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  چکیده

 اقتصـادي  هايتوان تقویت که زیرا رودمی شمار هادولت وظایف ترینمهم از اقتصادي هايشاخص تقویت امروزه

 هـاي شـاخص  تقویـت  شـد.  خواهـد  اجتمـاعی  عـدالت  بـه  منجـر  عبارتی به و جانبههمه توسعه به یابیدست به منجر

 از ازیـ موردن غـذایی  مـواد  تولیـد  شـهرها،  بـه  هـاجرت م زندگی، بودن شکننده ازجمله دالیلی به روستاها در اقتصادي

 روسـتا  اقتصـادي  هـاي شـاخص  تقویت براي ریزيبرنامه که نمود توجه بایستی طرفی از است. برخوردار زیادي اهمیت

 ... و گسترده مهاجرت روستا، در متخصص نیروي نبود ،روستاها پراکندگی سرمایه، نبود ازجمله زیادي مشکالت داراي

 موقعیـت  دلیـل  بـه  مناطق از برخی روستا، ياقتصاد هايشاخص تقویت روي پیش فراوان مشکالت باوجود ت.اس بوده

 ایـن  تـرین مهـم  از یکـی  کـه  هستند برخوردار توسعه براي زیادي هايقابلیت از مناطق دیگر با مقایسه در خود ممتاز

 و جغرافیـایی  مناسـب  شـرایط  دلیـل  بـه  کـه  اسـت  مـاکو  تجـاري  آزاد منطقـه  ازجملـه  و تجاري آزاد مناطق مناطق،

 مثبـت  اثـرات  داراي اسـت،  نگذشـته  تجـاري  آزاد منطقـه  عنوان به منطقه این شدن تصویب زمان مدت از نکهیباوجودا

 باهـدف  حاضـر  پـژوهش  موضـوع  ایـن  بـه  توجـه  با  است. داشته روستایی مناطق خصوص به و قهطمن این بر متعددي

 از اسـتفاده  بـا  است. شده انجام ماکو شهرستان اقتصادي هايزیرساخت تقویت بر ماکو تجاري آزاد مناطق نقش بررسی

 بـین  نامهپرسشـ  200 توزیـع  بـه   اقـدام  نیز پژوهش این انجام براي و آمده دست به 400 نمونه حجم کوکران فرمول

 بـراي  .گردید ايایسهمق شیوه به منطقه این از دور روستاهاي محدوده در 200 و ماکو آزاد منطقه در واقع روستاهاي

 گردیـد.  اسـتفاده  spss20 افـزار نرم محیط در ویتنی یومان و اسکور کاي آماري هايآزمون از نیز ها افتهی لیوتحل هیتجز

 وجـود  از نشـان  هـا آزمـون  تحلیـل   اسـت.  شده محاسبه 91/0 پرسشنامه پایایی کرونباخ آلفاي از استفاده با همچنین

 از آزمـون  سـه  ایـن  نتایج که يطور به .است روستایی اقتصادي هايشاخص تیتقو با جاريت آزاد مناطق کارکرد ارتباط

  اسـت.  دشـده ییتأ .000/0 داريمعنـی  سـطح  در هـا  هیفرضـ  ایـن  تمـامی  که است این از حاکی موردنظر فرضیه 11

 آزاد نطقـه م نقـش  کـه  دهـد مـی  نشـان  روستا 12 در موردمطالعه روستاهاي فضایی تحلیل از حاصل نتایج همچنین

 بقیـه  در و متوسـط  روسـتاها  درصد41 قوي، سطح در روستاها درصد 25 در اقتصادي هايشاخص تقویت در تجاري

 در آن کارکردهـاي  و روستا به ویژه توجه صورت در و پژوهش يها افتهی به توجه با بنابراین .است بوده ضعیف روستاها

  نمود. بهینه استفاده روستاها اقتصاد تقویت و توسعه براي تجاري آزاد مناطق موقعیت از توانمی تجاري آزاد منطقه

 ماکو شهرستان ،تجاري آزاد مناطق اقتصادي، توسعه روستایی، توسعه ،روستایی اقتصادي شاخص :ها دواژهیکل
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 مقدمه - 1

