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دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی توریسم دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
چکیده

یباشد و رشد سريع آن تغييرات اجتماعي،
در حال حاضر گردشگري به عنوان يكي از بزرگترين و متنوعترین صنايع دنيا مطرح م 

اقتصادي و محيطي فراواني را به دنبال داشته است ،به همين دليل نيز به يك حوزه مهم مطالعاتي بين پژوهشگران مبدل شده استتت.
آمار ارائه شده نشان دهنده سهم بسيار اندك ايران از درآمد جهاني گردشگري به رغم جاذبهها ییی بس اي ررر ب الا ييي آن است ، ،ش هاو ددد
یدهد كه گردشگري ما هنوز نتوانسته سهم بازار شايسته خود را به دست آورد و اين امر َنَنه به دليل فقدان جاذبههای طبيعي يا
نشان م 
ش با ا
ت موجوددد در ايننن ص عن تتت استتت .جزيرههه كيش ش
ش م يريد ت ت
آثار باستاني و يا شرايط آب و هوايي است ،بلكه صرفًاًا محصوللل بينش ش
ج ف را سسس
ویژگیهای جغرافيايي خاص خود كه در زمينه توسعه جهانگردي منطقهای و جهاني دارد ،در ميان همه جزاير ايرانييي خليج ج
ن مركززز
گت ير ن ن
تنها منطقهای است كه همه دورانها مورد توجه ويژه قرار داشته است ولی با ا وجو نی دد ددد در ح بد رضاح لا ييي يييي ب رز گ گ
ن جايگاههه خوددد در امررر
ش همچناننن در جستتتجوييي ي تفا ن ن
اقتصادي خاورميانه و مركز گردشگري مهم منطقه به شمار ميرود و كيش ش

گردشگري است .این مقاله از نوع توص فی ی یی – تحلیل ییی است ووو ب ار ييي جمعععآوری اطالعاتتت م رو ددد نياززز از بررس ییی ها ییی اس دان ييي و
کتابخانهای استفاده شده است ،هدف از این پژوهش مقايسه تطبيقي بین مقاصد گردشگري كيش و دبی از نقطه نظر جایگاه صنعت
ش در مقایس ب ،یبد اب ه اااا ااااا وجوددد
توریسم و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت موجود میباشد .نتایج نشان میدهد که جزيرهه كيش ش

ن آنها ا نبوددد برنامهههاي منسجممم و
موقعيت جغرافيائي بينظير و امكان جذب توريست در مقياس باال به دالئل مختلفي كههه مهمممت یر ن ن
طرحي جامع در جهت پيشبرد اهداف خاص است هنوز نتوانسته در انجام اين مهم به قدر كافي توانمند عمل نماید و علیرغم داشتن
جاذبههای فراوان در مقایسه با دبی از جایگاه شایستهای برخوردار نیست.
کلمات کلیدی :گردشگری ،جاذبههای طبیعی ،یک ش ،دبی

 -1ناهید احسان زاده (نویسنده مسئول) n.ehsanzadeh2008@yahoo.com
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مقدمه
گردشگری یک بخش مهم اقتصاد جهانی است و به طور فزاینده کمکی به اقتصادهای ملی ،خصوصًاًا یاهروشک رد   
یانگیزد و وسیلهای
یکند ،توسعهی منطقهای را بر م 
در حال توسعه است به طوری که در این کشورها اشتغال ایجاد م 
یباشد ()Sauzmarez, 2007
برای کسب ارز خارجی م 
یباشد؛ زيرا افزايش ياا
يكي از اركان توسعه جهانگردي ،تقاضا براي آن است كه از ساختار پیچیدهای نيز برخوردار م 
كاهش سهم كي

كشور از درآمدهاي گردشگري جهاني ،به عوامل و متغيرها يي بس گت ييي دارد كههه باا توجههه بههه نوععع

یتواند متفاوت باشد (تقوی و قلی پ رو  ،8831 ،،ص
كشور ،مسائل اداري و اجرا يي و سطح آمار و اطالعات موجود م 
ی در بیشتررر
ن پای ییههاای اقتص دا ی ی
ی از تاثیرگذا یرتر ن ن
 .)951امروزه صنعت گردشگری جایگاه وی ییژهای بههه عن او ننن یکی ی
ی متنوععع قابلیتتت
ی از ش یار ططط اقلیمی ی
کشورهای دنیا پیدا کرده است .کشور ما به سبب وسعت جغرافیایی و بهره مندی ی
یباشددد (اب یهار ممم زاده ،6831 ،ص  .) 98ا اري ننن امت ازاي ت ت
ت
ی دنیاا را دارا م مم 
تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردش رگ ی ی
فراواني از نظر تنوع آب و هوا يي  ،جاذبههای طبيعي ،تاريخ و تمدن كهن ،آثار باس نات ييي و م يبهذ  ،،معم يرا  ،،ص عيان
یسازد.
دستي ،فرهنگي و جغرافيا يي دارد که آن را نسبت به سایر کشورها متمایز م 
آمار نشان دهنده سهم بسيار اندك ايران از درآمد جهاني گردشگري به رغم جاذبههای بسيار باالي آن است ،ش هاو ددد
یدهد كه گردشگري ما هنوز نتوانسته سهم بازار شايسته خود را به دست آورد و اين امر َنَنههه بههه دل ادقف لي نن ننن
نشان م 
ت و ن مر
جاذبههای طبيعي يا آثار باستاني و يا شرايط آب و هوا يي است ،بلكه ص فر ًاًاًاًا محصوللل ب ني ششش م يريد ت ت

رازفا   

ت
موجود در اين صنعت است .دولت كه بايد سياست گذار كالن و ارائه دهنده استراتژي روشن و عمل ييي ايننن ص عن ت ت
باشد و بستر معرفي و رشد پايدار اين صنعت را فراهم كند هنوززز درگيررر پ را ه های از كارها ييي اجراي ييي خود د در ايننن
ت را در ا اري ننن ُكُكنددد و ُكُكن تد ررر
ن ص عن ت ت
صنعت است .بعضي از مسائل امنيتي ،اجتماعي و فرهنگي ناكارآمد ،حركت اين ن
یکند و اين در حالتي است كه صنعت گردشگري جهان رشد شتاباني را آغاز درك هه اس  ت ( (ص راکمه و نایدم ا ،ن   
م
 ،8831ص .)601
مبانی نظری
یهای سازمان جهانی جه یدرگنا
با نگاهی به آمارها و پیش بین 

( )WTOو ش و یدرگناهج یارو

یناهج ترفاسم     

ییابیم که صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین سازمان یا نه یدا
( ،)World Travel and Tourism Councilدر م 
که توان به کارگیری نیروی انسانی را داراست ،در بسیاری از کشورها به صورت بزرگترین کارفرما درآمده است .این
یپردازد .در س لا
صنعت در اروپای شرقی  9/4درصد از حقوق کلیه کارکنان را م 

 ، 1994ب زا شی  7/1تریلی رالد نو

دستمزد یا حقوق از طریق صنعت گردشگری پرداخت شده است ،یعنی مبلغی برابر با  10 /3درصد کل دس و اهدزمت
حقوقهای کارکنان سراسر دنیا .در جزایر و کشورهای حوزه کارائیب  7/81درصد دستمزد و حقوق کارکنان از طریق
یشود در سال  5002مشاغلی که به وسیله صنعت جهانگردی ایج دا
یشود .پیش بینی م 
صنعت گردشگری پرداخت م 
یشود ،به میزان  9/5درصد رشد یابد (علی نژاد.)78 13 ،
م

مقايسه تطبيقي مقاصد گردشگري كيش و دبی9 ...

