
 

 7931ملی در بهار  انگردشگر هایهزینهساختار بررسی 

 
 زهره چیت ساز

 فرهنگی و اجتماعی آمارهای گروه رئیس
 قدرت سعیدرضا

 کارشناس آمارهای اجتماعی و فرهنگی
 زادهلطفی سعید

 کارشناس آمارهای اجتماعی و فرهنگی

 
 مدهع منابع از يكی را گردشگری توانمی دهند انجام سفر طول در بايستی گردشگران الجرم که هايیهزينه به توجه با

. ودش ايجاد طرفه دو ایرابطه اقتصادی رشد و گردشگری توسعه میان که نحوی به آورد؛ شمار به اشتغال ايجاد و درآمدزايی

 یبیشتر زايیو اشتغال  درآمد آن بدنبالبرخوردار باشند  بیشتر گردشگر تعداد از کشور هایاستان و شهرها از يك هر اگر لذا

 و قیممست تواندمی نیز ملی حوزه در حتی وابسته به آن مؤسسات و هاشرکت صنايع، و گردشگری صنعت. داشت خواهند

رف غذا و اماکن ص ها،هتل: مانند. باشد داشته کشور در آن بدنبال و هااستان در اشتغال افزايش بر مهمی تاثیر غیرمستقیم

 اين در هک هايیفروشگاه و تفريحی مراکز گردشگری، هایآژانس کشتیرانی، هایشرکت هواپیمايی، هایشرکت ،نوشیدنی

 تأمین را هارستوران نیاز مورد ملزومات و مواد که هايیشرکت و دارند زايیاشتغال مستقیم صورت به که کنندمی کار بخش

 درآمد ظرن از هواپیما و قطار اتومبیل، تولیدکننده هایشرکت سازند،می را هاجاده و هاهتل که ساختمانی هایشرکت کنند،می

 رشد بموج تواندمی اشتغال ايجاد بر عالوه گردشگری. دارند زايیاشتغال گردشگری نهادهای برای غیرمستقیم صورت به

 یبررس به توجه با نوشتار اين در البته که باشد ارزی درآمد صورت به تواندمی درآمد اين از بخشی که شود ملی درآمد

 .تواند باشدنمی نظر مطمع ملی، درآمد ارزی گردشگری سفرهای به مربوط هایهزينه

های مرکز آمار ايران است که با هدف تهیه آمار و اطالعات مربوط به سفرهای طرح آمارگیری از گردشگران ملی يكی از طرح

در  اريزان در حوزه گردشگری، به اجرگیری مديران و برنامههای اقتصادی و تصمیمگردشگری خانوارهای کشور، برای بررسی

های سفر از جمله تعداد ويژگی شود مانند:متعددی جمع آوری می ارهای نمونه، اطالعاتآيد. در اين طرح با مراجعه به خانومی

زيارت،  بستگان،دوستان و سفر، نوع سفر) با اقامت شبانه و بدون اقامت شبانه(، هدف اصلی سفر)گردش و تفريح، ديدار 

 انهخاقامتگاه سازمانی، ، عمومی )اقامتگاه آموزش، و...(، شیوه سفر) با تور، بدون تور(، نوع اقامتگاه گردشگران ،ديدرمان، خر

آپارتمان شخصی، چادر وکمپ شخصی و...(، نوع وسیله نقلیه مورد استفاده،  وويال  ،یااجاره و آپارتمان اليبستگان، و و آشنايان

 جنس، وضعاجتماعی اعضای خانوار مانند سن،  هایيژگیدر مورد و یاطالعات نیهمچن های سفر وتعداد شب اقامت و هزينه

های انجام شده توسط خانوار در سفرهای گردشگری ملی مورد بررسی از بین اقالم متنوع مذکور، هزينه سواد و وضع اشتغال.

