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Emphasizing Eco-Tourism Resorts
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Aims based on the ecotourism potential of Iran, there is a greater chance to benefit from the field of 
ecotourism to help the development of the country, and in this area, paying attention to the development 
of Eco lodges is a solution to achieving the desired results. The purpose of this research was to investigate 
the development capacity of ecotourism resorts in the provinces of Iran.
Methodology The highest capacity for eco-lodge development were obtained for Yazd, Isfahan, Tehran, 
Fars, and North Khorasan, and the lowest capacity was obtained for Ilam, Lorestan, Kohgiluyeh and 
Boyer Ahmad, Sistan Baluchistan and Hormozgan.
Findings The highest capacity for eco-lodge development were obtained for Yazd, Isfahan, Tehran, Fars, 
and North Khorasan, and the lowest capacity was obtained for Ilam, Lorestan, Kohgiluyeh and Boyer 
Ahmad, Sistan Baluchistan and Hormozgan. 
Conclusion Eco-lodge development is a strategy for ecotourism development, which can be implemented 
according to several factors such as natural attractions, eco-lodge management, and infrastructure 
development. The provinces of Ilam, Lorestan, Kohgiluyeh, Boyar Ahmad, Sistan Baluchistan, and 
Hormozgan have the lowest capacity to develop ecotourism residences, which require appropriate 
planning and strategies to improve this capacity.
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Determining the Spatial Boundaries of Urban-Region 
for Semnan and its Surrounding Area Using the 
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Aim From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a text within 
a set of systematically mental elements under discourse and then it finds objectivity in a node called 
“space”. In other words, the objectified identity is the result of a set of relations regulated by political 
power Which at a certain point in history, make the meaning of territory. In this regard, for the first time 
in the history of ancient Iran, the Sassanid dynasty used the ideological apparatus of Zoroastrianism 
to create territorial identity. In this research, has been attempted to investigate how the elements of 
Zoroastrianism are articulated by Sassanid dynasty for creating the sense of territorial belonging 
between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of 
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine 
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment. 
Semnan city was selected as the main city and the cities of Dargezin, Sorkheh, Shahmirzad and 
Mahdishahr were selected as the surrounding cities.To determine the urban region, the amount of 
population moved between the two cities and the amount of goods moved should be calculated and the 
final score of each city should be calculated by being in the relevant formulas. 
Findings According to the calculations, the final score index (iT) of Sorkheh and Dargezin cities 
were 11.72 and 18.83 with moderate correlation, Mahdishahr with 28.54 had high correlation and 
Shahmirzad with 38.5 had very high correlation with Semnan city. The boundaries of Semnan urban 
region can be determined including the two parts of the center (Semnan city) and its surrounding 
territory (Mahdishahr and Sorkheh cities).
Conclusion The spatial equilibrium situation of Semnan urban system from single-center mode in recent 
decades with increasing number of peripheral cities and regional divergence of population, has tended 
to multi-center development with a balanced speed, but still far from creating full regional interaction 
The creation of Semnan urban area has accelerated this process.
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 چکیده
 گردشگری، شانسگردی ایران، در بین انواع های بومبا توجه به پتانسیل اهداف:

گردی برای کمک به توسعه کشور وجود دارد مندی از حوزه بومبیشتری برای بهره
ها راهکاری برای دستیابی به نتایج و در این زمینه توجه به توسعه اقامتگاه

ی در گردهای بوممطلوب است. هدف این تحقیق، بررسی ظرفیت توسعه اقامتگاه
 های ایران بود.استان
انجام شد. محدوده مکانی  1401تحلیلی در سال -این تحقیق توصیفی: شناسیروش

 هایمعیارهای موثر بر ظرفیت توسعه اقامتگاه های ایران بود.تحقیق، استان
گردی با استفاده از مطالعه پیشینه پژوهشی تهیه شد. معیارهای مورد نظر بوم

سال  10یقاتی مرتبط در ها با استفاده از مطالعه پیشینه تحقبرای هر یک از استان
صالح بررسی شد. برای های آماری و گزارش مراجع ذی(، سالنامه1401-1391اخیر )

های کشور از روش تاپسیس استفاده شد. تعیین وزن معیارها بندی استانرتبه
در روش تاپسیس از طریق آنتروپی شانون انجام شد. نقشه نهایی ظرفیت توسعه 

 فراهم شد. GISها در محیط اقامتگاه
ر اساس گردی بهای بومبنابر نتایج، بیشترین ظرفیت توسعه اقامتگاه ها:یافته

های گردشگری گردی و جذابیتهای بوممعیارهای زیرساخت، مدیریت اقامتگاه
های یزد، اصفهان، تهران، فارس و خراسان شمالی و کمترین ظرفیت برای استان
تان بلوچستان های ایالم، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیسبرای استان
 دست آمد.وهرمزگان به

های ایالم، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان بلوچستان استانگیری: نتیجه
گردی را دارند که نیازمند های بومو هرمزگان کمترین ظرفیت توسعه اقامتگاه

