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 5431 بهار، 43شماره سال یازدهم، انسانی،  هایسکونتگاه ریزیمطالعات برنامه

 51 -511صص. 

                                صنعتی چابهار بر ابعاد  -تحلیل اثرات منطقه آزاد تجاری 

 اقتصادی و فیزیکی شهر چابهار

 ایران زاهدان، ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان،دیار جغرافیا و برنامهاستا -زهره هادیانی

 ایران زاهدان، ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان،جغرافیا و برنامهکارشناسی ارشد دانش آموخته  -1 اسماعیل رحمانی
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 چکیده

 توسعه استیس بر دیتأک با نگر برون توسعه یهاراهبرد تحقق یبرا یابزار و ریفراگ یادهیپد عنوان به آزاد مناطق امروزه

. اندکرده مبادرت آزاد منطقه چند ای کی احداث به توسعه، حال در یکشورها اکثر که یطور به. اندگرفته قرار توجه مورد صادرات

           بذج قیطر از یصنعت یکاالها صدور و دیتول شیافزا منظور به مناسب طیشرا نکرد فراهم مناطق، نیا جادیا از هدف

. هدف پژوهش حاضر است یمل منافع سپس و مناطق یاقتصاد رفاه رشد ،یارز درآمد کسب اشتغال، جادیا ،یخارج یهاهیسرما

تحلیلی  -اشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفیبتحلیل اثرات منطقه آزاد چابهار بر توسعه کالبدی، اقتصادی شهر چابهار می

شهروندان شهر چابهار و حجم  تحقیق،انجام گرفته است. جامعه آماری ها به دو روش اسنادی و میدانی آوری دادهجمعاست. 

دگاه افراد نامه( با بهره گیری از دی)پرسش باشند. روایی ابزار تحقیقنفر خانوار می 425گیری از روش کوکران نمونه با بهره

افزار نامه در نرمهای پرسشتأیید شد. در وهله اول تحلیل داده39/1متخصص و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ با ضریب 

SPSS  با استفاده از آزمونT  دو نمونه وابسته و آزمون فریدمن صورت گرفته است. نتایج نشان داد که دیدگاه شهروندان چابهار

 صنعتی بیانگر -سبت به وضعیت فیزیکی و اقتصادی شهر چابهار در قبل و بعد از ایجاد منطقه آزاد تجاریبراساس طیف لیکرت ن

به  3/5و اشتغال و درآمد از  15/4به  13/2، خدمات شهری از 5/4به  3/2باشد که میانگین میزان گسترش فیزیکی از این می

 ، افزایش داشته است. 2/4

 شهر چابهار.ابعاد فیزیکی، اقتصادی، ، ابعاد صنعتی -تجاری  منطقه آزاد :کلیدی گانهواژ 
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 مقدمه
های گذارد. صنعت و فعالیتافتد و به وسعت خود بر فضا و مکان تأثیر میای به اجبار در فضا و مکان اتفاق میهرپدیده  

گردد. بدین لحاظ فضا می صنعتی منجر به نوعی آرایش -کالن اقتصادی خارج از این امر نیست. هر استراتژی اقتصادی 
توان تصویر صحیحی از صنعتی، نمی - مسائل و تغییرات اقتصادیتوان ادعا نمود بدون درک درست از به جرأت می

در واقع همه كشورها مخصوصاً در واكنش به رشد جمعيت و (. 0: 1002ای داشت )انتظاری، ریزی شهری و منطقهبرنامه

پس از انقالب (. 00: 0831ي حيرت آور شهرنشيني هستند )نظريان،ي، مستعد پديدههاي اقتصادي و زيرساختپيشرفت
های انسانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و در فضایی لجام ت اجتماعی و اقتصادی، نظام سکونتگاهصنعتی، تحوال

ه خدمات ی، مدیریت شهری را در اراروستایی یبرنامهای متأثر از مهاجرت شدید و بیگسیخته و بدون برنامه و تا اندازه
ارائـه خـدمات در شـهر، ضریب برخورداری را  های(. کاستی198: 1001)وارثی،  عمومی با مشکل روبه رو ساخته است

و محرومیت، زیـاده  شرایط عدم اطمینـان شود. زندگی درکاهش داده و سبب بروز نـوعی بـیم و عدم اطمینان می
ی غیر قانونی و نامشروع ترویج داده و در نتیجه نظـم و نسق اجتمـاعی الزم بـرا ی هـاز راهطلبـی و تحقـق آن را ا

(. امروز اغلب مردم این احساس عمومی را دارند 52: 1001)رهنمایی و شاه حسینی،  ریزدزنـدگی جمعی را در هـم می
افزایش جمعیت و رشد شتابان شهرنشینی در  باشد. زیراکه مناطق شهری نامطلوب و نامناسب برای زندگی و فعالیت می

توان به توزیع کالبدی ناموزون شهرها، ایجاد های گذشته آثار سویی را به دنبال داشته است، که از آن جمله میدهه
 (.5: 1000صالحی، ) توان اشاره نمودای، فقر و افت استانداردهای زندگی، کمبود مراکز خدماتی میمحالت حاشیه

ـ ا جـاد یا از هدف. اندکرده مبادرت آزاد منطقه چند ای کی احداث به توسعه، حال در یورهاکش اکثر    فـراهم  منـاطق،  نی
 اشتغال، جادیا ،یخارج یهاهیسرما بذج قیطر از یصنعت یکاالها صدور و دیتول شیافزا منظور به مناسب طیشرا کردن
 داخـل  بـا  یصـنعت  یهاوندیپ یبرقرار ع،یصنا ازین مورد عاتقط و هیاول مواد نیتأم سم،یتور در شیافزا ،یارز درآمد کسب
 از جهـان  یکشـورها  غالب در(. 92: 1001 ،یرهنورد) است یمل منافع سپس و مناطق یماد و یاقتصاد رفاه رشد کشور،
 عتقـد م و بـوده  رشـد  قطب از ثرأمت کردیرو نیا. شودیم استفاده یامنطقه توسعه جهت ثرؤم یکردیرو بعنوان زادآ مناطق

. دهـد  قـرار  ریثأت تحت را فضا یهابخش ریسا تواندیم ییایجغراف یفضا از بخش کی در رشد قطب کی جادیا که است
 دامنه راتیثأت نیا. باشد داشته شهرها نیا بر یادیز راتیثأت تواندیم اطراف یشهرها با زادآ مناطق مجاورت انیم نیا در

