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مقالۀ پژوهشی
چکیده
الزمۀ توسعۀ پایدار در بخش گردشگری وجود زیرساختها و تأسیسات الزم برای گردشگری است که شامل طیفی
از سازهها ،دستگاههای اساسی و مؤسسات خدماتی است که به تسهیل و رونق سفر منجر میشوند .از مشکالت مهم
توسعۀ گردشگری ،در ایران ،پراکندهنبودن این زیرساختها و تأسیسات بهگونهای متوازن و متعادل در سطوح ملی و
استانی است .اغلب این زیرساختها در چند استان مهم و بهخصوص در شهرهای بزرگ متمرکز شدهاند .این مسئله
موجب هدایت عمدۀ جریان گردشگری به این مقاصد ،مغفولماندن بسیاری از مقاصد مستعد و بالقوۀ گردشگری و،
بهتبع آن ،توزیع ناعادالنۀ منافع و عواید حاصل از گردشگری در سطوح ملی و استانی شده است .در این مطالعه ،
تالش شده است تا ،با بهکارگیری روشی شامل استفاده از مطالعات پیشین و سیاستهای توسعه در ایران ،تحلیل اسناد
باالدستی گردشگری ،مطالعات تطبیقی سیاستهای دیگر کشورها و همچنین تحلیل دادههای مستخرج از
سالنامههای آماری ،ضمن شناسایی وضعیت فعلی پراکندگی زیرساختهای گردشگری در پهنۀ جغرافیایی ایران،
راهکارهایی برای توسعۀ اینگونه زیرساختها در سراسر کشور ،با رو یکردی متوازن و عدالتمحور ،ارائه شود .از ای ن
طریق ،میتوان نقش صنعت گردشگری در رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار کشور ،اشتغال و ایجاد رفاه و آسایش
برای ساکنان این مناطق را پررنگتر کرد.
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یکی از مشکالت بزرگ ایران در بخش گردشگری پراکندهنبودن

برخوردار در ایران ،توسعۀ گردشگری در این مناطق بسیار مهم

جغرافیایی زیرساختهای گردشگری ،بهطور متوازن و متعادل،

است .تشدید محرومیت در مناطق عقبافتاده ،بهوسیلۀ

هم در سطح ملی و هم در سطح استانی است (درفشی و

نابرابری توسعۀ منطقهای موجب شده است که لزوم بهکارگیری

همکاران1399 ،؛ غفاری گیالنده و همکاران،)1394 ،

سازوکاری که جریانهای انتقال منابع سرمایه را از مناطق نسبتا

بهطوری که اغلب زیرساختها در استانهای مهم و مراکز

توسعهیافتهتر به مناطق توسعهنیافته ،کمتر برخوردار و محروم

استانها متمرکز شده است .تاکنون توزیع خدمات عمومی و

تشدید کند و همچنین سیستمهایی که در تجهیز منابع عمومی

زیرساختها ،در این کشور ،متناسب با توزیع جغرافیایی

و تخصیص منابع سرمایهداری منطقهای غیرمتمرکز عمل کنند

جمعیت بوده است .بنابراین ،اغلب مناطقی که تمرکز جمعی ت

احساس شود (براتی .)1398 ،البته ،باید به این نکته توجه کرد

در آنها وجود دارد ،از لحاظ زیرساختی ،غنی هستند و همی ن

که توسعۀ پایدار گردشگری به پیشبرد همگام و همزمان توسعه

مسئله موجبات مهاجرت از روستاها به مراکز شهر را فراهم کرده

در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی ،زیستمحیطی و کالبدی

است (رضوانی .)1388 ،حال آنکه توزیع پتانسیلها و منابع

نیاز دارد .در مرحلۀ اول توسعه ،به زیرسازی اصولی در تمامی

جذب گردشگری در ایران در تمامیت جغرافیایی کشور نسبتا

ابعاد مبرم نیاز است (بهعنوان مثال ،آمادهسازی مردم محلی از

متناسب بوده است .کشور ایران ،با توجه به تنوع جغرافیایی و

لحاظ اجتماعی ـ فرهنگی برای توسعه یا فراهمآوری مسیری امن

قومی ـ فرهنگی ،یکی از منابع غنی در خصوص میراث طبیعی

برای حملونقل) .بنابراین ،توسعۀ زیرساختها و امکانات الزم

و فرهنگی است که متأسفانه هنوز نمیتوان به چشم جاذبۀ

برای توسعه و رونق گردشگری در مناطق مستعد باید در اولو یت

گردشگری به آنها نگاه کرد؛ چراکه تمهیدات کافی برای

دستور کار قرار گیرد (.)Kolupaev et al., 2018

بهرهبرداری پایدار و حرفهای از این منابع انجام نشده است .از

در گذشته ،در ایران ،منطقهبندیها بیشتر با اهداف

طرف دیگر ،بسیاری از این منابع و موهبات خدادادی در مناطق

سیاسی ،اداری یا نظامی انجام شده است و به اهدافی همچون

محروم ،روستاها و مناطق مرزی واقع شده است .علیرغم

ایجاد تعادل بین مناطق کشور ،توسعۀ انسانی و رفع محرومی ت

وجود جذابیتهای کافی برای جذب گردشگر و کسب درآمد

توجهی نشده است (توکلی و همکاران .)1396 ،اما ،در نیم قرن

در این مناطق ،زیرساختها و امکانات الزم بهمنظور بهرهوری

اخیر ،منطقهبندیها بهصورت یک یا چندمنظورۀ مالیاتی،

حداکثری و پایدار ساکنان محلی از ورود گردشگران وجود

اقتصادی ،آموزشی ،برنامهریزی و مانند اینها انجام شده است

ندارد .به عبارت دیگر ،توزیع جغرافیایی جاذبههای گردشگری

(وثوقی .)1377 ،نگاه از باال به پایین ،کلینگری و تمرکزگرایی

در کشور با توزیع زیرساختها همخوانی ندارد .از سوی دیگر،

بر نظامهای برنامهریزی منطقهای در ایران نیز مانند برخی دیگر

توسعۀ گردشگری یکی از راهبردهای مناسب برای مناطقی

از کشورها به عدمتعادل منطقهای ،حاشیهایشدن برخی از

است که ،در آنها ،سود حاصل از دیگر فعالیتهای اقتصادی

مناطق ،ازدستدادن منابع و توانهای منطقهای و نابرابریهای

کافی نیست ( .)Mohseni, 2010این صنعت بهمنزلۀ سومی ن

سرزمینی منجر شده است (توکلی و همکاران .)1396 ،تاکنون،

صنعت مهم جهان (پس از نفت و خودروسازی) ،عالوه بر

در ایجاد زیرساختهای گردشگری ،سیاست مرکز ـ پیرامون

ایجاد درآمد ارزی باال ،به فقرزدایی ،عدالتگستری و

حاکم بوده است ،بهطوری که مراکز توسعه مییافتند و مناطق

اشتغالزایی نیز منجر میشود (یاوری و همکاران1389 ،؛

پیرامون آن به دست فراموشی سپرده میشدند .این مسئله هم در

نظریان و همکاران .)1385 ،بنابراین ،با توجه به لزوم

سطح ملی (توجه به استانهای مرکزی و با تمرکز جمعیت باال

محرومیتزدایی از مناطق روستایی دور از دسترس و کمتر

و فراموشی استانهای کمجمعیت و دور از مرکز) و هم در سطح

شهرهای کوچک) به بروز مسائلی از جمله رشد نایکدست

سیاستگذاران و برنامهریزان در توسعه و بهبود زیرساختها،

جامعه در ابعاد گوناگون منجر شده است که نمود بارز آن

میتوان آن را «مهمترین عامل در توسعه و رشد گردشگری»

اختالف شدید میان توسعهیافتگی شهر تهران و دیگر مراکز

نامید (غفاری گیالنده و همکاران1394 ،؛ براتی.)1398 ،

استانها و همچنین اختالف شدید میان مراکز استانها و

بهعنوان مثال ،نبودن زیرساخت پرداخت ،توسط کارتهای

روستاها است (عظیمی1381 ،؛ توکلی و همکاران.)1396 ،

اعتباری بینالمللی در ایران ،پیامدهایی جدی از جمله کاهش

مطابق سند راهبردی توسعۀ گردشگری ایران ،چشمانداز اصلی

تقاضا برای سفر به ایران ،کاهش هز ینهکرد گردشگران در ایران،

صنعت گردشگری در ایران همراه با اتخاذ رو یکرد توسعه پایدار،

بهدلیل محدودیت یا ترس از حمل وجه نقد ،دریافت هز ینۀ

همهجانبه ،متوازن و با مشارکت حداکثری بخش خصوصی،

کامل سفر توسط برخی از دفاتر خدمات مسافرتی در هنگام

دستیابی به یک منبع درآمدی پایدار از گردشگری و کاهش

ورود گردشگر و خساست آنها در منتفعکردن مردم محلی،

وابستگی به منابع نفتی است .یکی از ضعفهای محیط فعلی،

مردم محروم و یا ساکنان مقاصد گردشگری و نشت درآمد

برای توسعۀ گردشگری در ایران« ،توزیع نامناسب

حاصل از گردشگری به دیگر کشورها را بههمراه داشته است که

زیرساختهای گردشگری برای توسعۀ مناطق و مقصدهای

نیازمند سیاستگذاری ،برنامهریزیهای دقیق و تعیی ن

گردشگری» است .بهمنظور تقو یت زیرساختهای گردشگری،

ضربالعجل برای اجراییشدن است .از طرفی ،در

پنج سیاست اجرایی اتخاذ شده است که به شرح ذیل است:

