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  چکیده

تجاري با اقتصاد جهانی و ایجاد رشـد و تحـول در    پیوندي هم و همگامی براي اي عنوان پنجره به ،مناطق آزاد 
ی و خارجی، دستیابی به اهداف توسـعه اقتصـادي، کـارآفرینی و انتقـال     هاي داخل مند شدن از سرمایه صادرات و بهره

هـاي   هاي کالن نظام، مفاد برنامه در این راستا جمهوري اسالمی ایران، با استناد به سیاست .اند  فناوري بنا نهاده شده
  .ه استعتی نمودصن -اجتماعی و همچنین مصوبات قانونی، اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاري  -توسعه اقتصادي

غربی خوزستان با توجه به قرارگیري در مسیر کریدورهاي بزرگراهی غرب و ساحلی جنـوب کشـور،    ناحیه جنوب
فارس، نزدیکـی بـه میـادین عظـیم نفتـی، فعالیـت        وجود ارتباطات و تبادالت تجاري و بازرگانی با بنادر حاشیه خلیج

سـازي و شناورسـازي و    ي بـزرگ تاسیسـات دریـایی، کشـتی    صنایع بزرگ پاالیشگاهی و پتروشیمی، حضور واحـدها 
براي تکـوین یـک کـانون پـردازش     اي از توان بالقوههمچنین همجواري با بازار رو به رشد و پر مصرف کشور عراق 

المللـی   در این میان بایستی به فرصت تحقق کریـدور بـین   .برخوردار بوده است صادرات، ترانزیت، انبارداري و ترابري
عنوان شریان ترابري نوین قرن بیست و یکم، امکانات تخلیه و بـارگیري و انبـارداري    دریاي مدیترانه به –فارس خلیج

آهن سراسري، حضور نیروي کار فـراوان   بنادر خرمشهر و آبادان، وجود مرز هوایی فرودگاه آبادان، اتصال به شبکه راه
هـاي   ت پایانه مرزي شلمچه، حضور خیل عظیم کـاروان فرهنگی، فعالی –متخصص و ماهر، مطلوبیت بافت اجتماعی 

راهیان نور، تردد میلیونی زوار عتبات عالیات، فرصت ارایه خدمات گردشگري به مسافران و زایـران عراقـی کریمـان    
هـاي روغنـی و    هاي کشور و استعداد باالي کشـت محصـوالت گرمسـیري، دانـه     ترین رودخانه اهل بیت، وجود پرآب

  .   نیز اشاره نمودتوسعه نخیالت 
براساس خواست مردم بـومی، پیگیـري    1375آبادان، در سال  -هاي ناحیه خرمشهر  گیري از پتانسیل تفکر بهره

وزراي عضـو شـوراي عـالی منـاطق آزاد و متعاقـب آن تاییـد ریاسـت         24/9/1375مسئوالن محلی و مصوبه مـورخ  
هاي خرمشهر و آبـادان، بـا وسـعت     ضلع شمالی شهرستان جمهوري در قالب منطقه ویژه اقتصادي خوزستان واقع در

گیري از امکانات تخلیه و بـارگیري و   به منظور بهره 30/4/1376همچنین در تاریخ . تقریبی دو هزار هکتار فراهم شد
هکتـار در کنـار    230، منطقه ویژه اقتصادي خرمشهر به مسـاحت تقریبـی   اري بندر خرمشهر، با مصوبه دیگريانبارد

منطقـه ویـژه اقتصـادي خوزسـتان و       با توجه به گسستگی محدوده. درود و در جنب گمرك این بندر ایجاد گردیدارون
منـاطق آزاد تجـاري ـ     هـاي  گیـري از مزیـت   منطقه ویژه اقتصادي خرمشهر از یکدیگر و از سوي دیگر ایجاب بهـره 

د بدون روادید اتباع خارجی، ورود و خـروج آزاد  ساله پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی، ترد 15  معافیت صنعتی همچون
 2/6/1382درتـاریخ  ، ... هاي اقتصادي، مجاز بودن خرده فروشی بدون محـدودیت و   سرمایه و سود حاصل از فعالیت

هـاي آبـادان و خرمشـهر بـه تصـویب مجلـس        اي از شهرسـتان  قانون ایجاد منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی در محدوده 
و متعاقـب آن هیئـت وزیـران اساسـنامه سـازمان منطقـه آزاد تجـاري ـ صـنعتی ارونـد را در            شوراي اسالمی رسـید 

  . مصوب نمود 4/5/1383
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نیازهاي دیرینـه مـردم شـهرهاي خرمشـهر و آبـادان اسـتفاده از تسـهیالت و        ها و  درخواستیکی از از آنجا که 
محدوده مصوب منطقـه   ، الزم استاي قوانین گمرکیبا توجه به اینکه در راستاي اجرو  امکانات منطقه آزاد اروند بود

در ایـن  ، در پی داشتاین حصار به دلیل تبعات اجتماعی که شود، و از سرزمین مادري جدا  شدهآزاد اروند حصارکشی 
روي کـار  و  همزمان با آغاز دولت تدبیر و امیـد . در حد طرح باقی ماند و این مسئلهپذیرفت نصورت  یخصوص اقدام

تکـوین  ها در خصوص گسترش محـدوده   ها و رایزنی دور جدیدي از تالش، ت مدیره جدید منطقه آزاد اروندئآمدن هی
هـاي فـراوان دبیـر     هاي مختلفی براي توسعه این منطقه کارشناسی شـد کـه بـا پیگیـري     در همین راستا طرحیافت؛ 

بـا  ، ت مدیره منطقـه آزاد ارونـد  ئهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور و همچنین مدیر عامل و اعضاي عالیشوراي 
شـهرهاي آبـادان و   و قرارگیـري  طرح افزایش محـدوده منطقـه آزاد ارونـد    ، جمهور محترم ییسویژه رو عنایت نگاه 

وزاري عضـو شـوراي عـالی     22/10/1392به موجـب تصـویب نامـه مـورخ     . در این محدوده مسجل گردیدخرمشهر 
هکتـار افـزایش    700 وهـزار  34صنعتی ارونـد بـه    –ت منطقه آزاد تجاري ، مساحمناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور

  . یافت
هـاي جـامع شـهرهاي     سازي طـرح  هنگام روزرسانی و به با توجه به افزایش محدوده منطقه آزاد اروند، ضرورت به

مختلـف  هاي توسعه و عمران، تفصیلی و ساماندهی تهیه شـده جهـت نـواحی     آبادان و خرمشهر و ایجاب تلفیق طرح
سـازمان منطقـه آزاد   منطقه و همچنین لزوم رعایت مالحظات زیست محیطی در محدوده یاد شـده مطـرح گردیـد و    

هـاي غالـب    بـا در نظـر گـرفتن گـرایش    در محدوده توسعه یافتـه،   موظف به تهیه طرح جامع اروندـ صنعتی  تجاري
پس از بررسـی  گردیـد؛ نعتی و ویـژه اقتصـادي   منـاطق آزاد تجـاري ـ صـ     عالیمنطقه و ارایه آن به دبیرخانه شوراي 

عنوان مشاور تهیه کننده طـرح جـامع و تفصـیلی     شهر بهالمللی رهاورین مختلف، گروه بینپیشنهادات فنی و مالی مش
  .شد صنعتی اروند برگزیده  –یکپارچه و خدمات ستادي منطقه آزاد تجاري 

دا وبشـهادت شـرح خـدمات ونیـز صورتجلسـات اولیـه       از ابتـ طـرح جـامع منطقـه آزاد ارونـد،     ناگفته نماند کـه  
در طـول  هـاي متعـدد تهیـه شـده     طـرح  بهره گیـري از با  توسعه رچهیکپابا هدف تهیه سند واصرارمدیریت سازمان ،
-اضـافه توجه به تغییر محدوده آن و  با( اروند و شهرهاي آبادان و خرمشهر آزاده براي منطق نزدیک به نیم قرن اخیر

همانگونه کـه   هاي طرح،از مهمترین ویژگی . گردیدتدوین ) محدوده منطقه آزاد بهآبادان و خرمشهر شدن شهرهاي 
ریـزي  الزامات عام برنامـه ه به و توج داخلیهاي جامع به تجربه تهیه طرحعنایت ویژه با  1تهیه شرح خدماتیذکر شد

از سعی بـراین بـود کـه    ، مذکور در شرح خدمات . است 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

از جملـه وجـود   (هاي خاص منطقه آزاد ارونـد  ویژگی درنظر گرفتنبا  و بهره گرفته شود... هاي الگوي توسعه و طرح
هزار نفر که هرکدام بنا به شرایط خاص خود از جملـه وقـوع    380ن و خرمشهر با مجموع جمعیت حدود دو شهر آبادا

 )Problem Oriented( یـی گرامسـئله  دیدگاه طور همزمان از دوبه) مسایل خاص خود را دارا هستند جنگ تحمیلی،
  .گردداستفاده ) Future Study(پژوهی و آینده

                                                        
 .به پیوست مجلد حاضر مراجعه شود  - 1
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شـهري  هاي جامع، تفصیلی، طراحیدر قالب طرح(طرح توسعه  30ک منطقه، تاکنون شرایط استراتژیبا توجه به 
ماننـد جزیـره مینـو،    (هـاي درون محـدوده منطقـه آزاد ارونـد     براي شهرهاي آبادان و خرمشهر و سایر محدوده...) و 

اي و س ملـی، منطقـه  اسناد فرادست تهیـه شـده در مقیـا    همچنین در ه  ،تهیه گردید ...)فام، نخل و فیصلیه و دیري
ـ ربرنامـه  «و » طرح جامع ناحیـه آبـادان و خرمشـهر   «در دو سند با عناوین  و نیز به این محدوده توجهاي ناحیه  يزی

دلیل اهمیت موضوع اسـناد فرادسـت و   به. نجام شده استااین موضوع با تمرکز بیشتري » اروند آزاد منطقه يراهبرد
  .گردیددر قالب مجلدي ارایه  آنهای نتایج مرور، بررسی و ارزیابمرتبط، 

بودن نقشه پایـه  به دلیل قدیمی ،هاي میدانی محدودهجهت برداشت هاي جغرافیایی منطقه،با توجه به حساسیت
از  ،و با توجه به محدودیت زمانی طرح و در هماهنگی بـا مـدیران منطقـه آزاد ارونـد    ) 1381مربوط به سال (محدوده 

الزم بـه ذکـر    .روز براي محدوده تهیه و مبناي برداشت و ورود اطالعـات قرارگرفـت  نقشه پایه به اي،تصاویر ماهواره
ی کـه در  هـاي متـداول  طرح جامع منطقه آزاد اروند با سـایر طـرح   يهماهنگی ساختار، فرایند و محتواجهت که  است

ي صـورت گرفتـه، تهیـه بانـک     هاشود، در برداشتچارچوب مشخص شورایعالی شهرسازي و معماري ایران تهیه می
  1.است بودهمدنظر هاي شورایعالی شهرسازي و معماري ریزي انجام شده، دستورالعملاطالعات و همچنین برنامه

هاي متفاوت در منطقه آزاد اروند و همچنین وجود نهادهاي اثرگذار و با سـابقه  مدیریتی در مقیاستعدد نهادهاي 
 -، شهرداري خرمشـهر 1303 -شهرداري آبادان(دهه و چند ) 1291 – 2اه آبادانپاالیشگ(فعالیت نزدیک به یک سده 

رویکـرد  در تهیه طرح جامع منطقـه آزاد ارونـد،   سبب شد تا ) 1317 -آهن خرمشهر، راه1307 -، بندر خرمشهر1306
کارشناسان و سـایر   ان،مدیر هاي متعدد با مسئولین،انجام مصاحبهاز اینرو . مورد تاکید قرار گیردمشارکتی و راهبردي 

اقتصـادي،   هـاي مختلـف کالبـدي،   تـري از ویژگـی  شناخت کاملو با جدیت تمام پی گیري شد وران در منطقهبهره
  . ریزي قرارداداجتماعی، نهادي و انتظارات از طرح را در اختیار تیم برنامه

 تلفیـق ... و  PESTEL  ،SWOT ل و تحلیهاي علمی و کاربردي روشبا استفاده از  بر اساس شناخت حاصله،
 آنگاه بـر پایـه ایـن فراینـد،     وها و راهبردهاي بخشی و تلفیقی ارایه سیاست یکپارچه انجام و نهایتا اهداف،بخشی و 

آنچه در این میان حائز اهمیت است، پیچیـدگی   .هاي مرتبط موضوعی و موضعی معرفی شدها و برنامهطرح ها،پروژه
الشعاع قرار گرفتن نتایج عمده و اصـلی آن اسـت کـه در ادامـه بـه تشـریح آن پرداختـه        ح و تحتفرایند تصویب طر

  :شود می
 عنـوان پس از طی فرایند معمول طرح هاي جامع مناطق آزاد بـه  ، 19/11/1395در طرح جامع منطقه آزاد اروند 

ه میان شورایعالی مناطق آزاد بـا شـورایعالی   به تایید شورایعالی مناطق آزاد رسید؛ لیکن به موجب توافقی ک، 3نیازپیش

                                                        
 »)1389مصوب (هاي شهري و تعیین سرانه آنها تعاریف، مفاهیم کاربري«و » )1390مصوب (هاي توسعه و عمران هاي ایجاد پایگاه داده طرحدستورالعمل«  - 1
 نفوذ پاالیشگاه در انتخاب شهردار آبادان و استاندار خوزستان - 2
ولتـی و  عالوه بر فرایند تایید رسمی شوراي پژوهشی و کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد ، تالش وافري صورت گرفت تا سایر نهادهاي حکومتی، د - 3

