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 چكيده

 اقتصاادی  هایتوان تقويت که زيرا رودمي شمار هادولت وظايف ترينمهم از اقتصادی هایشاخص تقويت امروزه

 هاای شااخص  تقويات  شاد   خواهاد  اجتمااعي  عادالت  باه  منجار  عبارتي به و جانبههمه توسعه به يابيدست به منجر

 از ازيا موردن غااايي  ماواد  تولياد  شاهرها،  باه  هااجرت م زندگي، بودن شكننده ازجمله داليلي به روستاها در اقتصادی

 روساتا  اقتصاادی  هاای شااخص  تقويت برای ريزیبرنامه که نمود توجه بايستي طرفي از است  برخوردار زيادی اهميت

     و گسترده مهاجرت روستا، در متخصص نيروی نبود ،روستاها پراکندگي سرمايه، نبود ازجمله زيادی مشكالت دارای

 موقعيات  دليا   باه  مناطق از برخي روستا، یاقتصاد هایشاخص تقويت روی پيش فراوان مشكالت باوجود ت اس بوده

 ايان  تارين مهام  از يكاي  کاه  هستند برخوردار توسعه برای زيادی هایقابليت از مناطق ديگر با مقايسه در خود ممتاز

 و جغرافياايي  مناسا   شاراي   دليا   باه  کاه  اسات  مااکو  تجااری  آزاد منطقاه  ازجملاه  و تجاری آزاد مناطق مناطق،

 مثبات  اثارات  دارای اسات،  نگاشاته  تجااری  آزاد منطقاه  عنوان به منطقه اين شدن تصوي  زمان مدت از نكهيباوجودا

 باهاد   حاضار  پاووهش  موضاوع  ايان  باه  توجاه  با  است  داشته روستايي مناطق خصوص به و قهطمن اين بر متعددی

 از اساتفاده  باا  است  شده انجام ماکو شهرستان اقتصادی هایزيرساخت تقويت بر ماکو تجاری آزاد مناطق نقش بررسي

 باين  نامهپرسشا  266 توزياع  باه   اقادام  نياز  پاووهش  اين انجام برای و آمده دست به 166 نمونه حجم کوکران فرمول

 بارای   گردياد  ایايسهمق شيوه به منطقه اين از دور روستاهای محدوده در 266 و ماکو آزاد منطقه در واقع روستاهای

 گردياد   اساتفاده  spss20 افزارنرم محي  در ويتني يومان و اسكور کای آماری هایآزمون از نيز ها افتهي  يوتحل هيتجز

 وجاود  از نشاان  هاا آزماون  تحليا    اسات   شاده  محاسبه 34/6 پرسشنامه پايايي کرونباخ آلفای از استفاده با همچنين

 از آزماون  ساه  ايان  نتايج که یطور به  است روستايي اقتصادی هایشاخص تيتقو با جاریت آزاد مناطق کارکرد ارتباط

  اسات   دشاده ييتأ  666/6 داریمعناي  ساط   در هاا  هيفرضا  ايان  تماامي  کاه  اسات  اين از حاکي موردنظر فرضيه 44

 آزاد نطقاه م نقاش  کاه  دهاد ماي  نشاان  روساتا  42 در موردمطالعه روستاهای فضايي تحلي  از حاص  نتايج همچنين

 بقياه  در و متوسا   روساتاها  درصاد 14 قوی، سط  در روستاها درصد 21 در اقتصادی هایشاخص تقويت در تجاری

 در آن کارکردهای و روستا به ويوه توجه صورت در و پووهش یها افتهي به توجه با بنابراين  است بوده ضعيف روستاها

 نمود  بهينه استفاده روستاها اقتصاد تقويت و توسعه برای تجاری آزاد مناطق موقعيت از توانمي تجاری آزاد منطقه

