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ي گردشگري بررسي توان ها و قابليت هاي استان سمنان در جهت توسعه

 علي اخالقي

و )گروه جغرافيا(احد سمنان دانشگاه آزاد اسالمي

 چكيده
و ايرانگـردي دارد و فراواني براي جهانگردي و جغرافيايي جاذبه هاي متنوع . استان سمنان از لحاظ اثار تاريخي
و فرهنگـي تقـسيم اين جاذبه ها را به طور كلي مي توان بـه دو گـروه جاذبـه هـاي طبيعـي وجاذبـه هـاي تـاريخي

و هواهـاي متنـوع موقعيت جغرافيايي استان.نمود ،چـشمه هـاي آبگرم،غارهـاي سمنان موجب شـده اسـت كـه آب
و محيط هاي گوناگون جاذبه هاي طبيعي استان سمنان باشند  .طبيعي،حيات وحش ومناطق حفاظت شده

و يادگ. از سوي ديگر استان سمنان داراي قدمت تاريخي طوالني اسـت ارهـاي آثـار باسـتاني پـيش از اسـالم
و نبوغ ايراني به  و هنر ي اسالمي با بهره گيري از فرهنگ اسالمي و زيارتگاه هاي دوره ، مساجد بسياري چون بنا ها
ي جهـانگردان  و ديدار آنها مـورد عالقـه و معماري در استان ما پراكنده شده است صورت عالي ترين جلوه هاي هنر

و داخلي است  . خارجي
سم:كليد واژه  توسعه- گردشگري-نان استان

 مقدمه
و گردشگري در اقتـصاد كـشورهاي جهـان داراي جايگـاه بـسيار بـا امروزه صنعت جهانگردي

، صـنعت گردشـگري در شـمار پـنج83اهميتي است به طوري كه در   درصد از كشورهاي جهـان
و تنها در سال ي درآمدزا قرار دارد ، 1998منبع اوليه  در جهان بـا سـفر ميليون نفر625 ميالدي

ي ديگر ،[ ميليارد دالر هزينه كرده انـد 445به كشورها بـا] 1380سـازمان هواشناسـي كـشور
 ، وجود آن كه كشور ايران به لحاظ جاذبه هاي جهانگردي در رديف ده كشور اول جهان قـرار دارد

، درجايگا  و از نظر كسب درآمد )89(ه هشتاد ونهـم اما از نظر پذيرش جهانگردي در رديف هفتادم
.ايستاده است
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ي روزانه هـر جهـانگرد ، حداقل هزينه و جهان گردي بر اساس اطالعات سازمان ايران گردي
. دالر هزينـه مـي كنـد 1500هر جهان گـرد در ايـران حـداقل. دالر است 120در ايران بيش از 

، بلكه از نقطه نظر اجت . ماعي نيز حا ئز اهميت اسـت صنعت گردشگري نه تنها از ديدگاه اقتصادي
و مي تواند بخش وسيعي از نيروي كار بلقوه ي صنعت گردشگري به ايجاد شغل مي انجامد توسعه

مهـم تـرين. همچنين از اين طريق مي توان صنايع دستي را رونـق داد.ي جامعه را به كار گمارد 
ي صنعت گردشـگري عبارتنـد از  و:عناصر تشكيل دهنده  فرهنـگ ملـل ،منـابع ميـراث فرهنگـي

و جاذبه هاي خاص ديگر ] 1386براتيان.[طبيعي ،امنيت
و غـرب استان سمنان يكي از مناطقي است كه بـه علـت وبـودن بـر سـر راه ارتبـاطي شـرق

اين استان با دارا بودن ويژگـي هـاي. همواره مورد توجه اقوام مختلف بوده است)ي ابريشم جاده(
، تاريخي  و متنوع فرهنگي ي خود ميتواند نقش چشمگيري در جذب جهـانگرد ...، طبيعي به نوبه

.به ويژه مسافران داخلي داشته باشد 
همچنين اين استان با بهرمندي از قابليت هاي متعدد در زمينه هاي گوناگون مي تواند نقش ويـژه

ي نظام بخشي به خطوط توسعه جهانگردي كشور ايفا نمايد  [ اي در زمينه ]1374ني احسا.

:به طور خالصه اهداف تحقيق حاضر عبارت است از
ي-1 و بالفعل جهانگردي در استان سمنان بـه عنـوان يـك ناحيـه معرفي توان هاي بالقوه

.مستعد جهانگرد پذير 
 بررسي نقاط ضعف در گردشگري استان سمنان-2
حل-3 و ارايه راه ي گردشگري در استان سمنان  تقويت توان توسعه
و-4 گردشـگري ،جغرافيـا: تقويت مراكز آموزش عالي با تاكيد بر رشته هايي چون گسترش

و   ....وصنعت توريسم

ي تحقيق :پيشينه
ي تحرير در آمده است ي. در ارتباط با جهانگردي كتب معدودي ترجمه ويا به رشته در سـال هـا

هاي كشور در اين خـصوص بعد از انقالب اسالمي ايران نيز رساله هايي توسط دانشجويان دانشگاه 
.تهيه گرديده است 

