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چکیده
تأســیس مناطــق آزاد تجــاری صنعتــی در دنیــا اغلــب ســبب توســعه و آبادانــی مناطــق 
پیرامــون خــود شــده اســت. یکــی از مهم تریــن بخش هایــی کــه تأســیس منطقــه آزاد 
ــا  ــی ب ــاری ـ صنعت ــق آزاد تج ــت. مناط ــگری اس ــد گردش ــر باش ــد در آن مؤث می توان
توجــه بــه ســاختار قانونــی حاکم بــر آن هــا و ســهولت در تجــارت بین المللــی، قادرند 
گردشــگری را توســعه دهنــد و از ایــن طریــق ســبب توســعه و پیشــرفت پیرامــون خــود 
شــوند. منطقــه آزاد انزلــی یکــی از مهم تریــن مناطــق آزاد کشــور و تنهــا منطقــه آزاد 
در ســاحل دریــای خــزر اســت کــه در ســال 1384 تأســیس شــد. بــا توجه بــه اهمیت 
منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی انزلــی و اهــداف مطرح شــده بــرای آن، ایــن مطالعــه بــه 
ــان  ــتان گی ــگری در اس ــعه گردش ــر توس ــی ب ــه آزاد انزل ــیس منطق ــر تأس ــی اث بررس
ــرل  ــؤال از روش کنت ــن س ــه ای ــخ ب ــور پاس ــه، به منظ ــن مطالع ــت. در ای ــه اس پرداخت
ــرل  ــه نتایــج حاصــل از اجــرای روش کنت ــا توجــه ب ــی اســتفاده شــده اســت. ب ترکیب
ترکیبــی، تأســیس منطقــه آزاد انزلــی اثــر مثبــت و معنــاداری بــر توســعه ارزش  افــزوده 
ــده  ــج شبیه سازی ش ــه نتای ــه ای ک ــت؛ به گون ــته اس ــان داش ــتان گی ــگری در اس گردش
ـ در مقایســه بــا حالتــی کــه اگــر منطقــه آزاد انزلــی تأســیس نمی شــد ـ نشــان دهنده 
آن اســت کــه تأســیس منطقــه آزاد انزلــی باعــث شــده ســرانه ارزش افــزوده 
ــر،  ــد. به عبارت دیگ ــش یاب ــد افزای ــش از 30 درص ــان بی ــتان گی ــگری در اس گردش
درصــورت تأسیس نشــدن منطقــه آزاد انزلــی در ســال 1384، درحــال حاضــر ســرانه 
 70 درصــد مقــدار کنونــی بــود.

ً
 ارزش افــزوده گردشــگری در اســتان گیــان، تقریبــا
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مقدمه 
تأســیس و راه انــدازی مناطــق آزاد تجــاری صنعتــی 
یکــی از سیاســت های اقتصــاد منطقــه ای اســت کــه در 
دهه هــای اخیــر موردتوجــه سیاســت گذاران قــرار گرفتــه 
اســت. برنامه ریــزان اقتصــادی بــا توجــه بــه نمونه هــای 
موفــق مناطــق آزاد تجــاری صنعتــی در دنیــا، بــه دنبــال 
معایــب  تحمــل  بــدون  میزبــان  کشــور  تــا  بودنــد  آن 
ــارت آزاد  ــای تج ــدازه ای از مزای ــد تــا ان ــدن بتوان جهانی ش
آزاد  مناطــق  تأســیس  به عبارت دیگــر،  شــود.  بهره منــد 
تجــاری بــرای کشــورهای جهــان ســوم ایــن امــکان را فراهــم 
ــرل  ــازوکارهای کنت ــی س ــردن تمام ــدون رهاک ــه ب ــی آورد ک م
فراینــد  بــه  منطقــه ای  و  بخشــی  به صــورت  اقتصــادی، 

ــرد  ــورت عملک ــوند و درص ــل ش ــاد متص ــدن اقتص جهانی ش
ــن رو در  ــد؛ ازای ــره ببرن ــارت آزاد به ــای تج ــوب از مزای مطل
ــا و به خصــوص  ــر، تأســیس مناطــق آزاد در دنی دهه هــای اخی
در کشــورهای درحــال  توســعه رشــد چشــمگیری داشــته 
ــن  ــق آزاد، ای ــه مناط ــوط ب ــف مرب ــب تعاری ــت. در اغل اس
مفهــوم وجــود دارد کــه »محــدوده جغرافیایــی کــه در آن 
ــردازش  ــا پ ــوند ت ــی وارد می ش ــوق گمرک ــدون حق ــا ب کااله
ماننــد  مشــوق هایی  ســرمایه گذاران  و  شــوند  صــادر  و 
معافیــت مالیاتــی و آزادی عمــل بیشــتر در اســتخدام نیــروی 
تجــاری2 آزاد  منطقــه   .)1388 )التجایــی،  دارنــد«   کار 
ــا در مجــاورت   در داخــل ی

ً
ــا ــی اســت کــه غالب  قلمــرو معین

یــک بنــدر واقــع و در آن تجــارت آزاد بــا ســایر نقــاط جهــان 
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مجــاز شــناخته  شــده اســت و کاالهــا را می تــوان بــدون 
پرداخــت حقــوق و عــوارض گمرکــی از ایــن منطقــه خــارج 
یــا بــه آن وارد کــرد. ایــن مناطــق از مقــررات عمومــی 
ــد  ــی مانن ــتفاده از مزایای ــا اس ــوده و ب ــاف ب ــوع مع ــور متب کش
بخشــودگی مالیاتــی و عــوارض گمرکــی، معافیــت از مقررات 
ویــژه صــادرات و واردات یــا جــذب ســرمایه خارجــی و 
فّنــاوری مــدرن، امکانــات کســب درآمدهــای ارزی را فراهــم 
آزاد  منطقــه  بین المللــی،  تعاریــف  بــه  بنــا  می ســازند. 
ــه از  ــت ک ــدری اس ــدری و غیربن ــده بن ــدوده حراست ش مح
شــمول برخــی از مقــررات جــاری کشــور متبــوع خــارج بــوده 
و بــا بهره گیــری از مزایایــی نظیــر معافیت هــای مالیاتــی، 
بخشــودگی ســود و عــوارض گمرکــی، نبــود تشــریفات 
همچنیــن  و  دســت وپاگیر  مقــررات  و  اداری  ارزی،  زائــد 
ســهولت و تســریع در فرایندهــای صــادرات و واردات بــا 
جــذب ســرمایه گذاری خارجــی، فرصت هــای اشــتغال، 
ــاوری  ــال فن ــی، انتق ــای جهان ــه بازاره ــرای ورود ب ــک ب کم
 Dei Ottati,( ــد ــک می کن ــی کم ــرزمین اصل ــعه س و توس
ــر  ــق آزاد عاوه ب ــی مناط ــای جانب ــی از کارکرده 2018(. یک
توســعه تجــارت، توســعه گردشــگری اســت؛ به گونــه ای 
ــورت  ــق آزاد، درص ــی مناط ــاختار قانون ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــت  ــار داش ــد انتظ ــب، بای ــت گذاری مناس ــرد و سیاس عملک
ــی آن  ــترهای پیرامون ــق و بس ــن مناط ــگری در ای ــه گردش ک
ــق  ــه مناط ــی ک ــیار مهم ــرات بس ــال تأثی ــد. به دنب ــعه یاب توس
ــته اند،  ــارت داش ــه ای و تج ــعه منطق ــا در توس ــق دنی آزاد موف
در ایــران نیــز تــاش شــد تــا بــا تأســیس مناطــق آزاد، ایــن راه 
به ســوی موفقیــت بازگشــایی شــود. در همیــن راســتا، تاکنــون 
ــم،  ــش، قش ــامل کی ــی ش ــاری صنعت ــه آزاد تج ــت منطق هف
ــی  ــد. یک ــاد ش ــو ایج ــد و ماک ــی، ارون ــار، ارس، انزل چابه
ــمال  ــی در ش ــاری انزل ــه آزاد تج ــق، منطق ــن مناط از مهم تری
ایــران اســت. بــا توجــه بــه اســناد باالدســتی، اهــداف اصلــی 
تأســیس منطقــه آزاد انزلــی عبارت انــد از: عمــران و آبادانــی، 
ــذب  ــاد، ج ــعه اقتص ــد و توس ــی، رش ــات عموم ــه خدم ارائ
ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی، اشــتغال زایی ســالم و 
ــادرات،  ــد و ص ــویق تولی ــازار کار و کاال، تش ــم ب ــد، تنظی مول
ورود و حضــور فعــال در بازارهــای منطقــه و جهانــی، جــذب 
فّناوری هــای جدیــد و انتقــال علــم و دانــش فنــی بــه عوامــل 
ــاوری جهــان،  ــا توســعه علمــی و فّن ــد داخلــی همســو ب تولی
تســریع در فرایندهــای تجــاری، اقتصــادی و فّنــاوری بــا 
بسترســازی مناســب بــرای انجــام آزمایشــی طرح هــا و 
تعمیــم آن بــه سراســر کشــور )ذاکــری و اســفندیاری، 1395: 
50(. یکــی از اهــداف جانبــی تأســیس مناطــق آزاد، هماننــد 
منطقــه آزاد انزلــی، توســعه گردشــگری و کســب وکارهای 
مــوازی بــا آن اســت. امــروزه گردشــگری و فعالیت هــای 

ــا  ــای دولت ه ــن راهکاره ــی از مهم تری ــه آن  یک زیرمجموع
ــن  ــوده و در بی ــدار در اقتصــاد ب ــرای پیشــرفت و توســعه پای ب
ــه و  ــی زنگن ــرار دارد )یزدان ــا ق ــتغال زای دنی ــت اش ــه صنع س
همــکاران، 1388(. امــروزه گردشــگری یکــی از بخش هــای 
مهــم و رو بــه رشــد اقتصــاد جهانــی اســت؛ تاجایی کــه 
10/2 درصــد از تولیــد ناخالــص جهــان، 4/4 درصــد از کل 
ــال را در  ــت فع ــد از کل جمعی ــرمایه گذاری ها و 9/6 درص س
 .)Sobirov, 2018( ــت ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــا ب دنی
بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه گردشــگری در اقتصــاد امــروز دنیــا 
دارد، در ایــن مطالعــه بــه دنبــال پاســخ بــه این ســؤال اساســی 
ــا تأســیس منطقــه آزاد انزلــی در توســعه  ــود کــه آی خواهیــم ب
ــت؟  ــوده اس ــق ب ــود موف ــون خ ــق پیرام ــگری در مناط گردش
به منظــور ارزیابــی و تحلیــل اثــر منطقــه آزاد انزلــی بــر 
توســعه گردشــگری در اســتان گیــان، از روش کنتــرل ترکیبــی 
روش هــای  به روزتریــن  و  مهم تریــن  از  یکــی  به منزلــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــود. در ادام ــتفاده می ش ــت اس ــل سیاس تحلی
روش تشریح شــده، نخســت ادبیــات موضــوع به اختصــار 
مــرور می شــود و ســپس بــا تشــریح روش بررسی شــده، 

