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 و گرافیک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی مدیر گروه: محمدعلی محمدی

 مرتضی بیدگلیمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی
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 تینا گنجی
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 علی شاه رضایی

 شاه بختیمهسا 

 سلیم ذوالفقاری
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 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی
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 مدیر گروه: رضا احمدیان
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 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حمید حسین نسب
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 سفیدی آرمان خواجه برج مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفیدی :آینده نگاریگروه 

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی گروه: طاها ربانیمدیر 

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی 

 مرتضی بیدگلی  گروه بررسی و تحلیل حوزه بخش گردشگری:

 صدیقه فیضی ایمنی، دفاعی و امنیتی: گروه بررسی و تحلیل مالحظات بهزاد بهروزیمدیر گروه: 

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهی هدی پورپیرعلی

 علی اصغر محمدی پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان
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 پیشگفتار 

 یزیربرنامهاز طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیریت و  1344برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 استان بوشهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.

آن  ينیآفرنقشی خاص این استان و هايژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

آن جمله  متفاوت است، از هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشکدر مقیاس ملي از مراحل مختلفي  

 اندازشمچبه تدوین  يپژوهندهیآسطح راهبردی با الگوی  تدوین برنامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیاني است.

 سطح و کنديمي مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملي  و  پردازديم در استاناهداف و اقدامات کلیدی 

 .پردازديمی مختلف استان هاشهرستاندر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائهعملیاتي به 

شخص م طوربهآمایش مرحله سوم این مطالعات  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنین به منظور تداوم اقدامات عالوه بر ا

صلي ا و ارکان.مراحل پردازديم شدهينیبشیپی هااستیسو  هابرنامهبه پایش و ارزیابي اقدامات و تحوالت ناشي از 

 شرح خدمات به شرح زیر است :

 آمایشمرحله اول:  تدوین سند 

گام،  باشد. در فصل اول اینپردازد، مشتمل بر هشت فصل ميگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش مي

و تجربیات  هاوشرشود.فصل دوم، به مطالعه و بررسي مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسي و ارزیابي مي اسناد فرادست

های مکاني نیازها و تشکیل بانک اطالعاتي پایه و پایگاه دادهیت پیشجهاني اختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیر

ی عمومي را اجماع سازهمکاری و   يدهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیي شناساآمایش است.فصل چهارم، 

دامات موردنیاز بندی اقاولویت به منظوراستان  مسائلبندی شناسي و طبقه مسئلهرساند. فصل پنجم به به انجام مي

های اصلي و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل اختصاص دارد. در فصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

های فصل هشتم نیز به معرفي و هدایت طرحارزیابي سریع انجام خواهد شد و  بر اساسهفتم، تدوین الگوی اولیه آمایش 

 اختصاص دارد. ردی و عملیاتي استانمطالعاتي الزم برای تهیه اسناد توسعه راهب

ع طبیعي بررسي و تحلیل وضعیت منابگام دوم تحت عنوان بررسي و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

اداری و  -، بررسي و تحلیل اجتماعي و فرهنگي، بررسي و تحلیل اقتصادی، بررسي و تحلیل سیاسيستیزطیمحو 

ت شهروندی، بررسي و تحلیل حوزه علم و فناوری، بررسي و تحلیل بخش گردشگری، سازماني، بررسي و تحلیل مشارک

ها، بررسي بررسي و تحلیل نظام سکونتگاهي استان و ساختار فضایي آن، بررسي و تحلیل پیوندهای اصلي بین سکونتگاه

و  گیری از مطالعات وضع موجود بودهبندی و نتیجهامنیتي در آمایش استان و جمع –و تحلیل مالحظات ایمني، دفاعي 

 دهد.قرار مي يموردبررسوضعیت موجود استان را 



 

 ب

توسعه فضایي اختصاص داشته و شامل چهار فصل با عناوین:  یوهایسنارو طراحي  اندازچشمگام سوم به تبیین 

عه فضایي استان توس یوهایسناری استان، شناسایي هاتیمأمورکالن و  اندازچشمشناسایي و تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.و تدوین راهبردهای توسعه استان مي

ها گام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایي توسعه، معرفي طرح

های (، شامل توزیع مکاني سیاستPolicy Mapها )سیاست های ویژه موضعي و موضوعي توسعه، ارائه نقشهو پروژه

 شود.کالن توسعه و ضوابط و مقررات عمومي توسعه را شامل مي

گذاری گردد و شامل چهار فصل شناسایي و برآورد منابع مالي سرمایهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه مي

 باشد.و برنامه راهبردی توسعه مي مه شراکتریزی مشارکتي، برنادر توسعه استان، کلیات بودجه

گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، نظام ارزیابي 

ارزیابي  افزار پایش وو پایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحي و تهیه نرم

 ایش است.برنامه آم

 مرحله دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایش

 گردد. در این مرحله طي پنج گام، طرح عملیاتي آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابي و بازنگری برنامه طراحي مي

 و شامل پنج فصل با عناوین تلفیق نتایج مطالعات پردازديمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلي آمایش 

شده و مدارک مطالعات انجام بر اساسفصیلي موضوعي و موضعي در برنامه آمایش، بررسي تفصیلي قابلیت اراضي ت

های اجرایي استان، بررسي تجربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر ها و منابع مالي دستگاهها، برنامهجدید، بررسي طرح

العات تفصیلي و تعیین محورهای تغییر در سند آمایش استان بندی از مطمدخالن(، کمبودها و نواقص آن و جمع کلیه ذی

 باشد.در صورت لزوم مي

گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن، بازنگری 

ن و تدوین های کالستو کنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابي به اهداف، بازنگری و کنترل سیا

 های اجرایي توسعه است.سیاست

در گام سوم سازمان فضایي توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان فضایي تفصیلي، 

 د.باشها و ضوابط و مقررات عملیاتي توسعه ميهای ویژه موضوعي و موضعي توسعه، نقشه سیاستمعرفي طرح

و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلي  گردديمارم برنامه عملیاتي توسعه تهیه در گام چه

های توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلي، برآورد کلي هزینه ها و پروژهطرح

بندی زماني های توسعه، اولویتمنابع مالي و سازماني برای اجرای پروژه نیتأممالي(، بررسي  نیتأم، روش پیشنهادی اجرا



 

 ت

تصادی، ساله ششم توسعه اقپنج های توسعه بلندمدت استان و پیشنهادات اصالحي برنامهها و برنامهها، طرحو مالي پروژه

 اجتماعي و فرهنگي استان است.

زنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چهار فصل سازمان و ساختار گام پنجم نیز که به طراحي نظام پایش، ارزیابي و با

رنامه و های ارزیابي بپایش، ارزیابي و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابي و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.های اجرایي پایش، ارزیابي و بازنگری مستمر برنامه ميسیاست

 امه آمایشمرحله سوم:  پایش و ارزیابی برن

 شود. در این مرحله طي دو گام، پایش و ارزیابي برنامه آمایش استان انجام مي

ایش توسعه پ ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات 

و ارزشیابي برنامه،  پایش توسعه دستورالعملو ابالغ افزار پایش توسعه و ارزشیابي برنامه، تهیه و ارزشیابي برنامه، تهیه نرم

ي های اجرایي استان با برنامه عملیاتي آمایش، بررسساله دستگاههای توسعه یکبررسي برنامه آمایش، کنترل برنامه

ای دورهای میانهگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتحوالت و تغییرات در محیط

 باشد.آمایش استان مي

عیارها و م بر اساسساله آمایش گام دوم با عنوان ارزیابي برنامه دارای پنج فصل: بررسي پیشرفت برنامه پنج

های پذیری برنامه آمایش، بررسي کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسي تحققهای تعیینشاخص

 های اساسي در برنامه آمایش است.نامه و پیشنهاد بازنگریمقیاس در بر موضعي و کوچک

ا عنوان ب گردشگری استان مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده  از مجموعهگزارش حاضر 

 .شرح خدمات است 7-2-1و بند بخش گردشگری  و بررسي گزارش تحلیل

  



 

 ث

 گزارش سوممقدمه ای بر ویرایش 

که طي نامه شماره    12/5/41صورتجلسه تنظیمي در تاریخ و بر اساس نظرات ناظر محترم آمایش استان بوشهر 

گزارش گردشگری  و اصالحنسبت به بررسي با ناظر محترم  1/8/41همچنین جلسه  مورخ و  24/5/41مورخ  1342132

 نظرات ناظر محترم بیان گردیده است.نحوه پاسخگویي به  اعالم نظر و پاسخاقدام گردید و بر اساس جدول 

ر قالب نقطه د به منظور بررسي وضعیت گردشگری استان بوشهر و ابعاد مختلف تاثیرگذار بر گردشگری استان

نظرات ناظر محترم و بر اساس اطالعات جدیدی که درخصوص عناصر و ویژگي های گردشگری استان اخذ گردید 

 د:گزار ش در زمینه های زیر تصحیح گردی

 ، ورزشي ، فرهنگي گردشگری صنعتي -

 صنایع دستي و موسیقي و هنر -

 جاذبه های طبیعي و بوم گردی -

 از جمله این شاخص ها مي توانبود. شاخص های مختلفلزوم تعریف و بررسي  اقدام دیگری که صورت پذیرفت 

 موارد زیر را ذکر نمود:

 در زمینه تاسیسات و تجهیزات شاخص هایي مانند : -1

 خص مرکزیت شا -

 ضریب توزیع شهرستان -

 نسبت تخت به اتاق به تفکیک هتل ، هتل آپارتمان ، خانه مسافر، مهمان پذیر -

 ضریب اشغال تخت واتاق -

 نسبت تخت به شاغلین -

 در زمینه اقتصاد گردشگری -2

 نسبت جهانگرد در استان ) گردشگران خارجي(  -

 جهانگردان به استاننسبت درآمد ارزی حاصل از ورود  -

 متوسط جذب جهانگرد درهر ماه -

 عالوه بر موارد فوق الذکر 

 از برنامه دوم تاعالوه بر موارد فوق برخي از این شاخصها در چارچوب برنامه های توسعه گردشگری استان  -

 .گرفته شدندبه لحاظ عملکرد مورد سنجش و ارزیابي قرار برنامه پنجم 

 



 

 أ

 

 بررسی و تحلیل بخش گردشگری عنوان گزارش: 
 5002212B0021303011RE101941118کد گزارش:  1342132نظرات: شماره نامه دریافت نقطه 12/15/1341نظرات: تاریخ دریافت نقطه 

1 
 .گردد لیودرگزارش اعمال و تحل افتیدر يدرمحصوالت شاخص را از منابع رسم ژهیاستان به و يدست عیاطالعات بازار صنا يدهه زمان کی يمطابق با نظر ناظر ط دیاستان مقرر گرد يدست عیدرخصوص بازار صنا نظرنقطه

 گزارش 43تا  31صفحات است .  دهیاست و در گزارش اعمال گرد دهیموجود بوده و به دست مشاور رس 41تنها در شش ماهه اول سال  يدست عیاطالعات بازار صنا پاسخ

2 
 دینما لینموده ودر گزارش اعمال و تحل يتحوالت آن را بررس ریوس یامروز یگردشگر یاستان و ارتباط آن با رجحان ها يفرهنگ یبخش گردشگر یمولفه ها ایپو یکردیمقررشد مشاور با رو يفرهنگ یهایژگیو لیدرخصوص تحل نظرنقطه

 تحلیل ویژگي های فرهنگي ( -1-7-2-1) در بند -يفرهنگ یهایژگیالزم در گزارش آورده شده است تحت عنوان و حاتیتوض پاسخ

3 
 دیودرگزارش اعمال نما ي(را بررسيوخصوص يموجود )دولت یو نهادها انیونقش متول تیموجود وضع یاستان مشاور با توجه به آمار و داده ها شیو هنر نما يقیدرخصوص موس دیمقررگرد نظرنقطه

 ( موسیقي سنتي-1-1 -1-7-2-1) در بند - .ودر گزارش اعمال شده است دهیبه دست مشاور رس مایصدا وس زیاستان و ن ياطالعات از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم پاسخ

4 
 نظرنقطه

جیحاً بر پایه در جذب گردشگران داخلي و خارجي، تر هرکدامي صنعت گردشگری بهتر است به نقش بخشتنوعدر  هاجاذبهی کلي در این گزارش اکتفا شده است. با عنایت به اهمیت این هايژگیوی طبیعي هم تنها به ذکر هاجاذبهدر خصوص 

 قرار گیرد. لیتحلوهیتجزنیز مورد  باشديهامآنو همچنین تهدیدهای انساني و طبیعي که متوجه  هامؤلفهفاظت و پایداری این ح مسئلهي و طیمحستیزبرای غنای بهتر گزارش بهتر است به جوانب  اضافهبهگزارشات آماری پرداخته شود. 

 ( جاذبه های طبیعي-1-1 -2-7-2-1) در بند -شداعمال  در این خصوص طبق نظر ناظر محترم پرسشنامه ای تهیه شد ونظرات کارشناسان در باره میزان استقبال از جاذبه های طبیعي اخذ شد ودر گزارش پاسخ

5 
 و سهم استان را مشخص ودرگزارش اعمال نمود گاهیبا مراجعه به اداره کل ورزش و جوانان داده ها را اخذ و جا دیمقرر گرد يورزش یدرمورد گردشگر نظرنقطه

 ( ورزشي ، تفریحيجاذبه های -3-1 -2-7-2-1) در بند - ودر گزارش اعمال شد.آمارواطالعات مورد نظر از اداره کل ورزش وجوانان  استان اخذشد  پاسخ

1 
 نظرنقطه

رد و نقش میزان و نحوه استقبال گردشگران در هر مو اضافهبهدو دهه گذشته تبیین گردد.  کمدستدر خصوص آثار میراث فرهنگي، بهتر است وضعیت و نقش متولیان و نهادهای رسمي و غیررسمي در زمینه حفظ و نگهداری این آثار در طول 

 ي صنعت گردشگری استان ترجیحاً بر پایه آمار و اطالعات موجود و استخراج شاخص پرداخته شود.المللنیبتجربي در ایجاد جذابیت ملي و  طورهرکدامبه

 ( جاذبه های تاریخي، مذهبي، فرهنگي-4-1 -2-7-2-1) در بند - کارشناسان در باره میزان استقبال از جاذبه های فرهنگي وتاریخي  اخذ شد ودر گزارش اعمال شد.در این خصوص طبق نظر ناظر محترم پرسشنامه ای تهیه شد ونظرات  پاسخ

7 
 و...(مشخص ودرگزارش اعمال شود یيدفاع مقدس ،نوحه سرا ،يزن نهیحوزه)س نیرا درا يسمر ریوغ يرسم یونهادها انیونقش متول تیموجودوضع یبا توجه آمار وداده ها دیمقرر گرد يمذهب یدرخصوص گردشگر نظرنقطه

 ( گردشگری مذهبي-3-4-1 -2-7-2-1) در بند - در گزارش آمده است. هاآنو اماکن متبرکه موضوعیت دارد که آمار و اطالعات  هاامامزادهگردشگری مذهبي در استان بوشهر ، صرفاً در خصوص  پاسخ

8 
 نظرنقطه

 لیو تحل يورد بررسرا م يو مل يدر سطح استان يصنعت یموجود گردشگر یتهایاستفاده بالفعل از ظرف زانیو ...(م يبا توجه به آمارو اطالعات منابع مختلف)دانشگاه ها ، منطقه پارس جنوب دمشاوریمقرر گرد يصنعت یدرخصوص گردشگر

 .دیقرارداده ودر گزارش اعمال نما

 گزارش 154تا  141صفحات  انجام شده است يصنعت یها تیانجام گرفته از سا یها دیدر گزارش با  اعمال آمار مربوط به بازد پاسخ

4 

 نظرنقطه
،و...(به اشغال بیدرهتل ها،ضر یروند)ماندگار یشاخص ها بیترهمانند ضرا یقو يابیارز یبخش، شاخص ها نیا یاز عرضه وتقاضا قیدق یریتصو هیباتوجه به گزارشات و آمار منتشره ضمن ارا دیمقرر گرد یدرخصوص صنعت هتلدار

 گزارش اعمال گردد. رقرار داده ود لیو تحل يمورد بررس یماهانه و دوره ا ،يصورت فصل

 پاسخ

 اقامتگاه ها و تفریحگاه ها به گزارش اضافه گردید:-1-2-2-7-2-1گردشگری ، زیربند تاسیسات و تجهیزات -2-2-7-2-1به منظور بررسي وضعیت اقامتگاه و انواع خدمات گردشگری  شاخص های زیردر بند 

 شاخص نسبت تخت به اتاق  به تفکیک هتل ، هتل آپارتمان ، خانه مسافر و مهمانسرا -

 شاخص ضریب اشغال تخت و اتاق -

 شاخص  نسبت تخت به اتاق -

 اندگزارش اضافه شده  183تا  181این شاخص ها در صفحات 



 

 ب

 بررسی و تحلیل بخش گردشگری عنوان گزارش: 
 گزارش اضافه شده اند. 143تا  141انواع خدمات گردشگری شاخص های سنجش سطج تمرکز و شاخص ضریب توزیع نیژ در صفحات  -2-2-2-7-2-1در زیربند 

 پنجم و شاخص های مربوط به گردشگری مورد بررسي قرار گرفته است.برنامه های دوم تا  251تا  248بررسي وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده و یا دردست اقدام  صفحات -4-3-2-7-2-1عالوه بر ان در بند

11 
 ردیقرار گ لیو مورد تحل هیارا یدر گزارش گردشگر زین یموجودبخش بوم گرد یبراساس آمار و داده ها دیمقرر گرد نظرنقطه

 گزارش ارائه شده است ا 113تا  111در صفحات  پاسخ

11 

 نظرنقطه
رارداده و درگزارش اعمال ق لیو تحل ياستخراج مورد بررس یبازارگردشگر لیشناخت وتحل نهیدر زم یقتریدق يابیارز یشاخص ها یده ساله همانند صنعت هتلدار یآمار هیبراساس پا دیمقرر گرد یصنعت گردشگر یاقتصاد لیدرخصوص تحل

 گردد

 پاسخ

 گزارش اضافه گردید: خصوصیات و ویژگي های گردشگران-2-3-2-7-2-1گردشگری ، زیربند  تحلیل اقتصاد-3-2-7-2-1گردشگری  شاخص های زیردر بند  اقتصادبه منظور بررسي وضعیت 

 جهانگرد استان به کشورشاخص نسبت  -

 نسبت درآمد ارزی و سرانه ارزآوری هر جهانگردشاخص  -

 متوسط جذب جهانگرد در هرماهشاخص   -

 اضافه شده اندگزارش  231تا  227این شاخص ها در صفحات 

12 
 .ردیقرار گ ياساس ينیقسمت مورد بازب نیا قیدق يلیبه صورت خ دیمقرر گرد یبخش گردشگر SWOT لیبودن تحل فیضع لیبه دل نظرنقطه

 گزارش 257و  251صفحات مورد بازبیني اساسي قرار گرفته شد   پاسخ

13 
 و درگزارش اعمال شود يبررس قیشهر بوشهر به صورت دق میبافت قد یموجوددر گردشگر یها تیموجود، ظرف یبا توجه به مستندات وگزارش ها دیمقرر گرد نظرنقطه

 گزارش ارائه شده است 48تا  44در صفحات  پاسخ

14 

 قرار داده ودر گزارش اعمال شود يابیمورد ارز یحوزه گردشگر ينسب تیاستان در کشوراز نظر مز گاهیجا دیمقرر گرد نظرنقطه

 پاسخ

 گزارش اضافه شده اند 231تا  227این شاخص ها در صفحات 

 جهانگرد استان به کشورشاخص نسبت  -

 نسبت درآمد ارزی و سرانه ارزآوری هر جهانگردشاخص  -
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 بررسی و تحلیل بخش گردشگریفصل هفتم:  -1-2-7

قرن گذشته اقتصاددانان  11اما از دهه  ؛باشديم برخورداراز پیشینه و قدمت طوالني  و گردشگری در جهان جهانگردی

با عنوان صنعت گردشگری در جهان مطرح شد. صنعت گردشگری و  قراردادنددر ردیف صنعت  را توسعه جهانگردی

و رشد سریع آن،  رودشمار مي ترین و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بهگردشگری به عنوان یکي از مهم

 يجتماعا اقتصادی، توسعهداشته است. اهمیت این صنعت در  به دنبالتغییرات اجتماعي، اقتصادی و محیطي فراواني را 

مسافرت و  يانجمن جهان یهاطرح .انددهینام «ينامرئ صادرات» را آن اقتصاددانان که است یتابه حد کشورها

حدود  2115تا سال  یآن است که صنعت گردشگر دیمؤ، (World Travel and Tourism Council 2115)یگردشگر

 یبرا ژهیو به ،یگردشگر صنعت توسعه يطرف از 1.شغل فراهم خواهد کرد ونیلیم 214و حدود  دیدالر تول ونیلیتر 8/7

 مواجه يمحصولتک اقتصاد و یارز منابع تیمحدود باال، یکاریب زانیم همچون يمعضالت با که توسعهدرحال یکشورها

 ،ياجتماع ،یاقتصاد یهاجنبه از یگردشگر یتوسعه ینهیزم دیبا رونیازا ؛است برخوردار يفراوان تیاهم از ،هستند

کشور میزبان  عایدی را نصیب نیترشیباقتصادی،  ی نهیزم درالمللي . گردشگری بینشود فراهم يحقوق و ياسیسي، فرهنگ

تقیم زایي مسها، ایجاد درآمد برای دولت و اشتغالگذاری در زیرساختکند و گردشگری نقش مهمي در ترغیب سرمایهمي

ی زیست و معیشت بر شیوه رگذاریتأثشدت و غیرمستقیم در سراسر دنیا داشته است. اقتصاد گردشگری، اقتصادی پویا و به

ری یک شود، این است که گردشگمي دیتأکباشد، اصل مهمي که در تبیین اصول علمي گردشگری بر آن جوامع انساني مي

ناپذیر است. تنابی آن اجدلیل فعالیت و درگیر شدن نیروی انساني در توسعه نیبه همباشد. و نه سرمایه بر مي بر روینفعالیت 

ن صنعت های ایاز دیگر ویژگي جادشدهیاتنوع فعالیتي  نیهمچناین بخش برای اقتصاد جوامع و  توجهقابلارزش افزوده 

 باشد. مي

 جهان یکشورها انیم در را 11 رتبه باً یتقر ،ریاخ یهاسال در رانیا که دهديم نشان یجهانگرد يجهان سازمان گزارش

ان مسافر از مجموع جهانگردان و سهم ایران .است داده اختصاص خود به قیطر نیا از درآمد جادیا و گردشگر جذب لحاظ از

این در حالي است که بر اساس معیارهای یونسکو ایران جزو ده کشور برجسته باستاني،  باشد ومي %8/1خارجي دنیا تنها 

لحاظ پویایي اجتماعي، فرهنگي و سیاسي در مقیاس جهاني از اهمیت زیادی برخوردار  تاریخي و فرهنگي جهان بوده و از

 هیترک ،يعرب متحده امارات ازجمله هیهمسا یکشورها با سهیمقا در رانیا(. 1381گردشگری استان بوشهر  )طرح جامعاست

 در ينازل اریبس گاهیجا در و برديم رنج صنعت نیا در مولد یهایگذارهیسرما و هارساختیز دیشد ضعف از ارمنستان و

                                                      
1 www.mirasemandegar.blogfa.com 
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 است رداربرخو يغن و فراوان یهالیپتانس و هاجاذبه از بوشهر استان ازجمله و ایران کشور. دارد قرار کشورها نیا با سهیمقا

 . دهد کاهش را فاصله نیا توانديم هوشمندانه یاتوسعه یراهبردها نیتدو و یگذارهیسرما با که

 .افتیازبکشور ریزان اقتصادی ، جهانگردی جایگاه واقعي خود را در اندیشه برنامهاسالمي ایران از اوایل دهه دوم انقالب

 411حدود بیني در این خصوص پیش( 1318 -73اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ایران ) –در برنامه اول اقتصادی 

ه ک دهدترازنامه بخش جهانگردی در انتهای برنامه مزبور نشان مي ه است.میلیون دالر درآمد ارزی بود 451با  هزار جهانگرد

 کهيدرحالاست،  جادشدهیامیلیون دالر درآمد ارزی  511، حدود اندواردشدهکشور  هزار جهانگردی که به 411در مقابل 

اند. میلیارد دالر ارز را با خود خارج نموده 5مسافرت کرده و حدود  از کشورمیلیون ایراني به خارج  7/4در همین مدت 

 )همان(.میلیارد دالر کسری سهم بخش صنعت جهانگردی بوده است 5/4در پایان برنامه مذکور  رونیازا

میلیون دالر متغیر بوده است. در  211حداکثر  تاونیلیم 21گذشته بین  هایدرآمد ایران از صنعت جهانگردی در طي سال

 21سال حدود  8درآمدهای حاصله طي این رکود بسیار شدیدی مواجه بوده و مجموع  بادوران جنگ تحمیلي این صنعت 

طور نسبي خارج همیلیون دالر بوده است. پس از جنگ توجه بیشتر به توریست باعث گردیده که این صنعت از رکود قبلي ب

 . شود

 ودوج .گرددمي محسوب کشور استان هفدهمین لحاظ این از وداشته  وسعت کیلومترمربع23147حدود   بوشهر استان

 نروش هایشن تا فارسجیخل و يجنوب زاگرس يتالق محل در ایصخره سواحل از متنوع اندازهای چشم یخي متعدد،آثار تار

 ،يمرجان یهاآب سنگ و یيایدر مرغزارهای ها،تاالب حرا، ای و مانگرو هایجنگل ،مصب و دلتا ،فارسجیخل ریجزا

به مقصد  شدهلیبدتپتانسیل برای  را منطقه نیا ای،هسته روگاهین و يمیپتروش گاز، نفت، چون يمیعظ عیصنا ،يدستعیصنا

تان های جذب گردشگر اسهای فرهنگي، تجاری و ... از دیگر ظرفیتجاذبه .است نموده لیتبدداخلي و خارجي  گردشگران

 تبادالت و يستیتور نظر از جهان آزاد هایآب با ارتباط جهیدرنت هند انوسیاق با مرتبط يآبراه نیا که طوری به. باشدمي

 های استان در جذب توریستپذیری هر یک از شهرستان، نقشتوجهقابل. نکته است افتهی ایژهیو تیاهم گردشگری

 انندتويمبوده و  یگردشگر متنوع یهاجاذبه و هاتیمز یدارا استان نیا یهاشهرستان از کی هر که یطور بهباشد، مي

 نمایند.  نیتأماهداف مختلف گردشگری را 

است که در مطالعه اسناد فرادست نیز، نظریه پایه توسعه استان بوشهر در بخش گردشگری، توجه به توریسم  ذکرانیشا

و حائز اهمیت دانسته که در این طرح توجه ویژه و  توجهقابلدریایي، توریسم تجاری و گردشگری سالمت را از نکات 

 خاصي به آن شده است. 
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تن ادبیاتي در گزارش برای یاف کاررفتهبهمباحث اصلي، ابتدا الزم است که به تعاریف اولیه اصطالحات  قبل از ورود به

کردن واژگان  دبنا به ضرورتي که در خصوص استاندار "1445سال "در  "سازمان جهاني جهانگردی"مشترک پرداخته شود. 

ممانعت از هرگونه تحریف و سوءتفاهم  به منظوراشت و وجود د ربطیذهای ها و محققین و سازماناین صنعت برای گروه

 ٔ  نهیدرزم، "اوتاوا"طي کنفرانسي درباره مسافرت و آمارهای جهانگردی در  ،و هماهنگي در امر تهیه آمار ملي و جهاني

جهاني  نواژگان زیر مبتني بر تعاریف سازما ه است.تصمیماتي اتخاذ نمود هاآنبندی تعریف واژگان و اصطالحات و طبقه

 : باشدمي  1جهانگردی

سي که حداقل یک شب در یک اقامتگاه عمومي یا خصوصي در محل مورد بازدید، به سر ک: جهانگرد یا گردشگرــ 

  .برد

های فرد یا افرادی که به مکاني غیر از مکان عادی زندگي خود مسافرت : مجموعه فعالیتجهانگردی یا گردشگریــ 

کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است. و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت مي

ت صنع در هرچندشود. نمي تعریف گردشگری و جهانگردیاهدافي نظیر اشتغال و کسب درآمد شامل در این خصوص 

باعث به گردش افتادن بیشتر درآمدها و بهبود اشتغال و سایر مزایای  های داخلي نیزگردشگری یک کشور مسافرت

یجاد اشود، زیرا این شکل از جهانگردی موجب مي بیشتریالمللي توجه اما غالباً به جهانگردی بین ،شوديم يطیمحستیز

ی قرار المللي یا جهانگردهای بینالشعاع مسافرتتحت نیز داخلي هایرتمساف .شودجریان پول و تجارت بین کشورها مي

 ازجملهاملي و با توجه به عو کندهای داخلي، ذائقه و دیدگاه مسافران تغییر ميبا توجه به شرایط محیطي و گردش گیرند.مي

های خود را به تدریج به مسافرت الملل مسافرت داخلي جایهای بینبهبود درآمدها، تفاوت قیمت بین کشورها و سیاست

 بهبود وضعیت اقتصادی، مردم برای گذران لیبه دلدهد. در ظرف چند دهه گذشته در بسیاری از کشورهای غربي خارجي مي

افزایش شدید  شاهد ،توسعهدرحالدر کشورهای  کهيدرحالکنند، ایام تعطیلي خود به خارج از کشور مسافرت مي

 هستیم.های داخلي گردش

 از: اندعبارتگیرد، که در یک حوزه یا منطقه خاص سه نوع مسافرت انجام مي معموالً

ها را انجام گونه مسافرتاین ،در درون یک حوزه دارکنندهید به عنوانای: افراد ساکن های درون حوزهــ مسافرت1

 دهند.مي
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کننده در درون یک حوزه خاص ن به عنوان دیدار: در این نوع مسافرت افراد غیر ساکیمرزدرونهای ــ مسافرت2

 کنند.مسافرت مي

از نقاط مختلف سایر  افراد ساکن در یک حوزه برای دیدار ،ها: در این نوع از مسافرتیمرزبرونهای ــ مسافرت3

تلف  های مخشیوهتوان به در یک کشور را مي یمرزبرونو  یمرزدرونکنند. اصطالحات بومي، ها به آنجا مسافرت ميحوزه

 زیر را ارائه کرد: یبندطبقهدرهم ترکیب نموده و 

 شود.مي یمرزدرونای و درون حوزه یهامسافرتهای داخلي: شامل ــ مسافرت

 شود.مي یمرزبرونو  یاحوزههای درون های ملي: شامل مسافرتــ مسافرت

)طرح جامع گردشگری استان بوشهر شوديم یمرزبرونو  یمرزدرونهای : شامل مسافرتيالمللنیبهای ــ  مسافرت

1381) 

 مدل مفهومی طرح

 ، در ابتدا مدل مفهومي برای گزارششدهیزیربرنامهدر مسیری مشخص و  یينهاجهت پیشبرد گزارش و رسیدن به هدف 

 است.  شدهپرداختهکه در ادامه به شرح و بسط آن  شدهمیتنظبر اساس شرح خدمات، 

 .ضهباشد: سمت تقاضا و سمت عرهر بازار دارای دو سمت یا دو طرف ميبازاری بدانیم،  مثابهبهگری را اگر بخش گردش

 مثالعنوانهبگیرند. مورد مبادله قرار مي دهیپد( یا نیازمندان به کنندگاندرخواستمتقاضیان ) ،در سمت تقاضای هر بازار

متقاضیان  ،که در بازار کار صورتي کنندگان هستند، دردر بازار کاالها و خدمات مصرفي، متقاضیان شامل خانوارها یا مصرف

پدیده  دهندگانهارائبازار نیز صاحبان و  یهاباشند. در سمت عرضههای اقتصادی )تولیدکنندگان( ميمثل کارفرمایان یا بنگاه

االها یا ک دکنندگانیتولکنندگان همان در بازار کاالها و خدمات مصرفي، عرضه مثالعنوانبه. اقتصادی موردنظر قرار دارند

 ،هر کدام از دو عنصر تقاضا و عرضه در یک بازار باشند.کنندگان شامل خانوارها ميهای تولید و در بازار کار عرضهبنگاه

ادله این شرایط بر حسب نوع محصول یا عامل اقتصادی مورد مب گیرند کهعالوه بر قیمت تحت تأثیر شرایط دیگر نیز قرار مي

د کاال، درآمد، قیمت خو ازجملهتواند تحت تأثیر عواملي تقاضا برای یک کاالی مصرفي مي مثالعنوانبهاست.  نییتعقابل

 قرار گیرد. …و  يطیمحستیزقیمت سایر کاالها، جمعیت، وضعیت 

عتي شدن در عصر صن ژهیبه وشود. انسان یک خدمت یا کاالی نامریي شناخته مي لمثاعنوانبهجهانگردی یا گردشگری 

نعت باشد. بازار یا صپاسخگویي به این نیاز مي درصددطور جدی هاین خدمت را در سبد و الگوی مصرفي خود جای داده و ب

باشد. ني ميای، کشوری و استالي، منطقهالملهای بینبندیاز لحاظ مکاني و جغرافیایي دارای تقسیم ،این خدمت )گردشگری(
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زبور رقابت بر سر دریافت سهم بیشتر توسط کشورهای مختلف در بازارهای م و این بازارها با یکدیگر ارتباط تنگاتنگي دارند

 گرفته است. های کالني صورت گذاریبسیار شدید و در این راستا سرمایه

خانوارها  ،گیرد. در سمت تقاضای این صنعتمختلف صورت مي یهازهیباانگ نیز تقاضا برای این خدمت

قرار دارند که هر گروه متناسب با موقعیت و نقشي که در جامعه  …، بازرگانان، محققین و دکنندگانیتول(، کنندگانمصرف)

جهت  و تجار دکنندگانیتولد. خانوارها جهت مقاصد تفریحي، دید و بازدید، ندهکند تقاضای خود را شکل ميایفا مي

تقاضا برای  ،هاشوند. ویژگي مشترک تمامي این گروهوارد این جرگه مي …مقاصد تجاری، محققین جهت مقاصد علمي و 

وجود دارد.  هاآنهایي است که بین تفاوت ازجملهاقامت،  نحوههای سفر، مدت و جهانگردی و مسافرت است و انگیزه

گذاری در یاستترین الزمة سترین و اساسيمهم ،تقاضای آتي ينیبشیپعلي و شناخت، توصیف، تجزیه و تحلیل تقاضای ف

ر تقاضای ب مؤثرعوامل چنین همشود. انجام مي يهای مختلفروش به آید. این کارحساب ميامر توسعه صنعت گردشگری به

عواملي  هانگردی تفریحي بهتقاضای ج مثالعنوانبهانگیزه مسافرت یا نوع جهانگردی متفاوت است.  بر حسبمسافرت 

های طبیعي منطقه مورد هزینه سفر )شامل هزینه اقامت و رفت و برگشت(، شرایط آب و هوایي، مناظر و جذابیت ازجمله

 بازدید، امنیت محل مورد بازدید و وضعیت اقتصادی آن وابسته است.

 ها و تجهیزات، در بخش عرضه گردشگری استان، منابع گردشگری، زیرساختذکرشدهبه توضیحات  با توجه

نیروی انساني و در سمت  نیتأمرساني و نهادهای آموزش و پژوهش و گردشگری، خدمات گردشگری، نهادهای اطالع

وصیات صهای زماني و فصول گردشگری، نیازهای گردشگران و سایر خهای گردشگران و دورهتقاضا خصوصیات و ویژگي

 است: شدهمشخص لیتفصبهاست که در مدل مفهومي گزارش  قرارگرفته يموردبررسطرف تقاضا، 
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 مدل مفهومی گزارش :1نمودار 

 عرضه

منابع   خدمات گردشگری اطالع رسانینهادهای  تجهیزات گردشگریو زیرساخت

گردشگری 

 تاریخی -فرهنگی

 گردشگری مذهبی

 گردشگری صنعتی

 گردشگری سالمت

 گردشگری ساحلی

 گردشگری دریایی

 گردشگری طبیعی

 گردشگری ورزشی

خدمات حمل و نقل 

 و ارتباطات

صنایع اختصاصی 

 گردشگری

 خدمات اقامتی

 خدمات پذیرایی

 های مسافرتیآژانس

سوغات و صنایع 

 دستی

های آژانس

 مسافرتی

 صدا و سیما

 تامین نیروی انسانیپژوهش، نهادهای آموزش و

های مراکز آموزشی دارای رشته

 مرتبط با گردشگری

 گردشگری تجاری

 تقاضا

 دوره های زمانی و فصول گردشگری

 

 خصوصیات و ویژگی های گردشگران

 

 تقویم گردشگری داخلی و خارجی

 

آمار گردشگران داخلی و خارجی و 

 ترکیب سنی و جنسی
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در  شدهمطرح یهابخش ریزو  بحثقابلدر مدل مفهومي، به موارد  شدهارائهاین بخش از گزارش با توجه به توضیحات 

 ی بازار گردشگری پرداخته است.سمت عرضه

 فرهنگی هایتحلیل ویژگی -1-2-7-1

قویت های گردشگری فرهنگي استان و تالش در جهت تهای فرهنگي استان، به منظور شناخت ظرفیتپتانسیل ها وویژگي

با عنوان  -4-1-2-7-2-1 دربندهای فرهنگي مردم استان بوشهر و آن صورت گرفته است. در این بند از گزارش به ویژگي

است که این  ذکرانیشااست.  شدهپرداختههای فرهنگي استان نیز به بررسي سایر جاذبه های تاریخي، مذهبي و فرهنگيجاذبه

ه بخش ، زیرمجموعذکرشدههای صورت گرفته است و همه این ویژگي گونهنیارعایت شرح خدمات  لیبه دلبندی تقسیم

اتنگي با شود، ارتباط تنگمطرح مي ذکرشده دربندبوشهر که  يشناسمردمگردشگری فرهنگي قرار دارند. برای مثال موزه 

 این بخش خواهد داشت.  ذکرشدهمطالب 

های مطرح استان بوشهر در راستای جذب های خاص استان از جاذبهها و مراسمگویش، پوشش، آداب و رسوم، آئین

 است: شدههتپرداخ هاآنباشند که در زیر به شرح و بسط های گردشگری ميگردشگر فرهنگي و گاهي مکمل سایر بخش

که توضیح داده شد، گردشگری فرهنگي قومي یا بومي، آن گروه از  طورهمانگردشگری فرهنگي قومي یا بومي: 

ای ان بهرهشهایشان ببینند و از سنن و مراسم فرهنگيکند که مایلند مردمان محلي را در خانهگردشگران را به خود جذب مي

ها از ویژگي ها و بسیاریفرهنگي استان بوشهر، آداب و رسوم، سنن و مراسم -ساختار اجتماعي لیتفصبهببرند. در این بند، 

 است. قرارگرفتههای فرهنگي جاذب گردشگر استان مورد کنکاش و ظرفیت

 گویش -1-2-7-1-1

ه زبان ردم بم گویند. غالبهای متفاوتي سخن ميها و گویشبه موقعیت سکونتشان، به زبان با توجهردم استان بوشهر، م

هایي از گهرخورد. هایي به چشم مي؛ اما در مناطق مختلف نیز تفاوتکنندجنوبي با گویش محلي)بندری( تکلم مي فارسي

در میان  و عربي هندی، پرتغالي، هلندی، انگلیسيهای و برخي واژه لری، ترکمني، بلوچيی، اشبانکارههای ها و زبانگویش

 های مختلففارسي در منطقه بوشهر با گویش .باشدميبندی و ریشه آن فارسي ولي استخوان ن مردم بوشهر رایج است،زبا

 .(1381)طرح جامع گردشگری استان بوشهر شودگفتگو مي نیز اچميو  کازروني، تنگستاني، دشتي، بردستاني

های شمالي استان کنند. مردم شهرستانصحبت مي عربيبه زبان  عسلویهو  کنگانو بنادر  جزیره شیفبرخي از اهالي 

 کنگان، دیرهای هایي از شهرستانهای جنوبي مانند قسمتو مردم شهرستان زبان لریبا  دیلم ژهیبه وو  گناوه ،دشتستانمانند 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%86%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%86%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
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باشد مي مشهوردر روستاها بیشتر از شهرها متنوع و  مردم استان لهجه .کنندصحبت مي هجه دارلنیز به فارسي  جم ژهیبه وو 

 . (1381)طرح جامع گردشگری استان بوشهر خوردهایي نیز به چشم مياختالف هاآنبین  که

، هندی، های عربيلغت ،و هندوستان و سواحل آفریقا فارسجیخلبه سبب ارتباط با مناطق عرب نشین سواحل جنوبي 

 .شوديمزنگباری، حبشي و آفریقایي نیز در لهجه ساکنان سواحل و جزایر این استان دیده 

احلي و کنند. مناطق سمردم استان بوشهر مانند دیگر نقاط کشور ایران از خط فارسي برای مکاتبات خود استفاده مي

های اذبهترین جکه به نوبه خود از مهم باشندميرخوردار بندری جنوب؛ به خصوص استان بوشهر از ادبیات غني و متنوع ب

و بعضي باورهای دیگر ریشه در فرهنگ و  ها ، داستانهاالمثلضربها، رود. انواع اشعار و دوبیتياستان بوشهر به شمار مي

های وبیتيد ازجمله «شروه» از اوضاع جغرافیایي و طبیعي حاکم بر این منطقه است. متأثرآداب و رسوم این دیار دارد که خود 

ت دارای قدم« شروه. »محلي و معروف در این منطقه است که آهنگي حزین و مرثیه گونه است ولي گریه به دنبال ندارد

ای نیز گفته حاجیاني و یا شنبه ،گردد. در این مناطق به شروهاصل آن به مناطق دشتي و تنگستان برميکه  تاریخي است

  1.شوديم

در هر  ون در ایرا مولفهفرهنگي گردشگری ، زبان، گویش و لهجه است. خوشبختانه این  مولفه های هم ترین یکي از م

کنار این تنوع  شود. در شهرستان با گوناگوني فراواني مشاهده مي شود. با تنوع زباني خود بخود تنوع موسیقیایي حاصل مي

از ان منطقه زب آشنایي با در ادبیات، شعر و داستان، تنوع در زندگي، تنوع در آثار فرهنگي مشاهده مي گردد. در یک کالم 

رسیدن به  م وبیشتر اقواهمبستگي در نتیجه موجب  مختلفوشهرهای  ها قومیت  خود به رابطه بین خودبه گردشگران سوی

 است.فرهنگي کنار مسائل زیبای در گردشگری  پویا 

 پوشش -1-2-7-1-2

به ثبت آثار ملي کشور رسیده است و گستره شهری و  28/8/1341در تاریخ  341پوشاک سنتي استان بوشهر به شماره 

ر در ارتباط است، رطوبت نسبي در تمام مواقع سال د فارسجیخلسراسر مرز شرقي استان بوشهر با  ازآنجاکه روستایي دارد.

روزمره راحتي  هایکنند تا در انجام فعالیتهای نخي استفاده ميساکنان استان بوشهر از لباس جهیدرنت ،این استان باالست

دودی لباس ساکنان حو همین امر تا  شدهلیتشکای بیشتری داشته باشند. از طرفي استان بوشهر از دو ناحیه کوهستاني و جلگه

 (1343ت)معموری دو ناحیه را از یکدیگر متفاوت ساخته اس

                                                      
1 www.bushehrcity.mihanblog.com 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85
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اس وضع لب"کند: سال پیش معمول بوده چنین توصیف مي صدکیدر که لباس مردم بوشهر را  1"دیویدفوا مادام ژان"

پوشند و ين پشمي سفیدی مهپیرا هاآنمانند  ،ها مجاور هستندمردم این شهر شبیه به لباس عربي است، نظر به اینکه با عرب

ر ای از پارچه هندی که خطوط قرمز دارد بر ساست، عبایي هم بر دوش دارند و عمامه شدهبستهکمربند انگلیسي به کمرشان 

است بر  هشدبافتهنقابي که از موهای سیاه یال اسب  ، کنندهآیند و به جای روبند خفهگذارند. زنان با چادر بیرون ميمي

)طرح جامع گردشگری استان بوشهر ای است که دهان قیف مانندی داردزنند و کفش آنان به شکل نیم چکمهمي صورت

1381.) 

تان پوشش مخصوص چند شهرس ازآنپساست و  شدهپرداختهطور عام در زیر به بررسي نوع پوشش مرسوم مردم استان به

 است: شدهيمعرفو مکان مشخص استان 

مقنعه  ،دار و با حاشیه طالیيمنگوله به همراه عبای سیاه نیدور چان در استان بوشهر پیراهن بلند بانو :پوشاک بانوان

پیراهن »پوشند. پیراهن رسمي بانوان بوشهر جامه گشادی است که به آن چیت مي و شلوار ، روبنده نازکرنگاهیسنازک 

 .شونددر استان بوشهر اغلب با چادر محلي در انظار ظاهر مي زنانت. گویند و دارای تزئینات بسیار زیبا و جالب اسمي «عربي

پوشش زنان استان مي ازجمله پاپوش ، جومه، ارخلق؛ خفتي و عرب وروبند و نقابرپوش)مینار/مقنا(، چارقد، عبا،  س

 (.1343باشد)معموری، 

گیرد قرار مي مورداستفادهاب و هوای گرم این استان انتخ و پوشاک مردان بوشهری نیز متناسب با آب :پوشاک مردان

 است: شدهپرداخته هاآنکه در زیر به معرفي 

، چوقه و دمپایي عربي از دیگر پوشاک مردم این کوردک،قبا شال و ،لنگوته  ، دشداشه،عرقچین ،سرپوشکاپیتان،   

 اشته است.ای از پوشاک مردم بوشهر را به نمایش گذنمونه 1تصویر شماره  (.1343)معموری استان است 

                                                      
بود و به همراه  فرانسوی شناس(، مهندس راه و ساختمان و باستان1421ـ 1843همسر مارسل اوگوست دیوالفوا )،  (Jane Dieulafoy)مادام ژان دیوالفوا 1

به بنادر جنوبي ایران صورت  1881در سال  هاآنسفر کردند. اولین مسافرت  انشناسي سه بار به ایرهای باستانبرای انجام کاوش همسرش از سوی دولت فرانسه

ری کرد و در دو کتاب جداگانه آوهای روزانه جمعهمسرش را به صورت یادداشت شناسيهای باستانگرفت. مادام دیوالفوا مطالعات و مشاهدات اجتماعي و یافته

 .انتشار داد
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 : پوشاک مردان و زنان بوشهری 1 ریتصو

 
 WWW.SEEIRAN.IRماخذ: سایت 

 لباس مردم دشتستان -1-2-7-1-2-1

  پوشاک زنان 

پوشند. يروی آن م ، پیراهن رنگي بلندی که"شلوارباز"دامني پرچین به نام پوشاک بانوان دشتستان عبارت است از 

ذارند گای و کوچک روی سر ميکالهي پارچهپوشند.و روی پیراهن ميی رنگي زنانه است نیز که نوعي جلیقه "ارخلق"

 که نوعي پاپوش است.  "کوش"معروف است و "کلخچه"کاله به نام  اینکه 

  پوشاک مردان 

بیت حاج شلوار د"به درگذشته، شلوار بلندی که  "دیهای نمکاله"، "جومه"پوشاک مردان دشتستان نیز عبارت است از 

 (.1387 مهندسین مشاور سبز اندیش پایش) "ملکي"معروف بوده و نوعي گیوه به نام  "یاکبريعل

 ی شیفلباس مردم جزیره -1-2-7-1-2-2

  پوشاک زنان 

گلو گره  زیرهای آن مانند کلخچه که نخ "کلوته"ی شیف عبارت است از کاله کوچکي موسوم به پوشاک زنان جزیره

ام شلوار بلندی به ن گویند. مي "دراعه"در محل به آن پیراهن زنان جزیره شیف بلند و گشاد است که چنین . همخوردمي

 کنند.به پا مي "مدارسه"دارد پوشیده و کفشي موسوم به  "گتر"های آن که پاچهنیز  "سوروار"

  پوشاک مردان 
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 که شبیه  "پاسکوت"ها رسد و زمستاني آسماني که تا قوزک پا ميی سفید یا خاکستری یا آبمردان دشداشه

پوشند. دشداشه، دو جیب بزرگ در طرفین و پاسکوت نیز دو جیب جلیقه و بدون آستین است روی آن مي

 کوچک دارد.

های عربی به شیوه گاهچیهپوشانند، ولي موسوم به چفیه مي يرنگيصورترا با پارچه سفید یا  سرخودمردان جزیره 

« لنع»گویش محلي  نیز نعلین است که به هاآنگذارند. پاپوش به سر نمي« عگال»فارس کشورهای جنوبي خلیج

 (.1387 مهندسین مشاور سبز اندیش پایش)گویندمي

 لباس مردم کنگان، طاهری و عسلویه -1-2-7-1-2-3

  پوشاک زنان 

روف است، مع "شیل"تر است و به نام ه بلندو روسری رنگي دیگری ک "قطر"شلوار پاچه تنگي و نوعي روسری به نام 

وشاک زنان پ ازجملهچنین نوعي صندلي کوچک و نگیني در پره بیني همو  "بتوله" بر روی صورت به نام رنگاهیسنقاب 

 باشد.مي

   پوشاک مردان 

مهندسین مشاور )کنندميسر گذاشته و نعلین به پا ی سفید بر ، چفیهدهیعرب پوشی مردان مردان دشداشه بلندی به شیوه

 (.1387 سبز اندیش پایش

 لباس مردم تنگستان و دشتی -1-2-7-1-2-4

  پوشاک زنان 

 باشد.مي "شده"به نام  يرنگاهیسی مقنعهپوشاک زنان، پیراهن بلند و گشاد  و 

   پوشاک مردان 

 کاله اشخاص اشخاص ثروتمند و عادی کاله نمدی به سر گذاشته وو ای بوده و بدون یقه درنگیسفپیراهن مردان 

 باشد.معروف است مي "بلي"شود و به کاله طبقات پایین، کالهي که از برگ درخت خرما بافته مي

ی سفید و باشد. در تابستان چوخهشلوار دبیت مي هاآناست و شلوار  "ملکي"ی بزرگ به نام کفش آنان نوعي گیوه

اور سبز مهندسین مش)پوشندمعروف است، روی قبا مي "تهکوف"ی ضخیمي از پشم شتر که به نازکي و در زمستان چوخه

 (.1387 اندیش پایش
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 مراسم -1-2-7-1-3

ها و ابزارهای شفاهي، هنرهای نمایشي، اقدامات شامل سنت 2113میراث فرهنگي ناملموس، بنا بر تعریف کنوانسیون 

هنرهای دستي سنتي است. میراث  های مربوط به طبیعت و کیهان و مهارت درها، دانش و اقدامها و جشنوارهاجتماعي، آئین

 (.1343تواند باشد)معموری فرهنگي ناملموس، سفیر فرهنگ یک قوم و یا ملت مي

اعتبار و وجهه قابل قبولي در این زمینه برخوردار اند و از ملي شدههای ناملموس استان بوشهر ثبت بسیاری از میراث

و استفاده از این پتانسیل در راستای جذب گردشگر باشد.  هاآنیاء تواند کمک بسیار مهمي در احباشند و این خود ميمي

های مرسوم مکاني خاص را نیز در ها و مراسمها و سنتکه در تعریف آمد، میراث فرهنگي ناملموس آئین طورهمان

ست. این ا شدهپرداختههای خاص استان بوشهر ها و سنتها، آئینکه در این بند و بند بعدی به بررسي مراسم ردیگيبرم

مندی باشد که با شناسایي،  بهرههای مغفول استان در کمک به جذب گردشگر ميها یکي از ظرفیتو آئین ، سنتمراسم

 رساني، احیاء و مورد استقبال و بازدید گردشگران داخلي و خارجي قرار خواهد گرفت.موقع و اطالعبه

 است. شدهيبررسها تفکیک و ها، مراسم عزاداری و سایر مراسمهای استان به سه بخش مراسم جشنمراسم

ای ایران باستان یعني دوره ها و روزهای عید، ریشه در تاریخ افسانهدر تاریخ فرهنگ و تمدن ایراني، جشن ها:جشن

یر شرح که در ز دشونهای مذهبي، ملي و محلي تقسیم ميهای استان بوشهر به جشنها و آیینسلسله پیشدادی دارند. جشن

 است: شدهداده

 های مذهبیجشن -1-2-7-1-3-1

بزرگ مذهبي در استان بوشهر شامل جشن میالد حضرت محمد)ص(، جشن میالد حضرت فاطمه)س( )روز  یهاجشن

های آغاز ، مراسم(های بزرگ نیمه شعبان، روز میالد امام زمان )عججشن میالد حضرت على )ع()روز پدر(، جشن(، مادر

جشن  ،حضرت علي)ع(  و اماتجانشیني ن و آداب گرفتن روزه و عید قربان، جشن بزرگ غدیر خم و ماه مبارک رمضا

       باشد.مي بزرگ بعثت حضرت محمد )ص( و جشن میالد دیگر امامان معصوم )ع

ساني ک شود. در این روزنامیده مي «هاعید مرده»یا  «عید تلخک»، جشن بزرگ عید فطر در استان بوشهر عید تلخک: 

سحرگاهان بعد از  .روندها ميو مردم برای تسلیت به دیدن آن کردهبرگزار  يخوانفاتحهمراسم  که عزیز از دست رفته دارند

از قبرستان  و پس از بازگشت چیدههای خود سفره و بر قبر مرده رفتهگفتن اذان صبح روز عید فطر، مردم به زیارت اهل قبور 

 1.شودنماز عید خوانده مي

                                                      
1www .golshn12.blogfa.com 
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در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسیده و متمرکز  28/4/1388و تاریخ  51: این مراسم به شماره مراسم حیات حاجی

گردد که مراسم در روز عید قربان با کاشتن سبزه که مربوط به ایرانیان قبل از اسالم است آغاز مي باشد.به شهرستان دیلم مي

 به معنای حیات و زندگي دوباره برای فردی "حیات حاجي"با آئین اسالمي است. ای از آمیختگي فرهنگ کهن ایران نمونه

اب ها و هفت مرتبه تاین مراسم آداب دیگری مانند میهماني دادن حاجي، نیت کردن میهمان باشد.که به حج رفته است مي

 (.1343)معموری د بین صفا و مروه( و .. نیز داردخوردن ) نما

 های ملیجشن -1-2-7-1-3-2

ستین نخ آیند.مي به شمارها ترین جشنترین و بزرگهای عید نوروز مهمجشن ،های مليدر میان جشن: نوروزجشن عید 

های دیگری چون تیرگان، ها و آیینهای بعد، جشنجشن ایراني به نام نوروز از زمان پادشاهي جمشید مرسوم شد و در زمان

رچه ه باشکوهمهرگان، سده و غیره در فرهنگ ایران پدید آمدند. مردم استان بوشهر بر اساس رسوم رایج، این عید ملي را 

وه ولي آداب با یک شی ،این مراسم در میان مردم بوشهر .و برای آن اعتبار و احترام زیادی قائل هستند کردهبرگزار  ترتمام

 (.1343)معموری  شودمختلف انجام مي

و  شوديمسوری که در کل کشور رایج است در این استان نیز برگزار امروزه همان مراسم چهارشنبه: یسورچهارشنبه

ي نباید نفرین یسورچهارشنبهشب  ،هاسوری از آداب مردم این دیار است. بر اساس رسم آنافروزی شب چهارشنبهآتش

تای آن در  444که فقط  شوديمقضا و بال نازل  1444جمعاً ،که در روزهای آخر سال باور بر این استزیرا  ،ت گیردصور

اعتقاد بر  و تا شکسته شود شدهزدهای به خانه یا زمین کوزه نو یا کهنه یسورچهارشنبهاین شب است. در استان بوشهر عصر 

 (.1343)معموری کندميدور را  که قضا و بال این است

 های محلیجشن -1-2-7-1-3-3

های ازدواج است. شود، جشنو رسومات زیادی اجرا مي ها و رسمهایي که در آن سنت: یکي از مراسممراسم ازدواج

ها از بین رفته و در حال حاضر برخي از آن که های خاص خود استهای ازدواج در استان بوشهر دارای آداب و آیینجشن

 تمام مرسوم است.  باشکوهو برخي دیگر  اجراشدهگوشه و کنار پراکنده در  طوربه

،  پااندازون، حنابندان، دومارویي،  سرتراشون، دعوتي، رخت برون، شرط زدن، خواستگاریهای ازدواج شامل مراسم

 (.1381)طرح جامع گردشگری استان بوشهر باشدو سه شبه مي یزله
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 های عزاداریمراسم -1-2-7-1-3-4

جنازه بر روی دوش حمل و پس از  شده،، نزدیکان و کسان متوفي جمع شودفوت ميکسي  کهيهنگام: مراسم فوت

گر . این سرود در نقاط دیشودخوانده مي يبه خصوصو سرود مذهبي  شودبرده ميروی دوش به گورستان  باز بر ،تغسیل

ها انزني در استان بوشهر با سایر استسینه .باشدمرسوم ميزني عزاداری و سینه نیز ایران متداول نیست. در ماه محرم و رمضان

یشتر شبیه های مشکل و بها با آهنگرکز است. نوحهلمهای متحدازني به شکل دایرهفرق دارد، بدین ترتیب که صفوف سینه

محرم یا رمضان، نواختن طبل، سنج و شیپور)بوق( که از شاخ گوزن  باشند. در روزهای سوگواری ماهخواندن سرود مي

بوق با آهنگ خاصي و به صورت  شود همراه باهای مخصوص نواختن گفته ميکه به طبل دمام. متداول است شدههیهت

ه خواند يجمعدسته طوربهخواني در مساجد، سرود مذهبي خاصي شود. پیش از آغاز وعظ و روضهنواخته مي يجمعدسته

ه ذکر گیرد و باعالم کار مساجد و جمع کردن مردم صورت مي . این سرود برایشودگفته مي« یپامنبر»که به آن  شودمي

 (.1381)طرح جامع گردشگری استان بوشهر گفتن مشهور است

در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسیده است و  5/3/1384و تاریخ  111: این مراسم به شماره زنی بوشهرمراسم سینه

ردد. در گشود، آغاز ميواني شخصي که به عنوان پیشخوان نامیده ميخگستره شهری و روستایي دارد. این مراسم با نوحه

ده که ای دایره شکل تشکیل دامسجد یا حسینیه، به دور پیشخوان حلقه اندرکاراندستابتدای مراسم، خردساالن، جوانان و 

مراسم  2تصویر شماره  (.1343 شود)معموریاین مراسم با ریتم و اصول خاصي خوانده و اجرا مي. شودگفته مي "بُر"به آن 

 دهد.عزاداری مردم بوشهر را نمایش مي

در فهرست آثار ملي کشور به  1/14/1341و تاریخ  428: این میراث ناملموس به شماره مراسم علم کشون خورموج

ثبت رسیده و گستره شهری دارد. این مراسم یک نوع مراسم آئیني است که در روز هفتم محرم در روزهای عزاداری امام 

رکه( است و در مسجد )اماکن متب يجمعدستهشود. این آئین حضرت ابوالفضل برگزار مي به خصوصحسین )ع( و یارانش 

 (.1343)معموری باشدها ميبرگزار و مخصوص خانم

در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسیده  1/11/1341و تاریخ  424این مراسم به شماره  مراسم علم گردان درودگاه:

 زیر است: بیبه ترتکه شرح آن شود است و گستره روستایي دارد. در روز هفتم محرم هر سال طبق سنتي دیرینه برگزار مي

است، با آئین و رسوم خاص خود پایین آورده و  شدهنصب هینیحسدر شب هفتم محرم علم را که در قسمت باالی منبر 

علم را در  العباس )ع( است. سپسدهند. بر فراز علم تمثال دست حضرت ابوالفضلعطرافشاني کرده و با گالب شستشو مي

م که کنند. روز هفتم محررا اعالم مي يعلم گردانچرخانند و بدین ترتیب زمان برگزاری مراسم ان ميمیان سیل عظیم عزادار

ها گشته شوند و در کوچهو بانیان حسینیه به همراه جمعي از مردم از حسینیه خارج مي ندیآيدرم به صداها ، طبلرسديفرام
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دهند. حوالي ظهر علم را به حسینیه نذر را به همراهان علم مي آنشان، اند با نزدیک شدن علم به منزلو مردمي که نذری داشته

بینند که بعد از مراسم باشد، ميمحرم مي 7گردانند و در همان حسینیه از شب قبل تدارکات نهار فردا را که در روز بازمي

 (.1343)معموری مردم را نهار دهند

در فهرست آثار ملي کشور به ثبت  22/4/1341و تاریخ  111شماره : این مراسم به  اصغر(مراسم مخ تک )گهواره علی

گردد )ع( در روز هفتم عاشورا برگزار مي اصغريعلتک )گهواره( رسیده است و گستره شهری و روستایي دارد. مراسم مخ

 شود.مي مساجد اجرا شهر بوشهر به دو صورت در تکایا و ازجملههایي است که در بسیاری از نقاط استان بوشهر و جزء آئین

 (.1343)معموری 

در فهرست  22/4/1341و در تاریخ  111: این مراسم به شماره مراسم شب یازدهم محرم در روستای هلیله بوشهر

ه عصر روز عاشورا، مقارن با غروب آفتاب، کساني کوستایي دارد. ثبت رسیده است و گستره شهری و ر آثار ملي کشور به

کسي امام حسین)ع(، تنورها را از خاکستر جاروب و پاک نموده و اند، به احترام غریبي و بيپزی داشتهناندر منزلشان تنور 

شود. وجه تسمیه این مراسم، برگفته از فرم و شکل اجرای مراسمي خاص که شامل اعتقادات و سپس آن محل فرش مي

 خواستگاه این مراسم در تاریخ و عقاید شیعي دارد. مذهبي مردم استان بوشهر بوده و ریشه در فرهنگ، -باورهای بومي

 (.1343)معموری باشديم، هلیله و بندرگاه سبز آبادمحالت بوشهر نظیر 

به در فهرست آثار ملي کشور  22/4/1341در تاریخ  112: این مراسم آئیني به شماره مراسم آئینی سنج و دمام بوشهر

مراسم سنج دمام زني مردم بوشهر در اصل اختصاص به مراسم تعزیه ائمه  رسیده است و گستره شهری و روستایي دارد. ثبت

)معموری ودشگرفته مي به کارو حکام وقت هنگام مرگ نوجوانان، علماء مذهبي و امرا و پیشوایان دیني دارد، اما گاهي آن به 

1343.) 

 :  مراسم عزاداری در بوشهر2 ریتصو

 
 www.mashreghnews.ir:  مأخذ

http://www.mashreghnews.irمأخذ/
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   هانییآ و هاسنت  -1-2-7-1-4

 در چارچوبرسوم مردم منطقه بعضي باشند. های مختلف دارا ميهای زیادی در زمانها و آیینمردم استان بوشهر سنت

مربوط به رسوم نیاکان آریایي آنان عادات خورد. برخي ای است که در میان مردم دیگر شهرها نیز به چشم ميعقاید خرافه

و بوی اسالمي  لکن رنگ ،پیوند خوردهدیگر  نانیبه دبا آیین نیز بعضي دیگر  .ای در فرهنگ یونان باستان ریشه داردپارهو 

خود بدانند،  هکآن، بدون با وجود منسوخ شدن ،شتیان استتعقاید زراز که  را يپرستآتشمثال برای به خود گرفته است. 

و تکریم  «آناهیتا»در اصل به پرستش  ،يباران خواهمراسم  برگزاری . همچنینشده استداشته ميدیگر گرامي  یاگونهبه

 (.1381)طرح جامع گردشگری استان بوشهر دگردميآب  یهاله

 های مردم بوشهر به شرح زیر است:رسومات و آئینبرخي از 

نت ابتدایي یادآور س گذاشته کهسه بار بلند کرده و بر زمین  ،د از خانه بیرون ببرندخواهنمي کهيهنگامتابوت مرده را 

و باشد يمها در بیابان« يخضر نب»رسي یادآور فریاد شمرده که این امر هم را مقدس  سالکهنبعضي از درختان  انسان است.

 هک برپا است« پیر»دو مورد از اماکن مقدس مذهبي  کمدستدر هر محلي، . هم نمودی از درخت پرستي نزد یونانیان است

اعتقاد بر آن است که ناخن  کند.مي ممجسهای کوچک محلي در دوران پیش از اسالم را در پیش روی نمایي از آتشکده

دایي در ادیان ابت هیمابنده شده از دهان را باید در سوراخ دیوار جای داد. این پندار نیز و یا دندان افتا وپادست شدهگرفته

استفاده از نام مستعار برای نوزادان خود عالوه برنام اصلي، مانند:  ای است از آثار جادوی سری بشر ابتدایي.داشته و بازمانده

ازمانده ب مرسوم است. این رسم در امان باشند زخمچشمز آفت ا به آن دلیل که زاغو، نمکو، گرگو(زاغي، نمکي، گرگي)

 اند. است که مسلمانان در قرون وسطي معمول داشته سنتي

. شب را به سرشب و نیمه شب و روز را به شده استها با برآمدن غروب و آفتاب سنجیده ميروز و شب برای بوشهری

 جذر"به  نسبت دادن میزان گرمای تابستان ادامه دارد.هم هنوز  رسمو این  کردهتقسیم  "صبحگاهي، ظهر به پسین وً آفتاب بي

بارش زیاد فصل زمستان در فزوني گرمای بیش ، هاآنبه اعتقاد  .هاستآناز عادات دریا و برآمدن و پنهان شدن ماه   "مد و

مان میزان و عقرب دیدگان پرامید خود را به آسدر هر سال، مخصوصاً در دو برج  .نبوده استتأثیر از حد در تابستان آینده، بي

 پزشکي ودند.ب قائل)فطر( احترامي جداگانه  روزه گشادنبرای جشن نوروزی و عید  .ندنشستو در انتظار فرود باران مي هدوخت

صه خال گیاهان دارویي )داروی خانگي( و اعمال سحر و جادو و ادعیه در خوردن، تا یکي دو نسل گذشته ها،بوشهری یبرا

 شده است.مي

و  گانکه از گذشتاست  ای، تجربه داکردهیپآنچه نزد مردم بوشهر )چه بوشهری و چه روستایي( جنبة عملي حال  به هر

 (.1381است)طرح جامع گردشگری استان بوشهر  آمدهدستبهروزگاران  با گذشت



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
17 

 های طلب بارانآئین -1-2-7-1-4-1

سرزمین  . در اینباشدمياستان بوشهر  ازجملهری از مناطق کم آب ایران های محلي بسیاآیین ازجملههای طلب باران آیین

طبیعي  ها و مناسکي برای تسخیر این عنصرمردم دست به دعا برداشته و آیین ود،رو شاگر بارش باران تا آذرماه با تأخیر روبه

 باشند:ميها به شرح زیر . برخي از این آیینشودداده ميانجام 

دار : هنگام غروب، مردم محله در یک کوچه جمع شده و یک نفر را به صورت مضحک و خنده 1مراسم گلگلین

ها وچهدر ک او و انداختهای در گردن او ، زنگولهگذارده، شاخي روی سرش پوشاندهبا گوني  شدههیتهلباس کهنه  ،درآورده

ها ي به درب خانه. گلشوديمریخته گروه گلي آب  به روی بامپشتاز سپس . شودگفته مي "گلي" به این فرد  افتاده کهراه 

را  اسم امامزاده در حال حرکت هستند،وقتي مردم به سوی پیر یا امامزاده حرکت و درنهایت  کندای ميو طلب هدیه رفته

 (.1343شود)معموری آورده و از وی طلب باران مي

  است:که ترتیب آن به شکل زیر  باشدميهای ویژه طلب باران از آیین:  2تک تكو مراسم

به  یا الک در دست گرفته و با ریگ زیآرد باند تا شناخته نشوند؛ صورت خود را پوشانده کهيدرحالدو نفر  هنگامشب

 دهد. چیزهایي را که جمعو به آن دو نفر قند یا چای مي درآمدهبه دم  خانهصاحبآن  تکتککوبند که با صدای الک مي

از  مردم معتقدند بعد و این کار تا سه شب ادامه دارد. خورنديمبرند و چای درست کرده مي زادهامامسر پیر یا شده است به 

 )همان(.بارید سه شب باران خواهد

به همان اندازه که باران برای مناطق گرم ضروری است، اگر زیاد ببارد، سیل  مراسم آفتاب خواهی)بند آمدن باران(:

ه هایشان در امان باشند. بهای بند آمدن باران هستند، تا از ایجاد سیل و ویراني خانهین شرایط مردم به روشدر ا افتديمراه 

ند شود و بها معتقدند با این کار باران شرمش مياندازند، آنخوانند، در زیر باران ميآن نماز مي این منظور مهری را که با

پس از  ،زده چوبي را آتش یا و پاشند تا باران بند بیایدهستند( توی باران مي )که مقدس آرد و نمک را نیچنهمآید. مي

 )همان(.گردانندآن را در دست گرفته در زیر باران مي سرخ شدن

                                                      
1 gal galin 

2 tek teku 
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 هامراسمسایر  -1-2-7-1-4-2

در فهرست آثار ملي کشور رسیده است و گستره شهری  1384/ 5/3و تاریخ  134: این مراسم به شماره دم دم سحری

هماهنگي را بین مردم آئین نوعي کارکرد گروهي و اجتماعي دارد که مردم را برای انجام فریضه دیني آماده و  این دارد.

 (.1343)معموری نماید آگاه مي مشارکتیک محله برای انجام مراسمي 

ع خود است که در نو شدهثبتدر فهرست آثار ملي کشور  28/2/1388و تاریخ  33: این مراسم به شماره مراسم زار

باشد. جزیره خارگ، مرکز بخش خارگ و از توابع شهرستان بوشهر است، این مراسم آئیني متمرکز به جزیره خارگ مي

، فارس و جزایر ایران مثل کیشباشد که در بیشتر کشورهای حاشیه خلیججزیره مرجاني دارای رسم و رسومات خاصي مي

 (.1343شود)معموری يبلوچستان اجرا م و هایي از سیستانقشم و بخش

در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسیده است و گستره  24/3/1341و تاریخ  217: این مراسم به شماره خانی شروه

شود، یکي از زیباترین متعلقات مستقل دستگاه شور از ردیف شهری و روستایي دارد. آواز شروه که در مایه دشتي خوانده مي

شود. گاهي نیز در مجالس عزاداری های مختلف خوانده ميبا متدی آزاد اجرا و به شیوه معموالًایراني است. این آواز 

خواني که با شور و حزن خوانده  تواند شروه را همراهي کند، ني است و چنان با صدای شروهو تنها سازی که مي شدهخوانده

 (.1343)معموری برديفرومای را در فکر شود که هر شنوندهمي

در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسیده است و  1/11/1341و در تاریخ  431: این مراسم به شماره ینان پوشمراسم 

گردد که مخصوص اقشار یا طبقه خاصي از شهر نبوده و گستره شهری دارد. این مراسم در اماکن متبرکه شهری برگزار مي

گرفته  اربه کن پاشي بیشتر برای خردساالن و گاهي نوجوانان بیمار نذر نا قابل برگزاری در مسجد برای تمام مردم است.

 خوابانیده و سرتاپای بدن او را با نان بازطاقمسجد به حالت  گوشهکیرا در  موردنظرشده و معمول چنین بوده که فرد مي

 .(1343)معموری اندنیز فقط زنان و کودکان بودهدر مراسم  کنندهشرکتپوشاندند، افراد مي

ده رسی به ثبتدر فهرست آثار تاریخي ملي کشور  4/11/1341و تاریخ  785: این سنت و آئین به شماره طب سنتی کُندو

های ها و سنتاست و گستره شهری و روستایي دارد. مراسم سنتي ُکندو نوعي کارکرد گروهي و اجتماعي دارد که آئین

کند و های درماني دارد و نشانه فقر اقتصادی مردم آن را مبین ميجنبه کند. این مراسم بیشترمردم این دیار را معرفي مي

 (.1343)معموری مربوط به زماني است که ابزارهای درماني پیشرفته مانند امروز وجود نداشته است

در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسیده است  4/11/1341در تاریخ  784: این مراسم به شماره طب سنتی تابه گرمک

این مراسم در غروب روز چهارشنبه برای تشخیص و از بین بردن ترس کودک برگزار  و گستره شهری و روستایي دارد.

 (.1343)معموری گرددمي
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 جمع بندی بخش فرهنگی

با اینکه بسیاری از عناصر فرهنگي  مردم استان بوشهر از قبیل پوشش وگویش ،جشن ها ومراسم دچار تغییرات گسترده 

های  حفظ فرهنگر بسیاری از آنها را در موزه ها ویا کتابخانه ها جستجوکرد ولي اوباید آثای شده ویا منسوخ شده است 

برای یک ي های بوم یخ و مدنیت یک سرزمین هستند؛ فرهنگرانگر تانش فرهنگ هابومي به این دلیل ضرورت دارد که این 

درت یک ملت خواهد بود. قها و هنجارهای بومي، بیانگر فعررکثدت و انسجام ملي در عین توح .کشورهویت سازهستند

ای  ارهچهری خود آسیبي جدی است که باید برای آن لب شغا گطرة فرهنیهای بومي زیر سایة س به حاشیه رفتن فرهنگ

 قوم ره تاریخي و فرهنگي –شاهد زوال زبان ها وگویش هایي هستیم که عامل هویتي یرمتاسفانه در دهه های اخ اندیشید.

آنچه  وندش مي سپرده فراموشي بوته به ایران در مخصوصا و جهان سطح در دیگری از پس یکي که بینیم مي و هستند وملتي

مسلم است اینکه در تقویم سازمان یونسکو، اعالم شده که بیشتر زبان های محلي ایراني در معرض خطر هستند و این یک 

 وقتي در باب گویش های آن به تحقیق مي بوشهرمسئله جدی است که گسترش و انعکاس بین المللي دارد و در استان 

که  ن تعلل ممکن است بیشترین خسارت هویتي را داشته باشیم. از آنجایينشینیم، حوادث ناگواری را مي بینیم که باکمتری

زبان، ابزار انتقال دانش و اطالعات انسان درباره طبیعت و کائنات است مرگ زبان به ناپدید شدن بخش بزرگي از میراث 

وم به ق فرهنگ بومي و محلي هر د.فرهنگي، از شعر و افسانه ها، ضرب المثل و لطیفه و ابزار تعامل و تفاهم نسل ها مي انجام

 ها  منزله هویت و شناسنامه آن قوم محسوب مي شود. با توجه به اینکه فرهنگ مردم ایران زمین مجموعه ای از این فرهنگ

د . نخست باید نسل امروز فرهنگ بومي خودارد ملي ارزشمند های گنجینه دیگر با برابر ارزشي آنها نگهداری و حفظ. ستا

 است انيکس عهده بر  بشناسد تا بتواند در دنیای مدرن امروز آن را حفظ و در توسعه و رشد آن تالش کند و این وظیفهرا 

 تلویزیون و ورادی شامل محلي های رسانه خصوص به کنند مي فعالیت... و  زبان موسیقي، شعر، مثل فرهنگي های زمینه در که

 کار تر علمي و تخصصي تر، پویا باید دارند دوش بر زمینه این در را رسالت ینبزرگتر که فرهنگي میراث و محلي نشریات و

در فرهنگ عامه مردم ایران سفر ومسافرت جایگاه واهمیت ویژه ای درافزایش اطالعات وآگاهي های افراد دارد. .ند کن

ر د وتفاوت های فرهنگي استامل فرهنگ امروزه یکي از عوامل جذب گردشگران وجهانگردان به مقصد مورد بازدید ع

زیست محیطي وآب وهوایي در هر فصل مي عوامل دشگران ایجاد انگیزه مي کند .واقع این تفاوت ها است که برای گر

تواند منطقه ای مناسب برای گردشگری باشد .ضمن اینکه ایران خاستگاه یکي از کهن ترین فرهنگ ها وتمدن های بشری 

امروزه .ر عامل فرهنگ مي تواند یکي از انگیزه های مهم گردشگران در سفر به این استان باشداست وبي گمان در استان بوشه

درصد توریسم فرهنگي نسبت به سایر ابعاد آن کم نیست و گردشگری فرهنگي ، توانایي آن را دارد که در این بعد از 
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آن  ومطلوبیت کاال وخدمات با فرهنگ گردشگری  موفق باشد.فرهنگ معموال به خوبي یک پدیده اقتصادی عمل مي کند

 .منطقه ترکیب مي شود 

 استان بوشهر شدهثبت ناملموسمیراث و آثار  -1-2-7-1-4-3

باشند مورد مي 31استان  شدهثبتاست. آثار ناملموس  شدهمشخصاستان بوشهر  شدهثبتدر جدول زیر، آثار ناملموس 

دول شود که در جها برگزار نميخاصي از استان است و در دیگر شهرستان یهاشهرستانفقط مختص  هاآنکه تعدادی از 

 است. شدهمشخص 1شماره 

 استان شدهثبت:آثار ناملموس 1جدول 

 شهرستان خاص تاریخ ثبت شماره ثبت اثر ردیف

نوع 

متولی)نهادرسمی 

 یاغیررسمی(

وضعیت )فعال 

،نیمه 

فعال،منسوخ 

 شده(

 فعال  مردمي  استان بوشهر 1387/11/21 14 مراسم تعزیه 1

 نیمه فعال مردمي جزیره خارگ 1388/12/28 33 مراسم زار 2

 فعال مردمي دیلم 1388/14/28 51 مراسم حیات حاجي 3

 فعال مردمي بوشهر 1384/3/5 134 سنت دم دم سحری 4

 فعال مردمي بوشهر 1384/3/5 111 بوشهر يزننهیس 5

 1384/11/18 175 باقي عبا 1
روستای 

 کردوان)دشتي(
 فعال رسمي /مردمي 

 نیمه فعال مردمي بوشهر 1341/3/24 215 بازی هله هله گرگ چمبری 7

 نیمه فعال  مردمي بوشهر 1341/3/24 211 بازی سول 8

 فعال رسمي/ مردمي بوشهر 1341/3/24 217 شروه خواني 4

 منسوخ شده مردمي بوشهر 1341/18/28 213 آیین های ازدواج در بوشهر 11

 نیمه فعال  مردمي بوشهر 1341/18/28 242 مهارت پخت نان در بوشهر 11

 منسوخ شده مردمي بوشهر 1341/18/28 321 طب سنتي در بوشهر 12

 منسوخ شده مردمي بوشهر 1341/18/28 341 مهارت دوخت پوشاک سنتي در بوشهر 13

 فعال رسمي/ مردمي بوشهر 1341/18/28 317 موسیقي سنتي در بوشهر 14

 فعال مردمي خورموج)دشتي( 1341/11/11 428 علم کشون خورموج 15

 فعال مردمي درودگاه)دشتستان( 1341/11/11 424 علم گردان درودگاه 11

 فعال مردمي بوشهر 1341/11/11 431 نون پوشي 17

 فعال مردمي بوشهر 1341/14/22 111 (اصغريعلمراسم مخ تک)گهواره  18

 1341/14/22 111 مراسم شب یازدهم  محرم 14
روستای هلیله 

 بوشهر
 منسوخ شده مردمي 

 فعال مردمي بوشهر 1341/14/22 112 مراسم آئیني و مذهبي دمام بوشهر 21

 1341/14/22 113 مراسم شهید کردن علم 21
روستای 

 هلیله)بوشهر(
 فعال مردمي 

 فعال مردمي  حاشیه خلیج فارس 1341/11/14 781 فارسجیخلمهارت گرگور بافي  22

 نیمه فعال  مردمي بوشهر 1341/11/14 782 مهارت ساخت آلت موسیقي ،مذهبي  دمام 23

 نیمه فعال  مردمي بوشهر 1341/11/14 783 فن ساخت ساز ني انبان بوشهر 24

 نیمه فعال  مردمي شهر شُنبه)دشتي( 1341/11/14 784 طب سنتي تابه گرمک 25

 منسوخ شده مردمي )دشتي(شهر شُنبه 1341/11/14 785 طب سنتي کندو 21

 فعال مردمي بوشهر - 1178 خیام خواني )خیامي( بوشهر 27
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 شهرستان خاص تاریخ ثبت شماره ثبت اثر ردیف

نوع 

متولی)نهادرسمی 

 یاغیررسمی(

وضعیت )فعال 

،نیمه 

فعال،منسوخ 

 شده(

 - 81 چیستان کیدونه چکه میدونه 28
روستای 

 هلیله)بوشهر(
 منسوخ شده مردمي 

 نیمه فعال  مردمي گناوه - 1177 هنر بافت گبه خودرنگ شول گناوه 24

 نیمه فعال  مردمي بوشهر - 1174 ساخت ساز موسیقي، مذهبي سنج 31

 نیمه فعال مردمي  حاشیه خلیج فارس - - ها، آواها و نواهای دریایی بوشهرمِهنی 51

 فعال مردمي شهر شُنبه)دشتي( - - فرهنگ پخت هریسه در شهر شنبه 52

 نیمه فعال مردمي  بندر ریگ)گناوه( - - بندر ریگها، بازی محلی روستاهای چال پِشکِل 55

 فعال مردمي استان بوشهر - - یَزلِه ، موسیقی فولکلور)محلی( بوشهر 54

 فعال رسمي/ مردمي استان بوشهر - - حصیربافی بوشهر 53

 1534اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر مأخذ : 

 فرهنگی و قومی ساختار -1-2-7-1-5

 ساختار قومی استان -1-2-7-1-5-1

هر استان بوش ازجملهایران  کشور شناسي و مدارک مکتوب تاریخي، معلوم گردیده است کهبا توجه به کشفیات باستان

های مختلفي در این منطقه تکلم ميها و گویشنرهگذر و محل سکونت نژادها و ملل گوناگوني بوده است، زبا ،از آغاز

شهر، نژادهای در بو انییایآرپیش از ورود و استقرار  در این سرزمین به هم آمیخته است. خصوصیات جسماني متفاوتيود و ش

ر این قضیه است ب ماندهيباق، کاکولیتیک و برنز )مفرغ( قدیم عصر حجراند و مدارکي که از زیستهمنطقه مي نیدر ابومي 

 نیدر سرزمسامي، عیالمي، عرب  ،پوستاهیسدراویدی،  نژادهای دیگر مانند ،ایدهد که عالوه بر نژاد مدیترانهگواهي مي

 1.به هم اختالط یافته است در آنجاهای متفاوتي اند و فرهنگبوشهر سکونت داشته

اصي یک نوع نژاد خ ،ها ساکن هستند که در اثر اختالطها، سروها و طوایف مخلوط همانند بهبهانيدر استان بوشهر عرب

ها نشان که بررسي طورهمان(. 1381)طرح جامع گردشگری استان بوشهر اندبوشهری معروف شدهاند و به آورده به وجودرا 

اند، لذا با توجه به مدارک گران منشأ پیدایي انسان و تکامل ابتدایي او را در آفریقا جستجو کردهدهد، پژوهشمي

که در مسیر مهاجرت انسان از آفریقا به جنوب شرقي اند. یکي از نقاطي ی مهاجرت انسان را عنوان نموده، فرضیهآمدهدستبه

ز ارائه های آن عهد را نیهای باستاني در این منطقه از ایران بقایای انسانها و کاوشآسیا قرار دارد استان بوشهر است. بررسي

 (.1387 مهندسین مشاور سبز اندیش پایشدهد)مي

                                                      
1 www.tebyan.com 
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 اناقوام است -1-2-7-1-5-1-1

 الف: تنگستانی

ی ساحلي شهرستان تنگستان، فارس و دیگر نقاط ایران به صورت ی بوشهر خصوصاً در ناحیهقوم تنگستاني در منطقه

وابع تنگستان ت در های بسیار دورپراکنده ساکن هستند. جد اعالی این طایفه موسوم به حسن مشکور بوده است که از گذشته

 اند.سکونت داشته

جد اعالی »نویسد: را از اعقاب و احفاد عمار یاسر دانسته و مي ، مردم این طایفه"خاندان تنگستاني"مؤلف فاضل کتاب 

اعراب، ایران را به کلي تسخیر و بر اوضاع مسلط شدند  ازآنکهپساین سلسله موسوم به حسن مشکور از اعقاب و احفاد عمار 

آمده ... در بلوک بارکي که اکنون جزء بخش تنگستان است سکونت اختیار  فارسجیخل طرفنیااش از نجد به با قبیله

 «کنند.مي

مطالب  ی کتاب خاندان تنگستاني در ذیلضمن مطالعه "عبدالمجید زنگویي"نویسنده و پژوهشگر فاضل بوشهری آقای 

آخذ ذکری به میان نیامده تا آنجا دانم این موضوع درست باشد یا نه؟ چون از مأخذ و مخدا داند، من نمي»نویسد: فوق مي

 «باشند.آمده، اهالي تنگستان از ایرانیان اصیل مي هاو نوشتهکه در کتب  

ئیس های باالیي رسیدند. از زمان رگرفته و در ناحیه تنگستان به مقام به دستپس از حسن مشکور اعقاب او زمام امور را 

ناصری  هفارس نامخان یعني اواخر سلطنت نادرشاه افشار نفوذ و قدرت این طایفه بیشتر شد. به طوری که مؤلف  احمدشاه

ر این ناحیه اند و ضابط و کالنتالمثلمردم این ناحیه در جنگجویي و دالوری ضرب»نویسد: ضمن توصیف ناحیه تنگستان مي

ه ضابطي نوادگان باقر خان تنگستاني، ب خانيعلو  خان دریحدر این زمان خان تنگستاني است و  احمدشاهی پدر بر پدر سلسله

 «باال اشتراک برقرارند. و اهرمتنگستان  

ه.ق  1273تنگستاني از مردان دلیر و جنگجوی این طایفه بود که در جنگ بین ایران و انگلیس در سال  باقر خانسرهنگ 

را به عهده داشت، گرچه وی در این جنگ شکست خورد، ولي سرانجام  ، فرماندهي جنگجویان تنگستانيشهریری در قلعه

 شود.نبرد مزبور، تاکنون با تأثر و تأسف یاد مي زیانگغم

 ب: پاپری

تشکیل گردیده است. اجداد  "و رئیس قاسمي یریش يعلمشهدی "ی این طایفه ساکن برازجان هستند و از دو تیره

ي به هم نزدیک شده و از بدو تأسیس برازجان به این محل آمده و در آنجا ساکن های مذکور در اثر وصلت خانوادگتیره

 باشد.اند. از مهاجرت این طایفه از موطنشان به برازجان، اطالع درستي در دست نميشده
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ایفه ذا این طاند لکنار( پری مسکن داشته -پهلو -شان )مشتاق( پای )زیری رئیس قاسمي در محل سکونت اولیهچون تیره

 به پاپری معروف گردیده است.

 ج: کمالی

اند. جد اعالی این طایفه به نام کاولي )قایدولي( باشند که به برازجان مهاجرت کردهاهل ممسني مي اصالًمردم این طایفه 

 دهد، جالی وطن کرده و به سوی برازجانبه علت اختالفي که بر سر تقسیم امالک موروثي بین او و برادرانش رخ مي

آید. نام این طایفه از نام کربالیي کمال که از افراد با لیاقت  و برجسته طایفه بوده مأخوذ گردیده و به کمالي معروف مي

 اند.شده

 د: خسروی

شهدی نام )پدر مرحوم م يمحمدعلای که از اعقاب و احفاد ی خسروی نیز از دو تیره تشکیل گردیده، نخست تیرهطایفه

ی دیگر که از نسل خسرو نام )جلد مرحوم کربالیي ابول( کازروني است. مردم این ، دو تیرهيخشت اکبريعلاسماعیل( فرزند 

اند و در اثر وصلت خانوادگي به هم جان وارد گردیدهزارخان از خشت و کازرون به ب محمدحسندو تیره در زمان حکومت 

 اند.نزدیک شده و طایفه خسروی را به وجود آورده

 فراشبندیه: 

د مردم این باشند. حاج عوض نام جمي روزآبادیفاهل فراشبند مرکز بخش فراشبند شهرستان  اصالًمردم طایفه فراشبندی 

امت کند و ابتدا در روستای بنه از توابع دهستان دالکي اقهای خانوادگي به خاک دشتستان مهاجرت ميطایفه به علت اختالف

 شود.آمده و در آنجا ساکن مي کرده و پس از مدتي به برازجان

 ز: شبانكاره

رستم  برند. کالنتر و ضابط این ناحیه سهراب خان پسری شهرستان دشتستان به سر ميمردم این طایفه در بخش شبانکاره

امیر  ه.ق. 741اند که در سال کردهزندگي مي« ایج»ها نیز در شهر قدیمي ایای بوده است. برخي از شبانکارهخان شبانکاره

بک به اردشیر با هاآناند که نسب مبارزالدین از آل مظفر آن را خراب کرده است. شاهان شبانکاره نیز از این ناحیه بوده

 اند.نام داشته "اسپهبدان فارس"رسید و پیش از اسالم آنان  مي

 ج: تمیمی و مالكی و آل حرام

تمیمي، مالکي  هایباشند و از تیرهشهرستان دشتستان ساکن ميمردم این طایفه در دهستان، مالکي از توابع بخش مرکزی 

باشد و حکومت آنجا در دست مشایخ آل حرم بوده است. است. اصل این طایفه از اعراب عربستان مي شدهلیتشکو آل حرم 

 ی مالکي شد.ه.ق شیخ خلفان آل حرم حاکم ناحیه 1211در حدود سال 
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 حمدخانا خان رسید و بعد از درگذشت شیخ عبداهلل خان، پسر دیگرش شیخ پس از او حکومت به پسرش شیخ عبداهلل

 ی مزروقي مالکيرا اشغال و ضمیمه قلمرو حکومت خود کرد، ضمناً تیره هیبندر عسلوه.ق  1284حاکم گردید. وی در سال 

 نیز در کنار طایفه تمیمي و مالکي ساکن هستند.

 ط: بوشهری

باشند که در اثر اختالط، یک نوع نژاد خاصي را ها ساکن ميف مخلوط از قبیل بهبهانيها، لرها و طوایدر بوشهر عرب

 اند.اند و به بوشهری معروف گشتهبه وجود آورده

از: اعقاب و احفاد شیخ ناصر خان که از اعراب نجد هستند. آل عصفور که اصل آنان از  اندعبارتهای مهم آن تیره

اب حاجي محمدعلي صفر که جد اعالی آنان از همدان به بوشهر آمده و در آنجا ساکن روستای درازی بحرین است. اعق

اشد. وی بتاجر کازروني مي اکبريعلی کازروني که جد اعالی آنان حاجي شده و به امر تجارت مشغول گردیده است. تیره

اد معروف این تیره حاجي عبدالمحمد ه.ق از کازرون به بوشهر وارد شد و به تجارت پرداخت. از افر 1211در حدود سال 

 ملک التجاری سرافراز و برقرار گردید. ه.ق به لقب جلیل 1211باشد که در سال ملک التجار مي

 ی: انگالی

مردم این طایفه در دهستان انگالي از توابع بخش مرکزی شهرستان بوشهر ساکن هستند و از معروفیت خاصي برخوردارند. 

، لر و عرب يمحمود شاههای ها، تیرهحسین قلي خان انگالي بوده است. عالوه بر انگالي درگذشتهحیه کالنتر و ضابط این نا

 نیز در این دهستان ساکن هستند.

 ک: دموج

کنند واصل آنان از عربستان و از اعراب نجد مردم این طایفه در دهستان چاکوتاه از توابع شهرستان بوشهر زندگي مي

 هستند.

