
  

  

  

  

  

  چالشها و راهكارها: فارس خليج گردشگري

  

  ضويدكتر مهدي مرت

   دانشگاه سيستان و بلوچستانشناسي استاديار گروه باستان

  

  

  مقدمه

 را به هر كشوريآمد  سهم قابل توجهي از درگردشگري از كشورهاي جهان صنعت بسياريدر 

 مهمي براي كشورها  نه تنها منبع در آمدگردشگريدر حقيقت . خود اختصاص داده است

. محسوب مي شود بلكه به عنوان راه مناسبي جهت تاثير و تاثرات فرهنگي نيز شناخته شده است

مهمترين اين .  مي تواند ميزان بازدهي اين صنعت را افزايش دهدگردشگريي ها هتنوع در جاذب

، ها ه طبيعي مانند درياچيها هي تاريخي مانند مكانهاي باستاني، جاذبها هجاذب:  عبارتند ازها هجاذب

هر يك از اين . ي مذهبي مانند مساجد و بقاع متبركهها ه، دريا، جنگل مرداب و جاذبها هرودخان

ي طبيعي را ها هي اشياء باستاني و موزها هي ديگري چون موزها ه موجبات پيدايش جاذبها هجاذب

انند هتلها، رستورانها و  اينها باعث تاسيس بخشهاي مكمل و رفاهي مةهم. فراهم مي نمايند

 صنعت حمل و نقل اعم از هوايي، زميني و آبي نيز از پيامدهاي ةتوسع. فروشگاهها مي شوند

 اين بخشها نيازمند نيروي كار متخصص و غير ةهم. د مي باشگردشگريگسترش صنعت 

  ).302: 1383، 1مرتضوي (متخصص مي باشند و زمينه ساز ايجاد اشتغال در جوامع مي شوند
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شـرفتـه داشت، اما امروزه ي پيورها كش صنعت گردشگري فقط اختصاص بهدر گذشته  

ز، بـا شنــاخت تــوانــاييــهاي بالقــوه و طراحــي از كشورهاي در حال توسعه نيرخي ب

ـام ـرـن در حقيقت . ي اســاسي در جهــت رشد و شـكوفايي اين صنـعت گـام بر مي دارندها هـب

اندازي و تداوم آن بايــد صنايع  م توليدي عمل مي كند كه براي راهسيستگردشگري مشابه يك 

به همين دليل است . وندبزرگي ديگري كه هر يك سيستمي عـظيم را تشكيل مي دهند، ايجاد ش

در . (Ioannides and Debbage 1998: 55)اند  رده نـامگذاري ك»صنعت گردشگري«كه آن را 

اعم از (شگري، صنايع ديگري همچون صنعت حمل و نقل اندازي صنعت گرد  با راهحقيقت

، هتلداري، صنايع دستي و تزئيني، و انرژي نيز بايد تقويت شوند )زميني، دريايي، هوايي و ريلي 

هر يك از صنايع فوق خود براي بقاء مي بايست با بخشهاي ديگر يك . تا اين صنعت پويا باشد

 و نخبگان ع دستي نياز به حمايتهاي بخش معادنبراي مثال صناي. سيستم در ارتباط باشند

از آنجائيكه مهمترين .  توريستها را تامين كندةريز يك سيستم دارد تا بتواند اشياء مورد عالق برنامه

 گردشگران آنهايي مي باشند كه گوياي تاريخ و فرهنگ يك جامعه هستند، اين ةاشياء مورد عالق

همانگونه كه ذكر آن رفت . نيز ضروري به نظر مي رسدارتباط با بخشهاي فرهنگي آن سيستم 

روابط مستقيم و غير مستقيم در بين اجزاي يك سيستم نياز آن سيستم است و باعث پويايي آن 

 قابل فارس خليجچالشهاي بسيار اساسي در گردشگري ). 133: 1383، 2 مرتضوي(مي شود 

  . ارات مختلف استاد مشاهده است كه خود معلول عدم هماهنگي سازمانها و

  

  فارس خليجاهميت تاريخي 

 هخامنشي ة مطلب مي نويسند، دورفارس خليج ةن و محققيني كه در خصوص پيشين مورخاةعمد

 از ادوار ماقبل هخامنشي در واقع اطالعات كمتري. ترين دوره در نظر مي گيرند بعنوان قديميرا 