برنامهریزیهای آمایش سرزمین ،رتبهبندی نواحی ،با توجه به

 ایجاد امکان دسترسی همگان به منابع و امکانات
گردشگری؛

امکانات و زیرساختهای گردشگری با هدف هدایت و رفاه
گردشگران و کاهش آسیبهای زیستمحیطی ،ضروری است

جادهای و دریایی) در مقصدهای گردشگری داخلی و

برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی نیازمند شناخت

بازارهای هدف گردشگری؛

زیرساختها و رتبهبندی آنها در سطوح منطقهای است

 توسعۀ زیرساختهای فناوری نو ین و اطالعاتی در
مقصدهای گردشگری؛

 اعمال مالحظات زیستمحیطی در توسعۀ
زیرساختها و امکانات گردشگری و

 ایجاد زیرساختهای موردنیاز مناطق گردشگری از
قبیل راه ،خدمات رفاهی و اقامتی با استفاده از
سرمایهگذاری بخش خصوصی (وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی.)1398 ،
در هیچکدام از این سیاستها و همچنین احکام ابالغی
به دیگر وزارتخانهها ،بر موضوع «توجه به مناطق کمتر
برخوردار با رو یکرد محرومیتزدایی» تأکید نشده است .لذا،
پیشنهاد میشود که ،در تدو ین اسناد باالدستی آینده ،بیشتر به
این مسئله توجه شود.
زیرساختهای گردشگری مهمترین عامل مؤثر در میزان
رضایت گردشگر از سفر ،تکرار سفر در آینده یا پیشنهاد آن به

(غفاری گیالنده .)1394 ،ازاینرو ،الزم است ابتدا تمامی
مناطق کشور ،از لحاظ امکانات و زیرساختهای گردشگری،
شناسایی و رتبهبندی شوند .سپس ،با توجه به طرحهای
امکانسنجی توسعۀ گردشگری در هریک از این مناطق (توکلی
و همکاران ،)1396 ،اولو یتبندی اجرای طرحهای عملیاتی

گردشگری در ایران

 تسهی ل دسترسی به خدمات حملونقل (هوایی ،ریلی،

(درفشی و همکاران .)1399 ،همچنین خدماترسانی بهتر و

راهکارهایی برای توسعۀ عدالتمحور و اصالح پراکنش زیرساختها و تأسیسات

منطقهای (توجه به مراکز استانها و فراموشی روستاها و

نزدیکان خود است و ،با توجه به انسانساختبودن آن و جایگاه

برای سرمایهگذاری در حوزۀ زیرساختهای گردشگری ،با
مقدم دانستن مناطق محروم ،انجام شود.
بدینترتیب ،هدف اصلی این پژوهش شناسایی وضعیت
فعلی پراکندگی زیرساختهای گردشگری در پهنۀ جغرافیایی
ایران و همچنین ارائۀ راهکارهایی برای توسعۀ افقی اینگونه
زیرساختها در سراسر کشور با رو یکردی عدالتمحور یا ،به
عبارت دیگر ،تأکید بر مناطق محروم و کمتر برخوردار است.
برای دستیابی به این هدف ،باید پاسخ مناسبی برای سؤاالت
زیر پیدا کرد:

 منظور از زیرساختهای گردشگری چیست؟
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 از گذشته تاکنون ،چه رویکردی به توسعۀ زیرساختهای
گردشگری و سیاستهای اتخاذشده وجود داشته است؟

 چه سیاستهایی را کشورهای دیگر برای توسعۀ

زیرساختهای گردشگری اتخاذ کردهاند؟

 در حال حاضر ،میزان پراکندگی هرکدام از

زیرساختهای گردشگری در ایران ،بهتفکیک استان ،چگونه
است؟

 با توجه به وضعیت فعلی پراکندگی زیرساختهای

گردشگری و دیدگاههای مبتنی بر مطالعات تطبیقی دیگر
کشورها ،اتخاذ کدامیک از این سیاستها برای توسعۀ
زیرساختی در ایران مناسب و قابلاجرا است؟
در انتها ،این سیاستها ،بهمنزلۀ راهکارهایی با هدف
اصالح پراکنش و توسعۀ متوازن و عادالنه زیرساختهای
گردشگری در تمامیت ارضی ایران ،معرفی شدهاند .در این
راهکارها ،تالش شده است تا فرصتهای تولید ثروت برای
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اقشار محروم کشور از گردشگری بیان شوند .بدیهی است
بهکارگیری این سیاستها نیازمند مالحظات باالدستی در کشور
است .از جمله خالقیتهای این مطالعه ارائۀ اطالعات مربوط
به پراکندگی زیرساختهای گردشگری در قالب نقشه است که
امکان مقایسۀ سریع استانها و ایجاد دید جامع و کلنگر را در
مخاطب فراهم میکند.
مبانی نظری
وجود زیرساختهای گردشگری برای رونق گردشگری الزامی
است؛ چراکه به باالرفتن بهرهوری در تولید و عرضۀ محصوالت
گردشگری توسط بخش خصوصی منجر میشود ( Sakai,

.)2006; Kim et al., 2000; McElroy, 2006
زیرساختهای گردشگری شامل طیفی از سازهها ،دستگاههای
اساسی و مؤسسات خدماتی است که وجود آنها برای توسعۀ
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گردشگری اساسی و ضروری است .این زیرساختها به دو
دستۀ و یژه گردشگری و مرتبط با گردشگری تقسیم میشوند،
بهطوری که زیرساختهای و یژه مانند تأسیسات اقامتی و دفاتر
اطالعرسانی گردشگری را غالبا فقط گردشگران استفاده
میکنند ،اما زیرساختهای مرتبط با گردشگری مانند
حملونقل را غیرگردشگران نیز استفاده خواهند کرد
( .)Mostafanezhad et al., 2021درعینحال،
دستهبندی عمومی زیرساخت گردشگری به شکل زیر است:
تأسیسات اقامتی ،تأسیسات پذیرایی ،حملونقل
درونشهری و برونشهری (هوایی ،ریلی ،جادهای و آبی) ،دفاتر
اطالعرسانی گردشگری ،تأسیسات فرهنگی ،تأسیسات تفریح
و سرگرمی ،تأسیسات ورزشی ،تأسیسات تجاری و دیگر
تأسیسات و امکانات محلی موجود در مقاصد گردشگری
(مراکز درمانی ،خردهفروشیها ،فناوری اطالعات ،توزیع
انرژی ،کرایۀ ابزار و مانند اینها که وجود این دسته برای ساکنان
محلی نیز ضروری است) ( Panasiuk, 2007; Mandić

.)et al., 2018; Mostafanezhad et al., 2021
در خصوص سیاستهای توسعۀ زیرساختهای
گردشگری ،وضعیت فعلی و سیاستها و برنامههای چند کشور
مطالعه و بررسی خواهد شد .استفاده از تجربیات دیگر کشورها
در این زمینه میتواند شیوۀ مناسبی برای یادگیری از سیاستها
و تدابیر این کشورها و کاهش ریسک تصمیمگیری و تخصیص
بودجه به اینگونه توسعهها باشد .بر این اساس ،اسناد باالدستی
سیاستهای گردشگری و زیرساختهای گردشگری  4کشور
از اعضای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ()OECD
و یک کشور از همسایگان ایران بررسی شد و ،در جدول ،1
مختصرا تشریح شد تا ،پس از دریافت برخی از دیدگاههای
عملی ،در صورت وجود زمینۀ مناسب در ایران ،بهکار گرفته
شوند.

