
بنام خداوند بخشنده مهربان
مطالعات اقتصادی

ززیپور فراهد ع
گاه خوارزمی  عضو هیات علمی دانش



منظومه منابع اقتصادی
و روستااهی آن

تولیدطبیعیمنابع-1-5-1-1

منابع آب•
منابع خاک •
مراتع و جنگل ها•
منابع معدنی •
...(و •

زمینه های بررسی
نوع استفاده از منابع •
شیوه استفاده از منابع•
میزان بهره برداری از منابع•
ارزش اقتصادی منابع•
رابطه ظرفیت و بهره برداری از منایع•

:منابع و مآخذ
(مرکز خدمات کشاورزی)جهاد کشاورزی شهرستان•
(فنون مصاحبه نیمه ساختار مند و پرسشنامه)مطالعات میدانی •

خروجی مورد انتظار
ظرفیت های طبیعی منظومه برای توسعه فعالیت های اقتصادی و مسایل کلیدی محدود کننده 



۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

دهستان 
آزادگان

دهستان 
اسالميه

دهستان 
خنامان

دهستان 
دراندره

دهستان 
آورانرزم

دهستان 
سرچشمه

دهستان 
آبادقاسم

دهستان 
كبوترخان

تعداد آبادی

...(بركه ، آبگير طبيعي و زهكش چاههای سطحي و )ساير  (از طريق نهر و كانال) سدهای بتوني يا خاكي
رودخانه دايمي از طريق موتور پمپ ديزلي يا الكتروپمپ رودخانه فصلي از طريق نهر و كانال 
رودخانه دايمي از طريق نهر و كانال

برداری تعداد چاه مورد بهرهشرح
کشاورزی

برداری از چاهزمینه بهره

گندم و یونجهفضای سبزمیوه سردرختیپسته

آزادگاندهستان
۱36

۱36

اسالميهدهستان
۱8۱

۱67۱۲۲

خناماندهستان
۰

دراندرهدهستان
۱8

۱8

آورانرزمدهستان
۵3

۵3

سرچشمهدهستان
۱۲

۲3۱

آبادقاسمدهستان
۵8

۵8

كبوترخاندهستان
83

۵9۲7۲۰



ه ادی منظوممنابع اقتص و روستااهی آن

کارنیروی•
اشتغالسطح•
ضمنی،ورسمیدانشیمنابع•
مهارتها•

انسانیمنابعکمیتوکیفیت

زمینه های بررسی
(نرخ فعالیت، نرخ مشارکت اقتصادی)تعداد نیروی کار •
نرخ اشتغال و حوزه های اشتغال•
مراکز آموزشی رسمی و نقش شان در دانش افزایی•
دوره های ترویجی دانش افزایی•
(موثر بر فعالیت ها)دانش بومی روستاییان •
نوع مهارتها، منابع مهارت آموزی، •
تکنولوژی و سطح آشنایی منابع انسانی •

:منابع و مآخذ
مرکز آمار ایران•
مرکز فنی و حرفه ای•
(مرکز خدمات کشاورزی)جهاد کشاورزی شهرستان•
...(فنون مصاحبه نیمه ساختار مند و پرسشنامه و )مطالعات میدانی •

تکنیک
- ضریب مکانی اشتغال منظومه

بوژوگارنیهمثلث

خروجی مورد انتظار
ظرفیت های نیروی انسانی و مسایل کلیدی محدود کننده 



هاجمعيت و شاخص
منظومه مركزی رفسنجان

نقاط شهرینقاط روستايي زنمردكل
۲۵49۰۵۱3۲۲۵6۱۲۲64987۰۲9۱67876جمعيت كل

۲۰984۲۱۰937۵۱۰۰4677۰۵3۱۱393۱۱ساله و بيشتر۱۰جمعيت 
8۵۱۵773۵۵۲۱۱6۰۵۲899۲۵6۱6۵(بالفعل)جمعيت فعال 

