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مقایسه تطبیقی نقش مناطق آزاد تجاری بر گسترش فیزیکی شهرها ،نمونه موردی:
مناطق آزاد تیانجین (چین) و چابهار (ایران)
اسماعیل رحمانی  ،7داود حاتمی
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چکیده
امروزه مناطق آزاد میتوانند بهعنوان فرصت و ابزارهایی با توانایی نقشآفرینی اقتصادی یا توانایی خلق
چشماندازهایی در خدمت كشورها باشند .شهرهایی كه تحت تأثير عواملی مانند مناطق آزاد شکلگرفته و
گسترش مییابند؛ با افزایش جمعيت نيز فعاليت و سرمایهگذاری بهشدت توسعه مییابد و نظام و سازمان
كالبدی شهرها دستخوش تغييرات اساسی میشود  .هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحليل اثرات فيزیکی
مناطق آزاد بر رشد شهر چابهار و تيانجين و پيامدهای این تحولات میباشد .روش تحقيق این پژوهش
توصيفی – تحليلی است .دادههای پژوهش بهوسيله اسناد دولتی ،آمارنامهها و تصاویر ماهوارهای جمعآوری
شدهاند .ازاینرو برای پی بردن به ميزان گسترش شهرها از تصاویر ماهوارهای لندست برای شهر چابهار در
سالهای ( 4110 ،4102و  )0330و دوره زمانی ( )4101 ، 4110 ،4111 ،0330 ،0331برای شهر تيانجين در
نرمافزار  Envi 4.8پردازششدهاند .نتایج كلی بهدستآمده نشان داد كه توسعه فيزیکی شهرها تحت تأثير
فعاليتهای مناطق آزاد بوده و بارونق گرفتن فعاليتهای اقتصادی روند توسعه فيزیکی افزایشی بوده است.
این مورد در شهر چابهار با تحليل تصاویر ماهواره بيانگر این است كه محدوده شهر از  330هکتار در سال
 4110به  0121هکتار در سال  4102افزایشیافته است؛ اما این افزایش منسجم نبوده و ناشی از مهاجرت
روستایيان كه به شکل سکونتگاههای غيررسمی سکونت گزیدهاند است .همچنين محدوده شهر تيانجين بعد
از ایجاد منطقه آزاد رشد چشمگيری را تجربه كرده است كه از  042هزار كيلومترمربع در سال  4110به 411
هزار كيلومترمربع در سال  4101افزایشیافته است .درواقع مدلهای چرخه مقياس توسعه در تيانجين سبب
شده علاوه بر توسعه سکونتگاههای انسانی و خدماتی به توسعه صنعتی و زیرساختی اقدام كنند .و مدلهای
چرخه گسترش ،مانع توسعه اسپرال زمينهای شهری شده است.
کلید واژگان  :توسعه فيزیکی ،مناطق آزاد ،سنجشازدور ،تيانجين ،چابهار.

 - 0نویسنده مسئول ،كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.
 - 4دانشجوی دكترای تخصصی جغرافيا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایرانdavoud.hatami@yahoo.com.
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مقدمه
رشد شهرها همواره در اثر نيروها و عواملی گوناگون شکل میگيرند و توسعه مییابند شهر در اساس پدیدهای
اجتماعی و اقتصادی است .شهرها با تحولات اجتماعی جابجای جمعيتی و تغييرات اقتصادی و نوآوریهای فن شناختی
و متحول و دگرگون میشوند (بمانيان و محمودنژاد ،)11 :0931 ،در پی این رخدادها ساختار كالبدی و اجتماعی شهرها
دگرگونشده و به دنبال همين دگرگونی ،نظام استقرار جمعيت و نحوه تکوین فضاهای مختلف شهری ،تحت تأثير
قرارگرفته و بهشدت تغيير كرده است كه نتيجه آن عدم هماهنگی بين رشد جمعيت و ارائه خدمات شهری بوده است
(مشهدی زاده دهاقانی .)203 :0931 ،شـاهد رشـد بسـياری از نقـاط شهری ،به لحاظ جمعيتی ،كالبـدی و یـا هردو
هستيم ( )Marshal & et al, 2005 : 284بهطوریكه افزایش درجه شهرنشينی و جمعيت شهری كه از مهمترین جنبههای
تغيير جهانی است ( )Lui & et al, 2007 : 259مقدمهی رشد و توسعه گسترده شهری را فراهم آورده است
 .)2004 : 1و باعث شده است تقاضای عظيمی برای زیرساختهای اساسی و پایه به وجود آید
)2010 : 815

( Qadeer,

Schouten& Mathenge,

) .افزایش جمعيت شهرنشين در كشورها مسائل مختلفی را دامنگير شهرها كرده است كه از آن جمله

