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42/10/0931تاریخ دریافت:   

 00/10/0931تاریخ پذیرش: 

 

: ، نمونه موردیشهرهامقایسه تطبیقی نقش مناطق آزاد تجاری بر گسترش فیزیکی 

 مناطق آزاد تیانجین )چین( و چابهار )ایران(

 

  2داود حاتمی، 7 یرحمان لیاسماع

 

 چکیده
 خلق ناییتوا اقتصادی یا ینیآفرنقش توانایی با ابزارهایی و فرصتعنوان به توانندیم آزاد مناطق امروزه

 گرفته وشکلمانند مناطق آزاد  یتحت تأثير عواملیی كه شهرها. باشند كشورها خدمت در ییاندازهاچشم

سازمان  نظام و و ابدییشدت توسعه مبه یگذارهیسرما با افزایش جمعيت نيز فعاليت و ؛ابندییگسترش م

. هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحليل اثرات فيزیکی شودیكالبدی شهرها دستخوش تغييرات اساسی م

. روش تحقيق این پژوهش باشدیمآزاد بر رشد شهر چابهار و تيانجين و پيامدهای این تحولات  مناطق

ی رآوجمعی اماهوارهو تصاویر  هاآمارنامهاسناد دولتی،  لهيوسبهپژوهش  هایتحليلی است. داده –توصيفی 

ی لندست برای شهر چابهار در اماهوارهتصاویر  برای پی بردن به ميزان گسترش شهرها از رونیازا .اندشده

( برای شهر تيانجين در 4101،  4110، 4111، 0330، 0331دوره زمانی ) و( 0330و  4110، 4102ی )هاسال

ير تحت تأث نشان داد كه توسعه فيزیکی شهرها آمدهدستبهنتایج كلی . اندشدهپردازش Envi 4.8 افزارنرم

. تی اقتصادی روند توسعه فيزیکی افزایشی بوده اسهاتيفعالگرفتن  بارونقی مناطق آزاد بوده و هاتيفعال

 در سال هکتار 330با تحليل تصاویر ماهواره بيانگر این است كه محدوده شهر از این مورد در شهر چابهار 

اما این افزایش منسجم نبوده و ناشی از مهاجرت ؛ است افتهیشیافزا 4102هکتار در سال  0121به  4110

د همچنين محدوده شهر تيانجين بع. استاند ی سکونت گزیدهررسميغهای روستایيان كه به شکل سکونتگاه

 411به  4110هزار كيلومترمربع در سال  042كه از چشمگيری را تجربه كرده است  از ایجاد منطقه آزاد رشد

های چرخه مقياس توسعه در تيانجين سبب مدل درواقعاست.  افتهیشیافزا 4101در سال  لومترمربعيكهزار 

های ی اقدام كنند. و مدلرساختیزنی و خدماتی به توسعه صنعتی و های انساشده علاوه بر توسعه سکونتگاه

 ی شهری شده است.هانيزمچرخه گسترش، مانع توسعه اسپرال 

 ، تيانجين، چابهار. ازدورسنجشتوسعه فيزیکی، مناطق آزاد،  کلید واژگان :
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 مقدمه

 یادهیپدشهر در اساس  ابندییمو توسعه  رنديگیمهمواره در اثر نيروها و عواملی گوناگون شکل  شهرهارشد 

شناختی  ی فنهاینوآوراجتماعی و اقتصادی است. شهرها با تحولات اجتماعی جابجای جمعيتی و تغييرات اقتصادی و 

(، در پی این رخدادها ساختار كالبدی و اجتماعی شهرها 11: 0931)بمانيان و محمودنژاد،  شوندیمو متحول و دگرگون 

و به دنبال همين دگرگونی، نظام استقرار جمعيت و نحوه تکوین فضاهای مختلف شهری، تحت تأثير  هشددگرگون

ت خدمات شهری بوده اس ارائهتغيير كرده است كه نتيجه آن عدم هماهنگی بين رشد جمعيت و  شدتبهو  قرارگرفته

ه لحاظ جمعيتی، كالبـدی و یـا هردو شـاهد رشـد بسـياری از نقـاط شهری، ب(. 203: 0931)مشهدی زاده دهاقانی، 

 یهاجنبه نیترافزایش درجه شهرنشينی و جمعيت شهری كه از مهم كهیطوربه( Marshal & et al, 2005 : 284هستيم )

 ,Qadeerرشد و توسعه گسترده شهری را فراهم آورده است ) یمقدمه( Lui & et al, 2007 : 259تغيير جهانی است )

 ,Schouten& Mathenge اساسی و پایه به وجود آید یهارساختیباعث شده است تقاضای عظيمی برای زو  .(1 : 2004

شهرها كرده است كه از آن جمله  ريگدامن(. افزایش جمعيت شهرنشين در كشورها مسائل مختلفی را  (815 : 2010

تر ی مصرف بيشطيمحستیزی هایگآلودی فضایی، نوسان شدید در قيمت زمين و مسکن، هاتعادلبه عدم  توانیم

و ساز رفتن اراضی مرغوب كشاورزی  رساختیز، به هارساختیزی هانهیهزی، افزایش زیربرنامهی بدون توسعهانرژی، 

 ی شهری اشاره كرد.هامحدوده(، و چند برابر شدن 39: 0931)رهنما و عباس زاده، 

اقتصاد یك ضرورت محسوب شده و درك صحيح تغييرات گسترده  شدنیآزاد در راستای جهان مناطق ایجاد