جمعيت فعال
7663۲67۲9۰934۲۲6466۵۰۱66جمعيت شاغل
8۵۲۵6۲6۲۲۲63۲۵۲6۵999جمعيت بيكار

جمعيت غيرفعال

4۱9۵8۱۱47۲3۰486محصل
63۵۵4۲4۱۱93943۵دارخانه

۱۰8۲۱۲939788۲دارای درآمد بدون كار
7۱49۲8۱۲4337ساير

7۱49۱97۱۰۰6اظهار نشده
3۲/8۲7۰/8۲9۱/8۱۰4/8۱98/8۲نرخ فعاليت عمومي



تولیدمالکیت عوامل

بررسیهایزمینه
تولیدعواملنوع
مالکیتماهیتونوع
اسکانمکانومالکین
منابعمالکیتسربرمنظومهبرونودرونتعارضارت

خروجی مورد انتظار
منابع تولید قابل دسترسی برای توسعه فعالیت اقتصادی بر اساس مالکیت

شناسایی عوامل تولید فاقد مالکیت 
.مسایل کلیدی مرتبط با مالکیت عوامل تولید

:منابع و مآخذ
اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان•
...(فنون مصاحبه نیمه ساختار مند و پرسشنامه و )مطالعات میدانی •



تعریفاقسامنوع مالکیت

:خصوصی
مال مرتبط با 
شخص يا 

اشخاص معيّني

باشد

يک نفر مالک چيزی: مالكيت فردی آن است كهفردی

.باشد و در آن شريكي نداشته باشد
شود مال به طور مشترک به افراد و جمع معيني مربوطگروهی

يت گروه خاصي با هم اقدام به يک فعال: مثل اينكه
ول آن صنعتي و كشاورزی مي نمايند، نتيجه و محص

جا كه نيز به مالكيت مشترک و گروه درمي آيد؛ و از آن
لي از اين گروه افراد معيني هستند اين نوع نيز شك

.مالكيت خصوصي به شمار مي آيد
د باش( …خانه و )وقتي يک نفر مالک تمام شيء مشاع

كيت گويند و اين در مقابل مال« مفروز»مالكيت او را 
د و مشاع است كه افراد با هم سهيم و شريک هستن

ب اين شركت سب. خود به خود سهم افراد درهم است

.گويند« مشاع»مي شود مالكيت را 
:عمومی

مال و ثروت 
م مرتبط به عمو

باشد نه شخص

و اشخاص

.اموالي كه در مالكيت دولت استمالکیت دولتی
م مردم اين اموال در واقع ملک كسي نيست بلكه عموعموم مردم

برخالف .يا مسلمانان، جهت و مورد مصرف هستند
اموال دولتي اموال عمومي مردم به تملک خصوصي

.آيددر نمي
ت دانشگاه مانند مالكيت فقرا نسبت به زكات يا مالكيعناوین عامه

نسبت به اموال مربوط به خود

بخش 
مركزئ

شهر 
رفسنجان

دهستان 
آزادگان

دهستان 
اسالميه

دهستان 
خنامان

دهستان 

دراندره

دهستان 
رزم آوران

دهستان 
سرچشمه

دهستان 
قاسم آباد

دهستان 
كبوترخان

باغي 2.7 2.68 2.2 3.78 0.81 1.09 1.71 0.51 2.32 4.59

زراعي 0.33 0.6 0.28 0.32 1.05

كل 2.69 2.68 2.2 3.78 0.91 1.06 1.71 0.54 2.29 4.59

تار
هك



ای فعالیته
اقتصادی 

هافعالیتانواع

(...ودامپروریباغداری،زراعت،شامل)کشاورزیتولیدفعالیتهای•
(...وانه ایکارخصنایعدستی،صنایعکارگاهی،صنایعشامل)صنعتیتولیدفعالیتهای•
(...وگردشگریبازرگانی،نقل،وحملشامل)خدماتیفعالیتهایشکلودامنه•

بررسیهایزمینه
درآمدوتولیدشیوهتولید،راندمانتولید،میزانزیرکشت،سطح
(یغیربوموبومی)شاغلانسانینیرویتولید،میزانصنعتی،واحدهاینوع
آن،کیفیتوشدهارایهخدماتنوعخدماتی،هایفعالیتنوع
خدمات؛ارایهوتولیدتکنولوژی
ها؛فعالیتفضاییپراکنش
فعالیتهاازحاصلدرآمد

:منابع و مآخذ
مرکز آمار ایران•
(مرکز خدمات کشاورزی)اداره جهاد کشاورزی •
...اداره صنایع و •
فرمانداری شهرستان•
...(فنون مصاحبه نیمه ساختار مند و پرسشنامه و )مطالعات میدانی •

