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  چکیده 

است و زمینه اقتصادي آن  جهانگردي و گردشگري مفهوم و جریانی کامالً متفاوت با گذشته پیدا کرده، درجهان امروز

لزوماً باید در  ،هنتیجشود، درعنوان یک امر اقتصادي نگریسته میه اکنون به گردشگري ب. یش افزایش یافته استپبیش از 

شهرها فضاي تجلی قدرت اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بازوي . و فعالیت خود تابع هدف معین باشدجریان کار 

هاي پویا و نظام یافته امروزه نیاز به دیدگاه ،ریزي براي فضاهاي شهريمدیریت و برنامه. شوندها محسوب میحرکتی دولت

استان . هاي شهري، شناسایی و درجهت پیشبرد اهداف، تحریک شوندمحرك هاي تدوین شده،ابزارها و استراتژي دارد تا با

که به یکی از  علت نزدیکی زیاد به استان گیالن، از طبیعت بسیار زیبا و بکري برخوردار است به و شهرستان سرعین اردبیل

 هاي گردشگري با کارکردهاي توریستی،تبدیل شده که داراي توانمندي ،هاي توریستی تفریحی کشور ایرانترین پایگاهمهم

اثار شگرفی  دتوانن و جهانگردان به این شهر میورود گردشگرا. باشدالمللی میبینفرهنگی ودرمانی ارزشمند در سطح ملی و 

 .هاي شغلی جدید داشته باشددر شکوفایی و رونق اقتصاد شهر و ایجاد فرصت

گذاري گردشگران خارجی به روش اثر ،لی بر اساس آمار و اطالعات موجودتحلی –پژوهش توصیفی روش تحقیق این

زایی در شهر سرعین ین سهم گردشگران در میزان اشتغالچنهم .برآورد شده است و بر اساس محاسبات فرمولی آماري

خرید  ،ها گاه اقامتاز جمله  ،هاي مختلفمحاسبه شده و نحوه توزیع درآمدهاي حاصل از گردشگران خارجی به تفکیک بخش

 در درآمد حاصل از قابلیت گردشگري که بیانگر آن است ،نتایج نهایی .ایاب و ذهاب ارائه شده است ،سوغات، مراکز تفریحی

مجموع این درآمدها در  .هاي دیدنی، ایاب و ذهاب و خرید سوغات خالصه شده استچهار بخش به ترتیب اقامت، جاذبه

% 8/43، ها گاهاقامتاز درآمد هزینه در % 7/30میلیون ریال برآورد شده است که  98426براي شهر اردبیل برابر با  1387

  .بقیه درآمد حاصل از ایاب و ذهاب بوده است% 15درآمد حاصل از فروش بلیت به گردشگران خارجی، و 

شتغال شهرسرعین از استان گذاري حضورگردشگران بر میزان درآمد و ات موجود، اثرآمار و اطالعا براساس ،دراین مقاله 

-ارائه می1387 -80در مقاطع سالی بررسی گردیده و میزان درآمدزایی شهر از محل ورود گردشگران به روش آماري اردبیل 

  .ارائه باشدقابل  ،تواند در ایجاد تغییر در مباحث اقتصاد شهري و توسعهنتیجه آن میکه  گردد
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  مقدمه

کنار توجه به درآمدزایی،  توسعه صنعت توریسم به عنوان بخشی از ابعاد توسعه اجتماعی و فرهنگی هر کشور در  

سرانه ها در تالش هستند تا بخش مهمی از درآمد اکثر دولت .باشدحائز اهمیت میقتصاد فرهنگ بسیار زایی و مقوله ا اشتغال

امروزه  .هاي ناچیز آن بسیار باالستمین کنند چرا که درآمدزایی این صنعت نسبت به هزینهأملی خویش را از این صنعت ت

سازمان  WTO براساس مطالعات .باشدتوریسم میسعه توریسم بعد اقتصاد الملل براي توها در سطح بینترین نگاهیکی از قوي

درآمدي بالغ  ،به یک میلیارد نفر برسد که در این بین ،2010که تعداد جهانگردان تا سال  شودینی میبپیش  جهانی توریسم

تر از برابر سریع 11/2زایی دراین بخش روند اشتغال میلیارد دالر عاید کشورهاي جهان خواهد شد واز سوي دیگر 1550بر

 .)1382رضوانی،  (دکنلیون شغل در سراسر جهان ایجاد میها عنوان شده است چرا که این صنعت بیش از صد میسایر بخش

از رشد اقتصادي توریسم در کشورهاي  ،هاي متوالی خویشنیز ساالنه در گزارش (WTTC) شوراي جهانی توریسم و سفر

-است و پیشمیلیون نفر رسیده  760درصدي به  10کود گردشگران جهان با رشد رWTO براساس آمار .دهدجهان خبر می

گذاري در صنعت توریسم میزان سرمایه .درصد داشته باشد 8الی  5این صنعت رشدي در حدود  ،2006شود در سال بینی می

این  ،2010شود که تا سال می بینیگذاري بوده و پیشدرصد از کل سرمایه 9/4د دالر یا میلیار 701معادل  ،2000در سال 

افزایش  ،شگرف توریسم در کاهش نرخ بیکاري ثیراتأت. گذاري برسدرصد از کل سرمایهد 10/6میلیارد دالر یا  1404رقم به 

تنها  ؛کنندمیلیون نفر از آن ارتزاق می 10 ،مین منابع انرژي و رونق بازار صنایع دستی که طبق آمار موجودأسطح درآمد، ت

در  .شودیصورت مستقیم ایجاد مه شغل ب 6تا  2به ازاي ورود هر گردشگر  .بخشی از مزایاي ویژه پرداختن به این صنعت است

هاي تولیدي و خدماتی براي هر گردشگر به ایجاد شغل با احتسابات مشاغل در بخش ،دانان توسعه این روندمحاسبات اقتصاد

   .رسدنفر می 15تا  9اي بر

براي  ،حال آنکه ؛هزار دالر است 25تا  12نه الزم جهت ایجاد هر فرصت شغلی در بخش خدمات و صنعت بین هزی

درصد درآمد ملی  1/5صنعت توریسم  ،هاي اخیرطی سال .است گذاري بسیار اندكزا این حجم سرمایهصنعتی چنین درآمد

