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 چکیده 

جهان و خصوصا کشورهای در حال توسعه،نظیر ایران،بر امروزه اهمیت توریست و جذب آن در سراسر 

ای به کسی پوشیده نیست.لذا با توجه به این مساله و تمایل روزافزون به گردشگری،اقدامات گسترده

منظور سود جستن از ابعاد اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی این صنعت در حال شکلگیری است،که از جمله 

های گردشگری و توسعه آن با استفاده از تسهیالت و ف پتانسیلتوان به تالش در جهت کشآنها می

در جزیره هرمز و بی توجهی  امکانات رفاهی گردشگری نام برد.لذا در این مقاله،با توجه به وجود پتانسیل

ت هتل، به ها نظیر ریزوستیبه آن در جهت جذب توریست،و همچنین نبود امکانات مناسب برای تور

گیری های توریستی و امکان رفع کمبودهای موجود در شکلره هرمز از نظر جاذبهبررسی مناسبت جزی

 دهد.گیری ارائه میپردازد و در نهایت،مطالب گردآوری شده را در قالب نتیجهمحصول توریسم می

 

 های توریستی،محصول توریسم.توریست،گردشگری،ابعاد اقتصادی،ریزوت هتل،جاذبهواژگان کلیدی: 
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  مقدمه -1

گیرد،چراکه اینن صننعت از گردشگری از جمله صنایع پرسودی است که امروزه در سراسر کشورهای جهان مورد توجه قرار می

گذاری یکی از پردرامدترین صنایع در جهان شناخته شده و همین امر خصوصا سبب توجه کشورهای زایی و سرمایهنظر اشتغال

گذاری در اینن صنعت،گردشنگری زایی و سنرمایهر کنار اثرات مثبت اشتغالدر حال توسعه به این صنعت شده است.همچنین د

ها را بنه عمنوم ها و شناخت اقوام نسبت به همدیگر شده و نحوه زیست و باورها و اعتقادات سایر سرزمینسبب برخورد فرهنگ

ای های ملی،منطقنهبه عرصهاست، رای مقام سوم در جهان از نظر اقتصادیاکه د(.این صنعت 9831شناساند)فنی،محمد نژاد،می

باش و ی خصوصنی را بنه خنود جلنب نمنوده اسنت)زیر هاریزان دولتی و شرکتشود،لذا،توجه برنامهو بین المللی تقسیم می

شود بلکه این صنعت بنا توجنه بنه مطالعنات اثرات مثبت صنعت گردشگری،تنها به بعد اقتصادی آن ختم نمی(.9831همکاران،

های روانشناسنی اجتماعی،جامعنه شناسنی و منردم شناسنی منوثر بنوده و در های گونناگون،بر سنایر جنبنهمحققین در رشته

اهمیت این صنعت،بر (.9819ها،دارد)رنجبر،جرفی،های اقتصادی،فرهنگی و سایر زمینهنتیجه،نقش محوری و اساسی را در زمینه

هایی از نظنر تناری ی کشورایران دارای پتانسیلدر این زمینه،کشور ایران نیز پوشیده نیست،لذا بر طبق مطالعات صورت گرفته 

های توریسنتی،مورد توجنه شود که این کشور از نظنر جاذبنهباشد که همین امر سبب میهای بکر و طبیعت متنوعی می،جاذبه

ینن زمیننه تحقیقنات در اشنود.(.لذا همین امر سبب اهمیت موضوع و نیاز به توجه بندان می9811قرار گیرد)پرهام و همکاران،

(،در رابطه بنا تندوین راهبنرد توسنعه 9811توان به مطالعات امینی و همکاران)ای انجام شده است که از جمله آنها میگسترده

فرهنگی توسنعه -(در زمینه بررسی پایداری اجتماعی9819بین و کرمی)منطقه آزاد قشم و مطالعات نیکصنعت گردشگری در 

ها بینی شنده بنرای اسنتفاده از اینن پتانسنیلهای گردشگری،امکانات پیشدر کنار پتانسیلام برد.گردشگری در جزیره کیش ن