یش لاس ات دو    
شبين م ي یی یی
يهاي گردشگر جهاني  4درصد بود ،پيش ش
در طول دهه  1990ميانگين رشد ساالنه در ورود 
تها به ترتيب به  1/6میلی و رفن درا
 2020وروديها و درياف 
گردشگري به عنوان كي

 2تريل رالد نوي

آمر ربانب .دسرب اكي ا رد ني

بخش اقتصادي رشد سالمي را نشان داده است و از اين جهت به عنوان كي

،لوا هاگن     
گزين هعسوت ه   

جذاب و امن مورد بررسي قرار ميگيرد .طبق گزارش ساالنهی جامعه اقتصاد جهانی ( )WEFپیرامون ارزیابی جایگاه
کشورها از نظر بهرهبرداری از گردشگری ،در سال  2011ایران از بین  39 1کشور جایگاه  411را به خ صاصتخا دو   
داده است (فخاریان.)1 39 1 ،
در جمهوري اسالمي ايران از سال  368 1جزيره يك ش ،قشم و بندر چابهار در سواحل خلیج ف سرا

ووو در اي ييي عماننن

به عنوان مناطق آزاد تجاري -صنعتی برگزيده شدند تا با اس دافت ه ه از تس اليه تتت اداري و گمرك ييي بههه پايگ ها ييي ب ار ييي
گسترش صادرات غير نفتي تبديل شوند .آمار و اطالعات موجود درباره مناطق آزاد تجاري -صنعتي كشور ح كا ييي از
اين واقعيت است كه اين مناطق در مقايسه با مناطق پردازش صادرات كشورها يي نظير چ ني  ،،رك هه جن يبو  ،،ام تارا
متحده دستيابي به اهداف تع يي ن شده موفق نبودهاند (شاكري و همكاران ،58 13 ،ص ) 97
ى آن
در ميان هزاران اثر تاريخى كشورمان ،آثار تاریخی يك ش از جمله آثارى است كههه در سالللهاای اخيررر باا معرفى ى
تو
گترررین ظرفيت ت
ت .ب رز گ گ
میلیونها گردشگر داخلى و خارجى بازديدكننده از آن ،جايگاهه وی ییژهای پ دي اا درك هه است ت
شايستگي محوري در منطقه آزاد يك ش گردشگري دريا يي است .محور دوم كه در ق ونا ننن بههه آن توجههه فاك ييي ش ،هد
یگیرد .جز ري هه يك ششش
تجارت است و ساير فعاليتها پس از دو مزيت اصلي تعريف شده ،براي منطقه آزاد يك ش قرار م 
یهای جغرافيا يي خاص خود كه در زمينه توسعه جهانگردي منطقهههای و جه نا ييي دارد ،در م اي ننن هم يازج ه رر ررر
با ویژگ 
ايراني خليج فارس تنها منطقهای است كه همه دورانها مورد توجه ويژه قرار گرفته استتت و خصوصًاًاًاًا در نيممم قرننن
اخير سرمايه گذاري سنگيني براي توسعه و ارتقاء آن صورت گرفته است (قنبری و خانی.)9831 ،
ت نخ هدرو  ،،آرامششش
ساحل زيبا و كم نظير سبزرنگ مرجاني يك ش كه در دنيا منحصر به فرد است ساختار بكر و دست ت
باورنكردني ،بزرگراههای پهن و خلوت و مهمتر از همه ،امنيت يك ش از جمله مزاياي آن نسبت به دب ييي و بس راي ييي از
یتواند بسيار جذابتر از دبي هم باشد بههه و ژي ه ه اينكههه اگررر مس فا ررر
مناطق اسم و رسم دار توريستي دنيا است .يك ش م 
یشود و توسعه سرمايه گذاري و جدي نگاه كردن به ايننن
بداند هزينه كردنش ،موجب اشتغال هموطنانش در يك ش م 
جزيره به عنوان كي

منطقه آزاد واقعي م 
یتواند دنيا را به سوي اين بهشت زمين ييي روانههه كن  د ( (پورتاللل ج ما ععع علو ممم

انسانی ،78 13 ،ص .) 30
ی در
دبی در سال  30 81میالدی یک آبادی کوچک بود با ساکنینی که از راه ماهیگیری ،استخراج مروارید و کش زروا ی ی
یکردند .در آن زمان ،دبی توسط شاخهای از قبیله بنی یا سسس از وادی لیواا در جن بو ،،
مقیاسی کوچک امرار معاش م 
یشد .خانواده آل مکتوم کههه اکنوننن نوادگاننن آنها کشوررر را اداره
جایی که هم اکنون شهر ابوظبی قرار دارد ،اداره م 
یکنند ،رهبری این قبیله را به عهده داشتند .تا سال  1800تغییر خاصی در دبی بوجود نیامد تا اینکه شیخ مکتوم بن ن
ن
م
حشر آل مکتوم ،حاکم وقت ،معافیتهای مالیاتی را برای تجار خارجی وضع نمود و این باعث گردید تا تجار زیادی
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محل تجارت خود را از ایران و منطقه شارجه به دبی منتقل نمایند .بعدها انگلیس یک خط کشتیرانی بین دبی و هنددد
و سایر بنادر مهم منطقه برقرار نمود (شایان.)78 13 ،
یهاای مس ترفا ی ی
ی
ن بههه مرکززز کشتت 
یکی از اهدافی که مقامات دبی درصد تحقق آن هستند تبدیل شدن این شیخ نشین ن
ح ش نو ددد .کارشناساننن
ی مطرح ح
یهای کروز) در منطقه است و در تالشند تا به عنوان یک منطقه پیشرو گردش رگ ی ی
(کشت 
انتظار دارند درآمدهای جهانی این صنعت در سال  5 201به  50میلیارد دالر برسد وامارات بههه قطببب رشددد منطقهههای
بدل گردد .در سال  2011کشور امارات طبق گزارش ساالنهی جامعه اقتصاد جهانی ( )WEFپیرامون ارزیابی جایگاهه
کشورها از نظر بهرهبرداری از گردشگری از میان  39 1کشور در رتبه  30قرار گرفته است (س امزا ننن توسعههه تج را ت ت
ت
ایران ،9831 ،ص .)11
ن
ی بههه این ن
یباشد ،نگاهی این چنینی ی
از آنجا که جزیره کیش دارای سابقه تاریخی در تبدیل شدن به یک بندر تجاری م 
ی کشوررر
ت و س دنلبر ی ی
جزیره همراه با همت ،تالش ،صرف وقت و سرمایه جمعی از هموطناننن کههه دغدغههه پیش فر ت ت
عزیزمان را دارند جزیره کیش را به مروارید زیبای خلیج فارس بدل کرده است که پتانس هب ندش لیدبت لی بطق     
یباشد.
گردشگری منطقه را دارا م 
محدوده منطقه مورد مطالعه:
جزیره کیش با  91کیلومتر مربع مساحت یکی از زیباترین جزایر خلیج فارس است که در  81کیلومتری کرانه جنوبی

ایران بین مختصات جغرافیایی 53 °و ́  53تا  54 °و ́ 4طول شرقی از نصف النهار گرین ننویچ و 26 °و ́  29تا ́ 26 °و 35
عرض شمالی واقع شده است .طول جزیره کیش  15کیلومتر در محور شرقی-غربی و پهنای آن  7کیلومتر در مح رو
شمالی -جنوبی و تقریب ًاًا بیضی شکل است.

ی ساللل
ن ماههای ی
ن و تیررر و م ادر د د گرمت یر ن ن
ن خنکت یر ن ن
بیشتر ماههای سال دارای آب و هوای معتدل است .دی و بهمن ن
ی کیششش 45
یدهد که پایینترین دما  8درجه و باالترین دمای ی
هستند .آمار ثبت شده در طی یک دوره  17ساله نشان م 
یباشد.
درجه سلسیوس م 
کیش از طبیعتی زیبا و منحصر به فرد برخوردار است .سواحل آرام با ماسههای مرجانی ،آب زالل دریا کههه ش یفاف تتت
یو
ب و سررر س زب ی ی
یسازد پوشش گیاهی مناسب ب
کم نظیر آن امکان مشاهده انواع آبزیان را در عمق چند متری مقدور م 
طراوت آن به ویژه در هفت ماه از سال چشم اندازی زیبا و تماشائی ب هک تسا هدیشخب نآ ه

دودح هنالاس

کی        

یکند.
میلیون نفر از دوستداران طبیعت و دریا را به سوی خود جلب م 
ب کشوررر ای ار ننن و در
ن شهررر در جنوب ب
دبی یکی از شهرها و شیخنشینهای هفتگانه امارات متحده عربی است ،،این ن
حاشیه خلیج فارس و در شبه جزیره عربستان واقع شدهاست .دبی بیشترین جمعیت (ح دود

 1/5میلی رفن نو )) ))) را در

ت استتت .ح دود
میان هفت شیخنشین کشور امارات دارد و بعد از شهر ابوظبی بزرگترین شهررر کشوررر ام ارا ت ت

1285

ی در منطقههه
کیلومتر مریع مساحت دارد و به عنوان پرطرفدارترین شهر امارات شناخته شده است .امارات متحده عربی ی
خشک استوایی واقع شده و در عین حال تحت تأثیر آب و هوای اقیانوسی قرار دارد .هوای امارات متحدهه عرب د ی ررر
فصل تابستان گرم و مرطوب و درجه حرارت بین  83تا  50درجه سلسیوس است .میزان رطوبت دراین کشور ب ژیو هه

مقايسه تطبيقي مقاصد گردشگري كيش و دبی11 ...