قره (. رسددرصد هم نمی 5ی، نفت و فوالد به سهم هریک از صنایع نظام ،در حالی که ؛خود اختصاص داده استه جهان را ب

  .  )1377نژاد، 

درصد درآمد و اشتغال ناشی از این صنعت به آمریکا  80طوریکه ه توزیع جغرافیایی این درآمد به شدت نامتعادل است ب

تر از یک درصد سهم خاورمیانه کم 2/5باشد و از درصد سهم خاورمیانه می 2/5 ،ماندهدرصد باقی 20از ؛ و اروپا اختصاص دارد

کند و صنعتی نوپا ان مراحل اولیه رشد خود را طی میاین صنعت در ایران بویژه در منطقه آذربایج .باشددرصد سهم ایران می

ی و بازرگانی با ملل با وجود دارا بودن قدمت تاریخی و داشتن ارتباطات فرهنگ ،منطقه آذربایجان بویژه اردبیل .آیدبه شمار می

-ثر از توسعهأخواه ناخواه مت ،توسعه این صنعت .رودپذیر به شمار مید جایگاه مناسب بین مناطق توریستغرب وشرق فاق

ها در به حداکثر سبب کاهش توانمندي ،کمبودها وموانع.یافتگی کشور است و همواره با مشکالت و موانعی روبرو بوده است

االت بسیاري را در خصوص توسعه و تداوم ؤالمللی در بلندمدت گردیده وسجهانگردي سطوح داخلی و بینبازار رساندن سهم 

، ارائه خدمات ی چون امنیتیلفه هاؤبراي ورود هر توریست در کشورها م. نماید خش جهانگردي در آن مناطق مطرح میب

ویزاي سهل  تنوع آب وهوا، ،ها، تنوع فرهنگییا و دریاچهتوریسم ، اگروتوریسم، در، ژئوینه، میراث غنی تمدنی، اکوتوریسمبه

-اکنون روي .ورود جهانگرد با مشکل و اختالل مواجه خواهد شد ،مورد نیاز است که با فقدان هر یک از این موارد... وآسان

صرف ایجاد ها تمام توان خود را اي است که دولتاده و توسعه صنعت توریسم به گونهگردانی کشورها به سمت استف

در جریان مبادالت  ،هاگذاران دیگر بخشدهند تا سرمایهمین امکانات کرده و اجازه میأگذاري در جهت تها و سرمایهزیرساخت

گذاري در وري سرمایهبه همین دلیل است که سطح بهره ؛گردشگري و ایجاد خدمات و محصوالت جدید توریستی وارد شوند

  .یابدمیشدت افزایش ا بهاین کشوره

 .کنددرآمد کسب می میلیارد دالر 40تا  30ساالنه در حدود  ،هاي گردشگري و تاریخیاسپانیا با داشتن کمترین جاذبه

  .)(www.tebyan.net شودمین میأنابع ترکیه از محل صنعت توریسم تدرصد م 37درصد منابع انرژي مصر و  49



  روش تحقیق

پردازیم و سپس با می هاابتدا به خصوصیات ویژه جامعه مورد مطالعه، حجم نمونهشناسی در این فصل با عنوان روش

به ماهیت و  ،نهایتدر. شویمتفاده شده است، آشنا میها اسها از آنآوري دادهیی که در این پژوهش به منظور جمعابزارها

  .پردازیمها میداده تحلیل هاي پژوهش جهت تلخیص و، سؤالهاي آماري متناسبکیفیت و اهداف پژوهش و روش

تصویري توصیفی است به این خاطر که . باشداز نوع پیمایشی می) غیر آزمایشی( توصیفیطرح تحقیق در این پژوهش، 

گیري از پردازد و با بهرهدآوري اطالعات از جامعه آماري میدهد و پیمایشی از این جهت که با گراز وضع موجود را ارائه می

سازمان میراث فرهنگی، مرکز آمار ایران و  ،جامعه آماري این پژوهش .گردندجداول مربوطه ارائه می ،ايبهمحاسهاي روش

  .باشداردبیل و نیز سرعین میمورد استفاده در این پژوهش در سطح شهر  هاينمونه نیزو  بوده صنایع دستی و گردشگري

  مفاهیم

  گردشگري

هاي  هر چند که در سال. شود تفریحی در نظر گرفته می مسافرتبه عنوان  ،گردشگري، سیاحت یا توریسم به طور کلی

به کسی که گردشگري . شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج شود اخیر شامل هرگونه مسافرتی می

اقدام به مسافرت  ،واژه گردشگر از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط .شود سیاح یا توریست گفته می گردشگر، ،کند می

 .تر شد، این امر ممکن شد از زمانی که مردم توانایی مالی بیشتري پیدا کردند و عمرشان طوالنی. کردن نمودند

ثروتمندان همیشه به . مند هستندهعالق ،مقصد خود طبیعتیا ، فرهنگ، آب و هوااغلب گردشگرها بیش از هر چیز به 

براي دیدن  ،به طور مثال. نه به صورت اتفاقی، بلکه در نهایت به یک منظور خاص ،اند، البته مناطق دوردست سفر کرده

امروزه یک  ،یافته گردشگري سازمان. هاي جدید و چشیدن غذاهاي متفاوت هاي معروف و آثار هنري، آموختن زبان ساختمان

  .)1382رضوانی، ( بسیار مهم در تمام جهان است صنعت

  شهر

ي شهر به نحوي که گرچه بسیاري از محققان و پژوهشگران شهري از خیر تعریف شهر گذشته و یافتن تعریفی واحد برا

، ها و جوامع گوناگون مناسب تلقی گرددتجربی متنوع و متعدد را برآورد و براي همه انواع شهر در زمان پژوهشینیازهاي 

. ، اشاره نمودددارن» اهمیت شهر«اي از تعاریفی که همگی حکایت از  توان به پارهاما در این قسمت می ،اند دانستهممکن غیر

  :این تعاریف عبارتند از 

، چه گراچه فرهنگ(فراسوي معیارهاي مرسوم هویتی شهر در  –چون ابعاد ذهنی. فلسفی -است علمی ايشهر مقوله) 1

الزم است که  ،رواز این. گیرد هنري مقام می –هاي پویاي فرهنگیقرار گرفته و در محدوده ارزش) گرا یا نوگراعملکرد

