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-بر توسعۀ گردشگری حوزة نفوذ آن با بهره صنعتی ارس -تأثیر منطقۀ آزاد تجاری 

  Tگیری از مدل رگرسیون و آزمون 
 

 4، عباس دلیر8، محمد قدسی نسب2، غزاله خلیلی1کامران موسی خانی*

 kami_gh84@yahoo.comشهرداری مشهد، 

 ghazaleh_1365_kh@yahoo.comدانشگاه فردوسی مشهد، 

 m3.ghodsi@yahoo.comشهرداری مشهد، 

 dalir-a@mashhad.irشهرداری مشهد، 

 

 چکیده

بخش تواند تحققای، میصنعتی ارس با کارکردهای گردشگری، به عنوان یکی از راهبردها و اهداف توسعه –منطقۀ آزاد تجاری 

ای در شمال غرب کشور باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیرة این تحقیق، بین دو گروه مردم و توسعۀ منطقه

اند اند در مدل باقی ماندهمؤلفه که با هم رابطۀ معناداری داشته 29مسئوالن، بیانگر آن است که در گروه اول )مردم(، هشت مؤلفه از 

 1,25ای ها با میزان بتهای فصلی و برپایی نمایشگاهاند. در بین این هشت مؤلفه، تأثیر متغیرهای جشنوارهها حذف شدهو بقیۀ مؤلفه

به  ترین میزان تأثیرگذاری مربوطتر از دیگر متغیرهای مستقل بوده است و کمبر موفقیت گردشگری منطقۀ آزاد ارس، بیش 1,21و 

است. در گروه مسئوالن فقط دو مؤلفه که  1,19و  1,11شهری با ضرایب بتای حمل و نقل درون متغیرهای تبلیغات و بازاریابی و

ترین میزان بیش 1,93اند که متغیر امکانات ورزشی و سرگرمی با ضریب بتای اند، در مدل باقی ماندهرابطۀ معناداری با هم داشته

و معکوس، گویای این  -1,63مدیریت منطقه است که با ضریب بتای تأثیر را بر موفقیت گردشگری ارس داشته است. متغیر بعدی 

اکنون بر منطقۀ آزاد ارس در زمینۀ گردشگری وجود دارد، ضعیف عمل کرده و مستلزم آن است که واقعیت است که مدیریتی که هم

ا، هو بازاریابی، افزایش تعداد اقامتگاهها، عواملی مانند توسعۀ تبلیغات تحول اساسی در آن اعمال شود. بنابراین برای رفع نارسایی

 ترین تأثیر را در توسعۀ گردشگری منطقۀ آزاد ارس داشته باشد.تواند بیشتحول در نظام مدیریت گردشگری منطقه و ... می

 

 دو نمونۀ مستقل.  Tهای کلیدی: منطقۀ آزاد ارس، گردشگری، رگرسیون چندمتغیره، آزمون واژه

  

                                           
 845، کد مقاله ثبت شده در همایش: ریزی شهری* کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه 1

 ریزی شهری دانشگاه پیام نور مشهد. دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه -2

 هد.ریزی شهری دانشگاه پیام نور مشدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه - 8

 کارشناسی ارشد مهندسی عمران. - 4
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 مقدمه-1

زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است، از  راتیاخیر تأث یهاعنوان صنعتی نوپا در سال گردشگری به

 اجتماعی. یهارساختیو تقویت ز یاپایدار، تعادل منطقه ٔ  ، ایجاد اشتغال، کسب درآمد، کمک به توسعههارساختیز ٔ  جمله: توسعه

 فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، یهازمینه در و وابسته اقتصادهای در جمله از منفی عواقب بعضی گردشگری صنعت مزایای کنار در

 از هم المللیبین سطح در گردشگری اهمیت اخیر، یهادهه در .است شده پذیرمشاهده گردشگر درکشورهای محیطی زیست و

 Pigozzi B. And) است بوده افزایش حال ای درسابقه بی به طور و همواره ارزی درآمد لحاظ از هم و گردشگران تعداد لحاظ

Sambrook R. 2005, Thomas R.) . 

 شودیجدید متمرکز م یهابه نتایج اقتصادی و نقش مثبت آن در ایجاد اشتغال و فرصت یامروزه بخش وسیعی از ادبیات گردشگر

ه شرح زیر برشمرد: اول اینکه اکثر کسانی که در ب توانیها را مو از سایر ابعاد مورد بی مهری و غفلت واقع شده که دو مورد از آن

. دوم آنکه به علت ماهیت فضایی دهندیماهیت شهری چنین فعالیتی را کمتر مورد توجه قرار م .کنندیگردشگری تحقیق م ٔ  حوزه

 (Ashowrth, 1989).گرددیون توجه به اثرات فرهنگی و زیست محیطی آن مطالعه مدگردشگری، تظاهر فیزیکی آن ب

ر .شهآوردیمفراهم  هاانسانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هافعالیتخدمات مطلوب و در خور، بستر مناسبی برای  ٔ  ارائهشهرها با 

       دکنیمگردشگری را فراهم  ٔ  توسعهپیشرفت و  ٔ  نهیزمی خدماتی مانند امکانات پذیرایی و فراغتی هافعالیت ٔ  ارائههمچنین با 

.(Timothy, 2005) 

ی مناطق آزاد در جهت ایجاد اشتغال، کسب هانهیگزین ر به عنوان یکی از اصلی ت تواندیمی خاص خود هایژگیوگردشگری با 

 (2:1839ی باشد.)آقاسی زاده،امنطقه ٔ  توسعهدرآمد ارزی و 

 

 گردشگری در مناطق آزاد با دو هدف تبیین شده است که عبارتند از: ٔ  توسعهاستراتژی -1-1

ی گردشگری هانهیزمگردشگری بر اساس جلب مشارکت و فعالیت سرمایه و تخصص داخلی و خارجی در  ٔ  توسعه: گسترش و 1

ی گردشگری مناسب، بهسازی و هاطرحی الزم برای بسترهادریایی، گردشگری علمی و فرهنگی، خانوادگی و بوم گرا از طریق ایجاد 

 در مناطق آزاد به منظور تحقق آن. هاخترسایزامکانات و  ٔ  توسعهسالم سازی محیط و 

دگی، یافته، گردشگران خانواریزی به منظور جذب و افزایش گردشگران علمی و فرهنگی از کشورهای توسعهبرنامه ٔ  هیتوص: تاکید و 2

 (1836صنعتی ایران،-گردشگری در مناطق آزاد.)شورای عالی مناطق آزاد تجاری ٔ  توسعهایرانیان مقیم سایر کشورها و 

 عالمانه، مدیریتی و بلند نظری با باید امروز، جوامع در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، یهازمینه در گردشگری شگرف تأثیر به توجه با

 (6:1831رسانید. )محالتی، حداقل به را آن منفی آثار و کرده تالش آن گسترش جهت در درست، ریزیبرنامه با و آگاهانه

 

 ی گردشگری مناطق آزادهاو کارکرد ی نظریهادیدگاه-2

خواهد کرد. بر اساس  دایپ یریرشد چشمگ 2121تا سال  یجهانگرد ،(WTOی )گردشگرجهانی  سازمان دیجد ینیبشیبر اساس پ

 نهیکشورها هز نیدالر در ا ونیلیتر 2از  شیکه ساالنه ب کنندیم دیبازد یخارج یجهانگرد از کشورها اردیلیم 116 ینیبشیپ نیا

 .شودیدرصد م 7,6از آن معادل  یدرصد و درآمد ناش 8,4صورت رشد گردشگران ساالنه  نیخواهند کرد. در ا

خواهد بود. و به  2121تا سال  یبازار مولد گردشگر نیو چهارم یمقصد جهانگرد نینخست نی، بر اساس مطالعات، چانیم نیدر ا

)گزارش  روندیبه شمار م یدر صنعت گردشگر گریاز مقاصد د یجنوب یقایو آفر یسنگاپور، اندونز ،لندیتا ،کنگهنگ ،هیروس بیترت

 (.1834دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، 

 هایلوزان، بررس یدارد. به گزارش دانشگاه هتلدار و سفر همچنان ادامه گردشگری عیروند رشد در صنا ی،اقتصاد یهارغم نوسانبه