میتوان به عدم تعادلهای فضایی ،نوسان شدید در قيمت زمين و مسکن ،آلودگیهای زیستمحيطی مصرف بيشتر
انرژی ،توسعهی بدون برنامهریزی ،افزایش هزینههای زیرساختها ،به زیرساخت و ساز رفتن اراضی مرغوب كشاورزی
(رهنما و عباس زاده ،)39 :0931 ،و چند برابر شدن محدودههای شهری اشاره كرد.
ایجاد مناطق آزاد در راستای جهانیشدن اقتصاد یك ضرورت محسوب شده و درك صحيح تغييرات گسترده
درصحنههای اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی ،فنّاوری و فنآوری اطلاعات و مدیریت اینگونه تحولات در تشکيل و
فعاليت مناطق آزاد امری اجتنابناپذیر است (رفعتی .)9 :0933 ،امروزه مناطق آزاد بهعنوان پدیدهای فراگير و ابزاری
برای تحقق استراتژیهای توسعه بروننگر با تأكيد بر سياست توسعه صادرات موردتوجه قرار گرفتهاند .بهطوریكه
اكثر كشورهای درحالتوسعه ،به احداث یك یا چند منطقه آزاد مبادرت كردهاند .هدف از ایجاد این مناطق ،فراهم كردن
شرایط مناسب بهمنظور افزایش توليد و صدور كالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایههای خارجی ،ایجاد اشتغال،
كسب درآمد ارزی ،افزایش در توریسم ،تأمين مواد اوليه و قطعات موردنياز صنایع ،برقراری پيوندهای صنعتی با داخل
كشور ،رشد رفاه اقتصادی و مادی مناطق و سپس منافع ملی است (رهنوردی .)21: 0933 ،شهرهایی كه تحت تأثير
نيروها و عوامل گوناگونی بهمانند مناطق آزاد شکلگرفته و گسترش مییابند .شهرهایی با تحولات اجتماعی،
جابهجاییهای جمعيتی ،تغييرات اقتصادی نوآوریهای فن شناختی ،دگرگون میشوند .با افزایش جمعيت نيز فعاليت
و سرمایهگذاری بهشدت توسعه مییابد نظام و سازمان كالبدی شهرها دستخوش تغييرات اساسی میشود (سعيدنيا،
.)03 :0913
در غالب كشورهای جهان از مناطق آزاد بهعنوان رویکردی مؤثر جهت توسعه منطقهای استفاده میشود .این رویکرد
متأثر از قطب رشد بوده و معتقد است كه ایجاد یكقطب رشد در یك بخش از فضای جغرافيایی میتواند سایر
بخشهای فضا را تحت تأثير قرار دهد .در این ميان مجاورت مناطق آزاد با شهرهای اطراف میتواند تأثيرات زیادی بر
این شهرها داشته باشد .این تأثيرات دامنه گستردهای از اثرات اقتصادی ،اجتماعی و كالبدی را دربرمیگيرد (رحمانی،
 ،)9 :0939اگرچه تصور بر این است كه مناطق آزاد تنها تأثيرات مثبت و اثرات توسعهای بر فضاهای مجاور ازجمله
شهرها میگذارند ،ليکن این مناطق میتوانند اثرات منفی هم بر شهرها داشته باشند .هجوم مهاجران به شهرهای مجاور
مناطق آزاد از مواردی است كه میتواند مشکلات عدیدهای برای مدیریت شهری به وجود آورد آنچه در این ميان اتفاق
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میافتد افتراق در مکان سکونت و محل كار و قرارگيری هریك از این دو ،در یك قلمرو مدیریتی متفاوت است.
مهاجران برای كار وارد منطقه آزاد میشوند و برای سکونت به شهر مراجعه میكنند درحالیكه مدیریت مناطق آزاد و
شهرهای مجاور متفاوت است .ورود مهاجران به شهر سبب ایجاد تغييرات در ابعاد متفاوت اقتصادی ،اجتماعی و
كالبدی میشود.
ایجاد مناطق آزاد در ایران از برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران بهمنظور كاهش وابستگی به صادرات نفتی
صورت گرفته است .از سال  0913جزیره كيش و قشم در خليجفارس و بندر چابهار در كناره دریای عمان بهعنوان
مناطق آزاد تجاری -صنعتی برگزیده شدند تا با استفاده از تسهيلات اداری و گمركی به پایگاههایی برای گسترش
صادرات غيرنفتی تبدیل شوند .مجاورت منطقه آزاد تجاری  -صنعتی چابهار با شهر چابهار سبب ایجاد تغييرات از
ابعاد مختلف در این شهر شده است .در اولين اثر ایجاد و توسعه منطقه آزاد چابهار ،هجوم تعداد زیادی مهاجر به این
شهر شده است كه عمدت ًا بهصورت پراكنده و در حاشيه شهر اسکانیافتهاند .آمارها نشان میدهد كه مساحت شهر
چابهار قبل از تأسيس منطقه آزاد در سال  0011 ،0910هکتار بوده است .این عدد در سال  0931به  4220هکتار رسيده
بيانگر آن است كه مساحت شهر دو برابر شده است.
در كشور چين بنا بر سياستهای باز در سال  ، 0313باعث ترفيع توسعه و تحول ساختار شهر و اقتصاد تيانجين
بهعنوان شهر بندری شده است ( .)Gebhardt & Reuber, 2003 :33نتایج تحولات اقتصادی سبب شده ،تيانجين توسعه
فيزیکی چشمگيری را تجربه كند از سال  0331تا  ،4101محدوده شهر تيانجين سه برابر شده است و بيشترین نرخ
رشد در طی سالهای  4101 – 4110با  1/2درصد است كه موقعيت ساحلی فرصتهای توسعه خوبی برای تيانجين
ایجاد كرده است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
منطقه آزاد عبارت است از ناحيه جغرافيایی محدود و محصور در چارچوب گمرك ملی (بندر ،دریا ،جزیره یا
بخشی از خاك كشور) كه بر پایه قانونی ویژه ،فعاليت صنعتی و بازرگانی و ورود و خرج كالا در آن آزاد و مشمول
مقررات و ضوابط گمركی باشد (كامران ،)99 :0930 ،در تعریفی دیگر یك منطقه آزاد تجاری یك یا چند منطقه خاص
از كشوری كه در آن تعرفه تجاری عادی و سهميه حذف و الزامات بوروكراتيك در به اميد جذب كسبوكار جدید و
سرمایهگذاری خارجی را كاهش داده است (.)Rong et al, 2011 :424
منطقه ویژه اقتصادی ،مناطق آزاد تجاری هستند كه مجموعهای از قوانين اداری و مالياتی كامل ًا متفاوتی دارند و
خارج از حوزه مقامات گمركی است .منطقه ویژه اقتصادی به ایجاد محيط مساعد برای ارتقای سرمایهگذاری و صادرات
باور دارند .ازاینرو ،بسياری از كشورهای درحالتوسعه انتظار دارند ،توسعه منطقه ویژه اقتصادی ،كه موتور رشد
اقتصادی فراهم میكند برای اقتصادشان كه به صنعتی شدن دست یابند ).)Devadas & vaibhav, 2011 : 55