 –هاي اجتماعی بعاد عینی و کالبدي آن در همۀ زمینهچون ا ،اي است علمی شهر مقوله. ي فلسفی با شهر صورت گیردبرخورد

 –اي است مکانی شهر پدیده ،از سوي دیگر. با ضوابط و معیارهاي علمی قابل سنجش است... فضائی و  –، کالبدياقتصادي

  .اي خاص ایجاد شده در فضا تکامل یافته و با گذشت زمان رشد یافته است زمانی که در نقطه

توان  اي که شهر را می گونهآورد به سان با طبیعت به وجود میاي است که ان رافیایی، حاصل رابطهشهر در رویکرد جغ) 2

  ، اقتصادي،)نمادین( هاي معنائی انسان براي ارضاي نیازهاي خود در بستري از دگرگونی. محیطی انسان ساخت تعریف کرد

گیرد؛ بدین معنی  ساختن انجام می -خالل یک فرایند تخریبدگرگونی از این . کند سیاسی و اجتماعی فضا را نیز دگرگون می

پایان از  اي بی این امر چرخه. اي به تخریب فضاهاي پیشین وجود دارد براي ساختن فضاهاي جدید همواره نیاز اولیه ،که

اریخ مشاهده شده چه بسیار در طول ت. شود شاید بتوان گفت هرگز متوقف نمیآورد که ها را به وجود می ها و ساختنتخریب

بار دیگر شهر در مرزهاي قدیمی و یا  ي آتی، اهخ آن شهر بازنایستاده و در دورهاست که حتی با نابودي کامل یک شهر، تاری

 ها و با تجدید گذشته تاریخی آن بازسازي شده استنزدیک به آن

در اینجا شهر در نهایت حاصلی است  .  شود در رویکرد جامعه شناختی شهر به مثابه یک واقعیت اجتماعی تعریف می) 3



گیري فضاها و روابط شهري از این روابط راین، این باور وجود دارد که شکلاز مجموعه روابط میان بازیگران اجتماعی و بناب

  .کنند  تبعیت می

، گسترش و گیري نهادهاي جمعی، اعتالي ارزشهاي فرهنگی براي شکلبی هاي مناسشهرها مکان  از نظر اجتماعی،) 4

  .)1386مومنی، ( هاي ملی و محلی هستندهاي انسانی و هویتتحکیم روابط و مناسبات اجتماعی و پاسداري از روش

 اقتصاد شهري

بین شهرها ومناطق شهري  ها وخدمات، نه تنها در داخل یک شهر، بلکه، چگونگی تولید وتوزیع کاالدر اقتصاد شهري

. شودتوزیع کاال وخدمات در آن فضا می تولیدي در یک فضا باعث تغییرکارایی تولید،هاي تمرکز فعالیت. شود بررسی می

-چنین بررسیاقتصادي است یا خیر؟ هم آیا تمرکز در یک فضا مفید و: دانان شهري این است که تعیین کنند وظیفه اقتصاد

هاي شهري، وي کار شهري، میزان درآمد در محلهنان در نیرسهم ز سطح اشتغال، پایگاه اقتصادي زنان، هایی درباره بازار کار،

-وتوریستی در اقتصاد شهري صورت می، خدماتی، فرهنگی هاي صنعتیهاي شهري ونقش بخشنابرابري میزان درآمد گروه

 .گیرد

در ، ابزارهاي اقتصادي به کار گرفته شود، نه اینکه شهر را شود براي توضیح مسائل شهريشهري سعی می در علم اقتصاد

-کننده نگاه نمیبه کارگر به عنوان یک عامل تولید اقتصاد شهري بر خالف علم اقتصاد مجرد،. مطالعات اقتصادي وارد کنند

خره باألشود وموجب آلودگی محیط می فردي که موجب شلوغی، دهنده،یک رأي ،کننده، بلکه او را به عنوان یک مصرفکند

درون شهري را اقتصاد شهري هم مسائل بین شهري وهم مسائل  .نگرد، میاستفردي که درگیر مسائل ومشکالت شهري 

  .)1377قره نژاد، (.دهد مورد بررسی قرار می

  )شهر سرعین( استان اردبیل گردشگريهاي جاذبهمطالعه موردي 

  اردبیلاستان  معرفی

درصد مساحت کل کشور را  کیلومتر مربع، یک 50هزار و  18استان اردبیل در شمال غربی فالت ایران، با بیش از 

هاي ، از شرق به رشته کوه  جمهوري آذربایجانها رود در ، دشت مغان و بالرود ارس این استان از شمال به . دهدتشکیل می

استان از غرب به  ،واستان زنجانهاي به هم پیوسته ها و جلگهها، دره، از جنوب به رشته کوهاستان گیالنطالش و بغرو در

شش  ،بخش 16داراي شش شهرستان و  ،ترین تقسیمات کشورياین استان براساس تازه .محدود استآذربایجان شرقی 

شهر، د، اصالندوز، خلخال، گیوي، مشگینآباسوار، پارسي اردبیل نمین، نیر، سرعین، بیلهشهرها .استآبادي  2193دهستان و 

  .)1382صادقی مغانلو،( دهدشهرهاي آن را تشکیل می، کوثر و گرمی 

  اردبیلاستان  سرعین، نگین گردشگري

که سرعین تا پیش از آن. کیلومتر است28اردبیل  ن تاآرب شهر اردبیل واقع شده و فاصله شهر سرعین یا سرقین در غ 

 8، کوچکدر این شهر. روستایی کوچک بود ،به یمن چشمه هاي آب گرم و معدنی خود مورد توجه و عالقه مردم قرار گیرد

دار وخیلی گرم است گاز ت،بررسی کلروبیکربناته کلسی. دنهاي گرم سلیس فراوان دارآبو این چشمه آبگرم معدنی وجود دارد 

دارند و آب  أدهد که همه این چشمه ها یک منشها نشان میمانده خشک آنبررسی میزان امالح و باقی. دارد سلیس فراوانو 

رت بیکربنات کلسیم در صوه کربنات کلسیم را ب ،هاي باالتر زمیندر الیه. جوشندها گرم است و از ژرفاي زمین میاصلی آن

بخش است و دردهاي عصبی رماتیسمی و عصبی مفصلی را داراي اثرات آرام ،سرعینهاي استحمام در چشمه. کندخود حل می

