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   چکیده
. وري به نظر می رسدریزي براي رسیدن به توسعه پایدار در راستاي استقالل اقتصادي واجتماعی براي کشور ضربرنامه

دراین میان انتخاب راهبردي مناسب براي به کارگیري ظرفیت ها و استعدادهاي درونی جامعه باتوجه به ساختار اقتصادي 
کارهایی باشدکه در راستاي افزایش صادارات غیرنفتی ایجاد مناطق ویژه اقتصادي شاید یکی از راه. اهمیت خاصی دارد

ي حاصل از صدور نفت خام مؤثر است، زیرا برپایه اهدافی نظیر جذب سرمایه خارجی، وکاهش وابستگی به درآمدها
آوري وایجاداشتغال،رونق اقتصادي،تقویت صنایع داخلی،پیشرفت فن آوري ،جهش صاداراتی و افزایش رفاه انتقال فن

و استانداردهاي این فضاها  یابی نامناسب مناطق اقتصادي در نتیجه عدم توجه به ضوابطمکان. گیرداقتصادي شکل می
بنابراین پژوهش حاضر با هدف . شودباعث کاهش کارایی نظام صنعتی و در نتیجه فقدان یک فضاي صنعتی مطلوب می

یابی مناطق ویژه اقتصادي استان خراسان جنوبی بر اساس معیارهاي توسعه پایدار اصلی شناسایی عوامل موثر در مکان
بندي و تعیین میزان نقش هر یابی مناطق ویژه اقتصادي، اولویتایی عوامل موثر بر مکانپس از شناس. تنظیم شده است

نتایج . و از مدل تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید Expert Choiceافزار یک از عوامل اثر گذار با استفاده از نرم
مهمترین  به ترتیب0 /268و  372/0ودن وزنبا دارابها زیرساختو دسترسی به بازار معیارهاي دهد که پژوهش نشان می
   .باشندیابی مناطق ویژه اقتصادي در استان خراسان جنوبی دارا مینقش را در مکان

  
  .یابی، توسعه پایدار، استان خراسان جنوبیمناطق ویژه اقتصادي، مکان :کلیدي هاي واژه

  
   مقدمه -1

در . رسداستقالل اقتصادي و اجتماعی براي کشور ضروري به نظر می ریزي براي رسیدن به توسعه پایدار در راستايبرنامه
ها و استعدادهاي درونی جامعه با توجه به ساختار اقتصادي اهمیت کارگیري ظرفیتاین میان انتخاب راهبردي مناسب براي به

یش صادارات غیرنفتی و کاهش کارهایی باشد که در راستاي افزاایجاد مناطق ویژه اقتصادي شاید یکی از راه. خاصی دارد
آوري و وابستگی به درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام مؤثر است، زیرا بر پایه اهدافی نظیر جذب سرمایه خارجی، انتقال فن

-آوري، جهش صاداراتی و افزایش رفاه اقتصادي شکل میایجاد اشتغال، رونق اقتصادي، تقویت صنایع داخلی، پیشرفت فن
اي از طریق  توزیع عادالنه امکانات و ثمرات توسعه در میان دن اهداف اقتصادي و رسیدن به توسعه منطقهدنبال کر .گیرد

هاي درست زمینه ریزي مناسب و انتخاب استراتژيتوسعه زمانی حاصل خواهد شد که با برنامه. پذیر استاکثریت مناطق امکان
در مناطق فراهم آوریم و این با بهره برداري کارا و با بهره وري متناسب از و بستر را براي ارتقاء سطح تولید، درآمد و اشتغال 

هایی که مناطق براي از برنامه. یابی استمنابع طبیعی، انسانی، سرمایه اي، فیزیکی و مدیریتی در سطح منطقه قابل دست
تواند از طریق شد، لذا این بستر میباکنند فراهم آوردن بسترهاي الزم براي گسترش صنعت و صادرات میتوسعه دنبال می
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هاي صنعتی در یک گستره ي جغرافیایی یک امر تصادفی و یا اتفاقی توزیع فعالیت. ]1[ایجاد مناطق ویژه اقتصادي مهیا شود
 هاي تولیدي مقیاس و روشهاي صنعتی اعم از افراد، گروه و یا دولت، عالوه بر اتخاذ تصمیم دربارهمجریان فعالیت. نیست

ریزي فضایی صنایع، آگاهی از منابع طبیعی و براي اینکه در برنامه. گیري کنندناگزیر باید پیرامون مکان استقرار پروژه تصمیم
هاي گوناگون انسانی مناطق، برآورد میزان تقاضا و شناخت عوامل مکانی از اهمیت خاصی برخوردار است و از آنجا که مکان

دارند در نتیجه کوشش نهایی براي احراز سودمندي در زمینه تولید ، مسلماً در پناه عرضه میساختار هزینه اي متفاوتی را 
یابی به حداکثر سود ، مستلزم انتخاب مکانی بهینه هاي گرد آوري و توزیع قابل حصول است در این صورت دستکاهش هزینه

در کشور . ]2[ین شکل خود با یکدیگر ترکیب شده باشنداي است که در آن عوامل تولید با کمترین هزینه و مناسب تربه گونه
نتوانسته است از مواهب و  مرزيایران با توجه موقعیت ممتاز و همچنین داشتن مرزهاي طوالنی با کشور همسایه، مناطق 

از مناطق  هاي بسیاريمند گردد و  امروزه بخشامکانات توسعه و تخصیص منابع عادالنه و توزیع قدرت اقتصادي الزم بهره
به این جهت به نظر می رسد ایجاد منطقه ویژه اقتصادي براي خروج این مناطق . اي مواجه هستندمرزي کشور با چنین پدیده

ها ، تنوع و گستردگی تأثیرات متغیرهاي گوناگون ، به حل ها از طریق درك پیچیدگیاز انزوا و در حاشیه قرار گرفتن آن
یابی منطقه ویژه اقتصادي در راستاي هدف این پژوهش، عوامل موثر در مکان.نمایدمک میبخشی از معضالت این مناطق ک

  . مورد بررسی قرار خواهد گرفت
 

  ومفاهیم تعاریف -1-1
اي و تولید و المللی،تحرك در اقتصاد منطقههاي اقتصادي، برقراري ارتباطات جاري بینبه منظور پشتیبانی از فعالیت

گذاري داخلی و خارجی، صادارات آوري، صادارات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب و تشویق سرمایهل فنپردازش کاال، انتقا
هایی که استعداد و توان الزم مجدد، عبور خارجی، ترانزیت و انتقال کاال، ترانشیب، به دولت اجازه داده شده تا در شهرستان

  .ن منطقه ویژه اقتصادي ایجاد شودبراي تحقق اهداف یادشده را دارند مناطقی با عنوا
  :اند از تعاریف زیادي از منطقه ویژه اقتصادي ارائه شده که عبارت

 شود که قوانین تجاري حاکم براي جغرافیایی مشخص از سرزمین کشور میزبان اطالق میمنطقه ویژه اقتصادي به محدوده
هاي هدف از تشکیل این مناطق ، پشتیبانی از فعالیت. رد آن در قیاس با دیگر مناطق آن کشور شدت و محدودیت کمتري دا

اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بین المللی و تحرك در اقتصاد منطقه اي و تولید و پردازش کاال ، انتقال فناوري ، صادرات 
و ) ترانزیت (ور خارجی گذاري داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبغیر نفتی ، ایجاد اشتغال مولد ، جلب و تشویق سرمایه

تواند نماید ، میمناطق ویژه  اقتصادي که به عنوان یک اهرم توسعه  اقتصادي عمل می ایجاد. ]3[است) ترانشیب(انتقال کاال 
هاي رشد و شکوفایی اقتصادي  و همچنین  ماندگی و محرومیت باشد و زمینهبخش براي رهایی مناطق از  عقبراهی امید

  . آورداشتغال را به ارمغان میافزایش ظرفیت 
معتقد است که 2آنکتاد. دانداي براي تشویق توسعه صنعتی، با هدف صدور کاالهاي صنعتی میاین مناطق را وسیله 1یونیدو

تواند موجب دگرگونی در این ساختار فعلی تجارت جهانی به زیان کشورهاي توسعه نیافته است و یکی از ابزارهایی که می
 .د، تأسیس مناطق ویژه استساختار شو

بانک . دانددهنده توسعه میالمللی و یاريمناطق ویژه را ابزاري براي گسترش تجارت بین3سازمان تجارت جهانی
هاي اخیر چنین اعتقادي داشته که سرمایه گذاري انجام شده در این مناطق درسال توسعه و بانک بین المللی ترمیم4جهانی

  . آن باشدهماهنگ با بازده  باید

                                                
١UNIDO 
٢UNCTAD 
٣WTO 
٤International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) 
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زایی و دفتر بین المللی کار ضمن تأکید بر محترم شمردن نیروي کار در این مناطق، در مجموع آن را از نظر اشتغال
  .کاهش بیکاري مثبت ارزیابی کرده است

کنند به این شرح طبق تحقیقات انجام شده مهمترین عواملی که در روند توسعه و پیشرفت این مناطق مشکل ایجاد می
 : است

 یابی نادرست،مکان 

 ،فضاي نامناسب براي جذب سرمایه خارجی 

 ،کمبود نیروي کار آموزش دیده و بازده اندك نیروي انسانی 

 مورد،هزینه تأسیسات زیربنایی و سرمایه گذاري بی 

 ،کمبود امکانات مالی و نقدینگی 

 رسانیدهی و خدماتکمبود ارتباطات و ضعف خدمات. 
یابی به توسعه ملی تلقی کرد،ولی ایجاد این مناطق حداقل به عنوان ابزار اید تنها عامل براي دستایجاد مناطق ویژه را نب

هاي جدید قابل توجه از طریق این اي به کارگرفته شود و دانش و مهارتآزمایشی تا حدودي توانسته براي رفع موانع ضدتوسعه
خل کشور و  استان، عوامل تولید داخلی بااین عوامل تلفیق شده آوري، مدیریت وسرمایه به دابا ورود فن. مناطق کسب شود

نقش اصلی ایجاد این مناطق براي کشوري مثل کشور ما . شودوسبب حرکت در مسیر توسعه و همسویی با اقتصاد جهانی می
  .]1[تغییر تفکر اقتصادي و همسویی با اقتصاد جهانی است

شکل گیري آن به طور رسمی به تشکیل کمیسیون مستقل  کهاید گفت ب» توسعه ي پایدار «در مورد خاستگاه عبارت 
. گرددبر می 1987سال  در» آینده ي مشترك ما «در زمینه ي محیط زیست و توسعه و ارائه ي گزارش آن با عنوان  جهانی

این . شده است بند هاي این منشور به صراحت اشاره در این گزارش، به اصل توسعه ي پایدار به عنوان یکی از اصول و
هاي آینده براي رفع هاي نسلتوانایی رفع نیازهاي نسل حاضر بدون تضییع ":  تعریف کرد کمیسیون، توسعه ي پایدار را چنین

با  .[4]است 21، به عنوان یک طرح کار توسعه پایدار براي قرن 21این تعریف ساده همچنین مبناي دستور کار   ."نیازهایشان
توسعه  و تعریف آن در توسعه پایدار، برخی مشخصات و اهداف کلیدي) گزارش آیند ه ي مشترك ما (نتلند توجه به گزارش برو

شامل برابري (ها برابري درون نسل ، هابرابري بین نسل:  شوند عبارتند از پایدار که غالباً در ادبیات موضوع و اسناد بیان می
منابع غیرقابل  استفاده حداقل از، )ندگی در چارچوب ظرفیت تحمل آنز(حفاظت از محیط طبیعی ، )اجتماعی و جغرافیایی

  . ]5[ ارضاي نیازهاي اساسی افراد جامعه رفاه فردي و، اتکا جامعه خود بقاي اقتصادي و تنوع، تجدید
  

  مفهوم مکان یابی -1-1-1
هایی گرفتن مراکز موجود و محدودیتیابی مراکز به معنی یافتن مکان مناسب براي مراکز جدید و یا فعلی، با در نظرمکان

عنوان یکی از ه پذیري آن ببرداري برسد و رقابتترین مکان ممکن به بهرهاست که وجود دارند، به طوري که طرح در اقتصادي
یابی فعالیتی است که استعدادهاي فضایی و غیر فضایی یک سرزمین را طور کلی مکانه ب. ]6[نظر باشد اهداف کلیدي، مد

هاي یابی،  قابلیت و تواناییبنابراین مکان. آوردناسایی کرده و امکان انتخاب مکان مناسب براي کاربري خاص را فراهم میش
ها و پارامترهاي دیگر مناسب براي یک فعالیت در منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سایر کاربري

هاي یک مکان با توجه به ها و توانقابلیت. دهداربري خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار میبراي انتخاب مکانی مناسب براي ک
ها با بنابراین بسته به نوع کارکرد مورد نظر، باید شاخص. اینکه براي چه مفاهیمی در نظر گرفته شود، متفاوت خواهد بود

گونه در مکان یابی را می توان این GISکاربرد . گیرد تلفیق شود تا توان مکان با توجه به آن مورد بررسی قرار یمعیارهای
 :تشریح کرد
 تعیین موقعیت دقیق نقاط مرتبط  
 تعیین مسیرهاي ارتباط فیزیکی بین نقاط مرتبط و وسیله یا وسایل جدید  
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 پیوسته یا گسسته (یابی تعیین دقیق ابعاد و نوع گستره جغرافیایی براي مکان.(  

اي هاي منطقهریزيتأثیرات اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی، فاکتوري کلیدي در برنامه نظر ریابی مناطق صنعتی با دمکان
مکان مناسب براي استقرار صنعت بایستی جهت هماهنگی فواید اقتصادي با مسائل زیست محیطی، دامنه وسیعی از . است

برداري از صنایع را تأثیرات منفی حاصل از ایجاد و بهرهیابی به توسعه پایدار بایستی جهت دست. نظر داشته باشدمعیارها را مد
هاي صنعتی و در کل توسعه گیري مهمی است که پایداري فعالیتدر واقع مکان یابی مراکز صنعتی تصمیم. به حداقل رساند