ـ  تنهـا  زادآ مناطق که است نیا بر تصور گرچه. ردیگیم بر در را یکالبد و یاجتماع ،یاقتصاد اثرات از یاگسترده  راتیثأت
ـ  اثـرات  تواننـد یم مناطق نیا کنیل گذارند،یم شهرها جمله از مجاور یفضاها بر یاتوسعه اثرات و مثبت  بـر  هـم  یمنف

 یبرا یادهیعد مشکالت تواندیم که است یموارد از زادآ مناطق مجاور یشهرها به مهاجران هجوم. باشند داشته شهرها
ـ قرارگ و کار محل و سکونت مکان در افتراق افتدیم اتفاق انیم نیا در نچهآ. آورد بوجود یشهر تیریمد ـ هر یری  از کی

 (.0:  1010رحمانی، ) است متفاوت یتیریمد قلمرو کی در دو، نیا
شود. غالب این ون در مناطق مختلف آن اجرا میهای اقتصادی گوناگایران کشوری در حال توسعه است که دائماً پروژه  

فرهنگی،  -ها )نظیر ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، تأسیسات اتمی( در مقیاس بزرگ تأثیرات شدید اجتماعی پروژه
برای هدایت آگاهانه و طراحی فضای (. 9 :1001گذارند )طالبیان، اکولوژیکی بر مناطق پیرامون می -اقتصادی و محیطی 

صنعتی هستند، و تغییرات ابعاد  -ناسب برای شهرهایی که متأثر از نیروهای بیرونی نظیر  مناطق آزاد تجاری زیست م
کالبدی، اقتصادی و اجتماعی آنها با این نیروها مرتبط است. در راستای تحقق توسعه پایدار شهری، بایستی شرایطی 

اه اجتماعی شهروندی، ممکن گردد چرا که این امر منجر به فراهم شود تا بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رف
(، تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی، مثل تعهد و مسئولیت پذیری، 182: 1012برقراری عدالت اجتماعی )هاروی، 

 در(، ایجاد  انتظام ساختاری 10: 1010تقویت بنیان های اجتماعی و خانوادگی و احیای محیط زیست همگانی )بحرینی، 
(، بهبود بهره گیری از فضاهای شهری و 52: 1001فضای شهری برای ادراک زیباشناختی و خوانایی شهری )کوین لینچ،
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( و یکپارچگی بخشی به ساختار بصری محیط و منظر شهری )گوردن، 181: 1011افزایش رضایت شهروندی )بحرینی، 
  ( اشاره کرد.18: 1001
بـا  پیوندیابی درجه ارتقا برای الزم بسترهای آوردن فراهم هدف بـا  ایران در یصنعت و تجاری آزاد مناطق گیریشکل

 سرزمین در موجود متعارف هایمحدودیت کاهش یا حذف طریق از خدمات و کاال میـزان  افـزایش و جهان بازارهـای
 هایسرمایه تجهیـز با مـول،مع طـور بـه کـه است بوده مناطق آن در اقتصادی فعالیت برای نسبی مزیت ایجاد اصـلی و
گورانی و ) است شده منجر اقتصادی توسعه و رشد تسریع به باال سطح فنی دانش و مدیریت از گیریبهره و خارجی

 (.51: 1015همکاران، 
های خارجی و داخلی انجام شده است در ارتباط با نقش مناطق آزاد در توسعه شهری و نواحی همجوار مقاالت و پژوهش

 های ارزنده زیر اشاره نمود:توان به پژوهشاین میان می که در
ه یهای پشت برنامه منطقه آزاد تجاری شانگهای، به اراها و سیاستای با عنوان خط مشی(، در مقاله5819) 1ژنگ وان  

نطقه آزاد ها بر روی آن پرداخته و دریافته است، که اجزای میک پس زمینه از منطقه آزاد شانگهای و برخی بازتاب
های حمل و نقل و امور مالی را به شهر ارمغان کند بلکه افزایش فرصتتجاری شانگهای نه تنها تجارت را تحریک می

ای با عنوان تأثیر اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی؛ نمونه موردی شهرداری (، در مقاله5810) 5آورده است. جین وانگ
اند پرداخته و به هایی که بعد ایجاد شدهی قبل از منطقه ویژه اقتصادی و آنهابه  مقایسه تغییرات بین شهرداری چینی

 این نتیجه رسیده که سرمایه گذاری انبوه در اهداف شهرداری و افزایش دستمزد برای کارگران بیش از افزایش در 
 های زندگی محلی بوده است.هزینه

ارزیابی بندر آزاد تجاری تایوان به مطالعه توسعه بندر آزاد  انای با عنو(، در مقاله5811) و همکارنش 0رانگ هر چیو  
های کسب وکار در بندر آزاد و درجه اهمیت شان برای  بهبود محیط  عملیاتی در ثر بر فعالیتؤتایوان پرداخته و عوامل م

ر در بندر آزاد تجاری یافته پنج عامل را دارای اهمیت و درجه باالیی برای عملیات کسب و کا کنند.بندر آزاد را بررسی می
و شفافیت قوانین  .9 ،های گمرکی سادهروش .0 ،های ارزانها و هزینهنرخ .5 ،وری مدیریت دولتیبهره .1که عبارتند از: 

ریزی برای مناطق ویژه اقتصادی: ای با عنوان برنامه(، در مقاله5811) 9هاوهای مالیاتی رایگان. دوداس و وایبمشوق .2
یند توسعه به عنوان اینکه این مناطق آبه بررسی سیاست مناطق ویژه اقتصادی و نقش آن در فر ،ایانداز منطقهمیک چش

مسئول ایجاد اشتغال از طریق توسعه صنعتی همراه با دیگر اهداف احیای صنایع جانبی، حل مشکالت مسکن، سرعت 
ای با عنوان (، در مقاله 5880و همکارانشان ) 2اتینا سنترینو. دانبخشیدن به رشد اقتصادی، توسعه زیربنایی و غیره پرداخته

اند که باید به منظور توسعه یک روش تصمیم گیری ریزی شهری به این نتیجه رسیدهمدیریت تعارض فضایی در برنامه
 همکاران و یگورانرستم  ریزی یکپارچه شهری تالش نمود.های جمعی در برنامهگیریفضایی برای حمایت از تصمیم

  قیتحق جینتا. اندی پرداختهاجتماع تیامن و داریپا توسعه در قشم رهیجز یتجار آزاد مناطق گاهیجابه بررسی  ،(1015)
 یهاگسترش مانند یاقتصاد ینماگرها و یاجتماع توسعه یهاشاخص ،قشم آزاد منطقه جادیا با که است نیا از یحاک

