
چکیده

هستند  منطقه  هر  سرمایه های  گردشگری،  12پتانسیل های 

توسعة  برای  آنها  برنامه ریزی  و  طبقه بندی  شناسایی،  و 

گردشگری اهمیت باالیی دارد. با توجه به مشکالت اقتصادی 

سال های اخیر در ایران و بی ثباتی شدید قیمت نفت، فاصله 

گرفتن از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت امری ضروری  

است. استان بوشهر با دارا بودن پتانسیل های متعدد گردشگری 

در زمینه های گردشگری ساحلی، آثار تاریخی و ظرفیت های 

اقتصادی از قطب های گردشگری کشور محسوب می شود. در 

این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش تحلیل 

محتوا، ظرفیت های توسعة گردشگری ساحلی در استان بوشهر 

و نقش آن در تحقق پویایی اقتصادی بررسی شده است. نتایج 

نشان می دهد که استان ساحلی بوشهر هرساله با حجم باالیی از 

گردشگران روبه روست که این فرصت می تواند باعث افزایش 

زیرساخت ها  و  خدمات  تقویت  و  ایجاد  درآمد،  و  اشتغال 

و بهبود سطح رفاه شهروندان شده و به توسعة منطقه کمک 
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کند. اما یكی از مسائل گردشگری در این استان، فصلی بودن 

گردشگری است، به طوری که در فصول تابستان و پاییز تعداد 

گردشگران ورودی به منطقه بسیار كاهش می یابد و این مسئله 

باعث می شود تا مشاغل مرتبط با گردشگری نیز در این فصول 

با رکود و تعطیلی روبرو شوند. بنابراین، برنامه ریزی صحیح 

و اصولی برای غلبه بر مشکِل فصلی بودن گردشگری در این 

استان باید در اولویت سازمان های مربوطه قرار گیرد.

کلیدواژه

گردشـگری؛  پتانسـیل گردشـگری؛ پویایـی اقتصادی؛ 

خلیج فـارس؛ اسـتان بوشـهر.

مقدمه

با گسترش پدیدة شهرنشینی به همراه افزایش درآمدهای 

عمومی و تغییرات سبک زندگی مردم، افزایش اوقات فراغت 

از کار و فراهم آمدن امکانات و خدمات حمل  ونقل در مقیاس 

گسترده، انگیزه های سفر برای تفریح و خوش گذرانی، دیدن 

سرزمین ها و فرهنگ های دیگر و ... برای پاسخ به نیازهای 

پتانسیل های گردشگری ساحلی در خلیج فارس برای تحقق پویایی اقتصادی
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به  نیاز و درنهایت  او به یک  انسان و ذهن کنجکاو  روحی 

یک فرهنگ تبدیل شد. این موضوع منجر به ظهور پدیده ای 

که  به طوری  است،  شده  گردشگری  صنعت  نام  به  جهانی 

امروزه گردشگری فراتر از یک صنعت به مثابهء یک پدیدة 

را  خویش  خاص  پیچیدگی های  اجتماعی  و  جهانی  پویای 

دارد )حیدری چیانه و حسین زاده لیر، 1382: 26(. 

گردشگری،  جاذبه های  و  مکان ها  انواع  میان  در   

سیاست  فرهنگ،  تمدن،  مراکز  به عنوان  شهری  محیط های 

مراکز  پارک ها،  منابع گردشگری چون  ارزشمندترین  گاه  و 

)سرایی،  می شوند  محسوب  تاریخی  فضاهای  و  تفریحی 

1392: 2(. چنانچه این مراکز شهری در کنار دریا باشند و از 

آفتاب و ساحل گرم برخوردار باشند، فرصت ها و ارزش های 

گردشگری آنها دوچندان خواهد بود. 

كشورهای  از  بسیاری  میان  در  فشرده ای  رقابت  امروزه 

صنعت  و  می خورد  به چشم  جهانگردان  جذب  برای  جهان 

منحصر  ویژگی های  با  و  پویا  صنعتی  به عنوان  گردشگری 

تولیدی  و  اقتصادی  فعالیت های  از  مهمی  بخش  به فرد، 

)Linsheng & et al., 2009: 841- 856(. تقاضا و  كشورهاست 

تفریح،  مانند  مختلف  انگیزه های  با  گردشگری  برای  تمایل 

باورنکردنی در  با سرعتی  تمام جهان  تجارت و زیارت در 

حال افزایش است. در دوران ما گردشگری به یک واقعیت 

مهم اجتماعی و یک فعالیت عظیم اقتصادی تبدیل شده است. 