 یداوودل: حیات 

ضابط و کالنتر این ناحیه  ی قاجاریهباشند. در دورهشهرستان گناوه ساکن مي داووددر بخش حیات  هایداوودحیات 

از زمان صفویه تا  فارسجیخلها در طول اقامت در جزایر و سواحل بوده است. ظاهراً هلندی یداوودحیات  خانيعلخان 

 فارسجیخلها در سواحل ای هلندیو نسلي مخلوط از آنان به وجود آمده و عده اندداکردهیپی زندیه با ایرانیان اختالط دوره

 اند.موطن شده و به موطن اصلي خود هلند بازنگشته داوودبخش حیات  ازجمله

که  يرزماندگفت ی ولندیزور هلند متوقف در بندر بوشهر ميقونسول دولت بهیه»نویسد: ناصری مي یفارس نامهمؤلف 

سواحل دریای فارس پیش از زمان سالطین صفویه در تصرف دولت و لندیز بود. چندین خانوار و لندیزو هلند در سامان 
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و گناوه موطن داشتند و بعد از رفتن سپاه هلند و ولندیز از خاک فارس این خانوارها که مسلمان شده بودند در  داوودحیات 

 «واحي بسیار گرم است، باز هنوز کبودی چشم و زردی موی و سفیدی بدن را دارند.جای خود بماندند و با آنکه هوای این ن

 م: دشتی و حاجیانی 

ه اند و رئیس این طایفکردهایران زندگي مي ها بر ممالکمردم این طایفه در ناحیه ماندستان و در زمان استیالی افغان

به  ی ماندستان شد وحسین خان به جای پدر مالک ناحیه بوده است. پس از وفات او پسرش رئیس« رئیس جمال حاجیاني»

سبب کارداني و لیاقت بر نواحي نسا و طسوج و بلوک استیال پیدا کرد. پس از وفات رئیس حسین خان، پسرش جمال خان 

. درگذشته.ق  1278ی دشتي نمود و در سال بردستان را نیز ضمیمه خان دریحدشتي به جای او انتخاب شد. ولي باختر حاجي 

ه.ق در بستر خود  1281پس از او پسرش حسین خان دشتي حکومت تمام نواحي دشتي را به عهده گرفت و در حدود سال 

 به قتل رسید.

ه.ق در شیراز  1245بود و در سال  سر افزاردشتي به حکومت دشتي  خان دریح پسر دومشپس از کشته شدن حسین خان 

وشهر ی بخان دشتي و سپس پسر سومش حاجي خان دشتي که از ادبای منطقه محمدحسنوفات یافت. مدتي پسر دومش 

 .درگذشته.ق در بوشهر  1244باشد به حکومت نواحي دشتي برقرار گردید و در سال دشتي مي مجد خانبود و تخلصش 

 ن: کنگانی یا آل نسور 

کم باشد که از قدیم حانسور عرب مي ی معروف آن مشایخ آلکنند و تیرهمردم این طایفه در بندر کنگان زندگي مي

اند. جد اعالی آنان شیخ محمد آل نسور بود. پس از وی پسرش شیخ حاتم خان به حکومت این ناحیه رسید این ناحیه بوده

بعد از وفات او پسرش شیخ جباره خان حاکم گردید. بعد از درگذشت وی پسرش شیخ حسن خان کنگاني به حکومت رسید 

ی کنگان کرد. سپس حکومت کنگان به برادرش شیخ حسن خان یعني شیخ مذکور ی الرستان را نیز ضمیمهو ناحیه گاوبند

ه.ق از سوی معتمدالدوله حاجي فرهاد میرزا حکمران فارس اسیر و به  1244خان کنگاني رسید. شیخ مذکور خان در سال 

خان  میمحمدابراهه.ق توسط  1241یافت. در سال  شیراز اعزام شد، ولي مورد عفو قرار گرفت و بار دیگر به حکومت دست

شترکاً بر و شیخ حسن خان کنگاني م خانمیابراهدستگیر و در شیراز به قتل رسید. پس از او پسرانش شیخ  متحد الدولهعامل 

 اند.کردهی کنگان حکومت ميناحیه

 ها و طوایف استان بوشهر و: سایر خانواده

 از: اندعبارتها و طوایف منطقه بوشهر ها، تیرهدیگر خانواده

، معروف به اکبری، دلواری، بابا چاهي، علوی، کنگاني، نبوی، طبیب، خنسیر، اکبر زادهبالدی، حمیدی، زنگویي، دهدار، 

ني، ، صفوی، حسیپور، آهوچهر، مهیمنيزاده، چوبک، حامدی، تنگسیر، تاج دیني، دهقان، آتشي، شهریاری، حاجينعمتي
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، کیفر، ورپ رانیا، پور رضابیات، پرویزی، مرادزاده، علي خواه، کرمي، احمدی، کبکاني، خجسته، بصیری طیاری، صدیق، 

 (.1387 مهندسین مشاور سبز اندیش پایش، غریبي، طاهری، جمالي و ... )سعادت، بهبهاني

 شهربو استان کنونی اقوام: 2جدول 
 ریشه استقرار ناحیه قوم نام

 مشکور حسن تنگستان تنگستاني

 قاسمي و رئیس علیشیری مشهدی برازجان پاپری

 ()قایدولي  کاولي برازجان کمالي

 ،  خسرو يمحمدعل برازجان خسروی

 عوض حاج برازجان فراشبندی

 خان سهراب دشتستان شبانکاره بخش شبانکاره

 عربستان اعراب کنگان حرم و آل ، مالکي تمیمي

 ها بهبهاني از قبیل مخلوط ها، لرها و طوایفعرب بوشهر بوشهری

 انگالي خان قلي حسین بوشهر انگالي دهستان انگالي

 نجد و اعراب عربستان هایعرب بوشهر چاکوتاه دهستان دموخ

 یداوود حیات خانيعل گناوه داوود حیات بخش یداوود حیات

 حاجیاني جمال رئیس دشتي شهرستان و حاجیاني دشتي

 (نسور )عرب محمد آل شیخ بندر کنگان نسور یا آل کنگاني

 1567 مهندسین مشاور سبز اندیش پایشمأخذ : 

 عشایر و طوایف استان بوشهر -1-2-7-1-5-1-2

قایي هایي از طوایف دره شوری و فارسیمدان ایل قشای شش بلوکي و تیرهاستان بوشهر فاقد عشایر بومي است ولي طایفه

 2د. مدت گذراننبرند بقیه مدت سال را بدین ترتیب ميفارس مدت هفت ماه )قشالق( از سال را در استان بوشهر به سر مي

 برند. ماه دیگر را در ییالق )سردسیر( به سر مي 3کوچ )میان بند( و ماه )یک ماه رفت و یک ماه برگشت( در مسیر 

 هاطوایف و تیره

 ی شش بلوکیالف:  طایفه

بلوک  ی ششاز ناحیه درگذشتهباشد. چون مردم این طایفه طایفه شش بلوکي یکي از شش طایفه ایل قشقایي مي

کنند. داری امرار معاش ميند. مردم این طایفه از راه زراعت و گلهاشده اند شش بلوکي نامیدهی فارس آمدهخلجستان به منطقه

شي، موج و الور، شنبه درویاب، درنگ، کوه سیاه، پیرامون خورگرمسیر آنان در استان بوشهر نواحي بوشکان، طلحه، فاری

 .ی اقلید، ایزدخواست و کوه آران از شهرستان آباده استآبدان، جم و ریز است. سردسیرشان حومه

 33438خانوار و شامل  1413ش،  1311نفر ،در سال  21751خانوار و حدود  4351 ش. 1351جمعیت این طایفه در سال 

اند. تعداد بردهنفر در گرمسیر )استان بوشهر( به سر مي 11717ش. از کل جمعیت طایفه مزبور حدود  1315نفر و در سال 

 بوده است. رأس 321488در این سال حدود  هاآنگوسفند و بز 



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
27 

الو، قی خوری، علي شوربااز: دوقزلو، قورت، چهارمحالو، علمدارلو، عرب شانلو، رحیمي،  اندعبارتهای این طایفه تیره

 (.1387 مهندسین مشاور سبز اندیش پایش)سغرانلو، بهلولي، آهنگر

 ب: طایفه دره شوری 

تیره بوده است. امرار  14ش. دارای  1311که در سال باشد دره شوری یکي از طوایف نیرومند و مشهور ایل قشقایي مي

 دار و زراعت است.معاش آنان از گله

، ياز: آهنگر، خیرات لو، ایمان لوم، قره خان اندعبارتگذرانند های این طایفه که گرمسیرشان را در استان بوشهر ميتیره

 رأس بوده است. 233111 شانیهاداماد نفر و تعد 7435ش. حدود  1315ها در سال اصالني، جمعیت این تیره

کي و آنان برازجان، دالباشد گرمسیر ها پیرامون اقلید، آباده، دشت ارژن، سمیرم، شهرضا و پادنا ميسردسیر این تیره

 (.1387 مهندسین مشاور سبز اندیش پایش)ننیزگ است

 ی فارسیمدان پ:  طایفه

های این طایفه تیر بوده است. تیره 51ش. دارای  1311اشد که در سال بی ایل قشقایي ميفارسیمدان یکي از شش طایفه

لر،  ، دوغانلو، کرانلو، سللک لو،روديماز: قره میر شاملو، توابع،  اندعبارتبرند که در زمستان در استان بوشهر به سر مي

 دنگزلو. 

باشد. اصفهان پیرامون سمیرم، شهرضا و پادنا مي ییالق آنان پیرامون اقلید، آباده، شیراز، رودخانه قره آغاج و در استان

، آب گرمو ک رودفاریابقشالقشان پیرامون تنگ ارم، جمیله، پشت پر )بزپر( روني، مرده خیر، کفتارو، آب شیرین، شکر

 (.1387 مهندسین مشاور سبز اندیش پایش)و تلخو است

، های دینيتشود. اقلیاخباری و شیخیه نیز زیاد دیده مي های شیعهساکنان استان بوشهر مسلمان و شیعه مذهب بوده و فرقه

ر حسب افراد مهاجری هستند که ب معموالً و  کنندمسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان نیز به تعداد کم در این استان زندگي مي

هل سنت ط استان ااهالي روستای دوان هم شیخي هستند و در بنادر و دیگر نقا. اندضرورت شغلي در این نقاط مسکن گزیده

  (.1381)مهندسین مشاور سبز اندیش پایش وجود داردنیز و جماعت 

 ساختار فرهنگی استان -1-2-7-1-5-2

ه و ستد بسیار ساد و درداد امیاالمیقداز و   نوازبیغرو بسیار مهربان و  نوازمهمانمردم استان بوشهر متدین، زود آشنا، 

ي . خانواده در بوشهر از مقام و احترام خاصشودشنیده مي دروغ هاآناز  ندرتبهقول بوده و هستند و  بندیپادرستکار و سخت 

 شتر آنانو کار و بردباری هستند. بی يدامنپاکبرخوردار است و زنان بوشهر نیز در این بین سهم شایاني دارند و نمونه عفت و 

 و تمام موقعهب. وجوه شرعي خود را باشنديم ی قائلاحترام زیادپیشوایان دیني  و برای در عقاید دیني و مذهبي خود متعصب 
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به  اهمبشیعه، سني، اخباری، اصولي متشرع و شیخي برادروار داده و فرادی ترجیح انبیشتر آنان نماز جماعت را بر  پرداخته و

 (.1381شوند)طرح جامع گردشگری استان بوشهر باخبر ميو از حال هم  رفتهو به مساجد یکدیگر  برده سر

د. در باشحریم خصوصي و توجه به حفظ این حریم یکي از مشخصات اخالقي مردم ساکن بافت قدیمي بوشهر مي

، عدم وجود دهاجراشبسیار توجه شده است. یکي از تمهیداتي که برای حفظ حریم خصوصي  مسئلهمعماری این بافت به این 

هر قدیم، با یک تغییر جهت، خارج خانه را با داخل مرتبط های بوشباشد. ورودی اکثر خانهدید مستقیم به داخل خانه مي

نیست. وجود حیاط مرکزی در این بناها نوعي حالت  تیرؤقابلسازد. یعني اگر در خانه هم باز باشد، داخل حیاط مي

یژگي و باشد که البته اینآورده است. این حیاط یک فضای خصوصي روباز بدون مزاحم مي به وجود هاآندر  یيگرادرون

 شود.های قدیمي سایر نقاط ایران نیز دیده ميدر خانه

است. این ویژگي در بناهای بافت قدیم بوشهر نیز تجلي  هاآنریایي های دیگر مردم بوشهر صداقت و بياز ویژگي

است. در این بناها، کلیه فضاها و نماها دارای عملکرد بوده و  هیچ نمایي برای خودنمایي ساخته نشده است. در  داکردهیپ

ر با خانه مردم این است که ب هاآنو تنها تفاوت  شدهساختهها و فضاها ریا وجود ندارد و حتي مساجد نیز بسیار ساده بدنه

که این معماری  توان گفتن مساجد از گنبد و گلدسته نیز خبری نیست. در کل ميشده است. در ای دیتأکبیشتر  هاآنورودی 

 (.1387 مهندسین مشاور سبز اندیش پایشباشد)ریا ميیک معماری کامالً بي

 آن از ناشی اشتغال و نفوذ حوزه و منطقه در موجود یدستعیصنا -1-2-7-1-6

ای جهاني شده است و با معیارهای شور يدستعیصناان از طرف کارشناسان سازم يدستعیصناترین تعریفي که از در کامل

 مطابقت دارد، آمده است: يدستعیصنا

شود که طي آن، عمدتاً استفاده از مواد اولیه بومي و انجام قسمتي ها اطالق ميصنعت -ای از هنربه مجموعه يدستعیصنا»

شود که در هر واحد آن ذوق محصوالتي مي از مراحل اساسي تولید به کمک دست و ابزار دستي، موجب تهیه و ساخت

از مصنوعات  محصوالت گونهنیاو همین عامل وجه تمایز اصلي  افتهیيتجلهنری و خالقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی 

 (.1387پایش  شیسبز اندباشد)مهندسین مشاور ای ميمشابه ماشیني و کارخانه

در  يدستعیصناتوان در قالب نقش اجتماعي و توسعه اقتصادی و فرهنگي را مي مسائلدر  يدستعیصنااثرات  نیترمهم

 قرار دارد: موردمطالعههای زیر زمینه

  باال بردن سطح اشتغال 

  ازدیاد درآمد سرانه 
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  تولید ملي 

  توسعة گردشگری و مبادالت فرهنگي 

  توسعة صادرات 

عي ، به نتایج مثبت اقتصادی و اجتمابردهنامدر هر یک از عناوین  يدستعیصناتالش در راستای تحقق یافتن نقش 

 انجامد.مي

 یدستعیصنای صنعت گردشگری و رابطه

دستي ترین و فراگیرترین نتیجة حاصل از بررسي دو صنعت فوق قانون تأثیرات متقابل است. اساساً صنایعدر این زمینه مهم

ر داشته و رونق هر یک بر رواج دیگری تأثیری مثبت دارد. در صورت وجود و صنعت جهانگردی تأثیری متقابل بر یکدیگ

سویي اقدامات منجر به تحوالت مشترک در محدودة دو صنعت، این دو شدیداً موجبات رشد و توسعة ارتباط نزدیک و هم

 سازند.یکدیگر را فراهم مي

سیعي های گردشگری )طیف واستقبال از جاذبه در صنعت جهانگردی، هر عملکردی که به پیدایش یا افزایش ازآنجاکه

های با مایه يدستعیصناانجامد. های تاریخي، طبیعي و جغرافیایي، هنری و ...( منتهي شود، به توسعه و رونق آن مياز دیدني

مدني ت قدیمي و سنتي و اصالت طرح و نقش و شیوة تولید و سبک کار، خصوصاً در ممالک در حال توسعه که اکثراً دارای

 ها گردد.تواند مکمل سایر جاذبهباشند، ميکهن مي

تواند عامل در ایران صنعت دستي با تنوع فراوان و ریشه داری عمیق در خصوصیات تاریخي، اجتماعي، فرهنگي و ... مي

 (. 1387پایش  شیسبز اندمهمي برای جلب و جذب جهانگردان باشد)مهندسین مشاور 

ه نقاط شهری آیند که در همهای فرهنگي این منطقه به شمار ميجاذبه نیترجالباستان بوشهر از زیباترین و  يدستعیصنا

، ينمدمالک بافي(، )خرس يبافگبه، يبافمیگل، يبافيقال، یدوزسوزنترین صنایع این استان را شوند. مهمو روستایي تهیه مي

سازی تشکیل  و منبت يبافمیجاج، يربافیحص، لنج سازی، یسازقیقاک آب، ، زنبیل بافي، سفالگری، انواع مشیدوزوهیگ

نیز  ولچه سازی و نوعي شیریني مخصوص بوشهر به نام مسقطيبافي، دَ، غشک، توريعبا بافدهند. نوعي قلیان به نام چلیم، مي

 د.آینمنطقه به شمار مي يدستعیصنادیگر  ازجمله

ر نقاط شهری و تاستان بوشهر بوده و در بیش يدستعیصنا ترینو شاخص نیترمهماز  )خرسک(يبافگبه گبه و قالی:

 يبافگبه  .شودنوعي قالي است که دارای پودهای دراز است و به آن خرسک نیز گفته مي «گبه. »شودروستایي بافته مي

و حتي شهری استان  یشتر نقاط روستایيترین فعالیت در صنعت دستي و خانگي استان بوشهر بوده و در بترین و قدیميبرجسته

تقریباً تمامي زنان و دختران به  هاآنروستاهایي که در  ازجمله. شوديمشغل اول یا دوم تعداد زیادی از خانوارها محسوب 
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، بهمن یاری، محمد یيچهار روستا، محمد صالحي، یفخر آوراز : شول، کلر، کمالي،  اندعبارت ،اندمشغولبافت گبه 

 (.1381)طرح جامع گردشگری استان بوشهر  و .. ، زکریایيو عربي، خیار زار، دشتگور، پلنگي، برم، چهل گزی عجم جمال

در استان  .اشدبيمقاط مختلف روستایي در میان عشایر ساکن در روستاها رایج نبافت انواع قالي و قالیچه در  ،بر آنالوه ع

د داشته است، که دام وجو در هر جا این هنر بدین صورت است که سابقه تاریخيشوند. بوشهر بافندگان به دو قشر تقسیم مي

ول قدمت دیرینه روستای ش. انسان به کاربرد پشم گوسفند پي برده و بعدها بافت گبه و گلیم درهمان مناطق معمول شده است

آمده  3های بوشهری در تصویر شماره ز گبهای انمونه1قرار دارند. ده کهنه وسرمک، رود فاریاب  بعدازآن و دارد يبافگبهدر 

  است.
گبه و گلیم بافي در استان بوشهر شاخص ترین محصول صنایع دستي است.نقوشي که در این منطقه رواج بسیار دارد ، بیشتر 

به گالهام گرفته از طبیعت است که در محل زندگي بافندگان وجود دارد ، مانند نقش بز ، پرنده و درخت که در قالي و 

ها دیده مي شود . نقوش ممکن است به صورت طرح بندی باشند . یعني یک قطعه از طرح در سر تا سر فرش چه در 

 طول چه در عرض تکرار شده باشد .

طرح هندسي هم در بافته ها دیده مي شود گبه های این مناطق صادراتي هستند و برای کشورهای اروپایي سفارش مي گیرند    

زی با استفاده از طرح ها و نقش هایي که به بافندگان داده مي شود ، آماده مي شود در گذشته همه گبه .گبه های امرو

  ها به رنگ خود پشم بافته مي شد و رنگ دیگری نداشت .
 های بوشهریای از گبه: نمونه3 ریتصو
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و  نقاط کشورمان بافت آن رایج است. روستای شنبه از توابع شهرستان دشتي در اکثراست که  هایياز بافتگلیم  گلیم:

 وشهر بهبو بسیاری از روستاهای استان  جمروستای سرمک از توابع شهرستان دشتي بخش جم و ریز از توابع شهرستان 

هندسي است، اما در بعضي از مناطق مانند روستای سرخره )دشتستان( گلیم نقش دار  غالباً . نقوش گلیم اندمشغول يبافمیگل

ای خانگي و فرعي برای زنان و دختران بوده و فصل بافت آن حرفهبافي، گلیم. شودبافته مي راهراهبه صورت  و وجود ندارد

في تماماً از گردد، ولي پود مصرباشد انتخاب ميارای استحکام بیشتر ميها معموالً از موی بز که دتار گلیم باشد.زمستان مي

  (.1381)طرح جامع گردشگری استان بوشهر پشم است

 یعني وسایل وردنه زدن خمیر را بر روی تگین باشد.مينوعي گلیم است که این محصول مخصوص پختن نان  تگین:

 1شود.تهیه ميو نان نشسته  و بر روی آن گذاشته

، ممریز، سنا، اژدر خواباز روستاهای طسوج، سرمک، حناشور،  اندعبارتراکز مهم تولید گلیم در استان بوشهر م

نگان(، آباد، ریز، قلعه باغ )شهرستان کدرویشي، شنبه، چاهگاه و بن بید )شهرستان دشتي(، روستاهای تشان، دره بان، اسالم

 )همان(. (تان دشتستانآباد، آبگرم، خیرک و شکرک )شهرسروستاهای تلخ

های صنعت نساجي است که روزگاری در ایران و به ویژه در مناطق روستایي دارای گستردگي عبا بافي از رشته عبا بافی:

ای از نقاط استان بوشهر مانند روستاهای تنگ ارم، بنار آزادگان، زیارت، سعدآباد، این صنعت در پاره .فراواني بوده است

بردخون، کردوان سفلي و علیا و حومه شهر اهرم رایج بوده که عالوه بر تأمین نیازهای روستاهای استان به کشورهای حوزه 

 )همان(.است صادرشدهنیز  فارسجیخل

بافنده نوع دستگاه   شود.به کمک دستگاه بافندگي چهار ورودی بافته مي هایي است کهجاجیم جزء فرآورده جاجیم:

جاجیم  ،در منطقه سرخره روستای شهرستان دشتستان با دار قاليبرای مثال . باشددارای تفاوت مي مختلفدر مناطق جاجیم 

شتي منطقه ممریز روستای شهرستان ددر  کنند.و تفاوت آن با دار قالي این است که به آن چهار ورد اضافه مي شودبافته مي

با دستگاه بافندگي جاجیم مانند دستگاه بافندگي عنیز مختص به جاجیم است. در منطقه عیسوند  يبافمیجاجدستگاه 

 )همان(.باشدمي

ساجي شناخته که به عنوان منشأ ن هاستآنترین و شاید کهن يدستعیصناترین یکي از قدیمي يربافیحص :یربافیحص

ي دارند ساین رشته دستر ازیموردنشود و در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه آن دسته از ممالکي که به مـــواد اولیه مي

امروزه در مناطق مختلف کشورمان که دسترسي به برگ درخت خرما، ساقه گندم، ني و ترکه  .مرسوم و متداول بوده است
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 .ست، مروار بافي، ترکه بافي، چم بافي و چیغ بافي رایج ايسبدباف، يربافیحص، محصوالت این رشته به صورت وجود دارد

رهای در کشو درگذشتهمحصول حصیری استان که هم از لحاظ اقتصادی خود مصرفي دارای اهمیت ویژه بوده و  نیترمهم

 متريسانت 11است که معموالً با عرض  "تک"ری به نام بازار مناسبي داشته است، نوعي فرش حصی فارسجیخلعربي حوزه 

 یمؤثرقـش ن که ریحصنـوع دیگری از تولیدات  ندارد..شود. این نوع فرش در حال حاضر بازار داخلي متر بافته مي 31و طول 

و  شدهبافتهدم ه گنهای گیاهان خودرویي مانند ساقنوعـي فرش حصیر شبیه گلیـم اسـت که با ساقه ،در اقتصاد روستاها دارد

که در پایان کار  باشدميمتر  1 و طول حدود متريسانت 75عرضي حدود دارای شود. این محصول گفته مي‹‹ خامه›› هاآنبه 

 .1دیآمي به دستمتر سانتي 311*  151از وسط نصف شده و با دوختن قطعات آن در کنار هم فرشي به ابعاد 

 "خاکه"در استان بوشهر به دلیل فراواني برگ و الیاف خرما و گیاهان خودرو شبیه ساقه گندم که در اصطالح محلي   

 یاستردهگتولید انواع محصوالت حصیری به منظور استفاده محلي و فروش در سایر بازارها در حد  ربازیداز  ،شودنامیده مي

 هانآوعدم ثبات بازار فروش این محصوالت از تولید  یاکارخانهحصوالت م ينیگزیجارایج بوده است و امروزه به دلیل 

ر روستــاهای داست که حصیربافي  ذکرانیشا گردد.تهیه مي انییروستاکاسته شده است و بیشتر به منظور مصرف داخلي 

 همان(.ت)تابعه گناوه، دشتستان، دشتي، تنگستان و کنگان رایج اس

 محصوالت حصیری

هم  باشد وای ميمحصول حصیری استان بوشهر که هم از نظر اقتصاد خود مصرفي دارای اهمیت ویژه نیترمهم تک:

ه عرض است که معموالً ب "تک"فرش حصیری به نام  ينوعه است، در امارت متحده عربي دارای بازار مناسبي بود درگذشته

شود. از این قطعات ده سانتي حصیری در کنار یکدیگر دوخته مي موردنظرعرض  اندازهبهشود و سپس متر بافته ميده سانتي

ب باران را از به راحتي آ آن زیرا به دلیل نوع بافت ،شودمحصول به منظور پوشش سقف کپرهای روستایي نیز استفاده مي

 دهد.حصیربافي استان را نشان مي 4تصویر (.1381طرح جامع گردشگری استان بوشهر ) دهدخود عبور مي

 شود. با حصیر بافته مي که باشديممغرف زنبیل کوچک  مغرف:

  گیرد.ار ميقر مورداستفادهای شکل است و بیشتر به عنوان جای نان محصول دیگری است که دارای قابي دایره :تویزه

 د. باشميکه ظرف مناسبي برای نگهداری گندم، جو و سایر حبوبات و غالت است تلي محصول دیگری  تلی:

 .گیردقرار مي مورداستفادهظرفي سیني مانند است و برای پاک کردن گندم  سپک:

 .باشدمي جای نگهداری میوه کنده:
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 .گیردقرار مي مورداستفادهخرما است و به عنوان کفه ترازو و نیز  یآورجمعسبدی برای  چاکان:

 .شودرنگي بافته مي ینواردوزبا تزئین و  زودرشتیردر انواع مختلف کوچک و بزرگ و  بادبزن بادبزن:

 .گیردقرار مي مورداستفادهبرای باال رفتن از درخت خرما یا باال کشیدن دلو آب از چاه  طناب:

 .دشومختلف و به صورت ساده یا رنگي بافته مي یهااندازهدر  کاله حصیری:

 : حصیربافی4 ریتصو
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به دلیل اهمیت حیاتي آب در منطقه کم آب و محروم بوشهر، ساخت وسایلي که بتواند نقشي در خنک کردن  سفالگری:

ولید و برازجان در جوار تهیه و ت های سفالگری کنگانمرسوم بوده و کارگاه ربازیدآب داشته باشد از  داشتننگهو خنک 

کوزه  های سفالین از قبیلبه ساخت سایر فرآورده ،گویندمي "حبانه"آب که در اصطالح محلي به آن  کنندهخنکوسایل 

 اند.شدهون لعاب به بازار عرضه مياند که این محصوالت غالباً بدآب، کوزه قلیان، سر قلیان، کشک ساب و غیره مشغول بوده

 یهار کارگاهبدر حال حاضر عالوه باشند و  های دشتستان و کنگان ميترین مراکز تولید سفال در استان بوشهر، شهرستانمهم

 .1دهديم فعالي دارندسفالگری  یهاکارگاه زینبرازجان در شهرستان دشتي و بندر دیلم این دو شهرستان، سفالگری 

وش و برای منبت دو ر موردنظرکاری عبارت است از برجسته کاری روی چوب به نقوش سازی یا منبت منبت :بتمن

روش دم  و درای( شود)تراش زمینهاول چوب یکپارچه به وسیله مغار و سوهان برجسته مي درروش: روديمعمده به کار 

بي زمینه معموالً چو)شوندمغار سوهان تراش شده و سپس کنار هم مطابق با طرح چیده مي لهیبه وسقطعات چوب جداگانه 
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وم نیز این هنر مرس آنپیش از ممکن است چنین .  همدر زمان قاجاریه در شهر بوشهر به اوج رسیده بود یکارمنبت (.است

 1دهدمي نمانده است به جاما آثاری از آن بوده باشد ا

ای در آن اتصاالت چوبي به نحوی که نقش گره لهیبه وسني عبارت است از اتصال قطعات چوبي گره چی گره چینی:

ای است شود نیاز به یک طرح گرهمشاهده شود. برای گره چیني که اغلب مشبک و همراه با شیشه )ولي چند تکه( ساخته مي

اده ته به جای آن از نوع اتصال مناسب آن استفبریده و سپس بس موردنظرکه بر اساس آن قطعات چوبي را به طول و ضخامت 

امروزه   است.و رواج داشته  مورداستفاده. امروزه دیگر گره چیني در بوشهر رایج نیست اما در دوره قاجاریه بسیار شودمي

 باشند)همان(.مي هنرمندان تنها به مرمت آن مشغول

شود. گیوه محصولي از  نرم و مقاوم ساخته ميگیوه نوعي کفش است که بدنه آن از نوعي پارچه  :یدوزوهیگ

 )همان(.شودآن استفاده مي از هنگام گرمي هوا معموالً درقدیم مردم برازجان است که  يدستعیصنا

ده و ای از نقاط استان بوشهر رایج بوابتدایي ولي محدود در پاره یاگونهبهنساجي در حال حاضر  يدستعیصنا ی:نساج

 چنداننه رگذشتهدکنند. این کاال هستند، نوعي عبای پشمي درشت بافت از پشم شتر تولید مي مسناً افراد بافندگان که عمدت

تریان مش فارسجیخل یسفلي به مقدار زیاد تولید و در کشورهای حوزه دور در روستاهای بردخون، زیارت، کردوان علیا و

 )همان(.فراوان داشته است

که به  تاسمحصوالتي  ازجملهباشد. این محصول مي ينمدمالرین تولیدات استان بوشهر تنمدمالي از سنتي  نمدمالی:

 )همان(.خاص عشایر است موردتوجهبودن،  رینم گدلیل سبکي وزن و 

شود و سـابقه بوشهر محسـوب مي يدستعیصناترین ترین و مهمقـدیمي ازجملهسازی سازی و قایقلنج :سازیلنج و قایق

ند به . هرچاندمعروف)سازندگان لنج و قایق(  "گالفان"رسد. نیروی شاغل در این بخش تحت نام افشـاریه ميآن به دوره 

برخوردار شده است، اما هنوز وسیله  يتوجهقابلهای اخیر از رونق های صیادی، این صنعت از سالواسطه افزایش فعالیت

ي از نیاز استان و به تأمین بخش است تولید سالیانه پایین بوده د وگردش کارها کن به این دلیلکار گالفان ابتدایي است و 

 یرهاز: شهرستان بوشهر، بوالخیر، بندر ریگ، گناوه، جزی اندعبارتترین مراکز تولید لنج و قایق در استان اختصاص دارد. مهم

 دهد.. تصویر زیر لنج سازی استان را نشان مي2شیف و برخي دیگر از بنادر استان

                                                      
1 www.dir.wikipedia.com 

2 www.seeiran.ir 
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 یسازقیقاو  :  لنج5 ریوتص

 
  www.dir.wikipg.com : مآخذ

در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسیده است و گستره  4/11/1341و تاریخ  782این میراث به شماره  :گرگور بافی

در کنار  وصبه خصشهری و روستایي دارد. گرگور یکي از ابزارهای ماهیگیری است و گرگوربافي را بیشتر در فضای باز 

است. این ابزار به صورت قفسي  شدهلیتبددهند. در حال حاضر این مهارت به صنعتي درآمدزا برای افراد ساحل انجام مي

 شود و هنگام بازگشت ماهي توان پیدا کردن راه خروج را ندارد.قیف است، ماهي از آن داخل مي به شکلتوری مانند 

لي در شد وگرگور از چوب ني و برگ خرما بافته مي درگذشتهرود. مي به کار های عمیقگرگور برای صید ماهي در آب

معروف بوده و به دلیل عدم نیاز به  «صید انتظاری» روش صید با گرگور به (.1343شود)معموری حال حاضر از سیم بافته مي

زنده و بدون آسیب، یکي از  ه صورتبهای تور و نیز صید ماهي ریز و نوزاد از سوراخ یهايماهحضور دائم صیاد و خروج 

ر شماره تصوی )همان(.شودو نسل ماهي مي ستیزطیمحجویي و عدم آسیب به صید است که باعث صرفه یهاروشبهترین 

 دهد.گرگوربافي در استان بوشهر را نشان مي 1

 : گرگوربافی6 ریتصو

 
  www.dir.wikipg.com : مآخذ

http://www.dir.wikipg.comمآخذ/
http://www.dir.wikipg.com/
http://www.dir.wikipg.comمآخذ/
http://www.dir.wikipg.com/
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که تاریخ مشخصي ندارد و آنچه مسلم است این هنر در زمان صفویه  باشدمي یدوزسوزنیکي از انواع  :خوس دوزی

 یمؤثر یهاقدم یزدوسوزنار بوده است. بعد از دوره صفویه در پیشرفت این در بندرعباس و بلوچستان از رونق بیشتر برخورد

های وسریتوری، ر یهاپرده. از این هنر بیشتر برای تزئین، است وجهي نمودار گردیده نیترجالببرداشته شد و این هنر به 

 1گیرد.قرار مي مورداستفادههای استان بوشهر در برخي از شهرستاناین دوخت  .شوديمتوری و چادرهای توری استفاده 

 .: جارو، مشک جهت حمل آب، دولچه، سبد از اندعبارتاستان نیز  يدستعیصناهای سایر رشته 

 های استان بوشهرتخصصی شهرستان یدستعیصنا 

اشند. با بدارای تخصص و مهارت بیشتری مي يدستعیصناهای خاصي از در زمینه هر کدامهای استان بوشهر، شهرستان

دستي و گردشگری استان، از سازمان میراث فرهنگي، صنایع آمدهدستبهو اطالعات  شدهانجام یهايبررستوجه به 

 .باشنديمزیر  به شرحها اختصاصي شهرستان يدستعیصنا

 استان بوشهر یهاشهرستانتخصصی  یدستعیصنا: 3جدول 
 یدستعیصنا شهرستان

 دریایي، گلیم، حصیر و ساز سنتي يدستعیصنا بوشهر

 دریایي و حصیر يدستعیصنا تنگستان

 گلیم و حصیر جم

 حصیر و گلیم و سفال دشتستان

 گلیم و عبا و حصیر دشتي

 دریایي و حصیر يدستعیصنا دیلم

 دریایي يدستعیصنا دیر

 دریایي و سفال، حصیر يدستعیصنا کنگان

 دریایي و گبه يدستعیصنا گناوه

 گلیم و خوس دوزی عسلویه

 1534و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، :  مآخذ

صتتنعتگران استتتان معاونتتت صتتنایع دستتتی استتتان بوشتتهر فعالیتهتتای ختتود را بتتا هتتد  حمایتتت از 

 در برنامه ریزی کرده است که گزارش آن در بخش های مختلف به شرح می باشد:

 صنایع دستی  آموزشوضعیت .

 ا.آموزش هنرجویان

 برگزاری دوره های آموزشي در سراسر استان

                                                      
1www.seeiran.ir 

http://www.dir.wikipg.comمآخذ/
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شود که در 4با توجه به جدول  شاهده مي  ستان  515در مجموع به  1341سال نیمه اول  م سطح ا تحت آموزش انواع نفر در 

صن شته های  ستي قرار گرفته اندار شته های یع د شامل.ر شي  شي آموز ستي دریایي، چاپ باتیک ،همجو صنایع د  گلیم بافي، 

ازسنجي ها و با توجه به نیوسراجي سنتي بوده است واین  معرق چوب،خوس دوزی،گندمساقهرقعم،حصیربافي،رندبافي،شیشه

سطح  شده در  سي های  انجام  شرح زیر بوده برر شتر قرارگرفته اند به  شي و توجه بی شته هایي که در اولویت آموز ستان  ر ا

 است:

 1341ک شهرستان سال  آموزش رشته های صنایع دستي به تفکی :4جدول 

 تعداد افراد آموزش دیده شهرستان ردیف

 نفر84 بوشهر 1

 نفر41 دشتي 2

 نفر71 دشتستان 3

 نفر52 تنگستان 4

 نفر48 گناوه 5

 نفر41 دیلم 1

 نفر11 کنگان و عسلویه 7

 نفر44 جم 8

 نفر11 دیر 4

 نفر515 جمع کل

 معاونت صنایع دستیی و گردشگری استان بوشهر،دستعیصنا: اداره کل میراث فرهنگی،  مآخذ

پراکندگي تعداد هنر جویان نشان مي دهد که بیشترین هنرجویان ابتدا در شهرستان بوشهروسپس در شهرستان های 

 آموزش مي بینند وبعد از آن سایر شهرستان هاقراردارند.،دیر وتنگستان ،کنگان وعسلویه دشتستان 

 گزار شده است:زیر در سطح استان بر کالس های آموزشي صنایع دستي عمدتا توسط تعاوني های

 شرکت تعاوني آموزشي صنایع دستي وایه لیان در شهرستان بوشهر

 شرکت تعاوني آموزشي صنایع دستي زیبا نگار سیراف در شهرستان بوشهر

 شرکت تعاوني آموزشي صنایع دستي مشتاقان هنر در شهرستان گناوه

 شرکت تعاوني آموزشي صنایع دستي نگارپود جنوب در شهرستان جم

 تعاوني آموزشي صنایع دستي شایستگان دشتستان در شهرستان دشتستانشرکت 

 شرکت تعاوني آموزشي صنایع دستي هنرآفرینان بوشهر در شهرستان تنگستان

 شرکت تعاوني آموزشي صنایع دستي هنروران پارس در شهرستان دشتي

 تانشرکت تعاوني آموزشي صنایع دستي مهارت گستر تابان دشتستان در شهرستان دشتس

 شرکت تعاوني آموزشي صنایع دستي مهرپرداز گناوه شهرستان گناوه

http://www.dir.wikipg.comمآخذ/
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 .شرکت تعاوني آموزشي صنایع دستي نقش آفرینان دیلم شهرستان دیلم

وده که بارائه خدمات آموزشي  به زندانیان شاغل در صنایع دستي از دیگر فعالیت های آموزشي معاونت صنایع دستي 

 این خدمات به شرح زیر است:

 (آموزش به زندانیان توسط بخش خصوصي با نظارت معاونت صنایع دستي استان.1

 (آموزش به زندانیاني که توانایي بیشتری دارند با هدف مربي گری ایشان در زندان.2

 (صدور کارت های مهارت و مجوز پروانه تولید انفرادی برای زندانیاني که پس از آموزش تولید را آغاز مي کنند.3

 دازی و معرفي طرح های جدید برای اجرای دقیقتر و استاندارد در رشته های مختلف.(ایده پر

 (آموزش رشته حصیربافي جهت اشتغال نشسته زندانیان.5

 (ایجاد شرایط فروش با صدور مجوز بازارچه های موقت فروش محصوالت زندانیان توسط معاونت صنایع دستي.1

 ایع دستي به معرفي تولیدات زندانیان.(اختصاص دادن بخشي از گالری معاونت صن7

معاونت صنایع دستي استان با همکاری اتحادیه صنایع دستي اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشي در رشته های مختلف 

 .ایجاد اشتغال برای زنان هم استان استدر محل گالری معاونت صنایع دستي نموده است. گروه هدف این ورک شاپ ها 

 اه های آموزشي با عناوین زیر برگزار شده است:تاکنون کارگ

 کارگاه های آموزشي زیورآالت

 کارگاه های آموزشي صنایع دستي دریایي

به منظور ارتقا و سطح کیفي و کمي تولید کنندگان فرش دستباف ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت اقدام به برگزاری 

دوره آموزش  به بافي  ، تخصصي ،  211تا کنون نزدیک به  1381ال دوره های آموزشي برای بافندگان مي نماید که در س

مبتدی ، تابلو فرش ، آموزش و اشتغال ، آموزش منجر به تولید ، آموزش طراحي کامپیوتری ، آموزش ناظرین فني ، آموزش 

بوشهر از  گاه دریایيقالي شویي و مرمت و رفوگری ، کو دکان استثنایي و زندانیان ، جزیره خارک و بسیج ، ساکنان پای

 اعتبارات مرکز ملي فرش و استانداری برگزار گردیده است .

 وضعیت آموزش شاغلین

 برگزاری دوره های آموزش شاغلین صنایع دستي با عنوان دوره مدیریت تولید و بازاریابي.1

ار یابي و بازرگاني و باز آموزش دوره شاغلین صنایع دستي با هدف ارتقاء اطالعات صنعتگران، در دوره مدیریت تولید

 .برگزار شد
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 2.محتوای دوره آموزش

 .آشنایي با اصطالحات 

 .آشنایي با بازارهای داخلي و خارجي و نحوه حضور در آنها 

 .نحوه حضور در نمایشگاه به همراه استانداردهای مربوط به آن 

 .آشنایي با تجارت و فنون بازرگاني 

 .آشنایي با قوانین گمرکي و صادرات 

 آشنایي با تجارت الکترونیک و شیوه های نوین بازاریابي 

  آشنایي باIT 

 اصول اولیه صادرات 

 آشنایي با برند 

 روشهای بسته بندی و ارسال محصوالت با پست 

 مدیریت و فرایند تولید وبهره وری 

 اصول و مباني قیمت گذاری محصوالت صنایع دستي 

 بافیلین صنایع دستی در رشته حصیرغبرگزاری دوره شا

حصیربافي از جمله صنایع دستي بومي و اصیل استان بوشهر است. که این هنر با دارا بودن سابقه طوالني تاکنون در نقاط 

ي شیوه کامال سنتي انجام مي شود. از جمله از مشکالت حصیرباف مختلف این منطقه رواج داشته است. تولید آثار حصیری به

ها، عدم تغییر کاربرد، رنگرزی نامناسب، دست کشیدن هنرمندان و صنعتگران از ودن طرحتوان به تکراری باستان بوشهر مي 

 های فراواني دارد.ادامه کار نام برد، حال اینکه این هنر قابلیت

 اقدامات انجام شده در این دوره آموزشی شامل :

  اصالح ابزار 

 اصالح بافت 

 اصالح فرم 

 اصالح طرح و رنگ 
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 صنایع دستی)دوره قوانین و مقررات اداری و حمایتی(برگزاری دوره شاغلین 

 محتوای دوره قوانین و مقررات اداری و حمایتی:

نفر و بیمه قالیبافان و شاغالن صنایع دستي کد  5آشنایي با قانون کار و انواع بیمه ای مربوط به کارگاه های کمتر از  -1

 دار .

 ی مقدماتي ،نحوه محاسبه قیمت تمام شده نقطه سر به سرو.....(شنایي با امور مالي و موسسات و کارگاه ها)حسابدارآ -2

 WTO) شنایي با ثبت آثارو بحث مالکیت معنوی و آشنایي با سازمان جهاني مالکیت فکری)آ -3

 آشنایي و استفاده از استانداردهایمهارتي و شغلي در سلزمان فني و حرفه ای . -4

 ها.آشنایي با تعاوني،انجمن،اتحادیه و نحوه تشکیل آن -5

 .unwto-wcc-wtoآشنایي باسایر مجامع و سازمانهای بین المللي مرتبط از قبیل -1

 قش صنایع دستی در باال بردن سطح اشتغالن

 نییه نقش تعاستان از گاشت یدر روستاها ژهیبو يدست عیاست که صنا دهیاستان بوشهر باعث گرد يمیخاص اقل تیوضع

 فعالیتهای دوره بودن محدود بدلیل روستایي نواحي ساکنان بیشتر . باشد داشته منطقه روستاهیان معیشتنیدر تام یکننده ا

 عبا ، گبه ، قالي جمله از محصوالتي تولید به طبیعي اولیه مواد و موجود ازامکانات تا اند کوشیده سال طول در کشاورزی

مصنوعات دیگر بپردازند. همچنین وجود لنج سازی و تاکسیدرمي، دریایي دستي صنایع ساخت ، سفال ، حصیر ، گلیم ،

 دیتول یرامتمرکز ب عیصنا جادیاه منابع اولیه جهت تهیه مصنوعات دستي و شرایط آب و هوایي خاص استان مي تواند زمین

 بوشهر ي استاندست عیمحصوالت صنا نیاز برجسته تر تیفیدارند و از نظر ک يرا که عمدتا جنبه صادرات می، گبه و گل چهیقال

 .آورد فراهم ، باشند يم

یکي از مهم ترین جنبه های صنایع دستي تاثیر آن در مقابله با بیکاری است. بیکاری اثرات بسیار زیانباری در سطوح 

مختلف فردی ،خانوادگي واجتماعي دارد،یکي از انواع متداول بیکاری ،بیکاری پنهان است که نمود آن را مي توان در 

سیگارفروشي ،گل فروشي در چهاراه ها ومیادین وحتي نیروی کار زاید در بخش کشاورزی مشاهده کرد.بنابر مشاغلي چون 

ایجاد امکانات وتوسعه بازار صنایع دستي ،زمینه اشتغال تعدادزیادی از بیکاران به ویژه بیکاران پنهان  را فراهم این مي توان با 

از که دهد  نشان مي ي و گردشگری استان بوشهردستعیصنااث فرهنگي، .گزارش معاونت صنایع دستي اداره کل میرکرد 

 1344میزان صدور پروانه تولیدی برای صنایع دستي استان کاهش چمشگیری داشته است ولي از سال  1343تا 1341سال 

شش  شان مي دهدطياین آمارها ن صدور پروانه تولید از سوی  معاونت صنایع دستي روند افزایشي پبدا کرده است . 1345تا

فقره پروانه، بافته های  215وابسته به صنایع دستي با  ه هایسال گدشته  بیشترین تعدادپروانه های صادرشده در رشته های پیش
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 ،يصنایع دستاین بوده است به عبارتي دیگر فقره پروانه  148پروانه وصنایع دستي چوبي وحصیری با 274داری و غیر داری با 

یج فارس صنایع صادراتي به کشورهای عربي حاشیه خل میزان صادرات  بوده اند که بیشتریناستان دستي  عترین صنایشاخص

ه کاالهای باشند و از جملاز آنجاییکه تولیدات صنایع دستي عالوه بر جنبه مصرفي دارای ویژگي هنری نیز مي بوده است.

شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی داخلي و بازارهای بین المللي آید لذا تولیدات آن نیز تحت تاثیر لوکس هم به حساب مي

باشند به عنوان مثال تورم وگراني سالهای اخیر موجب استقبال مردم به فرشهای ماشیني و کاال و ظروف پالستیکي و مي

ول ملي ش ارزش پمصنوعات کارخانه ای که قیمتهای پایین تری دارند گردیده است از طرف دیگر گراني مواد اولیه و کاه

بر بازار صادرات این کاال تأثیر بسزایي داشته است بنابراین اشتغال و تولید صنایع دستي تحت تاثیر تحرک و رونق در بازار 

  بازارچه صنایع دستي در استان بوشهر 11راه اندازی  .داخلي و افزایش صادرات آن است

  1335تا 1331تولید صنایع دستی در استان بوشهر از سال آمار صدور پروانه  :5جدول 

 رشته های صنایع دستی 1331 1331 1332 1333 1334 1335 جمع سطری

 نساجي سنتي - - 1 2 2 11 13

 بافته های داری و غیر داری 162 13 23 24 12 13 274

 پوشاک سنتي - - - -     3

 چاپ های سنتي 1 - - -     1

 سفال و سرامیک و کاشي - - - -   5 5

 صنایع دستي چرمي - - - - 6 3 14

 هنرهای دستي وابسته به معماری - - - -     3

 صنایع دستي فلزی 1 3 1 1 3 1 13

 صنایع دستي چوبي و حصیری 131 12 17 5 4 1 136

 صنایع دستي دریایي 31 11 14 2 4 7 63

 صنایع دستي سنگي - - - -   1 1

 صنایع دستي مستظرفه - - - - 1   1

 رودوزیهای سنتي 4 1 2 5     13

 آبگینه - - - - 2 1 5

 پیشه های وابسته به صنایع دستي - - - - 43 133 233

 جمع ستوني 533 43 33 53 66 232 655

 و گردشگری استان بوشهر،معاونت صنایع دستی یدستعیصنا: اداره کل میراث فرهنگی،  مآخذ

 فرش بافي

در استان بوشهر بر اساس آخرین آمار دریافتي از ادارات صنعت ، معدن و تجارت شهرستانها و همچنین تشکلهای فرش دستباف 

 نندکبافنده تحت پوشش اتحادیه های صنف و شرکت تعاوني روستایي فرش دستباف فعالیت مي  7511از تعداد استان ،

http://www.dir.wikipg.comمآخذ/
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 ادتعاونی هاوبافنگان  فرش دست باف در استان بوشهرد:تع6جدول 

 دیلم گناوه دشتی انتنگست دشتستان بوشهر  
 -کنگان 

 عسلویه
 جمع جم دیر

 6 1 1 1 1 1 1 تعداد اتحادیه ها

 15   1 1 1 2 2 1 4 3 شرکت تعاوني های فرش دستباف شهری
فرش دستباف شرکت تعاوني های 

 روستایي
        1         1 

 7511 84 175 402 420 1480 1500 137 2830 483 تعداد بافندگان

 

 بازاریابي صنایع دستي 

 1335ظرفیت صادراتی تولیدات استان بوشهر در سال :7جدول 

 

 1336آمار میزان صادرات صنایع دستی  در شش ماهه اول سال:8جدول 
ارزش ریالی   

 
 ارزش دالری

 وزن)کیلو گرم(
 

 شرح

 اشیا سفالي 82441 131811 444311541

 مصنوعات حصیری 11411 1111 144841251

4137848741 142811 
42841 

 
 جمع

 

 

 غذاهای سنتي

 توضیحات

 ونی(کنوضعیت باالفعل)شرایط  وضعیت باالقوه)شرایط مطلوب(

میزان تولید در 

 استان
 ردیف کاالی تولیدی

بازارهای 

 محتمل
 میزان صادرات

 

کشورهای 

 واردکننده

میزان 

 صادرات

 

 

- 

کشورهای 

حاشیه 

 خلیج فارس

مصنوع 1333

 حصیری

کشورهای 

حاشیه 

 خلیج فارس
333kg 

مصنوع  1233

 حصیری
 1 حصیر

 

- 

کشورهای 

حاشیه 

 خلیج فارس
 قواره   133

کشورهای 

حاشیه 

 خلیج فارس

بصورت 

چمدانی 

 ارسال 

 می شود

قواره در  163

 سال
 2 عبا
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 شمار بههای گردشگری و از  منابع مهم درآمدی آن ترین جاذبهیکي از مهم به عنوان تواننديمغذاهای سنتي هر استان 

شود. آیند. به علت نزدیکي به دریا و صید ماهي و میگو اکثر غذاهای سنتي بوشهر با غذاهای موجودات دریایي درست مي

به ی استان نیز هاها و ناناست. شیریني کاررفتهبهگندم و لبنیات  هاآنکنند که در نشینان نیز از غذاهایي استفاده ميدشت

 گیرد.گردشگران قرار مي هموردتوجسوغات استان بوشهر  عنوان

یرد به های استان مورد استقبال قرار بگتواند در کنار سایر جاذبهاستان بوشهر که مي بنامهای تعدادی از غذاها و شیریني

 باشد:شرح زیر مي

 .دشوقلیه ماهي از غذاهای پرآوازه و خوشمزه بوشهر است که با چاشني ترشي به نام تمرهندی تهیه مي قلیه ماهی:

 سرخ شده همراه با پیاز و سبزیجات و برنج ماهي انداز ماهی:ته

 و میگو کردهسرخماهی  

 از بلغور  گندم شدههیته گمنه یا للک:

 .شوديمشود و همراه با بادمجان یا ماهي سرو مانند برنج دم مي رشته:

 زمینيعدس قرمز همراه با سیب دال عدسی:

 .شودکه سر سفره آورده مي باشداستان بوشهر مي های متداولاز شیریني رنگینک:

و به عنوان شیریني  کنندها را نرم کرده و در آرد و روغن سرخ ميهای خرما را کشیده و آندانه حلوای خرماک:

 (.1343شود)معموری استفاده مي

  موسیقی سنتی -1-2-7-1-6-1

در فهرست آثار ملي کشور به ثبت  1341/ 28/8در تاریخ  317میراثي ناملموس به شماره  به عنوانموسیقي بوشهری 

رسیده است و گستره شهری و روستایي دارد. موسیقي استان بوشهر از شمال به استان فارس، از شرق به هرمزگان، از غرب 

ایي ن بختیاری به لحاظ موقعیت جغرافیمرتبط است و ایالت قشقایي و سرا فارسجیخلبه خوزستان و از جنوب به دریای 

مردم عجین  يبازندگ تیدرنهابا مذهب، کار، عواطف، احساسات و  کامالًهمیشه با بوشهر در ارتباط هستند. موسیقي بوشهر 

روان جمعي ساکنان این خطه است. این سند شادترین ملودی و احساس اسرارآمیزی از غم را نیز درون خود  نهییآشده و 

 الباً غدیدگان این دیار نیز هست. موسیقي در بوشهر درواقع زبان رنج ينوعبهاز این نوع ملودی است که  "یزله"اند. پرورمي

 (. 1343کنند) معموری سرایي ميبوده و خوانندگان و نوازندگان در حین اجرا، بداهه خواني و بداهه يبداهه خوانبه شیوه 



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
44 

همراه با سازهای دیگر چون  آورجانیههای دو سر( که با ریتمي کوبنده و  عبارت از اجرای چندین طبل )طبل« دمام»

شود. قوم بوشهری یک ارکستر کامل بوق و سنج، به منظور اعالم شروع مراسم عزاداری در ایام تاسوعا و عاشورا نواخته مي

از دمام معموالً تعزیه به معرض پس  درگذشتهنوازد. های مقدس سنفوني شکوهمند دمام را ميبومي را در ستایش از ارزش

 های متعددگردیده، با رقابت شدید محلهشده است. اجرای دمام که به صورت عبور در شهر عملي مينمایش گذارده مي

سم اند و بر طبق رها گروه نوازندگان مخصوص به خود را داشتهشهر با یکدیگر همراه بوده است. زیرا هر یک از این محله

اند. نقص این رسم منجر به برخورد و جرای دمام، نوازندگان هر محله، حق عبور به محله دیگر را نداشتهمعمول، حین ا

ت. شده اسحتي قتل منتهي مي ایو که گاهي به مجروح شدن نوازندگان  یبه طورشده است، شدید دو گروه مي زدوخورد

که گفته  طورنیااند. علت فراموشي دمام دگي برداشتههای دمام، دست از نوازنهای اخیر تعداد زیادی از گروهدر سال

 تیاهميبو  یيتداابشود، تعلیم و تربیت جدید است. این گروه عقیده دارند تعلیم و تربیت جدید، موسیقي سنتي را هنری مي

ته رواج چند سال گذش آنچه تا برخالفاست. امروزه دیگر بعد از دمام،  بازداشتهمردم را از توجه بدان  جهیدرنتتلقي کرده و 

ي در این منطقه زنکند. سینهزني را اعالم ميشود. بلکه دمام فقط شروع مراسم سینهداشته، تعزیه به معرض نمایش گذارده نمي

های محلي اهمیت دارند)مهندسین مشاور ی مذاهب بیش از ترانهکامالً با آواز توأم است و آوازهای آن، مثل موسیقي همه

 (. 1387ایش پ شیسبز اند

 تیبهلاجایي از عالم تشیع عشق به  نیتردر کمپیامبر در سرتاسر ایران حضوری مواج دارد، اما  تیباهلگرچه عشق به 

در قالب هنر شکوفا و درخشان شده است، طوری که بخشي از این موسیقي به  نیچننیاسیدالشهدا،  به خصوصر و بپیام

 شود که در هیچ جای دیگری وجود ندارد. سازهایي مربوط مي

ومي های موسیقي بها و لحنزني در بوشهر بسیار فراتر از یک عزاداری صرف است، طوری که زیباترین آهنگسینه

ه که اجرای این آیین مذهبي را در بوشهر مالحظ ينظرانصاحبکه دیگر  یاگونهبهزني سروده شده است، مختص همین سینه

ریب و ترین الحان توأم با حرکاتي خاص و غزیباترین شعرها با شایسته یریکارگبهاند. را یک اثر هنری نامیده اند آنکرده

های هنری در قالب گونهنیاهای معنوی خود را ای هنرمند است که ارزشدهنده حضور مردمي و جامعهآوا نشاننوا و همهم

 قطفنهدهد که تهییج و اوج تدریجي آن شود، نشان ميها خوانده ميمراسمنهد. بررسي دقیق آوازهایي که در این ارج مي

 ها نهفته است.در شرایط و مراسم، بلکه در ذات و یا خصوصیات خود ملودی

ترین ها را به ساده( ملودیهازننهیسکند، در صورتي که کر )ها را خواننده اصلي اغلب با اصوات اضافي مزین مينوحه

 ؤثرمهای بوشهر لحني محزون و اکثر ترانه ازآنجاکهزني متن مشخص دارند. دهند. تمام آوازهای سینهئه ميشکل خود ارا

پذیر است. بدین ترتیب، لحن مشابه موسیقي محلي و مذهبي در بوشهر ها در موسیقي مذهبي امکاندارند، استفاده از این ترانه
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ری های دیگر عزاداتر از شکلتر و متداوله جز این دو عامل که معروف. بسازديماین دو را مثل پلي به یکدیگر مربوط 

ي، بیت، ذکر، خوانگیرند مانند مصیبتاست اشتیاق این مردم در تجلیل از اعتقادات خود انواع دیگر موسیقي نیز به کار مي

 چاووشي و .... 

ای هج، کنگان و ... رایج است. به جز انگیزهعالوه بر موسیقي مذهبي، موسیقي آوازی و سازی در بوشهر، اهرم، خورمو

که برای سامان دادن شوریدگي خود به آواز و  دارديموامذهبي منابع دیگری از حیات نیز انسان بوشهری را به تهییجي 

 آورد.موسیقي پناه مي

رهای گروهي شود. نقش آواز آن هم سرودهای جمعي در کایک دسته از این بخش از آوازها، به کار مربوط مي 

ها ری کشتياز باربراني که در اسکله به تخلیه و بارگی علم و هنر تأیید و تأکید شده است.بوده و توسط بزرگان  انکاررقابلیغ

-لنگر باال مي .دکننکشند؛ بادبان باال ميجمعي گرگور )قفس ماهیگیری( مي طوربهنیرومندی که  رانیگیماهپردازند، تا مي

-مي و ساروجکنند پردازند، خرمن افشاني ميميجمعي به درو  طوربهکنند، تا دهقاناني که مي "راگي "کشند و جهاز را 

های ارزشمندی است که هر ترانه و هر ملودی دریایي کوبند، برای تمامي این لحظات در فرهنگ سنتي بوشهر سرودها و ترانه

نده آن است دهانسان بر روی زمین و در ستیز با دریاست، نشان دهنده گوشه کوچکي از روح باشکوه کار و تالشمثالً نشان

های آورند، چگونه به استقبال این تالشمي فرا چنگکه از قلب صحرا و اعماق دریا نان عیال خویش را  يانیجوزهیستکه این 

 1سازندرانه ميطر و حادثه شعر و تمردان این دیار چگونه از خ کهنیاشتابند و فرسا و تقالی نان ميطاقت

 

در عرصه موسیقي  11: اکنون تحت عنوان موسیقي محلي در استان بوشهر وجود دارد به واقع از دهه  موسیقی محلی

ها و استان نمایان گردید. قبل از آن این نوع موسیقي تحت عنوان موسیقي بندری توسط طایفه کولیان در مجالس عروسي

شد. آغاز به کار جشنواره موسیقي نواخت ني جفتي، ني انبان و تنبک مي گردید؛ که شاملمجالس خصوصي اجرا مي

المللي فجر و گشایش بخش موسیقي نواحي یا فولکوریک موجب گردید ارشاد اسالمي استان برای نخستین بار اقدام به بین

تي مفتون وابسته به نتشکیل یک گروه موسیقي محلي نماید. نخستین گروهي که تشکیل گردید از اعضای گروه موسیقي س

ارشاد استان که تحت عنوان گروه موسیقي محلي استان در جشنواره جهاني فجر شرکت نمود و در همان سال موفق به کسب 

مقام برتر در بخش موسیقي نواحي)فولکوریک( ایران گردید. بعد از این موفقیت ارشاد استان اقدام به ساماندهي و تشکیل 

مود. از جمله گرو ه ها بندر نشینان، لیمر و گروه فایز . حضور موفقیت آمیز گروه های موسیقي گروه های موسیقي محلي ن

                                                      
1 www.seeiran.ir 
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محلي در جشنواره های جهاني فجر و جشنواره های دفاع مقدس و کسب عناوین برجسته باعث گردید این موسیقي در عرصه 

محتي استان در آن شرکت نمود جشنواره  در جشنواره های جهاني نیز بدرخشد. نخستین جشنواره ای که گروه موسیقي

فلکوریک موسیقي ملل در آونینون فرانسه و پس از آن جشنواره دوسلدرف آلمان بود که گروه موسیقي محلي فایز موفق 

شد در هر دو جشنواره عنوان نخست را کسب کند . در سه دهه گذشته ده ها گروه موسیقي محلي صد ها اجرا در جشنواره 

اخلي و خارجي داشته و دارند . هرسال حداقل سه گروه از سوی ارشد اسالمي استان جهت اجرا به خارج های مختلف د

ازکشور اعزام مي شوند. غیر از این گرو ه های متعددی نیز خود راساٌ به دعوت از جشنواره ها یا فعالیت های مختلف به خارج 

 از کشور عزیمت و اجرا مي کنند . 

موسیقي محلي در سطح استان فعال مي باشند ، که اکثر آنها دارای مقام های برتر از جشنواره  گروه 31در حال حاضر 

 های مختلف داخلي و خارجي مي باشند .

جذابیت موسیقي محلي استان به دلیل ریتم شاد و نشاط انگیز و آمیختگي آن با فرهنگ غني جنوب و قرابت و همخواني 

بر آمده از موسیقي کار و موسیقي دریا این موسیقي را در جایگاهي خاص قرار داده . موسیقي آن با آوا ها و نواهای دل انگیز 

محلي استان فقط به نواخت ني انبان و ني جفتي ختم نمي شود ، یزله ، بیت و سرور خواني و به خصوص شروه خواني از اجزا 

 و پایه های استوار موسیقي محلي استان مي باشد .

دامن گیر موسیقي محلي آن هم فقط در استان بوشهر گردیده، حضور و اجراهای متعدد کنسرت های مشکلي که اخیراٌ 

پاپ مي باشد که خواسته یا ناخواسته خود عاملي جهت به حاشیه رفتنه موسیقي محلي گردیده است ؛ کمبود اعتبار مالي 

 موسیقي محلي استان مي باشد . جهت برگزاری جشنواره های محلي در استان نیز یکي دیگه از مشکالت فعلي

جشنواره موسیقي محلي ) دو جشنواره استاني و سه جشنواره ی منطقه ای( که در  5در سه دهه اخیر ارشاد استان اقدام به 

شناخت و جذب به ویژه جوانان به این موسیقي بسیار تأثیر گذار گردید . اما متأسفانه به دلیل کمبود اعتبارات مالي این 

ي جای تأسف دارد که موسیقها تداوم نیافت و بالطبع انگیزه جهت رشد گروه های موسیقي محلي باقي نماند .  جشنواره

محلي استان بوشهر در دیگر استان ها در سطح کشور وبه خصوص در سطح جهان و جشنواره های معتبر جهاني دارای 

 . مسلماٌ یک برنامه ریزی دقیق و هوشیارانه همراه با تأمین جایگاهي رفیع مي باشد اما در سطح استان بوشهر مهجور مانده است

اعتبارات مالي الزم میتوانند مجدداٌ موسیقي محلي را در سطح استان احیا نمود . بهره گیری از موسیقي محلي در برنامه های 

)گل ته باشدش داشمختلف گردشگری باتوجه به جذابیت و نشاطي که این موسیقي دارد مي تواند در جذب گردشگری  نق

  . (41،مهرماه محمدی، مسئول هنری) موسیقي( اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي استان بوشهر
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و تنها  استمورد  81فعال هستند به  يدر بخش خصوص یآزاد هنر یهم امروز تعداد کل آموزشگاهها يقیدر حوزه موس

 يهنگفر یها و مجتمع ها منفرهنگسراها، انج یتهایدر قالب فعال يتوسط بخش دولت يقیحدود پنج درصد آموزش موس

 .ردیپذ يوابسته به فرهنگ و ارشاد انجام م

 يپرونده م 31آموزشگاه و نگارخانه در دست اقدام حدود  انیمورد و پرونده متقاض 15فعال استان  ینگارخانه ها تعداد

 باشد.

مي توان به مرحوم همایون خرم موسیقیدان  ازشاخص ترین آنها استان بوشهر چهره های شاخصي در موسیقي دارد که.

جهانبخش کردی زاده معروف به بخشواز نام آوران واحیاگران نوحه خواني ،محمد شریفیان ونوازنده بزرگ موسیقي ایراني ،

ند کتاب ومولف چاقتباس موسیقي وآهنگ از موسیقي محلي برای عزاداری ها ومحسن شریفیان آهنگساز ونوازنده مبتکر 

ه موسیقي محلي وتاریخموسیقي محلي بوشهر،.همچنین مرحوم محمود جهان که شهرت زیادی در موسیقي محلي در بار

 بوشهر دارد.نام برد. 

ی این استان های گردشگرکننده حلقه جاذبهتواند تکمیلآن، مي شدهانیبهای خاص موسیقي بوشهری با توجه به ویژگي

های ها و موسیقيهای این استان جهت جذب گردشگر شود. کنسرتجاذبه نیرگذارتریتأثباشد و در ایام خاص یکي از 

قریب به  رود که برایمي به شمارهای قوی های گردشگری یکي از پتانسیلخیاباني مخصوص استان بوشهر، در میان جاذبه

در موسیقي استان  مورداستفاده تعدادی از سازهای 7تصویر شماره باشد.  توجهجالبتواند اتفاق افراد با هر سن و نژادی مي

  دهدبوشهر را نشان مي

 : موسیقی استان7 ریتصو

  
 www.seeiran.com:  مأخذ

http://www.seeiran.comمأخذ/
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لیپ های واز طریق ساخت ک استنیز نقش زیادی در ارائه موسیقي محلي وسنتي بوشهر داشته بوشهردا وسیمای مرکز ص

تصویری وپخش از شبکه های سراسری گردشگران را به  موسیقي وفرهنگ استان جلب کند . در این زمینه موسیقي صدا 

 .کز صدا وسیما نقش پررنگي داشته باشد وجوایز متعددی کسب کنداوسیمای مرکز    توانسته است در جشنواره تولیدات مر

ی پنجم ، هفتم ،یازدهم ، دوازدهم ،سیزدهم ،چهاردهم ،پانزدهم ،هیجدهم ونوزدهم موفق به ها به طوری که در جشنواره

 (4)جدول کسبجایزه ممتاز موسیقي محلي شده است.

 تعدادجوایز صداوسیمای مرکز بوشهر در بخش موسیقی جشنواره تولیدات مراکز صداوسیما :3جدول 

 جوایزتعداد  نام جشنواره  

 0 1372جشنواره اول 1

 0 1373جشنواره دوم 2

 0 1374جشنواره سوم 3

 0 1375جشنواره چهارم 4

 1 1371جشنواره پنجم 5

 0 1377جشنواره ششم 6

 1 1378جشنواره هفتم 7

 0 1374جشنواره هشتم 8

 0 1381جشنواره نهم 9

 1 1381جشنواره دهم 11

 2 1382جشنوارهیازدهم 11

 1 1383جشنواره دوازدهم  12

 3 1384جشنواره سیزدهم     13

 2 1385جشنواره چهاردهم 14

 1 1381جشنواره پازدهم 15

 0 1387جشنواره شانزدهم 16

 0 1388جشنواره هفدهم 17

 1 1343جشنواره هیجدهم 18

 1 1344جشنواره نوزدهم 19
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 هنر نمایش -1-2-7-1-6-2

 ه همراهبباشد. هنر موسیقي های این شهر برای گردشگران داخلي و خارجي ميهنر نمایش در بوشهر نیز یکي از جاذبه

استان  ایفا کنند. در جهانگردانتاریخي و سایر  -نیازهای گردشگران فرهنگي نیتأمتوانند نقش مهمي در هنر نمایش مي

 :اندشدهيمعرفکه در زیر شود بوشهر دو نوع نمایش مذهبي و مدرن اجرا مي

 نمایش مذهبی -1-2-7-1-6-2-1

دهنده عالقه خاص مردم به این هنر ملي و وجود هنرمنداني است که برگزاری و اجرای تعزیه در تمام سطح استان نشان

ز طور اخص در جم و ریپردازند. در حال حاضر اجراهای متنوع و باشکوهي از تعزیه در استان بهدر احیای این هنر سنتي مي

حال  گردیده که درروحوضي نیز در قالبي کامالً بوشهری شده، اجرا مي شینماهرم و زیارت برقرار است. تعزیه از سنخ و ا

 شیبز اندسای به هنر این دیار است)مهندسین مشاور خدمت ارزنده ي،شینمااست. احیای این شیوه  شدهفراموشحاضر تقریباً 

 (.  1387پایش 

 نمایش مدرن  -1-2-7-1-6-2-2

جالب  های مدرن بسیارنامهدر این زمینه نیز بوشهر بسیار فراتر از بنیه و وسعت آبادانیش تاخته است. اجرای نمایش

، هارساختیز نیتأمباشد که نیازمند ای از این ظرفیت و پتانسیل استان ميهنرمندان بوشهری در شهر تهران و سایر شهرها، نمونه

داره افعالیت های حوزه هنری  باشد.نمودن سایر شرایط جهت شکوفایي آن در استان مي رساني و مهیابودجه، اطالع نیتأم

 در بخش هنرهای نمایشي در بوشهر طي چند سال گذشته به شرح زیر بوده است:کل فرهنگ وارشاد اسالمي 

 دوره4                يخوان شنامهینما یشب ها  -1

 دوره5       جشنواره تئاتر بانوان                 -2

 دوره25سوره ماه            يجشنواره تئاتر استان  -3

 دوره3سوره ماه         یجشنواره تئاتر منطقه ا  -4

 دوره15و اتود            يجشنواره تئاتر کارگاه  -5

 دوره3         يسینو شنامهینما يجشنواره استان  -1

 دوره 1                     میجشنواره تئاتر پانتوم  -7

 باشد: يم لیچند سال گذشته برگزار نموده به شرح ذ يتئاتر ط نهیدر زم یکه حوزه هنر یيها جشنواره

 دوره4گردد(  ي)برگزار م               يخوان شنامهینما یشب ها  -1
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 دوره5گردد(  يجشنواره تئاتر بانوان                      )برگزار نم  -2

 دوره25گردد(  يسوره ماه          )برگزار م ياستانجشنواره تئاتر   -3

 دوره3گردد(  يسوره ماه       )برگزار م یجشنواره تئاتر منطقه ا  -4

 دوره15گردد(  يو اتود          )برگزار نم يجشنواره تئاتر کارگاه  -5

 دوره3گردد(   ي)برگزار م       يسینو شنامهینما يجشنواره استان  -1

 دوره 1گردد(    ي)برگزار نم                  میه تئاتر پانتومجشنوار  -7

 های گردشگریتحلیل ظرفیت -1-2-7-2

ی هاپائیزی و زمستاني، چشمه ریپذدلای، هوای ای و ماسهصخرهساحل  کیلومتر 411حدود مندی از استان بوشهر با بهره

یری ای، درختان گرمسفراوان، جزایر مرجاني و ماسه یهاتاالبهای زیبا و بلند، تنوع حیات وحش، آب گرم و سرد، نخلستان

های مغفول کشور برای جذب گردشگر و درآمدزایي از و ... یکي از پتانسیل شدهحفاظتو مناطق  نرگس زارها ها،جنگلو 

تجهیزات و ، ساتیتأسها و منابع گردشگری استان و باشد. در این بند به شناسایي و تحلیل انواع دیگر ظرفیتطریق آن مي

 شدهپرداختهپژوهش  در قسمت عرضه در سطح استان  ورساني و  نهادهای آموزش خدمات وابسته به آن، نهادهای اطالع

 است.

  گردشگری هایجاذبه انواع -1-2-7-2-1

و  یناورفشود که در سایه مدیریت، های گردشگری به آن بخش از منابع طبیعي و انساني هر سرزمین اطالق ميجاذبه

(. با این تعریف بخش 1384نیازهای فراغتي و گردشگری بازدیدکنندگان از آن پاسخ دهد)مهندسین مشاور رویان  سرمایه به

باشند تا گردشگری مي ریذخااست، بیشتر  شدهانیبهای گردشگری در این گزارش از آنچه تحت عنوان جاذبه يتوجهقابل

 است.  شدههگرفتهای گردشگری به یک مفهوم در نظر و جاذبه ریذخااینکه جاذبه گردشگری قلمداد شوند. در این گزارش، 

ي و چگونگ هاآنهای گردشگری از بهترین صنایع گردشگری محسوب شده و برخورداری و عدم برخورداری از جاذبه

ند. باشمي هاها و تفاوتها هستند که خالق جذابیتاین جاذبه غالباً کند، زیرا گذاری مينحوه توسعه را در منطقه پایه

ای یک ناحیه فرد و مجزهای ذاتي، فرهنگي و طبیعي منحصربهویژگي عمدتاًهای گردشگری بسیار متنوع هستند و جذابیت

 نمایند. کنند. بدین وسیله توان خود را برای پاسخگویي به نیازهای گردشگران بیشتر ميرا منعکس مي

ها رود. جاذبهيم به شمارناپذیر ها، امری اجتنابوسعه و مدیریت جاذبه، شناسایي، ارزیابي، تذکرشدهبا توجه به توضیحات 

توانند گردشگران هایي که دارند، ميهای خاص و جذابیتبه ویژگي با توجه، (Pull factor)عامل کنش یا جذب  به عنوان
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تر فردتر و جذابر، منحصربهتهای گردشگری متنوعهای دور به سمت خود جذب کنند. هرقدر جاذبهرا از نقاط و سرزمین

ان تری خواهند داشت)مهندسین مشاور رویحوزه نفوذ وسیع جهیدرنتباشند، از قدرت کشش باالتری برخوردار خواهند بود و 

1384.) 

طبیعي، های رو به جاذبه مند است که در گزارش پیشهای گردشگری بسیار زیادی بهرهو ظرفیت استان بوشهر از جاذبه

بیان  کیتفک حفاظت شده، جاذبه های ورزشي، تفریحي و جاذبه های تاریخي، مذهبي و فرهنگي در چهار بخش بهمناطق 

 است: شده

 طبیعی یهاجاذبه -1-2-7-2-1-1

 ،هاقله جنگل،مرتع، آبشار، ،يدرمانآب مراکز چشمه، رودخانه، سد، طبیعي، طبیعي )جزایر و سواحل، دریاچه هایجاذبه

 ها و ...(هصخر

سم استان گردشگری طبیعي و اکوتوری های طبیعي استان در راستای تقویت زمینهاز گزارش به بررسي جاذبه در این بند

 است. شدهپرداختهمندان این حوزه برای عالقه

 هاآنگیری ر شکلو انسان د اندقرارگرفتههای طبیعي که در پهنه جغرافیایي یک سرزمین به کلیه پدیده: منابع طبیعی

اه جهانگردی از دیدگ موردنظراین منابع در میزان جذابیت منطقه  شود.طبیعي گفته مي و منابعها جاذبه ،شته استدخالت ندا

، از آوردمي وجود بهکند. بشر قادر است با تغییراتي که در ترکیب و نحوه حراست یا توسعه این منابع نقش مهمي را ایفا مي

ن نموده و ضم یبرداربهرهنمایند در جهت جذب جهانگرداني که با اهداف تفریحي یا تحقیقات علمي مسافرت مي هاآن

 (.1381)طرح جامع گردشگری استان بوشهر تالش نماید ستیزطیمحکسب منافع اقتصادی در جهت حفاظت از 

های بومي و یلگیری از پتانسومي و بهرهب افرادگردشگری طبیعت نوعي توریسم طبیعي و پایدار است که با مشارکت 

 است: شدهفیتعربدین صورت سازمان جهاني گردشگری در تعریف شود. اکوتوریسم طبیعي گردشگری میسر مي

نوعي از گردشگری که در آن مسافرت به مناطق طبیعي )که به نسبت بدون آسیب مانده( با اهداف مطالعاتي و بهره »

 و هم در حال صورت درگذشتههای فرهنگي هم ی طبیعي و حیات وحش و با توجه به جنبههابصری از مناظر و رستني

  .«پذیردمي

وی فضایي از این الگباشد. ها مياینگستره فضایي این الگو، محیط طبیعي مثل ساحل، جنگل، کوه، کویر، غار و نظیر 

ردشگری ، گردشگری دریایي، گيطیمحستیزهای متفاوتي از گردشگری شامل گردشگری گونه رندهیدربرگگردشگری 

است. درآمد این نوع گردشگری اغلب جهت  هانیاآوری گیاهان و حیوانات و نظیر ورزشي، گردشگری صید و شکار، جمع
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 آمدهدستهبشود و تنها تعداد کمي از کشورها نظیر کنیا بخشي از درآمدهای حفاظت از محیط و یا امور تحقیقاتي هزینه مي

برد و ، سرمایه و پول فراواني را از نواحي مرکز به پیرامون مييطیمحستیزگردشگری »نمایند. امور دیگری ميرا صرف 

رایطي در حوزه اکوتوریسم باید واجد ش یگزار استیسریزی و برنامه هرگونه «آورد.بدین ترتیب عدالت اقتصادی پدید مي

ساکنان  يگردشگران و زندگ مورداستفادهباشد که در وهلة اول موجب توسعه اقتصادی جوامع باشد و دیگر تضاد میان منابع 

 يطیمحستیزهای اجتماعي، بومي را به حداقل برساند و چگونگي توسعه گردشگری در این بخش نباید تعارضي با ویژگي

 .گي جوامع محلي داشته باشدو فرهن

 هاجزایر، سواحل و تاالب -1-2-7-2-1-1-1

مان یای عرو با د شدهواقععربستان  رهیجزشبهو میان ایران و ایران دریایي در جنوب فارس خلیج :خلیج فارسسواحل 

سراسر ضلع شمالي آن را سواحل ایران در برگرفته و در مساحت کمي از گوشه شمال  .از طریق تنگه هرمز مربوط است

های متعدد گردشگری را سواحل این دریا ظرفیتفارس و های خلیج. آبباختری آن کشورهای کویت و عراق قرار دارند

  1باشند.های بالقوه ميفاده از این پتانسیلدر خود جای داده است که نیازمند توجه و است

هزار  1آن به بیش از رود که قدمت مي به شمارفارس ترین جزایر خلیججزیره خارگ یکي از شمالي گ:خار جزیره

. این جزیره، سرزمیني مرجاني است و قرار داردکیلومتری بندر گناوه  38شمال غربي بوشهر و در رسد. این جزیره سال مي

شود و درختان کُنار و لیل در این جزیره با این حال خرما ، موز و مرکبات به مقدار کم کشت مي ،عمالً زمین باروری ندارد

دهند)اداره کل میراث فرهنگي هزار سال پیش نسبت مي 14شناسان پیدایش این جزیره را به . زمینشودبه فراواني یافت مي

 های نسبي(. جزیره خارگ به واسطه سواحل عمیق برای ایجاد لنگرگاه از مزیت1343و گردشگری استان بوشهر  يدستعیصنا

ل مهم مردم از مشاغ د واناست. امروزه کارشناسان این جزیره را به عنوان مرکز تأسیسات عظیم نفت برگزیده مندبهرهای ویژه

آثار  یره از مناطق بسیار قدیمي استان است که. این جزباشدمياین جزیره صید ماهي و کار در تأسیسات نفتي و معدن سنگ 

نصر، کلیسا و صومعه  باغ بنی خارک، رشته قنات آثار تاریخي این جزیره گور دخمه ازجمله. 2تاریخي متعددی دارد

 8تصویر شماره  (.1343و گردشگری استان بوشهر  يدستعیصناتوان نام برد )اداره کل میراث فرهنگي نسطوریان و ... را مي

 ی خارگ پرداخته است.به جزیره 4و 

                                                      
1 www.persiangulfstudies.com 

 همان 2

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 خارگ -: کلیسای نسطوریان8 ریتصو

 
 www.seyrosafar.mihanblog.comمأخذ : 

 جزیره خارگ یهادخمه: گور 3 ریتصو

 
 www.seyrosafar.mihanblog.com مأخذ :

خارکو  .است استان بوشهراز توابع  خلیج فارسدر  ایرانيهای کوچک و از جزیرهکجزیره خار: وکخار جزیره فارسی و

مانده از حضور نظامیان کشور در دارای تعدادی تأسیسات به جای جزیرهقرار دارد. این  خارگ جزیرهاز  ی کمدر فاصله

د که امروزه محل مناسبي جهت رشد پرندگان باشمي انبار مانندهای و ساختمان اسکله ازجمله جنگ ایران و عراقهای سال

میر یز بود و پیش از آن ن گ. این جزیره همچنین زماني محل استقرار نظامیان انگلیسي جهت تسخیر خاراست رهیجزدر این 

این جزیره  .داشته استگسیل  گو نیروهای خود را به سمت خارگاز خار گبندر ریگي برای حمله به هلندیان در خار مهنای

ر طبیعي ملي اث به عنوانایران  ستیزطیمحهای طبیعي آن توسط سازمان حفاظت از و ارزش پدیده يطیمحستیزبنا به دالیل 

  .1تجزیره خارکو به ثبت رسیده اس

                                                      
1 www.irandeserts.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7
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بوده و از نظر موقعیت  عربستانو  ایرانحد فاصل مرز بین  باشد که درنیز از دیگر جزایز استان بوشهر مي جزیره فارسي

از نظر منابع نفتي بسیار غني جزیره این  .تأسیسات نفتي حضور فعال دارند جزیرهدر این  اکنونهمبسیار حائز اهمیت است. 

 )همان(.برداری هستندکشف و در حال بهره گازو  نفتهای چاه جزیرهن ضه اطراف ایدر حو اکنونهمباشد و مي

، تبرای جذب توریس بسیار مناسبيهای مرجاني منطقه سنگای و آببه دلیل وجود سواحل شني و ماسهاین دو منطقه 

 است. مالحظهقابل 11جزیره خارگو در تصویر شماره  . باشنديم

 خارگو: جزیره 11 ریتصو

 
 www.irandeserts.com: مأخذ

پیوستن  به همکه از  تاالب حلهالیه ای در شمال بندر بوشهر در منتهيای است ماسهجزیره شیف جزیره جزیره شیف:

 .باشدآمده و در شمال غربي شهرستان بوشهر و شمال بندر بوشهر واقع مي وجوده ب دالکيو  شاپورآب رودخانه 

 ه عنوانبتواند مي کهيدرحالباشد. مي ین جزیرهتوجه برای اهای قابلی زیبا یکي از دغدغهانباشت زباله در این جزیره

 است. شدهدادهنمایش  11جزیره شیف در تصویر  )همان(.گردشگری برای استان نقش بازی کندهای یکي از بهترین جاذبه

 : جزیره شیف11 ریتصو

 
 www.asriran.com : مأخذ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://www.irandeserts.comمأخذ/
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%AD%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%28%D8%B1%D9%88%D8%AF%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%28%D8%B1%D9%88%D8%AF%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C_%28%D8%B1%D9%88%D8%AF%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C_%28%D8%B1%D9%88%D8%AF%29
http://www.asriran.com/


تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
55 

شاه )نام پیشین  عباسک. این جزیره بین بندر بوشهر و جزیره شیف قرار دارد و خالي از سکنه است عباسک: جزیره

این جزیره به عنوان یک پهنه گلي درون خلیج بوشهر  باشد.مي فارسجیخلدر   ای کوچک و خالي از سکنهجزیره (زنگ

در این جزیره  فارسجیخلای به نام موزه بزرگ موزه .و بافت زمین و جنس خاک آن برای کشاورزی مناسب نیست شدهواقع

ی مربوط به جزیره 12تصویر  .است قرارگرفتهدر قسمت غربي این جزیره  صدرا یسازيکشتصنایع و  در دست ساخت است

 باشد)همان(.عباسک مي

 جزیره عباسک :12 ریتصو

 
 www.dir.wikipg.com مأخذ :

نسبت  در فاصله کميدر شهرستان دیر « نبردخو»این دو جزیره خالي از سکنه در حدود ناحیه  الكرم و نخیلو:ام جزیره

فارس است و از این نظر پشتان خلیججزیره نخیلو در حال حاضر بیش از هر چیز محل زیست الک .اندقرارگرفتهبه یکدیگر 

پرستوهای دریایي پشت دودی، کاکلي و کاکلي کوچک و همچنین سلیم خرچنگ  .دارد يتوجهقابل يطیمحستیزاهمیت 

های اسن و از جاذبه نمایندگذاری ميباشند که در این جزایر تخمهایي ميگونه ازجملهدریایي عقابي  یهاپشتالکخوار و 

بوشهر  )طرح جامع گردشگری استانای صدفي شبیه به جزیره نخیلو استماسهالکرم دارای بافت جزیره ام باشند.جزیره مي

1381.) 

 باشدمي در ساحل روبروی آن حراعلت آن نیز وجود درختان ت. رایج اس "گُرم"نزد بومیان به نام جزیره الکرم جزیره ام

را جداگانه در شمار جزایر کوچک این منطقه  "گرم"مرسوم است. از سویي بعضي منابع اجماالً  "گُرم"که نزد اهالي به 

 به عنوانقرار دارد و صیادان از آن  جزیره نخیلوو مشرق  بندر بوشهرجنوب شرقي از سکنه در این جزیره خالي  .انددانسته

 . 1کنندپایگاهي برای صید ماهي استفاده مي

                                                      
1 www.irandeserts.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AE%DB%8C%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AE%DB%8C%D9%84%D9%88
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در حدود ناحیه بردخون در سواحل جنوبي استان بوشهر و در فاصله کمي  ایرانيهای غیرمسکوني از جزیرهیلو جزیره نخ

 باً یتقرمرجاني و  -آن صدفي  منشأ و باشدهکتار مي 11. مساحت این جزیره حدود است قرارگرفته الکرمجزیره امنسبت به 

پشت تیره، پرستوهای کاکلي  پرستوهای دریایيو در آن  شده استپوشیده  شور پسنداز گیاهان . این جزیره بیضي شکل است

جزیره نخیلو در حال حاضر بیش از هر چیز محل . برندمي به سر چکاوک کاکلو  خرچنگ خواربزرگ و کوچک و نوعي 

ادآوری ز ٔ  نهیدرزمنظیرترین جزیره خاورمیانه است و یکي از نادرترین جزایر جهان و بي فارسجیخل پشتانالکزیست 

های حرا در حاشیه خور مل پرندگان مهاجری دریایي است. در قسمت دیگری از جزیره نخیلو، تجمع کوچکي از جنگل

ن تبدیل بازدید گردشگراترین مناطق استان بوشهر جهات ها این منطقه را به یکي از جذاب. تمام این ویژگيکنزه وجود دارد

 کرده است)همان(.

محل تالقي دو رودخانه دالکي و شاپور در منطقه حله تاالب بزرگي به وجود آورده است که یکي از  حله: تاالب

شود. آب این تاالب از سرریز جریان رودخانه دالکي و شاپور، های مشهور سراسر قلمرو جنوبي ایران محسوب ميتاالب

ین تاالب محل زیست هزاران پرنده آبزی مهاجر است گردد. افارس تأمین ميبارندگي زمستانه و تا حدودی جزر و مد خلیج

 همان(.(رنگ، دراج و خردل اشاره کردرو، پرستو، ترني ، حمامي، بط، هفتتوان به درنا، حواصیل، گاچيکه از آن جمله مي

 شود.مشاهده مي 13تاالب حله در تصویر 

 : تاالب حله13 ریتصو

 
  www.irandeserts.com مأخذ:

  کوه ها و قله ها -1-2-7-2-1-1-2

رند. رشته گیشود که به موازات هم سرتاسر طول استان را در برميعات استان بوشهر از دو رشته عمده تشکیل ميارتفا

 .زاگرس است یهاهکورشتهدر حقیقت دنباله  گیرد واصلي آن تقریباً بیشتر محدوده شمالي و شرقي استان بوشهر را در برمي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C
http://www.irandeserts.com/
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طبیعي  ممکوه ها و قله های مي توانند به جاذبه های گردشگری تبدیل شوند از این رو با برنامه ریزی امکان تبدیل جاذبه های

 آمده است:11 ارتفاعات مهم استان در جدول شماره به جاذبه های گردشگری ممکن خواهد بود.

 ارتفاعات مهم استان :11جدول 

 ارتفاع موقعیت نام کوه

 1223 شهرستان دیر درانگ

 731 جنوب شهرستان تنگستان کالب بوریال

 1113 شهرستان کنگان گچور

 2111 شهرستان دشتستان ،شرق برازجان گیسکان

 1811 شهرستان دشتي ،خورموج خورموج

 1511 شهرستان دشتستان ،دشت پلنگ سیا

 1421 شهرستان دشتستان ،شرق برازجان بزپر

 1561طرح جامع گردشگری استان بوشهر مأخذ : 

الیه جنوبي منتهي کوه جاشکناحیه وسیع و مرتفع شمال غربي  (گنبد نمکي دشتي: گنبد نمكی یا کوه نمک جاشک

بدهای گنترین و زیباترین ترین و فعالیکي از بزرگ (استان بوشهردر  دشتيو  دیرشهرستان  حد فاصل، رشته کوه زاگرس

فسیلي به  اثر طبیعي ملي به عنوان 1381های طبیعي استان بوشهر است که در بهمن سال و خاورمیانه و از جاذبه ایران نمکي

خصوصیات بارز  نیترمهم ده است.به ثبت رسی ستیزطیمحعنوان یکي از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت 

توان ، آبشارها، بلورها و ... ميفردمنحصربههای این کوه نمکي، گنبدها و غارهای و متفاوت کوه نمکي جاشک به نوع نمک

 دهد.کوه نمکي جاشک را نشان مي 14تصویر  .1تاشاره داش

 :کوه نمكی جاشک14 ریتصو

 
  www.wikipedia.com مأخذ :

                                                      
1 www.wikipedia.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF_%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF_%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
http://www.wikipedia.com/
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 غارها  -1-2-7-2-1-1-3

دقیق قرار  موردمطالعههنوز  هاآناما کوچک وجود دارد که بسیاری از  باارزشدر استان بوشهر بیش از بیست غار 

 1باشنداند. بسیاری از این غارها دارای قدمتي طوالني و بیانگر نحوه و حتي شکل سکونت و تاریخ کهن این منطقه مينگرفته

اپور بوشهر مشرف به رودخانه ششمال سعدآباد دشتستان های کوهرشتهدر خانه غار تاریخي چهل خانه:غار تاریخی چهل

 یاشود که مجموعهدیده مي شدهیحجارای و . در ارتفاعات این کوه تعدادی اطاق شبیه به غارهای صخرهاست شدهواقع

در روزگار  یربودا گاین مجموعه یکي از مراکز ادیان  ،آمدهعملبههای مختلف طبق کارشناسيدهند.بسیار زیبا را تشکیل مي

النهر و خراسان و اءراند و این دین در ماودر ایران پیشرفتي نداشته يبودائگذشته بوده ولي به علت اینکه ادیان غیر ملي مانند 

توان مي 15در تصویر  رااین غار تاریخي  )همان(.مختصر رایج بوده احتمال صدق چنین نظری ضعیف است طوربهبلخ 

 مشاهده نمود.

