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مریم کریمیان بستانی ؛ 1استادیارگروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد زاهدان ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران.
مهیار میر؛ دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد زاهدان ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران.
داود شهرکی؛ دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد زاهدان ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران.

چکیده

امروزه مناطق آزاد بهعنوان پدیدهای فراگیر و ابزاری برای تحقق راهبردهای توسعه موردتوجه قرارگرفتهاند.
هدف از ایجاد اینگونه مناطق ،فراهم کردن شرایط مناسب برای افزایش تولید ،ایجاد اشتغال و رشد رفاه
اقتصادی مناطق و روستاهای پیراشهری میباشد .لذا هدف از پژوهش حاضر ،اثرات جایگاه شهر چابهار با
محوریت منطقه ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی و کالبدی-فیزیکی روستاهای پیراشهری میباشد .روش
تحقیق این پژوهش تحلیلی است .جمعآوری دادهها نیز به دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) صورت
گرفته است .جهت تجزیهوتحلیل اطالعات نیز از نرمافزارهای  Expert choice ،SPSSو مدل
 ELECTREانجامگرفته است .نتایج آزمون تی تکنمونهای نشان داد ،شهر چابهار با محوریت (منطقه ویژه
اقتصادی) بر توسعه اقتصادی و کالبدی روستاهای پیراشهری با اطمینان  95درصد ازلحاظ آماری اثرگذار
میباشد .همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن با توجه به سطح معناداری  ،0/000گویای رابطه معناداری

واژههای کلیدی:
منطقه ویژه اقتصادی،
توسعه ،روستاهای
پیراشهری ،چابهار.

بین توسعه اقتصادی-کالبدی روستاهای پیراشهری و شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی میباشد .در
ادامه نیز یافتههای حاصل از تعیین وزن شاخصها با استفاده از روش نرمافزار  Expert choiceنشان داد،
شاخصهای اشتغال و درآمد با وزن بهدستآمده  ،0/226باالترین رتبه و شاخص خدمات با وزن بهدستآمده
 ،0/053پایینترین رتبه را در توسعه اقتصادی و کالبدی روستاهای پیراشهری داشته باشند .نتایج مدل
 ELECTREنشان داد که در بین روستاهای پیراشهری ،روستاهای تیس و مرادآباد بیشترین میزان تأثیر
اقتصادی و کالبدی را از شهر چابهار با تأکید بر منطقه ویژه اقتصادی را به خود اختصاص دادهاند.
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مقدمه