درآمدزایی،  امکانات  از  برخورداری  افزون بر  صنعت  این 

نیز  اشتغال زا است و تبادل فرهنگ ها حفظ و احیای آن را 

به دنبال خواهد داشت. 

گردشگری، برابرنهاِد فارسی واژة توریسم در زبان انگلیسی، 

فرانسه و آلمانی است. ریشة این واژه از دو بخش تشکیل شده 

است؛ »تور« به معنای سفر، گشت، مسافرت، سیاحت و »ایسم« 

پسوندی که اشاره به مکتب یا اندیشة فلسفی، مذهبی، سیاسی، 

ادبی و غیره دارد. بنابراین، توریسم یعنی مکتبی که پایة فکری 

آن سیاحت و گردشگری است )کاظمی، 1386: 2( و به معنای 

دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش، عمل 

از  که  است  کردن  گردش  و  کردن  سیر  کردن،  طی  پیمودن، 

یونان به اسپانیا، فرانسه و درنهایت به انگلیس راه یافت )بقـایی 

و نـوروزی، 1384: 19(. بـراسـاس تعریف سـازمان جهـانی، 

از  به خارج  كه  اشخاصی است  فعالیت های  گردشگری شامل 

اقامت  آنجا  در  و  مسافرت  خود  معمولی  و  عمـومی  محیط 

اقامـت كمتـر از یك روز و  می كنند، مشروط بر آنكه این 

بیشتر از یك سال نباشد و با اهدافی همانند تفرج، تجارت و 

غیره در ارتباط باشد )حیدری چیانه و حسین زاده دلیر، 1382: 2۵-

26(. در تعریفی دیگر آمده: »گردشگری حركت معاصر مردم 

است برای اینکه اوقات فراغت خود را در مکان هایی بیرون 

كه  است  فعالیت هایی  نمایند،  اقامت  و  نموده  از خانه صرف 

طی اقامتشان انجام می دهند و نیز تسهیالتی است كه متناسب با 

 .)Gunn, 2004: 101( »نیازهایشان ایجاد می شود

ساحلی  گردشگری  طبیعت گرا،  گردشگری  انواع  از  یکی 

از گردشگری،  است. مفهوم گردشگری ساحلی طیف کاملی 

فراغت و فعالیت های تفریحی را که در نواحی ساحلی و آب های 

اساس  این  بر  می گیرد.  دربر  می دهد،  روی  ساحل  نزدیک 

عرضة محصوالت گردشگری ساحلی شامل اسکان، پذیرایی، 

صنعت محصوالت غذایی، خانه های دوم و زیرساخت پشتیبان 

توسعة ساحلی را شامل می شود )خانی و همکاری، 1388: ۵1-64(. 

جاذبه ها  غنای  است.  فراوان  جاذبه های  با  کشوری  ایران 

مرز  یک  در  جهانی  را  آن  که  است  شده  موجب  ایران  در 

برای  تقریبًا  که  است  متنوع  آن قدر  ایران  جاذبه های  بنامند. 

به وجود  انگیزة کافی برای سفر بدین کشور را  هر سلیقه ای 

می آورد )نصیری زاده و توتونچی، 1382: 214(. سرزمین پهناور 

جزایر  و  جنوب  در  طوالنی  سواحل  از  برخورداری  با  ایران 

آب های  حوزة  و  خلیج فارس  در  بزرگ  و  کوچک  متعدد 

است.  بهره مند  فراوانی  گردشگری  جاذبه های  از  سرزمینی، 

ازجمله مناطقی که در سواحل جنوبی کشور نقش مهمی را در 
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توسعة صنعت گردشگری ایفا می کند، شهرهای ساحلی استان 

بوشهر است که باتوجه به پتانسل های باالی گردشگری این 

منطقه می تواند در جذب گردشگر اعم از داخلی و خارجی نقش 

کلیدی و تعیین کننده ای داشته باشد. طبق آمارهای ادارة میراث 

فرهنگی و گردشگری استان بوشهر در فروردین 1394 بیش 

)اداره  کرده اند  بوشهر سفر  استان  به  میلیون گردشگر  از 3/۵ 

چنانچه   .)10  :1394 بوشهر،  استان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 

