

 .دهدمیقرار  تأثیر تحت نیز را کشور ملی

 تحلیل تهدیدات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فراروی توسعه استان -1-13-1

نجام ا بلوچستان و ستانیاستان س ی و سیاسیفرهنگ ی،ها و مسائل حوزه اجتماعچالشمطالعات متعددی در خصوص 

 د.انگران بوده است، چنین برشمردهشده است. از سرند این مطالعات، موضوعاتی که مورد توافق بسیاری از پژوهش

مجموعه  کیدر گذشته  کهیدرحال یفرهنگ یاجزا یو اندام یستمیها و عدم امتزاج سفرهنگگسست خرده .1

 ؛بودند یفرهنگ

ها جهت مقاصد خاص و که منجر به آن دیو تشد فرهنگی – یه تعدد قومب یدولت یهاسازمان ینگاه ابزار .2

 ؛ها شده استنهیمتراکم در اکثر زم ییهاشکاف جادیا

 ؛ومذاهب اقوام نیدر ب تیو گسترش احساس محروم دیتشد .8

 ؛نظام اداریدر انتصابات درون  یگرائقوم .0

 ؛یجامعه و شهروندان عاد نییپا یهاهیبه ال یمذهب یقوم یهاشکاف یتسر .5

 ریو سا دایاعت سرقت، ،یگریتکد ،ینینشهیمثل حاش یفقر که آثار و تبعات آن در معضالت بیشدن ش تند .6

 شود.یم انینما یاجتماع یهابیآس

 که ...و  یغن-ریفقی، حوزو-یدانشگاهی، مکران-یسرحدی، سن-عهیش، بلوچ -فارس هاییدو قطب جادیا .1

 ؛کندیم دیرا تهد یو اجتماع یروان تامنی

 ؛جامعه در (یعموم اعتمادا و مدار، تحملی، )قانون مدار یاجتماع هیکاهش سرما .3

 ؛جهت درمان و عدم اقدام موثر نهیزم نیمردم و مسئوالن در ا یکارو پنهان یو سالمت روان تیکاهش امن ..

 ؛تر محدود کرده استبزرگ یهاورود به عرصه نهیها را در زمنخبگان که توان آن نیشده در بنهیترس نهاد .14

 ؛پرورش در تمام سطوح و آموزش تیفیبودن کنییپا .11

 ؛مردان در مشاغل سخت و پرخطر از جمله قاچاق یباال ریمومرگ لیزنان خودسرپرست به دل زانیباالبودن م .12
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 .تیدر اداره استان از طرف دولت و حاکم یو مصلحت یشیفرمای، دستور یهاهویارائه ش .18

در امور  دینبا که اساساً ییهاها و دخالت سازمانآن یپارگو چند یفرهنگ یهاسازمان نیب یهماهنگ فقدان .10

 ؛دخالت کنند یفرهنگ

و هرزرفتن  یثر فرهنگؤم یهاتیها در فعالمشارکت آن فقدانکرده و لینسل جوان، تحص یهاارزش رغییت .15

 ؛هاآن ییو توانا روین

 دار.هیو سرما هیسرما تیامن فقدان .16

 امنیتی فراروی توسعه استان -تحلیل تهدیدات نظامی -1-13-4

ششم از کل مرزهای جمهوری اسالمی ایران را دارا کیلومتر مرز، یک 811280و بلوچستان با حدود استان سیستان 

با ساحل همچنین مرز آبی  و لومتریک 30882اکستان پو  لومتریک 01181استان با کشور افغانستان  یطول مرزهااست. 

امنیت مرزی به معنای جلوگیری از هرگونه اعمال خالف قانون در طول مرزهای یک  لومتر است.یک 322عمان  یایدر

جاز های مونقل کاال و حیوانات اهلی با رعایت ضوابط قانونی و از طریق دروازهکردن تردد اشخاص و حملکشور و قانونی

چهار دسته عوامل سیاسی، طبیعی، توان به ترین عواملی که بر کارکرد امنیتی مرز تأثیر دارند، میمرزی است. مهم

 ها پرداخته شده است. انسانی و اقتصادی تقسیم کرد که در ادامه به آن

 عوامل سیاسی 

o نوع و سطح رابطه ایران با طالبان در زمان حکومت این گروه در : وضعیت روابط سیاسی دو کشور همسایه

که روند عدم وجود رابطه رسمی طوریهای شرقی کشور تأثیر مستقیمی داشت. بهافغانستان، بر میزان امنیت مرز

 آرایی برای جنگ ادامه داشت. در نهایت وابستگی اقتصادی، غذایی و سوختیبین دو طرف تا روابط خصمانه و صف

های ناامنی در مرز شرقی از طالبان به ایران، از همکاری طالبان با اشرار و قاچاقچیان کاست. از این رو شاخص

 داده است. گیری نشان به بعد کاهش چشم 8312سال 

o عدم وجود ثبات سیاسی، اداری، اقتصادی در : میزان اعمال حاکمیت حکومت کشور همسایه در قلمرو خود

های شرقی بوده است؛ حضور نظامیان آمریکایی و نیروهای تان همواره منشأ بروز مشکالتی در مرزافغانستان و پاکس

های تروریستی در این مناطق به خصوص پاکستان نشان از پایین بودن میزان ناتو در افغانستان و پیدایش گروه

 اعمال حاکمیت در مرزهای شرقی ایران است.

o های ژئواستراتژیک و بعضی عالیق مذهبی، زبانی نفت و گاز، ویژگی: ایهای فرامنطقهحضور و مداخله قدرت

ای های در منطقه است. در واقع حداکثر تراکم حضور قدرتفرامنطقه هایو فرهنگی، سه زمینه اصلی حضور قدرت

هوری همواره تهدیدی برای منافع ملی جموجو کرد که توان در مناطق پیرامونی ایران جستبزرگ جهان را می

 شوند. محسوب می اسالمی ایران
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o ن تریعنوان بزرگ همسایگی با افغانستان بهترین تولیدکنندگان مواد مخدر در جهان: مجاورت با بزرگ

تولیدکننده تریاک در جهان و قرارگرفتن در مسیر بازار مصرف این مواد )اروپا و آمریکای شمالی( عامل مهمی در 

 م و امنیت مرزهای شرقی به طور خاص است.طور عاامنیت مرزهای کشور به

 عوامل طبیعی 

o از جمله عوامل تاثیرگذار و تعیین کننده در ایجاد ناامنی انزوای بر کنترل مرز:  یعیطب هاییژگیو تأثیر

ه آورد. از انجا کجغرافیایی و شرایطی است ناشی از عوامل جغرافیایی که زمینه مساعدی بدین منظور به وجود می

در منطقه سیستان و بلوچستان تنوع جغرافیایی مرزی )خشکی، آبی، کوهستانی و کویری( دارد لذا نیازمند تدابیر 

 دفاعی و امنیتی متفاوتی است. 

o هایی از مرز ایران با پاکستان خط مرزی تالوگ در بخش: های مرزیرک و رودخانههای آبریز مشتوجود حوزه

کند. به عالوه حوزه آبریز مشترک ایران و افغانستان در مورد هنگ، تلخاب و کاشکید عبور میهای نرودخانه

 آبه ایران از رود هیرمند به جریان انداخته است.ها است که مناقشاتی را در خصوص حقهای هامونی سالدریاچه

شدن سیستان و خالی های هامون موجب مهاجرت گسترده مردمای از دریاچههای گستردهشدن بخش خشک

 هایی از سرزمین شده است. بخش

 عوامل اقتصادی 

o وجود اختالف در قدرت اقتصادی دو کشور : اختالف سطح توسعه و تفاوت درآمد و قیمت کاالها و خدمات

گردد، باعث خواهد همسایه که منجر به تفاوت در قیمت کاال، خدمات و تسهیالت و بازار کاال در دو سوی مرز می

تری دارند، اقدام به قاچاق کاال و یا تردد غیرقانونی از مرز تا اغلب اتباع کشوری که توان اقتصادی ضعیفشد 

 منظور استفاده از بازار کار و همچنین استفاده از خدمات و تسهیالت موجود در آن سوی مرز کنند.به

ویژه در از طریق مرزهای ایران و بهیکی از عوامل اصلی افزایش عبور غیرمجاز افراد، قاچاق کاال و مواد مخ

شرقی ایران وجود اختالف سطح توسعه و درآمد بین دو کشور و فقر و بیکاری شدید موجود در کشور جنوب

 دهد. افغانستان است. نقشه زیر مبادی ورودی قاچاق کاال و مواد مخدر به مرزهای شرقی را نشان می

o های اصلی مناطقیکی از ویژگی: اقتصادی در مناطق مرزی هایهای توسعه و ضعف بنیانکمبود زیرساخت 

شود، پیامدهای مرزی، دوری از مرکز کشور است. این مسئله جغرافیایی که از طبیعت مناطق مرزی ناشی می

ای بودن این مناطق و ترین آن، محرومیت شدید و حاشیهنامطلوبی را برای مناطق مرزی به همراه دارد که مهم

ها در مسیر امواج توسعه کشور است. دوری از مرکز جغرافیایی کشور که به معنای دوری از مراکز آن قرار نگرفتن

شود مناطق مرزی هم به دلیل دوری از مرکز گیری سیاسی، اداری، قضایی و اجرایی کشور است، باعث میتصمیم

های توسعه داخلی قرار ریان برنامهتر در جهای جمعیتی و صنعتی در این مناطق کمو هم به دلیل فقدان قابلیت

 برند. گیرند؛ بنابراین این مناطق از محرومیت شدیدی رنج می

 

های شدید اقتصادی و بیکاری فراوان در مناطق مرزی در افزایش عبور غیرمجاز افراد، شک وجود محرومیتبی

قاچاق کاال و امور دیگری که به نحوی بر امنیت مرز تأثیر نامطلوبی دارند، تأثیر شگرفی دارد.  بر اساس تحقیقات 

. ای مستقیم و دوسویه با یکدیگر استباال دارای رابطهشده، امنیت و توسعه در مناطق مرزی با ضریب همبستگی انجام
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قق ای که هر اقدامی در فرایند تحگونهبه عبارت دیگر توسعه و امنیت، تأثیرات متقابلی در مناطق مرزی بر هم دارند، به

باالی  هایگذارد و بلعکس. به این ترتیب مناطق دارای شاخصتوسعه تأثیرات مستقیمی بر فرایند تحقق امنیت می

 تر برخوردار اند.  نیافتهتوسعه از ضرایب امنیتی باالتری نسبت به مناطق توسعه

 
 : مبادی ورود قاچاق از مرزهای شرقی11 شماره ریتصو

 UNODC, Iran Profile: منبع

 عوامل انسانی 

o شمول مناطق نسبت عمومی و جهانهای بهیکی از ویژگی: اشتراک قومی و مذهبی مرزنشینان دو طرف مرز

های قومی، اجتماعی و فرهنگی جمعیت در دو سوی مرزها است. اشتراکات مرزی داشتن مشابهت در ویژگی

 ای قوم بلوچ بین سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان موجب ترددهای گسترده غیرمجاز و قاچاقطایفه

 های بلوچی شده است.  د مخدر توسط معدودی از گروهیافته کاال و مواسازمان

o  :وم سویژه در کشورهای جهانبیشتر خطوط مرزی در جهان بهپراکندگی و سیاربودن جمعیت در مناطق مرزی

اند. این امر باعث تأثیرگذاری شرایط جغرافیایی بر نحوه شدهها و ... عبور دادههای بیابانها و پهنهالخط کوهاز رأس

نیافته و زندگی در رو مناطق مرزی به طور عمده، مناطق توسعه نجایی جمعیت شده است. از ایتقرار و جابهاس

روی است. این امر احساس تعلق به گردانی همراه با کوچویژه متکی بر اقتصاد رمههای اولیه و بهها به شیوهآن

 ثباتی توسعه اقتصادیو پیامدهای ناشی از بی دهد که خود منشأ مشکالتزمین را در بین مرزنشینان کاهش می

 گردد. ثباتی جمعیت میبه دلیل بی
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 دفاعی -: پهنه بندی نقشه تهدیدات امنیتی 11 شماره نقشه
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 تحلیل فراگیر سازمان فضایی وضع موجود استان سیستان و بلوچستان 

تشخیص و تحلیل وضعیت ساختاری استان در قالب مطالعات موضوعی وضعیت ساختار طبیعی و زیست محیطی، 

اداری و سازمانی انجام شده است.  -ساختار اجتماعی و فرهنگی، ساختار اقتصادی، ساختار زیربنایی و ساختار سیاسی

 نتایج حاصل از تحلیل نظام سکونتگاهی مرحله حاضر برپایه تشخیص و تحلیل وضعیت ساختاری استان از یک سو و

امنیتی و تحلیل یکپارچه وضعیت )بخشی و جامع( از  -استان و پیوندهای فضایی، تهدیدات و مالحظات ایمنی، دفاعی

 ارائه شده است. به عنوان تحلیل فراگیر سازمان فضایی وضع موجود استان سیستان و بلوچستان سوی دیگر؛ 

 ایهای منطقهها و مسائل اصلی استان در زیرسیستمگرایش: 111 شماره جدول

های زیرسیستم

 ایمنطقه
 ها و مسائل اصلیگرایش

 محیط طبیعی

ضعف پوشش گیاهی همراستا با وضعیت وخیم منابع آبی )رودخانه، سد و ...( شرایط اقلیمی نامطلوبی را برای 

 است سکونت و فعالیت به وجود آورده

 متمادی، روبه نابودی است: اراضی کشاورزی استان متاثر از شرایط اقلیمی نامناسب و خشکسالی

 هایریزی شده از پتانسیلبرداری مناسب و برنامهعدم توسعه بخش گردشگری استان به دلیل عدم بهره

 طبیعی؛

 شودمی گرفته نادیده استان در بادی و خورشیدی هایانرژی از استفاده هایپتانسیل

 شهری سکونت نظام

 روستایی و

 های اقتصادی همخوانیهای روستایی در سطح استان با توان اکولوژیک اراضی و پتانسیلتوزیع سکونتگاه

 ندارد:

 تحوالت نظام شهری بیانگر بزرگ سری و تمرکز در شهرهای بزرگ )به خصوص زاهدان( است

 فزونی است:روستاها روبه  تخلیه روند

 کنند:اقتصادی بسیار سست و  ناپایدار عمل می-های اجتماعیبنیان

نظام فعالیت، صنعت 

 و معدن

توزیع فعالیت و اشتغال متناظر با الگوی سکونت شهری؛ به صورت متمرکز در شهرهای بزرگ)به خصوص 

 زاهدان( شکل گرفته است

 صنعتی به صورت سنتی استهای تولیدی، کشاورزی و الگوی اشتغال در بخش

 باشدهای صنعتی در سطح استان متوازن نمیپراکنش فضایی نواحی و شهرک

های اقتصادی استان؛ منجربه تضعیف نقش آن در ریزی صحیح در راستای استفاده از پتانسیلعدم برنامه

 المللی شده است:ای، ملی و بینسطوح مختلف منطقه

زیرساخت و 

 ارتباطات

جنوبی استان و سطح پوشش ضعیف در سطح استان؛  -شبکه ارتباطی و زیربنایی در کریدور شمالی تمرکز

 باشد:آتی استان نمی های توسعهمتناسب با پتانسیل

ای شدن برخی نواحی استان شده شبکه ارتباطات ضعیف و پیوندهای درون استانی نامتوزان، منجربه حاشیه

 است:

های خورشیدی و بادی برداری از انرژیپاسخگوی پتانسیل توسعه آتی استان در بهرهساختار زیربنایی 

 باشد:نمی
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 سازمان فضایی وضعیت موجود ارائهبندی و جمع -1-11-1

هدف از ارائه سازمان فضایی وضعیت موجود؛ تحلیل وضعیت موجود استان و استنتاج روندهایی است که در صورت 

در افق توسعه استان سیستان و بلوچستان اثرات مثبت و منفی را درپی خواهد داشت. ریزی مناسب، عدم توجه و طرح

ان( ای استهای منطقهها و مسائل اصلی استان )مبتنی بر مسائل زیرسیستمبرای دستیابی به این مهم؛ گرایش

 داد، نمایان شود. اند تا با بررسی آنها وجوه مختلفی که در ادامه روند توسعه استان رخ خواهدصورتبندی شده

 توسعه استان  فرایند؛ به عنوان معضالت اساسی و حیاتی در و کمبود منابع آب خشکسالی

بارندگی بسیار کم و نامنظم، متوسط دمای ساالنه زیاد، ضعف پوشش گیاهی و  .آیندشمار میبه

های غبار، حفر چاه و گرد داخلی و خارجی هایای، وضعیت وخیم و کمبود منابع آبی، کانوندرختچه

های ورودی، صرف های زیرزمینی، تبخیر و تعرق زیاد آبعمیق و در نتیجه کاهش سطح ایستابی سفره

ی خوانعدم همهای زیرزمینی، درصد از منابع آب در بخش کشاورزی، وابستگی شدید منابع آبی به آب 30

 مسائلای از موضوعاتی است که مجموعه استان؛ ها با تناسب اراضیبرداری و جانمایی فعالیتمیان بهره

کمبود منابع  ،در صورت ادامه روند؛ منجربه تشدید خشکسالی زیست محیطی استان را افزایش داده و

 ، تاثیرات منفی در بخش کشاورزی و به خصوص تخلیه مراکز روستایی را درپی خواهد داشت.آب

 و فعالیت؛ منجربه عدم تعادل فضایی در نظام شهری و روستایی استان  سکونتنامتوازن  توسعه

موضوع عدم تعادل و توزیع نامتوازن نظام  4فعالیت در استان از  و سکونت نامتوازن توزیعشده است. 

نامتوازن  و متمرکز فعالیت و خدمات نظام شهری و روستایی، مهاجرت، عدم توجه به توسعه روستایی و

 :منتج شده است

ستایی در توازننام توزیع و عدم تعادل - شهری و رو ــی روند تعادل و توازن نظام : نظام  بررس

صوص  شهرهای بزرگ و به خ ستان حاکی از تمرکز فزاینده امکانات در  ستایی در ا شهری و رو

شکل ست که عالوه بر  شده زاهدان ا سرمایه  سری منجربه تمرکز قدرت و  گیری پدیده بزرگ 

 است.

داشــت جمعیتی مهاجرت اســتان؛ نیازمند توجه ویژه نســبت به مقوله نگه تراز منفی: مهاجرت -

ستان، زمینه ساز شرایط بحرانی امنیتی  ست. زیرا روند فزاینده تخلیه روستا در نواحی مرزی ا ا

های پایدار روستایی، منجربه افزایش مهاجرت و تخلیه است. از طرف دیگر نپرداختن به اشتغال

شده ا ستایی  شهر؛ نیاز به ست. همچنین برای کاهش روند فزاینده مهاجرترو ستا به  های رو

شتغال بیش از پیش اهمیت پیدا کرده برنامه سکونتی و ا صحیح و فراهم کردن امکانات  ریزی 

 است. 
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شرایط ریزی برپایه واقعیتموضوعاتی همچون عدم برنامه: توسعه روستاییعدم توجه به  - ها و 

ط و پیوند روســتاها با روســتای مرکزی مســبب عدم تحقق اهداف و کنونی، ضــعف در ارتبا

ــادی و در نتیجه عقب ــایی و اقتص ــعه فض ــطح راهبردهای توس ــعه در س ماندگی از روند توس

ای روستاهای استان شده است. با پذیرش این اصل که توسعه روستایی متضمن توسعه منطقه

صلی آن میبوده و یکی از  سارکان ا سا شد؛ تحول ا ستان؛ ی در نظام برنامهبا ستایی ا ریزی رو

 الزمه و اساس توسعه است. 

ـــهری و نظام خدمات و فعالیت متمرکز و نامتوازن - : نظام خدمات و فعالیت متناظر با نظام ش

ـــکل می ـــتایی ش خدمات و فعالیت در  نامتعادل یعتوزگیرد. در نتیجه تمرکز فزاینده و روس

گیری پدیده بزرگ ســری منجربه تمرکز شــهرهای بزرگ )به خصــوص زاهدان( عالوه بر شــکل

قدرت و سرمایه نیز شده است. همچنین نظام صنعت و معدن استان نیز به صورت نامتوازن در 

ستان  ستان پراکنش یافته و این موضوع منجربه تشدید ناهمگنی خدمات و فعالیت در ا سطح ا

 ده است. ش

 نظام . شدای شدن استان خواهد روند حاشیهتشدید  منجر به زایی ناقص و وابسته؛اشتغال

 های نامطلوب در بخش کشاورزی،اتخاذ سیاستهای تولیدی و کشاورزی سنتی، اقتصادی مبتنی بر بخش

دار شتغال پایریزی برای اعدم برنامه گذاری خصوصی و عمومی،وابستگی شدید نظام اقتصادی به سرمایه

های اصلی استان در ؛ چالشتوسعه نامتوازن صنایعو خودکفا، درصد باالی جمعیت جوان جویای کار، 

ای شدن استان را درپی خواهد داشت و در نتیجه زایی است. ادامه روند حاضر، تشدید حاشیهاشتغالبخش 

ای شهری و روستایی توجه ویژه باید بر رویکردهای نوین اشتغال زایی مبتنی بر دانش در سطوح مختلف

ا ریزی توسعه روستایی است تا بکرد. از طرف دیگر توسعه در استان سیستان و بلوچستان در گروی برنامه

ای را در آنها استفاده از سازوکار و رویکردهای نوین؛ مراکز مستعد را شناسایی و سپس راهکارهای توسعه

 عملیاتی کرد. 

 مستحکم شبکه ارتباطات درون و برون استانی و توزیع نامتوازن  عدم وجود پیوندهای فضایی

ها و مسائل متعددی چالشهای انرژی؛ انزوای روزافزون استان را درپی خواهد داشت. زیرساخت

همچون عدم همخوانی نقش کریدورهای ارتباطی با شرایط حال استان)پاسخگویی به نیازهای درون 

متعادل و پوشش ضعیف محورهای ارتباطی و شبکه انرژی در سطح استان، المللی(، توزیع نااستانی و بین

های بازرگانی و های آزاد )بدون توجه به مزیتعدم توسعه بندر چابهار به عنوان مرکز ارتباطات با با آب

گیری پیوندهای ضعیف درون و برون استانی شده است. پیوندهای ضعیف برون منجربه شکلترانزیتی(؛ 

عدم استفاده از پتانسیل های منتج از هم مرزی با کشورهای افغانستان و پاکستان و منزله   استانی به

ای شدن برخی نواحی و همچنین نزدیکی به آسیای میانه است. ادامه این روند، مسائلی همچون حاشیه
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المللی را به همراه خواهد داشت. بدین ترتیب انزوای بیش از پیش استان در ساختار اقتصادی ملی و بین

باید با تاکید بر خودکفایی و استقالل استان به راهکارهایی مناسب که اهداف توسعه اقتصادی را درپس 

ل شوند شامنرژی متاثر میهای اخود دارند، اندیشید. موضوعات دیگری که از شبکه ارتباطات و زیرساخت

نظام روستایی و شهری، ساختار خدمات و فعالیت، مسائل زیست محیطی و ... است که در نتیجه الزام 

 کند. توجه ویژه به ساختار ارتباطی و شبکه زیرساخت انرژی را ارائه می

 فرهنگی، موقعیت -های بالقوه طبیعی، انسانی، اجتماعیبرداری از پتانسیلعدم بهره 

در استان سیستان و  سیاسی استان؛ روند تحوالت توسعه را ُکند کرده است. -جغرافیایی

خورشیدی و بادی منحصربه فرد،  های بالقوه طبیعی، اجتماعی، انرژیای از پتانسیلبلوچستان مجموعه

 درباره ایهای استان، تاکنون توجه خاص و ویژهموقعیت ژئوپلتیکی و ... وجود دارد. برخالف پتانسیل

ریزی نشده است. در صورتیکه استفاده پایدار و مطلوب از این منابع برداری از آنها پایهریزی و بهرهبرنامه

المللی های گردشگری، تولید و صادرات انرژی پاک، تجارت و ترانزیت ملی و  بینتوسعه استان را در بخش

را منجر خواهد شد. ابن موضوع در حالی اهمیت  را به دنبال دارد و در نهایت استقالل و خودکفایی استان

عی و ریزی مقطگیری و برنامههای بالقوه استان همراستا با نظام تصمیمدارد که عدم استفاده از پتانسیل

  آیند.کوتاه مدت؛ به عنوان موانعی در مسیر توسعه خودکفا و مستقل استان به شمار می
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 سازمان فضایی وضع موجود استان سیستان و بلوچستان: 13 شماره نقشه
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  استان توسعه فضایی سازمان فراروی کلیدی تهدیدهای و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط 

 ا وهفضا به عنوان یک واقعیت مکانی، نه تنها تحت تاثیر نیروها و روندهای درونی جاری در یک مکان بلکه از نیرو

رود. سازمان فضایی نه به عنوان اقتصادی به شمار می-های محیطی و اجتماعیو نظام روندهای حاکم بر نظام فضایی

ند ساماندهی شود. بنابراین فراییابی تعریف مییک نظم ثابت بلکه به عنوان یک فرایند دائمی و پیچیده انتظام و سازمان

ایی ریزی فضین و مغایرت است و در آن هیچ چیز ثابت نیست. برنامهفضا، روندی بطئی و آکنده از عدم قطعیت، تبا

 ها و مسایل راهبردی، شناسایی عوامل ناشناس و کنترلمبتنی بر نگرش استزاتژیک وابستگی شدیدی به شناخت عرصه

 نشدنی در محیط درونی و بیرونی دارد. 

د است و بر این اصل استوار است که سنجش و تحلیل استراتژیک وضع موجوبه منظور یک روش  SWOTتکنیک 

ور ـق مدل مذکـمنطهر پدیده )سیستم( در یک محیط رقابتی تحت تاثیر شرایط درونی و محیط بیرونی خود است. 

