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ﭼﻜﻴﺪه
داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ دارﻧــﺪ ،ﺑـﺮ ﻫﻤـﻴﻦ اﺳﺳـﺎس ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖﻫـﺎ ،اﻣﻜﺎﻧـﺎت و
اي در ﺟﺬب ﮔﺮﺮدﺷﮕﺮان ﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ي
ي ﺗﻮﺳـﻌﻪي
اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﺳـﻲ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي
ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴﻴـﺮد .ﻫـﺪف ﻦ
د
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻮﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﻓﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﮔﺮﺮدﺷﮕﺮان
ﻦ و ﺑﺨـﺶ
اروﻧﺪ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ .ﭘـﮋﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻮﻮﺻـﻴﻔﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷﺷـﺪ .ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎرري ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﻨﺎﺳـﺎن و ﺷـﺎﻏﻠﻴﻦ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻧﺪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻘﻪ آزاد اروﻧﺪ ،اددارهي ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﺮﻫﻨﮕﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺷﻬﺮداري آآﺑﺎدان ،ﻛﻪ ﺗﻌـﺪااد آﻧﻬـﺎ 36
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد آززﻣﻮن ﻗﺮار ﻣـﻲﮔﻴﻴﺮﻧـﺪ .اﺑـﺰار ﮔـﺮﺮدآوري دادهﻫـﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻌﻪ آﻣﺎري ،ﻲ
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ،ﻲ
ﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داادهﻫﺎ ازآزﻣﻮنTﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارSPSSاﺳﺘﻔﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد .ﻧﺘﺎﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﺠ
ﻪ
ﻣﺤﻘﻖ
ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻫﻫﻤﮕﻲ داراي ﻧﻘﺸﺸـﻲ ﺑﺴـﻴﺎر
ﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﻟﺘﻲ ،زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﺎﻫﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ي
ﻧﺸﺎن ﻣﻲد ﺪ
ﮕﺎه وﻳـﮋه-
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕ
ﻲ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد
ﻞ
ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﺳﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺷﻨﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اروﻧﺪ ﺑﺎ
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مقدمه
گردشگری مفهومی فراگیر وگسترده است که تاریخچه آن به سال

 1811یا مزاب نآ زا شیپ  ییییییی گ در د نآ فیرعت و    

همچنان دستخوش تغییر و دگرگونی است .ا  لماش یرگشدرگ حالطص م فاس رررر ررررر 
تهاای اف خ رد دار ا و هناخ زا جر
تها اسآ ار  نن نننت و ر
تجارتها و افرادی میشود که در خدمت بنگاههای گردشگری هستند که برای آنها انجام مسا رف ت ت
لذت بخشتر ساخته یا انجام آنها را تسریع میکنند) .(landbrg,2004:4ساختار اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ق نیناو
حاکم بر مناطق آزاد میتواند بستر مناسبی ب یار

توسعه  .دیامن ایهم ار یرگشدرگ  ا نیا ز گیاج هب یهاگن ور اه        

گردشگری در مناطق آزاد میتواند نقش مهمی در نحوهی برنامهریزی و اتخاذ تصمیمات متناسب با قابلیتها نیا ی
مناطق را در جهت توسعه و نیل به اهداف مورد نظر را فراهم آورد ،هرچن نیا شیادیپ لصا و ییادتبا تیهام د

   

مناطق براساس مؤلفههای اقتصادی شکل گرفته ،اما سرمایهگذاری در زیرساخ 
تها و استفاده از ت او نننها هب هوقلاب ی    
منظور توسعه گردشگری از اهمیت خا یص

برخوردار است). (Sabbagh Kermani,2000

 بیان مسئلهدر عصر حاضر توجه فراوانی به توسعه پایدار میشود و کشور ایران نیز امروزه رسیدن به این رویکرد را بسیار م درو
توجه قرار داده است؛ این در حالی است که افزایش قیمت نفت بیش از پیش اقتصاد کشور را متک هدرک دوخ هب ی     
است و درآمد حاصل از صنعت نفت شاید تامین کننده نیاز فعلی جامعه باشد ،اما بیشک نمیتواند پاس زاین یوگخ   
نسلهای آینده باشد و از جهتی کشور با مش نیمز رد یدایز تالک ههه ههههی اش هب و تسا هجاوم لاغت رظن م ییییییییییییی رسد
گردشگری به عنوان یک صنعت پیچیده با ابعادی وسیع بتواند راهی برای رهایی از این دازآ قطانم.دشاب تالکشم    
کشورها به عنوان جذب گردشگران داخل خ ی ا م یجر ییییییی توان گ رارق یدج هجوت دروم د ر  هتف وووووو ووووووو براسا این س زز ززز،
ساختارهای تازهای در آنها فراهم گردد .هم اکنون در بسیاری از این ناکما قطانم ا هزاین و ت ا  ی ا هب طوبرم هیلو    

   

گردشگری فراهم شده است ،اما همه آنها چیزی نیست که با تکیه بر آن بتوان به جذب گردشگران خا راودیما یجر   
بود و بالطبع در این زمینه باید تواناییها ،امکانات و تسهیالت خود را بسیار باالتر از آنچه که ام شیازفا تسه زور    
دهیم) .(Baluchi,2012با توجه به ظرفیتهای گردشگری مناطق آزاد و ویژه درکنار قوانینی از قبیل معافی یتایلام ت   
برای دریافتکنندگان مجوز فعالیت اقتصادی ،امکان ورود اتباع خا یداور دخا نودب یجر دد دد ددددد ،آزادی کام و دورو ل
خروج سرمایه و ...شرایط مناسبی برای استفاده بهینه از منابع موجود کشور را در اختیار فعاالن اقتصادی قرار میدهددد
).(Monthly Free Zone,2012
کشور ایران  7منطقه آزاد تجاری-صنعتی دارد که عبارتند از :کیش ،قشم ،چابهار ،ارس ،انزلی ،اروند و ماکووو ،هک در
این میان منطقه آزاد اروند در چهارم مرداد ماه سال  1383فعالیت .درك زاغآ یمسر روط هب ار دوخ هقطنم نیا