و تحقيقات مذكور را مي توان به سه دسته تقسيم نمود :مطالعات
.تحقيقاتي كه به كليات جهانگردي به طور عام پرداخته اند) الف
ي ايران پرداخته اند)ب ي كه به موضوع جهانگردي درباره .تحقيقات وآثار
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و نواحي)ج و يا يك شهر–ايران تحقيقاتي كه مناطق ، شهرستان  را در ارتباط– در سطح استان
.با موضوع جهانگردي به صورت موردي مطالعه كرده اند

:تحقيقاتي كه يه كليات جهانگردي به طور عام پرداخته اند)الف
1-، ، تبريز  1354مقدمه اي برجغرافياي جهانگردي ،حسين شكويي ،دانشگاه آذر آباد گان
فر-2 ، اوقات ، محمد تقي رهنمايي ، دانـشگاه( اغت جزوه درسي دانشجويان رشته جغرافيـا

 1370،) تهران 
3-، ، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي ، پرويز ديبايي ،تهران .1371شناخت جهانگردي
، معاونـت-4 ، تهـران ، زهـره دهـد شـتي شـاهرخ ، مهدي الواني و مباني جهانگردي اصول

و برنامه ري ، اقتصادي و جانبازان .1373زي بنياد مستضعفان
، محمود دباغ-5 ،)ع(، موسسه فرهنگي انتشاراتي ثامن االئمـه) ترجمه( علوم جهانگردي

1375.، ، انتشارات دانشگاه پيام نور ، علي اصغر رضواني و صنعت توريسم .1375غرافيا
ا-6 ، ، حسن قره نژاد و سياستگزاري توريسم ، مقدمه اي بر اقتصاد ، اصـفهان نتشارات ماني

1376.
و جمهـوري اسـالمي-7 نگاهي به گردشگري ،مجموعه مقاالت نخستين همايش جهانگردي

، جلد  ، اسفند-1ايران ، كيش .1376 حسن باهر
، ترجمه-8 ، راجر داس ويل ، دفتـر: مديريت جهانگردي و داود ايـزدي سيد محمد اعرابي

، چاپ اول  ، تهران .1378، پژوهشهاي فرهنگي
، دقتـر-10 ، ترجمـه محمـود عبـداهللا زاده ، پريسيالبوني فيس  مديريت گردشگري فرهنگي

، ، تهران چاپ اول .1380پژوهشهاي فرهنگي
، دفتـر پژوهـشهاي-11 ، ترجمه محمد ابراهيم گوهريـان ، لس لومسدن  بازاريابي گردشگري

، ع چاپ اول ، تهران .1380فرهنگي
، سيستم اطالع-12 ، منـوچهر فـرج زاده و كار برد آن در برنامه ريزي توريسم ات جغرافيايي

، سال انتشار  .1384انتشارات سمت
و آثاري كه به موضوع جهانگردي درباره ايران پرداخته اند)ب :تحقيقات
1-، و بوجه ، سازمان برنامه ، توريست كانسلت  1351 طرح جامع توسعه جهانگردي در ايران
، انتـشارات صنع-2 و تـاليف هوشـنگ فـيض بخـش ، ترجمه و جهان ت جهانگردي در ايران

، .1355مدرسه عالي خدمات
3-، و بوجـه ، سـازمان برنامـه و تربيـت بـدني ، مديريت فرهنگ  صنعت جهانگردي در ايران

1371.
4-، و ارشاد اسالمي ، وزارت فرهنگ .1371 خالصه گزارش جهانگردي خارجي ايران
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، سـازمان جغرافيـايي-5 ، بهمـن كـارگر و صـنعت گردشـگري در ايـران  توسعه شهرنشيني
، .1385نيروهاي مسلح

6-، ، نشر طراوت ، هيلدا دادفر ، افشين شهام .1384 جغرافياي جهانگردي ايران
و يـا يـك شـهر در ارتبـاط بـا)ج ، شهرستان و پايان نامه هايي كه در سطح استان تحقيقات

ج و گردشگري به رشته نگارش در آمده اند موضوع .هانگردي
1-، ، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد ، جواد عطايي  نقش صنعت توريسم در اقتصاد اصفهان

، .1355دانشگاه تهران
، پايـان نامـه دوره-2 ، منيـژه ظهوريـان پـر دل و توريسم زيـارتي مـشهد  جغرافياي تاريخي

، دانشگاه تهران .1370، كارشناسي
، دانـشگاه-3 ، پايان نامـه كارشناسـي ، فرشيد جليلي  جاذبه هاي توريستس شهرستان تالش

، .1370تهران
4-، ، دانشگاه تهران ، پايان نامه دوره كارشناسي ، مريم اسدي  1370 توريسم توچال
، پايان نامه دوره كارشناسي-5 ، حسين بشيري ، دانـشگاه جاذبه هاي توريستي استان تهران

، .1371تهران
، مجيـد-6 و جهانگرد در شهرستان نور و وضيعت توريست  بررسي اجمالي امكانات توريستي

