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و موانع گردشگري در استان سمنان  پتانسيل ها
 حسين دامغانيان

 هيات علمي دانشگاه سمنانعضو
و از ايمانش مپرسيد  هركه در اين سراي درآيد نانش دهيد

. چه آن كس كه در نزد خداي تعالي به جان ارزد،البته كه بر خوان بوالحسن به نان ارزد
)شيخ ابوالحسن خرقاني(

 چكيده
 للي نقشي حيـاتي را ايفـا مـي كنـد؛ بـه حـدي كـه گردشگري از جمله مواردي است كه در مسير تجارت بين الم

و نيازي متقابل در سطح بين المللي دانست .مي توان آن را نيازي غير قابل انكار
 ايران علي رغم داشتن يكي از باالترين سرانه هاي جاذبه اي براي گردشگري،قرنهاست كـه از ايـن نعمـت محـروم

و در اين عرصه داراي درآمدهايي . فراموش شده گشته استمانده
 هدف اين پژوهش،شناسايي پتانسيل هايي از استان است كه مي تواند آن را به عنوان يكي از جايگاه هاي قابل توجه
ي گردشگري در و توسعه گردشگري مطرح نمايد،همچنين غرض آن است كه موانع موجود در مسير جذب گردشگرها

.گيردسطح اين استان نيز مورد شناسايي قرار
و هوايي،جاذبـه هـاي و آب  از جمله پتانسيل هاي قابل ذكر براي گردشگري درسـطح اسـتان سـمنان؛تنوع اقليمـي

و زيارتي،جاذبه هاي طبيعـي و فرهنگي،جاذبه هاي مذهبي و-تاريخي و از جملـه موانـع موجـود در ... تفريحـي بـوده
و يا نبود تسهيال  و مطلوب، عدم وجـود تلقـي هـاي صـحيح مسيرگردشگري در سطح اين استان نيز كمبود ت مناسب

و ... دربرخي از موارد در خصوص ميزان اهميت اين صنعت،همچنين عـدم آشـنايي كامـل بـا اصـول تجـارت جهـاني
.مي باشد
.موانع-پتانسيل-توريسم-گردشگري-سمنان استان:كليد واژه

 مقدمه
گيزه اصلي محرك انسا نها در تغييـر موقـت محـل اقامـت از دوران باستان تا كنون همواره سه ان

و يا بلنـد مـدت بـوده اسـت  و انجام سفرهاي كوتاه و: آنان انگيـزه هـاي دينـي، تفريحـي، عالقـه
]2[.كنجكاوي 
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و مردم مي توان اذعان داشت كه در دوران باستان غالباً  سفر مبتني بر احساسات ديني بوده است
همـين انگيـزه، چينـي هـاي. دست به سفرهاي طوالني مدت مي زدنـد براي ديدن اماكن مقدسه

و پيمودن هـزاران فرسـنگ راه بـر انگيختـه اسـت  و. پيرو بودا را براي سفر به هندوستان يونانيـان
.روميان هم در دسته هاي بزرگ به معبد دلفي سفر مي كردند تا به پيشگويي ها گوش دهند 

و حس كنجكاوي از جمله انگيزه هاي د داشـته  سفر اسـت كـه همـواره از دوران باسـتان وجـود
و ملل ديگر بوده است و سنن قبائل و رسوم مطالـب. انگيزه سفرهاي طوالني براي شناسايي آداب

و مبنـي بـر وجـود  نقل شده توسط جهانگردان سفرنامه نويس مانند هردوت، تنها مـدرك موجـود
 كاوش هاي باستان شناسي وجـود آن هـا را اثبـات تمدن هاي بزرگي است كه ناپديد شده اند ولي 

.كرده است
 بعد از ميالد نه فقط يونانيان بلكه 393 قبل از ميالد تا 776 بازي هاي المپيك هم تقريبا از سال

و حتي از سرزمين هاي دور دست به خود جلب مي كرده است . روميان را نيز از سراسر امپراتوري
و هـم عالوه بر اين، در دوران باستان خاصيت شفا بخشي آب چـشمه هـاي معـدني هـم يونانيـان