 از حاصل مثبت راتیثأت وجود با گر،ید طرف از اند،داشته یروشد روبه روند شتغالا ها،گمرک ها،اسکله ،یتجار یبازارها
 شیافزا رهیغ و یالکل مشروبات فروش کاال، قاچاق رینظ جرم و یتیامن یهاشاخص از یبرخ در ،قشم آزاد منطقه جادیا
بلوچستان را  ای سیستان ومنطقه نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه در پزوهشی (،1001زیاری و همکاران ) . است افتهی

                                                 
1. Zheng wan 

2. Jin Wang 

3. Rong-her CHIU 

4. Devadase,v & vaibhav   

5. Athina Santorineou 
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دهد که فقدان سازمان اجرایی مناسب و عدم برخورداری از مدیریت صحیح و نشان می هابررسی نتایج .اندبررسی نموده
گذاری خارجی در منطقه آزاد چابهار، فقدان و کمبود امکانات کارا، انعطاف پذیری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه

عملکرد ای در مطالعه(، 1001) اسفندیاری و همکارانباشد. اولیه از مهمترین موانع توسعه منطقه آزاد چابهار میزیربنایی 
نشان داده که  نتایجاند. مناطق آزاد تجاری ایران و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق را مورد ارزیابی قرار داده

ها و محرومیت شدید منطقه بسیار قتصادی به دلیل عدم وجود زیر ساختعملکرد منطقه آزاد چابهار در زمینه توسعه ا
 ضعیف بوده و این منطقه نتوانسته است به هدف اصلی خود که ترانزیت کاال است، دست یابد. 

ای و شهری باشد که همه مطالعات به اهمیت مناطق آزاد در توسعه منطقهبررسی مطالعات انجام شده بیانگر این می  
اند. و ایجاد مناطق آزاد سبب تحول و دگرگونی در شرایط نواحی همجوار گردیده است. در مطالعاتی که در کرده اشاره

خارج انجام گرفته به تأثیرات مثبت مناطق آزاد پرداخته شده است. در مطالعات داخلی عالوه بر تأثیرات مثبت بیانگر این 
اند. در پژوهش حاضر سعی گردید ضمن مقایسه وضع موجود همراه داشتهباشد که مناطق آزاد در کشور تأثیرات منفی بمی

های ( و روش5819) با قبل از ایجاد منطقه آزاد میزان تأثیرگذاری ابعاد مثبت و منفی با استفاده از تصاویر ماهواره بهنگام
 کمی سنجیده شود.

منطقه آزاد عبارت  منطقه آزاد خواهیم داشت.یعنی  بر مبانی نظری موضوع پژوهش یمرور تحقیق، موضوع به توجه با  
)بندر، دریا، جزیره یا بخشی از خاک کشور( که برپایه  است از ناحیه جغرافیایی محدود و محصور در چارچوب گمرک ملی

قانونی ویژه، فعالیت صنعتی و بازرگانی و ورود و خرج کاال در آن آزاد و مشمول مقررات و ضوابط گمرکی باشد )کامران، 
ها و نوار مرکزی است که مواد اولیه (، در تعریفی دیگر، مناطق آزاد نواحی حفاظت شده در کنار دریاها، فرودگاه00: 1001

شود و پس از فرآیندهای ویژه، با ها میو کاال از راه هوایی، دریایی و زمینی بی پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، وارد آن
المللی منطقه آزاد (. بنا به تعاریف بین11: 1010 بیک محمدی،) شودصادر مییسته بندی و کیفیت تازه، فرآوری و 

ای بندری و یا غیر بندری است از شمول برخی از قوانین و مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و محدوده حراست شده
ود تشریفات زاید ارزی، های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی عدم وجبا بهره گیری از مزایای نظیر معافیت

گذاری اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه
 را آزاد مناطق ایجاد گرچه(. ا1: 1019کند )محمدی الموتی، آوری به توسعه سرزمین اصلی کمک میخارجی و انتقال فن

 حداقل آزاد مناطق ایجاد کشورهای آسیایی، در خصوص به ولى کرد، تلقى ملى توسعه به دستیابى براى عامل تنها نباید
های جدید قابل ای به کار گرفته شود و دانش و مهارتتوسعه ضد موانع رفع توجیه براى توانسته آزمایشى ابزار عنوان به

اند، براین باورند منطقه آزاد روی آورده ای که به ایجادتوجهی از طریق مناطق آزاد کسب شود. کشورهای در حال توسعه
 به را سرمایه و مدیریت تکنولوژى،تواند یاری دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب ماندگی باشد. و که منطقه آزاد می

 با همسو و توسعه مسیر در را کشور و کرده تلفیق خارجى فنى دانش و علم با را داخلى تولید عوامل و کند وارد کشور
 (. 5 : 1002دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ) دهد قرار جهانى تصاداق
وزن  پردازند کهای و جهانی به ایفای نقش میمحلی، ملی، منطقه مناطق آزاد، در مجموع در چهار سطح مختلف  

این در حالی گیرد. فلسفه وجودی آن شکل می ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک یک منطقه آزاد، قبل از هر چیزی در بستر
های جغرافیای سازماندهی وزن منطقه آزاد، نسبت به مؤلفه دهی وهای انسانی در شکلاست که نقش سیاست و مؤلفه

های انسانی در شکل دهی به وزن تأثیرگذاری مثبت و بهینه مؤلفه لبته، این سخن به معنیا .طبیعی منطقه بیشتر است
ها و کارکردهای مناطق آزاد، از موارد با جهت دهی خاص خود به فعالیت بیشتر های انسانی درمنطقه نیست؛ بلکه، مؤلفه

آزاد از وزن باالی  کاهند. به طور کلی، هر اندازه یک منطقهها میهای آنگستره عملیاتی و ابعاد متنوع فعالیت
ولی ) قرار خواهد داد فضای بیشتری را تحت پوشش خود بیشتری برخوردار باشد، تأثیرگذاری و برد فضایی عملکردی

وجود آورده که توسعه ملی را ارتقا بخشیده و های توسعه باید نوعی دگرگونی ساختاری به(. برنامه2-22 : 1000زاده، قلی
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ای که عدالت اجتماعی تضمین شده و هیچ یند توسعه ترغیب کند به گونهآهای جمعیت را به مشارکت در فرتمام بخش
 توسعه هایدیگر برنامه عبارت به(. 52: 1011)زاکس،  از قلمرو دگرگونی و توسعه حذف نشوندهای جمعیت یک از بخش