در چارچوب  بوشهر،  استان  جاذبه های  و عرضة  سازماندهی 

و  ارزیابی  شناسایی،  به درستی  دانشگاهی  و  علمی  مطالعات 

و  گردشگر  جذب  در  بیشتری  به مراتب  نقش  شوند،  معرفی 

توسعة فعالیت های گردشگری ایفا می کند. شناسایی این نیازها 

و ایجاد رضایت دیداری، فیزیکی، عاطفی و اجتماعی در آنها، 

امکان توسعة گردشگری در این منطقه را فراهم می سازد. در 

دهه های اخیر صنعت گردشگری استان بوشهر همواره توجه 

برنامه ریزان و دیگر کنشگران شهری و روستایی را به خود 

معطوف داشته است. همچنین، پژوهش های متعددی نیز در این 

زمینه صورت گرفته است ازجمله: شوقی و همکاران )1397(، 

به آسیب شناسی و ارائه راهبردهای مناسب توسعه گردشگری 

ساحلی در سواحل استان بوشهر پرداختند. این پژوهش نشان 

داد که استان بوشهر اگرچه از نقاط قوت و فرصت های متعدد 

و  منابع  تنوع  وسعت،  مناسب،  جغرافیایی  موقعیت  ازجمله 

زیبا،  چشم اندازهای  فرهنگی،  تاریخی،  و  طبیعی  جاذبه های 

اما، گرفتار ضعف ها و  برخوردار است   ... جنگل های حرا و 

تهدیدهای مختلفی همچون، کمبود زیرساخت های گردشگری، 

ضعف تبلیغات، چندپارگی مدیریت، تبلیغات سوء جهانی و 

مانورهای نظامی است. 

وجود استعدادها و سرمایه های طبیعی، تاریخ و فرهنگی 

و امکانات و برنامه های متنوع گردشگری، تأثیر بسیاری در 

بهبود توسعه گردشگری این منطقه ایفا می کند. از این روی، 

پژوهش حاضر به شیوه توصیفی و با استفاده از منابع اسنادی 

ساحلی  گردشگری  توان های  بررسی  به  مستقیم  مشاهده  و 

استان بوشهر و اثر آن بر پویایی اقتصادی می پردازد.

مبانی نظری

در این پژوهش، برای تحلیل ضرورت توسعة گردشگری 

قانونمندی  چارچوب  از  بوشهر  استان  سکونت گاه های  در 

است.  شده  استفاده  توسعه یافته  و  پویا  اقتصاد  رویکرد  عام 

بی شک، تحقق اقتصاد پویا و توسعة اقتصادی یکی از ابعاد مهم 

رابطة گردشگری و امنیت ملی است. از وجوه بسیار مهم این 

اقتصاد، اشتغال زایی مبتنی بر گردشگری برای شهروندان است. 

گردشگری یكی از مهم ترین بخش های اقتصادی نه فقط در 

كشورهای صنعتی، بلكه برای كشورهای در حال توسعه و نیز 

كشورهای عقب مانده است )شارپلی و تفلر، 1391: 19(. از دید 

کارشناسان و مؤسسات تخصصی در خصوص فواید حاصل از 

توسعة صنعت گردشگری از موارد دیگر نظیر توسعة اقتصادی، 

اشتغال زایی و کاهش بیکاری، رونق کسب وکار، کسب درآمد 

ارزی و توزیع ثروت نام می برند )ویسی و مهماندوست، 1394: 

