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3 رويكردي باستان شناختي بر جغرافياي تاريخي...

  فصلنامة مطالعات فرهنگي و سياسي خليج فارس
  1395 شهريور -تير، 8، شمارة سومسال 

  

  93-5948: / شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي2423-3587: شماره شاپا
  

 جهاددانشگاهي:  صاحب امتياز  
 زادهعقوبرحيم ي:  مدير مسئول  
 سعيد پورعليدكتر :  سردبير 

 جان بابانژاد محمدحسين: مدير داخلي 

  صدرا عمويي: ويراستار علمي 

 كندريزهره ذولفقاري: ويراستار انگليسي 

 زينب يوسفي:  طراح جلد 
 
  

  : هيأت تحريريه
  (استاد دانشگاه تهران)ياحمد ديدكتر حم -
 (استاد دانشگاه تهران)يدكتر محمدرضا رضوان -

 (دانشيار دانشگاه علم و فرهنگ)هاشمي دكتر سيدسعيد  -

  اميري(دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات)دكتر سيدرضا صالحي -
  )شاهددانشيار دانشگاه ابراهيم حاجياني(دكتر  -
  (دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي)يبروجنضرغام ديدكتر حم -
  شيار دانشگاه تهران)(دانسالميبايحيدر ابراهيمغالمدكتر  -
 خوشخو(دانشيار دانشگاه علم و فرهنگ)دكتر محمدحسين ايماني -

 المللي امام خميني(ره))املشي(دانشيار دانشگاه بيندكتر نصراهللا پورمحمدي -

 جهاددانشگاهي) استاديار(يپورعل ديسعدكتر  -

 دانشگاه علم و فرهنگ) استاديار(رادهاشمي  اكبردكتر علي -

 دانشگاه علم و فرهنگ) استاديار(انياندكتر منوچهر جه -

 زاده(مدرس دانشگاه علم و فرهنگ)رحيم يعقوب -

 دكتر محمدرضا پورعابدي(عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي) -

 چوبستي(استاديار دانشگاه مازندران)زادهحيدر جانعليدكتر  -

 صنايع دستي و گردشگري) (مدرس موسسه آموزش عالي علمي كاربردي ميراث فرهنگي،دكتر شهرود اميرانتخابي -
  

  ،72تهران، خيابان انقالب اسالمي، خيابان فخررازي، خيابان شهداي ژاندارمري شرقي، پالك : نشاني فصلنامه
  فرهنگي دانشجويان ايران –طبقه دوم، مركز گردشگري علمي

  66 49 15 86: نمابر – 66 49 11 36و  66 49 12 22: شماره تماس
  persiangulf-journal@istta. ir: پست الكترونيك www. istta. ir: نشاني سايت



4 فصلنامة خليج فارس                                                                                                         

  
 
  
  

  داوران اين شماره:
 دكتر سعيد پورعلي 

 ياشرف نظر يدكتر عل  
  دكتر يوسف اشرفي 

 يانيك ديدكتر وح  

  يفشارك ياحمد يعل حسندكتر  
 دكتر شهرود اميرانتخابي   
 دكتر اسماعيل شيرعلي 

 زاده رحيم يعقوب  
 دكتر حميد صابر فرزام 

 صدرا عمويي  
 بابانژادمحمدحسين جان 
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 نامه تهيه مقاالتشرايط پذيرش مقاله و شيوه

  
هاي مباحث نظري و كاربردي و نيز پژوهش "سياسي خليج فارس مطالعات فرهنگي و"فصلنامه 

. رساند ارس را به چاپ مياصيل در حوزه مباحث مربوط به فرهنگ و سياست در گستره خليج ف
و  "راهنماي نويسندگان"خواهشمند است حتماً پيش از تهيه و ارسال مقاله، مطالب مربوط به 

 . را به صورت دقيق مطالعه كرده و موارد ذكر شده را رعايت نماييد "راهنماي تدوين مقاله"

  : راهنماي نويسندگان
هشي نويسنده يا نويسندگان بوده و در مقاله بايد حاوي موضوع تازه و حاصل مطالعات پژو -

نشريه ديگري منتشر نشده باشد و مادامي كه داوري آن در اين مجله به پايان نرسيده است 
  . به مجله ديگري ارسال نشود

 . نويسنده يا نويسندگان مقاالت حتما بايد فرم تعهدنامه فصلنامه را امضاء نمايند -

 . گيردقرار نمي "بازبيني اوليه"مقاله مورد  نامه فصلنامه،در صورت عدم رعايت شيوه -

 . شوديادداشت يا مقاله كوتاه علمي پذيرفته نمي -

در مقاالتي كه بيش از يك نويسنده دارند، نويسندگان بايد يك نفر را به عنوان نويسنده  -
 . دار مكاتبات مشخص نمايندعهده

 . تواي آن آزاد استويراستار مجله در ويرايش ادبي و فني مقاله بدون تغيير مح -

دفتر فصلنامه در ويراستاري، چاپ يا عدم چاپ مقاالت آزاد است و چاپ مقاله منوط به  -
 . تأييد نهايي هيئت داوران است

  
 : راهنماي تدوين مقاله

  الف) كليت
نام كامل نويسنده يا نويسندگان همراه با وابستگي "، "عنوان"مقاله بايد به ترتيب شامل  -

، "سي و انگليسي، نشاني كامل، شماره تلفن، نمابر و نشاني پست الكترونيكيسازماني به فار
پيكره اصلي مقاله(شامل مباني نظري، روش "، "مقدمه"، "هاي كليديواژه"، "چكيده"

 . باشد "فهرست منابع"و  "گيرينتيجه"، "ها)تحقيق، بحث و يافته

ده و به سهولت براي خواننده قابل عنوان مقاله بايد كوتاه و از محتواي مقاله برگرفته ش  -
هاي استاندارد از كلمات اختصاري  جز در موارد مقياس در عنوان مقاله و چكيده به. درك باشد

 . استفاده نشود
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واژه در اختيار  250تا  150چكيده فارسي در يك پاراگراف و بايد تصويري كلي از مقاله را در  -
در پايين . مسئله، هدف، روش و نتايج تحقيق باشدگر چكيده بايد بيان. خواننده قرار دهد

در اين بخش، حداقل سه و حداكثر هفت كلمه كليدي . هاي كليدي ذكر گرددچكيده، واژه
 . نوشته شود

 . چكيده فارسي و انگليسي در دو برگه جداگانه به ترتيب در ابتدا و انتهاي مقاله ارائه گردد -

ع مقاله، پيشينة تحقيق و نمايندة تصويري كلي از مقدمة مقاله ترجيحاً بايد شامل موضو  -
  . ساختار مقاله باشد

گر زير بخشي از بخش اصلي مقاله است، هاي هر مقاله نبايد از سه اليه كه بيان زير بخش -
 . تجاوز كند

چنانچه نويسنده يا نويسندگان در تهية مقاله از منابع مالي سازمان و يا نهادهاي خاصي  -
و يا قصد تشكر و قدرداني از كساني را دارند كه در نگارش مقاله از آنان ياري  انداستفاده كرده

 . اند، بايد در اولين پانوشت بدون شماره به اين مطلب اشاره نمايندگرفته

در آخرين صفحه هر مقاله بايد عنوان، چكيده و كلمات كليدي به زبان انگليسي ارائه شود و  -
كيده انگليسي ترجمه كامل و صحيح چكيده فارسي باشد چ. كلمه باشد 250چكيده حداكثر 

. و در صورت تغيير و بازنگري چكيده فارسي، تغييرات در چكيده انگليسي نيز اعمال شود
كلمات كليدي . هاي مورد اشاره در چكيده انگليسي بايد به ميالدي تبديل شوند تاريخ

 . ت با حرف بزرگ باشدانگليسي عيناً ترجمه كلمات كليدي فارسي و حرف اول كلما

 . صفحه باشد 20حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن نبايد بيشتر از  -

 
 ب) نگارش

هاي بيگانه پرهيز شود و استفاده از  در نگارش مقاله تا حد امكان از به كار بردن واژه  -
  . شودهاي مصوب فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي توصيه مي واژه

تخصصي مهم و نام افراد كمتر شناخته شده به صورت پانوشت درج  هايمعادل التين واژه -
  . هاي التين با حرف كوچك آغاز شود به جز اسامي خاص، ساير پانوشت. شود

  . ها، نمودارها و تصاوير بايد داراي شمارة پياپي باشد كلية مثال -
وشته شود (به ن "عدد"به باال به  10و اعداد  "حروف"در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به  -

-ها و شماره ارجاعات ارائه شده در پايان جمله و شمارهها، شكلاستثناي اعداد داخل جدول

  . ها)گذاري فرمول
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شمارة . خواهد مطلبي را توضيح دهد ها زماني در مقاله نگاشته شود كه نويسنده ميپانوشت -
ست از افراط در ارائه الزم به ذكر ا. شودها در هر صفحه با يك شماره شروع مي پانوشت

  . پانوشت اجتناب شود
  . ها از نوع راست به چپ باشدفرمت جدول  -
  . كادر اطراف نمودارها حذف شود -
)كاما (،)، عالمت سوال (؟) و پرانتز () فاصله نباشد و بعد از اين . ميان كلمه و نقطه ( -

  . ) درج گرددSpaceها يك فاصله (عالمت
  . متر باشدسانتي 5/0) به ميزان Indentتورفته ( ابتداي هر پاراگراف به صورت -
ها بايد با يك سطر سفيد از يكديگر، جدا و سياه (بولد) عنوان هر بخش اصلي و زيربخش -

 . سطر اول ذيل هر زير بخش، بايد تورفتگي داشته باشد. نوشته شوند

ها به شمسي و فقط در چكيده ها و شكلدر چكيده فارسي، متن مقاله، جدول "هاتاريخ" -
 . انگليسي به ميالدي ارائه شود

در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست آنها قبل از اولين كاربرد در پانوشت ذكر  -
 . شود

در محيط  Equationو  Draw  ،Tableدر تهية نمودارهاي درختي و امثال آن از ابزارهاي -
Word ها در نسخة نهايي مشكلي به وجود نياورد استفاده شود تا تنظيم آن . 

) Single) و با فاصله خطوط يك (A4متر (سانتي 7/29×  21كليه بخشهاي مقاله به ابعاد  -
  . تهيه گردد Microsoft Word 2007افزار با نرم

 . شود و بسته () استفاده مي براي توضيح موارد مبهم يا ذكر عبارات مكمل از پرانتز باز -

ها و تصاوير مقاله بايد واضح باشند و داراي انسجام و وحدت بصري بوده و اعداد و  نمودار -
 . ارقام جداول و نمودارها به زبان فارسي باشد

  
 : هاج)فونت

    BTitr 12: فونت قلم عنوان -
   B Nazanin Bold 11: "چكيده"فونت قلم كلمه  -
  B Nazanin Bold 11: "ات كليديكلم"فونت قلم عبارت  -

 B Nazanin 11: فونت قلم متن چكيده فارسي -

  Times New Roman 11: و متن انگليسي B Nazanin 12: فونت قلم متن فارسي -
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 B: )"منابع"و  "نتايج و بحث"، "مقدمه"فونت قلم عنوان بخشهاي مختلف مقاله (نظير -

Nazanin Bold 12    
  (وسط چين)B Nazanin 11: شكلها فونت قلم عناوين جدولها و -
   B Nazanin 10: فونت قلم مطالب داخل جدولها و شكلها -
  B Nazanin 11: فونت قلم منابع فارسي -
  Times New Roman 10: فونت قلم منابع انگليسي -
  (وسط چين) Times New Roman Bold 11: در چكيده انگليسي "عنوان"فونت قلم  -
  Times New Roman Bold 10: ده انگليسيدر چكي Abstractفونت قلم كلمه  -
  Times New Roman 10: فونت قلم متن چكيده انگليسي -
  Times New Roman 9: و انگليسي B Nazanin 10: فونت قلم زيرنويس فارسي -

  د)ارجاعات
  . شود فارسي به صورت الفبايي آورده مي منابع انتهاي مقاله به تفكيك منابع فارسي و غير -
هاي مستقيم و غيرمستقيم  قول متني بوده و در انتهاي نقلد به صورت دروننحوه ارجاع باي -

براي ارجاع، نام مؤلف و سال انتشار اثر در داخل پرانتز و صفحة خاصي از اثر مورد اشاره، پس 
 . )32: 1385(زرين كوب، : براي نمونه. آيد) مي: از عالمت دو نقطه (

 : در پايان "كتاب"براي ارجاع  -

يب نام خانوادگي نويسنده يا ويراستار، نام نويسنده يا ويراستار، (سال انتشار كتاب)، عنوان به ترت 
: كامل كتاب (به صورت ايرانيك)، (نام و نام خانوادگي مترجم يا مصحح در صورت وجود)، محل نشر

 . جلد. نام ناشر

خليج فارس در دوره گمرك بوشهر و نقش آن در تجارت )، 1389اهللا، ( نيا، حبيب سعيدي: مانند
  . دانشگاه خليج فارس: ، بوشهرقاجار

  
  : نمونه براي اثر ترجمه شده

از   ج ي ل خ  ي ظام زارش ن و گ  ي خ اري ت  ع اي وق  ه وع م ج م:  ارس ف  ج ي ل خ)، 1310، ( وت ب ال د ت ول ، آرن ون س ل وي
  . فرهومند: ، تهران دي ي ع د س م ح جمه م، تر م ت س ي ب  رن ق  ل ا اواي ت  ه ن ازم  ن ري ت م دي ق

  
  : نمونه براي اثر تصحيح شده

، ) اس ب درع ن ب  وال اح  ي ف  اس ن ال  الم (اع  ارس ف  ج ي ل و خ  اس ب درع ن ب)، 1363، ( ي ل دع م ح ، م ه طن ل س دال دي س
  .  اب ت ك  اي ي دن: ، تهران داري ت د اق م به تصحيح اح
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  : اثري كه توسط يك مركز يا نهاد چاپ شده استنمونه براي 
  ه ع وس و ت  ي ررس ب  اي ه طق طرح يك ن)، 1380فارس، (  ج ي ل خ  ري ي گ ي اه م  ه ع وس و ت  ات ق ي ق ح ز ت رك م
و   ات ق ي ق ح ز ت رك ، م ي ائ دري  ري ي گ ي اه م  ي ن و ف  ي م ل ع  ات ق ي ق ح ت  ه س وس م: ر ه وش ، ب ارس ف  ج ي ل خ  ري ي گ ي اه م
  .  ارس ف  ج ي ل خ  ري ي گ ي اه م  ه ع وس ت

  : نمونه براي اثر به زبان انگليسي
Somovar,Lary & Richard E. Porter,(1995),Communication Between Cultures, 
Usa, Wadsworth.  

ده، نام نويسنده، (سال چاپ در پايان مقاله به ترتيب نام خانوادگي نويسن "مقاله"براي ارجاع  -
، نام نشريه (به صورت ايرانيك)، سال(س) ، شماره(ش)، فصل(در »عنوان مقاله«نشريه)، 

 . را آورد)، صفحه(ص) يا صفحات(صص). . . توان فصل پاييز، زمستان و صورت وجود مي

و ژئوپلي نومي خليج فارس «)، 1382فرد، زهرا و زارع گاريزي، افسر،(پيشگاهي: مانند
، 46، ش 6، س فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي، »هاي اقتصادي چين و ژاپناستراتژي

 . 39-48صص

دايرة ، در »بندر عباس»  )،1370احمدي، محسن، (: اي از دايرة المعارفنمونه براي شرح مقاله
  . دايرة المعارف بزرگ اسالمي: ، تهرانالمعارف بزرگ اسالمي

  
نابعي كه از پايان نامه گرفته شده است به ترتيب نام نمونه براي شرح ماخذ پاياني م -

خانوادگي، نام، (سال تحصيلي كه رساله دفاع شده است)، عنوان كامل رساله، نام استاد راهنما 
  . نام دانشگاه، (منتشر نشده): و مشاور يا مشاوران، شهر محل استقرار دانشكده يا دانشگاه

  
، استاد 1970فارس در دهه  مريكا در امنيت منطقه خليج)، نقش ا1386نوريان، ترانه، (: مانند

دانشگاه شهيدبهشتي(دانشكده : راهنما مهدي اشرافي، استاد مشاور عليرضا ازغندي، تهران
  . علوم اقتصادي و سياسي)، (منتشر نشده)

  
نام : به صورت: هاي اينترنتي نقل شده استشيوه شرح مĤخذ پاياني براي مطلبي كه از سايت -

دگي، نام، (سال نگارش)، نام سايت، (تاريخ آخرين بازنگري در سايت)، آدرس سايت در خانوا
  . گيردقرار مي > <ميان نشانه مقابل

 
، »ملي گرايي عربي و موانع فرهنگي تحقق اتحاديه خليج فارس«)، 1384نادري، احمد،(: نمونه
 > www. Anthropology. ir <)، 1393خرداد  24شناسي و فرهنگ، (آخرين بازنگري انسان
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  »فهرست مقاالت«
 

زدايي از ديدگاه اجتماعات محلي(مطالعه موردي: جزيره  تأثير مناطق نمونه گردشگري در محروميت
  9  ................................................................. شروين مستغاثي، حميد نظري سرمازه، مريم عاجيميرمهنّا در خليج فارس)/ 
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  يي از ديدگاه اجتماعات محليزدا محروميتتأثير مناطق نمونه گردشگري در 

 (مطالعه موردي: جزيره ميرمهنّا در خليج فارس)

  
  3مريم عاجي ،2حميد نظري سرمازه ،1شروين مستغاثي

  
  چكيده

ي صنعت اه رود. تنوع ابعاد و پيچيدگي ميين صنعت دنيا به شمار تر گردشگري به عنوان بزرگترين و پيچيده
طلبد.  ميي و مديريت گردشگري ريز برنامهبراي  اي هي ويژها گردشگري متناسب با مناطق جغرافيايي، زمينه

ي بالقوه فراواني براي توسعه صنعت گردشگري دارند، اما روند مطلوبي را طي ها در مناطقي كه پتانسيل
شيدن به حركت كُند جريان ننموده اند، بايد به دنبال عوامل و عناصري گشت كه سبب سرعت بخ

گردشگري هستند. هر چند توسعه گردشگري در مناطق مختلف راه حل كلي براي همه مسائل نيست، 
گذارد كه براي توسعه پايدار و كاهش  ميان و تصميم گيران مرتبط ريز برنامهراهبردهاي نويني پيش روي 

بررسي وضعيت مناطق نمونه گردشگري در  تواند مؤثر باشد. براين اساس هدف مقاله، ميمحروميت مناطق 
كه سبب توسعه گردشگري و افزايش  اي هيي از ديدگاه اجتماعات محلي است؛ به گونزدا محروميتجهت 

تحليلي و مبتني بر اطالعات اسنادي و  -ي مشاركتي گردد. روش تحقيق، توصيفيها اشتغال محلي با شيوه
موردي شامل منطقه نمونه گردشگري جزيره ميرمهنّا است.  ةعي ميداني است. مطالها و بررسي اي هكتابخان

ي پيمايشي و پرسشنامه ها و مراكز مرتبط و بررسي ها و اطالعات به طرق مختلف مراجعه به سازمان ها داده
ي جزيره ميرمهنّا در ها و توانمندي ها ) قابليتPRAجمع آوري شدند، با استفاده از شيوه ارزيابي مشاركتي(

ي قابل ها يي مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت. آثار مؤلفهزدا محروميتايجاد اشتغال و به تبع آن زمينه 
ي گردشگري جزيره ميرمهنّا در جهت ها زيرگروه براساس جاذبه 48انتظار در هفت گروه عمده و 

ظرفيت ايجاد ، ها مؤلفه CPMيي از منطقه بندر ريگ بر اساس ميانگين نمره(اهميت)، وضعيت زدا محروميت
ي جغرافيايي و ها دهد، با توجه به ويژگي ميشده در منطقه و ميانگين كل ارزشيابي شدند. نتايج نشان 

ي بخش گردشگري در منطقه مبتني ها حكايت از غلبه همزمان فعاليت CPMظرفيت تحمل منطقه، ارزيابي 
  و منبع گرا بودن دارد. اي هبر الگوي زنجير

  
 .PRAيي، جزيره ميرمهنّا، زدا محروميتدشگري، منطقه گر: كليدواژگان

                                                                                                                                                  
 urbanplanning87@yahoo.com، دانشگاه اصفهان ريزي توريسم ارشد جغرافيا و برنامه كارشناسنويسنده مسئول:  -1

 hamidns67@yahoo.comريزي روستايي دانشگاه اصفهان،  ارشد جغرافيا و برنامه كارشناس -2

  aji556@yahoo.comدانشگاه يزد،  ريزي شهري ا و برنامهكارشناس جغرافي -3
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  مقدمه -1
  مسئلهطرح  -1-1

در توسعه مناطق  اي هگردشگري به عنوان بزرگترين صنعت خدماتي دنيا، نقش و جايگاه ويژ
ي مرتبط با گردشگري به خوبي شناخته گردد، به طور ها جغرافيايي دارد. هنگامي كه ابعاد و زمينه

ي علمي و اجرايي مطلوبتر برداشته خواهد ها جغرافيايي گام اقعي مناطقيقين در جهت توسعه و
ي ها داراي پتانسيل اي هي پيدا خواهد كرد كه منطقتر شد. اين وضعيت زماني نمود بيشتر و عيني

يي منطقه زدا محروميتگردشگري متنوع و منحصر به فرد باشد و از طرفي، اين وضعيت بتواند در 
زه، تجربيات نظري و اجرايي متعددي در سطح دنيا براي مطالعه، بررسي، واقع گردد.امرو مؤثر

ي فناوري روند ها ي و مديريت مناطق گردشگري وجود دارد، كه همگام با پيشرفتريز برنامه
  . صعودي دارند

ي صنعت گردشگري، سبب شده است كه ها اين رود صعودي و مسائل جهانيمرتبط با پيچيدگي
 .jerry ho & al(ي اخير مورد توجه قرار گيرندها تركيبي و جامع در سالي ها و مدل ها تكنيك
با وجود تجربيات ارزشمند جهاني و شرايط جغرافيايي منطقه مورد مطالعه، تالش شده  ).10: 2010

  ، طرح تحقيق حاضر انجام و ارائه شود.ها است، متناسب با منابع و وضعيت
ي بالقوه فراوارن گردشگري در ابعاد مختلف ها تانسيلمنطقه مورد مطالعه تحقيق حاضر، داري پ

و شرايط خاص منطقه است. بسياري از  ها با ويژگي رسد، طرح موضوع مياست. آنچه مهم به نظر 
مردم و مسووالن به نقش توسعه گردشگري در توانمدسازي اقتصادي اذعان دارند. اما به طور علمي 

يرمهنّا با روش تكنيك علمي مناسب مورد نياز است، كه ارزشيابي اثرات منطقه گردشگري جزيره م
و  ها تحقيق حاضر نيز درصدد بررسي و تبيين اين وضعيت با توجه نظريات مطرح، تكنيك

  ي موجود و وضعيت اين منطقه است.ها روش
  اهميت و ضرورت -1-2

ارهاي رشد صنعت با توجه به اين كه تفكر ايجاد مناطق نمونه گردشگري شكل گرفته و يكي از راهك
يي اجتماعات محلي، داراي اهميت و زدا محروميتمذكور است، شناخت تأثيرات اين گونه مناطق بر 

است. عالوه بر آنكه تاثير اين گونه اقدامات تبعات مختلفي دارد، بايد از طريق انتخاب  اي هارزش ويژ
ه پايدار منطقه و افزايش ميزان الگوهاي مناسب آثار آن را متناسب نمود؛ به طوري كه منجر به توسع

  اشتغال به واسطه تعامالت علمي و اجرايي در بخش گردشگري جزيره ميرمهنّا گردد.
  اهداف -1-3

ي گردشگري جزيره ميرمهنّا و همچنين، تبيين ظرفيت تحمل ها هدف تحقيق حاضر، شناخت ظرفيت
يي در منطقه كمتر توسعه زدا وميتمحرگردشگري بر  اي هي حاصل از اقدامات توسعها و تأثير مؤلفه



11 ...زدايي از ديدگاه اجتماعات محلي تأثير مناطق نمونه گردشگري در محروميت

ي ها ي مشاركتي در تعيين راهبردها يافته بندر ريگ است. همچنين به طور جزئي شناخت شيوه
  ي تاثير گذار بر صنعت گردشگري جزيره ميرمهنّا مد نظر داشت.ها گردشگري، با توجه به مولفه

  پيشينه پژوهش -1-4
  )praسوابق ارزشيابي مشاركتي روستايي( -1-4-1

ي توسعه و روش بررسي و استنتاج مطابق با منابع ريز برنامهبراي  اي ه( رابرت چمبرز) شيوpraخاستگاه 
)، كه به سبب ويژگي شيوه مذكور، سوابق متعددي در زمينه adebo 2000: 6متفاوت است(

ي ها يت)، از قابل104-123: 1380(نوري،  praي ها وجود دارد. نوري ضمن معرفي ويژگي praكاربردي
ي خدمات بهزيستي ها ارزبابي عملكرد مجتمع«تكنيك ياد شده، در پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان 

روستايي در رفاه اجتماعي روستاييان، مطالعه موردي: روستاهاي كورده، امام تقي و دهشك شهرستان 
سب اطالعات الزم و ، استفاده نمود. وي از نقشه كروكي در جهت افزايش ميزان مشاركت و ك»مشهد

طرح «). همچنين، هدايتي از تكنيك مذكور در 329: 1380استفاده نمودند (نوري، ها  همچنين اخذ ايده
، استفاده نمود. در پايان نامه هدايتي به طور »praتوسعه كالبدي روستاي اورامان با استفاده از روش 

رديد، شايان ذكر است، كه تحقيق مذكور، در جهت انجام مطلوب تحقيق استفاده گ praاز روش  تر جزئي
يي است كه به طور جامع بر مسائل توسعه كالبدي روستاي اورامان با تاكيد بر ابعاد ها جزو اولين فعاليت

  ).214: 1387مشاركتي پرداخته است (هدايتي، 
ر، اين روش، همچنين در مناطق مرتفع مركزي ويتنام براي ارزيابي وضعيت معيشتي كشاورزان فقي

، بويژه از نظر منابع انساني، ها متوسط و خوب به كار رفته است و به اين طريق، تفاوت بين خانواده
توان، نيازهاي  ميي، توسعه، ها مالكيت زمين و دام شناسايي شده است. بر اين اساس، در برنامه

  ).cramb 2004ي فقير بهتر تاكيد نمود(ها گروه
ي معلول در روستاي كيليفي در كشور ها براي شناسايي بچه 2006رخ جهاني در سپتامبر صليب س

مطالعاتي انجام داده است. در اين مطالعات بر روي شناسايي كمبودها،  praكنيا با استفاده از روش 
تشويق مردم محلي و همچنين مالكيت جامعه روستايي تاكيد شده است. نتايج نشان داد، كه علت 

يت مشاركت، وابستگي روستاييان به اعتقادات سنتي و خرافاتي، ارواح ناتواني در عدم فعاليت و محدود
). شايان ذكر است كه در gona 2006:12شد، ( مييي بود كه از طرف خداوند نازل ها خبيثه و مجازات

  سير تكاملي پيدا نموده است. praدهه اخير، مطابق منابع و محتواي تحقيقات انجام شده
  سوابق گردشگري -1-4-2

پيش از انقالب در دهه  يها ن قدم براي تدوين طرح جامع گردشگري در ايران، مربوط به سالاولي
). پور كاظمي و رضايي در پي بررسي كارايي صنعت 56: 1382(سينايي، گردد ميش. بر1350

ي ناپارامتري (ايران و كشورهاي منطقه) نشان دادند، كه صنعت ها گردشگري با استفاده از روش
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كشورهاي بحرين، تركيه و سوريه، از بيشترين كارايي برخوردار بوده، متوسط كارايي گردشگري در 
درصد است. صنعت گردشگري در كشورهاي امارات متحده عربي و آذربايجان  74تحت اين فرض

. در گردد ميدرصد 3/83پيوندد، كه متوسط كارايي تحت اين فرض  مينيز به جمع كشورهاي كارا 
توان گفت  ميي تحقيق مذكور، ها الگو بودن كشور تركيه بر اساس يافتهنهايت، با توجه به 

كشورهاي ناكارا به منظور افزايش كارايي بايذ صنعت گردشگري تركيه را الگوي خود قرار دهند 
  ).282: 1385(پور كاظمي و رضايي، 

راهبردهاي  به منظور ارائه» ي پايداريها شاخص«، تحقيقي درباره2009كاستالني و سال، در سال 
ي رفاهي در ها شاجص«توسعه گردشگري انجام دادند. در اين تحقيق نكته بارز، توجه به 

  ).castellani and sala, 2009: 2(است » ي محليها مقياس
از گردشگري به عنوان كاتاليزوري كارامد براي بازسازي و توسعه اقتصادي و اجتماعي نواحي توسعه 

ي اقتصادي ها ي اخير در سراسر اروپا براي رفع چالشها ي كه طي سالنيافته ياد شده است؛ به طور
تفريح، تفرج و گشت و  ي در كانون توجه قرار گرفته است.و اجتماعي نواحي مختلف، گردشگر

شود. به داليل فراوان،  ميي فرار از زندگي خسته كننده روزمره تلقي ها گذار، بدون شك يكي از راه
ه گشت و گذار در آينده همچنان ادامه خواهد داشت. در اين ميان، صنعت رسد، كه توسع ميبه نظر 

ي اقتصادي، ها در عرصه اي هين صنعت خدماتي دنيا، جايگاه ويژتر گردشگري به عنوان گسترده
و  (ap& Crompton, 1998: 137)اجتماعي و سياسي به خود اختصاص داده است-فرهنگي

سته اند وضعيت خويش را تا حد قابل توجهي بهبود بخشيده، بسياري از كشورها از اين رهيافت توان
بر مشكالت اقتصادي خويش، از قبيل پايين بودن سطح درآمد سرانه، بيكاري و كمبود درآمدهاي 

 6ارزي فايق آيند؛ بطوري كه در حال حاضر سهم درآمدي حاصل از صنعت گردشگري حدود 
). درآمد ارزي حاصل از صنعت 22: 1375، دهد (صباغ كرماني ميدرصد از صادرات را تشكيل 

گردشگري روز به روز در حال افزايش است، به طوري كه درآمدهاي حاصل از اين صنعت نسبت به 
درصد  10) و در دهه گذشته به 4: 1378ميالدي بيش از چهار برابر شده است (موسايي،  60دهه

 ,brunt and hambly)ده استميليون شغل ايجاد نمو 204درآمد جهاني رسيده و نزديك به 

دهد، توجه به صنعت گردشگري و رمند رشد و توسعه مطالعات و به  ميسوابق نشان  .(25 :1990
  ي جديد سير صعودي دارند.ها كارگيري تكنيك

  سوال و فرضيه تحقيق -1-5
  شود: ميبا توجه به مسائل مطرح شده و اهداف تحقيق، سوال تحقيق به صورت زير مطرح 

بر  مؤثري قابل انتظار ها يي است و مؤلفهها ردشگري جزيره مير مهنّا داراي چه ظرفيتمنطقه گ -
  در منطقه مذكور در چه وضعيتي هستند؟ PRAيي با روش زدا محروميت
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  شود: ميدر راستاي سؤال تحقيق، فرضيه به صورت زير مطرح 
ي مناسبي از نظر ها فيتبا توجه به اين كه منطقه نمونه گردشگري جزيره مير مهنّا داراي ظر -

يي، اقدامات زدا محروميتبر  مؤثري قابل انتظار ها گردشگري است، با اين وضعيت، بر اساس شاخص
 چشمگيري صورت نگرفته است.

  روش تحقيق و مراحل آن  -1-6
ي ميداني است، ها و بررسي اي هتحليلي و مبتني بر مطالعات اسنادي، كتابخان روش تحقيق توصيفي

مورد  praو اطالعات جمع آوري شدند و بر اساس روش  ها تفاده از ابزار پرسشنامه، دادهكه با اس
تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين راستا، جامعه آماري تحقيق، شامل همه مشووالن، ريش 

نفر هستند. شيوه به كار رفته در  300بر توسعه منطقه هستند، تعداد مؤثرسفيدان، نخبگان و افراد 
تحقيق حاضر بر اساس تحليل ماتريس ارزشيابي آثار منطقه praاست.  praپژوهش مبتني براين 

ي قابل انتظار تجزيه و تحليل شده و متغيرهاي آن شامل ها جزيره مير مهنّا و با توجه به مولفه
بوده است، كه  pra، بر اساس بهره گيري از نظرات مردم مبتني بر روش100طيف بندي با مقياس 

) مدل 1استفاده شده است؛ شكل شماره(cpm(ciritical path method)بطه با تعيين در را
  دهد. مفهومي مراحل تحقيق را نشان مي

  مدل مفهومي مراحل تحقيق ):1شكل شماره (
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منبع: نگارندگان
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با  متغيرهاي پژوهش، شامل ابعاد قابل شناسايي در سه زمينه محيطي، اقتصادي و اجتماعي مرتبط
ي قابل انتظار در ها ) آمده اند. آثار مؤلفه5در جدول ( تر يي است، كه به طور تفصيليزدا محروميت

ي گردشگري منطقه جزيره مير مهنّا در جهت ها زير گروه بر اساس جاذبه 48هفت گروه عمده و 
ه در ، ظرفيت ايجاد شدها مولفه cpmمحروميت زايي بر اساس مسانگين نمره (اهميت)، وضعيت 

  منطقه و ميانگين كل ارزشيابي شدند.
  ده و قلمرو پژوهشومحد-1-7

كه  باشد مي خليج فارسدر ايرانهاي غيرمسكوني  جزيرهمنطقه نمونه گردشگري جزيره مير مهنّا از 
واقع  درجه شرقي 50,6درجه شمالي و طول  29,5وبا عرض بندر ريگهاي جنوبي  در برابر كرانه

كيلومتري شمال بندربوشهر، حدود پانزده كيلومتري جنوب  155حدود  است. بندر ريگ شده
شرقي بندرگَناوه و حدود سي كيلومتري جزيرة خارك، در كنار يكي از خورهاي خليج فارس واقع 

فاع آن از ارت. است . اين بندر مركز بخش ريگ، از بخشهاي شهرستان گناوه در استان بوشهر است
 90493شهرستان گناوه معادل  بر اساس آخرين سرشماري جمعيت.ستسطح دريا يك تا دو متر ا

  هزار نفر ساكن بخش ريگ هستند. 11نفر بوده كه از ميان كمي بيش از 
  ): محدوده قلمرو پژوهش1شكل شماره(

  
 منبع: نگارندگان

منحصر به فردي است، كه تا به حال ي ها منطقه نمونه گردشگري جزيره ميرمهنّا داراي ويژگي
  شود: ميدر زير ذكر  ها با اهم آنكمتر شناسايي و بهره گيري شده است. 
، كُنار و مجسمه ميرمهنّا، آثار به جا مانده از هلنديان، اي هچشم انداز طبيعت، سواحل زيباي ماس

  قدمگاه اميرالمؤمنين و ... .



15 ...زدايي از ديدگاه اجتماعات محلي تأثير مناطق نمونه گردشگري در محروميت

  و مباني نظري ها مفاهيم، ديدگاه -2
  تعاريف و مفاهيم -2-1
  )PRAارزيابي مشاركتي روستايي( -2-1-1
تكنيكي است كه براي جمع آوري اطالعات بر مبناي  PRAيا به عبارتي»ارزشيابي مشاركتي روستايي«

  رود.  ميي توسعه جامعه و سوادآموزي به كار ها اطالعات جامعه و نيازهايشان براي استفاده در برنامه
ي خود افزايش دهد و كنترل ها روستاييان را در درك مشكالت و فرصتتواند فهم  مي PRAروش 

تواند از طريق اجراي  مييشان افزايش داده، فرآيندي را آغاز كند كه ها و برنامه ها آنها را بر انتخاب
 ,Heaverي دولتي ادامه يابد(ها برنامه يا مديريت ابتكارات محلي و حداقل نظارت اجتماع بر طرح

1992 : 65.(  
ين منبع آن ارزيابي سريع تر روش ارزيابي مشاركتي روستايي منابع بسياري دارد. سهل الوصول

و اوايل  1970روستايي است، كه از آن نشأت گرفته است. ارزيابي سريع روستايي نيز خود در دهه 
به عنوان پاسخي به مشاهدات مغرضانه از توسعه گردشگري روستايي(بازديد كوتاه از  1980دهه 

ي ها ي كالن روشها مناطق روستايي توسط متخصصان شهري) و بسياري از نواقص و هزينه
  ). Caruthers & Chambers,1989 : 407مطرح شد( اي هآمارگيري پرسشنام

 PRAمفاهيم اصلي •

خيزد و بايد در اختيار  ميتوانمندسازي: دانش قدرت است. دانش از فرآيندها و نايج تحقيقات بر
ي و تصميم سازي ضروري است، ريز برنامهار گيرد. پس انحصار اطالعات كه براي مردم محلي قر

  بايد شكسته شود و اطمينان در مردم محلي ايجاد شود تا بتوانند تجديد قوا كنند. 
جهت محققان را به آموزشگر و شنوندگان را به تفكر و مقدورات محلي  PRAتغيير جهت: فرآيند 

كه مردم  اي هروش جديدي بياموزند. محققان بايد از نگرش مبتكران دهد. محققان بايد ميتغيير 
  داند، دور شوند.  ميمحلي را ناتوان 

محلي كردن: استفاده وسيع از امكانات محلي، مشاركت فعال، تشويق مردم بومي در سهيم شدن در 
ين رهيافت بر كه بايد جذاب باشد. تأكيد در ا PRAارزيابي و احساس لذت و شادماني از ارزشيابي 

  فرآيند است، نه سرعت. 
و بوميان پيشرو، زنان،  اي هي حاشيها جامعيت: افزايش حساسيت با توجه به فرآيند، شامل گروه

  ).www.sil.org، پيران و بينوايان(ها بچه
 PRAاصول  •

، ها راجي. اين اصول با آزمودن شيوهاصول روش ارزيابي مشاركتي بيشتر استنتاجي است، تا استخ
ي كارآمدو ناكارآمد و طرح چرايي آن به دست آمده اند. متخصصان، اصول متفاوتي را ها يافتن شيوه
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ين آنها عبارتند تر بر خواهند شمرد، كه در طول زمان تكامل يافته اند و مهم PRAبراي 
  ):Conway, 1988از(
 يادگيري به همراه جامعه و در جامعه؛ -

 مشاركت از طريق مشاهده؛ -

 انعطاف پذيري و عدم تشريفات؛ -

 )؛8: 1379توالي(چيت سازان،  -

 تعادل بهينه -

 ).21: 1378تنوع جويي در جمع آوري اطالعات(وزارت جهاد سازندگي،  -

 PRAي ها ابزار و تكنيك •

 مصاحبه نيمه سازمان يافته؛ -

 مصاحبه با افراد آگاه و مطلع كليدي؛ -

 ان يافته؛مشاهده مستقيم و سازم -

  ).61: 1387ترسيم نقشه اجتماعي منطقه(هدايتي، 
  منطقه يا مناطق نمونه گردشگري -2-1-1

شود كه در جوار  مييي گفته ها ، به محدوده»منطقه يا مناطق نمونه گردشگري«بر اساس تعريف، 
ت شود و بر اساس ظرفي ميي تاريخي، فرهنگي، مذهبي، طبيعي و گردشگري كشور ايجاد ها جاذبه

گردند. هر منطقه داراي مراكز خدماتي،  ميدر چهار سطح بين المللي، ملي، استاني و محلي تعيين 
رفاهي، فرهنگي، گردشگري، از جمله واحدهاي اقامتي، پذيرايي، خريد، توليد و عرضه صنايع دستي 

راث و ساير خدمات گردشگري خواهد بود(سازمان مي ها و فرهنگي، هنري، تفريحي، ورزشي، پارك
: 1388فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، قوانين و مقررات مربوط به مناطق نمونه گردشگري، 

  ).2و ماده  1ماده 
  
  و مباني نظري ها ديدگاه -2-2
2-2-1-PRA  

ي و مديريتي به طور گسترده در سطح ريز برنامهو نظريات مشاركتي، اساساً در مباحث  ها ديدگاه
مطرح شده است. همچنان كه در  اي هه به طور قابل مالحظدنيا كمتر از نيم قرن است ك

ي از پايين به ريز برنامهمشاركتي است كه نظريات  اي هشيو PRAي گذشته اشاره گرديد، ها قسمت
ي مناطق جغرافيايي به خوبي ها دهد. چنان چه اين شيوه متناسب با ويژگي ميباال را پوشش 

چه در سطح علمي و چه در سطح اجرايي كاهش  ها امهاستفاده شود، احتمال خطا و لغزش در برن
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ي اجرايي در كشورهاي مختلف و به ويژه در مناطق در ها يابد. گذر از نظريات و حصول موفقيت مي
مشاركتي در پيش برد اهداف توسعه پايدار  ةو نظريات توسع ها تطابق ديدگاه ةحال توسعه، نشان

  مناطق جغرافيايي است. 
العات علمي و اجرايي، در بسياري از كشورهاي جهان به ويژه هند، بنگالدش، در مطPRAكاربرد 

پاكستان، كانادا، نپال، نيجريه، بنگال، آفريقاي جنوبي، سريالنكا، زيمباوه و چين مرسوم و معمول 
در مطالعات، شيوه غالب و مورد PRAشده است، به ويژه در عرصه روستايي به كارگيري رهيافت 

اران و مصلحان توسعه روستايي شده است. متأسفانه در ايران، تعداد مطالعاتي كه با استفاده كارگز
يي كه با روش پيمايشي صورت گرفته، ها انجام گرفته است، در مقايسه با پژوهشPRAاستفاده از 

بسيار اندك است. روش مذكور بر پايه مصاحبه و درگير كردن مردم در فرآيند توليد راه 
  ).48: 1385، توكلي و هودسني، ست(رفيعيانها حل

  چارچوب نظري توسعه گردشگري -2-2-2
شود كه به  ميفضايي(جغرافيايي) است و گروهي از مردم را شامل  اي هگردشگري ماهيتاً پديد

روند. گردشگري  ميي ديگر ها منظور تفريح و گذران اوقات فراغت از وطن خود به مناطق و مكان
دو سويه است. در يك سوي آن  اي هي اقتصادي و اجتماعي، معادلها تنيز همانند بسياري از فعالي

ي ديگر اقتصادي در اين است كه ها عرضه و در سوي ديگر آن تقاضا قرار دارد. تفاوت آن با فعاليت
ي توليدي معوالً محصول عرضه را براي ارائه به مصرف كننده به محل تقاضا حمل ها در فعاليت

ي توسعه گردشگري بايد تقاضا را جابه جا نمود؛ به عبارت ديگر، در عرضه كنند، درحالي كه برا مي
و تقاضاي گردشگري، اين بازار يا تقاضاست كه از حوزه جغرافيايي خود بايد جابه جا شود، چراكه 

  ).17: 1377منابع عرضه عموماً ثابت است(سعيدي، 
ن موارد اشاره نمود: هدف توان به اي ميدر تدوين چارچوب نظري برنامه توسعه گردشگري، 

ي اجرايي و تدوين و تعريف عمليات اجرايي. در قالب اين ها ، تدوين استراتژي يا تاكتيكها گذاري
توان آنها را به صورت عددي نيز تعريف  ميمراحل كه با قيودات كمي و كيفي همراه است، 

  ).14: 1382نمود(رهنمايي، 
اهبردهاي مختلفي نظير رويكردهاي اقتصادي، اجتماعي، ، رويكردها و راي هدر زمينه توسعه منطق

فضايي و جامع مطرح است. راهبرد توسعه روستايي و راهبرد توسعه پايدار، از جمله  -كالبدي
: 1383ي توسعه روستايي دارند(رضواني، ريز برنامهراهبردهايي هستند كه رويكردي جامع نسبت به 

، به عنوان ابزاري براي توليد و اشتغال و توسعه اي همنطق). عالوه بر اين، گردشگري روستايي و 92
). در Slee, 1997: 81تواند اميدهايي براي كاهش فقر فراهم آورد( مياقتصادي در سطح منطقه 
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نگرشي ديگر، گردشگري به عنوان موتور محركه توسعه روستايي معرفي شده و در اين زمينه 
  ):Greffe, 1993: 23داليلي نيز مطرح نموده است(

هر فعاليت صادراتي، سازماندهي شده و توسعه يافته است؛ گردشگري نيز منبع شغل و درآمد به  -
 رود.  ميشمار 

ي كشاورزي، كارهاي عمومي، بيمه و...، ها گردشگري برخالف ساير كاالها، خدمات و فرآورده -
 كند.  ميي اقتصادي عمل ها همانند مولدي براي تعداد زيادي از فعاليت

يي كه نياز به نيروي كار ها گري، تقاضا را براي صنايع دستي، هنرهاي سنتي و فعاليتگردش -
 برد.  ميبيشتري دارند، باال 

تواند سهمي در متنوع سازي اقتصادي و توسعه پايدار داشته  ميصنعت گردشگري در نواحي مختلف 
دد. اگرچه مشاغل مربوط به باشد و با ايجاد اشتغال و درآمد موجب توسعه نواحي روستايي و محلي گر

اين صنعت خيلي تخصصي و پر درآمد نيستند، با اين حال، منافع زيادي را نصيب مردم محلي و بومي 
كنند. گردشگران براي اقامت، خريد كاالهاي محلي و ساير نيازمنديهاي خود، پول پرداخت  مي
موجب تحرك مردم بومي در  كند و ميي محلي جريان پيدا ها در فعاليت ها نمايند. اين پول مي

). از ديگر آثار توسعه گردشگري، Gregory, 1992: 6شوند( ميبرآوردن نيازهاي بازديدكنندگان 
ي فرهنگي و ها مربوط به اكولوژي است، كه روش آن از تخريب به سوي حفاظت است و نيز ارزش

  ).Aronsson, 1994: 77شود( مياجتماعي كه به حفظ يا تغيير وضع موجود منجر 
گذارد  ميي مختلف بر زندگي مردم تأثير ها است چند بعدي و به تبع آن از راه اي همحروميت، پديد

ي فقدان سالمت، آشفتگي اقتصادي ها و فُقرا مستعد باالترين درجه آسيب پذيري در عرصه
رده و زند، توسعه انساني را محدود ك ميي طبيعي هستند. محروميت به رشد انساني لطمه ها بيماري

. گردشگري حامي فُقرا گردد ميمانع سرمايه گذاري انساني مورد نياز براي دستيابي به رفاه خانواده 
گردشگري «تواند در بسياري از كشورهاي درحال توسعه به كارگرفته شود.  ميو رفع محروميت، 

قراست، كه نوعي از گردشگري است كه در پي فراهم نمودن مزايايي ويژه براي فُ» ييزدا محروميت
ممكن است اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و يا فرهنگي باشد و تا زماني كه نيازمندان مزايايي 

ناميد. » ييزدا محروميتگردشگري حامي فُقرا يا «توان آن را  ميآورند،  مياز گردشگري به دست 
تعريف  اي هآن را پروژ). كاكواني و پرنيا 1384حتي اگر سهم افراد ديگر بيش از فُقرا باشد(صادقي، 

ي اقتصادي شركت كرده و ها فعال در فعاليت اي هنمايد تا به گون ميكنند، كه تهي دستان را قادر  مي
) مدل 3). متناسب با مباني نظري تحقيقي حاضر، شكل (Wearing, 2008از آن بهره مند گردند(

  دهد. ميآثار گردشگري بر كاهش فقر و محروميت را نشان 
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  )1388): مدل آثار گردشگري بر كاهش فقر و محروميت(توكلي و همكاران؛ 3ه(شكل شمار

 
ي مرتبط با گردشگري، موارد بسيار زيادي مطرح شده است، كه در منابع علمي ها در رابطه با نظريه

توان به آن  ميمتعددي بررسي گرديده است. اما آنچه در اين پژوهش به عنوان پايه نظري موضوع 
است كه مؤيد توجه ويژه به مناطق نمونه گردشگري است. بنيان اين  اي ههمانا انديش اشاره نمود،

انديشه بر تئوري مركز و قطب رشد در علوم جغرافيايي تبيين شده است، كه به عنوان تأثير اين 
. آثاري كه همراه با رشد اقتصادي، گردد ميگونه مناطق در تراوش توسعه در سطح منطقه قلمداد 

يي، خروج از انزوا، پيوند به اقتصاد ملي و همچنين، تحرك بخشيدن به منابع باشد. در زدا محروميت
ين تر ي مرتبط با تأثير گردشگري بر توسعه اقتصادي و كاهش محروميت، اصليها عين حال، انديشه

  مباحث قابل طرح است. 
ه پايدار، به عنوان يك مطرح شدن انديشه گردشگري پايدار در محيط و ارتباط تنگاتنگ آن با توسع

تمامي وجوه  ةگرايش نظري منسجم كننده پايداري زيست محيطي، فرهنگي، اقتصادي، دربرگيرند
قابل انتظار در گسترش و توسعه گردشگري است. در اين پژوهش، سعي شده است از طريق بررسي 

ي بحث)، نسبت ها ه(روش گروPRAي قابل انتظار در سه وجه مذكور، با استفاده از تكنيك ها مؤلفه
يي از ديدگاه مردم پرداخته شود. قطعاً يك مكان يا منطقه گردشگري زماني زدا محروميتبه ميزان 

و همچنين  ها منجر به توسعه پايدار خواهد شد كه به افزايش درآمد، ايجاد اشتغال، ايجاد زيرساخت
  يي منجر گردد.زدا محروميتي ها ساير مؤلفه

  
  ي پژوهشها يافته -3
) منطقه نمونه گردشگري جزيره PRAجربيات نگارندگان در طي انجام تحقيق با طرح مشاركتي(ت

يي گرديد كه ها ي هدف در تحقيق حاضر، منتج به يافتهها از آن، مشاركت مطلوب گروه تر ميرمهنّا و مهم
   ، متناسب با اهداف مورد نظر تحقيق هستند.ها با اطمينان و قابليت باال به تحليل وضعيت

توان آن را به  ميتواند متفاوت باشد. با اين وجود،  مييي و فقر زدا محروميتآثار گردشگري در رفع 
سه دسته آثار مستقيم، غيرمستقيم و القايي تقسيم نمود.آثار مستقيم گردشگري بر كاهش 

  عبارتند از: مير مهنّاي جزيره ها محروميت، با توجه به ويژگي
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 درآمد كارگران از مشاغل يا مؤسسات كوچك گردشگري؛ -

گيرد و از  ميدرآمد و عايدات غيركارگري: اين درآمد به طور معمول به جاي فرد به جامعه تعلق  -
ي گردشگري، ها آيد؛ گردشگري اجتماعي، هداياي گردشگران يا شركت ميمنابع مختلفي به دست 

تواند  ميمرتبط. سهم قابل توجهي از اين درآمدها  عايدات حاصل از مجوزهاي پارك و ساير منابع
 نصيب افرادي گردد كه از درآمد و مشاركت اقتصادي مستقيم محروم هستند؛

ي مختلفي، به غير از ها تواند بر خانوارهاي فقير به شيوه ميآثار بر خانوارها: گردشگري  -
اطالعات، بازارها و ي نقدي اثر گذارد، كه شامل آثار مثبت همچون دسترسي به ها جريان

 شود.  ميو آثار منفي، مانند رقابت براي زمين و آب  ها زيرساخت

  درآمد و اشتغال -3-1
نه چندان دور، نشان از آن  اي هو بندر ريگ در گذشت مير مهنّاخودكفايي كامل اهالي بومي جزيره 

نيامده و از تمام قدرت مردم اين منطقه اعم از زن و مرد هرگز از كار و تالش به ستوه دارد كه 
فكري و بدني خويش در جهت تأمين مايحتاج خود بهره گرفته اند. به طور كلي، منابع درآمدي در 

ي ماهيگيري، تجاري، صنعتي، كشاورزي، صنايع ها شامل فعاليت مير مهنّابندر ريگ و جزيره 
  ي معيشتي هستند.ها ي خدماتي و ساير شيوهها دستي بومي، فعاليت

ش كشاورزي بايد عنوان نمود كه با توجه به نبود زمين زراعي مطلوب و شرايط نمساعد آب و در بخ
در قالب ي كشاورزي بيشتر ها هوايي در منطقه از لحاظ بارش و ديگر فاكتورهاي جوي، فعاليت

و محصوالت اين بخش نيز اغلب مصرف  اند هاي تعاوني كشت و صنعت به فعاليت پرداخته شركت
 هاي جزيره مير مهنّا از جزيره دهد. همچنين قابل ذكر است كه ميو افراد بومي را كفاف روستاييان 

واقع شده بندر ريگهاي جنوبي  اين جزيره در برابر كرانه.استخليج فارسدر ايرانغيرمسكوني  تقريباً
اگر به صيد و در بخش ماهيگيري نيز  است. ودهانگور و انجير اين جزيره از قديم معروف ب. است

هاي اين حوزه به شكل سنتي  بينيم كه هنوز فعاليت نگاهي بيندازيم مي در اين شهرستانصيادي 
در بخش خدماتي، شامل  .شود به صيد پرداخته مي "تور و گرگور"يعني با استفاده از وسايل عمدتا 

دمات دولتي است. كار در اين بخش بيشتر جنبه مواردي همچون فعاليت در امور حمل و نقل و خ
از لحاظ امكانات شود.  ميتجاري دارد و حمل بار و كاال را به نقاط مختلف سراسر كشور شامل 

توان از شهرك صنعتي بندر ريگ كه در ابتداي سه راهي بندر ريگ واقع شده نام برد.  اقتصادي مي
هاي كاذب  يد ظروف يك بار مصرف، توليد جدارهدر اين شهرك كارخانجاتي چون شركت تعاوني تول

كه در صنعت ساختمان سازي و همچنين توليد ظروف نشا براي كاشت و توليد نشا يا نهال در 
زمينه كشاورزي كاربرد دارد، نام برد. و نيز شركت توليد و شيره خرما، شركت تعاوني توليدي 

تعاوني توليدي سيم و كابل از جمله  هاي خوراكي، فخرآوران برلي توليد انواع بستني و ژل
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توان به اشتغال در آموزش و  ميدر بخش دولتي نيز  .باشند هاي توليد در اين شهرك مي فاليت
ي سوخت و كميته امداد ها پرورش، مركز كشتيراني بندر ريگ، مركز بهداشت و درمان، جايگاه

دهد. بر همين  مير ريگ را نشان ) ميزان و منابع درآمد اهالي منطقه بند1اشاره نمود. جدول (
هزار تومان دارند، كه  300درصد مردم منطقه، درآمدي زير  50كه حدود  گردد مياساس، مشاهده 

ي كارگري، ماهيگيري، كشاورزي و صنعتي ها قشر عمده جمعيت منطقه را شامل شده ودر بخش
اهالي منطقه، درآمدي  درصد از 70توان گفت حدود  ميمشغول به كار هستند. در يك جمع بندي 

ي ماهيگيري ها هزار تومان در ماه دارند. شايان ذكر است، درآمدهاي حاصله از بخش 400زير 
  وكشاورزي تقريباً فصلي هستند و به شرايط آب و هوايي بستگي دارند

  ): ميزان و منابع درآمد مردم منطقه بندرريگ1جدول شماره(
  درصد منابع درآمد  رآمديمنابع د  درصد ميزان درآمد  ميزان درآمد

  25  ماهيگيري -كشاورزي   10  هزار تومان 100زير 
  25  كشاورزي -كارگري  40 هزار تومان 300تا  200
  35  ماهيگيري -كارگري  20 هزار تومان 400تا  300
  5  خدماتي -كارگري   20 هزار تومان 500تا  400

هزار  500بيشتر از 
  تومان

  10  ساير  10

  
)، وضعيت اقتصادي مردم را با توجه به شرايط و مفهوم دارا و ندار در 2باال، جدول (عالوه بر موارد 

درصد از مردم  70، گردد مي) استنباط 2دهد. همانطور كه از جدول ( ميمنطقه بندر ريگ نشان 
منطقه در وضعيت متوسط و ضعيف قرار دارند. شايان ذكر است كه درآمد اين درصد از مردم كمتر 

 ار تومان است.هز 400از 

  ): وضعيت اقتصادي مردم با توجه به شرايط و مفهوم دارا و ندار در منطقه بندر ريگ3جدول شماره(
  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  خوب  بسيار خوب  وضعيت درآمد

  5  30  40  20  5  درصد
  

  تعيين و محاسبه ظرفيت تحمل منطقه -3-2
فرهنگي و  -، زيست محيطي، اجتماعيدر اين روش، ظرفيت نهايي با توجه به شرايط فيزيكي

تسهيالتي برآورد گرديده است؛ به طوري كه در صورت مراجعه بيش از حد ظرفيت مشخص شده، 
گردند. بنابراين، با  ميي فيزيكي و زيست محيطي منطقه جوابگو نبوده، دچار خسارت ها محيط

شود، تا از وارد آمدن  ميي تحمل منطقه، حد نهايي استفاده از منطقه مشخص ها تعيين ظرفيت
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خسارت جلوگيري شود. براي تحليل اين وضعيت كه تا چه ميزان روند جذب گردشگر به ظرفيت 
م. اين روش شامل سه مرحله محاسبه اي هتحمل منطقه نزديك است، به تحليل موضوع پرداخت

  ثر است:ظرفيت تحمل فيزيكي، ظرفيت تحمل واقعي و ظرفيت برد تحمل واقعي و ظرفيت برد مؤ
  محاسبه ظرفيت تحمل فيزيكي منطقه -1 -3-2

  .گردد مي)، ظرفيت ابتدايي منطقه براي جذب گردشگر محاسبه 1در اين مرحله بر اساس رابطه(
 Pcc = A * V / A * RF): 1رابطه(

Pccظرفيت تحمل فيزيكي =  
Aمساحت پهنه مناسب براي استفاده گردشگري = 

A=645000  
Vازديدكننده نياز دارد، تا به حد راحتي جابه جا شود.= مقدار فضايي كه هر ب  

V / A = 1/4  
RF مدت زمان قابل استفاده بودن محل / ميانگين طول زمان يك بازديد =  

RF = 10/12 
  = Pccماه نفر در طول  90000

  محاسبه ظرفيت تحمل واقعي منطقه -2 -3-2
فرهنگي و تسهيالتي، زيرساختي،  –در اين مرحله، بر اساس فاكتورهاي زيست محيطي، اجتماعي 

  :گردد ميخدماتي، ظرفيت تحمل واقعي منطقه محاسبه 
Cf1 :محدوديت زيست محيطي منطقه كه شامل سه فاكتور است =  
ي با اهميتي مانند مراتع باشد، ها محدوديت پوشش اراضي؛ در صورتي كه منطقه داراي پوشش -

 .گردد مياز كل فضاي منطقه كسر و محاسبه 

 درصد براي كاربري گردشگري مناسب نيستند. 50ي باالي ها يت شيب؛ شيبمحدود -

ي سطحي موجود باشد، بايد ها ي سطحي؛ در صورتي كه در منطقه آبها محدوديت حريم آب -
 را در نظر داشت. ها حريم آن

Cf2ي روزمره در ها براي گذران اوقات فراغت فعاليت مي = مقدار فضايي كه براي استفاده مردم بو
ي روزمره مردم بومي تداخلي ها . از آنجا كه منطقه مورد مطالعه، با فعاليتگردد مينطقه مصرف م

درصد از فضاي كل منطقه براي استفاده مردم بومي،  10ندارد، بنابراين، با در نظر گرفتن حدود 
  .گردد ميمتر مربع برآورد  64500برابر Cf2مقدار 

Cf3تسهيالت و خدمات مناسب در نظر ها ي ايجاد زيرساخت= مقدار فضايي از منطقه است كه برا ،
برابر Cf3درصد از سطح منطقه براي موارد مذكور،  15گرفته شده است. بنابراين، با فرض احداث 

متر مربع است.  161250ي منطقه مساوي ها متر مربع خواهد بود. جمع محدوديت 96750
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تحمل فيزيكي و جاگذاري تعداد به دست آمده در بنابراين، با جاگذاري اين مقدار در رابطه ظرفيت 
  آيد: مي) ظرفيت واقعي منطقه به دست 2رابطه(

Rcc = (A - ∑ Cf) * V / (A - ∑ Cf) * RF 
  =Rccماه نفر در طول  67500

نفر در كل منطقه  67500بر اساس محاسبات مذكور، ظرفيت تحمل واقعي روزانه منطقه تعداد 
  است.  مير مهنّانمونه گردشگري 

  برون يابي تمايل منطقه -3-3
)، ميان 1400ي كوتاه مدت(ها بر اساس تكنيك برون يابي، تقاضاهاي آينده منطقه در افق

به شرح زير در مورد  1395) با فرض بهره برداري از سال 1410) و بلند مدت(1405مدت(
  :گردد ميبرآورد  مير مهنّاگردشگران داخلي و خارجي منطقه 

  آورد گردشگران منطقهبر -3-3-1
ي مختلف، سه سناريو براي تعيين نرخ رشد و تعداد ها با توجه به مراحل اين تكنيك و موقعيت

و  1405، 1400ي ها گردشگران به دست آمد. اين سناريوها، براي برآورد تعداد گردشگران در سال
شد ساالنه) و بر اساس سه فرض ادامه روند گذشته، خوشبينانه(افزايش نرخ متوسط ر 1410

  بدبينانه(كاهش متوسط نرخ رشد ساالنه) نسبت به دوره گذشته است. 
  1410 - 1400ي ها ): برآورد تعداد گردشگران طي سال3جدول شماره(

شماره 
  سناريو

متوسط نرخ   مفروضات
رشد 

  ساالنه(درصد)

تعداد 
گردشگران 

سال 
  (نفر)1400

تعداد 
گردشگران 

سال 
  (نفر)1405

تعداد 
گردشگران 

ال س
  (نفر)1410

  1050000  600000  350000  12  خوشبينانه  1
  720000  380000  240000  8  ادامه روند  2
  500000  280000  220000  4  بدبينانه  3

  
پيش بيني انجام گرفته با استفاده از مدل نمايي، بيانگر آن است كه تقاضاي گردشگري در منطقه 

توان پويايي حاكم بر محيط  مياما از آنجا كه ن درصد در حال افزايش است. 8مورد مطالعه با نرخ 
داخلي و خارجي منطقه را ناديده گرفت، بايد اين عوامل را نيز بررسي و تحليل نمود، تا پيش 

ي صورت گرفته مبناي بهتري براي تصميم گيري و تعيين اهداف آينده فراهم آورند. افزايش ها بيني
سايل نقليه شخصي، توسعه زندگي شهرنشيني و احساس قابل توجه رفاه اقتصادي مردم و افزايش و

نياز مردم به مسافرت، موجب شده است تا گردشگري، رشدي بيش از گذشته داشته باشد. از 
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ي در دست اقدام و پيش بيني شده، از جمله؛ احداث هتل و آسفالت نمودن ها طرفي، برنامه
گردشگري در منطقه است، كه در  مسيرهاي ارتباطي، نويدبخش توسعه سريع امكانات و خدمات

نهايت، رشد درخور توجهي را در ميزان تقاضاي گردشگري به دنبال خواهد داشت. با توجه به موارد 
درصدي(خوشبينانه) در نظر گرفته و به  8باال، نرخ تقاضاي آتي فراتر از روند گذشته و با نرخ رشد 

  ) پيش بيني شده است. 4صورت جدول(
  مير مهنّايش بيني روند تقاضاي گردشگران داخلي و خارجي ورودي به منطقه ): پ4جدول شماره(

  حجم تقاضاي گردشگري  سال
1400  350000  
1405  520000  
1410  700000  

  
  مير مهنّاماتريس ارزشيابي آثار گردشگري منطقه  -3-4

  ي بكار گرفته شده در ماتريس:ها روش
برگرفته  ""CPM= Critical Path Methodصطالحشبكه سي پي ام: اين نام از حروف اول ا -

 ).67: 1387ترجمه شده است(شيرزاد، » روش مسير بحراني«شده و به زبان فارسي

 ة): توالي چند رويداد و فعاليت در يك خط را زنجير گويند. زنجير نشانChain= Chزنجير( -
 تعدادي فعاليت وابسته به يكديگر است. 