 های مناسب برای ارتقای این ظرفیت هستند. ریزی و استراتژیبرنامه
 گردی، اقامتگاه، مدل آنتروپی شانونریزی گردشگری، بومنامهبر  کلیدواژگان:
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  قدمهم

یکی از صنایع در حال رشد در جهان است و همچنین  گردشگری
منبع اصلی درآمد خارجی و ایجاد شغل است. صنعت گردشگری هر 

های آن کشور دارد. ها، میراث و ارزشکشور ریشه در مردم، مکان
امروزه صنعت گردشگری توجه زیادی را در جهان به خود جلب کرده 

اند. صنعت بردهاست و بسیاری از کشورها به اهمیت آن پی 
ه ای کگردشگری به عنوان عامل مهمی برای توسعه پایدار در جامعه

محیطی است معرفی های اقتصادی، اجتماعی و زیستشامل جنبه
. گردشگری اثرات مثبت و منفی بر محیط [Sgroi, 2020]شود می

. [Ehigiamusoe, 2020]زیست و جوامع میزبان دارد 
اند تودشگری بدون مدیریت آنها میدرنظرگرفتن اثرات توسعه گر 

آسیب جدی به محیط زیست، فرهنگ و جامعه میزبان وارد کند 
[Blancas et al., 2011] بنابراین در این راستا اهمیت توسعه .

شود. توسعه گردشگری با تاکید بر نیاز تر میگردشگری پایدار واضح
ادی، صمحیطی، اقتهای زیستبه مدیریت اثرات گردشگری بر جنبه

اجتماعی و فرهنگی جامعه مقصد، شرایط موجود را در هر جامعه 
. اکوتوریسم یا [Toivonen, 2020]دهد بهبود و توسعه می

گردی مفهومی کاربردی و مهم برای اطمینان از توسعه پایدار بوم
. اولین جرقه [Phelan et al., 2020]گردشگری در منطقه است 

-Ceballos]با طبیعت شکل گرفت گردی با ایده آشتی مفهوم بوم

Lascurain, 1996]. 

ادی، های اقتصگردی رویکردی پایدار برای ایجاد تعادل بین جنبهبوم
 ,Sahani]محیطی برای توسعه است اجتماعی، فرهنگی و زیست

گردی مستلزم . شکوفایی صنعت گردشگری از جمله بوم[2021
تحقق الزامات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، هرچند اراده 

ن ایراترین عامل در برخی از کشورها مانند ایران است. سیاسی مهم
های گردشگری در جهان است. ترین قطبترین و بالقوهیکی از مهم

ا یاری مانند مناظر طبیعی، زیبگردی بسهای بومایران دارای پتانسیل
های گیاهی و جانوری متنوع و بکر، آب و هوای خوب مختلف، گونه

و انواع فرهنگ سنتی است. بنابراین در بین انواع گردشگری، شانس 
گردی برای کمک به توسعه مندی از حوزه بومبیشتری برای بهره

فری گردی س. بوم[Hosseini & Paydar, 2021]کشور وجود دارد 
مسئوالنه به مناطق طبیعی است که از محیط طبیعی محافظت 

 ,.Moons et al]دهد کند و رفاه جامعه محلی را افزایش میمی

گردی نوعی سفر است که برای مطالعه، . به عبارت دیگر بوم[2020
بردن از ظاهر طبیعت و مشاهده گیاهان و تحسین، تمجید و لذت

ی فرهنگی جوامع مختلف محلی هاجانوران و آشنایی با ویژگی
. با [Hosseini & Paydar, 2021]شود گذشته و حال انجام می

 گردی و تمایل زیادتوجه به اثرات قابل توجه و مثبت توسعه بوم
ردی با گمردم به سفر به مناطق طبیعی و بکر، بهبود و توسعه بوم

 .[Gigovic et al., 2016]ها ضروری است بومزيستدرنظرگرفتن 
گردی برای منطقه بهبود وضعیت اقتصادی، اثرات مثبت اصلی بوم

 Omarzadeh]تبادل فرهنگی و حفاظت از منابع طبیعی آن است 

et al., 2021]. 
ررسی گردی بستگی به بانتخاب مکان مناسب برای توسعه پایدار بوم

جغرافیایی و نظر مساعد دولت محلی -جامع مسائل اجتماعی
این . [Hashemi & Habibi, 2016]کننده زیرساخت دارد فراهم

ها شامل امکانات فیزیکی )هتل، غذاخوری، جاده و آب(، زیرساخت
، هنرهای سنتی، پوشاک و هافرهنگی محلی )اجتماعی، جشنواره

های مسافرتی و راهنمای توریستی( غذا(، خدمات )بانکداری، آژانس
و وظایف دولتی )امکانات امنیتی، قانون گذاری و ویزا( و غیره است. 
یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری محل اقامت است، محل 
استراحتی که توام با رفاه، آسایش و رضایت خاطر گردشگران را 

گردی اولین بار در نخستین هم نماید. واژه اقامتگاه بومفرا
های تخصصی اکولوژی به صورت المللی انجمناندیشی بینهم
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ا گردی یهای بومرسمی به دنیای گردشگری معرفی شد. اقامتگاه
های طبیعی و روستایی هایی هستند که در محیطاکولوژها، اقامتگاه