 و بنـدري  يویـژه  يمحـدوده  در که شود می اطالق مناطقی به اقتصاد جهانی ادبیات در آزاد مناطق

 همین از گیري بهره با و بوده خارج متبوع کشور جاري مقررات از برخی شمول از و گرفته قرار غیربندري

  کند. می کمک اصلی سرزمین توسعه به خاص شرایط

 ایجاد گوناگونی هاي شکل به مناطق این موجود وناگونگ شرایط طبع به مختلف کشورهاي در البته

 داشته محوري نقش کشورها اقتصادي فعالیت تسهیل ایجاد  در مناطق این ها، شکل تمام در ولی اند؛ شده

 اما اند، گرفته شکل مختلفی ايه هدف با دیرباز از تجاري آزاد مناطق مختلف، کشورهاي در بنابراین .است

 چنـین  ایجـاد  بـه  رو اقتصـادي  رشد باالتر نرخ به نیل براي اقتصادها از بسیاري مدو جهانی جنگ از پس

 محرکی  عنوان به  کشورها از خیلی در مناطقی چنین وجود که گفت توان می بنابراین اند. آورده مناطقی

 کتحری و سرمایه جذب - 1 باعث مناطق این دانشمندان عقیده به  زیرا است. بوده اقتصادي توسعه براي

 و مناطق این درون به جدید هاي فناوري و تکنولوژي جذب و انتقال - 2 گذاري سرمایه به اقتصادي فعاالن

 محصـوالت  صادرات و تجارت افزایش - 4  محروم مناطق در خصوص به اشتغال ایجاد - 3 کشور کل حتی

 &shirzad(کنـد  مـی  دنبـال  را ملـی  اقتصـاد  رشـد  واحـد  هـدف  مـوارد  این تمام که کشاورزي، و صنعتی

Maghsoudi, 2013: 154.(  

 در گـرفتن  قـرار  لحـاظ  بـه   نیـز  غربی آذربایجان توابع از ماکو شهرستان جمله آن از و ایران کشور

 آزاد يمنطقـه  گسـترش  بـا  و بـوده  منـد بهره خوبى ترانزیتى مزایاى از مناسب بسیار جغرافیایى موقعیت

-محـیط  در جمله آن از و  اقتصادي هايشاخص ارتقاي و افزایش راستاى در مزایا این از تواندمى تجاري

 و بـوده  مهیـا  گذاريسرمایه شرایط مناطق این در اینکه دلیل به زیرا گردد. مطلوب نحو به روستایی هاي

 در مزایا این از توانند می راحتی به نیز روستاها ،است پذیر امکان راحتی به تولیدي صنایع ایجاد همچنین
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 ایـن  منـاطق  بـه  گردشگران ورود صنایع، این در روستا کار نیروي جذب جمله آن از و گوناگون هايقالب

 منـد  بهـره  و... مناطق این در روستا دستی صنایع همچنین و کشاورزي دامی، تولیدات صادرات روستاها،

 ایـن  مـدیریت  همچنـین  و ریـزي برنامـه  ينحوه از است عبارت دارد اهمیت میان این در آنچه ولی شوند.

 سـوء  از ایران روستاهاي يتوسعه همواره زیرا است. روستاها درون به مزایا این هدایت منظور به فرآیندها

 بیکـاري،  فقر، قبیل از مشکالتی با نیز ماکو تجاري آزاد منطقه در واقع روستاهاي است. برده رنج مدیریت

 در منطقه هايظرفیت تمامی از گیريهبهر منظور به ریزيبرنامه نیازمند در که هستند. روبرو و... مهاجرت

 را روستاها توانمی سنجیده و اصولی مدیریت با که گفت توانمی بنابراین هستند. توسعه موانع رفع جهت

 روسـتاهاي  منـدي بهـره  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا  بنـابراین  نمود. مند بهره تجاري آزاد مناطق مزایایی از نیز

 بـه  اقدام تا است شده سعی پژوهش این در شهرستان، این تجاي دآزا يمنطقه مزایاي از ماکو شهرستان

 در اقتصادي هايشاخص تقویت و توسعه در ماکو) تجاري آزاد يمنطقه(منطقه این نقش ارزیابی و بررسی

 چنـین  هـم  و نظـري  مبـانی  بررسی به اقدام ابتدا منظور این به نیل براي شود؛ شهرستان این روستاهاي

 یعنـی  مرسـوم  هـاي روش از اسـتفاده  بـا  سپس و گردیده زمینه این در کشورها سایر تجربیات و پیشینه

 روسـتا  اقتصادي هايزیرساخت تقویت در ماکو تجاري آزاد منطقه نقش بررسی به اقدام میدانی مطالعات

 خواهـد  و... اجتمـاعی  خـدمات  غذایی، امنیت گذاري،سرمایه افزایش اشتغال، درآمد، سطح افزایش شامل

  شد.

