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 های کلیدی:واژه

 ،یاقتصاد ژهیمنطقه و

 یتوسعه، روستاها

 .چابهار ،یراشهریپ

. اندقرارگرفته موردتوجه توسعه هایتحقق راهبرد یبرا یو ابزار ریفراگ ایدهیپد عنوانبهامروزه مناطق آزاد 

تغال و رشد رفاه اش جادیا د،یتول شیافزا یمناسب برا طیمناطق، فراهم کردن شرا گونهنیا جادای از هدف

چابهار با  شهر گاهیحاضر، اثرات جا ژوهش. لذا هدف از پباشدیم یراشهریپ هایمناطق و روستا یاقتصاد

. روش اشدبیم یراشهریپ هایروستا یکیزیف-یو کالبد یدر توسعه اقتصاد یاقتصاد ژهیمنطقه و تیمحور

ه( صورت )پرسشنام یدانیو م یبه دو روش اسناد زنی هاداده آوریاست. جمع یلیپژوهش تحل نیا قیتحق

و مدل  SPSS ،Expert choice یافزارهانرماز  زیاطالعات ن لیوتحلهیتجزگرفته است. جهت 

ELECTRE ژهی)منطقه و تیحورنشان داد، شهر چابهار با م اینمونهتک یآزمون ت جیاست. نتا گرفتهانجام 

 اثرگذار یرآما ازلحاظدرصد  95 نانیبا اطم یراشهریپ هایروستا یو کالبد یر توسعه اقتصاد( بیاقتصاد

 یبطه معناداررا یای، گو000/0 یبا توجه به سطح معنادار رمنیاسپ یآزمون همبستگ جیتان نی. همچنباشدیم

. در باشدیم یاقتصاد هژیمنطقه و تیو شهر چابهار با محور یراشهریپ هایروستا یکالبد-یتوسعه اقتصاد نیب

نشان داد،  Expert choice افزارنرم روش از استفاده با هاوزن شاخص نییحاصل از تع هایافتهی زیادامه ن

 آمدهدستبهخدمات با وزن  رتبه و شاخص نی، باالتر226/0 آمدهدستبهاشتغال و درآمد با وزن  هایشاخص

مدل  جی. نتاداشته باشند یراشهریپ هایروستا یو کالبد یدرتبه را در توسعه اقتصا نترینیی، پا053/0

ELECTRE ریتأث انزیم نیشتریو مرادآباد ب سیت هایروستا ،یراشهریپ هایروستا نینشان داد که در ب 

 .اندادهدرا به خود اختصاص  یاقتصاد ژهیبر منطقه و دیتأکرا از شهر چابهار با  یو کالبد یاقتصاد
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 مقدمه
 دادن شکل و اندازیراه استیتجارت آزاد، توجه به س کیروشنفکرانه و تئور افتنیاعتبار  امدهاییپ نیترمهماز  یکی

مختلف  یدر کشورها ینسب هایتیمز نیترمهماز  یکی(. مناطق آزاد Skinner, 2009: 157)است آزاد مناطق

و حالج راسخ  یبرخوردارند)نوروز تیمزخلق  یبرا یگوناگون یهاتیظرف(. و از 1: 1399 ،باغفلکی و فراست)فرزام

توسعه  هایتحقق اهداف برنامه منظوربه عیسر یاستراتژ کی عنوانبه(. در حال حاضر مناطق آزاد 1: 1398 زاده،یول

مناطق  لی(. امروزه، در کشورهای جهان، تشک72: 1398و همکاران  یبیط-یدر کشورهاى جهان مطرح است)گرام یمل

کنترل  هایزمیمکان یکه بدون رها کردن تمام دکنیامکان را فراهم م نیا رایاست؛ ز افتهیاعتبار  اریبس ریآزاد تجا

و  بخشی صورتبه ،(100: 1398 آباد،دولت جهانی و  آباددولت یاست)جهان رممکنیغ یاسیس لیاقتصادی که به دال

 (. 3: 1391 ،ید بهره ببرد)بهمنآزا تجارت اییو از مزا ونددیاقتصاد بپ شدنیجهان ندفرآی به ایمنطقه

اشتغال بوده است که از  جادیو ا یخارج هایهیجذب سرما لیاز قب یاز مناطق آزاد با اهداف مختلف هرکدام جادیا

 یبطییاشاره کرد)گرام ایکنگ و سنگاپور در آسبه بندر هامبورگ در آلمان و هنگ توانیم ایموفق آن در دن هاینمونه

مختلف، کمتر  لیمناطق آزاد بنابر دال رفتههمیرو ران،یا مثل یاتوسعهدرحال(. کشورهای 72: 1398و همکاران 

 (.124: 1389 ،زاده ینق)اندداشته هاآنبرای  شدهنییتع هایدر راستای اهداف و نقش یکارکرد مثبت

 ،یاقتصاد هایشاخص ژهیوهبتوسعه  هایشاخص تیتقو یبتوان از آن برا رسدیکه به نظر م هایتیمواهب و موقع از

 سطح در هاشاخص نیدر باال بردن ا یممتاز مناطق آزاد تجار تیروستاها از آن استفاده کرد موقع یو کالبد یاجتماع

و بهبود شاخص یمنطقه آزاد تجار نیکه ب دهدینشان م اسناد ی(. بررس112: 1398باشد)حیدری ساربان، می روستاها

(. مجاورت Liberato et al, 2007: 396, Galasso and Profeta, 2011: 4وجود دارد) رابطه ییتوسعه روستا های

ن مناطق یا یراشهریپ هایروستا. باشد داشته هاروستا نیبر ا یادیز راتیتأث تواندیاطراف م هایمناطق آزاد با روستا

است که مناطق آزاد تنهتا  نیور بر ا. گرچه تصباشندیم میرمستقیو غ میمستق صورتبه ایمزا نیا ریتأثتحت  ژه،یو

 یاثترات منفت تواننتدیمناطق م نیا کنیل گذارند،می هاروستا ازجملهمجاور  یبر فضاها ایمثبت و اثرات توسعه راتیتأث