 شود. مياز يك رويداد، چند فعاليت خارج  ): هنگامي كهSource= Soمنبع( -

 ): وقتي كه چندين فعاليت به يك رويداد ختم شود.Sink= Siجام( -

): قسمتي از يك شبكه كه انشعاب ندارد. تفاوت مسير با زنجير اين است كه Path= Paمسير( -
 باشد.  ميزنجير در يك جهت است درحالي كه مسر در يك جهت ن

  
  PRAيي با روش زدا محروميتمير مهنّا در آثار منطقه نمونه گردشگري جزيره ): ماتريس 5جدول شماره(

    ها نهاده
ي ها مؤلفه

  قابل انتظار

ميانگين   ي گردشگريها جاذبه
  نمرات

CPM ظرفيت
ايجاد 
شده 
در 
  منطقه

ميانگين 
    كل

  
  
  
  منابع

چشم 
انداز 
 طبيعت

سواحل 
 اي هماس

كُنار 
  ميرمهنا

آثار 
 هلنديان

قدمگاه 
 لمؤمنيناميرا

ي ها ضمانت
  سازماني

50  60  45  40  55  50  So 10  5,5  
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  So  20  25,5  31  35  25  25  40  30  اعتبارات
  So  15  16,3  17  10  15  10  35  15  تسهيالت

امور 
  زيربنايي

15  35  15  10  15  18  Ch 15  16,6  

  Ch  15  15,8  15  15  10  10  30  10  تجهيزات
اهداف 
  سازگار

35  40  20  15  20  26  Si 20  25,5  

ايجاد تنوع 
  و تعدد

50  30  10  15  10  23  Si  15  29,7  

دانش و 
  تحصيالت

20  20  15  10  10  15  So  15  14,4  

همخواني 
  فرهنگي

10  25  10  20  10  15  So  20  31,6  

  
  
  
 ها فعاليت

  So  15  27,2  33  20  20  30  45  50  دانش بومي
  Ch  15  24,7  28  20  10  30  40  40  آموزش
  Ch  10  14,1  12  20  10  10  10  10  نمايشگاه
جهت 
گيري 
  اقدامات

20  30  20  15  15  20  Ch  20  21,1  

  Ch  5  12,2  12  10  10  10  20  10  كارگاه
تجارب 
سنتي و 
  نوين

50  45  10  20  25  30  Si  20  29,7  

  
  
  

  مشاركت

ترويج و 
  گستردگي

40  50  25  20  20  31  Ch  15  25,8  

مشاركت 
  نژادي

20  25  10  15  15  17  So  20  21,9  

  Si  10  17,5  14  10  15  10  20  15  انتخاب
ي ها شاخص
  تعهد

30  20  15  25  25  23  Si  15  22,7  

  Si  5  10,5  19  15  20  15  20  25  مالزمات
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تسلسل 
  اقدامات

40  45  30  25  25  33  Ch  15  26,9  

مديريت 
  مشاركتي

40  25  30  20  15  26  Ch  15  23,3  

  Si  15  21,3  19  15  15  10  25  30  استمرار
 

يي با زدا محروميتدر  مير مهنّا): ماتريس آثار منطقه نمونه گردشگري جزيره 5ادامه جدول شماره(
  PRAروش

    ها نهاده
ي ها مؤلفه

  قابل انتظار
  

ميانگين   ي گردشگريها جاذبه
  نمرات

CPM ظرفيت
ايجاد 
شده 
در 
  منطقه

ميانگين 
    كل

  
  
  
 ها واكنش

چشم 
انداز 
 طبيعت

سواحل 
 اي هماس

كُنار 
  يرمهنام

آثار 
 هلنديان

قدمگاه 
 اميرالمؤمنين

  Si 20  25,5  26  20  15  20  40  35  ها مالك
امكانات 
  مناسب

15  35  15  10  15  18  Ch 15  16,6  

مفيد بودن 
  امكانات

15  35  10  15  10  17  Ch  15  16,3  

اقدامات 
  اصالحي

50  30  10  15  10  23  Ch  15  29,7  

نوآوري 
  محلي

10  30  10  10  15  15  So  15  15,8  

  
تغييرات 
 ساختاري

سازگاري 
  با آمال

50  60  45  40  55  50  Si 10  5,5  

چشم 
  اندازها

20  30  20  15  15  20  Si  20  21,1  

روش يابي 
  صحيح

50  45  30  20  20  33  So  15  27,2  

پذيرش 
  اجتماعي

10  25  10  20  10  15  Ch  20  31,6  

  Ch  15  25,8  31  20  20  25  50  40فعاليت   
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  تغييرات
 كاركردي

  

  گروهي
مديريت 
  جمعي

40  40  30  10  20  28  Si  15  24,7  

نهادي 
  شدن

10  10  10  10  20  12  Si  10  14,1  

  So  15  14,4  15  10  10  15  20  20  خوداتكايي
فرهنگ 
  سازي

10  20  10  10  10  12  So  5  12,2  

ي ها فعاليت
  خصوصي

50  45  10  20  25  30  So  20  29,7  

  
  

  تغييرات
  اجتماعي

  Si  10  17,5  14  10  15  10  20  15  سالمتي
  Si  20  21,9  17  15  15  10  25  20  رفاه

كيفيت 
  زندگي

40  45  30  25  25  33  Si  15  26,9  

توزيع 
  منصفانه

30  20  15  25  25  23  Si  15  22,7  

فرهنگ 
  سازي

25  20  15  20  15  19  So  5  10,5  

مفيد بودن 
  برنامه

40  25  30  20  15  26  So  15  23,3  

منزلت 
  زنان

30  25  10  15  15  19  Si  15  21,3  

ي ها فعاليت
  هنري

30  40  25  25  35  31  Si  20  25,5  

  
يي زدا محروميتدر  مير مهنّانتايج ماتريس ارزشيابي اثرات منطقه نمونه گردشگري جزيره -3-5

  PRAبا روش 
، منابع؛ همخواني ها )، در قسمت نهاده5همانطور كه از ماتريس تحليلي مشخص است(جدول شماره 

امتياز حاصل نمره اهميت و ظرفيت ايجاد شده در منطقه است كه در 31,6رهنگي با ميانگين كل ف
امتياز،  5,5ي سازماني با ميانگين ها رتبه اول جاي گرفته است. اين درحالي است كه ضمانت

، تجارب سنتي و نوين با ميانگين ها كمترين مقدار را به خود اختصاص داده است. در قسمت فعاليت
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 امتياز كمترين مقدار را به خود تخصيص داده اند. 12,2امتياز بيشترين و كارگاه با ميانگين  29,7
امتياز در جايگاه اول و مالزمات با  26,9تسلسل اقدامات با ميانگين  همچنين در قسمت مشاركت،

  امتياز در جايگاه آخر قرار گرفته است.  10,5ميانگين كل 
امتياز در جايگاه اول و نوآوري محلي با  29,7ت اصالحي با ميانگين اقداما، ها در قسمت واكنش 

همچنين در قسمت تغييرات ساختاري، پذيرش امتياز در جايگاه آخر قرار گرفته است.  15,8
امتياز در جايگاه آخر واقع شده  5,5امتياز در مقام اول و سازگاري با آمال با  31,6اجتماعي با 

امتياز در جايگاه  29,7ي خصوصي در قسمت تغييرات كاركردي با ها در اين ميان فعاليتاست. 
در عين حال، امتياز در رتبه آخر جاي گرفته است.  12,2نخست و فرهنگ سازي با دارا بودن تنها 

امتياز در مقام  26,9شود با ميانگين كل  ميكيفيت زندگي، كه جزو تغييرات اجتماعي محسوب 
امتياز كمترين نمره را كسب نموده و  10,5قسمت، فرهنگ سازي با اول قرار گرفته كه در همين 

ي به دست آمده بر اساس ارزشيابي اثرات منطقه ها با توجه به يافتهدر جايگاه آخر واقع شده است. 
اولويت بندي اقدامات براي مسؤوالن محلي براي دستيابي به نتايج مفيد و گردشگري بر محروميت، 
  يي داراي اهميت زيادتري است. زدا محروميتر راستاي قابل پذيرش اجتماعي د

به ، ها ي مرتبط با هر يك از جاذبهها بنابراين، در نظر گرفتن اولويت زماني، مكاني و موضوعي پروژه
عنوان راهبرد سياست گذاري در زمينه گردشگري منطقه و جزيره مير مهنّا بايد مورد توجه قرار 

يي شكل جديدتر و زدا محروميتين گونه فرآيندها، در عرصه گيرد، چراكه توجه نمودن به ا
  ي را با توجه به اثرات گردشگري به خود خواهد گرفت. تر عملياتي

  
  نتيجه گيري -4

امروزه نقش غيرقابل انكاري در تغيير و شكل دهي محيط گردشگري به عنوان ابزاري توانمند، 
جتماعي، اقتصادي، فرهنگي سياسي را هدايت و در اين ي اها پيرامون دارد و تواند جريان كار و فعاليت

ي و مديريت عقاليي، سود سرشاري را عايد مناطق(اعم از شهرها و روستاها) و دولت ريز برنامهاثنا، با 
ي مختلف سياحتي، ها جزيره مير مهنّا از مناطق مستعد و مناسب جهت بهره برداري در زمينهنمايد. 

ي بالقوه، منطقه مورد مطالعه به تهايي ها علي رغم اين توانمنديآيد.  يمگردشگري و تفرج به شمار 
هرچند در تواند به عنوان كانون گردشگري قابل توجهي در گستره استان بوشهر مطرح گردد.  مين

ي چشم اندازهاي طبيعي و ها ي منحصر به فرد، همچون جاذبهها حال حاضر، با توجه به وجود جاذبه
ي موجود در منطقه، مورد توجه گردشگران ها ار معماري هلنديان و ساير جاذبه، آثاي هسواحل ماس

يي توجه به موارد مطرح زدا محروميتعالقه مند است، اما در راستاي توسعه پايدار و واقعي منطقه و 
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نتايج حاصل از تحقيق، ي و مديريت گردشگري جزيره مير مهنّا قابل تأمل است. ريز برنامهشده در 
  شود: ميند نكته اساسي است كه در زير به آنها اشاره مؤيد چ

ي گردشگري منطقه نمونه ميرمهنّا، واجد ارزش گذاري اقتصادي، اجتماعي، ها ظرفيت -4-1
  يي است؛زدا محروميتفرهنگي و محيطي ويژه در راستاي 

ن بهره زيادي با ميزا ةظرفيت تحمل پذيري منطقه در بخش گردشگري بسيار باالست و فاصل -4-2
  گيري در شرايط فعلي دارد؛

يي است كه به رشد و توسعه فرهنگي منجر ها با فعاليت )cpm(»روش مسير بحراني«غلبه در  -4-3
  يي است؛زدا محروميتو در عين حالف مؤيد ضعف در اقدامات اقتصادي  گردد مي
بر پايداري اقدامات  يي در منطقهزدا محروميتي مشهود و تأثيرگذار بر ها به طور كلي، مؤلفه -4-4

تأكيد دارد، همانند افزايش مشاركت بخش خصوصي، تقويت پيوندهاي اقتصادي در رشد منابع 
  درآمدي؛

ي پسين و پيشين بخش گردشگري بر اساس پايداري در حيطه تغييرات كاركردي، ها زنجيره -4-5
تغييرات اجتماعي  از تر ست و در عين حال، در حيطه مشاركت ضعيفها از حيطه فعاليت تر قوي

  است، كه اين موضوع به پايداري منجر خواهد شد؛
جهت گيري نهادها و منابع بر عناصر محيطي و عمومي استوار است، كه در نهايت به  -4-6

تواند به رشد گردشگري ملي  ميو در عين حال، كمتر  گردد ميمنجر  اي هگردشگري محلي و منطق
  بينجامد؛ اي هو منطق

  
  اپيشنهاده -5
و افزايش سطح منطقه  ها با توجه به ارزيابي انجام شده و نتايج تحقيق، در راستاي بهبود وضعيت 

  يي موارد پيشنهادي تحقيق عبارتند از:زدا محروميتنمونه گردشگري جزيره ميرمهنّا در جهت 
طقه ي اجرايي در انجام اقدامات الزم بر اساس نيازهاي گردشگري منها دستگاه ةالزام هم -5-1

  ميرمهنّا؛
  حمايت و تشويق هرچه بيشتر بخش خصوصي به سرمايه گذاري در تأسيس امكانات رفاهي؛ -5-2
  محصوالت گردشگري؛ ةاصالح و تقويت نظارت بهداشتي بر اماكن و واحدهاي توليدي و ارائه دهند -5-3
ر خصوص ي اجرايي دها ارتقاي سطح دانش و بينش عمومي متصديان و كاركنان دستگاه -5-4

  فرهنگ گردشگري و گردشگرپذيري؛
  ي گردشگري؛ها و نهادهاي مردمي داوطلب براي شناسايي جاذبه ها فعال نمودن گروه -5-5
  واگذاري كليه امور تصدي گري و اجرايي گردشگري به بخش خصوصي؛ -5-6
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  ي و راهبردي توسعه گردشگري در منطقه جزيره ميرمهنّا؛ريز برنامهتمركز امور  -5-7
  ي اقتصادي و زيست محيطي؛ها تأكيد بر ارزيابي -5-8
ي ها فراهم نمودن بسترهاي الزم براي حفظ امنيت و سالمت گردشگران، نظير توسعه بيمه -5-9

  مرتبط و روشهاي مختلف حفاظتي و امنيتي؛
براي توسعه پايدار گردشگري در اين منطقه،  اي هي راهبردي و توسعها تهيه و اجراي طرح -5-10
  و نهادهاي مربوط و به ويژه مشاركت مردم؛ ها ا هماهنگي دستگاهب

ي اجرايي مسؤول در بهتر شناساندن منطقه و تبليغات ها هماهنگي بين نهادها و دستگاه -5-11
  ي اينترنتي؛ها ي خبري همانند تلويزيون، راديو، مطبوعات و سايتها مؤثر از طريق رسانه

  ي مناسب در نقاط بين راهي منطقه؛احداث امكانات رفاهي بهداشت -5-12
ي گردشگري به ويژه از ميان اهالي شهرستان ها توسعه آموزش نيروي انساني در فعاليت -5-13

  يي از منطقه.زدا محروميتگناوه و بندر ريگ به دليل ارائه خدمات كارآمد در اين بخش و افزايش 
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  جزايرخليج فارس زدايي درسواحل و اشتغال ومحروميت، نقش گردشگري درتوسعه اقتصادي

  )قشم منطقه آزاد :مطالعه موردي(
  

  1رابع نرگس شالچيان
  چكيده

مناطق  نيا لياداره مناطق آزاد ذكر شده است كه اهداف مورد نظر از تشك يقانون چگونگ كيماده  در
 يگذار هيانجام سرما، يو رشد و توسعه اقتصاد يعمران و آبادان، ييربنايزدر انجام امور  عيعبارتند از تسر

، يانسان يرويبازار كاال و ن ميتنظ، اشتغال سالم و مولد جاديا، يعموم يدرآمدها شيافزا، يو خارج يداخل
 ي ومومع يدرآمدها شيافزا، بر اين اساس. و صادرات كاال ديتول، يا و منطقه يجهان يحضور فعال در بازارها

  . مناطق ذكر شده است گونه اين تأسيسيي از عمده اهداف زا اشتغال
منطقه آزاد  يخيتار، يفرهنگ، ياقتصاد، يعيطب يايشناخت ابعاد گوناكون جغرافعبارتند از:  قياهداف تحق

گسترش  انيكه م يرابطه فرض نيمشخص نمودن ا، يصنعت گردشگر ينقاط مثبت و منف ييشناسا، قشم
 يها زهيانگ شيدرجهت افزا يمنابع و امكانات گردشگر تيشناساندن اهم، اشتغال جاديو ا يگرصنعت گردش

  . ها آن دنيمنابع و بالفعل رسان نيو از بالقوه در آوردن ا يدر صنعت گردشگر ينيكارآفر
اظهار نظر ، يا توسعه يها برنامه، اسناد، مقاالت هيبا تك اي مطالعات كتابخانه برمبناي عمدتاً، روش اين تحقيق

  . باشد مي قيمرتبط با موضوع تحق يو مشاهده اطالعات و منابع آمار ربطيمسئوالن ذ
و  يراهبرد تيموقع، يگردشگر يها جاذبه، يعيمنابع سرشار طب از يمنطقه آزاد قشم با برخوردار

 يرگوسعه گردشو ت داريبه توسعه پا دنيالزم جهت رس يها تيظرف از يبه خوب ييربنايز يها يگذار سرمايه
ي ها توان و ها اكوسيستم در اين جزيره  ژهيو تياستفاده ازموقعدر عمدتاً ها اين ظرفيت. باشد ميبرخوردار 

توسعه ، يگمرك تيامكانات معاف، يانسان ةو مستعد توسع ريچشمگ يها تيقابل، نظير اكولوژيكي جذاب و كم
، يتيترانز تيظرف نقل و توان حمل و شيافزا، انبههمه ج يبهبود رفاه اجتماع، نقل كاال حمل و و تيترانز

، يحيتفر -يتجار يها وجود مجتمع، يرفاه و يخدمات يها تيظرفوجود ، توسعه صنايع دستي و مدرن
امكانات  يي چونها برخورداري از فرصت، ياقتصاد يها و طرح رساختيز توسعه درماني توسعه مراكز

قرار گرفتن در ، ) و معادن مختلف(نفت و گازينيرزميز ميعظ ريوجود ذخا، ييرجا ديمجهز شه و ميبندرعظ
  . جنوب -كريدور ترانزيت شمالبرخورداري از ، هرمز كيتنگه استراتژ

  
  . رفع محروميت، ييزا اشتغال، منطقه آزاد قشم: گانكليدواژ

                                                                                                       
 shalchia2000n@yahoo. com، دانشگاه تهران اسالم خيتار يدكتر يدانشجو مسئول: نويسنده -1
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  مقدمه
وب براساس قانون برنامة اول توسعه مص، 1368سال  در رانيا يصنعت - يمناطق آزاد تجار

به دولت اجازه داده شد تا سه منطقة آزاد ، قانون نيا 19تبصرة در. شكل گرفتند، 11/11/1368
  . كند تأسيسكشور  يچابهار و قشم را در نقاط مركز، شيك
عمران و ، ييربنايدر انجام امور ز عيتسر دفادارة مناطق آزاد با ه يقانون چگونگ، 1372سال  در

، اشتغال سالم و مولد جاديا، يدرآمد عموم شيو افزا يگذار هيسرما يرشد و توسعة اقتصاد، يآبادان
 يو صادرات كاالها ديتول، يا و منطقه يجهان يحضور فعال در بازارها، بازار كار و كاال ميتنظ

  . ديرس ياسالم يمجلس شورا بيصوبه ت يو ارائة خدمات عموم يليتبد، يصنعت
در  گريسه منطقة آزاد د تأسيس، ادشدهينون مادة قا 3براساس تبصرة ، زين 1382سال  در

  . ديرس بيبه تصو يجلفا (ارس) و بندر انزل، آبادان و خرمشهر (اروند) يها از شهرستان ييها محدوده
  ي عبارتند از:صنعت  -يمناطق آزاد تجار يقانون يها تيمز
، )ميمستق يها اتيمال(موضوع قانون  ييبر درآمد و دارا اتياز پرداخت مال تياز معاف يبرخوردار -1

مدت به  نيدر منطقه كه ا ياقتصاد تيهر نوع فعال يبرا يبردار بهره خيبه مدت پانزده سال از تار
  . است افتهي شيسال افزا 20
  . منطقه به هر نسبت ياقتصاد يها تيدر فعال يو خارج يداخل يگذار هيامكان مشاركت و سرما -2
واقع در محدودة منطقه و  يها در كارگاه ياجتماع مينتأاز مقررات خاص كار و  يبرخوردار -3

  . در منطقه يمقررات استخدام و نحوة تردد خارج نيهمچن
  . شاغل در منطقه يانسان يرويدرصد كل ن 10 زانيبه م يكار خارج يرويامكان استفاده از كارگران و ن -4
  . در منطقه يصاداقت يها تيو سود حاصل از فعال هيكامل ورود و خروج سرما يآزاد -5
  . درصد سهام از زانيبا هر م يخارج يها شركت تأسيسامكان  -6
 يندگيو شعب و نما يو خارج يداخل ةيبا سرما يرانيا مةيمؤسسات ب تيو فعال تأسيسامكان  -7

  . براساس مقررات مربوط، مهيب يآنها و مؤسسات كارگراز
 يها هيسرما ياقتصاد يها تيع حاصل از فعالو مبالغ مربوط به اصل و فر ژهياجازة خروج سود و -8

  . ها هيسرما گونه نيا يواگذار اياز فروش  يمبالغ ناش نيو همچن انيرانيا يارز يها هيو سرما يخارج
 يها هياز سرما تيطبق قانون حما، و سود حاصل از آنها يخارج يها هيكامل سرما نيتضم -9

  . مناطق آزاد يخارج
 شدن يو جبران عادالنة خسارت در صورت مل يخارج گذاران هيسرما ياز حقوق قانون تيحما -10
  . دولت ايسازمان منطقه  ياز سو تيسلب مالك اي
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 يورود يمباد قيبه منطقه از طر ميورود مستق يبرا ديرواد ليبه تحص ياتباع خارج ازيعدم ن -11
  . براساس مقررات مربوط، مجاز منطقه يو خروج

  . يو خارج يداخل ةيبا سرما يرانيا يمؤسسة اعتباربانك و  تأسيسامكان  -12
براساس ، يو خارج يرانيا يو حقوق يقياشخاص حق يها و مؤسسات برا امكان ثبت شركت -13

  . مقررات مربوط
  . ارزها ريسا اي اليارزها در مقابل ر يو فروش تمام ديخر -14
  . يو حقوق يقيحقتوسط اشخاص  يانتقاالت ارز و  معامالت و نقل ةيانجام كل -15
  . براساس نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد اليآنها به ر لينرخ و فروش ارز و تبد نييتع -16
و  فاتيتشر نيبا كمتر، يو قانون يممنوعة شرع يكاالها يبه استثنا، امكان ورود هر نوع كاال -17
  . يفرهنگ، يتيامن، يمقررات و ضوابط بهداشت تيرعا
 نةيبا پرداخت هز يخارج تيو ترانز پمنتيمنظور ترانس ش  كاال به ةيتخلامكان ورود و  -18

  . مقرر فاتيانجام تشر يخدمات
شده در منطقه به  ساخته يورود كاالها يبرا يگمرك تيو معاف ياجرانشدن مقررات گمرك -19

  . كاررفته در آن به يارزش افزوده و مواد داخل زانيداخل كشور به م
  . يادار فاتيتشر ني به خارج از كشور با كمترامكان صدور كاال -20
  . تيو صدور مجدد كاال بدون محدود تيامكان ترانز -21
  . شوند يكه از منطقه خارج م ييكاالها يبرا اءمبد يصدور گواه -22
  . يو خارج ياتباع داخل يكاال برا يفروش امكان عمده -23
  . يرصورت تجا به يخارج يو فروش كاالها ديامكان خر -24
از  يگذار هيسرما انيو ارائة خدمات گوناگون به متقاض يليو تبد يصنعت يو صادرات كاالها ديتول

و  يبه مقاصد گوناگون مل يابيمنظور دست به ياقتصاد ژةيها در مناطق آزاد و و برنامه نيتر مهم
 گفرهنتوسعة صادرات و گسترش  يبرا يشده ابزار مناسب ساخته يكاال ديتول. است يا منطقه
 نيا ديكه در سنجش تول يشاخص. مناطق است نيدر ا يو كمك به رشد و توسعة اقتصاد يصادرات

صورت  ژهيكه در مناطق آزاد و و ييها يگذار هيسرما. ارزش افزوده است، شود ميكاال در نظر گرفته 
اسب من نةيزم جاديو ا شتريو كسب سود ب ديارزش افزوده در بخش تول جاديدر جهت ا رديگ يم
و  يا و منطقه يدر بازار جهان دكنندگانيو تول گذاران هيحضور سرما قيبازار كاال از طر ميتنظ يبرا

  . است يارز يكسب درآمدها
متوسط و بزرگ با ، كوچك عيصنا جاديا تيبا قابل يصنعت ياراض ياست كه تمام يگفتن
با  زيو ن يرانيمستقل ا يگذار هيبا سرما، يو صنعت يديمختلف تول يها نهيمتفاوت و زم يها يكاربر
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 يو صنعت يديواحد تول 800از  شيحاضر ب درحال. اند فعال ژهيمناطق آزاد و ودر، انيمشاركت خارج
 ينها براآاز  ياديشمار ز يديكه كارنامة تول كنند يم تيكشور فعال ياقتصاد ژةيمناطق آزاد و و رد
ارزش افزودة  ونيسيكم دييبه تأ، ديارزش افزوده به مثابة شاخص سنجش تول درصد افتيدر

  . است دهيشده رس ساخته يكاالها
ترين صنعت خدماتي در دنيا مطرح  صنعت گردشگري به عنوان يكي از بزرگترين و متنوع، همچنين

 . را در توسعه پايدار مناطق ناديده گرفت  توان نقش آن باشد و نمي مي

  
  تحقيق اهداف

  اهداف اين تحقيق عبارتند از:
جهت ، تاريخي منطقه آزاد قشم، فرهنگي، اقتصادي، طبيعيگوناكون جغرافياي اخت ابعاد شن -

  ي گردشگري ريز برنامهبه منظور آماده نمودن بستر مناسب 
همچنين شناسايي عوامل مهم ترغيب  شناسايي نقاط مثبت و منفي صنعت گردشگري و -

  ي در اين بخشگذار سرمايه جهتن اكارآفرين
اين رابطه فرضي كه ميان گسترش صنعت گردشگري و ايجاد اشتغال در اين مشخص نمودن  -

با استفاده از نظريات و  توان ميدر صورت اثبات اين رابطه . وجود داردمستقيم  اي منطقه را بطه
  . يي در منطقه راهكارهاي اساسي انديشيدزا اشتغالهاي گردشگري براي افزايش كارآفريني و  ديدگاه

ي كارآفريني در صنعت ها ميت منابع و امكانات گردشگري درجهت افزايش انگيزهشناساندن اه -
  . گردشگري و از بالقوه در آوردن اين منابع و بالفعل رسانيدن آن

  
  مسئلهبيان 

بوشهر ، بزرگ مناطق در حال توسعه استان هرمزگان يو صنعت يتجار مراكز اكثر در حال حاضر در
و  يكه با گسترش آموزش عال يطيآن هم با شرا، ندارند يگاهيجا يافراد بوم، و خوزستان

 كار يايجوجوانان  به خصوصدر استان سطح سواد و مهارت افراد  اي و حرفه يفن يآموزشها
از  يكه همانا مهارت بود به كل ياشتغال جوانان بوم يخيمشكل تار است و افتهي يريچشمگ شيافزا

 يمراكز دانشگاه در سال از ياديشدن جوانان ز ليحصمدعا فارغ الت نيا ليرفته است كه دل نيب
  . )1387، يكرم(باشد مي
ي مربوط به ها در بخش يحل معضل اشتغال افراد بوم نهيزم نيدر ا يمهم و عمل يراهكارها از يكي

اول اشتغال قرار  تياستان حق دارند در اولو نيكارا يايجوانان جو، يطرفاز. باشد ميگردشگري 
در . كرد هيخارج از استان تك يروهايبه ن توان ميآنگاه ، نياز اين تأمينعدم ت و درصور رنديبگ
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از معظالت  ياريبس ،يهرمزگان يها توانمندشدن خانواده ليو بدل يامر نيچن يصورت اجرا
چرخش  زين ياقتصاد دياز د كه هرچند. خواهد رفت نيب از ياقتصاد يتح و يفرهنگ و ياجتماع
همچون  يمناطق يتوسعه اقتصاد ياز راهها يكي ،از خروج آن يريجلوگمنطقه و  كي در سرمايه

  . (همان منبع)باشد ميهرمزگان 
، ي بر تحوالت اقتصاديها ات عمدتأثيرد توان ميبا پويايي خاص خود ، گردشگري در حال حاضر

از امروزه يكي . ملي و محلي بر جاي گذارد، در سطوح مختلف بين المللي محيطي زيستاجتماعي و 
تهاي مربوط به آن در زمينه گردشگري و فرص، رسنتي براي توسعهين راهبردهاي غيتر شناخته شده

  . )1391، راد يداود(كارآفريني است
رها ي غيردولتي در بسياري از كشوها ي گردشگري به عنوان تشكلها تعاوني تأسيس، همچنين

، حل گردشگري مشتمل بر تبليغاتكليه مرا ها اين تعاوني. هاندنقش خود را به خوبي ايفا كرد
مرتبط با گردشگران را به خوبي ساماندهي و برگزار  …مسافرت و، اسكان، راهنمايي، پذيرش
امروز چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در حال رشد بزرگترين امتياز براي . ميكنند

تفكر كارآفريني . يني استهر صنعت هر سازمان و هر فرد داشتن تفكر و خالقيت براي كارآفر
تفكر . گردد ميي اجتماعي ها يي و در نهايت رفع بيكاري و كاهش ناهنجاريزا اشتغالموجبات 

  . )1391، آزادي(ي شناخته شده استليد رشد و توسعه اقتصادي هر كشوركارآفريني ك
  

  روش تحقيق
، اسناد، با تكيه مقاالت يا مطالعات كتابخانه از عمدتاًمطالعه نيادر، پژوهشتيبا توجه به ماه

مرتبط با موضوع  يو مشاهده اطالعات و منابع آماراظهار نظر مسئوالن ذيربط ، اي ي توسعهها برنامه
  . گرديده استاستفاده ، قيتحق

  
  آوري اطالعات روش گرد

 يها جنبه گريو د يخيسوابق تار يبه بررس اي ابتدا با استفاده از روش كتابخانه قيتحق نيدر ا
داشت تا  ميخواه نيبر ا يپرداخت و در ادامه با استفاده از روش مشاهده سع ميخواه قيتحق

 اتيسوال و فرض يبه بررس، سپس. ميرا مشخص سازي منطقه ها يو زير ساختگردشگر يها جاذبه
  . رداختپ ميخواه قيتحق
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  پيشينه تحقيق
 طي، ج هميشه فارسششمين همايش ملي فرهنگي گردشگري خلي همكاران در واحمد پور احمد

ي اكولوژيكي خليج فارس در راستاي توسعه پايدار ها تبيين و تحليل توان"به  اي مطالعه
  :اند گيري كرده پرداخته و چنين نتيجه ")بر جزاير كيش و قشم تأكيدگردشگري(با 

و توانهاي اكولوژيكي جذاب و كم نظيري است كه كمتر  ها پهنه خليج فارس داراي اكوسيستم
ي اكولوژيكي فراوان گردشگري از ها لي در دنيا از آن برخوردارند خليج فارس با داشتن جاذبهسواح

ي اب گرم و پوششهاي جنگلي از جمله پوشش ها چشمه، جنگلهاي مانگرو، جمله جزاير زيبا خورها
به عنوان پتانسيل عظيمي دراين زمينه محسوب  ...و بزيآجانوران  اي هجنگلي حرا تنوع گسترد

داشتن  گردد در ميان جزاير فراوان و بزرگ و كوچك ايراني خليج فارس جزاير كيش و قشم با مي
ي گردشگري خليج ها ي اكولوژيكي بسيار سواحل كم نظير و زيبا دارا بودن بزرگترين اسكلهها جاذبه

ايز از بعد گردشگري متم ...ي مرجاني وها صخره ،دره ستارگان، فارس براي نمايش ابزيان كوه نمكي
  . رسند ميبه نظر 

مدزاي دنيا با آبزرگترين منابع در آن به يكي از توجه به رونق فعاليت گردشگري و تبديل شدن با
 توان ميرسيدن به يك چارچوب شناختي از توانهاي اكوسيستمي و اكولوژيكي اين جزاير زيبا 

وريسم را طراحي و پياده اكوت گردي بوم به ويژهالگوي و پالتفرم بهينه و مناسب توسعه گردشگري 
  . سازي نمود
صنعت  تأثير" را تحت عنوان: اي مقاله، همايش گردشگري و توسعه پايدارنيز طي  علي رنجبر

  : اند ارائه نموده و چنين آورده "يي و كارآفريني پايدارزا اشتغالتوريسم و گردشگري در 
ي تخصصي قرار ها را تحت آموزش ي عمومي ضرورت دارد جوانان عالقمند زياديها عالوه بر آموزش

 شناسي اين رشته كه قبالً شناختي و جامعه و فنون و روان گستردگي، نظم، داده و به دليل ظرافت
نيز اشاره گرديده بايد كشور از يك استراتژي تعريف شده دقيق مبتني بر يك مديريت علمي به روز 

هاي اين رشته افراد زيادي از اقشار جامعه  هبه دليل تعدد شاخ. و پويا در اين زمينه برخوردار باشد
الخصوص جوانان تحصيل كرده و عالقمند در سطح كشور جذب شده در حقيقت گام بزرگي  علي

  . يي برداشته خواهد شدزا اشتغالجهت تحقق تفكرآفريني و 
  

  مباني نظري تحقيق
  :د گردشگري قابل تفكيك استپنج نوع اشتغال نيروي انساني (نيروي كار و مديريت) در مور، درمجموع“
  بهداشت ،امنيت ،جاده ،فرودگاه ،اشتغال مربوط به زيرساختها -1
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آوردن زمينه قبل از انجام سفر يا  شامل فعاليتهايي است كه براي فراهم عمدتاًاشتغال اوليه كه  -2
حمل و نقل بين  رساني اطالعات گردشگري و مؤسسپذيرد فعاليت  ميدر حين مسافرت صورت 

  . و مقصد از اين نوع است ءبدام
 شود ميي گردشگري را شامل ها فعاليت اشتغال در از اي نيازها كه سهم عمده تأمين اشتغال در -3

گيرد كه به طور مستقيم نيازهاي روزمره گردشگر را تا زماني كه در مقصد  مييي را دربر ها و فعاليت
هتل  ،مينه حمل و نقلز را در ها ز فعاليتدامنه وسيعي ا اين نوع اشتغال. سازد مياست برطرف 

  . گيرد مي ارائه خدمات تفريحي و ورزشي دربر، هارستوران، داري
افزاري كه ممكن است گردشگر به طور مستقيم با آنها سروكار نداشته باشد مثل  اشتغال نرم -4

  .اينترنت و ذخيره كردن، خدمات بانكداري ،خدمات بيمه
ي توليدي جنبي مرتبط است و هم زمان با ها با فعاليت بيشتراشتغال غيرمستقيم كه  -5

  .)80: 1386 ،آيد(پاپلي يزدي ميي در گردشگري فراهم گذار سرمايه
  

  منطقه آزاد قشم  فياييهاي جغرا ويژگي
 انيدوران ساسان در رهيجز نيا. است رانياستان هرمزگان ا در فارس و جيخل در يا رهيقشم جز

و بخش شهاب و  يشهرستان به سه بخش مركز نيا 1385سال  در. است  هنام داشت "ابركاوان"
 64امروزه شهرستان قشم  يكشور ماتيتقس نيآخر طبق. شده بود ميدهستان تقس 7بخش هرمز 

به زيارتگاه شاه شهيد و درخت  توان ميجمله اماكن ديدني و جذاب قشم  از. شهر و روستا دارد
روستاي  10طال كه در الفت واقع است و خود الفت نيز جزء  يها انجير معابد اشاره كرد و چاه

  . نمونه كشور از نظر معماري است
 سازي زيبايي در يسازي و كشت ي لنچها ي جزيره است و كارگاهها ي تاريخي كوالغان از ديدنيها تپه

 ،خمسجد شيخ بر ،دست نخورده ي كماليه و كيلومترها ساحل بكر ومدرسه تاريخ. قشم وجود دارد
زء گردد ج ميسدهاي مختلف تاريخي كه بعضي از سدها به عصر ساسانيان باز  ،زيارتگاه پيرتم سنتي

ي گردشگري كشور ها جزيره قشم از لحاظ طبيعت گردي جزء قطب. باشند ميي اين منطقه ها جاذبه
   .)1998، ارانيدست، دل زنده(شود مييك قطب محسوب ، در نوع خوداز نظر اكوتوريسم  ده ووب

  
  ييربنايزو  يگردشگر امكانات

شود و با توجه به  كشور اول جهان قلمداد مي 5 داشتن منابع طبيعي گردشگري جزو نظر از ايران
فرهنگي و طبيعي از جايگاه خاصي براي جذب گردشگر داخلي و ، هاي تاريخي داشتن جاذبه

فارس و درياي  خليج، خزر درياي. هاي طبيعي درياست خارجي برخوردار است كه يكي از اين جاذبه
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اي  آيند و كمتر كشوري از چنين امكانات طبيعي نقطه آبي در سرزمين ما به شمار مي سهعمان 
  . برخوردار است

 يبرا اي و ساحل است كه هم ابعاد گسترده ايدر ران؛يا يبالقوه در گردشگر يها تياز ظرف يكي
هاي تفريحي و  فعاليت به مجموعه. برخوردار است يستيتور ييباال تيدارد و هم از جذاب يگذار سرمايه

شود گردشگري دريايي  هاي دريايي دور از ساحل توسط گردشگران انجام مي سرگرمي كه در محيط
اين نوع گردشگري از نظر ماهيت با گردشگري ساحلي متفاوت است هر چند ممكن است . گويند مي

  . (همان منبع)لي وجود داشته باشدهايي ميان اين نوع گردشگري و گردشگري ساح  شباهت
شود   هاي عميق و دور از خشكي انجام مي هاي تفريحي در گردشگري دريايي بيشتر در آب نوع فعاليت

. اي نيز همراه است اي نياز دارد و با خطرات ويژه هاي ويژه كه به تجهيزات و امكانات و آموزش
آكواريم دريايي ، اسكي جت، اسكي روي آب، يسفرهاي تفريح، هاي تفريحي آبي مانند غواصي فعاليت
  . )1390، ترسول فالح(اند هاي گردشگري دريايي ترين جذابيت هاي عميق از مهم گيري در آب و ماهي

جواري با  اي و منطقه گرم كره زمين و هم فارس با قرار گرفتن در منطقه حاره سواحل زيباي خليج
هاي دريايي  ن و بلوچستان يكي از زيباترين پديدههرمزگان و سيستا، خوزستان، استان بوشهر 4

هاي  گونه، خليج فارس به دليل وجود جزاير زيبا كه زيستگاه پرندگان مهاجر است. جهان را داراست
اما ، هاي دريايي پتانسيل بسيار بااليي براي گردشگري دريايي دارد دريايي منحصر به فرد و مرجان

نطقه محدودي از جزيره كيش كه به عنوان منطقه آزاد تجاري ها تنها در م رغم اين پتانسيل به
  . شود هاي دريايي براي گردشگري استفاده مي شود از توانايي شناخته مي

هاي دريايي  تر از سنگاپور و بحرين است و به عنوان بهشت مرجان برابر بزرگ 5/2قشم نيز  جزيره
مركز تجاري و كشتيراني بسيار پر رونقي بوده  هاي دورهمواره اين جزيره از گذشته. شود  شناخته مي

والن ئميالدي قشم به عنوان يك جزيره آزاد تجاري شناخته شد و به گفته مس 2000از سال . است
وسيع دريايي  هاي جنگل. دارد ايام تعطيالت را در ميليون مسافر 5/1اين جزيره توانايي پذيرش 

آيند و ساالنه هزاران پرنده از جهان و  ره به شمار ميهاي توريستي اين جزي حرا از زيباترين جاذبه
  . (همان منبع)كنند پرندگان بومي ايران به اين جزيره مهاجرت مي

  
 قشمي اقتصادي در ها زيرساخت و طرح

در ، رهيجز نيممتاز ا تياز موقع نهياستفاده به 1369منطقه آزاد قشم در سال  جاديهدف عمده از ا
 يقطب بزرگ اقتصاد كيشدن به  ليو تبد رهيجز از ييزدا تيمحروم و يدانآبا، عمران، واقع توسعه

 هيسرما ذبج، و روز جهان يعلم تيريجلب مد، صادرات و واردات انيو توسعه جر ليتسه، يصنعت
مجهز  و ميهكتار از بندرعظ 200به وسعت  اي با اعالم محدوده. بوده است شرفتهيپ يو تكنولوژ
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 اراتياخت ميدولت و افزوده شدن آن به حر ياز سو ياقتصاد ژهيقه وبه عنوان منط ييرجا ديشه
با استفاده  -التياز ارائه تسه يديسازمان قادر است فصل جد نيا، سازمان منطقه آزاد قشم يقانون

 يها يكشت يانواع كاال برا يريو بارگ هيتخل نهيرا در زم ييرجا دياسكله شه شرفتهيپ زاتياز تجه
 يدريح(به بازرگانان عرضه بدارد تيمطلوب در تبادل كاال و ترانز يكند و امكانات آغاز مايپ انوسياق

  . )1391، 1پور
قرار گرفتن در تنگه  نيهمچن، نفت و گاز) و معادن مختلف( ينيرزميز ميعظ ريوجود ذخا ليبه دل 

 ياقتصاد كانون كيشدن به  ليتبد يبرا يياستثنا كامالً يتيقشم از موقع رهيجز، هرمز كياستراتژ
 جيدر خل ژهيهند به و انوسيو حوزه اق انهيم يايآس، انهيخاورم يدر كشورها شتازيموفق و پ يصنعت

  . عمان برخوردار است يايفارس و در
 يلياول آنكه تمث. است يياستثنا يتيوضع يدارا ياز جهات رانيمناطق آزاد كشور ا انيقشم در م

 كيبكر و محدود كه تنها مشمول  ينيسرزم ايبا بندر  لحاظ نيخود كشور است و از ا از اريتمام ع
  . ستين اسيقابل ق، مناطق آزاد) است يها تي(معاف ياطالق قانون

و  وستهيپ يو فرهنگ ياجتماع خيتار يدارا، ياز خاك اصل يبا فاصله اندك عياست وس اي رهيجز
و مستعد توسعه  ريچشمگ آن يو معدن يعيطب، يانسان يها تيقابل. كشور يتينقاط جمع ريمشابه سا

 شبخ ايسميبخش تور ايآن  ييايجغراف تيمنحصر به موقع ها تيقابل نيا. رود يبه شمار م ريفراگ
  . ها است بلكه مجموعه آن ستين ...صنعت و معدن و

 رهيهر چند كه جز. مناطق آزاد متفاوت است ريبا سا زيآن ن يبرا يريز برنامه ليدل نيبه هم
 تيريمدرن مد يها دهيكه همه ا ستيبكر ن نيسرزم يعني رديگ ميبر را درشهرستان  كيمحدوده 

  . آن تصور نمود يرا بتوان برا يو توسعه كالبد
و پنج شهر بزرگ و  يآباد 60دارد كه در  يبوم تيهزار جمع 140قشم بالغ بر  رهيهم اكنون جز

مردم قشم در  تيه فعالعمد. برند ميبه سر  )الفت و رمكان ،رمچاه، طبل ،درگهان ،قشم(كوچك 
  . ستد متمركز است و و داد يدار نخل ،يلنج ساز ،)گويو م يماه( ياديچون ص ييها نهيزم

 اقدامات توسعه و نيگام برداشته كه حاصل ا يتاكنون در ابعاد مختلف تأسيس يابتدا سازمان از
توسعه كسب  ژهيو  به ياقتصاد توسعه، ستيز طيمح حفاظت، يتوسعه انسان يها نهيزم در شرفتيپ
توسعه ، اشتغال جاديا و يصنعت يها شهرك توسعه، رهيالزم در جز يها رساختيز جاديا، كار و

 قياز طر رهيفراوان جهت كسب درآمد مردم جز يها فرصت جاديا خدمات و سم ويصنعت تور

                                                                                                       
  . http://news. freezones.ir عامل سازمان منطقه آزاد قشم ، ريمد و رهيمد ئتيه سيپور رئ يدريح اريمهندس اسفندمصاحبه  -1
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 يمدرن با امكانات رفاه يقشم به شهر ليتبد يالزم برا يربناهايز جاديو ا يتوسعه گردشگر
  . (همان منبع)مناسب بوده است

در مدت ده سال حذف  يكلبه طور رانيمردم قشم و ا نياختالف نرخ سواد ب، يبعد توسعه انسان در
در استخدام  ليتسه قياز طر يعني. كار فراهم شد يرويروابط مربوط به ن گريو د تيترب، و آموزش

 اقلاد افراد آماده به كار به حدو تعد يكارينرخ ب، يقشم در بخش مدرن اقتصاد يو شركت اهال
  . رسانده شد

كه با امكانات  يجاذب يها ليقشم و پتانس رهيجز يها ييبايتوجه به ز با، سميبعد توسعه تور در
 ليوسا ريو سا ياماكن ورزش، رستوران ،مانند هتل يالتيتسه ،شده است جاديا يگمرك تيمعاف
 رهينسل جوان جز يبرا به ويژه دارياشتغال پاو  تأسيسدر قشم  سميبه منظور توسعه تور يحيتفر

در كوتاه  ژهيبه و رهيدر جز يشغل يد منبع مهم در آمد و فرصتهاتوان مي سميتور. شد جاديا قشم
  . )1380، يعل يبلوكباش(مدت باشد انيمدت و م

 كننده نيتضم ييبنا ريگفت كه توسعه ز ديبا زين رهيجز يبناهاريز و ها رساختيبعد توسعه ز در
و  يميقد يو ساكنان در سطوح همسان در نواح عيصنا يباال برا تيفيبا ك يسهايسرو جاديو ا هيته

  . است ديجد
توسعه  نهياعتبارات خود را در زم از بودجه و اي سازمان منطقه آزاد قشم ساالنه بخش عمده

 در قشم و ييزدا تيموجب محروم ها رساختيز نيا يكه تمام كند مي نهيهز رهيجز يها رساختيز
 يها رساختيدر بخش ز. شده است شرفتيپ رشد و ريدر مس يا رهيبه جز رهيجز نيا ليتبد

اي  شماره 500هاي نوري و اقدامات فني الزم براي ايجاد شبكه  شبكه كابل اندازي راه، يمخابرات
اندازي شبكه سراسري  هاي مسكوني و راه اي شهرك شماره 2000شهرك توال و شبكه مخابراتي 

اي مناطق  شماره 400ايجاد مركز ، اي فرودگاه قشم شماره 300ايجاد مركز ، لفن همراه در جزيرهت
  . (همان منبع)در دست اجراء است، مسكوني و تجاري شهر قشم

رساني به  برق، هاي زير اجراي طرح و اتصال به شبكه برق سراسري كشور، برق يها رساختيبخش ز در
، آب مورد نياز براي مصارف آشاميدني، آب يها رساختيدر بخش ز. كند مي تأمين كليه نقاط جزيره را

 و شود مي تأمينسازمان منطقه آزاد قشم  كن نيريكشاورزي و غيره از طريق تأسيسات آب ش، صنعتي
هاي  برداري از آب هاي جاري جزيره و نيز بهره چندين سد خاكي و بتني براي استفاده از آب نيهمچن

  . )1391، پور يدريح(و ساير مصارف احداث شده است رزيف كشاوپشت سد براي مصار
 5الملي قشم مجهز به باند  فرودگاه بين، فرودگاه به ويژهنقل  حمل و يها رساختيدر بخش ز
احداث ، نشاني و ايمني ساختمان آتش، هاي مسافري ترمينال، ساختمان برج مراقبت، كيلومتري

رساني به هواپيماهاي داخلي و  ايجاد تأسيسات سوخت، مترمربع ساختمان اداري 20000 حدود
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رود همه روزه  هاي مجهز كشور به شمار مي از جمله فرودگاه، گيري خودرو بنزين يگاهخارجي و جا
، هاي ارتباطي جاده يها رساختيبخش زدر. فرودگاه برقرار است نيدر ا يو خارج يداخل يها پرواز

بزرگراه پيرامون جزيره و  لومتريك 25تباطي و حدود كيلومتر جاده ار 700با احداث بيش از 
  . پذير شده است هاي دسترسي به تمام نقاط جزيره امكان راه، جنوبي -اتصاالت شمالي

احداث پل خليج ، طرح پل خليج فارس ژهيو فارس به جيخل يشبكه جامع ارتباط جاديدربخش ا
بندر  يدر سمت استان هرمزگان و ديگر بندر پهل ييك -جزيره بين دو نقطه يفارس در كرانه شمال

 1800نزديك شده و به  يالفت قديم در سمت جزيره قشم (كه خاك جزيره به خاك سرزمين اصل
  . (همان منبع)) در نظر گرفته شده استرسد ميمتر 

آن از اين نظر واجد  يبه خصوص خطوط ريل. خواهد بود يا و جاده يخطوط ريل يدارا، اين پل
تركمنستان وصل كرده و جريان  -بندرعباس ياسكله كاوه را به راه آهن سرتاسراهميت است كه 

  . را تسهيل خواهد كرد) CIS(مشترك المنافع  يكشورهااتحاديه عبور كاال به 
هزارتن را  100 يي با ظرفيت حداكثرها ند كشتيتوان ميجنوبي كشور تنها بنادر، حال حاضر در

با ، ها بسياري از كشتي، ر خطوط كشتيراني جهاناين در حالي است كه د. پذيرش كنند
كنند و اتفاقاً بخش  ميرسند تردد  ميهزار تن  250ي بسيار بيش از اين كه گاهي به ها ظرفيت

  . ستها از تجارت بين الملل نيز بر محور اين نوع كشتي اي هعمد
 ها ست زيرا آنها تيجشن مدام امارا، ي غول پيكرها توسعه نيافتگي بنادر ايران در پذيرش كشتي

 250ي ها كه كشتي اي هي گذشته ظرفيت بنادر خود را گسترش دهند به گونها در سال اند توانسته
اين وضعيت باعث . گيرند ميپهلو ، هزار تني به راحتي در بنادر امارات مانند جبل علي و فجيره

به جاي پهلو ، كنند ميي خارجي كه كاالهايي به مقصد ايران حمل ها شود بسياري از كشتي مي
 ها محموله، ي اماراتي شوند تا در آنجا پس از تخليه بارها راهي اسكله، گرفتن در بنادر جنوبي ايران

  . )1391، علي زاده(به ايران ارسال گردد تر ي كوچكها مجدداً با كشتي
ابتدا ، هزار تن 100ي باالي ها همچنين بسياري از كاالهاي صادراتي ايراني هم براي بار شدن بر كشتي

  . شوند ميراهي نقاط مختلف جهان ، روند و از آن جا در قالب صادرات مجدد امارات ميبه امارات 
كنند  ميالجثه باربري كه در منطقه تنگه هرمز و خليج فارس تردد  ي عظيمها كشتي، گذشته از آن

كه از نظر (عه كنندبه جاي آن كه به بنادر ايران مراج، گيري براي خدمات بندري مانند سوخت
  . (همان منبع)روند مياست) ناچار به بندرهاي عربي  تر مسافت نيز مقرون به صرفه

فارس طرح جامعي است كه با تكيه بر احداث چهار  شبكه جامع ارتباطي قشم با محوريت پل خليج
مرحله اول آهن در  فارس و ريل راه جاده و اتوبان خليج ، توسعه بندر كاوه، فارس پروژه پل خليج

در مرحله بعد با . استجنوب ايجاد كرده  -قشم در كريدور ترانزيت شمال رهيمسيري را در جز
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مركزيت و هاب توزيع و پخش كاال را به مثابه جانشين ، نقش انبار بزرگ تجاري منطقه قشم حرازا
پهلوگيري  ظرفيت تأمينها را با  طوري كه اماراتي به، امارات متحده عربي برعهده خواهد داشت

  . )1391، يليخل(نگران ساخته است، هزار تني در بنادر جبل عملي و فجيره 250هاي  كشتي
جنوب و بندر  -نفع در استفاده از كريدور ترانزيت شمال رو تمايل و استقبال كشورهاي ذي از اين

رصد د 30نقل حداقل به ميزان  و  هاي حمل شهيد رجايي در استان هرمزگان باعث كاهش هزينه
قشم و بندر  باعث هماهنگي دو بندر كاوه در ده ودرصد ش 40كاهش زمان سير كاال به ميزان 

طوري كه موجب آرامش خاطر كشورهاي  به، شود در بندرعباس با كاركردي مكمل مي جاييشهيد ر
 راه حياتي راه فراهم كرده و ثبات هرچه بيشتر را در اين مسير فراهم استفاده كننده از اين شاه

فارس در تنگه خوران كه كمترين فاصله را بين جزيره قشم و  اندازي پل خليج با راه. خواهد كرد
توان اميدوار بود كه قشم مركز انبارداري و توزيع كاال براي كشورهاي  مي، اصلي دارد مينسرز

  . (همان منبع)آسياي ميانه و حوزه قفقاز باشد
ي باالي ها ايران نه تنها اكنون توانايي پذيرش كشتي واقعيت اين است كه بسياري از سواحل جنوبي

مانند (ي محيطيها محدوديت، هزار تني را ندارند بلكه در آينده نيز به دليل مشكالت فني 100
، تا درازمدت توان ميطبيعتاً ن. اين امكان را نخواهند داشت، عمق آب در بنادر) و برخي مسائل مالي

  . كرد و به آن وابسته بودي كالن تزريق ها به امارات پول
دهد  مياين امكان را ، متر در برخي نقاط 40با عمق حدود ، سواحل جزيره قشم، در چنين شرايطي
ي فوق سنگين در آن ها مطابق با استانداردهاي روز دنيا براي پذيرش كشتي اي هكه ايران نيز اسكل

مل كاالها به جاي رفتن به بنادر ي حاها كشتي، با احداث اين بندرگاه عظيم در قشم. احداث كند
كه  مبالغي راد شخواهد اين مسئله باعث . گيرند ميدر قشم پهلو ، دورتر جنوب خليج فارس

از پروسه تجارت ، گيرند مي ها و انبارداري و ديگر امور از ايراني ها بابت پذيرش كشتي ها اماراتي
درصدي در هزينه  30از صرفه جويي  كه برخي برآوردها حتي اي هبه گون. خارجي ايران حذف شود
شدن قيمت كاالها در بازار ايران  تر دهند؛ معناي ديگر اين سخن ارزان ميورود كاال به ايران خبر 

نيز ترجيح خواهند داد به جاي رفتن به سواحل دور دست  عبوريي ها به عالوه كشتي. است
  . )1389، راحت(يافت كنندو خدمات بندري در نمودهسوخت گيري ، در جزيره قشم، امارات
، همه كاالهاي تخليه شده در آن، يك جزيره است و اگر به سرزمين اصلي وصل نشودواقع  درقشم 

كه ، خليج فارس پل. به بنادر جنوب ايران منتقل شود تر بار و ي كوچكها ناگزير بايد بر كشتي
ي تخليه ها آورد كه محموله مي اين امكان را فراهم، برگشت قطار نيز خواهد بود داراي مسير رفت و

و ريلي ايران شود و با سرعت فراوان به  اي هبه سرعت وارد ناوگان حمل ونقل جاد، شده در قشم
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مقصد نهايي در اقصي نقاط كشور برسد و متقابالً محصوالت صادراتي ايران نيز با سرعت و سهولت 
  . )1(تصوير شماره رسد ميبه ترمينال دريايي صادرات 

  
  1تصوير شماره 

. يابد ميدرصد بهبود  40تا ، سرعت انتقال كاال به ايران و از ايران، ازي اين پلاند شود با راه ميگفته 
ي گذار سرمايهكمتر ، ي كالن داردگذار سرمايهدر قشم نياز به  چون احداث بندر، اينها گذشته از

اين پل است كه بندرگاه را رونق و  ي كند زيراگذار سرمايهدر اسكله ، شود بدون وجود پل ميحاضر 
  . نمايد ميبازگشت سرمايه و سود را تضمين ، بخشد و با گردش سرمايه ميسرعت 

طرح احداث اين  اي هو منطق محيطي زيستمنابع و مسائل  تأمين، ساليان سال در تكنولوژي ساخت
اما با ، د داشتترديدهايي وجو، شود ميي برجسته مهندسي جهان محسوب ها پل كه يكي از طرح

عمليات طراحي و اجرايي ، 91به كارگيري تيم مذكور و طبق برنامه ريزي انجام شده در اول سال 
  . (همان منبع)رود مياين پروژه به خوبي پيش 

بوده و تن  500هزار و  اين پل داراي شش پايه اصلي(كيسون) متشكل ازقطعاتي به وزني افزون بر دو
 600شمع از  100با سرعت خوبي در حال پيشرفت است و ساخت  ها ايهعمليات اجرايي ساخت اين پ

  . به اتمام رسيده و بقيه هم به سرعت درحال ساخت است) 91شمع اين پل نيز تاكنون (بهمن ماه 
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پل خليج فارس به عنوان محور شاخص طرح شبكه جامع ارتباطي جزيره قشم با سرزمين اصلي 
متر و عرض  600هزار و  در پل در سرزمين اصلي به طول دوبين بندر الفت در جزيره قشم و بن

  . 1شود ميمتر ساخته  سانتي 50متر و  31معادل  اي هعرش
  

  قشم  يفارس در توسعه اقتصاد جيپل خل تياهم
 يايقشم و پهنه جغراف نيب ينيفارس در ارتباط زم جيكه با احداث پل خل يتحول، ديترد بدون
 رهيجز يدر روند توسعه اقتصاد يمهم ارينقش بس دتوان ميامر  نيا، خواهد شد جاديا رانيا ياصل

بودن خارج  رهيپل موجب خواهد شد كه قشم از جز نياحداث ا اوالًچرا كه . برعهده داشته باشد
، گريد ياز سو. سازد متأثررا  ينيحمل و نقل زم يبه نحو قابل توجه دتوان ميموضوع  نيكه ا دشو

همراه با  نهيهز نيبا كمتر يگردشگران و مسافران داخل شتريب ديو بازدپل موجب تردد  نياحداث ا
  . )1391، (غالميخواهد شد رهيجز نيبه ا يشخص هينقل ليوسا
در روند ورود  تيو تقو عينسبت به تسر توان ميپروژه نه تنها  نياز ا يبردار بهرهبا ، ذكر است انيشا

 يقشم جهت صادرات به بازارها رهيبه جز رانيا يحوزه شمال يو كشورها رانياز ا هيكاال و سرما
 جيكارا پل خل يها استياز تمام امكانات و س گيري بهرهبا  رود يبلكه انتظار م، بود دواريمنطقه ام

 يفارس و حت جيخل يحوزه جنوب يكشورها ياقتصاد -يدر مبادالت تجار يفارس نقش مهم
  . رديبگ دهعه از برو قفق يمركز يايبا منطقه آس اي فرامنطقه يكشورها

 يايآس يكشورها يكاال برا عيو توز يقشم به عنوان مركز انباردار، فارس جيپل خل يازاند با راه
تمام شده  متيكاال از قشم كاهش و ق تيحمل و نقل و زمان ترانز يها نهيهز، خواهد شد يمركز

  . (همان منبع)افتيد كاهش خواه ها و جاده يليحمل و نقل ر هوجود شبك ليكاال و خدمات به دل
و انتقال كاال  يارتباط ريمس كيبه عنوان  دتوان ميفارس  جيپروژه پل خل نيبا احداث ا، نيهمچن

 يايحوزه آس يكشورها ژهيبه و يمحصور در خشك يكشورها يدر جهت دسترس يمهم ارينقش بس
نقش پل  شود مي بيني پيش، نيبنابرا. دينما فايفارس ا جيگرم خل يها و قفقاز به گستره آب يمركز

 انيكاال و ورود و خروج جر تيترانز، بارانداز، حمل و نقل، يخدمات يها فارس در حوزه جيلخ
  . )2(تصوير شماره خواهد بود تر قشم پررنگ رهيخصوصا به جز هيسرما

                                                                                                       
1- www. bashirnews. ir/. . . /23. . . /339-7- -1391. html 
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  2تصوير شماره 

 در قشم يو خارج يان داخلگذار سرمايهپروژه باعث خواهد شد تا حضور  نيا ياجرا نيهمچن
صادرات كاال  يها تيظرف ييو با شناسا رديكاال قرار بگ تيترانز ريمنطقه در مس نيو ا ابدي شيافزا

 جيپل خل يازاند راه شود مي بيني پيش. ابدي شيافزا مدر قش يدرآمد سرانه ساكنان و فعاالن اقتصاد
منطقه آزاد درآمد سازمان  شيو افزا يو اجتماع يرفاه اقتصاد شيفارس باعث كاهش فقر و افزا

سفر به  يمسافران برا ليتما شيافزا، مرتبط يها يگذار سرمايهو  ها تيقشم به واسطه رشد فعال
  . كشور خواهد شد زخارج ا يو حت رانيقشم از نقاط مختلف ا

 بيني پيشقابل  زين ينظام يو حت ياسيس يها نهيطرح در زم نيا ريمثبت و چشمگ جيآثار و نتا
و  يتينقش ترانز رشيپذ قياز طر يدرآمد مل شيبه افزا وانت ميآن جمله است كه از

كالن  يها به شاخص دنيبهبود بخش، كاال) در منطقه عيو توز يانباردار تي(مركزيمبادالت
 جيدر منطقه خل يخيتحول تار كي جاديا، يطرح مل كيدر قالب  ياسيو س ياجتماع، ياقتصاد

 يبه سازمان تجارت جهان رانيا وستنيپ لوتياو مشاركت در طرح پ يو تجار يصنعت ثيفارس از ح
  . قشم اشاره كرد قيبه عنوان گام نخست از طر
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قشم  رهيجز نيب داريو پا ميارتباط مستق يفارس و برقرار جياز پل خل يبردار بهرهبا ، گذشته نيا از
 يقشم برا يدر سواحل جنوب اي مجهزتر و گسترده يها رساختيز توان مي رانيا ياصل نيو سرزم

ك به يلجست يو حت يكيتكنولوژ، يبانك، اي مهيب، يصنعت، حمل و نقل، يارائه انواع خدمات رفاه
در  يتيموفق نياست كه تحقق چن يادآوريالزم به . نمود جاديدر حال عبور از تنگه ا يها يكشت

در  يجد يباعث تحول دتوان ميفارس  جيخل كيدر دروازه استراتژ يعرصه حمل و نقل و خدمات
امارات  ژهيفارس و به و جيخل يجنوب هيحاش يبا كشورها رانيا ياقتصاد -ياسيس يها صه رقابتعر

  . )1391، (غالميباشد يمتحده عرب
حداكثر ده هزار تن را  تيبا ظرف ييها يند كشتتوان ميتنها  رانيا يبنادر جنوب، حال حاضردر
 يها تيبا ظرف، ها ياز كشت ياريبس، جهان يرانياست كه در خطوط كشت يحالدر نيا. كنند رشيپذ
از  يا ه بخش عمد و اتفاقاً كنند يرسند تردد م ميهزار تن  250كه بعضا به  نياز ا شيب اريبس

  . 1ستها يكشت نيبر محور ا زين الملل بينتجارت 
اين پروژه عظيم ملي كه در ، هاي گوناگوني قابل بررسي است فارس از جنبه اهميت پروژه خليج

فارس در  ترين فاصله ميان دو خشكي در تنگه خوران به عنوان محل احداث پروژه پل خليج نزديك
با توجه به گسترش روزافزون تجارت در آسيا و مبادالت تجاري بين آسيا و ، نظر گرفته شده است

كشورهاي همجوار با ايران و گيري امكان رشد اقتصادي كشورهاي آسياي ميانه و ساير  شكل اروپا
امكان فعاليت ترانزيت را از بندر بزرگ كاوه به سرزمين اصلي و در ، فارس منطقه كشورهاي خليج

 يونقل عظيم دريايي به كشورهاي همجوار و آسياي مركز مسير ترانزيت كاال اتصال به شبكه حمل
 15تواند موجب اتصال بيش از  با توجه به مزاياي اقتصادي آن مي نيهمچن. را ميسر خواهد كرد

  . )1391، (خليليكشور از طريق مرز طبيعي و هوايي باشد
توان به  فارس را مي فارس با محوريت پل خليج هاي عمده اجراي طرح شبكه ارتباطي خليج مزيت

  شرح موارد زير برشمرد:
شود تا اسكله  موجب مي، فارس اتصال جزيره قشم به سرزمين اصلي با اجراي عمليات پل خليج  -1

برداري كامل  به بهره عمالً، چندمنظوره كاوه كه در مالكيت سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد
  . كند تأمينرسيده و اهداف كالن سازمان منطقه را در زمينه بازرگاني و توسعه تجارت كاال 

از طريق پل هوايي و تواند  زاد قشم ميآمنطقه ، فارس در قشم با انجام عمليات اجرايي پل خليج -2
در واقع انجام شبكه جامع ارتباطي . به سرزمين اصلي متصل شود، فارس هاي خليج گذر از آب
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فارس نقش مهمي در تبادالت اقتصادي كشور از طريق  فارس با محوريت احداث پل خليج خليج
  . قشم خواهد داشت هجزير

دشگران و مسافران داخلي با وسايل نقليه آمد و شد و بازديد بيشتر گر، فارس با احداث پل خليج -3
براي مسافران و  يبه عبارتي امكان ارتباط راه زمين. شخصي با كمترين هزينه همراه خواهد بود

  . آيد گردشگران بين جزيره قشم و سرزمين اصلي به وجود مي
انتقال كاال  تواند به عنوان يك مسير ارتباطي و  جزيره قشم مي، فارس با احداث پروژه پل خليج -4

نقش مهمي در جهت دسترسي كشورهاي محصور در خشكي به ويژه كشورهاي آسياي ميانه و 
و كاالها با حجم باال در داخل كشور قابل ، فارس داشته باشد هاي خليج حوزه قفقاز به گستره آب

ويت روند تواند به تسريع و تق برداري از اين پروژه مي طوري كه بهره به. و بارگيري شوند خليهت
واردات كاال و ورود سرمايه از ايران و كشورهاي حوزه شمالي ايران به منطقه آزاد قشم براي 

  . بيانجامد يا صادرات به بازارهاي هدف منطقه
، هاي راهبردي و مديريتي مناسب گيري از امكانات موجود و اعمال سياست بديهي است با بهره

فارس در مبادالت اقتصادي و تجاري كشورهاي  خليج توان به نقش مهم شبكه جامع ارتباطي مي
و ، بود واراي با آسياي ميانه و حوزه قفقاز اميد فارس و حتي كشورهاي فرامنطقه حوزه جنوبي خليج

 ده ووبهاي بالقوه اقتصادي جزيره قشم  ها و ظرفيت  اين عاملي براي درآمدزايي و توسعه ساير زمينه
هاي بازرگاني و توليدي و به ويژه صنايع مكمل و  ديگر فعاليتبسترهاي مناسب را براي توسعه 

  . آورد ترانزيتي در منطقه آزاد قشم فراهم مي
، فارس هاي دريايي حرا (مانگرو) از طريق منظره پل استراتژيك خليج انداز جنگل مشاهده چشم -5

عيت گردشگري ها و موق فارس به ويژه ساخت پل را از مزيت احداث شبكه ارتباطي جامع خليج
  . ندك انگيز طبيعي تقويت و تشويق مي برخوردار كرده و ورود گردشگر را براي ديدن اين پديده اعجاب

گذاران داخلي و خارجي در  فارس باعث خواهد شد تا حضور سرمايه اجراي پروژه بزرگ خليج -6
اي قرار  و خدمات منطقهت كاال منطقه آزاد قشم افزايش يافته و اين جزيره در مسير تجارت و ترانزي

صادرات ، به عالوه با شناسايي اقالم گروه كاالهاي وارداتي بازارهاي هدف منطقه آزاد قشم، رفتهگ
  . كاال در منطقه افزايش يافته و درآمد سرانه ساكنان و فعاالن اقتصادي در جزيره قشم افزايش يابد

سيار باالي ايجاد شده براي مشاغل كارآفريني و ظرفيت ب مسئلهشود با توجه به  بيني مي پيش
، فارس يجبرداري پروژه خل هاي اول بهره ظرفيت سال، هزار فرصت شغلي جديد200گوناگون تا 

هزار نفر به دو ميليون نفر افزايش دهد و از اين رهگذر درصد  110جمعيت فعلي جزيره قشم را از 
رنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي قابل توجهي از بيكاري در كشور كه حل آن از اهداف قانون ب

باعث كاهش فقر  سفار اندازي پل خليج به واقع راه. كاهش ملموسي پيدا كند، و فرهنگي كشور است



50 سياسي خليج فارس و فصلنامة مطالعات فرهنگي 

و افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي و افزايش درآمد سازمان منطقه آزاد قشم شده و با رشد 
گذاران و مسافران براي بازديد از  ايهتمايل سرم، هاي مرتبط گذاري ها و سرمايه  اقتصادي فعاليت

  . جزيره قشم افزون خواهد شد
ترين جزيره غيرمستقل  جمعيتي بزرگ نارتقا امنيت نظامي و اقتصادي منطقه آزاد و تثبيت يافت -7

فارس  اندازي شبكه جامع ارتباطي خليج كيلومتر مربع كه با ساخت و راه 1500جهان با مساحت 
هاي سياسي و حتي  در زمينه، نتايج چشمگير اجراي اين طرح بزرگ ملي آثار و. ميسر خواهد شد

تواند درآمد ملي را از طريق پذيرش نقش ترانزيت و مبادالت  نيز حائز اهميت بوده و مي ظامين
  . (همان منبع)اي قشم افزايش دهد ب منطقهها  تجاري از طريق

  
  رانيا يانرژ رهيجز نياول، قشم
 در يعيگاز طب ريفوت مكعب ذخا ونيليتر 10 بشكه نفت خام درجا و ارديليم 4 از شيب وجود
 يانرژ ديقشم به عنوان هاب جد يرو شيرا پ يديجد يها ليفارس پتانس جيخل رهيجز نيبزرگتر

نفت و گاز در  ديجد دانيم 16با آغاز توسعه  همزمان. كرده است جاديدر منطقه تنگه هرمز ا رانيا
 يبرا يميپتروش يها گاز و مجتمع ديجد يها شگاهيپاال يازاند اهساخت و ر، منطقه تنگه هرمز

  . 1)1391، زاده انيركچيز(گرديده استفارس آغاز  جيخل يانرژ رهيجز نيقشم به اول ليتبد
منطقه  نينفت و گاز در ا ديجد دانيم 16قشم توسعه  رهيدر جز يهاب انرژ جاديااهداف از  يكي

هزار  23از  شيروزانه ب ديتول تيمشترك هنگام با ظرف دانيمهم اكنون توسعه  كه يبه طور، است
مشترك با عمان به  دانيم نينفت از ا ديتول يقرار گرفته و به زود يبردار بهره مدار بشكه نفت در

فروز  يگاز ديجد دانيقرار است توسعه م نياوه برعال. ابدييم شيبشكه در روز افزاهزار 30حدود 
B ،ز هرم، تفتان ينفت دانيمA ،B ،D  وF ،قشم با  ديجد شگاهيسلخ و ساخت پاال، نيگورز، فارو

قرار  يبردار بهرهدر مدار  يانرژ ديكانون جد نيفوت مكعب گاز در ا ونيليم 80روزانه  ديتول تيظرف
  . 2)1391، (خبرگزاري مهررديبگ
 ياراقم نيادياز م يعيفوت مكعب گاز طب ارديليم 10روزانه  ديامكان تول، اساس نيابر
گاز به برق  ليپروژه تبد ياجرا، گاز ديكنار تولدر، همچنين. اطراف قشم وجود دارد يدروكربوريه
)GTWدانيگاز به برق با توسعه م ليقرارداد تبد نينخست، رو نيااز. كار قرار دارد) هم دردستور 
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تا  3 ديتول نامكافاز  2در  دانيم نيبا توسعه ا شود مي بيني پيشامضا شده است كه  Bفروز  ديجد
  . هزار مگاوات برق فراهم شود 6

 180 دانيم نيا يگاز عاناتيم رهيفوت مكعب و ذخ ونيليتر 28حدود  Bفروز  دانيم يگاز درجا
 دانيم نيگاز در فاز اول توسعه ا ديسقف تول دهد يبشكه برآورد شده كه برآوردها نشان م ونيليم