و سالمت به خود جلب مي كرده است  . روميان را به اميد شفا
و امنيت مسافرت در پرتو قدرت و سهولت و روم وجود جاده هاي خوب  در امپراتوري هاي ايران

و كالسكه را و وجود سرويس هاي منظم ارابه راني ني، مردم مرفـه را بـه ديـدار نقـاط امپراتوري ها
و گروهـي را نيـز بـراي خـوش  و زيبايي مناظر طبيعي تـشويق مـي كـرد و متنعم از آرايش جالب

و ساير نقاط سوق مي داد  كم كم اين گونه مسافرت هاي تفريحـي هـم بـراي خـود. گذراني به رم
و مهمي را احراز كردند  .جايگاه مشخص

چون اروپاي قرون وسطي مصادف بود بـا. ره اهميت خود را باز يافت در قرون وسطي، زيارت دوبا
در. توسعه مسيحيت كه تشويق كننده افراد به سفر براي اداي فرايض دينـي بـود  عـالوه بـر ايـن،

و در سده هشتم ميالدي  خاور دور نيز بوداييان براي زيارت معابد به سفرهاي خود ادامه مي دادند
. از عمده ترين مراكز جلب زايران كشورهاي اسالمي مبدل شد مكه نيز به صورت يكي 

و و مزيت هاي رقابتي، امـري حيـاتي بـراي بقـا و داشتن ي جهاني شدن، مساله رقابت  در عرصه
از سويي ديگر در عرصه داخلي نيز، رشد، توسعه. استمرار فعاليت ها در كشورها محسوب مي شود

ي  رقابـت نيـز. برنامه هاي رقابتي استان هاي مختلف مي تواند باشدو افزايش در آمد سر لوحه
و خدمات قابل تصور است  ي كلي كاال ي خدمات، خـدمات توريـستي اسـت. در دو دسته از جمله

كه با توجه به در آمدهاي كالني كه از اين طريق قابل حصول است، چشم پوشي از آن امكان پـذير 
.و معقول نيست
د آن گردشگري و تا حدودي عمـل، از ي گفتار ر ايران علي رغم حمايت هايي كه بعضاً در مرحله

ي آن نيـز ي علل عمـده صورت مي پذيرد متاسفانه هنوز چندان جدي گرفته نمي شود، از جمله
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ي قابـل و نيز تكيه و تاثيرگذار و پشتيبان در موقعيت هاي تصميم گيري عدم وجود نگرشي قاطع
. اي نفتي در پيشبرد امور كشوري استتوجه به درآمده

 علي رغم اينكه درآمدهاي بالقوه حاصـل از گردشـگري اسـتاني مـي توانـد نقـشي اساسـي را در
و جهاني به همـراه داشـته باشـد، ي بين المللي افزايش توانمندي هاي رقابتي كشورمان در عرصه

و خـدماتي نمـي توانـد بـه بايد توجه داشت كه امروزه گردشگري مانند ساير فعاليتهـاي  توليـدي
 فقـط در زمينـه هـاي"صـنعت" امـروزه؛]3[صورت سنتي پاسخگوي توقعـات متقاضـيان باشـد 

و منظور از صـنعت نيـز در فيزيكي مصداق ندارد بلكه بايد گفت كه همه چيز بايستي صنعتي باشد
و نظم باشد  گري در ايران بايستي گردش. اين جايگاه پديده اي است كه داراي سرعت، دقت نظافت

 يعنـي اسـتفاده از پديـده هـاي نـوين؛به صورت صنعت درآيد،البته صنعتي كه بومي شـده اسـت 
.گردشگري جهاني در چارچوب ارزشهاي ملي حاكم بر جامعه

و هـوايي، تـاريخي و آب - استان سمنان از پتانسيل هاي نـسبتاً خـوبي در زمينـه هـاي اقليمـي
و-، طبيعي زيارتي-فرهنگي، مذهبي در. برخوردار مـي باشـد ... تفريحي از سـوي ديگـر مـوانعي

