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خارجي در بندر امام خمیني مستقیم گذاری  ترين عامل جذب سرمايه مهم
عامل اقتصادی و پس از آن به ترتیب و در رتبة اول قرار دارد،  باشد مي)ره( 

گذاری در رتبه سوم، عامل حمايتي در رتبه سیاست در رتبه دوم، عامل
چهارم، عامل امكانات در رتبه پنجم، عامل قوانین و مقررات در رتبه ششم 

 قرار دارند. يابي در رتبه هفتم و عامل مكان

 گیری نتیجه -4
گذاری خارجي در بندر جذب سرمايهمؤثر بر اصلي  عواملبندی رتبه

را دارد و پس از آن  رتبه اول ،مديريتعامل هد د نشان ميامام خمیني )ره( 
 ،حمايتيعامل گذاری، سیاستعامل  ،اقتصادی عاملاولويت به ترتیب 

های  يابي در رتبهمكان عامل قوانین و مقررات وعامل امكانات،  عامل
 ، عاملکه که از نظر خبرگانگفت توان . بنابراين ميبعدی قرار دارند

گذاری خارجي در بندر امام جذب سرمايه مؤثر برترين عامل مديرت مهم
 باشد. ميخمیني 

 گذاری يهجذب سرما یگفت برا توان يآمده م دست با توجه به نتايج به
)ره(  ینيبندر امام خم یاقتصاد يطو شرا يريتمدروی تمرکز  یشترينب يدبا

 662/1 یتاهم يببا داشتن ضر یبدو عامل به ترت ين، زيرا اصورت پذيرد
 ينخارجي دارند. بنابرا گذاری يهدر جذب سرما يمهم یارنقش بس 080/1و 
 ای يژهدو عامل توجه و ين)ره( بايد به ا ینيبندر امام خم گذاران یاستس

و بهبود  يريترا اجرا کنند که موجب ثبات مد هايي یاستداشته باشند و س
 یبرا یشتریب يلتما يخارج گذران يهشود تا سرما ميبندر  یاقتصاد يطشرا

 بندر پیدا کنند. يندر ا گذاری يهسرما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراجع
گذاری  های سرمايه کننده . تعیین(0941) .محمودی، عبداهلل آبادی، ابوالفضل؛ شاه .0

 .99-09: ص 7 نامه بازار سرمايه، همستقیم خارجي در ايران، ويژ
بررسي عوامل مؤثر بر  (.0941. )معصومهامامي،  فطرس، محمدحسن؛ .6

ي در ايران با تأکید بر اثر حق اختراع، مجله اقتصادی گذاری مستقیم خارج سرمايه
 .99-76 ، ص06های اقتصادی، شماره سیاست ماهنامه بررسي مسائل وـ 

. شناسايي و (0946). حكیمي، فاطمهم؛ بیک، مجید؛ هاديان، الهام؛ کاظمي، اعظ .9
گذاری مستقیم خارجي با استقاده از  ذب سرمايهبندی عوامل مؤثر بر ج اولويت

 . 76-99 ص (:9)0های مالي و اقتصادی،  ، فصلنامه سیاستTOPSISتكنیک 
بندی بررسي و اولويت (.0949، داود. )بهبودیپور، سیاب؛ بشارتي، زهرا؛  ممي .9

گذاری در منطقه آزاد انزلي، مجله اقتصاد و توسعه عوامل جذب سرمايه
 .029 -099 ص ،7بیستم، دوره جديد شماره ای سال  منطقه

5. Banga, R., (2003). Impact of Government Policies and 
Investment Agreements on FDI Inflows. Indian Council 
for Research on International Economic Relations, 
Working Paper, No.116, PP. 63-70. 

6. Castiglion, C., Gorbunova, Y., Infante, D., Smirnova, J., 
(2012). FDI determinants in an idiosyncratic country. A 
reappraisal over the Russian regions during transition 
years, Communist an Post-Communist Studies, 45:1-10. 

7. Esmaili, Keramat. (2010). Ranking of Effective Factor of 
Investment in Aras Free Zone in AHP Technique. MSc 
thesis, Alghadir Institute, Tabriz. (in Persian). 

8. Karimikia, Asma, Moghdam, Mohamd. (2012). 
Investigation of Effective Factor of Investment in 
Arvand’s Free Zone. Journal of Internationl Policy, NO. 6 
and 7, PP. 5-28. (in Persian). 

9. Lahiri, S., Mesa, F., (2006). Local Content Requirement 
on Foreign Direct Investment under Exchange rate 
Volatility. International Review of Economics and 
Finance, 15: 346–363. 

10. Shakeri, Abas, Salimi, Freidun. (2006). RankIng of 
Effective Factor of Investment in Chabahar Free Zone in 
AHP Technique, Journal of Economics, No. 6, PP. 95-
129. (in Persian). 

 
 
 

 بندر امیرآباد اقتصادی  منطقة ویژة نقش
 ای شرق مازندران منطقه در توسعة
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 چکیده
اجتماعی و فرهنگی  رشد اقتصادی،به مفهوم ای  توسعه منطقهای است.  ریزی توسعه، مسئله توسعه منطقه مده و اساسی جامع در حوزه برنامهیکی از مباحث ع

ویژه اقتصادی مناطق  .استای توجه به بحث مناطق ویژه اقتصادی  های ایجاد توسعه منطقه کی از راهست. یهای مناطق ا در درون یك منطقه ویژه یا در سیستم
پذیرد. اجرای این  میو انتقال تکنولوژی و افزایش درآمد عمومی و سایر موارد انجام  گذاری به منظور افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه

آباد در قش منطقه ویژه اقتصادی بندر امیربررسی تاثیر ن در صدداین پژوهش  باشد. می اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیها همواره مستلزم پیامدهای  برنامه
ای و میدانی )توزیع و  ادی و کتابخانهکه با استفاده از روش اسنباشد  میتحلیلی روش تحقیق در این پژوهش توصیفی ـ  باشد. مازندران می ای شرق توسعه منطقه

که با استفاده از شاخص کوکران  دهند ینفر از مدیران محلی تشکیل م 323 را ( انجام شد. جامعه آماری پژوهش، مصاحبه و مشاهده میدانیآوری پرسشنامه جمع
آباد بر تاثیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر دادای و فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان  این تحقیق از آزمون تی تك نمونهنفر انتخاب شدند. در  171

فرهنگی با  های کالبدی و اجتماعی ـ جنبهو ، رنددر این منطقه داابعاد اقتصادی بیشترین تاثیر مثبت را  اما باشد میدر سطح متوسط  توسعه منطقه موردمطالعه،
تواند در توسعه  می طرحبه ابعاد اجتماعی و فرهنگی  منطقه ویژه و توجه بیشتر 3و  2، اجرای کامل فازهای قرار دارند. در این راستادر مراتب بعدی بیشترین تاثیر 
 ای شرق مازندران مفید و موثر باشد. یکپارچه منطقه

 گذاری، توسعه صادرات. ، جذب سرمایهآبادبندر امیر ،ای ویژه اقتصادی، توسعه منطقهمنطقه  کلیدی: های هواژ

                                                                                                                                                                                                 
 تهران دانشگاه جغرافیا، . استاد1
   Mabasi@ut.ac.ir، تهران دانشگاه سرزمین، آمایش ریزی برنامه ارشد . کارشناسی2
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 مقدمه -1
اجتماعی و فرهنگی در  رشد اقتصادی،به مفهوم ای  توسعه منطقه

)سیف الدینی، باشد  میای ویژه یا در سیستم های مناطق  درون منطقه
، مسئله توسعهریزی  حوزه برنامه دریکی از مباحث عمده و اساسی  .(1311

ای دارای ابعاد مختلف اجتماعی،  ای است. توسعه منطقه توسعه منطقه
باشد.  محیطی در سطح یك منطقه می فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست

ها و  ای شود طرح تواند منجر به توسعه منطقه یکی از مواردی که می
البته در برخی موارد  .ای است زرگ در سطح ملی یا منطقهی بها پروژه

ابرابری و عدم تعادل در نوعی ن منجر بهها  ممکن است اجرای این طرح
ای که با خود  های بزرگ به علت حجم عظیم سرمایه منطقه شود. طرح

تاثیر زیادی بر ساختار اجتماعی ـ فرهنگی، وضعیت اقتصادی و  دنآور می
آباد . منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرگذارند دی منطقه میهای کالب زیرساخت

منظوره در جهت ایجاد یك منطقه ویژه اقتصادی بندری و با اهداف چند
های بندری در منطقه  تاسیسات صنعتی متناسب با فعالیت امکانات و ایجاد

یخچه احداث منطقه ویژه شهرستان بهشهر ایجاد شده است. تار امیرآباد و
های شیالتی  های منطقه از فعالیت باد در تبدیل بخشی از کاربریبندر امیرآ
ی به تبدیل منطقه شیالت گردد. بر می 1374های بندری به سال  به فعالیت

های  المللی در جهت توسعه فعالیت های بین بندر از اهداف عالیه وضرورت
 بوده است. ریلی و دریایی در جهت شمال وجنوب زمینی ـنقل  حمل و

طالعات م و 1314های  آباد به سالیابی این منطقه برای بندر امیر مکان
طبیعی شود. انتخاب منطقه امیرآباد، با امکانات  جامع بنادر کشور مربوط می

یك بنادر شمالی کشور، تاسیسات ارتباطی مناسب در مقایسه با  و مکانی و
ر شوروی و سیاسی کشومطلوب در مطالعات بوده است. با فرو پاشی  گزینه

، استقالل کشورهای حاشیه دریای خزر، این کشورها به استقالل سیاسی
برای اقتصادی  رقابت تجاری و ،در نتیجهد. صنعتی دست یافتن اقتصادی و

ایران  وهای حاشیه دریای خزر وربین کشبه دست آوردن بازارهای جنوبی 
اهمیت  ،گراز طرف دی نیازهای مورد ، و تامین نیازها و کاالاز یك طرف

عمان المللی  بین کشورهای روسیه، ایران، هند و  زیادی یافت. توافق بین
جنوب از دالیل  حور تجاری اقتصادی کریدور شمال ـجهت ایجاد و بسط م

آباد و خطوط حمل ونقل کاال ای بندر امیر مهم در توسعه صنعتی و منطقه
در این محور و محدوده  نقل کاال در کشور بوده است. مطالعه حمل و

 1963آسیای میانه و ارتباط غرب به شرق از مالحظات با اهمیت از دهه 
، تشکیل سازمان سال از آن دوره و وقوع تحوالت اقتصادی 43. گذشت بود

های انی در تجارت و لزوم پیوستن کشورتجارت جهانی و همبستگی جه

کشور در آن  143ش از که تاکنون بیتجارت جهانی سازمان لف به مخت
عضویت دارند از علل اصلی و زیربنایی ایجاد و توسعه بندر امیرآباد با 

 و ویژه مناطق کاال در سطح ملی بوده است.اهداف انجام ترابری و انتقال 
قوانین و مقررات گمرکی  به منظور حذف ،صنعتی و اقتصادی تجاری، آزاد

ة مناطق آزاد یا ز جملد. بزرگترین بنادر جهان انشو ایجاد می هادر کشور
شود که  ، فوق مشخص میمالحظاتتوجه به باشند. با  ویژه اقتصادی می

های  ایجاد بندر و منطقه ویژه اقتصادی و شبکه ریلی و راه یابی مکان
انتخاب  در توجه عناصر مهم و قابلاز آباد موجود در محدوده اراضی امیر

و در آباد در شرق استان مازندران  امیربندر  .اند همحل بندر در گذشته بود
 36/41شرقی و  13/22کیلومتری از مرکز استان با مختصات  11فاصله 

  شمالی قرار دارد.

