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 چکيده

تجاري با اقتصاد جهاني و ایجاد رشد و تحاول در   پیوندي هم و همگامي براي اي عنوان پنجره به ،مناطق آزاد 

ي و خارجي، دستیابي به اهداف توسعه اقتصاادي، کاارآفریني و انتقاال    هاي داخل مند شدن از سرمایه صادرات و بهره

هاي  هاي کالن نظام، مفاد برنامه در این راستا جمهوري اسالمي ایران، با استناد به سیاست اند.  فناوري بنا نهاده شده

 .ه استعتي نمودصن -اجتماعي و همچنین مصوبات قانوني، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاري  -توسعه اقتصادي

غربي خوزستان با توجه به قرارگیري در مسیر کریدورهاي بزرگراهي غرب و ساحلي جنوب کشاور،   ناحیه جنوب

فارس، نزدیکي باه میاادین عظایم نفتاي، فعالیات       وجود ارتباطات و تبادالت تجاري و بازرگاني با بنادر حاشیه خلیج

ساازي و شناورساازي و    ي بزرگ تاسیساات دریاایي، کشاتي   صنایع بزرگ پاالیشگاهي و پتروشیمي، حضور واحدها

براي تکوین یاک کاانون پارداز     اي از توان بالقوههمچنین همجواري با بازار رو به رشد و پر مصرف کشور عراق 

المللاي   در این میان بایستي به فرصت تحقق کریدور بین برخوردار بوده است. صادرات، ترانزیت، انبارداري و ترابري

عنوان شریان ترابري نوین قرن بیست و یکم، امکانات تخلیه و بارگیري و انبارداري  دریاي مدیترانه به –فارس خلیج

آهن سراسري، حضور نیروي کار فراوان  بنادر خرمشهر و آبادان، وجود مرز هوایي فرودگاه آبادان، اتصال به شبکه راه

هااي   ت پایانه مرزي شلمچه، حضور خیل عظیم کاروانفرهنگي، فعالی –متخصص و ماهر، مطلوبیت بافت اجتماعي 

راهیان نور، تردد میلیوني زوار عتبات عالیات، فرصت ارایه خدمات گردشگري به مسافران و زایران عراقاي کریماان   

هااي روغناي و    هاي کشور و استعداد باالي کشت محصوالت گرمسایري، داناه   ترین رودخانه اهل بیت، وجود پرآب

 نیز اشاره نمود.   توسعه نخیالت 

براساس خواست مردم بومي، پیگیاري   1375آبادان، در سال  -هاي ناحیه خرمشهر  گیري از پتانسیل تفکر بهره

وزراي عضو شاوراي عاالي منااطق آزاد و متعاقاب آن تاییاد ریاسات        24/9/1375مسئوالن محلي و مصوبه مورخ 

هاي خرمشهر و آبادان، باا وساعت    ضلع شمالي شهرستان جمهوري در قالب منطقه ویژه اقتصادي خوزستان واقع در

گیري از امکانات تخلیه و بارگیري و  به منظور بهره 30/4/1376تقریبي دو هزار هکتار فراهم شد. همچنین در تاریخ 

هکتاار در کناار    230، منطقه ویژه اقتصادي خرمشهر به مساحت تقریباي  اري بندر خرمشهر، با مصوبه دیگريانبارد

منطقه ویژه اقتصاادي خوزساتان و     درود و در جنب گمرك این بندر ایجاد گردید. با توجه به گسستگي محدودهارون

منااطق آزاد تجااري ا     هااي  گیاري از مزیات   منطقه ویژه اقتصادي خرمشهر از یکدیگر و از سوي دیگر ایجاب بهره

د بدون روادید اتباع خارجي، ورود و خروج آزاد ساله پرداخت مالیات بردرآمد و دارایي، ترد 15  معافیت صنعتي همچون

 2/6/1382درتااریخ  ، هاي اقتصادي، مجاز بودن خرده فروشي بدون محدودیت و ...  سرمایه و سود حاصل از فعالیت

هاي آباادان و خرمشاهر باه تصاویب مجلاس       اي از شهرستان قانون ایجاد منطقه آزاد تجاري ا صنعتي در محدوده 

و متعاقب آن هیئات وزیاران اساسانامه ساازمان منطقاه آزاد تجااري ا صانعتي اروناد را در           شوراي اسالمي رسید

 مصوب نمود.  4/5/1383
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نیازهاي دیرینه ماردم شاهرهاي خرمشاهر و آباادان اساتفاده از تساهیالت و       ها و  درخواستیکي از از آنجا که 

محدوده مصوب منطقه  ، الزم استاي قوانین گمرکيبا توجه به اینکه در راستاي اجرو  امکانات منطقه آزاد اروند بود

در این ، در پي داشتاین حصار به دلیل تبعات اجتماعي که شود، و از سرزمین مادري جدا  شدهآزاد اروند حصارکشي 

روي کاار  و  همزمان با آغاز دولت تدبیر و امید. در حد طرح باقي ماند و این مسئلهپذیرفت نصورت  يخصوص اقدام

تکوین ها در خصوص گستر  محدوده  ها و رایزني دور جدیدي از تال ، ت مدیره جدید منطقه آزاد اروندئآمدن هی

هااي فاراوان دبیار     هاي مختلفي براي توسعه این منطقه کارشناسي شد که باا پیگیاري   در همین راستا طرحیافت؛ 

باا  ، ت مدیره منطقه آزاد اروناد ئهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور و همچنین مدیر عامل و اعضاي عاليشوراي 

شاهرهاي آباادان و   و قرارگیاري  طرح افزایش محدوده منطقه آزاد اروناد  ، جمهور محترم ییسویژه رو عنایت نگاه 

وزاري عضاو شاوراي عاالي     22/10/1392در این محدوده مسجل گردید. به موجب تصویب ناماه ماورخ   خرمشهر 

هکتاار افازایش    700 وهازار  34صنعتي اروند باه   –ت منطقه آزاد تجاري ، مساحمناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور

 هزار هکتار افزایش یافته است(. 37)با اعمال برخي تغییرات، این عدد به یافت 

هااي جاامع شاهرهاي     سازي طرح هنگام روزرساني و به با توجه به افزایش محدوده منطقه آزاد اروند، ضرورت به

هاي توسعه و عمران، تفصیلي و ساماندهي تهیه شده جهت ناواحي مختلاف    تلفیق طرحآبادان و خرمشهر و ایجاب 

ساازمان منطقاه آزاد   منطقه و همچنین لزوم رعایت مالحظات زیست محیطي در محدوده یاد شده مطرح گردیاد و  

غالاب   هااي  با در نظار گارفتن گارایش   در محدوده توسعه یافته،  موظف به تهیه طرح جامع اروندا صنعتي  تجاري

پاس از بررساي    گردیاد؛ مناطق آزاد تجاري ا صنعتي و ویاژه اقتصاادي     عاليمنطقه و ارایه آن به دبیرخانه شوراي 

عنوان مشاور تهیه کننده طرح جاامع و تفصایلي    شهر بهالمللي رهاورین مختلف، گروه بینپیشنهادات فني و مالي مش

 شد. روند برگزیده صنعتي ا –یکپارچه و خدمات ستادي منطقه آزاد تجاري 

از ابتادا وبشاهادت شارح خادمات ونیاز صورتجلساات اولیاه        طارح جاامع منطقاه آزاد اروناد،     ناگفته نماند که 

در طاول  هااي متعادد تهیاه شاده     طرح بهره گیري ازبا  توسعه رچهیکپابا هدف تهیه سند واصرارمدیریت سازمان ،

-اضافهتوجه به تغییر محدوده آن و  با) هاي آبادان و خرمشهراروند و شهر آزاده براي منطق نزدیک به نیم قرن اخیر

همانگونه که  هاي طرح،از مهمترین ویژگي . گردیدتدوین محدوده منطقه آزاد(  بهشدن شهرهاي آبادان و خرمشهر 

ریازي  الزامات عام برنامهه به و توج داخليهاي جامع به تجربه تهیه طرحعنایت ویژه با  1تهیه شرح خدماتيذکر شد

از سعي براین باود کاه   ، مذکور در شرح خدماتاست.  بوده موضوعات منحصر به فرد منطقه آزاد اروندمناطق آزاد و 

و  12جامع مطابق با تیپ هاي راهبردي و طرح -هاي ساختاريهاي جامع در کشور از جمله طرحتجربیات تهیه طرح

هاي خاص منطقه آزاد اروند )از جملاه وجاود   ویژگي ظر گرفتندرنبا  و هاي الگوي توسعه و ... بهره گرفته شودطرح

هزار نفر که هرکدام بنا به شرایط خاص خود از جمله وقوع  380دو شهر آبادان و خرمشهر با مجموع جمعیت حدود 

 (Problem Oriented) یاي گرامسئله دیدگاه طور همزمان از دومسایل خاص خود را دارا هستند( به جنگ تحمیلي،

 گردد.( استفاده Future Studyپژوهي )آیندهو 

                                                           
 به پیوست مجلد حاضر مراجعه شود.  - 1
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شهري هاي جامع، تفصیلي، طراحيطرح توسعه )در قالب طرح 30شرایط استراتژیک منطقه، تاکنون با توجه به 

هاي درون محادوده منطقاه آزاد اروناد )مانناد جزیاره میناو،       و ...( براي شهرهاي آبادان و خرمشهر و سایر محدوده

اي و اسناد فرادست تهیه شاده در مقیااس ملاي، منطقاه     همچنین در ه  ،تهیه گردید صلیه و ...(فام، نخل و فیدیري

 يزیا ربرناماه  »و « طرح جامع ناحیه آباادان و خرمشاهر  »در دو سند با عناوین  و نیز به این محدوده توجهاي ناحیه

دلیل اهمیت موضوع اسناد فرادسات و  به. نجام شده استااین موضوع با تمرکز بیشتري « اروند آزاد منطقه يراهبرد

 .گردیددر قالب مجلدي ارایه  آنهانتایج مرور، بررسي و ارزیابي مرتبط، 

بودن نقشه پایه به دلیل قدیمي ،هاي میداني محدودهجهت برداشت هاي جغرافیایي منطقه،با توجه به حساسیت

از  ،ح و در هماهنگي با مدیران منطقاه آزاد اروناد  ( و با توجه به محدودیت زماني طر1381محدوده )مربوط به سال 

الزم باه ذکار    روز براي محدوده تهیه و مبناي برداشت و ورود اطالعات قرارگرفت.نقشه پایه به اي،تصاویر ماهواره

ي کاه در  هااي متاداول  طرح جامع منطقه آزاد اروند با سایر طرح يهماهنگي ساختار، فرایند و محتواجهت که  است

هاي صورت گرفتاه، تهیاه باناک    شود، در برداشتوب مشخص شورایعالي شهرسازي و معماري ایران تهیه ميچارچ

 1.است بودهمدنظر هاي شورایعالي شهرسازي و معماري ریزي انجام شده، دستورالعملاطالعات و همچنین برنامه

ین وجود نهادهاي اثرگذار و با سابقه هاي متفاوت در منطقه آزاد اروند و همچنمدیریتي در مقیاستعدد نهادهاي 

 -، شهرداري خرمشهر1303 -دهه )شهرداري آبادانو چند ( 1291 – 2فعالیت نزدیک به یک سده )پاالیشگاه آبادان

رویکارد  در تهیه طرح جامع منطقه آزاد اروناد،  ( سبب شد تا 1317 -آهن خرمشهر، راه1307 -، بندر خرمشهر1306

کارشناسان و سایر  مدیران، هاي متعدد با مسئولین،انجام مصاحبهتاکید قرار گیرد. از اینرو مورد مشارکتي و راهبردي 

اقتصاادي،   هااي مختلاف کالبادي،   تري از ویژگاي شناخت کاملو با جدیت تمام پي گیري شد وران در منطقهبهره

 ریزي قرارداد. اجتماعي، نهادي و انتظارات از طرح را در اختیار تیم برنامه

 و ... تلفیق PESTEL  ،SWOT و تحلیل هاي علمي و کاربردي رو با استفاده از  بر اساس شناخت حاصله،

 آنگاه بر پایاه ایان فرایناد،    وها و راهبردهاي بخشي و تلفیقي ارایه سیاست یکپارچه انجام و نهایتا اهداف،بخشي و 

آنچه در این میان حائز اهمیت است، پیچیدگي  معرفي شد.هاي مرتبط موضوعي و موضعي ها و برنامهطرح ها،پروژه

الشعاع قرار گرفتن نتایج عمده و اصلي آن است کاه در اداماه باه تشاریح آن پرداختاه      فرایند تصویب طرح و تحت

 شود: مي

 عناوان پس از طي فرایند معمول طرح هاي جامع مناطق آزاد به ، 19/11/1395در طرح جامع منطقه آزاد اروند 

به تایید شورایعالي مناطق آزاد رسید؛ لیکن به موجب توافقي که میان شورایعالي مناطق آزاد با شاورایعالي  ، 3نیازشپی

                                                           
 («1389هاي شهري و تعیین سرانه آنها )مصوب تعاریف، مفاهیم کاربري»و (« 1390هاي توسعه و عمران )مصوب هاي ایجاد پایگاه داده طرحدستورالعمل»  - 1

 دار خوزستاننفوذ پاالیشگاه در انتخاب شهردار آبادان و استان - 2

ولتاي و  عالوه بر فرایند تایید رسمي شوراي پژوهشي و کارگروه تخصصي شورایعالي مناطق آزاد ، تال  وافري صورت گرفت تاا ساایر نهادهااي حکاومتي، د     - 3
ناظران منتخب و معاونت فني و عمراناي   عمومي )مانند شهرداران، شوراي  شهر، نمایندگان راه و شهرسازي استان، شرکت نفت و بندر خرمشهر و ائمه جمعه و ...(،

 و هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در جریان این فرایند قرار گرفته و در پیشبرد آن مشارکت داشته باشند. 
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 عنوان اولاین شاهرهاي  صورت گرفت، مقرر شد تا طرح جامع شهرهاي آبادان و خرمشهر )به 1شهرسازي و معماري

با وجود ارائاه کال   الي شهرسازي و معماري ایران نیز برسد. به تایید شورایعاند( که در مناطق آزاد قرار گرفته بزرگي

