
 

 

 

 

 

اشتغال و معیشت با رویکرد 

 توسعۀ زنجیرۀ ارزش

 یگذارهیسرما یهابسته

 یگردبوم ۀتوسع یبرا

 ۀاچیدر زیآبر ۀدر حوض
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صننتعت گردشننیری یکننن از صننتاید بسننیار درآمنن زا و ه زتننی  اشننتغال زا 

است. نکتنۀ ممند در منورد گردشنیری آت اسنت ننه این  صنتعت هتنوز در 

صننود در ایننرات  ننرار دارد. ابتنن ای رات توسننعه آت در  مننات و خ ننن ا  

بیشننتری  رشنن  در میننات صننتاید شننود صننتعت گردشننیری پننیب بیتننن من

 م ت ف را در سا مای پیب رو داشته باش .

گردشنننیری اسنننت ننننه در یکنننن از اننننوا   (Ecotourism)گردی بنننوم

های اخیننر تو ننه زیننادی بننه آت شنن ت اسننت.  امعننه بننی  ا    ننن سننال

 تعریف نردت است:انوتوریسد آت را به ای  صورت 

 هاي طبيعي است كه محيط زيست اكوتوريسم، سفر مسئوالنه به محيط      "

 "     كنندرا حفظ و به رفاه مردم محلي كمك مي

گردی در مینات اننوا  م ت نف به گنزارش سنازمات  منانن گردشنیریم بنوم

های پننیب رو را خواهننن  داشنننت. گردشننیری بیشنننتری  رشنن  در سنننال

نارشتاسننات و اعننانت صننتعت گردشننیری رشنن   ابنن  تننو من ه زتننی  

 برای بوم گردی در نشور در آیت ت نزدیک را پیب بیتن من نتت .

تننوات بننه اینن  خوامنن  گردی در نشننور مناز مم تننری  خوامنن  رشنن  بننوم

 اشارت نرد:

 تو ه به گردشیری ایرات در پن راد برخن مواند ارتباطن -1

 ارتباط   عن در نشورتوسعه ابزارهای اطال  رسانن و  -2

 ها گردشیریهای ا امتن در حاشیه  اذبهن بود ش ی  زیرساخت -3

 های زن گن بومن و مح نرش  تو ه به ارزش ها و ستت -4

 

 



 

 

  

با تو ه بنه انزنه گهتنه شن  سنرمایه گنذاری در حنوزت توسنعه ا امتینات 

از گردی در آیتنن ت نزدیننک یکننن هننا و دییننر خنن مات مننرتب  بننوم

 گذارات خواه  بود.های  ذاب برای سرمایهحوزت

آینن  معراننن و تح ینن  ا تصننادی ارصننت هننای آنزننه در ادامننه من

گردی در حوضننۀ آبریننز دریاچننۀ ارومیننه سننرمایه گننذاری در صننتعت بننوم

هننای مو ننود در سراسننر هنناین از ا امتیاتاسننت. بننرای اینن  تح ینن  دادت

هنننا بنننر اسنننا  آوری شننن ت اسنننت. ه زتنننی  ا امتیاتنشنننور   ننند

ونار نسنن "تینن   ظرایتشننات و نننو  و سننات خ ماتشننات بننه سننه

 "حرانننه"و  "2ونار خنننانوادگن ننننو  نسننن "م  "1خنننانوادگن ننننو  

هننا تح ینن  مننا ن و ا تصننادی تقسننید شنن ت اننن  و بننرای هریننک از آت

 انجام گراته است. 

 



 

 

 همنطق یهاتیجذاب 

های توریسننتن حوضننۀ آبریننز دریاچننه ارومیننه بننه خ ننت تتننو  بننانی  اذبننه

 را دارد.توات  ذب مساارات زیاد با سالیق متهاوت 

هننای از اینن  متاقننه بننه د ینن  مو عیننت  غرااینناین خنناد خننودم مج و 

های مننذهبنم تنناری نم ارهتینننم درمنناننم ورزشننن و طبیعننن را بننه  اذبننه

اسنت. این  مسنا ه سنب  برتنری این  متاقنه در  ینا  تخود اختصاد داد

ی گردشنیری در نشنور ننه ان نرا تعن اد محن ودی با سنایر متناطق ن وننه

 ها را دارن م ش ت است.اذبهاز ای   

شننود نننه مسنناارات خننار نم نزدیکننن اینن  متاقننه بننه مننرز باخنن  من

های زمیتننن نیننز بننه ها بتوانتنن  از طریننق مسننیرم صوصننا انوتوریسننت

 متاقه مرا عه نتت .