، ، دانشگاه شيد بهشتي ، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد .1372اشتري
، پايـان نامـه دوره-7 ، عليرضـا صـدفي درويـش  امكان سنجي توسعه توريسم در شـهميرزاد

، كارشناسي ، دانشگاه شهيد بهشتي .1373ارشد
، پايــان نامــه دوره-8 ، محمـد حــسين احــساني  تـوان شناســي جهــانگردي اســتان ســمنان

، ، دانشگاه شهيد بهشتي  1374كارشناسي ارشد
، پايـان نامـه-9 ، جعفـر مردانـي و جاذبه هاي توريستي شهرسـتان شـهركرد  محيط زيست

، دانشگاه آزاد اسال ، كارشناسي ارشد .1377مي واحد نجف آباد
، دانـشگاه-10 ، پايـان نامـه كارشناسـي ، مهدي سـقايي  بررسي صنعت توريسم در بندر گز

، .1380اصفهان
و-11 و توريستي شهرستان سمنان با تاكيد بر شهرهاي مهديشهر  برسي جاذبه هاي تفريحي

، دان ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، جعفر معينيان ، شهميرزاد شگاه آزاد اسالمي واحد سـمنان
1382.

12-، و اكوتوريستسي شهرستان سمنان مـورد مطالعـه بخـش( برسي جاذبه هاي توريستي
،) مهديشهر  ، بنياد مسكن انقالب اسالمي استان سمنان .1386علي اخالقي

و انساني سمنان :كليات جغرافياي طبيعي
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، كي 95815استان سمنان با مساحتي برابر كل كـشور 5,8لومتر مربع  درصد از مساحت
و مساحت آن تقريبا جغرافيـاي[. برابـر اسـتان تهـران اسـت5"را به خود اختصاص داده است

 ، از نظر موقيعيت جغرافيايي اين استان از جانب شمال بـه اسـتان هـاي] 1385استان سمنان
و مازندران از جنوب به استان هاي  ، گلستان ، از مشرق به اسـتان خراسان شمالي و اصفهان  يزد

و مركز آن شهرسـتان سـمنان و قم محدود است خراسان رضوي واز مغرب به استان هاي تهران
. ميباشد 

و مهديـشهر: شهرستان هاي استان سمنان عبارتند از ، ، گرمـسار ، دامغـان ، شـاهرود .سمنان
]، ]1385جغرافياي استان سمنان

اسي صورت گرفته مويد آن است كه قديمي تـرين تـشكيالت از سـنگ هـاي مطالعات زمين شن
.در اين منطقه وجود دارد* تا آبرفت هاي كواترنري* پالئوزوييك 

و جنـوب ارتفاعـات شـمال ، اطـراف شـهميرزاد سنگ هاي دوران پالئوزوييك در شمال سمنان
و شاهرود وجود دارند  شـمال شـهميرزاد در حـواليدر* سنگ هاي دوران مزوزوييك. دامغان

و جام ديده مي شود  .شيخ چشمه سر
و طبقات گچدار در شمال سمنان ديده ميـشود* رسوبات ترشياري سـنگ. از سمنان تا آهوان

[ هاي كواترنري نيز از كوه هاي شمالي تا دشـت كـوير مـشاهده مـي شـود  جغرافيـاي اسـتان.
 ، ]1377سمنان

، استان سم و نـواحي پـست دشـت از نظر توپوگرافي ، كوهپايه اي نان به سه قسمت كوهستاني
.كوير تقسيم مي گردد 

و هوايي متنوع دارد به. از ديدگاه اقليمي استان سمنان به دليل موقعيت خاص خود آب
، در دامنـه كـوه هـا) مانند بخش شمالي شاهرود( طوري كه در نواحي كوهستاني آن هوا سرد

ش( آب وهوا معتدل و هـوا گـرم اسـت) اهرود شهر ماننـد جنـوب شـهر( ودر حاشيه كوير آب
و گرمسار  و هـواي اسـتان) سمنان بنابر اين ميتوان نتيجه گرفـت كـه تنـوع ويژگـي ذاتـي آب

.سمنان است 
]، [ 1385جغرافياي استان سمنان [، ] 1379عليجاني

و منـاظر بـديع از جاذبـه موقعيت جغرافياي مذكور سبب ايجاد مجموعه اي از زيبايي ها
و مناظر زيباي طبيعـي گرديـده اسـت و هوا هاي متفاوت ي وكوهستاني همراه با آب هاي كوير
ي مـورد مطالعـه  و ساماندهي آنها ميتواند سبب رونـق گردشـگري در محـدوده كه برنامه ريزي

.گردد 
ز ، خاك هاي موجود در استان سمنان را مي توان به شـرح يـر طبقـه بنـدي از نظر خاكشناسي

: نمود 
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اي-1  خاك هاي دامنه
 خاك هاي سيالبي-2
كل خاكهـاي اسـتان75حدود( خاك هاي سنگريزه اي در باالي مخروط افكنه-3  در صد از

)سمنان را در بر ميگيرند
 زمين هاي كوهستاني-4
 خاك هاي شور-5
،[ خاك هاي خيلي شور-6 ] 1377جغرافياي استان سمنان