137(. درواقع، گردشگری یا صنعت گردشگری را اساسًا یک 

پدیدة اقتصادی می دانند. این مسأله از یک سوی، به دلیل آن 

اقتصادی  تأثیر وضعیت  مستقیمًا تحت  که گردشگری  است 

در  اقتصادی روی دهد،  در وضعیت  که  تغییری  هر  و  است 

میزان تقاضا برای گردشگری اثر می گذارد؛ از سوی دیگر، رشد 

نوع  اقتصادی موجب رشد گردشگری می شود. درواقع یک 

ارتباط متقابل بین اقتصاد، سطح توسعة اقتصادی و گردشگری 

از  یكی  به عنوان  را  گردشگری  اقتصادی  اثرات  دارد.  وجود 

درنظر  اقتصادی  پیشرفت  و  توسعه  برای  كلیدی  بخش های 

می گیرد و مهم ترین اثر آن ایجاد اشتغال و درآمد است. میزان 

این تأثیر بستگی به نوع سرمایه گذاری و جایگاه این صنعت 

ارزیابی   .)30 اکبرپور، 1389:  و  )نوربخش  دارد  ملی  اقتصاد  در 

آثار اقتصادی صنعت گردشگری، سبب فراهم کردن اطالعات 

الزم، برای شکل گیری سیاست های توسعة گردشگری می شود. 

گردشگری مفیدترین بخش صنعتی جهان است و بر چند 

فعالیت اقتصادی ازجمله اشتغال، منابع انسانی، توسعه، تجارت 

جنبه های  از  است.  تأثیرگذار  پرداخت ها  تراز  و  بین المللی 

توسعة  در  گردشگری  فراوان  تأثیر  به  می توان  مختلفی، 



/ پیاپی 18 / پائیز  681398

فعالیت های  ایجاد  ضمن  گردشگری  کرد.  اشاره  اقتصادی 

متنوع در جامعه، موجب پویایی در سایر بخش های اقتصادی 

شده و می تواند در موازنة ارزی نیز تأثیرات سازنده ای داشته 

باشد. همچنین بخش های حمل و نقل، مواد غذایی، سوخت و 

انرژی، صنایع دستی، بخش ساختمانی و به تبع آن فعالیت های 

اقتصادی  سازندة  اثرات  دیگر  از  می یابد.  گردشگری، رونق 

اخذ  درآمدزایی،  اشتغال،  ایجاد  به  می توان  گردشگری 

امکانات  توسعة  و  گردشگری  متنوع  فعالیت های  از  مالیات 

عمومی، حفظ آثار باستانی و جاذبه های طبیعی به عنوان منابع 

از  جلوگیری  و  صنایع دستی  توسعة  اقتصادی،  درآمدزایی 

فراموشی آنها و... اشاره کرد. 

کسب  و  اشتغال زایی  اثرات  برای  توجیه  معروف ترین 

درآمدها از راه گردشگری، مربوط به اصطالح »ضریب تکاثری 

دفعاتی  تعداد  تکاثری،  از ضریب  منظور  است.  گردشگری« 

اقتصاد ملی  است که درآمد حاصله از گردشگری جهانی در 

به گردش درمی آید. در مقیاس وسیع، اندازهء ضریب تکاثری 

و خدمات  کاالها  بخش عمدهء عرضه  که  است  این  بر  منوط 

جهانگردی تا چه حد توانسته به خوبی توسعه یابد. در صورتی 

که واردات کاالهای خارجی را به حداقل برسانیم و خدمات و 

کاالهای محلی و داخلی مصرف شود، تأثیر ضریب تکاثری 

نسبت به کاالهای وارداتی  به مراتب زیادتر خواهد بود. چون 

از صنایع کوچک  فعالیتی کاربر است و بسیاری  گردشگری 

و بزرگ به آن مرتبط است، بنابراین تأثیر ضریب تکاثری 

آن نسبت به دیگر صنایع بیشتر است. بنابراین، برنامه ریزی 

و سرمایه گذاری در گردشگری می تواند راهبرد موثری برای 

ایجاد اشتغال و فقرزدایی در جامعه باشد.

پتانسیل های گردشگری استان بوشهر

بیشترین  ایران  خلیج فارس،  همسایة  کشورهای  بـین  از 

مرز آبی را با خلیج فارس دارد. طول مرز آبی ایران با احتساب 

جزایر در حدود 1800 کیلومتر است. استان بوشهر با خلیج 

فارس به تنهایی حدود 700 کیلومتر مرز دریایی دارد. شهر 

بوشهر به درازی 1۵ کیلومتر و پهنای 2 تا 4 کیلومتر در موقعیت 

جغرافیایی 28 درجه و ۵9 دقیقه و 30 ثانیه عرض جغرافیایی 

به  نسبت  شرقی  طول  ثانیه   1۵ و  دقیقه   ۵1 و  درجه   ۵0 و 

نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. به دلیل هم سطح بودن 

آب های  نفوذ  و  دریا  سطح  از  بودن  پایین تر  مواردی  در  و 

خلیج فارس، از شمال، جنوب و جنوب شرقی، به صورت یک 

شبه جزیرة استثنایی درآمده که تنها از جهت گوشه ای از شرق 

آن به خشکی منتهی می شود )کنین، 1387: 60(. 