چنین برخورداري از شرایط ممتاز آب و هم و هاي گرم متعدددلیل وجود آبه ب ،شهر توریستی سرعین. تسکین می دهد

ها در تمتوسط مراجعات توریس ،طوریکهه ب ؛هوایی ییالقی باعث شده تا در فصل تابستان مورد توجه گردشگران قرار گیرد

 . دهزار نفر هم برس 100وایی حتی به هزار نفر و حتی در روزهاي تعطیل و شرایط مساعد آب و ه 30 ،روزهاي تابستان

از  ،هاي زیربنایی شهري و نارساییپذیرایی مناسب و آبرومندانه از این تعداد مسافر داخلی و خارجی و غلبه برمشکالت ساختار



دهی مناسب به گردشگران متناسب با افزایش جذب زایش امکانات موجود در جهت سرویساف .صی برخوردار استاهمیت خا

  .دنظر قرار گیرها باید مدگردشگر به منطقه و افزایش تعداد روزهاي اقامت توریست

 انات مناسب بایدروز به کل طول سال امک 100در راستاي افزایش تعداد روزهاي مراجعات مسافران به شهر از حدود 

تله اسکی آلوارس  ،برداري رسیده استهاي اخیر به بهرهفراهم گردد از جمله این امکانات ورزشی و تفریحی که طی سال

کابین تله، 85تا سال ) 79سال (عملیات پروژه کابین نیز در این منطقه احداث شود ولی از زمان آغاز ابتدا قرار بود تله .باشد می

کیلومتري شهر  2هاي تاریخی منطقه مانند روستاي تاریخی کنزق در با در نظر گرفتن جاذبه ،عالوه براین .تسا احداث نگریده

دیکی شهر، با کمک گرفتن از هاي تفریحی درنزخص جاده ارتباطی آن، تقویت اردوگاهباأل ،آن رزیربنایی دو افزایش امکانات 

  .)همان( توان به اهداف مورد نظر دست یافتمی ،هاي اطرافهاي توریستی موجود در اردبیل و شهرستانجاذبه

  اردبیل از گردشگران خارجی وارده شده به ایران  استانسهم 

سهم شهر اردبیل از کل گردشگران خارجی وارده شده به کشور طی سالهاي  ،2و 1بر اساس اطالعات موجود در جداول 

نفر بوده   199275، 1799043، 157717، 137146، 126310 ،111779، 66472، 75000به ترتیب ، 1387تا   1380

شاید  .ها برخوردار بوده استهمان نشیب و فرازهاي تعدد گردشگران خارجی وارد شده به کشور را طی این سال است که

از ادغام ناشی  1387و 1386و  1384هاي بتوان علت کاهش تعداد گردشگران خارجی به کشور و به تبع آن اردبیل را در سال

مدیریت  سازمان(دانست  1387و 1386هاي و تغییر مدیریت در سال 1384سال  دو سازمان میراث فرهنگی و گردشگري در

  .)1387(و ) 1380(، کشور ریزي برنامهو 

  

  )1380 -87(آمار گردشگران خارجی وارد شده به ایران در مقاطع ساالنه  - 1جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  عنوان سال

  2035518  1925192  1816905  1162014  1263344  1128524  1584922  1402160  تعداد نفر

رشد 

  )درصد(
5/4  13  2/28-  11/9 8 -  3/56  9/5  7/5  

  1387سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان اردبیل : ماخذ

  

  

  

  1380 -87اردبیل مقاطع ساالنه  استانآمار گردشگران وارد شده به . 2جدول 

  13873سالنامه آماري استان اردبیل: ماخذ

  

  سرعین و استان اردبیل از نظر گردشگري ستانجایگاه شهر

ها، هتل هایی نظیر تعداد هتللفه، لیکن بررسی مؤباشد میهاي آب معدنی را دارا اگر چه شهر سرعین بیشترین چشمه

با توجه به جدول  .باشد میها و خدمات پذیرایی گاهو مهمانپذیرها بیانگر جایگاه نامناسب این شهر به لحاظ اقامت ها آپارتمان

ها مربوط به مهمانپذیرها گاهدهد که بیشترین تعداد اقامتنشان می 1387ي شهر اردبیل در سال ها گاه اقامتوضعیت  ،3

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  عنوان سال

  199275  179042  157717  137146  126310  111779  66472  75000  تعداد نفر

  رشد سالیانه

  )درصد(
4/12  3/11-  16/68  13  6/8  15  52/13  3/11  

سهم اردبیل از کل 

  )درصد(کشور 
34/5  2/4  9/9  10  8/11  68/8  3/9  8/9  



این نکته نیز بیانگر  ؛باشد میها گاهها به نسبت سایر اقامتارزان بودن آن ،انپذیرهاکه علت اقامت بیشترین تعداد در مه باشد می

دهند براي اقامت کوتاه خویش کمترین هزینه یکه ترجیح م باشد میوارد شدن گردشگران از طبقات درآمدي پایین و متوسط 

  .را نیز بنمایند

هاي گردشگري مناطق پیرامونی شهر سرعین که فاصله منديو توانها دشگري شهر سرعین بایستی از جاذبهمدیریت گر

اي برنامهجایگاه گردشگري شهر و کسب درآمدهاي بیشتر از طریق این صنعت با تدوین  ءچندانی با آن ندارند، جهت ارتقا

  .))1387(و)1385(کشور، ریزي برنامهسازمان مدیریت و (و)1382(صادقی مغانلو،(اصولی و صحیح بهره ببرد 

  

  1387در سال  اردیبلوضعیت کلی واحدهاي اقامتی شهر  -.3جدول

  تعداد  عنوان
مجموع 

  هااتاق
  ها مجموع تخت
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  1387سالنامه آماري استان اردبیل: ماخذ

  

  :هایافته

  ثیرات گردشگري بر درآمد و میزان اشتغال شهر سرعینتأ

به عبارت  ؛ترین اهداف توسعه صنعت گردشگري آثار اقتصادي آن است، عمدهکه در مباحث قبلی اشاره شدهمان طور 

هاي مختلفی متبلور در قالباین آثار  .توسعه و رونق صنعت گردشگري بادوام نخواهند بود ،هاي اقتصادي، بدون انگیزهدیگر

زایی آن است که دیگري میزان اشتغال هاي گردشگران بوده وحاصل هزینه آثار درآمدي است که ،هاترین آن شوند که مهممی