 مشارکت بدون و باال از سنتی ریزی(. برنامه10: 1012دهند )چمبرز،  قرار نظر مد نیز را جامعه فقیر اقشار منافع باید
هایی (. چنین برنامه190-191: 1011 د )شکویی،شوانجام می جامعه اجتماعی اقتصادی، ساختار با ارتباطبی و مردمی

 اجتماعی محرومیت و نابرابری فقر، و تشدید را شهری خدمات اغلب به تضادهای طبقاتی دامن میزند، بحران مسکن و
  (.jordi et al, 1999: 16-44)شود می خود به دوگانگی درونی شهرها منجر نوبه به مزبور روندهای. آفریندمی
 توسعه ینظر وبچچهار در بودجه و برنامه یزیربرنامه دفتر توسط بار نینخست یبرا چابهار آزاد منطقه جادیا شهیاند  

 یراستا در دولت اتیه 1029 مصوب  شرق محور توسعه مطالعات در مشخص طور به و مطرح 1020 سال در استان
 جیخل شرق یاراض در واقع منطقه نیا مکان .گرفت قرار توجه مورد استان توسعه محور عنوان به یبازرگان بخش یتلق

 1011 سال ماه بهمن در منطقه نیا. شد نییتع یصنعت -یتجار آزاد منطقه عنوان به هکتار چهارده مساحت به چابهار

 سبب چابهار شهر با چابهار صنعتی -تجاری زادآ منطقه مجاورت (.12: 1015پناد،( کرد آغاز را خود کار و افتتاح رسماً
 یادیز تعداد هجوم، چابهار زادآ منطقه توسعه و جادیا اولین اثر در. است شده شهر نیامختلف  ابعاد در راتییتغ جادیا

 توسعه تداخل گرید طرف از .اندافتهی اسکان شهر هیحاش در و پراکنده بصورت عمدتاً که است شده شهراین  به مهاجر
 یشهر یهاطرح یاجرا جهینت در و شده یشهر خدمات در ییارسان باعث شهر جامع طرح یمحتوا با زادآ منطقه از یناش

صنعتی بر توسعه خدمات  -در همین راستا، هدف این مقاله تحلیل نقش منطقه آزاد تجاری. است کرده روبرو مشکل با را
رسانی در  باشد. بر این اساس سوال اصلی تحقیق این است که آیا ایجاد منطقه آزاد سبب بهبود خدماتشهری چابهار می

 شهر چابهار گردیده است؟

 روش پژوهش

باشد. جامعه آماری، نامه میتحلیلی مبتنی بر تکمیل پرسش -این تحقیق از نوع کاربردی است. روش تحقیق توصیفی  
اند. ها ساکن بودهنفر در آن 02200خانوار و  11010تعداد 1018است که در سال شهر چابهار تمامی خانوارهای ساکن در 

نقشه منطقه آزاد در  ارزیابی نفر است. در این پژوهش به منظور 051های انتخاب شده با استفاده از روش کوکران مونهن
نامه، روایی آن (. پس از تدوین پرسش1)جدول  ها و متغیرهای تحقیق تعیین شدشاخص ابتدا توسعه خدمات شهری،

 به مقیاس ها بستهشد. در تجزیه و تحلیل داده محاسبه 11/8  کرونباخ، آلفای ضریب براساس نیز پایایی بررسی و سطح
 استفاده SPSS، آزمون فریدمن در محیط نرم افزار دو نمونه وابسته Tنظر از میانگین، آزمون  مورد اهداف و متغیرها

در های مذکور مالک قرار گرفته است. در ضمن ارزیابی نقش منطقه آزاد در آزمون 82/8سطح خطای  است. شده
)طیف لیکرت( بوده، که در آن به ارزش خیلی کم  ایپنج گزینه هایتلف به وسیله پرسش نامه با سؤالهای مخشاخص

 تعلق گرفته است. 2و خیلی زیاد عدد  9، زیاد عدد 0، متوسط عدد 5، کم عدد 1عدد 
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 ها و متغیرهای پژوهش. شاخص5 جدول

 متغیرها هاشاخص ابعاد

 اقتصادی
 گذاری سرمایه

 اشتغال و درآمد

 بخش خصوصی، دولتی، داخلی و خارجی، خدمات، صنعت
 های منطقه آزاد، فروش زمین، مسکندرآمد حاصل از فعالیت

 بخش خدمات، صنعت و بازرگانی
گری، تسهیالت اشتغال زایی، مشاغل مولد و اشتغال زنان، مشاغل داللی و واسطه

 دائمی، کاهش بیکاری

 کالبدی

 گسترش اسکان غیر رسمی، ساخت و ساز بی برنامه کی شهرتوسعه فیزی

امکانات 

رفاهی و 

 خدماتی

 کاالهای مصرفی، بهداشتی درمانی، دسترسی به فضای آموزشی خدمات شهری

 نشانی( خدمات ارتباطی)آب و برق، تلفن، پست و آتش تأسیسات و تجهیزات زیرساختی و زیر بنایی
 ، پست(، آب آشامیدنیمراه و ثابتتلفن ه )اینترنت،

 معابر درجه یک، دو و سه. حمل و نقل عمومی شبکه ارتباطی

            

 محدوده مورد مطالعه 

های گرم دریای الیه جنوب شرقی ایران درکنار آبمنتهی کیلومترمربع در10125 شهرستان چابهار با مساحتی حدود  
دقیقه عرض  11 درجه و 52 در چابهار یت مختصات جغرافیایی، شهرعمان و اقیانوس هند قرارگرفته است. از نظرموقع

براساس سرشماری  هکتاراست. 5088چابهار مساحت شهردقیقه طول شرقی واقع شده است.  01درجه و 28شمالی و
مرکز آمار ایران، ) باشدتعداد خانوار  می 11010نفر جمعیت و دارای  02200شهر چابهار  1018نفوس و مسکن سال 

درجه و  28دقیقه عرض شمالی و  58درجه و  52هکتار در  19888صنعتی چابهار با وسعت  -منطقه آزاد تجاری (.1018
الیه جنوب شرق ایران و در کنار دریای عمان، در شرق خایج چابهار، در شهرستان چابهار دقیقه طول شرقی در منتهی 51