یکی از مهمترین پیامدهای اعتبار یافتن روشنفکرانه و تئوریک تجارت آزاد ،توجه به سیاست راهاندازی و شکل دادن
مناطق آزاد است( .)Skinner, 2009: 157مناطق آزاد یکی از مهمترین مزیتهای نسبی در کشورهای مختلف
است(فرزامفر و باغفلکی .)1 :1399 ،و از ظرفیتهای گوناگونی برای خلق مزیت برخوردارند(نوروزی و حالج راسخ
ولیزاده .)1 :1398 ،در حال حاضر مناطق آزاد بهعنوان یک استراتژی سریع بهمنظور تحقق اهداف برنامههای توسعه
ملی در کشورهاى جهان مطرح است(گرامی-طیبی و همکاران  .)72 :1398امروزه ،در کشورهای جهان ،تشکیل مناطق
آزاد تجاری بسیار اعتبار یافته است؛ زیرا این امکان را فراهم میکند که بدون رها کردن تمامی مکانیزمهای کنترل
اقتصادی که به دالیل سیاسی غیرممکن است(جهانی دولتآباد و جهانی دولتآباد ،)100 :1398 ،بهصورت بخشی و
منطقهای به فرآیند جهانیشدن اقتصاد بپیوندد و از مزایای تجارت آزاد بهره ببرد(بهمنی.)3 :1391 ،
ایجاد هرکدام از مناطق آزاد با اهداف مختلفی از قبیل جذب سرمایههای خارجی و ایجاد اشتغال بوده است که از
نمونههای موفق آن در دنیا میتوان به بندر هامبورگ در آلمان و هنگکنگ و سنگاپور در آسیا اشاره کرد(گرامیطیبی
و همکاران  .)72 :1398کشورهای درحالتوسعهای مثل ایران ،رویهمرفته مناطق آزاد بنابر دالیل مختلف ،کمتر
کارکرد مثبتی در راستای اهداف و نقشهای تعیینشده برای آنها داشتهاند(نقی زاده.)124 :1389 ،
از مواهب و موقعیتهای که به نظر میرسد بتوان از آن برای تقویت شاخصهای توسعه بهویژه شاخصهای اقتصادی،
اجتماعی و کالبدی روستاها از آن استفاده کرد موقعیت ممتاز مناطق آزاد تجاری در باال بردن این شاخصها در سطح
روستاها میباشد(حیدری ساربان .)112 :1398 ،بررسی اسناد نشان میدهد که بین منطقه آزاد تجاری و بهبود شاخص
های توسعه روستایی رابطه وجود دارد( .)Liberato et al, 2007: 396, Galasso and Profeta, 2011: 4مجاورت
مناطق آزاد با روستاهای اطراف میتواند تأثیرات زیادی بر این روستاها داشته باشد .روستاهای پیراشهری این مناطق
ویژه ،تحت تأثیر این مزایا بهصورت مستقیم و غیرمستقیم میباشند .گرچه تصور بر این است که مناطق آزاد تنهتا
تأثیرات مثبت و اثرات توسعهای بر فضاهای مجاور ازجمله روستاها میگذارند ،لیکن این مناطق میتواننتد اثترات منفتی
هتم بتر روستاها داشته باشند .هجوم مهاجران به مناطق پیراشهری مناطق آزاد از مواردی است که میتواند مشکالت
عدیدهای بهوجود آورد .روستاهای پیراشهری چابهار نیز از این قاعده مستثنی نیستند .شهر بندری چابهار مرکز اداری
شهرستان چابهار میباشد .اندیشه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چابهار برای نخستین بار توسط دفتر برنامهریزی
برنامهوبودجه در چهارچوب نظری توسعه استان در سال  1363مطرح و به طور مشخص در مطالعات توسعه محور شرق
مصوب  1364هیات دولت در راستای تلقی بخش بازرگانی بهعنوان محور توسعه استان موردتوجه قرار گرفت .مکان
این منطقه واقع در اراضی شرق خلیج چابهار به مساحت چهارده هکتار بهعنوان منطقه ویژه اقتصادی تعیین شد .این
منطقه در بهمنماه سال  1371رسماً افتتاح و کار خود را آغاز کرد(سازمان توسعه تجارت ایران ،مناطق ویژه اقتصادی
ایران .)1386 ،روستاهای پیراشهری واقع در چابهار به دلیل نزدیکی مکانی و وابستگی فضایی کالبدی با شهر چابهار و
منطقه ویژه اقتصادی ،از امکانات و فرصتها متعددی برخوردار میباشند که در دیگر روستاهای اطراف چابهار وجود
ندارد .بهرهمندی از شبکه ارتباطی مناسب ،استفاده از زیرساختها و خدمات بهویژه در زمینههای اقتصادی و کالبدی،
برای اینگونه روستاها امکانپذیر است .لذا در راستای هدف پژوهش ،سؤاالتی که موردبررسی و کنکاش قرارگرفته
شد بهصورت ذیل بیان میشود:
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 تأثیرات شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی و کالبدی روستاهای پیراشهری بهچه میزان است؟
 تحلیل فضایی توسعه اقتصادی و کالبدی روستاهای پیراشهری چگونه است؟مناطق ویژه اقتصادی ،درمجموع در چهار سطح مختلف محلی ،ملی ،منطقهای و جهانی به ایفای نقش میپردازند که
وزن ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک یک منطقه ،قبل از هر چیزی در بستر فلسفه وجودی آن شکل میگیرد .این در حالی
است که نقش سیاست و مؤلفههای انسانی در شکلدهی و سازماندهی وزن منطقه ،نسبت به مؤلفههای جغرافیای طبیعی
منطقه بیشتر است .البته ،این سخن به معنی تأثیرگذاری مثبت و بهینه مؤلفههای انسانی در شکلدهی به وزن منطقه نیست،
بلکه مؤلفههای انسانی در بیشتر موارد با جهتدهی خاص خود به فعالیتها و کارکردهای مناطق آزاد ،از گستره عملیاتی
و ابعاد متنوع فعالیتهای آنها میکاهند .بهطورکلی ،هراندازه یک منطقه آزاد از وزن باالی تأثیرگذاری و برد فضایی
عملکری بیشتری برخودار باشد ،فضای بیشتری را تحت پوشش خود قرار خواهد داد (ولی قلیزاده.)6-55 :1388 ،
یکی از مناطق تأثیرپذیر از مناطق ویژه اقتصادی ،روستاهای پیراشهری میباشد .پدیده پیراشهر ،محصول تشدید تحوالت
اجتماعی-فضایی بر مبنای منطق و دیالکتیک انباشت و چرخه فضایی سرمایه و فرایندهای جهانشمول شهری شدن
است ( .)Harvey, 1973, 1982. Chirisa et al, 2016, 13درباره نقش شهرهای مرکزی در توسعه مناطق پیراشهری
ازجمله روستاهای پیراشهری ،سه دیدگاه مسلط بین جغرافیدانان توسعه و برنامهریزان وجود دارد :دیدگاه فضایی
عملکردی (دیدگاه خوشبینانه) ،دیدگاه اقتصاد سیاسی (دیدگاه بدبینانه) و دیدگاه میانه .دیدگاه فضای عملکردی که
در دهههای  1950و  1960مطرح گردید ،بر این تأکید دارد که شهرهای مرکزی از طریق پخش و رخنه به پایین نوآوری
ها ،خدمات و امکانات ،در توسعه مناطق پیراشهری خود نقش مثبتی دارند (کریمی و همکاران.)10 :1391 ،
در ارتباط با نقش و تأثیر مناطق ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی و کالبدی مناطق پیراشهری مقاالت و پژوهشهای
خارجی و داخلی انجامشده است که در این میان میتوان به پژوهشهای ارزنده زیر اشاره نمود :ژنگ و همکاران

