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between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of
Boyer Ahmad, Sistan Baluchistan and Hormozgan.
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine
Findings The highest capacity for eco-lodge development were obtained for Yazd, Isfahan, Tehran, Fars,
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
and North Khorasan, and the lowest capacity was obtained for Ilam, Lorestan, Kohgiluyeh and Boyer
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment.
Ahmad,
Sistan
Hormozgan.
Semnan
city
was Baluchistan
selected as and
the main
city and the cities of Dargezin, Sorkheh, Shahmirzad and
Conclusion
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which
be implemented
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Findings
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index (iT) of
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11.72 and
and strategies
18.83 withtomoderate
Mahdishahr with 28.54 had high correlation and
planning
improvecorrelation,
this capacity.
Shahmirzad with 38.5 had very high correlation with Semnan city. The boundaries of Semnan urban
Keywords Tourism planning; Ecotourism; Eco-lodge; TOPSIS; Entropy Shannon
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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مقدمه
گردشگری یکی از صنایع در حال رشد در جهان است و همچنین
منبع اصلی درآمد خارجی و ایجاد شغل است .صنعت گردشگری هر
کشور ریشه در مردم ،مکانها ،میراث و ارزشهای آن کشور دارد.
امروزه صنعت گردشگری توجه زیادی را در جهان به خود جلب کرده
است و بسیاری از کشورها به اهمیت آن پی بردهاند .صنعت
گردشگری به عنوان عامل مهمی برای توسعه پایدار در جامعهای که
شامل جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی است معرفی
میشود ] .[Sgroi, 2020گردشگری اثرات مثبت و منفی بر محیط
زیست و جوامع میزبان دارد ].[Ehigiamusoe, 2020
درنظرگرفتن اثرات توسعه گردشگری بدون مدیریت آنها میتواند
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