هایی هستند که به ها،مکانهای گردشگری و یا هتلهایی مانند مجتمعبایست مورد توجه قرار گیرند،بدین گونه که مکاننیز،می

تامین نمنوده و لنذا بنه صنورت مسنتقیم و سینر مسنتقیم،بر جنبنه ها را های خدماتی،خدمات مورد نیاز توریستعنوان فعالیت

لذا در این مقاله با توجنه (.9811زاده،زاده،آقاسیباشند)ابراهیماقتصادی گردشگری تاثیر داشته و از عوامل مهم در این زمینه می

ز سنجی ریزوت هتل در این جزیره ها،به امکان سنجی و نیابه شرایط مناسب جزیره هرمز و نبود امکانات خدماتی برای توریست

 شود.پرداخته می

 تاریخچه توریسم: -2

در ابتدای شروع استفاده از واژه تور،یعنی از قرن شانزدهم تا قرن هجدهم،اسنتفاده از اینن کلمنه و نمنود آن،تنهنا م نت  بنه 

پرداختنند.با سنفر و سنیاحت می زادگان و ثروتمندان اروپایی بود که به قصد تحصیل علم و آشنایی با فرهنگ میزبان بنهنجیب

،در انگلستان به نام کاکس و کینگز،این صننعت تنا قنرن 9831توجه به این مورد،با وجود ظهور اولین شرکت مسافرتی در سال 

 آوری امکانی برای سفرتوان مصادف با پیشرفت صنعتی انگلستان و فراهمرا می قرن نوزدهمپیشرفتی نداشت.برای عوام نوزدهم،

های طبیعی و تماعی،تندرستی،استفاده از جاذبهجطبقه متوسط دانست.در این زمان،صنعت توریسم در زمینه ا ت نمودنو سیاح

 (.9811های متفاوت و بهبود وضعیت اقتصادی،روبه گسترش نهاد)محمودی میمند،مقدمی،آموختن فرهنگ و زبان
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شته با توجه به استعمار و طمع کشورهای قدرتنند بنه تصناحب از طرفی،با توجه به استفاده نادرست از هر پدیده نوظهور،در گذ

منابع طبیعی هر کشور،در ابتدای امر شکلی از توریسم استعمارگری ایجاد شنده بنود و بنه عبنارتی توسنعه توریسنم بنه شنکل 

ر این زمنان نینز دانست،اما د9191تا  9111های مربوط به سالتر به طور دقیقتوان تفریحی و بدون اهداف استعمارگری را می

توان مرتبط با اینن موضنوع برداری از طبیعت بیگانه و سیربومی بوده است که اصطالح توریسم طبیعت را میشکل توریسم،بهره

 (.1119دانست)ویلیامز،

گنذرانی طبقنه مرفنه انگلنیس موضوع واضح در این رابطه،با توجنه بنه مننابع موجود،اسنتفاده از صننعت توریسنم بنرای خوش

های اقتصادی صننعت گردشنگری،اقدام بنه ،ش صی به نام توماس کو ،با توجه به پی بردن به مزیت9381د،اما در سال باشمی

شنامل بلنیط،رزور هتل،برنامنه گردشنگری و  را کنه های مسافرتیتاسیس دفتر راهنمای گردشگری نمود.وی در این دفتر بسته

داد.همین اقدام وی سبب پیروی دیگران از او شد به طنوری کنه در اواینل یسایر موارد بود را تهیه و در اختیار مسافرین قرار م

توانستند با امکانناتی نظیر،مرخصنی ای بود که طبقه متوسط،به راحتی میدوران سلطنت ملکه ویکتوریا،توسعه توریسم به گونه

 (.9883 ،لیگرفتن و استطاعت مالی،به گردشگری بپردازند)

شنوند کنه بندی میهای زینر تقسنیمانواع توریسنم در دسنتهظهور صنعت توریسم تا حنال حاضنر،قابل ذکر است که از ابتدای 

 عبارتند از:

 توریسم خانگی یا بومی: -2-1

ماه و  91پردازند،مدت زمان این مسافرت،این نوع از توریسم،مربوط به افرادی است که در داخل کشور خود به سفر و بازدید می

