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  مقالۀ پژوهشی
 

 چکیده
 یفیاست که شامل ط یگردشگر یالزم برا ساتیو تأس هارساختیوجود ز یدر بخش گردشگر داریپا ۀتوسع ۀالزم

مهم  مشکالت. از شوندیو رونق سفر منجر م لیاست که به تسه یو مؤسسات خدمات یاساس یهاها، دستگاهاز سازه
و  یمتوازن و متعادل در سطوح مل یاگونهبه ساتیو تأس هارساختیز نیا نبودنهپراکند ران،یدر ا ی،گردشگر ۀتوسع
مسئله  نیاند. ابزرگ متمرکز شده یخصوص در شهرهادر چند استان مهم و به هارساختیز نیاست. اغلب ا یاستان

 ،و یگردشگر ۀمستعد و بالقو از مقاصد یاریماندن بسمقاصد، مغفول نیبه ا یگردشگر انیجر ۀعمد تیموجب هدا
 ،مطالعه نیشده است. در ا یو استان یدر سطوح مل یحاصل از گردشگر دیمنافع و عوا ۀعادالننا عیتوز ،تبع آنبه

اسناد  لیتحل ران،یتوسعه در ا یهااستیو س نیشیمطالعات پ شامل استفاده از یروش یریکارگبا به ،تالش شده است تا
مستخرج از  یهاداده لیتحل های دیگر کشورها و همچنینی سیاستقیمطالعات تطب ،یگردشگر یباالدست
 ران،یا ییایجغراف ۀدر پهن یگردشگر یهارساختیز یپراکندگ یفعل تیوضع یی، ضمن شناسایآمار یهاسالنامه

 نی. از اشودارائه  ،محورمتوازن و عدالت یکردیبا رو ،در سراسر کشور هارساختیز گونهنیا ۀتوسع یبرا ییراهکارها
 شیرفاه و آسا جادیمناطق کمتر برخوردار کشور، اشتغال و ا یرونق اقتصاد رد ینقش صنعت گردشگر توانیم ،قیطر
 .کردتر مناطق را پررنگ نیا ناساکن یبرا

 توسعه توزیع متوازن، ،ساتیتأس ،رساختیزگردشگری،  واژگان کلیدی:

                                                   
 .رانیا تهران، ،یئطباطبا عالمه دانشگاه ،یحسابدار و تیریمد دانشکدۀ جهانگردی، مدیریت . استادیار گروه1

اه عالمه طباطبائی، تهران، دانشگ ،یحسابدار و تیریمد ۀدانشکد ،یجهانگرد تیریمد ۀرشت ارشد، یکارشناس یدانشجو. 2

 .Mo_akhlaghi@atu.ac.irایران )نویسندۀ مسئول(؛ 

 تهران، ایران. ران،یا یاسالم یجمهور یلرانیاتومب و یجهانگرد کانون عاملمدیر. 3
 عالم، مالزی.شاه مارا، یتکنولوژ دانشگاه ،یاطالعات و یارسانه جنگ مطالعات یدکتر. 4
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 مقدمه

 نبودنهپراکند یدر بخش گردشگر رانیبزرگ ا مشکالتاز  یکی
طور متوازن و متعادل، هب ی،گردشگر یهارساختیز ییایجغراف

و  یاست )درفش یو هم در سطح استان یهم در سطح مل
 ،(1394و همکاران،  الندهیگ ی؛ غفار1399همکاران، 

مهم و مراکز  یهادر استان هارساختیاغلب ز کهی طوربه
و  یمخدمات عمو عیمتمرکز شده است. تاکنون توز هااناست

 ییایجغراف عیکشور، متناسب با توز نیدر ا ،هارساختیز
 تیکه تمرکز جمع یاغلب مناطق بنابراین، .بوده است تیجمع

 نیو هم هستند یغن ی،رساختیها وجود دارد، از لحاظ زدر آن
 کردهمسئله موجبات مهاجرت از روستاها به مراکز شهر را فراهم 

و منابع  هالیپتانس عیکه توز(. حال آن1388 ،یاست )رضوان
 کشور نسبتا   ییایجغراف تیدر تمام رانیدر ا یجذب گردشگر

و  ییایبا توجه به تنوع جغراف ،رانیاست. کشور ا بودهمتناسب 
 یعیطب راثیدر خصوص م یاز منابع غن یکی ،یفرهنگ ـ یقوم

 ۀبه چشم جاذب توانیهنوز نم نهاست که متأسفا یو فرهنگ
 یبرا یکاف داتیکرد؛ چراکه تمه ها نگاهبه آن یگردشگر

است. از  نشده انجاممنابع  نیاز ا یاو حرفه داریپا یبرداربهره
در مناطق  یمنابع و موهبات خداداد نیاز ا یاریبس گر،یطرف د

 رغمیواقع شده است. عل یمحروم، روستاها و مناطق مرز
جذب گردشگر و کسب درآمد  یبرا یکاف یهاتیابوجود جذ

 یوربهره منظوربهو امکانات الزم  هارساختیمناطق، ز نیدر ا
از ورود گردشگران وجود  یساکنان محل داریو پا یحداکثر

 یگردشگر یهاجاذبه ییایجغراف عیتوز گر،یندارد. به عبارت د
از سوی دیگر،  ندارد. یخوانهم هارساختیز عیدر کشور با توز

 یمناطق یامناسب بر یهاراهبرداز  یکی یگردشگر ۀتوسع
 یاقتصاد یهاتیفعال گریها، سود حاصل از ددر آن ،است که

 نیسوم منزلۀصنعت به نی(. اMohseni, 2010) نیست یکاف
عالوه بر  ،(یصنعت مهم جهان )پس از نفت و خودروساز

و  یسترگعدالت ،ییباال، به فقرزدا یدرآمد ارز جادیا
؛ 1389و همکاران،  یاوری) دشویمنجر م زین ییزااشتغال

با توجه به لزوم  بنابراین، .(1385و همکاران،  انینظر
دور از دسترس و کمتر  ییاز مناطق روستا ییزداتیمحروم

بسیار مهم مناطق  نیدر ا یگردشگر ۀتوسع ران،یبرخوردار در ا
 ۀلیوسبه ،تادهافدر مناطق عقب تیمحروم دیاست. تشد

 کارگیریبهلزوم  شده است کهی موجب امنطقه ۀتوسع ینابرابر
 ا  را از مناطق نسبت هیانتقال منابع سرما یهاانیکه جر سازوکاری

کمتر برخوردار و محروم  افته،ینبه مناطق توسعه ترافتهیتوسعه
 یمنابع عموم زیکه در تجهیی هاستمیس نیو همچن کند دیتشد

 دکننعمل  رمتمرکزیغ یاهمنطق یدارهیمنابع سرما صیو تخص
 کردنکته توجه  نیبه ا دیبا ،(. البته1398 ،ی)برات احساس شود

زمان توسعه همگام و هم شبردیپ ی بهگردشگر داریپا ۀکه توسع
 یو کالبد یطیمحستیز ،یفرهنگ ـ یاجتماع ،یدر ابعاد اقتصاد

 یدر تمام یاصول یرسازیتوسعه، به ز اول ۀ. در مرحلنیاز دارد
از  یمردم محل یسازآماده ،عنوان مثالاست )به ازین رمابعاد مب

امن  یریمس یآورفراهم ایتوسعه  یبرا یفرهنگ ـ یلحاظ اجتماع
و امکانات الزم  هارساختیز ۀتوسع بنابراین، .نقل(وحمل یبرا
 تیدر اولو دیبا ددر مناطق مستع یتوسعه و رونق گردشگر یبرا

 .(Kolupaev et al., 2018) ردیگ قرار دستور کار
با اهداف  شتریب هایبندمنطقه ران،یا ، درگذشته در

همچون  یو به اهداف شده استانجام  ینظام ای یادار ،یاسیس
 تیو رفع محروم یانسان ۀمناطق کشور، توسع نیتعادل ب جادیا

 قرن میدر ن ،اما .(1396و همکاران،  ی)توکلنشده است  یتوجه
 ،یاتیمال ۀچندمنظور ای کیصورت هب هایبندمنطقه ر،یاخ

است  انجام شده هامانند اینو  یزیربرنامه ،یآموزش ،یاقتصاد
 ییو تمرکزگرا ینگریکل ن،یی(. نگاه از باال به پا1377 ،ی)وثوق

 گرید یمانند برخ زین رانیدر ا یامنطقه یزیربرنامه یهابر نظام
از  یشدن برخیاهیحاش ،یامنطقه تعادلاز کشورها به عدم

 یهایو نابرابر یامنطقه یهامنابع و توان دندامناطق، ازدست
 کنون،تا (.1396و همکاران،  یمنجر شده است )توکل ینیسرزم

 رامونیپ ـ مرکز استیس ،یگردشگر یهارساختیز جادیدر ا
و مناطق  یافتندمیمراکز توسعه  کهی طوربه ،حاکم بوده است

مسئله هم در  نی. اشدندمی سپرده یآن به دست فراموش رامونیپ
باال  تیو با تمرکز جمع یمرکز یهابه استان توجه) یسطح مل
و دور از مرکز( و هم در سطح  تیجمعکم یهااستان یو فراموش
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روستاها و  یها و فراموشبه مراکز استان توجه) یامنطقه
 دستکنایاز جمله رشد  یکوچک( به بروز مسائل یشهرها

جامعه در ابعاد گوناگون منجر شده است که نمود بارز آن 
مراکز  گریشهر تهران و د یافتگیتوسعه انیم دیاختالف شد

ها و مراکز استان انیم دیاختالف شد نیها و همچناستان
(. 1396و همکاران،  یتوکل؛ 1381است )عظیمی، روستاها 

 یاصل اندازچشم ران،یا یگردشگر ۀتوسع یسند راهبرد مطابق
 دار،یتوسعه پا کردیبا اتخاذ رو همراه رانیدر ا یصنعت گردشگر

 ،یبخش خصوص یمشارکت حداکثربا جانبه، متوازن و همه
و کاهش  یاز گردشگر داریپا یمنبع درآمد کیبه  یابیدست

 ی،فعل طیحم یهااز ضعف یکی. است یبه منابع نفت یوابستگ
نامناسب  عیتوز» ،رانیدر ا یگردشگر ۀتوسع یبرا
 یمناطق و مقصدها ۀتوسع یبرا یگردشگر یهارساختیز