به عنوان  گردشگریو  . سفردهندیهمچنان به روند رو به رشد خود ادامه م گردشگریوابسته به سفر و  عیکه صنا دهدینشان م

از  شیصنعت با ب نیبوده و ا روند رشد برخوردار نیعتریهمچنان از سر بخش آن نیامروز و بزرگتر یاز اقتصاد جهان یبخش مهم
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در سراسر  گردشگریدارد.  شیرا درپ یقدرتمند ارینرخ رشد بس کنندیسفر م گرید ییبه جا ییانسان که ساالنه از جا ونیلیم 311

استخدام  زانیم نظر وابسته به سفر از عیو صنا گردشگریرو  نیجهان است. از ا یمال یهانهیهز درصد از کل 11جهان هم اکنون 

 .دارد ینخست جا فیدر جهان در رد یانسان یروین

س ی گردشگری احساهاجاذبهو بعد از بروز اثرات منفی گردشگری در مناطق گردشگرپذیر، ضرورت پایداری منابع و ی اخیر هادر سال

میزبان و  ٔ  جامعهمثلث وار میان  ٔ  رابطهشده است. از دیدگاه گردشگری پایدار گردشگری را در غالب مرزها مد نظر قرار داده و 

 (.7:1835میهمان یعنی گردشگران را از سوی دیگر با گردشگری برقرار می سازد )افتخاری، ٔ  جامعهسرزمین آن را از یک جهت و 

لویس ترنر گردشگری را امیدبخش ترین و پیچیده ترین فعالیتی می داند که جهان سوم با آن روبروست و معتقد است که گردشگری 

 (.1:1873ن کشورها دارد)لی،جان، ی درآمد زا در ایهابیشترین قابلیت را برای جانشینی دیگر فعالیت

 یجمهور یصنعت یتجار آزاد ادارة مناطق یچگونگ قانون نیتدو آزاد، مناطق یعالیشورا رخانۀیدب یریگ شکل با 1871سال در

 پس مناطق، نیا یبرا شده ادی قانون . دردیرس یینها بیتصو به 1875 سال در سرانجام که گرفت قرار کار دستور در رانیا یاسالم

 ی،اقتصاد و توسعه رشد ی،آبادان و عمران یی،ربنایز آمور انجام در عیتسر شد: گرفته نظر در شرح نیا به یاهداف، سیتأس از

 ی،امنطقه و یجهان یبازارها در فعال حضور ،کاال و کار بازار میتنظ مولد، و سالم اشتغال جادیا ی،عموم درآمد شیافزا و یگذارسرمایه

 نیا (،1861دهه  انیپا) آزاد مناطق تیفعال نیآغاز یهاسال در .یعموم خدمات ارائه و یلیتبد ی وصنعت یکاالها صادرات و دیتول

 مارستانیب هتل، ،گمرکانبار،  ،مسکن مخابرات، ،نیریش آب برق، فرودگاه، راه، بندر، نهیزم در یتوجه قابل ییربنایز امکانات مناطق

 و بود نگرفته صورت مناطق نیا در دولت توسط زین یتوجهقابل  هیاول یگذارسرمایه .نداشتند یعال آموزش مؤسسه و دانشگاه و

 واردات، فروش عوارض محل از دولت مجوز با که ییدرآمدها قیطر از چابهار و قشم ،شیک سه منطقه هر یهاسازمان بود شده مقرر

 هاتن انیم نیا در .ندینما یگذارسرمایه و تیفعال به اقدام کنند یم کسب آن ریسا و نیزم فروش و اجاره ی،مسافر واردات مجوز

 ؛گرید منطقه دو .بود شده جادیا ساتیتأس یبرخ داشت، وجود آن مورد در از انقالب شیپ که یکردیرو لیدل به ،شیک رهیجز در

 و هارساختیز فراهم نبودن .بودند محروم یاجتماع توسعه زین و یکیزیف رساختیز هرگونه از کار آغاز در چابهار قشم و یعنی

 که باشد امکانات نیا جادیا آزاد مناطق یهاسازمان مهم اریبس فیوظا از یکی تا شد باعث عیصنا استقرار یبرا ازین مورد ساتیتأس

 (.219:1839)التجایی،ابراهیم،است  داشته ادامه همچنان گذشته دهه مین و کی یط ییربنایز امکانات کردن فراهم یعنی اقدامات؛ نیا

نی بر ی توسعه مبتهایاستراتژبه طور کلی شاید بتوان اهداف ایجاد مناطق آزاد را اینگونه بیان کرد؛ که پس از عدم توفیق نسبی 

جایگزینی واردات، بسیاری از کشورهای در حال توسعه استراتژی مبتنی بر صادرات را تعقیب نمودند. به دنبال آن ارزانی و مازاد 

 ی خارجی گرایشهانیروی کار در کشورهای در حال توسعه و باال بودن سطح دستمزدها در کشورهای صنعتی باعث گردید تا شرکت

ی تولیدی کاربر خود را به کشورهای در حال توسعه انتقال دهند. و این کشورها نیز جهت کاهش مشکل بیکاری هاعالیتیابند که ف

ی ی چند ملیتهای تجاری نیز باعث گردیده تا شرکتهاتیمحدوددر کشورهایشان از این امر استقبال نمایند، در عین حال افزایش 

 (.6-4,1869گذاری در این مناطق بپردازند)رفعتی،مایهجهت حفظ و گسترش بازارهای خود به سر
 

 بررسی تطبیقی گردشگری مناطق آزاد ایران با کشورهای منطقه-8

و موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی مناطق آزاد ایران، به ویژه کیش، قشم و چابهار، این مناطق  هارساختیزبا توجه به 

به منظور تحقق اهداف اقتصادی و آن چه در قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آمده در حال حاضر می توانستند 

انتقال  ی و تولید و پردازش کاال،امنطقهالمللی و تحرک در اقتصاد ی اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بینها)پشتیبانی از فعالیت

گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی جلب و تشویق سرمایهفنآوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و 

 ردشگریگ)ترانزیت(، انتقال کاال )ترانشیب(، )رشد و توسعه اقتصادی و عمران و آبادانی( به کار گرفته شده و موجبات رشد صنعت 

 هانفرانسکسمینارها و  -توسعه گردشگری علمی عی،فرهنگی و اجتما گردشگری ،گردشگرزمینو  گردشگریبومو جذب گردشگری )

 ورزشی( را فراهم آورند. گردشگریی سیاسی و هاییگردهماو 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

174 

ی مشتریان و تحوالت جهانی، محیط امن و مجهزی را برای هاخواستهمناطق آزاد موفق دنیا با شفاف سازی فرآیندها و توجه به 

 اند.گذاران فراهم آوردهو در واقع سرمایهالمللی حضور فعاالن اقتصادی و تجاری بین

که  اندشدهگذاری خارجی میلیارد دالر سرمایه 161موفق به جذب حدود  2115آزاد امیرنشین دبی از بدو تاسیس تا سال  ٔ  منطقه

لیارد دال ر می 13گذاریشان در حدود در این میان نکته جالب حضور بسیار پررنگ فعاال ن اقتصادی ایران است که حجم سرمایه

 برآورد می شود.