  نظري مبانی - 1- 1

 هـا  تئـورى  ایـن  در کـرد.  جتسـجو  الملـل  بین تجارت هاى تئورى در باید را آزاد تجارت نظرى مبانى

 تولیـد  عوامـل  هـا  تئـورى  ایـن  دیـدگاه  از .گیرد مى قرار بررسى مورد آن منافع و آزاد تجارت هاى ضرورت

 و آب معـدنی،  منـابع  طبیعـی،  منابع لحاظ از نیز کشورها و است شده توزیع زمین کره روى نابرابر طور به

 عوامـل  دیگـر  و مـدیریت  سـازمانی،  هـاى  مهـارت  تکنولـوژیکی،  هـاى  توانـائى  انسـانی،  و مـالى  منابع هوا،

 یا کاالها برخى بتوانند کشورها برخى که شود، مى باعث تفاوت این و کنند مى فرق یکدیگر با کننده تعیین

 يهزینـه  و نمایند تولید سایرین با مقایسه در کمیت، و کیفیت بهترین به و کارآئى بیشترین با را خدمات
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 :1386 باشـد(لطیفی،  کمتـر  نیـز  کشورها سایر با مقایسه در نظر، مورد خاص خدمات و کاال تولید نسبى

 جهـان  کشورهاى میان دارد، وجود کار تقسیم افراد میان در که صورت همان به دیگر سوى از .)78- 80

 يکلیـه  تنهـائى  بـه  توانـد  نمـى  کشـورى  یـا  شخصـى  هـیچ  زیـرا  .کرد تصور را لتىحا چنین توان مى نیز

 یـا  و کـاال  صـادرکننده  کشـورها،  کـه  شود مى موجب تجارت، روند این .نماید تولید را خود هاى نیازمندى

 مباحـث  بـه  توجه با ترتیب بدین دارند نسبى یا مطلق طور به را مزیت بیشترین آن در که بشوند خدماتى

 باشند. مى کشورها بین خدمات و کاال قیمت اختالف همان ظاهراً المللى بین تجارت ياولیه علت لذکرا فوق

 الگوى  یا تقاضا، شرایط در تفاوت یا و  تولید امکانات  یا عرضه، شرایط در تفاوت دلیل به یا ها قیمت تفاوت

 ایجاد از را مشترکی هدف کشورها يهمه استثناء بدون میان دراین و .است دو این از ترکیبى یا و  مصرف

 بـه  یـا  و خـود  درآمـد  سـطح  افزایش از است عبارت آن و کنند می دنبال تجاري آزاد مناطق گسترش و

 ایـن  از نیـز  روسـتاها  سـاکنین  استثناء بدون که خود. مردمان اقتصادي هايشاخص سطح بهبود عبارتی

  ).672- 675 :1390 همکاران، و پورشد(فیض خواهند مند بهره ها مزیت

 دگرگـونی  بـدون  و شودمی انبار کاال آنها در که شودمی گفته نواحی به تجاري، آزاد مناطق بنابراین

 اجتمـاعی  اقتصادي، کمیسیون(گردد می صادر کشورها سایر یا میزبان کشور به دوباره آن، در توجه قابل

 یـا  داخـل  در اغلب که است معینی وقلمر تجاري، آزاد منطقۀ دیگر، عبارت به )54 :2005 ،غربی آسیاي

 مـی  دانسـته  مجاز جهان نقاط سایر با آزاد تجارت آن در و داشته قرار ارتباطی هايراه یا و بنادر مجاورت