کلی سازگار با معماری بومی محیطی و به شبا رعایت ضوابط زیست
و سیمای طبیعی منطقه برای اسکان گردشگران احداث شده یا 

های تاریخی و قدیمی موجود در روستاها هستند که پس از خانه
مرمت به اقامتگاه تغییر کاربری دادند و ضمن بیشترین تعامل با 

گردان را با کیفیتی جامعه محلی، زمینه حضور و اقامت طبیعت
های طبیعی و روستایی فراهم ه و تعریف شده در محیطپسندید
. بیشترین تاکید، بر ترکیب این نوع از [Sahani, 2021]کردند 

 Mafi]اقامتگاه با محیط طبیعی آن و مدیریت پایدار طبیعت است 

et al., 2021] . 
های بکر دارد، بنابراین اولین اقدام گردی تمایل شدیدی به عرصهبوم

امت گردشگران و ارایه تجربیات جدید به آنها باشد. باید متوجه اق
شود آن است که به منافعی که از این رهگذر عاید مناطق بکر می

 گردی، حفاظت از این منابع طبیعیدلیل ماهیت مبتنی بر منابع بوم
د، اغلب شوگردی پایدار، اساسی تلقی میشناسی برای بومو باستان

ای برای گردی را وسیلهها، بومهای مسئول حفاظت عرصهسازمان
 شناسند.حفاظت و توسعه مناطق دور افتاده می

تواند نقش عظیمی در بودن آن میها و متنوعگستردگی اقامتگاه
توسعه و عمران نواحی شهری و روستایی و بومی ایفا نماید. بنابراین 

 ها ونماید با شناسایی و بررسی حساب شده تواناییضروری می
های گردشگری در سطوح کلی کشور و مناطق های اقامتگاهپتانسیل

نمونه گردشگری و ارایه راهکارهایی مناسب برای توسعه این صنعت 
عظیم، گامی موثر در راه توسعه گردشگری و کمک به رشد و ترقی 

 اقتصاد کشور برداشته شود. 
رغم مشکالت فراوان در راه توسعه گردشگری کشور و کمبود علی

، بخشیدن به صنایع گوناگون کشورهای الزم در برای توسعهپتانسیل
د بخشیدن به اقتصاتواند نقش موثری در رونقگردی میتوسعه بوم

شهر و روستا و گام موثری در برای توسعه گردشگری داشته و اثر 
های ها و پتانسیلتکاثری ایجاد نماید. در حالی که با توجه به توان

های ای برای توسعه گردشگری و اقامتگاهامهمورد نظر هنوز هیچ برن
متنوع تدوین نشده است. از این رو با توجه به رشد فزاینده جمعیت 

ریزی و همچنین شهرها و افزایش مشکالت شهری و نیز عدم برنامه
های مختلف اجرا شده در برای توسعه مناطق عدم موفقیت برنامه

ی بر مبنای ظرفیت نمونه گردشگری، ضروری است راهکارهای جدید
های ایران ارایه شود تا از گردی در استانهای بومتوسعه اقامتگاه

های بالقوه و بالفعل در این راستا و رفع بخشی از امکانات و توانایی
مشکالت گردشگری و نیز توسعه و تحول نواحی شهری و روستایی 

ای استفاده شود. در این خصوص توسعه به طرز معقوالنه
گردی در نواحی شهری و روستایی به عنوان یک های بوماهاقامتگ

 تواند نقشآید و میگردی به شمار میاستراتژی جدید توسعه بوم
 ای در توسعه گردشگری پایدار داشته باشد. عمده

گردی و ظرفیت ایجاد هدف این تحقیق ارزیابی پتانسیل بوم
 های ایران بود.گردی در استانهای بوماقامتگاه

 شناسیروش
های کشور در سطح استان 1401تحلیلی در سال -این تحقیق توصیفی

، ساختهای طبیعی، تاریخی و انسانانجام شد. در این رابطه، جاذبه
های مجموعه اقامتگاه ها و عامل زیرساختمدیریت اقامتگاه

ر گردی مورد بررسی قراگردی به عنوان عوامل موثر بر توسعه بومبوم
معیارهای موثر با استفاده از مطالعه پیشینه پژوهشی و گرفتند. 

های آماری گزارش میراث فرهنگی، سازمان گردشگری و سالنامه
 تعیین شد.

در این تحقیق از ترکیبی از روش تکنیک ترتیب اولویت بر اساس 
و آنتروپی  (TOPSIS)آل تاپسیس های ایدهحل شباهت به راه

برای تعیین وزن معیارها در روش شانون استفاده شد به نحوی که 
تاپسیس، از روش آنتروپی شانون استفاده شد و در نهایت رتبه نهایی 

در این  دست آمد.ها با توجه به معیارهای مورد بررسی، بهاستان
کارشناس گردشگری در اداره امور گردشگری  98رابطه، نظرات 

طریق های مورد مطالعه بررسی شد. لیست کارشناسان از استان
مراجعه به سازمان میراث و گردشگری برای دستیابی به آدرس 
الکترونیک کارمندان و نیز مطالعه سوابق تحقیقاتی محققین در 

گیری اتفاقی ساده تهیه شد. با زمینه گردشگری به صورت نمونه
توجه به وسعت محدوده مورد مطالعه و عدم دسترسی، برای ارزیابی 

در قالب نظرات کارشناسی از ارسال ماتریس عوامل مورد بررسی 
نفر پاسخگو  77کارشناس مورد بررسی،  98ایمیل استفاده شد. از 

بوده و بنابراین، ارزیابی ماتریس عوامل مورد مطالعه با استفاده از 
 نظرات آنها تکمیل شد. 