داراي شرایط بهینه بنایی در مکانی فراهم ساختن امکانات و تسهیالت زیر. [7] دهدپایدار را در منطقه تحت تأثیر قرار می
گذاري بخش خصوصی و صنعتی ، باعث ایجاد انگیزه براي سرمایه -ها، به منظور ایجاد مناطق اقتصادينسبت به سایر مکان

  . گردددولتی در آن مکان می
  
  پیشینه تحقیق -2
  مطالعات خارجی -2-1

یابی و همچنین اهداف تغییر در روند مکانهـاي صنعتی نتیجه یابی پایدار شـهركمعتقد است که مکان) 2002(پالنبرگ
هاي صنعتی یابی شهركطبق نظر او براي مکان .[8]باشـددولت براي هماهنگ کردن ابعاد اقتصادي و زیست محیطی مـی

سود  ها، احترام بهیـابی، الزم اسـت کـه فرآینـد همکاري و اعتماد بین بنگاهعالوه بر در نظر گرفتن فاکتورهـاي سـنتی مکـان
اولین و . هـا، حمایت سیاستی دولت و نظارت مناسب براي تضمین اهـداف زیست محیطی نیز در نظر گرفته شوددیگـر بنگـاه

هـا بـراي حضـور در هاي محـیط زیسـت عالقه و تمایل بنگاههاي صنعتی مبتنی بر ویژگیسیس شهركأترین قدم در تمهم
هاي صنعتی در به ارزیابی شهرك) 2006(دانشگاه ماساچوست .باشدورت داوطلبانه میص هـا و رعایت قوانین بهچنـین شـهرك

معیارهــاي ارزیــابی در ایــن پــژوهش شــامل  .[9]پرداختــه اســت )یوتیلیتسو نورث فیلـد تورنر، گرین فیلد،(فرانکلین
، )بنــدي و وســعت شــهركاســی، منطقــهشنتوپـوگرافی، نـوع خـاك، موضـوعات  باســتان: شـامل (معیارهاي کلی 

عرضـه آب شـهري و : شـامل(، زیربناها )ايقوانین موجود زیست محیطی در سـطح ملـی و منطقه(محیطی معیارهــاي زیست
هـاي زیرزمینی، سیستم فاضالب، دسترسـی بـه جـاده، عرضـه گـاز طبیعــی و دسترســی بــه اینترنــت پــر سـفره
آوري اطالعات در مورد هر پـس از جمع .اسـت) دسترسی به بزرگراه و خطوط ریلی و هوایی(و حمــل ونقــل ) تســرع

دهد، از نتایج این پژوهش نشان می .نمایـدشهرك و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آن پیشنهادهایی در هر مـورد ارائـه مـی
سیس شهرك صنعتی مناسب أشود در حال حاضـر بـراي توب میآن جایی کـه منطقـه گـرین فیلد یک منطقه معدنی محس

 15باشد و براي شیب منطقه که بیش از همچنین، ایـن منطقـه نیازمند گاز طبیعی و خطوط اینترنت پر سرعت می. باشدنمی
، نیاز است تا مطالعات از آنجایی که تورنر فاقد امکانات زیربنایی بوده و وسـعت آن کم است .درصد است باید راه حلی اندیشـید

نورث فیلد نیازمند عرضه آب و  .باشـدمکان یوتیلیتس نیازمند امکانات فاضالب و اینترنت مـی. اقتصادي براي آن انجام گیـرد
 رویز. باشدبندي مجدد میهاي کشاورزي وجود دارد نیازمند منطقهفاضالب است و با توجـه بـه  این که در این منطقه فعالیت

هـاي صنعتی با معرفی معیارهاي اجتماعی، اقتصادي، زیست محیطـی و یـابی شـهركتحقیقی بـراي مکـان در) 2007(
-هاي صنعتی را در منطقه شمال اسپانیا مشـخص میبهتـرین مکـان براي شهرك GISریزي و زیربنایی و بـا اسـتفاده ازبرنامه
محیطـی را بـه عنـوان ریزي، زیربنایی و زیسـتماعی، اقتصـادي، برنامهاي عوامل اجتدر مطالعه) 2009( فرناندز .[10]کنند

-تدهد که عوامل زیسنشان می AHPشـمارد و بـا استفاده از مدلهاي صـنعتی بـر مـییابی شهركعوامـل اثرگذار در مکان
هاي صنعتی در منطقه بی شهركیاتـرین عوامل در مکاندرصـد، مهـم 35و  50هـاي محیطی و اقتصادي به ترتیب بـا وزن

همچنـین نتـایج تحقیـق وي حاکی از آن اسـت کـه در میـان عوامـل . [11]رونـدکانتابریا در شمال اسپانیا به شمار مـی
هاي صنعتی در منطقه، مدیریت ریزي و زیست محیطی به ترتیـب نـرخ بیکـاري، وجـود فعالیتاقتصـادي، اجتمـاعی، برنامه

-ریزي شهري، حمل ونقل و آب و تصـفیه فاضالب از موثرترین عوامل در مکانارین بهبـود محیط، مدیریت برنامهمحیط و تمـ
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هاي صـنعتی در به بررسی نواحی مناسـب بـراي مکان شهرك) 2011( و همکاران رویز .رودها بـه شـمار مییابی شهرك
در مرحله اول که شامل یک . [12]اندابی را در دو مرحله انجام دادهیها مکانبـدین منظور، آن .شـمال اسـپانیا پرداختنـد

محلــی، -اجتمـاعی، فیزیکـی -هـا عبارتنـد از عوامـل اقتصـادي یابی بنگـاهباشـد، عوامـل مـوثر در مکانناحیـه گسـترده مـی
یابی در مرحله دوم ه، عوامل موثر در مکانهاي خاص آن نقطدسترسـی بــه منــابع و زیربناها و هزینه. زیربنـایی و شــهري

کـه از میان عوامل اقتصادي، اجتماعی، فیزیکـی، زیربنـایی و توسـعه شهري به دهد ها نشان مینتایج تحقیق آن. باشدمی
ر هاي صنعتی به شمایابی شهركترین عوامل در مکانبندي زمین مهمترتیب قیمت زمین، نرخ بیکاري، حمل ونقل و طبقـه

تــرین عوامــل در درصــدي مهــم 53از میان معیارهاي مطرح شده زیربناهـا و توسـعه شــهري بــا داشــتن وزن . رودمی
  .رودهاي صنعتی در شمال اسپانیا به شمار مییابی شهركمکان

  
  مطالعات داخلی -2-2

ررسی قـرار گرفتـه، در داخـل نیـز مـورد هاي صنعتی عالوه بر اینکه در سطح جهانی مورد بیابی شهركموضوع مکان
. عمده تحقیقات موجود در این حوزه بیشتر برخی از ابعاد را به صورت موردي مدنظر قرار داده اند .توجـه  محققین بوده است

است  صنعتی، سعی کرده –و مقررات مناطق آزاد تجاري در تحقیقی با عنوان مجموعه قوانین) 1383(به عنوان مثال، آهنگران
یابی شهرك عوامل موثر بر مکان .]13[اصول و ضوابط خاص این حوزه را از نقطه نظر اداري و دولتی مورد توجه قرار دهد