یباشد ،کههه هواا در
در تابستان افزایش مییابد .بهترین زمان برای سفر به دبی از اواخر آبان ماه تا اواسط اردیبهشت م 
بهترین وضعیت است.
روش تحقیق
یهای اسنادي  -کتابخانهای و
این مقاله از نوع توصیفی – تحلیلی است .براي جمعآوری اطالعات مورد نياز از بررس 
ن مقاصددد گردش رگ ييي
مقاالت اینترنتی استفاده شده است و با توجه به مطالعات صورت گرفته مقایسهای تطبيق ييي بین ن
يك ش و دبی از نقطه نظرجایگاه صنعت توریسم در منطقه صورت گرفته است.
یافتهها:
منطقه آزاد کیش
يك ش به عنوان جزیرهای كوچك ،با پیشینه کم و پايدار در زمینهی گردش يلد هب ،يرگ ل خيرات تيمها  ييييييييييي و زيب ييا
یتواند مسافران خارجي يا حتي ساكنان محلي را به خود جلب كند ،گونههای مختلف اين جاذبهههه ار ا
جاذبههایش م 
تهای گوناگون و متف هتخاس تاليهست ،توا    
یتوان طبيعي يا فرهنگي ،انسان ساخت ،جشنوارهها ،رويدادها ،فعالی 
م
شده به منظوري خاص ،مهمان نوازي ،پ يذ را يي و خدمات ترابري نام برد .جاذبهها و من عبا گ راهچ رد فلتخم ر هو     
طبقه بندي شدهاند .منابع و جاذبههای طبيعي ،فرهنگي و باستاني ،ويژه و تفريحي – ورزشي که در ج هرامش لود    1
آورده شده است (مهندسان مشاور باوند ،48 13 ،ص )101
جدول شماره  -1جاذبههای گردشگری کیش
جاذبههای طبیعی
• سواحل ماسهای

•پارك درخت سبز

• حيات در ياي ييي و ص رخ هههاای
آبگير مرجاني (در حال غواص ييي
و گشت با قايقهاي كف شیشهای

جاذبههای فرهنگي و باستاني
• شهر باستاني حريره

• قنات (کانالهای سنتي آب)

• آب انبارها يييي س تن يييي (پا اي ببب ب و
بادگير)

• موزه سرزمين عجايب

جاذبههای ويژه

جاذبههای انسان ساخت ،تفريحي و ورزشي

•كاشانه هور (نمايش بهره برد آری دوباره از

•باشگاه و ميدان اسب سواري

منابع انرژي قابل جايگزيني)

• مسير روشن و 50

يك لومتري دوچرخههه بههه دور

•كشتي يون نا ييي (كشت ييي شكستههه و بههه گل ل
ل

جزيره ،كه قابل استفاده براي دويدن نيز هست.

•سينماي ساحلي صبا

اس يك  ، ،،اسك ييي روي آب ،ق ينارقيا  ، ،،غواصي ، ،،

نشسته)

ش (جتتت
•باش اگ ه ههاای ورزشهاای در ياي ييي يك ش ش

• كارگاه سنتي مرواريد

ماهيگيري)

•دهكده كشاورزي باغو

• م س ج د ا م ي ر ا ل م ؤ م ني ن

(گاليدينگ) (گواهينامه ا كي ائو دارد ،اماا در حاللل

•پارك ساحلي مرجان

• ناحيه سنتي ميرمهنا

قابل ديدن است)

• پارك آهوان

•پارك باغ بهشت
• اسكله تفريحي

• باند و محوطة مدرسة هواپيماهاي بدون موتوررر

• مسجد خاتم االنبياء
• م س ج د جا م ع ن و ر

یگیرد)
حاضر مورد استفاده قرار نم 

• ساحل بانوان

• مجتم ععع ورزش ييي

• شهر زيرزميني كاريز

يك شش ش در ده دك هه ه آل مپي ككك

(داراي  6زمين تنيس ،استخر شنا ،زمين فوتبال)

• پيست اتومبيلراني كوچك
• ساير تسهيالت ورزشي

• پارك دلفين (سرگرمي)
یشود).
• (كليه جاذبههای طبيعي يك ش به آساني قابل دسترسي هستند و محصورنشده اند .چون هيچ اقدامي در زمينه حفاظت از محيط زيست نم 
منبع :مهندسان مشاور باوند48 13 ،

ت
جزيره يك ش از نظر محيط زيست طبيعي ،يكي از بكرترين مناطق خليج فارس است .استعدادهاي طبيع ييي و موقعيت ت
ل كممم نظيررر
ويژه آن زمينه بهره برداري جهانگردي و تجاري از آن را در حد قابل توجهي فراهم ساخته است .س حاو ل ل
اين جزيره مرجاني ،نه تنها در فصول گوناگون سال ،بلكه در طول كي

روز ،در ساعات مختلف جلوهههاای ب يد ععع و

ب از
ق و ش ام للل ش قر ييي و جنوب ب
ش در شرق ق
ل يك ش ش
گوناگون و بسيار زيبا يي از طبيعت را به تماشا م ممیگذارنددد .س حاو ل ل
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زيباترين سواحل جهان است .تاسيسات رفاهي ،خدماتي ،تجاري ،تفريحي و ديدني مختلف و متنوعي در اين جز ري هه
ت  .در
احداث شده است ،همچنين كنار اسكله تفريحي ،پيست دوچرخه سواري در پيرامون جزيره احداث شدهه است ت
ت سبززز
اطراف يكي از كهنسال ترين درختان جزيره نیز مجموعه تفريحي و ديدني ايجاد شده كه بههه مجموعههه درخت ت
معروف است (ایمانی و ایوبی ،9831،ص .)7
الگوهاي ورود گردشگر ،آمار و مشخصات گردشگران در جزيره يك ش تعداد مسافر ورودي و دوره سفر
دورهی اصلي سفر در يك ش از اوايل آذر تا نيمه فروردين ماه طول میکشد در حالي كه اوج تعداد سفرها در ماهه دي
است .کمترین مسافر ورودي بين شهريور و آبان است كه گردشگران اند يك به جزيره م ممیروند ..در طوللل جش راون هه
تابستاني از آغاز تير تا آغاز شهريور ،رونق موقتي در گردشگري به وجود میآید .نوروز ايران اي ننن نيززز ي ككك دوره اوج
سفر به جزيره است.
طبق گزارشهای سازمان منطقه آزاد کیش ،تعداد کل گردشگران جزیره در سال  8831براب اب ر     93080 11نف هدوب ر   
است که در طرح جامع تعداد کل گردشگران سال  1390جزیره  2/3تا  2/7میلیون نفر برآورد شده بود (طرح تجدید
نظر توسعه کیش ، 378 1 ،ص .) 124
طبق برآورد طرح جامع کیش ( ،) 378 1رشد و تعداد گردشگران کیش برای سالهای  58 13و  1395به ص ریز ترو   
پیش بینی شده است.
برآورد تعداد مسافران کیش برای سالهای  58 13و ( 1395هزار نفر)
سال

مسافران داخلی

مسافران خارجی

ج مع

5831

2400

075

2970

95 31

0006

0001

0007
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یدهد که این برآوردها خیلی باالتر از روندهای واقعی در نظر گرفته ش رب هوالع .تسا هد    
روندهای جاری نشان م 
یرسد که جذب این تعداد گردشگر به
این ،با توجه به محدودیت و حساسیت ظرفیت پذیری جزیره کیش ،به نظر م 
جزیره ،موافق با توسعه پایدار گردشگری نیست و باید با احتیاط بیشتر عمل کرد .توان ييا

اب رتهب طابترا رد شيك    

سرزمين اصلي و جزاير پيرامون آن و ايجاد همكاري و مشاركت با جزاير ديگر است كه باعث موفقيت بيش هب نآ رت   
عنوان كي

مقصد شاخص خواهد شد.

گردشگري نقش تع يي ن کنندهای در كل جزيره دارد ،تأثیر مستقيم و غيرمستقيم اقتصادي -اجتماعي آن بر داصتقا لك   
ت .ن  ياقترا هب زاي ا تعنص شزر     
جزيره و شاخصهای اقتصادي ،اشتغال و خدمات مرتبط ب سا هجوت لباق نآ ا تتتت تتتت
گردشگري بايد در رأس جهت گيري راهبردي هر فعاليت پايداري قرار گيرد .اين امر حائز اهميت است تعنص هك   
گردشگري به منافع اجتماعي و زيست محيطي به اندازه منافع اقتصادي توجه كند.
یشود:
افزايش اهميت آينده گردشگري در سراسر جهان و به خصوص در يك ش با عوامل زير حاصل م 

 -1استمرار تغ يي ر اقتصاد از سنتي به پايه خدماتي  -2تمركز بر صنا عي با قابليت افزايش درآمدهاي صادراتي.
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گردشگري يكي از معدود بخشهاي بنيادي است كه قادر است در بلند مدت حافظ رشد بسيار باشددد .از آنج اب هك ا    
مقصد به بار آورد ،نياز به تالشهایی وسیعتر ب ةعسوت يار   

یتوان منافع بي شماري را براي كي
توسعه گردشگري م 
آن آشكار م 
یشود.