 بیان مسئله -1-1
تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سوال است که ایجاد بندر  

است. داشته ای شرق استان مازندران  امیرآباد چه تاثیری در توسعه منطقه
ای شرق مازندان  در این پژوهش تأثیر ایجاد بندر امیرآباد در توسعه منطقه

 بررسی شده است. فرهنگی و کالبدی  اقتصادی، اجتماعی ـمختلف  از ابعاد

  مباني نظری پژوهش -1-2
 ای منطقه و توسعه منطقه -1-2-1

توسط متفاوت  های یتگوناگون با محدود به معانی واژه منطقه
. کارشناسان گیرد یمختلف مورد استفاده قرار م یها کارشناسان با تخصص

 کنند یم یفگوناگون منطقه را تعر های یدگاههر رشته خاص از علوم، از د
 ،ها اند، اقتصادها دان ی. جغرافاستمتفاوت  یاربس یفتعار ینکه ا

ی از آن به دست خاص یفهر کدام تعر ،و... یزیر برنامه های کارشناس
 یا منطقه یزیر مشکالت در برنامه ترین یاز اساس یکی بنابراین، .دهند می
فضای  یك(. منطقه 1371، یش)آسا باشد یمنطقه و محدوده آن م یفتعر

 دهدهنیوندمشابه و عوامل پ های یدهسلسله پد یكاست که از  یاییجغراف
برخوردار باشد.  یانسان یطمح یدو هم از د یزیکیآن، هم از نظر ف یاجزا
 یتشخص یكاز  وباشد  می یصقابل تشخ یهنگام یامنطقه در جغراف یك

مناطق برخوردار است که عوامل  یگراز د یزو متما یکپارچه یاییجغراف
از  مک دست یاباشد  ییآشکار و قابل شناسا یآن به خوب یدهنده اجزایوندپ
          (.1379ر خوردار باشد )مجتهد زاده، ب یمشابه های یژگیو

در طول  یگذار یاستس یزو ن یبه منطقه در ابعاد مختلف مطالعات توجه
 ول دوران مختلف ـدر ط یزمسلط ن ردهایـیککرده و رو ییران همواره تغـزم

 1932 تا 1929 یها سال یاست. بحران بزرگ اقتصاد متفاوتی یافتهابعاد 
 رب یقیقرار داد اثر عم یررا تحت تاث یدار یهسرما یکه اکثر کشورها

به طور  ییفضا یزیر عام و برنامه به طور یزیر برنامه عقیده به یریگ شکل
رویکرد  (.1391 ،زاده عبدالهو  ی)کالنتر گذاشت یخاص از خود باق

رویکرد تا  یعیگدس و ممفورد در رابطه با مناطق طب یهمطالعات اول
ریزی  در مورد برنامهتا امروز که  اند هایییکردرو ،جدید ییگرا منطقه
که در طول زمان  یا منطقه ویکردهایو ر یاتنظر .اند ای مطرح شده منطقه

مکمل  یبه نحو نبوده و یکدیگرمجزا از  یها به عنوان بخشاند،  ارائه شده
های  هدور یر. در جدول زاند هبود یشینپ یاصالح یها و محصول نگرش

 ،یاست )فرج شدهابعاد آن ارائه  با همراه ای منطقه یزیر برنامه مختلف
1393). 

 .گردد به اوایل قرن بیستم باز میای  قهتوسعه منط های و مدل ها نظریه
به بعد اکثر کشورهای در حال توسعه به نوعی از  1963اما از دهه 

ای برای دستیابی به توسعه متعادل و کاهش شکاف  ریزی منطقه برنامه
و دسته عمده ای در د توسعه منطقه های دیدگاهند. توسعه بین مناطق پرداخت

تقسیم که بر پایه  ( دیدگاهی1شوند: ) میبندی  به این شرح طبقه
های عملکردی و تکیه بر  اجتماعی، به بخشهای اقتصادی ـ  فعالیت
 دیدگاهی( 2و ) اند قابل تفکیك ای ریزی بخشی برای توسعه منطقه برنامه

ها و یکپارچگی آنها در  ها وفعالیت نسانبر پایه تقسیم قلمرو فضایی اکه 
 ای تکیه دارند. ریزی فضایی برای توسعه منطقه محیط، به برنامه

ای به سه دسته  سعه منطقههای تو ها، نظریه دیدگاهبر اساس این 
های اقتصادی کالن و بخشی، شامل  نظریه( 1شوند: ) تفکیك می

های  نظریه( 2های اقتصادی و پایه اقتصادی، ) رشد بخش های دیدگاه
های  ( نظریه3د و )قطب توسعه و مراکز رش های یدگاهدل شام اقتصاد فضا،

های آگروپلیتن یا منظومه کشت  دیدگاهتوسعه فضایی آمایشی شامل 
)شرکت مهندس مشاور سحاب  گاه نظریه سلسله مراتب سکونت شهری و

  .(1311، اندیشه
 
 
 
 
 
 
 
 

 مناطق ویژه اقتصادی در جهان پیشینة -1-2-2
در بار  یناول یمتفاوت از امروز برا یبه شکل یاقتصاد یژهمناطق و

 به دولت 1119 و 1734 های سال در ترتیب به و ایجاد،و سنگاپور  یرالتارگ
در سال  یاقتصاد یژهمنطقه و یناول شدند.تبدیل  یاقتصاد یژهو یشهرهاـ 

 یتجار ادمنطقه آز یناول این حال،وجود آمد. با ه ب یکودر پورتور 1942
 ی. در منطقه آزاد تجارایجاد شد 1919در سال  یرلندمدرن در شامروک ا

که ورود مواد  مستقر شد یژهو یگمرک یمرژ و یالملل ینفرودگاه ب شامروک،
. شد میدر منطقه  یصنعت یها و سبب جذب کارخانه کرد یخام را آسان م

و  یادر شرق آس یاقتصاد یژهمناطق و منطقه شامروک، یتپس از موفق
مورد توجه قرار گرفت. مناطق یافت و به شدت گسترش  ینالت یکایآمر

اجرا  ینالت یکایوآمر یاجنوب شرق آس یدرکشورها یشترب یاقتصاد یژهو
واردات  یگزینیدوم از جا یشان را بعد از جنگ جهان شد که مدل توسعه

 ,The World Bank Groupدادند ) ییربه توسعه صادرات تغ یصنعت

 یاقتصاد یژهمنطقه و 3333بیش از کشور،  131در در حال حاضر (. 2008
 یلیونب 133شغل و  یلیونم 73 یجادمناطق سبب ا ینااست.  ایجاد شده

 (.Agarwl, 2007) اند دالر درآمد شده

 پیشینة پژوهش -1-3
تاثیر و مقاالت بسیاری در باره  ها پژوهش ،ها زارشجهان گ ر ایران ود

ها، توسعه  اقتصادی بر توسعه منطقه، اشتغال، زیرساخت بنادر و مناطق ویژه
 جدول تهیه و انتشار یافته است. طبق، مسائل اجتماعی و فرهنگی اقتصادی

 اثرات مثبت و در برخی اردبنادر و مناطق ویژه اقتصادی در برخی مو( 2)
 اند.  ی بر منطقه پیرامونی خود داشتهنفاثرات م موارد

 محدوده مورد مطالعه -1-4
 ادآبامیر بندر  منطقه ویژه اقتصادیمعرفي  -1-4-1

اد در شرق استان مازندران و فاصله آبامیر بندر منطقه ویژه اقتصادی
  41/36شرقی و  22/13ان با مختصات جغرافیاییـری مرکز استـکیلومت 11

 
 
 
 
 
 
 

 

 ای ریزی منطقه برنامه های و ویژگي ها دوره(: 1جدول )

 دوره بازه زماني برخي ازمتفکرین خصوصیات
 گرایی اکولوژیکی منطقه اوایل قرن بیستم هاواردمامفورد،  ،گدس محور یجانی و مکان، هنگر ویکرد جامع، رتعادل بین شهر ونواحی اطراف

ریشه در علوم اجتماعی کمی، تالش برای ارائه یك  ،ای توسعه اقتصاد منطقه
 ای علوم منطقه تا کنون 1943اواخر دهه  و ویلسون ، لوشایزارد محوری تحلیل بی طرفانه، اولویت تحلیل فضایی بر مکان

 ای انتقادی جغرافیای منطقه کنون تا 1963اواخر دهه  یاند، مس ، هولی، هاروکوک ی اجتماعی در منطقه، هنجاریها جنبشتجزیه و تحلیل قدرت و 
ریزی کالبدی و طراحی توسعه اقتصادی، هنجاری و  برنامه ،تمرکز بر محیط طبیعی

 ریزی گرایی جدید برنامه منطقه کنون تا 1993دهه  راگرز ، هوگ،کالتورپ محور مکان

توسعه اقتصادمحور،  ،سیستم دموکراتیك ،تمرکز روی نهاد، روابط غیرتجاری
 گرایی توسعه اقتصادی منطقه کنون تا 1993 دهه کوک ، استورپر، اسکات، مورگان،پورتر پذیری جهانی و فاقد یك بیان هنجاری روشن معطوف به رقابت

  (Haughton and counsel, 2004) 1393 ،فرجی :منبع



صنعت حمل و نقل دریایی/ سال سوم/ شماره 4/ زمستان 96
Jo

ur
na

l o
f M

ar
iti

m
e 

Tr
an

sp
or

t I
nd

us
try

29

 مقدمه -1
اجتماعی و فرهنگی در  رشد اقتصادی،به مفهوم ای  توسعه منطقه

)سیف الدینی، باشد  میای ویژه یا در سیستم های مناطق  درون منطقه
، مسئله توسعهریزی  حوزه برنامه دریکی از مباحث عمده و اساسی  .(1311

ای دارای ابعاد مختلف اجتماعی،  ای است. توسعه منطقه توسعه منطقه
باشد.  محیطی در سطح یك منطقه می فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیست

ها و  ای شود طرح تواند منجر به توسعه منطقه یکی از مواردی که می
البته در برخی موارد  .ای است زرگ در سطح ملی یا منطقهی بها پروژه

ابرابری و عدم تعادل در نوعی ن منجر بهها  ممکن است اجرای این طرح
ای که با خود  های بزرگ به علت حجم عظیم سرمایه منطقه شود. طرح

تاثیر زیادی بر ساختار اجتماعی ـ فرهنگی، وضعیت اقتصادی و  دنآور می
آباد . منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرگذارند دی منطقه میهای کالب زیرساخت

منظوره در جهت ایجاد یك منطقه ویژه اقتصادی بندری و با اهداف چند
های بندری در منطقه  تاسیسات صنعتی متناسب با فعالیت امکانات و ایجاد

یخچه احداث منطقه ویژه شهرستان بهشهر ایجاد شده است. تار امیرآباد و
های شیالتی  های منطقه از فعالیت باد در تبدیل بخشی از کاربریبندر امیرآ
ی به تبدیل منطقه شیالت گردد. بر می 1374های بندری به سال  به فعالیت

های  المللی در جهت توسعه فعالیت های بین بندر از اهداف عالیه وضرورت
 بوده است. ریلی و دریایی در جهت شمال وجنوب زمینی ـنقل  حمل و

طالعات م و 1314های  آباد به سالیابی این منطقه برای بندر امیر مکان
طبیعی شود. انتخاب منطقه امیرآباد، با امکانات  جامع بنادر کشور مربوط می

یك بنادر شمالی کشور، تاسیسات ارتباطی مناسب در مقایسه با  و مکانی و
ر شوروی و سیاسی کشومطلوب در مطالعات بوده است. با فرو پاشی  گزینه

، استقالل کشورهای حاشیه دریای خزر، این کشورها به استقالل سیاسی
برای اقتصادی  رقابت تجاری و ،در نتیجهد. صنعتی دست یافتن اقتصادی و

ایران  وهای حاشیه دریای خزر وربین کشبه دست آوردن بازارهای جنوبی 
اهمیت  ،گراز طرف دی نیازهای مورد ، و تامین نیازها و کاالاز یك طرف

عمان المللی  بین کشورهای روسیه، ایران، هند و  زیادی یافت. توافق بین
جنوب از دالیل  حور تجاری اقتصادی کریدور شمال ـجهت ایجاد و بسط م

آباد و خطوط حمل ونقل کاال ای بندر امیر مهم در توسعه صنعتی و منطقه
در این محور و محدوده  نقل کاال در کشور بوده است. مطالعه حمل و

 1963آسیای میانه و ارتباط غرب به شرق از مالحظات با اهمیت از دهه 
، تشکیل سازمان سال از آن دوره و وقوع تحوالت اقتصادی 43. گذشت بود

های انی در تجارت و لزوم پیوستن کشورتجارت جهانی و همبستگی جه

کشور در آن  143ش از که تاکنون بیتجارت جهانی سازمان لف به مخت
عضویت دارند از علل اصلی و زیربنایی ایجاد و توسعه بندر امیرآباد با 

 و ویژه مناطق کاال در سطح ملی بوده است.اهداف انجام ترابری و انتقال 
قوانین و مقررات گمرکی  به منظور حذف ،صنعتی و اقتصادی تجاری، آزاد

ة مناطق آزاد یا ز جملد. بزرگترین بنادر جهان انشو ایجاد می هادر کشور
شود که  ، فوق مشخص میمالحظاتتوجه به باشند. با  ویژه اقتصادی می

های  ایجاد بندر و منطقه ویژه اقتصادی و شبکه ریلی و راه یابی مکان
انتخاب  در توجه عناصر مهم و قابلاز آباد موجود در محدوده اراضی امیر

و در آباد در شرق استان مازندران  امیربندر  .اند همحل بندر در گذشته بود
 36/41شرقی و  13/22کیلومتری از مرکز استان با مختصات  11فاصله 

  شمالی قرار دارد.

