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و توليد منطقه  هاي اي با تأكيد بر محدوديت صنعت گردشگري

 هاي صنعت گردشگري از نظر زيرساخت استان سمنان

 دكتر مجيد مداح

 عضو هيات علمي دانشگاه سمنان

:چكيده

و اشتغالهاي خدمات است يا گردشگري از زير بخش1جهانگردي زايي كشورها كه نقش مهمي را در درآمد زايي

هاي جهانگردي شامل تعداد جهانگردان هاي تاريخي، وضعيت شاخص عليرغم موقعيت ممتاز ايران از نظر جاذبه. دارد

و درآمد جهانگردي در ايران مطلوب نيست و. ورودي به كشور در اين مقاله پس از مروري كوتاه بر ادبيات جهانگردي

با. بررسي وضعيت صنعت جهانگردي در دنيا به تعيين موقعيت نسبي ايران در اين صنعت خواهيم پرداخت سپس

اي را مورد بررسي قرار استفاده از روش تحقيق علي به صورت تجربي اثر صنعت جهانگردي بر روي توليدات منطقه

و سپس اين (GDP)ها داخلي استانبراي اين كار ابتدا يك مدل اقتصادي از توليد ناخالص. دهيم مي  ارايه شده

 تخمين زده شده است در تخمين مدل از اطالعات2 (OLS)مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي

مي. استفاده شده است1382 استان كشور در مقطع زماني28اقتصادي صنعت: دهد نتايج حاصل از تخمين مدل نشان

و معدن دارد اي نسبت به بخش ثر بيشتري بر روي توليد منطقها1/53گردشگري با ضريب  و صنعت . هاي كشاورزي

هاي صنعت اي وضعيت استان سمنان از لحاظ زير ساخت عليرغم اهميت باالي صنعت گردشگري در رشد توليد منطقه

مس. گردشگري مطلوب نيست و اين استان از نظر تأسيسات اقامتي شامل هتل، نسبت طول راهها به احت استان

و هشتم در سطح كشور است حمل و بيست و هشتم بهبود اين.و نقل هوايي به ترتيب داراي رتبه نوزدهم، بيست

.گذاري در صنعت گردشگري استان سمنان است موقعيت نيازمند توسعه سرمايه

1- Tourism 
2 - Ordinary Least Squares 
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:مقدمه

و كم مخاطره صنعت گردشگري از پر . استهاي اقتصادي ترين رشته از فعاليت درآمدترين
، 2005 تعداد گردشگران ورودي كشورها در سال1براساس آمارهاي سازمان جهاني گردشگري

آن. درصد متعلق به كشورهاي اروپايي است54 ميليون نفر بوده كه از اين ميزان 806 پس از
و خاورميانه به و آقيانوسيه، امريكا، افريقا با آسيا بع درصد رتبه5و19،17،5ترتيب دي از هاي
ميزان كل درآمد كشورها از صنعت گردشگري. اند نظر آمار گردشگران را به خود اختصاص داده

و خاورميانه 680، 2005در سال   ميليارد دالر بوده است كه در اين زمينه نيز اروپا پيشگام است
جهاني همچنين آمارهاي سازمان. ميليارد دالر از اين ثروت دست يافته است6/27تنها به

اند ميليون گردشگر وارد كشورهاي مختلف شده5/777، 2004دهد در سال گردشگري نشان مي
كل درآمد2/1اين ميزان درآمد. ميليارد دالر ايجاد نموده اند743كه درآمدي معادل   برابر

از10ايران عليرغم آن كه جزء. كشورهاي عضو اوپك از محل فروش نفت است  كشور برتر دنيا
درر جاذبهنظ و درآمد ايجاد شده هاي تاريخي است اما سهم اندكي از نظر تعداد جهانگرد ورودي

كه ميليون جهانگرد وارد ايران شده3/1 تنها 2004در سال. صنعت گردشگري دنيا دارد اند
اين در حالي است كه كشور كوچكي مانند امارات. اند ميليارد دالر ايجاد كرده6/1درآمدي معادل 

 ميليون8/5 پذيراي 2004اين كشور در سال. متحده عربي وضعيت بهتري از ايران داشته است
.اند ميليارد دالر براي اين كشور ايجاد كرده5/1گردشگر بوده است كه اين تعداد درآمدي معادل