آسیب جدی به محیط زیست ،فرهنگ و جامعه میزبان وارد کند
] .[Blancas et al., 2011بنابراین در این راستا اهمیت توسعه
گردشگری پایدار واضحتر میشود .توسعه گردشگری با تاکید بر نیاز
به مدیریت اثرات گردشگری بر جنبههای زیستمحیطی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جامعه مقصد ،شرایط موجود را در هر جامعه
بهبود و توسعه میدهد ] .[Toivonen, 2020اکوتوریسم یا
بومگردی مفهومی کاربردی و مهم برای اطمینان از توسعه پایدار
گردشگری در منطقه است ] .[Phelan et al., 2020اولین جرقه
مفهوم بومگردی با ایده آشتی با طبیعت شکل گرفت [Ceballos-
].Lascurain, 1996
بومگردی رویکردی پایدار برای ایجاد تعادل بین جنبههای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی برای توسعه است [Sahani,
] .2021شکوفایی صنعت گردشگری از جمله بومگردی مستلزم
تحقق الزامات اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی است ،هرچند اراده
سیاسی مهمترین عامل در برخی از کشورها مانند ایران است .ایران
یکی از مهمترین و بالقوهترین قطبهای گردشگری در جهان است.
ایران دارای پتانسیلهای بومگردی بسیاری مانند مناظر طبیعی ،زیبا
و بکر ،آب و هوای خوب مختلف ،گونههای گیاهی و جانوری متنوع
و انواع فرهنگ سنتی است .بنابراین در بین انواع گردشگری ،شانس
بیشتری برای بهرهمندی از حوزه بومگردی برای کمک به توسعه
کشور وجود دارد ] .[Hosseini & Paydar, 2021بومگردی سفری
مسئوالنه به مناطق طبیعی است که از محیط طبیعی محافظت
میکند و رفاه جامعه محلی را افزایش میدهد [Moons et al.,
] .2020به عبارت دیگر بومگردی نوعی سفر است که برای مطالعه،
تحسین ،تمجید و لذتبردن از ظاهر طبیعت و مشاهده گیاهان و
جانوران و آشنایی با ویژگیهای فرهنگی جوامع مختلف محلی
گذشته و حال انجام میشود ] .[Hosseini & Paydar, 2021با
توجه به اثرات قابل توجه و مثبت توسعه بومگردی و تمایل زیاد
مردم به سفر به مناطق طبیعی و بکر ،بهبود و توسعه بومگردی با
درنظرگرفتن زيستبومها ضروری است ].[Gigovic et al., 2016
اثرات مثبت اصلی بومگردی برای منطقه بهبود وضعیت اقتصادی،
تبادل فرهنگی و حفاظت از منابع طبیعی آن است [Omarzadeh
].et al., 2021
انتخاب مکان مناسب برای توسعه پایدار بومگردی بستگی به بررسی
جامع مسائل اجتماعی-جغرافیایی و نظر مساعد دولت محلی
فراهمکننده زیرساخت دارد ] .[Hashemi & Habibi, 2016این
زیرساختها شامل امکانات فیزیکی (هتل ،غذاخوری ،جاده و آب)،
فرهنگی محلی (اجتماعی ،جشنوارهها ،هنرهای سنتی ،پوشاک و
غذا) ،خدمات (بانکداری ،آژانسهای مسافرتی و راهنمای توریستی)
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
فراهم نماید .واژه اقامتگاه بومگردی اولین بار در نخستین
هماندیشی بینالمللی انجمنهای تخصصی اکولوژی به صورت
دوره  ،37شماره  ،3تابستان 1401
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رسمی به دنیای گردشگری معرفی شد .اقامتگاههای بومگردی یا
اکولوژها ،اقامتگاههایی هستند که در محیطهای طبیعی و روستایی
با رعایت ضوابط زیستمحیطی و به شکلی سازگار با معماری بومی
و سیمای طبیعی منطقه برای اسکان گردشگران احداث شده یا
خانههای تاریخی و قدیمی موجود در روستاها هستند که پس از
مرمت به اقامتگاه تغییر کاربری دادند و ضمن بیشترین تعامل با
جامعه محلی ،زمینه حضور و اقامت طبیعتگردان را با کیفیتی
پسندیده و تعریف شده در محیطهای طبیعی و روستایی فراهم
کردند ] .[Sahani, 2021بیشترین تاکید ،بر ترکیب این نوع از
اقامتگاه با محیط طبیعی آن و مدیریت پایدار طبیعت است [Mafi
].et al., 2021
بومگردی تمایل شدیدی به عرصههای بکر دارد ،بنابراین اولین اقدام
باید متوجه اقامت گردشگران و ارایه تجربیات جدید به آنها باشد.
منافعی که از این رهگذر عاید مناطق بکر میشود آن است که به
دلیل ماهیت مبتنی بر منابع بومگردی ،حفاظت از این منابع طبیعی
و باستانشناسی برای بومگردی پایدار ،اساسی تلقی میشود ،اغلب
سازمانهای مسئول حفاظت عرصهها ،بومگردی را وسیلهای برای
حفاظت و توسعه مناطق دور افتاده میشناسند.
گستردگی اقامتگاهها و متنوعبودن آن میتواند نقش عظیمی در
توسعه و عمران نواحی شهری و روستایی و بومی ایفا نماید .بنابراین
ضروری مینماید با شناسایی و بررسی حساب شده تواناییها و
پتانسیلهای اقامتگاههای گردشگری در سطوح کلی کشور و مناطق
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.
علیرغم مشکالت فراوان در راه توسعه گردشگری کشور و کمبود
پتانسیلهای الزم در برای توسعهبخشیدن به صنایع گوناگون کشور،
توسعه بومگردی میتواند نقش موثری در رونقبخشیدن به اقتصاد
شهر و روستا و گام موثری در برای توسعه گردشگری داشته و اثر
تکاثری ایجاد نماید .در حالی که با توجه به توانها و پتانسیلهای
مورد نظر هنوز هیچ برنامهای برای توسعه گردشگری و اقامتگاههای
متنوع تدوین نشده است .از این رو با توجه به رشد فزاینده جمعیت
شهرها و افزایش مشکالت شهری و نیز عدم برنامهریزی و همچنین
عدم موفقیت برنامههای مختلف اجرا شده در برای توسعه مناطق
نمونه گردشگری ،ضروری است راهکارهای جدیدی بر مبنای ظرفیت
توسعه اقامتگاههای بومگردی در استانهای ایران ارایه شود تا از
امکانات و تواناییهای بالقوه و بالفعل در این راستا و رفع بخشی از
مشکالت گردشگری و نیز توسعه و تحول نواحی شهری و روستایی
به طرز معقوالنهای استفاده شود .در این خصوص توسعه
اقامتگاههای بومگردی در نواحی شهری و روستایی به عنوان یک
استراتژی جدید توسعه بومگردی به شمار میآید و میتواند نقش
عمدهای در توسعه گردشگری پایدار داشته باشد.
هدف این تحقیق ارزیابی پتانسیل بومگردی و ظرفیت ایجاد
اقامتگاههای بومگردی در استانهای ایران بود.
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روششناسی
این تحقیق توصیفی-تحلیلی در سال  1401در سطح استانهای کشور
انجام شد .در این رابطه ،جاذبههای طبیعی ،تاریخی و انسانساخت،
مدیریت اقامتگاهها و عامل زیرساخت مجموعه اقامتگاههای
بومگردی به عنوان عوامل موثر بر توسعه بومگردی مورد بررسی قرار
گرفتند .معیارهای موثر با استفاده از مطالعه پیشینه پژوهشی و
گزارش میراث فرهنگی ،سازمان گردشگری و سالنامههای آماری
تعیین شد.
در این تحقیق از ترکیبی از روش تکنیک ترتیب اولویت بر اساس
شباهت به راه حلهای ایدهآل تاپسیس ) (TOPSISو آنتروپی
شانون استفاده شد به نحوی که برای تعیین وزن معیارها در روش
تاپسیس ،از روش آنتروپی شانون استفاده شد و در نهایت رتبه نهایی
استانها با توجه به معیارهای مورد بررسی ،بهدست آمد .در این
رابطه ،نظرات  98کارشناس گردشگری در اداره امور گردشگری
استانهای مورد مطالعه بررسی شد .لیست کارشناسان از طریق
مراجعه به سازمان میراث و گردشگری برای دستیابی به آدرس
الکترونیک کارمندان و نیز مطالعه سوابق تحقیقاتی محققین در
زمینه گردشگری به صورت نمونهگیری اتفاقی ساده تهیه شد .با
توجه به وسعت محدوده مورد مطالعه و عدم دسترسی ،برای ارزیابی
ماتریس عوامل مورد بررسی در قالب نظرات کارشناسی از ارسال
ایمیل استفاده شد .از  98کارشناس مورد بررسی 77 ،نفر پاسخگو
بوده و بنابراین ،ارزیابی ماتریس عوامل مورد مطالعه با استفاده از
نظرات آنها تکمیل شد.
رتبهبندی استانهای کشور بر اساس وزن هر یک از معیارهای مورد
بررسی در روش آنتروپی و محاسبات روش تاپسیس انجام شد و
سپس در محیط  GISالیههای اطالعاتی هر یک از عوامل با هم
ترکیب شد و نقشه نهایی پهنهبندی ظرفیت توسعه اقامتگاههای
بومگردی کشور تهیه شد.