 ماکو شهرستان ،تجاری آزاد مناطق اقتصادی، توسعه روستايي، توسعه ،روستايي اقتصادی شاخص :ها دواژهيکل
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 .Error! Bookmark not defined ........................  موردمطالعه نمونه التیتحص زانیم یانفراو عیتوز(: 2-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined .......................................  نمونه حجم تأهل تیوضع یفراوان عیتوز(: 3-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................  سکونت مدت یفراوان عیتوز(: 1-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined .............................................................  درآمد زانیم یفراوان عیتوز(: 5-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................  اشتغال یفراوان عیتوز(: 1-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................  خانوار بعد به مربوط یفراوان عیتوز(: 1-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار آزاد منطقه یروستاها درآمد یرهایمتغ با مرتبط ت یفراوان عیتوز(: 9-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار آزاد منطقه از خارج یروستاها در درآمد یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 11-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار آزاد منطقه در واقع یروستاها در اشتغال یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 11-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار آزاد منطقه از خارج یروستاها در اشتغال یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 12-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار آزاد منطقه در واقع یروستاها در یبهرهور یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 13-1) ولجد

 .Error! Bookmark not defined یتجار دآزا منطقه از خارج یروستاها در یبهرهور یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 11-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار آزاد منطقه یروستاها در تیفعال از یتمندیرضا یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 15-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار آزاد منطقه از خارج یروستاها در تیفعال از یتمندیرضا با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 11-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار زادآ منطقه در واقع یروستاها در یاجتماع خدمات یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 11-1) جدول

 .Error! Bookmark not definedیتجار آزاد منطقه از خارج یروستاها در یاجتماع خدمات یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 18-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار آزاد منطقه در واقع یروستاها در مسکن تیفیک یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 19-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار زادآ منطقه از خارج یروستاها در مسکن تیفیک یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 21-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار آزاد منطقه در واقع یروستاها در ییغذا تیامن یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 21-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار آزاد منطقه از خارج یروستاها در یکشاورز توسعه یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 22-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار آزاد طقهدرمن واقع یوستاهاردر یارتباط یها شبکه یرهایبامتغ مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 23-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار آزاد منطقه از خارج یدرروستاها یارتباط یها شبکه یرهایبامتغ مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 21-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار آزاد منطقه در واقع یروستاها در ینیکارآفر یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 25-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یتجار آزاد طقهمن از خارج یروستاها در ینیکارآفر یرهایمتغ با مرتبط یها پاسخ یفراوان عیتوز(: 21-1) جدول
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 .Error! Bookmark not defined یاقتصاد یشاخصها به مربوط یرهایمتغ مورد در یتنیو ومانی آزمون جینتا(: 21-1) جدول

 .Error! Bookmark not defined یاقتصاد یشاخصها به مربوط یرهایمتغ مورد در اسکور یاک آزمون جینتا(: 28-1) جدول

 

 هاشکل فهرست

                                                        صفحه                                                      شکل عنوان و شماره

 
 .Error! Bookmark not defined  ....................................................................  پژوهش یمفهوم مدل(: 1-2) شکل

 .Error! Bookmark not defined  ..................................................................... پژوهش یمفهوم مدل(: 1-3) شکل

 .Error! Bookmark not defined  ...................................................................................... کرتیل فیط(: 2-3)شکل

 .Error! Bookmark not defined  .................................................. ماکو شهرستان ییایجغراف تیموقع(: 3-3) شکل

  .Error! Bookmark not defined .......................................................... ماکو شهرستان یاراض یکابر(: 1-3) شکل

 .Error! Bookmark not defined  ................ روستاها یپارکندگ و ماکو یتجار آزاد یمنطقه تیموقع(: 5-3) شکل

 .Error! Bookmark not defined  ...................................................... مطالعه مورد یروستاها تیموقع(: 1-3) شکل

 .Error! Bookmark not defined  ............................... مطالعه مورد یروستاها یسن یها گروه عیتوز(: 1-3) لشک

 .Error! Bookmark not defined یاقتصاد یهاشاخص نظر از مطالعه مورد یروستاها یبند تیاولو(: 1-1)شکل
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 مقدمه -4

 و بنادری  یوياوه  یمحادوده  در کاه  شود مي اطالق مناطقي به اقتصاد جهاني ادبيات در آزاد مناطق

 هماين  از گياری  بهره با و بوده خارج متبوع کشور جاری مقررات از برخي شمول از و گرفته قرار غيربندری

 کند  مي کمک اصلي سرزمين توسعه به خاص شراي 

 ايجااد  گوناگوني های شك  به مناطق اين موجود وناگونگ شراي  طبع به مختلف کشورهای در البته