شناسي  د مطالعات منسجم باستان وجود دارد، اين امر ناشي از كمبوفارس خليجخصوص در

 ةشناسي گوياي فعال بودن استقرارهاي انساني در حدود هزار معدود اطالعات باستان. باشد مي

 ةشناسي مكشوفه از ميناب مربوط به دور شواهد باستان.  استفارس خليج ةم در حوز.پنجم ق

نطقه با بين النهرين در م مي رسد، گوياي اينست كه اين م. پنجم و چهارم قةعبيد كه به هزار
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. باشد رتباط نياز به شواهد مطمئن تر ميالبته براي مشخص كردن مكانيزم اين ا. ارتباط بوده است

 بر حجم اطالعات فارس خليج ةشناسي در حوز  افزايش مطالعات روشمند و مستمر باستانمطمئناً

م شاهد ظهور . سوم قة چهارم و شروع هزارةپايان هزار. ما از ادوار مختلف خواهد افزود

. رسند  بسيار بااليي ميةيي مي باشند كه به لحاظ پيچيدگي اقتصادي و اجتماعي به درجها همحوط

 سوم ة در جنوب شرق ايران نيز شناخته شده اند، در اواسط و اواخر هزاراينگونه جوامع كه عمدتاً

رتباطي براي اتصال به شرق  را خوب مي شناختند و از آن به عنوان يك شاهراه افارس خليجم .ق

 اقتصادي جوامع –شايد اينگونه بتوان ذكر كرد كه رشد سريع اجتماعي . و غرب بهره مي بردند

  ر پي داشترين، افزايش تقاضا براي كاالهاي مناطقي واقع در شرق را دــوب بين النهــجن

(Tosi and Piperno 1973: 15) .گوياي اينست فارس جخلي جنوبي ةشناسي حاشي مطالعات باستان 

 محل رفت و آمد كاروان هاي بزرگ تجاري بوده است كه از شرق به فارس خليجكه در اين دوره 

 شمالي ةشناسي حاشي متاسفانه مطالعات باستان. غرب و بلعكس در حال حركت بودند

 اما مطالعات جوامع شهرنشين جنوب شرق ايران.  مذكور بسيار محدود استة در دورفارس خليج

 در استانهاي سيستان و بلوچستان و كرمان واقع شده اند، نشان مي دهند كه مردمان اين كه عمدتاً

شناسان زيادي  باستان.  در ارتباط بوده اندفارس خليجم با .مناطق در اواسط هزاره سوم ق

). 17-15: 1383، 1مرتضوي (. دريايي مقاالتي را نگاشته اندخصوص راههاي تجارت زميني و در

 سيستان، بمپور ةواهد باستاني همچون سفالها و صدف هايي دريايي موجود در شهر سوختش

بلوچستان، يحيي در كرمان، ميناب در هرمزگان و ام النار در عمان گوياي ارتباط تنگاتنگ اين 

ي عصر مفرغ جنوب ها ه مردمان محوططبيعتاً. (Tosi 1974: 164)مناطق با يكديگر مي باشند 

 كه كاالهاي آنها را از طريق فارس خليج شمالي ةركاي تجاري زيادي را در حاشيشرق ايران ش

 .  دريا به ساير مناطق ارسال مي نمودند، داشته اند

م راههاي تجارت زميني جاي خويش را . سوم قة دوم هزارةجانسون معتقد است كه در نيم  

 هند را وابسته به ة راه تجارتي، دروي ادامه مي دهد كه اين جابجايي. به راههاي تجارت آبي دادند

در اين دوره جوامعي . (Jansen 2002: 121) بودند، ساخت فارس خليججوامعي كه در ارتباط با 

ها  بنابراين انجام بررسي.  قرار داشتند به اين راه تجاري آبي وابسته شدندفارس خليجكه در اطراف 
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 تجاري ة كه وظيففارس خليج شمالي ةيي در حاشيها هخصوص يافتن محوطو كاوشهاي علمي در

 ةوجود محوط. رسد ه داشتند، ضروري به نظر ميدر عصر مفرغ و يا ادوار قبل و بعد آن را بر عهد

م گوياي ارتباط . دوم قةليان در نزديكي بوشهر مربوط به دوران ايالم مياني يعني اواسط هزار

مليان و شوش در درون فالت ايران، يي همچون ها ه با محوطفارس خليج ةيي در حاشيها همحوط

