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نفوذ، شهر زابل، 

 ،یراشهریمنطقه پ

 .بنجار

 ینظر تیاهم یدارا ،یراشهریشهر و مناطق پ نیحاکم بر روابط و مناسبات ب یو اجتماع یاقتصاد اثراتشناخت 

است که به  یرونیو ب یدرون یروهایبسته به مجموعه عوامل و نوا یراشهریاست. تحوالت مناطق پ یو کاربرد

. شودیم یناش رگیکدیو شهر با  یراشهریپ مناطق هایسکونتگاه هایها از تعامل و ارتباط عرصههمه آن ینوع

ار انجام شده بنج یراشهریشهر زابل بر منطقه پ یو اجتماع یاقتصاد راتیثأبا هدف شناخت ت زیمقاله حاضر ن

 ازیمورد ن یهااست. داده یشیمایپ ق،یو روش تحق تیو به لحاظ ماه یبه لحاظ هدف کاربرد قیتحق نیا است.

اطالعات از  لیو تحل هیشده است. جهت تجز ی)پرسشنامه و مشاهده( گردآور یدانیم -یبه روش اسناد قیتحق

گام  به روشچندگانه  نویآزمون رگرس جیاستفاده شده است. نتا Fuzzy Mamdaniو مدل  SPSSنرم افزار 

 یمعنادار رابطه یارادبنجار  یراشهریمنطقه پ یو اجتماع یشهر زابل بر توسعه اقتصاد راتیثأبه گام نشان داد که ت

، 000/0 به دست آمده یبا توجه به سطح معنادار ریاسکو یآزمون کا جینتا نیاست. همچن P=05/0در سطح 

 یراشهریابل( و منطقه پ)ز یشهر مرکز یو اجتماع یاقتصاد ریثأ)ت ریدو متغ نیا نینشان از ارتباط معنادار و مثبت ب

نشان داد که  یممدان یدر نرم افزار متلب با استفاده از مدل فاز یاستنتاج فاز ستمیس یخروج جی)بنجار( است. نتا

 ار دارند.ر( در سطح متوسط ق60/0( و )65/0) یینها یبا مقدار نافاز بیبه ترت یو اجتماع یبعد اقتصاد
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 مقدمه
ی تکامل جوامع انسانی به شمار میها، شهرنشینی بارزترین نحوهها یا کشوراز گذشته تا به امروز، در تمامی تمدن

ای روبرو شدهها، با مشکالت عدیدهها، جوامع انسانی ساکن در آنمتروپل ها، مخصوصاًرود. با گسترش شتابان شهر

کالت، تمرکزگرایی شدید در یک یا چند شهر و گسیختگی نظام سلسله مراتب شهری اند. یکی از بارزترین این مش

منظور دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در  بهلذا . (166-165: 1386)سرایی و اسکندر ثانی،  ها استردر اکثر کشو

ها از نیازهای اساسی یافته سکونتگاهمراتب متعادل و نظامتوسعه، ایجاد سلسله حال های فضایی کشورهای درریزیبرنامه

در ایران، شبکه شهری عملکرد سلسله مراتبی نداشته و شمار کانون(. 19: 1398)میکائیلی و همکاران،  آیدبه شمار می

کند و شبکه شهری همچنان در ها از یک نظام سلسله مراتبی تبعیت نمیهای زیستی، توزیع فضایی و حجم جمعیتی آن

های ایران با اتکاء به مناطق نفوذ (. به لحاظ جغرافیایی شهر82 :1376یی در حال تحول است )نظریان، جهت تمرکزگرا

اند. این پیوستگی در هر یابند و بیشتر مراکز شهری و روستایی از یا مناطق پیراشهری به یکدیگر وابستهخود تکامل می

های اجتماعی و قومی، نسبی و عی و منابع اقتصادی و پیوندیک از نواحی جغرافیایی ایران با توجه به تنوع شرایط طبی

های ساختاری مفاهیم است. این مفهوم، (. ظهور مفهوم پیراشهر، حاصل محدودیت168 :1381متنوع است )رضوانی، 

)کرمی و کند های شهری و روستایی را بازنمایی میها است که طیف وسیعی از ویژگیهای نزدیک شهرتوصیف

 محصول پیراشهر، (. پدیدهAmoateng et al, 2013) هستند خاصی هایویژگی پیراشهرها، واجد (.2: 1398 همکاران،

 جهانشمول فرآیندهای سرمایه و فضایی چرخه و انباشت دیالکتیک و منطق بر مبنای فضایی اجتماعی تحوالت تشدید

ای از اشکال سکونتی است که در گونهنواحی پیراشهری، (. Harvey, 1973, 1982, 1989: 2006است ) شدن شهری

 Piorrشود )های روستایی ایجاد میهای شهری، در اراضی و فضاارتباط با گسترش افقی، خزش و دامنه توسعه عملکرد

and et al, 2012: 10ها در های جنوب، عالوه بر ادغام روستاهای بزرگ در حال رشد شتابان کشور(. بسیاری از شهر

ای اقتصادی ویژه -عملکردی و اجتماعی-های کالبدیهایی با ویژگیگیری عرصهخود، موجب شکلفرایند گسترش 

روستایی )نه شهری و نه روستایی( هستند،  –هایی بارز شهری مان حامل خصلتأها که به طور تواند. این عرصهشده

 (. Simon et al, 2006: 7شود )اغلب تحت مفهوم پیراشهر شناخته می

خیر(، أ شهری و )بالعکس در چنده دهه-های روستاییخیر مناطق شهری ایران بر اثر مهاجرتهای أدر سال

رویه داری نفتی بوده، تجربه کرده است. سطح و دامنه رشد بیای را که حاصل سرمایهشهرنشینی ناقص و تحول نیافته

ها خته است. آشکار است که رشد بی رویه شهرهائی را در بین کارشناسان و شهروندان آگاه مطرح سانگرانیشهری دل

نه تنها منظر شهر را دگرگون کرده است بلکه سبب ایجاد تغییرات بنیادی در الگوی شهر و مناطق پیراشهری شده است 

 ای گذاشته است.ثیر فزایندهماعی فضایی این مناطق پیراشهری تأو این موضوع همچنین بر تحوالت اقتصادی و اجت