مشکالت  تواندیاست که م یمناطق آزاد از موارد یراشهریمهاجران به مناطق پ جومه. باشند داشته هاهتم بتر روستا

 یچابهار مرکز ادار ی. شهر بندرستندین یقاعده مستثن نیاز ا زیچابهار ن یراشهریپ یآورد. روستاها وجودبه ایدهیعد

 یزریتوسط دفتر برنامه ربا نینخست یچابهار برا یاقتصاد ژهیمنطقه و جادیا شهی. اندباشدیشهرستان چابهار م

مطرح و به طور مشخص در مطالعات توسعه محور شرق  1363توسعه استان در سال  یدر چهارچوب نظر وبودجهبرنامه

قرار گرفت. مکان  موردتوجهمحور توسعه استان  عنوانبه یبخش بازرگان یتلق یدولت در راستا اتیه 1364مصوب 

 نیشد. ا نییتع یاقتصاد ژهیمنطقه و عنوانبهچابهار به مساحت چهارده هکتار  جیشرق خل یمنطقه واقع در اراض نیا

 یاقتصاد ژهیمناطق و ران،یرسماً افتتاح و کار خود را آغاز کرد)سازمان توسعه تجارت ا 1371سال  ماهبهمندر منطقه 

با شهر چابهار و  یکالبد ییفضا یو وابستگ یمکان یکینزد لیواقع در چابهار به دل یراشهریپ های(. روستا1386 ران،یا

اطراف چابهار وجود  هایروستا گریکه در د باشندیبرخوردار م یمتعدد هااز امکانات و فرصت ،یاقتصاد ژهیمنطقه و

 ،یو کالبد یاقتصاد هاینهیدر زم ژهیوبهو خدمات  هارساختیمناسب، استفاده از ز یاز شبکه ارتباط مندیندارد. بهره

 قرارگرفتهکاش و کن یموردبررسکه  یسؤاالتهدف پژوهش،  یاست. لذا در راستا ریپذامکان هاروستا گونهنیا یبرا

 :شودیم انیب لیذ صورتبهشد 
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به  یراشهریپ هایروستا یو کالبد یدر توسعه اقتصاد یاقتصاد ژهیمنطقه و تیشهر چابهار با محور راتیتأث -

 است؟ زانیچه م

 چگونه است؟ یراشهریپ هایروستا یو کالبد یتوسعه اقتصاد ییفضا لیتحل -

که  پردازندینقش م یفایبه ا یو جهان ایمنطقه ،یمل ،یمختلف محل در چهار سطح درمجموع ،یاقتصاد ژهیو مناطق

 یدر حال نیا .ردگییآن شکل م یدر بستر فلسفه وجود یزیمنطقه، قبل از هر چ کی کیو ژئواکونوم یکیتیوزن ژئوپل

 یعیطب یایافجغر یهامؤلفهوزن منطقه، نسبت به  دهیمانو ساز دهیدر شکل یانسان یهامؤلفهو  استیاست که نقش س

 ست،یبه وزن منطقه ن دهیدر شکل یانسان یهامؤلفه نهیمثبت و به یرگذاریتأث یسخن به معن نیاست. البته، ا شتریمنطقه ب

 یاتیگستره عمل ازآزاد،  مناطق هایو کارکرد هاتیخاص خود به فعال دهیشتر موارد با جهتیدر ب یانسان یهامؤلفهبلکه 

 ییو برد فضا یرگذاریتأث یاالمنطقه آزاد از وزن ب کی هراندازه ،یطورکلبه. کاهندمی هاآن ایهتیو ابعاد متنوع فعال

(. 55-6: 1388 زاده،یقل یرا تحت پوشش خود قرار خواهد داد )ول یشتریب یبرخودار باشد، فضا یشتریب یعملکر

تحوالت  دیحصول تشدم راشهر،یپ دهی. پدباشدیم یراشهریپ هایروستا ،یاقتصاد ژهیو ناطقاز م ریرپذیتأثاز مناطق  یکی

شدن  شهری مولشجهان هایندیو فرا هیسرما ییانباشت و چرخه فضا کیالکتیمنطق و د یبر مبنا ییفضا-یاجتماع

 یهرراشیدر توسعه مناطق پ یمرکز ی(. درباره نقش شهرهاHarvey, 1973, 1982. Chirisa et al, 2016, 13است )

 ییفضا دگاهی: دوجود دارد زانیربرنامهتوسعه و  دانانیجغراف نیمسلط ب دگاهیسه د ،یراشهریپ هایروستا ازجمله

که  یعملکرد یفضا هدگای. دانهیم دگاهی( و دنانهیبدب دگاهی)د یاسیاقتصاد س دگاهی(، دنانهیبخوش دگاهی)د یعملکرد

ینوآور نییه به پاپخش و رخن قیاز طر یکزمر هایدارد که شهر دیتأک نیبر ا د،یگرد حمطر 1960و  1950 یهادههدر 

 (.10 :1391و همکاران،  یمیدارند )کر یخود نقش مثبت یراشهریخدمات و امکانات، در توسعه مناطق پ ها،

 هایمقاالت و پژوهش یراشهریمناطق پ یو کالبد یدر توسعه اقتصاد یاقتصاد ژهیمناطق و ریتأثارتباط با نقش و  در

  1اشاره نمود: ژنگ و همکاران ریارزنده ز هایبه پژوهش توانیم انیم نیاست که در ا شدهانجام یو داخل یخارج

 نهیزمپس کی ارائهبه  ،یشانگها یپشت برنامه منطقه آزاد تجار هایاستیو س هامشیبا عنوان خط ای(، در مقاله2014)

 یشانگها یمنطقه آزاد تجار یاست، که اجزا تهافیآن پرداخته و در یبر رو هابازتاب یو بر یاز منطقه آزاد شانگها

  2نیاست. ج دهرا به شهر ارمغان آور یو امور مال ونقلحمل هایفرصت شیبلکه افزا کندیم کیتجارت را تحر تنهانه