  .   (Mortazavi 1386: 657)در استانهاي فارس و خوزستان مي باشد 

 در دوران بعدي يعني در ادوار هخامنشي، اشكاني، ساساني و فارس خليج شمالي ةحاشي  

ار ايرانيان در ادو.  ديرينه را به نحو احسن ايفاء نموده استةصدر اسالم تا عصر حاضر اين وظيف

فوق همان نقشي را كه پيشينيان آنها در اعصار قبلي به عنوان تجار دريايي ايفاء نموده بودند، به 

 در طول تاريخ افزوده  بر اهميت اين منطقة مهمفارس خليجنقش مهم . خوبي به انجام رساندند

ت سيار زيادي در اين منطقه صوراست و امروزه هم شاهد اين هستيم كه فعاليتهاي تجاري ب

 متصل ة به عنوان يك شاهراه اصلي ارتباطي در ادوار مختلف وظيففارس خليجدر واقع . پذيرد مي

  . نمودن گروههاي تجاري بزرگي را بر عهده داشته است

  

 فارس خليججايگاه گردشگري 

ي گردشگري فراواني اعم از طبيعي، تاريخي، هنري، ها هبر همگان آشكار است كه ايران از جاذب

ه نشده  استفادها همذهبي و غيره برخوردار است، اما آنگونه كه شايسته است از اين جاذبفرهنگي، 

هاي حاصل از صنعت گردشگري در مقايسه با ساير كشورها بسيار بنابراين سهم درآمد. است

 متولي امورات گردشگري كه براي اولين بار در ة ادار طوالنيةالبته با توجه به سابق. ناچيز است

، به )191: 1374رضواني (أسيس شد ت »نگرديا امور جهةادار« در وزارت كشور با نام 1314سال 

  . نظر مي رسد كه مسائل مربوط به گردشگري هنوز به دوران پختگي خود نرسيده است

ريزي  گردشگري گوياي عدم ثبات و برنامهتحوالت اداري و تغيير نامهاي مستمر نهاد متولي   

ريزي محدودي هم صورت گرفته  البته اگر هم برنامه. ر مي باشدوخصوص اين صنعت در كشدر

فراهاني ؛ زماني 83: 1371ديبايي (هيچگاه بصورت اساسي امكان اجرايي شدن را نداشته است 

 50ة از جمله مي توان به طرحهاي مطالعات گردشگري زير كه در ده). 29-33: 1379



 

  

233   چالشها و راهكارها: فارس شگري خليجگرد

 طرح -2 ،هانگردي كالردشت و دشت نظير طرح مراكز ج-1. ريزي شدند، اشاره نمود برنامه

 طرح آبهاي معدني سرعين و -4 ، طرح مراكز جهانگردي كرند-3 ،جامع جهانگردي درياي خزر

جالب است .  طرح جهانگردي جزاير كيش و مينو-6  و طرح جهانگردي سد لتيان-5 ،الريجان

زاير كيش و مينو كه طرح جهانگردي ج. كه هيچيك از طرحهاي فوق به مرحله اجرايي نرسيدند

  گردشگرانراكز جهانگردي و براي جذبمرتبط با بحث حاضر نيز مي باشند، براي ايجاد م

 كه »نظام عامري«اما گزارش مهندسين مشاور . ه بودكشورهاي عرب منطقه در نظر گرفته شد

: 1379زماني فراهاني (مشاور اين طرح بودند مورد تصويب قرار نگرفت و طرح اجرايي نگرديد 

اما در مجموع . ة اين مقاله استبررسي تحوالت گردشگري ايران فراتر از حوصل). 29-33

گيري  اين عدم ثبات از شكل. گيريهاي گردشگري ايران پي برد توان به عدم ثبات در تصميم مي

بنابراين . نهادي قدرتمند در جهت حمايت از فعاليتهاي گردشگري در ايران جلوگيري مي نمود

شكالت  ناشي از مفارس خليجاي از مشكالت گردشگري   ذكر كرد كه بخش عمدهتوان مي

  .  ريزي مناسب در خصوص اين صنعت بوده است  و عدم برنامهگردشگري كشور

 مشكالت گردشگري ايران قبل و بعد از انقالب اسالمي  عمدهقابل ذكر است هر چند  

. ي مشكالت ديگري نيز بر آن افزوده شدندي انقالب اسالمد، اما پس از پيروزنمنشاء مشتركي دار

 گردشگري، بخش زيادي از اين مشكالت ناشي از ايدئولوژي ةن حوزاز ديد بسياري از محققا

ن ريزي بلند مدت در خصوص اي امهكننده، مانع برن محدوداسالمي مي باشد كه بعنوان يك عامل