ــود.  ــل می ش ــج تحلی نتای

مبانی نظری و ادبیات موضوع
ــده  ــه بررسی ش ــدا منطق ــری، ابت ــی نظ ــش مبان در بخ
مبانــی  ســپس  و  می شــود  معرفــی  اجمالــی  به صــورت 
مربــوط بــه منطقــه آزاد و ارتبــاط آن بــا ســاختارهای توســعه و 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــگری تبیی گردش
منطقه مطالعه  شــده 

از  یکــی  کشــوری،  جدیــد  تقســیمات  در  گیــان 
اســتان های ســاحلی شــمال ایــران بــا مســاحت ۱۴۷۱۱ 
ــوب  ــا جن ــی ت ــع اســت. درازای آن از شــمال غرب کیلومترمرب
ــر  ــا ۱۰۵ کیلومت ــای آن از ۲۵ ت ــر و پهن ــرقی ۲۳۵ کیلومت ش
ــزر  ــای خ ــه دری ــمال ب ــتان، از ش ــن اس ــد. ای ــر می کن تغیی
ــتان  ــه اس ــرب ب ــه، از غ ــیای میان ــتقل آس ــورهای مس و کش
اردبیــل، از جنــوب بــه اســتان زنجــان و قزویــن و از شــرق بــه 

اســتان مازنــدران محــدود می شــود. 
ــدر  ــان، بن ــتان گی ــهرهای اس ــن ش ــی از مهم تری یک
انزلــی اســت. انزلــی مهم تریــن بنــدر شــمالی ایــران در 
حاشــیه جنــوب غربــی دریــای خــزر و در غــرب دلتــای 
ســفیدرود، در اســتان گیــان واقــع  شــده اســت. بنــدر انزلــی 
ــرا، از  ــه صومعه س ــوب ب ــزر، از جن ــای خ ــه دری ــمال ب از ش
ــه رضوانشــهر متصــل اســت.  ــه رشــت و از غــرب ب شــرق ب
ــر  ــران، 40 کیلومت ــا ته ــر ت ــی 360 کیلومت ــتان انزل شهرس
ــردار  ــی س ــرودگاه بین الملل ــا ف ــر ت ــت و 35 کیلومت ــا رش ت
ــی  ــت سوق الجیش ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه دارد. ب ــگل فاصل جن
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گیــان و اهمیــت بــاالی تجــارت بــا کشــورهای آســیای میانــه، 
تصمیــم بــه تأســیس منطقــه آزاد تجــاری در ایــن اســتان اتخــاذ 
شــد. منطقــه آزاد انزلــی در ابتــدای تأســیس، محــدوده ای 
ــع  ــدر انزلــی بــه مســاحت 32 کیلومترمرب ــتان بن از شهرس
خشــکی و 40 کیلومترمربــع آبــی را شــامل می شــده و از ســال 
 آغــاز بــه کارکــرده اســت. منطقــه آزاد تجــاری ـ 

ً
1384 رســما

صنعتــی انزلــی در ســال ۱۳۸۴ بــا مســاحت اولیــه ای معــادل 

ــار راه انــدازی شــد. محــدوده ایــن منطقــه   ۳۲۰۰ هکت
ً
ــا تقریب

در ســال ۱۳۹۳ اصــاح و وســعت آن بــه حــدود ۸۶۰۹ 
هکتــار افزایــش یافــت. شــکل 1 نشــان دهنده موقعیــت مکانــی 
ــر آن  ــی ها بیانگ ــات و بررس ــت. مطالع ــی اس ــه آزاد انزل منطق
اســت کــه منطقــه آزاد انزلــی ویژگی هــا و مزیت هــای مهمــی 
می توانــد  مناســب  سیاســت گذاری  درصــورت  کــه  دارد 
 آن را بــه منطقــه ای موفــق بــرای تجــارت تبدیــل کنــد.1

ــن  ــی: قرارگرفت ــر جغرافیای ــه از منظ ــای منطق ــا و مزای ــف. ویژگی ه ــمرد: ال ــر برش ــورت زی ــوان به ص ــی را می ت ــة آزاد انزل ــای منطق ــا و مزیت ه ــن ویژگی ه  1. مهم تری
ــواری  ــزر؛ هم ج ــای خ ــیة دری ــورهای حاش ــا کش ــاط ب ــة ارتب ــژه در زمین ــت وی ــتن موقعی ــتراک ؛ داش ــه نس ــروف ب ــوب مع ــمال ـ جن ــی ش ــدور بین الملل ــیر کری در مس
ــای  ــه بازاره ــب، ب ــای مناس ــق راه ه ــی از طری ــان؛ دسترس ــو در آذربایج ــتان و باک ــو در قزاقس ــتان، اکتائ ــک در ترکمنس ــیه، کراسنودس ــتراخان و الگان در روس ــادر آس ــا بن ب
مصــرف کشــورهای CIS؛ نزدیک تریــن منطقــة آزاد بــه پایتخــت کشــور و ســایر مراکــز صنعتــی و پرجمعیــت کشــور ازجملــه بازارهــای مصــرف؛ نزدیکــی بــه بزرگ تریــن 
ذخایــر نفــت و گاز دریــای خــزر؛ ب( ویژگی هــای منطقــه از منظــر اقتصــادی: وجــود بندرانزلــی بــا امکانــات، تجهیــزات و تأسیســات پیشــرفته بــرای تخلیــه و بارگیــری 
ــی؛  ــرک انزل ــود گم ــی؛ وج ــی انزل ــهرک صنعت ــود ش ــی؛ وج ــت ـ انزل ــن ـ رش ــن قزوی ــه آزادراه و راه آه ــپین ب ــدرگاه کاس ــژه بن ــه به وی ــال منطق ــت. اتص ــارداری اس و انب
وجــود مجتمع هــای تجــاری ـ نمایشــگاهی منطقــه بــا حــدود ۲۰۸۰ غرفــة تجــاری، وجــود نیــروی کار متخصــص؛ ج( ویژگی هــا و مزایــای منطقــه از منظــر عمرانــی و 
زیرســاختی: دارای طــرح راهبــردی و طــرح جامــع؛ دارای تمــام امکانــات زیربنایــی شــامل آب، بــرق، گاز، تلفــن و ...؛ اتصــال منطقــه بــه آزادراه قزویــن ـ رشــت ـ انزلــی؛ 
اتصــال بــه راه آهــن قزویــن ـ رشــت ـ انزلــی؛ راه انــدازی بســتر فیبــر نــوری و برقــراری اینترنــت پرســرعت در سرتاســر منطقــه؛ د( ویژگی هــا و مزایــای منطقــه ازنظــر دانــش 
ــا  ــه ب ــرای تأســیس دهکــدة ســامت در منطق ــدازی تجــارت الکترونیــک، فراهم کــردن مقدمــات الزم ب ــرای راه ان ــاوری: ایجــاد بســترهای الزم در زمینه هــای ICT ب و فّن

ــدازی واحــد بین الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی در منطقــه )ســایت منطقــة آزاد انزلــی(. ــه راه ان توجــه ب
 . در مطالعــات تجربــی نیــز عوامــل متعــددی کــه در گردشــگری مؤثــر بودنــد شناســایی شــدند؛ ازجملــة آن هــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: آداب و ســنن )قرخلــو، 
1385(، جنــگ و ناآرامــی )محمــدزاده و همــکاران، 1389(، ویژگی هــای طبیعــی مقصــد )مــروت و همــکاران، 1397(، درآمــد ســرانه و قیمت هــای نســبی )حبیبــی و 
عباســی نــژاد، 1384؛ راســخی و محمــدی، 1396؛ اربابیــان، 1399(، درآمــد نفتــی و دولــت )لطفــی و ســلطانی، 1387(، امنیــت )صیدائــی و هدایتــی مقــدم، 1389(، 

نــرخ ارز )راســخی و محمــدی، 1396؛ اربابیــان، 1399(، هزینــة ســفر در مقصــد )مؤمنــی و همــکاران، 1390؛ اربابیــان، 1399(. 

شکل 1: محدوده منطقه آزاد انزلی )منبع: کتابچه فرصت های سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی(



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

تأثیر منطقه آزاد انزلی در گردشگری در استان گیالن: 
روش کنترل ترکیبی

دلیری 218

14
01

ن 
ستا

 تاب
م،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

منطقه آزاد و گردشگری
عوامــل  در  کــه  تأثیــری  بــا  آزاد  مناطــق  تأســیس 
ــود  ــث بهب ــد باع ــگری دارد می توان ــعه گردش ــر در توس مؤث
ســاختار گردشــگری در منطقــه شــود. بررســی مبانــی نظــری 
نشــان دهنده آن اســت کــه عوامــل متعــددی می توانــد در 
ــی  ــوی مفهوم ــه الگ ــه ب ــا توج ــد.  ب ــر باش ــگری مؤث گردش
در  مؤثــر  عوامــل  اگــر   ،1 شــکل  در  نمایش داده شــده 
ــه  ــم، منطق ــیم کنی ــی تقس ــته کل ــه دس ــه س ــگری را ب گردش
ــل  ــته از عوام ــه دس ــن س ــه در ای ــری ک ــا تأثی ــد ب آزاد می توان
ــته از  ــه دس ــود. س ــگری ش ــود گردش ــبب بهب ــذارد س می گ
ــرون زا  ــل ب ــت: عوام ــر اس ــوارد زی ــامل م ــی ش ــل اساس عوام
)توانایــی منابــع عرضــه، رشــد اقتصــادی، پایــداری سیاســی 
و اجتماعــی، زیرســاختار، عوامــل طبیعــی، واکنش هــای 
اجتماعــی و فرهنگــی، درجــه شهرنشــینی، محدودیت هــا 
)ســاختار  روان شــناختی  عوامــل  مقــررات(،  و  قوانیــن  و 
ــزان  ــد، می ــور از مقص ــایق، تص ــا و س ــی، انگیزه ه جمعیت
ــل  ــی(، و عوام ــتگی فرهنگ ــته، پیوس ــه گذش ــت، تجرب فراغ
هزینــه  شــاخص های  قابل تصــرف،  )درآمــد  اقتصــادی 
حمل ونقــل،  هزینــه  گردشــگری،  قیمت هــای  زندگــی، 
ــکاران،  ــاوری و هم ــی( )ی ــه فیزیک ــرخ ارز، فاصل ــاوت ن تف