  .باشد میآن هم از نظر کمی و کیفی تابعی از میزان درآمد حاصل از گردشگري 

 درآمد و اشتغال حاصل از گردشگري

هاي داده میزانهاي گوناگون قابل احتساب است که بستگی به دهاي گردشگري در یک منطقه، از روشمحاسبه درآم

ی از روش مجموع درآمدهاي برآورد درآمد حاصل از گردشگران خارج ،نظر این مطالعه استها که موردیکی از روش آماري و

در یک منطقه در یک سال میزان درآمد گردشگران  ،در این روش. منظور استفاده از امکانات وخدمات مربوطه استحاصل به

، همان درآمد هاي صرف شده توسط گردشگران در این صنعت، مجموع هزینهدیگراز طرف  ؛شودشهر سرعین برآورد می

-هایی از قبیل مراکز مذهبی اقامتمقابل تقاضاي استفاده از قابلیت شود که درکنندگان خدمات گردشگري محسوب میعرضه

  .و فرهنگی و محلی و بومی جزو آن استخره مشاهده آداب و سنن اجتماعی ها و مراکز تفریحی و باألها، جاذبهها، رستورانگاه

 ). 1377قره نژاد،  ( محاسبه نمود 1توان با استفاده از فرمول ، درآمد حاصل از گردشگري را میدر اقتصاد گردشگري

طریق این فرمول قابل  هاي مربوطه از، در آن صورت هزینهنشان دهیم Xچه کل درآمدهاي حاصل از گردشگري را با چنان

  :تاحتساب اس

)1                                                                                           ( X=X1+X2+X3+X4+… +Xn    

، به پنج بخش به شرح زیر تقسیم اندیرهایی که در مجموع درآمدها دخیلمتغ جا با توجه به تعریف ارائه شده،در این

  :شوندمی

X1 : و خدمات وخدمات مربوطه ها گاهها و استراحتگاهگردشگران خارجی بابت استفاده از اقامتدرآمدهاي حاصل از

  ها و مهمانپذیرها و غیرهمانند هتل



X2  :کاالهاي مورد تقاضاي گردشگران همانند محصوالت صنایع دستی از قبیل  ء ودرآمدهاي حاصل از خرید اشیا

  فرش، قالیچه دستباف وغیره

X3 :تاریخی و غیره ،فرهنگی ،ل از خرید بلیت به منظور بازدید از امکانات تفریحیدرآمدهاي حاص  

X4 :ناهار، شام و غیره ،درآمدهاي حاصل از تغذیه در طول مسافرت مانند صبحانه  

X5 :درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات ایاب و ذهاب در مدت اقامت در شهر سرعین  

اما واقعیت این است  ،ه و در پنج بخش مورد اشاره خالی از عیب نیستقابل ذکر است که درآوردي در یک مقطع یکسال

اي نیست که درآمدهاي هاي مضاعف و درآمدهاي مشکوك چارهار و ارقام و جلوگیري از حسابکه با توجه به محدودیت آم

به شود تصمیم نگامی که از کشوري وارد ایران مییک گردشگر خارجی ه عموماً .گردشگري در این چارچوب محدود شود

  .گیردبازدید از نقاط مختلف کشور می

شگران در نقاط مختلف هاي این گرد، هزینهدر این مواقع ؛کنندزدید میبا Bn, … B2, B1بعضی از گردشگران از نقاط 

  :قابل احتساب است 2ها در کشور از طریق فرمول شودکه کل هزینهکشور پخش می

  B=B1+ B2+ B3+ B4+ … +Bn 2فرمول 

در  ؛به دست آمده است Xبرابر با مجموع درآمدهاي  B1 ؛مشخص شود B1با  ،شهر سرعین محل مورد مطالعه ،چهچنان

 ءو بر عکس آن جز B1به  B2هزینه حمل و نقل سفر برون شهري از  ،متعلق به تهران باشد B2چه چنان ،این صورت

هاي مسافرتی یا مورد نیاز خود را از طریق آژانس نیست زیرا عمده گردشگران بلیت هاي رفت و برگشت B1درآمدهاي منطقه 

یعنی شهر سرعین ندارد که در درآمدهاي  ،B1کنند و ربطی به منطقه ر خارج از استان یا کشور تهیه میها د هاي آنشعبه

پنج بخش به شرحی  درآمدهاي مربوطه را در ،بنابراین .یدمربوطه در بخش درآمدهاي ایاب وذهاب شهر سرعین بتوان گنجان

ثیرات صنعت گردشگري بر اشتغال در شهر منظور احتساب کمی تأچنین بههم .شودتقسیم و ارزیابی می ،آیدکه در ادامه می

هاي روش. استهاي متفاوت استفاده شده آن در سنجش میزان اشتغال در بخش از روش برآورد درآمد و به کارگیري ،سرعین

و انفعاالت طوري که در چارچوب مسائل تئوریک قسمتی در درآمد حاصل از گردشگري طی یک سال ناشی از فعل آماري به

، مهمانپذیرها، هاهایی نظیر هتلگاهمنظور ارائه خدمات در اقامت، بهبه این صورت که .آیددست میحاصل از نیروي کار به

چنین است هم .خدمات ارائه کنند ،شوند تا به گردشگرانقیم به کار گرفته میکار مستقیم و غیرمستنیروي  ،ها و غیرهرستوران

-، تقسیم و ارزیابی میآیداند که به شرحی که در ادامه میرجی به عنوان سوغات خریداري کردهکاالهایی که گردشگران خا

  .))1389(محمدتقیوعلیاکبري،(گردد 

 :ها گاه اقامتدرآمدها و اشتغال حاصل از 

صنایع دستی و گردشگري استان اردبیل در سال  ،بر اساس اطالعات و آمارهاي ارائه شده از سازمان میراث فرهنگی

 از گردشگران يسفانه آمار، به ثبت رسیده، متأها و هتل آپارتمان اقامت داشتند، آمار گردشگران خارجی که در هتل1387

  .در دست نیست ،شودها را نیز شامل می، که بیشتر آنخارجی که در مهمانپذیرها اقامت داشتند

نفر   199275از  1387در سال . گرددبیان می ها آپارتمانگران ساکن در هتل و هتل در اینجا تنها آمار گردش ،رواز این