و برخـي  مسير گردشگري در اين استان وجود دارد كه بعضا متاثر از موانع گردشگري كـشور بـوده
ي بحث مطمح نظر قرار خواهد گرفت  .نيز مربوط به درون استان مي باشد كه در ادامه

د و گردشگرها ر ايران اولويت هاي گردشگري
ي ايراني باعث مـي شـود تـاژ امكانات وي ه گردشگري در ايران همچنين ارزشهاي حاكم بر جامعه

كشورمان به طور طبيعي نوع خاصي از گردشگران را به خود جلب كند كه مي توان آنها را با توجه
.به اولويت هاي گردشگري در ايران طبقه بندي كرد 

و اصالح شود طبعاً اين طبقه بندي با برو و ايراني مي بايستي تعديل .ز تحوالت در جامعه جهاني

ي گردشگري در ايران  اولويت ها
و مزارهاي بزرگان– مساجد-زيارت مقبره هاي متبركه عرفاني زيارتي الف . معابد
و ديـدارتجمعات انـساني بـه ويـ اجتماعي-تاريخيب ه بـومي هـايژبازديد ازآثارباستاني

. ايراني
و برگزاري همايش هاي ادبي-علميج و موازين علمي ايران آشنايي با مظاهر ادبي

.جهاني
و تفريحي-طبيعيد و شـرق و غـرب و جنـوب گذران اوقات فراغت در طبيعت شـمال

. مركز ايران
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ي گردشگري در ايران  اولويت ها
 قلبـي خـود را بـا شامل تمامي ايرانياني اكـه مايلنـد روابـط ايرانيان مقيم خارج الف

. وطنشان حفظ كنند
و ديگر مـسلمانان تركيـه، همسايه هاي مسلمانب شامل شيخ نشينهاي خليج فارس

.عراق، پاكستان
و سـاير كـشورهاي نزديـك ساير همسايگانج شامل همسايگان شمالي ايـران

و عربستان . مانند هند
هاي ايراني كه داراي نيت شامل كليه عالقه مندان به جاذبه ديگر فرهيختگاند

. گردشگري مي باشند

و عرفـاني كـه مـي توانـد زمينـه هـاي  با توجه با جاذبه هاي مختلف طبيعي، تاريخي، اجتمـاعي
مساعدي را براي گردشگري ايجاد كند، مي توان گردشگري را به صورت جدول زيـر دسـته بنـدي

:كرد 
 توزيع امور گردشگري در ايران

ــوع نــــــ
 گردشگري

محدوديت هـاي امكانات نسبي بهاي گردشگري برجستهقط
 نسبي

ــرم محالت،جمكران،ســرعين، محلي آب گ
 اردبيل، ماسوله

 تداركات اتوبوس، مهمان پذير

مــشهد، كرمــان، گــيالن، مازنــدران، ملي
 كرمانشاه

3فرودگــاه ملــي، هتــل
 ستاره

 تسهيالت

ــه اي، كيش، قم،گلستان، اروميه منطقه اي ــاه منطقـ فرودگـ
 ستاره4هتل

 تبليغات

ــي، شيراز، اصفهان، تهران،همدان بين المللي ــين الملل ــاه ب فرودگ
 ستاره5هتل

 تامينات

 گانژتعريف وا
و در آن جـا:توريست  شخصي است كه به داليل قانوني غير از مهاجرت به كشور وارد مـي شـود

و حداكثر يك سال اقامت مي كند24دست كم بيش از . ساعت
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و ثالثـاً اينكـه بـه قـصد:سفر توريستي  سفري است كه اوالً موقتي باشد، ثانيـاً اختيـاري باشـد
. تحصيل دستمزد صورت نگيرد

را:توريسم ملي و مـي تـوان آن  مجموعه مسافرت هايي كه در داخل كـشور انجـام مـي پـذيرد
و افراد مقيم كشور(ايرانگردي ناميد؛  در داخـل كـشور كه اعم است از سفرهايي كه توسط ايرانيان