64
فصلنامه مطالعات عمران شهری

دوره دوم ،شماره ششم ،پاییز 7931

شکل ( :)7مفهوم منطقه ویژه اقتصادی

مأخذ.)Devadas & vaibhav, 2011( :

منطقه ویژه اقتصادی یك مفهوم اقتصادی است كه اهداف رشد اقتصادی در یك كشور را بهوسيله افزایش صادرات،
ایجاد محيط موردپسند برای سرمایهگذاران خارجی و ایجاد اشتغال در مقياس بزرگ را تحقق میبخشند .این اهداف
نمیتوانند بدون تحقق فيزیکی صورت بگيرند ،این بدان معنی است كه معيارها و جنبههای مکانی برای توسعه منطقه
ویژه اقتصادی ضروری است .و مفاهيم اقتصادی باید اهميت فيزیکی داشته باشند .محل منطقه ویژه اقتصادی باید برای
صنعتی شدن با تقاضای كافی  ،نياز و منابع را امکانپذیر سازد.)Devadas & vaibhav, 2011 : 55( .
عوامل فيزیکی منطقه ویژه اقتصادی ازنظر اندازه ،نوع و نيز ماهيت ،یك ارتباط مستقيم با تصور منطقه بهعنوان
سيستم وجود دارد .هنگامیكه منطقه ازلحاظ فيزیکی تحقق یابد .باعث پویایی عملکرد سيستم مکانی شهر خواهد شد.
در آغاز روند توسعه ،دستگاهها پویا میشوند كه نتيجه عملکرد سرمایهگذاران است .زیرا سيستمهای مختلف شهری
مانند :فيزیکی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیرساختی ،نهادها و محيطزیست هماهنگ كار خواهند كرد .تنها در صورتی طراحی
منطقه ویژه اقتصادی بهدرستی انجام میگيرد كه دربرگيرنده دیدگاه برنامه ریزان شهری و منطقهای به همراه دیگر
كارشناسان حرفهای باشند (.)Devadas & vaibhav, 2011 : 56