، ناظران منتخب و معاونت فنی و عمرانی ...)راه و شهرسازي استان، شرکت نفت و بندر خرمشهر و ائمه جمعه و مانند شهرداران، شوراي  شهر، نمایندگان (عمومی 
 . و هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در جریان این فرایند قرار گرفته و در پیشبرد آن مشارکت داشته باشند
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 عنـوان اولـین شـهرهاي   بـه (صورت گرفت، مقرر شد تا طرح جامع شهرهاي آبادان و خرمشهر  1شهرسازي و معماري
بـا وجـود ارائـه کـل     . به تایید شورایعالی شهرسازي و معماري ایران نیز برسد) اندکه در مناطق آزاد قرار گرفته بزرگی

شامل فرایند تهیه طرح از شـناخت   2در قالب یک مجلد گزارش -1396قه آزاد اروند در اردیبهشت ماه طرح جامع منط
دبیرخانه شورایعالی شهرسازي و معماري درخواسـت تهیـه طـرح جـامع      -منطقه بنديتا پیشنهادات و ارائه نقشه پهنه

  :3س اسناد زیر صادر نمودرا بر اسا ايهاي ناحیهکاربريبراي شهرهاي آبادان و خرمشهر تا مقیاس 
هـا،  نقشه کاربري اراضی پیشنهادي شهرهاي آبادان و خرمشهر و جدول سطوح و سرانه متناظر بـا کـاربري   -

 10/03/1389مـورخ  هاي شهري و تعیین سرانه آنها مصوب ف و مفاهیم کاربريمطابق با طرح تدقیق تعاری
 شورایعالی شهرسازي و معماري ایران

بندي حریم مصـوب مـورخ   مطابق دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه(م خرمشهر و آبادان بندي حریپهنهسند  -
 شورایعالی شهرسازي و معماري 1395/ 18/11

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

هـاي متفـرق و در   چـه نمـودن طـرح   این موضوع، ماهیت اصلی طرح جامع منطقه آزاد اروند را که با هدف یکپار
شـهر  المللـی ره گـروه بـین   الشعاع قـرار داد و جامع براي منطقه تدوین شده بود، تحتنهایت تهیه یک نقشه و برنامه 

و قرارداد منعقد شده، به تهیه طرح درخواستی مبـادرت   –سازمان منطقه آزاد اروند  –کارفرما محترم  فراتر از خواست
مجلد به شورایعالی شهرسازي و معمـاري ایـران    5در قالب  1396ناد درخواست شده در اسفند ماه در نهایت اس. ورزید

دي شـورایعالی شهرسـازي و معمـاري، طـرح جـامع      هـاي کالبـ  در دفتر طـرح  21/12/1396مورخ  ارسال و در جلسه
همچنـین مقـرر   . رائـه شـد  شهرهاي آبادان و خرمشهر با تشریح وضعیت و فرایند تهیه طرح جامع منطقه آزاد ارونـد ا 

گردید تا توضیحات تکمیلی در جلسات آتی مطرح و تصمیم نهایی در خصوص تایید و تصـویب طـرح جـامع صـورت     
  .پذیرد

با تغییرات مدیریتی صورت گرفته در وزارت راه و شهرسازي و دبیرخانه شورایعالی شهرسازي و معمـاري، مجـددا   
درخواست حذف محـدوده و حـریم شـهرهاي آبـادان و     . دید مواجه گردیدطرح جامع منطقه آزاد اروند با تصمیمات ج

در هـاي مـذکور   بندي در خـارج از محـدوده  در قالب پهنه ارائه طرح خرمشهر در طرح جامع منطقه آزاد اروند مطرح و
شـهر و  تصمیم اتخاذ شده سبب شد تا تعامل حائز اهمیت و مؤثر میان شهرهاي آبـادان و خرم . دستور کار قرار گرفت

اساس تشریح مسـایل فراینـد   بر  .مناطق خارج از آن و ضرورت تهیه طرح جامع منطقه آزاد اروند نادیده انگاشته شود
بندي خارج از محـدوده و  پهنه« خروجی نهایی طرح جامع منطقه آزاد اروند در قالبتهیه طرح جامع منطقه آزاد اروند، 
جهت استحضار شـورایعالی   »ل و نقل کل محدوده منطقه آزاد اروندساختار حم«و  »حریم شهرهاي آبادان و خرمشهر

  .شهرسازي و معماري در گزارش حاضر ارائه شده است

                                                        
  صنعتی -نامه استفاده از زمین و منابع مالی در مناطق آزاد تجاري آیین 8ده در خصوص ما 2/10/1395موضوع توافقنامه فیمابین مورخ  - 1
  O RP 0118 01 02720 04با شماره سند » چکیده طرح جامع منطقه آزاد اروند«گزارش با عنوان  - 2
غیررسمی در خرداد و  هاي رسمی و برگزاري یک جلسهينگاردر قالب نامه شهررهالمللی فرایند رایزنی دبیرخانه شورایعالی شهرسازي و معماري و گروه بین - 3

   .صورت گرفته است 1396تیر 
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  مطالعات پایه: شناخت - 1

  موقعیت، وسعت و جمعیت منطقه آزاد اروند -1- 1

ي نفـوس و  مطـابق سرشـمار  (هزارنفـر   382برابـر   هکتار و جمعیتـی  700هزار و  34منطقه آزاد اروند با وسعت 
هاي آبادان و خرمشـهر  هایی از شهرستانبخششامل وغرب استان خوزستان واقع شده در جنوب) 1390مسکن سال 

  .گیردهاي شهري آبادان، خرمشهر و مینوشهر در آن قرار میاست که محدوده

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

 )1394شهر، المللی رهگروه بین: پردازش( )چپ(1392افزایش محدوده منطقه آزاد اروند سال 

 محـدوده  در توسـعه  هـاي طـرح  و ايناحیـه  – ايمنطقـه  و ملـی  فرادست اسناد ررسیب -2- 1
  اروند آزاد منطقه

ملـی،  (عنوان طرح فرادسـت   21ته که طرح مورد بررسی قرار گرف 51در طرح جامع منطقه آزاد اروند در مجموع 
-را شـامل مـی  ) جامع، تفصیلی، ساماندهی، بازسازي، طراحی شهري(عنوان طرح توسعه  30و ) اياي و ناحیهمنطقه

  .فهرست این اسناد به تفکیک در جداول زیر ارایه میگردد. شود
  ايناحیه -اياسناد فرادست در سطح ملی و منطقه -1 جدول

  طرح  نوع  ردیف
1  

  ملی

  انداز بلندمدت جمهوري اسالمی ایرانچشم
  مطالعات آمایش سرزمین  2
  طرح کالبدي ملی  3
  )ICZM(مدیریت یکپارچه سواحل کشور   4
 کشور توسعه يهابرنامه  5
 سند راهبردي توسعه صنعتی کشور  6
 سند ملی توسعه مناطق آزاد  7
 يگردشگر توسعه یمل برنامه  8
 طرح جامع بنادر بازرگانی ایران روزرسانی مطالعات به  9
 یصنعت -يتجار آزاد مناطق يراهبرد سند  10
 یصنعت يتجار آزاد مناطق يبرا يجمهور سییر ساله پنج برنامه  11
  هاي کلی اقتصاد مقاومتیسیاست  12
  هاي کلی محیط زیستسیاست  13
14  

  ايناحیه -ايمنطقه
  )یغربجنوب(اي خوزستان طرح کالبدي منطقه

  سند ملی توسعه استان خوزستان  15
  مطالعات آمایش استان خوزستان  16
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  طرح  نوع  ردیف
17  

  ايناحیه -ايمنطقه

  نویس برنامه راهبردي توسعه تجارت خارجی استان خوزستانپیش
  مطالعات اولیه راهبردي رویال هاسکونینگ  18
  طرح جامع ناحیه آبادان و خرمشهر  19
  وزستانطرح جامع گردشگري استان خ  20
  )شهرره یالمللنیب گروه( اروند آزاد منطقه يراهبرد يزیربرنامه  21
  .1395شهر،  المللی ره گروه بین: پردازش

  1هاي توسعه در منطقه آزاد اروندطرح -2 جدول
  محدوده  وضعیت  سال  مشاور  طرح  ردیف

نظام جامع  -طرح مطالعات دور دوم استراتژي دراز مدت آمایش سرزمین  1
محدوده  مصوب 1356 مهندسین مشاور ستیران  و خرمشهر شهري آبادان

منطقه آزاد 
  طرح جامع منطقه آزاد اروند  2  اروند

 غیرمصوب 1384 مهندسین مشاور آباد بوم قشم  )آبادان و خرمشهر(

 غیرمصوب 1387 شهرالمللی رهگروه بین  طرح جامع منطقه آزاد اروند  3

 -شاور ایران و فرانسه و کاکنسرسیوم مهندسین م  طرح جامع آبادان  4
 )زادهبوربور، کامرانی و بحرانی(ب 

 مصوب 1351

  آبادان

 مصوب  1356 مهندسین مشاور داض و شرکت دکسیادیس  طرح جامع آبادان  5
 مصوب 1368 مهندسین مشاور عرصه  طرح جامع و ضربتی شهر آبادان  6
  مصوب  1370 مهندسین مشاور عرصه  طرح تفصیلی آبادان  7
  مصوب  1368  بنیاد مسکن  طرح ساماندهی جزیره آبادان  8
 مصوب 1389 مهندسین مشاور طرح و آمایش  طرح تجدید نظر طرح جامع آبادان  9

 1392 مهندسین مشاور طرح و آمایش  طرح تفصیلی آبادان  10
  مصوب

 )ابالغ نشده(

 -اکنسرسیوم مهندسین مشاور ایران و فرانسه و ک  طرح جامع شهري خرمشهر  11
 )زادهبوربور، کامرانی و بحرانی(ب 

 مصوب 1354

  خرمشهر

 مصوب 1364 پارس کنسولت  بررسی جمعیت خرمشهر -طرح جامع شبکه جمع آوري فاضالب  12
 مصوب 1363 سازي ایرانشرکت خانه  طرح بررسی بازسازي خرمشهر  13

طرح  -طرح بازسازي مناطق جنگ زده، واحد خوزستان، خرمشهر  14
 مصوب 1365 مهندسین مشاور ماندان  و مرمت و طرح جامع و تفصیلی خرمشهر بازسازي

 مصوب 1369 مهندسین مشاور نقش جهان پارس  )طرح تجدیدبناي خرمشهر( طرح جامع راهبردي خرمشهر   15
 مصوب 1370 بنیاد مسکن  طرح ساماندهی منطقه خرمشهر  16
 مصوب 1387 ر طرح و آمایشمهندسین مشاو  طرح تجدید نظر طرح جامع خرمشهر  17
 مصوب 1392 مهندسین مشاور طرح و آمایش  طرح تفصیلی خرمشهر  18
 مصوب 1354 مهندسین مشاور سوئکو استکهلم و مشاور مهاب  طرح مطالعات آبرسانی و آبیاري جزیره آبادان و خرمشهر  19

سایر 
  نواحی

 غیرمصوب 1385 خودآوند  طرح تفصیلی و ساماندهی دهکده بریم آبادان  20
 غیرمصوب 1389 مهندسین مشاور فجر توسعه  طرح تفصیلی و آماده سازي دیري فارم  21
 غیرمصوب 1389 مهندسین مشاورابنیه نواندیش  هکتاري 670طرح تفصیلی سایت   22
 غیرمصوب 1389 مهندسان مشاور خودآوند  طرح تفصیلی کوي نخل و فیصلیه  23
 غیرمصوب 1391 مهندسین مشاور آمایش محیط شهر  مینوشهر) توسعه و عمران(طرح جامع   24
 غیرمصوب 1392 مهندسین مشاور آمود  طراحی شهري بلوار قایقرانی 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  د اروندهکتاري منطقه آزا 540مطالعات راهبردي سایت   27

بازنگري، تدقیق و به روزرسانی طرح جامع ناحیه صنعتی منطقه آزاد   28
 غیرمصوب 1393 مهندسین مشاور فجر توسعه  اروند

 غیرمصوب 1393 مهندسین مشاور فجر توسعه  طرح راهبردي دیري فارم  29
 غیرمصوب 1395 مهندسین مشاور آرمانشهر  نوطرح سند طراحی شهري جزیره می  30

  .1395شهر،  المللی ره گروه بین: پردازش

                                                        
هاي توسعه در در معرفی طرح. استتهیه 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 می .هاي غیرمصوب، سال مندرج در مجلد ارایه شده استهستند، تاریخ تصویب و براي طرحهایی که مصوب منطقه 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 محدودههایی از اسناد و طرحنمونه -1 تصویر

  :تبیین شده است به شرح زیر هاي توسعهاز بررسی اسناد فرادست و طرحنتایج حاصل 
در منطقـه آزاد ارونـد بـه     ايناحیـه  -ايهاي فرادست ملی و منطقـه هاي طرحبرنامه اهداف، راهبردها، -

 1هاي گوناگونتفکیک نظام

هـا و  اف، راهبردهـا و برنامـه  میان اهد متناظرسازياي، ناحیه -ايمنطقه و هاي ملیطرح بررسیفرایند در 
اسـتخراج   در نهایـت  یم، غیرمسـتقیم و مسـتق  دو بخشها به طرح الزامات و قوانینتفکیک پیشنهادات، ، ...