.)116  :1393 فــن هــوو،  1391: 70؛ 
اولیــن کانالــی کــه منطقــه آزاد می توانــد در گردشــگری 
ــی اســت. مطالعــات  ــر در عوامــل برون زای ــر باشــد، تأثی مؤث
تجربــی انجام شــده در مناطــق آزاد نشــان دهنده آن اســت 

و  کیفیــت  افزایــش  ســبب  می تواننــد  مناطــق  ایــن  کــه 
ــات  ــتوران، امکان ــر رس ــهیاتی نظی ــدی از تس ــطح بهره من س
راهنمایــی  و  پارکینــگ  اقامتــی،  بهداشــتی،  گردشــگری، 
گردشــگران و کاهــش قیمــت بــا کاهــش هزینــه مبادلــه 
)رفت وآمــد، بیمــه و ســایر هزینه هــای ترخیــص کاال( و نیــز 
افزایــش تنــوع کاالهــای وارداتــی شــده و از ایــن طریــق ســبب 
ــکاران  ــار و هم ــود )پیش به ــگری  ش ــای گردش ــش تقاض افزای
الــف، 1396(. منطقــه آزاد بــا تأثیــری کــه در قوانیــن و 
تعرفه هــا می گــذارد قــادر اســت تجــارت کاالیــی و ورود 
ــت  ــان دهنده آن اس ــات نش ــد. مطالع ــهیل کن ــگر را تس گردش
ــگرپذیر  ــت و گردش ــه گردشگرفرس ــا در منطق ــه تفاوت ه ک
ــه  ــد در جــذب گردشــگر بســیار مهــم باشــد؛ ازجمل می توان
منطقــه  در  اقتصــادی  مقــررات  مــوارد  ایــن  مهم تریــن 
گردشــگرپذیر اســت؛ البتــه متغیرهایــی هماننــد درآمــد افراد، 
ــت  ــق گردشگرفرس ــت در مناط ــزان فراغ ــد، می ــع درآم توزی
ــه، و  ــت در عرض ــزان رقاب ــا، می ــی قیمت ه ــطح عموم و س
ــر  ــش مؤث ــن بخ ــز در ای ــگری نی ــول گردش ــت محص کیفی
عاوه برایــن،   .)71  :1391 همــکاران،  و  )یــاوری  اســت 
ــگری  ــات گردش ــه خدم ــر در عرض ــای مؤث ــی متغیره بررس
ــز  ــاخت نی ــای انسان س ــه جاذبه ه ــت ک ــان دهنده آن اس نش
ــن  ــد )ف ــم باش ــیار مه ــگر بس ــذب گردش ــرای ج ــد ب می توان
ــزان  ــد می ــاری قادرن ــق آزاد تج ــوو، 1393: 157(. مناط ه
ــد و از  ــعه دهن ــگری را توس ــاخت گردش ــای انسان س جاذبه ه

ــوند.  ــگری ش ــعه گردش ــبب توس ــق، س ــن طری ای

نمودار 1: مدل مفهومی تأثیر منطقه آزاد در گردشگری
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در بررســی عوامــل اقتصــادی مؤثــر در گردشــگری، 
می تــوان از نظریــه هکشــر اوهلیــن نیــز اســتفاده کــرد؛ 
ــد  ــی همانن ــای خاص ــه ویژگی ه ــی ک ــه مناطق ــه ای ک به گون
قوانیــن ســهل تر، آب وهــوا، ســاحل و ... دارنــد خدمــات 
گردشــگری را بــه ســایر مناطــق ارائــه می دهنــد )مــروت 
و همــکاران، 1397(. قیمــت کاالهــا و خدمــات و میــزان 
ــت  ــل حرک ــن دالی ــی از مهم تری ــق یک ــن مناط ــاوت آن بی تف
ــک  ــا در ی ــی قیمت ه ــطح عموم ــر س ــت. اگ ــگران اس گردش
ــر  ــگر منج ــه گردش ــش هزین ــه کاه ــد، ب ــش یاب ــه کاه منطق
می شــود و ایــن موضــوع در تصمیم گیــری گردشــگران در 
ــگران  ــذارد و گردش ــر می گ ــگری تأثی ــد گردش ــاب مقص انتخ
ــد  ــری دارن ــه کمت ــه هزین ــی ک ــه مناطق ــد  ب ــح می دهن ترجی
ــش  ــا کاه ــه آزاد ب ــد )Morley, 1993(. منطق ــافرت کنن مس
ــده  ــای تمام ش ــش در هزینه ه ــث کاه ــد باع ــا می توان تعرفه ه
خدمــات منطقــه شــود و از ایــن طریــق، قــدرت رقابــت 
منطقــه پیرامــون در گردشــگری را افزایــش دهــد. هزینــه ســفر 
در مقصــد نیــز در میــزان گردشــگری مؤثــر اســت )مؤمنــی و 
همــکاران، 1390؛ اربابیــان، 1399( و مناطــق آزاد تجــاری بــا 
ــفر  ــای س ــش هزینه ه ــبب کاه ــد س ــت می توان ــش رقاب افزای

ــود.  ــگری ش ــود گردش ــبب بهب ــق، س ــن طری ــده و از ای ش
و  تجــاری  آزاد  مناطــق  بــارز  ویژگی هــای  از  یکــی 
صنعتــی ایــن اســت کــه می تواننــد بســیاری از کاالهــا و 
ــه اصلــی  ــا منطق ــا عــوارض گمرکــی متفــاوت ب خدمــات را ب
وارد کــرده و مســافران واردشــده بــه ایــن مناطــق قادرنــد مقــدار 
مشــخصی از ایــن کاالهــا را خریــداری و بــا توجــه بــه قوانیــن 
ــن رو،  ــد. ازای ــه کنن ــی وارد منطق ــورت قانون ــا ص ــده ب وضع ش
بســیاری  خریــد  هزینــه  می تواننــد  تجــاری  آزاد  مناطــق 
ــه  ــس ب ــد، پ ــش دهن ــافران کاه ــرای مس ــوالت را ب از محص
ــق  ــن مناط ــه ای ــرای ورود ب ــگران ب ــای گردش ــش تقاض افزای
ــن،  ــد داد؛ بنابرای ــعه خواهن ــگری را توس ــده و گردش ــر ش منج
تقاضــای محصــول گردشــگری در یــک مقصــد رابطــه منفــی 
ــه  ــبت ک ــان نس ــه هم ــگری دارد. ب ــبی گردش ــت نس ــا قیم ب
هزینــه زندگــی در درون مقصــد کاهــش می یابــد، گردشــگران 
ــت  ــد داش ــد خواهن ــه آن مقص ــرای ورود ب ــری ب ــتیاق باالت اش
ــق آزاد  ــه مناط ــری ک ــر اث )Seetanah et al. 2011(. عاوه ب
ــد در  ــد، می توانن ــات دارن ــا و خدم ــه کااله ــش هزین ــر کاه ب
ــق  ــند. مناط ــر باش ــز مؤث ــه نی ــاخت های منطق ــعه زیرس توس
آزاد بــا توجــه بــه ســاختار عملکــردی خــود، قیمــت تمام شــده 
محصــوالت را در جامعــه گردشــگرپذیر کاهــش داده و با بهبود 
زیرســاختارها و افزایــش رقابــت قــادر بــه توســعه گردشــگری 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــات نش ــن، مطالع ــود. عاوه برای ــد ب خواهن
ــود؛  ــگری ش ــعه گردش ــبب توس ــد س ــارت می توان ــعه تج توس
ــارت  ــر تج ــق آزاد ب ــه مناط ــری ک ــه اث ــه ب ــا توج ــن رو ب ازای

 Ji et al.,( ــود گردشــگری شــوند ــد ســبب بهب ــد می توانن دارن
Caraballo-Cueto, 2016 ;2015(. مطالعــات تجربــی 
در کشــور روســیه و همچنیــن در قفقــاز بیانگــر آن اســت کــه 
ــرد  ــود عملک ــبب بهب ــت س ــته اس ــق آزاد توانس ــعه مناط توس
 Bagiryan et al., 2018;( شــود  منطقــه  در  گردشــگری 

.)Beskorovaynaya et al., 2019

3. پیشینه تحقیق
ــی  ــدف بررس ــا ه ــه ب ــی ک ــت مطالعات ــه نخس در ادام
ــپس  ــود و س ــی می ش ــده معرف ــام ش ــی انج ــه آزاد انزل منطق
خاصــه ای از مطالعــات انجام شــده در چارچــوب ارتبــاط 