شکل ( :)2فرآیند توسعه و پویایی سیستم
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مأخذ)Devadas & vaibhav, 2011( :
توسعه فيزیکی شهرها فرایند پيچيدهای است كه بامطالعه روابط متقابل ميان عوامل بيوفيزیکی و انسانی شناخته میشود
) .(He, 2006: 328مطالعات نشان میدهد كه روند توسعه اجتماعی  -اقتصادی شهرها ،پس از انقلاب صنعتی ،در سراسر
جهان سرعت یافت (مجيدی مسکين .)00 :0939 ،عوامل متعددی باعث گسترش شهرها و افزایش جمعيت آنها گردید
كه عبارتاند از :تحول در حملونقل و سرعت مبادلات ،پيدایش تخصص و تقسيمكار ،ازدیاد جمعيت ،توسعه مهاجرت،
تمركز صنعت و تجارت ،توسعه مراودات اقتصادی ،بالا رفتن سطح درآمد ،تنوع در مشاغل و پيدایش و گسترش وسایل
جمعی (شيعه .)02 :0939 ،رشد شتابان شهرنشينی باعث عدم انسجام در ساختار فضایی و قطبی شدن یك یا چند
كانون شهری شده است .این تغييرات نحوه چيدمان كاربریها در شهر ،تراكم ساختمانی و جمعيتی ،شبکه حملونقل
را شامل میشود .درنتيجه الگوهای شهری متفاوت با ساختار فضایی و سيستم حملونقلی مرتبط با آن به وجود میآید
).(Rodrigue et al, 2009 :56
پيشينه پژوهشها ی كه در مورد نقش و عملکرد مناطق آزاد در خارج و داخل صورت گرفته بيانگر نتایجی است
كه عبارتاند از:
ژنگ وان ،)4102( 0در مقالهای با عنوان «خطمشیها و سياستهای پشت برنامه منطقه آزاد تجاری شانگهای» ،به
ارائه یك پسزمينه از منطقه آزاد شانگهای و برخی بازتابها بر روی آن پرداخته و دریافته است ،كه اجزای منطقه آزاد
تجاری شانگهای نهتنها تجارت را تحریك میكند بلکه افزایش فرصتهای حملونقل و امور مالی را به شهر ارمغان
آورده است .جين وانگ ،)4109( 4در مقالهای با عنوان «تأثير اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی؛ نمونه موردی شهرداری
چينی» به مقایسه تغييرات بين شهرداریهای قبل از منطقه ویژه اقتصادی و آنهایی كه بعد ایجاد شدهاند پرداخته و به
این نتيجه رسيده كه سرمایهگذاری انبوه در اهداف شهرداری و افزایش دستمزد برای كارگران بيش از افزایش در
هزینههای زندگی محلی بوده است.
دوداس و وایبهاو ،)4100( 9در مقالهای با عنوان «برنامهریزی برای مناطق ویژه اقتصادی :یكچشم انداز منطقهای»
به بررسی سياست مناطق ویژه اقتصادی و نقش آن در فرایند توسعه بهعنوان اینکه این مناطق مسئول ایجاد اشتغال از
طریق توسعه صنعتی همراه با دیگر اهداف احيای صنایع جانبی ،حل مشکلات مسکن ،سرعت بخشيدن به رشد
اقتصادی ،توسعه زیربنایی و غيره پرداختهاند .اتينا سنترینو 2و همکاران ( ،)4113در مقالهای با عنوان «مدیریت تعارض
فضایی در برنامهریزی شهری» به این نتيجه رسيدهاند كه باید بهمنظور توسعه یك روش تصميمگيری فضایی برای
حمایت از تصميمگيریهای جمعی در برنامهریزی یکپارچه شهری تلاش نمود.
گورانی و همکاران ( ،)0934به بررسی «جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنيت اجتماعی»
پرداختهاند .نتایج تحقيق حاكی از این است كه با ایجاد منطقه آزاد قشم ،شاخصهای توسعه اجتماعی و نماگرهای
اقتصادی مانند گسترشهای بازارهای تجاری ،اسکلهها ،گمركها ،اشتغال روند روبه رشدی داشتهاند ،از طرف دیگر،
باوجود تأثيرات مثبت حاصل از ایجاد منطقه آزاد قشم ،در برخی از شاخصهای امنيتی و جرم نظير قاچاق كالا ،فروش
مشروبات الکلی و غيره افزایشیافته است .زیاری و همکاران ( ،)0933نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه منطقهای
Zheng wan
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سيستان و بلوچستان را بررسی نمودهاند كه نتایج بررسیها نشان میدهد كه فقدان سازمان اجرایی مناسب و عدم
برخورداری از مدیریت صحيح و كارا ،انعطافپذیری در قوانين و مقررات مربوط به سرمایهگذاری خارجی در منطقه
آزاد چابهار ،فقدان و كمبود امکانات زیربنایی اوليه از مهمترین موانع توسعه منطقه آزاد چابهار است .التجایی ()0933
مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بهعنوان ابزار راهبرد توسعه صادرات در مقایسه با سه كشور دیگر آسيایی مورد بررسی
قرار داده كه نتایج این بررسیها نشان داده است كه كشورهای كره جنوبی و چين راهکار مناطق آزاد را در چارچوب
راهبردهای كلی توسعه اقتصادی بکار گرفتهاند كه رمز موفقيت آنها نيز همين بوده است .درحالیكه ایران هنگام
تأسيس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ بهویژه توسعه صادرات ،پيروی نکرده و بهرغم در نظر گرفتن سياستهای
انگيزشی مشابه كشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از آنها ،تاكنون نتوانسته از مناطق آزاد بهعنوان ابزار كارآمد
توسعه صنعتی ،افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد بهره ببرد.
مواد و روشها
این تحقيق از نوع هدف كاربردی و روش آن ازنظر ماهيت توصيفی  -تحليلی است .علاوه بر اسناد و مدارك ،سایر
منابع كتابخانهای مانند انواع نقشههای موجود در شهرداری و سایر سازمانها و همچنين تصاویر ماهوارهای نيز برای
بررسی ابعاد مختلف موضوع از جمله رشد و گسترش شهر چابهار و تيانجين در دورههای مختلف زمانی و بررسی
تغييرات كاربری اراضی در پيرامون شهر استفاده گردیده است .در سالهای اخير دادههای سنجش از راه دور و سيستم
اطلاعات جغرافيایی ( )GISبهطور وسيعی برای تهيه نقشه (باهدف درك الگوها) ،فرابينی (با هدف درك فرآیند) رشد
شهری مورد استفاده قرار گرفتهاند .با توجه به تأثيرات قابل ملاحظهای كه مناطق آزاد بر ابعاد فيزیکی محدوده مورد
مطالعه داشته است .از تصاویر ماهوارهای لندست در سه دوره زمانی ( )4102 ،4110 ،0330برای شهر چابهار و دوره
زمانی ( )4101 ، 4110 ،4111 ،0330 ،0331برای شهر تيانجين استفاده و در نرمافزار  Envi4.8پردازش شدهاند .كه
ميزان گسترش شهر در هر دوره زمانی بهدستآمده و با همدیگر مقایسه گردیدهاند.
مراحل انجام كار جهت تهيه نقشه كاربری اراضی شامل عمليات پيشپردازش ،عمليات بازسازی شکل ،طبقهبندی
اطلاعات و بررسیها و پردازش نهایی است.
جدول ( :)7مشخصات تصاویر ماهواره لندست
نوع تصویر

