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 در صنعت گردشگری تجارب و نمونه های داخلی و خارجی -1-9

شد تا  تیآنقدر در او تقو یحس کنجکاو نیناشناخته ها بوده و ا دنیبه دنبال د خیانسان همواره در طول تار

 بشود. عتیطب یماورا یها یایوارد دن یرفته و حت ایگذارده، به اعماق در گریکرات د یتوانست پا بر رو

مانند  یامروز هینقل لیدور بود که انسان را به اختراع وسا یها نیسرزم دنیشوق د نیبتوان گفت هم دیشا

سفر و  قیاز درآمد کشورها از طر یمیاز ن شیرسد ب یکرد و به نظر م بیقطار و ... ترغ ل،یاتومب ما،یهواپ

 شود. نیتأم یگردشگر

 یدر کل مبادالت تجار یو سهم خدمات گردشگر یگردشگر یدرآمدها نهیصورت گرفته در زم یها یبررس

 ۰۵۹۱داشته است و اگر در آغاز دهه  یمتوسط شیافزا ریاخ یسهم در دهه ها نیدهد که ا یجهان نشان م

شاهد  ۰۵۹۱ هده یانیاقتصاد جهان در سال پا درصد بود. ۴.۳ یدر کل صادرات جهان یسهم خدمات گردشگر

جمعاٌ گردشگران  یالدیم ۰۵۵۱در سال  در کل صادرات بود. یخدمات گردشگر یدرصد برا ۹از  شیب یسهم

به ثبت  ایدن یگردشگر در کشورها ونیلیم ۳۰۹مختلف جهان خرج کرده اند و  یدالر در کشورها اردیلیم ۰۴۱

 ۵۱۱به حدود  ۰۱۱۲نفر و در سال  ونیلیم ۶۶۰تعداد گردشگران جهان به حدود  ۰۱۱۱در سال  است. دهیرس

 .است دهیرس ونیلیم

تعداد گردشگران را به خود جلب کرده اند و  نیترشیب شیو اتر ایتالیا ا،یاسپان کا،یفرانسه،آمر یکشورها

دهد که اتباع  یآمار نشان م درآمد را از گردشگران داشته اند. نیترشیب کایو آمر ا،فرانسهیاسپان یکشورها

 پول خرج کرده اند. یگردشگر یها افرتمردم جهان در مس ریاز سا شیو ژاپن ب س،فرانسهیانگل کا،آلمان،یآمر

هزارم از تعداد گردشگران را به خود  کیکشور را داشته است و فقط  نیبه صدم کینزد یمقام رانیا انیم نیدر ا

 جذب کرده است.

 

گردشگر را به کشور خود جذب کند  ونیلیم ۰۰قادر باشد فقط ساالنه  رانیکه ا یمعتقدند در صورت کارشناسان

 نیجانش یحاصل از هر گردشگر برابر ارزش ده ها بشکه نفت خواهد بود و درآمد بخش گردشگر یدرامد ارز

 درآمد نفت خواهد شد.

 از جلب نظر  یریجلوگ زیاست که قبل از هر چ یبه گونه ا یتوسعه جهانگرد یاقتصاد یهاامدیپ تیجذاب

 یتر بر آثار مثبت اقتصادشی،ب۰۵۶۱دهه  یط یجهانگرد راتیدر مورد تاث هیمطالعات اول لیدل نیکند به هم یم

توسط پژوهش گران مد نظر  یتر یاداقتص دیبا د یجهانگرد یامدهای، پ۰۵۲۱آن متمرکز بوده اند. اما در دهه 

 قرار گرفت.

که پژوهش گران برآثار  یطور به د،یحاکم گرد ینسبت به توسعه جهانگرد یمنف کردیتر رو شیدوره ب نیا در

 ن،یچون چ یصاحب نظران نظر براساس ۰۵۵۱و  ۰۵۹۱ ی. در دهه هادندیورز یم دیتاک یتوسعه گردشگر یمنف

 ،یمحل نیساکن یبرا مدآرد جادیا ،ییزابه طور متوازن مورد توجه قرار گرفت. اشتغال یمثبت و منف راتیتاث

توسعه  یاثرات اقتصاد نیاز جمله مهم تر یاقتصاد یبناها ریو توسعه ز یگذار هیسرما شیافزا فقر، کاهش
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مطالعات راجع به  یبرخ جیاما نتا شده است. ادینوشته ها از آن  یاریدر بس که رود یبه شمار م یجهانگرد

 یاست. برا یتوسعه گردشگر یدر مورد آثار اقتصاد یمنف کاتادرا یاز وجود پاره ا یحاک ،یمحل نینگرش ساکن

و اعتراض آنها نسبت به اثر  ینشان دهنده نگران هیدر ترک یمقصد گردشگر کی نیساکن دگاهید یمثال بررس

  ازیکار مورد ن یروین نیبه نظر ساکن رایز است، یمردم محل یصنعت برا نیا ییو درامد زا ییاشتغال زا

 گرید یشده از منطقه خارج، و در جا دیتول یشده است و درامدها نیتام گریاز مناطق د یرگردشگ یها تیفعال

 گردد. یمصرف م

 رایشود . ز یمحسوب م نیساکن دگاهیآن از د بیاز معا گرید یکی یبودن اغلب مشاغل صنعت گردشگر یفصل

استفاده از  ای دیخاص سال امکان بازد یامیهستند که در فصول و ا یبه گونه ا یگردشگر یاز جاذبه ها یاریبس

 یبرا یمحل نیساکن یمال هیضعف بن لیلاست که به د تیواقع نیا انگریب یگریمطالعات د جیآنها وجود دارد. نتا

 ریغ نیساکن ،یگردشگر ازیمورد ن یبناها ریز ریبزرگ و سا یفروشگاهها در ساخت هتل ها، یگذار هیسرما

گردشگران را از  ازیاجناس مورد ن یکنند و حت یم یگذار هیوارد صحنه شده و اقدام به سرما یخارج ای یبوم

 کنند. یمناطق به آنجا وارد م ریسا

 نیدر ا یگذارهی. سرماشودیم یروشن تلق یاندهیبا آ ایپو یخاص خود، صنعت یهایژگیبا و یگردشگر صنعت

به  یاست. امروزه جذب گردشگران خارج شیروبه افزا یجهانگرد یهاجاذبه یدارا یصنعت در تمام کشورها

 شبردیتنها در پصنعت نه نیا رایشده است. ز لیتبد یدر صنعت گردشگر ریدرگ ینهادها نیدر ب ندهیفزا یرقابت

 جادکنندهیحال ا نیو در ع یاز آلودگ یعار زه،یپاک ینقش دارد بلکه صنعت یارز یو درآمدها یاقتصاد مل

 است. دیمشاغل جد

 یمنبع کسب درآمد ارز نیتربه مهم تواندیم رانیا رینظ یجهانگرد یهاجاذبه یدارا یکشورها یبرا یگردشگر

و اجرا شود.  میآن تنظ یبرا ینگرندهیجانبه توأم با آو همه حیصح یزیربرنامه نکهیشود. مشروط بر ا لیتبد

 کنندهعیتوز عیزمره صنااز  یصنعت یراز آن است که گردشگ یحاک یدر صنعت گردشگر یجهان یگذارهیسرما

 نهیهز دیبا شود،یارائه م یکه به و یدر مقابل خدمات شود،یکه جهانگرد وارد کشور م یدرآمد است و هنگام

درآمد  یعنی یمحصولاقتصاد تک نیگزیجا تواندیصنعت م نیخواهد بود. لذا ا یپرداخت ارز نیپرداخت کند و ا

 گردد. ینفت

شده است.  دهیبه وضوح د ایبوده که در مناطق مختلف دن یابه گونه ر،یاخ یهادر خالل دهه یگردشگر رشد

از  یکیقرار داده و مرزها را به عنوان  ریتاثبخش را تحت نیبه طور مشخص توسعه ا یسازیجهان ندیفرآ