سواحل خلیج فارس با طبیعتی منحصر به فرد و جاذبه های 

طبیعی بسیار زیبا، از محورهای اصلی گردشگری ایران محسوب 

می شود. جاذبه های خاص تاریخی و طبیعی در سکونت گاه های 

منطقه  این  تاریخی در  ماندة  باقی  شهری و روستایی و آثار 

از تاریخ و فرهنگی بسیار کهن حکایت می کند. استان بوشهر 

همواره با جذب تعداد زیادی از دوستداران طبیعت به سوی 

خود، نقش ارزنده ای در صنعت گردشگری کشور ایفا می کند. 

وجود رودخانه های پرشمار و سواحل زیبای آنها و همچنین 

چشمه های آب گرمی همچون چشمة آب گرم نیلو و چشمة 

آب گرم گنویه ازجمله جاذبه های طبیعی و گردشگاه های مهم 

این استان به شمار می آیند. جزیرة خارک در شهرستان گناوه 

نیز از مهم ترین جاذبه های طبیعی منطقه و یکی از جزایر زیبای 

خلیج فارس است که بافت تاریخی بسیار قدیمی و آثار تاریخی 

کرده  این جزیره جذب  به  را  بسیاری  گردشگران  متعدد آن 

است. شهر بوشهر با داشتن سواحل ماسه ای بسیار زیبا می تواند 

محل بسیار مناسبی برای مسافران گردشگری ساحلی باشد و 

می طلبد که مسئوالن استان به ویژه مسئوالن بخش گردشگری، 

با برنامه ریزی و طراحی مناسب در پی جذب سرمایه گذاران در 

این زمینه باشند )سقایی، 139۵: 100(. 

اهمیت  از  دریایی  مرز  کیلومتر   600 با  بوشهر  استان 

از ذخایر  قابل توجهی برخوردار است.  اقتصادی  سرزمینی و 

نفتی و گازی مدفون در بستر خلیج فارس گرفته تا ماهی و میگو 

و انواع آبزیان خوراکی و صنعتی و از موقعیت استراتژیکی و 
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تولیدمثل  تا جزایر مناسب  بودن آن گرفته  اقتصادی  شاهراه 

الک پشت ها و جنگل های زیبای دریایی حّرا، همگی بخشی از 

قابلیت هایی است که این دریا برای استفاده و بهره مندی مردم 

این منطقه دارد )شوقی و همکاران، 1397: 369(. 

جایگاه استان بوشهر در تقسیمات مناطق گردشگری کشور 

در برنامة ملی گردشگری کشور در راستای آمایش فضایی 

هفت  در  کشور1  گانة  استان های 30  گردشگری،  فعالیت های 

منطقة گردشگری دسته بندی شدند تا از این طریق فعالیت هایی با 

جهت گیری منظم سازماندهی و با تقویت همکاری های منطقه ای 

استان ها، فرایند توسعة گردشگری هماهنگ و دستیابی به بازارها 

بر اساس آورده ها و جاذبه های مشترک تسهیل شود. استان ها 

باتوجه به اصل هم افزایی، با نواهای مشترک در عرصة فعالیت های 

گردشگری حاضر خواهند شد و از منابع یکدیگر برای دستیابی 

به مطلوبیت کل و بهره مندی از اثرات مثبت گردشگری استفاده 

خواهند کرد. در این تقسیم بندی، استان بوشهر در منطقة پنج 

)با نام قلب ایران باستان( قرار گرفته است )جدول شماره 1(. 

منطقة پنج گردشگری با دارا بودن ۵۵9047 نفر و 19% از کل 

گردشگران کشور در رتبة دوم قرار گرفته است.

1. در آن زمان )برنامه سوم توسعه کشور(، استان البرز از استان تهران 
جدا نشده بود.

