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های واژه

  کلیدی:

 دار،یتوسعه پا

 یروستاها

منطقه  ،یرامونیپ

، یاقتصاد ژهیو

 .ستانیس

 هابا توجه به آمار کهیطوربهدارند.  ایمنطقه داریدر توسعه پا ایژهیو گاهینقش و جا ،یاقتصاد ژهیامروزه مناطق و

دارند.  ییبسزا ریتأث یمختلف هایو در قالب شاخص داریمناطق در توسعه پا نای کشور از خارج و داخل در ارقام و

 ستانیامشار سر یاقتصاد ژهیمناطق و یرامونیپ یروستاها یداریاابعاد پ لیراستا، هدف پژوهش حاضر، تحل نیدر ا

 ازیموردن ایهاست. داده یشیمایپ ق،یو روش تحق تیو به لحاظ ماه یبه لحاظ هدف کاربرد قیتحق نی. اباشدیم

 افزارنرماز  زیاطالعات ن لیوتحلهیتجزاست. جهت  شدهیگردآور)پرسشنامه(  یدانیم - یبه روش اسناد قیتحق

SPSS  و مدلFuzzy BWM ژهیقه ومنط نینشان داد، ارتباط ب رمنیاسپ یآزمون همبستگ جیبهره گرفته شد. نتا 

مدل  جیمثبت است. نتا (، معنادار ویطیمحستیز ،یکالبد ،یاجتماع ،ی)اقتصاد داریرامشار و ابعاد توسعه پا یاقتصاد

FBWM  ،اندد اختصاص دادهوزن را به خو نیباالتر 351/0با وزن  ی، بعد اقتصادشدهمطرحابعاد  نیدر بنشان داد .

 یکل عیا مقدار تجم)سکوهه بیرامشار نشان داد، روستاها ژهیمنطقه و رامونیپ هایروستا ییفضا لیتحل جینتا تیدرنها

تا  اول هایرتبه (،556/3 یکل عیخان با مقدار تجم دی، سع564/3 یکل عیبا مقدار تجم یحاج محمددوست، 612/3
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 مقدمه
(. یکی 101: 1396توسعه دارای ارتباطات تنگاتنگی با عدالت فضایی و جغرافیایی است)توکلی نغمه و همکاران، 

(. توسعه 22: 1389فرد، ای است)غفاریریزی توسعه، مسئله توسعه منطقهاز مباحث عمده و اساسی جامع در حوزه برنامه

های مناطق است. یکی از ای به مفهوم رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در درون یک منطقه ویژه یا در سیستممنطقه

های ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یکی از سیاست ای توجه به بحث مناطق ویژه اقتصادی است.های ایجاد توسعه منطقهراه

افزایش و توسعه صادرات، ایجاد  منظوربه(. مناطق ویژه اقتصادی Li, 2021: 8ارتقاء رشد اقتصادی است)مهم برای 

 ,Liu et elپذیرد)گذاری و انتقال تکنولوژی و افزایش درآمد عمومی و سایر موارد انجام میاشتغال، جذب سرمایه

باشد)رضوانی و دی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میها همواره مستلزم پیامدهای اقتصا(، اجرای این برنامه23 :2018

اینکه این مناطق به  رغمبهدارد  توسعهدرحال(. این مناطق تأثیر بسیار مهمی در اقتصاد کشورهای 27: 1396همکاران، 

د. نمود بیشتری پیدا کر توسعهدرحالیافته ایجاد و در کشورهای دلیل بازخوردهای مثبت اقتصادی، در کشورهای توسعه

های مناطق ویژه اقتصادی به شکلی متفاوت از امروز برای اولین بار در گیرالتار و سنگاپور ایجاد و به ترتیب در سال

در پورتوریکو  1942ویژه اقتصادی تبدیل شدند. اولین منطقه ویژه اقتصادی در سال  یشهرهادولتبه  1819و  1704

ایجاد شد. در منطقه آزاد  1959اری مدرن در شامروک ایرلند در سال ، اولین منطقه آزاد تجحالنیباابه وجود آمد. 

کرد و سبب المللی و رژیم گمرکی ویژه مستقر شد که ورود مواد خام را آسان میتجاری شامروک، فرودگاه بین

 پس از موفقیت منطقه شامروک، مناطق (.4: 1396)سالمی و همکاران، شدهای صنعتی در منطقه میجذب کارخانه

قرار گرفت. مناطق ویژه اقتصادی  موردتوجهگسترش یافت و  شدتبهویژه اقتصادی در شرق آسیا و آمریکای التین 

شان را بعد از جنگ جهانی دوم از آمریکای التین اجرا شد که مدل توسعه کشورهای جنوب شرق آسیا و بیشتر در

(. در حال حاضر The World Bank Group, 2008: 9جایگزینی واردات صنعتی به توسعه صادرات تغییر دادند)

بیلیون  500میلیون شغل و  70است. این مناطق سبب ایجاد  جادشدهیامنطقه ویژه اقتصادی  3000کشور، بیش از  135در 

 (. 29: 1396)رضوانی و همکاران، انددالر درآمد شده

های شاخص ژهیوبههای توسعه شاخصرسد بتوان از آن برای تقویت های که به نظر میاز مواهب و موقعیت

ها اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها از آن استفاده کرد موقعیت ممتاز مناطق آزاد و ویژه در باال بردن این شاخص

-دهد که بین این مناطق و بهبود شاخص(. بررسی اسناد نشان می112: 1398ساربان،  باشد)حیدریدر سطح روستاها می

ها تواند تأثیرات زیادی بر این روستاهای اطراف میبا روستا این مناطقمجاورت های توسعه روستایی رابطه وجود دارد. 

باشند)کریمیان و همکاران، میمستقیم و غیرمستقیم  صورتبهاین مزایا  ریتأثتحت  پیرامونی،های روستاداشته باشد. 

1399 :130.) 

فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد، توسعه در لغت به معنای  صورتبهدر این راستا، اصطالح توسعه 

پیشرفت و ترقی  رندهیدربرگدارد و  یچندبعد(. این واژه مضمونی فراگیر و 20: 1388گسترش دادن است )موسائی، 

، در ادبیات مربوط به توسعه، رونیازا(. 1389، بابایی فرد، 1387جامعه در تمام ابعاد زندگی است )میرهاشمی و دیگران، 

آید. همچنان که اشاره شد، مفهوم توسعه سخن به میان می یطیمحستیزاز توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و 

ملی و یا افزایش رود و منظور از آن، افزایش تولید ناخالص معموالً و در بیشتر مواقع به معنای توسعه اقتصادی به کار می

است. مکاتب  گرفتهشکلمکاتب نظری حول محور این مفهوم توسعه  رونیازا( 1387کولکارنی، )درآمد سرانه است
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  8 یاپی، پ1401تان سزمو  ییزاپ، مودچهارم، شماره  دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

ظهور  سرمنشأشوند: نوسازی، وابستگی و نظام جهانی. در این حوزه به سه دسته کلی تقسیم می یشناسجامعهنظری 

ریه نوسازی، رخ نمایان کرد و نظریه نظریه وابستگی، نظریه نوسازی است. به عبارتی، نظریه وابستگی در واکنش به نظ

 هینظرگرایی، میراث نظام جهانی در مقابل نظریه وابستگی و نقد آن سربرآورد. دو دیدگاه کارکردگرایی و تکامل

اند. دو مفهوم همبستگی ارگانیکی و ها، میراث فکری نظریه وابستگی را تغذیه کردهو نئومارکسیست نیتأمنوسازی را 

گانه جوامع نوسازی شده و نوسازی الگوی دو تیدرنهاهای الگویی پارسونز در و و با الهام از او متغیر مکانیکی دورکیم

 یطیمحستیزنوسازی جدید که به ابعاد اجتماعی، کالبدی و  ژهیوبهنشده لوی مفاهیمی هستند به فهم نظریه نوسازی، 

 (.  199: 1395پور، کند)لطیفی و قائمنیز توجه کرده است، کمک می

اند را موضوع پژوهش خود قرار داده مناطق اقتصادی بر نواحی پیرامون ریتأث یپژوهشگران داخلی و خارجی زیاد

 اقتصادی ویژه مناطق نقش به بررسی پژوهشی (، در1400صولتی ) اشاره خواهد شد: هاآنبه تعدادی از  در این بخش که

داری در میزان که مناطق ویژه اقتصادی نقش مثبت و معنی نتایج نشان داد پرداختند. رفاه، سطح و زاییاشتغال میزان در

اشتغال در شهرهای ساحلی شمالی دارند اما، بین مناطق ویژه اقتصادی و سطح رفاه ساکنین شهرهای ساحلی شمالی 

اطق آزاد ارس بر توسعه اقتصادی (، در پژوهشی به تحلیل تأثیر من1400قنبرپور و همکاران )رابطه معناداری یافت نشد. 

 ای،منطقه مقیاس به نسبت ملی، و محلی مقیاس در ارس آزاد منطقه که دهندمی نشان تحقیق اند.  نتایجپرداخته

 ویژه مناطق (، در پژوهشی به بررسی نقش1397بیات ) .باشد تأثیرگذار ایران اقتصادی توسعه بر است توانسته بهتر

والن ئکه نگاه ویژه مساند. نتایج نشان داد مقاومتی، پرداخته اقتصاد یهااستیس تحقق در صنعتی یهاشهرک و اقتصادی

های افراد متخصص داخلی، بستری مناسب جهت این مناطق، ضمن توسعه اشغال و حمایت از توانمندی یهاتیظرفبه 

عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور  بر توسعه حوزه کهآنبند یازدهم  ژهیوبهتحقق راهبردهای اقتصاد مقاومتی 

نیازهای ضروری و منابع  نیتأمپیشرفته، گسترش و تسهیل تولید صادرات کاال و خدمات و  یهایفناورانتقال  منظوربه

 اقتصادی ویژه مناطق ریتأثبررسی  به پژوهشی (، در1395پور )لطیفی و قائم .کند، داشته باشدمی دیتأکمالی از خارج 

نتایج  ، پرداختند.(سلفچگان اقتصادی ویژه منطقه: موردی مطالعه) ییروستاو  شهری مناطق اجتماعی توسعه و رفاه بر

 اجتماعی، اعتماد و کاهش اجتماعی همبستگی کاهش باعث طرفی از سلفچگان اقتصادی ویژه منطقه نشان داد ایجاد

 زندگی کیفیت بهبود و اجتماعی رفاه بهبود باعث منطقه، این وجود دیگر جانب از اما شده، سلفچگان مردم بین در

 یاقتصاد ژهینقش منطقه و یبه بررس پژوهشی در ،(1394دربان آستانه و همکاران ) .است شده سلفچگان شهر مردم

سلفچگان سبب  یاقتصاد ژهینشان داد که منطقه و جنتای. اندپرداخته ییروستا یاستان قم در توسعه نواح ،سلفچگان

 نغمه شده است. ونقلحمل هایرساختیو توسعه ز رسانیخدمات ت،یجمع تیاشتغال، درآمد، تثب هایبهبود مؤلفه

 اقتصادی ویژه منطقه) ایمنطقه پایدار توسعه در اقتصادی ویژه مناطق نقش خود به بررسی ینامهانیپا(، در 1394توکلی )

 تثبیت درآمد، اشتغال، یهامؤلفه بهبود سبب سلفچگان اقتصادی ویژه رسید منطقه، پرداخت و به این نتایج (سلفچگان

 بررسی تحلیل به پژوهشی (، در1392نیا ) بذرافشان و محمد. است شده ونقلحمل هایزیرساخت توسعه و جمعیت،

نتایج نشان  پرداختند.کنگان،  شهرستان عسلویه روستاها بخش اقتصادی توسعة بر اقتصادی ژهیو مناطق ایجاد پیامدهای

 روستاهای در جمعیت ماندگاری و شغلی هایفرصت افزایش اشتغال، ایجاد در پارس انرژی اقتصادی ویژة داد منطقة
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(، 2021) 1ژنگاست.  نبوده موفق در روستاها رفاهی و خدمات هانهاده ارائة عمل کرده اما در افزایش موفق پیرامونش

مناطق ویژه اقتصادی چین بر اشتغال محلی و تجمع صنعتی پرداخته است. نتایج نشان  ریتأثدر پژوهشی به شناسایی 

های بزرگ موجود، اشتغال در مناطق های جدید و گسترش شرکتدهد، مناطق ویژه اقتصادی به دلیل ایجاد شرکتمی