ها عوامل جغرافیایی، زیسـت بـه اعتقـاد آن. ]14[مورد بررسی قرار گرفته اسـت)1384(نه و سلیمانیاصنعتی اراك توسط زنگ
باشد و با بررسی این عوامل در شهرك یابی شهرك صنعتی میترین عوامل در مکانمهممحیطـی و عوامـل و ضـوابط انسانی 

هاي شدن اراك اهـداف و الزامـات ملـی بـر اهداف و امکانات و اولویتصـنعتی اراك بـه ایـن نتیجـه  رسیدند که در صنعتی
ساز وقـوع پدیده وارونگی هوا در شهر اراك نظـام ناهمواري زمین و جهت وزش بادهاي محلی، زمینه. محلی مقدم شده است

شود و اسـتقرار شـهرك صـنعتی اراك در باالدست حوضه کویر شده که این امر باعث تشدید آلودگی هوا در شهر اراك می
 .پذیر کرده استشناسی حساس و آسیبهـاي کشـاورزي شمال اراك، این حوزه اکولوژیک بسته را از لحاظ بوممیقان و زمـین

واحدهاي تولیدي وابسته بـه شهر صنعتی باالخص کارخانه تولید آلومینیوم بیشترین سهم را در آلودگی هواي شهر دارد به 
نیز در پایان نامـه کارشناسـی ارشـد ) 1387(خالصی .دهـدهاي صنعتی تشکیل میدرصد آلودگی شهر را آلودگی 99طوریکه 

وي بــا . ]15[تاکستان استان قزوین را مــورد بررســی قــرار داده اســتخـود وضعیت شهرك صنعتی ایران خودرو در 
ســازمانی بــه عنــوان  -دسترسـی و نهــادي -مکانی، زیرساختی -معرفــی معیارهــاي اجتماعی، اقتصادي، جغرافیایی

گزینی مکان رسد که دریجـه میبه ایـن نت AHPهاي صنعتی و با استفاده از روشیــابی شهركعوامــل مــوثر در مکــان
همچنین، پـس از بررسـی . دسترسـی بیشـترین اهمیـت را دارا بـوده اسـت -شهرك صنعتی ایران خودرو، عوامل زیر ساختی

گزینی شهرك صنعتی شـود کـه مکـانهـاي اقتصـادي، اجتمـاعی، صنعتی و کالبدي منطقه این نتیجه حاصل مـیقابلیـت
هـاي صنعتی استان آذربایجان شـرقی را بـا در شهرك) 1388(شاد و همکاران .صورت بهینه انجام یافته استایران خودرو به 

، محیط )آب، برق، گاز و تلفن(، امکانات زیربنایی ...)وزش باد، شیب زمین، زلزله و رودخانه و (نظـر گـرفتن عوامـل طبیعی 
- جـاده، راه(هـا و دسترسی... ) ـع، جلـوگیري از انقـراض نسـل حیوانات و هـا و مراتآلـودگی هـوا، حفاظت از جنگـل(زیست 

-هـاي صــنعتی و مـدلیـابی شـهركبه عنوان فاکتورهاي موثر در مکـان...) آهـن، نیـروي کـار، امکانات آموزشی و درمانی و 
. ]16[یابی مورد بررسی قرار دادندند مکانپوشانی شاخص، جمع فازي، فازي گاما و ژنتیک در فرآیهـاي تلفیقـی، مــدل هم

یابی دهـد که بهترین مدل براي مکاننتایج تحقیق نشان می. هاي مذکور مقایسه شده استچهـار عامـل ذکـر شـده در مدل
در تحقیقی که ) 1383(غالمرضا لطیفی .باشدپوشانی شاخص میهاي صنعتی با توجه بـه فاکتورهاي یاد شده مدل همشهرك

تر به مسئله مورد توجه این اي ایران به انجام رسانده است، به صورت مستقیمریزي منطقها عنوان جایگاه مناطق آزاد در برنامهب
ثیرات أاي و به خصوص تهاي برآورد و تعیین اثر این مناطق بر توسعه منطقهتحقیق پرداخته است و در آن، بخشی از روش

این روند در کار دکتر . ]17[ه کل کشور و به خصوص در مناطق خاص توجه نشان داده استمستقیم و غیر مستقیم آن بر توسع
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مطالعه موردي شهرهاي مرزي (اي ایرانشدن و توسعه منطقهبا عنوان نقش شهرهاي مرزي در فرآیند جهانی) 1389(رهنما
ها و آن که تحقیق اخیر کمتر از روش با وجود. ]18[، با روش توصیفی و تحلیلی به پیگیري شده است)استان خراسان رضوي

تواند برخی از مشکالت پیش روي تحقیق باشد، اما نوع نگاه و توجه به ابعاد اجتماعی میاصول ریاضی و آماري برخوردار می
اري گذتوان به تحقیقی با عنوان عوامل موثر در جذب سرمایهاز جمله تحقیقات دیگر در همین حوزه می. حاضر را مرتفع نماید

توسط شاکري به انجام  1385، اشاره نمود که در سال AHPها با استفاده از تکنیک بندي آندرمنطقه آزاد چابهار و اولویت
ات علی نگر توانسته است عوامل و زمینه هاي موثر در جذب سرمایه قگیري از یک روش متداول در تحقیرسیده است و با بهره

  . ]19[رار دهدقو بررسی  گذاري در مناطق آزاد را مورد بحث
  

  معرفی منطقه مورد مطالعه -3
 60درجه تا  58هاي جغرافیایی  کیلومترمربع در گوشه شرقی کشور بین طول 95388استان خراسان جنوبی به وسعت 

از شمال به دقیقه شمالی واقع شده که  35درجه و  34دقیقه تا  10درجه و  30هاي  دقیقه طول شرقی و عرض 25درجه و 
هاي سیستان و بلوچستان و کرمان، از غرب به استان هاي یزد، سمنان، اصفهان و از  استان خراسان رضوي، از جنوب به استان

محور ارتباطی شرق که نیمه . باشدمیمحدود ) ایالت فراه(کیلومتر داراي مرز مشترك با کشور افغانستان  331شرق  به طول 
در واقع شاهراه ارتباطی بندر چابهار و شهر . کند کند از این استان نیز عبور می یشرقی کشور را از شمال به جنوب وصل م

شهر، قائن  زاهدان به سمت شمال کشور تا مشهد ضمن عبور از شهرهاي مهم این استان مانند نهبندان، سربیشه، بیرجند، آرین
عامل توسعه و ارتباط حمل و نقلی در  این محور. شود شرق کشور متصل می دشت بیاض به شهر مشهد در شمال –و خضري 

موقعیت منطقه مورد مطالعه را در سطح کشور و تقسیمات  1شکل . المللی برخوردار است استان است که از اهمیت ملی و بین
  .دهد را نشان می سیاسی آن

  