ص حل اين مشكل متاسفانه هيچگونه حركت جدي در خصو. ساز مي باشدصنعت درآمد

 گردشگران از كشورهاي ةبرداشته نشده است، چرا كه از ديد طراحان صنعت گردشگري، عمد

پس بنابراين قرار دادن . غير اسالمي مي باشند كه لزومي براي رعايت شئونات اسالمي نمي بينند

 اين شود تصور مي. گردشگران در چهارچوب قوانين اسالمي براي آنها ايجاد محدوديت مي كند

ريزي دقيق و بلند  ري كشور مي باشد، نيازمند برنامهمسئله كه مهمترين مشكل صنعت گردشگ

از ميان تمامي . بايد نقش داشته باشند، مي باشد ها همدتي كه در آن تمامي نهادها و وزارتخان

محدوديتهايي كه قوانين اسالمي ممكن است براي يك گردشگر غير اسالمي ايجاد كند بحث 

ريزان صنعت  اده بيان كرد كه طراحان و برنامهبصورت بسيار سبتوان اما شايد . استحجاب 
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 ةعالق.  گردشگري در نظر بگيرندةگردشگري حجاب اسالمي را نيز بايد بعنوان يك جاذب

ر چند بصورت موقت مي تواند گردشگران كشورهاي غير مسلمان به استفاده از حجاب اسالمي ه

هاي اسالمي آنگونه كه براي   پوششبنابراين طراحي مناسب.  باشدساز رفع اين مشكل زمينه

گردشگران ايجاد جاذبه بكند نه تنها اين مشكل را رفع خواهد نمود بلكه باعث ايجاد اشتغال در 

 مرتبط با فرهنگها، سنتها  بايدفارس خليج ةاين مسئله در مناطق حاشي.  اين زمينه نيز خواهد گرديد

 منطقه كه در آن دو فصل مشخص تابستان يالبته نوع آب و هوا. طقه باشدهاي بومي من و پوشش

سازي فرهنگي براي ورود   زمينهقطعاً. ريزي تاثير دارد ان وجود دارد، نيز در اين برنامهو زمست

در واقع آن بخشي از جامعه . ساز امنيت الزم در جامعه نيز خواهد شد گردشگران خارجي زمينه

ريزي وارد مي شود و با طيب خاطر  راهم مي نمايد خود در اين برنامها فكه موجبات ناامني ر

  . ي مناسب به كسب درآمد مي پردازدها هبيشتري به دليل وجود زمين

 كه مختص اين منطقه است، نگاه سياسي فارس خليجيكي ديگر از مشكالت گردشگري   

يكي حساسيت . ابل تامل استاين نوع نگاه از دو بعد ق. مسئوالن و مردم به اين منطقه است

حائز اهميت  ارتباطي مهم براي بسياري از كشورها ةاستراتژيك منطقه است، كه بعنوان يك حلق

.  بر سر نام آن استفارس خليج ةباشد و ديگري اختالفات بين ايران و كشورهاي عربي حوز مي

البته .  ارتباطي مي باشدة بعنوان حلقفارس خليج هم متاثر از همان اهميت استراتژيك ةاين مسئل

 مهم چه به لحاظ حمل ة از طرفي و نگاه اقتصادي مسئوالن به اين منطقفارس خليجسياسي شدن 

 انرژي از طرف ديگر، از هر گونه تصميم اساسي در خصوص صنعت گردشگري ةو نقل و مسئل

  . جلوگيري نموده است

ادها و سازمانها دخيل  نه پوشش صنعت گردشگري كه در آن تماميةبا توجه به حيط  

 و ها هريزي دقيق و همه جانبه براي اين صنعت كه در آن تمامي وزارتخان هستند، يك برنامه

پس بنابراين اگر صنعت گردشگري را بعنوان يك . سازمانها نقش دارند، ضروري به نظر مي رسد

يستم اين سيستم عظيم وان زير س بعنها هسيستم كلي در نظر بگيريم، نهادها، سازمانها و وزارتخان

متاسفانه نهاد متولي صنعت گردشگري در كشور در طول دوران فعاليتش هيچگاه در . باشند مي

ي ها ههر چند جاذب. ختلف اين سيستم موفق نبوده استهاي م ة هماهنگي درخصوص بخشزمين
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گردشگري همچون طبيعي، تاريخي، هنري، مذهبي و زيارتي، صنعتي و تجاري، ورزشي و 