مناطــق آزاد و گردشــگری بررســی می شــود.
ــی انجــام  ــر منطقــه آزاد انزل ــد ب کی ــا تأ ــی کــه ب مطالعات
شــده، در چارچــوب مطالعــه ســاختار راهبــردی و مدیریتــی و 
همچنیــن عوامــل مؤثــر در جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در 
ایــن منطقــه اســت. جــدول 1 خاصــه مطالعــات انجام شــده 
ــا محوریــت منطقــه آزاد انزلــی را نمایــش می دهــد. در ایــن  ب
مطالعــات، ممی پــور و همــکاران )1393( بــا بهره گیــری 
از روش دلفــی و تحلیــل سلســله مراتبی، عوامــل مؤثــر در 
جــذب ســرمایه گذاری در منطقــه آزاد انزلــی را شناســایی 
ــاور  ــود ب ــه خ ــکاران )1393( در مطالع ــده و هم ــد. زیبن کردن
ــیر  ــدن در مس ــبب واقع ش ــی به س ــه آزاد انزل ــه منطق ــد ک دارن
ــزی،  ــیای مرک ــای آس ــوب، جمهوری ه ــمال ـ جن ــی ش ترانزیت
قفقــاز و روســیه، به عــاوه وجــود ارتباطــات تاریخــی در 
عرصه هــای مختلــف تجــاری، فرهنگــی و اجتماعــی بــه 
ــان در  ــتان گی ــه و اس ــن منطق ــدد ای ــای متع ــراه ظرفیت ه هم
حوزه هــای ترانزیتــی و حمل ونقــل همچنیــن، جاذبه هــای 
گردشــگری از اهمیــت راهبــردی و ژئوپلیتیکــی در منطقــه 
ــی ـ  ــه توصیف ــتفاده از مطالع ــا اس ــا ب ــت. آن ه ــوردار اس برخ
ــعه  ــع توس ــم اندازی از وض ــیم چش ــعی در ترس ــی، س تحلیل
توانمندی هــای  تحلیــل  و  بررســی  شناســایی،  و  منطقــه 
و  رو  پیــش  فرصت هــای  به  منزلــه  توســعه  ژئوپلیتیکــی 
تنگناهــای موجــود دارنــد. ســیدعلی پور و نظــری )1398( 
ــی پــس از احــداث  در مطالعــه خــود، امنیــت اجتماعــی انزل
ــایی  ــت را شناس ــر امنی ــر در مقادی ــل مؤث ــه آزاد و عوام منطق
ــه  کردنــد. فروغی فــر و همــکاران )1399( در مطالعــه خــود ب
دنبــال شــناخت و ارائــه الگــوی عوامل اثرگــذار بــر جذابیت در 
ســرمایه گذاری بــازار مناطــق آزاد ایــران هســتند. فروغــی فــر و 
همــکاران )1399( نیــز در مطالعــه ای دیگــر بــه دنبــال بررســی 
ایــران پــس از تصویــب توافقنامــه  فرصت هــای تجــاری 
ــیا  ــادی اوراس ــه اقتص ــا اتحادی ــاری ب ــق آزاد تج ــاد مناط ایج
ــرمایه گذاری در  ــذب س ــل ج ــر آن در عوام ــی تأثی و چگونگ
ــه  ــتند. همان گون ــی هس ــه آزاد انزل ــژه منطق ــق به وی ــن مناط ای



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

تأثیر منطقه آزاد انزلی در گردشگری در استان گیالن: 
روش کنترل ترکیبی

دلیری 220

14
01

ن 
ستا

 تاب
م،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

ــر  ــورد تأثی ــه ای درم ــون مطالع ــت، تاکن ــخص اس ــه مش ک
ــون  ــه پیرام ــگری منطق ــعه گردش ــی در توس ــه آزاد انزل منطق

ــت. ــده اس ــام نش آن انج

جدول ۱: خالصه مطالعات انجام شده با محوریت منطقه آزاد انزلی

هدفروشسالمحقق

بررسی فرصت ها و تنگناهای ژئوپلیتیکتوصیفی و تحلیلی1393زیبنده و یوسفی فر

عوامل مؤثر در جذب سرمایه خارجیتحلیل سلسله مراتبی1393ممی پور و همکاران

نقش آن در توسعه یکپارچه ساحلیتوصیفی و تحلیلی1394احمدیان و شامی

پایداری عملکرد شرکت ها در منطقهمعادالت ساختاری1395اکبری و همکاران

جایگاه منطقه آزاد در توسعه پایدارآزمون مقایسه میانگین1398سیدعلی پور و همکاران

طراحی الگوی جذابیت سرمایه گذاریرویکرد آمیخته ترتیبی1399فروغی فر و همکاران

طراحی الگوی جذابیت بازاررویکرد نو منطقه گرایی1399فروغی فر و همکاران

همچنیــن خاصــه مطالعاتــی کــه بــه بررســی تأثیــرات 
متقابــل بیــن مناطــق آزاد و گردشــگری پرداختــه اســت 
ــوان  ــدول ۲ می ت ــت. در ج ــده اس ــزارش  ش ــدول 2 گ در ج
ــق آزاد  ــی در مناط ــات همگ ــن مطالع ــه ای ــرد ک ــاهده ک مش
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــام ش ــی( انج ــز انزل ــر )به ج دیگ
ــوان دریافــت کــه دســته ای از ایــن مطالعــات  جــدول ۲ می ت
کیــد دارنــد که از  بــر شناســایی عوامــل مؤثــر در گردشــگری تأ
روش هــای تحلیــل رگرســیونی، معــادالت ســاختاری، تحلیل 
ــات،  ــر از مطالع ــته ای دیگ ــد. دس ــتفاده کرده ان ــبکه ای اس ش
ــد  کی ــوق انجــام شــده اســت، تأ ــا روش هــای مشــابه ف کــه ب
ــق و  ــن مناط ــی در ای ــگری ورزش ــر در گردش ــل مؤث ــر عوام ب
ــد.  ــی دارن ــگری ورزش ــعه گردش ــق در توس ــدی مناط توانمن

ــردی  ــت راهب ــوزه مدیری ــات در ح ــر از مطالع ــته ای دیگ دس
بــوده و بــه بررســی مدل هــای توســعه گردشــگری و طراحــی 
ــه  ــردازد ک ــق می پ ــن مناط ــگری در ای ــعه گردش ــوی توس الگ
اغلــب آن هــا از روش هــای تحلیــل سلســله مراتبی، ماتریــس 
ــد.  ــتفاده کرده ان ــاره اس ــری چندمعی ــا تصمیم گی ــوات و ب س
ــوان  ــه مطالعــات انجام شــده در ایــن حــوزه، می ت ــا توجــه ب ب
ــر  ــی تأثی ــه بررس ــی ب ــیار کم ــات بس ــه مطالع ــت ک دریاف
ــط  ــت )فق ــه اس ــگری پرداخت ــعه گردش ــه آزاد در توس منطق
تاکنــون  عاوه برایــن،   .))1390( آقاســی  و  ابراهیــم زاده 
هیچ یــک از مطالعــات از روش کنتــرل ترکیبــی بــرای تحلیــل 
ــتفاده  ــگری اس ــر گردش ــه آزاد ب ــیس منطق ــت های تأس سیاس

نکــرده اســت. 

جدول ۲: خالصه مطالعات انجام شده ارتباط گردشگری و مناطق آزاد

هدفروشمکانسالمحقق

تأثیر منطقه آزاد در توسعه گردشگریرگرسیون و آزمون تیچابهار1390ابراهیم زاده و آقاسی

عوامل مؤثر در گردشگریتحلیل شبکه ایچابهار1392سعیده زرآبادی و عبدالله

توانمندی های گردشگری ورزشیSWOTارس1393گل زاده و همکاران

عوامل مؤثر در تقاضای گردشگریمعادالت ساختاریارس1393پیش بهار و همکاران

بررسی سیاست های توسعه گردشگریSWOTقشم1393علی پور و همکاران

راهبردهای توسعه گردشگریSWOT-AHPچابهار1394ساالرزهی و میرزاده

توسعه گردشگری ورزشیپرسش نامه و آزمون تیارس1395یاوری و همکاران 

تأثیرات متقابل انواع گردشگریمعادالت ساختاریارس1396پیشبهار و همکاران
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هدفروشمکانسالمحقق

برنامه استراتژیک توسعه گردشگریSWOTقشم1398سوادی

بخش بندی بازار گردشگرینقشه مفهومی برندکیش1398ترکستانی و همکاران

گونه گردشگری مؤثر بر توسعهحداقل مجذورات جزئیارس1398شهماری و علمداری

توسعه گردشگری ورزشیمعادالت ساختاریماکو1398پاشایی و همکاران

پیشران های توسعه گردشگریتوصیفی ـ تحلیلیارس1399الفقصابی و همکاران 

عوامل مؤثر در گردشگریمعادالت ساختاریارس1399بقصابی و همکاران 

الگوی توسعه گردشگریتصمیم گیری چندمعیارهقشم1399مشکینی و همکاران

بــا توجــه بــه مطالعــات انجام شــده، تاکنــون مطالعــه ای 
ــعه  ــی در توس ــه آزاد انزل ــیس منطق ــر تأس ــی تأثی ــرای بررس ب
ــت.  ــده اس ــام  نش ــان انج ــتان گی ــگری در اس ــش گردش بخ
ــه یکــی  ــی به منزل ــرل ترکیب ــون از الگــوی کنت ــن تاکن عاوه برای
از روش هــای نویــن بررســی نتیجــه سیاســت ها، در مطالعــات 
داخلــی اســتفاده نشــده اســت. ازایــن رو مطالعــه حاضــر هــم 
ــع و  ــده، بدی ــکان بررسی ش ــر م ــم از منظ ــر روش و ه از منظ

ــود. ــه خواهــد ب نوآوران

روش پژوهش
براســاس رویکــرد  ایــن مطالعــه  روش پژوهــش در 
 Abadie &( کنتــرل ترکیبــی1 اســت کــه برخــی پژوهشــگران
 Gardeazabal, 2003; Abadie et al., 2010; Abadie
ــه  ــه ب ــا توج ــن روش ب ــت. ای ــده اس ــه ش et al., 2015( ارائ
مناســبی  رویکــرد  می توانــد  آن،  طراحی شــده  ســاختار 
ــای  ــاهده در پدیده ه ــل مش ــل غیرقاب ــازی عوام ــرای الگو س ب
اقتصــادی و اجتماعــی باشــد. روش کنتــرل ترکیبــی بــرای هــر 
ــد.  ــاد می کن ــی ایج ــرل ترکیب ــروه کنت ــک گ ــان ی ــد درم واح
ــا  ــود ت ــاب می ش ــه ای انتخ ــن روش به گون ــرل در ای ــروه کنت گ
نتایــج مربــوط بــه دوره هــای قبــل از اجــرای سیاســت در واحــد 
ــند  ــم باش ــابه ه ــن مش ــد ممک ــا ح ــرل ت ــروه کنت ــان و گ درم
ــرل مناســب در  )Grieve et al., 2015(. تشــکیل گــروه کنت
ــک  ــل ی ــتفاده از ح ــا اس ــد و ب ــورت نظام من ــن روش به ص ای

مســئله بهینه یابــی انجــام می شــود.
شــامل  بررسی شــده  نمونــه  کــه  می شــود  فــرض 
ــان  ــه در می ــت ک ــتان( اس ــه اس ــن مطالع ــو )در ای j+1  عض
ــا واحــدی کــه  ــه واحــد درمــان ی آن هــا، اســتان   j=1   به منزل
ــود  ــداد می ش ــت قلم ــاده اس ــاق افت ــت گذاری در آن اتف سیاس
)در ایــن مطالعــه، واحــد درمــان اســتان گیــان اســت کــه در 

1. Synthetic Control Methods

آن منطقــه آزاد انزلــی تأســیس  شــده اســت( و ســایر نمونه هــا 
شــامل  j=2,…,j+1گــروه مقایســه بالقوه انــد.