 بیان مسئله -1-1
تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سوال است که ایجاد بندر  

است. داشته ای شرق استان مازندران  امیرآباد چه تاثیری در توسعه منطقه
ای شرق مازندان  در این پژوهش تأثیر ایجاد بندر امیرآباد در توسعه منطقه

 بررسی شده است. فرهنگی و کالبدی  اقتصادی، اجتماعی ـمختلف  از ابعاد

  مباني نظری پژوهش -1-2
 ای منطقه و توسعه منطقه -1-2-1

توسط متفاوت  های یتگوناگون با محدود به معانی واژه منطقه
. کارشناسان گیرد یمختلف مورد استفاده قرار م یها کارشناسان با تخصص

 کنند یم یفگوناگون منطقه را تعر های یدگاههر رشته خاص از علوم، از د
 ،ها اند، اقتصادها دان ی. جغرافاستمتفاوت  یاربس یفتعار ینکه ا

ی از آن به دست خاص یفهر کدام تعر ،و... یزیر برنامه های کارشناس
 یا منطقه یزیر مشکالت در برنامه ترین یاز اساس یکی بنابراین، .دهند می
فضای  یك(. منطقه 1371، یش)آسا باشد یمنطقه و محدوده آن م یفتعر

 دهدهنیوندمشابه و عوامل پ های یدهسلسله پد یكاست که از  یاییجغراف
برخوردار باشد.  یانسان یطمح یدو هم از د یزیکیآن، هم از نظر ف یاجزا
 یتشخص یكاز  وباشد  می یصقابل تشخ یهنگام یامنطقه در جغراف یك

مناطق برخوردار است که عوامل  یگراز د یزو متما یکپارچه یاییجغراف
از  مک دست یاباشد  ییآشکار و قابل شناسا یآن به خوب یدهنده اجزایوندپ
          (.1379ر خوردار باشد )مجتهد زاده، ب یمشابه های یژگیو

در طول  یگذار یاستس یزو ن یبه منطقه در ابعاد مختلف مطالعات توجه
 ول دوران مختلف ـدر ط یزمسلط ن ردهایـیککرده و رو ییران همواره تغـزم

 1932 تا 1929 یها سال یاست. بحران بزرگ اقتصاد متفاوتی یافتهابعاد 
 رب یقیقرار داد اثر عم یررا تحت تاث یدار یهسرما یکه اکثر کشورها

به طور  ییفضا یزیر عام و برنامه به طور یزیر برنامه عقیده به یریگ شکل
رویکرد  (.1391 ،زاده عبدالهو  ی)کالنتر گذاشت یخاص از خود باق

رویکرد تا  یعیگدس و ممفورد در رابطه با مناطق طب یهمطالعات اول
ریزی  در مورد برنامهتا امروز که  اند هایییکردرو ،جدید ییگرا منطقه
که در طول زمان  یا منطقه ویکردهایو ر یاتنظر .اند ای مطرح شده منطقه

مکمل  یبه نحو نبوده و یکدیگرمجزا از  یها به عنوان بخشاند،  ارائه شده
های  هدور یر. در جدول زاند هبود یشینپ یاصالح یها و محصول نگرش

 ،یاست )فرج شدهابعاد آن ارائه  با همراه ای منطقه یزیر برنامه مختلف
1393). 

 .گردد به اوایل قرن بیستم باز میای  قهتوسعه منط های و مدل ها نظریه
به بعد اکثر کشورهای در حال توسعه به نوعی از  1963اما از دهه 

ای برای دستیابی به توسعه متعادل و کاهش شکاف  ریزی منطقه برنامه
و دسته عمده ای در د توسعه منطقه های دیدگاهند. توسعه بین مناطق پرداخت

تقسیم که بر پایه  ( دیدگاهی1شوند: ) میبندی  به این شرح طبقه
های عملکردی و تکیه بر  اجتماعی، به بخشهای اقتصادی ـ  فعالیت
 دیدگاهی( 2و ) اند قابل تفکیك ای ریزی بخشی برای توسعه منطقه برنامه

ها و یکپارچگی آنها در  ها وفعالیت نسانبر پایه تقسیم قلمرو فضایی اکه 
 ای تکیه دارند. ریزی فضایی برای توسعه منطقه محیط، به برنامه

ای به سه دسته  سعه منطقههای تو ها، نظریه دیدگاهبر اساس این 
های اقتصادی کالن و بخشی، شامل  نظریه( 1شوند: ) تفکیك می

های  نظریه( 2های اقتصادی و پایه اقتصادی، ) رشد بخش های دیدگاه
های  ( نظریه3د و )قطب توسعه و مراکز رش های یدگاهدل شام اقتصاد فضا،

های آگروپلیتن یا منظومه کشت  دیدگاهتوسعه فضایی آمایشی شامل 
)شرکت مهندس مشاور سحاب  گاه نظریه سلسله مراتب سکونت شهری و

  .(1311، اندیشه
 
 
 
 
 
 
 
 

 مناطق ویژه اقتصادی در جهان پیشینة -1-2-2
در بار  یناول یمتفاوت از امروز برا یبه شکل یاقتصاد یژهمناطق و

 به دولت 1119 و 1734 های سال در ترتیب به و ایجاد،و سنگاپور  یرالتارگ
در سال  یاقتصاد یژهمنطقه و یناول شدند.تبدیل  یاقتصاد یژهو یشهرهاـ 

 یتجار ادمنطقه آز یناول این حال،وجود آمد. با ه ب یکودر پورتور 1942
 ی. در منطقه آزاد تجارایجاد شد 1919در سال  یرلندمدرن در شامروک ا

که ورود مواد  مستقر شد یژهو یگمرک یمرژ و یالملل ینفرودگاه ب شامروک،
. شد میدر منطقه  یصنعت یها و سبب جذب کارخانه کرد یخام را آسان م

و  یادر شرق آس یاقتصاد یژهمناطق و منطقه شامروک، یتپس از موفق
مورد توجه قرار گرفت. مناطق یافت و به شدت گسترش  ینالت یکایآمر

اجرا  ینالت یکایوآمر یاجنوب شرق آس یدرکشورها یشترب یاقتصاد یژهو
واردات  یگزینیدوم از جا یشان را بعد از جنگ جهان شد که مدل توسعه

 ,The World Bank Groupدادند ) ییربه توسعه صادرات تغ یصنعت

 یاقتصاد یژهمنطقه و 3333بیش از کشور،  131در در حال حاضر (. 2008
 یلیونب 133شغل و  یلیونم 73 یجادمناطق سبب ا ینااست.  ایجاد شده

 (.Agarwl, 2007) اند دالر درآمد شده

 پیشینة پژوهش -1-3
تاثیر و مقاالت بسیاری در باره  ها پژوهش ،ها زارشجهان گ ر ایران ود

ها، توسعه  اقتصادی بر توسعه منطقه، اشتغال، زیرساخت بنادر و مناطق ویژه
 جدول تهیه و انتشار یافته است. طبق، مسائل اجتماعی و فرهنگی اقتصادی

 اثرات مثبت و در برخی اردبنادر و مناطق ویژه اقتصادی در برخی مو( 2)
 اند.  ی بر منطقه پیرامونی خود داشتهنفاثرات م موارد

 محدوده مورد مطالعه -1-4
 ادآبامیر بندر  منطقه ویژه اقتصادیمعرفي  -1-4-1

اد در شرق استان مازندران و فاصله آبامیر بندر منطقه ویژه اقتصادی
  41/36شرقی و  22/13ان با مختصات جغرافیاییـری مرکز استـکیلومت 11

 
 
 
 
 
 
 

 

 ای ریزی منطقه برنامه های و ویژگي ها دوره(: 1جدول )

 دوره بازه زماني برخي ازمتفکرین خصوصیات
 گرایی اکولوژیکی منطقه اوایل قرن بیستم هاواردمامفورد،  ،گدس محور یجانی و مکان، هنگر ویکرد جامع، رتعادل بین شهر ونواحی اطراف

ریشه در علوم اجتماعی کمی، تالش برای ارائه یك  ،ای توسعه اقتصاد منطقه
 ای علوم منطقه تا کنون 1943اواخر دهه  و ویلسون ، لوشایزارد محوری تحلیل بی طرفانه، اولویت تحلیل فضایی بر مکان

 ای انتقادی جغرافیای منطقه کنون تا 1963اواخر دهه  یاند، مس ، هولی، هاروکوک ی اجتماعی در منطقه، هنجاریها جنبشتجزیه و تحلیل قدرت و 
ریزی کالبدی و طراحی توسعه اقتصادی، هنجاری و  برنامه ،تمرکز بر محیط طبیعی

 ریزی گرایی جدید برنامه منطقه کنون تا 1993دهه  راگرز ، هوگ،کالتورپ محور مکان

توسعه اقتصادمحور،  ،سیستم دموکراتیك ،تمرکز روی نهاد، روابط غیرتجاری
 گرایی توسعه اقتصادی منطقه کنون تا 1993 دهه کوک ، استورپر، اسکات، مورگان،پورتر پذیری جهانی و فاقد یك بیان هنجاری روشن معطوف به رقابت

  (Haughton and counsel, 2004) 1393 ،فرجی :منبع
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و در  شدآغاز  1371عملیات ساختمانی این بندر از سال  .شمالی قرار دارد
شورای  با توجه به موقعیت ممتاز و استعدادهای بالقوه از سوی 1376سال 

های عملیاتی  گردید، ظرفیت عنوان منطقه ویژه معرفیه زاد بآعالی مناطق 
در میلیون تن  11و برای ظرفیت  میلیون تن بود 1/6در در فاز اول این بن
در حال حاضر، فاز یك منطقه ویژه اقتصادی  شده است. طراحی هایی فاز ن

سه آن به بهره  و قرار است در آینده فاز دو و رسیدهاتمام  بهآباد بندر امیر
سمی اشتغال ایجاد دو هزار ظرفیت ااست این بندر توانسته د. برداری برس

ندر به ، ببا تکمیل فاز سهقرار است در آینده  ،کند. براساس طرح جامع
، بندر 1392دست یابد. بر اساس آمار سال سیزده هزار فرصت شغلی 

دالر صادرات و همچنین  1733746614تن به ارزش  2373332 آبادامیر
سازمان )دالر واردات داشته است  111421312تن به ارزش  1113373

     .(1392تجارت استان مازندران،  صنعت، معدن و
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دآبااد منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرایجاهداف  -1-4-2

المللی شدن اقتصاد  و کمك به بین تحرک در اقتصاد منطقه ایجاد
های خارجی در گذاری کشور سعه صنایع و افزایش میزان سرمایه، توملی

تسریع در انجام امور  نقل و های حمل و قویت شبکهبخش صنعت، ت
صادرات زیربنایی، جذب واردات با هزینه کمتر که مبنای استراتژی توسعه 

ازندران، افزایش درآمد غرب و شرق استان مخواهد بود، افزایش اشتغال در 
اقتصادی بندر امیرآباد بوده است ارزی کشور از اهداف ایجاد منطقه ویژه 

   .(1312آباد، )مطالعات کالبدی طرح جامع بندر امیر
 دآباامیربندر  های منطقه ویژه اقتصادی یتفعال -1-4-3

داری کاال در سطح اسکله، از/به کشتی، نگهتخلیه و بارگیری کاال 
پشتیبانی و  ،ه تفکیك نوع و مقدار، امور اداریکاال در انبارها بنگهداری 

 ملوانان، و  کارکنان اتیـای رفاهی و خدمـأمین نیازهـها، ت دارکاتی اسکلهـت
 

 تحقیق(: پیشینة 2جدول )
 پژوهشگر موردمطالعه محل نتیجه پژوهش

این منطقه توانسته است نرخ بیکاری شهرستان را کاهش دهد و به بسیاری از اهداف خود جامعه عمل بپوشاند و بسیاری از 
 عباسلو  منطقه ویژه اقتصادی سیرجان نیازهای منطقه را برطرف کند. 