یافتهها
معیارهای سنجش جاذبهها و معیارهای موثر به صورت نرمالشده
در جدول  1ارايه شد .وزن هر یک از معیارها با روش آنتروپی شنون
در جدول  2قید شده است.
بر اساس محاسبات ،استانهای یزد ،تهران ،اصفهان ،فارس و
مازندران بهترتیب باالترین رتبه و استانهای سمنان ،خوزستان،
اسالم ،قم و هرمزگان بهترتیب کمترین رتبه از نظر ظرفیت
جاذبههای توریستی را داشتهاند .از نظر ظرفیت جاذبههای تاریخی
و انسانساخت ،استان یزد رتبه اول را کسب کرد ،با این وجود در
معیار زیرساخت این استان رتبه پنجم را دریافت نموده است .در
حالی که استان لرستان کمترین رتبه از نظر جاذبههای توریستی و
نیز کمترین رتبه از نظر زیرساخت را کسب کرده است .در مجموع
استانهای تهران ،یزد و اصفهان در معیارهای مورد بررسی بیشترین
امتیاز ظرفیت توسعه اقامتگاهای بومگردی بر اساس معیارهای
مورد مطالعه را داشتند .از نظر معیار زیرساخت ،استانهای تهران،
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اصفهان ،فارس ،قزوین و یزد بیشترین رتبه و استانهای لرستان،
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،ایالم و کهگیلویه و بویراحمد
کمترین را کسب کردند .از نظر معیار مدیریت اقامتگاه نیز ظرفیت
جدول  )1ماتریس مقادیر نرمالشده
استان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویر احمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