، تبيين و ارتقاء موقعيت آن در سطح جهان يكي از راههاي توسعه صنعت گردشگري در ايران
و نقش صنعت گردشگري در رشد توليدات منطقهجايگ در اين جا سوالي كه مطرح. اي است اه

و كشاورزي بر  و معدن است اينكه اثر صنعت گردشگري در مقايسه با توليد بخش هاي صنعت
 اي به چه ميزان است؟ روي توليد منطقه

 روش تحقيق هدف اين مقاله يافتن پاسخي مناسب به پرسش فوق است كه در اين راه از
و تخمين يك مدل اقتصادي از توليد ناخالص داخلي استان هاي كشور در مقطع علي از طريق ارايه

مي1382زماني  .نماييم استفاده
و منطقه و ويژگيهاي ملي هاي اي شامل سياست رونق گردشگري در هر منطقه تابع شرايط

و سياسي هر منطقه، جاذبه ، فرهنگي و دولت، عوامل اجتماعي و تاريخي، كميت هاي طبيعي
هاي متنوع كيفيت خدمات ارايه شده به گردشگران است در اين ارتباط استان سمنان داراي جاذبه

و فرهنگي مناسبي جهت جذب گردشگري مي باشد كه نمود آن وجود آثار متنوع تاريخي تاريخي
و جاذبه هاي فرهنگي در شهرهاي مختلف استان مي ن امكانات گرچه شرايطاي. باشدو معماري

1 - World Tourism Organization (W.T.O) 
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را بالقوه مناسبي را جهت ورود گردشگري به استان فراهم مي كند اما لزوماً رونق صنعت گردشگري
و كيفيت زير ساخت. به همراه ندارد هاي صنعت گردشگري نيز بر توسعه چرا كه عامل مهم كميت

نان از جهت اين صنعت در استان مؤثر است كه در اين مقاله موقعيت نسبي استان سم
مي هاي مرتبط با زير ساخت شاخص .گيرد هاي صنعت گردشگري مورد بررسي قرار
 مروري بر ادبيات جهانگرديـ2

و تقاضا در زمينه امكانات جهانگردي يا گردشگري يك فعاليت اقتصادي است كه شامل عرضه
خ و خدمات جانبي براي كساني است كه خارج از محل اقامت مياقامتي، پذيرايي . برند ود به سر

، گردشگر شخصي است كه به كشور يا شهري غير از طبق تعريف سازمان جهاني گردشگري
و24محيط زيست عادي خود براي مدتي كه كمتر از  و بيشتر از يكسال نباشد سفر كند  ساعت

، شركت در سم ، مأموريت و دوستان ، ورزش، ديدار اقوام ينار، قصد او از سفر، تفريح، استراحت
و تحقيق يا فعاليت مذهبي باشد ، مطالعه بر اساس اين تعريف. كنفرانس يا اجالس، معالجه

و تحقيق، انگيزه و ورزش، مطالعه و فرهنگي مبادرت به سفر جهانگردان با هدف تفريح هاي مذهبي
.نمايند غير از محل اقامت خود مي

و صنعت گردشگري يكي از منابع مهم درآمدي است كه نقش بسزايي در ايجاد اشتغال
و ويژگي. هاي جديد اقتصادي دارد فرصت هايي است رونق گردشگري در هر منطقه تابع شرايط

و انساني، تصورات. كه بدون آنها امكان رشد آن وجود ندارد از ديدگاه نظري ويژگيهاي طبيعي
و امكانات رفاهي، قوانين  و ذهني گردشگران از موقعيت يك منطقه، خدمات و مقررات

مي زيرساخت باشند كه در اين هاي صنعت گردشگري از عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگري
سه: معتقد است) 1990(1هادمن. ارتباط مطالعات مختلفي انجام شده است  و ويژگيهاي جذابيت

و پوشش گياهي براي توسعه فعاليتهاي گردشگري اهميت  و هوا، اشكال ناهمواري عنصر آب
و) 200(2همچنين سوبير. ادي دارندزي و مراكز ديدني، گردشگران به سه عنصر آثار فرهنگي

خدمات ارايه شده تحت عنوان مثلث صنعت گردشگري به عنوان عوامل مؤثر در رونق اين صنعت 
و نقل را به عنوان نقش زيرساخت) 1993(4و پري داكس) 1985(3كال.كند اشاره مي هاي حمل

و براين اساس كارو امل مؤثر در توسعه صنعت گردشگري مورد تأكيد قرار دادهيكي از عو 5اند