 گیرد.قرار می



 

خانوار در فصل مذکور  71739173دهنده اين مطلب است که نشان، 7931بهار  –طرح آمارگیری از گردشگران ملی نتايج  

 ،7939 بهار به نسبت که استسفر انجام شده  777391171همچنین و درصد کل خانوارها  93اند که عبارتند از به سفر رفته

 درصد 3.2 آن از قبل سال به نسبت که بوده سفر 777717279 نیز داخلی سفرهای ست. تعدادا يافته افزايش درصد 3.9

 درصد 77.1 آن از قبل سال بهار فصل به نسبت که بوده سفر 992732 خارجی سفرهای تعداد ضمناً. است داشته افزايش

 .است داشته کاهش

درصد  7.9 فقط تعداد سفرهای خارجی گردشگری اين است کهسفرهای خارجی از سفرهای  سهمنكته قابل توجه در رابطه با 

 تشكیل داده است. 7931کل سفرهای گردشگری ملی را در بهار 

 

 گردشگری ملیهر سفر  هزینهمتوسط 

 سفر هر هزينههمچنین  و بوده ريال 7719771 ،7931 بهار در سفر هر هزينه متوسط که است آن دهندهنشان طرح نتايج

، يعنی است بوده ريال 77272732 ،7931 بهار در خارجی سفر هر هزينه متوسط.  است بوده ريال 7777291 نیز داخلی

 .باشدمی برابر متوسط هزينه هر سفر داخلی 77متوسط هزينه هر سفر خارجی بیش از 

 :باشدمی 7های سفرهای داخلی به شرح جدول هزينه تفكیك اقالم اصلی-

 )میلیون ريال(         7931بهار  –هزينه سفرهای داخلی خانوارها بر حسب نوع سفر به تفكیك اقالم اصلی هزينه -7

 با اقامت شبانه بدون اقامت شبانه کل اقالم هزينه

 72739771 73217727 779917772  .............................................................. جمع

 7721297 23279 7979322 ....................................................................هزينه تور و گشت

 77727279 2372777 77329972 ............................................................ های حمل و نقلهزينه

 9112237 1977 9177771 ..................................................................... های اقامتهزينه

 71932737 2732277 79777237 ................................................... های خوراکی و دخانی هزينه

 7923739 777232 7297937 ................................... های فرهنگی، تفريحی و ورزشیهزينه

 71797773 7377739 79773779 .................................................................... های درمانیهزينه

 7229779 379792 3993727 ......................................................... های خريد سوغاتیهزينه

 77277771 1722777 73917733 ................................................... های خريد کاال و لوازمهزينه

 7797729 122122 7379777 ................................................................ های سفرساير هزينه



 

درصد از مجموع  79.7با  های درمانهزينههای سفرهای داخلی مربوط به شود بیشترين سهم از هزينههمانطور که مشاهده می

ها از کل هزينه درصد 77.7و  77.2به ترتیب با   های حمل و نقلخوراکی و دخانی و هزينههای هزينه و بعد از آنها هزينه

 7.7و  7.9های فرهنگی، تفريحی و ورزشی و هزينه تور و گشت به ترتیب با ها نیز مربوط به هزينهکمترين هزينه باشد.می

 اند.ها را به خود اختصاص دادهدرصد از کل هزينه

 بدون اقامت شبانه و با اقامت شبانهبر حسب لی هزینه سفرهای داخ

درصد از هزينه سفرهای داخلی مربوط به  12های داخلی مربوط به هزينه سفرهای بدون اقامت شبانه و درصد کل هزينه 79

 باشد.های با اقامت شبانه میسفر

های خريد کاال و لوازم به و هزينه هزينه سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه مربوط به هزينه های درمانیسهم بیشترين 

 باشد.می های گردشگریاز کل هزينه درصد 79.9و  97.2ترتیب با   

خوراکی  هایهای حمل و نقل و بعد از آن هزينههزينه هزينه سفرهای داخلی با اقامت شبانه مربوط بهسهم همچنین بیشترين 

 هاست.درصد از مجموع هزينه 77.1و 77.2با  و دخانی به ترتیب

 

 7931 بهار – هزينه اصلی اقالم تفكیك به خانوارها داخلی سفرهای هزينهسهم -7نمودار
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هزينه تور و گشت 