های نفتی بر تصمیمات سیاسی های متکی بر درآمدتحوالت اقتصادی و اجتماعی مناطق پیراشهری، در نظامبسیاری از 

 استای و در نهایت در سطح محلی قابل ردیابی و اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف خاص از سطح ملی به منطقه

هایی ساخت و تولید فضا در جهت ردد در چنین نظامگهای مرتبط با آن باز میهای بنیادین و روندو یا به پس زمینه

-های انباشت سرمایه در نهایت منجر به سرمایهیابد، در چنین شرایطی اولویتاهداف گردش و انباشت سرمایه شکل می

شهری -روستابنجار به عنوان گردد. در این راستا های خاص اقتصادی و اجتماعی مناطق پیراشهری میگذاری در بخش

کیلومتری از شهر اصلی منطقه )زابل( در گذر زمان جزء مناطق پیراشهری شده است. این منطقه  2در فاصله  کوچک
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های متعددی ها و چالشکالبدی با شهر زابل از امکانات، فرصت-پیراشهری به دلیل نزدیکی مکانی و وابستگی فضایی

سال از  12رد. منطقه پیراشهری بنجار با گذشت برخوردار است که در دیگر مناطق شهری، به چنین شدتی وجود ندا

تبدیل شدن بنجار به شهر، تحت تاثیر موقعیت خاص ارتباطی و نزدیکی با شهر زابل، تحوالت شتابان و عمیقی را در 

گذاری، افزایش تولید و... تحربه کرده است. انتقال سرمایه از شهر زابل و هجوم های مختلفی همچون سرمایهزمینه

از مسئله، این انداز کار در این ناحیه تغییرات اقتصادی و اجتماعی در این منطقه در پی داشته است. با این چشمنیروی 

ثیرات اقتصادی و اجتماعی شهر زابل را بر منطقه پیراشهری بنجار را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق درصدد است تأ

های متفاوت و متنوعی نقش جار مجموعه عوامل و نیروپذیری و تحول منطقه پیراشهری بنآشکار است که در شکل

های سکونتی شهر زابل و منطقه پیراشهری بنجار با آفرین هستند، اما همه آنها به نوعی متاثر از تعامل و ارتباط عرصه

 باشند. یکدیگر می

ن توسعه و برنامههای پیراشهری، سه دیدگاه مسلط بین جغرافیداناهای مرکزی در توسعه شهردرباره نقش شهر

(، دیدگاه اقتصاد سیاسی )دیدگاه بدبینانه( و دیدگاه ینانهبریزان وجود دارد: دیدگاه فضایی عملکردی )دیدگاه خوش

های مرکزی از کید دارد که شهرأمطرح گردید، بر این ت 1960و  1950های میانه. دیدگاه فضای عملکردی که در دهه

پیراشهری خود نقش مثبتی دارند. تمرکز  مناطقها، خدمات و امکانات، در توسعه یطریق پخش و رخنه به پایین نوآور

به  1970(. از دهه 10 :1391های شهری در توسعه روستایی است )کریمی و همکاران، این دیدگاه بر رویکرد کارکرد

پایین، مطرح شده از مکتب  ای و مکانیزم رخنه بههای توسعهبعد به دلیل افزایش دلسردی، سرخوردگی و شکست برنامه

ریزان نئوکالسیک به منظور رشد اقتصادی و مشکالت ناشی از شهرنشینی به ویژه در کشورهای جهان سوم، توجه برنامه

، 1389های توسعه عادالنه باشد )افراخته و همکاران، های دیگر معطوف گردید، تا پاسخگوی نیازبه توسعه و ایجاد شهر

 مناطقتوانند به بهبود توسعه ها میباالی سیستم شهری، این عقیده که شهر حجای توجه به سطو(. از این دوره به 5

های کوچک در پایین ها و شهرشهر-پیراشهری کمک کنند، مورد توجه بیشتر قرار گرفت و تمرکز را بر روی روستا

( انجام گرفت، ریشه در تئوری 1970ن )سلسله مراتب شهری متمرکز نمود. کار اولیه در این زمینه که به وسیله جانسو

ها جهت پر شهر -مکان مرکزی دارد. وی با توجه به مطالعه موردی بر روی کشور هند، استدالل کرد که توسعه روستا

های بزرگ انگلی و روستا، یک شرط اساسی برای تجاری کردن کشاورزی است، از این رو کردن شکاف بین شهر

های بازاری است. بر مبنای تئوری مکان مرکزی به عنوان چارچوب این ن، بهبود رشد شهرریزایکی از وظایف برنامه

در رابطه با یکدیگر شناخته شوند تا فضای مناسب و ترکیب کارکردی به وسیله اندازه  بایستمیها همچنین بحث، شهر

اندینلی تحت عنوان رویکرد و موقعیت در سلسله مراتب شهری تضمین شود. بعدها این ایده جانسون به وسیله ر

های کلیدی در مراکز توسعه شهر-کارکردهای شهری در توسعه روستایی پیراسته شد و دفاع جانسون از انتخاب روستا

ها در نواحی روستایی برای توسعه های کوچک و شهرهایی که به وسیله شهرروستایی، به عنوان یک مجموعه از نقش

(. با این همه، نظریه راندینلی در عین 89 :1388راندینلی تفسیر مجدد شد )داگالس، روستایی ایفا شده است؛ توسط 

 . استای، دارای یکسری نواقص هم ناحیه -های توسعه روستاییسازندگی و دارا بودن جذابیت در عرصه

سعه شهری شهرهای در زمینه تو ست شهر جایگاه بر تاکید با پیرا صورت گرفته ا که در  مرکزی مطالعات اندکی 

ــوع پژوهش  ــتای موض ــتذیل به تعدادی از آنها که در راس ــد.  اس ــاره خواهد ش ــرابی و اش (، در 1391) پورمحمدس
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های نفوذ شهری در شبکه شهری استان آذربایجان شرقی با استفاده پژوهشی تحت عنوان، ارزیابی کنش متقابل حوزه

فتند، حوزه نفوذ شهر تبریز به غیر از شهر ارومیه تا نزدیکی ها، به این نتایج دست یااز مدل جاذبه و روش تحلیل جریان