و همچنين سفرهاي مسافران خارجي به داخل كشور .با هدفهاي توريستي انجام مي پذيرد (
 به شخص يا اشخاصي اطالق مي شود كه عمل توريستي از آنان سر مي زنـد، لـذا:عامل توريسم

. عامل توريسم انسان است
جا:معلول توريسم ذبه اي اطالق مـي شـود كـه بتوانـد به كشور پذيراي توريست يا اصوالً به هر

و عادي اشخاص، ايجاد انگيزه كند  ، .( براي تغيير موقت محل اقامت دايمي لـذا اگرعامـل توريـسم
ي اين بازار خواهد بود ، معلول توريسم عرضه .)تقاضاي بازار توريسم باشد

طالح از لغـت در فرهنـگ پهلـوي ايـن اصـ؛ از لغت كبير به معناي بزرگ گرفته شده است:كوير
و به معناي پيمانه اند، گرفته شده استژكويز يا كوي ]4[. يا كفيز كه همه مشابه يكديگر

 معرفي اجمالي استان سمنان
و ارتفـاع آن از شـمال بـه جنـوب  استان سمنان در دامنه جنوبي سلسله جبال البرز واقـع اسـت

و به دشت كوير ختم مي شود ال. كاسته شده بـرز در ايـن قـسمت از اسـتان جهـت رشته كوههاي
و در محدوده محلي، تغييراتي ايجاد مي كند-غربي  . شرقي دارد

و با وسـعتي حـدود  كيلـومتر مربـع،515/98 اين استان از حيث مساحت، ششمين استان كشور
كل كشور را به خـود اختـصاص داده اسـت8/5 ايـن اسـتان شهرسـتان هـاي. درصد از مساحت

و داراي شـهرهاي سـمنان، شاهرود، دامغ  و گرمسار را در خود جـاي داده و مهدي شهر ان، سمنان
و آرادان  سرخه، شاهرود، بسطام، مجن، كالته خيج، ميامي، بيارجمند، دامغـان، گرمـسار، ايـوانكي

.مي باشد 
 پتانسيل گردشگري در استان

و به هر يك زيب اگر. ايي خاصي بخشيده است خداوند مناطق مختلف كره زمين را متفاوت آفريده
و دريـا، جلـب توريـست مـي كننـد،  و مرتع و داشتن جنگل مناطق مرطوب جهان با سرسبز بودن

وي  و عـوارض طبيعـي بـسيار زيـاديژمناطق خشك به و بيابـان آن نيـز از اسـتعداد هـا ه كـويري
و براي هر انـسان از هـر طبقـه اي و سـني بـسيار برخوردارند كه مناطق مرطوب فاقد آنها هستند

و ديدني مي باشند وب]5[جالب ه براي ساكنان مناطق مرطوب يا نواحي شمالي كره زمـين كـهژ به
و شرايط اقليمي مرطوب كـشورشان، همـواره آرزوي ديـدار سـرزمين به دليل موقعيت جغرافيايي

و بياباني آن را دارند  و مناطق زيباي كويري . هاي آفتابي
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و هوايي استان  مشخصات آب
و هوايي، استان سمنان يك استثنا در كشور به شمار مي آيد، سه نقطـه و تضاد آب  از حيث تنوع

و شناسايي است و هوايي در اين استان قابل تفكيك ]6[:آب
و شامل حدود(نواحي كوهستاني* و هواي سرد كل مساحت استان%35داراي آب ).از
ش(دامنه كوهها* و و هواي معتدل كل مساحت استان%25امل حدود داراي آب ).از
و هواي گرم شامل(نواحي كناره كوير* كل مساحت استان%40داراي آب ).از

و به وي و كويري مي گويند كه بارنـدگي در آن جـا كـمژ مناطقي را خشك ه داراي شرايط بياباني
و منطقه از صورت گيرد، ميزان ريزشهاي آبي جوي از تبخير ساالنه كمتر،آب قابل استفاده  محدود