های کشور بر اساس وزن هر یک از معیارهای مورد بندی استانرتبه
و محاسبات روش تاپسیس انجام شد و  بررسی در روش آنتروپی

های اطالعاتی هر یک از عوامل با هم الیه GISسپس در محیط 
های بندی ظرفیت توسعه اقامتگاهترکیب شد و نقشه نهایی پهنه

 گردی کشور تهیه شد.بوم
 

 هایافته
شده به صورت نرمالها و معیارهای موثر معیارهای سنجش جاذبه

روش آنتروپی شنون  باوزن هر یک از معیارها  .ارايه شد 1در جدول 
 قید شده است.  2در جدول 

های یزد، تهران، اصفهان، فارس و بر اساس محاسبات، استان
های سمنان، خوزستان، ترتیب باالترین رتبه و استانمازندران به

ترتیب کمترین رتبه از نظر ظرفیت اسالم، قم و هرمزگان به
 های تاریخیاند. از نظر ظرفیت جاذبهشتههای توریستی را داجاذبه

ساخت، استان یزد رتبه اول را کسب کرد، با این وجود در و انسان
معیار زیرساخت این استان رتبه پنجم را دریافت نموده است. در 

ی و های توریستحالی که استان لرستان کمترین رتبه از نظر جاذبه
رده است. در مجموع نیز کمترین رتبه از نظر زیرساخت را کسب ک

های تهران، یزد و اصفهان در معیارهای مورد بررسی بیشترین استان
گردی بر اساس معیارهای امتیاز ظرفیت توسعه اقامتگاهای بوم

های تهران، مورد مطالعه را داشتند. از نظر معیار زیرساخت، استان
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ن، های لرستااصفهان، فارس، قزوین و یزد بیشترین رتبه و استان
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایالم و کهگیلویه و بویراحمد 
کمترین را کسب کردند. از نظر معیار مدیریت اقامتگاه نیز ظرفیت 

های تهران، اصفهان، خراسان شمالی، یزد و خراسان جنوبی استان
های کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان بیشتر و استان

 .(3)جدول  ن جنوبی کمتر بودوبلوچستان، کرمانشاه و خراسا
 

 شدهماتریس مقادیر نرمال( 1جدول 
جاذبه  استان

 تاریخی
جاذبه 
 طبیعی

جاذبه 
 ساختانسان

مدیریت 
 اقامتگاه

ترویج فرهنگ و  زیرساخت
 آیین محله استقرار

مدیریت مجموعه 
 اقامتگاه

 نقش مردم بومی
 در اداره اقامتگاه

 - - - - - 56/38 16/52 25/42 آذربایجان شرقی
 22/44 35/85 13/77 14/74 52/75 52/47 14/68 36/32 آذربایجان غربی

 97/18 76/44 65/58 42/38 22/15 15/21 36/12 8/9 اردبیل
 34/52 19/64 14/22 13/52 6/31 5/17 9/7 4/75 اصفهان

 64/15 63/11 11/10 78/18 56/55 47/14 21/32 22/18 البرز
 53/71 11/72 6/23 8/10 63/22 17/41 12/14 97/14 ایالم

 77/44 51/23 14/77 34/71 21/66 53/14 12/11 33/15 بوشهر
 69/71 5/44 77/12 35/12 40/8 33/7 10/9 12/43 تهران

 95/86 62/53 15/42 12/43 24/79 65/81 4/33 52/61 چهارمحال و بختیاری
 86/75 53/42 15/62 65/23 45/12 98/65 78/45 89/51 خراسان جنوبی
 77/54 48/18 78/98 65/32 45/61 62/51 95/84 73/36 خراسان رضوی
 65/23 14/44 86/19 42/74 36/55 30/52 10/11 7/45 خراسان شمالی

 44/5 66/41 69/86 11/58 33/12 08/77 09/61 12/12 خوزستان
 33/26 14/77 62/12 35/24 15/15 24/44 07/81 2/85 زنجان

 48/18 52/55 94/11 14/9 47/6 52/3 7/56 56/4 سمنان
 87/33 65/14 95/77 36/12 10/8 14/14 32/15 69/7 سیستان و بلوچستان

 24/53 98/26 22/31 66/43 52/75 32/14 99/2 33/15 فارس
 41/74 32/12 98/16 78/44 55/14 03/11 09/10 15/15 قزوین

 95/84 67/42 32/32 69/87 44/85 65/74 54/15 16/12 قم
 96/14 32/78 35/55 96/22 14/47 36/52 12/75 1/53 کردستان