تحولات در تشکيل و  گونهنیمدیریت ا اطلاعات و یآورو فن یاقتصادی، اجتماعی فرهنگی، فنّاوری هادرصحنه

 یابزار و ريفراگ یادهیعنوان پدبه آزاد مناطق امروزه(. 9: 0933 ی،ترفع) است ریناپذمناطق آزاد امری اجتناب فعاليت

 كهیطورند. بهاگرفته موردتوجه قرار صادرات توسعه استيس بر تأكيد بانگر برون توسعه یهایاستراتژ تحقق یبرا

 نكرد فراهم مناطق، نیا جادیا از هدفاند. كرده مبادرت آزاد منطقه چند ای كی احداث به ،توسعهدرحال یكشورها اكثر

 ،اشتغال جادیا ،یخارج یهاهیسرما بذج قیطر از یصنعت یكالاها صدور و ديتول شیافزامنظور به مناسب طیشرا

 داخل با یصنعت یوندهايپ یبرقرار ع،یصنا ازيموردن قطعات و هياول مواد تأمين سم،یتور در شیافزا ،یارز درآمد كسب

تحت تأثير یی كه شهرها (.21: 0933 ،یرهنورد) است یمل منافع سپس و مناطق یماد و یاقتصاد رفاه رشد كشور،

 اجتماعی، تحولات با . شهرهاییابندییگرفته و گسترش مشکلمناطق آزاد  مانندبه عوامل گوناگونی نيروها و

يت . با افزایش جمعيت نيز فعالشوندیفن شناختی، دگرگون م یهایتغييرات اقتصادی نوآور جمعيتی، یهاییجاجابه

عيدنيا، )س شودیسازمان كالبدی شهرها دستخوش تغييرات اساسی م نظام و ابدییشدت توسعه مبه یگذارهیو سرما

0913 :03.) 

 کردیرو نیا. شودیم استفاده یامنطقه توسعه جهتمؤثر  یکردیروعنوان به زادآ مناطق از جهان یكشورها غالب در

 ریاس تواندیم ییايجغراف یفضا از بخش كی در رشد قطبكی جادیا كه است معتقد و بوده رشد قطب ازمتأثر 

 بر یادیز اتتأثير تواندیم اطراف یشهرها با زادآ مناطق مجاورت انيم نیا در. دهد قرارتأثير  تحت را فضا یهابخش

)رحمانی،  رديگیدربرم را یكالبد و یاجتماع ،یاقتصاد اثرات از یاگسترده دامنه اتتأثير نیا. باشد داشته شهرها نیا

زجمله ا مجاور یفضاها بر یاتوسعه اثرات و مثبت اتتأثير تنها زادآ مناطق كه است نیا بر تصور گرچه(، ا9: 0939

 اورمج یشهرها به مهاجران هجوم. باشند داشته شهرها بر هم یمنف اثرات توانندیم مناطق نیا کنيل گذارند،یم شهرها

 قاتفا انيم نیا در آنچه آوردبه وجود  یشهر تیریمد یبرا یادهیعد مشکلات تواندیم كه است یموارد از زادآ مناطق
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. است متفاوت یتیریمد قلمرو كی در دو، نیا از كیهر یريقرارگ و كار محل و سکونت مکان در افتراق افتدیم

 و آزاد مناطق تیریمد كهیدرحال كنندیم مراجعه شهر به سکونت یبرا و شوندیم زادآ منطقه  وارد كار یبرا مهاجران

 اعی واجتم ،یاقتصاد متفاوت ابعاد در راتييتغ جادیا سبب شهر به مهاجران ورود. است متفاوت مجاور یشهرها

 .شودیم كالبدی

 یفتن صادرات به یوابستگ كاهشمنظور به جمهوری اسلامی ایران توسعه اول برنامه از رانیا در زادآ مناطقایجاد 

عنوان به عمان یایدر كناره در چابهار بندر و فارسجيخل در قشم و شيك رهیجز 0913 سال از. است گرفته صورت

 گسترش یبرا ییهاگاهیپا به یگمرك و یادار لاتيتسه از استفاده با تا شدند دهیبرگز یصنعت -یتجار آزاد مناطق

 از راتييتغ جادیا سبب چابهار شهر با چابهار صنعتی -تجاری  زادآ منطقه مجاورت. شوند لیتبد یرنفتيغ صادرات

ین ا به مهاجر یادیز تعداد هجوم، چابهار زادآ منطقه توسعه و جادیا اولين اثر در. است شده شهر نیا مختلف در ابعاد

كه مساحت شهر  دهدیمآمارها نشان  .اندافتهیاسکان شهر هيحاش در و پراكندهصورت عمدتًا به كه است شده شهر

هکتار رسيده  4220به  0931هکتار بوده است. این عدد در سال  0011، 0910منطقه آزاد در سال  تأسيسچابهار قبل از 

 شده است. دو برابربيانگر آن است كه مساحت شهر 

، باعث ترفيع توسعه و تحول ساختار شهر و اقتصاد تيانجين 0313ی باز در سال هااستيس بنا بردر كشور چين 

 توسعه . نتایج تحولات اقتصادی سبب شده، تيانجين(Gebhardt & Reuber, 2003 :33)شهر بندری شده است  عنوانبه

، محدوده شهر تيانجين سه برابر شده است و بيشترین نرخ 4101تا  0331از سال كند گيری را تجربه چشم فيزیکی