ها اجازه گســترش و ارائه خدمات به حوزه نفوذ مراکز شــهری دیگر )اردبیل، زنجان و ســنندج( پیش رفته، به آن شــهر

سطح درون منطقهخود را نمی ستان مرند و بناب تا حدی حدهد. در  شهر باالی پنجاه هزار نفری ا وزه نفوذ ای، از پنج 

های مراغه، میانه و اهر به نفع تبریز بوده و در پنجاه و یک شهر دیگر استان، حوزه نفوذ شهر .اندخود را وسعت بخشیده

سیل در  ست. همچنین توجه به خطوط هم پتان با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر، حوزه نفوذ به نفع تبریز و به زیان آنها

شان میشهر ستان ن ضریب شهر دهد کههای ا سیل باال و  سراب دارای پتان های تبریز، مراغه، بناب، مرند، میانه، اهر و 

ستان هستند. نجاذبه بیشتری نسبت به شهر ل کارکرد ی(، در پژوهشی به تحل1391سرشت و همکاران )یکهای دیگر ا

با استفاده چرداول(،  -انرویشهرستان ش -: شهر سرابلهی)نمونه مورد یرامونیپ یکوچک در توسعه روستاها یشهرها

یج نتا، به این SPSS ،GISی افزارهانرمهای اسکالوگرام گاتمن و شاخص توسعه یافتگی موریس و استفاده از از روش

ست یافتند،  ستق« سرابله»شهر د ست و موجب افزا یبر رو یمیاثرات م شته ا ستاها دا سعه رو شارکت یتو ش درآمد، م

ست. میکانیکی و همکاران ) یه زندگد بیو ام یزه ماندگاری، انگیجمع شده ا ستاها  شی تحت 1395در رو (، در پژوه

سربیشهای کوچک در ارتباط با روستاعنوان، کارکرد فضایی شهر ستفاده از روش های پیرامون در شهر  ، SPSSه با ا

ست یافتند، که جبه این نتای شد د سعه و ر شه نظیر کوچک یشهرها تو صادو اق اجتماعی شرایط به سربی  حوزه یت

 گونه این در خدمات ییکارا واسطه به یکشاورز تولیدات و روستایی جمعیت تثبیت و است وابسته پیرامونی نفوذ

ــهرها، ــو از اند؛گرفته قرار تأثیر تحت ش ــعه دیگر، یس ــهرها توس ــته هم کوچک یش  این به تمرکززدایی وابس

 یزراع یرغ هاییتفعال کردن یکپارچه با ییروســتا نفوذ حوزه توســعه هم و بزرگ یشــهر نواحی از کارکردها

ستایی سرو .بود خواهد رو شی 1396و همکاران ) یخ قاعده رتبه اندازه و مدل  یقیتطبتحت عنوان مطالعه (، در پژوه

سید شهریفران سله مراتب یل  سل ستان همدان با ت یشهر یدر نظام  شهرهایکأا ستفاده از روش کوچک،  ید بر نقش  با ا

در توزیع جمعیت و مدل دیفرانسیل شهری در سنجش مراحل بلوغ  توازنزه برای سنجش توازن یا عدم قاعده رتبه اندا

اد نخست شهر با خط نرمال در یو فاصله ز یانیکوچک، م یضعف شهرها شبکه شهری، به این نتایج دست یافتند که،

که  یااند به گونهمتوقف شــده ینایم یرشــد شــهرها ییدر مراحل ابتدا ین نقاط شــهریقاعده رتبه اندازه اســت همچن

 یبررس یکوچک شده است. از طرف یت باعث کثرت شهرهایچه از نظر تعداد چه از نظر جمع یانیم یضعف شهرها

کوچک در  یل روستاها به شهرهایتبد دهدیر نشان میخأسال  50 یها طآن یاستان و فراوان یشهرها یریت پذیجمع

پرداخته  یانیم یت شهرهاید به تقویابتدا با یل شهریفرانسیرا طبق مدل دیه است زناکارآمد بود یاستیاستان همدان س

(، در پژوهشی 1398) میکائیلی و همکاران رند.یکوچک در دستور کار قرار گ یتوسعه شهرها هاییاستشود سپس س

، به این نتایج SPSSبا اســتفاده از روش آماری  های پیرامونیشــهرهای کوچک و توســعه پایدار ســکونتگاه به بررســی

ست یافتند، سف می د سطهشهر خو شد و ای در ارائه خدمات به حوزهتواند دارای نقش وا ستایی خود با های نفوذ رو

شده  ستایی پیرامونی آن  سف باعث ماندگاری جمعیت نواحی رو شهر خو سوی  همچنین ارائه خدمات و امکانات از 

ست شی به بر1398کرمی و همکاران ) .ا ضاهای(، در پژوه سی ف شهری ر ضه پذیریجمعیت و پیرا ارومیه با  آبریز حو

ستفاده از نرم افزار  ست یافتند، GISا ضه آبریز ارومیه و بیش از  83، به این نتایج د صد جمعیت کل حو صد  40در در
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ستقرار 5جمعیت روستایی در فاصله  ری و های شهگیری خوشهاند. این جریان، مؤید شکلیافته کیلومتری از شهرها ا

(، در 2013آماتنگ و همکاران )روســـتایی اســـت.  دامنه گســـترده تأثیرگذاری فرآیندهای شـــهری بر حیات و بافت

شهری غنا پرداخته سعه فیزیکی در مناطق پیرا سی مدیریت تو شی به برر شهری پژوه شان داد که مناطق پیرا اند. نتایج ن

ــهرک ــتقلی دارنداعم از ش ــونده آن های کاربردی، نیاز به مدیریت مس ــعه غیر هدایت ش ــود. تا از توس ها جلوگیری ش

یج نشان داد که عوامل اقتصادی، (، در پژوهشی به بررسی مدیریت مناطق پیراشهری پرداخته است. نتا2015ویلسون )

(، 2018گنزالزگارسیا و همکاران )ثیر زیادی بر میزان تمایل ساکنان بر واگرایی و استقالل مدیریتی پیراشهرها دارد. تأ

شهردر مقاله شاخصای با عنوان ارزیابی پایداری  سپانیا با توجه به  صادی و اجتماعی، به های ا ست محیطی، اقت های زی