 داشته محوری نقش کشورها اقتصادی فعاليت تسهي  ايجاد  در مناطق اين ها، شك  تمام در ولي اند؛ شده

 اماا  اند، گرفته شك  مختلفي ایه هد  با ديرباز از تجاری آزاد مناطق مختلف، کشورهای در بنابراين  است

 چناين  ايجااد  باه  رو اقتصاادی  رشاد  باالتر نرخ به ني  برای اقتصادها از بسياری مدو جهاني جنگ از پس

 محرکاي   عنوان به  کشورها از خيلي در مناطقي چنين وجود که گفت توان مي بنابراين اند  آورده مناطقي

 کتحريا  و سارمايه  جاب -4 باعث مناطق اين دانشمندان عقيده به  زيرا است  بوده اقتصادی توسعه برای

 و منااطق  اين درون به جديد های فناوری و تكنولوژی جاب و انتقال -2 گااری سرمايه به اقتصادی فعاالن

 محصاوالت  صاادرات  و تجارت افزايش -1  محروم مناطق در خصوص به اشتغال ايجاد -9 کشور ک  حتي

 &shirzad)کناد  ماي  دنباال  را ملاي  اقتصااد  رشاد  واحاد  هاد   ماوارد  ايان  تمام که کشاورزی، و صنعتي

Maghsoudi, 2013: 154 ) 

 در گارفتن  قارار  لحاا   باه   نياز  غرباي  آذربايجان توابع از ماکو شهرستان جمله آن از و ايران کشور

 آزاد یمنطقاه  گساتر   باا  و باوده  مناد بهاره  خوبى ترانزيتى مزاياى از مناس  بسيار جغرافيايى موقعيت

-محاي   در جملاه  آن از و  اقتصادی هایشاخص ارتقای و افزايش راستاى در مزايا اين از تواندمى تجاری

 و باوده  مهياا  گاااری سرمايه شراي  مناطق اين در اينكه دلي  به زيرا گردد  مطلوب نحو به روستايي های

 در مزايا اين از توانند مي راحتي به نيز روستاها ،است پاير امكان راحتي به توليدی صنايع ايجاد همچنين
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 ايان  منااطق  باه  گردشاگران  ورود صنايع، اين در روستا کار نيروی جاب جمله آن از و گوناگون هایقال 

 مناد  بهاره  و    منااطق  اين در روستا دستي صنايع همچنين و کشاورزی دامي، توليدات صادرات روستاها،

 ايان  ماديريت  همچناين  و ريازی برناماه  ینحوه از است عبارت دارد اهميت ميان اين در آنچه ولي شوند 

 ساو   از اياران  روستاهای یتوسعه همواره زيرا است  روستاها درون به مزايا اين هدايت منظور به فرآيندها

 بيكااری،  فقار،  قبي  از مشكالتي با نيز ماکو تجاری آزاد منطقه در واقع روستاهای است  برده رنج مديريت

 در منطقه هایظرفيت تمامي از گيریهبهر منظور به ريزیبرنامه نيازمند در که هستند  روبرو و    مهاجرت

 را روستاها توانمي سنجيده و اصولي مديريت با که گفت توانمي بنابراين هستند  توسعه موانع رفع جهت

 روساتاهای  منادی بهاره  اهميات  باه  توجاه  باا  بناابراين  نماود   مند بهره تجاری آزاد مناطق مزايايي از نيز

 باه  اقادام  تا است شده سعي پووهش اين در شهرستان، اين تجای دآزا یمنطقه مزايای از ماکو شهرستان

 در اقتصادی هایشاخص تقويت و توسعه در ماکو( تجاری آزاد یمنطقه)منطقه اين نقش ارزيابي و بررسي

 چناين  هام  و نظاری  مبااني  بررساي  به اقدام ابتدا منظور اين به ني  برای شود؛ شهرستان اين روستاهای

 يعناي  مرساوم  هاای رو  از اساتفاده  باا  ساسس  و گرديده زمينه اين در کشورها ساير تجربيات و پيشينه

 روساتا  اقتصاادی  هایزيرساخت تقويت در ماکو تجاری آزاد منطقه نقش بررسي به اقدام ميداني مطالعات