 ،یگردشگر یهارساختیز تیتقو منظوربهاست.  «یگردشگر
 :است لیاتخاذ شده است که به شرح ذ ییاجرا استیس پنج

 همگان به منابع و امکانات  یامکان دسترس جادیا
 ؛یگردشگر

 یلیر ،ییونقل )هوابه خدمات حمل یدسترس لیتسه، 
و  یداخل یگردشگر ی( در مقصدهاییایو در یاجاده

 ؛یهدف گردشگر یبازارها

 در  یو اطالعات نینو یاورفن   یهارساختیز ۀتوسع
 ؛یگردشگر یمقصدها

 ۀدر توسع یطیمحستیاعمال مالحظات ز 
 و یو امکانات گردشگر هارساختیز

 از  یمناطق گردشگر ازیموردن یهارساختیز جادیا
با استفاده از  یو اقامت یراه، خدمات رفاه لیقب

 راثی)وزارت م یبخش خصوص یگذارهیسرما
 (.1398 ،یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ

 یاحکام ابالغ نیو همچن هااستیس نیاز ا کدامچیه در
توجه به مناطق کمتر »بر موضوع  ،هاخانهوزارت گریبه د

ک «ییزداتیمحروم کردیبرخوردار با رو  ،نشده است. لذا دیتأ
به بیشتر  نده،یآ یاسناد باالدست نیدر تدو که، دشویم شنهادیپ
 .شودمسئله توجه  نیا

 زانیر مدعامل مؤثر  نیترمهم یگردشگر یهارساختیز
آن به  شنهادیپ ای ندهیدر آ سفرگردشگر از سفر، تکرار  تیرضا

 جایگاهبودن آن و ساختبا توجه به انسان ،و استخود  کانینزد
 ها،رساختیدر توسعه و بهبود ز زانیرو برنامه گذاراناستیس
 «یو رشد گردشگر وسعهعامل در ت نیترمهم»آن را  توانیم

(. 1398 ،ی؛ برات1394و همکاران،  الندهیگ ی)غفار دینام
 یهاتوسط کارت ،پرداخت رساختیز نبودنعنوان مثال، به

از جمله کاهش  یجد ییاامدهیپ ران،یدر ا یالمللنیب یاعتبار
 ،رانیگردشگران در ا کردنهیکاهش هز ران،یسفر به ا یتقاضا برا

 ۀنیهز افتیترس از حمل وجه نقد، در ای تیمحدود لیدلبه
در هنگام  یاز دفاتر خدمات مسافرت یکامل سفر توسط برخ

 ،یکردن مردم محلها در منتفعورود گردشگر و خساست آن
نشت درآمد  ی ومقاصد گردشگر ناساکن ایمردم محروم و 

داشته است که  همراهرا بهکشورها  گریبه د یحاصل از گردشگر
 نییو تع قیدق یهایزیربرنامه ،یگذاراستیس ازمندین

در  ی،. از طرفاستشدن ییاجرا یالعجل براضرب
با توجه به  ی،نواح یبندرتبه ن،یسرزم شیآما یهایزیربرنامه

و رفاه  تیهدا با هدف یگردشگر یهارساختیامکانات و ز
است  یضرور ،یطیمحستیز یهابیگردشگران و کاهش آس

بهتر و  یرسانخدمات نی(. همچن1399و همکاران،  ی)درفش
شناخت  ازمندین یو اقتصاد یعدالت اجتماع یبرقرار

 است یاها در سطوح منطقهآن یبندو رتبه هارساختیز
 یابتدا تمام الزم است رو،ازاین(. 1394 النده،یگ ی)غفار

 ی،گردشگر یهارساختیاز لحاظ امکانات و ز ،مناطق کشور
 یهابا توجه به طرح ،سپس .شوند یبندو رتبه ییشناسا
 ی)توکلمناطق  نیاز ا کیدر هر یگردشگر ۀتوسع یسنجامکان

 یاتیعمل یهاطرح یاجرا یبندتی(، اولو1396و همکاران، 
با  ،یگردشگر یهارساختیز ۀدر حوز یگذارهیسرما یبرا

 .انجام شود ،مقدم دانستن مناطق محروم

 تیوضع ییپژوهش شناسا نیا یاصل هدفترتیب، بدین
 ییایجغراف ۀدر پهن یگردشگر یهارساختیز یپراکندگ یفعل

 گونهنیا یافق ۀتوسع یبرا ییراهکارها ۀارائ نیو همچن رانیا
به  ،ایمحور عدالت یکردیدر سراسر کشور با رو هارساختیز

ک ،گریعبارت د . استبر مناطق محروم و کمتر برخوردار  دیتأ
سؤاالت  یبرا یپاسخ مناسب دیهدف، با نیبه ا یابیدست یبرا
 :کرد دایپ ریز

 ست؟یچ یگردشگر یهارساختیمنظور از ز 
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  ،یهارساختیز ۀبه توسعچه رویکردی از گذشته تاکنون 
 است؟ وجود داشته اتخاذشده یهااستیو س یگردشگر

 ۀتوسع یبرا گرید یکشورها را ییهااستیچه س 
 ؟اندکردهاتخاذ  یگردشگر یهارساختیز

 هرکدام از  یپراکندگ زانیم، در حال حاضر
چگونه  ،استان کیتفکبه ران،یا در یگردشگر یهارساختیز

 ؟است

 یهارساختیز یپراکندگ یفعل تیبا توجه به وضع 
 گرید یقیمطالعات تطب بر مبتنی هایدیدگاهو  یگردشگر

 ۀتوسع یبرا هااستیس نیاز ا کیکشورها، اتخاذ کدام
 ؟استاجرا قابلمناسب و  رانیدر ا یرساختیز

 با هدف ییراهکارها منزلۀبه ،هااستیس نیانتها، ا در
 یهارساختیمتوازن و عادالنه ز ۀاصالح پراکنش و توسع

 نی. در ااندمعرفی شده ران،یا یارض تیدر تمام یگردشگر
 یثروت برا دیتول یهاتالش شده است تا فرصت ،راهکارها

است  یهی. بدشوند انیب یاقشار محروم کشور از گردشگر
در کشور  یباالدست اتمالحظ ازمندین هااستیس نیا یریکارگهب

اطالعات مربوط  ۀمطالعه ارائ نیا یهاتیاز جمله خالق است.
که  است در قالب نقشه یگردشگر یهارساختیز یبه پراکندگ
نگر را در جامع و کل دید جادیها و ااستان عیسر ۀسیامکان مقا

 .دکنیمخاطب فراهم م

 ینظر  یمبان

 یالزام یرونق گردشگر یبرا یگردشگر یهارساختیز وجود
محصوالت  ۀو عرض دیدر تول یوراست؛ چراکه به باالرفتن بهره

 ,Sakai) شودیمنجر م یتوسط بخش خصوص یگردشگر

2006; Kim et al., 2000; McElroy, 2006.) 
 یهاها، دستگاهاز سازه یفیشامل ط یگردشگر یهارساختیز

 ۀتوسع یها برااست که وجود آن یو مؤسسات خدمات یاساس

به دو  هارساختیز نیاست. ا یو ضرور یاساس یگردشگر
 ،شوندیم میتقس یو مرتبط با گردشگر یگردشگر ژهیو ۀدست

و دفاتر  یاقامت ساتیمانند تأس ژهیو یهارساختیز کهی طوربه
 استفادهفقط گردشگران  غالبا  را  یگردشگر یرساناطالع

مانند  یمرتبط با گردشگر یهارساختیاما ز ند،کنیم
کرد استفاده خواهند  زیگردشگران نریغ راونقل حمل

(Mostafanezhad et al., 2021) .حال، درعین
 است: ریبه شکل ز یگردشگر رساختیز ی عمومیبندستهد

ونقل حمل ،ییرایپذ ساتیتأس ،یاقامت ساتیتأس
(، دفاتر یو آب یاجاده ،یلیر ،یی)هوا یشهرو برون یشهردرون

 حیتفر ساتیتأس ،یفرهنگ ساتیتأس ،یگردشگر یرساناطالع
 گریو د یتجار ساتیتأس ،یورزش ساتیتأس ،یو سرگرم

 یموجود در مقاصد گردشگر یو امکانات محل ساتیتأس
 عیاطالعات، توز یاورفن   ها،یفروش، خردهی)مراکز درمان

اکنان س یدسته برا نیکه وجود ا هامانند اینابزار و  یۀکرا ،یانرژ
 Panasiuk, 2007; Mandićاست( ) یضرور زین یمحل

et al., 2018; Mostafanezhad et al., 2021.) 

های های توسعۀ زیرساختدر خصوص سیاست
 چند کشوری هاو برنامه هااستیس ی وفعل تیوضعگردشگری، 

کشورها  گرید اتیخواهد شد. استفاده از تجرب یبررس مطالعه و
ها سیاستاز  یریادگی یبرا یمناسب ۀویش تواندیم نهیزم نیدر ا

 صیو تخص یریگمیتصم سکیو کاهش ر کشورها و تدابیر این
 ی، اسناد باالدستبر این اساس. باشدها توسعه گونهنیا بهودجه ب

کشور  4 یگردشگر یهارساختیو ز یگردشگر یهااستیس
( OECDو توسعه ) یاقتصاد یهایسازمان همکار یاز اعضا

، 1شد و، در جدول  یبررس رانیا همسایگانکشور از  کیو 
 هایدیدگاهاز  یبرخ افتیپس از در ،تا مختصرا  تشریح شد

کار گرفته به ران،یمناسب در ا ۀنیمصورت وجود ز در ی،عمل
 شوند.
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 گردشگریهای های برخی کشورها در خصوص توسعۀ زیرساختسیاست: 1 جدول

 سیاست، راهبرد یا برنامه کشور

 مجارستان

 در خصوص ژهیوبه ییحفظ شغل در مناطق روستا ای جادیاطرح گردشگری با هدف  603میلیون دالر به  425اختصاص  -
 های اجرایی شامل توسعۀ امکانات اقامتی، آموزشی و بازاریابی.ی و اولویتگردو بوم ییروستا داریپا یشگرگرد

 ,.Káposzta et al) استها و شهرها راهبزرگ کیبودجه به مناطق نزد ۀاختصاص و تمرکز عمد یعنیبرنامه،  نیضعف ا -

2013). 