      

بخشهایی از شهرستان آبادان و خرمشهر كه دارای زیرساختهای صنعتی ،تجاری و توریستی است را در خود جای
ت و م ییی توان ب د هه ههه
داده و موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط كشور دارا است .این موقعیت ممتاز یك نگا سا یلم ه تتت تتت
جفا سر
بزرگترین منطقه تجاری ،صنعتی و گردشگری خاورمیانه تبدیل شود .منطقه آزاد اروند در شمال غربی خلیج ج
به وسعت بیش از  173كیلومترمربع در محل تالقی اروند رود و كارون واقع و دارای مرز مشترك با كشورهای ع قار
و كویت است .این منطقه دارای مزیتهای منحصر به فردی از جمله وجود آب شیرین فراوان و رودها یشنمهب ی رر ررر،

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری17 ...

كارون و اروند ،امكانات حملونقل جادهای ،ریلی ،دریایی و هوایی ب و لخاد ه

وشك جراخ ر جو و  و رف د ود هاگ       

نالمللی پیشرفته آبادان و فاصله كم با كشورهای همج سا راو تت تت
بی 
ت) .(High Council of Free Zones,2011بنا نیارب
منطقه آزاد اروند با توانمندیها و ویژگیهای خاص خود در جذب گردشگر مطرح باشد اما ب ات دسریم رظن ه هب    
امروز آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و برای رسیدن به جایگاه خود باید ت  دوش ماجنا مزال ریباد و
راهکارهایی برای توسعه منطقه آزاد اروند ارائه و در دستور کار قرار گیرد.
 پیشینهدکتر اسماعیل قادری و همکاران (  )09 13در مقالهای با عنوان جایگاه گردشگری در سیاستها و برنامههاای توسعه
مناطق آزاد (مطالعه موردی قشم) به این نتیجه رسیدهاند که درک میزان زیربناهای الزم امری ضروری به نظر میرسد
و در بیشتر کشورهای دارای مناطق آزاد تجاری موفق ،دولت ابتدا زیربناهای الزم برای فعالیت منا رف ار دازآ قط ا مه   
میآورد و سپس از درآمد حاصل از صادرات و پردازش کاال در این مناطق بودجه را جب م نار ییییی کن یلاحرد نیا .د    
است که در ایران عکس این جریان انجام میشود.دکتر عیسی ابراهیم زاده و همکاران (  )09 13در مقالهای به بررسی
تأثیر منطقه آزاد چابهار بر توسعه رهب اب نآ ذوفن هزوح یرگشدرگ  ههه ه هه هههههههگی گر لدم زا یر ر  نویس و نومزآ       T-test

پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که منطقه آزاد چابهار در این زمینه موفقی دنچ ت ا  ین نن نننداش روطب .تسا هت ییییییی هک
مؤلفههای حمل ونقل دریایی ،تبلیغات و بازاریابی ،امکانات گردشگری درمانی ،امکانا و یحیرفت ت

یاراد یگنهرف    

بیشترین میزان تأثیرگذاری منفی و عواملی مثل ساختارهای زیربنایی مربوط به گاز ،تلفن و م نازیم نیرتمک تیرید    
تأثیرگذاری منفی در این عدم توفیق بودهاند و جهت رفع این نارساییها ،عواملی مانند توسعه و تاغیلبت 
حمل و نقل ریلی ،زیرساختهای مربوط به فاضالب و ...و در ع نی

رد لوحت لاح

زاب ا بایر ییییییی ،

گ تیریدم ماظن ر و یرگشد     

جهتگیری به سوی جامع واحد و همه جانبه با مشارکت مردم محلی در تما م لحارم یم ییییییی توان ا رد د یی ییین ارتباط
رهگشا بوده و بیشترین تأثیر را در توسعه توریسم چابهار داش شاب هت دد ددد.دکت یحلاص نیع و یناوضر اضردمحم ر      
(  )09 13در مقالهای به بررسی نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه گردشگری خلیج فارس پرداختهاند و نتایج
ص،
این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی بوده حا یک از آن است که منا یلد هب دازآ قط ل خ طیارش ندوب اراد  ا صصصصصص صصصصصص
دسترسی به بازار بین المللی ،انتقال فناوری ،موجب جذب گردشگر و توسعه گردشگری در یک منطقه میش رد و دو
صورتی که توسعه گردشگری به عنوان یکی از اهداف این مناطق در نظر گرفته شود ،موجب توسعه رد یرگشدرگ    
این مناطق میشود.
پایان نامه کارشناسی ارشد محمد صادق نافذی علم  یراد ( (  )09 13با ونع  ا سانش ن ا صرف یی تتتت تتتت
تها و بسک ی

اک ر    

گردشگری در منطقه آزاد ارس بوده است .در این تحقیق که از نوع توصیفی بوده ،مشخص شد که فرصتهای کاری
در زمینه سالمتی ،تجاری ،فرهنگی ،اقامتی ،سیاحتی ،عمومی و حمل ونقل بیشترین تا کمترین رتبه را در پ ینیب شی   
لها بسرا ی ارا و ن
صاحب نظران کسب نمودند .از بین فرصتهای موجود کسب و کار این منطقه ب گنج بیترت ه للل للل
تها و بسک ی
منطقه کنتال ،آبشار آسیاب و کلیسای سنت استپانوس بیشترین فرصت ت

اک ر گ  ر دوخ هب ار یرگشد
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ت(1نمونه
اختصاص دادهاند.در مقاله ارزیابی موانع توسعه گردشگری در مناطق آزاد تجاری با استفاده از م وس لد ا تت تت
موردی :جزیره قشم) مهدی باقری و همکاران (  )19 13دریافتند که بین توسعه گردشگری در این طنم ق و ه
رابطه معناداری وجود دارد و نیز ض نم