 جدول 1: تقسیم بندی استان ها بر اساس مناطق گردشگری در طرح ملی گردشگری

مرکز منطقهاستان های منطقهنام منطقه

تهرانمازندران، گلستان، تهران، سمنان، قم، قزوین، مرکزیمنطقة 1 البرز

تبریزگیالن، اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجانمنطقة 2 سبالن

کرمانشاههمدان، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایالم،  لرستانمنطقة 3 زاگرس

اهوازخوزستان، چهارمحال و بختیاریمنطقة 4 پایتخت باستانی

شیرازاصفهان، فارس، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهرمنطقة ۵ قلب ایران باستان

کرمانیزد، کرمان، هرمزگانمنطقة 6 کاروان رو جنوبی

مشهدخراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستانمنطقة 7 منطقة بزرگ زیارتی

)منبع: زنگی آبادی و همکاران، 138۵: 140(. 

استان  شامل  که  کشور  گردشگری  پنج  منطقة  جایگاه 

بوشهر هم می شود در جذب گردشگران داخلی و خارجی در 

میان هفت منطقه، رتبة دوم است )جدول شماره 2(. البته، در 

این منطقه استان های اصفهان و فارس نقش و سهم عمده ای 

بعدی  رتبه  در  بوشهر  استان  و  دارند  گردشگران  جذب  در 

قرار دارد. 

شناسایی ساختار و منابع عمدة اقتصاد گردشگری استان 

بوشهر 

1. ویژگی مشاغل گردشگری در منطقة استان بوشهر 

بیشتر مشاغل در زمینة گردشگری استان بوشهر، شغل های 

مستقیم در بخش تسهیالت گردشگری و جاذبه ها هستند که 

رستوران ها،  جاذبه ها،  هتل ها،  در  مشاغل  این  عمده  به طور 

می شوند.  دیده  بوشهر  مسافرتی  شرکت های  و  فروشگاه ها 

در بخش های اقتصادی، فرصت های شغلی بیشتری در زمینة 

گردشگری در بخش هایی مانند ماهیگیری در ساحل، تولید و 

ساخت سرویس های حمل و نقل و جابه جایی دیده می شود. 

مشاغل مستقیم در بخش گردشگری، ویژگی های مثبت زیر 

را دارند:
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- بیشتر این مشاغل به نسبت آسان هستند. 

- این مشاغل به مهارت و آموزش زیادی نیاز ندارند. 

- بیش از سرمایه، نیازمند نیروی انسانی هستند. 

 2. تسهیالت اقامتی

امکانات اقامتی – پذیرایی یکی از اجزای تشکیل دهندة 

امکانات  است.  فعالیت های گردشگری  نظام  بسیار مؤثر در 

اقامتی – پذیرایی، مجموعة خدمات، تسهیالت و تأسیساتی 

را دربر می گیرد که شرایطی را فراهم می آورد که بر اساس آن 

گردشگران وضعیت آسایش مطلوب تری را تجربه نمایند. 

مجموعه امکانات اقامتی در استان بوشهر خود به دو دستة 

اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از: 

جدول 2: فراوانی گردشگران داخلی و خارجی بر اساس تقسیمات منطقه ای کشور، سال 1384

رتبهدرصدجمعدرصدگردشگر خارجیدرصدگردشگر داخلینام منطقه

73720729/3623۵073۵6/697228033/21منطقه 1

3۵868914/281۵8043/837449312/84منطقه 2

2002818333008233۵818۵منطقه 3

832233/3۵0241/28824737منطقه 4

47327618/8۵8۵77120/6۵۵9047192منطقه 5

2032808199624/82233۵37/66منطقه 6

4۵44221820۵494/947497116/23منطقه 7

-2۵1037810041۵483100292۵861100جمع کشور

)منبع: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، 138۵، ج 1(

- اقامتگاه های رسمی

- اقامتگاه های غیر رسمی

باتوجه به وجود اماکن گردشگری بسیار در استان بوشهر، 

تعداد 16 هتل اقامتی در استان بوشهر قرار دارد که به خودی 

گردشگری  امکانات  ارائة  در  مطلوب  وضعیت  بیانگر  خود 

در شهرهای استان بوشهر است. همچنین این استان، دارای 

حدود 23 دفتر خدمات گردشگری است. 