نشان) 1990ـ 2000( كشور در دورة زماني28با استفاده از داده هاي) 2007(6و سيتانا) 2007(

 
1- Hudman 
1- Sobir 
2- Kaul 
3- Prideaux 
4- Kharoo 
5 - Seetanah 
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، ها در هتل هاي گردشگري شامل تعداد اتاق باال بودن اندازه زيرساخت: اند داده هاي قابل دسترس
، تعداد ترمينالنسب و تعداد بنادر به طور هاي فرودگاههاي بينت طول جاده به مساحت المللي

اين نتيجه در مطالعه ديگري نيز. معني داري در توسعه صنعت گردشگري در هر كشور مؤثر است
و سيتانا تأييد شده است اين مطالعات بيانگر اهميت اندازة زيرساخت هاي گردشگري از سوي كارو

. توسعه صنعت گردشگري استدر
و ايران3 ـ صنعت جهانگردي در دنيا

هاي اقتصادي جهان است ترين بخش بيني سازمان جهاني جهانگردي از پويا جهانگردي بنا به پيش
و بخش عمده كه در چند سال آينده از نظر درآمد در رأس صنايع موجود دنيا قرار مي از گيرد اي

خ تجارت بين رونق جهانگردي موجب بهبود وضعيت. ود اختصاص مي دهدالمللي را به
و اشتغال در بخش شاخص و صنعت از طريق افزايش هاي اقتصادي مانند توليد هاي كشاورزي

و بخش خدمات از طريق رونق  و محصوالت صنعتي مورد نياز جهانگردان توليد مواد غذايي
با زيربخش و و نقل ميهاي هتلداري، رستوران داري، حمل و از اين جهت به مانند زرگاني شود

كل مخارج انجام شده. كند بخش پيشرو در اقتصاد كشورها عمل مي براساس آمارهاي موجود
 برابر1/2حدود) درآمد جهانگردان براي كشورهاي مقصد(توسط جهانگردان در كشورهاي مقصد 

كه اين رقم نشان دهندة1مجموع درآمد ساالنه كشورهاي عضو اوپك از محل فروش نفت است
 نظر به اهميت صنعت اهميت بيشتر صنعت جهانگردي نسبت به نفت در درآمدزايي كشورهاست

جهت جذب گردشگر اقتصاد ملي، رقابت جهاني ميان كشورهاي مختلف جهانگردي در رونق
آم. وجود دارد از5/777، 2004 در سال)3ـ1( جدول رهايابراساس اي كشوره ميليون گردشگر

 دالر براي كشورهاي مقصد ايجاد ميليارد 743 درآمدي معادلكه اندن كردهديدمختلف جهان 
ازفرانسه،.اند نموده و چين ، امريكا مي جمله جذاب اسپانيا به باشند ترين كشورها براي جهانگردان

از درصد8/27طوريكه  كل جهانگردان دنيا  درآمد نين همچاند كشور مذكور بازديد كردهچهاراز
ويسه كشور اسپان جهانگردي براي حاصل از  ميليارد دالر 190 حدود 2004چين در سال ا، امريكا

و تايلند.بوده است درراز جمله كشو در بين كشورهاي آسياي هنگ كنگ، مالزي هاي ممتاز
 كه اين اند وارد شده ميليون نفر جهانگرد به ايران2004،3/1در سال.باشند جذب جهانگرد مي

و.اند براي ايران ايجاد كرده ميليارد دالر6/1تعداد درآمدي معادل از نظر تعداد جهانگرد ورودي
جهانگردي دنيا به ايران درصد از صنعت18/0و درصد21/0به ترتيبد ايجاد شدهمدرآ

هاي منطقه از لحاظ شاخص موقعيت ايران را نسبت به چند كشور)3ـ2(جدول.اختصاص دارد
مي.دهد جهانگردي نشان مي هاي جهانگردي شاخص گردد ايران به لحاظ همانطور كه مالحظه

 
 OPECو W.T.Oـ JKاBHس BEFرهBي1
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و امارت متحده عربي كه داراي موقعيت نسبت به تركيه، عربستان جغرافيايي مشابه ايران سعودي
و اين در حالي است كه ايران از حيث. قرار دارد تري هستند در سطح پايين تاريخي، فرهنگي