گذاری و اختصاص بودجه و همچنین وری )مادی و معنوی( از سرمایهبندی مناطق، با توجه به استعداد هر منطقه در بهره)اولویت
 هایی جلوگیری کند.(از بروز چنین ضعفتواند سنجی، میانجام مطالعات امکان

 استرالیا

 یهارساختیز ۀدر توسع یاحتمال ، مشکالت2008در سال  ایاسترال «یگردشگر رساختیز یهااستیو س هاتیاولو» سند -
خود را  یهاالتیا ایدر انتها، استرال .داده است شنهادیمقابله با هرکدام را پ برایمناسب  کردیکرده و رو ییرا شناسا یگردشگر

 زانیو م یاقتصاد یهاتیاز کل فعال التیدرآمد به درآمد ا نینسبت ا ،یبا توجه به سه شاخص درآمد حاصل از گردشگر
نقاط قوت و نقاط ضعف  ،یفعل تیوضع یبا بررس ،کرده و سپس یبندتیدرآمد اولو نیکسب ا یبرا یبیتقر ۀنیهز

و  هارساختیهر بخش از ز یبرا یزیربودجه بهسه شاخص،  نینظرگرفتن او با در التیدر آن ا یگردشگر یهارساختیز
 (.Tourism & Transport Forum of Australia, 2008) کرده استاقدام  هاالتیدر ا ساتیتأس

حلی مناسب و مهم در توسعۀ پایدار گردشگری؛ چراکه به ساکنان بومی روستاها و مناطق منزلۀ راهکارگیری اکوتوریسم بهبه -
 بهرا  یمنابع ا،یتاسمان التیدر ا سمیاکوتور یبه تقاضا یدهپاسخ منظوربه ،ایاسترالرساند. دولت محروم سود بیشتری می

دفاتر  ،یگردشگر یرسانند از دفاتر اطالعامراکز عبارت نیاز ا یتصاص داده است. برخمناطق اخ نیمراکز در ا یبرخ ۀتوسع
 (.Falon & Kriwoken, 2003) یدنیو نوش هیو خدمات اغذ یبهداشت یهاسیسرو ،یخدمات مسافرت

 انگلستان

بودن سفرهای داخلی با اقامت شبانه در این کشور، با توجه به اندک ،2011انگلستان در سال  «دولت یگردشگر استیس» سند -
در  یتعداد گردشگران داخل یدرصد 9 شیافزا توانیآن م یاز اهداف جزئرشد گردشگری داخلی را هدف قرار داده است. 

 26000 جادینام برد که به ا را بلندمدت یخارج یبه تعداد سفرها زانیم نیشب( و رساندن ا 4مدت )حداقل یطوالن یسفرها
 یتعداد سفرها شیافزا یبراتالش  ،نیدالر منجر خواهد شد. همچن اردیلیم 7/1گردشگران تا  کردنهیهز شیو افزا دیشغل جد

 گریدالر، از د اردیلیم 1بالغ بر  کردنهیهز شیو افزا دیشغل جد 11000 جادیسفر در سال، با ا ونیلیم 5/4مدت تا کوتاه یداخل
 اهداف دولت بوده است.

نقل را راهبرد وهای حملونقل در رتبۀ یازدهم جهان قرار دارد، بهبود زیرساختکه این کشور از لحاظ زیرساخت حملبا این -
 اجرای قیاز طر ،کرده و یآهن انگلستان همکارو راه یگردشگر یهادولت با سازماناصلی خود قرار داده است. 

سفر با  یمردم برا حاتیخصوص ترج را در یمسافران، اطالعات انینامه در مو پخش پرسش یاطقهو من یمل یهاینظرسنج
 منطبق سازد. یفعل قیتقاضا و سال بارا متناسب  یلیر دیتا بتواند خطوط و خدمات جد است دهکر لیو تحل یآورقطار، جمع

و استفاده از  کیالکترون دیروند صدور رواد عیاز جمله تسر یی راراهکارها ،یتعداد گردشگران ورود شیافزا یبرا ،انگلستان -
ورود  ندایفر عیو تسر لیتسه با هدف زین یاقدامات ،گری. از طرف داست کار گرفتههب دیرواد یهادر فرم یمحل یهازبان یبرخ

ساعت  1به  2کشور را از  نیبه ا یالمللنیب یپروازها یزمان انتظار برا کهی طوربه انجام داده است، گردشگر به کشور خود
 برای یکیالکترون ۀگذرنام یهاستمیاز س ،نیبه انگلستان برسند. همچن یو بدون کالفگ ترعیتا مسافران سر است کاهش داده

 ,UK Ministry for Tourism & Heritage) کرده استکنترل پاسپورت استفاده  تیکاهش زمان انتظار مسافران در گ

2011.) 

 تانهندوس

کشور،  نیا یگردشگر یهارساختی، با توجه به وجود ضعف در ز2002هندوستان در سال  «یگردشگر یمل استیس»سند  -
در حد  رهایمس نیا ۀتوسع یها برامنابع و تخصص یتمام کردنو همگرا یبالفعل و بالقوه گردشگر یرهایمس ییبر شناسا

 است. تأکید کرده یجهان یاستانداردها

و بهبود  یاستاننیب یهاراههدف را گسترش بزرگ ،است ایکشور جاده نیسفرها در ا درصد 70 کهجاها، ازآنجادهخصوص  در -
خصوص اتصال  در که،است  کرده را ملزم یوزارت راه و وزارت گردشگر ،نیهمچن .قرار داده است ییروستا یهاجاده
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 یهاراهساخت بزرگ قیاست، از طر ادیز تیتمرکز گردشگران و جمع هک یکشور به مناطق نیا یگردشگر یجهان یهاتیسا
 .همکاری کند دیجد

آهن، خصوص گسترش و بهبود راه در ،و داشته استقطار  11000آهن و خط راه 7000 ،2002در سال  ،هندوستان -
تنوع خدمات در  ۀخالقان شیافزا یبرا یبخش خصوص قیتشو ،یگردشگر ۀژیو یقطارها فیاز جمله تعر ییهااستیس
 یبرداربهره یو واگذار یگردشگران اقتصاد یبرا هنآراه یهاستگاهیاتاقه در ا100هتل  100آهن، احداث راه یهاستگاهیا

را  یدشگرگر ۀجاذب منزلۀبخار( به ویبخار )لوکوموت یتداوم استفاده از قطارها یو تالش برا یبلندمدت آن به بخش خصوص
 است. کردهاتخاذ 

وز( بزرگ )کر یحیتفر یهای، کشتکشورشدر غرب، جنوب و شرق  یآب ریمس لومتریک 7000از  یبرداربهره یبرا ،هندوستان -
 India) است کرده جیو ترو ایکشور مه یداخل یهارودخانه یبرا زیرا ن یاکروز رودخانه یهایکشت نیو همچن یگذارهیسرما

Ministry of Tourism & Culture, 2002.) 

مطابق با  یگردش یمفهوم ریمس 73توسعه و بهبود  را بهدالر  ونیلیم 780برابر با  یا، دولت هندوستان بودجه2018در سال  -
 ۀتوسع یبرا یاختصاص یهابودجه گرید ،نیهمچن .کشور اختصاص داد نی( در اSwadesh Darshanطرح )

 یگردشگر تیسا 41 یرساختیز ۀ( توسعPrashadرح )ط یاجرا برای :ند ازاکشور عبارت نیا یگردشگر یهارساختیز
(، یو آب یلیر ،یا)جاده یمسافرت یهاانهیهمچون پا ییهارساختیدالر اختصاص داده که شامل ز ونیلیم 97 الت،یا 25در 

 یهایانرژ انه،یماجراجو یهاتیفعال یخودپرداز، امکانات برا یهاو دستگاه یصراف ،یگردشگر یرساندفاتر اطالع
، و سوغات یدست عیصنا یهااحداث بازار و بازارچه ،یبهداشت سیسرو نگ،یپارک ،یگردشگر ساتیتأس یبرا ریدپذیتجد
 یکزدالر به دفاتر مر ونیلیم 6 شود؛یم هاتیسا نیخدمات اورژانس در ا ی وفایو وا نترنتیساعت، خدمات ا یهابرج
 یرا( بالتیهر ا یهزار دالر برا 67هزار دالر )تا حداکثر  804 ؛یگردشگر ساتیتأس ۀتوسع یها برااز سازمان یبرخ

 ۀتوسع یدالر برا اردیلیم 124 ؛یفرودگاه یهارساختیز ۀتوسع یدالر برا ونیلیم 2144 ؛یگردشگر یدادهایرو یدهسازمان
 (.2022-2018 ۀسال 4 ۀ)در باز ریالسعیسر یقطارها

مراکز  ۀکشور، توسع نیدر ا یگردشگر یهاتیمقاصد و فعال جیترو برای 1گاهوب لیکشور تشک نیا یهااستیس گریاز د -
 ,FICCIنام برد ) توانیرا م هامانند اینو  یگردشگران درمان یبرا یمراکز درمان ۀتوسع ها،شگاهیها و نماکنفرانس یبرگزار

2018.) 