هنای بسنیار ه ناناور ننه پنیب از این  نینز ی ارومینه و تانبو ود دریاچه

تواننن  گردشننیرات زیننادی را بننه متاقننه نننرد منگردشننیرانن را  ننذب من

گردی شنون . بحراننن ننه دریاچنه هنای بنوم ذب نتن  ننه  نذب ا امتیات

گردی بنه ختنوات یکنن اسنت ننه بنه بنومتارومیه به آت دچار است باخ  ش 

توانن  تعنن اد هنای احینای این  دریاچننه نینات شنودم ه ننی  امنر منح از رات

 به خود  ذب نت . دارات طبیعت رازیادی از دوست

یکننن از اهنن اد گردشننیری بننرای بسننیاری از ااننراد روبننرو شنن ت بننا 

ها های م ت ننف اسننت. موسننیقن سننتتن خاشننیقو مننذه  هترمارهتنن 

برای هتردوسنتاتم ه جنواری سنه  نوم تنردم ننرد و انار  و تتنو  دیتنن 

 های گردشیری ای  متاقه است.و مذهبن از دییر  ذابیت

 

 

 



 

 

 بسته های سیاستی: 

 بسته های سیاستی به طور کلی در سه نقش کلی به سرمایه گذاری می توانند کمک کنند:

  

 های مالی و حمایتیسیاست رفع موانع شروع کسب و کار ریک تقاضا و ایجاد بازارتح

ممد تری  مسنننا ه در توسنننعه 

گردی تعنن اد تقنناضننننا و بوم

وضعیت بازار است. ه اناور نه 

گزارش در محاسننبات در ادامه 

آی  سنننوددهن یک ا امتیات من

ستین به تع اد مرا عه  سیار ب ب

بننه آت ا ننامننتننیننات دارد. 

های وضد ش ت در ای  سیاست

های  مت یکن ح ایت از طرح

برای   د تن  آوری ماننا عننا

اطالخات مورد نظر گردشننیرات 

اسننننت. دییری ح ننایننت از 

نن  یغننات و اطال  رسننننا ب  ت

 ها به خ وم مردم است. اذبه

 

 

س   شرو  ن مواند مم ن برای 

به بوم نار مربوط  گردی در و 

ماند  قه و ود دارد. او ی   متا

ست  ص ور مجوز ا   ی ارایت  

سته ستن نه یکن از ب سیا های 

سرید و  سمی م ت ش ت ت ضد  و

ای ارآیت  اخذ مجوز مرح هتک

نت . ماند ممد را تضننن ی  من

مادگن مردم بومن  خ م آ دییر 

ساار و گرد شیر برای پذیرش م

به ختوات یک اعا یت ا تصننادی 

ست.  هاین با محوریت سیاستا

های نارآاریتات پیشنننرو و گروت

ی  عه و تسنننم گری در توسننن

ست  ش ت ا ستاها پیب بیتن  رو

 نه ای  مشک  را ح  نت .

 

 

مشکالت ما ن به دو دسته 

اول شود: اص ن تقسید من

مشکالتن در تامی  ما ن  مت 

تامی  سرمایه او یه برای اح اث 

گردی ا امتیات و یا تاسیسات بوم

های روستاین به و یا تب ی  خانه

ا امتیات است. برای ح  ای  

هاین برای مشک  سیاست

اخاای وام هاین به متقاضیات 

پیب بیتن ش ت است. دسته 

دییر مشکالت پوشب ریسک 

ح  ای  مشک  ما ن است. برای 

یکن سیاست های ح ایتن 

چوت تض ی  تقاضا برای 

سا مای اول تاسیس ا امتیات 

پیب بیتن ش ت است و 

های دییری از ه زتی  سیاست

   ه پوشب ب شن از بمرت 

های اخااین وضد بانکن وام

گردی ش ت است تا یک طرح بوم

را به طرحن با سودآوری متاس  

 ی  نت .تب 

 



 

 

 

  :گردیهای اقامتگاه بومتیپ

  

 1كسب و كار خانوادگي سطح 

او ی  تینن  ا ننامتیننات در نظر 

نار  ته شننن ت نسننن  و  گرا

اسننت. ای   1خانوادگن سننات 

یات سنننادت ک  ا امت تری  شننن

یات بوم گردی اسنننت. ای  ا امت

یات بی   نهر  15تا  5نو  ا امت

م ت زمات ظرایت ا امت دارد. 

دهن ای  نو  ا امتیات سنننرویس

بیتن مات در سال است و پیب 4

شننود نه متوسنن  درصنن  من

 باش . %40ل آت ح ود اشغا

 

 2كسب و كار خانوادگي سطح 

یات در نظر  دومی  ی  ا امت ت

نار  ته شننن ت نسننن  و  گرا

اسننت. ای   2خانوادگن سننات 

یات  به ا امت بت  یات نسننن ا امت

از امکانات  1خانوادگن سنننات 

بیشننتری برخوردار اسننت. ای  

نهر  25تا  15نو  ا امتیات بی  

م ت زمات ظرایت ا امت دارد. 