بهيتظرف در اين زمينه.مذكور در موقيعت بهتري قرار دارد كشورهاي هاي گردشگري نسبت
كشور برتر  10 تاريخي جزء نشان مي دهد ايران از نظر ميراث گزارش سازمان جهاني گردشگري

و از حيث و رسيدن ايران براي استفاده از اين. پنجمين كشور دنياست1اكوتوريسم دنيا امكانات
دربه جايگ و صنعت جهانگردي دنيا الزم است تا اقداماتي اه مناسب مانند معرفي آثار تاريخي

از جايگاه ممتاز ايران به لحاظ بهره طبيعي ايران تبيين و طبيعي به مندي امكانات تاريخي
و و فراهم سازي هاي صنعت گذاريها در زيرساخت توسعه سرمايه جهانيان، تقويت گردشگري

وهاي مناسبهنزمي .فرهنگي صورت گيرد سياسي
ــ شاخص هاي جهانگردي در كشورهاي3ـ1  2004منتخب

 كشور
ـ هزار تعداد جهانگرد وارد شده به كشور

 نفر
ـ ميليون مخارج جهانگرد در هر كشور

 دالر
ـ 75121 فرانسه
 51125 53599 اسپانيا
 112780 46085 امريكا
 27755 41761 چين
 37872 37071 ايتاليا
 37193 27755 انگليس
 6958 22051 روسيه

 11815 21811 هنگ كنگ
 11566 20618 مكزيك
 14925 19095 كانادا
 35589 18399 آلمان
 6799 15703 مالزي
 6499 14290 لهستان
 12809 13969 يونان
 13054 11737 تايلند
 11745 9646 هلند

 743043 777534 كل جهان

ديدار مناطق طبيعي نامسكوني مانندبهاناي از گردشگري است كه در آن گردشگر گونه (Ecotourism) اكوتوريسمـ1

مي ماهي،گياهان و ديگر جانوران .پردازند ها

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


54

Source: World Development Indicators,2006 

وـ شاخص3ـ2 ـ هاي جهانگردي در ايران  2004كشورهاي منطقه

 كشور
تعداد جهانگرد وارد شده به

ـ هزار نفر كشور
ـ  مخارج جهانگرد در هر كشور

 ميليون دالر
ـ 16826 تركيه

 6540 8579 عربستان سعودي
 1549 5871 امارت متحده عربي

 1324 1659 ايران
 79 1349 ري آذربايجانجمهو

 414 91 كويت

Source: World Development Indicators,2006 

و4 اي توليدات منطقهـ صنعت گردشگري
و جايگاه در اين با صنعت گردشگري در توليدات منطقه قسمت به بررسي نقش استفاده از اي

. ايم نموده داري ملي استفادهبراي اين كار از روابط حساب.پردازيم تحليل رگرسيون خطي ساده مي
كشاورزي،ه بخش هاي مختلف اقتصادي شاملدارزش افزو بنا به تعريف توليد ناخالص از جمع
و خدمات بدست مي و معدن و بخش خدمات به كليه فعاليت.آيد صنعت گري، واسطه هاي بازرگاني

، و نقل و رستوران داراي، حمل و بهداشت مربوط مي هتل كه آموزش دوشود  زير بخش آنرا به
و ساير خدمات مي و رستوران ودهدر اين بين از ارزش افزو. تقسيم بندي نمود توان هتل هتل

ميعتنص1رستوران بعنوان متغير جانشين افزايش تعداد در واقع با2.نماييم گردشگري استفاده
و گردشگران وارد شده به و رستوران مانند هتلهر منطقه تقاضا براي امكانات رفاهي مسافران

آن افزايش مي مييابد كه از طريق و رستوران بر اين اساس. تواند افزايش يابد ارزش افزودة هتل

 
1- Proxy Variable 

را فعاليت هاي گردشگري توليدو ارزش آمار از حجموفقدان اطالعاتـ2  ناگزير به استفاده از متغير جانشين در هر استان ما

.نمود
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و رستوران شاخص بيانگر توسعه صنعت گردشگري در هر استان است با اين. ارزش افزوده هتل
:گيريم تعريف ابتدا مدل اقتصادي زير را در نظر مي

)1(rGDP=f(rAG,rID,rRHS,rOS) 
 كه در آن

rGDP :1376به قيمت ثابت داخلي استان توليد ناخالص 
: rAG1376قيمت ثابت ارزش افزوده بخش كشاورزي استان به 
: rIDو معدن استان  1376به قيمت ثابت ارزش افزوده بخش صنعت