. لحاظ پوشش گياهي فقير يا فاقد آن است
 ميلي متر است، بيابان اطالق 200 سازمان فائو به مناطقي كه متوسط بارندگي ساالنه آن كمتر از

.مي كند
و منظورش  عرب به جايي كه در طول يك سال يا سال هاي متمادي باراني نبارد صحرا مي گويد

از نظر آمريكائيان، بيابان شامل صخره هاي سنگي تيـز. كه در آن گياه نباشد منطقه وسيعي است
 روس ها معتقدنـد، بيابـان؛و گياهان شگفت انگيزي است كه بيشتر در زير خاك فعاليت مي كنند 

و چراگاه هايي كه چوپان هاي تـرك ي ماسه زار وسيعي است همراه با درختان ساكسائول -ناحيه
و آمد مي كنندمغول با گوسفندا .ن خود در آن آجا رفت

و به مناطقي بـا آب ؛ يكي در ارتباط با شرايط اقليمي بوده  اصطالح كوير در ايران دو مفهوم دارد
و پوشيده از نمك يا خاك و ديگري به صفحات پست و هواي خشك يا بياباني نسبت داده مي شود

انهاي اشباع شده از و درياچه هـاي نمـك كـه مك، همراه با تپه هاي ماسه ي گسترده، باتالق ها
و بدون پوشش گياهي يا با پوشش گياهي پراكنده گفته مي شود كه البته هيچ يك جدا اكثراً لخت

.از ديگري نيست 
و وجود تابش شديد خورشيد، هوا به خـصوص در و رطوبت هوا  در مناطق خشك به علت فقر ابر

و شبها  بالنسبه خنك است، بدين ترتيـب اخـتالف درجـه حـرارت در تابستان در روزها خيلي گرم
و الگوي اقليمي اين مناطق با يك فصل خشك نسبتاً سرد بـيش از يـك طول شبانه روز زياد بوده

و در آخر يك فصل باراني معتدل مشخص مي شود  . فصل خشك نسبتاً داغ
د و زمستان هاي معتدل، امغان به علـت وزش بادهـاي شهرستان سمنان داراي تابستان هاي گرم

و تابـستان هـاي معتـدل،  و مازندران داراي زمستانهاي سرد و بارندگي نواحي گرگان شديد شمالي
و  و بلندي هـايش در قـسمت شـمالي سـرد، در قـسمت مركـزي معتـدل شاهرود به دليل پستي

و زمـستانهاي  و خـشك ؛ گرمسار تابستان هاي گـرم  نـسبتاً قسمت هاي جنوبي آن گرم مي باشد
و و باراني دارد، بر اساس تحقيقات اقليمي استان سمنان داراي اقليمـي نيمـه بيابـاني شـديد سرد
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و خـشك در برگرفتـه ؛ نوار شمالي استان را اقليم مديترانـه اي گـرم نيمه بياباني ضعيف مي باشد
مي. است  و هوا در اين استان كه از مزاياي سياحتي آن به شمار آيد، امكان برنامه نظر به تنوع آب

ريزي گشت هاي گوناگون مطابق با اين تنوع شرايط مي تواند در بهره وري از اين مزيت الهي موثر 
.واقع شود 

1جاذبه هاي تاريخي فرهنگي

حمام حضرت، شـيخ عالءالدولـه، دروازه ارگ، كاروانـسراي نوشـيرواني، كاروانـسراي شـاه: سمنان
و آرام و عباسي آهوان ،قلعه سارو  ....گاه شيخ عالء الدوله سمناني

برج مهمان دوست، كاروانسراي دامغان، تپه حصار، برج چهـل دختـر، پيـر علمـدار، قلعـه: دامغان
و   ...گردكوه، گنبد زنگوله كاروانسراي شاه عباسي، كاروانسراي سپهساالر

، مقبره ابن يمـين فرومـدي،: شاهرود كاروانـسراي جهـان حمام مردم شناسي، كاروانسراي ده مال
و  ، كاروانسراي ميان دشت، تپه سنگ چخماق، ايوان الجايتو  ... آباد، كاروانسراي الهاك