شامل فرایند تهیه طرح از شناخت  2در قالب یک مجلد گزار  -1396طرح جامع منطقه آزاد اروند در اردیبهشت ماه 

دبیرخانه شورایعالي شهرسازي و معماري درخواست تهیه طارح جاامع    -منطقه بنديتا پیشنهادات و ارائه نقشه پهنه

 :3را بر اساس اسناد زیر صادر نمود ايهاي ناحیهکاربريبراي شهرهاي آبادان و خرمشهر تا مقیاس 

هاا،  نقشه کاربري اراضي پیشنهادي شهرهاي آبادان و خرمشهر و جدول سطوح و سرانه متناظر با کااربري  -

 10/03/1389مورخ هاي شهري و تعیین سرانه آنها مصوب ف و مفاهیم کاربريمطابق با طرح تدقیق تعاری

 شورایعالي شهرسازي و معماري ایران

بندي حریم مصوب مورخ بندي حریم خرمشهر و آبادان )مطابق دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنهپهنهسند  -

 شورایعالي شهرسازي و معماري 1395/ 18/11

 هاي تعیین شده به تفکیکضوابط و مقررات به طور مجزا براي هریک از کاربريچکیده  -

هااي متفارق و در   این موضوع، ماهیت اصلي طرح جامع منطقه آزاد اروند را که با هدف یکپارچه نمودن طارح 

شاهر  المللاي ره گروه باین  الشعاع قرار داد وجامع براي منطقه تدوین شده بود، تحتنهایت تهیه یک نقشه و برنامه 

قرارداد منعقد شده، به تهیه طرح درخواستي مبادرت  و –سازمان منطقه آزاد اروند  –کارفرما محترم  فراتر از خواست

مجلد به شورایعالي شهرسازي و معماري ایران  5در قالب  1396ورزید. در نهایت اسناد درخواست شده در اسفند ماه 

دي شاورایعالي شهرساازي و معمااري، طارح جاامع      هاي کالبا در دفتر طرح 21/12/1396مورخ  ارسال و در جلسه

و خرمشهر با تشریح وضعیت و فرایند تهیه طرح جامع منطقه آزاد اروند ارائاه شاد. همچناین مقارر      شهرهاي آبادان

گردید تا توضیحات تکمیلي در جلسات آتي مطرح و تصمیم نهایي در خصوص تایید و تصویب طرح جاامع صاورت   

 پذیرد.

الي شهرسازي و معماري، مجددا با تغییرات مدیریتي صورت گرفته در وزارت راه و شهرسازي و دبیرخانه شورایع

طرح جامع منطقه آزاد اروند با تصمیمات جدید مواجه گردید. درخواست حذف محدوده و حاریم شاهرهاي آباادان و    

در هااي ماذکور   بندي در خارج از محدودهدر قالب پهنه ارائه طرح خرمشهر در طرح جامع منطقه آزاد اروند مطرح و

خاذ شده سبب شد تا تعامل حائز اهمیت و مؤثر میان شهرهاي آبادان و خرمشاهر و  دستور کار قرار گرفت. تصمیم ات

اساس تشریح مسایل فرایناد  بر  مناطق خارج از آن و ضرورت تهیه طرح جامع منطقه آزاد اروند نادیده انگاشته شود.

بندي خارج از محدوده و نهپه» خروجي نهایي طرح جامع منطقه آزاد اروند در قالبتهیه طرح جامع منطقه آزاد اروند، 

جهت استحضار شورایعالي  «ساختار حمل و نقل کل محدوده منطقه آزاد اروند»و  «حریم شهرهاي آبادان و خرمشهر

 شهرسازي و معماري در گزار  حاضر ارائه شده است.

                                                           
 صنعتي - نامه استفاده از زمین و منابع مالي در مناطق آزاد تجاريآیین 8در خصوص ماده  2/10/1395موضوع توافقنامه فیمابین مورخ  - 1
 O RP 0118 01 02720 04با شماره سند « چکیده طرح جامع منطقه آزاد اروند»گزار  با عنوان  - 2
غیررسامي در خارداد و    هاي رسمي و برگزاري یک جلساه نگاريدر قالب نامه شهررهالمللي فرایند رایزني دبیرخانه شورایعالي شهرسازي و معماري و گروه بین - 3
   رفته است.صورت گ 1396تیر 
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 شناخت: مطالعات پايه -1

 موقعيت، وسعت و جمعيت منطقه آزاد اروند -1-1

ي نفوس و مسکن سال هزارنفر )مطابق سرشمار 382برابر  هزار هکتار و جمعیتي 37منطقه آزاد اروند با وسعت 

اسات کاه   هاي آبادان و خرمشاهر  هایي از شهرستانبخششامل وغرب استان خوزستان واقع شده ( در جنوب1390

 گیرد.هاي شهري آبادان، خرمشهر و مینوشهر در آن قرار ميمحدوده

     
، (وسط) هیئت دولت 1384محدوده منطقه آزاد اروند مصوبه سال در تقسیمات سیاسي )راست(، جایگاه منطقه آزاد اروند  -1 شکل

 (1394شهر، المللي ره)پرداز : گروه بین (چپ)1392افزایش محدوده منطقه آزاد اروند سال 

 محهدوده  در توسهعه  ههاي طهرح  و ايناحيهه  – ايمنطقهه  و ملي فرادست اسناد ررسيب -1-2

 اروند آزاد منطقه

عنوان طرح فرادست )ملاي،   21طرح مورد بررسي قرار گرفته که  51رح جامع منطقه آزاد اروند در مجموع در ط

-عنوان طرح توسعه )جامع، تفصیلي، ساماندهي، بازسازي، طراحي شهري( را شامل ماي  30اي( و اي و ناحیهمنطقه

 شود. فهرست این اسناد به تفکیک در جداول زیر ارایه میگردد.

 ايناحیه -ايادست در سطح ملي و منطقهاسناد فر -1 جدول
 طرح نوع رديف

1 

 ملي

 انداز بلندمدت جمهوري اسالمي ایرانچشم

 مطالعات آمایش سرزمین 2

 طرح کالبدي ملي 3

 (ICZMمدیریت یکپارچه سواحل کشور ) 4

 کشور توسعه يهابرنامه 5

 سند راهبردي توسعه صنعتي کشور 6

 طق آزادسند ملي توسعه منا 7

 يگردشگر توسعه يمل برنامه 8

 روزرساني طرح جامع بنادر بازرگاني ایران مطالعات به 9

 يصنعت -يتجار آزاد مناطق يراهبرد سند 10

 يصنعت يتجار آزاد مناطق يبرا يجمهور سییر ساله پنج برنامه 11

 هاي کلي اقتصاد مقاومتيسیاست 12

 هاي کلي محیط زیستسیاست 13

14 

 ايناحیه -ايمنطقه

 غربي(اي خوزستان )جنوبطرح کالبدي منطقه

 سند ملي توسعه استان خوزستان 15

 مطالعات آمایش استان خوزستان 16
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 طرح نوع رديف

17 

 ايناحیه -ايمنطقه

 نویس برنامه راهبردي توسعه تجارت خارجي استان خوزستانپیش

 مطالعات اولیه راهبردي رویال هاسکونینگ 18

 طرح جامع ناحیه آبادان و خرمشهر 19

 طرح جامع گردشگري استان خوزستان 20

 (شهرره يالمللنیب گروه) اروند آزاد منطقه يراهبرد يزیربرنامه 21

 .1395شهر،  المللي ره پرداز : گروه بین

 1هاي توسعه در منطقه آزاد اروندطرح -2 جدول

 محدوده وضعيت سال مشاور طرح رديف

1 
نظام جامع  -ور دوم استراتژي دراز مدت آمایش سرزمینطرح مطالعات د

 شهري آبادان و خرمشهر
 مصوب 1356 مهندسین مشاور ستیران

محدوده 
منطقه آزاد 
 اروند

2 
 طرح جامع منطقه آزاد اروند
 )آبادان و خرمشهر(

 غیرمصوب 1384 مهندسین مشاور آباد بوم قشم

 غیرمصوب 1387 شهري رهالمللگروه بین طرح جامع منطقه آزاد اروند 3

 طرح جامع آبادان 4
 -کنسرسیوم مهندسین مشاور ایران و فرانسه و کا

 زاده(ب )بوربور، کامراني و بحراني
 مصوب 1351

 آبادان

 مصوب 1356 مهندسین مشاور داض و شرکت دکسیادیس طرح جامع آبادان 5

 مصوب 1368 مهندسین مشاور عرصه طرح جامع و ضربتي شهر آبادان 6

 مصوب 1370 مهندسین مشاور عرصه طرح تفصیلي آبادان 7

 مصوب 1368 بنیاد مسکن طرح ساماندهي جزیره آبادان 8

 مصوب 1389 مهندسین مشاور طرح و آمایش طرح تجدید نظر طرح جامع آبادان 9

 1392 مهندسین مشاور طرح و آمایش طرح تفصیلي آبادان 10
 مصوب
 )ابالغ نشده(

 ح جامع شهري خرمشهرطر 11
 -کنسرسیوم مهندسین مشاور ایران و فرانسه و کا

 زاده(ب )بوربور، کامراني و بحراني
 مصوب 1354

 خرمشهر

 مصوب 1364 پارس کنسولت بررسي جمعیت خرمشهر -طرح جامع شبکه جمع آوري فاضالب 12

 مصوب 1363 سازي ایرانشرکت خانه طرح بررسي بازسازي خرمشهر 13

14 
طرح  -طرح بازسازي مناطق جنگ زده، واحد خوزستان، خرمشهر
 بازسازي و مرمت و طرح جامع و تفصیلي خرمشهر

 مصوب 1365 مهندسین مشاور ماندان

 مصوب 1369 مهندسین مشاور نقش جهان پارس طرح جامع راهبردي خرمشهر ) طرح تجدیدبناي خرمشهر( 15

 مصوب 1370 کنبنیاد مس طرح ساماندهي منطقه خرمشهر 16

 مصوب 1387 مهندسین مشاور طرح و آمایش طرح تجدید نظر طرح جامع خرمشهر 17

 مصوب 1392 مهندسین مشاور طرح و آمایش طرح تفصیلي خرمشهر 18

 مصوب 1354 مهندسین مشاور سوئکو استکهلم و مشاور مهاب طرح مطالعات آبرساني و آبیاري جزیره آبادان و خرمشهر 19

سایر 

 واحين

 غیرمصوب 1385 خودآوند طرح تفصیلي و ساماندهي دهکده بریم آبادان 20

 غیرمصوب 1389 مهندسین مشاور فجر توسعه طرح تفصیلي و آماده سازي دیري فارم 21

 غیرمصوب 1389 مهندسین مشاورابنیه نواندیش هکتاري 670طرح تفصیلي سایت  22

 غیرمصوب 1389 ان مشاور خودآوندمهندس طرح تفصیلي کوي نخل و فیصلیه 23

 غیرمصوب 1391 مهندسین مشاور آمایش محیط شهر طرح جامع )توسعه و عمران( مینوشهر 24

 غیرمصوب 1392 مهندسین مشاور آمود طراحي شهري بلوار قایقراني و حاشیه اروند صغیر 25

 غیرمصوب 1391 آمایش محیط شهر مهندسین مشاور طرح ساختاري راهبردي جزیره مینو 26

 غیرمصوب 1392 مهندسین مشاور نقش کوثر معماري هکتاري منطقه آزاد اروند 540مطالعات راهبردي سایت  27

28 
بازنگري، تدقیق و به روزرساني طرح جامع ناحیه صنعتي منطقه آزاد 

 اروند
 غیرمصوب 1393 مهندسین مشاور فجر توسعه

 غیرمصوب 1393 شاور فجر توسعهمهندسین م طرح راهبردي دیري فارم 29

 غیرمصوب 1395 مهندسین مشاور آرمانشهر طرح سند طراحي شهري جزیره مینو 30

 .1395شهر،  المللي ره پرداز : گروه بین

                                                           
هااي توساعه در   در معرفي طرحاست. تهیه شده طرح جامع منطقه آزاد اروند، تري از مطالعات سطح و یا در سطح پاییناسنادي هستند که همهاي توسعه، طرح - 1

بایست به این نکته اشاره مي ایه شده است.هاي غیرمصوب، سال مندرج در مجلد ارهایي که مصوب هستند، تاریخ تصویب و براي طرحمنطقه آزاد اروند، براي طرح
 نمود که حسب مصوب و غیرمصوب طرح، میزان اهمیت به آن متفاوت بوده است.
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 هاي واقع در منطقه آزاد اروندهاي تهیه شده براي محدودههایي از اسناد و طرحنمونه -1 تصویر

 تبیین شده است: به شرح زیر هاي توسعهت و طرحاز بررسي اسناد فرادسنتایج حاصل 

در منطقهه آزاد ارونهد بهه     ايناحيهه  -ايهاي فرادست ملي و منطقههاي طرحاهداف، راهبردها، برنامه -

1هاي گوناگونتفکيک نظام
 

هاا و  اف، راهبردها و برناماه میان اهد متناظرسازياي، ناحیه -ايمنطقه و هاي مليطرح بررسيفرایند در 

اساتخراج   در نهایات  مستقیم، غیرمستقیم و دو بخشها به طرح الزامات و قوانینتفکیک پیشنهادات، ...، 

مناابع و  جلوگیري از تخریب »مدنظر قرار گرفت. تابانند، ابل استقرار را برميي قپیشنهاداتي که عملکردها

ایجااد  »، «ونااگون ساطوح گ هااي اقتصاادي در   تقویت و توسعه ظرفیت»، «طبیعي -هاي محیطيارز 

زاد اروناد در انتظاام فضاایي    نقاش منطقاه آ  تقویات  »، «رفع محرومیات  پذیري وجمعیتشرایط مطلوب 

مشخص » ،«تقویت و بهبود عملکرد شبکه ارتباطي و توسعه و یکپارچه نمودن مدهاي گوناگون»، «منطقه

کاه در اساناد فرداسات    از اهم مواردي است  «هاي نهادهاي متولي و متصديساختن وظایف و ماموریت

 مورد اشاره قرار گرفته است.