: rRHSو رستوران استاندوارزش افز  1376به قيمت ثابته هتل
: rOSبهدارزش افزو .باشندمي1376قيمت ثابته ساير خدمات استان

جدولميكشور براي تخمين مدل فوق استفاده مي نماي سپس از اطالعات اقتصادي استان هاي
به)4ـ1( مي نشا1382را در مقطع زماني كشور استان28آمارهاي اقتصادي مربوط با.دهدن

آن)1(اطالعات در مدل اين وارد كردن 1(OLS)حداقل مربعات معمولي به روشو تخمين

 متغير ارزش افزوده ساير)1(معادله نسبت به مدل معادله رگرسيون خطي زير بدست آمد، در اين
ماريآ توضيحي سمت راست به دليل اثر نامطلوب بر نتايج از مجموعه متغيرهاي (rOS) خدمات

.مدل حذف شده است

82209112990

741314291

13579076052111

2 ====

+++=
∧

nFWDR

t
rRHSrIDrAGPGDr iiii

,,/.,/

)/(/)()/()/(
////

و اعداد داخل پرانتز نشانi استان بيانگر اطالعاتiكه در آن انديس آمارة مربوط به دهندة ام
اب3واريانسو ناهمساني2فرضيه وجود خود همبستگي. است معني دار بودن ضرايب رگرسيون

4هاي تكيه بر آزمون LM  درآشود كه براين اساس نتايج بدستمي رد5و وايت رگرسيون مده
از. اد استمقابل اعت)2( 99اطمينان متغيرهاي توضيحي از لحاظ آماري در سطح ضرايب هر يك

و عاليم ضرايب درصد معني نضريب تعيي مقدار. باشد از لحاظ اقتصادي مطابق انتظار مي دار بوده
هاي استان درصد از توليد ناخالص داخلي واقعي در سطح 99 دهد بدست آمده كه نشان مي 99/0

 
1- Ordinary Least Squares 
2 - Correlation 
3 - Heteroscedasticity 
4- LM Test 
5- White Test 
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و زير كشور توسط ارزش افزوده يا توليد و معدن و صنعت هتل بخش واقعي بخش هاي كشاورزي
ضريب مده اندازهآنكته حايز اهميت در نتايج بدست شودو رستوران در هر استان توضيح داده مي
و هتل به عنوان اندازة ديگر متغير جانشين صنعت گردشگري در مقايسه با ارزش افزودة رستوران

.باشد مي ضرايب برآوردي
 گردشگري بر نشان مي دهد اثر نهايي صنعت)2(در معادله توضيحي مقايسه ضرايب متغيرهاي

و معدن اي بيش از اثر توليدات منطقه و صنعت به نحوي كه با باشدمينهايي توليدات كشاورزي
و هتل)ميليارد ريال(افزايش يك واحد  توليد)جانشين صنعت گردشگري(در توليد رستوران

مي) ريال ميليارد( واحد1/53ها ناخالص داخلي استان با افزايش  يابد اين در صورتي است كه
و افزايش يك واحدي توليد در بخش و معدن تنها هاي كشاورزي  واحد97/0و67/0صنعت

مياي توليدات منطقه گردشگري از طريق افزايش ارزش به عبارت ديگر رونق صنعت. يابد افزايش
هاي ها نسبت به ديگر بخش استانو هتل اثر بيشتري بر روي توليد ناخالص داخلي افزودة رستوران
تصديقاي توليدات منطقه كه اين نتيجه نقش پيشتاز صنعت گردشگري در رشد اقتصادي دارد

.كند مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


������ �	 ���ت    � ��ن���� ��ن  �� ا �د  � � ��ر��  �و ر �  ،�! "� �  #$ #%& '( ) *+, -. / ا. ا 057ا

 در استان سمنان هاي توسعه صنعت گردشگريـ محدوديت�

توليد زانيم. درصد است6/88جمعيت با نرخ باسوادي هزار نفر7/589استان سمنان داراي

بخش ميليارد ريال بوده است كه از اين ميزان سهم 9211، 1382ناخالص داخلي استان در سال 
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و معدن ، صنعت بهوهاي كشاورزي مي50و3/19،28ترتيب خدمات سهم استان. باشد درصد