ــای  ــردار متغیره ــاختار ]Y1=[Y1,1,…,Y1,T ب ــن س در ای
قابــل  مشــاهده در واحــد درمــان در دوره قبــل از اجــرای درمان 
ــای ــردار  K x1 از پیش بینی کننده ه ــت X1 و  ب ــت اس ــا سیاس ی
 )j-1(  اســت و ســتون )T.x J( ماتریســی بــا ابعــاد Y .هســتندY1

ــر  ــرای ه ــیله ]Yj=[Yj,1,…,Yj,T ب به وس
 K نیــز ماتریســی بــا ابعــاد  X . مشــخص شــده اســت و 
x J کــه شــامل K پیش بینــی کننــده مشــابه بــرای گــروه کنتــرل 
اســت. در اینجــا دوره زمانــی t=1,…,T شــامل  اســت. نمونــه 
بررسی شــده نیــز شــامل تعــداد مشــاهده  از دوره قبــل از درمــان 
)قبــل از تأســیس منطقــه آزاد( و تعــداد مشــاهده .T از دوره بعــد 
 . j+1=T.+T_1 :ــت ــم داش ــه خواهی ــت ک ــان T1 اس از درم
فــرض می شــود واحــد تحــت تأثیــر سیاســت خــاص )اســتان 
ــه  ــی  ک ــرد؛ درحال ــرار می گی ــان( در دوره  T.+1,….,T ق گی
برنامــه هیــچ تأثیــری در نتایــج در دوره هــای T . ,…,1 قبــل از 

ــردار J x1 از وزن هــا به صــورت  ــدارد. ب درمــان یعنــی دوره  ن
) W=)w2,…,wj+1تعریف می شود؛ به طوری  که 
 برای تمام واحدهای j=2,…,j+1  برقرار خواهد بود.

 عاوه برایــن، مجمــوع وزن هــا نیــز برابــر بــا یــک خواهــد بــود  
و ایــن وزن، اهمیــت نســبی هــر واحــد کنتــرل بــرای نشــان دادن 
ــن،  ــرد. عاوه برای ــدازه می گی ــد اول را ان ــی واح ــای آت رفتاره
ــبی  ــت نس ــام V اهمی ــا ن ــاد)KxK( ب ــا ابع ــس ب ــک ماتری ی
ــرد.  ــد ک ــری خواه ــا را اندازه گی ــی کننده ه ــک از پیش بین هری
بــا انتخــاب هــر مقــدار خــاص بــرای W درواقــع یــک گــروه 
ــرل  ــروه کنت ــاب گ ــت. انتخ ــده اس ــکیل ش ــی تش ــرل ترکیب کنت
ویژگی هــای  کــه  شــود  انجــام  به گونــه ای  بایــد  ترکیبــی 
واحدهــای درمــان بیشــترین شــباهت را بــه ویژگی هــای گــروه 
ــد   ــرض کنی ــن کار، ف ــام ای ــرای انج ــد. ب ــته باش ــرل داش کنت
ــل  ــای قب ــر ویژگی ه ــامل مقادی ــه ش ــت ک ــردار Kx1 اس X1 ب
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 KxJ ــس ــد و .X ماتری ــان باش ــد درم ــه واح ــرای برنام از اج
ــای  ــرای واحده ــابه را ب ــای مش ــر متغیره ــه مقادی ــت ک اس

ــد ــن بای ــود؛ بنابرای ــامل می ش ــه ش ــروه مقایس گ
به گونه ای انتخاب  شود که رابطه زیر برقرار باشد.

)1(
به گونه ای که:

)2(

ســاختار فــوق نشــان می دهــد کــه             بــرای حــل مســئله 1 
ــکاران  ــادی و هم ــود. اب ــل می ش ــت آوردن Vح ــرای به دس ب
)2010( اســتفاده از       را پیشــنهاد داده انــد؛ به گونــه ای کــه:

)3(

ــت.  ــاد)KxK(  اس ــا ابع ــس ب ــه ماتری ــا V مجموع  در اینج
ــد اول  ــی واح ــرل ترکیب ــه کنت ــود ک ــث می ش ــن روش باع ای
ــش از  ــد در دوره پی ــن واح ــار ای ــابه رفت ــکان مش ــد ام ــا ح ت
درمــان باشــد. در ایــن شــرایط، وزن گــروه کنتــرل واحــد اول 

ــود: ــد ب ــل خواه ــورت ذی به ص

)4(

بــرای هــر                                   بـرآوردگر            بـرابـر بـا
ــه معــادالت  ــا توجــه ب ــود. ب                                     خواهــد ب
ــرای ــی را ب ــرات درمان ــردار تأثی ــوان کل ب ــون می ت ــوق، اکن ف

                               برآورد کرد. 
شکاف موجود در دوره پس از درمان یعنی  

درمــان  یــا  سیاســت  اثــر  از  بــرآوردی  نشــان دهنده  در  
اتفاق افتــاده )تأســیس منطقــه آزاد( در واحــد درمــان )اســتان 
ــوان از شــکاف پیــش از دوره درمــان یعنــی                                                   گیــان( اســت. می ت
ــتقیم  ــی غیرمس ــه آزمون                                            در  به منزل
بــرای ســنجش اعتبــار کنتــرل ترکیبــی اســتفاده کــرد. انتظــار 
ــان  ــل از درم ــاف در دوره قب ــدار اخت ــه مق ــت ک ــر آن اس ب

ــه صفــر باشــد.  نزدیــک ب
به منظــور آزمــون معنــاداری تأثیــرات برآوردشــده، 
 Abadie et al.,( فراینــد اســتنباطی ذیــل پیشــنهاد شــد
همــکاران  و  ابــادی   .)2010; Abadie et al., 2015
برآوردگــر تشــابه  تعییــن مقــدار عــدم  بــرای   )2010(
                                     در  بــا فــرض صفــر، فقــدان اثــر 
معنــادار آزمــون دارونمــا1 را پیشــنهاد می کننــد. فــرض کنیــد 
ــود؛ در  ــال ش ــان اعم ــن درم ــرل ای ــای کنت ــک از واحده هری

1. Placebo

ــام و ــا انج ــرای واحده ــا ب ــورت برآورده ــن ص ای
بــا           بــرای تمــام                           و j=2,…,j+1   بــا 
هــم مقایســه خواهــد شــد. اگــر  به صــورت غیرنرمــال بــزرگ 
باشــد، بــه معنــای آن اســت کــه فرضیــه صفــر مبنی بــر 
ایــن  ازآنجا کــه  شــد.  خواهــد  رد  درمــان  بی تأثیربــودن 
ــع  ــرای رف ــود )White, 2000( ب ــفاف ب ــی غیرش روش کم
ــر  ــر آن )Abadie et al., 2015( برآوردگ ــای وارد ب ابهام ه
ــا اســتفاده از تجمیــع اطاعــات همــه دوره هــا  ــر را، کــه ب زی
ــرای اســتنباط آمــاری پیشــنهاد می شــود: ــد، ب به دســت می آی

p مقــدار   درصورتی کــه  و  می شــود  محاســبه  تمــام   در 
ــد،  ــده باش ــن  ش ــش تعیی ــاداری از پی ــطح معن ــر از س کمت
فرضیــه صفــر مبنی بــر فقــدان هیــچ اثــری بــه دلیــل درمــان و 

سیاســت اعمال شــده رد خواهــد شــد.
ــیس  ــر تأس ــی تأثی ــور بررس ــر، به منظ ــه حاض در مطالع
ــی در توســعه گردشــگری در اســتان گیــان،  منطقــه آزاد انزل
ــه  ــد. ازآنجا ک ــد ش ــتفاده خواه ــی اس ــرل ترکیب از روش کنت
ــاق  ــال 1384 اتف ــی در س ــاری انزل ــه آزاد تج ــیس منطق تأس
ــن  ــت در ای ــرای سیاس ــا اج ــان ی ــال درم ــن س ــاده، بنابرای افت
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــال 1384 در نظ ــا س ــر ب ــه براب مطالع
همچنیــن بــرای انتخــاب گــروه مقایســه یــا گــروه کنترل ســایر 
ــا  ــان ی ــد و درم ــه آزادن ــد منطق ــه فاق ــور، ک ــتان های کش اس
سیاســت حاضــر در آن هــا اجــرا نشــده اســت، به منزلــه نمونــه 
ــن  ــده در ای ــای استفاده ش ــد. داده ه ــه ش ــر گرفت ــه در نظ اولی
ــاب های  ــود در حس ــای موج ــه داده ه ــه ب ــا توج ــش، ب پژوه
منطقــه ای، بــه ســال  های 1393-1379 مربــوط بــوده2 و 
ــاورزی،  ــش کش ــزوده بخ ــرانه ارزش اف ــای س ــامل متغیره ش
ســرانه  معــدن،  و  صنعــت  بخــش  ارزش افــزوده  ســرانه 
ارزش افــزوده  ســهم  خدمــات،  بخــش  ارزش افــزوده 
ــزوده  ــهم ارزش اف ــتان، س ــزوده اس ــاورزی از کل ارزش اف کش
ســهم  اســتان،  ارزش افــزوده  کل  از  معــدن  و  صنعــت 

ــاب های  ــتناد حس ــل اس ــود و قاب ــای موج ــه داده ه ــه ب ــا توج ــت ب ــی اس 2. گفتن
ــوده  ــود ب ــال 1393 موج ــان س ــا پای ــای ت ــط داده ه ــار، فق ــز آم ــه ای در مرک منطق
ــا ســال 1393 بررســی  ــه داده هــای موجــود، فقــط ت ــا توجــه ب اســت؛ ازایــن رو ب
ــب  ــه اغل ــت ک ــر گرف ــز در نظ ــورد را نی ــن م ــد ای ــن بای ــت. عاوه برای ــده اس ش
تأثیــرات اساســی سیاســت های درمانــی هماننــد منطقــه آزاد تجــاری در دهــه اول 
ــد  ــز می توان ــن دوره نی ــی ای ــن، بررس ــد داد. بنابرای ــان خواه ــود را نش ــیس خ تأس