 :  غار تاریخی چهل خانه15 ریتصو

 
 www.irandesert.com مأخذ :

و در  ترین غار تونلي ایراناین غار بسیار زیبا در منطقه دشتستان واقع شده است. غار گوریک طوالني غار گوریک:

ه طول تقریبي ب هاآنباشد که یکي از ی بوم بلند شاهزاده ابراهیم، شهرستان دشتي مشتمل بر چهار دهانه غار طوالني ميمنطقه

 از سمت دیگر خارج شد)همان(.توان وارد و یک کیلومتر بوده و از یک سمت آن مي

گنبد نمکي دشتي در استان بوشهر و در نزدیکي روستای گنخک در فاصله  غارهای کوه نمک )گنبد نمک دشتی(:

ایران  ترین و زیباترین گنبدهای نمکيخورموج مرکز شهرستان دشتي قرار دارد و یکي از بزرگ جنوب شهرکیلومتری  14

 ان(.آید)هممي به شمارو خاورمیانه 

                                                      
1 www.bu.dea.ir 

http://www.irandesert.com/
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 ها جنگل -1-2-7-2-1-1-4

ا هجمعیت دام و استفاده نادرست از جنگل هیرويبنظیر آب و خاک و ازدحام  محدودکنندهشرایط اقلیمي و عوامل 

ای در حفظ و توسعه پوشش جنگلي استان شده است. این استان فاقد هرگونه جنگل درجه های عدیدهباعث ایجاد محدودیت

 . باشندمي از نوع درجه سه و چهار هاجنگلو بیشتر  استیک و درجه دو 

ادام کوهي، های جنگلي استان شامل بترین گونه. عمدهاستاقتصادی  یبرداربهرهصنعتي و قابل  یهاجنگلاین استان فاقد 

ز طریق های روان اجهت تثبیت شن درواقعمصنوعي استان  یهاجنگل. باشديمکلخنگ، کهور ایـراني و بابل ) آکاسیا ( 

وده و از لحاظ طبیعي استان در شهرستان دشتستان ب یهاجنگلوسعت  نیترشیباست.  افتهیگسترشکاری در سطح استان نهال

 .(1381)طرح جامع گردشگری استان بوشهر  گیردپوشش جنگلي مصنوعي نیز شهرستان دشتي در مرتبه اول قرار مي

 ه شرح ذیل  بیان شده است.بر این اساس مهمترین جنگل های با قابلیت ایجاد گردشگری ب

 )هكتار( 1378و مراتع استان بوشهر  هاجنگلوسعت و پراکندگی :11جدول 

 شهرستان جمع)جنگل( طبیعی یهاجنگل دست کاشت و پارک جنگلی یهاجنگل مراتع

 کل استان 311481 331111 31481 1111111

 بوشهر 1411 ــ 1411 45111

 تنگستان 41848 41111 1848 158111

 دشتستان 111743 111111 1743 41111

 دشتي 72481 11111 12481 311111

 دیـــر 21241 21111 241 7111

 کنگان 111341 111111 341 311111

 گناوه 1471 ــ 1471 311111

 دیلــم 1351 ــ 1351 41111

 1561طرح جامع گردشگری استان بوشهر مأخذ : 

های ترین نواحي پراکنش درختان حرا، از گونهبند، گستردههای حرای بوشهر واقع در خلیج نایجنگل جنگل حرا:

تان های حرای شهرسباشند. جنگلدرختي کمیاب و آخرین مجموعه انبوه و وسیع درختان ساحلي در جنوب غربي آسیا مي

از مناطق  بند، یکيور در پارک ملي دریایي نایهای جنوب کشبیوسفری ساحلي آب گاه رهیذخ به عنوانعسلویه بوشهر، 

 و پرندگان مهاجر یکف زدریایي، جانداران  شور پسندآید که در اکوسیستم خود گیاهان مي به شمارحساس ساحلي 

رین نظیرتيب به صورتبند، این منطقه را فرد نایمنحصربه ی خلیجهای حرا در کرانهاقیانوسي را پناه داده است. وجود جنگل

 1المللي معرفي کرده است.های ملي دریایي بینپارک

                                                      
1 www.wikipedia.com 
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های سرسبز ر، تپهکهو گسترهیساجنگل بیدو در شمال شرقي دیلم و در کنار روستای بیدو با وجود درختان  جنگل بیدو:

 )همان(.رودهای گردشگری شهرستان دیلم به شمار ميها و جاذبهماهوری و آرامش و طبیعت جنگلي دیگر جلوه

جنگل بنک در شهر ساحلي بنک، شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان کنگان استان بوشهر قرار جنگل بنک کنگان: 

 باشد)همان(.ای جنوب کشور ميدارد. این شهر ساحلي دارای یکي از زیباترین سواحل ماسه

جنگل دره امیری در کنار دره امیری و در نزدیکي روستای مظفری شمالي که پوشیده از درختان  :جنگل دره امیری

 )همان(.این شهرستان است يدنیدهای سرسبز ماهوری است از دیگر نقاط کهور و تپه

 شدهتهرداخپ هاآنر به معرفي باشد که در زیچنین دارای تعدادی پارک جنگلي مياستان بوشهر هم های جنگلی:پارک

 است)همان(

هر در از توابع بخش مرکزی شهرستان بوش چاه کوتاهدر روستای  چاه کوتاهپارک جنگلي  :پارک جنگلی چاه کوتاه

مسکوني متمرکزی  و بافت افتهیاستقرارای دشتي کوتاه در منطقهاست. روستای چاه شدهواقعکیلومتری شمال شرقي بوشهر  51

در اجرای طرح  1351باشد. در دهه در اقلیم و معماری این روستا مي مؤثر( دو عامل اساسي دارد. طوفان شن و باد )آتش باد

یابان مهار پیشروی ب به منظورهای روان، پارک جنگلي چاکوتاه احداث گردید و کشت درختان کویری کنترل و مهار شن

 1در این منطقه رواج یافت. 

ستان دشتي استان بوشهر با مساحت هزار و دویست هکتار در شهر "چاهوچاه"جنگل  چاهو:پارک جنگلی چاه

   .2باشدها مين بوشهر و سایر استانساز استان و تفریحگاه مناسبي برای مردم استاجنگل دست نیتربزرگ

این  های تفریحي و گردشگریاز دیگر جاذبه شدهواقعپارک جنگلي عامری که در شمال دیلم  :عامریپارک جنگلی 

ناوه، گچساران، امیدیه،گ ازجمله جوارهم یهاشهرستانشهرستان بوده که این روزها پذیرای گردشگراني از شهرستان دیلم و 

 .هندیجان و ماهشهر است

خانه، یر آالچیق، نمازکهور، امکانات رفاهي و خدماتي نظ گسترهیساطبیعت سرسبز و بهاری، وجود درختان فراوان و 

ها، پارک بازی کودکان، سرویس بهداشتي، نمازخانه و سوپرمارکت محل مناسبي برای سکوهای متعدد، روشنایي، آبخوری

 )همان(.استراحت مهمانان و گردشگران فراهم آورده است

                                                      
1 www.makanbin.com 

2 www.farsnews.com 
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دشگری زیبای تفریحي و گر یهامکانهکتار یکي از  111ارک جنگلي سرکره به مساحت پ پارک جنگلی سرکره:

این پارک جنگلي دارای امکانات  .شهرستان دشتستان و استان بوشهر است که در شش کیلومتری شهر برازجان واقع است

زینتي، درختچه  یهاگلآکاسیا، کهور،  یهادرختهزار اصله از انواع  12 حدود . در این مجموعهباشديمرفاهي و خدماتي 

   .1وجود داردنار ک درختانتک، گز و پتوسیاکالاشک، 

 دریایي ارکپ غربي شمال بخش قرار دارد.هرمزگان  و بوشهر  استان دو درارک ملي دریایي نایبند پ بند:پارک ملی نای

 آن رقيش بخش و است عسلویه ساتیتأس و( شوديم نامیده بردخون محلي زبان در)" بیدخون " روستای  به محدود  نایبند

 همراه نایبند خلیج 1357 سال  در است.  "  تِبن " بندر جنوب  آبي – خشکي قسمت در و " کوشکنار " خشکي قسمت در

 انایر شدهحفاظت مناطق فهرست در  نایبند شدهحفاظت منطقه عنوان هکتار به 14511 مساحتیبند با نا دماغه از بخشي با

 عنوان به 1383 سال در  فارسجیخلهای آب از بخشي و نایبند دماغه ازجمله دیگر مناطق با همراه منطقه این.  ردیگيم قرار

 .2شوديمریایي ایران ثبت و اعالم د ملي پارک اولین

های طبیعي جاذبه باشد که اکنون تبدیل به یکي ازاین منطقه بکر و طبیعي بسیار زیبا واقع در شهرستان جم مي تپه چگاسه:

دور بر دامنه تپه چگاسه کشاورزی  یهازمانشود گفته ميهای اطراف شده است. و تفریحي شهرستان و سایر شهرستان

اداره  یاعهتوس یهاطرحها میزبان سالاین تپه  وجود دارد. يخیتارو آثار طبیعي تپه نیز تعدادی  بر روی آن شده است ومي

یز های اخیر ناین منطقه قابلیت بسیار زیادی برای جذب گردشگران دارد و در سال .ب منطقه بوده استآمخزن ذخیره  ب وآ

ي و اتاشتي، اماکن خدمهای بهدسازی، تعبیه سرویسجاده ازجملهها و خدماتي جهت رفاه حال گردشگران گذاریسرمایه

 همان(.(... در آن صورت گرفته است

 و آبشارها هارودخانه -1-2-7-2-1-1-5

یار گردشگری بس هایجاذبهبا اندک توجهي به  هاآنباشد که بسیاری از ای متعددی ميهاستان بوشهر دارای رودخانه

به شرح  یافرا منطقههای با قابلیت جذب گردشگر در مقیاس مناسبي در سطح استان تبدیل خواهند شد. تعدادی از رودخانه

 زیر آورده شده است:

                                                      
1 www.as.irna.ir 

2 www.irandeserts.com 
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 های دائمیرودخانه

های هنگیرد و پس از دریافت آب رودخاژن در غرب شیراز سرچشمه ميراین رود از ارتفاعات دشت ا رودخانه دالكی:

ود در د. این رریزفارس ميبه خلیج« رمله»رود و اتصال به رودخانه شاپور، در نزدیکي روستایي به نام سرخون و شیرین

 .1شودنامیده مي «حله» ،شهرت دارد، ولي پس از دریافت آب رود شاپور «دالکي»های علیا به جز در حوالي برازجان به قسمت

 است. مشاهدهقابل 11 رودخانه دالکي در تصویر شماره

ی فارس است و مجموعاً چهار شاخهی مرکزی سواحل خلیجهای مهم ناحیهیکي از رودخانه« مند»رودخانه  رودخانه مند: 

ازرون )کوه ک يشمال شرقکنند. این رود از ارتفاعات شناختي منطقه تبعیت ميزمین از خطوط ساختار همگياصلي دارد که 

 یمودنگذرد و بعد از پاز سه شهر فسا، جهرم و فیروزآباد مي چنینهم. گیردل غربي شیراز سرچشمه ميانار( و ارتفاعات شما

 مشاهدهقابل 17)همان(. پل رودخانه مند در تصویر شماره شودفارس ميکیلومتر در جنوب بندر کنگان وارد خلیج چندین

 است.

 مشیر پل -: رودخانه دالكی16 ریتصو

 
  www.irandeserts.com مأخذ :

                                                      
1 www.irandeserts.com 
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 پل رودخانه مند :17 ریتصو

 
 www.irandeserts.com مأخذ :

و پس از آبیاری شهر اهرم از  گرفتهرودخانه اهرم از ارتفاعات کلمه و فاریاب و خائیز سرچشمه  هرم:رودخانه ا

 بشررقابلیغدست شور و پایین ریزد. آب این رود درفارس ميو در جنوب جزیره شیف به خلیج گذشتهاحمدی پل

 ست)همان(.ا

 اوودداز حد فاصل دهستان حیات گرفته، رنگي سرچشمه و کاله ف ترشگچرودخانه شور از ارتفاعات  رودخانه شور: 

 )همان(.شودفارس ميمزین وارد خلیج درخورو  گذشتهشبانکاره 

، مسیر کلي خود که شمال باختری استدر  است شدهلیتشککه از ریزابه های موند  يدائماین رودخانه  رودخانه باغان :

 یهاکوهرودخانه باغان از  .تو دریای عمان اس فارسجیخلدخانه این رو حوزه .گذرديماز شهرستان کنگان در استان بوشهر 

 و بعد به سوی شونديمکیلومتری خاور جنوبي کنگان به دهستان ریز وارد  32سمرکان همراه با رودهای بیخو و پردی در 

، اما با رسیدن به حوالي روستای باغان شوديمدر این دره سرچشمه نامیده . رودخانه باغان شونديمدره جنوبي زیر کوه روان 

 )همان(.دریزکیلومتری شمال باختری کنگان، به رود موند مي 44ر سرانجام ددهد که ان تغییر نام ميبه رود باغ

لي است، در مسیر ک شدهلیتشکهرم ادشت پلنگ که از ریزابه های رود شور  يدائمرودخانه  رودخانه دشت پلنگ:

 141. حوزه این رودخانه که کنديمعبور  دستي موجبرازجان دشتستان و خور رهای، از شهباشدميخود که جنوب خاوری 

متر و شیب  221 گاه زشیرمتر، ارتفاع  1111و دریای عمان است. ارتفاع سرچشمه این رود  فارسجیخلکیلومتر طول دارد، 

کیلومتری جنوب خاوری  58بوزپار و خون واقع در دهستان بوشکان در  یهاکوهدرصد است. دشت پلنگ از  1/1متوسط آن 

از کنار روستاهای تنگ ارم، تنگ زرد و دهرود باال و پایین عبور  پوشکانو به نام رود شور  ردیگيمبرازجان سرچشمه 

ان به نام رود دشت پلنگ به دهست اندشده. پس از آمیختن با ریزابه های بسیاری که از ارتفاعات اطراف سرازیر  کنديم
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تنگ و پرپیچ و خم ، از دامنه شمال خاوری کوه  یهادرهو پس از عبور از  شوديموارد  خورموجطسوج از شهرستان 

 )همان(.زدیريمبه رود شور دهرم  خورموجکیلومتری جنوب خاوری  85و در  گذرديمکارتنگ نیز 

 های فصلیرودخانه

خي نقاط و در بر کردهشهرستان کنگان عبور  در ها در مسیر خود از باغاناین رودخانه رودخانه جم و سرچشمه کنگان:

 .1اندآوردهمساعد گردشگاهي به وجود فضای 

 فارسجیخلکیلومتر که حوزه آن دریای عمان و  51دره کره یک رودخانه فصلي است به طول  رودخانه دره کره:

متر، ارتفاع  511. ارتفاع سرچشمه این رود گذرديمسمل و باغک و شهرستان بوشهر  یهادهستانو در مسیر خود از  باشديم

آن صفر و شیب متوسط آن یک درصد است. مسیر کلي رودخانه دره کره باختری بوده و سرچشمه آن از  گاه زشیر

 )همان(.کیلومتری شمال خاوری بوشهر است 53ارتفاعات 

در سطح این شهرستان وجود ندارد و تنها  يتوجهقابلرود  شهرستان دیلم، به علت آب و هوای گرم رودخانه زهره:

 )همان(.دهدره، مرز شمالي این شهرستان را با شهرستان بهبهان تشکیل ميرودخانه آن یعني زه

متر در دهستان لیراوی و شهرستان  511 کیلومتر، ارتفاع سرچشمه 51این رودخانه فصلي با طول  رودخانه دره آبداری:

های فراواني که همگي از ریزابه. این رودخانه از باشدمي و دریای عمان فارسجیخلبندر گناوه جریان دارد. حوزه این رود، 

اني به اسم و زم «گپ»و گاه به نام دره  شودمي، تشکیل رندیگيمکیلومتری شمال خاوری بندر گناوه سرچشمه  51ارتفاعات 

کیلومتری باختر شمالي روستای  8در  «کسبي»شود و پس از طي دامنه شمالي کوه به دشت ساحلي وارد مي «دره آبداری»

 )همان(.زدیريم فارسجیخللیلتین به 

متر در مسیر کلي جنوب باختری  711ارتفاع سرچشمه و کیلومتر 15رودخانه فصلي دره گپ به طول  رودخانه دره گپ:

ین ا . کنديمو دریای عمان است و از دهستان حیات داوود و شهرستان گناوه عبور  فارسجیخلجریان دارد . حوزه این رود 

کیلومتری شمال خاوری بندر گناوه از دو ریزابه اصلي که هر دو  57های بنه پیر، چره زن و دشت کربال در رودخانه از کوه

پس از  شود وو در هفت کیلومتری شمال خاوری بندر گناوه با رود دره بدن مخلوط مي گرفتهدره گپ نام دارند، سرچشمه 

 )همان(.د.ریزمي رسفاجیخلعبور از خاور بندر گناوه در جنوب بندر مزبور به 

متر در مسیر کلي جنوب  251ارتفاع سرچشمه  و کیلومتر 22رودخانه فصلي دره گچي به طول  رودخانه دره گچی:

. کنديمو دریای عمان است و از دهستان حیات داوود و شهرستان گناوه عبور  فارسجیخلباختری جریان دارد. حوزه این رود 

                                                      
1 www.irandeserts.com 
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ی ، پس از رسیدن به حوالي روستاردیگيمکیلومتری خاور شمالي بندر گناوه سرچشمه  27در  این رودخانه که از کوه بونه گز

در شش  و شوديمگردد. شاخه شمالي آن به نام دره گچي با رودخانه دره گیجک مخلوط تقسیم مي دوشاخهگاو سفید به 

و  گذرديمو شاخه جنوبي آن به نام خردوانه از کنار روستای پوزه گاه  زدیريمکیلومتری جنوب خاوری بندر گناوه به دریا 

 )همان(.شوديم فارسجیخلکیلومتری جنوب خاوری بندر ریگ وارد  5/3در 

متر در مسیر کلي جنوب  211ارتفاع سرچشمه و کیلومتر  32رودخانه فصلي دره گیجک به طول  رودخانه دره گیجک:

 . رود دره گیجککنديمو دریای عمان است و از دهستان حیات داوود عبور  فارسجیخلن رود باختری جریان دارد. حوزه ای

 )همان(.ردیگيمکیلومتری شمال خاوری بندر گناوه سرچشمه  31از کوه سبز در 

متر در مسیر کلي   411ارتفاع سرچشمه و به طول هشت کیلومتر «چم ره ملک»رودخانه فصلي  رودخانه چم ره ملک:

و دریای عمان است و از دهستان حیات داوود و شهرستان گناوه عبور  فارسجیخلخاوری جریان دارد. حوزه این رود جنوب 

کیلومتری شمال خاوری بندر گناوه  38از کوه بام بلند در  ،است شدهلیتشک. چم ره ملک که از ریزابه رود شبانکاره کنديم

 )همان(.ردیگيمسرچشمه 

متر در مسیر کلي جنوب باختری  211ارتفاع سرچشمه  وکیلومتر  22خانه فصلي دره بون به طول رود رودخانه دره بون:

 . درهکنديمو دریای عمان است و از دهستان حیات داوود و شهرستان گناوه عبور  فارسجیخلجریان دارد. حوزه این رود 

کیلومتری شمال خاوری بندر گناوه سرچشمه  21است از کوه تا رود چال در  شدهلیتشکبون که از ریزابه رود گپ 

 )همان(.ردیگيم

متر ، در مسیر کلي جنوب  35ارتفاع سرچشمه  وکیلومتر  12به طول  يشور کالچرودخانه فصلي  رودخانه شور کالچی:

حیات داوود و شهرستان گناوه عبور و دریای عمان است و از دهستان  فارسجیخلباختری جریان دارد . حوزه این رود 

 )همان(.کیلومتری خاور بندر گناوه است 24. سرچشمه این رود در کنديم

کیلومتر است ، در مسیر کلي جنوب باختری خود از دهستان  35این رودخانه فصلي که طول آن  رودخانه دره آبداری:

و حوزه آن  شدهلیتشکودخانه از ریزابه رود شور و شبانکاره . این ر گذرديمشبانکاره و برازجان )مرکز شهرستان دشتستان( 

متر و شیب متوسط آن یک  21حدود  گاه زشیرمتر ، ارتفاع  411و دریای عمان است. ارتفاع سرچشمه آن  فارسجیخل

 )همان(.کیلومتری شمال باختری برازجان است 51درصد است . سرچشمه این رودخانه کوه کاله ترک در 

کیلومتر طول دارد، در مسیر کلي باختری خود، از دهستان مزارعي و  13این رودخانه فصلي که  راخ بدر:رودخانه سو

وزه آن و ح شدهلیتشک. سوراخ بدر از ریزابه رودهای شور و شبانکاره کنديمعبور  دشتستان شهر برازجانشهرستان 
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متر ، ارتفاع  151کیلومتری شمال باختری برازجان است  71در  کهآنو دریای عمان است. ارتفاع سرچشمه  فارسجیخل

 باشد)همان(.ميمتر و شیب متوسط آن سه درصد  2511 گاه زشیر

 آبشارها

ردشگری، ها و خدمات گباشند که با تجهیز زیرساختهای طبیعي خاص خود مياستان بوشهر دارای چند آبشار با زیبایي

 هدف گردشگران طبیعي تبدیل شوند. های توانند به یکي از گزینهمي

از به هم پیوستن  این آبشاراست.  شدهواقعآبشار فاریابي در شهرستان  دشتستان استان بوشهر  آبشار فاریاب )چرمكی(:

کم  شود. با توجه به دمای باالی استان وهای منطقه فاریاب دشتستان، رود فاریاب و آبشار زیبای آن تشکیل ميآب چشمه

ه چشمه این منطقه چشم نیترمهمشوند. اطراف آن بسیار مهم تلقي مي یسارهاچشمهاین منطقه، آبشار فاریاب و آبي در 

کوه در کنند. آبشار فاریاب پشتهای خود از آن استفاده ميتنگ فاریاب است که اهالي روستای فاریاب برای آبیاری باغ

 است. شدهدادهنمایش  18ار فاریاب در تصویر شماره . آبش1 روستای فاریاب در شهرستان دشتستان واقع است

 :آبشار فاریاب18 ریتصو

 
  www.irandeserts.com مأخذ :

 شدهواقع استان بوشهردر  شهرستان دشتستان بخش سعدآباداز توابع  راه ریزدر روستای  راه ریزآبشار  :راه ریزآبشار 

این  .اندازی بسیار زیبا و مناظر طبیعي باصفا داردچشمو  آمده است به وجوداین آبشار از جاری شدن چند رشته قنات  .است

دور حمام عمومي روستاهای مجاور آن بوده است. آب خروجي از این چشمه در مسیری مملو از  چنداننه درگذشتهچشمه 

کند و سرسبزی بسیار زیبای این منطقه، به محلي برای حضور گردشگران در ایام تعطیالت و حضور عبور ميدرخت و گیاه 

 )همان(.در همه ایام سال شده است جوارهمافرادی از شهرها و روستاهای 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 فردربهصمنحآبشارهای  و از شدهواقعروستای تل سرکوه و در جنوب روستای شول  در شمالاین آبشار  :آبشار تلخ آب

ي آید و این منطقه را به استخری طبیعدر یک محوطه وسیع فرود مي . آب خروجي از این آبشارو زیبای استان بوشهر است

 .1در فصول گرم سال بدل کرده است ژهیبه وجوانان این منطقه  یبرای شنا

 گرمهای آبها و چشمهچشمه -1-2-7-2-1-1-6

باشد که در این درماني ميجذب گردشگران با هدف آبهای آب گرم خاصیت درماني آنها و های چشمهاز ویژگي

های آب شیرین نیز از دیگر ا هداف گردشگران و های مناسبي برخوردار است. چشمهخصوص استان بوشهر از قابلیت

 باشد که در زیر به معرفي آنها در سطح استان پرداخته شده است.گردان ميطبیعت

ین شهر برازجان و دهستان و معموال ب ها دارای ترکیبات گوگردی استهچشم نوع از این آب چشمه های گوگردی:

 دهد که به سوی جنوب سرازیرها نهر بزرگي را تشکیل مي. آب این مجموعه چشمهوجود دارندچند ناحیه از زمین  دالکي در

 .2اندهای متنوعي رشد کرده «الطیبسنبل»شود و در سطح آب آنها گل مي

 های پوستي نافع است.جهت درمان بیماری هاآنآب گرم  و ناحیه اهرم وجود دارنددر  اکثراً که  :های آب گرمچشمه 

 های آب گرم استان به شرح زیر است:تعدادی از چشمه

کیلومتری شهر برازجان به سمت کازرون، بین روستای دالکي و شهر برازجان قرار  18این چشمه در  آب گرم دالكی:

نشان  14صویر شماره آب گرم دالکي در ت. و از خواص درماني برخوردار است شدهواقعر کنار جاده دارد. آبگرم دالکي د

 است)همان(. شدهداده

کیلومتری مسیر جاده برازجان به کازرون و در فاصله شش کیلومتری جنوب روستای  12این چشمه در  آبگرم برازجان:

های پوستي شود و دارای خواص درماني برای بیماریمي های مارني و گچي از زمین خارجدالکي از شکاف سنگ

 )همان(.است

 های آهکي وها در یک کیلومتری روستای خانیک در منطقه برازجان از شکاف سنگاین چشمه :2و  1آبگرم خانیک 

 )همان(.توجهي نیز برخوردار هستندشوند و از خواص درماني قابلگچي از زمین خارج مي

کیلومتری جاده بوشهر به طرف بندرعباس قرار  13این چشمه در نزدیکي شهر اهرم در  د اهرم(:آبگرم اهرم )آب با

رد دو استخر زنانه و مردانه دا اهرم  دارد و حدود دو کیلومتر مسیر فرعي خاکي تا رسیدن به مظهر چشمه فاصله دارد.  چشمه

                                                      
1 www.mehrnews.com 

2 www.irandeserts.com 
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است و آب گرم توسط یک کانال از سرچشمه به استخرها هدایت  شدهاحداثکه در چند سال اخیر توسط جهاد سازندگي 

 )همان(.شودمي

قرار دارد که با یک کیلومتر جاده خاکي به  خورموجکیلومتری مسیر جاده اهرم به  77این چشمه در  :احمد ریمآبگرم 

 )همان(.رسد و در حال حاضر دارای دو استخر زنانه و مردانه استمظهر چشمه مي

های بوشهر به بندرعباس در پنج کیلومتری جنوب غربي اهرم از شکاف سنگ جادهاین چشمه در مسیر  رک:آبگرم قوچا

 )همان(.شودآهک مارني از زمین خارج مي

  موج قرار داردبوشهر به بندرعباس و در شمال خوراین چشمه در مسیر جاده  آبگرم نیكو:

 )همان(.در حوالي روستای گنویه قرار دارد ردی –: این چشمه در کنار جاده خورموج  آبگرم گنویه

دیر و در حوالي روستای گنویه قرار دارد. مظهر چشمه از  - خورموجاین چشمه در کناره جاده  آب گرم گنویه دیر:

های سولفات کلسیم . عامل تشکیل این چشمه که آب آن در ردیف آب شوديمآهک مارني خارج  یهاسنگشکاف 

 )همان(.است يشناختنیزمهمراه با منیزیم و کلرور سدیم ولرم است، ساختار 

 : آب گرم دالكی13 ریتصو

 
  www.irandeserts.com مأخذ :

 نهای آب شیریچشمه 

های شمه. چباشندمينسبتاً زیاد و دارای کیفیت خوبي  هاآنتعداد . قرار دارند« خاییز اهرم»در ناحیه  اکثراًها این چشمه 

 .باشندهای این ناحیه ميچشمه نیترپرآب« بنیان»

ی جاده بوشهر به بندرعباس قرار رکیلومت 11در  احمد ریماین چشمه در غرب  :احمد ریمچشمه آب معدنی غرب 

 .1دارد

                                                      
1 www.irandeserts.com 

http://www.irandeserts.com/
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ترین مهم .ودشها رود فاریاب و آبشار زیبای فاریاب تشکیل مينآکه از به هم پیوستن آب  اب:های منطقه فاریچشمه

استفاده  خود از آن یهاباغکه اهالي روستای فاریاب برای آبیاری  است «چشمه تنگ فاریاب»چشمه این منطقه 

 )همان(.کنندمي

 سدها -1-2-7-2-1-1-7

به تفکیک آمده است. موقعیت سدهای  12شماره باشد که در جدول استان بوشهر دارای تعدادی سد در سطح استان مي

 استان در نقشه مرتبط آمده است.

 سدهای استان :12جدول 

 نوع سد نام رودخانه شهر نام سد
)میلیون حجم مخزن

 مر مكعب(

 24.5 خاکي باهوش اهرم سد باهوش

  خاکي دالکي دشتستان سد دالکي

 115.7 ریزهسنگ دشت پلنگ خورموج سد دشت پلنگ

 31.5 (RCCبتن غلتکي ) باغان )سرشاخه مند( خورموج سد باغان

 185 بتني رود شاپور برازجان ریسعلي دلواری

 www.sceg.ir مأخذ :

 

این حوزه بسیار باال بوده که امکان ارتقا سطح گردشگری با توجه به فرصت های موجود امکان جذب سرمایه گذار در 

 استا را فراهم خواهد کرد.

 هاو شكارگاه  شدهحفاظت مناطق -1-2-7-2-1-2

که کنند  زندگي استانو گرمي عمومي هوا، سبب شده تنها جانوراني بتوانند در این محدودیت پوشش گیاهي و خشکي 

ه ک های مختلفي از حیات وحش را در خود جای داده استاند. با این حال استان بوشهر گونهبا محیط طبیعي آن سازگار شده

سیاه اطراف  ها و ارتفاعات داخلي به ویژه کوهها و کوهپایهدر بیابانجذابیت زیادی داشته باشند.  گردان عتیطبتوانند برای مي

های جانوری . گونهکننديمها و فضاهای سبز این استان، حیوانات وحشي گوناگوني زندگي تنگه ،هاخورموج و اطراف چشمه

، قوچ توان کل، بز، میشمي ،ترین جانوران این نواحياز مهمدهند و تشکیل ميپرندگان و آبزیان  ،پستانداران رااین استان 

باشد که در زیر به تعریف این مناطق و شده و شکارگاه مياستان بوشهر دارای تعدادی منطقه حفاظت. وحشي را نام برد

 است. شدهپرداختهدر استان بوشهر  هاآنمعرفي 

http://www.sceg.ir/
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 شدهحفاظتمناطق 

 است: شدهفیتعربه شرح زیر  شدهحفاظتمنطقه  ستیزطیمحدر تعریف سازمان حفاظت 

جانوری  هایگیاهي و زیستگاه هایحفظ و احیای رویشگاه باهدفي زیاد که حفاظت باارزشاراضي به نسبت وسیع "

به  يطیمحستیزهای های آموزشي و پژوهشهای مناسبي برای اجرای برنامه، محیطشدهحفاظتشوند. مناطق انتخاب مي

س طرح هر منطقه و بر اسامصرفي و اقتصادی متناسب با نواحي  یبرداربهرههای گردشگری و انجام فعالیت .ندیآيمشمار 

 ".جامع مدیریت مناطق، مجاز است

 شده نایبندمنطقه حفاظت -1-2-7-2-1-2-1

 321های حرای خورهای عسلویه، بساتین و هاله( در نایبند و جنگل شدهحفاظتمنطقه نایبند )شامل خلیج نایبند، منطقه 

 به شمار فارسجیخلبدون تردید زیباترین منطقه ساحلي در طول سواحل  است و شدهبوشهر واقعکیلومتری جنوب شرقي بندر 

این . باشدمي در این منطقهآثار به جای مانده از بندر تاریخي نایبند )نابند( در دماغه نایبند، حاکي از پیشینه تاریخي  رود.مي

 1357در سال  و بوده است فارسجیخلد در مرواری یکي از بنادر مهم و از مراکز عمده صید و تجارت هیبوآلصر بندر در ع

هکتار یکي از ارزشمندترین  4131شناخته شد. خلیج نایبند در ساحل شمالي منطقه نایبند با وسعت  شدهحفاظتمنطقه  به عنوان

ترش های ساحلي باعث گساست. وجود آرامش نسبي و شفافیت آب در این محدوده از آب فارسجیخل یيایدرهای زیستگاه

های حرا، های مجاور آن شده است. خورهای متعدد، جنگلبهای دریایي در بستر خلیج و آهای مرجاني و علفتمعمج

در ساحل جنوبي  یاماسهدارای حاشیه باریک  یاصخرههای شمالي و شرقي و سواحل ای درخشان در بخشسواحل ماسه

انجیر، معابد در دماغه نایبند، دشت هموار بخش شمالي،  سالکهننایبند، درختان  شدهحفاظتخلیج و بخش غربي منطقه 

م چش نیترعیبدای بخش جنوبي این منطقه، عمیق و صخره یهادرههای مشجر واقع در ارتفاعات بخش میاني و دشت

ای ــرترین محل را برای اجــاندازهای بدیع، مناسبآورده و وجود این چشم گرد همرا  فارسجیخلاندازهای طبیعي سواحل 

)طرح جامع گردشگری استان  ستیعي در این منطقه فراهم ساخته اطب یهايژگیوهای اکـــوتوریسم ساحلي متکي بر برنامه

 است.  شدهدادهنشان  21نایبند در تصویر شماره  یشدهحفاظتی نمایي از منطقه (.1381بوشهر 
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 یندنا شدهحفاظت:  منطقه 21 ریتصو

 
 www.irandeserts.com: مأخذ 

 تاالب حله شدهحفاظتمنطقه  -1-2-7-2-1-2-2

 .است دهشلیتشکدخانه حله با دریا و در شمال بندر بوشهر در مصب شاخه جنوبي رو فارسجیخلدر ساحل  حلهمنطقه 

وژیکي خاص باعث ایجاد پوشش گیاهي اکول طیشراوسعت منطقه، آب و هوای خشک و همچنین قلیایي بودن خاک و 

تنوع باشد. حیات وحش مگردشگری آن مي یهاجاذبهت که از حله گردیده اس شدهحفاظتبسیار متنوعي در محدوده منطقه 

 باشد)همان(.های اکوتوریسم منطقه ميآن از دیگر جاذبه

 منطقهاین . دباشميخوبي بسیار از لحاظ آموزشي ـ توریستي دارای پتانسیل  حله منطقه: های عمومی منطقهقابلیت

له و وجود تاالب حت و برخوردار اس يتوجهقابلرود که از تنوع زیستي مي به شمارو زیبای کشور  باارزشمناطق  ازجمله

های جانوری نــــادر، مزیتهای گیاهي و همچنین تالقي آب شور و شیرین با وجود اکوتون خاص، به سبب داشتن گونه

تواند توسط مراکز آموزش عالي و متوسطه استان مورد های آموزشي، تحقیقاتي ایجاد نموده که ميمناسبي را در زمینه

 قرار گیرد. یبرداربهره

 فعلی از منطقه یهااستفاده

 است:حله به شرح زیر  شدهحفاظتهای بالفعل در منطقه ها و استفادهترین فعالیتعمده

 شکار و صید به شیوه قانوني. .1

شود و انجام مي رهاشدهو  يراصولیغکه به صورت  انییروستااستفاده از مراتع منطقه توسط حیوانات اهلـي  .2

 شود.های تابستاني خشک ميهمچنین حمل علـوفه به منزل که جهت استفاده

 رد.یگمنطقه قرار مي انییروستاهای کشاورزی که توسط اداره منابع طبیعي در اختیار استفاده از زمین .3

http://مأخذ/
http://مأخذ/
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 های رسوبي حاصلخیز.های آبگیر و زمینجات از قبیل هندوانه و خربزه در کنارهدیم کاری صیفي .4

)طرح جامع گردشگری استان بوشهر  استفاده تفریحي در صورت گشت و گذار توسط مردم اطراف منطقه .5

 دهد.حله را نشان مي شدهحفاظتمنطقه  21تصویر شماره  (.1381

حله شدهحفاظت:  منطقه 21 ریتصو  

 
 www.irandeserts.com:  مأخذ

 مند شدهحفاظتمنطقه  -1-2-7-2-1-2-3

. ستتوجهي امند قرار دارد و از نظر حفاظت و تکثیر برخي از حیوانات دارای اهمیت قابل رودخانهاین منطقه در اطراف 

دارا بودن  لیبه دلشده مند، منطقه حفاظتهای اکوتوریسم این منطقه است. پوشش گیاهي خاص و حیات وحش مند از جاذبه

قه از . آهوی این منطروديم به شمارایران های جانوری در جنوب ترین زیستگاهدو اکوسیستم آبي و خشکي، یکي از مهم

 شود.شده مند دیده مينمایي از منطقه حفاظت 22شماره  ریدر تصو. 1شهرت برخوردار است

 مند شدهحفاظت: منطقه 22 ریتصو

 
  www.irandesetrs.com : مأخذ

                                                      
1 www.irandeserts.com 

http://www.irandeserts.comمأخذ/
http://www.irandeserts.comمأخذ/
http://www.irandesetrs.com/
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ي ی ساحلشود لبهمي که دیده طورهمانمکاني نشان داده است.  به صورتاستان را  یشدهحفاظتمناطق  1نقشه شماره 

ای ملي و هی توضیحات، پارکو در ادامه شدهحفاظتهای مهم گردشگری طبیعي به لحاظ قرارگیری مناطق استان از مکان

 اشد.ب... مي
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 هاشكارگاه

شکارگاه کوه سیاه که در حدود هفت هزار رأس کل، بز، قوچ و میش وحشي در آن زندگي  شكارگاه کوه سیاه:

اجازه  او شکارگاه کوه سیاه ب شدهحفاظتجنوب شرقي برازجان قرار دارد و محل قشالق عشایر است. در مناطق  درکنند، مي

و  يدستعیصنا)اداره کل میراث فرهنگي، زیست و اخذ پروانه، امکان شکار در فصول معیني وجود داردسازمان محیط

 گردشگری استان بوشهر(.

دشتي و تنگستان واقع است. این منطقه کوهستاني و  یهادر شهرستانمنطقه شکار ممنوع کوه ،  شكارگاه کوه مند:

 یهادرهکوه مند دارای چشم اندازهای وسیع و زیبای کوهستاني،  شدهحفاظتدارای آب و هوای گرم و مرطوب است. منطقه 

 ووشش گیاهي مناسب، شرایط آب پ ت.سخت گذر و آبشخورهای متعدد اس یهاشکارگاهو  هاتنگهو خم طوالني،  چیپرپ

سبب شده این منطقه شکار ممنوع همه شرایط را  بانانطیو مح مأموران یروزشبانهمنطقه کوه مند و تالش  يمیو اقل یيواه

 1.به دست آورد شدهحفاظتبرای ارتقا به منطقه 

 هانخلستان

ر مسیر د هاآنها، شکل قرار گرفتن تنوع نخلباشد. ها اصله درخت در سطح کشور مطرح ميبا میلیوناستان بوشهر 

 باشد.استان مي ریانکارناپذهای از زیبایي ها،جاده ها و در مسیرها و آبراههرودخانه

به باغداری نخل  يوعنبهها ویژگي بارز طبیعي ـ اقتصادی استان بوشهر است. زیرا اقتصاد کشاورزی استان بوشهر نخلستان

اجتماعي و مذهبي -از نظر اقتصادی و طبیعي، بلکه از نظر فرهنگي  تنهانهوابسته است. بنابراین، وجود نخل در استان بوشهر 

پخش، اهرم، خورموج، دالکي در اطراف سعدآباد، آب توانيمست. این مناظر بدیع و زیبا را ا یيایرؤو  بخشآرامشهم، 

های استان را نشان خلستاننمایي از ن 21تصویر شماره (.1381)طرح جامع گردشگری استان بوشهر و برازجان مشاهده کرد

 دهد.مي

های جنوب کشور دارای چند میلیون اصله نخل است به عنوان یکي از مراکز نخلستان آب پخش پخش: نخلستان آب

ها عبور از بین نخلستان آب پخشمسیر ورودی شهر   .تواند محل بسیار خوبي برای گردشگری باشدها ميکه این نخلستان

ناسبي و فرصت م کرده تیرؤها را تنها بخش کمي از نخلستان، آب پخشبه  واردشده و گردشگرانکند ولي مسافران مي

 .2فراهم نشده است هاآنها برای برای حضور در بین نخلستان

                                                      
1 www.irandeserts.com 

2 www.mehrnews.com 
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 :  نخلستان 21 ریتصو

 
  www.irandeserts.com : مأخذ

 مراتع 

د که به علت قرار دار فارسجیخلاز این مراتع در حاشیه  بخشي  شامل مراتع دشتي و کوهستاني است. هرمراتع استان بوش

شوری شدید خاک و وجود گیاهان نامرغوب )از لحاظ تغذیه دام( قابلیت استفاده چنداني ندارند. ولي در فصول زمستان و 

ي به دو ، از نظر عوارض طبیعکنند. بقیه مراتع استانيکننده در بسیاری از نقاط استان ایجاد مدازی خیرهنااوایل بهار چشم

. در بخش شدبايمکه دارای شیب کم و بسیار یکنواخت  فارسجیخلیکي مراتع دشتي حاشیه   گردد:قسمت تقسیم مي

به و  دهدنظیر سالسوال پوشش عمده را تشکیل مي شور پسندهای زیرزمیني، گیاهان باال بودن سطح آب لیبه دل ساحلي، 

گردند. ناحیه ریپلکس و سالکورنیا جایگزین ميرویم گیاهان دیگری مانند اتارتفاعات کم، پیش مي به طرفکه  جیتدر

این  پوشش گیاهي باشد، از تنوع گیاهي بهتری برخوردار است.تر ميشمالي و شرقي استان، که دارای آب و هوای مالیم

نوعي  ایهای گرمسیری از قبیل: یونجه، ماشک گل خوشهمراتع را عمدتاً گیاهان علفي با گونه غالب بهمن و انواع لگم

 یارختچهددرختي و  یهاگونهای خانواده بقوالت مانند: گون، اتنگرس، نوعي درمنه و های بوتهاسپرس و غیره همراه با گونه

 (.1381استان بوشهر  ی)طرح جامع گردشگردهديممانند: کنار، بنه، بادام کوهي و کلخنگ تشکیل 

 ور ازاست منظ ذکرانیشادهد. استان را نشان مي یهاشهرستانهای طبیعي ای از وضعیت منابع و جاذبهخالصه13جدول  

 نخوردهدستو  و بکر جادشدهیاو مدیریت انساني دخالت  بر اثربوده است که  های طبیعيجاذبه انسان ساخت یهاجاذبه

باشد. مي ناوهگ ازآنپسشهرستان دشتستان و های طبیعي مربوط به جاذبه نیترشیبشود، که دیده مي طورهمان باشد.نمي

عداد است در این بررسي بیشتر از آنکه ت ذکرانیشا. رادارندشهرستان دیر و دیلم نیز در این خصوص کمترین میزان جاذبه 

ان هرستدر شنایبند  شدهحفاظتاست. مثال این نکته منطقه  موردتوجهو کم یابي جاذبه  مهم باشد، اهمیت، مقیاس جاذبه

http://www.irandeserts.comمأخذ/
http://www.irandeserts.com/
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 ههای طبیعي نشان داده است کتعداد جاذبه ینهیدرزمرا  نهای مختلف استارتبه شهرستان 2ی شماره نقشهباشد. عسلویه مي

 توضیحات آن در این بخش ارائه شد.

 های استانطبیعی و انسان ساخت مرتبط در شهرستان یهاجاذبهای از وضعیت منابع و خالصه:13جدول 

 های طبیعیجاذبه شهرستان
های انسان سایر جاذبه

 ساخت

مناطق 

 شدهحفاظت

 محیط زیستی

 بوشهر
، جزیره شیف، جزیره فارسجیخلجزیره خارگ،  جزیره خارگو، سواحل نیلگون 

 رودخانه دره کرهعباسک، پارک جنگلي چاه کوتاه، 

ساحل سازی، کمپینگ ها،  

اقامتي رفاهي،   یهامجتمع

 ....پالژها و 

 جزیره خارگو-

 تاالب حله - 

 تنگستان
غوچرک، جنگل کنارکلنگون، ، آبگرم احمد ریم آبگرمسواحل بخش ساحلي،  چشمه 

 های آب گرم  متعدد در ناحیه اهرم، چشمههرمرودخانه ا

 پارک جنگلي بنه گز -

 سد اهرم -

 

منطقه شکار ممنوع 

 خائیز

 - پارک جام جم کوه پردیس، جنگل گلوبردکان، تپه چگاسه، روستای انارستان بخش ریز جم

 دشتستان

نخلستان آبپخش، آبشار رودفاریاب، آبشار زیراه، پارک جنگلي دو کوه، چشمه آبگرم 

 ،رودخانه دشت پلنگ،  غار گوریک، خانهغار تاریخي چهلدالکي، روستای فاریاب، 

 های آب گرم ، چشمهآبشار تلخ آب، رودخانه سوراخ بدر، رودخانه دره آبداری

 دژ برازجان -

 يعلسیرئسد شهید  -

  دلواری

منطقه شکار ممنوع 

 کوه سیاه

 

 دشتي
نه رودخاچاهو، کوه نمک جاشک،  نوار ساحلي، گنبد نمک دشتي، پارک جنگلي چاه

 های آب گرم، چشمهدشت پلنگ

 منطقه گردشگری بنگله

 

 شدهحفاظتمنطقه 

 مند

  اسکله صیادی آبدان يفرنگگوجهمزارع -سواحل رودخانه مند -کوه نمک -نوار ساحلي   دیر

 رودخانه زهره -جنگل بیدو -پارک جنگل عامری -نوار ساحلي دیلم
منطقه نمونه گردشگری 

 حماد
 

 حرا  )مانگرو(،  چشمه بیدخون )کالت(، خلیج نایبند یهاجنگلنوار ساحلي،   عسلویه

 سد بستان -

 پارک ساحلي عسلویه  -

 

 شدهحفاظتمنطقه 

 نایبند

 کنگان
سرچشمه ، رودخانه جم ،رودخانه باغانجنگل بنک،  -طبیعي یهاچشمهنوار ساحلي، 

 کنگان
-  

 گناوه

مال قائد، جزیره جنوبي و شمالي )میرمهنا(،  یاصخرهنوار ساحلي، غار تودیو، پناهگاه 

رودخانه دره ،رودخانه دره گچي،رودخانه دره گپ، رودخانه دره آبداریبندر ریگ،

 رودخانه شور  ،بون رودخانه دره، رودخانه چم ره ملک،گیجک 

 پارک گردشگری ساحلي  -

 برج خان -
 

 دستی و گردشگری استان بوشهره کل میراث فرهنگی، صنایعرادا:  مأخذ

ی شماره در نقشه وجود داشته است هاآنکه امکان تهیه نقشه از  های استان بوشهرهای طبیعي شهرستانجاذبهتعدادی از 

های جنوبي استان ی ساحل و شهرستاندر لبه اکثراً شدهحفاظتهای ملي و مناطق پارکبه تصویر درآمده است.  2

است که نقش مهمي در گردشگری سالمت  مشاهدهقابلی اهرم نیز در منطقه هاآنهای آبگرم و تجمع چشمه. اندقرارگرفته

 کنند. ایفا مي

http://www.irandeserts.comمأخذ/
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 عوامل تهدید کننده جاذبه های طبیعی استان

وچکي مورد استقبال نیست و تنها بخش ککه گردشگری طبیعي به طور عام توسط جامعه رسد با توجه به اینبه نظر مي

از گزدشگران به طبیعت و طبیعت گردی عالقه دارند و همچنین نیاز داشتن به تخصص) پرنده نگری، علوم سواحل و غواصي(  

، پرنده های خاص) دانشمندان، محققینگردد که بخش طبیعي استان به گروهباشد بنابراین پیشنهاد ميدر این زمینه مهم مي

 ای، غواصان تفریحي و تحقیقاتي( معرفي گردد و در این بخش به جذب گردشگر ویژه متمرکز گزدد.رهای حرفهنگ

از نظر دیگر به علت حساس بودن مناطق در فصول تخم گذاری و مهاجرت پرندگان و همچنین نیاز به حفظ محیط 

ه باشد. و جذب تعداد کم ولي بمناطق ميهای ممکن به ترین آسیبجزایر و مناطق، انبوه گردشگران یکي از بزرگ

های مهم باشد. در زیر به جاذبهصورت تخصصي راه حل ایجاد گردشگری طبیعي در مناطق تحت مدیریت استان مي

 گردد.مناطق مورد اشاره در بندهای یک تا هفت و بند نه اشاره مي

ای جنوب استان بسیار دیدني و احل صخرهتواند جذاب و آزاد باشد. صواستفاده برای عموم مي سواحل دریا:-1

تواند بدون ها ميای شمال و مرکز استان جهت استفاده طبیعي مناسب است که با ایجاد تمهیداتي استفاده از آنسواحل ماسه

 آسیب باشد.

د و یپذیر نیست ولي در بحث مناطق مرجاني، جهت بازداستفاده از آن به دلیل صنعتي بودن امکان جزیره خارک:-2

 های هدف مناسب است.استفاده گروه

تواند مورد هدف گردشگری) پرنده نگری( قرار گیرد در فصل زمستان گذراني پرندگان مهاجر مي جزیره شیف:-3

 باشد.های زمستان گذران استان ميهای سرشماری سایتو یکي از سایت

 جزیره خارکو جهت عالقمندان به تخم  -داردبه دلیل نظامي بودن قابلیت بازدید و گردشگری نجزیره فارسی: -4

 باشد.ها مکان مناسبي ميهای دریایي و همچنین جهت تحقیقات و بازدید مرجانگذاری الک پشت

در امتداد جزیره شیف در معرض صنعتي شدن قرار دارد و تنها در خصوص سایت پرنده نگری  جزیره عباسک:-5

 طالب کارشناس محیط زیست(. باشد)دکترجهت پرندگان زمستان گذران مي

ــیش از  ــا وجــود ب ــاطق و زیســتگاههای حســاس ســاحلي  711اســتان بوشــهر ب ــا من کیلــومتر مــرز ســاحلي و مجــاورت ب

ــا  ــایي آن ، همــواره ب ــا منشــأ دریــایي در ســواحل و منــاطق دری ــدلیل اســتقرار کانونهــای صــنعتي و اقتصــادی ب و دریــایي ب

. ایــن تحقیــق ماحصــل پایشــهای مســتمر کارشناســان محــیط زیســت مخــاطرات جــدی زیســت محیطــي روبــرو بــوده اســت

بوشــهر جهــت شناســایي قابلیتهــای زیســتي برجســته دریــایي  اســتان و مــوارد مهــم آالینــدگي و بــه چــالش کشــیدن تنــوع 

ــي ،  ــرو طبیع ــواحل بک ــای س ــدوده ه ــق مح ــایي دقی ــزارش ، شناس ــن گ ــت . در ای ــده اس ــام ش ــه انج ــن منطق ــتي در ای زیس
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ـــا ـــات، جنگله ـــایي از خوری ـــوان گوشـــه ه ـــایي محـــدوده اســـتان بعن ـــتگاههای دری ـــاطق مرجـــاني و زیس ی حـــرا ، من

توانمنــدیهای زیســتي اســتان صــورت پــذیرفت. بــا ایــن وجــود منــابع و تأسیســات نفــت و گازمســتقر در خشــکي ) اســکله 

ــات ــابع و تأسیس ــدری( ، من ــاحلي بن ــات س ــکوها و تأسیس ــا، س ــازه ه ــادر،  س ــه بن ــا در کلی ــه ه ــا و پایان ــای  ه نیروگاهه

ــي مــي شــود ، سایرصــنایع و تأسیســات مســتقر در  ــرات شــدید حرارت ــي مســتقر در خشــکي کــه باعــث ایجــاد تغیی حرارت

ــایي ،   ــوانح دری ــاری(، س ــي و تج ــتیهای نفت ــتیراني) کش ــردد و کش ــروری، ت ــزی پ ــاورزی و آب ــای کش ــکي،  فعالیته خش

ــار ــاف و انفج ــاری، اکتش ــات حف ــایي وعملی ــیار دری ــت و س ــکوهای ثاب ــل  س ــهری از عوام ــای ش ــالب  ه ــین فاض و همچن

 عمده بروز آالیندگي و تهدیدات تنوع زیستي این سواحل هستند. 

ــرح   ــت ط ــدون  فعالی ــه و م ــای اولی ــودن طرحه ــنعتي ب ــای ص ــوط  EIAه ــودگي خط ــه  و فرس ــن منطق ــع در ای واق

ــدا ــمرد.  تهدی ــه برش ــاس منطق ــتگاههای حس ــیانت از زیس ــده در ص ــاطرات عم ــت را مخ ــال نف ــود در انتق ــایي موج ت دری

ــا،  ــین از دری ــار استحصــال زم ــیش از ده هــزار هکت ــارت ازب ــن اســتان عب ــرار گــرفتن مــرز  211ای ــومتر تحــت اشــغال ق کیل

ــا) ــه دری ــده ب ــه ش ــالبهای تخلی ــیمي و فاض ــاز  و پتروش ــت و گ ــای نف ــودگي ه ــنایع ، آل ــط ص ــایي  توس ــن  358153دری ت

 تن صنایع شیالتي ( مي باشد. 221417و  تن کشاورزی 411.111تن صنعتي، 1.444.154انساني ، 

دریـــایي و اجـــرای الگوهـــای حفـــاظتي  -شناســـایي  و اجـــرای طرحهـــای مـــدیریتي در منـــاطق حســـاس ســـاحلي  

ــنایع ،  ــت ص ــر فعالی ــتمر ب ــارت مس ــي  و نظ ــت محیط ــتانداردها ی زیس ــت اس ــر رعای ــزام ب ــدوین و ال ــا، ت ــاملتر در آنه ک

ــز ــواحل و مراک ــات س ــامع اطالع ــک ج ــاد بان ــرح  ایج ــودن ط ــي نم ــدوین و اجرای ــنعتي ، ت ــرای  ICZMص ــوص ب بخص

ــه  ــوبي( از جمل ــارس جن ــایت دوم پ ــعه ای س ــرح توس ــمالي وط ــارس ش ــر پ ــتمل ب ــتان )مش ــنعتي در اس ــي ص ــای آت طرحه

ــاحلي و ــاطق س ــي من ــت محیط ــاطرات زیس ــاهش مخ ــرای ک ــه ب ــروری اولی ــدامات ض ــي  اق ــهر م ــتان بوش ــایي در اس دری

 (.1533درویشی وفقیهباشند)

 آبی تفریحات ، کوهستانی هایورزش ) تفریحی ورزشی، هایبهجاذ -1-2-7-2-1-3

 سایر( و

این بخش تنها دربرگیرنده پیگیری حوادث و  ازآنجاکههای مرتبط با ورزش است و گردشگری ورزشي فعالیت

امل سفر نیز ع به عنوانتماشای یک حادثه ورزشي، بلکه  به عنوان فقطنهرویدادهای ورزشي نیست، به گردشگری ورزشي 

 .ردیگيرمبتا گردشگری تفریحي  را در ای از گردشگری ماجراجویانه  ردهگردشگری ورزشي طیف گست شود.توجه مي
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ش حجم ای که ورزگونهجویند، بهسود مي یرگذاریتأثدو مقوله گردشگری و ورزش از ارتباط متقابل، تنگاتنگ و 

ها ای کشورهای دورهجاذبه نیترمهمو رویدادهای بزرگ ورزشي، به خودی خود از  دارديموااز افراد را به سفر  يتوجهقابل

 .1در وجهه گردشگری کشورهای میزبان دارد یيسزاه ب ریتأثآمده و  حساببه

آید ر ميترین صنایع گردشگری در دنیا به شمامتنوع و نیتربزرگصنعت گردشگری ورزشي، به عنوان یکي از  اکنونهم

رشد اقتصادی و توسعه  – یيزااشتغال – کارشناسان امر، این صنعت را به عنوان منبع اصلي در اشاعه فرهنگ مللو 

 در الرفعیغکساني هستند که انگیزه و هدف اصلي آنان مشارکت فعال یا  دانند. گردشگران ورزشيمي هارساختیز

 .2ي به منظور لذت بردن و تشویق نمودن ورزشکاران استهای رقابتي یا تفریحي یا حتي حضور در رویدادهای ورزشورزش

 گردشگر ورزشی

های خارج از محل ماه، به محیط 1ساعت و حداکثر  24که برای مدت حداقل  شوديمگفته  يبه کس يگردشگر ورزش

ریحي یا های رقابتي یا تفدر ورزش رفعالیغکنند و انگیزه و هدف اصلي آنان مشارکت فعال یا زندگي دائمي خود سفر مي

 نمودن ورزشکاران است. تشویقحتي حضور در رویدادهای ورزشي به منظور لذت بردن و 

 : توان به سهولت در پنج بخش اصلي مشاهده کردمرتبط به امر گردشگری ورزشي را مي یهاتیفعال

 مربیان، داوران، مسئولین وکنند، مانند ورزشکاران، های ورزشي سفر ميکساني که در قالب تیم ... 

  تفریحي   ، اوقات فراغت ودهند تعطیالتهای ورزشي که ترجیح ميطرفداران ورزش و تماشاگران رویداد

 .بگذرانند (داخل یا خارج از کشور)های ورزشي خود را در محیط

  کنندهای مختلف ورزشي سفر ميمحقق و پژوهشگر، در زمینه به عنوانکه  افرادی . 

 همان(کنندهای ورزش سفر ميکه به عنوان بازرگان، در بخش سانيک( 

  کشورهای فعال در گردشگری ورزشی

کشورهای اسپانیا، استرالیا، آمریکا و فرانسه، ازجمله کشورهای موفق در حوزه گردشگری ورزشي هستند، که در چند 

های بسیاری در جهت جذب گردشگری ورزشي انجام اند و فعالیتقابل قبولي در این حوزه داشته یهاشرفتیپسال اخیر 

مانند امارات و ترکیه حضور در این عرصه را تجربه کرده و البته در همین زمان کوتاه نیز  یيکشورها زیناند. در آسیا داده

یه و ترک هشدانجامایجاد اردوهای ورزشي  ٔ  نهیدرزمهای خوبي گذاریاند. چنانچه در ترکیه سرمایهدرآمدهای خوبي داشته

های شود. در این کشورها سعي شده با شناسایي پتانسیلورزشي محسوب مي یهاگروهمقصد خوبي برای ایجاد اردوهای 

                                                      
1 www.touristy.blogfa.com/cat-34.aspx 

2 www.parsine.com 
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 یهاگروهورزشي مانند  یهاگروهبسیاری از  طور کههمان .موجود شرایط و فضای مناسب را برای این موضوع فراهم آورند

کنند و این نیز کمک شایاني به چرخه ختلف در کشورهای مختلف برگزار مياردوهای خودشان را در فصول م فوتبال،

 )همان(.کنداقتصادی وابسته به گردشگری مي

 هاآنز ا یاریهستند که بس تیو مشغول به فعال ریدا يورزش یورزش و گردشگر ٔ  نهیدرزم یمتعد یهاانجمن رانیدر ا

هر که استان بوش يورزش یهاها و انجمناز ورزش یخواهند داشت. تعداد تیفعال یبرا يخوب یهاتیدر استان بوشهر قابل

 است: دهآم ریدارد، به شرح ز هاآن ٔ  نهیدرزم يخاص لیپتانس

،  ایت، دردش ر،ی)جنگل،کوه ، کو عتیکه در دل طب شوديگفته م یيهابه ورزش ،يعیطب یها: ورزشيعیطب یهاورزش

 گرید زاتایقصد مسابقه و گرفتن مدال و امت آورند،يم یورزش رو نیبه ا که يکسان، عموماً. رندیگيرودخانه  و ... ( انجام م

 بهره ببرد. عتیاز طب ،یيبه قدر دلخواه و توانا توانديرا ندارند و هرکس م

ناسب به م بتاًنسجز کفش و لباس  زیندارند. افراد ن یانهیورزش هز ستمیس یبوده و برا خرجکم اریبس يعیطب یهاورزش  

و  يعیشرکت در آن را داشته و از منابع طب یيعلت اقشار مختلف جامعه، توانا نینداشته و به هم اجیاحت یگرید لیوسا

 خواهند شد.  مندبهرهبودن آن  نهیهزکمدر دسترس بودن و  لی، به دل بایز ستیزطیمح

 هیروح و بخشديمموجود در شهرها ، به بدن تحرک  یهايجستن از انواع آلودگ یبه منظور دور عت،یبردن به طب پناه

 ریکو -یيمایبه : جنگل پ توانيم يعیطب یهادر ورزش تیمورد فعال یهارشته ازجمله.  سازديمو بانشاط  یرا  قو يهر انسان

سوارکاری  - يحی،تفريشکار ورزش -عتیدر طب یسواردوچرخه –کوه روی  - يهمگان نگیرفت -يهمگان يقرانیقا -یيمایپ

 يعیطب یها... اشاره نمود انجمن ورزشیيمایرودخانه پ - یيمایغار پ - یيمایصحرا پ - یيمایدره پ - یيمایتاالب پ - يحیتفر

 الملل،نیدر سطح ب يعیطب یهاورزش بهمربوط  یهاتیفعال نیچنها بوده و همورزش لیقب نیا يو سامانده تیهدا مسئول زین

( کیالمپ يالمللنیب تهیکم I.O.C)( مانند  SPORT TOURISM) يورزش یحوزه گردشگر يحام یهاسازمان تیتحت حما

TAFISA ( ويهمگان یهاورزش يالمللنی) انجمن بASFAA ( و ... انجام  يهمگان یهاورزش یيای)انجمن آس

 )همان(.ردیپذيم

 دباشنيم يعیطب یهاورزش  ٔ  نهیدرزمفعال  یهائتیدر استان بوشهر از ه "یسواردوچرخه"و  "یکوهنورد" یهائتیه

 .1خوددارند يتیدر چارچوب فعال یيهابرنامهکه همواره 

                                                      
1 www.buz-sport.ir 



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
84 

 نگ،یفتر ،یریگیآب، ماه یرو ياسک ،يقرانیوابسته به آب مانند قا یهاشامل ورزش زین يآب یها: ورزشيآب یهاورزش

 .باشديو ... م يجت اسک

 مخصوصاً  . استان بوشهرباشنديفعال م "و واترپلو رجهیشنا، ش"و  "قیغرنجات"و  "يقرانیقا" یهااستان بوشهر رشته در

 یوهااز مسابقات و ارد یيرایپذ يبوده و آمادگ يخوب یها و رکوردهارتبه یدر سطح کشور دارا قیغرنجاتدر رشته شنا و 

 . )همان(خود بوده است یهادر شهرستان یاز مسابقات کشور یاریبس زبانیرا دارد و تاکنون م يورزش

به  نرای. پس از کشف و استخراج نفت در اباشديمفرح م اریبس يآب یهاآب از ورزش یرو يآب: اسک یرو ياسک

ق به مناط نیآب در ا یرو يورزش اسک شیدایپ یاقتصاد یهاتیدر جنوب کشور و فعال هایيکایآمرو  هایيدست اروپا

 متأسفانه يول باشديدر سطح کشور م ياستان یهاتهیکم یتعداد یآب دارا یرو ياسک شکل گرفت. انیعنوان سوغات فرنگ

و  يجت اسکانند م يمشابه یهاو رشته يرشته ورزش نیاستان بوشهر، ا یهادر سطح شهرستان یقو اریبس لیبه پتانس با توجه

بق آمار ط زینمشابه  یو موارد یریگیماه یهاانجمن لیتشک ٔ  نهیدرزماستان  نیچن.  همباشديمستقل نم یاتهیکم ی... دارا

 نداشته است.  يتیورزش و جوانان، تاکنون فعال تیسا

 در آب و بالیدر آب، وال التسیدر آب، دوچرخه در آب، پ وگای ،یهواز ناتیبه تمر توانيم يآب یهاورزش گرید از

وع از ورزش، ن نی(، اای)آب در يعیآن به صورت طب ياصل نهیبودن زم ایاستان و مه یهالی... اشاره کرد که با توجه به پتانس

 .شود لیاستان تبد يورزش یرگردشگ ياصل یهااز جاذبه يکیبه  توانديم

باشد که بسیاری از ورزشکاران ها ميهای ورزشي متعددی در سطح شهرستانها و فدراسیوناستان بوشهر دارای هیئت

 باًیقرتهای ورزشي اند. این  هیئتو  خوبي را در مسابقات ورزشي از خود نشان داده قبولقابلنیز عملکردهای  هاآنفعال در 

مي، های رزورزش استاني در مسابقات ورزشي در رشته اخذشدههای به وضعیت مدال با توجهها فعال بوده و ی رشتهدر همه

وشهر و گناوه چنین شهرستان باند. همآورده دست بهها را مقام نیترشیب،کاراته و قایقراني به ترتیب  پونگنگیپشطرنج، 

 اند)همان(.ر این خصوص از خود نشان دادههای بهتری دهای استان، قابلیتدر میان سایر شهرستان

اجرای بسیاری  در حالو  اجراشدههای ها و فضاهای ورزشي، دارای برنامهساخت و احداث مجموعه ی نهیزم دراستان 

و  ها و تجهیزاتزیرساخت نیتأمچنین استان در تالش برای صوص بسیار فعال عمل نموده است. همباشد و در این خمي

 باشد.مي هاشهرستانخدمات ورزشي مناسب در سطح 

های ساحلي های آبي و ساحلي نیز در نقاطي از استان،  در جوار دریا و سواحل امکاناتي جهت ورزشدر خصوص ورزش

نقاطي  هاآن ازجمله .باشنديماست که نیازمند توسعه و ساماندهي بیشتری  شدههیتعبساحلي، شنا و ...  والیبال ازجملهو دریایي 

 توان نام برد)اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، مصاحبه(کنگان و .... را مياز ساحل شهر بوشهر، ساحل شهر دلوار، 
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است،  شدهپرداخته هاآنبه شرح تر  دقیق طوربهگزارش وست پیچنین در طرح مناطق نمونه گردشگری استان که در هم

های رود که با تحقق آن، استان در خصوص ورزشهای ورزشي تعریف و توجهي خاص به این امر شده است و انتظار ميزون

 های بزرگي برداشته و جاذب گردشگر ورزشي به این نقاط باشد.دریایي و ساحلي نیز قدم

، زارشدبرگ فوتبال ساحلي )پرشین کاپ( مسابقاتافتتاح شد ودر آن  1345در سال بهمن  ساحلي استاننخستین ورزشگاه 

در این دوره از رقابت ها تیم های ملي ایتالیا )تیم چهارم رنکینگ جهاني( لهستان )قهرمان رقابت های انتخابي جام جهاني 

ي فوتبال ساحلي کشورمان )تیم نخست آسیا و ششم جهان طبق ( و تیم مل2111در اروپا( و اوکراین )قهرمان یورولیگ  2117

 .تندرده بندی ماه ژانویه( به رقابت پرداخ

در استان بوشهر توسط اداره وررزش وجوانان بوشهر دایر است .همچنین  فقره  زمین ورزشي ساحلي،5تعداد، 14در جدول 

وشهر در شهر بسط بخش خصوصي وزش های آبي تامکاناتي از قبیل غواصي ،جت اسکي ،قایقراني ،اسکي روی آب وور

ان شاهد وبي را در استورزشي ماسبي وشهرهای گناوه ،دیر،کنگان ؛عسلویه ودیلم ایجاد شده است که امکانات گردشگری 

 باشیم.

 وجوانان و بخش خصوصی به وسیله وزارت ورزش مكان های گردشگری ورزشی ایجاد شده در استان بوشهر :14جدول 

 آدرس مالک متراژ شهر / روستا  نام  مكان ورزشی ردیف

 بوشهر خ ساحلی ورزش و جوانان 2211 ساحلی اصبوشهر خ 1زمین فوتبال ساحلی  1

 بوشهر خ ساحلی ورزش و جوانان 2111 بوشهر خ ساحلی 2زمین فوتبال ساحلی  2

3 
زمین فوتبال ساحلی 

 دهكده گردشگری
 ورزش و جوانان 4511 بوشهر

بوشهر بزرگراه امام علی دهكده 

 گردشگری

4 
زمین ورزشی ساحلی  

 گناوه
 خ ساحلی گناوه  ورزش و جوانان 5111 گناوه

 خ ساحلي  ورزش و جوانان 3121 دیر زمین ساحلي دیر 5

 گناوه روبروی تعاونی لنج داران باشگاه خصوصی   گناوه غواصی 6

 گناوه باالتر از آب شیرین کن باشگاه خصوصی   گناوه جت اسكی 7

 بندرسیراف باشگاه خصوصی   کنگان غواصی 8

 پارک ساحلی شهرداری -نخل تقی  باشگاه خصوصی   عسلویه جت اسكی 3

 باشگاه خصوصی   دیر جت اسكی -قایقرانی  11
دیر بلوار ساحلی جنوب هواشناسی 

 روبروی لک لک

11 
جت  -پاراسل -شاتل 

 اسكی
 دیلم پارک ساحلی باشگاه خصوصی   دیلم

 خ ساحلی جنب رستوران رافائل باشگاه خصوصی   بوشهر جت اسكی 12
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 آدرس مالک متراژ شهر / روستا  نام  مكان ورزشی ردیف

13 
جت  -اسكی روی آب

 قایقرانی -اسكی 
 بوشهر ، اسكله جفره باشگاه خصوصی   بوشهر

14 

 -قایق های تفریحی 

اسكی  -جت اسكی 

 روی آب

 شهرداریاسكله جفره پالژ  باشگاه خصوصی   بوشهر

 باشگاه خصوصی   بوشهر ورزشهای آبی 15
پارک لیان بعد از کارگاه کشتی سازی 

 ناخدای جزیره

 خ آزادگان جنب مجتمع مسكونی مهر باشگاه خصوصی   بوشهر غواصی 16

 خ ساحلی جنب رستوران رافائل باشگاه خصوصی   بوشهر غواصی 17

 باشگاه خصوصی   بوشهر پاراسل 18
فارس روبروی رستوران مجتمع خلیج 

 قوام

 خ انقالب کنار پارک سیادت باشگاه خصوصی   بوشهر غواصی  13

 اسكله جفره پالژ شهرداری باشگاه خصوصی   بوشهر قایقرانی   21

 بوشهر خ امام رضا باشگاه خصوصی   بوشهر موج سواری 21

22 
جت  -اسكی روی آب 

 اسكی
 پارک سیادتخ ساحلی جنب  باشگاه خصوصی   بوشهر

 خ انقالب کنار پارک سیادت باشگاه خصوصی   بوشهر اسكی روی آب -پدالو 23

 بوشهر اسکله صیادی جاللي باشگاه خصوصی   بوشهر قایقراني -دراگون بت  24

 خ ساحلي جفره جنب پالژ شهرداری باشگاه خصوصی   بوشهر دراگون بت -جت اسکي 25

 1533استان بوشهرخذ :اداره کل ورزش وجوانان ام

برگزاری مسابقات مختلف در این استان ،تعداد میزباني های ورزش ملي را در  استان بوشهر نشان مي دهد .15جدول 

سابقات  م است ما این نتایج نشان مي دهد که ورزش استان در برگزاری نشانگر ظرفیت باالی آن در بخش گردشگری ورزشي 

طح فوتبال استان در حال حاضر جایگاه بسیار خوبي در س .را به خود اختصاص داده است ورزشي بین المللي سهم بسیار کمي

ي از اداره مي شودیک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسکه با حمایت جم پارس جنوبي کشور دارد به طوری که باشگاه 

ته های ورزشي رشقالب باشگاهي در استان بوشهربه جز فوتبال در ورزشکاران ست.مدعیان کسب مقام قهرماني  لیگ برتر ا

قابت مي در سطح اول کشور به رزیم یرو سیتنو بالیوال،سبالیب،هندبال،تیاسک،تکواندوي ،خاک سیتندیگری نظیر  

 (.11و4جدول 1د.نپرداز
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 1335تا 1332سال از  میزبانی رویدادهای ورزش ملی:15جدول 

 جنسیت رده سنی مكان زمان رشته های ورزشی  ردیف

 اقایان امید بوشهر 1341خرداد والیبال 1

 آقایان سال21باالی  بوشهر 1341اردیبهشت شنا 2

 آقایان بزرگساالن بوشهر 1341اردیبهشت  تنیس ساحلي 3

 آقایان - بوشهر 1341آبان  دوومیداني نابینایان 4

 اقایان بزرگساالن  بوشهر 1341آبان شنا 5

 آقایان آزاد بوشهر  1342آذر پاکت بیلیارد 1

 آقایان جوانان بوشهر  1342آذر هندبال ساحلي  7

 بوشهر  1342اسفند شطرنج 8
و  11، 14زیر 

 سال  18
 آقایان

 آقایان آزاد برازجان 1342بهمن شطرنج 4

 آقایان آزاد بوشهر  1342آبان مسابفات ورزش های بومي محلي بسیج 11

 اقایان بزرگساالن گناوه 1342بهمن فوتبال ساحلي  11

 آقایان آزاد بوشهر  1342آذر بیسبال 12

 آقایان بزرگساالن بوشهر 1342اسفند سافت بال 13

 بانوان بزرگساالن بوشهر 1342اسفند هندبال 14

 آقایان جوانان بوشهر 1342دی  والیبال 15

 آقایان پیشکسوتان بوشهر 1342آذر فوتبال   11

 آقایان بزرگساالن جم 1342اسفند تنیس روی میز 17

 آقایان بزرگساالن بوشهر 1342اسفند فوتبال هفت نفره 18

 آقایان بزرگساالن بوشهر 1343اسفند دراگون بت 14

 آقایان آزاد بوشهر 1343بهمن شنا  21

 بانوان -آقایان  آزاد بوشهر 1343بهمن دارت 21

 بانوان -آقایان  آزاد تنگستان 1343بهمن بومي و محلي )المپیا دورزشي بومي و محلي مناطق جنوب( 22
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 جنسیت رده سنی مكان زمان رشته های ورزشی  ردیف

 بوشهر 1343اسفند شطرنج 23
و  11و  14زیر 

 سال 18
 آقایان

 آقایان آزاد دشتستان 1343اسفند شطرنج  24

 آقایان آزاد بوشهر 1343آذر ایت بال   -بیلیارد  25

 آقایان یزرگساالن  بوشهر 1344اردیبهشت  هندبال ساحلي 21

 آقایان جوانان بوشهر 1344مهر هندبال ساحلي 27

 بانوان آزاد بوشهر 1345بهمن  بیلیارد 28

 آقایان آزاد بوشهر 1345بهمن  بیلیارد 24

 آقایان بزرگساالن بوشهر 1345بهمن  آزاد -کشتي فرنگي  31

 بانوان -آقایان  چهاررده سني بوشهر 1345بهمن  بدمینتون 31

 آقایان بزرگساالن بوشهر 1345آذر فوتبال ناشنوایان 32

 آقایان بزرگساالن گناوه 1345بهمن  والیبال ساحلي 33

 آقایان نوجوانان عالیشهر 1345شهریور فوتسال 34

 آقایان آزاد بوشهر 1345مردادماه بیلیارد 35

 آقایان بزرگساالن بوشهر 1345خرداد هندبال ساحلي 31

 آقایان نوجوانان بوشهر 1345بهمن ماه کشتي پهلواني 37

 آقایان جوانان بوشهر 1345آذر فوتبال ساحلي 38

 آقایان بزرگساالن بوشهر 1345بهمن ماه مسابقات بین المللي فوتبال ساحلي )جام پارس( 34

 1533ورزش وجوانان استان بوشهرماخذ :اداره کل 

 فوتبال یکشور یها گیشرکت کننده در ل یها میت :16جدول 

 نام شهرستان نام تیم رشته ورزشی ردیف

 سطوح مسابقاتی 

 رده سنی 
 لیگ برتر متمرکز باشگاهي

 لیگ دسته 

 اول

 لیگ دسته 

 دوم

لیگ دسته 

 سه

 بزرگساالن     1     گناوه گناوهموج  فوتبال ساحلي 1

 بزرگساالن       1   بوشهر دریانوردان پارس جنوبي فوتبال ساحلي 2

 بزرگساالن       1   جم پارس جنوبي جم فوتبال   3

 بزرگساالن     1     بوشهر ایران جوان بوشهر فوتبال   4

 بزرگساالن   1       بوشهر شاهین شهرداری بوشهر فوتبال   5

 بزرگساالن 1         برازجان پرسپولیس برازجان فوتبال   1

 بزرگساالن 1         گناوه پرسپولیس گناوه فوتبال   7
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 نام شهرستان نام تیم رشته ورزشی ردیف

 سطوح مسابقاتی 

 رده سنی 
 لیگ برتر متمرکز باشگاهي

 لیگ دسته 

 اول

 لیگ دسته 

 دوم

لیگ دسته 

 سه

 بزرگساالن 1         بوشهر پیام چغادک فوتبال   8

 بزرگساالن 1         دشتي سپاهان خورموج فوتبال   4

 بزرگساالن 1         تنگستان استقالل بنه گز فوتبال   11

 بزرگساالن 1         تنگستان پرسپولیس بنه گز فوتبال   11

 

  یکشور یها گیشرکت کننده در ل یها میت:17جدول 

 نام شهرستان نام تیم رشته ورزشی ردیف

 سطوح مسابقاتی 

 رده سنی 

مقام 

تیمی 

کسب 

 شده

متمرکز 

 باشگاهي
 لیگ برتر

لیگ دسته 

 اول

لیگ دسته 

 دوم

لیگ دسته 

 سه

   بزرگساالن   1       استان تنیس خاکي تنیس خاکي 1

   خردساالن       1   استان نادری بوشهر تکواندو 2

 قهرمان         1   استان امید انقالب اسکیت  3

   بزرگساالن     1     استان هیات هندبال هندبال  4

   بزرگساالن     1     دشتستان ستارگان دشتستان هندبال  5

 بزرگساالن     1     استان نادری بوشهر بیسبال  6
نایب 

 قهرماني

   بزرگساالن     1     استان لیان پارسه بوشهر بیسبال  7

   جوانان   1       استان والیبال  والیبال  8

     1     استان تنیس روی میز استان تنیس روی میز  9
 -جوانان

   نوجوانان

است به شرح زیرمیزباني از مسابقات و تورنمنت ها با درجه بین المللي دارای مزیت های مثبتي   

 توسعه صنعت گردشگری به خصوص صنعت توریسم ورزشي 

 واردات گردشگر به جای صادرات نفت

واستعداد های جوان با کشورهای صاحب سبک وصنعت توسعه همکاری برای باز آموزی و آموزش وارتقا مربیان ، مدیران 

 فوتبال واستفاده از تجارب آنان
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استفاده از امکانات پیشرفته ورزشگاهي کشورهای پیشرفته برای اردوهای برون مرزی براساس انعقاد پیمان های همکاری 

 ورزشي

 بازسازی وبهسازی و توسعه زیر ساخت های حمل ونقل

اخليرشد سرانه تولید ناخالص د  

 سالمت رواني ونشاط اجتماعي

 توسعه پروژه های اقتصادی دریا محور

احداث هتل ها ، فرودگاه با ظرفیت وکیفیت بهتر ، ارتقا امنیت عمومي و فناوری ارتباط از راه دور ، بهسازی حمل ونقل  -

 عمومي

 افزایش صادرات آبزیان وسایر تولیدات داخلي

ودات فرهنگي ارایه محصوالت فرهنگي وارزشي و مرا  

 تاریخی، مذهبی، فرهنگی هایجاذبه -1-2-7-2-1-4

سپس به  و شدهپرداخته هر بخشتاریخي، مذهبي و فرهنگي در  ابتدا به تعریفي از گردشگریدر این بند از گزارش 

 است: شدهپرداختهدر استان بوشهر  شدهيمعرفبررسي وضعیت انواع گردشگری 

 تاریخیگردشگری  -1-2-7-2-1-4-1

هایي که معموالً در این دسته جای ملموس و سنن ناملموس سروکار دارد. از جاذبه یهاسراچهاین نوع گردشگری با  

های میراث جهاني و همچنین تاریخ و سبک زندگي جوامع توان به بناهای تاریخي، شهرهای تاریخي، سایتگیرند ميمي

ا مالکیت گیزی باشد، که در این بین مشکالت مرتبط بتواند امر پیچیده و نزاع انبومي اشاره کرد. تفسیر و بازنمایي میراث مي

 ها و مدیریتها، حفاظت از سایتتر هستند. با توجه به ازدحام بیش از حد بازدیدکنندگان در سایتمیراث از همه مهم

روز شوند. مفهوم میراث ناملموس نیز روزبهبازدیدکنندگان جزء مسائل و مضامین اصلي و کلیدی در این بخش محسوب مي

کند. این واقعیت را یونسکو نیز پذیرفته و برای حفاظت از میراث فرهنگي ناملموس از قبیل زبان، اهمیت بیشتری پیدا مي
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یم در طور مستقهای هنری، موسیقي، رقص و باورهای مذهبي )به عبارت دیگر آن بخش از فرهنگ که بهها، سبکداستان

 .1وني ترتیب داده استکند( کنوانسیاشیای مادی تجلي پیدا نمي

از  کنند. استان بوشهربازدید از مراکز و آثار تاریخي قصد سفر مي باهدفعده زیادی از گردشگران در سراسر جهان  

ها، رساختاین حال به دالیل مختلفي مانند کمبود زی باشد، بامي تأمللحاظ دارا بودن آثار تاریخي و فرهنگي بسیار غني و قابل 

باشد. گردشگران تاریخي بسیار کم مي به خصوصاز گردشگران و  يطورکلبهرساني و ... سهم استان و اطالع رسانيخدمات

 باشد.های گردشگری تاریخي استان ميهدف از این بند شناسایي و بررسي آثار و جاذبه

ث در استان گردشگری میرا هایداشته و سپس به معرفي جاذبه کاررفتهبهدر ابتدا الزم است که تعریفي از اصطالحات 

 بوشهر پرداخته شود:

ان است مانده از گذشتگقانون اساسي سازمان میراث فرهنگي کشور، میراث فرهنگي شامل آثار باقي 1: برابر مفاد ماده اثر

شود باشد و با شناسایي آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگي او میسر ميکه نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ مي

های ، مجموعه بناها، بافتنوشتهسنگبنابراین هر بنا، محوطه،  گردد.های عبرت برای انسان فراهم ميو از این طریق زمینه

تماعي انسان اج-هر شيء مادی )ملموس( یا موضوع و دیده غیرمادی که بیانگر بخشي از حیات فرهنگي يطورکلبهتاریخي و 

 ان،یمشاور رو نی)مهندساز میراث فرهنگي کشور تلقي شود نامیده شده و بخشي« اثر»تواند ، مينمایددر ادوار تاریخ را بیان مي

1384.) 

قابل که ترکیب ساختاری، یا رابطه مت به هممنفرد یا متصل  یتک بناهاای از مجموعهتاریخی: -های فرهنگیمجموعه

ی است که عالوه بر هویت انفرادی هر یک از عناصر متشکله ، به نحواندشدهواقعو با طبیعت یا محیطي که در آن  باهمبناها 

است. میدان نقش جهان اصفهان، مجموعه فرهنگي سعدآباد و بازارهای تاریخي از  داکردهیپای نیز آن، هویت جداگانه

 (.1384 ان،یمشاور رو نی)مهندسباشنديمتاریخي -های فرهنگيموعههای مجمثال

 یهالت: فضاهایي هستند در پیرامون آثار که یا به لحاظ تاریخي با آثار پیوند زماني داشته و یا تعدادی از هامحوطه

 (.1384)مهندسین مشاور رویان، انددر برگرفتههای پیشین را در خود نهاد دارند را ها( که آثاری از تمدنباستاني )تپه

است.  شدهمشخص 1341و  1341های استان طي سال شدهثبتو  شدهیيشناساهای تاریخي ، تعداد جاذبه18جدول در 

 اند. هاثر به ثبت ملي رسید 255از این تعداد  کهيدرحال شدهیيشناسااثر در سطح استان  111شود، تعداد که دیده مي طورهمان

                                                      
1 www.zistboom.com 
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 1331و  1331های تاریخی استان در سال شدهکشفهای تعداد جاذبه:18جدول 

 دهشثبتتاریخی  یهاجاذبهتعداد 

 در استان
ر د شدهییشناساتاریخی  یهاجاذبهتعداد 

 1331-استان
ر د شدهییشناساتاریخی  یهاجاذبهتعداد 

 1331-استان
 اثر 521 اثر111 اثر 255

 1531استان  اجتماعی –گزارش اقتصادی : مأخذ

 

 های کشورشده تاریخی استان بوشهر در مقایسه با سایر استانبررسی وضعیت آثار ثبت

که  طورانهم است. شدهمشخص هااستانتاریخي استان بوشهر و سایر  شدهثبتمقایسه بین تعداد آثار  4در نقشه شماره 

های فارس، اصفهان، آذربایجان شرقي و غربي و ... سطح شود، استان بوشهر از لحاظ تعداد آثار در مقابل استانمشاهده مي

ار زیادی و ارزش بسی دارد و اگرچه بسیاری از آثار تاریخي استان مانند کاخ زمستاني کورش از قدمت یترنییپابسیار 

 به صرف است که اگر ذکرانیشا است. شدهشناختههای با تعداد کم آثار آثار جزء استان برخوردار باشند، اما از لحاظ تعداد

د منطقه های باارزش گردشگری تاریخي زیاد ماننبسیاری از پتانسیل قطعاً گیری شود، توجه به تعداد در این خصوص تصمیم

ی از نظر دور و مغفول خواهند ماند. از طرفي های گردشگر، بافت قدیم شهر بوشهر و سایر جاذبهشهریرتاریخي سیراف، 

ا سایر ابعاد تواند توجه را بدیگر، این امر که استان از لحاظ تعداد آثار تاریخي رتبه باالیي در کشور کسب نکرده است، مي

ت، صنعت، ماند جلب نماید. گردشگری در حوزه سالدر استان، بلکه در کشور نیز مغفول مانده تنهانهگردشگری که تاکنون 

های بسیار باال در حوزه گردشگری تاریخي در همسایگي به وجود استان با توجه نیچنهمباشند. دریا و ساحل از این دست مي

چنین نقشي به عنوان دروازه ورودی به استان فارس از جنوب کشور و هم توانديماستان بوشهر، مانند استان فارس، این استان 

  نهایت بهره و استفاده را ببرد.  جادشدهیاگردشگری کشور ایفا نماید و از موقعیت  مکمل برای تکمیل حلقه
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تعداد کلي آثار و در بخش  11شماره  در جدول تیدرنهاهای مهم هر شهرستان پرداخته و در زیر به معرفي تعدادی از جاذبه

 است. شدهارائهها  ی آثار تاریخي شهرستانکلیه توضیحات تکمیلي گزارش،  74در جدول شماره  پیوست

 است: شدهپرداختهها رستانفرهنگي استان به تفکیک شه-در ادامه به بررسي آثار تاریخي

 آثار تاریخی شهرستان بوشهر -1-2-7-2-1-4-1-1

 شهریراست.  شدهواقعکیلومتری جنوب شهر بوشهر و نزدیک ساحل  8در  شهریرشهر باستاني  :ریشهرشهر باستانی 

باشد و شامل بقایای دژ وسیع و ابنیه، عهد عیالم و ظروف مربوط به عهد عیالم )هزاره سوم تا هزاره اول پیش از میالد( مي

در تاریخ  شهریرشده است. منطقه خوانده مي "لیان"سفالي رنگین و اشیاء مفرغي این دوره است. این منطقه در قدیم به نام 

 .1ده استملي ایران به ثبت رسیدر فهرست آثار  1311شهریور  24

باشد و  است. این خانه مربوط به دوره زندیه مي شدهواقعخانه قاضي در مرز محله بهبهاني و شنبدی بوشهر  :خانه قاضی

 رسیده است.  به ثبتیکي از آثار ملي ایران  به عنوان 1124با شماره ثبت  1341فروردین  23 در تاریخ

 شدهواقع شهرشهر بو دریایي گاهیدر پا و دوره قاجارعمارت کاله فرنگي بوشهر مربوط به  :فرنگی بوشهرعمارت کاله

مارت ع .به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 22181 ثبتی شمارهبا  1381اسفند  21این اثر در تاریخ است. 

و بعدها به مقر  سیتأسر تابستاني نمایندگي انگلیس در منطقه سبز آباد بوشهر میالدی به عنوان مق 1858کاله فرنگي در سال 

میالدی به عنوان عمارت سرکنسولگری  1445دائمي سرکنسولگری انگلستان در بوشهر تبدیل شد. از این عمارت تا سال 

ه دولت ایران تحویل ن ،این عمارت بکه بعد از انتقال دفتر نمایندگي سیاسي انگلیس به بحری شديمانگلیس در بوشهر استفاده 

 )همان(.داده شد

و این اثر  شدهواقع، خیابان ساحلي، محله بهبهاني بوشهراست و در  دوره قاجارعمارت گلشن مربوط به  :عمارت گلشن

سال  171. قدمت این بنا به است دهیرسبه ثبت  آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 2211 ثبت یشمارهبا  1377اسفند  3در تاریخ 

وع معماری تجاری داشته است. ن-آقای گلشن بوده و کاربری مسکوني بنامرسد. این عمارت  متعلق به شخص تاجری پیش مي

 مورداستفادهي فرهنگ-این بنا در حال حاضر با کاربری اداری فرد است.باشد که در نوع خود منحصربهاین بنا، بیت میالني مي

ر شماره تصوی گیرد)همان(.مي است مورد تعمیر قرار شدهیداریخرتاکنون که توسط میراث فرهنگي  1315باشد و از سال مي

 باشد.مربوط به عمارت گلشن مي 22

                                                      
1 www.tishineh.com 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%DA%AF%D9%84%D8%B4%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 : عمارت گلشن22 ریتصو

 
  www.tishineh.com : مأخذ

 سعادت بوشهر مدرسه: 23 ریتصو

 
  www.tishineh.com : مأخذ

ن اثر ای است. شدهواقعو در شهر بوشهر دوره قاجارمدرسه سعادت یا مدرسه سعادت مظفری مربوط به :  مدرسه سعادت

این مدرسه در سال  .به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 2578 ثبت یهشماربا  1378بهمن  11در تاریخ 

شد که از نظر تاریخي مادر مدارس جنوب ایران است. بافت مدرسه سعادت همانند  سیتأسش به سبک نوین آموزشي  1278

حکمران وقت بوشهر و  احمدخان دریابیگياین مدرسه ابتدا به وسیله  .دارد یاکنندهرهیخزیبایي  بوشهرفت مرکزی شهر با

ادت در مدرسه سع د)همان(.شو( تأسیس ميهايکازرونو عمانات در مرکز بوشهر و نزدیک حسینیه )برحه  فارسجیخلبنادر 

 است. شدهدادهنشان  23تصویر شماره 

http://www.irandeserts.comمأخذ/
http://www.tishineh.com/
http://www.irandeserts.comمأخذ/
http://www.tishineh.com/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C&oldid=5770958
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%DA%AF%DB%8C&oldid=5770958
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، محله دواس بهمني بوشهراست و در  دوره قاجارگورستان مهاجمین انگلیسي مربوط به  مهاجمین انگلیسی:گورستان 

 .به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 2881 ثبتی شمارهبا  1374آذر  5این اثر در تاریخ  است. شدهواقع

 است. شدهدادهنمایش  24گورستان مهاجمین انگلیسي در تصویر شماره 

تاریخي و از  آثاریکي از  ،شهرستان بوشهر بخش مرکزیواقع در گورستان شغاب، قبرستاني تاریخي  گورستان شغاب:

های بزرگ و کوچک نخودی اسکلت اموات در داخل خمره قبرستاندر این  .است ایراندر جنوب  نقاط دیدني استان بوشهر

ت، جسدها دین زرتش بر اساس. الزم به ذکر است بسته استش ای نیز نقها نوشتهکه روی برخي از خمره اندشدهمدفونرنگ 

، خاک آلوده هاآنتا طبق اعتقاد  گذاشتنديمهایي از جنس سنگ و سفال های سنگي، خمره، تابوترا در داخل صخره

 هایابوتتمشتمل بر  اندقرارگرفتههای بزرگ و کوچک قیراندود دیگر این قبرستان که در خمره شدهکشفشیاء ا .نگردد

به ثبت  1377سال  این اثر تاریخي در .1تعلق دارد هاعیالميهای عتیق تزییني است. این قبرستان به سنگي مکعب شکل و مهره

 ملي رسیده است.)همان(.