  
  موقعیت منطقه مورد مطالعه - 1شکل 

  
  هامواد و روش -4

اند که ن به اهداف توسعه پایدار منطقه اي با موانع و تنگناهاي  بسیاري مواجهکشورهاي در حال پیشرفت، در جهت رسید
توسعه پایدار، امروزه به عنوان یک . نمایدبینی نشود، رسیدن به توسعه غیر ممکن و دشوار میتا راه حلی براي این موانع پیش

 .مناطق مورد توجه قرار گرفته است کشورها و براي توسعهکه  شودریزي فضایی قلمداد میراهبردي در برنامه و اصل مهم
اند هایی که براي رسیدن به توسعه پایدار در کشورهاي جهان صورت گرفته کشورهاي در حال توسعه نتوانستهعلیرغم تالش
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 آنچه مسلم است عدم موفقیت این کشورها مثل ایران در این. گام موثري در جهت رسیدن به توسعه و پایداري آن بردارند
در کشور ما . بینی نگردد روند کنونی ادامه خواهد یافتها پیشگردد که تا راه حلی براي آنزمینه به موانع و مشکالتی بر می

دادن  براي ایجاد تعادل و به منظور شکل. توسعه در حد مطلوبی نیست و آنقدري هم که وجود دارد به صورت متمرکز است
هاي اي شناخت نابرابريریزي منطقهاي مطرح شده و اولین گام در برنامهریزي منطقهفضاهاي مناسب و همگون، بحث برنامه

هاي بالقوه استان از جمله مرز طوالنی با ها و تواناییبا توجه به پتانسیل. باشداجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می-اقتصادي
توسعه اقتصادي منطقه و از بین بردن نابرابري ها  ایجاد کشور افغانستان و منابع غنی معدنی بهترین گزینه و راهکار براي 

به دلیل  نبود چارچوب مناسب براي مکان یابی مناطق این پژوهش به شناسایی عوامل موثر در . مناطق ویژه اقتصادي است
می  )AHP(ه مراتبیها با استفاده از الگوي سلسلبندي آنمکان یابی مناطق ویژه اقتصادي با محوریت توسعه پایدار و اولویت

-گیري با معیارهاي چندگانه بوده و امکان فرمولهطراحی شده براي تصمیمهاي ترین سیستماین تکنیک یکی از جامع. پردازد 
-کردن مسأله را به صورت سلسله مراتبی فراهم نموده و امکان در نظر گرفتن معیارهاي کمی و کیفی مختلف را نیز به تصمیم

گیري دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روي ف را در تصمیمهاي مختلاین فرایند همچنین گزینه .گیرنده خواهد داد
ضمن اینکه این روش بر مبناي مقایسات جفتی بنا نهاده شده و قضاوت و محاسبات را تسهیل . معیارها را ایجاد خواهد کرد

به  1980در سال  که این روش ابتدا ]20[ي سازگاري و ناسازگاري تصمیم استاز دیگر امتیازات این روش محاسبه. کندمی
  . پیشنهاد شدوسیله توماس ال ساعتی 

در  AHPبه الگوي توسعه پایدار با استفاده از روش یابی مناطق اقتصادي با توجهمراحل تعیین عوامل موثر بر مکان
  :برگیرنده مراحلی به شرح زیر می باشد

از تصمیم گیري به صورت  که در آن هدفاولین گام ترسیم یک نمایش گرافیکی از مسئله است : ساختن سلسله مراتبی -1
در واقع در این مرحله سطوح مختلف تحلیل به . سلسله مراتبی از عوامل و عناصر تشکیل دهنده تصمیم ترسیم می شود

 .صورت سلسله مراتبی و گرافیکی به تصویر کشیده می شوند
) دوبه دویی(کدیگر به صورت زوجیدر این مرحله عناصر هر سطح نسبت به ی :AHPمقایسه زوجی و وزن دهی در   -2

 ثبت می شود که در آن  مقایسه و وزن دهی به عناصر در یک ماتریس . مقایسه شده و وزن دهی می شوند
مقایسه زوجی به صورت ارزش گذاري عنصر ).  در این بررسی یک ماتریس (تعداد معیارها در هر سطح می باشد

استفاده  9تا  1طر نسبت به عنصر ستون صورت می گیرد و براي ارزش گذاري نیز معموالً از یک مقیاس فاصله اي از س
ارجحیت یک گزینه یا عامل نسبت به خودش مساوي با یک است، لذا اصل معکوس بودن یک عامل ). 1جدول (می شود

خودش، دو خاصیت اصلی ماتریس مقایسه اي دو به نسبت به دیگري و ارجحیت یک براي یک عامل یا گزینه نسبت به 
 .هستند AHPدویی در فرآیند 

این نرخ . شاخصی است که سازگاري مقایسه ها را نشان می دهد AHPنرخ سازگاري در روش : نرخ سازگاري محاسبه -3
باشد  1/0ز گویاي درجه ي صحت و دقت ارزش گذاري ها در مقایسات زوجی است، چنانچه نرخ مذکور برابر و کمتر ا

می توان ارزش گذاري ها و مقایسات را خوب و صحیح دانست، در غیر اینصورت ارزش گذاري زوجی باید دوباره انجام 
 .گرفته یا اصالح شود

 
  نحوه ي ارزش گذاري ارجحیت در ماتریس مقایسه زوجی - 1جدول 

  درجه ي اهمیت در مقایسه زوجی  )امتیاز(مقدار ارزش 
  ت یکسانبا اهمیت و ارجحی  1
  کمی مرجح یا کمی مهمتر  3
  ارحجیت زیاد  5
  ارجحیت خیلی زیاد  7
  کامالً مرجح یا کامالً مهم تر  9
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  یابی منطقه ویژه اقتصاديموثر در مطالعه مکان هايمعیارها و شاخص -4-1

ی، پس از مطالعات بندي بهترین مکان ایجاد منطقه ویژه اقتصادي در استان خراسان جنوبدراین پژوهش براي اولویت
محیطی، معیارازجمله توان 5ها، آمار و اطالعات موجود و ارزیابی نظر کارشناسان، ابتدا، گزارش)اي، اینترنتیکتابخانه(مستندات 

ازآنجاکه هر  .گرفته شد نظر ها، توان خدمات پشتیبانی تجاري و عوامل تولید و محل انبارها درزیرساختبازار، دسترسی به 
یابی به یک اندازه تأثیرگذار نیستند، براي اي دارد و این معیارها و زیرمعیارها در مکانچندگانه ر درون خود، زیرمعیارمعیار د

و استفاده از Expert choice  افزاربا کمک نرم )AHP(و زیرمعیارها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیکسب وزن نهایی معیارها 
  .در این زمینه استفاده گردیدنظرات اساتید و کارشناسان خبره 

  
 توان محیطی منطقه مورد مطالعه -4-1-1

هر منطقه،  اقلیم. باشدیابی منطقه ویژه اقتصادي، توجه به توان محیطی منطقه بسیار حائز اهمیت میدر مطالعه مکان
تأثیر  و مورد نظر داشته تواند تأثیرات زیادي را در انتخاب مکانآسیب پذیري، قابلیت اراضی و دسترسی به منابع آب می شیب،