 نیب راتییتغ سهیبه مقا ینیچ یشهردار ینمونه مورد ؛یاقتصاد ژهیمناطق و یاقتصاد ریبا عنوان تأث ای(، در مقاله2013)

 گذاریهیکه سرما دهیرس جهینت نای به و پرداخته اندجادشدهیاکه بعد  ییهاو آن یاقتصاد ژهیقبل از منطقه و یشهردار

بوده است.  یمحل یزندگ هاینهیدر هز شیاز افزا شیکارگران ب یدستمزد برا شیو افزا یانبوه در اهداف شهردار

پرداخته  دار،یاشتغال پا جادیو ا ینیبر کارآفر یاطق آزاد تجارنقش گسترش من یبه بررس ی(، در پژوهش1398رنجبر )

جذب اشتغال،  جادیا ت،و توسعه صادرا شیو توسعه مناطق آزاد؛ افزا جادینشان داد که هدف از ا جیاست. نتا

 گاهیجا یارتقا سم،یتور شیافزا ،یعموم یدرآمدها شیافزا ،یو انتقال تکنولوژ یو خارج یداخل یگذارهیسرما

و  یتجار یهارساختیزچون فراهم بودن  یطیاساس، شرا نیاست.بر هم یاز اقتصاد رقابت یمندبهرهکشور و  یتصاداق
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 جادیا سازنهیزم زش،یمانند مهارت و انگ ینیکارآفر یهاتیظرفو  نانیارآفرک ورود یبرابازار  یبازبودن فضا ،یاحرفه

آزاد نقش منطقۀ یبه بررس ی(، در پژوهش1398ساربان ) . حیدریباشدیمدر کشورها  دیجد یوکارهاکسبو رشد 

تحلیل فضایی  ایجموردی شهرستان ماکو پرداخته است. نت مطالعهاقتصادی مناطق روستایی:  یهاشاخصتجاری در بهبود 

درصد روستاها در  25اقتصادی در  یهاشاخصنشان داد که نقش منطقه آزاد تجاری در تقویت  موردمطالعهروستاهای 

 ،(1395) پورو قائم یفیدرصد روستاها در سطح متوسط و در بقیه روستاها در سطح ضعیف است.. لط 41طح قوی و در س

 جینتا نیبه ا ییو روستا یمناطق شهر یبر رفاه و توسعه اجتماع یاقتصاد ژهیمناطق و ریتأثتحت عنوان  پژوهشی در

و کاهش اعتماد  یاجتماع یباعث کاهش همبستگ یطرفسلفچگان از  یاقتصاد ژهیمنطقه و جادیکه، ا افتندیدست 

 تیفیو بهبود ک یمنطقه، باعث بهبود رفاه اجتماع نیوجود ا گریمردم سلفچگان سده، اما از جانب د نیدر ب ،یاجتماع

 - یاثرات منطقه آزاد تجار لیتحت عنوان تحل ای(، در مقاله1395) یو رحمان یانیمردم شهر شده است. هاد یزندگ

شهروندان چابهار بر اساس  دگاهیاز د افتند،یدست  جینتا نیشهر چابهار، به ا یکیزیو ف یچابهار بر ابعاد اقتصاد یصنعت

 انگریب یصنعت-یمنطقه آزاد تجار جادیشهر چابهار در قبل و بعد از ا یاقتصاد و یکیزیف تینسبت به وضع کرتیل فیط

و اشتغال و درآمد از  01/3به  04/2از  ی؛، خدمات شهر8/3به  4/2از  یکیزیگسترش ف زانیم نیانگیکه م باشدیم نیا

آزاد در توسعه  ناطقتحت عنوان نقش م ی(، در پژوهش1396و همکاران ) یداشته است. سالم شیافزا 2/3به  9/1

 یزکردستان )مر کیبا توجه به موقعیت استراتژ افتند،یدست  جینتا نیآن در کردستان به ا جادیو ضرورت ا یاقتصاد

به  شدنلیتبد ییمناسب منطقه آزاد، توانا هایاز ظرفیت یبا عراق و اقلیم کردستان( و برخوردار یبودن و همجوار

نقش منطقه آزاد  یتحت عنوان بررس ی(، در پژوهش1394جان و همکاران ) آهنرا دارد.  رانیا یتجار یدروازه

 عیبندر آزاد چابهار تسر جادیکه ا افتندیدست  جهینت نیر، به ابندر چابها یبر توسعه شهر دیتأکچابهار با  یصنعت-یتجار

 هایاستان در بخش زا یو خارج یبوم هایهیمتخصص، جذب سرما یانسان یرویدر استان، جذب ن یروند رشد صنعت

 .را به دنبال داشته است یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد تیاشتغال و رونق وضع شیافزا تاًینهاو  یو خدمات یدیتول

مناطق( اشاره  رسای و ها)روستا ایو منطقه یمناطق آزاد در توسعه شهر تیمطالعات صورت گرفته به اهم جینتا یبررس

 هایروستا درواقعاست.  دهیگرد جوارهم ینواح طیدر شرا یمنطقه آزاد سبب تحول و دگرگون جادیدارد، که ا

 هایتنگنا و هافرصت یدارا یشهر -روستا  یوندهایپ ای وت از روابط، مناسبات، تعامال یبه علت برخوردار یراشهریپ

یبه شهر م یکنزدی علت به هاروستا گونهنیا سوکی. از باشندیم ییروستا هایتوسعه سکونتگاه ریگوناگون در مس

 زا و رند،یتوسعه خود بهره گ یدر راستا یشهر هایرساختیز یشغل هایفرصت ،یشهر هایاز خدمات و کاال توانند

فراهم  یاقتصاد ژهیبه شهر و منطقه و یکیبا توجه به ارتباط و نزد زیروستاها ن نیدر ا یتوسعه کالبد طیشرا گرید یسو

 یو کالبد یدر توسعه اقتصاد یاقتصاد ژهیمنطقه و ازجملهشهر و  راتیتأثاست که به  یمنظور ضرور نی. بدشودیم

 پرداخته شود.  یراشهریپ هایروستا

 