 ها و تهدیدها را به حداقل برساند.های سیستم را به حداکثر و ضعفها و فرصترد اثربخش باید قوتـاین است که راهب

های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، حمل و نقل، زیربنایی و دیگر ابعاد صورت گرفته در زمینههای پس از بررسی

ا هها و کمبودها احصا گردید. این موارد در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصتها، پتانسیلاستان سیستان و بلوچستان دارایی

گیری از نقاط قوت و ارد به منظور بهرهبندی کاربست اهم موو تهدیدها جمع بندی گردیده است. هدف از این جمع

 ریزی در طرح اصلی بوده است.ها برای رفع نقاط ضعف و تهدیدات و زمینه ساز برنامهفرصت
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  سیستان و بلوچستانآمایش  یکپارچه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مطالعاتتحلیل : 111 شماره جدول

 زمینه
 عوامل بیرونی عوامل درونی

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضف نقاط قوت

محیط و منابع 

 طبیعی

  ا، هوجود اشکال متنوع ژئومورفولوژیک )آتشفشان ها، گل فشان

کوه های مریخی و ...( در استان و امکان بهره گیری های مختلف 

 )اکوتوریستی، درمانی و ...( از آنها؛

  ،امکان بهره برداری از انرژی بادی درشهرستان زابل و اطراف آن

نات  80به عنوان بادخیزترین محدوده کشور با میانگین ساالنه 

 کیلومتر بر ساعت(؛ 00)

 الت گرمسیری سودآور اقلیم مناسب کشت محصو

 صادراتی)خرما، مرکبات، موز، انبه(؛

  اقلیم مناسب در سواحل جنوبی برای توسعه فعالیت های

 شیالتی و صیادی، پرورش میگو و توسعه صنایع وابسته؛

  وجود خاک نسبتا مناسب و منابع آبی )رودخانه باهوکالت و

کاجو( بمنظور کشاورزی در بخش جنوبی استان )حوضه آبریز 

 بلوچستان جنوبی(؛

  وجود کانسارهای معدنی متنوع در استان مانند طال، مس، نقره

 و ... ؛

  1هکتار ) 112202منطقه تحت مدیریت با وسعت  3وجود 

درصد از وسعت استان( با گونه های گیاهی و حیات جانوری 

منطقه حفاظت شده و یک  4اثر طبیعی ملی،  4متنوع، شامل 

 منطقه شکار ممنوع(؛ 4)بعالوه پناهگاه حیات وحش 

  وجود تاالب های با اهمیت ملی و بین المللی ازجمله هامون

 هیرمند، پوزک و خلیج گواتر و هور باهو؛

 تنوع زیستگاهی و تنوع زیستی منحصر به فرد؛ 

 وجود جاذبه های متنوع گردشگری بویژه اکوتوریسم در استان؛ 

 هنه وسیعی از استان؛اقلیم نامناسب و سخت )خشک و فراخشک( در پ 

  میلی متر( کمتر نسبت به متوسط کل کشور؛ 822میانگین بارش ساالنه )حدود 

  بارندگی بسیار کم و نامنظم )اغلب به صورت رگباری و شدید بویژه در فصل گرم سال

 و در بخش جنوبی استان(؛

  درجه سانتیگراد ) باالتر از متوسط کشور(؛ 04متوسط دمای ساالنه برابر 

 بودن میزان تبخیر منابع آبی سطحی در استان به علت اقلیم گرم و خشک؛باال  

  فقدان زیرساخت مناسب برای جمع آوری و مدیریت رواناب ها و بروز سیالب در

فصول بارش )هدر رفتن حجم زیادی از بارش که می تواند منابع آب زیرزمینی را 

 تغذیه نماید(؛

 و سیالبی؛ بیشتر جریانات سطحی آبی به صورت فصلی 

 های آب زیرزمینی به دلیل حفر چاه های عمیق و نیمه کاهش سطح ایستابی سفره

 درصد منابع آب زیرزمینی استان(؛ 13عمیق )

  82بیالن منفی حوضه های آبریز و در نتیجه  کاهش ذخایر آب در آبخوان ها )تعداد 

به دلیل  محدوده پیشنهادی جهت ممنوعیت 88محدوده مطالعاتی ممنوعه، تعداد 

محدوده فاقد آبخوان به دالیل مختلف از جمله نوع  83برداشت زیاد از آن ها، تعداد 

 سازند زمین شناسی(؛

  ،دشت های زاهدان و خاش، مناطق ممنوعه بحرانی و دشت های دومک، کورین

شورو، قلعه بید، گوهرکوه، الدیز، پشت کوه، سراوان، سوران و قسمتی از دشت 

 به دلیل برداشت بیش از اندازه منابع آب زیرزمینی؛ایرانشهر ممنوعه 

  بیالن منفی محدوده های مطالعاتی آب بویژه در بخش مرکزی استان به دلیل وابسته

 بودن تمام منابع آبی محدوده به آب های زیرزمینی؛

  عدم امکان توسعه کشاورزی در بخش شمالی استان )سیستان و زابل( با توجه به نبود

 زمینی و عدم تامین آب رودخانه هیرمند به عنوان تنها منبع آب؛منابع آب زیر

 بروز پدیده خشکسالی در سطح استان؛ 

 پوشش گیاهی و جنگلی ضعیف؛ 

 ( توسط پدیده های بیابانی؛ 02پوشش سطح وسیعی استان )درصد آن 

  نامناسب بودن ساختار مدیریت آب استان مبتنی بر رویکرد بخشی و نبود نگرش

 با رعایت مالحظات آمایش سرزمین؛یکپارچه نگر 

  امکان تامین آب مورد نیاز با استفاده از روش های

 نمک زدایی آب دریای عمان )آب شیرین کن(؛

  امکان ایجاد و توسعه زیرساخت بهره برداری از

انرژی های نوین و تجدیدپذیر در تامین انرژی با 

استفاده از باد، خورشید و گرمای زمین و زیست 

 توده؛

 کان توسعه زیرساخت غیرمتمرکز جمع آوری و ام

مدیریت رواناب ها به منظور تامین بخشی از نیاز 

 آبی منطقه؛

  امکان بکارگیری روش های نوین مبارزه با پدیده

بیابان زایی )همچون سیمان بیولوژیک و 

 های فتوسنتز کننده(.سیانوباکتری

  امکان بکارگیری دیپلماسی زیست محیطی و

رامنطقه ای برای مهار کانون های رایزنی های ف

بحران و منشاء ریزگردها در کشورهای همسایه و 

 تامین حقابه تاالب بین المللی هامون؛

  امکان توسعه زراعت آبی با داشتن خاک نسبتا

مرغوب در شهرستان زابل، اطراف شهرهای نگور، 

ایرانشهر، خاش و سراوان به شرط تامین آب مورد 

 نیاز؛

  ها و ظرفیت هاى گردشگری بویژه وجود پتانسیل

اکوتوریسم همچون کویرگردی، آفرود، آب درمانی، 

 کوهنوردی، هوانوردی، دریانوردی و ... ؛

  وابستگی به منابع آب ورودی از کشور همسایه بویژه در

 ناحیه سیستان؛

  برداری بیش از حد از منابع آب چالش تأمین آب )بهره

رخی محدوده ها را زیرزمینی امکان بهره برداری در ب

 است(؛غیر ممکن ساخته

  شور شدن آبهای زیر زمینی در اثر پائین رفتن سطح

 آب زیرزمینی؛

  وجود کانون های خارجی گرد و غبار در افغانستان و

 پاکستان؛

  منبع بالقوه تولید ریزگردها به دلیل خشک شدن سطح

 ها(؛دریاچه ها و رودخانه ها )از جمله جازموریان، هامون

 ر باالی وقوع سیل در استان )مخصوصا حوضه آبریز خط

بلوچستان جنوبی( به دالیل: بستر سنگالخی و بدون 

پوشش گیاهی بستر و اطراف رودها و وقوع بارش های 

 رگباری )در اثر نفوذ توده هوای مانسون اقیانوس هند(؛

 خیز بودن استان بویژه در بخش های میانی و لرزه

 روروانش مکران؛جنوبی استان تحت تاثیر ف

  روند کاهش جمعیت و غیرقابل سکونت شدن ناحیه

سیستان در نتیجه جلوگیری از ورود آب رودخانه 

هیرمند توسط افغانستان، ورود گردو خاک تحت تاثیر 

 روزه و ... ؛ 802بادهای 

 توجهی به استمرار تخریب منابع طبیعی در اثر بی

 قوانین حفاظت منابع طبیعی؛

 جمعیت و منابع

 انسانی

  سال( 08جوان بودن جمعیت استان )میانه سنی 

  کاهش مرگ و میر در مقایسه با یک دهه اخیر و پایین بودن

 نرخ مرگ و میر نسبت به میانگین کشوری

  نفر  3/3به  8321نفر در سال  4/1کاهش بعد خانوار استان از

 8331در سال 

 وجود نیروی کار جوان و ارزان قیمت 

  بودن میزان فعالیت عمومی و واقعی استان از متوسط کشوری در سه دهه پایینتر

 گذشته

  (8331باال بودن سهم جمعیت غیر فعال در استان )رتبه چهارم در کشور در سال 

 ( 0822در قیاس با  2822باال بودن بار تکفل واقعی استان در قیاس با سطح ملی) 

  شور(در ک 01پایین بودن شاخص امید به زندگی )رتبه 

  مهاجرت نیروی کار جوان )نیروی فعال اقتصادی( روستاهای استان به سمت شهرهای

 پرجمعیت استان و سایر استان های کشور

  امکان تعامالت فرهنگی و قومی علی رغم تفاوت

 های فرهنگی و قومی )وحدت در عین کثرت(

 جوییاستفاده بهینه از روحیات تعاون و مشارکت 

 سنتی اقوام و مذاهب مختلف

  استفاده بهینه از احساسات ملی و اسالمی در جهت

 تحکیم وحدت ملی و روابط فراملی

  روند رو به رشد مهاجرت دانش آموختگان و نیروی کار

 مولد به بیرون از استان

  نواحی افزایش ناامنی های اجتماعی در مناطق مرزی و

 شهری

  تبعات محیطی ناشی از عدم وجود جمعیت در گستره

 های شمال غربی استان
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 زمینه
 عوامل بیرونی عوامل درونی

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضف نقاط قوت

  جمعیت فعال در استان )در بین سایر استانهای باال بودن تعداد

را  4و جمعیت غیر فعال رتبه  1رتبه  31کشور استان در سال 

 احراز کرده است(.

  1812بهبود شاخص بار تکفل در استان در سه دهه گذشته ) از 

 (31نفر در سال  4841به  21در سال 

  درصد در سال  0080افزایش ضریب محصلین در استان  از

 8331درصد در سال  3484به  8321

  بهبود نسبی وضعیت تحصیل زنان در دوره ) ضریب محصلین

 (31درصد در سال 0382به  21درصد در سال  384برای زنان از 

  8331الی  8321درصد اشتغال استان در دوره 3813رشد 

 بر پایه آمار  31 -32بهبود نرخ بیکاری استان در سالهای

هزار شغل بطور متوسط در  42) ایجاد ساالنه  31سرشماری 

)از  32-11استان( علی رغم باال بودن نرخ بیکاری در سالهای 

 فرصت شغلی( 1802دست رفتن ساالنه 

  درصد به  32افزایش نرخ باسوادی استان در سه دهه اخیر )از

 درصد( 22

 وجود تنوع قومی، مذهبی، فرهنگی 

 آمیز اقوام و مذاهبزیستی و زندگی صلحهم 

 باال بودن تعداد بیکاران دارای تحصیالت عالی در استان 

  کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص بومی و عدم جاذبه استان برای جلب نیروی

 انسانی متخصص غیر بومی

  درصد آخرین رتبه را میان استان  21گستردگی بیسوادی )استان با نرخ با سوادی

 های کشور دارد(.

  عدم تناسب توزیع فرصت های شغلی در پهنه استان و تمرکز فرصت ها در محدوده

 شمالی استان )بویژه زاهدان( در قیاس با جنوب استان

 در قیاس  028ت به سطح ملی)کار در استان نسبوری نیرویپایین بودن میزان بهره

 ریال به ازای هر شاغل در سطح ملی(میلیون 321841با 

  سطح پایین پوشش  آموزش های عمومی و ترویجی و محرومیت گسترده بسیاری از

 زنان و مردمان بویژه در مناطق روستایی

  وجود برخی باورهای فرهنگی نظیر اختالفات قومی و نژادی، تقدیرگرایی، فقدان

، درون گرایی، گستردگی قاچاق و اقتصاد غیر رسمی، ضعف کارآفرینی و میل همدلی

 به پیشرفت

 های مشارکت مردم در توسعه استانعدم استفاده از ظرفیت 

 عدم پیوند و تعامل کافی و فراگیر اجتماعی و فرهنگی با سایر مناطق کشور 

 ده و گسترده در های مشارکتی و مردمی مورد استفاگیری نهادها و سازمانعدم شکل

 استان

  اندیشی و همکاری و تبادالت فرهنگیهمتقویت- 

 اجتماعی بین اقوام و مذاهب استان

 های مساعد گسترده مردمی در وجود زمینه

( بویژه NGOهای اقتصادی، اجتماعی )فعالیت

 جوانان و بانوان

 های بالقوه طبیعی اقتصادی و ... وجود پتانسیل

 برای جذب نیروی انسانی و کاهش نرخ بیکاری

  نیروی انسانی ماهر و متخصص ارزان امکان جذب

 قیمت

 های برابر مشارکت  جمعی اقوام و گروه ایجاد زمینه

های مذهبی و تاکید بر توسعه مردم مدار بجای 

 توسعه دولت محور

  افزایش مهاجرین خارجی )افغانی( به ناحیه سیستان و

 رشد پدیده بیکاری و تغییر بافت جمعیتی

  وجود شغل های کاذب و پر درآمد در اقتصاد غیر

 رسمی

  تداوم رشد نرخ بیکاری در استان و حضور نیروها در

درصد با  آمار رسمی و 88خش غیر رسمی اقتصاد )ب

 درصد با آمار غیر رسمی(32حدود 

  تحریکات و تحرکات عوامل خارجی از طریق تبلیغات و

 های برون مرزیرسانه

 وام ها در میان اقتوزیع نابرابر و ناعادالنه امکانات و فرصت

 و مذاهب در استان

 ه دلیل اتخاذ  تشدید نابرابری های سرزمینی ـب

 رویکردهای سنتی در برنامه ریزی

  ناتوانی و آسیب پذیری محیط روستایی در برابر انواع

 مخاطرات  و آسیب های طبیعی

 روند روبه رشد تخلیه سکونتگاه های روستایی 

  روند گسترش حاشیه نشینی در اطراف شهرهای در

 حال توسعه

محیط اقتصادی 

 و فعالیت

  33الی  23در سالهای رشد مثبت ارزش افزوده تولیدی استان 

 درصد( 0184) به میزان 

  میلیون ریال در سال  3842بهبود میزان سرانه تولید استان از

 به ازاء هر فرد شاغل 33میلیون ریال در سال  22800به  23

  رشد مثبت سهم استان از تولید ناخالص داخلی ملی در سالهای

 درصد8843به  8323درصد در سال 888از  8333الی  8323

 8333در سال 

  ،تولید و صدور محصوالت نوبرانه کشاورزی )محصوالت جالیزی

های گرمسیری )تمبر هندی، مرکبات و انگور یاقوتی( و میوه

پاپایا، نارگیل، موز، گوگوا، سایر میوه های گرمسیری و چیکو(به 

 سایر استان ها و خارج از کشور

 ( و  024رتبه اول کشور در تولید خرما ) های میوههزار تن

 هزار تن( 811گرمسیری )

 تنوع محصوالت زراعی 

  پرورش نژادهای دام و طیور بومی با تنوع ژنتیکی در استان )گاو

 سیستانی، گاو دشتیاری، مرغ خزک و گوسفند بلوچی(

  ،پویایی بخش شیالت استان، اشتغال صیادی در سواحل کنارک

ه طور هزار نفر صیاد دایمی و فصلی ب 04چابهار و زرآباد )

  جایگاه ضعیف استان در اقتصاد ملی و پایین بودن سهم ارزش افزوده تولید شده

 ن از کل کشور استا

 یکار مل یمنقش بارز در تقس یفایاستان به علت عدم ا یاقتصاد یو انزوا یگسستگ 

 کشور  یاستان ها یرو سا یاستان با اقتصاد مل یو قلت تعامالت اقتصاد

 و یرسم یرغ یبه داد و ستدها یدشد یشدر منطقه و گرا یرسم یراقتصاد غ رشد 

 قاچاق کاال  و مواد مخدر در منطقه

 یجهاستان و در نت یخانوارها یخوراک یربه غ یخوراک هایینههز یباال نسبت 

 یبا متوسط کشور یاسدر ق کمتر از رفاه یبرخوردار

 در استان. یتمحروم یزانو باال بودن م یبودن سطح رفاه عموم پایین 

 از استان یرو به رشد خروج مازاد اقتصاد روند 

 بکه آب، ارتقا و بهبود ش یندر استان )تام یربناییامکانات ز ینتام یها ینهبودن هز باال

 استان....( یجاده ا

 استان نسبت به متوسط  ییو روستا یشهر یبودن متوسط درآمد خانوارها پایینتر

 22در استان یشهر یهابطور متوسط درآمد خانوار 34تا  11ی)در سالها یسطح مل

درصد از  متوسط  1484ییخانوار روستا یکو متوسط درآمد  یدرصد متوسط مل

 بوده است(. یکشور

 سهم استان  34-11کشور )در دوره  یعموم یبودن سهم استان از درآمدها پایین

 درصد است(2803بطور متوسط 

  بازنگری در توزیع سرمایه گذاری ها و تالش در

جهت از بین بردن محرومیت های اجتماعی اعمال 

 شده توسط سیستم اداری و سیاسی کشور

 قیاستان از طر یناخالص داخل یدامکان بهبود توا 

 یژه )بوکاال یالملل ینب یتو ترانز توسعه حمل و نقل

 در اقتصاد بدون نفت(

 هاییانرژ یدتول ینهاستان در زم یباال ظرفیت 

( یدپذیرتجد هاییانرز یرو سا یدیپاک)باد، خورش

 یاقتصاد ی( و صرفه هایدر منطقه )هاب انرژ

 از آن یناش

 یدر نوار ساحل یازمنابع آب مورد ن ینتام امکان 

 ینیزم یرآب ز یسفره ها یااستان و اح یجنوب

 یشو امکان افزا ییدارو یاهانگ یدتول یباال ارزش 

 قطب رشد خاش( یتآن در استان )با محور یدتول

 یو برداشت از منابع آب ها یمتنظ یشافزا امکان 

 شده  ینیب یشپ یاحداث سدها یقاز طر یسطح

  روابط فرامنطقه ای شکل گرفته در مسیر تجارت

جهانی و کنار گذاشته شدن کشور از روابط تجاری بین 

 منطقه ای 

 یکاستراتژ یتاز موقع ینهبه یعدم امکان بهره بردار 

همسو  نبودن  یلدلب یدر مناسبات مل یامنطقه

 یجهان یکردهایو رو یداخل هاییاستس

 آن در ساختار  یو اثرات منف یاقتصاد یها تحریم

 یبودجه استان و سهم آن از اعتبارات عمران

 زانیهای غیررسمی اقتصادی و باال بودن مفعالیت رشد 

 قاچاق کاال و مواد مخدر در منطقه 

 اسییس یریتبه استان از طرف مد یدشد یتیامن نگاه 

 نیشده ب یجادا یقآن در شکافهای عم ییمرکز و بازنما

 -یجنوب و شمال استان در قالب اختالفات قوم

  یمذهب

 در استان و فاصله گرفتن  یدرآمد یروند نابرابر تداوم

از متوسط  ییو روستا یشهر یخانوارها یدرآمدها

 یکشور



 چکیده مطالعات آمایش استان سیستان و بلوچستان

 

411 

 

 

 زمینه
 عوامل بیرونی عوامل درونی

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضف نقاط قوت

مرکز تخلیه صید تأمین کننده،  3بندرماهیگیری و  1مستقیم، 

درصد  40درصد ماهیان صنعتی کشور )تن ماهیان(،  22بیش از 

 درصد صید کل کشور( 42های جنوبی و سهم صید بین استان

  در زمینه  4در پرورش میگوی آب شور و رتبه  1اخذ رتبه

کشور در سال  پرورش میگو آب شیرین و پرورش شاه میگو در

8334 

  ذخایر غنی معدنی سنگ های تزئینی، مصالح ساختمانی و کانی

 های غیرفلزی صنعتی

  ،وجود ذخایر  معدنی آهن، مس، آنتیموان، تیتانیوم، طال

 کرومیت و منگنز

 مزیت استان در زمینه تولید مصالح ساختمانی 

  وجود نمک با کیفیت و قابل استفاده خوراکی و صنعتی در

 یپار و ویژگی های بارز گردشگری محدودهمنطقه ل

  وجود معدن مس چهل کوره در حوزه شهرستان زاهدان و

 معادن طال در جنوب استان

 مس -وجود قابلیت های معدنی به تفکیک کانسارهای طال- 

هیدروترمالی در شمال کوه الر، جنوب کوه الر،  -اسکارنی

 نقره در -سیاسترگی وگربو در بزمان، کان سار طال 

نقره در کوه جانجا، آثار کان سارسولفیدی   -سار طالگیابان،کان

سار مس، نیکل، کبالت )مس در گروه معدنی در تفتان و آثار کان

 -دومک و بخش جنوبی زیرزون متالوژنی زاهدان -شورین

 سراوان(.

  کارایی اقتصادی باالتر بخش خدمات در استان در قیاس با سطح

واحد در  3803استان در قیاس با واحد در  4802ملی )معادل 

 (8333کشور در سال 

  وجود مراکز آموزش عالی فعال در استان با محوریت دانشگاه

 سیستان و بلوچستان

 با یالملل ینب یجنوب شرق استان به آبها اتصال منطقه( 

 (یانوسیاق یچابهار بعنوان دروازه ورود به آبها یتمحور

 یابهار و امکان بهره بردارچ یتجار -یمنطقه آزاد صنعت فعالیت 

 آن  یاقتصاد یها یتاز مز

 زابل  یاقتصاد یژهمنطقه و ایجاد 

 با کشور افغانستان یلکفعال ) م یمرز یهابازارچه وجود- 

 کوهک و جالق با کشور پاکستان(  یشین،پ یرجاوه،م

 مناطق حفاظت شده  یعیطب یسرشار گردشگر هایجاذبه(

همچون گل  یعیطب هاییدهپد یژه،ارتفاعات و یعی،کویرها،طب

 31-34 یدرآمد در استان در سالها یعتوز ینابرابر یزانم افزایش 

 خش ب ییداز ارزش افزوده تول یبخش کشاورز یدیبودن سهم ارزش افزوده تول پایین

 در استان

 واحد  8821) یبا سطح مل یاسدر استان در ق یبخش کشاورز یینترپا یاقتصاد کارایی

 (33واحد در کشور در سال  8822با  یاسدر استان در ق

 در استان  یآب کشاورز ینتام مشکل 

 یژهاستان به وِ  یآبخوان ها یتمام یباً تقر یمنف یالنو ب یرزمینیز یهامنابع آب فقر 

 دلگان، زاهدان و خاش. یرانشهر،ا یهادر شهرستان

 ( یو انحراف یروان آب ها )سد و بند مخزن یمهار و جمع آور یشبکه ها ضعف 

 یدر دشت ها یژهبه و یو زهکش یاریمدرن آب یساتتأس یلدر احداث و تکم تأخیر 

 و باهوکالت در جنوب استان یاریدشت

 در استان  یوردام وط یصنعت یدتول یالزم برا یها یرساختز کمبود 

 یها بخش یگردر ارتباط با د یبخش کشاورز یها یتو عدم انسجام فعال گسستگی 

 استان یاقتصاد

 بخش در  یدیارزش افزوده بخش صنعت در کل ارزش افزوده تول یینپا سهم

 (8333شده در سال  یددرصد از کل ارزش افزوده تول283کشور)معادل 

 درصد  13از  یشب 33فعال در محدوده استان )در سال  یعبودن صنا یاسمق کوچک

 اند(نفر کارکن بوده 43-82دارای  یشتربا ده نفر کارکن و ب یصنعت یهااز کل کارگاه

 درصد بهره  22استان )معادل   یصنعت یکارگاه ها یدتول یدتول یبودن بهره ده پایین

 (. یدر سطح مل یرنظ یده

 انها در است یربا سا یسهاستان در مقا  یصنعت یهاکارگاه یداتبودن ارزش تول پایین

 کشور(. یاستانها یراستان در سا 01)اخذ رتبه  33سال 

 ت استان به واردات محصوال یفعال در استان و  وابستگ یعصنا یبترک یینپا تنوع

 از استان یروناز ب یازمورد ن یصنعت

 ( با ییلو تبد یفرآور یع)صنا یبخش کشاورز یبانپشت یعصنا یریشکل گ عدم

 (یههمسا یههمسا یبه کشورها یژهصادرات )بو یکردرو

 یوجو خر یورود یدر مباد یلیو تبد یو بسته بند یفرآور یعصنا یریشکل گ عدم 

 و صدور مواد و کاال بصورت فله وخام 

 یال 23 یبخش صنعت در استان در سالها یاقتصاد ییشاخص کارا یزانم کاهش 

 (8333در سال  2842به  8323در سال  2811)از  33

 1381نامتعادل واحدهای صنعتی و تمرکز آنها درشهرستان زاهدان )تمرکز  توزیع 

درصد  23استان در شهرستان زاهدان با جذب  یصنعت یشهرک ها یدرصد واحدها

 شهرک ها( یناز شاغل

 در استان یصنعت یشهرک ها و نواح یکسانتوسعه  عدم 

 بخش در کشور  یدیارزش افزوده بخش معدن در کل ارزش افزوده تول یینپا سهم

 (8333شده در سال  یددرصد  از کل ارزش افزوده تول 2824)معادل 

 یبجنو یهحاش یبه بازار کشورها یکنزد دسترسی 

در  یدیتول یفارس جهت صدور کاالها یجخل

 (یو باغ یمحصوالت نوبرانه زراع یژهاستان )به و

 و ارتقا دانش بهره  یمراکز مهارت آموز یجادا امکان

راندمان بخش  یشافزا یدر راستا یبرداران کشاورز

 با عملکرد باالتر یو باغ یمحصوالت زراع یدو تول

 هآموزش بهر یقالگوی کشت از طر ییرتغ امکان 

 یمحصوالت پرآب با محصوالت یگزینیبرداران و جا

 به آب کمتری دارند. یازکه ن

 یدر سواحل جنوب یانپرورش آبز یباال پتانسیل 

در قفس( و  یانماه یگو،استان )پرورش م

 یساحل یدر روستاها یگیریماه

 عیو صنا یالتش یلیتبد یعتوسعه صنا امکان 

 استان یدر نوار ساحل یاییدر

 متنوع در استان یدست یعصنا یدتول امکان 

 یخوشه ها یریو شکل گ یجادا هایینهزم وجود 

 تیشده در استان با توجه به فعال ییشناسا یصنعت

فعال در استان به  یصنعت یهناح 88شهرک و  82

 یکتفک

 مستعد و امکان توسعه آنها  یمعدن یپهنه ها وجود

 یجذب مشارکت بخش خصوص یقاز طر

 زیرساختهای توسعه ترانزیت و تجهیز  تکمیل

منطقه شرق به خطوط هوایی، ریلی و کشتیرانی 

جهت افزایش سهم ایران از درآمد عظیم ترانزیت 

 مشهد–جهانی به ویژه خطوط راه آهن چابهار 

 دوریکر یمحور شرق یراستان بر سر مس قرارگیری 

 کاال از یتترانز یجنوب برا -شمال یالملل ینب

 یایبه آس یاب شرق و جنوب آسجنو یا،استرال

 و شمال اروپا یهروس یانه،م

 یبا کشورها یتوسعه مراودات بازرگان امکان 

در  یمرز یبازارچه ها یو امکان فعال ساز یههمسا

 جالق و .... یشین،پ یمرز یمحدوده ها

 به بازار مصرف کشور افغانستان و  یکنزد دسترسی

تجارت با کشور پاکستان و سابقه  یخیسنت تار

 وجود طبقه تجار بلوچ

 تامین آب مطمئن برای تداوم فعالیت های زراعی  عدم

 در مقابله با خشکسالی های ادواری یان و ناتواندر است

 ه ب یستانس یهناح یاقتصاد یاتح یدشد وابستگی

که سرچشمه آن در کشور افغانستان  یرمندرودخانه ه

 نیا یحقوق یتاست، با توجه به نامشخص بودن وضع

 ینسهم آب کشور از ا یدرودخانه و نوسانات شد

 استان یکشاورز یاتآن بر ح یررودخانه و تاث

 و یکشت محصوالت آب بر و کم بازده کشاورز تداوم 

 بلقوه بخش یها یتاز دست رفتن مز

 ابانییب یمراتع و روبه گسترش اراض یبرو به تخر روند 

 ریو فقر مراتع و تاث یاهیو ضعف پوشش گ یریو کو

 استان یآن بر دامدار یمنف

 فرسایش خاک بر اثر کمبود منابع آب و افت  افزایش

 یطدر مح یرزمینیآب ز های ح سفرهسط یدشد

 استان ییروستا

 و  ینسنگ یصنعت هاییتتوسعه  فعال یزیر برنامه

 یستچابهار و  تبعات ز یآب بر در نوار ساحل یعصنا

از  یان،آب و از دست رفتن آبز یآن )آلودگ یطیمح

ا هو یمحدوده ، آلودگ یطیمح یفیتدسست رفتن ک

 و ....( 

 یشده برا ینیب یشپ ینقش صنعت ینماب تعارض 

آن  یینو تع ینسنگ یعچابهار بعنوان کانون استقرار صنا

و خدمات برتر در سواحل  یبعنوان قطب گردشگر

 کشور یجنوب

 یمعدن یها یرهمتناسب با ذخ یگذار یهسرما فقدان  

توسعه  یبرا یهدر جذب سرما یتدر استان و عدم موفق

 یداتتول یفرآور یعبخش معدن و صنا

 های گمرکی باال و قوانین دست وپاگیر تعرفه  وجود

 گمرکی برای ورود ماشین االت معدنی

 از معادن استان یدر بهره بردار یروند سنت تداوم 

 محور یرو قفقاز در مس یانهم یایآس یکشورها رقابت 

 تیغرب جهت ترانز-شرق یالملل ینب یدورکر یشمال

 کاال از خاور دور به اروپا

 یترانزت یبندر گوادر پاکستان با بندر چابهار برا رقابت 

 کاال به افغانستان



 چکیده مطالعات آمایش استان سیستان و بلوچستان
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 زمینه
 عوامل بیرونی عوامل درونی

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضف نقاط قوت

)مانگرو( حرا یمانداب یهاخاص، جنگل یجانور یفشان، گونه ها

....( و یانوسیاق یدر سواحل کنارک، چابهار، گوادر، زرآباد، آبها

 (یستاندر محدوده س یژهاستان )بو یخیتار

 یاز معادن بصورت سنت یو بهره بردار یمعدن یها یتبودن فعال یاسمق کوچک 

 استان  یمعدن یها یلها و پتانس یتاستفاده مناسب از ظرف عدم 

 در استان یمعدن هاییلپتانس ییجهت شناسا یکپارچه یهات پامطالع فقدان 

 در استان یمواد معدن یفرآور یعصنا یریشکل گ عدم 

 رساختینبود ز یلبدل ینهزم یندر ا یبخش خصوص یگذار یهسرما یزانبودن م پایین 

 یو موانع قانون یزیکیف یها

 و  ی)امور عموم یدولت  ینهبخش خدمات در زم یندرصد از شاغل13از  یشب اشتغال

 (یاجتماع یآموزش و بهداشت و مددکار ی،دفاع

 یادر راست یتیبه توسعه دامنه فعال یازخدمات مولد و ن ینهتمرکز استان در زم عدم 

 ییبه خود کفا یدنرس

 و  یخدمات عموم یدر بخش ها یدولت یها ینهاقتصاد استان به هز وابستگی

  یاجتماع

 یاستان و تجمع مراکز تخصص یدر شهرستانها یتخصص یخدمات درمان ضعف 

  یدر مراتب بعد یرانشهرزابل و ا یدر شهر زاهدان در درجه اول و شهرها یدرمان

 (یحی،تفر ی،ورزش ی،هنر ی،)فرهنگ یخدمات برتر رفاه ضعف... 

 در استان )نسبت معلم به دانش آموز در استان،  یبودن سطح امکانات آموزش پایین

 نسبت ها در کشور است( ینتر ییناز پا یکی

 استان و  یازهایبر اساس ن یمهارت آموز یو فن یمراکز آموزش یریشکل گ عدم

 استان یو جنوب یدر مناطق شرق یژهکار ماهر بو یرویکمبود ن

 صادرات یبانیپشت یوشرکت ها یصادرات یتشکلها فقدان 

 یرعمو توسعه، ت یقتحق ی،مهندس -ی)طراح یدتول یبانیامکانات خدمات پشت ضعف 

پخش کاال،  یابی،صادرات و واردات، بازار ی،حسابرس ی،فن یمشاوره ها ی،و نگهدار

 نرم افزار و...(  یطراح

 توسعه  ینهالزم در زم یالتوتسه یواقامت یراییپذ یساتامکانات وتاس کمبود

 در استان یگردشگر

 استان   یهاشهرستان یانم یکارینرخ ب یادز یاربس تفاوت 

 استان  یشهرستانها یگرزاهدان با د یشکاف اقتصاد یشرو به افزا روند 

 هنه در پ یدرآمد یاستان و نابرابر یشهرستان ها یاندرآمد سرانه م یادز یاربس تفاوت

 استان

 سکنه در استان یدارا یها یآباد ینمحروم در ب یبودن تعداد روستاها باال 

 یاداقتص یها یتفعال یهنامناسب جاده ای در استان که بر عملکرد کل زیرساختهای 

 اثر گذار است.