و 4،5هتل  211آزاد دبی با بیش از  ٔ  منطقهمیلیون گردشگر را به خود جذب کرده است. 11حدود  2113منطقه آزاد دبی در سال 

ی دریایی، بر خورداری از بزرگترین و مجهز ترین هاهتلمصنوعی نخل، رستوران و  ٔ  گانهرستوران، جزایر سه  111ستاره بیش از  6

 ی مختلف و غیره توانسته موقعیت ممتازی را در منطقه ایجاد کند. هارشتهودگاه منطقه، برگزاری مسابقات جهانی در فر

سال فعالیت منطقه آزاد تجاری 19طی میلیون گردشگر را پذیرا باشد.  5توانسته است حدود  2113آزاد آنتالیا نیز در سال  ٔ  منطقه

ی هاالمللی مجهز، سواحل و پال ژیی نظیر فرودگاه بینهارساختیزو با توجه به امکانات و ست آنتالیا نام آن شهرت زیادی یافته ا

بدون شک می  ،ستاره، زیر ساختهای مناسب زمینی و دریایی وغیره 8و2هتل  61ستاره، و 4هتل  65ستاره،  5هتل  93متعدد، 

 .(gp-business.com.wwwاز چند منطقه مهم آزاد در خاورمیانه محسوب شود)  یکیتواند 

میلیون نفر گردشگر داخلی و خارجی بازدید  451/81ها حدود آزاد ایران)کیش، قشم، چابهار( در طی این سال ٔ  گانهاز مناطق سه 

میلیون نفر باقیمانده را گردشگری  451/81اند واند که از این تعداد فقط نزدیک به یک میلیون نفر گردشگران خارجی بودهکرده

ن بیشتری هاه از سوی دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ایران در این سال. طبق آمارهای منتشر شدانددادهداخلی تشکیل 

درصد در  18با هاتندرصد و چابهار  83درصد به خود جذب کرده و بعد از آن قشم توانسته با  46تعداد گردشگران خارجی را کیش 

مشخص  هاارده به مناطق آزاد ایران، و اختالف فاحش بین آنرده آخر قرار داشته است. با نگاهی به آمار گردشگران داخلی و خارجی و

اند. این اختالف و مقدار کم گردشگر خارجی را می توان برابر مسافران خارجی بوده 81می شود؛ بطوری که مسافران داخلی حدودا 

اتی مناطق آزاد ایران در شناساندن و امکانات مناسب و همین طور ضعف تبلیغ هامعلول شرایط فرهنگی کشور، عدم وجود زیر ساخت

ی خود دانست. از سوی دیگر رشد سفر گردشگران داخلی به این مناطق را می توان از این امنطقهی گردشگری هاجاذبهو  هاتیقابل

انی ان ایراند در بعد فرهنگی و اقتصادی، با جذب درصد قابل توجه از مسافرجهت مثبت دانست که مناطق آزاد مورد بحث توانسته

ی هااند تا حدودی از عوارض ناشی از آن وخروج ارز جلوگیری نمایند. از نظر ایجاد زیر ساختکه به کشورهای خارجی سفر می کرده

تخت اقا متی،  9511هتل و 45آزاد کیش دارد. این منطقه با داشتن  ٔ  منطقهگردشگری در مناطق آزاد ایران، بهترین عملکرد را 

المللی و تاسیسات بندری بهتر نسبت به دیگر ی گردشگری )انسان ساخت(، برخورداری از فرودگاه بینهاجاذبهاد رستوران، ایج 81

ی طبیعی توانسته موقعیت هاجاذبهای در داخل جزیره و همچنین برخورداری از مناطق آزاد ایران و ایجاد ساختار مناسب جاده

متنوع و داشتن  ٔ  اسکله 17رستوران  15هتل و 84آزاد قشم نیز با  ٔ  منطقهورد. ممتازی را در بین مناطق آزاد ایران به دست آ

گری ی گردشهاالمللی و د ر حال حاضر پل ارتباطی که قرار است آن جزیره را به بندر عباس وصل کند، از نظر زیر ساختفرودگاه بین

 11مهمان پذیر، 2هتل و 5بین مناطق سه گانه رتبه سوم را با  رده دوم را در بین مناطق آزاد ایران دارا است. چابهار از این نظر در

رستوران و چند مجتمع تجاری دارا است. این منطقه علیرغم بر خورداری از محیط بکر و زیبای طبیعی از داشتن فرودگاه مستقل، 

، 1837یره محروم است.)آقاسی زاده،ی مناسب و غهااقامتگاهی دسترسی به منطقه، هاراهی مناسب و امنطقهی ارتباطی درون هاراه

 (48تا41

 

 روش تحقیق-4

ی و اکتابخانهی اسنادی، های مورد نیاز از بررسیهادادهجهت جمع آوری اطالعات و  این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است،

ظر ی مورد نهاداده مطالعات میدانی استفاده شده است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مقاالت، گزارشات و اسناد مرتبط با موضوع،
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ی اهنمونبعدی به منظور تکمیل اطالعات بدست آمده، با روش نمونه گیری تصادفی ساده با تعیین حجم  ٔ  مرحلهفراهم گردید. در 

 نامه از مردم و مسئولین اقدام گردید.حضوری با گردشگران، همین طور تکمیل پرسش ٔ  مصاحبهر به نف 834به تعداد 

 به شرح ذیل استفاده شده است. 1برای بدست آوردن تعداد نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران

𝑛 =
𝑁 × 𝑝

N × d² ± 𝑝
 

 

𝑛 =
𝑁 × 0/95

N × 0.0025 ± 0.95
=
1749742.1

4557.58
= 384 

 23با  نفر از مردم که به عنوان حجم نمونه مورد پرسش قرار گرفتند، به منظور کسب نظر مسئوالن، 834در این پژوهش عالوه بر 

سئوال در  4بخش تشکیل شده است. در قسمت اول  8نامه از نفر از مدیران اجرایی در منطقه و کارشناسان مصاحبه نمودیم. پرسش

یا شاخص که در گسترش گردشگری منطقه مؤثر  مؤلفه 29انده شده است و در قسمت دوم از مورد مشخصات پاسخگویان گنج

) با اندکی تغییرات( در مورد عناصر صنعت  2هستند استفاده شد که براساس تقسیمات ارائه شده از سوی سینکلر و استبلر و سی سا

ی: حمل و نقل، اسکان و اقامتگاه، هامؤلفهدسته کلی شامل  6(. سپس این عوامل در 63و67:1835گردشگری تنظیم شده بود)کاظمی،

ی گردشگری، امکانات گردشگری و سایر تقسیم بندی شدند. و در قسمت سوم با اواسطهخدمات  ،هارساختیزتسهیالت پذیرایی، 

 سئوال اصلی، نظر کلی پاسخگویان)مدیران و گردشگران( نسبت به موضوع را سنجیده ایم. 4طرح 

شد که بیانگر پایایی باالی  1,942آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مطابق جدول زیر برابر با  ٔ  لهیوسمذکور به  ٔ  نامهپرسش  پایایی

 مناسب و قابل قبول هستند.( %71باشد.)ضرایب باالتر از مذکور می ٔ  نامهپرسش

 

 (: مقدار آلفای کرونباخ1جدول شماره)

Cronbach's Alpha N of Items 

.942 29 

 1898ماخذ: مطالعات تحقیق،

 

 ٔ  نمونهدو  Tمستقل و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. از آزمون  ٔ  نمونهدو  T-testاز  هادادهبرای تجزیه و تحلیل  

ی دو گروه آماری معنی دار هست یا نه مورد استفاده هامستقل به منظور مقایسه و دستیابی به این مهم که آیا تفاوت بین میانگین

 (.121-113، 1832قرار دادیم)کالنتری،

ز متغیرهای طی او از رگرسیون چند متغیره برای مطالعه تأثیرات چند متغیر مستقل در متغیر وابسته استفاده کردیم تا ترکیبی خ

ینی این ترکیب خطی، پیش ب ٔ  جهینتی ایجاد کنیم که حداکثر همبستگی را با متغیر وابسته نشان دهد. که اگونهمستقل را به 

 مقادیر متغیر وابسته و ارزیابی اهمیت هر یک از متغیرهای مستقل در این پیش بینی مورد نظر است.