آب انبار علي اكبر،كاروانسراي ايوانكي، آب انبار قديمي ،قصرهاي سـياه كـوه ،قـصر شـاه: گرمسار
).خرابه شهر(وناوند،كاروانسراهاي ده نمك، خانه باقري، قلعه است) عباسي، عين الرشيد، حرمسرا 

و .تپه هاي باستاني غول آباد، ملك آباد، محمود آباد ... 
 همچنين وجود عشاير در استان يكي از نمادهاي فرهنگي بـسيار جالـب آن بـه شـمار مـي آيـد،
عشاير اين استان داراي انواع اقوام ايراني با تنوع بسيار است كه از آن جمله مـي تـوان بـه طوائـف

، ميش مست، خوارتوران، بوربور، كتي، پروري، باصـري سنگسري، جو  دواري، آليكائي، اصانلو، طرود
.اشاره نمود ...و 

در اين استان انواع صنايع دسـتي ماننـد. اين استان از مراكز قابل توجه صنايع دستي كشور است
و  امـشان سـوغات وجـود دارد كـه هـر كد ... قالي بافي،گليم بافي، نمد مالي، سراميك،سفال سازي

. گرانقدري براي بازديد كنندگان از استان محسوب مي شود 

 زيارتي-جاذبه هاي مذهبي
، مسجد امام، امامزاده يحيي بن موسي: سمنان  ....، بقعه پيغمبران،)ع(مسجد جامع
و: دامغان  ....مسجد تاري خانه، مسجد جامع، امامزاده جعفر، امامزاده محمد

و شايان ذكر است جاده ابريشم-1 از جاذبه هاي تاريخي بسيار قابل توجه استان بوده كه به دليل اهميت ويژه، بحثي خاص
.مستقل را مي طلبد كه در اين نوشتار مجال پرداختن بدان نيست
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مقبره امامزاده محمد، مقبـره شـيخ بايزيـد بـسطامي،( زيارتي بسطام- تاريخي مجموعه: شاهرود
و مدرسه شاهرخيه  مسجد شيخ علي اكبـر،) گنبد غازان خاني، مسجد جامع بسطام، برج كاشانه

بقعـه متبركـه امـامزاده علـي: گرمسار)ع(مسجد محمد آقا، امامزاده محمد بن امام جعفر صادق 
نظر اردان، امامزاده كوشك، امامزاده عاقب، علي اسماعيل، علـي ابراهيم،امـامزاده اكبر، سلطان شاه 

هاي شمس الدين،اسماعيل،امامزاده عبداله،امامزاده ذوالفقار، امامزاده شـاه نظـر، امـامزاده خليـل 
و   ...اله، حسينيه بزرگ آرادان

 طبيعي–جاذبه هاي تفريحي
ه هاي آب گرم معدني، مناطق حفاظـت شـده، منـاطق مهـدي غار در بند، چشم: مناطق ييالقي

و قاليباف و شهميرزاد در سمنان، چشمه علي در دامغان، ارتفاعات رامه . شهر
و پناهگـاه. از مناطق حفاظت شده كشور در اين استان واقـع شـده اسـت% 20 منطقـه حفاظـت

وح، حيات وحش توران در جنوب شرقي استان شاهرود  ش خوش يـيالق در شـمال پناهگاه حيات
، در حاشيه شمال غربـي شـهر شـاهرودع دو منطقه شكارممنوع نهال واق،ستان شاهرود شهرشرقي

. منطقه شكار ممنوع خنار در شمال غربي شهر سمنان از منابع طبيعي اين استان به شمار مي آيد
ال؛اين استان از نظر تنوع حيات وحش نيز قابل توجه است ذكر از استان حيوانـات در مناطق فوق