ــد.  ــش ده ــی را نمای ــه آزاد انزل ــیس منطق ــرات تأس ــنی تأثی به روش

)5(

)6(
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ارزش افــزوده خدمــات از کل ارزش افــزوده اســتان، ســرانه 
تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی، ســرانه ارزش افــزوده بخــش 
هتــل و رســتوران )شــاخص گردشــگری(، ســهم ارزش افــزوده 
ــت.  ــتان اس ــزوده اس ــتوران از کل ارزش اف ــل و رس ــش هت بخ
ــده،  ــتان های بررسی ش ــی اس ــرای تمام ــده ب ــای اشاره ش داده ه
کــه شــامل یــک واحــد درمــان )اســتان گیــان( و 22 اســتان 
ــه  ــای اولی ــه داده ه ــع آوری و به منزل ــد، جم ــروه کنترل ان در گ
ــن  ــد. در ای ــتفاده ش ــی اس ــرل ترکیب ــدل کنت ــرآورد م ــرای ب ب
ــیس  ــر تأس ــی اث ــرل ترکیب ــوی کنت ــتفاده از الگ ــا اس ــه ب مطالع
ــگری در  ــزوده گردش ــرانه ارزش اف ــر س ــی، ب ــه آزاد انزل منطق
ــی  ــی ارزیاب ــه آزاد انزل ــیس منطق ــس از تأس ــان پ ــتان گی اس
خواهــد شــد. به عبارت دیگــر، بــه ایــن ســؤال اساســی پاســخ 
ــر  ــی اث ــه آزاد انزل ــیس منطق ــا تأس ــه آی ــد ک ــد ش داده خواه
ــر توســعه بخــش گردشــگری در اســتان  ــاداری ب مثبــت و معن

ــت؟ ــته اس ــان داش گی

نتایج 
ــرل،  ــروه کنت ــه گ ــتیابی ب ــور دس ــت، به منظ در گام نخس
ــان ـ  ــتان گی ــرل و اس ــروه کنت ــتان در گ ــه 22 اس ــه ب ــا توج ب
به منزلــه اســتانی کــه در آن سیاســت اجــرا  شــده اســت ـ 
ــتان های  ــک از اس ــای هری ــا وزن ه ــد ت ــتفاده ش ــو اس از الگ
موجــود در گــروه کنتــرل به دســت آیــد. جــدول 3 نشــان دهنده 
وزن هــای برآوردشــده بــرای هریــک از اســتان های گــروه 
کنتــرل اســت. گفتنــی اســت کــه در گــروه کنتــرل، اســتان هایی 
قــرار گرفتنــد کــه فاقــد منطقــه آزاد بودنــد و یــا در دوره اجــرای 
ــن  ــا ای ــود. ب ــه آزاد تأســیس نشــده ب سیاســت، در آن هــا منطق
ــه آزاد در  ــیس منطق ــی تأس ــر، یعن ــت مدنظ ــاف، سیاس اوص
ــد از  ــان و بع ــتان گی ــت در اس ــرای سیاس ــل از اج دوره قب
اجــرای سیاســت در گیــان، در هیچ یــک از اســتان های 
ــا  ــن رو ب ــاده اســت. ازای ــاق نیفت ــرل اتف موجــود در گــروه کنت
ــی  ــه آزاد انزل ــیس منطق ــر تأس ــری، اگ ــی نظ ــه مبان ــه ب توج
ــد،  ــته باش ــر نداش ــان اث ــتان گی ــگری اس ــعه گردش ــر توس ب
بایــد رفتــار ارزش افــزوده گردشــگری در گیــان در دوره 
 مشــابه بــا دوره پــس از 

ً
قبــل از اجــرای سیاســت، دقیقــا

اجــرای سیاســت بــا گــروه کنتــرل شناسایی شــده باشــد. 
درصورتی کــه ایــن مشــابهت وجــود نداشــته باشــد، بنابرایــن 
تأســیس منطقــه آزاد توانســته اســت بــر گردشــگری در اســتان 
گیــان اثــر مطلــوب بگــذارد. بــرای شناســایی گــروه کنتــرل، 
ــق  ــروه ازطری ــن گ ــود در ای ــتان موج ــک از 22 اس وزن هری
نرم افــزار اســتاتا ۱۶1 و بهینه ســازی انجام شــده محاســبه و 

ــت.  ــده اس ــزارش  ش ــدول 3 گ در ج

1. Stata 16

جدول ۳: وزن هریک از استان های موجود در گروه کنترل 
برای اهداف گوناگون

استان 
وزن در گروه 

کنترل
استان 

وزن در گروه 
کنترل

0کهگیلویه و بویراحمد0اردبیل

0چهارمحال بختیاری0بوشهر

0لرستان0/024کردستان

0مرکزی0اصفهان

0/044مازندران0/272فارس

0/492قم0قزوین

0سمنان0/157گلستان

0/012تهران0همدان

0یزد0ایام

0زنجان0کرمان

0خراسان رضوی0کرمانشاه

هریــک  مشخص شــده  وزن هــای  بــه  توجــه  بــا 
مقادیــر  مقایســه  کنتــرل،  گروه هــای  در  اســتان ها  از 
ــر در واحــد  ــر واقعــی متغی ــا مقادی شبیه سازی شــده متغیرهــا ب
ــته  ــی توانس ــرل به خوب ــروه کنت ــه گ ــد ک ــان می ده ــان، نش درم
ــه  ــن فاصل ــد و کمتری ــازی کن ــی را شبیه س ــر واقع ــت مقادی اس
ــه  ــا توج ــه ب ــه ای ک ــد؛ به گون ــته باش ــان داش ــد درم ــا واح را ب
بــه جــدول 4، می تــوان دریافــت کــه خطــا و فاصلــه داده 
ــان  ــا داده هــای واقعــی الگــو در اســتان گی شبیه سازی شــده ب
بســیار انــدک اســت و گــروه کنتــرل به روشــنی می توانــد 
ــان(  ــان )گی ــد درم ــده در واح ــای بررسی ش ــرات متغیره تغیی
داده هــای  نزدیکــی  به عبارت دیگــر،  دهــد.  نمایــش  را 
ــای  ــک از متغیره ــی هری ــای واقع ــا داده ه ــده ب شبیه سازی ش
ــادر  ــی ق ــو به خوب ــه الگ ــد ک ــان می ده ــو نش ــود در الگ موج
ــا  ــوان ب ــن می ت ــت؛ بنابرای ــت اس ــرات سیاس ــن تأثی ــه تبیی ب
توجــه بــه الگــوی شناسایی شــده، اثــر تأســیس منطقــه آزاد بــر 

ــرد.  ــی ک ــان را ارزیاب ــتان گی ــگری اس گردش
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جدول ۴: مقایسه مقادیر شبیه سازی شده گروه کنترل با واحد درمان )مربوط به دوره قبل از تأسیس منطقه آزاد 1379-1384(

متغیرهای استفاده شده مقادیر واقعی در استان گیالن مقادیر شبیه سازی شده با گروه کنترل 

سرانه ارزش افزوده کشاورزی 1/86234 1/868818

سرانه ارزش افزوده صنعت 2/615232 2/668726

سرانه ارزش افزوده خدمات 6/96569 6/985032

سهم ارزش افزوده کشاورزی  0/1659296 0/1704535

سهم ارزش افزوده صنعت  0/2326691 0/2211808

سهم ارزش افزوده خدمات  0/6014014 0/6093657

تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی 93554/42 93534/72

سهم ارزش افزوده هتل و رستوران 0/0459325 0/0460081

سرانه ارزش افزوده هتل و رستوران 0/5226311 0/5230737

در ادامــه به منظــور شناســایی اثــر تأســیس منطقــه 
ــرآورد و  ــان، ب ــتان گی ــگری اس ــش گردش ــر بخ ــی ب آزاد انزل
ــودار  ــود. نم ــام می ش ــیس انج ــس از دوره تأس ــازی پ شبیه س
در  انزلــی  آزاد  منطقــه  تأســیس  تأثیــرات  نشــان دهنده   ۱
ارزش افــزوده گردشــگری در اســتان گیــان اســت. بــا توجــه 
بــه نمــودار ۱، می تــوان دریافــت کــه اثــر تأســیس منطقــه آزاد 
در دوره  پــس از تأســیس بــر گردشــگری اســتان گیــان مثبــت 
ــه  ــش  یافت ــده افزای ــورت فزاین ــر به ص ــن اث ــاله ای ــوده و هرس ب
اســت. نمــودار 2 نیــز نشــان دهنده رفتــار رونــد ارزش افــزوده 
گردشــگری در اســتان گیــان )واحــد درمــان( و گــروه کنتــرل 
اســت. بــا توجــه بــه نمــودار ۲ می تــوان دریافــت کــه در دوره 

ــار  ــگ( رفت ــودی قرمزرن ــط عم ــت )خ ــرای سیاس ــل از اج قب
ــان  ــتان گی ــر در اس ــار متغی ــا رفت ــرل ب ــروه کنت ــر در گ متغی
ــا   مشــابه بــوده اســت. امــا ب

ً
درحکــم واحــد درمــان، کامــا

اجــرای سیاســت تأســیس منطقــه آزاد در ســال 1384، رونــد 
ــر،  ــد. به عبارت دیگ ــه می گیرن ــم فاصل ــودار از ه ــن دو نم ای
ــت،  ــرای سیاس ــه اج ــت ک ــان دهنده آن اس ــه نش ــن فاصل ای
ــگری در  ــزوده گردش ــه آزاد، در ارزش اف ــیس منطق ــی تأس یعن
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــن اث ــت و ای ــوده اس ــر ب ــان مؤث ــتان گی اس
نمــودار 1 و نــوع تفــاوت در نمــودار 2، مثبــت اســت. تأســیس 
ارزش افــزوده  اســت ســرانه  توانســته  انزلــی  آزاد  منطقــه 

ــد. ــش ده ــان را افزای ــتان گی ــگری در اس گردش

نمودار ۱: نتایج تأسیس منطقه آزاد انزلی در سرانه ارزش افزوده گردشگری در استان گیالن
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ــا  ــد، ام ــان می دهن ــر را نش ــدازه اث ــای 1 و 2 ان نموداره
ــا ایــن اثــر مثبــت بــر گردشــگری  به منظــور ارزیابــی اینکــه آی
از لحــاظ آمــاری نیــز معنــادار اســت یــا خیــر، آزمــون دارونمــا 
در نمودارهــای 3 و 4 اجــرا شــده اســت. بــا توجــه بــه مبانــی 
نظــری تشریح شــده، در ایــن آزمــون بررســی خواهــد شــد کــه 
ــد  ــت در واح ــرای سیاس ــس از اج ــرات پ ــرات و تغیی ــا تأثی آی
درمــان )در اینجــا اســتان گیــان( هماننــد تغییرات ایجادشــده 
ــر،  ــر. به عبارت دیگ ــا خی ــت ی ــوده اس ــرل ب ــای کنت در واحده
فــرض صفــر بــرای ایــن آزمــون همســانی ایــن دو تغییر اســت؛ 
درصــورت رد فــرض صفــر می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
ــاداری  ــاوت معن ــل، تف ــه قب ــده در مرحل ــرات شناسایی ش تأثی

ــون  ــه آزم ــه ب ــا توج ــت. ب ــی نیس ــته و تصادف ــر داش ــا صف ب
ــاره  ــدار آم ــای 3 و 4 و مق ــده در نموداره ــای انجام ش دارونم
آزمــون، کــه برابــر بــا 0/0869 اســت، فرضیــه صفــر آزمــون 
مبنی بــر همســانی تغییــرات در واحــد درمــان بــا واحــد کنتــرل 
ــه  ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوان ب ــن می ت ــود؛ بنابرای رد می ش
ــاداری  ــت و معن ــر مثب ــته اث ــی توانس ــه آزاد انزل ــیس منطق تأس
ــد. در  ــته باش ــان داش ــتان گی ــگری در اس ــعه گردش ــر توس ب
نمودار هــای 3 و 4 نیــز به وضــوح می تــوان تفــاوت رفتــار 
ــا  شــاخص گردشــگری در اســتان گیــان )خــط ســیاه رنگ( ب
ــس از  ــگ( در دوره پ ــوط آبی رن ــتان ها )خط ــایر اس ــار س رفت

تأســیس منطقــه آزاد را مشــاهده کــرد. 