 هاي توسعهطرح هايها و برنامهراهبردها، سياست -

هاي طرح»، «منطقه آزاد اروند هاي توسعهطرح»هاي توسعه در منطقه آزاد اروند در قالب چهار دسته طرح

قاه آزاد اروناد )ساایر    هااي منط سایر طرح»و « اي شهر خرمشهرهاي توسعهطرح »، «توسعه شهر آبادان

                                                           
 ها، حمل و نقل، کالبدي، گردشگري، مدیریتيمحیطي، جمعیتي و اجتماعي، اقتصادي، زیرساختزیست - 1
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چارچوب بررسي آنها مشابه اسناد فرداست  بندي گردید وطبقه« ان و خرمشهر(نواحي منطقه به غیر از آباد

 بیناي پایش »هاي توسعه اهم محورهاي پرداخته شده در طرح تر صورت پذیرفته است.اما با نگاهي دقیق

 باه  تاوان اسات و ماي  « ان و خرمشاهر تعیین جهات توساعه محادوده شاهرهاي آبااد    »، «جمعیت شهرها

جاذب  »،  «توسعه شهرهاي آبادان و خرمشاهر در قالاب یاک مجموعاه شاهري     »رویکردهایي همچون 

توساعه  »، «و احیااي کشااورزي   محیطيحفظ اراضي باارز  زیست»،  «جمعیت و جلوگیري از مهاجرت

-غني»،  «هاي صنعتيحفظ و توسعه صنایع و شهرك»،  «هاي لجستیکمدهاي حمل و نقلي و کاربري

احیا کالبدي و عملکاردي  »،  «گذاريهاي سرمایهو ایجاد فرصت شهرها و منطقهسازي شالوده اقتصادي 

 .اشاره نمود« وحدت نظام مدیریت شهري»و « بناهاي تاریخي و بازمانده از جنگ

 هاي جامع پيشين )شهرهاي آبادان و خرمشهر(پذيري طرحبررسي تحقق -

سه موضوع جهات توسعه شهر، مساحت محدوده شهري و هاي جامع پیشین، ذیري طرحپتحققبررسي در 

تا پیش از انقاالب  توان چنین عنوان نمود که بندي کلي ميدر یک جمع. داشتمدنظر قرار کاربري زمین 

عناوان شاهري   آباادان باه   شاهر و حتي  خرمشهر با روند توسعه سریع همراهي داشتندشهرهاي آبادان و 

، آبادان دومین شهر پرجمعیات ایاران و در دهاه    1335)در سرشماري سال  ر نظر گرفته شده بودجهاني د

همچنین آبادان در کنار شهرهاي تهران، تبریز و رشت،  ترین شهر استان خوزستان بوده است.، مهم1350

از کیفیت زندگي  شود و به این دلیل برخورداريورود مدرنیسم در ایران شناخته ميمبادي عنوان یکي از به

اي ایاران از  نسابت باه بسایاري از شاهره     هاي متناوع و متفااوت  امکاناتي ویژه مانند فضاها و فعالیتو 

شدت ن و خرمشهر متوقف و این شهرها بهدابا وقوع جنگ، توسعه شهرهاي آباخصوصیات آن بوده است(. 

رقام  منطقه تغییرات شگرفي را وکار در و آهنگ کسب ز شهرها مهاجرت تخریب شدند. جمعیت فراواني ا

در ارتبااط باا روناد توساعه     را هاي متفاوتي ، دیدگاههاکننده طرح. در این میان هریک از مشاوران تهیهزد

که از دالیل اصلي آن  گردیدهها محقق نها در بسیاري از زمینهمنطقه مطرح نمودند. پیشنهادات این طرح

هاي پیش از انقالب، نبود پشتوانه ماالي  ها، مبنا قراردادن آمار سالبیني در تهیه طرحتوان به عدم واقعمي

 .داشتها و ضعف در ارایه طرح و پیشنهادات اشاره الزم در اجراي طرح

 منطقه آزاد اروند طبيعي -مشخصات عمده محيطي -1-3

 طبیعي منطقه آزاد اروند عبارتند از: -مشخصات عمده محیطي

 هواشناسي و اقليم 

 غربيجهت باد غالب، شمال ؛میزان رطوبت باال بودن دما و -

 % از روزهاي سال(24روز در سال )معادل با  6/88تعداد روزهاي همراه با توفان گردوخاك، حدود  -

 درصد از روزهاي سال( 42روز در سال ) 151تعداد روزهاي همراه با توفان گردوغبار، حدود  -
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 شناسي و ژئومورفولوژيزمين 

 حيسست و ریزدانگي سازند سط -

 سازي(هاي مقاومکاهش هزینهدر نتیجه ) کمدر پهنه با خطر زلزله واقع شدن منطقه  -

 شناسي و قابليت اراضيخاک 

  هاي آبرفتي حاصلخیز خاك -

  امکان رشد نباتات شورپسند -

 توپوگرافي و شکل زمين 

 و برخورداري از شیب ناچیزمتري از سطح دریا  سهارتفاع حدود  -

 روانگرايي 

 بودن سطح آب زیرزمینيخاك منطقه و باال در منطقه به دلیل ریزدانه بودن  روز روانگرایيبباالي احتمال  -

 پوشش گياهي 

 باغداري  هاي باالي کشاورزي و پتانسیلو  هاي گسترده نخلستانوجود  -

  کاشت اي دست درختي و درختچههاي زراعي،  مرتعي خودرو، گونهتیپ پوشش گیاهي شامل  -

 جانوري حيات 

 پروري ، ماهیگیري و آبزينگري پرنده ،توریسمپتانسیل اکو -

 منابع آب 

 وجود منابع آب سطحي و شرایط مناسب ناشي از آن براي توسعه پوشش گیاهي -

 روند رو به تزاید شوري آب و کاهش کیفیت آب به دلیل مصارف باالدستي( -

  هاي رودخانه اروندرود و کارون گذاري شدید دیواره پذیري و رسوب فرسایش -

 هاآلودگي 

  هاي سطحي و فاضالب معضل جدي دفع آب -

 مشخصات عمده گردشگري منطقه آزاد اروند -1-4

جهت  کم نظیري انداز آتيهاي گوناگون، از پتانسیل و چشمها و زیرساختدلیل وجود جاذبهمنطقه آزاد اروند به

در زیر به اختصار که  استبرخوردار  گردشگري ها و اهدافطیف وسیعي از انگیزهدر  گذاري داخلي و خارجيسرمایه

 :میشوداشاره 

 هاي مرتبط با گردشگري طبيعيپتانسيل 

 (ايکیلومتر ساحل رودخانه 150حدود ) سایر منابع آبيها و دریاچه ،ها تاالب هاي دائمي، رودخانه وجود  -

 گیاهي و جانوريو تنوع  هاي زیستي باارز  وجود پهنه -
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 راکمهاي مت نخلستانهاي روستایي و پهنهوجود  -

 هاي مرتبط با گردشگري جنگپتانسيل 

 (ویژه در منطقه شلمچه به)هاي دفاع مقدس و جنگ تحمیلي  جا مانده از سال آثار به -

 هاي جنگ و دفاع مقدس موزه -

 هاي راهیان نور براي بازدید از مناطق جنگ تحمیلي کاروان -

 فرهنگي -هاي مرتبط با گردشگري تاريخيپتانسيل 

 ي زوار شیعي )به ویژه در ایام اربعین(شاهراه زمیني جابجای -

هاا، محاالت باریم و باوارده،     رنگوني، باشگاه شرکت نفت انکس، قبرستان انگلیسي کلیسا ارامنه، مسجد -

 و ... هالنجي، بازار تهمسجد جامع خرمشهر

 ها و مراسم خاص و غذاهاي سنتي منطقه آزاد ارونددستي، آیینصنایع -

  کشورهاي همسایه )به ویژه کشور عراق(وجود اشتراکات فرهنگي با  -

 ساختهاي مرتبط با گردشگري انسانپتانسيل 

 هاي صنعتيسایت و ، پتروشیميپاالیشگاه آبادان همچونهاي صنعتي  وجود جاذبه -

 المال و ...کنزلوجود بازارهاي گوناگون همچون بازار مرکزي،  -

 هرم 5آرا، تختي، وجود مراکز ورزشي همچون استادیوم جهان -

    
 (1394شهر، المللي ره)برداشت: گروه بین هاي گردشگري منطقه آزاد اروندهایي از جاذبهنمونه -2 تصویر

  منطقه آزاد اروند اجتماعي - مشخصات عمده جمعيتي -1-5

ویژه شهرهاي خرمشهر و آبادان( در طول سده حاضر از بیشترین تحوالت جمعیتي در سطح منطقه آزاد اروند )به

این منطقه را به یکي از مهمترین مراکز جمعیتي  1350تا  1330هاي بوده است. تحوالتي که در دهه کشور برخوردار

موجب حذف سکونت در منطقه گردیاده   1360و در سوي مقابل در دهه  استان خوزستان و حتي کشور تبدیل نمود

از  پس. شدمنفي ا متوقف، بلکه این منطقه از جمعیت خالي گردید و رشد جمعیت در آن نه تنه ،است. با وقوع جنگ

علت روند کند بازسازي و همچنین شکل نگارفتن   به لیکنپایان جنگ، جمعیت تخلیه شده شروع به بازگشت نمود، 

باا ایان وجاود،     نیز نایل نشاده اسات.   1355سال حتي به سطح جمعیت  تاکنون، قبل از جنگاقتصادي  هاي نقش

 شود.ین منطقه آزاد کشور )با استقرار نیمي از جمعیت مناطق آزاد( شناخته ميترعنوان پرجمعیتمنطقه آزاد اروند، به
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 )نفر( 1395تا  1335سال   روند تغییر جمعیت شهرهاي آبادان و خرمشهر از -1 نمودار

 .1395تا  1335هاي برگرفته از: اطالعات سرشماري نفوس و مسکن سال

 پذیري منطقه از حیث اصول منطقي و دفاعيروند مهاجرت معکوس و احتمال آسیب»،  «جوان بودن جمعیت»

عنوان شارایط  به، «پایین بودن نسبت جنسي در این منطقه نسبت به میانگین استان و کشور» و« و پدافند غیرعامل

( 1390کنوني جمعیتي منطقه آزاد اروند )برمبناي تحوالت صورت گرفته و با تکیه بر آمار سرشماري نفوس و مسکن 

کمباود امکاناات ورزشاي،    »تاوان باه   مچنین در خصوص وضعیت اجتماعي منطقه آزاد اروند ماي ه قابل بیان است.

بیکاري گسترده و مشکالت معیشتي و اقتصادي ساکنین، »،  «فرهنگي و تفریحي جهت گذران اوقات فراغت جوانان

سن ازدواج و نیاز  اي از جمعیت منطقه درقرارگیري بخش عمده»و « هاي اجتماعي و فرهنگيمعضالت و ناهنجاري

 .داشتاشاره « به تأمین مسکن، خدمات بهداشتي و درماني، آموزشي، رفاهي و غیره

 مشخصات عمده اقتصادي منطقه آزاد اروند -1-6

-هاي معدني، فعالیات هاي صنعتي، فعالیت)بازار کار، فعالیت حوزه ششوضعیت اقتصادي منطقه آزاد اروند در 

 : عبارتند از اهم موارد آن  گردید و بررسي هاي مسکن(شاخص هاي خدماتي،هاي کشاورزي، فعالیت

نرخ فعالیت اقتصادي در منطقه آزاد اروند از متوسط کشور بسیار کمتر اما در حد متوسط اساتان و متوساط    -

 .قراردارد هاي آبادان و خرمشهر شهرستان

 .قیمت برخوردار استمنطقه آزاد اروند، از نیروي کار فراوان و ارزان -

-عماده »، «سااخت  -صانعت »، «حمل و نقل و انبارداري و ارتباطاات »هاي فعالیتي ت منطقه در گروهقو -

 . مي شودشناسایي « فروشي، تعمیر وسایل نقلیه موتوري و کاالهاي شخصي و خانگي فروشي، خرده

 .درصد از اشتغال موجود در منطقه آزاد اروند، اشتغال پایه است 20.3تنها  -

آن دسترسي باه  ترین که مهم اي نسبت به مناطق دیگر دارد ر حوزه صنعت مزایاي ویژهمنطقه آزاد اروند د -

  خمیني )ره( و غیاره( المللي آبادان، بندر امام)سایت صنعتي، بندر خرمشهر، فرودگاه بین مراکز مهم ارتباطي

 .محسوب میگردد حمل و نقل چهار وجهي )ریلي، دریایي، زمیني و هوایي(و برخورداري از 
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بشامار  هاي کشاورزي  جهت گستر  فعالیت شهرهاي آبادان و خرمشهر از جمله شهرهاي پر آب کشور به -

 . میروند

باه  عمده صادرات کشاورزي و دامپاروري   عراق وکشور المللي، در مقیاس بین بازار هدف بخش کشاورزي -

 گیرد. صورت مياین کشور 

اماارات متحاده   هاي کویات،  کشورترتیب مشهر بهآبزیان تولیدي دو شهرستان آبادان و خرعمده صادرات  -

 .استعربي و پاکستان 

و تقریباا  مشاابه    پاایین تار  هاي مسکن در شهرهاي آبادان و خرمشهر، از متوسط کشاور   وضعیت شاخص -
 :میشوددر جدول زیر ارایه  کهمتوسط استان 
 هاي مسکن در شهر آبادان و خرمشهر با استان و کشورمقایسه وضعیت شاخص -3 جدول

 توضيحات کشور استان خوزستان شهر خرمشهر شهر آبادان صشاخ

 - 3.8 4.7 4.6 4.2 نفر در واحد مسکوني

 استاندارد: یک خانوار در واحد مسکوني 1.06 1.16 1.21 1.1 خانوار در واحد مسکوني
 .1395شهر،  المللي ره پرداز : گروه بینو  1390برگرفته از: سرشماري نفوس و مسکن سال 

 منطقه آزاد اروند ، شبکه جابجايي و ارتباطاتونقلعمده حملمشخصات  -1-7

منطقه آزاد اروند، برخورداري از حمل و نقل چهاار وجهاي )ریلاي، دریاایي، زمیناي و       هايویژگيترین مهماز 

 :عبارتند از آن مشخصاتسایر است.  هوایي(

و  فاارس اي آزاد از طریق خلیجهدسترسي به آب ( ودو بندر مهم استان خوزستان )آبادان و خرمشهر وجود -

رود )الیروبي و تکمیل دسترساي آن باا ساایر    هاي بزرگ در اروندلزوم رفع موانع متعدد جهت تردد کشتي