 خواهاد  و    اجتمااعي  خادمات  غااايي،  امنيت گااری،سرمايه افزايش اشتغال، درآمد، سط  افزايش شام 

 شد 

 نظری مبانی -4-4

 هاا  تئاورى  ايان  در کارد   جتساجو  الملا   باين  تجارت هاى تئورى در بايد را آزاد تجارت نظرى مبانى

 تولياد  عواما   هاا  تئاورى  ايان  ديادگاه  از .گيرد مى قرار بررسى مورد آن منافع و آزاد تجارت هاى ضرورت

 و آب معادني،  مناابع  طبيعاي،  مناابع  لحا  از نيز کشورها و است شده توزيع زمين کره روى نابرابر طور به

 عواما   ديگار  و ماديريت  ساازماني،  هااى  مهاارت  تكنولاوژيكي،  هااى  توانااىى  انسااني،  و ماالى  منابع هوا،

 ياا  کاالها برخى بتوانند کشورها برخى که شود، مى باعث تفاوت اين و کنند مى فرق يكديگر با کننده تعيين

 یهزيناه  و نمايناد  توليد سايرين با مقايسه در کميت، و کيفيت بهترين به و کارآىى بيشترين با را خدمات
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 :4930 باشاد)لطيفي،  کمتار  نياز  کشاورها  سااير  با مقايسه در نظر، مورد خاص خدمات و کاال توليد نسبى

 جهاان  کشاورهاى  مياان  دارد، وجود کار تقسيم افراد ميان در که صورت همان به ديگر سوى از .(36-83

 یکلياه  تنهااىى  باه  تواناد  نماى  کشاورى  ياا  شخصاى  هاي   زيارا   کارد  تصور را لتىحا چنين توان مى نيز

 ياا  و کااال  صاادرکننده  کشاورها،  کاه  شاود  مى موج  تجارت، روند اين  نمايد توليد را خود هاى نيازمندى

 مباحاث  باه  توجاه  با ترتي  بدين دارند نسبى يا مطلق طور به را مزيت بيشترين آن در که بشوند خدماتى

 باشند  مى کشورها بين خدمات و کاال قيمت اختال  همان ظاهراً المللى بين تجارت یاوليه علت لاکرا فوق

 الگاوى   يا تقاضا، شراي  در تفاوت يا و  توليد امكانات  يا عرضه، شراي  در تفاوت دلي  به يا ها قيمت تفاوت

 ايجاد از را مشترکي هد  کشورها یهمه استثنا  بدون ميان دراين و .است دو اين از ترکيبى يا و  مصر 

 باه  ياا  و خاود  درآماد  ساط   افازايش  از است عبارت آن و کنند مي دنبال تجاری آزاد مناطق گستر  و

 ايان  از نياز  روساتاها  سااکنين  اساتثنا   بدون که خود  مردمان اقتصادی هایشاخص سط  بهبود عبارتي

 ( 082-081 :4936 همكاران، و پورشد)فيض خواهند مند بهره ها مزيت

 دگرگاوني  بادون  و شاود مي انبار کاال آنها در که شودمي گفته نواحي به تجاری، آزاد مناطق بنابراين

 اجتمااعي  اقتصاادی،  کميسيون(گردد مي صادر کشورها ساير يا ميزبان کشور به دوباره آن، در توجه قاب 

 ياا  داخا   در اغلا   کاه  است معيني وقلمر تجاری، آزاد منطقة ديگر، عبارت به )11 :2661 ،غربي آسيای

 ماي  دانساته  مجااز  جهان نقاط ساير با آزاد تجارت آن در و داشته قرار ارتباطي هایراه يا و بنادر مجاورت

  ( Dennis, 1987: 90-92شود)

 و بازدارناده  عواما   آنهاا  از برخاي  کاه  دارد بستگي شرايطي به تجاری آزاد مناطق موفقيت بنابراين

 : از است عبارت آنها ترينمهم و هستند کننده ي تسه ديگر بعضي

 ماي  ميزباان  کشاور  در سارمايه  جااب  موج  که است عاملي ترينمهم سياسي ثبات :سياسي ثبات