توسعه خوبی برای تيانجين  یهاكه موقعيت ساحلی فرصت درصد است 2/1با  4101 – 4110 یهارشد در طی سال

 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 

مول د و مشقانونی ویژه، فعاليت صنعتی و بازرگانی و ورود و خرج كالا در آن آزا هیبر پابخشی از خاك كشور( كه 

 خاص منطقه چند یا یك تجاری آزاد منطقه (، در تعریفی دیگر یك99: 0930مقررات و ضوابط گمركی باشد )كامران، 

 و جدیدوكار كسب جذب اميد به در بوروكراتيك الزامات و حذف سهميه و عادی تجاری تعرفه آن در كه كشوری از

 (. Rong et al, 2011 :424است ) داده كاهش را خارجی یگذارهیسرما

 متفاوتی دارند و كاملاً ی از قوانين اداری و مالياتی امجموعهمنطقه ویژه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری هستند كه 

 ادراتص و یگذارهیسرما ارتقایایجاد محيط مساعد برای . منطقه ویژه اقتصادی به استخارج از حوزه مقامات گمركی 

منطقه ویژه اقتصادی، كه موتور رشد توسعه انتظار دارند،  توسعهاز كشورهای درحال، بسياری رونی. ازاباور دارند

 (.(Devadas & vaibhav, 2011 : 55كه به صنعتی شدن دست یابند  اقتصادشانبرای  كندیماقتصادی فراهم 
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 (: مفهوم منطقه ویژه اقتصادی7شکل )

 .(Devadas & vaibhav, 2011)مأخذ: 

 

صادرات،  افزایش لهيوسبهمنطقه ویژه اقتصادی یك مفهوم اقتصادی است كه اهداف رشد اقتصادی در یك كشور را 

  . این اهدافبخشندیمخارجی و ایجاد اشتغال در مقياس بزرگ را تحقق  گذارانهیسرمابرای  موردپسندایجاد محيط 

ه منطقه ی مکانی برای توسعهاجنبهبدون تحقق فيزیکی صورت بگيرند، این بدان معنی است كه معيارها و  توانندینم

ویژه اقتصادی ضروری است. و مفاهيم اقتصادی باید اهميت فيزیکی داشته باشند. محل منطقه ویژه اقتصادی باید برای 

 (. Devadas & vaibhav, 2011 : 55د. )ساز ریپذامکانصنعتی شدن با تقاضای كافی ، نياز و منابع را 

 عنوانهباندازه، نوع و نيز ماهيت، یك ارتباط مستقيم با تصور منطقه  ازنظرعوامل فيزیکی منطقه ویژه اقتصادی 

فيزیکی تحقق یابد. باعث پویایی عملکرد سيستم مکانی شهر خواهد شد.  ازلحاظمنطقه  كهیهنگامسيستم وجود دارد. 

هری ی مختلف شهاستميساست. زیرا  گذارانهیسرماكه نتيجه عملکرد  شوندیمپویا  هادستگاهوسعه، در آغاز روند ت

هماهنگ كار خواهند كرد. تنها در صورتی طراحی  ستیزطيمحمانند: فيزیکی، اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی، نهادها و 

گر ی به همراه دیامنطقهدیدگاه برنامه ریزان شهری و  رندهيدربرگكه  رديگیمی انجام درستبهمنطقه ویژه اقتصادی 

 (.Devadas & vaibhav, 2011 : 56ی باشند )احرفهكارشناسان 

  

 
 (: فرآیند توسعه و پویایی سیستم2شکل )
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 (Devadas & vaibhav, 2011)مأخذ: 

 شودمی شناخته انسانی و بيوفيزیکی عوامل ميان متقابل روابط بامطالعه كه است ایپيچيده فرایند شهرها فيزیکی توسعه

.(He, 2006: 328) سراسر در صنعتی، انقلاب از پس شهرها، اقتصادی -توسعه اجتماعی  روند دهد كهمی نشان مطالعات 

گردید  هاآن. عوامل متعددی باعث گسترش شهرها و افزایش جمعيت (00: 0939مجيدی مسکين، )یافت  جهان سرعت

، ، ازدیاد جمعيت، توسعه مهاجرتكارميتقسو سرعت مبادلات، پيدایش تخصص و  ونقلحملاز: تحول در  اندعبارتكه 

 لیساوتمركز صنعت و تجارت، توسعه مراودات اقتصادی، بالا رفتن سطح درآمد، تنوع در مشاغل و پيدایش و گسترش 

رشد شتابان شهرنشينی باعث عدم انسجام در ساختار فضایی و قطبی شدن یك یا چند  (.02: 0939جمعی )شيعه، 

قل وندر شهر، تراكم ساختمانی و جمعيتی، شبکه حمل هایاین تغييرات نحوه چيدمان كاربر .كانون شهری شده است

 آیدود میبط با آن به وجمرت یونقلالگوهای شهری متفاوت با ساختار فضایی و سيستم حمل جهيشود. درنترا شامل می

(Rodrigue et al, 2009 :56). 