   ).Dennis, 1987: 90-92شود(

 و بازدارنـده  عوامـل  آنهـا  از برخـی  که دارد بستگی شرایطی به تجاري آزاد مناطق موفقیت بنابراین

 : از است عبارت آنها ترینمهم و هستند کننده یلتسه دیگر بعضی

 مـی  میزبـان  کشـور  در سـرمایه  جذب موجب که است عاملی ترینمهم سیاسی ثبات :سیاسی ثبات

-بی این و ندارد سیاسی ثبات که کشوري در گذاريسرمایه از معمول طوربه خارجی گذارانسرمایه .شود

  .کنندمی اجتناب است، تهدیدآمیز آنها منافع براي پیوسته ثباتی
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 بیشـتر  هـا این مانند و آزاد تجارت گذاري،سرمایه به میزبان دولت تعهد چه هر :آزاد اقتصاد به تعهد

  .داشت خواهند خارجی گذاران سرمایه براي بیشتري جذابیت تجاري آزاد مناطق باشد،

  باشد. زدیکن عمده المللی بین بازارهاي به باید تجاري آزاد منطقۀ :استراتژیک محل

 از و هسـتند  تولید هزینه کاهش دنبال به خارجی تولیدکنندگان :ارزان کار نیروي بودن دسترس در

 .باشدمی مؤثر تجاري آزاد منطقه به گذارانسرمایه جذب در که است عواملی از ارزان کار نیروي رو، این

 اداري و ارتباطات ونقل، حمل هايسیستم مانند مناسب هايزیرساخت وجود :مناسب هايزیرساخت

  .)Brenda, 2001: 71-73(شودمی محسوب ضرورت یک تجاري آزاد مناطق موفقیت براي

 و مکمـل  مزایـا  این از بعضى البته که است، شده فهرست ییمزایا سرىیک تجارى آزاد مناطق براى

 تقدم نظر از حداقل یا و است متفاوت نیز کشور هر براى چنین هم مزایا این هستند. دیگر برخى ساز زمینه

 و داده اهمیـت  هـا  مزیـت  دیگـر  از بـیش  را خاصـى  مزیت کشور هر که معنى بدین دارد. فرق آن تأخر و

 ،اشـتغال  :از هسـتند  عبـارت  مزایـا  این کند. مى متمرکز قسمت این در نیز را خود هاى حمایت و کوشش

 گیـرى  جهـت  بـا  تولیدى هاى فعالیت سعهتو و يارتقا ،افزوده ارزش ایجاد طریق از ارزى درآمدهاى تأمین

 و فنـى  دانـش  بـه  یـابى دست ،داخلى سرگردان هاى سرمایه و خارجى هاى گذارى سرمایه توسط صادراتى

 اى ناحیه توسعه ،بازرگانى و کارگرى هاى مدیریت چنین هم و کارگرى هاى مهارت سطح ارتقاء و تکنولوژى

 بنابراین .داخلى اقتصاد توان و کار نیروى به توجه با اسبمن و کوچک الگوى یک ایجاد ،زدائى محرومیت و

 ایجـاد  توسـعه،  حال در کشورهاي در درآمد کسب تجاري، آزاد قطمنا اهداف ترینمهم که گفت توانمی

 بـراي  البتـه  اسـت  خارجی هايسرمایه همچنین و سرگردان هاي ایهسرم جذب و آوريفن انتقال اشتغال،

 مناطق از زداییمحرومیت و هامحدودیت رفع مانند دیگري هايهدف ایران رکشو جمله از ها کشور برخی

 محروم قمناط از نیز روستاها اینکه به توجه با لیکن شود.می محسوب مناطق این اهداف جزو نیز محروم

 آزاد منـاطق  نزدیکـی  در کـه  روسـتاهایی  کارشناسـان  يعقیـده  به لذا شوندمی محسوب نیافته توسعه و

 اهدافی ترکیه کشور در مثال براي نمایند استفاده مناطق این هايقابلیت و امکانات از گرفتند رارق تجاري

 سـود  انتقال روستایی، مولد هايبخش در هاسرمایه جلب بازارها، این در روستایی تولیدات صادرات مانند
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 مندبهره مناطق این مزایاي از کشور این روستاها اکنونهم و شده دنبال و... روستاها به مبادالت از حاصل