 (.02: 1015)پناد،  یلومتری شهر چابهار واقع شده استک 1باشد و در فاصله بلوچستان می از استان سیستان و
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 تقسیمات سیاسی کشور ه آزاد و شهر چابهار در قمنطجغرافیایی موقعیت  .5شکل 

 و بحث هایافته
 های توصیفییافته -
اند. دادهدهندگان را زنان تشکیل درصد پاسخ 5/52 دهندگان را مردان ودرصد پاسخ 0/19های بدست آمده براساس داده  

ت به باال بودن درصد نمونه مردان نسبت به زنان به دلیل در دسترس بودن و تمایل داشتن تعداد بیشتری از مردان نسب
باشد که بیشترین های بدست آمده نشان دهنده این مینامه بوده است. دادهپرسش هایگویی به سوالزنان در پاسخ

  های حاصل از پرسش نامه بیانگر این اند. دادهدر صد را به خود اختصاص داده 9/08اند و گویان بومی بودهدرصد پاسخ
کمترین  92 -28باشند. و گروه سنی سال سن می 52 -08باشد. که بیشترین درصد پاسخ دهندگان در گروه سنی می

-08صد گروه سنی در 0/02، 10-59درصد پاسخ دهندگان را گروه سنی  0/18شوند. درصد پاسخ دهندگان را شامل می
درصد متعلق  0/5، 98-92درصد را گروه سنی  5/11، 02-98درصد گروه سنی  18، 08-02درصد گروه سنی  1/59، 52

وضعیت تحصیالت  دهند.سال و باالتر تشکیل می 28درصد پاسخ دهندگان را گروه سنی  9و  92-28به گروه سنی 
دهند. که از مجموع ندگان را سطح تحصیالت لیسانس تشکیل میدهد، بیشترین درصد پاسخ دهپاسخ دهندگان نشان می

 5/51درصد راهنمایی،  9درصد ابتدایی،  2/5سواد، درصد پاسخ دهندگان بی 5/5 همچنینگیرند. درصد را در بر می 1/91
 باشد.لق لیسانس و باالتر میعدرصد مت 1/2درصد لیسانس و  1/91دیپلم، درصد فوق 1/50درصد دیپلم، 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  5431 بهار، 43دهم،  شماره یاز،  سال نیهای انساریزی سکونتگاهمطالعات برنامه                                                                                                                                    32

 های تحلیلییافته -
صنعتی چابهار بر کیفیت میزان دسترسی شهروندان شهر چابهار  - جهت بررسی میزان تأثیرگذاری منطقه آزاد تجاری  

نامه، از آزمون های پرسشدو نمونه وابسته استفاده شده است. با توجه به داده  Tبر شبکه ارتباطی درون شهری از آزمون
T سه کیفیت دسترسی به شبکه ارتباطی قبل از منطقه آزاد و بعد از ایجاد منطقه آزاد مورد دو نمونه وابسته جهت مقای

معابر درجه یک گویه استفاده شده است که عبارتند از:  9استفاده قرار گرفته است. جهت سنجش متغیر شبکه ارتباطی  از 
های حاصل از یافته (5) طبق جدول .که دسترسیمتر( و شب 19متر(، معابر درجه سه ) 10متر(، معابر درجه دو ) 52)باالی 
متر(،  52) باشد که میزان برخورداری و دسترسی به شبکه ارتباطی درجه یکحاکی از این میدو نمونه وابسته  Tآزمون 

ازلحاظ آماری   p )sig> 82/8و  درصد 12متر( و شبکه دسترسی در سطح اطمینان 19متر(، درجه سه ) 10) درجه دو
تر از حد دو و سه برای قبل و بعد از ایجاد منطقه آزاد پایین باشد. ولی میانگین محاسبه شده  معابر درجه یک،می دارمعنی

میانگین شبکه اشد. اما بمی 18/5و  08/5، 18/5:باشد. بعد از ایجاد منطقه آزاد میانگین برای به ترتیب( می0) متوسط
حد متوسط جاد منطقه آزاد میانگین بیشتر ازتر از حد متوسط است. ولی بعد از ایدسترسی هرچند قبل از منطقه آزاد پایین

های احداثی در بخش شبکه باشد. در واقع با ایجاد منطقه آزاد چابهار پروژهمی 52/0باشد. که عدد به دست آمده می
 ارتباطی ضعیف بوده و کیفیت دسترسی شهروندان به شبکه ارتباطی بهبود نیافته است.

آزمون معناداری میزان برخورداری از شبکه ارتباطی قبل و بعد از منطقه آزاد .2دولج  

سطح 
 معناداری

آماره 
 آزمون

T 

 قبل از منطقه آزاد بعد از منطقه آزاد 31سطح اطمینان 
 شاخص

کران 
 پایین

 کران
باال   

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

888/8  022/51-  109/1-  109/8-  1 18/5  111/8  21/1  (+21معابر درجه یک ) 

888/8  181/10  852/1-  052/8-  882/1  08/5  002/8  01/1  (55معابر درجه دو ) 

888/8  002/12  820/1-  008/8-  110/8  11/5  118/8  80/5  (53معابر درجه سه ) 

888/8  122/12-  815/1-  091/8-  110/8  52/0  122/8  01/5  شبکه دسترسی 

888/8  221/50-  821/1-  012/8  080/8  10/5  180/8  12/1  شبکه ارتباطی 

               

دو نمونه وابسته در وضعیت کلی از میزان برخورداری شبکه ارتبـاطی بیـانگر    Tدر واقع اطالعات بدست آمده از آزمون   
زایش یافته، ولی پایین تر از اف 10/5و با ایجاد منطقه آزاد به  12/1باشد که میانگین دسترسی قبل از منطقه آزاد  این می

 باشد.حد متوسط می
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 شهر چابهار سلسله مراتبی شبکه ارتباطی .2 شکل 

 میزان ارائه خدمات شهری بعد از ایجاد منطقه آزاد -
( استفاده شده 1گویه مستخرج شده )جدول  1جهت دستیابی به میزان تأثیرگذاری منطقه آزاد بر خدمات شهری از   

باشد که میزان دسترسی شهروندان به  بخش مسکونی، فضای سبز، مراکز آموزشی، خدمات یانگر این میاست. دادهها ب
کالنتری، کاالهای مصرفی، خدمات حمل ونقل و خدمات بهداشتی، درمانی میانگین محاسبه شده بعد از ایجاد منطقه 

( می باشد. ولی از لحاظ برخورداری از 0متو سط) آزاد با قبل از ایجاد منطقه آزاد افزایش داشته شده است و بیشتر از حد
پارکینگ و دسترسی به مراکز فرهنگی هرچند نسبت به قبل از ایجاد منطقه آزاد بیشتر شده است. ولی تا به حال هم، 