 هاي حمل و نقل(مدل

 در منطقه آزاد اروند اي با رعایت اصول پدافند غیرعاملیک ساختار اصلي جادهنیاز به ایجاد  -

  ري و نبود کمربندي ترانزیتيشه ن تداخل ترافیک ترانزیت و درو -

هاي وسایل نقلیه سانگین  جریانهاي جدید میان آبادان و خرمشهر به دلیل تفکیک نیاز به تأمین دسترسي -

 تنها یک محور ارتباطي میان آبادان و خرمشهر()با توجه به وجود  و سبک در محدوده

 کارونیشگاه و رودخانه آبادان و خرمشهر به دلیل پاال غربي -حوزه ارتباطي شرقيمشکالت  -

 اي  هاي رودخانه پل گلوگاه ارتباط دوسوي رودخانه و عدم کفایت -

 آهن از محدوده منطقه آزاد اروند )اتصال به خرمشهر(عبور خط اصلي راه -

 هاي صنعتي منطقه آزاد اروندهاي فرعي براي محدودهنیاز و امکان ایجاد دسترسي -

 در منطقهروند و برخورداري از موقعیت بسیار مناسب وجود فرودگاه آبادان در منطقه آزاد ا -

 موقعیت منطقه آزاد اروند در تالقي دو طرح کریدور جنوب و کریدور غرب -



 

 

 
 (1395شهر، رهالمللي)پرداز : گروه بینشبکه حمل و نقل موجود در منطقه آزاد اروند  -1 نقشه
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 منطقه آزاد اروند کاربري زمين عمومي ساختار -1-8

 در محدوده منطقه آزاد اروند، محدوده شهري آبادان و محدوده شهري خرمشاهر ري زمین ساختار عمومي کارب

باراي کال منطقاه آزاد اروناد و مسااحت و سارانه        ها از کل،فراواني، مساحت و درصد هر یک از کاربري وبررسي 

 گردیده بشرح زیر ارائه میگردد:محاسبه ها به تفکیک دو شهر آبادان و خرمشهر کاربري

 در محدوده منطقه آزاد اروند هاکاربريواني، مساحت و درصد فرا -4 جدول

 نام کاربري
 محدوده منطقه آزاد اروند

 مساحت از کل درصد مساحت )هکتار( درصد از فراواني فراواني

 5.84 2162.95 55.02 10885 مسکوني 1

 0.37 138.33 0.11 21 آموز ، تحقیقات و فناوري 2

 0.36 134.30 1.53 303 آموزشي 3

 0.40 146.77 1.26 250 انتظامي -اداري 4

 0.64 238.01 9.18 1816 تجاري 5

 0.61 225.49 0.44 87 ورزشي 6

 0.16 60.98 0.35 70 درماني 7

 0.37 136.09 0.30 59 فرهنگي و هنري 8

 0.67 246.58 3.30 653 پارك و فضاي سبز 9

 0.06 22.10 0.13 223 مذهبي 10

 0.57 211.13 0.51 100 تاسیسات شهري 11

 0.37 136.53 0.34 68 تجهیزات شهري 12

13 
حمل و نقل 
 و انبارداري

 2.84 1050.72 0.76 150 پارکینگ و انبارها

 5.53 2048.04 - - معبر

 8.36 3098.76 0.76 150 جمع حمل و نقل و انبارداري

 0.94 350.02 0.12 23 نظامي 14

15 
باغات و 
 کشاورزي

 0.001 0.36 0.02 3 سکونيباغ م

 22.75 8432.18 3.43 679 باغات و کشاورزي و نخلستان

 22.76 8432.54 3.45 682 جمع باغات و کشاورزي

 0.0002 0.07 0.01 1 میراث تاریخي 16

 1.57 580.81 1.09 215 طبیعي 17

 13.16 4874.91 0.45 90 حریم 18

 0.40 149.24 5.11 1012 تفریحي و توریستي 19

 0.03 11.97 0.04 7 صنعتي 20

 37.75 13989.07 15.52 3070 بایر 21

 95.39 35346.65 100.00 19785 هاجمع کل کاربري

 - 1709.86 - - هارودخانه

 100.00 37056.50 100.00 19785 جمع کل

 .1395شهر،  رهالمللي  پرداز : گروه بین
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منطقاه  کالبادي  هااي  منطقه آزاد اروند، امکاناات و محادودیت  عالوه بر مشخصات کاربري زمین در محدوده 

 عبارتند از:

گیاري از آن   بایر در منطقه آزاد اروند و امکان بهاره  و  غالب بودن کاربري وجود اراضي بایر در داخل شهر -

  آتيهاي  براي توسعه

 منطقه آزاد ارونددر گذاري هاي تجاري و سرمایه مرتبط با فعالیتهاي  تمایل و روند توسعه کاربري -

 استاندارد و سرانه کاربري باالتر از عرف شهرسازي و تدارك ارتقا کیفیت محیطي -

  هاي رها شده و محدودیت توسعه دروني مالکیت -

 توسعه پراکنده  بافت شهري متخلخل و -

 طبقات و تراکم  تتناهمگوني توسعه کالبدي به ویژه تش -

  هاي انتفاعي کشاورزي و تبدیل آن به کاربريها و اراضي  گرایش به از بین بردن نخلستان -

  هاي شهري گرایش عمده به تخلفات ساختماني و نبود نظارت اثرگذار و عدم اجرا و تحقق پذیري طرح -

 



 

 

 
 (1394شهر، رهالمللي)پرداز : گروه بین کاربري وضع موجود محدوده منطقه آزاد اروند -2 نقشه
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 سازمان فضايي منطقه آزاد اروند -1-9

ترین عناصر طبیعاي و انساان سااخت موجاود     یي منطقه آزاد اروند از نحوه ترتیب و توزیع کلیديسازمان فضا

دسات  زیار باه  « نظام عملکردي»و « نظام طبیعي و فضاي سبز»، «حرکت و دسترسي»هاي از برایند نظام ومنطقه 

 اند.شکل گرفتهموجود  برمبناي میزان دسترسي به عناصر محوريها هاي عملکردي و سکونتگاهپهنه آمده است.

 
 (1395شهر، المللي ره)پرداز : گروه بین فرایند تدوین سازمان فضایي منطقه آزاد اروند -2 شکل

 
 (1395شهر، المللي ره)پرداز : گروه بین سازمان فضایي منطقه آزاد اروند -3 شکل
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 تجزيه و تحليل -2

 میگردد.« تلفیق تحلیل»و « تحلیل موضوعي»دو بخش طرح جامع منطقه آزاد اروند، از تحلیل مطالعات 

 ،«جمعیت»، «اقتصادي»، «ي و طبیعيمحیط» و زمینه پنج موضوعشامل مطالعات تحلیلي پیرامون  بخش اول

داده  نشاان  (2)در نمودار شماره  این بخش ساختار تحلیليمحتوا و  است.« کالبدي و فضایي»و  «ساختار مدیریت»

 شده است.

 
 (1395شهر، المللي ره)پرداز : گروه بینایند بخش تحلیل مطالعات طرح جامع منطقه آزاد اروند هاي موضوعي، محتوا و فرزمینه -2 نمودار

 ترین نتایج بخش اول مطالعات تحلیل طرح جامع منطقه آزاد اروند، در قالب موارد زیر قابل بیان است:اصلي

 فضایي -وعات کالبديها در موضو تعیین امکانات و محدودیتشناسایي قابلیت زمین جهت توسعه شهري  -

تعیین قابلیت زمین براي توسعه در محدوده منطقه آزاد اروند، ابتدا فهرست بلندي از معیارهاا )بار    منظوربه

مبناي انطباق با شرایط منطقه و اطالعات در دسترس( تهیه و پس از آن معیارهاا باه دو دساته حاذفي و     

هایي است که امکان ساخت و ساز در آنها وجود کاربريحذفي مرتبط با معیارهاي د. گردیاي تفکیک آستانه

اي نیاز در چهاار   معیارهاي آستانه .(هامانند اراضي ساخته شده، اراضي کشاورزي، باغات و نخلستان) ندارد

سنجش معیارها، جهت  ،آنگاه بندي گردیدطبقه محیطيزیستها و ها، سکونتگاهدسته حمل و نقل، کاربري

ساپس باا    .امتیازدهي معیارها برپایه نظر کارشناساان صاورت پاذیرفت    تعیین وهایي زیرمعیارها و شاخص

، GISافزار ، امتیاز هر شاخص محاسبه و در نرمChoice Expertافزار مراتبي و در نرماستفاده از تحلیل سلسله

اي مختلف تعیین هاي مناسب براي توسعه عملکردهو پهنه انجام شدها برپایه این امتیازات همپوشاني الیه

و بدین ترتیاب تناساب زماین باراي توساعه       حذفي ناشي از معیارهاي حذفي، هاه بعدي پهنهدر مرحل و

  تعیین گردید.ها و خدمات سکونتگاه
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 (1395شهر، المللي ره)پرداز : گروه بین زمینها در فرایند شناسایي قابلیت همپوشاني الیه -4 شکل

 
 (1395شهر، المللي ره)پرداز : گروه بینهاي مناسب سکونتي در محدوده منطقه آزاد اروند نهها جهت تعیین پههمپوشاني الیه -3 نقشه
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 (1395شهر، المللي ره)پرداز : گروه بینهاي مناسب خدماتي در محدوده منطقه آزاد اروند ها جهت تعیین پهنههمپوشاني الیه -4 نقشه

ها و تحاوالت  گرایش»، «و مخاطرات، روندها هاتنگناها، چالش»، «هامنابع و مزیت»هاي تدوین ماتریس -

 .طبیعي، اقتصادي، جمعیتي و ساختار مدیریت -موضوع محیطي چهار در« ساختاري

ساختار یافته عوامل کلیدي انجام شناسي تحلیل نیمهکاو  متمرکز محیط راهبردي با رو ،در این بخش 

 طبیعاي،  -محیطي هاي موضوعيقه در حوزهعوامل تاثیرگذار بر توسعه آتي منط ؛ به این صورت کهگرفته

هاا و  (، تنگناهاا، چاالش  RAهاا ) اقتصادي، جمعیتي و ساختار مدیریت، در سه بُعد محتوایي منابع و مزیات 

( مورد تحلیال و  TNSCها، نیازهاي آتي و تحوالت ساختاري محتمل )( و روندها، گرایشRCRمخاطرات )

هااي  اندیشي توسط کاارگروه بعدي، پس از برگزاري جلسات هم در مرحلهاند. موارد شناخته شده درج شده

عوامال کلیادي    هااي هاي مورد انتظاار در قالاب مااتریس   خروجي و ارتقا یافته بازبیني وتخصصي، نتایج 

 .1اندارایه شدهو  راهبردي پاالیش

، اقدام به تدوین براي انجام آنکه دارددر بخش اول اختصاص هاي صورت گرفته تلفیق تحلیلبه  بخش دوم

نتایج  وو محتواي آن تشریح  نمایش( 3)اره در نمودار شم شناسانه تلفیقي شده است. فرایند این بخشچارچوب رو 

 .مي گرددارایه  (9)تا  (7)نهایي نیز در جداول شماره 

                                                           
 حلیل ارایه شده است.نتایج نهایي این بخش به صورت جامع در بخش دوم مطالعات ت  - 1
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 (1395شهر، المللي ره)پرداز : گروه بینفرایند تحلیل مطالعات طرح جامع منطقه آزاد اروند  -3 نمودار

با هدف تشاخیص   PESTELسازي شده ارتقایافته است. تحلیل کمي PESTELنخستین فرایند، تحلیل  -

هار یاک از    در محیطي و قاانوني میزان اثر هر یک از عوامل سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، فناوري، زیست

ین هاایي کاه بیشاتر    محارك  ، متخصصان و خبرگان،ین تحلیلدر ا شده است.هاي موضوعي انجام حوزه

اي ممکان اسات    تا چه انادازه این موارد، د که ننمای مشخص مي و اند، شناسایي اهمیت را در گذشته داشته

  خواهند گذاشت. اثر توسعهو چگونه بر  داشتهتغییر

 در ابعاد مختلف PESTELبردارهاي کمي نهایي  -5 جدول
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ت عوامال  سازي شده سوآت است که مبتني بار کااو  و شاناخ   یند دوم در این چارچوب، تحلیل کميفرا -

اسات. در ایان فرآیناد،    باوده  هاي موضاوعي ماورد مطالعاه    راهبردي دروني و بیروني در هر یک از حوزه

توسط کارشناسان مدنظر قرار گرفات تاا   امتیازدهي و تعیین میزان اهمیت هر یک از این عوامل راهبردي 

 سوات صورت پذیرد. ا استفاده از تحلیل تقاطعيببندي آنها با زمینه تدوین راهبردها و اولویت

  1ل راهبردي در حوزه گردشگريسازي ارتباطات میان مسایجدول کمي -6 جدول

 
 .1395شهر، المللي رهپرداز : گروه بین

فرایند سوم که تا حد زیادي در راستاي ایجاد دید تلفیقي و یکپارچه طراحي شده، مبتني بر تحلیل عوامال   -

هااا دي و تاادوین ماااتریس تحلیاال اناادرکنش ( در هاار حااوزه راهباارKey Issue Analysisکلیاادي )

(Interactions Matrix Analysis )هاي موضوعي مختلف است. میان حوزه 

                                                           
 هاي راهبرديهاي ماتریس تقاطعبه عنوان مثالي از نحوه کمي سازي آرایه - 1



 

 

 هاي موضوعيهاي کالن کالبدي و عملکردي به تفکیک حوزه گیري ها و جهت مشي ماتریس خط -7 جدول

عملکرد  –طيف کالبد 

⇦ 
 عملکردي ⇦⇦⇦ عملکردي -کالبدي ⇦⇦⇦ کالبدي

 

 زيست محيطي

  

     لزوم تال  در جهت حفاظت، احیا و توسعه پایادار
 محیط زیست منطقه

    هااي(  ضرورت نگاه راهبردي در خصوص مادیریت آثاار )و آسایب
 محیطي در جریان توسعه منطقه آزاد اروندزیست

 کالبدي

  

   عنایت به ارتقاي کیفیت توسعه کالبدي )به موازات
 رشد کمي( با رویکرد استانداردسازي 

    اهمیت ویژه توجه به وجه هویتي محیط کالبدي و ایجااد تاوازن و
هماهنگي میان ظارف کالبادي و مظاروف عملکاردي در ساطح      