 ،کسب درامد نیست.کمتر است و هدف این نوع سیاحت

 توریسم ورودی یا واردشونده: -2-2

 شود.ورود افراد سیر بومی از کشوری دیگر به کشور میزبان را شامل می

 شونده:توریسم خارج -2-3

 کننده افرادی است که مقصد آنها کشور خارجی دیگر است.در این نوع از توریسم،کشور مبدا،بدرقه

 توریسم داخلی: -2-4

 نامند.اخلی میدتوریسم خانگی و وارد شونده را توریسم 

 توریسم ملی: -2-5

 شود.شونده میاین نوع توریسم،شامل توریسم خانگی و توریسم خارج

 المللی:توریسم بین -2-6

 شود.شونده را شامل میاین نوع توریسم،توریسم وارد شونده و خارج

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 اهمیت توریسم -3

تنوان از بیانینه مانینل در منورد و پیوسته رشد یافته است و علت این امنر را می توریسم در طی قرون گذشته به صورت آهسته

دریافت،چرا که در این کنفرانس ضمن اشاره بنر اهمینت توریسنم و  9131توریسم جهانی در کنفرانس جهانی توریسم در سال 

یالت،اقتصاد و همچنین روابط جوامع تاثیرات گسترده آن،بیان شده است که توریسم،اثرات مستقیمی را بر اجتماع،فرهنگ،تسه

دهننده مینزان رشند صننعت نمایش 9شنود.نمودارهنا شنناخته میملی دارد و لذا صنعت توریسم،فعالیت اساسی در مینان ملت

 دهد.توریست را طی قرون بیست و بیست و یک نمایش می

 

 

 1331محمودی میمند،مقدمی، ان،در نقاط مختلف جه توریسترشد میزان -1نمودار 

 

ها و هم برای جامعه میزبان در  نمود.بدین صنورت توان هم برای توریستهمانطور که اشاره شد اهمیت صنعت توریسم را می

ها،عالوه بر ایجاد بستر مناسبی برای توریسنت و اقندام در جهنت که توجه به این صنعت و ایجاد تسهیالت رفاهی برای توریست

 شود.زایی میهای سایت ، از بین نرفتن منابع طبیعی و مواردی نظیر اشتغالدستیابی به اهداف آنها،سبب استفاده از پتانسیل

زایی،این مهنم و موقعیت مناسب این جزینره از نظنر اشنتغال های سایترسم وجود پتانسیلعلی به عنوان مثال،در جزیره هرمز،

های کناذب یب،به مانند هر مکان دیگری که مورد بی توجهی قرار گیرد،در این مکان نیز،شنغلفته شده است.بدین ترترنادیده گ

سبب ایجناد ظناهری کنه درخنور اینن  9ها به علت موقعیت خوب درامدزایی آن،ایجاد شده و مطابق شکلفروشیاز قبیل دست

 شده است. ،های آن نیستجزیره و توانایی
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 نگارنده:افته،منبعین سامان یهایفروش دست وجود واسطه به هرمز رهیجز نامناسب هرظا-1شکل 

 

 

های توانند فرصنتشود کنه میلذا با توجه به اهمیت صنعت توریسم از نظر اقتصادی آن،سفر امروزه به بنگاه اقتصادی تعبیر می

ها اسنتفاده شغلی مناسب و متعددی را ایجاد نماید.این صنعت از حس تفریح طلب و تماینل بنه گنذران اوقنات فراسنت انسنان

نمایند کنه از اینن لذا با توجه به موارد گفته شده،مناسب میشود. یشرفت آن افزوده میکند و به همین دلیل روز به روز بر پمی

 فرصت به منظور پیشرفت بیشتر جزیره هرمز از نظر ابعاد اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.