تاریخ

نام ماهواره

تعداد باند

تصویربرداری

قدرت تفکیک

Row
(ردیف)

Path
(گذر)

91

24

001

24

001

24

001

(متر)

TM

0330

لندست0

1

TM

4110

لندست 0

1

91

TM

4102

لندست3

00

91

مأخذ:

USGS, 2014

یافتههای پژوهش
مناطق آزاد چین

05
فصلنامه مطالعات عمران شهری

مقامات چينی مبنی بر ایجاد روابط و همکاریهای اقتصادی ،بازرگانی ،علمی و فنی با كشورهای جهان بر اساس
برابری و منافع متقابل و همچنين در پيش گرفتن سياستهای درهای باز و نيز زمانی كه در سال  0313بحث نزدیك
شدن چين به هنگ كنك ماكائو و استفاده از این منافع مطرح ش د .كميته مركزی حزب كمونيست در سال  0332با
جمعبندی از نتایج حاصله از اجرای اصلاحات سياستها ی درهای باز و ایجاد مناطق اقتصادی ویژه كه كاملاً
موفقيتآميز و سازنده ارزیابی نمود .تصميم گرفت كه  02منطقه ساحلی و شهرهای بندری را بهعنوان شهرهای باز
اعلام كند و سپس برای جذب سرمایهگذاری خارجی ،سياستهای ویژهای را در این مناطق اعمال كرد

( & Gebhardt

.)Reuber, 2003 :33
مدل چرخه توسعه صنعتی و زمین
منطقه ویژه اقتصادی بهطور مستقيم به پيمانکاران داخلی و خارجی بهمنظور توسعه محدوده بزرگی از نواحی انتقال
مییابند .دو احتمال وجود دارد .اول پيمانکاران داخلی و خارجی زیرساختها را در حوضه بزرگ از نواحی زمين
میسازند .سرمایهگذاران دعوت یا جذب میشوند ،اجاره و ماليات پرداخت میكنند و هزینههای بهدستآمده ،برای
توسعه دیگر مناطق مورداستفاده قرار میگيرد .دوم پيمانكاران داخلی و خارجی منطقه ویژه اقتصادی تمام مسئوليت
كامل را برای توسعه صنعتی و تمام زیرساختها را بر عهده میگيرند .درآمد مالياتی و درآمد خدماتی بيشتر از هزینههای
زمين است .این به این معنی است كه نيروی محركه منطقه ویژه اقتصادی از توسعه زمين به توسعه صنعتی تبدیل
شدهاند (.)Gebhardt & Reuber, 2003: 110

شکل ( :)9مدل چرخه مقیاس بزرگ و توسعه صنعتی و زمین
مأخذGebhardt & Reuber, 2003 :

ارتقای توسعه اقتصادی ،توسعه فيزیکی شهر تيانجين را سبب شده است .درواقع با رونق اقتصادی و ایجاد مناطق
آزاد مساحت شهر از  490كيلومترمربع در سال  0311به  941كيلومترمربع در سال  0331افزایشیافته است .بنابراین
شهرهای منطقه ساحلی در یك وضعيت مناسب با یك آهستگی گسترش پيداكرده است و تمام ناحيه در منطقه ساحلی
رشد داشتهاند .تأسيس منطقه اقتصادی و مناطق صنعتی جدید پایينتر از رودخانه هيهی 0باعث رشد مناسب ناحيه و
سکونتگاه در نواحی شهری و منطقه ساحلی شده است .ساختار فضایی تيانجين بيانگر این است كه در سال ،0331
مناطق مسکونی و صنعتی بهسرعت از مركز به مکانهای حاشيه شهری منتقلشدهاند .اما در عوض ،مركز شهر تيانجين
بهعنوان مركز پذیرایی و تجاری باقیمانده است (.)Gebhardt & Reuber, 2003 :118
. Haihe
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شکل ( :)4موقعیت شهر تیانجین نسبت منطقه آزاد تیانجین