 و ها هريحي، و درماني مرتبط با صنعت گردشگري مي باشند، اما متولي اصلي آنها وزارتخانتف

شناسي، صنايع و معادن، تربيت بدني،  برداري كشور، زمين  نقشهسازمانهايي همچون كشاورزي،

ين همكاري بنابرا. باشند مي، علوم پزشكي و غيره  آستانهاي مقدسميراث فرهنگي، محيط زيست،

  . ريزي جهت صنعت گردشگري ضروري به نظر مي رسد  فوق در برنامهنهادهاي

 شمالي ة اشاره شد، شواهد باستاني حاشيفارس خليجهمانگونه كه در بخش اهميت تاريخي   

در واقع با كمي دقت در اين شواهد .  گوياي رفتارهاي مردمان اين خطه بوده استفارس خليج

 نقش بسيار اساسي فارس خليجمتوجه مي شويم كه مردمان اين منطقه از ديرباز در تجارت دريايي 

اين امر تا بدان حد است كه تمدنهاي بزرگي همچون هند و بين النهرين . و ارزنده اي داشتند

 درياي ة در هرمزگان، بوشهر و حوزييها همحوط.  ارتباطي شده بودندةكامال وابسته به اين حلق

 از فارس خليجعمان در استان سيستان و بلوچستان گوياي استيالي مردماني از اين سرزمين بر 

 به عنوان شواهد باستاني نه ها هسازي اين محوط مطالعه و آماده.  تاريخ بوده استدوران پيش از

 فارس خليج، بلكه سيادت ايران بر تنها نقش و عملكرد منطقه را بر همگان آشكار خواهد نمود

البته شايد نتوان تجار و بازرگاناني كه در طول تاريخ از اين منطقه .  مستحكم تر خواهد گرديد

عبور كرده اند را گردشگر به حساب آورد، اما به لحاظ انتقال فرهنگي رفتار مشابهي بين اين تجار 

 در تاثير و تاثرات فرهنگي بين جوامع بسيار هر دو اين گروه.  و گردشگران امروزي ديده مي شود

 فارس خليجيكي از مهمترين مناطقي كه در امر تجارت و بازرگاني . بسيار فعال بوده و مي باشند

همايون ؛ تكميل 111-89: 1384كيوان (در طول تاريخ مطرح بوده است، بندر سيراف مي باشد 

؛ 251: 1386؛ صرامي 324 -305: 1384؛ نظامي 290-267: 1384نيا  ؛ سعيدي111-129: 1384

شناسي در بندر سيراف اعم از شواهد تاريخي و  شواهد باستان). 220 -207: 1386پور  بهرام

اين شواهد كه عمدتا از . ي بسيار جالبي براي گردشگران محسوب مي گرددها هاسالمي جاذب

ياي منطقه تصادي و جغرافمصالح بومي منطقه ساخته شده اند، متاثر از رفتارهاي اجتماعي، اق

  . نظير مي باشند هستند و در نوع خود بي
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 و درياي عمان جنگلهاي مانگرو در هر دو استان فارس خليج ةمهمترين شواهد طبيعي حوز  

بندر دير، عسلويه، خور بساتين، بندر خمير، قشم و مله .  ساحلي بوشهر و هرمزگان مي باشند

اين جنگلها كه در . اي اين نوع جنگلهاي زيبا مي باشندگنزه از جمله مناطقي هستند كه دار

. نظير مي باشند، در اراضي گلي خورها و جزاير رسوبي ديده مي شوند  گياهي ايران بيةمجموع

ي ها ه غذايي دريا نقش فعالي دارند، بعنوان جاذبةامروزه اين مناطق كه در حيات وحش و زنجير

 شنا و تخمگذاري  شني و ماسه اي مناطق مناسبي برايسواحل. اند طبيعي مهمي نيز معرفي شده

براي گردشگري به شمار نيز  مهمي ة خود جاذبةگردند كه به نوب پشتان دريايي محسوب مي الك

نگ زيبايي را در دل خود  آبسنگهاي مرجاني كه جمعيت زيادي از آبزيان و ماهيان رنگار.روند مي

سواحل ايراني . گردند گردشگري محسوب ميي ها هاند يكي از مهمترين جاذب جاي داده

 از جمله فارس خليج ايراني ة از جمله حوالي بندر عباس و بندر خمير و چندين جزيرفارس خليج