ا و هتل هشب در هتل  81071خارجی به مدت  ننفر از گردشگرا 38258 ،از گردشگران وارد شده به استان اردبیل

هاي اقامتی از بخش. باشد میشب  12/2اند که میانگین اقامت هر گردشگر خارجی ي شهر سرعین اقامت داشتهها آپارتمان

بر اساس  .بوده است ها آپارتماندرصد بقیه در هتل   19/ 7ها و درصد گردشگران در هتل 3/80 ،اشغال شده در این آمار

ها ها و هتل آپارتمان هتلي تنها ها گاه اقامتدرآمد حاصل از محل  ،که متعلق به گردشگران خارجی است 5دول شماره ج

 گزین در مهمانپذیرها که احتماالًاز سایر گردشگران اقامت. هزار ریال برآورد شده است 30194840گردشگران خارجی 

چنین تعدادي از هم .آماري وجود ندارد ،اندها اقامت داشتههتل آپارتمانها و  هتلهایی است که در تعدادشان بیش از آن

ت به منزل شخصی که براي اقام ،باشد میکه تعدادشان نیز کم ن باشد میها کشورهاي همسایه سفر آن گردشگران که مبدأ



-اي را براي اقامت خود پرداخت نمینهروند که از این بابت هزیمنزل اقوام ودوستان و آشنایان میاند و یا به خریداري نموده

  .کنند

ها و ، هتل آپارتمانهاي تعریف شده هتلها گاه اقامتنفر در کل  561طور کلی هب ها گاه اقامت ،در بخش اشتغال

اند که خدمات مورد نیاز مسافران را به هاي مختلف مشغول به کار بودهو در بخش 1387سال درمهمانپذیرها در شهر سرعین 

  252توان برآورد کرد که تعداد ، میکننده از این خدماتادهدرصد گردشگران خارجی استف 45با توجه به  .کردندها ارائه میآن

  .کرده اندمی تأمینطور ساالنه هخدمات مورد نیاز گردشگران خارجی را ب ها گاه اقامتنفر در این 

هاي صنعت هاي شغلی را در زمینهتوان تعداد فرصتاري میدبنابراین با ورود گردشگران خارجی و ارائه خدمات هتل

 سازمان (.هتلداري افزایش داد و محدوده آن بستگی به روند جریان ورودي گردشگران بخصوص گردشگران خارجی دارد

  ))1387(و)1385(کشور، ریزي برنامهمدیریت و 

  

  1387و مهمانپذیرهاي شهر سرعین در  ها هتلدرآمد حاصل از اقامت گردشگران خارجی در :  4جدول 

  عنوان
تعداد گردشگران 

  اقامت کننده

تعداد شب 

هاي اقامت 

  گردشگران

میانگین شب 

هاي اقامت 

  گردشگران

هزینه اقامت نفر 

براي یک شب 

  هزار ریال

هزینه کرد 

اقامت هر 

گردشگر 

  ریال

کل هزینه اقامت 

در سال میلیون 

  ریال
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  1387سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان اردبیل : ماخذ

  .باشد میمیانگین تعداد روزها و ساعات اقامت گردشگران .1

  

  :از خرید سوغات درآمدها و اشتغال حاصل

ها اقدام به خرید نفر از آن 89673تنها  ،1387نفر گردشگر خارجی وارد شده به استان اردبیل در  199275از تعداد 

اي به روش میدانی تهیه شده و مورد استفاده قرار درصد ضریب موردنظر بر اساس نظرخواهی نمونه 45اند حدود سوغات کرده

ریال بابت  480750طور میانگین ، بهدرصد 45هر یک از گردشگران  ،نظرسوغات در سال مورداز مجموع خرید  .گرفته است

-بیل شده است که این رقم کل هزینهمد حاصل استان اردمیلیون ریال درآ 43110مبلغ  که حدوداً ؛سوغات هزینه کرده است

   )1387(، کشور ریزي برنامهمدیریت و  سازمان( دهدان خارجی در این سال را تشکیل میهاي مربوط به خرید سوغات گردشگر

  

 :هاي دیدنیحاصل از جاذبهدرآمدها و اشتغال 

براي بازدید از  )باشد میکه آمار بسیار پایینی (درصد گردشگران خارجی  6از میان  1387در سال تحقیقی که براساس 

-هزار ریال هزینه کرده 41طور میانگین هدهندگان بهر یک از پاسخ. اندهاي موردنظرشان در شهر سرعین هزینه کردهمکان

ازدید گردشگران اماکنی که مورد بترین مهم .ب سرعین شده استیهزار ریال درآمد نص 490216رقمی حدود  اندکه مجموعاً

به  الدین اردبیلی که اخیراً صفی شیخبه ویژه بقعه  درمانی  هاي آب ها، بازار اردبیل، مجتمع موزه :اند عبارتند از خارجی قرار گرفته

  .دهدزدید گردشگران خارجی را تشکیل میدرآمد حاصل از با که منشأباشد می ،تثبت جهانی رسیده اس

از گردشگران  میلیون ریال ارز 490 هاي سیاحتی سرعین تقریباًها و مکانمنظور بازدید از جاذبهبه 1387در سال 

- ، فرصتصورت، در آنجاذبه یا مکان تفریحی مورد بازدید نیاز به یک بلیت باشد 3ر یک از چنانچه در ه .خارجی دریافت شد

مراکز تاریخی و فرهنگی زیادي  ،در شهر سرعین .شودنفر برآورد می 12ها حدود هاي اشتغال مستقیم ایجاد شده این مکان

که فقط هزینه نگهداري براي  ؛انداقتصادي رها شدهدون هیچ استفاده ها بالقوه بوده و بدرصد آن 95دارد که بیش از وجود 



، رقم نهایتطور مستقیم ایجاد شغل نموده و درهتوانند ب؛ میها به حالت بالفعل درآیندچنانچه این جاذبه. شودها صرف میآن

  ).همان(در این زمینه به خود اختصاص دهند گیري از لحاظ اشتغال چشم
  

  :در آمدهاي حاصل از تغذیه

 .اندخت شب را مورد استفاده قرار دادهت 81071تعداد  1387خارجی در سال گردشگران  ،5طبق جدول شماره بر 

- هاي مصوب مربوطه براي وعدهبر این اساس و بر طبق قیمت. اندصرف کردهنهار و شام  ،طبیعتأ به همین تعداد هم صبحانه