 و  پاکستان یبالقوه صادرات برق به کشورها امکان

 افغانستان

 یطرح در حال اجرا یراستان بر سر مس قرارگیری 

ه به پاکستان موسوم ب یعیخط لوله انتقال گاز طب

  "صلح"

 کشور هند با کشور  یخیاز رقابت تار یریگ بهره

 یگذار یهدولت هند جهت سرما یلاپاکستان ) تم

آن  یرساختیدر توسعه بندر چابهار و امکانات ز

کاال به افغانستان در رقابت با بندر  یتترانز یبرا

 گوادر (

 استفاده از سواحل زیبا و بکر دریای عمان در  امکان

راستای جذب گردشگر و ایجاد مشاغل جدید برای 

 یساحل نوار ییدر مناطق روستا یژهمردم بومی بو

 با  یاسخرد مق یها یتفعال یشکل ده امکان

آموزش  یتبا محور یمراکز مهارت آموز یتمحور

ر زنان د یبرا یژهاشتغال بو یجادو ا یانسان یروین

 ییمناطق روستا

 ینهدر زم یمراکز مهارت آموز یشکل ده امکان 

ر ب یه.... با تک یدپرورش مروار ی،غواص یانوردی،در

و  یمراکز فن یجاددانشگاه دریانوردی چابهار و ا

 استان یمرتبط در نوار ساحل یحرفه ا

 مواد مخدر و توسعه  یتترانز یراستان در مس قرارگیری

 مرتبط با قاچاق آن در استان یها یتفعال

 قل حمل و ن یبانپشت یزاتو تجه یساتتاس ینتام عدم

 یدر راستا یکاال متناسب با توسعه بندر یتو ترانز

 کاال در استان یتزتوسعه تران

 یو قطب ها یاصل یبندر چابهار به بازارها دوری 

 کشور یدیتول

 ابهار با بندر چ یسهبرتر بندرعباس در مقا یرقابت قدرت

نوب ج -شمال یالملل ینب یدورکر یکاال رو یتدر تزانز

 یایبه آس یاآس یو جنوب و جنوب شرق یا)از استرال

 یلیو شمال اروپا( با توجه به اتصال ر یهروس یانه،م

 خط یقبندرعباس به ترکمنستان و عشق آباد از طر

 سرخس – قباف -آهن بندرعباس

 رینامتوازن در محدوده مکران و از دست رفتن سا توسعه 

 (استان یجنوب یتوسعه )در نوار سواحل هاییلپتانس

 ه و ارائ یدتول یاصل یاستان نسبت به قطب ها دوری

 برتر کشورخدمات 

 یراموندر پ یرسم یرغ یبودن سهم سکونتگاهها باال 

 بزرگ استان یشهرها

 قاچاق سوخت و کاال بعنوان عمده ترین  تداوم

پیامدهای نابرابری و عدم تعادل در شهرهای کوچک و 

 روستا  شهرهای استان

 زیرساخت

 تهران به مرکز کشور و  -کرمان – اتصال استان از مسیر چابهار

 نهبندان به مشهد و سرخس  -زاهدان –از طریق چابهار 

 کستان پا یتهکو شبکه راه آهن سراسری و استان به یلیر اتصال

 در مرز پاکستان یرجاوهم -خط آهن زاهدان یقاز طر

  غربی. –ضعف شبکه جاده ای در استان )از شمال تا جنوب( و ارتباطات شرقی 

 استان یمناسب و متناسب شبکه جاده ا یزعدم تجه 

 در استان یشبکه بزرگراه نبود 

  امکان اتصال کشورهای آسیانه میانه به آبهای آزاد

 با کوتاهترین و اقتصادی ترین مسیر

  مشکل تامین آب مورد نیاز بویژه برای شرب و امکان

 کوچ جمعیت و از دست رفتن سکونتگاهها
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 زمینه
 عوامل بیرونی عوامل درونی

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضف نقاط قوت

 نسبتاً گسترده از شمال تا جنوب  یاز شبکه فرودگاه برخورداری

 ( یو چهار فرودگاه کشور یالملل ینفرودگاه ب یکاستان )

 در  یکالنتر یدو شه یبهشت یداز بنادر مهم شه برخورداری

 هرمز( یکعمان )شرق تنگه استراتژ یایچابهار در در

 یلکو م یرجاوهم یشین،پ یمدان،ر یمرز یها یانهپا وجود 

 پاکستان و افغانستان  یدر طول مرزها یهفت بازارچه مرز وجود

 (یمدانو ر یشینجالق، کوهک، پ یرجاوه،گمشاد، م یلک،)م

 یر،در حال احداث که یو بمپور و سدها یشینپ یسدها وجود 

 یردستز یو زهکش یاریآب یهاهمراه با شبکه یرآبادو خ یردانز

 ها در یمهو چاه ن یستانبلوچستان و سد س یهمربوطه در ناح

 یستانس یهناح

 از شبکه خطوط یرانشهربمپور و ا ی،گلمورت یشهرها برخورداری 

 خط انتقال گاز( یلومترک 021) یعیلوله انتقال گاز طب

 بندر چابهار و یار ساحلاستان و نواز  ینور یبرشبکه ف عبور( 

 کنارک و امتداد آن تا ایرانشهر، زاهدان و زابل(

 یلومترک2303به طول  یانرژ یعانتقال و توز یهاشبکه وجود 

  ومتریلک 32221برق  یعمدار، خطوط شبکه توز

 یگاز یروگاهسه ن احداث 

 ( در یدی)خورش یرپذ یدتجد یانرژ یمگاوات 82 یروگاهن احداث

 یلکم یباد یروگاهو ن 8332سال 

 استان یدر حوزه انرژ یردولتیبخش غ گذارییهاز سرما حمایت 

 یمگاوات 82 یدیخورش یروگاهو ن یلکم یباد یروگاهن وجود  

 با توجه به وسعت استان ییروستا یهاکانون یتاکثر برخورداری 

 حوزه برق یرساختاز ز

 یبرخوردار از راه آسفالته در سالها یتعداد روستاها افزایش 

 گذشته

 ییناب یراستان از امکانات ز یتپرجمع یینقاط روستا برخورداری 

 یو ضعف ارتباطات با استان ها یشبکه جاده ا یغرب -یمناسب شرق یوستگیپ عدم 

 کرمان و هرمزگان

 یبرداردر دست بهره یمناسب از راهها ینگهدار عدم 

 راهیخدمات و تسهیالت رفاهی بین کمبود 

 در حمل و  یلیبودن سهم حمل و نقل ر یینو پا یا غالب حمل و نقل جاده سهم

 استان  ینقل داخل

 یاناوگان حمل و نقل استان بخصوص در بخش حمل بار جاده فرسودگی 

 یمنیو مشکالت در حوزه ا یاجاده یباال تلفات  

 یتحمل و نقل ترانز یتهایاستفاده مناسب از ظرف عدم 

 شورک یاتصال به مناطق شمال یدر راستا یژهدر استان بو یلیتوسعه شبکه ر عدم 

 جنوب در محور شرق -شمال  یلیاستان به شبکه ر یزتجه عدم 

 پاکستان یتهکو -یرجاوهم -مناسب از خط آهن زاهدان یبهره بردار عدم 

 یاییحمل و نقل در یافتگین توسعه 

 مناسب و متناسب بنادر یزتجه عدم 

 در استان متناسب  یحمل و نقل و انباردار یبانبناها و خدمات پشت یرز یودنن آماده

 مرتبط  یتهایکاال از چابهار و عدم رشد فعال یتترانز هاییلبا پتانس

 استان متناسب با وسعت و بعد مسافت ییامکانات و ارتباطات هوا ضعف 

 یا استانهاب یسهدر مقا ینترنتیو ا یبه ارتباطات تلفن یدسترس یزانبودن م پایین 

 استان( یانیو م یدر نوار جنوب یژههمجوار در منطقه )بو

 یینفوذ تلفن روستا یببودن ضر پایین 

 و تلفن همراه در جنوب استان  ینترنتپوشش شبکه ا ضعف 

 استان ینور یبرشبکه ف یگستردگ عدم 

 و بمپور( یو گلمورت یرانشهراز ا یرشبکه گاز در استان )به غ فقدان 

 یدر بخش انرژ یاتوسعه یهاطرح یراجهت اج یمنابع مال کمبود 

 تر به بر یو خدمات یربناییاز امکانات ز یاستان از نظر برخوردار یاکثر نواح محرومیت

 آن یغرب یمهدر ن یژهو

 با  نیراا یشرق یارتباطات با کشورها یتامکان تقو

مختلف حمل  یو با مدها یمیقد یرهایمس یایاح

 (یاییو در یو نقل )راه آهن و جاده ا

 های موجود در تکمیل مندی از پتانسیلامکان بهره

)در زاهدان  -خاش -یرانشهرا -خط آهن چابهار

 یتبا ظرفدست احداث بودن خط آهن مذکور 

 (تن کاال در سال یلیونم 2حمل  یهاول

 کشور از چابهار  یجنوب یمحور ساحل یتتقو امکان

 تا بندرعباس

 به آب  یاز سواحل و امکان دسترس یبردار بهره

 یبه کشورها یآزاد در ارائه خدمات بندرگاه یها

 همجوار

 یبیحمل و نقل ترک امکان 

 یمرتبط با انرژ یها یرساختو توسعه ز یمند بهره 

 نو یها

 هیهمسا یبه کشورها یانرژ ینصادرات و تام امکان 

استان و مجاورت  یاسیس یایاز جغراف یو بهره مند

 آزاد یبا آب ها

 ( ی)سوخت رسان ینگو توسعه بانکر یزتجه امکان

 آزاد یبه آب ها یبا توجه به دسترس

 تجارت  یرشکل گرفته در مس یروابط فرامنطقه ا

طقه من ینب یطو کنار گذاشته شدن کشور از روا یجهان

 یا

 به بهانه توسعه شبکه راه  یستز یطمح یبتخر خطر

 ها یاز آلودگ یابعاد مختلف یجادو ا ای جاده یها

 ان منطقه از توسعه ناوگ یگرفتن توسعه اقتصاد پیشی

 یتحمل و نقل و ترانز

 نادرست  های یاستس یجهشدن جامعه در نت یقطب دو

 یازمورد ن های یرساختو ز یانرژ یندر نحوه تام

 با توجه به امکان  یتیجمع یتناسب ساختارها عدم

 موجود یها یرساختبا ز یتجمع ییجابجا

الگوی زیست و 

 سکونت

 وجود سابقه و ریشه های سکونت شهری و روستایی 

 و کوچک یانیم یتعداد شهر ها یشافزا 

 یشهر یتعداد شهرستان ها و کانون ها یشرو به افزا روند 

 استان

 قبل یتر شدن توز یـع شهرها نسبت به دوره ها متعادل 

  ورکش یانگینبا م یسهمثبت در مقا ینینرخ رشد شهرنش 

 پدیده نخست شهری در استان نسبت به دوره های قبل کاهش 

 زابل،  یهاشهر یراموندر پ ییمتراکم روستا ینواح وجود

 زهک، نوک آباد  و ... یرانشهر،ا

 توزیع نامتعادل کانون های جمعیتی در سطح استان 

 و آب( در استان ین)زم یعیعدم تناسب میان جمعیت و منابع طب 

 در سطح استان یتیجمع ینامتوازن کانون ها توزیع 

 استان  ینیبودن نرخ شهر نش پایین 

 های شهری و روستایی از خدمات های برخورداری سکونتگاهبودن شاخص پایین

 زیربنایی

 در استان  یو بزرگ سر ینخست شهر یدهپد وجود 

 کوچک و متوسط با توجه به ضعف خدمات و فرصت  یشهرها یریپذ یتجمع عدم

 یشغل یها

  ایجاد نظام فضایی چندمرکزی به واسطه امکان

 پراکنش  کانون های شهری

 توسعه سکونت و  یها یتامکان استفاده از ظرف

 یلجنوب  استان به دل یدر نوار ساحل یتفعال

  یتیکو ژئوپول یکاستراتژ یتموقع

 استان بر  یعمده شهر یکانون ها استقرار

 یو منطقه ا یفرامل یدورهایکر

 عدم همگرایی توسعه فضایی استان با کشور 

 و  یدتول یاصل یاستان نسبت به قطب ها یدور

 مصرف کشور یاصل یبازارها

 قابل برداشت در سطح استان یمنابع آب یدشد کمبود 

 به  از استان یبودن بخش قابل توجه یریو کو بیابانی

 یخصوص در پهنه غرب

 نابرابریهای سرزمینی بـه دلیل اتخاذ  تشدید

 رویکردهای ناکارآمد 
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 زمینه
 عوامل بیرونی عوامل درونی

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضف نقاط قوت

 عمده  یخدمات در کانون ها یحداقل یها یرساختز وجود

 ییروستا

 عمده )چابهار، زاهدان، زابل و ...( یمراکز شهر یراموندر پ ینینش ینهحاش گسترش 

 ادغام آنها در  یجهبزرگ استان و در نت یبه شهرها یکنزد یروستاها یتجمع افزایش

 محدوده شهر

 ژهیاز استان به و یعیوس یدر پهنه ها ییروستا یتها و جمع یکم آباد یاربس تراکم 

 سراوان یل،زا یرانشهر،زاهدان، ا یدر شهرستان ها

 استقرار و عدم انسجام فضاهای روستایی و فقدان ساختارهای مناسب نظام  نابسامانی

 و متنوع برای سکونت در محیط روستایی

 و توزیع نامناسب خدمات عمومی و رفاهی و زیرساخت های مناسب در محیط  کمبود

 روستایی

 ( و یباد یشگرد و خاک )فرسا یرروستای استان تحت تاث یمهاجرت اجبار گسترش

 یخشکسال

 بزرگ به شهرها و  یروستاهااز  یبرخ یلتبد امکان

تحقق عدالت  یاستقرار خدمات در آن ها در راستا

 ییفضا

 در حال  یدر اطراف شهرها ینیگسترش شهرنش خطر

 توسعه

 از استان در اثر  یعیوس یشدن عرصه ها یخال خطر

 مهاجرت

 سکونت در عرصه قابل  یبرا یمیسخت اقل شرایط

 از استان یتوجه
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 سرزمین آمایش منظر از استان توسعه گذاری سیاست و ریزی برنامه -2

 سرزمین آمایش منظر از استان توسعه بلندمدت انداز چشم 

وده است. نیاز بعنوان پیشانداز بلندمدت توسعه استان، مستلزم بررسی و تحلیل چهار مقوله بهدستیابی به چشم

ند، و بلوچستان هستدر قدم نخست رهنمودها و الزامات اسناد فرادست که به طور خاص ناظر بر توسعه استان سیستان 

د اند مورای که به نحوی با قلمرو استان در ارتباط بودهطقههای توسعه ملی و مناستخراج شده است. در قدم دوم طرح

تخابی های انحلکه راه دهدتحلیل نشان میها روشن گردد. این اند تا کم و کیف کامیابی آنواکاوی و تحلیل قرارگرفته

های دن به پاسختر شاند و برای نزدیکهای استان بودهگوی مسائل و چالشریزان در گذشته تا چه حد پاسخبرنامه

روندهای جهانی پرداخته است تا شرایط احتمالی حاکم مؤثر چه اقداماتی بایستی صورت گیرد. قدم سوم به مرور کالن

گیرد و بر آینده توسعه تأثیر جدی خواهد داشت، های موجود در سطحی فراتر نشأت میبر استان را که از واقعیت

وبلوچستان را به نگاهی راهبردی های مردم سیستانها و ارزشها، ایدهستترسیم کند. قدم چهارم نیز نیازها، خوا

چستان وبلوانداز توسعه استان سیستانها از چشمآوری و سرند کرده است. برآیند این چهار مقوله، نخستین سرنخجمع

 دست داده است. را به

از آینده و نقشه  روشنی درک است که می بایست اهداف و هاآرمان ها،ارزش بیانیه ترینبناییزیر اندازسند چشم

راه دستیابی به آن در این سند ارائه گردد. در آفرینش این تصویر دو رهیافت اصلی وجود دارد که عبارتند از رهیافت 

گردد و به آینده در رهیافت آینده پذیر ترسیم چشم انداز از وضع موجود آغاز می ساز.پذیر و رهیافت آیندهآینده

 ویریتص موجود، های فرصت و قابلیتها امکانات، براساس و شده بررسی دقت به موجود رسد. در این رهیافت وضعیتیم

دهد که با نگرش به وضع موجود و روندهای رهیافت آینده پذیر این پرسش را مبنا قرار می .می گردد ترسیم آینده از

های بزرگ هیچ شکنی ای در انتظار خواهد بود؟ به بیان دیگر در این رهیافت، ابتکار عمل و خطجاری، چه آینده

ز وضع االمکان ای مقدور است که حتیسازی مصرف منابع برای دستیابی به آینده ا جایگاهی ندارد، و تاکید بر بهینه

ر رسد. دگردد و به وضع موجود میموجود بهتر باشد. فرآیند ترسیم چشم انداز در رهیافت آینده ساز از آینده آغاز می

 الزم ایه قابلیت و ها توانایی و به دنبال آن شود می گرفته درنظر آرمانی و مطلوب وضع از تصویری این رهیافت ابتدا

دهد که با توجه به ارزشها و اصولی رهیافت آینده ساز این پرسش را مبنا قرار می .می شود ایجاد آن به سیدنر برای

که به آن اعتقاد داریم، آینده باید چگونه باشد؟ در این رهیافت پس از تدوین چشم انداز مطلوب، اقدامات مورد نیاز به 

ساز، های موجود تدوین می گردد. هدف اصلی رهیافت آیندهمنظور تحقق چشم انداز در چارچوب امکانات و فرصت 

 ای بسیار متفاوت با امروز است. آفرینش آینده

انداز بلند مدت توسعه استان سیستان و بلوچستان با استناد به نتایج حاصل از تشخیص و تحلیل در تدوین چشم

ای هه به هیچ عنوان با جایگاه حقیقی و پتانسیلوضعیت موجود استان، با توجه به جایگاه استان در تقسیم کار ملی ک

های گذشته، استفاده از رهیافت آینده پذیر های انباشته در طول سالباشد و معضالت و محرومیتاستان هماهنگ نمی

ساز نیز به دلیل ترسیم چشم انداز آرمانی از آینده مورد تردید جدی است. از طرف دیگر بکارگیری رهیافت آینده
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باشد. لذا در ترسیم چشم انداز بلند مدت توسعه استان، با توجه به شرایط و امکانات موجود کشور، تحقق پذیر نمی

است، رهیافت تلفیقی از این مزیت برخوردار است که واقعیت را استان در سند آمایش از رهیافتی تلفیقی استفاده شده

ای بهینه بین این دو، دست ها و تدابیر خالق، به نقطهیق سیاستکند تا از طرآمیزد و تالش میبا آرمان در هم می

 یابد. در این روش چشم انداز ترسیم شده هم مطلوب و هم در افق طرح مقدور خواهد بود. 

 استان توسعه اصلی های گیری جهت -2-1-1

 احکام قانون 30 ماده استناد به 0/1/8332 مورخ جلسه در که سرزمین آمایش اصلی هایگیریجهت اساس بر

 رد توسعه مطلوب فضایی سازمان دهنده شکل کلی هایسیاست و رهنمودها گردیده، مصوب توسعه، هایبرنامه دائمی

 آمایش اصول چارچوب در ملی توسعه انداز چشم سرزمینی بازتاب سند این که آنجا از. است شده ریزیپایه کشور

 موارد میعج به توجه با اینرو از. کندمی ایفا کشور آتی توسعه انداز چشم تحقق در بسزایی نقش رودمی بشمار سرزمین

 ضاییف ساختار جمعیت، اسکان الگوی و ساختار دهیشکل در آن کننده تعیین هاینباید و هاباید سند، این در مطروحه

 به یا و بوده گذار تاثیر استان در فعالیت و جمعیت استقرار حوزه بر که زیربناها توسعه و ایجاد چگونگی و هافعالیت

 .است هگرفت قرار نظر مد استان توسعه بر  اثرگذار محورهای ترین اصلی عنوان به است پذیر تاثیر آن از استان نوعی

 اختی،زیرس و ارتباطی شبکه روستایی، و شهری نظام اجتماعی، اقتصادی، ابعاد در های اصلی توسعه استانجهت گیری

وچستان و بل یستانتوسعه استان س یاصل هاییریگاست. جهت یفقابل تعر طبیعی منایع و زیست محیط از حفاظت

 ارائه شده است.  (880شماره )در قالب جدول  مختلف طالعاتبر م یهبا تک

  بلوچستان و ستانیس استان توسعه یاصل یهایریگ جهت: 112 شماره جدول

 توسعه اصلی هایگیریجهت توسعه هایبخش

 اقتصادی توسعه

 آزاد هایآببه  سترسیعمان و د یایبا در یهمجوار ویژه به ژئوپلتیک ازموقعیت گیریبهره

 المللیبین و ملی تعامالت تقویت راستای در استان مبادی و هادروازه ،یمرز ینواح توسعه و تیتقو

 عنوان هب فراملی سطح در( یگردشگر الت،یش ،یبازرگان) هیپا-ایدر اقتصادی نقش با یساحل نوار توسعه

 کشور شرق جنوب توسعه کانون

 یالمللنیب و یمل سطح در یانرژ و خدمات کاال،( یاقتصاد هاب) مبادله مرکز عنوان به استان توسعه

 یصخصو و یدولت شده یزیربرنامه یهایگذارهیسرما هیبرپا یفناور و دانش بر یمبتن یاقتصاد توسعه

 اجتماعی توسعه

 یوندهایپ در یکپارچگی شیافزا منظور به استان اقوام و مذاهب یهاتوان و هاتیقابل از یریگبهره

 یاجتماع

 یعموم و یدولت بخش در استان یریگمیتصم نظام کردن خردمندانه
 یزیربرنامه نمونه نیمدرنتر تحقق منظور به یریادگی مراکز عنوان تحت مستعد ییروستا مراکز توسعه

 ییروستا

 و شهری نظام ساماندهی

 روستایی

 تاندر سطح اس ییتحقق عدالت فضا منظور بهآن  متوازن یعو توز یتجمع نگهداشت برمبنای ریزیبرنامه

 یمراتب سلسله یالگو یبرمبنا ییروستا و یشهر نظام یزیربرنامه
 استان توسعه و رشد مراکز عنوان به مستعد ییروستا و یشهر مراکز یسامانده

 و ارتباطی شبکه توسعه

 زیربنایی

 در یلیر و یاجاده تیترانز عملکرد با( رانیا شرق توسعه محور بر منطبق) استان یاصل محور توسعه

 یالمللنیب و یمل سطح

 هیهمسا یکشورها به آن صادرات و ریدپذیتجد یهایانرژ دیتول یهالیپتانس از یبرداربهره

 یمحل جامعه یازهاین نیتام یراستا در ییربنایز یدورهایکر توسعه و زیتجه
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 توسعه اصلی هایگیریجهت توسعه هایبخش

 و زیستمحیط از حفاظت

 طبیعی منایع

  کیاکولوژ توان و فتیظر با همراستا یاراض از یبرداربهره خردمندانه تیریمد

 یریگیماه و یدامدار ،یکشاورز یهابخش در کردهایرو و ساختار رییتغ
 استان آب منابع از استفاده یزیربرنامه و داریپا آب منابع نیتام

 ملی کار تقسیم در استان نقش -2-1-2

توان می 8333الی  8323های بر اساس نتایج بررسی وضعیت استان در نظام تولیدی موجود در کشور در سال

میزان  برخوردار بوده و بطئیاز روند رشد  8331الی  8323های سهم استان از تولید ناخالص داخلی ملی در سال گفت

گذشته استان  یهادر سالو نشانگر آن است که  رسیده 8331درصد در سال  8830به  8323درصد در سال  888از  آن

در کشور قرار داشته است. ( %0کمتر از  ی)با سهم یدیافزوده تول از ارزش یینسهم پا یدارا یهاهمواره در گروه استان

ایر توان گفت که به غیر از شیالت در سنیز میاصلی اقتصادی های افزوده تولیدی به تفکیک بخشاز منظر میزان ارزش

ذیری پها، استان از سهم چشمگیری در نظام تولید ملی برخوردار نیست. از این رو الزم است تا محوریت نقشفعالیت

ورد م گیری به سمت آنهاهای توسعه نیز جهتهای بالقوه استان که در طرحاستان در سطح ملی با توجه به قابلیت

 ریزی مناسب و بهینه، زمینه ارتقا سطح تولید ناخالص داخلی استان فراهم شود. تاکید قرار گرفته، سوق یابد تا با برنامه

 انداز چشم سند سرزمین، آمایش ملی هایگیریجهت کشور، توسعه انداز چشم سند اهداف تحقق راستای لذا در

 محوریت با می بایست استان در مقیاس ملی نقش پذیری بلوچستان،سیستان و  استان انداز چشم سند منطقه و

ورت مکمل پروری، گردشگری و کشاورزی بصآبزی صنایع پایه، نقل و بازرگانی، و حمل پایه، اقتصاد دریا هایفعالیت

های نهر زمیها نبوده و سایها به منزله عدم توسعه دیگر بخشتعریف گردد. البته الزم به ذکر است توسعه این بخش

 به استان در توسعه هدایت و ویژه تمرکز ها از امکان توسعه برخوردارند، امافعالیتی در استان نیز متناسب با قابلیت

 خواهد استوار زیر محورهای بر کشور ریزیکارا در منطقه هشت برنامه نقشی ایفای و ملی هایأموریتم به عمل جهت

 بود:

طریق توسعه خدمات پشتیبان  )از کشور المللی در شرقبین ترانزیت و بازرگانی HUB عنوان به نقش ایفای 

 المللی محور شرق(؛حمل و نقل و بازرگانی پسین و پیشین در بندر چابهار و توسعه و تجهیز کریدور بین

 اتصال پل و کشور المللیبین تعامالت آبی بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی مجهز، دروازهتوسعه  

 برداری بهینه از قابلیت های ترانزیتی کشور؛آزاد در بهره به آبهای میانه آسیای کشورهای

 ؛ملی توسعه در پیشروو  المللیبین هایگذاریسرمایه های اصلی جاذبکانون از یکی  

های متنوعی از فعالیتدار سواحل مکران(، و میزبان طیف کانون نوین اقتصاد دریاپایه کشور )در قلمروهای اولویت 

 و دریایی صنایع پاالیشگاه(، و گاز )پتروشیمی و انرژی بر، صنایع نفت صنایع بر تاکید با صنعتی پایه و آب بر

 سازی؛ کشتی

 کشورهای به مهندسی -فنی پشتیبانی محوریت ارائه خدمات با کشور دانشگاهی جنوب شرق -علمی قطب 

 پاکستان؛ و افغانستان
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 نظرگیری در های شرقی و منطقه بازمینه نمک زدایی از آب دریا به منظور افزایش امنیت آبی استانپیشتاز در  

 دریا؛ اکوسیستم از حفاظت و الزم اکولوژیکی مالحظات

 و جزر و مد .. (؛ باد نو )خورشیدی، هایانرژی از برداریبهره توسعه و تولید زمینه در پیشتاز 

 ساماندهی و در دریای عمان )آب های دور و سرزمینی( با محوریت تقویت پیشتاز در پرورش و صید آبزیان 

 صیادی؛ هایاسکله و بنادر

های سرمایه ارتقاء و اجتماعی یکپارچگی و وحدت رویکرد با کشور داخل با مرزی شرقی مناطق پیوندهای تقویت 

 سرزمین؛ پهنه در ملی اجتماعی

دانش بنیان با تاکید بر کشت محصوالت با بازدهی باالی اقتصادی یکی از مراکز قلمروهای کشاورزی پیشرفته و  

 و خارج از فصل و ...(؛ و نیمه گرمسیری میوه های گرمسیری -)گیاهان دارویی

افغانستان از طریق توسعه و تقویت نظام  و پاکستان کشورهای از تروریسم و ناامنی امواج گسیل از جلوگیری 

 فعالیت و سکونت در مناطق مرزی؛

 کشور؛ به کاال قاچاق و مخدر مواد ترانزیت از جلوگیری 

توان سهم مناسبی از تولید ناخالص داخلی را برای استان در ها در نظام تقسیم کار ملی میبرد این نقشبا پیش

( 883ها در جدول شماره )ای نه چندان دور رقم زد. وظایف تخصصی استان در تقسیم کار ملی به تفکیک زمینهآینده

 ارائه شده است.