 شناسیروش

تحقیقات کاربردی بوده و روش بررسی آن پیمایشی است. گردآوری اطالعات  ازجملههدف  لحاظپژوهش حاضر به 

صورت گرفته است. حجم نمونه با استفاده از روش  )پرسشنامه( ای و مطالعات میدانیبه دو روش مطالعات کتابخانه
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تسهیم درصد در  برحسبها نیز است. پرسشنامه هآمددستبه(، 0.05با خطای )( نفر 377کوکران محاسبه و تعداد )

 (.1)جدول معیت توزیع گردیدنسبت ج برحسبهای نمونه روستا

 تسهیم درصد برحسبتوزیع جامعه نمونه  .1جدول 

 حجم نمونه جمعیت روستا

 102 6348 تیس

 209 12906 کمب مرادآباد

 5 197 آبادعثمان

 61 3821 رمین

 377 23272 جمع

 1399های تحقیق، فتهمنبع: یا
 

 شدهاستفاده ELECTRE( و مدل  ,SPSS Expert Choiceهای )افزارها از نرمداده لیوتحلهیتجزهمچنین جهت  

شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی و کالبدی  راتیتأثاست. در ادامه نیز جهت میزان 

تحلیل  منظوربهای و همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده است. سپس تک نمونه های تیهای پیراشهری از آزمونروستا

های پیراشهری از روش الکتره بندی روستا، همچنین جهت رتبهExpert Choice افزارنرمها از و ارزیابی شاخص

ها با استفاده ه گزینهاست. واژه الکتره به معنای حذف و انتخاب بر اساس واقعیت است. در این روش، کلی شدهاستفاده

شوند. مقایسات زوجی بر های غیرموثر حذف میو بدان طریق گزینه قرارگرفتهمورد ارزیابی  یارتبه ریغاز مقایسات 

( استوار بوده و تواما برای ارزیابی Vij( و درجه اختالف از مقادیر ارزیابی وزین )Wjاساس درجه  توافق از اوزان )

 گیرند. ار میها مورد آزمون قرگزینه

نظران و کارشناسان در تحقیق و دیدگاه صاحب شدهییشناساهای پرسشنامه مذکور بر پایه شاخص کهییازآنجا

جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آماره آلفای  نشود. همچنیمی دییتأاست؛ بنابراین، روایی صوری پرسشنامه  شدهفراهم

است که متغیر مستقل  ذکرقابلدهنده پایایی قابل قبولی است. و نشان هآمددستبه 78/0که  شدهاستفادهکرونباخ 

باشد و متغیر وابسته نیز توسعه اقتصادی و پژوهش حاضر، جایگاه شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی می

منطقه ویژه اقتصادی شهر چابهار با محوریت  ریتأثدر این پژوهش برای ارزیابی باشد. های پیراشهری میکالبدی روستا

 صورتبهگویه  23شاخص و  7معیار اقتصادی و کالبدی و  2های پیراشهری از روستا ،در توسعه )اقتصادی و کالبدی(

 است.  شدهاستفاده( 1جدول )
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 های پژوهشها و گویهشاخص .2جدول
 هاگویه هاشاخص ابعاد

 وصیگذاری در بخش خصسرمایه گذاریسرمایه اقتصادی

 گذاری در بخش دولتیسرمایه

 گذاری در بخش خدماتسرمایه

 اشتغال زنان اشتغال و درآمد

 های منطقه آزادافزایش درامد حاصله از فعالیت

 مد در بخش خدماتآافزایش در

 گریمشاغل داللی و واسطه

 مشاغل مولد و دائمی

 کاهش بیکاری

 

 

 

 

 

 کالبدی

 سترسی به فضای آموزشید خدمات شهری

 دسترسی به فضای سبز

 دسترسی به پارکینگ

 خدمات کالنتری

 یندسترسی به امکانات بهداشتی و درما

 و برق، تلفن، پست و ...( آبو تجهیزات ) ساتیتأس زیرساختی

 دسترسی به خدمات ارتباطی )اینترنت، تلفن همراه و پست(

 (ونقلحمل) وآمدرفتسهولت  شبکه ارتباطی

 بازآفرینی مسکن فرسوده مسکن

 نوسازی مسکن

 کیفیت شبکه معابر زیباسازی

 زیباسازی معابر

 سیستم روشنایی

 هاو کوچه هاابانیخآسفالت بودن 

 1396، منبع: بدری و همکاران، 1395منبع: هادیانی و رحمانی، 

 

درجه و  25دقیقه طول شرقى و  37درجه و  60گرم عمان، در یهاآبکنار  الیه جنوب شرقی ایران درچابهار در منتهى

از جنوب به دریاى عمان از شرق به  سرباز و قصر قندهاى از شمال به شهرستان است. شدهواقعدقیقه عرض شمالى  17

بخش  5ه طبق آخرین تقسیمات ساسی ب شهرستان چابهار شود.محدود می شهرستان کنارکپاکستان و از غرب به 

، جمعیت شهر چابهار 1395طبق سرشماری نفوس و مسکن سال  که شهر چابهار در بخش مرکزی قرار دارد. شدهمیتقس

 نفر( بوده است. 106739طبق آخرین سرشماری )
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 محدود مورد مطالعه در شهرستان و استان سیستان و بلوچستان موقعیت نقشه .1شکل

 

 ی تحقیقهایافته

های پیراشهر چابهار با آن مواجه هستند، مسئله اشتغال و درآمد است. امری که تداوم که در روستا چالش اصلی و مهمی

کند. از تضمین می ینوعبهسکونت و بقاء در یک محیط و مکان را در وهله اول برای افراد و اهالی آن منطقه توجیه و 

ولیه مناطق روستایی در عرصه اقتصادی فعالیت سوی دیگر تا حدود زیادی این نکته واضح است که رسالت اصلی و ا

های پیراشهری چابهار فعالیت در این باشد که از این منظر روستاهای کشاورزی( میدر بخش اول اقتصادی )فعالیت

های های دوم و سوم اقتصادی )بخشکم بازده است. همچنین فعالیت در بخش حالنیدرععرصه برایشان پرهزینه و 