و هاي متنوع استان سمنان داراي جاذبه. درصد است76/0توليد ناخالص داخلي كشور از تاريخي

.نمود توان اشاره از مهمترين آنها به موارد زير مي فرهنگي مناسب جهت جذب گردشگر است كه

ـ جاذبه و معماري الف و مناطق مختلف استان سمنان در برگيرنده آثار:هاي تاريخي تاريخي

و مزار مسجد جامع. معماري قابل توجهي است  سمنان، منار سلجوقي مسجد جامع، خانقاء

ياشمسجد(الدوله، مسجد امامعال شيخ ، بازار) سلطاني اه و گرمابه حضرت، دروازه ارگ سمنان

، قلعه بازار شيخ كويها عالء الدوله ، كاروانسراي سنگيسارو، آهوان، كاروانسراي شمغان، زاوقان

در عمارت،شاه عباسي در سمنان و مسجد تاريخانه  مجموعه،دامغان چشمه علي، گنبد چها دختر

و و عمارات مربوط به دوره تاريخي بسطام در شاهرود و قصرها قاجاريه در گرمسار از هاي صفويه

ميو معمار تاريخي جمله مهمترين بناهاي .آيندي استان سمنان به شمار

ـ جاذبه و بناهاي تاريخي، جاذبه: فرهنگيهايب ازهاي عالوه بر آثار و كوهستاني  كويري

مي ويژگي و باشد در اين زمينه به وجود ايل هاي ممتاز استان جهت جذب گردشگر  عشابر ها

و انواع صنايع دستي توليدي مانند  بافي، م، شال بافي، سجادهقالي، گليم، جاجي منطقه سمنان

و و چرم كاري، معرق سراميك، نمد، منبت چادرشب، سبدبافي، زيلوبافي، كرباس، سفال  سازي كاري

.توان اشاره نمود مي

. نمايد استان سمنان فراهم مي براي ورود گردشگر به شرايط مناسبي را امكانات بالقوه فوق

و رونقگردشگران به استان سمنان موجب افزايش ورود شود كه اين صنعت گردشگري مي توسعه

توسعه صنعت. افزايش مي دهد اس وسيعيناخالص داخلي استان سمنان را در مق توليد امر نيز

هاي صنعت زيرساخت الزامات مختلفي است كه از جمله مهمترين آنها گردشگري نيازمند

ازاستا)5ـ1(بر اساس آمارهاي جدول گردشگري است در اين ارتباط لحاظن سمنان

ساختاري مواجه است، همانطور كه مالحظه هاي هاي صنعت گردشگري با محدوديت زيرساخت

به گردشگران وجود دارد كه از اين حيث هتل ارايه دهندة خدمات8در اين استان تنها گردد مي
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، استان سمنان فاقد هت براساس اطالعات. استان در سطح ملي نوزدهم است رتبه ل پنج موجود

و .ستاره است هارچستاره

و كيفي راههاي استان بر و اندازه كمي و نقل گردشگران مؤثر بوده و سرعت حمل  سهولت

و استفاده از امكاناتهزينهتواند موجب كاهش مي  در اين. فرهنگي استان گردد بالقوه تاريخي

و هشتم در به مساحت داراي رت ارتباط استان سمنان از نظر شاخص نسبت طول راه به بيست

ب است كه اين موقعيت مي تواند هزينه نسبي مصرف سطح كشور و فرهنگياامكانات لقوه تاريخي

ميراملي استان در سطح .دهد افزايش

و اجتماعي است ريزي هاي عامل مهمي در برنامه،زمان فرصت يكي از عواملي كه هزينه.شخصي

و استفاده از قابليت ميگردش هاي اقتصادي ، امكانات گري يك منطقه را كاهش ايجاد شده از دهد

و نقل هوايي است عليرغميطر ، استان سمنان فاقد فرودگاهق حمل فعال اهميت اين موضوع

و و جهت ارايه خدمات به گردشگران داخلي  خارجي است كه اين محدوديت موجب رتبه بيست

ت استان از نظر شاخص تعداد مسافران حمل هشتم در سطح هاي هواپيمايي وسط شركتشده

مر.شده است كشور و استملي است كه فاقد فرودگاه كز استان در سطحاسمنان از معدود

و بنابراين2مركز كشور تنها سمنان تا همواره توجيه اين بوده كه فاصله متأسفانه  ساعت است