 برده است. نیآن از ب یمشکالت مهم برا

 تیظرف یگردشگر کنندیتحول محسوب شده و اثبات م نیدر ا لیو منابع، عوامل دخ تیجمع یهاحرکت

 مختلف باشد. یدر قلمروها یو اجتماع یتوسعه اقتصاد دارهیطال تواندیداشته و م یرگذاریتاث یبرا ییباال

که در آن عمل  یطیانطباق با مح تیو قابل یریپذانعطاف نیوجود دارند که از چن یکم یاقتصاد یهابخش ریز

است،  یتوسعه محل یبرا یراهبرد یهاتیبا موقع یارتباط مبحث گردشگر لیدل نیند باشند و امبهره کنند،یم
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تا  دهندیمختلف دست به دست هم م ملدارد و عوا یعوامل اقتصاد ریبا سا یارتباط تنگاتنگ ،یاما گردشگر

 برسد. یاقتصاد یهاتیبه موفق یگردشگر ریاز مس ،یکشور

توسعه ثروت باشد.  یبرا یابزار مهم تواندیم یگردشگر ،یگذارهیو سرما ییاشتغالزا یهاچارچوب گفتمان در

 ،یمحل یفرهنگ یهامنطقه، اثبات ارزش یبوم یهاارزش تیدر تقو یمثبت راتیتاث یگردشگر ن،یفراتر از ا

توجه است. اما  انیکه شا گذاردیقلمرو م کیو توسعه توان بالقوه  یخارج راتیتاث یبه رو یگشودن جوامع محل

 چگونه؟

 یاست و مشکالت فرارو یادهیچیپ ندیفرآ یمنطقه به عنوان منطقه گردشگر نیا تیفعال یالزم برا طیشرا جادیا

 .کندیم یریشدنش جلوگ آلدهیو ا دنیاز به کمال رس ،آن اغلب

 دیکه از آن بازد یبه تعداد گردشگران یو انحصار میبه طور مستق ،یمنطقه هدف گردشگر کی حیصح عملکرد

به عنوان  ایو  ردیمرجع قرار گ دیشاخص و دستاورد است و نبا کیعدد صرفا  نیبلکه ا گردد،یبرنم کنندیم

 .شودانتخاب  یمنطقه گردشگر کی دهیچیپ یچرخه زندگ ریآغاز تفس یبرا یانقطه

و  ستین یاموجود در بازار، کار ساده یهاو شبکه هاانیدرون جر دیمنطقه هدف جد کی جادیا گر،ید یسو از

 را به دنبال دارد. یادیکرده، مشکالت ز تیکه تازه آغاز به فعال یزیفروش چ

کنند، به  تیفعال یاقتصاد – یبافت اجتماع تیوضع یدر جهت ارتقا دیبا ،یمحل ییاجرا یرو، نهادها نیا از

مانند  یمربوط به خدمات گردشگر یهارساختیدر ز یگذارهیسرما یمنطقه برا گذارانهیکه در سرما ینحو

 کنند. جادیا زهیهتل، رستوران و ... انگ

در بخش  یادیصنعت است. خدمات ز نیمهم ا یهایژگیاز و یکی ،ییاشتغالزا یبرا یبالقوه گردشگر توان

 نیوجود دارد و از ا زین گرید دیخدمات جد جادیا یبرا ییباال تیتاکنون به وجود آمده است و ظرف یگردشگر

 .رددا زیرا ن یاقتصاد یهابخش ریمازاد سا یروهایتوان جذب ن یگذشته، گردشگر

 

 نیاست و ا رمتخصصیغ یروهاین هیروینشده و بعرصه استخدام کنترل نیکننده در ااز مشکالت نگران یکی اما

و به تبع ارزش  تیبخش و کاهش مطلوب نیشده در اخدمات ارائه تیفیک دیبه افت شد تواندیامر در درازمدت م

 آن در بازار منجر شود.

نابسامان موجب  یاقتصاد طیشرا یدر مناطق نکهیمتعدد است از جمله ا یتیوضع نیچن یریگشکل لیدال

به  لیکنند و تبد دایانتقال پ یبه بخش گردشگر گرید یهاکار متعلق به بخش یروهایاز ن یکه قسمت شودیم

و  حیصح یآموزش یهاکه برنامه افتدیاتفاق م عیآن قدر سر یناگهان رییتغ نیکوچک شوند. ا یتورها انیمجر

 شود. ینیبشیآن پ یبرا تواندیکارآمد نم

 یزیبه طور غر یگردشگر یهاتیوجود ندارد، فعال یگردشگر نهیدر زم یسنت چیکه ه یدر مناطق نیهمچن

 بیترت نی. به اخوردیبه چشم م ادیز ییروستا یگردشگر نهیدر زم ژهیاست که به و یآفت نیو ا افتهیسامان 
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 یعموم ییاجرا ینهادها هنگامدخالت به  تیهم دوباره اهم نجایو در ا شودیمورد غفلت واقع م ییگراتخصص

 .دهدیخود را نشان م یآموزش یهاها و برنامهدوره یدر برگزار

قلمرو،  کی یاقتصاد – یاجتماع تیدرک واقع یموفق است، برا یزیربرنامه کیگام  نینخست ح،یصح صیتشخ

 یواقع تیوقوف به موقع قیموجود از طر یهاداده لیو تحل قیاست. تلف یاتیح حیصح صیتشخ کیبه  یابیدست

 .شودیمنجر م یحل مشکالت راهبرد یعنیدرست  جهیمنطقه به نت

 SWOT لیآنها به نام تحل نیتراز معروف یکیوجود دارد.  حیصح صیبه تشخ دنیرس یبرا یمتفاوت یهاراه

قرار  یمورد بررس نده،یگذشته، حال و آ یدهایدهها و تروش، نقاط ضعف و قوت فرصت نیدر ا. شودیشناخته م

 .رندیگیم

دارد.  نهیزم نیفعال در ا یمحل یمورد اجماع همه واحدها یشناسبه روش یروش بستگ نیا یرگذاریتاث زانیم

 نیو شرکت مشاور در ا یمانند کارگزاران توسعه گردشگر یرونیسودمند باشد اگر کارگزاران ب اریممکن است بس

 استفاده شود. نهیزم
 

 آلمان 

از کشورها محسوب  یاریبس ییبخش درآمدزا نیترعنوان مهمبه یدر جهان، امروزه در حال یصنعت گردشگر

 .شودیم میکامال نابرابر تقس یاگونهبخش طبق آمار به نیکه در آمد حاصل از ا شودیم

 ا،یاسپان ا،یتالیفرانسه، ا س،یانگل کا،یکشور آمر ۲صنعت تنها به  نیدرصد از درآمد حاصل از ا ۹۱ کهیطوربه

کنند، و  یاکتفا م سمیدرصد درآمد حاصل از صنعت تور ۹کشورها تنها به  یشده و مابق ریسراز شیآلمان و اتر

بر آن است سهم  یدالر اردیلیم ۴۱ یگذار هیرماساله کشور و س ۰۱انداز بر چشم دیبا تاک انیم نیدر ا رانیا

 ۰۱) یالمللنیدرصد تعداد گردشگر ب میو ن کیبا جذب حداقل  ۰۳۱۳در سال  یگردشگر یخود را از بازار جهان

 جهان برساند. سمیدرصد درآمد صنعت تور ۰نفر( به  ونیلیم

عرصه در سطح اروپا،  نیدر ا شرویپ یاز کشورها یکیعنوان در آلمان به سمیصنعت تور یبر چگونگ ینگاه با

کشورمان قرار  سمیصنعت تور یرو شیپ ییراهکارها تواندیکشور را که م نیا یراهبرد یها استیاز س یبرخ

 .مین گذرایدهد از نظر م

همواره با  ریاخ یدر سالها -اروپا  یمقاصد گردشگر نیاز محبوب تر یکیعنوان به -در آلمان یگردشگر صنعت