 اي در منظقه آزاد اروندشهري و منطقه

 هااي کساب و   عزم مدیریتي در خصوص ساخت مراکز و مجموعه
 اي و جهانيکار و سکونت با مقیاس عملکردي و کیفیت فرامنطقه

 زيرساخت

 )بجز حمل و نقل(

  

 
 ها تا رسیدن نیاز به ارتقاي کمي و کیفي زیرساخت

-به سطح استانداردهاي مورد انتظاار ملاي و باین   

 المللي

 سازي در راساتاي افازایش دائماي    سازي و جریانضرورت فرهنگ
 هاي پاك و سبزسهم انرژي

 گیري مشارکت هاي بالقوه در زمینه شکلاهمیت استفاده از فرصت
( در حاوزه توساعه و نگهاداري    PPPش عمومي و خصوصي )بخ

 هازیرساخت

 حمل و نقل

  

  هااي حمال و   الزام ارتقاي کمي و کیفي زیرساخت
 نقلي و ترانزیتي

 هاي منطقه باراي تبادیل باه هااب     ضرورت توجه ویژه به فرصت
 لجستیکي منطقه جنوب غرب ایران

 یت مسافر و کاالاي در ترانزلزوم ارتقا و تثبیت نقش دروازه 

  مديريتي

  

   عزم مدیریت کالن درباره توسعه سخت افزاري ابزارهاي کنتارل و
 نظارت در جهت تحقق مدیریت یکپارچه توسعه منطقه آزاد اروند

  افاازاري و  نیاااز ماادیریت کااالن بااه توسااعه ناارم
-سازي در حوزه نظارت عالي، تکوین نظام ظرفیت

حال اخاتالف و   هاي اطالعاتي، مدیریت رواباط،  
تعارضات و ... در راستاي تحقق مدیریت یکپارچاه  

 توسعه منطقه آزاد اروند



 

 

عملکرد  –طيف کالبد 

⇦ 
 عملکردي ⇦⇦⇦ عملکردي -کالبدي ⇦⇦⇦ کالبدي

   اجتماعي -جمعيتي

 

    عزم مدیریت کالن در خصوص افازایش ظرفیات
پذیري و جذب جمعیات نخباه )از طریاق    جمعیت

افزایش کیفیت محیط کسب و کار و فضاي حیات 
 هر روزه(

 ع انساني در حاوزه  سازي و توسعه منابلزوم ظرفیت
 هاي مورد نیازدانش و مهارت

 اقتصادي

   

 نیازهاي کالبادي باراي رشاد    ضرورت توسعه پیش
اقتصاد و اهمیات عنایات ویاژه باه ایجااد ارتبااط       

ظرفیت »و « فضایي-ساختار کالبدي»سازنده میان 
 در منطقه آزاد اروند« توسعه اقتصادي

 :عزم مدیریتي در خصوص 

  ي جایگاه صنعتي منطقه ازاد اروند و اهمیات توساعه   تثبیت و ارتقا
-افزایي میان فعالیات هاي صنعتي و خلق همکیفي مجموعه-کمي

 هاي اقتصادي مختلفهاي صنعتي از طریق ایجاد صرفه

 هاا و  هاي خارجي و داخلي از طریق تعریف ابرپاروژه جذب سرمایه
هاي کسب و کار و ساکونت باا مقیااس و ساطح کیفاي      مجموعه
 (World Class Servicesرساني )ني خدماتجها

 حفظ و ارتقاي ارتباطات تجاري و ترانزیتي با کشور عراق 

 ساازي در خصاوص مادیریت    اهمیت ویژه ظرفیت
پاذیري در حاوزه توساعه محایط     نوآوري و رقابت
 کسب و کار

 گردشگري

   

 افزاري در حوزه گردشاگري و  نیاز به توسعه سخت
امکانات سیاحتي، پاذیرایي و   ها وارتقاي زیرساخت

 اقامتي 

    لزوم احیا و ارتقاي هویت کالبدي و عملکردي و تکاوین و تثبیات
 تصویر و سیمایي جذاب از منطقه در خاطر گردشگران

 افزاري و سازي نرمنیاز موجود در خصوص ظرفیت
مدیریتي و توسعه منابع انسااني در حاوزه صانعت    

 گردشگري

 زایش کیفیاات و ریاازي بااراي افااضاارورت برنامااه
هاااي حااداکثر اسااتفاده از تنااوع و تکثاار جاذبااه  

 گردشگري منطقه آزاد اروند

 

 

 



 

 

 هاي تحلیلي هاي حاصل از مدلمشيتحلیل یکپارچه مطالعات و تدقیق برنامه ها و خط -8 جدول

 محيطي و طبيعي جمعيتي اقتصادي  مديريتي
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ضااااارورت نگااااااه   -
مااادیریتي یکپارچاااه 
ها براي موفقیت برنامه
و اقادامات و نیال بااه   
هااادف حفاظااات از  
محیط زیست و مناابع  

 هاي محیطيو سرمایه

هاااي وجااود پتانساایل  -
همکااااري فراملاااي  

ویژه با کشور عاراق   به
در حاااوزه اقااادامات  
چندجانبااه ماارتبط بااا 
-مخاااطرات زیساات 

 محیطي

ضرورت توجاه باه آثاار     -
محیطاي توساعه   زیست

-ها و فعالیات زیرساخت

 هاي حمل و نقلي

مطلوبیاات راهبردهاااي    -
مبتنااي باار گسااتر     

هاااي اقتصااادي  فعالیاات
ویاژه در   سبز و پایدار به

هاي گردشاگري و  حوزه
 کشاورزي

ضرورت توجه کافي باه    -
محیطااي آثااار زیساات 
هاااي صاانعتي  فعالیاات

صانایع   ویژه در زمینه به
 وشیمي و شیمیایيپتر

وجود دوگانگي میاان   -
هاادف رشااد کمااي »

صنعت براي افزایش 
هاي اشتغال و  فرصت

و « کاااهش بیکاااري
پاذیر  شرایط آسایب »

« زیست منطقهمحیط
و ضاارورت تااال   
بااراي رساایدن بااه   
سنتزي پایادار میاان   

 این دو موضوع

وجود امکان استفاده   -
نیااروي انساااني  »از 
و جویاي کار « جوان

در حوزه گردشگري؛ 

 

 ها ي کاربريوجود اراضي هموار و مسطح براي بارگذار -1
لرزه و قرارگرفتن محادوده مطالعااتي در   هاي زمین فاصله مناسب با خطوط گسل و کانون -2

 پهنه با خطر زلزله کم
هااي   دلیال برخاورداري از زیساتگاه    نگري باه ویژه پرنده هاي گردشگري به توسعه فعالیت -3

 ها هاي دایمي و تاالب متنوع جانوري، همجواري با خورها، آبراهه
هاا   مناسب براي استقرار کاربري گیاهي مرتعي فقیر با تاج پوشش نسبتا کم، وجود پوشش -4

 و توسعه اراضي
 ها هاي دائمي، خورها و تاالب دسترسي مناسب به منابع آب به دلیل وجود رودخانه -5
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 هاي سطحي براي مصارف شرب، صنعتي و کشاورزي نامطلوب بودن کیفیت آب -1
صانعتي،   هااي  کااربري  دلیال وجاود   هاي محیطي )هوا، آب و خاك( باه  گيباالبودن آلود -2

 زایي و خشکسالي در منطقه  ویژه نیشکر(، افزایش بیابان هاي کشاورزي )به پساب
 هاي نامطلوب جوي مانند گردوغبار، خشکسالي و سیل وجود پدیده -3
لیال  د ژنتیکاي باه   رفاتن ذخاایر  محیطاي و از باین   هاي حساس زیست تخریب اکوسیستم -4

 هورالعظیم( و شادگان ها )همچون تاالب شدن گذاري و خشک رسوب
 نامناسب زیاد و زهکشي بسیار قلیائیت وجود اراضي شور، با -5
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ضااارورت توجاااه باااه   -
ابزارهاااااي قااااانوني و 

اي ضاامن حفاظ   برنامه
زیسات در مقابال   محیط

اثاارات ناشااي از توسااعه 
ویااژه در  اقتصااادي )بااه
 حوزه صنایع( 

-اهمیت کیفیات زیست  -

محیطاااي در موفقیااات 
هاي معطاوف باه   تال 

هاي گذاريجذب سرمایه
دلیااال  خاااارجي )باااه 
هاااي بساایار حساساایت
ران خاارجي  گاذا سرمایه
-فعالیت ویژه در حوزه به

 هاي خدماتي(

ویااژه در حااوزه   بااه
 اکوتوریسم

اهمیااات کیفیاااات    -
-محیطااي و زیساات

پاااذیري منطقاااه در 
جاااذابیت آن باااراي 
ساااکنان )و تاااثیر آن 
ها و در روند مهاجرت

گاااارایش نیااااروي 
خصاوص  انساني، باه 

نیروهاي نخبه، براي 
 سکونت در منطقه(

تهیه و تادوین چشام انادازها، اهاداف و راهبردهااي زیسات محیطاي در کلیاه مراحال           -1
 سیاستگذاري، طرح ریزي و برنامه ریزي هاي توسعه منطقه

بااه  PIPو  SEA ،EIA ،SIA ،HIA ،ERA ،LCA ،EMPRهاااي تهیااه گاازار   -2
هاي زیست محیطي، ریسک هاي محیطي و انطباق طرح با منظور شناسایي اثرات و جنبه

الزامات و قوانین زیست محیطي و اسناد باالدستي بر اساس مطالعات نیازسنجي و امکاان  
اروناد و تهیاه   سنجي طرح هااي توساعه منطقاه؛ ساپس باازنگري قاوانین منطقاه آزاد        

 محیطي هاي زیست دستورالعمل
المللي باه  محیطي براساس استاندارهاي و الزامات ملي و بین کنترل و پایش آلودگي هاي -3

و گازار    منظور اندازه گیري االینده هاي محیطي و ارائه اقدامات اصالحي و پیشگیرانه
 هاي خوداظهاري

 ایجااد  منظاور  ه ازاد اروناد باه  ( در منطقEMSاستقرار سیستم مدیریت زیست محیطي ) -4
 منابع محیطي بیشتر هرچه تخریب از جلوگیري و پایدار توسعه

به منظاور ارزیاابي، مستندساازي و بهباود مساتمر       EMAS ممیزي پیاده سازي سیستم -5
 سیستم هاي مدیریت زیست محیطي منطقه
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ضرورت توجه سازمان  -

منطقه آزاد باه مسااله   
تکثر قومي و فرهنگي 

 کنان منطقهسا

-امکان ایجااد فرصات    -

هاااي شااغلي در بخااش 
 حمل و نقل

فرصاااات اسااااتفاده از  -
هاي دیکيارتباطات و نز

منطقه با کشور دوست و 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 وجود پاالیشگاه آبادان و بندر خرمشهر و امکان جذب نیروي کار -1
هاي قومي، مذهبي و فرهنگي مشترك باا ماردم عاراق و کشاورهاي حاشایه       وجود علقه -2

 فارس خلیج
 هاي نفت و دانشگاه علوم و فنون دریایي وجود دانشگاه -3
اي آبادان، خرمشهر در داخل محادوده منطقاه آزاد و امکاان تاامین نیاروي      وجود شهره -4

 هاي فرهنگي شهرها گیري از زیرساخت انساني و بهره
 هاي شهري و روستایي  جوان بودن جمعیت سکونتگاه -5
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هاااي وجااود پتانساایل  -
تقویاات ارتباطااات بااا 
مااادیریت محلاااي و  

اي در منطقااااااااااه
کشااااااورهاي داراي 
رابطه مناسب با ایران 
)از جملااه شااهرهاي  
مهم عاراق همچاون   
بصره( در قالب توسعه 
 -دیپلماسااي شااهري 

 ايمنطقه

همسااایه، عااراق، بااراي 
گساااااتر  بیشاااااتر 

هااا و روابااط  همکاااري
 اقتصادي

ضااارورت توجاااه باااه   -
ریاازي در حااوزه برنامااه

 توسعه اقتصاد روستایي

ضرورت در نظر گارفتن    -
زایاااي  نااارخ اشاااتغال 

عناااوان یکاااي از   باااه
ریزي هاي برنامهشاخص

 براي استقرار صنایع

 نیاز به توجاه ویاژه باه     -
هاااي  توسااعه فعالیاات 

مرتبط با اقتصاد سابز و  
 پایدار

هاي شغلي مناسب و بیکاري نسبتا شدید در منطقه )شهرساتان آباادان برابار     نبود فرصت -1
 درصد( 30شهرستان خرمشهر برابر درصد و 27

 هاي روستایي منطقه کمرنگ شدن ماهیت و تغییر نقش و عملکرد سکونتگاه -2
هاي اخیر با وقوع جنگ و مهاجرت ساکنان بومي  تغییر و تحوالت عمیق جمعیتي در سال -3

 در طول جنگ و عدم بازگشت آنها به منطقه
بااودن تعااداد و پااایین دیااده متخصااص کااافي در منطقااهنبااود نیااروي انساااني آمااوز  -4

 التحصیالن دانشگاهي فارغ
هااي روساتایي    هاي خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني در سکونتگاه بودن شاخص پایین -5

 منطقه آزاد
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تباع توساعه    هااي رفااهي و فرهنگاي باه     هاي شاغلي و توساعه زیرسااخت    ایجاد فرصت -1
 هاي اقتصادي منطقه آزاد  فعالیت

دنبال اشتغال ناشي از توسعه منطقه  رت و بازگشت جمعیت به منطقه بهافزایش روند مهاج -2
 آزاد 

هاي منطقه آزاد، ثابت ماندن روند رکود اقتصادي منطقه و نارخ   عدم رشد و توسعه فعالیت -3
 باالي بیکاري 

قویت روند مهاجرت معکوس و خروج ساکنین از منطقه به دنبال رکود اقتصاادي و نارخ   ت -4
 باالي بیکاري

اي اجتماعي و فرهنگي در منطقه در صورت اداماه نارخ بااالي بیکااري،     هنارضایتيبروز  -5
هااي اجتمااعي )و حتاي امکاان اساتفاده      مشکالت معیشتي و پایین بودن سطح شاخص