هزينه های حمل و نقل 

هزينه های اقامت 

هزينه های خوراکی و دخانی  

هزينه های فرهنگی، تفريحی و ورزشی 

هزينه های درمانی 

هزينه های خريد سوغاتی 

هزينه های خريد کاال و لوازم 

ساير هزينه های سفر 



 

 

 :باشدمی 7جدول شرح به خارجی سفرهای هایهزينه اصلی اقالم تفكیك-

 )میلیون ريال(           7931بهار  -هزينه سفرهای خارجی خانوارها به تفكیك اقالم اصلی هزينه  -7

 هزينه هزينهاقالم 

 77731771  .............................................................................................................................. جمع

 7739772  ................................................................................ هزينه ويزا و عوارض خروج از کشور  

 1779793  .............................................................................................................. هزينه تور و گشت

 9237772  ....................................................................................................... های حمل و نقلهزينه

 7297291  ............................................................................................................... های اقامت هزينه

 7721719  ............................................................................................... های خوراکی و دخانیهزينه

 797777  .............................................................................. های فرهنگی، تفريحی و ورزشیهزينه

 29172  ............................................................................................................... های درمانیهزينه

 7721979  .................................................................................................... های خريد سوغاتیهزينه

 7127277  .............................................................................................. های خريد کاال و لوازمهزينه

 777771  ........................................................................................................... های سفرساير هزينه

 

ها و بعد از آن کل هزينه 91.1ها مربوط به هزينه تور و گشت با هزينه سهم سفرهای خارجی بیشترين ایاقالم هزينه از بین

 باشد.ها میکل هزينهدرصد از مجموع  77.2های حمل و نقل با هزينه

ورزشی  و تفريحی فرهنگی، هایدرصد و بعد از آن هزينه 7.7های درمانی با کمترين هزينه سفرهای خارجی مربوط به هزينه

 باشد.میهای سفرهای خارجی از کل هزينهدرصد  7.2با 

 

 



 

 

 7931 بهار - هزينه اصلی اقالم تفكیك به خانوارها خارجی سفرهای هزينهسهم -7نمودار

 

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

 های درمانی سهم هزینه

درصد( و کمترين سهم از  79.7های سفرهای داخلی )های درمانی بیشترين سهم از هزينهد هزينهوشمیهمانطور که مشاهده 

های سفرهای درصد از کل هزينه 97.2های درمانی همچنین هزينه باشد.درصد( را دارا می 7.7های سفرهای خارجی )هزينه

بايست مورد توجه متولیان امور گردشگری و همچنین اين اختالف می داخلی بدون اقامت شبانه را به خود اختصاص داده است.

وان تهای گردشگری ملی( میهای درمانی از کل هزينهاطالع مذکور )سهم هزينهتوجه به  باحوزه بهداشت و درمان قرار گیرد. 

 .نی در تمام نقاط کشور را مورد تأکید قرار دادلزوم توسعه مراکز درما

 ورزشی از هزینه گردشگری ملی و تفریحی فرهنگی، هایسهم ناچیز هزینه

درصد کل هزينه سفرهای  7.2های سفرهای داخلی و همچنین درصد هزينه 7.9ورزشی  و تفريحی فرهنگی، هایهزينه

ت و يا ماهی به دلیل هدف اصلی سفر تنهانه  ورزشی و تفريحی فرهنگی، هایسهم ناچیز هزينه شود.خارجی را شامل می

فريحی های فرهنگی، تو تبلیغات اندک در عرصه جاذبه نامناسب گذاریبه دلیل سرمايهتواند میبلكه  است های مذکورهزينه

دخانی و خريد سوغات نیز  هايی مانند خوراکی وبا هزينه ورزشی و تفريحی فرهنگی،های و ورزشی باشد. مقايسه هزينه

 باشد.گردشگری ملی میدر عرصه های فرهنگی، تفريحی و ورزشی به جنبهبیشتر توجه تأکیدی بر 
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هزينه ويزا و عوارض خروج از کشور  

هزينه تور و گشت 

هزينه های حمل و نقل 

هزينه های اقامت  

هزينه های خوراکی و دخانی 

هزينه های خريد سوغاتی 

هزينه های خريد کاال و لوازم 

ساير هزينه های سفر 