1

( ،)2014در مقالهای با عنوان خطمشیها و سیاستهای پشت برنامه منطقه آزاد تجاری شانگهای ،به ارائه یک پسزمینه
از منطقه آزاد شانگهای و بری بازتابها بر روی آن پرداخته و دریافته است ،که اجزای منطقه آزاد تجاری شانگهای
نهتنها تجارت را تحریک میکند بلکه افزایش فرصتهای حملونقل و امور مالی را به شهر ارمغان آورده است .جین

2

( ،)2013در مقالهای با عنوان تأثیر اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی؛ نمونه موردی شهرداری چینی به مقایسه تغییرات بین
شهرداری قبل از منطقه ویژه اقتصادی و آنهایی که بعد ایجادشدهاند پرداخته و به این نتیجه رسیده که سرمایهگذاری
انبوه در اهداف شهرداری و افزایش دستمزد برای کارگران بیش از افزایش در هزینههای زندگی محلی بوده است.
رنجبر ( ،)1398در پژوهشی به بررسی نقش گسترش مناطق آزاد تجاری بر کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار ،پرداخته
است .نتایج نشان داد که هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه صادرات ،ایجاد اشتغال ،جذب
سرمایهگذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی ،افزایش درآمدهای عمومی ،افزایش توریسم ،ارتقای جایگاه
اقتصادی کشور و بهرهمندی از اقتصاد رقابتی است.بر همین اساس ،شرایطی چون فراهم بودن زیرساختهای تجاری و
- Zheng et al1
2

Jin

131

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

حرفهای ،بازبودن فضای بازار برای ورود کارآفرینان و ظرفیتهای کارآفرینی مانند مهارت و انگیزش ،زمینهساز ایجاد
و رشد کسبوکارهای جدید در کشورها میباشد .حیدری ساربان ( ،)1398در پژوهشی به بررسی نقش منطقۀآزاد
تجاری در بهبود شاخصهای اقتصادی مناطق روستایی :مطالعه موردی شهرستان ماکو پرداخته است .نتایج تحلیل فضایی
روستاهای موردمطالعه نشان داد که نقش منطقه آزاد تجاری در تقویت شاخصهای اقتصادی در  25درصد روستاها در
سطح قوی و در  41درصد روستاها در سطح متوسط و در بقیه روستاها در سطح ضعیف است ..لطیفی و قائمپور (،)1395
در پژوهشی تحت عنوان تأثیر مناطق ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطق شهری و روستایی به این نتایج
دست یافتند که ،ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از طرفی باعث کاهش همبستگی اجتماعی و کاهش اعتماد
اجتماعی ،در بین مردم سلفچگان سده ،اما از جانب دیگر وجود این منطقه ،باعث بهبود رفاه اجتماعی و بهبود کیفیت
زندگی مردم شهر شده است .هادیانی و رحمانی ( ،)1395در مقالهای تحت عنوان تحلیل اثرات منطقه آزاد تجاری -
صنعتی چابهار بر ابعاد اقتصادی و فیزیکی شهر چابهار ،به این نتایج دست یافتند ،از دیدگاه شهروندان چابهار بر اساس
طیف لیکرت نسبت به وضعیت فیزیکی و اقتصادی شهر چابهار در قبل و بعد از ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی بیانگر
این میباشد که میانگین میزان گسترش فیزیکی از  2/4به 3/8؛ ،خدمات شهری از  2/04به  3/01و اشتغال و درآمد از
 1/9به  3/2افزایش داشته است .سالمی و همکاران ( ،)1396در پژوهشی تحت عنوان نقش مناطق آزاد در توسعه
اقتصادی و ضرورت ایجاد آن در کردستان به این نتایج دست یافتند ،با توجه به موقعیت استراتژیک کردستان (مرزی
بودن و همجواری با عراق و اقلیم کردستان) و برخورداری از ظرفیتهای مناسب منطقه آزاد ،توانایی تبدیلشدن به
دروازهی تجاری ایران را دارد .آهن جان و همکاران ( ،)1394در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش منطقه آزاد
تجاری-صنعتی چابهار با تأکید بر توسعه شهری بندر چابهار ،به این نتیجه دست یافتند که ایجاد بندر آزاد چابهار تسریع
روند رشد صنعتی در استان ،جذب نیروی انسانی متخصص ،جذب سرمایههای بومی و خارجی از استان در بخشهای
تولیدی و خدماتی و نهایتاً افزایش اشتغال و رونق وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشته است.
بررسی نتایج مطالعات صورت گرفته به اهمیت مناطق آزاد در توسعه شهری و منطقهای (روستاها و سایر مناطق) اشاره
دارد ،که ایجاد منطقه آزاد سبب تحول و دگرگونی در شرایط نواحی همجوار گردیده است .درواقع روستاهای
پیراشهری به علت برخورداری از روابط ،مناسبات ،تعامالت و یا پیوندهای روستا  -شهری دارای فرصتها و تنگناهای
گوناگون در مسیر توسعه سکونتگاههای روستایی میباشند .از یکسو اینگونه روستاها به علت نزدیکی به شهر می
توانند از خدمات و کاالهای شهری ،فرصتهای شغلی زیرساختهای شهری در راستای توسعه خود بهره گیرند ،و از
سوی دیگر شرایط توسعه کالبدی در این روستاها نیز با توجه به ارتباط و نزدیکی به شهر و منطقه ویژه اقتصادی فراهم
میشود .بدین منظور ضروری است که به تأثیرات شهر و ازجمله منطقه ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی و کالبدی
روستاهای پیراشهری پرداخته شود.
روششناسی