 

 قلمرو پژوهش-5

ی خودمختار جمهورو  جانیآذربای ارمنستان و کشورهای در مجاورت با مرزدر نقطه صفر  رانیارب منطقه آزاد ارس در شمال غ

محدوده منطقه آزاد  581321/ ت  21713به شماره  7/4/1834 خیتاردر  رانیوز أتیهاست. بر اساس مصوبه  افتهنخجوان استقرار ی

                                           
1  - Cochran 

2 -Sinclair, Astblr, Sysa 
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منطقه  نیا، محدوده 14/9/1837محترم در  أتیه نیا دیجدبر اساس مصوبه  کهباشد ی منطقه میاراضاز  هکتار 9711ارس شامل 

 .افتی شیافزا بریکلهایی از دو شهرستان جلفا و شامل بخش هکتار 51111به 

 زینبخش منفصل  8داده است و در  شیافزا هکتار 21511به  هکتار 9711ی را از اصلی در بخش متصل، محدوده ابالغمحدوده  نیا

و  هکتار 6111به وسعت  نیخدآفری اطراف سد اراضلو( و  گیب)موسوم به  هکتار 24111به وسعت  بریکلشهرستان ی از قسمت

محدوده منطقه آزاد ارس  کل هکتار 51111جمعاً به وسعت  هکتار 241با ارمنستان ( به وسعت  رانیانوردوز )مرز  گمرکمحدوده 

 دهد.می لیتشکرا 

 شد و بیتصوی شرق جانیآذربادولت به  أتیه ریاخمنطقه در سفر  نیای توسعه برای سازمان منطقه آزاد ارس شنهادیپمحدوده 

. افتی شیافزا هکتارهزار  51از  شیبیافته و به ی آن توسعهاصلعالوه بر مقر  دیجدنقطه  8محدوده منطقه آزاد ارس در  بیترت نیبد

 21به  هکتار 711هزار و  9ی خود از فعلمنطقه در توسعه متصل به محدوده  نیارس، ی سازمان منطقه آزاد اعمومبه گزارش روابط 

آن  در رهیغی و تجاری، گردشگرمختلف،  عیصنای، کشاورزی، عالی، آموزش فرودگاههای یابد و کاربریتوسعه می هکتار 511هزار و 

هزار  81بالغ بر  زانیمبه  جانیآذربابا ارمنستان و  رانیانقطه از مرز  8در  زینی خواهند گرفت. توسعه منفصل منطقه آزاد ارس جا

ی خودمختار نخجوان ارتباط جمهور، ارمنستان و جانیآذربای جمهور کشورامر منطقه با سه  نیابا تحقق  کهگیرد انجام می هکتار

ی جاری سال گذشته و ط ی منطقه آزاد ارساصلی محدوده متصل و لیتفصهای خواهد داشت. مطالعات طرح جامع و طرح میمستق

 (.84، ص1833ی زاده، تیهدادر این محدوده واقع شده است ) زینی است و فرودگاه ارس سازانجام شده و آماده انجام مراحل آماده 

 

 
 و استان کشوری شهرستان جلفا در سطح اسیس تیموقع(: 1نقشه شماره)

 1898ماخذ: مطالعات تحقیق،
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 آزاد ارس ٔ  منطقهبخش مرکزی  ٔ  محدوده(: 2نقشه شماره)

 1892آزاد ارس، ٔ  منطقهمنبع: سازمان 

 

ی منطقه و هاجاذبهدر صورت توجه به زیر ساختهای آن و ترمیم و تجهیز  کهتا حدی است  ارسجایگاه گردشگری منطقه آزاد 

ی هاذبهجا نکهیا ژهیبو ،کند فایا درکشوری اقتصاداز نظر  تیاهمی پر نقش ی مصنوعی می تواند،هاجاذبهریزی جدی در احداث برنامه

 ییهاهیسرما مولد در آمد، ریپذاستهالکی هایگذارسرمایهو  ازمنابعی اریبس برخالف ی و طبیعی،خیتارآثار  همچونی گردشگر

 ستقبالا شیافزای برای گذارسرمایه هرگونه نیبنابرا ،شودیم افزوده های آنمعنو ارزشبر  زمان گذشتی با حت که باشندیمماندگار 

 . ابدییمی شتریبی اقتصاد صرفهو  هیتوج هاگردشگر در آن

 

 

 آزاد ارس ٔ  منطقه(: تعداد گردشگران نوروزی ورودی به 2جدول شماره)

 تعداد مسافرین سال ردیف

1 1836 281911 

2 1837 841265 

8 1833 696219 

4 1839 1274579 

5 1891 1322643 

 (1892آزاد ارس) ٔ  منطقهمنبع: سازمان 

 

 ( کسب شده از محل جذب گردشگر در ایام نوروز در ارسGDP(: برآورد تولید ناخالص داخلی)8جدول شماره)

 سال

حاصل بازای هر  ٔ  افزودهارزش 

 نفر)ریال(
 تولید ناخالص داخلی)ریال(

1891 52241 95216954171 

1839 88121 42156593531 

1833 19811 18486388711 
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 91نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 

 %124 39نسبت به سال 

 1892آزاد ارس، ٔ  منطقهمنبع: سازمان 

 

 ی زیر تقسیم بندی کرد:های گردشگری را می توان به گروههاجاذبهبطور کلی 

 ی طبیعی هاجاذبه

 فرهنگی(  -ی تاریخی )تاریخی هاجاذبه

 ی مصنوعی )انسان ساخت( هاجاذبه

ی ارزشمند هامحوطهو  هامجموعه ،هاتپه ،هابافت با وجود ابنیه، ی دارند.اژهیوی تاریخی و طبیعی منطقه آزاد ارس جایگاه هاجاذبه

گاه یاین جای تاریخی و طبیعی را در خود جای داده است.های از شگفتیانهیگنجمناظر طبیعی و خدادادی  ،هاجلوه تاریخی، فرهنگی،

 المللی ارتقا داده و موجبی و بینامنطقه فرصت بی نظیری است که با توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد ارس را در سطح ملی،

ی خود در راه رشد و هاجذب گردشگران به منطقه شود. این اهداف زمانی محقق می شود که صنعت گردشگری با تمام ظرفیت

 هاده و از تمام امکانات بالقوه منطقه برای رشد و توسعه خود بهره مند شود.توسعه مستمر و همه جانبه گام ن

 

 تعامل منطقه آزادارس با سایر مناطق آزاد کشور -1-5

ی موردی و تبادل تجربه فیمابین مناطق آزاد کشور راه نیل به اهداف کالن را تسهیل می هایهمکار ،افتهیسازمانایجاد ارتباطات 

نقش و حضور این منطقه را  ی عملکردی آن می توان ماموریت،ابیجهتکند. از این رو با پیدا نمودن نقاط قوت خاص این منطقه و 

ه گسترش گفتنی است کا سایر مناطق آزاد کشور بدرستی دریافت.یی بافزاهماز طریق داشتن ترتیبات همکاری، یکپارچگی، تعامل و 

و تعمیق روابط فی مابین مناطق آزاد با کیفیت و کمیت زیر ساختها و امکانات زیر بنائی موجود در مناطق ارتباط مستقیم دارد.بنابراین 

 هاریزیکشور بویژه در حوزه گردشگری برنامهی موجود بین ارس و سایر مناطق آزاد هایهمکارالزم است با توجه به نقاط مشترک 

ی موجود بین مناطق آزاد تبدیل به تعامل سازنده و مؤثر شود. هایهمکاری مناسب و مستمر انجام شود تا تعامل و هاگذاریو سرمایه

 م: )سایت سازمان در ادامه به تبیین نقاط مشترک همکاری و تعامالت بین منطقه آزاد ارس را با سایر مناطق بیان می کنی

 (1839صنعتی ارس، –منطقه آزاد تجاری 

 

 (: تعامالت منطقه آزاد ارس را با سایر مناطق آزاد کشور4جدول شماره)

 نوع تعامالت صنعتی -نام منطقه آزاد تجاری

 گردشگری کیش -ارس 

 قشم -ارس 
ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس و نفت  -گردشگری 

 وگاز

 ترانزیت و تشکیل دو چهار راه ارتباطی متصل در کشور چابهار -ارس 

 ارتباط با بازار عراق و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس اروند -ارس 

 تبادل گردشگری -ترانزیت کاال از شرق دریای خزر انزلی -ارس 

 117:1833منبع: طاهری،

 

 هاافتهتجزیه و تحلیل ی-6
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 Tآزمون -1-6

ی هاباشد که به منظور مقایسه و دستیابی به این مهم که آیا تفاوت بین میانگینی پارامتری میهایکی از روش T-testمعموال آزمون 

 (.121-113، 1832دو گروه آماری معنی دار هست یا نه مورد استفاده قرار می گیرد)کالنتری،

 ٔ  توسعهآزاد در  ٔ  منطقهمورد میزان تاثیرگذاری  فاکتور مورد بررسی در 29آنچه از نتایج این جدول دریافت می شود، از میان 

، هااقامتگاه، تعداد هااقامتگاهعامل )حمل و نقل جاده ای، حمل و نقل درون شهری، کیفیت  16عوامل مؤثر بر گردشگری ارس، 

 بنایی مربوط بهرستوران و غذاخوری، دسترسی به خدمات غذایی و نوشیدنی، ساختارهای زیربنایی مربوط به آب، ساختارهای زیر

-برق، ساختارهای زیربنایی مربوط به تلفن، دسترسی به ارتباطات راه دور، تسهیالت پذیرایی، امنیت و آرامش، امکانات تفریحی