شــهر اســپانیا پرداختند. نتایج پژوهش نشــان داد، با  26های زیســت محیطی، اقتصــادی و اجتماعی در ارزیابی شــاخص

های مورد مطالعه، باید ه به نرخ بیکاری و تعداد جرائم در شهرهای اجتماعی و اقتصادی، توجتوجه به اهداف شاخص

شار گاز شهری و انت ضایعات جامد  صرف برق،  ای در محل، های گلخانهدر اولویت قرار گیرند. در عین حال، میزان م

ها دولتهای مورد مطالعه در سطح مطلوب است. این نتایج بالقوه برای سیاستمداران، از منظر زیست محیطی در شهر

های اجتماعی، اقتصادی به منظور دستیابی به پایداری، بهینه های متابولیک و شاخصو ساکنان را برای شناسایی جریان

 کند.می

توان چنین نتیجه گرفت که مناطق واقع در پیرامون به طور کلی از پیشــینه تحقیقات و مطالعات صــورت گرفته می

های ها و تنگناشــهری دارای فرصــت-های روســتامناســبات، تعامالت و یا پیوندها به علت برخورداری از روابط، شــهر

باشند. از یک سو اینگونه مناطق به علت نزدیکی به شهر های مناطق پیراشهری میگوناگون در مسیر توسعه سکونتگاه

خود بهره گیرند؛  های شهری در راستای توسعههای شغلی، زیرساختهای شهری، فرصتتوانند از خدمات و کاالمی

سوی دیگر این مناطق معموالً گرفتار چالش سکونتگاهاما از  سعه  ستیابی به تو سیر د ستند که م های های متعددی نیز ه

این مناطق را با مشــکل روبه رو ســاخته اســت. بدین منظور ضــروری اســت روند توســعه متقابل را برای شــهر و مناطق 

ــهری به گونه ــعه یکی به بهای  رکود و افول آن دیگری تمام ای فراهم کرد که توپیراش ــود. هدف این تحقیق نیز س نش

به طور مشــخص برای  . از این رو تحقیق حاضــراســتثیرات اقتصــادی و اجتماعی شــهر زابل بر منطقه بنجار تحلیل تأ

پیراشهری بنجار ثیرات اقتصادی و اجتماعی شهر زابل بر منطقه اصلی انجام شده است که، میزان تأ الپاسخ به این سؤ

 چگونه است؟

 

 روش شناسی
 تحلیلیاطالعات، توصیفی و تحلیلی است. و تحلیل پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری 

. به منظور استپیراشهری بنجار با تاکید بر جایگاه شهر زابل  منطقهتوسعه اقتصادی و اجتماعی از این جهت که ناظر بر بررسی 

ی اسنادی ها اقدام شده است. در مرحلهی اطالعات و تجزیه و تلفیق آنین پژوهش به دو روش اسنادی و میدانی به تهیهانجام ا

خذ اطالعات أرنتی پرداخته شده است. در مرحله های اینتها، نقشه و سایتبه گردآوری اطالعات از کتب، نشریات، آمارنامه

 ها، اطالعات الزم اخذ شده است.از طریق پر کردن پرسش نامه و ساکنین منطقه جاربن منطقه از و پرسش میدانی، ضمن مشاهده

کای  وهای رگرسیون چندگانه )آزمون SPSS تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده، از نرم افزارهای جهتو همچنین 

فازی ممدانی پرداخته شده است. از مدل  مختصردر ادامه نیز به مرور  استفاده شده است. Fuzzy Mamdaniاسکویر( و مدل 
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آن گاه  -های مبتنی بر دانش هستند. قلب یک سیستم فازی، یک پایگاه دانش بوده که از قواعد اگرهای فازی، سیستمسیستم

ابع تعلق پیوسته مشخص آن گاه فازی، عبارتی است که بعضی کلمات آن به وسیله تو -فازی تشکیل شده است. یک قاعده اگر

های عددی را به سازی است که دادهشود. بخش اول آن بخش فازیکیل میک سیستم استنتاج فازی از سه بخش تشاند. یشده

شود، مغز یک مدل فازی است که شامل پایگاه دادهکند. بخش دوم که به آن وتور استنتاج گفته میهای فازی تبدیل میداده

کند که با استفاده های موازی یا متوالی درست میبخش شماری از شبکهشود. این آن گاه می –های ذخیره شده و قوانین اگر 

های های فازی را به دادهسازی است که دادهکند و بخش نهایی آن قطعیهای فازی را ترکیب میاز عملگرهای فازی مجموعه

ها ترین آنفاوتی است که از مهمهای متدهد. سیستم استنتاج فازی دارای روشعددی تبدیل کرده و خروجی نهایی را ارائه می

 اشاره کرد.  TSKتوان به روش ممدانی و می

با  1395ساکنان منطقه بنجار که بر اساس سرشماری سال  : بخش اول:استپژوهش حاضر شامل دو بخش  جامعه آماری

متخصصان ب شدند. در بخش دوم: به عنوان حجم نمونه انتخا 351با استفاده از فرمول کوکران تعداد  باشند که( می4088مقدار )

)تا زمان اشباع  نفر 20گیری هدفمند تعداد بر اساس نمونهکه  استریزی شهری و نخبگان دانشگاهی در حوزه مطالعات برنامه

ایی که پرسشنامه مذکور بر پایه همچنین قابل ذکر است از آنج به عنوان جامعه نمونه در این بخش تعیین شدند. رسیدن نتایج(

یید بنابراین روایی صوری پرسشنامه تأ نظران و کارشناسان فراهم شده است،های شناسایی شده در تحقیق و دیدگاه صاحبفهلمؤ

به دست آمده و نشان دهنده پایایی  78/0شود. همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه از آماره آلفای کرونباخ استفاده شده که می

مولفه  2ثیرات اقتصادی و اجتماعی شهر زابل بر منطقه پیراشهری بنجار از یز برای ارزیابی تأدر این پژوهش نقابل قبولی است. 