 ديتول، از طرفي. برسد روزهزار بشكه در  10به  يگاز عاناتيم ديفوت مكعب و تول ارديليم كيبه 
 نياهداف ا گريتن گوگرد در روز از د 466، يگاز عاتيما ديهزار تن تول 490و  ونيليم كيساالنه 

  . (همان منبع)فارس است جيدر خل رانياكتشاف ا ديجد دانيم
  

  يورفاه يخدمات، ي صنعتيها ظرفيت
سوزا و شهرك  يشهرك صنعت، كاوه يشهرك صنعت، طوال يشهرك صنعت، يبخش توسعه صنعتدر

 يبرا ياشتغال مناسب بزرگ وكوچك فعال شده و يشركت صنعت 120از  شيالوند با ب يصنعت
  . 1فراهم آورده است يجوانان قشم

توسعه مراكز درماني  يحيتفر -يتجار يها احداث مجتمع و جاديا ،يرفاه و يخدمات يها بخش در
توسعه مراكز ، اعظم(ص) توسط سازمان منطقه آزاد قشم امبريبزرگ پ مارستانياحداث ب ژهيو به

 ستيپارك ز، رشد قشم يالملل نيمركز ب، دانشگاه 10 تيشامل فعال يقاتيتحق -يدانشگاهي و علم
استاندارد قشم  و يواحدنظارت برضوابط بهداشت انسان ،ياهشناسيباغ موزه گ، فارس جيخل يورفنا
قشم از جمله اقدامات سازمان منطقه آزاد قشم  رهيدانشجو در جز 15000از  شيب ليتحص و جاديا

  . )1391، پور يدريح(در قشم بوده است ييزدا تيمحروم در بعد توسعه و
، عالوه بر استعدادهاي طبيعي و نيروي انساني ارزان وموقعيت جغرافيايي منحصر به فرد اين جزيره

آزادي  ،ساله 15به معافيت مالياتي  توان ميت كه اي اس قشم داراي مزاياي ويژهدر يگذار سرمايه
 سودمعافيت از پرداخت هرگونه حقوق گمركي و  ،%100خارجي تا سقف  يگذار مشاركت سرمايه

معافيت گمركي  ،آالت و قطعات يدكي جهت توليدكنندگان ماشين، ازرگاني براي واردات مواد اوليهب
صدور ويزا  ،افزوده به داخل كشور به ميزان ارزشبراي ورود كاالهاي ساخته شده در منطقه آزاد 

فروش و ، آزادي كامل ورود و خروج سرمايه، ن در مبادي ورودي منطقه آزاد قشمبراي خارجيا
مقررات ساده و ، گذاران خارجي اره زمين به سرمايهگذاران داخلي و اج اجاره زمين به سرمايه

آالت خط  مكان ورود ماشين، ود حاصل از آنتضمين كامل سرمايه خارجي و س، مناسب نيروي كار

                                                                                                       
 oxblog. comhttp://gyahdanqeshm. lسايت شهرك صنعتي طوال،  -1



52 سياسي خليج فارس و فصلنامة مطالعات فرهنگي 

از جمله مواد اوليه خارجي  تأمينها با تكنولوژي روز و سهولت  توليد و جايگزين كردن آن
  . (همان منبع)باشد ميي حضور اقتصادي در اين منطقه ها مزيت
صورت گسترده  يها رغم تالش ياست كه عل نيا ،به آن توجه شود رسد ميبه نظر  يكه ضرور آنچه

 ،بندرعباس يعنيآن  در مركز يهمچنان در مناطق مختلف استان حت ييزدا محروميتگرفته در 
استان  ياقتصاد يها ليبه بركت پتانس مينيب ميحال آنكه . شود مياحساس  نهيبه ع تيمحروم

  . 1)1387،  ميكر(شوند ميمند  بركات بهره نيكشور از ا ياستانها از ياريبس
از  شتريب اريبرند بس مياستانها از استان  ريكه سا اي بهره ها نهياز زم ياريبس در ميياگر بگو ديشا

كه  ياذعان كرد تا زمان ديبا. ماي هيبه گزاف نگفت يبرد سخن ميكه استان هرمزگان  باشد مي اي بهره
 چرا كه. متصور شد تاناس رانيمد يرا برا يكارنامه مثبت توان مين ،در استان وجود دارد تيمحروم
 دياستان عا قيكه از طر ياريبس يها كه ذكر شد و درآمد ييها تيظرف نيرود با توجه به ا ميانتظار 
 نيا شاهد گرياستان شود تا د يصرف عمران و آبادان يشتريب يها يگذار سرمايه ،شود مي كشور

كاهش  در تأثيرگذار يها هاز پروژ ياريبس، ينبود اعتبار كاف ليدله كه بعضاً ب ميموضوع نباش
احداث آن  اتيگذرد و اما هنوز عمل مي يبردار بهره يسالهاست از زمان اعالم شده برا، تيمحروم

  . (همان منبع)است دهينرس انيپروژه به پا
  

 يي در قشمزا اشتغال درگردشگري نقش 

 يگردشگر يبرا ياديز اريبس يلهايپتانس، يو فرهنگ يعيطب يها جاذبه قيبا توجه به تلف رهيجز نيا
و  يشناس نيزم ياز جمله شكلها رهيجز نيا يعيطب يها جاذبه. دارد سميو مخصوصاً اكوتور

و  ياهيپوشش گ، رهيوحش و پرندگان جز اتيح، منطقه ژئوپارك، يشياشكال فرسا، يژئومورفولوژ
همه در  و فارس و همه جيخل لگونين يآبها، يدنيد يغارها، بايز يها و تنگه ها دره، حرا يهاجنگل
، جنوب ينواح يقيموس، يدست عيصنا، از جمله آداب و رسوم رهيجز يفرهنگ يها جلوه كنار

قشم را به عنوان  رهيهمه جز، جنوب يو طعم ماه يمحل يغذاها زيو ن يآثار باستان، كيپيت يمعمار
  . 2)1391، (كوهكندينما مي يمعرف سمياكوتور ژهيو قهمنط كي
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  قشم ژئوپارك
وجود  ليكه به دل ستاي محدوده يسلخ و كان، طبل ياصل روستاقشم حد ف رهيجز يغرب بخش
به عناون ژئوپارك به ثبت  يفراوان ژئومورفولوژ يها انه و جاذبهشناس زمينو  يشيفرسا يفرمها

 يبرا ياديز اريبس ياست و ارزشها انهيژئوپارك قشم تنها ژئوپارك خاورم. است دهيرس ونسكوي
  . دارد يگردشگر

  
  ها ستاره دره
قابل  رهيدر جز شيفرسا يها جلوه نيباترياز ز يكيقشم  رهيبركه خلف در جز يروستا يحوال در

مردم . (ستاره افتاده) معروف است دهياستار اوت ايبه استار كفته  يشيدره فرسا نيا. مشاهده است
ه ب ييباياشكال ز نيچن، نيسهمگ اي محل و ضربه نيدر ا اي معتقدند بر اثر فرو افتادن ستاره يمحل

 يفصل يو رگبارها يسطح يتوسط آبها افتهي شيدره فرسا كيدر واقع  ها دره ستاره. وجود آمده است
  . (همان منبع)مانده است يدست نخورده باق شيصورت كم و به ب هيفالت اول، دره يدر باال. است

  
  حرا جنگل

شور رشد  يدر آبها يرقابغ به صورت ايدن اي حاره مهيو ن اي است كه در مناطق حاره ياهينام گ حرا
در  رانيمجموعه جنگلها در سرتاسر جنوب ا نيا. باشد ميمانگرو مشهور  يو به نام جنگلها كند مي
و  حرايجنگلها نيتر عمده. كند ميفارس با فواصل مختلف از بوشهر تا چابهار رشد  جيخل هيحاش
حرا  يجنگلها. واقع است ريخمقشم تا بندر  نيقشم و حد فاصل ب رهيآنها در شمال جز نيتر انبوه

  . باشد ميپرندگان  يمناسب برا اريبس ستگاهيز
  

  قشم يدست عيصنا
است كه در  ييهايسوزن دوز عمدتاًاست كه  يكيپيمحصوالت خاص و ت، بانوان قشم يدست عيصنا

به  يكاربرد ليشده و اكنون شكل و شما ميزنان قشم انجام  يهايشلوارها و روسر يگذشته بر رو
 …و يسنت يبا طرحها ديمدل جد يهايو روسر ينكيو جا ع يليگرفته و به عنوان جا موبا خود

و  افتهيسازمان  ييگروهها يكاربرد به صورتدراز و بركه خلف  بيش يدر روستا. گردد ميعرضه 
  . وجود دارند يدست عيصنا ديتول ياز بانوان برا دهيآموزش د
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  الفت
. قشم معروف است يرهايخاص خود به عنوان شهر بادگ كيپيت يبا معمار، الفت يخيتار يروستا

 نيخاص ا يمعمار. حرا واقع است يو در مجاورت جنگلها رهيجز يروستا در شمال مركز نيا
و  يقلعه نادر. دينما مي يرا تداع رانيجنوب ا يمعمار ژهيفرم و، يريبادگ يها روستا با خانه

  . است يخيشهر تار نيا يها و خانه فرهنگ در الفت از جاذبه طال يچاهها
  

  هنگام رهيجز
 يو در جلو رهيجز نيا يلومتريك 2قشم و در حد فاصل  رهيجز يهنگام در جنوب مركز رهيجز

 ميهنگام قد، ديچون هنگام جد يمسكون ياز چند روستا رهيجز نيا. دراز واقع است بيش يروستا
وحش از جمله  اتيح دنيد يبرا يمناسب اريو محل بس افتهي ليتشك ليو غ يخماس، (عرب)
 رهيجز هيدر حاش اي ساحل نقره. باشد مي …غزال) و ي(نوع ريجب، ها پرنده، نهايدلف يها دسته
 ارياست كه جلوه بس يو نقره مانند زيذرات ر يكه شن آن حاو باشد مي يدنيد اريساحل بس، هنگام

  . )1390، خراسان(به آن داده است ييبايز
  

  هنگام رهيجز دور ينهايدلف يها دسته
 دنيكه د شود مي دهيد نهايدلف ييتا چند ده يها دراز دسته بيش يروستا، هنگام رهياطراف جز در

  . دينما مي جاديا ياديز اريبس جانيه، يمسافر يقهايآنها در اطراف قا يها زيآنها و جست و خ
  

   ها يپرتغال قلعه
فارس را  جيدهانه خل ريجزا يپرتغال راسااليآلبوكرك در يالديم 1507در سال ، ها يپرتغال قلعه

 هايپرتغال يرگيچ، افتيهند و اروپا تسلط  نيب ييايدر يبرراه بازرگان قيطر نيتصرف كرده و از ا
 ياتمدت آنها به ساختن دژها و استحكام نيدر ا. ديسال طول كش 110 ييايآبراه مهم در نيبرا

هزار  2از  شيب يقلعه قشم با مساحت. تقشم و الرك اس ،هرمز يپرداختند كه از آن جمله دژها
بار  نيقرن چند كييساخته شده و ط يبا مالط ساروج محل يو گچ يآهك يمتر مربع از سنگها

بلند دارد  ييچهاربرج در چهارگوشه و بازوها. دژ راست گوشه است نيا. است افتهي ياستحكام بخش
انبار بزرگ  كيچون  يعه قشم كاربردقل اند شده ميآن مستقر  يپهنا يبررو ها قيتوپ و منجن كه
. رسانده است ميدژها كمك  گريبه د يمهمات و سالح داشته كه در مواقع اضطرار ينگهدار يجا اي
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 راناز سردا يكيفارس را  جيدهانه خلدر گاههايپا گريقلعه و د نيا يالديم 1623سرانجام در سال 
  . 1هستند رهيچ ايآبراهه دن نيتر پرارزش نيتا امروز برا انيرانيمتصرف شد و ا يصفو

  
  خربس  يغارها
 ي) غارهاياز شهر قشم (در جاده مجاور ساحل جنوب يلومتريك 11به فاصله ، خربس يغارها

 ييايدر يقرار گرفته است خربس از غارها انكاسهيم يو دشت ايمشرف به در يكوه نهيخربس برس
 يطوالن اريعمر غار بس. وجود آمده است از حفره سنگها به ها ماسه هياست كه براثر گرداب و تخل

به  يانشعاب يزهايتاالر و دهل ياز اسالم با افزودن به وسعت غار و بخشها شيپ يها در دوره ااست ام
دشمن استفاده  ورشيزنان و سالخوردگان به هنگام ، پناهگاه كودكان ياز آن برا ادياحتمال ز

  . شده است مي
  

  چاهكوه تنگه
واقع است و شامل دو  رهيجز يبخش غرب يچاهو در كناره شمال يروستا يالچاهكوه در حو تنگه

 يخطوط و فرمها جاديو ا ارهايكه بر اساس ش باشد ميبلند  يعمود يها وارهيدره عمود بر هم با د
. سست است يماسه سنگ آهك ها وارهيجنس د. آمده است به وجودو به مرور زمان  يشيفرسا
از  يگردشگر يبردار بهره. آمده است به وجود ها وارهيگ در دكوچك و بزر تعددم يها حفره

سازمان منطقه آزاد قشم  ستيز طيحفاظت مح ياز سو ها نمكدان و دره ستاره، چاه كوه يها تيسا
  . شود ميواگذار  ها تيسا نيمجاور ا يروستاها ياريبه ده
 سميو رونق ژئوتور يجامعه محل يتوانمند، ستيز طياهداف ژئوپارك قشم حفاظت مح نيمهمتر
يي در دست ها طرح سميو رونق ژئوتور يجامعه محل ياقتصاد يتوانمند يراستادر، همچنين. است
 يگردشگر يبردار بهره يرا برا اند واقع شده رهيجز يروستاهاازژئوپارك كه در ييتهايسا تا باشد مي

 هياول يبردار بهرهند با توان يم انييروستا بيترت نيبه ا. داده شودروستاها قرار  ياريده اريدر اخت
نسبت به ، خود يدر روستا يگردشگر يصندوق تعاون لياز گردشگران و تشك يمثل اخذ ورود

  . (همان منبع)نندمناطق اقدام ك نيو حمل و نقل آنها در ا يمكان اقامت، فراهم كردن رستوران
قشم براساس  يدشگرگر يدهاينقاط قوت و ضعف و تهد ليتحل، به طور خالصه، 1 جدول شماره

  نمايد: ميرا ارائه  )SWOTمدل (
  

                                                                                                       
1- http://www. khabaronline. ir/detail/204913/ 
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 )SWOT(ي قشم براساس مدلگردشگر يدهاينقاط قوت و ضعف و تهد ليتحل -1جدول شماره 

 تهديدها فرصتها نقاط ضعف نقاط قوت

برخورداري از تمامي امكانات و -١
مناطق آزادتسهيالت مرتبط با

 يصنعت ـ  يتجار

ها و اكوسيستمبرخورداري از  -٢
توانهاي اكولوژيكي جذاب و كم نظير

و ريچشمگ يها تيقابلياز برخوردار -٣
 يو معدن يعيطب، يانسان ةمستعد توسع

مردم نياختالف نرخ سواد بحذف  -۴
از طريقدر مدت ده سال  رانيقشم و ا
 آموزشي در امر گذار سرمايه

افزايشو  يكارينرخ بكاستن از  -۵
قيطر ازتعداد افراد آماده به كار

يدراستخدام و شركت اهال ليتسه
 يقشم در بخش مدرن اقتصاد

 يگمرك تيامكانات معافايجاد  -۶

،رستوران، مانند هتل يالتيتسه جاديا -٧
 يحيتفر ليوسا ريو سا ياماكن ورزش

رهيجز يها رساختيتوسعه ز -٨
 يي زدا تيمحروم در جهت قشم

يمخابرات يها رساختيزتقويت  -٩
و برق يها رساختيزتقويت  -١٠

برق سراسري كشوراتصال به شبكه 
جهت آب يها رساختيزتقويت  -١١

كشاورزي و، صنعتي، مصارف آشاميدني
كن نيريغيره از طريق تأسيسات آب ش

نيسازمان منطقه آزاد قشم وهمچن
 سد خاكي و بتني احداث چندين 

حمل و يها رساختيز تقويت -١٢
،الملي قشم فرودگاه بين به ويژهنقل 

ساختمان، هاي مسافري ترمينال
 ، نشاني و ايمني آتش

يشبكه جامع ارتباطتقويت  -١٣

توسعه نيافتگي -1
بنادر در پذيرش

هاي غول پيكر كشتي
يها هتلقدمت  -2

فارس جيسواحل خل
حدود يبا طول عمر

ياساس ازيسال و ن 40
 يها به بازساز آن

يروهاينبود ن -3
در كادر دهيآموزش د

فاصله داشتن با، هتل
،يانجه ياستانداردها

التيارائه نشدن تسه
توسعه يمناسب برا

 يدار هتل

ليفارس تسه جيساخت پل خل -1
فراهم شده و يالملل بيندر تجارت

جهانيبا اقتصاد  ونديپ يبرا يراه
 . شود ميگشوده

اتصال جزيره قشم به سرزمين  -2
اصلي با اجراي عمليات پل

 فارس خليج

برخورداري از امكانات -3
 ييجار ديومجهز شه ميبندرعظ

ينيرزميز ميعظ ريوجود ذخا -4
 و معادن مختلف )(نفت و گاز

كيقرار گرفتن در تنگه استراتژ -5
كامالً يتيقشم از موقع رهيجز، هرمز
كيشدن به  ليتبد يبرا يياستثنا

موفق و يصنعت يكانون اقتصاد
،انهيخاورم يدر كشورها شتازيپ

هند به انوسيو حوزه اق انهيم يايآس
 عمان يايو در فارس جيدر خل ژهيو

كريدور ترانزيتبرخورداري از  -6
 شمال ـ جنوب

گذاران داخلي و حضور سرمايه -7
قرارخارجي در منطقه آزاد قشم و 

اين جزيره در مسير تجارت وگرفتن
 اي  ترانزيت كاال و خدمات منطقه

ارتقا امنيت نظامي و اقتصادي -8
منطقه آزاد و تثبيت يافت جمعيتي

 تقل جهانترين جزيره غيرمس بزرگ

 

امكانات بندري -1
بنادر امارات جهت 
تخليه و بار گيري 

هاي بيش از  كشتي
 هزار تن 100
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 تهديدها فرصتها نقاط ضعف نقاط قوت

طرح پلاجرايژهيو فارس به جيخل
 جزيره يخليج فارسدر كرانه شمال

بازديد گردشگران وامكان  -١۴
مسافران داخلي با وسايل نقليه شخصي با

فارس  كمترين هزينه با احداث پل خليج
مسير ارتباطي و انتقال كاالايجاد  -١۵

ر دردرجهت دسترسي كشورهاي محصو
خشكي به ويژه كشورهاي آسياي ميانه و

هاي حوزه قفقاز به گستره آب
فارس با احداث پروژه پل خليج
 فارس خليج

هاي دريايي انداز جنگل چشم -١۶
حرا (مانگرو) از طريق منظره پل

 فارس استراتژيك خليج

بشكه ارديليم 4از  شيوجود ب -١٧
فوت ونيليتر 10نفت خام درجا و

در يعيگاز طب ريمكعب ذخا
 فارس جيخل رهيجز نيبزرگتر

،يصنعت يها تيظرفوجود  -١٨
يشهرك صنعت، يورفاه يخدمات
شهرك، كاوه يشهرك صنعت، طوال
الوند يسوزا و شهرك صنعت يصنعت
يشركت صنعت 120از  شيبا ب

 بزرگ وكوچك فعال شده

-يتجار يها مجتمع وجود -١٩
 توسعه مراكز درماني يحيتفر

برخورداري منطقه از  -٢٠
يدست عيصناهاي توليد  ظرفيت

بومي به عنوان عامي فرهنگي و
 درآمد زا
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  :قشماهداف كارآفريني گردشگري روستائي در شهرستان 
  جزيره قشمساكنان افزايش سطح درآمد  -
  . و جلوگيري از مهاجرت مردم و سكنه بوميقشمايجاد انگيزه جهت سكونت در  -
ي شغلي زيادي ها ايجاد فرصتاين امر موجب  -قشمساكنان ي شغلي جديد براي ها ايجاد فرصت -

ي شغلي در ها ايجاد فرصت، از جمله توليد و فروش صنايع دستيخواهد شد براي ساكنان قشم 
  . ها و رستوران ها هتل

ه كه در صورت شناخت استنظيري  داراي منابع محلي بيقشم ي بهينه از منابع محليبردار بهره -
د بستر بسيار مناسبي جهت توسعه كارآفريني در منطقه گردد از جمله در زمينه توان ميشدن آن 
   ...گردشگري

  آني عظيم ها و استفاده از پتانسيل محققين و دانشمندان با فرهنگ غني قشمآشنائي و ارتباط  -
  

  قشم رهيكارآفريني گردشگري روستائي در اشتغال جز تأثير
در رهيكارآفريني در اين جز، قشم رهيامر گردشگري جزها درب و ايجاد فرصتبا بستر سازي مناس

ي كسب و كار كوچك خانوادگي و بنگاههاي اقتصادي شكوفا خواهد شد و اين مهم ها زمينه
به 2جدول شماره . اتفاق بيافتدنيز رهيد هم براي افراد بومي و هم افراد خارج از اين جزتوان مي

اي شغلي ايجاد شده از طريق ايجاد رستوران و آشپزخانه در اين مناطق صورت موردي تعداد فرصته
  . شود مينشان داده 

  غير مستقيمو  ميبه صورت موردي تعداد فرصتهاي اشتغا ل مستق2جدول شماره 

  
  
  
  

 اشتغا ل غير مستقيم اشتغا ل مستقيم

دستي محلي و رونق صنايعايجاد اشتغال با رونق بازارهاي  هتلها -ها مانند سوييت -در مراكز اقامتي
 ايجاد اشتغال در زمينه تورليدرها و راهنمايان توريستدر بخش ساخت و ساز و احداث مراكز اقامتي

 خصوص در امر توليد صنايع دستيه اشتغال زنان روستا ب در عرضه خدمات مغازه داري

  حمل و نقل

  ي پذيراييها بخش
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 پيشنهاداتو  گيري نتيجه

 جاديا. است شرفتيتوسعه وپ ريروزها شاهد رشد شتابان در مس نيفارس ا جيخل رهيجز نيبزرگتر
 يدر توسعه وآبادان ياسالم ياهداف نظام جمهور شبرديو پ 1369قشم از سال  رهيمنطقه آزاد در جز

 يجار انيب نشان قشم به زبان و اطراف آن موجب شده امروزه هرگاه نام و ريجزا قشم و رهيجز
  . شود ميبه ذهن متبادر  شرفتيپ توسعه و يباال يها تيبا ظرف بايز يا رهياز جز يريصوت، شود مي

 نيممتاز ا تياز موقع نهياستفاده به 1369منطقه آزاد قشم در سال  جاديعمده هدف نظام از ا
قطب بزرگ  كيشدن به  ليو تبد رهياز جز ييزدا تيمحروم و يآبادان ،عمران ،در واقع توسعه، رهيجز
، و روز جهان يعلم تيريجلب مد، صادرات و واردات انيو توسعه جر ليتسه، يصنعت يصاداقت
هكتار از بندر  200به وسعت  اي با اعالم محدوده. بوده است شرفتهيپ يو تكنولوژ هيسرما ذبج
دولت و افزوده شدن آن به  ياز سو ياقتصاد ژهيبه عنوان منطقه و ييرجا ديو مجهز شه ميعظ
از ارائه  يديسازمان قادر است فصل جد نيا، سازمان منطقه آزاد قشم يقانون تاراياخت ميحر
انواع  يريو بارگ هيتخل نهيرا در زم -ييرجا دياسكله شه شرفتهيپ زاتيبا استفاده از تجه -التيتسه

 به بازرگانان تيمطلوب در تبادل كاال و ترانز يآغاز كند و امكانات مايپ انوسياق يها يكشت يكاال برا
  . عرضه بدارد

قرار گرفتن در تنگه  نيهمچن، و معادن مختلف )نفت و گاز( ينيرزميز ميعظ ريوجود ذخا ليبه دل 
 يكانون اقتصاد كيشدن به  ليتبد يبرا يياستثنا كامالً يتيقشم از موقع رهيجز، هرمز كياستراتژ
 جيدر خل ژهيهند به و سانويو حوزه اق انهيم يايآس، انهيخاورم يدر كشورها شتازيموفق و پ يصنعت

  . عمان برخوردار است يايفارس و در
 يفرهنگ راثيباشد كه حافظ م يمردم قشم و با روش انيدر م يبه دنبال تعادل اجتماع ديتوسعه با
شده است كه  بيني پيشمختلف  يها تيو مل يقوم يها گروه بيترك ندهيآ يدر دورنما. آنهاست

  . شود ليتسه يستيمختلف با يها فرهنگ يبرا يآزاد
و پنج شهر بزرگ و  يآباد 60دارد كه در  يبوم تيهزار جمع 140قشم بالغ بر  رهيهم اكنون جز

مردم قشم در  تيعمده فعال. برند ميبه سر  )الفت و رمكان ،رمچاه، طبل ،درگهان ،قشم(كوچك 
  . استستد متمركز  و و داد يدار نخل ،يلنج ساز ،)گويو م يماه( ياديچون ص ييها نهيزم

كه با امكانات  يجاذب يها ليقشم و پتانس رهيجز يها ييبايتوجه به ز با، سميدر بعد توسعه تور
 ليوسا ريو سا ياماكن ورزش ،رستوران ،مانند هتل يالتيتسه ،شده است جاديا يگمرك تيمعاف
زيره جنسل جوان  يبرا به ويژه داريو اشتغال پا تأسيسدر قشم  سميبه منظور توسعه تور يحيتفر

در كوتاه  ژهيبه و رهيدر جز يشغل يد منبع مهم در آمد و فرصتهاتوان مي سميتور. شد جاديا قشم
  . مدت باشد انيمدت و م
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به نقل  حمل و، بآ، برق، يمخابرات يها رساختيز(رهيجز يربناهايز و ها رساختيبعد توسعه ز در
 ييبناريگفت كه توسعه ز ديبا زين )سطرح پل خليج فار ژهيو به و هاي ارتباطي جاده، فرودگاه ويژه
سطوح همسان در  و ساكنان در عيصنا يباالبرا تيفيبا ك يسهايسرو جاديو ا هيكننده ته نيتضم
 . است ديو جد يميقد ينواح

 نهياعتبارات خود را در زم از بودجه و اي سازمان منطقه آزاد قشم ساالنه بخش عمده، همچنين
در  ييزدا تيموجب محروم ها رساختيز نيا يكه تمام كند مي هنيهز رهيجز يها رساختيتوسعه ز
 . شده است شرفتيپ رشد و ريدر مس يا رهيبه جز رهيجز نيا ليتبد قشم و

يي و رفع محروميت از چهره اين استان به خوبي فراهم زا اشتغالهم اكنون امكان  رسد مي به نظر
 . قرار گرفته است و آينده خوبي در انتظار ساكنان بومي اين منطقه گشته

  
  پيشنهادات

  كسب و كار)پرورشگاه(ايجاد انكوباتورهاي  -1
ي الزم را در ابتداي ها حمايت، صنعتي -آزاد تجاريانكوباتورها در مناطق  تأسيسد با توان ميدولت 

شروع كسب وكار كوچك روستائي به عمل آورده و اين نوع شركتها را تحت حمايت خويش قرار 
  . م به اشتغال منطقه كمك خواهد شدلت هم كارآفريني توسعه پيدا خواهد كرد و هدر اين حا. دهد

  ي كارآفريني گردشگري ها معافيت مالياتي در بخش -2
موجب توسعه و رونق ، يگردشگر ينيكارآفر يها در بخش ياتيمالهاي تيمعافدر نظر گرفتن 

  . روميت را فراهم خواهد آورديي و رفع محزا اشتغالي ها روزافزون اين بخش گرديده و زمينه
  تسهيل در امر مجوز ساخت و ساز مراكز اقامتي و پذيرايي -3

دانيم يكي از امكانات بايسته و ضروري بحث گردشگري مراكز اقامتي و پذيرايي  همانگونه كه مي
تا بخش خصوصي  شود ميي ساخت و ساز فرصتي آماده ها لذا با تسهيل در امر مجوز، باشد مي

  . ي پيدا نمايدگذار سرمايهبيشتري جهت  انگيزه
  ي گردشگريها تسهيل در امر مجوز شركت -4

بايد پروسه اخذ مجوز را تا جايي كه ، جهت افزايش انگيزه، سازمان عمران قشم و نهادهاي ذيربط
ممكن است كوتاهتر نموده تا كارآفرين عرصه گردشگري با دغدغه ذهني كمتري پيگير كارهاي 

  . خويش شود
  اعطاي تسهيالت با بهره كم جهت افزايش انگيزه  -5

كارآفرين . باشد ميي گذار سرمايهمنابع مالي جهت رز كارفرمايان با كارآفرينان دريكي از تفاوتهاي با
فاقد منابع مالي مورد نياز جهت  مممكن است ست وليا اي شخصي است كه داراي ايده بكر و تازه
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د انگيزه كارآفرين عرصه توان ميعطاي تسهيالت با بهره كم پس دولت با ا. باشدي گذار سرمايه
  . گردشگري را افزايش داده و در اين خصوص تحت حمايت خويش قرارد دهد

 به خصوصتلفن ، برق، ي گردشگري نظير راههاي ارتباطها بهسازي و توسعه زيرساخت -6
  اينترنت و افزايش سرعت آن

و بخش  باشد ميي گردشگري بسيار باال ها زير ساختتوسعه و بهسازي ، كه هزينه احداثازآنجا
كه  ي مربوطه استها سازماني نخواهد كرد لذا بر عهده گذار سرمايه ها خصوصي در اين نوع پروژه

ي گذار سرمايهدر اين بخش حداكثر ، جهت افزايش جذب گردشگر و بالطبع آن افزايش كارآفريني
  . را به انجام برساند

  جمعيت محلي و بومي از فرصتهاي ايجاد شده استفاده جهت تدابيرياتخاذ  -7
  راهنمايان تور (تورليدران) تخصصي تربيت  -8

  . نمودآموزش و اشتغال ، به جذباقدام ، از بين جوانان منطقه توان ميدر اين خصوص 
، ي مرتبطها دشگري و ايحاد رشتهبر امر آموزش و پژوهش در توسعه كارآفريني گر تأكيد -9

  هاي منطقهدردانشگا
  در سطح منطقه ، يگردشگركارآفريني  ي مهارتيها دورهتشكيل  -10
  ي كارآفرينان و جهت دهي به آنها براي پيشبرد اهداف گردشگري ها حمايت از ايده -11
ايجاد زير ساختهاي الزم جهت ، ايجاد مراكز فروش جهت توليدات صنايع دستي (بازاريابي) -12

  . ي مناسبها ديگر سازههتلها و ساخت سرويس بهداشتي تا  گردشگران داخلي و خارجي از
  بوميجهت پاسداشت ميراث زندگي ، ادبي و هنري، و نهادهاي فرهنگي ها گروهتشكيل  -13

ي محلي و پيش گيري از استهالك فرهنگ بومي در گسيل گردشگران و ها به منظور حفظ ارزش
  . باشد ميي و نهادسازي مورد نياز جدي فرهنگ، اقدامات آموزشي، صنعت گران خارج از منطقه
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 بررسي و تعيين تورها و مسيرهاي گردشگري دريايي در جزاير خليج فارس

 
  6شبنم بديعي، 5عليزاده محمد، 4نگين شكروي، 3فهميه طوافي، 2دكتر كرامت اهللا زياري، 1حسن اروجي

  
  چكيده

ي دريايي اطالق ها محيطيي دريايي در ها جاذبه به مجموعه تفريجات و بازديد از، گردشگري دريايي
از ، ي مختلف تاريخي و طبيعيها منطقه خليج فارس و جزاير خليج فارس با داشتن جاذبه. گردد مي

با اين حال تخريب منابع و عدم . باشد ميتوانمندي بااليي براي توسعه گردشگري دريايي برخوردار 
در  گردشگري دريايي رونق چنداني است كه باعث شده، صحيح و نداشتن يك مسير مناسب ريزي برنامه

ي دريايي و ها ضرورت شناسايي پتانسيل، يكي از ضروريات توسعه گردشگري دريايي. منطقه نداشته باشد
بهترين ، در اين تحقيق با استفاده از معيارهاي استاندارد گردشگري دريايي. باشد ميتعيي مسيرهاي دريايي 

معيارهاي مورد . يين گرديدمسيرهاي گردشگري دريايي در منطقه و در بين جزاير استان هرمزگان تع
، نزديكي مسير به جزاير، شرايط اقتصادي و گردشگري جزاير، ها فاصله بين جاذبه، استفاده شامل طول مسير

دريايي و ميدان ديد مسيرها  هاي گاه ذخيرهفاصله از ، مخاطرات دريايي، ي درياييها پراكندگي جاذبه
 ARC GISدر نهايت با استفاده از نرم افزار  ويه گرديد اطالعات منطقه بر اساس هشت معيار ته. باشد مي

بر اساس . در پهنه دريا تعيين گرديد روزه سهبين جزاير و يك مسير  روزه سهيك مسير ، روزه يكسه مسير 
جزيره كيش و جزيره هندورابي تعيين ، و مقصد جزيره قشم مبداءبر اساس  روزه يكمسيرهاي ، تحقيق نتايج
همچنين . نيز از جزيره قشم تا كيش تعيين مسير شد، ظربر اساس معيارهاي مورد ن روزه سهمسير  و گرديد

بيشتر جزاير نقش فعالي در تورهاي ، دهد كه به دليل نداشتن پشتوانه قدرتمند اقتصادي مينتايج نشان 
  . گردشگري دريايي ندارند

  
  . جزاير خليج فارس، مسير گردشگري، گردشگري دريايي: كليدواژگان

 
                                                                                                                                                  

دانشگاه تهران و دانشجوي دكتري جغرافيا و ، ريزي توريسم ارشد جغرافيا و برنامه نويسنده مسئول: كارشناس -1
  Hassan.oroji@yahoo.com، ريزي روستايي دانشگاه خوارزمي تهران برنامه

  شكده جغرافياي دانشگاه تهراناستاد جغرافياي دان -2
 دانشگاه تهران، ريزي توريسم ارشد جغرافيا و برنامه كارشناس -3
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 مقدمه

توسط  ساحل از دور دريايي يها محيط در كه را مي سرگر و تفريحي يها فعاليت از مجموعه
، ماهيت نظر از گردشگري نوع اين. شود ميياد  دريايي به عنوان گردشگري شود مي انجام گردشگران

و  گردشگري نوع اين بين ييها شباهت است ممكن هر چند بوده متفاوت ساحلي از گردشگري
 بيشتر در دريايي گردشگري در تفريحي يها فعاليت نوع اما باشد داشته وجود ساحلي دشگريگر

 دارد نياز اي هويژ يها آموزش و امكانات و تجهيزات به و گيرد مي انجام خشكي از دور و عميق آبهاي

 اسكي، سفرهاي دريايي، غواصي مانند آبي تفريحي يها فعاليت. است همراه نيز بيشتري خطرات با و

 يها ين جذابيتتر مهم از عميق يها آب در ماهيگيري دريايي آكواريوم، اسكي جت، آب روي

 يها كشتي ساخت در تكنولوژي پيشرفت با همزمان. )30 :1387، هستند(ودادي دريايي گردشگري
 مثل كشتيراني بزرگ خطوط پيدايش و 20 قرن نخستين دهه تا 19 قرن دهه آخرين در بخار

 از جديدي اشكال و يافت افزايش دريايي سفرهاي تقاضا براي، اليزبت كوئين، ماري كوئين، موريتانيا

 ينتر مهم عنوان به شني سواحل و آفتاب نور، دريا مهم عنصر سه. شد مطرح دريايي گردشگري

 حوزه و معتدل منطقه در كه درياهايي سمت به جهان از سراسر را گردشگران، ذابج دريايي عناصر

، دارند قرار درياها اين حاشيه در كه كشورهايي و كرد جلب سوي خود به اند هگرفت قرار، مديترانه
. آورند مي به دست دريايي گردشگري فعاليت طريق از را و درآمدزايي گردشگري سهم بيشترين

، آبي انواع ورزشهاي انجام، تفريحات انواع به مجهز شناورهاي توسط دريايي يها برگزاري گشت
 در رفتن راه، آب درون شده هساخت در هتلهاي اقامت، استراحت براي ساحلي امكانات از استفاده

 است كه مواردي حداقل، دريايي موجودات با يكنزد ارتباط برقراري و درون دريا اي هشيش تونلهاي

 . )45 :1390، آرا شمساست( گردشگران توجه مورد دنيا در

ي ها ني در شمال و جنوب كشور و همچنين وجود جاذبهكشور ايران با داشتن سواحل ممتد و طوال
متنوع طبيعي در سواحل و در پهنه درياها از شرايط مستعدي براي توسعه گردشگري دريايي 

در ، وجود جزاير متعدد در مناطق جنوبي. برخوردار است و به صورت بالقوه پتانسيل بااليي دارد
در سالهاي . ه گردشگري دريايي فراهم آورده استزمينه را براي توسع، خليج فارس و درياي عمان

ي گردشگري دريايي در ايران به درستي استفاده نشده است و به علت ها از ظرفيت متأسفانهاخير 
شاهد هستيم كه حتي  بعضاً، نبود فرهنگ گردشگري دريايي و عدم رعايت اصول گردشگري دريايي

با . گردد ميستانداردهاي آن به درستي رعايت ناصول و ا، ازي گردشگري دريايياند هدر صورت را
ناشناخته بودن . باشد مياين حال گردشگري دريايي در كشور همچنان يك پديده ناشناخته 

ي چنين فعاليتي را از ها عدم احساس امنيت گردشگران و افزايش هزينه، مسيرهاي دريايي
در بسياري از . )52 :1389، دنياترين عوامل مرتبط با ضعف گردشگري دريايي عنوان كرد(اس مهم
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، ي ارزان و برگزاري تورهاي گردشگري لوكسها ان با خريد كشتيگذار سرمايه، كشورهاي جهان
فاقد جاذبه دريايي خاص يا حتي دريا  بعضاًكه  كنند در حالي ميدرآمد هنگفتي نصيب خود 

گردشگري دريايي رشد ، نبه دليل امكانات پايي، اما در سواحل شمالي و جنوبي كشور، باشند مي
يكي از معضالت ناشي از ركود گردشگري دريايي در . )7 :1390، چنداني نداشته است(احساندار

ان براي اخذ مجوز گذار سرمايهبسياري از . باشد ميان گذار سرمايهي و گذار سرمايهمشكل ، كشور
بسياري از . باشد ميات گردشگري در داخل آب مانند رستوران و اقامتگاه تأسيسجهت ايجاد 

نتيجه و بدون ثمر باقي  بي، به دليل مشكالت قانوني در اين حوزه ها يگذار سرمايه
  . )45 :1390، آرا شمسماند( مي

ممكن است اثرات منفي نيز بر محيط زيست  ها فعاليتي گردشگري دريايي مانند ديگر ها فعاليت
ماهيگيري و غيره با ، ن مانند غواصيآل مختلف كبين گردشگري دريايي و ش. درياها داشته باشد

در  )Fabinyi, 2008تواند رابطه مستقيمي وجود داشته باشد( ميموضوع حفاظت از منابع دريايي 
واقع بايد به اين نكته اشاره كرد كه گردشگري دريايي هم مثل انواع ديگر گردشگري و موضوعات و 

ممكن است اثرات مثبت و منفي بر ، ي آنها برنامه سازي پيادهبعد از اجرا و ، ي ديگرها فعاليت
ي ساحلي و ها محيطاثرات گردشگري دريايي بر . ي اطراف خود داشته باشدها محيط و اكوسيستم

. ي طبيعي باشدها ي انساني و در مورد اكوسيستمها فعاليتتواند در حوزه  ميهمچنين درياها 
ي ها فعاليت تأثيرت كه ممكن است تحت يي هسها و بيوم ها ي مرجاني يكي از اكوسيستمها آبسنگ

گرمسيري  ي آبهاي كم عمقها جزء اكوسيستم، آبسنگهاي مرجاني. گردشگري دريايي قرار بگيرد
 :Hilmi et al; 2012( ي آهكي مي باشندها هستند كه به طور عمده شامل بستر سخت با صخره

، نطقه دارند(احمديان و همكارانمعاش مردم بومي م تأميناهميت زيادي در  ها اين زيستگاه. )415
گردشگري  يها فعاليتآب سنگهاي مرجاني مكان مناسبي براي ، و در كنار اين مسئله )38 :1389

  . )berander er al, 2007: 209آيد( ميبه شمار  و اوقات فراغت
ي ها كشور ايران با داشتن سواحل ممتد و طوالني در شمال و جنوب كشور و همچنين وجود جاذبه

متنوع طبيعي در سواحل و در پهنه درياها از شرايط مستعدي براي توسعه گردشگري دريايي 
در ، وجود جزاير متعدد در مناطق جنوبي. برخوردار است و به صورت بالقوه پتانسيل بااليي دارد

جزاير خليج . زمينه را براي توسعه گردشگري دريايي فراهم آورده است، خليج فارس و درياي عمان
در سالهاي اخير . باشد ميرس بيكي از مناطق داراي پتانسيل باال در حوزه گردشگري درياي فا

به درستي استفاده نشده است و به علت نبود  اين مناطقي گردشگري دريايي ها از ظرفيت متأسفانه
شاهد هستيم كه حتي در  بعضاً، فرهنگ گردشگري دريايي و عدم رعايت اصول گردشگري دريايي

در واقع . گردد مياصول و استانداردهاي آن به درستي رعايت ن، ازي گردشگري دريايياند هاصورت ر
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ناشناخته بودن مسيرهاي . باشد ميگردشگري دريايي در كشور همچنان يك پديده ناشناخته 
ي چنين فعاليتي را از مهمترين عوامل ها عدم احساس امنيت گردشگران و افزايش هزينه، دريايي

، در بسياري از كشورهاي جهان. )52 :1389، عف گردشگري دريايي عنوان كرد(اسدنيامرتبط با ض
درآمد هنگفتي ، ي ارزان و برگزاري تورهاي گردشگري لوكسها ان با خريد كشتيگذار سرمايه

اما در سواحل ، باشند ميفاقد جاذبه دريايي خاص يا حتي دريا  بعضاًكنند در حاليكه  مينصيب خود 
گردشگري دريايي رشد چنداني نداشته است ، به دليل امكانات پايين، بي كشورشمالي و جنو

مشكل ، يكي از معضالت ناشي از ركود گردشگري دريايي در كشور. )7 :1390، (احساندار
ان براي اخذ مجوز جهت ايجاد گذار سرمايهبسياري از . باشد ميان گذار سرمايهي و گذار سرمايه
به  ها يگذار سرمايهبسياري از . باشد ميآب مانند رستوران و اقامتگاه ات گردشگري در داخل تأسيس

. )45 :1390، آرا شمسماند ( ميبي نتيجه و بدون ثمر باقي ، دليل مشكالت قانوني در اين حوزه
چرا كه هنوز . باشد ميارتباط با عدم رونق گردشگري دريايي نيز ن ي بيگذار سرمايهمشكالت 

ضمن اينكه عليرغم حضور . شگري در بين جامعه بومي نهادينه نشده استفرهنگ ماجراجويانه گرد
ي اين جزاير هنوز به درستي شناخته ها پتانسيل، گردشگران مختلف داخلي و خارجي در اين جزاير

لذا ، با توجه به خطراتي هم ممكن است از ناحيه توسعه گردشگري دريايي ناشي شود. نشده است
ي ها يگذار سرمايهتشويق ، مشاركت جامعه بومي، دريايي ها يي پتانسيلرسد جهت شناسا ميبه نظر 

طراحي و تعيين مسيرهاي بهينه ، داخلي و خارجي و توجه بيشتر مسئوالن به اين نوع از فعاليت
گردشگري يكي از راهكارهاي مهم در اين زمينه باشد چراكه تعيين چنين مسيرهايي عالوه بر 

موجب استفاده پايدار گردشگران و مردم از دريا نيز خواهد بود و ، ي درياهاها شناسايي سرمايه
با توجه به . تعيين مسيرهاي بهينه موجب پايداري بيشتر گردشگري و رضايتمندي آنها خواهد بود

كه بين ساحل نشينان و ساكنان جزاير خليج فارس و جزاير كشورهاي عربي  اي هارتباطات گسترد
زمينه مناسبي براي ، مچين به دليل اهميت اقتصادي باالي اين منطقهحاشيه خليج فارس دارد و ه

  . رشد گردشگري دريايي در اين مناطق وجود دارد
ي مطالعات چنداني در حوزه تعيين مسيرهاي گردشگري دريايي صورت الملل بيندر سطح داخلي و 

جام رسيده است كه از به مرحله ان ي گردشگريها فعاليتنگرفته است اما مطالعات متعددي درباره 
از سوند از طرف آژانس  )2011سلستروم (ها  آقاي لينوستوان به كار  ميمهمترين اين مطالعات 

خفاظت محيطي سوئد اشاره كرد كه به بررسي وضعيت گردشگري در محيط دريايي در درياي 
فراغت در چند  ي اوقاتها فعاليتبالتيك پرداخته و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به بررسي 

 را درباره اي همطالع ) اخيرا2012هيلمي و همكاران (. كشور اطراف درياي بالتيك پرداخته است
ي مرجاني در درياي سرخ براي كشور مصر را ها رابطه بين گرشگري دريايي و آب سنگها و تپه
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ني ي مرجاها محيط و گردشگري بررسي كرده است و در آن تحقيق او در تالش است تا بين
) در پژوهشي به بررسي ميزان رضايتمندي گردشگران 2012كوهالن (. متوازن برقرار كند اي هرابط

گردشگر  369يا پرداخته و بدين منظور از ي مرجاني در جهت جذب گردشگر در استرالها از تپه
همچنين جان . مناطق حفاظت شده استراليا پرسشنامه تهيه شده و ارزيابي صورت گرفته است

) مطالعه جامعي در خصوص توسعه پايدار و رابطه آن با گردشگري دريايي در چين انجام 2003(
داده و در نهايت چند استراتژي براي توسعه گردشگري دريايي تدوين كرده است كه عموما بر 

) در 2008فابياني (. قابليت ديد و مديريت و تدوين قوانين در حوزه گردشگري تاكيد كرده است
رابطه بين گردشگري غواصي و ماهيگيري با حفاظت منابع دريايي در ، جالب توجه اي همطالع

 1997همچنين در يك پژوهش كه توسط ديويس در سال . فيليپين را مورد بررسي قرار داده است
مديريت گردشگري پاركهاي دريايي  نقش افزايش ماهي هول شارك در توسعه، صورت گرفته است

رد بررسي قرار داده و توسعه مديريت گردشگري در توسعه ماهي هول و مناطق حفاظت شده را مو
زمينه گردشگري دريايي صورت  در سطح داخلي مطالعات چنداني در. دانسته است مؤثرشارك را 

توان به موانع  مينگرفته و تنها در چند ماهنامه مطالبي به نگارش درآمده كه از جمله اينها 
مديريت گردشگري دريايي توسط ، آرا درياي توسط حسنا شمسي در بخش گردشگري گذار سرمايه
ي گردشگري دريايي از آقاي ها و چالش ها فرصت، ي ناشي از گردشگري درياييها آلودگي، ودادي

  . مقدم از نمونه اين مطالعات بودند
جهت ، باشد ميبه دليل توانمندي بااليي كه جزاير جنوبي در حوزه گردشگري دريايي برخوردار 

اين جزاير از يك طرف در نقطه استراتژيك قرار . باشد ميسعه گردشگري دريايي بسيار مستعد تو
زمينه ، مسئلهاين . باشد مياروپا و آفريقا ، اگرفته كه به عنوان مكان ارتباطي بين سه قاره آسي

 طبيعي. آورد ميي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي را فراهم ها حضور گردشگران مختلف با تفاوت
از طرفي . باشند ميدر قالب گردشگران ماجراجويانه يا هيجان انگيز ، است كه كه قشري از اين گروه

نزديكي به دو جزيره قشم و كيش كه مركز ورودي گردشگران داخلي و همچنين گردشگران 
خود بر اهميت گردشگري اين ، باشد مي اي هي از كشورهاي حوزه خليج فارس يا فرامنطقالملل بين
برخوردار  اي هي طبيعي و دريايي ويژها از طرفي بيشتر اين جزاير از جاذبه. ير افزوده استجزا
ارزشي را براي اين جزاير در بر داشته  تواند سرمايه با مي ها باشد و استفاده از اين توانمندي مي

در  ها سرمايه از اين اي هتوان استفاده بهين ميبنابراين با تعيين يك مسير متناسب بين جزاير . باشد
در واقع به جز جزيره كيش و تا . جهت توسعه گردشگري و توسعه اقتصادي جزاير صورت داد

ي دريايي جزاير استفاده چنداني در جهت گردشگري صورت ها از ساير پتانسيل، حدودي قشم
دشگري توسعه اين تورهاي گر. باشند ميدارا ن ها اين سرمايه گيرد و مردم بومي سهم چنداني از مين
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زمينه ساز رشد و توسعه اقتصادي جزاير و ، عالوه بر استفاده بهينه از پتانسيل دريايي، دريايي
توجه به استانداردها ، از طرفي نكته مهم در گردشگري دريايي. باشد ميتوانمندي سازي مردم بومي 

ت گيرد كه گردشگري دريايي نبايد به شكلي صور. باشد ميو شاخص استاندارد گردشگري دريايي 
كليه نقاط  طبيعتاً. ات و منابع دريايي و محيط زيست درياها را فراهم نمايدتأسيسموجبات تخريب 

. باشد ميازي تورهاي گردشگري دريايي مناسب ناند هدرياها جهت تعيين مسير گردشگري و را
بلكه ، تور مسيرهاي گردشگري بايد به صورتي تعيين گردد كه نه تنها منافع گردشگران و متصديان

ضمن اينكه بايد به اين نكته اشاره . منافع محيط زيست و منابع دريايي را نيز مدنظر داشته باشد
ي ها كرد كه مسيرهاي گردشگري بايد به صورتي تعيين گردد كه در ميزان زمان و هزينه

را مدنظر ، رندبگي يي بايد مورد بازديد قرارها و پديده ها گردشگران صرفه جويي كرده و انواع جاذبه
  . قرار دهد

 ي تحقيق در دوها توان در راستاي ضرورت مياهداف كلي و اصلي اين تحقيق را به اين ترتيب 
بخش اول مربوط به استفاده از توانمنديها و سرمايه گردشگري دريايي در . بخش كلي خالصه كرد

ي دريايي ها شد كه سرمايهدر اين بخش به اين مسئله پرداخته خواهد . باشد ميجزاير خليج فارس 
به ، در بخش دوم. تواند در جهت توسعه اقتصادي اين جزاير به كار گرفته شود ميجزاير چگونه 

ازي تورهاي اند هي استاندارد گردشگري دريايي و تعيين مسيرها و راها و شاخص ها ويژگي
موارد ، ارد گفته شدهبا توجه به مو. پرداخته خواهد شد ها گردشگري دريايي بر مبناي اين شاخص

  توان به عنوان اهداف كلي اين تحقيق عنوان كرد: مي زير را
 شناسايي توانمنديهاي گردشگري دريايي جزاير خليج فارس -

 افزايش سهم جامعه بومي جزاير از منافع گردشگري دريايي -

 تعيين مسيرهاي استاندارد گردشگري دريايي -

و چند روزه و هم  روزه يكمقاطع زماني طراحي تورها و مسيرهاي گردشگري بر مبناي  -
 همچنين تورهاي همراه با اسكان

حفاظت از محيط زيست و منابع دريايي به منظور توسعه پايدار گردشگري دريايي و در عين  -
 رونق گردشگري جزاير

ايجاد صرفه جويي در زمان و هزينه گردشگران و تعيين مسيرهايي كه بيشترين بازديد و  -
  . خطر را براي گردشگران در پي داشته باشد كمترين هزينه و
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  منطقه مورد مطالعه
كه در نقاط مختلف آن پراكنده شده  جزيزه كوچك و بزرگ دارد 130حدود منطقه خليج فارس 

 ،(اروجي و همكاران باشند ميدر مالكيت ايران ، جزاير شمالي كه كم و بيش پراكنده هستند. است
در بين جزايري كه محدوده مرزي استان هرمزگان ، ي درياييتعيين مسيرهاي گردشگر. )1390

اقتصادي و سياسي ، اين جزاير از آنجا كه از ارزش گردشگري. صورت خواهد گرفت، قرار دارند
ضمن اينكه . بااليي برخوردار هستند و توانمندي بااليي دارند براي تعيين مسير انتخاب شده است

زگان نيز باعث شد تا زمينه براي طراحي مسير گردشگري تمركز اين جزاير در مرز استان هرم
، در انتخاب اين جزاير. منطقي و معقول باشد، دريايي فراهم گشته و طراحي تورها و مسيرها

علت اين امر آن است كه هر يك از جزاير . تفاوتهاي اقتصادي و جغرافيايي در نظر گرفته نشده است
براي . به نوعي در گردشگري دريايي نقش و سهم داشته باشدتواند  ميبه تبع وسعت و كاركرد خود 

در ، تواند نقش جاذبه بين مسير را ايفا نمايد ميمثال جزاير كوچك و غيرمسكوني مثل شيدور 
  . و مقصد مسيرها و اسكان شبانه را نيز بر عهده دارند مبداءنقش ، حاليكه جزاير كيش و قشم

، فارور كوچك، فارور بزرگ، تنب كوچك، تنب بزرگ، نگامه، قشم، هرمز، در نهايت جزاير الرك 
شيدور و الوان براي تعيين مسيرهاي مناسب بين آنها انتخاب ، هندورابي، كيش، سيري، ابوموسي

  كنيد: ميموقعيت آنها را مشاهده  1شماره  شكلگرديدند كه در 

 
  استان هرمزگان: موقعيت جغرافيايي جزاير جنوبي خليج فارس در محدوده 1شكل شماره 

گردد كه با داشتن قدرت اقتصادي  ميجزيره قشم و كيش از مهمترين جزاير خليج فارس محسوب  
از . باشند ميي بااليي در گردشگري به ويژه در گردشگري دريايي برخوردار ها از قابليت، و ارتباطي

، تنگه چاهكوه، ي مانگروها جنگل، ها قلعه پرتغالي، توان به جزيره ناز مي ي مهم جزيره قشمها جاذبه
جزيره كش . )1391 ،و غيره اشاره كرد (پوراحمد و همكاران ها و تنديس ها دره ستاره، گنبد نمكي
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جزيره شيدور يكي از جزاير غير . برخوردار است ات و سواحل زيباتأسيس، ي شهريها نيز از جاذبه
باشد  مي ها پشت الكو مسكوني با وسعت بسيار كم است كه محل زيست پرستوهاي دريايي 

جزيره هرمز بخشي از حوزه استحفاظي استان هرمزگان بوده كه در . )1390 ،(اروجي و همكاران
 :1385 پور، سلطانيباشد ( ميي خاص گياهي ها اين جزيره داراي گونه. نزديكي تنگه هرمز قرار دارد

جاذب گردشگري  از جزاير، شود ميجزيره هنگام كه بخشي از شهرستان قشم محسوب . )20
و آب سنگهاي مرجاني  ها پشت الكمحل تخمگذاري ، ي گستردهها وجود دلفين. گردد ميمحسوب 
 8/22با هندورابي جزيره . )161 :1389، است (سپاسي و همكاران ها ي اين جاذبهها از نمونه

ريباً بدون هموار و تق، در حد فاصل بين دو جزيره كيش و الوان قرار گرفته، كيلومتر مربع مساحت
ي كيش است كه با ها اين جزيره از نظر سياحت و ايرانگردي از زير مجموعه. عارضه طبيعي است

هوا و شرايط خاص تجاري جزيره ، خاك، توجه به امكانات و استعداد طبيعي جزيره از نظر آب
و  ي سياحتيها قادر است بخشي از نياز، ي طبيعيها  چنين برخورداري از زيبايي كيش و هم 

ي پرندگان مختلف ها جزيره فارور بزرگ مركز زيست گونه. كند تأمينگردشگري ايرانگردان را 
باشد و در نزديكي جزيره غير مسكوني فارور كوچك قرار دارد كه محل زيست گرندگان مهاجر  مي
 جزيره الرك كه در نزديكي جزيره هرمز قرار. باشد مياين جزيره يك منطقه حفاظت شده . باشد مي
ساير . ي مه اين جزيره استها باشد كه يكي از جاذبه ميي مخروطي اتشفشاني ها داراي كوه، دارد

ابوموسي و سيري و الرك و الوان هر كدام داراي ، جزاير شامل جزيره تنب بزرگ و كوچك
ي مختلف دريايي را در خود ها باشد و جاذبه ميي مختلفي در حوزه گردشگري دريايي ها پتاسيل
 . )1391ده است (وب سايت قشم آنالين جاي دا

  
  روش تحقيق

و معيارهايي كه  ها در مرحله نخست بايد شاخص، براي تعيين مسيرهاي گردشگري دريايي جزاير
مسيرهاي . شناسايي كرد، براي گردشگري دريايي و تعيين مسير گردشگري دريايي ضرورت دارد

اين معيارها از طريق مطالعات . خواهد شدتعيين شده بر اساس تركيبي از اين معيارها ايجاد 
بررسي مطالعات پيشين و همچنين تحقيق از كارشناسان امر گردشگري و در نهايت به ، اي هكتابخان

  و شرايط زير در نظر گرفته شده است: ها ويژگي، در تعيين معيارها. صورت گزينشي تعيين خواهد شد
 مچنين به عنوان يك جاذبه گردشگري در مسيرهاو مقصد مسيرها و ه مبداءنقش جزاير به عنوان  -

 ي گردشگري پايدار ها توجه به شاخص -

 ي دريايي و بحث حفاظت از منابعها ويژگيمدنظر قرار دادن  -

 ي اقتصادي و سكونتي جزايرها ويژگي -
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 عاليق و ساليق گردشگران -

 منافع متصديان تورها -

  در نظر گرفتن عنصر زمان -
مسافت بين ، شرايط اقتصادي مسيرها، و مقصد مسيرها مبداءدر حوزه ، معيارهاي تعيين شده

باشد كه در بخش يافته به آن  مي غيرهمخاطرات دريايي و ، ي درياييها نزديكي به جاذبه، جزاير
طبيعي برخي . از طرفي اين معيارها از ارزش و اهميت يكساني برخوردار نيستند. اشاره خواهد شد

مسيرها از نظر ، رند و حتي در صورت عدم رعايت اين معيارهامعيارها اهميت بسيار بيشتري دا
. از روش دلفي استفاده شده است، براي ارزش دهي به معيارها. گردشگري سودبخش نخواهد بود

معيارها جهت ارزش گذاري به تعدادي از كارشناسان گردشگري ارسال گرديد و در نهايت ارزش و 
از تركيب ، در مرحله پاياني. ات كارشناسان حاصل گرديدكيب نظراهميت هر يك از معيارها از تر

تركيب معيارها به دو شكل جداگانه . مسيرهاي بهينه گردشگري دريايي حاصل گرديد، اين معيارها
و  ها شد مثل نزديكي به جاذبه ميمربوط  ها براي معيارهايي كه با پراكندگي پديده. انجام گرفت

سپس اليه هزينه مربوط به هر . اليه اطالعاتي آنها ايجاد گرديد ARC GISابتدا در نرم افزار . غيره
اليه هزينه نشانگر اين مسئله است كه كدام منطقه از دريا از جهت معيار تعيين . اليه ساخته شد

با يكديگر تركيب شده و با  ها ي هزينه هر يك از اليهها در نهايت اليه. وضعيت نامطلوبي دارد، شده
اما برخي معيارها به صورت . ين مسير شناسايي خواهد شدتر بهينه Shortest pathر استفاده از ابزا

اين معيارها . مثل معيارهاي شرايط اقتصادي و وسعت و مسافت بين جزاير و غيره. باشد ميتوصيفي 
ي كلي جزاير بايد به درستي ها ويژگيدر اين مرحله . گيرد ميمورد ارزيابي  اي هبه صورت كتابخان

ي هر يك از ها و مقصد مسيرها بر حسب توانمندي مبداءدر اين مرحله . مطالعه قرار گيرد مورد
در نهايت اين معيارها با معيارهاي . گردد ميجزاير مشخص شده و محل اسكان شبانه نيز تعيين 

مسيرهاي بهينه ، باشند ميقبلي تركيب شده و بر حسب ارزش و اهميتي كه هر يك از معيارها دارا 
  دريايي تعيين خواهد شد شگريگرد

بايد به اين نكته مهم نيز اشاره كرد كه مسيرهاي تعيين شده در اين تحقيق متنوع و بر حسب  
در . و چند روزه خواهد بود روزه يكمسيرهاي تعيين شده به صورت . باشد ميشرايط زماني و مكاني 

از طرفي يك مسير . هد بودمتفاوت خوا، واقع اولويتهاي مسيرها بر حسب زمان و مدت مسير
گردشگري اقامتي (گردش دريايي به همراه بازديد از جزاير) و يك مسير صرفا دريايي نيز تعيين 

 . بنابراين مسيرهاي تعيين شده با اهداف و شرايط مختلف خواهد بود. خواهد شد
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  ي تحقيقها يافته
به منظور ، ضرورتهاي تحقيق مراحل گفته شده در روش تحقيق بر مبناي اهداف و، در اين بخش

  . پذيرد ميتعيين مسيرهاي گردشگري انجام 
يي كه ضرورت به كارگيري آن براي تعيين مسيرهاي گردشگري ها در ابتدا معيارها و شاخص 

و مصاحبه با تعدادي از كارشناسان مرتبط با  اي هاز طريق مطالعات كتابخان، دريايي محسوس بود
ي پايداري ها كه گفته شد اين معيارها بر اساس شاخص انطورهم. تعيين گرديد، گردشگري
در نهايت معيارهاي زير براي . تعيين گرديد مدت زمان مسير، منافع و عاليق گردشگران، گردشگري

  تعيين مسيرهاي گردشگري دريايي انتخاب گرديد:
 طول مسيرهاي گردشگري -

 فاصله هر مسير با جزاير -

 مجاورت مسير با جزاير -

 ي درياييها سيرها با جاذبهمجاورت م -

 ي درياييها ي جزاير و جاذبهها محدوده ديد مسيرها نسبت به جاذبه -

 مناطق پرخطر دريا -

 زيست محيطي دريايي به ويژه مرجانها هاي گاه ذخيرهفاصله از  -

 شرايط اقتصادي و گردشگري جزاير -

مسيرهاي تعيين  .باشد ميطول مسيرهاي گردشگري يك عامل بسيار مهم در گردشگري دريايي  
بايد مسير به ، روزه يكبراي مسيرهاي . باشد مييا چند روزه  روزه يكشده به صورت مسيرهاي 

در اينجا بايد . و مكان الزم بازديد كرد ها تعيين گردد كه در طول يك روز بتوان از جاذبه اي هگون
بر اساس بازه زماني آن قابل بازديد هستند تا مسير  در چه مدت زماني ها مشخص گردد اين جاذبه

جزاير به ، روزه يكاز آنجا كه در مسيرهاي . باشد ميعامل فاصله براي جزاير نيز مطرح . تعيين گردد
بنابراين ، شوند ميبه عنوان جاذبه و مكان اقامت محسوب ، عنوان جاذبه و در مسيرهاي چند روزه

  . باشد ميخوردار در طراحي مسيرها از اهميت به سزايي بر ها فواصل بين جزيره
ي ها تعيين گردند كه در طول مسيرهاي جاذبه اي همسيرهاي گردشگري دريايي بايد به گون 

ي دريايي از ها بيشتر جاذبه. ي دريايي در اولويت قرار دارندها جاذبه. بگيرند مختلف مورد بازديد قرار
ت دارد كه مسيرهاي بنابراين ضرور. طريق كشتي و از نزديك بايد مورد مشاهده قرار بگيرد

ي گردشگري به ها جزاير نيز از جاذبه. طراحي گردند ها گردشگري دريايي در مجاورت اين جاذبه
ي ها از طريق كشتي، ي جزاير چنانچه در مرزهاي جزاير باشندها و جاذبه ها پديده. آيند ميشمار 

بنابراين مسيرهاي گردشگري چناچه از نزديكي جزايري كه ، باشند ميگردشگري قابل بازديد 
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. براي گردشگران مثمرثمرتر خواهد شد، ي گردشگري را در خود جاي داده است عبور كندها پديده
مسير ، براي جزايري كه در پيرامون آن جاذبه گردشگري وجود دارد، حتي اگر ضرورت داشته باشد
  . در پيرامون آن تعيين گردد

ي دريايي از ها بسياري از جاذبه. گردد ميفاكتور مهمي در گردشگر دريايي محسوب ، ديدمحدوده  
از طرفي چنانچه . توان به صورت مستقيم آنرا تجربه كرد ميباشند و ن ميراه دور قابل مشاهده 

در ، طراحي شوند كه تنها در داخل آب امتداد داشته باشد اي همسيرهاي گردشگري دريايي به گون
قابل مشاهده خواهد ، ي داخل جزاير تنها در صورت داشتن ميدان ديد مناسبها ورت جاذبهاين ص

در محدوده  ها بنابراين مسير تعيين شده از ميدان مناسبي بايد برخوردار باشد كه بيشتر جاذبه. بود
  . ديد گردشگران قرار داشته باشد

تواند زندگي  ميباشند كه  ميص خود داراي مخاطرات خا، در كنار داشتن هيجان و جاذبه، درياها 
ي پرخطر دريا به ها بايد مسيرها از محدوده، در تعيين مسيرهاي گردشگري. افراد به خطر بيندازد

ي ها يا موج، يا مناطقي با تهديدات جانوري، تواند مناطق خيلي عميق مي ها اين محدوده. دور باشد
  . ن از اين مناطق به دور باشدبنابراين مسيرها حتي االمكا. باشد... خطرناك و 

اگر چنانچه مديريت ، باشد ميهمانطوركه اشاره شد گردشگري دريايي در كنار منافعي كه دارا  
مرجانها شايد يكي . ي جدي به محبط زيست و منابع دريايي وارد نمايدها نشود ممكن است آسيب

اري از جانوران دريايي دريايي محسوب شوند كه محل زيست بسي هاي گاه ذخيرهاز مهمترين 
ي گردشگري دريايي ممكن است موجب آلودگي درياها و از بين رفتن مرجانها ها فعاليت. باشند مي

و تنها به  فسيلي به دور باشد هاي گاه ذخيرهبنابراين حتي االمكان مسيرهاي گردشگري از . گردد
  . عنوان جاذبه در نظر گرفته شود

توانند نقش سكونتگاه و اقامتگاه  مي، يك جاذبه دريايي جزاير ضمن ايفاي نقش به عنوان 
. و مقصد تورها و مسيرهاي گردشگري معين گردند مبداءگردشگري را نيز ايفا نمايند و به عنوان 

گردند كه از شرايط اقتصادي و گردشگري الزم  ميتنها جزايري براي اين منظور انتخاب  طبيعتاً
ي مختلف اقتصادي و گردشگري جزاير مورد ها ويژگيدارد كه بنابراين ضرورت . برخوردار باشند

  . شناسايي و ارزيابي قرار بگيرد
در واقع . همانطوركه اشاره شد معيارهاي گردشگري دريايي از اررش يكساني برخوردار نيستند 
بلكه مجموعه ، توان مسيرهاي گردشگري را تنها بر اساس يك يا چند معيار خاص تعيين كرد مين

براي وزن دهي و . وامل و معيارها بر حسب ميزان اهميتشان در تعيين مسير دخالت دارنداز ع
از تعدادي از كارشناسان مرتبط نظرخواهي گرديد كه در ، به صورت دلفي، ارزش يابي معيارها

  حاصل گرديد: 1جدول شماره نهايت ارزش نهايي هر يك از معيارها به صورت 
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  يارهاي گردشگري دريايي: ارزش نهايي مع1جدول شماره 
  ارزش  معيار  ارزش  معيار

 182/0  ي درياييها مجاورت مسيرها با جاذبه
شرايط اقتصادي و 
  109/0  گردشگري جزاير

محدوده ديد مسيرها نسبت به 
 مناطق پر خطر دريا  145/0  ي درياييها ي جزاير و جاذبهها جاذبه