جاذبه
تاریخی
42/25
32/36
9/8
75/4
18/22
14/97
15/33
43/12
61/52
51/89
36/73
45/7
12/12
85/2
4/56
7/69
15/33
15/15
12/16
53/1
32/75
9/33
45/22
32/86
12/76
7/15
2/98
6/35
34/12
74/56
16/3

جدول  )2وزن هر یک از معیارهای مورد بررسی
معیار
جاذبه توریستی
تاریخی
طبیعی
انسانساخت
زیرساخت
حملونقل
اینترنت
مدیریت اقامتگاه بومگردی
برنامههای فرهنگی/نمایش آیین بومی
مدیریت مجموعه اقامتگاه
نقش مردم بومی در اداره اقامتگاه
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

جاذبه
طبیعی
52/16
68/14
12/36
7/9
32/21
14/12
11/12
9/10
33/4
45/78
84/95
11/10
61/09
81/07
56/7
15/32
2/99
10/09
15/54
75/12
11/10
9/45
01/31
22/52
25/96
12/36
7/10
54/32
75/98
11/09
76/12

EJ

مدیریت
جاذبه
انسانساخت اقامتگاه
38/56
75/52
47/52
15/22
21/15
31/6
17/5
55/56
14/47
22/63
41/17
66/21
14/53
8/40
7/33
79/24
81/65
12/45
65/98
61/45
51/62
55/36
52/30
12/33
77/08
15/15
44/24
6/47
3/52
8/10
14/14
75/52
14/32
14/55
11/03
85/44
74/65
47/14
52/36
42/65
13/24
33/32
41/77
9/03
81/9
44/74
44/56
23/42
2/33
9/27
22/45
19/45
5/21
86/49
61/78
75/25
33/48
52/12
32/06
25/65
19/12

dj

WJ

0/10 0/04 0/86
0/24 0/75 0/31
0/75 0/14 0/22
0/54 0/34 0/68
0/11 0/65 0/41
0/75 0/87 0/91
0/91 0/75 0/66
0/25 0/24 0/41

استانهای تهران ،اصفهان ،خراسان شمالی ،یزد و خراسان جنوبی
بیشتر و استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،هرمزگان ،سیستان
وبلوچستان ،کرمانشاه و خراسان جنوبی کمتر بود (جدول .)3

زیرساخت
74/14
38/42
52/13
18/78
10/8
71/34
12/35
43/12
23/65
32/65
74/42
58/11
24/35
9/14
12/36
43/66
44/78
87/69
22/96
62/85
45/65
75/13
88/85
14/88
87/68
53/08
08/32
11/65
67/5
4/28