ها جهت برنامه نیترمهم ازجملهگذاری زیاد چندان عمومیت ندارد. بنابراین ( به دلیل سرمایهصنعت و تجارت

و اشتغال و درآمد  وکارکسببهبود  باهدفپاسخگویی به این چالش در مناطق روستایی، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی 

 منطقه ویژه اقتصادی چابهار نیز هستند. های اصلی ایجاد در مناطق پیراشهری روستایی است. امری که یکی از رسالت

-جایگاه شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی و کالبدی روستاجهت بررسی در این راستا، 

دهد ( نشان می3از جدول ) آمدهدستبهای استفاده گردیده است. اطالعات از آزمون تی تک نمونه های پیراشهری

توسعه اقتصادی و کالبدی  برای نشان داد، شهر چابهار با محوریت )منطقه ویژه اقتصادی( تک نمونه آزمون تی نتایج

باشد باشد. بررسی هر یک از متغیرها بیانگر این میمی اثرگذارآماری  ازلحاظدرصد  95های پیراشهری با اطمینان روستا

، کاهش 11/3، مشاغل مولد و دائمی 17/3گری واسطه، مشاغل داللی و 35/3که عدد میانگین در گویه اشتغال زنان 

 آمدهدستبهگذاری نیز با مقدار میانگین باشد. همچنین در شاخص سرمایهمی 3، باالتر از حد متوسط عدد 39/3بیکاری 

در زیاد شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی  ریتأثها، نشان از در تمامی گویه 3باالتر از حد متوسط عدد 

 باشد.های پیراشهری میروستا

گویه مستخرج  5شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی بر خدمات شهری از  یرگذاریتأثجهت دستیابی به میزان 

های میزان دسترسی ساکنین روستا آمدهدستبهباشد که میانگین ها بیانگر این میاست. داده شدهاستفاده( 3شده جدول )



 
 

 136 
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( 3بخش آموزشی، فضای سبز، پارکینگ، کالنتری، امکانات بهداشتی و درمانی، بیشتر از حد متوسط )پیراشهری به 

و تجهیزات آب و  ساتیتأسباشد که در شاخص زیرساختی با دو گویه )باشد. همچنین نتایج نیز حاکی از این میمی

زیاد  ریتأث، گویای 3شتر از حد متوسط عدد بی آمدهدستبهبرق و... و دسترسی به خدمات ارتباطی( با مقدار میانگین 

باشد. همچنین در های پیراشهری میشهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی بر توسعه شاخص زیرساختی روستا

شهر  ریتأثهای )بازآفرینی مسکن فرسوده، نوسازی مسکن( نتایج گویای در گویه آمدهدستبهشاخص مسکن میانگین 

باالتر از  آمدهدستبه)میانگین  آمدهدستبهباشد. در ادامه نیز نتایج های پیراشهری میشاخص در روستاچابهار بر این 

ها های پیراشهری به این گویهخوب ساکنین روستا های زیباسازی، نشان از رضایت نسبتاً (، در گویه3حد متوسط عدد 

 باشد. می

 

 های پیراشهریدی آن در توسعه سکونتگاهنقش چابهار و منطقه ویژه اقتصابررسی  .3جدول
 اقتصادی

 95/0فاصل اطمینان تفاوت   T میانگین هاگویه

 پایین باال

 04/3 29/3 000/0 631/43 14/3 گذاری در بخش خصوصیسرمایه

 63/3 99/3 000/0 727/41 81/3 گذاری در بخش دولتیسرمایه

 92/2 18/3 000/0 998/42 05/3 گذاری در بخش خدماتسرمایه

 00/3 32/3 000/0 231/45 16/3 های منطقه آزادافزایش درامد حاصله از فعالیت

 958/2 20/3 000/0 551/49 26/3 افزایش درامد در بخش خدمات

 43/3 67/3 000/0 509/58 35/3 اشتغال زنان

 81/3 07/4 000/0 028/58 17/3 گریمشاغل داللی و واسطه

 48/3 70/3 000/0 698/64 11/3 مشاغل مولد و دائمی

 43/3 66/3 000/0 814/59 39/3 کاهش بیکاری

 فیزیکی-کالبدی

 95/0فاصله اطمینان  معناداری T میانگین  گویه

 پایین باال

 45/3 67/3 000/0 652/56 34/3 دسترسی به فضای آموزشی

 12/3 45/3 000/0 897/56 35/3 دسترسی به فضای سبز

 72/3 17/4 000/0 324/47 99/3 پارکینگدسترسی به 

 65/3 16/4 000/0 543/52 87/3 خدمات کالنتری

 65/3 13/4 000/0 453/46 80/3 یدرماندسترسی به امکانات بهداشتی و 

 65/3 15/4 000/0 661/51 84/3 و برق، تلفن، پست و ...( آبو تجهیزات ) ساتیتأس

 49/3 89/3 000/0 678/36 70/3 ن همراه و پست(دسترسی به خدمات ارتباطی )اینترنت، تلف

 72/3 92/3 000/0 435/47 88/3 (ونقلحمل) وآمدرفتسهولت 

 76/3 10/4 000/0 521/53 92/3 بازآفرینی مسکن فرسوده

 45/3 74/3 000/0 553/43 65/3 نوسازی مسکن

 49/3 81/3 000/0 548/45 63/3 کیفیت شبکه معابر

 54/3 82/3 000/0 256/55 69/3 زیباسازی معابر

 54/3 85/3 000/0 587/43 68/3 سیستم روشنایی

 63/3 98/3 000/0 567/41 83/3 هاو کوچه هاابانیخآسفالت بودن 

 1399های تحقیق؛ منبع: یافته
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های اقتصادی و (، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن جهت ارتباط بین توسعه شاخص4همچنین مطابق جدول شماره )

-سرمایههای های پیراشهری و شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی، به ترتیب شاخصفیزیکی روستا-لبدیکا

، 689/0اسپیرمن به دست  یهمبستگ، اشتغال و درآمد با میزان 734/0 آمدهدستبهستگی اسپیرمن ببا میزان همگذاری 