هاي ناشاي از مشاکالت اقتصاادي و اجتمااعي در جهات       کشورهاي مختلف از نارضایتي
 ایجاد مشکالت امنیتي(
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اهمیااات توجاااه باااه  -
تکااااوین  فرصاااات

مدیریت واحد شهري، 
ویااژه در راسااتاي  بااه

حذف مواناع ناشاي از   
تشاااتت مااادیریتي و 
تساااهیل فعالیااات در 

 حوزه کسب وکار

امکاااان اساااتفاده از   -
هاااي قااانوني ظرفیات 

ساااازمان در حاااوزه  
اي در حاکمیت منطقه

راساااااتاي ایجااااااد 
 نهادي هماهنگي بین

ضاااارورت تاااادوین   -
-مطالعااات و برنامااه 

هاااي الزم در ریاازي
دهااي اي جهااتراساات

هاي مناسب به فعالیت
اي و جلاوگیري  توسعه

دلیل  از اتالف منابع به
اقاادامات ناهماهنااگ، 

   

 هاي قانوني موجود در منطقه آزاد اروند  ها و مشوق پتانسیل -1

اي در منطقاه )امکاان    ریلي و جادههاي حمل و نقل چهارگانه هوایي، دریایي،  وجود گونه -2
 وجهي(ایجاد فرایندهاي میان

 وجود صنایع بزرگ متکي بر نفت و گاز در منطقه  -3
ویاژه خاارجي )عاراق، کویات و دیگار       دسترسي به بازارهاي بسیار مناساب داخلاي و باه    -4

 فارس(کشورهاي حوزه خلیج

الت و آبازي  مزیت نسبي استان خوزستان در تولیاد محصاوالت کشااورزي و حاوزه شای      -5
بندي آن براي مصارف داخلي و صادرات در پروري )و امکان توسعه صنایع تبدیلي و بسته

 هر دو حوزه(

امکان توسعه گردشگري در منطقه )با تنوع موضوعي مناساب؛ از گردشاگري طبیعاي تاا      -6
 گردشگري درماني(
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اضر )محدودیت منابع ماالي  هاي منطقه و تکمیل نشدن آنها تا حال ح نقص در زیرساخت -1
هاي مورد نیاز منطقه؛ براساس قانون مناطق آزاد سازمان منطقه آزاد باه  توسعه زیرساخت

هاي مورد نیاز منطقه را تأمین  تنهایي موظف است با استفاده از درآمدهاي خود زیرساخت
 تواند از از بودجه عمومي کشور استفاده نماید(نماید و نمي

هااي   هاي صنعتي در منطقه و تکمیل نشدن زنجیره ارز  فعالیت هگیري خوش عدم شکل -2
 اقتصادي در منطقه 

گاذاري خاارجي، میاان     ویاژه سارمایه   گذاري، باه  اي در جذب سرمایه رقابت شدید منطقه -3
 کشورهاي منطقه )کشورهاي حوزه خلیج فارس( 

رویکارد   اي بجاي توسعه صادرات در مناطق آزاد کشور )بار خاالف  رویکرد توسعه منطقه -4
 حاکم بر مناطق آزاد موفق جهان( 

 هاي اجرایي مختلف  هماهنگي میان دستگاهبروکراسي اداري در منطقه و عدم -5
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زده و نامناسب سیاست
لحاااا اولویاات،   )بااه

 کارایي و تاثیرگذاري(

 هاي لجستیکيعزم مدیریت کالن براي توسعه زیرساخت -1

 عزم مدیریت کالن براي توسعه اقتصاد گردشگري -2

کاري و نیز افازایش حجام   عزم مدیریت کالن براي توسعه بخش صنعت )با هدف رفع بی -3
 صادرات(

-گاذاري انتظار بهبود فضاي دیپلماتیک و اسجاد شرایط پساتحریم در جهت جذب سرمایه -4

 (FDIهاي مستقیم خارجي )
 روابط حسنه سیاسي و اقتصادي با کشور عراق -5
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مثابه شبه دولت  سازمان منطقه آزاد اروند به هاي جاري و آینده از طریقریزي فعالیتبرنامه -1
 مرکزي

 تامین بودجه اصلي منطقه از سوي دولت -2

 ها و نهادها در منطقه با برقراري سبک تمرکزگرا مرتفع نمودن رابطه صرفا عمودي سازمان -3

هاا و  مدت براي همااهنگي ساازمان  هدایت اقتدارگرایانه سازمان منطقه آزاد اروند در کوتاه -4
 نهادها

پوشاني بسیار ترکیب وزرا و رؤساا عضاو شاورایعالي )شاوراي همااهنگي( منااطق آزاد       هم -5
 عالي شهرسازي و معماري صنعتي با ترکیب اعضاي شوراي -تجاري
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مدیریت متمرکز )سازمان منطقه آزاد اروند( در بستر مدیریت متفارق بادون مهیاا نماودن      -1
 نیازهاي الزمپیش

 هاي جاري و آینده براي توسعه منطقهها و هزینهفعالیتحجم و مقیاس بسیار  -2

صنعتي و شورایعالي  -عالي مناطق آزاد تجاري نبود سازوکار تعریف شده براي تعامل شوراي -3
 شهرسازي و معماري

 متمرکز بودن تولیت سازمان منطقه آزاد اروند بر تهیه، اجرا و نظارت طرح جامع یکپارچه -4

ها و عدم تحقق آنها در بازه زماني دلیل تعدد طرح اي منطقه بهشده بربینيعدم توسعه پیش -5
 مشخص
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حرکت سازمان منطقه آزاد اروند در راستاي تفکر همکااري و تشاریک مسااعي باا ساایر       -1
 ها و نهادهاي منطقه براي پیشبرد وحدت رویه و مدیریت یکپارچه منطقهسازمان

 تهیه طرح جامع یکپارچه منطقه آزاد اروند -2

دلیال فعالیات   امکان تغییر و تکمیل اهداف سازمان منطقه آزاد در راستاي توسعه منطقه به -3
 هنگام سازمان از زمان گستر  محدوده منطقه آزاد اروندتازه

عنوان زیرمجموعه مدیریت اطالعاات  تشکیل کمیسیون شهرسازي و معماري در منطقه به -4
 اهداف و شرح وظایف( جغرافیایي و شهرسازي )درصورت اعمال تغییرات در

 خودکفایي مالي منطقه آزاد اروند از منابع مالي دولت -5
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 (SKIIA)تایج حاصل از تحلیل اندرکنش موضوعات راهبردي کلیدي ن -9 جدول

 ابعاد اندرکنش
 موضوعات راهبردي کليدي خروجي تحليل اندرکنش

(Strategic Key Issues Interaction Analysis: SKIIA) 

 SKIIAخروجي پااليش شده 

هاي کالن  گيري ها و جهت مشي )با حذف موارد ذکر شده در ماتريس خط

 هاي موضوعي(کالبدي و عملکردي به تفکيک حوزه

 -جمعيتي

 محيطي

  هاي اشتغال  هدف رشد کمي صنعت براي افزایش فرصت»وجود دوگانگي میان
ضرورت و « پذیر محیط زیست منطقهآسیبشرایط »و « و کاهش بیکاري

 تال  براي رسیدن به سنتزي پایدار میان این دو موضوع

  و جویاي کار در حوزه « نیروي انساني جوان»امکان استفاده از وجود
 ویژه در حوزه اکوتوریسم ؛ بهگردشگري

  پذیري منطقه در جذابیت آن براي ساکنانکیفیت محیطي و زیستاهمیت  

   یش کیفیات محیطي و زیستافزاضرورت( پذیريLivability مراکز سکونتگاهي )
در جهت افزایش جذابیت منطقه آزاد اروند براي ساکنان )و تاثیر  هاي عملکرديو پهنه

خصوص نیروهاي نخبه، براي سکونت ها و گرایش نیروي انساني، به آن در روند مهاجرت
 در منطقه(



 

 

 ابعاد اندرکنش
 موضوعات راهبردي کليدي خروجي تحليل اندرکنش

(Strategic Key Issues Interaction Analysis: SKIIA) 

 SKIIAخروجي پااليش شده 

هاي کالن  گيري ها و جهت مشي )با حذف موارد ذکر شده در ماتريس خط

 هاي موضوعي(کالبدي و عملکردي به تفکيک حوزه

 -اقتصادي

 محيطي

 هااي حمال و   ها و فعالیتمحیطي توسعه زیرساختزیست ضرورت توجه به آثار
 نقلي

  هااي اقتصاادي سابز و پایادار      مطلوبیت راهبردهاي مبتني بر گستر  فعالیات
 هاي گردشگري و کشاورزيویژه در حوزه به

 ویژه در زمیناه  هاي صنعتي بهمحیطي فعالیتضرورت توجه کافي به آثار زیست 
 صنایع پتروشیمي و شیمیایي

 زیسات در  اي ضامن حفاظات محایط  ت توجه به ابزارهاي قانوني و برنامهضرور
 ویژه در حوزه صنایع(  مقابل اثرات ناشي از توسعه اقتصادي )به

 هاي معطوف به جذب سرمایهمحیطي در موفقیت تال اهمیت کیفیات زیست-

ویاژه   گذاران خارجي بههاي بسیار سرمایهدلیل حساسیت هاي خارجي )بهگذاري
 هاي خدماتي(فعالیت حوزه در

   ویاژه در   باه  هاي اقتصادي سبز و پایادار  فعالیتمطلوبیت راهبردهاي مبتني بر گستر
 هاي گردشگري و کشاورزيحوزه

  گاذاري هاي معطوف به جذب سرمایهمحیطي در موفقیت تال کیفیات زیستاهمیت-

ویاژه   ه این مساله، بهگذاران خارجي بهاي بسیاري سرمایهدلیل حساسیت )به هاي خارجي
 هاي خدماتي(فعالیت در حوزه

 -مديريتي 

 محيطي

  هاا و اقادامات و نیال باه     ضرورت نگاه مدیریتي یکپارچه براي موفقیت برناماه
 هاي محیطيزیست و منابع و سرمایههدف حفاظت از محیط

 ویژه با کشاور عاراق در حاوزه اقادامات      هاي همکاري فراملي بهوجود پتانسیل
 محیطيانبه مرتبط با مخاطرات زیستچندج

  ویژه باا کشاور عاراق، در حاوزه      ، بههمکاري فرامليهاي بایستگي استفاده از پتانسیل
 اقدامات چندجانبه مرتبط با مخاطرات زیست محیطي

 –اجتماعي

 اقتصادي

 هاي شغلي در بخش حمل و نقلامکان ایجاد فرصت 

 طقه با کشور دوست و همسایه، هاي منفرصت استفاده از ارتباطات و نزدیکي
 ها و روابط اقتصاديعراق، براي گستر  بیشتر همکاري

 ریزي در حوزه توسعه اقتصاد روستایيضرورت توجه به برنامه 

 هاي برنامهعنوان یکي از شاخص زایي به اهمیت در نظر گرفتن نرخ اشتغال-

 ریزي براي استقرار صنایع

 هاي مرتبط با اقتصاد سبز و پایدار نیاز به توجه ویژه به توسعه فعالیت 

  توسعه اقتصاد روستایيریزي در حوزه ضرورت توجه به برنامه 

   ریازي و  هاي برناماه عنوان یکي از شاخص به زایي میزان اشتغالاهمیت در نظر گرفتن
 یابي محل استقرار صنایعهاي صنعتي و مکاننتخاب فعالیتسازي درباره ا تصمیم

  هاي مرتبط با اقتصاد سبز و پایدار توسعه فعالیتبه نیاز به توجه ویژه 



 

 

 ابعاد اندرکنش
 موضوعات راهبردي کليدي خروجي تحليل اندرکنش

(Strategic Key Issues Interaction Analysis: SKIIA) 

 SKIIAخروجي پااليش شده 

هاي کالن  گيري ها و جهت مشي )با حذف موارد ذکر شده در ماتريس خط

 هاي موضوعي(کالبدي و عملکردي به تفکيک حوزه

 –اجتماعي

 مديريتي

  ضرورت توجه سازمان منطقه آزاد به مساله تکثر قومي و فرهنگي ساکنان
 منطقه

 اي در کشورهاي هاي تقویت ارتباطات با مدیریت محلي و منطقهوجود پتانسیل
ق همچون بصره( در داراي رابطه مناسب با ایران )از جمله شهرهاي مهم عرا

 ايمنطقه -قالب توسعه دیپلماسي شهري

   و  تکثار قاومي و فرهنگاي سااکنان منطقاه     لزوم توجه سازمان منطقه آزاد به تااثیرات
افزایش آن بر ساختار حکمروایي منطقه )این امر با افزایش مهاجرت نیروهاي غیرباومي  

 یابد(اهمیت بیشتري مي

 در  ايارتباطات با نهادهاي مدیریت محلي و منطقهتقویت هاي اهمیت توجه به پتانسیل
کشورهاي داراي رابطه مناسب با ایران )از جمله شهرهاي مهم عراق همچون بصاره( در  

 ايمنطقه-توسعه دیپلماسي شهريقالب 

 -اقتصادي

 مديريتي

 ویژه در راستاي حذف  اهمیت توجه به فرصت تکوین مدیریت واحد شهري، به
 وکارمدیریتي و تسهیل فعالیت در حوزه کسب موانع ناشي از تشتت

 اي در هاي قانوني سازمان در حوزه حاکمیت منطقهامکان استفاده از ظرفیت
 نهاديراستاي ایجاد هماهنگي بین

 دهي مناسب هاي الزم در راستاي جهتریزيضرورت تدوین مطالعات و برنامه
دلیل اقدامات ناهماهنگ،  هاي و جلوگیري از اتالف منابع بهاي توسعهبه فعالیت
 لحاا اولویت، کارایي و تاثیرگذاري( زده و نامناسب )بهسیاست

  دهاي  هااي الزم در راساتاي جهات   ریازي تدوین مطالعات و برنامهاهمیت بسیار باالي
دلیل اقدامات ناهماهناگ،   و جلوگیري از اتالف منابع به ايهاي توسعهمناسب به فعالیت

 لحاا اولویت، کارایي و تاثیرگذاري( )بهزده و نامناسب سیاست

 .1395شهر، المللي رهپرداز : گروه بین
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 ارايه پيشنهادات  -3

و برایناد   «رویکردهااي اتخااذ شاده   »بار مبنااي   ارایه پیشنهادات در مطالعات طرح جامع منطقاه آزاد اروناد،   

بیناي  پایش »و « نطقاه در آیناده  کنناده تحاول م  هاي تعیاین عوامل موثر و گرایش»، «مطالعات شناخت و تحلیل»

ادي که شرایط اجتمااعي و اقتصاادي منطقاه    بر موارد ذکر شده، مراجعه به اسن عالوه صورت گرفته است.« جمعیت

 .میگرددهایي از آن در زیر ارایه که نمونه بودنیز مدنظر نمود آزاد اروند را توصیف مي

 
 (1395شهر، المللي ره : گروه بین)پردازرویکردهاي کالن طرح جامع منطقه آزاد اروند  -4 نمودار
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 (1395شهر، المللي ره)پرداز : گروه بین کننده تحول منطقه در آیندههاي تعیین ثر و گرایشعوامل مو -5 نمودار

  
  طرح جامع منطقه آزاد اروند پیشنهادات مورد استفاده درهایي از اسناد نمونه -3 تصویر

 بيني جمعيتپيش -3-1

بیني جمعیت است که از ترکیب سه عامل اصلي رشد جمعیت پیش هاي ترین رو  رو  ترکیبي یکي از کامل

هاي عمر فوت )میزان شاخص  هاي باروري مانند باروري کل و باروري ویژه سني(، میزان یعني میزان والدت )میزان

طاور خالصاه در ایان رو  جمعیات محادوده ماورد مطالعاه        از جمله امید به زندگي( و مهاجرت بهره مي برد. باه 

سال بعد برده و موالیاد حاصال    5مناسب به و جنسي با استفاده از ضرایب بقاي  هاي سني شده بر حسب گروه توزیع

شود. در نهایت مهاجرین نیز به جمعیت برآمده از  مناسب به جمعیت پایه افزوده مي ءها نیز با ضرایب بقا بین این سال

گیرد و این روند تاا   سال بعد قرار مي 5عات پایه براي عنوان اطال رشد طبیعي اضافه و جمعیت نهایي بدست آمده به

 رسیدن به سال موردنظر همچنان ادامه دارد تا به سال مورد نظر برسیم.