لفه اجتماعی گویه و مؤ 7هایی نیز برخوردارند. مؤلفه اقتصادی دارای  ها از گویه)اقتصادی و اجتماعی( که هر کدام از این مولفه

 باشند.( می1گویه )جدول  7نیز دارای 

. که از شمال به بخش پشت آب از جنوب به روستای کرباسک از شرق قرار داردرکزی شهرستان زابل بخش م دربنجار 

ثانیه  28دقیقه و  2درجه،  31به شهرستان هیرمند و از غرب به بخش شیب آب وصل است. بنجار در مختصات جغرافیایی طول 

ور )استان سیستان و بلوچستان( استقرار یافته است. ثانیه شرقی در جنوب شرقی کش 58دقیقه و  33درجه،  61شمالی و عرضی 

. جمعیت منطقه بنجار در سال متر است این دهستان در حواشی و حومه شهرستان زابل قرار دارد 500ارتفاع از سطح دریای آزاد 

لومتر مربع است کی 290حدود  1395(. مساحت تقریبی بنجار در سرشماری سال 1395)مرکز آمار ایران،  باشد( می4088) 1395

ای مسطح و تقریباً پست بنجار در منطقه منطقهشود که مرکز این دهستان بنجار نام دارد. روستا تشکیل می 74که از بهم پیوستن 

 کیلومتری شهر زابل قرار دارد. 5در شمال شرق استان سیستان و بلوچستان و در 
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  یستان و بلوچستانس محدوده مورد مطالعه در کشور و استان موقعیت .1شکل

 

 های مورد ارزیابی در تحقیقویهگها و لفهمؤ .1جدول

 گویه مولفه

 

 

 

 

 اقتصادی

 مردم و دولت گذاریسرمایه

 دامیکشاورزی و  افزایش تولیدات

 جذب گردشگر

 های جدید شغلیایجاد فرصت

 امنیت درآمد

  منطقه محصوالت صادرات افزایش

  منطقه یدیتول هایظرفیت افزایش

 

 

 

 اجتماعی

 افزایش امنیت 

 رضایت از زندگی

 افزایش مشارکت

 تنش عدم

 میزان تعلق در منطقهافزایش 

  اجتماعی عدالت

 دسترسی به امکانت بهداشتی، تفریحی و...

 

 یگاه شهر زابلبر جا تأکیدپیراشهری بنجار با  منطقههای )اقتصادی، اجتماعی( لفهؤها و میانگین متحلیل پاسخ

بر جایگاه شهر زابل نشان داد که  تأکیدپیراشهری بنجار با  منطقههای اقتصادی، اجتماعی لفهؤنتایج حاصل از سنجش م

خیلی کم مشخص  10.75کم، 11.59تا حدودی،  21.51زیاد،  40.23خیلی زیاد،  15.1درصد فراوانی بعد اقتصادی، 

های آن زیاد بوده و ها و معیارایی سطح بعد اقتصادی با توجه به تمامی مؤلفهشده است. از این رو با توجه به نمره نه

تا  23.50زیاد،  41.03خیلی زیاد،  11.55گرایش به سمت طیف خیلی زیاد دارد. درصد فروانی بعد اجتماعی نیز، 
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د اجتماعی و همچنین خیلی کم مشخص شده است. از این رو با توجه به نمره نهایی سطح بع 9.56کم و  14.34حدودی، 

 های آن زیاد بوده و گرایش به سمت طیف خیلی زیاد دارد.ها و معیاربا توجه به تمامی مؤلفه
 

  هالفهؤها و میانگین متحلیل پاسخ .2جدول
 خیلی کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد  ابعاد

 27 30 54 101 38 فراوانی اقتصادی

 10.75 11.95 21.51 40.23 15.1 درصد

 24 36 59 103 29 فراوانی اجتماعی

 9.56 14.34 23.50 41.03 11.55 درصد

 1399های تحقیق، فتهمنبع: یا

 

 بر جایگاه شهر زابل  تأکیدپیراشهری بنجار با  منطقهتحلیل توسعه اقتصادی و اجتماعی 

؛ استاکید بر جایگاه شهر زابل پیراشهری بنجار با ت منطقههدف اصلی این پژوهش، تحلیل توسعه اقتصادی و اجتماعی 

 منطقهبه قطب جاذب جمعیت مبدل گردد و با ارائه خدمات قدرتمند به  دتوانشهر زابل به لحاظ موقعیت قرارگیری می

 لذاای گردد. پیراشهری بنجار در حفظ جمعیت، موفق عمل نماید و به عنوان یک شهر کوچک، موجب تعادل منطقه

ثیرات اقتصادی أه گام و کای اسکویر جهت )تحلیل تهای رگرسیون گام باز آزمونجهت بررسی هدف اصلی پژوهش 

 پیراشهری بنجار(، استفاده شده است. منطقهو اجتماعی شهر زابل بر توسعه 

 

 نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه  .3جدول

 tمقدار  F Betaسطح معناداری  تعدیل شدهR 2R  2R های توسعه اقتصادیشاخص

 311/5 843/0 000/0 803/0 711/0 732/0 مردم و دولت گذاریسرمایه

 413/7 923/0 001/0 850/0 865/0 914/0 دامیکشاورزی و  افزایش تولیدات

 725/6 799/0 001/0 771/0 783/0 889/0 جذب گردشگر

 365/6 785/0 001/0 651/0 690/0 701/0 های جدید شغلیایجاد فرصت

 658/5 894/0 001/0 786/0 800/0 843/0 امنیت درآمد

 458/5 851/0 000/0 712/0 746/0 791/0  منطقه محصوالت صادرات افزایش

 325/5 701/0 000/0 685/0 705/0 712/0  منطقه تولیدی هایظرفیت افزایش

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 

ر، از رگرسیون چندگانه به روش گام به پیراشهری بنجا منطقهثیرات شهر زابل در توسعه اقتصادی أبه منظور بررسی ت

پیراشهری بنجار دارای رابطه معناداری در سطح  منطقهگام استفاده شده است. تاثیرات شهر زابل بر توسعه اقتصادی 

05/0=P  .است 

 پیراشهری بنجار منطقهثیرات شهر زابل در توسعه اقتصادی أتعیین تنتایج آزمون کای اسکویر جهت  .4جدول

 سطح معناداری وی کرامرز ی اسکویرکا نتایج

 000/0 692/0 83/44 ارتباط بین شهر زابل و توسعه اقتصادی شهر پیراشهری بنجار

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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پیراشهری بنجار با توجه به جدول  منطقهثیرات شهر زابل بر توسعه اقتصادی أر جهت تینتایج آزمون کای اسکوهمچنین 