 (: تعیین نقش و وظایف تخصصی استان در تقسیم کار ملی111) شماره جدول

 مقیاس عملکرد شهرستان -قلمرو  وظایف تخصصی در هر بخش زمینه

 کشاورزی

 ملی و فراملی زابل و.... –ایرانشهر  -سراوان –دلگان  -خاش تولید گیاهان دارویی

و نیمه   )موز و انبه...(میوه های گرمسیری

  و خارج از فصل گرمسیری )خرماو(
 بسی- نیکشهر -یرانشهرا-سراوان-کنارک  -چابهار

 سوران و
 ملی و فراملی

 ملی و فراملی دلگان -نیمروز -هیر مند–هامون  -زهک –زابل  محصوالت جالیزی

 ملی نیمروز -چابهار -کنارک -دلگان  -زاهدان-خاش مزیتپرورش شتر در مناطق دارای 

 شیالت

تقویت بنادر صیادی )صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی(
 ملی و فراملی کنارک –چابهار 

 ملی زابل -نیمروز –هیرمند  –زهک  آبزی پروری

 فراملی و ملی کنارک -چابها پرورش میگو و مروارید

 فراملی و ملی  )چاه نیمه ها( هیرمند – زهک-زابل  نیمروز  تولید و تکثیر ماهیان خاویاری

صنعت و 

 معدن

 ملی و فراملی کنارک -چابهار  صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی

 ملی و فراملی کنارک -چابهار  صنایع فلزات اساسی  و محصوالت فلزی

 ملی و فراملی چابهار -زاهدان  صنایع ساخت خودرو

صنایع دریایی، ) شناورهای دریایی قطعات و 

لوازم یدکی آنها و کارخانه تعمیر و اسکراپ 

 کشتی( 
 ملی و فراملی کنارک -چابهار 

ایجاد صنایع غذایی، سلولزی، کانی غیر فلزی، 

 شیمیایی، بهداشتی، دارویی
 -چابهار-زابل -ایرانشهر -خاش-میرجاوه –زاهدان 

 سراوان -کنارک
 ملی و فراملی
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  استان توسعه های اولویت و ها تخصص -2-1-1

نشان از  33الی  23در سالهای  های عمده فعالیت استاندر بین گروهاز محاسبه شاخص مزیت نسبی نتایج حاصل 

ا پس از آن و ب بوده وبرخوردار  در استان هاسایر فعالیتدر قیاس با  فعالیت ماهیگیری از مزیت باالتری آن دارد که

های مرتبط با آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی، عمده فروشی و خرده فروشی... و ای قابل توجه فعالیتفاصله

 اها( برخوردارند که عمدتکشاورزی و شکار و جنگلداری در مراتب بعدی از مزیت نسبتا کمی )در قیاس سایر فعالیت

نشان از  33و  23در استان است. اما مقایسه میزان شاخص در دو مقطع  هافعالیتدامنه این  مرتبط با گستردگی

 روندی که بالعکس در خصوص ماهیگیری حدودا دو برابر شده است. ،دارد آنکاهش میزان 

  

 معدنی توان از مطلوب برداری بهره و اکتشاف

 (معدنی تولیدات زنجیره تکمیل) استان
 ملی و فراملی میر جاوه -زاهدان-ایرانشهر -خاش

 بازرگانی

دروازه ورودی به آبهای آزاد و هاب بازرگانی 

 و ترانزیتمنطقه  
 ملی و فراملی چابهار

 فراملیملی و  زهک -زابل  مناطق آزاد تجاری ایجاد

 فراملی-ملی سرباز -میرجاوه -سراوان ایجاد و توسعه مناطق ویژ اقتصادی استان

 بازارچه های مرزیتوسعه و تجهیز 
-نیمروز -زابل-میرجاوه -سرباز -سراوان-چابهار

  هیرمند
 فراملی

 گردشگری

 کنارک  و چابهار  دریایی گردشگری

 ملی و فراملی
  نیکشهر  -سراوان –زابل  گردشگری تاریخی

 خاش -کنارک -چابهار طبیعی گردشگری

 ، زابل، ایرانشهر، چابهارزاهدان طبیعی توریسم سالمت )گردشگری پزشکی(

 خدمات برتر
خدمات  –خدمات مالی و بورس -بیمه

 مهندسیخدمات فنی و -حقوقی 
 ملی و فراملی زابل -چابهار -زاهدان

 ملی و فراملی چابهار -زابل  -ایرانشهر-زاهدان ارایه خدمات درمانی تخصصی و عمومی

 حمل و نقل

خدمات تخصصی حمل و نقل و تقویت 

 ای فعال در زمینه ترانزیت کاال های حرفهنهاد
 ملی و فراملی زابل -کنارک -چابهار-زاهدان

المللی محور کریدور بین و تقویت تجهیز

 -(21AH)شرق
 ملی و فراملی زابل- چابهار -نیکشهر -ایرانشهر -خاش-زاهدان

 غربی استان -کریدورهای شرقیز تجهی

(0AH)- (28AH ) 
نیک  -کنارک -چابهار-زاهدان-ایرانشهر-سراوان

 دلگان  -فنوج -زهک -سرباز -شهر
 ملی و فراملی

 ملی و فراملی چابهار توسعه وتقویت شبکه حمل و نقل هوایی

 آب
 ملی و فراملی کنارک–چابهار  زداییتأمین آب از طریق نمک

و دریاچه های  از رودخانه ها بهره برداری

 )چاه نیمه ها( مرزی
 ملی و فراملی هیرمند -نیمروز -زهک

 انرژی

 امکان با خورشیدی -تولید انرژی های بادی

 صادرات
 و فراملی ملی زاهدان -خاش -زابل -هامون -هیرمند -نیمروز

 ملی و فراملی میرجاوه -سراوان -زابلی-سرباز ایجاد زیر ساخت و توسعه صادرات گاز

 ملی کنارک احداث نیروگاه اتمی
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 1131و  1133استان در سالهای مقایسه شاخص مزیت نسبی آشکار : 114 شماره جدول

 1131-1133 1131 1133 شرح

 2882 8841 8801 کشاورزی، شکار و جنگلداری

 2821 84810 1844 ماهیگیری

 2828 2823 2820 معدن

 -2822 2834 2848 صنعت

 -2830 2843 2821 تأمین آب، برق و گاز طبیعی 

 -8821 2831 0823 ساختمان 

 2814 882 8822 تعمیر وسایل نقلیه و کاالها عمده فروشی، خرده فروشی،

 -2880 2828 2823 هتل و رستوران

 -2803 2818 8824 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 -2841 2833 2812 های مالیواسطه گری

 -2818 2823 880 مستغالت، کرایه و خدمات کسب و کار

 -2842 8820 0821 اداره امور عمومی، و خدمات شهری

 -2888 0881 0803 آموزش

 -2800 8824 8812 بهداشت و مددکاری اجتماعی 

 -2824 2821 8840 سایر خدمات عمومی، اجتماعی شخصی و خانگی

اما باید توجه داشت که جایگاه  .دهدمی نشان را در وضع موجود استان هایمزیت از کلی یشمای واقع در ارقام این

ای وههای بالقای قابل توجهی دارد. چرا که استان از قابلیتاستان در وضع موجود تا جایگاه در خور و شان استان، فاصله

ریزی توسعه آتی استان با رویکرد شکوفایی آنها صورت گیرد، این روند قابل برای توسعه برخوردار بوده و اگر برنامه

رین تهای بالقوه اصلی توسعه استان، در ادامه به اصلیرو با توجه به وزن و جایگاه قابلیتواهد بود. از اینتغییر خ

ار کهای توسعه استان اشاره شده تا در بخش بعدی و در قالب تقسیمگیری الویتمحورهای توسعه و نقش آنها در شکل

 بینی گردد.پیشها های تحقق آن به تفکیک شهرستاندرون استانی زمینه

های توسعه استان در هم پیوندی با نوار ساحلی جنوب استان قرار دارد. بطوریکه تکیه بر اقتصاد ترین زمینهاصلی

های فعالیتی تخصصی دریا محور از یکسو و استفاده بهینه از پتانسیل ترانزیتی استان با محوریت دریاپایه و توسعه زمینه

ازه های توسعه آینده استان خواهد بود. لذا با توجه به اهمیت این محورها و تاثیر آنها بر بندر چابهار از دیگر سو درو

 ساختار فعالیت پذیری آتی استان در ادامه به اختصار به جایگاه ملی و فراملی این محورها اشاره شده است.

 ترانزیت کاال و بازرگانیجایگاه ژئوپلیتیک استان در الف( 

رود نشات گرفته از موقعیت ویژه سرزمینی و ترین تخصص و الویت توسعه استان بشمار میلیآنچه در این بین اص

جایگاه ژئوپلیتیک آن از منظر ترانزیتی در مقیاس ملی و بین المللی است که بدالیل مختلف تا کنون زمینه رسیدن 

 های خود را نیافته است.به جایگاه در خور قابلیت

 هایکشور ترانزیتی ارتباط برقراری نتیجه در و جنوب شمال ترانزیتی کریدورهای مسیر رد چابهار بندر گرفتن قرار

 و اقیانوسیه دور خاور شرقی، جنوبی آسیای و سو یک از قفقاز و مرکزی آسیای شمالی، مرکزی، شرقی، اروپای روسیه،

 . چرا کهشودمی قلمداد کشور برای نه تنها برای استان بلکه برجسته مزیت یک عنوان به فارس خلیج حاشیه های کشور
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 تسهیالت و امکانات آوردن فراهم و هاساختزیر و امکانات تجهیز ، باجنوب -شمال کریدور در مسیر کوتاهی دلیل به

 . باشد برخوردار کاال ترانزیت برای فراوانی هایجذابیت از تواندمی مسیراین  نقل، و حمل مختلف هایبخش در گسترده

 خوزستان از ایران توسعه مسیر گذشته همچون دیگر واقع درتوان بدان اشاره کرد این است که اما آنچه بطور قطع می

 دلیل بهای نچندان دور که در آینده بود خواهدبا محوریت چابهار  کشور شرق جنوب این بلکه .گذردنمی فارس خلیج و

 بین نقل و حمل از بخشی ،کاالخواهد کرد. چرا که حمل و نقل عبوری  پیدا روزافزونی اهمیت ترانزیتی مناسب موقعیت

 اجتماعی و سیاسی توسعه در کلیدی بسیار ینقش ارزی درآمدهای برافزایش عالوه کهخواهد بود  ایمنطقه فرا و المللی

این  به منطقه کشورهای وابستگی ،ایمنطقه عمران و توسعه ملی، امنیت افزایش اشتغال ایجاد شته و بدلیلدا کشور

 هایسرمایه جذب زمینه را برای المللی بین و ایمنطقه مناسبات در کشور نقش افزایش ، با نقل و حمل بخش در مسیر

فراهم خواهد کرد و نشت اثرات این توسعه به درون استان، زمینه توسعه آتی آنرا نیز فراهم خواهد  خارجی و داخلی

 سپس و افغانستان کشور به را منطقه دوقارون که -میلک -زابل -چابهار ترانزیتی محور تقویتو  توسعهبنابراین  ساخت.

تقویت سطح خدمات بین راهی ای و از منظر شبکه جاده دهدمی مرکزی ارتباط آسیای کشورهای سایر و تاجیکستان به

ریزی ویژه در راستای مند توجه و برنامهاز اهمیت بسزایی برخوردار بوده و نیاز عبوری این کریدور از استاندر مسیر 

همچنین تقویت مراکز سکونت و فعالیت در نوار مرزی استان و تقویت مناسبات شکوفایی این مزیت بالقوه است. 

 رود.بازرگانی با کشورهای همسایه نیز از دیگر زمینه های توسعه آتی بشمار می

 پایه ب( توسعه نوار ساحلی استان با محوریت اقتصاد دریا

 کشورهاى براى را جهانى قدرت که است سده پنج از بیش آنها، در توانمندى که هستند ىیاهعرصه هااقیانوس و دریاها

 ،و بازرگانی دریایى نقلوحمل سازى،یکشتهای مرتبط با دریا از جمله . فعالیتاست آورده ارمغان به زمینه این در پیشرو

 و زمین کره هواى و آب تغییرات در دریاها اهمیت ها و ....اقیانوس و دریاها قابل حصول از غیرزیستى و زیستى منابع

 .هستند آینده در دریاها کننده تعیین نقش گویاى کامالً  دریایى صنایع ارزش زنجیره گستردگى

های های دریایی، زیرساختفناوری سازى،کشتى صنایع فعال در زمینه براى آینده در مهم بازارى برگیرنده در امر این

های مرتبط با بازرگانی، گردشگری، صید آبزیان و استفاده از منابع نیروگاهی )تولید برق( از یکسو و فعالیت و مربوطه

  .است های نوین سکونت و فعالیتزدایی از آب دریا و ایجاد محیطدریایی، نمک

ها و های جدید و فرصتریایی، تشدید رقابت و چالشامروزه دریا پایگی در سه محور تحوالت آتی در اقتصاد د

 شود.بازارهای آینده مورد اهمیت قرار داشته و از سوی کشورهای دارای این منبع دنبال می

 کشور یک توجه، قابل دریایى هاىظرفیت وجود و ساحلى خط کیلومتر 1122 حدود بودن دارا با نیز ایران کشور

عمان   دریایهای باالیی در این زمینه برخوردارند. بین سواحل دریای عمان از ظرفیت. در این شودمى محسوب دریایى

 شده و متصل فارس خلیج به هرمز تنگه راه از . این دریادارد قرار پاکستان و عمان ایران، کشورهای بین مثلثی شکل با

 عمق که شودمی محسوب عمیق دریاهای جزو و قرار داشته هند اقیانوس و عرب دریای با گسترده و مستقیم ارتباط در

 .رسدمی متر 3422از بیش به آن
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 پهلوگیری برای را مناسبی شرایط که است متر 0222 از بیش ایران ساحلی هایآب محدوده در آب عمق حداکثر

زمینه ساز اقتصادی فراهم نموده که  صرفه و مناسب هزینهبا  بندری تاسیسات ایجاد و منطقه این در بزرگ هایکشتی

گسترش بازرگانی دریایی از یکسو و گسترش استفاده از منابع دریایی، گردشگری دریایی، تولید برق در دریا و ایجاد 

 های نوین کار و فعالیت از دیگر سو شده است. محیط

با  بگیری اقتصاد دریا پایه سواحل مکران در نظر گرفته شده که در ترکیدر سواحل جنوبی استان مرکزیت شکل

صنایع آب بر و انرژی بر زمینه توسعه آتی دریا محور استان را تشکیل خواهند داد. مرکزیت این توسعه نیز با بندر 

 اقیانوسی چابهار به عنوان دروازه آبی کشور خواهد بود.

 کشور دروازه ملی دریایی ج(چابهار

دریایی  نقل و حمل و کشتیرانی امر در ممتازی موقعیت دارای ایران جنوب و ساحلی مناطق دیگر با مقایسه در چابهار

 هایکشتی پهلوگیری برای را مناسبی شرایط چابهار، وسیع خلیج در عمیق هایآب وجودو چنانچه اشاره شد  است.

 عنوان به بندر این .است کرده فراهم اقتصادی صرفه و مناسب هزینهبا  بندری تاسیسات ایجاد و منطقه این در بزرگ

 ای،منطقه هایبحران و جنگ مواقع در ملی استراتژیک و سیاسی نظر از فارس خلیج از خارج در تجاری بندر مهمترین

 هایفعالیت و صنایع گردش برای ضمانتی و کشور خارجی بازرگانی و اقتصادی تنفس برای کلیدی اینقطه و مجزا

 آسیای و افغانستان کشورهای به مسیر ترین نزدیک زمینی هایراه به دسترسی با چابهار. شودمی محسوب آن اقتصادی

 اکو،)عضو کشورهای میان پلی عنوان به تواندمی المللیبین تفاهم و فعال دیپلماسی و ریزیبرنامهمرکزی بوده و با 

 باشد کاال ترانزیت و مبادله صادرات، تولید، برای جهان سایرکشورهای و(  آن.س.آ

های خاص استان )همچون شیالت، گیاهان دارویی، ادویه، بر مزیت د( توسعه بخش کشاورزی با تمرکز

 های استوایی و ...(خرما، میوه

کند بخش کشاورزی به عنوان بخشی که عالوه بر تامین نیازهای اولیه و غذایی مردم، اشتغال روستایی ایجاد می

ید های سرزمین امکان تولاز دیگر پهنهحائز اهمیت است. استان سیستان و بلوچستان به دلیل اقلیم خاص و متفاوت 

 محصوالتی خاص و منحصر به فرد و همچینن محصوالت خارج از فصل را دارد.

  ها استان به تفکیک نواحی و شهرستان توسعه های اولویت و ها تخصص :113 شماره جدول

 شهرستان نواحی

 توسعه اولویتهای و تخصصها

 -کشاورزی

 دامداری

و  صنعت

 معدن
 بازرگانی انژی های نو دریا پایگی

 گردشگری

و صنایع 

 دستی

 خدمات برتر

ی
وب

جن
 

 1 1 1 2 1 1 1 چابهار

 4 2 1 1 - 4 2 سرباز

 4 1 1 1 - 4 1 قصرقند

 1 1 1 1 1 2 1 کنارک

 1 2 2 1 - 1 1 نیک شهر
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الگوی کشت و آبیاری در دستور کار قرار گیرد  حبایست کشاورزی با محوریت اصالدر شهرستانهایی که با عالمت ستاره مشخص شده می

 و توسعه جدید با توجه به معضالت آبی موجود توصیه نمی گردد.

 سرزمین آمایش منظر آن های ماموریت و استان توسعه انداز چشم -2-1-4

و  مردمانی خالقستان سیستان و بلوچستان در افق چشم انداز در پرتو کوشش جمعی شهروندان استان به عنوان ا

های موجود به عنوان ها و پتانسیلمشارکت فعال تمامی ذینفعان و بهره مندی خردمندانه از تمامی ظرفیت ،پرکار

ا همبسته ب و پایدارامنیت با توسعه جامع، است استانی و نوآورانه استان،  جریان توسعه هوشمندهای سرمایه

دور از  ، بهاسالمی -با هویت اصیل ایرانی، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی، سرزمین

 نسازمان فضایی متواز دارایهای سنتی ضد توسعه و ایفاگر نقش سازنده در تعامالت ملی و فراملی، نگرش

و جایگاه مناسب در برداری منطقی از منابع بهره ،زیستبا تاکید بر حفاظت از محیط و همگرا با کشور،

دروازه تجارت و حلقه اتصال کشورهای آسیای میانه و ، رهای توسعه انسانی و اقتصادی کشوشاخص

 زیر است: هایویژگی دارای که افغانستان به آب های آزاد 

 های انسانی بومی و توسعه سرمایه های گیری از ظرفیتبا بهرهانداز؛ سیستان و بلوچستان در افق چشم

، گامی موثر در مسیر نابرابری از عاری جامعه در منصفانه آن توزیع ضمن خلق رفاه و ،متخصص و کارآمد

 هویت ملی برداشته است. و تقویت پیوندهای قومی و مذهبی در چارچوب ارتقا امنیت پایدارفقرزدایی و 

 بر تاکید مولد با و آباد روستاهای پررونق، شهرهای از انداز؛ برخوردارسیستان و بلوچستان در افق چشم 

های هوشمند، متوازن که ضمن توزیع خدمات و زیرساخت و پایدار توسعه ترتیبات تمهید و تعامالت بازآرایی

ه های همبستصادرات خدمات برتر، دارای زیرساخت باودکفا بوده و سبز و پایدار، در تامین منابع آب و انرژی خ

فی  بتنی بر تعامالتمنظور افزایش عمق استراتژیک و امنیت پایدار منستان بهبا کشورهای پاکستان و افغا

 های شرقی کشور است.مابین در مرز

ی
رق

ش
 

 2 2 2 1 - 2 1 *سراوان

 4 4 4 1 - 1 1 *سیب و سوران

 4 1 4 1 - 4 2 مهرستان

ی
مال

ش
 

 2 1 1 1 - 2 1 زابل

 1 2 1 2 - 2 1 زهک

 4 1 2 1 - 1 2 نیمروز

 1 4 1 1 - 2 2 هامون

 4 4 2 1 -   1 هیرمند

ی
رب

غ
 

 2 2 2 2 - 2 2 *ایرانشهر

 4 1 4 2 - - 2 *بمپور

 4 4 1 2 - - 2 *دلگان

 1 1 1 2 - - 2 فنوج

ی
کز

مر
 

 1 1 1 1 - 1 1 *خاش

 1 1 1 1 - 2 4 زاهدان

 1 4 1 2 - 2 1 میرجاوه
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 آوری که با مالحظات طبیعی و تاب ،بومی است پایدار؛ زیستاندازسیستان و بلوچستان در افق چشم

از  و شرایط خشکسالی را تعدیل بخشیدهمحیطی، مدیریت صحیح منابع آبی و هدایت فرآیند توسعه، زیست

طریق نمک زدایی آب دریا، یکی از پشتوانه های تضمین دسترسی به منابع آب پایدار برای استان های شرقی 

 و مرکزی کشور است.

 انداز؛ دارای بخش کشاورزی پویا متناسب با مقتضیات طبیعی، برخوردار افق چشم سیستان و بلوچستان در

از فناوری های نوین و الگوی کشت همساز با محیط در راستای حفاظت و توسعه گونه های بومی و توانمند 

 ز طریقدر تولید ثروت و تضمین منافع پایدار بهره برداران بخش های زراعت، باغداری، شیالت و دامپروری ا

 تکمیل زنجیره تولید است.

  مند از و بهره غرب آسیایکی از بازیگران اصلی اقتصاد جنوبسیستان و بلوچستان در افق چشم انداز؛

 دروازه عنوانبه چابهار نقل و ارتباطات و حلقه اتصال به تجارت جهانی است. بندروهای مجهز حملزیرساخت

 و پذیررقابت فراملی و نیت تجاری کشور در شرایط خاص، ایفاگر نقشضمن ارتقای ام ،آزاد هایآب به ورود

الملل و دروازه تجارت جهانی کشورهای آسیای میانه، افغانستان، بین نقلوحمل زنجیره در ممتاز جایگاه دارای

 شرقی و افریقا است.وسیه و شمال اروپا با آسیای جنوبر

 طیف از ی جایگاه مناسب در توسعه صنعتی کشور، برخوردارانداز؛ داراسیستان و بلوچستان در افق چشم 

، اساسی فلزات صنایع جمله از پایه صنعتی هایفعالیت میزبان ،بنیاندانش و پیشرفته صنایع از متنوعی

 تکمیلی و کانون استقرار صنایع تبدیلیو  و صنایع معدنی در مقیاس ملی و فراملی پتروشیمی ،پاالیشگاهی

 صنایع استقرار با رویکرد ، صنایع شیمیایی و داروییمحصوالت بهداشتی، صنایع غذاییشیالتی، کشاورزی، 

 منطقه است. کشورهای مورد نیاز استان و کاالهای تولیدکننده

 ذاری های مشترک با کشورهای خارجی، بستر همکاری و سرمایه گانداز؛ سیستان و بلوچستان در افق چشم

 انرژی است. صادرات جدید ه سواحل مکران و قطبیه کشور با تاکید بر توسعکانون نوین اقتصاد دریاپا

 طیف ارائه بر تکیه با کشور گردشگری پتانسیل های اصلی توسعه انداز؛ ازسیستان و بلوچستان در افق چشم 

 نوین سبک معرفی طریق از منطقه کشورهای در سطح پذیررقابت و گردشگری خدمات و هافرصت از متنوعی

 اسالمی است. -یایران گردشگری

  استان فضایی توسعه سناریوی اجمالی تبیین 

انه به عالقة منفعت طلب وصف ناپذیری نسبت به آینده دارد. از تمایل کنجکاوانه به شناخت آینده تاانسان کشش 

ذاتی انسان این کشش قطعًا ریشه در خصوصیات  ساخت آن در شکل مطلوب، همواره برای انسان جذاب بوده است.

 شود و تعداد این تعاریف ازتبیین تمایز انسان از سایر موجودات استفاده می دارد. خصوصیاتی که از آنها در تعریف و

وجود انسان تنها م" توان گفت که عبارتقدر مسلم آن است که با اتکا بر این تمایل، می زیاد است. انسان نیز بسیار

 هستند. تعاریف قابل قبولی از انسان "ر و امیدوارانسان موجود منتظ"یا  "آینده نگر
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داشته باشد، به دنبال اطمینان  های خود در مورد موضوع )آینده( ایقانآینده پژوهی بیش از آنکه بتواند بر یافته

در این راستا  پردازد.بازشناسی این موضوع می ها به اکتشاف وهایی است که به کمک آنافزایی و بهبود روش

 هد.دهای آینده پژوهشی است که اساس و ینیان این فصل از مطالعات آمایش را تشکیل میاز روشیکی ونگاری سناری

ها است. محیط کالن مملو از تغییرات غیرمنتظره ساز و عدم قطعیتمحیط کالن معاصر سرشار از رویدادهای شگفتی

های بلندمدت در لحظه کم ارزش هستند. بینیپیشاست و گاهی شناسایی روندهای مبهم دشوار است. از این رو اغلب 

توان با کمک روش سناریو نگاری تا حدودی بر این مشکل فائق آمد. به این منظور در برخورد با چنین وضعیتی می

 ها برخی تصمیمات راهبردی را تحت تاثیر قرار دهد.تواند با شناسایی عدم قطعیتکاربر روش سناریو نگاری می

 های اصلی رانحصا پیششناسایی و ا -2-2-1

یدی های کلپیشرانهای اصلی به منظور تسهیل شناخت بیشتر در محورهای اصلی و همچنین شناسایی پیشران

ریزی به صورت یک سیستم ریزی و تشکیل دهنده نظام برنامه. الزم به ذکر است ساختارهای برنامهشده است احصا

ها بر یکدیگر و روابط علی و دهنده تاثیرات آنبازگو کردن عوامل نشانپویا و هدفمند در جریان هستند. از این رو 

 هاست. طبیعتاً این امر در میان محورهای مطالعاتی نیز وجود دارد.معلولی آن

زیست، محیط هایچالش و طبیعی محور روندهای 1پیشران اصلی در  40های صورت گرفته استنتاج حاصل بررسی

 انرژی، نظام مصرف و ارتباطات، تولید و نقل و فرهنگی، حمل -اجتماعی تحوالت الگویمهاجرت،  جمعیت و ساختار

 در جدول زیر مشخص است.که  گیری استتصمیم نظام تولید، ساختار و اقتصادی سکونتگاهی، ساختار

 های اصلی توسعه سیستان و بلوچستانپیشران: 111 شماره جدول

 پیشران ها ساختارهای تشکیل دهنده استان

های ساختار طبیعی، اقلیمی و چالش

 محیط زیستی

 از منابع آب یبردارو بهره یعتوز یریت،نظام مد

 و ...( یل)طوفان شن، زلزله، س یعیطب مخاطرات

 یکشاورز یاز اراض یبردارکشت و نظام بهره الگوی

 یعیاز منابع طب حفاظت

 مهاجرت و ساختار جمعیت

 استان یدر پهنه جنوب یتامکان جذب جمع

 یکاکولوژ یتبا قابل یدر اراض یتو فعال یتجمع استقرار

 (یتشدن جمع ی)خال یدرون استان هایییجابجا روند

  یبرون استان ییجابجا روند

 (یتیجمع یژگیهایو ی،نسبت جنس ی،)نسبت سن یتیجمع یساختارها تحوالت

 -اجتماعی تحوالت ساختار و الگوی

 فرهنگی

 اقوام مذاهب و تنوع

 ی )اعتماد، مشارکت اجتماعی، مشارکت سیاسی(اجتماع هاییهسرما

 ی )با تاکید بر ساختارهای مدیریتی و برنامه ریزی(ن استانرود هاییتعامل و همکار

 (یادفقر، قاچاق مواد مخدر و اعت یت،)امنی فرهنگ -یاجتماعهای چالش

الگوی حمل و نقل و  ساختار و

 ارتباطات

 ایفای نقش موثر در زنجیره بازرگانی داخلی

 ایفای نقش موثر در زنجیره ترانزیت بین الملل

 نقش بندر چابهار به عنوان دروازه تعامل بینالملل
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 پیشران ها ساختارهای تشکیل دهنده استان

و  یملزمینی )جادهای و ریلی( در سطح  حمل و نقل فراهم سازی زیرساختهای

 یمنطقه ا

 یدرون استان )فناوری اطالعات و ...( ارتباطات یازمورد ن یها یرساختزفراهم سازی 

  یههمسا یبا کشورها تعامل تجهیز گذرگاهها به منظور

 ساختار تولید و مصرف انرژی

 )بادی، خورشیدی و ..( پاک یانرژ یدتول یالگو

 های تولید و توزیع انرژییرساختنظام زانسجام در و یکپارچگی 

 سازی تولید و مصرف انرژیبهینه 

 ساختار و الگوی نظام سکونتگاهی

 استان سیمای افق توسعه یافتگی در ییو روستا یسلسله مراتب نظام شهر

 یدر سطوح مختلف نظام سکونتگاه یکارکرد یوندپ

 یو خدمات برتر درون استان یتفعال یعنظام توز

 یآت ییغالب توسعه در سازمان فضا یانجر

 یتسکونت و فعال یبانپشتنظام 

 ساختار تولید )اقتصاد کالن(

 یبخش خصوص گذارییهسرماروند 

 یدولتبخش  گذارییهسرماروند 

 روند جذب سرمایه گذاری خارجی

 کسب و کار یطمح یفیتبر ک یمبتن گذارییهسرما یتامن

 یهپا یاتوسعه اقتصاد درتوجه به 

 حوزه صنعت، معدن، کشاورزیمدرن سازی شیوه های تولید در 

 یاناقتصاد دانش بنتوجه به 

 یتوسعه گردشگر

 کسب حداکثری بازارهای استان های همجوار

 کسب حداکثری بازارهای کشورهای همسایه

 تولید )کشاورزی، ...(و مکمل  یبانپشت یعصناایجاد 

 ساختار نظام تصمیم گیری

 به اقتصادی و اجتماعیتغییر نگاه ملی به استان از امنیتی 

 ای و ژئوپلتیکتحول در مناسبات منطقه

 هاسمن و نهادها مشارکت و تمرکززدایی و حکمروایی

 گیرییمدر نظام تصم یاسیمشارکت س

 ران ها بر یکدیگرتحلیل اثرات متقابل پیش -2-2-2

ی اارزیابی تغییر احتمال وقوع مجموعهشود که به هایی اطالق میای از فنون و روشتحلیل اثرات متقابل به مجموعه

ی ارساند. این روش به پویش و پایش مجموعهاز رویدادهای پی در پی ئر نتیجه وقوع رویدادی خاص در آینده یاری می

کند. این روش درصد باالیی بر تجارب و نظرات های آتی کمک میهای ممکن و در نتیجه کاهش عدم قطعیتاز آینده

 است. کارشناسان متکی

تواند بر تاثیرات احتمالی متقابل اتفاقات آیا پیش بینی آینده می»این روش از این سوال ساده به دست آمد که 

 تحقیقات انجام برای است. این تکنیک باال قدرت کمّی با تکنیکی متقابل، تأثیر تحلیل« آینده بر یکدیگر مبتنی باشد؟

 . بر این اساس:شودیکدیگر استفاده می بر هاآن متقابل اثر و آینده احتمالی رویدادهای پیرامون
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نخست به تعیین جستارها و انتخاب متخصصینی اختصاص دارد که به موضوع مطالعه واقف بوده و از توانایی تجسم 

ای از رویدادهای محتمل در صورت وقوع رویداد مشخصی نیز برخوردار هستند. در ادامه به تعیین آتی در مورد زنجیره

ا که از شود. از آنجافق زمانی تصویرسازی و تجسم و نیز تعیین مقیاس طیفی مبنای قضاوت کارشناسان پرداخته می

را شامل  3تا  2نرم اقزار میک مک در فرآیند سناریونگاری استفاده شده است، گستره عددی مبنای قضاوت طیفی از 

یاس طیفی در مورد درجه احتمال وقوع متغیرها بر مبنای مقشود. سپس کارشناسان و متخصصان به قضاوت می

های تاثیرگذار و تاثیرپذیر در سیستم برنامه ریزی توسعه فضایی استان الذکر پیشراندر انتهای فرآیند فوق .پردازندمی

 شودمشخص می

 موضوعی متقابل اثرات تحلیل

گیری بهره 3تا  2برای ترسیم ماتریس اثرات متقاطع در این مطالعه از نرم افزار میک مک مبتنی بر مقیاس قضاوت 

گانه عالوه بر مطالعات بخشی و نظرات کارشناسی از معیار انطباق  40شده است. شایان ذکر است در تعیین متغیرهای 

ری شده است. به این معنا که محورهای موضوعی مورد تاکید در با اهداف بنیادین و چشم اندازهای توسعه نیز بهره گی

اند. بر این اساس نخست متغیرها اسناد فرادست و اهداف بنیادین توسعه در زمره موضوعات کلیدی نیز محاسبه شده

 به منظور ورود به نرم افزار کدگذاری شده است.