یژه اقتصادی تمایل به کاهش دهد. سایر نتایج نشان داد مناطق وافزایش می یتوجهقابلشهری و روستایی را به میزان 

منطقه ویژه اقتصادی  ریتأث(، در پژوهشی به 2021) 2تجمع صنعتی محلی در مناطق شرقی و مرکزی دارند. لیا و همکاران

باشد که توسط توزیع نامتعادل اند. نتایج نشان از یک ساختار فضایی دوگانه میدر قیمت مسکن در شنژن چین پرداخته

است. در داخل مناطق ویژه اقتصادی،  گرفتهشکلمی/خصوصی مرتبط با مناطق ویژه اقتصادی دسترسی و خدمات عمو

بر قیمت مسکن تأثیر  یتوجهقابل طوربهامکانات فرهنگی، فضای سبز، مراکز خرید و یک منطقه تجاری مرکزی 

گذارد. ت مسکن تأثیر مثبت میمترو بر قیم یهاستگاهیاگذارد. در خارج از مناطق ویژه اقتصادی، تنها نزدیکی به می

های (، در پژوهشی به بررسی تأثیر مناطق ویژه اقتصادی بر فقر و تبعیض جنسیتی در هند پرداخته است. یافته2011) 3سین

هایی شده و تالش برزنانها و تصاحب زمین و تبعیض دهد مناطق ویژه اقتصادی سبب ایجاد برخی نابرابرینشان می

 عنوان با ایمقاله (، در2011) 4هاووایب و دوداساست.  شدهانجامی از بین بردن برخی قوانین توسط مردم هند برا

 در آن نقش و اقتصادی ویژه مناطق سیاست بررسی ای، بهانداز منطقهیک چشم :اقتصادی ویژه مناطق برای ریزیبرنامه

 صنایع احیای اهداف دیگر با همراه صنعتی توسعه طریق مناطق مسئول ایجاد اشتغال از این اینکه عنوانبه توسعه فرآیند

 .اندپرداخته غیره و زیربنایی توسعه اقتصادی، رشد به سرعت بخشیدن مسکن، مشکالت حل جانبی،

 ایمنطقه هایقدرت از یکی و جهان در توسعهدرحال کشورهای از یکی عنوانبه ایران کشور حاضر حال در

 توسعه که جهان در کشورها کنونی وضعیت به توجه با دارد. سطوح تمامی در توسعه به نیاز مبرمی خاورمیانه، در

 اقتصادی توسعه به هم ایران در که است نیاز ،قرارگرفته کشورها اکثر هایاصلی برنامه گفتمان رأس در اقتصادی

 کارشناس هر کشور، درون منابع به نگاه . باافتیدست این مهم به صحیح و دقیق هایریزیبرنامه به توجه با

 جایگاه با را موجود منابع وقتی ولی است ثروت فراوان با کشوری ایران که دارد اذعان موضوع این به مجربی

 هاآن میان معناداری و زیاد که تفاوت شودمی مشاهده کنیممی قیاس یافتگیتوسعه در کشور کنونی وضعیت

آزاد  مناطق به ایجاد توجه و گرفتن نظر در دارد، وجود اقتصادی توسعه برای که هاییپتانسیل از یکی دارد. وجود

 تواند درمی ایران، همانند کشورهایی برای ژهیوبه و است شدهشناخته دنیا در مناطق جایگاه که زیرا است؛ و ویژه

منطقه ویژه اقتصادی مصوب در  66(. در حال حاضر 8: 1400باشد)قنبرپور،  کارساز ایمنطقه و ملی محلی، توسعه

و تولیدی وجود  یصنعتواحد  2300در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو  .منطقه فعال هستند 32کشور وجود دارد که 

هزار میلیارد  108، 99تا  92های هزار نفر مشغول به کار هستند. در طی سال 510های تولیدی دارد که در این واحد

)خبرگزاری گذاری ارزی در این مناطق صورت گرفته استمیلیارد دالر سرمایه 25لی و حدود گذاری ریاتومان سرمایه

های جوشان به کانون شدنلیتبد، حرکت اساسی خود را برای اکنونهم(. مناطق ویژه اقتصادی کشور 1399میزان، 

                                                           
1- Zheng 

2- Lia et al 

3- Singh 

4 -  Devadas and Vaibhav 
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استثنایی  یهاگامها در همه ابعاد توسعه پایدار تولید، ترانزیت، صادرات و واردات آغاز کرده و در زمینه افزایش ظرفیت

یکی از این مناطق که با توجه به شرایط خاص منطقه جنوب شرق کشور از اهمیت  (.73: 1400)صولتی، اندبرداشته

در حقیقت سیستان باشد. خاصی برخوردار است، منطقه ویژه اقتصادی رامشار سیستان، در استان سیستان و بلوچستان می

های نهفته در آن است. ها و پتانسیلهای ارزشمند کشور است که نیازمند توجه به ظرفیتوچستان یکی از استانو بل

توانند عالوه بر ایجاد توسعه اقتصادی و های زیاد میمحدودیت باوجود اندجادشدهیاای که در آن مناطق آزاد و ویژه

 .های آسیای مرکزی و شرقی را ایجاد کندبا کشوراجتماعی در آن خطه، موجبات تعامل تجاری و اقتصادی 

 یالمللنیبهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری پشتیبانی از فعالیت منظوربهمنطقه ویژه اقتصادی سیستان )رامشار( 

جلب و ، ایجاد اشتغال مولد و یرنفتیغآوری، صادرات ای و تولید و پردازش کاال، انتقال فنو تحرک در اقتصاد منطقه

این منطقه ویژه  است. جادشدهیاگذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی )ترانزیت( و... تشویق سرمایه

هکتار در  1000است که محوطه اول مربوط به شهر جدید رامشار به مساحت  شدهگرفتهدر دو محوطه جداگانه در نظر 

های زیرساخت نیتأماست.  شدهواقعهکتار در مرز میلک  50مجاورت شهرک صنعتی رامشار و محوطه دوم به مساحت 

تواند به اشتغال پایدار در منطقه و شکوفایی شهر جدید رامشار کمک بسزایی انجام دهد)شرکت عمران منطقه ویژه می