 اهمیت ظهور توریسم -4

قرار دارد،لذا با توجنه بنه برجسنته بنودن بعند از نظر اقتصادی،در مقام سوم و بعد از صنایع نفت و خودروسازی  یسمصنعت تور

توان بنه منواردی آید.از جمله این عناصر میآیی عناصر ضروری پدید میهای اقتصادی،از گردهماقتصادی آن،مانند سایر فعالیت

 از قبیل:

 درآمد متغیر که عبارت است از خرید لوازم سیر ضروری-9

 شود.که هزینه خرید می زمانی-1
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 ،اشاره داشت.دهی تسهیالتی از قبیل هتلسازمان-8

ها،زمان و مشکالت سنفر کناهش آهن دید که با ظهور آن در انگلیس،هزینهتوان در هنگام ظهور پدیده راهنمود این موارد را می

سناز،در ایجناد و هن دلیل است که دو دسته از عوامنل تواننا سناز و عوامنل انگیز.به همییافته و صنعت توریسم روبه توسعه نهاد

 (.9831،فنل ایباشند)پشتیبانی از صنعت توریسم موثر می

های محننیط از قبیل،پول،زمننان و تسننهیالتی نظیننر راه هننای هننای پتانسننیلتننوان مکملدر ایننن زمینننه،عوامل تواناسنناز را می

تواننند در ایجناد شنده کنه میها ها،مراکز اقامتی دانست،که با وجنود آنهنا حسنی از اطمیننان خناطر در توریسنتمناسب،هتل

های گردشنگری منطقنه صنوررت تر بوده و در نتیجه،استفاده بهینه از پتانسیلگیری به مراجعه به مکان مورد نظر قاطعتصمیم

های آن یاد کرد که به دلیل نبود امکاننات کنافی و مناسنبی نظینر رینزوت توان از جزیره هرمز و پتانسیلگیرد.در این راستا می

های بسیاری در آن بی استفاده مانده و ساحل آن به مکانی برای بر جای گذاشتن زبالنه هنا و ضنایعات تبندیل شنده مینهتل،ز

دهد که به دلیل نبود عوامل تواناساز،به حال خود رهنا شنده و در نتیجنه ب شی از ساحل جزیره هرمز را نشان می 1است.شکل 

ه است.این در حالی است که با وجود عوامل تواناساز مانند رینزوت هتنل،عالوه بنر ها پنهان ماندهای آن،از دید توریستپتانسیل

 های سایت در راستای بهبود اقتصاد نیز گام برداشت.توان به درامدزایی و استفاده از پتانسیلجذب توریست،می

 

 های آن،منبع:نگارندهپتانسیلوضعیت نابسامان ساحل هرمز به دلیل بی توجهی به -2شکل 
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سنناز،عواملی هسننتند کننه شننامل تننوان مکملننی بننرای عوامننل تواناسنناز دانسننت،چرا کننه عوامننل انگیزهسنناز را میعوامننل انگیزه

اشند،لذا بکارگیری این عوامل در درجه اول نیازمند ایجناد عوامنل تواناسناز بهای اجتماعی میهای مالی و مشوقتبلیغات،مشوق

که در  توانند مورد استفاده قرارگیرندمی.چراکه به عنوان مثال با ایجاد ریزوت هتل مناسب در جزیره هرمز،این تبلیغات باشدمی

اینن رینزوت هتنل در ارائنه  شود.در مقابل،میزان موفقینتها موثر بوده و سبب جذب آنها میشناساندن این منطقه به توریست

 کند.مش   می تبلیغ در رابطه با این ریزوت هتل رات که میزان تمایل آنها به خدمات اجتماعی و سایر به توریستان اس

یاری رساند که ها را توریستموظف است که برای رسیدن به سه هدف زیر صنعت توریسم توان بیان داشت که بدین ترتیب می

 عبارتند از:

 تنظیم برنامه سفر و تعطیالت-9

 ایشان رساندن توریست ها به مقاصد دل واه-1

 (.9888ادینگتون،کمک به آنها برای لذت بردن از اوقاتی که در سفر به سر میبرند)-8

توان به منواردی از قبینل منوارد زینر شوند که از جمله این پارامترها میگیری محقق میاین اهداف در کنار پارامترهای تصمیم

 اشاره داشت:

 مقصد)کشور،منطقه(-9

 مدت اقامت)روز،هفته(-1

 اقامت)با خدمات یا بدون خدمات( نوع-8

 زمان مسافرت)فصل،ماه،تاریخ مش  (-8

 وسیله نقلیه برای رسیدن به مقصد)جاده،راه آهن،هواپیما،کشتی(-1

 مسافرت بسته بندی شده)تور(یا مسافرت مستقل-9

 (.9838رضوانی،کارگزار)اپراتور(سفر)اگر مسافرت از نوع تور باشد()-8

شنود.چرا کنه بنا وجنود شده در مکانی مانند جزیره هرمز،اهمیت مکانی مانند ریزوت هتل،پی برده می لذا با توجه به موارد ذکر

توانند برنامه مسافرت خود را تنظنیم ها میمکان رفاهی مانند ریزوت هتل،با توجه به موجود بودن مکان اقامتی مناسب،توریست

و ضمن شفاف بودن مقصد خود،با توجنه بنه امنینت و خندمات رینزوت یافته به تعطیالت خود بپردازند ای سازماننموده وبگونه

 شود.هتل در جزیره هرمز،امکان لذت بردن از اوقات فراهم می

گیرد،چرا که صنعت توریسم،صنعتی پیچیده و متنوع اسنت کنه بنر اسناس ها در اهمیت قرار میلذا ارائه خدمات برای توریست

پردازنند جسنتوجو ها در قبنال پرداخنت پنول میتوان در انتظاری که توریسنترا میگیرد.علت این مهم ارائه خدمات شکل می
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کرد وی در اقتصاد منطقه کرد،چرا که ورود توریست به هر منطقه،خواه ناخواه با هزینه نمودن توریست همراه است و این هزینه

ر مقابل به نیازهای وی،نظیر ایجاد مکنانی بنرای باشد،لذا با توجه به اهمیت این قشر برای هر جامعه،ضروری است که دموثر می

های حمننل و نقل،جننذابیت اقامننت و ارائننه خنندمات توجننه کرد.چننرا کننه عناصننر اصننلی صنننعت توریسننم را مننواردی از قبیننل

شوند.قرارگیری ها و منابع توریستی یک کشور شناخته میکه به عنوان داراییدهند میتوریستی،زنجیره توزیع و اقامت تشکیل 

 (.9888ادینگتون،دهد)این عناصر در کنار هم است که محصول توریسم را تشکیل می

آید،در مکانی مانند جزیره هرمز،عناصری از قبیل حمل و نقل)با توجه بنه وجنود مسنیرهای لذا همانطور که از ذکر موارد بر می

یعننی اقامنت مناسنب در اینن مکنان دینده  های توریستی وجود دارد،اما عنصر دیگنرو  جذابیت 8مناسب و دریا( مطابق شکل

طقه ذکر شده و در نتیجه عدم جذب توریست بر خنالف وجنود بب ناق  ماندن محصول توریسم در منشود و همین امر سنمی

 اقامتی دارد.-پتانسیل محل است که نیاز به بررسی و اقدامی موثر مانند ساخت ریزوت هتل به عنوان عنصری خدماتی

 

 

 حمل و نقل دریایی در جزیره هرمز،منبع:نگارنده-3شکل 

 

ترین قسمت برای صنعت توریست است،چرا که این مکان،با ارائنه قابل ذکر است که ارائه خدمات اقامتی،به لحاظ اقتصادی،مهم

دهد و ها را ارائه مینیازهای توریستترین ترین و اساسیها،مهمخدمات رفاهی خورا  و اقامت به عنوان نیازهای اصلی توریست

 .(9181الیوت،از این نظر از اهمیت برخوردار است)
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 :توریست های مکان و جذبپتانسیل -5

هنای هنای ینک محنیط اسنت،چرا کنه هنر محنیط طبیعنی،دارای ویژگیپذیری در ارتبناط مسنتقیم بنا ویژگیمیزان توریسنم

های توریستی بنرای ها متمایز ساخته و سبب ایجاد جذابیتاز سایر محیطجغرافیایی،اقتصادی و فرهنگی خاصی است که آن را 