-باي  اين و ندارد سياسي ثبات که کشوری در گااریسرمايه از معمول طوربه خارجي گاارانسرمايه .شود

 .کنندمي اجتناب است، تهديدآميز آنها منافع برای پيوسته ثباتي
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 بيشاتر  هاا ايان  مانند و آزاد تجارت گااری،سرمايه به ميزبان دولت تعهد چه هر :آزاد اقتصاد به تعهد

 .داشت خواهند خارجي گااران سرمايه برای بيشتری جاابيت تجاری آزاد مناطق باشد،

 باشد  زديکن عمده المللي بين بازارهای به بايد تجاری آزاد منطقة :استراتويک مح 

 از و هساتند  تولياد  هزينه کاهش دنبال به خارجي توليدکنندگان :ارزان کار نيروی بودن دسترس در

 .باشدمي مؤثر تجاری آزاد منطقه به گاارانسرمايه جاب در که است عواملي از ارزان کار نيروی رو، اين

 اداری و ارتباطات ونق ، حم  هایسيستم مانند مناس  هایزيرساخت وجود :مناس  هایزيرساخت

 .(Brenda, 2001: 71-73)شودمي محسوب ضرورت يک تجاری آزاد مناطق موفقيت برای

 و مكما   مزاياا  ايان  از بعضى البته که است، شده فهرست ييمزايا سرىيک تجارى آزاد مناطق براى

 تقدم نظر از حداق  يا و است متفاوت نيز کشور هر براى چنين هم مزايا اين هستند  ديگر برخى ساز زمينه

 و داده اهميات  هاا  مزيات  ديگار  از بايش  را خاصاى  مزيات  کشور هر که معنى بدين دارد  فرق آن تأخر و

 ،اشاتغال  :از هساتند  عباارت  مزاياا  ايان  کند  مى متمرکز قسمت اين در نيز را خود هاى حمايت و کوشش

 گيارى  جهات  باا  توليادى  هاى فعاليت سعهتو و یارتقا ،افزوده ارز  ايجاد طريق از ارزى درآمدهاى تأمين

 و فناى  داناش  باه  ياابى دسات  ،داخلى سرگردان هاى سرمايه و خارجى هاى گاارى سرمايه توس  صادراتى

 اى ناحياه  توسعه ،بازرگانى و کارگرى هاى مديريت چنين هم و کارگرى هاى مهارت سط  ارتقا  و تكنولوژى

 بنابراين .داخلى اقتصاد توان و کار نيروى به توجه با اس من و کوچک الگوى يک ايجاد ،زداىى محروميت و

 ايجااد  توساعه،  حاال  در کشورهای در درآمد کس  تجاری، آزاد قطمنا اهدا  ترينمهم که گفت توانمي

 بارای  البتاه  اسات  خاارجي  هایسرمايه همچنين و سرگردان های ايهسرم جاب و آوریفن انتقال اشتغال،

 مناطق از زداييمحروميت و هامحدوديت رفع مانند ديگری هایهد  ايران رکشو جمله از ها کشور برخي

 محاروم  قمناط از نيز روستاها اينكه به توجه با ليكن شود مي محسوب مناطق اين اهدا  جزو نيز محروم

 آزاد منااطق  نزديكاي  در کاه  روساتاهايي  کارشناساان  یعقياده  باه  لاا شوندمي محسوب نيافته توسعه و

 اهادافي  ترکيه کشور در مثال برای نمايند استفاده مناطق اين هایقابليت و امكانات از گرفتند رارق تجاری

 ساود  انتقاال  روستايي، مولد هایبخش در هاسرمايه جل  بازارها، اين در روستايي توليدات صادرات مانند
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 مناد بهره مناطق اين مزايای از کشور اين روستاها اکنونهم و شده دنبال و    روستاها به مبادالت از حاص 

    ( 419-418 :4986 طل ، )شادیاست شده

 در وحتاي  بوده دارا را وسيعي بسيار سط  در تأثيرگااری توانايي تجاری آزاد مناطق اينكه به توجه با

 ايان  جزو نيز روستاها که دهند قرار خود تأثير تحت را کشور حتي و منطقه يک يک توانند مي زمينه اين

 اقتصاادی  هاای شاخص نظر از و مندبهره مناطق اين اثرات از خودآگاهنا صورت به بنابراين و بوده همحدود