بررسی توسعه فیزیکی شهر تیانجین
توزیع فضایی – زمانی گسترش شهر تيانجين برای سه دهه (  ) 4101-0331نشان میدهد كه در محدوده تيانجين،
یك نقطه رشد قابلتوجهی در جنوب شرق این شهر ،در فاصله  01كيلومتری ،در كنار ساحل ،طی سالهای -03331
 0330منطقه آزاد بيانهو 0ظاهر میشود (.)Wenjia, et al, 2015 :100
شهرك جدید بيانهو در طی سالهای  4111-0330شکل گرفت ،و بنابراین بهعنوان یك هسته ثانویه و ارتقای
شهرنشينی بين هسته شهر و منطقه ساحلی عمل كرده است .یك مدل شهری دو هستهای تشکيل میشود تيانجين در
طی سه دهه گذشته ( )4101-0331توسعه شهری چشمگيری را تجربه كرده است .از سال  0331تا  ،4101محدوده
شهر تيانجين سه برابر شده است و بيشترین نرخ رشد با  1/2درصد در طی سالهای  4101 – 4110می باشد كه
موقعيت ساحلی فرصتهای توسعه خوبی برای تيانجين ایجاد كرده است .كه مهمترین آن ،سياستهای باز اقتصادی
برای منطقه آزاد بيانهو است .مناسب حملونقل دریایی و سرمایهگذاری گسترده خارجی میباشد

( Wenjia Wu, 2015

.):100
جدول :2توسعه فیزیکی تیانجین در سال 2171- 7391
7331-7391

7331-7331

2111-7331

2111-2111

2171-2111

میانگین

مساحت (هزار کیلومترمربع)

93/2

21/4

23/1

042/0

411/3

34/4

نرخ رشد (گسترش فیزیکی)

2/0

9/1

9/4

1/2

1/2

2/1

با توجه به سه نوع رشد شهری (رشد شهر ی درون بافت،گسترش در لبه و گسترش پراكنده) برای تيانجين رشد
پراكنده گستردهتر بوده است .كه برای رسيدن به یك پوشش جمعيتی برای تمام شهرستان بوده است.

. Bianho

0
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شکل ( :)1توسعه فضایی – زمانی شهر تیانجین در سال 2171 - 7391

مأخذ:

Wenjia Wu, 2015

مناطق آزاد در ایران
اندیشه تأسيس و راهاندازی مناطق آزاد در ایران در دهه  0991شکل گرفت .در آن سالها با توجه به وجود مشکلات
ناشی از فقدان تسهيلات و تأسيسات موردنياز برای نگهداری كالاهای وارده به كشور ،در بنادر جنوبی ضرورت ایجاد
مناطق آزاد در كشور احساس میشد (اسفندیاری و همکاران.)43 :0931 ،
در اسفندماه  ،0923قانونی تحت عنوان «قانون معافيت از حقوق و عوارض گمركی كالاهایی كه بهمنظور استفاده
مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خليجفارس میشوند» به تصویب رسيد كه بهموجب آن به دولت اجازه داده شد
در هریك از جزایر خليجفارس كه مقتضی بداند ،كليه كالاهایی را كه بهمنظور مصرف ،استفاده و فروش در فروشگاهها
وارد جزیره مذكور میشوند ،از پرداخت حقوق و عوارض گمركی ،سود بازرگانی ،حق انحصار ،عوارض مختلف و حق
ثبت سفارش معاف نماید (مقدسی.)0 :0933 ،
در سال  0903بهموجب مصوبه شورای انقلاب كليه امتيازات مزبور ،در مورد كالاهای وارده به جزیره كيش برقرار
گردید .بدین ترتيب جزیره كيش بخشی از امتيازات یك منطقه آزاد برخوردار گردید (سازمان برنامه و بودجه:0911 ،
.)01
در بهمنماه سال  0913هنگام تهيه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران ،بهموجب تبصره  ،03به دولت اجازه داده شد كه حداكثر در سهنقطه از نقاط مرزی كشور ،مناطق آزاد
صنعتی تأسيس نماید.

تجاری -
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در تاریخ هفتم بهمنماه  0913هيئتوزیران ،جزیره قشم ،و در هيجدهم اردیبهشتماه  0911محدودهای از خليج
چابهار (اراضی شرق اسکله شهيد كلانتری) را بهعنوان منطقه آزاد تجاری اعلام كرد (سازمان برنامهوبودجه.)04 :0911 ،
منطقه آزاد چابهار
منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار با وسعت  02111هکتار در  40درجه و  41دقيقه عرض شمالی و  11درجه و
 41دقيقه طول شرقی در منتهیاليه جنوب شرق ایران و در كنار دریای عمان ،در شرق خليج چابهار ،در شهرستان
چابهار از استان سيستان و بلوچستان است و در فاصله  1كيلومتری شهر چابهار واقعشده است (حسينی.)041 :0913 ،
موقعیت منطقه آزاد چابهار نسبت با مراکز عمده فعال عملکردی ،اقتصادی و جمعیتی
در خصوص موقعيت و نسبت منطقه آزاد با مراكز عمده فعال عملکردی شهر چابهار ،شهرستان چابهار و استان
سيستان و بلوچستان میتوان بيان نمود كه نزدیكترین مركز شهری به منطقه آزاد ،شهر چابهار بافاصله  1كيلومتر
میباشد و مركز جمعيتی دیگر كنارك میباشد كه در فاصله  00كيلومتری منطقه آزاد واقعشده است.

