
  

  قاچاق کاال  حجم ها بارابطه محرومیت استان نگاهی به میزان

  دکتر حبیب فصیحی: پژوهش و بررسی

  

  :درآمد

ساز اشتغال   عوامل زمینهمناطق مرزي به عنوان یکی از  نیافتگیتوسعه ،اغلب ،ات مربوط به قاچاق کاال در ایراندر ادبی 

براي گذران امور زندگی در  کاال فعالیتی اجتناب ناپذیر قاچاق گاه رواز این و گردیده مرزنشینان به کار قاچاق مطرح

هاي با استفاده از تکنیک تاکوشش بر این است رو  در نوشتار پیش. آمده استشرایط فقر و محرومیت به حساب 

  . نیافتگی مناطق مرزي با فعالیت قاچاق در این مناطق روشن گرددچگونگی رابطه میان توسعه، آماري

  :پژوهش روش

اي از تحقیقات یافتگی، از نتایج نمونههاي مرزي از نظر توسعهمنظور آگاهی از جایگاه نسبی استان بهدر گزارش حاضر  

یافتگی توسعهضریب ، حقیق اخیر به روش تاکسونومی عدديت. شده استاستفاده  1معتبر انجام شده در این زمینه

  : شاخص مشتمل بر 15هاي کشور را از روي استان

   نرخ مشارکت اقتصادي 

  نسبت جمعیت فعال 

 نفر کارکن   10هاي با بیش از نسبت شاغالن در کارگاه 

 نسبت  تعداد شماره تلفن 

 نسبت تعداد انشعابات آب 

 نسبت تعداد انشعابات گاز طبیعی 

 نسبت تعداد مشترکین برق 

 نسبت طول بزرگراه 

  داراي گاز شهري رها و روستاهايشهنسبت تعداد 

                                                             
ی با تاکید بر سیستان و یافتگی فضاهاي سیاساي و توسعهرابطه متقابل امنیت ناحیه. )1390( جواد  و سیده زهرا موسوي ، اطاعت: مطالعات  - ١

 1فصلنامه ژئوپلیتیک ، سال هفتم ، شماره . بلوچستان



 میزان باسوادي 

 نسبت تعداد معلم به شاگرد 

 نسبت تعداد تخت بیمارستان 

 نسبت تعداد پزشک 

   نسبت تعداد مراکز بهداشتی درمانی 

 هاي عمومیو باالخره نسبت تعداد کتابخانه 

تر ضریب به صفر نزدیکچه رقم ضریب تاکسونومی عددي رقمی بین صفر و یک است که هر. محاسبه نموده است

 . شودیافتگی کاسته میاز میزان توسعه ،شدن به رقم یکیافتگی بیشتر شده و برعکس با نزدیک، توسعهشود

. قاچاق تلقی شده استبه عنوان معیاري از فعالیت نیز هاي تشکیل شده براي قاچاق کاال آمار پروندهدر این پژوهش، 

، در این زمینه تعداد پرونده در ازاء هر ده هزار نفر جمعیت مد نظر قرار نیست ها یکسانجا که جمعیت استاناز آن

ده به ازاء تعداد معینی از کمتر پرونکه نسبت تعداد با عنایت به این. اي اختصاص یافته استگرفته و به هر استان رتبه

که استان داراي نسبت به این معنا اند ها معکوس در نظر گرفته شده، رتبهرساندتري را می، وضعیت مطلوبجمعیت

  . ، رتبه بهتري دریافت داشته استپرونده کمتر

ها بر حسب توسعه یافتگی و دسته دوم دسته نخست رتبه استان: ب فوق دو دسته متغیر خواهیم داشتحال با ترتی

ن میان دو دسته متغیر اي اسپیرمضریب همبستگی رتبه. تعداد پرونده متشکله قاچاق  نسبت  ها بر حسبرتبه استان

شایان ذکر است که ضریب . ها با قاچاق را تبیین نمایدتواند چگونگی ارتباط توسعه یافتگی استانمورد اشاره می

، موازات افزایش یک متغیرند که بهرسارقم مثبت رابطه مستقیم را می. است -1و + 1رقمی بین  ،مذکور همبستگی

باشد ، تر نزدیک -1و + 1هر چه ضریب همبستگی به . ، قضیه برعکس استرقم منفیبا و یابد دیگري نیز افزایش می