نمودار ۲: مقایسه روند ارزش افزوده گردشگری در استان گیالن با گروه کنترل

نمودار ۳: آزمون دارونما برای ارزیابی اثر وارده بر ارزش افزوده گردشگری در استان گیالن
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نمودار ۴: نتایج آزمون دارونما برای روند ارزش افزوده گردشگری استان گیالن

ــرای  ــون اج ــده و آزم ــی انجام ش ــه بررس ــه ب ــا توج ب
ــه  ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــه ب ــن مطالع ــت، در ای سیاس
منطقــه آزاد انزلــی توانســته اســت اثــر مثبــت و معنــاداری بــر 
ــگری در  ــزوده گردش ــش ارزش اف ــگری و افزای ــعه گردش توس
اســتان گیــان داشــته باشــد. بــا توجــه بــه نتایــج شبیه ســازی 
ــه  ــیس منطق ــس از تأس ــال های پ ــک از س ــده در هری انجام ش
اســتان  در  ارزش افــزوده بخــش گردشــگری  انزلــی،  آزاد 
گیــان در مقایســه بــا ســایر گروه هــای کنتــرل تفــاوت داشــته 
اســت. بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 5، ســطر مربــوط بــه اثــر 
نشــان دهنده تفــاوت ســرانه ارزش افــزوده گردشــگری در 
ــان  ــگری گی ــزوده گردش ــدار ارزش اف ــا مق ــان ب ــتان گی اس
ــد.  ــش می ده ــه آزاد را نمای ــدن منطق ــورت تأسیس نش درص
تفــاوت  نشــان دهنده  نیــز  مقیاســی1  اثــر  عاوه برایــن، 

ســرانه ارزش افــزوده گردشــگری در اســتان گیــان بــا مقــدار 
ــیس  ــال تأس ــدای س ــان در ابت ــگری گی ــزوده گردش ارزش اف
منطقــه آزاد را نمایــش می دهــد. در ایــن حالــت، مقــدار 
ــان  ــد درم ــم واح ــتان ها )ه ــی اس ــزوده تمام ــرانه ارزش اف س
ــاس  ــت در مقی ــرای سیاس ــال اج ــرل( در س ــروه کنت ــم گ و ه
ــده  ــر مقیاس ش ــا مقادی ــاوت ب ــت و تف ــده اس ــال ش ــک نرم ی
ــوان مشــاهده  ســنجیده شــده اســت. در هــر دو حالــت می ت
کــرد کــه اجــرای سیاســت تأســیس منطقــه آزاد انزلــی توانســته 
ــر  ــان اث ــتان گی ــگری در اس ــزوده گردش ــرانه ارزش اف ــر س ب
منطقــه  تأســیس  به عبارت دیگــر،  باشــد.  داشــته  مثبــت 
 30 درصــدی 

ً
آزاد انزلــی توانســته ســبب توســعه تقریبــا

ســایر  بــا  مقایســه  در  گیــان  اســتان  در  گردشــگری 
اســتان های کشــور شــود. 

1. Effect scaled

جدول ۵: اثر تأسیس منطقه آزاد بر سرانه ارزش افزوده گردشگری در استان گیالن در سال های بعد از تأسیس

123456789سال

0/0250/0530/1910/3450/4460/9670/8991/2391/535اثر

0/0330/0710/2560/4610/5971/2931/2021/6572/052اثر مقیاسی

نتیجه گیری 
ــت  ــور اس ــک کش ــی از ی ــدوده معین ــه آزاد مح منطق
نظیــر  کشــور  عمومــی  مقــررات  از  برخــی  آن  در  کــه 
ــا تســهیل می شــوند  ــی، ملغــی و ی مقــررات تجــاری و مالیات

ویژگی هایــی  و  امتیــازات  از  مناطــق  ایــن  همچنیــن  و 
به نســبت ســایر نقــاط کشــور )موســوم بــه ســرزمین اصلــی( 
برخوردارنــد. بــا توجــه بــه نقشــی کــه مناطــق آزاد در توســعه 
و آبادانــی کشــورهایی چــون چیــن، امــارات، هنگ کنــگ و ... 
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داشــتند، در ایــران نیــز هفــت منطقــه آزاد تأســیس شــد. یکــی 
ــه آزاد  ــران، منطق ــده در ای ــق آزاد تأسیس ش ــن مناط از مهم تری
انزلــی اســت. ایــن منطقــه به  منزلــه تنهــا منطقــه آزاد تجــاری 
صنعتــی شــمال کشــور، نقــش بســزایی در تجــارت و واردات 
کاالهــا بــه کشــور دارد. امــا یکــی از کارکردهــای مناطــق آزاد، 
ــت  ــری اس ــت، اث ــم اس ــه در آن حاک ــی ک ــه قوانین ــه ب ــا توج ب
ــی  ــر، یک ــد. به عبارت دیگ ــگری دارن ــعه گردش ــر توس ــه ب ک
ــی  ــه اصل ــه تأســیس مناطــق آزاد توســعه منطق از اهــداف اولی
ــگری  ــعه گردش ــذاری، توس ــای اثرگ ــی از کانال ه ــت و یک اس
ــگری  ــد در گردش ــق می توانن ــه دو طری ــق آزاد ب ــت. مناط اس
منطقــه میزبــان تأثیــر داشــته باشــند. مســیر اول افزایــش ورود 
ــای  ــه مزیت ه ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــه ب ــت ک ــگرانی اس گردش
ــیر  ــد و مس ــان می آین ــتان میزب ــه اس ــه آزاد ب ــارت در منطق تج
دوم، کــه تأثیــر غیرمســتقیم منطقــه آزاد را در گردشــگری 
ــه آزاد در  ــه منطق ــت ک ــری اس ــد، تأثی ــان می ده ــون نش پیرام
توســعه زیرســاختارها داشــته و از ایــن طریــق، ورود گردشــگر 
ــه  ــر منطق ــگری غی ــداف گردش ــا اه ــی ب ــه حت ــه کل منطق را ب
آزاد تســهیل می کنــد. منطقــه آزاد انزلــی نیــز تــا انــدازه زیــادی 
ویژگی هــای اولیــه را بــرای ایــن نــوع اثرگــذاری داشــته اســت. 
در مطالعــه حاضــر، بــا اســتفاده از یکــی از به روزتریــن 
روش هــای تحلیــل سیاســت، یعنــی روش کنتــرل ترکیبــی، اثــر 
ــگری در  ــزوده گردش ــر ارزش اف ــی ب ــه آزاد انزل ــیس منطق تأس
اســتان گیــان ارزیابــی شــد. نتایــج پژوهــش نشــان می دهــد 
ــت و  ــر مثب ــت اث ــته اس ــی توانس ــه آزاد انزل ــیس منطق ــه تأس ک
ــته  ــان داش ــتان گی ــگری در اس ــعه گردش ــر توس ــاداری ب معن
باشــد. به گونــه ای کــه شبیه ســازی الگــو نشــان می دهــد، 
ســرانه ارزش افــزوده گردشــگری در اســتان گیــان درصــورت 
تأسیس نشــدن منطقــه آزاد انزلــی، ۳۰ درصــد کمتــر از مقــدار 
ــه  ــی توانســته اســت ب ــه آزاد انزل ــن، منطق ــود. بنابرای ــی  ب کنون
ــی توســعه گردشــگری  ــن اهــداف خــود، یعن یکــی از مهم تری
ــش ۳۰  ــت افزای ــی اس ــد. بدیه ــل آی ــون نائ ــه پیرام در منطق
درصــدی در گردشــگری بــه ایــن معنــا نیســت کــه همــه ایــن 
انــدازه ارزش افــزوده گردشــگری شــامل گردشــگرانی اســت که 
از منطقــه آزاد انزلــی بازدیــد می کننــد، بلکــه شــامل تأثیــرات 
مثبــت بیرونــی نیــز می شــود و تأســیس منطقــه آزاد انزلــی بــر 
توســعه گردشــگری در ســایر مناطــق اســتان گیــان اثــر داشــته 

اســت. 
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.80-57 ص   ،)45(14 گردشــگری، 

حســین  یــادآور،  و  رقیــه  پرچــم،  اســماعیل،  پیش بهــار، 

ــگری از  ــف گردش ــواع مختل ــری ان ــف(. تأثیرپذی )1396ال

ــازی  ــت مدل س ــرد رهیاف ــه آزاد ارس: کارب ــر در منطق یکدیگ

ــا و  ــی جغرافی ــریه علم ــاختاری )SEM(. نش ــادالت س مع

.110-93 ص   ،)61(21 برنامه ریــزی، 

پیش بهــار، اســماعیل، پرچــم، رقیــه و یــادآور، حســین )1396ب(. 