تجار  (. منطقه ویژه اقتصادی رامشار، به لحاظ نزدیکی به بندر چابهار جذابیت بیشتری برای1400شهر جدید رامشار، 

استان  حالنیدرعاست.  ترکینزدافغانستانی دارد چون به لحاظ بعد مسافت به کریدور ترانزیتی چابهار و بندرعباس 

خود با منطقه ویژه اقتصادی  جوارهمهای ما در افغانستان از ثبات و امنیت بیشتری نسبت به استان جوارهمنیمروز، استان 

های اصلی ما های اصلی کشور افغانستان دسترسی دارد. جادهستان نیمروز به جادهبیرجند و دوغارون برخوردار است. ا

-های سرمایهاین منطقه از معافیت گمرکی برخوردار است. فرصت .ما در افغانستان وصل هستند جوارهمنیز به استان 

ت پایانه ترانزیت کاال در اندازی منطقه ویژه اقتصادی، مشارکت در ساخ درراهگذاری در این منطقه، شامل مشارکت 

 شود.اندازی سایت و توربین بادی جهت تولید انرژی، اصالح کارخانه اصالح و... می درراهمجموعه، مشارکت 

-ی رامشار سیستان میاقتصاد ژهیمناطق و یرامونیپ یروستاها یداریابعاد پا لیتحللذا مسئله اساسی در این تحقیق 

بودن و عدم شناخت کافی، هنوز منطقه ویژه اقتصادی با توجه به ماهیت  سیتأسدر منطقه سیستان با توجه به تازه باشد. 

 یجایجاای که آن به عملکرد مطلوب به نسبت سایر مناطق ویژه اقتصادی نرسیده اما با توجه به این موضوع عدم توسعه

های خود تحرکت اقتصادی و اجتماعی و کالبدی توجه به ویژگی توان باروستایی منطقه سیستان با آن مواجه است می

است که، آیا  شدهانجاماصلی  سؤالمشخص برای پاسخ به این  طوربهتحقیق حاضر  رونیازا. در این منطقه ایجاد نماید

 ی( در روستاهایکالبد ،یطیمحستیز ،یاجتماع ،ی)اقتصاد یداریبر توسعه ابعاد پا ستانیرامشار س یاقتصاد ژهیمنطقه و

 ؟ داشته است ریتأث رامونیپ

 است. شدهارائه ،(1در مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق در شکل ) شدهمطرحبنابه مباحث 
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 شناسیروش
 به تحقیق ازیموردن هایداده. است پیمایشی تحقیق، روش و ماهیت لحاظ به و کاربردی هدف لحاظ به تحقیق این

جامعه آماری در مطالعه حاضر شامل دو بخش است. بخش  .است شدهیگردآور( پرسشنامه) میدانی -اسنادی روش

 حجم نمونهکه  نفر( 206683) تیبا جمع روستا( 30های پیرامون منطقه ویژه اقتصادی رامشار )اول شامل: ساکنین روستا

بخش دوم شامل: متخصصان  است. آمدهدستبه(، 0.05با خطای )( نفر 383تعداد )با استفاده از روش کوکران محاسبه و 

نفر جامعه متخصص  20نفر انتخاب گردیده شد. دلیل استفاده از  20ریزی روستایی و شهری( که تعداد در حوزه )برنامه

است.  شدهنییتعاست که حداکثر جامعه نمونه در این مدل همین مقدار  FBMWدر پژوهش حاضر، استفاده از مدل 

بررسی ارتباط بین منطقه ویژه اقتصادی و توسعه پایدار  منظوربهاست، ابزار پژوهش پرسشنامه است.  ذکرقابلهمچنین 

بندی ابعاد توسعه رتبه بررسی منظوربهتوزیع شد و  موردمطالعههای ها بین ساکنین روستاروستاهای پیرامون پرسشنامه

تسهیم درصد در  برحسبها نیز پرسشنامهها بین متخصصان توزیع گردیده شد. های پیرامون پرسشنامهپایدار و روستا

های پرسشنامه مذکور بر پایه شاخص کهییازآنجاده شد. نسبت جمعیت توزیع گردی برحسبهای نمونه روستا

است؛ بنابراین، روایی صوری  شدهفراهمنظران و کارشناسان دیدگاه صاحبدر تحقیق و ( 1)جدول  شدهییشناسا

 79/0که  شدهاستفادهجهت تعیین پایایی پرسشنامه از آماره آلفای کرونباخ  نشود. همچنیمی دیتائپرسشنامه 

متغیر مستقل،  عنوانهباست که منطقه ویژه اقتصادی رامشار  ذکرقابلدهنده پایایی قابل قبولی است. و نشان آمدهدستبه

های وابسته در نظر گرفته شدند. متغیر عنوانبه( یطیمحستیزو ابعاد توسعه پایدار )اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و 

ارتباط بین  منظوربهاست.  شدهاستفاده FBMW( و مدل SPSSهای )افزارها از نرمداده لیوتحلهیتجزجهت همچنین 

ای و همبستگی اسپیرمن های تی تک نمونههای پیرامون از آزمونو توسعه پایدار در روستا منطقه ویژه اقتصادی رامشار

های پیرامون منطقه ویژه اقتصادی از مدل بندی ابعاد توسعه پایدار و روستارتبه منظوربهاستفاده شد و به دنبال آن 

FBWM .استفاده شد 
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 های تحقیق. ابعاد، شاخص و گویه1جدول
 هاگویه عالمت اختصاری هاشاخص ابعاد

 اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 گذاریسرمایه
C11  گذاری در بخش خصوصیسرمایهافزایش 

C12  گذاری در بخش دولتیسرمایهافزایش 

C13  گذاری در بخش خدماتسرمایهافزایش 

 

 

 

 

 

 

 

 اشتغال و درآمد

C21 اشتغال زنان 

C22 ویژه اقتصادیهای منطقه افزایش درامد حاصله از فعالیت 

C24 مد در بخش خدماتآافزایش در 

C25 گریمشاغل داللی و واسطه 

C26 مشاغل مولد و دائمی 

C27 کاهش بیکاری 

C28 وری و شکوفایی اقتصادیبهره  

C29  و کارآفرینی وکارکسببهبود محیط  

C30 جذب و برانگیختن سرمایه و تجدید حیات اقتصادی 

 

 