 ستای كه در مورد نقش و عملکرد مناطق آزاد در خارج و داخل صورت گرفته بيانگر نتایجی هاپژوهشپيشينه 

 از:  اندعبارتكه 

ه ، ب«ی پشت برنامه منطقه آزاد تجاری شانگهایهااستيسو  هایمشخط»ی با عنوان امقاله(، در  4102) 0ژنگ وان

بر روی آن پرداخته و دریافته است، كه اجزای منطقه آزاد  هابازتاباز منطقه آزاد شانگهای و برخی  نهيزمپسارائه یك 

و امور مالی را به شهر ارمغان  ونقلحملی هافرصتبلکه افزایش  كندیمتجارت را تحریك  تنهانهتجاری شانگهای 

تأثير اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی؛ نمونه موردی شهرداری »ی با عنوان امقاله(، در 4109) 4آورده است. جين وانگ

رداخته و به پ اندشده جادیایی كه بعد هاآنی قبل از منطقه ویژه اقتصادی و هایشهرداربه مقایسه تغييرات بين « چينی

اهداف شهرداری و افزایش دستمزد برای كارگران بيش از افزایش در ی انبوه در گذارهیسرمااین نتيجه رسيده كه 

 ی زندگی محلی بوده است.هانهیهز

« یامنطقهانداز  چشمكی برای مناطق ویژه اقتصادی: یزیربرنامه»ی با عنوان امقاله(، در 4100) 9هاودوداس و وایب

ال از اینکه این مناطق مسئول ایجاد اشتغ عنوانبهبه بررسی سياست مناطق ویژه اقتصادی و نقش آن در فرایند توسعه 

طریق توسعه صنعتی همراه با دیگر اهداف احيای صنایع جانبی، حل مشکلات مسکن، سرعت بخشيدن به رشد 

مدیریت تعارض »ی با عنوان امقاله(، در 4113و همکاران ) 2و. اتينا سنتریناندپرداختهاقتصادی، توسعه زیربنایی و غيره 

ضایی برای ی فريگميتصمتوسعه یك روش  منظوربهكه باید  انددهيرسبه این نتيجه « ی شهریزیربرنامهفضایی در 

 ی یکپارچه شهری تلاش نمود.زیربرنامهی جمعی در هایريگميتصمحمایت از 

« یاجتماع تيامن و داریپا توسعه در قشم رهیجز یتجار آزاد مناطق گاهیجا»بررسی به  ،(0934) همکاران و یگوران

 یهانماگر و یاجتماع توسعه یهاشاخص ،قشم آزاد منطقه جادیا با كه است نیا از یحاك قيتحق جینتااند. پرداخته

 ر،گید طرف از ،اندداشته یرشد روبه روند اشتغال ،هاگمرك ،هااسکله ،یتجار یبازارها یهاگسترش مانند یاقتصاد

 فروش ،كالا قاچاق رينظ جرم و یتيامن یهاشاخص از یبرخ در ،قشم آزاد منطقه جادیا از حاصل مثبت اتباوجود تأثير

ی امنطقه(، نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه 0933زیاری و همکاران ). است افتهیشیافزا رهيغ و یالکل مشروبات

                                                           
0 Zheng wan 
4 Jin Wang 

9 Devadase,v & vaibhav   

2 Athina Santorineou 
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كه فقدان سازمان اجرایی مناسب و عدم  دهدیمنشان  هایبررسكه نتایج  اندنمودهرا بررسی  و بلوچستانسيستان 

ی خارجی در منطقه گذارهیسرمای در قوانين و مقررات مربوط به ریپذانعطافبرخورداری از مدیریت صحيح و كارا، 

( 0933. التجایی )استموانع توسعه منطقه آزاد چابهار  نیترمهمآزاد چابهار، فقدان و كمبود امکانات زیربنایی اوليه از 

ی بررس وردمابزار راهبرد توسعه صادرات در مقایسه با سه كشور دیگر آسيایی  عنوانبهمناطق آزاد تجاری و صنعتی را 

ارچوب نشان داده است كه كشورهای كره جنوبی و چين راهکار مناطق آزاد را در چ هایبررسقرار داده كه نتایج این 

ام ایران هنگ كهیدرحالنيز همين بوده است.  هاآنكه رمز موفقيت  اندگرفتهراهبردهای كلی توسعه اقتصادی بکار 

ی هااستيسدر نظر گرفتن  رغمبهتوسعه صادرات، پيروی نکرده و  ژهیوبهتأسيس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ 

كارآمد  ابزار عنوانبه، تاكنون نتوانسته از مناطق آزاد هاآنی بهتر از انگيزشی مشابه كشورهای دیگر و حتی در موارد

 توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد بهره ببرد.

 

 هامواد و روش

ر علاوه بر اسناد و مدارك، سای تحليلی است. -ماهيت توصيفی  ازنظراین تحقيق از نوع هدف كاربردی و روش آن 

نيز برای  یاها و همچنين تصاویر ماهوارهموجود در شهرداری و سایر سازمان یهامانند انواع نقشه یامنابع كتابخانه

ی و بررس زمانیمختلف  یهاهدر دورو تيانجين  چابهارجمله رشد و گسترش شهر  بررسی ابعاد مختلف موضوع از

 ستمسي ودور راه  از سنجش یهاداده اخير یهاسال در در پيرامون شهر استفاده گردیده است. تغييرات كاربری اراضی

د درك فرآیند(  رش هدف بادرك الگوها(، فرابينی ) باهدفنقشه ) تهيه برای وسيعیطور به( GISجغرافيایی ) اطلاعات

 وردمی كه مناطق آزاد بر ابعاد فيزیکی محدوده املاحظه قابل. با توجه به تأثيرات اندگرفته قرار استفاده موردشهری 