منـابع و  جلوگیري از تخریـب  «. مدنظر قرار گرفتتابانند، ابل استقرار را برمیي قپیشنهاداتی که عملکردها
ایجـاد  «، »سـطوح گونـاگون  هـاي اقتصـادي در   تقویت و توسعه ظرفیـت «، »طبیعی -هاي محیطیارزش

زاد ارونـد در انتظـام فضـایی    نقـش منطقـه آ  یـت  تقو«، »رفـع محرومیـت   پذیري وجمعیتشرایط مطلوب 
مشخص « ،»تقویت و بهبود عملکرد شبکه ارتباطی و توسعه و یکپارچه نمودن مدهاي گوناگون«، »منطقه

از اهم مـواردي اسـت کـه در اسـناد فرداسـت       »هاي نهادهاي متولی و متصديساختن وظایف و ماموریت
  .مورد اشاره قرار گرفته است

 هاي توسعهطرح هايها و برنامهتراهبردها، سیاس -

هـاي  طرح«، »منطقه آزاد اروند هاي توسعهطرح«هاي توسعه در منطقه آزاد اروند در قالب چهار دسته طرح
سـایر  (هـاي منطقـه آزاد ارونـد    سایر طـرح «و » اي شهر خرمشهرهاي توسعهطرح «، »توسعه شهر آبادان

                                                        
 ریتیها، حمل و نقل، کالبدي، گردشگري، مدیمحیطی، جمعیتی و اجتماعی، اقتصادي، زیرساختزیست - 1
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چارچوب بررسی آنها مشابه اسناد فرداسـت   بندي گردید وطبقه» )ان و خرمشهرنواحی منطقه به غیر از آباد
 بینـی پـیش «هـاي توسـعه   اهم محورهاي پرداخته شده در طرح .تر صورت پذیرفته استاما با نگاهی دقیق

 بـه  تـوان اسـت و مـی  » تعیین جهـات توسـعه محـدوده شـهرهاي آبـادان و خرمشـهر      «، »جمعیت شهرها
جـذب  «،  »آبـادان و خرمشـهر در قالـب یـک مجموعـه شـهري       توسعه شهرهاي«رویکردهایی همچون 

توسـعه  «، »و احیـاي کشـاورزي   محیطـی حفظ اراضی باارزش زیسـت «،  »جمعیت و جلوگیري از مهاجرت
-غنـی «،  »هاي صـنعتی حفظ و توسعه صنایع و شهرك«،  »هاي لجستیکمدهاي حمل و نقلی و کاربري

احیا کالبـدي و عملکـردي   «،  »گذاريهاي سرمایهفرصت و ایجاد شهرها و منطقهسازي شالوده اقتصادي 
  .اشاره نمود» وحدت نظام مدیریت شهري«و » بناهاي تاریخی و بازمانده از جنگ

  )شهرهاي آبادان و خرمشهر(هاي جامع پیشین پذیري طرحبررسی تحقق -
ده شهري و سه موضوع جهات توسعه شهر، مساحت محدوهاي جامع پیشین، پذیري طرحتحققبررسی در 

تا پـیش از انقـالب   توان چنین عنوان نمود که بندي کلی میدر یک جمع. داشتمدنظر قرار کاربري زمین 
عنـوان شـهري   آبـادان بـه   شـهر و حتـی   خرمشهر با روند توسعه سریع همراهی داشـتند شهرهاي آبادان و 

رجمعیـت ایـران و در دهـه    ، آبادان دومین شـهر پ 1335در سرشماري سال ( جهانی در نظر گرفته شده بود
همچنین آبادان در کنار شهرهاي تهران، تبریز و رشـت،   .ترین شهر استان خوزستان بوده است، مهم1350

از کیفیت زندگی  شود و به این دلیل برخورداريورود مدرنیسم در ایران شناخته میمبادي عنوان یکی از به
اي ایـران از  نسـبت بـه بسـیاري از شـهره     ع و متفـاوت هـاي متنـو  امکاناتی ویژه مانند فضاها و فعالیـت و 

شدت ن و خرمشهر متوقف و این شهرها بهدابا وقوع جنگ، توسعه شهرهاي آبا). خصوصیات آن بوده است
رقـم  وکار در منطقه تغییـرات شـگرفی را   و آهنگ کسب ز شهرها مهاجرت جمعیت فراوانی ا. تخریب شدند

در ارتبـاط بـا رونـد توسـعه     را هاي متفـاوتی  ، دیدگاههاکننده طرحهیهدر این میان هریک از مشاوران ت. زد
که از دالیل اصـلی آن   گردیدهها محقق نها در بسیاري از زمینهپیشنهادات این طرح. منطقه مطرح نمودند

الی هاي پیش از انقالب، نبود پشـتوانه مـ  ها، مبنا قراردادن آمار سالبینی در تهیه طرحتوان به عدم واقعمی
  .داشتها و ضعف در ارایه طرح و پیشنهادات اشاره الزم در اجراي طرح

  منطقه آزاد اروند طبیعی -مشخصات عمده محیطی -3- 1

  :طبیعی منطقه آزاد اروند عبارتند از -مشخصات عمده محیطی
  هواشناسی و اقلیم •

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

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

 )درصد از روزهاي سال 42(روز در سال  151تعداد روزهاي همراه با توفان گردوغبار، حدود  -
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 شناسی و ژئومورفولوژيزمین •

 سست و ریزدانگی سازند سطحی -

 )سازيهاي مقاومنهکاهش هزیدر نتیجه ( کمدر پهنه با خطر زلزله واقع شدن منطقه  -

 شناسی و قابلیت اراضیخاك •

  هاي آبرفتی حاصلخیز خاك -

  امکان رشد نباتات شورپسند -

  توپوگرافی و شکل زمین •
 و برخورداري از شیب ناچیزمتري از سطح دریا  سهارتفاع حدود  -

 روانگرایی •

 بودن سطح آب زیرزمینی خاك منطقه و باالدر منطقه به دلیل ریزدانه بودن  بروز روانگراییباالي احتمال  -

  پوشش گیاهی •
 باغداري  هاي باالي کشاورزي و پتانسیلو  هاي گسترده نخلستانوجود  -

  کاشت اي دست درختی و درختچههاي زراعی،  مرتعی خودرو، گونهتیپ پوشش گیاهی شامل  -

 جانوري حیات •

 پروري ، ماهیگیري و آبزينگري پرنده ،پتانسیل اکوتوریسم -

 منابع آب •

 ع آب سطحی و شرایط مناسب ناشی از آن براي توسعه پوشش گیاهیوجود مناب -

 )روند رو به تزاید شوري آب و کاهش کیفیت آب به دلیل مصارف باالدستی -

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

 هاآلودگی •

  هاي سطحی و فاضالب معضل جدي دفع آب -

  نطقه آزاد اروندمشخصات عمده گردشگري م -4- 1

جهـت   کم نظیري انداز آتیهاي گوناگون، از پتانسیل و چشمها و زیرساختدلیل وجود جاذبهمنطقه آزاد اروند به
در زیـر  به اختصـار  که  برخوردار است گردشگري ها و اهدافطیف وسیعی از انگیزهدر  گذاري داخلی و خارجیسرمایه
  :میشوداشاره 
  دشگري طبیعیهاي مرتبط با گرپتانسیل •

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

 گیاهی و جانوريو تنوع  هاي زیستی باارزش وجود پهنه -

 هاي متراکم نخلستانهاي روستایی و پهنهوجود  -
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 هاي مرتبط با گردشگري جنگپتانسیل •

 )ویژه در منطقه شلمچه به(هاي دفاع مقدس و جنگ تحمیلی  لجا مانده از سا آثار به -

 هاي جنگ و دفاع مقدس موزه -

 هاي راهیان نور براي بازدید از مناطق جنگ تحمیلی کاروان -

 فرهنگی -هاي مرتبط با گردشگري تاریخیپتانسیل •

 )به ویژه در ایام اربعین(شاهراه زمینی جابجایی زوار شیعی  -

هـا، محـالت بـریم و بـوارده،     نی، باشگاه شرکت نفت انکس، قبرسـتان انگلیسـی  رنگو کلیسا ارامنه، مسجد -
 ...و  هالنجی، بازار تهمسجد جامع خرمشهر

 ها و مراسم خاص و غذاهاي سنتی منطقه آزاد ارونددستی، آیینصنایع -

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

 ساختشگري انسانهاي مرتبط با گردپتانسیل •

 هاي صنعتیسایت و ، پتروشیمیپاالیشگاه آبادان همچونهاي صنعتی  وجود جاذبه -

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

 مهر 5آرا، تختی، وجود مراکز ورزشی همچون استادیوم جهان -

     
 )1394شهر، المللی رهگروه بین: برداشت( هاي گردشگري منطقه آزاد اروندهایی از جاذبهنمونه -2 تصویر

   منطقه آزاد اروند اجتماعی - مشخصات عمده جمعیتی -5- 1

در طول سده حاضر از بیشترین تحوالت جمعیتی در سـطح  ) ویژه شهرهاي خرمشهر و آبادانبه(منطقه آزاد اروند 
ه یکی از مهمترین مراکز جمعیتی این منطقه را ب 1350تا  1330هاي تحوالتی که در دهه. کشور برخوردار بوده است

موجب حذف سـکونت در منطقـه گردیـده     1360و در سوي مقابل در دهه  استان خوزستان و حتی کشور تبدیل نمود
از  پـس . شـد منفی این منطقه از جمعیت خالی گردید و رشد جمعیت در آن نه تنها متوقف، بلکه  ،با وقوع جنگ. است

علت روند کند بازسازي و همچنـین شـکل نگـرفتن     به لیکنبه بازگشت نمود،  پایان جنگ، جمعیت تخلیه شده شروع
بـا ایـن وجـود،     .نیز نایـل نشـده اسـت    1355سال حتی به سطح جمعیت  تاکنون، قبل از جنگاقتصادي  هاي نقش

  .شودخته میشنا) با استقرار نیمی از جمعیت مناطق آزاد(ترین منطقه آزاد کشور عنوان پرجمعیتمنطقه آزاد اروند، به
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 )نفر( 1395تا  1335سال   روند تغییر جمعیت شهرهاي آبادان و خرمشهر از -1 نمودار

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

 پذیري منطقه از حیث اصول منطقی و دفـاعی روند مهاجرت معکوس و احتمال آسیب«،  »جوان بودن جمعیت«
عنـوان شـرایط   به، »ایین بودن نسبت جنسی در این منطقه نسبت به میانگین استان و کشورپ« و» و پدافند غیرعامل

) 1390برمبناي تحوالت صورت گرفته و با تکیه بر آمار سرشماري نفوس و مسکن (کنونی جمعیتی منطقه آزاد اروند 
ود امکانـات ورزشـی،   کمبـ «تـوان بـه   همچنین در خصوص وضعیت اجتماعی منطقه آزاد ارونـد مـی   .قابل بیان است

بیکاري گسترده و مشکالت معیشتی و اقتصادي ساکنین، «،  »فرهنگی و تفریحی جهت گذران اوقات فراغت جوانان
اي از جمعیت منطقه در سن ازدواج و نیـاز  قرارگیري بخش عمده«و » هاي اجتماعی و فرهنگیمعضالت و ناهنجاري

 .داشتاشاره » زشی، رفاهی و غیرهبه تأمین مسکن، خدمات بهداشتی و درمانی، آمو

  مشخصات عمده اقتصادي منطقه آزاد اروند -6- 1

-هـاي معـدنی، فعالیـت   هاي صنعتی، فعالیتبازار کار، فعالیت( حوزه ششوضعیت اقتصادي منطقه آزاد اروند در 
  : عبارتند از اهم موارد آن  گردید و بررسی )هاي مسکنهاي خدماتی، شاخصهاي کشاورزي، فعالیت

فعالیت اقتصادي در منطقه آزاد اروند از متوسط کشور بسیار کمتر اما در حد متوسـط اسـتان و متوسـط     نرخ -
 .قراردارد هاي آبادان و خرمشهر شهرستان

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

-عمـده «، »سـاخت  -صـنعت «، »تحمل و نقـل و انبـارداري و ارتباطـا   «هاي فعالیتی قوت منطقه در گروه -

 . می شودشناسایی » فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوري و کاالهاي شخصی و خانگی فروشی، خرده

  .درصد از اشتغال موجود در منطقه آزاد اروند، اشتغال پایه است 20.3تنها  -
آن دسترسـی بـه   ین ترکه مهم اي نسبت به مناطق دیگر دارد منطقه آزاد اروند در حوزه صنعت مزایاي ویژه -

  )و غیـره ) ره(خمینـی  المللی آبادان، بندر امامسایت صنعتی، بندر خرمشهر، فرودگاه بین( مراکز مهم ارتباطی
  .محسوب میگردد )ریلی، دریایی، زمینی و هوایی(حمل و نقل چهار وجهی و برخورداري از 
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بشـمار  هاي کشـاورزي   ش فعالیتجهت گستر شهرهاي آبادان و خرمشهر از جمله شهرهاي پر آب کشور به -
 . میروند

بـه  عمده صادرات کشـاورزي و دامپـروري    عراق وکشور المللی، در مقیاس بین بازار هدف بخش کشاورزي -
 .گیرد صورت میاین کشور 

امـارات متحـده   هاي کویـت،  کشـور ترتیـب  آبزیان تولیدي دو شهرستان آبادان و خرمشهر بهعمده صادرات  -
 .استعربی و پاکستان 

و تقریبـاً مشـابه    پـایین تـر  هاي مسکن در شهرهاي آبادان و خرمشهر، از متوسـط کشـور    وضعیت شاخص -
 :میشوددر جدول زیر ارایه  کهمتوسط استان 

 هاي مسکن در شهر آبادان و خرمشهر با استان و کشورمقایسه وضعیت شاخص -3 جدول
  توضیحات  کشور  استان خوزستان  شهر خرمشهر  شهر آبادان  شاخص

  -   3.8  4.7  4.6  4.2  احد مسکونینفر در و
  یک خانوار در واحد مسکونی: استاندارد  1.06  1.16  1.21  1.1  خانوار در واحد مسکونی

  .1395شهر،  المللی ره گروه بین: پردازشو  1390سرشماري نفوس و مسکن سال : برگرفته از
  منطقه آزاد اروند ، شبکه جابجایی و ارتباطاتونقلمشخصات عمده حمل -7- 1

ریلـی، دریـایی، زمینـی و    (منطقه آزاد اروند، برخورداري از حمل و نقـل چهـار وجهـی     هايویژگیترین همماز 
  :عبارتند از آن مشخصاتسایر . است )هوایی
و  فـارس هاي آزاد از طریـق خلـیج  دسترسی به آب و) آبادان و خرمشهر(دو بندر مهم استان خوزستان  وجود -