 خدمات 

C31 دسترسی به فضای آموزشی 

C32 دسترسی به فضای سبز 

C33  فضای ورزشیدسترسی به 

C34 خدمات کالنتری 

C35 یندسترسی به امکانات بهداشتی و درما 

 

 کالبدی

 برق، تلفن، پست و ...( و آبو تجهیزات ) ساتیتأس C41 زیرساختی

C42  دسترسی به خدمات ارتباطی 

 (ونقلحمل) وآمدرفتسهولت  C51 شبکه ارتباطی

 و مناسب تیفیباکاستفاده از مصالح  `C61 مسکن

C62 نوسازی مسکن 

 

 

 زیباسازی

C71 کیفیت شبکه معابر 

C72 زیباسازی معابر 

C73 سیستم روشنایی 

C74  هادی یهاطرحاجرای 

 

 

 

 

 

 اجتماعی

 

 

 سرمایه اجتماعی

C81  وفاق اجتماعیانسجام و 

C82  روستائیانمشارکت 

C83 ساکنین یمقتدر ساز  

C84 هاسازی توانمندیظرفیت  

C85 آموزش روستائیان 

C86  اجتماعی تعاملبهبود 

C87 افزایش اعتماد اجتماعی 

 

 

 

 امنیت اجتماعی

C91 کاهش جرم و جنایت 

C92  محرومیت اجتماعیبدنام سازی و غلبه بر 

C93 اعتیاد کاهش 

C94 حجاب 

C95 کاهش طالق 

 گسترش هویت اجتماعی C101 منزلت اجتماعی

C102 حس و تعلق اجتماعی به روستا 

 

 رفاه اجتماعی
C111 بهبود کیفیت زندگی 

C112  هاسازمان شدهارائهخدمات رفاهی 
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C113  فرزندان لیتحصعالقه به 

 

 

 یطیمحستیز

 

 

 کاهش آلودگی 

C121 کاهش آلودگی هوا 

C122 کاهش آلودگی صوتی و نوری 

C123 کاهش آلودگی بصری و روانی 

 روستا ریزی و مدیریت بهداشت محیطبرنامه C131 یطیمحستیزهای تقویت و آگاهی

C132 های آیندهحمایت از نسل 

C133  طیمح یریپذبیآسکاهش  

 .1395پور، ، لطیفی و قائم1396بدری و همکاران،  ،1395رحمانی، منبع: هادیانی و 

 

مختصات جغرافیایی آن  .است قرارگرفتهکیلومتری شهر زابل و در مسیر جاده زابل به زاهدان  35شهر جدید رامشار در 

متری از سطح  495دقیقه طول شرقی است و در ارتفاع متوسط  25درجه و  61دقیقه عرض شمالی و  40درجه و  30

هکتار از طرف شمال با دشت لوتک و از  120035اراضی شهر جدید رامشار با مساحت  (2)شکل است شدهواقعدریا 

است. در انتخاب نام شهر جدید  جوارهمهامون  یااچهیدرسواحل  طرف جنوب با دشت قلعه رستم و از طرف غرب با

 ت.اس قرارگرفته مدنظر سازدیمهویت این سرزمین را منعکس  آنچهرامشار، 

 
 موردمطالعهمنطقه  موقعیت. 2شکل

 

 های پژوهشیافته
، کالبدی( در یطیمحستیزبررسی ارتباط بین منطقه ویژه اقتصادی رامشار سیستان و توسعه ابعاد پایداری )اقتصادی، اجتماعی، 

 روستاهای پیرامون 

تر جهت ارتباط بین منطقه ویژه اقتصادی رامشار سیستان و توسعه پایداری در ابعاد )اقتصادی، مطالعه عمیق منظوربه

ای و همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج به شرح تک نمونه های تیو کالبدی(، از آزمون یطیمحستیزاجتماعی، 

(، در بعد 3باالتر از حد متوسط عدد ) آمدهدستبه(، مقدار میانگین 2باشد. مطابق نتایج جدول )( می3و  2جداول )

، گویای وضعیت نسبتًا خوب توسعه 22/3محیطی ، زیست33/3، بعد اجتماعی 43/3، در بعد کالبدی 56/3اقتصادی 
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(، میزان ارتباط بین منطقه ویژه اقتصادی رامشار سیستان 3های پیرامون بود. همچنین مطابق نتایج جدول )پایدار در روستا

، اجتماعی 675/0و ضریب همبستگی اسپیرمن در بعد اقتصادی  000/0و توسعه ابعاد پایدار با مقدار سطح معناداری 

 ، گویای ارتباط معنادار و مثبت بین دو متغیر مستقل و وابسته بود.600/0، کالبدی 522/0محیطی یست، ز533/0

 های پیرامون وضعیت توسعه پایدار در روستا.2جدول
 معناداری T میانگین ابعاد

دامنه( 2)  

95/0فاصل اطمینان تفاوت   

 پایین باال

56/3 اقتصادی  567/25  000/0  69/3  42/3  

33/3 اجتماعی  445/25  000/0  58/3  14/3  

یطیمحستیز  22/3  337/25  000/0  43/3  09/3  

43/3 کالبدی  478/25  000/0  63/3  29/3  

 1400های تحقیق، منبع: یافته
 

. میزان ارتباط بین منطقه ویژه اقتصادی رامشار سیستان در ابعاد توسعه پایدار روستاهای پیرامون3جدول  
همبستگیضریب  سطح معنادار  متغیر وابسته متغیر مستقل 

000/0  675/0  

 منطقه ویژه اقتصادی رامشار

 

 اقتصادی

000/0  533/0  اجتماعی 

000/0  522/0 یطیمحستیز   

000/0  600/0  کالبدی 

 1400های تحقیق، منبع: یافته

های بخش اول فعالیت نهیدرزم عمدتاًکنند نقشی که اشتغال مناطق روستایی در عرصه اقتصادی بازی می یطورکلبه

شود، از سوی کشاورزی کارایی چندانی مشاهده نمی نهیدرزم خصوصاًاقتصادی است. لیکن در مناطق روستایی سیستان 

های الزم برای ایجاد و توسعه سازی بستراهداف اصلی و اولیه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی رامشار زمینه ازجملهدیگر 

افراد جامعه است. در این راستا مناطق روستایی پیرامون از منظر افزایش درآمد و اشتغال در محرومیت امکان اشتغال برای 