 ( Cornelius, 1993: 14-15)يافت خواهند اارتق

 پژوهش یپیشینه -4-2

 اثارات  ماورد  در انادکي  بسايار  داخلاي  تحقيقات تاکنون کشور در آزاد مناطق بودن نوظهور دلي  به

 کاه  گفات  تاوان مي نيز روستاها بر آن اقتصادی اثرات مورد در و است گرفته صورت قمناط اين اقتصادی

 بار  فقا   ماوردی  صاورت  باه   بيشتر هم ماکور مطالعات است  نگرفته صورت یمطالعه گونه هي  تاکنون

 است  داشته تمرکز کشور آزاد مناطق از يكي خاص ويوگيهای روی

 و باالقوه  هاای ظرفيات  بررساي » عناوان  باا  خودتحقيقي نامهپايان در (4934اميری) کريمي خديجه

 ايان  کاه  اسات  هرسيد نتيجه اين به «صادرات توسعه راهبرد تحقق جهت ايران تجاری آزاد مناطق بالفع 

 یزميناه  در باااليي  بسايار  توانايي از شده حساب مديريت چنين هم و اصولي يابيمكان صورت در مناطق

 هستند  برخوردار اجتماعي حتي و اقتصادی توسعه

 باه  «صانعتي  صاادرات  توساعه  در چابهاار  آزاد منطقاه  نقش »عنوان با پووهشي طي (4934جمالي)

-برناماه  پيشرفت در آن مؤثر نقش و گااریسرمايه هایفعاليت جاب به توجه با منطقه اين توسعه اهميت

 در تجااری  آزاد مناطق یسازنده و مثبت اثرات به پووهش اين در وی است  پرداخته کشور اقتصادی های

 بارای  زيااد  هاای قابليت از مناطق اين که داردمي بيان و نموده اشاره غيرکشاورزی صادرات رونق یزمينه

 هستند  برخوردار صنعتي و کشاورزی توليدات نمودن صادراتي

 باه  آزاد مناطق زمينه در نيز مختصری تحقيقات است، ها نامه پايان به مربوط که باال موارد بر عالوه

است: گرفته صورت ذي  شرح
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 ساال  در صانعتي  و تجااری  آزاد منااطق  ارزياابي  عناوان  با کتابي در دارايي و اقتصادی امور معاونت

 آزاد، منااطق  زميناه  در هاا  کشاور  سااير  تجاارب  بررساي  ضامن  کتاب اين در  است نموده منتشر 4989

 مورد چابهار و قشم کيش، آزاد منطقه سه انساني و طبيعي منابع و زيربنايي تسهيالت ،جغرافيايي امكانات

 است   گرفته قرار بررسي

 صاادرات  توسعه راهبرد اتخاذ بر مبني شصت دهه دوم نيمه در مل  سازمان تأکيد از بعد آزاد مناطق

 و گرفات  شاك   توساعه  حاال  در کشاورهای  در ساريع  شدن صنعتي برای غال  عملكردی رو  عنوان به

 کاما   بلاو   هناوز  آزاد منطقاه  مفهاوم  گاارد مي مناطق اين ايجاد از دهه چهار هک اکنون يافت  گستر 

 و نداشته گاشته دهه در وسيعي تاريخچه مناطق اين پس برد  مي سر به تكام  و رشد مرحله در و نيافته

 آزاد منااطق  در ایگسترده نظری مطالعات بنابراين اند نكرده ايفا الملليبين تجارت در را ای برجسته نقش

 اشااره  تجاری آزاد مناطق یزمينه در يافته انجام تحقيقات از ایپاره به مختصر طور به زير در ندارد  وجود

   شد خواهد

 کاه  آزاد منطقاه  اقتصاادی  مفهاوم  تحليا   و تجزياه  بارای  را نظاری  چارچوب اولين (4381هاداما)

   داد  اراىه ،است خارجي گاارانسرمايه جاب منظور به گمرکي معافيت مأموريتش

 ماورد  را داخلاي  اقتصااد  باا  آزاد منااطق  مفيد ارتباطات و پيوندها انواع خود مطالعات در (4333وار)

 نمود بيان «نشي  پيوندهای» و «فراز پيوندهای»دسته دو در توان مي را پيوندها اين قرارداد  توجه