جدول  :1سیاستهای برخی کشورها در خصوص توسعۀ زیرساختهای گردشگری

کشور

سیاست ،راهبرد یا برنامه

گردشگری در ایران

 سند «سیاست گردشگری دولت» انگلستان در سال  ،2011با توجه به اندکبودن سفرهای داخلی با اقامت شبانه در این کشور،رشد گردشگری داخلی را هدف قرار داده است .از اهداف جزئی آن میتوان افزایش  9درصدی تعداد گردشگران داخلی در
سفرهای طوالنیمدت (حداقل  4شب) و رساندن این میزان به تعداد سفرهای خارجی بلندمدت را نام برد که به ایجاد 26000
شغل جدید و افزایش هز ینهکرد گردشگران تا  1/7میلیارد دالر منجر خواهد شد .همچنین ،تالش برای افزایش تعداد سفرهای
داخلی کوتاهمدت تا  4/5میلیون سفر در سال ،با ایجاد  11000شغل جدید و افزایش هز ینهکرد بالغ بر  1میلیارد دالر ،از دیگر
اهداف دولت بوده است.
 با اینکه این کشور از لحاظ زیرساخت حملونقل در رتبۀ یازدهم جهان قرار دارد ،بهبود زیرساختهای حملونقل را راهبرداصلی خود قرار داده است .دولت با سازمانهای گردشگری و راهآهن انگلستان همکاری کرده و ،از طریق اجرای
انگلستان
نظرسنجیهای ملی و منطقهای و پخش پرسشنامه در میان مسافران ،اطالعاتی را در خصوص ترجیحات مردم برای سفر با
قطار ،جمعآوری و تحلیل کرده است تا بتواند خطوط و خدمات جدید ریلی را متناسب با تقاضا و سالیق فعلی منطبق سازد.
 انگلستان ،برای افزایش تعداد گردشگران ورودی ،راهکارهایی را از جمله تسریع روند صدور روادید الکترونیک و استفاده ازبرخی زبانهای محلی در فرمهای روادید بهکار گرفته است .از طرف دیگر ،اقداماتی نیز با هدف تسهیل و تسریع فرایند ورود
گردشگر به کشور خود انجام داده است ،بهطوری که زمان انتظار برای پروازهای بینالمللی به این کشور را از  2به  1ساعت
کاهش داده است تا مسافران سریعتر و بدون کالفگی به انگلستان برسند .همچنین ،از سیستمهای گذرنامۀ الکترونیکی برای
کاهش زمان انتظار مسافران در گیت کنترل پاسپورت استفاده کرده است ( UK Ministry for Tourism & Heritage,
.)2011
 سند «سیاست ملی گردشگری» هندوستان در سال  ،2002با توجه به وجود ضعف در زیرساختهای گردشگری این کشور،بر شناسایی مسیرهای بالفعل و بالقوه گردشگری و همگراکردن تمامی منابع و تخصصها برای توسعۀ این مسیرها در حد
استانداردهای جهانی تأکید کرده است.
هندوستان
 در خصوص جادهها ،ازآنجاکه  70درصد سفرها در این کشور جادهای است ،هدف را گسترش بزرگراههای بیناستانی و بهبودجادههای روستایی قرار داده است .همچنین ،وزارت راه و وزارت گردشگری را ملزم کرده است که ،در خصوص اتصال

راهکارهایی برای توسعۀ عدالتمحور و اصالح پراکنش زیرساختها و تأسیسات

 اختصاص  425میلیون دالر به  603طرح گردشگری با هدف ایجاد یا حفظ شغل در مناطق روستایی بهو یژه در خصوصگردشگری پایدار روستایی و بومگردی و اولویتهای اجرایی شامل توسعۀ امکانات اقامتی ،آموزشی و بازاریابی.
 ضعف این برنامه ،یعنی اختصاص و تمرکز عمدۀ بودجه به مناطق نزدیک بزرگراهها و شهرها است ( Káposzta et al.,مجارستان
.)2013
(اولویتبندی مناطق ،با توجه به استعداد هر منطقه در بهرهوری (مادی و معنوی) از سرمایهگذاری و اختصاص بودجه و همچنین
انجام مطالعات امکانسنجی ،میتواند از بروز چنین ضعفهایی جلوگیری کند).
 سند «اولو یتها و سیاستهای زیرساخت گردشگری» استرالیا در سال  ،2008مشکالت احتمالی در توسعۀ زیرساختهایگردشگری را شناسایی کرده و رو یکرد مناسب برای مقابله با هرکدام را پیشنهاد داده است .در انتها ،استرالیا ایالتهای خود را
با توجه به سه شاخص درآمد حاصل از گردشگری ،نسبت این درآمد به درآمد ایالت از کل فعالیتهای اقتصادی و میزان
هز ینۀ تقریبی برای کسب این درآمد اولو یتبندی کرده و سپس ،با بررسی وضعیت فعلی ،نقاط قوت و نقاط ضعف
زیرساختهای گردشگری در آن ایالت و با درنظرگرفتن این سه شاخص ،به بودجهریزی برای هر بخش از زیرساختها و
استرالیا
تأسیسات در ایالتها اقدام کرده است (.)Tourism & Transport Forum of Australia, 2008
 بهکارگیری اکوتوریسم بهمنزلۀ راه حلی مناسب و مهم در توسعۀ پایدار گردشگری؛ چراکه به ساکنان بومی روستاها و مناطقمحروم سود بیشتری میرساند .دولت استرالیا ،بهمنظور پاسخدهی به تقاضای اکوتوریسم در ایالت تاسمانیا ،منابعی را به
توسعۀ برخی مراکز در این مناطق اختصاص داده است .برخی از این مراکز عبارتاند از دفاتر اطالعرسانی گردشگری ،دفاتر
خدمات مسافرتی ،سرو یسهای بهداشتی و خدمات اغذیه و نوشیدنی (.)Falon & Kriwoken, 2003
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نشر یة گردشگری و اوقات فراغت

کانادا

سایتهای جهانی گردشگری این کشور به مناطقی که تمرکز گردشگران و جمعیت زیاد است ،از طریق ساخت بزرگراههای
جدید همکاری کند.
 هندوستان ،در سال  7000 ،2002خط راهآهن و  11000قطار داشته است و ،در خصوص گسترش و بهبود راهآهن،سیاستهایی از جمله تعریف قطارهای و یژۀ گردشگری ،تشو یق بخش خصوصی برای افزایش خالقانۀ تنوع خدمات در
ایستگاههای راهآهن ،احداث  100هتل 100اتاقه در ایستگاههای راهآهن برای گردشگران اقتصادی و واگذاری بهرهبرداری
بلندمدت آن به بخش خصوصی و تالش برای تداوم استفاده از قطارهای بخار (لوکوموتیو بخار) بهمنزلۀ جاذبۀ گردشگری را
اتخاذ کرده است.
 هندوستان ،برای بهرهبرداری از  7000کیلومتر مسیر آبی در غرب ،جنوب و شرق کشورش ،کشتیهای تفریحی بزرگ (کروز)سرمایهگذاری و همچنین کشتیهای کروز رودخانهای را نیز برای رودخانههای داخلی کشور مهیا و ترو یج کرده است ( India
.)Ministry of Tourism & Culture, 2002
 در سال  ،2018دولت هندوستان بودجهای برابر با  780میلیون دالر را به توسعه و بهبود  73مسیر مفهومی گردشی مطابق باطرح ( )Swadesh Darshanدر این کشور اختصاص داد .همچنین ،دیگر بودجههای اختصاصی برای توسعۀ
زیرساختهای گردشگری این کشور عبارتاند از :برای اجرای طرح ( )Prashadتوسعۀ زیرساختی  41سایت گردشگری
در  25ایالت 97 ،میلیون دالر اختصاص داده که شامل زیرساختهایی همچون پایانههای مسافرتی (جادهای ،ریلی و آبی)،
دفاتر اطالعرسانی گردشگری ،صرافی و دستگاههای خودپرداز ،امکانات برای فعالیتهای ماجراجو یانه ،انرژیهای
تجدیدپذیر برای تأسیسات گردشگری ،پارکینگ ،سرو یس بهداشتی ،احداث بازار و بازارچههای صنایع دستی و سوغات،
برجهای ساعت ،خدمات اینترنت و وایفای و خدمات اورژانس در این سایتها میشود؛  6میلیون دالر به دفاتر مرکزی
برخی از سازمانها برای توسعۀ تأسیسات گردشگری؛  804هزار دالر (تا حداکثر  67هزار دالر برای هر ایالت) برای
سازماندهی رو یدادهای گردشگری؛  2144میلیون دالر برای توسعۀ زیرساختهای فرودگاهی؛  124میلیارد دالر برای توسعۀ
قطارهای سریعالسیر (در بازۀ  4سالۀ .)2022-2018
 از دیگر سیاستهای این کشور تشکیل وبگاه 1برای ترو یج مقاصد و فعالیتهای گردشگری در این کشور ،توسعۀ مراکزبرگزاری کنفرانسها و نمایشگاهها ،توسعۀ مراکز درمانی برای گردشگران درمانی و مانند اینها را میتوان نام برد ( FICCI,
.)2018
 با اینکه  82درصد جمعیت کانادا شهرنشین هستند ،این کشور در سال  2016برای توسعۀ زیرساختی در مناطق روستایی وشمالی خود در بازۀ زمانی  10ساله 2 ،میلیارد دالر اختصاص داده است که شامل سرمایهگذاری در شبکههای حملونقل،
دسترسی بهتر به اینترنت و استفاده بهینه و مداوم از انرژی در مناطقی که به شبکۀ اصلی تأمین انرژی متصل نیستند میشود.
 همچنین ،این کشور ،برای بهبود زیرساختهای بخش حملونقل ،در بازۀ زمانی  11ساله ،بیش از  10میلیارد دالر اختصاصداده است که شامل توسعۀ مسیرهای تجارت ملی ،توسعۀ دسترسی به مسیرهای ریلی و آبی در سراسر کشور ،مدرنیزهکردن
حملونقل و مانند اینها میشود (.)Infrastructure Canada, 2018
 سهولت استفاده از کارتهای اعتباری ،تا حد زیادی ،به رشد هز ینهکرد گردشگران در این کشور (رشد سالیانۀ  2درصد از سال 1995تا  )2010منجر شده است .بنابراین ،درآمد دولت (از طریق مالیات) و ارائهدهندگان خدمات گردشگری (حملونقل،
اقامت ،اغذیه و نوشیدنی ،رو یدادها و جاذبهها و غیره) نیز از این طریق افزایش مییابد (.)HLT Advisory, 2012
 یکی از مشکالت اساسی زیرساختی گردشگری ،در ایران ،نبودن روابط مالی با مؤسسات اعتباری بینالمللی ( Visa, )Paypal, etc.و دیگر کشورها است .کانادا نمونۀ مناسبی برای استفادۀ بهینه از کارتهای اعتباری بهمنزلۀ یک زیرساخت
مهم گردشگری است.