مدیریت مجموعه نقش مردم بومی
ترویج فرهنگ و
در اداره اقامتگاه
آیین محله استقرار اقامتگاه
44/22
85/35
77/13
18/97
44/76
58/65
52/34
64/19
22/14
15/64
11/63
10/11
71/53
72/11
23/6
44/77
23/51
77/14
71/69
44/5
12/77
86/95
53/62
42/15
75/86
42/53
62/15
54/77
18/48
98/78
23/65
44/14
19/86
5/44
41/66
86/69
26/33
77/14
12/62
18/48
55/52
11/94
33/87
14/65
77/95
53/24
26/98
31/22
74/41
12/32
16/98
84/95
42/67
32/32
14/96
78/32
55/35
33/32
25/96
25/74
10/42
77/84
55/95
75/22
8/78
44/65
12/30
7/01
22/32
65/63
17/78
25/69
9/65
18/65
22/36
7/29
28/65
44/24
8/35
65/21
10/14
10/08
11/14
98/32
3/98
1/8
9/10
98/25
7/6
6/25

برای تهیه نقشه پهنهبندی نهایی ،هر یک از الیههای اطالعاتی عوامل
زیرساخت ،مدیریت و جذابیتهای بومگردی استانهای ایران در
محیط  GISترکیب و نقشه نهایی تهیه شد .استانهای با ظرفیت
بیشتر دارای رتبه کمتر و استانهای با ظرفیت کمتر ،دارای رتبه
بیشتری بودند .بر اساس یافتهها ،بیشترین ظرفیت توسعه
اقامتگاههای بومگردی از نظر معیارهای زیرساخت ،مدیریت اقامتگاه
و جذابیتهای گردشگری در استانهای یزد ،اصفهان ،تهران ،فارس
و خراسان شمالی وجود داشت .همانطور که در شکل  1مشاهده
میشود کمترین ظرفیت برای توسعه اقامتگاههای بومگردی برای
استانهای ایالم ،لرستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،سیستان بلوچستان
و هرمزگان بهدست آمد.
دوره  ،37شماره  ،3تابستان 1401
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جدول  )3رتبهبندی استانها بر اساس ظرفیت ایجاد اقامتگاههای بومگردی طبق معیارهای مورد بررسی
زیرساخت
جاذبه توریستی
استان
CL
dاولویت d+
CL
dd+
0/0683 786/64 213750
10
0/0114 1425/2 124578
آذربایجان شرقی
0/002 5232/01 214524
15 0/0658 2301/4 191635
آذربایجان غربی
0/0123 1245/02 651682
8 0/00356 2415/3 114257
اردبیل
0/02514 5287/3 201352
3
0/1025 1635/4 213250
اصفهان
0/0012 9586/6 412153
14 0/01325 5281/5 226611
البرز
0/00369 3223/4 322356 29 0/10320 5581/8 375221
ایالم
0/00989 1021/0 86547
9 0/00420 2031/4 428851
بوشهر
0/012 1121/4 215869
2
0/1230 8716/14 842602
تهران
0/35 2565/3 75142
16
0/10210 148/32 585202
چهارمحال و بختیاری
0/041 8747/5 325698 22 0/00879 2165/3 413662
خراسان جنوبی
0/007 1012/6 45689
18
0/0976 8564/1 112565
خراسان رضوی
0/0036 7414/2 74751
7 0/1723 1121/4 32145
خراسان شمالی
0/0124 8525/6 36925 30 0/00867 8653/9 24532
خوزستان
0/087 9636/4 14215
6 0/0683 3261/5 78548
زنجان
0/0689 7931 32695 31
0/0135 4514/2 65314
سمنان
0/03 64916 10320 25 0/0372 7625/8 964571
سیستان و بلوچستان
0/0342 75342 50301
4 0/03396 9662/3 242411
فارس
0/032 1032/2 70865
20 0/00444 7154/4 316598
قزوین
0/00214 1241/5 30124 28 0/1734 5964/2 234589
قم
0/018 7930/6 21453
17
0 5454/4 765324
کردستان
0/124 9636/0 12435 23
0/0185 2210/2 685724
کرمان
0/0325 6525/1 62835
19
1 6555/3 366925
کرمانشاه
0/075 1454/7 21035 24 0/003598 6161/7 144725
کهگیلویه و بویر احمد
0/0096 7548/4 42013
9 0/0732 1210/3 586947
گلستان
0/00415 6854/5 102031
11 0/0898 1781/7 1214153
گیالن
0/142 2356/1 87415 26
0/0997 5315/9 312564
لرستان
0/852 1022/9 23695
5
1 1012/6 745312
مازندران
0/342 3356 10114
12 0/003248 7147/5 1011123
مرکزی
0/754 7555/4 12321 27 0/6451 3212/6 313325
هرمزگان
0/0085 3532/6 53261
21 0/006352 4212/5 263021
همدان
0/0974 2534/1 120135
1 0/03021 3212/6 142512
یزد
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مدیریت اقامتگاه
اولویت
11
16
12
2
22
27
20
1
25
30
10
9
24
18
13
29
3
4
21
23
15
19
26
7
16
31
6
8
28
14
5