 هناد،  کشور سه در را آسيا لشما صادرات پرداز  مناطق عملكرد یمقاله در (2661آگارول) آرادونا

 هاا، زيرسااخت  کيفيت ، مناطق يابيمكان  چون عواملي تحقيق اين در نمود  مقايسه بنگالد  و سريالنكا

 مناطق گونهاين موفقيت بر مستقيمي تأثير منطقه، خاص هایويوگي و امتيازات سياست حكومت، کيفيت

 هاای آمار از بااساتفاده  اقتصادسانجي  هاای مادل  ل درقا ماکور عوام  تحلي  و تجزيه دارد  کشور سه در

گرفت  صورت منطقه و کشور سط  دو در کشور، سه ترکيبي توصيفي
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 شاهری  هاای گزينه و تجاری آزاد مناطق گزينيمكان »عنوان با خود یمقاله در (4339) 4کازمياگيوا

 هاا انساان  گزيناي ساكني  هایمكان عنوان به روستاها و  ها شهر که است رسيده نتيجه اين به «روستايي

 طريق از بيشتر مناطق اين کهطوری به هستند تجاری آزاد مناطق از زيادی مثبت اقتصادی تأثيرات دارای

 اقتصااد  باه  بخشاي  تنوع طريق از نيز روستايي مناطق و بوده شهرها در مثبت اثرات دارای بيكاری کاهش

 پايرند مي تأثير تجاری آزاد مناطق از     و کشاورزی صادرات افزايش خود،

 مسئله بیان-4-9

 هاجنگ از بسياری بسا هچ و بوده اقتصادی توانايي از بااليي سط  به يابيدست دنبال به بشر همواره

 باا  تضاد در زياد خواهي سهم دلي  به هاگروه و افراد منافع که است داده روی جهت بدان نيز هادرگيری و

 موضاوع  اقتصاادی  هاای شااخص  تقويات  همان يا و بهتر زندگي به يابي دست امروزه و اند گرفته قرار هم

 و شاده  محساوب  کشورها بين در مهم هایموضوع از يكي موضوع اين از امروزه زندگي یها شاخص بهبود

    هستند  خود اقتصادی تقويت دنبال به مردم  یهمه ک  در و ريزانبرنامه مداران،سياست همواره

 بهتارين  انسااني  و طبيعاي  هاای موقيعات  و مواها   از همواره که بودند موفق هاييآن ميان اين در و

 تقويات  بارای  آن از بتاوان  رسد مي نظر به که هاييموقعيت و مواه  از يكي بنابراني اند نموده را استفاده

 از اساتفاده  نماود،  اساتفاده  روساتاها  اقتصاادی  هاای شااخص  خصاوص  به و جامعه اقتصادی هایشاخص

 مياان  ايان  در و اسات  روساتاها  ساط   در هاا شاخص اين بردن باال در تجاری آزاد مناطق ممتاز تموقعي

 عادم  دليا   باه  ولاي  است  برخوردار قابليت اين از موقعيت اين در گيری قرار دلي  به نيز ماکو شهرستان

 هاا،  تاوان  زا و  شاناخته  را آزاد منطقاه  ممتااز  موقعيات  ايان  بتواند که سنجيده و مدون برنامه يک وجود

 تااکنون  تواناايي  ايان  نماياد،  استفاده منطقه روستاهای اقتصادی هایشاخص تقويت برای آن های قابليت

-شفا  و تبيين به اقدام حاضر تحقيق نقص، اين نمودن برطر  جهت بنابراين  است مانده باقي ناشناخته

 اقتصاادی  هاای شااخص  ويات تق و تجااری  آزاد یمنطقاه  باه  مااکو  شهرستان شدن تبدي  ارتباط سازی

 از بارای  را علماي  راهكارهاای  اصولي هایرو  از استفاده با نمود خواهد سعي و  نموده منطقه روستاهای

                                                        
1. Kaz Miyagiwa  
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 نمايد  اراىه موانع بردن بين

 تحقیق ضرورت و اهمیت -4-1

 يافتاه  توساعه  باه  يابي دست جمله آن از و  پيشرفته اقتصاد يک به يابي دست شد بيان که طور همان 