 کانادا

و  ییادر مناطق روست یرساختیز ۀتوسع یبرا 2016کشور در سال  نیا ،هستند نیکانادا شهرنش تیجمع درصد 82که نیبا ا -
ونقل، حمل یهادر شبکه یگذارهیدالر اختصاص داده است که شامل سرما اردیلیم 2ساله،  10 یزمان ۀخود در باز یشمال

 .شودیم یستندنمتصل  یانرژ نیتأم یاصل ۀکه به شبک یدر مناطق یو مداوم از انرژ نهیو استفاده به نترنتیبهتر به ا یدسترس

ختصاص دالر ا اردیلیم 10از  شیساله، ب 11 یزمان ۀونقل، در بازبخش حمل یهارساختیبهبود ز یبرا ،کشور نیا ،نیهمچن -
کردن زهیسراسر کشور، مدرن در یو آب مسیرهای ریلی به یدسترس ۀتوسع ،یتجارت مل یرهایمس ۀداده است که شامل توسع

 (.Infrastructure Canada, 2018) شودیم هااینمانند ونقل و حمل

از سال  رصدد 2 ۀانیکشور )رشد سال نیگردشگران در ا کردنهیبه رشد هز ی،ادیتا حد ز ،یاعتبار یهاسهولت استفاده از کارت -
ونقل، )حمل یدهندگان خدمات گردشگر( و ارائهاتیمال قیدرآمد دولت )از طر بنابراین، .( منجر شده است2010تا  1995

 (.HLT Advisory, 2012) ابدییم شیافزا قیطر نیاز ا زی( نغیرهها و و جاذبه دادهایرو ،یدنیو نوش هیاقامت، اغذ

 ,Visa) یالمللنیب یبا مؤسسات اعتبار یروابط مال نبودن ران،یدر ا ی،گردشگر یرساختیز یاساس مشکالتاز  یکی -

Paypal, etc.رساختیز کی منزلۀبه یاعتبار یهااز کارت نهیبه ۀاستفاد یبرا یمناسب ۀکانادا نمون. استکشورها  گری( و د 
 است. یمهم گردشگر

 

                                                   
1. https://www.incredibleindia.org 

https://www.incredibleindia.org/
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 قیروش تحق

روش ی، لیتحل ـ یفیمطالعه از نوع توص نیا قیتحق روش
 و ی بودهاو کتابخانه یصورت اسنادبه اطالعات یگردآور

 یهااستیو س نیشیمطالعات پ یبررس ۀاز سه مرحل تحلیل آن
مطالعات  ،یگردشگر یاسناد باالدست لیتحل ران،یتوسعه در ا

 یهامستخرج از سالنامه یهاداده لیتحل تطبیقی و همچنین
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مرکز  یآمار

 یبا بررس ،نخست ۀشده است. در مرحل لیتشکآمار ایران 
و  یگردشگر یباالدست یهاو اسناد و گزارش نیشیمطالعات پ

همچون سند  رانیدر ا یمرتبط با گردشگر یهارساختیز
 یهااستیمانند س یاطالعات ران،یا یگردشگر ۀتوسع یراهبرد

 یهارساختیدر ز ربطیذ ینهادها یهاتیکالن و مأمور
 اند.شده ریاستخراج و تفس یگردشگر

و  یاسناد باالدست ،یرساختیز تیوضع ،بعد ۀمرحل در
و  یگردشگر ۀتوسع با هدف شدهانجاماقدامات و ابتکارات 

 ا،یکشور مجارستان، استرال 5در  یگردشگر یهارساختیز
ات تطبیقی صورت مطالعانگلستان، هندوستان و کانادا به

مورداستفاده  یو راهکارها هااستیس ۀ. مطالعاندشده یبررس
 رانیها با کشور اآن ۀسیو مقا قیتطب تیکشورها و درنها گریدر د

 ۀو ابتکار در ارائ یپردازنظریه برای یمناسب یراهنما تواندیم

 را راهکارها نیا یاست که تمام گفتنی ،راهکارها باشد. البته
 ،یاسیس یاز منظرها رانیچراکه ا کار برد؛به رانیدر ا تواننمی

و  یکل یهاکشورها تفاوت نیبا ا یو اقتصاد یفرهنگ ،یتیامن
 دارد. یجزئ

 یهاهمچون سالنامه هاییگزارش ،یینها ۀمرحل در
 ،یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیوزارت م یآمار

 یآهن جمهورراه ران،یا یاسالم یجمهور ییمایسازمان هواپ
و اطالعات و  شده است یبررس رانیو مرکز آمار ا یاسالم

مسیرهای ق یجاشده از طرهتعداد مسافران جاب مرتبط با یهاداده
)شامل  یگردشگر ساتیتعداد تأس ،ییایو در یلیر ،ییهوا
 کیتفک( بهیو دفاتر خدمات مسافرت ییرایپذ ،یاقامت ساتیتأس

 ایجادشده و اشتغال شدهانجام یهایگذارهیسرما زانیاستان و م
با استفاده از  ،که انددهشاستخراج  رانیاستان در ا کیتفکبه

نفر در  کیاشتغال  برایشده هکارگرفتبه یۀسرما زانی، م1فرمول 
 یشاخص برا نیآوردن ادستدست آمده است. بههر استان به

 برای یمناسب یصورت جداگانه، راهنماهر استان به
 یهاطرحدر  یگذارهیسرما منظوربهها استان یبندتیاولو

اشتغال هر نفر  ۀنیبا توجه به هز ،کهی طوربه است، یگردشگر
 یرساختیز ۀکه مستعد توسع ییها، استانیدر صنعت گردشگر

 خواهند شد. یبندتیاولو هستند یگردشگر

 اشتغال هر فرد یبرا ازیموردن یۀ: سرما1 فرمول
 سرمایۀ موردنیاز برای اشتغال هر فرد = (تعداد شغل ایجادشده(/)گذاریمیزان سرمایه)

مقدار هرکدام از  یازاها، بهاستان یبندتیاولو یبرا
شده، نسبت یگذارهیمبلغ سرما ،یکارینرخ ب یهاشاخص
 کیاشتغال هر نفر،  ۀنیو هز کاریب تیشده به جمعجادیاشتغال ا

 شیاست. افزا افتهی صیستاره *( به آن استان تخص ای) ازیامت
 یبودجه برا صیو تخص هتوج تیاهم شیها افزاتعداد ستاره

. دهدرا نشان میدر آن استان  یگردشگر یهارساختیز ۀتوسع
اطالعات  ستمیبا استفاده از س ،تالش شده تا ،نیهمچن
در سطح کشور و  هارساختیز یپراکندگ تیوضع یی،ایجغراف
 ،ها، در قالب نقشهاستان یبرا شدهانجام یبندتیاولو نیهمچن

موجب  ،یبصر تیجذاب جادیضمن ا ،تا شودارائه  زین
 .شود یدر سطح کشور یاسیجامع و ق یدگاهید یریگشکل

در خصوص  یفعل یهااستیبا توجه به س ،انتها در
 تیکشورها، وضع گریو د رانیدر ا یگردشگر یهارساختیز

 ۀدر پهن یگردشگر ساتیو تأس هارساختیز یپراکندگ
 یگذارهیسرما برایها استان یبندتیاولو نیو همچن ییایجغراف

 ۀتوسع با هدف ییراهکارها ،یگردشگر یرساختیز ۀو توسع
شده است  ارائه رانیدر ا یگردشگر یهارساختیز ۀهوشمندان

و توسعه در مناطق کمتر برخوردار  ییزداتیکه به محروم
 . انجامدمی

 و بحث هاافتهی

 برای ازیموردن یهارساختیاز ز یبرخ یفعل تیوضع ،ادامه در
و  ییهوا ،یلینقل )روحمل یهادر بخش یگردشگر ۀتوسع
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و دفاتر خدمات  ییرایپذ ساتیتأس ،یاقامت ساتی(، تأسیآب
 نیکه از ا یو مناطق یبررس یدر سطح مل یمسافرت

 ییدارند شناسا یکمتر یبرخوردار ساتیو تأس هارساختیز
 .شده است

 ۀدر دست ساخت و مطالعه در پهن موجود   یلیر خطوط
کردستان،  الم،یا یهاکه استان دهدمی نشان رانیا ییایجغراف

احمد، بوشهر و ریو بو هیلویکهگ ،یخراسان شمال ل،یاردب
. از نیستندآهن راه لیهنوز مجهز به ر یاریچهارمحال و بخت

 ،یخراسان جنوب ن،و بلوچستا ستانیس یهااستان گر،یطرف د
وسعت و  در مقایسه با ،زیفارس و هرمزگان ن ،یخراسان شمال

 دارندرا  یلیاز خطوط ر یخود، سهم اندک یتیجمع یپراکندگ
(. 1400، رانیا یاسالم یآهن جمهورمرجع راه گاهوب)

در دست ساخت  خطوط   ،از مناطق مذکور یاریدر بس ،هرچند
از  یبردارهاست که بهرهسال د،وجود دار مجوز اجرا یو دارا

 ۀذکر است که بخش عمد شایان. تعویق افتاده استبهها آن
، متعلق 1399در سال  ی،لیر قیجاشده از طرهتعداد مسافر جاب

( و خراسان با درصد 43نفر ) 4731247به استان تهران با 
 10907274تعداد ) نی( از کل ادرصد 22نفر ) 2431160

(. ضعف در 1399 ران،یا یاسالم یجمهور آهن)راه استنفر( 
دادن به تیبا اولو توانیرا م یمسافربر یلیخطوط ر یپراکندگ

شمال »، «شمال شرق به جنوب شرق»آن در سه محور  ۀتوسع
، که «جنوب غرب به جنوب شرق»و  «غرب به جنوب غرب

 ،هستندمناطق  نیدر ا زیاغلب مناطق محروم و کمتر برخوردار ن
 .کرد رفرطب

مسافر  ییجاهدر روند جاب ،فرودگاه 67، 1398سال  در
خدمات  ،یداخل یدر پروازها یرانیا ییمایهواپ یهابه شرکت
مهرآباد  یهافرودگاه ،از آن شیهمانند سال پ ،اند کهارائه داده

 زانیسهم را در م نیشتریب بیترتبه رازیو ش شیتهران، مشهد، ک
 یهاو تعدد فرودگاه یاند. با توجه به پراکندگحمل مسافر داشته

ها چندان تعداد فرودگاه شیبه افزا ازین ،ییایجغراف ۀکشور در پهن
 یربنایامکانات و ز سات،یهرچند تأس شود،یاحساس نم

 است. بوده شیپ یهاها متعلق به دههفرودگاه نیاز ا یاریبس
 یهاشرکت ییوگان هواتعداد نا گر،یاز طرف د ،نیهمچن

که البته  دارد مایفروند هواپ 318 ران،یا یداخل ییمایهواپ
 هستند. شیپ یهاها فرسوده و متعلق به دههاز آن یاریبس

 دیها و بازخرفرودگاه نیا یاست که بازساز ستهیشا رو،ازاین
ذکر است که  انی. شاردیدر دستور کار قرار گ دیجد یماهایهواپ

 یهاها )مانند فرودگاهمراکز استان یهااز فرودگاه یاریبس
 کی( فقط اسوجی و سمنان، زنجان، شهرکرد، کاشان نورد،بج

 .مشهد است( ای)که اغلب مقصد آن تهران  دارند یخط پرواز
خطوط  شیخصوص افزا در ییهااستیمسئله لزوم اتخاذ س نیا

 دهدینشان مرا ها و به آناز مناطق کمتر برخوردار  ییهوا
 (.1399 ران،یا یاسالم یجمهور ییمای)سازمان هواپ