( برای شهر چابهار و دوره 4102، 4110، 0330ی لندست در سه دوره زمانی )اماهوارهداشته است. از تصاویر  مطالعه

. كه نداشده پردازش  Envi4.8 افزارنرم( برای شهر تيانجين استفاده و در 4101،  4110، 4111، 0330، 0331زمانی )

 .انددهیگردو با همدیگر مقایسه  آمدهدستبهميزان گسترش شهر در  هر دوره زمانی 

ی بندهطبق، عمليات بازسازی شکل، پردازششيپمراحل انجام كار جهت تهيه نقشه كاربری اراضی شامل عمليات 

 .استو پردازش نهایی  هایبررساطلاعات و 

 

 لندست(: مشخصات تصاویر ماهواره 7جدول )
تاریخ  نوع تصویر

 تصویربرداری

قدرت تفکیک  تعداد باند نام ماهواره

 )متر(

Row 

 )ردیف(
Path 
 )گذر(

TM 0330 001 24 91 1 0لندست 

TM 4110  001 24 91 1 0لندست 

TM 4102 001 24 91 00 3لندست 

 USGS, 2014مأخذ: 

  

 ی پژوهشهاافتهی

 مناطق آزاد چین
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 اسبر اسی اقتصادی، بازرگانی، علمی و فنی با كشورهای جهان هایهمکارمقامات چينی مبنی بر ایجاد روابط و 

بحث نزدیك  0313ی درهای باز و نيز زمانی كه در سال هااستيسدر پيش گرفتن  نيچنهمبرابری و منافع متقابل و 

با  0332د. كميته مركزی حزب كمونيست در سال شدن چين به هنگ كنك ماكائو و استفاده از این منافع مطرح ش

 كاملاًی درهای باز و ایجاد مناطق اقتصادی ویژه كه هااستيسی از نتایج حاصله از اجرای اصلاحات بندجمع

شهرهای باز  عنوانبهمنطقه ساحلی و شهرهای بندری را  02و سازنده ارزیابی نمود. تصميم گرفت كه  زيآمتيموفق

 & Gebhardtی را در این مناطق اعمال كرد )اژهیوی هااستيسی خارجی، گذارهیسرمااعلام كند و سپس برای جذب 

Reuber, 2003 :33.) 

 

 مدل چرخه توسعه صنعتی و زمین

قال توسعه محدوده بزرگی از نواحی انت منظوربهمستقيم به پيمانکاران داخلی و خارجی  طوربهمنطقه ویژه اقتصادی 

را در حوضه بزرگ از نواحی زمين  هارساختیز. دو احتمال وجود دارد. اول پيمانکاران داخلی و خارجی ابندییم

، برای آمدهدستبهی هانهیهزو  كنندیم، اجاره و ماليات پرداخت شوندیمدعوت یا جذب  گذارانهیسرما. سازندیم

داخلی و خارجی منطقه ویژه اقتصادی تمام مسئوليت  كارانمانيپ. دوم رديگیمقرار  مورداستفادهطق توسعه دیگر منا

ی هانهیزه. درآمد مالياتی و درآمد خدماتی بيشتر از رنديگیمرا بر عهده  هارساختیزكامل را برای توسعه صنعتی و تمام 

 لیبدتژه اقتصادی از توسعه زمين به توسعه صنعتی . این به این معنی است كه نيروی محركه منطقه ویاستزمين 

 (.Gebhardt & Reuber, 2003: 110) اندشده

 

 
 (: مدل چرخه مقیاس بزرگ و توسعه صنعتی و زمین9شکل )

 Gebhardt & Reuber, 2003 مأخذ: 

 

ایجاد مناطق  اقتصادی و رونق با درواقعارتقای توسعه اقتصادی، توسعه فيزیکی شهر تيانجين را سبب شده  است. 

است. بنابراین  افتهیشیافزا 0331در سال  لومترمربعيك 941به  0311در سال  لومترمربعيك 490آزاد مساحت شهر از 

لی است و تمام ناحيه در منطقه ساح داكردهيپشهرهای منطقه ساحلی در یك وضعيت مناسب با یك آهستگی گسترش 

باعث رشد مناسب ناحيه و  0تر از رودخانه هيهیدی و مناطق صنعتی جدید پایينمنطقه اقتصا تأسيساند. رشد داشته

، 0331 كه در سال استساختار فضایی تيانجين بيانگر این  سکونتگاه در نواحی شهری و منطقه ساحلی شده است.

 . اما در عوض، مركز شهر تيانجيناندشدهمنتقلهای حاشيه شهری از مركز به مکان سرعتبهمناطق مسکونی و صنعتی 

 (.Gebhardt & Reuber, 2003 :118است ) ماندهیباقمركز پذیرایی و تجاری  عنوانبه
                                                           
0 . Haihe 
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 (: موقعیت شهر تیانجین نسبت منطقه آزاد تیانجین4شکل )

 

 بررسی توسعه فیزیکی شهر تیانجین 

كه در محدوده تيانجين،  دهدی( نشان م 4101-0331زمانی گسترش شهر تيانجين برای سه دهه )  –توزیع فضایی 

-03331 یهاكيلومتری، در كنار ساحل، طی سال 01در جنوب شرق این شهر، در  فاصله  یتوجهیك نقطه رشد قابل