، كفتـار، كارآكال، گربه وحشي، يوزپلنگ، پلنگ،ورخرگ،بز،كل، ميش، قوچ،آهو: اني نظيرگو پرند 
اي، دودوك، باقرقره، زاغ بور، پرندگان شكاري، تيهو، كبك، شغال،روباه، گرگ  شوكا، خرس قهوه

. زندگي مي كنند..و) گوزن(مرال،
نه هاي گياهي بارز در اين استان شاملوگ،ان هم در نوع خود بي نظير است تنوع گياهي اين است

،گل گاوزبان، گالبي وحشي، راش، افرا، بلوط، زرشك، آويشن، ارس، انواع گرامينه،گون، درمنه : 
و،اشنان،بادام وحشي، بنه،گز،تاغ  ... كاروانكش

با ويژگي  توريسم هاي ژئومورفولوژيكي مناطق خشك در رابطه
و و نامنظم سطح كره خاكي همراه با شـكاف هـا و ساير اشكال منظم و فرورفتگي ها برجستگي ها

و مرتبط با سطوح خارجي زمـين   تحـت عنـوان سـاختارهاي ژئومورفولـوژيكي بـه،فضاهاي متنوع
بـه عنـوان مثـال خطـوط اصـلي]1.[عنوان عوامل عرضه در توريسم مورد بررسي قرار مـي گيـرد

ها ناهموا و افقي طبقات قابل مشاهده سطح زمـين،ري  اشـكال حاصـل از نيروهـاي،شكل عمودي
و خارجي و رنگ رسـوبات ويژگي،ل حاصل از فرسايش آبهاي روان اشكا به ويژه،داخلي سنگ ها

ـ  و يا تعدادي از آنهـا ب  همـديگراته نشين شده از سنگهاي محلول در آب ها هر يك بطور جداگانه
و چشم درآمدزا عوامل اندازهايي را تشكيل مي دهند كه در موضوع عرضه توريسم به عنوان مناظر
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و شناسايي قرار مي گيرد مت]7.[مورد توجه و شرايط و فاوت تنوع و هوايي در فصل هـاي گـرم آب
و ساختارهاي،سرد و،ژئومورفولوژيكي را به صورت مناظر متفاوت از هم ژئولوژيكي  بـراي سـياحان

م و گذراندن اوقات فراغت فراهم مي كندجويندگان .حل استراحت

 موانع گردشگري
در اين استان موانعي وجود دارد كه به برخي از آنهـا در زيـرو در مسير بسط گردشگري دركشور

: شود اشاره مي
جدي نگـرفتنو يكي از عوامل كندي ما در جلب توريست عدم درك صحيح اهميت اين صنعت-

]8.[صل از آن استدرآمدهاي حا
و شايد با اصول تجارت جهاني آشنا نيـستيم- جلـب گردشـگر نـوعي. ديگر اينكه آنگونه كه بايد

و افرادي مي توانند در اين خصوص موفق باشـند كـه بـا روانـشناسي بازاريـابي آشـنا  تجارت است
. باشند 

مي- ف افزايش هزينه هاي زندگي باعث . مخارج سفر بيفتند حذف كر شود كه خانواده ها بعضاً به
در-  به عامل لزوم متخصص بودن مديران آژانس هاي مسافرتي بـه عنـوان شاخـصي قابـل توجـه

ووصدور مجوزها براي اين آژانس ها انگ و شايد توجهي نمي شود  ....نه كه بايد
* * *

و باستاني استان سمنان به داليل متعددي نتوان سته است گردشگران را جذب مكان هاي تاريخي
و شـايد تبليـغ نـشد،كند ، در مورد اين اماكن آن گونه كـه بايـد و نگهـداريه ، از حيـث مراقبـت

برخي از اين مكان ها نيز مانند تپه حصار دامغـان در معـرض. فعاليتهاي صورت گرفته كافي نيست
. قرار گرفته انديبخرت

گ و كامال از امكانـات عـشايري. ويا در ارتباط با آن ها وجود ندارد بروشورهاي اطالع رساني كافي
. استان نيز به طور كامل براي برگزاري تورهاي ويژه عشاير استفاده اي نشده است 