، نشان از ارتباط 000/0ها و سطح معناداری به دست آمده ی اسکویر به دست آمده در تمامی متغیربا مقدار کا(، 4)

. با توجه به نتایج به دست آمده؛ شهر زابل در حمایت از رشد تولید کشاورزی و استمعنادار و مثبت بین این دو متغیر 

د و این نقش حیاتی از دو طریق عمده اعمال میکنپیراشهری بنجار نقش حیاتی بازی می منطقههای کشاورزان درآمد

تر(، ثانیاً کنند )نقش آشکارآوری و بازاریابی تولید مزارع عمل میشهر زابل به عنوان مرکزی برای جمع اوالً د:شو

کرده طور که راندینلی بیان تر(. در واقع هماندار هستند )نقش فرعیهای مورد نیاز بخش کشاورزی را عهدهتوزیع نهاده

های تجاری و مین نهادهأار برای محصوالت کشاورزی، منبع تهای بازاری نقش با اهمیتی به عنوان بازکاست: شهر

پیراشهری بنجار،  منطقههای اقتصادی بین شهر زابل و کشاورزی و مراکز اشتغال زراعی به عهده دارند. بنابراین پیوند

سازد که اقتصاد ناحیهروابط پویا بازی کنند و این امکان را فراهم میمنجر به آن خواهد شد که نقش مهمی در تسهیل 

 شود.های جدید شغلی و... میای رشد کرده و متنوع گردد، و باعث ایجاد فرصت
 

 پیراشهری بنجار منطقهثیرات شهر زابل بر توسعه اجتماعی أتنتایج حاصل از رگرسیون چندگانه جهت بررسی  .5جدول

 tمقدار  F Betaسطح معناداری  تعدیل شدهR 2R  2R جتماعیهای توسعه اشاخص

 325/4 631/0 001/0 694/0 643/0 652/0 افزایش امنیت 

 485/5 623/0 001/0 806/0 654/0 789/0 رضایت از زندگی

 742/4 723/0 000/0 718/0 724/0 742/0 افزایش مشارکت

 854/6 601/0 001/0 613/0 623/0 651/0 تنش عدم

 241/5 673/0 000/0 670/0 685/0 711/0 میزان تعلق در منطقهایش افز

 912/6 698/0 001/0 703/0 725/0 782/0  اجتماعی عدالت

 111/7 713/0 000/0 724/0 756/0 843/0 دسترسی به امکانت بهداشتی، تفریحی و...

  1399های تحقیق،منبع: یافته

 

ش گام به پیراشهری بنجار، از رگرسیون چندگانه به رو منطقهه اجتماعی ثیرات شهر زابل در توسعأبه منظور بررسی ت

پیراشهری بنجار دارای رابطه معناداری در سطح  منطقهثیرات شهر زابل بر توسعه اجتماعی أگام استفاده شده است. ت

05/0=P  .است 

 

 پیراشهری بنجار منطقه ثیرات شهر زابل در توسعه اجتماعیأیج آزمون کای اسکویر جهت تعیین تنتا .6جدول

 سطح معناداری وی کرامرز کای اسکویر نتایج

 000/0 682/0 72/65 ارتباط بین شهر زابل و توسعه اجتماعی شهر پیراشهری بنجار

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 

با (، 6به جدول )پیراشهری بنجار با توجه  منطقهثیرات شهر زابل بر توسعه اجتماعی أاسکویر جهت ت نتایج آزمون کای

، نشان از ارتباط معنادار و 000/0ها و سطح معناداری به دست آمده مقدار کای اسکویر به دست آمده در تمامی متغیر

 .استمثبت بین این دو متغیر 
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باالترین پتانسیل بوده است؛ بر این اساس،  منطقه و افزایش مشارکت دارای در تعلق میزان افزایششهر زابل در زمینه 

گیر ذکر شده است. همچنین پیراشهری بنجار چشم منطقهاز سوی شهر زابل برای  افزایش امنیتدر مراتب بعدی، 

پیراشهری بنجار، توان پاسخگویی توزیع امکانات بهداشتی شهر زابل  منطقهمطالعات نشان داد از دیدگاه جامعه شهری 

های مربوط به بهداشت و درمان، توان ای از حوزهر عمده؛ به طوری که داستبه حوزه پیرامونی به طور زیاد برجسته 

پیراشهری بنجار در حد خوب ارزیابی شده است. همچنین در زمینه امکانات تفریحی  منطقهدهی شهر زابل به خدمات

بنجار نیز از دید پاسخگویان در حد خوب ارزیابی شده است. در کل در حوزه خدمات اجتماعی، مطالعه  منطقهدر 

ساز افزایش بنجار، توانسته است زمینه منطقهگرفته نشان داد شهر زابل عمدتاً با عرضه خدمات اجتماعی به  صورت

قوی عمل نموده و توانسته است  در این زمینهپیراشهری بنجار فراهم نماید. در واقع  منطقهمندی مردم ساکن در رضایت

در این  منطقهر نتیجه، زمینه را برای کاهش مهاجرت ساکنین این بنجار را برآورده کند و د منطقههای جامعه شهری نیاز

  ی به خصوص فراهم کرده است.حوزه

 

 بر شهر زابل  تأکیدپیراشهری بنجار با  منطقهبندی ابعاد توسعه در رتبه

ست. در ه اپرداخته شدهای اقتصادی و اجتماعی بندی ابعاد توسعه با توجه به شاخصاولویتدر این قسمت پژوهش به 

های اقتصادی و اجتماعی بندی ابعاد توسعه با توجه به شاخصاولویتبندی فازی ممدانی جهت این پژوهش از روش رتبه

 استفاده شده است.