(1312) 
های فراوانی در سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی در منطقه بروز کرده و در اکثر ابعاد  آسیبنتایج تحقیق حاکی از آن است که 

دهد اجتناب کردن از این مشکالت در  بررسی شده است. این منطقه با معضالت جدی روبه روست . به عالوه شواهد نشان می
 . یر استپذ ریزی فرابخشی امکان صورت داشتن رویکردی اجتماعی و فرهنگی و برنامه

 
 منطقه ویژه عسلویه

 
طالبیان و همکاران 

(1317) 
 ICSدهد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس با توجه به موقعیت استراتژی، همسایگی با کشور های  نتایج تحقیق نشان می

المللی حمل و نقل )شش کریدور( و قرار گرفتن در مسیر جاده  المنافع(، قرارگیری در کریدورهای بین )کشورهای مستقل مشترک
ای و ریلی بین کشور های شمال ایران با حوزه خلیج  ابریشم، نزدیکی به ترکیه به عنوان دروازه اروپا، قابلیت ایجاد ارتباط جاده

وجود رودخانه ارس به عنوان عامل پیونددهنده طبیعی، برخورداری از پشتیبانی مادر شهر تبریز،  ترین مسیر، فارس در کوتاه
 ای است. جانبه منطقه ای، مستعد توسعه همه های گردشگری و ...، و در صورت داشتن برنامه جامع منطقه جاذبه

 منطقه ارس
 

 کرمی و قالیباف 
(1393) 

. است داشته ای دوگانه پیامدهای در منطقه، صنعتی توسعه سریع گسترش و صنعت حضور که اند داده نشان پژوهش های یافته
 آموزش، مانند هایی بخش. است نیافته محلی، تحقق اجتماعات در پایدار توسعه های شاخص منطقه، در صنعتی توسعه همپای

 بهبود دیگر های حوزه در اما اند، یافته بهبود به منظقه صنعت ورود از قبل به نسبت زیربنایی امکانات و ها زیرساخت بهداشت،
 محیط حوزه در. نیست مطلوب چندان بومیان، پایدار معیشت و اشتغال وضعیت. شود می دیده منفی آثار گاهی و شود نمی مالحظه

 های تبعیض و مختلف های آسیب اجتماعی، های حوزه در شود همچنین می دیده تولید افت و ها آلودگی کشاورزی، و زیست
 است. افتاده اتفاق گوناگون

 مالکی و عنبری  منطقه ویژه عسلویه
(1393) 

دهد  می نشان آمده دست به به تحلیل اثرات اقتصادی منطقه آزاد بندر انزلی بر توسعه روستاهای پیرامون پرداخته است. نتایج
 بندر انزلی درحال تجاری ـ صنعتی آزاد منطقه زیرا باشد، می جنبه کالبدی از بیشتر بندرانزلی صنعتی تجاری ـ آزاد منطقه تاثیر

 پیرامون، روستاهای کالبدی بر جنبه آن فعالیت نوع و این است عمرانی های طرح و زیربنایی امکانات تکمیل حال در حاضر
 است. بوده تاثیرگذارتر

 بندر انزلی
 

 جمال پور 
(1391) 

قرار  اول مرتبه در میان سه بندر مورد مقایسه، به لحاظ معیارهای مورد بررسی دردهد بندر انزلی  های تحقیق نشان می یافته
 ترین بندر جهت توسعه منطقه شمال کشور انتخاب شد. گرفت و به عنوان مناسب

مقایسه بین سه بندر نوشهر و 
 امیر آباد  و انزلی

پریزادی وهمکاران 
(1391) 

های توسعه اجتماعی و نماگرهای اقتصادی مانند  ایجاد منطقه آزاد قشم شاخصنتایج تحقیقشان حاکی از این است که با 
ها، اشتغال روند رو به رشدی داشته است. از طرف دیگر، با وجود تاثیرات مثبت  ها، گمرک گسترش بازارهای تجاری، اسکله

فروش مشروبات الکلی و ... افزایش  های امنیتی و جرم نظیر قاچاق کاال، حاصل از ایجاد منطقه آزاد قشم در برخی از شاخص
 تاثیر نخواهد بود. یافته است. تبعات این جرم نیز بر ساختار شهری قشم بی

 منطقه آزاد قشم
 

بیرانوند زاده و همکاران 
(1392) 

گذاری مستقیم خارجی، ارزش  دهد رابطه زیادی بین میزان افزایش سود برای کانتینر بنادر محلی، سرمایه نتایج تحقیق نشان می
گذاری مستقیم خارجی وابستگی زیادی با توسعه حمل  ای وجود دارد. همچنین سرمایه تولید ناخالص صنعتی و رشد اقتصاد منطقه

قویت سیستم تدارکات باید اقدامات بیشتری مانند ارتقای امکانات بندر، کاهش هزینه انتقاالت ای دارد. پس برای ت و نقل منطقه
 وری بنادر دلتای رود مروارید و توسعه اقتصاد محلی انجام گیرد.  سازمانی و باال بردن بهره

 بنادر دلتای رود مروارید
 

Zhang 
 (2005) 

 

ها و تصاحب زمین و تبعیض بر زنان شده و  اقتصادی سبب ایجاد برخی نابرابریدهد مناطق ویژه  های تحقیق نشان می یافته
 Ksingh مناطق ویژه اقتصادی در هند هایی توسط مردم هند برای ازبین بردن برخی قوانین انجام شده است. تالش

 (2011) 
این بندر سبب به وجود آمدن اشتغال و افزایش حقوق در سطح منطقه شده است. به منظور حفظ این رشد به عنوان موتور 

های دسترسی به بزرگراه برای پاسخگویی به تقاضای آینده  گذاری در ترمینال، راه آهن و زیرساخت اقتصادی، بندر باید به سرمایه
گذاری انجام دهد تا توسعه اقتصادی بیشتری در این ایالت و استان  ک برای سرمایهگذاران و اجاره امال جهت جذب سرمایه

 صورت پذیرد. 
 Associates بندر تاکوما

 (2014) 

 
 

، منطقه مخازن نفتی، کاالهای عمومی، منطقه صنعتیهای نگهداری انبار
ه ارتباط ریلی، شبکه ارتباط ویژه، شبک پشتیبانی منطقه ،خدمات اداری

ت زیست مطالعا) های انتقال انرژی و تاسیسات زیربنایی ای، شبکه جاده
                 (1312محیطی طرح جامع بندر امیرآباد، 

شهرستان  باشد. ه شامل دو شهرستان بهشهر و نکا میمنطقه مورد مطالع
از مساحت استان را به  %6 مربع، متر کیلو 27/1416بهشهر با مجموع مساحت 

 1بخش و  2قطه شهری، ن 3است. این شهرستان دارای  خود اختصاص داده 
و براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس بهشهر  جمعیتدهستان است. 

است. از کل  هبود خانوار 46126با  نفر 111247حدود  1393سال مسکن 
 44332روستایی )% 1/21نفر( و  113941% شهری )1/71جمعیت شهرستان، 

 .(1392)طرح جامع شهرستان بهشهر، باشند  نفر( می
% 71/1معادل  ،یلومترمربعک 1/1311 وسعت حدود باشهرستان نکا 

نقطه  1مساحت استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان دارای 
نکا براساس آخرین سرشماری  جمعیت .دهستان است 1 و بخش 2 ،شهری

 خانوار 32631با  نفر 111944حدود  1393سال عمومی نفوس و مسکن 
نفر( و  13613شهری )% 3/41است. از کل جمعیت شهرستان،  هبود
 .(1392)طرح جامع شهرستان نکا، باشند  نفر( می 61264روستایی ) 7/14%

 شده است. آباد نشان داده بندر امیرنکا و  موقعیت بهشهر، (1شکل )در 

 روش تحقیق -2
که با  باشد میتحلیلی روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی ـ 

، آوری پرسشنامه ای و میدانی )جمع های اسنادی، کتابخانه ستفاده از شیوها
 با توجه به پژوهش جامعه آماری  و مشـاهده میـدانی( انجـام شد. احبهـمص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در  بادآتحقیق مبنی بر بررسی نقش منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرهدف 
 شامل تحقیق آماری جامعه .انتخاب شد ای شرق مازندران توسعه منطقه

 171 تعداد بین آنها از باشد که می و کارشناسانمدیران محلی  نفر از 323
تحقیق  شدند. انتخاب تحقیق انجام برای کوکران  شاخص با استفاده از نفر

باشد. روش از نوع توصیفی می ه لحاظحاضر از لحاظ هدف، کاربردی و ب
عات به دو روش میدانی و آوری اطالبرای تدوین تحقیق اقدام به جمع

. اطالعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق به صورت شداسنادی 
و اطالعات میدانی از طریق پرسشنامه با  ها اسنادی تهیه گردید. داده

جهت  طیف لیکرت و بر مبنای مسئله پژوهش طراحی شد.استفاده از 
ی آنها و ابزارهای یی و روایها و تعیین میزان پایارازش دادهآزمون ب

در ابعاد  گیری از روش آماره آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن اندازه
و ابعاد کالبدی /. 743ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی /.، 712برابر با اقتصادی 

و روایی  باشد میپژوهش  یاییمطلوب بودن پا یدکه مو /. به دست آمد719
 مسائل مربوطه در ن از اساتید جغرافیا و صاجب نظرت 11 توسطپرسشنامه 

 ارائه شده است. های تحقیق  ها و گویه ( ابعاد، شاخص3)در جدول شد. تایید 

 ها تحلیل دادهتجزیه و  -3
صنعت،  کشاورزی، ساختارهای ساختار  ابعاد اقتصادی شامل شاخص

مشاهده میانگین  (4) جدول باشد. طبق اشتغال و درآمد می ،خدمات ساختار
ساختار  ،93/2ساختار کشاورزی اند:  ها به این شرح شده در در مورد شاخص

  باشد.  می 13/2و درآمد  39/3، اشتغال 14/3، ساختار خدمات 61/3صنعت 

صنعت،  کشاورزی، ساختارهای ساختار  ( در شاخص4)بر اساس جدول 
 دار اما در شاخص اشتغال معنادار است خدمات و درآمد، اختالف معنا ساختار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (امیرآباد بندر اقتصادی ویژه منطقة سایت: منبعه )مازندران و محدوده مورد مطالع ان(: سیمای عمومي است1شکل )



صنعت حمل و نقل دریایی/ سال سوم/ شماره 4/ زمستان 96
Jo

ur
na

l o
f M

ar
iti

m
e 

Tr
an

sp
or

t I
nd

us
try

31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

و در  شدآغاز  1371عملیات ساختمانی این بندر از سال  .شمالی قرار دارد
شورای  با توجه به موقعیت ممتاز و استعدادهای بالقوه از سوی 1376سال 

های عملیاتی  گردید، ظرفیت عنوان منطقه ویژه معرفیه زاد بآعالی مناطق 
در میلیون تن  11و برای ظرفیت  میلیون تن بود 1/6در در فاز اول این بن
در حال حاضر، فاز یك منطقه ویژه اقتصادی  شده است. طراحی هایی فاز ن

سه آن به بهره  و قرار است در آینده فاز دو و رسیدهاتمام  بهآباد بندر امیر
سمی اشتغال ایجاد دو هزار ظرفیت ااست این بندر توانسته د. برداری برس

ندر به ، ببا تکمیل فاز سهقرار است در آینده  ،کند. براساس طرح جامع
، بندر 1392دست یابد. بر اساس آمار سال سیزده هزار فرصت شغلی 

دالر صادرات و همچنین  1733746614تن به ارزش  2373332 آبادامیر
سازمان )دالر واردات داشته است  111421312تن به ارزش  1113373

     .(1392تجارت استان مازندران،  صنعت، معدن و
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دآبااد منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرایجاهداف  -1-4-2

المللی شدن اقتصاد  و کمك به بین تحرک در اقتصاد منطقه ایجاد
های خارجی در گذاری کشور سعه صنایع و افزایش میزان سرمایه، توملی

تسریع در انجام امور  نقل و های حمل و قویت شبکهبخش صنعت، ت
صادرات زیربنایی، جذب واردات با هزینه کمتر که مبنای استراتژی توسعه 

ازندران، افزایش درآمد غرب و شرق استان مخواهد بود، افزایش اشتغال در 
اقتصادی بندر امیرآباد بوده است ارزی کشور از اهداف ایجاد منطقه ویژه 

   .(1312آباد، )مطالعات کالبدی طرح جامع بندر امیر
 دآباامیربندر  های منطقه ویژه اقتصادی یتفعال -1-4-3

داری کاال در سطح اسکله، از/به کشتی، نگهتخلیه و بارگیری کاال 
پشتیبانی و  ،ه تفکیك نوع و مقدار، امور اداریکاال در انبارها بنگهداری 

 ملوانان، و  کارکنان اتیـای رفاهی و خدمـأمین نیازهـها، ت دارکاتی اسکلهـت
 

 تحقیق(: پیشینة 2جدول )
 پژوهشگر موردمطالعه محل نتیجه پژوهش

این منطقه توانسته است نرخ بیکاری شهرستان را کاهش دهد و به بسیاری از اهداف خود جامعه عمل بپوشاند و بسیاری از 
 عباسلو  منطقه ویژه اقتصادی سیرجان نیازهای منطقه را برطرف کند. 