الیروبـی و تکمیـل دسترسـی آن بـا سـایر      (رود هاي بزرگ در اروندتیلزوم رفع موانع متعدد جهت تردد کش
 )هاي حمل و نقلمدل

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

  شهري و نبود کمربندي ترانزیتی ن تداخل ترافیک ترانزیت و درو -

هاي وسایل نقلیـه سـنگین   جریانان آبادان و خرمشهر به دلیل تفکیک هاي جدید مینیاز به تأمین دسترسی -
 )تنها یک محور ارتباطی میان آبادان و خرمشهربا توجه به وجود ( و سبک در محدوده

 کارونآبادان و خرمشهر به دلیل پاالیشگاه و رودخانه  غربی -حوزه ارتباطی شرقیمشکالت  -

 اي  هاي رودخانه پل تگلوگاه ارتباط دوسوي رودخانه و عدم کفای -

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

 هاي صنعتی منطقه آزاد اروندهاي فرعی براي محدودهنیاز و امکان ایجاد دسترسی -

 در منطقهوجود فرودگاه آبادان در منطقه آزاد اروند و برخورداري از موقعیت بسیار مناسب  -

 آزاد اروند در تالقی دو طرح کریدور جنوب و کریدور غرب موقعیت منطقه -
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 )1395شهر، رهالمللیگروه بین: پردازش(شبکه حمل و نقل موجود در منطقه آزاد اروند  - 1 نقشه
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  منطقه آزاد اروند کاربري زمین عمومی ساختار -8- 1

 وده شـهري خرمشـهر  در محدوده منطقه آزاد اروند، محدوده شهري آبادان و محدساختار عمومی کاربري زمین 
بـراي کـل منطقـه آزاد ارونـد و مسـاحت و سـرانه        ها از کـل، فراوانی، مساحت و درصد هر یک از کاربري وبررسی 
  :گردیده بشرح زیر ارائه میگرددمحاسبه ها به تفکیک دو شهر آبادان و خرمشهر کاربري

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

 کاربرينام 
  محدوده منطقه آزاد اروند

 مساحت از کل درصد  )هکتار(مساحت  درصد از فراوانی فراوانی

 5.84 2162.95 55.02 10885 مسکونی 1

 0.37 138.33 0.11 21 آموزش، تحقیقات و فناوري 2

 0.36 134.30 1.53 303 آموزشی 3

 0.40 146.77 1.26 250 انتظامی - اداري 4

 0.64 238.01 9.18 1816 تجاري 5

 0.61 225.49 0.44 87 ورزشی 6

 0.16 60.98 0.35 70 درمانی 7

 0.37 136.09 0.30 59 فرهنگی و هنري 8

 0.67 246.58 3.30 653 پارك و فضاي سبز 9

 0.06 22.10 0.13 223 مذهبی 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 نظامی 14

15 
باغات و 
 کشاورزي

 0.001 0.36 0.02 3 باغ مسکونی

 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 تاریخی 16

 1.57 580.81 1.09 215 طبیعی 17

 13.16 4874.91 0.45 90 حریم 18

 0.40 149.24 5.11 1012 تفریحی و توریستی 19

 0.03 11.97 0.04 7 صنعتی 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،  رهالمللی  گروه بین: پردازش
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منطقـه  کالبـدي  هـاي  عالوه بر مشخصات کاربري زمین در محدوده منطقه آزاد ارونـد، امکانـات و محـدودیت   
  :از عبارتند
گیـري از آن   بایر در منطقه آزاد اروند و امکـان بهـره   و  غالب بودن کاربري وجود اراضی بایر در داخل شهر -

  آتیهاي  براي توسعه

 در منطقه آزاد اروندگذاري هاي تجاري و سرمایه مرتبط با فعالیتهاي  تمایل و روند توسعه کاربري -

 ازي و تدارك ارتقا کیفیت محیطیاستاندارد و سرانه کاربري باالتر از عرف شهرس -

  هاي رها شده و محدودیت توسعه درونی مالکیت -

 توسعه پراکنده  بافت شهري متخلخل و -

 طبقات و تراکم  تتناهمگونی توسعه کالبدي به ویژه تش -

  هاي انتفاعی ها و اراضی کشاورزي و تبدیل آن به کاربري گرایش به از بین بردن نخلستان -

  هاي شهري ات ساختمانی و نبود نظارت اثرگذار و عدم اجرا و تحقق پذیري طرحگرایش عمده به تخلف -
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 )1394شهر، رهالمللیگروه بین: پردازش( کاربري وضع موجود محدوده منطقه آزاد اروند - 2 نقشه
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  سازمان فضایی منطقه آزاد اروند -9- 1

بیعـی و انسـان سـاخت موجـود     تـرین عناصـر ط  سازمان فضایی منطقه آزاد اروند از نحوه ترتیب و توزیع کلیدي
دسـت  زیـر بـه  » نظام عملکـردي «و » نظام طبیعی و فضاي سبز«، »حرکت و دسترسی«هاي از برایند نظام ومنطقه 

  .اندشکل گرفتهموجود  برمبناي میزان دسترسی به عناصر محوريها هاي عملکردي و سکونتگاهپهنه .آمده است

  
 )1395شهر، المللی رهگروه بین: پردازش( اروند فرایند تدوین سازمان فضایی منطقه آزاد -2 شکل

  
  )1395شهر، المللی رهگروه بین: پردازش( سازمان فضایی منطقه آزاد اروند -3 شکل
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  تجزیه و تحلیل - 2

  .میگردد» تلفیق تحلیل«و » تحلیل موضوعی«دو بخش طرح جامع منطقه آزاد اروند، از تحلیل مطالعات 
 ،»جمعیـت «، »اقتصادي«، »ی و طبیعیمحیط« و زمینه پنج موضوعن شامل مطالعات تحلیلی پیرامو بخش اول

داده  نشـان  )2(در نمـودار شـماره    این بخش ساختار تحلیلیمحتوا و  .است» کالبدي و فضایی«و  »ساختار مدیریت«
  .شده است

  
 )1395شهر، المللی رهوه بینگر: پردازش(هاي موضوعی، محتوا و فرایند بخش تحلیل مطالعات طرح جامع منطقه آزاد اروند زمینه -2 نمودار

  :ترین نتایج بخش اول مطالعات تحلیل طرح جامع منطقه آزاد اروند، در قالب موارد زیر قابل بیان استاصلی
 فضایی -ها در موضوعات کالبديو تعیین امکانات و محدودیتشناسایی قابلیت زمین جهت توسعه شهري  -

بـر  (محدوده منطقه آزاد اروند، ابتدا فهرست بلنـدي از معیارهـا   تعیین قابلیت زمین براي توسعه در  منظوربه
تهیـه و پـس از آن معیارهـا بـه دو دسـته حـذفی و       ) مبناي انطباق با شرایط منطقه و اطالعات در دسترس

هایی است که امکان ساخت و ساز در آنها وجود حذفی مرتبط با کاربريمعیارهاي . دگردیاي تفکیک آستانه
اي نیـز در چهـار   معیارهاي آسـتانه  .)هاد اراضی ساخته شده، اراضی کشاورزي، باغات و نخلستانمانن( ندارد

سنجش معیارهـا،  جهت  ،آنگاه بندي گردیدطبقه محیطیزیستها و ها، سکونتگاهدسته حمل و نقل، کاربري
سـپس بـا    .یرفتامتیازدهی معیارها برپایه نظـر کارشناسـان صـورت پـذ     تعیین وهایی زیرمعیارها و شاخص

، GISافـزار  ، امتیاز هر شاخص محاسبه و در نرمChoice Expertافزار مراتبی و در نرماستفاده از تحلیل سلسله
هاي مناسب براي توسعه عملکردهاي مختلف تعیـین  و پهنه انجام شدها برپایه این امتیازات همپوشانی الیه

و بـدین ترتیـب تناسـب زمـین بـراي توسـعه        حـذف ی، ي ناشی از معیارهاي حذفهاه بعدي پهنهدر مرحل و
   .تعیین گردیدها و خدمات سکونتگاه



 طرح جامع و تفصیلی یکپارچه و خدمات ستادي منطقه آزاد اروند

 

19 

  
  )1395شهر، المللی رهگروه بین: پردازش( زمینها در فرایند شناسایی قابلیت همپوشانی الیه -4 شکل

  
  )1395شهر، المللی رهبین گروه: پردازش(هاي مناسب سکونتی در محدوده منطقه آزاد اروند ها جهت تعیین پهنههمپوشانی الیه - 3 نقشه
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  )1395شهر، المللی رهگروه بین: پردازش(هاي مناسب خدماتی در محدوده منطقه آزاد اروند ها جهت تعیین پهنههمپوشانی الیه - 4 نقشه

هـا و تحـوالت   گرایش«، »ها و مخاطرات، روندهاتنگناها، چالش«، »هامنابع و مزیت«هاي تدوین ماتریس -
 .طبیعی، اقتصادي، جمعیتی و ساختار مدیریت -وع محیطیموض چهار در» ساختاري

ساختار یافته عوامل کلیدي انجـام  شناسی تحلیل نیمهکاوش متمرکز محیط راهبردي با روش،در این بخش 
 طبیعـی،  -محیطـی  هاي موضـوعی عوامل تاثیرگذار بر توسعه آتی منطقه در حوزه ؛ به این صورت کهگرفته

هـا و  ، تنگناهـا، چـالش  )RA(هـا  مدیریت، در سه بعد محتوایی منـابع و مزیـت   اقتصادي، جمعیتی و ساختار
مـورد تحلیـل و   ) TNSC(ها، نیازهاي آتی و تحوالت ساختاري محتمل و روندها، گرایش) RCR(مخاطرات 

هـاي  اندیشی توسـط کـارگروه  در مرحله بعدي، پس از برگزاري جلسات هم. اندموارد شناخته شده درج شده
عوامـل کلیـدي    هـاي هاي مـورد انتظـار در قالـب مـاتریس    خروجی و ارتقا یافته بازبینی ونتایج  تخصصی،

  .1اندارایه شدهو  راهبردي پاالیش
، اقدام به تـدوین  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 فرایند این بخش. شناسانه تلفیقی شده استچارچوب روش

  .می گرددارایه  )9(تا  )7(نهایی نیز در جداول شماره 

                                                        
 .نتایج نهایی این بخش به صورت جامع در بخش دوم مطالعات تحلیل ارایه شده است  - 1
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 )1395شهر، المللی رهگروه بین: پردازش(فرایند تحلیل مطالعات طرح جامع منطقه آزاد اروند  -3 نمودار

با هـدف تشـخیص    PESTELسازي شده تحلیل کمی. ارتقایافته است PESTELنخستین فرایند، تحلیل  -
هـر یـک از    در محیطـی و قـانونی  میزان اثر هر یک از عوامل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فناوري، زیست

هـایی کـه بیشـترین     محـرك  ، متخصصـان و خبرگـان،  ین تحلیلدر ا .شده استهاي موضوعی انجام حوزه
اي ممکـن اسـت    تـا چـه انـدازه   این موارد، د که ننمای مشخص می و ند، شناساییا اهمیت را در گذشته داشته

  .خواهند گذاشت اثر توسعهو چگونه بر  داشتهتغییر

 در ابعاد مختلف PESTELبردارهاي کمی نهایی  -5 جدول
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  .1395شهر، المللی رهگروه بین: پردازش
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سازي شده سوآت است کـه مبتنـی بـر کـاوش و شـناخت عوامـل       یند دوم در این چارچوب، تحلیل کمیفرا -
در ایـن فرآینـد،   . اسـت بـوده  هـاي موضـوعی مـورد مطالعـه     نی در هر یک از حـوزه راهبردي درونی و بیرو

توسط کارشناسان مـدنظر قـرار گرفـت تـا     امتیازدهی و تعیین میزان اهمیت هر یک از این عوامل راهبردي 
 .ا استفاده از تحلیل تقاطعی سوات صورت پذیردببندي آنها با زمینه تدوین راهبردها و اولویت

   1ل راهبردي در حوزه گردشگريازي ارتباطات میان مسایسجدول کمی -6 جدول

  
  .1395شهر، المللی رهگروه بین: پردازش

فرایند سوم که تا حد زیادي در راستاي ایجاد دید تلفیقی و یکپارچه طراحی شده، مبتنی بـر تحلیـل عوامـل     -
ــدي  ــدر  ) Key Issue Analysis(کلی ــل ان ــاتریس تحلی ــدوین م ــردي و ت ــوزه راهب ــر ح ــا کنشدر ه ه

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

                                                        
 هاي راهبرديهاي ماتریس تقاطعبه عنوان مثالی از نحوه کمی سازي آرایه - 1
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  هاي موضوعیهاي کالن کالبدي و عملکردي به تفکیک حوزه گیري ها و جهت مشی ماتریس خط -7 جدول
 عملکردي ⇦⇦⇦ عملکردي -کالبدي ⇦⇦⇦ کالبدي ⇦عملکرد  –طیف کالبد 

 

 زیست محیطی
P P 

 
محیطی در جریان توسـعه منطقـه   زیست) هايو آسیب(ضرورت نگاه راهبردي در خصوص مدیریت آثار  §  احیا و توسعه پایدار  محیط زیست منطقهلزوم تالش در جهت حفاظت،  §

  آزاد اروند

 کالبدي

P P 

بـا رویکـرد   ) بـه مـوازات رشـد کمـی    (عنایت به ارتقاي کیفیت توسعه کالبـدي   § 
  استانداردسازي 

محیط کالبـدي و ایجـاد تـوازن و همـاهنگی میـان ظـرف کالبـدي و         اهمیت ویژه توجه به وجه هویتی §
 اي در منظقه آزاد اروندمظروف عملکردي در سطح شهري و منطقه

هاي کسب و کار و سکونت با مقیـاس عملکـردي و   عزم مدیریتی در خصوص ساخت مراکز و مجموعه §
  اي و جهانیکیفیت فرامنطقه