 (.Wenjia, et al, 2015 :100) شودیظاهر م 0بيانهو منطقه آزاد 0330

عنوان یك هسته ثانویه و ارتقای و بنابراین به، شکل گرفت 4111-0330 یهادر طی سالبيانهو  شهرك جدید

جين در تيان شودیتشکيل م یاشهرنشينی بين هسته شهر و منطقه ساحلی عمل كرده است. یك مدل شهری دو هسته

، محدوده 4101تا  0331گيری را تجربه كرده است. از سال ( توسعه شهری چشم4101-0331طی سه دهه گذشته )

كه  می باشد 4101 – 4110 یهادرصد در طی سال 2/1شده است و بيشترین نرخ رشد با  شهر تيانجين سه برابر

تصادی باز اق یهااستيآن، س نیترتوسعه خوبی برای تيانجين ایجاد كرده است. كه مهم یهاموقعيت ساحلی فرصت

 Wenjia Wu, 2015) باشدیگسترده خارجی م یگذارهیونقل دریایی و سرمامناسب حمل .است بيانهوبرای منطقه آزاد 

:100.) 

 2171- 7391: توسعه فیزیکی تیانجین در سال 2جدول
 میانگین 2111-2171 2111-2111 7331-2111 7331-7331 7391-7331 

 4/34 3/411 0/042 1/23 4/21 2/93 مساحت )هزار کیلومترمربع(

 1/2 2/1 2/1 4/9 1/9 0/2 نرخ رشد )گسترش فیزیکی(

 

ی درون بافت،گسترش در لبه و گسترش پراكنده( برای تيانجين رشد رشد شهرسه نوع رشد شهری )با توجه به 

 بوده است. كه برای رسيدن به یك پوشش جمعيتی برای تمام شهرستان بوده است.  ترگستردهپراكنده 

 

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

 Wenjia Wu, 2015 مأخذ: 

 

 ایران آزاد در مناطق

 وجود مشکلات به توجه باها سال آن در گرفت. شکل 0991 دهه در ایران در آزاد مناطق یاندازراه و تأسيس اندیشه

 ایجاد ضرورت بنادر جنوبی در كشور، به وارده یكالاها نگهداری برای ازيموردن تأسيسات و تسهيلات فقدان از ناشی

 (.43: 0931)اسفندیاری و همکاران،  شدیم احساس كشور در آزاد مناطق

استفاده  منظوربه كه كالاهایی گمركی عوارض و از حقوق معافيت قانون»، قانونی تحت عنوان 0923 اسفندماهدر 

 شد اجازه داده دولت به آن موجببه كه رسيد تصویب به« شوندیم فارسجيخل جزایر از بعضی وارد فروش و مصرف

 هافروشگاه در و  فروش استفاده مصرف، منظوربه كه را كالاهایی كليه بداند، مقتضی كه فارسجيخل جزایر از هریك در

 حق و مختلف عوارض حق انحصار، بازرگانی، سود گمركی، عوارض و حقوق پرداخت از ،شوندیم مذكور جزیره وارد

 (.0: 0933نماید )مقدسی،  معاف سفارش ثبت

مصوبه شورای انقلاب كليه امتيازات مزبور، در مورد كالاهای وارده به جزیره كيش برقرار  موجببه 0903در سال 

: 0911، هبودج و برنامهگردید. بدین ترتيب جزیره كيش بخشی از امتيازات یك منطقه آزاد برخوردار گردید )سازمان 

01.) 

 جمهوری اسلامی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه اول برنامه قانون تصویب و تهيه هنگام 0913سال  ماهبهمن در

 -تجاری مناطق آزاد كشور، مرزی نقاط از نقطهسه در حداكثر كه شد داده اجازه دولت ، به03تبصره  موجببه ایران،

 نماید. تأسيس صنعتی
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 از خليج یامحدوده 0911 ماهبهشتیارد جدهميه در و قشم، جزیره ،رانیوزئتيه 0913 ماهبهمن هفتم تاریخ در

 (.04: 0911، وبودجهبرنامهكرد )سازمان  اعلام تجاری آزاد منطقه عنوانبه را كلانتری( شهيد اسکله شرق )اراضی چابهار

 

 منطقه آزاد چابهار

درجه و  11دقيقه عرض شمالی و  41درجه و  40هکتار در  02111صنعتی چابهار با وسعت  -منطقه آزاد تجاری

 شهرستانچابهار، در  جيخلجنوب شرق ایران و در كنار دریای عمان، در شرق  هيالیمنتهدقيقه طول شرقی در  41

 (.041: 0913است )حسينی،  شدهواقعكيلومتری شهر چابهار  1و در فاصله  است و بلوچستانچابهار از استان سيستان 

 

 جمعیتی و اقتصادی عملکردی، فعال عمده مراکز با نسبت منطقه آزاد چابهار موقعیت

 استان و چابهار شهرستان چابهار، شهر عملکردی فعال عمده مراكز آزاد با منطقه نسبت و موقعيت خصوص در

كيلومتر  1 بافاصلهمركز شهری به منطقه آزاد، شهر چابهار  نیتركینزدبيان نمود كه  توانیمبلوچستان  و سيستان

 است. شدهواقعكيلومتری منطقه آزاد  00كه در فاصله  باشدیمو مركز جمعيتی دیگر كنارك  باشدیم

 

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

 

 ارزیابی توسعه فیزیکی شهر چابهار

( بيانگر این است كه 0330- 4102)ی هاسالدر طی ی اماهوارهاز تصاویر  آمدهدستبهی هانقشهبررسی و مقایسه 