سالن تئاتر،  ۴۶۶موزه،  ۰۴۹هزار و  ۶از  یکشور هم اکنون با برخوردار نیرو بوده است. اروبه یروند رو به رشد

 ،ملی – یعیپارک طب ۰۰۰گلف،  نیزم ۶۳۹ س،یتن نیهزار زم۳۹پارک مخصوص گذران اوقات فراغت؛  ۴۳

 نیاز بزرگتر یکی یدوچرخه سوار یلومتریهزار ک۳۱ ستیپ نیو همچن یروادهیپ یلومتریهزار ک۰۵۱ ستیپ

 شود. یدر جهان محسوب م یستیتور یکشورها

آلمان در  یدرآمد حاصل از بخش گردشگر زانیکشور م نیا یآمار منتشر شده از مراکز گردشگر نیآخر بقاطم

 شیافزا وروی اردیلیم ۹۲۰به  ندهیسال آ ۰۱رقم در  نیشده است، که ا یابیارز وروی اردیلیم ۴۹۱، ۰۱۱۹سال 



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

5 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

 یرشد تقاضا در حوزه گردشگر اهشاز ک یآمار حاک نیکه به گفته کارشناسان، ا ستیدر حال نی. اافتیخواهد 

 است. ۰۱۱۹آلمان در سال 

 

 یسالها نیب -در بلندمدت  ستیبا یدرصد است که م ۰/  ۶کشور حدود  نیآمار، نرخ رشد تقاضا در ا بقاطم

 قاتیتحق جیبا نتا سهیدر مقا ینیب شیپ نیدرصد در سال برسد که ا ۴/  ۳به رشد متوسط  -۰۱۰۹تا  ۰۱۱۵

کشور اعالم شده  نیدر ا یآن جهش اقتصاد جهان لیدرصد در سال است که دل ۴ یکمتر از متوسط جهان یجهان

 کنندهدواریمرحله ام نده،یسال آ ۰۱در  یدرصد ۳/۳بلندمدت، رشد متوسط ساالنه  یهاینیبشیاست. طبق پ

 در سراسر جهان است. یدر بخش گردشگر یا

کشور  ۰۱ انیاز م یستیتور یکشورها نیبزرگتر زیآلمان امسال ن سمیمرکز تور یاعالم شده از سو جینتا بنابر

کشور در  نیچهارم قرار دارد و سهم بازار ا گاهیو ژاپن در جا نیچ کا،یجهان خواهد بود. آلمان پس از آمر یصنعت

 درصد است. ۹/۹حال حاضر 

 یراهبرد - یحوزه عمل ۰۱در آلمان  یگردشگر تیآلمان امسال با هدف حفظ و ارتقاء موقع سمیتور مرکز

و در مرحله اجرا قرار داده است.  میکشور تنظ نیا یآلمان در خارج از مرزها سمیمنظور توسعه صنعت توربه

 یاقتصاد گاهیجا کیهدف استراتژ ۰۱ن یا یریگبا به کار توانندیآلمان معتقدند آنها م سمیکارشناسان مرکز تور

درآمد از راه مخارج سفر در  شیافزا نیکشور و همچن نیا یدر صنعت گردشگر ییزااشتغال قیآلمان را از طر

 یبرا کیاستراتژ یحوزه عمل ۰۱، ارتقاء دهد. ۰۱۱۶در سال  وروی اردیلیم ۰/۰۶خارج و در  وروی اردیلیم ۰داخل، 

 عبارتند از: ۰۱۱۹آلمان در سال  یتوسعه صنعت گردشگر

آلمان ادامه رشد مثبت  سمیهدف مرکز تور نی: نخستیمقصد گردشگر کیعنوان وجهه کشور آلمان به تی. تقو۰

به واسطه  زیمثبت از کشور آلمان ن یجهان ریصورت تصو نیکه در ا ژهیوجهه آلمان در سراسر جهان است بو

امر در گرو رشد شاخص برند  نیمرکز تحقق ا نی. به گفته اافتیخواهد  شیافزا ندهیآن در آ یوجهه گردشگر

کشور برخوردار بوده  نیا یدر خارج از مرزها ییباال تیاز محبوب ۰۱۱۶است طبق آمار، آلمان در طول سال  یمل

 یرتبه نخست و در رتبه گذار یالمللنیدر سطح ب یمل یدر رتبه گذار تیکه به لحاظ محبوب یطورت بهاس

 به دست آورد. شیو اتر سیسوم را پس از سوئ گاهیبار جا نیدوم یمنتشر شده از ژنو برا

آلمان توسعه صنعت  یاهداف مرکز گردشگر گری: از دیجهان اسیکشور در مق نیا سمی. توسعه صنعت تور۰

و رشد  ییایپو یخارج یآلمان از بازارها سمیراستا مرکز تور نیاست. در ا یکشور در سطح جهان نیا یگردشگر

 ۰۱۰۹را در درآمد حاصله تا سال  ییباال یاقتصاد یهالیمرکز پتانس نیاساس ا نیانتظار دارد. بر ا یروشن

دنبال آن اشاره کرد که به یگردشگر خارج ونیلیم ۰۹ شیزابه اف توانیکرده است که از آن جمله م یابیارز

 وروی اردیلیم ۳/۹انباشت شده به حدود  یاتیو درآمد مال افتهی شیافزا وروی اردیلیم ۵/۰۲به  یناخالص داخل دیتول

 .دیخواهد رس



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

6 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
www.shahrsazionline.com 

فاکتور ادامه رشد صنعت  نیتر: مهمابانیعبور و مرور اعم از خطوط پرواز، راه آهن و خ ی. اتصال شبکه ها۴

 است. یستیمناطق تور یبرا ژهیبو تختیعبور و مرور قابل رقابت با پا یهاساختریز جادیدر آلمان ا یگردشگر

 فهیوظ نیترآلمان مهم یدر اروپا: به گفته مرکز گردشگر یتجار ی. حفظ رتبه نخست آلمان در بخش سفر ها۳

بازار  تیریدر اروپا، مد یتجار یسفرها گاهیجا نیعنوان دارنده نخستبه ندهیکشور در آ نیا یصنعت گردشگر

ها عنوان کشور موزهاست. آلمان در جهان به ییایآس یهادر عرصه رقابت ژهیوبه یتجار یهاآلمان در بخش سفر

درصد همه  ۰۵ه شدهدارنده رتبه نخست است. بنابر آمار ارائ هاشیها و هماعنوان کشور کنفرانسبه زیو در اروپا ن

 ییبرابر متوسط سفرها ۰ بایتقر زانیم نیاست که ا یتجار یکشور سفرها نیانجام شده از اروپا به ا یهاسفر

 ۴/۰۱درصد از مجموع  ۳۴آلمان،  یکارشناسان گردشگر ینیبشی. طبق پردیگیاست که در اروپا انجام م

 تیهر ساله در بازار به تثب نینو یهاساخت ریز جادیا قیاز طر توانیانجام شده از اروپا را م یسفر تجار ونیلیم

 داد. شیرسانده و افزا

آلمان وجود گردشگران روبه رشد  سمی: مرکز توریالمللنیدر سطح ب یجامعه شناخت ی. غلبه بر چالش ها۹

مقاصد  یتیریمد گاهیحفظ جا یبرا ژهیآلمان و بو یرشد صنعت گردشگر یمهم برا یازیسال را امت ۹۹ یباال

در  ۰۱۰۱هم رفته تا سال  یرو انگردشگر یگروه سن نیسفر ا زانی. طبق آمار مداندیدر داخل م هایسفر آلمان

جهان  یاصل یبازارها نیتر. مهمدیسفر خواهد رس ونیلیم ۰/۴۰سراسر جهان به  یاصل یبازارها نیترمهم