جدول شماره  -2منافع گردشگری کیش
 -گردشگري به عنوان محرك اقتصادي :مسافران و خر ارادي ننن

ن س انكا ننن
 -گردشگري به عنوان ايجاد كنندهه پيوس گت ييي بين ن

یکنند ،فرصتهایی را براي
محلي و منطقهای كه به يك ش سفر م 

محلي و افراد ذينفع :از طريق توسعه س يامر ههه اجتم يعا  ،،من با ععع

یآورند.
فروش كاال و خدمات اضافي به وجود م 

مالي بيشتري در خدمات عمومي و اجتماعي ،رويدادها و سرمايه

 -گردشگري به عنوان ابزار تنوع بخشي فعالیتها :گردشگري

یشود.
یهای جزيره به كار گرفته م 
گ ذا ر 

یآورد،
فرصتها يي را براي تنوع دادن به اقتصاد محلي به وجود م 

 -گردشگري به عنوان ابزار افزايش آگاهي فرهنگي :به نمايش

یت او ننن از
زيرا داراییهای ويژه محلي نظير ميراث فرهنگي را م مم 
طريق فعاليتهاي فرهنگي ،،نماایشهاا ،توليددد س ضرع ،يتاغو

ش و ارزش اه ييي
گذاردن و ارتقاي فرهنگگگ و زمينههه ميراث ييي يك ش ش

هه ههه

تاريخي آن افتخار منطقهای و مشاركت جامعه محل ييي را ف هار ممم
یآورد.
م

خدمات و محصوالت مرتبط با آن و غيره ،به صورت سرمایهای

براي گردشگري درآورد.

گردشگري به عنوان وسیلهای براي احيا و ارتقا (تجديد حيات)

تهاای
 -گردشگري موتوررر ايجاددد شغللل :گردش رگ ييي فرصت ت

منافع
اقتصادی

بيشتري براي فعاليتهاي كاربر و كوچك مقياس ساكنان محل ييي و
مهاجران جوياي كار كه از سرزمين اصلي آمدهاند ،نسبت به ساير

یآورد.
بخشهاي اقتصادي ،بجز بخش كشاورزي ،بوجود م 

 گردشگري به عنوان كاالي تجاري بدون محدوديت :موان عععتجاري براي ارتقا گردشگري در خارج از يك ش ،در مقايسههه باا

ساير كاالهاي اقتصادي جزيره ،درحداقل است.

 -محيط زيست محلي و زيرساختها :زیرساختهای پیشرفتهتر،

منافع
اجتماعی

خدمات بهداشت يك في و تسهيالت س رگر ممم كنندهه بايددد ب ار ييي
یشود كه براي جامعه محلي نيز تأثیر مثبت به
گردشگران ايجاد م 
یگذارد.
جا م 

 گردشگري به عنوان ابزاري براي نگه راد ييي محوطههههاایميراث فرهنگي و مناطق اكولوژيك :در فرايند كاربرد درآمد رو
به افزايش ،سازمان منطقه آزاد يك ش توانا يي مرمت و نگه راد ييي

 -گردشرگ ييي بههه عنوا نن ن محركك ك كسببب درآمددد خ جرا ييي :

ق حسا سسس
بناها و مكانهاي تاريخي و فرهنگي ارزش دنم  ،،من طا ق ق

 -تأثير فزاينده مخارج گردشگري :از آنجائ كي ه هزینههای خرج

ب:
 -گردشگري بههه عنواننن ايجاددد كنندهه تصو ري ييي مطلوب ب

یدهد.
گردشگري درآمد ارزي را در جزيره افزايش م 

ت و مجدد ًاًاًاًا
شده توسط گردشگران ،درآمد جمعيت كشوررر است ت
ت در
یشود ،لذا تاثيري فراينده بر تقاضاي كاال و خ امد ت ت
خ رج م 
یدهد.
تها ،به دست م 
خود يك ش ،جداي از ساير فعالی 

اكولوژ يكي و با ارزش سنتي را خواهد داشت.

یآورد و درك و آگ ها ييي
گردشگري تعدد فرهنگها را به وجود م 
بين فرهنگهای گوناگون مسافران را حين مالقات با كي ديگر و
یب خ ش د .
در طول اقامتشان بهبود م 

منبع :طرح جامع مقصد گردشگری جزیره کیش «باغ ایرانی در خلیج فارس»87 :48 13 ،

طرح جامع گردشگري که براي ايران تهيه شده دو كاربرد مهم ،براي يك ش مد نظر قرار داده است:
 -1بيانگر تعهد مسئوالن به افزايش گردشگري داخلي و گشودن درها به روي گردشگران خارجي از طريق س يامر ههه
گذاري براي ساماندهي تسهيالت گردشگري موجود و جاذبههای تاريخي و طبيعي است.
ت مقصد ييي جديددد و
 -2گوياي گرايش فزاينده ايرانيان به سفرهاي داخلي است .يك ش اين توان را دارد كه به ص رو ت ت
ل دولتتت ا اري ننن بههه س يامر ههه گذار ييي در
ف كشوررر خود د هس نت ددد .تمايل ل
جالب براي مسافراني درآيد كه خواهان كشف ف
یبایست هدفهاای عمل تاي ييي خودد را در زمينههه
گردشگري نشانه خوبي براي يك ش است .سازمان منطقه آزاد يك ش م 
توسعه گردشگري به دولت بازشناساند و در نتيجه در بودجه گذاري براي توسعه ملي گردشگري م رو دد توجههه ق ار ررر
گيرد .يك ش به دليل سرشت منطقه آزاد بودنش ،نسبت به بازار داخلي امتياز بيشتري براي توسعه اجتماعي آزادانهههتر
دارد (مهندسان مشاور باوند.)48 13 ،
بازار گردشگري يك ش ،به علت قيمت مناسبتر خريدهاي ُخُخرد ،اصو ًالًال بازاري داخل  تسا ي

وو ووو هم روطنا

ماقرا هك

توليد ناخالص داخلي نشان م 
ت .شيك
یدهد سهم اين بخش نسبت به كل از  8درصد به  5درص سا هتفاي لزنت د تتتت تتتت
نتوانسته است خود را به عنوان كي

مقصد تجاري در بازار منطقهای مطرح كند و با ديگر مراكز صدور مجدد رد الاك
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خليج فارس رقابت نمايد ،بلكه به بازاري براي ورود مجدد كاالهای دبي تبديل شده است جورخ ثعاب رتشيب هك     
درآمدهاي اقتصادي شده است تا ورود آن.

به علت پا يي ن بودن درصد سرمايه گذاري شركتهاي خ ن شيك ،يجرا

یتوانددد نق دياع بسك رد يرادياپ ش ات     
مم م مممم 

مبادالت خارجي ملي داشته باشد ،همچنین به علت نارسا يي مطالعات امكان سنجي ،نمونههایی از ات رد هيامرس فال   
برخي از پروژههای تفريحي يا هتلداري ديده شده است (مانند :شهرشادي ،هتل تابان).
يك ش نتوانسته است به صادركننده واقعي كاالهاي ساخته ش شخب اريز ،دوش ليدبت هد دمع

هههههه هههههههای از ص هب تاردا   

یگردد و در جذب بخش عمدهای از شركتهاي خارجي ناموفق بوده است لذا هنوز براي س هيامر
سرزمين اصلي باز م 
گذاران محيط پرخطري به شمار م 
یآید.
پيش بین 
یها براي توسعه آتي گردشگري در جزيره يك ش بر پايه ارزيابي و تحل جوم عضو لي و ددد دددد (ت جنس ناو ييييي ) باا
رو كي رد ظرفيت پ يذ ري ،به صورت زیر محاسبه شده است:
سها ،کنگرهها ،جلسات و رویدادها
کیش جزیره کنفران 
کیش جزیرهای با هویت ویژه ،شاخص و واحد
کیش جزیره خانوادها و کودکان