 آمدهدستبهاسپیرمن  یهمبستگمیزان  زیرساختی با، 543/0 آمدهدستبهاسپیرمن  یهمبستگبا میزان  خدمات شهری 

 آمدهدستبهاسپیرمن  یهمبستگبا میزان مسکن ، 642/0 آمدهدستبهاسپیرمن  یهمبستگبا میزان شبکه ارتباطی ، 798/0

ی ، گویای رابطه معنادار000/0، و سطح معناداری 741/0 آمدهدستبهاسپیرمن  یهمبستگبا میزان  زیباسازی، 764/0

 باشد.های پیراشهری و شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی میکالبدی روستا-بین توسعه اقتصادی

 

 های پیراشهری و شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادیکالبدی روستا-های اقتصادیهمبستگی بین شاخص .4جدول 
 Sperman  s  rho  correlation متغیر مستقل متغیر وابسته متغیر وابسته

Sig.(2-tailed) 
N 

SIG 

 

 

های اقتصادی و شاخص

 فیزیکی-کالبدی 

  گذاریسرمایه

 

شهر چابهار با محوریت 

 منطقه ویژه اقتصادی

734/0 000/0 

 000/0 689/0 اشتغال و درآمد

 000/0 543/0 خدمات شهری

 000/0 798/0 زیرساختی

 000/0 642/0 شبکه ارتباطی

 000/0 764/0 مسکن

 000/0 741/0 زیباسازی

 1398های تحقیق، منبع: یافته

 

(، شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی توانسته است طی 4در جدول ) شدهارائهها و مطالب با توجه به بررسی

اف ایجاد این منطقه اهد اساساً چراکههای پیراشهری نقش دارد، چند سال اخیر در تحوالت اقتصادی و کالبدی روستا

بوده است. منطقه ویژه اقتصادی، عالوه بر ایجاد اشتغال  جوارهمهای پیراشهری و ای و روستاویژه اقتصادی توسعه منطقه

مثبتی گذاشته است، توان اقتصادی مردم شهر را افزایش داده و  راتیتأثاقتصادی نیز  ازلحاظهای پیراشهری در روستا

ای اقتصادی و کالبدی و فیزیکی بر سطح مردم منطقه شده و خودکفایی نسبی را ایجاد کرده و هباعث تقویت پتانسیل

از این رهگذر باعث جذب افراد جویای  جادشدهیاهای داخلی و خارجی شده است. اشتغال همچنین باعث جذب سرمایه

 اهمیتست. در ادامه برای محاسبه های پیراشهری شده و در بعد کالبدی نیز بافت شهر اثرگذار بوده اکار به روستا

های است. بدین ترتیب که شاخص شدهاستفاده( AHPمراتبی ) سلسلهها در این پژوهش از روش فرایند تحلیل شاخص

شود تا از طریق مقایسه زوجی درخواست می هاآنگیرد و از ( نفر از متخصصین قرار می20در اختیار گروهی ) موردنظر

ها اختصاص دهند. سپس برای محاسبه وزن هر یک از شاخص هاآنبه هر یک از  9تا  1بین  ها، وزنی مناسبشاخص

نشان  Expert choice افزارنرم(،  تعیین وزن را در 2شماره ) شکلاست.  شدهاستفاده Expert choice افزارنرماز 

 دهد.می
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 Expert choice افزارنرمها در تعیین وزن شاخص .2شکل

 1399های تحقیق، تهمنبع: یاف 

، دادنشان  Expert choice  مراتبی سلسلهها با استفاده از روش فرایند تحلیل های حاصل از تعیین وزن شاخصیافته

های ، باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است. همچنین شاخص226/0 آمدهدستبهبا وزن  درآمداشتغال و  شاخص

 آمدهدستبه، شبکه ارتباطی با وزن 144/0 آمدهدستبه، زیباسازی با وزن 146/0 آمدهدستبهزیرساختی با وزن 

 آمدهدستبه، خدمات با وزن 055/0 آمدهدستبهگذاری با وزن ، سرمایه090/0 آمدهدستبه، مسکن با وزن 113/0

های پیراشهری داشته بدی روستاتواند در توسعه اقتصادی و کالها را میترین شاخص، به ترتیب باالترین و پایین053/0

منطقه چابهار ایجاد اشتغال برای  ازجملهاقتصادی و  ژهیوبرای منطقه  شدهفیتعرباشند. با توجه به اینکه یکی از اهداف 

ها بیشتر از حد متوسط بوده است، زایی نیز در این روستاآن افزایش درآمد بوده و میزان اشتغال مثابهبهاقشار مختلف و 

باشد که در بخش غیررسمی و یا به شکل قاچاق می جادشدهیاهای اشتغال است که بسیاری از زمینه ذکرقابله البت

های کاال در سطح شهر و مکان یفروشدستگسترش  صورتبهدر بخش بازرگانی بوده است که  هاآن نیترمهم

 های پیراشهری چابهار شده است.روستا باعث افزایش اشتغال و درآمد در صورتنیبداست، که  جادشدهیاگردشگری 

شود. جدول های پیراشهری چابهار با استفاده از روش الکتره پرداخته میبندی روستادر ادامه نیز به ارزیابی اولویت

 دهد.نشان می مقیاس شده رابیماتریس  نکهیازاپس(، 5شماره )

 ماتریس  بی مقیاس .5جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 روستا

 4704/0 3573/0 3536/0 3162/0 5307/0 7089/0 9943/0 ستی

 2765/0 3671/0 3365/0 3678/0 2889/0 3566/0 4563/0 مرادآباد

 3764/0 6654/0 5432/0 2276/0 3427/0 6543/0 6541/0 رمین

 3345/0 4453/0 4327/0 1123/0 341/0 4321/0 3421/0 آبادعثمان

 1399های تحقیق، منبع: یافته

( در ماتریس رفع اختالف Wهای حاصله )مقیاس موزون، وزنتشکیل ماتریس بی منظوربهها از تعیین وزن شاخص پس