و هوايي تنها غافل از آنكه كاربرد خدمات! فرودگاه نيست نيازي به  در جابجايي مسافر نيست

درمانند كاهش هزينةخارجي مثبتي نيز پيامدهاي توسعه آن مبادالت تجاري، فرصت اقتصادي

و آموزشي  .به همراه داردفرهنگي

، استان شاخص به لحاظ رسد در مجموع به نظر مي سمنان داراي هاي مرتبط با صنعت گردشگري

.توجه قرار گيرد اي بايد مورد هاي منطقه ريزي برنامهدر موقعيت مناسبي نيست كه اين مسئله
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ـ هاي توسعه صنعتـ زير ساخت5ـ1جدول  1382گردشگري در استان سمنان

 موقعيت استان در سطح كشور شاخص

)0(پنج ستاره

)0( ستاره چهار

)2(سه ستاره

)4(دوستاره

تأسيسات اقامتي شامل

)هتل) مهمانخانه
 هتل8

)2(يك ستاره

 رتبه نوزدهم از لحاظ تعداد

 تأسيسات اقامتي

 طول راههاي استان
1618 

 كيلومتر

)0(آزاد راه

)950(راه اصلي

)668(راه فرعي

ه و  تم از لحاظ نسبتشرتبه بيست

 طول راه به مساحت

و نقل هوا ييحمل
 فرودگاه غيريك

 فعال

 رتبه بيست هشتم از لحاظ تعداد

و تعداد مسافران حملهفرودگا

 هاي هواپيمايي شركت شده توسط

آ1: منبع  1382و 1383كشور در سالهاي اريمـ مركز آمار ايران، سالنامه

ـ محاسبات محقق2

و پيشنهادات نتيجه :گيري

و ايجاد فرصت به هر كشور موجبانورود گردشگر ميه درآمدزايي  شود اي اقتصادي جديد

در فعاليتكه از اين طريق سطح مي بخش هاي اقتصادي  در حال حاضر. شود هاي مختلف تحريك

، سهم اندكي از تعداد كل هاي از لحاظ جاذبه عليرغم موقعيت ممتاز ايران و اكوتوريسم  تاريخي

از. شده در دنيا به ايران اختصاص دارد گردشگران ورودي به كشورها ودرآمد كل ايجاد  يكي

اين جهاني ايران در صنعت گردشگري گردد، فعال شدن ارتقاء جايگاهتواند موجب عواملي كه مي
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 توسعه صنعت: برآوردهاي اين مقاله نشان مي دهد.هاي كشور است صنعت در سطح استان

و نسبت به بخشاي گردشگري اثر نهايي بيشتري بر روي توليد منطقه و صنعت هاي كشاورزي

دركه اين نتيجه نقش پيشتاز صنعت معدن دارد مي منطقه توسعه گردشگري را . سازد اي تبيين

و معماري مانند انواع بناهاي تاريخي هاي مندي از جاذبه سمنان عليرغم بهره استان در تاريخي

و داشتن جاذبه و عشاير در مناطق فرهنگي مانند وجود ايل هاي شهرهاي مختلف استان مختلف ها

در استان با محدوديت ص هاي ساختاري 8تنها اين استاندر. نعت گردشگري مواجه استتوسعه

ملي به وجود دارد كه از اين حيث رتبة نوزدهم در سطح كنندة خدمات به گردشگران هتل ارايه

از. استان اختصاص دارد و از نظر شاخص همچنين و نظر طول راه به مساحت  تعداد فرودگاه

 استانبه وهشتم در سطح مليتسرتبه بي هاي هواپيمايي مسافران حمل شده توسط شركت

و گردشگري در افزايش توليد منطقه حال با توجه به اهميت باالي صنعت. اختصاص دارد  اي

 توسعه صنعت: گردشگري الزم است تا اوالً توسعه صنعتةمندي استان از امكانات بالقو بهره

ث اي بطور جدي گردشگري در برنامة توسعه منطقه توسعه افزايشبا: انياًمورد توجه قرار گيرد

و خصوصي در زيرساخته ذاريگهياسرم گردشگري استان سمنان مانند هاي صنعت اي دولتي

، و اقامت بيشتر تأسيسات اقامتي و فرودگاه زمينه ورود .گردشگران در استان فراهم شود راه

و مĤخذ :منابع

.9ني، شماره، ماهنامه اتاق بازرگا) 1385(ـ توريسم يا گردشگري ملي1
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