کیش جزیره فرهنگی و میراثی

کیش جزیرهای ورزشی

کیش جزیره طبیعت

شکل شماره  -1توان سنجی ظرفیت پذیری کیش در گردشگری
منبع :طرح جامع مقصد گردشگری جزیره کیش «باغ ایرانی در خلیج فارس»132 :48 13 ،

قوانين منطقه آزاد يك ش و سطح نسبت ًاًا باالي خدمات و زندگي در جزيره ،شرايط اقليمي خاص در  9ماه از سال ،وجود
سرمايه گذاران در صورت وجود مديريت منسجم و برنامه مدون ،وجود ساير جاذبههای گردشگري مانند گردش رگ ييي
ورزشي ساحلي و آبي و مجموعه ورزشي المپ كي  ،گردشگري تحصيلي ،گردشگري تجاري و بازرگاني و اكوتوريسممم
یباشد (رکنی و همکاران)9831 ،
در سطح جزيره از مهمترین مزایای کیش م 
منطقه آزاد دبی
منطقهی آزاد دبي به عنوان اولين منطقهی آزاد خاورميانه با هدف قرار دادن بازار  1/5ميليارد نفري كشورهاي آس اي ييي
ی
ميانه ،كشورهاي خليج فارس و شمال آفريقا شكل گرفته است .مناطق آزاد ايران از نظر گردشگري و زیرساختهای ی
مربوط به آن ،از رقباي همسایهی خود بسيار ضعيفتر عمل کردهاند ،به طوري كه منطقه آزاد دبي فقط در ساللل 8002
حدود  10ميليون گردشگر را به خود جذب كرده است (ابراهیم زاده ، 1390 ،ص ) 12
ی از
ی خانهههی تع داد ی ی
ت  .د بی ی
ل شدهه است ت
ت تب ید ل ل
بدلیل کیفیت منحصر به فرد دبی ،این شهر به مرکز توریستییی ام ارا ت ت
ی
جهای ی
ن برج ج
تماشاییترین سازههای ساختهی دست بشر در جهان میباشد .اکثر آسمان خراشهای دبی جزو بلن یرتد ن ن
یدهد.
لها ساحل سفید رنگ است که تفریحات جالبی ارائه م 
جهان هستند و جزایر نخل مانند آن شامل مای 
گ آن و باا تنهاا  5درصددد از
ت ب رز گ گ
ن ام را ت ت
این شهر بیشترین جمعیت را در میان هفت امارت ام راد تارا د د و دومین ن
مجموع وسعت خاک امارات متحده عربی بعد از بزرگترین امارت ابوظبی با بیش از  85درصد ازکل مساحت امارات
ت آن
ظ کههه درآمددد نفت ت
متحده عربی میباشد .دبی از دیگر امارتهای امارات متحده عربی متمایز میباشد از این لحاظ ظ
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تنها  ۶درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و اکثر درآمد امارت دبی از منطقه آزاد جبل علی یاا ف ور ش ش
ش
ت
ملک به اتباع خارجی در مناطق آزاد ،اعطای اقامت ،صدور مجدد کاال؛ ترانزیتتت مس فا ررر و کاالالال و همچنیننن قسمت ت
بزرگی نیز ازگردشگری و دیگر خدمات مالی و تجاری تشکیل م 
یگردد.
جدول شماره  -3جاذبههای گردشگری دبی
جاذبههای طبیعی

جاذبههای فرهنگي و باستاني

•سواحل آمايش شده

•دبی جدید ()Bur Dubai

•سواحل و چشم ان زاد

•مسجد زیبای جمیره

• س حای تتت ت ب ررر ر روی

• موزه دبی

•سواحل ماسهای
های جمیره

ک ش تی

•مسجد بزرگ ()Grand Mosque
•منطقهی Bastakia
• دهکده میراث

• دهکده غواصی

جاذبههای ويژه

جاذبههای انسان ساخت ،تفريحي و ورزشي

•فستت تیواله ،دیرخ( ا      مس قبا هه هی گل فف ف

•پارکهای آبی ()Wild Wadi

 ،Desert Classicمس اقبا تت ت اس بب ب

دوانی ،فستیوال سورپرایز تابستان)

•اتومبيل سواري

ج دب رب ،ی جج جج
ج
•انواع س هنامتخا اا و برجه رب  (،ا جج جج

پهای x4
تهای صحرایی در جی 
•سیاح 

خلیفه و )...

•بازارهای سنتی ()Souks

•جت اس يك و موج سواري

•شتر سواری

•قايق سواري

•جزاير نخل (نخل دیره ،نخل جبل علی و نخل ل
ل
جمیره)

•پیست اسکی

•دیره (،)Deira

•جادهی شیخ زاید

•دهکدهی میراث دبی ()Heritage Village
منبع :نگارندگان

ل س يراو ،،
ش ش يبموتا ،هد لل لل
ل آم يا ش ش
دبي با به وجود آوردن انواع مختلفي از گردشگري مانند؛ پارکهای آبي و س حاو ل ل
ج س يراو  ،،ش يار ططط خريددد مناس خاس ،ب تت تتت
ماسه درماني ،انواع ساختمانها و برجها ،قايق سواري ،جت اس يك و موج ج
ف از گردش ارگ ننن را بههه خودد
چشم اندازهاي انسان ساخت استثنا يي (جزيره نخل) و ...توانسته است قشرهاي مختلف ف
جذب نمايد (بلوچی و محمدی ،1 39 1 ،ص .) 229
گردشگری یکی از استراتژیهای مهم این امیرنشین برای سرازیری دالر به امارات متحده میباشد ،،گردش رگ ییی دبی ی
ی
ن شهررر پربازدیددد
ی هش یمت ن ن
بیشتر بر خرید است اگر چه جذابیتهای مدرن نیز دارد .در سال  ۲۰۰۷میالدی شهر دبی ی
یرود ک ههه ه در سا للل ل  ۲۰۱۵م دالی ی  ۱۵ ، ،،،میلیو ننن ن گردشگ ررر ر ب ههه ه دب ییی ی سف ررر ر کن ددد د.
جها ننن ن بو ددد د .انتظا ررر ر م ییی 
این شهر در عرض  52سال از كي

گ زد و
ی ص رح اا جهش ييي ب رز گ گ
نهای ی
مركز تجاري بي رونق و كام ًالًال محدود از شن ن

تبديل به يكي از كالن شهرهای تجاري جهان شد .كي

ن
ف اين ن
كانال در مركز دبي وجود دارد كه توسعه دبي از اط ار ف ف

ت متحدهه عرب ييي در حاللل
كانال آغاز شده است و همينطور به سمت جنوب و به طرف ابوظبي يعني پايتختتت ام ارا ت ت
ت آمددد ه يا ييي بههه
گسترش است ،اين كانال محل رفت و آمد قایقهای آنها به سمت ايران بوده است و هنوز هممم رفت ت
شكل سنتي برقرار است.
ن شهررر چناننن رونق ييي پ دي اا
در ابتدا درآمدهاي نفتي براي سرمايه گذاري و رونق دبي به كار گرفته شد ولي اكنون اين ن
یآینددد
كرده است كه منبع درآمد اصلي آن تجارت و صنعت توريسم است ،مسافران و توریستهای زيادي به دبي می ی
(كه تعداد زيادي از آنها ايراني هستند) .آن ها براي آفتاب گرفتن در ساحل دريا ،ديدن شنزارهای دبي و خريد درك ننن
ت كههه بيشتررر تجاررر
ی است ت
در بازار غني و هيجان انگيز آن به دبي میآیند .همچنين اين شهر يكي از مع ود دد ش یاهره ی ی
عالقه زيادي به آن دارند و براي نقل و انتقال كاالهاي خود از بنادر آن تمايل زيادي دارند .دبي شهري ت خيرا ييي مثل ل
ل

مانداز آینده ،سال چهارم ،شماره سوم ،تابستان 3931
 61فصلنامه گردشگری و چش 

قاهره يا دمشق نيست و در آن آثار باستاني و تاريخي قابل توجهي يافت نمیشود ،اما يكي از شهرهایی است كههه بههه
سرعت مسير رشد و ترقي را طي كرده است.