ــا  ــه آزاد ارس ب ــگری منطق ــای گردش ــر تقاض ــر ب ــل مؤث عوام

ــاد و  ــاختاری. تحقیقات اقتص ــادالت س ــدل مع ــت م رهیاف

ــران، 48)4(، ص 572-557. ــاورزی ای ــعه کش توس

ــدرام  ــدی، پ ــرا و جاه ــی زاده، کب ــح، بخش ــتانی، محمدصال ترکس

ــش:  ــه آزاد کی ــگری منطق ــازار گردش ــدی ب )1398(. بخش بن

ــات  ــد، مطالع ــی برن ــه مفهوم ــه روش نقش ــو ب ــردی ن رویک

مدیریــت گردشــگری، 14)47(، ص 63-29.

ــرآورد  ــح و ب ــین )1384( تصری ــی نژاد، حس ــح و عباس ــی، فات حبیب

ــای  ــتفاده از داده ه ــا اس ــران ب ــگری ای ــای گردش ــع تقاض تاب

اقتصــادی،  تحقیقــات  مجلــه  مقطعــی،  زمانــی  ســری 

 .۱۱۵-۹۱ ص   ،)70(40
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فراتحلیــل   .)1395( مجتبــی  اســفندیاری،  و  زهــرا  ذاکــری، 

مطالعــات مناطــق آزد، گزارش هــای کارشناســی مرکــز 

ــل  ــماره مسلس ــامی، ش ــورای اس ــس ش ــای مجل پژوهش ه

.15068

ــر  ــر ب ــل مؤث ــا )1396(. عوام ــدی، ثری ــعید، و محم ــخی، س راس

تقاضــای گردشــگری کشــورهای حــوزه دریــای خــزر، 

.81-63 ص   ،)38(12 گردشــگری،  مدیریــت  مطالعــات 

زیبنــده، عدالــت و یوســفی فرد، ســمیه )1393(. بررســی و تحلیــل 

فرصت هــا و تنگناهــای ژئوپلیتیــک توســعه منطقــه آزاد 

ــرزی، 3)10(،  ــون م ــوم و فن ــی عل ــه علم ــی، فصل نام انزل

.106-83 ص 

ــایی  ــا )1394(. شناس ــرزاده، آرمین ــه، و می ــاالرزهی، حبیب الل س

ــه  ــگری در منطق ــعه گردش ــای توس ــدی راهبرده و اولویت بن

SWOT-آزاد تجــاری صنعتــی چابهــار بــا رویکــرد ترکیبــی

 ،)30 (8 عمومــی،  مدیریــت  AHP، پژوهش هــای 

.۱۲۱ -۱۴۴ ص 

ــار )1392(.  ــه، به ــادات، و عبدالل ــرا س ــادی، زه ــعیده زرآب س

ــگری  ــت گردش ــعه صنع ــر در توس ــل مؤث ــی عوام ارزیاب

فراینــد  روش  از  بهره گیــری  بــا  چابهــار  آزاد  منطقــه 

ــران، 4)2(،  ــازی ای ــبکه ای، معماری و شهرس ــل ش تحلی

۴۸-۳۷ ص 

ــعه  ــتراتژیک توس ــه اس ــن برنام ــدی )1398(. تدوی ــوادی، مه س

گردشــگری تفریحی-ورزشــی منطقــه آزاد قشــم. فصل نامــه 

جغرافیــا )برنامه ریــزی منطقــه ای(، 9)3(، ص 198-185.

ــینی،  ــم، و حس ــی، ابراهی ــتم گوران ــیدخلیل، رس ــیدعلی پور، س س

ســیدمهدی )1393(. بررســی سیاســت ها و راهبردهــای 

ــر  ــد ب کی ــا تأ ــاری ب ــق آزاد تج ــگری در مناط ــعه گردش توس

نظــم و امنیــت اجتماعــی: مطالعــه مــوردی منطقــه آزاد 

.124-91  ،)6(93 انتظامــی،  جغرافیــای  قشم. پژوهشــنامه 

حمیدرضــا  خاکشــور،  نظــری  و  خلیــل،  ســید  ســیدعلیپور، 

ــعه  ــاری در توس ــق آزاد تج ــگاه مناط ــی جای )1398(. بررس

ــه آزاد  ــوردی: منطق ــه م ــی )مطالع ــت اجتماع ــدار و امنی پای

فصل نامــه جغرافیــا )برنامه ریــزی منطقــه ای(،  انزلــی(. 

.668-655 ص   ،)2(9

جــواد  علمــداری،  کاموســی  و  رفعــت  اردجانــی،  شــهماری 

ــعه  ــر توس ــر ب ــگری مؤث ــای گردش ــی گونه ه )1398(. بررس

ــهری،  ــگری ش ــریه گردش ــه آزاد ارس، نش ــگری منطق گردش

.46-33 ص   ،)1(6

ــت  ــر صنع ــر ب ــل مؤث ــی عوام ــیرین )1399(. ارزیاب ــان، ش اربابی

کشــورهای  در  بلندمــدت  و  کوتاه مــدت  در  گردشــگری 

ــعه، 1)61(، 165- ــرد توس ــم، راهب ــاده ابریش ــب ج منتخ

.188

ــی مقــدم، زهــرا )1389( نقــش  ــی، ســید اســکندر و هدایت صیدائ

امنیــت در توســعه گردشــگری، فصل نامــه تخصصــی علــوم 

ــتر، ۴)۸(،  ــد شوش ــامی– واح ــگاه آزاد اس ــی دانش اجتماع

.۱۱۰-۹۷ ص. 

فروغی فــر، طیبــه، جالــی، ســیدمهدی و تبریزیــان، بیتــا )1399(. 

آزاد  الگــوی جذابیــت ســرمایه گذاری مناطــق  طراحــی 

ایــران: نمونــه مــوردی منطقــه آزاد انزلــی، سیاســت جهانــی، 

.304-267  ،)1(9

ــا  ــگری ب ــد گردش ــاد مقاص ــرت )۱۳۹۳(. اقتص ــوو، نورب ــن ه ف

نگاهــی بــه آمــار گردشــگری ایــران. ترجمــه افســانه شــفیعی 

ــه.  ــر مهکام ــان، نش ــراد کجوئی و مه

ــوب، دالل  ــن، یعق ــدری آذی ــر، ب ــی راد، امی ــه، قیام گل زاده، ملیح

ــدی  ــف )1393(. توانمن ــی و داداش زاده، یوس ــی، عل اوغل

ــای  ــه راهکاره ــه آزاد ارس و ارائ ــی منطق ــگری ورزش گردش

مؤثــر بــر رشــد و توســغه آن براســاس مــدل swot، فضــای 

جغرافیــا، 14)48(، 236-223.

ــزی  ــردی و برنامه ری ــای جهانگ ــدی )1385(. جغرافی ــو، مه قرخل

اوقــات فراغــت. تهــران: جهــاد دانشــگاهی.

قصابــی، حســن، آذر، علــی، و پناهــی، علــی )1399الــف(. 

تحلیلــی بــر تأثیــرات مناطــق آزاد تجــاری بــر توســعه 

فعالیت هــای گردشــگری و اقتصــاد منطقــه ای )مطالعــه 

جغرافیــا  فصل نامــه  ارس(.  آزاد  منطقــه  مــوردی: 

.846-833  ،)2-3(10 منطقــه ای،  برنامه ریــزی 

پناهــی، علــی )1399ب(.  و  آذر، علــی،  و  قصابــی، حســن، 

ــگری  ــعه گردش ــر توس ــذار ب ــران های تأثیرگ ــایی پیش شناس

در مناطــق آزاد تجــاری )مطالعــه مــوردی: منطقــه آزاد 

گردشــگری، 9)32(، 177-161. توســعه  و  ارس(، برنامه ریــزی 

ــت  ــگری، دول ــر )1387( گردش ــلطانی، ناص ــدر و س ــی، حی لطف

چشــم انداز  فصل نامــه  ایــران،  در  سیاســی  اقتصــاد  و 

 .111-۸۷ ص   ،)۷(۳ جغرافیایــی، 

و  مجیــد،  فشــاری،  داوود،  بهبــودی،  پرویــز،  محمــدزاده، 

ــگری  ــای گردش ــن تقاض ــیاب )1389(. تخمی ــور، س ممی پ

ــتفاده از  ــا اس ــب ب ــور منتخ ــد کش ــک چن ــه تفکی ــران ب ای
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رهیافــت TVP. فصل نامــه اقتصــاد مقــداری، ۷)۲(، ص 

 .171 -149

نعمت اللهــی،  و خــادم  مــروت، حبیــب، ســالم، علی اصغــر، 

محبوبــه )1397(. شناســایی عوامــل مؤثــر بــر تقاضــای 

ــادی، 18)69(، ص  ــنامه اقتص ــگری خارجی، پژوهش گردش

.306-275

مشــکینی، ابوالفضــل، تردســت، زهــرا و خلیجــی، محمدعلــی 

ــق آزاد  ــرزی مناط ــگری م ــعه گردش ــوی توس )1399(. الگ

ــه  ــم، پژوهش نام ــه آزاد قش ــوردی: منطق ــه م ــاری، مطالع تج

مطالعــات مــرزی، 8)1(، 47-35.

ممی پــور، ســیاب، بشــارتی، زهــرا، و بهبــودی، داود )1393(. 

ــرمایه گذاری در  ــذب س ــل ج ــدی عوام ــی و اولویت بن بررس

منطقــه آزاد انزلــی. اقتصــاد و توســعه منطقــه ای، 21)7(، ص 

۱۳۳-۱۶۲

doi: 10.22067/erd.v21i7.24637

 .)1390( لیــا  غامی پــور،  و  هوشــنگ  وصالیــان،  مؤمنــی 

تخمیــن تابــع تقاضــای گردشــگری در اســتان های منتخــب، 

.184-۱۶۶ ص   ،)۱۴(۳ اقتصــادی،  علــوم  فصل نامــه 

ــام )1391(.  ــی، اله ــم و غام ــنویس، مری ــین، خوش ــاوری، حس ی

اقتصــاد گردشــگری، تهــران: انتشــارات آذر.

ــد  ــجاعی، محم ــری ش ــا، و خی ــکریان، فریب ــف، عس ــاوری، یوس ی

ــه  ــی منطق ــگری ورزش ــعه گردش ــای توس )1395(. چالش ه

کیــد بــر نظــرات مدیــران و کارشناســان.  آزاد ارس بــا تأ

مدیریــت و توســعه ورزش، 1)5(، ص 244-233.

ــور  ــان، منص ــن و غنی ــروی پور، بهم ــم، خس ــه، مری ــی زنگن یزدان

)1388(. راهبردهــای توســعه پایــدار اشــتغال در بخــش 

گردشــگری روســتایی، ماهنامــه کار و جامعــه، ۱۰۹)۵(، ص 
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