دهن ای  نو  ا امتیات سننرویس

بیتن مات در سال است و پیب 5

شننود نه متوسنن  درصنن  من

 باش . %40اشغال آت ح ود 

 

 

 ايحرفه

تی  ا امتیات در نظر  سنننومی 

 ایا امتیات حراهگراته شننن ت 

سبت به  ست. ای  ا امتیات ن دو ا

از امکانات  ا امتیات ذنر شننن ت

بیشننتری برخوردار اسننت. ای  

های متع د با اتاقنو  ا امتیات 

نهر ظرایننت  150تنا  50بی  

م ت زمات ا امت دارد. اح اث 

دهن ای  نو  ا امتیات سننرویس

بیتن مات در سال است و پیب 5

شننود نه متوسنن  درصنن  من

 باش . %40اشغال آت ح ود 

 

 



 

 

 

  

 CAPEXهای هزیته

می یوت  -هزیته او یه )ساخت و مرمت و تجمیز( 

 تومات

30 – 50 

 APEXهای هزیته

هزیته تب یغات و بازاریابن ساننه  های ثابتهزیته

 تومات -

 000م500

 000م700م3 تومات -هزیته تع یرات سا یانه 

هزیته  اری ) بوض و حقوق  های متغیرهزیته

 می یوت تومات -نارگرات( 

) هر نارگر ح ود  1.5

 بوض  –می یوت  1

هزار  500 – 300بی  

 تومات(

 -هزیته تمیه غذا برای ا امتیات 

 هزار تومات

5 – 10 

 000م200م4 تومات -های ثابت   د هزیته

 000م750م24 تومات -های متغیر   د هزیته

 000م950م28 تومات -های ساننه   د هزیته

 درآم ها

 600 – 300 ش  در سال-تع اد مساار

 60 – 40 هزار تومات - ی ت هر ش  ا امت برای مساار 

 25 – 15 هزار تومات - ی ت اروش غذا 

 40 هزار تومات - ی ت گردش برای هر مساار در روز 

 100 – 5 هزار تومات - ی ت صتاید دستن 

 %10 درص   ی ت -سود حاص  از اروش صتاید دستن 

 10 – 5 هزار تومات - ی ت خکاسن با  با  مح ن

 875م401م47 تومات -درآم  ساننه 

 875م451م18 تومات -سود ساننه 

 1كسب و كار خانوادگي سطح 
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تومان-نمودار انباشت هزينه ها و درآمدها 

 1كار خانوادگي سطح  كسب و
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 1كسب و كار خانوادگي سطح 
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سود ساننه 

حاص  از 

 –ا امتیات 

 تومات

سود ساننه 

حاص  از 

نشت هر 

هکتار چغت ر 

برای نشاورز 

 تومات –

هکتار ناشت 

معادل 

چغت ر با 

 ا امتیات

مصرد آب 

هر هکتار 

 –چغت ر 

 متر مکع 

میزات آب صراه 

 وین ش ت در 

صورت  اییزیتن 

ا امتیات به  ای 

 –ناشت چغت ر 

 متر مکع 

هزیته آب  اب  

 وین برای صراه

دو ت در صورت 

 اییزیتن ا امتیات به 

 ای ناشت چغت ر 

 تومات –

18,451,875 10,000,000 1.8451875 18000 33,213.375 33,213,375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1كسب و كار خانوادگي سطح 

هکتار  1.8بیش از  است با معادل 1یک اقامتگاه نوع 

 مزرعه چغندرقند

هزار  33بیش از  معادل است با معادل است با

 متر مکعب آب

میلیون  33بیش از 

تومان صرفه جویی 

 سالیانه



 

 

 

  