و  شدهاقعوکلیسای ارامنه گریگوری مربوط به دوره قاجار است و در بوشهر، محله شنبدی  :کلیسای ارامنه گریگوری

کلیسای گئورگ  .یکي از آثار ملي ایران به ثبت رسیده است به عنوان 1514ی ثبت با شماره 1381مهر  7این اثر در تاریخ 

سرشناس ارمني ساکن  یهاخانوادهخانواده آوادیان، از  لهیبه وسهجری قمری  1235میالدی برابر با  1814مقدس در سال 

ر محله شنبدی وسیع د نسبتاًساکن بوشهر در زمیني  یهايسیانگل ازجملهبوشهر، و با کمک سایر مسیحیان ساکن این شهر 

رف و ساختمان اصلي آن پالني شبیه به یک چلیپا دارد. در دو ط شدهواقعیني مستطیل شکل این شهر ساخته شد. کلیسا در زم

به دنبال متروک شدن بنای کلیسا در سالهای  .بود شدهدادهقرار دارند که برای دفن مردگان اختصاص  یيهااطیحبنای کلیسا 

 سرعتي زیاد رو به ویراني نهاد و قسمت اعظمي از سقفپس از انقالب و با توجه به آب و هوای مرطوب منطقه، بنای کلیسا با 

. در حال حاضر بنا توسط سازمان میراث فرهنگي در حال بازسازی است و سقف و گنبد آن به شکل ختیفرورو گنبد آن 

 .2اندشدهاولیه مرمت 

 است، نام آرامگاه یک ژنرال انگلیسي در بندر بوشهر واقع در« قبر ژنرال»قبر جنرال که تلفظ محلي عبارت  :نرالجقبر 

به  بریتانیاانگلستان است که در لشکرکشي  فرماندهان ارتشمدفن یکي از  شدهساخته یسکابل به شکلمحله سنگي است که 

 1341محوطه این مقبره که تا سال . نیروهای ایراني کشته شد به دستمیالدی  1851در سال  واقعه هراتجنوب ایران، در 

توسط شهرداری بندر بوشهر تبدیل به پارک  ادشدهیسال باغي از درختان محلي بود و در  به صورت هجری خورشیدی

                                                      
1 www.tishineh.com 

2 www.seeiran.ir 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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یست نرال انگلیسي به درستي روشن نجتن از سربازان انگلیسي است که در آن جنگ کشته شدند. نام این  35مدفن  ،گردید

داشته که روی آن  زبان انگلیسيای به گویند این مقبره کتیبهبرخي منابع مي. اختالف است سانیگزارش نوو بر سر آن میان 

وحشیان جنوب ایران کشته شد. برخي این مقبره را  به دستاست که « م-د-ت-د»بوده است: اینجا آرامگاه ژنرال  شدهنوشته

شته نشد ژنرال استاکر در جنگ ک کهيدرحال. انداند و برخي آن را متعلق به ژنرال استاکر ذکر کردهژنرال اترام دانسته مدفن

فرهنگ »مدفون است. نویسنده  مینسترکلیسای وستژنرال اترام نیز در  .در بوشهر خودکشي کرد 1857مارس  24بلکه در 

این سازه . ( کشته شد1857زند که این، مقبره ژنرال استاپفورد است که در جنگ خوشاب )هشتم فوریه حدس مي« بوشهر

 . 1به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 18141 ثبت یشمارهبا  5138اسفند  28در تاریخ 

، شهرستان بوشهرو در محله بهمني جنوب  باشدمي دوره قاجارعمارت ملک بوشهر مربوط به اواخر  :عمارت ملک بوشهر

با  1377آذر  17تاریخ ریخي در ااست. این اثر ت شدهواقع( خلیج فارس) حاشیه خلیج بهمنيدر هشت کیلومتری شهر بوشهر 

عمارت متعلق به یکي از ثروتمندان بوشهر به نام  .است دهیرسبه ثبت  آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 2184 ثبتی شماره

کاخ یکي از وزرای  آنجارفته و در  فرانسهتجاری به کشور  -. وی برای سفر تفریحيوده استب محمدمهدی ملک التجاره

و به صورت مقر  شدهاشغال یسانگلکند. این کاخ توسط متجاوزین بیند و نمونه آن را در بوشهر پیاده ميرا مي قرن وسطي

ها استقرار در این کاخ با ورشکست شدن ملک التجار)صاحب اصلي کاخ( لوازم نفیس ها بعد از سال. آندرآمدها نظامي آن

بوده خوابگاه نظامیان شده به این عمارت  رضا شاه سلطنتآن را با قیمت کم خریداری کرده و با خود بردند. در اواخر 

 است)همان(.

 : گورستان مهاجمین انگلیسی24 ریتصو

 
 www.wikipedia.com : مأخذ

                                                      
1 www.wikipedia.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%88%D8%B3%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://www.irandeserts.comمأخذ/
http://www.wikipedia.com/
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 شدهواقع، بافت ساحل دریا، خیابان ساحلي بوشهراست و در  دوره افشاربافت شهر بوشهر مربوط به  :شهر بوشهربافت 

 )همان(.به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 2311 ثبتی شمارهبا  1378تیر  24در تاریخ که 

 دریایي اهپایگ با تأسیس هنگام در آن که گردديبرمافشار  نادرشاه ومتحک یدوره بوشهر، به تاریخي بافت قدمت

 تبدیل ر مهمبند یک به ماهیگیری کوچک یروستا کی، بندر بوشهر از «خور نادری» به بوشهر موسوم شرقي درخور نادرشاه

نادرشاه  هایتيکش یبازمانده یقواحتمالبه کند کهمي اشاره هایيکشتي بوشهر به خود به دیوالفوا در سفر اول گردید. مادام

 این اهمیت در شیراز ایران پایتخت به نزدیکي دلیل به زندیه یو در دوره یافت ادامه آن و آباداني رونق تاریخ . از آناندبوده

محدود  فعلي لیان خیابان به و از جنوب دریا محدود است به و غرب ، شمالبوشهر از شرق قدیم شد. بافت بندر دوچندان

 و مستقر بوده نظامي باروی ، حصار شهر با تعداد پانزدهلیان خیابان در محل هـ.ق 1271 در سال یعني درگذشتهباشد. مي

 هدرواز نام بوشهر به بومیان و عرف در فرهنگ هنوز هم که قرار داشته فعلي انقالب میدان شهر در محل اصلي یدروازه

د. فاصله باشهای اصلي شهر بوشهر ميباشد، یکي از جاذبهبافت قدیم بوشهر که چندی است در حال مرمت مي. مشهور است

 . باشدای تاریخي و نه تک بنا، پتانسیل بسیار مناسبي برای جذب گردشگر مياندک به دریا و وجود فضا و مجموعه

، محله قدیمي کوتي، خیابان ساحلي، روبروی بوشهراست و در  دوره ساسانیانعمارت کوتي مربوط به  عمارت کوتی:

به ثبت رسیده  آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 3445 ثبتی شمارهبا  1381مهر  11و این اثر در تاریخ  شدهواقع فارسجیخل

های خارجي در جنوب ایران است. بنایي که در ضلع ، یکي از بازمانده"عمارت کوتي"کنسولگری انگلیس معروف به  .است

کوتي  شود. محلههمین بنا، این نام خوانده مي لیبه دلبافت قدیم بوشهر و در محله کوتي قرار دارد و محله هم  يجنوب غرب

 1 ریای قرار دارد.آید و قسمت زیادی از آن در امتداد ساحل دمي حساببههای بزرگ و قدیمي بوشهر از محله

 آثار تاریخی شهرستان دیلم -1-2-7-2-1-4-1-2

و  شدهواقع، روستای حصار شهرستان دیلماست و در  دوره قاجارلیراوی مربوط به  آقاخانقلعه : قلعه آقاخان لیواری 

 همان(.(به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 2874 ی ثبتشمارهبا  1374آذر  5 این اثر در تاریخ

، روستای عامری شهرستان دیلماست و در  های تاریخي پس از اسالمدوران - دوره ساسانیانمربوط به  :تپه تل کم

 )همان(.به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  ه عنوانب 4547 ی ثبتشمارهبا  1381دی  11و این اثر در تاریخ  شدهواقع

                                                      
1 www.tishineh.com 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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شهر  در مرکز، بخش امام حسن، شهر امام حسن، شهرستان دیلماست و در  دوره ایلخانيط به مربو :امامزاده امام حسن 

به ثبت رسیده  آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 22114 ی ثبتشمارهبا  1381اسفند  21و این اثر در تاریخ  شدهواقع

 )همان(.است

، بخش مرکزی، دهستان حصار، روستای شهرستان دیلماست و در  دوره قاجارمربوط به  :حلیمه یبیبامامزاده  -

به ثبت رسیده  آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 18724 ی ثبتشمارهبا  1385اسفند  28و این اثر در تاریخ  شدهواقعگاودار 

 )همان(.است

های این . آثار خرابهه استکیلومتری شمال بندر دیلم قرار داشت 11مهروبان در  تاریخيبندر  :روبانبندر تاریخی مه -

یکي  به عنوان 2882 ی ثبتشمارهبا  1374آذر  5مشهود است. این اثر در تاریخ  "زادهامامتل "به نام  يدر محل اکنونهمبندر 

کیلومتری بندر دیلم در حوالي خور امام حسین که امروزه یکي از مراکز  21حدود  .به ثبت رسیده است آثار ملي ایراناز 

و معروف بود. پس از  پررونقبندری  ،این بندر .است ماندهيباق "بندر سي نیز"های آثار خرابه ،نفتي جنوب است ساتیتأس

 اگرچه. است شدهافزودهاست، بر رونق بندر دیلم  دادهیروعصر مغول یا کمي قبل از آن  ویراني بندر مهروبان، که گویا در

 . 1اما از چند قرن قبل از این نیز دارای رونق بوده است ،بینیمسال اخیر مي 151های نام بندر دیلم را در نوشته

 آثار تاریخی شهرستان دشتستان -1-2-7-2-1-4-1-3

 کاخ زمستاني داریوشاخ ، کاخ زمستاني باشد. این کمي بخش مرکزیاز توابع  برازجانواقع در شهر  :کاخ بردک سیاه

 شدهواقع دالکيو  رودخانه شاپورروستای درودگاه و محل تالقي دو  یهانخلستانمیان  و  هخامنشيمربوط به عصر  و  اول

 است.)همان(.

در یک کیلومتری  هخامنشیاناثری باستاني از دوره  ،«کاخ چرخاب»کاخ زمستاني کوروش یا  :کاخ زمستانی کورش

بوده است و  کوروش بزرگهای زمستاني است. کاخ چرخاب از کاخ بوشهرکیلومتری شهر  15و  برازجانجنوب غرب 

دهند. این کاخ را که در را تشکیل مي منطقهی هخامنشي این گانههای سهکاخ کاخ بردک سیاهو  کاخ سنگ سیاههمراه 

ان از دوران باست فارسجیخلترین سند معماری برای اثبات اینکه قرار دارد به عنوان اصلي خلیج فارسکیلومتری  71فاصله 

شناسان معتقدند کاخ چرخاب اثر ناقصي است که هرگز مسکوني نشد. ساخت تانباس .شناسندمي بوده استمتعلق به ایرانیان 

 .2با مرگ او ناتمام ماند احتماالًآغاز شد و  کورش بزرگ فرمانبهاین کاخ 

                                                      
1 www.asredeylam.ir 

2 www.wikipedia.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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هخامنشي  های دوره عیالمي واز تپه ،نزدیک کاخ کورش قرار دارد برازجان و در جنوباین تپه باستاني که  :تل مر

مذکوراست و به جهت مدور بودن  یهااز دورهآثاری  و شاملبوده  متر 51 در حدودآن  متر و قطر15ارتفاع آن حدود  است.

 )همان(.باشدمي و مدورگویش محلي به معنای گرد  در «مُ. »، آن را مُر نامیدند

کاروانسرا  .اینقرار داردکاروانسرای مشیرالملک در ضلع شرقي میدان مرکزی شهر برازجان  :کاروانسرای مشیرالملک

معمار این . ساخته شد هزار تومان 41ای معادل حاج میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک با هزینه فرمانبهشمسي  1251در سال 

نا ای اقدام به ساخت این بشیرازی سازنده پل مشیر و کاروانسرای دالکي است که به طرز ماهرانه میمحمدرحساختمان حاج 

 ت.به سبک معماری زندیه کرده اس

های مکرر مدیریت میراث فرهنگي بوشهر به دلیل اهمیت و ارزش آن تخلیه شد و در جهت با پیگیری 1377این بنا سال 

 1312کاروانسرای مشیرالملک در سال  .های الزم روی آن صورت گرفتخي مرمتکاربری فرهنگي و هنری این اثر تاری

 1.در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسید 1138به شماره 

های ست. در کوها قرارگرفتهگور دختر در شهرستان دشتستان استان بوشهر و در نزدیکي روستاهای تنگ ارم  :گور دختر

تنگ ارم در میان دشت کوچکي در منطقه بزپر )پشت پر( اثر باستاني بسیار کهن، زیبا  یسوآن یهایبلندمشرق برازجان در 

 بر یانگارهسنگ یا نبشتهسنگ گونهچیه. است گرفته نام  "دختر گور"که از سوی بومیان  خورديمو ارزشمندی به چشم 

 به و یمعمار یوهیش همچنین و پاسارگاد در بزرگ کوروش آرامگاه به آن بسیار شباهت اما است، نشده دیده بنا این روی

ت این ر یک بنای هخامنشي است. شباهاث این که است این گویای يروشنبه سنگي سراسر آرامگاه این یهاسنگ تراش ویژه

ای در نخستین نگاه به آن به یاد آرامگاه کوروش بزرگ است که هر بیننده یااندازهبهآرامگاه به آرامگاه کوروش بزرگ 

نجاه سال . اثر معروف به گور دختر نزدیک به پباشديمبه گفته محققان این بنا آرامگاه دختر یا مادر کوروش بزرگ  .افتديم

میالدی از سوی لویي واندنبرگ کشف گردید و پیش از آن باستان شناسان از بودن چنین بنایي آگاهي  1411پیش و در سال 

  .است شدهساختهبزرگ  یهاسنگتختهمتر است و از  5دود نداشتند. ارتفاع آرامگاه گور دختر در ح

شود که در بدترین شرایط حفاظتي قرار دارد. دسترسي گور دختر یکي از بناهای ارزشمند دوره هخامنشي محسوب مي

هداری گمستقیم به اثر، تعرض به حریم، حفاری غیرمجاز در اطراف بنا، تبدیل شدن به آغل گوسفندان و محلي مناسب برای ن

 1371است. این اثر در سال  دادهرخساله گوردختر  2511های اخیر در بنای مرغان ازجمله اتفاقاتي است که طي سال

ن قضیه باعث از ای صورت نگرفته است.از این بنا  يحفاظتنگهداری یا  گونهچیهخورشیدی به ثبت آثار ملي ایران رسید اما 

                                                      
1 www.beytoote.com 
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ساله هخامنشي انبوهي بوته روییده که نشان از عدم رسیدگي به این  2511اطراف بنای . بین رفتن این بنای تاریخي خواهد شد

تصویر )همان(. است رهاشدهاکنون در وضعیت بسیار بدی  ه امامرمت شد 1381گور دختر در میانه دهه .محوطه تاریخي دارد

 باشد.مي گور دخترمربوط به بنای  25شماره 

 این بنا از باشد.مي فیروزآباددر  کاخ اردشیربسیار شبیه به و  ساسانيي باستاني کوشک اردشیر بنای کوشک اردشیر:

بوده و  صلیبکوشک به صورت  یربنایز. شده استساختهاند چسبیده گریکدیبه  ساروجهموار که با  چنداننههای سنگ

باشد که احتماالً برای افروختن مشهود ميای سنگي ستونای شکل است. در قسمت باالی کوشک های گهوارهبنا دارای طاق

 شکارجای استراحت و محلي برای  ادیزاحتمالبه شدهواقع تنگ ارم. این بنا که در بوده استآتش، خبررساني یا دیده باني 

آب باران و رطوبت هایي از این بنا به دلیل نفوذ رطوبت، رسوخ بخش 1341ماه سال در فروردین. بوده استدر دشت بزپر 

 )همان(.ختیفرورتوجهي و عدم ساماندهي های کشاورزی اطراف و همچنین بيزمین

، بخش مرکزی، دهستان حومه، شهرستان دشتستانو در باشد ه.ق مي 4ی مربوط به سده :امامزاده شاهزاده ابراهیم

 آثار ملي ایران یکي از به عنوان 18714 ثبت یشمارهبا  1385اسفند  28این اثر در تاریخ است.  شدهواقعروستای ني نیزک 

 )همان(.به ثبت رسیده است

آثار ملي یکي از  نبه عنوا 2411 ثبت یشمارهبا  1378مرداد  4در تاریخ و است  دوره قاجارپل مشیر مربوط به  پل مشیر:

ر ترین شهنزدیک کهنیاقرار دارد و به همین دلیل و نیز به دلیل  دالکيی رودخانهپل مشیر بر روی  .به ثبت رسیده است ایران

 ناصرالدین شاه قاجاردر زمان  ،این پل که دارای شش دهانه است .شودهم خوانده مي «پل دالکي»است،  دالکيبه آن شهر 

کامل مورد مرمت و بازسازی قرار  به صورتشیرازی  میمحمدرحو با معماری حاج  شیرالملکابوالحسن خان مبه دستور 

 .1گرفتقرار مي مورداستفادهاول  دوران پهلویگرفت و تا اواخر 

. رار داردبرازجان ق شهر  هخامنشیان در یامپراتور گانهسههای بقایای کاخ سنگ سیاه از مجموع کاخ کاخ سنگ سیاه:

 قانظر آهای کاخ چرخاب، کاخ سنگ سیاه )که در بین اهالي به کاخ کاخ هخامنشي به نام 3برازجان آثار و بقایای  ردر شه

کیلومتری جنوب  111شمال خاوری بندر بوشهر و  در باًیتقرکاخ سنگ سیاه، .اه وجود داردشهرت دارد( و کاخ بردک سی

در سال  این کاخ .باختری کازرون، بر سر راه آسفالت شیراز به بوشهر، در شهرستان دشتستان به مرکزیت برازجان قرار دارد

 2.ار ملي ایران به ثبت رسیددر فهرست آث 4143توسط سازمان میراث فرهنگي و گردشگری با شماره  1381

                                                      
1 www.wikipedia.com 

2www.seeiran.ir 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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یکي  شهرستان دشتستان بخش مرکزیاز توابع  دالکيدشتستان(، واقع در شهر )کاروانسرای دالکي  کاروانسرای دالكی:

در شماره آثار ملي کشور به ثبت  2183به شماره که  است ایراندر جنوب  نقاط دیدني استان بوشهرتاریخي و از  آثاراز 

باشد و بین دو کاروانسرای بزرگ برازجان در کیلومتر مي 45دالکي تا شهر بوشهر حدود  یکاروانسرافاصله  .است دهیرس

آثار زیبای  .است شدهواقعکیلومتری شمال دالکي  15در منطقه کوهستاني در فاصله  ،دشت و کاروانسرای الحاق پل مشیر

خر اوا این بنا از .است ماندهیبرجا  بوشهربه  شیرازقدیمي  راهو در کنار  برازجانکیلومتری شمال شهر  23در  کاروانسرااین 

والي وقت  مشیرالدولهمعروف است. این اثر ارزشمند به دستور  "دالکي"وجود دارد و به نام کاروانسرای  قاجاریه یدوره

بناهای حیاط دار چهار ایواني است که فرم رایج  ازجملهنا شد. این کاروانسرا ب میمحمدرحو توسط شخصي به نام  فارس

 1.شده استوقت در آن رعایت  معماری

هاى تانو سعدآباد از توابع دهس آباد ریاردشهاى زیراه، باستانى توز در محلى بین روستا یطقهمن منطقه تاریخی توز:

 یالبتون دوزگهاى کتانى ملون و شاپور دالکى قرار دارد. توز شهرى تجارتى بود که پارچه یرودخانه یدشتستان در حاشیه

عضدالدوله دیلمى . شدی توز )توج( نامیده مىگذرد غالباً رودخانهشاپور که از نزدیک آن مى یآن معروف بود. رودخانه

توز در آغاز قرن ششم ویران گردید و تاکنون محل دقیق آن  .اسکان داد آنجااى از اعراب را از شام کوچاند و در طایفه

یرون قرار دارد. ب آباد ریاردش، زیراه و هاى سعدآبادی آبادىهایى در جلگهآثار توز قدیم به صورت ویرانه .روشن نشده است

اى ههاى فراوانى وجود دارد که به صورت مزارع یا راه، خرابهکنونى روستاى زیراه به طرف غرب و جنوب یهاز دره و تپ

هاى ها و خرابهگوسفندان درآمده است. این نواحى که همه مملو از ویرانه قیتعلو قبرستان و محل  رو لیاتومبرو و پیاده

 .2دهدی توز قدیمى را نشان مىهاى سنگ و سفال و گچ و مالط است، وسعت و قدمت ناحیهها و شکستهعمارت

نقاط دیدني استان تاریخي و از  آثاریکي از  شهرستان دشتستانمرکز  برازجاندژ برازجان واقع در شهر  دژ برازجان:

 "کاروانسرای مشیرالملک برازجان بزرگ"یا  "دژ برازجان"این بنای معتبر و مستحکم که به  .است ایراندر جنوب  بوشهر

 1288رود و در سال مي به شماری قاجاریه باشکوه دوره هیابناز و  قرار داردمعروف است، در مقابل میدان اصلي شهر برازجان 

شمسي بنا به دستور یکي از نیکوکاران شیراز به نام حاج میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک شیرازی  1251قمری مطابق با سال 

 ژداین . شده استساختهای معادل چهل هزار تومان به پول آن زمان و با معماری استادانه مرحوم حاج محمد شیرازی با هزینه

در  و است قاجاریه یدورهاز  کاروانسرایياست. این دژ در اصل  مورداستفاده قرارگرفته زندانهای مدیدی به عنوان تا مدت

باشد که در مرکز دارای سنگرهای دیدباني مي دژ. این است دهیرسبه عنوان یک اثر ملي به ثبت  1138به شماره  1312ال س

                                                      
1 www.wikipedia.com 

2 www.vista.ir 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%98
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بوده ست که در این دژ، زنداني افرادی ا ازجملهمهندس مهدی بازرگان  .بود شدهساختهشهر و برای مقابله دشمنان به شهر 

 )همان(.است

 : گوردختر25 ریتصو

 
www.wikipedia.com 

 آثار تاریخی شهرستان دشتی -1-2-7-2-1-4-1-4

درون بقعه . است شدهواقعدر جنوب شهر خورموج « پیرچل گزو»یا « پیرارم»یا « میرارم»امامزاده  :امامزاده میرارم دشتی

ه بدر این امامزاده  کاررفتهبه هایرسد سنگبه نظر مىد. که محل مقبره پیرچهل گزو است، ضریح و معبرى وجود ندار

ین . مردم خورموج بر این باورند که امربوط شودهاى بسیار دور پیش از اسالم و به دوران سلطه یونانیان و عهد سلوکیان زمان

 .1میرارم فرزند سام پسر نوح پیامبر استمقبره مدفن 

 توسط هقلع یبنا سنگ. است خان محمدحسن نوه منصور خان شاه فرزند خان داراب به متعلق قلعه نای داراب خان:قلعه 

 محمدحسن توسط اطیح در اتاق نیو چند قلعه نیریز طبقه. دارد قدمت سال 211 از شیب و شدهگذاشته خان محمدحسن

 داراب یوس از قلعه از رونیب در همانانیم و مسافران استراحتگاه زین و دوم طبقه در گرید اتاق نیچند و مخصوص اتاق و خان

درصد این بنای تاریخي برای همیشه از  81بیش از  ،رخ داد1342که در سال  یادر زلزله متأسفانه)همان(. است بناشده خان

 2بین رفت. 

 از و يخیتار آثار از يکی يدشت شهرستان مرکز خورموج شهر در يدشت محمدخان قلعه ای خورموج قلعه برج خورموج:

 یرادا است مانده برجا آن یهابرج از يکی تنها امروزه که خورموج قلعه. است رانیا جنوب در بوشهر استان يدنید نقاط

 محمدخان قلعه نام به آن از يقسمت. است بوده اصطبل و قراول خانه و یمرکز عمارت ،ياندرون برج، چهار حصار، چهار

 و هیقاجار دوره یمعمار یهانمونه از يیک که اثر این. است بوده معروف خان جالل قلعه نام به آن دیگر قسمت و يدشت

                                                      
1 www.vista.ir 

2 www.chn.ir 

http://www.wikipedia.com/
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 یمعمار سبک. رسید ثبت به 3132 شماره به يمل آثار فهرست در 1374 سال در است یفردمنحصربه و بدیع تزئینات یدارا

 درون و ارهادیو آرایش در یبرگچ و نماها تاق از استفاده با که است يساسان دوره یساز قلعه سبک از متأثر و يسلجوق آن

 1.بناشده است هااتاق

 شدهواقع وراوی، روستای شهرستان دشتياست و در  دوره ساسانیان - دوره اشکانیاننیایشگاه مند مربوط به  نیایشگاه مند:

این اثر تاریخي . به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 2145 شماره ثبتبا  1377تیر  27و این اثر در تاریخ 

این نیایشگاه به  .قرار دارد زایر عباسي، غرب روستای وراوی و خورموجکیلومتری  31و به فاصله  کوه مندباستاني در دامنه 

در  داراب خانی همان(. نیایشگاه مند همراه با قلعه(ند، آتشکده خورموج نیز معروف استم آتشکدههای معبد کالت، نام

 آمده است. 21تصویر شماره 

در  و این اثر شدهواقعبخش کاکي، دهستان کبکان، روستای کبکان  و دراست  دوره ایلخانيمربوط به  :بقعه صفا انگیز

 )همان(.به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 22178 شماره ثبتبا  1381اسفند  21تاریخ 

، بخش مرکزی، دهستان خورموج، روستای درازی شهرستان دشتياست و در  دوره قاجارمربوط به  :مسجد درازی

 )همان(.به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 18723 ه ثبتشماربا  1385اسفند  28و این اثر در تاریخ  شدهواقع

، بخش مرکزی، دهستان خورموج، روستای درازی شهرستان دشتياست و در  دوره قاجارمربوط به  :یحسینیه دراز

 به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 18722 ثبت یشمارهبا  1385اسفند  28و این اثر در تاریخ  شدهواقع

 )همان(.

، روستای الور ساحلي شهرستان دشتياست و در  های تاریخي پس از اسالمدورانمربوط به  :قلعه دختر الور ساحلی

به ثبت رسیده  آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 8347 شماره ثبتبا  1382اردیبهشت  4و این اثر در تاریخ  شدهواقع

 )همان(.است

، بخش مرکزی، دهستان کبکان، روستای کبکان شهرستان دشتياست و در  دوره ایلخانيمربوط به  :بقعه شاه اسماعیل

 .2به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 22182 ثبت شمارهبا  1381اسفند  21و این اثر در تاریخ  شدهواقع

 44کیلومتری غرب روستای شیخیان سلنجي و  41این بقعه در شهرستان دشتي، بخش کاکي، : بقعه شاهزاده محمد

 .است قرارگرفتهوج مرکز شهرستان کیلومتری جنوب غربي خورم

                                                      
1 www.tishineh.com 

2www. wikipedia.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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سي معروف به سید میر محمد عابد است . برخي او را همان محمد بن مو ذکرشدهدرباره نسب آن حضرت اقوال متفاوتي 

محمد بن موسي معروف به محمد عابد قبرش در شیراز و در  چراکهصحیح باشد  تواندينمواضح است که این قول  .داننديم

 باألخرهو  ؛داننديموی را نوه حضرت موسي بن جعفر)ع(  یاعدهاست . چراغشاهجوار حرم مطهر احمد بن موسي معروف به 

؛ دلیل این گروه آن است که در قدیم در منطقه دشتي به آن دسته از اوالد رسديمبعضي گویند نسب وی به امام سجاد)ع( 

 اکنون هک جایي قدیم در محلي مطلعین نقل به بنا. اندگفتهيمشاهزاده  اندبودهحضرت علي )ع( که از نسل امام سجاد)ع( 

 )همان(.است داشته وجود ” سو شهر ” نام به آباد و بزرگ شهری دارد قرار برید و گزدراز جمال، حسین چاه شیخیان، روستای

 خان )تصویر سمت راست( و نیایشگاه مند )سمت چپ(  قلعه داراب: 26 ریتصو

  
 www.wikipedia.com: مأخذ

 شهرستان دیرآثار تاریخی  -1-2-7-2-1-4-1-5

و این اثر  شدهواقع، روستای بردستان شهرستان دیراست و در  اسالمهای تاریخي پس از دورانمربوط به  :قلعه بردستان

 .1ه ثبت رسیده استب آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 4144 ثبت یشمارهبا  1381مهر  11در تاریخ 

در استان بوشهر  شهرستان دیراز توابع  بردستانای در کنار شهر مربوط به سده اولیه اسالمي بر روی تپه :بردستان مسجد

 دهیرسبه ثبت ملي  2111شماره  به 1377در سال باشد و مساجد استان مي نیتريمیقدیکي از . این اثر شده استواقع

 .)همان(است

این قلعه در  .است ي است که قدمت آن به قدمت منطقه بزرگ سیرافباستان یهاقلعه ازجمله یگنو قلعه قلعه گنوی:

 شهر از یلومتریک 5 فاصله در بوشهر استان جنوب در متعدد، يخیتار و يعیطب هیابن و آثار با روستای گنوی قرار دارد که

 يباستان یروستا. است واقع يجنوب پارس گاز و نفت میعظ ساتیتأس از یلومتریک 41 و رید بندر از یلومتریک 21 دوراهک،

                                                      
1www.zistboom.com 

http://www.wikipedia.comمأخذ/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
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 قلعه یایبقا .تاس يآب ابیآس یگرید و یگنو يباستان قلعه دو آن از يکی که دارد يمل شدهثبت اثر دو حاضر حال در یگنو

 )همان(.است شدهثبت يمل آثار فهرست در 1381 سال اسفندماه در 22171 شماره به یگنو يباستان

، بخش مرکزی، شهرستان دیراست و در  های تاریخي پس از اسالمدورانهای اولیه مربوط به سده :سرمستان انبارآب

آثار یکي از  عنوانبه  22183 ثبتی شمارهبا  1381اسفند  21و این اثر در تاریخ  شدهواقع سرمستان، روستای دهستان آبدان

 . )همان(به ثبت رسیده است ملي ایران

 ،شهرستان دیراست و در  های تاریخي پس از اسالمدوران - دوره ساسانیانمربوط به  :سمآثار سنگی شاهزاده ابوالقا

به  8414 ی ثبتشمارهبا  1382اردیبهشت  4و این اثر در تاریخ  شدهواقعامامزاده ابوالقاسم  و شرقشمال بندر دیر، جنوب 

 .به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  عنوان

، بخش مرکزی، شهرستان دیراست و در  های تاریخي پس از اسالمدوران متأخرهای مربوط به سده :دولت یبیببقعه 

به ثبت  آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 23324 ثبت یهرشمابا  1387شهریور  18و این اثر در تاریخ  شدهواقعشهر آبدان 

 است)همان(. رسیده

، بندر دیر، بخش مرکزی، شهرستان دیراست و در  های تاریخي پس از اسالمدورانهای اولیه مربوط به سده :وتل سوز

یکي از  به عنوان 22174 ثبت یشمارهبا  1381اسفند  21و این اثر در تاریخ  شدهواقعمتری جاده کمربندی شمال دیر  311

 )همان(.به ثبت رسیده است آثار ملي ایران

اردیبهشت  4این اثر در تاریخ و  شدهواقع، روستای خرگونه شهرستان دیراست و در  دوره ساسانیانمربوط به  :چاه رمیله

  .)همان(به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 8415 ثبت یشمارهبا  1382

، روستای رستان دیرشهاست و در  های تاریخي پس از اسالمدوران - دوره ساسانیانمربوط به  :1چاه سنگی جبرانی 

به ثبت رسیده  آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 8412 ثبت یشمارهبا  1382اردیبهشت  4و این اثر در تاریخ  شدهواقعجبراني 

 .)همان(است

و  شدهواقع، روستای جبراني شهرستان دیراست و در  های تاریخي پس از اسالمدورانمربوط به  :2چاه سنگی جبرانی 

 .)همان(به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 8413 ثبت یشمارهبا  1382اردیبهشت  4این اثر در تاریخ 

، بخش شهرستان دیراست و در  های تاریخي پس از اسالمدورانهای میانه مربوط به سده :های آب بردستانچاه

 آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 22171 ی ثبتارهشمبا  1381اسفند  21و این اثر در تاریخ  شدهواقعمرکزی، شهر بردستان 

 .)همان(به ثبت رسیده است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%28%D8%AF%DB%8C%D8%B1%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%28%D8%AF%DB%8C%D8%B1%29
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 بخش بردخوندر  های تاریخي پس از اسالمدورانقرون اولیه  - دوره ساسانیانمربوط به  (:قلعه چهارطاق)دانقلعه زن

کیلومتری جنوب شرق روستای  4و  بردخونکیلومتری شمال شرق شهر  1است که در  استان بوشهر شهرستان دیراز توابع 

به ثبت رسیده  آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 8348 ثبت ٔ  شمارهبا  1382اردیبهشت  4. این اثر در تاریخ شده استواقع شهنیا

 .)همان(است

، بخش شهرستان دیراست و در  های تاریخي پس از اسالمدورانهای اولیه سده - دوره ساسانیانمربوط به  :حوطه بردوم

 آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 22181 ی ثبتشمارهبا  1381اسفند  21و این اثر در تاریخ  شدهواقعبردستان  ، شهریمرکز

 .)همان(به ثبت رسیده است

استان  یرِشهرستان د بخش بردخونِمشرق  کوه درنگمشهور به امیر دیوان در دامنه  اهللفرجامامزاده شاه  امیر دیوان:

 )همان(.گرفته استنیز امیر دیوان نام  موردنظرواقع است. کوه و منطقه دیدني  بوشهر

 آثار تاریخی شهرستان جم -1-2-7-2-1-4-1-6

 یروستا جنوب یمتر 511 تشان، دهستان ،یمرکز بخش جم، شهرستان در و است انیساسان دوره به مربوط :قلعه تل برکه

 دهیرس ثبت به رانیا يمل آثار از يکی به عنوان 23324 ثبت شماره با 1387 وریشهر 18 خیتار در اثر نیا و شدهواقع بهارستان

 .1است

، بخش مرکزی، دهستان هنگدان، شهرستان جماست و در  دوره ساسانیانبند گلو کالت مربوط به  :کالت گلو بند

به  آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 23815 ی ثبتشمارهبا  1387آبان 25و این اثر در تاریخ  شدهواقعروستای گلو کالت 

 .)همان(ثبت رسیده است

 یمتر 211 ،یمرکز بخش جم، شهرستان يشرق جنوب یلومتریک 1 در و است يسنگنهیپار دوران به مربوط :3 تل غار

 به رانیا يمل آثار از يکی به عنوان 23318 ثبت شماره با 1387 وریشهر 18 خیتار در اثر نیا و شدهواقع چاهه یروستا شرق

 .)همان(تاس دهیرس ثبت

 هرستانش در و است اسالم از پس يخیتار یهادوره انهیم و هیاول یهاسده - انیساسان دوره به مربوط چشمه :چم بند لیس

 به عنوان 23814 ثبت شماره با 1387 آبان 25 خیتار در اثر نیا و شدهواقع چشمه چم یروستا تشان، دهستان ز،یر بخش جم،

 .)همان(است دهیرس ثبت به رانیا يمل آثار از يکی

                                                      
1 www.wikipedia.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B3_%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 یروستا يغرب شمال یمتر 411 تشان، دهستان ز،یر بخش جم، شهرستان در و است انیساسان دوره به مربوط :شتروین برکه

 دهیرس ثبت به رانیا يمل آثار از يکی به عنوان 23322 ثبت شماره با 1387 وریشهر 18 خیتار در اثر نیا و شدهواقع قلعه تل

 .)همان(است

 و شدهواقع یپدر یروستا جم، دهستان ،یمرکز بخش جم، شهرستان در و است انیساسان دوره به مربوط ی:پدر قنات

 .)همان(است دهیرس ثبت به رانیا يمل آثار از يکی به عنوان 23818 ثبت شماره با 1387 آبان 25 خیتار در اثر نیا

 یکور یروستا ،یکور دهستان ،یمرکز بخش جم، شهرستان در و است انیساسان دوره به مربوط ی:کور بند لیس

 .)همان(است دهیرس ثبت به رانیا يمل آثار از يکی به عنوان 23814 ثبت شماره با 1387 آبان 25 خیتار در اثر نیا و شدهواقع

 کالت گلو یروستا هنگدان، دهستان ،یمرکز بخش جم، شهرستان در و است انیساسان دوره به مربوط :کالت گلو بند

 .)همان(است دهیرس ثبت به رانیا يمل آثار از يکی به عنوان 23815ثبت شماره با 1387 آبان 25 خیتار در اثر نیا و شدهواقع

 آثار تاریخی شهرستان تنگستان -1-2-7-2-1-4-1-7

ای در شمال ، بر فراز تپهاهرماست و در  دوره قاجارمربوط به اواخر  (قلعه زائر خضر خان )کالت اهرم قلعه زارخان:

به ثبت رسیده  آثار ملي ایرانیکي از  عنوانبه  2148 ثبت یشمارهبا  1377مرداد  27و این اثر در تاریخ  شدهواقعغربي شهر 

 .1است

است و از  فیروزآباددر  اردشیرکاخ ، این بنا بسیار شبیه به ساسانيباستاني  بنایي  کوشک اردشیر کوشک اردشیر:

بوده و  صلیبکوشک به صورت  یربنایز. شده استساختهاند چسبیده گریکدیبه  ساروجهموار که با  چنداننههای سنگ

باشد که احتماالً برای افروختن سنگي ایي مشهود مي ستونای شکل است. در قسمت باالی کوشک های گهوارهبنا دارای طاق

 شکارجای استراحت و محلي برای  ادیزاحتمالبه شدهواقع تنگ ارم. این بنا که در بوده استآتش، خبررساني یا دیده باني 

 )همان(.بوده استدر دشت بزپر 

های کشاورزی ، رسوخ آب باران و رطوبت زمینهایي از این بنا به دلیل نفوذ رطوبتبخش 1341ماه سال در فروردین

 )همان(.ختیفرورتوجهي و عدم ساماندهي اطراف و همچنین بي

 11و این اثر در تاریخ  شدهواقع، جنوب غربي دلوار شهرستان تنگستاناست و در  دوره قاجارمربوط به  :تپه تل بردی

 )همان(.به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 4551 ثبت یشمارهبا  1381دی 

                                                      
1 www.wikipedia.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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. ساختمان این موزه خانه و محل شده استواقع شهرستان تنگستاناز توابع  دلواردر شهر : یدلوار یعلسیرئی موزه

 )همان(.کیلومتری شهر بوشهر قرار دارد 45که در  بوده است رئیسعلي دلواریزندگي 

 آثار تاریخی شهرستان گناوه -1-2-7-2-1-4-1-8

« تل گنبد»ام وجود دارد که به ن ياثر باستان کی یایبقا ،يگناوه و متصل به شهر گناوه کنون يدر شمال شرق: تل گنبد

است آثار  واقع يشهر گناوه فعل یپس از بناها ا،یبقا نیدر آغاز محل ا باًیکه تقر يتپه کوتاه گل کی یمشهور است. رو

ول و به ط یيهاگر است و غرفهدر آن جلوه يمیقد يچهارطاق يپ یایکه بقا خورديبه چشم م یياز بنا ماندهيباق یمعمار

 سهیاست. از مقا آتشکده بوده ایتپه، معبد  يکه به علت ارتفاع نسب دیآير پنج متر در آن آشکار است و به نظر معرض شش د

آن  يکیدر نزد یو وجود آب انبار يو مصالح ساختمان یساز واریدو نوع  روزآبادیها با آتشکده فغرفه نیطول و عرض ا

و  کنديطور مخ نندهیجنوب فارس به ذهن ب يساسان یهاآتشکده يبا سبک ساختمان میاثر در گناوه قد نیسبک شباهت ا

 .1است کنندهتیهداپژوهشگران  یبرا دیشا

 يب»ا شهر است که آن ر نیمردم به خصوص زنان ا ارتگاهیز يگناوه، مقبره کوچک شاهیشرق محله بابا عل :همریمقبره ب

 هانآاست که خواندن  ینهم هجر ایمربوط به قرن هشتم  يمنقوش بر سنگ کوف خطوط. نامنديهم م «میمر يبيب» ای« مره

 است. محوشدهاز سنگ  يمهم یهااست و قسمت کیتار يلیدرون مقبره خ رایمشکل است، ز اریبس

 يبيمره به ب ينام ب ریاست. تعب یو نگهدار توجهقابلگناوه ارزنده و  يمیقد نیساکن خیسبک مقبره از جهت توجه به تار

 )همان(.فرستنديو نذور م بندنديم لیخو به آن د کنديقبر راغب م نیا ارتیبندر را به ز نیزنان ا میمر

 یکاريکاش میدر خارج شهر و در محل تل امامزاده گنبد عظ باًیو تقر لمیدر کنار جاده د: یبن عل مانیگنبد سل

 کاررفتهبه دیزرد و سف یهاينقاط آن کاش يکه در بعض رهیت يبه رنگ آب یکاريکاشو  يو سطح پلکان میحج یاباقاعده

 واقع است. «يبن عل مانیزاده سلامام» ارتگاهیاست، به نام ز

 زادهامامنبد در شوش و گ الیو مشابه گنبد دان فارسجیخلساحل  يمیقد یاز معمار یاگنبد جلوه مانسبک ساخت يطورکلبه

 )همان(.است یهند یمعبد ساز یو متأثر از سبک معمار يمرد واقع در ممسن ریمحمد در خارک و گنبد شاهزاده ش ریم

 2571 ثبت یبا شماره 1378بهمن  11 خیاثر در تار نیو ادوره قاجار است  - یمربوط به دوره صفو يبن عل مانیامامزاده سل

 .2است دهیبه ثبت رس رانیا ياز آثار مل يکی به عنوان

                                                      
1 www.iranboom.com 

2 www.wikipedia.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 يخیارت آثاراز  يکیاز توابع شهرستان بندر گناوه  گیدر بخش ر گیواقع در شهر بندر ربرج خان  :برج خان )گناوه(

است.  یاوودد اتیح يخان علکه تعلق به  يخیاست تار یيخان بنا برج است. رانیاستان بوشهر در جنوب ا يدنیو از نقاط د

 همان(.(است يالنیم تیبنا، ب نیا ی. سبک معمارگردديبرم یالدیم 1777برج به سال  یبنا خیتار

و  شدهاقعودر شهرستان گناوه در استان بوشهر  گیخان مربوط به دوره قاجار است و در بندر ر هینیحس: خان هینیحس

در  هینیحس نی. ااست دهیرسبه ثبت  رانیا ياز آثار مل يکی به عنوان 2718 ثبت یبا شماره 1374خرداد  22 خیاثر در تار نیا

 هینیخود به حس يبا اهداء منزل شخص دیخورش هینام حاج هب يگپ، توسط زن خانيخان علسال قبل و در زمان 211حدود 

 د)همان(.نهاده ش انیبن

 یپس از اسالم است و در شهرستان گناوه، روستا يخیتار یهادوره - انیمربوط به دوره ساسان ی: تل گوریگور تل

 دهیبه ثبت رس رانیا ياز آثار مل يکی به عنوان 1511ثبت  یبا شماره 1381مهر  7 خیاثر در تار نیو ا شدهواقعتل برج 

 )همان(.است

منطقه  نید. اکن فایا يخیتار سمیرا در توسعه تور يمهم ارینقش بس توانديخود، م اریبا شهرت بس يخیمنطقه تار نیا

همه از  گریانبارها و آثار متنوع دها، آبدخمه ،ينباستا یها. گورستانهست شدهثبتکشف و  ياثر باستان 21 یدارا يباستان

 )همان(.دیآيم به شمارجذب گردشگر منطقه  یهاتیظرف

شول  یپس از اسالم است و در شهرستان گناوه، روستا يخیتار یهادوره هیاول یهاتپه تل تل مربوط به سده :تپه تل تل

 )همان(.است دهیبه ثبت رس رانیا ياز آثار مل يکی به عنوان 4541 ثبت یبا شماره 1381 ید 11 خیاثر در تار نیو ا شدهواقع

پس از اسالم است و در شهرستان  يخیتار یهادوره - انیمربوط به دوره ساسان دریتپه تل مهد ح: دریتپه تل مهد ح

به  رانیا ياز آثار مل يکی به عنوان 4548 ثبت یبا شماره 1381 ید 11 خیاثر در تار نیو ا شدهواقعتل تل  یگناوه، روستا

 )همان(.است دهیثبت رس

و  شدهواقع یدچاه بر یپس از اسالم است و در شهرستان گناوه، روستا يخیتار یهادورهتل برافتو مربوط به : تل برافتو

 )همان(.است دهیبه ثبت رس رانیا ياز آثار مل يکی به عنوان 1514 ثبت یبا شماره 1381مهر  7 خیاثر در تار نیا

 نیو ا شدهواقعشول  یپس از اسالم است و در شهرستان گناوه، روستا يخیتار یهادورهمربوط به  تویتل چ: تویتل چ

 )همان(.است دهیبه ثبت رس رانیا ياز آثار مل يکی به عنوان 1514 ثبت یبا شماره 1381مهر  7 خیاثر در تار
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 آثار تاریخی شهرستان کنگان -1-2-7-2-1-4-1-3

شهری باستاني واقع در بخش مرکزی شهرستان کنگان در استان بوشهر یکي از آثار تاریخي و : منطقه باستانی سیراف

ترین یکي از قدیمي -شديمبندر طاهری نامیده  87که تا سال -ندر سیراف باز نقاط دیدني استان بوشهر در جنوب ایران است. 

و دارای  استشده واقع عسلویهو بندر  بندر کنگانمابین  . این بندربوده استبنادر ایران است که زماني دارای رونق فراواني 

. در بعضي جاها فاصله و دارای تنها یک خیابان است قرارگرفته کوهو  دریااین بندر بین چنین همباشد. معماری خاصي مي

شود . از آثار تاریخي آن ميبناشده استهای مردم روی کوه به همین دلیل برخي خانه باشد و متر مي 31تر از کمکوه تا دریا 

راف و بازار باستاني سی (،شدهساختهو آثار باستاني بنای مسجد جامع )که بر روی پي یک عمارت ساساني  قلعه نصوریبه 

 .دوره ساساني اشاره کرد يرسانآبها و سیستم گور دخمه

 متعلق به اوایل دوره شهرستان کنگان و از توابع بخش مرکزی بندر طاهریواقع در شهر قلعه نصوری : قلعه نصوری

 ، مناطق تاریخي شهرستان کنگان آورده شده است.27اره باشد)همان(. در تصویر شممي قاجاریه

 قلعه نصوری )سمت راست( و منطقه تاریخی سیراف )سمت چپ(   :27 ریتصو

  
 www.wikipedia.comمأخذ : 

 آثار تاریخی شهرستان عسلویه -1-2-7-2-1-4-1-11

 شدهواقع بندو یروستا ه،یعسلو شهرستان یمرکز بخش ه،یعسلو شهرستان در و است قاجار دوره به مربوط بندو: انبارآب

انبار بندو آب .1است دهیرس ثبت به رانیا يمل آثار از يکی به عنوان 18155 ثبت شماره با 1385 اسفند 28 خیتار در اثر نیا و

 است. شدهدادهنمایش  28در تصویر شماره 

                                                      
1 www.wikipedia.com 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://www.wikipedia.com/
http://forum.lastsecond.ir/images/imported/2013/01/800.jpg
http://forum.lastsecond.ir/images/imported/2013/01/798.jpg
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 شهرستان یمرکز بخش ه،یعسلو شهرستان در و است اسالم از پس يخیتار یهادوره هیاول یهاسده به مربوط تپه کوتی:

 رانیا يمل آثار از يکی به عنوان 14111 ثبت شماره با 1381 بهشتیارد 21 خیتار در اثر نیا و شدهواقع خره یروستا ه،یعسلو

 )همان(.است دهیرس ثبت به

 یمرکز خشب ه،یعسلو شهرستان در و است قاجار دورهو در  اسالم از پس يخیتار یهادوره به مربوط قلعه شیخ کنعانی:

 آثار از يکی به عنوان 18111 ثبت شماره با 1385 اسفند 28 خیتار در اثر نیا و شدهواقع پرک یروستا ه،یعسلو شهرستان

 )همان(.است دهیرس ثبت به رانیا يمل

 یتاروس ه،یعسلو شهرستان یمرکز بخش ه،یعسلو شهرستان در و است انیساسان دوره به مربوط :1آسیاب آبی بندو 

 دهیرس ثبت به رانیا يمل آثار از يکی به عنوان 18157 ثبت شماره با 1385 اسفند 28 خیتار در اثر نیا و شدهواقع بندو

 )همان(.است

 تاندهس ه،یعسلو شهرستان یمرکز بخش ه،یعسلو شهرستان در و است انیساسان دوره به مربوط :2آسیاب آبی بندو 

 به رانیا يمل آثار از يکی به عنوان 18151 ثبت شماره با 1385 اسفند 28 خیتار در اثر نیا و شدهواقع بندو یروستا ه،یعسلو

 )همان(.است دهیرس ثبت

 ه،یسلوع دهستان ه،یعسلو شهرستان یمرکز بخش ه،یعسلو شهرستان در و است انیساسان دوره به مربوط سد بندو:

 هدیرس ثبت به رانیا يمل آثار از يکی به عنوان 18151 ثبت شماره با 1385 اسفند 28 خیتار در اثر نیا و شدهواقع بندو یروستا

 )همان(.است

 بندو انبارآب: 28 ریتصو

 
 www.wikipedia.com مأخذ :

استان آورده  شدهنثبتو  شدهثبت  شدهیيشناساهای استان بوشهر به تفکیک آثار های شهرستانتعداد جاذبه14جدول در 

و تنها  بسیاری دارد که هنوز به ثبت ملي نرسیده شدهیيشناساتنگستان آثار  شود،شهرستانکه دیده مي طورهمانشده است. 

http://www.wikipedia.com/
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ست و ها نیز صادق ااختصاص داده است. این امر به جزء شهرستان بوشهر، در مورد سایر شهرستان به خودرا  شدهثبتاثر  5

به ا های جذب گردشگران تاریخي رانسیلپت کهيدرحالاند به ثبت ملي نرسیده هاآندر  شدهیيشناساتعداد زیادی از آثار 

 وجود آثار دارند.  واسطه

 های استان بوشهرهای تاریخی شهرستانتعداد جاذبه:13جدول 

 شهرستان

 شاخص
 عسلویه کنگان گناوه جم دیر دیلم دشتی دشتستان تنگستان بوشهر

 آثار و بناهای تاریخي

 شدهنشناسایي 
41 55 11 25 12 31 44 31 21 15 

 آثار و بناهای تاریخي

 شدهثبت 
111 5 74 12 5 14 21 11 12 7 

 و گردشگری استان بوشهر یدستعیصنا: اداره کل میراث فرهنگی، مأخذ

 طورمانه است. شدهمشخصهای استان به صورت نمودار شهرستان نشدهثبتو  شدهثبتآثار تاریخي  3نمودار و2نمودار در 

رار دارد. در شهرستان دشتستان ق ازآنپسو  شدهثبتتعداد آثار تاریخي  نیترشیبشود، شهرستان بوشهر دارای که دیده مي

 شدهیيشناساي در بررسي آثار تاریخ کهيدرحال نیز شهرستان تنگستان در رتبه اول قرار دارد. شدهثبتترین تعداد آثار رده کم

و این نشان از  اندرگرفتهقراتعداد  نیترشیبشهرستان جم با  ازآنپستعداد و  نیترشیبتنگستان  اما به ثبت نرسیده، شهرستان

 نسبتاً ره عدد ، هموانشدهثبتو چه  شدهثبتدارد. شهرستان بوشهر نیز چه در رده آثار  ذکرشدههای پتانسیل باالی شهرستان

لم چه باشد.  شهرستان دیتاریخي دارای پتانسیل باالیي ميگردشگری  ٔ  نهیدرزمباالیي را به خود اختصاص داده است و 

های تانتری نسبت به سایر شهرس، همواره تعداد آثار کمنشدهثبتو چه  شدهثبت شدهیيشناساهای تاریخي جاذبه ٔ  نهیدرزم

 استان دارد. 

 هاشهرستان یشدهثبتآثار تاریخی :2نمودار 

 
 دستی و گردشگری استان بوشهراطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع بر اساس: مشاور مأخذ
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 هاشهرستان ینشدهثبتآثار تاریخی  :3نمودار 

 
 استان بوشهر یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاطالعات اداره کل م بر اساس: مشاور مأخذ

بوشهر  هایشهرستانتر نیز ذکر شد، که پیش طورهماندهد. استان را نشان مي شدهثبتآثار تاریخي  5ی ی شمارهنقشه

ی باشد. نقشهگردشگری میراث مي ینهیدرزمو باالترین ظرفیت به لحاظ تعداد  شدهثبتآثار  نیترشیبو دشتستان دارای 

، که مشخص است طورهماندهد، ها نشان ميرا به صورت مکاني در شهرستاناستان  نشدهثبتنیز آثار تاریخي  1شماره 

 . باشديممربوط به شهرستان تنگستان و جم  نشدهثبتتعداد آثار  نیترشیب
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ها های استاناز جاذبه هاآنهای استان بوشهر و سهم های تاریخي، فرهنگي و انسان ساخت شهرستانجاذبه21جدول در 

توسط  ههستند ک یيهاجاذبهانسان ساخت در این گزارش  یجاذبهتر نیز گفته شد، که پیش طورهمان است. شدهمشخص

ی دهنده خدمات را داشته باشند؛ مانند مناطق نمونهاند و گاهي نقش مکمل گردشگری یا ارائهشده يدهسازمانافراد ساخته یا 

شهرستان  ازآنپسهای طبیعي متعلق به شهرستان دشتستان و سهم از جاذبه نیترشیبشود که دیده مي طورهمانگردشگری. 

ار دارد. شهرستان دشتستان قر ازآنپسسهم و  نیترشیبهای تاریخي نیز شهرستان بوشهر جاذبه ٔ  نهیدرزمباشد. گناوه مي

 اختصاص داده است.  به خودنیز شهرستان بوشهر رتبه اول را  انسان ساختهای جاذبه ٔ  نهیدرزم

 ای استان بوشهرهشهرستان انسان ساختفرهنگی، طبیعی و  -های تاریخیجاذبه:21جدول 

 درصد طبیعی شهرستان
تاریخی و 

 فرهنگی
 درصد مجموع درصد انسان ساخت درصد

 %33.4 117 %21.1 3 %41.1 111 %11.4 8 بوشهر

 %4.1 14 %13.3 2 %1.4 5 %11.1 7 تنگستان

 %7.7 27 %1.7 1 %7.5 21 %8.1 1 جم

 %25.4 84 %13.3 2 %27.4 74 %18.1 13 دشتستان

 %5.4 14 %1.7 1 %4.5 12 %8.1 1 دشتي

 %5.1 18 %1.7 1 %5.3 14 %4.3 3 دیر

 %2.4 11 %1.7 1 %1.4 5 %5.7 4 دیلم

 %5.4 14 1 1 %4.5 12 %11.1 7 کنگان

 %1.4 24 %13.3 2 %3.8 11 %17.1 12 گناوه

 %3.7 13 %13.3 2 %2.1 7 %5.7 4 عسلویه

 %111.1 351 %111.1 15 %111.1 215 %111.1 71 استان

 و گردشگری استان بوشهر یدستعیصنا: اداره کل میراث فرهنگی، مأخذ

  های استان بوشهرشهرستان انسان ساختفرهنگی، طبیعی و  -های تاریخیجاذبه:4نمودار 

 
 مطالعات مشاور: مأخذ
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.دژبرازجان رانشان مي دهد  1345تا1342فرهنگي استان را در سال های –تعداد بازدیدکنندگان از بناهای تاریخي 21جدول 

 ،سیراف ،کاخ چرخاب،کوشک اردشیر وگور دختر پربازدیدترین بناهای تاریخي بوده اند.

 32-35فرهنگی طی سالهای -.تعداد بازدید کنندگان از بناهای تاریخی:21جدول 

 محل بنا
تداد بازدید کنندگان 

 1332سال 

تداد بازدید کنندگان 

 1333سال 

تداد بازدید 

 1334کنندگان سال 

تداد بازدید کنندگان 

 1335سال 
 21813 171381 147111 34211 - کل استان

 بناهای تاریخي

 1844 5783 5281 4853 برازجان دژ برازجان

 2874 2357 2153 1473 برازجان کاخ چرخاب

 1432 1123 1152 423 برازجان کاخ بردک سیاه

 3121 2854 2524 2148 بزپر-دشتستان گور دختر

 3121 2438 2524 2148 بزپر-دشتستان کوشک اردشیر

 1324 718 212 123 دالکي پل مشیر

 142 537 424 421 سعدآباد چهل خانه

 2457 2375 2174 1454 سیراف سیراف

 

 گردشگری فرهنگی -1-2-7-2-1-4-2

 .ر هستندسف یبرا يزشیاست که عوامل عمده انگ يو مراسم فرهنگ هاتیها، فعالاز جاذبه دیبازد يفرهنگ یگردشگر

ها، وزهموجود در م یهامجموعه ،يخیتار یهاتیصرف به سا ستنینگر يعنیتنها مصرف منفعل،  يفرهنگ یگردشگر

 انیرو در ج شوديافزوده م "خالق یگردشگر"مند به گردشگران عالقه برشمارروز . روزبهباشدينم هاشیو نما هاينقاش

 . 1کنديم شرکت یرقص و آشپز ،يدستعیصنا ،يعکاس ،يهمچون نقاش يفرهنگ یهاتیفرد در فعال ،ینوع گردشگر نیا

 :دهديارائه م يفرهنگ یرا از گردشگر ریز فی( تعر2114) تیاوصاف، اسم نیبا ا 

را با  یدیتجارب جد توانديآن، فرد م قیو جوامع است که از طر هابافرهنگ دکنندهیبازد يتماس منفعل، فعال و تعامل"

 "کسب کند. کنندهسرگرم ایخالقانه و  ،يآموزش تیماه

 نی( ب2113) تینمونه، اسم یدارند. برا يها و اصالت تجارب فرهنگبه مکان يعالقه خاص ياز گردشگران فرهنگ یاریبس

با  يامالت واقعبه تع يکه گردشگران فرهنگ ردیگيم جهیو نت شوديقائل م زیتما يپساگردشگران و گردشگران فرهنگ

ن آن، رد که در بطک فیتوص یسفر توانيرا م يفرهنگ یشگردارند. گرد یشتریعالقه ب هاآنو سنن  ياجتماعات محل

مشهود است. در  يو قوم يبوم یدر گردشگر بالخصموضوع  نی. اابدیيکاوشگر م ایماجراجو  کیگردشگر خود را 

 دهورافتا)که گاه د ابانیخود مانند جنگل و ب يعیطب یهارا در سکونتگاه يمردم محل خواهديفرد م هایگردشگر گونهنیا

                                                      
1 www.zistboom.com 
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سبت به هستند و ن ترختهیفره يمعموالً از گردشگران معمول يکه گردشگران فرهنگ دیافزاي( م1441) چاردزی. رندیهستند( بب

 های گردشگریاز زیرمجموعه .د)همان(باشنيتر مو فرهنگ حساس ستیزطیمح ،يبر مردم محل یگردشگر راتیتأث

 باشد که در زیر به توضیح آن آمده است:فرهنگي؛ گردشگری هنری مي

 ینوع گردشگر نیاست. در ا یهنر یدادهایها و روجشنواره ،يشیو نما یدارید یاز هنرها دی: بازدیهنر یگردشگر

ص و رق ع،یمانند هنرها، صنا یگردشگر تريها از اشکال تجربها، تئاترها و کنسرتها، موزهاز نگارخانه داریعالوه بر د

ه خود جذب را ب دکنندگانیاز بازد يمیعظ لیها خکارناوال ژهیبه و يهنگفر یها. جشنوارهشوديم دیبازد زین يمحل يقیموس

. محبوب دیآ به وجود یشدن اشکال هنر "ارزشکم" ای فیدر مورد تضع یيهايسبب شده است نگران یسازی. تجارکننديم

از  يافراط یبردارهرهو ب یسازیکه نسبت به تجار کنديم جابیدر سطح جهان ا ياقوام و مردمان بوم یشدن اشکال هنر

 .میباش ارتریهوش هاآن

گردشگر  ها،تیفعال نیا انیاست. در جر يفرهنگ یتر گردشگران در گردشگراز مشارکت فعال يخالق حاک یگردشگر

 ،یالگرسف ،يچون نقاش یاو خالقانه یهنر یهاتیروز حول فعال. روزبهکنديرا خلق م یزیچ گرانیهمراه با د ای یيتنهابه

 يول پردازند،يم تیبه فعال ي. گردشگران گاه جدا از اجتماعات محلشوديداده م بیترت یشتریب يالتیرقص تعط ای يعکاس

در  راًیاخ( 2111) ونسکوی. دهديبخش عمده تجربه سفر گردشگران را شکل م همانیو م زبانیم نیموارد تعامل ب شتریدر ب

افراد را به  شتریب يدسترس دیبا یگردشگر نیاعتقاد دارد که او  قرارگرفتهخالق  یخط مقدم جنبش به اصطالح گردشگر

مقصد  کی يانجام دهد و در فرهنگ واقع تجربه محور يتیآن، گردشگر فعال انیسازد و در جر ریپذامکان خیفرهنگ و تار

 ند)همان(.داشته باش لیو مردمان آن مشارکت اص

ها، ا، موزههبه قصد دیدار از نگارخانه یبر گردشگرکه توضیح داده شد عالوه  طورهمانهنری  -در گردشگری فرهنگي

شود که در تر گردشگری مانند هنرها، صنایع، رقص و موسیقي محلي نیز بازدید ميها از اشکال تجربيو کنسرت هاشینما

 است:  شدهپرداختههای گردشگری هنری در استان بوشهر این بخش به ظرفیت

 هاموزه -1-2-7-2-1-4-2-1

 شوديمتمدن یک ملت محسوب  ینماتمامآیینه  هاموزهدریافت که امروزه  توانيمبا توجه به تاریخ و تمدن هر کشور 

 فانهمتأسشود. های هنری جوامع بشری در طول تاریخ برای آیندگان نگهداری مينظیر از تالشهایي بيو در آنجا مجموعه

برخوردار است  ينییپااز تعداد موزه بسیار  های متعددتاریخي از لحاظ هنری در زمینهرغم دارا بودن پیشینه استان بوشهر علي

 که در زیر آمده است:
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 دلواری یعلسیرئموزه 

رکز بخش ساحلي در شهر دلوار مکیلومتری جنوب بوشهر 45دلواری در شهر دلوار به فاصله  يعلسیرئخانه و موزه شهید 

 يعلسیرئ. مبارزات شهید شده است يشناسمردمتبدیل به موزه  1387و در سال گردیده واقع  يعلسیرئتنگستان و زادگاه 

ذهن مردم  در ينشدنفراموشهای بس شگرف و هتجاوز انگلیس به بوشهر در بیش از هشتاد سال پیش، خاطر هیعلدلواری 

. رگرفتدسیزده میالدی جنگ سختي بین نیروی انگلیس و دلیران دلواری  و نهصد و در سال هزار منطقه برجای گذاشته است.

دلواری از  يعلسیرئای ایفا کردند. دلواری و مردم تنگستان و دشتستان نقش برجسته يعلسیرئ ،در جریان این جنگ

 باشد.در شهر دلوار مي دلواری  واقع يعلسیرئی تصویر زیر مربوط به موزه .1ه استخواهان بنام جنوب ایران بودمشروطه 

 دلواری یعلسیرئ: موزه 23 ریتصو

 
 www.seeiran.ir مأخذ :

 یانوردیو درموزه دریا 

 .باشدلگری و عمارت کاله فرنگي ميشامل ساختمان کنسو کهآنمحل کنوني شته و گ سیتأس 1387این موزه در سال 

 صورت گرفت و فارسجیخلهای الزم برای تبدیل این مکان به موزه دریا و دریانوردی رایزني 1381و  1385های طي سال

حوطه در م . همچنینشده استواقعبندر بوشهر  سبز آباد یدر منطقهمندان گردید. این موزه آماده بازدید عالقه 1387در سال 

و کشتي  قاجار ازجملههای مختلف تاریخي یي متعلق به دورهقطعه ادوات سطحي و زیرسطحي جنگي دریا 41موزه 

 .شودپرسپولیس نگهداری مي

                                                      
1 www.seeiran.ir 



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
121 

شود، است و به عنوان نخستین ناو جنگي ایران شناخته مي شاهنیناصرالدها به ساله پرسپولیس که هدیه آلمان 111کشتي 

پیش از این قرار بود موزه یادشده با عنوان موزه ملي صنایع دریایي  .است شدهمنتقل فارسجیخلبه موزه دریا و دریانوردی 

فارس توسط مجله نشنال جئوگرافیک، کارشناسان، پژوهشگران و محققان اندازی شود اما بعد از ماجرای جعل نام خلیجراه

ریانوردی ن دریا و دطي یک نظرخواهي عنوا بودند، بخش دریایي کشور که در ششمین همایش صنایع دریایي شرکت کرده

 همان(.)انتخاب کردند فارسجیخلفارس را برای آن برگزیدند و نحوه پرداختن به موضوع دریانوردی را با محور خلیج

 بوشهر یشناسمردمموزه 

این مکان متعلق به نخستین شهردار  رسد.بوشهر واقع در خیابان ساحلي به دوره قاجاریه مي يشناسمردمقدمت موزه 

ام آن را تملک کرد و ن« طاهری»ای به نام بوده است که بعدها به بلدیه معروف شد و سپس خانواده« آقای سیادت»، بوشهر

ف عمارت امیریه نیز معرو بناماست و  شدهواقعخانوادگي طاهری بر این بنا ماندگار شد. این بنا در محله بهبهاني بوشهر 

بوشهر  شناسيموزه مردم و گردشگری بوشهر قرار دارد. يدستعیصنافرهنگي،  میراث اداره کلباشد و امروزه در اختیار مي

دان مندید عالقهباشد که در این فضاها آداب و رسوم مختلف مردم استان بوشهر در معرض فضای متفاوت مي 11دارای 

حوه آب و ن نیتأمروش وپز، پخت لیوساکشاورزی، ابزارهای موسیقي،  لیوساخانه بوشهری، بازار،  است. قرارگرفته

 آورده شده است. 31در تصویر شماره  يشناسمردمموزه   .1درآمده است شیبه نمادر این موزه برگزاری مراسم ازدواج 

 بوشهر یشناسمردم:  موزه 31 ریتصو

 
 www.makanbin.com مأخذ :

 شدههدادباشد نشان مي يشناسمردمموزه دلوار و موزه  هاآن ازجملههای استان که مکان نیدتریپر بازد، آمار 22جدول در  

بسیاری  و اندفتهقرارگرمیراث فرهنگي  اداره کل يموردبررسهایي است که است این جدول مربوط مکان ذکرانیشااست. 

 های جاذب گردشگر در سطح استان در این لیست نیامده است. از مکان

                                                      
1 www.makanbin.com 
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واقع  استان بوشهر ستیزطیمحموزه تاریخ طبیعي و تنوع زیستي اداره کل حفاظت : موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی

گونه پرنده از  72: بخش پرندگان خشک زی و آبزی که متشکل از است شدهلیتشکهای مختلف بخش زا در شهر بوشهر،

باشد. پرندگان، پستانداران، خزندگان، گیاهان، آبزیان، سنگ و فسیل، دیورامای تاالب ميپرندگان بومي و یا مهاجر استان 

  1.باشديمهای این موزه حله از بخش

شهر بوشهر بوده و تحت نظر مرکز تحقیقات پژوهشکده میگوی  : این موزه نیز درفارسجیخلموزه آبزیان و ادوات صیادی 

 .هستکشور فعال 

 و بناهای تاریخی هاموزهاز  دکنندگانیبازد :22جدول 

 موزه دلوار سال
عمارت گلشن 

 بوشهر
 دژبرازجان

 )دشتستان(

موزه 

ی شناسمردم

 بوشهر
1381 4445 311 2111 1 

1385 11812 14221 4251 12511 

1388 11321 2511 2751 4183 

1384 13148 - - 7514 

1341 44441 3211 4511 8138 

1341 18784 3827 8721 11221 

1342 11318 3414 4853  11111 

1343 122411 - 5281 5318 

1344 131711 - 5783 18311 

 1533مرکز آمار ایران : مأخذ

است.  شدهپرداختههای گذشته استان طي سال دیپر بازدبه بررسي سهم چهار جاذبه تاریخي و فرهنگي  5نمودار در 

مکان دیدني  نیدتریپر بازد( 1385سال  به جزکه مشخص است موزه دلوار با اختالف بسیار زیادی همواره ) طورهمان

گردشگران را به بازدید از خود دعوت کرده است و در  %31حدود  1385گردشگران بوده است. عمارت گلشن در سال 

اوی بهره مس باًیتقراز سهمي   شدهيبررسدرواقع در این سال چهار مکان  است. داکردهیپافت  شدتبههای بعد این آمار سال

ترین و عمارت گلشن کم نیترشیبدرصد  41تا  81واره موزه دلوار با سهمي بین هم بعدازآنهای اند و در سالبرده

است که موزه دلوار در شهر دلوار و در فضایي به دور هر هرگونه خدمات  حالي در این اند.کنندگان را داشتهبازدید

سیل ارزشمند ای از این پتانآن، هیچ بهره دریا در فاصله بسیار نزدیک به توجهقابلوجود مزیت است و با  شدهواقعگردشگری 

 و تبدیل آن به کانون مهم گردشگری نشده است. 

                                                      
1 www.bu.doe.ir 
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  از تعداد بازدیدکنندگان هاآنهای بازدید شده استان و سهم مكان:5نمودار 

    
 مرکز آمار ایراناطالعات  بر اساسمشاور : مأخذ

 ها و تئاترهاکنسرت -1-2-7-2-1-4-2-2

موجود آن مانند  هایهنری با پتانسیل باال در استان بوشهر با توجه به پیشینه تاریخي و ظرفیت-های فرهنگياز جاذبه 

 یيهاشیمانها و به کنسرت توانيمها، هنرهای نمایشي و روحیه ساکنین این استان و ...، موسیقي محلي خاص استان، تعزیه

-حلقه گردشگری فرهنگي کنندهلیتکم به عنوانران داخلي خود استان و هم تواند جاذب گردشگاشاره کرد که هم مي

ن طي ها و تعداد تماشاگران استاهای نمایش، برنامههنری برای گردشگران فرهنگي و سایر گردشگران عمل کند. آمار سالن

 آمده است. 12های گذشته در جدول سال

طور به  هاآنچنین ظرفیت های نمایش و همبر تعداد سالن 1385شود، از سال دیده مي23در جدول که  طورهمان

 شدهافزودههای کاسته شده و بر تعداد اجراها ، از تعداد و تنوع برنامه1385چنین پس از سال است. هم شدهافزوده يتوجهقابل

های ر از تعداد برنامهتي بسیار کمتعداد تماشاگران موسیق متقابالًآنکه تعداد اجراهای موسیقي استان و  توجهقابلاست. نکته 

بیشتر مردم به هنر  یهاشیگرادهنده نشان توانديمباشد. این امر مي 1342در سال  مخصوصاً شینما ی نهیدرزمو تماشاگران 

به نمایش اطالعات و  7نمودار و 1نمودار  در این زمینه هنری در استان بوشهر باشد. و یا عدم وجود تمایل به عرضه شینما

 بر روی نمودار پرداخته است. ذکرشدهتوضیحات 
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 اجراشده یهابرنامههای وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و سالن:23جدول 

 سال و شهرستان 
 تعداد تماشاگر تعداد اجرا تعداد برنامه  سالن نمایش

 موسیقي تئاتر موسیقي تئاتر موسیقي تئاتر گنجایش تعداد

1375 3 818 74 14 74 14 12111 12511 

1381 1 1448 115 18 114 14 27481 24221 

1385 11 2841 115 45 113 71 37711 41111 

1388 11 3111 111 41 318 111 38711 18311 

1384 11 4351 82 48 211 45 45131 37121 

1341 17 4521 82 27 173 52 45341 18411 

1341 17 4521 75 42 114 13 32751 21311 

1342 17 4521 72 22 281 22 55411 8381 

 1532مرکز آمار ایران : مأخذ

 تعداد تماشاگران در سطح استان )نفر( :6نمودار 

 
 رانیاطالعات مرکز آمار ا بر اساسمشاور : مأخذ

 در سطح استان اجراشدههای عداد برنامه:ت7نمودار 

 
 اطالعات مرکز آمار ایران بر اساس: مشاور مأخذ

٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

1573 1563 1563 1566 1563 1533 1531 1532

تئاتر موسیقی

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠

١٠٠
١٢٠
١٤٠
١٦٠
١٨٠

1573 1563 1563 1566 1563 1533 1531 1532

تئاتر موسیقی
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های استان ها و تعداد تماشاگران به تفکیک شهرستانهای نمایش، تعداد برنامه، تعداد سالن24در جدول شماره 

 711تي معادل شهرستان دیر با ظرفی ازآنپستعداد سالن و ظرفیت متعلق به شهرستان بوشهر و  نیترشیباست.   شدهمشخص

در دو زمینه  باشد و این امرميبیشتر  هاها و اجراها نیز در شهرستان بوشهر از سایر شهرستانچنین تعداد برنامههمباشد.نفر مي

ه این ب تئاتر و موسیقي صادق است. نکته حائز اهمیت برآورد این آمار بر اساس جمعیت هر شهرستان مي باشد که در ادامه

 است. شدهپرداختهامر 

 و تعداد تماشاگران هابرنامههای نمایش، تعداد تعداد سالن:24جدول 

 (1332شهرستان  )
 تعداد تماشاگر تعداد اجرا تعداد برنامه سالن نمایش

 موسیقي تئاتر موسیقي تئاتر موسیقي تئاتر گنجایش تعداد

 4811 18851 12 44 12 24 1211 3 بوشهر

 711 4341 2 22 2 1 421 2 تنگستان

 1 2441 1 15 1 4 321 1 جم

 181 7575 2 38 2 11 441 3 دشتستان 

 311 3111 1 18 1 5 211 1 دشتي

 711 4485 2 25 2 1 711 3 دیر

 1 2741 1 14 1 4 311 1 دیلم

 1 1 1 1 1 1 1 1 عسلویه

 381 1111 1 31 1 7 311 1 کنگان

 711 4781 2 24 2 1 581 2 گناوه

 1532: مرکز آمار ایران مأخذ

کشانده است.  تصویر هزار نفر به 11هر  یازاهای مختلف استان را به های نمایش شهرستان، سهم گنجایش سالن8نمودار 

ایش از گنجسهم را  نیترشیب ازآنپسکه مشخص است، شهرستان دیر دارای باالترین سهم و شهرستان دیلم  طورهمان

 های نمایش استان به خود اختصاص داده است. سالن
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 1332 -هزار نفر( 11 یازانمایش) به  یهاسالنهای مختلف از گنجایش سهم شهرستان  :8نمودار 

 
 1532مرکز آمار ایران : مأخذ

بیشتر  شینماهای های مختلف استان، با اختالف بسیاری اجرای برنامهدر شهرستان اجراشدههای در بررسي تعداد برنامه

توان در موارد متفاوتي جستجو کرد. تقاضای کم از سوی باشد. علت این امر را ميها ميهای موسیقي و کنسرتاز برنامه

دگان و ها، هزینه بیشتر برای برگزارکنننسرتطوالني اخذ مجوز برای برقراری ک مردم، عدم تمایل به عرضه به دالیل فرایند

های رسد برنامهيم به نظرهای جنوبي کشور و استان بوشهر، به روحیه ساکنان استان با توجهکه تماشاگران و ... دانست. درحالي

گردشگری  شبه هدف گزارش که تمرکز بر بخ با توجهچنین ها با استقبال زیادی روبرو شود و همموسیقي و اجرای کنسرت

و هنر  رهنگبافبرای گردشگران فرهنگي و کساني که قصد آشنایي  توانديمهای موسیقي محلي استان دارد، اجرای برنامه

های تواند در مقیاساست که موسیقي محلي استان مي ذکرانیشاباشد.  توجهجالباین خطه از سرزمین را دارند بسیار 

مردم  گبافرهناحل استان و ... نیز ابراز وجود کرده و زمینه آشنایي بیشتری را تر در فضاهای مناسب شهری، سوکوچک

گونه های مرکز آمار ایران، هیچطبق داده متأسفانهشهرستان عسلویه  بوشهر برای گردشگران داخلي و خارجي مهیا سازد.

جرای تواند در ترکیب توریسم صنعتي و طبیعي، با امي کهيدرحالنداشته است.  يموردبررسهنری طي سال -برنامه فرهنگي

گردشگری را در خود جای دهد و بدین صورت درآمدزایي مناسبي نیز برای ساکنان این  چندجانبههایي کانون چنین برنامه

تعداد  نیترشیبشود، شهرستان دیلم که دیده مي طورهمان شهرستان که با مشکالت زیادی مواجه هستند، داشته باشد.

وشهر ب شهرستان دیر و ازآنپسرا به نسبت جمعیت شهرستان، به خود اختصاص داده است.  اجراشدههای تئاتر برنامه

 . اندقرارگرفته
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 1332-هزار نفر( 11هر  یازاهای استان )به در شهرستان اجراشدههای عداد برنامه:ت3نمودار 

 
 1532ایران مرکز آمار : مأخذ

ی های موسیقي و تئاتر استان، بخش تئاتر با اختالف بسیاررود در مقایسه تعداد تماشاچیان برنامهکه انتظار مي طورهمان

لول یکدیگر علت و مع ينوعبه برگزارشدههای از تعداد تماشاگران موسیقي بیشتر است. تعداد تماشاگران و تعداد کنسرت

حات چنین ایجاد تفریبردن این تعداد در راستای جذب گردشگر داخلي و خارجي بیشتر و هم بوده و الزم است برای باال

ه های موسیقي متناسب با اقشار مختلف جامعها و برنامههنری بیشتر برای خود ساکنان، مقدمات اجرای کنسرت -فرهنگي

روری چنین ضها افزایش یابد، همی این برنامهچنین امکان حضور اقشار مختلف مردم با توجه به هزینه باالفراهم شود و هم

 مناسب در همه سطوح صورت بگیرد. يرساناطالعاست که 

 1332 -هر ده هزار نفر( یازادر سطح شهرستان)به  اجراشدههای : تعداد تماشاچیان برنامه11نمودار 

 
 1532ایران  اطالعات مرکز آمار بر اساسمشاور : مأخذ
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 هنری -فرهنگی یهاشگاهینما -1-2-7-2-1-4-2-3

هایي که با اهباشد. نمایشگهای فرهنگي استان برای گردشگران ميهنری، از دیگر جاذبه -های فرهنگيبرپایي نمایشگاه

های فرهنگي آن از طرف دیگر به موضوعات مختلف، سعي در ارتقاء فرهنگ جامعه از طرفي و شناساندن ویژگي

  ست.ا شدهپرداختههای استان به تفکیک شهرستان نمایشگاهبه بررسي تعداد  25در جدول شماره  بازدیدکنندگان دارد.

تاب تعداد نمایشگاه ک نیترشیبشود، که دیده مي طورهمانباشند. در جدول مي شدهدادهنمودارها نیز گویای وضعیت شرح 

، بوشهر و گناوه ستانها، به ترتیب تنگسایر نمایشگاه ٔ  نهیدرزم نیچنهماست.  برپاشدهدر شهرستان تنگستان  1342در سال 

ی کتاب نیز در هاآمار بازدیدکنندگان از نمایشگاه نیترشیبچنین اند. همرا داشته برپاشدههای تعداد نمایشگاه نیترشیب

 باشد.است.  این امر نشان از توجه و استقبال مردم دشتستان و بوشهر در این زمینه مي شهرستان دشتستان و سپس بوشهر بوده

 دکنندگانیبازدهای فرهنگی و هنری برپاشده و نمایشگاه:25جدول 

 سال استان/شهرستان نمایشگاه بازدیدکنندگان
 کتاب سایر کتاب سایر

 استان بوشهر

 

31111 51111 17 4 1375 

53111 751111 31 25 1381 

41111 111411 14 28 1385 

1 44531 148 24 1388 

44271 121411 115 34 1384 

184511 284111 112 25 1341 

144111 273811 48 35 1341 

 استان بوشهر 41 41 334411 132311

1342 

 بوشهر 7 18 54111 21811

 تنگستان 5 22 31511 27111

 جم 3 5 21111 7111

 دشتستان 11 8 74111 13211

 دشتي 5 4 37211 15511

 دیر 4 3 27311 1111

 دیلم 3 1 21511 8811

 عسلویه 1 1 12111 1

 کنگان 4 1 28711 4111

 1532مرکز آمار ایران : مأخذ

باشد. ها بر حسب تعداد جمعیت شهرستان مربوطه ميدر سطح شهرستان برپاشدههای ، تعداد نمایشگاهتوجهقابلاما نکته 

در  دکنندگانیبازدو تعداد  برپاشدههای که تعداد نمایشگاه12و  11 شود، در نمودارهای شمارهکه دیده مي طورهمان

دهد، شهرستان تنگستان از تعداد نمایشگاه و بازدیدکننده بیشتری برخوردار هزار نفر نشان مي 11هر  یازاها را به شهرستان
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 نییپاار های بسیبندی در رتبهو شهرستان بوشهر در این رده اندقرارگرفتهشهرستان دیلم، دشتي و دیر  ازآنپسبوده و 

 است.  قرارگرفته

و ... آمارها حاکي از  برپاشدههای ها، نمایشگاهها، تعداد تماشاچیان برنامهبا توجه به مروری کلي بر تعداد برنامه

 باشد.در سطح استان ميهنری و تمایل و استقبال ساکنین شهرستان دیلم و دیر -های مناسب فرهنگيفعالیت

 1332 -هزار نفر( 11هر  یازابه تفكیک شهرستان )به  برپاشدههای تعداد نمایشگاه :11نمودار 

 
 1532: مرکز آمار ایران مأخذ

 1332 -هزار نفر( 11هر  یازابه تفكیک شهرستان )به  هاشگاهینما ریاز ساتعداد بازدیدکنندگان :12نمودار 

 
 1532 رانی: مرکز آمار امأخذ

 های هنری استانگالری -1-2-7-2-1-4-2-4

ر که د طورهمانباشد. های هنری مدرن برای گردشگران فرهنگي استان ميهای هنری استان، از دیگر  جاذبهگالری

عدد در شهرستان بوشهر،  3وجود دارد که از این تعداد گالری در سطح استان  5نیز مشخص است، تعداد  21جدول شماره 
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های الریای از گاستان بهره یهاشهرستانیک عدد در شهرستان کنگان و یک عدد در شهرستان دشتستان قرار دارد و سایر 

 اند. هنری استان نبرده

 هاهای هنری شهرستانگالری:26جدول 

 متراژ شهرستان نام گالری

 مترمربع 511 بوشهر (1گالری نهم دی )شماره 

 مترمربع 511 بوشهر (2گالری نهم دی )شماره 

 مترمربع 371 کنگان گالری کنگان

 مترمربع 451 دشتستان گالری برازجان

 مترمربع 211 بوشهر گالری سوره

 1534اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر : مأخذ

 پسندعامهگردشگری فرهنگی 

فراغت  از گردشگران در اوقات یاریاست که بس یپسندعامه یهاتیمعاصر شامل فعال ایپسند عامه يفرهنگ یگردشگر

که گردشگران  یدیجد یها(. با ساخت جاذبهنمایو س ونیزیورزش، تلو د،ی)مانند خر برنديلذت م هاآنخود از انجام 

 یرهایمس ای وهایو استود يموضوع یهابزرگ، پارک یهافروشگاه ،يسرگرم یها)مجتمع کنندزمان تجربه هم تواننديم

 یتا گردشگر رندیگيقرار م یغالباً در حوزه پساگردشگر هاتیفعال نیحال، ا نی. با اابدیيعالئق گسترش م نی( ایبردارلمیف

 است: شدهپرداختهاستان  پسندعامه. در زیر به بررسي وضعیت گردشگری فرهنگي يفرهنگ

 سینماهای استان -1-2-7-2-1-4-2-5

رسیده است. سهم جمعیت  7این رقم به  1342سینما بوده است که در سال  1 مجموعاًدارای  1341استان بوشهر در سال  

اما در سهم گنجایش سینماها با وجود   %2.3باشد و سهم سینماهای آن مي %1.4استان بوشهر از کل جمعیت کشور حدود 

در شهر بوشهر  غالباً نیامده است. سینماهای استان که به وجود، تغییری 42تا  41های اضافه شدن یک سینما طي سال

با . ندباشيمهای فرعي جاذب جمعیت در مجاورت خود ، مشکالت مالي و عدم حضور فعالیتنییپا، از ظرفیت اندشدهواقع

از لحاظ کیفیت و  کهيدرحالکند، یا میانگین قیمت سینماهای کشور برابری مي باًیتقرهای سینما به اینکه قیمت بلیط توجه

هزار  421، تعداد کل تماشاگران سینماهای استان 1341در سال  باشند.برخوردار مي یترنییپااز سطح  معموالًارائه خدمات 

 نفر بوده است. 