   .) 143- 147 :1370 طلب، (شادياست شده

 در وحتی بوده دارا را وسیعی بسیار سطح در تأثیرگذاري توانایی تجاري آزاد مناطق اینکه به توجه با

 این جزو نیز روستاها که دهند قرار خود تأثیر تحت را کشور حتی و منطقه یک یک توانند می زمینه این

 اقتصـادي  هـاي شاخص نظر از و مندبهره مناطق این اثرات از خودآگاهنا صورت به بنابراین و بوده همحدود

  ).Cornelius, 1993: 14-15(یافت خواهند اارتق

  پژوهش يپیشینه - 2- 1

 اثـرات  مـورد  در انـدکی  بسـیار  داخلی تحقیقات تاکنون کشور در آزاد مناطق بودن نوظهور دلیل به

 کـه  گفـت  تـوان می نیز روستاها بر آن اقتصادي اثرات مورد در و است گرفته صورت قمناط این اقتصادي

 بـر  فقـط  مـوردي  صورت به  بیشتر هم مذکور مطالعات است. نگرفته صورت يمطالعه گونه هیچ تاکنون

  است. داشته تمرکز کشور آزاد مناطق از یکی خاص ویژگیهاي روي

 و بـالقوه  هـاي ظرفیـت  بررسـی « عنـوان  بـا  خودتحقیقی نامهپایان در )1381امیري( کریمی خدیجه

 ایـن  کـه  است هرسید نتیجه این به »صادرات توسعه راهبرد تحقق جهت ایران تجاري آزاد مناطق بالفعل

 يزمینـه  در بـاالیی  بسیار توانایی از شده حساب مدیریت چنین هم و اصولی یابیمکان صورت در مناطق

  هستند. برخوردار اجتماعی حتی و اقتصادي توسعه

 بـه  »صـنعتی  صـادرات  توسـعه  در چابهـار  آزاد منطقه نقش «عنوان با پژوهشی طی )1391جمالی(

-برنامه پیشرفت در آن مؤثر نقش و گذاريسرمایه هايفعالیت جذب به توجه با منطقه این توسعه اهمیت

 در تجاري آزاد مناطق يسازنده و مثبت اثرات به پژوهش این در وي است. پرداخته کشور اقتصادي هاي

 بـراي  زیـاد  هايقابلیت از مناطق این که داردمی بیان و نموده اشاره غیرکشاورزي صادرات رونق يزمینه

  هستند. برخوردار صنعتی و کشاورزي تولیدات نمودن صادراتی
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 به آزاد مناطق زمینه در نیز مختصري تحقیقات است، ها نامه پایان به مربوط که باال موارد بر عالوه

 است: گرفته صورت ذیل شرح

 سـال  در صـنعتی  و تجـاري  آزاد منـاطق  ارزیـابی  عنوان با کتابی در دارایی و اقتصادي امور معاونت

 امکانات آزاد، مناطق زمینه در ها کشور سایر تجارب بررسی ضمن کتاب این در .است نموده منتشر 1373

 بررسی مورد چابهار و قشم کیش، آزاد منطقه سه انسانی و طبیعی منابع و زیربنایی تسهیالت ،جغرافیایی

  است.  گرفته قرار

 صادرات توسعه راهبرد اتخاذ بر مبنی شصت دهه دوم نیمه در ملل سازمان تأکید از بعد آزاد مناطق

 و گرفـت  شـکل  توسـعه  حـال  در کشورهاي در سریع شدن صنعتی براي غالب عملکردي روش عنوان به

 کامـل  بلـوغ  هنـوز  آزاد منطقـه  مفهـوم  گذردمی مناطق این ایجاد از دهه چهار هک اکنون یافت. گسترش

 و نداشته گذشته دهه در وسیعی تاریخچه مناطق این پس برد. می سر به تکامل و رشد مرحله در و نیافته

 آزاد مناطق در ايگسترده نظري مطالعات بنابراین اند.نکرده ایفا المللیبین تجارت در را اي برجسته نقش

 اشاره تجاري آزاد مناطق يزمینه در یافته انجام تحقیقات از ايپاره به مختصر طور به زیر در ندارد. وجود