 ٔ  نمرهعامل دیگر  18و  8و باالتر از  8 ٔ  نمرهی مرزی( در مجموع هابازارچهفرهنگی،تاریخی، امکانات ورزشی و سرگرمی، مدیریت، 

 اند. نتایج در جدول زیر نیز نمایش داده شده است.آورده و عمال تاثیر گذار نبوده 8ز پایین تر ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tگردشگری ارس در آزمون  ٔ  توسعهبر  هامؤلفه(: میزان تاثیرگذاری 5جدول شماره)

 1898توسط نگارنده، Tی حاصل از تحلیل پرسش نامه با استفاده از آزمون هاافتهماخذ: محاسبات براساس ی

 

 
 مستقل ٔ  نمونهدو  T(: میانگین نمرات هریک از عوامل حاصل از آزمون 1نمودار شماره)

 1898توسط نگارنده، Tی حاصل از تحلیل پرسش نامه با استفاده از آزمون هاافتهماخذ: محاسبات براساس ی

اندازه جوانب، تا چه ٔ  همهنامه در جداولی مجزا از پاسخگویان خواسته شده بود که با در نظر گرفتن در عین حال در انتهای پرسش

آزاد توانسته یکی  ٔ  منطقهگردشگری منطقه مطلوب بوده و آیا  ٔ  توسعه ٔ  نهیزمآزاد ارس در  ٔ  منطقهی انجام شده توسط هابرنامه

همکاری متقابل بین  ٔ  نهیزمباشد، به نحو احسن انجام دهد و این به نظر آنان در گردشگری می ٔ  توسعهاز وظایف خود را که 

و موسسات مرتبط با گردشگری و مردم از سوی دیگر تا چه میزان رضایتمندی وجود دارد، نتایج  هاآزاد از یک سو و سازمان ٔ  منطقه
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مستقل و با آوردن جداول فراوانی مربوط به  ٔ  نمونهدو  Tاستفاده از آزمون  نامه نیز بای حاصل از تحلیل این بخش از پرسشهاافتهی

را نشان می دهند  8کمتر از  ٔ  نمرهبرای هر دو گروه)مردم، مسئولین و کارشناسان( در ادامه آمده و نتایج حاصل همه کسب  هاپاسخ

که در 

واقع 

بیان 

  ندارد.آن است که رضایت کافی در هیچ یک از موارد وجود  ٔ  کننده

آن است که؛ در مورد سئوال اول یعنی  ٔ  دهندهنامه نشان ی داده شده به سئواالت اصلی پرسشهاپاسخچنانکه در این زمینه فراوانی 

درصد پاسخگویان گروه دوم  75درصد پاسخ دهندگان گروه اول )مردم( و  71آزاد در جذب گردشگر به ترتیب  ٔ  منطقهموفقیت 

درصد  29 اند، همچنینآزاد نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد و اظهار نارضایتی کرده ٔ  منطقهاند که گفته)مسئولین و کارشناسان( 

 هاتناند. در مورد سئوال دوم درصد از مسئولین و کارشناسان نیز از عملکرد این سازمان در این مورد رضایت داشته 25از مردم و 

آزاد ارس در همراه کردن  ٔ  منطقهآزاد در مورد موفقیت  ٔ  منطقهدرصد از مسئولین و کارشناسان از عملکرد  11درصد از مردم و  14

 مردم عوامل
مدیران و 

 کارشناسان
 مردم عوامل

مدیران و 

 کارشناسان
 

 8,46 8,141 تسهیالت پذیرایی 8,89 8,719 حمل و نقل جاده ای

 4,21 4,249 امنیت و آرامش 2,79 2,649 حمل و نقل ریلی

 2,98 2,946 تبلیغات و بازاریابی 2,32 2,98 ی مسافربریهاانهیپا

 2,78 2,333 ی مسافرتیهاآژانس 2,36 8,28 حمل و نقل درون شهری

 2,75 2,782 تورهای گردشگری 8,48 8,27 هااقامتگاهکیفیت 

 8,11 8,17 هااقامتگاهتعداد 
-امکانات تفریحی

 فرهنگی،تاریخی
8,483 8,61 

 8,21 8,28 امکانات ورزشی و سرگرمی 8,25 8,2 رستوران و غذاخوری

دسترسی به خدمات غذایی و 

 نوشیدنی
 2,39 2,73 دفاتر اطالع رسانی 8,48 8,828

خدمات جانبی)خرده و عمده 

 فروشی(
 8,11 8,176 مدیریت 2,3 2,989

ساختارهای زیربنایی مربوط 

 به آب
8,16 2,39 

راهنمای مخصوص 

 گردشگران
2,986 2,99 

ساختارهای زیربنایی مربوط 

 به برق
 2,54 2,843 امکانات گردشگری درمانی 8,17 8,213

ساختارهای زیربنایی مربوط 

 به تلفن
 2,75 2,498 برپایی نمایشگاهها 8,21 8,224

 

زیربنایی مربوط ساختارهای 

 به گاز

2,942 2,96 
ی هاجشنواره

 تجاری(-فصلی)تفریحی
2,643 2,43 

ساختارهای زیربنایی مربوط 

 به فاضالب
 8,51 8,16 ی مرزیهابازارچه 2,64 2,741

 8,11 8,116 دسترسی به ارتباطات راه دور
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درصد باقیمانده  39درصد و  36ی گردشگری راضی و به ترتیب هابرنامهو موسسات دیگر برای همکاری و بهتر انجام شدن  هاسازمان

درصد از گروه  16ی گردشگری فقط هابرنامهرد سئوال سوم در خصوص موفقیت در جلب نظر مردم در اجرای اند. در موناراضی بوده

آزاد نتوانسته موفقیتی در این زمینه  ٔ  منطقهاند درصد نیز گفته 33درصد و  34درصد از گروه دوم موافق و به ترتیب  12اول و 

ی گردشگری منطقه را هاتیقابلآزاد ارس در انجام تبلیغات و شناساندن  ٔ  منطقهکسب کند. باالخره در مورد سئوال آخر موفقیت 

درصد از مردم و  24درصد از گروه دوم اظهار نارضایتی کردند و فقط  75درصد و  76قریب به اتفاق پاسخ دهندگان گروه اول یعنی 

 گردشگری ٔ  شدهی انجام هابرنامهردم را در مورد آزاد توانسته نظر م ٔ  منطقهاند که درصد از مسئولین و کارشناسان معتقد بوده 25

 جلب کند.

 

دو  Tی بدست آمده از آزمون هاگردشگری منطقه با توجه به امتیاز ٔ  توسعهآزاد ارس در  ٔ  منطقه(: عملکرد کلی 6جدول شماره)

 مستقل ٔ  نمونه

 هامؤلفه

 نتایج آزمون

 مردم
مدیران و 

 کارشناسان

جذب گردشگران  ٔ  نهیزمآزاد ارس در  ٔ  منطقهموفقیت 

 داخلی و خارجی
2,38 2,75 

و  هاآزاد ارس در همراه کردن سازمان ٔ  منطقهموفقیت 

 موسسات مرتبط با گردشگری
2,61 2,57 

 یهابرنامهآزاد ارس در جلب نظر مردم با  ٔ  منطقهموفقیت 

 گردشگری خود
2,53 2,48 

تبلیغات و  ٔ  نهیزمآزاد ارس در  ٔ  منطقهموفقیت 

 ی گردشگری منطقههاتیقابلشناساندن 
2,78 2,79 

 1898توسط نگارنده، Tنامه با استفاده از آزمون ماخذ: نتایج حاصل از تحلیل سئواالت اصلی پرسش

 

 

 

 

 ی مستقل با استفاده از رگرسیون چند متغیرهرهایمتغ قیطروابسته از  ریمتغ راتییتغی نیب شیپو  نییتب-2-6

ی از متغیرهای مستقل با یک متغیر وابسته را امجموعهبا استفاده از رگرسیون چند متغیره، محقق می تواند رابطه خطی موجود بین 

ی مطالعه نماید که در آن، روابط موجود فی ما بین متغیرهای مستقل نیز مورد مالحظه قرار گیرد. وظیفه رگرسیون این اوهیشبه 