 ۹۹ یگردشگران باال بیآلمان ترغ سمیاساس به گفته مرکز تور نی. بر اایتالیهلند و ا کا،یعبارتند از: فرانسه، آمر

 است. تیحائز کمال اهم یآلمان به لحاظ مل رد یداخل یسال به ادامه سفرها

اکنون از وجهه آلمان: به گفته کارشناسان کشور آلمان هم یفرهنگ گاهیمستمر از جا یری. توسعه و بهره گ۶ 

 در سراسر جهان برخوردار است. یاریتمام ع یفرهنگ

انجام گرفته  یتجار یدرصد سفرها۳/۰۴و  التیمنظور گذران تعطکه از خارج به ییهادرصد سفر ۰۲آمار  طبق

انجام شده در  یهمه پرس کی یکشور است. ط نیا یاز وجهه مثبت فرهنگ یآلمان ناش یبه مقاصد گردشگر

 راثیبا م یدرصد شرکت کنندگان، آلمان را کشور ۶۰و ( NBI)  یکشور عضو در شاخص برند مل ۴۶ انیم

در سراسر  زیدرصد ن ۴/۶۴ گرید ی. از سودانندیم بایز یعیدرصد آلمان را صاحب مناظر طب ۹۴و  یغن یفرهنگ

 برخوردار است. یغن یمعمار راثیکشور از م نیجهان معتقدند که ا

عنوان مقصد آلمان به یامروز گاهیو هم در جا یالملل نیب سمیهم در تور ،یراستا عامل رتبه فرهنگ نیا در

آلمان مورد  یگردشگر ندهیدر آ یمهم یدیدر جهت خلق خطوط تول ستیبایم ها،ییاروپا ۰شماره  یفرهنگ

 .ردیقرار گ یبهره بردار

و لذت از استرس  زیها و گرمنظور فرار از شهرسالمت )سفر به سمیتور تیسالمت: تقو سمیتور ی. توسعه مل۲

است به گفته  ۰۱۱۹آلمان در سال  سمیتوسعه صنعت تور یاهداف مهم در راستا گریبردن از آفتاب و... ( از د

 فعال در زمره اهداف  طورهب ستیبا یم یو پزشک یدرمان یهاکارشناسان موضوع سالمت در همه بخش
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 ستیبا یآلمان م تیسالمت در جمع. ضمن آنکه روند رو به رشد ردیدر آلمان قرار گ سمیصنعت تور یتوسعه ا

 .ردیسالمت مورد توجه قرار گ سمیدر ارتباط با موضوع تور شتریهر چه ب

 ایو  یمعتدل و برف یزمستان ها رینظ یمیاقل راتیی: تغیمیاقل یهایبا توجه به دگرگون داتیتول شی. افزا۹

در  البیتوفان و س رینظ یعاد ریغ یدادهایو رو ییآب و هوا راتییتغ شیاز افزا یحاک یگرم و باران یتابستان ها

به همراه  یبزرگ یهاچالش زیآلمان ن یگراقتصاد گردش یدر سراسر جهان برا یمیاقل یاست. دگرگون ندهیآ

سفر  التیگردشگران است که با هدف گذران تعط یاز همه در ارتباط با احساس فرد شیموضوع ب نیدارد. ا

. بر دهدیم شیرا افزا یستیتور یهارساختیز نهیتقاضا در زم زانیم یمیاقل یاهیدگرگون گرید یاند. از سوکرده

و  یستیطور هماهنگ با مناطق توربلندمدت به داتیآلمان درصدد است رشد تول رد یاساس مرکز گردشگر نیا

 .ردیآنها انجام گ یمیاقل راتییتغ یدر راستا

 یگردشگر ۲از هر  ۰۱۱۶بار در سال  نینخست یها و مناطق در آلمان: براشدن شهر یالمللنیروند ب عی. تسر۵

آمار بدون  نی. اشدیمحسوب م یگردشگر خارج کیمناطق آلمان اقامت شبانه داشتند  گریها و دکه در هتل

 دیجد االتیبازار درآمد در ا نیترمهم انیم نیتکرار شد. شهر زاکسن آلمان در ا زین ۰۱۱۲در سال  یرییتغ چیه

 .رفتیشمار مآلمان به

در  یصنعت گردشگر یآت یهایآلمان در استراتژ سمی: مرکز توریااز فروش چند شبکه یجهان ی. بهره بردار۰۱

 .کندیم دیفروش تاک یهاهرا یاز تمام یبردارکشور بر بهره نیا

 فرانسه -

باالترین درآمد توریسم را در جهان دارد.سازمان جهانی جهانگردی فرانسه بیشترین تعداد گردشگر و امریکا 

(WTO  در آخرین گزارش خود اعالم کرده است که فرانسه با )میلیون نفر بیشترین تعداد گردشگر و  ۲۹۱

یب میلیارد دالر باالترین درآمد توریسم را در جهان دارد. پس از فرانسه، اسپانیا و امریکا به ترت ۹۰۲۳امریکا با 

بیشترین تعداد گردشگر و پس از امریکا، اسپانیا و فرانسه باالترین درآمد صنعت توریسم را در جهان کسب کرده 

قناری با  ایرهزار نفر ، جز ۵۱۱میلیون و  ۹اند. براساس همین گزارش ، ایالت کاتالونیا در شمال شرق اسپانیا با 

از نظر گردشگران اعالم شده اند. گفتنی است ، در بین  هزار نفر از جمله جذاب ترین مناطق ۶۱۱میلیون و  ۳

درصد رکورددار بوده است. چنانچه  ۶۹دی برابر بارش کشورهای حوزه مدیترانه، ترکیه در دوره چهارساله اخیر،

میلیون  ۰۱میلیون نفر بوده و انتظار می رود تا پایان سال این تعداد به  ۰۲/۹این کشور پذیرای  ۰۱۱۳در سال 

رسد. افزایش تعداد توریست در ترکیه، موجب تاثیرگذاری در رشد تولید ناخالص ملی ترکیه در سه ماه سال نفر ب

 درصد شده است. ۹/۴به میزان  ۰۱۱۹

 ، امریکا،ر توریستی جهان ، قبل از اسپانیااولین کشو ه، فرانس۰۵۵۹میلیون توریست در سال  ۲۱جهانگردی با 

 قرار دارد. چین و مکزیک انگلستان، ایتالیا،
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میلیارد فرانک در صنعت توریسم ، دومین کشور پردرآمد صنعت جهانگردی بعد از  ۰۹۱فرانسه با درآمدی برابر 

نعت گردشگری کشور فرانسه از حالت رکود خارج شده و عملکرد ص،  ۰۱۰۱امریکاست. به استناد آمار تابستان 

 دارد.مطلوبی داشته و تمایل به جذب گردشگران خارجی بیشتری 

ارائه کند گفت: بیشترین گردشگران خارجی  یوزیر گردشگری فرانسه بدون این که اعداد وارقام دقیق

ند. ده ادرصد از مجموع گردشگران خارجی را به خود اختصاص دا ۹/۴بازدیدکننده فرانسه روسی ها بوده اند که 

نسه به لحاظ جذب گردشگر در جایگاه اول درصد افزایش یافت . فرا ۹/۴سایر گردشگران دیگر از ماه می به بعد 

درصد از  ۶میلیون گردشگر خارجی از این کشور دیدن می کنند. صنعت گردشگری  ۹۰جهان قرار دارد و ساالنه 

 تولید ناخالص داخلی فرانسه را تشکیل می دهد.

 ۹/۶ی به پاریس می آیند، میلیون نفر فقط برای بازدید از موزه و کاخ لوور ، موزه اورسی و کاخ ورسا ۰۰هر ساله 

 دیدن می کنند.میلیون نفر ساالنه برای برج ایفل 

 سوئیس-

هدف جلوگیری را برای توسعه گردشگری روستایی با دولت سوئیس از ده سال گذشته برنامه مداوم و متمرکزی 

به عنوان قطب از مهاجرت روستائیان به شهرها به اجراء در آورده است که دستاوردهای آن اکنون در سوئیس 

 های شاخص توسعه جهاگردی روستایی در سطح جهان تبدیل شده است.