ها از قبیل نوشیدنی و ، سایر هزینهعالوه بر این .اندایجاد کردهلیون ریال براي سرعین می 10039آمدي برابر هاي غذایی در

  ) همان(شود محاسبه نمی )به علت خرد بودن(تنقالت نیز وجود دارد که در اینجا 

  

  1387برآورد در آمدهاي حاصل از تغذیه براي گردشگران خارجی متقاضی در اردبیل  -5جدول
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  1387اردبیل استان يامار سالنامه و محاسبات نگارنده بر اساس آمار سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري:ماخذ

  

  درآمدها و اشتغال حاصل از ایاب و ذهاب گردشگران

چنانچه هزینه ایاب و ذهاب هر  .رسدمی 1387روز در سال  81071روز اقامت گردشگران به  تعداد، 6بر اساس جدول 

میلیون ریال  14592از  مبلغ حاصل از ایاب و ذهاب مورد نظر بیش ،ریال در روز در نظر بگیریم 16000 را گردشگر خارجی

، رانندگان تاکسی خواهی از گردشگرانبر اساس نظراب روزانه هر گردشگر قابل ذکر است که هزینه ایاب و ذه .شودبرآورد می

  .شده است ، گردبعد از بررسی هاي مسافرتی به دست آمده وو آژانس

که تعداد روز  ؛اندروز در شهر سرعین اقامت داشته 12/2طور متوسط هنفر گردشگر ب  199275تعداد  ،در این سال

نفر گردشگر خارجی روزانه نیاز به یک وسیله نقلیه به  16متوسط هر طور چنانچه به. رسدروز می 422463ها به اقامت آن

س آمار و نفر براسا) 16(منظور ایاب و ذهاب خود داشته باشد و هر وسیله نقلیه یک راننده و یک کمک راننده نیاز داشته باشد 

طریق در استان این ، از 1387روز کاري، در سال  26404اند ، گردشگران خارجی توانستهصورت ، در آن)اطالعات میدانی

 ریزي برنامهسازمان مدیریت و (.کمک راننده فراهم شده است 88راننده به همراه  88اردبیل ایجاد کرده که موجب اشتغال 

  )1387(،) 1385)(1380(کشور،

  

  1387برآورد درآمد حاصل از ایاب و ذهاب گردشگران خارجی در شهرستان سرعین در سال . 6جدول 

  تعدادگردشگران خارجی

متوسط تعداد روزهاي 

گردشگران  اقامت

  خارجی

تعداد روزهاي اقامت 

  گردشگران خارجی

متوسط هزینه ایاب و 

ذهاب در یک روز 

  گردشگري

میزان درآمد استان 

از ایاب و ذهاب  اردبیل

  گردشگران
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  1387میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان اردبیل سازمان : ماخذ

  



  يمجموع درآمدهاي حاصل از گردشگر

هاي دیدنی، ایاب و ذهاب و خرید سوغات در چهار بخش به ترتیب اقامت، جاذبه درآمد حاصل از قابلیت گردشگري

میلیون ریال برآورد شده است  98426برابر با  اردبیلبراي شهر  1387مجموع این درآمدها در ). 7جدول(خالصه شده است 

بقیه % 15درآمد حاصل از فروش بلیت به گردشگران خارجی، و % 5/0% 8/43، ها گاه اقامتاز درآمد هزینه در % 7/030که 

خواهد هاي جدول موردنظر، محاسبات مربوطه به شکل زیر بنابراین، با توجه به داده. است درآمد حاصل از ایاب و ذهاب بوده

  )همان.(بود

X=X1+X2+X3+X4+X5 

  

  X=  ٣٠١٩٥+  ١٠٠٣٩+  ٤٩٠+  ١٤٥٩٢+  ٤٣١١٠=  ٩٨٤٢٦                :مجموع درآمدها                         

 
 )میلیون ریال( 1387در  اردبیلبرآورد مجموع درآمدهاي حاصل از گردشگري استان . 7جدول 

  اقامت  عنوان
جاذبه هاي 

  دیدنی
  جمع کل  خرید سوغات  و ذهاب ایاب  غذا

  )ر.م(98426  )ر.م(43110  )ر.م(14592  )ر.م(10039  )ر.م(490  )ر.م(30195  میزان درآمد
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  1387استان اردبیل  وسالنامه  اماريسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریمحاسبات نگارنده بر اساس آمار : ماخذ

  

  نتیجه گیري

، هتل ها هتلهایی نظیر تعداد لفه، لیکن بررسی مؤباشد میهاي آب معدنی را دارا اگر چه شهر سرعین بیشترین چشمه 

 ،طور مسلمهب .باشد میو خدمات پذیرایی  ها گاه اقامتآپارتمان ها و مهمانپذیرها بیانگر جایگاه نامناسب این شهر به لحاظ 

اد هاي گردشگران براي افرشود، زیرا هزینهدرآمد این شهر و ایجاد اشتغال میحضور گردشگران در سرعین سبب افزایش 

انه حاصل از ، طبیعی است که درآمد سرشهر سرعین با تغییر درآمد حاصل از گردشگري. شودجامعه به عنوان درآمد تلقی می

شود، میلیون ریال برآورد می 98426با  برابر 1389درآمد حاصل از گردشگران خارجی در سال . کندگردشگري هم تغییر می

که از این  گرددغ مینفر بال 1015تعداد اشتغال مستقیم ناشی از ورود گردشگران خارجی در سال موردنظر به  ،که در مجموع

ایاب و  نفردر بخش 180و هاي سیاحتی ها و مکانبازدید از جاذبه در بخشنفر12 ،ها گاه اقامتدر بخش نفر 600حدود ،مقدار

هاي شغلی چنانچه فرصت ،این مشغول به کار شده و عالوه برنفر در بخش مواد غذایی و رستوران  400و حدود  ذهاب

گیري خواهد شد، که پیامدهایی از قبیل کمک به کاهش معضل بیکاري شهر  هیم، رقم چشمغیرمستقیم را کنار آن قرار د

هاي سوم و چهارم توسعه بینی جمعیت در طول برنامهر طبق پیشا توجه به آمار فوق و بب .سرعین را در پی خواهد داشت

درآمد سرانه  ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و محاسبه درآمد ملی استان اردبیل حاصل از گردشگري -اقتصادي