میراث فرهنگی و گردشگری  داده های سازمان  بر طبق 

آپارتمان  هتل  و 1۵  مهمانپذیر  هتل، 13  بوشهر، 16  استان 

در استان بوشهر وجود دارد. جدول شماره 3، خالصه ای از 

ظرفیت واحدهای اقامتی استان بوشهر را نشان می دهد. 

جدول 3: توزیع فراوانی تعداد اماکن اقامتی در استان بوشهر و نوع واحد، سال 1394

درصدتعداد تختدرصدتعداد اتاقدرصدتعدادنوع واحد

1617.6420427.3444621.7۵هتل

1۵44.1234846.6۵9384۵.73هتل آپارتمان

1338.2421228.4466732.۵2مهمانپذیر

3410074210020۵1100جمع

 )منبع: اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر،1394، ج 1: 8۵(
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یافته هـای جـدول شـماره 3 نشـان می دهـد کـه هتل 

از واحدهـای  آپارتمـان بـا 44 درصـد، سـهم بیشـتری 

بـا  مهمان پذیرهـا  می دهنـد.  تشـکیل  را  اسـتان  اقامتـی 

38 درصـد، در جایـگاه بعـدی قـرار دارنـد. هتل هـا تنها 

17/64 درصـد از واحدهـای اقامتی را به خـود اختصاص 

داده انـد. ایـن امـر نشـان دهنـدة کیفیـت نسـبتًا خـوب 

واحدهـای اقامتـی در اسـتان اسـت. البته در بخـش هتل، 

کمبودهایـی از لحـاظ پراکندگـی در اسـتان وجـود دارد 

کـه بایـد بـا برنامه ریزی مناسـب و جـذب سـرمایه گذار 

ایـن کمبـود نیـز مرتفـع شـود. بیشـتر هتل هـا در مرکـز 

اسـتان متمرکـز هسـتند و در شهرسـتان ها فقـط یک هتل 

در شهرسـتان گنـاوه وجـود دارد. در بخـش مهمانپذیـر 

نیـز کاسـتی هایی از لحـاظ توزیـع فضایـی آنها مشـاهده 

می شـود. در بخـش واحدهـای اقامتـی، هتـل آپارتمان ها 

از نظـر پراکندگـی  بـه دلیـل نوسـاز بـودن و هـم  هـم 

شهرسـتانی از وضعیـت خوبـی برخـوردار هسـتند. 

در جـدول شـماره 4، تعـداد تشـکل های غیـر دولتـی 

فعـال در هـر یـک از حوزه هـای مرتبـط بـا گردشـگری 

و  فرهنگـی  میـراث  فعالیت هـای  در  اسـت.  شـده  بیـان 

صنایـع دسـتی تعـداد اعضـاء 299 و تعـداد نمایندگـی در 

اسـتان 14 اسـت. 

جدول 4: تعداد تشکل های غیردولتی فعال در هریک از حوزه های مرتبط با گردشگری، سال 1393

تعداد نمایندگی در استانتعداد اعضاءنوع فعالیتاستان

29914میراث فرهنگی / صنایع دستی / گردشگریبوشهر

) منبع: اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر، 1394، ج 1: 92(

در جـدول شـماره ۵، تعـداد راهنمایان، تعداد واحدهای پذیرایی، و تعداد دفاترمسـافرتی در اسـتان بوشـهر در سـال های 

1393- 1394 بیان شـده است. 

جدول 5: فراوانی تعداد راهنمایان، تعداد واحدهای پذیرایی و تعداد دفاتر مسافرتی در استان بوشهر

شرح
تعداد

سال 1394سال 1393

12تعداد راهنمایان تور

2627تعداد واحدهای پذیرایی

2322تعداد دفاتر مسافرتی

)منبع: اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر، 1394، ج 1: 91-87(
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نتیجه گیری