قطنم تالکشم ییاسانش و دوجوم تیعضو یبایزرا

تاغیلبت    

ههههههه ههههههههای ،ب هعسوت یار   

گردشگری و شناساندن بهتر آن به جامعه پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شده است.
 اهداف تحقیقهدف اصلی:
هدف اصلی از انجام این تحقیق ،بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند میباشد.
اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:
• بررسی قابلیتهای منطقه که میتواند انواع مختلفی از گردشگری را توسعه دهد.
• بررسی نقش سازمان منطقه آزاد اروند در توسعه گردشگری این منطقه
• بررسی نقش سرمایهگذاریهای بخش صخ و یص در توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند
تها در توسعه گردشگری منطقه آزاد اروند
• بررسی نقش زیرساخ 
• معرفی منطقه به عنوان یکی از جاذبههای ایران در جذب گردشگر
 فرضیات پژوهشفرضیات این پژوهش به شرح زیر میباشند:
• به نظر میرسد میان جذب سرمایهگ زآ هقطنم رد یتلود ریغ شخب یراذ اد هعسوت و دنورا  یرگشدرگ ر هطبا   

      

معناداری وجود دارد.
• به نظر میرسد میان زیرساختها و امکانات رفا  دازآ هقطنم رد یتماقا و یه ا ر یرگشدرگ هعسوت و دنور ا هطب

      

معناداری وجود دارد.
• به نظر میرسد میان پتانسیلها و قابلیتهای منطقه آزاد اروند و توسعه گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.
چارچوب نظری
فت نیر و بزرگت نیر
طبق تعریف سازمان جهانی جها درگن ییی  2ورعم هک فف فف

و رفس هنیمز رد لاعف یناهج نامزاس     

گردشگری است ،گردشگری به عمل فردی که به مسافرت میرود و در آن مکا زا جراخ هک ن یو یگدنز طیحم   

  

است برای مدتی کمتر از یکسال جهت تفریح ،تجارت و دیگر هدفها اقامت نماید ،گفته میش تعنص هزورما .دو    
گردشگری در دنیا به عنوان یکی از مهمترین و متنوعترین صنایع مطرح است و با نرخ رشدی شتابان گسترش یافته
و منبع درآمد قابل مالحظهای برای بسیاری از دولتهاست و در عین حال به عنوان گس درت ههت نیر

مدخ تعنص ا یت    

جهان حائز اهمیت ویژهای است .گردشگری نقش حیاتی را در اقتصاد جهانی ایفا میکند و فعالیتی چند ب هدوب یدع   
و از آن به عنوان «امید بخشترین صنعت کشورهای جهان سوم» یاد شده است).(lee,1999:1

1.SWOT:Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threets
)2.World Tourism Organization(UNWTO
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هدف گردشگران از سفر به نقاط گوناگون جهان بهرهمندی از جاذبههایی است که در این مقاصد نهفته است .هر هچ
مسافران به عنوان متقاضیان بهرهمندی از محصوالت مقاصد عالقمند و مشتاق هستند ،مقاصد نی م ز ییییی کوش اب ات دن    
ب ،ت نیمأ
اقدامات الزم قدرتمندانه به بازار سفر وارد شوند .احداث راههای دسترسی مناسب ب

قا تاناکما ا تم ییییییی  ،غ و اذ

امنیت ،تربیت راهنمایان مجرب ،توسعه فرهنگ میهمان نوازی نزد مردم و بنگاههای محلی و ایجا سریز د اااااختهاای
الزم جهت احداث تأسیساتگردشگری در این راستا مورد توجه قرار دارند.
ازکیا و غفاری (  ) 1381توسعه را به معنای کاهش فقر ،بیکاری ،نابرابری ،صنعتی شدن بیشتر ،ارتباطا تهب ت رر ررر ،ایجاد
نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف میکنند .جم هع پ  رو ( ( ) 1384
نیز توسعه را به معنی تالش برای زندگی بهتر ،برابری و ارتقاء سطح کمی و کیفی (ما م )یونعم و ید ییییییی دان هس .د   
تفسیر اساسی در صخ وص توسعه شامل رشد اقتصادی ،توجه به معیارهای زندگی (کاهش فقر ،درآمد ،تغذیههه ،امید
به زندگی ،آموزش و پرورش ،اشتغال و مسکن) و توانمندیهای بالقوه و استعدادهای انسا م ین ییییی باش رد هعسوت .د   
سطح خرد و کالن شامل تغییرات اساسی در جامعه در ابعاد مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصاد ییی  ،تعنص ییی ،
مدیریتی و کشاورزی است و هرگونه برنامهریزی برای توسعه ،باید همه این ابعاد را مورد توجه ق دهد رار   

(Paply

).Yazdi, Ebrahimi,2007
گردشگری ،نظام (سیستم) پیچیدهای است كه ابعاد مختلف زندگی انسانها عامتجا زا معا  ییییییی  ،فرهنگ ییی  ،اقتصاد ییی ،
سیاسی ،زیست محی یط وكاربردی (هم فضاهای شهری وهم فضاهای روستایی) را تحت تاثیر رق دوخ ار م  ییییییی ده .د
درواقع گردشگری ،صنعت تولید و مصرف است كه توسعه آن همواره به افزایش میزان اشتغال ودرآم كمك یلم د    
كرده و موجب ایجاد تقاضا برای بسیاری از كاالها وخدمات گردی و تسا هد

كی ی از  لیصحت عبانم ا لاقتنا و زر       

سرمایه و درآمد از منطقهای به منطقهای دیگر محسوب میشودكه در مبا و یگنهرف تالد

 دشر ا مهافت و یعامتج      

ملی ،سهم عمدهای دارد و در سالهای اخیر به عنوان یك صنعت سود ده با درآمد سرشا را ر ززز ،م امت هجوت درو می    
كشورهای جهان قرار گرفته است.(Dehestani,2004:25) .
روش تحقیق
با توجه به این که تحقیق حاضر به بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد ارون م د ییییی پ زادر دد ،براساس