 ياک  باا  کاه  اسات  الزم و دارد  بساتگي  زياادی  بسيار عوام  به و نبوده  پاير امكان مدت کوتاه در روستاها

-برناماه  باه  اقادام  دارند، منفي ثيرتأ که عوام  حتي عوام  تمامي گرفتن نظر در با و سيستماتيک نگر 

   نمود  يافته توسعه مناطق به روستاها تبدي  منظور به ريزی

 شهرساتان  روساتاهای  خصوص به و کشور روستاها در اقتصادی توسعه به يابيدست زملوا از يكي لاا

 منطقاه  در موجاود  انسااني  و طبيعاي  هاای توانايي و هایظرفيت از استفاده غربي آذربايجان توابع از ماکو

 زا اسات  عباارت  شاده،  افزوده آن اهميت بر نيز اخير سال چند در که مهم هایقابليت اين از يكي و است

 طبيعاي  موقعيات  تأثير تحت نيز قابليت اين خود که تجاری آزاد یمنطقه به ماکو شهرستان شدن تبدي 

 هایدروازه از يكي عنوان به نهايت در و ارمنستان آذربايجان، ترکيه، مجاورت در را آن که بوده منطقه اين

 است  داده قرار اروپا پررونق بازارهای به ايران ورود

 نداشته توسعه برای کمبودی هي  طبيعي لحا  از ماکو شهرستان طور به شده گفته که همانطور لاا

 توانمندی اين بتوان تا دارد شده حساب و درست ريزیبرنامه به بستگي طبيعي قابليت ينا از استفاده ولي

 يازی ر برناماه  زمينه اين در که درصورتي گفت توان مي لاا درآورد  بالفع  حالت به بالقوه حالت از را طبيعي

 افازايش  افازايش،  اشاتغال،  آماوز ،  ،اناداز  پاس  درآمد، وضع بهبود به منجر تواند مي گيرد، صورت اصولي

 باه  ياابي دسات  ولي شود  و    هامهارت تقويت درآمدی، منابع تنوع نوين، هایآوریفن از استفاده وری،بهره

 آن نتاايج  بار  تكياه  باا  تاا  است علمي و قيقد مطالعات انجام نيازمند نخست مرحله در آلايده شراي  اين

 آزاد منااطق  قابليات  از اساتفاده  برای ريزی برنامه و گيری تصميم در مناس  راهكارهای و ها سياست بتوان

  نمود استفاده روستاها اقتصادی هایشاخص تقويت در تجاری

4 
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Today The strengthening of the economic indicators of the main tasks for governments is to 

strengthen the economic power to achieve development and social justice will lead to words. 

Strengthening economic indicators in rural areas due to the fragility of life, migration to the 
cities, food production needs is very important. However, it should be noted that the plan to 

strengthen the economic indices village has many problems, including lack of investment, rural 

distribution, lack of expertise in the village, and has been a massive migration. Despite the many 
problems facing the strengthening of the economic indicators of the village, some areas because 

of its privileged position compared to other areas of great potential for development are one of 

the most important areas, including the free trade zones and free trade zone is Maku Although 

the geographical conditions of the region for the period of ratification of the free trade zone has 
passed, has several positive effects on the region, especially in rural areas have. According to 

this study was to evaluate the role of free trade zones on strengthening economic infrastructure 

in the villages city of Maku. Cochran formula using a sample size of 400 was obtained for the 
questionnaire.   For this study, 200 questionnaires distributed to the villages in the free area 

shuttle and 200 villages within this area was a comparative manner. For data analysis, the chi-

square and Whitney U spss20 was used in the software. It is calculated using Cronbach's alpha 

reliability 0/91. Test analysis showed that the correlation function of free trade zones to boost 
rural economic indicators. So that the results of the three tests of 11 given hypothesis suggests 

that all these assumptions mean-ing at 0.000. Is approved. The results of the analysis of rural 

space in the 12 villages studied showed that the free trade area to strengthen the economic 
indicators in 25% of villages in strong, moderate and 41 percent of villages in the rural areas is 

poor. Thus, according to the findings of the special attention to the village and its functions in 

the free trade zone Can the Free Trade Zone to develop and strengthen the rural economy should 
be used. 
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