   شد خواهد

 کـه  آزاد منطقـه  اقتصـادي  مفهـوم  تحلیـل  و تجزیـه  بـراي  را نظـري  چارچوب اولین )1974هاداما(

   داد. ارائه ،است خارجی گذارانسرمایه جذب منظور به گمرکی معافیت مأموریتش

 مـورد  را داخلـی  اقتصـاد  بـا  آزاد منـاطق  مفید ارتباطات و پیوندها انواع خود مطالعات در )1989وار(

 نمود بیان »نشیب پیوندهاي« و »فراز پیوندهاي«دسته دو در توان می را پیوندها این قرارداد. توجه

 هنـد،  کشور سه در را آسیا لشما صادرات پردازش مناطق عملکرد يمقاله در )2005آگارول( آرادونا

 هـا، زیرساخت کیفیت ، مناطق یابیمکان  چون عواملی تحقیق این در نمود. مقایسه بنگالدش و سریالنکا

 مناطق گونهاین موفقیت بر مستقیمی تأثیر منطقه، خاص هايویژگی و امتیازات سیاست حکومت، کیفیت
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 هـاي آمار از بااسـتفاده  اقتصادسـنجی  هـاي مدل لبدرقا مذکور عوامل تحلیل و تجزیه دارد. کشور سه در

 گرفت. صورت منطقه و کشور سطح دو در کشور، سه ترکیبی توصیفی

 شـهري  هـاي گزینه و تجاري آزاد مناطق گزینیمکان «عنوان با خود يمقاله در )1993( 1کازمیاگیوا

 هـا انسـان  گزینـی سکنی هايمکان عنوان به روستاها و  ها شهر که است رسیده نتیجه این به »روستایی

 طریق از بیشتر مناطق این کهطوري به هستند تجاري آزاد مناطق از زیادي مثبت اقتصادي تأثیرات داراي

 اقتصـاد  بـه  بخشی تنوع طریق از نیز روستایی مناطق و بوده شهرها در مثبت اثرات داراي بیکاري کاهش

  پذیرند.می تأثیر تجاري آزاد مناطق از ... و کشاورزي صادرات افزایش خود،

  مسئله بیان- 3- 1

 هاجنگ از بسیاري بسا هچ و بوده اقتصادي توانایی از باالیی سطح به یابیدست دنبال به بشر همواره

 با تضاد در زیاد خواهی سهم دلیل به هاگروه و افراد منافع که است داده روي جهت بدان نیز هادرگیري و

 موضـوع  اقتصـادي  هـاي شـاخص  تقویت همان یا و بهتر زندگی به یابی دست امروزه و اند.گرفته قرار هم

 و شـده  محسوب کشورها بین در مهم هايموضوع از یکی موضوع این از امروزه زندگی يها شاخص بهبود

    هستند. خود اقتصادي تقویت دنبال به مردم  يهمه کل در و ریزانبرنامه مداران،سیاست همواره

 بهتـرین  انسـانی  و طبیعـی  هـاي موقیعـت  و مواهب از همواره که بودند موفق هاییآن میان این در و

 تقویـت  بـراي  آن از بتوان رسد می نظر به که هاییموقعیت و مواهب از یکی بنابرانی اند.نموده را استفاده

 از اسـتفاده  نمـود،  اسـتفاده  روسـتاها  اقتصـادي  هـاي شـاخص  خصوص به و جامعه اقتصادي هايشاخص

 میـان  ایـن  در و اسـت  روسـتاها  سـطح  در هاشاخص این بردن باال در تجاري آزاد مناطق ممتاز تموقعی

 عـدم  دلیـل  بـه  ولی است. برخوردار قابلیت این از موقعیت این در گیري قرار دلیل به نیز ماکو شهرستان

 هـا،  تـوان  زا و  شـناخته  را آزاد منطقـه  ممتـاز  موقعیـت  این بتواند که سنجیده و مدون برنامه یک وجود

 تـاکنون  توانـایی  ایـن  نماید، استفاده منطقه روستاهاي اقتصادي هايشاخص تقویت براي آن هاي قابلیت

  و تبیین به اقدام حاضر تحقیق نقص، این نمودن برطرف جهت بنابراین  است مانده باقی ناشناخته

                                                        
1. Kaz Miyagiwa  
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