خروجی مورد انتظار
ظرفیت توسعه در فعالیتهای اقتصادی-
سازمان فضایی فعالیتها-
مسایل کلیدی موثر بر فعالیتها-

تکنیک
-

برای سنجش کیفیت خدمات)مدل سرکوال 



واحدنام
مجوزسرمایه

(ریالمیلیون)
اشتغال

محصولنامرقمی4فعالیتگروهمجوز
/ظرفیت

تن

گستتترآ آبيتتاران لولتته 
3۵۱۵7۱3رفسنجان

ي ساخت انواع محصتوتت پالستتيك
(۲۵۲۰)

ر لوله تک جداره آب با قطر كمتت
8۰۰۰لنميلي متر از پلي اتي63۰از 

دني صنايع شيميايي و معت
۱9۱6۱8نجانشيمي سيليكات رفس

صتتابون و پتتاک كننتتده هتتا دتر انهتتا 
فراورده هتای تميزكننتده و پرداختت 

۱۰۰۰يانواع شامپوها به جز شامپو طب(۲4۲4)

صتتنايع نيتترو و ارتباطتتات
انواع مفصل كابل مخابراتي(3۱3۰)ساخت سيم وكابل روكشدار ۵۰۲۱6۲8آرمان صنعت رفسنجان

۱۰۰۰۰۰
عدد

(۲4۱۲)ساخت كودها و تركيبات ازته ۱3۰4۰6كيا سم كارمانيا
كتتود هتتای كامتتل يتتا متتاكرو 

(NPK)۱۰۰۰

(۲4۱۲)ساخت كودها و تركيبات ازته 9۱4۰۲۱برافزا كشاورز پارس
كتتود هتتای كامتتل يتتا متتاكرو 

(NPK)۲۰۰۰

۰

۱۰

۲۰

3۰

4۰

۵۰

6۰

7۰

داد
تع



توان و ظرفیت اهی 
کارآفرینی

کارآفرینی

دنمایمیمعرفیشکلبدینراکارآفرینیکارآفرینی،علمپدرشومپیترژوزف:

رپذیری،خطباجامعهآحادسایربیندرافرادیکهبودخواهدمیسرزمانینظام،یکدراقتصادیتوسعهورشد
ودشقبلیکهنوناکارآمدراهکارهایجایگزینجدیدراهحلهایوروشهاکاراینباوکردهنوآوریبهاقدام

کارآفرینمشخصهاو.استاقتصادیتوسعهموتورومحرکهنیرویکارآفریناونظرطبق.(1387:20کیا،سعیدی)
داندمینوآوریرا

های کارآفریناننقش

اداریبوروکراسیکاهشعامل(یاقتصادتوسعهورشدموتور)ثروتتوزيعوايجادعامل

املعوازيكیعنوانبه)تغییرکنندهروانونوآوریعاملزايیاشتغالعامل
(انسانسرمايه؛زمین؛تولیدمثل

رقابتحستشويقوتحريكعاملتكنولوژیانتقالعامل

تولیدعواملکردنمهیاوترکیبتحريك؛عاملگذاریسرمايهتشويقوترغیبعامل

آنهاازاثربخشاستفادهومنابعساماندهیعاملجديدبازارهایگسترشوايجادشناخت؛عامل

بازارهاارتباطويكپارچگیعاملپويااقتصاددرتعادلعامل

اجتماعوبازارتنگناهایوهاشكافخلل؛رفععاملمحلیوملیحیاتتجديدوتحولعامل



توان و ظرفیت اهی 
کارآفرینی

1388:7مقدم،¬رضاییوملکیان:منبع)روستاییمناطقدرکارآفرینیونوآوریایجادمدل



توان و ظرفیت اهی 
کارآفرینی

(1395مرادی،)کارآفرینیتوسعهبرندهپیشمعیارهایوهامولفه

متغیرهای مؤلفه فردی
ـ خالقیت و نوآوری1

ـ آینده 3ـ توفیق طلبی، 2
ـ ریسک پذیری 4نگری، 

ـ استقالل طلبی5

یمتغیرهای سرمایه اقتصاد
ـ ثروت فرد کارآفرین 1

برخورداری از وسایل رفاهی، )
(درآمد و قیمت منزل مسکونی

داتـ وضعیت اقتصادی و تولی2
روستایی

رینیمتغیرهای سرمایه کارآف
یدهای جدـ تشکیل شرکت1

دیدهای جـ از بین رفتن شرکت2
ـ وضعیت درآمد3
ـ وضعیت اشتغال4

محیطیمتغیرهای سرمایه فیزیکی ـ
زیکی های فیـ دسترسی به زیرساخت1

ایـ دسترسی به منابع سرمایه2
ـ دسترسی به منابع آموزشی و حمایتی3

هنگی متغیرهای سرمایه اجتماعی فر
ـ هنجارهای اجتماعی و فرهنگی1
های اجتماعیـ مشارکت و شبکه2