س متغیر وابسته کمک کند و این وظیفه تا حدودی از طریق برآورد مشارکت متغیرها )دو یا چند متغیر است که به تبیین واریان

مستقل( در این واریانس به انجام می رسند. نکته مهم در استفاده از رگرسیون چند متغیره آن است که این روش توانایی استفاده از 

ی هایدگپراکنرا در تبیین و توضیح  هادادهرخودار است. به عالوه حداکثر استفاده از انواع متغیرها را با سهولت ممکن و برابری کامل ب

 (.495: 1833مختلف به عمل می آورد)حبیب پور و صفری،

 

 (: نتایج رگرسیونی تبیین میزان موفقیت گردشگری منطقه آزاد ارس مربوط به گروه اول )مردم(7جدول شماره)
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 متغیرهای مستقل
 دضرایب استاندار

 (Betaرگرسیون)
 tکمیت 

سطح معنی 

 sigداری.
Tolerance 

 - 111/1 91/8 - مقدار ثابت

 1,71 16/1 35/1 19/1 حمل و نقل درون شهری

 1,53 111/1 -51/4 -26/1 رستوران و غذاخوری

ساختارهای زیربنایی مربوط 

 به برق
11/1 18/2 18/1 1,71 

ساختارهای زیربنایی مربوط 

 به فاضالب
17/1 11/8 118/1 1,61 

 1,61 15/1 39/1 11/1 تبلیغات و بازاریابی

 1,51 18/1 15/2 18/1 تورهای گردشگری

 1,44 111/1 28/8 21/1 برپایی نمایشگاهها

ی هاجشنواره

 تجاری(-فصلی)تفریحی
25/1 57/8 111/1 1,89 

 نتایج تحلیل واریانس
F 57/26 

Sig. 111/1 

 R 1,64ضریب همبستگی 

 R2 1,41ضریب تعیین 

 1898ماخذ: مطالعات تحقیق،

 

ی امؤلفه 3(،در بین Betaی تحلیل رگرسیون چند متغیره، حاکی از آن است که در ستون ضرایب استاندارد شده رگرسیون)هاافتهی

بر میزان موفقیت گردشگری  25/1ی فصلی با میزان بتا هاجشنوارهو ارتباط معناداری باهم دارند تاثیر متغیر  اندماندهکه در مدل باقی 

، ساختارهای زیربنایی مربوط به 21/1بیشتر از دیگر متغیرهای مستقل بوده است. بعد از آن متغیرهای برپایی نمایشگاه با ضریب 

یابی ، تبلیغات و بازار11/1، ساختارهای زیربنایی مربوط به برق با ضریب 18/1، تورهای گردشگری با ضریب 17/1فاضالب با ضریب 

قرار دارند. همچنین متغیر رستوران و غذاخوری با بیشترین  19/1و حمل و نقل درون شهری با ضریب بتای  11/1با ضریب بتای 

 میزان ضریب بتا اما معکوس میزان تاثیر باالیی را نشان می دهد. نتایج تحلیل واریانس با توجه به سطح معنی داری مقدار آزمون

F(57/26در سطح خطای ک ) 15/1وچکتر از (111/1= Sig می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق، مدل خوبی بوده و )

مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. به عبارتی دیگر نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط 

 ل توجه و به لحاظ آماری معنادار نشان می دهد.متغیرهای مستقل به تغییرات ناشی از عوامل غیر آن)خطا( را قاب

باشد. این نشان دهنده آن است که بین مجموعه می 64/1( نشان می دهد همبستگی بین متغیرها Rمقدار ضریب همبستگی)

ضریب  رمتغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق )موفقیت گردشگری در منطقه آزاد ارس( همبستگی نسبتاً قوی جود دارد. اما مقدا

درصد از کل تغییرات، میزان موفقیت گردشگری منطقه را تبیین می کند. 41باشد که نشان می دهد می 41/1تعیین برابر است با 

دل ی موجود در مرهایمتغی دهد از ممیزان موفقیت گردشگری نشان  نییتبی برا رهیمتغی چند ونیرگرس لیتحل جینتاهمچنین 

از معادله  هاعامل هیبقی مانده و باقی دار گذاشته و در معادله معنی متغیر رضایت اثر روعامل بر 3، اندشدهکه انتخاب  قیتحقی لیتحل

 . اندشدهخارج 
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 زانیمی ابیارزی برای مستقل است. رهایمتغ نیبی همخطی، آزمون ونیرگرس لیتحلی در اساسی هاآمارهدر نهایت یکی دیگر از  

 ریسای مستقل بر رهایمتغاز  کهر ی ونیرگرسی بر مبتناستفاده شده که  Toleranceز آماره ی اریمتغی چندگانه چند همخط

 یمد، باشمیبه صفر  کینزدمقدار آن  کهیزماناست.  کصفر تا ی نیبتحمل  زانیم ای Toleranceی مستقل است. آماره رهایمتغ

حمل ت زانیمباشد،  شتریبی چندگانه همخطی مستقل است. هر چه رهایمتغ ریسای از خط بیترکمزبور  ریمتغتوان مطرح کرد که 

کننده  انیب Tolerance. به زبان ساده، مقدار Tolerance=1-R2ی شود. م شتریبی ونیرگرس بیضرای استاندارد خطاتر و  نییپا

د. باشمیسته مستقل با واب ریمتغ نیبی قورابطه  افتنمحقق موظف به ی کند. همانطور که یباشمی گریکدی مستقل با یرهایمتغرابطه 

ی رهایتغم نیبی همخطی که صورتی چندگانه نشود. در همخطکم باشد تا دچار  گریکدی مستقل با یرهایمتغ نیبی رابطه ستیبا

 ی شود.ممعنادار است را منکر  نکهیابا  گرید ریمتغی دهد و وجود رابطه مرابطه را معنادار نشان  کمستقل وجود داشته باشد ی

  

 

 (: نتایج رگرسیونی تبیین میزان موفقیت گردشگری منطقه آزاد ارس مربوط به گروه دوم )مسئولین(3جدول شماره)

 متغیرهای مستقل
ضرایب استاندارد 

 (Betaرگرسیون)
 tکمیت 

سطح 

معنی 

 sigداری.

Tolerance 

 - 111/1 77/8 - مقدار ثابت

امکانات ورزشی و 

 سرگرمی
93/1 12/4 111/1 41/1 

 41/1 111/1 -77/2 -63/1 مدیریت

 نتایج تحلیل واریانس
F 24/3 

Sig. 112/1 

 R 1,68ضریب همبستگی 

 R2 1,41ضریب تعیین 

 1898ماخذ: مطالعات تحقیق،

 

(، تاثیر متغیر امکانات Betaی تحلیل رگرسیون چند متغیره، حاکی از آن است که در ستون ضرایب استاندارد شده رگرسیون)هاافتهی

بر میزان موفقیت گردشگری بیشتر از دیگر متغیرهای مستقل بوده است و متغیر بعدی مدیریت منطقه است  93/1ورزشی و سرگرمی

 منفی بدست آمده است. نتایج تحلیل واریانس با توجه به سطح معنی داری مقدار آزمون،-63/1که جالب این جاست با ضریب بتای 

F(24/3 در سطح خطای کوچکتر از )15/1 (112/1= Sig می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق، مدل خوبی بوده و )

مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. به عبارتی دیگر نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط 

 به لحاظ آماری معنادار نشان می دهد.متغیرهای مستقل به تغییرات ناشی از عوامل غیر آن)خطا( را قابل توجه و 

باشد. این نشان دهنده آن است که بین مجموعه می 68/1( نشان می دهد همبستگی بین متغیرها Rمقدار ضریب همبستگی)

متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق )موفقیت گردشگری در منطقه آزاد ارس( همبستگی نسبتاً قوی جود دارد. اما مقدار ضریب 

درصد از کل تغییرات میزان موفقیت گردشگری منطقه را تبیین می کند. 41باشد که نشان می دهد می 41/1یین برابر است با تع

دل ی موجود در مرهایمتغی دهد از ممیزان موفقیت گردشگری نشان  نییتبی برا رهیمتغی چند ونیرگرس لیتحل جینتاهمچنین 
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از  هاعامل هیبقی مانده و باقی دار گذاشته و در معادله معنی متغیر رضایت اثر روبر  عامل 2، اندشدهکه انتخاب  قیتحقی لیتحل

 . اندشدهمعادله خارج 

ی مستقل است. در اینجا رهایمتغ نیبی همخطی، آزمون ونیرگرس لیتحلی در اساسی هاآمارهیکی دیگر از  Tolerance در نهایت 

 تقریباً مناسب است.