گذاري در منطقه داشته باشد، از سوي هاي زیادي را براي صنایع و سرمایهمدت ممکن است عوارض و هزینه این عوامل در دراز
از جمله .. گذاري بیشتر خواهد شدگذاران و جذب سرمایههاي سرمایهدیگر انتخاب بهینه نیز منجر به کاهش هزینه

پذیري، قابلیت اراضی، دسترسی به منابع هوا، شیب، آسیبو آب : شوند عبارتند از ر این زمینه مهم تلقی میزیرمعیارهایی که د
در  هاي گردشگري که در میزان مطلوبیت آب و هوایی، جاذبهمناطق حساس اکولوژیکی و مناطق حفاظت شده طبیعیآب و 

  .]6[آن منطقه موثر است
  

  اقلیم و آب وهوا  -4-1-1-1
درضمن . تواند تأثیر بگذاردهاي عملیاتی و ساختمانی مناطق ویژه اقتصادي میت جغرافیایی مکان بر هزینهمشخصا

تواند در جذب و حفظ وضعیت آب و هوایی منطقه مورد نظر بر وضعیت کیفیت زندگی در آن منطقه تأثیرگذار است و می
: شوند عبارتند از عیارهایی که در این زمینه مهم تلقی میاز جمله زیرم. نیروي انسانی غیر ساکن نقش کلیدي داشته باشد

  .متوسط دما، متوسط رطوبت، متوسط میزان بارش
  

 قابلیت اراضی -4-1-1-2

شرایط و کیفیت زمین در مکان انتخابی براي استقرار منطقه ویژه اقتصادي و تاثیر آن در افزایش یا کاهش آماده سازي و 
جویی هاي اقتصادي اهمیت است، زیرا کیفیت زمین عاملی است که موجب صرفهآن ، بسیار بابرداري صنایع مستقر در بهره

به  4نسبتاً براي کشاورزي مناسب هستند و اراضی درجه  3و  2،  1اراضی درجه . گرددگذاران میزیاد براي صنایع و سرمایه
. توان از عکس هاي هوایی و ماهواره اي کمک گرفتمیبراي درجه بندي اراضی منطقه . باال براي احداث شهر انتخاب می شوند

مطالعات زمین شناسی و مکانیک خاك نشان دهنده ساخت مناسب زمین و مقاومت خاك براي انجام عملیات شهرسازي بوده 
  .]21[و محدودیتی از نظر پی سازي وجود ندارد

  
 شیب -4-1-1-3

هر . ]22[یابی داردهاي مختلف در مکانیشترین آثار را در کاربريعامل شیب به عنوان مهمترین پارامتر در یک منطقه ، ب
چه زمین طرح هموارتر و داراي پستی و بلندي کمتر و شیب کمتري باشد ، هزینه کمتري جهت هموارسازي و حذف پستی و 

  .  ]6[بلندي هاي طرح مورد نیاز می باشد
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  آسیب پذیري  -4-1-1-4
آمیز هاي مخاطرهبایست وضعیت منطقه مورد مطالعه را از نظر قرارگیري در پهنه، مییابی مناطق ویژه اقتصاديدر مکان

-طبیعی نظیر گسل، آتشفشان، لغزش زمین، سیل و غیره به طور دقیق مورد بررسی همه جانبه قرار داد و نیز با بررسی نقشه
جابه . راي ساخت و سازها در نظر گرفتپذیري ناحیه، شدت و ضعف درجه آسیب را تعیین و استحکام مناسبی بهاي آسیب

جایی خاك و لغزش هاي زمین، زمین هاي سیل خیز، از آّب بیرون آمدگی و یا زیر آب فرور فتگی زمین، زمین هایی که در 
، بادهاي شنی و آتشفشان ها از جمله مخاطرات طبیعی هستند که نقش لرزه خیزيارتفاع کم از سطح دریا قرار دارند، 

  .]21[یابی مناطق ویژه اقتصادي دارنددر مکان تأثیرگذاري
  

  دسترسی مناسب به منابع آب  - 4-1-1-5
 از این رو،. دسترسی به منابع آب است یابی شهرهاي جدید و یا هر گونه ناحیه صنعتی،یکی از مسائل اساسی در مکان

از آنجا که توسعه  .]22[یدآ به شمار می قتصاديمناطق انزدیکی به این امکانات و بهره مندي از آنها، عامل موثري در انتخاب 
پذیر نیست، مناطقی که منابع آب مناسب دارند را اراضی مساعد براي توسعه شهر می شهري بدون وجود منابع آب کافی امکان

آب و هوایی بنا بر تحقیقات سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو ، حداکثر مصرف سرانه روزانه آب نسبت به شرایط . شناسند
درصد براي مناطق آب و هوایی  1.8تا  1.2در هر منطقه متفاوت است که با استفاده از نقشه آب و هواشناسی ضرایبی از 

  .]21[شودگوناگون در نظر گرفته می
  

  مناطق حساس اکولوژیکی و مناطق حفاظت شده طبیعی -4-1-1-6
درصد از  8ن حفاظت محیط زیست به دلیل آنکه حدود هاي اکولوژیکی تحت مدیریت سازمامناطق طبیعی با ارزش

کند جدا از آنکه ایجاب می هاي زیادي است، از جمله عواملی است کههاي اراضی کشور را پوشانده و داراي حساسیتعرصه
توجه قرار در فواصل زیاد نیز مورد  صنایعثیرپذیري این أدر این اراضی انتخاب نشوند، بلکه ضروري است شعاع ت صنایعمکان 
  .]22[واهد نمودفاکتور و توجه آن به طور غیر مستقیم بر توسعه پایدار حوزه زیستی کمک خ این. گیرند
  

  بازار دسترسی به  -4-1-2
از سوي دیگر، عامل . هاي گوناگون از نظر حجم فروش، قیمت کاال، میزان درآمد و کشش تقاضا با یکدیگر متفاوتندمکان

مکان و موقعیت صنایع در تعیین . دهدیابی صنعتی را تحت تأثیر قرار میعوامل تولید، مکاندسترسی به بازار بیش از دیگر 
، ) فروش(هاي اقتصادي به بازار هدف با نزدیکی بنگاه. هاي کلی ارایه کاالها و خدمات به مشتریان نقش بسیار مهمی داردهزینه
باالست نزدیکی به بازار براي منطقه ویژه  نقلوحملتی هزینه وق. یابدهاي حمل و نقل محصوالت تولید شده، کاهش میهزینه

  .هاي مرزي در این زمینه مهم تلقی می شوندفاصله تا بازار داخلی و فاصله تا بازارچه. ]6[اقتصادي بسیار مطلوب خواهد بود 
  

  ها زیرساخت -4-1-3
این . بازرگانی و تجاري است ي صـنعتی،گـذارنقل از مهمترین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت در هر نوع سرمایهوحمل

ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق . اهمیت بیشتري دارد موضوع براي منطقه ویژه اقتصادي بـا رویکـرد پـردازش صـادرات
- بـین برقراري ارتباط. نقل مرتبط کرده استواهداف یک منطقه ویژه را مستقیماً به حمل اي ازویژه اقتصادي نیز بخـش عمـده