. https://www.incredibleindia.org
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راهکارها باشد .البته ،گفتنی است که تمامی این راهکارها را

روش تحقیق
روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی ـ تحلیلی ،روش
گردآوری اطالعات بهصورت اسنادی و کتابخانهای بوده و
تحلیل آن از سه مرحلۀ بررسی مطالعات پیشین و سیاستهای
توسعه در ایران ،تحلیل اسناد باالدستی گردشگری ،مطالعات
تطبیقی و همچنین تحلیل دادههای مستخرج از سالنامههای
آماری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و مرکز
آمار ایران تشکیل شده است .در مرحلۀ نخست ،با بررسی
مطالعات پیشین و اسناد و گزارشهای باالدستی گردشگری و
زیرساختهای مرتبط با گردشگری در ایران همچون سند
راهبردی توسعۀ گردشگری ایران ،اطالعاتی مانند سیاستهای
کالن و مأموریتهای نهادهای ذیربط در زیرساختهای
در مرحلۀ بعد ،وضعیت زیرساختی ،اسناد باالدستی و
اقدامات و ابتکارات انجامشده با هدف توسعۀ گردشگری و
زیرساختهای گردشگری در  5کشور مجارستان ،استرالیا،
بررسی شدهاند .مطالعۀ سیاستها و راهکارهای مورداستفاده
در دیگر کشورها و درنهایت تطبیق و مقایسۀ آنها با کشور ایران
میتواند راهنمای مناسبی برای نظریهپردازی و ابتکار در ارائۀ

جزئی دارد.
در مرحلۀ نهایی ،گزارشهایی همچون سالنامههای
آماری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی،
سازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ،راهآهن جمهوری
اسالمی و مرکز آمار ایران بررسی شده است و اطالعات و
دادههای مرتبط با تعداد مسافران جابهجاشده از طریق مسیرهای
هوایی ،ریلی و دریایی ،تعداد تأسیسات گردشگری (شامل
تأسیسات اقامتی ،پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی) بهتفکیک
استان و میزان سرمایهگذاریهای انجامشده و اشتغال ایجادشده
بهتفکیک استان در ایران استخراج شدهاند که ،با استفاده از
فرمول  ،1میزان سرمایۀ بهکارگرفتهشده برای اشتغال یک نفر در
هر استان بهدست آمده است .بهدستآوردن این شاخص برای
هر استان بهصورت جداگانه ،راهنمای مناسبی برای
اولو یتبندی استانها بهمنظور سرمایهگذاری در طرحهای
گردشگری است ،بهطوری که ،با توجه به هز ینۀ اشتغال هر نفر
در صنعت گردشگری ،استانهایی که مستعد توسعۀ زیرساختی
گردشگری هستند اولو یتبندی خواهند شد.

فرمول  :1سرمایۀ موردنیاز برای اشتغال هر فرد
(میزان سرمایهگذاری)(/تعداد شغل ایجادشده) = سرمایۀ موردنیاز برای اشتغال هر فرد
برای اولو یتبندی استانها ،بهازای مقدار هرکدام از

در انتها ،با توجه به سیاستهای فعلی در خصوص

شاخصهای نرخ بیکاری ،مبلغ سرمایهگذاریشده ،نسبت

زیرساختهای گردشگری در ایران و دیگر کشورها ،وضعی ت

اشتغال ایجادشده به جمعیت بیکار و هز ینۀ اشتغال هر نفر ،یک

پراکندگی زیرساختها و تأسیسات گردشگری در پهنۀ

امتیاز (یا ستاره *) به آن استان تخصیص یافته است .افزایش

جغرافیایی و همچنین اولو یتبندی استانها برای سرمایهگذاری

تعداد ستارهها افزایش اهمیت توجه و تخصیص بودجه برای

و توسعۀ زیرساختی گردشگری ،راهکارهایی با هدف توسعۀ

توسعۀ زیرساختهای گردشگری در آن استان را نشان میدهد.

هوشمندانۀ زیرساختهای گردشگری در ایران ارائه شده است

همچنین ،تالش شده تا ،با استفاده از سیستم اطالعات

که به محرومیتزدایی و توسعه در مناطق کمتر برخوردار

جغرافیایی ،وضعیت پراکندگی زیرساختها در سطح کشور و

میانجامد.

همچنین اولو یتبندی انجامشده برای استانها ،در قالب نقشه،

یافتهها و بحث

نیز ارائه شود تا ،ضمن ایجاد جذابیت بصری ،موجب
شکلگیری دیدگاهی جامع و قیاسی در سطح کشوری شود.

گردشگری در ایران

انگلستان ،هندوستان و کانادا بهصورت مطالعات تطبیقی

امنیتی ،فرهنگی و اقتصادی با این کشورها تفاوتهای کلی و

راهکارهایی برای توسعۀ عدالتمحور و اصالح پراکنش زیرساختها و تأسیسات

گردشگری استخراج و تفسیر شدهاند.

نمیتوان در ایران بهکار برد؛ چراکه ایران از منظرهای سیاسی،

در ادامه ،وضعیت فعلی برخی از زیرساختهای موردنیاز برای
توسعۀ گردشگری در بخشهای حملونقل (ریلی ،هوایی و
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آبی) ،تأسیسات اقامتی ،تأسیسات پذیرایی و دفاتر خدمات

ازاینرو ،شایسته است که بازسازی این فرودگاهها و بازخرید

مسافرتی در سطح ملی بررسی و مناطقی که از این

هواپیماهای جدید در دستور کار قرار گیرد .شایان ذکر است که

زیرساختها و تأسیسات برخورداری کمتری دارند شناسایی

بسیاری از فرودگاههای مراکز استانها (مانند فرودگاههای

شده است.

بجنورد ،سمنان ،زنجان ،شهرکرد ،کاشان و یاسوج) فقط یک

خطوط ریلی موجود در دست ساخت و مطالعه در پهنۀ

خط پروازی دارند (که اغلب مقصد آن تهران یا مشهد است).

جغرافیایی ایران نشان میدهد که استانهای ایالم ،کردستان،

این مسئله لزوم اتخاذ سیاستهایی در خصوص افزایش خطوط

اردبیل ،خراسان شمالی ،کهگیلو یه و بو یراحمد ،بوشهر و

هوایی از مناطق کمتر برخوردار و به آنها را نشان میدهد

چهارمحال و بختیاری هنوز مجهز به ریل راهآهن نیستند .از

(سازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران.)1399 ،
مجموع تعداد و ظرفیت کشتیهای مسافربری شرکت
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای وابسته تا سال
 ،1394شامل  8فروند کشتی مسافربری با ظرفیت  1081نفر و
 2کشتی مسافربری ـ باری با ظرفیت  762نفر بوده است (مرکز
آمار ایران 1396 ،الف) که همین مسئله موجب توسعهنیافتن
سفرهای دریایی در این سالها شده است ،بهگونهای که تعداد
مسافران حملشده در سفرهای دریایی داخلی توسط
کشتیرانیهای والفجر ( 8بنادر جنوب کشور) ،در سال ،1394
برابر با  147000نفر است (مرکز آمار ایران 1396 ،ب) .وجود
پهنههای آبی در مناطق جنوب ایران (با توجه به وجود مناطق
محروم بسیار در کنار پهنه) زمینۀ یکی از پتانسیلهای و یژۀ
درآمدزایی برای ساکنان این مناطق ،یعنی کشتیهای تفریحی
کروز (احداث خطوط سفر دریایی با کشتی کروز در مسیر بندر
بوشهر به بندر چابهار و جزایر) را فراهم کرده است که
سرمایهگذاری در این خصوص میتواند از تمرکز و هجمههای
گردشگری به سواحل شمال کشور بکاهد.
مطابق شکل  ،1از مجموع  6046واحد تأسیسات اقامتی
(از هر نوع آن) در تمام کشور ،استانهای کهگیلو یه و بو یراحمد
( 31واحد) ،البرز ( 41واحد) ،لرستان ( 51واحد) ،خراسان
شمالی ( 54واحد) ،مرکزی ( 57واحد) ،ایالم ( 62واحد)،
همدان ( 62واحد) ،خوزستان ( 62واحد) ،چهارمحال و
بختیاری ( 64واحد) ،قزو ین ( 68واحد) ،سیستان و بلوچستان
( 74واحد) ،خراسان جنوبی ( 77واحد) ،کردستان (78
واحد) ،بوشهر ( 82واحد) ،هرمزگان ( 87واحد) و کرمانشاه
( 87واحد) کمترین و استانهای خراسان رضوی (1009
واحد) ،اصفهان ( 518واحد) ،تهران ( 457واحد) و مازندران
( 402واحد) بیشترین این تعداد را دارند (وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی.)1399 ،