شرکت  یمسافربر یهایتعداد و ظرفیت کشت مجموع
وابسته تا سال  یهاایران و شرکت یاسالم یجمهور یکشتیران
نفر و  1081 تیبا ظرف یمسافربر یفروند کشت 8، شامل 1394

)مرکز  بوده استنفر  762 تیبا ظرف یبار ـ یمسافربر یکشت 2
 نیافتنمسئله موجب توسعه نیالف( که هم 1396 ران،یآمار ا

که تعداد  یاگونههب ،ها شده استسال نیدر ا ییایدر یفرهاس
توسط  یداخل ییایدر یشده در سفرهامسافران حمل

، 1394در سال  ،جنوب کشور( )بنادر 8والفجر  یهایرانیکشت
 ب(. وجود 1396 ران،ی)مرکز آمار ا استنفر  147000برابر با 

مناطق  جود)با توجه به و رانیدر مناطق جنوب ا یآب یهاپهنه
 ۀژیو یهالیاز پتانس یکی ۀنیدر کنار پهنه( زم بسیار محروم

 یحیتفر یهایکشت یعنیمناطق،  نیساکنان ا یبرا ییدرآمدزا
بندر  ریکروز در مس یبا کشت ییایکروز )احداث خطوط سفر در

است که  کرده( را فراهم ریهار و جزابوشهر به بندر چاب
 یهااز تمرکز و هجمه تواندیخصوص م نیدر ا یگذارهیسرما

 به سواحل شمال کشور بکاهد. یگردشگر

 یاقامت ساتیواحد تأس 6046، از مجموع 1شکل  مطابق
احمد ریو بو هیلویکهگ یها)از هر نوع آن( در تمام کشور، استان

واحد(، خراسان  51لرستان )واحد(،  41واحد(، البرز ) 31)
واحد(،  62) المیواحد(، ا 57) یواحد(، مرکز 54) یشمال

و  هارمحالواحد(، چ 62واحد(، خوزستان ) 62همدان )
و بلوچستان  ستانیواحد(، س 68) نیواحد(، قزو 64) یاریبخت

 78واحد(، کردستان ) 77) یواحد(، خراسان جنوب 74)
واحد( و کرمانشاه  87)واحد(، هرمزگان  82واحد(، بوشهر )

 1009) یخراسان رضو یهاو استان نیواحد( کمتر 87)
واحد( و مازندران  457واحد(، تهران ) 518واحد(، اصفهان )

 راثی)وزارت م ندتعداد را دار نیا نیرتشیواحد( ب 402)
 (.1399 ،یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ
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 کشور یهادر استان یاقامت ساتیتأس یپراکندگ ۀ: نقش1 شکل
 ساتیتأس واحد 2114 مجموع از ،2 شکل مطابق

 و ستانیس یهااستان کشور، تمام در یراهنیب ییرایپذ
 واحد(، 7) احمدریبو و هیلویکهگ واحد(، 6) بلوچستان

 خوزستان واحد(، 11) المیا واحد(، 10) یاریبخت و چهارمحال
 زنجان واحد(، 26) سمنان واحد(، 24) لیاردب واحد(، 17)

 واحد( 29) یغرب جانیآذربا و واحد( 28) کرمان واحد(، 27)
 و (322) النیگ واحد(، 406) مازندران یهااستان و نیکمتر
 راثیم )وزارت دارند را تعداد نیا نیشتریب (174) تهران
 (.1399 ،یدست عیصنا و یگردشگر ،یفرهنگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کشور یهادر استان یراهنیب ییرایپذ ساتیتأس یپراکندگ ۀ: نقش2 شکل
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واحد دفاتر خدمات  5205، از مجموع 3شکل  مطابق
 24احمد )ریو بو هیلویکهگ یهادر کشور، استان یمسافرت

 30واحد(، لرستان ) 25) المیواحد(، ا 24واحد(، سمنان )
واحد(،  34واحد(، بوشهر ) 33و بلوچستان ) ستانیواحد(، س

و  نیواحد( کمتر 35) یواحد( و خراسان رضو 35خوزستان )
 400) یواحد(، خراسان شمال 2193تهران ) یهااستان

واحد(  258واحد( و فارس ) 265) یشرق جانیواحد(، آذربا

 یگردشگر ،یفرهنگ راثی)وزارت م دارندتعداد را  نیا نیشتریب
 (.1399 ،یدست عیو صنا

و  ساتیتأس نیا یتعداد لیاست که تحل گفتنی ،البته
 یهایسنجمنوط بر امکان دیها باآن ۀتوسع یبرا یزیربرنامه

تعداد  ت،یهمچون سطح محروم یو با توجه به عوامل قیدق
 یجذب درآمد، بافت اقتصاد لیو پتانس یگردشگر یهاجاذبه

ساکنان  یاجتماع ـ یفرهنگ یآمادگ و منطقه، درصد اشتغال
 .شود انجام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کشور یهادر استان یدفاتر خدمات مسافرت یپراکندگ ۀ: نقش3 شکل

 
مقاصد  یبرا ازیموردن یرساختیاز عناصر ز گرید یبرخ

 ش،یمراکز هما ،یو تجار یحیشامل مراکز تفر یگردشگر
مناسب، مراکز بهداشت و درمان مناسب،  یانرژ عیتوز ۀشبک

و  یائی)ض هستنددفع زباله  و فاضالب ،یارتباط یهاشبکه

مجال  نیها در اآن یفعل تی( که پرداختن به وضع1397دلشاد، 
دارد که در راهکارها و  تیاما اهم گنجد،ینم
توجه  هابه آن یگردشگرریغ یهابخش یهایگذاراستیس

 .شود
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 استان کیتفکبه یگذار هیبراساس حجم سرما دهیرسیبردار بهرهبه یهاطرحاشتغال  زانی: م2 جدول

 جمعیت استان
نرخ بیکاری 

)%( 

مبلغ 
شده گذاریسرمایه

یال()میلیون   ر

اشتغال 
ایجادشده 

 )نفر(

نسبت اشتغال 
ایجادشده به 
 جمعیت بیکار

اشتغال  ۀهزین
هر نفر )میلیون 

یال(  ر

 تهران
637/267/1

3 
2/7 000/280/15 1821 00191/0 8391 

 27891 00297/0 731 497/388/20 5/7 582/283/3 مازندران

 5275 00294/0 714 000/766/3 6/9 696/530/2 گیالن

 9713 00113/0 633 590/148/6 9/10 850/120/5 اصفهان

 3069 00272/0 463 175/421/1 1/9 819/868/1 گلستان

 6049 00346/0 325 814/965/1 4/7 420/270/1 اردبیل

 4147 00224/0 283 540/173/1 1/11 533/138/1 یزد

 2510 00040/0 263 000/660 9/13 590/710/4 خوزستان

 4121 00059/0 219 534/902 7/7 274/851/4 فارس

 4151 00071/0 207 330/859 9/14 434/952/1 کرمانشاه

 5652 00149/0 193 800/090/1 10 283/292/1 قم

 7720 00174/0 184 500/420/1 4/7 475/429/1 مرکزی

 3374 00072/0 172 376/580 5/13 415/776/1 هرمزگان

 14634 00054/0 169 080/473/2 8 652/909/3 آذربایجان شرقی

 1983 00209/0 110 100/218 5/7 360/702 سمنان

 22346 00020/0 80 672/787/1 2/6 501/434/6 خراسان رضوی

 8964 00025/0 78 158/699 5/11 400/712/2 البرز

 4677 00066/0 74 100/346 7/9 400/163/1 بوشهر

چهارمحال و 
 بختیاری

763/947 2/15 000/292 74 00051/0 3946 

 22271 00026/0 70 000/559/1 2/15 649/760/1 لرستان

 2652 00021/0 66 000/175 4/11 014/775/2 سیستان و بلوچستان

 5333 00076/0 60 000/320 5/7 461/057/1 زنجان

 2104 00013/0 57 900/119 2/13 219/265/3 آذربایجان غربی

 4179 00029/0 42 500/175 2/8 234/738/1 همدان

 4385 00082/0 39 000/171 2/6 898/768 خراسان جنوبی

 1103 00042/0 39 000/43 8/10 092/863 خراسان شمالی

 4441 00015/0 34 000/151 14 011/603/1 کردستان

 1667 00017/0 21 000/35 7/9 761/273/1 قزوین

کهگیلویه و 
 بویراحمد

052/713 9/10 732/164 21 00027/0 7844 

 5143 00036/0 14 000/72 7/6 158/580 ایالم

 24900 00003/0 10 000/249 6/10 3164718 کرمان

 ( 1400) رانیپ(؛ مرکز آمار ا 1396) رانی(؛ مرکز آمار ا1399) یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثی: وزارت ممأخذ
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 ازیامت کیمذکور  یهااز شاخص ، هرکدام2جدول  در

را  ریز طیکه شرا یدر صورت ،ها. هرکدام از آندارندهمان *(  ای)
 :شوندیم ازیباشند، مشمول امت داشته

 ؛درصد10از  شتریاستان، ب یکارینرخ ب 

 ال؛یر اردیلیم 1000شده، کمتر از یگذارهیمبلغ سرما 

 از  شتریب کار،یب تیشده به جمعجادینسبت اشتغال ا
 و 001/0

 الیر اردیلیم 5اشتغال هر نفر، کمتر از  ۀنیهز. 