که برای گذراندن اوقات تعطیالت کریسمس به ویژه برای اقامت ا آغاز دوره کریسمس ، گردشگرانی این کشور ب

ایزه کمپ های اسکی روانه سوئیس می شوند، عالوه بر امکانات ورزشی و چشم اندازهای طبیعی سوئیس که ج

 سالم ترین منابع طبیعی جهان را از آن خود کرده اند، بازار محصوالت طبیعی و روستایی این کشور را رونق 

 داده اند.

 مقامات سوئیس عالوه بر تأمین امکانات ویژه برای عرضه محصوالت روستایی این کشور که با اجرای انواع 

ریسمس ، انواع تزئینات در و پنجره ها و چراغانی موسیقی محلی ویژه روزها و شب های کبرنامه های شاد 

سوئیس امکان دسترسی به کارشناسان و  یمیدان ها و مراکز تاریخی در تمام شهرهای کوچک و روستاها

 متخصصان محلی را برای عالقمندان تأمین کرده است.

د بازار ساالنه محصوالت این برنامه استقبال گردشگران را برای بازدید از محصوالت روستایی سوئیس و ایجا

 طبیعی و لبنیات آلپ مهیا نموده است که این زمینه ای برای اشتغالزایی و درآمدزایی در کشور شده است.

 جهانگردی در اسکاتلند

هانگردان نبوده است و حتی آفتاب آن در تابستان دوام چندانی ندارد و جمقصد مناسبی برای اسکاتلند هرگز 

آبتنی در آب های ساحلی اش چندان دلچسب نیست. اما با تمام این تفاسیر ، مهمترین بخش از درآمد اسکاتلند 

از طریق توریسم ) جهانگردان( تأمین می شود. حدود هشت درصد از نیروی کاری اسکاتلند در بخش توریسم 

از کل پرسنل شاغل در بخش نفت و گاز و تولید هزار نفر، این تعداد  ۰۲۲از فعالیت می کنند. یعنی چیزی بیش 
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نوشیدنی ها نیز بیشتر است. در بعضی مکان های سیاحتی اسکاتلند می توان حدود پانزده درصد از جمعیت 

 منطقه به فعالیت برای ارائه ی خدمات به جهانگردان می پردازند.

قلعه های باستانی اسکاتلند دیگر برای هتلداران اسکاتلند به فکر افتاده اند که مبادا تپه های سرسبز و اما 

اعالم کرده بود تعداد جهانگردان  ۰۵۵۵جهانگردان خارجی فریبنده نباشد. سازمان جهانگردی اسکاتلند در سال 

ازده درصد کاهش داشته است. این در حدود ی ۰۵۵۹خارجی که از اسکاتلند دیدن کرده بودند نسبت به سال 

حالی است که در همین زمان تعداد جهانگردانی که به کشور انگلستان آمده بودند فقط یک درصد کاهش یافته 

 ۴/۹بود. همین امر باعث شد که درآمد حاصل از این صنعت در اسکاتلند در پایین ترین سطح خود یعنی 

 میلیارد دالر برسد.

چنان صاحب منصبان اسکاتلند را به وحشت انداخت که گویی یک معدن بزرگ زغال سنگ، رو این آمار و ارقام 

در حال ورشکستگی است . در این زمان مسئوالن بالفاصله دست به تعطیلی دارد یا کارخانه عظیم تولید فوالد 

ست موارد بسیاری از به کار شدند و فهرستی از مهمترین عوامل آزردگی جهانگردان را تهیه کردند. در این فهر

عوامل آزردگی جهانگردان مطرح شد. از غذاهای بی مزه ی اسکاتلندی تا پشه های موذی منطقه شمال آن، یکی 

از مهمترین بررسی های آنان نشان داد نیمی از جهانگردانی که برای نخستین بار به اسکاتلند آمده بودند، به 

 ندارند دوباره به اسکاتلند سفر کنند.دلیل وجود پشه های سمج این منطقه دیگر میل 

اما عامل اصلی تری که بیش از پشه ها می تواند برجلب جهانگرد به اسکاتلند تأثیر بگذارد، نرخ برابری ارزهای 

یورو و پوند است. افزایش ارزش پوند نسبت به یورو به شدت از تعداد جهانگردان می کاهد. یکی از مدیران 

د است که همین عامل باعث شده است که در بعضی موارد اروپاییانی که به قمعت ندسازمان جهانگردی اسکاتل

اسکاتلند می آیند ناگزیر می باشند حدود بیست درصد بیش از آنچه قبالً برای دیدن اسکاتلند هزینه کرده اند 

 پول خرج کنند.

بهای گزاف بنزین در اسکاتلند یکی دیگر از عواملی که باعث آزردگی جهانگردان می شود بهای بنزین است . 

 ۰۱۱کیلومتر باید تقریباً  ۰۰۱۱گاهی باعث حیرت امریکاییان می شود. در انگلستان برای طی مسافتی حدود 

این مبلغ دوازده درصد بیش از مبلغی است که باید مثالً در فرانسه پرداخت کرد و  .بابت بنزین پرداخت کندپوند 

از آنجا که بسیاری از جهانگردانی که  تر است.دیگر کشورهای اروپایی گران حدود بیست الی سی درصد نسبت به

و ن سوخت وسایل نقلیه قصد دیدار از اسکاتلند را دارند، نخست به شهرهای جنوبی انگلستان می روند، گران بود

 در نتیجه بلیت سفر به اسکاتلند ممکن است بر برنامه سفر تاثیر بگذارد.

 جهانگردی در مصر-

 کشور مصر به دلیل داشتن جاذبه های فرهنگی و تاریخی و طبیعی همواره مورد توجه توریست های خارجی 

می باشد. هر ساله میلیون ها نفر از جهانگردان خارجی جهت برخورداری از آب و هوای سالم حوضه ی دریایی 

یترانه ای دارای فصل بارندگی در مدپرجاذبه ترین بخش توریستی دنیا را تشکیل می دهد. آب و هوای مدیترانه 

زمستان و یک فصل خشک آفتابی در تابستان است. با این آب و هوا، در جنوب اروپا انواع ورزش ها به ویژه 
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 فوتبال،شنا، تنیس، مسابقات اتومبیل رانی و تفریحات ساحلی پا می گیرد و همه ی زوایای زندگی را متاثر 

ای دارند. شرایط آب و هوایی گسترهباز ، اپراها در هوای آزاد فعالیت  می سازد. در همان حال سینماهای رو

تمبر و نقاشی، موسیقی ، مجسمه سازی، موزه های بسیار امکان مدیترانه طوری است که نمایشگاه های جهانی 

 که فعالیت بیشتری دارند. با این آب و هوا وضعیت توریسم زمینه های کامالً استثنایی می یابد، به طوری 

تابستان توریست ها شناخته می شوند به گونه ای که در  مقصدمدیترانه ای به عنوان حوزه ی نفوذ آب و هوای 

 برای ایتالیا و فرانسه می بینیم.