ن شهررر همههه چیززز
جاذبههای توریستی آن بطور غیرقابل باوری مدرن هستند و در هرگوشه ای دیده میشوند .در این ن
ی رقیببب
ی عربس ات ننن بی ی
ن شهررر را در ص ارح ی ی
ممکن است و گردشگران با جاذبههایی روبرو میشوند که موقعیت این ن
یکند .پیست اسکی دبی مهی 
م
ج ساززز
جترین جاذبهی توریستی آن است .پارک آبی  Wild Wadiنیز یکی از چهار موج ج
یباشد.
مصنوعی جهان را دارا م 

در دبی آفتاب همیشه در دسترس است و این شهر صحرایی امروزه به یک واحهی عربی تبدیل شده است .مهمت یر ن ن
ن
ی مراکززز
مناطق زیبای آن عبارتند از دبی جدید () ،Bur Dubaiدیره () ،Deiraجمیره و جادهی شیخ زایددد کههه ح وا ی ی
یباشد.
اطالعات توریستی تحت نظارت دپارتمان توریستی و تجارتی دبی م 
ی س تن ییی است،،
ل فروش اگ ه ههای ی
یباشد ،در حالی که دیره ناحیهههای ش ما ل ل
 Bur Dubaiدر برگیرندهی مناطق تاریخی م 
جمیره نیز سواحل و چشم اندازهای لوکس فراوانی دارد .در خیابان شیخ زاید نیز میتوانید مرکز اصلی نمایش اگ ههها،،
تعدادی هتل و رستوران لوکس بیابید.
یس زا دد.
ی را دلپ تریذ ررر می ی
ق عربی ی
ن من طا ق ق
جاذبههای طراز اولی در اطراف دبی موجود است که سفرهای روزانه در این ن
توریستهایی که به دنبال تجربهای به جز آسمان خراشها هستند ،حتم ًاًا از سیاحتهای صحرایی در جیپهای  x4و
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ی
ی از دبی ،،جاذبههههای ی
حتی سفر بر روی شتر (کشتی صحرایی) لذت خواند برد .منطقهی شارجه نیز با فاصلهی کمی ی
یباشد.
دیدنی فراوانی دارد و معمو ًالًال مملو از توریست م 
شهر ابوظبی که پایتخت امارات میباشد ،جاذبههای کام ًالًال متفاوتی به گردشگران دبی ارائه میدهد .این شهررر در 051
ل علی،،
کیلومتری جنوب غربی دبی واقع شده و کمتر از  2ساعت باا آن فاصلههه دارد .عجم نا  ،،آل آی نی  ،،بندررر جبل ل
جزیرهی کیش و ساحل مجاور شرقی همگی مکا 
نهای زیبایی برای بازدید هستند.
ی بس ای ررر م رد ننن و
بزرگترین سرمایهی این شهر ،آسمان باشکوه آن است یعنی جایی که بطوررر م واد ممم س امتخا نننهای ی
برجهای عظیم از آن سربر میآورند و همه ساله رکورد جهانی را میشکنند .برج دبی که آوازهی معماری مدرن و پر
یباشددد کههه در حاللل ح ظا ررر بلن یرتد ن ن
ن
ابهت آن همواره در حال افزایش است ،یکی از نفس گیرترین برجهای دبی می ی
آسمان خراشی است که بشر قادر به ساخت آن بوده است ت
ی
ت ب الخر ففف س امتخا نننهای ی
ت .منطقهههی  Bastakiyaدرست ت
مدرن ،شامل تعدادی خانهی مربوط به اوایل قرن بیستم است که قبل از شکوفایی صنعت نفت در ایننن شهررر س تخا ههه
ت
شدهاند .مساجد و اماکن مذهبی دبی نیز حقیقت ًاًا تاثیرگذارند .هرچند اکثر مساجد به روی مردم غیرمسلمان بسته است ت
یتوان در تورهای داخلی مسجد زیبای جمیره شرکت کرد.
اما م 
ک را
فستیوالهای ساالنهی دبی در دنیا بسیار مشهور است ،این کالن شهر به خوبی میداند که چگونه وقایع درجه یک ک
یگ در د ،،در
برگزار کند .یکی از قابل توجه ترین وقایع ساالنهی دبی فستیوال خرید میباشد که ماه ژانویههه برگ از ررر می ی
ن موقعیتتت در فس اویت للل
یدهنددد .این ن
این زمان فروشگاههای مهم و بزرگ ،اجناس خود را باا تخفیففف ویژهه ارائههه می ی
یشود.
یکشد نیز تکرار م 
سورپرایز تابستان ( )Summer Surprisesکه  10هفته طول م 
ش
ت بخش ش
ی و اکثر ًاًاًاًا لذت ت
ی وق یا ععع جالب ،،دی ند ی ی
تعطیالت اسالمی نیز در دبی به طور منظم برگزار میشوند کههه ح وا ی ی
یش نو ددد و بههه
گ می ی
میباشند .این مراسم شامل ماه رمضان و تولد حضرت محمد میباشد که با ماههای قمری هماهنگ گ
یشود.
همین دلیل تاریخ این اتفاقات هر ساله عوض م 
تجزیه و تحلیل
آمار نشان ميدهد كه با تكميل مناطقي همچون دبي گردشگران داخلي جذب اين مناطق شده و مناطق آزاد داخلي به
ب بیش یرت ننن
ی و جذب ب
ويژه يك ش از اين عرصه عقب ماندهاند .دبی با جذب  7.7میلیارد دالر درآمد از مسافران خ جرا ی ی
توریست خارجی از سراسر جهان مقام برتر را درکل خاورمیانه و آفریقا دارا میباشد و از نظر منطقهای و نیززز از نظررر
ترافیک توریستها و همچنین از نظر شاخص خرج کردن پول توسط توریستها باالترین جایگاه را در میاننن تم ما ی ی
ی
گو
ی ب رز گ گ
ی یادد شدهه باا ش اهره ی ی
صهای ی
شهرهای خاورمیانه و آفریقا از آن خود کرده است .شهر دبی از نظر ش خا ص ص
ی
مشهور و قطبهای برتر توریسم جهان همچون نیویورک ،رم ،سئول و آمستردام به ویژه از نظر تعداد توریستتتهای ی
یکند.
یکند ،هماوردی م 
خارجی که جذب م 
ی
این شهر مقام نهم را در جدول رده بندی شهرهای جهان از نظر رشد مخارج و پول خرج شده توسط توریستتتهای ی
گ کنگ ،،توکیو ،،تایپه،،
خارجی بدست آورده که آن را در کنار شهرهای برجسته و کلیدی جهان نظیر سنگاپور ،هنگ گ
ی لن ند  ،،کویت ،،پکن،،
ملبورن ،سئول و بانکوک قرار میدهد .بیشتر مسافران خارجی به دبی از کش هرو اا و ش اهره ی ی
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فرانکفورت و پاریس هستند و انتظار میرود لندن از نظر میزان خرج ک در ننن پوللل س نالا ههه  678میلیوننن دالر بههه دبی ی
ی
ن شهررر هزینههه کننددد
یرود  373میلیوننن دالر در این ن
سرازیر کند درحالی که از توریستهای کویتی در دبی انتظاررر می ی
(خبرگزاری میراث فرهنگی) 1390 ،
جدول شماره  -4مقایسه آمار گردشگری کشور ایران و دبی در سال 7002
دبی

بالغ بر  6/8میلیون نفر با  ۷درصد رشد نسبت به سال 6002

ایران

تعداد گردشگران ورودی حدود  ۹۰۰هزار نفر

نتیجه

تعداد گردشگران دبی  7/5برابر کشور ایران
منبع :سازمان گردشگری

ل داشتتت .در دوره
ت نخل ل
ی تنهاا ي ككك درخت ت
ت كههه تاا  1950م دالی ی ی
يك ش با سابقهی تاریخی خود ،بازنده رقيبي است ت
هخامنشيان ،يك ش مركز عمده صيد مرواريد بين النهرين و هندوستان بود و بازرگانان بزرگ دنيا به اين جزيره رفت و
ف آغاززز ش ،د
آمد داشتند .دوران عظمت و شكوفا يي تاريخ يك ش از قرن چهارم هجري ،پس از وقوع زلزلههه در س اري ف ف
ش در آن دوران حكايت ت
ت
ت جز ري ه ه يك ش ش
ويرانههاي به جا مانده از شهر حريره در قسمت شمال جز ري هه نيززز از عظمت ت
ميكند .اهميت استراتژ كي

كشور ما به عنوان شاهراه ارتباطي شرق و غرب و نيز موقعيت ويژه يك ش در خليج فارس

همواره مورد توجه كشورهاي ديگر بوده است .در سال  349 1جزيره يك ش مورد بازديد هياتهاي كارشناسي ايران و
آمر كي ا قرار گرفت و با توجه به موقعيت جغرافيا يي و استراتژ يكي مناسب ،به عنوان كي

مركز بين المللي توريستي -

تجاري مورد توجه قرار گرفت .به منظور جلب جهانگردان به اين جزيره و تأمین آسايش و رفاه آنان ،در مهررر 1 35 1
سازمان عمران يك ش به ثبت رسيد.
سازمان عمران يك ش طرح منطقه توريستي جزيره يك ش را با الگو قراردادن جزاير هاوا يي و كرانههاي جن بو ييي در اي ييي
مديترانه ،با هزينه زيادي آغاز كرد و تا پيش از انقالب فاز اول آن را به همراه بخشي از فاز دوم بههه اجراا درآورد .باا
پيروزي انقالب اسالمي روند فعاليتهاي سازمان عمران متوقف شد.