در ادامه پس  دهد.ها را نشان میمقیاس موزون شاخص(، ماتریس بی6شود، جدول شماره )( ضرب میNمقیاس شده )

است.  شدهپرداخته مؤثرو ناهماهنگ  مؤثرهماهنگ های هماهنگی و ناهماهنگی، به بررسی ماتریس از تعیین ماتریس

های سپس از ضرب عناصر متناظر ماتریس .دهدرا نشان می مؤثرو ناهماهنگ  مؤثرهای هماهنگ ( ماتریس7جدول )
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ها نسبت به یکدیگر اولویت گزینه دهندهنشانیا چیرگی نهایی که  مؤثر، ماتریس نهایی مؤثرو ناهماهنگ  مؤثرهماهنگ 

 .دهدرا نشان می مؤثر(، ماتریس نهایی 8آید. جدول شماره )می ه دستباست 

 مقیاس موزونماتریس بی .6جدول
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 شاخص

 0898/0 0540/0 0234/0 1034/0 0534/0 0616/0 0147/0 تیس

 0432/0 0400/0 0264/0 0654/0 0432/0 0231/0 0432/0 مرادآباد

 0324/0 0432/0 0274/0 0123/0 0432/0 0556/0 0412/0 رمین

 0212/0 0321/0 0117/0 0145/0 0432/0 03342/0 0321/0 آبادعثمان

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 مؤثرو ناهماهنگ  مؤثرهای هماهنگ ماتریس .7جدول

 روستای آبادعثمان مرادآباد رمین تیس روستا

 1 1 1 1 - تیس

 1 1 - 1 0 مرادآباد

 1 - 0 1 0 رمین

 - 1 0 0 0 آبادعثمان

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 

 مؤثرماتریس نهایی  .8جدول
 امتیاز نهایی آبادعثمان مرادآباد رمین تیس روستا

 1 0 0 1 - تیس

 0 0 - 0 0 مرادآباد

 1 - 0 1 0 رمین

 0 - 0 0 0 آبادعثمان

 1399های تحقیق،منبع: یافته

اقتصادی و کالبدی را از شهر  ریتأثبیشترین میزان  رمینهای تیس و های پیراشهری، روستاستادر بین رو نتایج نشان داد،

 محوریت با چابهار شهر عملکردی (،3. شکل )اندبر منطقه ویژه اقتصادی را به خود اختصاص داده دیتأکچابهار با 

 دهد.نشان می یخوببها پیراشهری ر هایروستا کالبدی و اقتصادی توسعه در( اقتصادی ویژه منطقه)

 

 
 های پیراشهریدر توسعه اقتصادی و کالبدی روستا شهر چابهار با محوریت )منطقه ویژه اقتصادی(عملکردی  .3شکل



 
 

 140 

 

 و همکاران( کریمیان بستانی...)نقش چابهار و منطقه ویژه اقتصادی

 گیرینتیجه
گذاری در های مختلف است. بدون سرمایهها و فعالیتگذاری در بخشهای پیراشهری نیازمند سرمایهتوسعه روستا

توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی و همچنین توسعه کالبدی را در و روبنایی نمیهای زیربنایی طرح

های خارجی ایجاد مناطق آزاد است. های مفید و مناسب جهت جذب سرمایههای پیراشهری داشت. یکی از راهروستا

 تیدرنهاو  ییزداتیمحروماد اشتغال، یت، ایجزانرگذاری خارجی و داخلی، توسعه تیهجذب سرما باهدفمنطقه آزاد 

ه اقتصادی چابهار به کانون توسعه ناحیه چابهار در بسیاری از موارد به ژمنطقه وی رونیازا، رشد و توسعه ایجاد گردید

ه ژهای منطقه ویاهداف اولیه خود نزدیک شده است. در شرایط کنونی اکثر مردم بر این باورند که کانون فعالیت

اداری و امکانات -های تجاریاش بیشتر بوده است که عالوه بر ایجاد مجتمعبهار محدود به اراضی قانونیاقتصادی چا

 های پیراشهری نیز انجامیده است. رفاهی و تفریحی به توسعه اقتصادی و کالبدی روستا

توسعه اقتصادی و  شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی در راتیتأثبررسی  باهدفپژوهش حاضر  رونیازا

منطقه ویژه اقتصادی چابهار در توسعه اقتصادی و کالبدی  ریتأثبررسی  است. گرفتهانجامهای پیراشهری کالبدی روستا

ای نشان آزمون تی تک نمونه باشد. نتایجهای دیگر میهای پیراشهری، گویای تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشروستا

 95های پیراشهری با اطمینان توسعه اقتصادی و کالبدی روستا برقه ویژه اقتصادی( داد، شهر چابهار با محوریت )منط

، 000/0سطح معناداری  با توجه بهباشد. همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن می اثرگذارآماری  ازلحاظدرصد 

ا محوریت منطقه ویژه های پیراشهری و شهر چابهار بکالبدی روستا-گویای رابطه معناداری بین توسعه اقتصادی

های خالص های داخلی و خارجی، کسب درآمدمنطقه آزاد چابهار با اهدافی چون جذب سرمایه باشداقتصادی می

های اشتغال و درآمد برای منطقه، انتقال ارزی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت ترانزیت، ایجاد فرصت

وزش نیروی کار و ارتقای مهارت و در جهت برآورده ساختن اهداف های صنعتی و آمتکنولوژی تولید در فعالیت

گذرد این منطقه می سیتأسیک دهه از  کهاکنوناقتصادی، اجتماعی، کالبدی توسعه سیستان و بلوچستان جستجو کرد. 