شکل ( :)6موقعیت منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار نسبت به مراکز عملکردی و جمعیتی

ارزیابی توسعه فیزیکی شهر چابهار
بررسی و مقایسه نقشههای بهدستآمده از تصاویر ماهوارهای در طی سالهای ( )0330- 4102بيانگر این است كه
كاربری و پوشش اراضی در شهر چابهار در سالهای موردمطالعه شاهد تحولات و تغييرات بسيار زیادی بوده است
روند تغييرات سکونتگاههای مسکونی رو به افزایش بوده است و زمينهای بایر را زیرساخت و ساز بردهاند .شکل
شماره ( )1نشان میدهد كه از سال  4110به بعد شيب تغييرات تند و سریع میباشد .در سال  4110ميزان مساحت
ساختهشده  330هکتار بوده است كه این عدد در سال  4102به  0122هکتار افزایش مییابد.
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شکل ( :)1مقایسه گسترش تغییرات شهر چابهار از  7337تا 2174
مأخذ  :نگارندگان.0932 ،

طبق شکل ( )1میتوان بيان نمود كه شيب تغييرات رشد نواحی مسکونی همسو با تصميمات كلان توسعه و
منجمله اقتصادی است كه میتوان به ایجاد منطقه آزاد تجاری  -صنعتی چابهار شاره نمود .درواقع در اوایل احداث
آن تصویر ذهنی مثبتی در بلوچستان بهویژه در روستاها با شدت بيشتری شکل میگيرد كه ایجاد منطقه آزاد دروازه
اشتغال و بهبود درآمد است .برحسب این ذهنيت مهاجرت از تمام نقاط كشور بهخصوص از نقاط روستایی بلوچستان
به سمت چابهار روانه میگردد .كه در این دوره افزایش مهاجرت ،اراضی بایر داخل محدوده شهر و بخشی از زمينهای
اطراف آن به اشغال شهر درآمد .در این دوره محله گل شهر به زیرساخت و ساز شهری رفت و بهصورت یك محله جدید
و محدوده منطقه آزاد چابهار  -در كنار شهر درآمد؛ محلههایی مثل زیباشهر و ادامه محله گلریز ،وسعت شهر را گسترش
زیادی دادند.

سکونتگاه های مسکونی
2000
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سکونتگاههای مسکونی

شکل( :)9روند تغییرات مساحت سکونتگاههای انسانی چابهار در سالهای2174 ،2117 ،7337 ،
مأخذ  :نگارندگان0932 ،
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از سوی دیگر با ایجاد منطقه آزاد تجاری ،حجم وسيعی از مهاجران ،افراد جویای كار به شهر چابهار سرازیر
شدهاند ،وجود جمعيت اضافی موجب شکلگيری اسکان غيررسمی گردیده گه باعث افزایش چشمگير محدوده شهر
شده است .درواقع بررسی تصاویر هوایی و مشاهدات ميدانی ،بيانگر این است كه شکلگيری اسکان غيررسمی روندی
روبه گسترش داشته است ،و سکونت در این محدوده با تصرف غيرقانونی زمين همراه بوده است .تصاویر هوایی نشان
میدهد كه شکل گيری اسکان غيررسمی متصل به محدوده شهری شهر چابهار انجامگرفته است .با توجه به موقعيت
شهر چابهار كه از دو طرف به دریا منتهی میشود و امکان گسترش را ندارد ،و از طرفی دیگر كوههای تيس و اراضی
منطقه آزاد مانع گسترش شهر به آنسو میباشند ،به عبارتی تنها جهت گسترش آتی شهر بهطرف شرق چابهار میباشد،
كه بازهم با مشکل شکلگيری سکونتگاههای غيررسمی مواجه میباشد كه در بهعنوان مرحله نهایی كار به توليد نقشه
نهایی تغييرات رشد و گسترش شهر بانه در دوره موردمطالعه پرداختهشده است.
جدول ( :)9مقایسه تغییرات کاربری اراضی بین سالهای  7337تا ( 2174هکتار)
2174

2117

7337

عنوان

7646/7

330/0

301/90

سکونتگاه انسانی

71111/12

03210/21
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طبيعی

71347/62

03934/0

42004/90

جمع
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در این بخش ،بـا استفاده از نقشـه و جداول اطلاعات مربوط ،اعداد بهدستآمده برای هر یك از كاربریها محاسبه
گردیده است كه نشان دهد می هر یك از كاربریها در طی دورههای موردمطالعه چه مقدار تغييریافتهاند .اعداد جدول
نشان میدهد كه در دورههای زمانی موردمطالعه سکونتگاه انسانی در طی سالهای  4110-4102افزایش چشمگيری
داشته است .و بيشترین تغييرات مربوط به سکونتگاههای انسانی میباشد ،كه باعث كاهش و یا نزول مساحت دیگر
كاربریها گردیده است.
مقایسه طبقهبندیها جهت ارزیابی تغییرات کاربری اراضی
جهت اطلاع از وضعيت تغييرات به وجود آمده در طی دوره زمانی  0330-4102در منطقه موردمطالعه ،نقشههای
تصاویر با استفاده از روش متعامد 0با همدیگر مورد مقایسه قرارگرفته و ماتریسی كه در ردیفهای آن كاربری سال
پایين ( )0330و ستونها مربوط به كاربری سال بالا ( )4102میباشد ایجاد شد .همانطور كه از جدول ( )2ملاحظه
میشود در این دوره  49ساله كاربریهای موردمطالعه تغيير كردهاند.
جدول ( :)4مقایسه تغییرات کاربری اراضی شهر چابهار ()2174-7337
7337
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76/94
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711/91