پژوهش حاضر به لحاظ هدف ازجمله تحقیقات کاربردی بوده و روش بررسی آن پیمایشی است .گردآوری اطالعات
به دو روش مطالعات کتابخانهای و مطالعات میدانی (پرسشنامه) صورت گرفته است .حجم نمونه با استفاده از روش

132

دوره دوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان  ،۱۳۹۹پیاپی 4

مجله توسعه فضاهای پیراشهری

کوکران محاسبه و تعداد ( )377نفر با خطای ( ،)0.05بهدستآمده است .پرسشنامهها نیز برحسب تسهیم درصد در
روستاهای نمونه برحسب نسبت جمعیت توزیع گردید(جدول .)1
جدول  .1توزیع جامعه نمونه برحسب تسهیم درصد
روستا

جمعیت

حجم نمونه

تیس

6348

102

کمب مرادآباد

12906

209

عثمانآباد

197

5

رمین

3821

61

جمع

23272

377

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

همچنین جهت تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای ( )Expert Choice, SPSSو مدل  ELECTREاستفادهشده
است .در ادامه نیز جهت میزان تأثیرات شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی و کالبدی
روستاهای پیراشهری از آزمونهای تی تک نمونهای و همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده است .سپس بهمنظور تحلیل
و ارزیابی شاخصها از نرمافزار  ،Expert Choiceهمچنین جهت رتبهبندی روستاهای پیراشهری از روش الکتره
استفادهشده است .واژه الکتره به معنای حذف و انتخاب بر اساس واقعیت است .در این روش ،کلیه گزینهها با استفاده
از مقایسات غیر رتبهای مورد ارزیابی قرارگرفته و بدان طریق گزینههای غیرموثر حذف میشوند .مقایسات زوجی بر
اساس درجه توافق از اوزان ( )Wjو درجه اختالف از مقادیر ارزیابی وزین ( )Vijاستوار بوده و تواما برای ارزیابی
گزینهها مورد آزمون قرار میگیرند.
ازآنجاییکه پرسشنامه مذکور بر پایه شاخصهای شناساییشده در تحقیق و دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان
فراهمشده است؛ بنابراین ،روایی صوری پرسشنامه تأیید میشود .همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آماره آلفای
کرونباخ استفادهشده که  0/78بهدستآمده و نشاندهنده پایایی قابل قبولی است .قابلذکر است که متغیر مستقل
پژوهش حاضر ،جایگاه شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی میباشد و متغیر وابسته نیز توسعه اقتصادی و
کالبدی روستاهای پیراشهری میباشد .در این پژوهش برای ارزیابی تأثیر شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی
در توسعه (اقتصادی و کالبدی) ،روستاهای پیراشهری از  2معیار اقتصادی و کالبدی و  7شاخص و  23گویه بهصورت
جدول ( )1استفادهشده است.
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جدول .2شاخصها و گویههای پژوهش
ابعاد

شاخصها

گویهها

اقتصادی

سرمایهگذاری

سرمایهگذاری در بخش خصوصی
سرمایهگذاری در بخش دولتی
سرمایهگذاری در بخش خدمات

اشتغال و درآمد

اشتغال زنان
افزایش درامد حاصله از فعالیتهای منطقه آزاد
افزایش درآمد در بخش خدمات
مشاغل داللی و واسطهگری
مشاغل مولد و دائمی
کاهش بیکاری

خدمات شهری

دسترسی به فضای آموزشی
دسترسی به فضای سبز
دسترسی به پارکینگ
خدمات کالنتری
دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی

کالبدی

زیرساختی

تأسیسات و تجهیزات (آب و برق ،تلفن ،پست و )...
دسترسی به خدمات ارتباطی (اینترنت ،تلفن همراه و پست)

شبکه ارتباطی

سهولت رفتوآمد (حملونقل)

مسکن

بازآفرینی مسکن فرسوده
نوسازی مسکن

زیباسازی

کیفیت شبکه معابر
زیباسازی معابر
سیستم روشنایی
آسفالت بودن خیابانها و کوچهها

منبع :هادیانی و رحمانی ،1395 ،منبع :بدری و همکاران1396 ،

چابهار در منتهىالیه جنوب شرقی ایران در کنار آبهای گرم عمان ،در 60درجه و  37دقیقه طول شرقى و  25درجه و
 17دقیقه عرض شمالى واقعشده است .از شمال به شهرستانهاى سرباز و قصر قند از جنوب به دریاى عمان از شرق به
پاکستان و از غرب به شهرستان کنارک محدود میشود .شهرستان چابهار طبق آخرین تقسیمات ساسی به  5بخش
تقسیمشده که شهر چابهار در بخش مرکزی قرار دارد .طبق سرشماری نفوس و مسکن سال  ،1395جمعیت شهر چابهار
طبق آخرین سرشماری ( 106739نفر) بوده است.
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شکل .1نقشه موقعیت محدود مورد مطالعه در شهرستان و استان سیستان و بلوچستان