ا ، اين استان به علت موقعيت خـاص در خصوص منابع آب ستان سمنان مي نوان گفت كه
و غير كشاورزي روبرو ميباشد به طوري كـه"جغرافيايي عمال   با كمبود آب براي مصارف كشاورزي

در يك تقسيم بندي كلي منابع آب اسـتان. بيشتر آب مصرفي از منابع زيرزميني تامين مي گردد
و زيرزمين  از رودهاي مهم استان مي توان بـه حبلـه.ي تقسيم مي گردد به منابع آب هاي سطحي

، رود شاهرود) منبع اصلي آب كشاورزي شهرستان گرمسار( رود  ، چشمه علي دامغان ، گل رودبار
.اشاره كرد ...،

، گل رود بـار، چـشمه ازچشمه هاي معروف استان نيز مي توان به يخچال، هيكو، مالده
و علـي، ديبــاج،گراب، چــشمه  و(وجــود جنگـل هــا. اشـاره نمــود ... كـاريز، حــق الخواجــه طبيعــي

،مراتع وهمچنين تنوع پوشش گياهي وحيات جانوري نيزاز ديگر خـصوصيات جغرافيـايي)مصنوعي
اكوتوريستي انها نكاتي_استان سمنان است كه در قسمت هاي بعد بيشتردرمورد اهميت توريستي 

]1385 سمنان، جغرافياي استان[.را بيان مي نماييم
ي تاريخي استان سمنان در دوران باستان بخشي از چهارد همين ايـاالت از نظر پيشينه

حتي طهمـورث ديوبنـد رامؤسـس شـهر. از تقسيمات شانزده گانه اوستايي بود) ورنه(تاريخي ورن 
 كه ورن برخي از دانشمندان اين ايالت را گيالن فعلي ميدانند ولي قدر مسلم اين. سمنان مي دانند 

 يا ورنه متشكل از صفات جنوبي البرز وخوار شمال سمنان، دامغان،خوار،دماوند، فيروز كوه،
و نقاط كوهستاني مازندران بوده است .شهميرزاد، السگرد،ده نمك،وآهوان، قوشه، ويمه
قـومس بعـد( منطقه در تمام دوره حكومت مادهاوهخامنـشيان كوميـسنه يـا كوميـشان

در ايـن دوره سمنان،شـهر سـرحدي.يت بزرگ پارت يا پرتو بـه شـمار مـي رفـت جزو ايال) ازاسالم
و ماد به شمار مي رفت  سلوكيان بزرگترين عامـل يونـاني كـردن مـشرق بودنـد بـه. ايالتهاي پارت

و بـراي ايـن كـار تقريبـا  همين جهت براي ادامه فرمانروايي خود نظر مساعد مردم را الزم داشتند
و ايا  در. لت پارت بنا كردند شصت شهر در مشرق يكي از اين شهرها آپاماياالسگرد فعلي اسـت كـه

و ديگري شهر هكتـاپليس 34 را) صـد دروازه( كيلومتري سمنان واقع شده اسـت كـه عـده اي آن
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به. دامغان مي دانند  بخش وسيع تقسيم كردند كه يكي از ايالـت هـاي18اشكانيان ايالت ايران را
و دامغان كنوني بود مهم آن قوميس يا قومس در . نواحي سمنان

، آخرين پادشـاه ساسـاني، مهاجمـان ي قرن هفتم ميالدي در زمان يزگرد سوم در نيمه
،. عرب كشور ايران را به تصرف خود دراوردند  و آبادري را تسخير كردنـد اعراب نخست شهر بزرگ

و به سرزمين كومش  ، دام( سپس به شمال شرقي رفته ، بسطام شهرهاي سمنان و) غان رسـيدند
بـه) كـومش(سمنان در دوره هاي بعد از اسالم جزو سرزمين تاريخي قـومس.آن را تسخير كردند 

.شمار مي آمد 
و نهـضت و بلوا سراسر ايران را در بر گرفـت و عباسيان شورش در دوران حكومت امويان

، زرتـشتيان هاي بي شماري به وقوع پيوست كه از مهمترين آنها قيام سنباد بـو  د در انـدك زمـان
و نواحي جنوب طبرستان يعني سنگسر و فوالد محله به دور) مهدي شهر( طبرستان ، شهميرزاد

، ولي در سـاوه شكـست خوردنـد و قومس وري را به تصرف درآوردند رهبر اين نهضت جمع شدند
و پس از ضبط خزاين ابومسلم خراساني رو به طبرست  وي پـس. ان نهـاد وسنباد به قومس گريخت

.از مدتي در دره هاي سنگسرو شهميرزاد به قتل ريسد 
در. هجـري بـود7و6ايالت قومس از كانون هاي مهم اسـماعيليان در قـرن ايـن ايلـت

و  و كشتار ايـن قـوم در امـان نمانـد و كشت و همچنين در زمان تيمور لنگ از حمله دوران مغول
و مالي بسيار شد .متحمل خسارات جاني

، شاه اسماعيل صفوي به سركوب گردن كـشان و استقرار حكومت صفويان پس از ظهور
از جمله حاكم قلعه فيروزكوه را دستگير كرد وبه اين ترتيـب، واليـت فيروزكـوه. واليت ها پرداخت 