 3تا  2مک، بر اساس میزان تاثیرگذاری بر یکدیگر بین  ها در نرم افزار میکاز وارد کردن پیشراندر ادامه و بعد 

 بحرانی و اصلی و سایر متغیرها احصا شده است. شوند. بر اساس نمودار فوق متغیرهایامتیازدهی می
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 : جدول امتیازدهی روابط میان متغیرها بر حسب اثرگذاری و اثرپذیری در روش تحلیل اثرات متقاطع113 شماره جدول
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jmt 
1 3 1 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 

2 : 1: 

mhjrt 
3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

3 : 1: 

trkb sn 
1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 

4 : 2: 

srm kh 
2 1 1 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 : 2: 

srm dlt 
2 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 

6 : 2: 

chabahr 
2 3 1 3 3 1 1 2 3 1 1 2 1 1 3 2 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 

7 : 2: 

GDRP 
1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 2 1 1 3 1 

8 : 2: 

amnt sr 
1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 

9 : 2: sea 

eco 
2 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 

11 : 2: 

tld mdr 
2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

11 : 2: 

knw eco 
3 1 3 1 2 1 2 2 3 3 1 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 1 

12 : 2: 

trs cst 
1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 

13 : 2: 

mrk int 
3 1 3 2 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 3 2 3 1 3 2 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 

14 : 2: 

snt psh 
3 2 1 3 3 1 1 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 

15 : 3: 

Ocean 
1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 

16 : 3: 

trnsit 
1 1 1 2 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 2 3 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

17 : 3: 

drvz bn 
1 1 1 1 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 

18 : 3: 

pyvn ml 
3 2 1 1 2 1 3 3 3 1 2 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 

19 : 3: IT 1 1 3 1 2 3 1 1 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 2 2 1 

21 : 3: 

bandr 
2 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 3 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 

21 : 3: 

bnkrng 
1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 

22 : 4: 

nrg no 
1 1 2 2 3 1 2 2 1 3 3 1 1 3 1 3 2 2 1 1 2 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 

23 : 4: 

zrsk my 
3 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 3 1 1 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 

24 : 4: 

sdrt nr 
1 1 3 2 3 1 2 2 1 3 3 1 1 2 1 3 3 2 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 
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25 : 4: 

tld nrg 
1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

26 : 5: 

nzm s&r 
3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 

27 : 5: 

pyvnd k 
3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 3 3 3 1 3 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 

28 : 5: 

hsh nsh 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 3 3 1 3 3 3 2 1 2 1 

29 : 5: 

kdmt br 
3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 

31 : 5: 

crd jam 
3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 

31 : 5: 

nzm jmt 
2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

32 : 6: 

trkb gh 
2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 

33 : 6: 

shk T_E 
3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3 2 3 1 2 1 1 

34 : 6: 

NGO 
1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 

35 : 6: 

nkb&mtk 
3 3 3 1 2 1 2 1 1 3 3 1 3 3 2 1 1 1 3 2 2 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 2 3 1 3 2 1 

36 : 6: 

eductn 
2 2 3 1 3 1 3 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 1 3 1 1 3 1 2 1 2 

37 : 7: 

amnt 
3 2 1 2 3 3 1 3 3 2 2 3 1 1 3 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 

38 : 6: 

faghr 
2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39 : 6: 

mshrkt 
1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 

41 : 6: 

ngs zan 
2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 3 2 1 1 1 3 2 

41 : 6: 

frng ka 
2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 

42 : 6: 

mzhb 
2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 
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 ها بر یکدیگر: شدت روابط مستقیم پیشران3 شماره نمودار

گانه احصا شده در موضوعات  40فرآیند مذکور و طی شده در مراحل قبلی، اهمیت و میزان اثرگذاری متغیرهای 

های کلیدی تاثیرگذار در ادامه فرآیند سناریونگاری کند. به منظور انتخاب و شناسایی عدم قطعیتمحور را مشخص می

ا بر هر ادامه پس از استنتاج اثرات فضایی پیشرانمستلزم تعیین درجه و میزان عدم قطعیت است. بر این اساس د

 شود.یکدیگر به این امر پرداخته می

 ران توسعه فضایی استانجمع بندی پویایی های توسعه و نیروهای پیش -2-2-1

 های محیط زیستیساختار طبیعی، اقلیمی و چالش

مان استان مطرح است. یکی از ترین ساختارها در تعیین کیفیت زیست مردساختار طبیعی به عنوان یکی از مهم

ترین عواملی که ساختار محیطی استان را نامتعادل کرده است، پدیده خشکسالی است که به دلیل کمبود بارش مهم

ای هباشد. به عبارتی نظام منابع آبی استان در اثر تغییر و تحوالت ناشی از توسعههای دور در استان مینسبت به سال

و عدم تناسب عرضه و تقاضا در منابع آبی دستخوش تغییر شده است. الزم به ذکر است که نوین و افزایش جمعیت 

عدم اختصاص حقآبه رود هیرمند از طرف دولت افغانستان به ایران نیز مزید بر علت این شرایط شده است و شرایط 

ه گیری پدیدجر به شکلبخش شمالی استان و منطقه سیستان را بحرانی کرده است. این عدم وجود منابع آبی من

های گرد و غبار در منطقه زابل های گرد و غبار و بیابانزایی شده است. در حال حاضر طوفانخشکسالی و بالتبع طوفان

 خورد.و دیگر مناطق بیابانی در شمال غرب استان به چشم می
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 استان شده است. از از طرفی برآیند مطالب پیش گفته موجب کاهش پوشش گیاهی مرتعی و کشاورزی در سطح

ترتیب  بدین بخشد.بین رفتن پوشش گیاهی مراتع بیابانزایی و پیش روی بیابان در مناطق مسکونی را سرعت می

وده واسطه عوامل طبیعی مورد تهدید به پذیر استان که بزیست شکننده و آسیبتوان به این نتیجه رسید که محیطمی

تهدید شدیدتری روبروست و گرچه نهادهای ذیربط در تالش برای کاهش  سانی باواسطه عملکرد غلط منابع انه ب هامروز

 .انداثرات این عوامل به اقدامات مهمی دست زده

 مهاجرت و ساختار جمعیت

ترین الزمه توسعه در هر سطح جغرافیایی وجود نیروی انسانی و به خصوص نیروی انسانی ماهر ترین و اساسیمهم

های اقتصادی و ها در خلق فرصتمندی آنه دالیل مختلف در جذب جمعیت به منظور بهرهو متخصص است. استان ب

از  های شغلی در منطقه ودر نتیجه افزایش نرخ اشتغال و توسعه اقتصادی ناکام بوده است. به دلیل عدم ایجاد فرصت

ت و اند، پدیده مهاجربین رفته بین رفتن مشاغل وابسته به دام و زمین که طی سالیان اخیر به واسطه خشکسالی از

 برهم خوردن نظام جمعیت در استان سرعت گرفته است.

های فعالیتی به عنوان مثال ترین موضوع در استان تثبیت جمعیت و در برخی از نواحی به دلیل بارگذاریلذا مهم

 در نواحی ساحلی نیاز جمعیت پذیری نیز وجود دارد. 

 فرهنگی -اجتماعی تحوالت ساختار و الگوی

توسعه یکی از فراگیرترین موضوعات در راستای ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی است که از ضرورت 

ریزی های اساسی برنامهکی از گامگردد. یناپذیر رشد و پیشرفت همراستا با فرایندهای توسعه جهانی منتج میاجتناب

ست. در مطالعات آمایش ا فرهنگی تأثیرگذار بر فرایند توسعهناسایی عوامل و عناصر اجتماعی و ، شتوسعة یک منطقه

 -کند و بستر الگوهای اجتماعیفرهنگی نمود پیدا می -الگوی جمعیت و مهاجرت در زمینه و ساختار خاص اجتماعی

در چارچوب رویکرد آمایش  ساز تحول در ساختار جمعیتی؛ اشتغال، محیط طبیعی و ... استان است.فرهنگی؛ زمینه

ریزی های اساسی برنامهعنوان یکی از گامتحلیل فضایی عوامل اجتماعی و فرهنگی بهستان سیستان و بلوچستان؛ ا

توان از فرهنگی می -مبتنی بر رویکردهای نظری طرح حاضر؛ در بخش توسعه اجتماعی .شودتوسعه منطقه توجه می

ریزی آمایش، بکارگیری ای اجتماعی در فرایند برنامههای نوین فرایند محور مبتنی بر تاثیر عوامل و نهادهرهیافت

فرهنگی، طبیعی و اقتصادی استفاده  -های اجتماعیپذیری مبتنی بر ظرفیتهای توسعه، رقابتکنشگران و محرک

 های توسعه پرداخت.ها به تدقیق پیشرانکرد و در نتیجه مبتنی بر این رهیافت

بلوچستان به واسطه ماهیت خاص توسعه و گذار از پارادایم مدرنیته  فرهنگی استان سیستان و -ساختار اجتماعی

لف توان تاثیر آن بر ابعاد مختبه سوی رویکردهای اجتماعی و سیاسی مبتنی بر توسعه از درون بسیار اهمیت دارد و می

فرایند توسعه؛ موضوعات  جانبه این ساختار بر ابعاد وتوسعه را موردذ بررسی و ارزیابی قرار داد. به واسطه تاثیر همه

اند. ساختار اجتماعی استان ترکیب خاصی از های توسعه استان مورد توجه قرار گرفتهمتنوعی در شناسایی پیشران

سنی را به همراه داشته است. در راستای دستیابی به توسعه استان نیاز است با تکیه بر  -سیستانی و شیعه -بلوچ
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های های اقلیتی پرداخت زیرا در غیر اینصورت تفاوتها و گروهرایی قومیتهمبستگی و مشارکت عمومی به همگ

های اجتماعی همچون قاچاق مواد مخدر، ساز برخی ناهنجاریهای خاص منطقه؛ زمینهفرهنگی همراستا با ویژگی

 نسانی، آموزشها تبعات دیگری را در موضوعات مختلف شاخص توسعه ااعتیاد و فقر شده است. برآیند این ناهنجاری

نهاد، نخبگان و نیروی متخصص، فرهنگ کار، مشارکت و هنرهای بومی به همراه های مردمعمومی و همگانی، سازمان

و مرزی هر کشور اسکان  راهبردی هایهحوز یندر مهمتر یمذهب هاییتاقوام گوناگون و اقلداشته است. در صورتیکه 

قرار داشته باشد، به  یمل حاکمیت ا در ورای مرزها و خارج از حوزه نفوذ وآنه یو فرهنگ یی اجتماعکنند و عقبه یداپ

 تیبه داخل مرزها سرا سادگییز بهن یرونیاقوام به خارج از مرزها، هرگونه چالش و بحران ب ینا یوندلحاظ ارتباط و پ

 انگانیگکه با اهداف ب زمانی مسئله ینا ین. همچنیابدیشدت کاهش ممناطق به ینو امکان نظارت دولت بر ا کندیم

کشورها  یاسیس ساخت به یگانه. ورود عناصر بشودیم یلکشور تبد یتامن یهعل یدبرای تهد یبه منبع شودیهمراه م

سائل بر م عالوه ین رهگذرو از ا گیردیبه سهولت صورت م یو مذهب یقوم یتهایاقوام و اقل یبا سوءاستفاده از ناهمگون

مداخالت و  نیا تأثیر طوریکهبه گیرد،یقرار م یرتحت تأث یزکشورها ن ینگونها المللیینای و بمنطقه یاستس ی،داخل

 و بلوچستان در کشورمان مشهود است. یستاناستان س یتبر امن هایناامن

فرهنگی منسجم؛ سازوکار مناسب برای تحوالت توسعه فراهم  -چه بسا در سایه امنیت برآمده از ساختار اجتماعی

ریزی کرد. ساختاری های اجتماعی و امنیتی؛ رونق اقتصادی را با ضریب اطمینان حداکثری برنامهه و دور از تنششد

کاهد. می یاجتماع هاییناهنجارهای اقتصادی و آموزشی شده و از گرایش عموم به منسجم منجربه تقویت زیرساخت

های استان ها و ظرفیتتوان سازوکارهای توسعه اقتصادی منطقه را برمبنای پتانسیلهمراستا با این روند  می

 ریزی کرد. برنامه

 ساختار و الگوی حمل و نقل و ارتباطات

تان سو ارتباطات به عنوان زیرساخت توسعه در نظام آمایش استان سیستان و بلوچ نقلساختار و الگوی حمل و 

ای و برون استانی را برآورده های درون منطقهتوان تعادلشود. در پرتوی توسعه حمل و نقل و ارتباطات میشناخته می

عنوان عنصر ارتباط دهنده در استان مرزی سیستان و بلوچستان کرد. در نتیجه الگوی حمل و نقل و ارتباطات به

یستان و بلوچستان، فرایند توسعه در سطح کشوری بر توسعه دریامحور، متناظر با وضعیت استان س ای دارد.اهمیت ویژه

 بایست تحوالت توسعهارتقای سطح مناطق شرقی و توسعه مناطق محروم تاکید دارد و لذا همراستا با این تمرکز می

های ه آبسترسی بریزی کرد. موقعیت استراتژیک استان، قرارگیری در محور شرق و مسیر ترانزیت، درا در استان برنامه

نش کریزی هستند. برهمآزاد، همجواری با کشورهای افغانستان و پاکستان همگی از موضوعات با اهمیت در روند برنامه

ریزی صحیح قرار برداری و برنامههایی که تاکنون مورد بهرههای حاصل از چنین پتانسیلاین موضوعات و ظرفیت

های حمل و نقل و ارتباطات گردد. در نهایت توسعه بخش حمل و نقل سعه زیرساختساز توتواند زمینهاند، مینگرفته

 تواند منجربه توسعه و رونق اقتصادی استان شود.و ارتباطات می
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 و رقیش کشورهای با همجواری ژئوپلتیک، موقعیت دلیل به بلوچستان و سیستان استانهمانگونه که گفته شد 

 یزیربنای اصلی هایشبکه منظر از آزاد، های آب با میانهآسیای کشورهای ارتباط هدرواز عنوان به آن ترانزیتی نقش

ی دسترسی به دریا .باشد داشته خود وضعیت درخور و متناسبحمل و نقل و ارتباطات  شبکه از بستری بایستمی

ای مرزی با کشورهالمللی است. از سویی دیگر همعمان و موقعیت ساحلی این استان متضمن ارتباطات گسترده بین

های اوراسیا به ارتباطات جنوبی و موقعیت استراتژیک استان برای کشور؛ همگی بر افغانستان و پاکستان، نیاز سرزمین

های های مختلف جغرافیایی تاکید دارند. در صورتیکه برپایه ظرفیتموقعیت نقش استان همچون پلی ارتباطی میان

های روشن توسعه استان محقق خواهد شد و در غیر اینصورت فرصت ریزی آمایش تحقق یابد؛ افقنام برده برنامه

 برداریف با بهرهشود. فرایند حال حاضر توسعه در استان حاکی از روندی مخالتوسعه برای کشورهای مجاور فراهم می

 های استان؛ انزوای جغرافیایی پدیدار گشته است. برآیند پتانسیلای که از ها است به گونهاز این ظرفیت

، منطقه آزاد بنادر یک،ژئوپولت یتموقعاصلی در الگوی حمل و نقل و ارتباطات شامل  هایرانبدین شرح پیش

و دروازه  یت، مبادیترانز یردر مس ، قرارگیریآزاد هایبه آب یدسترس محور شرقچابهار به عنوان مرکز تعامالت، 

 ی است. چندعملکرد و بانکرینگ اطالعات و ارتباطات یفناور یهای، زیرساختاو منطقه یمل ی، پیوندالمللینب

 ساختار تولید و مصرف انرژی

های توسعه در ساختار اقتصادی و حمل و نقل و ارتباطات ساختار تولید و مصرف انرژی به صورت مستقیم در زمینه

نقش دارند و چه بسا به صورت غیرمستقیم بر پایداری منابع طبیعی و محیط زیست، کیفیت و رفاه اجتماعی نیز تاثیر 

در ساختار اقتصادی و به خصوص بخش تولید داشته در روند گذارند. ساختار تولید و مصرف انرژی به واسطه نقشی که 

 ریزی آمایش بسیار اهمیت دارد. برنامه

های ویژه در زمینه تولید انرژی پاک است که به واسطه موقعیت استان سیستان و بلوچستان دارای پتانسیل

دی به وجود آمده است. ساختار جغرافیایی مناسب و ساختار طبیعی در زمینه تامین و تولید انرژی بادی و خورشی

های بازرگانی و صادرات، صنعتی، اجتماعی تولید و مصرف انرژی در استان به واسطه تاثیر بسیار ویژه بر توسعه بخش

و ... عالوه بر ارتقای وضعیت استان، امکان تعامالت با کشورهای همسایه را نیز تسهیل بخشیده و منجربه توسعه درون 

های ی جهانی خواهد شد. در نهایت این ساختار؛ انزوای جغرافیایی را بهبود بخشیده و با زیرساختاستانی با رویکرد

ولید های اصلی ساختار تجانبه استان خواهد شد. بدین ترتیب پیشرانساز رونق و توسعه همهمنسجم و یکپارچه، زمینه

 -تولید و صادرات انرژی پاک، انزوای جغرافیایی و مصرف انرژی در استان سیستان و بلوچستان شامل پتانسیل منطقه در

 است. و منسجم یکپارچه فضایی، زیرساخت

 ساختار و الگوی نظام سکونتگاهی

ساختار و الگوی نظام سکونتگاهی به شدت تحت تاثیر الگوی توسعه در سطح استان است. نوع توسعه نظام 

یرساختی است. در وضع موجود و ادامه روند آن تقویت سکونتگاهی در استان مبتنی بر توسعه بسترهای اقتصادی و ز
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های پیرامون را به تک مرکزی بودن ساختار نظام سکونتگاهی را به دنبال خواهد داشت. تک مرکزی که سکونتگاه

 صورت شعاعی در پیرامون خود دارد.

. ام شهری و روستایی استهای حائز اهمیت در نظام سکونتگاهی استان سلسله مراتب نظاز این رو یکی از پیشران

ای های زیستی را در راستها، تناسب جمعیت و ظرفیتبا توجه به وسعت استان وجود نظام سلسله مراتبی سکونتگاه

ه هر کدام ها با یکدیگر نقش و وظیفکند. پیوند کارکردی این سکونتگاهاستفاده از پتانسیل کل پهنه سرزمین مهیا می

 دهد. نشان میرا در راستای توسعه استان 

یده حاشیه شود که پدها سبب میالگوی سلسله مراتبی نظام سکونتگاهی در استان و تمرکز غیرمتمرکز سکونتگاه

های غیررسمی( که در وضع موجود پیرامون شهرهای بزرگی نظیر چابهار، زاهدان و ... ایجاد شده نشینی )سکونتگاه

 های شهری بزرگ اتفاق نیفتد.سکونتگاهاست، تقویت نشود و یا در پیرامون دیگر 

های زیستی برای جذب جمعیت، الگوی نظام سکونتگاهی های استان به واسطه وجود ظرفیتدر برخی از پهنه

کند. در پسکرانه ساحل دریای عمان با توجه به نزدیکی به منابع آبی )در شرایط بحرانی استان را دستخوش تغییر می

گیری از تمرکز مطلق در چابهار اصالح ساختار سکونتگاهی در پسکرانه ساحلی استان بسیار کم آبی در استان( و جلو

 تاثیرگذار است.

 ساختار تولید )اقتصاد کالن(

ا مزیت ههای بسیاری دارد. برخی از این پتانسیلکالن استان سیستان و بلوچستان پتانسیلساختار تولید و اقتصاد 

هایی که به واسطه مجاورت با دریای عمان دارد. ها و ظرفیتای و ملی دارد. پتانسیلالمللی و برخی مزیت منطقهبین

های توسعه استان است. منطقه آزاد چابهار به عنوان دروازه تجارت ها و محرکترین ارکاناقتصاد دریاپایه یکی از اصلی

ایه از انش بنیان مبتنی بر اقتصاد دریا پهای گردشگری حاشیه لبه ساحلی دریای عمان، اقتصاد دالمللی، پتانسیلبین

 آیند.عوامل کلیدی و پیشران اصلی به حساب می

های استان سیستان و بلوچستان در حوزه ارتباطات و تقویت کریدورهای ترانزیتی منحصر به فرد در سطح پیشران

بهار ا دریای آزاد از طریق بندر چاکشور است. پتانسیل موقعیت قرارگیری و در پرتو آن ارتباط کشورهای آسیای میانه ب

کند. در آن شرایط استان در کریدور توسعه جایگاهی است که در صورت تحقق ساختار تولید در استان را متحول می

های اقتصادی تقویت کریدورهای ترانزیتی و مجاورت شود. پتانسیلگیرد و از انزوای جغرافیایی خارج میجهان قرار می

بخشد و زمینه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی )چه داخلی اختارهای تولید و اقتصاد را بهبود میبا دریای آزاد س

 چه خارجی( و حضور فعال در استان خواهد شد.

 ساختار نظام تصمیم گیری

گیری در استان مبتنی بر ساختارهای برنامه ریزی و تصمیم گیری در سطح کشور است. برخی ساختار نظام تصمیم

بایست شود که میتصمیمات اتخاذ شده در سطح استان نیز متناسب با اهداف ملی و با توجه به منافع کشور اتخاد میاز 
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 های ملیگیری منافع مردم محلی نیز لحاظ شود. به عنوان مثال سهم مردم محلی در از طرحدر سطوح باالتر تصمیم

های عالوه بر توسعه اقتصادی، ردن مردم در اینگونه طرحصرفاً آلودگی و مزاحمت و مصیبت نباشد بلکه با سهیم ک

 کند.تحقق پذیری طرح را بیشتر می

-های دولتی با توجه به سرمایهها و ارگانگیری در استان نیز هماهنگی میان دستگاهدر ارتباط با ساختار تصمیم

شود. نظام های سازمانی میکارییگذاری اخیر و رو به افزونی استان، موجب جلوگیری از هدر رفت منابع و مواز

 تواند این مهم را پوشش دهد.های الکترونیک میگیری یکپارچه در پرتو توسعه زیرساختتصمیم

ها، لزوم تقویت های سیاسی و مذهبی در استان و به منظور تحکیم وحدت میان آنهمچنین با توجه به تفرق

 گیری وگیری عالوه بر تحقق اهداف ساختارهای تصمیممیمها در نظام تصمشارکت سیاسی و سهیم کردن اقلیت

 بخشد.سیاسی موجبات تحقق اهداف اقتصادی، امنیتی و غیره را نیز تسریع می

 ی توسعه فضایی استانعدم قطعیت ها -2-2-4

ریزی مبتنی بر نگاه خطی در طول سالیان متمادی در پاسخگویی به نیازهای جوامع پیچیده های سنتی برنامهروش

ها به عنوان رویکردی جدید امروزی مستاصل بوده است. از این رو مفهوم سناریونگاری و در ادامه آن عدم قطعیت

پاسخگوی این نیازها و مسائل مطرح شده است. در بندهای پیشین ذیل سناریونگاری، بر اساس تحلیل روندها و عوامل 

 ات محوری احصا شده است.ها در هر یک از موضوعدهی به وضع موجودپیشراناصلی شکل

یزی رها ناشی از نظام سیاسی و برنامه ریزی در کل کشور بوده و ناگزیر بر نظام برنامهاز این رو برخی از عدم قطعیت

ها به واسطه شرایط مکانی محل مورد بررسی بر نظام گذارند. برخی دیگر از عدم قطعیتاستانی نیز تاثیر خود را می

 قهمرتبط با بحث توسعه منط یهابا حضور کارشناسان حوزهکه  یدر پنل مشورتها شود. پیشرانمیریزی تحمیل برنامه

 ست. اشده  یبررس هایشرانپ یتو عدم قطع یتقطعمورد بررسی قرار گرفتند و  ید،برگزار گرد ینسرزم یشو آما ای

  های توسعه استانو میزان تاثیرگذاری پیشران تشخیص قطعیت، عدم قطعیت: 111 شماره جدول

 پیشران ها بخش
قطعیت / عدم 

 قطعیت
 میزان تاثیرگذاری

ساختار طبیعی، 

-اقلیمی و چالش

های محیط 

 زیستی

 823 عدم قطعیت آب برداری از منابعنظام مدیریت، توزیع و بهره

 822 عدم قطعیت )طوفان شن، زلزله، سیل، ..( مخاطرات طبیعی

 10 قطعیت برداری از اراضی کشاورزیکشت و نظام بهره الگوی

 12 قطعیت حفاظت از منابع طبیعی

 و ساختار جمعیت

 مهاجرت

 881 عدم قطعیت امکان جذب جمعیت در پهنه جنوبی استان

 828 عدم قطعیت استقرار جمعیت و فعالیت در اراضی با قابلیت اکولوژیک

 11 عدم قطعیت استانی )خالی شدن جمعیت(های درون روند جابجایی

 821 عدم قطعیت روند جابجایی برون استانی 

 821 قطعیت یتی )نسبت سنی، نسبت جنسی، ویژگیهای جمعیتی(جمع هایتحوالت ساختار

 ساختار و الگوی

 -اجتماعی تحوالت

 فرهنگی

 822 عدم قطعیت اقوام مذاهب و تنوع

 14 قطعیت مشارکت اجتماعی، مشارکت سیاسی(ی )اعتماد، اجتماع هاییهسرما

ی )با تاکید بر ساختارهای مدیریتی و برنامه ن استانرود هاییتعامل و همکار

 ریزی(
 21 قطعیت
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 پیشران ها بخش
قطعیت / عدم 

 قطعیت
 میزان تاثیرگذاری

 یفرهنگ -یاجتماعهای چالش

 (یادفقر، قاچاق مواد مخدر و اعت یت،)امن
 28 عدم قطعیت

ساختار و الگوی 

حمل و نقل و 

 ارتباطات

 882 عدم قطعیت موثر در زنجیره بازرگانی داخلیایفای نقش 

 880 عدم قطعیت ایفای نقش موثر در زنجیره ترانزیت بین الملل

 20 عدم قطعیت نقش بندر چابهار به عنوان دروازه تعامل بینالملل

و  یملزمینی )جادهای و ریلی( در سطح  حمل و نقل فراهم سازی زیرساختهای

 یمنطقه ا
 13 قطعیت

درون  )فناوری اطالعات و ...( ارتباطات یازمورد ن یها یرساختزفراهم سازی 

 یاستان
 20 قطعیت

 13 قطعیت  یههمسا یبا کشورها تعامل تجهیز گذرگاهها به منظور

ساختار تولید و 

 مصرف انرژی

 13 قطعیت )بادی، خورشیدی و ..( پاک یانرژ یدتول یالگو

 21 یتقطع های تولید و توزیع انرژییرساختنظام زانسجام در و یکپارچگی 

 12 عدم قطعیت بهینه سازی تولید و مصرف انرژی

ساختار و الگوی 

 نظام سکونتگاهی

 824 عدم قطعیت اناست سیمای افق توسعه یافتگی در ییو روستا یسلسله مراتب نظام شهر

 28 قطعیت یدر سطوح مختلف نظام سکونتگاه یکارکرد یوندپ

 20 قطعیت یو خدمات برتر درون استان یتفعال یعتوزنظام 

 11 عدم قطعیت یآت ییغالب توسعه در سازمان فضا یانجر

 24 قطعیت یتسکونت و فعال یباننظام پشت

ساختار تولید 

 )اقتصاد کالن(

 820 عدم قطعیت یبخش خصوص گذارییهسرماروند 

 828 عدم قطعیت یدولتبخش  گذارییهسرماروند 

 31 عدم قطعیت روند جذب سرمایه گذاری خارجی

 32 قطعیت کسب و کار یطمح یفیتبر ک یمبتن گذارییهسرما یتامن

 22 قطعیت یهپا یاتوسعه اقتصاد درتوجه به 

 31 قطعیت مدرن سازی شیوه های تولید در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی

 32 قطعیت یاناقتصاد دانش بنتوجه به 

 13 قطعیت یگردشگرتوسعه 

 822 عدم قطعیت کسب حداکثری بازارهای استان های همجوار

 11 عدم قطعیت کسب حداکثری بازارهای کشورهای همسایه

 22 قطعیت تولید )کشاورزی، ...(و مکمل  یبانپشت یعصناایجاد 

ساختار نظام 

 تصمیم گیری

 33 عدم قطعیت اجتماعیتغییر نگاه ملی به استان از امنیتی به اقتصادی و 

 882 عدم قطعیت ای و ژئوپلتیکتحول در مناسبات منطقه

 22 قطعیت هاسمن و نهادها مشارکت و تمرکززدایی و حکمروایی

 21 عدم قطعیت گیرییمدر نظام تصم یاسیمشارکت س
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 در تدوین سناریوهای توسعه آتیهای بحرانی شناسایی عدم قطعیت: 113 شماره جدول

 عدم قطعیت بحرانی عدم قطعیت بخش

ساختار طبیعی، 

های اقلیمی و چالش

 محیط زیستی

 * آب برداری از منابعنظام مدیریت، توزیع و بهره

 * )طوفان شن، زلزله، سیل، ..( مخاطرات طبیعی

 و ساختار جمعیت

 مهاجرت

 * امکان جذب جمعیت در پهنه جنوبی استان

 * استقرار جمعیت و فعالیت در اراضی با قابلیت اکولوژیک

 * های درون استانی )خالی شدن جمعیت(روند جابجایی

 *  روند جابجایی برون استانی

  (های جمعیتی)نسبت سنی، نسبت جنسی، ویژگی یتیجمع هایتحوالت ساختار

 ساختار و الگوی

 -اجتماعی تحوالت

 فرهنگی

 * اقوام مذاهب و تنوع

  (یادفقر، قاچاق مواد مخدر و اعت یت،)امن یفرهنگ -یاجتماعهای چالش

ساختار و الگوی 

حمل و نقل و 

 ارتباطات

 * المللنقش بندر چابهار به عنوان دروازه تعامل بین

 * ایفای نقش موثر در زنجیره ترانزیت بین الملل

 اطالعات و ...( درون یارتباطات )فناور یازمورد ن یهایرساختز یسازفراهم

 یاستان
 

ساختار تولید و 

 مصرف انرژی
  یو مصرف انرژ یدتول یساز ینهبه

ساختار و الگوی نظام 

 سکونتگاهی

 * استان سیمای افق توسعه یافتگی در ییو روستا یسلسله مراتب نظام شهر

  یآت ییغالب توسعه در سازمان فضا یانجر

اد )اقتصساختار تولید 

 کالن(

 * یبخش خصوص گذارییهسرماروند 

 * یدولتبخش  گذارییهسرماروند 

  روند جذب سرمایه گذاری خارجی

 * یتوسعه گردشگر

  کسب حداکثری بازارهای استان های همجوار

  کسب حداکثری بازارهای کشورهای همسایه

ساختار نظام تصمیم 

 گیری

 * ژئوپلتیکای و تحول در مناسبات منطقه

  گیرییمدر نظام تصم یاسیمشارکت س
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 اولویت های توسعه فضایی استان و الگوی سازمان یابی فضا -2-2-3

الن های کگذاریهای توسعه فضایی استان سیستان و بلوچستان در این طرح در چارچوب سیاستتعیین اولویت

عوامل داخلی و خارجی انجام شده است. بر این اساس ریزی مبتنی بر توسعه فضایی به تفکیک نواحی چهارگانه برنامه

ها و تهدیدات چهار حالت و نوع برخورد با توسعه فضایی استان وجود دارد که با تکیه بر نقاط قوت و ضعف با فرصت

 شود.ها پرداخته میدر ادامه به آن

طالعات بر اساس احتمال وقوع های توسعه فضایی استان بر اساس نظرات کارشناسان و شناخت حاصله از ماولویت

توان به طور کلی بیان کرد. توسعه فضایی استان با توجه به وضعیت ها متفاوت باشد اما رئوس آن را میعدم قطعیت

ها و موجود که نظام تک قطبی و متمرکز بر آن حاکم است، نیازمند توسعه رشد متمرکز غیرمتمرکز مبتنی بر ویژگی

انی است. تمرکز بیش از اندازه در ساختار فضایی استان عالوه بر اینکه مرکز را رشد چندانی های محیطی و انسپتانسیل

وه بر های استان عالها و پهنههای دیگر استانی را به حاشیه رانده است. توسعه دیگر کانوننبخشیده است بلکه پهنه

 شود. به منظوریروی دفاعی، ... را موجب میتوزیع نظام خدمات، جلوگیری از بیابیانزایی، حائل جمعیتی به عنوان ن

ها و امکانات الزم را ایجاد کند. اموزش جامعه بایست زیرساختتوسعه با مدل تمرکز نامتمرکز ابتدا بخش عمومی می

 سازد.های موجود استمرار توسعه و حیات را در منطقه پایدار میمحلی در استفاده از پتانسیل

های آزاد است. مجاورت با دریای عمان های مجاورت با آبمندی از پتانسیلاستان بهره دیگر مسئله حائز اهمیت در

عالوه بر تحول نظام اقتصادی در راستای تقویت اقتصاد دریاپایه، کریدورهای حرکتی و ارتباطی استان را در راستای 

ای از این پتانسیل و فرصت در طقهتعامل با کشورهای قفقاز تقویت ببخشد. از آنجا که در حال حاضر نیز رقبای من

ضایی های توسعه فاند، لذا یکی از اولویتهای الزم را برای استفاده بیشتر نیز کردهریزیحال استفاده هستند و برنامه

 های اقتصادی و ارتباطی دریا است.استان استفاده صحیح از پتانسیل

ست خروج استان از انزوا و قرارگیری در جریان مبادالت به طور کلی آنچه که در استان سیستان و بلوچستان مهم ا

های آن در استان وجود دارد و تحقق آن نیازمند عزم ملی در راستای توسعه داخلی و خارجی است. امری که پتانسیل

 استان به نفع مردم استان و خودباوری مردم است. 
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  توسعه راهبردهای تدوین 

بنیادین توسعه استان سیستان و بلوچستان که پابرجاترین راهبردها در مواجه با راهبردهای کالن مرتبط با اهداف 

 سناریوهای شکل دهنده سازمان فضایی استان به شرح زیر است.