 مفروضات رشد طبيعي جمعيت 

اساتفاده    ASFR و نرخ باروري ویژه سني  TFRدر این بخش براي عامل باروري از دو شاخص نرخ باروري کل 

بیني رشد طبیعاي جمعیات انتخااب و در     زندگي براي پیش میر، سنجه امید به و اي مرگه شده ، همچنین از شاخص

 است.  شده کار گرفته به People3افزار  نرم

 مفروضات مهاجرت 

در این بخش میزان تاثیرات مهاجرتي منطقه آزاد اروند بر حوزه آبادان و خرمشهر محاسبه و تعداد مهاجرین به 

اي این کار اشتغال ایجاد شده توسط سه زون صنعت، حمل و نقل و بازرگاني و گردشگري این حوزه برآورد گردید. بر

اسات. در  استخراج و سپس عرضه نیروي کار براي این تعداد شغل از سوي منطقه آبادان و خرمشهر محاسابه شاده  

زنناد و همچناین    يمرحله بعد نیز با برآورد تعداد مهاجریني که براي اشتغال در این سه بخش دست به مهااجرت ما  
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بیني نهایي به جمعیت حاصل از رشد  جمعیت همراه آنها، تعداد کل مهاجران به آبادان و خرمشهر محاسبه و در پیش

 گردند. مي طبیعي اضافه

نفار و جمعیات    641416( برابار  1405از اینرو، جمعیت پیشنهادي کل محدوده منطقه آزاد اروند در افق طرح )

 .1نفر خواهد بود 180237حدوده شهرهاي آبادان و خرمشهر برابر پیشنهادي در خارج از م

 تدقيق اهداف تدوين شده -3-2

اي که حاصل ازها و عوامل موثر بر پیشنهادات طرح جامع منطقه آزاد اروند، اهداف تدوین شدهنیپیش بر مبناي

مورد مداقه  یزي بوده ،رهاي مختلف برنامهنظام بخشي و یکپارچه و تلفیق PESTEL  ،SWOTنظیر هایي تحلیل

 .میگرددارایه در جدول زیر  وقرار گرفت 

 طرح جامع منطقه آزاد ارونداهداف  -10 جدول

 اهداف  حوزه

 طبیعي منطقه  پایدار منابع و محیط زیستحفاظت، احیا و توسعه - زيستمحيط

 گردشگري

 تبدیل شدن منطقه به دروازه اصلي ورود و خروج گردشگران و زائران به عراق -
سااخت و امکاناات اقاامتي در     هاي انسان ها و توسعه جاذبه افزوده گردشگري با ساماندهي جاذبهد و تکمیل زنجیره ارز ایجا -

 جهت افزایش مدت ماندگاري گردشگران عبوري
 در سطح منطقه جنوب غرب صنعتي دستیابي به جایگاه نخست گردشگري خرید، تفریحي، سالمت و درمان و گردشگري -
 ه قطب گردشگري دفاع مقدس در کشورتبدیل منطقه ب -

جمعيتي و 

 اجتماعي

 1404هزارنفر تا افق  641مرز توسعه جمعیتي تا سازي  تدارك و ظرفیت -
 هاي اجتماعي و فرهنگي هاي اجتماعي و فرهنگي و بهبود شاخص توسعه منابع انساني، ارتقاي سرمایه -

 اقتصادي

 اطق آزاد ایرانگذاري بین من کسب رتبه اول در زمینه جذب سرمایه -

 تثبیت و توسعه جایگاه نخست صنعتي بین مناطق آزاد ایران -

 افزایي صنایع موجود   هاي جدید ارز  افزوده از هم خلق زنجیره -

 عنوان رکن توسعه اقتصادي منطقه آزاد اروند برقراري ارتباط تجاري و حمل و نقل پایدار با کشور عراق به -

 هاي اقتصادي نوظهور اد اروند در رویارویي با کسب و کارها و جریانپذیري منطقه آز افزایش توان رقابت -

 حمل و نقل

 دستیابي منطقه آزاد اروند به جایگاه هاب لجستیکي حمل و نقل و ترانزیت منطقه جنوب غرب کشور -
 ترین مبدا صدور و ترانزیت مسافر و کاال به عراق تثبیت جایگاه منطقه آزاد اروند به اصلي -

 دید در کریدور ارتباطي ترانزیت خلیج فارس به مدیترانه )بندر امام، خرمشهر، فاو، بصره به الذقیه(ایفاي نقش ج -

 کالبدي

 توسعه متوازن منطقه آزاد اروند و شهرها و مراکز سکونتي و فعالیتي آن  -

ها  هاي کاربري دمات و سرانهالمللي در تدارك خ کسب جایگاه برتر در میان مناطق آزاد کشور با دستیابي به استانداردهاي بین -
 و کیفیت محیط شهري با توجه به موقعیت مطلوب پیشین 

 المللي  هاي نوین کسب و کار و سکونت بین دهي کانون شکل -

 زيرساخت

 هاي تجدیدپذیر و پاك افزایش مستمر سهم استفاده از انرژي -
 دستیابي به جایگاه نخست کریدور ترانزیت انرژي منطقه غرب کشور -

 فاضالب و تصفیه پساب هاي سطحي،  آب  داردسازي شبکه آبرساني، شرب، کشاورزي، دفعاستان -

 مديريتي
 تحقق مدیریت یکپارچه توسعه منطقه آزاد اروند  -

 تبدیل منطقه آزاد اروند به پایلوت و پروتوتایپ مدیریت یکپارچه توسعه شهري براي کشور -
 .1395شهر، المللي ره پرداز : گروه بین

                                                           
 بر مبناي آخرین تغییرات رخ داده که درشرح آن در پیشگفتار ارائه شده است محاسبه شده است. نهایي جمعیت  - 1
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 فضايي پيشنهادي زمانسا  -3-3

نهي چهار عامال اثرگاذار شاناخت و تحلیال وضاع      از برهم منطقه آزاد اروند پیشنهادي الگوي سازمان فضایي

هاي مکاني و رویکردهاي راهبردي و نظرسنجي از هاي توسعه، مزیت، استراتژيPESTELو  SWOTموجود در قالب 

هااي  ي مذکور مشتمل بار ساه الیاه محاور، مرکاز و پهناه      است. الگودست آمده نفعان به هاي اجرایي و ذيدستگاه

هاي جمعیتي و فعاالیتي  برقراري ارتباط میان کانونعبارتست از: عناصر محوري  مبناي پیشنهادات پیشنهادي است.

منطقه آزاد اروند و مقیاس عملکرد هر یک از آنها، ساختار ارتباطي دو شهر آبادان و خرمشهر و پیوساتگي عملکارد   

اي و نقشي که منطقه آزاد اروند باه لحااا ملاي و فراملاي. عناصار مرکازي و       شهر و ارتباطات برون منطقه این دو

اراضي هاي موجود در نظام جمعیت، فعالیت و فضا و قابلیت ، امکانات و محدودیتاي نیز برمبناي تحلیل تلفیقي پهنه

 موجود به لحاا توسعه شهري.

 
 (1395شهر، المللي ره)پرداز : گروه بینمنطقه آزاد اروند فضایي پیشنهادي محدوده سازمان  -5 شکل

 1پيشنهادي منطقه آزاد اروند بنديپهنه -3-4

-تغییر رویکرد شورایعالي معماري و شهرسازي جهت تثبیت محادوده و حاریم شاهرهاي آباادان و خرمشاهر      

جامع یکپارچه منطقه آزاد  سبب شد تا تهیه طرح، 1378هاي جامع شهرهاي آبادان و خرمشهر مطابق با مصوبه طرح

                                                           

 آزاد اروند ارائه شده است. در چکیده گزار  حاضر، شرح تغییرات فرایند تهیه طرح جامع منطقه - 1
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گیري مدیریتي باالدست با تغییراتي همراه شود که ماحصل نهایي آن در اداماه تشاریح   هاي تصمیم اروند در جریان

بندي طرح جامع منطقه آزاد اروند )خارج از محدوده و حریم شاهرهاي آباادان و   . مشخصات و سطوح پهنهخواهدشد

 خرمشهر(، شامل موارد زیر میشود:

 (Gحفاظت )(، Mمختلط )(، Sفعالیت ) ، (R)هاي کالن: سکونت  هنهپ -

، (S2)، فعالیات شاهري   (S1)، فعالیات عماده و فراشاهري    (R2)ویژه  (R1)هاي اصلي: سکونت عام  پهنه -

 (G2)حفاظت مطلق  (G1)حفاظت فعال  ، (M2)، مختلط توسعه جدید (M1)مختلط توسعه موجود 

فعالیات   ، (R21)ساکونت روساتایي    ،(R12)، سکونت با تراکم متوساط  (R11) تراکمها: سکونت کم زیرپهنه -

فعالیات خادمات عماومي:     ، (S13)فعالیات نظاامي    ، (S12)فعالیت حمل و نقل و لجساتیک  ، (S11)صنایع 

مخاتلط مساکوني، تجااري، خادماتي      ، (S22)فعالیات گردشاگري    ، (S21)ورزشاي  درماني، آموز  عالي، 

(M11) ،     مختلط مسکوني، تجااري، خادماتي، گردشاگري(M21)     مخاتلط تجااري، خادماتي، گردشاگري ،

(M22) حفاظت باغات، نخیالت، اراضي کشاورزي با سکونت محدود ،(G11) ، ،اراضي حفاظت باغات نخیالت

، حفاظات  (G14)، حفاظات پاارك   (G13)، حفاظت گردشاگري  (G12)کشاورزي همراه با سکونت و فعالیت 

 .(G22) ، حفاظت ویژه  (G21)يکشاورز

براین اساس پهنه سکونت با توجه به تراکم و نوع مسکن، پهنه فعالیت براساس نوع کاربري و عملکارد، پهناه   

هاي طبیعي خاص و باا   مختلط با ترکیبي از سکونت و فعالیت و سرانجام پهنه حفاظت )سبز و باز( با توجه به ویژگي

 17بنادي طارح جاامع یکپارچاه منطقاه آزاد اروناد،        اند. بدین ترتیب در پهنه شده رویکرد حفاظت از یکدیگر متمایز

بندي همراه با ضوابط و مقررات که در بندهاي بعادي باه تفصایل بیاان      هاي پهنهزیرپهنه متمایز شده است.  نقش

 االجرا است.  ه و الزمصورت توام اسناد اصلي هدایت و کنترل تحوالت منطقه آزاد اروند را تشکیل داد خواهند شد، به

 خارج از محدوده و حریم شهرهاي آبادان و خرمشهرها در هاي اصلي و زیرپهنههاي کالن، پهنهپهنه  -11 جدول

 زيرپهنه پهنه اصلي پهنه کالن

S )کار و فعاليت( 

S1- )عمده )فراشهري 
S11 - صنایع 
S12 - حمل و نقل و لجستیک 
S13 - نظامي 

S2 - شهري 
S21- :ورزشي -درماني -آموز  عالي خدمات عمومي 

S22- گردشگري 

M )مختلط( 

M1 - توسعه موجود M11- خدماتي -تجاري -مختلط مسکوني 

M2 - توسعه جدید 
M21- گردشگري -خدماتي  -تجاري -مختلط مسکوني 

M22- گردشگري -خدماتي -مختلط تجاري 
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 زيرپهنه پهنه اصلي پهنه کالن

G )حفاظت سبز و باز( 

G1 - حفاظت فعال 

G11- ضي کشاورزي با سکونت محدودباغات، نخیالت، ارا 

G12-    هااي   باغات، نخیالت، اراضي کشاورزي همراه باا ساکونت و فعالیات
 مجاز

G13- گردشگري 

G14- پارك 

G2 - حفاظت مطلق 
G21- کشاورزي 

G22- گاه زیستي، پهنه طبیعي( ویژه )پهنه اکولوژیک، ذخیره 

R )سکونت( 
R1- عام 

R11- کم تراکم 

R12- تراکم متوسط 

R2- ویژه R21- بافت روستایي 
 .1397شهر، المللي رهپرداز : گروه بین

 بندي پيشنهادي جزيره مينوپهنه 

بندي همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، بر اساس شرایطي در ارائه پیشنهادات در محدوده جزیره مینو، پهنه

بندي پیشنهادي این مشااور در طارح   پهنهپیشنهادي مصوب که توسط مهندسین مشاور آرمانشهر تهیه شده باید در 

هاا و رویکارد نگار  باه     بنديهایي که در تعاریف پهنهپیشنهادي منطقه آزاد اروند گنجانده شود. با توجه به تفاوت

ها، با توجه به تعاریفي که رو در مورد نام پهنهانداز دو طرح وجود دارد، انطباق کامل میسر نیست، از اینطرح و چشم

ها با توجه به تعاریفشاان از نظار عملکاردي مشاابه     د هر پهنه آورده شده بود، انطباقي صورت گرفته تا پهنهدر مور

باشند. اما در مورد ضوابط و مقررات مجاز و مشروط استقرار، در مورد هر پهنه با توجه به ماخذي )رفرنساي( کاه در   

تفصیلي و طراحي شهري جزیاره میناو )تهیاه شاده     -ادامه آورده خواهد شد باید از ضوابط و مقررات طرح راهبردي

 توسط مهندسین مشاور آرمانشهر( استفاده شود.