بسيار زیادی بوده است  راتييتغشاهد تحولات و  موردمطالعهی هاسالكاربری و پوشش اراضی در شهر چابهار در 

شکل  .اندبرده و ساز رساختیزی بایر را هانيزمی مسکونی رو به افزایش بوده است و هاسکونتگاهروند تغييرات 

ميزان مساحت  4110. در سال باشدیمبه بعد شيب تغييرات تند و سریع  4110كه از سال  دهدیم( نشان 1شماره )

 .ابدییمهکتار افزایش  0122به  4102كه این عدد در سال هکتار بوده است  330 شدهساخته
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 2174تا  7337شهر چابهار از  راتییتغ(: مقایسه گسترش 1شکل )

 .0932مأخذ : نگارندگان، 

 

بيان نمود كه شيب تغييرات رشد نواحی مسکونی همسو با تصميمات كلان توسعه و  توانیم( 1طبق شکل )

در اوایل احداث  درواقعصنعتی چابهار شاره نمود.  -به ایجاد منطقه آزاد تجاری  توانیمكه  استاقتصادی  جملهمن

زاد دروازه كه ایجاد منطقه آ رديگیمدر روستاها با شدت بيشتری شکل  ژهیوبهتصویر ذهنی مثبتی در بلوچستان  آن

ان از نقاط روستایی بلوچست صخصوبه. برحسب این ذهنيت مهاجرت از تمام نقاط كشور استاشتغال و بهبود درآمد 

 یهانيزم از بخشی و شهر محدوده داخل بایر اراضی مهاجرت، افزایش دوره این در . كهگرددیمبه سمت چابهار روانه 

 جدید  محله یك صورتبه و رفت شهری ساز و رساختیز به گل شهر محله دوره این در .درآمد شهر اشغال آن به اطراف

 گسترش را شهر وسعت گلریز، محله ادامه و مثل زیباشهر ییهامحله درآمد؛ شهر كنار در - چابهار آزاد منطقه محدوده و

 .دادند زیادی

 

 
 2174، 2117، 7337ی، هاسالی انسانی چابهار در هاسکونتگاه(: روند تغییرات مساحت 9شکل)

 0932مأخذ : نگارندگان، 
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 ریسرازاز سوی دیگر با ایجاد منطقه آزاد تجاری، حجم وسيعی از مهاجران، افراد جویای كار به شهر چابهار 

هر محدوده ش ريگچشمی گردیده گه باعث افزایش ررسميغی اسکان ريگشکل، وجود جمعيت اضافی موجب اندشده

ندی  گيری  اسکان غيررسمی  رواست كه شکل درواقع بررسی تصاویر هوایی و مشاهدات ميدانی، بيانگر اینشده است. 

محدوده با تصرف غيرقانونی زمين همراه بوده است. تصاویر هوایی نشان  روبه گسترش داشته است، و سکونت در این

گرفته است. با توجه به موقعيت گيری اسکان غيررسمی متصل به محدوده شهری شهر چابهار انجامدهد كه شکلمی

های تيس و اراضی شود و امکان گسترش را ندارد، و از طرفی دیگر كوهدو طرف به دریا منتهی می شهر چابهار كه از

باشد، ر میطرف شرق چابهاباشند، به عبارتی تنها جهت گسترش آتی شهر بهسو میمنطقه آزاد  مانع گسترش شهر به آن

شه عنوان مرحله نهایی كار به توليد نقه در بهك باشدهای غيررسمی مواجه میگيری سکونتگاهكه بازهم با مشکل شکل

 .شده استنهایی تغييرات رشد و گسترش شهر بانه در دوره موردمطالعه پرداخته
 

 )هکتار( 2174تا  7337ی هاسال(: مقایسه تغییرات کاربری اراضی بین 9جدول )

 عنوان 7337 2117 2174

 سکونتگاه انسانی 90/301 0/330 7/7646

 طبيعی 31/49100 21/03210 12/71111

 جمع 90/42004 0/03934 62/71347

 0932مأخذ : نگارندگان، 

 

به محاس هایآمده برای هر یك از كاربردستبـا استفاده از نقشـه و جداول اطلاعات مربوط، اعداد بهدر این بخش، 

. اعداد جدول اندافتهیرييموردمطالعه چه مقدار تغ یهادر طی دوره هایگردیده است كه نشان دهد می هر یك از كاربر

ی ريگچشم شیافزا 4110-4102ی هاسالسکونتگاه انسانی در طی  موردمطالعهی زمانی هادورهكه در  دهدیمنشان 

یگر ، كه باعث كاهش و یا نزول مساحت دباشدیمی  انسانی هاسکونتگاهداشته است. و بيشترین تغييرات مربوط به 

 گردیده است. هایكاربر

 

 جهت ارزیابی تغییرات کاربری اراضی  هایبندطبقهمقایسه 

ی هانقشه، موردمطالعهدر منطقه  0330-4102آمده در طی دوره زمانی  به وجودجهت اطلاع از وضعيت تغييرات 

ی آن كاربری سال هافیردو ماتریسی كه در  قرارگرفتهبا همدیگر مورد مقایسه  0تصاویر با استفاده از روش متعامد

( ملاحظه 2كه از جدول ) طورهمانایجاد شد.  باشدیم( 4102مربوط به كاربری سال بالا ) هاستون( و 0330پایين )