 بلوچستان؛ و سیستان مردم بین تبعیض باور و اعتمادی بی رفع منظور به الزم تمهیدات کارگیری به 

 همگرایی و ملی وحدت تقویت منظور به استان بومی فرهنگی ارزشهای و هویتی هایویژگی ارتقاء و حفظ 

 ملی؛ فرهنگ با پیوند در فرهنگی

 رد شادابی و نشاط افزایش و عمومی مشارکت گسترش با پایدار امنیت تأمین و اجتماعی هایآسیب کاهش 

 استان؛

 استان؛ قلمرو در اقتصادی و اجتماعی ای،ناحیه هاینابرابری تعدیل و فقرزدایی 

 ضایی؛ف متعادل و متوازن توسعه منظور به استان( فعالیت و سکونت) فضایی های گسست و ها حفره ساماندهی 

 فراملی؛ ارتباطات و تعامالت توسعه جهت در محور دانش برتر خدمات گسترش و تقویت 

 رسانی؛ خدمات ضوابط و استانداردها مبنای بر استان روستایی و شهری مراکز و فضاها تجهیز 

 استان؛ در کاال ترانزیت هایقطب و اقتصادی ویژه مناطق به توجه و تاکید با استان فراملی و ملی نقش ایفای 

 ستماکوسی و زیستی هایگاه ذخیره بویژه استان محیطیزیست هایتعادل و طبیعی میراث و منابع از حفاظت 

 اکولوژیک؛ هایتوان پایداری منظور به نادر های

 استان؛ در محیطی بالیای و مخاطرات با مقابله هایظرفیت ارتقاء و ساماندهی 

 صنعت؛ و کشاورزی شرب، برای استان نیاز مورد آب مصرف و انتقال تامین، مدیریت 

 به آن صدور و پاک و نو های انرژی از استفاده   با استان تجهیز و نیرو انتقال و تأمین شبکه تقویت و توسعه 

 همسایه؛ کشورهای

 دامی؛ و کشاورزی تولید عوامل وری بهره افزایش 

 کشاورزی؛ بخش کیفی و جانبههمه و پایدار توسعه 

 ترسیدس برای دریایی و ریلی ای،جاده ارتباطی هایشبکه گسترش و استان جغرافیایی موقعیت از گیریبهره 

 همجوار؛ هایاستان با پیوندها تقویت و المللی بین بازارهای کشور، خارجی مبادی به

 مناسب تموقعی پشتوانه به محوردانایی اقتصاد و توسعه مبنای بر استان معدنی و صنعتی هایفعالیت در تحول 

 معدنی؛ ذخایر و ایمنطقه

 پشتوانه به جهانی و ملی سطوح در آن عملکرد و نقش ارتقاء با استان در گردشگری گسترش و توسعه 

 استان. آتی توسعه درجهت مناسب هایزیرساخت تامین بفرد، منحصر هایجاذبه
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 استان آمایش طرح 

 استان ریزی برنامه مناطق بندی پهنه نقشه ارائه -2-4-1

نتایج حاصل از مطالعات تشخیص و تحلیل وضعیت موجود و تلفیق نتایج آن با سایر اسناد فرادست  توجه به

ریزی متشکل منطقه برنامه 1تقسیم استان به ریزی استان ارائه گردیده است،که مبین ریزی، نقشه مناطق برنامهبرنامه

و جنوبی است. فرآیند پهنه بندی استان در این بخش بر اساس تلفیق الگوهای  یاز منطقه شمالی، مرکزی، غربی، شرق

که هد دبندی این موضوع  نشان میها در تبیین و جمعپیوند کارکردی و طبیعی صورت گرفته است. نتایج بررسیهم

 هایی از استان بوده که در برخی موارد، نظیر:م پیوند، شامل بخشهای هحوزه

 ؛)ترکیب و ساختار اقتصادی جمعیت ساکن( نوع فعالیت اقتصادی -

 گی و اجتماعی جمعیت ساکن در مناطق؛خصوصیات فرهن -

 های زمین ساختی، قرارگیریهای اقلیمی مشترک، ویژگیهای طبیعی مناطق: نظیر قرارگیری در پهنهویژگی -

های مهم توسعه و به عنوان یکی از محرک"منابع آب  به های آبریز مشترک به جهت دسترسیدر حوزه

 ؛"فعالیت

 ؛های توسعه اقتصادی در هر منطفه(ها و یا محدودیتشرایط اقتصادی حاکم بر مناطق )پتانسیل -

 ....  میزان برخورداری از شبکه دسترسی و خدمات و تأسیسات شهری و -

ممکن است از نظر وسعت و مساحت، مختصات جغرافیایی و یا قدمت و سابقه سکونت با یکدیگر  هااین حوزه

مندی آنها از برخی مندی و یا عدم بهرهمتفاوت باشند، لیکن آنچه در این خصوص حائز اهمیت است، میزان بهره

ند. دهپیوند را تشکیلهای هموزهای از نقاط زیستی پراکنده و یا منسجم، حشود، مجموعهها است که موجب میویژگی

 :به شرح زیر ارایه شده استریزی( پیوند )مناطق برنامههای هماهم پارامترهای تشخیص و تعیین حوزه

برپایه تحوالت توسعه استان و معضل مدیریت منابع آب؛ مهمترین موضوع در مدیریت خردمندانه،  :شرایط طبیعی

ای های آبریز استان به عنوان یکی از پارامترهریزی برمبنای توان و ظرفیت محیط زیستی است. بر این مبنا حوضهبرنامه

اکید بر ریزی با تها و مناطق برنامهتشخیص پهنهریزی استفاده شده است. لذا تعیین و اصلی در تعیین مناطق برنامه

های آبریز موجود استان که در دل خود شکل زمین، جنس خاک، و نحوه بهره برداری از منابع ساختار حوضه شکل و

یین در تعلذا ریزی به عنوان معیاری محوری مد نظر قرار گرفته است. آب و خاک را نهفته دارد، در تعیین مناطق برنامه

 مهم به به شرح زیر بوده است: اتریزی مالحظتقسیم استان به مناطق برنامه و

 .پهنه شمالی استان در انطباق کلی با حوضه آبریز هامون هیرمند قرار گرفته است 

 ریزی جنوب استان کرانه جنوبی استان را شامل شده و در انطباق کلی با حوضه آبریز بلوچستان منطقه برنامه

 جنوبی است.

 قه غربی استان بنا بر ساختار و شکل زمین در انطباق کلی با حوضه آبریز جازموریان مشخص شده است. منط 

 گیرد.منطقه شرقی برنامه ریزی استان نیز پهنه جنوب شرقی حوزه آبریز ماشکیل را در بر می 
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  ،یل، کویر لوت، مشکمنطقه مرکزی استان تا حدی از این قاعده پیروی نکرده و در محل تالقی سه حوضه آبریز

شناسی و هامون هیرمند واقع شده است. با این حال بخش وسیعی از این منطقه نیز بنا بر ساختار زمین

 توپوگرافی استان بر روی حوضه آبریز کویر لوت و نیمه شمالی حوضه آبریز مشکیل قرارگرفته است. 

رتباطی، ا هایراه و دسترسی در سطح استان، شبکهریزی به منظور تعیین و تدقیق نهایی محدوده های مناطق برنامه

 گردد. تقسیمات سیاسی، نظام سکونت و فعالیت و.....نیز مد نظر قرارگرفته است که به شرح زیر ارایه می

ریزی، توجه به ساختار با هدف تعیین و تدقیق هرچه بیشتر مناطق برنامه :های ارتباطیشبکه دسترسی و راه

وان کند، به عنهای ارتباطی استان که در درون خود جریان جمعیت و اقتصاد مناطق را تعریف میشبکه دسترسی و راه

نظام سکونت و فعالیت مورد توجه قرارگرفته است. از  و نیز معیاری مهم و پراهمیت و حلقه مکمل نظام عملکردی

پس  ان شکل گرفته است. این پارامترهای استان در بستر طبیعی و ژئومورفولوژی استآنجایی که شبکه دسترسی و راه

 بندی استفاده شده است.ریزی و در راستای سنجش صحت پهنهاز تعیین مناطق برنامه

ی و نظام پراکنش سکونتگاههای شهری و روستایی استان که نظام ساختار کارکرد :فعالیت و سکونت نظام

ورد توجه ماست که در بخش حاضر  ییاز پارامترها یکی ،کندبندی سکونتگاههای شهری و روستایی را تبیین میسطح

 ییافض ینشان دهنده الگو توانیی را میو روستا یمراکز شهر ینحوه تعامالت کارکرداز آنجایی که است.  قرارگرفته

و چیدمان مطلوب نظام سطح نحوه تعامالت  یقبا تدقبین نقاط شهری و روستایی دانست،  یاز نحوه ارتباط عملکرد

 یبندهنهپ از نظام عملکردی استان به منظور یحصح یساختاربا  توانیمونتگاههای شهری و روستایی استان، بندی سک

لذا تاکید بر ساختار عملکری سکونتگاههای شهری و روستایی استان در این  .استفاده کرد یزیرمناطق برنامهو تعیین 

تگاههای شهری و روستایی استان در بستر طبیعی و مبحث، امکان تلفیق و مقایسه نحوه استقرار و عملکرد سکون

تی ریزی بوده است. در توضیح این مطلب کلیامحیطی استان به منظور تعیین و تقسیم مطلوب استان به مناطق برنامه

رایه ا به تفکیک مناطق پنج گانه برنامه ریزی به شرح زیر از نظام سطح بندی سکونتگاههای شهری و روستایی استان

  :ستشده ا

نیمروز،  :شهرستان 1شامل  شمالی سند آمایش استان منطقه نظام سطح بندی و عملکردی بر بنا منطقه شمالی:

حوزه روستایی تعیین شده  42مجموعه روستایی و  81منظومه روستایی،  1هیرمند، زابل، زهک و هامون و مشتمل بر 

 است.

سطح این منطقه در :شرقی منطقه ستایی و شهری بندی و عملکردی نظام  ستان رو شتمل بر ا ستان 3م   :شهر

 است. روستایی حوزه 22 و روستایی مجموعه82 روستایی، منظومه 2 مهرستان، و سوران، سیب سراوان،

ستان 3این منطقه  منطقه مرکزی: شده و دارای جاوه،خاش، زاهدان و میر شهر شامل  ستایی،  1 را  منظومه رو

 .استحوزه روستایی  18مجموعه و82

ستان 1 شامل این منطقه :جنوبی منطقه صر سرباز، چابهار، شهر شهر کنارک، قند، ق شتمل بر   نیک  84بوده و م

 .است روستایی حوزه 822 و روستایی مجموعه 38 روستایی، منظومه
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استان این منطفه برنامه  روستایی و سکونتگاههای شهری بندی نظام عملکردی و سطح بر اساس :غربی منطقه

 و روستایی مجموعه 82 روستایی، منظومه 2 بر مشتمل و فنوج و دلگان ایرانشهر، بمپور، شهرستان 4 شامل نیز ریزی

 است.  روستایی حوزه 14

 یادار -اسییس یماتتقس یالگو در تعیین مناطق برنامه ریزی پیشنهادی یگرپارامتر د تقسیمات سیاسی اداری:

در داللت دارد.  یزن یو مذهب یقوم یتبر ماه یاستان، تاحدود سیاسی اداری هاییاستان است که عالوه بر مرزبند

بیان این موضوع مهمترین معیارهای ترسیم تقسیمات سیاسی که در قانون تقسیمات سیاسی استان مورد توجه 

 :عبارتد ازقرارگرفته است 

این مورد نقش آب وهوای مسلط، در  های طبیعی و نقش آنها در شکل گیری وحدت جغرافیایی:ها و شاخصویژگی -

های گیاهی، موقعیت جغرافیایی و شکل زمین به جهت نوع عوارض زمین، ساختمان زمین شناسی، مشخصات رویشگاه

 گیرد. شیب و ارتفاع و.... مطالعه و توجه قرار می

مکانی جمعیت، : تعداد، تراکم، تراکم زیستی و رشد جمعیت، نحوه توزیع جمعیت و مشخصات اجتماعی شامل -

 ساختمان سنی، ساختار جنسی جمعیت، درجه پایبندی به اعتقادات آباء و اجدادی، نوگرایی و میزان تحول در جامعه.

، (بویژه انواع مذاهب)ساختار نژادی و قومی، زبان و لهجه، دین و مذهب  شاخصهای فرهنگی جامعه شامل: -

 هایههای محلی، سبک و شیوویژه لباسهب)و....انواع پوشش ها  خصوصیات ذاتی و اخالقی مردم، آداب و رسوم اجتماعی

 .(زندگی

 های استفاده از زمین.هنوع معیشت و شیو -

 روستایی در سطح نواحی –پیپولوژی مسکن و مشخصات شهری  -

 ای به یکدیگرشبکه ارتباطی و نحوه ارتباط اجزاء درون ناحیه  -

ی تواند مریخی و برخورداری از یک گنجینه تاریخی و باستانی که : سابقه تاشناسی ناحیهقدمت تاریخی و باستان -

 را معرفی کند. پهنه سرزمینیاصالت وجودی و هویت تاریخی 

 اهمیت سیاسی نظامی ناحیه -

 در پهنه سرزمینی جاذبه های توریستی و گردشگریبرخورداری از  -

 .باط و دسترسی نواحی به یگدیگرچگونگی ارت، میزان فعالیت ناحیه، همچنین میزان توسعه یافتگی ناحیه -

تی یانسجام ساختار جمع یو ارتقا یزیردر برنامه یکپارچگیبه  یابی؛ دستهامعیارها و شاخص یناستفاده ااز  هدف

مناطق  یبندپهنه یقتدق ه منظورب یبه عنوان ابزار یو ادار یاسیس یمرزهاریزی بوده است. لذا در تعیین مناطق برنامه

باق و انط لزوم بر این اساس و با تاکید بر .مورد توجه قرار گرفته است گیرییمتصمدر نظام  یلتسهریزی و برنامه

در تعیین مناطق  ،)نظام سکونت و فعالیت( استان همسویی هرچه بیشتر ساختار طبیعی، اقتصادی، عملکردی

شنهادی بر این اساس مناطق پی پیشنهادی، نقشه تقسیمات سیاسی در مقیاس شهرستانی نیز مد نظر قرارگرفته است.

 .پنج گانه برنامه ریزی استان در همسویی با تقسیمات سیاسی به شرح زیر تعیین شده است

 هیرمند و هامون زهک، زابل، هیرمند، نیمروز، شهرستان: 1منطقه شمالی مشتمل است بر  -
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 مهرستان، سوران و سیب سراوان، شهرستان: شهرستان 3مشتمل است بر  شرقی منطقه -

 جاوه،شهرستان خاش، زاهدان و میر : شهرستان 3منطقه مرکزی مشتمل است بر  -

 نیکشهر کنارک، قند، قصر سرباز، چابهار، شهرستان: 1 بر است جنوبی مشتمل منطقه -

 فنوج و دلگان بمپور، ایرانشهر، شهرستان: 4 بر است غربی مشتمل منطقه -

 هاینقشه  ،ریزی استانتبییین و تشریح بهتر مناطق برنامه به منظوردر جمع بندی مطالب مشروحه فوق و 

زیر آورده  تصاویر قالبفعالیت و شبکه ارتباطی استان به  و سکونت ظاماداری، حوضه های آبریز، ن -تقسیمات سیاسی

 شده است. 
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 حوضه های آبریز سطح دو: 12 شماره تصویر

 

 سکونت و فعالیتنظام : 11 شماره تصویر

 
 شبکه ارتباطی: 14 شماره تصویر

 
 تقسیمات سیاسی: 13 شماره تصویر
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یر ریزی استان اصول زبرنامهپیشنهادی بندی مطلوب مناطق های انجام شده و به منظور پهنهپیرو بررسیهمچنین 

 مورد استفاده قرار گرفته است:نیز 

 ؛مدیریت خردمندانه اراضی بر مبنای ظرفیت و توان اکولوژیک در تامین آب و امکان توسعه آتی آن -

 ای؛در فرایند گام به گام و مرحلهریزی بندی مناطق برنامهتدقیق پهنه -

 عیت و نحوه تعامالت عملکردی؛نی جمگزیتوجه به پارامترهای موثر بر جدایی -

 ؛ریزی در چارچوب تقسیمات سیاسی و اداری استانبندی مناطق برنامهتدقیق پهنه -

 د بر جمیع اصول و معیارهای مشروحه.تدقیق مرزها برپایه تحلیل مرحله به مرحله پارامترها و با تاکی -

تان، اس پیشنهادیریزی هریک از مناطق برنامهدر هدف شناخت نظام اقتصادی و عملکردی بررسی و با  این در ادامه

 .ارایه شده استاستان ریزی هریک از مناطق برنامه یو سکونت یهای کلی جمعیتویژگی

متر کیلو 42841ه است، با سطحی معادل این منطقه که پهنه جنوبی استان را در خود جای داد :جنوبی منطقه

های چابهار، سرباز، قصرقند، کنارک و شود. این منطقه شهرستاناستان را شامل می وسعتدرصد  0184 معادل مربع

کانون  88، این منطقه دارای 8331شهر را در خود جای داده است. بنابر آخرین آمار سرشماری کشور در سال نیک

نفر و کل جمعیت روستایی آن  034224ت شهری این منطقه یآبادی دارای سکنه است. مجموع جمع 8233شهری و 

درصد جمعیت  3180درصد جمعیت شهری استان و  8282این منطقه  همچنیننفر گزارش شده است.  143803

مجاورت با دریای عمان و دسترسی این منطقه و ویژگی  روستایی استان را در خود جای داده است. مهمترین پتانسیل

های توسعه اقتصادی و اجتماعی حاصل از این همجواری در و امکان استفاده از پتانسیل های آزادبه اقیانوس هند و آب

  استانی می باشد؛ااستانی و فرمقیاس و عملکرد 

 مساحتی های سراوان، سیب سوران و مهرستان را در خود جای داده است. بااین منطقه که شهرستان :شرقی منطقه

آخرین آمار سرشماری کشور در  بر اساس. شودمی شامل را استان مساحت ددرص 8481مربع،  کیلومتر 02112 معادل

ت شهری این منطقه ی. مجموع جمعبوده استآبادی دارای سکنه  233کانون شهری و  1دارای این منطقه  8331سال 

درصد جمعیت شهری استان  380 . و لذانفر گزارش شده است 001822 نیز نفر و کل جمعیت روستایی آن 803231

 کشور با ارتباط و المللیبین مرزهای با همجواری درصد جمعیت روستایی استان را در خود جای داده است. 8181و 

ذاری در این منطقه بارگ .است شرقی منطقه پتانسیل مهمترین فرهنگی و تاریخی عمیق پیوندهای کنار در پاکستان

صادرات به کشور پاکستان از اهمیت ویژه برخوردار توسعه و  اتارتباطتحکیم ا نگاه به های خدماتی و صنعتی بفعالیت

 است. 

های ایرانشهر، دلگان، فنوج و بمپور را در خود جای داده است، بنابر آخرین این منطقه که شهرستان :غربی منطقه

همچنین دی دارای سکنه است. آبا 213کانون شهری و  2دارای این منطقه  8331آمار سرشماری کشور در سال 

نفر گزارش شده است. این  021133نفر و کل جمعیت روستایی آن  823320مجموع جمعت شهری این منطقه 

وجود  ی استان را در خود جای داده است.درصد جمعیت روستای 8481درصد جمعیت شهری استان و  8882منطقه 
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، به مرکزیت منطقه شهری ایرانشهر صنعت و جمعیت مطلوبهای زیرساختوجود منابع آب و خاک مناسب در کنار 

و زراعی این پهنه در ظرفیت و توان محیطی وجود به دلیل همچنین . گرددتوسعه محسوب می مهمترین پتانسیل

 باشد. ر کشاورزی و صنایع پشتیبان آن میو توجه اصلی بمنطقه غربی؛ تخصص 

 شهر زاهدان وجود اهدان و میرجاوه را در خود جای داده است.های خاش، زاین منطقه شهرستان مرکزی: منطقه

 ترتیب بدین. باعث شده است را هاتخصص از متفاوت ساختاری این پهنه در استان اداری و سیاسی مرکز عنوان به

 ملی، اهیدانشگ مرکز) برتر خدمات ارائه با امکان نوین فناوری با پاک صنایع بر تاکید با صنعت منطقه؛ این تخصص

است. بنابر آخرین آمار سرشماری کشور ای و استانی در مقیاس منطقه( بانکداری و بورس مراکز تخصصی، بیمارستان

ت شهری این یباشد. مجموع جمعآبادی دارای سکنه می 0103کانون شهری و  1این منطقه دارای  8331در سال 

 نفر گزارش شده است.  001022نفر و کل جمعیت روستایی آن  224820منطقه در این سال

دهد که منطقه مرکزی استان بنا بر موارد مشروحه فوق سهم زیادی از جمعیت شهری و این بررسی نشان می

درصد جمعیت  8181درصد جمعیت شهری استان و  4280روستایی استان را در خود جای داده است، چنانکه به تنهایی 

دهد برخالف متوسط جمعیت روستایی کل این بررسی نشان مینین همچروستایی استان را در خود جای داده است. 

معیت ج باشد. در این منطقه، برتری قاطع بابرخوردار میکشور استان که از برتری نسبی در مقایسه با جمعیت شهری 

درصد  4288استقرار پهنه برنامه ریزی  باشد. نکته حایز اهمیت در اینمعیت روستایی میشهری استان در مقایسه با ج

 باشد.مجموع روستاهای دارای سکنه استان در این منطقه می

های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند را در خود جای داده است، بنابر این منطقه که شهرستان :شمالی منطقه

ت یجمعآبادی دارای سکنه است. مجموع  383کانون شهری و  2دارای  ،8331آخرین آمار سرشماری کشور در سال 

نفر گزارش شده است. این منطقه  000423نفر و کل جمعیت روستایی آن  082321شهری این منطقه در این سال 

منطقه  یندر ادرصد جمعیت روستایی استان را در خود جای داده است.  8182درصد جمعیت شهری استان و  8181

دیگر بنا بر داشتن مرز مشترک با کشور افغانستان  های زراعی و از سویامکان توسعه از یک سو با توجه به توانمندی

. باشدتوسعه روابط اقتصادی با کشور افغانستان مورد توجه ویژه میبا کشور افغانستان  یتعامالت و تشابهات قومو 

 دییپاک )خورش یاز منابع انرژ یبردارو بهره یدتولامکان دهد که نشان می پهنه ینا هایبررسی توانمندیهمچنین 

 رژیان صادرات بر عالوه توسعه؛ در این منطقه بلندمدت اندازچشم درلذا . باشدفراهم می صنعتتوسعه نیز ( و یو باد

های جمعیتی مناطق موقعیت و ویژگی زیر .جدول1تاکید شده است نوین هایانرژی پشتیبان صنایعتوسعه  بر

 دهد.و روستایی در سطح استان نشان میریزی استان سیستان و بلوچستان را برحسب نقاط شهری برنامه

  

                                                           
 .ارایه شده استی توضیحات تفصیلی در مباحث بعد استان، ریزیدر سطح مناطق برنامه و عملکرد در تعیین تخصصالزم به ذکر اینکه  1
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 1133ریزی استان سال های جمعیتی و سکونتی مناطق پیشنهادی برنامهویژگی: 121 شماره جدول

 درصد وسعت )کیلومترمربع( منطقه
 1133های دارای سکنه آبادی 1133های شهری شهر کانون

 درصد جمعیت درصد تعداد درصد جمعیت تعداد

 3180 143803 0482 8233 8282 034224 88 0184 42841 منطقه جنوبی

 80 822221 283 441 1 880423 0 480 2283 چابهار

 8888 811418 183 202 0 01842 3 181 82121 سرباز

 381 43421 088 812 281 88221 8 083 1313 قصرقند

 382 12323 883 831 384 42028 0 483 1323 کنارک

 1 883103 184 310 081 34243 3 284 83132 نیک شهر

 8181 001822 8880 233 380 803231 1 8481 02112 منطقه شرقی

 2 33144 484 383 183 21341 1 283 83024 سراوان

 482 22412 384 043 882 00313 0 383 2812 سیب و سوران

 488 12110 384 032 080 38301 8 381 2483 مهرستان

 8182 000423 8083 383 8181 082321 2 383 82113 منطقه شمالی

 883 02124 883 38 8881 828124 0 280 344 زابل

 483 28002 082 812 283 83312 8 284 120 زهک

 388 44112 882 800 883 82241 8 183 3284 نیمروز

 083 30482 084 820 282 1042 0 082 4312 هامون

 4 12331 481 340 880 82240 8 282 8280 هیرمند

 8481 021133 8880 213 8882 823320 2 8382 31243 منطقه غربی

 188 23283 382 010 184 881224 0 382 82422 ایرانشهر

 4 12138 381 041 282 82030 8 283 88134 دلگان

 081 32222 088 812 281 88232 8 080 4214 فنوج

 081 33083 0 840 882 00183 0 881 0201 بمپور

 8181 001022 4288 0103 4280 224820 1 3283 12842 منطقه مرکزی

 282 882800 8288 8022 484 28141 0 8282 83322 خاش

 182 23032 8380 8312 4088 130321 0 8283 32282 زاهدان

 081 31304 381 022 282 3313 8 383 2214 میرجاوه

 822 8408103 822 2223 822 8421221 32 822 818243 مجموع

 و بررسیهای کارشناسی مشاور1133ماخذ:نتایج تفصیلی نفوس و مسکن سال 
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 پهنه بندی مناطق برنامه ریزی استان: 11 شماره نقشه
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 ها فعالیت استقرار الگوی و مناطق اصلی های تخصص تعیین -2-4-2

د در توانریزی استان که میهای اصلی مناطق پیشنهادی برنامهدر جدول فوق تخصصبا توجه به مطالب درج شده 

 گردد.رایه میاهای رایج در این مناطق غلبه و برتری یابد به شرح زیر کنار سایر فعالیت

المللی و بینمنطقه جنوب و مجاورت آن با دریای عمان و دسترسی به آبهای آزاد  مهمترین پتانسیل: جنوبی منطقه

ش بندی شده است. با توجه به نقها صورتبرداری از این پتانسیلهای توسعه در راستای بهرهگیریکلیه جهتلذا است؛ 

تخصص اصلی منطقه؛ اقتصاد دریا پایه )با تاکید بر بازرگانی، استقرار صنایع  ،در بازرگانیاستان تاریخی منطقه جنوبی 

المللی این منطقه نقطه اتصال پیوندهای استانی، ملی و بیناز آنجایی که ده است. صادراتی و شیالت( تعیین گردی

صی با اق المللی و ترانزیتدر طرح آمایش استان سیستان و بلوچستان به عنوان هاب تجارت بینگردد، محسوب می