  109/0  

  109/0  با جزايرفاصله هر مسير   127/0  مجاورت مسير با جزاير
زيست محيطي  هاي گاه ذخيرهفاصله از 

  091/0 طول مسيرهاي گردشگري  127/0  دريايي به ويژه مرجانها

  
ابتدا ضرورت دارد كه . بايد تركيبي از معيارها را به كار برد، حال براي تعيين مسيرهاي دريايي 

يي ها ابتدا جاذبه، ي درياييها ذبهبراي معيار مجاورت با جا. اطالعات هر يك از معيارها تهيه گردد
جانمايي شده و سپس اليه فاصله از  ARC GISدريايي مهم بين جزاير شناسايي و در نرم افزار 

براي تعييين مسيرهاي بهينه ابتدا ضرورت دارد تا اليه هزينه و موانع . تهيه گرديد ها اين جاذبه
دهد كه كدام پهنه از خليج  مياين اليه نشان . شداين اليه نيز در نرم افزار ايجاد . معيار ايجاد شود

همين فرايند براي معيار مجاروت مسير با جزاير نيز . شرايط نامطلوبي براي گردشگري دريايي دارد
براي تهيه نقشه ميدان ديد . اعمال شده و اليه فاصله از جزاير و اليه هزينه آن ايجاد گرديد

با استفاده نقاط . استفاده گرديد ARC GISنرم افزار  Viewshedاز ابزار ، مسيرهاي گردشگري
ي دريايي تعيين ها محدوده ديد براي پهنه، ي درياها پهنه ارتفاعي جزاير و ميزان عمق و ارتفاع

نمايانگر مناطقي است كه از پهنه دريا قابل مشاهده توسط گردشگران ، اين محدوده. گرديد
اليه هزينه بيانگر نقاط كور ، در اين صورت، ساخته شد، زمانيكه اليه هزينه محدوده ديد. باشد مي

ابتدا موقعيت اين ذخيره گاه ، »دريايي هاي گاه ذخيرهفاصله از «براي معيار . گردشگران خواهد بود
جانمايي شد و سپس اليه فاصله از اين  ARC GISدر پهنه درياها به صورت تقريبي در نرم افزار 

نيز » مناطق مخاطره آميز«براي معيار . نه آن نيز ايجاد گرديدو سپس اليه هزي ها ذخيره گاه
ي ها در نهايت همه اليه. موقعيت تقريبي اين مناطق شناسايي و اليه فاصله و هزينه آن ايجاد گرديد

و  مبداءبايد ، حال در اين مرحله. كند ميهزينه با يكديگر تركيب شده و اليه هزينه نهايي را ايجاد 
 Shortest pathبا استفاده از ابزار  ARC GISدشگري معين باشد تا نرم افزار مقصد مسيرها گر

و مقصد مسيرهاي به عوامل ديگري  مبداءاما تعيين . بهترين مسير گردشگري دريايي معين نمايد
شود لذا طول  ميو چند روزه تعريف  روزه يكمسيرهاي گردشگري به صورت . بستگي دارد نيز

ضمن اينكه در تورهاي . باشد ميصله بين جزاير و مسيرها حائز اهميت مسيرهاي گردشگري و فا
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بررسي شرايط اقتصادي و گردشگري ، باشد ميچند روزه كه نياز به اسكان شبانه و توقف در جزاير 
  . باشد ميضروري  ها جزيره

  ير تعيين شدند:زمسيرهاي مختلف گردشگري دريايي به صورت ، با توجه به موارد گفته شده
  روزه يكسيرهاي م

  :1شماره مسير 
از . گردد مياز جزيره قشم آغاز شده و سرانجام به خود جزيره قشم ختم  روزه يكاين مسير  

گردد و داراي  ميخود يك منطقه گردشگري محسوب ، آنجاييكه بخش جنوبي جزيره قشم
در طي اين . باشد ميلذا مسير ابتدايي در امتداد اين بخش ، باشد ميي مختلف گردشگري ها جاذبه
. باشد ميي جزيره قشم از جمله جزيره كوچك ناز قابل مشاهده گردشگران ها برخي از جاذبه، مسير

باشد  ميميدان ديد بسيار باالي آن ، ي مختلفها نكته قابل توجه اين مسير عالوه بر داشتن جاذبه
اين تور ، ومتري با كشتيكيل 60پس از پيمودن يك مسير . نمايد ميرا آسان  ها كه تماشاي جاذبه

قبل از رسيدن به . كند ميمسير خود را به سمت جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك هدايت  روزه يك
ي دريايي ها ي دريايي مسير مثل مرجانهاي زيبا و زيستگاه دلفينها از برخي جاذبه، اين جزاير

ما در ابتدا از جزيره تنب گردد ا ميوعده ناهار در جزيره تنب بزرگ صرف . آيد ميبازديد به عمل 
از انجاييكه جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك داراي آب سنگهاي . آيد ميكوچك بازديد به عمل 

مواد عذايي ساكنان و اكوسيستم درياها  تأمينباشند و براي  ميمرجاني متعدد در اطراف خود 
از آب سنگهاي  مسير گردشگري كمي، لذا جهت محافظت از اين آب سنگها، اهميت خاصي دارند

كه خود آب سنگها به عنوان جاذبه براي گردشگران قابل  اي هباشد البته در فاصل ميمرجاني دور 
كيلومتري از مسير گردشگري تعيين شده تنها در  120، پس از بازديد از اين جزاير. مشاهده باشد

ي ها ه ناهمواريي دريايي از جملها در طول اين مسير برخي جاذبه. گيرد ميپهنه دريا صورت 
قابليت ديد باالي براي ، معيار مهم در انتخاب اين مسير. باشد ميقابل مشاهده  ها دريايي و دلفين

نهايت تور به جزيره ، پس از پيمودن اين مسير. باشد ميگردشگران جهت تماشاي پهنه درياها 
برخوردار ... و  ها رتغاليي بيشتري مثل قلعه پها اينكه شرق جزيره از جاذبه به دليل. رسد ميالرك 
اين جزيره را دور  تقريباًرسد كه  ميسپس به جزيره هرمز . گذرد ميمسير از شرق جزيره ، است
آيد و سرانجام با  ميي مختلف دريايي اين جزيره از داخل كشتي بازديد به عمل ها زند و از جاذبه مي

طول تقريبي . رسد ميبه پايان ، همسير گردشگري دريايي تعيين شد، رسيدن به اسكله جزيره قشم
  . شود ميساعت طي  12باشد كه در مدت زمان  ميكيلومتر  425حدود ، اين مسير
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  گردشگري روزه يك 1: مسير شماره 2شكل شماره 

  :2شماره مسير 
كيش به علت داشتن قدرت . گردد مياين مسير از اسكله جزيره كيش آغاز و به همان جزيره ختم  

اين . و مقصد اين مسير انتخاب شده است مبداءبه عنوان ، يرش باالي گردشگراناقتصادي و پذ
، در اين مسير. كند مي شود و در ابتدا بخش شرقي و جنوبي را طي ميمسير از شرق جزيره كيش 

 25 تقريباًطي مسافت  پس از. باشند ميقابل مشاهده  تقريباًي مختلف اين جزيره از كشتي ها جاذبه
كند كه بيشترين ميدان  ميز جنوب جزيره كيش وارد پهنه دريا شده و از مسيري عبور ا، كيلومتري

كيلومتر مسير دريايي به دو جزيره فارور بزرگ و كوچك  65پس از طي . باشد ميديد را دارا 
باشند اما از منظر زيست محيطي حائز اهميت بوده و  ميغير مسكوني  تقريباًاين دو جزيره . رسد مي

ادامه مسير به سمت جزيره فارور . شود ميبه عنوان مناطق محافظت شده در نظر گرفته  در واقع
اين جزاير به دليل داشتن آب سنگهاي مرجاني متعدد از اهميت حفاظتي خاصي . باشد  ميبزرگ 

براي مدت كوتاهي از . فاصله دارد  ميبرخوردار هستند لذا مسير تعيين شده از اين آب سنگها ك
سپس به سوي دو جزيره جنوبي يعني ابوموسي و . آيد ميور كوچك بازديد به عمل جزيره فار

اين دو جزيره امكانات كافي براي تبديل به مقصد گردشگري ندارند ضمن . كند ميسيري حركت 
اينكه جاذبه گردشگري كمتري دارند لذا تنها به صرت گذري از طريق كشتي مورد بازديد قرار 

ي شرق ها كند و از جاذبه ميجزيره فارور بزرگ حركت  مسير به سمتسپس مجددا . گيرند مي
باقيمانده مسير بيشتر . در اين بخش امكانات غواصي و قايقراني وجود دارد. شود ميجزيره بازديد 

تماشاي پهنه ، حالت بازگشت دارد و با توجه به ميدان ديد مناسب مسير و فرارسيدن غروب آفتاب
اين مسير ، در نهايت با رسيدن به كيش. شگران بسيار مطلوب خواهد بودبراي گرد، بيكران دريا
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باشد كه انتظار  ميكيلومتر  370، طول تقريبي اين مسير. رسد ميگردشگري دريايي به پايان 
  . ساعت طي شود 10رود در مدت زمان  مي

  
  روزه يك 2: مسير گردشگري دريايي شماره 3شكل شماره 

  :3شماره مسير 
اين مسير جزيره كيش و  مبداء. و مقصد متفاوت دارد مبداء، ر بر خالف دو مسير قبلياين مسي 

گردد و در طي اين مسير  مياز جنوب جزيره كيش مسير آغاز . باشد ميمقصد آن جزيره هندورابي 
. باشد ميجاذبه اين جزيره قابل مشاهده از دور ، باشد ميكه در امتداد سواحل جنوبي جزيره كيش 

جزيره هندورابي دراي آب سنگهاي . كند ميكيلومتر به سمت هندورابي حركت  15طي پس از 
تعيين شد اند لذا جزيره هندورابي  ها مسير تعيين در فاصله خاصي از اين پديده. باشد ميمرجاني 

، اين جزيره. كند ميسپس به سمت جزيره شيدور حركت . گردد ميبه صورت جزئي مشاهده 
ي دريايي از مناطق گردشگري و البته ها پشت الكا داشتن پرستوها و غيرمسكوني بوده و ب

اين جزيره صورت  بازديدي از، با كسب مجوز قانوني پيش از اسفر. گردد ميمحاطفت شده محسوب 
ي شرق اين جزيره مانند ها ابتدا از جاذبه. كند ميگيرد و سپس به سمت جزيره الوان حركت  مي

به سمت جزيره هندورابي ، شود و سپس با دور زدن اين جزيره ميد بازدي اي هسواحل زيباي صخر
باشد كه  ميبرخي از مناطق شهرستان بندرلنگه قابل مشاهده ، در طول اين مسير. كند ميحركت 

به ، در نهايت اين مسير با رسيدن به جزيره هندورابي. باشد ميعلت اصلي آن ميدان ديد باالي آن 
باشد كه يكي از علل آن وجود  ميعيين شده كوتاهتر از مسيرهاي قبلي اين مسير ت. رسد ميپايان 

باشد كه زمينه را براي انتخب به عنوان مقصد گردشگري فراهم  مياسكله در جزيره هندورابي 
  . باشد ميساعت قابل پيمايش  5مدت  كيلومتر طول دارد كه در 170 تقريباًاين مسير . كند مي



 سياسي خليج فارس و فصلنامة مطالعات فرهنگي  80

  
  روزه يك 3ري دريايي شماره : مسير گردشگ4شكل شماره 

  :روزه سهمسيرهاي 
ي مختلف دريايي ها با هدف افزايش فرصت گردشگران براي بازديد از جاذبه روزه سهمسيرهاي  

 700 تقريباًمسيري ، مسيري كه براي مدت سه روز در نظر گرفته شده است. گيرد ميصورت 
از كليه جزاير به ، ي مختلف درياييها بهباشد كه در اين مسير عالوه بر تماشاي جاذ ميكيلومتري 

  . صورت كلي ي جزئي بازديد خواهد شد
مسير از شرق جزيره قشم آغاز خواهد شد و به . باشد ميجزيره قشم ، روزه سهاين مسير  مبداء 

. ي مختلف برخوردار استها شرق جزيره هرمز از جاذبه. سمت جزيره هرمز امتداد خواهد داشت
ي جزيره الرك نيز همانند ها جاذبه. رسد ميبه سمت جنوب به جزيره الرك  پس از طي اين مسير

به سمت ، پس از آن مطابق با مسير ميدان ديد باال. جزيره هرمز در شرق آن متمركز شده است
، در امتداد ساحل جنبي جزيره قشم، قبل از رسيدن به اين جزيره. كند ميجزيره هنگام حركت 

در شمال آن متمركز ، ي جزيره هنگامها بيشتر جاذبه. ابل مشاهده باشدتواند ق ميي آن ها جاذبه
بازديد خواهد شد و  ها ي دريايي مثل دلفينها پس از بازديد از آنها در پهنه دريا از جاذبه. شده است

اگرچه ممكن است . اقامت شبانه در اين جزيره خواهد بود. رسد ميشب هنگام كشتي به تنب بزرگ 
تواند  ميخود  ها في اقامتي موجود نباشد اما شرايط فرهنگي مردم و معماري خانهكه امكانات كا

در اين بخش . گردد ميسفر به تنب كوچك آغاز ، در آغاز روز دوم. بخشي از گردشگري سفر باشد
سپس مسير به سمت جنوب و . صورت گيرد اي هبه حفاظت از آب سنگهاي مرجاني بايد توجه ويژ

به ، يري هدايت شده و پس از بازديد مختصر از جزيره سيري و توقف مختصرجزاير ابوموسي و س
در اينجا نيز مرجانها صرف از . كند ميسمت مناطق محافظت شده فارور بزرگ و كوچك حركت 

كيلومتري به  20مسير . نظر جاذبه بايد مسير به دور آنها باشد تا آسب جدي به آنها وارد نگردد
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ي ها اقامت شبانه در يكي از هتل. گردد ميشب هنگام وارد كيش  گردد و ميسمت كيش آغاز 
گيرند و سپس حركت  ميدر آغاز روز سوم جاذبه جنوب جزيره مورد بازديد قرار . كيش خواهد بود

گردد و پس از آن جزاير شيدور و الوان در مسير گردشگري قرار  ميبه سمت جزره هندورابي آغاز 
كند و در  ميدر نهايت مسير به سمت جزيره كيش حركت ، ره الوانپس ا توقفي در جزي. گيرند مي

 . رسد ميگردشگري دريايي به اتمام  روزه سهي شب به جزيره كيش رسيده و مسير ها نزديكي

  
  روزه سه: مسير گردشگري دريايي 5شكل شماره 

  در داخل دريا: روزه سهمسير 
ي دريايي ها گردد كه از جاذبه مييا خالصه ي درها گردشگري دريايي عموما به گردشگري در پهنه 

از خود جزاير و مكانهاي  بعضاًي آن ها ي دريا و جاذبهها بنابراين تماشاي پهنه. گردد ميبازديد 
بنابراين يك مسير گردشگري دريايي نيز براي مسير در . اقامتي براي گردشگران جذابتر خواهد بود

ي دريايي نقش ها دو عامل ميدان ديد و جاذبه، مسيردر تعيين اين . پهنه دريا تعيين شده است
ميدان ديد باال اجازه تماشاي پهنه بيكران و زيباي دريا را به گردشگران . كردند مياصلي را ايفا 

ي ها از طرفي خود جاذبه. كند ميايفا  مي دهد كه اين مسئله در رضايت گردشگران نقش مه مي
و پس از گذر از آبهاي . گردد ميابتدا از جزيره قشم آغاز  اين مسير. ي داردمؤثردريايي نيز نقش 

كند كه اين مسير از  ميكيلومتر حركت  113در مسير دريايي به طول ، بين جزيره هرمز و الرك
در آنجا  ها رسد كه دلفين ميشب هنگام كشتي به محلي . قابليت ديد بسيار بااليي برخوردار است

روز بعد مسير ادامه پيدا . گيرد ميدريا و در داخل كشتي صورت اقامت در داخل . كنند مياجتماع 
چك و ابوموسي و همچنين سيري وكند و در آبهاي خليج فارس بين سه جزيره تنب بزرگ و ك مي

كه از ديد بااليي برخوردار است سرانجام در  كيلومتري 100پس از طي مسيرهاي . كند ميحركت 
روز سوم . كند تا شب هنگام در اين بخش سپري گردد مي حوالي جزاير فارو بزرگ و كوچك توقف
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در اين مسير آب . كند ميكيلومتري را طي  112 حركت كشتي از پهنه دريا آغاز شده و مسير
اين ، در نهايت با رسيدن به غرب جزيره كيش. باشد ميسنگهاي مرجاني به خوبي قابل مشاهده 

  . رسد ميمسير دريايي به پايان 

  
  داخل دريا روزه سه: مسيرگردشگري 6شكل شماره 

  گيري نتيجه
اين تحقيق به دنبال معرفي گردشگري دريايي و نقش آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي جزاير  

خليج فارس بود و در اين بين تعيين مسيرهاي گردشگري براي شناسايي مناطق بهنيه گردشگري 
به عنوان يك ابزار توسعه گردشگري مورد ، يدريايي جهت استفاده بهينه از منابع گردشگري درياي

هدف اين بود كه مسيرهاي گردشگري بر حسب شرايط زماني و مكاني تعيين . استفاده قرار گرفت
براي اينكه . باشد مياولين نكته در يك مسير گردشگري دريايي داشتن يك اسكله و اقامتگاه . گردد

. باشد مينياز به داشتن اسكله و اقامتگاه ، گردد يا مقصد مسيرها تعيين مبداءيك جزيره به عنوان 
هنگام و هندورابي از شرايط مناسبي به عنوان ، هرمز، قشم، در بين جزاير تنها جزايري ماننده كيش

تنها جزاير ، با اين حال در مسيرهاي تعيين شده. يك اسكله تفريحي و اقامتي برخوردار هستند
از طرفي نتايج نشان . و مقصد مسيرها تعيين گرديدند مبداءقشم و هندورابي به عنوان ، كيش
ي دريايي خليج فارس حداقل در محدوده مورد مطالعه بيشتر در كنار ها دهد كه بيشتر جاذبه مي

ي ساحلي و ها يا ناهمواري ها ي دريايي بيشتر شامل اجتماع دلفينها جزاير قرار دارند و جاذبه
. اي گردشگري دريايي بيشتر در امتداد جزاير قرار داشتندبه همين خاطر مسيره. باشد ميمرجانها 

ي گياهي ها داشتن آبهاي گرم و مرجانها و گونه، اما نكته مهم در گردشگري دريايي خليج فارس
همين مسئله . باشد كه موجب توسعه گردشگري دريايي منطقه شده است ميكمياب در اين خليج 

ردشگري دريايي در پهنه درياها حتي براي چند روز هم باعث شده است تا امكان ايجاد مسيرهاي گ
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ي گردشگري دريايي طراحي شده است ها مسيرهاي تعيين شده كه بر اساس شاخص. فراهم گردد
براي . زمان و هزينه صرفه جويي نمايند سفرهاي دريايي خود در باعث شده است تا گردشگران در

بيشتر مسيرها را به سمت ، ي درياييها يي جاذبهسعي شده تا با شناسا روزه يكمثال در مسيرهاي 
امكان تماشاي بسياري از ، از طرفي با شناسايي ميدان ديد پهنه درياها. محرف نمايند ها جاذبه
ي گردشگري دريايي نياز به تماشا از ها بسياري از جاذبه. براي گردشگران فراهم گرديد ها جاذبه

در . رود ميبه شمار  ها نه دريا نيز بخشي از اين جاذبهاز طرفي تماشاي په. باشند ميداخل كشتي 
، از دريا باشند كه ديد و ميدان ديد بااليي داشته باشند اي هاين صورت چنانچه گردشگران در منطق

حتي االمكان مسيرها در ، لذا با شناسايي منطق با قابليت ديد باال. قطعا براي آنان مفيدترخواهد بود
در امتداد اين ، به اين ترتييب مسيرهاي دريايي دور از سواحل و جزاير. داين نواحي تعيين گردي

اين نوع مسيرها در مناطق . تعيين گرديد، ي دريايي مختلفها ي با قابليت ديد باال و با جاذبهها پهنه
در تعيين مسيرهاي . مانند نواحي بين جزاير تنب لبزرگ و كوچك تا كيش كاربرد بيشتري داشت

ايي همچنين زمان بين مسيرها و سرعت حركت كشتي گردشگري و ساير فاكتورها گردشگري دري
در . در نظر گرفته شد و در كنار آنها به موضوع حفاظت از منابع گردشگري دريايي بها داده شد

واقع هدف اين بود كه مسيري طراحي گردد كه كمترين آسيب را متوجه محيط زيست منطقه 
به عنوان حريم مسيرهاي ، اي مرجاني عليرغم داشتن جاذبه خاصبكند به همين خاطر آب سنگه

در پايان . شدند و حتي االمكان سعي بر اين بود تا مسيرها از اين نقاط دور باشد ميگردشگري تلقي 
ي منطقه آزاد كيش و ها گردشگري استان هرمزگان و سازمان ريزي برنامهبايد اشاره كرد مسئوالن 

. مسيرهاي استاندارد را فراهم نمايد م براي ايجاد تورهاي گردشگري باي الزها قشم بايد زمينه
با اين حال . فرهنگ گردشگري دريايي چندان جا افتاده نيست، امروزه در منطقه خليج فارس

ي فرهنگي و اقتصادي متفاوت و همچنين افزايش آگاهي ها افزايش تعداد گردشگران با زمينه
همگي منجر شده است تا ، تصادي ساكنان بومي برخي از جزايرعمومي و از طرف ديگر مشكالت اق

دريا كه سرمايه  طبيعتاًگردشگري به عنوان يكي از منابع مهم اقتصادي منطقه محسوب گردد و 
ساكنان بومي بايد در روند . تواند مورد توجه مردم باشد ميباشد  مياصلي اين مناطق 

دهد  مينتايج نشان . دريايي مشاركت داشته باشندي گردشگري به ويژه گردشگري ها ريزي برنامه
، ات گردشگريتأسيسكه بيشتر جزاير خليج فارس به دليل نداشتن پشتوانه اقتصادي و امكانات و 

از طرفي نداشتن يك متولي براي گردشگري . نقش چندان فعالي در گردشگري دريايي ندارند
چنانچه . گردد مير محسوب دريايي نيز يكي ديگر از مشكالت اين فعاليت در كشو

ي ها زمينه را براي شكوفايي پتانسيل، ي الزم بر روي اين بخش صورت گيردها يگذار سرمايه
تهيه نقشه ، شناور و ايجاد اسكله تأمين، آموزش شنا. گردشگري دريايي فراهم خواهد نمود
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، ي درياييها يجاد موزها، معرفي تنوع زيستي درياها و منافع آن براي جامعه بومي، مسيرهاي دريايي
ي گردشگري دريايي و غيره از راهكارهاي عملي براي توسعه گردشگري دريايي ها برگزاري جشنواره

كه مجموعه سيستم گردشگري (دولت و مسئوالن  در مجموع بايد گفت. باشد ميدر منطقه 
دارد كه جامعه بومي) ضروري ، گردشگران، و موسسات گردشگري ها موسسات و آژانس، مربوطه

 طبيعتاً. امتداد مسيرها و زمان آن دخالت داشته باشند، و مقصد مسيرها مبداءهمگي در در تعيين 
تواند در كنار جذب گردشگران و معرفي  مي، چنانچه مسيرهاي تعيين شده مورد توجه قرار بگيرد

يي پايدار موجبات حفاظت از منابع دريايي شده و در يك كالم گردشگري دريا، گردشگري دريايي
  . را ايجاد خواهد كرد
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  بر فرهنگ سياسي زنان كشورهاي حوزه خليج فارس  شدن جهانيتأثير بررسي 

  ايران و عربستان سعودي)جمهوري اسالمي (مطالعه موردي: 
  

  2محمود گلستاني ،1الهام پهلواني
  

 چكيده

بر جاي هاي مختلف  تأثيرات مختلقي در عرصهبه عنوان يك انديشه جهاني، نيز  برابري زن و مردانديشه 
بر آن  شدن تأثيرات قابل توجهي و قطعاً فرهنگ سياسي جامعه نيز از جمله مقوالتي است كه جهاني هنهاد

اند، كشورهاي حوزه خليج فارس  از جمله جوامع و كشورهايي كه تحت تأثير اين پديده قرار گرفتهدارد. 
 در پي مقاله اين ،شدبا مهم در عرصه سياست مي ه به اينكه فرهنگ سياسي از چالشهايباشد. با توج مي

 باشد، مي سي زنان كشورهاي خليج فارس از جمله ايران و عربستانشدن بر فرهنگ سيا تأثير جهاني توضيح
اقدام به ايجاد ند، ده كشورهاي غربي داعيه حقوق بشر و برابري جنسيتي را سر ميبا عنايت به اينكه 

 به بهانه مختلف از جمله عدم رعايت حقوقايران ا در كشوري مثل و ي در عربستان نموده يپايگاههاي نظام
صدد آنيم  اين نوشتار در ، دردار كنند خدشه مشروعيت نظام را زنان سعي دارند تا بشر و به خصوص حقوق

  تا فرهنگ سياسي زنان در اين دو كشور مورد بررسي قرار دهيم.
دهد و  ي محلّي را تحت تأثير قرار ميبر اساس نظريه پيتر تايلور كه معتقد است، الگوهاي جهاني، الگوها

 خود را با تحوالت جهاني سازگار و هماهنگ كنند، در اين مقاله نشان داده ،شود تا الگوهاي محلّي باعث مي
شدن از طريق تأثيرگذاري بر نمودهاي فرهنگ سياسي توانسته فرهنگ سياسي زنان را از  هانيج شود مي

هر چند كه اين تغييرات در رهنگ سياسي مشاركتي هدايت كند؛ بعي و انفعالي صرف به سوي فحالت ت
تحت تأثير فضاي جهاني رسد كه  گيرد، اما به نظر مي جامعه بسته و سنتي عربستان به كندي صورت مي

در شدن و با دستيابي به ابزارهاي ارتباطي در بعد جهاني، اين تغييرات با سرعت بيشتري صورت گيرد و 
  گيري فرهنگ سياسي مشاركتي براي تمامي زنان باشيم. كلوادي سياست شاهد ش
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 مقدمه

توان آن را به دوره زماني خاصي نسبت داد.   مبهم است كه نمي اي پيچيده و واژهشدن  جهانيپديده 
ت آن به بيش از پنج قرن قبل ريشه و ماهي ت.سيار قديمي اساي ب شدن پديده از يك جهت جهاني

آگاهي از آن به بيش از يك دهه . شدن پديده نويني است اما از جهت ديگر، جهاني .گردد برمي
شدن در بستر تاريخ قرار گرفته و بستر جديدي  بنابراين از همان ابتدا به ساكن، جهاني .گردد بازنمي

  ت.الملل و تاريخ آن فراهم كرده اس روابط بين را براي مطالعه و ارزيابي
صرفنظر  باشد. الملل مي بينبرانگيز در عرصه روابط  شدن از موضوعات مناقشه در حال حاضر جهاني

 20هاي پاياني قرن  شدن عرضه گرديده، مفهوم مزبور در دهه از تعاريف گوناگوني كه از جهاني
سير اي چند وجهي و فراگير تبديل شده كه  به پديدهروندي نسبتاً پايدار را طي كرده و به مثا

 هاي اخير گام به عرصه آگاهي و فرهنگ تحولي خود را از قدرت سياسي به قدرت سرمايه و در سال
اي فراگير است كه بر تمام دنيا از جمله كشورهاي  شدن پديده  نهاده است. بر اين اساس جهاني

هاي جامعه تأثير گذارد و  تواند بر تمامي عرصه پديده ميحوزه خليج فارس سايه افكنده است. اين 
سياسي اين پديده را ناديده گرفت؛ و قطعاً  توان تأثيرات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي نمي

در جهت  شدن تأثيرات قابل توجهي فرهنگ سياسي جامعه نيز از جمله مقوالتي است كه جهاني
  توسعه دارد.

، مسئله برابري حقوقي زنان است شدن جهانيكه ناشي از  در دنياي امروزيكي از مسائل مهم بشري 
اي را براي رسيدن به اين برابري انجام و مردان است. در طول دو قرن اخير، زنان مبارزات گسترده

ها به بسياري از حقوق و امتيازاتي است كه تا قبل از قرن اند. نتيجه اين مبارزات، دستيابي آن داده
كردند. هرچند طرح نظريه برابري حقوقي زن و مرد، اولين بار در قرن صور آن را نيز نميبيستم ت

پردازان مطرح شد، اما وقوع انقالب صنعتي در اي از نظريههفدهم و در عصر روشنگري توسط عده
يدايش ساز پدمكراتيك مانند انقالب كبير فرانسه، زمينه-قرن هجدهم و به دنبال آن انقالبات بورژوا

گرديد كه از آغاز هدف خود را در » فمينيسم«جانبداري از حقوق زنان موسوم به  جهانيجنبش 
  تغيير ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مبتني بر تبعيض جنسيتي عليه زنان قرار داده بود.

ي به دامنه تحوالت صورت گرفته در حوزه مسائل زنان در غرب همرا با ديگر مظاهر تمدن غرب
نگاهي به  سرايت نموده است. از جمله كشورهاي حوزه خليج فارس هاي ديگرتدريج به كشور

تحوالت ايجاد شده، نشان از آن دارد كه جامعه ايران و به نسبت خيلي كمتر عربستان، نسبت به 
هاي نيمه ديگر جامعه(زنان) هاي شگرفي در زمينه استفاده از پتانسيليك قرن پيش، پيشرفت

اند و حضور اشته است. امروزه زنان نسبت به گذشته ازحقوق و امتيازات بيشتري برخوردار شدهد
اي يافته است، تر و از جهت كمي، رشد قابل مالحظههاي اجتماع آشكارتر و گسترده آنان در عرصه
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 در مورد نرخ باسوادي زنان بر اساس آمارهاي موجود در كشورهاي حوزه خليج فارس در حالي كه
درصد  47درصد بوده است، اما در سالهاي اخير به  30نسبت حضور زنان به مردان  1980در سال 

ه است. در زمينه اعطاي حق رأي نيز قرسيده است كه اين نشانده رشد و آگاهي زنان اين منط
المللي به اين حق دست  و عربستان تحت فشارهاي بين 1342توان گفت زنان ايران در سال  مي

بايد همچنان از اين حق  2015تا سال  به اين حق دست يافتند، اما زنان عربستانهر چند  ؛يافتند
، از 1990عربستان تا قبل از دهه اين روزنه اميدي است، زيرا  با اين حالخود محروم باشند، 

  كوچكترين حقوق سياسي برخوردار نبود.
از حالت تبعي و انفعالي صرف به سوي فرهنگ سياسي زنان رسد،  به نظر ميبا توجه به موارد فوق، 

كند؛ هر چند كه اين تغييرات در جامعه بسته و سنتي  فرهنگ سياسي مشاركتي حركت مي
رسد كه  گيرد، اما به نظر مي عربستان به كندي و با فشار و تبليغات كشورهاي غربي صورت مي

عد جهاني، اين تغييرات با تحت تأثير فضاي جهاني شدن و با دستيابي به ابزارهاي ارتباطي در ب
گيري فرهنگ سياسي مشاركتي براي  در وادي سياست شاهد شكلسرعت بيشتري صورت گيرد و 

  تمامي زنان باشيم.
شدن بر همه اقشار جامعه از جمله زنان تأثير داشته و از سويي  با توجه به اينكه جهانيبنابراين 
زنان وجود دارد، و از سويي ديگر امكان  شدن و هاي پژوهشي بسياري در زمينه جهاني كاستي

پرداختن به تمامي مسائل مربوط به اين مقوله در پژوهش حاضر وجود ندارد با توجه به عاليق 
شدن را بر فرهنگ سياسي زنان ايران  ذهني و شخصي سعي اين مقاله بر آن است تا تأثيرات جهاني

  و عربستان بررسي كند.
چه تأثيري بر  شدن جهاني"پرسش اصلي در اين پژوهش اين است كه: با توجه به مطالب ذكر شده، 

با توجه به پرسش اصلي پژوهش، فرضيه "سياسي كشورهاي ايران و عربستان داشته است؟فرهنگ 
شدن باعث حركت به سوي فرهنگ سياسي مشاركتي در  گونه بيان كرد: جهاني توان اين اصلي را مي

  است.ن زنان ايران و عربستان شده بي
  

  شدن  تعريف جهاني
اگرچه  .دوارد فرهنگ لغات ش 1961ل بار در سا لينبراي او (Globalization) شدن واژه جهاني
تكويني طوالني برخوردار بود، اما اين واژه تا پيش از ربع آخر قرن بيستم ه شدن از دور واژه جهاني

شد كه در آن  اي پيدا مي كتاب يا مقاله ندرت  به 1975براي مثال تا پيش از  .ه نبودجزء لغات روزمرّ
(بيليس،  كه امروزه اين مفهوم بسيار فراگير شده است باشد، درحالي  شدن كرده اي به جهاني اشاره

1383 :47- 46.(  
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داند كه  سازي جهاني مي شدن را به معني شبكه جهانيEmannuel Richter) (امانوئل ريشتر 
اره را به يكديگر ارتباط داده و بين آنها وابستگي متقابل ايجاد سي جوامع سابقاً پراكنده و منزوي اين

به عقيده مارتين  (Shapiro, 13/10/2008).توان گفت جهاني واحد شكل گرفته است كرده و مي
اين  .ستها توزيع نابرابر سودها و زيان شدن عبارت از فرايندي نابرابر با جهاني (Martin Khor)خور

بندي كشورهاي ثروتمند و كشورهاي فقير از يك طرف و گروههاي  ازن به قطبنابرابري و عدم تو
شوند از طرف ديگر، منجر  ثروتمند و فقير در داخل جوامع كه هر چه بيشتر به حاشيه رانده مي

  ). (Khor, 2002: 8شود  مي
ان چنين تو شدن ارائه شده است و از اين كثرت تعاريف مي تعاريف بسيار زيادي از جهاني تاكنون

نتيجه گرفت كه ارائه تعريفي جامع و مانع از اين واژه كار بس دشواري است؛ اما جهت سهولت كار و 
شدن معطوف به فرايندي است كه در  جهاني :الزم است تعريفي از آن ارائه شود مقالهرفتن اين  پيش

 ).21: 1381ي، حمدم گل(خورند  اي جهاني با يكديگر پيوند مي جريان آن فرد و جامعه در گستره

  
  شدن جهانيمراحل 
تا  1400 يها مراحل در دوره . اينمرحله را پشت سر گذاشته است 5تاكنون  شدن جهانيانديشه 
  .شود يمطرح م 1999تا  1969، 1969تا  1925، 1925تا  1875، 1875تا  1750، 1750
كم  مرحله كم ين. در اودش يم يغرب ي، مربوط به دوران اروپا1750تا  1400از  يعني :اول ةمرحل

و  يككاتول يجهان يساهاي. در مرحله اول شاهد كلشود يو ابعاد آن مطرح م شدن جهانيبحث 
 يو نژاد يگروه ي،خصلت قوم يكبه عنوان  يگرد يتبشر يعني. يمهست» مدار دولت«ظهور جوامع 

در غرب  يجهان مي. تقوشود يم يدهكش يربه تصو ينزم  كره يها نقشه ين. نخستشود يشناخته نم
 ياييجغراف يها و وارد عرصه نوردد ياست كه مرزها را درم» استعمار« ينا يتو درنها شود يم رحمط
 .شود يم يگرد

دولت ـ « يريگ شكلشاهد  كند، يم يداتداوم پ يالديم 1875كه تا سال اين مرحله  :دوم مرحله
مربوط به ارتباطات و  يها مهنا و موافقت »گذرنامه«، »يشهروند«، »يرسم يپلماسيد«، »ملت

در  ها يدهعق ينو نخست يراروپاييغ هاي تمل يننخست يزو ن يمهست المللي ينحقوق ب هاي يمانپ
 .شود يمطرح م ييگرا خصوص جهان

و ما  كند يم يداتداوم پ 1925تا  1875است كه از سال » مرحله جهش«مرحله،  اين :سوم  مرحله
ملت، فرد، جامعه واحد  -دولت  كننده يچهار عامل جهان جهان در قالب يمفهوم ييرشاهد تغ

شاهد  ينهمچن كند، ياز قبل عمل م تر يشرفتهكه در شكل پ يمواحد هست يتو بشر المللي ينب
كه خود  يمهست يجهان يمو شاهد تقو يدر سطح جهان يورزش و روابط فرهنگ، يللالم ينارتباطات ب
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و  المللي ينب يعوس هاي مهاجرت .شود يمطرح م شدن جهانياز مراحل  يكيدر  يا به گونه
 يشافزا يتمرحله است و در نها ينا يها از مؤلفه يكي شود يكه بر آن اعمال م هايي يتمحدود
 دولت ـ ملت. المللي يندر باشگاه ب يراروپائيانتعداد غ

سب سلطه ك يتالش برا  ادامه دارد، مرحله 1969تا سال  1925كه درواقع از سال  :چهارم  مرحله
دوم و بعد هم جنگ سرد،  يجا شاهد سازمان ملل متحد و جامعه ملل و جنگ جهان يناست. در ا
و ظهور جهان سوم به  يجهان با بمب اتم يدتهد يت،بشر يهعل يتو جنا يجنگ ياتمفهوم جنا

 .يماز جهان هست خشيعنوان ب

و  يفراماد يها كشف فضا، ارزششده، شامل  ينامگذار »يتعدم قطع« ةمرحل مرحله ناي :پنجم  مرحله
شدن روابط  يچيدهو پ يالو نژاد، س يتقوم ي،جنس يضتبع يبر مبنا يگفتمان حقوق جوامع جهان

به  يابي دست يقاز طر يجهان يگروه يها و رسانه يجهان يطيمح يستشناخت مسائل ز الملل، ينب
  ).1383شهريور  14 فروغ،(ا .. است.ماهواره و يلاز قب يو ارتباطات ياطالعات هاي تكنولوژي

  
   شناسي فمينيسمواژه

شود اجتماعي زنان تعريف مي -به معناي طرفداري از حقوق سياسي (Feminisme)واژه فمينيسم 
هاي اي است براي احقاق حقوق زنان كه پايان دادن به ستم و نابرابري كه در واقع كوشش و مبارزه

منفعت و حق ويژه براي تمام زنان با هر نژاد و  جنسيتي است و رسيدن به اين هدف نه تنها يك
اي است كه در جهت دگرگون ساختن تمام سبك زندگي زنان، قدم ايدئولوژي است، بلكه مبارزه

 ) تا ستمگري جنسي مذكّر را كه ريشهKolmar & Bartkowski 26 :2005,برداشته است (
ن بردارند. زيرا معتقدند تمام مردان از ها و عامل نابرابري زنان و مردان است از مياتمامي ستم

  ).371: 1375برند (مكنزي،  برتري جنسي خود، منافع اقتصادي، جنسي و رواني مي
دهد و آنان را اي است كه زنان را براي رهايي ياري ميوسيلهجهاني توان گفت فمينيسم به واقع مي

را سرسپرده، فرودست و درجه دوم  هايي كه زناننامهدر تمامي ساختارهاي قدرت، قوانين و قطع
  ).5: 1380دهد (واتكينز و ديگران، دارد، مورد سؤال و چالش قرار مينگه مي

  هاي فمينيسم بر چهار موضوع تأكيد دارند:توان گفت نظريهبه طور خالصه مي
  فمينيسم مبتني بر فرودستي و تحمل رنج و سختي زنان در جامعه است. -1
  د بداند اين فرودستي و تقسيمات جنسيتي چگونه و چرا ايجاد شده است.خواه فمينيسم مي -2
  زن و مرد تأثير بگذارد. مدارانهخواهد بر روابط قدرتفمينيسم تفكّراتي است كه مي -3
هاي زنان نسبت به وضعيت خود در جامعه و  فمينيسم پايه و اساسي است جهت افزايش آگاهي -4

هاي سياسي و اجتماعي كه در مورد آنان انصافيها و بيعدالتيام بيجهت از بين بردن تم تالش در
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  اند تا نشان دهند:و در دفاع از حقوق زنان در تالش )Corrin, 1999: 13(وجود دارد 
زن انساني بالغ و كامل است كه از استقالل عمل و اختيار كامل با حقوق مساوي با مردان  -1

  برخوردار است.
  ي، انساني آزاد و بالغ است.زن از نظر فكر -2
پهلواني، زن بايد در مسائل سياسي شركت كند و از حقوق مساوي با مردان برخوردار باشد ( -3

1389 :26.(  
  

  امواج فمينيسم
در طول حيات خود سه موج را پشت سر گذاشته است. موج اول كه از قرن نوزدهم شروع  فمينيسم

ت به دستاوردهاي مهمي همچون: تقدم انسانيت بر و تا جنگ جهاني دوم ادامه يافت، توانس
جنسيت، آموزش و كارآموزي زنان، اصالح قوانين اجتماعي به نفع زنان، حق برابري زنان با مردان 

ابد. در موج دوم كه به شدت ي.. دست .براي متاركه و طالق قانوني، حق رأي سياسي براي زنان و
نگ قرار داشت، فمينيسم در قالب نويني ظهور يافت. در تحت تأثير اوضاع فكري اروپاي بعد از ج

اين موج، مبارزات فكري زنان براي رسيدن به برابري كامل حقوقي تداوم يافت و دستاوردهاي 
نسبتاً مهمي در پي داشت. جدايي روابط زناشويي (خانوادگي)، دستيابي زنان به حق انتخاب جهت 

-ت اجتماعي و مطبوعات زنانه، افزايش توان سياسيسقط جنين و يا تولد فرزند، ايجاد مؤسسا
، جزءمهمترين اين اجتماعي -هاي سياسياقصادي زنان و حضور چشمگيرتر آنها در عرصه

  ).15: 1389اوردها بود (پهلواني، دست
(يعني بالفاصله پس از كسب حق رأي و همچنين جنگ جهاني دوم) تا  1920هاي ميان سال

نامند؛ البته اين مسأله به معناي خاموش اي فطرت و افول فمينيسم ميهرا سال 1960اواسط دهه 
شدن آتش مطالبات زنان براي حقّ رأي، آموزش و برابري در كشورهاي اروپايي وآسيايي نيست. 
حق رأي در بسياري از كشورهاي اروپايي و آسيايي، كشف حجاب در برخي از كشورهاي اسالمي و 

 .)17: 1382گر در همين مقطع زماني حاصل شد (زيبايي نژاد، بسياري از اصالحات موردي دي
موج سوم  1990هايي كه در موج دوم صورت گرفت، سبب شد تا از اوايل دهه گراييافراط

فمينيسم آغاز شود كه بر نقش هاي سنتّي نهاد خانواده و احياي نقش مادري اشاره بيشتري داشت. 
نند با ظاهري زنانه و رفتاري ظريف، تمايز خود از كهاي مدرن در موج سوم سعي ميفمينيست

  ).335: 1370مردان را نشان دهند (سگالن، 
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  فمينيسم شدن جهاني

به عنوان يك فرايند پيچيده و چند بعدي، با ايجاد شرايط كم و بيش مشابه براي گروه  شدن جهاني
 دي به هم شبيه مي سازد واجتماعي در جوامع مختلف، موقعيت اجتماعي آنها را تا ح هاي مشابه

معناي شباهت  تواند به كند. اين مي ي آنها را تا حدي به هم نزديك ميدرنتيجه، مشكالت و تقاضاها
به عنوان . فمينيسم نيز، ز جمله زنان در جوامع مختلف باشدنسبي در موقعيت عيني گروهها ا

 ه مي تواند از امكانات ارتباطاتيكه در پيوند با جنبش زنان است، بالقو شدن جهانيجزئي از پديده 

سراسر جهان  براي اثرگذاري بر ذهنيت و كنشهاي زنان در شدن جهانيفراگير و ساير ابعاد فرايند 
مختلف، به ويژه جهان  بهره برد. به بيان ديگر، امكان انتقال گفتمان فمينيستي غربي به جوامع

  .يابدافزايش مي  شدن جهانيسوم، با تشديد و تقويت فرايند 

شبكه هاي جهاني تلويزيوني  ، با رشد چشمگير در زمينه فناوريهاي اطالع رساني در1990در دهه 
به دوردست ترين جوامع با حداقل هزينه  و اينترنت، امكانات اين جنبشها براي انتقال پيامهاي خود

ها و اخباري كه مجالت و خبرنامه هاي اين جنبش افزايش چشمگير يافت. عالوه بر انتشار كتابها و
راديويي و تلويزيوني جهاني در سطح جهان پراكنده مي شود، صدها  درباره فعاليت آنها از كانالهاي

 آراء اين جنبشها را ارائه مي كنند و پيامهاي آنها با حداقل هزينه (هم براي سايت در شبكه جهاني

سياسي نيز  به بسيج اجتماعي وفرستندگان و هم براي گيرندگان) منتقل مي شود. حتي از اين راه، 
امكانات در محدوده  گيرد. البته كارايي اين هاي محلي شكل مي شود و سازماندهي مبادرت مي

نبود مشكل زبان در ارتباطات، بيش  جوامع غربي با توجه به گستردگي استفاده از اين فناوريها و نيز
با گسترش امكانات در ديگر جوامع، آنها تدريج  از كارايي آن در ديگر جوامع است. با اين همه، به

گيرند.  و از جمله فمينيسم قرار مي شدن جهانيپيامهاي  نيز با سهولت و سرعت بيشتر در معرض
ترجمه و منتشر  …در قالب كتابها، مقاالت، اخبار، پوستر و عكس و  فمينيسمبسياري از پيامهاي 
  .مي شودتر  دامنه تأثيرگذاري آن گسترده مي شود؛ درنتيجه،

است كه موج  شدن جهانيبنابراين انديشه فمينيسم به عنوان يك انديشه جهاني، جزئي از پديده 
) و اوايل قرن بيستم 1850در اواسط قرن هجدهم ( شدن جهانياول فمينيسم با دوره دوم و سوم 

 شدن جهاني) با مرحله چهارم 1920 – 1980كند و موج دوم فمينيسم ( ) برابري مي1920(
) 1990(اوايل  شدن جهانيبه بعد) با مرحله پنجم  1990) و موج سوم فمينيسم (1960 – 1920(

  كند. برابري مي
  

  نظريه جهاني پيتر تايلور
» سيستم جهاني«تأثير نظريات والرشتاين، نظريه تحت  1980در سال Peter Taylor) پيتر تيلور (
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تكميل كرد. والرشتاين معتقد بود نظام جهاني از  خود را ارائه داد. وي در واقع نظريه والرشتاين را
هاي مركز، توانايي جا كه دولتشود و از آنسه بخش مركز، پيراموني و شبه پيرامون تشكيل مي

توانند از لحاظ سياسي و هاي اداري و نظامي را دارند، ميهاي قدرتمند با دستگاهايجاد دولت
ه بگيرند. اما در تكميل اين امر، پيتر تيلور اضافه كرد كه هاي پيراموني را زير سلطاقتصادي، دولت

يابد و در كشورهاي پيراموني، نقش محلّي و بومي در مسائل درون كشوري و فراكشوري كاهش مي
شود تا يابد. اين امر باعث ميدر مقابل نقش نيروهاي جهاني با الگوهاي جهاني گسترش مي

تأثير قرار دهد و الگوهاي محلّي، اعتبار خود را از دست تالگوهاي جهاني، الگوهاي محلّي را تح
  ).Muhlenhaus, 1991بدهند و خود را با تحوالت جهاني سازگاز و هماهنگ نمايند (

توانسته  شدن جهانيآيا شود كه  نشان داده ميرود تا  پيش ميبر اساس نظريه پيتر تايلور، اين مقاله 
   .تأثير قرار دهدرا تحت (ايران و عربستان) حوزه خليج فارس كشور پيرامون زنان فرهنگ سياسياست 

  
 تعريف فرهنگ سياسي

اي از پندارها، گفتارها و كردارها است كه طي زمان در جامعه شكل  منظور از فرهنگ، مجموعه
 باشد، عموم اعضاء جامعه آنها را باور داشته و به صورت عادت آنها را به منصه ظهور رسانند گرفته

شناسي اجتماعي درآمده است و  فرهنگ امروزه به صورت مفهوم اصلي انسان ).73: 1384 ندي،ازغ(
در حيطه مطالعه حيات  ،رو اين از د.ها در ابعاد مختلف را دربردار حيطه زندگي اجتماعي انسان

ها و جوامع كنوني، فرهنگ سياسي به عنوان وجه اصلي و متعالي مطالعات زندگي  سياسي انسان
  ..رود مي شمار  اجتماعي به -الت سياسيجوامع مختلف در عرصه تحو سياسي

ا است ام تاكنون تعاريف بسياري از سوي پژوهشگران نسبت به رهيافت فرهنگ سياسي ارائه شده
دليل اين امر آن است كه مفهوم فرهنگ  .است كار نرفته  معناي واحدي به اين مفهوم تاكنون به

دولت، قدرت و نظاير آن انتزاعي است و تحت تأثير شرايط و  سياسي مانند مفاهيمي چون
جا به چند تعريف از فرهنگ  كند؛ كه در اين هاي مختلف تغيير مي ات اجتماعي در زمانمقتضي

  .شود سياسي اشاره مي
ر درباره سياست و حكومت آن جامعه كه در فرهنگ سياسي يك جامعه تشكيل شده از طرز تفكّ

ها و  فرهنگ سياسي ايجادكننده محيطي است كه كشمكش. ت مشترك استميان افراد آن ملّ
فرهنگ سياسي آگاهي، ). 92: 1374، رني(گيرد  هاي سياسي در محدوده آن صورت مي درگيري

، تنسي(كند  ها و رويكردهاي افراد جوامع را نسبت به حكومت و جامعه تعيين مي اعتقادات، ارزش
1379 :13.( 

دو تن از علماي سياسي  (Sidney Verba)و سيدني وربا  (Gabriel Almond) گابريل آلموند
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ما اصطالح فرهنگ سياسي : گويند امريكا درباره دليل انتخاب اصطالح رهيافت فرهنگ سياسي مي
هاي نظري و مفهومي و  سازد كه از چارچوب را به اين دليل انتخاب كرديم كه ما را قادر مي

، پور لطيف هنري(شناسي و روانشناسي استفاده كنيم  شناسي، جامعه هاي انسان رويكردها و رهيافت
هايي است كه اساس عمل يك نظم سياسي  ها، عقايد و ارزش فرهنگ سياسي ديدگاه ).25: 1379

دانش و مهارت در مورد عمل نظام سياسي، احساسات عاطفي مثبت و . دهند خاص را تشكيل مي
، لين مك(گرايانه درباره نظام از جمله اين موارد هستند  هاي ارزيابي منفي نسبت به آن و داوري

1381 :621.(  
ترين افرادي كه به بحث درباره فرهنگ سياسي  گابريل آلموند به عنوان مبدع و يكي از سرشناس

ي از فرهنگ سياسي توزيع خاص"كند  گونه تعريف مي پرداخته است، فرهنگ سياسي را اين
گونه كه ايستارهاي افراد بر اعمال  همان. هاي سياسي است و مهارت العاتايستارها، احساسات، اطّ

ت نيز بر رفتار شهروندان و رهبران آن در سراسر نظام آنان تأثيرگذار است فرهنگ سياسي يك ملّ
 ).71: 1377، آلموند، پاول، بينگهام( "گذارد سياسي تأثير مي

قابل تغيير نيست و براي تغيير دادن بايد  فرهنگ سياسي عمدتاً پايدار و منسجم نبوده و به راحتي
يك ، ترتيب در هر نظام سياسي بدين .لي ملموس صورت پذيرددر نظام سياسي و نخبگان حاكم تحو

يافته در باب سياست وجود دارد كه محصول پويش جمعي تاريخ زندگي يك  قلمرو ذهني سازمان
دهد و با تأسيس نمادها و  خت و معنا ميكند و سا باشد كه نظام سياسي آن را هدايت مي ت ميملّ

هاي  گذاري دولت با سياست .نمايد ها كمك مي پذيري ها و فرهنگ پذيري ساتي كارآمد به جامعهمؤس
كننده  كننده نظام سياسي و تأمين ي را كه تثبيتكند سياست فرهنگي خاص شده تالش مي حساب

كردار مردم القاء كرده و در جامعه گسترش نحوي عميق در رفتار و  منافع طبقه حاكم است را به
 .دهنده نوعي فرهنگ دستوري و رسمي است سان دولت همواره رواج بدين .دهد

ا چنانكه مشاهده كرديم تعاريف بسيار زياد و متفاوتي از مفهوم فرهنگ سياسي ارائه شده است ام
سياسي به مجموعه ه اين پژوهش قرار دارد اين است كه فرهنگ در مجموع آنچه مورد توج

 .شود هاي موجود در يك حوزه اجتماعي نسبت به عمل سياسي اطالق مي ها و برداشت نگرش

  
  سياسي فرهنگ انواع

اجتماعي  – مردم از وضعيت سياسي اي برحسب ميزان شعور، آگاهي و ادراكات خاص در هر جامعه
ي از فرهنگ سياسي وجود دهاي متعد خويش و حضور و مشاركت آنها در مسائل اجتماعي نمونه

  د:خواهدش دارد كه به تقسيمات آلموند و وربا اشاره
  



96 سياسي خليج فارس و فصلنامة مطالعات فرهنگي 

  فرهنگ سياسي مشاركتي) الف
در اين جوامع  .دارد اين نوع فرهنگ سياسي در جهان معاصر و در جوامع بسيار پيشرفته وجود

كنند  هاي سياسي خود را بيان مي كنند؛ تقاضاها و خواسته مردم در زندگي سياسي مشاركت مي
سخن در فرهنگ سياسي مشاركتي مردم به شهروند بودن خود آگاهند   ديگر به ).16: 1373، عالم(

كنندگان معتقدند كه مي مشاركت .ه دارندو به سياست توج ي بر سياست تأثير گذارند توانند تا حد
معترض باشند يافته هاي سازمان صورت گروه ها به عدالتي توانند نسبت به بي اند كه مي عيو مد. 

هاي با ثبات  ساالري هاي فرهنگ سياسي و سازگار با مردم گونه فرهنگ، بهترين نمونه رو، اين ازاين
 ).43: 1386، حميدي(شود  انگاشته مي

  
  فرهنگ سياسي تبعي )ب

كنند و به سياست و منافع  مردم در فرهنگ سياسي تبعي، انقيادي يا انفعالي، تابع و مطيع عمل مي
به آنچه كه در ساختار  .ه ندارند و تنها به صورت انفعالي با سياست درگير هستندويش توجصنفي خ

د و تكليف گذرد تمايل چنداني ندارند و نسبت به نظام سياسي خويش چندان تعه سياسي كشور مي
 در چنين جوامعي نخبگان. دهند كنند اما صميمانه رأي نمي در انتخابات شركت مي .كنند احساس نمي

در  ).43: 1386، حميدي(گردند  هاي مردم و حاكم بر سرنوشت آنها ظاهر مي در مقام سخنگوي خواست
اي  فرهنگ سياسي تبعي جامعه نسبت به نظام سياسي احترامي همراه با ترس دارند و خود را در اندازه

  ).52: 1376، بديع(بينند كه بتوانند در تصميمات سياسي مشاركت داشته باشند  نمي

  
 فرهنگ سياسي محدود) ج

اي، به كساني قابل اطالق است كه از نظام سياسي خود،  كوره فرهنگ سياسي محدود، بسته يا ده
ي، هايي همچون منافع ملّ بنابراين، چنانچه موضوع .آگاهي چنداني ندارند يا اصالً از آن آگاه نيستند

كه در تماس  ي مطرح گردد، تا زمانيي، توسعه ملّت ملّامنيي آنها ت و زندگي محلّمستقيم با موقعي
افراد خود را يك شهروند يا  ).43: 1386، حميدي(قرار نگيرد؛ آنها را به واكنش برنخواهدانگيخت 

توان يافت؛ اما در  اي مي گونه افراد را در هر جامعه اين .دانند ت نميعضوي از يك جامعه و از يك ملّ
توسعه فرهنگ دموكراسي از فرهنگ سياسي  .بيشتر استمانده شماره آنها  تي و عقبجوامع سنّ

  ).72: 1379، قوام( محدود بسيار دشوار است
  

  علل انتخاب ايران و عربستان
اصطالح كشورهاي خليج فارس امروزه به آن گروه از كشورهايي كه در حاشيه خليج فارس قرار 
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عراق، كويت، قطر، بحرين، گردد كه شامل كشورهاي ايران، عربستان سعودي،  دارند، اطالق مي
  باشد. امارات متحده عربي و عمان مي

بايد توجه شود كه در بين كشورهاي خليج فاس، ايران و عربستان جز مناطق مهم براي امريكا 
آمده  شوند. به طوري كه ايران قبل از پيروزي انقالب اسالمي، ژاندارم منطقه به شمار مي حساب مي

بنيادي در موقعيت آمريكا در منطقه به وجود آورد از جمله، از دست  كه بعد از انقالب تغييراتي
دادن پايگاههاي استراق سمع و تعطيل شدن مركز جاسوسي آمريكا در منطقه، انحالل كامل پيمان 
سنتو، امكان صدور انقالب اسالمي ايران به ساير كشورهاي منطقه، از دست دادن ژاندارم منطقه و 

منطقه و بهم ريختن معادالت سياسي تنظيم شده قدرتهاي بيگانه  شكست سياستهاي غرب در
  ).281 - 282: 1379براي منطقه وغيره (الهي، 

يعني ژاندارم منطقه را از دست داد و تمام » شاه ايران«تحت چنين شرايطي كه آمريكا 
ر بايست در فك كوششهايش براي جلوگيري از پيروزي انقالب اسالمي با شكست مواجه شد، مي

حفظ نفوذ و منافع خود در ساير كشورهاي منطقه باشد. در ميان اين كشورها، عربستان سعودي 
اولويت نخست را براي امريكا دارا بود، زيرا اين كشور داراي وسعت زياد و مرز طوالني با خليج 
فارس است، در ميان كشورهاي عربي و حتي مسلمان داراي اهميت سياسي بوده، صاحب مخازن 

نفت است و سرانجام موقع جغرافيايي آن چنان است كه از خاك آن عمليات نظامي عليه  عظيم
شود و سواحل آن در درياي  ساير كشورهاي شبه جزيره عربستان و منطفه به آساني ممكن مي

اكنون  سازد و هم پذير مي سرخ، امكان صدور نفت را به عنوان جايگزيني براي خليج فارس امكان
  ).282 - 286، ستون اصلي سياست امريكا در منطقه است (همان: عربستان سعودي

دهند، در  حال بر اين اساس، كه كشورهاي غربي داعيه حقوق بشر و برابري جنسيتي را سر مي
كنند، و يا در كشوري مثل ايران  ي دارند و دولتها از آنان حمايت ميمعربستان كه پايگاههاي نظا

 لف از جمله عدم رعايت حقوق زنان سعي دارند تا مشروعيت نظام راكه دولتهاي غربي به بهانه مخت
  دار كنند، سعي شده تا وضعيت سياسي زنان در اين كشورها مورد بررسي قرار گيرد. خدشه

  
 نمودهاي فرهنگ سياسي

 .دانيم فرهنگ سياسي يك بحث انتزاعي و غير قابل ارزيابي دقيق و به اصطالح آماري است چنانكه مي
هاي  سعي بر آن است كه جهت سهولت بررسي و نيز جلوگيري از تكرار بحث مقالهين در اين بنابرا

. بنابراين فرهنگ سياسي در جامعه بررسي شود قان و ارائه يك پژوهش كاربردي نمودهايديگر محقّ
شود،  هاي سياسي زنان ناميده مي در اين پژوهش در تالش هستيم تا از طريق بررسي آنچه ارزش

اين قشر عظيم اجتماع را شناسايي  مشاركت سياسيهاي سياسي زنان،  تاليسياسي زنان و فعنگرش 



98 سياسي خليج فارس و فصلنامة مطالعات فرهنگي 

هاي سياسي زنان، تعداد نمايندگان زن در مجالس مقننه، م. بنابراين به تعداد احزاب و انجمنكني
  شود. تعداد زنان در قوه مجريه (وزير، معاون وزير، مديركل و روساي بخش) پرداخته مي

شهروندان براي انتخاب رهبران خويش، شركت   سياسي به معناي مساعي سازمان يافته مشاركت
ها و امور اجتماعي و سياسي و تأثيرگذاشتن بر قدرت و دولت تعريف شده است كه مؤثر در فعاليت

ها و تأثيرگذاري بر قدرت، بر اساس فرهنگ سياسي هر كشور متفاوت است  ميزان اين فعاليت
)Nanda, 1991: 388( نوعي از دمكراسي، يا هر و تفاوتي نمي) كند كه شكل حكومت چگونه باشد

هاي امور جامعه گيريچه مهم است اين است كه در مديريت و تصميمنوع نظام ديگري باشد). آن
شود كه در همه ابعاد، ملّت نقش مؤثر، حضور فعال و دخالت مستقيم داشته باشند. غالباً گفته مي

دهند، اما با گذشت زمان هاي سياسي از خود نشان ميتمايل بيشتري براي حضور در صحنه مردان
و به ويژه با باال رفتن سطح تحصيالت زنان در اغلب جوامع بر تعداد زنان مشاركت كننده در صحنه

اي افزوده شده است (عليخاني و موسوي هاي سياسي به ويژه در انتخابات به طور قابل مالحظه
  ).204: 1377وردي، بجن

  
  (دوران مشروطه) وضعيت فرهنگ سياسي زنان در ايران

تا قبل از دوران قاجار، از حركت جمعي زنان و نقش آنها در تحوالت سياسي، اطّالع درستي در دست 
نيست. چند موردي كه دركتابهاي تاريخي ضبط شده است، مربوط به نقش آنها در حمايت از سربازان 

). در دوران قاجار، تنها يك مورد از مشاركت سياسي 107: 1375نان است (مصفّا، در جنگ با دشم
افتد و آن اين است كه  زنان در سطح سياستگذاري وجود دارد كه در زمان ناصرالدين شاه اتفاق مي

دهند، زيرا كه شهر قم را از لحاظ حكومت قم را به خانمي به نام فخرالملوك، دختر ارشد شاه مي
  ).24: 1381حضرت معصومه تحت حمايت دارد پس بايد حاكم آن نيز زن باشد (پناهي،  مذهبي،

در انقالب مشروطه، قانون اساسي فوراً ورود زنان به عرصه سياسي را ممنوع كرد؛ به طوري كه 
 10مهمترين خواسته مشاركت سياسي زنان كه همان حق رأي بود، ناديده گرفته شد. بر طبق مادة 

شمسي، زنان از انتخاب كردن و انتخاب 1287هجري قمري/ 1329بات مجلس مصوب قانون انتخا
شدن محروم بودند و آنان را در ردة صغار و مجانين و جانيان قرار دادند. اين امر زماني بيشتر 

واليت عهد در صورت تعداد اوالد "قانون اساسي مشروطيت،  30شود كه بر اساس اصل  مشهود مي
رسد و در صورتي كه براي پادشاه  اه كه مادرش ايراني االصل و شاهزاده است ميبه پسر اكبر پادش

شود  اي واليت عهد نائل مي اوالد ذكور نباشد، اكبر خاندان سلطنت با رعايت االقرب فاالقرب به رتبه
قاً واليت عهد به او و هرگاه در صورت مفروضة فوق اوالد و ذكوري براي پادشاه به وجود آيد ح

  ).19: 1379(كار، "رسيد خواهد



99  ... شدن بر فرهنگ سياسي زنان كشورهاي تأثير جهانيبررسي 

توانند در جامعه به  دهد، با وجود فرهنگ عميق تفكّرات مردساالري، زنان نمي اين عوامل نشان مي
شود كه حتّي زناني كه شايد  فعاليت بپردازند؛ زيرا در قدم اول اين امر در قانون مشخص مي

اوالد ذكور هم زنان حق  شايستگي بيشتري داشته باشند، از سلطنت معافند و در صورت نبود
تواند به عنوان پادشاه مطرح شود، اما  سلطنت ندارند. حتّي دورترين دودمان فرد خانواده پادشاه مي

كردند،  كه در جامعه از حقوق زنان صحبت ميزنان به اين سمت دست نيابند. بنابراين با وجود آن
  اما در عمل چيزي غير از آن را نشان دادند.