.به تصرف صفويان درآمد) مهدي شهر(وخوار، سمنان وسنگسر 
، ولـي درايـن29كريم خان زند با عنوان وكيل الرعيا مدت  سال درايـران سـلطنت كـرد

ي قاجـار قـرار داد ، بسطام را در اختيار بزرگان خـانواده ، شاهرود مدت شهر هاي سمنان ،دامغان
و دامغان رفت وبا گرد. و به طرف كومش ، آقا محمد خانم شيراز را ترك كرد بعد از مرگ خان زند

، سرانجام توا  و واليت جنوبي دريـاي خـزر آوردن عده اي از افراد قبيله خود نست به واليت كومش
.دست يابد

و از ي سـلطنت تكيـه زد ، برادرزاده وي به نام فتحعلي شـاه قاجـار براريكـه پس از آقامحمد خان
و ذوالفقـار را بـه  ، سرزمين قومس را كه زادگاهش بود مورد توجـه قـرار داد همان ابتداي سلطنت

لـيكن. افيايي قومس تا اواخر دوران قاجاريه بر سر زبان ها بود نام جغر. عنوان حاكم سمنان برگزيد 
، سمنان در شمار شهرهاي استان دوم يعني مازندران در آمد .در دوران حكومت پهلوي اول

ي هئت وزيران، ايلت كـومش 1340در آغاز سال ،( شمسي طبق تصويب نامه سـمنان
و سرخه  ، بسطام ، شاهرود و) مهدي شهر( يعني سنگسرو جنوب طبرستان) دامغان و شهميرزاد
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كل سمنان نـام گـذاري شـد ي آنها از نظر تقسيمات كشوري به نام فرمانداري مركـز. نقاط تابعه
و مستقرگرديد .حكومت آن نيز در شهر سمنان تعيين

، گرمـسارو 1355در سال  هجري شمسي طبق تصميم دولت وقت با اضافه شدن دماوند ،فيروزكوه
و مركز آن نيـز همچنـان شـهر تـاريخي ورامين كل سمنان به استان سمنان تبديل شد  فرمانداري

و. سمنان باقي ماند البته طبق تقسيمات كشوري سال هـاي اخيـر، سـه شـهر دماونـد ،فيروزكـوه
]]سايت اينترنتي ويكي پديا[[.ورامين از استان سمنان جدا گرديد

س 1385براساس سر شماري  نفر بوده كـه ازايـن تعـداد 589742منان، جمعيت استان
نفـر در هـر6تراكم نسبي جمعيـت درهمـين سـال. نفر در مناطق شهري ساكن بوده اند 440559

و پيرو شـيعه مـي. كيلومتر مربع بوده است  از نظر اعتقادي تقريبا تمامي مردم اين استان مسلمان
[[باشند  ]]1385مركز آمار ايران،.

، در بخـش كـشاورزي اسـتان سـمنان بـه دليـل موقعيـت از نظر ويژگي هاي اق تصادي
و خاك برخوردار است  ي منابع آب و اقليمي از محدوديت هايي در زمينه با ايـن حـال. جغرافيايي

و شهرسـتان مهـدي شـهر وضـعيت كـشاورزي در موقعيـت  در قسمت هايي از شهرستان شاهرود
.مناسب تري قراردارد

.ن را مي توان به صورت زير تقسيم بندي نمودمحصوالت كشاورزي استان سمنا
 محصوالت غذايي) الف
) شاهرود( سيب زميني-1
) فرومد شاهرود( فلفل-2
 گياهان صنعتي)ب
) شاهرود ودامغان( چغندر قند-1
) شاهرود( آفتابگردان-2
و بيارجمند شاهرود( تنباكو-3 )خارتوران
 محصوالت درختي)ج
و دامغان( انگور-1 ) شاهرود
و گرمسار( انار-2 ) سمنان
)شاهرود( سيب درختي-3
)دامغان( پسته-4
]] ، ]]1377جغرافياي استان سمنان

، در ايـن و اهميـت ويـژه اي برخـوردار اسـت از نظر دامداري استان سمنان از موقعيت
و مهدي شهر اشاره نمود  پرورش زنبورعـسل نيـز بـه. خصوص مي توان به شهرستان هاي شاهرود
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و هواي مناسب در مناطق كوهستاني استان به دو صورت سنتي ونوين صورت مـي گيـرد . علت آب
، دامغان، مهدي شهر: كه مهمترين مناطق پرورش زنبورعسل عبارتند از نواحي كوهستاني شاهرود

.وشهميرزاد
و كيفيـت مناسـب وه مجنـين وجـود نيـروي كارنـسبتا با توجه به وجود معادن غني با ذخاير زياد

فراوان واستعداد جزب نيروهاي متخصص وامكان اسكان آنها استان سمنان از موقعيت مطلـوبي در 
اين صنايع كه به دو دسته صنايع ماشـيني وصـنايع دسـتي تقـسيم. بخش صنعت برخوردار است 