 خود در ةچندين گنبد نمكي هستند كه هر يك به نوبجزاير قشم، هرمز، هنگام و الرك داراي 

 مستعد ة را بعنوان يك منطقفارس خليجدر واقع اين استعدادها . نظير هستند سطح جهاني بي

 عالوه بر زيبايي ظاهري اين مناطق، غارهاي نمكي در درمان .گردشگري آماده ساخته است

نمك «اين روش نوين درماني كه اغلب از آن تحت عنوان . بيماريهاي تنفسي نيز موثر مي باشند

يوي، آسم، نفسي، رگردد، در درمان بيماريهاي ت ذكر مي» نمك درماني« و يا »غار درماني

-87: 1386اسدي و ديگران  (باشد ينوزيت و تب يونجه بسيار موثر ميحساسيتهاي تنفسي، س

 پراكنده شده اند از ديدگاه گردشگري فارس خليج درياي عمان و ةيي كه در حاشيگلفشانها). 100

  . طبيعي حائز اهميت مي باشند

ي ورزشي آن خصوصا ها ه به جاذب شايد بتوانفارس خليجاز ديگر ويژگيهاي گردشگري   

ي ساحلي نيز براي ورزشهاي ها هالبته جاد. ره نمود مستقيم دارند، اشاةورزشهايي كه با آب رابط

غواصي، مسابقات جت . همگاني همچون دوچرخه سواري و ماشين سواري قابل توجه مي باشند

كي روي آب از جمله اسكي، رالي دريايي، واليبال و فوتبال ساحلي، موج سواري بادي، اس

هنرور و ديگران . (باشند كه در جهت جذب گردشگر ورزشي بسيار موثر مي باشند ورزشهايي مي

1386 :101- 135  .(  
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امروزه تاسيسات صنعتي . ي مدرن گردشگري، گردشگري صنعتي مي باشدها هيكي از جاذب  

 توريستي براي ةيك جاذبي بزرگ انرژي مانند عسلويه نه تنها خود به عنوان ها ههمچون پروژ

ي محسوب مي گردند، بلكه بدليل  صنعتي مرتبط با انرژةبازديد از امكانات وسيع و پيچيد

تواند بعنوان يك حامي  گذاري در صنعت گردشگري مي درآمدهاي زياد اين بخش، با سرمايه

در از طرفي نيروي متخصص و نيمه متخصصي كه . شمار رود هبسيار مطمئن براي گردشگري ب

 غير ثابت مي باشند، و خود آنها نيز در فعال شدن حمل و نقل اين صنايع فعاليت مي كنند، عمدتاً

 ويژه ة منطقةجالب است بدانيم كه فرودگاه عسلويه كه با هزين. در اين منطقه بسيار نقش دارند

گردد  هزترين فرودگاههاي كشور محسوب ميانرژي پارس ساخته شده است، يكي از مج

  ). 523 -513: 1386وي مرتض(

  

  گيري نتيجه

ي اول، دوم، سوم و چهارم ها هيكي از مهمترين نقاط ضعف سياستها و اهداف گردشگري در برنام

 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، عدم وجود يك نهاد هماهنگ كننده بين بخشهاي ةتوسع

در سيستم اداري از طرفي عدم ثبات .  مختلف كشور مرتبط با مبحث گردشگري مي باشد

گردد و  ت فرهنگ و ارشاد اسالمي محسوب ميگردشگري كه زماني يك سازمان وابسته به وزار

حل ) گي، صنايع دستي و گردشگريميراث فرهن( زماني ديگر در معاونت رياست جمهوري 

وقتي اين نهاد مهم اينچنين در وضع . شود، باعث كمرنگ شدن اهداف اين نهاد معتبر مي شود مي

. در راس يك سيستم مهم قرار گيردتوان انتظار داشت كه  سر مي رود چگونه مي هابساماني بن

اي مجزا طراحي شود كه در آن نقش و وظايف كلي سازمانهاي مرتبط با  شود تا برنامه پيشنهاد مي

خصوص گردشگري كشور با اين سازمانها درصنعت گردشگري مشخص شده و نهاد متولي 

 فارس خليجي گردشگري ها هبخش جاذب همانگونه كه در. نگاتنگي داشته باشداط تگردشگري ارتب