 .اندكردهتغيير  موردمطالعهی هایكاربرساله  49در این دوره  شودیم

 
 (2174-7337(: مقایسه تغییرات کاربری اراضی شهر چابهار )4جدول )

  کاربری سکونتگاهی کاربری غیری شهری 7337

 كاربری سکونتگاهی 23/2 91/04 94/76

 كاربری غيری شهری 12/9 99/012 91/711

 4102جمع  04/1 13/031 

                                                           
0 . cross tab 
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 0932مأخذ : نگارندگان، 

جاری ی منطقه آزاد تهاتيفعالكه همگام با  شودیمو تصاویر موجود چنين استنباط  هانقشهی از بررسی طوركلبه

فضایی شهر بالا بوده  -سال اخير پيامد آن افزایش سریع ورود جمعيت، رشد كالبدی  01در  ژهیوبهصنعتی چابهار  -

شده است.  هاليمسو كنار  داربيشی هادامنهی شهری در وسازهاساختاست. این تحولات سریع منجر به پيشروی 

 و ساز رفته است. رساختیزی بایر هانيزمزیادی از بيان نمود كه مساحت  توانیم درواقع

 

 یریگجهینتبحث و 

 و هامکاندر تحول و دگرگونی  هاآنی اجرایی امدهايپو  هایسازو تصميم هایگذاراستيساز دیدگاه جغرافيایی 

. در كندیمرا بررسی  هامکاننقش بسزایی دارند. به سخن دیگر، جغرافيا مناسبات و دگرگونی  اندازهاچشمآفرینش 

 ی گوناگون جغرافيایی به بارامدهايپكه ساختارهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی،  شودیماین زمينه چنين گفته 

صنعتی چابهار و تيانجين بر توسعه فيزیکی شهر  –تجاری  آزاد طقامن اثرات سنجش باهدف. این پژوهش آوردیم

ه توسعه نشان داد ك آمدهدستبهاست. نتایج كلی  گرفتهانجام شهر توسعه بر آزاد طقامن یمنف و مثبت اثرات سهیمقا

زیکی ی اقتصادی روند توسعه فيهاتيفعالگرفتن  بارونقی مناطق آزاد بوده و هاتيفعالتحت تأثير  شهرهافيزیکی 

 0121به  4110 در سالهکتار  330بر تحليل تصاویر ماهواره لندست از افزایشی بوده است. این مورد در شهر چابهار 

با  در شهر چابهار وسازساخت گسترش درواقعاست. اما این تغييرات فيزیکی یا  افتهیشیافزا 4102هکتار در سال 

ناشی از ورود مهاجرین به شهر بوده كه  شدهاضافهی، درصد بالای از این مساحت اقتصادتوجه به ساختار اجتماعی و 

هرداری را ضوابط ش بر اساسوده و توانایی اسکان در محدوده شهر یا ساخت مسکن اكثریت از طبقه پایين اقتصادی ب

د . بنابراین ورود سرمایه به محيطی سنتی در شرایط موجوانددهیگزپراكنده در نزدیکی شهر سکونت  صورتبهنداشته و 

ده امه از پيش اندیشيده شی سبب شده كه جمعيت حداكثری از نواحی اطراف روانه شهر بشنود و بدون برنزیربرنامه

د و ی غيررسمی سکونت یابنهاسکونتگاهی مختلف شهر اسکان یابند كه بيشترین این جمعيت در شکل هامکاندر 

هزار نفر جمعيت افزایش پيدا كنند. بدون اینکه حداقل خدمات آموزشی و بهداشتی را  00نفری به  20ی هامحله

 برخوردار باشند.  

ی ضعيف، اثر مناسب و سودمند ناچيزی بر پيرامون خود هارساختیزصنعتی چابهار به دليل  –منطقه آزاد تجاری 

زاد تجاری منطقه آ رونیا از. اندنبردهگذاشته است، ناحيه چابهار نسبت به اثرات منطقه آزاد بيگانه و بهره چندانی از آن 

صنعتی چابهار به كانون توسعه ناحيه چابهار در بسياری از موارد از اهداف اوليه خود فاصله گرفته است. در شرایط  –

 . برندیمهای خاصی از تأثير مثبت منطقه آزاد سود نابرابر، فقط گروه صورتبهكنونی اكثر مردم بر این باورند كه 

رش كه ایجاد منطقه آزاد و رونق اقتصادی آن، سبب گست باشدیماین  آزاد در تيانجين هم بيانگر منطقهبررسی تأثير 

تا  0331چشمگيری را تجربه كرده است. از سال  شده است و تيانجين بعد از ایجاد منطقه آزاد رشدفيزیکی شهر 

 4101 – 4110 یهادرصد در طی سال 2/1، محدوده شهر تيانجين سه برابر شده است و بيشترین نرخ رشد با 4101

 درواقعاست.  افتهیشیافزا 4101در سال  لومترمربعيكهزار  411به  4110هزار كيلومترمربع در سال  042كه از  باشدیم

لاوه ع گذارهیسرمابا جذب  هرسالهی چرخه مقياس توسعه در تيانجين سبب شده هامدلی توسعه زمين یا  هااستيس

مانع  ی چرخه گسترشهامدلاقدام كنند و  رساختیزتوسعه صنعتی و ی انسانی و خدماتی به هاسکونتگاهبر توسعه 

 ی شهری شده است.هانيزمتوسعه  نامنسجم و اسپرال 
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