  زیرساخت
 )بجز حمل و نقل(

P P 

ها تا رسیدن به سطح استانداردهاي مـورد  به ارتقاي کمی و کیفی زیرساخت نیاز § 
  المللیانتظار ملی و بین

 هاي پاك و سبزسازي در راستاي افزایش دائمی سهم انرژيسازي و جریانضرورت فرهنگ §
) PPP(گیري مشارکت بخش عمـومی و خصوصـی   هاي بالقوه در زمینه شکلاهمیت استفاده از فرصت §

  هاه توسعه و نگهداري زیرساختدر حوز

 حمل و نقل
P P 

 
 هاي منطقه براي تبدیل به هاب لجستیکی منطقه جنوب غرب ایرانضرورت توجه ویژه به فرصت §  هاي حمل و نقلی و ترانزیتیالزام ارتقاي کمی و کیفی زیرساخت §

  اي در ترانزیت مسافر و کااللزوم ارتقا و تثبیت نقش دروازه §

  مدیریتی

P P 

عزم مدیریت کالن درباره توسعه سخت افزاري ابزارهاي کنتـرل و نظـارت در جهـت تحقـق مـدیریت       §
  یکپارچه توسعه منطقه آزاد اروند

سازي در حوزه نظـارت عـالی،    افزاري و ظرفیت نیاز مدیریت کالن به توسعه نرم §
 در... هاي اطالعاتی، مدیریت روابط، حـل اخـتالف و تعارضـات و    تکوین نظام

 راستاي تحقق مدیریت یکپارچه توسعه منطقه آزاد اروند

   اجتماعی - جمعیتی

P 
پذیري و جذب جمعیت عزم مدیریت کالن در خصوص افزایش ظرفیت جمعیت §

 )از طریق افزایش کیفیت محیط کسب و کار و فضاي حیات هر روزه(نخبه 
 هاي مورد نیازتسازي و توسعه منابع انسانی در حوزه دانش و مهارلزوم ظرفیت §

 اقتصادي

P P P 

نیازهاي کالبدي براي رشد اقتصاد و اهمیت عنایت ویژه بـه  ضرورت توسعه پیش §
ظرفیـت توسـعه   «و » فضـایی -سـاختار کالبـدي  «ایجاد ارتبـاط سـازنده میـان    

  در منطقه آزاد اروند» اقتصادي

 :عزم مدیریتی در خصوص §

هـاي صـنعتی و   کیفی مجموعه-وند و اهمیت توسعه کمیتثبیت و ارتقاي جایگاه صنعتی منطقه ازاد ار  §
 هاي اقتصادي مختلفهاي صنعتی از طریق ایجاد صرفهافزایی میان فعالیتخلق هم

هاي کسب و کار و سکونت با ها و مجموعههاي خارجی و داخلی از طریق تعریف ابرپروژهجذب سرمایه §
 )World Class Services(رسانی مقیاس و سطح کیفی جهانی خدمات

  حفظ و ارتقاي ارتباطات تجاري و ترانزیتی با کشور عراق §

پذیري در حوزه سازي در خصوص مدیریت نوآوري و رقابتاهمیت ویژه ظرفیت §
 توسعه محیط کسب و کار

 گردشگري

P P P 

ها و امکانات افزاري در حوزه گردشگري و ارتقاي زیرساختنیاز به توسعه سخت §
  قامتی سیاحتی، پذیرایی و ا

لزوم احیا و ارتقاي هویت کالبدي و عملکردي و تکوین و تثبیت تصویر و سـیمایی جـذاب از منطقـه در     §
  خاطر گردشگران

افـزاري و مـدیریتی و توسـعه منـابع     سازي نـرم نیاز موجود در خصوص ظرفیت §
 انسانی در حوزه صنعت گردشگري

از تنـوع و تکثـر   ریزي براي افزایش کیفیـت و حـداکثر اسـتفاده    ضرورت برنامه §
 هاي گردشگري منطقه آزاد اروندجاذبه

  .1395شهر، المللی رهگروه بین: پردازش
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  هاي تحلیلی هاي حاصل از مدلمشیتحلیل یکپارچه مطالعات و تدقیق برنامه ها و خط -8 جدول
        محیطی و طبیعی  جمعیتی  اقتصادي   مدیریتی

TSCN  RCR  RA  TSC  RCR  RA  TSCN  RCR  RA  TSCN  RCR  RA        

ضرورت نگاه مدیریتی یکپارچه براي   - 
ها و اقدامات و نیل به موفقیت برنامه

هــدف حفاظــت از محــیط زیســت و 
 هاي محیطیمنابع و سرمایه

هاي همکاري فراملـی  وجود پتانسیل  - 
ــا کشــور عــراق در حــوزه   بــه ــژه ب وی

اقدامات چندجانبه مرتبط با مخاطرات 
  محیطیزیست

ی محیطـ ضرورت توجه بـه آثـار زیسـت    - 
هاي حمـل  ها و فعالیتتوسعه زیرساخت

 و نقلی
مطلوبیت راهبردهاي مبتنی بر گسترش   - 

ــدار   فعالیــت هــاي اقتصــادي ســبز و پای
ــه ــوزه ب ــژه در ح ــگري و وی ــاي گردش ه

 کشاورزي
-ضرورت توجه کـافی بـه آثـار زیسـت      - 

ویـژه در   هاي صنعتی بـه محیطی فعالیت
 صنایع پتروشیمی و شیمیایی زمینه

بـه ابزارهـاي قـانونی و    ضرورت توجـه    - 
زیسـت در  اي ضامن حفظ محـیط برنامه

مقابل اثرات ناشـی از توسـعه اقتصـادي    
 ) ویژه در حوزه صنایع به(

ــت    -  ــات زیس ــت کیفی ــی در اهمی محیط
هاي معطـوف بـه جـذب    موفقیت تالش

دلیـل   بـه (هـاي خـارجی   گـذاري سرمایه
گــذاران هــاي بســیار ســرمایهحساســیت
هـاي  عالیـت ف ویـژه در حـوزه   خارجی بـه 

  )خدماتی

هـدف رشـد   «وجود دوگانگی میان  - 
کمـــی صـــنعت بـــراي افـــزایش  

ــت ــاهش    فرص ــتغال و ک ــاي اش ه
ــذیر شــرایط آســیب«و » بیکــاري پ

و ضـرورت  » زیسـت منطقـه  محیط
تالش بـراي رسـیدن بـه سـنتزي     

 پایدار میان این دو موضوع
نیــروي «وجـود امکــان اســتفاده از    - 

و جویــاي کــار در » انســانی جــوان
ویـژه در حـوزه    دشگري؛ بهحوزه گر

 اکوتوریسم
-اهمیت کیفیت محیطی و زیسـت   - 

پذیري منطقه در جذابیت آن بـراي  
ــاکنان  ــد  (سـ ــاثیر آن در رونـ و تـ
ــاجرت ــروي   مه ــرایش نی ــا و گ ه
خصوص نیروهاي نخبه، انسانی، به

  )براي سکونت در منطقه

  

  ها وجود اراضی هموار و مسطح براي بارگذاري کاربري -1
  لرزه و قرارگرفتن محدوده مطالعاتی در پهنه با خطر زلزله کمهاي زمین طوط گسل و کانونفاصله مناسب با خ -2
هاي دایمی  هاي متنوع جانوري، همجواري با خورها، آبراهه دلیل برخورداري از زیستگاه نگري بهویژه پرنده هاي گردشگري به توسعه فعالیت -3

  ها و تاالب
  ها و توسعه اراضی مناسب براي استقرار کاربري ش نسبتا کم،وجود پوشش گیاهی مرتعی فقیر با تاج پوش -4
  ها هاي دائمی، خورها و تاالب دسترسی مناسب به منابع آب به دلیل وجود رودخانه -5

RA  

عی
طبی

 و 
طی
حی
م

  

  هاي سطحی براي مصارف شرب، صنعتی و کشاورزي نامطلوب بودن کیفیت آب -1
، افـزایش  )ویـژه نیشـکر   بـه (هـاي کشـاورزي    صـنعتی، پسـاب   هـاي  کـاربري  دلیل وجود به )هوا، آب و خاك(هاي محیطی  باالبودن آلودگی -2

  زایی و خشکسالی در منطقه  بیابان
  هاي نامطلوب جوي مانند گردوغبار، خشکسالی و سیل وجود پدیده -3
 شـادگان  همچون(ها  بتاال شدن گذاري و خشک دلیل رسوب ژنتیکی به رفتن ذخایرمحیطی و از بین هاي حساس زیست تخریب اکوسیستم -4

  )هورالعظیم و
 نامناسب زیاد و زهکشی بسیار قلیائیت وجود اراضی شور، با -5

RCR  

تهیه و تدوین چشم اندازها، اهداف و راهبردهاي زیست محیطی در کلیه مراحل سیاستگذاري، طـرح ریـزي و برنامـه ریـزي هـاي توسـعه        -1
 منطقه

هـاي زیسـت محیطـی،    به منظور شناسایی اثرات و جنبه PIPو  SEA ،EIA ،SIA ،HIA ،ERA، LCA ،EMPRتهیه گزارش هاي  -2
ریسک هاي محیطی و انطباق طرح با الزامات و قوانین زیست محیطی و اسناد باالدستی بر اساس مطالعـات نیازسـنجی و امکـان سـنجی     

  محیطی زیستهاي  طرح هاي توسعه منطقه؛ سپس بازنگري قوانین منطقه آزاد اروند و تهیه دستورالعمل
المللی به منظور اندازه گیري االینده هـاي محیطـی و ارائـه    محیطی براساس استاندارهاي و الزامات ملی و بین کنترل و پایش آلودگی هاي -3

  و گزارش هاي خوداظهاري اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
منابع  بیشتر هرچه تخریب از جلوگیري و پایدار توسعه ایجاد منظور در منطقه ازاد اروند به) EMS(استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی  -4

  محیطی
 به منظور ارزیابی، مستندسازي و بهبود مستمر سیستم هاي مدیریت زیست محیطی منطقه EMAS ممیزي پیاده سازي سیستم -5

TSCN 

  
  
  

ضرورت توجه سازمان منطقه آزاد بـه   - 
مساله تکثر قومی و فرهنگی ساکنان 

 منطقه
تقویت ارتباطـات   هايوجود پتانسیل  - 

ــا مــدیریت محلــی و منطقــه  اي در ب
کشــورهاي داراي رابطــه مناســب بــا 

از جمله شهرهاي مهـم عـراق   (ایران 
ــره  ــون بص ــعه  ) همچ ــب توس در قال
  ايمنطقه -دیپلماسی شهري

هــاي شــغلی در امکــان ایجــاد فرصــت  - 
 بخش حمل و نقل

-فرصت استفاده از ارتباطـات و نزدیکـی   - 
و همسـایه،  هاي منطقه با کشور دوست 

هـا  عراق، براي گسترش بیشتر همکاري
 و روابط اقتصادي

ریـزي در حـوزه   ضرورت توجه به برنامه  - 
 توسعه اقتصاد روستایی

زایی  ضرورت در نظر گرفتن نرخ اشتغال  - 
-هـاي برنامـه  عنوان یکی از شـاخص  به

 ریزي براي استقرار صنایع
هاي  نیاز به توجه ویژه به توسعه فعالیت  - 

  قتصاد سبز و پایدارمرتبط با ا

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  وجود پاالیشگاه آبادان و بندر خرمشهر و امکان جذب نیروي کار -1
  فارس هاي قومی، مذهبی و فرهنگی مشترك با مردم عراق و کشورهاي حاشیه خلیج وجود علقه -2
  هاي نفت و دانشگاه علوم و فنون دریایی وجود دانشگاه -3
  هاي فرهنگی شهرها گیري از زیرساخت دوده منطقه آزاد و امکان تامین نیروي انسانی و بهرهوجود شهرهاي آبادان، خرمشهر در داخل مح -4
 هاي شهري و روستایی  جوان بودن جمعیت سکونتگاه -5

RA  

تی
معی
ج

  

  )درصد 30درصد و شهرستان خرمشهر برابر 27شهرستان آبادان برابر (هاي شغلی مناسب و بیکاري نسبتا شدید در منطقه  نبود فرصت -1
  هاي روستایی منطقه کمرنگ شدن ماهیت و تغییر نقش و عملکرد سکونتگاه -2
  هاي اخیر با وقوع جنگ و مهاجرت ساکنان بومی در طول جنگ و عدم بازگشت آنها به منطقه تغییر و تحوالت عمیق جمعیتی در سال -3
  حصیالن دانشگاهیالت بودن تعداد فارغدیده متخصص کافی در منطقه و پاییننبود نیروي انسانی آموزش -4
 هاي روستایی منطقه آزاد هاي خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی در سکونتگاه بودن شاخص پایین -5

RCR  

 هاي اقتصادي منطقه آزاد  تبع توسعه فعالیت هاي رفاهی و فرهنگی به هاي شغلی و توسعه زیرساخت ایجاد فرصت -1
 دنبال اشتغال ناشی از توسعه منطقه آزاد  هافزایش روند مهاجرت و بازگشت جمعیت به منطقه ب -2
 هاي منطقه آزاد، ثابت ماندن روند رکود اقتصادي منطقه و نرخ باالي بیکاري  عدم رشد و توسعه فعالیت -3
 قویت روند مهاجرت معکوس و خروج ساکنین از منطقه به دنبال رکود اقتصادي و نرخ باالي بیکاريت -4
هـاي  ی در منطقه در صورت ادامه نرخ باالي بیکاري، مشکالت معیشتی و پایین بودن سطح شـاخص اي اجتماعی و فرهنگهبروز نارضایتی -5

هاي ناشـی از مشـکالت اقتصـادي و اجتمـاعی در جهـت ایجـاد مشـکالت         و حتی امکان استفاده کشورهاي مختلف از نارضایتی(اجتماعی 
 )امنیتی