های وستاهای پژوهش شهر چابهار با محوریت این منطقه در توسعه اقتصادی و کالبدی ربررسی به نگاهی یافته یباکم

 باشد. می مؤثرپیراشهر 

باشد. در حال های پیراشهری زیاد میبنابراین سهم منطقه ویژه اقتصادی در چابهار در توسعه اقتصادی و کالبدی روستا 

های مینیاتور، چای، سندبالست، تولید محصوالتی نظیر کلید ٔ  نهیدرزمواحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی  25حاضر 

، کنسرو ماهی، قطعات یدکی خودرو، پوشاک، آنزیم خوراکی دام و موتورروغنتور جاروبرقی، تصفیه بلورجات، مو

 یزودبهباشند و گذاری ایرانی و مشترک با خارجیان فعال میو... با سرمایه یخانگلوازم، مصرفکمهای طیور، المپ

های یر آرد سنتی، کنتوربرق، روغن روان کاراندازی هستند و محصوالتی نظهای دیگری که در مرحله راهنیز واحد

های پیراشهری در صنعتی و... روانه بازارهای داخلی و خارجی خواهند کرد. در این راستا بسیاری از ساکنین روستا

های حاصل از تعیین کنند. یافتههای تولیدی نیز فعالیت میو یا حتی بازاریابی این محصوالت و در واحد دوفروشیخر

با وزن  درآمدهای اشتغال و دهد شاخصمراتبی نشان می سلسلهها با استفاده از روش فرایند تحلیل اخصوزن ش

 آمدهدستبههای زیرساختی با وزن ، باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است. همچنین شاخص226/0 آمدهدستبه

 آمدهدستبه، مسکن با وزن 113/0 آمدهدستبهوزن ، شبکه ارتباطی با 144/0 آمدهدستبه، زیباسازی با وزن 146/0

ترین ، به ترتیب باالترین و پایین053/0 آمدهدستبه، خدمات با وزن 055/0 آمدهدستبهگذاری با وزن ، سرمایه090/0
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ر بین است، د ذکرقابلهای پیراشهری داشته باشند. همچنین تواند در توسعه اقتصادی و کالبدی روستاها را میشاخص

بر  دیتأکاقتصادی و کالبدی را از شهر چابهار با  ریتأثهای تیس و مرادآباد بیشترین میزان های پیراشهری، روستاروستا

را  ریتأث، رمین، کمب، کمترین میزان آبادعثمانهای اند، همچنین روستامنطقه ویژه اقتصادی را به خود اختصاص داده

(، 1395پور )(، لطیفی و قائم1398های )حیدری ساربان )حقیق حاضر با نتایج پژوهشنتایج تاند. به خود اختصاص داده

هایی که پیشنهاد رراهکا تیدرنها(، همخوانی دارد.  1394(، آهن جان و همکاران در سال )1396سالمی و همکاران )

 گردد به شرح زیر است:می

 های ناشی از واردات و صادرات شهر چابهار.به درآمد هانآها و رفع وابستگی های این روستاایجاد تنوع در درآمد -

های جدید های پیراشهری از طریق کمک به ایجاد فرصتای روشن در روستاایجاد انگیزه پیشرفت و آینده -

 ی صنایع وابسته به منطقه ویژه اقتصادی، گردشگری.در حوزه وکارکسب

 های کوچک و زودبازده.ه اقتصادی با ایجاد کارگاهافزایش اشتغال و مشارکت مردم محلی در منطقه ویژ -

های پیراشهری با توجه به فراوانی ریزی منطقه ویژه اقتصادی برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط در روستابرنامه -

 نیروی جوان در روستا.

 

 منابع
صنعتی چابهار با -د تجاریبررسی نقش منطقه آزا. 1394مریم. سرگزی دوست، فاطمه.  پودینه نظری، و جان، زینبآهن -

 ستیزطیمحجغرافیا و  و المللی و پنجمین همایش ملی گردشگریدومین همایش بین ،بر توسعه شهری بندر چابهار دیتأک

  ، تهران.1394پایدار. اسفند 

اجتماعی -یهای اقتصادهای مرزی بر ارتقاء شاخصبازارچه ریتأث. 1396 ، سیما.سعدی .علیرضا ،آستانهدربان .بدری، علی -

صص  .26پیاپی  .3شماره  .7سال  .ریزی فضاییفصلنامه برنامه .مطالعه موردی: مرز باشماق مریوان نیمرزنشمناطق روستایی 

41-62. 

 2. ص1386اردیبهشت  .ریزی تجاریدفتر برنامه .1386 .مناطق ویژه اقتصادی ایران سازمان توسعه تجارت ایران، -

، نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی و ضرورت ایجاد آن در کردستان. 1396ادین، فایق. سالمی، فریبا. ضرونی، زهرا. ر -

 تهران.ای.ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقهالمللی برنامهاولین همایش بین

ها به شهر در ارتقای روستا ریتأثیابی زار. 1391کریمی، بهرام. بدری، سیدعلی. سلمانی، محمد. قدیری معصوم، مجتبی.  -

 ییهافصلنامه پژوهش .توسعه مناطق کوهستانی از دیدگاه مردم محلی )مطالعه موردی: بخش دیلمان، شهرستان سیاهکل(

 . 31-1. صص 3. شماره 3سال  .روستایی

وستایی مناطق ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطق شهری و ر ریتأث. 1395محمدعلی.  ،پورلطیفی، غالمرضا. قائم -

، صص 27. شماره 7ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال فصلنامه برنامه )مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان(.

189-224. 

 و ...، منطقه آزاد تجاری CISهای های اقتصادی ایران برای کشور. بررسی جایگاه و مزیت1388زاده، علی. قلیولی -

 .55-6صص طرح پژوهشی.  .اقتصادی ارس

بر ابعاد اقتصادی و فیزیکی شهر  چابهارصنعتی -تحلیل اثرات منطقه آزاد تجاری. 1395هادیانی، زهره. رحمانی، اسماعیل.  -

 .100-85. صص 34. شماره 11سال  .های انسانیریزی سکونتگاه. مطالعات برنامهچابهار
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 ینگارندهیآطراحی مدل . 1398. خوان، امیرناصرا .، درویشی سه تالنی، فرهاداهللبیات، روح .طیبی، محسنگرامی -

. 4دوره  .ایران یپژوهندهیآنشریه  .: منطقه آزاد چابهار(موردمطالعه) 1414راهبردی برای توسعه مناطق آزاد در افق 
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