 

 
 1399های تحقیق، منبع: یافته تابع عضویت فازی ابعاد اقتصادی و اجتماعی، .2شکل

 

تعریف تابع عضویت  م، بسیار کم( به ترتیب قید شده است.تابع عضویت هر یک از حاالت مد نظر )زیاد، متوسط، ک

بندی از لحاظ جهت طبقه های مورد مطالعه در منطقه پیراشهری بنجارابعاد اقتصادی و اجتماعی با توجه به شاخصفازی 

  به شکل زیر طرح شده است: سطح اولویت

  تابع عضویت در سطح بسیار کم:

f(x) = {

1        x ≤ 25

−
1
5

(x − 25)        12.5 < x ≤ 25              

  0         ow           
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  تابع عضویت در سطح کم:

𝑓(𝑥) = {

1        𝑥 ≤ 50

−
1
5

(𝑥 − 55)        25 < 𝑥 ≤ 50              

  0         𝑜𝑤           

 

  تابع عضویت در سطح متوسط:

𝑓(𝑥) = {

1        𝑥 ≤ 75

−
1
5

(𝑥 − 75)        50 < 𝑥 ≤ 75              

  0         𝑜𝑤           

 

   تابع عضویت در سطح زیاد:
  

𝑓(𝑥) = {

1        𝑥 ≤ 100

−
1
5

(𝑥 − 100)        75 < 𝑥 ≤ 100              

  0         𝑜𝑤           

 

 

 درجه عضویت منطقه پیراشهری بنجار بر اساس بعد اقتصادی .7جدول

 زیاد متوسط کم مبسیار ک مولفه

 62/0 76/0 69/0 51/0 مردم و دولت گذاریسرمایه

 63/0 67/0 55/0 33/0 دامیکشاورزی و  افزایش تولیدات

 68/0 71/0 65/0 41/0 جذب گردشگر

 69/0 51/0 66/0 35/0 های جدید شغلیایجاد فرصت

 73/0 67/0 52/0 47/0 امنیت درآمد

 68/0 66/0 64/0 52/0  منطقه محصوالت صادرات افزایش

 73/0 69/0 63/0 56/0  منطقه تولیدی هایظرفیت افزایش

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 درجه عضویت منطقه پیراشهری بنجار بر اساس بعد اجتماعی .8جدول

 زیاد متوسط کم بسیار کم مولفه

 75/0 78/0 56/0 33/0 افزایش امنیت 

 76/0 75/0 66/0 48/0 رضایت از زندگی

 78/0 77/0 43/0 65/0 افزایش مشارکت

 7/0 76/0 55/0 43/0 تنش عدم

 81/0 79/0 44/0 43/0 میزان تعلق در منطقهافزایش 

 77/0 75/0 58/0 44/0  اجتماعی عدالت

 76/0 76/0 56/0 42/0 دسترسی به امکانت بهداشتی، تفریحی و...(

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 

های مورد مطالعه در تعیین اولویت ابعاد توسعه، مقدار نافازی نهایی به عنوان خروجی سیستم شاخصدر استنتاج وضعیت 

که سطح متوسط  65/0استنتاج فازی در نرم افزار متلب مشخص شده است این مقدار برای بعد اقتصادی برابر است با 

به عنوان خروجی سیستم استنتاج فازی در نرم افزار دهد، مقدار نافازی نهایی رو به باال تقویت بعد اقتصادی را نشان می

ها مورد بررسی که سطح متوسط تقویت بعد اجتماعی را با توجه به شاخص 60/0متلب برای بعد اجتماعی برابر است با 

 دهد.نشان می
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 گیرینتیجه
.  نتایج حاصل است بنجار یراشهریشهر زابل بر منطقه پ یو اجتماع یاقتصاد راتیثأشناخت تهدف پژوهش حاضر، 

ثیرات مطلوبی در توسعه ازی ممدانی نشان داد، شهر زابل تأهای کای اسکویر و رگرسیون چندگانه و مدل فاز آزمون

. در واقع شهر استثیر در بعد اقتصادی بیشتر مشهود ی بنجار داشته است. و این تأاقتصادی و اجتماعی منطقه پیراشهر

کی و اقتصادی خاصی برای انتقال و جریان دادن محصوالت کشاورزی و تولیدی به زابل دارای ساختار و بافت فیزی

تواند با انتقال نیروی انسانی متخصص، نوآوری و تکنیک به این نواحی، زمینهباشند و میهای نهایی در منطقه میبازار

 ساز تحوالت اقتصادی و اجتماعی و در نهایت توسعه منطقه بنجار باشد. 

بنجار، نیازمند دریافت و ایجاد امکانات و تسهیالت  منطقهتوان عنوان کرد که نتیجه پایانی این مبحث میبه عنوان  

کارایی مثبتی را ل از این جهات هنوز توانمندی و باشند و شهر زابای میهای توسعهاولیه زیستی و ارتقای سطح متغیر

های بالقوه این شهر به طور ای و شناسایی پتانسیلسب توسعههای مناریزی. بنابراین در صورت وجود برنامهاستدارا 

مستقیم، امکان نگهداشت جمعیت در شهر پیراشهری بنجار وجود خواهد داشت و افزایش جمعیت در شهر پیراشهری 

مبدل  رسانی منطقه خودبتواند به قطبی قدرتمند در خدماتنماید تا بنجار، توانمندی خاصی را برای شهر زابل ایجاد می

نتایج همبستگی بین توسعه اقتصادی و  را در توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی داشته باشد. مؤثریگردد و نقش 

، 1395، میکانیکی و همکاران، 1391اجتماعی منطقه پیراشهری بنجار و شهر زابل با مطالعات )نیک سرشت و همکاران، 

  گردد:های ذیل نیز پیشنهاد میتوجه به نتایج به دست آمده راهکار( همخوانی دارد. لذا با 1398میکائیلی و همکاران، 

  ،باشند، و از طرفی در این متقاضی خدمات رفاهی و فرهنگی می عمدتاًبا توجه به اینکه امروزه جمعیت جوان منطقه بنجار

های تفریحی، زیرساخت ، بنابراین الزم است به تقویتاستمنطقه به دلیل کمبود اعتبارات، فقدان این خدمات مشهود 

های قشر مذکور در این منطقه بیش از پیش فرهنگی و... برای تثبیت جمعیت به خصوص جمعیت جوان و شکوفایی استعداد

 توجه گردد.