نوع هدف نوعی پژوهش کاربردی محسوب میگردد و از نوع توصیفی–پیمایشی است و اطالعات به طور مستقیم از
افراد نمونه کسب شده است.
 معرفی منطقه آزاد اروند (آبادان ـ خرمشهر)تهای صنعتی ،تجاری و گردش یرگ
منطقه آزاد اروند بخشهایی را از شهرستان آبادان و خرمشهر كه دارای زیرساخ 
است در خود جای داده است که شهر اول بدلیل تاسیس پاالیشگاه آبادان در سال

 1912م یاهرهش زا یکی یدالی    

بزرگ صنعتی کشور محسوب میشود و شهر دوم بدلیل وجود اولین بندر تجاری کشور از دی راد زاب ر ا یتیعقوم ی    
متمایز نسبت به سایر نقاط و شهرهای بندری کشور بوده است که با توجه به مصوبه شماره / 14 72 17ت 181 /م خرو
 92 / 11 / 16هیئت محترم وزیران مبنی بر توسعه مح دود ههی منطق زا دنورا دازآ ه   
محدوده منطقه شامل شهرستانهای آبادان ،خرمشهر و جزیره مینو میش دو

 17200هکتا هب ر   

 34700هکتاررر،

(Official site of the Center for Free
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)and Special Economic Zones, 2014که با داشتن ظرفیتیهایی از قبیل حم داج لقن و ل ههه ههههای ،ریل ییی  ،دریایی و 
هوایی از اهمیت ویژه و موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط كشور برخوردار است.
منطقه آزاد اروند یکی از  7منطقه آزاد ایران است که به دلیل همجواری با و قارع یاهروشک  کو ییی ی یییییت و با نتشاد 
ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جادهای ،ریلی ،دریایی و هوایی از اهمیت ویژهای برخوردار است و با دارا بودن منا یعب
غاب ات    

همچون رودخانههای اروند ،کارون و بهمنش فن هاگشیالاپ دوجو و ری تتتت تتتت
ت ،پتروش می ییی  ،مرات و یزرواشک ع

نخلیالت یکی از غنیترین مناطق ایران به شمار میرود.با این وجود کاستیهای زیاد در این طنم ق م مشچ هب ه ییییییییییی -
خورد.مسلما در وهله اول ،هر منطقه باید بتواند برنامهریزی صحیحی از لحاظ وجود و تقسیم امکانا و یرهش ت

رد   

وهله دوم ،طراحی مناسبی در این زمینه داشته باشد .هر مکانی که نامش شهر گذاشته میشود ،باید واج ججد امکانا و ت
شرای یط ویژه از لحاظ اسکان ،مراکز اداری ،خدماتی ،درمانی ،اجتماع ییی  ،تفریح .و ی  ..شاب  دد ددد  ،ریغ رد هک ارچ ا نی    
صورت این منطقه نه تنها برای ساکنین آن مطلوب نخواهد ب من هکلب دو ییییییی توان رد و رگشدرگ بذاج د

هب هجیتن

   

یادماندنی و سرزنده باشد.
منطقه آزاد اروند دارای ویژگیهای کالنی به شرح ذیل است ت
ت (Official site of the High Council of Free Zones
)and Special Economic, 2014
• همسایگی منطقه آزاد اروند با کشورهای عراق و کویت به عنوان پتانسیل باالیی جهت ترانزیت بار و مسافر

• نزدیکترین کریدور حمل و نقل زمینی و دریایی به کشورهای ترکیه و اروپا در صادرات و واردات ان فلتخم عاو   
کاالها
• وجود جزیره مینو که حقیقتاچون مینو در منطقه به لحاظ شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی میدرخشد.
• بهره مندی از آب شیرین فراوان و رودهای بهمنشیر ،كارون و اروند
تها و ددجم تارداص ی
• برخورداری از چهار سیستم حمل ونقل جادهای ،ریلی ،دریایی وه و  ا یلاعف یارب یی تتتت تتتت
ترانزیت کاالها به کشورهای همجوار و اروپا
مزایای عمومی منطقه آزاد اروند
• دستیابی سریع ،آسان و ارزان به بازارهای منطقهای و جهانی از طریق جاده ،ریل ،دریا و هوا
• تولید بیش از  09درصد برق آبی کشور در استان
• دسترسی به منابع انر یژ ارزان
• امکان ترانزیت کاال به کشورهای همسایه
• امکان دسترسی به نیروی انسانی ماهر ،بهره ور و ارزان از ملیتهای مختلف
• امکانات و تاسیسات زیربنایی صنعتی و شهری
• فرودگاه بین المللی آبادان
• بندرگاه ،بندر خرمشهر با ده اسکله فعال و قابل افزایش
• امکان تخلیه کانتینر در بندرهای استان
• امکان معرفی محصوالت تولیدی با هزینه کم از طریق برگزاری نمایشگاههای ادواری
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• حاصلخیزبودن خاك حاشیه رودخانههای منطقه جهت گسترش تولیدات کشاورزی
• وجود روحیه مشارکت اجتماعی بین ساکنین استان و منطقه
• ورود و خروج بار و کاال از بازارچه مرزی شلمچه و تأثیر بر شکوفایی اقتصاد منطقه آزاد اروند
• شکلگیری بازارچه مرزی شلمچه جهت ورود و خروج کاال و مسافر
• وجود پاالیشگاه آبادان
• وجود زیرساخت شبکه جادهای و ریلی در منطقه و برخورداری از پتانسیل گسترش شبکه راه آهن
• جریان داشتن سه رودخانه مهم کشور در منطقه آزاد اروند
• باال بودن ظرفیت جمعیتپذیری در منطقه
• نزدیکی بندرامام و بندرماهشهر به منطقه آزاد اروند و ایجاد فرصتهای استفاده از تسهیالت بنادر فوق
• وجود جزیرهی زیبای مینو و پتانسیلهای باالی گردشگری آن
• شرایط مساعد اقلیمی و منابع آبی منطقه جهت گسترش
• امکان گسترش فعالیتهای بخش کشاورزی با احیای اراضی قابل کشت
• کوتاهترین فاصله مراکز جمعتی ایران با خلیج فارس
• آشنایی ساکنین منطقه با چند زبان زنده دنیا
 جامعه مورد مطالعه و نمونهجامعه آماری این تحقیق  36نفر از کارشناسان و متخ صص ان ذیربط که در سازمانهای مرتبط با این پژوهش (سا نامز
منطقه آزاد اروند ،اداره میراث فرهنگی و گردشگری آبادان و شهرداری آبادان) مشغول به کار هستند ،میباش سپ.د