 

 گیرینتیجه-7

مورد توجه  ITامروزه صنعت گردشگری بعنوان صنعتی پاک مورد توجه ملتها و بدلیل درآمدزائی در ردیف صنایع خودروسازی و 

دولتها قرار گرفته است. انجام سفر با اهداف و مقاصد گوناگون منجر به پیدایش انواع گردشگری و موجب رشد و توسعه مناطق 

ی کالن کردهایروانزلی با اهداف و  ارس، اروند، قشم، چابهار، منطقه آزاد کیش، 6ز تا کنون گردشگری می شود. در ایران اسالمی نی

ی فراوان در حوزه گردشگری هاتیقابلبه جهت برخورداری از پیشینه تاریخی و طبیعت زیبا  هاکه تعدادی از آن اندشدهتاسیس 

 .اندنمودهدر پیش گرفته و جزء اهداف کالن خود ترسیم داشته و بدین منظور سیاست تاکید بر گردشگری را 

سبتًا ن تیدر موقعباشد، میبرخوردار  هارساختیاز ز یاریبساز که عمدتاً  شهر تبریزجوار کالندر  یریبه سبب قرارگمنطقه آزاد ارس 

هر را در ش نیتوسعه ا یالزم برا یهارساختیزاز  یاریاز لحاظ بس زیآن ن یو گمرک یتیترانز تیموقع ،قرار دارد. عالوه بر آن یمناسب

 یبندمطلوب رده یهابوده و در رتبه یتوسعه غن ازیمورد ن یهااز شاخص یادر مجموعه کهیبطور .قرار داده است یخوب طیشرا

ت که اسصنعتی ارس و دستیابی به اهداف کالن ترسیم شده  –تجاری  نقش منطقه آزادایفای  ،فراموش کرد دی. اما آنچه نباشودیم

بیین ت فهیتا بتواند به نقش و وظ ،خواهد داشت ازین یالمللنیتوسعه در حد ب ازیمورد ن یهارساختیها و زبه ارتقاء تمامی شاخص

 نقش ظاهر گردد. نیدرخور ا یاسیعمل کند و در مق یبدرست شده،

آزاد  ٔ  منطقهگردشگری  ٔ  توسعهدر این پژوهش مهم ترین دالیل عدم توفیق در  Tی حاصل از تحلیل رگرسیونی و آزمون هاافتهی

ارس را در موارد ذیل می داند؛ الف(ضعف مدیریتی؛ عدم برخورداری از مدیریت توانا و کارآمد، و در عین حال به کارگیری افراد غیر 

م گیری و اجرایی آن بوده است. نتایج برآمده از رگرسیون چند متغیره در گروه مسئولین تصمی آمورمرتبط با گردشگری در رأس 

آزاد  ٔ  منطقهی این واقعیت است، مدیریتی که هم اکنون بر ایگوو معکوس  -1,63نشان می دهد که متغیر مدیریت با ضریب بتای 

 ه بایستی تحول اساسی در آن اعمال شود.گردشگری وجود دارد ضعیف عمل کرده و مستلزم آن است ک ٔ  نهیزمارس در 

نامه، یکی از مشکالت و موانع اصلی در جذب گردشگر به منطقه، عدم ب(ضعف تبلیغات و بازاریابی؛ طبق نتایج بدست آمده از پرسش

ناساندن ش باشد. این مهم بیانگر ضعف تبلیغات وگردشگری منطقه می ٔ  بالقوهی هاتیقابلآشنایی گردشگران داخلی و خارجی با 

ی جذب گردشگر به این منطقه است. نتایج برآمده از رگرسیون چند متغیره در گره مردم، نشان می دهد که هاو ظرفیت هاپتانسیل

 ٔ  نمونهدو  T_testگردشگری منطقه داشته است. طبق نتایج  ٔ  توسعهتاثیر کمی را بر  1,1متغیر تبلیغات و بازاریابی با ضریب بتای 

( نشان می دهد 8)پایین تر از حد متوسط  2,98و در گروه مسئولین  2,94ز متغیر تبلیغات و بازاریابی در گروه مردم مستقل امتیا

 تبلیغات و بازاریابی نتوانسته عملکرد کامال مناسبی داشته باشد. ٔ  نهیزمآزاد ارس در  ٔ  منطقهکه 

ی داده شده به این هاپاسخات مرتبط با گردشگری؛ فراوانی و موسس هاآزاد ارس در همراه کردن سازمان ٔ  منطقهج(عدم موفقیت 

 ٔ  منطقهدرصد از مسئولین و کارشناسان از عملکرد  11درصد از مردم و  14 هاتنآن است که  ٔ  دهندهنامه نشان سئوال اصلی پرسش

ی هابرنامهو موسسات دیگر برای همکاری و بهتر انجام شدن  هاآزاد ارس در همراه کردن سازمان ٔ  منطقهآزاد در مورد موفقیت 

 اند.درصد باقیمانده ناراضی بوده 39درصد و  36گردشگری راضی و به ترتیب 

کارکردهای گردشگری در منطقه،  ٔ  توسعهی حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که به منظور برون رفت از این تنگناها و هاافتهی

پایدار صنعت گردشگری در منطقه و اشتغال زایی و  ٔ  توسعهو مشکالت فوق الذکر، برای دستیابی به رشد و  هایینارساعلی رغم 

ی مناسب حمل و نقل و گردشگری، تحول در نظام مدیریت گردشگری هارساختیزی، ایجاد امنطقهکسب درآمد و منافع بیشتر 

ی هاتیقابلریزی و بازاریابی مناسب در جهت شناساندن واحد و همه جانبه نگر، برنامه –جهت گیری به سوی مدیریتی جامع  منطقه و
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یزی رگردشگری منطقه به مردم داخل و خارج کشور در قالب تبلیغات گسترده، مشارکت و همفکری با مردم در تمامی مراحل برنامه

 واند راهگشا باشد.ی گردشگری می تهابرنامهو اجرای 

 

 ی اجراییهابرنامهو  هاتدوین سیاست-3

 ی اجرایی برایهابرنامهو  هاراهکارهایی هستند که برای رسیدن به اهداف مورد نظر به کار گرفته می شوند. اهم سیاست هایمشخط 

 آزاد ارس به شرح زیر است: ٔ  منطقهگردشگری  ٔ  توسعه

 منطقه؛ ٔ  نمونهای گردشگری روستایی در روستاه ٔ  توسعه

 توسعه و تجهیز پارک کوهستان و پارک جنگلی در شهر جلفا به امکانات ورزشی و سرگرمی متنوع و شهربازی برای تمام سنین؛

 گل و گیاه؛ ٔ  جشنوارهبرگزاری 

 ی آبی با قابلیت استفاده در تمام فصول سال؛های تفریحی و ورزشهاایجاد مکان

 حمل و نقل هوایی؛ اندازیاحداث فرودگاه و راه

 تقویت حمل و نقل ریلی؛

 نوسازی ناوگان حمل و نقل برون شهری؛

 مسافربری؛ ٔ  انهیپاتنوع بخشی به عملکرد 

 ایجاد پارکینگ در ورودی منطقه؛

 خدمات به گردشگران با توان مالی متوسط؛ ٔ  ارائهی دارای آشپزخانه برای هاونیپانسایجاد هتل آپارتمان و 

 به تأمین استانداردها؛ هامراکز اقامتگاهی موجود و موظف کردن مدیران آن باال بردن کیفیت

 ؛هامسافرخانهنوسازی و ارتقاء کیفیت 

 در مجاورت مراکز گردشگری؛ هاکمپینگ ٔ  توسعه

 ایجاد مراکز اقامتگاهی لوکس در مناطقی با چشم اندازهای زیبا برای گردشگران ثروتمند؛

 بر رعایت استانداردها؛ هاپذیرایی موجود و موظف کردن آنباال بردن کیفیت واحدهای 

 ایجاد واحدهای پذیرایی جدید؛

 ی محلی به آن؛هاارس و جلوگیری از ورود فاضالب ٔ  رودخانهحفاظت مؤثر از 

 ی کشاورزی منطقه و باغات آن؛هاحفاظت از زمین

 ی ارتباطی؛هاشبکهتبلیغات از طریق 

 ؛های آنهاو نظارت بر ساخت و سازطراحی مناسب مراکز تجاری 

 تجاری نامناسب موجود؛-بهسازی فضاهای کالبدی

 ؛هاآزاد به عنوان مراکز گردشگری تجاری و تنوع بخشی به عملکرد آن ٔ  منطقهی مختلف بخش مرکزی هابازارچهسازماندهی 