ها( توسط هر )تعداد ستاره یافتیدر یازهایتوجه به امت با
هر  یرساختیز تیبه وضع یدگیرس تی، اهم3استان در جدول 

 تیاهم زانیم نیمشخص خواهد شد. ا تیاولو بیترتاستان به
دولت  یزیرتوجه و برنامه یبرا یشاخص مناسب تواندیم
 .باشددر هر استان  یگردشگر یهارساختیز ۀتوسع منظوربه

 تیاولو  بیترتهر استان به یرساختیز  تیبه وضع یدگیرس تی: اهم3 جدول

 اهمیت استان ردیف اهمیت استان ردیف

 ** خراسان جنوبی 17 *** یزد 1

 ** اصفهان 18 *** خوزستان 2

 ** قزوین 19 *** کرمانشاه 3

 ** کهگیلویه و بویراحمد 20 *** هرمزگان 4

 ** کرمان 21 *** سمنان 5

 * اردبیل 22 *** چهارمحال و بختیاری 6

 * مرکزی 23 *** سیستان و بلوچستان 7

 * لرستان 24 *** آذربایجان غربی 8

 * ایالم 25 *** خراسان شمالی 9

 * زنجان 26 *** کردستان 10

 * گیالن 27 ** گلستان 11

 * مازندران 28 ** فارس 12

 * تهران 29 ** قم 13

 - آذربایجان شرقی 30 ** البرز 14
 - خراسان رضوی 31 ** بوشهر 15
    ** همدان 16

 
 شود،یمالحظه م 4که در جدول باال و شکل  گونههمان

خوزستان، کرمانشاه، هرمزگان، سمنان،  زد،ی یهااستان
 ،یغرب جانیو بلوچستان، آذربا ستانیس ،یاریچهارمحال و بخت

 برای تیاولو نیو کردستان در اول یخراسان شمال
 زقرار دارند که با رنگ قرم یرساختیز ۀو توسع یگذارهیسرما

اصفهان،  یهااستان ،بیترت نیهم به .اندمشخص شده
 ،یگلستان، فارس، قم، البرز، بوشهر، همدان، خراسان جنوب

دسته از  نیاحمد و کرمان در دومریو بو هیلویکهگ ن،یقزو

و  اندنشان داده شده و با رنگ زرد تیاولو یدارا یهااستان
 الن،یزنجان، گ الم،یلرستان، ا ،یمرکز ل،یاردب یهااستان

 یهارساختیز ۀتوسع یبرا یاندک تیتهران از اهم ومازندران 
. انددهشقرار دارند که با رنگ سبز مشخص  یگردشگر

 ،یو خراسان رضو یشرق جانیدر دو استان آذربا ،تیدرنها
این وجود ندارد که  هارساختیز گونهنیا ۀتوسع یبرا یهیتوج

 اند.مشخص شده یبا رنگ خاکسترها استان
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 تیاولو  بیترتهر استان به یرساختیز  تیبه وضع یدگیرس تی: اهم4 شکل
 

 یر یگجهیو نت یبندجمع

 یصنعت منزلۀبه یگردشگر داریپا ۀدنبال توسعبه قتا  یحق اگر
 یهایرسازیانجام ز ،هستیم فراوان ۀپاک و با ارزش افزود

است که  یضرور خصوص نیدر ا یو کالبد یفرهنگ ،یاسیس
 کردیآن تمرکز دارد. رو یعد کالبدبر ب   مطالعه مشخصا   نیا

 اتخاذ شده ییزدامطالعه با هدف تمرکز نیمحور در اعدالت
در مناطق کمتر  یگردشگر ۀکه به توسع یاگونه، بهاست

و مقصد  ریاز چند مس یگردشگر انیجر لیبرخوردار و تعد
تر منجر شود. صد مستعد و خلوتو پرتردد به مقا یشگیهم

نگاه  نیو همچن ییتوجه و بودجه، تمرکزگرا ۀناعادالن صیتخص
در  یگردشگر ۀتوسع یبرا رانیدولت ا رامونیپ ـ به ـ مرکز

نامتعادل و نامتوازن  یبه پراکندگ یو استان یسطوح مل
شده است. فقدان اطالعات منجر  یگردشگر یهارساختیز

 یپراکندگ تیوضع در خصوصنگر جامع و کل
 یکمبود مطالعات کاربرد ران،یدر ا یگردشگر یهارساختیز

 صیدولت به تخص ۀنگاه ناعادالن نیو همچن نهیزم نیدر ا
ها منجر شده از استان یدر برخ یگردشگر ۀتوسع یبرابودجه 

 ییمطالعه شناسا نیا یهدف اصلاست. به همین دلیل، 
در  یگردشگر ساتیو تأس هارساختیز یپراکندگ تیوضع

 . است رانیا

 نیترمهم ینوعبه تواندیمطالعه م نیحاصل از ا جینتا
 یبخش گردشگر یباشد که مسئوالن باالدست یاطالعات
 دارند. ازیبه آن ن ،یساتیو تأس یرساختیز ۀتوسع برایکشور، 

مردان و خبرگان به دولت مداران،استیس یدسترس
در  یگردشگر یهارساختیز یجامع از پراکندگ یریتصو

و مهاجرت از  یکارینرخ ب ،ییتمرکزگراتنها به کاهش نه ران،یا
 راتییشهرها و به تبع آن تغمناطق کمتر برخوردار به کالن

 هبا توج ،اصالح در درازمدت منجر خواهد شد، بلکه رقابلیغ
 برایحال حاضر  یو اقتصاد یاسیمحدود س طیبه شرا
 ران،یبه ا یو جذب گردشگران خارج یالمللنیب یهایهمکار

 ییایجغراف ۀدر سراسر پهن یداخل یبه رونق گردشگر تواندیم
را  یاستیس نچنی انگلستان کشور که طورهمان ،نجامدبی رانیا

بر  وهمطالعه، عال نیدر ا ،اساس نی. بر همکرده استاتخاذ 
 ۀتوسع یهااستیس یو بررس یقیانجام مطالعات تطب
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 ا،یکشور مجارستان، استرال 5در  یگردشگر یرساختیز
 رانیا یگردشگر یانگلستان، هندوستان و کانادا، اسناد باالدست

 ینهادها یهاتیکالن و مأمور یهااستیمطالعه و س زین
 یهااستخراج شد. در ادامه، با استفاده از سالنامه ربطیذ

سازمان  ران،یا یاسالم یآهن جمهورشرکت راه یآمار
 راثیوزارت م ،یانوردیسازمان بنادر و در ،یکشور ییمایهواپ

 یبرخ نیو همچن یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ
 یفعل تینفوس و مسکن، وضع یاطالعات سرشمار

 ،و شد ییشناسا رانیدر ا یگردشگر یهارساختیز یپراکندگ
توجه و  تیاهم بیترتبه رانیا یهااندر انتها، است

در  یگردشگر یهارساختیز ۀتوسع ۀنیدر زم یگذارهیسرما
 یهااول شامل استان ۀشدند. دست یبندتیچهار دسته اولو

خوزستان، کرمانشاه، هرمزگان، سمنان، چهارمحال و  زد،ی
خراسان  ،یغرب جانیو بلوچستان، آذربا ستانیس ،یاریبخت

اصفهان،  یهادوم شامل استان ۀدست ؛و کردستان یشمال
 ،یگلستان، فارس، قم، البرز، بوشهر، همدان، خراسان جنوب

سوم شامل  ۀدست ؛احمد و کرمانریو بو هیلویکهگ ن،یقزو
 الن،یزنجان، گ الم،یلرستان، ا ،یمرکز ل،یاردب یهااستان

 جانیچهارم شامل دو استان آذربا ۀمازندران و تهران و دست
. از را دارند تیهما نیکه کمتر هستند یرضو سانو خرا یشرق

منطقه، عالوه بر  کیدر  یگردشگر ۀتوسع ،گریطرف د
 گرید ۀتوسع ازمندین ،یگردشگر ۀژیو یهارساختیز
 یهارساختیاز جمله ز یمرتبط با گردشگر یهارساختیز

و دفع فاضالب، خطوط  یرسانآب یهاونقل، شبکهحمل
آن منطقه  ناساکن ۀمورداستفاد اسبمن نترنتیو ا یارتباط
 گوناگون یها و نهادهادستگاه یمسئله لزوم همکار نی. ااست

و وزارت ارتباطات و  یمانند وزارت راه و شهرساز یدولت
و  یگردشگر ،یفرهنگ راثیاطالعات با وزارت م یاورفن  

را  یرگردشگ یهارساختیز ۀتوسع با هدف یدست عیصنا
 .دهدنشان می

محور و عدالت ۀتوسع منظوربه ییراهکارها ،ادامه در
که  است ارائه شده یگردشگر یهارساختیمتوازن ز عیتوز

مناطق کمتر  یدر درازمدت، در رونق اقتصاد ،تواندیم
بسیار تأثیرگذار  یصنعت گردشگر ۀیبرخوردار کشور برپا

و خدمات  یگردشگر ۀمناطق را در حوز نیساکنان ا ،باشد

، از دهد شیرا افزا ینرخ اشتغال و درآمد ارز ،کندتوانمند 
 یریگشیپ یشهرکالن ـ و شهر یشهر ـ روستا یهامهاجرت

مناطق به  نیساکنان ا یرا برا شیآساو رفاه  یطور کلو به کند
 یبرخ یسازیبوم قیراهکارها از طر نیا بیشترارمغان آورد. 

 کشورها گرید یقیاتخاذشده در مطالعات تطب یهااستیاز س
 احصا شده است.

 راهکارها

 یبندتیو اولو  یسنجامکان ،یامنطقه مطالعات. 1
 مناطق

بالقوه  یهاشاخص نییو تع یاو منطقه یمطالعات مل انجام
ک یتمام یبرا یگردشگر یرساختیز بر  دیمناطق کشور، با تأ

اقدام مناسب  نیاول تواندیمناطق محروم و کمتر برخوردار، م
 ،باشد هارساختیز گونهنیتعادل در پراکنش ا جادیا برای

در  یگردشگر یهارساختیز یفعل عیابتدا توز کهیطوربه
با توجه  ،سپس و شود نییشاخص تع کی ۀلیوستمام مناطق به

در دست  ی  هاطرحتعداد  ن،یشیپ یاختصاص ۀبودج زانیبه م
 یهارساختیز افتیدر یمناطق برا نیاستعداد ا زانیاجرا، م

در  ،در هر منطقه و یگردشگر ۀتوسع یسنجامکان ،یگردشگر
ها در هر منطقه رساختیز ۀتوسع یانتها، اختصاص منابع برا

 ند.شو یبندتیاولو

از تمرکز توجه، منابع و  تواندیمطالعات م نیا انجام
که از حضور  یشهرها و مراکزاز کالن یبودجه در برخ

بکاهد اند )همانند شهر مشهد( اشباع شده یگردشگر تا حدود
و  کندسمت مناطق کمتر برخوردار معطوف توجه را به شتریب و

و درآمد  یگردشگر روند ۀعادالن عیتوزموجب  جهیدرنت
 .شود یاو منطقه یدر سطوح مل یگردشگر