گردشـگری مفیدتریـن بخـش صنعتـی جهان اسـت و 

بـر چنـد فعالیـت اقتصـادی ازجملـه: تجـارت بین المللی، 

تـراز پرداخت هـا و توسـعه تأثیرگـذار اسـت. از جنبه های 

در  گردشـگری  فـراوان  تأثیـر  بـه  می تـوان  مختلفـی 

توسـعة اقتصـادی اشـاره کـرد، گردشـگری ضمـن ایجاد 

فعالیت هـای متنـوع در جامعـه، موجـب تحـرک و پویایی 

در  می توانـد  و  می شـود  اقتصـادی  بخش هـای  سـایر  در 

موازنة ارزی نیز تأثیرات سـازنده ای داشـته باشـد. همچنین 

بخش هـای حمـل و نقـل، مواد غذایـی، سـوخت و انرژی، 

صنایع دسـتی، بخش سـاختمانی و بـه تبـع آن فعالیت های 

می دهـد  نشـان  تحقیقـات  می یابـد.  رونـق  گردشـگری، 

سـرمایه گذاری در زمینة گردشـگری، رشـد اقتصـاد پایدار 

دارد.  به دنبـال  را 

اصلـی  اركان  از  یكـی  به عنـوان  گردشـگری  امـروزه 

اقتصـاد جهانـی سـهم چشـمگیری در معـادالت اقتصادی 

بین المللـی ایفـا می كنـد. از ایـن رو، با توسـعة فعالیت های 

گردشـگری و شناسـایی بخشـی از جاذبة جهانگردی ایران 

بـه خصـوص در نواحی شـهری می توان بـه بهبـود ارتقاء 

سـطح ایـن فضاهـا كمـك شـایانی كـرد و برای بهسـازی 

و بازسـازی كالبـد اقتصـادی و اجتماعـی آنهـا گام مؤثری 

برداشـت و بـا توسـعة گردشـگری شـهری هم به سـاكنان 

بومـی شـهرها و هـم اقتصـاد ملی كشـور كمـك كرد. 

اسـتان بوشـهر یكـی از مناطـق مسـتعد بـرای جـذب 

گردشـگر اسـت كـه قابلیت هـای گردشـگری باالیـی چه 

از لحـاظ جاذبه هـا و چه از نظـر خدمات گردشـگری دارد 

و گردشـگران زیـادی به ویـژه در فصـول بهار و زمسـتان 

بـودن  دارا  جهـت  بـه  بوشـهر  می كننـد.  دیـدن  آن  از 

منابـع بالقوه گردشـگری، برخـورداری از موقعیـت ممتاز 

منافـع  از  بهره منـدی  ضمـن  می توانـد   ... و  جغرافیایـی 

اقتصادی، اشـتغال، درآمد، تحصیـل ارز و ... از فرصت های 

اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی نیز بـه نفع سـاکنان منطقه 

و کشـور برخـوردار شـود. بررسـی های صـورت گرفته در 

شـهرهای اسـتان بوشـهر، نشـان می دهـد گردشـگری در 

زمینه هـای پویایـی اقتصادی اثراتـی را بر توسـعه موجب 

خواهد شـد. براسـاس ایـن ارزیابـی، گردشـگری در زمینة 

توسـعة اقتصادی سـبب اشـتغال زایی بیشـتر شـده اسـت. 

البتـه گفتنـی اسـت كـه یكـی از مشـكالت و ضعف هـای 

گردشـگری در این بخش، فصلی بودن گردشـگری اسـت؛ 

زیـرا در فصول تابسـتان و پاییز تعداد ورود گردشـگران به 

منطقه بسـیار كاهـش می یابد و باعث می شـود تـا برخی از 

مشـاغلی كه در فصـول گردشـگری رونق می یابنـد در این 

فصـول كاهـش یافته یـا تعطیل  شـوند. 

افزایـش درآمـد، بهبود سـطح رفـاه شـهروندان، تنوع 

كیفـی و كمـی صنایع دسـتی و افزایش سـرمایه گذاری های 

خارجـی و داخلـی درون شـهرها از دیگـر اثـرات مثبـت 

اقتصـادی گردشـگری در منطقـه اسـت كه امكان توسـعة 

شـهرها را فراهم خواهـد کرد. بنابراین، انجـام اقدامات الزم 

و فراهـم كـردن امكانات و خدمات گردشـگری در اسـتان 

بوشـهر می توانـد موجـب اثـرات مطلـوب اقتصـادی در 

شـهرهای ایـن اسـتان شـده و درنهایت زمینه سـاز توسـعة  

شـهری شـود و باتوجـه بـه حجـم باالیـی از گردشـگران 

كـه منطقـه بـا آن روبه روسـت، می تـوان بـا برنامه ریـزی 

صحیـح و اصولـی بـه پیشـبرد اقتصادی شـهرهای اسـتان 

بوشـهر كمـك کند.
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