(تولیدی و تعاونی)ای منطقه

ی و متغیرهای سرمایه انسان
جمعیت شناختی

استـ وضعیت سرمایه انسانی رو1
شناختیـ جمعیت2

توسعه برندهمتغیرهای پیش
کارآفرینی در نواحی 

روستایی



توان و ظرفیت اهی 
کارآفرینی

:منابع و مآخذ
...(پرسشنامه وفنون مصاحبه نیمه ساختار مند  و)مطالعات میدانی •

خروجی مورد انتظار
ظرفیت توسعه کارآفرینی-
شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده-

تکنیک
تحلیل رگرسیون یا تحلیل معادالت ساختاری•



یمزیت راقبت 
قخل.استارزشخلقمعنایبهکوتاهتعریفدررقابتیمزیت
افزایشهزینهازبیشدرآمدتاگرددموجبآنچههریعنیارزش

.یابد
حدازترفرااقتصادیارزشاقتصادیبنگاهکهزمانیدیگربعبارت
رداقتصادیارزش.استرقابتیمزیتداراینمایدکسبمعمول
خریدازامدهبدستمنافعمیانتفاوتمعنیبهسادهمفهوم

دماتخوکاالتولیدبرایبنگاهکههاییهزینهازایدرمشتریان
تمزیاندازهومیزانکفتتوانمیبنابراین،.استنمودهصرف

دستبشرکتکهاقتصادیارزشمیانتفاوتبهبنگاهرقابتی
میتشرکرقیببنگاهتوسطآمدهبدستاقتصادیارزشباآورده
.باشد



یمزیت راقبت 
پورتر
هایتشرکوهابنگاهازمتشکلکشورهرکهبوداینبراواعتقاد

،اشدبمیگذاراثرکشورآنپذیریرقابتدرکهبودهاقتصادی
وضاعاکشورها،درپذیریرقابتگیریاندازهبرایاستکافیلذا

ریگیاندازهآندرموجوداقتصادیهایبنگاهوهاشرکترقابتی
مقایسهجهانیتجارتچارچوبباراهاانبرآیندمجموعوشود
وعراقی)زدتخمینراپذیریرقابتدرکشورآنرتبهونمود

(1385،برارپور

رقابت پذيری منظومه



منظومهراقبت پذریی 
ديدگاه های مطرح

نظریه رشد اقتصادی-
یدنظریه جغرافیای اقتصادی جد-
نظریه رشد درونزا-

هرقابت پذيری منظوم

مدل ها
مدل الماس پورتر-
ت رقابتی کیتسونمدل مزی-
مدل کاله رقابت پذیری-
مدل چندبخشی استیمسون-
... .و -



منظومهراقبت پذریی  محیط محلی که 
مشوق فرم های 
ری مناسب سرمايه گذا

و ساماندهی است

تار استراتژی بنگاه ، رقابت و ساخ
صنعت

رقابت شديد میان بنگاه ها در 
محیط محلی 

شرايط تقاضا

مشتريان پیچیده و پر تقاضا

تری تقاضای پیچیده ، نیاز های مش

شرايط عاملی 

یعی ، نیروی کار ، سرمايه و منابع طب
، زير ساخت های فیزيكی ، اجرايی

اطالعاتی و فن آوری ، نهاده های 
تخصصی 

صنايع پشتیبان و مرتبط  

ات حضور انبوه صنايع تامین کننده خدم
صنايع مرتبط  رقابتی ... تجاری و

دولت و نهاد 
های حكومتی

شانس يا 
ش اتفاقات پی

ه بینی نشد

مدل الماس پورتر

هرقابت پذيری منظوم



یمزیت راقبت 

ینمارتایمنطقهرقابتیمزيتهایپايه

2006مارتین 



لت فضایی عدا

خروجی مورد انتظار
تعیین فعالیت های رقابت پذیر در منظومه

:منابع و مآخذ
... (پرسشنامه و)مطالعات میدانی •



یا )رپوژه ارثبخش (محرک
هجنبازمنظومههایظرفیتبهتوجهباکهاستایپروژه•

بابا...ومالینهادی،زیرساختی،انسانی،سرمایههای
وتحرکهایزمینهتواندمیایشبکهواییخوشهساختاری