 32/33 96/25 74/25 85/62 65/42 24/13 10/11 75/32 کرمان
 42/10 84/77 95/55 65/45 32/33 77/41 45/9 33/9 کرمانشاه

 22/75 78/8 65/44 13/75 03/9 9/81 31/01 22/45 کهگیلویه و بویر احمد
 30/12 01/7 32/22 85/88 74/44 56/44 52/22 86/32 گلستان

 63/65 78/17 69/25 88/14 42/23 33/2 96/25 76/12 گیالن
 65/9 65/18 36/22 68/87 27/9 45/22 36/12 15/7 لرستان

 29/7 65/28 24/44 08/53 45/19 21/5 10/7 98/2 مازندران
 35/8 21/65 14/10 32/08 49/86 78/61 32/54 35/6 مرکزی

 08/10 14/11 32/98 65/11 25/75 48/33 98/75 12/34 هرمزگان
 98/3 8/1 10/9 5/67 12/52 06/32 09/11 56/74 همدان

 25/98 6/7 25/6 28/4 65/25 12/19 12/76 3/16 یزد
 

 وزن هر یک از معیارهای مورد بررسی (2جدول 
 JE jd JW معیار

 جاذبه توریستی
 10/0 04/0 86/0 تاریخی
 24/0 75/0 31/0 طبیعی
 75/0 14/0 22/0 ساختانسان

 زیرساخت
 54/0 34/0 68/0 ونقلحمل

 11/0 65/0 41/0 اینترنت
 گردیمدیریت اقامتگاه بوم

 75/0 87/0 91/0 های فرهنگی/نمایش آیین بومیبرنامه
 91/0 75/0 66/0 مدیریت مجموعه اقامتگاه

 25/0 24/0 41/0 نقش مردم بومی در اداره اقامتگاه

 

ل های اطالعاتی عوامبندی نهایی، هر یک از الیهبرای تهیه نقشه پهنه
های ایران در گردی استانهای بومزیرساخت، مدیریت و جذابیت

های با ظرفیت ترکیب و نقشه نهایی تهیه شد. استان GISمحیط 
های با ظرفیت کمتر، دارای رتبه بیشتر دارای رتبه کمتر و استان

ها، بیشترین ظرفیت توسعه ساس یافتهبیشتری بودند. بر ا
گردی از نظر معیارهای زیرساخت، مدیریت اقامتگاه های بوماقامتگاه

های یزد، اصفهان، تهران، فارس های گردشگری در استانو جذابیت
مشاهده  1طور که در شکل و خراسان شمالی وجود داشت. همان

 یگردی برامهای بوشود کمترین ظرفیت برای توسعه اقامتگاهمی
های ایالم، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان بلوچستان استان

 دست آمد.هرمزگان به و
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 گردی طبق معیارهای مورد بررسیهای بومها بر اساس ظرفیت ایجاد اقامتگاهبندی استانرتبه( 3جدول 
 مدیریت اقامتگاه زیرساخت جاذبه توریستی استان

+d -d CL اولویت +d -d CL اولویت +d -d CL اولویت 

 21 0071/0 1/1022 63323 11 0683/0 64/786 213750 10 0114/0 2/1425 124578 ایجان شرقیآذرب
 23 065/0 2/6356 121151 16 002/0 01/5232 214524 15 0658/0 4/2301 191635 آذربایجان غربی

 19 0784/0 8/5475 42151 12 0123/0 02/1245 651682 8 00356/0 3/2415 114257 اردبیل
 2 0635/0 5/5232 85623 2 02514/0 3/5287 201352 3 1025/0 4/1635 213250 اصفهان

 14 008/0 6/14541 86124 22 0012/0 6/9586 412153 14 01325/0 5/5281 226611 البرز
 31 0378/0 3/2525 10021 27 00369/0 4/3223 322356 29 10320/0 8/5581 375221 ایالم

 16 0012/0 4/5252 36623 20 00989/0 0/1021 86547 9 00420/0 4/2031 428851 بوشهر
 1 0 4/7656 95623 1 012/0 4/1121 215869 2 1230/0 14/8716 842602 تهران

 22 004/0 9/3256 23252 25 35/0 3/2565 75142 16 10210/0 32/148 585202 چهارمحال و بختیاری
 5 0089/0 2/9584 41522 30 041/0 5/8747 325698 22 00879/0 3/2165 413662 خراسان جنوبی
 13 065/0 7/3062 96563 10 007/0 6/1012 45689 18 0976/0 1/8564 112565 خراسان رضوی
 3 003/0 6/1548 84454 9 0036/0 2/7414 74751 7 1723/0 4/1121 32145 خراسان شمالی

 20 0071/0 6/7542 74771 24 0124/0 6/8525 36925 30 00867/0 9/8653 24532 خوزستان
 12 00175/0 7/6325 63332 18 087/0 4/9636 14215 6 0683/0 5/3261 78548 زنجان

 18 1 9/6956 71524 13 0689/0 7931 32695 31 0135/0 2/4514 65314 سمنان
 28 132/0 3/7585 6539 29 03/0 64916 10320 25 0372/0 8/7625 964571 سیستان و بلوچستان