(1312) 
های فراوانی در سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی در منطقه بروز کرده و در اکثر ابعاد  آسیبنتایج تحقیق حاکی از آن است که 

دهد اجتناب کردن از این مشکالت در  بررسی شده است. این منطقه با معضالت جدی روبه روست . به عالوه شواهد نشان می
 . یر استپذ ریزی فرابخشی امکان صورت داشتن رویکردی اجتماعی و فرهنگی و برنامه

 
 منطقه ویژه عسلویه

 
طالبیان و همکاران 

(1317) 
 ICSدهد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس با توجه به موقعیت استراتژی، همسایگی با کشور های  نتایج تحقیق نشان می

المللی حمل و نقل )شش کریدور( و قرار گرفتن در مسیر جاده  المنافع(، قرارگیری در کریدورهای بین )کشورهای مستقل مشترک
ای و ریلی بین کشور های شمال ایران با حوزه خلیج  ابریشم، نزدیکی به ترکیه به عنوان دروازه اروپا، قابلیت ایجاد ارتباط جاده

وجود رودخانه ارس به عنوان عامل پیونددهنده طبیعی، برخورداری از پشتیبانی مادر شهر تبریز،  ترین مسیر، فارس در کوتاه
 ای است. جانبه منطقه ای، مستعد توسعه همه های گردشگری و ...، و در صورت داشتن برنامه جامع منطقه جاذبه

 منطقه ارس
 

 کرمی و قالیباف 
(1393) 

. است داشته ای دوگانه پیامدهای در منطقه، صنعتی توسعه سریع گسترش و صنعت حضور که اند داده نشان پژوهش های یافته
 آموزش، مانند هایی بخش. است نیافته محلی، تحقق اجتماعات در پایدار توسعه های شاخص منطقه، در صنعتی توسعه همپای

 بهبود دیگر های حوزه در اما اند، یافته بهبود به منظقه صنعت ورود از قبل به نسبت زیربنایی امکانات و ها زیرساخت بهداشت،
 محیط حوزه در. نیست مطلوب چندان بومیان، پایدار معیشت و اشتغال وضعیت. شود می دیده منفی آثار گاهی و شود نمی مالحظه

 های تبعیض و مختلف های آسیب اجتماعی، های حوزه در شود همچنین می دیده تولید افت و ها آلودگی کشاورزی، و زیست
 است. افتاده اتفاق گوناگون

 مالکی و عنبری  منطقه ویژه عسلویه
(1393) 

دهد  می نشان آمده دست به به تحلیل اثرات اقتصادی منطقه آزاد بندر انزلی بر توسعه روستاهای پیرامون پرداخته است. نتایج
 بندر انزلی درحال تجاری ـ صنعتی آزاد منطقه زیرا باشد، می جنبه کالبدی از بیشتر بندرانزلی صنعتی تجاری ـ آزاد منطقه تاثیر

 پیرامون، روستاهای کالبدی بر جنبه آن فعالیت نوع و این است عمرانی های طرح و زیربنایی امکانات تکمیل حال در حاضر
 است. بوده تاثیرگذارتر

 بندر انزلی
 

 جمال پور 
(1391) 

قرار  اول مرتبه در میان سه بندر مورد مقایسه، به لحاظ معیارهای مورد بررسی دردهد بندر انزلی  های تحقیق نشان می یافته
 ترین بندر جهت توسعه منطقه شمال کشور انتخاب شد. گرفت و به عنوان مناسب

مقایسه بین سه بندر نوشهر و 
 امیر آباد  و انزلی

پریزادی وهمکاران 
(1391) 

های توسعه اجتماعی و نماگرهای اقتصادی مانند  ایجاد منطقه آزاد قشم شاخصنتایج تحقیقشان حاکی از این است که با 
ها، اشتغال روند رو به رشدی داشته است. از طرف دیگر، با وجود تاثیرات مثبت  ها، گمرک گسترش بازارهای تجاری، اسکله

فروش مشروبات الکلی و ... افزایش  های امنیتی و جرم نظیر قاچاق کاال، حاصل از ایجاد منطقه آزاد قشم در برخی از شاخص
 تاثیر نخواهد بود. یافته است. تبعات این جرم نیز بر ساختار شهری قشم بی

 منطقه آزاد قشم
 

بیرانوند زاده و همکاران 
(1392) 

گذاری مستقیم خارجی، ارزش  دهد رابطه زیادی بین میزان افزایش سود برای کانتینر بنادر محلی، سرمایه نتایج تحقیق نشان می
گذاری مستقیم خارجی وابستگی زیادی با توسعه حمل  ای وجود دارد. همچنین سرمایه تولید ناخالص صنعتی و رشد اقتصاد منطقه

قویت سیستم تدارکات باید اقدامات بیشتری مانند ارتقای امکانات بندر، کاهش هزینه انتقاالت ای دارد. پس برای ت و نقل منطقه
 وری بنادر دلتای رود مروارید و توسعه اقتصاد محلی انجام گیرد.  سازمانی و باال بردن بهره

 بنادر دلتای رود مروارید
 

Zhang 
 (2005) 

 

ها و تصاحب زمین و تبعیض بر زنان شده و  اقتصادی سبب ایجاد برخی نابرابریدهد مناطق ویژه  های تحقیق نشان می یافته
 Ksingh مناطق ویژه اقتصادی در هند هایی توسط مردم هند برای ازبین بردن برخی قوانین انجام شده است. تالش

 (2011) 
این بندر سبب به وجود آمدن اشتغال و افزایش حقوق در سطح منطقه شده است. به منظور حفظ این رشد به عنوان موتور 

های دسترسی به بزرگراه برای پاسخگویی به تقاضای آینده  گذاری در ترمینال، راه آهن و زیرساخت اقتصادی، بندر باید به سرمایه
گذاری انجام دهد تا توسعه اقتصادی بیشتری در این ایالت و استان  ک برای سرمایهگذاران و اجاره امال جهت جذب سرمایه

 صورت پذیرد. 
 Associates بندر تاکوما

 (2014) 

 
 

، منطقه مخازن نفتی، کاالهای عمومی، منطقه صنعتیهای نگهداری انبار
ه ارتباط ریلی، شبکه ارتباط ویژه، شبک پشتیبانی منطقه ،خدمات اداری

ت زیست مطالعا) های انتقال انرژی و تاسیسات زیربنایی ای، شبکه جاده
                 (1312محیطی طرح جامع بندر امیرآباد، 

شهرستان  باشد. ه شامل دو شهرستان بهشهر و نکا میمنطقه مورد مطالع
از مساحت استان را به  %6 مربع، متر کیلو 27/1416بهشهر با مجموع مساحت 

 1بخش و  2قطه شهری، ن 3است. این شهرستان دارای  خود اختصاص داده 
و براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس بهشهر  جمعیتدهستان است. 

است. از کل  هبود خانوار 46126با  نفر 111247حدود  1393سال مسکن 
 44332روستایی )% 1/21نفر( و  113941% شهری )1/71جمعیت شهرستان، 

 .(1392)طرح جامع شهرستان بهشهر، باشند  نفر( می
% 71/1معادل  ،یلومترمربعک 1/1311 وسعت حدود باشهرستان نکا 

نقطه  1مساحت استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان دارای 
نکا براساس آخرین سرشماری  جمعیت .دهستان است 1 و بخش 2 ،شهری

 خانوار 32631با  نفر 111944حدود  1393سال عمومی نفوس و مسکن 
نفر( و  13613شهری )% 3/41است. از کل جمعیت شهرستان،  هبود
 .(1392)طرح جامع شهرستان نکا، باشند  نفر( می 61264روستایی ) 7/14%

 شده است. آباد نشان داده بندر امیرنکا و  موقعیت بهشهر، (1شکل )در 

 روش تحقیق -2
که با  باشد میتحلیلی روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی ـ 

، آوری پرسشنامه ای و میدانی )جمع های اسنادی، کتابخانه ستفاده از شیوها
 با توجه به پژوهش جامعه آماری  و مشـاهده میـدانی( انجـام شد. احبهـمص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در  بادآتحقیق مبنی بر بررسی نقش منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرهدف 
 شامل تحقیق آماری جامعه .انتخاب شد ای شرق مازندران توسعه منطقه

 171 تعداد بین آنها از باشد که می و کارشناسانمدیران محلی  نفر از 323
تحقیق  شدند. انتخاب تحقیق انجام برای کوکران  شاخص با استفاده از نفر

باشد. روش از نوع توصیفی می ه لحاظحاضر از لحاظ هدف، کاربردی و ب
عات به دو روش میدانی و آوری اطالبرای تدوین تحقیق اقدام به جمع

. اطالعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق به صورت شداسنادی 
و اطالعات میدانی از طریق پرسشنامه با  ها اسنادی تهیه گردید. داده

جهت  طیف لیکرت و بر مبنای مسئله پژوهش طراحی شد.استفاده از 
ی آنها و ابزارهای یی و روایها و تعیین میزان پایارازش دادهآزمون ب

در ابعاد  گیری از روش آماره آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن اندازه
و ابعاد کالبدی /. 743ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی /.، 712برابر با اقتصادی 

و روایی  باشد میپژوهش  یاییمطلوب بودن پا یدکه مو /. به دست آمد719
 مسائل مربوطه در ن از اساتید جغرافیا و صاجب نظرت 11 توسطپرسشنامه 

 ارائه شده است. های تحقیق  ها و گویه ( ابعاد، شاخص3)در جدول شد. تایید 

 ها تحلیل دادهتجزیه و  -3
صنعت،  کشاورزی، ساختارهای ساختار  ابعاد اقتصادی شامل شاخص

مشاهده میانگین  (4) جدول باشد. طبق اشتغال و درآمد می ،خدمات ساختار
ساختار  ،93/2ساختار کشاورزی اند:  ها به این شرح شده در در مورد شاخص

  باشد.  می 13/2و درآمد  39/3، اشتغال 14/3، ساختار خدمات 61/3صنعت 

صنعت،  کشاورزی، ساختارهای ساختار  ( در شاخص4)بر اساس جدول 
 دار اما در شاخص اشتغال معنادار است خدمات و درآمد، اختالف معنا ساختار
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های ساختار خدمات و ساختار صنعت  همچنین تاثیر بندر بر شاخص نیست.
 .باشد میو بر ساختار کشاورزی و در آمد کم است مثبت 

 مهاجرت، روابط فرهنگی و های شاخصابعاد اجتماعی ـ فرهنگی شامل 
شاخص  (1) جدول طبقباشد.  آموزشی می اجتماعی، امنیت اجتماعی و

شده را دارا  میانگین مشاهده بیشترین 33/3کسب میانگین  مهاجرت با
روابط فرهنگی و  ،17/2 شاخص آموزشی بابه ترتیب پس از آن  .باشد می

دارای کمترین مقدار میانگین  11/2 امنیت اجتماعی باو  14/2 اجتماعی با
 باشند. می

 روابط فرهنگی و اجتماعی،های ساختار  ( در شاخص1)بر اساس جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شاخص مهاجرت در  اختالف معنادار است اما ،امنیت اجتماعی و آموزشی
 باشد.  میکم  های فوق نیست. همچنین تاثیر بندر بر شاخصدار معنا

شبکه ارتباطات و  های کاربری اراضی، شامل شاخصابعاد کالبدی 
میانگین  باشد. نقل، شبکه زیرساختی و محیط زیست می حمل و
 ،66/2، محیط زیست 92/1 کاربری اراضی شاخص برای شده مشاهده

 باشد که می 13/3ساختی ، و شبکه زیر93/2 نقل شبکه ارتباطات و حمل و
  بوده است. در نوسان مقدار به بیشترین مقدار از کمترین 