الزاماتپروژهاینطراحیدر.سازدفراهمراتوسعهوپویایی
.استتاکیدوتوجهموردمختلف



رضه یا )زنجیره ع (اتمین
کهفعالیتهاازاستایشبکهتامینیاعرضهزنجیره•

تاژمونقطعات،ساختاولیه،موادتامینقبیلازکارکردهایی
تمحصوالتحویلو(نهایی)محصوالتنهاییمونتاژقطعات،

جیرهزن.هستنددارامشتریان/ایمنطقهتوزیعمراکزبهنهایی
بهورجریانیومحصوالتازجلوبهروجریانیمثابهبهتامین
.شودمیشناختهاطالعاتازعقب
نندهکتامینفرایندهایسازییکپارچهتامینزنجیرههدف•
.استضایعاتکاهشوکاراییافزایشتولیدکننده،و



رضه یا )زنجیره ع (اتمین
1395سعیدی،وپورداداش



رضه یا )زنجیره ع (اتمین



فرايند تعريف پروژه
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یس ک

شان ا ک

مس دره

شهر م ائ ق

سرا عه  صوم

ه یدری ت ح رب ت

شی تا حمدب ورم ن

سی با سی ع چهار

حمد لی م ل ع چهارک

ال اک بری ال-ک درازک

یس ک

لوت ط

اجاك

هره چ

ند خم

جاجن

فت زچ ب

کا ت ی پ

شوب ک ی

ن یرک ت

شت ید ل ه

ال ک ری ک

جار وک ن

سی مرز م

ال یدک س

ن مرزک م

مارون ل

تی زداک م

سره ار وی

ال یرک ام

تن حمه ک

تی لی ک ه

ال والدک ف
تان س ار ان

شت ا داردک

ال ک اوان گ

شمه گ چ ری

سی یل  ج ان

له ح درزی م

ا یاه درک س

ال یردارک ش

ال خواجه ک

ال رک اردگ ک

له ح اوزن م گ

ر اال ران ت ق

ی شرق ال ک درون

ی رب الغ ک درون

اك رزن ین م ای پ

اد ه آب یض ال ف

ی رب الغ ف ک ال ب

بی ی تی ط رزی ک م

روز نج اف االگ ب

ارك تی ی موزی ک

شاهرخی هن  اک خرم

لی ع بان ع ش سی  ازار

له ح اوزن م ضاگ شاهر

نار ل ک اب سی ب ازار

نوغان فرایند تولید، پشتیبانی، فراوری و فروش
وضعیت کنونیدر

له)! ی ید پ ول ت

ی)! بان ی ت ش پ

شمی)! ری سوجات اب ن ید م ول ت

خ)! ید ن ول ت

روش)!)! ی و ف اب ازاری ی،ب بان ی ت ش پ

قش! د ن اق گاه های ف ت کون س

له ی ید پ ول یه ت هاده اول ت ن اف دری

له ی روش پ ف

شمی ری سوجات اب ن یه م هاده های اول روش ن ف

ت فال س شهری آ ین  حور ب م

ت فال س ی آ تای س راه های رو

سه شو ی  تای س راه های رو

ی ی خاک تای س راه های رو

رضه (مینیا ات)زنجیره ع
خروجی مورد انتظار



با تشکر از حسن توجه شما

طرحهادفتر ربانمه رزیی و هماهنگی



زنجیره ارزش
واالکمشتریانتقاضابرمبتنیکهفعالیتهایمجموعه•

.گرددبرخوردارباالییارزشازکهکنندمیارایهراخدماتی
یمشتربرایارزشایجادهدفارزشزنجیرهدردیگربعبارت

.است
ومحصولتوسعهنوآوریبربیشترارزشزنجیرهدر•

.باشدمیمتمرکزبازاریابی