د از مشروطه، ايجاد جامعة مدني و كثرت گرايي سياسي را با آن كه قانون اساسي زمامداران بع
مشروطه و فصل دوم مشروطيت مبتني بر آن بود، تعليق به محال كرده بودند. در نتيجه زنان از 

با اين حال . هاي سياسي محروم ماندند ها و شركت در بحث كسب تجارب سياسي و احزاب و تشكّل
توانستند از موقعيت زنان در  زنان و مشاركت در جنبش ملّي، مردان ديگر نميبا سياسي شدن 

هاي خود سود جويند، زيرا مسائل زنان چنان ابعادي يافته بود كه الزاماً خود  جهت تحقق آرمان
ورزيدند. بنابراين خود زنان نيز ترجيح دادند در اولين قدم در  بايد در كارها دخالت مي ها مي آن

) كه 14و16: 1377هاي زنان را تأسيس نمايند (آفاري،  اق حقوق سياسي خود، انجمنجهت احق
، اولين نشست زنان 1286ها، آموزش تحصيالت دختران باشد. در سال  ترين اهداف اين انجمن مهم

در تهران برگزار شد و چند مسأله مورد بررسي قرار گرفت كه از جمله آن، ايجاد مدارس دخترانه و 
). بدين Price, 2002يه براي ازدواج زنان بود تا بتوانند با بودجه آن به تحصيل بپردازند (لغو جهيز

  ها از حقوق زنان صحبت به ميان آمد. ترتيب براي اولين بار در اين انجمن
توان گفت، تا قبل از قرن نوزدهم ميالدي و آشنايي بالواسطه جامعه ايران با  به طور خالصه مي
گذاران كشور شايد چندان خود را ملزم به ايجاد  دن اروپا، نخبگان و سياستمردم، فرهنگ و تم

ديدند، گرچه از مدتها قبل با مظاهر  تحول و دگرگوني در ساختارهاي مختلف جامعه ايراني نمي
تمدن غربي آشنا بودند. تنها با شروع انقالب مشروطه است كه زنان توانستد نارضايتي خود را 

ها و تئاتر،  فرودستي زنان نشان دهند و از طريق آموزش، مطبوعات و انجمننسبت به شرايط 
  ).72: 1390هاي فمينيستي خود را در جامعه مطرح كنند (پهلواني،  خواسته

ها و مبارزات زنان در اين دوره، به دست آوردن حق رأي بود، زنان ايراني بر اساس  يكي از خواسته
در سال » جهان زنان«تا به اين حق خود دست يابند. نشريه  دستاوردهاي زنان غربي سعي داشتند

  در اين باره نوشت: 1300
زنان امريكايي در نُه واليت از واليت متحده امريكايي، داراي جميع حقوق سياسي و اجتماعي 

اي از قبيل نمايندگي مجلس شوراي ملي و بلدي و غيره هم انتخاب  هستند و آنها هر وظيفه
كنند و هميشه عده منتخبين زن مساوي با عده مردان است. در سال  نتخاب ميشوند و هم ا مي
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نفر زن براي وكالت  19، 1907در استراليا به زنان، حق عضويت مجلسين داده شد، در سال  1902
زنان "اند (اموراجتماعي انتخاب شده اند....در ايران هنوز به زنان حتّي حق انتخاب شوهر را هم نداده

  ).21: 1300، "جهان
با وجود تالش زنان در جهت احقاق حق رأي، جامعه سنّتي ايران، به هيچ عنوان اين حق را براي 

جا كه جنبش جانبداري زنان در غرب، اعطاي  زنان قائل نبود و با آن به مخالفت پرداخت، اما از آن
ي حق رأي به زنان كردند و مذاكرات مجلس در مورد اعطا حق رأي به زنان را در ايران پيگيري مي

گرديد، مجلس ضروري دانست تا آن را به صورت علني مطرح  منتشر مي» تايمز لندن«در نشريه 
  ).57: 1377سازد كه البته با مخالفت نمايندگان مجلس مواجه شد (آفاري، 

هاي زنان براي كسب مشروعيت اجتماعي و حفظ حيات خود، اهدافشان را  در آغاز تمام جمعيت
). اما به تدريج 47: 1347كردند (بامداد، تران و زنان با تكيه بر شعاير اسالمي عنوان ميتربيت دخ

گذشت، از شعاير اسالمي آن كاسته شد كه اين امر به دليل  ها مي هر چه از دوران اوليه اين انجمن
  نويسد: ورود مفاهيم و عقايد غربي به كشور بود. بامداد در اين زمينه مي

تش جنگ بين الملل اول روشن شود، تعدادي از مردان و زنان ايراني به واسطه پيش از آن كه آ
اي با تمدن جديد آشنا شده بودند. جمعي به اين فكر  مسافرت به خارج و تماس با اروپاييان تا اندازه

اي برانگيزند كه زنان را به معاشرت و حضور اجتماعي كه مردان در آن شركت دارند،  افتادند وسيله
مند سازند. پس از مدتي شور وتبادل افكار ت بدهند و به مسائل اجتماعي وارد كرده، عالقهعاد

  ).8 – 7:  1347چنين نتيجه گرفتند كه انجمن آزادي زنان را تشكيل بدهند (بامداد، 
هايي بود كه كامالً تحت تاثير فرهنگ و الگوي زنان متجدد  در واقع، اين انجمن يكي از اولين انجمن

  بي به وجود آمد.غر
توان گفت، تا قبل از قرن نوزدهم ميالدي و آشنايي بالواسطه جامعه ايران با  به طور خالصه مي

گذاران كشور شايد چندان خود را ملزم به ايجاد  مردم، فرهنگ و تمدن اروپا، نخبگان و سياست
مدتها قبل با مظاهر ديدند، گرچه از  تحول و دگرگوني در ساختارهاي مختلف جامعه ايراني نمي

). تنها با شروع انقالب مشروطه است كه زنان 48: 1376تمدن غربي آشنا بودند (محبوبي اردكاني، 
توانستد نارضايتي خود را نسبت به شرايط فرودستي زنان نشان دهند و از طريق آموزش، مطبوعات 

  نند.هاي فمينيستي خود را در جامعه مطرح ك ها و تئاتر، خواسته و انجمن
پس از اعالن مشروطيت و بعد از افتتاح دوره دوم مجلس، نقش زنان در زندگي سياسي كشور 

خواه و مبارز، لزوم افزايش يافت و زنان خواهان احقاق حقوق خود در اين عرصه شدند. زنان آزادي
ه هاي زنان را در محافل و مجالس زنان در تهران مطرح كردند و در اين زمينه بتشكيل انجمن

هاي زنان اقدام كردند. ). بر اين اساس به تأسيس انجمن147: 1381رايزني پرداختند (خسروپناه، 
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تاريخ يك قرن پيش گوياي اين "خانم آنا وانزان، محقّق ايتاليايي در تحقيقات خود معتقد بود: 
و پشتهاي اجتماعي را نداشتند در پستوها است كه زنان ايراني كه مجالي براي حضور در عرصه

حتّي بسياري از اين  .)93: 1380(بابامرادي،  "دهند سرّي را تشكيل ميهاي نيمهپرده، انجمن
هايي از اعضاي دسته"نويسد: ها ناشناخته مانده بود. مورگان شوستر در اين خصوص مي انجمن
شان را هاي سرّي زنان هستند كه مخفي و گمنام در تحت اوامر مركز معيني كه زمام نظم ايانجمن

اند و نه ليدر آن فرقه را ها را دانستهباشد. تا امروز نه اسم هيچ يك از آندر دست داشت مي
  ).237 – 239: 1334(شوستر،  "شناسيم مي

  هاي نيمه سري زنان در دوران مشروطهانجمن -16جدول شماره 
 نام انجمن سيسسال تأ مؤسس  هدف

ها ي زنان در مسائل بيان ديدگاه
اجتماعي با هدف سياسي و 

 مشاركت زنان در امور جامعه

 1كلوپ ملّي زنان 1289 بي خانم وزيرف بي

اي  هاي خيريهسازماندهي فعاليت
نگاهي به مربوط به زنان و نيم

 مشاركت در امور سياسي جامعه

 انجمن مخدرات وطن 1289 جمعي از زنان ترقّي خواه

هاي پيشبرد هدفها و خواسته
دي،تربيت، علم زنان و رونق اقتصا

 و هنر زنان

 انجمن همت خواتين 1293 خانم نورالدجي

ت پيك سعادت جمعي 1300 اي از كمونيست هاي زنعده يج عقايد كمونيستي در ايرانترو
 نسوان

تالش در جهت رسيدن به 
 ترقيات اروپاييان

 جمعيت نسوان وطنخواه 1301 محترم اسكندري

ترويج حضور زنان در اجتماع و 
 اط مردان و زنانارتب

 انجمن آزادي زنان 1286 التحصيالنعده اي از فارغ

 اتحاديه غيبي نسوان 1286 ----------- -------------

 من خواتين ايرانانج 1290 ----------- -------------

 شركت آزمايش بانوان 1299 آبادي دولتصديقه  -------------

 انجمن بانوان اصفهان 1288 آبادي دولتصديقه  -------------

 ن اصفهانشركت خواتي 1297 آبادي دولتصديقه  -------------

                                                                                                                        
  كرد، نام نهاد. بي خانم وزيرف برگزار مي هاي اجتماعي و فرهنگي كه بي كلوپ ملّي زنان را م. پاولوويچ براي جلسه -1
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 جمعيت زنان وطنخواه 1301 صفيه فيروز -------------

التحصيالن اي از فارغعده -------------
 امريكايي

لتحصيالن مجمع فارغ ا 1301
 مدرسه

  148 – 185: 1381. خسروپناه، 112 – 4: 1381منبع: توانا، 
  

، منحصر و محدود به زنان اقشار متوسط و 1285 -1305هاي  هاي زنان در سالهمه اين تشكل
باالي جامعه ايران بود و نتوانستند به تشكّلي فراگير و سراسري مبدل شوند. به هرحال بحث و 

رفت، زيرا اين گبررسي درباره موقعيت زنان و دختران و لزوم تحول آنان كامالً با احتياط انجام مي
اي بود كه قدرت سياسي حاكم بر جامعه سياسي در برابر آن به هاي ممنوعهمباحث از جمله عرصه
  ).196: 1381داد (خسروپناه، شدت واكنش نشان مي

توان گفت در دوران مشروطه، مشاركت سياسي زنان تنها به عرصه مطالبات عمومي جامعه و مي
هايي تشكيل شد كه در آن، زنان شد. تنها در اواخر دوران قاجار، انجمن گرايانه ختم ميمبارزات ملّي

پرداختند. بنابراين هرچند فعاليت زنان در اين دوران، بسيار اندك و در به صورت مخفي به فعاليت 
سطح نخبگان بود و در سطخ توده به نوعي در پاسخ به فتواي علما در جنبش ضد استعماري و 

تر زنان در عرصه پرستي بود، اما سرفصل و آغازي براي حضور گستردهو حس ميهنحفاظت از ميهن 
  شوند. شود و مانند زنان غربي خواهان مشاركت خود در اين زمينه مي مشاركت سياسي محسوب مي

گيري دست زد. در واقع  هاي چشم در دوران انقالب مشروطه، جنبش زنان تحت تأثير آن به فعاليت
ي و نابرابري از وضع موجود در جامعه ايران باعث شد تا زنان در برابر وضعيت سنّتي احساس نارضاي

هاي  هايي همچون زنان غربي، خواستار فرصت واكنش نشان دهند. اين جنبش، از طريق فعاليت
يكسان در تحصيالت، حقوق سياسي براي زنان، آزادي حجاب و رفع قوانين سنّتي بود. نكته قابل 

كه اكثر مروجان اين انديشه در اين دوره، دو ويژگي داشتند: يكي اين كه داراي مذهب  توجه اين
پارساي و صديقه  شيعه كه مذهب رسمي و اكثريت جمعيت ايران است، نبودند. از جمله فخرآفاق 

كرده  هاي اين دوره يا تحصيل آبادي كه پيرو فرقه بابيت بودند. ديگر اين كه اكثر فمينيست دولت
  ).72: 1390كردگان غربي بودند (پهلواني،  غرب و يا از نزديكان تحصيل

بنابراين انديشه فمينيسم و واكنش به وضعيت سنّتي زنان در ايران از نواحي خارج از كشور و از مرز 
  .و نواحي متروپل (اروپا) به نواحي پيرامون (ايران) انتشار يافته است

  
  (دوران پهلوي) وضعيت فرهنگ سياسي زنان در ايران

هايي كه در دوره مشروطه فعال بودند، به فعاليت خود نسبت به تغيير  فمينيست در دوران پهلوي،
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چنان زنان در دهد كه هم هاي سنّتي زنان ادامه دادند. مبارزات زنان نشان مي وضعيت و ديدگاه
ردند. تفاوتي كه حركت ك هاي مختلف، احساس نارضايتي مي مورد جايگاه خود با مردان در عرصه

زنان در اين دوره با دوره مشروطه داشت، همراهي دولت پهلوي با جنبش زنان بود. كما اينكه اولين 
المللي در ارتباط با مسائل زنان در كانون بانوان به دستور رضاشا، تأسيس و چندين كنفرانس بين

المللي زنان شركت كردند. يكي هاي بينتهران تشكيل گرديد و فعالين حقوق زنان در كنفرانس
كردگان غربي بودند  ديگر از ويژگي مهم اين دوره اين بود كه بيشتر مروجان اين انديشه از تحصيل

هاي نابرابري خود با مردان را شناسايي و سعي در  هاي زنان در غرب، شاخصكه بر اساس خواسته
گيرد كه  ها و مبارزات زنان، زماني اوج مي هاي سنّتي نسبت به زنان داشتند. خواستهتغيير ديدگاه

شود كه اين  موج دوم فمينيسم جهاني آغاز ميو آغاز  شدن جهانيموج چهارم  1320در اواخر دهه 
موج همزمان با دوره دوم حكومت پهلوي است. ويژگي عمده اين دوره اين است كه شكاف جنسيت 

ود را گسترش دادند. بنابراين بر اساس فعال شد و زنان فعاليت و اقدامات خ 1340در دهه 
ها و مبارزات زنان در اين فصل مشخّص شد، جنبش جانبداري از حقوق زنان ايران در اين  خواسته

  ).103: 1390پهلواني، زمان، همزمان با موج دوم فمينيسم، گسترش فراواني يافته است (
رسيدن به حقوق سياسي بود و در اين دوران مهمترين اهداف و حركت جنبش زنان، تالش براي 

گفتند براي رسيدن به پيشرفت و توسعه بايد به زنان حق رأي داده شود تا آنان جزو كشورهاي  مي
  پيشرفته محسوب شوند، زيرا معتقد بودند:

اند و در امور اجتماعي شركت ميدر جهان متمدن، زنان، حقوق اجتماعي و سياسي به دست آورده
ها بدتر از بد برند. اين بدبختيا زنان تحت شرايطي باور نكردني به سر ميكنند، اما در كشور م

اي توان گفت كه طائفههستند و به رويه قرون وسطي شباهت دارند. از روي راستي و حقيقت مي
  ). 71 -70: 1384(صادقي،  "تر از زنان ايراني نيستتر و محرومبدبخت

پرداختند. مثالً در يكي ين امر (اعطاي حق رأي به زنان) ميها و مجالّت به اجنبش زنان در روزنامه
داشتيم، يقين بدانيد كه اگر ما زنان حق شركت در انتخابات را مي"از اين مجالت آورده شده بود: 

هرگز يك نفر مستبده، يك نفر متنفذ، يك نفر مالك يا يك نفر اعيان، يك نفر بازرگان يا كسان 
  ).113: 1384(صادقي،  "كرديمنمي ها را انتخاباين جور آدم

آبادي در فروردين بدين منظور با مطرح شدن اين خواسته توسط جنش زنان در ايران، صديقه دولت
المللي براي حق رأي زنان به نمايندگي زنان ايران شركت در نهمين كنگره اتحاديه بين 1305سال 

هاي زمان بود كه در نشريات، فعاليت) و از همان 433: 1382كرد (احمدي خراساني و اردالن، 
  سياسي خود را دنبال كرد.

حال، رضاشاه در دوران حكومت خود، تمام احزابي را كه در دوران مشروطه به طور مستقل به  با اين
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داشتند، از بين هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي و در جهت احقاق حقوق زنان قدم برميفعاليت
شوكت روستا  1309اين جنبش را به دست گرفت. به طوري كه در سال  برد و خود شخصاً رهبري

سال تبعيد شدند (قاضي 4بازداشت و محكوم به » پيك سعادت نسوان«و جميله صديقي از فعالين 
هاي زنان ممنوع اعالم شد (فتحي، فعاليت برخي سازمان 1310) و در سال 16: 5. ج 1378زاده، 
1383 :129.(  

كه چندين هاي خود را نداشتند. با وجود آنكز قدرت رضاشاه، زنان اجازه بروز ديدگاهبا وجود تمر
هايي ميدان فعاليت بيشتري را در اختيار داشتند سازمان زنان در كشور وجود داشت، تنها سازمان

كه با اهداف فرهنگي طراحي شدة حكومت پهلوي همساز و هماهنگ باشند كه براي اين دسته از 
كانون «شد. رضاشاه تشكيالتي را در قالب حتّي زمينه ارتقاء علمي و تحصيلي نيز فراهم ميزنان 
به رياست شمس پهلوي تأسيس كرد و اساسنامه كانون بانوان را در جهت ترويج فرهنگي و » بانوان

ريزي كرد. كانون بانوان با گروهي از زناني كه اخالقي و اهداف مدرنيزاسيون و رفع حجاب پايه
هاي رضاشاه بودند، به دور از مداخله در امور سياسي و مذهبي شروع به كار كرد و موافق سياست

هاي اكابر به توسعه هاي ورزشي، كتابخانه و كالسها، كلوپبا ايجاد مجالس سخنراني، نمايش
فتحي، ، بزرگترين جمعيت زنان، كانون بانوان معرفي شد (1314هاي زنان پرداخت. در سال فعاليت
1383 :131 – 129.(  

شد، اما زنان هرچند كه فضاي فكري جامعه در ايران طوري بود كه به زنان حق رأي داده نمي
همچنان از پاي ننشستند، زيرا در اين زمان، جنبش زنان در غرب خواستار اعطاي اين حق به زنان 

ا همين هدف برگزار شد. المللي زنان نيز بكشورهاي جهان سوم شدند به طوري كه اتحاديه بين
  گونه گفت:اين 1932طلب در پيامي به نسوان شرق در سال المللي زنان حقوقاتحاديه بين
الحقيقت با عالقه مخصوصي، بيداري زنان شرقي را مراقب بوده و به وسيله الملل زنان فياتحاد بين

ها ها و كنفرانسدر كنگره هاي مذكور كهارتباطاتي كه از پيشتر توانسته است با جمعي از خانم
ها و مواعيدي كه اين نهضت و حركت براي آينده در بردارد اند به دست آورد، از بشارتحضور يافته

ملت را در خود جمع كرده  44المللي ما زنان .. اتحاد بين.مند استاندازه به آن عالقهآگاه شده و بي
اند از حيث حقوق سياسي كامل با مردان و با تهاست. اين اتحاد نه فقط به زناني كه هنوز نتوانس

كوشد كه اصول تساوي كند، بلكه از جهات ديگر نيز مي برادران خود در يك رديف باشند كمك مي
را كامالً بين جنسين صورت حقيقت دهد. زيرا بدون اين تساوي، اشتراك حقيقي بين زن و مرد 

  ).68 – 69: 1384هرگز وجود نخواهد داشت (سالمي و نجم آبادي، 
المللي فمينيسم در استامبول برگزار شد. در اين كنگره بين 1935همچنين بدين منظور در سال

المللي كار، از برابري كامل زنان و مردان در تمامي ) معاون دفتر بينM. Maurrteكنگره، ام مورت (
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ش زنان فرانسه در مورد ها و اقدامات جنبها دفاع كرد. نماينده فرانسه نيز درباره كوششزمينه
چگونگي كسب حق رأي براي زنان صحبت كرد و از زنان خواست براي رسيدن به اين خواسته به 
مبارزات خود ادامه دهند تا مانند زنان غربي به اين حق دست يابند. در پايان، اين كنگره، چند انجمن 

هاي عرب اديه فمينيستاتح«تازه تأسيس در كشورهاي مختلف را به رسميت شناخت از جمله 
  ).339: 1384(سالمي و نجم آبادي، » جمعيت نسوان وطنخواه ايران«و » سوريه

هاي زيادي را به منظور احقاق حقوق زنان كه  ، زنان تشكيالت و انجمن1320بعد از شهريور 
ت تشكيال«هاي زنان ترين گروهمهمترين آن رسيدن به حق رأي بود تشكيل دادند. يكي از راديكال

تشكيل شد. هدف اين سازمان،  1322اي از حزب تودة ايران بود كه در سال شاخه» زنان ايران
آزادي كامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي زنان بود. اين گروه در مجلس، طرحي را مبتني بر دادن 

گيري تشكيالت زنان چند ماهي بعد از شكل 1323حق رأي به زنان تقديم مجلس كرد. در سال 
ايجاد كردند، » حزب توده«ان، برخي از اعضاي سابق كانون بانوان، سازمان جديدي را با نام اير

اهداف آنان به اهداف تشكيالت زنان ايران شبيه بود كه حق رأي نيز يكي از اهداف آنان بود (شولي
  ).1387خرداد  19زاده، 

» تشكيالت زنان آذربايجان«حزب تازه تأسيس دمكرات آذربايجان بخشي را با نام  1324در سال 
برگزار نمود. هدف اين كنفرانس،  1325زن در سال  300تأسيس و كنفرانسي را در تبريز با شركت 

  ).74: 4، ج1378هاي سياسي و اجتماعي بود (پايدار، دفاع از حقوق زن در عرصه
اي زنان مد. عدههاي سياسي، نظريات مختلف درباره حقوق زنان به وجود آبا پيدايش احزاب و دسته

دانستند و معتقد بودند كه دانستند و آن را براي زنان ايراني زود ميرا شايسته حقوق سياسي نمي
ها را براي به دست آوردن حقوق سياسي و اجتماعي آماده نمود. دسته ديگر، زنان و مردان بايد آن

اي از بانوان كشور دور نشستند و عدهدانستند. اما زنان از پاي نرا در تمام شرايط اجتماعي برابر مي
حزب زنان«هم گرد آمده و براي مبارزه با هرگونه اقدامي براي جلوگيري از آزادي و ترقي زنان 

  اي به شرح زير تشكيل دادند: نامهرا با مرام» ايران
  حفظ حيثيت و حقوق اجتماعي زن –1
آشنا ساختن آنان به وظايف و حقوق  تعليم آموزش و پرورش و روشن نمودن افكار زنان براي –2

  ).100 – 101: 1325خودشان (خدايار محبي، 
به فعاليت » دبير كل«اين حزب، توسط صفيه فيروز بنياد گذارده شد و فاطمه سياح به عنوان 

). 39: 1387ترين هدف اين حزب، كسب حق رأي براي زنان بود (حافظيان، زمستان پرداخت. مهم
زنان ايران به شورايي تبديل شد كه در آن امكان ائتالف و همراهي ساير گروهحزب  1325در سال 

متشكل از بسياري » شوراي ملّي زنان«تر بود. بر اين اساس، هاي مختلف فراهمهاي زنان با ديدگاه
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هاي مستقل زنان تأسيس شد و هدف آن ايجاد برابري ميان مردان و زنان، لغو وضع تعدد از سازمان
مراقبت از سالمتي مادران، ارتقاي استانداردهاي آموزشي در ميان زنان و آموزش كودك زوجات،

  ).157: 1384داري بود، اما مهمترين اهداف آنان به حق رأي معطوف گشت (نيكخواه قمصري، 
يابد. فعاّالن حقوق زنان معتقد  ، فعاليت زنان براي رسيدن به حق رأي افزايش مي1320در دهه 

دنيايي كه مردم آتن با سرعت، رو به ترقّي و تكامل دارند آيا هنوز وقت آن نرسيده كه براي  در"بودند
رود به عقيده ما يكي از زنان ايراني هم حقّي قائل شد؟ كشور ما كه روز به روز به انهدام و نيستي مي

 22 (ميرهادي، "علل اضمحالل حق كشي و تعدي و فلج نمودن نصف جمعيت ايران (زنان) است
  گويند: به نمايندگان مجلس مي 1326دي ماه  14). در اين راستا، زنان در 5: 1342شهريور 

ديده و محنت كشيده ايرانيان، بنام مقدس مام وطن، از شما آقايان نمايندگان محترم رنج
خواستارند كه پيشنهاد دوره چهارم را عملي نموده حق انتخاب شدن و انتخاب نمودن را به ما 

.. دير يا زود اين حق گرفتني است و گرفته خواهد شد چه بهتر كه اين افتخار تاريخي نصيب .بدهند
مجلس شوراي ملّي گردد. هر كس براي دفاع از حقوق خود در مجلس نمايندگاني دارد  15دوره 

 .. هر فرد از.غير از زنان. چه كسي غير از خود ما از حقوق ما آگاه خواهد بود مگر ما بشر نيستيم
آيد، داراي حقوق فردي است. افراد بشر كه در محيط اجتماعي يعني در جامعه بشري به وجود مي

حقوق فردي حقي است مسلم كه تمام افراد از زن و مرد بايد از آن برخوردار شوند. آيا ما در رديف 
ما  افراد جامعه كشور محسوب نمي شوبم؟ تاكنون نسبت به حقوق زنان ايران تعدي شده....مقصر

نيستيم كه براي اثبات دعوي خود محتاج به ادله و برهان باشيم براي احقاق حقوق خويش كافي 
است كه از مجلس شوراي ملّي تقاضا نماييم پيشنهاد ما را با نظر دقّت، عملي نمايند (ميرهادي، 

  ).5: 1342شهريور  22
جمعيت زنان حمايت كننده «هي، به رهبري مهرانگيز دولتشا» نوجمعيت راه«هايي از جمله  سازمان

به » انجمن حقوقدانان زن«كه قبالً به عنوان جمعيت زنان تأسيس شد و » از بيانيه حقوق بشر
رهبري مهرانگيز منوچهريان براي حقوق زنان مخصوصاً براي كسب حق رأي كه مهمترين هدف 

). جمعيت راه نو 110: 5، ج 1378 كردند (پايدار، به بعد بود، مبارزه مي 1320زنان در اواخر دهه 
كه با هدف اعطاي حق رأي به زنان تأسيس شد تعداد اندكي عضو مرد داشت، زيرا معتقد بود 

هاي مختلف به واگذاري حق رأي به زنان كمك نمايند (نيكخواه توانند با استفاده از روشمردان مي
  ).158: 1384قمصري، 

هايشان ادامه دادند. همچنين  ها به فعاليت ها و سازمان در دوران حكومت پهلوي، تعدادي از انجمن
هاي مختلفي را تحت نظارت خود و با هدف مدرن كردن زنان ايجاد كرد. حكومت پهلوي، انجمن

ها نيز همچنان توسط فعاالن حقوق زنان كه بيشتر از طبقه متوسط و رو به ها و انجمناين سازمان
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شدند، اداره  كرده محسوب ميد و اغلب در زمان خود تحصيلباالي تهران و شهرهاي بزرگ بودن
  ).57: 1379شد (رستمي(پويا)،  مي

اي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي وجود سازمان با هدف خيريه 14در ايران حدود  1320در دهه 
شوراي زنان «، »انجمن مددكاري اجتماعي«، »مؤسسه خيريه ثريا«اي مانند هاي خيريهداشت. انجمن

، »انجمن راه نو«و » باشگاه جوانان ثريا«، »جمعيت ورزشي زنان«هاي اجتماعي شامل ،گروه»اغلش
» سازمان زنان«هاي سياسي شامل و انجمن» انجمن زنان پزشك و پرستاران«هاي صنفي مانند گروه

  ).Binder‚ 1962: 197(با هدف دفاع از اعالميه حقوق بشر و اتحاد ميان زنان فعاليت داشتند 
هاي سياسي زنان افزايش در زمان حكومت محمد مصدق، آگاهي 1330هاي در جريان وقايع سال

كه در هاي خود را تشديد كردند؛ چنانهاي مستقل زنان در ايران، فعاليتناگهاني يافت و سازمان
ر ذهنيت اين زمان، شاهد افزايش احزاب زنان در ايران هستيم. اين احزاب تأثيرات مثبتي را د

  ).38: 1387(حافظيان، زمستان پذيرش مناصب عمومي بر جاي گذاشت جامعه و 
  هاي زنان در دوران پهلويمشخّصات انجمن -17جدول شماره 

 سال سسؤنام هدف
 أسيست

 نام انجمن

 جمعيت بيداري زنان 1305 عده اي از زنان هاي اكابر و اجراي نمايشتشكيل كالس

 انقالب نسوان مجمع 1305 يزندخت شيراز ---------

رياست شمس  مبارزه با حجاب زنان
پهلوي و به 

سرپرستني هاجر 
 تربيت

 كانون بانوان 1314

آستيفيك  بضاعت ارمنيكمك به كودكان بي
 شمانيانشي

 جمعيت خيريه كل ارامنه 1314

احقاق حقوق زنان و باال بردن سطح 
 فرهنگي و فكري بانوان

فاطمه سياح و صفيه 
 زفيرو

 حزب زنان ايران 1321

هاي واگيردار جلوگيري از شيوع بيماري
 هاي جنگ جهاني دومدر سال

 انجمن بانوان افسران 1320 صفيه فيرور

 انجمعيت زنان اير 1321 بدرالملوك بامداد احقاق حقوق زنان

مبارزه عليه فاشيسم، به دست آورن 
حقوق مساوي با مردان در قبال كار 

 مساوي

 تشكيالت زنان حزب توده 1322 زنانگروهي از 
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حقوق مساوي با مردان در تمام شئون 
عه به خصوص در عرصه اقتصادي و جام

 دفاع از خاك ميهن

زنان طرفدار حزب 
 دموكرات كردستان

 تشكيالت زنان آذربايجان 1324

رباب كيا و مژگان  ايرانحقوق صنفي ماماهاي
 دقيق

 ايران جمعيت ماماهاي 1323

داشت و رفاه حال عمومي تعميم به
 طبقات مخصوصا زنان

انجمن معاونت عمومي  1325 فاطمه سياح
 زنان

 شهر تهران

گروهي از زنان  ترويج هنر و صنعت بين زنان و جوانان
 داوطلب

 كميته هنر ايران ------

تبيين دوستي و همدردي و درك 
 متقابل بين زنان همه ملت ها

سفير وقت امريكا در 
و عده  ايران(گريدي)

 اي از زنان

باشگاه بين المللي زنان  1330
 ايران

ثريا پهلوي(با تغيير  مساعدت به مستمندان و زنان
همسر شاه، موسسه 

ه فرح پهلوي خيري
 ناميده شد)

 جمعيت خيريه ثريا پهلوي 1332

 انجمن ذوالفقار 1332 اديملكه اعتض رويج فرهنگ غربيت

د و ران خوآشنايي و تبادل افكار با همكا
 تشكيل يك واحد فرهنگي از بانوان

فرخ رو پارساي و 
 ديگران

 انجمن بانوان فرهنگي 1333

باال بردن سطوح معلومات و قابليت 
 حرف اي پرستاران

 ابراهيميعاطفه امير 

 (بيژن)

 انجمن پرستاران ايران 1333

 كانون بانوان پزشك 1333 مريم فهيمي توسعه امور بهداشتي زنان

 جمعيت راه نو 1334 مهرانگيز دولتشاهي ندگي زنانبهبود وضع ز

 كلوپ شهناز پهلوي 1334 شهناز پهلوي شيايجاد تسهيالت ورز

دولتداد و مهرانگيز  كوشش براي اجراي اعالميه حقوق بشر
 بدرالملوك بامداد

سازمان زنان طرفدار  1335
 اعالميه حقوق بشر

 و فرخ رو پارساي هاي مختلفهمكاري ميان جمعيت
 صفيه فيروز

شوراي همكاري جمعيت 1335
 هاي بانوان ايران

 دي 17 1336 قمر تاج ناصر مبارزه با بي سوادي

همسران افسران  ------------ انجمن بانوان افسران  1336
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 وي هوايي (ابانه)نير نيروي هوايي

سازمان پيش آهنگي  1337 دكتر بنايي ------------
 دختران ايران

 جمعيت بيداري زنان 1338 اعظم سپهر خادم ه حقوق خودزنان بآشنايي 

 سازمان رفاه زنان كارگر 1338 ------------ بهبود زنان و كودكان كارگر

 اي عالي زنانشور 1337 اشرف پهلوي -------------

ي احقاق حقوق زنان و ايجاد همبستگ
 ميان طبقات مختلف زنان

 و دوشيزگان انجمن بانوان 1340 مجله اطالعات بانوان

ي زنان بود كه به از اولين شوراي محلّ
اي همت پيشرفت كارهاي محله
 گماشتند

جمعيت بانوان كوي يوسف 1340 خانم نفيسي
 آباد

نقد قوانين موجود در مورد زنان و 
 انطباق آن با قوانين حقوق بشر

اتحاديه زنان حقوقدان  1340 مهرانگيز منوچهريان
 ايران

ومات عموم و باالبردن سطح معل
 اجتماعي زنان منطقه نارمك

انجمن زنان و دختران  1341 طباطبايي
 نارمك

------- خانم ياسري ن منطقه تهران پارستأمين رفاه زنا
--- 

جمعيت بانوان تهران پارس

 يگروه فرهنگ ملّ 1342 جهانباني مين وسايل تعليم و تربيت دخترانتأ

 جمعيت زنان كارمند 1342 ---------- حفظ منافع صنفي زنان كارمند

جمعت زنان صاحب شغل 1342 دكتر كچكينه ارتقاء سطح معلومات زنان
 وحرفه

 ايران دانشگاهيت زنانجمع 1342 فرخ رو پارساي ----------

  430 – 466: 1382منبع: احمدي خراساني و اردالن، 
هاي خاص باعث تجديد حيات جويانه شاه و حمايت زنان از احزاب و گروههر چند سياست مصالحه

، محمدرضاشاه 1332هاي زنان شد، اما بعد از كودتاي جامعه مدني و تكثّر احزاب سياسي و گروه
شرط اصالحات مانند پدرش سياست اقتدارگرايانه خويش را آغاز كرد. از نطر پادشاهان پهلوي، پيش

اساس اين سياست بود كه در مورد حقوق سياسي زنان، حفظ نظارت بر جنبش زنان بود. بر 
شوراي عالي جمعيت زنان «منحل و به جاي آن  1340در سال » هاي زنان ايراناتحاديه سازمان«

اغلب  1330). در دهه 1379به رياست اشرف، خواهر دوقلوي شاه، تأسيس شد (پايدار، پاييز » ايران
نان ايراني، ادغام شدند روز اعالم قانون كشف حجاب ز» دي 17سازمان جمعيت «ها در سازمان

)Binder‚ 1962: 198.(  
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ها غيردولتي بودند، زنان توانستند  ها كه برخي دولتي و برخي ديگر آن عالوه بر تأسيس اين انجمن
همزمان با  1330و  1320هاي هاي سياسي به طرق مختلف به فعاليت بپردازند. در دهه در عرصه

گيرد و احزاب بالفاصله هاي سياسي زنان نيز اوج ميتهاي نسبي در جامعه، فعاليوجود آزادي
هاي مستقل، با احزاب حقوق زنان را مطرح كردند. در اين زمان، زنان عالوه بر انجام فعاليت

ها به پيگيري اهداف خود بپردازند. سياسي، پيوندهاي نزديكي يافتند و كوشيدند تا از طريق آن
ي اين كه حمايت زنان را به دست بياورند، از حقوق زنان همچنين بسياري از اين احزاب، برا

ها و ترين هدفي كه اين سازمانكردند و به ايحاد تشكلّات مستقل زنان پرداختند. مهمصحبت مي
كردند، دستيابي به حق رأي زنان و نيز انجام اصالحات قانوني در ساختار احزاب براي آن مبارزه مي

هايشان تالشي در راستاي ترفيع سيتي بود. به عبارتي فعاليتحقوق كشور به سوي برابري جن
  ).38 – 39: 1387مسائل فمينيستي بود (حافظيان، زمستان 

طوماري به پشتيباني از حق رأي زنان تهيه و » شوراي زنان ايران«، جمعيتي به نام 1322در سال 
ت شديد رهبران روحاني، زنان وزير وقت، دكتر مصدّق ارائه كرد؛ اما به سبب مخالفبه نخست

محمدرضا پهلوي، حق رأي براي زنان را به  1341نتوانستند به اين حق دست يابند. بعدها در سال 
شاه در كتاب  ).389: تا خود به رفراندوم گذاشت (افخمي، بي» انقالب سفيد«اصل  6عنوان يكي از 

زنان "گويد: داند و ميسياسي زنان ميهاي انقالب سفيد خود اعطاي حق رأي به زنان را از آگاهي
هاي اجتماعي و اقتصادي مملكت و در تجديد بناي اجتماع ايران كشور ما روز به روز در فعاليت

(پهلوي،  "گيرندتري چه از لحاظ كميت وچه از لحاظ كيفيت بر عهده مي تر و مؤثريسهم حساس
1347 :214.(  

گانة آن را كه حق رأي يكي از آنها بود، ، تصويب مواد ششمحمدرضا شاه پس از ترسيم اين انقالب
اعالم كرد. جنبش زنان بر اين » روز رفراندوم«را  1341به آراي عمومي گذاشت و ششم بهمن 

اساس تشكيل جلسه داد و تصميم گرفت از اين اقدام شاه مبني بر اعطاي حق رأي به زنان استقبال 
اي زنان كشور در تمام نقاط حتّي به روستاهاي دور افتاده هكنند. اين موضوع به تظاهرات توده

اي براي زنان گذاشته شد و زنان توانستند هاي جداگانه جا صندوقطوري كه در همهكشيده شد، به
براي اولين بار در مورد اعطاي حق رأي در رفراندوم شركت كنند. اين جنبش در سرعت اجراي 

  ).12: 1347اقع شد (بامداد، طرح اعطاي حقوق سياسي زنان مؤثر و
با اين حال علما اين فرمان (اعطاي حق رأي به زنان) را حركتي در مقابل اسالم اعالم كردند و با آن 
به شدت مخالفت كردند، طوري كه دولت مجبور شد تا تصويب آن را به تعويق بيندازد. در اين 

  كردند اعالم داشتند:الش ميزمان كه فعاالن جنبش زنان براي به دست آوردن حق رأي ت
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به مناسبت محروم ماندن زنان از حقوق حقة خويش مخصوصاً خودداري دولت از انتخابات كه به 
دارد كه در هاي زنان ايران به عموم زنان و مردان كشور اعالم ميزنان حق رأي داده شود، جمعيت

جاب) را برگزار نخواهند كرد دي ماه (روز كشف ح 17سال جاري به رسم اعتراض، جنبش فرخندة 
هاي مختلف زنان به نشانه اعتراض، از رفتن به سر مقبره رضاشاه خودداري كردند (بامداد، و انجمن

1347 :108 – 106.(  
ي) جنبش جانبداري زنان درغرب نيز از اين حركت زنان ايراني (تالش در جهت مشاركت سياس

پشتيباني كرد. جان اف. كندي، رئيس جمهور وقت امريكا اعالم كرده بود كه اياالت متحده فقط به 
كند كه خودشان هم بخواهند و اين آمادگي را نشان دهند (ساناساريان، كشورهايي كمك مي

). شاه كه از همان ابتدا ركن اصلي استحكام قدرت خود را در اتكاء به خارجيان مي127: 1384
كرد كه موافقت آنان را به دست دانست، همواره براي برداشتن هر گام اساسي در كشور سعي مي

اي تحت هاي زنان توجه كند و برنامهشد به خواستهآورد. براي اين منظور محمدرضا شاه مجبور 
ن ريزي كند كه يكي از شعارهاي مطرح شدة آن اعطاي حق رأي به زنارا پي» انقالب سفيد«عنوان 

  ).163: 1383بود (ازغندي، 
 8المللي براي احقاق حقوق زنان) باعث شد تا محمدرضا شاه در  اين عوامل (فشار داخلي و بين

دركنفرانس اقتصادي تهران طي سخناني، اين اصل (مشاركت سياسي زنان) را مطابق  1341اسفند 
محمدرضا شاه اعالم داشت كه اساسي و تكميل كنندة آن بداند و آن را به تصويب برساند. قانون

هدف وي از اين اصل، تأمين حق نيمي از جمعيت ايران و عمل به قانون اساسي بوده است (فوزي 
از اين پس خود "گويد:  كند و مي ). همچنين وي به تمدن گذشته اشاره مي245: 1380تويسركاني،

ته سنن ديرينه تمدن اصيل و ها (زنان) هستند كه بايد خويش را شايسته اين آزادي و شايس آن
  ).119: 1345(پهلوي،  "انساني ايران نشان دهند
ها تالش و كوشش توانستند به اين خواسته خود برسند و خود را همرديف  بنابراين، زنان بعد از سال

يك روز تاريخي ديگر در حيات زنان ايران در "يافته تلقي كنند. آنان معتقد بودند: كشورهاي توسعه
ناميدند. روز هشتم اسفند صفحه جديدي » روز حقوق زن«باشد كه اين روز را مي 1341فند اس 8

 "در حيات بانوان ايران بود و سبب گرديد ما را در رديف كشورهاي توسعه نيافته محسوب ندارند
  ).16: 1342خرداد  3(ميرهادي، 

  
  مناصب سياسي زنان (دوران پهلوي)

شكالت مستقل زنان، مهمترين حركت فمينيستي در ايران كه از با تالش احزاب و ت 1341در سال 
هاي ايالتي و شد، تصويب طرح اليحه انجمنناحيه امريكا و جنبش حقوق زنان در غرب حمايت مي
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شناخت. از آن گيري به رسميت ميواليتي بود كه حق زنان را مانند مردان در رأي دادن و رأي
هاي مهمي دست يابند. اعطاي  ها و پستند مانند مردان به سمتزمان به بعد بود كه زنان توانست

ويكم مجلس  حق رأي باعث شد تا براي اولين بار در تاريخ معاصر ايران، زنان در انتخابات بيست
شوراي ملّي در رأي دادن و كانديدا شدن به حقوق خود برسند و به عنوان نمايندگان مجلس به 

ز اين زمان است كه زنان توانستند فعاليت سياسي خود را گسترش ايفاي نقش سياسي بپردازند. ا
  دهد. دهند. جدول زير تعداد نمايندگان را در عرصه مشاركت سياسي نشان مي

  تعداد نمايندگان زن در مجلس شوراي ملّي بر اساس حروف الفبا -18جدول شماره 
 نام نماينده دوره نمايندگي مايندگيحوزه ن

 مهر آفاق آصف زادهدكتر  23 آبادان

 اما آقايان(اردوخانيان) 24 تهران

 پري اباصلتي 24 تهران

 نيره ابتهاج سميعي 24 – 23 – 22 – 21 رشت

 طلعت اسدي (خزيمه) 24 – 23 درگز

 مهين افشار جعفري (سهامي) 24 مشهد

 قبالايران دخت ا 23 گناباد

 عاطفه امير ابراهيمي 23 بافت

 بانفرخ لقا با 24 سنندج

 ملك تاج برومند 24 اصفهان

 صدرالملوك بزرگ نيا 23 – 22 خواف

 دكتر فرخ رو پارساي 21 تهران

 ده)فاطمه پيرنيا (پيرزا 23 اصفهان

 هاجر تربيت 22 - 21 تبريز

 شوكت ملك جهانباني 23 – 22 – 21 تهران

 قدس منير جهانباني 24 تهران

 ويدا داودي (گروسيان) 24 تهران

 دكتر مهرانگيز دولتشاهي 23 22 – 21 اهكرمانش

 هما زاهدي 24 – 23 – 22 همدان

 دكتر پريوش سرخوش 23 تهران

 نيره سعيدي 23 – 22 تهران

 پرويندخت سليلي 24 تهران
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 مهوش صفي نيا (مستوفي) 23 ورودد

 صنيع دكتر مهيندخت 24 – 23 شميرانات

 ژاله ضرابي 24 – 23 بابل

 قانيملكه طال 23 كاشان

 قدس ايران عديلي 24 تهران

 درخشنده كمالي آزاد 24 تهران

 دخت گرگانييندكتر مه 23 گرگان

 مهيندخت مزارعي 23 فسا

 عصمت مشائي 24 اراك

 متعاليه نائيني طبا 24 نائين

 مي نائينيفاطمه نجي 24 نتهرا

 نزهت نفيسي 21 بافت

 لطيفه وحيدي 24 اردبيل

 فريده هاشمي 24 سراب

  1079 – 1152: 2، ج1372منبع: طلوعي ، 
 18، 7، 6بر اساس جدول، تعداد نمايندگان زن در مجلس بيست و يكم تا بيست و چهارم به ترتيب 

نفر در  20نفر به  6شود، تعداد نمايندگان زن از نفر بوده است. آن طور كه مشاهده مي 20و 
گذاري به بعد شاهد دوره بيست و يكم قانونمجلس بيست و چهارم افزايش يافته است. بنابراين از 

فعاليت زنان در عرصه مختلف سياسي خصوصاً عضويت در مجلس هستيم. از اين به بعد است كه 
كنيم. به طوري كه با هاي اقليت بانوان را در برابر اكثريت گروه نمايندگان مرد مالحظه ميگروه

نان نماينده در مجلس ايران بيش از زنان نماينده ، تعداد ز1352اعطاي حق رأي به زنان، در سال 
  ).243: 1370كنگره امريكا بود (هلمز، 

، بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سيزدهم قانون انتخابات 1343ارديبهشت ماه  17همچنين در 
كنندگان بود، شوندگان و انتخابكه مربوط به شرايط انتخاب 1304مجلس شوراي ملّي مصوب 

 1328ور از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا مصوب چهاردهم ارديبهشت كلمه ذك
به تصويب مجلس شوراي ملّي  1343شنبه، دهم ارديبهشت ماه حذف شد و اين قانون در روز پنچ

) و زنان توانستند براي اولين بار همچون مردان 31: 1343رسيد. (مجموعه قوانين روزنامه رسمي، 
  س سنا شوند و از آن پس تا آخر دوران سلطنت پهلوي در مجلس سنا حضور يابند.وارد مجل
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  اسامي نمايندگان زن در مجلس سنا -19جدول شماره 
 اسامي نمايندگان دوره نمايندگي حوزه نمايندگي

 تربيت هاجر 6 تهران

 شوكت ملك جهانباني 7 تهران

 مصاحب دكتر شمس الملوك 7 - 6 – 5 – 4 تهران

 دكتر مهرانگيز منوچهريان 6 – 5 – 4 رانته

 زهرا نبيل 6 تهران

  1070 - 1076: 2، ج1372منبع: طلوعي ، 
بينيم كه داراي مديريت و منصب سياسي باشد. اما در در زمان سلطنت رضا شاه هيچ زني را نمي

ند با دوران محمدرضاشاه مهمترين مبارزات زنان رسيدن به حقوق سياسي بود كه زنان توانست
تظاهرات و حمايت جنبش جانبداري از حقوق زنان در غرب به حقوق سياسي خود دست يابند و 

توان آن را به شوند كه هرچند نميبراي اولين بار افرادي در سمت مديريت جامعه منصوب مي
شد.  معناي واقعي كلمه سياسي ناميد، اما سرآغازي براي حضور زنان در صحنه سياسي محسوب مي

زن عهده دار مقام قضاوت شدند ( كرباسچي،  5براي اولين بار،  1340عنوان مثال در دهه به 
خانم مهين زندي به عنوان اولين بخشدار زن در حومه كرج  1343). در فروردين 279: 1، ج1371

الملوك نحوي به سمت مدير كل اداري و تشكيالت وزارت  منصوب شد و در همين سال خانم عفت
   ).71: 1379اشته شد (رستمي(پويا)، آب و برق گم

  1353تعداد مديران زن در سال  -20جدول شماره 
 معاون كارشناس

 مديركل

 مشاور مدير كل
 يروز

 معاون
 وزير

اسامي  وزير
 وزارتخانه

 مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن

اقتصاد و   1 -- 7 -- 11 -- 30 -- 65 -- 294 37
 دارايي

103 2000  اطالعات 1 -- 6 -- 15 -- 30 1 45 1

آموزش و  1 -- 7 -- 9 2 29 7 62 8 -- --
 پرورش

 امور خارجه 1 -- 4 -- 5 -- 8 -- 44 -- 4 1

 بهداري 1 -- 5 -- 2 -- 34 3 68 2 -- 3

 يبازرگان 1 -- 5 -- 8 -- 11 -- 13 -- 12 --

تلفن وپست 1 -- 3 -- 3 -- 27 -- 35 1 -- --
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 وتلگراف

تعاون و  1 -- 8 -- 10 1 12 3 18 --  --
امورروستاها

 دادگستري 1 -- 5 -- -- -- 12 -- 12 -- 6 10

راه و  1 -- 7 -- 13 -- 35 -- 41 2 55 50
 ترابري

 رفاه 1 -- 4 -- 1 -- 9 -- 3 1 270 50

صنايع و  1 -- 4 -- 3 -- 34 -- 41 2 219 53
 معادن

وم و عل 1 -- 6 -- 7 1 20 1 23 8 45 48
آموزش 
 عالي

فرهنگ و  1 -- 6 -- 10 -- 24 2 31 1 203 51
 هنر

 كار 1 -- 5 -- 10 -- 40 -- 31 7 127 502

  8: 1354منبع: پژوهشگران كيهان، 
  

وزارتخانه كابينه را در  15هيچ زني در مقام وزارت نيست. مردان همه  1353برطبق جدول در سال 
زن به سمت معاون  33زن به عنوان مدير كل و  17وزير، زن به سمت مشاور  4دست دارند. تنها 

  ها مشغول به كار بودند.زن به عنوان كارشناس در وزارتخانه 407مدير كل و 
پارساي در روي دين آنچه براي نخستين بار در در تاريخ سياسي ايران اتفاق افتاد، انتخاب دكتر فرخ

). وي 224 – 367: 2، ج1371رباسچي، به عنوان نخستين معاون وزير زن بود (ك1343سال 
 1354، به عنوان اولين وزير زن در ايران انتخاب شود و تا سال 1346توانست بعد از مدتي در سال 

در دولت وقت، به  1357تا سال  1354اين سمت را حفظ كند. همچنين مهناز افخمي از سال 
) و مهرانگيز 539 – 715: 1366دار منصب سياسي (بهنود، عنوان سمت مشاور زنان، عهده

دولتشاهي، بعد از سه دوره نمايندگي مجلس به سمت اولين سفير زن در دانمارك منصوب شد 
 ).161: 1، ج1372(طلوعي، 

 
  )بعد از انقالب اسالميوضعيت فرهنگ سياسي زنان در ايران (دوران 

با مردان به تالش خود در اين دوران نيز مانند دوران قبل، زنان در جهت رسيدن به حقوق برابر 
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هاي سنّتي نسبت به خود هستند. در اين دهند و خواهان رفع قوانين و شرايط و ديدگاه ادامه مي
شوند كه يك دسته تحت تأثير  به دودسته تقسيم مي جهاني دوره، طرفداران انديشه فمينيسم

زنان اسالمي ظهور طلبي رانديشه جهاني هستند و دسته ديگر از التقاط انديشه جهاني و انديشه براب
هاي اسالمي معروفند. در دهه اول اين دوره، يك نوع ركود در جنبش زنان كردند كه به فمينيست

ديدند  گونه مشكل خاصي را براي زنان نمي وجود داشت و زنان بر اساس ديدگاه اسالمي صرف، هيچ
هاي اسالمي و ا ظهور فمينيستب 1370كردند. ولي از دهه  و وضعيت زنان را عادالنه توصيف مي

هاي دولتي و هم موج سوم فمينيسم، پويايي قابل توجهي در جنبش زنان هم از طرف سازمان
دهد، زنان  ها و مبارزات زنان نشان ميكه خواسته هاي غير دولتي به وجود آمد؛ به طوريسازمان

ح كردند، از وضعيت نابرابر هايي كه جنبش جانبداري زنان در غرب مطر توانستند بر اساس شاخص
ها تالش نمايند. خود آگاه شوند و نسبت به آن واكنش نشان دهند ودر جهت رفع اين نابرابري

بر مبناي اسالم گرايي صرف بود، بعد از  1370بنابراين با وجود اين كه مشاركت زنان قبل از دهه 
هاي ايراني با نگاهي معقول و فمينيست شود تر ميها و مبارزات زنان گستردهها، خواسته آن، ديدگاه
مدارانه و رواج انديشههاي زنهاي خود را در پيش گرفتند، به طوري كه طرح جنبش تر، خواسته

ها و مبارزات جنبش  پذير ساخت. بنابراين خواستهبه بعد را توجيه 1370هاي فمينيستي در دهه 
الب، همزمان با موج سوم فمينيسم جهاني، بسط جانبداري از حقوق زنان ايران در دوران بعد از انق

  ).135: 1390و گسترش فراواني يافته است (پهلواني، 
اند. نقش بسيار خطيري در امور سياسي ايفا نموده 1357زنان در جريان مبارزات انقالب اسالمي 

 نبوده است 1357اي از تاريخ به عظمت حركت سال  ظهور زنان در صحنه سياسي در هيچ دوره
). با شروع جنگ و بعد از آن در دوران سازندگي، به دليل شرايط جامعه زنان 130: 1363(براهني، 

در جهت خدمات و بهبود جامعه قدم برداشتند، اما در اين زمان، زنان به فكر مديريت در جامعه و 
. با اين كردند و تنها هدف آنان، خدمت رساني به جامعه بوده استبه دست آوردن مقام تالش نمي

اي كه زنان خود ها چه در طول انقالب و چه در دوران بعد از انقالب، قطعاً اولين عرصهگونه فعاليت
را براي ورود به آن آماده كرده بودند، ورود به عرصة سياست بود. اما با تمام تأكيدات قانوني بر 

محيطي امن در خانواده  حضور زنان در جامعه، همچنان بر نقش سنّتي زنان در جامعه و ايجاد
  تأكيد شد.

ها را در  امروزه بحث و بررسي پيرامون مشاركت سياسي زنان، بخشي از مطالعات و سياستگذاري
آيد كه  المللي به خود اختصاص داده است. از نتايج مطالعات زنان چنين برميمقياس ملّي و بين

ها از پايين تا باالترين گيريتصميمها در وضعيت زنان در كنار عوامل ساختاري به مشاركت آن
سطوح ارتباط دارد و صرف اعطاي حقوق مساوي در قوانين اساسي كشورها در اين زمينه كافي 
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  ).21: 1381نيست (رحماني، مهر
هايي كه زنان در طول انقالب و بعد از انقالب اسالمي در آن به مشاركت يكي از اولين عرصه

هاي دولتي و ها به دو دسته انجمنن بود كه اين انجمنهاي سياسي زناپرداختند، تشكل
  شد.هاي غيردولتي تقسيم مي انجمن

 1366اولين نهاد سياستگذاري در بخش دولتي، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان است كه در سال 
زير نظر شوراي عالي انقالب فرهنگي تشكيل شد و با تشكيل اين شورا، توجه به رسيدگي به مسائل 

، 1359ازها و حقوق و مشكالت زنان معطوف به رويكردي نهادمند شد. بسيج خواهران در سال و ني
، تشكيل شد 1370و دفتر امور زنان رياست جمهوري در سال  1369كميسيون امور بانوان در سال 
  ).16 – 21: 1379(مشاركت زنان و دولت هفتم، 

ين سازمان بر نقش و جايگاه نهادهاي اولين بار با تشكيل سازمان ملل متحد و تأكيد خاص ا
هاي پيگير اهداف ها، ايجاد جامعه مدني و لزوم وجود سازمانمردمي، كاهش اختيارات دولت

سازمان ملل، صحنه جديدي از مشاركت نيروهاي مردمي زن و مرد در قالب سازماني و تشكيالتي 
هاي داوطلبانه،  زمان ملل، حركتخورده از سوي سا رقم خورد. بنابراين شروع اين صفحه جديد رقم

ها به بازيگران جديدي در عرصه داخلي و تري به خود گرفت. اين سازمان شكل سازماني و تخصصي
منشور ملل متحد، جايگاه خاصي را براي مشورت با  71المللي تبديل شدند؛ به طوري كه ماده بين

تواند ترتيبات مناسبي تماعي اقتصادي ميشوراي اج"دارد: ها در نظر گرفته و بيان مياين سازمان
  ).46: 1384(صفاوردي، فروردين  "هاي غير دولتي فراهم نمايدرا براي مشورت با سازمان
هاي غيردولتي است. گيرد، كاركرد سازمان هايي كه سازمان ملل مدنظر مييكي از مهمترين مكانيزم

هاي مردم نهاد  يردولتي يا همان سازمانهاي غهاي ديگري كه زنان وارد آن شدند، انجمنانجمن
هاي غيردولتي در ابتدا تاكنون به صورت داوطلبانه براي جلوگيري از ظلم و بيداد بوده است. سازمان

و دفاع از حقوق كودكان و زنان به وجود آمد و بدون نياز به دولت در جهت اهداف و موضوعات 
هاي غير دولتي  تشكل). Mclean, 2003: 373د (پردازن الملل به فعاليت ميمعين در سطح بين

زنان به مفهوم علمي و واقعي خود عمر كوتاهي در ايران دارد و از اين رو با مشكالت فراواني در 
نهاد، مشخّص نبودن حدود و دخالت دولت در ايرن رو به روست. جا نيفتادن تعريف سازمان مردم

كالت سازمان هاي غيردولتي زنان در ايران است ها و مشكالت عديده مالي از عمده مشكار آن
  ).1377مهر  19(شجاعي، 

هاي غربي در موج  اولين بار بعد از انقالب اسالمي ايران، كنفرانس پكن (كه حاصل تالش فمينيست
ها در ايران بود؛ هاي غيردولتي و به رسميت شناختن اين تشكّل سرآغاز توليد انبوه تشكّل ،سوم بود)
هاي سياسي زنان در كشورهاي مختلف خواسته شد تا در  اين كنفرانس از نمايندگان تشكّلزيرا در 
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ها آغاز شد. اين كنفرانس شركت نمايند. در اين راستا تالش در جهت شناسايي و تقويت اين تشكّل
دفتر هماهنگي « 1373). بدين منظور براي اولين بار در سال 55: 4، ج1378(احمدي خراساني، 

هاي زنان را جهت  از سوي دولت ايجاد شد و توانست سازمان» هاي غيردولتي زنان ايرانسازمان
). در 49: 4، ج1378معرفي و شركت در كنفرانس پكن شناسايي و آماده كنند (جاللي نائيني، 

هاي مستقل زنان در ايران تحت حمايت و تحريك جنبش جانبداري بار، سازمان نتيجه براي اولين
  ب به رسميت شناخته شدند.زنان در غر

هاي غيردولتي زنان ايران از سوي دولت و بعد از آن با گسترش بحث ارائه آمار درباره تعداد تشكّل
هاي مستقل در جامعه مدني و عدم ظهور علني آن، جامعه مدني و ضرورت ايجاد احزاب و تشكّل

  ).55: 4، ج1378ي، روشنفكران ديني و غيرديني را به تكاپو واداشت (احمدي خراسان
دولتي نيز افزايش هاي غير، تعداد سازمان1373بنابراين از زمان تشكيل كنفرانس پكن در سال 

  سازمان رسيد. 3172هاي غير دولتي زنان به تعداد سازمان 1385يافت به طوري كه در سال 
  هاي غير دولتي زنانتعداد سازمان -21جدول شماره 

  )1375 – 1385هاي  (سال
 سال اجتماعيفرهنگي تخصصي  -صنفي  ايريهخي

18 13 24 1375 

19 20 28 1376 

26 24 39 1377 

45 32 60 1378 

80 52 116 1379 

84 54 122 1380 

86 60 131 1381 

99 76 162 1382 

132 112 245 1383 

127 104 346 1384 

174 114 448 1385 

  322: 1387اداره مطالعات زنان و خانواده، 
هاي غيردولتي همچنين براساس آمارهاي موجود، در اوايل انقالب اسالمي ايران در ميان سازمان

و » جمعيت زنان جمهوري اسالمي ايران«، »مؤسسه اسالمي زنان«زنان، تنها چند سازمان از جمله 
). اما 136: 1375كردند (مصفّا، ، به عنوان تشكالت سياسي در جامعه فعاليت مي»جامعه زينب«
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هاي سياسي زنان افزايش يافته است كه در جدول زير به مشخصات  بعد از آن تاكنون تعداد انجمن
  شود: اشاره مي 1385هاي سياسي زنان از آغاز تا سال  انجمن

  
  تشكالت سياسي زنان در ايران (دوران بعد از انقالب اسالمي) -22جدول شماره 

 رديف سياسي كّلنام تش دبير كل تاريخ صدور پروانه

 1 سسه اسالمي ايرانمؤ اعظم طالقاني 1359

 2 ت زنان جمهوري اسالمي ايرانجمعي زهرا مصطفوي 12/4/68

 3 جامعه زينب ريم بهروزيم 20/7/70

 4 انجمن همبستگي زنان ايران فاطمه هاشمي 1371

 5 جامعه زنان انقالب اسالمي اعظم طالقاني 4/9/71

 6 زنان انقالب اسالمي تجمعي حجازي 15/11/77

 7 ت اسالمي زنانجمعي محسني 28/7/77

 8 نگاران زن ايرانانجمن روزنامه جميله كديور 20/10/77

 9 سالمي بانوان خراسانكانون ا ----- 10/6/80

 10 ت حمايت دفاع از حقوق بشر زنانجمعي موالوردي 25/1/80

 11 نانكانون تبادل اطالعات ز طاهره نصيريان 10/6/80

 جمعيت اسالمي زنان پپرو راه ------- --------

 حضرت زهرا (س)

12 

 13 جامعه اسالمي زنان اصفهان اخباري 17/12/81

 *14 ب زنان ايرانحز ------ 13/10/82

 15 ت زنان مسلمانجمعي قائيني 13/2/82

 16 ت پيروان حضرت زينب (س)جمعي خان محمد زاده 5/5/82

 17 آورت زنان پيامجمعي راني بهروززعف 9/3/83

 18 ت زنان مسلمان نوانديشجمعي فاطمه راكعي 11/10/85

  *19 حزب زنان جمهوري اسالمي - 8/8/85
 20 جامعه فاطميون طاهره رحيمي 15/8/85

  1386منبع: وزارت كشور؛ واحد احزاب، اسفند 
حزب زنان داراي پروانه فعاليت از  18، 1385 طبق جدول بعد از انقالب اسالمي ايران تا پايان سال

  حزب مردان بوده است كه اهداف همه اين تشكّالت، سياسي بوده است. 162وزارت كشور در مقابل 
                                                                                                                        

  راي حزب زنان ايران و زنان جمهوري اسالمي، پروانه فعاليت صادر نكرده است.وزارت كشور بنا بر داليلي ب *
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  مناصب سياسي زنان (دوران بعد از انقالب اسالمي)
هاي ديگر از جمله عرصه مديريت و هاي غيردولتي، زنان در عرصهعالوه بر تأسيس سازمان

توانند به عنوان رئيس جمهور  مايندگي مجلس به فعاليت پرداختند. اما طبق قانون زنان نمين
جمهور بايد از از ميان رجال انتخاب شوند، زيرا بر طبق اصل يكصدوپانزدهم قانون اساسي رئيس

مذهبي و سياسي انتخاب گردد. بنابراين بر طبق قانون، زنان از شركت در اعمال پست رياست
اند. اما در مورد انتخاب وزرا در قانون اساسي ذكري از مرد بودن يا زن بودن آن وري منع شدهجمه

  توانند مانند مردان در اين عرصه به فعاليت بپردازند. به ميان نيامده است و زنان مي
 1388هرچند بعد از انقالب هم براي انتخاب وزرا از بين زنان منع قانوني وجود ندارد، اما تا سال 
 1376هيچ زني در حكومت جمهوري اسالمي ايران به مقام وزارت انتخاب نگرديد. تنها در سال 

» جمهورمعاون رئيس«و » ريس سازمان حفاظت محيط زيست«خانم معصومه ابتكار به عنوان 
در جمهوري اسالمي ايران يك زن به مقام وزارت رسيد.  1388انتخاب شد و اولين بار در سال 

جنبش زنان در ايران تحت تأثير جنبش جانبداري زنان در غرب به بيان اين خواسته خود فعاالن 
نژاد در دهمين هاي مديريت) پرداختند، زيرا هنگامي كه محمود احمدي   (به دست گرفتن پست

آيا با انتخاب وزير "جمهوري ايران به معرفي يكي از وزيران زن پرداخت، اذعان داشت: دوره رياست
اي از تأثيرپذيري مقامات . اين خود نشانه"ماند؟  ها باقي مياي در دست فمينيست هانهزن، ب

  حكومتي از جنبش فمينيسم بوده است.
كه قضاوت را مردانه اعالم كردند و زنان را از رياست محاكم و مشاغل  1357همچنين اواسط سال 

ق در داسرا و اداره سرپرستي حساس بركنار نمودند، اكثر زنان قاضي به عنوان داديار تحقي
محجورين به ادامه خدمت پرداختند؛ اما با درج مقاالت و انتشار كتب و ايراد سخنراني در سمينارها 

المللي و جوامع حقوق بشري در جهت رفع اين و جلسات مختلف و همچنين توجه افكار بين
ي حتّي در معناي اخص آن تبعيض، جنبش زنان درصدد اثبات اين نكته برآمدند كه قضاوت شرع

گشاي قضاوت زنان گرديدند. مجموعه در اسالم معني ندارد و بدين جهت راه "حكمت بذلك"يعني 
كه رياست قوه قضاييه بر عهده محمد يزدي  1377اين عوامل دست به دست هم داد تا در سال 

وز هم در دادگستري بود، دو تن از زناني كه در رژيم گذشته به عنوان قاضي استخدام شده و هن
باقي مانده بودند، به عنوان مستشار دادگاه تجديدنظر تهران انتخاب شوند تا به اتفاق رياست شعبه 
تجديدنظر كه از بين مردان انتخاب شده بود، مبادرت به صدور رأي نمايند. نكته قابل توجه آن كه 

اما نصب مجدد آن فاقد مجوز برداشتن زنان قاضي از مسند قضاوت بر اساس قانون صورت گرفت، 
سال  16قانوني بود، زيرا در قانون، قضاوت، حق انحصاري مردان اعالم شده است و بعد از گذشت 

زنان توانستند به عنوان زنان قاضي، در دادگاه تجديدنظر، حقوق از دست رفته خويش را بازيابند 
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  ).37 – 42: 1381(عبادي، 
  هاي دولتيديريت و سرپرستي دستگاههاي متعداد پست -23جدول شماره 

  )1380(به تفكيك دستگاه و جنس در سال 
 نام دستگاه مرد زن

 رياست جمهوري 1991 229

  وزارت آموزش و پرورش 1143 25
 وزارت اقتصاد و دارايي 18684 2068

 وزارت امور خارجه 340 7

 وزارت بازرگاني 1806 73

وزش وزارت بهداشت، درمان و آم 6300 1280
 پزشكي

 وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات 4731 119

 وزارت تعاون 299 17

 وزارت جهاد كشاورزي 10005 149

 وزارت راه و ترابري 3825 153

 وزارت صنايع و معادن 2206 181

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 4166 398

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 1128 54

 امور اجتماعيوزارت كار و  434 39

 وزارت كشور 3586 65

 وزارت مسكن و شهرسازي 637 29

 وزارت نفت 62 1

 وزارت نيرو 98 3

 ييهقوه قضا 1895 75

 ساير موسسات 1128 39

 نهادهاي انقالب اسالمي 3519 56

  307: 1387اداره مطالعات زنان و خانواده،
ر انتخاب و انتخاب شدن در مجلس زنان در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران حق شركت د

   شوراهاي اسالمي يا شوراهاي مختلف را دارند.
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  تعداد داوطلبين و منتخبين زن در مجلس شوراي اسالمي -24جدول شماره 
  (از دوره اول تا دوره هشتم)

  ستاد انتخابات –زارت كشور و
بر طبق جدول، در انتخابات دوره اول مجلس شوراي اسالمي، داوطلبان زن در مجلس شوراي 

نفر وارد  4نفر بوده است كه اين امر حاكي از فضاي باز سياسي بوده است كه حدود  66اسالمي، 
ولي منتخبين زن در  نفر كاهش يافت 28مجلس شدند. اما در دوره دوم، تعداد داوطلبين زن به 

  نفر بود. 4اين دوره همان 
يابد. در دوره چهارم تا هشتم، تعداد داوطلبين دو دوره سوم، تعداد داوطلبين زن كمي افزايش مي

نفر رسيد كه در  828يابد، به طوري كه در مجلس هشتم تعداد داوطلبين زن به زن افزايش مي
يابد اما تعداد داوطلبين زن در دوره هشتم فزايش ميهاي قبل درصد منتخبين زن امقايسه با دوره

رسد ولي در انتخاب نهايي درصد منتخبين زن در مجالس هفتم و نفر مي 585يابد و به كاهش مي
  نفر است. 12هشتم 

زن به مجلس راه پيدا مي 12همچنين بر اساس آمار وزارت كشور در سه دوره اول مجلس، جمعاً 
شوند و تنها از دوره چهارم است كه زنان از انتخابي تهران وارد مجلس ميكنند كه همگي از حوزه 

شوند تاكنون زنان غالباًً از شهر تهران و مراكز ها نيز وارد مجلس ميهاي انتخابي شهرستانحوزه
دهند به ها و روستاها مردم اغلب ترجيح مياند و در شهرهاي كوچك و بخشها انتخاب شده ن استا

  دهند. مردان رأي
شاخص ديگر حضور زنان در عرصه سياسي كشور، حضور زنان در شوراهاي اسالمي است كه در 
دوران پهلوي شوراي محلّي شهري و روستايي شكل نگرفت تا ميزان حضور زنان در آن قابل 

  سنجش با دوره پس از انقالب اسالمي باشد.

ادوار  تعداد داوطلبين تعداد منتخبين
 زن مرد درصد زنان زن مرد درصد زنان نمايندگي

 دوره اول 66 362 8/1 4 95 4

 دوره دوم 28 1564 8/1 4 118 3/3

 دوره سوم 37 1962 9/1 4 176 2/2

 دوره چهارم 81 3152 2/5 9 133 3/6

 دوره پنچم 320 5046 6 14 131 6/9

 دوره ششم 513 6340 5/7 13 262 4/4

 دوره هفتم 828 7344 1/10 12 270 6/4

 دوره هشتم 585 6583 2/8 12 270 2/4
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نفر در  7,106نفر به  7,276مي از برطبق جدول تعداد داوطلبين زن در انتخابات شوراهاي اسال
رسد كه نشاندهنده افزايش تقاضا در حوزه مشاركت سياسي زنان است. به طوري كه  دوره سوم مي

  رسد.درصد در دوره سوم مي 4/1درصد به  1/0كه تعداد منتخبين زن در دوره اول از 
  وستاتعداد زنان و مردان در مجلس شوراهاي اسالمي شهر و ر -25جدول شماره 

  (از دوره اول تا دوره سوم)
 ادوارنمايندگي تعداد داوطلبين تعداد منتخبين

درصد زنان  زن مرد درصدزنان زن مرد

 دوره اول 7276 328862 2/2 1375 162649 1/0

 دوره دوم 5867 213090 7/2 2338 152994 51/1

 دوره سوم 7106 247759 8/2 1491 107645 4/1

 نتخاباتستاد ا –وزارت كشور 

تا قبل از دوران مشروطيت، عرف و ساختار جامعة ايران به هيچ عنوان حضور زنان را به طور خالصه 
پسنديد؛ به طوري كه در ميان خود زنان هم اين عقيده شكل گرفته بود كه زن  در جامعه نمي

ه كامالً خوب، زني است كه در كنج خانه بنشيند و به فرمان شوهر گردن نهد. بنابراين در جامع
شد و در  ارزش تلقي ميمنطق و بي سنّتي آن زمان حرف از فعاليت و حقوق زنان حرفي كامالً بي

: 1390(پهلواني، سازي فضاي جامعه، امري غير قابل باور و حتّي تصور نكردني بود واقع دگرگون
ق و حقوق خود كم، زنان به ح و گسترش وسايل ارتباطات جمعي، كم شدن جهانياما با فضاي  ،)52

خود را تا حد  نا شدند، به طوري كه توانستند فرهنگ سياسياز جمله حقوق سياسي آش
  چشمگيري غني سازند.