تقرار امکان اس ،دایی آب دریاتامین منابع آب پایدار با استفاده از نمک زهمچنین در نظر گرفته شده است.  نقاط دنیا

صنایع مادر )آب بر و انرژی بر(، صنایع و خدمات وابسته به همچون  هاطیف متنوعی از فعالیت را جمعیت و توسعه

خاک  آبی و منابع بنابر وجودتخصص اصلی در منطقه جنوبی را امکان پذیر نموده است. همچنین در این منطقه 

 باشند.اهمیت می حائز های چابهار و کنارکشهرستاندر  پشتیبان کشاورزیامکان ایجاد صنایع مناسب 

ر دالمللی و ارتباط با کشور پاکستان بین هایمهمترین ویژگی و مزیت این منطقه همجواری با مرز :شرقی منطقه

ه تحکیم ا نگاه بهای خدماتی و صنعتی بپیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی است. در این منطقه بارگذاری فعالیتکنار 

 های صنعتی مشترکهای مرزی، احداث شهرکتاکید بر ایجاد بازارچه وارتباطات و توسعه صادرات به کشور پاکستان 

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مبادی مرزی است. لذا تخصص اصلی منطقه شرقی در توسعه  نیز با کشور پاکستان و

 است. با نگاه به صادرات بازرگانی ها و خدماتتوسعه فعالیت ،اد غذایی( بندی موصنعت )صنایع تولیدی و بسته بخش

در منطقه  های صنعت و جمعیت مطلوبوجود منابع آب و خاک مناسب در کنار استقرار زیرساخت :غربی منطقه

خصص اصلی ت هالذا بنابراین توانمندی گردد.محسوب میمهمترین پتانسیل منطقه غربی  سکونتی و فعالیتی ایرانشهر

محور ) جنوب استان -ریزی شده است. همچنین عبور محور شمال در کشاورزی و صنایع پشتیبان آن برنامه این منطقه

اورزی، های کشهای مهم این پهنه به منظور توسعه فعالیتزابل( از میانه این منطقه با مرکزیت ایرانشهر از مزیت–چابهار 

ها در توسعه فعالیتبا امکان های گردشگری وجود پتانسیل همچنینگردد. یصنعتی و مبادالت بازرگانی محسوب م

 گردد.های نسبی این پهنه محسوب میاین بخش از مزیت

متفاوتی از  ری استان در منطقه مرکزی، ساختاروجود زاهدان به عنوان مرکز سیاسی و ادا مرکزی: منطقه

 وبا تاکید بر صنایع پاک  یصنعتهای وجود فعالیتقه؛ دهد. بدین ترتیب تخصص این منطها را شکل میتخصص

ارائه خدمات برتر )مرکز دانشگاهی ملی، بیمارستان تخصصی، مراکز بورس و بانکداری( به مراکز  به همراه فناوری نوین

همچنین در این منطقه بنابر تمرکز ذخایر معدنی در  است.ای و استانی در مقیاس منطقهسکونتگاهی پیرامونی 

 .گرددمحسوب میهای خاش، میرجاوه و زاهدان به قطب فعالیتهای معدنی استان هرستانش
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نین همچ شده است. اییژهبا کشور افغانستان توجه و یمنطقه بر تعامالت و تشابهات قوم یندر ا :شمالی منطقه

و  یده تولمنطق ینا در یگرداز طرف  .شده است با کشور افغانستان تاکید کالن بر توسعه مبادالت بازرگانی در مقیاس

وجه با تمتناسب  یکشاورزپایدار و همه جانبه  و توسعهاز یک سو ( یو باد یدیپاک )خورش یاز منابع انرژ یبرداربهره

 راتصاد بر عالوهدر این منطقه  بلندمدت اندازچشم در باشد لذاای برخوردار میاز اهمیت ویژه محیطیهای مندیتوانبه 

عه وجود مرزهای بین المللی، توسا بهمچنین  .باشدمد نظر می نوین هایانرژی پشتیبان صنایعتوسعه وتقویت  انرژی،

 شود.های این منطقه محسوب میمبادالت بازرگانی با ایجاد منطقه آزاد تجاری، از مهمترین مزیت

 بلوچستان و سیستان استان ریزیهبرنام مناطق اصلی هایتخصص :121جدول شماره 

 مناطق

 ریزیبرنامه
  یاصل هایتخصص اصلی هایگرایش

منطقه 

 جنوبی

  بازرگانی و ترانزیت کاال و خدمات از طریق بنادر و مبادی ورودی 

 توسعه شیالت و صنایع وابسته به آن 

 بندی محصوالت خام در شهرک و نواحی امکان واردات، پردازش و بسته

 صنعتی

 استفاده از ظرفیت های منطقه آزاد به منظور توسعه صنایع 

 زداییترویج دانش در زمینه اقیانوس شناسی و نمک 

 قطب گردشگری طبیعی 

 بر تاکید با)- اقتصاد دریا پایه

 صنایع   استقرار بازرگانی،

 (شیالت و صادراتی

 ترانزیت و المللیبین تجارت هاب

دارای مزیت ویژه درتولید 

 گرمسیریمحصوالت 

 منطقه شرقی

 تعامالت فرهنگی و تاریخی با کشور پاکستان 

 مبادالت بازرگانی در جالق 

  های صنعتینواحی و شهرک وجودگرایش به نقش صنعتی در راستای 

  توسعه فعالیت های معدنیقابلیت 

صنعت و معدن و خدمات با تاکید 

 بر توسعه مبادالت برون مرزی

 منطقه غربی

  های صنعتینواحی و شهرک تقویتگرایش به نقش صنعتی در راستای 

 اراضی کشاورزی با پتانسیل مطلوب 

 امکان توسعه بخش گردشگری 

 کشاورزی و صنایع پشتیبان

منطقه 

 مرکزی

  های صنعتینواحی و شهرک وجودگرایش به نقش صنعتی در راستای 

  خدمات برترمرکز استان سیستان و بلوچستان و به تبع آن استقرار 

 مبادالت بازرگانی در زاهدان و میرجاوه 

 های کویر لوتگردشگری طبیعی در تلماسه 

 تنوع و تعدد معادن مهم استان در این پهنه 

 صنایع پاک با فناوری نوین

 خدمات برتر

 قطب فعالیتهای معدنی استان

منطقه 

 شمالی

 تعامالت تاریخی با کشور افغانستان 

 های پاکبرداری از انرژیبهرهظرفیت  بیشترین 

 محمد و زرنجمبادالت بازرگانی در دوست 

 اراضی کشاورزی با پتانسیل مطلوب 

 تاریخیدشگری گر 

برداری از منابع تولید و بهره

  انرژی پاک

توسعه کشاورزی متناسب با توان 

 محیطی

 تجارت و بازرگانی خارجی

 ماخذ: بررسیهای کارشناسی مشاور
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 گاهیسکونت مراکز مراتبی سلسله نظام و استقرار الگوی کلی بندی بندی شکل تعیین -2-4-1

  الیت،فع و جمعیت هایکانون میان که است ساختاری و مناسبات نشانگر و انسانی اجتماعات بین تکامل عرصه فضا،

ست تکوین حال در و آمده پدید ضاهای در. ا سب به فعالیت، و جمعیت کانون هر یافته، سازمان ف  و موقعیت تنا

ستره عملکرد، ضای از ایگ شش را خود پیرامونی ف ساس، این بر. دهدمی پو   هایفعالیت با جمعیت کم هایکانون ا

  فضــای از گســترده، و متنوع هایفعالیت با جمعیت پر هایکانون اما، دارند محدودی متقابل کنش فضــای اندک،

 .خوردارندبر تریوسیع عملکردی

 یتز فعالا یتابع یمبه طور مستق یعیطب یطو بلوچستان در شرا یستاناستان س یدر فضا یتجمع یعتوز الگوی

 یعیطب منابع یو بلوچستان برمبنا یستاناستان س یدساختار تول یخیآن است. به صورت تار یو بازده یاقتصاد یها

ل شک یدر بخش تجارت سنت ینو همچن یگیریو ماه یدامدار کشاورزی،های زمینهاستان در  یایجغراف یها یژگیو و

 صورت به یعیطب منابع یعتوز یبترت یناست و به ا یافتهدر استان توسعه  یعاز صنا هاییزمینه یجگرفته است و به تدر

 .است داده شکل را استان پهنه در جمعیت و فعالیت فضایی توزیع تاریخی

 انسانی هایسکونتگاه استقرار الگوی منطقه بر حاکم تولید شیوه همچنین و اقلیمی و طبیعی هایویژگی به توجه با

 شافزای با هرچند استان شهری جمیعت افزایش اخیر، های دوره طی. است گرفته شکل آب منابع بر مبتنی ناگزیر

 .است کرده پیدا افزایش شهری جمعیت موازات به استان روستایی جمعیت کماکان اما بوده توام نیز شهرها تعداد

 گرایش بیانگر، 8331 تا 8341 سالهای طی بلوچستان و سیستان استان در جمعیت استقرار الگوی تحول روند بررسی

 میانگین با استان روستایی جمیعت میزان است؛ اخیر دهه چند در درصد 12 حدود به درصد 83 از شهرنشینی به

 یشترب یسرشمار هایدوره تمامی در استان روستایی جمعیت میانگین که طوری به بوده بسیاری اختالف دارای کشور

رقم در استان  ینباشد که ا یدرصد م 31حدود  8331کشور در سال  ییروستا یتبوده است. جمع یکشور یانگیناز م

استقرار جمعیت استان در بازه  تحوالت الگوی( 808)جدول شماره درصد است.  18/18و بلوچستان حدود  یستانس

 را نشان می دهد. 8331تا  8341زمانی 

 بلوچستان و ستانیس استان در تیجمع استقرار الگوی و جمعیت تحول: 122 شماره جدول

 سال
 )درصد( زیست الگوی )نفر( جمعیت

 روستایی شهری روستایی شهری استان

8341 411310 12022 328810 83/20 12/31 

8311 224842 821320 401224 03/10 22/41 

8321 8832213 412223 223312 42/24 13/02 

8321 8200123 234101 301218 42/80 13/11 

8311 0421240 8833831 8080144 43/22 12/42 

8332 0134302 8043223 8038041 43/21 12/31 

8331 0221284 8341240 8403320 41/43 18/18 

 ایران آمار مرکز مسکن، و نفوس عمومی هایسرشماری: ماخذ
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 در خصوص به استان هایمحدودیت به توجه با بلوچستان و سیستان استان آمایش طرح در جمعیت استقرار نظام

 با و آزاد آبهای با همجواری و بازرگانی صنعت، کشاورزی، نقل،وحمل حوزه در استان هایپتانسیل و آب منابع حوزه

 ازاند چشم چارچوب در استان متوازن توسعه منظور به محیطی زیست آوری تاب و طبیعی مالحظات گرفتن نظر در

 .است شده ریزیبرنامه ذیل، توسعه مبانی و اصول اساس بر طرح افق در متصور توسعه

 بی؛مرات سلسله الگوی به توجه با ریزیبرنامه مناطق در آن متوازن و متعادل توسعه و جمعیت نگهداشت 

 محیطی؛ هایظرفیت و مالحظات به توجه با جمعیت بارگذاری 

 آب؛ منابع به دسترسی به توجه با استان جنوبی پهنه در جمعیت استقرار 

 شرقی؛ حوزه کشورهای با تبادالت امکان به توجه با مرزی هایسکونتگاه تقویت 

 اقتصادی هایپتانسیل دارای کوچک شهرهای و روستایی هایسکونتگاه تقویت. 

الگوی استقرار سکونتگاهای شهری در طرح آمایش استان مبتنی بر نظام سلسله مراتبی و به منظور افزایش تحقق 

های ایفاگر نقش مرکزیت در کارکردهای عدالت فضایی در سطح استان است. تقویت شهرهای بزرگ به عنوان کانون

شود. سری و نخست شهری زاهدان میعت سرزمین موجب خروج استان از بزرگمختلف با توجه به پهناوری وس

هایی برای مراکز اصلی استان تلقی ریزی پشتوانههای فعال در حوزه مناطق برنامهشهرهای میانی به عنوان کانون

های روستایی بازارها محل تعامالت سکونتگاه -تر نیز به عنوان شهر خواهند شد. شهرهای کوچک در سطوح پایین

 تاً شهرها که عمد - گردد. در این الگو روستاهای کوچک تلقی میپیرامون و به عنوان بستری برای حیات سکونتگاه

های شهری کوچک با جمعیت کم و دارای کارکردهای روستایی )کشاورزی( و همچنین روستاهای بزرگ شامل کانون

هری استان های شسعه برخورداراند است، حلقه اتصال نظام سکونتگاهکه به دلیل تمرکز مکانی و خدماتی از پتانسیل تو

 های روستایی است.به نظام سکونتگاه

 که هستند استان بزرگ شهرهای عنوان به چابهار و زابل ،ایرانشهر زاهدان، شامل شهرها این - بزرگ شهرهای

 .کنندمی ایفا را مرکزیت نقش

امل ش یانیم یو بلوچستان شهرها یستاناستان س یشهر هایاستقرار کانون یشنهادیدر نظام پ – یانیم شهرهای

 در سطح استان است.  یشنهادیپ یدجد یسطح سه و شهرها یانیم یسطح دو و شهرها یانیم یشهرها

 بزرگ شهرهای های واصلکانون عنوان به و کنارک شهرنیک سراوان، خاش، شامل شهرهای بزرگ میانی شهرهای

 . است ترکوچک هایسکونتگاه و استان

 عنوان به شهرها این از برخی. کنندمی بازی را متفاوتی هاینقش ماهیت نظر از کوچک و متوسط میانی شهرهای

 جمعیت افزایش برای عمان دریای ساحلی لبه توسعه منظور به استان، برخی به ورودی مبادی در واقع مرزی شهرهای

 توسعه هشد رانده یهحاش به فضاهای از جلوگیری و روستایی و شهری نظام متعادل توسعه دلیل به نیز یپذیری و برخ

 زابلی، پیشین، قصرقند، بزمان، شهرهای شامل آمایش طرح افق کوچک در و متوسط میانی شهرهای .است یافته
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 جدید شهرهای استان، میانی سطح شهرهای دیگر. زرآباد، جالق، سوران و بمپور است فنوج، نگور، زهک، میرجاوه،

 .زابل شهرستاندر  رامشار جدید شهر و چابهار شهرستاندر  تیس جدید شهر: از عبارتند که بوده استان

 کوچک شهرهای بلوچستان و سیستان استان شهری هایاستقرار کانون یشنهادیدر نظام پ –کوچک  شهرهای

 دوست آباد، نصرت سرباز، راسک،این شهرها عبارتند از . است متمرکز شهری مناطق و کریدورها مکمل هایکانون

 آباد، پسکوه، شهرک نوک کوهک، محمدی، سفیدابه، گشت، محمدان، بنت، گلمورتی، محمدآباد، ادیمی، بنجار، محمد،

 .تنگ است اکبر، اسپکه، بریس، کتیج و بندر علی

 شهری هایکانون شامل شهرها -روستا بلوچستان و سیستان استان جمعیت استقرار نظام در– شهرها-روستا

 و مکانی تمرکز دلیل به که بزرگ روستاهای همچنین و( ی)کشاورز روستایی کارکردهای با و کم جمعیت با کوچک

 شرقی ،جنوبی پهنه در جمعیت استقرار مراکز، این در توسعه هایسیاست. است ،برخوردارند توسعه پتانسیل از خدماتی

 هیدوچ،سکونتگاهی  مراکز شامل آمایش طرح افق در مذکور هایکانون. است استان توسعه اصلی مسیر پیرامون و

اشار، درکس، پارود، اسفندک، چگرد، ساریوک، چانف، قاسم آباد، شهرک سرجنگل، ریگ  جکیگور، مسکوتان، سیرکان،

 است. ملک، قرقری، گلوگاه، قایم آباد، پالن، ده رئیس، شیرآباد، جزینک، تلنگ و پزم تیاب

 (1421کانون های شهری استان در افق طرح ) نظام پیشنهادی: 121 شماره جدول

 شهرها اسم عنوان

 زابل-ایرانشهر  - چابهار - زاهدان بزرگ شهرهای

 میانی شهرهای

 کنارک - نیکشهر - سراوان - خاش

 ربمپو -سوران  -جالق  -زرآباد  - فنوج - نگور - زهک -میرجاوه -زابلی -پیشین -انبزم -قصرقند

 رامشار - تیس

 کوچک شهرهای

 - بنت - گلمورتی - محمدآباد - ادیمی - بنجار - محمد دوست - آباد نصرت - سرباز - راسک

 اسپکه - اکبر علی شهرک - پسکوه - آباد نوک -محمدی  - کوهک - سفیدابه - گشت - محمدان

 تنگ بندر - کتیج - بریس -

 شهر - روستا

 -ساریوک  -چگرد  -اسفندک  -پارود  -درکس  - اشار - جکیگور - مسکوتان - سیرکان - هیدوچ

ده  -پالن  -قایم آباد  -گلوگاه  -قرقری  -ریگ ملک  -شهرک سرجنگل  -قاسم آباد  -چانف 

پزم تیاب -تلنگ  -جزینک  -شیرآباد  -رئیس   

 هایمنطقه آمدن وجود به سبب یکدیگر به سکونتگاهی هایکانون نزدیکی استان مناطق از برخی درهمچنین 

 – محمدان - ایرانشهر شهری منطقهکنارک، -یست-چابهار شهری منطقهعبارتند از  مناطق این. است شده شهری

 .است استان شهری هایسکونتگاه استقرار نظام در یکپارچه و ویژه نگاه نیازمند که زابل شهری منطقهو  بمپور

ه های استان در قالب منظومه، مجموعه و حوزتوسعه روستایی استان از طریق پیوند سلسله مراتب فضایی سکونتگاه

 313مجموعه و  32منظومه،  31بندی پیشنهادی استان سیستان و بلوچستان روستایی قابل دستیابی است. در سطح

کانون منطبق بر  33ها، تعداد ست. در سطح منظومهروستای مستقل شناسایی و تعیین شده ا 00حوزه روستایی و 

مجموعه تعداد  32مرکز منظومه دیگر دارای مرکزیتی روستایی است. در سطح مجموعه از تعداد  0مراکز شهری بوده و 
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حوزه روستایی تعداد  313مجموعه دیگر دارای مرکزیت روستایی و همچنین از میان  12دارای مرکزیت شهری و  42

 دارای مرکزیت روستایی در استان است. حوزه 322

 تحول تعداد آبادی ها و طبقات جمعیتی روستاهای استان: 124 شماره جدول

 جمعیتی طبقات

1113 1133 

 کل جمعیت
 تعداد

 آبادی

 جمعیت میانگین

 آبادی

 درصد

 جمعیت
 کل جمعیت

 تعداد

 آبادی

 جمعیت میانگین

 آبادی

 درصد

 جمعیت

 8382 3232 12 814113 382 3281 30 881223 0122بیش از 

 0282 8182 833 038482 0281 8421 822 041820 0433تا  8222

 0284 211 402 011211 0881 218 310 022028 333تا  122

 0283 312 141 032213 0880 314 284 010228 433تا  012

 8282 822 8402 032331 8182 820 8302 081481 043تا  822

 184 03 4831 883321 181 34 3232 821233 822کمتر از 

 822 028 2223 8482233 822 023 1283 8831222 مجموع

  های عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایرانماخذ: سرشماری
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 الفعلب و بالقوه هایجاذبه دارای یا و برخوردارند بهتری پوششی هایقابلیت از کهها و مراکزی کانون فرآیند این در

 هانقش و فعالیت جمعیت، ابعاد تناسب به مرکزی کانون. هر انتخاب شده اند مرکزی کانونبه عنوان  باشند، بیشتری

 زمراک پوشش تحت فضاهای نتیجه، در. دهدمی پوشش را خود پیرامون از معینی فضای دارد، عهده بر که وظایفی یا

ین اساس بر ا. دارند قرار برتر مرکزیتی با تروسیع فضایی قلمروی در فضاها برخی داشت؛ خواهند متفاوتی سطوح نیز،

 :استپیشنهاد شده  زیر نظری هایایده بربنا  روستایی، فضاهای بندیسطح

 اکولوژیک؛ و توپوگرافیک فیزیکی، اقلیمی، هایشباهت به توجه با مشابه طبیعی شرایط -

  پیوندهای و مذهب زبان، به توجه با عشــایری، هایپیوند و قومی یکپارچگی یکســان، فرهنگی هایویژگی -

 ای؛طایفه و ایلی

 زیست؛ الگوهای نظر از ویژه به مشابه، سکونت و اجتماعی وضعیت -

 معیشت؛ و فعالیت هایزمینه در نسبی همگنی به توجه با همسان اقتصادی وضعیت -

  دسترسی هایراه ویژه به زیربنایی، هایشبکه همانند ،(ارتباطات و انرژی آب، یشبکه) مشترک زیربناهای -

 مشترک؛

 جدید؛ و گذشته نظام وضعیت به توجه با سیاسی، -اداری تقسیمات -

 اقتصادی؛ ستد و داد هایکانون عملکرد یحوزه و بازار -

 پرورش؛ و آموزش یشبکه و درمان، و بهداشت یشبکه مانند موجود، خدماتی پوشش و شبکه -

 مشترک؛ مرکز از فضاها برخورداری و مرکزیت -

 .اصلی هایجریان جهت و شدت به توجه با ،(خدمات و کاال انسان،) موجود هایجریان مقصد و مبدا -

و  بندی سکونتگاههای شهریکه نظام سطح فضایی بنا بر معیارهای مشروحه فوق و با تاکید بر اصل یکپارچگی

 .روستایی تقسیم بندی شده اند فضاهای پیوندهم سطوح استان به روستایی استان از آن استخراج می گردد، قلمرو

 31 مشتمل بر و ها ، مجموعه و حوزه های روستاییمنظومه ای از تقسیم استان به مجموعهاین سطح بندی، نتیجه 

بوده است. توضیحات بیشتر در مستقل  یآباد 00و  ییحوزه روستا 313، روستایی مجموعه 32، روستایی منظومه

 :تبیین نظام سطح بندی سکونتگاههای شهری و روستایی استان به شرح زیر ارایه شده است خصوص

 سترهگ در ستاییرو پیوندهم فضای ترینوسیع روستایی هایمنظومهدر این سطح بندی، روستایی:  هایمنظومه

 منظومه های روستاییلذا . شوندریزی استان را شامل میمجموع فضاهای برنامه که بوده بلوچستان و سیستان استان

 دارند، قرار مرکزی کانون یک عملکردی حوزه در یا و همگن قلمرو یک در روستایی بوه که مجموعه متشکل از چند

 ایهکانون ،برتر سطحبه عنوان  استان هایآبادی بندی سطح مراتب سلسله منظومه های روستایی دربر این اساس 

  دهند.می تشکیلرا شهرها -روستا و شهری

 و ،شهری هایکانون مرکزیت با هایمنظومه اول، تیپ شناسایی شده است؛ متمایز منظومه تیپ دو اساس این بر

نانکه چ شناسایی شده است. توسعه برای مستعد روستایی کانون یک آنها مرکزیت در که هستند هایمنظومه دوم، تیپ
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 انونک یک به شدن تبدیل برای نسبی هایقابلیت از نمود یافته و ،های تجهیز شدهشهر-روستا می توانند در قالب 

 و جاذبه تحلیل اساس بر منظومه های روستایی استان در راستای تحقق این امر، مراکزلذا  .برخوردار شوند شهری

 و عیتجم شاخص از سکونتگاهها نفوذ حوزه تعیین برای جاذبه تحلیل همچنین در. ندا شدهشناسایی  جریان تحلیل

 آمار مرکز 8332 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری اطالعات اساس بر مراجعات الگوی از هاجریان تحلیل در

 . است شده استفاده ایران

 ایهمنظومه از مجموع. آیندمی شمار بهسکونتگاهی استان  برتر مراکز که شده شناسایی منظومه 31 بر این اساس

 مطابق که بوده مستعد روستایی هایکانوناز  دیگر، منظومه مرکز 2 و بوده شهری هایکانونجزء  مرکز 01 استان

 ترینیتو خاش پرجمع زابل چابهار، ایرانشهر، زاهدان، هایمنظومه. دارند قرار تجهیز الویت در خدماتی استانداردهای

 یشناسای استان هایمنظومه ترینجمعیت کم عنوان به هیدوج و گلوگاه آشار، زرآباد، هایمنظومه و استان هایمنظومه

 تحت را سکنه دارای هایآبادی تعداد بیشترین آبادنوک و گلوگاه محمد، دوست زاهدان، هایمنظومه همچنین. اندشده

 شده ارائه بلوچستان و سیستان استان روستایی هایمنظومه مشخصات 2-0-2شماره  جدول. در دهندمی قرار پوشش

 .است

 است روستایی پیوندهم هایحوزه از ایمجموعه روستایی، هایسکونتگاه از سطح ینا - روستایی هایمجموعه

 ظاماتن از خود درون روستایی در مجموعه هر. می دهند تشکیل را روستایی برتر مرکز یک آتی یا کنونی نفوذ حوزه که

 زلهمن به که است تشخیص قابل مرکزیتی مجموعه روستایی، هر در. کندمی پیروی شده بندیسطح رسانیخدمات

واقع در درون مجموعه روستایی  هایآبادی به طوری سایر .به پیرامون خود می باشد خدمات دهندهارائه  مجموعه، مرکز

 مجموعه مراکز. کنندمی دریافت آن از را خود نیاز مورد خدمات و بوده ارتباط در مرکز این با مستقل، یا و واسطه با

 موقعیت از که باشد روستا ترینجمعیت پر الزاما نه و جمعیت، پر و بزرگ روستای یک یا و شهری کانون یک توانندمی

 . برخوردار است مناسبی مرکزی

 مجموعه مراکز عنوان به مرکز 32 بلوچستان، و سیستان استان روستایی نظام بندی سطح فرآیند درو بر این اساس 

 مرکز 22 تعداد و بوده شهری هایکانون بر منطبق مجموعه مرکز 32 تعداد. است شده شناسایی و تعیین قابلیت دارای

 استان شهرهای شهری مراکز بر منطبق هایمجموعه ترینپرجمعیت. اندشده انتخاب پرجمعیت هایآبادی میان از دیگر

 ،روستایی مراکز بر منطبق هایمجموعهپرجمعیت ترین  و بوده کنارک و سراوان چابهار، خاش، ایرانشهر، زاهدان،

-جموعهم ترین جمعیتکم بوده اند. پارود و هیت آشار، باتک، شیرآباد، نصیرآباد، درکس، نظر، حاجی اشترک هایآبادی

-جموعهم همچنین. باشدمی خیرآباد و گرنچین آباد اسالم بریس، چگرد، آباد،جون سفیدآباد، استان نیز روستایی های

 وششپ تحت را سکنه دارای هایآبادی تعداد بیشترین رئیسده و آبادمنزل گلوگاه، گلچاه، آباد،یونس شیرآباد، های

 آبادی تعداد کمترین مخت و کوهک گور،جیک ابتر، کیچی،چاه سفیدابه، بریس، هایمجموعه در حالی که داده قرار

 .را دارا می باشند پوشش تحت
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 آبادی چندین از که همگن روستایی محسوب می شوند فضای خردترین روستایی، حوزه - روستایی هایحوزه

 این سطح از سکونتگاههای استان بنا بر قابلیت در. است یافته تشکیل برتر، جمعیتی مرکز یک پیرامون در مستقر

حوزه  مراکز انتخاب در مهم شاخصهای از یکی. است شناسایی شده روستایی حوزه 313جمعیت  نگهداشت و ستقرارا

  بوده زمان طول در حوزه های روستایی مراکز پذیریجمعیت و موجود خدمات مکانی، موقعیت به توجه های روستایی

در انتخاب  یعیطب هایبحرانبروز  صورت در پیرامون یروستاهاو خدمات رسانی به  یامکان ساماندهاست. همچنین 

 مرکز حوزه روستایی مد نظر بوده است.

 صیرآباد،ن میتک، کوه دنسرتلنگ، پارود، شامل، روستاهای های روستایی استان حوزه ترین پرجمعیتدر این بررسی 

 گت، آباد،حسن رامکان، مدوهان، زیردان، روستایی، هایحوزه شامل آنها ترینجمعیتکم وبوده  چندوکان لوتک،

 سرجنگل، سردشت آباد،یونس شیرآباد، زرد،چاه گلوگاه، روستایی هایحوزه همچنین. بوده است وشنام و تلسی

 ،خیرآباد پسابندر، بریس،روستایی  هایحوزه ودارای سکنه  هایآبادی تعداد بیشترین جگردک و شهرک گوهرکوه

این ج نتای. دارای سکنه استان را دارا بوده اند هایآبادی تعداد کمترین رامک و تنک بندر بزپیران، پایین، الر زیردان،

 سطح بندی به شرح جدول زیر ارایه شده است.