 (.9839زاده،شود)ابراهیمپذیری میای به نام توریسمآن خواهد شد،که به طبع آن سبب ظهور پدیده

رعاینت  اکوتوریسم،به علت ماهیت خود،دارای اثرات مثبت بسیاری برای مکان مورد نظر با پتانسیل مناسنب اسنت،که در کننار

مسائلی چون توجه به پایداری و استفاده بهینه در منابع طبیعی،سنبب توجنه بنه محنیط و وارد آمندن کمتنرین آسنیب بندان 

های محیط از اینن طرینق، تبندیل بنه یکنی از شود،به این دلیل،امروزه استفاده بهینه از صنعت گردشگری و حفظ پتانسیلمی

توان به نظرینه مروز شده است.در این راستا نظریاتی وجود دارد که از جمله آنها میهای این صنعت در جهان اترین چالشبزرگ

های ینک فنل،در رابطه با پایداری در گردشگری اشاره کرد،بر طبق نظریه وی،به منظنور توسنعه گردشنگری و حفنظ پتانسنیل

مد نظر قرار بگیرد.این شش عنصنر کنه برداری از شش عنصر طبیعت بکر و یا یک مکان با جنبه جذب توریست،الزم است بهره

دهند،عبارتند از کاالها،خدمات مورد نیاز گردشگران مانند هتل،مندیریت منابع،توسنعه جامعنه محلنی و می مدل فنل را تشکیل

ننار های رفاهی نظیر هتنل در ک(.بنابراین و با توجه به مطالب گفته شده،لزوم توجه به مکان9811بای،سالمی،تورگردانی)ابراهیم

 شود.های گردشگری،به منظور جذب گردشگر،مش   میمکانی با پتاسیل

 رابطه انتخاب مکان با میزان جذب توریست

ها،رونق در انت اب مکان گردشگری،باید به این نکته توجه نمود که شرایط مکان،تاثیرات بسیاری را در  تمایل مراجعه توریسنت

 ها و سایر موارد دارد.دسترسی،رضایت افراد بومی و توریستاقتصادی،ایجاد بازارگردشگری،سهولت 

های گردشگری،سناختاری سیسنتمی های گردشگری باشد.این جاذبهبایست دارای جاذبهدر درجه اول یک مکان گردشگری،می

دی بنرای شنوند.تعریف واحنای از توریسم بوده و اولین دلیل برای حضور توریست در مکنان معرفنی میهستند که زیرمجموعه

نمایند که با هدف اصنلی سنرگرمی برپنا شنده و های توریستی را مکانی معرفی میجاذبه،های توریستی وجود ندارد.برخیجاذبه

های توریسنتی،منبع (.از دیدگاهی دیگر،جاذبه9119ها در دسترس عموم قرار گیرند)انجمن توریست اسکاتلند،باید در همه زمان

 (.9833درام،یح و سرگرمی و یا تحصیالت برای عموم است)دائمی مش صی با هدف لذت،تفر

یک صحنه،یک مرکز  ،های توریستی در یک مکاندارد که جاذبههای توریستی وجود دارد،بیان میتری که از جاذبهتعریف جامع

 های توریستی است:که بتواند موارد زیر را براورده سازد،مکانی با جاذبه،برای انجام امور خاص

 های دور و نزدیک و افراد محلی باشد.ها از مکانکننده توریستجذب-9

 کننده اوقات خوبی برای سرگرمی مشتریان باشد.فراهم-1

 های محل به واقعیت را داشته باشد.توانایی تبدیل پتانسیل-8

 ها را داشته باشد.آوری رضایت توریستامکان مدیریت برای فراهم-8
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 (.9831،بشنی اسدیها باشد)ز تسهیالت و خدمات مورد نیاز توریستکننده سطح مناسبی افراهم-1

های گردشنگری در ذبههای گردشگری وجود دارند.از جمله جاتوان بیان نمود که در جزیره هرمز،جاذبهبا توجه به موارد فوق،می

العناده رنگ در منطقه معرفی کرد،که عالوه بر زیبایی ب شنیدن فوق 81هایی با تنوع توان خا می 8مطابق شکلاین جزیره را،

های مورد پسنند شود،که به نوبه خود از جمله جاذبهبه منطقه،به عنوان خوراکی افراد محلی و نیز محصول صادراتی استفاده می

 گردشگران است.