باشد های اصلی مناطق روستایی میفعالیت نیترمهم ازجمله یدستعیصناهای کشاورزی و فعالیت چراکهبرند به سر می

 به این مطلب منطقه ویژه اقتصادی رامشار توان پاسخگویی به این نیاز روستاییان را ندارد. لذا با توجه

یک راهبرد اساسی در  عنوانبه است ودارای توان و پتانسیل باالیی در زمینه ایجاد اشتغال برای روستاییان پیرامون 

 های اشتغال برای روستاییان است. درآمد و فرصت نیتأمخصوص 

 
 Fuzzyاز منطقه ویژه اقتصادی رامشار در ابعاد توسعه پایدار با استفاده از مدل  شانیریرپذیتأثهای پیرامون با بندی روستارتبه

BWM 
ای برای انجام روش بهترین و بدترین فازی بین خبرگان توزیع های تصمیم، ابتدا پرسشنامهدر ابتدا پس از ساخت معیار

پایدار توسط هر یک از اعضای گروه خبرگان تعیین ترین( ابعاد توسعه اهمیت( و بدترین)کمنیترمهمگردید تا بهترین )

های زبانی، ترجیحات کیفی بهترین بعد نسبت به سایر ابعاد تعیین گردیده شد، گردد. در ادامه نیز با استفاده از متغیر

ان های پیرامون را بر اساس میزروستا تیدرنهابه اعداد فازی مثلثی تبدیل گردیده شد،  آمدهدستبهسپس ترجیحات 

 شد. قرارگرفته یموردبررساز منطقه ویژه اقتصادی در ابعاد توسعه پایدار  شانیریرپذیتأث
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 های توسعه پایدار.اهمیت نسبی )ابعاد( گویه4جدول
 اوزان کلی  اوزان نسبی گویه هاگویه اوزان ابعاد ابعاد

 

 

 

 

 

 

 اقتصادی

 

 

 

 

 

351/0 

 083/0 234/0 گذاری در بخش خصوصیسرمایهافزایش 

 086/0 245/0 گذاری در بخش دولتیسرمایهافزایش 

 078/0 221/0 گذاری در بخش خدماتسرمایهافزایش 

 105/0 298/0 اشتغال زنان

 110/0 311/0 ویژه اقتصادیهای منطقه افزایش درامد حاصله از فعالیت

 086/0 243/0 مد در بخش خدماتآافزایش در

 105/0 298/0 گریواسطهمشاغل داللی و 

 113/0 321/0 مشاغل مولد و دائمی

 117/0 332/0 کاهش بیکاری

وری و شکوفایی اقتصادیبهره  342/0  121/0  

311/0 بهبود محیط کسب و کار و کارآفرینی  110/0  

 105/0 298/0 جذب و برانگیختن سرمایه و تجدید حیات اقتصادی

 

 

 

 

 

 کالبدی

 

 

 

 

 

 

 

321/0 

 093/0 287/0 دسترسی به فضای آموزشی

 075/0 231/0 دسترسی به فضای سبز

 071/0 221/0 فضای ورزشیدسترسی به 

 068/0 211/0 خدمات کالنتری

 083/0 256/0 یندسترسی به امکانات بهداشتی و درما

 086/0 267/0 و برق، تلفن، پست و ...( آبو تجهیزات ) ساتیتأس

 084/0 261/0 دسترسی به خدمات ارتباطی 

 085/0 264/0 (ونقلحمل) وآمدرفتسهولت 

 086/0 267/0 و مناسب تیفیباکاستفاده از مصالح 

 079/0 245/0 نوسازی مسکن

 079/0 244/0 کیفیت شبکه معابر

 082/0 256/0 زیباسازی معابر

 078/0 241/0 سیستم روشنایی

 083/0 256 هادی یهاطرحاجرای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی

 064/0 213/0 انسجام و وفاق اجتماعی 300/0

 077/0 256/0 روستائیانمشارکت 

266/0 مقتدرسازی ساکنین  080/0  

هاسازی توانمندیظرفیت  276/0  083/0  

231/0 آموزش روستائیان  070/0  

 082/0 271/0 اجتماعی تعاملبهبود 

 077/0 256/0 افزایش اعتماد اجتماعی

 073/0 243/0 کاهش جرم و جنایت

 070/0 233/0 محرومیت اجتماعیبدنام سازی و غلبه بر 

 080/0 265/0 اعتیاد کاهش

 080/0 254/0 حجاب

 074/0 244/0 کاهش طالق

241/0 گسترش هویت اجتماعی  073/0  

251/0 حس و تعلق اجتماعی به روستا  076/0  

 080/0 266/0 بهبود کیفیت زندگی

 079/0 261/0 هاسازمان شدهارائهخدمات رفاهی 
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 090/0 298/0 فرزندان لیتحصعالقه به 

 

 یطیمحستیز

287/0 231/0 کاهش آلودگی هوا   067/0  

221/0 کاهش آلودگی صوتی و نوری  064/0  

211/0 کاهش آلودگی بصری و روانی  061/0  

 069/0 243/0 روستا ریزی و مدیریت بهداشت محیطبرنامه

 061/0 211/0 های آیندهحمایت از نسل

طیمح یریپذبیآسکاهش   205/0  059/0  

 1400های تحقیق، منبع: یافته
 

 

 
 ر از منطقه ویژه اقتصادی رامشارابعاد توسعه پایدا یریرپذیتأث. وزن نهایی 3شکل

 1400تحقیق، های منبع: یافته

باالترین وزن و بعد کالبدی با مقدار  351/0، بعد اقتصادی با وزن شدهمطرح، در بین ابعاد آمدهدستبهمطابق نتایج 

های دوم تا ، به ترتیب رتبه287/0نیز با مقدار وزن  یطیمحستیز، بعد 300/0، بعد اجتماعی با مقدار وزن 321/0وزن 

وری و شکوفایی بهرهند. همچنین در بعد اقتصادی، باالترین وزن متعلق به گویه اچهارم را به خود اختصاص داده

در  ، 083/0با وزن  گذاری در بخش خصوصیسرمایهافزایش  ترین وزن متعلق به گویه، و پایین121/0با وزن  اقتصادی

 ترین وزن متعلق به گویه، و پایین093/0با وزن  دسترسی به فضای آموزشیبعد کالبدی نیز باالترین وزن متعلق به گویه 