 تعداد سینماهای کشور و استان:27جدول 

  هاگنجایش سالن  تعداد سینماها 

 سهم گنجایش سینماهای استان از کشور استان بوشهر کشور سهم استان از سینماهای کشور استان بوشهر کشور سال

1341 215 1 2.3% 111772 1811 1.7% 

1342 318 7 2.2% 124233 2172 1.7% 
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 1532مرکز آمار ایران : مأخذ

ه نشان ک طورهماناست.  شدهمشخص،  سینماهای استان بوشهر به تفکیک ظرفیت و موقعیت قرارگیری 28جدول در 

یک سینما در شهرستان جم  قرار دارند و سایر   بوشهر وسینما در شهرستان  1سینمای استان،   7است، از تعداد  شدهداده

 اند. ای از این ویژگي نبردههای استان هیچ بهرهشهرستان

 سینماهای استان به تفكیک شهرستان، تعداد صندلی و سال ساخت:28جدول 

 وضعیت سال ساخت شهرستان تعداد صندلی نام سالن و سینما

 فعال 1343 بوشهر 131 مجتمع بهمن -فانوس

 فعال 1385 بوشهر 121 مجتمع بهمن -ساحل

 فعال 1385 بوشهر 81 مجتمع بهمن -دریا

 فعال 1383 بوشهر 281 کانون پرورش فکری کودکان

 غیررسمي -فعال 1381 خارگ -بوشهر 281 فالت قاره

 غیررسمي -فعال 1374 جم 281 ولي عصر

 فعال 1388 بوشهر 451 شهید آویني

 1532اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر : مأخذ

سینما در شهرستان بوشهر و یک  3ساخت در استان بوشهر  وجود دارند که  از این تعداد  در حالسینمای  4تعداد 

 برد.های خود رنج مياستان با کمبود شدید سینما در شهرستان همچنانشهرستان در شهرستان کنگان قرار دارد و 

 سینماهای در حال ساخت استان:23دول ج

 وضعیت سال ساخت شهرستان تعداد صندلی نام سالن و سینما

 در حال ساخت 1381 بوشهر 231 1سالن  -مجتمع انقالب بوشهر

 در حال ساخت 1381 بوشهر 341 1سالن  -مجتمع انقالب بوشهر

 رفعالیغ 1381 کنگان 211 تربیت 

 در حال صدور مجوز 1384 عالي شهر - شاهپیری مجتمع

 1534اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر : مأخذ

 های در دست اقدام و آتی استان پروژه -1-2-7-2-1-4-2-6

ز شود، بسیاری اکه دیده مي طورهماناست.  شدهپرداختههای فرهنگي استان  ها و طرحدر این بخش به معرفي پروژه

نیز در شهرستان  هاآناست که اکثر  ماندهيباقمسکوت  به صورتهای زیادی های استان در این حوزه برای سالپروژه

های دیر، دیلم، گناوه و های فرهنگي، هنری مناسبي در شهرستانهای اخیر، مجتمعچنین در سالدشتستان قرار دارند. هم

 در مراحل پایاني کار خود قرار دارند.  هاآنکه بسیاری از  اندشدهریزی کنگان طرح

 هنری -در حوزه فرهنگی استانهای در دست اقدام پروژه :31جدول 

 نمیزان پیشرفت فیزیكی تاکنو سال خاتمه سال شروع مكان پروژه نام طرح یا پروژه  ردیف
 %21 1388 دشتستان سعدآباداحداث مجتمع فرهنگي و هنری  1
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 نمیزان پیشرفت فیزیكی تاکنو سال خاتمه سال شروع مكان پروژه نام طرح یا پروژه  ردیف
در حال حاضر به علت  1388 دشتستان احداث مجتمع فرهنگي و هنری آب پخش 2

کمبود اعتبار 

 اندشدهلیتعط

21% 

 %21 1388 دشتستان احداث مجتمع فرهنگي و هنری شبانکاره 3

 %25 -  1384 جم احداث مجتمع فرهنگي و هنری ریز 4

 %45 -  1388 دشتستان هنری برازجانفاز دوم مجتمع فرهنگي و  5

 %45 -  1388 دشتستان نظر آقاکانون قرآن  یتوسعه 1

 %5  - 1342 تنگستان احداث مجتمع فرهنگي و هنری دلوار 7

 %5  - 1341 کنگان احداث مجتمع فرهنگي و هنری بنک 8

 %81 1344 1341 دیر پالتو مجتمع فرهنگي و هنری دیر 4

 %82 1344 1341 دیلم فرهنگي و هنری دیلمپالتو مجتمع  11

 %82 1344 1341 گناوه پالتو مجتمع فرهنگي و هنری گناوه 11

 %85 1344 1341 کنگان پالتو مجتمع فرهنگي و هنری کنگان 12

 %42 1344 1341 تنگستان پالتو مجتمع فرهنگي و هنری اهرم 13

 1534اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر : مأخذ

 های آتی استانپروژه :31جدول 

 های آتیپروژه
 مالحظات ازیموردناعتبار  هبیني سال خاتمپیش سال شروع مکان پروژه نام طرح یا پروژه  ردیف

 در صورت تصویب اعتبار 15111 47 44 دیلم احداث مجتمع فرهنگي و هنری امام حسن 1

 در صورت تصویب اعتبار 2111 45 44 بوشهر فرهنگي و هنری خارکاحداث پالتو مجتمع  2

 در صورت تصویب اعتبار 2111 45 44 دشتستان احداث پالتو مجتمع فرهنگي و هنری برازجان 3

 در صورت تصویب اعتبار 2111 45 44 جم احداث پالتو مجتمع فرهنگي و هنری جم 4

 1534بوشهر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان : مأخذ

از  های گردشگری فرهنگي پرداخته است.ی پتانسیلهای استان بوشهر در حوزهبندی شهرستانبه رتبه 7ی شماره نقشه

گردشگری  یهای بوشهر و دشتي در حوزهاز وضعیت برتر شهرستان، نتیجه حاصل حاکي ذکرشدهتمامي مطالب  یبندجمع

ي های فرهنگي و گردشگری فرهنگکه به لحاظ شاخص قرارگرفتهر و دیلم دی هایشهرستان ازآنپس. باشديمفرهنگي 

های و تنگستان به لحاظ ارزیابي شاخصهای جم، کنگان و عسلویه وضعیت مناسبي در سطح استان دارند. شهرستان

 باشند.ها نميهایي به قوت سایر شهرستانگردشگری فرهنگي دارای ظرفیت
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 گردشگری مذهبی -1-2-7-2-1-4-3

ترین اشکال گردشگری در سراسر جهان است که سابقه آن به قرون و اعصار گذشته گردشگری مذهبي یکي از رایج

 .ای مذهبي استتجربه هاآنترین هدف از که اصلي شودشامل سفرها و بازدیدهایي مي يطورکلبهگردد و مرتبط مي

ات کنند، تأسیستعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب مي هرسالهها و اماکن مقدس های مذهبي، زیارتگاهجاذبه

 قیدتيعفرهنگي و  و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعي  هامسافرخانهاقامتي و پذیرایي این نوع از گردشگری مانند 

 باشديمهای خاص خود است که در هر کشوری از تنوع بسیار باالیي برخوردار دارای ویژگي ،گردشگران و جامعه میزبان

در این زمینه این است که گردشگری مذهبي تنها شکل از اشکال گردشگری است که بر موانع آب و هوایي  توجهقابلو نکته 

 .کنديمغلبه 

 :دسته تقسیم کرد ششبه  توانيممذهبي را  یهااذبهجکلي  یبندمیتقسدر یک 

 مساجد 

 هاها و بقعهمامزادها 

  ها و قبورآرامگاه 

  های قدیميها و حسینیهتکیه 

  هاها و آتشگاهآتشکده 

  یافرا منطقهای، دارای بعد محلي، منطقه تواننديمهای مذهبي ها که هریک از این جاذبهها و خانقاهصومعه، 

 .1باشند يالمللنیبملي و 

از اماکن  هک يکسان. دسته اول مذهبي وجود دارند با توجه به تعریف باال، در این زمینه دو دسته مختلف از گردشگران

نند مانند مسلماناني که به زیارت اماکن مقدس خود نظیر کعبه، عتبات عالیات و یا سایر اماکن کمقدس دین خود بازدید مي

ند که افراد زیادی وجود دار مثالعنوانبه ،کننداز اماکن مقدس سایر ادیان دیدن مي که يکسانته دوم و دس روندمتبرکه مي

 .روندایر ادیان ميیا س هایيبوداکنند و یا مسیحیاني که به دیدن معابد ز کلیساهای نقاط مختلف بازدید ميمسیحي نبوده اما ا

 :کنیماشاره مي هاآنیر به چند مورد از هایي هستند که در زگيیز همچون سایر سفرها دارای ویژسفرهای مذهبي ن

ردشگری است های گاجتماعي کمتری نسبت به سایر گونه، فرهنگي يطیمحستیزگردشگری مذهبي دارای اثرات منفي 

 .مکاتب، ادیان و مذاهب زائران باشد یهاآموزهکه شاید بخشي از این ویژگي به دلیل 

                                                      
1 www.radz.ir 
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 .رندیگيمخاصي صورت  یهافصلسفرها تنها در  گونهنیافصلي بودن سفرهای مذهبي و اینکه بسیاری از 

مختص طبقه  سفرها گونهنیاسفرها بزنند. به عبارت دیگر  گونهنیادست به  تواننديمتمامي افراد از هر طبقه اجتماعي 

که گردشگری در مراحل ابتدایي خود به سر  توسعهحالدرتا جایي که در بسیاری از کشورهای  خاصي از اجتماع نیست.

ت در جوامع آید. همچنین این وضعیبرای بسیاری از طبقات اجتماعي، گردشگری مذهبي تنها فرصت سفر به شمار مي برد،مي

 خورديمچشم  همتوسط و میاني که طبقات متوسط آن از نظر مالي و از نظر اجتماعي توانایي سفرهای طوالني را ندارند بیشتر ب

 .شودبه وسیله بازدید از اماکن مذهبي و زیارتي پر مي اکثراً هاآنو وقت آزاد 

 .گیرندشده صورت مي يدهسازماناکثر سفرهای مذهبي و زیارتي به صورت گروهي و جمعي و به صورت  

 1.کنندو مناطق مختلف فراهم مي هافرهنگهایي را برای دیدار و ارتباط مردم از مراکز مذهبي و زیارتي مکان

ان تواند نقش مکمل گردشگری ایفا کند و اکثر زائرهای استان ميهای مذهبي در کنار سایر جاذبهدر استان بوشهر، جاذبه

 دهند. را گردشگران داخلي تشکیل مي

از  دهذکرشت که مطالب اس ذکرانیشااست.  شدهپرداختههای مذهبي استان در این بخش به بررسي تعدادی از جاذبه

ده های مذهبي در این قسمت ذکر نشبسیاری از جاذبه هستند وو ثبت آثار ملي ایران  شدهانیب آمدهدستبهاطالعاتي که 

 های مذهبي استان بوشهر در شهرستان تنگستان قرار دارند.است که غالب جاذبه ذکرقابلاست. این نکته نیز 

 مساجد -1-2-7-2-1-4-3-1

 31715و به شماره  شدهواقعبه دوره قاجاریه، در شهر ریز شهرستان جم  متعلقین بنای دوره اسالمي، ا :مسجد جامع ریز

 .2است شدهثبتدر فهرست آثار ملي ایران  134 ماهید 8در تاریخ 

ه ب ت قدیم شهر بوشهر واقع گردیده و با قدمت دوره قاجاریه،فدر محله بهبهاني با نیز این بنای مذهبي :مسجد کوفه

 )همان(.ت آثار ملي کشور ثبت گردیده استسدر فهر 1385اسفندماه  28در تاریخ  18711شماره 

 د،سقف گنبدی دارنکه که برعکس سایر مساجد ایران است ر اهای قدیمي درون بافت دوره قاجاین مسجد از نوع خانه

 )همان(.باشددارای سقف مسطح و بدون گلدسته مي

 .3است رفتهقرارگدالکي  بخش مسجد امام خمیني در شهرستان دشتستان و در: مسجد امام خمینی

                                                      
1 www.radz.ir 

2 www.bushehrmiras.ir 

3 www.tebyan-masajed.ir 

http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/359-2015-03-16-17-27-36
http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/322-2015-03-11-15-40-23
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 3است)همان(. قرارگرفته: این مسجد در شهرستان تنگستان و در شهر اهرم مسجد ولیعصر

دوره  و با قدمت شدهواقعاین بنای مذهبي در محله بهبهاني بافت قدیم شهر بوشهر در خیابان انقالب  :مسجد غریب

 1ت آثار ملي ایران ثبت گردیده استدر فهرس 1381 ماهبهمن 12در تاریخ  7454به شماره  قاجار،

ی آن از معمار است. شدهواقعدر محله کوتي بافت قدیم شهر بوشهر  قاجاراین بنای مذهبي دوره  :مسجد شیخ سعدون

بیش از دو  و شدهساختهشیخ سعدون آل مذکور فرزند شیخ ناصر ابومهیری آل مذکور  توسطو  باشديم"بیت میالني"نوع 

 همان(.)قرن قدمت دارد

این  است. شدهواقعدر محله شنبدی بافت قدیم شهر بوشهر  این بنای مذهبي متعلق به دوره قاجاریه، :مسجد سید الشهدا

فراواني  در این محل درختان شوديمگفته  است. شدهساختهبه نام شبه بن صالح آل عصفور  مسجد توسط یک مهاجر مصری

درخت کنار که شیخ حسین آل عصفور به کمک اهالي محل،تعدادی از این درختان را قطع کرده و در  ازجملهوجود داشت.

 )همان(.کنديم،مسجد کوچکي بنا هموارشدهجای صاف و 

در  4141 و به شماره شدهواقعاین مسجد متعلق به دوره صفوی در خیابان انقالب محله شنبدی شهر بوشهر  :مسجد جمعه

 س یک خیابان به بازار و مرکز شهر راه دارد.د توجاین مس است. شدهثبتدر فهرست آثار ملي ایران  1381مهرماه  11تاریخ 

به محراب  توانيم، گردديمجنوب محسوب   از خصوصیات بارز این مسجد که نقطه اوج تزئینات در تمام مساجد

 )همان(.و بادگیر مسجد اشاره کرد فردمنحصربه

 در محله بهبهاني بافت قدیم شهر بوشهر واقع گردیده است این بنای مذهبي متعلق به دوره قاجاریه، :مسجد بابا حاجی

 هشود این مکان در آغاز حسینیه بوده ،کاست.گفته مي شدهساخته"جيیحیي بابا حا"ق.توسط 1244.این مسجد در سال 

 )همان(.است شدهلیتبدتوسط او به مسجد 

شود،در خیابان آهنگران محله شنبدی شهر ز شناخته مينی"یمسجد المهد"این بنای مذهبي ،که به نام :مسجد مهدی

ت آثار ملي ایران ثبت در فهرس 1382 ماهبهشتیارد 4در تاریخ  8345به شماره  با قدمت دوره قاجاریه، و شدهواقعبوشهر 

 )همان(.گردیده است

در تاریخ  31712به شماره  شدهواقعدر محله شنبدی بافت قدیم شهر بوشهر  این بنای مذهبي دوره قاجاریه :مسجد ملک

یک مسجد خانوادگي و بدون گنبد و مناره  درواقعاین مسجد است.  شدهثبتدر فهرست آثار ملي ایران  1341 ماهید 8

 )همان(.باشديم"بیت میالني"ی آن از نوع است.معمار شدهساختهکه توسط ملک التجار بوشهری  ،باشديم

                                                      
1 www.wikipedia.com 

http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/321-2015-03-11-15-39-40
http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/320-2015-03-11-15-39-01
http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/319-2015-03-11-15-38-15
http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/318-2015-03-11-15-36-11
http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/317-2015-03-11-15-35-29
http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/324-2015-03-11-15-41-39
http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/323-2015-03-11-15-40-55
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 هاامامزاده -1-2-7-2-1-4-3-2

شماره با  1377آذر  17در تاریخ  و شدهواقع بوشهر در شهر دوره قاجارمربوط به  این امامزاده :امامزاده عبدالمهیمن

 است. شدهدادهنشان  31این امامزاده در تصویر شماره  )همان(.به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 2174 ثبت

شهر امام حسن ، بخش امام حسن، شهرستان دیلماست و در  دوره ایلخانيربوط به این امامزاده م :امامزاده امام حسن

 .به ثبت رسیده است آثار ملي ایرانیکي از  به عنوان 22114 ثبت شمارهبا  1381اسفند  21این اثر در تاریخ است.  شدهواقع

استان  شهرستان دیرِ بخش بردخونِمشرق  کوه درنگمشهور به امیر دیوان در دامنه  اهللفرجامامزاده شاه  امیر دیوان:

 )همان(.گرفته استن نام نیز امیر دیوا موردنظرواقع است. کوه و منطقه دیدني  بوشهر

 1.از توابع شهرستان دشتستان واقع است يدهرودسفل یبقعه امامزاده محمد در روستا: امامزاده محمد

 امامزاده عبدالمهیمن: 31 ریتصو

 
  www.wikipedia.com : مأخذ

 هاحسینیه -1-2-7-2-1-4-3-3

 ست.ا شدهپرداخته هاآنباشند که در زیر به معرفي تعدادی از های استان بوشهر وقفي ميها و امامزادهاکثر حسینیه

که  این کلیسا، .است شدهواقعاین بنای دوره اسالمي، با قدمت دوره قاجاریه، در شهر تاریخي جم  :حسینیه شاه نشین

ع اقودر خیابان انقالب محله شنبدی بافت قدیم شهر بوشهر باشد ميیکي از دو کلیسای موجود و تاریخي استان بوشهر 

در فهرست آثار ملي کشور ثبت گردیده  1381مهرماه  7در تاریخ  1514به شماره  دمت دوره قاجاریه،گردیده و با ق

 همان(.(است

                                                      
1 www.bigdashtestan.blogfa.com 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A8%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%DB%8C%D9%85%D9%86
http://www.wikipedia.comمأخذ/
http://www.wikipedia.com/
http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/358-2015-03-16-17-26-55
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خیابان انقالب محله شنبدی بافت قدیم بوشهر واقع گردیده و شهر بوشهر در  ار،جین بنای دوره قاا :حسنیه آل عصفور

 همان(.)ت آثار ملي ایران ثبت گردیده استدر فهرس 1381اسفندماه  7در تاریخ  21711به شماره 

ي بافت در محله دهدشت ،باشديم"حسینیه حاج واسلي"که نام کامل آن  این بنای مذهبي دوره قاجاریه :حسینیه واسلی

. است شدهثبتدر فهرست آثار ملي کشور  1381 اسفندماه 24در تاریخ  22177بوشهر واقع گردیده و به شماره شهر قدیم 

 )همان(.است شدهلیتبدو بعدها به حسینیه ه بود شدهساخته این اثر در ابتدا به منظور مسکوني

 11در تاریخ  4147و به  شدهواقعاین بنای مذهبي اواخر دوره قاجار در محله شنبدی شهر بوشهر  :حسینیه کازرونی

که طبقه اول زنانه و طبقه دوم  شدهساخته دوطبقهین بنا در ا  است. شدهثبتدر فهرست آثار ملي ایران  1381مهرماه 

تاریخ  .باشديمدر آن سنگ و گچ  کاررفتهبهو مصالح  شدهدادههای وارداتي پوشش کامل با چوب طوربهبنا  باشد.مي  مردانه

س نهضت از رجال سرشنا"حاج حسین محمد کازروني"،که با سرمایه باشديمق.1321ساخت حسینیه طبق سردر ورودی 

 )همان(.است شدهساختهجنوب ایران 

هر در بافت قدیم شهر بوش نسیم محله کوتي جنب عمارت امیریه در کوچه این بنای دوره قاجاریه :حسینیه روانان

 )همان(.در فهرست آثار ملي کشور ثبت گردیده است 1381 اسفندماه 7در تاریخ  21334و به شماره  شدهواقع

های که از زنان ثروتمند محله کوتي بوده، با خرید چند خانه کوچک محله و نیز فروش کاال"دریسي يبيب"پیرزني به نام  

 وده است،ب"حسین روانان"شخصي به نام  زنانه، کامالً یچون معمار این بناخویش، به ساختن این حسینیه اقدام نموده است. 

 )همان(.شهرت یافته است"حسینیه روانان"ه ب

در  موج، میدان تعزیه،کوچ ساحلي، خیاباندر  این بنای مذهبي که به حسینیه الشهدا نیز معروف است، :حسینیه شهدا

در فهرست آثار  1385 ماهبهمن 8در تاریخ  17121به شماره  قاجاریه،واقع گردیده و با قمت دوره  محله کوتي شهر بوشهر

در آغاز  بنااین  .از بین رفته است اکنونهمرنگي بوده،که  یهاشهیشبا  هابهیکتتزئینات مربوط به  است. شدهثبتملي ایران 

 ان(.)همو دارای مالک خصوصي است شدهلیتبددارای کاربردی مسکوني بوده و سپس به حسینیه 

در تاریخ  7411و به شماره  شدهواقعانقالب شهر بوشهر،کوی نسیم  ابانیدر خاین بنای دوره قاجار  :حسنیه حاج مریم

 .است شدهثبتهرست آثار ملي ایران در ف 1381 ماهبهمن 12

است.بنای آن یک طبقه و دارای  شدهساختهسال پیش توسط خانمي به حاج مریم خردمند  121این حسینیه در حدود 

اری این بنا وقفي بوده و جهت برگز .باشديم"بیت میالني"در اطراف قرار دارد و سبک معماری آن  یيهااتاقحیاط مرکزی و 

  )همان(.شوديمامام حسین از آن استفاده  یعزادارمراسم 

http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/311-2015-03-11-15-30-52
http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/316-2015-03-11-15-34-45
http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/315-2015-03-11-15-34-10
http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/313-2015-03-11-15-32-46
http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/314-2015-03-11-15-33-26
http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/312-2015-03-11-15-32-04
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 کلیساها -1-2-7-2-1-4-3-4

و  شدهواقع یکلیسای ارامنه گریگوری مربوط به دوره قاجار است و در بوشهر، محله شنبد :کلیسای ارامنه گریگوری

این کلیسا به نام  .یکي از آثار ملي ایران به ثبت رسیده است به عنوان 1514ثبت  با شماره 1381مهر  7این اثر در تاریخ 

 ک مالياز کم یریگبهرهبا "آودیان"ارمني  ش.به وسیله خانواده سرشناس1235م./1814در سال "کلیسای گئورک مقدس"

 است. شدهدادهنشان  32این کلیسا در تصویر شماره  )همان(.است شدهساخته هايسیانگل

م.و پس از مهاجرت بزرگ ارامنه ایران به مام وطن،ارمنستان،تمام اموال و اشیاء این کلیسا به کلیسای وانگ 1448در سال 

ارمني به بوشهر بازگردانده م.دوباره این اموال را به همراه یک خادم 1474یعني در سال  سال بعد، 21اما  اصفهان انتقال یافت.

لیسا در سالبه دنبال متروک شدن بنای ک. است کاررفتهبهمرمرین  یهابهیکتکلیسا به شکل صلیب است و درون آن  شدند.

های پس از انقالب و با توجه به آب و هوای مرطوب منطقه، بنای کلیسا با سرعتي زیاد رو به ویراني نهاد و قسمت اعظمي از 

د آن به و گنب. در حال حاضر بنا توسط سازمان میراث فرهنگي در حال بازسازی است و سقف ختیفرورآن  سقف و گنبد

 .اندشکل اولیه مرمت شده

های مذهبي استان که قابلیت جذب گردشگران ، تنها تعدادی از مکانشدهيمعرفهای مذهبي است که مکان ذکرانیشا

ی استاني نیز دارای تعداد جذب گردشگران مذهبي با عملکرد فرا ٔ  نهیدرزمهر مذهبي را دارند شامل شده است. استان بوش

 همان(.(است شدهمشخصباشد که در نقشه يمکان مذهبي م

 : کلیسای ارامنه گریگوری32 ریتصو

 
 www.wikipedia.comمأخذ : 

http://bushehrmiras.ir/index.php/component/k2/item/325-2015-03-11-15-42-29
http://www.wikipedia.com/
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 گردشگری سالمت

 راسترسپگردشگری سالمت انتخابي برای کساني است که با توجه بیشتر به سالمتي و رفاه خود، قصد دوری از زندگي 

رماني توریسم د کنند.برای ارتقاء سالمتي یا درمان بیماری خود اقدام به مسافرت مي معموالًروزمره خود را دارند. این افراد 

توریسم درماني در گردشگری ایران از سوی وزارت مفهوم برای اولین بار  11382در سال  در ایران سابقه چنداني ندارد و

و جهانگردی  یگردرانیا میراث فرهنگي و سازمان ادارهپس از ادغام ، 1383سال  و از قرار گرفت موردتوجهبهداشت 

  .بیشتری قرار گرفت موردتوجهتوریسم درماني به صورت مستقل در ایران ایجاد شد و 

هوا، با اهداف پزشکي و  هایي که برای استفاده از تغییرات آب ودرماني عبارت است از افراد و گروه توریسم

 .کننددوران نقاهت، معالجه و نظایر آن اقدام به مسافرت مي های معدني، گذراندنهمچون استفاده از آب  درماني

ت دیگری هم وجود دارند که دامنه گردشگری سالمت را های سازمان جهاني گردشگری، اصطالحااما در میان تعریف

 .1کنندمي ترگسترده

 (Wellness Tourism) گردشگری تندرستی

کند. در معدني و آب گرم اشاره مي آب یهاچشمههای سالمت و مناطق دارای به دهکده گردشگرواژه به مسافرت  این

زندگي روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکي راهي سفر  یهاتنشاین نوع سفر توریست برای رهایي از 

طبیعت شفابخش مناطق دیگر  از یمندبهرهها بیماری جسمي مشخصي ندارند و بیشتر در پي این توریست معموالً .شودمي

 )همان(.هستند

  Curative Tourism)) درمانی گردشگری

های معدني، نمک، لجن و غیره( است استفاده از منابع درماني طبیعي)آب این واژه به معنای مسافرت توریست به منظور

گیرد. این نوع از پزشکي صورت مي ها یا گذران دوران نقاهت تحت نظارت و مداخلهبرای درمان برخي بیماری معموالً که

ان ي که طبیعت ایراست. به خصوص لجن درمان قرارگرفتهگردشگری کشور  مسئوالن موردتوجهگردشگری هم این روزها 

 )همان(.محبوب کرده است شدتبهمیان کشورهای همسایه  را در

  (Medical Tourism) پزشكی گردشگری

های های جسمي یا انجام نوعي از عملمسافرت به منظور درمان بیماری نوع دیگری از گردشگری سالمت است که در آن

از گردشگری سالمت، بیمار ممکن  شود. در این نوعدرماني انجام ميها و مراکز نظارت پزشکان در بیمارستان جراحي تحت

                                                      
1 www.qums.ac.ir 
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( باشد که در این صورت هاآبگرمفضاها و خدمات گردشگری درماني)مانند  است پس از درمان و معالجه نیازمند استفاده از

 د)همان(.تکمیل شو رادارنده این امکانات است گردشگری او با سفر به نقاطي ک ممکن

تجو برای های پزشکي، جسبه هزینه پایین مراقبت توانيمدرمان مسافرت کنند  باهدفافراد  شوديمکه موجب از دالیلي 

رمان اشاره تر بودن زمان انتظار برای د، کیفت مناسب خدمات درماني، ایمني و کوتاهباتجربهیافتن یک پزشک متخصص و 

کي های پزشو تحت خدمات و مراقبت واردشدهبه یک کشور  انندتويمهای درمان و سالمتي از هر کجای دنیا جوینده. کرد

های زیبایي و غیره قرار گیرند. های پیوند اعضا، عملهای مغز و اعصاب، جراحيها، بیماریهای چون : سرطاندر زمینه

، کنگهنگتوان کشورهایي چون : برونئي، کوبا، های درماني هستند ميکشورهایي که عمدتًا پذیرای توریست ازجمله

ام برد. ، سنگاپور، تایلند و اخیراً امارات متحده عربي )دوبي( را ننیپیلیفمجارستان، هندوستان، اسرائیل، اردن، لیتواني، مالزی، 

یل، ین، بولیوی، برزاز : آرژانت اندعبارتطور عمده ههستند ب موردتوجههای زیبایي عمل ٔ  نهیدرزمهمچنین کشورهایي که 

دارند. جالب  توریسم درماني اشتغال وکارکسبکاستاریکا، مکزیک و ترکیه، در اروپا نیز، کشورهای بلژیک و لهستان به 

های درماني برای جلب توریست "جراحي زیبایي صورت همراه با دیدن حیات وحش  "اینکه، کشور آفریقای جنوبي با شعار 

 )همان(.کنديمتالش 

های هاست که در زیر این نوع جاذب شدهپرداختههای گردشگری سالمت استان بوشهر ین بخش از گزارش به ظرفیتدر ا

 آمده است: لیتفصبهاستان 

 های بسیار خوبيدرماني دارای ظرفیتو مراکز آب آبگرمهای استان بوشهر از لحاظ وجود چشمه :یدرمانآبمراکز 

که بیان شد،  طورهمان. اندقرارگرفتهمورد کنکاش  لیتفصبهباشد که در بخش معرفي منابع گردشگری طبیعي استان مي

ی هاباشد و درواقع این منطقه قطب چشمهبسیاری مي آبگرمهای ناحیه اهرم دارای چشمه مخصوصاًشهرستان تنگستان و 

 باشد. استان مي آبگرم

 داخلی و خارجی کنندگاناستفادهر های تخصصی و فوق تخصصی و آمابیمارستان

های خاص روز و وجود متخصصین مطرح در رشتههای تخصصي و فوق تخصصي با امکانات و تجهیزات بهبیمارستان

باشد. وجود متخصصین و سالمت ميهای مهم در راستای جذب و تقویت گردشگری درماني زیرساخت ازجملهپزشکي، 

های بهداشتي و درماني مانند آزمایشگاه، چنین سایر زیرساختای خاص و همهای فوق تخصصي در زمینهحاذق و بیمارستان

ان ها و یا کشورهای جنوبي به این استمراکز پرتونگاری  و ... در حدی که پاسخگوی نیازهای بیماراني که از سایر استان

 باشد. و نیاز هدف مي دیتأکموارد مورد  ازجمله آیند،مي

 است: شدهپرداخته هاآنباشد که در زیر به معرفي استان بوشهر دارای تعدادی بیمارستان مطرح در سطح استان مي
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 های استان بوشهربیمارستان:32جدول 
 بیمارستان شهرستان

 بوشهر

 فارسجیخلشهدای 

 زهرافاطمه 

 قلب

 سلمان فارسي

 نیرالمؤمنیام

 اءیاالنبخاتم

 امام حسین تنگستان

 توحید جم

 دشتستان
 شهید صادق گنجي

 مهر

 زینبیه دشتي

 بقیه اهلل دیلم

 امام خمیني کنگان

 گناوه
 نیرالمؤمنیام

 سوختگي سوانح و

 نبي اکرم عسلویه

 www.bpums.ac.ir ماخذ:

عالیتشان، با توجه به عملکرد و ف هاآندر سطح استان بوشهر تعدادی مراکز تحقیقاتي پزشکي وجود دارد که بسیاری از 

ران  های اجرایي،  جاذب گردشگعمل کرده و با عملکردهای موفق خود و هماهنگي با دستگاه یافرا منطقهدر سطح  تواننديم

 :باشديم. تعدادی از مراکز تحقیقاتي استان به شرح زیر درماني بسیاری در سطح استان بوشهر باشند

 باهدف 1384، از سال فارسجیخل یاهستهمرکز تحقیقات پزشکي : فارسای خلیجمرکز تحقیقات پزشکي هسته

لي، تصویربرداری مولکو یهاگروهفعالیت خود را در قالب  یاهستههای مختلف پزشکي  نهیدرزمپژوهشي  یهاطرح انجام

پزشکي  ینهیدرزماین مرکز  ک پزشکي، نانوتکنولوژی پزشکي و فارماکولوژی مولکولي آغاز نمود. بخش بالینيفیزی

 برهیکتاین مرکز با  و عروق فعالیت چشمگیری دارد. و قلبسرطان  ازجملههای مختلف ای و درمان و تشخیص بیماریهسته

قاتي ارزشمندی در سطح مراکز تحقی یهاتیموفقموفق به کسب  تاکنونباالی علمي و پژوهشي اعضای خود،  یهایتوانمند

 1.شده است يالمللنیبکشور و نیز چاپ مقاالت متعددی در مجالت معتبر 

 1374از سال  فارسجیخلمرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفوني : فارسجیخلمرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفوني 

در درمانگاه حضرت ابوالفضل )ع( وابسته به دانشگاه علوم پزشکي بوشهر آغاز فعالیت خود را در قالب تحقیقات دانشگاهي 

کشور بود و توانست الگوی   Community- based جامعه محور هایهای این مرکز از اولین پروژهکرد که بسیاری از پروژه

 -های قلبي بیماری خطرسازه و عوامل عروقي و سرطان سین -های قلبيمانند دیابت، بیماری ریواگ ریغهای دقیقي از بیماری

                                                      
1 www.bpums.ac.ir 
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در  1383های سالمت کشور قرار گرفت. این مرکز از سال سیستم گذاراناستیس مورداستفادهعروقي را ارائه دهد که 

های تحقیقاتي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر ساختمان مستقلي واقع در خیابان امام خمیني )ره( مستقر شد. امروزه عمده فعالیت

های کالن های مقطع دکترای عمومي دانشجویان دانشکده پزشکي و پروژهنامهگیرد و حامي پایاناین مرکز صورت ميدر 

علوم پایه پزشکي و علوم کاربردی بالیني و بهداشتي فعالیت  گسترهباشد. این مرکز در هر دو مي يعلمئتیهاعضاء 

 همان(.(دارد

 ز:ا اندعبارتسایر مراکز تحقیقاتي استان 

  فارسجیخلپژوهشکده علوم زیست پزشکي 

 پزشکي استان-مراکز تحقیقاتي 

 فارسمرکز زیست فناوری خلیج 

رکز تصویربرداری م به عنوان، مرکز تصویربرداری استان فارسجیخلای چنین طبق اخبار مرکز تحقیقات پزشکي هستههم

 باشد. پزشکي مي از علمهایي های استان در رشتهاست و این نشان از پتانسیل شدهشناختهبرتر کشور 

مجاورت استان فارس، یکي از مراکز قدرتمند درماني کشور ایران که ساالنه جاذب گردشگران درماني بسیاری از داخل 

ن اه اول استان بوشهر به واسطه ایتوان از دو دیدگاه بررسي کرد. در دیدگباشد، با استان بوشهر را  ميو خارج کشور مي

مندی فارس را داشته و با بهرهاز کشورهای حاشیه خلیج واردشدهای برای گردشگران درماني تواند نقش دروازهمي یجوارهم

ه موجود در استان، ب آبگرمهای مندی از چشمهچنین بهرهو هم هاآندرماني خود و ارتقاء و بهبود -های پزشکياز پتانسیل

 نوعي نقشي مکمل در کنار استانرساني نماید و بهبسیاری از بیماران خارجي که قصد درمان در داخل ایران را دارند، خدمت

ستان فارس است که ا ذکرانیشااست.   قرارگرفتهفارس ایفا نماید. در دیدگاه دوم، استان بوشهر در رقابت با استان فارس 

مرکز  12بیمارستان تخصصي( و تعداد  23بیمارستان عمومي و  55ي و تخصصي )بیمارستان عموم 78دارای    مجموعاً

آید. اما مي ه شماربهای قدرتمند کشور باشد و در این خصوص از قطبتحقیقاتي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي استان مي

بیمارستان  3بیمارستان بوده که از این تعداد  11شده است، استان بوشهر در مجموع دارای  آوردهتر که پیش طورهمان

 باشند.ها عمومي ميیر بیمارستانتخصصي و سا

های پزشکي دو استان، استان فارس قدرت بیشتری در جذب به وضعیت فعلي و زیرساخت با توجهدر این دیدگاه، 

ام تواند در حوزه جذب گردشگری سالمت گو نمي جاماندهدر رقابت با استان فارس  گونه نیبدگردشگران درماني داشته و 

در این  وری بیشترها و بهرهاستان، توجه به ارتقاء خدمات و زیرساخت ذکرشدههای مهمي بردارد. لذا با توجه به پتانسیل

 د. کنفارس را طلب ميخصوص و تالش در جذب گردشگران درماني کشورهای حاشیه خلیج
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جذب گردشگران درماني خارجي در وضعیت  ٔ  نهیدرزمترین زیرساخت موجود نکه مهمبه دلیل آ است که ذکرانیشا

های پزشکي ها و پژوهشفعالیت ٔ  نهیدرزمهای فعال و پژوهشکده روزبههای تخصصي مجهز با امکانات فعلي وجود بیمارستان

به بررسي وضعیت  8ی شماره نقشه ز این طریق صورت گرفته است.ها در هدف مذکور اباشد، مقایسه وضعیت استانمي

 پرداخته است. ،شدهدادهو مشاهده توضیحات  های استان بوشهر و فارسبیمارستان





تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
141 

 گردشگری صنعتی

 .پردازدمي سفر به صنعتي مراکز از بازدید برای گردشگر آن در که است گردشگری از نوعي صنعتي، گردشگری

 بر و عالوه شودمي گفته صنعتي هایسایت از مردم بازدید به که است گردشگری از مهمي یشاخه صنعتي گردشگری

 فرهنگ حفظ درآمدزایي، زایي،اشتغال در دهدمي ارائه بازدیدکنندگان به آن مختلف ابعاد در را گردشگری تجربه اینکه

 تعاریف گردشگری از نوعي عنوان به صنعتي گردشگری است. برای سهیم نیز جامعه آگاهي سطح اعتالی منطقه، بومي

 نیست گردشگری خدمات اصلیشان فعالیت که صنعتي هایمکان از جمله، بازدید گردشگران آن از است شدهارائه مختلفي

 اینجا در است. شدهفیتعر غیره، و کاری یهاتیمأمور یا و هایيگردهمادر جلسات،  حضور جدید، تجربه کسب زهیباانگ

 ردیگيبرم در را نیز شیالت و جنگل کشاورزی، بلکه نیست، هاکارخانه و معادن صنعتي مانند مناطق تنها صنعت از منظور

 دولتي خدماتي حتي و گذاریسرمایه مانند خدماتي هاینیز فعالیت و ونقلحمل و های مخابراتيسرویس چون صنایعي و

 1نمود یبندمیتقس گونه بدین توانمي را صنعتي گردشگری هدف هایگروه تفسیر، این شود. بامي مشمول را

 ،1.باشدمي نزدیک از مشاهده و یادگیری هدفشان که افرادی کالً  و دانشجویان دانش آموزان 

 مرکز در صنعت، آن به مربوط هایکنگره و همایش در شرکت تجاری، کارهای جهت که ایحرفه افراد 

 .یابندحضور مي

 نمایند.مي سفر مرکز آن به فراغت اوقات از لذت عالقه، کنجکاوی، به بنا که مردم عامه 

 که سازنده، گفتگوی یک برقراری راستای در ستیزطیمح حافظ هایگروه خصوص ( بهNGOمردمي) هایتشکل

 آالیندگي کاهش در جهت صنایع این بیشتر بودجه اختصاص و يطیمحستیز مسائل به صنایع بیشتر توجه موجب تیدرنها

 کمک اکوسیستم پایداری امر به این که گرددمي صنعت آن طرف  از سبز فضای چون هایيسازه احداث ازجمله صنعت آن

 صنعت آن درآمد افزایش موجب تیدرنها که نموده تقویت مردم میان در را صنعت آن جایگاه دیگر طرف از و نمایدمي

 برد.مي باال را آن اقتصادی توجیه و شده

( مدلي را 2113شود. مادر )در گردشگری صنعتي نیز شامل موارد متنوعي مي شدهارائهاز طرفي محصوالت و خدمات 

 کرد: یبنددستهتوان محصوالت و مقاصد تورهای صنعتي را از قرار زیر دهد که در آن ميارائه مي

  و انرژی در روهر آلمان، قهوه  سنگزغالمحصوالتي که حالت سمبلیک و تاریخي برای هر شهر دارند. مانند

 و موز در گواتماال، پنیر گودا در نوتردام هلند

                                                      
1 www.kishmalls.com 
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  تجاری معروف یهامارکبرندها و 

 ... محصوالت عام و مربوط به زندگي روزانه مانند نوشیدني، شکالت و 

 یاء قیمتي مانند جواهراتمحصوالت خاص و اش 

 محصوالت با فناوری باال 

 های عموميمحصوالت با صنایع سنگین مانند انرژی، تصفیه آب و زیرساخت 

  همان(.( يدستعیصنامحصوالت هنری و 

ران طوالني را در گردشگری صنعتي دارند، اما در ای نسبتاً سابقه  افتهیتوسعهنکته حائز اهمیت این است که کشوهای 

توان به عنوان مقاصد گردشگری صنعتي مثال زد، همواره گردشگری صنعتي مانند دیگر اینکه مقاصد بسیاری را مي رغميعل

سال پیش اولین تورهای صنعتي در فرانسه و هلند شکل گرفت. این تورها شامل  111. شده استواقعاقسام گردشگری مغفول 

در فرانسه  1411فرایند و آداب رسوم تولید پنیر گودا در هلند بود. در دهه فرانسه و یا  یسازشکالت یهاکارخانهبازدید از 

گردید. در آمریکا قدمت تورهای تورهای صنعتي متنوعي نیز وجود داشت که شامل بازدید از بازار اوراق بهادار نیز مي

در تنسي آمریکا بود. از آن زمان به  1که اولین آن، تور بازدید از کارخانه تقطیر جک دنیل گردديبازم 1811صنعتي به سال 

 ای صنعتي رو به ازدیاد بوده است)همان(.بعد همواره تقاضا برای توره

 گردشگری صنعتی در استان بوشهر

استان  های الزم جهت جذب گردشگر صنعتي درهای استان بوشهر، جذابیتها و پتانسیلرسد با توجه به ویژگيمي به نظر

 از: اندعبارتهای صنعتي در سطح استان حضور دارد.  این جاذبه

 ای بوشهرهسته صنایع 

 صنایع نفت و گاز 

 صنعت لنج سازی 

 يدستعیصنا 

قه آن به دوره شود که ساببوشهر محسوب مي يدستعیصناترین ترین و مهمسازی از قدیميلنج و قایق: صنعت لنج سازی

اما در گردد. ر به همان سازندگان لنج و قایق )گالفان( قدیمي مينیروی شاغل در این بخش منحص متأسفانهرسد. افشاریه مي

                                                      
1 Jack Daniel  
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اه با دار منطقه با رشد و شکوفایي و همرصورت نگرش هدفمند و در راستای گردشگری صنعتي، این صنعت سنتي و ریشه

 زایي مستقیم و تبعي بسیاری خواهد شد.اشتغال

 زمان در چه صنعتي جهت گردشگری ریزیبرنامه منطقه پارس جنوبي، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی پارس جنوبی:

 از عظیمي حجم و رسدمي پایان به آن گاز و نفت ذخایر که يدرزمان چه و پایدار توسعه منظور به منطقه از برداریهبهر

 بدین و است اهمیت حائز بسیار ماند،مي برجای انرژی بر مبتني هایمحور فعالیت حول گرفتهشکل ساتیتأس و جمعیت

 ایفاء کشور اقتصاد تحول در ایعمده سهم دوره دو هر در پارس انرژی اقتصادی در منطقه صنعتي گردشگری رونق ترتیب

صنعتي  گردشگری بر مبتني استراتژیک مدیریت و ریزیبرنامه و منطقه توسعه به جامع رویکرد تردیدبي .کرد خواهد

 با که است این مسئله اما .باشد داشته پارس انرژی اقتصادی ویژه منطقه پایدار یتوسعه در یاکنندهنییتع نقش تواندمي

عمده تورهای صنعتي  درواقع .هستند اندک نمایند بسیارمي سفر منطقه این به که گردشگراني تعداد موجود، پتانسیل به توجه

 آخرتدساطمینان مشتریان از کیفیت محصوالت و موجود در جهان به منظور معرفي محصوالت، فرایند تولید و حصول 

ارس فروش بیشتر است. اما در مورد منطقه پ جتاًینتجذب مشتریان جدید و افزایش وفاداری مشتریان به برند و نام تجاری و 

ي مبود. صنایع نفت و گاز، صنایع سمبلیک و عظی روروبهتوان جنوبي با طیف وسیعي از محصوالت و تورهای صنعتي مي

. زدیانگيرمبوسیعي معیشت و اقتصادشان وابسته به این منابع است را  طوربههستند که کنجکاوی بسیاری از مردم کشور را که 

 تواند جذابیت زیادی برای گردشگران داشته باشد. لذا تورهای صنعتي بازدید از این صنایع مي

نیز از صنایع جذاب  پرداخته شد هاآنبه شرح و بسط  مفصالًپیشین  یدربندهااستان بوشهر که  يدستعیصنا :یدستعیصنا

آیند. مي ه شماربدستي مهم استان صنایع ازجمله، سفالگری، عبا بافي و ... يبافمیگلبرای گردشگران صنعتي خواهد بود. 

شگران خواهد ی برای گردی زیادجاذبه قطعاًدر حضور مردم،  يدستعیصنااستان و تولید  يدستعیصناهای هبرگزاری نمایشگا

ایان این بخش در اقتصاد استان و کشور کمک ش ارزش افزودهزایي و افزایش داشت و این امر به بهبود اقتصاد محلي، اشتغال

 توجهي خواهد کرد.

 های انرژی استانسایت

از کشور در عمده گ که تولید بخش باشدميهای باالیي در بخش نفت و گاز و پتروشیمي استان بوشهر دارای ظرفیت 

این  زجملهااین استان، صادرات بخش عمده نفت کشور از این استان و تولید انواع محصوالت صنایع پتروشیمي در استان 

های غني نفت و گاز و پتروشیمي در استان بوشهر باعث شده است تا این استان به عنوان قطب وجود ظرفیت .ها استظرفیت

 .شناخته شوداقتصادی و انرژی کشور 



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
144 

است که  قرارگرفتههزار هکتاری استان بوشهر  41در محدوده  و فارسجیخلمنطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حاشیه 

، پارس دو )کنگان( ردیگيبرمهزار هکتار که شهرستان عسلویه را در  14مشتمل بر سه منطقه پارس یک )پارس جنوبي( با 

هزار هکتار از  11کنگان را در برگرفته است و پارس سه )پارس شمالي( شامل  هزار هکتاری شهرستان 11در محدوده 

 .ردیگيبرمهای دیر، دشتي، تنگستان و بوشهر را در شهرستان یمحدوده

که در  را فراهم ساخته است "توریسم صنعتي"وابسته به آن، مقدمات ایجاد  ساتیتأسهای انرژی در استان و وجود سایت

، باید چندین نکته را در مورد توسعه گردشگری صنعتي در شدهدادهقرار  موردمطالعهبه تجربیات موفق  مجموع و با توجه

 منطقه لحاظ نمود.

 هاآنهای هدف و تالش برای جذب حداکثر شناسایي درست گروه 

  بهداشتي و تسهیالت اقامتيونقلحمل یهارساختیزتوسعه ، 

  ز توسعه خلیج نایبند به عنوان یک مرک مثالعنوانبهفریحي و تجاری. و ایجاد در مراکز ت هاجاذبهمتنوع سازی

توریستي، احداث هتل و مراکز تفریحي در آنجا، ضمن اینکه خود به عنوان قطب گردشگری منطقه شناخته 

 .دیفزایبتواند بر جذابیت تورهای صنعتي منطقه نیز خواهد شد، مي

 متنوع در کنار برگزاری تورهای صنعتي و آموزشيهای تفریحي ها و جشنوارهبرنامه ينیبشیپ 

 ها و تورهای صنعتي با محوریت صنعت لنج سازی سنتياحیای صنعت لنج سازی در منطقه و اجرای جشنواره 

 توسعه گردشگری در منطقه سیراف باهدفتورهای تاریخي به ویژه  ينیبشیپ 

 و فرهنگ يدستعیصناهای بومي و محلي با محوریت احیای آداب و رسوم بومي و محلي در قالب جشنواره 

 بومي منطقه

 ایجاد سامانه اطالعات گردشگری منطقه و تالش برای بازاریابي داخلي و خارجي برای تورها 

 در این حوزه را نشان های گردشگری صنعتي استانهای انرژی استان و پتانسیلموقعیت سایت 4 ی شمارهنقشه

   دهد.مي

ایر سوپارس جنوبي ،همواره میزبان متخصصان،کارشناسان ،دانشجویان اقتصادی ان مي دهد که منطقه ویژه نش  33جدول 

 دود اقتصادی ح از این منطقه  عمومي گردشگران از این مراکز بوده اند .به طوری که میزان بازدیداقشار مردم برای دیدار 

.ضمن اینکه تعداد بازدیدکنندگان از سازمان ها ونهاد رسیده استنفر 14211به 1345بوده است این میزان در سال  17511نفر

 هزار نفرطي در چهارسال اخیر(.4ها نیز قابل توجه است)بیش ا ز
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 1336تا1333آمار بازدیدکنندگان از منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی از سال :33جدول 

 سال ردیف
بازدیدکنندگان سازمان و 

 ی دولتي و خصوصينهادها

    بازدیدکنندگان

از تأسیسات  )علمي(نوروزی

 صنعتي منطقه

مهمانان گردشگران عمومي )

وسایر ایام سال نوروزی 

ورودی به منطقه ویژه اقتصادی 

 (انرژی پارس

 توضیحات

  نفر 17511 نفر 121 نفر 1761 1333 1

  نفر 16351 نفر 211 نفر 3634 1334 2

  نفر 13211 نفر 281 نفر 2761 1335 3

 ی اول سالشش ماهه نفر 16751 نفر 171 نفر 1211 1336 4

  نفر 71411 نفر 781 نفر 3354 جمع

 81534 جمع کل

 خذ:منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبیمأ
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واحد بوشهر را از مراکز صنعتي واقتصادی استان بوشهر را نشان مي میزان بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد ،34 جدول 

از نیروگاه اتمي بوشهر  1343نفر در بهمن ماه211یعني حدود  بیشترین میزان بازدید نیروگاه اتمي بوشهر بوده است،دهد

 .بازدید کرده اند

آمار و اطالعات بازدیدکنندگان دانشجویی و دانش آموزی از صنایع انرژی استان) نیروگاه تمی بوشهر،   :34جدول 

 صنایع نفت و گاز استان(،دانشگاه آزاد واحد بوشهر

 تعداد دانشجویان ردیف

مرکز مورد 

بازدید)نیرو

گاه اتمی 

 بوشهر(

مرکز  مورد 

بازدید) صنایع نفت 

 و گاز استان(

 رشته تحصیلی بازدید تاریخ سایر مراکز

 عمران 31/4/44 سدرئیسعلي دلواری   نفر 31 1

  نفر 21 2
پتروشیمي 

 مهر)پارس جنوبي(
 پلیمر 25/8/44 

 نفر 211 3
نیروگاه اتمي 

 بوشهر
  21/11/43 

دانشجویان تشکلهای 

 اسالمي سیاسي کشور

 شیمي 21/7/44  پتروشیمي جم  نفر 41 4

 شیمي 23/7/44  پتروشیمي جم  نفر 41 5

 نفت 12/11/44  پاالیشگاه فجر جم  نفر 35 6

 نفت 15/11/44  پاالیشگاه فجر جم  نفر35 7

  نفر 41 8
پاالیشگاه فاز یک 

 عسلویه
 نفت 11/11/44 

 عمران 21/4/44 سدرئیسعلي دلواری   نفر 31 3

 عمران 11/4/44 سدرئیسعلي دلواری   نفر 31 11

 عمران 14/8/45 بوشهرسیتي سنتر    نفر 31 11

 

،وضعیت بازدید دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر را نشان مي دهد که مهمترین بازدیدهای آنان،منطقه  35جدول  

انجام گرفته 1341و1345اقتصتدی پارس جنوبي یا عسلویه بوده است . این بازدید هاجنبه علمي داشته است ودر سال های 

 است.
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 تاکنون11/11/35آمار بازدیدهای علمی  دانشجویان دانشگاه خلیج فارس از صنایع از تاریخ  :35جدول 

 محل بازدید ردیف
تعداد 

 بازدیدکنندگان
 نوع بازدید زمان بازدید

 علمي 11/11/45 41 کارخانه کشتي سازی صدرا )بوشهر( 1
 يعلم 15/12/45 32 پارس جنوبي )عسلویه( 2
 يعلم 31/11/41 31 جنوبي )عسلویه(پارس  3

4 
کارخانه تعمیر ترانس)نمایندگي ایران 

 ترانسفو(
21 17/12/45 

 يعلم

 يعلم 14/12/41 51 پارس جنوبي )عسلویه(- 5
 يعلم 11/12/41 31 پارس جنوبي )عسلویه( 1
 يعلم 18/12/41 21 پارس جنوبي )عسلویه( 7
 يعلم 25/12/41 21 پارس جنوبي )عسلویه( 8

 

نیروگاه اتمي بوشهر نیز در طول سال میزبان دانشگاهیان،دانش آموزان،پژوهشگران  نشان مي دهد ،31جدول   

ومتخصصان ،ادارات وسازمان ها ،نیروهای نظامي وانتظامي وسایر اقشار جامعه بوده است .میزان بازدید از این نیروگاه در ایام 

نفر ازاین 23144، 1342.در نوروز سال باالیي را به خود اختصاص مي دهد نوروز ودر بین گردشگران نوروزی نسبت بسیار

نیروگاه بازدید کزده اند .که بیشترین بازدید در سا های اخیر بوده است. در بین اقشار مختلف دانش آمزدان مدارس 

را به خود  ازدیدکنندگان،دانشگاهیان ،ادارات وسازمان ها ،پژوهشگران ومتخصصان ومسئوالن کشور نسبت قابل توجهي از ب

 اختصاص داده اند.

 1335تا1383آمار بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر از سال :36جدول 

 1335 1334 1333 1332 1331 1331 1383 نهاد های بازدید کننده ردیف

 132 234 131 451 741 1115 1144 دانشگاهیان 1

 175 241 572 853 411 147 114 ادارات وسازمان ها 2

 52 81 118 111 137 212 213 مسئوالن کشوری 3

 2572 1418 1754 3178 1774 1121 1384 دانش آموزان 4

 122 441 327 111 151 445 211 نیرو های نظامي وانتظامي 5

 147 11 241 245 137 142 185 پژوهشگران ومتخصصان 1

 - 4 11 111 81       12 11 روحانیون 7

 411 75 141 312 75 411 45 بسیج وراهیان نور 8

 - - - - - - 11 سازمان ملل 4

 - - - - 45 4 - جانبازان ومعلوالن 11

 - - - - - 3 - روزنامه نگار خارجي 11

 13518 15728 14152 23144 11171 12171 - ردشگران نوروزیگ 12

 - - - - - 45 - مداحان 13

 - - - 11    خانواده شهدا 14
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 1335 1334 1333 1332 1331 1331 1383 نهاد های بازدید کننده ردیف

 - - 51        - - 12 - خدام حرم معصومین  وامام زاده ها)ع( 15

 - - = - - 7 - یان تهرانربازا 11

 7 114 4 11 - - - رسانه ها 17

 - 3 - - - - - مهمانان خارجي 18

 - 18 - - - - - ستاد نماز جمعه 14

 17225 18421 17411 28481 21118 11725 3112 جمع 

نیروگاه اتمی بوشهر ماخذ:  

 گردشگری تجاری-

اشد و افراد عالوه بها ميها یا برپا کردن نمایشگاهها، سفرهای تشویقي، تشکیل جلسهاین نوع گردشگری شامل گردهمایي

ازرگاني ب باهدفپردازند. در سفرهایي که بر انجام امور مربوطه، در خالل آن اقدام به بازدید از محل و اطراف آن و تفریح مي

های مذهبي، تبلیغي و کارهای ها، شوراها، برنامهها، نمایشگاهها، کنفرانسشود، مسافر در گردهمایيو تجارت انجام مي

ی با که قصد عقد قرارداد تجاری و ارتباط اقتصاد شوديمکند و بیشتر به تاجراني مربوط ای یا تخصصي شرکت ميحرفه

سفر دارای  که محل و مقصد ابدیيمو یا افزایش  افتديمد. طبیعتاً این سفرها هنگامي اتفاق کشورها یا شهرهای دیگر را دارن

ان در ها، این است که میهمانهای این نوع مسافرترا دارا باشد. از ویژگي یگذارهیسرما یهالیپتانسرونق اقتصادی باشد و 

های تفریحي نیز مبلغ زیادی به مصرف کنند و در مکانهای زیادی خرج و خرید ميهای کشور یا شهر مقصد پولهتل

ي آنان به لحاظ انجام امور حسابرسکنند. این امر شاید ها استفاده ميطبقه بازرگانان بیش از سایر طبقات از هتل  رساند.مي

اکنون ود. شها محسوب ميباشد و هتل عالوه بر محل اقامت و استراحت، به عنوان دفتر کار هم، برای این قبیل توریستمي

 1قرار دارد تیاهمدر مراتب باالی اعتبار،  درجهدرآمد اقتصادی است که از نظر  مأخذ نیتربزرگسفرهای تجاری 

گردشگری  ٔ  نهیدرزماستان  توجهقابلهای بسیار یکي از پتانسیل "شهرستان گناوه"های استان بوشهر، اندر میان شهرست

مجتمع تجاری و آمار بسیار باالی مسافراني  41و  2واحد تجاری 4211باشد. شهرستان گناوه با دارا بودن حدود تجاری مي

قدرتمند در دل استان بوشهر است. شهرستان گناوه دارای  باشد، پتانسیلي بسیارساحل و خرید مي هاآنکه هدف اصلي 

 یدربندهاه باشد کهای گردشگری مختلفي مانند تعریف منطقه نمونه گردشگری، روستاهای گردشگری و ... نیز ميطرح

 است.  شدهپرداخته هاآنمرتبط به بحث پیرامون 

                                                      
1 www.seeiran.com 

 به نقل از معاون فرمانداری شهرستان گناوه 2
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 ٔ  نهیدرزمتواند ، ميازیموردنها و تجهیزات زیرساختبه مرکزیت بودن در استان و  با توجهچنین شهر بوشهر نیز هم

 اختصاص دهد.  به خودرا  يتوجهقابلگردشگری تجاری و خرید نیز سهم 

 گردشگری دریایی

در  یافرمس ،یگردشگر ،يحیکه توسط گردشگر با اهداف تفر یيهاتیفعال هیکل» ،یيایدر یمنظور از گردشگر

 يفرا ساحل(و Onshoreسواحل مربوطه ) اها،ی،درهاتاالب، سدها، هااچهیدر، هارودخانهمرتبط با آب شامل:  یهاطیمح

(Offshore صورت ،)شوديم دهینام یيایدر یگردشگر ،ردیپذيم.» 

، ونقلحمل ،یگردشگر ،يابیبازار ،يآموزش ،يتیریخدمات مد لیاز خدمات از قب یامجموعهشامل  یيایدر یگردشگر

خدمات  يتوسعه مبادالت بازرگان باهدفو  باشديمدر امر ورود و خروج گردشگران  لیو تسه غاتی،تبل مهیب ،يامور گمرک

تبادل و انتقال دانش  ،یارز ی، توسعه صادرات خدمات، کسب درآمدهايالمللنیبو  یامنطقه ،يدر سطوح مل ایدر حوزه در

این نوع از  .ردیپذيمو توسعه اشتغال صورت  يو اجتماع يفرهنگ ،یبسط مناسبات اقتصاد شرفته،یپ یهایفناورو  يفن

 1.باشددر حال گسترش مي 1481دهه  گردشگری از

 موارد استفاده از دریا برای مقاصد گردشگری

  استفاده از دریا جهت مقاصد پزشكی

   سنتي در طبدریایي  از موجوداتاستفاده  

   ر مناطقدبیمارستاني جهت ارتقای سطح سالمتي و مداوای بیماران  یهايکشت یاندازراهجهت  ایاز دراستفاده 

  ساحلي و جزایر

   سواحل زیر نظر متخصصین طب دریا در کنارو ماساژ مجهز  يدرمانآب یهامجتمعساخت  

  فرا ساحلو ساخت شناور و صنایع ساحل و  مؤسسات، ساتیتأسایجاد انواع 

   دریایي یهادهکدهایجاد مجموعه  

  و سالمت دریایي سمیاکو تورل جزایر به مقاصد توریستي با رویکرد استفاده از تفریحات دریایي، تبدی  

  ساخت بنادر گردشگری  

  ساخت جزایر مصنوعي  

   گردشگری یهايکشتساخت  

   دریایي یهاهتلساخت  

                                                      
1 www.tourismiran.ir 
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   دریایي یهاموزهساخت  

  ساخت پارک آبي در کنار ساحل  

   (علمي_آبزیان دریا )استفاده تفریحي  دنیمنظور دبه  یاشهیشکف  یهاقیقاساخت  

  ساخت پالژهای دریایي  

 در سواحلشناورهای دریایي تفریحي  نگیپارک جادیا (marina) 

  (سمیاکو تور) هابومستیزگردشگری دریایی بر پایه 

   بزرگ طبیعي یهاومیآکوارساخت  

   های مصنوعي آبزیان دریایي در دریا برای ساخت زیستگاه شدهخارجاستفاده از شناورهای از رده

 )علمي–)مقاصدگردشگری

   (سواحل دریاها )دلفیناریوم در هانیدلفساخت پارک  

   (دریایي یهامانند جنگلدریایي ) یهاجنگل جادیاتوسعه و  

  دریایي یهاپارک ساخت ژئو  

   (علمي–دریایي )مقاصد گردشگری  برای پرندگان و جانوران شدهحفاظت یهاستگاهیزایجاد  

  گردشگری بر پایه غذاهای دریایی 

  (نوع غذای دریایي 151دریایي ثابت و سیار)وجود  یهارستورانایجاد  

 توسعه اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی

  مرتبط یهاتیسادریایي، تولید و فروش محصوالت در  يدستعیصناتولیدی  یهاکارگاهایجاد 

 ارج به از رده خ یهايکشتموجود .)تبدیل  یهالیپتانسثابت و سیار دریایي با استفاده از  یهاموزه یاندازراه

 عنوان کشتي موزه (

  ا تاریخ جامعه ب یيو آشنادریایي برای مقاصد گردشگری  بافرهنگایجاد و استفاده نمادین از بناهای مرتبط

 کشور یانوردیدر

  دریایي و ساحلي یهانوارهجشو  هاوالیفستبرگزاری 

 مرتبط و طراحی تورهای گردشگری دریایی حاتیو تفرآبی  یهاورزشایجاد 

 تعریف مقاصد جدید گردشگری با رویکرد گردشگری دریایي 
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 طراحي تورهای گردشگری دریایي، اکوتوریسم دریایي و سالمت 

  ،و تفریحات آبي )شنا،اسکي روی آب،قایقراني،  هاورزشمرتبط با  یهاتیفعالو ساماندهي  یاندازراهایجاد

 جت اسکي، کیبل اسکي، غواصي ، واترپلو(

 برگزاری مسابقات ورزشي در دریا و کنار سواحل 

  همان(.آبي و ساحلي یهاطیمحزشي، فرهنگي و علمي در داخل تفریحي، ور یهاتیفعالانجام( 

 و منابع عظیم آن در مرزهای سراسری و گسترده جنوبی ایران فارسجیخل

اند. این مرزهای ساحلي از بندر خرمشهر در جنوب سواحل گسترده و طوالني مرزهای آبي جنوبي ایران را شکل داده

ذر از و با گ. در این گذر سواحل جنوبي استان خوزستان را پیموده ابدیيمغربي ایران آغاز و در جنوب شرقي ایران ادامه 

و در ادامه از سواحل بندر جاسک گذشته و  ابدیيمبوشهر و هرمزگان در طول سواحل شمالي دریای عمان ادامه  یهااستان

در استان سیستان و بلوچستان، مرزهای جنوبي این استان پهناور از سواحل شمالي دریای عمان از بندر کنارک و بندر چابهار 

ه و خاتمه پاکستان پیوست رین بخش جنوب شرقي سرزمین ایران به مرز مشترک آبي ایران وگذشته و در خلیج گواتر آخ

 .ابدیيم

، مراتع ییالقي هامتنوع گردشگری در سواحل همراه با جنگل یهالیپتانسمتشکل از  لیبديبنظیر و ای بيچنین مجموعه

، با برخورداری از آب فارسجیخلو قشالقي جنوب دریای خزر در ایران تا ماورای مرزهای جنوبي کشورهای عربي جنوب 

حاکم بر این مجتمع از اکوسیستم های دریایي، آبي و جنگلي در خاورمیانه و همچنین  ریپذدلو هوا و شرایط عالي اقلیمي 

یعي ها و استعدادهای گردشگری دریایي، طبترین پتانسیلو عظیم نیتربزرگها، سدها، ها، تاالبهبرخورداری از منابع رودخان

 یزیرنامهبرطور چهار فصل در تمام طول سال مهیا دارد و زمینه و میدان برای هبرای فصول گرم سال و ب به خصوصو آبي را 

مهیا و  تنهاهنحي و تفرجي در این منابع آبي وسیع کشور گذاری برای توسعه گردشگری دریایي، طبیعي و تفریو سرمایه

 . باشديم "والفجر يرانيکشتشرکت "در استان بوشهر تنها شرکت مسافربری دریایي،  گسترده بلکه ضروری است.

 گردشگری ساحلی

 14ه قرن ب يساحل یهااز تفرجگاه يسابقه برخ که یطور هاست. ب یانواع گردشگر نیتريمیاز قد يساحل سمیتور

 ، اما درنمودنديممراجعه  ایاز سواحل در دارید یبود که تنها برا یفضاها، مختص افراد نیامر ا ی. در ابتداگردديبازم

ر طول تابستان د ژهیبه و -از انواع اقامت و استفاده گردشگران  يعمتنو باتیاغلب ترک يساحل یبازار گردشگر ریاخ یهادهه

اظت منابع و حف التیتسه جادیو ا هارساختیز ٔ  نهیدرزمعمده  یهایگذارهیسرماخواستار  ندهیفزا يبتتقاضا نموده و با رقا -
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های ها )جشنوارههایي مانند انواع جشنوارهفعالیت باشد.يم يعیطب راثیم ریها و ساسواحل، تاالب ا،یاعم از در يعیطب

 1های رایج در سواحل هستند.ساحلي، موسیقي محلي و ... فعالیتهای های شني و ...(، هنرهای دستي صدفي،  ورزشمجسمه

برخوردار بوده و الزم است با  ارتقاء سطح  يبه خوبها استان بوشهر از موهبت وجود سواحل متعدد در سطح شهرستان

هر، شهر دلوار، های اخیر در شهر بوشها، اقدام به جذب گردشگران و درآمدزایي نماید.  در سالرساني و زیرساختخدمات

دامنه جذب گردشگران را  هاآناست که الزم است با ارتقاء  دادهرخمناسبي  یساحل سازشهر کنگان و گناوه اقدامات 

 تر نماید. فراخ

 های کیفی ساحل جهت سایت مناسب گردشگری ساحلیشاخص

به  ورتص نیاهایي بوده و یا در غیر باید واجد ویژگي موردنظربرای انتخاب سایت مناسب گردشگری ساحلي، ساحل 

 زجملهاهای یک سایت مناسب گردشگری ساحلي را برای گردشگران ارائه نماید. ها دست پیدا کند تا حداقلاین ویژگي

 باشد:زیر مي به شرحها ها و ویژگياین شاخص

 کیفیت لبة ساحلي از نظر پاکیزگي  

 نارة ساحلدسترسي به آب آشامیدني در ک  

  بهداشتي در کنارة ساحل یهاسیسروکیفیت  

  در ساحل یروادهیپکیفیت مسیرها برای  

 روشنایي کافي در شب برای لبة ساحلي  

 کیفیت منظر محیط ساحلي  

 وضعیت محیط ساحلي از نظر امنیت اجتماعي  

 امکان انجام شنا  

  آبي یهاورزشامکان انجام  

 امکان انجام ماهي گیری  

  در پالژهای ساحلي شدهارائهخدمات رفاهي کیفیت  

 آبي بانوان یهاتیفعالمناسب برای شنا و  یهامحل  

 نوع برخورد مردم محلي  

                                                      
1 www.shomalnews.com 
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 مسیرهای مناسب برای دسترسي به ساحل  

 امکان توقف اتومبیل در نزدیکي لبة ساحلي  

 مناسب در ساحل که بتوان در آن به استراحت پرداخت یهامکان  

  برای بازی کودکان در ساحلفضای مناسب  

 تر جهتمند نبوده و نیازمند توجه بیشبهره ذکرشدههای طور کامل از ویژگيرسد که بسیاری از سواحل استان بهمي به نظر

 (.1342و همکاران  دانه کارباشند)وری ميافزایش بهره

هایي را دهد و شهرستانبوشهر را نشان ميدارای پتانسیل گردشگری دریایي و ساحلي استان  هایمکان 11شماره  ینقشه

  .باشنددارای ارتباط با دریا ميشود که شامل مي
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 بوم گردی 

ي ها قبل در یک بعد مکاني وزماني خاصبوم گردی به معني احترام به طبیعت ،فرهنگ گذشته مردماني است که سال 

.عالوه براین بوم گردی رامي توان سفری مسئوالنه دانست که موجبات پایداری زیستبوم ،فرهنگ زندگي مي کرده اند

وکیفیت زندگي ساکنین منطقه گردشگری  خاصي را فراهم مي کند.با  نگاهي مدبرانه ومسئولیت پذیر میتوان بوم گردی یا 

یک نوع نگرش خاص وآینده نگربا رویکردی اخالق مدارانه وانسانیت محور در زمینه گردشگری استان  اکوتوریسم را

های گردشگری روستایي یکي از اندازی واحدهای بوم گردی در روستاها برای ارتقای زیرساختراه بوشهر تلقي کرد.

تمایل  ها و افزایشفرهنگ اعث ماندگاری خردهاقدامات مهمي است که عالوه بر حفظ بافت سنتي و معماری اصیل روستا، ب

 شودها و ارتقای کیفیت زندگي روستاییان ميگردشگر به حضور در این مکان

رهنگي اداره میراث فنخستین اقامتگاه بوم گردی در روستای فقیه حسنان دشتي افتتاح شد و 1345یخ هفتم مهر در تار

قامتگاه بوم انیز   1341درصدد گسترش آنهااست.چنانچه در شهریور  وگردشگری نیز با حمایت از این نوع گرردشگری

 شد.گردی چاه بردی روستای حسین زائری در شهرستان دشتي افتتاح 

 در استان بوشهر راهكارهای گسترش  بوم گردی 

 .استفاده از سیستم های آبرساني پایدار 1

 از انرژی های پایدار به روش سنتي وبه کارگیری انرژی های نو از وسایل مدرن  فادهت.اس2

،گردشگران ومالکان در باره چگونگي برخورد با محیط ویژه کارکنان  ری کارگروه ها وبرنامه های آموزشي.برگزا3

 طبیعي 

بلمان با رویکرد بهره برداری از م.طراحي داخي وخارجي کلیه اقامتگاه های بوم گردی استان بوشهر متناسب با اقلیم و4

 وتجهیزات سنتي وبومي همان روستای هدف

.ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در بخش گردشگری به منظور بهره برداری مناسب با موقعیت بومي منطقه در پیوند با 5

 دریا ودریانوردی  

 در بخش منابع گردشگری ذکرشدهمطالب   بندیجمع

های گردشگری، از روش در معرفي منابع و جاذبه ذکرشدهی کارآمد از مطالب به نتیجهبندی و رسیدن جمعجهت 

 شدهستفادهای منابع گردشگری کلیه ینهیدرزمهای بندی شهرستانو رسیدن به اولویت يوزن ده برای "شاخص مرکزیت"

 است. 
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باشد. ( مي"رویکرد گردشگری"ا ها )در این بخش بدهنده میزان مرکزیت سکونتگاه، نشان"شاخص مرکزیت "روش

بر مبنای تعداد عملکردها در یک مکان، بلکه  تنهانهدانیم شاخص مرکزیت اهمیت کارکردی عملکردها را که مي طورهمان

 منابع"بخش شاخص مرکزیت در  بخش،کند. در این گیری ميبر اساس فراواني این عملکردها در کل منطقه اندازه

 است.  شدهيبررس "خدمات گردشگری"مبنای  بربعدی  یهادر بخشو  "گردشگری

 ضریب مكانی مربوط به منابع گردشگری:37جدول 

 ساحلی دریایی خرید-تجاری صنعتی سالمت انسان ساخت فرهنگی تاریخی طبیعی 

 2 2 2 1 1 3 8 111 8 بوشهر

 1 1 1 1 3 2 2 5 7 تنگستان

 1 1 1 1 1 1 1 21 1 جم

 1 1 1 1 2 2 1 74 13 دشتستان

 1 1 1 1 1 1 1 12 1 دشتي

 1 1 1 1 1 1 1 14 3 دیر

 1 1 1 1 1 1 2 5 4 دیلم

 1 1 1 2 1 1 1 12 7 کنگان

 1 1 3 1 2 2 2 11 12 گناوه

 1 1 1 2 1 2 1 7 4 عسلویه

 8 8 5 5 14 15 21 215 71 جمع عملکردها

 12.51 12.51 21.11 21.11 5.21 1.17 5.11 1.37 1.42 وزن

 : محاسبات مشاورمأخذ

های استان در بخش منابع گردشگری، در مجموع  شهرستان بوشهر با باالترین میزان در جدول شاخص مرکزیت شهرستان

است   قرارگرفته 134شهرستان گناوه با شاخص مرکزیت  ازآنپساست.  قرارگرفته( در رده نخست 252.15)شاخصي معادل 

 ذکرانیشاد. باشترین شاخص مرکزیت نیز مربوط به شهرستان جم ميو شهرستان عسلویه نیز در رتبه بعدی قرار دارد. کم

از  کدام هرباشد و شاخص مرکزیت برای ی منابع گردشگری ميمربوط به مجموعه ذکرشدههای ها و رتبهاست که شاخص

 ت و پتانسیلظرفی توانيم صورت نیبداست و  شدهانیبیعي( نیز در جدول گردشگری طب مثالعنوانبهمنابع گردشگری )

تستان و شهرستان دش مثالعنوانبههای مختلف شناسایي کرد. مختلف منابع گردشگری را در شهرستان یهانهیزمموجود در 

 باشند.گردشگری طبیعي دارای شاخص مرکزیت باالیي مي ٔ  نهیدرزمگناوه 

 ها در بخش منابع گردشگریشاخص مرکزیت شهرستان :38جدول 

 جمع ساحلی دریایی خرید-تجاری صنعتی سالمت انسان ساخت فرهنگی تاریخی طبیعی 

 252.15 25 25 41 21 31.51 21.11 41 34.22 11.31 بوشهر

 75.41 12.5 12.5 1 1 15.78 13.34 11 1.85 4.44 تنگستان

 32.85 1 1 1 1 5.21 1.17 5 7.4 8.52 جم
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 جمع ساحلی دریایی خرید-تجاری صنعتی سالمت انسان ساخت فرهنگی تاریخی طبیعی 

 74.7 1 1 1 1 11.52 13.34 5 27.38 18.41 دشتستان

 24.84 1 1 1 1 5.21 1.17 5 4.44 8.52 دشتي

 51.37 12.5 12.5 1 1 5.21 1.17 5 5.18 4.21 دیر

 54.41 12.5 12.5 1 1 5.21 1.17 11 1.85 5.18 دیلم

 84.14 12.5 12.5 1 41 5.21 1 5 4.44 4.44 کنگان

 134.1 12.5 12.5 11 1 11.52 13.34 11 3.7 17.14 گناوه

 41.87 12.5 12.5 1  41 5.21 13.34 5 2.54 5.18 عسلویه

 847.44 111 111 111 111 111 111 111 111 111 جمع

 : محاسبات مشاورمأخذ

شان ن "شاخص مرکزیت"منابع گردشگری حاصل از روش  ٔ  نهیدرزمها نهایي شهرستان یبندرتبه، 34در جدول شماره 

 شهرستان گناوه ازآنپسی نخست را از آن خود کرده و شود، شهرستان بوشهر رتبهکه دیده مي طورهماناست.  شدهداده

بندی بهاین رت 24ی شماره . در نقشهاندقرارگرفتههای بعدی های عسلویه و کنگان نیز در رتبهاست. شهرستان قرارگرفته

 شود.دیده مي وضوحبه

 ها و منابع گردشگریپتانسیل ینهیدرزمهای استان شهرستان یبندرتبه :33جدول 

 شاخص مرکزیت منابع گردشگری شهرستان رتبه

 252.15 بوشهر 1

 134.1 گناوه 2

 41.87 عسلویه 3

 84.14 کنگان 4

 75.41 تنگستان 5

 74.7 دشتستان 1

 54.41 دیلم 7

 51.37 دیر 8

 32.85 جم 4

 24.84 دشتي 11

 مشاور محاسبات: مأخذ

های گردشگری نشان ظرفیت ینهیدرزم( 24طبق جدول شماره  )های استان رانهایي شهرستان یبندرتبه، 11ی شماره نقشه

  باشند.گردشگری نیازمند تجهیز و توسعه ميها و خدمات زیرساخت ها نیزها و ظرفیتو متناسب با این پتانسیل دهدمي
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 ها و خدمات گردشگریتجهیزات، زیرساخت تأسیسات، -1-2-7-2-2

. بخش اشدبيمبازاری بوده که دارای دو سمت عرضه و تقاضا  مثابهبهکه توضیح داده شد، صنعت گردشگری  طورهمان

ا، ههای گردشگری که رکن اصلي و اساسي این صنعت است،  زیرساختو جاذبه منابعی گردشگری نیز خود شامل عرضه

 هایباشد. بخش مهم و اساسي سمت عرضه، یعني منابع و جاذبهرساني ميآموزشي و نهادهای اطالع مؤسساتخدمات، 

دمات خ ازجمله شدهمطرحو در این بخش از گزارش به بررسي سایر موارد بررسي و تحلیل شد طور مفصل گردشگری به

نو سایر خدمات به تفکیک شهرستا يراه نیبها، خدمات پذیرایي و سایر اقامتگاه رهایپذمهمانها، گردشگری شامل هتل

 شدهتهپرداخهای گردشگری نسبت به موقعیت جاذبه هاآنپذیری چنین دسترسو هم هاآنوضعیت  یسهیمقاهای استان، 

 است. 

 گردشگران به منابع گردشگری بوده و یاتصال دهندهی قهمهم و درواقع حل عناصر از نیز که گردشگری یهارساختیز

موقعیت  و قرارگرفتهو تحلیل  يموردبررس، در این بخش باشديمو ....   بندرهاها، ها، فرودگاهشامل مسیرهای ارتباطي جاده

 است. شدهيبررس هاآنهای استان نسبت به جاذبه

سافرتي، های مرساني شامل آژانسی این صنعت یعني نهادهای اطالعبخش بعدی به بررسي بخش دیگری از عناصر عرضه

آموزشي  ؤسساتم ازآنپسته و ... که نقشي کلیدی در معرفي شهرستان و آگاهي بخشي به مردم برای جذب بیشتر آنان داشو 

 شدهپرداختهاشد، بنیروی کار متخصص و مرتبط با صنعت گردشگری مي یکنندهنیتأمو پژوهشي مرتبط با این صنعت که 

 یهارساختیز، تجهیزات و ز ساتیتأسچنین انواع در این بند از گزارش به بررسي انواع خدمات گردشگری و هم است.

 است: شدهيسبررشود که به شرح زیر، به تفکیک گردشگران داخلي و خارجي استان پرداخته مي ازیموردنمرتبط موجود و 

 هاها و تفریحگاهاقامتگاه -1-2-7-2-2-1

که جهت رفاه حال جهانگرد و کسب رضایت  باشدای از تشکیالت و تسهیالتي ميشامل مجموعه خدمات گردشگری

فیت این مجموعه در حقیقت نشانگر درجه پویایي صنعت است. موجودی و کی جادشدهیاخاطر از سفر به یک منطقه 

 است. این مجموعه شامل سه گونه تسهیالت است: موردنظرگردشگری منطقه 

 شود.گفته مي یهتلداربه آن صنعت  جهانگرد کهبرای  تسهیالت  تهیه اقامتگاهالف( 

 تسهیالت تأمین غذا که تحت عنوان صنعت پذیرایي معروف است .ب( 

 تورهای گردشگری برگزارکننده مؤسساتهای مسافرتي و ج( آژانس
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 اقامتی مراکز -1-2-7-2-2-1-1

ود. شبرای مدت کوتاه به افراد اجاره داده مي معموالًکه  باشدمي اینوعي مکان مسکوني اجاره ها: هتلهتل و هااقامتگاه

گیرند. مسافران و گردشگران قرار مي مورداستفادهآیند و بیشتر حساب ميها از امکانات اقامتي و گردشگری شهرها بههتل

و سالن  شاپيکافرستوران، استخر شنا،  مانندها دارای امکانات جنبي گوناگوني های اقامتي، هتلها و سوئیتعالوه بر اتاق

 باشند. و ... نیز مياجتماعات 

 هاتلشوند. هجزا هستند ساکن ميهایي که دارای تخت خواب، توالت و حمام مها و سوئیتمشتریان هتل در اتاق معموالً

ت چگونگي و کیفیت ارائه سرویس به مسافران اس رندهیدربرگکه  یيارهایمعهای مختلفي هستند و بر اساس دارای گونه

ازمان دهد و بر اساس گزارش سهای جهانگرد را به خود اختصاص ميشوند. تأمین اقامتگاه بخش مهمي از هزینهبندی ميطبقه

ان )طرح جامع گردشگری استدهدتشکیل مي سي درصد کل هزینه سفر را تاستیباین مبلغ در حدود  ،گردیجهاني جهان

 (.1381بوشهر 

ای در امر ها در مواردی نیز مالحظات هزینهخانهبرداری از مهمانبا توجه به اهمیت هزینه سفر و سهم باالی هزینه بهره

دارند حائز  یيباالای نسبتاً رند. این مسئله برای جهانگرداني که حساسیت هزینهگیقرار مي موردتوجهها احداث و تجهیز هتل

پویایي  ربه منظوبایست جهت توسعه امکانات ارائه خدمات به مسافران و صنعت هتلداری ميبنابراین اهمیت فراوان است. 

 خود وارد نمایند. یریگمیتصمیند آبیشتر صنعت جهانگردی،  عوامل متعددی را در فر

 یبندمیقستشوند و این دهند، به درجات متفاوتي تقسیم ميميارائه که تسهیالت و تجهیزاتي ، نوع اتاقها بر اساس هتل

 باشد.در کشورهای مختلف متفاوت مي

 یبنددرجهضوابط معماری ساختماني و " ایران در قالب جداولي تحت عنوان یهاخانههمانیمبندی معیارهای درجه

است. این  شدهنیتدوو جهانگردی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  یگردرانیاتوسط دفتر  "کشور یهاخانههمانیم

بیش با  م ودر ایران ک شدهرفتهیپذست. استانداردهای ا هاآنضوابط و معیارها شامل خصوصیات فیزیکي فضاها و تجهیزات 

 وصدر خصکنترل  و  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي توسطبار د و هر سه سال یکالمللي مطابقت داراستانداردهای بین

 ستاره و 1،5،4،3،2 هایخانهبندی موجود در ایران شامل مهمان. طبقهشودگرفته مي به کارها ارتقاء یا تنزل درجه هتل

 باشد.شده مين یبنددرجه

 ها و مراکز اقامتی استانتعداد هتل -1-2-7-2-2-1-1-1

 1343دستي و جهانگردی استان، استان بوشهر در سال میراث فرهنگي، صنایع اداره کلاز  آمدهدستبهطبق اطالعات 

)هتل دلوار شهر بوشهر(،  سه ستارههای ها، یک هتل در دسته هتلهتل یبنددرجههتل بوده است. در  7تنها دارای  مجموعاً
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های استان تعداد هتل 41جدول در  اند.ی یک ستاره جای گرفتههاو سه هتل در دسته هتل دوستارههای سه هتل در دسته هتل

ها بسیار کم های مختلف، رشد تعداد هتلشود، طي سالکه مشاهده مي طورهماناست.  شدهدادههای مختلف نشان در سال

ناوه های استان تنها در سه شهرستان بوشهر، گچنین هتلای نیز به استان اضافه نشده است. همده است و هیچ هتل سه ستارهبو

 باشند.ها از داشتن هتل محروم ميو سایر شهرستان شدهواقعو کنگان 

 مختلفهای های استان به تفكیک شهرستان طی سالتعداد هتل:41جدول 

 دیلم گناوه بوشهر دشتستان تنگستان دشتی دیر کنگان جم عسلویه 
1375  - -  -  -  - -   - 3 -   - 

1381  - -  -  -  -  -  -  3 -  -  

1385 -  -  1 -  -  -  -  3 1 -  

1341 -  -  1 -  -  -  -  4 2 -  

1343 -  -  1 -  -  -  -  3 3 -  

1535و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، : مأخذ
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 های مختلفطی سال هاآن یبنددرجههای استان بر اساس هتل:41جدول 

 شهرستان

1375 1381 1385 1331 1333 

مع
ج

 

5 
ره

ستا
 

4 
ره

ستا
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ره

ستا
 

2 
ره
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1 
ره
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ج
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ره
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ره
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ره

ستا
 

1 
ره

ستا
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ج

 

5 
ره

ستا
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ره

ستا
 

3 
ره

ستا
 

2 
ره

ستا
 

1 
ره

ستا
 

مع
ج

 

5 
ره

ستا
 

4 
ره

ستا
 

3 
ره

ستا
 

2 
ره

ستا
 

1 
ره

ستا
 

مع
ج

 

5 
ره

ستا
 

4 
ره

ستا
 

3 
ره

ستا
 

2 
ره

ستا
 

1 
ره

ستا
 

                               عسلویه
                               جم

 1     1 1     1                   کنگان

                               دیر
                               دشتي

                               تنگستان
                               دشستان
 1 1 1   3 2 1 1   4 1 1 1   3 1 1 1   3 1 1 1   3 بوشهر

 1 2    3  2    2  1    1             گناوه

                               دیلم

 1535و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، : مأخذ
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 طورهمان های مختلف آورده شده است.در سال هاآندرجه  بر حسبهای کشور ، آمار تعداد هتل41در جدول شماره 

، نازآپساند و اختصاص داده به خودسطح کشور  درها را تعداد هتل نیترشیبهای یک ستاره که مشخص است، هتل

ش افزای و دوستارههای یک و کاهش تعداد هتل توجهقابلچندان زیاد قرار دارند. نکته های دو و سه ستاره با اختالف نههتل

ترین تعداد های چهار و پنج ستاره نیز که همواره کمباشد. هتلمي 1342تا  1341های های سه ستاره طي سالهتل توجهقابل

 یا حدودتهای اخیر باشند، طي سالکیفیت باالی ارائه خدمات و داشتن شرایط خاص برای ارتقاء درجه، دارا مي به واسطهرا 

 . اندافتهیشیافزا

 های کشورتعداد اقامتگاه:42جدول 

 نشده یبنددرجه ممتاز یک ستاره دوستاره سه ستاره چهار ستاره پنج ستاره جمع سال
1375 521 4 11 55 183 188 × 71 

1381 718 11 38 81 228 214 × 142 

1385 111 111 111 111 111 111 × 111 

1388 2721 17 14 541 714 1115 15 41 

1384 111 111 111 111 111 111 111 111 

1341 3282 21 78 718 817 1311 13 235 

1341 3158 23 77 735 818 1243 11 1 

1342 3188 23 87 825 852 1112 131 4 

 1532آمار ایران   مرکز: مأخذ

 های گذشتهکشور در سال یهااقامتگاههای استان از سهم اقامتگاه:13نمودار 

 
 1532مشاور بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران  محاسبات: مأخذ
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نکه آ لیبه دلصورت گرفته است و  هاآنهای کشور و استان بر حسب درجه ای بین تعداد هتل،  مقایسه13در نمودار

دهد. ی یک تا سه ستاره استان را در کشور نشان ميهاای ندارد، نمودار تنها سهم هتلاستان بوشهر هیچ هتل چهار یا پنج ستاره

 کاهش يتوجهقابلطور های استان از کشور بهسهم هتل يطورکلبه 1342تا سال  1375طور که مشخص است،  از سال همان

ل ته است، گرچه هنوز نیز به سهم اولیه خود در سا، این سهم روبرو افزایش گذاش1343 داشته است و در آمارگیری سال

طور به 1381-42های و طي سال %1های کشور عدد سهم کلي استان از هتل 1375در سال  يطورکلبهنرسیده است.  1375

شود های یک ستاره استان مشاهده ميدر بررسي سهم هتل رسیده است. %1.7این سهم به عدد  1342و در سال  %4میانگین 

اناتي های گذشته با نوساستان از کشور را رعایت کرده است، طي سال یهاهتلکه این سهم عالوه بر اینکه قاعده کلي سهم 

 1342و سهم سال  %1.1، 1375، روند افزایشي سهم را نشان داده است) سهم سال 1342روبرو بوده است و در آمارگیری سال 

ه بهای سه ستاره استان هم هتلاستان نیز طي روندی مشابه را شاهد هستیم. اما س دوستارههای (. در بررسي سهم هتل1.8%

رو های سه ستاره کشور، همواره با روند کاهشي روبدلوار(، و افزایش هتل بنامثابت ماندن تعداد آن ) یک هتل سه ستاره  لیدل

چنین رسیده است. هم 1342در سال  %1.12 به، 1375در سال  %1.8های سه ستاره استان از سهم هتل يطورکلبهایم. بوده

 یهتلدارهای آماری ندارد  و این امر گویای ضعف شدید صنعت ای جهت انجام مقایسهاستان هیچ هتل چهار و پنج ستاره

 باشد.استان در حوزه گردشگری و جذب توریسم مي

 های استاناسامی و آدرس هتل:43جدول 

 آدرس ستاره نام هتل

 میدان دلیران تنگستان -بوشهر 3 هتل دلوار

 میدان قدس -خیابان امام خمیني -بوشهر 2 هتل سیراف

 فارسجیخلخیابان  -گناوه 2 فارسجیخلهتل ستاره 

 بلوار بسیج -گناوه 2 هتل خور گناوه

 خیابان صفوی -بوشهر 1 2هتل آسمان 

 روبروی پارک مرجان -خیابان ساحلي -بوشهر 1 هتل پرواز

 جنب بانک حکمت ایرانیان -بوشهر 1 هتل یاس

 راهبعد از پلیس -شهر بنک -کنگان 1 هتل ماهان

 1534و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنافرهنگی،  میراثاداره کل : مأخذ

 های استانهتل آپارتمان -1-2-7-2-2-1-1-2

، در این استان در مجموع 1344استان بوشهر در سال  یگردشگرو  يدستعیصنامیراث فرهنگي،  اداره کل هایطبق داده

عدد در شهرستان  1عدد در شهرستان عسلویه،  1عدد در شهر بوشهر ،  1وجود دارد که از  این تعداد،  کاشانههتل  4تعداد 

، اطالعات مربوط به هتل 44باشند. در جدول شماره عدد نیز در شهرستان گناوه موجود مي 1کنگان )روستای اخند( و 
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های استان، های هتل آپارتمانکه در جدول نیز آمده است، مجموع تخت طورهماناست.  شدهمشخصهای استان آپارتمان

 باشند.نفر مي 47نیز  هاآنیا شاغلین  کارکنانچنین تعداد عدد و هم 234ها تخت، مجموع اتاق 514

 های استانپارتمانهتل آ:44جدول 

 نام هتل آپارتمان

درجه 

 هتل

 )ستاره(

 آدرس-شهرستان
تعداد 

 کارکنان

مجموع 

 هااتاق

مجموع 

 هاتخت

سال 

 سیتأس

 1387 48 27 21 خیابان حافظ جنوبي-بوشهر 1 هتل آپارتمان آسمان

 1341 71 31 15 بوشهر 1 هتل آپارتمان هیرون

 2 هتل آپارتمان پاسارگاد
بعد از بانک  -امامخیابان -بوشهر

 مرکزی
- 34 18 1388 

 1341 32 11 12 عسلویه  2 هتل آپارتمان رمیله

 1341 44 23 11 دلواری يعلسیرئبلوار  -بوشهر - هتل آپارتمان جزیره

 1341 51 28 12 بوشهر 1 هتل آپارتمان یاس

 فارسهتل آپارتمان خلیج

 یگانه
 1388 84 44 14 روستای اخند -کنگان 1

 1388 27 12 3 خیابان بسیج -گناوه 1 آپارتمان دهدشتيهتل 

 1 هتل آپارتمان صدرا
شهرک  -بعد از بیدخون -عسلویه

 صنعتي عسلویه
11 21 41 1388 

 - 514 234 47 - - مجموع

 1534اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر : مأخذ

 رهایپذمهمانها و مسافرخانه -1-2-7-2-2-1-1-3

امکانات  معموالً هر اتاق دارای یک تا دو تخت است. باشد کهمي ایاجاره مکان اقامتينوعي  ریپذمهمانمسافرخانه یا 

 ورداستفادهماشتراکي  به صورتها قرار دارند و حمام و توالت( و نیز آشپزخانه در بسیاری موارد در بیرون از اتاق)بهداشتي 

  .گیرندقرار مي

دارد.  تخت در اتاقي مشترک با دیگران قرار معموالًرا دارد.  کوتاه مدتمسافرخانه : بیشتر کاربرد خوابگاه و اقامتگاهي 

رک مشت هاآنها و استفاده از ، حمام و آشپزخانه اغلب خارج از اتاقیيشودستامکانات بهداشتي و خدماتي آن از قبیل 

 است.