 6 0345/0 2/9568 4588 3 0342/0 75342 50301 4 03396/0 3/9662 242411 فارس
 9 0554/0 1/5342 10232 4 032/0 2/1032 70865 20 00444/0 4/7154 316598 قزوین

 26 003/0 8/4565 40567 21 00214/0 5/1241 30124 28 1734/0 2/5964 234589 قم
 11 0077/0 8/2012 55641 23 018/0 6/7930 21453 17 0 4/5454 765324 کردستان

 15 00325/0 0/3012 36236 15 124/0 0/9636 12435 23 0185/0 2/2210 685724 کرمان
 27 0653/0 6/9865 88571 19 0325/0 1/6525 62835 19 1 3/6555 366925 کرمانشاه

 30 0142/0 3/7553 65858 26 075/0 7/1454 21035 24 003598/0 7/6161 144725 کهگیلویه و بویر احمد
 17 0369/0 9/8662 66262 7 0096/0 4/7548 42013 9 0732/0 3/1210 586947 گلستان

 10 0012/01 7/3665 11421 16 00415/0 5/6854 102031 11 0898/0 7/1781 1214153 گیالن
 25 007/0 6/4965 10132 31 142/0 1/2356 87415 26 0997/0 9/5315 312564 لرستان

 7 0322/0 2/6036 67585 6 852/0 9/1022 23695 5 1 6/1012 745312 مازندران
 8 0336/0 1/8007 52265 8 342/0 3356 10114 12 003248/0 5/7147 1011123 مرکزی

 29 1689/0 7/6757 75485 28 754/0 4/7555 12321 27 6451/0 6/3212 313325 هرمزگان
 24 0054/0 4/8007 36252 14 0085/0 6/3532 53261 21 006352/0 5/4212 263021 همدان

 4 0038/0 6/9014 21023 5 0974/0 1/2534 120135 1 03021/0 6/3212 142512 یزد
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 بحث
گردی و ظرفیت ایجاد هدف این تحقیق، ارزیابی پتانسیل بوم

های ایران بود. زیبایی طبیعی گردی در استانهای بوماقامتگاه
های اقلیمی، محیط فرهنگی اجتماعی، انداز، ویژگیچشم

های متنوع گردشگری، عواملی هستند های منظره و فعالیتزیبایی
 گردی یکی از باند. بومشوکه سبب گردشگران داخلی و خارجی می

 گردی یکیهای بومهای گردشگری است و اقامتگاهترین شاخهارزش
از موثرترین ابزارها برای مدیریت گردشگری فرهنگی و جذب 

مند است که نقش بسزایی در توسعه جوامع محلی گردشگران عالقه
های های گردشگری دارد. اقامتگاهو مشارکت آنها در فعالیت

ها، شامل انواع کلبه یا اقامتگاه سنتی، مسافرخانهگردی بوم
های سنتی گردی روستایی، مزرعه ارگانیک و هتلها، بوماکوکمپ

ها از منظر فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی، است. توسعه این اقامتگاه
محیطی و اجتماعی اصول و معیارهایی معینی دارد که در زیست

 Rostampisheh et]گیرد  ساخت و مدیریت آنها باید مدنظر قرار

al., 2019] عوامل بسیاری در افزایش نرخ جذب گردشگران توسط .
گردی نقش دارند و البته بدون شک ایجاد و های بوماقامتگاه

گردی در روستاها آثار اقتصادی، های بومبسترسازی توسعه اقامتگاه
محیطی بسیاری را در پی خواهد داشت و نتایج اجتماعی و زیست

 مند خواهد ساخت.فضای جغرافیایی کشور را بهره آن
کننده ظرفیت ایجاد ترین معیار موثر تعییناولین و شاید مهم

گردی به هدف جذب گردشگران داخلی و خارجی، وجود اقامتگاه بوم
های طبیعی است. در واقع ساختار اقامتگاه بومی با هویت جذابیت

گردی در های بومامتگاهآن در هم تنیده است. به این دلیل که اق
های طبیعی و روستایی با رعایت سطح ممکن ضوابط محیط
محیطی و به شکلی سازگار با سیمای طبیعی منطقه برای زیست

های قدیمی شوند یا خانهاسکان و پذیرایی از گردشگران احداث می
و تاریخی موجود در روستاها هستند که پس از مرمت، به اقامتگاه 

ی داده و با تعامل با جامعه محلی، زمینه اقامت تغییر کاربر 
های طبیعی فراهم گردان را با کیفیتی مناسب در محیطیطبیعت

های های طبیعی همچون دشتکنند. بنابراین، وجود جذابیتمی
های کویری عاملی مهم در ایجاد یک اقامتگاه منطبق با ظرفیت

بیعی و طبیعی محیط است. در این حالت، حفاظت از محیط ط
پیرامون و ایجاد کمترین اثر بر محیط طبیعی اطراف اقامتگاه هنگام 

گردی است. های بومساخت آن از جمله مشخصات ایجاد اقامتگاه
های طبیعی موثر بر ایجاد در این تحقیق، ظرفیت جذابیت