 CAPEXهای هزیته

می یوت  -هزیته او یه )ساخت و مرمت و تجمیز( 

 تومات

50 – 200 

 APEXهای هزیته

هزیته تب یغات و بازاریابن ساننه  ثابتهای هزیته

 تومات -

 000م000م3

 000م400م11 تومات -هزیته تع یرات سا یانه 

هزیته  اری ) بوض و حقوق  های متغیرهزیته

 می یوت تومات -نارگرات( 

) هر نارگر ح ود  2

  بوض – وتی یم 1.2

 هزار 500 – 300  بی

 (تومات

 - هزیته تمیه غذا برای ا امتیات

 هزار تومات

8 – 15 

 000م400م14 تومات -های ثابت   د هزیته

 000م300م49 تومات -های متغیر   د هزیته

 000م700م63 تومات -های ساننه   د هزیته

 درآم ها

 1500 – 700 ش  در سال-تع اد مساار

 70 – 50 هزار تومات - ی ت هر ش  ا امت برای مساار 

 30 – 20 توماتهزار  - ی ت اروش غذا 

 50 هزار تومات - ی ت گردش برای هر مساار در روز 

 100 – 5 هزار تومات - ی ت صتاید دستن 

 %10 درص   ی ت -سود حاص  از اروش صتاید دستن 

 15 – 5 هزار تومات - ی ت خکاسن با  با  مح ن

 250م491م142 تومات -درآم  ساننه 

 250م791م78 تومات -سود ساننه 

 2كسب و كار خانوادگي سطح 
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 2كسب و كار خانوادگي سطح 



 

 

 

  

 2كسب و كار خانوادگي سطح 
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سود ساننه 

حاص  از 

 –ا امتیات 

 تومات

سود ساننه 

حاص  از 

نشت هر 

هکتار چغت ر 

برای نشاورز 

 تومات –

هکتار ناشت 

معادل 

چغت ر با 

 ا امتیات

مصرد 

آب هر 

هکتار 

 –چغت ر 

متر 

 مکع 

میزات آب صراه 

 وین ش ت در 

صورت  اییزیتن 

ا امتیات به  ای 

 –ناشت چغت ر 

 متر مکع 

هزیته آب  اب  

 وین برای صراه

دو ت در صورت 

 اییزیتن ا امتیات به 

 ای ناشت چغت ر 

 تومات –

78,791,250 10,000,000 7.879125 18,000 141,824.25 141,824,250 

 2كسب و كار خانوادگي سطح 

هکتار  7.8بیش از  معادل است با 2یک اقامتگاه نوع 

 مزرعه چغندرقند

هزار  141بیش از  معادل است با معادل است با

 متر مکعب آب

میلیون  141بیش از 

تومان صرفه جویی 

 سالیانه



 

 

Hhhn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPEXهای هزیته

می یوت  -)ساخت و مرمت و تجمیز( هزیته او یه 

 تومات

300 - 600 

 APEXهای هزیته

هزیته تب یغات و بازاریابن ساننه  های ثابتهزیته

 تومات -

 000م000م10

 000م100م71 تومات -هزیته تع یرات سا یانه 

هزیته  اری ) بوض و حقوق  های متغیرهزیته

 می یوت تومات -نارگرات( 

درص  درآم   50تا  30  یب

 وتمی یم 1.5) هر نارگر 

 500  یمج و   بوض ب

 (وتی یم 2هزار تا 

 -هزیته تمیه غذا برای ا امتیات 

 هزار تومات

 به بان 15

 

 000م100م81 تومات -های ثابت   د هزیته

 000م680م302 تومات -های متغیر   د هزیته

 000م780م383 تومات -های ساننه   د هزیته

 درآم ها

 5000 - 2000 ش  در سال-تع اد مساار

 150- 100 هزار تومات - ی ت هر ش  ا امت برای مساار 

 به بان 30 هزار تومات - ی ت اروش غذا 

 100 – 60 هزار تومات - ی ت گردش برای هر مساار در روز 

 به بان 20 هزار تومات - ی ت صتاید دستن 

 %20 - %10 درص   ی ت -اروش صتاید دستن سود حاص  از 

 20 – 10 هزار تومات - ی ت خکاسن با  با  مح ن

 000م700م756 تومات -درآم  ساننه 

 000م920م372 تومات -سود ساننه 
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سود ساننه 

حاص  از 

 –ا امتیات 

 تومات

سود ساننه 

حاص  از 

نشت هر 

چغت ر هکتار 

برای نشاورز 

 تومات –

هکتار ناشت 

معادل 

چغت ر با 

 ا امتیات

مصرد 

آب هر 

هکتار 

 –چغت ر 

متر 

 مکع 

میزات آب صراه 

 وین ش ت در 

صورت  اییزیتن 

ا امتیات به  ای 

 –ناشت چغت ر 

 متر مکع 

هزیته آب  اب  

 وین برای صراه

دو ت در صورت 

 اییزیتن ا امتیات به 

 ای ناشت چغت ر 

 تومات –

372,920,000 10,000,000 37.292 18,000 671,256 671,256,000 

هکتار  37بیش از  معادل است با حرفه اییک اقامتگاه 

 مزرعه چغندرقند

هزار  671بیش از  معادل است با معادل است با

 متر مکعب آب

میلیون  671بیش از 

تومان صرفه جویی 

 سالیانه