 

 های رنگی در جزیر هرمز،منبع:نگارندهخاک نمایشی از-4شکل 

 

های دیگر این جزینره ها نیز از جمله جاذبههای تاری ی مانند قلعه پرتغالیهای رنگی در منطقه،وجود مکانعالوه بر وجود خا 

 شود.میمشاهده  1دهنده تاریخ این منطقه و تاثیر معماری این قلعه بر این منطقه است که در شکلباشد که نشانمی
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 ها در هرمز،منبع:نگارندهقلعه پرتغالی-5شکل 

 

دهنده اهمیت این جزیره از نظر استعمارگران در دوران گذشته بنوده اسنت،خانه فنرح در اینن از جمله بناهای دیگری که نشان

نمنایش داده شنده و بنه  9است.این خانه در شکل باشد که در حال حاضر به خانه رزمندگان اسالم تغییر کاربری دادهجزیره می

 ای ساخته شده است که در هماهنگی با معماری منطقه بوده و زیبایی خاصی را به نمایش بگذارد.گونه

 

 

 خانه فرح،منبع:نگارنده-6شکل 
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 8نمایند،همانطور کنه در شنکلصنعت را فراهم میها و این از جمله دیگر موارد موجود در سایت،که امکان مدیریت بر توریست

دیگنر وجنود جاذبنه نمایش داده شده،وجود سازمان گردشنگری در اینن جزینره اسنت کنه در صنورت عملکنرد مناسب،شنرط 

 نماید.که امکان مدیریت بر مکان گردشگری است را فراهم میگردشگری در سایت،

 

 جزیره هرمز،منبع:نگارنده سازمان گردشگری در-7شکل 

 

های یک جاذبه توریستی را دارد و به این ترتیب با ایجناد رینزوت هتنل در لذا با توجه به موارد گفته شده،جزیره هرمز پتانسیل

های محیط،در حفنظ اینن منطقنه و توان در جذب توریست،اقدام مهمی انجام داده و عالوه بر استفاده از پتانسیلاین جزیره،می

 شرفت آن موثر بود.پی

 گیری:نتیجه -6

شنود،که بنه منظنور گسنترش آن در ینک ترین صننعت خندماتی جهنان شنناخته میصنعت توریسم امروزه به عنوان گسترده

هنایی های گردشگری کافی نیست،بلکه به منظور جذب توریست و گسترش خدمات،نیازمند ایجاد مکانمنطقه،وجود تنها جاذبه

های بسیاری از قبینل درینا،جزایر گردشنگری اطنراف های اقامتی است.در جزیره هرمز،پتانسیلایر مکانها و سرفاهی نظیر هتل

های پرطرفندار های رنگی و فرهنگ سنی وجنود دارد کنه بنه نوبنه خنود از جاذبنهنظیر جزیره کیش و امکان ارتباط با آن،خا 

ارد،و نبود مکانی مانند ریزوت هتل به دلینل همجنواری بنا باشند،که در حال حاضر به دلیل بی توجهی به این موگردشگری می

رسم وجنود سنازمان گردشنگری دریا و استفاده از آن،ناشناخته باقی مانده است.لذا با توجه به شرایط موجود در این جزیره علی

تنوان در می ر راباشد و اینن امنچشمگیر نمیهای جزیره،،متناسب با پتانسیل،جذب گردشگر و خصوصا گردشگر خارجی جزیره

آوری عوامل توانا ساز مناسب و مکفی دانست.لذا با طراحی و ایجاد ریزوت هتل در این منطقه،با هدف فراهمنبود امکانات رفاهی 

 توان در راستای جذب گردشگر و در نتیجه سنی نمودن جزیره از نظر اقتصادی و فرهنگی اقدام نمود.در جزیره هرمز،می
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