با  عالقه به تحصیل فرزنداندر بعد اجتماعی نیز باالترین وزن متعلق به گویه  ، 068/0با مقدار وزن  خدمات کالنتری

در بعد  تیدرنها، 064/0با مقدار وزن  انسجام و وفاق اجتماعیترین وزن متعلق به گویه ، و پایین090/0مقدار وزن 

ترین ، و پایین 069/0با مقدار وزن  ریزی و مدیریت بهداشت محیطبرنامهباالترین وزن متعلق به گویه  یطیمحستیز

 باشد. می ،059/0با مقدار وزن  طیمح یرپذییبکاهش آس وزن متعلق به گویه

بر اساس ابعاد توسعه پایدار در  های پیرامون رادهندگان خواسته شد که تحلیل فضایی روستادر ادامه نیز از پاسخ

نظر ها صرفه( امتیازی بیان نمایند. به دلیل حجم زیاد جدول مربوطه، از آوردن جدول امتیاز9یک مقیاس نوع لیکرت )

 (5های پیرامون پرداخته شد. جدول )ها، به بررسی تجمیع کلی هر یک از روستاشد. در این راستا پس از تعیین امتیاز
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 شان از منطقه ویژه اقتصادی رامشار در ابعاد توسعه پایدارهای پیرامون مبتنی بر میزان تاثیرپذیریتحلیل فضایی روستا .5جدول
 تجمیع روستا

MF 

 رتبه

MF 

 تجمیع

CS 

 رتبه

CS 

 تجمیع

TB 

 رتبه

TB 

 تجمیع

MS 

 رتبه

MS 

تجمیع 

 کلی

رتبه 

 کلی

 10 432/3 6 432/3 7 332/3 5 334/3 6 231/3 ابراهیم میرزاخان

 8 453/3 8 310/3 4 312/2 7 312/3 5 334/2 آباداسالم

 22 231/2 7 311/3 3 321/2 6 300/3 4 342/2 گرگ

 9 453/3 13 331/2 4 334/3 12 321/2 5 332/3 برقی

 21 445/2 8 334/3 4 334/2 7 312/3 5 345/2 سفلی آبادنیحس

 10 432/3 9 310/3 5 311/3 8 308/3 6 321/3 حسین محمد

 20 453/2 8 312/3 5 311/2 7 312/3 6 331/2 ده علی

 19 300/3 8 311/3 7 300/3 7 312/3 8 312/3 ده نور محمد

 7 456/3 8 309/3 8 211/3 7 312/3 9 212/3 دوران خان

 2 564/3 9 311/3 4 210/3 8 308/3 5 331/3 حاجی محمددوست

 3 556/3 12 341/3 8 130/3 11 334/3 9 131/3 سعید خان

 1 612/3 14 310/2 10 223/3 13 311/2 11 254/3 سکوهه

 9 445/3 16 298/3 5 225/3 15 211/3 6 221/3 آبادحسنشهرک 

 18 312/3 8 311/3 12 187/3 7 312/3 13 177/3 شهرگل محمد

 17 332/3 9 312/3 5 213/3 8 308/3 6 221/3 سفر

 8 453/3 8 322/3 9 165/3 7 312/3 10 132/3 فقیر

 10 443/3 8 314/3 5 231/3 7 312/3 6 221/3 قلعه حسن

 16 356/3 12 311/3 5 312/3 11 334/3 6 342/3 آسادلقلعه 

 4 543/3 11 321/3 4 223/3 10 341/3 5 332/3 قلعه رستم

 5 512/3 7 321/3 4 341/3 6 300/3 5 345/3 قلعه سام

 9 445/3 8 311/3 11 223/3 7 312/3 12 256/3 کندو

 6 508/3 6 345/3 4 314/3 5 334/3 5 331/3 لوتک

 7 456/3 8 310/3 10 321/3 7 312/3 11 312/3 لوتک حاج عظیم

 10 443/3 12 345/3 3 342/3 11 334/3 4 432/3 لوتک رحیم خان

 11 412/3 13 331/2 4 231/3 12 321/2 5 331/3 لوتک شیرمحمد

 16 356/3 14 321/2 5 221/3 13 311/2 6 231/3 لوتک سفرشاه

 15 367/3 22 211/2 6 241/3 21 102/2 7 223/3 یمسافر کالت

 14 371/3 16 332/3 10 221/3 15 211/3 11 213/3 مالنظر

 12 388/3 14 312/2 11 213/3 13 311/2 12 210/3 ورمال

 12 398/3 16 342/3 13 231/3 15 211/3 14 223/3 پشت دست

 1400های تحقیق، منبع: یافته

 

حاجی با مقدار تجمیع کلی  محمددوست، 612/3های )سکوهه با مقدار تجمیع کلی (، روستا5مطابق جدول )

های )گرگ، اند، و روستاهای اول تا سوم را به خود اختصاص داده(، رتبه556/3، سعید خان با مقدار تجمیع کلی 564/3

را از منطقه ویژه اقتصادی به  یریرپذیتأثترین میزان سفلی، ده نور محمد، ده علی، شهر گل محمد( پایین آبادنیحس

 اند. خود اختصاص داده

های پیرامون نشان داد، منطقه ویژه اقتصادی رامشار با توجه به اینکه توانسته در همچنین نتایج تحلیل فضایی روستا

 عنوانبهمنطقه ویژه اقتصادی  ریتأثهای پیرامون بیانگر عدم اشد ولی تحلیل فضایی روستاابعاد توسعه پایدار نقش داشته ب

 یک کاتالیزور اقتصادی در سطح منطقه است. 
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 گیرینتیجه
باشد. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل ابعاد پایداری روستاهای پیرامون مناطق ویژه اقتصادی در رامشار سیستان می

های ایران سعی در مشخص گردیده شد، توسعه پایدار امری است که امروزه تمامی شهر آمدهدستبهمطابق نتایج 

دستیابی به سایر جوانب  چراکهمصادیق توسعه پایدار، توسعه اقتصادی است،  نیترمهم. یکی از رادارنددستیابی به آن 

مطابق نتایج نتیجه است. ناپذیر و بیمری امکانبدون توسعه اقتصادی ا یطیمحستیزاجتماعی، کالبدی و  ازجملهتوسعه 