 یاعتبار  یهاامکان استفاده از کارت یآور فراهم. 2
 توسط گردشگران یالمللنیب

کشورها بهبود  گریبا د رانیا یو تجار یاسیروابط س دیبا ابتدا
شود  فراهم رانیدر ا یاعتبار یهاورود شرکت یهانهیو زم یابد

امکان استفاده از  ۀتوسع برایالزم  یهایزیرسپس برنامه و
از  ی. برخشودها در تمام مناطق کشور انجام کارت گونهنیا

 ند از:اعبارت یاعتبار یهاگردشگران از کارت ۀاستفاد یایمزا

 ران؛یبه ا یورود یسفرها یتقاضا شیافزا 
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 گردشگران؛ کردنهیهز شیافزا 

 و  ییکه اغلب مقاصد روستا یگردشگران انفراد شیافزا
 و کنندیمحروم را انتخاب م

 گردشگران با ساکنان  میمستق یامکان مراودات مال لیتسه
 .یمحل

 یلیونقل ر حمل ۀتوسع. 3

و  لیبه تسه تواندیم ریز ریدر سه مس یلیونقل رحمل ۀتوسع
به مناطق محروم و کمتر  یداخل یگردشگر یتقاضا شیافزا

 نیدر ا ییاشتغال و درآمدزا جادیا ،آن یدر پ ،برخوردار و
 :شودمناطق منجر 

 خراسان یشنهادیشمال شرق به جنوب شرق )محور پ ریمس :
 و بلوچستان(؛ ستانسیـ  یشمال

 یشنهادیشمال غرب به جنوب غرب )محور پ ریمس :
 و( بوشهر ـ یغرب جانیآذربا

 یشنهادیجنوب غرب به جنوب شرق )محور پ ریمس :
 و بلوچستان(. ستانسی ـخوزستان 

عالوه  ،رهایمس نیآهن در اراه یخطوط مسافربر ۀتوسع
به مناطق محروم و مستعد و  یبر رونق سفر و گردشگر

 یتبادالت صنعت گرید لیاقشار محروم، به تسه یبرا ییدرآمدزا
از  گرید یاریبس ۀتوسع نیمناطق و همچن نیا انیم یارو تج

 یکیدر نزد یگردشگر یهاو روساخت هارساختیز
 آهن منجر خواهد شد.راه یهاستگاهیا

 کروز یحیتفر  یهایکشت ییایخطوط در  ۀتوسع. 4

 یایفارس و درجیخل ۀیحاش یکشورها یامنطقه یهایهمکار
 یهایکشت ییایخطوط در ۀتوسع تواندیم رانیعمان با ا

 یاژهیو اعتبار و بخشد عیفارس را تسرجیکروز در خل یحیتفر
سفر  یهابسته یتقاضا شیو افزا نشان تجاری ساختن برای
بنادر  رسدینظر مبه ،نی. با وجود اکند جادیکروز ا یهایکشت

عمان  یایفارس و درجیدر خل رانیا یارهیو مقاصد جز
 ،. البتهدارندخطوط را  نیا ۀتوسع یبرا یاستعداد کاف ییتنهابه

 یو توانمندساز ییزااشتغال تیبا محور دیخطوط با نیا ۀتوسع
 ،که یطوربه ،انجام شودساکنان مناطق محروم جنوب کشور 

الزم به ساکنان  یهاآموزش مهارت ،زمان با شروع طرحهم
 نیا ۀهمگام با توسع ن،ی. عالوه بر اداده شودمناطق  نیا

 نیدر ا یگردشگر ساتیو تأس هارساختیز رگیخطوط، د

 یتقاضا شیهمگام با افزا دیبا زیها نمناطق، از جمله اقامتگاه
 نیسفر به ا یخصوص در فصول سرد که تقاضا براسفر )به
 نیا ۀتوسع یایاز مزا ی. برخابندی( توسعه ستا شتریمناطق ب

 ند از:اخطوط )از بندر بوشهر تا چابهار( عبارت

  از حد از  شیو استفاده ب یسفر به مناطق شمال هجومکاهش
 ران؛یا یسواحل شمال یهاتیظرف

 از  یاری)که بس یساکنان سواحل جنوب یبرا ییزااشتغال
 محدوده قرار دارند(؛ نیدر ا زیمناطق محروم ن

 ۀفارس همانند حوزجیکروز در خل نشان تجاری جادیا 
 مناطق و نیسفر به ا یتقاضا شیو افزا بیکارائ

 ۀیحاش یکشورها یو جذب بازار مشترک گردشگر جادیا 
 فارس.جیخل

در  یحیمند مراکز تفر نظام ۀتوسع یبرا یزیر برنامه. 5
 رانیسراسر ا

 یهاو گردش یداخل یاز عوامل رونق گردشگر یکی
که  است یو سرگرم حیمراکز تفر یو درون استان یشهردرون
 یکمتر بدان توجه شده است. اغلب کشورها رانیدر ا

خصوص  در را یتوسعه اسناد باالدستو درحال افتهیتوسعه
از  یکی منزلۀبه یو سرگرم حیمراکز تفر تیریتوسعه و مد

 چیه رانیدر ا کهیدرحال ،دارند یگردشگر یهارساختیز
 نشده است. نیخصوص تدو نیدر ا یسند

 عیبازتوز یبرا یناسبم ۀویش تواندیمراکز م نیا ۀتوسع
چراکه  ؛ثروت از قشر ثروتمند جامعه به اقشار محروم باشد

است  یضرور ییکاال مانند قشر نیا یبرا حیگردش و تفر
 ۀالزم است توسع بر این اساس،(. 1395 ،و همکاران ی)قادر

 یرگردشگ انیجر جادیکه به ا انجام شود یمراکز در مناطق نیا
 یروین ،نیهمچن منجر شود.و روستاها  رامونیاز شهرها به پ

مراکز از اقشار محروم انتخاب  نیشده در اکارگرفتهبه یانسان
 انجام شود؛ یاگسترده اقداماتها آن یتوانمندساز برایو  شود

و استعداد  نهیزمشیساکنان مناطق محروم، پ چراکه معموال  
 خدمات دارند. گونهنیا ۀدر ارائ یترفیضع

 شدهیرسانروز به ییناوگان هوا یۀو ته یفرودگاه ۀتوسع. 6

مورداستفاده در  زاتیامکانات و تجه سات،یاز تأس یاریبس
. عالوه بر هستند یو بازساز میترم ازمندیکشور ن یهافرودگاه

نقوص  جادیو تعدد ا ییبودن ناوگان هوابا توجه به فرسوده ن،یا
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 ییناوگان هوا ۀیدر خصوص ته یزیرپرواز، برنامه نیدر ح یفن
 یروزرسانبه نیچراکه ا است؛ تیحائز اهم شدهروزو به دیجد

سفر با  یتقاضا شیسالمت سفر مسافران و افزا نیبه تضم
است که  شایان ذکر ،. البتهانجامدمی یداخل یهانیرالیا
 زانیم شیتعداد پروازها افزا ای ییخطوط هوا شیافزا ازینشیپ

و  ضهعر انیتعادل م جادیا یمناطق برا نیسفر به ا یتقاضا
 یهارساختیز گرید ۀتوسع قیکه از طر استتقاضا در بازار 

مقاصد  نیساخت در اانسان یهاو جاذبه یگردشگر
 است. ریپذامکان

 یگردشگر  یهاامکانات موجود در جاذبه ۀتوسع. 7

 یراثیو م یعیاز منابع طب ینادرست فعل یبردارتوجه به بهره با
 یفعل یگردشگر یهاامکانات موجود در جاذبه ۀکشور، توسع

و  هارساختیز جادیتوسعه شامل ا نیاست. ا یضرور
که  شودیها مآن یکیها و نزددر محل جاذبه یامکانات ضرور

شب،  در ییمناسب، روشنا یدسترس جادیا توانیها ماز آن
 ،یبهداشت سیحفاظت از آثار، سرو یالزم برا داتیتمه
امکان  ،یگردشگر یهاو اتوبوس یمناسب سوار نگیپارک

 نییجاذبه، تع میحر نییتع یبندمنطقه نترنت،یاتصال به ا
امکانات  ۀگردشگران، توسع انیجر یاستاندارد برا یرهایمس

از  دهامکانات حفاظت در برابر سرقت، استفا ۀتوسع ر،یتفس
 تیآموزش و هدا ت،یفروش بل یروز برا یهایاورفن  

و  یالمللنیب یاعتبار یهاگردشگران، امکان استفاده از کارت
 یکیدر نزد ییو روستا یونقل شهرحمل یهاستگاهیا جادیا

 ها را نام برد.جاذبه

در  ،یگردشگر یهاامکانات موجود در جاذبه ۀتوسع
 نیرا تضم یعیو طب یفرهنگ راثیحفاظت از م ،اول ۀوهل

موجود در مناطق  یراثیم از منابع یاریبس ،. امروزهکندیم
 بیتخر ای روندمیمحروم و کمتر برخوردار به سرقت 

گاه یبا توانمندساز ،لذا .شوندیم مناطق در  نیمردم ا کردنو آ
 توانیاز امکانات، م یبرخ ۀمرمت و توسع حفاظت،خصوص 

 ۀتوسع ،نی. همچنکرد یریجلوگ ریناپذجبران یامدهایاز بروز پ
به تبع آن،  ،و دکنندگانیبازد تیرضا شیامکانات به افزا نیا

و  ینی)حس انجامدمیها در آن مکان آن کردنهیهز شیافزا
 یذارو واگ جادی، با ادلیل نی(. به هم1400 ،یاخالق

 یکیدر نزد یساتیتأس یاز واحدها یبرخ یبرداربهره

 عیفروش صنا یهاغرفه و نی)مانند تلکاب یگردشگر یهاجاذبه
 نیا یبرا یمنبع انتفاع مناسب توانیمحروم، م( به اقشار یدست

 .کردقشر فراهم 

صورت به یگردشگر  ساتیتأس التیتسه ۀارائ. 8
 محورعدالت کردیهدفمند و با رو 

 برای یبه بخش خصوص التیتسه ۀکه ارائ دشویم شنهادیپ
 یها، واحدهاهمانند اقامتگاه یگردشگر ساتیتأس ۀتوسع

و  یحیتفر ـ یمراکز فرهنگ ،یدفاتر خدمات مسافرت ،ییرایپذ
با توجه به  ،یساخت گردشگرانسان یهاجاذبه گرید

مطالعه و مطالعات  نیدر ا شدهانجام یبندتیاولو
 ،است( شده شنهادیپ زی)که در راهکار اول ن ندهیآ یسنجامکان
 .شود انجام

 منابع

اثرات  لیو تحل یرساختی(. عوامل ز1398جواد ) ،یبرات
. رانیا یهااستان یها بر رشد گردشگرآن زیسرر

، (38)10، یاقتصاد یسازتحقيقات مدل ۀفصلنام
207-247. 