جزيرهاي كه سالها سابقه مركزيت تجاري و گردشگري بوده است به دنبال جذب گردشگر راهکاره يا ييي را در پيششش
ل عد ممم ايجادد
ت .بههه دليل ل
گرفته است ولي ارقام نشان ميدهد كه ارقام ورود گردشگر به اين جزيره رو به كاهش است ت
ن مس يرفا ننن عالقههه
ت و همچنين ن
جاذبههاي جديد در يك ش رغبت مسافران داخلي براي سفر به يك ش كاهش يافته است ت
چنداني براي سفر مجدد به اين جزیره ندارند.
آمار نشان ميدهد كه از سال  72يعني تأسیس منطقه آزاد يك ش تا سال  76روند گردشگران ورودي بههه منطقههه رشددد
داشته است به طوري كه ميزان مسافران داخلي ورودي به منطقه از  803هزار و  475نف ب ر هه ههه  794ه از ررر و  505نفررر
رسيد ولي از اين سال به بعد ورود مسافر به اين جزيره روند نزولي را در پيش گرفت .آمار مس ارفا ننن از  794ه از ررر و
ظ رونددد
 505نفر در سال  76به  117هزار و  847نفر در سال  78كاهش يافت .آمار گردشگران خارجي يك ش با حفظ ظ
افزايش از  971نفر در مدت  6سال به  40هزار نفر رسيده است.
ل تجم ععع
ن کش اهرو ييي اقتص دا ييي جه نا  ،،محل ل
با گذشت  34سال از زمان اس القت للل کشوررر ام تارا  ،،يک ييي از مهمت ير ن ن
قوميتهاي مختلف و يکي از مهمترين کشورهاي گردشگري به شمار ميرود .اکنون ،نفت ،بازرگ نا ييي و گردش رگ ييي
يرود (غالمی.) 1392 ،
مهمترين موارد کسب درآمد اين کشور به شمار م 
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گفته ميشود که مردمان دبی ،سالها پيش از ناحيههاي جنوبي بومي ايران و شهرهاي بياباني عربستان بههه ايننن مکاننن
مهاجرت کردهاند .با به کارگيري انديشه صحيح و ايجاد تجارت آزاد در امارات چرخه اقتصادي این کشور به حرکت
در آم دد د و دب ييي بع دد د از گذشت هه ه کمت رر ر از دو ده هه ه ب هه ه قط بب ب اقتص دا ييي جها نن ن عر بب ب و خاورميان هه ه تب يد لل ل ش دد د.
ن منطقههه بههه ش ام ررر
ولي از سوي ديگر اينك دبي بزرگترين مركز اقتصادي خاورميانه و مركز گردشگري مهم در اين ن
تها ييي ص رو ت ت
ت
ميرود ولي يك ش همچنان در جستجوي يافتن جايگاه خود در امر گردشگري است و عمده فعاليت ت
ف شدهه استتت بههه تقليددد از الگوها ييي
ن جز ري هه تعريف ف
گرفته براي جذب گردشگر كه به عنوان هدف اصلي براي اين ن
كشورهاي ديگر است (ریحانی) 1390 ،
در ايام تعطيالت سال ،تنها از فرودگاه بینالمللی امام خمینی ،روزانه پانزده پرواز به مقصد دبي انجام میشود كه اگررر
ن رقممم برسددد .در ص ادعت هک یترو ددددددد
آمار پروازهاي شهرهاي ديگر را هم به آن اضافه كنيم ،ش يا ددد بههه دو برابررر اين ن
پروازها يييي دب يييي از فرودگا ههه هها يييي سراس ررر ر كش رو  ، ،،،در ما ههه ه ب ههه ه کمت زا ر هدص اااااا ا پ اور ززز ز م يييي رس ددد د.
در بعضي از ايام تعطيل نوروز ،هواپيما يي امارات هر شب چهار پرواز خالي از دبي به تهران انجام ميدهد تا مسافران
ل
ايراني را به دبي منتقل كند ،يعني آنقدر سود اين كار زياد است كه هزينههه پ اور ززز خ لا ييي دب ييي ـــ ته ار ننن را هممم تقبل ل
سها ييي مس ترفا ييي در ا اي ممم ع دي  ،،كليههه
ت .آژانس س
ميكنند .علت اين امر بدون ترديد در سياستگذاريهاي نادرستتت است ت
پروازهاي شركتهاي هواپيما يي را به صورت چارتر (اختصاصي) در اختيار میگیرند و هررر ص لدن ييي را باا دو برابررر
قيمت به مردم ميفروشند .درواقع در سايه سياستگذاريهاي غلط و سودجو يي آژانسها ،تع اد دد ز داي ييي از مس نارفا ،،
سفر به دبي را به جای کیش ترجيح ميدهند که یکی از علتهای اصلی آن عدم شناخت ،تبلیغات درس عالطا و ت   
رسانی عمومی است که میتواند با برنامههای جذاب و مستند این عطش را در مسافران عالقمن و یناریا د

یجراخ    

بوجود آورد.
كشورها يي همچون امارات ،تر يك ه ،مالزي ،مالديو ،هند ،سنگاپور ،ارمنستان ،تايلند ... ،از آن دسته كش دنتسه يياهرو   
كه اين اواخر خود را به عنوان مقصدهاي جديد گردشگري به گردشگران سراسر دنيا معرفي کردهاند .اين كشورها با
یهای دقيق و مناسب توانستند ه اب يدايز نارگشدرگ هلاس ر
یهای خود و برنامهریز 
تها و توانمند 
شناخت ظرفی 

   

عاليق و سلیقههای مختلف را جذب نمايند و براي انواع مختلف گردشگران برنامه ريزي نمايند (کاظمی فر)1 39 1 ،
نتیجهگیری
جزیره کیش دارای جاذبههای گردشگری فراوانی از جمله کشتی یونانی ،غروب کیش ،شهر زیر زمینی ،شهر حری ،هر
درختان منحصر به فرد ،سواحل زیبا و آبهای زالل و شفاف با ظرفیت توسعه ورزشهای آبی و دری یا ی اب هک تسا     
ی نی داجیا لغش ز    
یتوان عالوه بر جذب گردشگران فراوان و کسب درآمد ،برای افراد زی دا ی ی
توسعه زیر ساختها م 
کرد.
این جزیره در مقایسه با منطقه آزاد دبی در امارات متحده عربی دارای جاذبههای گردشگری بیش ما تسا یرت ا نیا      
امیرنشین حاشیه جنوبی خلیج فارس با توسعه زیرساختها ،ساالنه حدود یک میلیون و  003هزار گردش ار یناریا رگ   
یکند .این زیرساختها شامل امکانات و تجهی یهاگدورف بسانم تاز  ،،،، ،،،دسترس و دیرخ زکارم هب ناسآ ی    
جذب م 
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بازارها ،تورهای ارزان قیمت ،افزایش پروازهای خارجی ،شبکه حمل و نقل درون شهری ،قوانین و مقررات مناس ،ب
ارائ یرگشدرگ شخب ناراذگ هیامرس هب یکناب تالیهست ه رگ تامدخ یزاس درادناتسا و د تسا یرگش . ..........................
جاذبههای کیش بسیار زیباتر از جاذبههای دبی و سایر شهرهای امارات متحده عربی است اما این کش ریز یبرع رو    
ساختها را آماده کرده و فقط در امیرنشین دبی حدود  005مرکز اقامتی وجود دارد.
ل مختلف ييي كههه
ب توريستتت در مق اي سسس باالالال بههه دالئل ل
جزيره يك ش با وجود موقعيت جغرافيائي بينظير و امكان جذب ب
مهمترین آنها نبود برنامهاي منسجم و طرحي جامع در جهت پيشبرد اهداف خاص و داشتن نگاه مولكولي و مقطعي
يباشد ،هنوز در انجام اين مهم به قدر كافي توانمند عمل ننموده است.
و عدم نگاه كالن و كلوني م 
تمامي مسئوالن سازمان منطقه آزاد يك ش در راستاي بهرهبرداري هر چه بيشتر از اين امكانات بررسيهاي گس درت ههاي
را آغاز نمودهاند .با توجه به طرح جامع  ۲۰ساله يك ش ،هدف اصلي تبديل جزيره يك ش به ي ككك قطببب گردش رگ ىىى و
يباشد.
جذب گردشگران داخلى و خارجى به خصوص گردشگرانى از كشورهاى مسلمان م 
راه کارهایی برای هر چه پایدارتر نمودن توسعه گردشگری برای جامعه میزبان جزیره کیش
ی (س امزا ننن منطقههه آزاد کیششش) ب ار ییی
ش دولتی ی
ف بخش ش
یهای توسعه گردشگری جامعه محوررر از طرف ف
 اتخاذ خط مش مشارکت فعاالنه جامعه میزبان در فرآیند توسعه گردشگری جزیره کیش
 توجه به نیازهای اقتصادی جامعه میزبان و افزایش فرصتهای کسب و کار گردشگری در میان آنها از طریق ایجاددیهای گردشگری ،وامهای کم بهره و اعطای مجوزها
تعاون 
ت کنددد و همچنیننن آنهاا را بههه
ی ه یاد ت ت
 سازمان منطقه آزاد کیش ،سیاستهای سرمایه گذاری را به نفع جامعه ب مو ی یلهاا،
ش (ماننددد هتل ل
ی جزیره ه کیش ش
ت گردش رگ ی ی
سرمایه گذاری در بخشهای مختلف کوچک و متوسط مقیا سسس ص عن ت ت
ی ذینف ععع
ت گردش رگ ی ی
رستورانها ،کلوپهای دریایی) تشویق نماید .زمانی که افراد ب یمو  ،،خودد را در جریاننن ص عن ت ت
بدانند ،مسلم ًاًا در توسعه هر چه پایدارتر آن کوشش خواهند کرد (ضرغام بروجنی و همکاران ،1 39 1،ص ) 27
پیشنهادات
به طور كلي و در كي