ي اقتصادي منطقه، ايجاد اشتغال وهمچنين جلوگير  ي ازركود سـرمايه بندي مي گردند در توسعه
،.[[گذاري ها مؤثر هستند ]]1377جغرافياي استان سمنان

،: برخي از معادن فعال استان سـمنان عبارتنـد از ، نمـك، سـيليس ، گـچ زغـال سـنگ،كروميت
و   ..... دولوميت، پتاس

: گردشگري در استان سمناني عوامل مثبت توسعه
،(واقع شدن بر سر راه چند استان-١ و خراسـان رضـوي ، مازنـدران ،تهـران ،قـم  گلـستان

)اصفهان
)تهران(نزديكي به پايتخت كشور-٢
 مطلوب بودن راه هاي استان-٣
و ديگـر خودروهـاي كرايـه(تعدد وسايل دسترسي به نقاط مختلف استان-٤ ، اتوبوس قطار

)اي
و تاريخي-٥  وجود جاذبه هاي طبيعي، فرهنگي
]، ]ات توسط نگارنده، با اندكي تغيير1385جغرافياي استان سمنان

:معرفي برخي از جاذبه هاي طبيعي استان سمنان
محيط طبيعي.استان سمنان به دليل موقعيت جغرافيايي در پيكره خود مملوء از تنوع است

، كوهپايه اي ونواحي پست دشت كـوير ،داراي تـوان هـاي  استان اعم از چشم اندازهاي كوهستاني
ي گردشگري مورد بهره بـرداري قرارگيـرد كـه بـه طـور بالقوه زيادي است كه مي تواند در   زمينه

:براين مبنا مي توان به توان هاي زير اشاره كرد.خالصه به برخي از آنها اشاره مي گردد
 تنوع آب وهوايي-١
و ارتفاعات-٢ ،» مرتفع ترين قله اسـتان« شاهوار بزرگ:(وجود دامنه ها شـاهوار كوچـك

 چــالويي، نــروا، يزدكــي، كركــسي، قــدمگاه، شــترپا، شــاه كــوه، آرام، نيــزوا، گاوكــشان،
)كهكشان

، غـار دق كـشكولي يـا زنـدان افغـان» مهمترين غار استان سمنان« غاردربند(غارها-٣
)گرمسار
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و درماني-٤ و عـين الرشـيد در جنـوب شهرسـتان(چشمه هاي آب معدني چـشمه شـاه
، نمك دره  يلـومتري جنـوبك6_گرمسار،چشمه تلخاب السجرد در شهرستان سمنان

)چشمه گراب مجن در شهرستان شاهرود_شهر سرخه 
)چشمه علي دامغان(چشمه هاي آب شيرين-٥
و( رودها-٦ ، چشمه علي ،شاهرود  .......)حبله رود ،گل رودبار
و مناطق حفاظت شده-٧ و خـوار( حيات وحش خنار، پرور، سفيد كوه آرسك، خوش ييالق

)توران 
، يوزپلنـگ، كه گونه هاي مهم جانوري آن و ميش ،آهو، بازشكاري ،خـرس كل وبز ،قوچ عبارتند از

 ...گورخر ايراني، جبيرو
الزم به ذكر است به عنوان نمونه پناهگاه حيات وحش خـوش يـيالق كـه يكـي از غنـي
و از  ترين مناطق كشور از نظر جمعيت حيات وحش است بـه بهـشت شـكار ايـران شـهرت يافتـه

ب  و يا منطقه حفاظـت شـده تـوران كـه بزرگتـرين منطقـه.رخوردار است اهميت فوق العاده زيادي
و كره مـسكون 1977 ژانويه17حفاظت شده ايران است كه طي سند مورخ  از سوي برنامه انسان

.مربوط به سازمان ملل تحت عنوان ذخيره گاه زيست كره معرفي گرديده است
و مرتعي در برخي از مناطق-8 ،( شمالي اسـتان وجود پوشش جنگلي جنگـل ابـر شـاهرود

و جنگل هاي مالخواست در شهرستان دامغان ، لعلوم، رودبارك در شهرستان مهديشهر )فينسك
 كوير نمك-9

،[ درياچه نمك-10 ] با اندكي تغييرات توسط نگارنده 1385جغرافياي استان سمنان
و تاريخي اس :تان سمنانمعرفي برخي از جاذبه هاي فرهنگي

و متون تاريخي مؤيد اين واقعيـت اسـت كـه اسـتان همانطور كه گفته شد بررسي منابع
، بنابراين در اين استان شاهد وجود  ي تاريخي چندين هزار ساله برخوردار است سمنان از پيشينه

و مهمـي مـي  و همچنـين تـاريخي متعـدد توانـد در جـذب باشـيم كـه مـي جاذبه هاي فرهنگي
و مفيد واقع شود گردشگران  .مؤثر

و تاريخي استان سمنان را به اختصار مي :توان به صورت زير مطرح نمود جاذبه هاي فرهنگي
، مـسجد تاريخانـه يـا خـداي خانـه( مساجد فديمي-١ ، مسجد جامع سـمنان ي دامغـان