، شبکه های کاربری اراضی ( اختالف در شاخص6) بر اساس جدول
است اما در شاخص شبکه  دارنقل و محیط زیست معنا حمل و ارتباطات و

 های تحقیق ها و گویه (: ابعاد، شاخص3جدول )
 ابعاد شاخص گویه

پروری، افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی، کاهش صیادی و  های دامی و دام استمرار تولیدات زراعی و باغی، استمرار فعالیت
 ساختار کشاورزی ماهیگیری

 اقتصادی
تسهیالت بانکی و بیمه، ارتقای گردشگری منطقه، رونق حمل و نقل بار و مسافر، رونق مراکز پذیرایی، اقامتی و  دستیابی به

 ساختار خدمات تعمیرگاهی، گسترش مراکز خدمات بین راهی

 ساختار صنعت گذاری داخلی و خارجی، توسعه مراکز صنعتی افزایش و جذب سرمایه
 اشتغال شغلی، اشتغال زنان، تاثیر بر اشتغال فصلیایجاد و رونق اشتغال، تنوع 

 درآمد های درآمدی های حمل و نقل، کاهش نابرابری های زندگی، افزایش هزینه ها و هزینه افزایش درآمد و قیمت
 مهاجرت ای های برون منطقه های روستا به شهر، تعدیل مهاجرت تعدیل مهاجرت

 
 اجتماعی ـ فرهنگی

 

 اجتماعی ـفرهنگی  مکانی، افزایش یکپارچگی قومی ـ فرهنگی، توسعه مراکز فرهنگی و هنریافزایش حس تعلق 
 امنیت اجتماعی کاهش جرائم اجتماعی

 آموزشی ای افزایش سطح تحصیالت در منطقه، جذب نیروی متخصص به منطقه، توسعه مراکز آموزشی عالی، توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه
  کاربری اراضی ها، افزایش قیمت زمین اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی مراتع و جنگلتغییر کاربری 

 
 کالبدی
 
 

 ونقل ارتباطات و حمل ای ها، افزایش تصادفات جاده های ارتباطی، افزایش کیفیت راه گسترش شبکه حمل و نقل ریلی، دسترسی به راه
های سطحی و میزان  بهبود شبکه: توزیع آب شرب، توزیع آب کشاورزی، توزیع گاز، توزیع برق، توزیع مخابرات، دفع فاضالب و آب

 شبکه زیرساختی  ITدسترسی به اینترنت و 
 محیط زیست آوری زباله، جلوگیری از آلودگی محیط زیست بهبود سیستم جمع

 های ابعاد اقتصادی ای شاخص نمونه(: نتایج آزمون تي تک 4جدول )
 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی Tمقدار  میانگین تئوریک شده میانگین مشاهده شاخص

 معنادار 311/3 174 -164/2 1/3 93/2 ساختار کشاورزی
 معنادار 333/3 174 371/6 1/3 61/3 ساختار صنعت
 معنادار 333/3 174 337/6 1/3 14/3 ساختار خدمات

 معنا بی 921/3 174 -./391 1/3 39/3 اشتغال
 معنادار 333/3 174 -314/1 1/3 13/2 درآمد

 های ابعاد اجتماعي ـ فرهنگي ای شاخص (: نتایج آزمون تي تک نمونه5جدول )                         
 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی Tمقدار  میانگین تئوریک شده میانگین مشاهده شاخص
 معنا بی 361/3 174 -939/3 1/3 33/3 مهاجرت

 معنادار 333/3 174 -611/3 1/3 14/2 فرهنگی و اجتماعی
 معنادار 333/3 174 -794/1 1/3 11/2 امنیت اجتماعی

 معنادار 331/3 174 -674/2 1/3 17/2 آموزشی

 کالبدیهای ابعاد  ای شاخص (: نتایج آزمون تي تک نمونه6جدول )
 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی Tمقدار  میانگین تئوریک شده میانگین مشاهده شاخص

 معنادار 333/3 174 -111/16 1/3 92/1 کاربری اراضی
 معنادار 323/3 174 -344/2 1/3 93/2 شبکه ارتباطات و حمل و نقل

 معنا بی 929/3 174 319/3 1/3 13/3 شبکه زیرساختی
 معنادار  333/3 174 -133/6 1/3 66/2 زیستمحیط 
 

 

ها  بر این شاخص کمیآباد تاثیر بندر امیردار نیست. همچنین ساختی معنازیر
 گذاشته است.

در دهد سطح معناداری  نشان می (7)جدول در  دست آمده بهنتایج 
باشد، بنابراین معنادار نیست. میانگین  می 374/3مورد ابعاد اقتصادی 

از میانگین  ، یعنی13/2فرهنگی اجتماعی ـ ابعاد شده در مورد  مشاهده
دهندة تاثیر متوسط بندر امیرآباد بر این بعد  نشانکه  باشد میتئوریك کمتر 

از میانگین ، یعنی 61/2ابعاد کالبدی مورد در شده  میانگین مشاهدهباشد.  می
به دلیل فاصله زیادی که با میانگین تئوریك  کهباشد  کمتر می تئوریك

 باشد. امیرآباد بر این بعد می دهندة تاثیر کم بندر نشاندارد 
 هر یك از ابعاد مختلفتاثیر بندر بر میزان قسمت به بررسی  در این

استفاده از مدل فریدمن پرداخته  کالبدی بااقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و 
را بیشترین تاثیر  96/2 مقدار اقتصادی با ابعاد (1جدول ) بر اساسشود.  می

ابعاد اجتماعی ـ و  93/1 مقدار کالبدی با پس از آن به ترتیب ابعاد دارد و
 ی بعد قرار دارند. ها رتبهدر  11/1 با مقدار فرهنگی

از میانگین  19/2مقدار کسب شده با  ( میانگین مشاهده9جدول ) طبق
فاصله کم میانگین با توجه به  باشد. میکمتر  1/3یعنی مقدار تئوریك 
بر   توان نتیجه گرفت که بندر شده با میانگین تئوریك می مشاهده
 تأثیر متوسط دارد. ای  های توسعه منطقه شاخص

 گیری نتیجه -4
توسعه به تواند  به عنوان یك طرح بزرگ ملی میمناطق ویژه 

از اقتصاد ملی جدا نه تنها شود. ایجاد منطقه ویژه اقتصادی منجر ای  منطقه
ریزی کالن توسعه  برنامه یك نوعو نیست بلکه راهی برای توسعه صنعتی 

های بزرگ ملی، باید  اجرای طرحرود. در  اقتصادی ـ اجتماعی به شمار می
 در توسعه و ملی کالن توسعه بین نطقیم و متوازن پیوند نسبت به ایجاد

 ریزی درست و توجه کافی صورت پذیرد. با تدوین یك برنامهمنطقه  حـسط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و کالبدی فرهنگی و  ،اجتماعی ،های مختلف اقتصادی مناسب در عرصه
بهبود  ،افزایش درآمد ،به ایجاد اشتغالتوان  میطق ویژه اقتصادی منا ایجاد

رشد ، فرهنگی و اجتماعی منطقهود وضعیت بهب ،شبکه زیرساختی و کالبدی
به  آخر دستو از روکود رونق اقتصادی و خروج اقتصاد مناطق محروم و 

 دست یافت. ای  توسعه منطقه
و  تبدیلمانند  زیادیها اثرات منفی  در چند سال گذشته تحریم

 منطقه های فعالیت به صید مناطق و دامیو  کشاورزی اراضیتخصیص 
زمینة در  اطراف روستاهای و منطقه ساکنانیژه، عدم تأمین رضایت و

 دو ، مسئوالن و مردم مدیران بین اختالف و شکاف فزایشزایی، ا اشتغال
به دلیل  روستایی جاده یك از ترانزیتی استفادهبهشهر،  و نکا شهرستان

 گیری شکل ، عدمریزی مناسب جهت ایجاد جادة ترانزیتی برنامهفقدان 
 شغلی مناسب های فرصت نیامدن وجود به علت به نیاز مورد آموزشی مراکز
 در نهایت نتوانست و گذاشت منطقه این های فعالیت بر، ویژه منطقه توسط

 .کند جذب را خارجی و داخلی های گذاری سرمایه
منطقه ویژه اقتصادی ایجاد پروژه مربوط به تحقق اهداف به منظور 

 شود:  پیشنهاد میانجام اقدامات زیر آباد امیربندر 
  :شاملبهبود عملکرد بندر ( 1)

 موقعیت و ها قابلیت ها، توانمندیدرزمینة  المللی بین گسترده تبلیغات 
 ،منطقه

 سوق و خارجی و داخلی های گذاری سرمایه بیشتر چه هر ذبج 
 ازطریق صنعتی و مولد های فعالیت سمت به آنها بیشتر چه هر دادن

 خصوصی های وبیمه ها بانك ایجاد مانند الزم تسهیالت برقراری
 آنها، سرمایه تضمین شرایطکردن  فراهم المللی، بین عرف طبق

 ضمن آزاد منطقه اداره نحوة دولتی در ومقررات قوانین نقش کاهش
 انتظامی، گمرکی، تشریفات کاهش ملی، منافع و اقتدار حفظ

 ، کاال استاندارد بهداشتی و

 
 
 
 
 
 
 
 

 ای در سطح ابعاد (: نتایج آزمون تي تک نمونه7جدول )
 نتیجه آزمون داریسطح معنا درجه آزادی Tمقدار  میانگین تئوریک شده میانگین مشاهده ابعاد

 معنادار 374/3 174 791/1 1/3 23/3 اقتصادی
 معنا  بی 333/3 174 -664/4 1/3 13/2 فرهنگیـ  اجتماعی

 دارمعنا 333/3 174 -611/1 1/3 61/2 کالبدی

 (: نتایج آزمون فریدمن8جدول )
 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی اقتصادی فرهنگي اجتماعي ـ کالبدی کای اسکوئر

 معنادار 333/3 2 96/2 11/1 93/1 16/331

 از فرضیة کلي T(: آزمون 9جدول )
 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی Tر مقدا میانگین تئوریک شده ن مشاهدهیمیانگ ابعاد
 معنادار 333/3 174 -171/4 3.1 19/2 کلی
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های ساختار خدمات و ساختار صنعت  همچنین تاثیر بندر بر شاخص نیست.
 .باشد میو بر ساختار کشاورزی و در آمد کم است مثبت 

 مهاجرت، روابط فرهنگی و های شاخصابعاد اجتماعی ـ فرهنگی شامل 
شاخص  (1) جدول طبقباشد.  آموزشی می اجتماعی، امنیت اجتماعی و

شده را دارا  میانگین مشاهده بیشترین 33/3کسب میانگین  مهاجرت با
روابط فرهنگی و  ،17/2 شاخص آموزشی بابه ترتیب پس از آن  .باشد می

دارای کمترین مقدار میانگین  11/2 امنیت اجتماعی باو  14/2 اجتماعی با
 باشند. می

 روابط فرهنگی و اجتماعی،های ساختار  ( در شاخص1)بر اساس جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شاخص مهاجرت در  اختالف معنادار است اما ،امنیت اجتماعی و آموزشی
 باشد.  میکم  های فوق نیست. همچنین تاثیر بندر بر شاخصدار معنا

شبکه ارتباطات و  های کاربری اراضی، شامل شاخصابعاد کالبدی 
میانگین  باشد. نقل، شبکه زیرساختی و محیط زیست می حمل و
 ،66/2، محیط زیست 92/1 کاربری اراضی شاخص برای شده مشاهده

 باشد که می 13/3ساختی ، و شبکه زیر93/2 نقل شبکه ارتباطات و حمل و
  بوده است. در نوسان مقدار به بیشترین مقدار از کمترین 

، شبکه های کاربری اراضی ( اختالف در شاخص6) بر اساس جدول
است اما در شاخص شبکه  دارنقل و محیط زیست معنا حمل و ارتباطات و

 های تحقیق ها و گویه (: ابعاد، شاخص3جدول )
 ابعاد شاخص گویه

پروری، افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی، کاهش صیادی و  های دامی و دام استمرار تولیدات زراعی و باغی، استمرار فعالیت
 ساختار کشاورزی ماهیگیری

 اقتصادی
تسهیالت بانکی و بیمه، ارتقای گردشگری منطقه، رونق حمل و نقل بار و مسافر، رونق مراکز پذیرایی، اقامتی و  دستیابی به