 همچون  و سازمانهايي مهم وجود دارندةي بسيار زيادي در اين منطقها همطرح شد، جاذب

رهنگي، محيط شناسي، صنايع و معادن، تربيت بدني، ميراث ف برداري كشور، زمين كشاورزي، نقشه
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ي توريستي ها هسازي جاذب پزشكي و غيره بايد در فعال علوم ،زيست، آستانهاي مقدس

  .  به نهاد گردشگري ياري برسانندفارس خليج

دست  هدليل درآمدهاي سرشاري كه از انرژي ب ه اقتصادي، انرژي پارس بة ويژةمنطق  

 مالي مناسب هدايت گردشگري ةآورد، مي تواند بعنوان يكي از نهادهايي باشد كه با پشتوان مي

در واقع با همكاري تنگاتنگ اين سازمانها و تشكيل كارگروههاي .  را بر عهده بگيردارسف خليج

امروزه .  اميدوار بودفارس خليج گردشگري ةتوان به آيند ة ويژه ميتخصصي زير نظر منطق

ي عمراني و ها هسازي و فرودگاه به همراه برنام ي در خصوص حمل و نقل اعم از جادهساز زمينه

شايد . گردد ة پارس محسوب مي ويژة سيراف از مهمترين فعاليتهاي منطقةنطقفرهنگي در م

 فارس خليجشگري اينگونه بتوان بيان كرد كه اين فعاليتها نيز اگر در راستاي اهداف كلي گرد

اجرا شده و يا در  ويژه ةنباشند، مطلوب نخواهند بود، هر چند فعاليتهاي بسيار خوبي توسط منطق

ة انرژي با آن دست و پنجه نرم البته يكي از مهمترين مشكالتي كه منطق. داشحال اجرا مي ب

 از طرفي بار مالي كند، بحث ترددي بودن نيروي متخصص پااليشگاهها مي باشد كه طبيعتاً مي

.  و از طرف ديگر نيروي الزم هميشه در دسترس نخواهد بودة ويژه داردبسيار زيادي براي منطق

كنند، در مواقعي از سال كه مشكالت آب و   براي استراحت به تهران تردد مياين نيروها كه عمدتاً

دارد، به سادگي در ارد و از طرفي لغو پروازها را دربر زيادي وجود دي سرماهوايي خصوصاً

از طرفي فشار مضاعفي نيز به نيروهايي كه جايگزين آنها به داليلي . دسترس نخواهند بود

ي اين نيروها بدليل نبود امكانات مناسب ها هعدم رغبت خانواد.  آوردمراجعت ننموده اند، خواهد

  . و رفاهي خود دليل ديگري بر ترددي بودن نيروهاي متخصص مي باشند

ي گردشگري ها هاما در مقابل اجراي طرحهاي مهم گردشگري كه در آن تمامي جاذب  

تخصص و نيمه متخصص  ديده شده است، نه تنها باعث اسكان بيشتر نيروهاي مفارس خليج

ي آنها مي شود و جمعيت زيادي در بخشهاي رفاهي و ها هخواهد شد بلكه باعث اسكان خانواد

در . خدماتي اعم از حمل و نقل، هتل ها و رستورانها، صنايع دستي و غيره مشغول خواهند شد

 فارس خليجي گردشگري ها هاين صورت است كه شرايط براي جذب گردشگر و مخاطب جاذب

از . در واقع درآمدهاي ارزي بسياري نصيب كشور بويژه مردم منطقه خواهد گرديد. مهيا مي گردد
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ي ها ه خصوصا جاذبفارس خليجي گردشگري ها هطرفي با بازديد گردشگران خارجي از جاذب

البته موضوع مهمي كه .  پي خواهند بردفارس خليجتاريخي هر بيشتر به حقانيت سيادت ايران بر 

 سازي بايد فراموش گردد كه همانا زمينهگردد ن ة اصلي جذب گردشگر محسوب ميزمينبعنوان 

 خود ةريزي در اين خصوص بايد بلند مدت باشد كه به نوب فرهنگي مي باشد كه البته برنامه

 گردشگري با جابجايي ةجلوگيري از تغييرات در برنام.  فراوان نيز مي باشدةنيازمند صبر و حوصل

 ةيكي از معضالت هر برنام. مترين اقداماتي مي باشد كه بايد مورد توجه قرار گيردمديران از مه

 و طرحها نيز تغيير ها هبلند مدتي تغيير و يا جابجايي مديران مي باشد كه متاسفانه با اين تغيير برنام