زا

مشخص شدن جامعه آماری ،الزم است با استفاده از روش مناسب اقدام به نمونهگیری شود .انتخاب نمون هب دیاب ه    
گونهای باشد که اطالعات آماری قابل تعمیم به جامعه آماری باشد و همهی افراد شانس برابر در انتخاب شدن ب یار
نمونه آماری داشته باشند .در این پژوهش هم به علت اینکه تعداد افراد شاغل در این زمین اگرا رد ه نن نننها هطوبرم ی   
محدود میباشند ،از روش تمام شماری (سرشماری) استفاده شده است.
 روش گردآوری دادههامطالعه کتابخانهای :به منظور ایجاد پشتوانه علمی و منطقی ،با استفاده از مطالعه کتابخانهههای مبا و مسیروت یرظن ین
اکوتوریسم و اطالعات مربوط به منطقه آزاد اروند جمع آوری گردید.
روش پرسشنامه :برای بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند در این پ همانشسرپ کی زا شهوژ    
محقق ساخته استفاده شده که شامل سوال بسته پاسخ داده میشود که براساس مقیاس لیکرت ،تنظیم گردید.نخس نیت
گام در تهیه مقیاس لیکرت ،جمع آوری تعدادی از احکام در مورد ی رد .تسا عوضوم ک م دروم نیا ییییییییییییی ت زا ناو
احکامیکه بیانگر اعتقاد تعداد قابل توجهی از افراد است ،استفاده کرد .مهم آن است که هر یک از این احکام ،از این
نقطه نظر خاص و به طور مشخص ،مطلوب بودن و یا مطلوب نب عت دیاب .دنک نایب ار ندو د  دا ا بولطم ماکح و      
نامطلوب ،تقریبا برابر باشند .قدم دوم این اس ره یارب هک ت
)Taleghani,1992:238

ساپ زا کی خخخخخخ خخخخخخ
خها رمن  هه هههای منظ  رو شش شششود . (Sharifi,
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 روایی و پایایی ابزار سنجشروایی اشاره به این مطلب دارد که یک پژوهش یا مجموعهای از پرسشها ،باید همان چیزی را بسنجد که ب روظنم ه   
آن مطرح شده است .در واقع روایی یا فقدان روایی یک پرسش (یا شاخص) به خود آن پرسش برنمیگردد ،بلکه به
کاربرد آن برای سنجش مفهوم مورد نظر بر میگردد .از این رو ،روایی پرسشها به نح میهافم یتایلمع فیرعت هو     
مربوطه ،بستگی دارد).(Dewas,1997:63
به منظور حصول اطمينان از روايي پرسشنامه كليه سؤالهاي پرسشنامه به پنچ نفر ازاساتيد مجرب داده شد تا نظر دوخ
را در زمينه هر كي

ًال نامناسب ،نسبت ًاًامناسب ،مناس ماكو ب ًالًال ناونع بسانم    
از سؤالها در قالب كي ي از پنج گزينه كام ًال

نمايند ،روایی این پرسشنامه معادل  % 92بدست آمد .پایایی اشاره به این مساله دارد که مفاهیم به کا تفر ر هه ههه ،در یک
پرسش باید از چنان سطح واحدی از روشنی و صراحت و عینی بودن برخوردار باش پ همه یارب هک د ا یوگخس ان      
معنی واحد و مشتر یک داشته باشد ( )Dewas,1997:63ب ددجم نومزآ شور زا همانشسرپ يياياپ نييعت روظنم ه
استفاده گرديد .سپس با استفاده از شاخص ضريب همبستگي اسپيرمن كهاندازه آن صفر تا كي

     

يكنددد ،اعتبار
تغ يي ر مي ي

پايايي پرسشنامه معادل  % 94ت نييع شد.
 روش تجزیه و تحلیلدر این تحقیق پس از جمع آوری پرسشنامهها و استخراج پاسخها برای تبدیل دادههای اولیه حاصل از پرسش ان ممههاا
به حالت قابل استفاده با بکارگیری نرم افزار  SPSSو ورود اطالعات به آن به استخراج آمار توصیفی با تسد  هه هههبن ید
اطالعات ،شامل تبدیل اطالعات دستهبندی ش صرد و یناوارف لوادج هب هد دد ددد دددددد ،نس و نیگنایم و تب

 لوادج زا و

نمودارهایی برای نشان دادن اطالعات و دادههای تحقیق استفاده شده است .همچنین جهت آزمون فرضیهها آزمون ن
نT
تک نمونهای به کار گرفته شد.
یافتهها
فرضیه اول :به نظر میرسد بین جذب سرمایهگذاری بخش غیر دولت طنم رد ی ق ت و دنورا دازآ ه و شدرگ هعس گری      
رابطه معنیداری وجود دارد.
این فرضیه مشتمل بر  7سوال پرسشنامه است ،با در نظر گرفتن نمره متغیر (میانگین امتیاز  7سؤال مربوطه)) ،از ب نی
 33کارشناس و متخصص مورد بررسی ،رابطه بین جذب سرمایه گذاری بخش غی  دازآ هقطنم رد یتلود ر ا و دنور   
توسعه گردشگری آن به نظر  19نفر( )% 57 /6زیاد و  14نفر(( )% 42 /4خیل رادومن رد نینچمه .تسا هدوب دایز ی       
جعبهای با توجه به میانه (خط تیره داخل جعبه) ،دامنه بین چار یك (طول جعبه) و دامنه تغییرات (دستههاای جعبه))،
توزیع نظر کارشناسان و متخ صص ان در مورد رابطه بین جذب سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در منطقه آزاد اروند و
توسعه گردشگری مشاهده م 
یگردد (شکل .)1با استفاده از آزمون  Tیك نمونهای ،میا نیگن