یافتههای تحقیق

چالش اصلی و مهمی که در روستاهای پیراشهر چابهار با آن مواجه هستند ،مسئله اشتغال و درآمد است .امری که تداوم
سکونت و بقاء در یک محیط و مکان را در وهله اول برای افراد و اهالی آن منطقه توجیه و بهنوعی تضمین میکند .از
سوی دیگر تا حدود زیادی این نکته واضح است که رسالت اصلی و اولیه مناطق روستایی در عرصه اقتصادی فعالیت
در بخش اول اقتصادی (فعالیتهای کشاورزی) میباشد که از این منظر روستاهای پیراشهری چابهار فعالیت در این
عرصه برایشان پرهزینه و درعینحال کم بازده است .همچنین فعالیت در بخشهای دوم و سوم اقتصادی (بخشهای
صنعت و تجارت) به دلیل سرمایهگذاری زیاد چندان عمومیت ندارد .بنابراین ازجمله مهمترین برنامهها جهت
پاسخگویی به این چالش در مناطق روستایی ،ایجاد مناطق ویژه اقتصادی باهدف بهبود کسبوکار و اشتغال و درآمد
در مناطق پیراشهری روستایی است .امری که یکی از رسالتهای اصلی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی چابهار نیز هستند.
در این راستا ،جهت بررسی جایگاه شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی و کالبدی روستا-
های پیراشهری از آزمون تی تک نمونهای استفاده گردیده است .اطالعات بهدستآمده از جدول ( )3نشان میدهد
نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان داد ،شهر چابهار با محوریت (منطقه ویژه اقتصادی) بر توسعه اقتصادی و کالبدی
روستاهای پیراشهری با اطمینان  95درصد ازلحاظ آماری اثرگذار میباشد .بررسی هر یک از متغیرها بیانگر این میباشد
که عدد میانگین در گویه اشتغال زنان  ،3/35مشاغل داللی و واسطهگری  ،3/17مشاغل مولد و دائمی  ،3/11کاهش
بیکاری  ،3/39باالتر از حد متوسط عدد  3میباشد .همچنین در شاخص سرمایهگذاری نیز با مقدار میانگین بهدستآمده
باالتر از حد متوسط عدد  3در تمامی گویهها ،نشان از تأثیر زیاد شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی در
روستاهای پیراشهری میباشد.
جهت دستیابی به میزان تأثیرگذاری شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی بر خدمات شهری از  5گویه مستخرج
شده جدول ( )3استفادهشده است .دادهها بیانگر این میباشد که میانگین بهدستآمده میزان دسترسی ساکنین روستاهای
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پیراشهری به بخش آموزشی ،فضای سبز ،پارکینگ ،کالنتری ،امکانات بهداشتی و درمانی ،بیشتر از حد متوسط ()3
میباشد .همچنین نتایج نیز حاکی از این میباشد که در شاخص زیرساختی با دو گویه (تأسیسات و تجهیزات آب و
برق و ...و دسترسی به خدمات ارتباطی) با مقدار میانگین بهدستآمده بیشتر از حد متوسط عدد  ،3گویای تأثیر زیاد
شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی بر توسعه شاخص زیرساختی روستاهای پیراشهری میباشد .همچنین در
شاخص مسکن میانگین بهدستآمده در گویههای (بازآفرینی مسکن فرسوده ،نوسازی مسکن) نتایج گویای تأثیر شهر
چابهار بر این شاخص در روستاهای پیراشهری میباشد .در ادامه نیز نتایج بهدستآمده (میانگین بهدستآمده باالتر از
حد متوسط عدد  ،)3در گویههای زیباسازی ،نشان از رضایت نسبت ًا خوب ساکنین روستاهای پیراشهری به این گویهها
میباشد.
جدول .3بررسی نقش چابهار و منطقه ویژه اقتصادی آن در توسعه سکونتگاههای پیراشهری
اقتصادی
گویهها

میانگین

T

فاصل اطمینان تفاوت 0/95
باال

پایین

سرمایهگذاری در بخش خصوصی

3/14

43/631

0/000

3/29

3/04

سرمایهگذاری در بخش دولتی

3/81

41/727

0/000

3/99

3/63

سرمایهگذاری در بخش خدمات

3/05

42/998

0/000

3/18

2/92

افزایش درامد حاصله از فعالیتهای منطقه آزاد

3/16

45/231

0/000

3/32

3/00

افزایش درامد در بخش خدمات

3/26

49/551

0/000

3/20

2/958

اشتغال زنان

3/35

58/509

0/000

3/67

3/43

مشاغل داللی و واسطهگری

3/17

58/028

0/000

4/07

3/81

مشاغل مولد و دائمی

3/11

64/698

0/000

3/70

3/48

کاهش بیکاری

3/39

0/000

3/66

3/43

59/814

کالبدی-فیزیکی
گویه

میانگین

T

باال

پایین

دسترسی به فضای آموزشی

3/34

56/652

0/000

3/67

3/45

دسترسی به فضای سبز

3/35

56/897

0/000

3/45

3/12

دسترسی به پارکینگ

3/99

47/324

0/000

4/17

3/72

خدمات کالنتری

3/87

52/543

0/000

4/16

3/65

دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی

3/80

46/453

0/000

4/13

تأسیسات و تجهیزات (آب و برق ،تلفن ،پست و )...