های یزد، اصفهان، فارس، گردی به ترتیب در استانهای بوماقامتگاه
ها بوده است. استان یزد با بیش از سایر استانکرمان و مازندران 

های تاریخی متعدد و میراث دو هزار بنای باستانی و متعدد، جذابیت
رود. عالوه بر های باستانی ایران به شمار مییکی از سرزمین

های تاریخی، از نظر جغرافیای و اقلیمی با داشتن کویرهای جذابیت
بی برای جهانگردان اروپایی متعدد و آفتاب همیشگی انگیزه مناس

رود. معماری سنتی و استفاده از مصالح بومی که در به شمار می
گردی بسیار حائز اهمیت است در این استان ساخت اقامتگاهای بوم

عنوان دومین شهر تاریخی مورد توجه است و از طرف یونسکو به
ن یجهان پس از ونیز ایتالیا معرفی شده است. همراستا با نتایج ا

و  [Mavedat & Maleki, 2015] بنانادریو  مکیانتحقیق، 
عنوان از یزد به [Mervati Sharifabadi, 2016] آبادیشریف

های قابل توجه نام برده است. های ایران با ظرفیتیکی از استان
، فارس [Nadeali & Movahedi, 2012]های اصفهان استان

[Saraie & Shamshiri, 2013] کرمان ،[Kamandar et al., 

ترتیب به [Sajadian & Sajadian, 2011]و مازندران  [2022
 های توریسم را دارند.های برتر از نظر جذابیترتبه

های بنابر نتایج این تحقیق، بیشترین ظرفیت توسعه اقامتگاه
های یزد، اصفهان، تهران، فارس و خراسان شمالی گردی در استانبوم

گردی برای های بومتوسعه اقامتگاه و کمترین ظرفیت برای
های ایالم، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان بلوچستان استان

 دست آمد.وهرمزگان به

کلیه امکاناتی مورد نیاز گردشگری که برای گذراندن زمان سفر خود 
نیاز دارد، اعم از شبکه حمل ونقل، مراکز اقامتی و پذیرایی، 

یند. گوهای تجاری و تفریحی متنوع را زیرساخت گردشگری میمکان
تاسیسات گردشگری عامل اصلی جذب گردشگر نیست اما نقش 

ندگاری و درصد رضایت گردشگر از مهمی در انگیزه سفر، افزایش ما
های مربوط یک محیط و جاذبه گردشگری دارد. در زمینه زیرساخت

ترین عملکرد را در بین به خدمات گردشگری، ایران ضعیف
رسد. ایجاد و توسعه می 116ها دارد و رتبه جهانی آن به زیرساخت

فضاهای اقامتگاهی برای ماندگاری مسافران همراه با توسعه 
ات زیرساخت همچون دسترسی به آب، برق، اینترنت، خدمات خدم

گردی های بومونقل در مجموعه اقامتگاهبهداشتی و خدمات حمل
ای در جذب گردشگران دارد. در این تحقیق، لرستان، اهمیت ویژه

سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایالم و کهگیلویه و بویراحمد 
ای مناسب برای توسعه هکمترین رتبه از نظر ظرفیت زیرساخت

گردی را به دست آوردند و نیازمند توجه ویژه برای های بوماقامتگاه
 سیتاناو  خداروارتقای کیفیت خدمات توریستی هستند. 

[Khadaroo & Seetanah, 2007] های فقدان زیرساخت
ند. دانهای توریستی میونقل را عاملی برای عدم بازدید از مکانحمل

رساختی و همچنین مسافت، قیمت نسبی و سطح این مشکالت زی
درآمد گردشگران، عوامل مهمی در معادله تقاضای گردشگری 

 آدئوالو  [Naudé & Saayman, 2005] سایمنو  ناودههستند. 
نیز بر نقش زیرساخت بر  [Adeola et al., 2017]و همکاران 
 & Adeola] ایوانسو  آدئوالاند. گردی تاکید کردهتوسعه بوم

Evans, 2020]  نیز بر توسعه زیرساخت برای رشد و توسعه
اند. رشد انواع خدمات مورد نیاز گردی تاکید کردههای بوماقامتگاه

گردشگری باعث ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، افزایش درآمد 
سرانه خانوار و افزایش سطح درآمد و رفاه و سالمت و زیبایی منطقه 

ریزی و نظارت علمی بر ود برنامهشود. در وضعیت کنونی نبمی
های گردشگری و فقدان یا کمبود برخی گزینی برخی از کاربریمکان

 گردیها و خدمات گردشگری از موانع توسعه صنعت بوماز کاربری
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های گردشگری شامل امکانات و تجهیزات اصلی، است. زیرساخت
قاصد لکرد مها، فرآیندها و منابع مورد نیاز برای عمتجهیزات، سیستم

ها، بنادر و ها، فرودگاهآهنها، راهگردشگری است. عمدتًا شامل جاده
توانند دسترسی به مقاصد گردشگری را سایر مواردی است که می

ها همچنین شامل تسهیل کنند. عالوه بر این، زیرساخت
های بهداشتی، خدمات عمومی و خدمات های مراقبتسیستم

ری موفق، نیاز به سرمایه گذاری شود. برای توسعه گردشگمی
ها به عنوان شرط ضروری به طور تر در نوسازی زیرساختفشرده
های ای در حال ظهور است. سطوح باالتر توسعه زیرساختفزاینده

تواند به افزایش کارآیی تولید و توزیع خدمات گردشگری می
 گردشگری کمک کند.