طرف دیگر ،استانهای سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی،
خراسان شمالی ،فارس و هرمزگان نیز ،در مقایسه با وسعت و
پراکندگی جمعیتی خود ،سهم اندکی از خطوط ریلی را دارند
(وبگاه مرجع راهآهن جمهوری اسالمی ایران.)1400 ،
هرچند ،در بسیاری از مناطق مذکور ،خطوط در دست ساخت
و دارای مجوز اجرا وجود دارد ،سالهاست که بهرهبرداری از
آنها بهتعویق افتاده است .شایان ذکر است که بخش عمدۀ
دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

نشر یة گردشگری و اوقات فراغت

تعداد مسافر جابهجاشده از طریق ریلی ،در سال  ،1399متعلق
به استان تهران با  4731247نفر ( 43درصد) و خراسان با
 2431160نفر ( 22درصد) از کل این تعداد (10907274
نفر) است (راهآهن جمهوری اسالمی ایران .)1399 ،ضعف در
پراکندگی خطوط ریلی مسافربری را میتوان با اولو یتدادن به
توسعۀ آن در سه محور «شمال شرق به جنوب شرق»« ،شمال
غرب به جنوب غرب» و «جنوب غرب به جنوب شرق» ،که
اغلب مناطق محروم و کمتر برخوردار نیز در این مناطق هستند،
برطرف کرد.
در سال  67 ،1398فرودگاه ،در روند جابهجایی مسافر
به شرکتهای هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی ،خدمات
ارائه دادهاند که ،همانند سال پیش از آن ،فرودگاههای مهرآباد
تهران ،مشهد ،کیش و شیراز بهترتیب بیشترین سهم را در میزان
حمل مسافر داشتهاند .با توجه به پراکندگی و تعدد فرودگاههای
کشور در پهنۀ جغرافیایی ،نیاز به افزایش تعداد فرودگاهها چندان
احساس نمیشود ،هرچند تأسیسات ،امکانات و زیربنای
بسیاری از این فرودگاهها متعلق به دهههای پیش بوده است.
همچنین ،از طرف دیگر ،تعداد ناوگان هوایی شرکتهای
هواپیمایی داخلی ایران 318 ،فروند هواپیما دارد که البته
بسیاری از آنها فرسوده و متعلق به دهههای پیش هستند.

8

پذیرایی بینراهی در تمام کشور ،استانهای سیستان و

کمترین و استانهای مازندران ( 406واحد) ،گیالن ( )322و

بلوچستان ( 6واحد) ،کهگیلو یه و بو یراحمد ( 7واحد)،

تهران ( )174بیشترین این تعداد را دارند (وزارت میراث

چهارمحال و بختیاری ( 10واحد) ،ایالم ( 11واحد) ،خوزستان

فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی.)1399 ،

( 17واحد) ،اردبیل ( 24واحد) ،سمنان ( 26واحد) ،زنجان

گردشگری در ایران

مطابق شکل  ،2از مجموع  2114واحد تأسیسات

( 27واحد) ،کرمان ( 28واحد) و آذربایجان غربی ( 29واحد)

راهکارهایی برای توسعۀ عدالتمحور و اصالح پراکنش زیرساختها و تأسیسات

شکل  :1نقشۀ پراکندگی تأسیسات اقامتی در استانهای کشور

شکل  :2نقشۀ پراکندگی تأسیسات پذیرایی بینراهی در استانهای کشور
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مطابق شکل  ،3از مجموع  5205واحد دفاتر خدمات
مسافرتی در کشور ،استانهای کهگیلو یه و بو یراحمد (24

بیشترین این تعداد را دارند (وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی.)1399 ،

واحد) ،سمنان ( 24واحد) ،ایالم ( 25واحد) ،لرستان (30

البته ،گفتنی است که تحلیل تعدادی این تأسیسات و

واحد) ،سیستان و بلوچستان ( 33واحد) ،بوشهر ( 34واحد)،

برنامهریزی برای توسعۀ آنها باید منوط بر امکانسنجیهای

خوزستان ( 35واحد) و خراسان رضوی ( 35واحد) کمترین و

دقیق و با توجه به عواملی همچون سطح محرومیت ،تعداد

استانهای تهران ( 2193واحد) ،خراسان شمالی (400

جاذبههای گردشگری و پتانسیل جذب درآمد ،بافت اقتصادی

واحد) ،آذربایجان شرقی ( 265واحد) و فارس ( 258واحد)

منطقه ،درصد اشتغال و آمادگی فرهنگی ـ اجتماعی ساکنان
انجام شود.

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

نشر یة گردشگری و اوقات فراغت

شکل  :3نقشۀ پراکندگی دفاتر خدمات مسافرتی در استانهای کشور
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برخی دیگر از عناصر زیرساختی موردنیاز برای مقاصد

دلشاد )1397 ،که پرداختن به وضعیت فعلی آنها در این مجال

گردشگری شامل مراکز تفریحی و تجاری ،مراکز همایش،

نمیگنجد ،اما اهمیت دارد که در راهکارها و

شبکۀ توزیع انرژی مناسب ،مراکز بهداشت و درمان مناسب،

سیاستگذاریهای بخشهای غیرگردشگری به آنها توجه

شبکههای ارتباطی ،فاضالب و دفع زباله هستند (ضیائی و

شود.

جدول  :2میزان اشتغال طرحهای بهبهرهبردار یرسیده براساس حجم سرمایهگذار ی بهتفکیک استان

7/2

15/280/000

1821

0/00191

8391

مازندران

3/283/582

7/5

20/388/497

731

0/00297

27891

گیالن

2/530/696

9/6

3/766/000

714

0/00294

5275

اصفهان

5/120/850

10/9

6/148/590

633

0/00113

9713

گلستان

1/868/819

9/1

1/421/175

463

0/00272

3069

اردبیل

1/270/420

7/4

1/965/814

325

0/00346

6049

یزد

1/138/533

11/1

1/173/540

283

0/00224

4147

خوزستان

4/710/590

13/9

660/000

263

0/00040

2510

فارس

4/851/274

7/7

902/534

219

0/00059

4121

کرمانشاه

1/952/434

14/9

859/330

207

0/00071

4151

قم

1/292/283

10

1/090/800

193

0/00149

5652

مرکزی

1/429/475

7/4

1/420/500

184

0/00174

7720

هرمزگان

1/776/415

13/5

580/376

172

0/00072

3374

آذربایجان شرقی

3/909/652

8

2/473/080

169

0/00054

14634

سمنان

702/360

7/5

218/100

110

0/00209

1983

خراسان رضوی

6/434/501

6/2

1/787/672

80

0/00020

22346

البرز

2/712/400

11/5

699/158

78

0/00025

8964

بوشهر

1/163/400

9/7

346/100

74

0/00066

4677

947/763

15/2

292/000

74

0/00051

3946

لرستان

1/760/649

15/2

1/559/000

70

0/00026

22271

سیستان و بلوچستان

2/775/014

11/4

175/000

66

0/00021

2652

زنجان

1/057/461

7/5

320/000

60

0/00076

5333

آذربایجان غربی

3/265/219

13/2

119/900

57

0/00013

2104

همدان

1/738/234

8/2

175/500

42

0/00029

4179

خراسان جنوبی

768/898

6/2

171/000

39

0/00082

4385

خراسان شمالی

863/092

10/8

43/000

39

0/00042

1103

کردستان

1/603/011

14

151/000

34

0/00015

4441

قزوین

1/273/761

9/7

35/000

21

0/00017

1667

713/052

10/9

164/732

21

0/00027

7844

ایالم

580/158

6/7

72/000

14

0/00036

5143

کرمان

3164718

10/6

249/000

10

0/00003

24900

استان

تهران

چهارمحال و
بختیاری

کهگیلویه و
بویراحمد

جمعیت
1/267/637
3

نرخ بیکاری
()%

گردشگری در ایران

سرمایهگذاریشده
(میلیون ریال)

ایجادشده
(نفر)

ایجادشده به
جمعیت بیکار

هر نفر (میلیون
ریال)

راهکارهایی برای توسعۀ عدالتمحور و اصالح پراکنش زیرساختها و تأسیسات

مبلغ

اشتغال

نسبت اشتغال

هزینۀ اشتغال

مأخذ :وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی ()1399؛ مرکز آمار ایران ( 1396پ)؛ مرکز آمار ایران ()1400
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 هز ینۀ اشتغال هر نفر ،کمتر از  5میلیارد ریال.