ي تاريخي تا از8يا7علي رغم اينكه استان سمنان داراي سابقه  هراز سال پيش مي باشد منتهـا
و مح، نوع موزهتحيث تعدد در سـطح اسـتان فقـط سـه مـوزه. دي به سر مي برد يت شديموردر

م؛وجود دارد  شوفه در اطراف همـان منطقـهك يك موزه در شاهرود كه شامل سفالينه هاي تاريخي
و در مركز استان واقع شـده اسـت كـه يكـي مـوزه  و دو مورد ديگر در شهرستان سمنان مي باشد

و ديگري مو   شامل سـفالينه هـاي،زه حمام حضرت تاريخ طبيعي شامل حيوانات تاكسيدرمي شده
و و آثار مشكوفه از تپه حصار دامغان . است .. تاريخي
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و پيشنهادها  نتيجه گيري
درراديهاي بـسيار قابـل تـوجهينـ اسـتان توانمناي،همانگونه كه در خالل اين نوشتار بيان شد

تومتاخصوص صنعت گردشگري داراست ولي انمنـد در ايـن خـصوص سفانه هنوز به عنوان استاني
ونه اي كه حتي بسياري از جاذبه هاي آن بـراي خـود سـاكنينگبدان توجه شاياني نشده است به 

و، عدم راهنمايي كامل، استان نيز ناشناخته مانده   باعـث شـده تـا ايـن...عدم برنامه ريزي مناسب
و رفته رفته تبديل به تهديدي شود . فرصت ها از دست رفته

و ژئومورفولـوژيكي اسـتان براي است و افزايش درآمد از بعـد ژئولـوژيكي و،فاده صحيح  شناسـايي
ي علمـي امـري ضـروري اسـ و همكـاري بـينت شناساندن به شـيوه ؛ در ايـن خـصوص تحقيـق

و دستگاه ب اقتصاددانان و ارتباط جمعي . از هر چيز ديگر ضروت دارديشهاي تبليغاتي
رااً مخصوص،ايجاد موزه هاي بيشتر ي اسـتان مـي توانـد يكـي از هـايه در تمامي شهرستان ها

به.جذب گردشگران به شمار آيد   در بسياري از نقاط جهان كه از نظر تنوع جاذبه ها در محروميت
ايجاد موزه هاي گوناگون با تنوع موضوعي يكي از راهكارهايي است كـه بـراي جـذب، سر مي برند

.گردشگران در نظر گرفته مي شود

:منابع
. ،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول)2(ي كاربرديژئوموفولوژ،)1377( احمدي،حسن،–1
حل مشكل" اميني، امير هوشنگ،–2 ظرفيت هاي اشتغال زايي توريسم به عنوان راهكاري براي

و معادن، شماره"بيكاري و صنايع .81، سال2، نشريه اتاق بازرگاني
.4ماهنامه تخصصي بازاريابي، شماره)" فرا دوهزار"نظام گردشگري در ايران(حسين، باهر،–3
و كويري شدن كـدام اسـت؟، فـصلنامه علمـي محـيط)1371( پاشايي، عباس–4 ، كوير چيست

. زيست، جلد چهارم، چاپ اول
و منصور فخاران،–5 وي" تقوايي، مسعود خژ بررسي و بياباني گي ها وتوانمندي هاي مناطق شك

و برنامه ريزي صنعت توريسم  .36، مجله محيط زيست، شماره"به منظور توسعه
و راهكارهـاي"هميرا،) 1374( زماني فراهاني، هميرا،–6 بررسي امكانات سياحتي استان سـمنان

، شماره"جذب گردشگران .82، تير21، مجله مسافران
ن–7 ب"،)1374(اد، حسن،ژ قره و سياسـت گـذاري توريـسم مقدمه ، انتـشارات مـاني،"ر اقتصاد

. چاپ اول
8–، و راهكارهـا،" لطفي، حميده  ماهنامـه تخصـصي بازاريـابي،" صنعت گردشگري ايران، موانع

.4شماره
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