3/84

51/661

0/000

4/15

3/65

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

3/70

36/678

0/000

3/89

3/49

سهولت رفتوآمد (حملونقل)

3/88

47/435

0/000

3/92

3/72

بازآفرینی مسکن فرسوده

3/92

53/521

0/000

4/10

3/76

نوسازی مسکن

3/65

43/553

0/000

3/74

3/45

کیفیت شبکه معابر

3/63

45/548

0/000

3/81

3/49

زیباسازی معابر

3/69

55/256

0/000

3/82

3/54

سیستم روشنایی

3/68

43/587

0/000

3/85

3/54

آسفالت بودن خیابانها و کوچهها

3/83

41/567

0/000

3/98

3/63
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همچنین مطابق جدول شماره ( ،)4نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن جهت ارتباط بین توسعه شاخصهای اقتصادی و
کالبدی-فیزیکی روستاهای پیراشهری و شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی ،به ترتیب شاخصهای سرمایه-
گذاری با میزان همبستگی اسپیرمن بهدستآمده  ،0/734اشتغال و درآمد با میزان همبستگی اسپیرمن به دست ،0/689
خدمات شهری با میزان همبستگی اسپیرمن بهدستآمده  ،0/543زیرساختی با میزان همبستگی اسپیرمن بهدستآمده
 ،0/798شبکه ارتباطی با میزان همبستگی اسپیرمن بهدستآمده  ،0/642مسکن با میزان همبستگی اسپیرمن بهدستآمده
 ،0/764زیباسازی با میزان همبستگی اسپیرمن بهدستآمده  ،0/741و سطح معناداری  ،0/000گویای رابطه معناداری
بین توسعه اقتصادی-کالبدی روستاهای پیراشهری و شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی میباشد.
جدول  .4همبستگی بین شاخصهای اقتصادی-کالبدی روستاهای پیراشهری و شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی
Sperman s rho correlation
)Sig.(2-tailed
N
0/734

0/000

0/689

0/000

شاخصهای اقتصادی و

خدمات شهری

شهر چابهار با محوریت

0/543

0/000

کالبدی -فیزیکی

زیرساختی

منطقه ویژه اقتصادی

0/798

0/000

شبکه ارتباطی

0/642

0/000

مسکن

0/764

0/000

زیباسازی

0/741

0/000

متغیر وابسته

متغیر وابسته

متغیر مستقل

سرمایهگذاری
اشتغال و درآمد

SIG
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با توجه به بررسیها و مطالب ارائهشده در جدول ( ،) 4شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی توانسته است طی
چند سال اخیر در تحوالت اقتصادی و کالبدی روستاهای پیراشهری نقش دارد ،چراکه اساساً اهداف ایجاد این منطقه
ویژه اقتصادی توسعه منطقهای و روستاهای پیراشهری و همجوار بوده است .منطقه ویژه اقتصادی ،عالوه بر ایجاد اشتغال
در روستاهای پیراشهری ازلحاظ اقتصادی نیز تأثیرات مثبتی گذاشته است ،توان اقتصادی مردم شهر را افزایش داده و
باعث تقویت پتانسیله ای اقتصادی و کالبدی و فیزیکی بر سطح مردم منطقه شده و خودکفایی نسبی را ایجاد کرده و
همچنین باعث جذب سرمایههای داخلی و خارجی شده است .اشتغال ایجادشده از این رهگذر باعث جذب افراد جویای
کار به روستاهای پیراشهری شده و در بعد کالبدی نیز بافت شهر اثرگذار بوده است .در ادامه برای محاسبه اهمیت
شاخصها در این پژوهش از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفادهشده است .بدین ترتیب که شاخصهای
موردنظر در اختیار گروهی ( )20نفر از متخصصین قرار میگیرد و از آنها درخواست میشود تا از طریق مقایسه زوجی
شاخصها ،وزنی مناسب بین  1تا  9به هر یک از آنها اختصاص دهند .سپس برای محاسبه وزن هر یک از شاخصها
از نرمافزار  Expert choiceاستفادهشده است .شکل شماره ( ،)2تعیین وزن را در نرمافزار  Expert choiceنشان
میدهد.
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شکل .2تعیین وزن شاخصها در نرمافزار Expert choice
منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

یافتههای حاصل از تعیین وزن شاخصها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی  Expert choiceنشان داد،
شاخص اشتغال و درآمد با وزن بهدستآمده  ،0/226باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است .همچنین شاخصهای
زیرساختی با وزن بهدستآمده  ،0/146زیباسازی با وزن بهدستآمده  ،0/144شبکه ارتباطی با وزن بهدستآمده
 ،0/113مسکن با وزن بهدستآمده  ،0/090سرمایهگذاری با وزن بهدستآمده  ،0/055خدمات با وزن بهدستآمده
 ،0/053به ترتیب باالترین و پایینترین شاخصها را میتواند در توسعه اقتصادی و کالبدی روستاهای پیراشهری داشته
باشند .با توجه به اینکه یکی از اهداف تعریفشده برای منطقه ویژه اقتصادی و ازجمله منطقه چابهار ایجاد اشتغال برای
اقشار مختلف و بهمثابه آن افزایش درآمد بوده و میزان اشتغالزایی نیز در این روستاها بیشتر از حد متوسط بوده است،
البته قابلذکر است که بسیاری از زمینههای اشتغال ایجادشده در بخش غیررسمی و یا به شکل قاچاق میباشد که
مهمترین آنها در بخش بازرگانی بوده است که بهصورت گسترش دستفروشی کاال در سطح شهر و مکانهای
گردشگری ایجادشده است ،که بدینصورت باعث افزایش اشتغال و درآمد در روستاهای پیراشهری چابهار شده است.
در ادامه نیز به ارزیابی اولویتبندی روستاهای پیراشهری چابهار با استفاده از روش الکتره پرداخته میشود .جدول
شماره ( ،)5پسازاینکه ماتریس بیمقیاس شده را نشان میدهد.
جدول .5ماتریس بی مقیاس
روستا