باشد که میزان توسعه آزمون حاکی از این می( می باشد. بعالوه نتایج نشان می دهند که 0تر از حد متوسط )پایین
دار می باشد و میزان ازلحاظ آماری معنی  p )sig> 82/8% و 12یکی شهر چابهار با ایجاد منطقه آزاد با اطمینان فیز

افزایش یافته است. در واقع با ایجاد منطقه آزاد میزان ارائه  81/0به  89/5برخورداری از خدمات شهری بطور کلی از 
 د این خدمات رضایت متوسط را دارند.خدمات شهری بهبود یافته است. شهروندان از عملکر

 آزمون معناداری میزان برخورداری از خدمات شهری قبل و بعد از منطقه آزاد .4جدول

سطح 

 معناداری

آماره 

 آزمون

T 

 قبل از منطقه آزاد بعد از منطقه آزاد 31سطح اطمینان 
کران  شاخص

 پایین
 کران 
 باال

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار
گینمیان  

888/8  100/10-  122/8-  180/8-  851/1  52/0  102/8  91/5  میزان دسترسی به کاربری مسکونی 

888/8  295/11  050/1-  821/1-  120/8  51/0  108/8  80/5  میزان دسترسی به فضاهای آموزشی 

888/8  155/11  092/1-  185/1-  150/8  12/0  101/8  10/1 میزان دسترسی به فضای سبز و مراکز  

 تفریحی
888/8  891/11-  000/8-  212/8-  821/1  21/5  885/1  01/1  میزان برخورداری از پارکینگ 

888/8  122/11-  111/8-  299/8-  051/8  80/0  101/8  01/5  میزان دسترسی به خدمات کالنتری 

888/8  251/55-  952/1-  119/1-  018/8  22/0  

 

152/8  59/5  

 

 میزان دسترسی به کاالهی مختلف شهری

888/8  188/55-  515/1-  800/1-  125/8  51/0  182/8  85/5  میزان دسترسی به خدمات حمل و نقل 

888/8  255/11-  125/1-  195/8-  151/8  0 081/8  12/1  میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی 

888/8  021/10-  120/8  151/8-  120/1  20/5  020/8  10/1  میزان دسترسی به مراکز فرهنگی 

888/8  111/59-  899/1-  018/8-  210/8-  815/0  200/8  892/5  خدمات شهری 
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 ریزی توسعه فیزیکی وضعیت شهر در برنامه -
برای سنجش گسترش توسعه فیزیکی شهر چابهار از دیدگاه و نگرش مردم در دو گویه گسترش اسکان غیررسمی و   

اند که اکثریت اظهار کرده ین اساسبرا .ریزی استفاده شده استمیزان ساخت و سازهای کنترل نشده و بدون برنامه
باشد و بیشترین گسترش فیزیکی براساس دو گویه مذکور بعد از ایجاد منطقه میزان گسترش فیزیکی شهر چابهار باال می

میانگین محاسبه شده برای گسترش اسکان غیر رسمی، بعد از ایجاد منطقه آزاد  (9) آزاد رخ داده است. براساس جدول
باشد که  از حد می 91/0باشد. همچنین میانگین ساخت و سازهای کنترل نشده و باالتر از حد متوسط میباشد می 11/9

باشد که با ایجاد منطقه آزاد درصد گسترش فیزیکی افزایش شدیدی داشته که این بدین معنا میباشد. متوسط بیشتر می
طور کلی نتایج آزمون حاکی از ه باشد. بن برنامه میهای غیررسمی و ساخت و ساز بدوبیشتر ناشی از گسترش سکونتگاه

لحاظ  از  p )sig> 82/8و  درصد 12باشد که میزان توسعه فیزیکی شهر چابهار با ایجاد منطقه آزاد با اطمینان این می
نطقه آزاد در افزایش یافته است. باید اذعان نمود که تأثیر م 05/0به  95/5باشد. و گسترش فیزیکی از دار میآماری معنی

 ابعاد گسترش فیزیکی منفی بوده است.

 آزمون معناداری میزان گسترش توسعه فیزیکی شهر قبل و بعد از منطقه آزاد .3 جدول

سطح 

 معناداری

آماره 

 آزمون

T 

 قبل از منطقه آزاد بعد از منطقه آزاد 31سطح اطمینان 
 شاخص

کران 

 پایین
 کران باال

انحراف 

 معیار
 میانگین

ف انحرا

 معیار
 میانگین

888/8  128/51-  122/5-  015/1-  021/8  11/9  110/8  12/5 میزان گسترش اسکان غیر رسمی  

888/8 در شهری  120/2-  811/1-  252/8-  852/1  91/0  019/1  18/5  
میزان ساخت و سازهای کنترل 

 ریزی شدهنشده و بدون برنامه

888/8  209/12-  228/1-  501/1-  108/8  05/0  112/1  95/5  گسترش فیزیکی 

 
 

 
 موقعیت مراکز اسکان غیررسمی شهر چابهار .4 شکل
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 5453 -5435روند گسترش اسکان غیررسمی در سال .3 شکل 

در واقع بررسی . دهد نشان می 1011تا  1009های  را در شهر چابهار طی سالرسمی اسکان غیر گسترش (9) شکل  
روبه گسترش داشته است،   گیری  اسکان غیررسمی  روندی بیانگر این است که شکل تصاویر هوایی و مشاهدات میدانی،

گیری  دهد که شکل محدوده با تصرف غیرقانونی زمین همراه بوده است. تصاویر هوایی نشان می در این و سکونت
ابهار که از دو طرف اسکان غیررسمی متصل به محدوده شهری شهر چابهار انجام گرفته است. با توجه به موقعیت شهر چ

های تیس و اراضی منطقه آزاد مانع گسترش شهر  شود و امکان گسترش را  ندارد، و از طرفی دیگر کوه به دریا منتهی می
باشد، که باز هم با مشکل  باشند، به عبارتی تنها جهت گسترش آتی شهر به طرف شرق چابهار می به آن سو می

 .باشد جه میهای غیررسمی موا گیری سکونتگاه شکل

4831 

0830 
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 میزان برخورداری ازخدمات زیر بنایی  -
سیسات و تجهیزات، و خدمات ارتباطی باالتر از حد أمیانگین محاسبه شده برای برخورداری از ت (2) با توجه به جدول  