 شهرالمللي رههاي پیشنهادي در طرح جزیره مینو با پیشنهادات گروه بینتطابق پهنه -12 جدول

 شهرالمللي رهبندي گروه بينتطبيق با پهنه هاي پيشنهادي مهندسين مشاور آرمانشهرپهنه

 پهنه پيشنهادي تعريف پهنه هاديپهنه پيشن

R11 )هاي موجود در محدودهسکونت )سکونت عام R22 

R21  سکونت ویژه با(
 تراکم کم(

 R22 ویالهاي اقامتي -دهکده گردشگري سبز

R22  سکونت ویژه با(
 تراکم متوسط(

 R22 دهکده گردشگري سبز

S )فعالیت( 
و خدمات  پهنه تجاري اداري-کار و فعالیت با سکونت محدود

  G21 با غلبه گردشگري

M1  مختلط فعالیت و(
 مسکوني(

 M21 سکونت توام با استقرار پراکنده عناصر خدماتي 

M2  مختلط گردشگري(
 با حداقل سکونت(

 M22 تامین رفاه گردشگران و خدمات پشتیبان گردشگري
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 شهرالمللي رهبندي گروه بينتطبيق با پهنه هاي پيشنهادي مهندسين مشاور آرمانشهرپهنه

 پهنه پيشنهادي تعريف پهنه هاديپهنه پيشن

G1 )پهنه سبز ویژه( 

اراضي که در محدوده بالفصل قسمت ساخت و ساز شده 
عنوان ذخیزه هاي آتي بهبیني توسعهزیره هستند و پیشج

توسعه در نظر گرفته شده است. ساخت و ساز آنها منوط به 
 هاي جزیره استهاي سایر قسمتاتمام زمین

M11 

G2 )پهنه سبز مشروط( 
-حفظ و تثبیت وضعیت موجود و در عین حال پیشنهاد توسعه

 هاي محدود در آن
G21 

G3 ت )پهنه سبز حفاظ
 مطلق(

 G22 هر گونه ساخت و ساز در آن ممنوع است

 .1395شهر، المللي رهپرداز : گروه بین
 

 26.26( با Sدرصد از مساحت کل و پهنه فعالیت ) 26.78( با G، پهنه حفاظت )بندي پیشنهادي براساس پهنه

ترتیب پهنه  اند. پس از آن، بههدرصد از مساحت کل محدوده منطقه آزاد اروند، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد

هاي اصلي در محدوده منطقاه   درصد قرار دارند. سهم پهنه 2.44( با Rدرصد و پهنه سکونت ) 4.13( با Mمختلط )

 ( است.13جدول شماره ) مطابق آزاد اروند،



 

 

  بندي پیشنهادي خارج از محدوده و حریم شهرهاي آبادان و خرمشهرپهنه -13 جدول

 (مساحت)هکتار پهنه کالن

 درصد

مساحت از 

 کل

 پهنه اصلي
 مساحت

 )هکتار(

 درصد

مساحت 

 از کل

 مساحت)هکتار( زيرپهنه

 درصد

 مساحت

 از کل 

 سکونت
(R) 

901 2.44 
 0.69 254 عام

 0.10 36 تراکم کم

 0.59 218 تراکم متوسط

 1.75 647 بافت روستایي 1.75 647 ویژه

 فعالیت
(S) 

9731 26.26 

 25.17 9327 عمده

 16.93 6275 صنایع

 8.05 2982 ونقل و لجستیک حمل

 0.19 71 نظامي

 1.09 404 شهري
 0.32 118 خدمات عمومي

 0.77 286 گردشگري

 مختلط
(M) 

1530 4.13 

توسعه 
 موجود

240 0.65 
 0.28 105 خدماتي -تجاري -مسکوني

 -خدماتي  -تجاري -مسکوني
 يگردشگر

740 2 
توسعه 
 جدید

1290 3.48 
 1.85 685 گردشگري-خدماتي -تجاري

 13.63 5051 فعال 26.78 9924 حفاظت
اراضي کشاورزي )باغات، 
 نخیالت و ...( با سکونت محدود

819 2.21 



 

 

 (مساحت)هکتار پهنه کالن

 درصد

مساحت از 

 کل

 پهنه اصلي
 مساحت

 )هکتار(

 درصد

مساحت 

 از کل

 مساحت)هکتار( زيرپهنه

 درصد

 مساحت

 از کل 

(G)  ،اراضي کشاورزي )باغات
نخیالت و ...( با سکونت محدود 

 هاي مجاز و فعالیت

3041 8.21 

 1.04 385 گردشگري

 2.17 805 پارك

 13.15 4874 مطلق
 9.81 3637 کشاورزي

 3.34 1237 هاي اکولوژیک( ویژه )پهنه

 59.61 22086 - 59.61 22086 - 59.61 22086 شهرها و حریم ها درخارج از محدوده جمع پهنه

 37.80 14009 - 37.80 14009 - 37.80 14009 شهرهاي آبادان و خرمشهر محدوده و حریممجموع 

 2.59 961 - 2.59 961 - 2.59 961  حریم شهرهامحدوده و هاي خارج از رودخانه

 100.00 37056 - 100 37056 - 100 37056 جمع کل محدوده منطقه آزاد اروند

 .1397شهر، المللي رهپرداز : گروه بین 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                    
 (1397شهر، المللي ره)پرداز : گروه بینده و حریم شهرهاي آبادان و خرمشهر ارج از محدوپیشنهادي در خدي بنپهنه -4نقشه 
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 ساختار حمل و نقل پيشنهادي -3-5

براي ارایه نظام پیشنهادي حمل و نقل و شبکه ارتباطي منطقه آزاد اروند، ابتدا میازان سفرساازي هار یاک از     

باه   پیشانهادي ارتبااطي منطقاه آزاد اروناد     نواحي ترافیکي منطقه در وضع پیشنهادي محاسبه و در پي آن سااختار 

 قرار گرفت. در دستور کار« آبي»و « هوایي»، «ریلي»، «ايجاده»تفکیک مدهاي حمل و نقل 

 ايساختار پيشنهادي حمل و نقل جاده 

اي منطقه آزاد اروند عمدتا واجد سه عملکرد عباوري )ترانزیتاي(، فعاالیتي    ساختار پیشنهادي حمل و نقل جاده

سي به خدمات مجاور محور( و ترکیبي )هر دو عملکرد( است. کریدورهاي عبوري منطقه آزاد اروند مشتمل بر )دستر

 نماید.شهري عمل ميشود که به عنوان محور بین کمربندي منطقه آزاد اروند و شش محور ورودي آن مي

مال شهر آبادان آغاز و با عبور کمربندي منطقه آزاد اروند که توسط وزارت راه و شهرسازي پیشنهاد شده، از ش

گردد. براي تقویت دسترسي باه بنادر خرمشاهر و بهباود     اهواز منتهي مي -از جنوب سایت صنعت به جاده خرمشهر

 -شود که مسیر مزبور پس از تالقي با جاده خرمشهر اهواز تا محور خرمشاهر  ارتباط آن با بندر ماهشهر، پیشنهاد مي

 ایت از طریق امتداد پیشنهادي به مسیر داخلي بندر خرمشهر و باراندازهاي آن ختم گردد.شلمچه امتداد یافته و در نه

شش محور ورودي منطقه آزاد اروند نیز با توجه به نقش ترانزیت خاود، ارتبااط منطقاه آزاد اروناد را باا بنادر       

کنناد.  اروند کنار برقرار ماي  ماهشهر، شهر اهواز )از طریق سه محور(، مرز شلمچه، قفاس و بندر چوئبده و در نهایت

 شوند. مسیرهاي مذکور به هفت گیت ورودي منطقه آزاد اروند منتهي مي

کاه واجاد نقاش عباوري و ترانزیتاي       دو محور ارتباطي دیگر میان دو شهر آبادان و خرمشهر پیشنهاد گردیده

سترسي باه عناوان محاور شاریاني     تري در مقایسه با کمربندي منطقه آزاد اروند هستند و در سلسله مراتب د ضعیف

اند. دو محور مذکور با توجه به حجم بارگذاري پیرامون مسیر ارتباطي موجود بین آبادان درجه یک در نظر گرفته شده

هاي روزانه میان  جایي و الزامات پدافند غیرعامل و در نتیجه نیاز به یک محور ارتباطي پشتیبان براي جابه و خرمشهر

 . استمشهر پیشنهاد گردیدهشهر آبادان و خر

 ساختار پيشنهادي حمل و نقل ريلي 

( از پایانه آبادان تاا پایاناه   LRTاحداث خط ریلي سبک )»، «آهن از بندر خرمشهر به بندر امام احداث خط راه»

ابیطالب )جهت تقویت بعد گردشگري میان شهرهاي آبادان و خرمشاهر و   ابن هجرت خرمشهر به موازات محور علي

هااي شاهري آباادان، خرمشاهر و مینوشاهر       کننده( تراموا در محادوده  احداث سه خط فیدر )تغذیه»و « ره مینو(جزی

( اهم ماوارد پیشانهاد   LRTهاي گردشگري و جاذب سفر منطقه آزاد با ظرفیت کمتر در مقایسه با  )پوشش محدوده

 نشان داده شده است. (7)شده ساختار حمل و نقل ریلي در نقشه شماره 
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 ساختار پيشنهادي حمل و نقل هوايي 

در بخش حمل و نقل هوایي، تنها پتانسیل موجود در منطقه آزاد اروند، فرودگاه آّبادان است. با توجه به مسافت 

مناسب میان شهرهاي آبادان، خرمشهر و شلمچه و همچنین وجود فرودگاه بازرگ اهاواز در مجااورت منطقاه آزاد     

اي و ه جدید در محدوده آن وجود ندارد. پیشنهادات ارائه شده در بخش حمل و نقل جادهاروند، نیاز به احداث فرودگا

در فاصله اندکي از فرودگاه،  LRTابیطالب و پیشنهاد کریدور ارتباطي  ابن ریلي نیز از طریق بهبود عملکرد محور علي

 دسترسي فرودگاه را تقویت خواهد کرد.

 ساختار پيشنهادي حمل و نقل آبي 

شود مسیر رودخاناه اروناد تاا بنادر خرمشاهر الیروباي و امکاان تاردد          پیشنهاد مي آبيش حمل و نقل در بخ

روزرسااني بناادر آباادان و خرمشاهر      تر به بنادر خرمشهر و آبادان فراهم آید. همچنین توسعه و باه  هاي بزرگ کشتي

ي بندر خرمشهر چه به لحاا ریلي و چه ها براساس تکنولوژي روز باید در دستور کار قرار گیرد. ضمن اینکه دسترسي

 است. اي از طریق محورهاي ارتباطي به سمت بندر امام تقویت گردیده به لحاا جاده

هاي کاارون،  همچنین در بحث گردشگري نیز مسیرهاي آبي با امکان تردد اتوبوس دریایي، در امتداد رودخانه

کاه باا احاداث هفات اساکله مادرن        گردیاده النهرین پیشنهاد اروند کبیر و صغیر، بهمنشیر و کانال ژیان و نهر بین

توان جذابیت این شیوه حمل و نقل را افزایش داده و استفاده از آن را در  مسافربري در امتداد مسیرهاي آبي مزبور مي

اد اروناد در  پیشنهادي منطقه آز آبيمنطقه آزاد اروند نهادینه نمود. با توجه توضیحات ارایه شده، ساختار حمل و نقل 

 نمایش داده شده است. (8)نقشه شماره 

 



 

 

 
 (1396شهر، المللي ره)پرداز : گروه بیناي منطقه آزاد اروند ساختار پیشنهادي حمل و نقل جاده -5 نقشه



 

 

 
   (1396شهر، المللي ره)پرداز : گروه بینساختار پیشنهادي حمل و نقل ریلي منطقه آزاد اروند  -6 نقشه

 



 

 

 
(1396شهر، المللي ره)پرداز : گروه بینمنطقه آزاد اروند  و نقل آبيساختار پیشنهادي حمل  -7 نقشه
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 ساختار پيشنهادي مديريت منطقه آزاد اروند -3-6

تحقق مدیریت یکپارچه، غایت مدیریت شهرها و مناطق است و در نقطه مقابل آن، مدیریت بخشي و منفصل 

گردد. منطقه آزاد اروند نیز با مدیریت بخشي يعنوان نقطه ضعف و یا تهدید در توسعه شهرها و مناطق محسوب مبه

و منفصل روبروست؛ اما در این میان به دلیل تغییرات حوزه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند و تداخل آن با مدیریت 

شتري نهادهاي قدرتمند، با سابقه و بانفوذ بسیار )مانند پاالیشگاه آبادان، بندر خرمشهر و ...( با مشکالت به مراتب بی

 مواجه است.

در پیشنهاد نظام مدیریت منطقه آنچه مورد توجه قرار گرفت، چگونگي گذار از مدیریت بخشي و منفصال باه   

تشکیل شورایعالي »است. دو پیشنهاد اصلي، جهت تحقق مدیریت یکپارچه مدیریت یکپارچه در منطقه آزاد اروند بوده

ر نمودارهااي زیار، اعضااي آنهاا     داست که « بدي منطقه آزاد اروندکارگروه توسعه کال»و « توسعه منطقه آزاد اروند

 اند:معرفي شده
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