012/99

9/12

كاربری غيری شهری

031/13

1/04

جمع 4102
. cross tab

0
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بهطوركلی از بررسی نقشهها و تصاویر موجود چنين استنباط میشود كه همگام با فعاليتهای منطقه آزاد تجاری
 صنعتی چابهار بهویژه در  01سال اخير پيامد آن افزایش سریع ورود جمعيت ،رشد كالبدی  -فضایی شهر بالا بودهاست .این تحولات سریع منجر به پيشروی ساختوسازهای شهری در دامنههای شيبدار و كنار مسيلها شده است.
درواقع میتوان بيان نمود كه مساحت زیادی از زمينهای بایر زیرساخت و ساز رفته است.
بحث و نتیجهگیری
از دیدگاه جغرافيایی سياستگذاریها و تصميمسازیها و پيامدهای اجرایی آنها در تحول و دگرگونی مکانها و
آفرینش چشماندازها نقش بسزایی دارند .به سخن دیگر ،جغرافيا مناسبات و دگرگونی مکانها را بررسی میكند .در
این زمينه چنين گفته میشود كه ساختارهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی ،پيامدهای گوناگون جغرافيایی به بار
میآورد .این پژوهش باهدف سنجش اثرات مناطق آزاد تجاری – صنعتی چابهار و تيانجين بر توسعه فيزیکی شهر
مقایسه اثرات مثبت و منفی مناطق آزاد بر توسعه شهر انجامگرفته است .نتایج كلی بهدستآمده نشان داد كه توسعه
فيزیکی شهرها تحت تأثير فعاليتهای مناطق آزاد بوده و بارونق گرفتن فعاليتهای اقتصادی روند توسعه فيزیکی
افزایشی بوده است .این مورد در شهر چابهار بر تحليل تصاویر ماهواره لندست از  330هکتار در سال  4110به 0121
هکتار در سال  4102افزایشیافته است .اما این تغييرات فيزیکی یا درواقع گسترش ساختوساز در شهر چابهار با
توجه به ساختار اجتماعی و اقتصادی ،درصد بالای از این مساحت اضافهشده ناشی از ورود مهاجرین به شهر بوده كه
اكثریت از طبقه پایين اقتصادی بوده و توانایی اسکان در محدوده شهر یا ساخت مسکن بر اساس ضوابط شهرداری را
نداشته و بهصورت پراكنده در نزدیکی شهر سکونت گزیدهاند .بنابراین ورود سرمایه به محيطی سنتی در شرایط موجود
برنامهریز ی سبب شده كه جمعيت حداكثری از نواحی اطراف روانه شهر بشنود و بدون برنامه از پيش اندیشيده شده
در مکانها ی مختلف شهر اسکان یابند كه بيشترین این جمعيت در شکل سکونتگاههای غيررسمی سکونت یابند و
محلههای  20نفری به  00هزار نفر جمعيت افزایش پيدا كنند .بدون اینکه حداقل خدمات آموزشی و بهداشتی را
برخوردار باشند.
منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار به دليل زیرساختهای ضعيف ،اثر مناسب و سودمند ناچيزی بر پيرامون خود
گذاشته است ،ناحيه چابهار نسبت به اثرات منطقه آزاد بيگانه و بهره چندانی از آن نبردهاند .از اینرو منطقه آزاد تجاری
– صنعتی چابهار به كانون توسعه ناحيه چابهار در بسياری از موارد از اهداف اوليه خود فاصله گرفته است .در شرایط
كنونی اكثر مردم بر این باورند كه بهصورت نابرابر ،فقط گروههای خاصی از تأثير مثبت منطقه آزاد سود میبرند.
بررسی تأثير منطقه آزاد در تيانجين هم بيانگر این میباشد كه ایجاد منطقه آزاد و رونق اقتصادی آن ،سبب گسترش
فيزیکی شهر شده است و تيانجين بعد از ایجاد منطقه آزاد رشد چشمگيری را تجربه كرده است .از سال  0331تا
 ، 4101محدوده شهر تيانجين سه برابر شده است و بيشترین نرخ رشد با  1/2درصد در طی سالهای 4101 – 4110
میباشد كه از  042هزار كيلومترمربع در سال  4110به  411هزار كيلومترمربع در سال  4101افزایشیافته است .درواقع
سياستهای توسعه زمين یا مدلهای چرخه مقياس توسعه در تيانجين سبب شده هرساله با جذب سرمایهگذار علاوه
بر توسعه سکونتگاههای انسانی و خدماتی به توسعه صنعتی و زیرساخت اقدام كنند و مدلهای چرخه گسترش مانع
توسعه نامنسجم و اسپرال زمينهای شهری شده است.
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