TSCN  
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        محیطی و طبیعی  جمعیتی  اقتصادي   مدیریتی
TSCN  RCR  RA  TSC  RCR  RA  TSCN  RCR  RA  TSCN  RCR  RA        

ــوین   -  ــت تک ــه فرص ــه ب ــت توج اهمی
ویــژه در  مـدیریت واحـد شـهري، بـه    

راستاي حذف موانع ناشـی از تشـتت   
مدیریتی و تسهیل فعالیـت در حـوزه   

 کسب وکار
هاي قـانونی  امکان استفاده از ظرفیت - 

اي سازمان در حوزه حاکمیت منطقـه 
ــین  ــاهنگی ب ــاد هم ــتاي ایج  در راس

 نهادي
-ضرورت تـدوین مطالعـات و برنامـه    -

-هـاي الزم در راسـتاي جهـت   ریزي
اي اي توسعههدهی مناسب به فعالیت

دلیـل   و جلوگیري از اتالف منـابع بـه  
ــگ، سیاســت ــدامات ناهماهن زده و اق

لحاظ اولویـت، کـارایی و    به(نامناسب 
  )تاثیرگذاري

      

  هاي قانونی موجود در منطقه آزاد اروند  ها و مشوق پتانسیل -1
  )وجهیان ایجاد فرایندهاي میانامک(اي در منطقه  هاي حمل و نقل چهارگانه هوایی، دریایی، ریلی و جاده وجود گونه -2
  وجود صنایع بزرگ متکی بر نفت و گاز در منطقه  -3
 )فارسعراق، کویت و دیگر کشورهاي حوزه خلیج(ویژه خارجی  دسترسی به بازارهاي بسیار مناسب داخلی و به -4
بنـدي آن  سعه صنایع تبدیلی و بستهو امکان تو(مزیت نسبی استان خوزستان در تولید محصوالت کشاورزي و حوزه شیالت و آبزي پروري  -5

  )براي مصارف داخلی و صادرات در هر دو حوزه
 )با تنوع موضوعی مناسب؛ از گردشگري طبیعی تا گردشگري درمانی(امکان توسعه گردشگري در منطقه  -6

RA  

دي
صا
اقت

  

هاي مورد نیـاز منطقـه؛ براسـاس    ه زیرساختمحدودیت منابع مالی توسع(هاي منطقه و تکمیل نشدن آنها تا حال حاضر  نقص در زیرساخت -1
هاي مورد نیاز منطقه را تـأمین نمایـد و    قانون مناطق آزاد سازمان منطقه آزاد به تنهایی موظف است با استفاده از درآمدهاي خود زیرساخت

  )تواند از از بودجه عمومی کشور استفاده نمایدنمی
  هاي اقتصادي در منطقه  نشدن زنجیره ارزش فعالیت هاي صنعتی در منطقه و تکمیل گیري خوشه عدم شکل -2
  ) کشورهاي حوزه خلیج فارس(گذاري خارجی، میان کشورهاي منطقه  ویژه سرمایه گذاري، به اي در جذب سرمایه رقابت شدید منطقه -3
  ) وفق جهانبر خالف رویکرد حاکم بر مناطق آزاد م(اي بجاي توسعه صادرات در مناطق آزاد کشور رویکرد توسعه منطقه -4
 هاي اجرایی مختلف  هماهنگی میان دستگاهبروکراسی اداري در منطقه و عدم -5

RCR  

 هاي لجستیکیعزم مدیریت کالن براي توسعه زیرساخت -1
 عزم مدیریت کالن براي توسعه اقتصاد گردشگري -2
 )با هدف رفع بیکاري و نیز افزایش حجم صادرات(عزم مدیریت کالن براي توسعه بخش صنعت  -3
 )FDI(هاي مستقیم خارجی گذاريانتظار بهبود فضاي دیپلماتیک و اسجاد شرایط پساتحریم در جهت جذب سرمایه -4
 روابط حسنه سیاسی و اقتصادي با کشور عراق -5

TSCN  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مثابه شبه دولت مرکزي هاي جاري و آینده از طریق سازمان منطقه آزاد اروند بهریزي فعالیتبرنامه -1
 تامین بودجه اصلی منطقه از سوي دولت -2
 ها و نهادها در منطقه با برقراري سبک تمرکزگرا مرتفع نمودن رابطه صرفا عمودي سازمان -3
 ها و نهادهامدت براي هماهنگی سازمانهدایت اقتدارگرایانه سازمان منطقه آزاد اروند در کوتاه -4
عـالی   صـنعتی بـا ترکیـب اعضـاي شـوراي      -منـاطق آزاد تجـاري  ) شوراي هماهنگی(سا عضو شورایعالی همپوشانی بسیار ترکیب وزرا و رؤ -5

 شهرسازي و معماري

RA  

تی
یری
مد

  

 نیازهاي الزمدر بستر مدیریت متفرق بدون مهیا نمودن پیش) سازمان منطقه آزاد اروند(مدیریت متمرکز  -1
 آینده براي توسعه منطقه هاي جاري وها و هزینهحجم و مقیاس بسیار فعالیت -2
 صنعتی و شورایعالی شهرسازي و معماري -عالی مناطق آزاد تجاري نبود سازوکار تعریف شده براي تعامل شوراي -3
 متمرکز بودن تولیت سازمان منطقه آزاد اروند بر تهیه، اجرا و نظارت طرح جامع یکپارچه -4
 و عدم تحقق آنها در بازه زمانی مشخص هادلیل تعدد طرح شده براي منطقه بهبینیعدم توسعه پیش -5

RCR  

ها و نهادهاي منطقه براي پیشبرد وحـدت رویـه   حرکت سازمان منطقه آزاد اروند در راستاي تفکر همکاري و تشریک مساعی با سایر سازمان -1
 و مدیریت یکپارچه منطقه

 تهیه طرح جامع یکپارچه منطقه آزاد اروند -2
هنگام سازمان از زمان گسترش محدوده منطقه دلیل فعالیت تازهازمان منطقه آزاد در راستاي توسعه منطقه بهامکان تغییر و تکمیل اهداف س -3

 آزاد اروند
درصورت اعمال تغییـرات  (عنوان زیرمجموعه مدیریت اطالعات جغرافیایی و شهرسازي تشکیل کمیسیون شهرسازي و معماري در منطقه به -4

 )در اهداف و شرح وظایف
 مالی منطقه آزاد اروند از منابع مالی دولت خودکفایی -5

TSCN  
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 )SKIIA(نتایج حاصل از تحلیل اندرکنش موضوعات راهبردي کلیدي  -9 جدول

  موضوعات راهبردي کلیدي خروجی تحلیل اندرکنش  ابعاد اندرکنش
)Strategic Key Issues Interaction Analysis: SKIIA(  

 SKIIAجی پاالیش شده خرو
-هاي کالن کالبدي و عملکردي به تفکیک حوزه گیري ها و جهت مشی با حذف موارد ذکر شده در ماتریس خط(

  )هاي موضوعی

  محیطی - جمعیتی

پذیر شرایط آسیب«و » هاي اشتغال و کاهش بیکاري هدف رشد کمی صنعت براي افزایش فرصت«وجود دوگانگی میان  §
 ضرورت تالش براي رسیدن به سنتزي پایدار میان این دو موضوع و» محیط زیست منطقه

 ویژه در حوزه اکوتوریسم ؛ بهو جویاي کار در حوزه گردشگري» نیروي انسانی جوان«امکان استفاده از وجود  §
   پذیري منطقه در جذابیت آن براي ساکنانکیفیت محیطی و زیستاهمیت  §

در جهت افزایش جذابیت  هاي عملکرديمراکز سکونتگاهی و پهنه) Livability( پذیريافزایش کیفیات محیطی و زیستضرورت   §
خصوص نیروهاي نخبه، براي سکونت در ها و گرایش نیروي انسانی، به و تاثیر آن در روند مهاجرت(منطقه آزاد اروند براي ساکنان 

  )منطقه

  محیطی - اقتصادي

 هاي حمل و نقلیو فعالیت هامحیطی توسعه زیرساختضرورت توجه به آثار زیست §
 هاي گردشگري و کشاورزيویژه در حوزه هاي اقتصادي سبز و پایدار به مطلوبیت راهبردهاي مبتنی بر گسترش فعالیت §
 صنایع پتروشیمی و شیمیایی ویژه در زمینه هاي صنعتی بهمحیطی فعالیتضرورت توجه کافی به آثار زیست §
ویـژه   به(زیست در مقابل اثرات ناشی از توسعه اقتصادي اي ضامن حفاظت محیطبرنامهضرورت توجه به ابزارهاي قانونی و  §

 ) در حوزه صنایع
هـاي  دلیل حساسـیت  به(هاي خارجی گذاريهاي معطوف به جذب سرمایهمحیطی در موفقیت تالشاهمیت کیفیات زیست §

  )هاي خدماتیفعالیت ویژه در حوزه گذاران خارجی بهبسیار سرمایه

 هاي گردشگري و کشاورزيویژه در حوزه به هاي اقتصادي سبز و پایدار فعالیتلوبیت راهبردهاي مبتنی بر گسترش مط §
هـاي بسـیاري   دلیـل حساسـیت   بـه ( هاي خارجیگذاريهاي معطوف به جذب سرمایهمحیطی در موفقیت تالشکیفیات زیستاهمیت  §

  )هاي خدماتیفعالیت ویژه در حوزه گذاران خارجی به این مساله، بهسرمایه

  محیطی -مدیریتی 
زیسـت و منـابع و   ها و اقـدامات و نیـل بـه هـدف حفاظـت از محـیط      ضرورت نگاه مدیریتی یکپارچه براي موفقیت برنامه §

 هاي محیطیسرمایه
  حیطیمویژه با کشور عراق در حوزه اقدامات چندجانبه مرتبط با مخاطرات زیست هاي همکاري فراملی بهوجود پتانسیل §

اقـدامات چندجانبـه مـرتبط بـا مخـاطرات زیسـت       ویژه با کشور عراق، در حـوزه   ، بههمکاري فراملیهاي بایستگی استفاده از پتانسیل  §
  محیطی

  اقتصادي –اجتماعی

 هاي شغلی در بخش حمل و نقلامکان ایجاد فرصت §
ها و راق، براي گسترش بیشتر همکاريهاي منطقه با کشور دوست و همسایه، عفرصت استفاده از ارتباطات و نزدیکی §

 روابط اقتصادي
 ریزي در حوزه توسعه اقتصاد روستاییضرورت توجه به برنامه §
 ریزي براي استقرار صنایعهاي برنامهعنوان یکی از شاخص زایی به اهمیت در نظر گرفتن نرخ اشتغال §
  یدارهاي مرتبط با اقتصاد سبز و پا نیاز به توجه ویژه به توسعه فعالیت §

 توسعه اقتصاد روستاییریزي در حوزه ضرورت توجه به برنامه  §
هـاي صـنعتی   نتخاب فعالیتسازي درباره ا ریزي و تصمیمهاي برنامهعنوان یکی از شاخص به زایی میزان اشتغالاهمیت در نظر گرفتن   §

 یابی محل استقرار صنایعو مکان
  اقتصاد سبز و پایدار هاي مرتبط با توسعه فعالیتنیاز به توجه ویژه به  §

  مدیریتی –اجتماعی
 ضرورت توجه سازمان منطقه آزاد به مساله تکثر قومی و فرهنگی ساکنان منطقه §
از جمله (اي در کشورهاي داراي رابطه مناسب با ایران هاي تقویت ارتباطات با مدیریت محلی و منطقهوجود پتانسیل §

  ايمنطقه -دیپلماسی شهريدر قالب توسعه ) شهرهاي مهم عراق همچون بصره

ایـن امـر بـا    (و افزایش آن بر ساختار حکمروایی منطقه  تکثر قومی و فرهنگی ساکنان منطقهلزوم توجه سازمان منطقه آزاد به تاثیرات  §
 )یابدافزایش مهاجرت نیروهاي غیربومی اهمیت بیشتري می

از (در کشورهاي داراي رابطـه مناسـب بـا ایـران      ايحلی و منطقهتقویت ارتباطات با نهادهاي مدیریت مهاي اهمیت توجه به پتانسیل §
  ايمنطقه-توسعه دیپلماسی شهريدر قالب ) جمله شهرهاي مهم عراق همچون بصره

  مدیریتی - اقتصادي

ویژه در راستاي حذف موانع ناشی از تشتت مدیریتی و تسهیل  اهمیت توجه به فرصت تکوین مدیریت واحد شهري، به §
 وکاروزه کسبفعالیت در ح

 نهادياي در راستاي ایجاد هماهنگی بینهاي قانونی سازمان در حوزه حاکمیت منطقهامکان استفاده از ظرفیت §
اي و جلوگیري از هاي توسعهدهی مناسب به فعالیتهاي الزم در راستاي جهتریزيضرورت تدوین مطالعات و برنامه §

  )لحاظ اولویت، کارایی و تاثیرگذاري به(زده و نامناسب ستدلیل اقدامات ناهماهنگ، سیا اتالف منابع به

و جلـوگیري از   ايهـاي توسـعه  دهی مناسـب بـه فعالیـت   هاي الزم در راستاي جهتریزيتدوین مطالعات و برنامهاهمیت بسیار باالي  §
  )ثیرگذاريلحاظ اولویت، کارایی و تا به(زده و نامناسب دلیل اقدامات ناهماهنگ، سیاست اتالف منابع به
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  ارایه پیشنهادات  - 3

و براینـد   »رویکردهـاي اتخـاذ شـده   «بـر مبنـاي   ارایه پیشنهادات در مطالعات طرح جـامع منطقـه آزاد ارونـد،    
بینـی  پـیش «و » کننـده تحـول منطقـه در آینـده    هـاي تعیـین  عوامل موثر و گـرایش «، »مطالعات شناخت و تحلیل«
ادي که شـرایط اجتمـاعی و اقتصـادي منطقـه     بر موارد ذکر شده، مراجعه به اسن عالوه .صورت گرفته است» معیتج