ریزان و محققان با آن مواجه هستند، مسئله چالش اصلی و مهمی که در شهر رامشار بسیاری از برنامه، آمدهدستبه

اشتغال و درآمد است. امری که تداوم و سکونت و بقاء در یک محیط و مکان را در وهله اول برای افراد و اهالی آن 

گذاری های کشاورزی و سرمایهنبودن فعالیت صرفهبهکند. از سوی دیگر به دلیل تضمین می ینوعبهقه توجیه و منط

های پیرامون رامشار عمومیت چندانی ندارد. بنابراین از ها در روستاهای صنعت و تجارت، این فعالیتزیاد در بخش

های پیرامون این شهر، توجه به منطقه ویژه اقتصادی اقتصادی در روستاهای ها جهت پاسخگویی به چالشبرنامه نیترمهم

های پیرامون است. در این راستا، منطقه ویژه اقتصادی و اشتغال و درآمد در روستا وکارکسببهبود  باهدفرامشار 

های پیرامون شورتوانمند است تا از طریق جذب سرمایه، افزایش سهم ارزی از واردات و صادرات از طریق کرامشار، 

مشکالت موجود  یتوجهقابلو... به میزان  ونقلحملهایی مانند انبارداری، های شغلی در فعالیتو ایجاد فرصت

ها را فراهم کند. حال های پیرامون رفع کند و زمینه الزم برای توسعه اقتصادی این روستابیکاری را در روستا ٔ  نهیدرزم

های اجتماعی وضعیت گویه جیتدربهمند شوند، رامشار از وضعیت اقتصادی خوبی بهرهزمانی که روستاهای پیرامون 

های پیرامون از منطقه ویژه اقتصادی رامشار در بعد اقتصادی روستا یریرپذیتأثهر چه  گریدعبارتبهیابد. نیز تغییر می

د اجتماعی، آموزش، آگاهی و... نیز افزایش های مشارکت، سرمایه اجتماعی، اعتمازیاد باشد، به همان نسبت میزان گویه

باشد. در این راستا، چند در بعد اجتماعی، عالقه به تحصیل فرزندان می ریرپذیتأثهای گویه نیترمهمیابد. یکی از می

اه با مطرح نمودند، تا قبل از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، فرزندان همر گونهنیاها تن از ساکنین بومی تعدادی از روستا

منطقه  سیتأسای تمایل داشت تا کودک خود را به مدرسه بفرستد، ولی از زمان پدر و مادر شاغل بودند و کمتر خانواده

اقتصادی توانمند شدند و تمایل بیشتری به تحصیل فرزندانشان دارند،  ازنظر ویژه اقتصادی، بسیاری از سرپرستان خانوار

ریزی و نیز در برنامه یطیمحستیزدر بعد قرار گرفت.  موردتوجهآن فضای آموزشی در بعد کالبدی نیز  نوبهبهکه 

داشته، لذا امید است با توجه به منطقه ویژه اقتصادی و توسعه آن، زمینه را برای  یمؤثرنقش  ستیزطیمحمدیریت 

 ه رامشار فراهم گردد.حرکت در این مسیر برای تمامی مناطق شبی کمدستیا  یافتگیتوسعه

های اول تا حاجی، سعید خان(، رتبه محمددوستهای )سکوهه روستادر ادامه نیز نتایج تحلیل فضایی نشان داد، 

های پیرامون بیانگر این نکته است، که منطقه ویژه اقتصادی رامشار اند.تحلیل فضایی روستاسوم را به خود اختصاص داده

ها از توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، بحث عدالت فضایی و برخورداری سکونتگاهنتوانسته انتظارات را در 

 و... برآورده کند.  یطیمحستیز

های توسعه پس از انقالب با رویکرد نگاه بخشی به بندی نهایی باید مطرح نمود، که با توجه به برنامهدر یک جمع

بر نقش منطقه ویژه اقتصادی ضروری به  دیتأکابعاد پایداری با  یتمامبهای و نگاه توسعه، نیاز به تحلیل فضایی و منطقه

که دولت بار اصلی توسعه را به  یطیمحستیزدستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و  چراکهرسد، نظر می
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، امری جانبههمهبدون تحلیل فضایی و بررسی توسعه  نانهیبخوشکشد، اگر غیرمحتمل نباشد، در حالتی دوش می

 بر خواهد بود.طوالنی و زمان

(، سالمی و 1397(، نامی و همکاران )1400(، قنبرپور و همکاران )1400نتایج تحقیق با مطالعات صولتی ) تیدرنها

ها (، دوداس و وایب2011(، سین )2014(، اسوسیت )2021(، ژنگ )1392(، بذرافشان و محمدنیا )1396همکاران )

های ذیل ، راهکارآمدهدستبهدر راستای نتایج  تیدرنها(، همخوانی و مطابقت دارد. 2004(، جاتان کوئینتین )2011)

 گردد:پیشنهاد می

 شود باید به نحوی باشد که روستاهای پیرامون منطقه از این توسعه زمانی که از منطقه ویژه اقتصادی رامشار صحبت می

نتوانند نقشی داشته باشند،  هاآنگذاری کالن صورت بگیرد ولی ناظر این نباشند که سرمایه سود ببرند و تنها شاهد و

های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی قش اساسی مردم بومی در توسعه پایدار و پیشبرد امور و فعالیت در حوزهنبه عبارتی 

 پررنگ شود؛ یطیمحستیزو 

  پیرامون در هر های انداز روستاابعاد توسعه پایدار، و بررسی چشم یتمامبهریزان توسعه برنامه جانبههمهبررسی و نگاه

 یک از ابعاد توسعه؛

 در  خصوصبهبر منطقه ویژه اقتصادی  دیتأکهای پیرامون با های موجود توسعه پایدار در روستاها و تنگنابررسی قابلیت

 علی؛ وسفلی و ده نور محمد و ده  آبادنیحسهای روستا

 سفلی، ده نور محمد، ده علی از طریق کمک به ایجاد  آبادنیحسای روشن در روستاهای ایجاد انگیزه پیشرفت و آینده

 یع وابسته به منطقه ویژه اقتصادی.ی صنادر حوزه وکارکسبهای جدید فرصت
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 (و همکاران مجبوربخششه ...)یرامونیپ یروستاها یداریابعاد پا لیتحل
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