های سیا مهمانخانه از دیگر اسامي آن است و در بیشتر مواقع استفاده از امکاناتي چون سروی ریپذمهمان:  سرامهمان

یا  هایيو درون اتاق جداشده سراهامهمانشود در برداری ميها به صورت اشتراکي بهرهبهداشتي و حمام که در مسافرخانه

 هاست.نیز بیشتر از مسافرخانه سراهامهماناست. امکانات جنبي  قرارگرفته دو تخته

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C
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 شود، استان بوشهرکه دیده مي طورهمانه است. استان بوشهر پرداخت یرهایپذمهمان،  به بررسي آمار 45شماره جدول 

عدد در شهرستان دشتستان و در  1عدد در شهرستان بوشهر و شهر بوشهر،  1باشد که از این تعداد، مي ریپذمهمان 13دارای 

 آنکه اکثر توجهقابلدر کنگان  قرار دارند و نکته  ریپذمهمان 1عدد در دیلم و درنهایت  3عدد در گناوه،  2شهر برازجان و 

ل چنین تعداد کاند. همنصیب ماندهبي مسافرانو سایر شهرها از این خدمات رفاهي به  باشنديمها در مراکز شهرستان هاآن

شهرستان  یرهایپذمهمانهای باشد. ظرفیت مجموع تختتخت مي 171عدد و با ظرفیت کل  212 رهایپذمهمانهای این اتاق

 باشد.عدد مي 111و دشتستان   54عدد و شهرستان کنگان  74عدد، شهرستان دیلم  117شهرستان گناوه، عدد،  317بوشهر 

ات محدود با امکان قطعاًبسیار قدیمي و  هاآنشود که اکثر استان، مشخص مي یرهایپذمهمان سیتأسبا نگاهي به سال  

 باشند. برای اقامت مسافرین مي قبولبلقاباشند و تنها دو خانه مسافر در بوشهر و دیلم  نوساز و مي

 استان بوشهر یرهایپذمهمان:45جدول 

 سیتأسسال  تعداد تخت تعداد اتاق شهرستان ریپذمهماننام 

 1345 44 15 بوشهر پارس

 1354 37 8 بوشهر شکوفه بهار

 1324 51 14 بوشهر حافظ

 1341 78 22 بوشهر ایران

 1341 48 17 بوشهر پسرانرجبي و 

 1351 11 31 بوشهر سعدی

 1315 111 23 دشتستان توحید

 1357 54 17 گناوه پارس

 1374 58 24 گناوه توحید

 1355 32 12 دیلم هاشمي

 1341 27 8 دیلم بهمن 22

 1374 15 7 دیلم صابری

 1354 54 15 کنگان انقالب اسالمي

 - 117 212 - جمع

 1534و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، : مأخذ

ن، اهای بوشهر، دشتي، کنگشود، شهرستانکه دیده مي طورهماندهد. استان را نشان مي یخانه مسافرهانیز آمار 44جدول 

اد باشند. مجموع تعدها نیز فاقد  هیچ خانه مسافری ميدارای یک خانه مسافر و سایر شهرستان هر کدامگناوه و عسلویه 

 .باشديمنفر  44و شاغلین در این بخش  کارکنانچنین عدد و هم 214ها عدد ، تعداد تخت 44مسافر استان  یهاخانههای اتاق
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 مسافر استان بوشهر یهاخانه:  46جدول 

 کارکنانتعداد  تعداد تخت تعداد اتاق شهرستان نام خانه مسافر

 21 111 31 بوشهر مجتمع اقامتي تفریحي و توریستي ساحلي پرواز

 2 12 4 دشتي خانه مسافر پردیس

 11 81 27 کنگان خانه مسافر ساحل

 7 48 24 گناوه خانه مسافر محبي

 5 24 14 عسلویه بندنایخانه مسافر 

 44 214 44 - جمع

 1534و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، : مأخذ

 ها آورده شده است:های استان به تفکیک شهرستانای از وضعیت اقامتگاه، خالصه 47در جدول شماره

 استان یهاشهرستان یهااقامتگاه تیاز وضع یاخالصه:  47جدول 

 شهرستان
 ریپذمهمان خانه مسافر هتل آپارتمان هتل

 تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد تخت اتاق تعداد

 317 111 1 111 31 1 331 142 5 278 137 3 بوشهر

 1 1 1 12 4 1 1 1 1 1 1 1 دشتي

 54 15 1 81 27 1 1 1 1 38 11 1 کنگان

 117 41 2 48 24 1 27 12 1 235 41 3 گناوه

 1 1 1 24 12 1 151 85 3 1 1 1 عسلویه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جم

 74 27 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دیلم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تنگستان

 111 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دشتستان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دیر

 117 212 13 214 47 5 514 234 4 551 244 7 کل استان

 1534اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر : مأخذ

 های ساحلی کشورهای استانهای استان بوشهر با اقامتگاهمقایسه تعداد اقامتگاه -1-2-7-2-2-1-1-4

اه از تمامي تعداد تخت و اقامتگدهند که استان بوشهر از لحاظ های ساحلي کشور نشان ميهای استانمقایسه تعداد اقامتگاه

ماره خود اختصاص داده است. جدول ش ترین تعداد اقامتگاه و تخت را بههای ساحلي وضعیت نامساعدتری داشته و کماستان

 باشد.نمودار مربوطه گویای وضع موجود مي و 48
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 کشور یساحل یهاو تخت در استان تعداد اقامتگاه سهیمقا:  48جدول 
 استان اقامتگاه تعداد تعداد تخت

 بوشهر 34 1142

 خوزستان 113 4441 

 و بلوچستان سیستان 54 3247

 گلستان 11 2843

 گیالن 375 13134

 مازندران 254 13444

 هرمزگان 84 4574

 جمع 488 43424

 1535: آمارنامه دریایی ایران مأخذ

 ساحلی کشور یهااستانو تخت در  مقایسه تعداد اقامتگاه:14نمودار 

 
 1535آمارنامه دریایی ایران  اطالعات بر اساس: مشاور مأخذ

 های استان در فصول مختلفضریب اشغال اقامتگاه -1-2-7-2-2-1-1-5

باشد. يم های سال برای مسافرانها و ماههای استان در فصول مختلف، مبین پرطرفدارترین فصلبررسي ضریب اشغال هتل

نیز به  14آورده شده است. نمودار شماره  1342های استان به تفکیک  فصول در سال ضریب اشغال اقامتگاه44جدول در 

 نیترشیبهای استان، ر بررسي میانگین ضریب اشغال اقامتگاهشود، دکه دیده مي طورهمانبررسي این امر پرداخته است. 

هایي که به اصطالح استان در راحتي و آسایش اقلیمي قرار باشد. ماههای دی، بهمن، اسفند و فروردین ميرقم مربوط به ماه

رداد، تیر، های خچنین این استان در ماهاند. همها را برای سفر انتخاب برگزیدهدارد و درنتیجه، بسیاری از گردشگران این ماه

 . کندهایي که استان اوج گرما همراه با رطوبت را تجربه ميمیزان اقامت را داشته است. ماه ترینمرداد و شهریور، کم

درصدی  111،  در تمامي فصول سال ضریب اشغالي 2واقع در شهرستان گناوه با درجه ستاره  فارسجیخلهتل ستاره 

درصدی مشغول به  111ضریب اشغال  های فروردین و اردیبهشت باهتل آپارتمان صدرا در ماه ازآنپسداشته است. 
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د های دلوار، سیراف و پاسارگااست. هتل داکردهیپافت  شدتبههای بعدی سال بوده است. این ضریب در ماه يرسانخدمت

ها و با اند. پس از طي این ماهدرصد داشته 71های فروردین و اردیبهشت، ضریب اشغالي باالی )هتل آپارتمان( نیز در ماه

سیار گرم های باست که در ماه ذکرانیشاها با افت چشمگیری مواجه شده است. فصول گرم سال، ضریب اشغال هتلرسیدن 

های استان های سایر شهرستانهای شهرستان بوشهر ضریب اشغال بیشتری نسبت به هتلسال مانند خرداد، تیر و مرداد، هتل

 اند.داشته

و  های استان داشته استترین عملکرد را در میان سایر هتلهر بوشهر، ضعیفسعدی واقع در ش ریپذمهماندر این بین 

اسمي  چنین متل پرواز بوشهر، با ظرفیتي باالتر از ظرفیترا به خود اختصاص داده است. هم نییپاهمواره ضریب اشغالي بسیار 

 را به خود اختصاص داده است. 111به مسافران بوده و ضریب اشغالي گاها باالی  يرسانخدمتخود، همواره مشغول 
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 های استاندرصد اشغال اقامتگاه:43جدول 
  فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
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 دلوار 78 75 78 75 31 35 37 23 42 21 57 52 74 44 84 52 43 52 83 55 45 58 84 41

 سیراف 71 74 15 12 52 48 22 14 31 15 31 27 51 41 54 51 18 44 58 42 81 53 58 52

 پاسارگاد 75 73 51 51 47 42 17 17 52 37 51 41 52 41 11 54 18 51 12 51 71 51 11 41

 1آسمان 41 41 31 31 25 24 21 22 31 22 31 31 13 12 31 35 33 41 33 55 34 34 41 41

 2آسمان 48 48 11 11 72 71 35 72 11 31 31 31 27 21 71 54 12 11 71 55 34 118 81 -

 سعدی 32 31 28 27 21 21 5 4 5 11 7 12 8 14 7 11 8 14 - - - - - 42

 هیرون 21 21 15 13 15 14 38 23 51 43 47 51 4 45 52 41 44 81 53 37 51 25 44 32

 یاس 73 72 17 15 21 14 24 25 27 21 22 11 21 17 33 27 25 21 18 14 33 31 32 33

 ماهان 52 52 31 32 35 34 32 38 58 47 45 34 48 37 21 - 31 23 41 34 54 42 48 31

 صدرا 111 111 111 111 47 41 21 11 24 18 24 18 22 17 32 23 13 4 13 13 82 52 32 45

 فارس یگانهخلیج 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

 رمیله 35 34 14 17 111 111 14 8 24 23 31 17 38 33 53 44 57 48 74 35 82 52 82 -

 آرامیس 45 41 15 14 22 21 22 8 43 41 35 21 27 - 27 - 24 27 27 - 31 - 33 21

 ساحل کنگان 21 21 14 13 21 21 - 13 18 4 15 4 22 21 11 25 13 21 - 21 14 11 21 35

 ستاره خلیج فارس 71 17 22 21 15 14 11 12 11 14 17 25 37 23 44 23 35 38 55 44 37 31 35 23

 خور 32 31 17 14 15 14 88 41 21 21 25 21 48 31 57 38 48 31 41 11 58 25 44 -

 دهدشتي 33 32 17 11 22 21 21 11 11 - 18 - 27 - 18 - 18 - 381 - 31 - 25 74

 مثل پرواز 51 48 12 11 17 15 74 24 111 27 113 51 153 75 172 85 185 74 141 78 211 44 211 

 میانگین 57.3 55.4 41.8 41 37.4 31.4 35.8 24.4 41.1 35.4 38.5 32.1 43.4 33.8 52.1 34.3 51.1 42.5 71.4 43.2 14.1 52.1 11.2 45.3

 1534و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، : مأخذ
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  ضریب اشغال نیترشیبهای دی، بهمن، اسفند و فروردین دارای شود، ماهنیز دیده مي 15که در نمودار شماره  طورهمان

باشند. و این نشان از افت و خیز های سال ميه، تیر ، مرداد  شهریور دارای کمترین ضریب اشغال در میان ماخردادهای ماه

 باشد.های مختلف استان ا ز سوی گردشگران ميتقاضا در فصول و ماه

 های استان در فصول مختلف )درصد(: ضریب اشغال هتل15مودار ن

 
 مرکز آمار ایراناطالعات  بر اساسمشاور : مأخذ

، نمودار دهديمنشان  1342ها را بر حسب مسافرین داخلي و خارجي در سال به هتل واردشده، آمار مسافرین 51جدول 

مسافران  %48حدود ، يطورکلبهشود، که دیده مي طورهمان نیز به نمایش آمار و اطالعات این امر اختصاص دارد. 11شماره 

اند. در ماه مهر میزان بسیار محدودی به مسافران خارجي افزوده و در ماه های مختلف مسافران ایراني تشکیل دادهرا در ماه

 .اندردهکهای شهر بوشهر استفاده چنین، اکثر مسافران خارجي از هتلفروردین نیز به میزان بسیار کم کاسته شده است. هم
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 1332 -های سالهای استان بر حسب ماهبه هتل واردشدهآمار مسافران داخلی و خارجی :51جدول 
  فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
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 دلوار 1454 41 1454 41 811 131 711 13 813 23 1151 27 1111 114 1211 141 1188 115 1245 41 1541 42 1434 51

 سیراف 781 11 111 11 341 24 284 28 372 88 443 2 177 17 775 1 745 13 732 3 453 11 737 4

 پاسارگاد 734 1 473 44 351 41 184 34 324 27 377 24 441 33 577 11 448 14 537 14 581 21 512 28

 1آسمان 555 5 217 42 285 - 215 - 235 - 215 - 153 - 278 12 311 1 311 1 425 1 455 -

 2آسمان 758 3 244 14 442 21 257 4 241 - 141 - 153 - 481 1 441 1 347 1 423 112 382 48

 سعدی 348 4 241 2 148 4 138 5 112 4 158 1 157 11 125 4 134 2 - - - - - -

 هیرون 542 7 231 5 237 - 241 2 212 11 212 13 241 5 287 2 241 3 283 2 143 - 281 3

 یاس 355 2 157 4 155 - 141 11 148 1 144 4 154 - 433 2 188 - 143 - 215 4 121 1

2 712 4 518 4 518 - 248 - 411 1 425 - 473 11 211 5 223 4 214 3 287 18 447 
ستاره 

 خلیج

 خور 135 3 152 2 144 - 151 - 111 - 325 - 425 - 313 1 381 2 413 2 415 3 715 3

 دهدشتي 311 - 81 - 115 - 111 - 88 - 114 - 134 - 127 - 41 - 148 2 148 2 143 -

 مامان 225 - 285 - 142 - 181 - 148 - 211 - 215 - 184 - 114 - 174 - 141 - 212 -

 صدرا 1241 - 231 - 124 - 42 - 131 - 131 - 44 - 154 - 148 - 147 - 71 - 171 -

 یگانه 1514 - 1514 - 1514 - 1514 - 1514 - 1514 - 211 27 1514 - 1514 - 1514 - 1514 - 1514 -

 رمیله 141 4 134 3 131 5 151 1 171 2 325 - 471 - 318 28 331 8 721 4 825 7 827 1

 آرامیس 111 - 111 - 111 - 112 - 111 - 115 - 117 - 111 2 44 - 118 - 125 - 223 -

 ساحل 141 - 112 - 171 - 158 - 111 - 133 - 211 - 241 2 233 - 233 - 181 - 185 -

 پرواز 225 1 211 7 211 5 234 4 142 3 344 5 331 5 247 1 423 11 348 - 534 -13 314 -

 پردیس - - - - - - - - - - - - - - 53 4 78 - 112 1 44 1 74 1

 جمع 11581 118 1838 177 5745 232 5751 112 5431 118 1553 81 5713 212 8152 225 7428 185 8117 141 8451 221 4214 157

 1534و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، مأخذ : 
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 های استان بوشهربه هتل واردشده: آمار مسافرین داخلی و خارجی 16 نمودار

 
 مرکز آمار ایراناطالعات  بر اساسمشاور : مأخذ

های استان بوشهر در هتل کلبه واردشدههای استان از مسافران ایراني و خارجي به بررسي سهم هتل 51جدول شماره 

، در آمدهدستبه 1342است که به جز هتل دلوار که اطالعات کاملي از آن در سال  ذکرانیشاپرداخته است.  1342سال 

با  شدهارائهو اعداد   نیامده است به دستل، آمار دقیقي های ساها به دلیل ضعف اطالعاتي در بعضي از ماهمورد سایر هتل

 است. شدهاشارهخطایي جزئي روبرو است. به توضیحات تکمیلي در نمودار مربوطه 

 های استاناقامتگاه کلبه واردشدههای استان از مسافران ایرانی و خارجی سهم هر یک از اقامتگاه:51جدول 

سهم اقامتگاه از مسافران خارجی 

 های استانبه  اقامتگاه واردشده
سهم اقامتگاه از مسافران ایرانی 

 های استانبه اقامتگاه واردشده
سهم اقامتگاه از کل مسافران 

 های استانبه اقامتگاه واردشده
 نام اقامتگاه

 دلوار 11.7% 11.1% 42.1%

 سیراف 8.1% 8.5% 11.7%

 پاسارگاد 7.1% 1.8% 15.5%

 1آسمان 4.2% 4.2% 3.5%

 2آسمان 5.1% 4.4% 1.1%

 سعدی 1.8% 1.8% 2.1%

 هیرون 3.7% 3.7% 2.5%

 یاس 2.8% 2.8% 1.1%

 فارسجیخلستاره  5.4% 1.1% 2.5%

 خور 4.2% 4.3% -

 دهدشتي - - -

 ماهان 2.1% 2.7% -

 صدرا 3.1% 3.1% -

 یگانه - - -

 رمیله 5.1% 5.2% 3.3%
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سهم اقامتگاه از مسافران خارجی 

 های استانبه  اقامتگاه واردشده
سهم اقامتگاه از مسافران ایرانی 

 های استانبه اقامتگاه واردشده
سهم اقامتگاه از کل مسافران 

 های استانبه اقامتگاه واردشده
 نام اقامتگاه

 آرامیس 1.1% - -

 ساحل - - -

 پرواز 4.2% 4.2% 3.4%

 1534و گردشگری استان بوشهر یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، : مأخذ

که  رطوهمانهای استان از مسافرین داخلي و خارجي پرداخته است.  بررسي سهم تعدادی از اقامتگاه به 17نمودار شماره 

ه ب واردشدهشود، هتل دلوار بوشهر  باالترین سهم را در جذب گردشگران ایراني و خارجي و کل گردشگران دیده مي

(، %15،5آپارتمان پاسارگاد واقع در شهر بوشهر با اختالفي زیاد) -نیز هتل ازآنپس(. %42.1های استان داشته است)اقامتگاه

درصدی رتبه  11،7ي به خود اختصاص داده است. هتل سیراف نیز با سهم سهم را در جذب گردشگران خارج نیترشیب

آپارتمان  -ها،  هتلهای واقع در شهرستانسوم را در جذب گردشگران خارجي به خود اختصاص داده است. در میان هتل

، اقدام به 1342ر سال د % 2،5و  % 3،3 بیبه ترتفارس واقع در گناوه با سهمي رمیله واقع در عسلویه و هتل ستاره خلیج

 اند.رساني گردشگران خارجي کردهخدمت

های استان بوشهر از جذب مسافران خارجي بسیار اندک و ها و اقامتگاهشود، سهم سایر هتلکه دیده مي طورهمان

های زیتها را از درآمدهای قابل حصول از آمد و شد گردشگران خارجي، مباشد و این امر شهرستانمي يپوشچشمقابل

رساني ها و خدماتدر وضعیت زیرساخت که يزماناست که تا  ذکرانیشاسازد. اجتماعي و سایر موارد محروم مي -فرهنگي

گران با اهداف به گردش يرساناطالعچنین در خصوص آگاهي رساني و پیش نیاید و هم يتوجهقابلهای استان تغییر شهرستان

تنها بخشي از ضروریات جهت جذب  شدهگفتهومیت پابرجا خواهد ماند. موارد خاص، اقدامي صورت نگیرد، این محر

ی موارد ، بسیارباشديمها ها و استفاده از سایر خدمات شهرستاندر هتل هاآناقامت  آنتر از ها و مهمگردشگران به شهرستان

  تند.ای هسجانبهباشند که نیازمند توجه همهدیگر نیز در بهبود این امر دخیل مي
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 1332 -های استانبه هتل واردشدهها از مسافران ایرانی و خارجی : سهم اقامتگاه17نمودار 

 
 اطالعات مرکز آمار ایران بر اساسمشاور : مأخذ

ه بخش را ب نیاستان در ا یهااقامتگاه ریها و ساهتل تیدر خصوص تعداد و موقع شدهداده حاتیتوض 12شماره  ینقشه

از ضعف  هاشهرستان ریسهم را داشته است و سا نیترشیبشهرستان بوشهر  شود،يم دهیکه د طورهمانگذاشته است.  شینما

 .برنديمحوزه ضعف  نیدر ا يفیو ک يکم دیشد

 

 شاخص نسبت تخت به اتاق به تفکیک هتل ، هتل آپارتمان، خانه مسافر ، مهمانپذیر

 15مهمانپذیر بوده است و جمعا دارای  1خانه مسافر ، و  5هتل آپارتمان، 4هتل ،  7بوشهر دارای ، استان  1342در سال 

مي باشد و بیشترین نسبت تخت به اتاق استان   2.5اقامتگاه مي باشد.  شاخص نسبت تخت به اتاق  کل اقامتگاه های استان 

مي  2.2سبت نیز متعلق به هتل آپارتمان های استان و با نسبت بوده و کمترین ن 3.1مربوط به مهمانپذیرهای استان و با نسبت 

 باشد.

 3.1،  4.7شهرستان های دشتستان، کنگان ، و دشتي دارای باالترین نسبت شاخص تخت به اتاق بوده و به ترتیب برابر با 

تان عسلویه و با ر شهرستخت به اتاق مي باشند که چندان وضعیت مطلوبي نیست و کمترین نسبت تخت به اتاق نیز د 3، و 

 واحد( مي باشد.  1واحد( و خانه مسافر )  3مي باشد که البته به خاطر وجود مجموعا چهار اقامتگاه هتل آپارتمان )  1.4نسبت 

البته نکته ای که باید به آن توجه داشت در شهرستان های استان وجود مهمانپذیرها و خانه مسافرها باعث کاهش  شاخص 

 به اتاق در استان شده است .  کل نسبت تخت
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 1332ضریب توزیع واحدهای مرتبط با امور گردشگری در استان بوشهر درسال  :52جدول 

 شهرستان

 پذیرمهمان خانه مسافر آپارتمانهتل هتل

 نسبت  تخت اتاق تعداد نسبت تخت اتاق تعداد نسبت تخت اتاق تعداد نسبت  تخت اتاق تعداد

 3.1 317 111 1 3.3 111 31 1 2.4 331 142 5 2.1 278 137 3 بوشهر

 1.1 1 1 1 3.1 12 4 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 دشتي

 3.4 54 15 1 3.1 81 27 1 1.1 1 1 1 2.4 38 11 1 کنگان

 2.4 117 41 2 2.1 48 24 1 2.3 27 12 1 2.1 235 41 3 گناوه

 1.1 1 1 1 2.1 24 12 1 1.8 151 85 3 1.1 1 1 1 عسلویه

 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 جم

 2.7 74 27 3 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 دیلم

 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 تنگستان

 4.3 111 23 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 دشتستان

 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 1.1 1 1 1 دیر

 3.1 117 212 13 2.7 214 47 5 2.2 514 234 4 2.3 551 244 7 کل استان

 1534استان بوشهر  یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل مماخذ: 

 شاخص ضریب اشغال تخت و اتاق

ماه  و اتاق بر اساس ماه های مختلف سال نشان مي دهد در فصل زمستان -بررسي شاخص میانگین ضریب اشغال تخت

های دی ، بهمن و اسفند به همراه فروردین باالترین میانگین اشغال اتاق  و تخت در استان بوشهر وجود دارد و کمترین میزان 

 نیز مربوط به ماه های خرداد، تیر، مرداد مي باشد که این مسئله بیشتر ناشي از وضعیت اقلیمي استان است.

 1332اتاق بر اساس ماه های سال در استان بوشهردر سال  -شاخص میانگین ضریب اشغال تخت : 18نمودار 

 
 1534استان بوشهر  یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل مماخذ:

 

 

اتاقتخت اتاقتخت اتاقتخت اتاقتخت اتاقتخت اتاقتخت اتاقتخت اتاقتخت اتاقتخت اتاقتخت اتاقتخت اتاقتخت
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور هر م آبان آذر دی بهمن اسفند

میانگین اشغال 56 57 40 42 36 38 29 36 36 41 33 39 34 43 39 53 43 52 43 71 52 64 45 61
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 شاخص نسبت تخت به شاغلین

تمان های استان آپار بررسي وضعیت شاغلین در زیر بخش گردشگری استان نشان مي دهد نسبت تخت به شاغلین در هتل

نفر مي باشد. . شهرستان کنگان باالترین نسبت تخت به شاغلین را در هتل  1نفر و در خانه های مسافر استان معادل 5.4برابر .

نفرشاغل دارا است.این درحالي است که شاخص نسبت تخت به  8نفر  و  4آپارتمان و خانه های مسافر به ترتیب به تعداد 

 نفر شاغل مي باشد. 1و  5.4آپارتمان و خانه های مسافر استان به ترتیب برابر با شاغلین در هتل 

 1332:نسبت تخت به شاغلین در هتل آپارتمان های استان به تفكیک شهرستان در استان بوشهر درسال 53جدول 

 غلیننسبت تخت به شا هامجموع تخت هامجموع اتاق تعداد پرسنل شهرستان

 5.8 331 142 58 بوشهر

 3.3 72 31 22 عسلویه 

 1.1 84 44 14 کنگان

 4.1 27 12 3 گناوه

 5.4 514 234 47 مجموع

 1534استان بوشهر  یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل مماخذ:

 

 1332تفكیک شهرستان در استان بوشهر درسال :نسبت تخت به شاغلین در خانه های مسافر استان به 54جدول 

 نسبت تخت به شاغلین تعداد کارکنان تعداد تخت تعداد اتاق شهرستان

 5.1 21 111 31 بوشهر

 1.1 2 12 4 دشتي

 8.1 11 81 27 کنگان

 1.4 7 48 24 گناوه

 4.8 5 24 14 عسلویه

 1.1 44 214 44 جمع

 1534استان بوشهر  یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل مماخذ:

 





تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
185 

ها و.... بوده که در بخش بررسي ها، کنسرتشامل مراکز خرید، موزه آمدهعملبه یهايبررسهای استان در تفریحگاه

تان در این های اسر تفریحگاهگاز دیچنین ساحل و دریا است. هم شدهپرداختهبه آن  مفصالًهنری استان  -های فرهنگيجاذبه

جدید نیز  تجاری-دادی مراکز تفریحي. تعگردشگران از مخاطبین اصلي آن هستند که هم ساکنین و هم باشنديمخصوص 

 يطورکلهباست.  شدهيبررستفریحي -های هنریرتبط با جاذبهم دربندهای آتي باشد که در بخش پروژهدر حال ساخت مي

 د.ها با نقصان زیادی روبرو بوده و امید است در آینده این نقیصه رفع شواستان بوشهر به لحاظ وجود کمي و کیفي تفریحگاه

 ع خدمات گردشگریانوا -1-2-7-2-2-2

 خدمات پذیرایی -1-2-7-2-2-2-1

 تیو کم تیفی. کباشديم یبخش گردشگر ياتیمهم و ح اریاز مسافران و گردشگران، از خدمات بس یيرایخدمات پذ 

و لزوم توجه به ارتقاء آن از مسائل مهم در توسعه بخش  باشديدر جذب گردشگران م مؤثر یاز فاکتورها یيرایخدمات پذ

 نیاز ا یيرایمراکز پذ يتعداد واقع رسديم به نظراست.  شدهمشخصاستان  یيرایآمار پذ 55جدول است. در  یگردشگر

به اهداف  دنیرس یر راستاکه د باشديم یيرایمراکز پذ نییپا نسبتاً تیتعداد اندک ظرف توجهقابلبوده منتها نکته  شتریمقدار ب

 .میباشيم هاآن تیفیو ک تیکم زیو تجه تیتقو ازمندین حتماً شیدر برنامه آما یبخش گردشگر

 استان یهاشهرستان ییرایمراکز پذ تیتعداد و ظرف:55جدول 

 )نفر( تیظرف ییرایتعداد مراکز پذ   شهرستان

 511 5 بوشهر

 151 3 لمید

 211 2 دشستان

 81 1 تنگستان

 151 1 يدشت

 1534استان بوشهر  یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیکل م اداره: مأخذ

 خدمات پذیرایی بین شهری -1-2-7-2-2-2-2

ی خدمات گردشگری واقع در مسیرها و محورهای ارتباطي از ملزومات مکمل حلقه یشهر نیبواحدهای پذیرایي 

 شانیریقرارگموقعیت  لیبه دلدر داخل شهرها و  هاآنباشد که بسیاری از واحد پذیرایي مي 25باشد. استان بوشهر دارای مي

ع در واق یشهر نیبداد واحدهای پذیرایي اند. درواقع تعحساب آمدهدر لبه ساحلي در زمره خدمات پذیرایي بین شهری به

شیراز و واقع در حوزه شهرستان دشتستان و -نیز در مسیر بوشهر هاآنعدد بوده است که اکثر  13مسیرهای استان، تعداد 



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
181 

-خوزستان، یک واحد در مسیر بوشهر -واحد در مسیر بوشهر 4شیراز، -در مسیر بوشهر یيرایپذواحد  4اند. بوشهر قرارگرفته

 . اندقرارگرفتهشیراز -برازجان و برازجان-رمزگان و دو واحد در مسیرهای بوشهره

ین ها با ضعف شدیدی در او سایر شهرستان اندشدهواقعهای ساحلي در لبه ساحلي شهر بوشهر چنین اکثر رستورانهم

 باشند.حوزه خدماتي روبرو مي

ی های اخیر بسیاری از واحدهایراث فرهنگي استان، در سالدر مصاحبه صورت گرفته با مسئول مرتبط در اداره کل م

ی پذیرایي وضعیت کلي واحدها به ریزجدول . اندشدهعدم بازدهي اقتصادی به تعطیلي کشانده  لیبه دلپذیرایي بین شهری 

 کند:اشاره ميموجود در استان بین راهي 

 استانمراکز پذیرایی بین راهی :56جدول 

نام واحد 

 پذیرایی
نوع واحد 

 پذیرایی
 موقعیت دقیق مكانی شهرستان درجه

  سه راهي چغادک -شیراز -مسیر بوشهر بوشهر 2 چلوکبابي چغادک

  قلعه سفید-دالکي-شیراز-مسیر بوشهر دشتستان 3 چایخانه ولیعصر

  راه وحدتیهسه -دالکي -شیراز–مسیر بوشهر  دشتستان 1 رستوران مروارید

 بوشهر - رستوران ریحانه گستر جنوب
جتمع م -جایگاه بنزین بعد از چغادک رسیده به احمدی -برازجان -بزرگراه بوشهر

  ریحانه گستر

  روستای دویره احمدی -شیراز-مسیر بوشهر بوشهر  رستوران لیان

  راهي اهرمسه -هرمزگان -مسیر بوشهر تنگستان 3 چلوکبابي گلستان

  چهارراه روستایي-خوزستان-مسیر بوشهر گناوه 1 چلوکبابي وحدت

  میدان بسیج -کمربندی گناوه-خوزستان -مسیر بوشهر گناوه 2 چلوکبابي فارسخلیج

  دیلم-خوزستان-مسیر بوشهر دیلم 1 چلوکبابي حجت

  خوزستان-مسیر بوشهر دیلم 2 چلوکبابي سید

  کیلومتری کنارتخته 5 -شیراز-مسیر برازجان دشتستان - متل رستوران جمشیدی

  فارسجیخلخ  گناوه - رستوران ساحلي آنتوش

  جنب بیمارستان فاطمه زهرا -فارسجیخلخ  بوشهر 2 رستوران سنتي قوام

  روبرو دیوار پایگاه هوایي -فارسخ خلیج بوشهر 1 رستوران ساحلي رافائل

  صدرا یسرامهمانجنب  -فارسجیخلخ  بوشهر 1 رستوران ساحلي تیو

  جنب فرمانداری دیلم -خ ساحلي دیلم - رستوران ستاره ردیا

  جنب پارک ساحلي -دلوار تنگستان - متل رستروان قوی سفید

  نرسیده به روستای حسین زائری -کنگان-کیلومتری جاده خورموج 21 دشتي - رستوران مند

  شهر شبانکاره دشتستان - رستوران آفتاب شبانکاره

  خ دکتر حمیدی -محله بهمني -بوشهر بوشهر - خانه سنتيسفره مزان

های صدف شب

 گناوه
  خ ساحلي -بوشهر گناوه - رستوران ساحلي

  فارسجیخلخ  -بوشهر بوشهر - رستوران دوئل
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نام واحد 

 پذیرایی
نوع واحد 

 پذیرایی
 موقعیت دقیق مكانی شهرستان درجه

  خ جمهوری اسالمي دشتستان - رستوران توحید

  روبروی اسکله صیادی -بوشهر بوشهر - رستوران ساحلي میداف

  خ چهار باندی -بوشهر بوشهر - رستوران ساحلي بل پاسي ملل

 1534و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، : مأخذ

 شدهمشخص يراه نیب دماتخ و ها، مساجد، مجتمعهانیبنزپمپ، خدمات بین راهي استان شامل 13ی شماره در نقشه

ی هبهر يراه نیباستان از خدمات  و شرقي ی شماليدر نیمه مخصوصاًشود، بسیاری از محورها که دیده مي طورهماناست. 

یاری از مجتمعی صورت گرفته، بساند. سایر محورها نیز با کمبودهای کمي و کیفي روبرو هستند و طبق مصاحبهچنداني نبرده

 .اندشدهلیتعطهای اخیر ها و مراکز پذیرایي در سال
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 های مسافرتی و برگزارکننده تورهای گردشگریآژانس -1-2-7-2-2-2-3

افرتي های مسباشد. آژانسخدمات مرتبط با بخش گردشگری مي ازجملهها و دفاتر مسافرتي در هر استان وجود آژانس

 يرسانالعاطو  یيراهنماگردشگری داخل استاني و -که با ایجاد انواع تورهای تفریحي رادارنددر استان بوشهر این فرصت 

ری اگر بخش گردشگ مسافران، سهم زیادی در جذب  و حمایت گردشگران داخلي و خارجي در سطح استان  داشته باشند.

اهیم برد که وجود و توسعه چنین واحدهایي استان را صـرفاً از لـحاظ مجموعـه اجزای آن مورد بازبیني قرار دهیم قطعاً پي خو

گردش درآمدها و اشتغال اثر مثبت  یهاشاخصبر روی  خودخودبهاین بخش در استان منجر خواهد شد و  يگستردگبه 

 ریأثتعملیات در صنعت گردشگری استان  برگردش هرچندها در جهت ارائه تورهای خروجي خواهد داشت. فعالیت آژانس

ر اما در صورتي ب ،سازديمبهبود اشتغال و تسهیل در انتقال خدمات به شهروندان را فراهم  ازجملهافعي خوبي دارد و من

ور در استان مي صنعت مزب ساتیتأساز  یبرداربهرهداشته و باعث بهبود ظرفیت  ریتأثدرآمدهای مستقیم بخش گردشگری 

ازدید های سیاحتي دریایي یا زمیني جهت ببه برگزاری گشت اقدام هاماهشودکه با عنایت به شرایط مناسب استان در برخي 

 ریأثتمحصوالت صنعت گردشگری استان متنوع شده و  صورت نیافرهنگي، تاریخي و طبیعي نمایند. در  از آثار

 بر جذب گردشگر داخلي و خارجي و بهبود درآمدهای مستقیم صنعت گردشگری در استان خواهد داشت. یامالحظهقابل

 یگذاراستیسر امر د ستیبايم داشته که يفرا استانهای بازاریابي استاني و مستلزم تالش ،هااست توفیق در این زمینه بدیهي

توسعه صنعت گردشگری استان به آن توجه نمود. عالوه بر این تعریف مسیرهای مهم گردشگری و سعي در ایجاد 

رخوردار است. مجموع این شرایط جهت ایجاد تعادل خدمات ورودی مناسب در این راستا از اهمیت باالیي ب یهاحگاهیتفر

 .باشديمالزامي  هاآژانس و خروجي جهانگردی

جي تورهای خار ٔ  نهیدرزم هاآنخدمات مسافرتي مذکور غالباً در شهر بوشهر متمرکز هستند، آمار فعالیت  هایآژانس    

روجي دارند یا صرفاً تورهای خ ياستان ریغ منشأاز محصوالت جهانگردی هستند که  آن دسته کنندهعیتوزکه  دهديمنشان 

در سال  که جروالف يرانيکشتها در سطح استان گشت دریایي توسط دهند. تنها تور مسافرتي و تفریحي آژانسرا ارائه مي

 نموده است. به کارشروع 1381

است.  ارگرفتهقر يموردبررسها و دفاتر مسافرتي تورهای گردشگری استان به تفکیک شهرستان آژانس57جدول در       

 ودر شهرستان بوشهر قرار دارد  هاآندفتر مسافرتي وجود دارد که اکثر  21که آمده است، در سطح استان بوشهر  طورهمان

از میان  باشد.نمي های گردشگریبدیهي است که این تعداد دفتر مسافرتي و گردشگری پاسخگوی استاني با چنین پتانسیل

فتر باشد. دو دمستقر مي شهر يعالعدد در شهرستان بوشهر و شهر بوشهر بوده و یک دفتر در شهر  12دفاتر مسافرتي استان 

باشند. اوه، دو دفتر در شهرستان دیلم و یک دفتر در شهرستان کنگان ميدر شهرستان جم، دو دفتر در شهرستان گن
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ر ضعف دارای هیچ دفتر مسافرتي نبوده و این نشانگ شدهارائههای عسلویه، دیر، دشستان،  دشتي و تنگستان در آمار شهرستان

 باشد. شدید این حوزه از خدمات گردشگری برای مسافران مي

 دفاتر خدمات مسافرتی در استان بوشهر :57جدول 

 شهرستان نام دفتر شهرستان نام دفتر
  بوشهر  سفیر بوشهر  بوشهر  منفرد

  بوشهر  سیاحت پرواز دنیا  بوشهر  سیراف

  شهر يعال -بوشهر  نگین پرواز جنوب  بوشهر  آریا سیر غربي

  جم  سپید پرواز جم  بوشهر  اردالن پارت شیراز

  جم  عقاب سیر جم  بوشهر  گل بال سیر بوشهر

  گناوه  ساحل قوی سفید  بوشهر  سیموتا پرواز

  گناوه  رستم سیر گناوه  بوشهر  کیا پرواز نیان

  کنگان  پرشیا سیر کنگان  بوشهر  آهنگ سفر ساحل

  دیلم  فراز سیر دیلم  بوشهر  لیان سیر بوشهر

  دیلم  دیلم سفر سیر  بوشهر  جام جهان ساحل

 1534و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، : مأخذ

 های ساحلی کشورمقایسه تعداد دفاتر مسافرتی استان

ستفاده و ا يرسان يآگاه ٔ  نهیدرزمبه مسافرین  ارائهقابلهای جاذب گردشگر از خدمات وجود دفاتر مسافرتي در استان

از کل دفاتر  هاآنهای ساحلي  کشور  و سهم تعداد دفاتر مسافرتي استان58جدول باشد. در از تورهای گردشگری مي

ترین سهم در این بین مربوط به استان مازندران و کم نیترشیب، شودکه دیده مي طورهمانمسافرتي کشور آورده شده است. 

 1.5سهمي معادل  ودفتر   21نیز استان بوشهر با تعداد  بعدازآنباشد. بلوچستان مي و سهم و تعداد مربوط به استان سیستان

 باشد.مي نییپادرصد  دارای سهمي بسیار 

 های ساحلی کشوردفاتر مسافرتی استانمقایسه تعداد :58جدول 

 سهم از کل کشور )درصد( تعداد دفاتر استان
 1.5 21 بوشهر

 2.4 118 خوزستان

 1.3 11 و بلوچستان سیستان

 1.5 58 گلستان

 1.5 57 گیالن

 5.2 148 مازندران

 1.1 11 هرمزگان

 1535آمارنامه دریایی ایران  :مأخذ



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
141 

و به منظور بررسي وضعیت گردشگری استان به لحاظ  خدمات گردشگری شاخص های زیر مورد  با توجه به موارد فوق 

 سنجش قرار گرفته است.

 شاخص سنجش سطح تمرکز

شاخص سنجش سطح تمرکز نشان دهنده این است که یک فعالیت تا چه حد بصورت یکسان در نقاط مختلف یک پهنه 

 به تمرکز دارد . از سرزمین توزیع شده است و تا چه حد گرایش 

 به عبارتي این شاخص سنجش میزان توزیع فضایي یک فعالیت یا کارکرد را نشان مي دهد. 

 فرمول محاسبه میزان سطح تمرکز به شرح ذیل مي باشد : 

2
 


yx

c
 

 به طوریکه : 

C  میزان تمرکز یک فعالیت یا کارکرد = 

X  سهم مساحت هر منطقه یا زیر منطقه = 

Y  سهم یک فعالیت یا کارکرد در هر منطقه یا زیر منطقه  = 

 ) توزیع نسبتاً متعادل (  c   > 1  < 111) تمرکز شدید ( 

 جدول زیر میزان تمرکز واحدهای مرتبط با امور گردشگری را در استان بوشهر طي سالهای مختلف نشان مي دهد:

 1332تا  1373ساله  21های مرتبط با امور گردشگری در استان بوشهر در دوره میزان تمرکز واحد:53جدول 

 تمرکز

 مسافرخانه هتل

 مراکز اقامتی

 موزه تورها و آژانس های مسافرتی رستوران
 )هتل و هتل آپارتمان، مسافرخانه، مهمان پذیر( سال

1373 43.87 11.47 18.28 28.47 1 1 

1377 43.87 11.47 18.28 41.47 43.87 41.8 

1383 44.34 11.47 18.25 31.31 71.11 41.8 

1385 81.11 11.47 81.41 32.78 71.47 85.17 

1342 84.34 11.11 18.11 41.18 18.71 85.45 

 1534استان بوشهر  یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م ماخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات

بررسي میزان سطح تمرکز در واحدهای مرتبط با امور گردشگری طي سالهای مختلف نشانگر این مطلب است که در 

تمامي سالهای مورد بررسي، بیشترین سطح تمرکز مربوط به هتل ها وموزه های استان و کمترین سطح تمرکز نیز مربوط به 

ت، شدید هتل که در دو شهرستان بوشهر و گناوه وجود داشته اس رستوران بوده است. . به عبارتي دیگر مي توان گفت تمرکز
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همچنان پابرجا بوده است هرچند که  وقتي سایر اقامتگاه های استان از جمله هتل آپارتمان ،  1342این شدت تمرکز تا سال 

ه نشان مي دهد در سایر کاهش مي یابد ک 18.11مسافرخانه و مهمان پذیر به هتل ها اضافه مي شوند این سطح تمرکز تا سطح 

شهرستان ها وضعیت احداث هتل آپارتمان و مسافرخانه و مهمان پذیر از نسبت توزیع مناسب تری برخوردارشده است و 

باعث کاهش سطح تمرکز گردیده است. البته این مسئله خود گویای سطح سرمایه گذاری در زمینه اقامتگاه های گردشگری 

 بوشهرمي باشد که نشان مي دهد این سرمایه گذاری ها به سمت احداث هتل نرفته است.در سایر شهرستان های استان 

آنچه که در جدول فوق الذکر کامال مشهود است توزیع نسبتًا متعادل رستوران در سطح شهرستانهای استان است که این 

 ظر قرار گیرد.ران ها نیز باید مدنمسئله البته به لحاظ پراکنش و کاهش شدت تمرکز مي باشد و مسلما وضعیت کیفي رستو

 1332سطح تمرکز واحدهای مرتبط با امور گردشگری در استان بوشهردر سال :13نمودار 

 
 1534استان بوشهر  یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م ماخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات

 

 شاخص ضریب توزیع

شاخص ضریب توزیع نشان دهنده میزان تمرکز یک فعالیت یا کارکرد در یک ناحیه معین مي باشد و از طریق فرمول 

 ذیل محاسبه مي شود: 

X

Y
DQ 

 
 به طوریکه :  

DQ  ضریب توزیع = 

Y  سهم درصدی واحدهای موجود در هر منطقه = 

X سهم درصدی مساحت هر ناحیه = 

هتل مسافرخانه

هتل و هتل )
آپارتمان، 

همان  مسافرخانه، م
(پذیر

رستوران ها و آژانس هاي  تور
مسافرتي موزه

سطح تمركز 84.34 61.11 68.01 46.68 68.71 85.95
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1 <  DQ  . نشان دهنده تراکم واحدهای تولیدی یا یک فعالیت خاص در یک ناحیه معین مي باشد 

، موید این مطلب 1342محاسبه ضریب توزیع واحدهای مرتبط با امور گردشگری در سطح شهرستانهای استان در سال 

ي باشد ي در سطح شهرستان بوشهر ماست که بیشترین تراکم هتل ها ، مراکز اقامتي ) هتل و مسافرخانه ( و رستوران ها همگ

در استان برقرار بوده است تغییر  1385و سایر شهرستانهای استان در رتبه های بعدی قرار دارند وتقریبا وضعیتي که در سال 

قابل توجهي نداشته است هرچند که ارقام شاخص ها تعدیل شده است اما تغییرات زیاد نبوده است. شهرستان های بوشهر ، 

و کنگان نسبت به سایر شهرستان ها از وضعیت مناسبتری به لحاظ برخورداری و توزیع واحدهای مرتبط با امرو  گناوه

 گردشگری برخوردارند.

 1332و  1385: مقایسه ضریب توزیع واحدهای مرتبط با امور گردشگری در استان بوشهر در دو سال61جدول 

 اقامتگاه ها رستوران آژانس مسافرتی
 شهرستان

42 85 42 85 42 85 

 بوشهر 8.58 7.53 4.5 6.61 13.35 10.60
 تنگستان 0 0 0.84 0.99 0 0

 جم 0 0 0 0 0 1.19
 دشتستان 0.19 0.28 0.76 0.70 0.33 0
 دشتي 0 0 0.32 0.25 0 0
 دیر 0 0 0.75 0 0 0

 دیلم 2.19 3.20 1.43 2.25 0 1.39
 کنگان 2.25 3.85 1.48 0 0 2.50

 عسلویه 0 0 0 0 0 0
 گناوه 2.02 1.97 1.76 1.38 1.16 1.28

 1534استان بوشهر  یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م ماخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات

 

  













تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
144 

 های گردشگریزیرساخت -1-2-7-2-2-3

. ای برخوردار استاز اهمیت ویژهسازی برای توسعه بخش جهانگردی یک سرزمین در زمینه ربناهایزوجود   

ها يهای مسافربری، کشتآهن، خطوط هوایي، پایانهها، راهها، فرودگاههای مرتبط با بخش گردشگری شامل: جادهزیرساخت

ها در سطح استان از انواع زیرساخت هر کدامباشد که در ادامه به بررسي وضعیت و ... مي يرسانآبو بنادر، سیستم 

 است: شدهپرداخته

 ونقلحملسیستم  -1-2-7-2-2-3-1

بر ا ر از راه هوا، دریا یا زمین هاآنبه مقصد و برگرداندن  هاآنجابجایي مسافران و رساندن  وظیفهونقل حملسیستم  

 کنندهنییتعمیزان کارایي، راحت بودن، سالمت و امنیت باشد و ميقلب صنعت جهانگردی  قلونحملسیستم  دارد. عهده

ترین بخش مدهع دهندهلیتشک ونقلحملآید. در برخي موارد هزینه مي به دستنوع تجربه و سطح مطلوبیتي است که از سفر 

 ونقلحملم اصالح و بهبود سیست و اندافتهیسعهتو گریکدیبا  ونقلحملکل هزینه سفر است. از لحاظ تاریخي جهانگردی و 

 شود.ونقل ميجهانگردی نیز متقابالً باعث توسعه حمل یو تقاضامحرک توسعه جهانگردی 

 ینقل گردشگران داخلوحمل تیوضع -1-2-7-2-2-3-1-1

. با توجه به دسترسي به اطالعات دهديمنشان  شدهاستفادهمدهای  بر حسبآمار گردشگران داخلي کشور را 11جدول 

 شدههاشارل ها و فصوهای این بخش از گزارش بر روی سالدر فصول بهار و تابستان ، تحلیل 1342و  1341، 1341های سال

ران و نقلي مسافومد حمل نیترشیبدهند، وسایل نقلیه شخصي که نمودارها نیز نشان مي طورهمانصورت گرفته است. 

 نیترشیب است. بنابراین قرارگرفتهنیز سواری کرایه و اتوبوس  بعدازآنگردشگران داخلي را به خود اختصاص داده است. 

باشد. سفرهای هوایي و ای و این امر نیازمند توجه خاص  ویژه ميسفرهای جادهسفرهای گردشگری داخلي، مربوط به 

 اند. را به خود اختصاص داده ينییپاشناورها نیز آمار بسیار 

 1331-1332 -ونقلی در سفرهای بهار و تابستان داخل کشورمدهای مختلف حمل:61جدول 

 بوسینیم اتوبوس شناور قطار هواپیما 
سواری 

 کرایه
ه نقلی لیوسا

 شخصی
لق وسیله نقلیه متع

 به دیگران
سایر وسایل 

 نقلیه
 1882114 5818523 24142128 1514742 2243148 7331414 3411 1123232 144333 1341بهار و تابستان 

 155211 155211 155211 155211 155211 155211 155211 155211 155211 1341بهار 

 134113 134113 134113 134113 134113 134113 134113 134113 134113 1341تابستان 

 2712428 7171825 33317111 4732718 2381223 5431531 15818 848442 424174 1342بهار 

 2327144 7481213 34588422 4251444 2242858 1131222 42422 1221115 544431 1342تابستان 

  1532طرح آمارگیری از گردشگران ملی  : مرکز آمار ایران، مأخذ
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ه بباشد. کشور در سفرهای داخلي مي مورداستفاده يونقلحملتمثیلي از وضعیت مدهای   21و  21نمودارهای شماره 

 یترروشناست که وضعیت  شدهانیبنمودار  به صورت 1342و تابستان  1341تشابه درصد و آمار مربوطه، دو مورد بهار  لیدل

 . دهنديمارائه  ،و ارقام جداول آمار از

 1331بهار  -سفرهای داخل کشوری :21 نمودار

 
 اطالعات مرکز آمار ایران بر اساس: مشاور مأخذ

 1332تابستان  -: سفرهای داخل کشوری21 نمودار

 
 اطالعات مرکز آمار ایران بر اساسمرکز آمار ایران : مأخذ

 نقل گردشگران خارجیووضعیت حمل -1-2-7-2-2-3-1-2

که  طورهماندهد. به کشور را بر حسب مرزهای ورودی نشان مي واردشدهگردشگران خارجي  41جدول شماره 

 سهم را در جابجایي مسافران و گردشگران خارجي به کشور نیترشیبدهند، ارتباطات زمیني نمودارهای مرتبط نیز نشان مي

 داشته است. توضیحات مربوط به این جدول همراه با توضیحات نمودار مربوطه در ادامه آمده است.
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 به کشور بر حسب مرزهای ورودی واردشدهگردشگران خارجی :62جدول 

 مرز دریایی  مرز زمینی مرز هوایی  جمع سال
1375 573444 118578 348437 1434 

1381 1412111 345314 441833 15118 

1385 2735111 111 111 111 

1388 2272575 134522 1121311 11742 

1384 3121283 128124 2474135 18524 

1341 3244121 138557 2127173 27841 

1341 4171415 453147 3147141 14727 

1342 4811821 1331114 3441352 31315 

1343 5144412 1557118 3457823 24571 

1344 5181118 118144 3315715 28142 

 1534مرکز آمار ایران : مأخذ

به استان بوشهر را بر حسب مرزهای هوایي، زمیني و دریایي نشان داده است.  واردشدهگردشگران خارجي 12جدول 

ن تابه اس واردشدهگردشگران خارجي  مورداستفاده يونقلحملگویای وضعیت موجود مدهای  يبه خوببعد نیز  نمودار

 باشند. مي

 به استان بوشهر بر حسب مرزهای ورودی واردشدهگردشگران خارجی  :63جدول 
 مرز دریایی  مرز زمینی مرز هوایی  جمع سال
1385 5113 4251 1212 151 

1388 3114 1814 145 511 

1384 3211 2732 371 158 

1341 3227 2151 248 873 

 1532آمار ایران مرکز : مأخذ

 شدهمشخصتوسط گردشگران خارجي برای سفر به استان بوشهر  استفادهقابل،  مدهای مختلف 22 نمودار شمارهدر 

 81تا  11باشند )رقمي بین تعداد سفرها به استان از نوع سفرهای هوایي مي نیترشیبکه مشخص است،  طورهماناست. 

افزایش تعداد سفرهای دریایي و کاهش سفرهای زمیني در سال  توجهقابلهای مختلف(. اما نکته درصد در سال

درصد از سفرها را به خود اختصاص داده است و  27، سفرهای دریایي حدود  1341که در سال  طوری ، بهباشديم1341

رای دریایي کشور را ب یهارساختیزاین نکته توجه به تجهیز و بهبود  درصد رسیده است. 11سفرهای زمیني به سهمي معادل 

 .کنديمدهي به گردشگران دوچندان سرویس

 دهد. تفاوت بسیاربه کشور  نشان مي واردشده، سهم مدهای مختلف را در سفرهای گردشگران خارجي 23شماره  نمودار

های خارجي در رسهم سف نیترشیبشده است.  دهیکشسهم انواع سفر در کشور و استان در این نمودار به تصویر  توجهقابل
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ت، طور که مشخص اسباشد. همانسطح کشور مربوط به مرزهای زمیني و با اختالف بسیار مربوط به سفرهای هوایي مي

 ندارند.  يتوجهقابلسفرهای دریایي در سطح کشور سهم چندان 

 جی به کشورنقل از سفرهای گردشگران خارو: سهم مدهای مختلف حمل22 نمودار

 
 1532 رانیمرکز آمار ا: مأخذ

 نقل از سفرهای گردشگران خارجی به استان بوشهرو: سهم مدهای مختلف حمل23 نمودار

 
 1532 جداول سالنامه آماری ،مرکز آمار ایران: مأخذ

 ای استانونقل جادهحمل -1-2-7-2-2-3-1-3

نقلي وآمار استفاده را در بین مدهای مختلف حمل نیترشیبای نقل جادهوکه مشاهده شد در کشور ایران، حمل طورهمان

 اختصاص داده است.  به خودمسافران 

 :از اندعبارت استان زمیني هایراه شبکه ترینعمده

 تهران-اهواز-دیلم-گناوه-بوشهر

 خرمشهر -آبادان -دیلم -گناوه -بوشهر
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 آبادان -شیراز -برازجان -بوشهر

 بندرعباس-لنگه-کنگان-بوشهر

راز از محور بوشهر ـ شی ـ فیروزآباد، بزرگراه جم بزرگراه هایحاضر پروژه در حال استان زمیني ارتباطات منظور تسهیل به 

 1.باشدمي انجام حالدر  ـ عسلویه چغادک استان درون ـ فراشبند و بزرگراه اهرم و جاده برازجان

باشند و سهم استان از ساخت مي در حال هاآنعدد از  2ونقل مسافر وجود دارد که پایانه عمومي حمل 7در استان بوشهر 

 باشد. پایانه اختصاصي گاراژ مي 15چنین استان دارای باشد. هممي %2.1های عمومي کشور پایانه

 ونقلملحهای استان دارای پایانه ، سایر شهرستانآمدهدستبهنگان، طبق آمار های تنگستان، جم و کجزء شهرستان به

تعداد  نیترشیباشد و بتعداد مسافرین جابجا شده مربوط به پایانه مسافربری بوشهر و برازجان مي نیترشیبباشند و مسافر مي

ي مسافر سهم جابجای نیترشیبیز مشخص است، که در جدول ن طورهمانشرکت مستقر نیز در پایانه شهر بوشهر قرار دارد. 

چنین در غالب ( بوده است. هم%17شهر بوشهر ) ازآنپس( و %21مربوط به پایانه شهر برازجان) 1341در استان در سال 

اد وسیله افر و تعدترین سهم جابجایي مساست. کم شدهيابیارزبوس ، مینيمورداستفادهنقلیه  وسیله نیترشیبهای استان، پایانه

 ه نظربمنطقي  هاآنجود در به جمعیت و تقاضای مو با توجهباشد که های جم و دیلم مينقلیه نیز مربوط به شهرستان

 های  استان بوشهر(.و پایانه ونقلحمل)اداره کل رسديم

 1331 -های مسافربری استان بوشهر: وضعیت پایانه64 جدول

 

 برداریبهرهدر حال 

 های عموميپایانه سهم استان در حال ساخت
 پایانه اختصاصي گاراژ

 مالکیت خصوصي مالکیت شهرداری

 %2.1 2 15 3 3 بوشهر

 - 14 114 41 241 کل کشور

 15342 های استان بوشهرو پایانه ونقلحملاداره کل : مأخذ

                                                      
1 www.pogc.ir/default.aspx?tabid=43 

2 www.boushehr.rmto.ir 
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 1331 -های مسافربری استان بوشهرپایانهوضعیت :65جدول 
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 %17 111 151 71 2111 11 برازجان -ابتدای جاده بوشهر پایانه مسافربری بندر بوشهر -بوشهر

 %12 71 51 17 1511 3 بعد از پل ورودی شهر پایانه مسافربری گناوه -گناوه

 %2 25 11 1 251 2 خیابان ورودی شهر پایانه مسافربری دیلم-دیلم

 %2 11 5 21 251 2 میدان ورودی شهر پایانه مسافربری جم-جم

 %11 31 11 35 1211 5 منطقه ویژه پارس پایانه مسافربری عسلویه-عسلویه

 %21 71 131 13 2511 4 جاده کمربندی برازجان پایانه مسافربری برازجان-برازجان

 %11 11 51 3 1211 2 ابتدای ورودی شهر پایانه مسافربری خورموج-خورموج

 1534 های استان بوشهرو پایانه ونقلحملاداره کل : مأخذ

به  شرکت مربوط نیترشیب، هاآننوع فعالیت  بر حسبفعال مسافربری  مؤسساتها و تعداد شرکت ی نهیزم در

 مؤسسات ازآنپسعدد( و  11های میني بوسراني )نیز مربوط به شرکت نیترشیبعدد( و  31) يراناتوبوسهای شرکت

 موسسه قرار دارند.  11مسافری سواری کرایه با 

 1331نوع فعالیت تا پایان سال  بر حسبفعال مسافری  مؤسساتها و : تعداد شرکت66 جدول

 کل سواری کرایه یرانبوسینیم یراناتوبوس

31 18 11 34 

 1534 های استان بوشهرو پایانه ونقلحملاداره کل : مأخذ

 دریایی استان نقل وحمل -1-2-7-2-2-3-1-4

عدم  لیبه دل فانهمتأسفارس و سواحل و جزایر بکر و بسیار زیبایي که استان بوشهر دارای مرز آبي وسیعي با دریای خلیج

اند و بنابراین ضرورت ارتقاء محروم مانده هاآنرساني و زیرساخت مناسب، گردشگران داخلي و خارجي از بازدید از اطالع

 شود. آبي استان و سفرهای تفریحي کوتاه آبي را متذکر مي ونقلحملو بهبود 

 توانديم. رونق این فعالیت شوديمتوسعه استان محسوب  یمحورها نیترياساسدریـایـي یکي از  ونقلحملبـازرگاني و 

دریایي و  لونقحملآن نیز صنعت جهانگردی باعث توسعه  تبعبهآورد که  به وجودتأثیر شگرفي در صنعت جهانگردی 

 ردد .گمي يرانيکشت
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ایي های درینقل و زیرساختوهای رونق و ارتقاء حملشرطها و خدمات مرتبط پیش، باراندازها، لنگرگاههااسکلهاحداث 

دریایي به  ونقلملحسیستم  یيربنایزتسهیالت  نیتریضرورمسافرتي از  یهايکشتهای پهلوگیری اسکلهباشند. استان مي

 . شونديمدر استان محسوب  الذکرفوقگردشگری  یهالیپتانسمنظور استفاده از 

آن در صلح  ترمینالباشد که جابجایي مسافر را نیز بر عهده دارد و والفجر مي يرانيکشتدر استان بوشهر تنها شرکت 

 است. شدهواقعآباد جنوبي و در ضلع شمال شرقي بندر بوشـهر 

 باشند:ن بوشهر نیز به شرح زیر ميهای مسافری استااسکله

 گناوه مسافری اسکله

 خارک مروارید بندر مسافری اسکله

 خارک( بهمن22)مسافری اسکله

 والفجر بوشهر اسکله

 هوایی استان ونقلحمل -1-2-7-2-2-3-1-5

ترین حلقه اتصال جهانگرد به مناطق و مقاصد مختلف بوده و مسافرت هوایي مهم ،المللياز دیدگاه جهانگردی بین  

مه ورود است که الز یيهاتیفعالرود. فرودگاه محل انجام انواع و مسافرت در دنیا به شمار مي ونقلحملترین مسیرهای سالم

بایست در امر عملیات و اداره فرودگاه مسائلي که مي ازجملهباشد. ای به مسافران ميو خروج هواپیما و ارائه خدمات پایانه

ظرفیت فرودگاه، سیستم مجهز ایمني فرودگاه، جهت حفاظت از جان مسافران، کنترل  از: دانعبارتقرار گیرد  موردتوجه

و محموله و نامه، عملیات  هاآن ترافیک هوایي در فرودگاه و اطراف آن، وجود امکاناتي جهت جابجایي مسافران و بار

 .یغذاخورگمرکي و مهاجرتي، فروشگاه و سالن 

مبنای  بر ستیبايممسئله در فرایند توسعه صنعت گردشگری بوده و  نیتریضروریي هوا ونقلحملارزیابي سیستم     

و  نحوه دسترسي به فرودگاه، کوتاه بودن فواصل بارگیری ازجملهو سایر تسهیالت فرودگاهي  الذکرفوقوضعیت عملیات 

 تخلیه بار، راحتي مسافران در تغییر هواپیما بین مسیر صورت گیرد.

 و عسلویه  دیلم)بهرگان(، )توحید(جم فرودگاه در شهرهای بوشهر، خارگ، 5حال حاضر دارای استان بوشهر در 

سایر ا کنند. امدهي ميهای عملیاتي بوده و به مسافرین سرویسفرودگاه بوشهر و عسلویه فرودگاه 2از این تعداد باشد. مي

 کنند. دهي ميها بسیار کوچک بوده و تنها در مواقع خاص به مسافرین خاص سرویسفرودگاه

  :اندشدهيمعرفکه در زیر  باشديمفرودگاه بوشهر و عسلویه  استان هایفرودگاه نیترمهم 
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هت ی ظرفیت و باند محدود و جها یا دارا، سایر فرودگاهو عسلویه فرودگاه بوشهر به جز: بوشهر الملليبین فرودگاه

 ها بهنآیا اینکه عملیات ساخت  ،گیردقرار مي یبرداربهرههای ملي نفت و گاز طراحي و مورد جابجایي کارکنان شرکت

فرودگاه استان و در حقیقت تنها دروازه  ورود هوایي مسافران به  نیترمهمو  نیتربزرگاتمام نرسیده است. فرودگاه بوشهر، 

، روديمشهر بوشهر کانون و مرکز اصلي عرضه خدمات و تسهیالت گردشگری در استان به شمار  کهیيازآنجاو  ستاستان ا

ارزیابي وضعیت حاضر و طرح توسعه این فرودگاه دارای نقش کلیدی در برنامه توسعه صنعت گردشگری استان است. توسعه 

 یهاتیفعالاساسي توسعه  شرطشیپشتر داخلي و خارجي فرودگاه بوشهر جهت پذیرش و ارائه خدمات به پروازهای بی

 (.1381)طرح جامع گردشگری استان بوشهر، گردشگری در استان است

المللي بوشهر واقع در شهر بوشهر و دارای مسیرهای پروازی داخلي به تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، خارک، فرودگاه بین

 د. باشباشد. مسیرهای خارجي استان نیز به کشورهای جده، مدینه، دبي و روسیه مياهواز، عسلویه و جزیره سیری مي

 1382ال س خردادماهدر  فارسجیخل يالمللنیباحداث فرودگاه : ر عسلویهشه در شرق فارسخلیج الملليبین فرودگاه

این فرودگاه به مسیرهای تهران، اصفهان، شیراز، رشت، اهواز، مشهد، ساری، کرمانشاه و  .پایان یافت 1385آغاز و در سال 

 باشد.تبریز دارای پرواز مي

 نقل ریلی استانوحمل -1-2-7-2-2-3-1-6

بل از ق یهاسالدر  باشد.در دنیا مي ونقلحملوسایل  نیترصرفهبه ترین و مقرونن، آساترینیکي از مطمئنآهن راه

ضر است . اما در حال حا کردهيمکیلومتر ارتباط بین بندر بوشهر و برازجان را تأمین  51جنگ جهاني اول خط آهني به طول 

ترش ها میسر است. با گسدتًا از طــریق شبکه راهدسترسي این استان به بازارهای داخلي عم باشد.آهن مياستان فـاقد راه

ها در بنادر استان بوشهر، صید و صیادی و تولیدات کشاورزی و همچنین رونق صنعت جهانگردی احداث خط آهن اسکله

رسي ه برب مفصالً های گروه زیرساخت که در بررسي باشديمهایي استان بوشهر دارای برنامه آهنراه. شوديمشدیداً احساس 

 است.  شدهپرداختهآن 

مسافری از شرایط ضروری و اولیه توسعه صنعت  ونقلحملایجاد یک شبکه کارآمد و منظم به منظور عرضه خدمات 

ي جهاني و ملي به دروازُه استان یهادروازهاز  بخشتیرضاآید. این شبکه امکان دسترسي آسان و مي حساببهگردشگری 

 .سازديمگردشگری را فراهم  یهاجاذبهو نواحي و 

 ورتبه ص االمکانيحتکه  باشداین مي ونقلحملها و شبکه خدمات جهت توسعه شرکت یزیربرنامهیک اصل مهم 

نیز  عمومي و جوانب دیگر یهااستفاده. بدین معني که عالوه بر نیازهای خاص صنعت جهانگردی به عمل کنند چندمنظوره
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 یبرداربهرهو شرایط  سرشکنهای ثابت را هزینه ،با توسعه مقیاس فعالیت و ارائه خدمات توانيم رونیازاسرویس دهند. 

  کارآمد از شبکه را فراهم نمود.

وه و کمبودهایش در گرضعف ها که تحلیل بیشتر آن و  دهدهای استان را نشان ميوضعیت زیرساخت 14ی شماره نقشه

  است. شدهيبررس مفصالًها زیرساخت
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 صنایع اختصاصی گردشگری

ای سهل باشد که در راستمنظور از صنایع اختصاصي گردشگری در این بند از گزارش، آن دسته از صنایع و خدماتي مي

ی سفر و خدمات های  در ایران شامل واماست.  صنایع اختصاصي گردشگر شدههیتعبنمودن سفر و بهبود وضعیت گردشگری 

باشد که در (، کارت سفر و بسیاری موارد دیگر مي(Credit Cardهای بانکي گردشگری )بانکي، بیمه گردشگران، کارت

 است: شدهپرداختهو وضعیت کنوني ارائه این خدمات در ایران  هاآنزیر به بررسي 

وی تواند در دو سسهولت امر گردشگری، مي ٔ  نهیدرزمهای گردشگری: خدمات بانکي خدمات بانکي در عرصه فعالیت

، های سفر به گردشگران و سایر تسهیالتعرضه و تقاضا راهگشا باشد. خدمات بانکي در طرف تقاضا، با تخصیص وام

رائه خدماتي ها و ابا تسهیالت مالي جهت ساخت زیرساختو در طرف عرضه نیز  سفرکردهبه  قیرا تشوگردشگران  توانديم

، گامي مهم در تسهیل و بهبود وضعیت گردشگری و سفر در ایران داشته ازیموردنهای مانند هتل، رستوران و سایر زیرساخت

 باشند. 

ک توسعه،  بان اجرای برنامه سوم یهاسالقانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي کشور، طي  114طبق ماده 

های کشور بتوانند در مبادی ورودی هوایي، مرکزی جمهوری اسالمي ایران، مقرراتي را معمول خواهد داشت که بانک

نظام  اند اقدام کنند. شعبها و دفاتر خدمات جهانگردی نسبت به خرید ارز گردشگری که به ایران آمدهدریایي، زمین، هتل

به شرط ارائه مدارک الزم، ارزهای معتبر  رادارندگردشگران که مقصد خروج از کشور  توانند به اینبانکي همچنین مي

از مبادی ورودی در استان بوشهر تحقیق نپذیرفته است حتي سیاحان داخلي نیز از  کدامچیهبفروشند. متأسفانه چنین امری در 

 .اندمحرومهای شخصي خود دریافت چنین خدماتي جهت حساب

 1ایرانیان باشگاه گردشگری

فر و در حوزه س ازیموردنباشد و انواع خدمات باشگاه گردشگری ایرانیان مرکزی برای خرید، سفر و گردشگری مي

ای، خرید و سایر خدمات مرتبط با همکاری گردشگری، اقامتي و پذیرایي، ورزش و سرگرمي، سالمت ،آموزش، امور بیمه

ای از فروشندگان، خدمات مشاوره دسترسي به شبکه .دهديمضاء خود قرار مراکز پذیرنده طرف قرارداد را در اختیار اع

ه از امتیازات عضو شدن در این باشگا شدهانجامآوری امتیاز بابت خریدهای سفر، تخفیف در خرید، اعطای وام سفر و جمع

یای باشد  که استفاده از آن شامل مزااز سوی این باشگاه مي شدهارائه، از دیگر مزایای این "گردش کارت"چنین هم .باشديم

 :باشديمزیر 

                                                      
1www.iratco.com 
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سفر و پیگیری امور مشتریان، امکان  یزیربرنامهجهت Help Desk)استفاده رایگان از خدمات میز مشاوره و راهنمایي )

 میلیون ریال و ... 31های فروش، امکان دریافت تسهیالت سفر بانک گردشگری تا سقف استفاده از پایانه

های خود با بانک باشد و در فعالیتپذیرنده مي 1171نفر عضو و  141571دارای  شدهارائهاین باشگاه در آخرین آمار 

رساني این باشگاه شامل خدمات ورزشي و سرگرمي، سالمت و تندرستي، خدمات گردشگری همکاری دارد. حوزه خدمات

 باشد. انند اجاره خودرو، تشریفات اختصاصي فرودگاهي و ... ميای، مراکز خرید و سایر مراکز خدماتي مآموزشي و بیمه

 ي است پاباشد که مدتبرای گردشگران مي شدهارائهگردشگری، از دیگر خدمات  کارتمیس: کارت گردشگریسیم

است،  هشدهیتهکارت که با همکاری اپراتور همراه اول و سازمان میراث فرهنگي این سیم به عرصه حضور گذاشته است.

ه مسافر را ب هاآنبرای  شدهارائهچنین خدمات های گردشگری و همهمزمان با عبور گردشگر از فضاهای مختلف، کلیه جاذبه

ران خارجي شگکارت گردشگری که مخصوص گرد. سیمباشديم یاندازراهقابلنشان داده و به دو زبان انگلیسي و عربي 

های دارای یک تا کارتباشد.  این سیممي Handbookو با قابلیت یک  GPSي مدیا، باشد، دارای مالتبه کشور مي واردشده

 .باشنديمدر ایران  استفادهقابلچنین تنها و اینترنت  و هم هیشارژ اولدو ماه اعتبار، 

کي از داد اندباشد. در ایران تع: بیمه گردشگری نیز از دیگر خدمات بسیار ضروری برای مسافرین ميبیمه گردشگری

اند نیز به مسافران سفرهای خارجي ارائه خدمات داشته هاآنباشند، که غالب های بیمه دارای خدمات بیمه مسافرتي ميشرکت

ه های مسافرتي به گردشگران ارائخدماتي که بیمه ازجملهو مسافران داخلي از این امکان بسیار محدود برخوردار هستند. 

 باشد. دهد، به شرح زیر ميمي

 پزشکي و بستری در بیمارستان در خارج از کشور یهانهیهزپرداخت 

 هاچمداندر تحویل  ریتأخناشي  یهانهیهزپرداخت 

 مصدوم، یا بازگرداندن او به کشور، در صورت بروز بیماری یا وقوع حادثه در طول سفر شدهمهیبجابجایي 

 هشدایران به کشور مقصد در صورت بستری شدن بیمهبازگشت همراهان و یا انتقال یکي از اعضای خانواده از 

 شدهمهیببازگرداندن جسد متوفي با هزینه شرکت بیمه به کشور در صورت فوت 

 در صورت بروز مشکل قانوني در کشور مقصد ازیموردنهای حقوقي امکان مشاوره و ارائه مساعدت

 ، در صورت سرقت یا مفقود شدن هشدمهیبهای الزم برای بازیابي مدارک شناسایي پرداخت هزینه

 به کشور در صورت فوت یکي از اعضای خانواده شدهمهیبپرداخت هزینه بازگشت 

  شدهمهیبتهیه و ارسال داروهای خاص از داخل کشور برای 
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رای مسافران ها بشود که این بیمه اتخاذهای مسافرتي، باید اقداماتي از سوی بیمه شدهارائه قبولقابلبا توجه به خدمات 

  همان(.(داشته باشد به همراه هاآنا برای داخلي نیز قابلیت استفاده داشته باشد و امنیت خاطر ر
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 یرساناطالعنهادهای 

 رسانی و مدیریت سیستم اطالعات گردشگریضرورت اطالع

گیری سفرشان، نیازمند اطالعات آن جهت تصمیم یسازآساناطالعات و  آوردن به دست به منظورگردشگران 

دیگر،  به عبارت نه تمایل و نه وقت کافي برای بافتن اطالعات پراکنده و ناقص دارند. هاآن قتیدر حقباشند. مي افتهیسازمان

 نیترشیبدار و جهت یافته برای یک مقصد گردشگری که از اطالعاتي هدف دست آوردنمنظور یک گردشگری، به 

 گیری به مسافرت و نیز لذت سفر برخوردار باشد. کمک در تصمیم

در امر  به خصوصکند. این عامل ای در توسعه همگاني و جامعه ایفا مياطالعات یکپارچه و هدفمند، نقش عمده

هده ابه عنوان یک کلیت یا اجتماع یکپارچه تلقي و مش گردشگران، جامعه را ازآنجاکهد.باشگردشگری بسیار مهم مي

باشند، گذاران و مشتریان دائمي آینده در بخش گردشگری ميکه سرمایه هاآننمایند نه به عنوان یک جزء، بنابراین مي

یکپارچگي و تصویر مثبت ذهني از مقصد گردشگری مانند ایران عامل مهمي در جذب آنان به فعالیت گردشگری محسوب 

 شود. مي

المللي، نوعي ارتباط را بین خود و گردشگران برای تبادل محلي، ملي و بین هر یک از مقصدهای گردشگری در سطوح

های های مختلفي که خود از سیستمکند. درواقع این مقصدها،اطالعات را از طریق منابع و یا کانالاطالعات برقرار مي

های مام کانالگردشگری شامل ت کنند. سیستم اینترنتباشند، دریافت مياطالعاتي تشکیل شده و در حال فعالیت نیز مي

 باشد. برای جذب گردشگر مي مورداستفادهاطالعاتي 

 باشند:نقش خود را در جهت ارتقاء بهتر مقصد ایفا نمایند بدین شرح مي تواننديمهای اطالعاتي که بخش مهمي از کانال

یغات مسافرت ی،مراکز اطالعات سفر، تبلاهای توریستي منطقههای تبلیغاتي و پیشبردی مقاصد توریستي، اتحادیهپیام

یغات، های مرتبط، بیلبوردها و تبلسایتها، بروشورها، پوسترها و عالئم مربوط، وبانفرادی و گروهي، سمینارها و سخنراني

 (.1341های مجازی و دوستان و آشنایان)مهندسین مشاور رویان، ها، کانالگردشگران تکرار کننده مسافرت

 ان در جستجوی اطالعاترفتار گردشگر

رساني بسیار فهم رفتار گردشگران در جستجوی اطالعات توسط گردشگران برای توسعه استراتژی و ارائه خدمات اطالع

اهمیت فهم رفتار جستجوی اطالعات  هاآنیدایش تعداد زیادی از مقصدهای گردشگری و تنوع پ،مسلماًضروری است. 

ات جریان اطالع ریتأثگیری یک سفر تحت دهد که فرآیند شکلنشان مي  33شماره  تصویردهد. گردشگران را افزایش مي

ا مندی ناشي از سفر و تطبیق واقعیت بگیری، مسافرت و رضایتمرحله اصلي، کسب اطالعات و انگیزش، تصمیم 4در 

 (.1341باشد)مهندسین مشاور رویان های در اختیار ميداده
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 یرساناطالع: مراحل سفر و جایگاه 33 ریتصو

 
 1531مهندسین مشاور رویان : مأخذ

ي دائم و متناسب با هر مرحله بایستي طراح صورتگیری تا زمان بازگشت از سفر، به چرخه اطالعات از قبل از تصمیم

اطالعات، مواردی است که در تمام  و صحت« زمان ارائه»؛ «نحوه بیان و شیوه انتقال»، «محتوا»، «کیف اطالعات و کم«شود.

 جادکنندهیاعامل اصلي کیفیت سفر بلکه یکي از عوامل  تنهانهچرخه اطالعات )قبل از سفر تا زمان بازگشت از سفر(،  طول

های های تاریخي و ... در رتبههای برخورداری از قابلیتت رقابتي مقاصد خواهد بود. مقصدی چون دبي از نظر شاخص`مزی

کشور برتر  5رساني و بازاریابي رتبه اول است و همین موقعیت رقابتي دوبي را در ردیف م جهان بوده اما از نظر اطالعا111

 جهان قرار داده است. 

. ضعف در استان که در کشور مغفول مانده است تنهانههای گردشگری تاکنون ها و برنامهاین بعد از نظام فعالیت متأسفانه

 ای را به چالش کشانده و به شکست منتهي خواهد نمود. های بازاریابي هر برنامهبرنامهرساني و اطالع

 نیروی انسانی نیتأمنهادهای آموزش و پرورش و 

فراد ا پرتعداددر جامعه امروزی صنعت گردشگری به دلیل گستردگي خاصي که به وجود آورده است باعث حضور 

افراد شاغل در این صنعت افرادی هستند با آداب و رسوم،  د.شوبر ارزش آن افزوده مي روزروزبهشاغل در این صنعت شده و 

 .مشترک یعني زبان گردشگری با یکدیگر در ارتباط هستند زبانکیها با زبان، فرهنگ و رفتارهای گوناگون که همه آن

های شتهث شد مباحث گردشگری و رصنعت گردشگری در آغاز مبتني بر تجربه افراد بود اما رشد سریع این صنعت باع

پرورش  ریذگردشگر پهای متخصصي را در جامعه ها اضافه گردد و نیروهای تحصیلي در دانشگاهوابسته به آن به جمع رشته

 باشد، اما این صنعتهای گردشگری ميجاذبه ٔ  نهیدرزماز کشورهای برتر  ایران  ،ذکرشدهتر نیز که پیش طورهمان دهد.

یل دانشجویان ایران و تحص یهادانشگاهتوانسته به جایگاه اصلي خود دست یابد. حال با توسعه علمي گردشگری در تاکنون ن

نهادهای آموزش و پرورش  در کلیه سطوح   .مثبتي در توسعه صنعت گردشگری برداشت یهاقدمتوان مرتبط مي یهارشتهدر 

بیت نیروی انساني متخصص در امر گردشگری و جهانگردی ایفا در سطح دانشگاهي،  نقش بسیار مهمي در تر مخصوصاً

 کنند. مي
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 یشتهرتلداری که یکي از زیربناهای اساسي جذب و توسعه توریسم و گردشگری است رشته مدیریت هتلداری: ه

مدیریت هتلداری را پدید آورده است و افراد مدیر و ماهری را در جهت پیشرفت و توسعه اهداف گردشگری آموزش 

ئه ، چگونگي اراهاينیریشتاریخچه سفر، انواع مراکز اقامتي، اصول مدیریت، رزرواسیون، شناخت انواع غذاها و  .دهدمي

هتل  یدارخانههتل، شناخت بخش  ساتیتأسه، شناخت بخش خدمات به مشتریان، بهداشت در محیط کار، اصول تغذی

 نانکارکهای مهم آن مانند صندوق، مدیر غذا و نوشابه و افراد شاغل در آن، شناخت بخش فرانت آفیس و قسمت فیوظا

های مختلف در هتل، جذب بخش یهاصندوق حساببهمربوط به خدمات رستوران، حسابرسي اموال هتل و رسیدگي 

ردشگری گ یهاجاذبههای مدیریت، شناخت کشورهای توریستي و برای کسب سود، روش یزیربرنامهمشتری، بازاریابي، 

 یافزارهارمنمثبت و منفي گردشگری، کار با رایانه و  راتیتأثتاریخي و طبیعي ایران،  یهاجاذبهو  يدستعیصناها، شناخت آن

، چگونگي نگهداری مواد غذایي، شناخت فرهنگ و روحیات ملل، مسائل اجتماعي مرتبط با هتل، قوانین مرتبط با هتلداری

و مقررات در صنعت گردشگری، قوانین کار، اقتصاد، چگونگي رفتار با مشتری، تشریفات و وظایف آن، شناخت انواع منو 

 باشد. این رشته دانشگاهي ميآموختگان در های دانشي و ... از آموزه، روابط عموميسیمنو نوو 

 پرکاربردخارجي  نزباکیعالوه بر یادگیری زبان انگلیسي به یادگیری و تسلط بر  در ایران، دانشجویان مدیریت هتلداری

توسط  ای کهپردازند. همچنین درس کارآموزی را طبق برنامهدیگر همچون زبان فرانسوی، زبان آلماني و یا زبان عربي مي

 .1رساننداست به انجام مي شدهنیتدوعالي  مرکز آموزش

 یارشتهنیبهای دانشگاهي است که از نوع علوم ی مدیریت جهانگردی یکي از رشتهشتهرشته مدیریت جهانگردی: ر

جغرافیا  و دروس علوم اجتماعي،تاریخ، دروس مدیریتي، ریاضیات و آمار، اقتصاد، . این علوم شامل:زبان انگلیسيباشدمي

 اهدانشگباشد. اولین دانشگاه ایران که رشته مدیریت جهانگردی را در لیست دروس خود به دانشجویان ارائه داد، مي

قرار  موردتوجهها باز و نیز جای این رشته در میان سایر دانشگاه ازآنپسبوده است.  1374طباطبائي تهران در سال همعال

 گرفت.

وشهر هیچ دانشگاهي در رشته مدیریت هتلداری جذب دانشجو نداشته است و این های عمل آمده، در استان بدر بررسي

ز به استان، این نیاز نی یهاهتلهای این استان مغفول مانده است. گرچه با توجه به تعداد بسیار محدود امر مهم در دانشگاه

 صورت جدی مطرح نبوده است. 

                                                      
1 www.seeiran.com 



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
215 

چنین و هم "المللي واحد عسلویهدانشگاه پیام نور بین"،  "د بوشهردانشگاه پیام نور واح"در رشته مدیریت جهانگردی، 

رایي های اجها و برنامهاند و امید است با طرحهای گذشته اقدام به جذب دانشجو نمودهدر سال "پیام نور واحد اهرم "دانشگاه 

و تجهیز  نیأمتي و خارجي و البته گردشگران داخل توجهقابلهای گردشگری استان و افزایش در خصوص استفاده از ظرفیت

های مرتبط، دانشجویان و شاغلین این بخش در تعداد رشته  يتوجهقابلها و ... افزایش هتل  ازجملهها و خدمات زیرساخت

 پدیدار شود.