  .میگرددهایی از آن در زیر ارایه که نمونه بودنیز مدنظر نمود آزاد اروند را توصیف می

  
  )1395شهر، المللی رهگروه بین: پردازش(رویکردهاي کالن طرح جامع منطقه آزاد اروند  -4 نمودار

  
 )1395شهر، المللی رهگروه بین: پردازش( کننده تحول منطقه در آیندههاي تعیین ثر و گرایشعوامل مو -5 نمودار
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   طرح جامع منطقه آزاد اروند پیشنهادات مورد استفاده درهایی از اسناد نمونه -3 تصویر

  بینی جمعیتپیش -1- 3

کیب سه عامل اصلی رشـد جمعیـت   بینی جمعیت است که از ترهاي پیش ترین روش روش ترکیبی یکی از کامل
هاي عمـر  میزان شاخص(فوت   ، میزان)هاي باروري مانند باروري کل و باروري ویژه سنی میزان(یعنی میزان والدت 

طـور خالصـه در ایـن روش جمعیـت محـدوده مـورد مطالعـه        بـه . و مهاجرت بهره مـی بـرد  ) از جمله امید به زندگی
سال بعد بـرده و موالیـد حاصـل     5مناسب به نسی با استفاده از ضرایب بقاي و ج هاي سنی شده بر حسب گروه توزیع

در نهایت مهاجرین نیز به جمعیت برآمـده از  . شود مناسب به جمعیت پایه افزوده می ءها نیز با ضرایب بقا بین این سال
گیرد و ایـن رونـد تـا     می سال بعد قرار 5عنوان اطالعات پایه براي  رشد طبیعی اضافه و جمعیت نهایی بدست آمده به

  .رسیدن به سال موردنظر همچنان ادامه دارد تا به سال مورد نظر برسیم
  مفروضات رشد طبیعی جمعیت •

اسـتفاده    ASFR و نرخ باروري ویژه سـنی   TFRدر این بخش براي عامل باروري از دو شاخص نرخ باروري کل 
بینـی رشـد طبیعـی جمعیـت انتخـاب و در       ندگی براي پیشز میر، سنجه امید به و هاي مرگ شده ، همچنین از شاخص

  . است شده کار گرفته به People3افزار  نرم
  مفروضات مهاجرت •

در این بخش میزان تاثیرات مهاجرتی منطقه آزاد اروند بر حوزه آبادان و خرمشهر محاسبه و تعداد مهـاجرین بـه   
توسط سه زون صنعت، حمل و نقل و بازرگانی و گردشگري براي این کار اشتغال ایجاد شده . این حوزه برآورد گردید

در . اسـت استخراج و سپس عرضه نیروي کار براي این تعداد شغل از سوي منطقه آبـادان و خرمشـهر محاسـبه شـده    
زننـد و همچنـین    مرحله بعد نیز با برآورد تعداد مهاجرینی که براي اشتغال در این سه بخش دست بـه مهـاجرت مـی   

بینی نهایی به جمعیت حاصـل از رشـد    آنها، تعداد کل مهاجران به آبادان و خرمشهر محاسبه و در پیشجمعیت همراه 
  .گردند می طبیعی اضافه
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نفـر و جمعیـت    641416برابـر  ) 1405(از اینرو، جمعیت پیشنهادي کل محدوده منطقه آزاد اروند در افق طـرح  
  .1نفر خواهد بود 180237برابر  پیشنهادي در خارج از محدوده شهرهاي آبادان و خرمشهر

  تدقیق اهداف تدوین شده -2- 3

اي که حاصـل  ازها و عوامل موثر بر پیشنهادات طرح جامع منطقه آزاد اروند، اهداف تدوین شدهنیپیش بر مبناي
مورد مداقـه   ریزي بوده ،هاي مختلف برنامهنظام بخشی و یکپارچه و تلفیق PESTEL  ،SWOTنظیر هایی تحلیل
  .میگرددارایه در جدول زیر  ورفت قرار گ

  طرح جامع منطقه آزاد ارونداهداف  -10 جدول
  اهداف   حوزه
  طبیعی منطقه  پایدار منابع و محیط زیستحفاظت، احیا و توسعه -   زیستمحیط

  گردشگري

  تبدیل شدن منطقه به دروازه اصلی ورود و خروج گردشگران و زائران به عراق - 
سـاخت و امکانـات اقـامتی در     هاي انسـان  ها و توسعه جاذبه گردشگري با ساماندهی جاذبه افزودهایجاد و تکمیل زنجیره ارزش - 

  جهت افزایش مدت ماندگاري گردشگران عبوري
  در سطح منطقه جنوب غرب صنعتی دستیابی به جایگاه نخست گردشگري خرید، تفریحی، سالمت و درمان و گردشگري - 
  شورتبدیل منطقه به قطب گردشگري دفاع مقدس در ک - 

جمعیتی و 
  اجتماعی

  1404هزارنفر تا افق  641مرز توسعه جمعیتی تا سازي  تدارك و ظرفیت - 
  هاي اجتماعی و فرهنگی هاي اجتماعی و فرهنگی و بهبود شاخص توسعه منابع انسانی، ارتقاي سرمایه - 

  اقتصادي

 گذاري بین مناطق آزاد ایران کسب رتبه اول در زمینه جذب سرمایه - 
 جایگاه نخست صنعتی بین مناطق آزاد ایران تثبیت و توسعه - 
 افزایی صنایع موجود   هاي جدید ارزش 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 و کارها و جریانپذیري منطقه آزاد اروند در رویارویی با کسب  افزایش توان رقابت - 

  حمل و نقل
  دستیابی منطقه آزاد اروند به جایگاه هاب لجستیکی 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 اصلی - 
  )بندر امام، خرمشهر، فاو، بصره به الذقیه(ت خلیج فارس به مدیترانه ایفاي نقش جدید در کریدور ارتباطی ترانزی - 

  کالبدي

 توسعه متوازن منطقه آزاد اروند و شهرها و مراکز سکونتی و فعالیتی آن  - 
هـا   هاي کاربري المللی در تدارك خدمات و سرانه کسب جایگاه برتر در میان مناطق آزاد کشور با دستیابی به استانداردهاي بین - 

 کیفیت محیط شهري با توجه به موقعیت مطلوب پیشین  و
  المللی  هاي نوین کسب و کار و سکونت بین دهی کانون شکل - 

  زیرساخت
  هاي تجدیدپذیر و پاك افزایش مستمر سهم استفاده از انرژي - 
 دستیابی به جایگاه نخست کریدور ترانزیت انرژي منطقه غرب کشور - 
  فاضالب و تصفیه پساب هاي سطحی،  آب  کشاورزي، دفعاستانداردسازي شبکه آبرسانی، شرب،  - 

 تحقق مدیریت یکپارچه توسعه منطقه آزاد اروند  -   مدیریتی
  تبدیل منطقه آزاد اروند به پایلوت و پروتوتایپ مدیریت یکپارچه توسعه شهري براي کشور - 

  .1395شهر، المللی ره گروه بین: پردازش

                                                        
 .بر مبناي آخرین تغییرات رخ داده که درشرح آن در پیشگفتار ارائه شده است محاسبه شده است نهایی جمعیت  - 1
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  زمان فضایی پیشنهاديسا  -3- 3

نهی چهـار عامـل اثرگـذار شـناخت و تحلیـل وضـع       از برهم منطقه آزاد اروند پیشنهادي فضایی الگوي سازمان
هاي مکانی و رویکردهاي راهبردي و نظرسـنجی از  هاي توسعه، مزیت، استراتژيPESTELو  SWOTموجود در قالب 

هـاي  ر، مرکـز و پهنـه  الگوي مذکور مشـتمل بـر سـه الیـه محـو     . استدست آمده نفعان به هاي اجرایی و ذيدستگاه
هـاي جمعیتـی و فعـالیتی    برقراري ارتباط میان کانون: عبارتست ازعناصر محوري  مبناي پیشنهادات .پیشنهادي است

منطقه آزاد اروند و مقیاس عملکرد هر یک از آنها، ساختار ارتباطی دو شهر آبـادان و خرمشـهر و پیوسـتگی عملکـرد     
عناصـر مرکـزي و   . ي و نقشی که منطقه آزاد ارونـد بـه لحـاظ ملـی و فراملـی     ااین دو شهر و ارتباطات برون منطقه

اراضـی  هاي موجود در نظام جمعیت، فعالیت و فضا و قابلیت ، امکانات و محدودیتاي نیز برمبناي تحلیل تلفیقی پهنه
  .موجود به لحاظ توسعه شهري

  
 )1395شهر، المللی رهوه بینگر: پردازش(فضایی پیشنهادي محدوده منطقه آزاد اروند سازمان  -5 شکل

  1پیشنهادي منطقه آزاد اروند بنديپهنه -4- 3

-تغییر رویکرد شورایعالی معماري و شهرسازي جهت تثبیـت محـدوده و حـریم شـهرهاي آبـادان و خرمشـهر       
سبب شد تا تهیه طرح جامع یکپارچه منطقـه آزاد  ، 1378هاي جامع شهرهاي آبادان و خرمشهر مطابق با مصوبه طرح

                                                        
 .در چکیده گزارش حاضر، شرح تغییرات فرایند تهیه طرح جامع منطقه آزاد اروند ارائه شده است - 1



 صیلی یکپارچه و خدمات ستادي منطقه آزاد اروندطرح جامع و تف

 

31 

گیري مدیریتی باالدست با تغییراتی همراه شود که ماحصـل نهـایی آن در ادامـه تشـریح     هاي تصمیم ند در جریانارو
خارج از محدوده و حـریم شـهرهاي آبـادان و    (بندي طرح جامع منطقه آزاد اروند مشخصات و سطوح پهنه. خواهدشد
  :، شامل موارد زیر میشود)خرمشهر

 )G(حفاظت ، )M(مختلط ، )S(عالیت ف ، (R)سکونت : هاي کالن پهنه -

، (S2)، فعالیـت شـهري   (S1)، فعالیـت عمـده و فراشـهري    (R2)ویـژه   (R1)سکونت عام : هاي اصلی پهنه -
 (G2)حفاظت مطلق  (G1)حفاظت فعال  ، (M2)، مختلط توسعه جدید (M1)مختلط توسعه موجود 

فعالیـت   ، (R21)سـکونت روسـتایی    ،(R12) ، سکونت با تراکم متوسـط (R11)تراکم سکونت کم: ها زیرپهنه -
: فعالیـت خـدمات عمـومی    ، (S13)فعالیـت نظـامی    ، (S12)فعالیت حمل و نقل و لجستیک ، (S11)صنایع 

مخـتلط مسـکونی، تجـاري، خـدماتی      ، (S22)فعالیـت گردشـگري    ، (S21)ورزشـی  درمـانی،  آموزش عالی، 
(M11) ،   گردشـگري  مختلط مسکونی، تجـاري، خـدماتی ،(M21)     مخـتلط تجـاري، خـدماتی، گردشـگري ،
(M22)   حفاظت باغات، نخیالت، اراضی کشاورزي با سـکونت محـدود ،(G11) ،    ،حفاظـت باغـات نخـیالت

، (G14)، حفاظـت پـارك   (G13)، حفاظـت گردشـگري   (G12)اراضی کشاورزي همراه با سکونت و فعالیت 
  .(G22) ، حفاظت ویژه  (G21)حفاظت کشاورزي

براین اساس پهنه سکونت با توجه به تراکم و نوع مسکن، پهنه فعالیت براساس نوع کـاربري و عملکـرد، پهنـه    
هاي طبیعی خـاص و بـا    با توجه به ویژگی) سبز و باز(مختلط با ترکیبی از سکونت و فعالیت و سرانجام پهنه حفاظت 

 17بنـدي طـرح جـامع یکپارچـه منطقـه آزاد ارونـد،        بدین ترتیب در پهنـه . اند رویکرد حفاظت از یکدیگر متمایز شده
بندي همراه با ضوابط و مقررات که در بنـدهاي بعـدي بـه تفصـیل بیـان       هاي پهنهنقش.  زیرپهنه متمایز شده است

  . االجرا است صورت توام اسناد اصلی هدایت و کنترل تحوالت منطقه آزاد اروند را تشکیل داده و الزم خواهند شد، به
  خارج از محدوده و حریم شهرهاي آبادان و خرمشهرها در هاي اصلی و زیرپهنههاي کالن، پهنهپهنه  -11 جدول
  زیرپهنه  پهنه اصلی پهنه کالن

S )کار و فعالیت( 

S1-  فراشهري(عمده(  
S11 - صنایع  
S12 - حمل و نقل و لجستیک  
S13 - نظامی  

S2 - شهري  S21- ورزشی -درمانی -آموزش عالی: خدمات عمومی 
S22- گردشگري  

M )مختلط( 

M1 - توسعه موجود  M11- خدماتی -تجاري -مختلط مسکونی  

M2 - توسعه جدید  M21- گردشگري -خدماتی  -تجاري -مختلط مسکونی 
M22- گردشگري -خدماتی -مختلط تجاري  
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  زیرپهنه  پهنه اصلی پهنه کالن

G )حفاظت سبز و باز( 
G1 - حفاظت فعال  

G11- باغات، نخیالت، اراضی کشاورزي با سکونت محدود 
G12-    هـاي   باغات، نخیالت، اراضی کشاورزي همراه بـا سـکونت و فعالیـت
 مجاز
G13- گردشگري 
G14- پارك  

G2 - حفاظت مطلق  G21- کشاورزي 
G22-  گاه زیستی، پهنه طبیعی پهنه اکولوژیک، ذخیره(ویژه(  