 حوزه روستایی های روستایی به تفکیک تعداد مجموعه ومشخصات جمعیتی و سکونتگاهی منظومه: 123 شماره جدول

 ظومهنام من

تعداد  جمعیت

مجموع

 ه

تعداد 

 حوزه

تعداد  تعداد آبادی

آبادی 

 مستقل

نوع 

 سکونتگاه
جمعیت 

 مرکز

جمعیت 

 کل

دارای 

 سکنه

خالی از 

 سکنه

 شهر 8 04 803 3 3 44231 3283 ادیمی

 شهر 8 24 833 3 0 40131 4283 اسپکه

 شهر 8 20 883 82 0 33122 3212 اشار

 شهر 2 832 020 84 1 812211 883212 ایرانشهر

 شهر 2 031 083 84 3 23412 80082 بمپور

 شهر 2 34 822 1 0 30001 1100 بنت

 شهر 2 42 811 3 3 41311 0332 پارود

 شهر 2 3 824 1 3 41210 8244 پالن

 شهر 2 22 841 2 3 28313 82881 راسک

 شهر 0 81 13 4 8 841222 822233 چابهار

 شهر 2 012 801 2 0 01421 0238 چگرد

 شهر 0 11 232 83 4 804334 12114 خاش

 آبادی 2 1 32 2 0 42112 3313 درکس

 مرکز بخش 2 83 801 2 0 38412 8300 تلنگ

 شهر 2 82 343 88 4 23312 2208 دوست محمد

 شهر 2 2 34 2 0 823481 834312 زابل

 شهر 2 18 028 80 4 13102 80041 زابلی

 شهر 4 312 211 02 4 248321 112232 زاهدان

 شهر 8 03 33 3 0 33433 4223 زرآباد
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 ظومهنام من

تعداد  جمعیت

مجموع

 ه

تعداد 

 حوزه

تعداد  تعداد آبادی

آبادی 

 مستقل

نوع 

 سکونتگاه
جمعیت 

 مرکز

جمعیت 

 کل

دارای 

 سکنه

خالی از 

 سکنه

 شهر 8 00 812 88 3 24801 83312 زهک

 شهر 2 32 812 80 3 883488 22284 سراوان

 شهر 2 33 838 1 0 41214 0202 سرباز

 شهر 0 32 812 80 3 13133 83112 سوران

 شهر 2 834 811 80 3 12201 83222 فنوج

 شهر 2 44 14 1 0 43213 88221 قصرقند

 شهر 2 83 32 4 8 24222 43011 کنارک

 شهر 2 082 803 2 3 40223 82030 گلمورتی

 شهر 2 822 102 1 0 02281 032 سرجنگل

 شهر 2 80 822 1 3 42230 3421 محمدآباد

 شهر 0 18 813 84 3 20113 1222 محمدی

 شهر 3 801 023 83 4 41311 3313 میرجاوه

 شهر 2 81 12 1 3 44428 1222 نگور

 شهر 2 42 221 81 3 41382 1028 نوک آباد

 شهر 8 33 832 83 4 21283 82230 نیک شهر

 شهر 8 81 28 2 0 04842 8224 هیدوچ

 مجموع
803231
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0222421 32 313 2822 0213 00 - 

 ایران آمار مرکز 1131 سال مسکن و نفوس عمومی ماخذ: بررسیهای کارشناسی مشاور و سرشماری



 چکیده مطالعات آمایش استان

 

001 

 

 

 

  حوزه نفوذ مراکزمنظومه استان در ارتباط با مراکز مجموعه وحوزه های روستایی : 41 شماره نقشه
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 فعالیت و زیست مراکز و قلمروها به توجه با برتر خدمات نظام بندی سطح -2-4-4

طیفی از خدمات پشتیبان فعالیت ای و فراتر از آن مستلزم وجود های با سطح عملکردی منطقهاستقرار فعالیت

ساز توسعه و تحول ساختار بندی شده است. سازماندهی نظام خدمات برتر، زمینهاست که در گروه خدمات برتر دسته

 سطح بندی خدمات برتر ظامنماید. نای را ایجاد میهای با سطح عملکردی فرامنطقهاقتصادی و امکان تمرکز فعالیت

 و بلوچستان مبتنی بر اصول زیر صورت گرفته است.ستان در طرح آمایش استان سی

 بندی نظام خدمات برتر در هماهنگی با الگوی کلی استقرار و نظام سلسله مراتبی مراکز سکونتگاهی سطح

 ای در فرآیند توسعه؛های منطقهبه منظور ایجاد تعادل

 ای؛للی تا سطح ناحیهالمتقسیم کار میان مراکز شهری در سطوح مختلف عملکردی از سطح بین 

  تقویت خدمات برتر در پهنه شرقی و جنوبی استان به منظور امکان جذب و نگهداشت جمعیت با توجه

 های موجود توسعه در پهنه جنوبی و امکان تبادالت با کشورهای حوزه شرقی؛به پتانسیل

 های روستایی؛نتگاهتوسعه پایدار سکو بارگذاری خدمات در مراکز رشد و یادگیری به عنوان محرک 

عنوان سطح  بهو چابهار  زاهدان شهرهای آمایش استان سیستان و بلوچستان در طرح –خدمات برتر  یک سطح

 اند. شده یزیراول خدمات برتر استان برنامه

شهرهای واجد برخورداری از   به عنوان ایرانشهر، زابل و سراوان یشهرهااین سطح  در –سطح دو خدمات برتر 

 اند.شده تعیین دومخدمات برتر سطح 

یدی های صنعتی و تولیافتگی در فعالیتنگهداشت جمعیت، توسعه های فوق با هدفکانونخدمات برتر در  تقویت

 با توجه به پخشایش فضایی توسعه در سطح استان است. 

شهر، میرجاوه،  نیک در طرح آمایش استان سیستان و بلوچستان شهرهای خاش، کنارک، -سطح سه خدمات برتر 

 شده است. ریزیزابلی، زهک، کوهک، فنوج و پیشین به عنوان سطح سه خدمات برتر استان برنامه

کشورهای همسایه استان با  زمینی ارتباط اصلی دروازه عنوان بهشهرهای زهک، میرجاوه، کوهک و پیشین 

و مجموعه خدمات برتر مستقر در آنها با هدف مبادالت با حوزه شرقی تعبیه شده  بینیپیش )پاکستان و افغانستان(

 شده است. بارگذاری خدمات در این نواحی عالوه بر توسعه به تامین امنیت مرزهای شرقی نیز تاکید دارد. 

 (1421: سطح بندی نظام خدمات برتر در افق طرح )121 شماره جدول

 شهرها اسم بندی سطح

 چابهار - زاهدان یک سطج

 سراوان -زابل -ایرانشهر دو سطح

 کوهک -فنوج  -پیشین  -زهک -زابلی -وهمیرجا -شهر نیک -کنارک -خاش سه سطح
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 برتر خدمات نظام پیشنهادی بندی: سطح41نقشه شماره 
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 و زیست مراکز و قلمروها فضایی ساختار به توجه با زیربنایی اصلی های شبکه طراحی -2-4-3

 فعالیت

 آن انزیتیتر نقش و آسیای غربی کشورهای با همجواری ژئوپلتیک، موقعیت دلیل به بلوچستان و سیستان استان

 و حمل و)ارتباطات  زیربنایی اصلی هایشبکه منظر از آزاد، هایآب با میانهآسیای کشورهای ارتباط دوازه عنوان به

 برنامه در. کندمی تامین را المللی بین سطح و محلی جامعه نیازهای به صورت توامان( انرژی هایزیرساخت نقل،

 بندیهدست سطح چهار در استان زیربنایی کریدور کارکردی، سطوح به توجه با بلوچستان و سیستان استان آمایش

 . است شده

زیربنایی تنظیم ارتباطات استان با نقش فراملی آن را سطح یک کریدورهای : یربناییز یشبکه اصل یک سطح

یایی های آسجنوبی چابهار به تجن در کشور ترکمنستان به عنوان یکی از بزرگراه -کند. کریدور شمالی تعیین می

(AH21مطرح است که ارتباط کشورهای آسیای میانه را از طریق استان ) های شرقی ایران به چابهار و آبهای آزاد

های متوالی بر رونق و توسعه آن تاکید کند. این کریدور منطبق بر محور توسعه شرق ایران است که دههل میمتص

یت جنوبی و لزوم تقو -فراوان شده است. با توجه به ویژگی فرم استان سیستان و بلوچستان با کشیدگی شمالی

ان فقرات و شاکله اصلی ارتباطات داخلی است ارتباطات داخلی استان، سطح یک شبکه اصلی زیربنایی به عنوان ستون

 .بخشدرا انتظام می

پهنه  ای متصور درجنوبی استان، محور منطبق بر لبه ساحلی نیز به دلیل چشم انداز توسعه-عالوه بر محور شمالی

رار قهای کالن کشور مبنی بر توسعه نوار ساحلی مکران، در درجه اهمیت باالیی جنوبی استان و همچنین سیاست

 کند.های انسانی و بنادر لبه ساحلی عمل میدارد. این کریدور زیربنایی به عنوان ارتباط دهنده سکونتگاه

های اصلی زیربنایی استان، با توجه به سطوح کارکردی پیشنهادی شبکه :یربناییز یاصل دو شبکه سطح

کند. به طوری که ز کشور را برقرار میآمایشی( و مرک 1ارتباط استان با منطقه )منطقه  ،کریدورهای این سطح

کریدورهای زیربنایی این سطح به ویژه در حوزه ارتباطی متصل کننده مبادی ورودی شرق و غرب کشور بوده و نقش 

کند. این کریدورها شامل کریدور به منظور اتصال آسیا به اروپا بازی میرا  ای خود در کریدورهای آسیاییمنطقه

ی محور کند و دیگرکشور است که کمترین فاصله برای دسترسی استان به مرکز کشور را فراهم میایرانشهر به مرکز 

 است. (AH0خسروی است که بخشی از بزرگراه آسیایی ) -میرجاوه 

های اصلی زیربنایی استان، با توجه به سطوح کارکردی پیشنهادی شبکه: یربناییز یشبکه اصل سه سطح

یرامون در پ های کارکردی سطح یک که عمدتاً طح ارتباط شهرهای میانی و کوچک با کانونکریدورهای زیربنایی این س

ندهای بر پیو نماید. این سطح عمدتاًچابهار، قرار گرفته است را تامین می-ایرانشهر -زاهدان -جنوبی، زابل -محور شمالی

فضایی کریدورهای زیربنایی در سطح استان،  ای تمرکز دارد به طوری که عالوه بر توزیع متعادلاستانی و درون منطقه

 -کند. کریدورهای پیشنهادی سطح سه شامل کریدور زابلغربی با کشورهای همسایه را برقرار می-ارتباط شرقی

 –قصرقند  –بم و کریدور پیشین  –بزمان  –ایرانشهر -زابلی –سراوان  -بم، کریدور کوهک –نصرت آباد  -زاهدان
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غربی در سطح استان موجب افزایش نفوذپذیری و  -قلعه گنج است. تقویت جریانات شرقی -فنوج -بنت -نیکشهر

 جلوگیری از به حاشیه رانده شدن فضاهایی از استان که در حال حاضر کمتر مورد توجه قرار دارند.

کننده کریدورهای این سطح از کریدورهای ارتباطی و زیرساختی تکمیل - یربناییز یشبکه اصل چهار سطح

  .است گریکدی با یانسان یهاسکونتگاه دهنده وندیپ یاستان درون یرهایمس عنوان به واستانی است 
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  کریدورهای ارتباطی استان: 42 شماره نقشه
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 آمایش مطالعات افق در استان فضایی سازمان تصویر بندی جمع -2-4-1

 اهداف ققتح بر مبتنی آمایش طرح افق در شده ترسیم انداز چشم فضایی تبلور استان پیشنهادی فضایی سازمان

 قاف در استان فضایی سازمان تصویر بندی جمع منظور به. است استان آمایش سند در مطرح ایتوسعه راهبردهای و

 نظام یت،فعال نظام طبیعی، محیط پیشنهادی فضایی سازمان به مربوط نتایج مطالعات از بخش این در آمایش مطالعات

 ولجد در. است گردیده تلفیق استان پیشنهادی فضایی سازمان قالب در خدمات و ارتباطات، و زیرساخت سکونت،

 .است شده ارائه استان پیشنهادی فضایی سازمان تلفیق فرآیند( 802شماره )

م منابع آبی مورد نیاز استان است. لزومهمترین عامل موثر در سامانیابی سیمای آتی استان سیستان و بلوچستان، 

تامین منابع آبی پایدار به منظور امکان تثبیت جمعیت موجود و همچنین هدایت توسعه آتی کانون های سکونت و 

های با امکان تامین منابع آب پایدار، موجب توجه ویژه به گستره جنوبی استان به عنوان عرصه های با فعالیت در پهنه

آب مورد نیاز می گردد. این منطقه عالوه بر قابلیت تامین نیازهای آبی به واسطه مجاورت با دریای عمان قابلیت تامین 

ده و عالوه بر المللی بوو دسترسی به اقیانوس با تاکید بر بندر چابهار، عمال کانون اتصال پیوندهای استانی، ملی و بین

به منظور ارتقا معیشت بومی برخوردار است. پویایی بخش حمل  توسعه فعالیت های بازرگانی از پتانسیل توسعه شیالت

مندی بین المللی و ملی نیازمند تجهیز زیرساخت های استان به منظور بهره سطح تقاضاهای به پاسخ و نقل استان در

بود بهاز ظرفیت های ترانزیتی موجود است. محورهای تجهیز شده عالوه بر امکان توسعه بخش های اقتصادی منجر به 

دسترسی به خدمات مورد نیاز و تنظیم سلسله مراتب سکونت و فعالیت گردیده و عمال ساختار فضایی استان از کرانه 

 های دریای عمان تا مرزهای خراسان جنوبی را سازماندهی می کند. 

ت و فعالیت سکونالگوی کالن توسعه آتی استان سیستان و بلوچستان مبتنی بر ساماندهی خدمات و سلسله مراتب 

ای، بارگذاری جمعیت و فعالیت در نوار ساحلی زابل، تقویت محورهای منطقه -بر مبنای تقویت کریدور اصلی چابهار

الملل، استان به دلیل مالحظات برآمده از تامین آب، تجهیز بنادر با تاکید ویژه بر بندر چابهار به عنوان دروازه تجارت بین

ای هغربی، حفظ و تقویت عرصه -های انرژی و پخشایش فضایی توسعه در مناطق شرقیتقویت و توسعه زیرساخت

های موجود با تاکید بر رویکرد حفاظت محیط زیست در کلیه اقدامات و زراعی و باغی استان با توجه به پتانسیل

 های یادگیری برابر برایفرصتهای توسعه و اولویت توسعه انسانی از طریق آموزش مداوم و مادام العمر با ارائه برنامه

 یهمبستگ یتتقو ( است. که ضمنLCCجامعه محلی ) های مختلف سنی و جنسی، در قالب مجتمع یادگیریگروه

ه مدت ب یطوالن یدر بازه زمان محیط با همساز زندگی شیوه ترویجو بلوچستان و  یستانمردمان س یانم یاجتماع

 .یدخواهد انجام یینظام فضاسطح  ینمنطقه از خرد تر یدارتوسعه پا
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 فرآیند تلفیق سازمان فضایی پیشنهادی استان: 123 شماره جدول

 شماتیک الگوی فضایی سازمان عناصر اصول سامانیابی فضا 
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 ییو روستا یشهر مراتب سلسله نظام
 و شهری سکونتگاهی مراکز

 جدید شهرهای روستایی،

 

 توسعه فرایند اولیه هستة عنوان به یادگیری مراکز

 روستایی

 ریزیبرنامه مناطق نقش برمبنای هافعالیت سازماندهی
 مراکز و صنعتی هایشهرک

 ییدر جانما یاساز تجمع و مق یناش هایبر صرفه تاکید صنعتی هایفعالیت معدنی،

  یصنعت یها و نواحشهرک

 هاینقش براساس روستایی و شهری مراکز پذیرینقش

 استان المللیبین و ملی ای،منطقه
 و عملکردی بندیسطح

 مراکز برتر، خدمات

 طبیعی گردشگری
 خدمات و فعالیت مراتبی سلسله نظام

 گردشگری رونق راستای در طبیعی مراکز ساماندهی

ل، 
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 محور تقویت بر تاکید با استان ارتباطی شبکه ساماندهی

 ترانزیتی
 بنادر ای،جاده مبادی

 فرودگاه بنادر، المللی،بین

 داخلی، و المللیبین

 درجه اصلی راه بزرگراه،

 راه فرعی، راه دو، و یک

 -بادی نیروگاه آهن،

  خورشیدی، و حرارتی

 آب، انتقال خطوط

 انتقال خطوط فیبرنوری،

 گاز انتقال خطوط برق،

 

 تقویت راستای در استان مبادی و هادروازه تقویت

 المللیبین و ملی تعامالت

 المللیبین دروازه تعامالت عنوان به تقویت چابهار

 یهپا-دریا اقتصاد برمبنای

 افزایش راستای در ساحلی محور هایزیرساخت تقویت

 فعالیت و جمعیت پذیرش در ظرفیت

سطح  یازهاین ی)پاسخگو هایای زیرساختتوسعه شبکه

(المللیینو ب یمحل  
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 سازیمدرن بر تاکید با کشاورزی سنتی هایروش تحول

 مستعد اراضی از برداریبهره و توسعه هایسیستم
 اراضی باغات، و آبی زراعت

 چهارگانه مناطق جنگلی،

 زیست محیط حفاظت

 

 زیست محیط چهارگانه مناطق ا از ویژه حفاظت

 ،خشکسالی پایش سامانه از استفاده با آب منابع تامین

 دریا آب کردن شیرین و آب مدیریت پایگاه

 و ملی سطح با اقتصادی و تجاری ارتباطات ساماندهی

 و اقتصادی ویژه منطقه  ایدروازه مبادی توسعه از استفاده با المللیبین

 هاپهنه تجاری، آزاد منطقه

 و سکونت هایگستره و

 گسترش پهنه فعالیت،

 معدنی فعالیت

 استان توسعه هایاولویت بندیسطح

 مستعد هایپهنه و مراکز در محور تخصص توسعه
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 یرندهدربرگ مرکزی عناصر -مرکزی سازمان فضایی عناصر

 ر،برت خدمات و عملکردی بندیسطح ی)برمبنا جمعیتی نقاطمجموعه 

 بنادر فرعی، و اصلی المللیبین ایجاده مبادی ،(جدید شهرهای و

گاه فرود ،(صیادی و چندعملکردیکوچک  یایی،در یروین المللی،بین)

رق، پست ب یدی،و خورش یحرارت ی،باد هاینیروگاه ی،و داخل المللیینب

 ایهپتانسیلو  یخیآثار تار ی،و مل طبیعی آثار صنایع، معدنی، مراکز

 یگرگردش ی،گرد یعتطب ی،آب یحات)تفر یعیطب یمختلف گردشگر

 سالمت( است. 

در  یمراکز شهر یلپتانس یاستان برمبنا مرکزی عناصر ریزیبرنامه

 ترتیب بدیناست.  گرفته صورت یرسانو خدمات پذیرییتجمع

 به سراوان و ایرانشهر زابل، مراکز و شدند ریزیبرنامه استان توسعه اصلی مراکز عنوان به بهارچا و زاهدان شهرهای

 در فصیلیت صورت به هاسکونتگاه فعالیت و سکونت)نظام یافتند  ساماندهی استان سطح در توسعه مکمل مراکز عنوان

 شبکه حققت راستای در(. است شده بررسی و تحلیل سکونتگاهی مراکز نظام و عملکرد و فعالیت فضایی سازمان بخش

 یتوتق یاصل المللیینب یاجاده یو کوهک به عنوان مباد یرجاوهزرنج، م مراکزدر مبادالت استان؛  یاقتصاد یرةو زنج

( 800) شماره جدول در برده نام اصول برمبنای بلوچستان و سیستان استان مرکزی عناصر سایر ریزیبرنامهشدند. 

 .است یافته تحقق

 در محوری عناصر مجموعه -محوری سازمان فضایی عناصر

و  یکدرجه  یبزرگراه، راه اصل شامل استان پیشنهادی فضایی سازمان

خطوط انتقال  ی،نور یبرآهن، خط انتقال آب، فراه ی،درجه دو، راه فرع

 ک،یژئوپلت موقعیتاست.  فصلی و دائمی رودخانهبرق، خط انتقال گاز، 

 چابهار به عنوان عملکردو  افغانستان و پاکستان یبا کشورها یهمجوار

جهانی و حلقه اتصال کشورهای آسیای میانه به آبهای  تجارت دروازه

)شبکه  استان محوری عناصر ساماندهیاست که  یموضوعات آزاد؛

 . است شده بنا آن برپایه( زیرساخت و ارتباطات

 ستانا ارتباطات متنظی پیشنهادی زیربنایی کریدورهای یک سطح

 ستانا ارتباط پیشنهادی زیربنایی کریدورهای دو سطح فراملی، نقش با

 شهرهای ارتباط پیشنهادی زیربنایی کریدورهای سه سطح و در نهایت کشور مرکز و( آمایشی 1)منطقه  منطقه با

-هرایرانش -زاهدان -زابل جنوبی، -شمالی محور پیرامون در عمدتا که یک سطح کارکردی های کانون با کوچک و میانی

 یمحورها یالگو یرامونی،با مناطق پ یتیو ترانز یاقتصاد ارتباطاتبر  عالوه. نماید می تامین را است گرفته قرارچابهار، 
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ا شامل ر ییو روستا یشهر یهااز سکونتگاه یتوسعه؛ سطح قابل توجه یششدند تا پخشا یسامانده یتوسعه به نحو

 ای؛قهمنط و المللیبین ارتباطات زمینه در استان سازی تخصصی بر عالوه توسعه محورهای برمبنای نتیجه درشود. 

 . یابدمی تحقق آتی یتو جمع یترا همراستا با مراکز فعال استانی درون توسعه

و  آزاد مناطق شامل عناصر این -ای سازمان فضاییپهنه عناصر

 و آبی زراعت فعالیت، و سکونت هایگستره و هاپهنه ویژه اقتصادی،

 و دریاچه زیست، محیط حفاظت چهارگانه مناطق جنگلی، اراضی باغات،

 ستانیدر استان س یتو فعال سکونت توسعه. است سایر پهنه های طبیعی

دارد.  یآت یتجمع یازآب مورد ن ینبا تام یو بلوچستان ارتباط تنگاتنگ

ان عم یایبا در یهمجوار یلاستان به دل یو منطقه جنوب ینوار ساحل لذا

 یتعالف یگرطرف د از است. یآت جمعیت پذیرش یبرا یاراض ینمستعدتر

نطقه م ی،نوار ساحل درو متعاقبا تمرکز آن  یابدیبه واسطه سکونت معنا م

 چنینهم. است بیشتر مناطق سایر نسبت به یزیربرنامه یو غرب یشرق

کوهک،  -سراوان یباطارت یرهایدر مس ی)مناطق اقتصادی ویژه مناطق

 یبا هدف تبادالت اقتصاد یو تخصص یژهچابهار به عنوان مناطق و یزهک( و منطقه آزاد تجار -زابل یرجاوه،م -زاهدان

 شدند. یزیربرنامه یشرق همسایگانبا 
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 استان آمایش برنامه 

 استان آمایش اجرایی های پروگرام عناوین تعیین -2-3-1

 یک چارچوب در که راستا هم و هماهنگ پروژه های و طرحها از ایعبارت است از: مجموعه پروگرام های اجرایی

ن و بنیادیکالن اهداف  گیریهایجهت چارچوب در آنها اجرای با چنانکه گیرند،می شکل( سرزمینی بخشی یا)برنامه 

 . شودمی راهبردهای پابرجا و محقق

 ی پابرجای سند آمایش استانپروگرام های اجرایی و ارتباط آن با اهداف و راهبردها: 121 شماره جدول
 پروگرام های اجرایی راهبرد های پابرجا بنیادین اهداف

یکپارچگی ملی و 

سرزمینی و تقویت 

 اسالمی؛ -ایرانیهویت 

به کارگیری تمهیدات الزم به منظور رفع بی اعتمادی و باور 

 تبعیض بین مردم سیستان و بلوچستان 
 برنامه توسعه مشارکت، تعهد و اعتماد اجتماعی

های هویتی و ارزشهای فرهنگی بومی استان حفظ و ارتقاء ویژگی

با  به منظور تقویت وحدت ملی و همگرایی فرهنگی در پیوند

 فرهنگ ملی

 برنامه تقویت و حفظ آداب و رسوم و سنن فرهنگی

تقویت سرمایه اجتماعی  

و توانمند سازی جوامع 

 محلی استان؛

های اجتماعی و تأمین امنیت پایدار با گسترش کاهش آسیب

 مشارکت عمومی و افزایش نشاط و شادابی در استان

سازی اقشار توسعه منابع انسانی و توانمند

 پذیرآسیب

 های اجتماعیبرنامه کنترل آسیب

ای، اجتماعی و اقتصادی در های ناحیهفقرزدایی و تعدیل نابرابری

 قلمرو استان

 برنامه توسعه و ساماندهی اشتغال

 توسعه و توانمندسازی تعاونی ها و تشکل ها

ی فعالیت -نظام سکونتی

متعادل، متوازن و 

های مبتنی بر ظرفیت

 محیطی؛

ساماندهی حفره ها و گسست های فضایی )سکونت و فعالیت(  

 استان به منظور توسعه متوازن و متعادل فضایی

 برنامه تعادل بخشی فضایی سکونتگاهها

فضایی  -برنامه ساماندهی کالبدی

 سکونتگاهها)شهری،روستایی(

تحقق نظام متوازن 

خدمات و توسعه شبکه 

های زیر بنایی درون و 

 استانی؛برون 

تقویت و گسترش خدمات برتر دانش محور در جهت توسعه 

 تعامالت و ارتباطات فراملی

توسعه زیر ساخت های بخش ارتباطات و  فناوری 

 اطالعات

برنامه ایجاد، توسعه و تجهیز زیرساخت های پارک 

 علم و فناوری، ایستگاههای تحقیقاتی و مراکز رشد

روستایی استان بر مبنای تجهیز فضاها و مراکز شهری و 

 استانداردها و ضوابط خدمات رسانی

ها و تجهیز فضاهای برنامه توسعه زیرساخت

 هنری -فرهنگی 

برنامه توسعه و ساماندهی  زیر ساخت های 

 آموزشی

 درمانی -های بهداشتی برنامه توسعه زیرساخت

 برنامه توسعه خدمات و تجهیز فضاهای ورزشی

انزوای خروج از 

 جغرافیایی استان؛

ایفای نقش ملی و فراملی استان با تاکید و توجه به مناطق ویژه 

 های ترانزیت کاال  در استاناقتصادی و قطب

برنامه تسهیل و جذب سرمایه گذای داخلی و 

 خارجی و جلب مشارکت ها

برنامه توسعه و گسترش تجارب مدرن و تجارت 

زیرساخت ها و تسهیالت الکترونیک و فراهم سازی 

 مرتبط

برنامه حمایت از تسهیل و توسعه تجارت داخلی و 

 خارجی و تنظیم قواینن و مقررات موردنیاز

حفاظت فعال و بهره 

برداری منطقی، 

حفاظت و بهره برداری پایدار از زیست بوم های 

 آبی
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 پروگرام های اجرایی راهبرد های پابرجا بنیادین اهداف

خردمندانه و آگاهانه از 

 منابع طبیعی استان؛

محیطی های زیستحفاظت از منابع و میراث طبیعی و تعادل

های نادر به  های زیستی و اکوسیستمگاهذخیرهاستان بویژه 

 های اکولوژیکمنظور پایداری توان

حفاظت و بهره برداری پایدار از زیست بوم های 

 خشکی

های مقابله با مخاطرات و بالیای ساماندهی و ارتقاء ظرفیت

 محیطی در استان 

 آبخیزداری و حفاظت خاکبرنامه 

 مقابله با بیابان زایی

برنامه تاب آوری و توانمندسازی چند وجهی 

 قلمروها)شهرستانها،شهرها و روستاها(

مدیریت بهینه منابع آب 

 و انرژی؛

مدیریت تامین، انتقال و مصرف آب مورد نیاز استان برای شرب، 

 کشاورزی و صنعت

فاضالب و بازچرخانی برنامه توسعه تاسیسات آب و 

 آب

 برنامه تامین آب

 مدیریت حوضه ابریز و دشت ها

توسعه و تقویت شبکه تأمین و انتقال نیرو و تجهیز استان با   

 استفاده از انرژی های نو و پاک و صدور آن به کشورهای همسایه

 برنامه تامین انرژی

 برنامه توسعه انرژی های نوین و تجدیدپذیر

کشاورزی  تحقق

اقتصادی و 

توانمندسازی بخش 

 کشاورزی استان؛

 افزایش بهره وری عوامل تولید کشاورزی و دامی

بهبود بهره وری آب در عرصه کشاورزی و اصالح 

 الگوی کشت

 توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

تکمیل زنجیره های ارزش و تولید محصوالت 

 کشاورزی

 بخش کشاورزی جانبه و کیفیتوسعه پایدار و همه

 توسعه بخش شیالت

 افزایش محصوالت باغی و زراعی

 توسعه کشت گیاهان دارویی

 توسعه کشت گلخانه ای

 توسعه دام و طیور

تحقق جایگاه استان در 

شبکه حمل و نقل ملی 

 الملی؛و بین

 هایگیری از موقعیت جغرافیایی استان و گسترش شبکهبهره

ریلی و دریایی برای دسترسی به مبادی خارجی ای، ارتباطی جاده

 وارهای همجکشور، بازارهای بین المللی و تقویت پیوندها با استان

 برنامه ارتقاء ایمنی حمل و نقل

 برنامه توسعه  حمل و نقل چند وجهی

 برنامه توسعه خدمات لجستیکی حمل و نقل

ارتقا جایگاه صنعتی و 

معدنی استان در سطح 

 کشور؛

های صنعتی و معدنی استان بر مبنای توسعه و تحول در فعالیت

ایر ای و ذخمحور به پشتوانه موقعیت مناسب منطقهاقتصاد دانایی

 معدنی

برنامه ایجاد، توسعه، تجهیز و تکمیل زیرساخت ها، 

 فضاها و تسهیالت مرتبط با صنایع

برنامه توسعه، تکمیل و تجهیز زنجیره ها، خوشه 

 تعاونی ها و واحدهای فعال و نیمه فعال صنعتیها، 

برنامه توسعه و گسترش خدمات پشتیبان تولید 

 صنعتی و معدنی

برنامه ارتقای بهره وری معادن )شناسایی قابلیت 

 های معدنی جدید، جذب فناوری های نوین و ...(

بهره برداری صحیح از 

پتانسیل های 

 گردشگری استان؛

توسعه و گسترش گردشگری در استان با ارتقاء نقش و عملکرد 

های منحصر بفرد، آن در سطوح ملی و جهانی به پشتوانه جاذبه

 توسعه آتی استان  های مناسب درجهتتامین زیرساخت

ها و تأسیسات و خدمات برنامه توسعه زیرساخت

 مرتبط با  گردشگری

ای هها و فعالیتبرنامه بازاریابی و تبلیغات جاذبه

 گردشگری 

 برنامه توسعه و ساماندهی صنایع دستی
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 داراولویت هایپروژه و هاطرح تعیین -2-3-2
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 پیوست
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  : سازمان فضایی پیشنهادی محیط طبیعی 44 شماره نقشه
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  نظام سکونت: سازمان فضایی پیشنهادی 43 شماره نقشه
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  : سازمان فضایی پیشنهادی صنعت و معدن41 شماره نقشه
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 : سازمان فضایی پیشنهادی زیرساخت ها43 شماره نقشه
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 خدمات: سازمان فضایی پیشنهادی 41 شماره نقشه

 