در جدول  ،2هرکدام از شاخصهای مذکور یک امتیاز
(یا همان *) دارند .هرکدام از آنها ،در صورتی که شرایط زیر را
داشته باشند ،مشمول امتیاز میشوند:

با توجه به امتیازهای دریافتی (تعداد ستارهها) توسط هر
استان در جدول  ،3اهمیت رسیدگی به وضعیت زیرساختی هر

 نرخ بیکاری استان ،بیشتر از 10درصد؛
 مبلغ سرمایهگذاریشده ،کمتر از  1000میلیارد ریال؛

 نسبت اشتغال ایجادشده به جمعیت بیکار ،بیشتر از

استان بهترتیب اولو یت مشخص خواهد شد .این میزان اهمی ت
میتواند شاخص مناسبی برای توجه و برنامهریزی دولت
بهمنظور توسعۀ زیرساختهای گردشگری در هر استان باشد.

 0/001و
جدول  :3اهمیت رسیدگی به وضعیت ز یرساختی هر استان بهترتیب اولو یت

دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

نشر یة گردشگری و اوقات فراغت

ردیف

استان

اهمیت

ردیف

استان

اهمیت

1

یزد

***

17

خراسان جنوبی

**

2

خوزستان

***

18

اصفهان

**

3

کرمانشاه

***

19

قزوین

**

4

هرمزگان

***

20

کهگیلویه و بویراحمد

**

5

سمنان

***

21

کرمان

**

6

چهارمحال و بختیاری

***

22

اردبیل

*

7

سیستان و بلوچستان

***

23

مرکزی

*

8

آذربایجان غربی

***

24

لرستان

*

9

خراسان شمالی

***

25

ایالم

*

10

کردستان

***

26

زنجان

*

11

گلستان

**

27

گیالن

*

12

فارس

**

28

مازندران

*

13

قم

**

29

تهران

*

14

البرز

**

30

آذربایجان شرقی

-

15

بوشهر

**

31

خراسان رضوی

-

16

همدان

**

همانگونه که در جدول باال و شکل  4مالحظه میشود،

استانهای دارای اولو یت و با رنگ زرد نشان داده شدهاند و

استانهای یزد ،خوزستان ،کرمانشاه ،هرمزگان ،سمنان،

استانهای اردبیل ،مرکزی ،لرستان ،ایالم ،زنجان ،گیالن،

چهارمحال و بختیاری ،سیستان و بلوچستان ،آذربایجان غربی،

مازندران و تهران از اهمیت اندکی برای توسعۀ زیرساختهای

خراسان شمالی و کردستان در اولین اولو یت برای

گردشگری قرار دارند که با رنگ سبز مشخص شدهاند.

سرمایهگذاری و توسعۀ زیرساختی قرار دارند که با رنگ قرمز

درنهایت ،در دو استان آذربایجان شرقی و خراسان رضوی،

مشخص شدهاند .به همین ترتیب ،استانهای اصفهان،

توجیهی برای توسعۀ اینگونه زیرساختها وجود ندارد که این

گلستان ،فارس ،قم ،البرز ،بوشهر ،همدان ،خراسان جنوبی،

استانها با رنگ خاکستری مشخص شدهاند.

قزو ین ،کهگیلو یه و بو یراحمد و کرمان در دومین دسته از
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اگر حقیقتا بهدنبال توسعۀ پایدار گردشگری بهمنزلۀ صنعتی
پاک و با ارزش افزودۀ فراوان هستیم ،انجام زیرسازیهای
سیاسی ،فرهنگی و کالبدی در این خصوص ضروری است که
این مطالعه مشخصا بر بعد کالبدی آن تمرکز دارد .رو یکرد
عدالتمحور در این مطالعه با هدف تمرکززدایی اتخاذ شده
است ،بهگونهای که به توسعۀ گردشگری در مناطق کمتر
برخوردار و تعدیل جریان گردشگری از چند مسیر و مقصد
همیشگی و پرتردد به مقاصد مستعد و خلوتتر منجر شود.
تخصیص ناعادالنۀ توجه و بودجه ،تمرکزگرایی و همچنین نگاه
مرکز ـ به ـ پیرامون دولت ایران برای توسعۀ گردشگری در
سطوح ملی و استانی به پراکندگی نامتعادل و نامتوازن
زیرساختهای گردشگری منجر شده است .فقدان اطالعات
جامع و کلنگر در خصوص وضعیت پراکندگی
زیرساختهای گردشگری در ایران ،کمبود مطالعات کاربردی
در این زمینه و همچنی ن نگاه ناعادالنۀ دولت به تخصیص
بودجه برای توسعۀ گردشگری در برخی از استانها منجر شده

وضعیت پراکندگی زیرساختها و تأسیسات گردشگری در
ایران است.
نتایج حاصل از این مطالعه میتواند بهنوعی مهمترین
اطالعاتی باشد که مسئوالن باالدستی بخش گردشگری
کشور ،برای توسعۀ زیرساختی و تأسیساتی ،به آن نیاز دارند.
دسترسی سیاستمداران ،دولتمردان و خبرگان به

گردشگری در ایران

جمعبندی و نتیجهگیر ی

است .به همین دلیل ،هدف اصلی این مطالعه شناسایی

راهکارهایی برای توسعۀ عدالتمحور و اصالح پراکنش زیرساختها و تأسیسات

شکل  :4اهمیت رسیدگی به وضعیت ز یرساختی هر استان بهترتیب اولو یت

تصو یری جامع از پراکندگی زیرساختهای گردشگری در
ایران ،نهتنها به کاهش تمرکزگرایی ،نرخ بیکاری و مهاجرت از
مناطق کمتر برخوردار به کالنشهرها و به تبع آن تغییرات
غیرقابل اصالح در درازمدت منجر خواهد شد ،بلکه ،با توجه
به شرایط محدود سیاسی و اقتصادی حال حاضر برای
همکاریهای بینالمللی و جذب گردشگران خارجی به ایران،
میتواند به رونق گردشگری داخلی در سراسر پهنۀ جغرافیایی
ایران بینجامد ،همانطور که کشور انگلستان چنین سیاستی را
اتخاذ کرده است .بر همین اساس ،در این مطالعه ،عالوه بر
انجام مطالعات تطبیقی و بررسی سیاستهای توسعۀ
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زیرساختی گردشگری در  5کشور مجارستان ،استرالیا،

توانمند کند ،نرخ اشتغال و درآمد ارزی را افزایش دهد ،از

انگلستان ،هندوستان و کانادا ،اسناد باالدستی گردشگری ایران

مهاجرتهای روستا ـ شهری و شهر ـ کالنشهری پیشگیری

نیز مطالعه و سیاستهای کالن و مأموریتهای نهادهای

کند و بهطور کلی رفاه و آسایش را برای ساکنان این مناطق به

ذیربط استخراج شد .در ادامه ،با استفاده از سالنامههای
آماری شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران ،سازمان
هواپیمایی کشوری ،سازمان بنادر و دریانوردی ،وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و همچنین برخی
اطالعات سرشماری نفوس و مسکن ،وضعیت فعلی
پراکندگی زیرساختهای گردشگری در ایران شناسایی شد و،
در انتها ،استانهای ایران بهترتیب اهمیت توجه و
سرمایهگذاری در زمینۀ توسعۀ زیرساختهای گردشگری در
چهار دسته اولو یتبندی شدند .دستۀ اول شامل استانهای
یزد ،خوزستان ،کرمانشاه ،هرمزگان ،سمنان ،چهارمحال و
بختیاری ،سیستان و بلوچستان ،آذربایجان غربی ،خراسان
شمالی و کردستان؛ دستۀ دوم شامل استانهای اصفهان،
دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