 رایسم ،یتهران یدیآرام و حم ،یمیابراه ،یمرتض ،یتوکل
در  نیسرزم شیآما یبندمنطقه یالگو لی(. تحل1396)
و  یزیربرنامه یۀاز پسامشروطه تا به حال. نشر رانیا

 .179-143(، 1)22، فضا شیآما

 ییشناسا(. 1400محمدرضا ) ،یو اخالق یعلدیس ،ینیحس
ک یگردشگر کردنهیهز زانیعوامل مؤثر بر م بر  دیبا تأ

. گردشگری شهریفصلنامه . خانوار یزندگ ۀچرخ
https://dx.doi.org/10.22059/jut.2021.32

4257.905 
(. 1399) ایثر ،یناصر و طلوع ،ییبات، رضاخه ،یدرفش

استان مازندران براساس  یهاشهرستان یبندرتبه
 ی:مورد ۀ)مطالع یگردشگر یهارساختیز

رامسر، تنکابن، چالوس و نوشهر(.  یهاشهرستان
 .1-1(، 2)2 ،یپژوهش گردشگر

 12 یآمار ۀ(. ماهنام1400) رانیا یاسالم یجمهور آهنراه
. گروه آمار رانیا یاسالم یآهن جمهورراه 1399ماهه 

آهن راه یکاوو داده یو اطالعات، دفتر هوشمندساز
 .رانیا یاسالم یجمهور

mailto:https://dx.doi.org/10.22059/jut.2021.324257.905
mailto:https://dx.doi.org/10.22059/jut.2021.324257.905
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https://www.rai.ir/Dorsapax/Data/Sub_
0/File/salmahname_EToolsFile_12%2

0maheh99-de43dbbc-d1de-40f3-a48a-

f1bd2f24f44d.pdf 
 ۀتوسع یزیربر برنامه یامقدمه(. 1388محمدرضا ) ،یرضوان

 قومس. :. تهرانرانیدر ا ییروستا

 ۀنامسال(. 1399) رانیا یاسالم یجمهور ییمایهواپ سازمان
 .1398کشور سال  ییونقل هواحمل یآمار

https://caa.gov.ir/air-transport-annual-

report/ctl/ArticleView/mid/2486/article
Id/1026/1398 

 یگردشگر یايجغراف(. 1397) یدلشاد، علمحمود و  ،یائیض
 .یئدانشگاه عالمه طباطبا :. تهرانرانیا

 نظام یمبان و ینيشهرنش شیپو(. 1381عظیمی، ناصر )
 . تهران: نشر نیکا.یشهر

 ،ینیحس م،یمجنده، ابراه یروزیعطا، ف النده،یگ یغفار
(. 1394) ررضایام ر،یگرمس انیو خاور الدیمدیس

از  لیاستان اردب یهاشهرستان یبندتیو اولو یبررس
 ۀ. فصلنامیگردشگر یهاو جاذبه هارساختیلحاظ ز

 .104-93(، 16)4 ،یطيو مطالعات مح ايجغراف

 فاطمه ،یقشالق یفائزه و مراد ،ینجانیحس ل،یاسماع ،یقادر
کرد گردشگري در بین (. بررسي الگوي هزینه1395)

 (،3)1 ،یو گردشگر راثيم یۀنشرطبقات اجتماعي. 
13-35. 

 یجمهور یرانی، الف(. گزارش کشت1396) رانیآمار ا مرکز
 یهایکشت تیخصوص تعداد و ظرف در رانیا یاسالم

 یهاو شرکت رانیا یاسالم یجمهور یرانیشرکت کشت
 .1394اسفند  انیوابسته در پا

https://www.amar.org.ir/Portals/0/Prop

ertyAgent/461/Files/7248/Tedad_Zarfi
at_Keshtirani.xlsx 

 یجمهور یرانی، ب(. گزارش کشت1396) رانیآمار ا مرکز
شده توسط درخصوص بار و مسافر حمل رانیا یاسالم

 خزر. یدریا یو کشتیران 8والفجر  یکشتیران
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Prop
ertyAgent/461/Files/7247/Bar_Mosafer

_Keshtirani.xlsx 
 یعموم یسرشمار جینتا ۀدی، پ(. چک1396) رانیآمار ا مرکز

 .1395نفوس و مسکن 

https://www.amar.org.ir/Portals/0/cens
us/1395/results/ch_nsonvm_95.pdf 

 یروین یریطرح آمارگ جینتا ۀدی(. چک1400) رانیآمار ا مرکز
 .1399کار سال 

https://ssis.sci.org.ir/%D8%AC%D8%

AF%D8%A7%D9%88%D9%84-

%D8%B7%D8%B1%D8%AD-
%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B

1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB

%8C-

%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%8
8%DB%8C-

%DA%A9%D8%A7%D8%B1-

%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399 
فرشاد  ،یو آقاجان میدرحیس ،یریاصغر، مش ان،ینظر

در  یصنعت جهانگرد ۀتوسع یسنج(. امکان1385)
 ،ییايانداز جغرافچشم ۀ. فصلناملیشهرستان اردب

1(3 ،)103-117. 

(. نقشۀ 1400) رانیا یاسالم یآهن جمهورمرجع راه گاهوب
-https://www.rai.ir/pageآهن. خطوط ریلی راه

rai/fa/0/show-form/356-1 
 قاتيتحق یۀ. نشررانیدر ا یبند(. منطقه1377فاطمه ) ،یوثوق

 .46-24(، 50-49)3-2 ،ییايجغراف

(. 1399) یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیم وزارت
و  یگردشگر ،یفرهنگ راثيوزارت م یآمار ۀسالنام

و  یفرهنگ راثی. پژوهشگاه م1398سال  یدست عیصنا
 عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیوزارت م ،یگردشگر

 .یدست
https://www.mcth.ir/documents/EntryI

d/230 
(. 1398) یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیم وزارت

. معاونت رانیا یگردشگر ۀتوسع یسند راهبرد
 .یگردشگر

https://media.mehrnews.com/d/2020/0

7/27/0/3508867.pdf 
 ی،و مصطفو دیمج ،ییآقا ه،یزاده، مهدیرضاقل کاظم، ،یاوری

بر رشد  سمیمخارج تور ری(. تأث1389محمدحسن )دیس
 ینس اسالمعضو سازمان کنفرا یکشورها یاقتصاد

(OIC.) 221، (91)45 ،یاقتصاد قاتيتحق نشریۀ-
243. 

https://www.rai.ir/Dorsapax/Data/Sub_0/File/salmahname_EToolsFile_12%20maheh99-de43dbbc-d1de-40f3-a48a-f1bd2f24f44d.pdf
https://www.rai.ir/Dorsapax/Data/Sub_0/File/salmahname_EToolsFile_12%20maheh99-de43dbbc-d1de-40f3-a48a-f1bd2f24f44d.pdf
https://www.rai.ir/Dorsapax/Data/Sub_0/File/salmahname_EToolsFile_12%20maheh99-de43dbbc-d1de-40f3-a48a-f1bd2f24f44d.pdf
https://www.rai.ir/Dorsapax/Data/Sub_0/File/salmahname_EToolsFile_12%20maheh99-de43dbbc-d1de-40f3-a48a-f1bd2f24f44d.pdf
https://caa.gov.ir/air-transport-annual-report/ctl/ArticleView/mid/2486/articleId/1026/1398
https://caa.gov.ir/air-transport-annual-report/ctl/ArticleView/mid/2486/articleId/1026/1398
https://caa.gov.ir/air-transport-annual-report/ctl/ArticleView/mid/2486/articleId/1026/1398
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/7248/Tedad_Zarfiat_Keshtirani.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/7248/Tedad_Zarfiat_Keshtirani.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/7248/Tedad_Zarfiat_Keshtirani.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/7247/Bar_Mosafer_Keshtirani.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/7247/Bar_Mosafer_Keshtirani.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/PropertyAgent/461/Files/7247/Bar_Mosafer_Keshtirani.xlsx
https://www.amar.org.ir/Portals/0/census/1395/results/ch_nsonvm_95.pdf
https://www.amar.org.ir/Portals/0/census/1395/results/ch_nsonvm_95.pdf
https://ssis.sci.org.ir/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399
https://ssis.sci.org.ir/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399
https://ssis.sci.org.ir/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399
https://ssis.sci.org.ir/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399
https://ssis.sci.org.ir/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399
https://ssis.sci.org.ir/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399
https://ssis.sci.org.ir/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399
https://ssis.sci.org.ir/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399
https://ssis.sci.org.ir/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399
https://ssis.sci.org.ir/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399
https://www.rai.ir/page-rai/fa/0/show-form/356-1
https://www.rai.ir/page-rai/fa/0/show-form/356-1
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Abstract  

Sustainable development in the tourism sector requires the existence of infrastructure and 

facilities for tourism, including a range of structures, basic institutions, and service institutions 

that facilitate and promote travel. One of the important challenges of tourism development in Iran 

is the lack of distribution of these infrastructures and facilities in a balanced way at the national 

and provincial levels. Most of these infrastructures are concentrated in several important 

provinces, especially in large cities. This issue has led to the main direction of tourism flow to 

these destinations, the neglect of many potential tourism destinations, and consequently, the lack 

of fair distribution of benefits and revenues from tourism at the national and provincial levels. In 

this study, we tried to use a  method including reviewing previous studies and development 

policies in Iran and also analyzing the upstream tourism documents, data extracted from statistical 

yearbooks, and comparative studies of other countries, to identify the current distribution of 

tourism infrastructure in a geographical area and also provide solutions for the development of 

such infrastructure throughout the country with a balanced and justice-oriented approach. In this 

way, the role of the tourism industry in the economic prosperity of the less privileged areas of the 

country, employment, and creating welfare for the residents of these areas can be highlighted. 

Keywords: Infrastructure, Facilities, Balanced distribution, Tourism, Development 
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