  
  وضعيت فرهنگ سياسي زنان در عربستان

پادشاهى يا به عبارتى سلطنتى مطلقه و استبدادى و قدرت در شخص  ،نوع حكومتدر عربستان، 
ستان سعودى تنها كشورى است در جهان كه نام خاندان حاكم تا آنجا كه عرب پادشاه متمركز است

 .را يدك مى كشد. در اين كشور حاكمان ادعا مى كنند كه شريعت اسالمى قانون اساسى ماست
حائز جايگاه خاصي در منطقه خاورميانه است. اين كشور با توجه به نيز به لحاظ سياسي اين كشور 

المللى، احساس قيموميت  هاى بين ويت در بيشتر سازماندرآمد باالى حاصل از صادرات نفت، عض
داشتن بر اكثر كشورهاى عربى و همچنين نقش آفرينى در مسائل منطقه خاورميانه تنها كشور 

هاى اخير به سختى تن به اصالحات داده است و اين مسئله بخصوص  اسالمى است كه در طى سال
  .ى خورددر امور مربوط به زنان بيشتر به چشم م



124 سياسي خليج فارس و فصلنامة مطالعات فرهنگي 

هاي اخير توجه  تان يكي از مسائلي است كه در سالمسئله برابري حقوق زن و مرد در كشور عربس
هاي زيادي از وضعيت زنان اين  ود جلب كرده و باعث شده تا گزارشهاي بين المللي را به خ رسانه

ت از ويژه با رشد دسترسي به اينترنت، اكنون زنان عربستاني دنياي متفاوه كشور منتشر شود. ب
ي و اعطاي أين مسئله باعث شده تا مسئله حق ركنند. هم جامعه بسته و سنتي خود مشاهده مي

هاي اساسي مسئله حقوق زنان در عربستان تبديل شود. بنابراين با  حق رانندگي به يكي از چالش
توجه به اهميت موضوع و همچنين فتواي شيخ غامدي مفتي اعظم اين كشور مبني بر جايز بودن 

انندگي زنان بر اساس احكام اسالم و همچنين طرح مباحثي كه در اين كشور در مورد زنان در ر
از اين رو وضعيت تاريخي بپردازيم. ان در اين كشور جريان است، برآنيم تا به وضعيت سياسي زن

 .گيرد مارهاي موجود مورد بررسي قرار ميزنان در اين كشور بر اساس آ

ي زنان از توان سياسي خود و جايگاه سياسي خودشان در نظام تلقّ ،از فرهنگ سياسي يك بعد  
سياسي و نيز مقايسه آن با جايگاه مردان در آن است، كه مورد توجم جهانيفمينيس ه خاص 

هاي سياسي تا  تاليتوان گفت كه ميزان مشاركت سياسي زنان در فع به عبارت ديگر، مي .باشد مي
اگر  .باشد هاي سياسي كشور مي تاليت در فعدر مورد نقش جنسي ي زنانحدودي تابع نوع تلقّ

ت سياسي نبينند، يا اعتقاد به اليزنان در خود توان فعفرهنگ مردساالري طوري حاكم باشد كه 
توان سياسي خود در مقايسه با مردان نداشته باشند، چه بسا كه از اقدام به فعهاي سياسي  تالي

 ).107-108: 1386 ،پناهي(خودداري كنند 

اي در  سالطين بر اين اعتقاد بود كه در جوامع غرب قبيله فرد هاليدي در كتاب عربستان بي
بردد. اولين سلطان، حاكم اين  كشورهاي خليج فارس، زنان تحت حكومت چهار سلطان به سر مي

اشند. ب مي اي كه شيوخ شوند. سالطين قبيله باشند كه سلطان سياسي محسوب مي كشورها مي
ها و سران و روساي مذهبي هستند و باالخره سالطين خانواده كه  سالطين مذهبي كه مفتي

  ).1390نا،  عبارتند از: پدر، برادر، و شوهر (بي
سلطه مردان بر زنان باعث شده تا زنان عربستان، شرايط موجود را مطلوب و عادي تلقي كنند و  

به اين دليل در  واكنش خاصي صورت نگيرد؛ تاينسبت به آن اعتراضي نداشته باشند و در نه
هاي  سازمان زنان از طريققالب گزارشات نقض حقوق  در اين كشورهاي زنان  خواسته ،عربستان
  وضعيت حقوق زنان را بهبود بخشند. بياورند تابه دولتها فشار  شود تا بيان ميمختلف 

اني بر مبناي تبعيض جنسيتي را كه گفتمان حقوق جوامع جه شدن جهانيهمزمان با موج پنجم 
دم تحرك زنان عافتاد. اين امر باعث شد تا عليرغم  هرافمينسم جهاني به مطرح ساخت، موج سوم 

هاي مختلف در مورد  ، گزارشات سازمانبراي احقاق حقوق خود از جمله حقوق سياسي در عربستان
  وضعيت زنان در عربستان گسترش يابد.
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وان اعضاي يكسان در عربستان سعودي با زنان به عن 2010ي در سال بر اساس گزارش خانه آزاد
آميزي بر عليه آنها وجود دارد. به آنان تا انتخابات  وانين متعدد تبعيضشود و ق جامعه رفتار نمي

حق راي داده نشد، آنان به لحاظ قانوني حق رانندگي با اتوموبيل و  2005هاي سال  شهرداري
توانند  هاي موجود، زنان سعودي نمي را ندارند، به خاطر قوانين و سنتمي استفاده از تسهيالت عمو

در داخل و خارج كشور بدون مردان مسافرت كنند. برخالف مردان، زنان سعودي از حقوق مالكيت 
هايي كه توسط  باشند. بعالوه زنان سعودي دسترسي به حيطه نسبت به فرزندانشان برخوردار نمي

 ).1391(كرمي، پاييز  ود را ندارندش مردان نمايندگي مي

كميته سازمان ملل پيرامون وضعيت زنان در عربستان  2009همچنين بر اساس گزارش سال 
سوادي گسترده و امكانات نامناسب بهداشتي در رنجند.  ي، زنان بشدت از خشونت خانگي، بيسعود

ي بسياري دارند. اين گزارش ها ن، زنان در زندگي روزمره محدوديتبراساس قوانين اسالمي عربستا
كه بخشي از آن به وضعيت زنان در عربستان اختصاص دارد، زنان اين كشور را قربانيان 

جنبش دگي اجتماعي معرفي كرده است. هاي زن سيستماتيك و فراگير تبعيض در همه عرصه
پايان سوي برابري جنسي و ه هاي محكمي ب از دولت عربستان خواسته تا قدمجهاني فمينيسم، 

هاي  به قيموميت مردان در جامعه، كه شديدا آزادي دادن به خشونت عليه زنان بر دارد و سريعاً
  كند، پايان دهد. اوليه زنان را محدود مي

هايي كه زنان اين كشور از رسيدن به آن  از سويي ديگر بر اساس گزارش فوق يكي از عرصه
هاي اجتماعي، اقتصادي و بخصوص  عرصه محرومند، نداشتن فرصت برابر براي ايفاي نقش در

مشاركت سياسي است و اين باعث شده تا زنان نتوانند نقش خود را همپاي مردان در اين جامعه 
ايفا كنند، و همواره به عنوان جنس دوم در جامعه به كاركردهاي سنتي و از قبل تعريف شده خود 

قوانين   مسئول به كار بستن  پليس مذهبيباشد،  در اين كشور استخدام زنان ممنوع مي .بپردازند
پسنديده شناخته   مربوط به زنان در اين جامعه است. تعدد زوجات در عربستان به عنوان يك سنت

هاي  شكل  شود و طرفداران زيادي دارد و جوامع ديني و اجتماعي رواج استمرار اين سنت را به مي
  مذهبي  ستان تحت نظارت مستقيم مؤسسهكنند. سيستم آموزش زنان در عرب مختلف تشويق مي

هاي وضع  تحميلي بودن محدوديت .وهابيت است و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش نيست
شود كه حاكي از  هايي مي العمل عكس  زنان در جامعه سعودي، به اشكال مختلف باعث  شده براي

، نمادي از اعتراض زنان 1979ل از وضع موجود است. اعتراض زنان در تظاهرات سا  نارضايتي زنان
در كنار مردان خواستار اصالحات سياسي شدند،   از موقعيتشان در اين كشور بود. در اين قيام، زنان

در خالل  .كه در نتيجه آن گروهي از زنان زخمي و چند تن نيز كشته و گروهي ديگر زنداني شدند
رانندگي زنان را ممنوع   وانيني كهاي از زنان سعودي در اعتراض به ق جنگ خليج فارس، عده
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زن  47آميز كه توسط  اعتراض  دسته جمعي در رياض كردند. اين حركت  كرد، اقدام به رانندگي مي
  ).1391(كرمي، پاييز  صوت گرفت، در نطفه خفه شد 1990سعودي در نوامبر 
عزمي  راده و بي ا بي هاي الملل نيز معتقد است زنان در عربستان اسالمي به انسان سازمان عفو بين

هاي سياسي اجتماعي و  هاي مهم و نيز فعاليت اند كه هيچگونه اختياري در عرصه تبديل شده
اقتصادي را ندارند و هرگز اجازه حق تعيين سرنوشت به آنان داده نشده است. سازمان عفو 

ي، زنان عربستان داند. به طور سنت الملل، وضعيت زنان در عربستان را بر خالف حقوق بشر مي بين
 شوند و از بخش اعظم حقوق خود محرومند. (به ويژه در منطقه فجد) در اين جامعه تحقير مي

تا با اين  هدالملل با انتقاد از نحوه برخورد مسئوالن عربستاني با زنان، از آنها خوا سازمان عفو بين
زنان   بين الملل، معتقد است، سازمان عفوبرخورد نكنند.  2 عنوان شهروندان درجه قشر از جامعه به
و تحصيالت عاليه محرومند و قادر به سفر يا كار نيستند و در  ي دادن ندارندأعربستاني حق ر

رسد كه در منازل نيز با آنان رفتارهاي  اند و به نظر مي زمينه حق ازدواج نيز با محدوديت مواجه
شدت افزايش  هاي عربستاني به وادهخشونت عليه زنان در خان شود و به عبارتي خشونت آميز مي

مانع بزرگي بر سر راه آزادي آنها  ائلاين مسدهد،  الملل گزارش مي . سازمان عفو بينيافته است
 .)149: 1390(گلستاني،  رود شمار مي به

م تحصيالت الملل يكي از مهمترين ديدگاههاي سنتي درباره زنان و دختران را عد سازمان عفو بين
است،  معتقد است، با اين كه دولت سعودي دختران را از آموزش منع نكردهداند و  مي و آموزش زنان

ها و مدارس  است، حضور دختران در آموزشگاه و حتي آموزش رايگان نيز براي ايشان در نظر گرفته
است كه بسياري از دختران در سنين  هاي سنتي در عربستان باعث شده بسيار محدود است. ديدگاه

هاي متفاوت براي دختران و پسران  گويند. در عربستان، مدارس و دانشگاه درسه را ترك ميپايين م
شود. با اين حال بسياري بر اين باورند كه  وجود دارد و هيچ مدرسه مختلطي در آن جا يافت نمي

 تري برخوردارند. تحصيل زنان در هاي مربوط به زنان از كيفيت آموزشي پايين ها و دانشگاه مدرسه
باشد و حتي زنان از دريافت بورسيه  هاي فني و مهندسي، و نيز رشته حقوق ممنوع مي همه رشته

  ).150(همان:  تحصيلي در خارج از كشور محرومند
ناتواني سيستم در استفاده بيشتر از زنان داراي تحصيالت عالي، شكوفايي دهد،  گزارشات نشان مي

 بت در برابر كشورهايي كه استفادهيدكنندگان را براي رقاعمومي را پايين نگه داشته و توانايي تول
آورند، محدود ساخته است. اگر زنان اين كشور همانند  عمل مي  كامل از سرمايه انساني خود به

در عرصه اقتصادي ايفا كنند و ظرفيتهاي خود را در اين   ديگر مناطق جهان بتوانند نقشي فعاالنه
دهند، در بلند مدت موجب آماده شدن بسترهاي الزم براي مشاركت  برداري قرار مورد بهره  زمينه

هاي  شود، كه زمينه هاي مربوط به زنان مي گيري گروهها و انجمن هاي سياسي و شكل در عرصه
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بايد دستور كار   دگرگوني اجتماعي را در اين كشور به وجود خواهد آورد. گروههاي طرفدار زنان
مسائل جنسيتي همزمان با اصالحات   ار بگيرند و تضمين كنند كهتغيير در عربستان را در اختي

   .گيرند قرار مي  اقتصادي و اجتماعي مورد توجه
ترين موقعيت  پايين  و ساختاري ويژه، زنان داراي  وجود سنت، فرهنگ  در اين كشور به واسطه

كه در  زوجات، نشيني اكثريت مردم عربستان، و از طرفي تعدد اجتماعي هستند. فرهنگ باديه
هاي اجتماعي و سياسي  شود، موجب كاهش شديد فعاليت سعودي ديده مي  هاي اكثريت خانواده

هاى اقتصادى نقش  گونه حق سياسى ندارند، در زمينه زنان شده است. زنان عربستانى با اينكه هيچ
ادى، فرهنگى و اند. در حال حاضر زنان در هزاران شغل خرده فروشى تا صنايع سنگين، اقتص يافته

آموزشى و باالخره دولتى و شركت هاى خصوصى دست دارند. در حالى كه زنان نيمى از فارغ 
التحصيالن دانشگاه را تشكيل مى دهند، با اين حال در اين جامعه، زنان به ندرت قادر به بيان 

ادي تغيير نظريات خود هستند. با آغاز سلطنت ملك عبداهللا در عربستان فضاي موجود تا حدي زي
كرد. يكي از اصالحاتي كه ملك عبداهللا در پيش گرفته است، تغيير جايگاه سنتي و محدود زنان در 

همچنين اين گزينه را نبايد از نظر دور داشت  .و ارتقاي آن در منظر جهانيان استجامعه سعودي 
گر شاهزادگان ملك عبداهللا همچون نايف و سلطان و ديپادشاه عربستان، كه جانشينان احتمالي 

تحصيل كرده غربي ممكن است درصدد برآيند تا تغييرات كوچكي را در امور مربوط به زنان ايجاد 
كنند، اين امر بخصوص در زماني كه بحران جانشيني مي تواند نظام سياسي اين كشور را با 

زير از چالشهاي جدي مواجه كند و نياز به مشروعيت، مقامات سعودي را بيش از هر زماني ناگ
  ).1391(كرمي، پاييز  دورانديشي و اتخاذ راه حل ها و تدابير سياسي كند

از سوي ديگر، زنان عربستان خواستار مشاركت در بزرگترين نهاد ديني اين كشور هستند. 
يك نظرسنجي اينترنتي مبني  نتيجه كه برآمده از تغييرات اجتماعي در اين كشور است. اي هخواست

كنندگان  در صد از شركت 90زنان در هيئت عالمان بزرگ، نشان داد كه حدود بر امكان مشاركت 
از نظر كارشناسان وجود  .اند خواهان شركت زنان به عنوان عضوي دائم در كميته استفتاء ديني شده

اينگونه مطالبات يعني مشاركت زنان در موسسان ديني را بايد از اهداف جريان ليبرال كه از 
ها در نظر سنجي، نشان از  يأنسبت ر. ري در جامعه عربستان است، دانستآمدهاي روشنگ پي

مطالبات اين جنبش خود را با مطالبات زنان نشان . جنبشي فرهنگي و اجتماعي در عربستان دارد
پايين در انتخابات و   تواند به آگاهي پايين سياسي، مشاركت سوادي زنان كه مي دهد. نرخ بي مي

ه نفوذ منجر شود، همچنان مانعي بر سر را  دهندگان زن ه ديگران از رأيشايد حتي سوءاستفاد
ترين شاخص در سطح  هاي مجلس ملي متداول زنان از كرسي  سهمامروزه  سياسي بالقوه زنان است.

ارزيابي پيشرفت براي   از توانمندسازي سياسي زنان، و تنها شاخص سياسي است كه براي  كشوري
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گيرد.  و توانمندسازي زنان مورد استفاده قرار مي  در خصوص برابري جنسيتياهداف توسعه و هزاره 
زنان در عربستان در مقايسه با ديگر مناطق و كشورها سهمي از كرسيهاي شوراي مشورتي ندارند. 

چرا كه نظام بسته ، گسترده نيست  مشاركت زنان در اين كشور در سياست و حكمراني به هيچ وجه
كه بر اساس سنتهاي پادشاهي و رسوم مردانه و قبيلگي در بستر زمان شكل  و مطلقه اين كشور

دهد. از  گرفته است، اجازه فعاليت و مشاركت به زنان را به عنوان شهروند و عضوي از جامعه نمي
سوي ديگر اين مسئله بيانگر ضعف و ناكارامدي و عدم پتانسيل در اركان حكومت ميباشد كه توان 

بيند كه راه مشاركت سياسي، تشكيل جامعه مدني، احزاب سياسي،  ا در خود نميهضم اين مسئله ر
  ).1391(كرمي، پاييز  را باز گذارد …گروههاي سازمان يافته مدني و 

هاي ارتباط  ظهور شبكه، انقالب ارتباطات، شدن جهانيبا اين حال، با توجه به گسترش موج فزاينده 
تعدادى از زنان و سياستمداران و افراد برجسته عربستان آرام هاي اثر گذار  اجتماعي و نفوذ جنبش

هاى  آرام به سمت اصالح امور مربوط به زنان از قبيل شركت در انتخابات، بازارهاى تجارى و سمت
اى كه به تازگى  اند. به گونه هاى بسيار چشمگيرى داشته مديريتى حركت كرده، در اين راه تالش

  .هاى مختلف شاهديم ميدواركننده و تأثيرگذار زنان عربستان را در عرصهحضور هر چند كمرنگ اما ا
اند، اكنون قانون حق راي  هاز حق شركت در انتخابات محروم بود 2005كه تا سال  زنان عربستاني

اجرايي شدن حق راي زنان عربستان در انتخابات ملي سال زنان نيز به تصويب رسيده است، اما 
به اين معني است كه زنان  2015مشاركت در انتخابات براي زنان در سال  : حقخواهد بودن 2015

  نا). (بي عربستان همچنان از حق شركت محروم خواهند بود
يك زن به عنوان ديپلمات در نمايندگي ديپلماتيك  2013در سال  براي نخستين بارهمچنين 

سي رايزن فرهنگي عربستان دكتر محمد العي. عربستان سعودي در خارج از اين كشور معرفي شد
سعودي در واشنگتن با صدور حكمي، دكتر موضي الخلف را به عنوان معاون خود در امور فرهنگي و 

با اين حكم براي خانم الخلف، وي عالي ترين سمت ديپلماتيك براي يك  اجتماعي منصوب كرد.
  ).1391شهريور  20(پايگاه خبري تحليلي انتخاب،  زن در عربستان سعودي را پذيرفته است

فعاليت هر نوع حزب، گروه و دسته سياسى در عربستان ممنوع است و همچنين با توجه به اينكه 
ممنوع اعالم شده است، مسلماً زنان نيز از اين امر نيز  در اين كشور هيچ حزب دولتى و رسمى نيز

  .مبرا نيستند (تبيان)
ي از عوامل متعدد و گوناگوني از جمله فرهنگ ناش كه زنان در عربستاننابسامان بررسي وضعيت با 

مشخص است، اي، نظام باورها و اعتقادات و همچنين نظام سياسي اين كشور  سياسي سنتي و قبيله
هنگي و هاي اقتصادي، سياسي، فر كه زنان در اين كشور از امكان مشاركت گسترده در زمينه شد

هاي مختلف در مورد وضع نابسامان زنان  ن. اما با گزارشات سازمااجتماعي برخوردار نيستند
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هاي جهان نيست، زنان عربستان را تا حدودي با  هاي فمينيسم عربستان كه منطبق با خواسته
. دولت عربستان نيز به ناچار برخي از اصالحات را در مورد زنان پذيرفته كند حقوق خود آشنا مي

 .وضعيت زنان در جامعه عربستان استنشان دهنده تحول در  اصالحات هرچند ناچيزاين است. 
به تقويت جايگاه زنان به و  كم تبديل به امواج اجتماعي بزرگ خواهد شد كوچكي كه كم اصالحات

  شود. عنوان عنصري پويا در جامعه منجر مي
  

  گيري نتيجه
 در ابتدا به تعاريف مفاهيم پرداخته شد و سپس وضعيت سياسي زنان و روند مشاركتن مقاله در اي

در جامعه كامالً سنّتي نشان داده شد زنان در اين دو كشور مورد بحث قرار گرفت. در اين پژوهش 
ارزش و امري غير قابل باور و حتّي تصور  منطق و بي حرف از فعاليت و حقوق زنان حرفي كامالً بي

ه حق و حقوق كم، زنان ب و گسترش وسايل ارتباطات جمعي، كم شدن جهانينكردني بود؛ اما با فضاي 
خود از جمله حقوق سياسي آشنا شدند، به طوري كه توانستند فرهنگ سياسي خود را تا حد 

در جهت رسيدن به حقوق برابر با مردان به همچنان اين دو كشور، زنان چشمگيري غني سازند. 
  هستند.هاي سنّتي نسبت به خود دهند و خواهان رفع قوانين و شرايط و ديدگاه تالش خود ادامه مي

در ايران دوران مشروطه بر اساس شرايط سنّتي آن زمان كه مشاركت زنان را در جامعه امري 
دانستند، زنان از حقّ قانوني خود يعني مشاركت سياسي حذف شدند، غيرمعقول و خالف واقع مي

زنان  هايها و سازماناما در اين ميان زنان ساكت ننشستند و با اقداماتي از قبيل ايجاد انجمن
كم، شرايط ورود خود به اين عرصه را مهيا ساختند و اين سرآغازي شد تا به حقوق سياسي خود   كم

بيشتر آشنا شوند و در اين عرصه مطالبات بيشتري را طلب كنند. در زمان مشروطه چند انجمن 
  داشت. ها در راستاي اهداف فمينيستي در جامعه گام برميسياسي زنان تأسيس شد كه اين انجمن

هاي زنان در كرد و انجمندر دوره پهلوي، رژيم حاكم، زنان را در رسيدن به حقوق خود ياري مي
ها توانستند ارتباط مستقيمي با مجامع اين دوره افزايش يافت. به طوري كه برخي از اين انجمن

ها تند تا خواستهها سعي داش، اين انجمن 1330الملل برقرار كنند. در اواخر دهه زنان در سطح بين
شود، در كشور پياده نمايند. يكي از مهمترين خواستهو مطالباتي را كه در عرصه جهاني مطرح مي

، در اين مورد، تغيير خاصي 1341هاي زنان در اين دوره، به دست آوردن حق رأي بود كه تا سال 
ها و با كمك كشورهاي توسعه در وضعيت زنان ايجاد نشد تا باالخره زنان با اعتراضات و راهپيمايي

به اين خواسته خود برسند كه اين امر نقطه عطفي در جنبش زنان  1343يافته توانستند در سال 
  شود و اين دستاورد با دوره دوم فمينيسم جهاني مقارن بود. معاصر محسوب مي
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ي غربي در موج ها اولين بار بعد از انقالب اسالمي ايران، كنفرانس پكن (كه حاصل تالش فمينيست
ها در ايران بود؛ هاي غيردولتي و به رسميت شناختن اين تشكّل  سوم بود)، سرآغاز توليد انبوه تشكّل

هاي سياسي زنان در كشورهاي مختلف خواسته شد تا در  زيرا در اين كنفرانس از نمايندگان تشكّل
ها آغاز شد. تقويت اين تشكّلاين كنفرانس شركت نمايند. در اين راستا تالش در جهت شناسايي و 

همزمان با موج سوم فمينيسم تعداد انجمن 1370بنابراين، اولين بار بعد از انقالب اسالمي در دهه 
ها به ويژه احزاب، نقش مهمي در به دست آوردن حقوق زنان در ها بسيار افزايش يافت. اين انجمن

هاي كليدي منحصراً در اختيار مردان قرار دارد و اند، اما هنوز مشاغل و پستاوايل انقالب ايفا كرده
حتّي تعداد نمايندگان زن در مجلس شوراي اسالمي با آن كه داوطلب اين امر هستند، به دوران 

دهد. جنبش زنان قبل از انقالب نرسيده است كه اين امر نابرابري زنان را در مقابل مردان نشان مي
هاي مردساالرانه چنان حاكميت ديدگاهه معتقد است آندر زمينه مديريت در عرصه سياسي جامع

هاي جهاني از جمله جنبش جانبداري از حقوق در جامعه ايران نهادينه شده است كه حتّي انديشه
باشند. با اين حال زنان توانستند به دستاوردهايي نيز برسند به طوري زنان نيز قادر به تغيير آن نمي

براي اولين بار تحت تأثير جنبش جانبداري از حقوق زنان در غرب، اولين  كه بعد از انقالب اسالمي،
  به عنوان معاون رئيس جمهور انتخاب شد. 1388زن در سال 

اما در عربستان وضعيت سنتي طوري است كه هنوز فرهنگ مردساالري به شدت حاكم است و 
اين دليل در عربستان،  به اين وضعيت خود اعتراضي ندارند؛ بهحتي خود زنان عربستان نيز 

هاي مختلف بيان  هاي زنان اين كشور در قالب گزارشات نقض حقوق زنان از طريق سازمان خواسته
  شود تا به دولتها فشار بياورند تا وضعيت حقوق زنان را بهبود بخشند. مي

كه گفتمان حقوق جوامع جهاني بر مبناي تبعيض جنسيتي را  شدن جهانيهمزمان با موج پنجم 
مطرح ساخت، موج سوم فمينسم جهاني به راه افتاد. اين امر باعث شد تا عليرغم عدم تحرك زنان 

هاي مختلف در مورد  در عربستان براي احقاق حقوق خود از جمله حقوق سياسي، گزارشات سازمان
و آغاز موج سوم فمينيسم و گسترش  شدن جهانيبا فضاي . وضعيت زنان در عربستان گسترش يابد

هاي مختلف در جهت بهبود وضعيت  هاي ساالنه سازمان ات و اقدامات زنان جهان و گزارشحرك
تحت تأثير الگوهاي جهاني  تا حدودي الگوهاي بوميحقوق زنان و گسترش وسايل ارتباط جمعي، 

اند بعد سالها به حق رأي دست يابند و هر چند بسيار  رار گرفته است. به طوري كه زنان توانستهق
هاي سياسي را اشغال نمايند و اين خود روزنه اميدي در جهت بهبود وضعيت  د اما پستنامحدو

  .زنان از حالت انفعالي صرف به حالت مشاركتي است
توانسته است زنان ايران و عربستان را در احقاق  شدن جهانيشود كه  بنابراين، اين نتيجه حاصل مي

اي  به عنوان شاخه (انديشه براي زن و مرد) يجهانفمينيسم پس  حقوق سياسي زنان ياري رساند.
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دي به جامعه عرضه از جمله مباحث وارداتي است كه توانسته خدمات مفي شدن جهانياز پديده 
اين دو كشور ، دستاوردهاي مهمي را براي زنان از جمله عرصه سياسي، هاي مختلف دارد و در عرصه

م جهاني پيتر تيلور كه معتقد است الگوهاي در بر داشته باشد. بنابراين بر اساس الگوي سيست
خود را با كم  كمشود تا الگوهاي محلّي  دهد و باعث مي تحت تأثير قرار ميجهاني، الگوهاي محلّي را 

تا  توانستهالگوهاي بومي نشان داده شد  مقالهتحوالت جهاني سازگار و هماهنگ كنند، در اين 
نمايند و بر اين اساس،  د را با تحوالت جهاني سازگار حدودي اعتبار خود را از دست بدهند و خو

اما فرهنگ مردساالري در مورد عربستان بسته و دستاوردهاي مثبتي را براي زنان به ارمغان بياورد. 
توانسته تا حدودي بر الگوهاي بومي زنان تأثير بگذارد  شدن جهانيطوري است كه هر چند ، سنتي 

ان در بر داشته باشد، اما هنوز روند مشاركت سياسي زنان در عربستان و دستاورد مثبتي را براي زن
اي، نظام باورها و اعتقادات و همچنين نظام سياسي اين  فرهنگ سياسي سنتي و قبيله به دليل
هاي فرهنگ شدن از طريق تأثيرگذاري بر نمود جهاني با اين حال شود. به كندي طي ميكشور 

سياسي و دولتي و غيره توانسته فرهنگ سياسي زنان را از حالت  ، مشاغلسياسي از جمله حق رأي
 .تبعي و انفعالي صرف به سوي فرهنگ سياسي مشاركتي هدايت كند
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  هاي مختلف.سب جنسيت در دورهاسالمي شهر و روستا بر ح
  هاي سياسي. اداره كل . فهرست احزاب و تشكل1386وزارت كشور؛ واحد احزاب اسفند

  سياسي.
  

  ها پايان نامه
  بررسي جنبش جانبداري از حقوق زنان در غرب بر تعميق شكاف . «1389پهلواني، الهام

اسالمي واحد ارشد. دانشگاه آزاد نامه كارشناسي  پايان». جنسيت در ايران (طي يكصد سال اخير)
  هاي خارجي.مشهد، دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبان

  المللي غير دولتي در توسعه و ترويج حقوق بشر:  هاي بيننقش سازمان. «1390گلستاني، محمود
  ان.واحد دامغ اسالمي نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد پايان». الملل مطالعه موردي سازمان عفو بين
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 http://www.bashgah.net/fa/content/show/5498 
 گيري روندهاي دمكراتيك در كشورهاي عرب منطقه خليج  و شكل شدن جهاني) 1390نا ( بي

  . هفتمين همايش ملي خليج هميشه فارس. در:فارس
 http://www.persiangulf-co.ir/Archive.aspx 

 در:وضعيت حقوق بشر در عربستاننا،  بي .  
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 ) در:انتصاب اولين زن ديپلمات در عربستان) 1391شهريور  20پايگاه خبري تحليلي انتخاب .  
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monLibrary&PERSONALID=0&PARENTID=102724&PageIndex=2&CONTEN
T=&METADATAID=10635&VOLUME=1&BOOKID=10337&PID=102834 
  ه ) وضعيت زنان و آينده مشاركت سياسي در عربستان. مجل1390كرمي، كامران (پاييز

. در: 7ديپلماسي صلح عادالنه. شماره   

 http://peace-ipsc.org/fa/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA  
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  نگاهي نو به مطالعات آب و هواشناسي گردشگري 

 ايران) : نواحي ساحلي جنوب(مطالعه موردي

  
  2پريسا شعباني ،1محمد سعيد نجفي

  
  چكيده

شـود. از طـرف ديگـر     ميآگاهي از شرايط اقليمي يكي از مهمترين منابع مورد نياز براي گردشگري محسوب 
توريستي، كاري بسيار زمان بر و دشـوار اسـت. از    –ط اقليمي تك تك مناطق از نظر شرايها شناسايي ويژگي

شـود. يكـي از    مـي محسـوب   ناپـذير  اجتنـاب ي امري ضـروري و  بند طبقهي جديد ها اين رو استفاده از روش
است كه داراي كاربرد وسيع در مطالعات اقليمـي اسـت.    اي هي، تحليل خوشبند طبقهي پر كاربرد در ها روش

از آن بهره گرفت، تحليل مميـزي (تـابع تشـخيص) اسـت. در ايـن       توان ميبندي  نهروش ديگري كه براي په
، PET شـاخص  5ارائه يك رويكرد نوين به مطالعات آب و هواشناسي توريسم، از مجمـوع   به منظورپژوهش 

PPD ،TSENS ،PMV  وTCI ي همديد موجود در خط ساحلي جنوب ايـران  ها ي ماهانه ايستگاهها و داده
و مميزي استفاده شده است. نتـايج نشـان    اي هو همچنين روش تحليل خوش 2008تا  1989ماري در دوره آ

توريستي در طول سال است. همچنين نتـايج تحليـل    -ه اقليممنطق 4دهد كه منطقه مورد مطالعه داراي  مي
 اي هشـ درصد از نتايج حاصل از تحليل مميزي بـا نتـايج حاصـل از تحليـل خو     98دهد كه  ميمميزي نشان 
  مطابقت دارد.

 
  ، تحليل مميزي.اي هگردشگري، اقليم، تحليل خوش: واژگان كليد

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                  
   M.s.najafi@ut.ac.ir ارشد اقليم شناسي، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران،  كارشناس نويسنده مسئول: -1
 ريزي گردشگري، دانشگاه مازندران ارشد برنامه دانشجوي كارشناسي -2
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  مقدمه
جهـاني را   هـاي امانهگردشگري به عنوان صنعتي پويا و فراگير همه اركان وجودي يك جامعـه و سـ  

 دربرگرفته است. توسعه صنعت گردشگري به عنوان بخشي از ابعاد توسعه اجتماعي و فرهنگـي هـر  
و  )1WTO ،2006: 26( زايـي داراي اهميـت بسـيار اسـت     كشور در كنار توجه به درآمد و اشـتغال 

) و در حـال  Scott, 2004: 105در اقتصـاد جهـاني (   هـا  صنعت گردشگري يكي از مهمترين بخش
درصد توليد ناخـالص داخلـي و    10ين صنعت در دنياست و تر تبديل شدن به بزرگترين و پر درآمد

). در توسـعه صـنعت   Unwto, 2008بخش اشتغال را بـه خـود اختصـاص داده اسـت(     درصد از 10
از، پوشش گيـاهي و جـانوران   اند مراه موقيت جغرافيايي، توپوگرافي، چشمه گردشگري آب و هوا به

) و وضعيت اقليمي يك منطقه، يكـي از مهمتـري   130: 1384 داراي نقش اساسي بوده(ذوالفقاري،
بريتال و ، 105: 2004 د گردشگران محسوب ميشود (اسكات و همكاران،براي تعيين مقص ها محرك

) و با تأثيرگذاري بر منابع محيطي، طول مدت و كيفيـت توريسـم، سـالمتي    913 :2006همكاران، 
). 60 :2004كند(اسـكات و همكـاران،    مـي گردشگران و حتي تجارب شخصي گردشگران را كنترل 

ي توريسـتي ويـژه (ماننـد طـول دوره     هـا  تفريحات و فعاليتآب و هوا از طريق محدود كردن زمان 
توريستي (مانند درصد افرادي كه تمايـل بـه    -پوشيده از برف در ارتباط با اسكي)، نيازهاي تفريحي

توريستي (مانند پياده روي  -شنا و اردو زدن تحت شرايط ويژه را دارند) و كيفيت تجربه ي تفريحي
بل باران سرد يا گرماي بيش از حد و شديد) مستقيماً بر اكوتوريسـم  در شرايط آفتابي و گرم در مقا

يكي از اطالعات مـورد نيـاز گردشـگران    ). بنابراين 570 :2007گذارد (اسكات و همكاران،  تأثير مي
و گذران اوقات فراغت، آگاهي از شـرايط اقليمـي    گريبراي سفر و انتخاب مكان مناسب براي گردش

اقليمي همراه بـا ديگـر    عناصراست. براي گردشگران  در طول سال مختلفهاي منطقه در طول ماه
مقصد گردشگران به  در تعييناز عوامل مؤثر  ي طبيعي و انسانيازهااند مانند چشمهشرايط طبيعي 

در ايـران مطالعـات مربـوط بـه آب و هواشناسـي       .2)554 :2007آيد (والش و همكاران،  حساب مي
باشد كـه   گردشگري مي -فيزيولوژيك و يا اقليم -ي دماها شاخصيك  توريسم محدود به بكارگيري

اين گونه مطالعات تنها نگاهي محدود به شرايط اقليمي يـك منطقـه از منظـر گردشـگري تنهـا در      
) بــراي تبريــز، اســماعيلي 1384باشــد. از جملــه ايــن مطالعــات ذوالفقــاري ( مــيي ســال هــا مــاه

) براي 2007( 3ان، رشت و كيش و چاهبهار، ماتزاركيس) براي شهرهاي مشهد، اصفه1389،1390(
) براي منطقه ارسباران 1388) براي سراسر ايران، صاري صراف (1389آلمان، فرجزاده و همكاران (

                                                                                                                                                  
1- World Tourism Organization 
2- Walsh 

3- Matzarkis 
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-از چند شاخص دمـا  توان مي چند متغيره، ي آماريها اشاره كرد. در حالي كه با استفاده از تكنيك
ي بنـد  پهنـه و رت مجتمع، در تعيين مناطق مشابه و مناسب گردشگري به صو -فيزيولوژيك و اقليم

براي گردشگري استفاده كرد. در اين مطالعه براي بررسي شـرايط اقليمـي سـواحل جنـوبي     مناطق 
)، PETفيزيولوژيك دماي معادل فيزيولوژيـك (  -و دما TCIگردشگري  -ي اقليمها شاخصايران از 

آسـايش حرارتـي    مقياس )،PMVي شده (بين پيش نظرسنجي)، متوسط PPDدرصد افراد ناراضي (
و تحليـل   اي هاساس روش تحليل خوش استفاده شده است. سپس بر )Thermal Sensationآشرا (

  مناطق مشابه در مقياس ماهانه و ساالنه استفاده شد.  بندي گروهمميزي به 
  ها مواد و روش

مناسب و مقصدي براي گردشگري در اين پژوهش منطقه ساحلي جنوب ايران به عنوان يك منطقه 
). ايـن  1دريايي، به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب و مورد ارزيابي قرار گرفته شـده است(شـكل   

درجـه   48دقيقه عرض شـمالي و   30درجه و  30در امتداد كيلومتر،  1480منطقه با وسعتي حدود
ه طول غربـي قـرار دارد و   درج 27درجه و  60دقيقه عرض شمالي و  20درجه و  25طول غربي تا 

  شود.  ميشامل سواحل خليخ فارس و درياي عمان 
 

  ي مورد مطالعهها شاخص
 زيادي يها شاخص و مدلها نقش آن در مطالعات گردشگري، و انسان بر وهوا آب تأثير ارزيابي جهت

يلي و ، بـه نقـل از اسـماع   2010(ماتزاركيس، انـد  شـده  داده توسـعه  و ابداع قرن بيستم دوم نيمه در
اشاره كرد. اين مـدل بـراي تعيـين مقـادير      MEMIي توان به مدل ها همكاران). از جمله اين مدل

اقعي شارهاي حرارتي و دماهاي بدن انسان در محيط معين با فرض اينكـه اتـالف حرارتـي پوسـت     
برابر با حرارت توليد شده بوسيله خون و حرارت منتقل شده از مركز بدن بـه سـطح پوسـت باشـد     

فيزيولوژيك است كـه   -ي موازنه حرارتي ترموها ء مدلزج MEMIگيرد. مدل  ميورد ارزيابي قرار م
گردد(اسـماعيلي و   مـي محسوب  PETو  PMVي ها شاخصوردن آ به دستبه عنوان اساسي براي 

در منابع زير مورد مطالعه قرار داد (ذوالفقاري و  توان ميرا  MEMI ). جزئيات مدل1390همكاران، 
ي مـدل  هـا  از خروجـي  PMVو  PET). شـاخص  1390؛ اسـماعيلي و همكـاران،   1384ران، همكا

MEMI يـا   فيزيولوژيـك  معـادل  دمـاي  هستند. شاخصPET  دمـا  معـروف  يهـا  شـاخص  يكـي-
 براي شاخص اين تعريف در است. شده مشتق انسان بدن انرژي بيالن معادله از است كه فيزيولوژيك

 بـدن  حرارتي بيالن نمونه اتاق يك در آن طي كه است دمايي فتگ توان مي منزل از بيرون موقعيت
 ارزش شـود،  مـي  اضـافه  پايـه  و سـاز  سـوخت  نرخ بر وات 80 سبك كار با ساز و سوخت انسان (نرخ
كلو) با دماي پوست و دماي مركـزي بـدن انسـان در شـرايط بيـرون از       0,9 حد در لباس نارسانايي
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 حرارتـي  آسـايش  منـزل،  معمولي ايستاده و لباس حالت در شخص يك براي منزل در تعادل باشد.

 مقـادير  در شـود.  مـي  گراد حاصل سانتي درجه 20 حدود فيزيولوژيك معادل دماي در يك مطلوب

 PMVداشـت. مقيـاس   خواهد وجود سرما تنش آن پايين مقادير در و گرما تنش شاخص، اين باالي
كنـد.   مي+ (گرم) تغيير 3,5(سرد) تا  -3,5 ي احساس حرارتي است كه دامنه آن ازبند تقسيمنوعي 

 ). 133 :1386) (ذوالفقاري، 1(جدول صفر در اين معيار نشانگر احساس حرارتي خنثي است

  
  در درجات مختلف حساسيت انسان PMVو  PETي ها شاخص: مقادير آستانه 1جدول

 PET°cg PMV حساسيت حرارتي درجه تنش فيزيولوژيك

    خيلي سرد  تنش سرماي بسيار شديد

  -3,5  4  سرد  تنش سرماي شديد

  -2,5  8  خنك متوسط  تنش سرماي

  -1,5  13  كمي خنك  تنش سرماي اندك

  -0,5  18  راحت  بدون تنش

  0,5  23 گرم  كمي  تنش گرمايي اندك

  1,5  29  گرم  تنش گرماي متوسط

  2,5  35  خيلي گرم  تنش گرماي شديد

  3,5  41  داغ  ار زيادتنش گرماي بسي

  )1386نقل از ذوالفقاري، ه ب 1999منبع( ماتزاركيس و همكاران، 
عبارتنـد از: دمـاي هـواي     PMVو  PETي هواشناختي مورد نيـاز بـراي محاسـبه شـاخص     ها داده

ي هـا  شاخصخشك، فشار بخار آب، رطوبت نسبي، سرعت باد، ميزان ابرناكي. از سوي ديگر يكي از 
ـ  مـي باشـد. ايـن شـاخص     مـي  TCIارزيابي آسايش اقليمي يك منطقـه، شـاخص   معتبر براي  د توان

د توان مياطالعاتي در زمينه شرايط آب و هوايي مقصد در زمانهاي مختلف سال ارائه دهد و گردشگر 
براي سفر به آنجا انتخاب كند كه داراي شرايط آب و هواي بهينـه، مطلـوب و دلخـواه وي     را زماني

د راهنماي خوبي براي شـناخت منـاطق   توان مي). بعالوه اين شاخص 2 :1985سكي، باشد(ميكزوكوف
گردشگري باشد تا امكان گسترش بيشـتر صـنعت گردشـگري در آن منطـق      -ي اقليمها با پتانسيل

راسـنج اقليمـي كـه    ف). اين شـاخص از تركيـب هفـت    33 :1389فراهم آيد (فرج زاده و همكاران، 
ر دما، ميانگين دما، ميانگين حـداقل رطوبـت نسـبي، ميـانگين رطوبـت      عبارتند از: ميانگين حداكث

آيـد و تمـام ايـن     مـي  به دسـت نسبي، مجموع بارش، ميانگين ساعات آفتابي و ميانگين سرعت باد 
شوند. اين شاخص داراي پنج زير شاخص است كـه   ميميانگين ماهانه استفاده  به صورت ها راسنجف

 ).2آيد( جدول  مي به دستاال ي اقليمي بها راسنجtاز تركيب 
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 TCIي اقليمي مورد استفاده در شاخص ها راسنجف: مقادير و 2جدول

تاثير در شاخص   متغيرهاي اقليمي  نماد زيرشاخص  زير شاخص
TCI

  امتياز

آسايش 
 روزانه

CID  ،ميانگين حداكثر دما
ميانگين حداقل رطوبت 

 نسبي

شرايط آسايش 
گرمايي در حداكثر 
  فعاليت گردشگري

  
40 

آسايش شبانه 
 روزي

CIA  ميانگين دما، ميانگين
 رطوبت نسبي

شرايط آسايش 
گرمايي در كل شبانه 

 روز

10 

اثرات منفي بارش در  مجموع بارش R بارش
 گردشگري

20 

ساعات 
 آفتابي

S تاثير در تابش  تعداد ساعات آفتابي
 خورشيد

20 

تأثير در ميانگين  ميانگين سرعت باد W جريان هوا
  باد سرعت

10  

  )107، 2004منبع ( اسكات و همكاران، 
شـوند و در   مـي ، با توجه به اهميت نسبي متغيرهاي بـاال، رتبـه بنـدي    TCIبراي محاسبه شاخص 

( ايـده آل)،  100(بسـيار نـامطلوب) تـا     -30نهايت با استفاده از يك رابطه مقدار شاخص از دامنـه  
به اين منبع مراجعه كرد ( صاري صراف و  وانت ميمحاسبه ميشود. جهت آگاهي از جزئيات شاخص 

 ). 1389همكاران، 

 
  )TSENSشاخص آسايش حرارتي (

ين مدل ناپايـا  تر ين و پركاربردتر ي ناپاياي آسايش حرارتي، مدل گايج بعنوان معمولها از ميان مدل
ج، بـدن بـه   گـاي  اي هگيرد. در مدل دو الي ميي شرايط حرارتي بدن مورد استفاده قرار بين پيشبراي 

و  ها شود كه استوانه داخلي نماينده مركز بدن (اسكلت، ماهيچه ميصورت دو استوانه هم مركز مدل 
بـه  باشد. معادله باالنس براي دواليه مدل گـايج   مياعضاي داخلي) و استوانه خارجي نشانگر پوست 

 ):2005كايانكي و كيلي، شود ( ميزير بيان  صورت
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  آن (ب). حاكم بر حرارت انتقال سازوكارهاي (الف) و گايج اي اليه دو مدل از شمايي: 1 شكل
  

 Cp,bكسـر تجمعـي جرمـي در ناحيـه پوسـت،       aدماي مركز بدن،  ADجرم بدن،  mدر معادله باال 

 Mزمـان،   өدماي پوست،  Tskدماي مركز بدن،  J/kg.K 3490  ،(Tcrظرفيت گرمايي بدن (حدود 
، به ترتيب اتـالف حرارتـي از تريـق    Cres، Eresانجام شده توسط شخص،  نرخ كار Wنرخ متابوليك، 

ميزان تبادل حـرارت ميـان بخـش مركـزي و     ، Qcr ,skتنفس با سازوكارهاي جابه جايي و تبخير، 
به ترتيب انتقال حرارت توسط هدايت، جابه جايي، تابش و تبخيـر   Rsk،Csk،  Kskو  Eskپوست 

 و سـاز  تـأثير  گـايج  مـدل  در كـه  اسـت  ذكر شايان ).1390معرفت، (ذوالفقاري و باشد مياز پوست 
 نظـر  در رگهـا  انقباض و اتساع و تنظيمي، لرز تعرق جمله از بدن دماي تنظيم فيزيولوژيكي كارهاي

 .گيـرد  مـي  صورت بدن حرارتي يها سيگنال تعريف با كارها، و ساز اين مدلسازي .است شده گرفته
 خنثـي  دماهـاي  بـا  بـدن  كلـي  دماي يا و مركز پوست، دماي ختالفا ميزان به سيگنالها اين قدرت

 آوردن بـه دسـت   و حرارتـي  سـيگنالهاي  محاسـبة  از پـس  گـايج  در مـدل . دارد وابسـتگي  متناظر

 از و شـود  محاسـبه  بـدن  انتقال حـرارت  به مربوط ترمهاي از يك هر بايد فيزيولوژيكي، پارامترهاي

مـدل گـايج بـا اسـتفاده از دمـاي       .شـود  تعيين بدن ركزم و پوست دماي )4) و (3( معادالت طريق
پوست و دماي مركز بدن، دماي كلي بدن را محاسـبه و از ايـن طريـق شـاخص احسـاس حرارتـي       

TSENS  كند. ميرا تعريف  
  
  
  
 
 

ي مشخصه دمايي بدن هستند و هريك توسط روابطي مجزا تعريف ها فراسنج Tb,h،Tb,c و e�كه 
  . )Yigitt, 1999شوند ( مي
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ـ   مـي + نشـان داده  5و  -5اين شاخص بيانگر احساس حرارتي افراد است و با عـددي بـين    ه شـود. ب
+ خيلـي  4+ گرماي غيرقابل تحمل، 5طوري كه هر عدد صحيح معادل يك احساس حررارتي است: 

خيلي سرد،  -4سرد،  -3خنك،  -2كمي خنك،  -1خنثي،  0+ كمي گرم، 1+ گرم، 2+ داغ، 3داغ، 
و  PMVي ها شاخصتوجه به اين نكته ضروري است كه  ).2001آشرا، يرقابل تحمل (سرماي غ -5

TSENS همچنـين  اند براي ارزيابي شرايط آسايش حرارتي در استانداردها مورد استناد قرار گرفته .
يك شاخص پايا است و فقـط در حـالتي كـه تغييـرات شـرايط       PMVشايان ذكر است كه شاخص 
زمان چشمگير نباشد، قابل استفاده است. درغير اين صورت حتماً بايد از فردي يا محيطي نسبت به 

يي كه مدت زمان اقامت افراد در آنها ها استفاده كرد. بر اين اساس طراحي محيط TSENSشاخص 
، سينماها، آمفي تئاترها و ... بايد بر اساس شـاخص  ها ، نمايشگاهها كوتاه است مانند بانكها، رستوران

TSENS  پذيرد. ضمن اينكه احسـاس حرارتـي در شـرايط گـذرا و شـرايط تغييـر ناگهـاني        صورت
  شود. ميارزيابي  TSENSشرايط محيطي توسط مدل گايج و با شاخص 

 
  شاخص نارضايتي حرارتي

 باشد. اما ميفردي) مؤثر  عامل سه و محيطي عامل عامل مهم (چهار در آسايش حرارتي انسان هفت

 به نسبت ساكنان هم باز اما باشند، استاندارد محدوده در عوامل اين مةه اينكه با وجود است ممكن

 مدلسـازي  حيطـة  از خـارج  در كـه  عـواملي  باشند. بـه  داشته ابراز نارضايتي محيط شرايط حرارتي

 عوامل اصطالحاً ميشوند، محيط حرارتي شرايط مطلوب هم زدن بر موجب حرارتي آسايش مدلهاي

 كف تابش نامتقارن، از كوران، حرارتي عبارتند نارضايتي عوامل مهمترينميگويند.  حرارتي نارضايتي

كه در اين مطالعه با توجـه بـه مطـالع در بخـش      ).ASHRAE, 2001دما ( عمودي گراديان و گرم
  گردشگري، عامل اول محاسبه شده است. 

  
 كوران

 يهـا  شاخص ساير و سبين رطوبت دما، نظر از كه شويم مي وارد فضاهايي به كه است داده رخ بسيار
 احسـاس  حرارتـي  نظر از بدن كل شايد حتي و هستند قبولي قابل و آل حد ايده در حرارتي آسايش

 بـه  باشد. داشته وجود موضعي سرماي گردن احساس پشت يا پا مچ ناحيه در تنها اما نمايد آسايش

د را اصـطالحاً  دهـ  مـي رخ  وزشـي  هـواي  جريان اغتشاشات دليل به كه موضعي سرماي احساس اين
) 1988). مطالعـات فـانگر و همكـاران (   1390گويند (ذوالفقـاري و معرفـت،    مي) Draughtكوران (

) به دماي هـوا، سـرعت متوسـط جريـان هـوا و      PPDنشان داده است كه نارضايتي ناشي از كوران (
  كه: به طوريشدت اغتشاشات هواي وزشي وابسته است. 



سياسي خليج فارس و فصلنامة مطالعات فرهنگي    146

  
  

درصد است.  15شرا بيشينه مقدار مجاز براي اين شاخص حرارتي آ در شرايط استاندارد  
ي اقليمـي بـراي دوره   ها راسنجفماهانه  يها از داده باالي ها شاخصدر اين پژوهش بمنظرو محاسبه 

ي اهواز، بندر ماهشهر، بهبهان، هنديجان، اميديـه، بنـدرعباس،   ها در ايستگاه 2008تا  1989آماري 
، قشم، سيري، ميناب، بوشهر، كنگان، بندر دير و چابهار استفاده ابوموسي، جاسك، بندر لنگه، كيش

  شده است.
 

  اي هتحليل خوش
يي است كه بطور گسترده و فزاينده براي تجزيه و تحليـل  ها يكي از مهمترين روش اي هتحليل خوش

بـراي شـرايطي بكـار     اي ه). تحليـل خوشـ  2006شود (كتنرينگ،  ميي چند متغيره استفاده ها داده
ويژگي است. در اين فرايند افـراد مشـابه    pمورد با  nاز  اي هي نمونبند طبقهرود كه در آن هدف  مي

ي واقعي و نيـز كـاهش   ها بدليل پيدا كردن گروه اي هگيرند. تحليل خوش ميدر داخل يك گروه قرار 
يعـي  ي طبهـا  يافتن گـروه  اي ه). هدف اصلي تحليل خوش173مفيد و ارزشمند است (مانلي،  ها داده

  ).1992ند شامل تمامي يا برخي افراد نمونه باشند (چفيلد و كوكينز، توان مياست كه 
ي ذكـر شـده در هـر ايسـتگاه بـوده كـه       ها شاخصشامل  اي هبراي انجام تحليل خوش ها پايگاه داده

بر اساس ادغـام   اي هتحليل خوش ها شود و پس از تشكيل ماتريس داده ميرا شامل  19×60ماتريس 
صورت گرفت. زيرا در روش ادغام وارد ميزان پراش درون گروهـي بـه حـداقل و ميـزان پـراش      وارد 

ي حاصله به بيشينه خود ميـل  ها رسد، درنتيجه همگني و تجانس گروه ميبرون گروهي به حداكثر 
شوند كه افـزايش   ميدر صورتي ادغام  sو  rي ها ). در اين روش گروه7، 1386كند (مسعوديان،  مي

فاصله  drsكمينه باشد. در اين رابطه  ها شي از ادغام آنها نسبت به ادغام هريك با ديگر گروهپراش نا
  تعداد مشاهدات است.  nبوده و  s و گروه rبين گروه 

  
  

همچنين در اين مطالعه براي محاسبه درجه همانندي از روش فاصله اقليدسي استفاده شده اسـت.  
ي هـا  غيرهـا متفـاوت داراي دامنـه   تي مگيـر  انـدازه ي كه مقياس ر مواردددر مطالعات اقليمي غالباً 

  شود.  ميمختلفي باشند از فاصله اقليدسي استاندارد شده استفاده 
dr2s = (Xr − Xs )(Xr − Xs )′  
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  تحليل مميزي
ي گيـر  انـدازه ي آمـاري دارد كـه بـراي    هـا  روش تحليل مميزي اشاره به محـدوده گسـترده از روش  

يا چند متغير از مشاهدات با توجه به يك يا چند متغير به طور همزمان طراحـي  ي بين دو ها تفاوت
ي هـا  ). هدف اصلي در اين روش نسبت دادن روزهاي جديد به گـروه 12 :1390اشرفي، شده است (

باشـند   مـي ي زباشد. اين قوانين كه توابع ممي ميي بند طبقهاز قبل تعيين شده با استفاده از قوانين 
 تـوان  مـي به همين دليـل   شوند. ميگروهي كه مشاهدات به آن تعلق دارند محاسبه  براي شناسايي

بـا   آزمـون آن مـورد اسـتفاده قـرار داد.     به منظورو  اي هتحليل مميزي را پس از انجام تحليل خوش
ي متغيرهاي انتخاب شده، توابـع تحليـل مميـزي    ها استفاده از ماتريس كواريانس و مقادير ميانگين

ي مشاهده مورد نظر بيشـترين  ها شود. كه به ترتيب براي شناسايي گروهي كه با ويژگي ميمحاسبه 
گردد. تحليل مميزي بر اسـاس مجمـوع معـادالت خطـي زيـر محاسـبه        ميتناسب را دارد، استفاده 

  ):Kalkstein et al, 1986: 986شود ( مي
Hk = bk0 + bk1 × x1+ bk2 × x2 + …. + bkp × xp 

ي هـا  شـاخص مميزي شده (يعني  iمقدار متغير  xiو  kمره تابع مميزي براي گروه مقدار ن) bkكه (
بـه  نشان دهنده ضـرايبي اسـت كـه تـابع را      bkjتعداد متغير ادامه دارد و  pآسايش اقليمي) كه تا 

دهنده كه شباهت زيادي با تغييـر پـذيري گـروه حقيقـي دارد. ايـت توابـع بـراي         ميتغيير  اي گونه
تا  ها آيد كه نمرات گروه مي به دست اي ههر مورد ارزيابي ني شود. اين ضرايب به گون هرگروه و براي

  ي مميزي به شكل زير است:بند طبقهحد ممكن متفاوت باشد، ضريب توابع 
مقدار متغير متمايز كننده (مميزي)  Xjkباشد.  مي kدر معادله و متناضر با  jضريب متغير  bjkكه 
تعداد كلي مشاهدات بر روي همه  ntباشد و  مياز ماتريس كواريانس  يك عنصر aijباشد و  مي

  باشد.  ميگروها 
 
 
 
  

مقـدار   xikmام و  kميانگين مقادير در گـروه   k ،xikتعداد عناصر در گروه  nk، ها تعداد گروه yكه 
اسـبه  مح aijباشد. معكوس مقادير اين ماتريس براي تعيين مقـادير   مي kدر گروه  mبراي  iمتغير 

  شود:  مينيز به صورت زير تعريف  bk0شود. گزاره ثابت در معادله يعني  مي
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آيـد و آن بـراي هـر روز محاسـبه      مـي درنهايت يك تحليل مميزي جداگانه براي هر گروه به دست 
شـود   ميي بند طبقهاست،  hkشود و هر روز در گروهي كه داراي بيشترين نمره، يعني بيشترين  مي

)Kalkstein et al. 1986: 987.(  
از آن  تـوان  مـي دارد،  ها از آنجا كه بكارگيري اين روش نياز به شناخت و آگاهي قبلي از تعداد گروه

بهره گرفت. بدين لحـاظ در ايـن تحقيـق از روش     اي هحاصل از تحليل خوش بندي گروهبراي آزمون 
  استفاده شده است.  اي هتحليل مميزي براي آزمون شايستگي تحليل خوش

  
  ها يافته

از روش فاصله اقليدسي و روش  اي هدر تحقيق حاضر همانطور كه اشاره شد براي انجام تحليل خوش
بـر پايگـاه    اي هدارنماي حاصل از انجـام تحليـل خوشـ    2بهره گرفته شده است. شكل  "وارد"ادغام 
حل جنـوبي  گردشگري در سـوا -نواحي اقليميشود  ميدهد. همانطور كه مشاهد  ميرا نشان  ها داده

براي بررسي شايستگي هريك از ايـن  سپس ايران در مقادير ساالنه به چهار گروه تقسيم شده است. 
  از روش تحليل مميزي استفاده شد.ي ها گروه

  
  : نمودار درختي 2شكل

نسبت به ميانگين يك متغير بـاهم تفـاوت    ها تحليل مميزي بر اين انديشه استوار است كه آيا گروه
گيـرد. متغيـر    مـي چنين باشد آن متغير براي گزينش افراد هر گروه مورد اسـتفاده قـرار   دارند؟ اگر 

مميز كننده در واقع يك تابع خطي به نام تابع مميزي است. اندازه ضرايب هر تـابع نقـش شـاخص    
گروه ديگر را  n-1كند. يك تابع معموالً موجب افراز يك گروه از  ميمشخص  بندي گروهمزبور را در 

برابر تعـداد گروهـا    nشود. در اينجا  ميتابع مميزي ايجاد  n-1گيرد. بنابراين در نهايت  ميده بر عه
د سبب تشـخيص دو  توان مي Lآمد. تابع  به دست) براي چهار گروه Lتابع خطي ( 3است. بنابر اين 
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ه از آمـد  بـه دسـت  باشد. توابع خطـي   ميدر داخل دو گروه  Lگروه بسيار بيشتر از واريانس مقادير 
  باشد: ميتحليل مميزي به صورت زير 

L1= -0.047PETJAN + 0.039 PETFEB – 0.224 PETMAR-0.284 PETAPR-0.413 PETMAY-0.396 

PETJUN -0.396 PETJUL-0.345 PETAUG-0.348 PETSEP-0.15 PETOCT-0.049 PETNOV +0.02 

PETDEC +0.059 PMVJAN + 0.057 PMVFEB-0.211 PMVMAR-0.342 PMVAPR-0.466 PMVMAY-
0.43 PMVJUN-0.411 PMVJUL-0.34 PMVAUG-0.454 PMVSEP-0.167 PMVOCT-0.22 

PMVNOV+0.131 PMVDEC-0.334 PPDJAN-0.25 PPDFEB-0.013 PPDMAR +0.052 PPDAPR+0.035 

PPDMAY-0.13 PPDJUN +0.032 PPDJUL+0.031 PPDAUG+0.247 PPDSEP+0.039 PPDOCT-0.242 

PPDNOV +0.201 PPDDEC+0.069 TCIJAN +0.043 TCIFEB -0.019 TCIMAR -0.004 TCIAPR 
+0.018 TCIMAY + 0.002 TCIJUN -0.009 TCIJUL -0.001 TCIAUG -0.012 TCISEP -0.013 TCIOCT 

-0.056 TCINOV +0.096 TCIDEC +0.262TSNJAN+0.041 TSNFEB +0.023 TSNMAR -0.067 

TSNAPR +0.16 TSNMAY -0.191 TSNJUN +0.026 TSNJUL +0.165 TSNAUG +0.12 TSNSEP 
+0.273 TSNOCT +0.225 TSNNOV +0.012 TSNDEC 
 
L2= 0.057 PETJAN +0.058 PETFEB +0.159 PETMAR +0.239 PETAPR + 0.193 PETMAY + 
0.109 PETJUN + 0.011 PETJUL + 0.001 PETAUG + 0.118 PETAUG -0.308PET+0.228 PETNOV 

+0.071 PETDEC +0.056 PMVJAN +0.039 PMVFEB+0.111 PMVMAR+0.137 PMVAPR+0.193 

PMVMAY+0.108 PMVJUN -0.006 PMVJUL -0.007 PMVAUG +0.112 PMVSEP -0.324 

PMVOCT+0.169 PMVNOV +0.049 PMVDEC-0.221 PPDJAN -0.131 PPDFEB +0.114 PPDMAR 

+0.179 PPDAPR +0.433 PPDMAY +0.069 PPDJUN +0.042 PPDJUL+0.02 PPDAUG +0.372 

PPDSEP +0.06 PPDOCT -0.291 PPDNOV -0.08 PPDDEC+0.041 TCIJAN +0.062 TCIFEB -0.046 – 

TCIMAR 0.097 TCIAPR +0.073 TCIMAY +0.05 TCIJUN +0.2 TCIJUL+0.087 TCIAUG +0. 128 

TCISEP +0.107 TCIOCT +0.218 TCINOV -0.018 TCIDEC-0.139 TSNJAN -0.031 TSNFEB -0.169 

TSNMAR +0.365 TSNAPRN +0.392 TSNMAY -0.226 TSNJUN -0.019 TSNJUL +0.127 TSNAUG -
0.083 TSNSEP + 0.403 TSNOCT +0.241 TSNNOV +0.105 TSNDEC 
 
L3= -0.260 PETJAN -0.278 PETFEB -0.289 PETMAR -0.258 PETAPR -0.255 PETMAY -0.332 

PETJUN-0.312 PETJUL-0.365 PETAUG -0.402 PETAUG -0.256 PETOCT -0.281 PETNOV-0.304 

PETDEC-0.29 PMVJAN -0.311 PMVFEB-0.314 PMVMAR-0.354 PMVAPR-0.255 PMVMAY-0.343 

PMVJUN-0.29 PMVJUL-0.357 PMVAUG-0.41 PMVSEP-0.273 PMVOCT-0.378 PMVNOV-0.299 

PMVDEC+0.031 PPDJAN +0.171 PPDFEB +0.316 PPDMAR +0.12 PPDAPR +0.43 PPDMAY -
0.023 PPDJUN -0.164 PPDJUL-0.123 PPDAUG -0.231 PPDSEP+0.081 PPDOCT + 0.496 PPDNOV -
0.305 PPDDEC-0.314 TCIJAN -0.2 TCIFEB -0.352 TCIMAR +0.152 TCIAPR +0.229 TCIMAY 

+0.054 TCIJUN +0.137 TCIMJUL +0.219 TCIAUG +0.303 TCISEP +0.405 TCIMOCT +0.415 

TCINOV -0.167 TCIDEC-0.138 TSNJAN -0.258 TSNFEB -0.371 TSNMR +0.35 TSNAPR +0.585 

TSNMAY -0.009 TSNJUN -0.386 TSNJUL -0.296 TSNAUG -0.284 TSNSEP -0.39 TSNOCT -0.542 

TSNNOV +0.96 TSNDEC 
رند. به عنـوان مثـال در تـابع اول    هر يك از ضرايب پارامترها معنايي شبيه رگرسيون دا Lدر توابع 

دهـد كـه بـه ازاي     ميباشد. اين ضريب نشان  مي -0,47ضريب دماي معادل فيزيولوژيك ماه ژانويه 
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 (الـف)  3دهـد. شـكل    ميواحد تغيير در تابع خطي اول رخ  -0,47يك واحد تغيير در اين شاخص، 
ميـزي و همچنـين مراكـز ثقـل     آمـده از تحليـل م   به دستي ها ي هر يك از گروهها پراكنش ياخته
دقيقـاً   هـا  ياختـه  ،4و  2 ها شود در گروه ميدهد. همانطور كه مالحظه  ميرا نشان  ها هريك از گروه

در منطقه مـورد   ها . با اين حال بدليل محدوديت تعداد ايستگاهاند حول محور مركز ثقل جاي گرفته
يده كه نتايج تحليل مميزي مشابه نتـايج  و اين عامل سبب گرد باشد ميكم  ها لعه، تعداد ياختهمطا

ي تحليـل  هـا  درصدي بـين يافتـه   0,98دهد كه شباهت  مياين نتايج نشان  باشد. اي هتحليل خوش
، اينچنـين  در سـاير مطالعـات   هـا  بنـابراين افـزايش ايسـتگاه    و تحليل مميزي وجود دارد. اي هخوش
  ات شود.سبب افزايش اعتبار مطالع توان مي

 
  يها ي گروهبند پهنه) نقشه Bآمده از تحليل مميزي، ( به دستي ها ي گروهها راكنش ياخته)پA: (3شكل 

  آمده از تحليل مميزي به دست
  

  ريستي حاصل شده شامل تو-ي اقليميها گروه
شـامل شـهرهاي اهـواز، بهبهـان، هنـديجان، اميديـه، آبـادان در اسـتان         يك توريستي  -اقليمگروه 

را تنها ايسـتگاه ماهشـهر در بـر     2. گروه ، ب)2(شكل  باشد ميبوشهر خوزستان و كنگان در استان 
وريـل  آي سال براي حضور گردشـگران، مـاه   ها ين ماهتر ين مناسبتر گيرد. در اين خوشه مناسب مي
 7كمتـر از   در اين ماه گروهاين  مي كه متوسط دصد افراد ناراضي از شرايط اقلي اي به گونهباشد،  مي

طقه با توجه به قرار گرفتن در منطقه ساحلي و در عـين حـال شـرايط اقليمـي     اين من درصد است.
نسبت به آنها در خوشه دوم قـرار گرفتـه اسـت. در ايـن      تر ي گروه اول و شرجيها از ايستگاه تر گرم

باشد با اين تفاوت نسبت به گروه اول كـه متوسـط افـراد     ميين ماه سال آوريل تر نيز مناسبخوشه 
شانه مطلوبيـت شـرايط   درصد است، و اين ن 2گروه نسبت به شرايط اقليمي كمتر از  ناراضي در اين
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نيز در محـدوده عـالي و شـاخص     TCIطقه براي گردشگران است. در اين ماه شاخص اي من مياقلي
PET  قرار دارد. 21سايش با ارزش آنيز در محدوده  
سـيري در اسـتان    كيش، قشم، مينـاب و وسي، بندر لنگه، ي بندر عباس، ابومها ، شامل ايستگاه3گروه 

بـراي حضـور گردشـگران در ايـن      هـا  ين ماهتر هرمزگان و بندر دير در استان بوشهر مي باشد. مناسب
در اين سه ماه در محـدوده ايـده آل تـا     TCIباشد. شاخص  ميي فبريه، مارس و دسامبر ها خوشه ماه

درصـد اسـت. دمـاي معـادل      10قليمي كمتـر از  عالي قرار گرفته و درصد افراد ناراضي نيز از شرايط ا
قـرار  نيز نزديك به صفر (يعني شرايط آسايش)  TSNو شاخص  22تا  18فيزيولوژيك نيز در محدوده 

  باشد.  ميفيزيولوزيك براي حضور گردشگران -ين شرايط از لحاظ شرايط دماتر گرفته كه مناسب
ي هـا  و تعـداد مـاه   تر باشد، با دمايي متعادل مي ي جاسك، چابهار و بوشهرها نيز شامل ايستگاه 4گروه 

ين تـر  دارد. در اين گـروه مناسـب   ها شرايط متفاوتي نسبت به ساير گروهآسايش بيشتر در طول سال، 
كه شاخص دماي معادل فيزيولوژيـك در ايـن    اي به گونهدسامبر ميباشد، ي سال فبريه، مارس و ها ماه
  قرار گرفته است.   0,7تا  -0,5سايش حرارتي نيز در محدوه بين و دماي آ 23تا  18در محدوده  ها ماه
  

  )4(شكل  تفكيك ماهه ي مورد استفاده بها شاخصبررسي 
ي هـا  ي شده است كه خوشه يك را ايسـتگاه بند طبقهخوشه  4منطقه مورد مطالعه به  در ماه ژانويه

. در ايـن خوشـه   انـد  ار گرفتهاستان خوزستان و بوشهر و بندر دير در استان بوشهر در اين خوشه قر
در  -2,5بـا كمتـر از    PMV، در محدوده خوب قرار دارد، شـاخص  70تا  60با ارزش  TCIشاخص 

در محـدوده تـنش سـرماي     8بـا متوسـط كمتـر از     PETمحدوده تنش سرماي متوسط، شـاخص  
 PPDدر محدوده كمي خنك تـا خنـك و شـاخص     -1در محدوده كمتر از  TSNمتوسط، شاخص 

باشد، كه نشان دهنده ميزان افراد ناراضي از شرايط آسـايش حرارتـي اسـت. در     ميدرصد  100نيز 
بـا   TCIباشـد، شـاخص    مـي ي بندر عباس، بندر لنگه، كيش، قشم و ميناب ها كه ايستگاه 2خوشه 
در محـدوده تـنش    -1,2بـا متوسـط    PMV، در محدوده عالي قرار دارد، شـاخص  90تا  80ارزش 

در  TSNدر محـدوده تـنش سـرماي انـدك، شـاخص       13با متوسـط   PET سرماي اندك، شاخص
باشد، كه نشـان دهنـده    ميدرصد  80نيز  PPDدر محدوده خنك و شاخص  -0,6محدوده كمتر از 

ي جاسك، سـيري و  ها ميزان افراد ناراضي از شرايط آسايش حرارتي است. خوشه سه شامل ايستگاه
خوشه قبلي در محدوده عالي وتـنش سـرماي انـدك    مانند  PMVو  TCIشاخص باشد،  ميچابهار 

در محـدوده تـنش سـرماي انـدك و نزديـك بـه محـدوده         15با متوسط  PETقرار دارد.، شاخص 
و در محدوده خنك و شرايط آسـايش و شـاخص    -0,4در محدوده كمتر از  TSNآسايش، شاخص 

PPD  ت . شاخص باشد. گروه آخر نيز محدود به ايستگاه كنگان اس ميدرصد  75نيزTCI  با ارزش
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 PETدر محدوده تنش سرماي شديد، شـاخص   -3,7با  PMVشاخص  ،در محدوده قابل قبول 54
در  -1,3در محـدوده كمتـر از    TSNدر محـدوده تـنش سـرماي شـديد، شـاخص       3,8با متوسـط  

  باشد. ميدرصد  100نيز  PPDمحدوده خنك و شاخص 
ي استان خوزسـتان و بنـدر   ها روه اول شامل ايستگاهي شده است. گبند دستهماه فبريه به سه گروه 

، در محـدوده  80با ارزش بـيش از   TCIدير و كنگان در استان بوشهر است. در اين خوشه شاخص 
بـا متوسـط    PETدر محدوده تنش سرماي متوسـط، شـاخص    -2با كمتر از  PMVعالي، شاخص 

در محدوده كمـي   -1كمتر از در محدوده  TSNدر محدوده تنش سرماي كم، شاخص  11كمتر از 
ي بنـدر  هـا  گروه دوم نيـز شـامل ايسـتگاه    باشد. ميدرصد  100نيز  PPDخنك تا خنك و شاخص 

درصد و در  TCI، 90باشد. متوسط شاخص  ميعباس، جاسك، ابوموسي، بندرلنگه، سيري و چابهار 
بطـور متوسـط    TSNدرصد اسـت. شـاخص    55محدوده ايده آل و ميزان افراد ناراضي نيز كمتر از 

، در محدوده كمي خنك قرار دارد. خوشه سـوم محـدود   16نيز با ارزش   PETبوده و شاخص -0,2
باشـد،   مـي ي آن مشابه خوشه قبل ها شاخصبه سه ايستگاه قشم، ميناب، كيش و بوشهر كه ارزش 

  نزديك به آسايش است.  17نيز يا  PETاما درصد افراد ناراضي آن كمتر و متسط شاخص 
ي اهـواز، بهبهـان، اميديـه و    هـا  شامل ايسـتگاه  1ي شده است. گروه بند دستهگروه  5مارس به ماه 

و درصد افراد  -TSN 0,6، 14در محدوده عالي، دماي معادل فيزيولوژيك  TCI 83كنگان با ارزش 
درصد، نشان از شرايط آسايش تا حدودي مطلوب قرار دارد. خوشه دو محـدود بـه سـه     85ناراضي 

بوده كه در  TCI 92ماهشهر است. شاخص لي استان خوزستان، يعني آبادان، هنديجان و شهر ساح
 75در محدوده خنك بوده و درصد افراد ناراضـي نيـز    -1كمتر از  PMVشرايط ايده آل قرار دارد. 