  گردد، های مربوط به بخش کشاورزی فعالیت غالب محسوب میهای منطقه بنجار فعالیتدر سکونتگاه نکهیابا توجه به

های محلی جهت خرید تواند نقش مهمی در خصوص ایجاد مراکز مبادالتی و بازارزابل برای این منطقه می بنابراین این شهر

ی ایفا نماید. این موضوع باعث تقویت بخش کشاورزی و تاثیر کشاورز ریغهای تولیدات مازاد کشاورزی و عرضه کاال

افزایش قدرت خرید و به تبع آن افزایش تقاضا جهت  ی خواهد شد و یا به عبارتیکشاورز ریغهای متقابل آن بر فعالیت

خرید محصوالت غیرکشاوزی توسط کشاورزان و ساکنین را در پی خواهد داشت و از طرفی تشدید روابط شهر زابل و 

 گردد.منطقه بنجار را باعث می

 

 منابع

ای مطالعه موردی: وسعه ناحیههای کوچک در تنقش شهر .1389برزگر، صادق. سلیمانی مقدم، هادی.  ،افراخته، حسن -

 .23-5. 3، سال دوم. شماره انداز زاگرسشهر زبرآب، فصلنامه جغرافیایی چشم

قاعده رتبه اندازه و مدل  یقیمطالعه تطب .1396. انوشی، کیقید، ذاکرحقیدمحمدرضا، شمس، مجی، سیخسرو -

 یزیر، نشریه: برنامهکوچک ینقش شهرهاد بر یاستان همدان با تاک یشهر یدر نظام سلسله مراتب یل شهریفرانسید

 .65-80، 28، شماره 7، دوره یامنطقه
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، مترجم: سوسن های میان شهر و روستاای، به منظور تقویت پیونداستراتژی ایجاد شبکه منطقه. 1388داگالس، مایک.  -

 .95-86. تهران. 20چاره جو. فصلنامه کتاب و ماه علوم اجتماعی، شماره 

 .ماکان نشر ان:تهر روستا، و شهر رابطه .1381غر. اص علی رضوانی، -

های نفوذ شهری در شبکه شهری استان ارزیابی کنش متقابل حوزه. 1391سرابی، محمد حسین. پورمحمد، اسماعیل.  -

. شماره دوم. 27، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال ها(آذربایجان شرقی )با استفاده از مدل جاذبه و روش تحلیل جریان

 .18120-18100. 105ماره پیاپی ش

 تعادل در آن نقش و کوچک شهرهای به روستاهای بزرگ تبدیل. 1386. محمد ثانی، اسکندری محمدحسین، سرایی، -

 .188-165 ،10 شماره توسعه، و ، جغرافیاکاشمر( شهرستان ریوش: )مورد ایبخشی ناحیه

، ارومیه آبریز حوضه پذیری جمعیت و پیراشهری فضاهای. 1398میرزازاده، حجت . زنگانه، احمد، الدین،کرمی، تاج -

 .8-1 ،1 شماره ،1 مجله توسعه فضاهای پیراشهری، دوره

ها به شهر یابی تاثیر ارتقای روستازار. 1391کریمی، بهرام. بدری، سید علی. سلمانی، محمد. قدیری معصوم، مجتبی.  -

، فصلنامه موردی: بخش دیلمان، شهرستان سیاهکل( در توسعه مناطق کوهستانی از دیدگاه مردم محلی )مطالعه

 . 31-1. 3روستایی، سال سوم. شماره  ییهاپژوهش

های شهرهای کوچک و توسعه پایدار سکونتگاه. 1398. مهدی، فردوفائی، ساداتنیره ،پیراهش، جواد مکانیکی، -

 .28-19، 1، شماره 1، مجله توسعه فضاهای پیراشهری، دوره وسفخ مورد: شهر پیرامونی

های کوچک در ارتباط با کارکرد فضایی شهر. 1395ی، جواد. سرزهی، زهرا. اسکندری ثانی، محمد. کمیکانی -

 .60-43. 15سال پنجم. شماره  ،. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستاییروستاهای پیرامون مورد: سربیشه

 تربیت دانشگاه پژوهشی معاونت ،(زنجان)فضایی  ساماندهی در کوچک یشهرها جایگاه .1376ر. اصغ نظریان، -

 .تهران معلم تهران،

 یل کارکرد شهرهایتحل .1391. نژاد، معصومهی، شوهانیبخت، شاهیله، رستمی، فضی، دادورخانیسرشت، مهدیکن -

 یزیربرنامه ، نشریهچرداول( روانیشهرستان ش : شهر سرابلهی)نمونه مورد یرامونیپ یکوچک در توسعه روستاها

 .55-64، 7شماره  ،2، دوره یامنطقه
- Amoateng, P., Cobbinah, P. B., & Owusu- Adade, K. 2013. Managing physical development 

in peri-urban areas of Kumasi, Ghana: A case of Abuakwa. Journal of Urban and 

Environmental Engineering (JUEE), 7(1). 

- Gonzalez-Garcia, Sara, Rocío Manteiga, Maria Teresa Moreira and Gumersindo Feijoo, 2018. 

Assessing the Sustainability of Spanish Cities Considering Environmental and Socio-

Economic Indicators, Journal of Cleaner Production, Vol. 178 

- Harvey D. 1982. The limits to capital”. Oxford. 

- Harvey D. 1985. The urbanisation of capital. Baltimore. 

- Harvey D. 1989. From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in urban. 

Governance in late capitalism. Geogr Ann Ser B, Hum Geogr 71(1):3–37. 

- -Harvey D. (2006). Neoliberalism as creative destruction. Geogr Ann Ser B 88(2):145–158. 

- -Piorr, Annette, Joe Ravetz and Ivan Tosics .2012, Towards European Policies to Sustain 

Urban-Rural Futures, Forest & Landscape, University of Copenhagen – LIFE Coordinator of 

PLURE, p. 5. 

- Simon, D, McGregor, D, & Nsiah-Gyabaah, K, 2004, the changing urban-rural interfaceOf 

African cities: definitional issues and an application to Kumasi, Environment 

andUrbanization, 16 (2), 235-248. 

- Wilson, R. 2015. Indigenous land management in urban and peri-urban landscapes. Hons 

thesis. Universit. 

http://www.jpusd.ir/?_action=article&au=650814&_au=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%87++%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B4
http://www.jpusd.ir/?_action=article&au=650814&_au=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%87++%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B4
http://www.jpusd.ir/?_action=article&au=592205&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A6%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%AF