سایر  رچنین در رشته مرمت و احیاء آثار تاریخي نیز، استان در دانشگاه پیام نور واحد بوشهر جذب دانشجو دارد. دهم

شناسي و ... در سطح استان، در هیچ دانشگاهي رشته و دانشجویي وجود ، باستانيدستعیصناهای مرتبط و مهم مانند رشته

 1.ندارد

 های گردشگریگیری بخش خدمات و زیرساختبندی و نتیجهجمع

 ینهیزمدرهای استان نی وضعیت شهرستاتر و مقایسهمطالب ذکر شد، ضروری است به بررسي دقیق یبندجمعجهت 

 در این شدهيبررسهای گردشگری، از مطالب  "زیرساخت"و  "خدمات"در این گزارش پرداخته شود.  ذکرشدهمطالب 

تبهبرای خدمات گردشگری، به ر "شاخص مرکزیت"گزارش بوده که در اینجا با توجه  به امکان استفاده از روش  بخش از

 است. شدهپرداختههای استان در این زمینه بندی شهرستان

های مختلف استان در بخش خدمات گردشگری ضریب مکاني مربوط به انواع خدمات گردشگری در شهرستان

تر باشد، از وزن بیشتری شود، هرچه تعداد عملکردها یا خدمات گردشگری کمکه دیده مي طورهماناست.  شدهيبررس

تا   17جداولاختصاص داده است.  به خودهای سه ستاره استان که باالترین وزن و ضریب را هتل برخوردار خواهد بود. مانند

 باشد.استان مي یگردشگرمربوط به محاسبات ضریب مکاني خدمات  14

                                                      
1 www.sanjesh.org 
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 ضریب مكانی مربوط به خدمات گردشگری:67جدول 

 
هتل یک 

 ستاره

هتل 

 دوستاره

هتل سه 

 ستاره

هتل 

 آپارتمان
خانه 

 مسافر
 پذیرمهمان

مراکز 

 پذیرایی

مراکز 

پذیرایی بین 

 راهی

آژانس 

 مسافرتی

 13 11 5 1 1 5 1 1 1 بوشهر

 1 2 1 1 1 1 1 1 1 تنگستان

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 جم

 1 5 2 1 1 1 1 1 1 دشتستان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دشتي

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دیر

 2 3 3 3 1 1 1 1 1 دیلم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کنگان

 2 4 1 2 1 1 1 2 1 گناوه

 1 1 1 1 1 3 1 1 1 عسلویه

 21 25 12 13 5 4 1 3 3 جمع عملکردها

 5 4 8.33 7.14 21 11.11 111 33.33 33.33 وزن 

 محاسبات مشاور: مأخذ

مشخص که  طورهمانها در بخش خدمات گردشگری مشخص شده است. در جدول زیر شاخص مرکزیت شهرستان

شهرستان گناوه با  ازآنپسباالترین شاخص و  435شهرستان بوشهر با مجموع شاخص مرکزیت  در مجموع، است

 قرار دارند.  71.1و دیلم با شاخص  172.48شاخص

 ها در بخش خدمات گردشگریشاخص مرکزیت شهرستان :68جدول 

 
هتل یک 

 ستاره

هتل 

 دوستاره

هتل سه 

 ستاره

هتل 

 آپارتمان
خانه 

 مسافر

 مهمان

 پذیر

مراکز 

 پذیرایی

مراکز 

پذیرایی بین 

 راهی

آژانس 

 مسافرتی
 جمع

 435 15 41 41.15 41.14 21 55.55 111 33.33 33.33 بوشهر

 11.33 1 8 8.33 1 1 1 1 1 1 انتنگست

 17.14 11 1 1 7.14 1 1 1 1 1 جم

 31.11 1 21 11.11 1 1 1 1 1 1 دشتستان

 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 دشتي

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 دیر

 71.11 11 12 24.44 23.17 1 1 1 1 1 دیلم

 11.12 5   1 7.14 21 1 1 1 33.33 کنگان

 172.48 11 11 1 15.38 21 11.11 1 11.11 33.33 گناوه

 53.33 1 1 1 1 21 33.33 1 1 1 عسلویه

 871.57 111 111 111 111 111 111 111 111 111 جمع 

 محاسبات مشاور: مأخذ
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 باشد. زیر ميجدول ها به ترتیب برای شهرستان "خدمات گردشگری"شاخص مرکزیت در بخش سرانجام 

 خدمات گردشگری ینهیدرزمهای استان بوشهر بندی شهرستانرتبه:63جدول 

 گردشگریشاخص مرکزیت خدمات  شهرستان رتبه

 435 بوشهر 1

 172.48 گناوه 2

 71.11 دیلم 3

 11.12 کنگان 4

 53.33 عسلویه 5

 31.11 دشتستان 1

 17.14 جم 7

 11.33 تنگستان 8

 4 دشتي 4

 1 دیر 11

 محاسبات مشاور: مأخذ

 "شاخص مرکزیت"خدمات گردشگری که از طریق روش بر اساسهای استان شهرستان یبندرتبه 21مارهش ینقشهدر 

خدمات گردشگری را به  نیترشیبکه مشخص است، شهرستان بوشهر  طورهماناست.  شدهداده، نشان آمدهدستبه

ی های بسیار ضعیف در حوزهاست. شهرستان ی دوم را کسب کردهشهرستان گناوه رتبه ازآنپسگردشگران ارائه داده و 

از: شهرستان دیر، دشتي، تنگستان، جم و دشتستان که نیازمند توجهاتي جدی  اندعبارتری در سطح استان خدمات گردشگ

ول خدمات ا یرتبهباشند. گرچه توجه به این نکته که شهرستان بوشهر که در سطح استان نیز دارای در این خصوص مي

  ی وضعیت نامطلوبي داشته و نیازمند ارتقاء کمي و کیفي فراوان است.باشد، در مقایسه با کشور رتبهگردشگری مي
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 تحلیل اقتصاد گردشگری -1-2-7-2-3

 ریهای زمانی با فصول گردشگبررسی دوره -1-2-7-2-3-1

اشد. بکند که دارای دو سمت عرضه و تقاضا ميبازاری عمل مي مثابهبهتر نیز گفته شد، گردشگری که پیش طورهمان

تقاضای  ، هدف بررسي سمتبخشی گردشگری در استان پرداخته شد و در این به بررسي بخش عرضه ی پیشین،هابخشدر 

ه استان، ب واردشدهی زماني و فصول گردشگری، تعداد گردشگران داخلي و خارجي باشد. بررسي دورهاین بازار در استان مي

انجام از مواردی است که در بخش تقاضای  در حالیا  شدهانجامهای گذارینیازها و کمبودهای گردشگران و وضعیت سرمایه

 است. قرارگرفته يموردبررسگردشگری 

رو، ساختار فضایي بخش گردشگری استان بوشهر  پیش هایف گزارشهای مختلدر بخش شدهارائهبندی مطالب از جمع

بخش  یحوزهنقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید استان در  یبندجمعبه  SWOTی جدول با ارائه تیدرنهاو  شدهارائه

 است.  شدهپرداختهگردشگری 

مه د را در فصول  پائیز، زمستان و  نیهوایي گرم و مرطوب خود، عمده گردشگران خو و شرایط آب لیبه دلاستان بوشهر 

ایي به استان،  به شناس واردشدههای زماني و آمار گردشگران داخلي و خارجي باشد. شناسایي دورهاول فصل بهار پذیرا مي

 ریزی مناسب در این راستا کمک بسیاری خواهد کرد. و برنامه هاآنجامعه هدف و رفتارهای 

مصادف  هانآبا توجه به اینکه اکثر کشورهای اروپایي و آمریکایي دارای زمستاني سرد بوده و ایام تعطیالت سال نوی 

ارس و منطقه فای خلیجهترین ماهفارس با داشتن هوایي مطبوع )گرمای متوسط خنک، سواحل زیبای خلیجباشدميماه با دی

 .باشد هاآنتواند پذیرای جهانگردان تهران برابر است( مي ماهنیفروردسط درجه با گرمای متو 15ماه، بوشهر یعني دی

 44که در جدول شماره  1342و  1341، 1341های از طرح آمارگیری گردشگران ملي در سال آمدهدستبهدر اطالعات 

شتری داشته و یزان سفر بی، فصل بهار نسبت به فصل تابستان مشدهيبررسها و فصول شود که در سالآمده است، مشاهده مي

است که این جدول به لحاظ شناخت نوع و رفتار  ذکرانیشاشویم. تعداد سفرها روبرو مي توجهقابلدر تابستان با افت 

عات دو در اطال عموماًاستفاده از طرح سرشماری گردشگران ملي که  لیبه دلاست و  قرارگرفته يموردبررسگردشگران 

نیز گفته شد،  ترشیپکه  طورهمانقرار نگرفته است و  يموردبررسباشد، سایر فصول در دسترس ميفصل بهار و تابستان آن 

 کنند.  جذب مي به خودفصول پائیز و زمستان در استان بوشهر همواره گردشگران بیشتری را 
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 نوع اقامت و نوع سفر بر حسببه استان بوشهر  گرفتهانجامسفرهای :71جدول 

 نفر شب اقامت با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه کل نوع سفر زمان

 1341بهار 
 1883843 743375 424341 1117771 سفرهای بازدیدی

 1124448 537181 251747 788428 سفرهای مقصد اصلي

 1341تابستان 
 824443 251375 351314 117744 سفرهای بازدیدی

 784374 235447 328483 514481 اصلي سفرهای مقصد

 1341بهار 
 2373281 723138 1114411 1743148 سفرهای بازدیدی

 2115282 552745 881887 1433182 سفرهای مقصد اصلي

 1341تابستان 
 711441 211315 544351 815721 سفرهای بازدیدی

 711221 211141 574512 785152 سفرهای مقصد اصلي

 1342بهار 
 2454323 811575 511157 1323232 سفرهای بازدیدی

 2341132 551843 412781 413173 سفرهای مقصد اصلي

 1342تابستان 
 511117 214351 227231 431587 سفرهای بازدیدی

 548454 187142 225233 2375بوم41 سفرهای مقصد اصلي

 .مسیر از آن شهر یا استان بازدید شده استسفرهای بازدیدی: سفرهای که مقصد اصلي مسافر نبوده و در 

 .اندبوده يموردبررسسفرهای مقصد اصلي: سفرهایي که مقصد اصلي مسافر، شهر 

 1532و  1531،  1533 یهاسالطرح آمارگیری از گردشگران ملی ،  ،مرکز آمار ایران: مأخذ

اقامت  وضعیت بر اساسبه استان بوشهر  ردشدهوا،  به مقایسه و تحلیلي از گردشگران و مسافران 24در نمودار شماره 

تعداد  نیترشیب، شاهد ورود 1341شود، در فصل بهار سال که دیده مي طورهمان است. شدهپرداختهشبانه و مقصد سفر 

ا ن سفرهتریایم. کمبوده  يموردبررسهای ن سالو تابستا 1342و  1341گردشگران داخلي به این استان در مقایسه با بهار سال 

ن آمار در گرچه ای باشد.آب و هوای بسیار گرم و شرجي این استان در این ایام مي لیبه دلنیز مربوط به فصول تابستان، 

در نمودار، باالترین  شدهدادهطبق اطالعات نشان  باشد.مي 1341نسبت به تابستان سال  يتوجهقابلافزایش  1341تابستان سال 

باشد. سفرهای مقصد اصلي بدون اقامت شبانه مي ازآنپستعداد سفرها مربوط به سفرهای بازدیدی بدون اقامت شبانه و 

آمار بسیار  جهتوقابلگیرند. نکته های بعدی قرار ميمت شبانه در ردهااصلي با اق مقصدسفرهای بازدیدی با اقامت شبانه و 

باشد. مي 1341در سال  مخصوصاًاقامت شبانه هم در سفرهای بازدیدی و هم در سفرهای با مقصد اصلي،  تر سفرهای باکم

 باشیم.نیز با کاهش بسیار زیاد سفرها در انواع آن مي 1342تابستان سال 

اهش دهد، به خوبي گویای کرا نشان مي 21در نمودار  شدهمطرحکه درصد و سهم انواع سفرهای  25نمودار شماره 

به عدد  1341سفرها در تابستان سال  گونهنیاسهم  که یبه طور. باشديمهای اخیر توجه سفرهای با اقامت شبانه طي سالقابل

و  %11، این عدد به ترتیب 1341در فصول مشابه سال  کهيدرحالرسیده است؛  %11و در فصل بهار همان سال به عدد  74%
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 شبانه با اقامتبر تعداد و درصد سفرهای  یتا حدود، در فصل بهار  1342سال  يررسموردببوده است. در فصول  %31حدود 

 اما این تعداد در تابستان سال مذکور بسیار کاهش داشته است.  شدهافزوده

اند و گردشگراني که مقصد اصلي خود را استان بوشهر انتخاب کرده ادیزاحتمالبهدهنده آن است که این آمار نشان  

بدین صورت  و اندسفرکردهو نزدیک به استان بوشهر به آن  جوارهمهای اند، از استاناقامت شبانه در این استان نداشته اًعمدت

ار باال بودن آمار مسافران و گردشگران بدون اقامت شبانه یکي از فاکتورهای بسی اند.مجبور به اقامت شبانه در این استان نبوده

حضور  هک باشديمدر این خصوص این  توجهقابلباشد. نکته ن و درآمدزایي حاصل از آن ميمنفي برای گردشگری استا

د مراکز کمبو در صورتباشند. از طرفي گردشگر و وجود زیرساخت و خدمات در امر گردشگری الزم و ملزوم یکدیگر مي

اقامتي و خدماتي، حضور گردشگران کمرنگ شده و  از طرف دیگر، با کمرنگ بودن حضور گردشگران در منطقه، انگیزه 

وشهر، های بسیار خوب گردشگری استان ب. لیکن با توجه به پتانسیلباشدينمها و توجیهي برای ایجاد خدمات و زیرساخت

 باشد. ضروری ميها و خدمات استان توجه به زیرساخت

 : تعداد سفرهای به استان بوشهر به تفكیک نوع سفر و وضعیت اقامت شبانه24 نمودار

 
 1532و  1531،  1533های شگران ملی، سالاز گرد آمارگیریطرح  ،مرکز آمار ایران: مأخذ
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 بوشهر بر حسب نوع سفر و وضعیت اقامت شبانه: سهم سفرهای به استان 25 نمودار

 
 1532و  1531،  1533 یهاسال دشگران ملی،طرح آمارگیری از گر ،مرکز آمار ایران: مأخذ

جذب  نیترشیبهای استان نیز اطالعاتي از فصول دارای ها و اقامتگاهاست که در بخش بررسي وضعیت هتل ذکرانیشا

 .باشديماست که مکمل بحث فوق  شدهارائهها در اقامتگاه هاآناقامت  بر اساسگردشگر 

تان شود، اسکه دیده مي طورهماناست.  شدهمشخص، آمار گردشگران با اقامت شبانه بر حسب نفر 21در نمودار شماره 

 يتوجهقابلر طوافراد دارای اقامت شبانه را پوشش داده است و در فصل تابستان این عدد به نیترشیببوشهر در فصل بهار 

آن است  أملتباشد. نکته قابل ، حکایت از مقدار نیاز فعلي استان به مراکز اقامتي ميشدهدادهاست. اعداد نشان  افتهیکاهش

اند و درواقع اند، افراد دارای سفرهای بازدیدی از استان بودهکه در بیشتر افرادی که اقامت شبانه در استان را تجربه کرده

های فر از استاناصلي س باهدفنبوده است که این مطلب باز به فرضیه وجود گردشگران  هاآنسفر  یينهار، مقصد استان بوشه

استان استفاده  هایاز اقامتگاه لزوماًاست که به احتمال بسیار، تعداد زیادی از گردشگران  ذکرانیشا. کنديمرا تقویت  جوارهم

 اقامتگاه شبانه خود انتخاب کرده باشند.  به عنوانرتي را نکرده و شاید منزل اقوام و چادر مساف
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تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
223 

 : نفر شب اقامت26 نمودار

 
 1532و  1531،  1533های سالطرح آمارگیری از گردشگران ملی،  مرکز آمار ایران، : مأخذ

 7725471به تعداد  1342گردشگر در سال  1458324برابری  از تعداد  5.2تعداد گردشگران ورودی به استان با رشد 

درصد مي  17تخت و درصد اشغال تخت ها  1141رسیده است.همچنین  ظرفیت تخت های اقامتي  1345گردشگر در سال 

هتل و هتل آپارتمان رسیده است.،تعداد  21به تعداد  42در صد افزایش نسبت به سال  25باشد . تعداد هتل وهتل آپارتمان ها با 

رستوران ساحلي وسنتي تا پایان  21است ،تعداد  1345دفتر تا پایان سال 21دمات مسافرتي و تورگردانان شاملدفتر خ

 111/141به میزان  45در استان احداث شده  است. حجم سرمایه گذاری  صورت گرفته و تسهیالتمصوب در سال  1345سال

ملیون ریال  1111111هیالتپرداختي در همین سال معادل میلیون ریال مي باشد و حجم سرمایه گذاری  صورت گرفته و تس

میلیون ریال مي باشد وتسهیالت 171111معادل  1345بوده است.همچنین تسهیالت مصوب جهت  سرمایه گذاران در سال 

 میلیون ریال  مي باشد . 21111معادل  1345ارائه شده  به سرمایه گذاران در سال 

 1335تا 1332در حوزه های سه گانه طی سال های مقایسه شاخص ها:71جدول 
 جمع 1335 1334 1333 1332 واحد شاخص

 3 5 2 2 2 برنامه برنامه پژوهش و اکتشا  باستانشناسی و تاریخی

 133 52 23 52 13 برنامه تاریخی –برنامه تأمین، حفاظت، مرمت میراث غیر منقول با ارزش فرهنگی 

 3 2 - 1 2 برنامه خدمات موزه ای برنامه گسترش

 52 25 - 4 3 برنامه تعداد آثار فرهنگی تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی

 12 5 5 5 5 برنامه تعداد پایگاههای پژوهشی، حفاظتی میراث فرهنگی فعال

 232337 31635 73561 34337 53233 نفر تعداد بازدید کنندگان از موزه ها

 62632 55633 16163 13553 14345 نفر فرهنگی-کنندگان از بناهای تاریخیتعداد بازدید 

 1331 724 363 174 116 هزار دالر صادرات صنایع دستی

 44 16 13 7 4 تعداد نمایشگاه های داخلی

 53 12 13 11 3 تعداد بازارچه های موقت

 2643 747 723 533 1317 نفر آموزش صنایع دستی

 344 237 64 34 133 فقره انفرادیصدور پروانه تولید 
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 جمع 1335 1334 1333 1332 واحد شاخص

 3 3 2 3 5 فقره صدور پروانه تولید کارگاهی

 1422 133 133 33 1313 نفر ایجاد اشتغال از مجوزهای مشاغل خانگی

 253 3)*(  133 33 24 نفر معرفی به بانک جهت دریافت وام مشاغل خانگی به صنعتگران

 13313532 7723373 3212343 3215343 1436524 نفر تعداد گردشگران ورودی به استان

 3342 1333 1443 1233 1143 تخت ظرفیت تخت های اقامتی

 244 37 32 36 37 درصد درصد اشغال تختهای تاسیسات اقامتی 

 33 23 16 13 13 - تعداد هتل و هتل آپارتمان

 2533 744 323 341 461 اتاق تعداد اتاق

 3342 1333 1443 1233 1143 تخت تعداد تخت

 

 های گردشگرانخصوصیات و ویژگی -1-2-7-2-3-2

و روند  هاآنهای در این بند از گزارش، به بررسي وضعیت گردشگران داخلي و خارجي و خصوصیات و ویژگي

 وردمطالعهماست. بسیاری از مطالب مرتبط با این بخش در بندهای پیشین نیز  شدهپرداختهحضورشان در استان بوشهر 

 است. شدهپرداخته هاآنای از که در این بند فقط به خالصه قرارگرفته

 به استان واردشدهی و خارجی آمار گردشگران داخل

باشد. جذب گردشگران خارجي به استان بوشهر، یکي از اهداف اصلي در بخش گردشگری طرح آمایش استان بوشهر مي

 طورانهمتوجه برای منطقه را نام برد. توان درآمدزایي قابلاز مزایای جذب گردشگران خارجي به هر منطقه و فرهنگي، مي

های شود، به یکي از پردرآمدترین صنایع برای کشورمي بردهنام« صنعت نامرئي»که چندی است صنعت گردشگری که از آن 

بهبود  ای، باال رفتن فرهنگ مردم منطقه واست. از دیگر مزایای ورود گردشگران خارجي به منطقه شدهلیتبد ریپذ ستیتور

به  کمک شایان توجهي توانديمای، چنین حضور گردشگران در منطقهباشد. همالمللي ميسرمایه اجتماعي و روابط بین

 ریغبه استان بوشهر بر حسب گردشگر و  واردشدهآمار مسافران خارجي  17پدافند غیرعامل آنجا باشد. در جدول شماره 

با روند کاهش گردشگران  غالباً ، 1341تا سال  1385نیز گویا است، از سال 27 نمودارکه در  طورهمانآمده است.  گردشگر

 رسیده است.  1341نفر در سال  3227، به 1385در سال  5113این تعداد از  يطورکلبهایم. خارجي روبرو بوده
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 به استان واردشدهگران : تعداد و سهم گردش67 جدول

 سال
تعداد گردشگرهای 

 داخلی
نرخ 

 رشد
سهم گردشگران داخلی 

 گردشگران کلبه
تعداد گردشگرهای 

 خارجی
نرخ 

 رشد
سهم گردشگران 

 خارجی
1381-1382 1248541 - 44.12% 11515  1.88% 

1382-1383 1715314 31% 48.44% 17487 51% 1.11% 

1383-1384 2211281 25% 44.11% 14841 11% 1.84% 

1384-1385 2732442 24% 44.34% 18114 -4% 1.11% 

1385-1381 1275424 131% 44.78% 13471 -23% 1.22% 

1381-1387 4778111 -24% 44.82% 8521 -34% 1.18% 

1387-1388 8171117 71% 44.87% 11433 28% 1.13% 

1388-1384 11451128 34% 44.81% 14452 37% 1.14% 

1384-1341 12521482 14% 44.87% 11517 11% 1.13% 

1341-1341 17447412 44% 44.41% 17111 3% 1.14% 

1341-1342 11111513 -38% 44.81% 11118 -5% 1.14% 

1342-1343 1317433 -43% 44.71% 15147 -1% 1.24% 

1343-1344 6252126 3%-     

1344-1345 7151673 15%     

 1534و گردشگری استان بوشهر یدستعیصنا، فرهنگیاداره کل میراث 

شود از دوره که مشاهده مي طورهماناست.  شدهمشخصدر نمودار زیر روند حضور گردشگران داخلي استان بوشهر 

-1341تعداد حضور در دوره زماني  نیترشیبایم و با افزایش حضور گردشگران در استان روبرو بوده 1381-1387زماني 

 تجربه کرده است.  1343نیز استان روند کاهش را تا سال  ازآنپسبوده است.  1341

 : بررسی روند حضور گردشگران داخلی در استان بوشهر27 نمودار

 
 1535مرکز آمار ایران مشاور بر اساس اطالعات 
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ایم روند کاهشي حضور گردشگران را داشته 1383-1384که مشخص است، از سال  طورهماننیز  28در نمودار شماره 

نیز  افزایش این تعداد را  ازآنپسترین میزان حضور گردشگر خارجي و استان کم 1381-1387که در دوره زماني  یيجاتا 

به است که نمودار  شدهشروعرجي نیز روند کاهشي حضور گردشگران خا 1341-1341. از دوره زماني بوده استشاهد 

 گویای این وضعیت است. يخوب

 : بررسی روند حضور گردشگران خارجی در استان بوشهر28 نمودار

 
 مرکز آمار ایرانمشاور بر اساس اطالعات : مأخذ

به کشور مشاهده  واردشدهبه استان بوشهر از کل گردشگران  واردشده، سهم گردشگران خارجي 24در نمودار شماره 

 شود. مي

های گذشته شود، سهم گردشگران خارجي استان از کل گردشگران خارجي کشور طي سالکه دیده مي طورهمان

و  سیاسي اخیر رود که با توجه به اتفاقاترسیده است. انتظار مي 1341در سال  %1.1به  1385در سال  %1.2و  از  افتهیکاهش

برخوردار شود  يتوجهقابلهای خارجي از رشد باز شدن درهای ایران بر کشورهای خارجي، آمار گردشگران و توریست

سیار زیاد های زیرساختي باستان با توجه به ضعف مخصوصاًهای کشور و ریزی و تجهیز زیرساختکه این امر نیازمند برنامه

  باشد.آن درخور توجه مي
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 : سهم استان بوشهر از گردشگران خارجی کشور23ار نمود

 
 1533اطالعات مرکز آمار ایران  بر اساسمحاسبات مشاور : مأخذ

 نسبت جهانگرد در استان ) گردشگران خارجي(شاخص 

باشد. جذب گردشگران خارجي به استان بوشهر، یکي از اهداف اصلي در بخش گردشگری طرح آمایش استان بوشهر مي

 طورانهمتوجه برای منطقه را نام برد. توان درآمدزایي قابلاز مزایای جذب گردشگران خارجي به هر منطقه و فرهنگي، مي

ای شود، به یکي از پردرآمدترین صنایع برای کشورهمي بردهنام صنعت نامرئي»که چندی است صنعت گردشگری که از آن 

بهبود  ای، باال رفتن فرهنگ مردم منطقه واست. از دیگر مزایای ورود گردشگران خارجي به منطقه شدهلیتبد ریپذ ستیتور

به  کمک شایان توجهي توانديمای، چنین حضور گردشگران در منطقهباشد. همالمللي ميسرمایه اجتماعي و روابط بین

 پدافند غیرعامل آنجا باشد. در خصوص این شاخص دو منبع آماری مورد بررسي قرار گرفته است . 

 بر اساس مرزهای ورودی زمیني ، دریایي و هوایي 1342آمار ارائه شده از طرف مرکز آمار ایران ، سال -1

نسبت گردشگران خارجي )  1341تا  1378ه سالهای بر اساس آمار ارائه شده از طرف مرکز آمار ایران در طول دور

جهانگردان( در استان بوشهر سهمي پایین تر از  یک درصد را شامل شده اند. البته نمودار زیر نشان مي دهد روند ورود 

بوده  1383درصد در سال 1.14گردشگران خارجي از دولت نهم به بعد روند کاهشي داشته است. و نقطه اوج آن با سهم 

 ست.ا

 به استان بوشهر بر حسب مرزهای ورودی واردشدهگردشگران خارجی :72جدول 

 سهم استان در جهانگردان ورودی به کشور) درصد( استان کشور سال

1378 1321111 3781 1.24 

1374 1341111 4874 1.31 

1381 1412111 5123 1.31 

1381 1584111 4121 1.24 
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 سهم استان در جهانگردان ورودی به کشور) درصد( استان کشور سال

1382 5121111 1884 1.14 

1383 1111111 11148 1.14 

1385 2735111 5113 1.21 

1388 2272575 3114 1.13 

1384 3121283 3211 1.11 

1341 3244121 3227 1.11 

 1532مأخذ: مرکز آمار ایران 

 به استان بوشهر بر حسب مرزهای ورودی واردشده:گردشگران خارجی 31نمودار 

 
 1532مأخذ: مرکز آمار ایران 

که مالک درواقع  1344-آمارارائه شده از  طرف اداره کل میراث فرهنگي ، صنایع دستي و گردشگری استان بوشهر  -2

 تخت اقامتگاه ها مي باشد.-اشغال اتاق 

 طورهمانآمده است.  گردشگر ریغهر بر حسب گردشگر و به استان بوش واردشدهدر جدول زیر آمار مسافران خارجي 

، استان بوشهر با روند کاهش گردشگران خارجي روبرو بوده است. به 1387تا سال  1385که در جدول گویا است، از سال 

 حتي روند نرخ رشد گردشگران خارجي منفي بوده است.  1381تا 1384طوریکه در فاصله سالهای 

 به استان واردشده: تعداد و سهم گردشگران 73جدول 

 سال
تعداد گردشگرهای 

 داخلی
 نرخ رشد

 کلبهسهم گردشگران داخلی 

 گردشگران
تعداد گردشگرهای 

 خارجی
 نرخ رشد

سهم گردشگران 

 خارجی
1381-1382 1248541 - 44.12% 11515  1.88% 

1382-1383 1715314 31% 48.44% 17487 51% 1.11% 

1383-1384 2211281 25% 44.11% 14841 11% 1.84% 

1384-1385 2732442 24% 44.34% 18114 -4% 1.11% 

1385-1381 1275424 131% 44.78% 13471 -23% 1.22% 

1381-1387 4778111 -24% 44.82% 8521 -34% 1.18% 

1387-1388 8171117 71% 44.87% 11433 28% 1.13% 

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1385 1388 1389 1390

تعداد ٣٧٨١ ٤٨٧٩ ٥١٢٣ ٤٦٢٦ ٦٨٨٩ ١١٠٩٨ ٥٦٠٣ ٣٠٠٩ ٣٢٦١ ٣٢٢٧
)  سهم استان در جهانگردان ورودي به کشور

(درصد ٠.٢٩ ٠.٣٦ ٠.٣٦ ٠.٢٩ ٠.١٤ ٠.٦٩ ٠.٢٠ ٠.١٣ ٠.١٠ ٠.١٠

٠
٢٠٠٠
٤٠٠٠
٦٠٠٠
٨٠٠٠

١٠٠٠٠
١٢٠٠٠
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 سال
تعداد گردشگرهای 

 داخلی
 نرخ رشد

 کلبهسهم گردشگران داخلی 

 گردشگران
تعداد گردشگرهای 

 خارجی
 نرخ رشد

سهم گردشگران 

 خارجی
1388-1384 11451128 34% 44.81% 14452 37% 1.14% 

1384-1341 12521482 14% 44.87% 11517 11% 1.13% 

1341-1341 17447412 44% 44.41% 17111 3% 1.14% 

1341-1342 11111513 -38% 44.81% 11118 -5% 1.14% 

1342-1343 1317433 -43% 44.71% 15147 -1% 1.24% 

 1534گردشگری استان بوشهری و دستعیصناماخذ:اداره کل میراث فرهنگی، 

با افزایش حضور گردشگران در استان نرخ  1381-1387روند حضور گردشگران داخلي استان بوشهر از دوره زماني 

نیز استان روند  ازآنپسبوده است.  1341-1341تعداد حضور در دوره زماني  نیشتریبرشدی افزایشي را نشان مي دهد.البته 

 تجربه کرده است.  1343کاهش را تا سال 

 1333تا 1382: مقایسه روند نرخ رشدگردشگران داخلی و خارجی در استان بوشهر31نمودار 

 
 1535ماخذ:محاسبات مشاور بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران 

روند کاهشي داشته  1383-1384که مشخص است، نرخ رشد گردشگران خارجي استان از سال  طورهماندر نمودار فوق 

درصد را  34ترین میزان حضور گردشگر خارجي  و نرخ رشد منفي استان کم 1381-1387که در دوره زماني  یيجااست تا 

 انات کاهشي بوده است. شامل شده است. هرچند پس از آن نوسانات زیادی مالحظه مي گردد ولي روند کلي نوس

 

 نسبت درآمد ارزی حاصل از ورود جهانگردان به استان شاخص

آمار ارائه شده از درآمد حاصل از ورود گردشگران خارجي به استان نیز موید این مطلب است که درآمد حاصل از ورود 

درصدی را  51عد همواره  نرخ رشد دالر بوده است و در سالهآی ب 482514به استان مبلغ  1378گردشگران خارجي در سال 

به اوج خود رسیده   1383نسبت به سال قبل از آن داشته است. درآمد حاصل از ورود گردشگران خارجي به استان در سال 
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نرخ رشد گردشگران داخلي 36% 25% 24% 130% -24% 71% 34% 14% 44% -38% -43%

نرخ رشد گردشگران خارجي 56% 10% -9% -23% -39% 28% 37% 10% 3% -5% -6%
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دالر را شامل شده است. به لحاظ میزان رشد سرانه درآمد نسبت به سال قبل مي توان گفت سرانه درآمد  1817753مبلغ 

 درصد بوده است. 5تا  4.5معادل 1341تا  1378شگران خارجي استان در طول دوره سالیانه از گرد

 1331تا1378:مقایسه روند نرخ رشدگردشگران داخلی و خارجی در استان بوشهر74جدول 

 کشور سال
درآمد حاصله به 

 دالر( 1111دالر) 
 استان

درآمد 

حاصله به 

 دالر

سرانه درآمد به 

هر  ازای

 توریست به دالر

میزان رشد سرانه 

درآمد نسبت به 

 سال قبل ) درصد(

نسبت درآمد ارزی حاصل 

از ورود جهانگرد در استان  

 به کشور) درصد(

1378 1321111 118411111 3781 482514 128   1.24 

1374 1341111 174144111 4874 153781 134 4.5 1.31 

1381 1412111 147182111 5123 721857 141 5.1 1.31 

1381 1584111 234432111 4121 183445 148 4.7 1.24 

1382 5121111 778111111 1884 1118141 155 4.5 1.14 

1383 1111111 211811111 11148 1817753 113 5.1 1.14 

1385 2735111 417185111 5113 458113 171 5.1 1.21 

1388 2272575 411741425 3114 538111 174 5.1 1.13 

1384 3121283 583174421 3211 114817 187 5.1 1.11 

1341 3244121 142354571 3227 124215 145 5.1 1.11 

 1535ماخذ:محاسبات مشاور بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران 

 

 1333تا 1382بوشهر: مقایسه روند نرخ رشدگردشگران داخلی و خارجی در استان 32نمودار 

 
 1535ماخذ:محاسبات مشاور بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران 

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1385 1388 1389 1390

درآمد حاصله به دالر ٤٨٢٥٦٩ ٦٥٣٧٨٦ ٧٢٠٨٥٧ ٦٨٣٤٤٥ ١٠٦٨٦٩٠ ١٨٠٧٧٥٣ ٩٥٨١١٣ ٥٣٨٦١١ ٦٠٩٨٠٧ ٦٢٩٢٦٥
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 متوسط جذب جهانگرد درهر ماه

به تفکیک ماه نسبت به میانگین گردشگران خارجي در ماههای 1342گردشگران خارجي واردشده به استان در سال 

 83تا  78تقریبا به نسبت یک پنجم سطح میانگین دوره  بسیار سطح پاییني را دارا مي باشند و 1378 -83مختلف سالهای 

 رسیده است. 

 83تا  78با میانگین دوره  1332: مقایسه تعدادگردشگران داخلی و خارجی استان بوشهر به تفكیک ماه در  سال 33نمودار 

 
 1534استان بوشهر  یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م ماخذ: محاسبات مشاور بر اساس اطالعات

 به استان سفرهای بدون اقامت شبانه واردشدهکه در بندهای پیشین نیز اشاره شد، اکثر گردشگران داخلي  طورهمان

دلیل  استان بوشهر به چنین. همباشنديمهای مجاور از گردشگران استان هاآنرسد که اکثر مي به نظرطور و این اندداشته

بالقوه گردشگران خارجي را نیز به خود جلب نماید. البته به  طوربهتواند مي فارسجیخلحوزه  یکشورهابا دریا و  یجوارهم

ندارند.  ها زیاد توجهيباشند و به شهرستانرسد بیشتر گردشگران خارجي تنها مایل به دیدن خود شهر بوشهر مينظر مي

کشورهای آلمان، ایتالیا، هلند، انگلیس، ژاپن، روسیه،اکراین،پاکستان، بحرین،کویت و های خارجي از توریست نیترشیب

 .باشنداسترالیا مي

 توان به دو دسته تقسیم نمود: گردشگران خارجي وارده به استان را مي    

 فارس و همسایگان ـ گردشگران کشوهای حوزه خلیج1 

 ـ جهانگردان اروپایي، آسیایي و غیره2 

از جهانگردان  این دسته ترغیب خواهند شد.تبلیغات و ایجاد امکانات مناسب از طریق دریا به مسافرت  با کمکه اول دست  

 توان به طریق مختلف به استان جذب نمود. باشند را ميکه اکثراً شیوخ خلیج فارس مي

اردیبهشتفروردین خرداد تیر مرداد شهریور هر م آبان آذر دی بهمن اسفند
گردشگران خارجي 108 177 232 162 168 86 212 225 185 140 221 157

83تا 78میانگین دوره  537 520 444 538 482 510 501 539 529 509 499 460
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ب برای هایي مناسچراگاه به دنبالو  وحش استان داشته تعدادی از این گردشگران تمایل و مشتاق به استفاده از حیات

جا مسابقات خود را نیز آن تواننديمباشد و در منطقه جم و ریز این بستر مهیا مي معموالًخود بوده که  یامسابقههای اسب

 برگزار نمایند. 

اً چشمگیر اد نسبتشوند که نمونه آن تعدهای مذهبي وارد کشور ميزیارت مکان زهیباانگتعدادی از این گردشگران نیز  

 تواند به عنوانباشند. این استان مياین گردشگران برای زیارت حرم حضرت امام رضا )ع( و دیدار از شهر مذهبي قم مي

 از زائران باشد. گونهنیاترانزیت پذیرایي 

، معمار و شناسشرقرخ باشند که بعضاً مومي …و  دسته دوم جهانگرداني از کشورهای آلمان، ایتالیا، استرالیا، هلند    

در ایام کریسمس  دهشانیبکه قباًل  گونههمانکنند. اکثر این گردشگران هستند و برای سیاحت و تحقیق به ایران سفر مي …

اگر  و دباشکه استان بوشهر دارای هوای مطبوع مي يدرزمانیعني دقیقاً  ،نندکای دی و بهمن به ایران مسافرت ميهو در ماه

از هایي که حتي برای دیدار از شهرهای تاریخي اصفهان و شیربسیاری از توریست ،تبلیغات مناسب در این زمینه انجام پذیرد

 (.1381)طرح جامع گردشگری استان بوشهر کنند طالب دیدار از این منطقه خواهند شدبه ایران مسافرت مي

 گردشگران کمبودهای و نیازها بررسی  -1-2-7-2-3-3

جذب  ٔ  نهیدرزمناسایي نیازها و کمبودهای گردشگران، در ابتدا الزم است مروری بر کشورهای همسایه که در راستای ش

پرداخته شود. در کشورهای همسایه، مناطق گردشگری همچون منطقه آزاد دوبي با بیش  اندظاهرشدهگردشگر تاکنون موفق 

های دریایي، برخورداری گانه مصنوعي نخل، رستوران و هتلرستوران، جزایر سه 111ستاره و بیش از  1و  5، 4هتل  211از 

سوی دیگر  و از سوکیهای مختلف و غیره از و مجهزترین فرودگاه منطقه، برگزاری مسابقات جهاني در رشته نیتربزرگاز 

ستاره،  3و  2هتل  11ستاره و  4هتل  15ستاره،  5هتل  48المللي مجهز، سواحل و پالژهای متعدد، آنتالیا با فرودگاه بین

بي کشوری مانند د کهيدرحال.آیندحساب ميهای مناسب زیرزمیني و دریایي و غیره از قدرتمندان این عرصه بهزیرساخت

 مندی از آثار تاریخي، طبیعي، فرهنگي و ... از اعتبار بسیار کمتری نسبت به ایران برخوردار است.از لحاظ بهره

رستوران،  31تخت اقامتي،  4511هتل و  45ها، با داشتن حدود جزیره کیش از نظر زیرساخت در بین مراکز توریستي ایران

ای مناسب بندری، ایجاد ساختار جاده ساتیتأسالمللي و های گردشگری )مصنوعي(، برخورداری از فرودگاه بینایجاد جاذبه

 طورمانهاز قوت بیشتری برخوردار است. در مقابل های طبیعي نسبت به سایر مراکز توریستي کشور و برخورداری از جاذبه

در این رابطه بحث و بررسي صورت گرفت، استان بوشهر از ضعف شدید زیرساختي و خدماتي  مفصالًکه در بندهای پیشین 

 برد.های غني گردشگری خود رنج ميگیری از پتانسیلو عدم بهره
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گیرد. در سمت تقاضای این صنعت خانوارها ورت ميمختلف ص یهازهیباانگتقاضا برای این خدمت       

قرار دارند که هر گروه متناسب با موقعیت و نقشي که در جامعه  …، بازرگانان، محققین و دکنندگانیتول(، کنندگانمصرف)

هت مقاصد و تجار ج دکنندگانیتولدهد. خانوارها جهت مقاصد تفریحي، دید و بازدید، کند تقاضای خود را شکل ميایفا مي

تقاضا برای  هاگروهشوند. ویژگي مشترک تمامي این وارد این جرگه مي …تجاری، محققین جهت مقاصد علمي و 

 وجود دارد. هانیااست که بین  یيهاتفاوت ازجملهاقامت ،  نحوههای سفر، مدت و جهانگردی و مسافرت است و انگیزه

در  یگذاراستیسترین الزمة و اساسي نیترمهمتقاضای آتي  ينیبشیپفعلي و شناخت، توصیف، تجزیه و تحلیل تقاضای 

بر رت بر تقاضای مساف مؤثرشود. عوامل مختلف انجام مي یهاروشآید. این کار مي حساببهامر توسعه صنعت گردشگری 

هزینه  زجملهاحي به عواملي تقاضای جهانگردی تفری مثالعنوانبهانگیزه مسافرت یا نوع جهانگردی متفاوت است.  حسب

طبیعي منطقه مورد بازدید، امنیت  یهاتیجذابسفر )شامل هزینه اقامت و رفت و برگشت(، شرایط آب و هوایي، مناظر و 

 محل مورد بازدید، و وضعیت اقتصادی آن وابسته است.

ناخت صادی در مقصد، بستگي دارد. شاقت یهاتیفعالسفر، انواع و ترکیب  نهیهزجهانگرد تجاری به عواملي از قبیل      

و  مختلف جهت توصیف، تجزیه و تحلیل یهاگروهدقیق رابطة ریاضي و کمي بین تقاضای جهانگردی با عوامل مزبور در 

ترین بیني تقاضای آتي بسیار حائز اهمیت است و از میان الگوهای تحلیل تقاضا در صنعت گردشگری عمليمسئله مهم پیش

تقاضا  کنندهنییتعهای آماری قابل استناد مربوط به عوامل دسترسي به داده کهیيازآنجاآید. اما مي حساببهگو ال نیترقیدقو 

اظ محققین لح نیبه همباشد، استفاده از این روش در شرایط عملي مقدور نخواهد بود. نمي ریپذامکان هاآنبیني روند و پیش

کیفي مراجعه  یهاروشهای کمي ساده و روش ازجملهبیني تقاضا های دیگر جهت شناخت و برآورد و پیشبه روش

 شود.اشاره مي هاروشدقیق به تمامي  طوربهکنند. در قسمت بعدی مي

ـ 3تاریخي  یبناهاـ  آثار 2طبیعي، یهاتیجذابـ 1کنیم: نعت گردشگری، به اجزای زیر برخورد ميصدر سمت عرضة 

ـ عناصر سازماني 7 هااقامتگاهـ 1ـ سیستم توزیع محصوالت جهانگردی 5 ونقلحملـ سیستم 4زیربناها و عوامل ساختاری 

 حسابهبعرضه خدمت جهانگردی  بالقوهتوان  کنندهنییتعموجودی کمي و کیفي تجهیزات موجود در هر مکان جغرافیایي 

در کنار جذابیت …ها و های توزیع مثل آژانسها، سیستمظرفیت هتل ازجملهها )گرفتن یکسری شاخص در نظرآید. با مي

با تقاضای  آورد و با مقایسه آن به دست موردمطالعهتوان این توان را برای منطقه یا استان یا کشور های طبیعي و فرهنگي( مي

ر راهنما در ام نیترمناسبتوان بالقوه جهانگردی به وضعیت بازار از لحاظ شکاف، مازاد یا تعادل پي برد که خود مي

 آید. حساببهگذاری در این صنعت گیری عامالن اقتصادی جهت سرمایهتصمیم
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ه کمبودها ک روديمگزارش شناخت و تحلیل وضعیت موجود استان بوده است، انتظار  رو شیپبه آنکه گزارش  با توجه

ریزی برنامه یتر کمبودها و نیازها به مرحلهو محاسبات دقیق شدهيبررسکیفي  لحاظو نیازهای گردشگران در این سطح به 

 موکول شود.

 مباحثها و سایر های گردشگری استان، خدمات، زیرساختپتانسیل ینهیدرزم شدهحاصلبه شناخت  با توجه

ه نیاز گردشگران سخگویي بی کیفي باال برای پاهای با درجهها و اقامتگاهطور قطع با کمبود هتل، استان بوشهر بهشدهيبررس

ه اهداف ب با توجه وجهچیبه هی استان هتل دلوار در شهر بوشهر بوده که داخلي و خارجي نیازمند است. تنها هتل سه ستاره

وشهر، سایر های کنگان، گناوه و بشهرستان به جزچنین مدنظر برای ارتقاء صنعت گردشگری استان، پاسخگو نخواهد بود. هم

 هاآنری به موقعیت قرارگی با توجههای عسلویه و جم در شهرستان مخصوصاًاند و این نیاز برخوردار از هتل نبوده هاشهرستان

 شود.های انرژی بسیار احساس ميدهي به مناطق و سایتو سرویس

شهرستان یکه در همه ترنییپای کیفي های با درجههای مسافر و هتلو خانه رهایپذمهمان ازجملهها چنین سایر اقامتگاههم

 باشد. است، از دیگر نیازها و کمبودهای استان در این حوزه مي رهای استان از ضعف شدید کمي و کیفي برخوردا

ه شد. در استان پرداخت هاآنکه به بررسي  باشديمی گردشگری های گردشگری، از دیگر موارد مهم در حلقهزیرساخت

ناسبي م نسبتاًالزم و وجود فرودگاه، از وضعیت  یهارساختیزاطات هوایي، به لحاظ وجود ارتب ینهیدرزماستان بوشهر 

. ضمن آنکه تعدادی از باشديمتعداد پروازها و تنوع در مقصد، نیازمند توجه بیشتری  در خصوصبرخوردار است، اما 

هي دهای پارس جنوبي سرویسغول در سایتباشند و یا تنها به کارکنان مشیا فعال نمي حال حاضرهای استان در فرودگاه

 کنند. مي

 انجام دست در یا شدهانجام یهایگذارهیسرما وضعیت بررسی -1-2-7-2-3-4

انجام استان در بخش گردشگری طي  در حالیا  شدهانجام یهایگذارهیسرمادر این بند از گزارش به بررسي وضعیت 

است. در ابتدا الزم است برآوردی از وضعیت بخش گردشگری استان و سهم آن از کل  شدهپرداختههای گذشته و آتي سال

آید. در بررسي وضعیت ارزش افزوده بخش گردشگری در اقتصاد به جز اطالعات ارزش  به دستاقتصاد  استان و کشور 

ب و فرمت قال نیدر اات دیگری باشد، اطالعافزوده بخش هتل و رستوران که شامل دو زیربند هتل و خوابگاه و رستوران مي

 ناچار ارزش افزوده بخش گردشگری  با بخش هتل و رستوران سنجیده شده است. موجود نبوده و به

گذاشته  شیبه نما 1341تا  1374های و کشور را طي سالبخش هتل و رستوران در استان بوشهر  افزودهارزش  75جدول 

 است. 
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 ارزش افزوده بخش هتل و رستوران در استان بوشهر و کشور )میلیون ریال(:75جدول 

 بوشهر 1373 1381 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1388 1383 1331

371231.784 348778.1117 243,434 211,115 115,412 137,743  114,111  114,141  81154.2118  12321.5753  44314.1145  
هتل و 

  رستوران

12,144 41,433 72,428 41,138 31,471 25,188  15,447  12,145  8125.85537  1331.55513  4111.14413  
هتل و 

  خوابگاه

  رستوران  44143.3144  55441.1212  72128.3514  41,445  113,513  112,551 133,421 111,127 221,511 258,341 314,143

  جمع کل  1541543.4  4182548.41  12441741.5  37,583,152  48,315,214  41,118,484 48,137,441 74,727,414 83,484,335 141,517,211 451483881.4

 کل کشور

52842481.35 44587248.31 37,111,111 23,511,511 14,418,271 11,111,544  14,318,857  12,538,142  4571512.415  7555121.212  1171212.18  
هتل و 

  رستوران

11,141,727 11,153,523 8,241,852 3,412,873 3,134,485 2,371,781  1,882,442  1,577,883  1114111.414  1171185.454  414413.51  
هتل و 

  خوابگاه

  رستوران  5115738.52  1478835.313  8411881.551  11,411,111  12,481,415  13,135,813 11,318,785 14,548,121 24,314,714 34,433,771 41,212,254

  جمع کل  124753115  731131384.4  451313473.4  1,184,441,114  1,545,481,412  1,445,214,213 2,381,115,842 3,144,154,112 3,813,454,413 4,744,131,551 1,111,442,131

1533 ایهای منطقه: مرکز آمار ایران، جداول حسابمأخذ
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است.  شدهپرداخته،  به بررسي و مقایسه سهم ارزش افزوده بخش هتل و رستوران استان بوشهر و کشور 34نمودار در 

ور، ششود، سهم ارزش افزوده بخش هتل و رستوران استان بوشهر به ارزش افزوده این بخش در کل ککه دیده مي طورهمان

سهم ارزش افزوده بخش  کهيدرحالدرصد بوده است و نوسان چنداني نداشته است.  1.8حدود  1341تا  1374های طي سال

 یبه طورته نوسانات زیادی داشته است. 3های گذشارزش افزوده استان بوشهر طي سال کلبههتل و رستوران استان بوشهر 

با افت بسیاری روبرو گشته و در سال  1384تا  1381های و طي سال شدهشروع 1374درصد در سال  1.8از عدد حدود  که

چنین در بررسي سهم ارزش افزوده بخش هتل و رستوران در به باالترین حد خود رسیده است. هم 1384-1341دوره زماني 

 1.4به  %1و از حدود  فتهایکاهشاین سهم  1382ارزش افزوده کشور، مشخص است که به جز مواردی، از سال  کلبهکشور 

ده ارزش افزو کلبهدهد که سهم ارزش افزوده بخش هتل و رستوران رسیده است. نتیجه بررسي نشان مي 1341در سال  %

 باشد.در کشور اندکي باالتر از این سهم در استان بوشهر مي

 تان بوشهر و کشورسهم ارزش افزوده بخش هتل و رستوران اس:34نمودار 

 
 ایهای منطقهمحاسبات مشاور بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، جداول حساب: مأخذ

 بخش گردشگری در استان شدهانجامهای گذاریها و سرمایهبررسی پروژه

شته های گذدر بخش گردشگری طي سال گرفتهانجام یهایگذارهیسرماها و ژهدر این بند از گزارش به بررسي پرو

باستان  اکتشافدر برنامه پژوهش و  1341شود، استان در سال مشاهده مي71جدول که در  طورهماناست.  شدهپرداخته

به سال  فرهنگي و تاریخي با افزایش اعتبار نسبت باارزش رمنقولیغ،حفاظت، مرمت میراث نیتأمشناختي و تاریخي و برنامه 

اعتبار منظور  نیترشیبگردشگری  با کاهش اعتبار روبرو بوده است.  ازیموردنهای و در بخش برنامه توسعه زیرساخت 1341

ی . اما عملکرد کلیهباشديمگردشگری  ازیدنمور یهارساختیز، مربوط به برنامه توسعه 1341شده در این فصل در سال 

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390

سهم ارزش افزوده بخش هتل و رستوران استان بوشهر از کل ارزش افزوده بخش هتل و رستوران کشور

سهم ارزش افزوده بخش هتل و رستوران استان بوشهر به کل ارزش افزوده استان بوشهر

سهم ارزش افزوده بخش هتل و رستوران کشور به کل ارزش افزوده کشور
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اظت،مرمت میراث ، حفنیتأمبرنامه "عملکرد منفي نیز مربوط به بخش  نیترشیبی زماني منفي بوده و ها در این فاصلهبخش

 باشد.مي - %71با  "فرهنگي و تاریخي باارزش رمنقولیغ

 میلیون ریال -1331-31 یهاسالمیزان اعتبارات و عملكرد بخش طی :76جدول 

درصد 

 تغییرات
عملكرد 

1331 
عملكرد 

1331 
درصد 

 تغییرات
اعتبار مصوب 

1331 
اعتبار مصوب 

1331 
 عنوان برنامه

 کتشاف باستان شناختي و تاریخيابرنامه پژوهش و  1711 2111 17.7 1711 771 -54.8

71.14- 4413 34231 17.1 41531 34111 
 زشباار رمنقولیغ،حفاظت،مرمت میراث نیتأمبرنامه 

 فرهنگي و تاریخي

 گردشگری ازیموردنهای برنامه توسعه زیرساخت 115287 112518 -2.4 15487 58145 -11.5

 ها و تجهیزاتبرنامه ساختمان 31 1 -111 31 1 -111

 جمع کل 151127 155114 2.3 111447 14328 -31.7

  1531اجتماعی استان،  –،گزارش اقتصادی استان بوشهر یزیربرنامهسازمان مدیریت و : مأخذ

 که دیده طورهماناست.  شدهيبررسدر هر بخش  1341و  1341های در سال گرفتهانجامهای ، تعداد  پروژه77جدول در 

گذاری سرمایه نیترشیبکه   "گردشگری ازیموردنهای برنامه توسعه زیرساخت"تعداد پروژه مربوط به  نیترشیبشود، مي

هیچ برنامه در  1341نیز در سال   "ها و تجهیزاتبرنامه ساختمان "  چنین. همباشديمرا نیز به خود اختصاص داده است، 

ای به این امر اختصاص داده بودجه 1341که در جدول باال نیز مشخص است، در سال  طورهماناست و دست اقدامي نداشته 

 نشده است.

ردی سال و جهانگ یگردرانیا ساتیتأس)اعتبارات ملي و تسهیالت پرداختي( در  شدهانجامملي  یهایگذارهیسرمامیزان 

 دهشانجاماستاني  یگذارهیسرماچنین  میزان آن و هم ل گذشتهکاهش نسبت به سا %43میلیون ریال با  3211معادل  1341

 بوده است.   نسبت به سال قیلافزایش  %41میلیون ریال با  12111پرداختي( معادل  التیتسه)اعتبارات استاني و 

 1331-31 یهاسالبخش گردشگری در استان به تفكیک برنامه طی  یهاپروژهعداد :ت77جدول 

 درصد
 تغییرات

 تعداد
 1331پروژه 

 تعداد
 1331پروژه 

 عنوان برنامه

 کتشاف باستان شناختي و تاریخيابرنامه پژوهش و  2 1 -51

 فرهنگي و تاریخي باارزش رمنقولیغ،حفاظت، مرمت میراث نیتأمبرنامه  22 21 18.2

 گردشگری ازیموردنهای برنامه توسعه زیرساخت 43 51 31.2

 ها و تجهیزاتبرنامه ساختمان 1 1 -111

 جمع کل 18 83 22.11

  1531اجتماعی استان،  –گزارش اقتصادی ،استان بوشهر یزیربرنامهسازمان مدیریت و : مأخذ

است که نسبت به  گرفتهانجامپروژه در بخش گردشگری   82، تعداد 1341: در سال 1341در سال  گرفتهانجامهای پروژه

 به شرح زیر است: 1341در استان در سال  شدهانجامهای درصدی  داشته است. تعدادی از  پروژه 22افزایش  1341سال 
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 مرمت و ساماندهي عمارت حاج رئیس

 مشیر برازجان یکاروانسرامرمت  

 اجرای زیرساخت کمپینگ گردشگری در بندر گناوه

 ساماندهي دره لیر سیراف 

 2پارک ساحلي سیادت فاز احداث  

 احداث پارک ساحلي خور شهر گناوه فاز دوم

 گناوه 4ساحل سازی فاز 

 5ساحل سازی کنگان فاز 

 (.1344دستي و گردشگری استان بوشهر )اداره کل میراث فرهنگي، صنایع 2ساحل سازی بندر دیلم فاز 

 های آتی بخش گردشگری در استانگذاریها و سرمایهبررسی پروژه

ه های گذشتانجام در بخش گردشگری طي سال در حال یهایگذارهیسرماها و ژهدر این بند از گزارش به بررسي پرو

ت بوده در دس هاآنهای فیزیکي یزان اعتبار و پیشرفتتر از مهایي که اطالعات دقیقپروژه، 78جدول است. در  شدهپرداخته

 است.  شدهيبررساست 

 1334 -مرتبط با گردشگری یهابخشاجرای استان در  در دستهای پروژه:78جدول 

 1534و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنامیراث فرهنگی،  اداره کل: مأخذ

 است.  شدهمشخصهای مرتبط با بخش گردشگری استان  ژهپرو نیترمهم یبندجمعخالصه و  نیز 74جدول در 

 نام طرح یا پروژه
 

 مكان پروژه
 

 سال شروع
 

 سال خاتمه
 

 میزان اعتبار )میلیون ریال(
 

 صددر -فیزیكی میزان پیشرفت 

 35 7511 1344 1343 دیلم ایجاد کمپینگ گردشگری

 111 21111 1344 1342 گناوه ایجاد کمپینگ گردشگری

 45 8511 1344 1341 تنگستان احمد ریمساماندهي آبگرم 

 45 4511 1344 1341 دشتي زیارتي منقل -احداث مجموعه تفریحي

 51 1211 1344 1344 تنگستان طرح جامع دهکده گردشگری تنگستان

 51 1711 1344 1344 گناوه طرح جامع دهکده گردشگری گناوه

 11 1211 1344 1344 سیراف طرح جامع دهکده گردشگری سیراف پرک

 55 411 1344 1343 تنگستان احداث سرویس بهداشتي بنیون
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 های استان بوشهربخش گردشگری در محدوده شهرستانهای عمرانی موجود مرتبط با ترین پروژهمهم:73جدول 

 عمرانی یهاپروژه شهرستان
 و یگذارهیسرماگردشگری، 

 تأمین منابع

 بوشهر

مت  مر -يچاه کوتاهمطالعه، ساماندهي و احیای مقبره شیخ حسین  -طراحي و اجرای طرح ساماندهي محورهای مهم بافت تاریخي بوشهر

مرمت و  -مرمت عمارت نوذری-احیاء و مرمت بافت قدیم بوشهر )بازار قدیم( -و ساماندهي عمارت حاج رئیس )حیاط مرکزی(

 تعمیر  -ساماندهي عمارت ملک

مرمت و  -و مرمت مدرسه سعادت يبخشاستحکام -اضطراری ابنیه تاریخي در شهر بوشهر يبخشاستحکام -و تجهیز ساختمان گلستان

 -(سبز آباد)مرمت عمارت فارسجیخل یامنطقهایجاد موزه  -هفت بنگله یهاساختمانمرمت و ساماندهي  -ماندهي عمارت علویسا

تای تقویت در راس مؤسساتاستفاده بهینه از ظرفیت مراکز پژوهشي و سایر  -باستاني ساحلي یهامحوطهتوانمندسازی بنادر تاریخي و 

و تعمیر یک  تملک -رهای گردشگری منطبق بر آثار تاریخي به منظور ایجاد سهولت دسترسي به منابعایجاد محو -حوزه میراث فرهنگي

مان تعمیر و تجهیز ساخت -مرمت و تجهیز عمارت دهدشتي -بابت ساختمان تاریخي در بافت تاریخي بوشهر )مرمت عمارت مبارکي(

مرمت عمارت ایراني )موزه تجارت  -ت عمارت کازرونيمرم -مرمت عمارت گلشن -مرمت و ساماندهي مسجد ملک -اسناد ملي

 مرمت خانه سیاکي-مرمت خانه شیرازی -و مرمت عمارت طبیب يبخشاستحکام -دریایي(

احداث  -احداث دهکده گردشگری

 منطقه نمونه گردشگری لیان

 

 تملک تپه تل گل پختي-اهرمي خضر خان زائرمرمت قلعه -دلواری يعلسیرئمطالعه و ساماندهي موزه  تنگستان

-منطقه نمونه گردشگری دلوار

-ساماندهي چشمه آبگرم میراحمد

احداث مجموعه بهداشتي روستای 

 بنیون

 - ساماندهي مقبره فاضل جمي -مرمت و ساماندهي حمام تاریخي جم جم

 دشتستان

 یهاکاخمطالعه و ساماندهي  -مرمت کاروانسرای دالکي -مرمت کاروانسرای مشیر برازجان-مرمت پل مشیر و کاروانسرای مجاور آن

حریم و ساماندهي قلعه ملک منصور خان  یآزادساز -کوشک اردشیر يبخشاستحکامساماندهي و  -هخامنشي )چرخاب و بردک سیاه(

 مرمت و ساماندهي بقعه شیخ منصور خزائي زیارت  -)بند کل غرون( مرمت و ساماندهي سد سبا -شبانکاره

- 

 مرمت و ساماندهي محرابه مند -مرمت و ساماندهي مسجد جامع کاکي -تملک و ساماندهي قلعه محمدخان دشتي دشتي
 -احداث مجموعه گردشگری زیارتي

 تفریحي روستای منقل

 - ساماندهي محوطه بردو -قلعه بردستان يشبخاستحکاممرمت و  -مرمت مسجد جامع بردستان دیر

 احداث کمپینگ گردشگری دیلم و مرمت قلعه حصار يبخشاستحکام دیلم

 - - عسلویه

 کنگان
ت و مرم -مرمت و ساماندهي قلعه نصوری -بازار قدیم سیراف يبخشاستحکاممرمت و  -مسجد جامع سیراف يبخشاستحکاممرمت و 

 نجات بخشي آثار تاریخي سیراف -امام حسن بصری يبخشاستحکام
- 

 احداث کمپینگ گردشگری گناوه سلیمان بن علي گناوه زادهاماممرمت و ساماندهي مقبره  -مرمت حسینیه خان بندر ریگ گناوه

 1534و گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنامیراث فرهنگی،  اداره کل: مأخذ

 بوشهرمناطق نمونه گردشگری استان 

یت های توسعه، قابلهای مهم گردشگری و پتانسیلوجود جاذبه لیبه دلای است که منطقه نمونه گردشگری محدوده

 گردشگران در یک مکان واحد ازیموردنارائه کلیه خدمات و کاالهای  به منظورگردشگری  ساتیتأسای از احداث مجموعه

ناطق های مویژگي ها و یا در تعامل متناسب با آن باشد.ند در جوار جاذبهتوارا دارد. محل ایجاد منطقه نمونه گردشگری مي

 از: اندعبارتنمونه گردشگری 

 های گردشگری باشد.گونه ازیک یا ترکیبي  یهاپس کرانهالف: دارای زمینه و 

 رساني و ارتباطي و گردشگری برخوردار باشد.های مناسب خدماتب: از زیرساخت

 گردشگری در منطقه به مرحله اجرا درآمده باشد. نظام مدیریت جامع
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است  شدهفیعرتهای کشور، مناطق نمونه گردشگری  مختلفي در سطح استان در استان بوشهر نیز مانند بسیاری از استان

 هاآنمناطق نمونه گردشگری استان و توضیحات مختصری از  81جدول باشند. در در مرحله اجرا مي هاآنکه تعدادی از 

دارای  هاآنی است که همه شدهفیتعرمنطقه نمونه گردشگری  12شود، در استان تعداد که دیده مي طورهمانآمده است. 

موقعیت مکاني مناطق  21نقشه شماره باشند.گذار نیز ميمنطقه دارای سرمایه 4ن تعداد،سنجي بوده و از ایمطالعات امکان

 دهد.ی گردشگری استان را نشان مينمونه
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 مناطق نمونه گردشگری استان بوشهر یهایژگیو :81جدول 

 شهرستان منطقه

ک
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 گذارسرمایه
 وضعیت اجرایی وضعیت مطالعات

عملیات 
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 جامع سنجيامکان اعتبار

در مرحله استعالم از 
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جام 
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دس
در 

 

جام
ان

ده
ش

جام 
ت ان

دس
در 

 

ب
صو

م
 جمع استاني ياعتبار مل 

 - 18/4/81 - بوشهر بوشهر لیان
ارگ بم 

 کرمان
-   -   - 12441 در مرحله اجرا - - 

 دلوار تنگستان دلوار
شرکت توسعه 

 بوشهر
 - - 2111 در مرحله اجرا -   -   - مآب - 18/4/81

جزیره میر 

 مهنا
 11/7/87 25/4/81 شرکت فالمینگو گناوه گناوه

 شیآما

 فالت
-   -   - 

شروع عملیات 

 اجرایي
23111 - - 

 - - 1 در مرحله اجرا - -  - -  - - -  - گناوه گناوه جفیر گناوه

 دیلم دیلم حماد دیلم
شرکت توسعه 

 بوشهر
18/4/81 - - -   -  - - - 1 - - 

 بوشهر بوشهر عباسک
سازمان مناطق 

 گردشگری
22/3/81 1/11/87 

راز نگار 

 نقش
-   -  -  - 1 - - 

 - - - جم جم تپه چکاسه
 شیآما

 فالت
-  - -  - - - 411 - - 

 - - - جم جم گلو بردگان
 شیآما

 فالت
-  - -  - - - 411 - - 

 يعلسیرئسد 

 یدلوار
 - - - دشستان دشستان

 شیآما

 فالت
-  - -  - - - 411 - - 

 - - - دشتي دشتي منطقه مند
 شیآما

 فالت
-  - -  - - - 411 - - 
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 شهرستان منطقه
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 گذارسرمایه
 وضعیت اجرایی وضعیت مطالعات

عملیات 

 اجرایی

 جامع سنجيامکان اعتبار

در مرحله استعالم از 

های اجرایي دستگاه
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م
 جمع استاني ياعتبار مل 

 - - - تنگستان تنگستان خائیز
 شیآما

 فالت
-  - -  - - - 411 - - 

 - - - دشتستان دشتسنان سر قنات
 شیآما

 فالت
-  - -  - - - 411 - - 

 1534. گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، : مأخذ
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 های ساحلی کشور با استان بوشهری گردشگری استانو بررسی وضعیت مناطق نمونه مقایسه

ه های ساحلي کشور و استان بوشهر با توجه بدر این بند از گزارش به بررسي وضعیت مناطق نمونه گردشگری استان

است، در بین تعداد مناطق نمونه  شدهدادهکه نشان  طورهمان است. شدهپرداخته هاآنویژگي مشترک دریا و ساحل در همه 

منطقه  71استان گیالن با   ازآنپسمنطقه نمونه گردشگری( و   123ران ) تعداد مربوط به استان مازند نیترشیبگردشگری، 

اد ترین تعد، در میان تعداد مناطق نمونه گردشگری، کمشدهيبررساستان  7باشد. استان بوشهر در میان نمونه گردشگری مي

د های مازندران و گیالن به خوبعد از استانگذار، رتبه سوم را از نظر مناطق نمونه دارای سرمایه کهيدرحالرا دارا بوده است. 

رح ط به صورتمناطق نمونه گردشگری، در عمل تنها  یهاطرحکه تعداد بسیار زیادی از اختصاص داده است. از آنجائي

استان   ا درسرمایه و ...(،  لذ نیتأممباحث مدیریتي، عدم  ازجملهاند )به دالیل مختلفي و صورت اجرایي نگرفته اندماندهيباق

رد باشد. برآوگذار بوده و از این نظر، دارای باالترین رتبه مينمونه گردشگری دارای سرمایه از مناطق %41بوشهر حدود 

ن گذاری توسط مردم محلي در ایهای صورت گرفته نیز حاکي از آن است که در استان بوشهر، تمایل به سرمایهمصاحبه

های اناستان بوشهر را از سایر است صورت نیبدو  شوديمباعث سهولت انجام فرآیند بسیار مناسب بوده است و این نکته  

 رانده است.  به جلوساحلي کشور چند قدم 

 های ساحلی کشورمقایسه مناطق نمونه گردشگری استان:81جدول 

 شدهفیتعرمناطق نمونه  کلبهگذار سهم مناطق نمونه دارای سرمایه

 در استان

تعداد مناطق دارای 

 گذارهیسرما
 استان مناطق تعداد

 بوشهر 12 4 41.7%

 خوزستان 21 1 3.8%

 انو بلوچست سیستان 58 2 3.4%

 گلستان 31 4 13.3%

 گیالن 71 8 11.3%

 مازندران 123 38 31.4%

 هرمزگان 17 3 17.1%

 1534قادری، قشالقی و جانی 

 روستاهای نمونه گردشگری

 ای ازشود که در این محدوده یک یا چند و یا مجموعهای جغرافیایي اطالق ميروستای نمونه گردشگری به محدوده

 .برای سفر و اقامت گردشگران خواهد بود یازهیانگ هاآنهای تاریخي ، طبیعي و فرهنگي وجود دارد که وجود جاذبه

 باشند:است که شامل روستاهای زیر مي شدهفیرتعروستای هدف گردشگری  11در استان بوشهر نیز تعداد 

 جزیره شمالي و جنوبي بندر ریگ
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 روستای درودگاه بخش سعدآباد شهرستان دشتستان

 روستای خائیز در شهرستان تنگستان

 روستای احشام قائدها در شهرستان دشتي

 کوتاه در شهرستان بوشهرروستای چاه

 روستای حصار در شهرستان دیلم

 روستایي در بخش ریگ شهرستان گناوه  روستای چهار

 (.1344و گردشگری استان بوشهر  يدستعیصنا)اداره کل میراث فرهنگي،  روستای فاریاب در شهرستان دشتستان

رفت چنداني شحاضر از پی در حالبودجه بوده و  نیتأمبسیاری از روستاهای هدف گردشگری استان فاقد مطالعات اولیه و 

 .اندبرخوردار نبوده

را به  بخش مهمي از گردشگران استان ههرسال . این روستابه طبیعت بکر فاریاب اشاره کرد تواناز میان این روستاها مي

رسد گذرد و به آبشار معروف فاریاب ميجاده سرسبز این منطقه که از کنار رود تنگ باهوش مي .کندسوی خود جذب مي

 باشد.گردشگری مي از خصوصیات این روسای یریپذدلو نیز هوای 

 1335وستاهای هدف گردشگری استان درسال ر:82جدول 
 آدرس دقیق پروژه نام سرمایه گذار نوع واحد گردشگری بخش شهرستان

 راه روستایي سعدآباد-آبپخش فاقد سرمایه گذار روستای هدف گردشگری سعدآباد دشتستان

 تنگ ارم-جاده فاریاب فاقد سرمایه گذار گردشگریروستای هدف  ارم دشتستان

 آبپخش-جاده برازجان فاقد سرمایه گذار روستای هدف گردشگری سعدآباد دشتستان

 جاده ساحلي-گناوه-جاده بوشهر فاقد سرمایه گذار روستای هدف گردشگری ریگ گناوه

 جاده ساحلي –دیلم  –جاده گناوه  فاقد سرمایه گذار روستای هدف گردشگری بندر امام حسن دیلم

 بندرعباس -جاده عسلویه فاقد سرمایه گذار روستای هدف گردشگری مرکزی عسلویه

 روستای گشي فاقد سرمایه گذار روستای هدف گردشگری مرکزی تنگستان

 جاده روستای احشام قائدها فاقد سرمایه گذار روستای هدف گردشگری مرکزی دشتي

 دویره-سه راه احمدی–گناوه –جاده بوشهر  فاقد سرمایه گذار روستای هدف گردشگری مرکزی بوشهر

 1533ی و گردشگری استان بوشهر دستعیصنااداره کل میراث فرهنگی،  ماخذ:

 تصویر عملكرد شاخص های ارزیابی تحوالت بخش    

مورد نیز انسان  2تاریخي و  –مورد فرهنگي  81مورد طبیعي،  41های گردشگری در سطح استان، از نظر ترکیب جاذبه   

درصد است را به خود  5/12تاریخي که معادل  –های فرهنگي باشد که در این میان بیشترین سهم را جاذبهساخت مي

و  1/22های دشتستان و بوشهر با انها، به ترتیب شهرستها در سطح شهرستاندهد. همچنین وضعیت جاذبهاختصاص مي

 اند.درصد کمترین سهم را بخود اختصاص داده 4/5های دیلم و کنگان با درصد بیشترین سهم و شهرستان8/14
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درصد  14حدود  43باشد که نسبت به سال نفر مي 1212541برابر با  44عداد گردشگران ورودی به استان در سال     ت

ت و خوبي بر تواند تاثیر مثبهای اخیر عالوه بر اینکه ميشمگیر ورود گردشگر به استان در سالافزایش داشته است. رشد چ

تان را تواند بسیار موثر باشد. از جمله دالیل ورود گردشگر به اسروی اقتصاد استان داشته باشد، در زمینه اشتغال استان نیز مي

های ریگذاسرد سال، برخورداری از سواحل زیبا به دلیل سرمایهتوان وجود آب و هوای مناسب و طبیعت زیبا در فصل مي

نوازی مردم استان و انجام های تاریخي، وجود بازارهای اجناس خارجي، مهمانعمراني صورت گرفته در سواحل، ابنیه

گردشگران  اکثریتهای بین راهي برشمرد. با توجه به اینکه های جنگلي و پارکهای متعدد عمراني در سواحل، پارکفعالیت

های یزیرهای گردشگران خصوصاٌ اسکان آنها با برنامهبایست کلیه نیازمندیکنند، لذا ميدر ایام عید نوروز به استان سفر مي

 دقیق سازماندهي شده فراهم گردد.

که در مقایسه با سال باشد نفر مي 171381برابر  44ها و بناهای تاریخي استان در سال تعداد کل بازدیدکنندگان از موزه

نفر بیشترین و چهل خانه  5783درصد رشد داشته است. در بین بناهای تاریخي، بنای تاریخي دژ برازجان با  14قبل به میزان 

نفر و با افزایش نرخ  131711ها، موزه رئیسعلي دلواری با اند و از بین موزهنفر کمترین بازدید کننده داشته 537سعدآباد با 

 نسبت به سال قبل بیشترین تعداد بازدیدکننده را داشته است. 11ت رشد مثب

است به  ها و بناهای تاریخي بهتربا توجه به تعداد زیاد گردشگر ورودی به استان و استقبال کم این گردشگران از موزه

د و با توجه اندیشیده شو های ذیربطها و ابنیه تاریخي تمهیداتي توسط دستگاهمنظور جذب گردشگران جهت بازدید از موزه

 ها از آثار تاریخي استان اقدام و تبلیغات الزم جهت معرفي این اماکن صورتبه قدمت استان بوشهر نسبت به پر بار کردن موزه

 پذیرد. 

 د.باشابنیه مي 111های گردشگری برابر با ها و قطب، تعداد آثار و ابنیه تاریخي ثبت شده در مراکز و کانون44 در سال

مورد بوده  5و  11، 8، به ترتیب 44های طبیعي، تاریخي و فرهنگي شناسایي شده در سطح استان در سال تعداد جاذبه

 درصدی داشته است. 711های طبیعي شناسایي شده در قیاس با سنوات گذشته رشد است. در این سال تعداد جاذبه

و تسهیالت پرداختي(در تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی در  گذاری ملي انجام شده )شامل اعتبارات مليمیزان سرمایه

 رسیده است.  55باشد که نسبت به سال قبل روند کاهشي داشته و به نرخ منفي میلیون ریال مي 4418برابر با   44سال 

ل روندی کاهشي تخت بوده که نسبت به سال قب 1485برابر با  44ها( در سال ظرفیت تاسیسات اقامتي )هتل و هتل آپارتمان

درصد رسیده است. البته ظرفیت تاسیسات اقامتي جوابگوی تعداد گردشگران ورودی در ایام عید نوروز را  14داشته و منفي 

 های بیشتری به منظور استقرار گردشگران تدارک دیده شود.بایست مکاننداشته و مي
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، شهرستان بوشهر دارای بیشترین تعداد 44ر سال های استان داز نظر تسهیالت و خدمات گردشگری در سطح شهرستان

باشد مورد مي 4مورد( و رستوران و تاالر پذیرایي با  14(، تعداد دفتر خدمات مسافرتي، تورگرداني و تورگردانان )317تخت )

بایست در ه ميک های عسلویه و دیر از این نظر بسیار ضعیف بوده و هیچ امکانات و تسهیالتي در این راستا ندارندو شهرستان

 این راستا جهت توسعه صنعت گردشگری و توریسم، تسهیالت و خدمات اولیه فراهم گردد.

های بوشهر، گناوه و تنگستان دهکده در شهرستان 3تعداد  44 های گردشگری در سطح استان در سالاز نظر دهکده

هکتار اجرا و مورد بهره برداری  3141مساحتي بالغ بر میلیون ریال و در  5851پیشنهاد گردیده که با میزان سرمایه گذاری 

 قرار گرفت.

منطقه به  12مناطق نمونه گردشگری شناسایي شده که در حال حاضر  43، 42از نظر مناطق نمونه گردشگری در سال 

 44ال سعنوان مناطق نمونه گردشگری در سطح استان معرفي گردیده است. همچنین از نظر روستاهای هدف گردشگری در 

 اند.روستا به عنوان روستاهای هدف شناسایي شده که بیشتر در شهرستان دشتستان واقع شده 4تعداد 

 های گردشگری استان به تفكیک شهرستانتوزیع جاذبه :83جدول 

 گونه  شهرستان             
 انسان ساخت تاریخی -فرهنگی  طبیعی کل

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 111 2 111 81 111 41 111 128 کل

 1 1 15 12 15.2 7 14.8 14 بوشهر

 51 1 7.5 1 15.2 7 11 14 تنگستان

 1 1 8.75 7 1.5 3 7.8 11 جم

 51 1 22.5 18 21.7 11 22.1 24 دشتستان

 1 1 15 12 1.5 3 11.7 15 دشتي

 1 1 1.25 5 8.7 4 7 4 دیر

 1 1 5 4 1.5 3 5.4 7 دیلم

 1 1 3.75 3 11.8 5 1.25 8 عسلویه

 1 1 7.5 1 2.4 1 5.4 7 کنگان

 1 1 8.75 7 1.5 3 8.15 11 گناوه

 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر   

 1332 - 35های طی سالهای ایرانگردی و جهانگردی در استان شاخص:84جدول 

 واحد شرح
سال  سال سال سال

5931 

درصد 

 1344 1343 1342 تغییرات

 14 8518815 1212541 5213541 1458324   تعداد گردشگران ورودی به استان

تعداد آثار و ابنیه تاریخي ثبت شده مراکز 

 1 506 111 111 111   کانون ها و قطب جهانگردی

 -25 9 3 4 3   استانتعداد موزه های 

 711 50 8 1 1   تعداد جاذبه های طبیعي شناسایي شده

 1511 58 11 1 1   تعداد جاذبه های تاریخي شناسایي شده

 511 1 5 1 1   تعداد اماکن فرهنگي شناسایي شده
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 واحد شرح
سال  سال سال سال

5931 

درصد 

 1344 1343 1342 تغییرات

 31 29 34 31 22   تعداد بناها و آثار تاریخي مرمت شده

 111 51 2 1 1   برگزاری نمایشگاه صنایع دستي

 1 3 4 4 4   تعداد رشته های صنایع دستي رایج استان

 117 828 721 351 1117   آموزش صنایع دستي

 211 208 2 1 3   صدور پروانه تولید

 55 538 84 54 144   صدور کارت شناسایي صنعتگران

 185 530 111 51 1111   ایجاد اشتغال از محل مجوزهای صنایع دستي

بانک جهت دریافت وام به معرفي به 

 صنعتگران
 141 *0 111 55 24 نفر

 1 0 1 1 1 نفر صنعتگران تحت پوشش

 -14 5636 1485 2315 2245 تخت ظرفیت تاسیسات اقامتي )تخت(

 1 68 12 58 57 درصد درصد اشغال تخت های تاسیسات اقامتي

میزان سرمایه گذاری ملي در تاسیسات 

 )میلیون ریال(ایرانگردی و جهانگردی 
 -55   4418 11151 1211 میلیون ریال

میزان سرمایه گذاری استاني در تاسیسات 

 ایرانگردی و جهانگردی )میلیون ریال(
 -   - 8231 1114 میلیون ریال

 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

 1332-33های تاسیسات اقامتی )هتل و هتل آپارتمان ها( استان در سال :85جدول 
 درصد تغییرات 1534 1535 1532 تعداد

 3 13 13 14 تعداد هتل و هتل آپارتمان

 -3 735 657 637 تعداد اتاق

 -14 1363 2533 2243 تعداد تخت

 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر

 ارزیابی عملكرد برنامه های توسعه

به منظور بررسي عملکرد برنامه های توسعه بخش گردشگری استان بوشهر ، برنامه های  دوم  تا پنجم توسعه مورد ارزیابي 

 قرار گرفتند که در ادامه ارائه مي گردد.

 برنامه دوم توسعه 

و تعداد هتل ها و مهمانسراها و تعداد تخت ها قابل در برنامه دوم توسعه شاخص های تعداد گردشگران خارجي و داخلي 

بررسي مي باشد. شاخص تعداد  گردشگران خارجي و ایراني در طول دوره برنامه دوم توسعه گردشگری استان بوشهر 

 شي و منفي داشته است.هافزایشي و به لحاظ تاسیسات و تجهیزات گردشگری  و تعداد اقامتگاه و تخت روند کا
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 1378-1374:وضعیت عملكرد شاخص های گردشگری دربرنامه دوم توسعه گردشگری استان بوشهر86جدول 

 واحد متعارف عنوان شاخص ردیف
 عملكرد

  74به  78درصد تغییرات سال 

1374 1378 

1 
 تعداد گردشگران ورودی به استان 

 ) ایرانگردان(
 افزایشدرصد 141 318525 124274 هزار نفر

2 
 تعداد گردشگران ورودی به استان 

 ) جهانگردان(
 درصد افزایش 245 3781 1141 هزار نفر

 درصد کاهش 21 4 5 واحد تعداد هتل ها و مهمانسراها 3

 درصد کاهش 31 348 444 تخت تعداد تخت  4

 76-75ماخذ: گزارش عملکرد اقتصادی سازمان برنامه بودجه 

 برنامه سوم توسعه

 گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی :  شاخصهای مربوط به برنامه

 تعداد گردشگران ورودی به استان:  -1

درصد آن محقق گردید و تعداد  123نفر گردشگر ورودی به استان پیش بیني شده بود که  133214تعداد  1382در سال 

 133نیز  1383شده بیانگر این مطلب مي باشد که در سال نفر بوده است . ارقام ارائه  747251گردشگر ورودی به استان 

  .درصد از هدف پیش بیني شده محقق گردیده است

 ظرفیت تاسیسات اقامتي  -2

تخت  1352نیز از  1383ن محقق گردید و در سال آدرصد  83تخت پیش بیني شده بود که  1242تعداد  1382در سال 

  .تخت محقق گردیده است 1172درصد آن یعني  1/81پیش بیني شده ، 

 درصد اشغال تخت :  -3

عالوه بر تاسیسات اقامتي که توسط تعداد تختهای این موسسات اندازه گیری مي شود مي بایست مشخص گردد که چند 

 28/14درصد بوده که با پیش بیني متوسط نرخ رشد  42،  1382درصد تختها به طور متوسط اشغال میگردد. این رقم در سال 

نشان مي دهد که فقط  1383درصد افزایش مي یافت ولي عملکرد سال  48به  1383این رقم مي بایست در پایان سال  درصد

 .درصد از این هدف پیش بیني شده محقق گردیده است 5/87

 شاخصهای مربوط به برنامه پژوهش ، حفظ ، احیاء و معرفي میراث فرهنگي 

 به کل آثار شناسایي شده :  نسبت آثار مستند سازی شده غیر منقول  -1
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جهت ارائه آمار دقیق به منظور بررسي آثار غیر منقول ، نیاز به تهیه شناسنامه برای اینگونه آثار الزم و ضروری به نظر مي 

درصد آن  83در هزار آن یعني  833در هزار آثار پیش بیني شده بود که  1111، تعداد  1382رسد. بر همین اساس در سال 

در هزار این آثار مستند سازی شده و  42یعني  1383درصد از هدف سال  1/42نیز فقط  1383دیده است . در سال محقق گر

 .محقق گردیده است 

 نسبت آثار حفاظت شده به کل آثار نیازمند حفاظت:   -2

نسبت نیز در سال در هزار بوده است که این  1/111، نسبت آثار حفاظت شده به کل آثار نیازمند حفاظت 1382در سال 

  .ثابت مانده و تغییری پیدا نکرده است 1383

 احیاء آرامگاههای مفاخر فرهنگي و بهسازی ابنیه های قدیمي و تاریخي :  -3

مکان از ابنیه های قدیمي و تاریخي جهت احیاء و مرمت پیش بیني شده بودکه عملکرد سال  15، تعداد  1382در سال 

نسبت به سال قبل از آن  1383درصد محقق گردیده است . در سال  141دهد یعني در حدود مورد را نشان مي  21مزبور 

مورد از  21تغییری جهت احیاء و مرمت آرامگاههای مفاخر فرهنگي و بهسازی ابنیه های قدیمي و تاریخي صورت نگرفته و 

 .مکانهای فوق مورد احیاء و مرمت قرار گرفته اند

 :وضعیت عملكرد شاخص های گردشگری دربرنامه سوم توسعه گردشگری استان بوشهر87جدول 

 عنوان شاخص ردیف
واحد 

 متعارف

 درصد تحقق هدف عملكرد هدف
ضریب 

تغییرات 

-83عملكرد 

82 
1382 1383 1382 1383 1382 1383 

 برنامه گسترش و بهبود ایرانگردی و جهانگردی

 28 133 123 281/445 417/771 25/747 214/133 هزار نفر به استانتعداد گردشگران ورودی  1

2 
 ظرفیت تاسیسات اقامتي

 ) درجه بندی شده( 
 2/4 1/81 83 1172 1172 1352 1242 تخت

 1 5/87 43 42 42 48 45 درصد درصد اشغال تخت 3

 برنامه پژوهش ، حفظ و احیاء معرفي میراث فرهنگي

1 
نسبت آثار مستند سازی غیر منقول به 

 کل آثار شناسایي شده 
 1 1/42 83 42 833 1111 1111 در هزار

2 
نسبت آثار حفاظت شده به کل آثار 

 نیازمند حفاظت 
  -17 4/12 15 1/111 1/111 8/851 5/727 درهزار

3 
احیاء آرامگاههای مفاخر فرهنگي و 

 بهسازی ابنیه های قدیمي و تاریخي 
 1 141 141 21 21 15 15 مکان

  1565منبع : گزارش اقتصادی ت اجتماعی و عملکرد برنامه سوم توسعه استان بوشهر در سال 

 برنامه چهارم توسعه

 تعداد گردشگران ورودی به استان:  -1



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
251 

 نفر رسید 4118741افزایش به درصد  231 با نفر گردشگر ورودی به استان بود که 1224743تعداد  1384در سال 

 ظرفیت تاسیسات اقامتي  -2

تخت  1317درصدی در انتهای برنامه چهرم به  215بوده است که با افزایش تخت  471تعداد دارای  1384در سال استان 

 رسید.

 درصد اشغال تخت :  -3

عالوه بر تاسیسات اقامتي که توسط تعداد تختهای این موسسات اندازه گیری مي شود مي بایست مشخص گردد که چند 

 درصد 75به   1388سال  است که در درصد بوده  71،  1384درصد تختها به طور متوسط اشغال میگردد. این رقم در سال 

 .است رسیده

 شاخصهای مربوط به برنامه پژوهش ، حفظ ، احیاء و معرفي میراث فرهنگي 

واحد بوده است که در انتهای برنامه با  12و ابنیه تاریخي ثبت شده مراکز کانون ها و قطب ها ، نسبت آثار 1384در سال 

  ه اثر رسیده است.4درصد به  234رشد 

 بهسازی ابنیه های قدیمي و تاریخي :  -

 1388در سال شده بودکه  شناسایيمکان از ابنیه های قدیمي و تاریخي جهت احیاء و مرمت  122، تعداد  1384در سال 

  بنا رسید. 214درصد به  111با رشد 

 :وضعیت عملكرد شاخص های گردشگری دربرنامه چهارم توسعه گردشگری استان بوشهر88جدول 

 متعارفواحد  عنوان شاخص ردیف
 عملكرد

  84به  88درصد تغییرات سال 

1384 1388 

 231 4118741 1224743 نفر تعداد گردشگران ورودی به استان  1

 215 37211 11211 نفر تعداد بازدیدکنندگان از موزه ها و بناها تاریخي 2

3 
تعداد آثار و ابنیه تاریخي ثبت شده مراکز کانون 

 ها و قطب جهانگردی
 234 41 12 واحد

 121 55 25 مکان تعداد جاذبه های طبیعي شناسایي شده 4

 111 214 122 مکان تعداد جاذبه های تاریخي شناسایي شده 5

 131 31 13 مکان تعداد اماکن فرهنگي شناسایي شده 1

 41 1317 471 تخت ظرفیت تاسیسات اقامتي ) تخت( 7

 5 75 71 درصد درصد اشغال تخت 8

 1531گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در استان بوشهر منبع : 
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 شاخصهای مربوط به برنامه پژوهش ، حفظ ، احیاء و معرفی میراث فرهنگی 

 حفظ عناوین تحت فعالیتهایي چهارم برنامه سالهای طي بوشهر استان در فرهنگي میراث معرفي و احیاء ، حفظ برنامه در

 ابنیه از تابلو و اسناد تهیه ، فرهنگي میراث اقالم و اشیاء نگهداری و حفظ ، فرهنگي میراث و اماکن تاریخي نگهداری و

 يفرهنگ داتیو تول يسنت یهنرها یکارگاهها جادیا زیو ن يمیقد یها هیابن و کاروانسراها کاربری تغییر و بهسازی تاریخي،

 نیازمند فرهنگي میراث و تاریخي اماکن تعداد نسبت» برنامه در برنامه چهارم نیشده ا نییصورت گرفته است. شاخص تع

 عملکرد میزان و بیني پیش مقایسه مقادیر . باشد مي «شده شناسایي فرهنگي میراث و تاریخي اماکن کل به نگهداری و حفظ

درصد اعتبار  45)ریال میلیون 150730 میزان به اعتباری اختصاص با بطوریکه ، باشد مي ماکور شاخص کامل تحقق بیانگر ،

ن، استا يو فرهنگ يخیاز اماکن تار (شده ينیب شیپ اتیعمل زانیاز م شیدرصد ب 3 )متر مربع  48411،  (شده ينیب شیپ

 .اند دهیگرد يسامانده ایو  یمرمت، بازساز ،ینگهدار

 یفرهنگ راثیم یو معرف اءیبرنامه حفظ ، اح یعمران اتیحجم عمل:83جدول 
 1388 1387 1381 1385 1384 جمع دوران  برنامه چهارم حجم عملیات  اتیعنوان عمل

 اماکن یحفظ ونگهدار

 يفرهنگ راثیوم يخیتار

)مترمربع((يعملکرد استان یدارا  ) 

 11381 11485 11433 7444 1452 41755 مصوب

 7311 14428 1172 4414 11581 48411 عملکرد 

 مأخذ:گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه در استان بوشهر

 ) ریال میلیون( فرهنگی میراث معرفی و احیاء ، حفظ برنامه در گذاری سرمایه:31جدول 
 1388 1387 1381 1385 1384 جمع دوران  برنامه چهارم حجم عملیات  اتیعنوان عمل

 اماکن یحفظ ونگهدار

 يفرهنگ راثیوم يخیتار

ي(عملکرد استان یدارا ) 

 51111 41111 32451 14437 12487 151875 مصوب

 32848 53383 18517 24711 21172 151731 عملکرد 

 42481 14471 14411 4411 11111 48871 مصوب  نگهداری ،مرمت وبازسازی اماکن تاریخي 

 25418 332311 14438 11111 11214 111215 عملکرد 

 321 251 231 1511 111 1151 مصوب  حفاظت فیزیکي بناهای تاریخي )حصار ونگهبان(

 - - - - 131 131 عملکرد 

 - - - 4111 4111 8111 مصوب  مطالعه وبررسي شناسایي شهرستان های استان ومستند سازی آثار

 1111 13148 111 111 151 14444 عملکرد 

 5711 14781 11814 3227 877 34518 مصوب  ساماندهي بافت ها ومحوطه های تاریخي 

 1421 5441 2384 2151 1211 18144 عملکرد 

 2111 1111 1447 3111 2111 4447 مصوب  آزادسازی عرصه وحریم بناهای مهم تاریخي 

 - 1885 544 1351 8423 17252 عملکرد 

 چهارم توسعه در استان بوشهرمأخذ:گزارش عملکرد برنامه 

 توسعه پنجمبرنامه 

 مرتبط با گردشگری در قالب دو برنامه زیر بوده اند:در برنامه پنجم شاخص های تعریف شده 
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 برنامه تامین ، حفاظت، مرمت مراث غیرمنقول با ارزش فرهنگي و تارخي -

 تجهیز امکانات الزم برای دسترسي آسان به جاذبه های طبیعي و تاریخي -

 روند تغییرات دو برنامه فوق در برنامه پنجم کانال صعودی بوده است. 

 توسعه گردشگری استان بوشهرپنج :وضعیت عملکرد شاخص های گردشگری دربرنامه 31جدول 

 واحد متعارف عنوان شاخص ردیف
 عملكرد

  31به  34درصد تغییرات سال 

1341 1344 

 تاریخي و ارزش فرهنگي با غیرمنقول میراث  مرمت حفاظت، تامین، برنامه

1 
مرمت ، احیاء و نگهداری اماکن تاریخي، میراث 

 فرهنگي و باغ های تاریخي
 741 54111 1841 متر مربع

 برنامه توسعه زیرساخت های موردنیاز گردشگری

2 
تجهیز امکانات الزم برای دسترسي آسان به 

 جاذبه های طبیعي و تاریخي
 1711 1131111 11511.2 میلیون ریال

 1531اجتماعی و فرهنگی در استان بوشهر توسعه اقتصادی، پنجممنبع : گزارش عملکرد برنامه 

 تحلیل ساختار فضایی بخش گردشگری -1-2-7-2-4

و  و  خدمات اصلي استان بررسي هارساختیزمنابع،  یهیکلری استان، در بررسي و تحلیل ساختار فضایي گردشگ

ی ها در حوزهبندی شهرستانرتبهدر  يطورکلبه  یز گفته شد،ن ترشیپکه  طورهماناست.  شدهلیتحل  هاآنارتباطات میان 

ن اول چهار شهرستا ،بعامن یه و کنگان به لحاظ تعداد و اهمیتهای بوشهر، گناوه، عسلوهای گردشگری، شهرستانجاذبه

بزرگراه اصلي  کهشود دیده ميهای گردشگری در رابطه با زیرساخت ردشگری استانگ ی ساختار فضایيدر نقشه .باشندمي

 بطه با وجوددر رامندی از این بزرگراه رادارند. و اکثریت امکان بهرهاستان گذر کرده های استان از اکثر شهرستان

های جاذبه .اندمند بودهاز این زیرساخت بهره عسلویه و های بوشهر)فرودگاه بوشهر(،های فرودگاهي نیز شهرستانزیرساخت

مندی از ان بهرهاز امک اندقرارگرفتهی دریا های ساحلي و لبهدر شهرستان اکثراً نیز که  شدهحفاظتطبیعي استان مانند مناطق 

تان بدین ترتیب اسی جنوبي استان را دارند و ها در حوزهگیری از سایر زیرساختنقل دریایي و بهرهوهای حملزیرساخت

 لونقحملی در حوزه مخصوصاً يتوجهقابلهای های گردشگری، دارای ظرفیتمندی از زیرساختبوشهر به لحاظ بهره

هایي ر مکاند مخصوصاً ها باشد، ولیکن نیازمند تجهیز و تقویت این زیرساختفارس ميدریایي و ارتباط با کشورهای خلیج

 باشد. ری وجود دارد، ميهای گردشگکه تجمعي از جاذبه
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گناوه  ازآنپسسایر خدمات در شهرستان بوشهر و  و هاها، اقامتگاهتعداد هتل نیترشیب ی خدمات گردشگری،در حوزه

ی سوم را از آن خود کرده، از این لحاظ دارای ضعف کیفي و ها رتبهبندی جاذبهباشد و شهرستان عسلویه که در رتبهمي

 کمي بسیاری است. 

 هاآنت ها و موقعیها، خدمات و زیرساختدر تحلیل ساختار فضایي استان که درواقع تحلیلي کلي بر وضعیت جاذبه

ری، های گردشگبه حضور انواع جاذبه با توجهبوشهر و گناوه  یهااستانشود که نسبت به یکدیگر است، مشاهده مي

ست که این ا کهيدرحالها دارند. این شهرستان یهیبقسبت به تری نها و تجهیزات نیز وضعیت مناسبزیرساخت ینهیدرزم

دلیلي  یبندتبهرهای ساحلي کشور، وضعیت نامناسبي داشته و این های کشور و شهرستاندو شهرستان نسبت به سایر شهرستان

نیست. لذا تقویت و تجهیز خدمات و  آل دهیاطور کامل و بر مساعد بودن شرایط جهت حضور و ماندگاری گردشگران به

 شود. ها برای افزایش حضور گردشگران امری بسیار ضروری احساس ميزیرساخت

ار احساس ای، امنیت و ... بسیآهن جهت سهولت دسترسي به لحاظ هزینهرو، نبود خطوط راهی تحلیل فضایي پیشدر نقشه

 ع گردد. شود و امید است این نقیصه به زودی در استان رفمي
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ضعف، بندی و نتیجهجمع -1-2-7-2-5 ستان )تعیین نقاط قوت،  شگری ا ضعیت بخش گرد گیری از و

 فرصت و تهدید (

نجي از چند نظرسونیز در بخش گردشگری  ذکرشدهمطالب  یهیکلگیری از بندی و نتیجهاین بند از گزارش به جمع  

نفر از اساتید ونخبگان از جمله آقایان دکترپیغمبری ،دکتر رسولي ،دکتر سعیدی نیا،دکتر نظامي ،دکتر جمالي ودکتر طالب  

صورت پذیرفته است. بیان  SWOTبندی حاصل با استفاده از جدول آنالیز شاره دارد. برای داشتن چارچوبي مشخص، جمعا

ل گیری مباحث مفصو نتیجه یبندجمعدید حاصل از شناخت این حوزه، باعث سهولت نقاط ضعف، قوت، فرصت و ته

  گردد.مي ذکرشده
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 بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید بخش گردشگری :32جدول 

 شرح  وضعیتتحلیل 

 نقاط قوت

 ، جنگل های حرامحیطي ) گیاهي و جانوری( ویژه در خلیج نایبندوجود مناطق حفاظت شده زیست 

ر ماه های دی، ال تخت و اتاق دوجود شرایط آب و هوایي متمایز در اواخر پاییز و زمستان که مناطق سردسیر کشور در رکود نسبي هستند  به طوریکه شاخص میانگین ضریب اشغ

 ست.بهمن و اسفند باالترین سطح میاگین را دارا ا

 وجود مراکز خرید در استان مانند بنادر گناوه و دیلم

 آداب و رسوم ، فرهنگ بومی و مکانهای تاریخی و دیدنی شهر بوشهراز قبیل  برخورداری از پیشینه فرهنگی و تاریخی قوی استان

 کیلومتر خط ساحلي 413معادل   - در زیر بخش گردشگری ساحلی استفاده در سطح استانوجود سواحل گسترده و قابل

 وجود نخلستان های وسیع در سطح استان و خصوصا نخلستان های متراکم در شهرستان دشتستان

 ای، دشت و جلگه ، سواحل و جزایرتنوع جغرافیایي و طبیعي شامل مناطق کوهستاني و کوهپایه

 وجود مساجد ، امامزاده ها، کلیساها و جاذبه های مذهبي در استان

 موقعیت قرارگیری مناسب استان در منطقه ) همجواری با کشورهای حوزه خلیج فارس( لحاظ کریدورهای زمیني و هوایي

 

 نقاط ضعف

وشهر را از شهر باحت قابل توجهي ماهیت نظامي شهر بوشهر به عنوان یکي از ورودی های اصلي گردشگر و وجود پایگاه های متعدد نظامي از جمله  پایگاه هوایي بوشهر ، که مس

 شامل مي شود.