اصل از حاصل از گردشگري سیر نزولی داشته است، یعنی سرعت افزایش جمعیت شهر بیشتر از سرعت افزایش درآمد ح

گري فرصت بسیار مناسبی است صنعت گردش ،بنابراین، با توجه به نرخ باالي بیکاري در استان اردبیل. گردشگري بوده است

یش درآمد افراد هاي شغلی جدیدتري ایجاد کند و هم این که درآمد شهر و استان را افزایش دهد، با افزاتواند فرصتکه می

  .شودانداز میرسد یا پسرا که درآمد، یا به مصرف کاال میچ یابد؛میرود سطح رفاه هم افزایش جامعه، انتظار می

را امروزه مسئله جذب توریست در شهر توریستی سرعین با دو چالش عمده مواجه بوده که هر لحظه ادامه حیات آن

ها وامکان کاهش نارضایتی توریست- 2 تفریحی و دلیل کمبود امکانات اقامتیه ها بهنگام توریستترك زود-1 .کند تهدید می

  بهداشتی و احیاناً فرهنگی واجتماعی تعداد آن با بروز مشکالت

  

  



  :راهکارهاپیشنهادات و 

درمانی  -ري تفریحیبا توجه به مشکالتی که در مسیر توسعه گردشگري ایران به طور عام و به طور اخص در گردشگ

دت است و مهاي کالن و بلندریزي برنامهتوان گفت که هموار نمودن مسیر ترقی صنعت گردشگري نیازمند وجود دارد، می

توان کمک شایانی به فعاالن ، میهاي صنعت گردشگريسازي خدمات و سرویسهاي جهانی در بومیاستانداردسازي از تجربه

  :گرددهایی به شرح زیر پیشنهاد میهکارها و سیاست، رابراي برطرف کردن مشکالت و توسعه این صنعت. این عرصه کند

رسانی، متناسب با توان و امکانات، اطالعدرمانی، پذیرش کمی  -بازارسازي و بازاریابی، جذب گردشگران توریستی. 1

  هاپزشکی سفارتخانه -هاي فرهنگیتر کردن بخشفعال

آموزش نیروهاي انسانی شاغل دولتی، تربیت نیروي آموزش مردم و نهادهاي محلی، سازماندهی آموزش و تجهیز، . 2

  .انسانی متخصص

هاي جنبی، ایجاد توسعه امکانات زیربنایی و جاذبه هاي میراث فرهنگی،براي افزایش مدت ماندگاري جاذبه تدابیر الزم. 3

هاي ها یا حوضچهگرمابه هاي سنتی، بازسازيها، تورهاي مردم شناسی و جشنه تولیدات سنتی، برپایی نمایشگاهمراکز عرض

  .قدیمی با تغییر کاربري

ایجاد یک سازمان منسجم و کارا، استفاده از نیروي آگاه در تشکیالت بخشی، ایجاد بنیاد توسعه جهانگردي و . 4

  .ایرانگردي، ایجاد شوراي تبلیغات گردشگري، ایجاد واحدهاي تسهیالت و خدمات

اي در توسعه صنعت گردشگري تواند کمک ارزنده، میالت اعتباريهاي بانکی در خصوص تسهیهمکاري شبکه. 5

  .سرعین باشد

ها ها و سایر ارگانواحدهاي صنعتی، موظف شدن شهرداريگذاري غیرمستقیم در امر توسعه بخش با نرخ سود سرمایه.6

  سیسات گردشگريزمین مورد نیاز تأ براي در اختیار گذاشتن

 و غیره براساس) مالیات و عوارض(هاي مربوطه اد دفاتر گردشگري و دریافت هزینهسیس و ایجصدور مجوز براي تأ .7

  هاي صنعتیتعرفه

  گذاري در تشکیالت بخش و سارمایهایجاد سازمان مدیریت توسعه . 8

  ی گردشگران خارجیالملل بینتباري هاي اعانات مناسب براي استفاده از کارتایجاد امک. 9

  ز طریق تدوین مراحل مشارکت مردمیاولیه براي جذب مردم اآگاهی به عنوان شرط . 10

هاي ن بخش دولتی و خصوصی، جذب سرمایهها، تقسیم کار مناسب بیمشارکت تأمینبراي  سازماندهی نهادهاي مردمی 

ت و خارجی که به صوراي و بخشی داخلی راهکارهاي ارائه شده بخشی منطقه مردمی، حل مشکالت و تنگناها با توجه به

  .گیري می شوندمتمرکز تصمیم
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Abstract: 
In the world today tourism and the current economic context different from the past and it has increased more than. 

Now tourism is seen as an economic matter, not necessarily the result of the work and its objective function is 
definedManifestation of urban space power, economic, political, social and cultural arm of the state are motor. Management 
and planning of urban spaces in view of the need for a dynamic and systemic with tools and strategies developed, urban 
stimuli, identifying and advancing toward goals, be stimulated. 

Ardebil city too close to the regions gillan, province of nature is very beautiful and maidenhead that one of the most 
important tourist centers of the country has become entertainment that functions with the capabilities of tourism with tourist, 
cultural, national and international level is a valuable health. Login tourists to the city's dramatic works in the city's 
economic development and create new job opportunities have.  

Methods This descriptive study - based on statistics and data analysis, statistical methods and the impact of foreign 
tourists on a formula that is based on calculations The share of employment in tourism in Sarein calculated and how the 
distribution of revenues from foreign tourists Different sectors including accommodation, buying souvenirs, entertainment 
centers, transportation is provided The final results indicate that revenue from tourism in the four-part feature to arrange 
accommodations, sightseeing attractions, transportation, and souvenirs are summarized Total income for the city of Ardebil 
in 1387 with 98,426 million rials has been estimated that ٧/٣٠%  of the revenue cost of the accommodation, ٨/٤٣% of the 
proceeds from ticket sales to foreign tourists, and 15% other income of transportation is. 

In this paper, based on available data and information, based on income and employment effects and employment 
Ardebil city of Ardabil province were investigated. And the amount of income a year from tourists entering the statistical 

method in section 1387 ٨٠-  offered Which can result in a change in the urban economy and development issues is available. 
 
Keywords: urban economy - tourism -employment- urban planning - Sarein Ardebil 
 
 

 

 

 