تباطی و برای خدمات ار به دست آمده است. 80/0سیسات میانگین بعد از ایجاد منطقه آزاد أباشد. که برای تمتوسط می
باشد که می 20/5باشد. اما میانگین میزان برخورداری از آب آشامیدنی و سالم باشد که باالتر از حد متوسط میمی 90/0

بخش خدمات ارتباطی )اینترنت و تلفن همراه( ایجاد منطقه آزاد ارائه خدمات در باشد. در واقع با تر از حد متوسط میپایین
و لی شهرچابهار تا با حال با مشکل کم آبی روبه رو است. البته میزان دسترسی به آب  باشدنسبتا در حد مطلوبی می

 باشد.آشامیدنی سالم با مشکل به شدت جدی ترروبه رو می

 آزمون معناداری از وضعیت برخورداری از خدمات زیر بنایی در شهری قبل و بعد از منطقه آزاد .1 جدول

 سطح 

 معناداری

 آماره

 آزمون 

T 

 قبل از منطقه آزاد بعد از منطقه آزاد 31اطمینان  سطح
 کران شاخص

پایین   

 کران

باال   

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

888/8  110/11-  121/1-  152/8  191/8  80/0  019/8  89/5  میزان برخورداری از تاسیسات و تجهیزات 

888/8  881/59-  291/1-  010/1-  111/8  90/0  020/8  15/1  
میزان برخورداری از خدمات  ارتباطی 

 )اینترنت، تلفن(

888/8  955/10-  181/8  212/8-  111/8  20/5  099/8  01/1  میزان برخورداری از آب آشامیدنی و سالم 

888/8  121/55-  002/8-  180/8-  122/8  822/0  290/8  51/5  خدمات زیربنایی 

   

 12بنایی با ایجاد منطقه آزاد با اطمینان میزان برخورداری از خدمات زیر کهطور کلی نتایج آزمون حاکی از این است ه ب  
افزایش یافته است. باید  82/0به  51/5باشد. و خدمات زیربنایی از دار میازلحاظ آماری معنی p )sig> 82/8و  درصد

 است. برخورداری از خدمات زیربنایی وضعیت نسبتا مطلوبیان نمود که تأثیر منطقه آزاد در اذع

 اشتغال و درآمد -
و  درصد 12میزان اشتغال و درآمد با اطمینان  بین ایجاد منطقه آزاد ودهد که نشان می 2اطالعات بدست از جدول   

82/8 <p )sig  باشد که عدد میانگین بعد از باشد. بررسی هریک از متغیرها بیانگر این میدار میازلحاظ آماری معنی
 19/5و میانگین قدرت خرید  22/5، میزان اشتغال زنان10/5، کاهش بیکاری 20/5 بخش صنعتایجاد منطقه آزاد در 

، 52/0باشد. همچنین، میانگین مشاغل بازرگانی ( می0) تر از حد متوسطباشد. در واقع میانگین بدست آمده پایینمی
 ،58/9، افزایش قیمت زمین12/0 ، ایجاد مشاغل متنوع و جدید18/0، مشاغل داللی و واسطه11/0مشاغل خدماتی 

    0زایی و تسهیالت اشتغال 82/0 ، مشاغل مولد و دائمی11/0بورس بازی زمین و مسکن  ،08/9افزایش قیمت مسکن
ثیر منفی در روند أباشد. اما در این بین متغیرهای باالترین میانگین را دارند که ت( باالتر می0باشد و از حد متوسط )می

طور کلی نتایج ه بباشند. اند. از جمله مشاغل داللی و بورس بازی زمین و مسکن میدرآمد را فراهم کرده ایجاد اشتغال و
( p> 82/8و  درصد 12باشد که میزان درآمد و اشتغال شهر چابهار با ایجاد منطقه آزاد با اطمینان آزمون حاکی از این می

sig  افزایش یافته است. باید اذعان نمود که  51/0به  18/1ل و درآمد از و میانگین اشتغا بودهدار لحاظ آماری معنی از
 تأثیر منطقه آزاد در ابعاد درآمد و اشتغال منفی بوده است.
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 آزمون معناداری از وضعیت اشتغال و درآمد شهر قبل و بعد از منطقه آزاد  .8جدول 

سطح 

 معناداری

آماره 

 آزمون

T 

سطح اطمینان 

31 

 قبل از منطقه آزاد بعد از منطقه آزاد
کران  شاخص

 پایین

کران 

 باال

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

888/8  108/10-  159/1-  110/8-  801/1  20/5  125/8  22/1  مشاغل در بخش صنعت 

888/8  811/59-  021/1-  191/1-  891/1  52/0  085/8  مشاغل بازرگانی 5 

888/8  092/52-  001/1-  191/1-  012/8  11/0  121/8  19/1  مشاغل خدماتی 

888/8  150/15-  111/8-  151/8-  815/1  10/5  002/8  01/1  کاهش بیکاری 

888/8  910/10-  801/1-  008/8-  111/8  22/5  100/8  20/1  میزان اشتغال زنان 

888/8  010/50  215/1-  908/1-  018/8  18/0  158/8  19/5  میزان مشاغل داللی و واسطه 

888/8  181/58-  925/1-  511/1-  812/1  12/0  010/8  05/1  میزان مشاغل متنوع وجدید 

888/8  812/08  020/5-  810/5-  021/8  58/9  111/8  10/1  میزان افزایش قیمت زمین 

888/8  109/01  990/5-  125/5-  089/8  08/9  102/8  11/1  میزان افزایش قیمت مسکن 

888/8  588/51  500/5-  111/1-  111/8  11/0  101/8  02/1  زان بورس بازی زمین و مسکنمی 

888/8  000/11-  011/1-  152/1-  1 82/0  120/8  08/1  میزان افزایش مشاغل مولد و دائمی 

888/8  292/11-  585/1-  128/8-  102/8  0 059/8  15/1  میزان تسهیالت اشتغال زایی 

888/8  900/11-  102/8-  228/8-  128/8  19/5  001/8  12/5  میزان قدرت خرید 

888/8  290/98  901/1-  511/1-  208/8  510/0  911/8  180/1  اشتغال و درآمد 

 
 

های ولی بسیاری از زمینه ،دهدهرچند اشتغال و درآمد شهروندان چابهار بعد از ایجاد منطقه آزاد افزایش را نشان می
بوده است. رگانی ها در بخش بازباشد. که مهم ترین آناشتغال ایجاد شده در بخش غیر رسمی و یا به شکل قاچاق می

های گردشگری ایجاد شده است. که بدین صورت باعث فروشی کاال در سطح شهر و مکان که به صورت گسترش دست
 افزایش اشتغال و درآمد شده است.