 درصد( که نشان دهنده ضعف در سرمایه گذاری در خدمات هتلداری استان مي باشد. 84.3وجود شاخص سطح تمرکز باالی هتل ها در استان )

 بخشضعیف بودن زیرساخت های ارتباطی حمل و نقل مسافری ) زمینی و دریایی ( و عدم سرمایه گذاری های کافی در این 

 عدم وجود  امکانات و خدمات بهداشتي جنبي جهت جذب گردشگر

 عدم استفاده از محیط های روستایي به منظور توسعه و گسترش گردشگری فرهنگي

 سهمي کمتر از یک درصد را دارا بوده است 1341تا  1382در طول دوره  بطوریکه سهم بسیار ناچیز استان از جذب گردشگران خارجي کشور 

 عدم وجود برنامه ریزی  به منظور بهره برداری  از حضور عشایر در روند توسعه گردشگری فرهنگي

 عدم وجود راههای دسترسي  مناسب به بسیاری از آثار تاریخي

 صنعتي جریان توسعه و رشد شهری و فعالیت هایعدم توجه به حفاظت از ابنیه و بافت های تاریخي و اکوسیستم های حساس و آسیب پذیر طبیعي و دارای پتانسل گردشگری در 
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 شرح  وضعیتتحلیل 

 

 فرصت ها

 وجود جزایر متعدد با قابلیت جذب گردشگر

 وجود بندر سیراف  به عنوان یک بندر تاریخي و نقطه کانوني  به منظور جذب گردشگر

 ارتباط بین بنادر استان با بنادر جنوب خلیج فارسامکان توسعه ارتباطات گردشگری دریایي میان سواحل شمالي  و جنوبي خلیج فارس  و ایجاد 

 تانقابلیت  برگزاری تورهای طبیعت گردی  با تکیه بر بازدید از سواحل ، ارتفاعات ویژه زاگرس ، مناطق حفاظت شده و نخلستان های متراکم اس

 امکان ایجاد تورهای کنترل شده دریایي بین جزایر حفاظت شده و جنگل های حرا

 امکان ایجاد محورهای گردشگری دریایي در طول ساحل استان

 وجود دشت های  بزرگ عشایری از جمله بوشکان ، پلنگ ، پشت پر ، گندم کار ، درنگ با هدف تقویت گردشگری فرهنگي

 رگ و همچنین منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبيخصوصا در جزیره خا وجود صنایع نفت و گاز و تأسیسات مربوطه در استانوجود بستر گردشگری صنعتي به دلیل 

 تهدیدت

 تعارض فضاهای گردشگری با فضاهای توسعه صنعت

 تنازعات مختلف خاورمیانه و کاهش سطح امنیت در بخش گردشکری

 تخریب سواحل  زیبا  و نیز کوهستان های  با فرسایش های ویژه در اثر توسعه یک جانبه  صنایع نفت وگاز

 وفارس به عنوان فطب گردشگری  در نزدیکی  بوشهر هرمزگان های  مطرح شدن استان
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 منابع

ان است یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م یخارگ، روابط عموم رهی، جز1333 د،یافشان، رشاهلل، گلنصر ،یمابراهی

 ، عنوان مجلد1387خارگ، تیر  یبوشهر، شهردار

 1334استان بوشهر،  یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م
 کل ورزش و جوانان استان بوشهر، مصاحبه با کارشناس مربوطه اداره

 یجهانگرد یجامع. سازمان جهان یاندازچشمدر  ی. جهانگرد1377 دمحمدیس ،ی. اعرابیعل ان،یپارسائ

 1381استان بوشهر،  یمدرس، طرح جامع گردشگر تیدانشگاه تربپژوهشكده اقتصاد 
 برنامه مطالعات مرحله اول سند آمایش سرزمین استان بوشهر ،1386حیدری ،ابراهیم،سازمان وبرنامه ریزی استان بوشهر،

ر ب دیتأکبا  یمناسب شهر یفضاها یابیو مكان یی. شناسا1333رضا.  ان،ی. احمداصغریعل ن،یفش. دهشور، طهورا. آلنی، افشدانه کار

 1. سال پنجم شماره نیسرزم شیآمامازندران(. فصلنامه  محمودآباد: شهرستان ی)مطالعه مورد یطیمحستیز یارهایمع

 یگردشگر یروز جهان یالمللنیب شیمجموعه مقاالت هما ،یو اقتصاد شهر یشهر ی، گردشگر1334 ،یمحمدتق ،ییرهنما

 1331 استان، اجتماعی –استان بوشهر، گزارش اقتصادی  یزیربرنامهمدیریت و  سازمان

 یروز جهان یالمللنیب شیمجموعه مقاالت هما ران،یا یاقتصاد یبر تاب آور یاثرات گردشگر ی، بررس1334افسانه،  ،یعیشف

 یگردشگر

مجموعه  ،یتوسعه مناطق نمونه گردشگر یهاطرح یشناسبی، آس1334 ،یجان نیفاطمه و فاطمه حس یقشالق یمراد .لیاسماع ،یقادر

 یگردشگر یروز جهان یالمللنیب شیمقاالت هما

 تهران: انتشارات سمت ،یگردشگر تیری،  مد1385،یمهد ،یکاظم
 1331نتایج آمارگیری از گردشگران ملی، سال  ران،یآمار ا مرکز
  1331 آمارگیری از گردشگران ملی، بهارنتایج  ران،یآمار ا مرکز

 1331نتایج آمارگیری از گردشگران ملی، تابستان  ران،یآمار ا مرکز
 1332سال  نتایج آمارگیری از گردشگران ملی، ران،یآمار ا مرکز

 1333 ران،یا ییایآمارنامه در ران،یآمار ا مرکز

 1331استان بوشهر،  یسالنامه آمار ران،یآمار ا مرکز
 1331ای سال های منطقهمرکز آمار ایران، جداول حساب

 1334های استان بوشهر و نقل و پایانه اداره کل حمل

 1334اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر 

 استان بوشهر یو گردشگر یدستعیو صنا یفرهنگ راثیم ویناملموس استان بوشهر، آرش راثی، م1333سودابه،  ،یمعمور

 ،یگردشگر یها و محورهاقطب ازیموردن یهارساختیز جادیو ا یسنجامكان ،یی، مطالعه، شناسا1388-31 ان،یمشاور رو نیمهندس

 استان فارس یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیسازمان م

 یاز حوزه گاز پارس جنوب ریرپذیتأث یهااستان ی، طرح جامع محور گردشگر1387 ش،یپا شیسبز اندمشاور  نیمهندس
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 پیوست

 شناسنامه مناطق نمونه گردشگری استان بوشهر

 است.  شدهپرداختهی گردشگری  استان بوشهر در جدول  زیر، به بررسي وضعیت مناطق نمونه

 : منطقه نمونه گردشگری لیان84 جدول
قه در این منط.اول هیئت دولت به استان بوشهر مصوب گردید منطقه نمونه گردشگری لیان در سفر دور

رای پتانسیل و است و دا قرارگرفته فارسجیخلاست این منطقه در حاشیه نیلگون  قرارگرفتهشهرستان بوشهر 

ا اقامتی ،فضاهای خدماتی ،رفاهی و ب هتل ،اردوگاه ازجملهگردشگری  ساتیتأسایجاد  یگذارهیسرمازمینه 

 ساحلی و گشت دریایی یهاورزشپیست قایقرانی ،جت اسكی ، پارک آبی ، ازجملهآبی  یهاورزش خصاال

  .باشدیم

توصیف مشخصات 

  کلی طرح:

  محل اجرای طرح:  کیلومتر( 15فاصله تا مرکز شهر)

  هکتار از اراضي راه و شهرسازی 511
وضعیت اراضي 

  پروژه:

کیلومتر(شبکه  1کیلومتر(شبکه آب ) 11کیلومتر(شبکه گاز)15کیلومتر(بندر)15کیلومتر(فرودگاه)1:راه زمیني ) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر( 1کیلومتر(شبکه تلفن ) 1برق )

وضعیت 

 یهارساختیز

  موجود:

 15متر(آژانس مسافرتي )کیلو 3کیلومتر(رستوران ) 5کیلومتر(بیمارستان ) 3کیلومتر(درمانگاه ) 3:بانک) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر(15کیلومتر(بازار کاال ) 5کیلومتر(پلیس و کالنتری ) 15کیلومتر(پست و مخابرات ) 11) ونقلحملکیلومتر( پایانه 

 يرساختیزامکانات 

و خدماتي موجود در 

نزدیکي محل اجرای 

  پروژه:

 ،عمارت ملک فارسجیخلتاریخي:موزه  یهاجاذبه

 احل دریاطبیعي:س یهاجاذبه

  عبدالمهیمن مذهبي:امامزاده یهاجاذبه

 یهاجاذبه نیترمهم

گردشگری منطقه 

  اجرای طرح:

  طرح جامع-مطالعات امکان سنجي
وضعیت مطالعات 

  :شدهانجام

ساخت  صدور پروانه-خدماتي )آب ،برق،راه(تا محل اجرای طرح ساتیتأس ازیاعتبار موردن نیتأممعافیت از عوارض تغییر کاربری،

  ویژه یهافیتخفبا لحاظ و  ساتیتأس

و  هاقیشوت

  قانوني: یهاتیحما

 1534. گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، : مأخذ



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 
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 لیان وضع موجود منطقه گردشگری :34 ریتصو

 
 1534استان بوشهر  ی. گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثی: اداره کل ممأخذ

  : منطقه نمونه گردشگری عباسک85 جدول
این منطقه در شهرستان بوشهر .منطقه نمونه گردشگری عباسک در سفر دور اول هیئت دولت به استان بوشهر مصوب گردید

 ساتیتأسجاد ای یگذارهیسرمااست و دارای پتانسیل و زمینه  قرارگرفته فارسجیخلاست این منطقه در حاشیه نیلگون  قرارگرفته

ي پیست قایقراني ،جت اسک ازجملهآبي  یهاورزشخصوص ه تي ،رفاهي و باقامتي ،فضاهای خدما هتل ،اردوگاه ازجملهگردشگری 

  .باشديمساحلي و گشت دریایي  یهاورزش، پارک آبي ،

توصیف مشخصات 

  کلي طرح:

  محل اجرای طرح:  کیلومتر( 15تا مرکز شهرستان )فاصله 

  هکتار از اراضي منابع طبیعي 211
وضعیت اراضي 

  پروژه:

کیلومتر(شبکه  3کیلومتر(شبکه آب ) 11کیلومتر(شبکه گاز)3کیلومتر(بندر)15کیلومتر(فرودگاه)1:راه زمیني ) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر( 3کیلومتر(شبکه تلفن ) 3برق )

ضعیت و

 یهارساختیز

  موجود:

 15کیلومتر(آژانس مسافرتي ) 15کیلومتر(رستوران ) 11کیلومتر(بیمارستان ) 3کیلومتر(درمانگاه ) 3:بانک) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر(15کیلومتر(بازار کاال ) 5کیلومتر(پلیس و کالنتری ) 15کیلومتر(پست و مخابرات ) 11) ونقلحملکیلومتر( پایانه 

و  يرساختیزمکانات ا

خدماتي موجود در 

نزدیکي محل اجرای 

  پروژه:

 عمارت گلشن-تاریخي:موزه مردم شناسي یهاجاذبه

 طبیعي:ساحل دریا یهاجاذبه

  مذهبي:قدمگاه عباسعلي یهاجاذبه

 یهاجاذبه نیترمهم

گردشگری منطقه 

  اجرای طرح:

  طرح جامع-مطالعات امکان سنجي
وضعیت مطالعات 

  :شدهانجام

ساخت  صدور پروانه-خدماتي )آب ،برق،راه(تا محل اجرای طرح ساتیتأس ازیاعتبار موردن نیتأممعافیت از عوارض تغییر کاربری،

  ویژه یهافیتخفبا لحاظ و  ساتیتأس

و  هاقیشوت

  قانوني: یهاتیحما

 1534. گردشگری استان بوشهر  یدستعیصنااداره کل میراث فرهنگی، : مأخذ



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 
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 : منطقه نمونه گردشگری دلوار86جدول 
 رارگرفتهقاین منطقه در شهرستان تنگستان .منطقه نمونه گردشگری دلوار در سفر دور اول هیئت دولت به استان بوشهر مصوب گردید

گردشگری  اتسیتأسایجاد  یگذارهیسرمااست و دارای پتانسیل و زمینه  قرارگرفته فارسجیخلاست این منطقه در حاشیه نیلگون 

پیست قایقراني ،جت اسکي ، پارک  ازجملهآبي  یهاورزشخصوص ه اقامتي ،فضاهای خدماتي ،رفاهي و ب هتل ،اردوگاه ازجمله

  .باشديمساحلي و گشت دریایي  یهاورزشآبي ،

توصیف مشخصات 

  کلي طرح:

  محل اجرای طرح:  کیلومتر( 21کیلومتر(فاصله تا مرکز شهرستان ) 35تان )فاصله تا مرکز اس

  هکتار از اراضي راه و شهرسازی 211
وضعیت اراضي 

  پروژه:

کیلومتر(شبکه  1کیلومتر(شبکه آب ) 5کیلومتر(شبکه گاز)5کیلومتر(بندر)35کیلومتر(فرودگاه)11:راه زمیني ) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر( 3کیلومتر(شبکه تلفن ) 1برق )

وضعیت 

 یهارساختیز

  موجود:

 35کیلومتر(آژانس مسافرتي ) 5کیلومتر(رستوران ) 21کیلومتر(بیمارستان ) 5کیلومتر(درمانگاه ) 5:بانک) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر(3کیلومتر(بازار کاال ) 5کیلومتر(پلیس و کالنتری ) 5کیلومتر(پست و مخابرات ) 35) ونقلحملکیلومتر( پایانه 

 يرساختیزامکانات 

و خدماتي موجود در 

ای نزدیکي محل اجر

  پروژه:

 دلواری،تپه رشادت يعلسیرئتاریخي:موزه  یهاجاذبه

 طبیعي:ساحل دریا یهاجاذبه

 یهاجاذبه نیترمهم

گردشگری منطقه 

  اجرای طرح:

  طرح جامع-مطالعات امکان سنجي
وضعیت مطالعات 

  :شدهانجام

ساخت  صدور پروانه-ب ،برق،راه(تا محل اجرای طرحخدماتي )آ ساتیتأس ازیاعتبار موردن نیتأممعافیت از عوارض تغییر کاربری،

  ویژه یهافیتخفبا لحاظ و  ساتیتأس

و  هاقیشوت

  قانوني: یهاتیحما

 1534استان بوشهر  ی. گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثی: اداره کل ممأخذ

 : وضع موجود منطقه نمونه گردشگری دلوار35 تصویر

 
 1534استان بوشهر  ی. گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م: مأخذ



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 
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 مهنا ریم: منطقه نمونه گردشگری 33جدول 
 رارگرفتهقاین منطقه در شهرستان گناوه .منطقه نمونه گردشگری دلوار در سفر دور اول هیئت دولت به استان بوشهر مصوب گردید

گردشگری  اتسیتأسایجاد  یگذارهیسرمااست و دارای پتانسیل و زمینه  قرارگرفته فارسجیخلیه نیلگون است این منطقه در حاش

پیست قایقراني ،جت اسکي ، پارک  ازجملهآبي  یهاورزشخصوص  بهاقامتي ،فضاهای خدماتي ،رفاهي و  هتل ،اردوگاه ازجمله

  .باشديمساحلي و گشت دریایي  یهاورزشآبي ،

مشخصات توصیف 

  کلي طرح:

  محل اجرای طرح:  کیلومتر( 15کیلومتر(فاصله تا مرکز شهرستان ) 111فاصله تا مرکز استان )

  هکتار از اراضي منابع طبیعي 381
وضعیت اراضي 

  پروژه:

کیلومتر(شبکه  5کیلومتر(شبکه آب )11کیلومتر(شبکه گاز)5کیلومتر(بندر)111کیلومتر(فرودگاه)1:راه زمیني ) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر( 3کیلومتر(شبکه تلفن ) 5برق )

وضعیت 

 یهارساختیز

  موجود:

 15متر(آژانس مسافرتي )کیلو 5کیلومتر(رستوران ) 15کیلومتر(بیمارستان ) 5کیلومتر(درمانگاه ) 5:بانک) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر(5کیلومتر(بازار کاال ) 5کیلومتر(پلیس و کالنتری ) 5کیلومتر(پست و مخابرات ) 15) ونقلحملکیلومتر( پایانه 

 يرساختیزامکانات 

و خدماتي موجود در 

نزدیکي محل اجرای 

  پروژه:

 کیلومتر  3خان بندر ریگ  تاریخي:برج یهاجاذبه

 احل دریاطبیعي:س یهاجاذبه

 مذهبي :مسجد جامع خان بندر ریگ یهاجاذبه

 یهاجاذبه نیترمهم

گردشگری منطقه 

  اجرای طرح:

  طرح جامع-مطالعات امکان سنجي
وضعیت مطالعات 

  :شدهانجام

ساخت  صدور پروانه-خدماتي )آب ،برق،راه(تا محل اجرای طرح ساتیتأس ازیاعتبار موردن نیتأممعافیت از عوارض تغییر کاربری،

  ویژه یهافیتخفبا لحاظ و  ساتیتأس

و  هاقیتشو

  قانوني: یهاتیحما

 1534استان بوشهر  ی. گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثی: اداره کل ممأخذ

 میرمهنا: وضع موجود منطقه نمونه گردشگری 36 تصویر

 
 1534استان بوشهر  ی. گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثی: اداره کل ممأخذ



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 
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 : منطقه نمونه گردشگری حماد34جدول 
 رارگرفتهقاین منطقه در شهرستان دیلم .منطقه نمونه گردشگری دلوار در سفر دور اول هیئت دولت به استان بوشهر مصوب گردید

گردشگری  اتسیتأسایجاد  یگذارهیسرمااست و دارای پتانسیل و زمینه  قرارگرفته فارسجیخلاست این منطقه در حاشیه نیلگون 

پیست قایقراني ،جت اسکي ، پارک  ازجملههای آبي ورزش به خصوصاقامتي ،فضاهای خدماتي ،رفاهي و  هتل ،اردوگاه ازجمله

  .مي باشدهای ساحلي و گشت دریایي آبي ،ورزش

توصیف مشخصات 

  کلي طرح:

  محل اجرای طرح:  کیلومتر( 2کیلومتر(فاصله تا مرکز شهرستان ) 211فاصله تا مرکز استان )

  هکتار از اراضي منابع طبیعي 51
وضعیت اراضي 

  پروژه:

کیلومتر(شبکه  11لومتر(شبکه آب )کی1کیلومتر(شبکه گاز)1کیلومتر(بندر)31کیلومتر(فرودگاه)1:راه زمیني ) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر( 1کیلومتر(شبکه تلفن ) 1برق )

وضعیت 

 یهارساختیز

  موجود:

کیلومتر(  3کیلومتر(آژانس مسافرتي ) 2کیلومتر(رستوران ) 2کیلومتر(بیمارستان ) 2کیلومتر(درمانگاه ) 2:بانک) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر(2کیلومتر(بازار کاال ) 2کیلومتر(پلیس و کالنتری ) 2کیلومتر(پست و مخابرات ) 4) ونقلحملپایانه 

و  يرساختیزامکانات 

خدماتي موجود در 

نزدیکي محل اجرای 

  پروژه:

 حصار  تاریخي:قلعه یهاجاذبه

 طبیعي:ساحل دریا یهاجاذبه

 حسن زادهاماممذهبي : یهاجاذبه

 یهاجاذبه نیترمهم

ری منطقه گردشگ

  اجرای طرح:

  طرح جامع-مطالعات امکان سنجي
وضعیت مطالعات 

  :شدهانجام

ساخت  صدور پروانه-خدماتي )آب ،برق،راه(تا محل اجرای طرح ساتیتأس ازیاعتبار موردن نیتأممعافیت از عوارض تغییر کاربری،

  ویژه یهافیتخفبا لحاظ و  ساتیتأس

و  هاقیتشو

  قانوني: یهاتیحما

 1534استان بوشهر  ی. گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثی: اداره کل ممأخذ

 : منطقه نمونه گردشگری حماد37 تصویر

 
 1534استان بوشهر  ی. گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثی: اداره کل ممأخذ



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 
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 جفیر یگردشگر: منطقه نمونه 35جدول 
است  رارگرفتهقاین منطقه در شهرستان گناوه .در سفر دور اول هیئت دولت به استان بوشهر مصوب گردید منطقه نمونه گردشگری جفیر

هتل  ازجملهگری گردش ساتیتأسایجاد  یگذارهیسرمااست و دارای پتانسیل و زمینه  قرارگرفته فارسجیخلاین منطقه در حاشیه نیلگون 

 یهاورزشپیست قایقراني ،جت اسکي ، پارک آبي ، ازجملهآبي  یهاورزشخصوص به اقامتي ،فضاهای خدماتي ،رفاهي و  ،اردوگاه

  .باشديمساحلي و گشت دریایي 

توصیف مشخصات کلي 

  طرح:

  محل اجرای طرح:  کیلومتر( 11کیلومتر(فاصله تا مرکز شهرستان ) 151فاصله تا مرکز استان )

  وضعیت اراضي پروژه:  اراضي منابع طبیعيهکتار از  51

کیلومتر(شبکه برق  1کیلومتر(شبکه آب )2کیلومتر(شبکه گاز)11کیلومتر(بندر)31کیلومتر(فرودگاه)1:راه زمیني ) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر( 1کیلومتر(شبکه تلفن ) 1)

 یهارساختیزوضعیت 

  موجود:

 12کیلومتر(آژانس مسافرتي ) 5کیلومتر(رستوران ) 12کیلومتر(بیمارستان ) 211ر(درمانگاه )کیلومت 11:بانک) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر(11کیلومتر(بازار کاال ) 13کیلومتر(پلیس و کالنتری ) 12کیلومتر(پست و مخابرات ) 8) ونقلحملکیلومتر( پایانه 

و  يرساختیزامکانات 

خدماتي موجود در 

نزدیکي محل اجرای 

  پروژه:

 تاریخي:غارتودلیو یهاجاذبه

 طبیعي:ساحل دریا یهاجاذبه

 سلیمان بن علي  مذهبي :امامزاده یهاجاذبه

 یهاجاذبه نیترمهم

گردشگری منطقه اجرای 

  طرح:

  طرح جامع-مطالعات امکان سنجي
وضعیت مطالعات 

  :شدهانجام

 1534استان بوشهر  ی. گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثی: اداره کل ممأخذ

 دلواری یعلسیرئمنطقه نمونه گردشگری سد : 36جدول 
ان این منطقه در شهرستان دشتست.هیئت دولت به استان بوشهر مصوب گردید منطقه نمونه گردشگری دلوار در سفر دور دوم

ضاهای اقامتي ،ف هتل ،اردوگاه ازجملهگردشگری  ساتیتأسایجاد  یگذارهیسرمااست  و دارای پتانسیل و زمینه  قرارگرفته

  . باشديمرفاهي و تفریحي و اکونوریسم  –خدماتي 

توصیف مشخصات کلي 

  طرح:

  محل اجرای طرح:  کیلومتر( 41کیلومتر(فاصله تا مرکز شهرستان ) 115فاصله تا مرکز استان )

  وضعیت اراضي پروژه:  هکتار از اراضي منابع طبیعي 111

 5کیلومتر(شبکه آب )15کیلومتر(شبکه گاز)55کیلومتر(بندر)15کیلومتر(فرودگاه)1:راه زمیني ) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر( 5کیلومتر(شبکه تلفن ) 2کیلومتر(شبکه برق )

 یهارساختیزوضعیت 

  موجود:

کیلومتر(آژانس مسافرتي 15کیلومتر(رستوران ) 35کیلومتر(بیمارستان ) 15کیلومتر(درمانگاه ) 15:بانک) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر(41کیلومتر(بازار کاال ) 15کیلومتر(پلیس و کالنتری ) 15کیلومتر(پست و مخابرات ) 41) ونقلحملکیلومتر( پایانه  41)

و  يرساختیزامکانات 

خدماتي موجود در 

ل اجرای نزدیکي مح

  پروژه:

 تاریخي:قلعه شاه منصور خان شبانکاره یهاجاذبه

 شاهپور،نخلستان  طبیعي:رودخانه یهاجاذبه

 مذهبي :قدمگاه حضرت عباس یهاجاذبه

 یهاجاذبه نیترمهم

گردشگری منطقه اجرای 

  طرح:

  طرح جامع-مطالعات امکان سنجي
وضعیت مطالعات 

  :شدهانجام

روانه صدور پ-خدماتي )آب ،برق،راه(تا محل اجرای طرح ساتیتأس ازیاعتبار موردن نیتأمتغییر کاربری،معافیت از عوارض 

  ویژه یهافیتخفبا لحاظ و  ساتیتأسساخت 

 یهاتیحماو  هاقیتشو

  قانوني:



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 
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 : منطقه نمونه گردشگری خائیز37جدول 
تان این منطقه در شهرستان تنگس.دوم هیئت دولت به استان بوشهر مصوب گردید منطقه نمونه گردشگری خائیز در سفر دور

امتي هتل ،اردوگاه اق ازجملهگردشگری  ساتیتأسایجاد  یگذارهیسرمااین منطقه دارای پتانسیل و زمینه  .است قرارگرفته

  .باشديم سمیاکو تور،فضاهای خدماتي ،رفاهي و 

توصیف مشخصات کلي 

  طرح:

  محل اجرای طرح:  کیلومتر( 31کیلومتر(فاصله تا مرکز شهرستان ) 81مرکز استان ) فاصله تا

  وضعیت اراضي پروژه:  هکتار از اراضي منابع طبیعي 51

 1کیلومتر(شبکه آب )31کیلومتر(شبکه گاز)45کیلومتر(بندر)81کیلومتر(فرودگاه)1:راه زمیني ) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر( 1کیلومتر(شبکه تلفن ) 1کیلومتر(شبکه برق )

 یهارساختیزوضعیت 

  موجود:

لومتر(آژانس مسافرتي کی31کیلومتر(رستوران ) 31کیلومتر(بیمارستان ) 31کیلومتر(درمانگاه ) 31:بانک) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر(31کیلومتر(بازار کاال ) 31کیلومتر(پلیس و کالنتری ) 11کیلومتر(پست و مخابرات ) 31) ونقلحملکیلومتر( پایانه  81)

 و خدماتي يرساختیزامکانات 

موجود در نزدیکي محل 

  اجرای پروژه:

 خان زائر خضرتاریخي:قلعه  یهاجاذبه

 ن طبیعي:نخلستا یهاجاذبه

 مذهبي :امامزاده زین الشهداء یهاجاذبه

 یهاجاذبه نیترمهم

گردشگری منطقه اجرای 

  طرح:

  :شدهانجاموضعیت مطالعات   يسنجامکانمطالعات 

روانه صدور پ-خدماتي )آب ،برق،راه(تا محل اجرای طرح ساتیتأس ازیاعتبار موردن نیتأممعافیت از عوارض تغییر کاربری،

  ویژه یهافیتخفبا لحاظ و  ساتیتأسساخت 

 یهاتیحماو  هاقیتشو

  قانوني:

 : منطقه نمونه گردشگری تپه چگاسه38جدول 
ن جم این منطقه در شهرستا.هیئت دولت به استان بوشهر مصوب گردید منطقه نمونه گردشگری تپه چگاسه در سفر دور دوم

قامتي ا هتل ،اردوگاه ازجملهگردشگری  ساتیتأسایجاد  یگذارهیسرمااین منطقه دارای پتانسیل و زمینه  .است قرارگرفته

  .باشديم،فضاهای خدماتي ،رفاهي،ورزشي و اکوتوریسم 

توصیف مشخصات کلي 

  طرح:

  محل اجرای طرح:  کیلومتر( 1کیلومتر(فاصله تا مرکز شهرستان ) 318فاصله تا مرکز استان 

  وضعیت اراضي پروژه:  هکتار از اراضي منابع طبیعي 51

 1کیلومتر(شبکه آب )1کیلومتر(شبکه گاز)31کیلومتر(بندر)11کیلومتر(فرودگاه)1:راه زمیني ) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر( 1کیلومتر(شبکه تلفن ) 1کیلومتر(شبکه برق )

 یهارساختیزوضعیت 

  موجود:

 1کیلومتر(آژانس مسافرتي )1کیلومتر(رستوران ) 1کیلومتر(بیمارستان ) 1کیلومتر(درمانگاه )1:بانک) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر(1کیلومتر(بازار کاال ) 1کیلومتر(پلیس و کالنتری ) 1کیلومتر(پست و مخابرات ) 1) ونقلحملکیلومتر( پایانه 

و  يرساختیزامکانات 

خدماتي موجود در نزدیکي 

  محل اجرای پروژه:

 آبي   یهاسازهپدری و  تاریخي:کوه یهاجاذبه

 طبیعي:نخلستان و جنگل  یهاجاذبه

 فاضل جمي  مذهبي :آرامگاه یهاجاذبه

 یهاجاذبه نیترمهم

گردشگری منطقه اجرای 

  طرح:

  :شدهانجاموضعیت مطالعات  طرح جامع -مطالعات امکان سنجي

روانه صدور پ-خدماتي )آب ،برق،راه(تا محل اجرای طرح ساتیتأس ازیموردناعتبار  نیتأممعافیت از عوارض تغییر کاربری،

  ویژه یهافیتخفبا لحاظ و  ساتیتأسساخت 

 یهاتیحماو  هاقیتشو

  قانوني:

 1534استان بوشهر  ی. گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثی: اداره کل ممأخذ



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 
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 سرقنات: منطقه نمونه گردشگری 33جدول 
این منطقه در .هیئت دولت به استان بوشهر مصوب گردید در سفر دور دوم سر قناتمنطقه نمونه گردشگری 

 ساتیتأسد ایجا یگذارهیسرمااین منطقه دارای پتانسیل و زمینه  .است قرارگرفتهشهرستان دشتستان 

  .باشدیماقامتی ،فضاهای خدماتی ،رفاهی و اکوتوریسم  هتل ،اردوگاه ازجملهگردشگری 

توصیف مشخصات 

  کلی طرح:

  محل اجرای طرح:  کیلومتر( 21کیلومتر(فاصله تا مرکز شهرستان )41فاصله تا مرکز استان )

  وضعیت اراضي پروژه:  هکتار از اراضي منابع طبیعي 51

 2کیلومتر(شبکه آب )5کیلومتر(شبکه گاز)41کیلومتر(بندر)41دگاه)کیلومتر(فرو2:راه زمیني ) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر( 4کیلومتر(شبکه تلفن ) 2کیلومتر(شبکه برق )

 یهارساختیزوضعیت 

  موجود:

 21کیلومتر(آژانس مسافرتي )5کیلومتر(رستوران ) 21کیلومتر(بیمارستان ) 21کیلومتر(درمانگاه )7:بانک) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر(21کیلومتر(بازار کاال ) 11کیلومتر(پلیس و کالنتری ) 11کیلومتر(پست و مخابرات ) 21) ونقلحملکیلومتر( پایانه 

و  يرساختیزامکانات 

خدماتي موجود در 

نزدیکي محل اجرای 

  پروژه:

 سیاه  بردکهخامنشي  تاریخي:آثار یهاجاذبه

  طبیعي:نخلستان یهاجاذبه

 هدفمذهبي :امامزاده میر  یهاجاذبه

 یهاجاذبه نیترمهم

گردشگری منطقه اجرای 

  طرح:

  يسنجامکانمطالعات 
وضعیت مطالعات 

  :شدهانجام

روانه صدور پ-خدماتي )آب ،برق،راه(تا محل اجرای طرح ساتیتأس ازیاعتبار موردن نیتأمییر کاربری،معافیت از عوارض تغ

  ویژه یهافیتخفبا لحاظ و  ساتیتأسساخت 

 یهاتیحماو  هاقیتشو

  قانوني:

 1534استان بوشهر  ی. گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثی: اداره کل ممأخذ

 : منطقه گردشگری گلوبردکان111جدول 
این منطقه .هیئت دولت به استان بوشهر مصوب گردید منطقه نمونه گردشگری گلوبردکان در سفر دور دوم

 ساتیتأسایجاد  یگذارهیسرمااین منطقه دارای پتانسیل و زمینه  .است قرارگرفتهدر شهرستان جم 

  .باشدیماقامتی ،فضاهای خدماتی ،رفاهی و اکوتوریسم  هتل ،اردوگاه ازجملهگردشگری 

توصیف مشخصات 

  کلی طرح:

  محل اجرای طرح:  کیلومتر( 21کیلومتر(فاصله تا مرکز شهرستان )325فاصله تا مرکز استان )

  وضعیت اراضي پروژه:  هکتار از اراضي منابع طبیعي 211

 5کیلومتر(شبکه آب )5کیلومتر(شبکه گاز)45کیلومتر(بندر)28کیلومتر(فرودگاه)2:راه زمیني ) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر( 3کیلومتر(شبکه تلفن ) 3کیلومتر(شبکه برق )

 یهارساختیزوضعیت 

  موجود:

 25(آژانس مسافرتي )کیلومتر1کیلومتر(رستوران ) 25کیلومتر(بیمارستان ) 5کیلومتر(درمانگاه )5:بانک) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر(25کیلومتر(بازار کاال ) 5کیلومتر(پلیس و کالنتری ) 5کیلومتر(پست و مخابرات ) 25) ونقلحملکیلومتر( پایانه 

و  يرساختیزامکانات 

خدماتي موجود در 

نزدیکي محل اجرای 

  پروژه:

 بدری)پردیس(  تاریخي:کوه یهاجاذبه

  لطبیعي:نخلستان و  جنگ یهاجاذبه

 بانو  يبيب مذهبي :پیر یهاجاذبه

 یهاجاذبه نیترمهم

گردشگری منطقه اجرای 

  طرح:

  يسنجامکانمطالعات 
وضعیت مطالعات 

  :شدهانجام



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 
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این منطقه .هیئت دولت به استان بوشهر مصوب گردید منطقه نمونه گردشگری گلوبردکان در سفر دور دوم

 ساتیتأسایجاد  یگذارهیسرمااین منطقه دارای پتانسیل و زمینه  .است قرارگرفتهدر شهرستان جم 

  .باشدیماقامتی ،فضاهای خدماتی ،رفاهی و اکوتوریسم  هتل ،اردوگاه ازجملهگردشگری 

توصیف مشخصات 

  کلی طرح:

روانه صدور پ-خدماتي )آب ،برق،راه(تا محل اجرای طرح ساتیتأس ازیاعتبار موردن نیتأممعافیت از عوارض تغییر کاربری،

  ویژه یهافیتخفبا لحاظ و  ساتیتأسساخت 

 یهاتیحماو  هاقیشوت

  قانوني:

 : منطقه نمونه گردشگری مند111جدول 
طقه در این من.هیئت دولت به استان بوشهر مصوب گردید منطقه نمونه گردشگری مند در سفر دور دوم

گردشگری  ساتیأستایجاد  یگذارهیسرمااین منطقه دارای پتانسیل و زمینه  .است قرارگرفتهشهرستان دشتی 

  .باشدیماقامتی ،فضاهای خدماتی ،رفاهی و اکوتوریسم  هتل ،اردوگاه ازجمله

توصیف مشخصات 

  کلی طرح:

  محل اجرای طرح:  کیلومتر( 31کیلومتر(فاصله تا مرکز شهرستان )111فاصله تا مرکز استان )

  وضعیت اراضي پروژه:  از اراضي منابع طبیعي هکتار 51

 5کیلومتر(شبکه آب )31کیلومتر(شبکه گاز)55کیلومتر(بندر)111کیلومتر(فرودگاه)5:راه زمیني ) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر( 5کیلومتر(شبکه تلفن ) 5کیلومتر(شبکه برق )

 یهارساختیزوضعیت 

  موجود:

کیلومتر(آژانس مسافرتي 11کیلومتر(رستوران ) 31کیلومتر(بیمارستان ) 21یلومتر(درمانگاه )ک25:بانک) نیترکینزدفاصله تا 

  کیلومتر(35کیلومتر(بازار کاال ) 5کیلومتر(پلیس و کالنتری ) 5کیلومتر(پست و مخابرات ) 31) ونقلحملکیلومتر( پایانه  41)

و  يرساختیزامکانات 

خدماتي موجود در 

نزدیکي محل اجرای 

  پروژه:

 شیرینه و بنگه  تاریخي:عمارت یهاجاذبه

 جنگل جاجاهو، کوه نمک جاشک  طبیعي: یهاجاذبه

 احشام قائدها  الزمانصاحب مذهبي :مسجد یهاجاذبه

 یهاجاذبه نیترمهم

گردشگری منطقه اجرای 

  طرح:

  يسنجامکانمطالعات 
وضعیت مطالعات 

  :شدهنجاما

روانه صدور پ-خدماتي )آب ،برق،راه(تا محل اجرای طرح ساتیتأس ازیاعتبار موردن نیتأممعافیت از عوارض تغییر کاربری،

  ویژه یهافیتخفبا لحاظ و  ساتیتأسساخت 

 یهاتیحماو  هاقیتشو

  قانوني:

 1534استان بوشهر  ی. گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثی: اداره کل ممأخذ

 : وضع موجود منطقه گردشگری مند38 تصویر

 
 1534استان بوشهر  ی. گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثی: اداره کل ممأخذ



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 
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 تاریخی استان بوشهر به تفكیک شهرستان، دوره تاریخ، سال ثبت اثر و آدرس یهاجاذبه: 112جدول 

 آدرس سال           دوره تاریخی اثرنام  شهرستان

 جنوبي  جزیره  بوشهر  هیاليدر منته 1311/11/24 ایالمي قدیم شهریر بوشهر

 طاق  خوني  واقع  در محله  بهبهاني 1341/11/23 زندیه خانه  قاضي بوشهر

 روستای ب  کیلومتری جنوب غربي بوشهر جنب5 1377/11/14 ق . م 1هزاره  تپه  گورستان  شغاب بوشهر

 محله امامزاده حومه  بوشهر 1377/14/17 قاجاریه امامزاده  عبدالمهیمن بوشهر

 خلیج هیبخش  جنوبي  شهرستان  بوشهر حاش 1377/14/17 اواخر قاجار عمارت  ملک  بوشهر بوشهر

 غرب  جزیره  خارک 1377/14/11 ساساني بنای  کلیسا بوشهر

 جزیره  خارک شهرستان  بوشهر 1377/14/11 .قهـ  4قرن  بقعه  میر محمد بوشهر

 1377/11/27 ساساني مسجد و قبور پالمیریان بوشهر
 يجزیره خارک  در بدنه مرکزی  کوهي که جزیره را دربرم -بوشهر 

 گیرد

 محله بهبهاني-ساحلي   ابانیبوشهر خ 1377/12/13 قاجاریه عمارت  گلشن بوشهر

 هايمحله قدیم بهبهان فارسجیخل ابانیبوشهر خ 1377/11/27 قاجاریه عمارت  طبیب بوشهر

 متری دریا 1به فاصله -ساحلي ابانیخ هايشهرستان  بوشهر محله بهبهان 1377/11/21 قاجاریه مجموعه  حاج  رئیس بوشهر

 محله کوتي-پارک خلیج -خیابان  ساحلي -بوشهر 1378/12/14 قاجاریه عمارت  امیریه بوشهر

 بوشهر
تاریخي  شهر بافت  

 بوشهر
 خیابان  ساحلي-بافت  تاریخي  ساحل  دریا 1378/14/24 افشاریه

 محله دهدشتي -شمال غربي مسجد امام )ره( -خ انقالب -بوشهر  1378/11/31 قاجاریه عمارت  دهدشتي بوشهر

 امام  روبروی  میدان  معلم-خ -بوشهر 1378/11/11 قاجاریه مدرسه  سعادت بوشهر

 روبروی  اداره بندر -هايمحله قدیمي  بهبهان -بوشهر 1378/12/25 قاجاریه مدرسه  گلستان بوشهر

 ک  جنوب  بوشهر بنام  سبز آباد ج  پایگ 4 1374/15/14 ایالمي تل  پي  تل بوشهر

 محله  امامزاده  پشت  امامزاده  عبدالمهیمن -بوشهر  1374/18/11 قاجاریه حمام  ملک بوشهر

 بوشهر
مقبره  شیخ  حسین  

 چاهکوتاهي
 ج  بوشهر محله امامزاده در جوار امامزاده 1374/14/15 قاجاریه

 بوشهر
گورستان  مهاجمین  

 انگلیسي
 دیلم  محله  دواس  بهمن 1374/14/15 قاجاریه

 شمال بوشهر محله قدیمي بهبهان هیاليمنته 1374/11/28 قاجاریه خانه  مرادی بوشهر

 بوشهر
-سبز آباد عمارت  

 -کنسولگری  انگلیس 
 منطقه نیروی دریایي -محله سبز آباد-جنوب شهر هیاليمنته-بوشهر  1374/11/28 قاجاریه

 بوشهر
-عمارت  مصلحیان  

 -کتابخانه  ارشاد
 روبروی استانداری -خیابان بعثت  -بوشهر 1374/12/25 قاجاریه

 ( فارسجیخیابان ساحلي )خل -شهرستان بوشهر  1374/12/25 اواخر قاجار ساختمان  قند و شکر بوشهر

 خیابان ساحلي -بوشهر  1374/12/25 قاجاریه انبار قوامآب بوشهر

 5خ انقالب ک شهید منصور اسماعیل پ  -بافت قدیم  -شهرستان بوشهر  1374/12/25 قاجاریه نثارخانه جان بوشهر

 واقع در شمال شهر -محله بهبهاني  -بافت قدیم -بافت قدیم بوشهر  1374/12/25 قاجاریه خانه  سید مهدی  بالدی بوشهر

 بوشهر
هفت  -عمارت  گمرک  

 -بنگله 
 محله بهمني -شهرستان بوشهر  1374/12/25 قاجاریه
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 1381/17/11 زندیه عمارت  کوتي بوشهر
روبروی  -خ ساحلي  -محله قدیمي کوتي  -شمال شهرستان بوشهر 

 فارسجیخل

 بوشهر
-تجارتخانه  ایراني  

 -عمارت  ایراني 
 محله بهبهاني -شهرستان بوشهر 1381/17/11 قاجاریه

 محله قدیمي بهبهاني -بافت قدیم شهر بوشهر  1381/17/11 اوایل قاجار عمارت  کازروني بوشهر

 خ انقالب -شهرستان بوشهر  1381/17/11 صفویه مسجد جمعه بوشهر

 بوشهر
 حسینیه  حاج  سید محمد

 کازروني
 مرکز شهر -شهرستان بوشهر  1381/17/11 اواخر قاجار

 عمارت طاهری - يشناسرانیجنب ا -خیابان ساحلي  -شهرستان بوشهر  1381/11/11 قاجاریه عمارت طاهری بوشهر

 پشت عمارت طاهری -خیابان ساحلي -بوشهر 1381/11/11 اواخر قاجار عمارت علوی بوشهر

 نزدیک اداره هواشناسي -بوشهر  1381/17/17 اسالمي-ساساني دستکمحوطه تاریخي  بوشهر

 بوشهر
محوطه تاریخي فرهنگي 

 ماه میرو
 جاده نیروگاه -بوشهر  1381/17/17 اسالمي-تاریخي

 شهریمنطقه ر -جنوب شهرستان بوشهر  1381/17/17 تاریخي آثار قبور سر تل بوشهر

 بوشهر
گورستان تاریخي 

 امامزاده
 جنوب شرقي بقعه عبدالمهیمن -شهرستان بوشهر  1381/17/17 اسالمپیش از 

 بوشهر
 -محوطه تاریخي 

 فرهنگي چه باغ
 زاده جنوب پایگاه دوم دریایيسه راه امام -شهرستان بوشهر  1381/17/17 تاریخي

 محله شنبدی -بافت قدیم شهرستان بوشهر  1381/17/17 قاجاریه کلیسای ارامنه گریگوری بوشهر

 خیابان انقالب -شهرستان بوشهر  1381/11/12 قاجاریه مسجد غریب بوشهر

 کوی نسیم -خیابان انقالب  -شهرستان بوشهر  1381/11/12 قاجاریه حسینیه حاج مریم بوشهر

 11پالک  -کوچه بازیار  -خیابان گمرک  -شهرستان بوشهر  1381/11/12 قاجاریه خانه حاج ابراهیم چاپي بوشهر

 بستکوچه بن - فارسجیخیابان خل -شهرستان بوشهر  1381/11/12 قاجاریه خانه مهربان بوشهر

 4پالک  -خیابان انقالب  -شهرستان بوشهر  1381/11/12 قاجاریه خانه عبدالرسول جمالي بوشهر

 بوشهر
ساختمان اداره امور اتباع 

 خارجي
 راه انقالببعد از سه - فارسجیخیابان خل -شهرستان بوشهر  1381/11/12 قاجاریه

 کوچه روبروی بانک مسکن -خیابان انقالب  -شهرستان بوشهر  1381/11/12 قاجاریه عمارت کمندی بوشهر

 محله شنبدی -شهر بوشهر  1382/11/24 قاجاریه بخشخانه فرح بوشهر

 1382/11/24 قاجاریه عمارت آسیایي بوشهر
جنوب غربي  -سعدون محله شیخ  -خیابان ساحلي  -شهر بوشهر 

 فارسجیخل

 خیابان ساحلي محله شیخ سعدون -شهر بوشهر  1382/11/24 قاجاریه خانه نجفي بوشهر

 1محله بهبهاني پالک  -خیابان انقالب  -شهر بوشهر  1382/11/24 قاجاریه خانه ابراهیم امیری بوشهر

 کوی شنبدی -آهنگران خیابان  -شهر بوشهر  1382/12/14 قاجاریه مسجد المهدی بوشهر

 قلعه زندان بوشهر
قرون -ساساني

 اولیه اسالمي
 کیلومتری شرق برد خون 5حدود  -شهرستان بوشهر  1382/12/14

 2بافت قدیم شهر بوشهر خیابان انقالب کوی آزاده پالک  1382/12/14 قاجاریه خانه رجب پور بوشهر

  1382/13/11 قاجاریه خانه شهربانو رحیم پور بوشهر
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 خیابان بهمني ) محله بهمني ( -بوشهر  1382/15/17 قاجاریه عمارت تنگستاني بوشهر

 خیابان آهنگران محله شنبدی روبروی حسینیه حاج مریم -بوشهر  1382/15/17 قاجاریه خانه صمیمي بوشهر

 2مسجد جمعه پالک کوی نسیم جنب  -بافت قدیم بوشهر  -بوشهر  1382/15/17 قاجاریه خانه اداره اوقاف بوشهر

 1خیابان گمرک شنبدی جنب مسجد پالک  -بوشهر  1382/15/17 قاجاریه خانه حاج رئیس بوشهر

 بوشهر
خانه حاج ابراهیم صالحي 

 مطلق
 4بافت قدیم محله بهبهاني پالک  -بوشهر  1382/15/17 قاجاریه

 محله بهبهاني -بافت قدیم شهر  -بوشهر  1382/15/17 قاجاریه خانه حسین کرمي بوشهر

 11پالک  -جنب مسجد ملک  -محله شنبدی  -خیابان انقالب  -بوشهر  1382/18/12 قاجاریه خانه سید حسام موسوی بوشهر

 1پالک  -کوچه ناردون  -خیابان انقالب  -بوشهر  1382/18/12 قاجاریه خانه رفیعي بوشهر

 77پالک  -پشت میراث فرهنگي  -ساحلي خیابان  -بوشهر  1382/18/12 قاجاریه خانه طایي بوشهر

 کوچه روبروی بانک مسکن -خیابان انقالب  -بوشهر  1382/18/12 قاجاریه خانه محمدکاظم بناریان بوشهر

 عمارت هفته -جنب کلینیک ابوالفضل -خ ساحلي  -شهر بوشهر  1385/18/24 قاجاریه عمارت هفته بوشهر

 خانه نوذری -محله کوتي  -خ ساحلي  -شهر بوشهر  1385/18/24 قاجاریه خانه نوذری بوشهر

 خانه آذین ) خ ساحلي ( -میدان کوتي  -محله کوتي  -شهر بوشهر  1385/18/24 قاجاریه خانه آذین بوشهر

 محله کوتي -شهر بوشهر 1385/11/18 قاجاریه حسینیه الشهدا بوشهر

 محله کوتي -قدیم بافت  -شهر بوشهر  1385/12/28 قاجاریه منزل دشتي بوشهر

 محله سنگي -شهر بوشهر  1385/12/28 قاجاریه قبر ژنرال بوشهر

 محله بهبهاني -بافت قدیم  -شهر بوشهر  1385/12/28 قاجاریه خانه حیدرپور بوشهر

 محله کوتي -بافت قدیم  -شهر بوشهر  1385/12/28 قاجاریه يخانه محمدعل بوشهر

 محله کوتي -بافت قدیم  -شهر بوشهر  1385/12/28 اواخر قاجاریه منزل مهندسي بوشهر

 محله کوتي -بافت قدیم  -شهر بوشهر  1385/12/28 قاجاریه منزل رفیعي بوشهر

 محله کوتي -بافت قدیم  -شهر بوشهر  1385/12/28 قاجاریه منزل مشهد پور بوشهر

 بوشهر
خانه علم الهدی ) 

 مشروطیت (
 محله کوتي -بافت قدیم  -شهر بوشهر  1385/12/28 قاجاریه

 محله دهدشتي -بافت قدیم  -شهر بوشهر  1385/12/28 قاجاریه بازار قدیم بوشهر

 محله کوتي -بافت قدیم  -شهر بوشهر  1385/12/28 قاجاریه خانه شناگر بوشهر

 محله کوتي -بافت قدیم -شهر بوشهر  1385/12/28 قاجاریه خانه یهودا بوشهر

 محله بهبهاني -بافت قدیم  -شهر بوشهر  1385/12/28 قاجاریه مسجد کوفه بوشهر

 محله کوتي -بافت قدیم   -شهر بوشهر  1385/12/28 قاجاریه خانه نعمتي بوشهر

 محله کوتي -بافت قدیم  -شهر بوشهر  1385/12/28 قاجاریه خانه رستمي بوشهر

 محله کوتي -قدیم شهر بافت  -شهر بوشهر  1381/12/17 قاجاریه حسینیه روانان بوشهر

 محله شنبدی -بافت قدیم شهر  -شهر بوشهر  1381/12/17 قاجاریه حسینیه آل عصفور بوشهر

 هامحله خواجه -شهر بوشهر  1381/12/21 قاجاریه امامزاده  محمدباقر بوشهر

 کوتاهروستای چاه  -بخش مرکزی  -شهرستان بوشهر  1381/12/21 قاجاریه زلیخا يبيبقعه ب بوشهر

 محله دهدشتي  -بافت قدیم  -شهر بوشهر  1381/12/21 قاجاریه حسینیه حاج واسلي بوشهر

 بوشهر
عمارت کاله فرنگي 

 بوشهر
 پایگاه دریایي -شهر بوشهر  1381/12/21 قاجاریه
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 محله سنگي -بخش مرکزی  -شهرستان بوشهر  1381/12/21 قاجاریه عمارت بانک شاهي بوشهر

 عبدالجبار بقعه سید بوشهر
قرون میانه 

 اسالمي
1387/11/18 

روستای گورک  -دهستان حومه -بخش مرکزی  -شهرستان بوشهر 

 سادات

 محله سرتل -شهر بوشهر  1387/11/18 ساساني چاه یا کره انگوری بوشهر

 بوشهر
کتیبه هخامنشي جزیره 

 خارک
 1387/18/25 هخامنشي

م  511 -جبهه شمالي شهر خارک در  -بخش خارک -شهرستان بوشهر 

 سه تانکي شرکت نفت

 شهرستان بوشهر ،بخش مرکزی ،بافت قدیم ،محله شنبدی 1384/11/14 قاجاریه خانه خاتمي فرد بوشهر

 روستای هلیله-بخش مرکزی-شهرستان بوشهر 1384/11/14 صفویه ،قاجاریه قبرستان هلیله بوشهر

 تپه قبرستان گلنگون بوشهر
هزارهدوم قبل از 

 میالد
 روستای گلنگون -بخش مرکزی  -شهرستان بوشهر  1384/11/14

 شهر خارگ-بخش خارگ -شهرستان بوشهر  1341/12/23 ساساني ی جزیره خارکهاقنات بوشهر

 محله دهدشتي -بافت قدیم شهر  -شهر بوشهر  1341/12/23 قاجاریه خانه محمودیه بوشهر

 محله بهبهاني -بافت قدیم شهر  -شهر بوشهر  1341/11/8 قاجاریه خانه جهانفرد بوشهر

 1341/11/8 قاجاریه خانه و ساباط شیرازی بوشهر
غرب خانه جمالي و شرق حسینیه -محله شنبدی-بافت قدیم-شهر بوشهر

 حاج مریم

 1341/11/8 قاجاریه خانه علوی بوشهر
جنب اداره کل میراث -محله بهبهاني -بافت قدیم شهر  -شهر بوشهر 

 فرهنگي

 مقابل منزل ملک -محله شنبدی -بافت قدیم  -شهر بوشهر  1341/11/18 قاجاریه مسجد ملک بوشهر

 محله کوتي -بافت قدیم شهر  -شهر بوشهر  1341/11/11 قاجاریه خانه جعفری بوشهر

 محله بهبهاني -بافت قدیم شهر  -شهر بوشهر  1341/11/11 قاجاریه خانه سیاکي بوشهر

 محله بهبهاني -بافت قدیم شهر  -شهر بوشهر  1341/11/11 قاجاریه بالدیخانه علم  بوشهر

 محله بهبهاني -بافت قدیم شهر  -شهر بوشهر  1341/11/11 قاجاریه تجارتخانه ایراني بوشهر

 شهرستان کنگان ، بخش مرکزی ، شهر بندر طاهری 1341/11/11 قرون اولیه سازه های آبي سیمیدون بوشهر

 1343/11/12 قاجاریه شنبدیمسجد  بوشهر
شهر بوشهر،بافت قدیم،محله شنبدی،جنب بازار،روبروی عمارت حاج 

 رییس

 شهر بوشهر،بافت قدیم،محله کوتي، جنب مدرسه سیزده آبان 1343/15/11 قاجاریه عمارت رشیدی بوشهر

 جنوب  شرقي  شهر دلوار 1371/14/11 قاجاریه دلواری  يعلسیخانه  رئ تنگستان

 تنگستان
قلعه  زائر خضر خان  ـ 

 کالت  اهرم
 در شمال غربي شهر اهرم یابر فراز تپه 1377/15/27 اواخر قاجار

 ک م جنوب غربي دلوار 1 -شهرستان تنگستان  1381/11/11 قاجاریه تپه تاریخي تل بردی تنگستان

 تپه گل پختي تنگستان
دوره تاریخي ) 

 احتماالً ایالمي (
1385/18/24 

 یک ک -دهستان اهرم -شهر اهرم  -بخش مرکزی  -شهرستان تنگستان 

 م غرب شهر اهرم

 محمد ریروستای م -دهستان بانک  -بخش مرکزی  -شهرستان تنگستان  1381/12/21 قاجاریه بقعه میر محمد اهرم تنگستان

 1387/11/18 پارینه سنگي 3غار تل  جم
م شرق  211 -بخش مرکزی  -ک م جنوب شرقي شهرستان جم  1

 روستای چاهه

 1387/11/18 ساساني برکه نیشترو جم
م شمال  غربي روستای  411 -دهستان تشان  -بخش ریز  -شهرستان جم 

 تل قلعه
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 1387/11/18 ساساني برکه تل قلعه جم
م جنوب روستای  511 -دهستان تشان  -بخش مرکزی  -شهرستان جم 

 بهارستان

 سیل بند چم چشمه جم

قرون  -ساساني 

اولیه و میانه 

 اسالمي

 روستای چم چشمه -دهستان تشان  -بخش ریز -شهرستان جم  1387/18/25

 روستای گلو کالت -دهستان کوری  -بخش مرکزی  -شهرستان جم  1387/18/25 ساساني بند گلو کالت جم

 پدریروستای  -دهستان جم  -بخش مرکزی  -شهرستان جم  1387/18/25 ساساني قنات پدری جم

 روستای کوری -دهستان کوری  -بخش مرکزی  -شهرستان جم  1387/18/25 ساساني سیل بند کوری جم

 روستای پدری -دهستان جم  -بخش مرکزی  -شهرستان جم  1387/18/25 ساساني قنات پدری جم

 شهرستان جم ،بخش ریز ،دهستان تشان ،روستای بنگو 1388/11/13 تاریخي آسیاب آبي بنگو جم

 شهرستان جم ،بخش مرکزی ،دهستان انارستان ،شهر ریز 1388/11/13 ساساني برکه دشت اندی جم

 شهرستان جم ،بخش مرکزی ،دهستان کوری ،شرق روستای پدری 1388/11/13 ساساني سد چه بند جم

 معماشهرستان جم ،بخش مرکزی ،دهستان کوری ،روستای میر  1388/11/13 ساساني آسیاب آبي میر معما جم

 شهرستان جم ، بخش مرکزی،دهستان کوری ،روستای دایو 1388/11/13 ساساني آسیاب آبي دایو جم

 جم
قلعه شاه جمشید گیر 

 کالت
 شهرستان جم ،بخش مرکزی ،دهستان گوری ،روستای گیر کالت 1388/11/13 ساساني

 کوری ،روستای میر معماشهرستان جم ،بخش مرکزی ،دهستان  1388/11/13 ساساني برکه میر معما جم

 شهرستان جم ، بخش مرکزی،دهستان جم ،روستای بهارستان 1388/11/13 ساساني قلعه سي سواران جم

 شهرستان جم ، بخش مرکزی،دهستان کوری ،روستای دایو 1388/11/13 ساساني سد دایو جم

 تشان ،روستای تشانشهرستان جم ،بخش ریز ،دهستان  1388/11/13 ساساني قنات های کتو تشان جم

 شهرستان جم ،بخش مرکزی ،دهستان گوری ،روستای میر معما 1388/11/13 ساساني سد میر معما جم

  1341/11/8 قاجاریه مسجد جامع ریز جم

 میدان  مرکزی شهر بر سر راه  کازرون-برازجان  1312/11/14 قاجاریه دژ برازجان دشتستان

 جنوب شرقي  دلوار 1371/15/11 هخامنشي گور دختر دشتستان

 کیلومتری شمال برازجان راه قدیمي شیراز به بوشهر23 1377/15/11 قاجاریه کاروانسرای  دالکي دشتستان

 پل  مشیر دشتستان
پهلوی -قاجاریه

 اول
 ک جاده برازجان 25شیراز و در فاصله  -جاده بوشهر  1378/11/18

 دشتستان
بقعه  شیخ  منصور 

 خزاعي
 متری  غرب  روستای زیارت 251 1374/14/15 تیموریان

 راه ریروستای ز-کیلومتری روستای سعد آباد 1 -شهرستان دشتستان  1374/12/25 تاریخي مجموعه  چهل  خانه دشتستان

 دشت بزپز -ک م شهر برازجان  121 -شهرستان دشتستان  1381/13/18 ساساني کوشک  اردشیر دشتستان

 دهرود سفلي -تنگ ازم  -شهرستان دشتستان 1381/17/11 قاجاریه دشتي قلعه  محمدخان  دشتستان

 ورودی شهر برازجان -در مسیر جاده برازجان  -ک م شهر برازجان  1 1381/17/11 هخامنشي کاخ  کوروش دشتستان

 روستای درودگاه -ک م برازجان  12 -شهرستان برازجان  1381/17/11 هخامنشي کاخ  بردک  سیاه دشتستان

 ک م شمال شهرستان برازجان 12 -بوشهر  1381/17/11 هخامنشي کاخ  سنگ  سیاه دشتستان

 دشتستان
محوطه  باستاني  

 محمدآباد
 1381/17/11 تاریخي

ک م شمال روستای  1 -ک م شمال شهر برازجان 5-شهرستان دشتستان 

 محمد
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 جنوب غربي روستای بنداروز -دشتستان شهرستان  1381/11/11 هخامنشي تپه تل تاریخي شهید دشتستان

 چهار کیلومتری شمال شرقي تنگ آرم محل دو دره -شهرستان دشتستان  1381/17/17 ساساني آثار سد و بند دو دره دشتستان

 شهرستان دشتستان روستای تنگ ارم 1381/17/17 ساساني قلعه حسن علي بیگ دشتستان

 شهرستان دشتستان دو کیلومتری غرب روستای تنگ ارم 1381/17/17 ساساني قصر دختر تنگ ارم دشتستان

 تنگ ارم -منطقه پشتکوه  -شهرستان دشتستان  1381/17/17 ساساني آتشکده چم نرگسي دشتستان

 غرب روستای تنگ ارم -منطقه پشتکوه  -شهرستان دشتستان  1381/17/17 ساساني تنگ ارم یانبارهاآب دشتستان

 دشتستان
منصور خان قلعه ملک 

 یاشبانکاره
 بخش شبانکاره -شهرستان دشتستان  1382/11/24 قاجاریه

 1382/12/14 ساساني قنات کت خاش دشتستان
تری یک کیلوم -دهستان تنگ ارم  -کیلومتری جنوب شرقي برازجان  72

 شمال روستای پرچونک

 دهستان تنگ ارم روستای تنگ شهداء -شهرستان دشتستان  1382/12/14 ساساني بناهای تنگ شهداء دشتستان

 بخش مرکزی تنگ ارم روستای فاریاب -شهرستان دشتستان  1382/12/14 قاجاریه آسیاب آبي تنگ فاریاب دشتستان

 درنگ روستای -دهستان بوشکان  -بخش بوشکان -شهرستان دشتستان 1385/18/24 دوره ساساني تل برج دشتستان

 روستای دهرود سفلي -دهستان ارم   -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/18/24 ساساني تپه امامزاده دشتستان

 روستای دهرود سفلي -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/18/24 ساساني تپه خمینگه دشتستان

 خیرکروستای  -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/18/24 ساساني پناهگاه خیرک دشتستان

 ابیروستای رود فار -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/18/24 دوره اسالمي قبرستان رودفاریاب دشتستان

 1385/18/24 دوره ساساني تل خندق کوچک دشتستان
ای روست -دهستان ارم  -شهر تنگ ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان 

 دهرود علیا

 م جنوب دهرود علیا 211 -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/18/24 ساساني تل خندق بزرگ دشتستان

 روستای خیرک -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/18/24 دوره قاجاریه اهلل بیگقلعه فتح دشتستان

 روستای کنارسیاه -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/18/24 صفویه احمد ریآرامگاه م دشتستان

 1385/18/24 ساساني آبادنیکاروانسرای حس دشتستان
ای حسین روست -دهستان بوشکان  -بخش بو شکان  -شهرستان دشتستان 

 آباد

 روستای بزپر -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/18/24 ساساني زندان سلیمان دشتستان

 1385/18/24 ساساني چهار طاق(تل خندق )  دشتستان
 روستای دهرود -دهستان ارم  -شهر ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان 

 سفلي

 بقعه میر شاه فتحعلي دشتستان
اوایل دوره 

 اسالمي
1385/18/24 

ی طلمه باغ روستا -دهستان بوشکان  -بخش بوشکان  -شهرستان دشتستان 

 دهستان بوشکان -شیرین 

 روستای شکرک -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/18/24 دوره تاریخي ي دوقلوآبآسیاب  دشتستان

 روستای خیرک -دهستان ارم  -بخش ارم   -شهرستان دشتستان  1385/18/24 ساساني کوشک ساساني خیرک دشتستان

 روستای تنگ درکش -دهستان ارم  -ارم بخش  -شهرستان دشتستان  1385/18/24 دوره اسالمي قبرستان چم کوشک دشتستان

 1385/18/24 ساساني کوشک حسین آباد دشتستان
ی حسین روستا -دهستان بوشکان  -بخش بوشکان  -شهرستان دشتستان 

 آباد

 1385/18/24 ساساني تپه دو تلون دشتستان
م غرب روستای  511 -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشستان 

 دهرود سفلي

 روستای تنگ ارم -دهستان ارم -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/18/24 ساساني محوطه تنگ ارم دشتستان
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 روستای انارستان -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/18/24 ساساني سد انارستان دشتستان

 روستای بزپر -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/18/24 ساساني کاروانسرای بزپر دشتستان

 1385/18/24 ساساني دو تپه اسماعیل آباد دشتستان
م شمال  21 -دهستان بوشکان  -بخش بوشکان  -شهرستان دشتستان 

 روستای اسماعیل آباد

 1385/18/24 ساساني تل بزرگ دشتستان
شمال شرق روستای دهرود  -دهستان ارم -بخش ارم  -شهرستان دشتستان 

 سفلي

 شرق روستای کمه زرد -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/18/24 ساساني تپه کمه زرد دشتستان

 ی بوشکانروستا -دهستان بوشکان  -بخش بوشکان  -شهرستان دشتستان  1385/11/18 تاریخي تپه قلعه کهنه بوشکان دشتستان

 روستای خیرک -دهستان ارم  -بخش ارم  -دشتستان  شهرستان 1385/11/18 اسالمي ي خیرکآبآسیاب  دشتستان

 1385/11/18 ساساني تل سوزو دشتستان
تای خلیفه روس -دهستان شبانکاره  -بخش شبانکاره  -شهرستان دشتستان 

 ای

 تل قاشي دشتستان
ق  3اواخر هزاره 

 . م
1385/11/18 

تای روس -دهستان شبانکاره  -بخش شبانکاره  -شهرستان دشتستان 

 یافهیخل

 تل مر دشتستان
 -تاریخي 

 هخامنشي
 ک م غرب  شهر برازجان 1 -بخش مرکزی  -شهرستان دشتستان  1385/11/18

 ک م غرب برازجان 5 -بخش مرکزی  -شهرستان دشتستان  1385/11/18 هخامنشي معدن سنگ تنگ گیر دشتستان

 وزروستای بندار -دهستان زیارت  -مرکزی بخش  -شهرستان دشتستان  1385/11/18 يساسان تل اسپید دشتستان

 تپه باغ میرزا دشتستان
قرون  -ساساني 

 اولیه اسالمي
 روستای خوشاب -دهستان زیارت  -بخش مرکزی -شهرستان دشتستان  1385/11/18

 شهر سعدآباد -بخش سعدآباد -شهرستان دشتستان  1385/11/18 قاجاریه حمام حاج رضا دشتستان

 دشتستان
امامزاده شاه محوطه 

 صادق
 انروستای خوشمک -دهستان حومه  -بخش مرکزی  -شهرستان دشتستان  1385/11/18 اسالمي -ساساني 

 1385/11/18 تاریخي تل خشتي دشتستان
تای روس -دهستان شبانکاره  -بخش شبانکاره  -شهرستان دشتستان 

 یافهیخل

 یک ک م غرب  شهربرازجان -بخش مرکزی  -شهرستان دشتستان  1385/11/18 تاریخي تل پهن دشتستان

 1385/11/18 تاریخي تپه سه تلو دشتستان
تای روس -دهستان شبانکاره  -بخش شبانکاره  -شهرستان دشتستان 

 یافهیخل

 روستای عیسوند -دهستان حومه  -بخش مرکزی  -شهرستان دشتستان  1385/12/28 تاریخي تپه امامزاده شاه نورالدین دشتستان

 مقبره قطب الدین دشتستان
قرون اولیه 

 اسالمي
 گاهروستای درود -دهستان زیرراه  -بخش سعدآباد  -شهرستان دشتستان  1385/12/28

 1385/12/28 قاجاریه امامزاده شیخ بهرست دشتستان
تای خلیفه روس -دهستان شبانکاره  -بخش شبانکاره  -شهرستان دشتستان 

 ای

 1385/12/28 تاریخي تپه نصرک دشتستان
تای روس -دهستان شبانکاره  -بخش شبانکاره  -شهرستان دشتستان 

 دهداران

 روستای ني نیزک -دهستان حومه  -بخش مرکزی  -شهرستان دشتستان  1385/12/28 ه . ق 4قرن  امامزاده شاهزاده ابراهیم دشتستان

 روستای موردخیر -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/12/28 قاجاریه آسیاب آبي مورد خیر دشتستان

 ی سناروستا -دهستان بوشکان  -بخش بوشکان  -شهرستان دشتستان  1385/12/28 ساساني تپه قلعه جن دشتستان
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 1385/12/28 قاجاریه انبار خانآب دشتستان
تای روس -دهستان شبانکاره  -بخش شبانکاره  -شهرستان دشتستان 

 شبانکاره

 نگروستای چم ت -راه  ریدهستان ز -بخش سعدآباد  -شهرستان دشتستان  1385/12/28 قاجاریه انبار چم تنگآب دشتستان

 روستای چهوک -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/12/28 تاریخي تپه چاوک دشتستان

 روستای پرچونک -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/12/28 صفویه زندان پرچونک دشتستان

 روستای بزپر -دهستان ارم  -بخش ارم  -شهرستان دشتستان  1385/12/28 تاریخي تل خندق بزپر دشتستان

 1385/12/28 ساساني تپه کر دشتستان
ن کشاورزی حسی یهانیزم -دهستان ارم  -بخش ارم -شهرستان دشتستان 

 روستای مورد خیر -شریعتي 

 ک م شرق شهر شبانکاره 3  -بخش شبانکاره  -شهرستان دشتستان  1381/12/21 ساساني تپه قله سوزو دشتستان

 انبار عیسوندآب دشتستان
قرون متاخر 

 اسالمي
 روستای عیسوند -دهستان حومه  -بخش مرکزی  -شهرستان دشتستان  1387/11/18

 نیایشگاه  مند دشتي
-اشکاني ) پارت(

 ساساني
 روستای ورادی -شهر خورموج   کیلومتری  جنوب  غربي21 1377/14/27

 ک م شرق خورموج در محلي موسوم به شیرینه 5 -شهرستان دشتي  1378/11/12 قاجاریه عمارت  شیرینه دشتي

 مرکز شهر خورموج -شهرستان  دشتي  1374/11/13 قاجاریه قلعه  محمدخان  دشتي دشتي

 غرب شهر خورموج -دشتي شهرستان  1381/17/11 اسالمي امامزاده  پیر چهل  گزو دشتي

 شهرستان دشتي روستای الور ساحلي 1382/12/14 اسالمي قلعه دختر الور ساحلي دشتي

 یک کیلومتری شرق شهر خور موج -شهرستان دشتي  1382/12/14 قاجاریه آسیاب آبي گزکي دشتي

 شرق روستای شنبهکیلومتری خورموج  51 -شهرستان دشتي  1382/12/14 قاجاریه قلعه داراب خان دشتي

 روستای زیارت -دهستان کبکان  -بخش کاکي  -شهرستان دشتي  1385/11/18 ایلخاني نیالعابدنیامامزاده ز دشتي

 روستای درازی -دهستان خورموج  -بخش مرکزی  -شهرستان دشتي  1385/12/28 قاجاریه حسینیه درازی دشتي

 روستای درازی -دهستان خورموج  -بخش مرکزی  -دشتي شهرستان  1385/12/28 قاجاریه مسجد درازی دشتي

 انروستای کبک -دهستان کبکان  -بخش کاکي  -شهرستان دشتي  1381/12/21 ایلخاني بقعه صفا انگیز دشتي

 انروستای کبک -دهستان کبکان  -بخش مرکزی  -شهرستان دشتي  1381/12/21 ایلخاني بقعه شاه اسماعیل دشتي

 شهرستان دشتي ،شهر کاکي 1341/11/8 قاجاریه کاکيمسجد جامع  دشتي

 روستای  بردستان 1377/14/24  مسجد بردستان دیر

 نزدیک روستای بردستان -شهرستان دیر  1381/17/11 اسالمي قلعه  بردستان دیر

 جاده بوشهر دیر روستای جبراني -شهرستان دیر  1382/12/14 اسالمي-ساساني 1چاه سنگي جبراني  دیر

 جاده بوشهر به دیر روستای جبراني -شهرستان دیر  1382/12/14 اسالمي 2چاه سنگي جبراني  دیر

 دیر
آثار سنگي شاهزاده 

 ابوالقاسم

-اواخرساساني

قرون اولیه 

 اسالمي

1382/12/14 
جنوب و شرق امامزاده  -کیلومتری شمال بندر دیر  15 -شهرستان دیر 

 ابوالقاسم

 کیلومتری غرب آبدان روستای خرگونه 21 -شهرستان دیر  1382/12/14 ساساني چاه رمیله دیر

 روستای گنوی -دهستان آبدان  -بخش مرکز ی -شهرستان دیر  1381/12/21 ساساني بقایای قلعه گنوی دیر

 چاههای آب بردستان دیر
قرون میانه 

 اسالمي
 بردستانروستای  -دهستان حومه  -یبخش مرکز -شهرستان دیر  1381/12/21



تحل   یربرس  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
 یبخش گردشگر  لی و 

 

 5002212B0021303011RE103960823   م  

 
278 

 آدرس سال           دوره تاریخی اثرنام  شهرستان

 تل سوزو دیر دیر
قرون اولیه 

 اسالمي
1381/12/21 

م جاده کمربندی شمال  311 -بندر دیر  -بخش مرکزی  -شهرستان دیر 

 دیر

 روستای گنوی -دهستان آبدان  -یبخش مرکز -شهرستان دیر  1381/12/21 ساساني آسیاب آبي گنوی دیر

 محوطه بردو دیر
قرون  -ساساني 

 اولیه اسالمي
 روستای بردستان -دهستان حومه  -یبخش مرکز -شهرستان دیر  1381/12/21

 انبار سرمستانآب دیر
قرون اولیه 

 اسالمي
 روستای سرمستان -دهستان آبدان  -بخش مرکزی  -شهرستان دیر  1381/12/21

 دولت يبيبقعه ب دیر
قرون متاخر 

 اسالمي
 شهر آبدان -بخش مرکزی  -شهرستان دیر  1387/11/18

 روستای  حصار 1374/14/15 قاجاریه قلعه  آقاخان  لیراوی دیلم

 دیلم
محوطه  بندر تاریخي  مه  

 رویان
 ک  شمال  بندر دیلم 11 1374/14/15 اسالمي

 متری جنوب روستای عامری 311-شهرستان دیلیم  1381/11/11 اسالمي-ساساني تپه تاریخي تل کم دیلم

 روستای گاودار -دهستان حصار  -بخش مرکزی  -شهرستان دیلم  1385/12/28 قاجاریه حلیمه يبيامامزاده ب دیلم

 در مرکز شهر -شهر امام حسن  -بخش امام حسن  -شهرستان دیلم  1381/12/21 ایلخاني امامزاده امام حسن دیلم

 بندر سیراف )طاهری( 1355/12/12 اسالمي-ساساني منطقه  باستاني  سیراف کنگان

 بخش  جم محله والیت -شهرستان کنگان 1374/15/14 قاجاریه حمام  جم کنگان

 کنگان
تپه  قلعه  نصوری  )قلعه  

 شیخ(
 بندرسیراف  طاهری )سیراف ( -شهرستان کو هنگان  1374/12/25 قاجاریه

 غرب بندر طاهری ) سیراف( -دره لیل  -شهرستان کنگان 1381/17/17 اسالمي گور سیبویه کنگان

 کنگان
آرامگاه قبور صخره ای 

 سیراف
 بندر طاهری ) سیراف ( -شهرستان کنگان  1381/17/17 اسالمي-ساساني

 متری غرب بندر طاهری ) سیراف ( 811 -شهرستان کنگان  1381/17/17 هـ . ق 2قرن  مسجد جامع سیراف کنگان

 روستای بندو -دهستان نای بند  -عسلویه بخش  -شهرستان کنگان  1385/11/18 ساساني وبقایای آبگبر ساساني بند کنگان

 محوطه نایبند کنگان
قرون  -تاریخي 

 اولیه اسالمي
 روستای هاله -دهستان عسلویه  -بخش عسلویه  -شهرستان کنگان 1385/11/18

 روستای برکه چوپان -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1385/12/28 ساساني آسیاب آبي برکه چوپان کنگان

 روستای بندو -دهستان عسلویه  -بخش عسلویه  -شهرستان کنگان  1385/12/28 ساساني 2آبي بندو  آسیاب کنگان

 آسیاب آبي اختر کنگان
قرون اولیه 

 اسالمي
 روستای اختر -دهستان حومه -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1385/12/28

 روستای بندو -عسلویه بخش  -شهرستان کنگان  1385/12/28 قاجاریه انبار بندوآب کنگان

 روستای بندو -دهستان عسلویه  -بخش عسلویه  -شهرستان کنگان  1385/12/28 ساساني سد بندو کنگان

 روستای بندو -بخش عسلویه  -شهرستان کنگان  1385/12/28 ساساني 1آسیاب آبي بندو  کنگان

 روستای پرک -بخش عسلویه  -کنگان شهرستان  1385/12/28 قاجاریه -اسالمي  قلعه شیخ کنعاني کنگان

 روستای اختر -دهستان حومه  -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1385/12/28 ساساني آبي اختر یهاکانال کنگان

 1385/12/28 پهلوی خانه وایت هوس کنگان
ی روبرو -کنار ساحل  -شهر طاهری  -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان 

 اسکله طاهری
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 آدرس سال           دوره تاریخی اثرنام  شهرستان

 روستای اختر -دهستان طاهری  -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1385/12/28 صدر اسالم اخترانبار آب کنگان

 تپه کوتي کنگان
قرون اولیه 

 اسالمي
 روستای خره -دهستان نخل تقي  -بخش عسلویه  -شهرستان کنگان  1381/12/21

 کنگان
گروهي  یهاآرامگاه

 سیراف

قرون اولیه 

 اسالمي
 شهر بندر طاهری -بخش مرکزی  - شهرستان کنگان 1387/11/18

 آسیاب آبي سیراف کنگان
قرون اولیه 

 اسالمي
 شهر بندر طاهری -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1387/11/18

 قورخانه شهر طاهری کنگان
قرون متاخر 

 اسالمي
 شهر طاهری ) بندر سیراف( -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1387/11/18

 رافسیآب انبار تل گنبد  کنگان
قرون اولیه 

 اسالمي
 شهر بندر طاهری -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1387/11/18

 کاخ دره لیر کنگان
قرون اولیه 

 اسالمي
 شهر بندر طاهری -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1387/11/18

 خانه های اعیاني سیراف کنگان
قرون اولیه 

 اسالمي
 شهر بندر طاهری -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1387/11/18

 آبگیر دره لیر سیراف کنگان
قرون اولیه 

 اسالمي
 شهر بندر طاهری -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1387/11/18

 شهر بندرطاهری -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1387/11/18 ه .ق 7قرون  کوره سفال کنگان

 سیراف نیالدبقعه قطب کنگان
قرون میاني 

 اسالمي
 شهر بندر طاهری -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1387/11/18

 تل گنبد سیراف کنگان
قرون اولیه 

 اسالمي
 شهر بندر طاهری-بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1387/11/18

 شهر بندر طاهری -بخش مرکزی  -شهرستان بوشهر  1387/11/18 ه .ق 7قرن  مسجد امام حسن بصری کنگان

 انبار درلیر سیرافآب کنگان
قرون اولیه 

 اسالمي
 شهر بندر طاهری -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1387/11/18

 کنگان
شیالو  یاصخره یهاچاه

 سیراف

قرون اولیه 

 اسالمي
 شهر بندر طاهری -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1387/18/25

 کنگان
لیر  یاصخره یهاچاه

 سیراف

قرون اولیه 

 اسالمي
 شهر بندر طاهری -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1387/18/25

 کنگان
سیمي  یاصخره یهاچاه

 دون سیراف

قرون اولیه 

 اسالمي
 شهر بندر طاهری -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1387/18/25

 کنگان
دره  یاصخره یهاچاه

 کنارک سیراف

قرون اولیه 

 اسالمي
 شهر بندر طاهری -بخش مرکزی  -شهرستان کنگان  1387/18/25

 جاده دیلم-بندر گناوه  1378/11/11 قاجاریه-صفویه امامزاده  سلیمان  بن  علي گناوه

 گناوه  بندر ریگ 1374/13/22 قاجاریه حسینیه  خان گناوه

 تپه تاریخي تل تل گناوه
قرون -تاریخي

 اولیه اسالمي
 کیلومتری غرب روستای شول 5-شهرستان دیلم  1381/11/11
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 آدرس سال           دوره تاریخی اثرنام  شهرستان

 1381/11/11 اسالمي-ساساني تپه تاریخي تل مهد حیدر گناوه
متری شمال  511 -ک م مرکز شهرستان گناوه  4-شهرستان گناوه 

 روستای تل تل

 کیلومتری روستای چاه بردی 211 -شهرستان گناوه  1381/17/17 اسالمي-تاریخي تل برافتو گناوه

 غربي روستای شولشهرستان گناوه یک کیلومتری جنوب  1381/17/17 اسالمي-تاریخي تل چیتو گناوه

 متری روستای تل برج 111 -شهرستان گناوه  1381/17/17 اسالمي-ساساني تل گوری گناوه

 روستای مال قائد -شهرستان گناوه  1381/17/17 ایلخانیان-مغول پناهگاه مال قائد گناوه

 گناوه
محوطه تاریخي فرهنگي 

 جابرج
 شمال غربي روستای مال قائدکیلومتری  2 -شهرستان گناوه  1381/17/17 ساساني

 مسجد چهار روستایي گناوه
قرون 

 متاخراسالمي
 روستای چهارروستایي-دهستان رودحله  -بخش ریگ  -شهرستان گناوه  1387/11/18

 

 تاریخی استان به لحاظ تولی و نوع متصدی یهاجاذبهبررسی : 113جدول 

 جاذبه(: وضعیت موجود 3-جدول )ض

 نوع تصدی
 نام نهاد

 نهاد متولي
 نام جاذبه

 دولتي يردولتیغ ندارد مدیریت یو نگهدارحفاظت  نوع دیگر

 گور دختر *   میراث فرهنگي  * 

 قلعه بندر طاهری *   میراث فرهنگي   *

 مرقد شیخ حسین چاکوتاهي *   میراث فرهنگي   *

 مسجد بردستان *   میراث فرهنگي  * 

 قلعه بردستان *   میراث فرهنگي  * 

 بندر مهرویان *   میراث فرهنگي  * 

 شهر قدیمي سینیز *   میراث فرهنگي   *

 کوشک اردشیر *   میراث فرهنگي  * 

 قلعه کالت اهرم *   میراث فرهنگي  * 

 قلعه خورموج *   میراث فرهنگي  * 

 امام میر حنیفه *   میراث فرهنگي  * 

 شهر سیراف *   فرهنگيمیراث    *

 کلیسای نستوریان *   میراث فرهنگي   *

 ي دلواریعلسیرئمنزل  *   میراث فرهنگي  * 

 کاخ کورش برازجان *   میراث فرهنگي  * 

 معبد پوزیدون *   میراث فرهنگي   *

 غار چل خانه *   میراث فرهنگي   *

 گنبد سلیمان بن علي *   میراث فرهنگي  * 

 نیایشگاه مند *   میراث فرهنگي   *

 قبرستان شغاب *   میراث فرهنگي   *

 هايسیانگلگورستان  *   میراث فرهنگي   *
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 جاذبه(: وضعیت موجود 3-جدول )ض

 عمارت حاج رئیس *   میراث فرهنگي  * 

 عبدالمهیمن زادهامام *   اوقاف و امور خیریه  * 

 عمارت ملک *   میراث فرهنگي  * 

 قوام انبارآب *   میراث فرهنگي  * 

 بافت قدیم بوشهر *   میراث فرهنگي   *

 عمارت دهدشتي *   میراث فرهنگي  * 

 قبر ژنرال *   میراث فرهنگي   *

 کلیسای گریگوری *   میراث فرهنگي  * 

 الکرم امرهیجز *   ستیزطیمح *  

 جزیره تهمادون *   ستیزطیمح *  

 جزیره ام سیله *   ستیزطیمح *  

 غار تودیو *   میراث فرهنگي   *

 تل گنبد گناوه *   میراث فرهنگي   *

 جزیره نخیلو *   ستیزطیمح *  

 شهریرشهر باستاني  *   میراث فرهنگي   *

 شاهزاده ابراهیم *   اوقاف و امور خیریه  * 

 مند شدهحفاظتمنطقه  *   ستیزطیمح  * 

 نایبند شدهحفاظتمنطقه  *   ستیزطیمح  * 

 دژ برازجان *   میراث فرهنگي  * 

 مدرسه سعادت *   میراث فرهنگي  * 

 حله شدهحفاظتمنطقه  *   ستیزطیمح  * 

 
 1381برگرفته از طرح جامع گردشگری سال  هارساختیزتاریخی استان به لحاظ وضعیت  یهاجاذبهبررسی : 114جدول 

سیستم 

دفع 

 زباله

سیستم 

دفع فاضل 

 آب

خط انتقال 

 نیرو)برق(

دسترسی به 

 آب آشامیدنی

دسترسی 

 دریاِیی

دسترسی 

 آهنراه

دسترسی 

 هوایی 

دسترسی 

  یاجاده
 نام جاذبه

 گور دختر        

 قلعه بندر طاهری        

 1 1 4 1 الف الف الف الف
مرقد شیخ حسین 

 چاکوتاهي

 مسجد بردستان        

 بردستان قلعه        

 بندر مهرویان        

 شهر قدیمي سینیز 1 4 4 2    

 کوشک اردشیر 3 4 4 4    

 قلعه کالت اهرم 1 2 4 2    

 قلعه خورموج 1 2 4 2 الف الف ب ب
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سیستم 

دفع 

 زباله

سیستم 

دفع فاضل 

 آب

خط انتقال 

 نیرو)برق(

دسترسی به 

 آب آشامیدنی

دسترسی 

 دریاِیی

دسترسی 

 آهنراه

دسترسی 

 هوایی 

دسترسی 

  یاجاده
 نام جاذبه

 امام میر حنیفه 4 1 4 1    

 شهر سیراف 1 4 4 1    

 کلیسای نستوریان 4 1 4 1    

 دلواری يعلسیرئمنزل  1 1 4 1 الف الف ج ج

 کاخ کورش برازجان 1 2 4 2    

 معبد پوزیدون 4 1 4 1    

 غار چل خانه 2 2 4 2    

 گنبد سلیمان بن علي 1 3 4 2    

 نیایشگاه مند 1 3 4 3    

 قبرستان شغاب 1 1 4 1 الف ج ج ج

 هايسیانگلگورستان  1 1 4 1 د ب ج ج

 عمارت حاج رئیس 1 1 4 1    

 عبدالمهیمن زادهامام 1 1 4 1 الف الف الف الف

 عمارت ملک 1 1 4 1 ب ب ج ج

 قوام انبارآب 1 1 4 1 الف الف الف الف

 بافت قدیم بوشهر 1 1 4 1 الف الف ب ب

 عمارت دهدشتي 1 1 4 1 الف الف ب ب

 قبر ژنرال 1 1 4 1 ب ب ب ب

 کلیسای گریگوری 1 1 4 1    

 الکرمجزیره ام  4 4 4 3 د د د د

 جزیره تهمادون 4 4 4 3 د د د د

 جزیره ام سیله 4 4 4 3 د د د د

 غار تودیو 1 3 4 2    

 تل گنبد گناوه 2 3 4 1    

 جزیره نخیلو 4 4 4 3 د د د د

 شهریرشهر باستاني  1 1 4 1 الف الف ب ب

 شاهزاده ابراهیم 2 3 4 3 ب ب ج ج

 مند شدهحفاظتمنطقه  3 3 4 3    

 ندنایب شدهحفاظتمنطقه  3 4 4     

 دژ برازجان 1 2 4 2 الف الف ب ب

 مدرسه سعادت 1 1 4 1 الف الف ب ب

 حله شدهحفاظتمنطقه  1 1 4 1    

 ج : محدود  د : ندارد   قبولقابلالف : خیلی خوب   ب :       : ندارد  4: محدود  5  قبولقابل:  2: آسان      1 توضیحات:

 1561طرح جامعه گردشگری استان بوشهر : مأخذ
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 1381برگرفته از طرح جامع گردشگری سال عمومی  یهااقامتگاهتاریخی استان به لحاظ وضعیت  یهاجاذبهبررسی : 115جدول 

 اقامتی عمومی گردشگری ساتیتأس

 هتل مسافرخانه
 نام جاذبه

 ستاره 5و4 ستاره 3و2 ستاره 1 ندارد ممتاز 1درجه  2درجه  3درجه

 گور دختر        

 قلعه بندر طاهری        

 مرقد شیخ حسین چاکوتاهي  3 1    1 4

 مسجد بردستان        

 قلعه بردستان        

 بندر مهرویان        

 شهر قدیمي سینیز    *    

 کوشک اردشیر    *    

 قلعه کالت اهرم    *    

 قلعه خورموج    *    

 امام میر حنیفه    *    

 شهر سیراف    *    

 کلیسای نستوریان    *    

 دلواری يعلسیرئمنزل     *    

 کاخ کورش برازجان    *  1  

 معبد پوزیدون    *    

 غار چل خانه    *    

 گنبد سلیمان بن علي    *   1 1

 نیایشگاه مند    *    

 قبرستان شغاب  3 1    1 4

 هايسیانگلگورستان   3 1    1 4

 عمارت حاج رئیس  3 1    1 4

 عبدالمهیمن زادهامام  3 1    1 4

 عمارت ملک  3 1    1 4

 قوام انبارآب  3 1    1 4

 بافت قدیم بوشهر  3 1    1 4

 عمارت دهدشتي  3 1    1 4

 قبر ژنرال  3 1    1 4

 گریگوریکلیسای   3 1    1 4

 جزیره ام الکرم    *    

 جزیره تهمادون    *    

 جزیره ام سیله    *    

 غار تودیو    *    

 تل گنبد گناوه    *    
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 اقامتی عمومی گردشگری ساتیتأس

 جزیره نخیلو    *    

 شهریرشهر باستاني   3 1    1 4

 شاهزاده ابراهیم    *    

 مند شدهحفاظتمنطقه     *    

 نایبند شدهحفاظتمنطقه     *    

 دژ برازجان    *  1  

 مدرسه سعادت  3 1    1 4

 حله شدهحفاظتمنطقه     *    

 1561استان بوشهر  ی: طرح جامعه گردشگرمأخذ

های گردشگری تاریخی برگرفته از طرح جامع خدمات و تسهیالت عمومی گردشگری در پیرامون جاذبه :116جدول 

 1381 -گردشگری استان بوشهر

 عمومی گردشگری التیو تسهخدمات  

مراکز 

 خرید

تسهیالت 

 پزشکي

 ونقلحمل سیسرو

 محلي
 مترجم

آژانس 

 مسافرتي

و پست 

 ارتباطات

مراکز 

 يرساناطالع
 نام جاذبه

 گور دختر 4 4 4 4 4 4 4

 قلعه بندر طاهری 2 2 2 4 4 4 3

4 4 2 4 3 2 2 
مرقد شیخ حسین 

 چاکوتاهي

 مسجد بردستان 2 2 2 4 2 3 3

 قلعه بردستان 2 2 2 4 2 3 3

 بندر مهرویان 2 2 2 4 2 3 2

 شهر قدیمي سینیز 4 4 4 4 3 4 4

 کوشک اردشیر 4 4 4 4 4 4 4

 اهرم قلعه کالت 2 2 2 4 2 2 2

 قلعه خورموج 2 2 2 4 2 2 2

 امام میر حنیفه 3 2 4 4 4 3 4

 شهر سیراف 2 2 2 4 2 3 3

 کلیسای نستوریان 3 2 4 4 4 3 4

 دلواری يعلسیرئمنزل  2 2 2 3 2 2 2

 کاخ کورش برازجان 3 2 3 4 3 3 3

 معبد پوزیدون 3 2 4 4 4 4 4

 غار چل خانه 3 2 4 4 3 3 3

 گنبد سلیمان بن علي 3 3 4 4 3 4 4

 نیایشگاه مند 3 3 4 4 3 4 4

 قبرستان شغاب 3 2 2 3 2 3 2

 هايسیانگلگورستان  3 2 2 3 2 3 2
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 عمومی گردشگری التیو تسهخدمات  

 عمارت حاج رئیس 3 2 2 3 2 3 2

 عبدالمهیمن زادهامام 3 2 2 3 2 3 2

 عمارت ملک 3 2 2 3 2 3 2

 قوام انبارآب 3 2 2 3 2 1 1

 بوشهربافت قدیم  3 2 2 3 2 1 1

 عمارت دهدشتي 3 2 2 3 2 2 1

 قبر ژنرال 3 2 2 3 2 2 1

 کلیسای گریگوری 3 2 2 3 2 2 1

 جزیره ام الکرم 3 3 4 4 4 4 4

 جزیره تهمادون 3 3 4 4 4 4 4

 جزیره ام سیله 3 3 4 4 4 4 4

 غار تودیو 3 3 4 4 4 4 4

 تل گنبد گناوه 3 2 3 4 3 3 1

 نخیلوجزیره  3 3 4 4 4 4 4

 شهریرشهر باستاني  3 2 4 4 4 4 4

 شاهزاده ابراهیم 3 2 4 4 3 4 4

 مند شدهحفاظتمنطقه  3 2 4 3 3 4 4

 ندنایب شدهحفاظتمنطقه  3 2 4 3 3 4 4

 دژ برازجان 3 2 2 3 2 1 1

 مدرسه سعادت 3 2 2 3 2 1 1

 حله شدهحفاظتمنطقه  3 2 4 3 3 4 4

 1561استان بوشهر  ی: طرح جامعه گردشگرمأخذ