 جهانگردی در مالزی

، دریای جلوه و تنگه ماالکا، سرزمین هاللی شکل در قلب آسیای جنوب در میانه آبهای دریای چین جنوبی 

م دارد و فدراسیونی اداردکه از صدها جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده است. این سرزمین مالزی نشرق جای 

جزیره برنتو قرار در شبه جزیره مالزی و بخش دیگری در شمال ایالت می باشد که بخشی از آن  ۰۴است شامل 

 . و آ.سه.آنیکی از چهار عض، مالزی به عنوان  ۰۵۹۲دارد و از زمان استقالل مالزی یعنی سال 

موفقیت چشمگیری یافته است. صنعت توریسم در رشته های گوناگون اقتصادی از جمله در صنعت توریسم 

ابتدا سازند،  پیش از آنکه سیاحان خارجی را با کشور آشنامالزی بسیار جدی گرفته می شود و در این سرزمین 

این کار از یک سو سبب افزایش  آشنا می سازند.مردم کشور را طی برنامه هایی با سرزمین و آیین های خود 

آگاهی عمومی مردم جامعه می شود و از سوی دیگر ساکنان آبادیهای دور افتاده نیز با حرکات افراد غیر بومی 

، با بوجود آوردن آشنا شده و آماده پذیرایی از آنها می شوند. در این صنعت ابتدا دولت به عنوان پایه گذار 

 تشویق بخش خصوصی را به سرمایه گذاری و توسعه طرح ها و تجهیزات ایی چون نوسازی امکانات زیربن

دولت مالزی با توجه به خصوصیات ملی و مذهبی و فرهنگی کشورش همواره تالش می کنند که بر  می نماید.

وجود ندارد، تعداد جهانگردان به کشورش بیفزاید. با آنکه در این کشور محدودیت خاصی برای ورود جهانگردان 

ست های یبا سرزمین های شرقی، صنعت توریسم مالزی بیشتر تمایل به توراما بعلت وجوه مشترک مردم بومی 

 میانسال است.شرقی و نیز جهانگردی 

گانه در جذب توریست با دولت مرکزی هماهنگ عمل می کنند و هر در کشور مالزی همه ی ایالت های سیزده 

ویژگی ها و جذابیت های اقلیمی و فرهنگی برنامه های زمان بندی شده را مورد اجرا در منطقه با درنظر داشتن 

 آورند.می

 %۰۱۱رشد شتابان و توسعه یافته توریسم در این کشور نشان می دهد که درآمد این کشور از حمل توریسم 

هانگردی و ایجاد دایره جهانگرد ، مله وزارتخانه ججافزایش یافته است و این امر ناشی از اقدامات متعدد دولت، از 

 جهت تأمین امنیت جهانگردان است.

، وجود تیره های مختلف قومی ، نژادی و زبانی، آب و هوای مناسب، جنگل های تنوع نژادها و اقوام گوناگون 

استوایی، تنوع پوشش گیاهی و جانوری، برگزاری فستیوال ها و مراسم سنتی گوناگون و عدم وجود مقررات 

 یدر آن هرگز نم یاست که شاد یتپه ا نگیگنت گمرکی دست و پاگیر سبب افزایش ورود جهانگرد شده است.
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خنک  یو هوا میمتفاوت، وزش نس یخرد و کالن، شهر آب و هوا یها یها و سرگرم ی. شهر بازردیم

 .یکوهستان

 واقع شده است. ایمتر از سطح در ۰۱۱۱از  شیب ییبه بلندا یدر تپه ا نگیگنت

. مجموعه دیخر یمتعدد برا ییو فروشگاه ها خی یرو تیاسک ،یالملل نیب رکیهمراه با س زیانگ رتیح غروب

در تمام  نیتمام سن یسرگرم کننده برا یها یباز یبرا دهیمتعدد رستوران ها و دو منطقه سرباز و سرپوش

 است. نگیمشخصه گنت نیفصول، ا

: استیدن یستیبرگرفته شده از شش شهر تور نگیتیداخل سالن در گن یحیتفر یستیمجموعه تور نینخست

)آلپ( و سی، سو Universal Walk ابانیاسکور( و خ می)تاکای(، آمرزی)ونایتالی)لندن(، اسی(، انگلسیفرانسه)پار

 (. Genting Walk)یمالز تیدر نها

است.  یبرف یباز نیزم کیسورتمه، در  کیو  ،یخیخانه  کیاست،  یچوب نیکاب کی نگیدر گنت یبرف یایدن

 را دوچندان خواهد کرد. یکودکان لذت برف باز یآنجا سرد است، الجرم  لباس گرم برا

 است. ایسقوط آزاد در آس رجهیساز ش هیتجربه معلق بودن در خال است، که تنها شب نگیدر گنت یگرید جاذبه

 به صخره نوردان خوش آمد  نگیدر گنت یکالهک شش متر کیمتر، با  ۰۹با ارتفاع  یصخره نورد وارید

 یو مفرح برا یوتریکامپ یها یباز یاریو بس یمتعدد چند بعد ینماهایس ،ییدئویداالن و نگ،ی. بولدیگو یم

 خواهد کرد. یماندن ادیکودکان و بعضا بزرگ ساالن سفرتان را به 

است.  نگیهمان قمارخانه گنت ایو  نویکاز نگیگنت یجاذبه ها ن،یو جذاب تر نیاز مشهورتر یکی تینها در

 خواهد ساخت. بایشب شما را ز گرید یو متعدد، رولت، جک پاد و صدها باز عیوس یسالن ها

رزرو  د،یبگذران نگیرا در گنت یشب دیخواه ی. اگر مدیخواهد د نگیتنها در گنت یرا در سرتاسر مالز نویکاز شما

 هتل فراموش نشود.

و پر  یمالز نیتله کاب نیتر یکه بدون شک طوالن دیاستفاده کن نیاز تله کاب دیتوان یم نگیبه گنت دنیرس یبرا

 باشد. یم ایدر دن نیتله کاب نیسرعت تر

از  دیتوان یباشد. شما م یم Karak Highway قیاز طر یو راه دسترس لومتریک ۳۹از کواالالمپور  مسافت

واقع شده   KL Centralاتوبوس در منطقه  نالی. ترمدیاستفاده کن یشخص نیماش ایو  یتاکس ایاتوبوس و 

 است.

 نیو همچن یتعداد اتاق در مالز نیشتریتجمع هتل ها با ب نیشتریب یدارا نگیبه ذکر است که گنت الزم

 است. ینمونه موفق از تجربه کشور مالز کی نیباشد. ا یم ایهتل در دن نیتر یمیو قد نیبزرگتر

 یامتداد دارد ط لومتریک۴۹/۴که  یمجموعه ا نیتله کاب لهیاز راه به وس یتوان مسافت یبه قله م دنیرس یبرا

 انواع  ییاستوا زیباران خ یو دست نخورده  جنگل ها بایآن مناظر ز یا قهیدق ۰۰ ریکرد و در طول مس

 را نظاره کرد. ابیو پرندگان کم یوانیح ،یاهیگ یگونه ها
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 گردشگری در نپال

در افسانه ها آمده است که در روزگاران قدیم در پای کوههای هیمالیا، دریاچه ای بود که در آن بودای اولیه از 

با یک ضربه شمشیر بر سر این دریاچه شکاف وارد  شریترامانجوبه وجود آمد و سپس بودیایک عناب طالیی 

ز شد. کشور نپال با فرهنگ دیرین خود در هر کرد و آنها را آزاد ساخت . از این زمان تاریخ دره کاتماندو آغا

در جهت جنوب یعنی میان دو مذهب  زمانی توانسته از موقعیتی که میان تبت و چین در جهت شمال و هند

 بودایی و برهمایی قرار گرفته، بهره برداری کند.