 گیرییجهنت
 های زیر بنایی وهای مختلف است. بدون سرمایه گذاری در طرحها و فعالیتتوسعه نیازمند سرمایه گذاری در بخش  

توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان، تمایل روبنایی نمی
های مفید و مناسب بدین منظور ایجاد مناطق پردازش یا اند. یکی از راههای خارجی پیدا گردهشدیدی به جذب سرمایه

دهد تجربه بسیاری از کشورها مانند؛ چین، کره جنوبی، تایوان نشان میامروزه صنعتی است. امروزه  - مناطق آزاد تجاری
صنعتی امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی  -توان با ایجاد مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاریکه می

  .کاالهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور را افزایش داد  و توسعه صادرات
با هدف جذب سرمایه گذاری داخلی و  1015صنعتی چابهار در استان سیستان و بلوچستان در سال  -تجاری منطقه آزاد  

خارجی، توسعه ترانزیت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی و در نهایت رشد و توسعه استان ایجاد گردید که در واقع پیشانی 
های ضعیف، اثر مناسب و سودمند ناچیزی بر پیرامون این منطقه به دلیل زیر ساخترونق جنوب شرق کشور لقب گرفت. 

خود گذاشته است، ناحیه چابهار نسبت به اثرات منطقه آزاد بیگانه و بهره چندانی از آن نبرده است. از این رو منطقه آزاد 
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فته است. در صنعتی چابهار به کانون توسعه ناحیه چابهار در بسیاری از موارد از اهداف اولیه خود فاصله گر - تجاری
برند. های خاصی از تأثیر مثبت منطقه آزاد سود میشرایط کنونی اکثر مردم بر این باورند که به صورت نابرابر، فقط گروه

اش بیشتر صنعتی چابهار محدود به اراضی قانونی -های  منطقه آزاد تجاریتوان بیان نمود که کانون فعالیتبنابراین می
اداری و امکانات رفاهی و تفریحی بوده است. بنابراین این اقدامات  -های تجاریایجاد مجتمع نبوده است. که محدود به

-که از سویی به علت مجاورت و فاصله نزدیکی که منطقه آزاد تجاری باشند.به دور از اهداف اصلی منطقه آزاد می
معیت مهاجرین در حاشیه جیی از این صنعتی با شهر چابهار دارد سبب افزایش جمعیت شهری چابهار شده و درصد باال

اند از سویی دیگر چون این جمعیت عظیم مهاجرین بدون برنامه رسمی سکونت گزیدههای غیرشهر  و به شکل سکونتگاه
 اند باعث مختل شدن خدمات رسانی در محدوده شهر چابهار گشته است.و از قبل اندیشه شده وارد شهر شده

 شهرکالبدی، اقتصادی  ابعاد در صنعتی چابهار  - تجاری آزاد منطقه یزان تأثیر گذاریاین پژوهش با هدف سنجش م  
انجام گرفته است. نتایج بدست آمده از  چابهار شهر توسعه بر آزاد منطقه یمنف و مثبت اثرات سهیمقا و یبررسو  چابهار
ست که بیشترین تأثیر منطقه آزاد بر توسعه در وضعیت قبل و بعد از ایجاد منطقه آزاد حاکی از این ا های تحقیقیافته

باشد به عبارتی این نوع تأثیر تبعات منفی را بر شهر گذاشته است. فیزیکی شهر چابهار و گسترس اسکان غیر رسمی می
دوره در این همین های غیر رسمی شدت بیشتر گرفته است. که با ایجاد منطقه آزاد پیدایش و یا گسترش سکونتگاه

نفر  91 که 1022رسمی در یک محله از محالت حاشیه نشین چابهار به نام کمب از سال د گسترش اسکان غیرزمانی رون
خدمات شهری بعد از ایجاد منطقه آزاد افزایش یافته است. میزان بهبود دسترسی به  1018نفر در سال  18120بوده، به 

ان دسترسی به کاالهای مختلف، کاربری مسکونی، اند که میزگان اظهار کردهباشد. پاسخ دهندهدر حد متوسط می
 باشد. در این  میان ازآموزشی، خدمات حمل و نقل و فضای سبز و مراکز تفریحی با ایجاد منطقه آزاد در حد متوسط می

 اند که میزان دسترسی شان به مراکز فرهنگی و پارکینگ کمتر از حد متوسط گان اظهار کردهبین خدمات پاسخ دهنده
باشد. هم چنین بر مبنای مطالعات انجام شده نتایج بیانگر این است که خدمات موجود در شهر چابهار اکثریت از می

 های منطقه آزاد بوده است. حداقل همکاری و مساعدتاری به این امر بوده و به دور ازدستاوردها و توجهات مدیران شهرد
مناطق آزاد و از جمله منطقـه آزاد جابهـار ایجـاد اشـتغال بـرای اقشـار       با توجه به اینکه یکی از اهداف تعریف شده برای 

مختلف و به مثابه آن افزایش در آمد بوده و میزان اشتغالزایی منطقه آزاد در حد متوسط بـوده اسـت. الزم بـه اسـت کـه      
میـزان تـأثیر گـذاری    بخشی از اشتغالزایی منطقه آزاد در بخش غیر رسمی )داللی، دستفروشی و ...( بوده است. همچنین 

ار برمبنـای  بنایی در حد متوسط بوده است. بنابراین منطقـه آزاد چابهـ  گسترش شبکه ارتباطی و خدمات زیر منطقه آزاد در
رسـمی، بهسـازی و   های غیرتوانمند سازی سکونتگاهباشد. بایستی در های مختلف میدر بخشاهداف خودش که توسعه 

و در استقرار و توسعه خدمات شهری و زیربنایی در شهر چابهار متناسـب بـا خـدمات    نوسازی بافت فرسوده شهر چابهار  
 .رفاهی و زیر بنایی اقداماتی را انجام بدهد و منطقه آزاد همسویی بیشتری با شهرداری داشته باشد

 منابع
ق آزاد تجااری ایاران و   ارزیابی عملکرد مناط ،1001؛ دالوری، مجید و زاده، سمیرهمقدس حسن ؛اصغرعلی اسفندیاری،. 1

 .111-192، صص (50 پیاپی) 1شماره ، 0دوره های اقتصادی، پژوهشفصلنامه  ، تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق
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