و ناسانشراک رظن هرمن   

متخ صص ان در مورد رابطه بین جذب سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در منطقه آزاد ارون اب یرگشدرگ هعسوت و د
نمره مطلوب (بزرگتر از  )3/5مقایسه گردیده است .با در نظر گرفتن میانگین محاسبه شده (  )4/ 37و با توجه به این
یشود و این
كهمقدار Pمحاسبه شده(  )0/ 000كمتر از سطح  0/ 05است ،لذا فرضیه صفر تحقیق ( )H0 :μ ≤ 3/5رد م 
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بدان معنی است كه میانگین نمره نظر کارشناسان و متخ صص ان بزرگتر از  3/5میباشد و در نتیجه به نظر میرسد بین
جذب سرمایه گذاری بخش غیر دولت طنم رد ی ق ت و دنورا دازآ ه و شدرگ هعس گر نعم هطبار ی ییییییییییییییی داری وج دراد دو
(جدول.)1
جدول  :1آزمون  Tبرای مقایسه میانگین نمره نظر کارشناسان و متخصصان در مورد رابطه بین جذب سرمایهگذاری بخش غیر دولتی در منطقه آزاد اروند و
توسعه گردشگری با نمره 3/5
P
0/ 000

T
12 / 811

درجه آزادی
32

اختالف میانگین
0/ 872

انحراف معیار
0/ 391

میانگین
4/ 372

Source: Research Findings

شكل  :1نمودار توزیع نظر کارشناسان و متخصصان در مورد در مورد رابطه بین جذب سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در منطقه آزاد اروند و توسعه گردشگری
Source: Research Findings

فرضیه دوم :به نظر میرسد بین زیرساختها و امکانات رفاهی و اقامتی در منطق و دنورا دازآ ه

یرگشدرگ هعسوت     

رابطه معنیداری وجود دارد.
این فرضیه مشتمل بر  6سؤال پرسشنامه است ،با در نظر گرفتن نمره متغیر(میانگین امتیاز  6س هطوبرم لاؤ )) ))) ،از ب نی
 33کارشناس و متخصص مورد بررسی ،رابطه بین زیرساختها و امکانات رفاهی و اقا طنم رد یتم ق و دنورا دازآ ه
توسعه گردشگری آن به نظر  1نفر( )%3/0متوسط 21 ،نفر( )% 66 /6زیاد و  11نفر( )% 33 /3خیل .تسا هدوب دایز ی     
همچنین در نمودار جعبهای با توجه به میانه ،دامنه بین چار یك  ،دامنه تغییرات و نقاط پرت(نقاط دایرهای) ،توزیع نظر
کارشناسان و متخ صص ان در مورد رابطه بین زیرساختها و امکانات رفاهی و اقامتی در منطق نورا دازآ ه دد ددد و توسعه
گردشگری مشاهده میگردد (شکل .)2حال با استفاده از آزمون Tی نومن ك هه هههای ،میا نیگن

و ناسانشراک رظن هرمن   

متخ صص ان در مورد رابطه بین زیرساختها و امکانات رفاهی و اقامتی در منطقه آزاد اروند و توسعه اب یرگشدرگ     
نمره مطلوب(بزرگتر از  )3/5مقایسهگردیده است .با در نظر گرفتن میانگین محاسبه شده ( )4/93و با توجه ب نیا ه
یشود و این
كهمقدارPمحاسبه شده(  )0/ 000كمتر از سطح  0/ 05است ،لذا فرضیه صفر تحقیق ( )H0 :μ ≤ 3/5رد م 
بدان معنی است كه میانگین نمره نظر کارشناسان و متخ صص ان بزرگتر از  3/5میباشد و در نتیجه به نظر میرسد بین
زیرساختها و امکانات رفاهی و اقامتی در منطق و دنورا دازآ ه
(جدول .)2

نعم هطبار یرگشدرگ هعسوت ییییییییییییی داری وج دراد دو
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تها و امکانات رفاهی و اقامتی در منطقه آزاد اروند و
جدول  :2آزمون Tبرای مقایسه میانگین نمره نظر کارشناسان و متخصصان در مورد رابطه بین زیرساخ 
توسعه گردشگری با نمره 3/5
P

درجه آزادی

T

0/ 000

32

11 / 597

اختالف میانگین
0/ 889

انحراف معیار
0/044

میانگین
4/9 38

Source: Research Findings

شكل  :2نمودار توزیع نظر کارشناسان و متخصصان در مورد در مورد رابطه بین زیرساختهاا و امکان و یهافر تا

قا ا رد یتم

 دنورا دازآ هقطنم و هعسوت        

گردشگری
Source: Research Findings

فرضیه سوم :به نظر میرسد بین پتانسیلها و قابلیتهای منطقه آزاد ارون  یرگشدرگ هعسوت و د ر نعم هطبا ییییییییییی داری
وجود دارد.
این فرضیه مشتمل بر  17سؤال پرسشنامه است .با در نظر گرفتن نمره متغیر(میانگین امتیاز  17سؤال مربوطه) ،از بین
 33کارشناس و متخصص مورد بررسی ،رابطه بین پتانسیلها و قابلیتهای منطقه آزاد اروند و توسعه گردش نآ یرگ
به نظر  1نفر( )%3/0متوسط 25 ،نفر( )% 75 /8زیاد و  7نفر( )% 21 /2خیلی زیاد بوده است .همچنین در نمودار جعبهای
با توجه به میانه ،دامنه بین چار یك  ،دامنه تغییرات و نقاط پرت ،توزیع نظر کارشناسان و متخ صص ا هطبار دروم رد ن    
یگردد (شکل .)3
بین پتانسیلها و قابلیتهای منطقه آزاد اروند و توسعه گردشگری مشاهده م 
حال با استفاده از آزمون  Tیك نمونهای ،میانگین نمره نظر کارشناسان و متخ صص ان در مورد رابطه بین پتانسیلها و 
قابلیتهای منطقه آزاد اروند و توسعه گردشگری با نمره مطلوب(بزرگتر از  )3/5مقایسهگردی رد اب .تسا هد رظن     
گرفتن میانگین محاسبه شده (  )4/ 16و با توجه به این كهمقدار Pمحاسبه شده (  )0/ 000كمت حطس زا ر   
یشود و این دب ا  ینعم ن ا یم هك تس ا هرمن نیگن
لذا فرضیه صفر تحقیق ( )H0 :μ ≤ 3/5رد م 