نگاه راهكارهایي جهت رفع مشكالت گردشگری م 
يتوان پيشنهاد كرد:

 -تدوين قوانين پيشرفته براي ايجاد امنيت سرمايهگذاري در منطقه و شفافيت قوانين و مقررات.

ش
ت بخش ش
ن باا مش كرا ت ت
 ثبات و پايداري در قوانين و مقررات موضوعه و رعايت منافع همه گروهها در تدوين ق يناو ن نخصوصي.
 -ضرورت تعريف روشني از مفاهيم منطقه آزاد از جمله منطقه آزاد يك ش درخصوص گردشگري.

 ضرورت بكارگيري نيروهاي متخصص در يك ش به ويژه در بخش گردشگری. ضرورت همكاري و تعامل دوسويه در بخش خصوصي و دولتي در يك ش به دليل ماهيت به هم پيوسته منافع آنها. ضرورت اطالع رساني درخصوص جاذبهها و مزی تهای يك ش.
 -اصالح مقررات متناسب با شرايط منطقه و حفظ آنها براي ايجاد ثبات و امنيت سرمايه گذاري.
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ش
ل يك ش ش
 ترويج توريسم منطقهاي و بين المللي و اطالعرساني جهاني درباره جذابيتهاي گردشگري جزيره و تب يد ل لجزيره شاد  Life & Fun Islandبراساس موازين اسالمي و ايراني.

به كي

گ و آداب و رسو ممم
ب باا فرهنگ گ
تهاای خ جرا ييي متناسب ب
 ايجاد پالژها و مناطق يا جزا ري ييي ) (Enclavesب ار ييي ملی یی خودشان.
 ايجاد زيرساختها و گسترش بندرگاهها ،راهها و تقويت حمل و نقل دريا يي . بازنگري در سياستهاي جذب سرمايهگذاري خارجي و تمديد معافيتهاي مالياتي  15ساله فعلي (تحتتت ش يار طططمدون)
 تغ يي ر نظام پروازهاي يك ش از عمدت ًاًا چارتري به چارتري و روتين ،و حذف بازار سياه موجود.منابع
ابراهیم زاده ،عیسی ( ،)6831توسعه توريسم و تحوالت كاركردي آن در ايران در حال گذار ،نشريه علوم جغرافيا يي  ،ج  ،6شماره  8و 9
ابراهيم زاده ،عيسي و همكاران ،)9831( ،تأثیر منطقه آزاد چابهار بر توسعه گردشگري حوزهی نفوذ آن با بهره گيري از مدل رگرس وي ننن و
آزمون  ،T-testمجله توسعه و جغرافيا ،شماره 21

ایمانی خوشخو ،محمد حسین و ایوبی یزدی ،حمید ( ،)9831مقايسه تطبيقي ارزش ويژه برند مقاصد گردشگري يك ش و قشم از نقطه نظر
ادراكات گردشگران داخلي ،مجموعه مقاالت ششمين همايش ملي فرهنگي – گردشگري خليججج هميشههه ف سرا  ،،مركززز گردش رگ ييي

علمي – فرهنگي دانشجويان ايران

بروجنی ،ضرغام و نیک بین ،مهنا ( ،)1 39 1سنجش پایداری توسعه گردشگری در جزیره کیش ،فص مانل ههه پ هوژ شششهاای اقتص اس ،یدا لل للل
دوازدهم ،شماره دوم
بلوچی ،محمود و محمدی ،علی اکبر ( ،)1 39 1مقايسه تطبيقي توريسم در مناطق آزاد چابهار و دبي ،همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛
تها ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
شها و رهیاف 
چال 
یبرد ،گزارش اقتصادی ،سال هفدهم ،ش رام هه
پورتال جامع علوم انسانی ( ،) 38 17کیش؛ طنين ای ایران را از خليج فارس به ديار اعراب م 
302
تقوی ،مهدی و قلی پورسلیمانی ،علی ( ،)8831عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگري ايران ،پژوهشنامه اقتصادي ،سال نهم ،شماره سوم
خبرگزاری میراث فرهنگی (  ،) 1390دبی برترین مقصد گردشگران خارجی در خاورمیانه و آفریقا شد ،گردش یرگ  ،،گ راز شششهاای منتشررر
شده ازسوی موسسه مستر کارد
ریحانی ،ندا (  ،) 1390دبي  50ساله در چالش با يك ش هزاران ساله ،میراث خبر ،اقتصاد گردشگری ،تهران
رکنی ،الدن و همکاران ( ،)9831بررسي گردشگري سالمت در جزيره يك ش براساس نياز سنجي درماني كشورهاي حاشيه خليججج ف سرا ،،
ششمين همايش ملي فرهنگي – گردشگري خليج هميشه فارس ،مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران

سازمان توسعه تجارت ایران ،)58 13 ( ،گردشگری دریایی ،دفتر بررسی بازار کاال و خدمات ،معاونت بررسی بازار و بازاریابی
سازمان منطقه آزاد کیش ( ) 378 1طرح تجدید نظر توسعه کیش ،جزیره کیش
شاكري ،عباس و همكاران (  ،)58 13عوامل مؤثر در جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد چابهار و اولويت بندي آنها با استفاده از تكني ككك
 ،AHPپژوهشنامه اقتصادي ،شماره 6

شایان ،حامد (  ،)78 13گردشگری الکترونیکی ،سازمان منطقه ازاد کیش
صمدیان ،ابوالفضل و همکاران ( ،)8831نقش آموزش بر توسعه زيرساختها درصنعت توريسم ايران ،فصلنامه علمي پژوهش ييي جغراف اي ييي
انساني ،سال اول ،شماره چهارم
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یهای سفر ،وبالگ ایرانشناسی
علی نژاد ،مسلم (  ،)78 13سازمان جهانی جهانگردی ،دانستن 
تهای جزیره کیش برای توسعه گردشگری ،واحد مرکزی خبر
غالمی ،میثم (  :) 1392ظرفی 
فخاریان ،پرستو ( ،)1 39 1رونق گردشگری پلی به توسعه همهجانبه کشورهای درحال توسعه ،روزنامه دنیای اقتصاد ،شماره 2803
قنبری ،علی و خانی قریه گپی ،نوشین ( ،)9831اهميت يك ش در صنعت گردشگري ايران ،،مجموعه مقاالت ششمين همايش ملي فرهنگي
– گردشگري خليج هميشه فارس ،مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران

كاظمي فر ،حمید ( ،)1 39 1خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ،منطقه يزد
ج ف را سسس » ،دریززز ان موزد ررر
ی در خلیج ج
ی «باغغغ ایرانی ی
مهندسان مشاور باوند (  ،)48 13سازمان منطقه آزاد کیش ،طرح جامع مقصد گردش رگ ی ی
اینترنشنال135 ،،
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