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

تیس

0/9943

0/7089

0/5307

0/3162

0/3536

0/3573

0/4704

مرادآباد

0/4563

0/3566

0/2889

0/3678

0/3365

0/3671

0/2765

رمین

0/6541

0/6543

0/3427

0/2276

0/5432

0/6654

0/3764

عثمانآباد

0/3421

0/4321

0/341

0/1123

0/4327

0/4453

0/3345

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

پس از تعیین وزن شاخصها بهمنظور تشکیل ماتریس بیمقیاس موزون ،وزنهای حاصله ( )Wدر ماتریس رفع اختالف
مقیاس شده ( )Nضرب میشود ،جدول شماره ( ،)6ماتریس بیمقیاس موزون شاخصها را نشان میدهد .در ادامه پس
از تعیین ماتریسهای هماهنگی و ناهماهنگی ،به بررسی ماتریس هماهنگ مؤثر و ناهماهنگ مؤثر پرداختهشده است.
جدول ( )7ماتریسهای هماهنگ مؤثر و ناهماهنگ مؤثر را نشان میدهد .سپس از ضرب عناصر متناظر ماتریسهای
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هماهنگ مؤثر و ناهماهنگ مؤثر ،ماتریس نهایی مؤثر یا چیرگی نهایی که نشاندهنده اولویت گزینهها نسبت به یکدیگر
است به دست میآید .جدول شماره ( ،)8ماتریس نهایی مؤثر را نشان میدهد.
جدول .6ماتریس بیمقیاس موزون
شاخص

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

تیس

0/0147

0/0616

0/0534

0/1034

0/0234

0/0540

0/0898

مرادآباد

0/0432

0/0231

0/0432

0/0654

0/0264

0/0400

0/0432

رمین

0/0412

0/0556

0/0432

0/0123

0/0274

0/0432

0/0324

عثمانآباد

0/0321

0/03342

0/0432

0/0145

0/0117

0/0321

0/0212

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،
جدول .7ماتریسهای هماهنگ مؤثر و ناهماهنگ مؤثر
روستا

تیس

رمین

مرادآباد

عثمانآباد

روستای

تیس

-

1

1

1

1

مرادآباد

0

1

-

1

1

رمین

0

1

0

-

1

عثمانآباد

0

0

0

1

-

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،
جدول .8ماتریس نهایی مؤثر
روستا

تیس

رمین

مرادآباد

عثمانآباد

امتیاز نهایی

تیس

-

1

0

0

1

مرادآباد

0

0

-

0

0

رمین

0

1

0

-

1

عثمانآباد

0

0

0

-

0

منبع :یافتههای تحقیق1399،

نتایج نشان داد ،در بین روستاهای پیراشهری ،روستاهای تیس و رمین بیشترین میزان تأثیر اقتصادی و کالبدی را از شهر
چابهار با تأکید بر منطقه ویژه اقتصادی را به خود اختصاص دادهاند .شکل ( ،)3عملکردی شهر چابهار با محوریت
(منطقه ویژه اقتصادی) در توسعه اقتصادی و کالبدی روستاهای پیراشهری را بهخوبی نشان میدهد.

شکل .3عملکردی شهر چابهار با محوریت (منطقه ویژه اقتصادی) در توسعه اقتصادی و کالبدی روستاهای پیراشهری
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نتیجهگیری