 ساختار خدمات تعمیرگاهی، گسترش مراکز خدمات بین راهی

 ساختار صنعت گذاری داخلی و خارجی، توسعه مراکز صنعتی افزایش و جذب سرمایه
 اشتغال شغلی، اشتغال زنان، تاثیر بر اشتغال فصلیایجاد و رونق اشتغال، تنوع 

 درآمد های درآمدی های حمل و نقل، کاهش نابرابری های زندگی، افزایش هزینه ها و هزینه افزایش درآمد و قیمت
 مهاجرت ای های برون منطقه های روستا به شهر، تعدیل مهاجرت تعدیل مهاجرت

 
 اجتماعی ـ فرهنگی

 

 اجتماعی ـفرهنگی  مکانی، افزایش یکپارچگی قومی ـ فرهنگی، توسعه مراکز فرهنگی و هنریافزایش حس تعلق 
 امنیت اجتماعی کاهش جرائم اجتماعی

 آموزشی ای افزایش سطح تحصیالت در منطقه، جذب نیروی متخصص به منطقه، توسعه مراکز آموزشی عالی، توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه
  کاربری اراضی ها، افزایش قیمت زمین اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی مراتع و جنگلتغییر کاربری 

 
 کالبدی
 
 

 ونقل ارتباطات و حمل ای ها، افزایش تصادفات جاده های ارتباطی، افزایش کیفیت راه گسترش شبکه حمل و نقل ریلی، دسترسی به راه
های سطحی و میزان  بهبود شبکه: توزیع آب شرب، توزیع آب کشاورزی، توزیع گاز، توزیع برق، توزیع مخابرات، دفع فاضالب و آب

 شبکه زیرساختی  ITدسترسی به اینترنت و 
 محیط زیست آوری زباله، جلوگیری از آلودگی محیط زیست بهبود سیستم جمع

 های ابعاد اقتصادی ای شاخص نمونه(: نتایج آزمون تي تک 4جدول )
 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی Tمقدار  میانگین تئوریک شده میانگین مشاهده شاخص

 معنادار 311/3 174 -164/2 1/3 93/2 ساختار کشاورزی
 معنادار 333/3 174 371/6 1/3 61/3 ساختار صنعت
 معنادار 333/3 174 337/6 1/3 14/3 ساختار خدمات

 معنا بی 921/3 174 -./391 1/3 39/3 اشتغال
 معنادار 333/3 174 -314/1 1/3 13/2 درآمد

 های ابعاد اجتماعي ـ فرهنگي ای شاخص (: نتایج آزمون تي تک نمونه5جدول )                         
 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی Tمقدار  میانگین تئوریک شده میانگین مشاهده شاخص
 معنا بی 361/3 174 -939/3 1/3 33/3 مهاجرت

 معنادار 333/3 174 -611/3 1/3 14/2 فرهنگی و اجتماعی
 معنادار 333/3 174 -794/1 1/3 11/2 امنیت اجتماعی

 معنادار 331/3 174 -674/2 1/3 17/2 آموزشی

 کالبدیهای ابعاد  ای شاخص (: نتایج آزمون تي تک نمونه6جدول )
 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی Tمقدار  میانگین تئوریک شده میانگین مشاهده شاخص

 معنادار 333/3 174 -111/16 1/3 92/1 کاربری اراضی
 معنادار 323/3 174 -344/2 1/3 93/2 شبکه ارتباطات و حمل و نقل

 معنا بی 929/3 174 319/3 1/3 13/3 شبکه زیرساختی
 معنادار  333/3 174 -133/6 1/3 66/2 زیستمحیط 
 

 

ها  بر این شاخص کمیآباد تاثیر بندر امیردار نیست. همچنین ساختی معنازیر
 گذاشته است.

در دهد سطح معناداری  نشان می (7)جدول در  دست آمده بهنتایج 
باشد، بنابراین معنادار نیست. میانگین  می 374/3مورد ابعاد اقتصادی 

از میانگین  ، یعنی13/2فرهنگی اجتماعی ـ ابعاد شده در مورد  مشاهده
دهندة تاثیر متوسط بندر امیرآباد بر این بعد  نشانکه  باشد میتئوریك کمتر 

از میانگین ، یعنی 61/2ابعاد کالبدی مورد در شده  میانگین مشاهدهباشد.  می
به دلیل فاصله زیادی که با میانگین تئوریك  کهباشد  کمتر می تئوریك

 باشد. امیرآباد بر این بعد می دهندة تاثیر کم بندر نشاندارد 
 هر یك از ابعاد مختلفتاثیر بندر بر میزان قسمت به بررسی  در این

استفاده از مدل فریدمن پرداخته  کالبدی بااقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و 
را بیشترین تاثیر  96/2 مقدار اقتصادی با ابعاد (1جدول ) بر اساسشود.  می

ابعاد اجتماعی ـ و  93/1 مقدار کالبدی با پس از آن به ترتیب ابعاد دارد و
 ی بعد قرار دارند. ها رتبهدر  11/1 با مقدار فرهنگی

از میانگین  19/2مقدار کسب شده با  ( میانگین مشاهده9جدول ) طبق
فاصله کم میانگین با توجه به  باشد. میکمتر  1/3یعنی مقدار تئوریك 
بر   توان نتیجه گرفت که بندر شده با میانگین تئوریك می مشاهده
 تأثیر متوسط دارد. ای  های توسعه منطقه شاخص

 گیری نتیجه -4
توسعه به تواند  به عنوان یك طرح بزرگ ملی میمناطق ویژه 

از اقتصاد ملی جدا نه تنها شود. ایجاد منطقه ویژه اقتصادی منجر ای  منطقه
ریزی کالن توسعه  برنامه یك نوعو نیست بلکه راهی برای توسعه صنعتی 

های بزرگ ملی، باید  اجرای طرحرود. در  اقتصادی ـ اجتماعی به شمار می
 در توسعه و ملی کالن توسعه بین نطقیم و متوازن پیوند نسبت به ایجاد

 ریزی درست و توجه کافی صورت پذیرد. با تدوین یك برنامهمنطقه  حـسط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و کالبدی فرهنگی و  ،اجتماعی ،های مختلف اقتصادی مناسب در عرصه
بهبود  ،افزایش درآمد ،به ایجاد اشتغالتوان  میطق ویژه اقتصادی منا ایجاد

رشد ، فرهنگی و اجتماعی منطقهود وضعیت بهب ،شبکه زیرساختی و کالبدی
به  آخر دستو از روکود رونق اقتصادی و خروج اقتصاد مناطق محروم و 

 دست یافت. ای  توسعه منطقه
و  تبدیلمانند  زیادیها اثرات منفی  در چند سال گذشته تحریم

 منطقه های فعالیت به صید مناطق و دامیو  کشاورزی اراضیتخصیص 
زمینة در  اطراف روستاهای و منطقه ساکنانیژه، عدم تأمین رضایت و

 دو ، مسئوالن و مردم مدیران بین اختالف و شکاف فزایشزایی، ا اشتغال
به دلیل  روستایی جاده یك از ترانزیتی استفادهبهشهر،  و نکا شهرستان

 گیری شکل ، عدمریزی مناسب جهت ایجاد جادة ترانزیتی برنامهفقدان 
 شغلی مناسب های فرصت نیامدن وجود به علت به نیاز مورد آموزشی مراکز
 در نهایت نتوانست و گذاشت منطقه این های فعالیت بر، ویژه منطقه توسط

 .کند جذب را خارجی و داخلی های گذاری سرمایه
منطقه ویژه اقتصادی ایجاد پروژه مربوط به تحقق اهداف به منظور 

 شود:  پیشنهاد میانجام اقدامات زیر آباد امیربندر 
  :شاملبهبود عملکرد بندر ( 1)

 موقعیت و ها قابلیت ها، توانمندیدرزمینة  المللی بین گسترده تبلیغات 
 ،منطقه

 سوق و خارجی و داخلی های گذاری سرمایه بیشتر چه هر ذبج 
 ازطریق صنعتی و مولد های فعالیت سمت به آنها بیشتر چه هر دادن

 خصوصی های وبیمه ها بانك ایجاد مانند الزم تسهیالت برقراری
 آنها، سرمایه تضمین شرایطکردن  فراهم المللی، بین عرف طبق

 ضمن آزاد منطقه اداره نحوة دولتی در ومقررات قوانین نقش کاهش
 انتظامی، گمرکی، تشریفات کاهش ملی، منافع و اقتدار حفظ

 ، کاال استاندارد بهداشتی و

 
 
 
 
 
 
 
 

 ای در سطح ابعاد (: نتایج آزمون تي تک نمونه7جدول )
 نتیجه آزمون داریسطح معنا درجه آزادی Tمقدار  میانگین تئوریک شده میانگین مشاهده ابعاد

 معنادار 374/3 174 791/1 1/3 23/3 اقتصادی
 معنا  بی 333/3 174 -664/4 1/3 13/2 فرهنگیـ  اجتماعی

 دارمعنا 333/3 174 -611/1 1/3 61/2 کالبدی

 (: نتایج آزمون فریدمن8جدول )
 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی اقتصادی فرهنگي اجتماعي ـ کالبدی کای اسکوئر

 معنادار 333/3 2 96/2 11/1 93/1 16/331

 از فرضیة کلي T(: آزمون 9جدول )
 نتیجه آزمون سطح معناداری درجه آزادی Tر مقدا میانگین تئوریک شده ن مشاهدهیمیانگ ابعاد
 معنادار 333/3 174 -171/4 3.1 19/2 کلی
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 های برنامه اندازی راه و منطقه سطح در ای رسانه ارتباطات توسعه 
ویژه اقتصادی  منطقه بندر و معرفی جهت اینترنتی و یرادیوی

 در گذاران سرمایه به آن های قابلیت تسهیالت ومعرفی  وامیرآباد 
 ار، همجو کشورهای ویژهه ب جهان نقاط اقصی

 و پیوسته مستمر، صورت به آن واسطهه ب که سیستمی برقراری 
 و نیازها، انتظارات از وشود  یشناسای امور ضعف و قوت نقاط علمی
 گردد،  حاصل اطالع درستی به کاال صاحبان های دیدگاه

 و ادارات بین قانونی های رویه سازی یکسان و رویه وحدت ایجاد 
 انتظامی، نیروی گمرک، قبیل از ترانزیت امر با مرتبط های ارگان

 منطقه و مرزی های تعاونی و بازرگانی بهداشت، ادارات قرنطینه،
   ،ویژه

 بندر امیر آباد بین ای وریلی  جاده ارتباطی راههای وتوسعه بهبود 
 کشور، سایرنقاط با

 :شامل ساختیبهبود وضعیت کالبدی و زیر( 2)

  مخابرات، و برق، آب های زمینه در الزم رفاهی امکانات تامین 
 و عمومی اماکن تفریحی، و ورزشی آموزشی، بهداشتی، خدمات

  ا،ه هتل

 زیربنایی، امور در بیشتر چه هر گذاری سرمایهو  الزم توجه 

  :شامل فرهنگی( بهبود وضعیت اجتماعی ـ 3)
 مدیران محلی مخصوصا در سطح شوراها و  ایجاد هماهنگی با

 ، دادن به نظرات و مشکالت آنهاها و گوش  دهیاری
 سازمان جایگاه و نقش مورد در گسترده و شفافرسانی  اطالع 

 اجتماعی توسعه قبال در آن اختیارات و وظائف حدود و ویژه منطقه

 ی،بوم
 و محلی جامعه سنتی ایه ش ارز و فرهنگ به احترام و وجهت 

 سنتی های ارزش به توجه با ییها مراسم و ها جشن برگزاری

 ویژه منطقه با مردم بیشتر ارتباط و اعتماد جلب به واندت یم منطقه

 ،کند کمك
 : شامل بهبود وضعیت کشاورزی( 4)

 و رونق محصوالت  جهت فروشهای محلی  ایجاد بازارچه
رانندگان ، کنندگان صنایع دستی مردم محلی به مراجعه کشاورزی و

 ،مستقر در آن و پرسنل شاغل در بندر و صنایع
 های حاشیه صادرات محصوالت کشاورزی به کشور حمایت از

 ، دریای خزر

 های مرتبط با محصوالت  گذاری مایت و جذب صنایع و سرمایهح
 کشاورزی و دامی در بندر،

 صید ماهی ارائه تسهیالت و امکانات جهت ایجاد پرورش و ، 
 زیست منطقه شامل: محیط( بهبود 1)