ت،
 0/ 05است ت

نشراک رظن ا و ناس        

متخ صص ان بزرگتر از  3/5میباشد و در نتیجه به نظر میرسد بین پتانسیلها و قابلیتهای منطقه آزاد اروند و توسعه
گردشگری رابطه معنیداری وجود دارد (جدول .) 3
جدول  :3آزمون Tبرای مقایسه میانگین نمره نظر کارشناسان و متخصصان در مورد رابطه بین پتانسیلها و قابلیتهای منطقه آزاد اروند و توسعه گردشگری با نمره 3/5
P
0/ 000

درجه آزادی

T
8/ 63 9

32

0/ 662

اختالف میانگین
0/424

Source: Research Findings

انحراف معیار
4/ 162

میانگین
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شكل  :3نمودار توزیع نظر کارشناسان و متخصصان در مورد در مورد رابطه بین پتانسیلها و قابلیتهای منطقه آزاد اروند و توسعه گردشگری
Source: Research Findings

نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر «بررسی راهکارهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد اروند » با توج قیقحت تایضرف هب ه     
(سرمایهگذاری بخش غیردولتی ،زیرساختها و امکانات رفاهی ،پتانسیلها و قابلیتهای گردشگری) میباشد.یافتهها
حا یک از آن است که از لحاظ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس 66 /7 ،در و درم نایوگخساپ زا دص

33 /3

درصد را زنان تشکیل میدهند .از لحاظ وضعیت تاهل 75 /8 ،درصد از پاسخگویان افراد متاهل و  24 /2درصد مجرد
هستند و از نظر تحصیالت  51/2درصد پاسخ دهندگان دارای مدرک دیپلم 6/1 ،در لپید قوف کردم یاراد دص مممم ممممم،
 45 /5درصد دارای مدرک لیسانس و  33 /3درصد دارای مدرک فوق لیسانس میباشند.
در ارتباط با فرضیه اول و با در نظر گرفتن نمره متغی زایتما نیگنایم( ر      7س هطوبرم لاو )) ))) ،از ب نی

 33کارش و سان

متخصص مورد بررسی ،رابطه بین جذب سرمایهگذاری بخش غیر دولتی در منطقه آزاد ارون یرگشدرگ هعسوت و د    
آن به نظر  19نفر( )% 57 /6زیاد و  14نفر( )% 42 /4خیلی زیاد بوده است و در نتیجه به نظر میرسد بین جذب سرمایه
گذاری بخش غیر دولتی در منطقه آزاد اروند و توسعه گردشگری رابطه معنیداری وجود دارد .یک یاهراکهار زا ی   
توسعه گردشگری در منطقه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در منطقه و تبلیغات در سطح مل ملا نیب و ی ل اب یل

   

توجه به تسهیالتی که منطقه آزاد اروند برای سرمایه گذاران در نظر گرفته ،است که میتواند نقش بس یاز ی بذج رد    
سرمایههای بخش صخ و یص در راستای توسعه گردشگری داشته باشد.در ارتباط با فرض گ رظن رد اب و مود هی ر نتف    
تهاا و
نمره متغیر(میانگین امتیاز  6سوال مربوطه) ،از بین  33کارشناس و متخصص مورد بررسی ،رابطه بین زیرساخ 
ط 21 ،نفر(()% 66 /6
امکانات رفاهی و اقامتی در منطقه آزاد اروند و توسعه گردشگری آن به نظر  1نفر(( )%3/0متوسط ط
زیاد و  11نفر( )% 33 /3خیلی زیاد بوده است و در نتیجه به نظر میرسد بین زیرساختها و امکانات رفاهی و اقا یتم

در منطقه آزاد اروند و توسعه گردشگری رابطه معنیداری وجود دارد.صدیقه شاهر یخ و همکاران (  )19 13در مقاله-

ای با عنوان بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مناطق آزاد این فرضیه را مورد ارزیا رق یب ار اد  دددددهانددد و نتیجه
تهاای
حاصل همراستا با نتیجه این تحقیق میباشد.با توجه به آنچه در این پ ش هتخادرپ نآ هب شهوژ دددد ددددد ،زیرسااخ 
موثری در منطقه وجود دارد که همچنان نیازمند بسترسازی و فراهم آوردن زمینههاای الزم ب یامرس یار هه هههگ رد یراذ
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جهت تقویت و بهسازی هستند .بهسازی تاسیسات حمل نقل ،هتلها و مراکز اقامتی ،بهداشت و درمان ،همه و همه
ت ،ول شیاسآ بجوم ی    
گامهایی موثر هستند ،هرچند توسعه این قبیل زیرساختها بسیار هزینه بر و زمان ب سا ر تت تت
مردم ،افزایش سطح زندگی و توقعات آنان شده و زمینههای الزم برای توسعه گردشگری و جذب گردشگر را فراهم
میکند.
و در نهایت در ارتباط با فرضیه سوم و با در نظر گرفتن نمره متغیر (میا نیگن

زایتما   

 17س هطوبرم لاو )) ))) ،از ب نی

33

کارشناس و متخصص مورد بررسی ،رابطه بین پتانسیلها و قابلیتهای منطقه آزاد اروند و توسعه گردش هب نآ یرگ   
نظر  1نفر ( )%3/0متوسط 25 ،نفر ( )% 75 /8زیاد و  7نفر ( )% 21 /2خیلی زیاد بوده است و در نتیجه به نظر م ییی رسد
بین پتانسیلها و قابلیتهای منطقه آزاد اروند و توسعه گردشگری رابطه معنیداری وج زال زا یکی .دراد دو مم م ممممههاای
صنعت گردشگری وجود پتانسیلها و جاذبههای گردشگری است و منطقه آزاد اروند با برخورداری از این پتانسیلها
(وجود روخانهها ،نخلستانها ،آداب و رسوم خاص ،تاریخچه غنی ،پاالیشگاه و )...م ییی توان مانری کی اب د هههه هههههری یز
صحیح و همه جانبه در هریک از انواع گردشگری توسعه چشمگیری داشته باشد .پ نتخادر