توسعه روستاهای پیراشهری نیازمند سرمایهگذاری در بخشها و فعالیتهای مختلف است .بدون سرمایهگذاری در
طرحهای زیربنایی و روبنایی نمیتوان انتظار گسترش اشتغال ،تولید و رفاه اقتصادی و همچنین توسعه کالبدی را در
روستاهای پیراشهری داشت .یکی از راههای مفید و مناسب جهت جذب سرمایههای خارجی ایجاد مناطق آزاد است.
منطقه آزاد باهدف جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی ،توسعه ترانزیت ،ایجاد اشتغال ،محرومیتزدایی و درنهایت
رشد و توسعه ایجاد گردید ،ازاینرو منطقه ویژ ه اقتصادی چابهار به کانون توسعه ناحیه چابهار در بسیاری از موارد به
اهداف اولیه خود نزدیک شده است .در شرایط کنونی اکثر مردم بر این باورند که کانون فعالیتهای منطقه ویژه
اقتصادی چابهار محدود به اراضی قانونیاش بیشتر بوده است که عالوه بر ایجاد مجتمعهای تجاری-اداری و امکانات
رفاهی و تفریحی به توسعه اقتصادی و کالبدی روستاهای پیراشهری نیز انجامیده است.
ازاینرو پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیرات شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه اقتصادی در توسعه اقتصادی و
کالبدی روستاهای پیراشهری انجامگرفته است .بررسی تأثیر منطقه ویژه اقتصادی چابهار در توسعه اقتصادی و کالبدی
روستاهای پیراشهری ،گویای تفاوت پژوهش حاضر با پژوهشهای دیگر میباشد .نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان
داد ،شهر چابهار با محوریت (منطقه ویژه اقتصادی) بر توسعه اقتصادی و کالبدی روستاهای پیراشهری با اطمینان 95
درصد ازلحاظ آماری اثرگذار میباشد .همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن با توجه به سطح معناداری ،0/000
گویای رابطه معناداری بین توسعه اقتصادی-کالبدی روستاهای پیراشهری و شهر چابهار با محوریت منطقه ویژه
اقتصادی میباشد منطقه آزاد چابهار با اهدافی چون جذب سرمایههای داخلی و خارجی ،کسب درآمدهای خالص
ارزی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و تجارت ترانزیت ،ایجاد فرصتهای اشتغال و درآمد برای منطقه ،انتقال
تکنولوژی تولید در فعالیتهای صنعتی و آموزش نیروی کار و ارتقای مهارت و در جهت برآورده ساختن اهداف
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی توسعه سیستان و بلوچستان جستجو کرد .اکنونکه یک دهه از تأسیس این منطقه میگذرد
باکمی بررسی به نگاهی یافتههای پژوهش شهر چابهار با محوریت این منطقه در توسعه اقتصادی و کالبدی روستاهای
پیراشهر مؤثر میباشد.
بنابراین سهم منطقه ویژه اقتصادی در چابهار در توسعه اقتصادی و کالبدی روستاهای پیراشهری زیاد میباشد .در حال
حاضر  25واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی درزمینهٔ تولید محصوالتی نظیر کلیدهای مینیاتور ،چای ،سندبالست،
بلورجات ،موتور جاروبرقی ،تصفیه روغنموتور ،کنسرو ماهی ،قطعات یدکی خودرو ،پوشاک ،آنزیم خوراکی دام و
طیور ،المپهای کممصرف ،لوازمخانگی و ...با سرمایهگذاری ایرانی و مشترک با خارجیان فعال میباشند و بهزودی
نیز واحدهای دیگری که در مرحله راهاندازی هستند و محصوالتی نظیر آرد سنتی ،کنتوربرق ،روغن روان کارهای
صنعتی و ...روانه بازارهای داخلی و خارجی خواهند کرد .در این راستا بسیاری از ساکنین روستاهای پیراشهری در
خریدوفروش و یا حتی بازاریابی این محصوالت و در واحدهای تولیدی نیز فعالیت میکنند .یافتههای حاصل از تعیین
وزن شاخصها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان میدهد شاخصهای اشتغال و درآمد با وزن
بهدستآمده  ،0/226باالترین رتبه را به خود اختصاص داده است .همچنین شاخصهای زیرساختی با وزن بهدستآمده
 ،0/146زیباسازی با وزن بهدستآمده  ،0/144شبکه ارتباطی با وزن بهدستآمده  ،0/113مسکن با وزن بهدستآمده
 ،0/090سرمایهگذاری با وزن بهدستآمده  ،0/055خدمات با وزن بهدستآمده  ،0/053به ترتیب باالترین و پایینترین
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شاخصها را میتواند در توسعه اقتصادی و کالبدی روستاهای پیراشهری داشته باشند .همچنین قابلذکر است ،در بین
روستاهای پیراشهری ،روستاهای تیس و مرادآباد بیشترین میزان تأثیر اقتصادی و کالبدی را از شهر چابهار با تأکید بر
منطقه ویژه اقتصادی را به خود اختصاص دادهاند ،همچنین روستاهای عثمانآباد ،رمین ،کمب ،کمترین میزان تأثیر را
به خود اختصاص دادهاند .نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهشهای (حیدری ساربان ( ،)1398لطیفی و قائمپور (،)1395
سالمی و همکاران ( ،)1396آهن جان و همکاران در سال ( ،)1394همخوانی دارد .درنهایت راهکارهایی که پیشنهاد
میگردد به شرح زیر است:
-

ایجاد تنوع در درآمدهای این روستاها و رفع وابستگی آنها به درآمدهای ناشی از واردات و صادرات شهر چابهار.

-

ایجاد انگیزه پیشرفت و آیندهای روشن در روستاهای پیراشهری از طریق کمک به ایجاد فرصتهای جدید
کسبوکار در حوزهی صنایع وابسته به منطقه ویژه اقتصادی ،گردشگری.

-

افزایش اشتغال و مشارکت مردم محلی در منطقه ویژه اقتصادی با ایجاد کارگاههای کوچک و زودبازده.

-

برنامه ریزی منطقه ویژه اقتصادی برای ایجاد صنایع کوچک و متوسط در روستاهای پیراشهری با توجه به فراوانی
نیروی جوان در روستا.
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