و  ...)مسجد جامع فرومد
ها-٢ ،)ع(امامزاده يحيي بن موسي( زيارتگاه )ع(امـامزاده محمـد در شهرسـتان سـمنان

، امامزاده علي اكبر)ع(بسطام، امامزاده جعفر ،)ع(شهرستان دامغان در شهرسـتان گرمـسار
)در منطقه زيارت شهرستان مهديشهر)ع(امامزاده قاسم

ها-٣ و مناره و( برج ها ، مناره مسجد تاريخانه، برج طغرل  ...)مناره مسجد جامع سمنان
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، حمـام پهنـه وگرمابـه حمام عمو( حمام هاي قديمي-� مي قاطول در شهرستان گرمـسار
و حمام كالته در شهرستان  ، حمام اميريه در شهرستان شاهرود حضرت در شهرستان سمنان

)دامغان
ها-� ، شـير( قلعه ، قلعه السگرد در شهرسـتان سـمنان قلعه آرادان در شهرستان گرمسار

و ) قلعه دولت آباد در جنوب شرقي دامغانقلعه شهميرزاد، قلعه ده مال در شهرستان شاهرود
آب انبار علي آباد شهرستان گرمسار، آب انبار باستاني سـرخه در شهرسـتان( آب انبارها-�

و   ...)سمنان
و موزه شاهرود(موزها-٧ )موزه سمنان
ي( صنايع دستي-٨ و منطقـه ، پالس بافي در منطقـه خـوار تـوران حوله بافي در سرخه

د  ، گليم بافي ، گليم بـافي در كالپوش ، بافت چادرشب در كالته خيج ر روستاي كندو سمنان
، جاجيم بافي در تويه در وارو  ...)روستاي فروان گرمسار

، بازار شاهرود( بازارها-٩ ، بازار آرادان )بازار سمنان ،بازار دامغان
ها-١٠ و( قنات ، قنات جام  ...)قنات اسد آباد
و در همـه جـا مـوردآ شنايي با شيوه: زندگي كوچندگي-١١ ي زندگي كوچندگان هميشه

بنابراين شاهد آن هستيم كه پژوهشگران از ديدگاه هاي. توجه محققان عالقه مند بوده است
ي زنـدگي مـي  ي اين شيوه و اقتصادي به مطالعه ، مردم شناسي جغرافيايي مختلف تاريخي

، .[[ پردازند ]]1386نگارنده
و عشاير استا :ن سمنان به شرح زير مي باشند برخي از ايالت

، اليكايي، اصانلو، پازوكي ،كتـي، عـرب_ ي باصري ، طايفه و افتري ، طوايف پروري  ايل سنگسري
، طايفـه چـوداري ، طوايف خوار تـوران ي عرب درازي ، عـشايرو) چوبـداري( عامري ،كرد، طايفه

پل ابريشم .طوايف
]]، و عشاير استان سمنان ]]1378ايل ها

و انـساني از خـصوصيات بـارز اسـتان: آداب ورسوم-١٢ تنوع وگوناگوني پديده هاي طبيعـي
و. سمنان اسـت  ، سـوگواري هـا و رسـوم ازدواج ي تنـوع در آداب بـالطبع ايـن مـسئله

و  ، گـويش هـا ، پوشاك ، اعياد، بازي هاي محلي بـه وجـود مـي ... عزاداري هاي مذهبي
عا  و مـؤثري محـسوب گـردد آورد كه ميتواند در جذب گردشگران نگارنـده، .[[مل مهـم

1386[[
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و تهديد كننده در گردشگري استان سمنان :بررسي نقاط ضعف
و تهديد تلقي مي گرديد به شرح ذيل اسـت  عواملي كه در گردشگري استان به عنوان نقاط ضعف

:
طا-1 و گرماي و منطق شمالي استان و بهمن در شهرها قت سرماي هوا در ماه هاي دي

و مرداد .فرسا در قسمتهاي جنوبي استان بخصوص در نواحي كويري در ماه هاي تير
آن-2 و چشمه ها در فصل تابستان وفصلي بودن اكثر به حداقل رسيدن دبي آب رودها

 ها
و كويري استان-3  كمبود پوشش گياهي در قسمتهاي جنوبي
و ضعف بهداشت در مراكز پذيراي-4 يكمبود تاسيسات اقامتي مثل هتل
و رستوران هاي بين راهي-5  بي ثباتي در نرخ هتل ها
و اكوزيستي استان-6  عدم اطالع رساني صحيح از وضعيت توريستي
و چشم اندازهاي زيبا در صفحات شمالي كشور-7  وجود مناظر طبيعي

و گـرايش تضعيف فرهنگ وآداب ورسوم كوچند گان به دليل وجود فن آوري هاي جديـد
]]1386 نگارنده،[[به يكجا نشيني 

:پيشنهادات
و گردشگري استان سمنان از طريق رسانه هاي گروهـي-1 معرفي جاذبه هاي توريستي

و سيماي استان سمنان  خصوصا صدا
و ديـدني-2 و معرفـي جاذبـه هـا شركت فعال استان در نمايشگاه هاي داخلي وخارجي