ردی، مدیریت این گهای بومعامل مهم دیگر در توسعه اقامتگاه
های هاست که تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد. مجموعهاقامتگاه

محلی و -های بومیاقامتگاهی عمدتًا به دو دسته اقامتگاه
ث شوند. بحشده در نواحی گردشگری تقسیم میهای احداثاقامتگاه

محلی از اهمیت بسیاری -های بومیمشارکت مردم بمی در اقامتگاه
ها از جهات گونه اقامتگاهاست. مشارکت مردم در این برخوردار

پذیر است از جمله مشارکت در ارایه اقامتگاه. بسیاری مختلفی امکان
از ساکنین محلی تمایل به ارایه اقامتگاه برای سکونت گردشگران را 

شده ها ممکن است منازل قدیمی و بازسازیدارند. این اقامتگاه
ی هامشارکت مردم در مراسم و جشنواره روستاییان باشد. از سویی

فرهنگی، تولید صنایع دستی منحصر به فرد محلی در حال افزایش 
گردی فقط جنبه اقامتی ندارند؛ در های بوماست. در واقع، اقامتگاه

های مختلفی همچون ارایه غذا و نوشیدنی بومی، آنها فعالیت
یش و ساخت، آموزش و فروش صنایع دستی محلی، اجرای نما

 هایموسیقی سنتی، برگزاری رویدادهای بومی و تورها و فعالیت
در تحقیق  [Lamnadi, 2017] المنادیشود. گردی انجام میبوم

 گردیترین اصلی که در اقامتگاه بومخویش اذعان داشته که مهم
های گردشگری شود، مشارکت جامه محلی در فعالیترعایت می

گیری از دانش گردی در خط سیر بهرههای بوماست. ایجاد اقامتگاه
های پذیرد، اقامتگاهبومی و با تکیه بر سنن مردم محلی صورت می

بومگردی ضمن احترام به دانش بومی روستاییان )که نتیجه تجارب 
ارزنده آنان طی قرون متمادی است(، خدمات گردشگری را که تقریبًا 

برد و به توسعه می شد، به دل روستاهاسویه در شهرها ایجاد مییک
در واقع این نگاه به واقعیت کند. راستین آنها نیز کمک می

شود تا تفکر موجودیت پژوهشی چون اقامت گردشگری سبب می
 ای بررسیگردی در قالب مطالعهسنتی گردشگران در فضاهای بوم

ر تحقق تشود تا تعامالت فرهنگی در راستای این تفکر بهتر و آسان
تر با گردشگران مطرح های رفتاری اجتماعی شفافیابد و اصالت
های های آنان به گردشگری در کشور و آشنایی با عرصهشود و انگیزه

 ای رونقحیاتی، طبیعی و اجتماعی تقویت شود و فضای توسعه
از سویی نیز، ملزومات مان نماید. اقتصادی و فرهنگی را عاید جامعه

گردی عبارتند از: مدیریت مناب ریزی، توسعه و مدیریت بومبرنامه
 گردیپایدار و حفاظت از مناطق طبیعی. توسعه پایدار در امر بوم

مستلزم آن است که منابع طبیعی، فرهنگی و دیگر منابع حفظ شوند 
کردن نیازهای آتی، منافع جامعه محلی را تامین تا بدون قربانی

یابد؛ سعه میدرستی بر مبنای مفهوم پایداری توگردی بهکنند. بوم
گردی با محیط زیست طبیعی، میراث تاریخی های بومزیرا فعالیت

 و الگوهای فرهنگی این مناطق در ارتباط است.
  

  گیرینتیجه
کشور ایران موزاییکی از تنوع تاریخی، جغرافیایی، طبیعی، فرهنگی 
و اجتماعی و اقتصادی است؛ بنابراین در کشوری که تنوع، اساس 

توان با الگوهای تیپ و همسان به شود، نمیزیست آن محسوب می
خواهیم برندهای متنوعی از توسعه گردشگری اقدام نمود. اگر می

ان در فصول و مناطق مختلف شاهد باشیم انواع گردشگری را در ایر 
ها و ها، داشتهگردی بر مبنای هویتالزمه آن رویکرد توسعه بوم

روندهای تاریخی و جغرافیایی نواحی مختلف کشور ایران است. 
ت گردی اسگردی، راهکاری برای توسعه بومهای بومتوسعه اقامتگاه

طبیعی، مدیریت های که با توجه به عوامل چندی از قبیل جذابیت
پذیر است. بر اساس نتایج این اقامتگاه و توسعه زیرساخت انجام

های ایالم، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان تحقیق، استان
گردی های بومبلوچستان وهرمزگان کمترین ظرفیت توسعه اقامتگاه

 های مناسب برای ارتقایریزی و استراتژیرا دارند که نیازمند برنامه
 این ظرفیت هستند. 
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