انتقال کاال و ) ترانزیـت(اي، توسعه صادرات غیر نفتی، صادرات مجدد، عبور خارجی المللـی، تحرك در اقتصاد منطقه
  . اهدافی هستند که مستقیماً با حمل و نقل ارتباط دارند) ترانشیپ(
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در . تولیدي نیز غافل نماند ونقل، باید از اهمیت عامل نیروي کار متخصص و بازدهیدر مکان یابی صنعتی گذشته از حمل
توان منطقه در جذب . ]23[مواردي باال بودن میزان بازدهی تولیدي به راحتی می تواند افزایش هزینه نیروي کاررا جبران کند

 بر این اساس ؛]6[هایی که با تکنولوژي باال سر و کار دارند ؛ اهمیت باالیی داردکرده براي طرحنیروي انسانی ماهر  و تحصیل
. کمال اهمیت است امکانات حمل و نقل زمینی، هوایی و ریلی در انتخاب مکان مناسب براي ایجاد منطقه ویژه حائز وجود

یابی نقل، پایانه ها، فرودگاه ها و نظایر آنها از معیارهاي مهم در مکانودسترسی و سهولت دستیابی به راه ها، وسایل حمل
     .]22[ به شمار می روند صنعتی
 

  وان خدمات پشتیبانی تجاريت -4-1-4
از آنجا که منطقه ویژه اقتصادي و پاي گیري و رونق آن اساساً وابسته مستقیم و تمام عیار به امر سرمایه گذاري است، تنها 

نگرند که خدمات مختلف دولتی با کمترین هزینه در صورتی سرمایه گذاران به منطقه ویژه به عنوان محلی جذاب و سودآور می
هـاي فنـی متنـوع، امکـان اسـتفاده از حضور نیروي کار متخصص و با قابلیـت .مترین زمان در اختیارشان باشدو در ک

بانکی و غیر بانکی، هاي دانشگاهی، وجود زمینه براي استفاده از امکانات مطلـوب خـدمات مـالی و تجـاريپژوهش تحقیقـات و
-مناسـب در صـورت نیـاز، وجود خدمات مناسب پذیرایی و هتل براي رفت دسترسی سریع به خدمات بهداشتی و بیمارستانی
گـذاران، فروشندگان مواد اولیـه، امکـان اسـکان مناسـب بـراي سـرمایه وآمد بازرگانان، خریـداران محصـوالت منطقـه،

که  یحی از جمله مواردي استهاي ایشان با توجه به نیازهاي مختلف اقتصادي، آموزشی، تفرمـدیران، متخصصـین وخانواده
  .آفرین باشدگذاري در منطقه نقشتواند به نحو مؤثري در تصمیم براي سرمایهمی

  
 عوامل تولیدو محل انبارها  - 4-1-5

اي در فرآیند تولید به مواد اولیه نیازمندند؛ چرا که ماهیت صنعت در تبدیل ماده اولیه به کاال و کسب صنایع کارخانه
هاي حمل ماده یابی ، مسافت میان ماده اولیه و مکان تولید و یا هزینهمسئله حائز اهمیت در مکان. ستارزش افزوده نهفته ا

نقل با توجه به تعیین مکان بهینه صنعت ، ضمن اینکه در صنایع مدرن روند وهاي حملتأثیر بعد مسافت و هزینه. اولیه است 
  .]23[ها در کشورها نیز قرار دارد حمل محموله مشی هاي مربوط به نرخ تحت تأثیر خطنزولی داشته، 

هاي توسعه پایدار، در این مرحله ساختار یابی مناطق ویژه اقتصادي با توجه به شاخصپس از شناسایی عوامل موثر بر مکان
  .بندي جامع و قابل درك طراحی شده استو با هدف ارائه یک تقسیمزیر معیار  20معیار و  5سلسله مراتبی با  

  
  نتایج و بحث -5

ها در پهنه سرزمین و براي سازماندهی به ساختار انتخاب معیارهاي مناسب به ویژه درمکان یابی بهینه براي انواع فعالیت
و  معیارها .]24[ها را مقایسه کنیم و میان آنها به درستی انتخاب کنیمدهد که گزینهفضاي جغرافیایی، به ما امکان می

 AHP یابی منطقه ویژه اقتصادي نقش اساسی دارد، در این پژوهش با استفاده از تکنیکنوعی در مکانزیرمعیارهایی که به 
  .شودنشان داده می 2ارزیابی شده است و در جدول 
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  معیارها و زیرمعیارهاي بررسی شده در پژوهش: 2جدول 
  زیر معیار  معیار

  توان محیطی

  )رطوبتمتوسط ساالنه، میانگین دماي ساالنه و میانگین  بارندگی (اقلیم و آب و هوا  -
  قابلیت اراضی -
  سرعت بادهاي منطقه -
  شیب منطقه -
  )فاصله از مسیل و آبراهه ها -فاصله از گسل(آسیب پذیري -
  )چاه هاي آب شرب و قنوات(دسترسی به منابع آب  -
  هاي گردشگريوجود جاذبه -
  فاصله از مراکز حفاظت شده -

  فاصله تا بازار داخلی -  اردسترسی به باز
  هاي مرزيفاصله تا بازارچه -

  زیرساخت
  )آب ، برق ، گاز (دسترسی به انرژي -
  )راه آهن،جاده،فرودگاه(ونقل دسترسی به حمل -
  دسترسی به نیروي انسانی -

  توان بخش خدمات پشتیبانی تجاري

  )نیپشتیبا(خدمات فنی، تخصصی محلی دهنده ارایه فاصله تا مراکز  -
  )زیربنایی(اداري و عمومی محلی ،خدمات بازرگانی دهنده ارایهدسترسی به مراکز  -
  درمانیو ارایه خدمات اجتماعی و رفاهی  وجود مراکز  -
  اي مستقر در منطقهدسترسی به مراکز آموزش عالی ، مراکز فنی حرفه -

  مراکز تولید و محل انبارها
  هاي روستاییفاصله تا محل تعاونی -
  وجود معادن و دیگر صنایع -
  هافاصله تا محل استقرار سردخانه -

  
  مقایسه زوجی معیارها با هم و تشکیل ماتریس وزن نسبی آنها-5-1

دهی سپس براي وزن. در این مرحله تمام معیارها نسبت به هم سنجیده شد، تاوزن نهایی هر یک از معیارها مشخص شود
گیري از آنها، هاي کارشناسان و میانگیناده از نظرات کارشناسان مرتبط،با در نظر گرفتن پاسخبه معیارها و زیرمعیارها، با استف

 3آن در جدول اي به کاررفت که نتایج سازي به صورت قابل استفاده در ماتریس مقایسهدادهاي به دست آمده، در فرآیند نرمال
شود، معیار دسترسی به بازار نسبت به دیگر معیارها براي می ها مشاهدهگونه که در ستون وزننشان داده شده است و همان

    .استقرار منطقه ویژه اقتصادي  در اولویت باالتري قرار دارد
  

  بندي مکانی منطقه ویژه اقتصادي وزن نسبی معیارها در اولویت:  3جدول 

توان   معیار
  محیطی

دسترسی به 
توان خدمات   هازیرساخت  بازار

  پشتیبانی تجاري
امل تولید و محل عو

  وزن نسبی  انبارها

  202/0  5/2  12/3  8/0  5/0  1  توان محیطی
  372/0  4  5/3  2  1  2  دسترسی به بازار