  . تر استرابطه قوي

  : تحلیل و نتیجه 

حکایت از پایین هاي آماري اطالعات جدول و سایر یافته. نتایج در جدول زیر آورده شده استچکیده محاسبات و 

استانی که از کمترین میزان  16در میان چه چنان.  هاي مرزي کشور داردبودن میزان توسعه یافتگی استان

هاي هاي مرزي نسبت تعداد پروندههمچنین در استان. نیستند، مرزي ی برخوردار بودند، تنها چهار استانیافتگ توسعه



که در سال چنان. دارد ، رقم باالتريهاي واقع در مرکز کشوراستان در مقایسه با، متشکله قاچاق به رقم جمعیت

هاي ، جزء استاناندبه خود اختصاص داده، پنج استانی که بیشترین تعداد پرونده قاچاق  به نسبت جمعیت را 1392

باالترین دارنده نخست استان  دههاي تشکیل شده براي قاچاق کاال نیز به لحاظ رقم مطلق تعداد پرونده. مرزي هستند

  . اندبودههاي مرزي ، از استان1392رقم پرونده در سال 

عداد پرونده ها و معکوس رتبه از نظر تیافتگی استان اي اسپیرمن میان رتبه توسعهرتبهرقم ضریب همبستگی همچنین 

هاي قاچاق دهها ، پرونیافتگی استانتوسعهموازات کاهش دهد بهکه نشان می بوده است 0.55، در هر ده هزار جمعیت

  . یت استان با قاچاق کاال ارتباط نزدیکی داردبه عبارت دیگر محروم. یابدکاال فزونی می

   



  

  استان

  

  )نفر(  1جمعیت

تعداد پرونده 

متشکله قاچاق  در 

  )فقره( 1393سال 

تعداد پرونده به 

ازاء هر یکصد 

  هزار جمعیت

  رقم

  یافتگی توسعه

  رتبه

  توسعه یافتگی

رتبه معکوس 

نسبت پرونده 

  2قاچاق به جمعیت 

  19  1  0.001  2.75  296  1,074,428  یزد

  1  1  0.001  0.25  76  3,073,943  مازندران

  6  1  0.001  1.05  66  631,218  سمنان

  4  4  0.196  0.59  718  12,183,391  )و البرز( تهران

  17  5  0.209  2.4  1172  4,879,312  اصفهان

  5  6  0.248  0.76  189  2,480,874  گیالن

  12  7  0.301  1.42  530  3,724,620  آذربایجان شرقی

  13  8  0.315  1.52  267  1,758,268  همدان

  8  9  0.354  1.11  157  1,413,959  مرکزي

  20  10  0.355  3.82  2289  5,994,402  خراسان رضوي

  2  11  0.359  0.3  54  1,777,014  گلستان

  15  12  0.374  2.04  183  895,263  چهارمحال و بختیاري

  10  13  0.383  1.23  142  1,151,672  قم

  25  14  0.402  7.09  720  1,015,734  زنجان

  29  15  0.429  14.9  984  662,534  خراسان جنوبی

  11  16  0.435  1.26  157  1,248,488  اردبیل

  16  17  0.44  2.29  1052  4,596,658  فارس

  22  18  0.47  3.88  466  1,201,565  قزوین

  9  19  0.489  1.13  63  557,599  ایالم

  21  20  0.49  3.84  747  1,945,227  کرمانشاه

  18  21  0.509  2.62  271  1,032,949  بوشهر

  27  22  0.637  12.1  1805  1,493,645  کردستان

  28  23  0.551  13.3  4104  3,080,576  آذربایجان غربی

  14  24  0.554  1.88  553  2,938,988  کرمان

  7  25  0.639  1.07  187  1,754,243  لرستان

  3  26  0.649  37  37  867,727  خراسان شمالی

  23  27  0.649  4.02  1820  4,531,720  خوزستان

  24  28  0.683  4.31  282  658,629  کهکیلویه و بویراحمد

  26  29  0.733  11.4  1797  1,578,183  هرمزگان

  30  30  1  27.2  6886  2,534,327  سیستان و بلوچستان

  

                                                             
١
 . باشندمی 1390ي عمومی نفوس و مسکن سال ، ارقام جمعیت بر اساس سرشمارانجام شده 1390عیت ایران در سال که آخرین سرشماري جمبا توجه به این - 

 . ترین رتبه اختصاص یافته استتر است ، به باالترین رقم ، پایین، وضعیت مطلوبتري را تشکیل دهدفوق رقم پایین جا که هر چه نسبتاز آن - 2