نشر یة گردشگری و اوقات فراغت

گلستان ،فارس ،قم ،البرز ،بوشهر ،همدان ،خراسان جنوبی،
قزو ین ،کهگیلو یه و بو یراحمد و کرمان؛ دستۀ سوم شامل
استانهای اردبیل ،مرکزی ،لرستان ،ایالم ،زنجان ،گیالن،
مازندران و تهران و دستۀ چهارم شامل دو استان آذربایجان
شرقی و خراسان رضوی هستند که کمترین اهمیت را دارند .از
طرف دیگر ،توسعۀ گردشگری در یک منطقه ،عالوه بر
زیرساختهای و یژۀ گردشگری ،نیازمند توسعۀ دیگر
زیرساختهای مرتبط با گردشگری از جمله زیرساختهای
حملونقل ،شبکههای آبرسانی و دفع فاضالب ،خطوط
ارتباطی و اینترنت مناسب مورداستفادۀ ساکنان آن منطقه
است .این مسئله لزوم همکاری دستگاهها و نهادهای گوناگون
دولتی مانند وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات با وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی با هدف توسعۀ زیرساختهای گردشگری را
نشان میدهد.
در ادامه ،راهکارهایی بهمنظور توسعۀ عدالتمحور و
توزیع متوازن زیرساختهای گردشگری ارائه شده است که
میتواند ،در درازمدت ،در رونق اقتصادی مناطق کمتر
برخوردار کشور برپایۀ صنعت گردشگری بسیار تأثیرگذار
باشد ،ساکنان این مناطق را در حوزۀ گردشگری و خدمات
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ارمغان آورد .بیشتر این راهکارها از طریق بومیسازی برخی
از سیاستهای اتخاذشده در مطالعات تطبیقی دیگر کشورها
احصا شده است.
راهکارها
 .1مطالعات منطقهای ،امکانسنجی و اولو یتبندی
مناطق
انجام مطالعات ملی و منطقهای و تعیین شاخصهای بالقوه
زیرساختی گردشگری برای تمامی مناطق کشور ،با تأکید بر
مناطق محروم و کمتر برخوردار ،میتواند اولین اقدام مناسب
برای ایجاد تعادل در پراکنش اینگونه زیرساختها باشد،
بهطوریکه ابتدا توزیع فعلی زیرساختهای گردشگری در
تمام مناطق بهوسیلۀ یک شاخص تعیین شود و سپس ،با توجه
به میزان بودجۀ اختصاصی پیشین ،تعداد طرحهای در دست
اجرا ،میزان استعداد این مناطق برای دریافت زیرساختهای
گردشگری ،امکانسنجی توسعۀ گردشگری در هر منطقه و ،در
انتها ،اختصاص منابع برای توسعۀ زیرساختها در هر منطقه
اولو یتبندی شوند.
انجام این مطالعات میتواند از تمرکز توجه ،منابع و
بودجه در برخی از کالنشهرها و مراکزی که از حضور
گردشگر تا حدودی اشباع شدهاند (همانند شهر مشهد) بکاهد
و بیشتر توجه را بهسمت مناطق کمتر برخوردار معطوف کند و
درنتیجه موجب توزیع عادالنۀ روند گردشگری و درآمد
گردشگری در سطوح ملی و منطقهای شود.
 .2فراهمآور ی امکان استفاده از کارتهای اعتبار ی
بینالمللی توسط گردشگران
ابتدا باید روابط سیاسی و تجاری ایران با دیگر کشورها بهبود
یابد و زمینههای ورود شرکتهای اعتباری در ایران فراهم شود
و سپس برنامهریزیهای الزم برای توسعۀ امکان استفاده از
اینگونه کارتها در تمام مناطق کشور انجام شود .برخی از
مزایای استفادۀ گردشگران از کارتهای اعتباری عبارتاند از:

 افزایش تقاضای سفرهای ورودی به ایران؛

 افزایش هز ینهکرد گردشگران؛

 افزایش گردشگران انفرادی که اغلب مقاصد روستایی و
محروم را انتخاب میکنند و

 تسهیل امکان مراودات مالی مستقیم گردشگران با ساکنان
محلی.
 .3توسعۀ حملونقل ر یلی
توسعۀ حملونقل ریلی در سه مسیر زیر میتواند به تسهیل و
افزایش تقاضای گردشگری داخلی به مناطق محروم و کمتر
برخوردار و ،در پی آن ،ایجاد اشتغال و درآمدزایی در این
مناطق منجر شود:

 مسیر شمال شرق به جنوب شرق (محور پیشنهادی :خراسان
شمالی ـ سیستان و بلوچستان)؛
آذربایجان غربی ـ بوشهر) و

 مسیر جنوب غرب به جنوب شرق (محور پیشنهادی:
خوزستان ـ سیستان و بلوچستان).
بر رونق سفر و گردشگری به مناطق محروم و مستعد و
درآمدزایی برای اقشار محروم ،به تسهیل دیگر تبادالت صنعتی
و تجاری میان این مناطق و همچنین توسعۀ بسیاری دیگر از
زیرساختها و روساختهای گردشگری در نزدیکی
ایستگاههای راهآهن منجر خواهد شد.
 .4توسعۀ خطوط در یایی کشتیهای تفر یحی کروز
همکاریهای منطقهای کشورهای حاشیۀ خلیجفارس و دریای
عمان با ایران میتواند توسعۀ خطوط دریایی کشتیهای
تفریحی کروز در خلیجفارس را تسریع بخشد و اعتبار و یژهای
برای نشان تجاری ساختن و افزایش تقاضای بستههای سفر
کشتیهای کروز ایجاد کند .با وجود این ،بهنظر میرسد بنادر
و مقاصد جز یرهای ایران در خلیجفارس و دریای عمان
بهتنهایی استعداد کافی برای توسعۀ این خطوط را دارند .البته،
توسعۀ این خطوط باید با محوریت اشتغالزایی و توانمندسازی
ساکنان مناطق محروم جنوب کشور انجام شود ،بهطوری که،
همزمان با شروع طرح ،آموزش مهارتهای الزم به ساکنان
این مناطق داده شود .عالوه بر این ،همگام با توسعۀ ای ن
خطوط ،دیگر زیرساختها و تأسیسات گردشگری در این

مناطق بیشتر است) توسعه یابند .برخی از مزایای توسعۀ این
خطوط (از بندر بوشهر تا چابهار) عبارتاند از:

 کاهش هجوم سفر به مناطق شمالی و استفاده بیش از حد از
ظرفیتهای سواحل شمالی ایران؛

 اشتغالزایی برای ساکنان سواحل جنوبی (که بسیاری از
مناطق محروم نیز در این محدوده قرار دارند)؛
 ایجاد نشان تجاری کروز در خلیجفارس همانند حوزۀ
کارائیب و افزایش تقاضای سفر به این مناطق و

 ایجاد و جذب بازار مشترک گردشگری کشورهای حاشیۀ
خلیجفارس.
 .5برنامهر یزی برای توسعۀ نظاممند مراکز تفر یحی در
سراسر ایران
یکی از عوامل رونق گردشگری داخلی و گردشهای
درونشهری و درون استانی مراکز تفریح و سرگرمی است که
در ایران کمتر بدان توجه شده است .اغلب کشورهای
توسعهیافته و درحالتوسعه اسناد باالدستی را در خصوص
توسعه و مدیریت مراکز تفریح و سرگرمی بهمنزلۀ یکی از
زیرساختهای گردشگری دارند ،درحالیکه در ایران هیچ
سندی در این خصوص تدو ین نشده است.
توسعۀ این مراکز میتواند شیوۀ مناسبی برای بازتوزیع
ثروت از قشر ثروتمند جامعه به اقشار محروم باشد؛ چراکه
گردش و تفریح برای این قشر مانند کاالیی ضروری است
(قادری و همکاران .)1395 ،بر این اساس ،الزم است توسعۀ

گردشگری در ایران

توسعۀ خطوط مسافربری راهآهن در این مسیرها ،عالوه

سفر (بهخصوص در فصول سرد که تقاضا برای سفر به ای ن

راهکارهایی برای توسعۀ عدالتمحور و اصالح پراکنش زیرساختها و تأسیسات

 مسیر شمال غرب به جنوب غرب (محور پیشنهادی:

مناطق ،از جمله اقامتگاهها نیز باید همگام با افزایش تقاضای

این مراکز در مناطقی انجام شود که به ایجاد جریان گردشگری
از شهرها به پیرامون و روستاها منجر شود .همچنین ،نیروی
انسانی بهکارگرفتهشده در این مراکز از اقشار محروم انتخاب
شود و برای توانمندسازی آنها اقدامات گستردهای انجام شود؛
چراکه معموال ساکنان مناطق محروم ،پیشزمینه و استعداد
ضعیفتری در ارائۀ اینگونه خدمات دارند.
 .6توسعۀ فرودگاهی و تهیۀ ناوگان هوایی بهروزرسانیشده
بسیاری از تأسیسات ،امکانات و تجهیزات مورداستفاده در
فرودگاههای کشور نیازمند ترمیم و بازسازی هستند .عالوه بر
این ،با توجه به فرسودهبودن ناوگان هوایی و تعدد ایجاد نقوص
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فنی در حین پرواز ،برنامهریزی در خصوص تهیۀ ناوگان هوایی

جاذبههای گردشگری (مانند تلکابین و غرفههای فروش صنایع

جدید و بهروزشده حائز اهمیت است؛ چراکه این بهروزرسانی

دستی) به اقشار محروم ،میتوان منبع انتفاع مناسبی برای این

به تضمین سالمت سفر مسافران و افزایش تقاضای سفر با

قشر فراهم کرد.