ي بندر عباس، ابوموسي، كـيش  ها باشد. گروه سه را ايستگاه مي 15,5نيز PET درصد است. شاخص
 25گيرد. درصد افراد ناراضي نسبت به شـرايط اقليمـي در ايـن خوشـه كمتـر از       ميبر  و چابهار در

در محـدوده   -0,2نيـز بـا ارزش    TSNنيز در محدوده عالي قـرار دارد.   TCIدرصد بوده و شاخص 
 TCIاسـت، ارزش   4ين گروه براي حضور گردشگران، گـروه  تر آسايش قرار دارد. در اين ماه مناسب

 19,5درصـد و دمـاي معـادل فريزيولوژيـك      20با درصد افراد ناراضـي كمتـر از    در محدوده عالي

دهـد. درصـد افـراد ناراضـي از شـرايط       ميرا تشكيل  5باشد. بندر لنگه، دير و بوشهر نيز خوشه  مي
نيـز در   TCIباشد. شاخص  مي 15نيز  PETدرصد بوده و متوسط شاخص  35اقليمي در اين گروه 
  د.محدوده عالي قرار دار

ي اهـواز، سـيري،   ها ، شامل ايستگاه1كه گروه ي شده است، بند دستهگروه  4در ماه آوريل، منطقه به 
درصد اسـت.   12باشد. در اين ماه درصد افراد ناراضي از شرايط اقليمي در اين گروه  ميآبادان و چابهار 

دارد.  اسـت كـه در محـدوده آسـايش قـرار      PET ،22,8و ارزش شـاخص   TCI ،70متوسط شاخص 
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را تنهـا ايسـتگاه مينـاب     3در محدوده آسايش حرارتـي قـرار دارد. خوشـه     0,1نيز با   TSNمتوسط 
ين خوشـه در ايـن مـاه محصـوب     تـر  درصد، مناسب 5دهد. اين گروه با درصد افراد ناراضي  ميتشكيل 

گـان را در  نيز ايسـتگاه كن  4قرار دارد. خوشه  81نيز در محدوده عالي با ارزش  TCIشود. شاخص  مي
 ،-PMV :0,5و  -PET  :17 ،TSN :0,2درصـد،  PPD :24، 89در اين گروه  TCIگيرد. ارزش  ميبر 

، و با كمترين درصد افـراد  2نيز در خوشه  ها در محدوده خنك براي گردشگري قرار دارد. ساير ايستگاه
  تند.  ين شرايط را براي حضور گردشگران دارا هستر درصد)، مناسب 5ناراضي (كمتر از 

بـا   5ين شـرايط بـراي حضـور گردشـگران مربـوط بـه خوشـه        تـر  خوشـه، مناسـب   5درماه مي، بـا  
در  TCIدرصـد، و شـاخص    20ي كنگان و بندر دير با با درصـد افـراد ناراضـي كمتـر از     ها ايستگاه

  ين شرايط براي حضور گردشگران هستند.تر محدوده خوب، داراي مناسب
مطالعه براي حضور گردشگران نامناسب است. اين ماه به سه خوشه در ماه ژوئن، كليه منطقه مورد 

ي حرارتـي و  هـا  شـاخص ي كنگان و بوشهر، از لحـاظ  ها با ايستگاه 3شود كه خوشه  ميي بند دسته
و در محدوده قابـل قبـول    56در اين خوشه  TCIگردشگري داراي شرايط بهتري هستند. متوسط 

  درصد است.  78بوده و درصد افراد ناراضي كمتر از 
نـا مطلـوب و    TCIدر ماه ژوئيه با سه خوشه و همه آنهـا در محـدوده تـنش حرارتـي بـاال و ارزش      

)، براي حضور گردشگران نامناسب بوده. در اين بين منطقه چابهـار  -2شرايط آسايش حرارتي داغ (
جنـوبي، در   ي تابستانه، تاحدودي نسبت به ساير شـهرهاي ها بواسطه شرايط اقليمي باثبات و بارش

: TCI؛ PMV :2,5؛ TSN :1,2) عبارتنـد از ( 3خوشـه ( ي ايـن  ها شاخصشرايط بهتري قرار دارد، 
ي كنگـان، بوشـهر و جاسـك    هـا  درجه). خوشه دو نيز شامل ايسـتگاه  PET :33و % PPD :61؛ 42

  شود. مي) TSN :1,3 ،PMV :2,2و  TCI 44است كه با 
اي حضور گردشگران مناسب نبوده و تنها ايسـتگاه چابهـار   بر ها در ماه آگوست نيز هيچ يك از گروه

  است كه شرايطي مشابه ماه قبل دارد.
ي ها ايستگاه آن شامل 2شود. گروه  ميي بند دستهدر ماه سپتامبر منطقه مورد مطالعه به سه گروه 

درصــد،  PPD :47و  PET :29؛ TCI :52 ،PMV :1,9؛ TSN :0,8بوشــهر و جاســك، بــا شــرايط 
ين شـهرها بـراي حضـور    تر ي كنگان و چابهار بوده كه مناسبها نيز شامل ايستگاه 3د. گروه باش مي

درصد بوده كـه   14گردشگران در اين ماه هستند. شاخص متوسط درصد افراد ناراضي در اين گروه 
را شـامل   1كـه خوشـه    هـا  نشان از شرايط مناسب اين دو شهر در اين ماه است. در سـاير ايسـتگاه  

 TCI، 1,2بيش از  TSNدرصد،  80درصد افراد ناراضي از شرايط آسايش حرارتي بيش از  شود، مي
  هستند. 35بيش از  PETو  )50 – 40(
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ميزان نارضايتي از شرايط ماه شود. در اين  ميي بند دستهبه سه خوشه  ها در ماه اكتبر، تعداد خوشه
در درصـد و   40، عباس، قشـم) بندري، ( ابوموس2 درصد، در خوشه12، كمتر از 1اقليمي در خوشه 

  درصد است. 20 ،(سيري) 3خوشه 
شامل بندر عباس، ابوموسي، بندرلنگه، كيش، قشم، ميناب،  ي استان هرمزگانها در ماه نوامبر، شهر
 هـا  شاخصباشد. ارزش  ميبراي حضور گردشگران  ها ين شهرتر ) مناسب3(خوشه  سيري و بندر دير

: TCI :85 ،PMV:0,9- ،PET :15 ،TSN) عبارتنــد از 1وشــه در شــهرهاي اســتان خوزســتان (خ
، TCI :81 ،PMV:0,7 ،PET :22 هـا  شـاخص ارزش  3درصد، است. در خوشـه   PPD :96و  -0,7

TSN :0,1-  وPPD :22 .درصد است  
ي هـا  تگاهسشود. گروه يك شامل اي ميي بند دستهدر ماه دسامبر منطقه ساحلي جنوب به سه گروه 

، TCI يها شاخصشود. ارزش  ميبهبهان، هنديجان، اميديه، آبادان، بوشهر و كنگان  اهواز، ماهشهر،
PMV ،PET ،TSN  وPPD  ي بنـدر  ها درصد است. ايستگاه 98و  -1,1، 9,7، -2,2، 72به ترتيب

دهند، و از لحاظ شرايط اقليمي  ميميناب، بندر دير و چابهر خوشه دوم را تشكيل عباس، بندرلنگه، 
ي جاسـك، كـيش،   هـا  ران داراي شرايطي مشابه هستند. گروه سوم نيز شامل ايسـتگاه براي گردشگ

  شود . ميقشم و سيري 
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  (مĤخذ، نگارندگان). به تفكيك ماه ها ي شده گروهبند پهنهي ها : نقشه4 شكل
 

  نتيجه گيري
ن شاخص اقليم آسايشي و گردشگري در منطقه ساحلي جنوب ايرا 5در پژوهش حاضر با بكارگيري 

آب و هواشناسي توريسـتي در ايـن   ناحيه  4و مميزي، مشخص گرديد كه  اي هو اعمال تحليل خوش
را مـورد تأييـد    اي همنطقه وجود دارد. اعمال تحليل مميزي نيز صحت نتايج حاصل از تحليل خوش

 آمد كه در واقع مرز بين چهار گروه را به دستدهد. سه تابع خطي از طريق تحليل مميزي  ميقرار 
بـا   ،درصد از مساحت منطقه ساحلي جنـوب  98كند. نتايج حاصل از تحليل مميزي در  ميمشخص 

دهد كه استفاده از ايـن   ميمطابقت داشت. همچنين نتايج اين مطالعه نشان  اي هنتايج تحليل خوش
 تبـه دسـ  ي اقلم توريستي ها ي بيشتر دارد. گروهها يا داراي ايستگاه تر تكنيك نياز به منطقه وسيع

  آمده براي منطقه ساحلي جنوب عبارتند از:
، شهرهاي اهواز، بهبهان، هنديجان، اميديـه، آبـادان در اسـتان خوزسـتان و كنگـان در      1گروه  )1

ي سال براي حضور گردشگران، ها ين ماهتر ين مناسبتر باشد. در اين خوشه مناسب مياستان بوشهر 
اد ناراضي از شرايط اقليمي اين گروه در اين مـاه  كه متوسط دصد افر اي به گونهباشد،  ميماه آوريل 

  .درصد است 7كمتر از 
ين ماه سـال آوريـل   تر گيرد. در اين گروه نيز مناسب مي، را تنها ايستگاه ماهشهر در بر 2گروه  )2

باشد، با اين تفاوت نسبت به گروه اول كه متوسط افراد ناراضي در اين گروه نسـبت بـه شـرايط     مي
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نيـز   PETنيز در محدوده عالي و شـاخص   TCIدرصد است. در اين ماه شاخص  2اقليمي كمتر از 
  قرار دارد. 21در محدوده آسايش با ارزش 

ي بندر عباس، ابوموسي، بندر لنگه، كيش، قشـم، مينـاب و سـيري در    ها ، شامل ايستگاه3گروه  )3
حضور گردشـگران در   براي ها ين ماهتر باشد. مناسب مياستان هرمزگان و بندر دير در استان بوشهر 

 باشد.  ميي فبريه، مارس و دسامبر ها اين خوشه ماه

ين تـر  باشـد. در ايـن گـروه مناسـب     مـي ي جاسك، چابهار و بوشهر ها نيز شامل ايستگاه 4گروه  )4
 باشد. ميي سال فبريه، مارس و دسامبر ها ماه
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  برروي موجودات ها پيامدهاي انباشتگي پالستيكي در درياها و اقيانوس

  اقيانوسي و در سطح سلولي -دريايي
  

  1دكتر مهران صفايي
  

  چكيده
 ها و اقيانوسناشي از ازدياد و انباشتگي تركيبات پالستيكي در درياها مضرر ي ها اين مقاله به بررسي پيامد
درصد  80نزديك به  پردازد. مياقيانوسي و در سطوح سلولي و درون سلولي  -برروي موجودات دريايي

درصد از  95تا  60حدود  آلودگي دريايي و اقيانوسي در سطح جهان داراي منشع در خشگي هستند و
ي پالستيكي ها اكثريت زباله باًتقريباشند بنابراين  مياز جنس پالستيك  ها و دبريس ها محتواي اين آلودگي

يابند و سرانجام  ميمنتقل  ها رسند و توسط جريانات گردابي دريايي به اقيانوس ميبه درياها  نهايتاًرها شده 
ي آشغالي ها معروف به لكه ها ي مركزي اقيانوسها تحت جريانات قوي ورتكس وار اقيانوسي در قسمت

پالستيكي در لكه عظيم فوق و ساير مناطق دريايي باعث پر كردن ي ها توده .گردنند ميمتراكم و متمركز 
پديده خفگي در ماهيان و انسداد مجاري تنفسي و  ،معده پرندگان دريايي و ايجاد سندرم گرسنگي در آنها

ريزه پالستيكي معلق دريايي و اقيانوسي داراي  ها و پليت ها دبريس .شوند ميدريايي  ها پشت الكمرگ 
و  (DDE)و دي دي اي  (PCBs)ي پلي كلره ها تركيبات بي فنلتراكم اين سموم همانند  ظرفيت جذب و

به خود را در مقايسه با غلظت متداول اين سموم و  ي هيدروفوبيك تا حدود يك ميليون بارها ساير آلودگي
مورد پيامدهاي و عمومي در  مؤثري رسان اطالعبا  ي هيدروفوبيك در آب دريايي و اقيانوسي دارند.ها آلودگي

پالستيكي به محيط زيست پيرامون در وسايل ارتباط جمعي  يها مضرر ناشي از گسترش بي رويه پسمانده
با باال بردن دانش اكثريت مردم و ميزان مشاركت آنها در جهت پايش و ممانعت از مصرف افراطي از  تواند مي

  .افزايش داد ميزان دفع اين محصوالتمحصوالت پالستيكي در جامعه و كاهش 
  

   .مسموميت ،خليج فارس ،درون سلولي ،اقيانوس ،درياها ،انباشتگي ،پالستيك: كليدواژگان
  
  
  
  

                                                                                                                                                  
  شناسي استاديار در موسسه ملي اقيانوس -1
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  مقدمه
و اقيانوسها جهت سكونت و مسافرت تجمع اكثريت جمعيت جهان در حالي در جوار سواحل درياها 

اقيانوسها مواجه خواهند  و هايادر درپالستيكي  يها و زباله ها با سيالبي از آشغال بزودي يابند كه مي
ميليون تن  260تيك در سرتاسر جهان حدود ميالدي ميزان مصارف پالس 2008سال تنها در  شد.

به آب  ارزان و مقاوم ،محكم ،پذير انعطاف ،سبك ،د منظورهپالستيك موادي چن تخمين زده شد.
ه مصرف انواع ست كه بشر در سرتاسر جهان تمايل زيادي بها ويژگيبخاطر اين  باشند. مي

باعث ي پالستيكي ها پسماندهپذيري  دارد اما دوام و آهسته بودن روند تجزيه تيكيپالسمحصوالت 
در هر بازديد اجمالي به سواحل داخل كشور و  طبيعت در آينده خواهد شد. روند انداختن به خطر

زد همينطور سا ميفراهم موجبات شگفتي را  پالستيكي پسمانده گستردگييا ساير نقاط جهان 
اينها شامل  در سرتاسر جهان دارند.ي پالستيكي ها افزون انباشتگي زباله آمارها نيز دال بر روند روبه

بزرگ تورهاي ماهيگيري تا  نرهاييي متغير همانند كانتها اندازه بهي پالستيكي ها دبريس ها تن
 ها باعث آلودگي زمينو ذرات ميكروسكوپي پالستيكي هستند كه هر ساله در هر مكان  ها پليت

 حدوداًميالدي تنها در ژاپن  2008در سال  شوند. ميو درياها  ها سواحل اقيانوس ها رودخانه
 حدوداًدر كشور هند تن دبريس پالستيك دريايي به سواحل آن كشور تخليه گرديد و  150000

  شور وارد شد.به سواحل آن ك ميالدي 2008در سال  دبريس پالستيكي تن 300 به ميزانروزانه 
  

  ودگي و انباشتگي مواد پالستيكگستردگي جغرافيايي آل
 80زنند كه نزديك به  ميتخمين  ها متخصصين سازمان ملل در مورد آلودگي درياها و اقيانوس

 95تا  60حدود  درصد آلودگي دريايي و اقيانوسي در سطح جهان داراي منشع در خشگي هستند و
  )1(شكل باشند مياز جنس پالستيك  ها و دبريس اه درصد از محتواي اين آلودگي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي پالستيكي در درياهاها و زباله ها : سيالبي از آشغال 1شكل
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رسند و توسط جريانات  ميبه درياها  نهايتاًي پالستيكي رها شده ها اكثريت زباله تقريباًبنابراين 
ام تحت جريانات قوي ورتكس وار اقيانوسي در يابند و سرانج ميمنتقل  ها گردابي دريايي به اقيانوس

متراكم و متمركز  )Garbag Patch(ي آشغاليها معروف به لكه ها ي مركزي اقيانوسها قسمت
جزئي از اشيايي  ها ي بستني و مسواكها چوب ،خودكارها ،ي چترها دستهنمونه  به عنوانگردنند  مي

حت بشكل لكه سوپي متراكم و شناور برروي ميليون كيلومتر مربع مسا 13 تقريباًهستند كه در 
يافت  (Eastern Garbage Patch) "قطعه آشغال شرقي"قسمتي از اقيانوس پاسفيك معروف به 

كيلومتري  800كه ابتدا آن در فاصله  (Derraik, J.G.B. et al., 2002: 842-843)شوند مي
  .(Moore,S. L., et al., 2001b: 244-245) ) 2(شكل باشد ميايالت كاليفرنيا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : قطعه آشغال شرقي2شكل
ي اقيانوسي و دريايي مكيده ها از سواحل آسيايي و آمريكايي توسط جريان ها اكثريت اين آشغال

و سپس بصورت آوار پالستيكي تجمع يافته غير قابل تجزيه و درحال گسترش و محتمال  شده
در درياها در اثر عوامل مكانيكي به  نهايتاًكه  باشند ميبزرگتر از سطح اياالت المتحده شناور 

 .(Thompson R.C.et al, 2004: 305-516)شوند ميي پالستيكي تبديل ها و ريزه ها دبريس
ي پالستيكي در لكه عظيم فوق و ساير مناطق ها دانشمندان مدتها ست كه معتقد هستند كه توده

پديده  ،و ايجاد سندرم گرسنگي در آنها )3(شكل دريايي باعث پر كردن معده پرندگان دريايي
 Moore) )4(شكل  شوند ميدريايي  ها پشت الكخفگي در ماهيان و انسداد مجاري تنفسي و مرگ 

C. J. et al., 2001a : 1299-1300).   
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انسداد مجاري تنفسي و مرگ  :4شكل   پر كردن معده پرندگان دريايي با پسمانده پالستيكي :3 شكل

  دريايي با پسمانده پالستيكي ها پشت الك
  

  تأثيرات برروي موجودات زنده
ميزان انباشتگي در اقيانوس پاسفيك  (Midway Atoll) در برخي از سواحل همانند ميدوي آتول

 دريايي در حدي است كه پرندگان جاي پالستيكي از اقيانوس به سواحل آنها و دبريس ها پسمانده
و يا  اي هاز ذرات پالستيكي به رنگ سرخ صورتي قهوي غذايي ها نهبه اشتباه بجاي دا اين سواحل

ز آوترآلبا يزسانال گانميليون پرند 1,5شود كه حدود  ميكنند بطوريكه تخمين زده  مييه آبي تغذ
)Laysan Albatrosses(  قطعات پالستيكي در دستگاه گوارشي خود  حاملساكن در ميدوي آتول

 با پالستيك ي آنها در اثر انسداد دستگاه گوارشيها از جوجه ند و ساليانه حدود يك سومهست
آلودگي پالستيكي زندگي بسياري از موجودات دريايي و اقيانوسي ديگر  ،بغير از پرندگان ميرند. مي

در سواحل و  ها شيرها دريايي و موجودات ميكروسكوپي از جمله زئوپالنكتون ،ها همانند وال
 Japan Coast Guard, 2003; Report) قرار داده است تأثيرت تحدر سرتاسر جهان فراسواحل 

of marine pollution surveys No. 29).  ميالدي گروه سبز اعالم  2006در گزارشي در سال
ي ها ي مختلف جانوري در اثر بلعيدن و مواجه با دبريسها گونه 267نموده اند كه حداقل 

باشند همينطور بر اساس گزارش  مي اي هشي و تغذيواردچار مشكالت گ ها در اكوسيستمپالستيكي 
پرنده و  ها و ميليونعدد پستاندار  100000 حدودًاساليانه سازمان مطالعات جوي و اقيانوسي 

 ميرند مي در سرتاسر جهان ي پالستيكيها دريايي و اقيانوسي بعلت انباشتگي دبريسماهيان 
(Saido et al, 2009: presented March 23 at an American Chemical Society 

meeting in San Francisco).   
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  مسموميت  مكانيسم اثرات درون سلولي و
ي با مجاورت با ها ي پالستيكي در اقيانوسها باشد آنست كه اين ريزه ميآنچه امروز مشهود 

و آنها  تر شدن ميجذب كرده و باعث تشديد سي موجود در آبهاي اقيانوسي آنها را ها آلودگي
پالستيكي موجود در  يها و ريزه ها دبريس ،براساس تعدادي از مطالعات اخير گردنند. ميخودشان 

دريا و اقيانوس همانند اسفنجي تعدادي از مواد شيميايي مضرر شناور در آبهاي دريايي و اقيانوسي 
اين گردنند كه در  ميتر شدن اين تركيبات در حجمي بسيار كوچك  جذب كرده و باعث متراكم

 باشند. ميانواع دريايي و اقيانوسي  خصوصاًتر و تهديدكننده تر براي موجودات زنده و  ميحالت س
دريايي و اقيانوسي  هايكه ساليانه به اكوسيستم ي شناور درياييها آشغال اين قسمت اعظمي از

 ميليمتر 5تا  1به اندازه  اي هپالستيكي ريز كهربايي تا قهوي ها بصورت پليت معموالگردد  مياضافه 
درصد از توليد نفت  8شوند كه معادل  ميرياها و سواحل دنيا يافت و د ها در سرتاسر اقيانوس

يانه پالستيك در جهان ميليون تن مواد خام و اوليه براي توليد سال 260ساليانه جهاني و يا معادل 
از  ( Mato, Y. et al., 2001: 318-320) و همكاران ميالدي ياكي ماتو 2001در سال  باشند. مي

ي پالستيكي مشابه و ظاهرا غير ها تحقيقات انجام شده براي نخستين بار نتيجه گرفتند كه ريزه
 ها ساز انواع پاپ اي هقادر به جذب گسترد ها و عروسك ها مضرر مورد استفاده در درون اسباب بازي

(POPs) (persistent organic pollutants) .ميالدي او و  2001در مقاله سال  هستند
كه يك گروه از مواد شيميايي بسيار  (PCBs)ي پلي كلره ها بروي بي فنل خصوصاًهمكارانش 

تحقيق نموده  (DDT)ماده تجزيه شده از حشره كش دي دي ت  (DDE)خطرناك و دي دي اي 
ست بطور جهاني منع شده ا (PCBs)ي پلي كلره ها . در حاليكه در حال حاضر توليد بي فنلبودند

 ,Farrington در سرتاسر دنيا محدود شده است (DDT)و استفاده از حشره كش دي دي ت 

J.W. et al., 1983) ي ها اما قسمت اعظم هيچيك از اين دسته از تركيبات موجود در محيط
شوند بعالوه  ميريايي و اقيانوسي يافت زيستي هنوز تجزيه نشده است و همينطور نيز در آبهاي د

ته نشين شده اند كه در جريان اوج  ها صورت تجمع يافته در بستر درياها و اقيانوساين سموم ب
نتقل ي دريايي و اقيانوسي اين سموم ته نشين شده مجددا به سطوح باالتر آب مها طوفان

وي آبهاي پالستيكي معلق بر ر يها و ريزه ها گردنند كه موجبات جذب آنها توسط دبريس مي
ثابت گرديده كه هر دو  .(Endo S., 2005: 1109-1112) گردند ميدريايي و اقيانوسي فراهم 

عوامل اخالل  به عنوان (DDE)و دي دي اي  (PCBs)ي پلي كلره ها دسته تركيبات بي فنل
شوند  ميي هورموني و غدد ترشحي حساس دروني موجودات زنده محسوب ها كننده براي سيستم

و  هورموني و كنترلي بدن موجودات زندهي طبيعي ها ضور اين سموم بسياري از مكانسيملذا در ح
ار و يا ي مختلف متابوليكي و يا فرآينده تكامل جنسي مهها فرآينده ،همانند توليد انسولين انسان
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ياكي ماتو و  ،در تحقيقات بعدي .(Murata, 1999: pp305-307) گردنند ميدچار اختالل 
ي اقيانوسي ها نشان داده اند كه محتويات آشغالي لكه (Mato,Y., 2002: pp 416-418) همكاران

توانند همچون يك مگنت قوي اين سموم  ميريزه پالستيكي  ها و پليت ها دبريس خصوصاًو دريايي 
ي ها خطرناك را به خود جذب نمايند و اين بدين دليل است كه سمومي مانند تركيبات بي فنل

ميل باشند و بنابر اين داراي  ميبسيار هيدروفوبيك  (DDE)و دي دي اي  (PCBs)پلي كلره 
ذكر  ريزه پالستيكي ها و پليت ها تركيبي و كشش بسيار زياد براي محصوالت نفتي همانند دبريس

ريزه پالستيكي معلق دريايي و اقيانوسي داراي  ها و پليت ها شده هستند بطوريكه اين دبريس
به خود  ي هيدروفوبيك تا حدود يك ميليون بارها ين سموم و ساير آلودگيظرفيت جذب و تراكم ا

ي هيدروفوبيك در آب دريايي و اقيانوسي ها را در مقايسه با غلظت متداول اين سموم و آلودگي
ريزه پالستيكي معلق دريايي و اقيانوسي ماحصل فرآينده  ها و پليت ها چونكه اين دبريس دارند.

از  يي زيستها ي و بيشماري از محصوالت پالستيكي رها شده به محيطخورده شدن طيف وسيع
 ،ي پالستيكي خريدها كيسه ،ها ي مصرفي در اسباب بازيها پالستيك ،جمله تورهاي ماهي گيري

ي مضرر ها جنبه باشند. مي ها در درياها و اقيانوس خصوصاً و غيره ساير ظروف يك باره مصرف
 Saido et) و همكاران سايدو راودرياها  ها قيانوسرادپالستيكي  يها پسمانده ديگري از انباشتگي

al, 2009: presented March 23 at an American Chemical Society meeting in San 
Francisco)  مطالعات آنها داللت  ميالدي در انجمن ملي آمريكا گزارش كردند كه 2009سال در

يكي ضايعات پالست ها از تناقيانوسي و درجه پايين دمايي بر آن دارد كه در شرايط آب دريايي و 
 پي اس اوليگومرو  )bisphenol A(  ي بيس فنل آها مواد سمي به نام اي هموجود مقادير قابل توج

(PS oligomer) هستند  مواد شيميايي سمي ها شوند اين ميرها  ها آزاد و به آب درياها و اقيانوس
در مكانيسمهاي متابوليكي بدن وارد گشته سپس ت زنده هضم شده و و پس از ورود به بدن موجودا

نيز  (Thompson et al., 2005: 1117)تامسون و همكاران  دهند. ميقرار  تأثيرو آنها را تحت 
سواحل و ي آبهاي جمع آوري شده از ها از ذرات پالستيكي در نمونه اي هوجمقادير قابل ت تاكنون

كه قطر قا و قطب جنوب گزارش نموده اند آفري ،استراليا ،آمريكا ،اروپا اقيانوسي از–آبهاي دريايي 
باشند و به  ميآنها كمتر از موي سر انسان هستند و برخي از آنها با چشم مسلح قابل رويت ن

اينها نيز براحتي در  ،با اين وجود هور هستندمش (mermaids tears)ميدميرآ يها اشك
بصورت معلق در آبهاي  ها شوند و تنها تا مدت ميتجزيه ن سه وي موجود در طبيعت پروها سيستم
بعلت شباهت  ها و زئوپالنكتون توسط جانوران دريايي نهايتاًباشند تا  مياقيانوسي سرگردان  -دريايي

  بلعيده شوند. ها ظاهري با دينوفالژل
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  به خطر انداختن چرخه غذايي
كه شامل روتي  ها زئوپالنكتون موجودات دريايي پس از بلعيده اين ذرات پالستيكي توسط گروهي از

 و مسموميت شوند آلودگي ميو الروهاي  (krill)ها ريلكي ،(copepods)پودهاكوپه ،(rotifers)ها فاير
آلودگي غذايي نيزسطح چرخه  در گردد و همينطور ميدرون سلولي در سطح ميكروسكوپي آغاز 

و محتمال مسموم  ،تيب اين پروتوزئوآ با آلودگي درون سلوليخورد بدين تر ميكليد  غذايي يها زنجيره
گيرند و باعث آلودگي  ميرار غذايي همانند ماهيان مورد تغذيه ق وسط جانوران رده بعدي چرخهيمار تب

پس از تغذيه از آنها گرفتار  محتمال نيز ها انسان نهايتاًو  شوند مي درون سلولي و مسموميت سلولي آنها
در  ها انباشته در سلول با ذرات پالستيك ناشي از آلودگي و مسموميت درون سلولي ناختهناش پيامدهاي

  .(Derraik, J.G.B. et al., 2002: 846-849)شوند ميي آني ها سال
  

  و راهكارها گيري نتيجه
لذا افزايش توليد و مصارف روز افزون اين محصوالت نفتي هيدروفوبيك منجبر به تجمع غير قابل 

و پر شدن اعماء و احشاي بسياري و  ها نها در سطح و بستر و سواحل درياها و اقيانوستصور آ
و غيره  خزندگان ،پستانداران دريايي ،شماري از موجودات دريايي منجمله ماهيان پرندگان بي
دريايي  خصوصاًي جانوري ها دانشمندان عقيده دارند كه برخي از گونه از اي هگردنند و حتي عد مي

ريزه پالستيكي به تخم  ها و پليت ها انوسي محتمال فعاالنه بعلت تشابه ظاهري اين دبريسو اقي
نماييد كه بتدريج باعث بروز سندرم  مي ها ماهيان اقدام به خوردن و بلعيدن اين ريزه پالستيك

با تركيبات  ها شوند ويا در صورت سمي بودن اين ريزه پالستيك ميگرسنگي مزمن در آنها 
ي پالستيكي به حالت محلول ويا معلق در مايعات ها از اين ريزه بتدريج اين سموم ،بيكهيدروفو

آيند و سپس جذب جريان  مياقيانوسي و انسان در  -هضمي اعماء و احشاء موجودات زنده دريايي
تجمع ي منجمله غدد ترشحي موجودات زنده و يا انسان ها در بافت نهايتاًعمومي خون شده و 

مسموميت و عوارض براي موجودات زنده و در سطح سلولي حتي محتمال باعث ايجاد يابند و  مي
و پسمانده پالستيكي در آتي  ها بنابر اين ادامه روند كنوني از نظر گستردگي آلودگي شوند. مي
موجودات دريايي و اقيانوسي و در نهايت انسان را به خطر  خصوصاًتواند حيات موجودات زنده  مي
گردد كه مديريت سيستماتيكي و راهكارهايي  ميذا اين ضرورت در سرتاسر دنيا احساس اندازد ل مي

بازدارنده توسط مراجع ذيصالح مانند دول و ساير مراجع قانون گذاري جهت پايش و يا كاهش دفع 
آنكه اغلب منشع  خصوصاًي پالستيكي در سرتاسر جهان اعمال گردد ها و دبريس ها پسمانده
و عمومي در مورد پيامدهاي مضرر  مؤثري رسان اطالعباشند همچنين با  ميشگي در خ ها آلودگي

ناشي از گسترش بي رويه پسمانده پالستيكي به محيط زيست پيرامون در وسايل ارتباط جمعي 
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با باال بردن دانش اكثريت مردم و ميزان مشاركت آنها در جهت پايش و ممانعت از مصرف  تواند مي
در برخي  .ميزان دفع اين محصوالت افزايش دادپالستيكي در جامعه و كاهش  افراطي از محصوالت

دولت بدنبال اعمال و بازرسي مرتب و منظم سواحل و صنايع هم اكنون  ،از كشورها همانند ژاپن
   .باشند ميي دريايي ها و دبريس ها مربوطه جهت نظارت و كنترل بيشتر بر ميزان توليد پسمانده
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  مناطق آزاد تجاري و صنعتي و تأثير آن بر توسعه منطقه خليج فارس

  
  1راد اكبر هاشمي سيد عليدكتر 

  
 چكيده

هاي اخير همچنان در  آمده است و دردهه شمار مي ترين مناطق جهان به هاي گذشته از مهم خليج فارس در قرن
در خلـيج  ل كننده زنجيره توسعه صادرات يكي از الگوهايي كه تكميهاي جهاني نقش مهمي را داراست.  سياست
ايجاد مناطق آزاد تجاري است كه ايران از نظر موقعيت جغرافيـايي و وجـود    ،هاي خارجي جذب سرمايه فارس و

الزامات اجرايي اين الگو حايز بهترين شرايط است با توجه به اين كه كشور ايران در آسـتانه تغييـر اس سياسـت    
باشد الزم است الگوهاي مختلف و موفق ديگر كشورها را بـراي   ه صادرات غيرنفتي مياتكا از صدور نفت به توسع

انجام اين مقصود بررسي نموده تا با انتخاب بهترين گزينه وظيفه خطير خود را در قبال نسل حاضر بـه نسـلهاي   
بـا توجـه بـه ويژگـي     امروزه كشورهاي متفاوتي اعم از توسعه يافته و در حـال توسـعه    آينده به خوبي ايفا نمايد

ي خـارجي،  هـا  يي نظير توسعه اقتصاد ملي، جـذب سـرمايه  ها مناطق آزاد تجاري صنعتي براي دستيابي به هدف
ي شـغلي، تربيـت نيـروي انسـاني، افـزايش درآمـدهاي ناشـي از        هـا  ي نسبي، ايجاد فرصـت ها استفاده از برتري

ي هـا  ي عقب مانده به قطبها قه اي و تبديل بخشي خدماتي، افزايش كارايي اقتصاد ملي، توسعه منطها فعاليت
. منطقه آزاد، قلمرو معيني از سرزمين اصلي است كـه  اند هتوسعه، اقدام به ايجاد مناطق آزاد تجاري صنعتي نمود

در آن، تجارت آزاد با ساير نقاط جهان با قوانين خاص و متفاوت از سرزمين اصلي مجاز شناخته شده است. ايـن  
ي متنوع سعي دارند كه سرمايه گذاري خارجي را جـذب و آن را در توليـد   ها و معافيت ها اد مشوقمناطق با ايج

كاالهاي صادراتي مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات اين كاالها كشور از آثار و مزاياي مثبـت صـادرات و   
ايند. سوالي كه در اينجا مطرح مـي  تجارت نظير ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه منطقه اي و... برخوردار نم

آثار مثبـت در توسـعه كشـورهاي در حـال توسـعه داشـته باشـند؟         اند هشود اين است كه آيا مناطق آزاد توانست
همچنين با توجه به ايجاد چندين منطقه آزاد تجاري صنعتي در كشور، عملكرد آنها در ايران چگونه بوده است؟ 

به سواالت مذكور به بررسي رونـد تـاريخي تاسـيس منـاطق آزاد و ارزيـابي      مطالعه حاضر به منظور پاسخگويي 
عملكرد مناطق آزاد در كشورهاي در حال توسعه و ايران اقدام نموده و سپس به تشريح نقش، آينده آن در پرتـو  

ايـن  اقتصاد دانايي محور و جهاني شدن اقتصاد پرداخته و سرانجام پيشنهاداتي كـاربردي بـراي بهبـود عملكـرد     
  مناطق ارائه نموده است.

 
 .منطقه خليج فارس، توسعه اقتصادي، تجاري و صنعتيمنطقه آزاد واژگان: كليد

                                                                                                                                                  
 عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي -1
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 مقدمه

و به دليل حساسيت جغرافيايي در برداشتن  عربي -اي ژئوپلتيك ايراني عنوان منطقه به خليج فارس
است. هشت كشور ايـران،  ذخاير عظيم گاز و نفت همواره مورد توجه كشورهاي مجاور و جهان بوده 

سعودي، عمان، كويت، قطر، بحرين، امـارات متحـده عربـي خلـيج فـارس را احاطـه        عراق، عربستان
مطـرح   است و به تبع نفت و گـاز  تر خليج فارس شده اند. يكي از مسائلي كه باعث اهميت بيش كرده

فـت در كشـورهاي   از زمـان اكتشـاف ن   باشـد  در خليج فارس مي است وجود تنگه استراتزيك هرمز
خليج فارس در اوايل قرن بيستم، رقابت خارجي همواره از مسايل اساسي اين منطقـه بـوده اسـت.    

هـاي داخلـي    هاي خارجي به ويژه نيروهاي غربي همـواره در صـدد اعمـال نظـر در سياسـت      قدرت
منـافع  اند متحدان محلي موردنظر خويش را در جهت  اند و تالش داشته كشورهاي خليج فارس بوده

 -91ها در ادامه جنگ تحميلي ايـران و بحـران كويـت در سـال      خود به كار گيرند. جنگ نفت كش
اختالفات ايران و امارات متحده عربي  .است هاي اخير در خليج فارس بوده هاي سال از بحران 1990

ات كويـت و  گانه و اختالفات قطر و بحرين بر سر تعدادي از جزاير و اختالفـ  بر سرمالكيت جزاير سه
طـرف از نقـاط اخـتالف برانگيـز مالكيـت در عرصـه        عربستان وكويت و عراق در خصوص منطقه بي

هايي دال بر مالكيت هر فضاي جغرافيايي عمدتا مبتني بر مسـايل   حكومتي اين خليج است و داعيه
را از هـاي موجـود در خلـيج فـارس      دراين مقاله ابتدا چالش تاريخي و شيوه مديريت در تاريخ است

كنـيم و سـپس منطقـه ويـژه اقتصـادي       مـي  نظر ژئوپلتيك و ژئو استراتژيك و ژئواكونوميك بررسي
كنيم  باشد بررسي مي ناميم) كه جزيي از خليج فارس مي انرژي پارس را (به اختصار منطقه ويژه مي

يج فـارس  هاي بيروني خل هاي واردشده از درون ساختار منطقه ويژه و تنش و در نتيجه فرايند تنش
 .شود بر مديريت سياسي منطقه ويژه بررسي مي

  
  خليج فارس

فارس گاهواره تمدن عـالم يـا    فارس دارد. مورخين عقيده دارند كه خليج درخت ايران ريشه درخليج
انـد كـه دريـانوردي را     هـايي بـوده   هاست و ساكنان باستاني آن نخستين انسـان  مبدا پيدايش انسان

اند تا خـاور را بـه بـاختر پيونـد زننـد.       اند و در امواج خروشان دريا نشسته اند، كشتي ساخته آموخته
  .فارس به علت راه داشتن به درياهاي آزاد در طول تاريخ كانون توجه باشد بديهي است خليج

هـا و   ها، بـابلي  ها، آكدي ها، سومري ها، آشوري فارس يعني اقوامي چون ايالمي ساكنان سواحل خليج
اند. در اين دريا اقوامي همچـون مصـري،    هاي درخشاني بوده ي تاريخ بنيانگذار تمدنها در ط پارسي

انـد. وقتـي بـه يـاد      يوناني، سومري، هندي، فينيقي، پارسي، مقدوني و عرب به دريانوردي پرداختـه 
، هـا  ها، ايالمـي  هاي باستان از قبيل آكادي ترين اقوام دوره بياوريم كه اين دريا در قلب زيستگاه كهن
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اسـت،   هـا بـوده   ها و نورديـك  ها و فينيقي ها، كنتاني ها، مصري ها، بابلي ها، آشوري ها، كلداني سومري
ها، راهي بـراي ارتباطـات بازرگـاني دنيـاي قـديم       فارس قبل از ورود آريايي خواهيم برد كه خليج پي

 .است بوده

  
 ژئوپلتيك خليج فارس

ي رضايت عموم و در لباس قانون اساسي در  ايهحكومت بعد عمودي سازمان سياسي است كه بر پ«
گيرد و سرزمين بعد افقـي ايـن سـازمان سياسـي اسـت كـه صـورت         يك گروه انساني ويزه فرم مي

فيزيكي دارد به گفته ديگر سرزمين جايگاه جغرافياي حكومت است و درحالي كه حكومت سـازمان  
ــته     ــي در گذش ــه سياس ــازمان يافت ــدهاي س ــت واح ــرزمين اس ــده س ــت   دهن ــوم حكوم ــه مفه ب

شدند كه بعدها بـه صـورت حكومـت ملـي (حكومـت بـر        ميشناخته  Territorial Stateسرزميني
اش در ايران،  گونه باستاني مفهوم حكومت، به »غير مفهوم دادند Nation State (اساس مفهوم ملت

ـ     ميترديد از زمان هخامنشيان وجود خارجي پيدا كـرد، از هنگـا   بي ا مفهـوم  كـه مفهـوم سـرزمين ب
حكومت پيوندي جدايي ناپذير يافته و سرزمين با برخورداري از سرحداتي مشخص، مفهوم فيزيكـي  
مجردي در ايران زمين پيدا كرد. در حالي كه انسان روزگاران باستان با مفهوم سـرحدات سـرو كـار    

. مرز، به مفهـوم  داشت توجه انسان امروز در رابطه با پيرامون قلمرو خود، به تبعيت مرزها تعلق دارد
شـناخت. بـه    انسان باستاني انتهاي قلمرو خود را سرحد مي .كنوني در روزگار باستان وجود نداشت

اين ترتيب، سرحد قديم و مرز جديد است. سرحد نگاه به بيرون دارد و مرز نگاه و محدود كردن در 
اهميت مرزهـا وحـدود در   گردد.  دروناز اين زاويه خليج فارس سرحدو نقطه پرواز ايران محسوب مي

اي اسـت،   هاي حاشـيه  اقتصادي دولت -هاي دستور كار سياسي اين منطقه يكي از مهمترين اولويت
كنند و عمدتا سطح اين منابع بـا سـطح افـق     چرا كه اين خطوط مرزي از روي منابع غني عبور مي

د كشـور از آن ميسـر   موازي نيست و لذا بسته به شيب منابع طبيعي، بهره برداري يكسان دويا چنـ 
ترين بيان به پراكندگي جغرافيـاي قـدرت درجهـان و مطالعـه روابـط       ئوپلتيك به سادهژ »باشد نمي

فارس كشورهاي عربـي   جا كه درسمت ديگر جغرافياي خليج از آن» پردازد. ها مي ساختاري ميان آن
روي كنـيم   ان پـيش سـمت دريـاي مكـر    امروز قراردارند كه اگر از كشور عراق در انتهـاي خلـيج بـه   

هاي استعمارگر  هاي دولت كشورهاي را خواهيم ديدكه غالب آنان حدود يك قرن است كه با حمايت
 .انـد  گرفتـه  هاي منطقه و عدم وجود دولت قدرتمند در خليج فارس سـامان  درجهت تجزيه حكومت

چـه ايرانـي   هاي ايرانـي بودنـد و مردمانشـان چـه عـرب       گذار حكومت ها يا خراج غالب اين حكومت
اسـتعمارگران   شـدند.  شدند يا جزئي از امپراتوري عثماني محسـوب مـي   شهروند ايراني محسوب مي

الحمايــه كـردن شــيوخ ســواحل جنــوبي   انگليسـي پــس از فروپاشــي امپراتــوري عثمـاني بــا تحــت  
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ن تـري  فارس، كشورهايي را در ابتدا با مرزهاي نامشخص ايجاد نمودند. آنان بـا فرسـتادن زبـده    خليج
با توجه به ايـن نكتـه در    .كارگزاران خويش به منطقه در تحكيم قدرت استعماري خويش كوشيدند

هـا باعـث    يابيم كه اكثر مشكالت مرزي امروز در منطقه و عدم توافق بر سر مرزهاي ميان دولـت  مي
ه شده است برخي كشورهاي منطقه با همسايگان خود مشكل پيدا كنند. اين امر بر مباحث مربوط ب

كناره ساحلي جنوب ايران جهت رونق زندگي خويش ناگزير   مرزهاي ايران نيز تاثير گذار بوده است
خوزسـتان، فـارس، كرمـان     هـاي  اند. درقـديم ايالـت   به ارتباط با همسايگان خويش در اين دريا بوده

بوشـهر،   انـد و درتقسـيمات امـروزي ايـران: خوزسـتان،      ومكران از ايران با اين دريـا ارتبـاط داشـته   
 .اند فارس را احاطه كرده هرمزگان، سيستان وبلوچستان خليج

  
 وضعيت ژئواستراتژيك و نظامي خليج فارس

پردازد. حوزه خليج فـارس   ژئواستراتژيك به بررسي روابط فيمابين استراتژي و عناصر جغرافيايي مي
ز كشـورهاي حـوزه داده   هاي ژئواستراتژيكي خاصي را به برخـي ا  به داليل شرايط توپوگرافي ويژگي

اي  است كه در رأس اين كشورها ايران است. از نظر ژئواستراتژيكي و نظـامي خلـيج فـارس منطقـه    
جـايي كـه خلـيج فـارس و تنگـه هرمـز        از آن بسيار حساس و ويژه است و موقعيـت ممتـازي دارد،  

منطقـه   كند، باعث شـده اسـت بـه صـورت يـك      اش را با اقيانوس هند مرتبط مي كشورهاي حاشيه
عملياتي در استراتژي نظامي مورد توجه قرار گيرد. خليج فارس و تنگه هرمز از بعد نظامي براي دو 
منطقه فالت ايران و شبه جزيره عربستان اهميت حيـاتي دارد. در مـورد ايـران بايـد گفـت كـه در       

خود را از دست  كه ايران نقشي دركنترل تنگه هرمز نداشته باشد عمالً كارايي نيروي دريايي صورتي
تواند به نيروي زميني خود تكيه نمايد و در اين صورت در موازنه قدرت در منطقه  دهد و تنها مي مي

تـر از   دچار مشكل جدي خواهدشد. اهميت ژئواستراتژيكي تنگه هرمز براي ايران بسـيار بـا اهميـت   
ل قرار داشتن در مسـير  باشد. و خليج فارس و تنگه هرمز به دلي كشورهاي شبه جزيره عربستان مي

انتقال نفت مورد نياز جهان صنعتي به عنوان يك نقطه كنترلي و اعمال فشـار بسـيار مـورد توجـه     
است. لذا از تنگه هرمز به عنوان نقطه كنترل و اعمال فشار كه اهميت استراتژيكي خاصي نيز دارد، 

كنـد وهـر چنـد     سختي روبـرو مـي  شود. زيرا قطع صدور نفت از اين تنگه، جهان را با بحران  ياد مي
توان به كمك آن به منافع استراتژيك آمريكا  اهرمي است كه مي تهديد آميز و كوتاه مدت هست اما

 .اي آسيب وارد ساخت هاي فرامنطقه و قدرت
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 هاي ژئواستراتژيك  جايگاه خليج فارس در كشمكش

راتژيك در ارتباط بـا نظـام سياسـي    مسئله تأمين امنيت آن هم در ابعاد گوناگون آن در مقياس است
هـاي   ترين هدف قدرت بين الملل و مناطق ژئوپوليتيكي است و اين نياز هميشه بزرگترين و اساسي

كه در قرن بيست و يكم با توجه به تحوالتي كه اين مفهوم پيدا كـرده   ويژه اين جهاني بوده است، به
مقياس جهاني است، به اين معنـي كـه در   اي مطرح نيست بلكه  هاي ملي و منطقه است ديگر جنبه

ها ارزش حياتي  تر شرح وظايف كشور مناطقي براي آن ها يا به عبارت ساده استراتژي ژئوپوليتيك آن
ها بتوانند اهداف استراتژيك خـود را جامـة عمـل بپوشـانند. امـروزه       دارد كه با نفوذ و نظارت در آن

ند جهاني شدن و توسعه سريع تكنولوژي ارتباطـات  جهاني شدن، مفاهيم زمان و مكان در نتيجه رو
كـه  -هايي چون امنيت، ژئو پليتيك، تدابير نظامي، قوميـت، هويـت و ناسيوناليسـم    كه مفهوم مولفه

را دگرگون نموده و بعد جديـدي بـه    -همگي در منطقه زرخيز خليج فارس به نحوي دخيل هستند
اهميت جهاني منطقـه نكاسـته اسـت، بلكـه      مناسبات اقتصادي كشورها بخشيده است ولي هرگز از

ابزاري است بالقوه براي تعامل و دوستي هرچه بيشتر ميان ايـران و كشـورهاي عربـي     جهاني شدن
هاي نژادي و زبـاني بـه نـدرت دليـل      همانگونه كه به اثبات رسيده است تفاوت .منطقه خليج فارس

دانه است كه ادعا شود ايراني بودن و عربي اصلي اختالف و مخامصه هستند. بنابراين بيهوده و نابخر
 .بودن مانع از گسترش مناسبات دوستانه در منطقه خليج فارس است

  
 اي در آن  اي و منطقه هاي فرامنطقه نگاهي به امنيت خليج فارس و ونقش قدرت

از زمان اكتشاف نفت در كشورهاي خليج فارس در اوايـل قـرن بيسـتم، رقابـت خـارجي همـواره از       
هاي خارجي به ويژه نيروهـاي غربـي همـواره در صـدد      يل اساسي اين منطقه بوده است. قدرتمسا

اند متحـدان محلـي    اند و تالش داشته هاي داخلي كشورهاي خليج فارس بوده اعمال نظر در سياست
مورد خويش را در جهت منافع خود به كار گيرند. به طوري كه مالحظات و نقطه نظرهاي سياسـي  

سياست نفتي آمريكا در منطقه اين است كه قيمت نفـت  «ذكور را مد نظر داشته باشند.كشورهاي م
 اش استخراج گردد و به صورت صد در صد وابسته نخواهد بـود  را در حدي نگاه دارد كه منابع نفتي

گرچه سطوح وابستگي اروپاييان به منابع نفت و گاز خليج فارس بسيار متفاوت اسـت و كشـورهاي   
دهند منابع تأمين انرژي خود را از حالت انحصـاري   شرايط بحراني اين منطقه ترجيح مي اروپايي در

خارج و آن را متنوع نمايند، در هر صورت نزديكي جغرافيايي، حجم منـابع و بـازار بـزرگ منطقـه،     
سياسـت   نظر نمودن اروپا از منابع نفت و گاز خليج فـارس را در آينـده نـاممكن كـرده اسـت      صرف

كوشند استراتزي مشخصي را براي به حداكثر رساندن بازدهي امكانات جغرافيايي  ايراني ميگذراران 
از راه ارتباط دادن درياي خزر به خليج فارس به اجرا بگذارند. به ايـن معنـا كـه بـا مشـاركت دادن      
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كشورهاي شمال ايران در خليج فارس بـر حضـور كشـورهاي غيـر عـرب ذينفـع در خلـيج فـارس         
 .ايجاد نمايند امكان دسترسي و مشاركت مستقيم آنان در خليج فارس را بيافزايند و

  
 ژئواستراتژيك شيعيان خليج فارس

هاي مختلف  هاي شيعي كشورهاي حوزه ي خليج فارس، از جنبه ي توزيع و پراكندگي جمعيت نحوه
عمان، حضور  ي عربي، عربستان، عراق و اهميت دارد. در برخي از اين كشورها همانند امارات متحده

توانـد   هاي مختلـف مـي   ها را به صورت متمركز در برخي شهرها شاهديم كه اين تمركز، از جنبه آن
براي اين كشورها خطرآفرين باشد. زندگي دسته جمعي شيعيان به حس مشترك محروميت دامـن  

ن بـر  زده و زندگي جمعي، جسارت و شهامت مبارزه را تقويت نموده، احتمال شورش و اغتشاش آنا
دهد. و ترس كشورهاي عربي را برانگيخته است. دليل آن  هاي متحجر عربي را افزايش مي ضد دولت

شود و نقشي  باشد كه كانون همه شيعيان جهان محسوب مي وجود كشوري قدرتمند مانند ايران مي
 .اساسي در تامين امنيت و انرژي خليج فارس برعهده دارد

  
 ژئواكونوميك خليج فارس 

 ئو اكونوميك دردنياي سياسي امروز نقش ژ

در نظام جديد جهانى مناطق ژئواكونوميك اهميت بيشترى خواهند داشت، در حـالى كـه در نظـام    
انـد   دوقطبي، مناطق ژئوپليتيك اهميت زيادى داشتند. نظريه پردازهاى آمريكايى به خوبى دريافتـه 

ود كه بر مناطق ژئواكونوميك و به ويـژه  هاى آينده، برترى از آن قدرتى خواهد ب كه در توازن قدرت
ها هر كشورى كه بر خليج فارس تسلط داشته  داراى منابع غنى انرژى تسلط داشته باشد. از نظر آن

 .باشد، بر جهان مسلط خواهد بود

  
  

 ليج فارسخ نفت و گاز در

صـد انـرژي از   در 70ماده معـدني   7نفت و گاز يكي از منابع بسيار مهم توليد انرژي است و از بين 
 700ي علمي، ذخاير اثبات شده نفت خـام جهـان در حـدود    ها شود. مطابق برآورده نفت تأمين مي

ميليـارد بشـكه نيـز در آينـده كشـف شـود.        250شـود حـدود    ي ميبين پيشميليارد بشكه است و 
درصـد   60درصد و ممالك حوزه خليج فارس به تنهايي در حدود  70كشورهاي عضو اوپك بيش از 

درصـد نفـت منطقـه     60نفت) جهان را در اختيار دارند. در حال حاضر بـيش از  )خاير اثبات شده ذ
شود. با قدري دقت در آمار و ارقـام ذكـر شـده بـه ايـن نتيجـه        خليج فارس از تنگه هرمز صادر مي



175 مناطق آزاد تجاري و صنعتي و تأثير آن بر توسعة منطقه خليج فارس

هاي غربي و شرقي نسبت بـه خلـيج فـارس     هاي بزرگ جهان اعم از قدرت رسيم كه توجه قدرت مي
 .نيست و مسئله نفت اهميت منطقه خليج فارس را دو چندان نموده است جهت  بي

تـرين كـااليي نباشـد كـه در عرصـه تجـارت        فارس و انرژي جايگزين اگر نفت مهم آينده نفت خليج
هاسـت. درحـال    تـرين آن  كند، دست كم يكـي از مهـم   الملل از مرز بسياري از كشورها عبور مي بين

ميليون بشكه در روز است و به طور معمول هر سال تقاضـاي   75دود حاضر توليد جهاني نفت در ح
در  2010شود كه در سال  بيني مي يابد و پيش ميليون بشكه در روز افزايش مي 5جهاني براي نفت، 

ميليون بشكه در روز به تقاضاي كنوني بازار افزوده شود و ميانگين توليـد نفـت در سـال     30حدود 
 .ه در روز افزايش يابدميليون بشك 115به  2020

  
 بازار مصرف منطقه خليج فارس

ميليـون نفـري سـاكن در منطقـه خلـيج فـارس كـه داراي درآمـدهاي نفتـي           150جمعيت حدود 
روند. در بسـياري از   سرشاري هستند، بازار مصرف بسيار خوبي براي كشورهاي صنعتي به شمار مي

وكربوري (نفت و گاز) معـادن قابـل توجـه    كشورهاي حوزة خليج فارس به جز معادن و ذخاير هيدر
ديگري وجود ندارد، از طرفي به دليل مسئله كمبود آب زراعي و آشـاميدني و پـائين بـودن ميـزان     

باشند و به همين دليـل گـرايش اقتصـادي آنـان بـه       هاي وسيع قابل كشت مي بارندگي، فاقد زمين
 .سمت تجارت و امور بازرگاني است

  
 خليج فارس ي نفت و گاز درجايگزيني انرژي به جا

هاي صنعتي در دسـتيابي   هاي صنعتي به منابع انرژي جايگزين نفت موفقيت قدرت دستيابي قدرت
به منابع انرژي جايگزين نفـت بـا درس آمـوزي از سـه حادثـه بـوده اسـت (جنـگ اعـراب و رژيـم           

يالدي، اشغال كويت م 70اسالمي در ايران در پايان دهه  پيروزي انقالب1973 ،صهيونيستي در سال
المللي نفت را دچار شوك كرد. كشورهاي صنعتي نيز براي حفظ ثبات  توسط عراق)كه بازارهاي بين

كه هنوز در  اند تا به منابع جايگزين انرژي نفت دسترسي پيداكنند و با آن اقتصادي خود تالش كرده
و اروپـاي شـرقي از   شود و كشـورهايي همچـون چـين     سنگ بسياري يافت مي طبيعت معادن زغال

سنگ باعث  كه زغال كنند، ولي به دليل آن سنگ به عنوان منبع اصلي تأمين انرژي استفاده مي زغال
باشـد،   اكسيدكربن كه يكي از عوامل اصلي افزايش دماي حرارت كـره زمـين مـي    شود تا گاز دي مي

سنگ از معادن منجـر   كه عمليات كندن تونل و استخراج زغال متصاعد گردد و همچنين به دليل آن
هاي ديگري را چـون   گردد، كشورهاي صنعتي درصدد برآمدند تا انرژي به تخريب محيط زيست مي

 .اي جايگزين نمايند انرژي خورشيد، موج، باد، آب و هسته
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 فارس  و اهميت راهبردي انرژي درخليج آينده

هـاي صـنعتي نگـران امنيـت      رترود ديگر ابرقـد  هاي جايگزين نفت، انتظار مي با دستيابي به انرژي
فارس و تداوم صادرات نفت از اين منطقه نباشند، با اين همه در طرف ديگر اين رابطـه   منطقه خليج

فارس كه از پايه و اساس روشني برخوردار نيست و در بسياري موارد  سياست كشورهاي عربي خليج
سطح بـاالي زنـدگي خـود     هاي استعماري غرب هستند اگر بخواهند به همين تحت سلطه سياست

ريزي كنند و منابع درآمد ملي خود را متنوع نمايند  اي بدون نفت برنامه ادامه دهند، بايد براي آينده
المللي كه بر پايه تخصص و مهارت بنا شده است، ادامـه حيـات    تا بتوانند در اين نظام اقتصادي بين

ر ايـن كشـورها و نگـاه تحقيرآميـز     دهند. با وجود پـايين بـودن سـطح تحـول و توسـعه فنـاوري د      
هـا   باشد، امـا دولـت   شان نسبت به كار و فعاليت بدني، اجراي چنين امري بسيار دشوار مي هاي ملت

بايد خود را براي اين مسئله آماده كنند و تالش كنند تـا ايـن نكـات منفـي را از طريـق اختصـاص       
تشويق مردم به فعاليـت توليـدي و    بخشي از درآمدهاي فعلي نفت به تحقيق و پژوهش در فناوري،

جانبـه   طور كامل محو نمايند. توسعه همه هاي سخاوتمندانه به كارگران، به سازندگي و اعطاي پاداش
هـاي بسـيار بـااليي در بازارهـاي      نيز امري بسيار ضروري است: اكنون كشورهاي منطقه از سـرمايه 

وسعه داخلي كشورهاي منطقه استفاده كرد. ها در جهت ت خارجي برخوردارند كه بايد از اين سرمايه
گـذاري   المللي موجب كسب درآمد ملي از طريق سود سـرمايه  گذاري در بازارهاي بين گرچه سرمايه

آورد و هيچ بنياني براي صنايع محلـي ايجـاد    شود، اما براي اين كشورها فرصت شغلي پيش نمي مي
المللـي شـد.    ده در داخـل وارد بازارهـاي بـين   كند تا بتوان از طريق صادرات كاالهاي ساخته ش نمي

ها در كنار اختصاص بخشي از درآمدهاي نفتي به توسـعه   بنابراين، بازگرداندن بخشي از اين سرمايه
  .باشد صنايع داخلي امري ضروري مي

  
  

  مفهوم و تعريف جهانگردي
ادر سـازد و  گردش در جهان و گشتن در كشـورهاي ديگـر را در اذهـان متبـ     ،شايد لفظ جهانگردي

جهانگردان بنامي چون ماركوپولو و ابن بطوطه و ديگران را بخاطر بياوريد كه در گذشته براي كشف 
ولي امروزه از آن  پرداختند. ميي ناشناخته و ثبت آنها در تاريخ به سير وسفر ها و سرزمين ها ناديده

رتباطـات پيشـرفته و   سفرهاي طوالني مدت و طاقت فرسا با آن اهداف خبـري نيسـت و در عصـر ا   
دهكده جهاني با وجود وسايل تردد سريع السير با سرزمينها و اماكن شناخته شده، جهـانگردي بـه   
آن معني و مفهوم معني ندارد و سـياحان و جهـانگردان بيشـتر بـراي تفـريح و تفـرج يـا زيـارت و         

ب و رسوم ساير اقوام و ملـل  استراحت و يا بازديد از اماكن و ابنيه تاريخي و آشنائي با فرهنگها و آدا
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پردازند و سياحان يك گروه وعده خاص نيستند و اكثر مردم با اندك امكانات ممكن  ميبه مسافرت 
توانند چند روزي را به سيرو سياحت بپردازند. در عصر حاضر جهانگردي همگاني شده و نسـبت   مي

در اعصار گذشته سياح كسـي بـود   به گذشته تعداد بيشتري از مردم قادر هستند به مسافرت بروند. 
نيـز   اي هجهانگردي را پيشه خود كرده و در خاتمه يك دوره سـير و سـياحت سـفرنام    كه اختصاصاً

حاصل كار او بود. ولي امروز جهانگردي جنبه عام يافته و هركس كه به سير و سياحت كوتاهي نيـز  
به معناي سير و سفر و مسافرتهاي  در اينجا واژه جهانگردي را شود. مياقدام كند جهانگرد محسوب 

 كنيم و صرف گشت و گذار در جهـان و سـير آفـاق مـد نظـر نيسـت.       ميداخلي و خارجي استفاده 
دهد كه د ر گذشته سير وسياحت امري فـردي و   ميي پيشينيان بخوبي نشان ها سيري در سفرنامه

محـدوديتهاي تكنولـوژي   برخاسته از عاليق و تالشهاي شخصي بوده است. انگيزه سـياحان بـدليل   
گرفته است. راهنمايان اين سفرها از اهالي خبره هر  مياغلب محدود و در فضايي تنگ و بسته شكل 
براي اين وظيفـه   شدند بدون اينكه قبالً ميانتخاب  اند همنطقه كه آشنايي و اطالعات بيشتري داشت

   مهم آموزشي هدفداري ديده باشند.
دانشمندان و متخصصان در هر حوزه از ابعاد مختلف فرهنگي، اقتصادي  اما امروز در عصر ارتباطات،

دارنـد. همـين    مـي ي جديد منطبق با ويژگيهاي اين عصـر گـام بر  ها و اجتماعي بسوي تدوين شيوه
تغييرات وسيع و عميق است كه شكل و سيماي سفرهاي شخصي و بازديـدهاي انفـرادي جوامـع و    

ي آن بـه تربيـت متخصصـان و    هـا  ه و براي هر يـك از شـاخه  ملل را به صنعت تويسم و تبديل كرد
  پردازند. ميان كارآمد و اليق ريز برنامه

  
  تعريف جهانگردي

شود كه ضمن آن جهانگرد به منطقةاي خـارج از محـل    ميجهانگردي به سفري موقت و كوتاه اطالق 
را در اقطـار عـالم    در فرهنگ لغت، جهانگردي كند ميسكونت و كارخود به منظور سير وسياحت سفر 

سفركردن و مسافرت براي تفريح و سرگرمي و سفري كه در آن مسافر به مقصدي رفتـه و سـپس بـه    
. نكـات مهمـي كـه در تعـاريف جهـانگردي مشـاهده       انـد  هگردد، تعريف كرد ميمحل سكونت خود باز 

انجـام فعاليتهـايي   جدا شدن فرد از محل كار و اقامت دائم خود، كوتاه و موقتي بودن سـفر و   ،شود مي
نظير بازديد، سرگرمي و تفريح در مدت سفر است. از نظر اقتصادي نيز جهانگردي نشان دهنده انتقـال  

باشد كه براي تحليلهاي اقتصـادي در ايـن صـنعت قابـل      ميقدرت خريدار يك منطقه به منطقه ديگر 
جهانگرد داخلـي كسـي    توجه است. در تعريف ديگري جهانگرد داخلي به شرح زير توصيف شده است:

مايل دور شده و براي اهدافي از قبيل امور كاري، تفريح، امـور   50است كه از محل اقامت خود حداقل 
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تواند كمتر يا بيشتر از يك شـب باشـد.    ميشخصي و استراحت در محلي اقامت گزيند. مدت اقامت او 
  .گيرد ميسفرهاي بين محل كار و محل سكونت در اين تعريف قرار ن

  
 مفهوم مناطق آزاد

اصطالح يا مفهوم مبادله آزاد و منطقه مبادله آزاد، مفهومي قديمي است امـا گفتگـو دربـاره شـكل     
ي آزاد بازرگاني، بـه مفهـوم   ها نوين آن تنها در چند دهه گذشته فراگير شده است. نخستين منطقه

تـوان بـه    مـي شد. به عنوان مثال در دوران باستان با آغاز مبادالت بازرگاني وسيع ايجاد  ،ابتدائي آن
است  (Cyclades)ي سيكالد ها كوچك كه از جمله جزيره اي ه) اشاره كرد، جزيرDelos» (دلوس«

قبل از ميالد اولين مراكـز اداره امـور بازرگـاني را در آن     166تا  315و دولت آتن در فاصله سالهاي 
يي بـراي داد و سـتد داده شـد.    ها ا آزاديي مياني، در اروپا به مردم و شهرهها در سده تأسيس كرد.