 هاي استان 
ي دنيـا-3 و مسلط به زبـان هـاي زنـده و استقرار راهنمايان ورزيده  در امـاكن ديـدني

 تاريخي
 ايجاد تعميرگاه هاي اتومبيل در محور هاي ارتباطي استان-4
، تلگراف وتلفن راه دور در نقاط پر تـردد بـراي رفـاه-5 و باجه هاي پست استقرار دفاتر

 حال گردشگران
ها-6 و در كنار راه  ايجاد سرويس هاي بهداشتي در جوار آثار تاريخي ،ديدني
ج-7  هت كاهش آلودگي محيط محيط زيستآموزش گردشگران در
و نگهداري اين آثار-8 ، تعمير و كوشش براي مرمت  حفاظت از آثار فرهنگي ،تاريخي
و خدمات-9  تعيين نرخ ثابت براي كاالها
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، تاسيـسات،-10 و اسـتقرار تجهيـزات و درمـاني اسـتان توجه به آب هـاي گـرم معـدني
و مرمت راه هاي دسترسي به آنها  بهداشتي كردن

و كتاب هاي راهنماي نقاط ديدني استان-11 و بروشور  چاپ نقشه
و شـهر هـا-12 و راهنماو هم چنين تابلوهـاي نـام معـابر بـاز( نصب تابلوهاي جهت نما

)نويس انگليسي
و قيمـت-13 و ايجاد هتل هـا ومراكـز پـذيرايي بـا كيفيـت  تقويت آژانس هاي توريستي

 مناسب
و تفريحي زيبا سازي مكان هاي باستاني-14 ، تاريخي
و تبديل نمودن آنها به اماكني-15  تغيير كاربري ابنيه تاريخي كه در حال ويراني هستند

و ، خانه ، قهوه و حفظ ارزش ايـن ...مانند موزه كه موجب فعال شدن جنبه هاي اقتصادي
.مكان ها مي شود

ي كم براي افرادي كه قصد-16 ي وام هاي بلند مدت با بهره سرمايه گردشـگري در ارائه
.استان را دارند

و دانشگاهي در جهت تربيت نيروهاي متخصص در امر گردشگري-17 ( ايجاد مراكزعلمي
و و صنعت توريسم  ...)تقويت رشته هاي مديريت جهانگردي،جغرافيا

 ايجاد تور هاي اقساطي براي افراد كم درآمد به منظور پر كردن اوقات فراغت آنها-18

،جغرافيا[[ ]]1386و ديدگاههاي نگارنده 1385ي استان سمنان
:سپاسگزاري

برخود الزم مي دانم از آقاي محمد حسين احـساني كـه بـا در اختيـار قـرار دادن پايـان
ي اين مقاله نامه ي كار شناسي ارشد خود با عنوان توان شناسي جهانگردي استان سمنان در تهيه

ق و .در داني نمايمبه اينجانب ياري رسانده اند تشكر

:تذكر
ي اصلي نگارش اين مفاله را دو اثر زير تشكيل داده اند-1 :چارچوبه

، پايان نامه كارشناسـي ارشـد) الف ، محمد حسين احساني توان شناسي جهانگردي استان سمنان
اي–جغرافياي انساني  ،– گرايش مطالعات ناحيه  دانشكده علـوم زمـين دانـشگاه شـهيد بهـشتي

1374.
،)ب ، چاپ هفتم و پرورش ، وزارت آموزش .1385جغرافياي استان سمنان
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ي اسـتان-2 ي استان سمنان در دستور كار گـروه جغرافيـا  با توجه به اينكه تغيير كتاب جغرافيا
،. سمنان قرار دارد و تغييرات مربوط به بحث گردشگري بـه عهـده اينجانـب واگـذار شـده اسـت

 مطالب موجود در كتاب ديـدگاه هـاي شخـصي اينجانـب در خـصوص بنابراين سعي شده با حفظ
و موانع( گردشگري در استان .بدان افزوده گردد) ظرفيتها

:منابع
، محمد حسين-1 ، پايان نامه كارشناسـي: احساني توان شناسي جهانگردي استان سمنان

 1374ارشد جغرافيا، دانشگاه شهيد بهشتي،
، علي-2 ، نقش اقليم: براتيان و بختيـاري در برنامه ريزي گردشگري در استان چهار محال

ي  ، شماره 86،بهار78فصلنامه رشد آموزش جغرافيا
3-، و پرورش ، وزارت آموزش  1377جغرافياي استان سمنان
4-، و پرورش ، وزارت آموزش  1385جغرافياي استان سمنان
و گردشـگري در اسـ-5 ، طرح مطالعات اقـيلم و ساز مان هواشناسي كشور تان چهارمحـال

،  1380بختياري
                   www. Wikipedia. Org: سايت اينترنتي ويكي پديا به آدرس-6

 
اهللا-7 ، رنجبر، عنايت ، علي رضا ، اتحاديـه: شاه حسيني و عـشاير اسـتان سـمنان ايل هـا

،  1378تعاوني هاي عشايري استان سمنان
هو-8 و ، آب ، بهلول ، عليجاني ، دانشگاه پيام نور .1379اي ايران

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