  268/0  2/4  35/4  1  5/0  25/1  هازیرساخت
  066/0  46/0  1  23/0  28/0  32/0  خدمات پشتیبانی تجاري توان

  092/0  1  2/2  24/0  25/0  4/0  عوامل تولید و محل انبارها
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  مقایسه زوجی زیر معیارها -5-2
ایجاد  ههر کدام از زیرمعیارهاي بررسی شده همان گونه که داراي میزان اثرگذاري متفاوتی هستند، درتعیین مکان بهین

زوجی و شناسایی میزان اثرگذاري زیرمعیارها، وزن ه رو در این پژوهش پس از مقایسمنطقه ویژه اقتصادي نیزسهیم اند؛ از این
  .یک از آنها محاسبه شده استلیۀ هر وا

  
  هاي منظورشده براي هریک از آنهامعیارها و زیرمعیارهاي بررسی شده همراه وزن: 4جدول 

  معیار   وزن  زیرمعیار  نسبیوزن 
  اقلیم و آب و هوا  034/0

  توان محیطی  202/0

  قابلیت اراضی  124/0
  سرعت بادهاي منطقه   055/0
  شیب منطقه  071/0
  )فاصله از مسیل و آبراهه ها -فاصله از گسل(سیب پذیريآ  327/0
  )چاه هاي آب شرب و قنوات(دسترسی به منابع آب   238/0
  وجود جاذبه هاي گردشگري  031/0
  فاصله از مراکز حفاظت شده   120/0
  زيفاصله تا بازارچه هاي مر   889/0  دسترسی به بازار  372/0  فاصله تا بازار داخلی    111/0
  )آب ، برق ، گاز (دسترسی به انرژي  265/0

  )راه آهن،جاده،فرودگاه(دسترسی به حمل ونقل   608/0  هازیرساخت  268/0
 دسترسی به نیروي انسانی  127/0
  )پشتیبانی(خدمات فنی، تخصصی محلی دهنده ارایه فاصله تا مراکز   493/0

توان خدمات   066/0
  پشتیبانی تجاري

  )زیربنایی(اداري و عمومی محلی ،خدمات بازرگانی دهنده ارایهی به مراکز دسترس  150/0
  درمانی و ارایه خدمات اجتماعی و رفاهی  وجود مراکز   253/0
  دسترسی به مراکز آموزش عالی ، مراکز فنی حرفه اي مستقر در منطقه  104/0
  فاصله تا محل تعاونی هاي روستایی  162/0

و محل  عوامل تولید  092/0
  انبارها

  وجود معادن و دیگر صنایع  7/0
  فاصله تا محل استقرار سردخانه ها  138/0

  
  تعیین بررسی سازگاري در قضاوت ها- 5-3

هاي انجام شده براي تعیین ضریب یکی از امتیازهاي فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، امکان بررسی سازگاري در قضاوت
اولویت بندي  جهت Expert choice از نرم افزاربا توجه به امتیاز دهی نهایی با استفاده . ستاهمیت معیارها و زیرمعیارها ا

بدست آمد که نشان دهنده این است  1/0مکانی منطقه ویژه اقتصادي ضریب سازگاري در محاسبات این پژوهش کوچکتر از 
  .باشدکه سازگاري در قضاوت ها مورد قبول می

  

  
  هت اولویت بندي مکانی منطقه ویژه اقتصادي استان خراسان جنوبیامتیاز نهایی ج:  2شکل
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  نتیجه گیري -6
ویژه اقتصادي کشورهاي آسیاي میانه و افغانستان، منطقه  با توجه به موقعیت ممتاز خراسـان جنـوبی و نیازهـاي وارداتـی

نقش فعال و مهمی را در منطقه شرق کشور  مجدد به این کشورها تواند به عنوان یک پایانه مرکز صادراتمیدر این استان 
 .داشته باشد

گیري یک مرکز و کانون شکل یکی از اهداف عمده و اصلی ایجاد منطقه ویژه اقتصـادي در اسـتان خراسـان جنـوبی،
 ایجاد و توسعه این منطقه. باشدنیازهاي بازارهاي هدف می پردازش صادرات و صادرات مجدد در شرق کشور با توجه به

 وارداتی کشورهاي آسیاي میانه و افغانستان سبب افزایش ارتباط اقتصـادي و سـهم تجـارت بنـدي نیازهـايبراساس اولویت
  . گرددایران در این کشورها می

 هاي برنامه ریزي در همه سطوحها درراستاي تحقق یک توسعه مناسب یکی از ضرورتیابی مناسب کاربريامروزه مکان
تواند عالوه بر فواید اقتصادي، اثرات یابی محل مناسب براي استقرار صنایع میمکان. باشدمی )ايي و ناحیهاملی،منطقه(

دراین راستا در این پژوهش با استفاده از  .تواند بر محیط داشته باشد را تقلیل و کاهش دهدنابهنجاري که این کاربري می
سپس  .براي ایجاد منطقه ویژه اقتصادي مشخص گردید ک مکان مناسبمعیارهاي موثر براي انتخاب ی کارشناساننظرات 

در این  Expert choiceنرم افزار با کمک  )AHP(براي کسب وزن نهایی معیارها و زیرمعیارها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
قابلیت اراضی، سرعت بادهاي  اقلیم و آب و هوا،(معیارهاي توان محیطیدهدکه نتایج پژوهش نشان می. زمینه استفاده گردید

، )هاي گردشگري، فاصله از مراکز حفاظت شدهپذیري، دسترسی به منابع آب، وجود جاذبهشیب منطقه، آسیب منطقه،
ونقل دسترسی به انرژي، دسترسی به حمل(ها، زیرساخت)فاصله تا بازار داخلی، فاصله تا بازارچه هاي مرزي(دسترسی به بازار

 خدمات فنی، تخصصی دهنده ارایه فاصله تا مراکز (توان بخش خدمات پشتیبانی تجاري، )انسانی ،دسترسی به نیروي
ارایه خدمات اجتماعی و  زیربنایی، وجود مراکز اداري و عمومی  ،خدمات بازرگانی دهنده ارایهپشتیبانی،دسترسی به مراکز 

فاصله تا محل تعاونی (و عوامل تولید و محل انبارها )اي، دسترسی به مراکز آموزش عالی ، مراکز فنی حرفه درمانیو رفاهی 
یابی منطقه ویژه از جمله عوامل موثر در مکان )هاي روستایی، وجود معادن و دیگر صنایع، فاصله تا محل استقرار سردخانه ها

دسترسی به بازار و ي معیارهانتایج مدل بیانگر آن است که . هاي توسعه پایدار هماهنگ استباشد که با شاخصاقتصادي می
دارند، یابی استقرار منطقه ویژه اقتصادي در مکان به ترتیب بیشترین اثر را268/0و  372/0 با داشتن ضرایب هازیرساخت

  . یابی منطقه ویژه به این معیارها توجه بیشتري نمایندریزان در مکانکه برنامه استضروري  بنابراین
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