ت فرهنگی شده، که همزیستی و اختالط این دو مذهب منجر به ایجاد تنوع هنری و معماری بی سابقه و پیشرف

سه هفت گروه از بناهای پراکنده در سراسر دره که شامل شکوفایی آن سه قرن به طول انجامید . اکنون در نپال 

پاشو پاتیوشانگو  بودنات، بهادگائون و محوطه های مقدس سواگامبهو،شاه در شهر بزرگ کاتماندو پاتان،  میدان

بناست که دولت نپال طبق طراحی به  ۰۴۰، جمعاً هفت مجتمع دارد. این نارایان است، مورد محفاظت قرار

( ، ۹۹۳۹مارتا )در ارتفاعات اورست در ارتفاع ک ساگاحفاظت از آن می پردازد. کشور نپال با دارا بودن پار

جذب یخچال های کوهستانی، تنوع گونه های گیاهی و جانوری ایجاد معابد در دامنه ی ارتفاعات از علل عمده 

 است . گردشگری

 آفریقای جنوبی

ساختار بنیادین افریقا به لحاظ اقتصادی سخت وام دار اکوتوریسم است. این قاره روزبه روز مسافران بیشتری را 

به نواحی طبیعی خود جذب می کند . در این میان افریقای جنوبی در تمام جهان به سبب تنوع وسیع حیات 

دست نخورده زمینی گسترده و نسبتاً  وحش ، تجربه های طبیعت گردی، زیبایی های طبیعی و مناظر دریایی و

از شهرتی به سزا برخوردار است. با وجود دستای اوکاوانگو، آبشار ویکتوریا، پارک ملی کروگر و کیپتان، افریقای 

 جنوبی به صورت یکی از مهمترین مراکز اکوتوریستی جهان در آمده است.

 برنامه ها و سیاست ها در افریقا به این شرح است :

جهانی است. این صنعت ظرفیت باالیی برای ایجاد شغل سم دارای سریع ترین رشد و بزرگ ترین صنعت توری -

 و کسب ارز خارجی دارد.

درصد توریست های آن سوی دریاها، اساسًا برای دیدار از زیبایی چشم اندازهای طبیعی و حیات  ۵۱بیش از  -

 وحش به این کشور می آیند.

دولت موظف است از محیط طبیعی افریقا به طور کامل حفاظت کند واطمینان از عدم دستبرد و صدمه به آن  -

 منابع در سرلوحه فعالیت هایش قرار داشته باشد.
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افریقای جنوبی به لحاظ حفاظت جدی از محیط زیست و حیات وحش خود ، یکی از پیشرفته ترین کشورهای 

 جهان است.

در معرض خطر، همچون کرگدن سیاه و سفید، فیل، فک و وال را این کشور، موفق شده است گونه های شدیداً 

نقش حیاتی در صنعت اکوتوریسم  از نابودی نجات دهد و حفاظت کند. پارک های ملی و مناطق حفاظت شده ،

 آورد، ولی باید به عنوان  ا را در بخش هایی جدا از کل محیط زیست به شمارهدارند، هرچند نمی توان آن

 اصلی، مورد لحاظ قرار گیرند و با حداکثر توجه و احترام نگهداری شوند.جاذبه های 

افریقای جنوبی زیرقاره ای است با معادن نفتی و سوخت های فسیلی ، این منابع محل درآمد اصلی کشور به 

 پایان پذیرند و سرانجام روزی تمام خواهند شد. شمار می آیند. اما این منابع به هر حال ، غیرقابل جایگزینی و

 برعکس، محیط زیست منبعی احیا شونده و پایان ناپذیر است که در صورت حفاظت موثر و مدیریت صحیح 

 می توان برای همیشه پایدار بماند.

قطعی است که مناطق موجود هویت و تمامیت خود را نگاه خواهند داشت و مناطق تازه ای تحت حفاظت 

 درخواهند آمد چرا که سردمداران برای رفاه آتی مردم عزم خود را جزم کرده اند.

درصد توریست های خارجی برای بهره بردن از زیبایی های طبیعی، گیاهان و جانوران و  ۵۱از آنجا که بیش از 

به حفظ و نگهداری توریسم این کشور بیش از هر چیز آب و هوا به افریقای جنوبی می آیند، از این رو نظامنامه 

 طبیعت و حیات وحش نظر دارد.

افریقای جنوبی برای توسعه اکوتوریسم و جایگزین ساختن آن با نفت و مواد معدنی برنامه های گسترده ای دارد 

 و پژوهشگران متعددی پیرامون ظرفیت ها و روش های مطلوب توسعه این صنعت به شدت مشغول کارند.

 گردشگری داخلی -

 مازندران یگردشگرصنعت  -

برتر و قطب  یجزء استانها یگرد عتیدر بخش طب ییایو جغراف یعیطب تیمازندران به لحاظ موقع استان

هر  یخارج ستیو دهها هزار تور ینفر گردشگر داخل ونیلیم ۰۰به  کیگردد. نزد یکشور محسوب م یگردشگر

 کنند. یم دنیاستان د نیساله به منظور گذراندن اوقات فراغت از ا

و  ی( جنگلیاز دامنه ها )و پارکها یو مناسب بهمراه برخوردار بای( با ساحل ز نیمازندران )کاسپ یایدر وجود

 ی، غارها، آبشارها ، رودخانه ها ، آبها رانیمتر ارتفاع معروف به بام ا ۹۶۲۱، وجود قله دماوند با  یکوهستان

 یخیآثار تار ۹۱۱از  شیدر بهشهر ب انکالهیم رهیجزشبه  ژهیچشمه ها، تاالب ها به و ،یمتعدد سرد و گرم معدن

 یمتنوع برا یاستان را به مجموعه ا نیا ،یآمل، چالوس و سار یشهرها یخیمجموعه تار ریشده نظ ییشناسا

هتل ، متل ، هتل  شاملی واحد اقامت کصدیبه  کیمختلف بدل نموده است. نزد زهیاستفاده گردشگران با انگ

و  یهمراه با دهها آژانس خدمات مسافرت یو کوهستان ی، جنگل یساحل یحیو مجتمع تفر ریآپارتمان ، مهمانپذ

 کنند. یم هیخدمات الزم را به گردشگران ارا یجهانگرد
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خشکه داران در  یعیطب خیکندلوس کجور نوشهر ، موزه تار یآن: شهر بابل ، مجموعه فرهنگ یو موزه ها بابل

 دیبازد یرا برا یشماریب دیامکانات بازد ۱۱۱چالوس ، تماشاگه خزر کاخ رامسر و  -تنکابن  یجاده اصل ریمس

 .فراهم آورده است یو خارج یگردشگران داخل

 نمک آبرود مازندران یحیو تفر یستیمنطقه تور

 منطقه نمک آبرود ی( معرف۰

 کنند شامل یکه به مازندران سفر م زیمسافران عز یمنطقه برا نیا امکانات

 جهت اقامت موقت مسافران یواحد ۰۱۱۱ یساحل (تیسوئ) مجموعه آپارتمانهای ▪

 هکتار ۳۳به وسعت  ینیدر زم شهر بازی ▪

 نیتله کاب یباال ستگاهیدر ا یشبانه روز یستیو تور امکانات تفرجی ▪

 خزر لگونین یایخته به دردر آغوش جنگل و چشم دو دهیآرم یالملل نیستاره ب ۳تل ه ▪

 ستاره انقالب خزر در ساحل نمک آبرود ۹هتل  ▪

باشند بر  یآن قادر م لهیمسافران که به وس یمنحصر به فرد خود برا ینمک آبرود با جاذبه ها نتله کابی ▪

 فراز

را نظاره  عتیطب یها ییبایقله مدوبن صعود نموده و ز یمتر ۰۱۹۱به ارتفاع  قهیدق ۰۹ یط ایو در جنگل

 .کنند

 هکتار ۰۶۱خشکه داران به مساحت  یمل یعاثر طبی ▪

 یعیطب خموزه تاری ▪

 (یو باستان شناس موزه کندلوس)مردم شناسی ▪

 و منطقه شکار ممنوع ۴۱۱۱-۰۱۱۱ یو تفرج یحمنطقه تفری ▪

 ولشت در ارتفاعات کالردشت اچهدری ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردشگری در اصفهان صنعت
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های مادی و فرهنگی در سطح کشور بسیار تاثیرگذار داخلی در توزیع و جابه جایی سرمایهتوسعه گردشگری 

 است، توسعه گردشگری بی شک در گرو رونق پررنگ صنعت توریسم در ایران و اصفهان است.