از سده يـازدهم مـيالدي بـه بعـد از حكـام خـود        اند هاين روستاها و يا شهرهايي كه آزاد ناميده شد
كردند كه به موجـب آن از نظـر اقتصـادي داراي حـالتي خـود مختـار بودنـد و         مياسنادي دريافت 

 را نام بـرد. » هامبورگ«توان بندر  مينه شهرها توانستند به شكل آزاد داد و ستد كنند از اين نمو مي
نخستين عامل محرك در پيشرفت بازرگـاني بـين المللـي و رونـق منـاطق آزاد، تصـويب قطعنامـه        

داد كشـورهاي در حـال توسـعه بـراي رشـد       مـي بود كـه نشـان    1967سازمان ملل متحد در سال 
بنا به تعـاريف بـين المللـي،     .اند هاقتصادي به جاي جايگزيني واردات به گسترش صادرات روي آورد

محدوده حراست شده بندري يا غير بندري است كه از شمول مقررات جاري عمومي » منطقه آزاد«
كشور متبوع خارج است و با اسـتفاده از مزايـايي ماننـد بخشـودگي ماليـاتي و عـوارض گمركـي و        

و جـذب تكنولـوژي مـدرن،    معافيت از مقررات ويژه صادرات و واردات، بـا جـذب سـرمايه خـارجي     
مناطق آزاد مناطقي هستند كه بنـابر خصوصـيات    آورد. ميامكانات كسب درآمدهاي ارزي را فراهم 
داراي  ،اقتصادي متراكم) -ي ارتباطيها ي تجاري، حوزهها طبيعي خود ( مانند قرارداشتن در شاهراه

از نهادهـاي رسـمي سـرزمين     اي هباشند. در اين مناطق دخالـت پـار   ميي بالقوه بااهميتي ها قابليت
رسـد تـا بتـوان جـذب سـرمايه، اعـم از        مـي گمرگ و نهادهاي اقتصادي ) به حـداقل   عمدتاًاصلي (
جربـه تـاريخي نشـان    ت ي بانكي، تجاري، توريستي يا صنعتي را به حداكثر ممكن رسـاند. ها سرمايه

بـه وجـود آمدنـد كـه      دهد كه اين مناطق نخستين بار اغلب در كشورهايي نظيـر هنـد و چـين    مي
اقتصادي سرزمين اصلي فراگير بوده، يا دست  -ي اجتماعيها دخالت نهادهاي دولتي در كليه عرصه
يي دريايي به جهان ها با ايجاد مناطق آزاد كه همگي دروازه ها كم شكل غالب داشته است. اين دولت

كه امكاني عملـي بـه وجـود     كردند؛ نخستين هدف آن بود ميدو هدف را دنبال  عمدتاًخارج بودند، 
اجتمـاعي ديگـر    -ي اقتصـادي هـا  آوردند تا به دور از قوانين دست و پاگير بوروكراتيك، بـا سيسـتم  
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بهره بگيرند و انتقال تكنولوژي و سرمايه را به آن منطقه  ها مرتبط شوند، از دانش عملي آن سيستم
دومين هدف آن بود كه  ممكن سازند. و در نهايت به سرزمين اصلي منفرد مانده از بازارهاي جهاني

(يا ميكروسيستم) ايجاد نمايند كـه هرچنـد ارتبـاط خـود را بـا      » سيستم خرد«در منطقه آزاد يك 
ايـن كـاركرد    باشد. اي هداد، اما داراي كاركرد دروني ويژ مي(يا ماكروسيستم) ادامه » سيستم كالن«

زمين اصـلي و الگوهـاي بيگانـه بـود.     اقتصـادي سـر   -اغلب نوعي پيونـد ميـان الگوهـاي اجتمـاعي    
توانستند در تداوم خود نوعي آزمايشگاه بـزرگ بـراي اصـالحات     ميي خرد به اين ترتيب ها سيستم

اقتصادي اي باشند كه اگر چه پيـاده كـردن آنهـا در سـرزمين اصـلي ضـروري بـه نظـر          -اجتماعي
  ن خطرناك باشند.توانستند به دليل پي آمدهايشان براي سيستم كال مياما  ،رسد مي

  
  تاريخچه تأسيس مناطق آزاد

: اول: مرحلـه رشـد آرام تعـداد منـاطق آزاد در     انـد  همناطق آزاد جهان در چند مرحله تأسيس يافتـ 
و بيشتر در اروپا و امريكاي التين، در ايـن مرحلـه ضـرورتهاي رشـد      & 1970جهان تا اوايل سال 

نگيزه اصلي ايجاد اين منـاطق بـود. شـماري از    نظام تجاري و حذف مقررات دست و پاگير گمركي ا
و تعدادي نيز مانند بنـدر   اند همناطق آزاد اين دوره اندكي پس از جنگ جهاني اول يا دوم ايجاد شد

و اوايل دهه  70. دوم: مرحله رشد متوسط كه تا اواخر دهه اند همتعلق به قرن گذشته بود ،هامبورگ
رهاي جنوب شرقي آسيا و تا حدي آفريقا اقدام بـه تأسـيس   شود. در اين دوره كشو ميرا شامل  80

مناطق آزاد كردند. نخستين گسترش نظام تجارت جهاني موجب ايجاد و گسـترش منـاطق آزاد بـا    
بيشـتر در ايـن دوره بـود. سـوم: مرحلـه رشـد سـريع، در دوره گسـترش و تفكـر و           نسـبتاً سرعتي 

كه بـه  » نوليبرالي«و موج وسيع تفكر اقتصادي رهنمودهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول 
 90و اوايـل دهـه    80دنبال آن در كشورهاي جهان به حركت افتاد. اين مرحله كه بيشتر بـه دهـه   

زير مرحله پيش از فروپاشي و پـس از فروپاشـي شـوروي تشـكيل يافتـه اسـت. در        2تعلق دارد از 
ق آزاد در روسيه و ساير جمهوريهاي شوروي مرحله پس از فروپاشي اين فرايند شتاب گرفته و مناط

تـا بـه    90گذارند. چهارم: مرحله جابجائي و توقف نسبي كه از اوايل دهـه   ميسابق نيز رو به ازدياد 
يـا از منـاطق آزاد نااميـد     -مانند كـره و برزيـل   -امروز ادامه دارد. در اين مرحله شماري از كشورها

رسند كه اين مناطق به حـد   ميكشند و يا به اين نتيجه  ميت شوند و به تدريج از ايجاد آنها دس مي
يابـد   مـي توان گفت كه سرعت مرحله قبلي به طور جدي كاهش  مي. در اين حال، ناند هاشباع رسيد

و امكانـات واقعـي    ها موقعيت ،زيرا هنوز شمار زيادي از كشورها بدون بررسي واقعيت تاريخي، نتايج
  كنند. ميود اقدام به احداث مناطق آزاد امروز و مسائل دروني كشور خ
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  تاريخچه ايجاد مناطق آزاد در آسيا
مبـادرت بـه ايجـاد     1965هندوستان اولين كشوري بود كه در بـين كشـورهاي آسياسـي در سـال     

مناطق آزاد كرد(منطقه تجارت آزاد كانـدال) و سـپس شـش منطقـه ازاد ديگـر نيـز تأسـيس شـد.         
منطقه آزاد ايجاد نمود. فيليپين منطقـه   1968ي است كه در سال سنگاپور دومين كشورهاي آسياي

در همين كشور شش منطقه ديگر نيز تأسيس شد. مـالزي   بعداًايجاد كرد و  1969باتان را در سال 
ده منطقه آزاد ايجاد نمود و باالخره كره، پنجمين كشور آسياسي است كه در نيمـه   1970در دهه 

ششـمين كشـوري    1980ن و ابري را تأسيس كرد. تايلند در سـال  دو منطقه ماسا 1970اول دهه 
بود كه به دنبال ايجاد منطقه آزاد رفت. در واقع كشورهاي آسيايي از پيشگامان اصلي ايجاد منطقـه  

كـه   -آزاد در ميان كشورهاي در حال توسعه هستند و درعين حال موفق ترين منـاطق آزاد جهـان  
دو  1368در آسيا قرار دارند. در جمهوري اسالمي ايـران، از سـال    -اند هالگوي ديگر كشورها نيز شد

منـاطق آزاد  «بـه عنـوان    جزيره كيش و قشم در خليج فارس و بندر چابهـار كنـاره دريـاي عمـان    
بـه پايگاههـايي بـراي     ،برگزيده شدند تا با استفاده از تسـهيالت اداري و گمركـي  » صنعتي -تجاري

  وند.گسترش صادرات غير نفتي تبديل ش
  
  هداف مناطق آزادا

توانـد موجـب جلـب سـرمايه، انتقـال       مـي ايجاد منطقه آزاد از جمله ابزار توسعه اقتصادي است كه 
تكنولوژي، آموزش نيروي انسـاني، تحصـيل مـديريت علمـي، وصـل بـه بـازار جهـاني و در نهايـت          

مـيالدي   1960ز به سوي توسعه اقتصادي گردد.به همين علت است كه طي سالهاي بعد ا اي هدريچ
بسياري از كشورهاي در حال توسعه با بكارگيري اين ابزار در كنار ساير ابزارهاي توسـعه، سـعي در   

. از ديدگاه نظري و بين المللي، فلسـفه اصـلي روي آوري   اند هخود داشت» توسعه نيافتگي«رهايي از 
دي از طريـق اسـتراتژي   كشورهاي در حال توسعه به ايجاد مناطق آزاد، دستيابي بـه توسـعه اقتصـا   

و  هـا  بـا كمبـود   ،برون نگر است. كشورهاي در حـال توسـعه بـراي دسـتيابي بـه توسـعه اقتصـادي       
و در عين حال از برتريها و امكاناتي نيز برخوردارنـد. منطقـه آزاد    اند هي متعددي مواجها محدوديت

ي بالقوه را در سـطح  ها تواند كمبودها را جبران و امكانات و برتري ميابزاري است كه به طور نسبي 
ملي به توانايي بالفعل تبديل كند و پلي بين اقتصاد داخلي و اقتصاد خارجي شود. از اين رو اهـداف  

  اصلي مناطق آزاد به شرح زير قابل خالصه است.
  تأمين كمبودهاي توسعه اقتصاد ملي . -
  ي نسبي اقتصاد ملي.ها ، و بطور كلي برتريها لبهره گيري از مزايا، پتانسي -
  برقراري ارتباط منظم بين اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني. -
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  وصل تدريجي اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني. -
ي كلـي فـوق،   هـا  كشورهاي در حال توسـعه در راه نيـل بـه توسـعه اقتصـادي در چـارچوب هـدف       

كنند و اميد دارند با اعمال مطلوب آنها در  ميل ي تفصيلي تري را نيز براي مناطق آزاد دنباها هدف
ي دروني اقتصاد ملي دست يابند. اهم اهداف تفصيلي به شـرح زيـر   ها منطقه آزاد به برآورد خواست

  )1قابل طبقه بندي است: (
  ي مولد.ها بويژه در بخش ،جذب سرمايه خارجي -
  تأمين ارز بيشتر براي رفع نيازهاي اقتصاد ملي. -
  تكنولوژي به درون اقتصاد ملي.جذب و انتقال  -
  ي اشتغال جديد در منطقه آزاد و درون اقتصاد ملي.ها ايجاد فرصت -
  افرايش كارايي اقتصاد ملي -
  افرايش و تنوع بخشي صادرات و گسترش تجارت خارجي. -
  به درون اقتصاد ملي به قيمت مناسب تر. اي هو واسط اي هكمك به ورود كاالهاي سرماي -
  ي فني و افزايش درجه مهارت نيروي كار.ها ي و كسب آموزشتربيت نيروي انسان -
ي خدماتي (حمل و نقل، انبـارداري، بـارگيري و تخليـه، بيمـه     ها افزايش درآمد ناشي از فعاليت -

  گري و جهانگردي)
  آشنايي عيني و عملي با تجارت جهاني. -
ورزي و سـاير مـواد   ي كشـا استفاده از برتريهاي نسبي (نيروي كار ارزان، دخاير معـادني، كاالهـا   -

  اقتصاد ملي. اوليه)
  ي توسعه.ها و تبديل بخشهاي عقب مانده به قطب اي هتوسعه منطق -
از ديگر اهداف اساسي تأسيس مناطق آزاد، رسيدن به آرمان ديرينه خروج از اقتصاد تك محصولي  

(وباشـند) كـه   شـدند   ميباشد. مناطق آزاد بايد سكوهاي پرتابي  ميو دستيابي به اقتصاد بدون نفت 
افـزايش دهنـد. پـس از تصـويب      اي هسهم محصوالت غير نفتي را در كل صادرات به صورت فزاينـد 

قانون تشكيل اين مناطق، عليرغم قدمهاي موثري كه در اين زمينه برداشـته شـده، رشـد واقعـي و     
   ي اوليه دارند.ها يبين پيشكاركرد مناسب آنها فاصله زيادي با 

  
  متنوع سازي اقتصاد مبتني بر نفت محصولي وخروج از اقتصاد تك 

تك محصولي بودن صادرات ايران به خاطر اتكاي شكننده به نفت، نوسانات شـديد بهـاي نفـت در     
ي بين المللي است و نيز ركود و ها ي امپرياليستي كارتلها بازارهاي بين المللي كه ناشي از سياست

ته و ديگر صادرات ريز و درشت كشـور و بـه طـور    افت و خيز بازار صادرات فرش، صنايع دستي، پس
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ي ملموسي هستند كه عزم جزم دولت در ها كلي رقم پايين ارز حاصل از صادرات غير نفتي، واقعيت
طلبد. هدف از متنوع سازي اقتصاد اين  ميتوجه هرچه بيشتر به اين معضل اقتصادي را بطور جدي 

از آن بـه حـداقل ممكـن كـاهش يابـد. بنـابراين       است كه اتكاء به درآمدهاي نفتي و ريسك حاصل 
متنوع ساختن اقتصاد به فرايند توسعه كشور، خود اتكائي، قـدرت چانـه زنـي و توانـايي در كـاهش      
ريسك تجاري بستگي دارد. در مورد مفهوم متنوع سازي بايد گفت كه گسترش دامنـه محصـوالت   

متنوع سازي ناميد . اما متنوع سازي به توان  ميتوليدي و كاهش وابستگي به يك منبع درآمدي را 
استراتژي توسعه اقتصادي كشور كه بايد ساختار كاالهاي صادراتي را متنوع سازد نيز بسـتگي دارد.  

ي ها ي بخشها لذا متنوع سازي اقتصاد بدون نفت و خروج از اقتصاد تك محصولي، گسترش فعاليت
تواننـد در متنـوع سـازي     ميراي آنان ذكر شد، غير نفتي است كه وجود مناطق آزاد با اهدافي كه ب

اقتصادي نقش بس ارزشمندي را ايفاد كنند. از طـرف ديگـر متنـوع سـازي و توسـعه بـه يكـديگر        
مربوطند، زير هدف نهايي از متنوع سـازي اقتصـادي دسـتيابي بـه توسـعه اسـت و متنـوع سـازي         

به عنوان هدف نهايي به كار رود. با  است براي رسيدن به اين هدف. لذا متنوع سازي نبايد اي هوسيل
افزايش توليدات غير نفتي و گستر صادرات و انعطاف پذيركردن ساختار توليد يك اقتصـاد، توانـايي   
آن اقتصاد براي كاهش خطرات ناشي از تجارت نفت و ساير كاالها كه بهبـود شـرايط تجـاري يـك     

گيـرد ميـزان    مينوع سازي در اقتصاد صورت رود و بنابراين وقتي مت ميشود، باال  ميكشور را شامل 
انعطـاف پـذير شـدن     بايد. ايضـاً  ميخطرات كاهش و بازدهي ناشي از سيستم تجاري كشور افزايش 

شود كه در پاسخ بـه تغييـرات طـرف تقاضـا و      ميي توليدي ها ساختار توليد باعث گسترش ظرفيت
مد الزم است. مشكالت اقتصادي فراوانـي  عرضه اقتصاد در بازارهاي جهاني براي افزايش توليد و درآ

فراروي اقتصاد ايران وجود دارد كه نيازمند بينشي عميـق در اسـتراتژي بلنـد مـدت جامعـه اسـت.       
تـك محصـولي بـودن و اتكـاء بـه       ،تـوان پـايين بـودن قـدرت صـنعتي      ميمشكالت اساسي فوق را 

گـر از مشـكالت اساسـي    يكـي دي  درآمدهاي نفتي، صادرات اندك محصوالت صـنعتي و ... دانسـت  
كاهش بهره وري صنايع در ايران و عدم دسترسي به تكنولوژي (فـن آوري) مناسـب اسـت كـه بـه      

ذكـر شـد    قبالًروابط تجاري ايران در صحنه جهاني و كمبود ارز خارجي بستگي دارد. همانگونه كه 
ش صادرات غير نفتـي  يكي از اهداف ايجاد مناطق آزاد تبديل مناطق آزاد به پايگاههايي براي گستر

بـه جهـان    اي هتوانند همچون دريچ مياست و لذا در صورت فراهم آوردن امكانات الزم. مناطق آزاد 
خارج آزادي مبادالت تجاري را تأمين كرده و به جذب تخصصهاي فني، تكنولوژي و سـرمايه مـورد   

تواند موفق  ميمنطقه آزاد يكي ديگر از صنايعي كه در  نياز جريان توسعه اقتصادي ملي ياري رساند.
ي بينـ  پيشبوده و موجب جذب ارز خارجي و نيز تعامل فرهنگي گردد، صنعت توريسم است . طبق 

شود و درآمدهاي توريستي  ميوضع اقتصادي جهان دگرگون  2005و اعالم صاحب نظران، در سال 
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ر كنـار ديگـر فعاليتهـاي    ي توريسـتي د ها توان با ايجاد جاذبه ميگيرد. در اين حال  ميجاي نفت را 
اقتصادي و تجاري در مناطق آزاد، صنعت توريسم را رواج داده و بـه درآمـدي حتـي چنـدين برابـر      
درآمد نفت دست يافت. البته بايد اذعان نمود كه در جاي خـود بايـد بـه مسـائل فرهنگـي صـنعت       

بـا داشـتن غناهـاي      ميتوريسم توجه بيشتر داشت و تنها به بعد اقتصادي آن نپرداخت. ايراني اسال
بايد جايگاه ويژه خود را در بـين   ميتواند و  مياسالمي و ويژگيهاي طبيعي و آب و هوايي  -فرهنگي

ي توريستي جهان بازيافته و مشتاقان ديدار از سرزمين مقدس مان را كه بـه دنبـال هزارهـا    ها قطب
   گردند در خود پذيرا باشد. مينكته ناديده و ناشنيده 

  
  طق آزاد در توسعه اقتصادينقش منا

شـوند، يـك دسـته     مـي ي بين المللي به طور كلي كشورها به دو دسـته تقسـيم   ها در تقسيم بندي
و دسته دوم كشورهاي در حال توسعه با درجات مختلفـي از توسـعه    اند هكشورهايي كه توسعه يافت

ته، كشـورهايي هسـتند   نيافتگي، تفاوت اساسي دو گروه ياد شده اين است كه كشورهاي توسعه ياف
و به تبع چنين تحولي سـاختارهاي اقتصـادي،    اند هكه انقالب صنعتي را با موفقيت پشت سر گذاشت

اجتماعي، سياسي و فرهنگي آنان نيز متحول شده است. اما كشورهاي در حـال توسـعه بـه علـل و     
» انقالب صنعتي« تحوالت صنعيتي به اصطالح اند هعوامل مختلف تاريخي و مشكالت جاري نتوانست

اتحـاد جمـاهير    1917را با موفقيت پشت سر بگذارند. موضوع توسعه اقتصادي بعد از انقالب سـال  
گرفت. حال آنكه بعد از جنگ جهـاني   ميشوروي سابق بيشتر از نظر فلسفي و كلي مورد بحث قرار 

ئل اقتصادي تنهـا  جنبه حاد و سياسي به خودگرفت و مسا 1960دوم، بويژه در سالهاي بعد از دهه 
كردنـد بـاقي نمانـد، بلكـه      مـي مورد عالقه و توجه گروهي خاص كه مسائل كلي و فلسـفي را درك  

عموميت يافت و در هر گردهمايي از آن سخن به ميان آمد بطوري كه اين مساله به صورت يك امر 
موفقيـت آنهـا در راه   دوام و تداوم حكومتها تابعي از  درآمده و اصوالً ها ضروري و حياتي براي دولت

نيل به اين مقصود به حساب آمـد . بـه همـين دليـل اسـت كـه كشـورهاي درحـال توسـعه در راه          
» صـنعتي  -منطقـه آزاد تجـاري  «آورند كه ايجاد  ميدستيابي به توسعه اقتصادي به هر ابزاري روي 

اسـت حـه بـه     يكي از اين ابزارهاست. جمهوري اسالمي ايران نيز يكي از كشورهاي در حال توسعه
ومنـابع عظـيم    رغم برخورداري از منابع عظيم انساني و اقتصادي، خصوصيات متنـوع آب و هـوايي  

ي توريستي بي همتا و آثار باستاني بـي رقيـب نتوانسـته اسـت     ها معدني و نفتي و هم چنين جاذبه
بـه  تحـوالت اقتصـادي جهـان، تجر    مراحل دستيابي به توسعه مورد دلخواه و مطلـوب دسـت يابـد.   

كشروهاي توسعه يافته امروزي در قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم و نيز كشورهاي تازه صنعتي 
توانـد محـرك و عامـل توسـعه باشـد،       مـي شده طي سه دهه اخير، نشان داد كـه تجـارت خـارجي    
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سـريع و چشـمگير    اي هازانـد  هبخصوص در دنياي اقتصادي امروز كه تغييرات و تحوالت تكنولوژي ب
كه هيچ كشوري به تنهايي قادر به توليد همه چيز براي همه نيست و توسعه بدون هميـاري و  است 

بهره گيري و داد وستد با ديگران ممكن نخواهد بـود. از آنجـا كـه يكـي از راههـاي بسـط تجـارت        
لقي خارجي، بكارگيري ابزار منطقه آزاد است، بسياري از اقتصاد دانان، استفاده از اين ابزار را مفيد ت

تواند عاملي جهت جلوگيري از شوكهاي ناشي از مراحـل   ميكنند، بويژه آنكه بكارگيري اين ابزار  مي
انتقالي اقتصاد باشد و سياستهاي داخلي را تا حد زيادي با تحوالت اقتصاد جهاني هماهنگ سـاخته  

  )1و كارآيي اقتصادي را افزايش دهد.(
  ه اقتصاد ملي ياري رسانند.توانند به توسع ميمناطق آزاد از طرق زير 

ي داخلي؛ سـهولت و سـرعت عمـل در تـأمين     ها تأمين سريع مواد اوليه و قطعات مورد نياز كارخانه
تواند سبب صرفه جوئي در هزينه توليد و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده  ميي داخلي ها سفارش

ن از ميـزان بيكـاري در   كاسـت  كاالهاي ساخت داخل و افزايش امكان صادرات آن بـه خـارج گـردد.   
حمل  ،اقتصاد ملي؛ فعاليتها و خدمات انجام شده در يك منطقه آزاد همچون انبارداري، بسته بندي

توليد و مونتاژ كاال و انواع داد وستدها و خدمات جـانبي، مولـد    ،و نقل و توزيع كاال، بانكداري، بيمه
ن و ازجمله نواحي مجـاور منطقـه آزاد   درآمدهايي هستند كه در نهايت بخشي از آن به كشور ميزبا

ارتقاء كيفيت توليدات داخلي به منظور صادرات؛ قيمت تمام شده كاالهاي صنعتي و  يابد. ميانتقال 
توانـد الگـوبرداري    مـي ي مرغوب و رايج در منطقـه آزاد  ها كيفيت و بسته بندي كاالها از روي نمونه

تأثير جريان توسعه در منـاطق محـروم    رار گيرد.شده و جهت صدور توليدات داخلي مورد استفاده ق
مجاور مناطق آزاد؛ توسعه اقتصادي در بلند مدت،همچون ظـروف مـرتبط سـبب ايجـاد فعاليتهـاي      

شود. ايجاد اشتغال و درآمدهاي جديد با اثر تكـاثري   ميجديد بويژه در شهرهاي اطراف منطقه آزاد 
ي هـا  به تكـاپوي تـازه سـوق دهـد و سـطح فعاليـت      تواند اقتصاد راكد مناطق محروم تر را  ميخود 

چه بصورت مستقيم و چـه غيـر    اي هاقتصادي اين مناطق را باال ببرد. در نتيجه اقتصاد ملي و منطق
گـردد و بـه    مـي تجـاري در آن منتفـع    -مستقيم از ايجاد منطقه آزاد و گسترش فعاليتهاي صنعتي

ايجاد امكانات الزم بـراي رشـد صـنعت     گذارد. يمسطوح باالتري از توليدات و مبادالت خارجي گام 
به منـاطق آزاد بخصـوص كـيش بـا      ها توريسم و جذب جهانگردان داخلي و خارجي ؛ اكثر مسافرت

گيـرد   مـي مقاصد تجاري وب خاطر ارزان بودن كاال نسبت به پايتخت و ساير شهرهاي ايران انجـام  
كيش به اين جزيره مسافرت نخواهنـد كـرد،   جهانگردان خارجي بخاطر ارزاني اجناس در  ولي قطعاً

و سـالئق گردشـگران خـارجي     ها توريستي جزيره را متناسب با خواسته اي هبالكه بايد استعداد جاذب
شكل داد (البته در چارچوب ارزشهاي حاكم بر نظام مقـدس جمهـوري اسـالمي ايـران) تـا انگيـزه       

ز ايـن راه بـه درآمـدهاي ارزي (مشـروع)     مسافرت به كيش را در توريستهاي خارجي بيشتر كرد و ا
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دست يافت. عالوه بر موارد ياد شده سوابق كشورهاي ديگر نشان داده است كه آنهـا منـاطق آزاد را   
همچون آزمايشگاهي جهت كسب تجربه توليد و بازرگاني بر مبناي اصول و ضوابط اقتصاد آزاد تلقي 

  .اند هل كردي خود را در جهت آن اصالح و تعديها كرده و سياست
  

  شرايط و عوامل موفقيت مناطق آزاد
در موفقيت يك منطقه آزاد عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، قوانين و مقررات داخلي 

   شود. ميو مقررات داخلي و موقعيت مكاني دخالت دارند كه به چند عامل به طور اختصار اشاره 
و راهبردهايي كه براي ايجـاد   ها هدف استراتژي اقتصاد ملي: الف) سازگاري هدفهاي منطقه آزاد با 

و راهبردهاي اقتصـاد ملـي قـرار گيرنـد.      ها در راستاي هدف شوند بايد كامالً ميمنطقه آزاد انتخاب 
ي ملـي وجـود نداشـته    هـا  چنانچه آمادگي الزم جهت پذيرش فلسفه وجودي منطقه آزاد در برنامـه 

  يي گره گشاي مشكالت اقتصادي كشور نخواهد بود.باشد ايجاد اين مناطق به تنها
ي هـا  قانون مناطق آزاد هر كشوري بايد به طرز مشخص و صريح، ويژگـي  ي قانوني:ها ب) صراحت 

و همچنين اهداف و وظايف و اختيارات آن را تبيـين و   اي هنقش منطقه آزاد در توسعه ملي و منطق
ي تشـويقي بـراي   هـا  ف تعيين شـده و ايجـاد انگيـزه   روشن سازد و امتيازاتي را كه براي تحقق اهدا

مؤسسات و شركتهاي سرمايه گذار داخلي و خارجي در نظر گرفتـه اسـت، و شـرايط ورود و خـروج     
تحقـق اهـداف از پـيش     هـا  سرمايه و نيروي كار را به وضوح بيان كند. هرگونه ابهامي در اين زمينه

  سازد. ميتعيين شده را غير ممكن 
دسترسي به تسهليات زيربنايي از مهمترين  تسهيالت زيربنايي و خدمات همگاني: ج) دسترسي به 

كنـد. امكانـات اوليـه نظيـر آب، بـرق،       ميعوامل است كه سرمايه گذار را به سوي منطقه آزاد جلب 
ســوخت، تلفــن، تلكــس، ارتباطــات راه دور، تســهيالت حمــل و نقــل در خشــكي و آب، بنــدرگاه و 

ــكله ــا اس ــوه ــب، خط ــكوني در   ي مناس ــاختمان اداري و مس ــا) س ــا و فرودگاهه ــاطي (راهه ط ارتب
  آيند. مياستانداردهاي پذيرفته شده از جمله شرايط ضروري جهت موفقيت منطقه ازاد به شمار 

، كشـتيراني و تجـاري،   اي هارائه خدمات به موقـع بـانكي و بيمـ    ،عالوه بر تأسيسات فيزيكي مذكور 
تواننـد بـه    مـي موزشي و بهداشتي مناسب و امكانـات تفريحـي   تسهيالت مسافرت هوايي، خدمات آ

  مثبت براي جلب سرمايه گذاران، بازرگانان و گردشگران به منطقه آزاد تأثير گذارند. اي هگون
وجـود نهادهـا و تشـكيالت سـازماني بـا عملكـرد مـنظم و منسـجم از          د) سازمان اجرايي مناسـب: 

. بنابراين بكارگرفتن پرسنل آموزش ديـده و آشـنا بـه    رود ميمهمترين شرايط پيشرفت امور بشمار 
تجاري مدرن، وجود مديران كارآمد همراه بـا ضـوابط و مقـررات صـريح و روشـن       -فرهنگ صنعتي

  جهت اتخاذ تصميمات سريع و روزمره نهايت اهميت و اعتبار را دارد.
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ي هـا  سـرمايه سياستهاي اقتصادي و تصـميماتي كـه جهـت جـذب      ي اقتصادي:ها ه) ثبات سياست
شـود، بايـد    مـي اعـالم   داخلي و خارجي و نيز جهانگردان و گردشكران به منطقه آزاد اتخاذ و رسـماً 

موجب سلب اطمينـان فعـاالن تجـاري و     ها پايدار و دراز مدت باشد. تغييرات پي در پي در سياست
  زد.سا ميي مورد نظر را با شكست مواجه ها سرمايه گذاران از اين مناطق شده و هدف

امروزه تخصص توليدي بيش از ابـزار در مغزهـا جمـه شـده      و) انتقال تكنولوژي و فرهنگ صنعتي: 
است و تقاضا براي نيروي انساني متخصص، همراه با ضرورت عرضه خدمات با كيفيت باال در منطقه 

بـه   -رود مـي كه سرعت، دقت، سهولت، اطمينان و كارآيي از اجزاي تفكيك ناپذير آن بشـمار   -آزاد
منطقه آزاد با نيروهاي متخصصي كه تربيت  و آموزشها نياز دارد. متقابالً ها اين گونه مغزها، تخصص

  دهد. ميكند به نياز اقتصاد ملي پاسخ  مي
بروز اختالفات نظر بين مردم و مقامات دولتي يا مسئولين منطقـه آزاد و   ز) هماهنگي مجريان و مردم: 

  شود. ميجرايي در انجام وظايف جاري، موجب توقف يا كندي كارها وجود ناهماهنگي بين مسئوالن ا
ـ  ،تقويت ك) حمايت پيگيرانه دولت:   اي هپشتيباني و حمايت مادي و معنوي از مناطق آزاد، به گون

پيوسته از سوي دولت و مسئوالن اجرائي و كمك به پيشـبرد اهـداف اعـالم شـده، نقشـي مهـم در       
  ارد.توسعه فعاليتهاي مناطق آزاد د

منطقه آزاد مكاني براي توسـعه فعاليتهـاي گونـاگون     ل) ت.مين فضاي باز كار و زندگي اجتماعي: 
اقتصادي در انطباق با شرايط مناسب طبيعي، اقليمي و اجتماعي از طريق پيوند نيروهاي داخـل يـا   

  بازارهاي بين المللي است.
ويژه سرمايه گذاراني كه مايل بـه فعاليـت    به ،در اين صورت چگونگي برخورد و رفتار با اتباع بيگانه

توانـد   مـي آينـد   مـي در اين مناطق هستند و يا جهانگرداني كه براي خريد يا تفريح به منـاطق آزاد  
الگوي مناسب يا بازدارنده در جهت همكاريهاي بين المللـي در مجمـوع كشـور تلقـي شـود. آزادي      

بر باورها و فرهنـگ حـاكم بـر منـاطق آزاد      فعاليت در اين مناطق در سطح قابل پذيرش و مناطبق
بنابراين هرگونه دخالـت يـا ايجـاد     رود. ميبراي اتباع بيگانه ويژگي اصلي اين گونه مناطق به شمار 

ي عوامـل خـارج از منطقـه كـه بـر      ها ي اقتصادي دولت و تصميم گيريها محدوديت ناشي از برنامه
بگذارد، سبب ترديد و احتيـاط، سـرمايه گـذاران و    وضعيت فعاليتهاي آزاد اتباع خارجي تأثير منفي 

برد. نكته مهم آن كـه اگـر    ميي منطقه آزاد را به زير سئوال ها جهانگردان شده و اساس طرح ريزي
شود، فراهم نباشد  ميشرايط براي تأمين فضاي ياد شده كه شيوه زندگي اتباع خارجي را نيز شامل 

از شـرايط فرهنگـي    در منطقه آزاد معقول نخواهد بـود. تجاري  -انتظار گسترش فعاليتهاي صنعتي
شود. وجود سيستم خـردي چـون    ميالزم براي موفقيت مناطق آزاد در حوزه وفاق فرهنگي متبلور 

يك منطقه آزاد بايد مورد توافق اجتماعي مردم سرزمين اصلي، چه نخبگان و چه توده آنهـا باشـد .   
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بيش از هر چيز، بايـد نـزد نخبگـان دربـاره      زم است.براي رسيدن به چنين توافقي چندين شرط ال
باشد. رسيدن به ايـن توافـق از راه تشـريح كـاركرد و      لزوم ايجاد چنين مقاطعي توافق وجود داشته

و هم چنين با تدوين دقيق اهداف آن ميسر است، و زماني كه به يك  اي هي چنين منطقها مكانيسم
در حوزه توده مردم، پيش  به چنين توافقي نيز رسيده باشيم. بايد تدوين قانوني دست بيابيم قاعدتاً

از آنكه مسأله لزوم چنين مناطقي مطرح باشد چگونگي كاركرد و مكانيسم دروني آنهـا و همچنـين   
ضرورت تفكيك ميان سيستم كالن و سيستم خرد بايد درك شود. در اين مرحله عنصر فرهنگـي و  

شي مثبت و بسيار فعال ايفا كند و از طريق ارائـه يـك الگـوي    تواند نق ميبه ويژه تحقيق اجتماعي، 
در تضاد با الگوي فرهنگي سيستم كالن قرار بگيرد در ايجـاد   |فرهنگي ويژه، بي آنكه اين الگو لزوما

  توافق اجتماعي نسبت به دروني مناطق آزاد مؤثر بيافتد.
  

  تركيب اجتماعي و فرايند تحول
جمعيت در مناطق آزاد بطور كلي عبارتنـد از : جمعيـت محلـي،    گروههاي اجتماعي تشكيل دهنده 

مهاجران، جهانگردان داخلي (ايرانگردان)، جهانگردان خـارجي و بازرگانـان. هريـك از ايـن گروههـا      
پرداختن به مسائل جمعيت بـومي و مهـاجران بـه منطقـه آزاد از      داراي روند تحول خاصي هستند.

ا بطور اختصار به مسـائل گروههـاي توريسـتي و جهـانگردان     موضوع بحث اين مقاله خارج است، لذ
جزيره كيش به دليل سابقه بيشتر و رشد زيربناهاي مناسـب توريسـم    پردازيم. ميداخلي و خارجي 

در چند دهه گذشته، بي شك با مناطق آزاد ديگر ايران فاصله بسيار زيادي دارد. مناطق ديگـر نيـز   
م و به دليل هماهنگي فرهنگي با جهانگردان داخلي (ايرانگردان)، به توانند با ايجاد زيربناهاي الز مي

در مورد خاص كيش بايد توجه داشت كه رشـد نـوعي    مناطق جذب توريسم زمستاني تبدل شوند.
در مقياس كوچك يعني گروههاي رو به افزايش كساني كه براي خريـد كاالهـاي   » توريسم تجاري«

شـوند،   مـي و فروش آن در سرزمين اصلي، روانـه ايـن جزيـره     لوكس و نيمه لوكس به بهاي ارزانتر
تواند كاركرد مناطق آزاد را به سرعت از سكوهاي پرتاب افزايش صادرات،  ميگرايش منفي است كه 

گـروه ديگـري كـه     ي جديد ورود كاالهاي لوكس به صورت مجاز و غير مجاز تبديل كند.ها به كانال
جهانگردان خـارجي هسـتند. دربـاره ايـن گـروه در منـاطق آزاد        ،خوريم ميدر مناطق آزاد به آن بر

بطور كلي با توجـه بـه مشـكالت     با همان مشكالت و مسائلي روبرو هستيم كه در كل كشور. تقريباً
ي فرهنگـي و ارزشـهاي مقـدس    هـا  پس از دوران جنگ و لزوم بازسازي و همچنين به دليل ويژگي

ي الزم براي پذيرايي از توريسم تفريحي را نـدارد. آنچـه   حاكم بر جامعه، در حال حاضر كشور آمادگ
شود توريسم يا جهانگردي فرهنگي است، با توانايي جذب واقعـي، امـا محـدود كـه      مياغلب مطرح 

تواند ضربه سـختي بـه آن وارد كنـد. از ايـن      ميموانع بوروكراتيك و سخت گيريهاي غير مسئوالنه 
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شـوند.   مـي جذب نقاط سنتي، اماكن تاريخي و باستاني گذشته جهانگردان فرهنگي بصورت طبيعي 
با اين همـه منطقـه آزاد كـيش بـه      در نتيجه مناطق آزاد از اين لحاظ با موانع جدي روبرو هستند.

ي صـحيح، از جملـه ايجـاد امكانـات رفـاهي      ريـز  برنامهتواند در صورت  ميي طبيعي ها دليل قابليت
دگرگـوني و توسـعه امكانـات رفـاهي و      فريحي نيز باشد.مناسب، پذيراي گروههايي از جهانگردان ت

تواند شرايط الزم را بـراي جـذب    ميپذيرايي كه در سالهاي اخير در جزيره كيش شاهد آن هستيم 
البته بايد توجه داشت كه در چند سال گذشته بيش از  جهانگردان پيرامون كشورمان را فراهم آورد.

درصـد از آسـياي    35يران از دو منطقه خاورميانـه و قفقـاز و   درصد از جهانگردان وارد شده به ا 30
قشم، اقدام مؤثر و چشـمگيري   اي ه. در حال حاضر جز در مورد كيش و تا اندازاند هجنوب شرقي بود

زيادي  نسبتاًگروه ديگري كه در تركيب اجتماعي مناطق آزاد نقش  در اين زمينه انجام گرفته است.
بازرگانـان اعـم از ايرانـي يـا خـارجي هسـتند. اگـر تـدابيري ماننـد           در موفقيت آن مناطق دارنـد، 

ي حقوقي و ثبات قانوني و همچنين زيربناها و تسهيالت مالي، ارتباطي بتوانند مشـكالت  ها تضمين
موجود را از سر راه امنيت سرمايه گذاري بردارند، موانع فرهنگي در اين حوزه نسبت به ساير مـوارد  

  توانند در اولويت جذب قرار گيرند: ميكنند. گروههاي زير  ميا نقش بسيار كمتري ايف
  سرمايه گذاران ايراني مقيم داخل كشور. -1
  سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج از كشور. -2
  سرمايه گذاران خارجي كشورهايي با قرابت فرهنگي نسبت به ايران. -3
  از ايران.ي نامتجانس و دور ها سرمايه گذاران خارجي با فرهنگ -4

گـذرد و هنـوز    مـي ) بيش از چهـار سـال ن  21/6/72با اينكه از تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد (
فرصت زيادي باقي است تا راه كارهاي مناسب يافت و توسعه پايداري را براي ايـن منـاطق ممكـن و يـا     

  رها را مشخص كنند:توانند محورهاي فرهنگي اين راه كا ميالاقل محتمل گرداند. چند خط اصلي 
شناساندن كاركرد و رسالت واقعي چنين منـاطقي بـه مـردم، از طريـق آگـاه سـاختن آنهـا بـه          -1

يت، چگونگي اداره و نتايج مثبت و ثمرات كوتاه، ميان و دراز مدت فعاليـت منـاطق مشـابه در    عوض
  ساير كشورها.

ر با اين مناطق نظيـر گمـرك، بـا    ي درگيها آگاه سازي مسئوالن و مديران كشور، بويژه در حوزه -2
مكانيسم طبيعي اداره چنين مناطقي از طريق شفاف ساختن هر چـه بيشـتر سـاختارها و عملكـرد     

  مناطق به منظور تأثير گزاري بر روند تثبيت قوانين و ضوابط و تضمين اجراي درست و پايدار آنها.
زديك، بكارگيري نيـروي كـار بـومي و    افزايش پيوندها و فرايند تأثير گذاري مثبت بر پيرامون ن -3

  تقويت و آموزش نيرو براي ايجاد يك حوزه حمايت طبيعي از توسعه مناطق.
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ي متجـانس و نزديـك   ها بازرگاني با تأكيد و اولويت دادن به فرهنگ -ي توريستيها ايجاد جاذبه -4
اطق كـه بـا   به فرهنگ كشور، و در عين حال تالش براي ايجاد يك الگوي فرهنگي خـاص ايـن منـ   

منفـي   الگوي عمومي كشور تضادي نداشته باشد، بلكه نكات مثبت آن را به حداكثر و نكات احتماالً
  را به حداقل برساند.

  
  نيتجه گيري و پيشنهادات

و آداب و رسـوم متفـاوت و ابنيـه     هـا  ست و كشورها بـا فرهنـگ  ها و جاذبه ها امروز جهان پر از شگفتي 
ي توريستي متنوع، مردم كشورهاي ديگر و مناطق همجـوار را بـه   ها و جاذبه تاريخي و باستاني گوناگون
  بخشد. ميخوانند. صنعت جهانگردي اين رابطه را تسهيل و تحكيم  ميميهماني و ايجاد رابطه فرا 

شود جهانگردي پلي است بين كشورها و فرهنگها و پيونـد دهنـده انسـانها و     ميبه اين جهت گفته 
  ملتها با يكديگر.

به بياني ديگر جهانگردي موجب اشتغال زائي و رونق تجارت و درآمد زائي است. صنعت جهانگردي 
سازد و دوسـتي و صـلح    ميي جديد و متوع آشنا ها تكنيك، و طبيعت ،سياست ،انسان را با فرهنگ

آورد و موجـب ارتقـاء دانـش و آگـاهي      مـي بين اقوام و ملتها و بـه تبـع آن كشـورها را بـه ارمغـان      
يكي از داليل تأكيد دين مبين اسالم و قرآن مجيد به سير و سفر نيز  گردد. (احتماالً ميانگردي جه

  همين امر است.)
  گردند. مياينك پيشنهاداتي كه به نظر نويسنده مقاله مثمر ثمر به نظر رسيده بشرح ذيل ارائه 

 660م بـا توليـد   صـنعت توريسـ  «اعالم كرده است:  (W.T.O)دبيركل سازمان جهاني توريسم  -1
  )1»(تبديل خواهد شد. 21به عظيم ترين صنعت آغاز قرن  2000ميليون توريست در سال 

اگر بخواهيم سهم خود را از اين صنعت عظيم افزايش دهيم بايد با شناخت موانع رشد اين صـنعت  
 مسـائل فقهـي مربـوط بـه     اقتصادي، سياسـي و و احيانـاً   -ي مختلف فرهنگي، اجتماعيها در بخش

ي دقيق و اصولي غفلت نورزم. اين مهم نيازمند اشتراك مساعي همه نهادهـا  ريز برنامهجهانگردي از 
  كند. ميو دست اندركاران اجرائي و سياستگذاري امر جهانگردي و ايرانگردي را بيش از پيش طلب 

ان در امروزه سرمايه گذاري براي تربيت و آموزش نيروي انساني و داشتن پژوهشـگران و محققـ   -2
ي عمـده رشـد و توسـعه محسـوب     هـا  يكـي از شـاخص   به عنواني مورد نياز كشور ها تمامي رشته

گردد. اين موضوع در باب آموزش نيروي انساني در بخش جهانگردي نيز صادق است و اگر قصد  مي
داريم در سالهاي آتي صنعت جهانگردي را در كشورمان فعالتر كنيم بايد به تربيـت نيـروي انسـاني    

  ورد نياز بپردازيم.م
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كاركرد خاص منطقه آزاد كيش مورد توجـه قـرار    به عنواندر طرح جامع كيش، بخش توريسم  -3
) از آنجائيكه از اهداف اصلي ايجاد مناطق آزاد، توسـعه اقتصـادي از طريـق توليـد و     2گرفته است.(

هدف مهم و اوليه لطمـه  شود، نبايد فعاليتهاي جانبي به دستيابي اين  ميافزايش صادرات كاال ذكر 
  وارد كرد و آنرا تحت الشعاع قرار دهد.

تـوان از   ميتوليد كاال و تجارت خود از عوامل مهم جذب جهانگرد است. به عنوان گواه اين ادعا  -4
كره و ژاپن نام برد. لذا با اولويت دادن به بخش صنعت و توليد و با عنايت بـه   ،سنگاپور، هنگ كنگ

  ، بخودي خود بخشي از جهانگردان جذب مناطق آزاد خواهند شد.ي طبيعيها پتانسيل
تأثيرپذيري جهانگردان فقط از طريق مشاهده مناظر طبيعي و ميراث فرهنگي كشـور و منطقـه    -5

ميزبان ميسر نيست، بلكه برخورد آحاد ملت اعم از افراد بومي و كسـاني كـه بـا جهـانگرد برخـورد      
عامل فرهنگي و معرفي ارزشهاي حاكم بر كشور ميزبـان دارد. لـذا   مستقيم دارند، تأثير بسزايي در ت

كنند اهميت و چگونگي برخـورد   ميشود به مردم مناطقي كه جهانگردان از آنها ديدن  ميپيشنهاد 
  با ميهمانان داخلي و خارجي را متذكر شد.

ا بـراي  جهـانگردان خـارجي شـهرهاي شـمالي كشـور ر      به طور عمده گردشگران داخلي و بعضاً -6
گزينند و يا از آثـار تـاريخي و فرهنگـي اسـتانهائي نظيـر اصـفهان و شـيراز ديـدن          مياستراحت بر 

كنند و از جاذبه و امكانات موجود در جنوب كشور و مناطق آزاد، بخصـوص جزيـره كـيش، بـي      مي
 هـا  ي ايـاب و ذهـاب و هتـل   ها اطالع هستند (البته در مورد گردشگران داخلي، بعد مسافت و هزينه

شود بروشور و جزوات معرفي مناطقي مثل كيش در خارج از كشور  ميمزيد بر علت است). پيشنهاد 
ي فرهنگ) در معـرض  ها و خانه ها در دفاتر هواپيمائي و نمايندگيهاي سياسي و فرهنگي (سفارتخانه

عـات  ديد و دسترس خارجيان و ايرانيان مقـيم خـارج از كشـور قـرار داده شـود. ايجـاد بانـك اطال       
  ي نقش زيادي در جذب توريست دارد.رسان اطالعتوريستي و انجام خدمات 

و نيازهـاي جهـانگردان طراحـي و انجـام      ها البته تبليغات در خارج از كشور بايد متناسب با خواسته
پذيرد. براي ساكنان كشورهاي سرسبز و با مناظر طبيعي غني، تبليغ اقامت در شهرهاي شما ايـران  

  نخواهد داشت. جذابيت زيادي
جهانگردان داخلي و خارجي داراي وضعيت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي متفاوت هستند  قطعاً -7

ي فرهنگي و بازديد اماكن ديني يكسان و يكنواخت نظر همه آنهـا را بخـود   ها كه تفريحات و برنامه
جهـانگردان بيشـتر   فرهنگي باعث جذب  -ي تفريحيها و برنامه ها جلب نخواهد كرد، تنوع در جاذبه

  خواهد شد.
ي فرهنگي در مناطق مورد بازديد جهانگردان اعم از داخلي و خارجي (بخصوص جزيره ريز برنامه -8

باشد كه آثار مثبت آن نمود و بروز بيشتري داشته باشد و  اي هگونه كيش و مناطق آزاد ديگر) بايد ب
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ي عمل كرد كه مسافرين و گردشـگران بـي   از طرفي از لحاظ برخورد با افراد خالفكار و خاطي بنوع
بند وبار احساس امنيت نكنند و فرصتي براي اعمال خالف خود پيدا نكننـد. البتـه ايـن بـه معنـي      

است كـه بـراي    اي هسخت گيري و سلب آزادي و آسايش گردشگران نيست بلكه فراهم آوردن زمين
وانند در طول اقامت خود با خيال راحت و بت ها افراد ناياب و هرزه محيط امني ايجاد نشود و خانواده

  آرامش خاطر به گشت و گذار بپردازند.
كشورهاي مختلف دنيا به عنوان يك صنعت درآمد زا و توسعه آفرين به جهانگردي ارج نهـاده و   -9

ي صـنعتي مصـنوع بشـر و    هـا  كنند. كشورهاي پيشرفته از جاذبه ميدر ترويج و گسترش آن تالش 
كنند تـا از   ميي طبيعي و ميراث فرهنگي تالش ها وسعه با بهره گيري از جاذبهكشورهاي در حال ت

ي ها تاريخي و ويژگي اي هتواند با پيشين مياين صنعت منتفع گردند. در اين ميان منطقه آزاد كيش 
طبيعي و امكانات تفريحي و سياحتي نظير قايقراني، ماهيگيري، غواصي،دوچرخه سـواري، پـرواز بـا    

كواريوم و نظاير آن، با استفاده از تكنولوژي جديد موجود در كشورهاي پيشرفته و با ايجاد گاليدر، آ
ورزشي مثل شهربازي با تجهيزات و لواز جديد جهـت اسـتفاده گروههـاي سـني      -امكانات تفريحي
  ي توريستي تنوع بخشد.ها مختلف به جاذبه

هانگردي چه در مناطق آزاد و چـه در  رسد اقدام به موارد ذيل به رشد و گسترش ج ميبه نظر  -10
  ي توريستي دارند مفيد به فايده خواهد بود.ها شهرهاي ديگر كشور كه جاذبه

كاهش تشريفات اخذ رواديد در خـارج از   -جهت بررسي و يافتن موانع جهانگردي اي هتشكيل كميت
زم جهت صدور مجوزهاي ال -حمايت از بخش خصوصي و سود آور كردن صنعت جهانگردي -كشور

توجـه بيشـتربه تبليغـات در داخـل و خـارج       -وارد كردن تجهيزات از جمله وسايل مورد نياز هتلها
ايجاد مراكز آموزشي و تأسيس بانك اطالعـات و آمـار جهـانگردي بـراي گسـترش فرهنـگ        -كشور

  تأمين امنيت و آسايش گردشگران در شهرها و اماكن توريستي. -گردشگري
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Consequences of marine-oceanic plastic waste accumulation on 

cellular and/or organismal level(s) 
 

Mehran Safaie1 
 

Abstract 
This paper is to determine of consequences of marine-oceanic plastic 
accumulation on cellular and organismal level(s). The land- based sources 
account for nearly 80 percent of the world’s marine-oceanic pollution and 60 to 
95 percent of the waste is made of plastic. Ultimately, the most of the plastic 
waste in the world ends up at sea. By the assistance of oceanic whirling 
currents, the plastic litter compiles over time at the middle of main ocean 
vortices forming named garbage patches. In the ocean and sea, some plastic 
pieces fill the stomach and cause suffocation of birds and turtles. It can also lead 
to starvation and potentially death of animals. Tiny plastic pieces absorb 
hydrophobic pollutants such as polychlorinated biphenyls (PCBs) and a 
degraded form of the pesticide DDT (DDE) with a concentration factor of 
almost 1 million times being compared to the overall concentration of the 
chemicals in seawater. Novel local legislations as well as international 
programs, with clear frames and enforcement measures, are currently being 
presented and suggested worldwide and some may need ratification by many 
countries to decline plastic pollution in sea and ocean. Media can also play a 
key role to enhance public awareness of the adverse effects of plastic pollution 
on marine life and human health. 
Key words: Plastic waste, Accumulation, Ocean, Marine life, cellular level, 
Pollutants 
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A New Approach to Climate Tourism Studies 

(Case Study: Beaches in Southern Iran) 
 

Mohammad Saeed Najafi1, Parisa Sha’bani2 
 

Abstract 
Knowing the climate conditions is one of the most important sources needed for 
tourism. On the other hand, recognizing the properties of every single of the 
regions from the climate-tourism conditions viewpoint is so difficult and time-
consuming. Therefore, using the new classification methods is essential. One of 
the common methods of classification is clustering analysis, which has many 
applications in the climate studies. Another method used to interpolating is 
discriminate analysis. in order to present a new approach to tourism climate 
studies., this study used 5 indices including PET, PPD, TSENS, PMV and TCI 
and also monthly data from synoptic stations of beaches in Southern Iran during 
the statistical period between 1989 and 2008, as well as cluster and discriminate 
analysis. The results show that there have 4 climate-tourism regions in study 
area. As well as the results of discriminate analysis show that agreement with 
clustering analysis in 98 percent.  
Key Words: Tourism, Climate, Clustering Analysis, Discriminate analysis. 
 
 
 

                                                                                                                                                  
1- Chief Author: Climatology (MA), Geography Department of Tehran University. 
M.s.najafi@ut.ac.ir 
2- MA student in Tourism Planning, Mazandaran University. 



4                                                                                    No 8 . July – September 2016 

 

 
A Stydy on the Effects of Globalization on the Political Culture of the 

Persian Gulf Region’s women  
(case study: Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia) 

 
Elham Pahlavani1, Mahmud Golestani2, 

 
Abstarct 
Notion of women and men equality as a universal concept, have different 
effects in different areas of society, including issues have left certain political 
culture that globalization has a significant impact. Among communities and 
countries that have been affected by this phenomenon, Countries of the Persian 
Gulf. . Given that the political culture is a major challenge in the field of 
politics, this article seeks to explain the impact of globalization on women's 
political culture in the Persian Gulf states, including Iran and Saudi Arabia, with 
regard to the claim that Western human rights paper,  In this paper, we intend to 
women's political culture in the two countries to explore. 
According to Peter Taylor, who believes that global patterns, patterns affecting 
local and regional causes and patterns, are consistent with global developments, 
This is shown by the impact of globalization on aspects of political culture, 
political culture, women have passive mode and only incidental to the conduct 
of participatory political culture  However, depending on the changes in society 
and traditional Arabian slowed But that seems to affect global climate and 
access to communication tools in the world These changes occur more rapidly 
in the realm of politics and political culture in the formation of a partnership to 
be all women 
Key words: globalization, global feminism, political culture, the idea of Peter 
Taylor. 

  
 

                                                                                                                        
1- Chief Author: Political Sciences (MA), Islamic Azad University of Mashhad, 
Teacher at Seman Sceintific Applied Comprehensive University & Payam-e-Nur 
university of Mahdishahr, pahlevani.e22@gmail.com 
2- International Law (MA), Islamic Azad University of Damghan, Teacher at Seman 
Scientific Applied Comprehensive University & Payam-e-Nur University of 
Mahdishahr, Golestani.m22@gmail.com 



The Persian Gulf Political- Cultural Studies Quarterly Journal                   3   

 

 

Surveying and determining marin tourism tours and routes in 
Persian Gulf islands 

 
H.oroji1, Dr. K. Ziyar2i, F.Tavafi3, N.Shokravi4, M.Alizadeh5, Sh.Badiei6 

 
Abstract 
One of the most significant current discussions in tourism is marine tourism. A package 
of recreation and visiting marine attractions in marine environment called marine 
tourism. The past decade has seen rapid developments in marine tourism, however far 
too little attention has been paid to Persian gulf marine tourism despite its vast historical 
and natural attractions. The aim of this paper is to nominate the best marine route in the 
area among Hormozgan state islands on the bases of standard criteria for marine 
tourism. The criteria are length of the route, distance between attractions, economic 
capacity and touristic attractions in the islands, closeness of the route to the islands, 
scatterings of marine attractions, marine dangers, distance to biomass marine and 
viewshed. The information of the area has been prepared on the bases of 8 criteria by 
importing the data to ARCGIS software. Three routes including: three, one-day trip 
routes, one three-day trip route between islands and a three-day trip route in to the sea 
has been determined. Analysis showed that one-day tours origins and destinations are 
Qeshm, Kish and Hendorabi islands and Three-day tours origins and destinations are 
Qeshm and Kish. The result shows most of the islands are not taking part in marine 
tours because of not having enough economical power. 
Key words: marine tourism, tourism routes, Persian gulf islands. 
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The Role of Tourism in Economic Development, job creation and 

cleansing deprivation in the Coasts and Islands of the Persian Gulf 
(case study: Qeshm Free zone) 

 
Nrgues Shalchian1 

 
Abstract 
Introduction: In the article 1 of the Free zones law it is noted that the goals of 
foundations of these zones are economic development, job creation and 
increased public revenues.  
Research objectives: Research goals include: understanding geographical 
diversification of natural, economic, cultural, historical, Qeshm Free 
Zone,identification the positive and negative points of the tourism industry, to 
determine putative relationship between tourism development and job 
creation,recognizing the importance of tourism resources and incentives to 
promote entrepreneurship in the tourism industry and the potential to deliver the 
resource and its potential.  
Materials and Methods: This research method is mainly based on a library of 
articles, documents, applications development, expert authorities and relevant 
information and data sources are investigated.  
Findings and conclusions: Qeshm Free Zone blessed with natural 
resources,tourism attractions, and strategic location has excellent infrastructure 
investments needed to achieve sustainable development and tourism 
development capacity. These capacities are mainly due to in the island's 
position in the attractive and unique ecosystems and ecological 
potential,Impressive capabilities and talented human development, duty-free 
facilities, transit and transportation development, comprehensive social 
welfare,Increasing transportation and transit capacities, crafts and modern 
development, a welfare service capacities, a commercial complex- 
recreation,Development of centers of economic development and infrastructure 
projects, such as massivefacility opportunities of Shahid Rajai port, 
underground reserves (oil and gas) and mines, located in the strategic Strait of 
Hormuz, having transited north-south corridor.  
Key words: Qeshm Free Zone, Employment, poverty elimination.  
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Effect of typical areas of tourism on the eradication of poverty from 

the perspective of local communities 
(Case study: Myrmohanaisland in the Persian gulf) 

 
ShervinMostaghaci1, Hamid NazariSarmazeh2, Maryam Aji3 

 
Abstract 
Tourismis one of the largest and most complexthe world industry. Variation in 
the size and complexity of the tourism industry, according to geographical 
areas, special areas for planning and management of tourism demand. Great 
potential for tourism development in areas that have potential, but have not a 
good trend, we will seek to elements that will accelerate the movement of 
tourist flow. On this basis, the paper reviews the status of regional tourism for 
local communities is deprivation of view, to develop a collaborative approach to 
tourism and increase local employment. Research methods, descriptive - 
analytical and based on documents and library and information studies field. 
The case study includes a sample area of tourist Myrmohanaisland.data and 
information by different ways go to organizations and related facilities, and 
review and questionnaire survey were collected,using participatory appraisal 
techniques (PRA) functionality and capabilities in the areas of employment and 
consequently Myrmohana island deprivation measured and 
evaluated.components of the seven main groups and 48 subgroups based on the 
expected tourism to the island Myrmoahana gritty port area based deprivation 
score (importance), the CPM components, were assessed average capacity in 
the region and. The results show that, due to the geographical features and 
capacity assessment indicating CPM defeat in the tourism sector and supply 
chain orientation is based on the model. 
Key words: tourism area, deprivation, Myrmohanaisland, PRA. 
 

                                                                                                                                                  
1- Msc geography and tourism planning Isfahan university, urbanplanning87@yahoo.com 
2- Msc geography and rural planning Isfahan university, hamidns67@yahoo.com 
3- Bsc geography and urban planning Yazd university, aji556@yahoo.com 



 
 

Contents 
 

Effect of typical areas of tourism on the eradication of poverty from the 
perspective of local communities(Case study: Myrmohanaisland in the Persian 
gulf)/ ShervinMostaghaci, Hamid NazariSarmazeh, Maryam Aji ..............................  1 
The role of tourism in economic development, employment and Jzayrkhlyj 
Vmhrvmytzdayy Drsvahl Gulf(Case Study: Qeshm)/ Narges Shalchyan rabe .....  2 
Surveying and determining marin tourism tours and routes in Persian Gulf 
islands/ H.oroji, K. Ziari, F.Tavafi, N.Shokravi, M.Alizadeh, Sh.Badiei  ..................  3 
A Stydy on the Effects of Globalization on the Political Culture of the Persian Gulf 
Region’s women (case study: Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia)/ Elham 
Pahlevani, Mahmud Golestani  ................................................................................... 4 
A New Approach to Climate Tourism Studies (Case Study: Beaches in Southern 
Iran)/ Mohammad Saeed Najafi., Parisa Shabani.  ...................................................  5 
Consequences of marine-oceanic plastic waste accumulation on cellular and/or 
organismal level(s)/ Mehran Safaie  .........................................................................  6 
 
 
 
 
 
 
 



Chairs of this Volume 
 

– Dr. Saeed pourali 
– Dr. Ali Ashraf  Nazari 
– Dr. yousef ashrafi 
– Dr. Vahid Kiyani 
– Dr. Hasanali Ahmadi Fesharaki 
– Dr. Shahrod Amientekhabi 
– Dr. Esmaeel Shirali 
– Rahim Yaghoubzadeh 
– Dr Hamid Saber Farzam 
– Sadra Amooee 
– Mohamad Hosein Janbabanejad 

 



In The Name Of GodIn The Name Of God 
 

The Persian Gulf Political-Cultural Studies Journal 
No 8 . July – September 2016 

ISSN 2423-3587 

 
Concessionaire: Academic Center for Education, Culture and Research(ACECR) 
Managing Director: RahimYaghoubzadeh 
Editor in Chief: Dr. Saeed Pourali 

Executive Manager: Mohamad Hosein Janbabanejad 
Editor: Sadra Amooee  
English Editor: Zohreh Zolfaqari  
Layout & Art Designing: Zinab yousefi  
 
Editorial Board 
Dr. Hamid Ahmadi (University of Tehran) 
Dr. Mohamadreza Rezvani (University of Tehran) 
Dr. Seyed Saeed Hashemi (University of science and culture) 
Dr. Seyed Reza Salehi Amiri(Islamic Azad University) 
Dr. Ebrahim Hajiyani(University of Shahed) 
Dr. Hamid Zargham Borujeni(AllamehTabatab’i University) 
Dr. GholamHeydar Ebrahimbay Salami( University of Tehran) 
Dr. Mohamadhosein Imani KhoshKhu(University of science and culture) 
Dr. Nasrollah Pourmohamadi Amleshi(Imam Khomeini International University) 
Dr. Saeed Pourali(ACECR) 
Dr. Ali Akbar Hashemi Rad(University of science and culture) 
Dr. Manouchehr Jahaniyan(University of science and culture) 
Rahim Yaghoubzadeh (University of Tehran) 
Dr. Mohammad Reza Pourabedi (ACECR) 
Dr. Heydar Janalizadeh Chubasti(University of Mazandaran) 
Dr. Shahrod Amientekhabi(Institute of Higher Education, Science - Applied 

Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization)  
 
 

Address: No. 72, Second Floor, Shohaday e Zhandarmeri St., 
Fakhr e Razi Ave., Enghelab e Islami Ave., Tehran-Iran 

Phone:+98 21 66491136, +98 21 66491222, Fax: +98 21 66491586 
Web Site: WWW.ISTTA.IR   E-Mail: persiangulf-journal@istta.ir 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  



  خوانندة گرامي 
فـرم زيـر را   » مطالعات فرهنگي و سياسي خليج فـارس «در صورت تمايل به مطالعة مداوم فصلنامة 

نشاني دفتر فصلنامه واقع در تهران، خيابان انقالب اسالمي، خيابان فخـررازي، خيابـان   تكميل و به 
فرهنگي دانشجويان ايـران   -، طبقة دوم، مركز گردشگري علمي72شهداي ژاندارمري شرقي، پالك 

  . ارسال فرمائيد
  ريال 240000 : اشتراك ساالنه

  ريال 60000 : تك شماره
  

  
  برگ درخواست اشتراك

  
را در فهرسـت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام ايـن سـازمان / اينجانـب    لطفاً

. . . . . . . تا. . . . . . . . ثبت و از شمارة» سياسي خليج فارس -مطالعات فرهنگي«مشتركان فصلنامة 
  . لنامه به نشاني زير ارسال فرمائيدنسخه فص. . . . . . . . تعداد. . . . . . . . سال. 

  : نشاني و شماره تلفن
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هاي درخواستي به حساب جاري   ريال حق اشتراك شماره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضمناً مبلغ

-بانك ملي شعبه فخر رازي واريز شده و رسيد آن به پيوست ارسال مي  0104830820003شماره
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