ایرالینهای داخلی میانجامد .البته ،شایان ذکر است که

 .8ارائۀ تسهیالت تأسیسات گردشگر ی بهصورت

پیشنیاز افزایش خطوط هوایی یا تعداد پروازها افزایش میزان

هدفمند و با رویکرد عدالتمحور

تقاضای سفر به این مناطق برای ایجاد تعادل میان عرضه و

پیشنهاد میشود که ارائۀ تسهیالت به بخش خصوصی برای

تقاضا در بازار است که از طریق توسعۀ دیگر زیرساختهای

توسعۀ تأسیسات گردشگری همانند اقامتگاهها ،واحدهای

گردشگری و جاذبههای انسانساخت در این مقاصد

پذیرایی ،دفاتر خدمات مسافرتی ،مراکز فرهنگی ـ تفریحی و

امکانپذیر است.

دیگر جاذبههای انسانساخت گردشگری ،با توجه به

 .7توسعۀ امکانات موجود در جاذبههای گردشگر ی
با توجه به بهرهبرداری نادرست فعلی از منابع طبیعی و میراثی

امکانسنجی آینده (که در راهکار اول نیز پیشنهاد شده است)،

کشور ،توسعۀ امکانات موجود در جاذبههای گردشگری فعلی

انجام شود.

ضروری است .این توسعه شامل ایجاد زیرساختها و

منابع

امکانات ضروری در محل جاذبهها و نزدیکی آنها میشود که
از آنها میتوان ایجاد دسترسی مناسب ،روشنایی در شب،
دورة  ،6شمارة  ،12پاییز و زمستان 1400

نشر یة گردشگری و اوقات فراغت

تمهیدات الزم برای حفاظت از آثار ،سرو یس بهداشتی،
پارکینگ مناسب سواری و اتوبوسهای گردشگری ،امکان
اتصال به اینترنت ،منطقهبندی تعیین حریم جاذبه ،تعیی ن
مسیرهای استاندارد برای جریان گردشگران ،توسعۀ امکانات
تفسیر ،توسعۀ امکانات حفاظت در برابر سرقت ،استفاده از
فناوریهای روز برای فروش بلیت ،آموزش و هدایت
گردشگران ،امکان استفاده از کارتهای اعتباری بینالمللی و
ایجاد ایستگاههای حملونقل شهری و روستایی در نزدیکی
جاذبهها را نام برد.
توسعۀ امکانات موجود در جاذبههای گردشگری ،در
وهلۀ اول ،حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی را تضمین
میکند .امروزه ،بسیاری از منابع میراثی موجود در مناطق
محروم و کمتر برخوردار به سرقت میروند یا تخری ب
میشوند .لذا ،با توانمندسازی و آگاهکردن مردم این مناطق در
خصوص حفاظت ،مرمت و توسعۀ برخی از امکانات ،میتوان
از بروز پیامدهای جبرانناپذیر جلوگیری کرد .همچنین ،توسعۀ
این امکانات به افزایش رضایت بازدیدکنندگان و ،به تبع آن،
افزایش هز ینهکرد آنها در آن مکان میانجامد (حسینی و
اخالقی .)1400 ،به همین دلیل ،با ایجاد و واگذاری
بهرهبرداری برخی از واحدهای تأسیساتی در نزدیکی
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اولو یتبندی انجامشده در این مطالعه و مطالعات

براتی ،جواد ( .)1398عوامل زیرساختی و تحلیل اثرات
سرریز آنها بر رشد گردشگری استانهای ایران.
فصلنامۀ تحقيقات مدلسازی اقتصادی،)38(10 ،
.247-207
توکلی ،مرتضی ،ابراهیمی ،آرام و حمیدی تهرانی ،سمیرا
( .)1396تحلیل الگوی منطقهبندی آمایش سرزمین در
ایران از پسامشروطه تا به حال .نشریۀ برنامهریزی و
آمایش فضا.179-143 ،)1(22 ،
حسینی ،سیدعلی و اخالقی ،محمدرضا ( .)1400شناسایی
عوامل مؤثر بر میزان هز ینهکرد گردشگری با تأکید بر
چرخۀ زندگی خانوار .فصلنامه گردشگری شهری.
https://dx.doi.org/10.22059/jut.2021.32
4257.905

درفشی ،خهبات ،رضایی ،ناصر و طلوعی ،ثریا (.)1399
رتبهبندی شهرستانهای استان مازندران براساس
زیرساختهای

گردشگری

(مطالعۀ

موردی:

شهرستانهای رامسر ،تنکابن ،چالوس و نوشهر).
پژوهش گردشگری.1-1 ،)2(2 ،
راهآهن جمهوری اسالمی ایران ( .)1400ماهنامۀ آماری 12
ماهه  1399راهآهن جمهوری اسالمی ایران .گروه آمار
و اطالعات ،دفتر هوشمندسازی و دادهکاوی راهآهن
جمهوری

اسالمی

ایران.

_https://www.rai.ir/Dorsapax/Data/Sub
0/File/salmahname_EToolsFile_12%2
0maheh99-de43dbbc-d1de-40f3-a48af1bd2f24f44d.pdf

رضوانی ،محمدرضا ( .)1388مقدمهای بر برنامهریزی توسعۀ
روستایی در ایران .تهران :قومس.
سازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران ( .)1399سالنامۀ
آماری حملونقل هوایی کشور سال .1398
https://caa.gov.ir/air-transport-annualreport/ctl/ArticleView/mid/2486/article
Id/1026/1398

ضیائی ،محمود و دلشاد ،علی ( .)1397جغرافيای گردشگری
ایران .تهران :دانشگاه عالمه طباطبائی.
عظیمی ،ناصر ( .)1381پو یش شهرنشينی و مبانی نظام
غفاری گیالنده ،عطا ،فیروزی مجنده ،ابراهیم ،حسینی،
سیدمیالد و خاوریان گرمسیر ،امیررضا (.)1394
بررسی و اولو یتبندی شهرستانهای استان اردبیل از
لحاظ زیرساختها و جاذبههای گردشگری .فصلنامۀ
قادری ،اسماعیل ،حسینجانی ،فائزه و مرادی قشالقی ،فاطمه
( .)1395بررسي الگوي هزینهکرد گردشگري در بین
طبقات اجتماعي .نشریۀ ميراث و گردشگری،)3(1 ،
.35-13
مرکز آمار ایران ( ،1396الف) .گزارش کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران در خصوص تعداد و ظرفیت کشتیهای
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای
وابسته

پایان

در

اسفند

.1394

https://www.amar.org.ir/Portals/0/Prop
ertyAgent/461/Files/7248/Tedad_Zarfi
at_Keshtirani.xlsx

مرکز آمار ایران ( ،1396ب) .گزارش کشتیرانی جمهوری
اسالمی ایران درخصوص بار و مسافر حملشده توسط
کشتیرانی والفجر  8و کشتیرانی دریای خزر.
https://www.amar.org.ir/Portals/0/Prop
ertyAgent/461/Files/7247/Bar_Mosafer
_Keshtirani.xlsx

مرکز آمار ایران ( ،1396پ) .چکیدۀ نتایج سرشماری عمومی
نفوس

و

مسکن

.1395

کار

سال

.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%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

نظریان ،اصغر ،مشیری ،سیدرحیم و آقاجانی ،فرشاد
( .)1385امکانسنجی توسعۀ صنعت جهانگردی در
شهرستان اردبیل .فصلنامۀ چشمانداز جغرافيایی،
.117-103 ،)3(1
وبگاه مرجع راهآهن جمهوری اسالمی ایران ( .)1400نقشۀ
خطوط ریلی راهآهنhttps://www.rai.ir/page- .
rai/fa/0/show-form/356-1

وثوقی ،فاطمه ( .)1377منطقهبندی در ایران .نشریۀ تحقيقات
جغرافيایی.46-24 ،)50-49(3-2 ،
وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی (.)1399
سالنامۀ آماری وزارت ميراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی سال  .1398پژوهشگاه میراث فرهنگی و
گردشگری ،وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی.
https://www.mcth.ir/documents/EntryI
d/230

گردشگری در ایران

جغرافيا و مطالعات محيطی.104-93 ،)16(4 ،

مرکز آمار ایران ( .)1400چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی

راهکارهایی برای توسعۀ عدالتمحور و اصالح پراکنش زیرساختها و تأسیسات

شهری .تهران :نشر نیکا.

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

وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی (.)1398
سند راهبردی توسعۀ گردشگری ایران .معاونت
گردشگری.
https://media.mehrnews.com/d/2020/0
7/27/0/3508867.pdf
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Strategies for Justice-Based Development and Reform of Tourism Infrastructure and
Facilities Distribution in Iran
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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

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
گردشگری در ایران

راهکارهایی برای توسعۀ عدالتمحور و اصالح پراکنش زیرساختها و تأسیسات

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

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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