صادرات گردشگري نامرئي مي باشند و از اين راه درآمدهاي زيادي نصيب دولت و . كنند مي

گردشگري يكي از معدودترين بخشهايي مي باشد كه از طريق آن درآمدهاي ارزي . م مي شودمرد

  .  بصورت مستقيم وارد جيب مردم مي شوند

  

  منابع
ي گردشگري و ژئوتوريسم گنبدها و ها هجاذب« ،1386 ،اسدي، ناصر؛ محمد زارع؛ مايكل فيليپي و جيري بروتانس -

 هميشه  گردشگري خليج-ومين همايش فرهنگيس ،»فارس خليجر ايراني غارهاي نمكي واقع در سواحل و جزاي
  .انتشارات جهاد دانشگاهي:  تهران،100-87 ،فارس

 ةمجموعه مقاالت كنگر ،»مهمترين مركز تجارت مرواريد بندر سيراف در زمان ساسانيان« ،1386 ،بهرام پور، فرحناز -
  .شناسي بنياد ايران: ، بوشهر220-207 ، جلد دوم،1384 آبان 25-23 المللي سيراف بين
 بين المللي ةمجموعه مقاالت كنگر ،»سيراف، بندرگاه ميان دريايي راههاي ابريشم« ،1384 ،تكميل همايون، ناصر -

  .شناسي بنياد ايران: بوشهر. 128 -111، جلد اول،1384 آبان 25-23 سيراف
  . دانشگاه عالمهانتشارات:  تهران،شناخت جهانگردي ،1371 ،ديبايي، پرويز -
   . انتشارات دانشگاه پيام نور:  تهران،جغرافيا و صنعت توريسم ،1374 ،رضواني، علي اصغر -
  .انتشارت زهد:  تهران،صنعت گردشگري و خدمات مسافرتي ،1379 ،زماني فراهاني، حميرا -
 ،»اي و درون مرزي ايران نهكرا  اقتصادي بندر سيراف با مناطق پسروابط تجاري و« ،1384 ،نيا، حبيب اهللا  سعيدي-

  .شناسي بنياد ايران: ، بوشهر290 -267 ، جلد اول،1384 آبان 25-23  بين المللي سيرافةمجموعه مقاالت كنگر
 25-23  بين المللي سيرافةمجموعه مقاالت كنگر ،»راههاي ارتباطي و تجاري سيراف« ،1386 ،صرامي، حسين -

  .شناسي بنياد ايران: شهر بو،272-251 ، جلد دوم،1384آبان 
ور و سقوط سيراف و تاثيرش بر جهاني شدن هدر ظ) بورزوازي تجاري(نقش تجارت « ،1384 ،كيوان، مهدي -

بنياد : ، بوشهر110 -89 ، جلد اول،1384 آبان 25-23  بين المللي سيرافةمجموعه مقاالت كنگر ،»تمدن اسالمي
  .شناسي ايران
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ار ملي چالشها و اولين سمين ،» استان سيستان و بلوچستان در گذر زمانةتوسع« ،1383 ،مرتضوي، مهدي -
 مهندسي شهيد ةدانشكد:  زاهدان،313-300: بخش صنعت و معدن استان سيستان و بلوچستان راهكارهاي توسعه

  .نيكبخت دانشگاه سيستان و بلوچستان
 ،136 -132:  تخصصي شهرها و مردم–علمي سمينار  ،» سيستمهاةجوامع شهري و نظري« ،1383  ـــــــــــــــ ،-

  .دانشگاه تبريز: تبريز
هاي توريستي بندر  وبي در معرفي قابليتها و پتانسيل پارس جنةنقش و اهميت پروژ« ،1386  ــــــــــــــ ،-

بنياد : ، بوشهر523-513 ، جلد دوم،1384 آبان 25-23  بين المللي سيرافةمجموعه مقاالت كنگر ،»سيراف
  .شناسي نايرا
المللي   بينةمجموعه مقاالت كنگر ،»تجارت دريايي بندر سيراف در قرن چهارم هجري« ،1384 ،نظامي، غالمحسين -

  .شناسي بنياد ايران: ، بوشهر324 -305 ، جلد اول،1384 آبان 25-23 سيراف
با تاكيد (ش مناطق ساحلي  ورزةنقش گردشگري در توسع« ،1386 ،هنرور، افشار؛ فرزام فرزان و اسماعيل شريفيان -

انتشارات جهاد :  تهران،135-101 ، هميشه فارس گردشگري خليج-ومين همايش فرهنگيس ،»)فارس خليج ةبر منطق
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