 هب ه کی ر لاکشا زا      

گردشگری ورزشی ،سالمت ،طبیعتگردی ،تفریحات آبی ،تعنص ییی  ،آموزش ییی  ،شهررر ،تجار ییی  ،روس یات ی ووو ...ام یر
تهای
امکانپذیر بوده و میتواند راه را به سوی جذب گردشگررر ،رفا عماج ه ه لحم  ییییییی  ،اش اغت لللزای یزم رگید و ی تتت تتت
گردشگری هموار کند.همانطور که به نظر میرسد با برنامهریزی چند بعدی در منطقه آزاد اروند میت یرگشدرگ ناو   
را به نحوی توسعه وساماندهی نمود که باعث رشد اقتصادی ،رفاه اجتماعی و توسعه پای تسار نیمه رد .دوش راد ا     
مواردی از موانع موجود در توسعه گردشگری منطقه آزاد اروند را برمیشماریم:
• اطالعات و آگاهی ناکافی مردم در زمینه مسائل گردشگری
• پندارهای نادرست از منطقه
• کمبود امکانات رفاهی و پزشکی
• نبود مراکز مستمر اطالع رسانی از امکانات موجو در منطقه
• ضعف تبلیغات به عنوان یکی از عوامل عمده بحث گردشگری
• ﺪﻋ م ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ر ﺰﯾ ي و ا ﺎﻧﺎﮑﻣ ت او ﻪﯿﻟ  ،ﻮﺧﺮﺑ رد ﺎﻫ ي ﻪﻘﯿﻠﺳ اي ،ﻮﺒﻤﮐ د ﻦﯿﺼﺼﺨﺘﻣ وا ﺪﺟ

ﺮﺷ ا ﻂﯾ و یکس رد یرگنو    ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﻪﻘﻄﻨﻣ
• کمبود و اغلب نبود متخ صص ین گردشگری در سازمانهای مربوطه
پیشنهادات
• رو ﺮﮑﯾ د ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ر ﺰﯾ ي ﯽﻠﯿﺼﻔﺗ

ﻪﻌﺳﻮﺗ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي در ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻮﻣ رد ﺮﻈﻧ ﻪﺑ و ﮋﯾ ه در ا ﻌﺑ اد ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي س مال تت ت ،روستایییی،

شهری و صنایع
• ا ﻼﺻ ح ﺎﻈﻧ م ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﻪﺑ ﻮﺤﻧ ي ﻪﮐ در آن ﻞﻣﺎﻌﺗ

ﺎﺳ ز ﺪﻧ ه د ﺎﮕﺘﺳ ههاااااای ﻒﻠﺘﺨﻣ

ﻦﯿﻤﻀﺗ

ﺪﺷ ه و دو و ﻪﺟ

ﻔﺣ ﻆ و ا ﺎﯿﺣ ی ﻊﺑﺎﻨﻣ و ﺮﻬﺑ هبرداری ﺪﯾﺎﭘ ار از آ ﺎﻬﻧ ﻮﺗ ا ﺎﻣ ن ﻮﻣ رد ﻪﺟﻮﺗ ﺮﻗ ار ﺮﯿﮔ د.
• ﺖﯾﻮﻘﺗ

ﺧﺎﺳ ﺎﺘ ر ﺎﺳ ز ﯽﻧﺎﻣ ر ﯽﻤﺳ و ﺮﯿﻏ ر ﯽﻤﺳ و ﻪﺟﻮﺗ

ﺎﺧ ص ﻪﺑ آ ﻮﻣ زش ﺮﯿﻧ وي ا ﯽﻧﺎﺴﻧ

• فراهم نمودن ﺮﺘﺴﺑ ﻼﻣﺎﻌﺗ ت ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ و آ ﻮﻣ ز ﯽﺷ و ا ﻼﻃ عر ﯽﻧﺎﺳ در ﺢﻄﺳ

ﻪﻘﻄﻨﻣ در قالب طرحهای پژوهشی
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ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي و ﺎﻈﻧ م ﺎﺑ ز ﻮﺧ رد ا ﯽﺗﺎﻋﻼﻃ از ﺎﺑ زار ﺎﻫ و ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ان ﻪﺑ ﻮﺤﻧ ي ﻪﮐ ﺎﻈﻧ م

ﺎﻈﻧ م ا ﻼﻃ عر ﯽﻧﺎﺳ

• ا ﺎﺠﯾ د و ﺖﯾﻮﻘﺗ

.ا ﺎﻋﻼﻃ ت ﺗ ﯽﻠﻣﺎﻌ و ﺎﯾﻮﭘ ا ﺎﺠﯾ د ﻮﺷ د
و ا ﺎﮑﻣ ن ﻪﻌﺳﻮﺗ ی توریسم

ﺬﺟ ا ﺖﯿﺑ

 ﻮﯿﺘﺴﻓ ال ﺎﻫ ي ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ و ﻮﻨﺸﺟ ارهﻫ ـــ ﺎ و ﻦﺸﺟ ﺎﻫ ي، ﺎﻫ

در ﻪﺟ

ﺎﯿﻬﻣ ي ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﺐﺴﺣﺮﺑ

ﺰﯿﻬﺠﺗ ﻊﺑﺎﻨﻣ

• ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ او ﺖﯾﻮﻟ

 ﺎﻨﯿﻤﺳ ر ﺎﻫ و ﺶﯾﺎﻤﻫ، • ﺰﮔﺮﺑ اري ﺎﮕﺸﯾﺎﻤﻧ ههاي ﺎﺠﺗ ري – ﯽﺘﻌﻨﺻ
ﯽﻠﻣ و مذهبی در مناسبتهای مختلف در منطقه
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