ی های درآمدهاالقوه ترین راههای اساسی در توسعه صنعت توریسم به عنوان یکی از ببا تاکید بر برداشتن گام

راهکارهای به عنوان این موضوع  که تاکنون در ایران بکر مانده و بایستی مورد توجه قرار گیرد،است نفتی غیر

ای را دارا است که باید با یک نگاه ویژه دولتی و با به حرکت در آوردن چرخ بخش مشخص و نه چندان پیچیده

 های آتی مشخص گردد.خصوصی آغاز شود تا نتیجه آن طی سال

های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود تمام بیان این مطلب که شهرداری اصفهان در افق برنامهبا 

ها به طور های موجود برای توسعه گردشگری شهر را در دستور کار خود قرار داده است، این شاخصشاخص

 حتم تا نیم دهه آتی تبلور و تحقق خواهد یافت.

نق چشمگیر صنعت توریست را بیش از فعالیت ارگانی چون شهرداری مهم های کالن دولت در روسیاست گذاری

ها است که آمادگی خود را های توریستی سالشهر اصفهان به لحاظ فرهنگ توریست پذیری و جاذبه می باشد.

های اخیر با گام نهادن در برای رونق پررنگ صنعت توریسم و گردشگری به اثبات رسانده و به خصوص طی سال

ها همچنان ادامه دارد و با قدرت در حال انجام ای شهروندی به قله نزدیک شده و این برنامهر فرهنگ حرفهمسی

 است.

سیاست گذاری  ه است.شهردار اصفهان خصوصی سازی را الزام بی چون و چرای صنعت گردشگری عنوان کرد

گری به نظر بهترین راهکار برای های بزرگ صنعت گردشهای ذیربط و حضور پررنگ شرکتکالن دولت و ارگان

باشد. این درحالی است که این رویداد در تمام کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری رخ توسعه این بخش می

 داده و نتایج آن به وضوح هویدا است.

رونق صنعت گردشگری ایران بیش از هر چیز نیازمند یک سرمایه گذاری کالن و اصولی و نیز حرکت و جهت 

 به بخش خصوصی برای توسعه این صنعت است. دادن

 

 در چهارمحال بختیاریمنطقه نمونه گردشگری سبز چشمه 

هکتار در منطقه شیدایان چشمه از توابع بخش بن در شهرستان شهرکرد  ۵۵این طرح در زمینی به مساحت 

 شود.اجرا می

درصد این مبلغ از طریق تسهیالت  ۴۱و تاکنون  ه اندمیلیارد ریالی برای اجرای این طرح خبر داد ۹۹۱ اعتبار

 شود.درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی و مابقی از طریق فروش زمین تأمین می ۹۱بانکی، 

 نفر در این منطقه فراهم خواهد شد. ۰۱۱برداری از این طرح زمینه اشتغال مستقیم بیش از با بهره
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وی با اشاره به اهداف  نفر فراهم خواهد شد. ۴۲۹هزار و  ۵ برداری از این طرح زمینه پذیرش روزانهبا بهره

اجرایی این طرح گفت: توسعه اقتصادی و اجتماعی، افزایش امکانات تفریحی و گردشگری و رونق کیفیت محیط 

 رود.ترین اهداف اجرای طرح یاد شده به شمار میمهمزیست از 

مپینگ، هتل، هتل آپارتمان، بازارچه صنایع دستی، برهمین اساس امکانات خدمات رفاهی شامل اقامتگاه، ک

 تفرجگاه مکان تاریخی، تفرجگاه کوهستانی، ورزشی، طبیعت گردی، محوطه باغ ایرانی و غیره در این طرح 

 پیش بینی شده است.

نات های متنوع و بکر گردشگری زیادی برخوردار است که باید با ایجاد امکااستان چهارمحال و بختیاری از جاذبه

های گردشگری و طبیعی را برای استفاده گردشگران برداری هر چه بیشتر از جاذبهو کارهای زیربنایی زمینه بهره

 و مردم استان فراهم کرد.

 توسعه بخش گردشگری زیربنایی اقتصادی قوی را برای استان ایجاد خواهد کرد.

 

 

 

 

 گردشگری در کرمانشاه

منطقه نمونه گردشگری  ۹۱واقع در مرکز شهر هرسین یکی دیگر از منطقه نمونه گردشگری سراب هرسین 

 ای جهت سرمایه گذاری برخوردار است.های قابل توجهاستان است که از ویژگی

های کوهستانی، های منطقه نمونه گردشگری محورهای گردشگری، جاذبهمنطقه کرمانشاه، درخصوص ویژگی

های بارز منطقه نمونه اعات زیبا و مسیر کوهنوردی از جمله ویژگیپوشش گیاهی و طبیعی مصنوع )باغات(، ارتف

 هرسین است. سرابگردشگری 

های آب خروشان در منطقه و های زیبا، آب و هوای مطبوع و دل انگیز، وجود چشمهچنین ارتفاعات و صخرههم

 های منطقه نمونه گردشگری سراب هرسین است.طبیعت بکر و چشم نواز از دیگر ویژگی

ها، گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، با اشاره به مزیت معاون

های این منطقه نمونه گردشگری، گفت: قابلیت کوهنوردی، کایت سواری، برگزاری تورهای ها و قابلیتفرصت

های آب و وجود چشمه یوه،معلمی، انجام تورهای موتورسواری و دوچرخه سواری کوهستان، وجود باغات 

ها و ها، فرصتجویبارهای روان در منطقه، تنوع پوشش گیاهی و فعالیت شکار و طبیعت تنها بخشی از مزیت

 های منطقه نمونه گردشگری سراب هرسین است.قابلیت

برای زمینه سرمایه گذاری ، ن منطقه نمونه گردشگری وجود داردهایی که برای سرمایه گذاری در ایزمینه

ها، احداث هتل، ایجاد و احداث کمپ ورزش کوهنوردی، احداث مجتمع تفریحی توریستی، احداث مرکز همایش
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کمپینگ، ویال، احداث فضاهای فرهنگی و تجاری، احداث فضاهای ورزشی، آبشار مصنوعی، احداث مجتمع 

 خدماتی رفاهی بین راهی و احداث موزه مردم شناسی وجود دارد.

: آب، برق، گاز، جاده آسفالت و پوشش نیاز در این منطقه نمونه گردشگریهای مورد ختدرخصوص زیرسا

 ها نیاز است.هایی است که در این منطقه به وجود آنای از جمله زیرساختارتباطات ماهواره

ه معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، گفت: این منطقه نمون

گردشگری قابلیت سرمایه گذاری بیش از شش میلیون دالر را دارد که اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 

   های الزم را به عمل خواهد آورد.استان نیز از سرمایه گذاری در این منطقه نمونه گردشگری حمایت

 اسناد و طرح های مرتبط با موضوع و موقعیت منطقه نمونه -۰-۰۱

های قابل توجهی توسط مولفان داخلی انجام برنامه ریزی گردشگری مطالعات و تالیفات و پایان نامهدر مورد 

پذیرفته است که هرکدام به عنوان یک فرایند در برنامه ریزی گردشگری و راهبردی در توسعه پایدار موثر بوده 

ده قرار گرفته است می توان به منابع زیر است. اما آنچه که به عنوان اسناد و طرح ها ی در این پروژه مورد استفا

 اشاره کرد:

مطالعات طرح جامع گردشگری استان همدان ،واحد مطالعات آمایش برنامه ریزی ،مهندسین مشاور کشور -۰

 ۰۴۹۰سال 

 طرح هادی روستای علیصدر ،دفتر فنی بنیاد مسکن همدان -۰

 ۰۴۹۲اهیمیطرح هادی و گردشگری روستای علیصدر،مشاور غالمرضا ابر -۴

 مطالعات مکانیابی منطقه نمکونه گردشگری علیصدر، مهندسین مشاور آمایش پژوه پارس -۳

 ۰۴۹۶طرح جامع توسعه گردشگری غار علیصدر، مهندسین مشاور شرق آیند،  -۹

  

   

   

    

   

   