R )سکونت(  
R1- عام  R11- کم تراکم 

R12- تراکم متوسط  
R2- ویژه  R21- بافت روستایی  

  .1397شهر، المللی رهگروه بین: دازشپر

  بندي پیشنهادي جزیره مینوپهنه •

بنـدي  همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، بر اساس شرایطی در ارائه پیشنهادات در محدوده جزیره مینو، پهنه
در طـرح   بندي پیشنهادي ایـن مشـاور  پیشنهادي مصوب که توسط مهندسین مشاور آرمانشهر تهیه شده باید در پهنه

هـا و رویکـرد نگـرش بـه     بنـدي هایی که در تعاریف پهنهبا توجه به تفاوت. پیشنهادي منطقه آزاد اروند گنجانده شود
ها، با توجه به تعاریفی کـه  رو در مورد نام پهنهانداز دو طرح وجود دارد، انطباق کامل میسر نیست، از اینطرح و چشم

ها با توجـه بـه تعاریفشـان از نظـر عملکـردي مشـابه       باقی صورت گرفته تا پهنهدر مورد هر پهنه آورده شده بود، انط
کـه در  ) رفرنسـی (اما در مورد ضوابط و مقررات مجاز و مشروط استقرار، در مورد هر پهنه با توجه بـه ماخـذي   . باشند

تهیـه شـده   (ینـو  تفصیلی و طراحـی شـهري جزیـره م   -ادامه آورده خواهد شد باید از ضوابط و مقررات طرح راهبردي
  .استفاده شود) توسط مهندسین مشاور آرمانشهر

  شهرالمللی رههاي پیشنهادي در طرح جزیره مینو با پیشنهادات گروه بینتطابق پهنه -12 جدول
  شهرالمللی رهبندي گروه بینتطبیق با پهنه  هاي پیشنهادي مهندسین مشاور آرمانشهرپهنه

  يپهنه پیشنهاد  تعریف پهنه  پهنه پیشنهادي

R11 )هاي موجود در محدودهسکونت  )سکونت عام  R22  

R21 ) سکونت ویژه با
 )تراکم کم

  R22  ویالهاي اقامتی - دهکده گردشگري سبز

R22 ) سکونت ویژه با
  )تراکم متوسط

  R22  دهکده گردشگري سبز

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

  G21  با غلبه گردشگري

M1 ) مختلط فعالیت و
  )مسکونی

  M21  سکونت توام با استقرار پراکنده عناصر خدماتی 

M2 ) مختلط گردشگري
  )با حداقل سکونت

  M22  تامین رفاه گردشگران و خدمات پشتیبان گردشگري
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  شهرالمللی رهبندي گروه بینتطبیق با پهنه  هاي پیشنهادي مهندسین مشاور آرمانشهرپهنه

  يپهنه پیشنهاد  تعریف پهنه  پهنه پیشنهادي

G1 )پهنه سبز ویژه(  

اراضی که در محدوده بالفصل قسمت ساخت و ساز شده 
عنوان ذخیزه هاي آتی بهبینی توسعهجزیره هستند و پیش

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

M11  

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

  G21  هاي محدود در آن

G3 ) پهنه سبز حفاظت
 )مطلق

  G22  ر آن ممنوع استهر گونه ساخت و ساز د

  .1395شهر، المللی رهگروه بین: پردازش
  

 28.04بـا  ) S(درصد از مساحت کل و پهنـه فعالیـت    28.6با ) G(، پهنه حفاظت بندي پیشنهادي براساس پهنه
ه ترتیب پهنـ  پس از آن، به. انددرصد از مساحت کل محدوده منطقه آزاد اروند، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده

هـاي اصـلی در محـدوده منطقـه      سهم پهنه. درصد قرار دارند 2.6با ) R(درصد و پهنه سکونت  4.41با ) M(مختلط 
  .است) 13(جدول شماره  مطابق آزاد اروند،
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  بندي پیشنهادي خارج از محدوده و حریم شهرهاي آبادان و خرمشهر پهنه -13 جدول

 پهنه اصلی مساحت از کل درصد )هکتار(مساحت پهنه کالن
 ساحتم
 )هکتار(

 )هکتار(مساحت زیرپهنه مساحت از کل درصد
  مساحت درصد
 از کل 

  سکونت
)R( 901 2.60 

 0.73 254 عام
 0.10 36 تراکم کم

 0.63 218 تراکم متوسط

 1.86 647 بافت روستایی 1.86 647 ویژه

  فعالیت
)S( 9731 28.04 

 26.88 9327 عمده

 18.08 6275 صنایع

 8.59 2982 ونقل و لجستیک حمل

 0.20 71 نظامی

 1.17 404 شهري
 0.34 118 خدمات عمومی

 0.83 286 گردشگري

  مختلط
)M( 1530 4.41 

 0.30 105 خدماتی -تجاري - مسکونی 0.69 240 توسعه موجود

 3.72 1290 توسعه جدید
 2.13 740 گردشگري -خدماتی  -تجاري - مسکونی

 1.97 685 گردشگري- خدماتی -تجاري

  حفاظت
)G( 9924 28.60 

 14.55 5051 فعال

با سکونت ...) باغات، نخیالت و (اراضی کشاورزي 
 محدود

819 2.36 

با سکونت ...) باغات، نخیالت و (اراضی کشاورزي 
 هاي مجاز محدود و فعالیت

3041 8.76 

 1.11 385 گردشگري

 2.32 805 پارك

 14.05 4874 مطلق
 10.48 3637 کشاورزي

 3.56 1237 )هاي اکولوژیک پهنه(ویژه 

 63.65 22086 - 63.65 22086 -  63.65 22086 شهرها و حریم ها درخارج از محدوده جمع پهنه

 100.00  34700 - 100 34700 - 100 34700 جمع کل محدوده منطقه آزاد اروند
  .1397شهر، المللی رهه بینگرو: پردازش 
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 )1397شهر، المللی رهگروه بین: پردازش(ارج از محدوده و حریم شهرهاي آبادان و خرمشهر پیشنهادي در خدي بنپهنه - 5 نقشه
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  ساختار حمل و نقل پیشنهادي -5- 3

از براي ارایه نظام پیشنهادي حمل و نقل و شبکه ارتباطی منطقه آزاد اروند، ابتـدا میـزان سفرسـازي هـر یـک      
بـه   نواحی ترافیکی منطقه در وضع پیشنهادي محاسبه و در پـی آن سـاختار پیشـنهادي ارتبـاطی منطقـه آزاد ارونـد      

 .قرار گرفت در دستور کار» آبی«و » هوایی«، »ریلی«، »ايجاده«تفکیک مدهاي حمل و نقل 

 ايساختار پیشنهادي حمل و نقل جاده •

، فعـالیتی  )ترانزیتـی (آزاد اروند عمدتا واجد سه عملکـرد عبـوري   اي منطقه ساختار پیشنهادي حمل و نقل جاده
کریدورهاي عبوري منطقه آزاد اروند مشـتمل بـر   . است) هر دو عملکرد(و ترکیبی ) دسترسی به خدمات مجاور محور(

  .نمایدشهري عمل میشود که به عنوان محور بین کمربندي منطقه آزاد اروند و شش محور ورودي آن می
منطقه آزاد اروند که توسط وزارت راه و شهرسازي پیشنهاد شده، از شمال شهر آبادان آغاز و بـا عبـور    کمربندي

براي تقویت دسترسـی بـه بنـدر خرمشـهر و بهبـود      . گردد اهواز منتهی می -از جنوب سایت صنعت به جاده خرمشهر
 -با جاده خرمشهر اهواز تا محـور خرمشـهر  شود که مسیر مزبور پس از تالقی  ارتباط آن با بندر ماهشهر، پیشنهاد می

 .شلمچه امتداد یافته و در نهایت از طریق امتداد پیشنهادي به مسیر داخلی بندر خرمشهر و باراندازهاي آن ختم گردد

شش محور ورودي منطقه آزاد اروند نیز با توجه به نقش ترانزیـت خـود، ارتبـاط منطقـه آزاد ارونـد را بـا بنـدر        
. کننـد ، مرز شلمچه، قفاس و بندر چوئبده و در نهایت اروند کنار برقـرار مـی  )از طریق سه محور(واز ماهشهر، شهر اه

  .شوند مسیرهاي مذکور به هفت گیت ورودي منطقه آزاد اروند منتهی می
کـه واجـد نقـش عبـوري و ترانزیتـی       دو محور ارتباطی دیگر میان دو شهر آبادان و خرمشهر پیشنهاد گردیـده 

در مقایسه با کمربندي منطقه آزاد اروند هستند و در سلسله مراتب دسترسـی بـه عنـوان محـور شـریانی       تري ضعیف
دو محور مذکور با توجه به حجم بارگذاري پیرامون مسیر ارتباطی موجود بین آبادان . انددرجه یک در نظر گرفته شده

هاي روزانه میـان   جایی ارتباطی پشتیبان براي جابه و الزامات پدافند غیرعامل و در نتیجه نیاز به یک محور و خرمشهر
  . استشهر آبادان و خرمشهر پیشنهاد گردیده

  ساختار پیشنهادي حمل و نقل ریلی •

از پایانه آبـادان تـا پایانـه    ) LRT(احداث خط ریلی سبک «، »آهن از بندر خرمشهر به بندر امام احداث خط راه«
جهت تقویت بعد گردشگري میان شـهرهاي آبـادان و خرمشـهر و    (بیطالب ا ابن هجرت خرمشهر به موازات محور علی

هـاي شـهري آبـادان، خرمشـهر و مینوشـهر       ترامـوا در محـدوده  ) کننده تغذیه(احداث سه خط فیدر «و » )جزیره مینو
اهـم مـوارد پیشـنهاد    ) LRTهاي گردشگري و جاذب سفر منطقه آزاد با ظرفیت کمتر در مقایسه با  پوشش محدوده(

  .نشان داده شده است )7(ده ساختار حمل و نقل ریلی در نقشه شماره ش
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 ساختار پیشنهادي حمل و نقل هوایی •

بادان است با توجه به مسـافت  . در بخش حمل و نقل هوایی، تنها پتانسیل موجود در منطقه آزاد اروند، فرودگاه آّ
گـاه بـزرگ اهـواز در مجـاورت منطقـه آزاد      مناسب میان شهرهاي آبادان، خرمشهر و شلمچه و همچنین وجـود فرود 

اي و پیشنهادات ارائه شده در بخش حمل و نقل جـاده . اروند، نیاز به احداث فرودگاه جدید در محدوده آن وجود ندارد
در فاصله اندکی از فرودگـاه،   LRTابیطالب و پیشنهاد کریدور ارتباطی  ابن ریلی نیز از طریق بهبود عملکرد محور علی

  .فرودگاه را تقویت خواهد کرددسترسی 

 ساختار پیشنهادي حمل و نقل آبی •

شود مسـیر رودخانـه ارونـد تـا بنـدر خرمشـهر الیروبـی و امکـان تـردد           پیشنهاد می آبیدر بخش حمل و نقل 
روزرسـانی بنـادر آبـادان و خرمشـهر      همچنین توسـعه و بـه  . تر به بنادر خرمشهر و آبادان فراهم آید هاي بزرگ کشتی
هاي بندر خرمشهر چه به لحاظ ریلی و چـه   ضمن اینکه دسترسی. س تکنولوژي روز باید در دستور کار قرار گیردبراسا

  . استاي از طریق محورهاي ارتباطی به سمت بندر امام تقویت گردیده به لحاظ جاده
هـاي کـارون،   نههمچنین در بحث گردشگري نیز مسیرهاي آبی با امکان تردد اتوبوس دریایی، در امتداد رودخا

کـه بـا احـداث هفـت اسـکله مـدرن        گردیـده النهرین پیشـنهاد  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 آبی مزبور می

پیشنهادي منطقـه آزاد ارونـد در    آبیتوجه توضیحات ارایه شده، ساختار حمل و نقل  با. منطقه آزاد اروند نهادینه نمود
  .نمایش داده شده است )8(نقشه شماره 
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 )1396شهر، المللی رهگروه بین: پردازش(اي منطقه آزاد اروند ساختار پیشنهادي حمل و نقل جاده - 6 نقشه
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   )1396شهر، المللی رهگروه بین: پردازش(ساختار پیشنهادي حمل و نقل ریلی منطقه آزاد اروند  - 7 نقشه
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)1396شهر، المللی رهگروه بین: پردازش(منطقه آزاد اروند  ساختار پیشنهادي حمل و نقل آبی - 8 نقشه
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  ساختار پیشنهادي مدیریت منطقه آزاد اروند -6- 3

فصـل  تحقق مدیریت یکپارچه، غایت مدیریت شهرها و مناطق است و در نقطه مقابل آن، مدیریت بخشـی و من 
منطقه آزاد اروند نیز با مدیریت بخشـی  . گرددعنوان نقطه ضعف و یا تهدید در توسعه شهرها و مناطق محسوب میبه

و منفصل روبروست؛ اما در این میان به دلیل تغییرات حوزه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند و تداخل آن با مـدیریت  
با مشکالت به مراتب بیشـتري  ...) انند پاالیشگاه آبادان، بندر خرمشهر و م(نهادهاي قدرتمند، با سابقه و بانفوذ بسیار 

  .مواجه است
در پیشنهاد نظام مدیریت منطقه آنچه مورد توجه قرار گرفت، چگونگی گذار از مـدیریت بخشـی و منفصـل بـه     

تشکیل شـورایعالی  «ه دو پیشنهاد اصلی، جهت تحقق مدیریت یکپارچ. استمدیریت یکپارچه در منطقه آزاد اروند بوده
ر نمودارهـاي زیـر، اعضـاي آنهـا     داست کـه  » کارگروه توسعه کالبدي منطقه آزاد اروند«و » توسعه منطقه آزاد اروند

  :اندمعرفی شده

  
 )1395شهر، المللی رهگروه بین: پردازش(ساختار شورایعالی توسعه منطقه آزاد اروند  -6 نمودار
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 )1395شهر، المللی رهگروه بین: پردازش(اد اروند ساختار کارگروه توسعه کالبدي منطقه آز -7 نمودار
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