 ( اه گونه و اه ژن) زیستی تنوع از حفاظت 
 و داخلی های بآ ایه ماکوسیست از یدارپا یردارب هبهر و مدیریت 

  ها،  بتاال
 دریاها و سواحل از رداریب رهبه و مدیریت، 
 خشکی های اکوسیستم زا رداریب رهبه و مدیریت، 
 و  پایدار و طبیعی گردشگری توسعه 

 :شامل وضعیت اشتغال بهبود( 6)
  و در جذب و استخداماستفاده بیشتر از نیروهای بومی  
 های مورد نیاز در منطقه ویژه اقتصادی و تشویق  شناسایی تخصص

 ها.جهت مرتفع ساختن این نیاز حمایت از  ایجاد آموزشگاه و

 مراجع
. معصوم ،دوستی ، رستم؛ابراهیم اله؛ گورانی مریم؛ زیاری، کرامت ،زاده بیرانوند .1

ستان و سیای استان  (. نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه منطقه1319)
  .کنگره بین المللی جغرافیادانان جهان اسالمبلوچستان، کنفرانس چهارمین 

 ،جدید ، سید دانا؛ حشمتیزاده تم؛ علیرس ،ابراهیم ، مریم؛ گورانیزادهبیرانوند .2
در توسعه ی جزیره قشم بررسی جایگاه مناطق آزاد تجار (.1392. )مهدی

پایدار و امنیت اجتماعی. دو فصلنامه علمی پژوهشی آمایش سرزمین، شماره 
 .49 -27 اول، ص

(. 1391. )حجت ،شیخی ، محمد؛قلیچی ، صالح؛ موالئیاسدی ؛طاهر ،پریزادی .3
ای در بنادر شمال  های مزایای نسبی توسعه منطقه تحلیل قابلیتبررسی و 

فصلنامه  .ELECTREو  TOPSISهای  تلفیق تکنیكایران با استفاده از 
 .29 -11ص ، 6ای، شماره  ریزی منطقه برنامه

 .(1393) .سایت منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد .4
سیرجان و نقش آن  عملکرد منطقه ویژه اقتصادی(. ارزیابی 1312. )رحمان ،عباسلو .1

 .سیستان و بلوچستاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  در توسعه منطقه. پایان
ای در نواحی مرزی  (. توسعه منطقه1393. )باقر، محمدفقالیبا ، مهرداد؛کرمی .6

. مجله صنعتی ارس(ن )نمونه موردی منطقه آزاد تجاری ـ شمال غربی ایرا
 .149 – 133 ، ص3شماره  فضا، ریزی آمایش و برنامه

ریزی فضایی و  برنامه(. 1391. )غالمحسین ،زاده ، خلیل؛ عبداهللکالنتری .7
 .چاپ اول، انتشارات فرهنگ صبا آمایش سرزمین.

    .1392د اسفن قه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد.مطالعات طرح جامع منط .1
تحلیل تاثیر  (.1317، عقیل. )دغاقله ، محمد؛فاضلی، سید امیر؛ طالبیان .9

نامه علوم اجتماعی، شماره اعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه. فصلاجتم
 .71 -11ص ، 33

: مورد) ای منطقه متعادل توسعه الگوی تبیین(. 1393. )امین مالئی، فرجی .13
   .رساله دکتری د انشگاه تهران .(قزوین منطقه

 

های  اسناد توسعه استان و شهرستان .(1392). طرح جامع شهرستان بهشهر .11
 ریزی و اشتغال استانداری مازندران. برنامهناشر: معاونت مازندران در برنامه پنجم، 

های مازندران  اسناد توسعه استان و شهرستان .(1392) .طرح جامع شهرستان نکا .12
 .ریزی و اشتغال استانداری مازندران ناشر: معاونت برنامهدر برنامه پنجم، 

. گروه مطالعات توسعه (1311) .اندیشه سحاب مشاور مهندس شرکت .13
 .ای و پایداری توسعه گزارش توسعه منطقه، ستان قمای ا منطقه

14. Associates Martin. (2014). The 2013 Economic impact of 
The Port of Tacoma. www.martinassoc.net. 
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 های برنامه اندازی راه و منطقه سطح در ای رسانه ارتباطات توسعه 
ویژه اقتصادی  منطقه بندر و معرفی جهت اینترنتی و یرادیوی

 در گذاران سرمایه به آن های قابلیت تسهیالت ومعرفی  وامیرآباد 
 ار، همجو کشورهای ویژهه ب جهان نقاط اقصی

 و پیوسته مستمر، صورت به آن واسطهه ب که سیستمی برقراری 
 و نیازها، انتظارات از وشود  یشناسای امور ضعف و قوت نقاط علمی
 گردد،  حاصل اطالع درستی به کاال صاحبان های دیدگاه

 و ادارات بین قانونی های رویه سازی یکسان و رویه وحدت ایجاد 
 انتظامی، نیروی گمرک، قبیل از ترانزیت امر با مرتبط های ارگان

 منطقه و مرزی های تعاونی و بازرگانی بهداشت، ادارات قرنطینه،
   ،ویژه

 بندر امیر آباد بین ای وریلی  جاده ارتباطی راههای وتوسعه بهبود 
 کشور، سایرنقاط با

 :شامل ساختیبهبود وضعیت کالبدی و زیر( 2)

  مخابرات، و برق، آب های زمینه در الزم رفاهی امکانات تامین 
 و عمومی اماکن تفریحی، و ورزشی آموزشی، بهداشتی، خدمات

  ا،ه هتل

 زیربنایی، امور در بیشتر چه هر گذاری سرمایهو  الزم توجه 

  :شامل فرهنگی( بهبود وضعیت اجتماعی ـ 3)
 مدیران محلی مخصوصا در سطح شوراها و  ایجاد هماهنگی با

 ، دادن به نظرات و مشکالت آنهاها و گوش  دهیاری
 سازمان جایگاه و نقش مورد در گسترده و شفافرسانی  اطالع 

 اجتماعی توسعه قبال در آن اختیارات و وظائف حدود و ویژه منطقه

 ی،بوم
 و محلی جامعه سنتی ایه ش ارز و فرهنگ به احترام و وجهت 

 سنتی های ارزش به توجه با ییها مراسم و ها جشن برگزاری

 ویژه منطقه با مردم بیشتر ارتباط و اعتماد جلب به واندت یم منطقه

 ،کند کمك
 : شامل بهبود وضعیت کشاورزی( 4)

 و رونق محصوالت  جهت فروشهای محلی  ایجاد بازارچه
رانندگان ، کنندگان صنایع دستی مردم محلی به مراجعه کشاورزی و

 ،مستقر در آن و پرسنل شاغل در بندر و صنایع
 های حاشیه صادرات محصوالت کشاورزی به کشور حمایت از

 ، دریای خزر

 های مرتبط با محصوالت  گذاری مایت و جذب صنایع و سرمایهح
 کشاورزی و دامی در بندر،

 صید ماهی ارائه تسهیالت و امکانات جهت ایجاد پرورش و ، 
 زیست منطقه شامل: محیط( بهبود 1)

 ( اه گونه و اه ژن) زیستی تنوع از حفاظت 
 و داخلی های بآ ایه ماکوسیست از یدارپا یردارب هبهر و مدیریت 

  ها،  بتاال
 دریاها و سواحل از رداریب رهبه و مدیریت، 
 خشکی های اکوسیستم زا رداریب رهبه و مدیریت، 
 و  پایدار و طبیعی گردشگری توسعه 

 :شامل وضعیت اشتغال بهبود( 6)
  و در جذب و استخداماستفاده بیشتر از نیروهای بومی  
 های مورد نیاز در منطقه ویژه اقتصادی و تشویق  شناسایی تخصص

 ها.جهت مرتفع ساختن این نیاز حمایت از  ایجاد آموزشگاه و

 مراجع
. معصوم ،دوستی ، رستم؛ابراهیم اله؛ گورانی مریم؛ زیاری، کرامت ،زاده بیرانوند .1

ستان و سیای استان  (. نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه منطقه1319)
  .کنگره بین المللی جغرافیادانان جهان اسالمبلوچستان، کنفرانس چهارمین 

 ،جدید ، سید دانا؛ حشمتیزاده تم؛ علیرس ،ابراهیم ، مریم؛ گورانیزادهبیرانوند .2
در توسعه ی جزیره قشم بررسی جایگاه مناطق آزاد تجار (.1392. )مهدی

پایدار و امنیت اجتماعی. دو فصلنامه علمی پژوهشی آمایش سرزمین، شماره 
 .49 -27 اول، ص

(. 1391. )حجت ،شیخی ، محمد؛قلیچی ، صالح؛ موالئیاسدی ؛طاهر ،پریزادی .3
ای در بنادر شمال  های مزایای نسبی توسعه منطقه تحلیل قابلیتبررسی و 

فصلنامه  .ELECTREو  TOPSISهای  تلفیق تکنیكایران با استفاده از 
 .29 -11ص ، 6ای، شماره  ریزی منطقه برنامه

 .(1393) .سایت منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد .4
سیرجان و نقش آن  عملکرد منطقه ویژه اقتصادی(. ارزیابی 1312. )رحمان ،عباسلو .1

 .سیستان و بلوچستاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  در توسعه منطقه. پایان
ای در نواحی مرزی  (. توسعه منطقه1393. )باقر، محمدفقالیبا ، مهرداد؛کرمی .6

. مجله صنعتی ارس(ن )نمونه موردی منطقه آزاد تجاری ـ شمال غربی ایرا
 .149 – 133 ، ص3شماره  فضا، ریزی آمایش و برنامه

ریزی فضایی و  برنامه(. 1391. )غالمحسین ،زاده ، خلیل؛ عبداهللکالنتری .7
 .چاپ اول، انتشارات فرهنگ صبا آمایش سرزمین.

    .1392د اسفن قه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد.مطالعات طرح جامع منط .1
تحلیل تاثیر  (.1317، عقیل. )دغاقله ، محمد؛فاضلی، سید امیر؛ طالبیان .9

نامه علوم اجتماعی، شماره اعی توسعه صنعتی در منطقه عسلویه. فصلاجتم
 .71 -11ص ، 33

: مورد) ای منطقه متعادل توسعه الگوی تبیین(. 1393. )امین مالئی، فرجی .13
   .رساله دکتری د انشگاه تهران .(قزوین منطقه
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Abstract 
oreign direct investment is an important factor in economic growth, solving the problems of savings and 
investment, transfer of technology, technical knowledge and new management practices. Ports and Shipping 

Organization is one of the strategic sectors of the country that it can benefit from the advantages with the growth of the 
country. Efforts and many conversations have been done about investment growth but according to the regulatory and 
legal benefits that the Ports Organization has imposed this process still slow and needs to absorb more capital. 
Therefore goal of the research is identification and prioritize the factors affecting attraction of foreign investment by 
using the Analytic Hierarchy Process (AHP). The results showed that factors affecting in attracting foreign investment 
in Bandar Imam Khomeini can be categorized into seven man factors. The priority of these factors in attracting foreign 
direct investment were: management, economic factor, policy factor and locating factor. Therefore it suggests to 
emphasizing to management and stability.  

Keywords: Foreign Investment, Imam Khomeini Port, Prioritization, Analytical Hierarchy Process. 
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Abstract  
ne of the basic and essential in development planning is regional development issues. Regional development is 
included the economic growth, social and cultural progress in a regional system. One of the ways of the regional 

development is establishment of the special economic zones. Special economic zones and development is performed in 
order to increase exports, create jobs, attract investment and technology transmission and increase public income and 
other items. The implementation of such programs and areas always involve consequences in the economic, political, 
social and cultural as well. Accordingly, this paper tries to examine the impact of the special economic zone of 
Amirabad in East Mazandaran Regional Development.  
This paper that it was carried adopted descriptive-analytic scheme out with a documentary, library and field methods 
(collecting of the questionnaire, interview and field observations). The statics social for the survey is including of 320 
local managers that with using of Cochran barometer 175 were selected. Also in this paper, one-sample of t-test and 
Friedman was used. The results show the impact of the special economic zone of Amir Abad area at an average level of 
development, economic aspects have greatest positive effect in these regions, and the rest factors are physical and 
social-cultural aspects that have high positive affect. In this case, the full implementation of phases 2 and 3 zone and 
more attention to social and cultural aspects of this project can be useful in the development of integrated regional 
Mazandaran East. 

Keywords: Special Economic Zone, Regional Development, Amirabad Port. 
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