 ی استراحت مراجعین؛و مراکز تجاری برا هابازارچهباز در مجاورت  ٔ  محوطهایجاد فضاهای سبز و 

 و توجیه شاغالن بخش گردشگری تجاری برای تأمین اهداف دراز مدت؛ هانظارت دقیق بر قیمت

 مجهز کردن منطقه و مراکز گردشگری به سیتم فاضالب؛

 ..؛مداوم تاسیسات زیربنایی موجود متناسب با نیازهای آینده مانند: آب، برق و. ٔ  توسعه

 آب منطقه برای رفع نیازهای مراکز گردشگری و گردشگران؛ یهااستفاده از پتانسیل

 ایجاد مراکز درمانی جدید؛

 

 منابع و مأخذ
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 ٔ  نامهپایان  ی،امنطقه گردشگری ٔ  توسعهصنعتی چابهار در  -آزاد تجاری  ٔ  منطقه(،بررسی نقش 1837عبداهلل ) آقاسی زاده،

 گاه سیستان و بلوچستان.دانش ریزی شهری،کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه

 ، مجموعه مقاالت نخستین همایش جهانگردی،گردشگریاقتصاد ملی و  ٔ  توسعهنقش مناطق آزاد در  (،1876سید ابراهیم ) ابراهیمی،

 کیش. جلد اول،

نفوذ آن با بهره گیری  ٔ  حوزهگردشگری و  ٔ  توسعهآزاد چابهار بر  ٔ  منطقه ریتأث (،1891ابراهیم زاده، عیسی و عبداهلل آقاسی زاده )

 .21 ٔ  شماره جغرافیا و توسعه، ،T-testاز مدل رگرسیون و آزمون 

ارزیابی اقلیم آسایش چند شهر اصلی گردشگری ایران با استفاده از شاخص دمای معادل  (،1891رضا و همکاران ) اسماعیلی،

 .75 ٔ  شمارهی جغرافیای طبیعی، هاپژوهش(،PETفیزیولوژیک)

 ، انتشاراتکهرم لیاسماعی و صنعت جهانگردی؛ ترجمه حیتفری هافعالیتی، اکولوژ، گردشگریبوم(، 1874، جی، ام؛ بهار )نگتونیاد

 .91و  1، صفحه ستیز طیمحسازمان حفاظت 

ی هاصادرات در مقایسه با سه کشور دیگر آسیایی،پژوهش ٔ  توسعهصنعتی:ابزار راهبرد -(، مناطق آزاد تجاری1839التجایی، ابراهیم)

 اقتصادی.

 (، اصول و مبانی جهانگردی، انتشارات بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی.1878مهدی و دهدشتی شاهرخ، زهره) الوانی،

 ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت.(، مقدمه1831حافظ نیا، محمد رضا)

 ریزی شهری،برنامه و جغرافیا رشته دکتری رساله ایران، در گردشگری صنعت ریزیبرنامه ارزیابی (،1838)رحیم چیانه، حیدری

 .تبریز دانشگاه

 جغرافیا رشته ارشد کارشناسی نامه پایان شرقی؛ آذزبایجان در گردشگری توسعه راهکارهای بررسی(، 1832)جواد کهنموئی، دخیلی

 .تبریز دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران. ٔ  نامهریزی کالبدی گردشگری،آستارا،پایان (، برنامه1838دهستانی، بهبود )

و  157 ٔ  شمارهسیاسی، -اطالعات اقتصادی ٔ  فصلنامهریزی در ایران، (، صنعت گردشگری و پنجاه سال برنامه1879سرلک، احمد)

153. 

ی دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی توسعه پایدار صنعت هااستیسبررسی  (،1836نورالدین نوری ) منوچهر وشجاعی،

 .73 ٔ  شماره دانش مدیریت، گردشگری،

 علوم دانشکده نشریه ی،گردشگر یهاحگاهیتفر ریزیبرنامه بر درآمدی (،1838)کهنمویی دخیلی جواد و ستار رمی موسوی، صدر

 .تبریز دانشگاه ،17 پیاپی شماره اجتماعی، و انسانی

صنعتی  –آزاد تجاری  ٔ  منطقهسازمان  مطالعه و تعیین اولویت زیر ساختهای گردشگری منطقه آزاد ارس، (،1833محمد ) طاهری،

 ارس

ی فرهنگی، تهران، چاپ هاعلی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش ٔ  ترجمه(، مدیریت استراتژیک، 1831فرد.آر. دیوید)

 دوم.

با استفاده از جی.آی.اس)مورد مطالعه:  گردشگریپایدار صنعت  ٔ  توسعهساحلی جهت  ٔ  منطقه(، پهنه بندی 1879کریمی، طاهره)

 نوشهر و چالوس(، دانشگاه تربیت مدرس.

 ر شریف.اقتصادی، تهران، نش-در تحقیقات اجتماعی هاداده(، پردازش و تحلیل 1832کالنتری، خلیل)

 افتخاری و معصومه سادات صالحی امین، تهران، نیالدرکنعبدالرضا  ٔ  ترجمه(،گردشگری و توسعه در جهان سوم،1873لی،جان)

 نشر بازرگانی.

 .تهران بهشتی، شهید دانشگاه جهانگردی، بر درآمدی (1831،)الدین صالح محالتی،

 آماری، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ٔ  شرفتهیپی ها(، روش1837منصوری فر، کریم)
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موردی:  ٔ  نمونهگردشگری  ٔ  توسعهصنعتی ارس بر -(، تحلیل تاثیرات کارکردی مناطق آزاد تجاری1891موسی خانی، کامران )

 .ریزی شهری، دانشگاه پیام نور رشتکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ٔ  نامهآزاد ارس، پایان  ٔ  منطقهبخش مرکزی 

 انتشارات نشر گستر. ،spss17(، آموزش گام به گام 1833نصیری، رسول)

پژوهشی فضای  –علمی  ٔ  مجله ،گردشگریو گردشگری شهری و پیوند عملکردی آن با اک (،1833علی و همکاران ) نوری کرمانی،

 دانشگاه آزاد اهر. جغرافیایی،

 ی کشور به سمت صادرات.هایتوانمند(، مزیت منطقه آزاد ارس در هدایت 1836هدایتی زاده،راحله)

Ashworth, G. J. (1989) «Urban tourism: A balance in attention», in C.P. Cooper (Ed) Progress in 

tourism, recreation and hospitality management, London: Belhaven Press. 

Esmaili, R., saber haghighat, A., malbosi,Sh., 2010 (a), Assessment of Chabahar Port Climate 

Relaxing Conditions for Tourism Development ,4 the international congress of the Islamic world 

geographers (ICIWG), 14-16 April, Zahedan, Iran. 

Gunn, Clare A.; Tourism Planning, Basics, Concepts, Cases; Third edition, Toylor & Francis, 

1994, PP: 85-101. 

Horner,s.and Swarbrooke,J(2005),marketing Tourism, Hospitality and Leisure in Europe, 

Tomson, London. 

Inskeep, Edward; Tourism Planning, An Integrated And Sustainable Development Approach; 

VNR Tourism And Commercial Recreation Series, New York, 1991, P: 144, PP: 339-342. 
McIntosh W Robert, Charles R. Golden (1995). “Tourism Principles, Practices, Philosophies, 

United States Of America”: John Wiley & Sons, Inc. 
Timothy, D Allen J. (2005), «Aspects of tourism, shopping tourism, retailing and leisure», Channel 

View Publications, Toronto. 

WTO, http://www.world-tourism.org/newsroom/Release/2005/July, 2005b. 

www.arasfz.ir   
www.freezones.ir 

www.kish.ir 

www.gheshm.ir 
  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.arasfz.ir/
http://www.freezones.ir/
http://www.kish.ir/
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