CL

d+

d-

63323
121151
42151
85623
86124
10021
36623
95623
23252
41522
96563
84454
74771
63332
71524
6539
4588
10232
40567
55641
36236
88571
65858
66262
11421
10132
67585
52265
75485
36252
21023

0/0071 1022/1
0/065 6356/2
0/0784 5475/8
0/0635 5232/5
0/008 14541/6
0/0378 2525/3
0/0012 5252/4
0 7656/4
0/004 3256/9
0/0089 9584/2
0/065 3062/7
0/003 1548/6
0/0071 7542/6
0/00175 6325/7
1 6956/9
0/132 7585/3
0/0345 9568/2
0/0554 5342/1
0/003 4565/8
0/0077 2012/8
0/00325 3012/0
0/0653 9865/6
0/0142 7553/3
0/0369 8662/9
01/0012 3665/7
0/007 4965/6
0/0322 6036/2
0/0336 8007/1
0/1689 6757/7
0/0054 8007/4
0/0038 9014/6

اولویت
21
23
19
2
14
31
16
1
22
5
13
3
20
12
18
28
6
9
26
11
15
27
30
17
10
25
7
8
29
24
4
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بحث
هدف این تحقیق ،ارزیابی پتانسیل بومگردی و ظرفیت ایجاد
اقامتگاههای بومگردی در استانهای ایران بود .زیبایی طبیعی
چشمانداز ،ویژگیهای اقلیمی ،محیط فرهنگی اجتماعی،
زیباییهای منظره و فعالیتهای متنوع گردشگری ،عواملی هستند
که سبب گردشگران داخلی و خارجی میشوند .بومگردی یکی از با
ارزشترین شاخههای گردشگری است و اقامتگاههای بومگردی یکی
از موثرترین ابزارها برای مدیریت گردشگری فرهنگی و جذب
گردشگران عالقهمند است که نقش بسزایی در توسعه جوامع محلی
و مشارکت آنها در فعالیتهای گردشگری دارد .اقامتگاههای
بومگردی شامل انواع کلبه یا اقامتگاه سنتی ،مسافرخانهها،
اکوکمپها ،بومگردی روستایی ،مزرعه ارگانیک و هتلهای سنتی
است .توسعه این اقامتگاهها از منظر فرهنگی ،اقتصادی ،مدیریتی،
زیستمحیطی و اجتماعی اصول و معیارهایی معینی دارد که در
ساخت و مدیریت آنها باید مدنظر قرار گیرد [Rostampisheh et
] .al., 2019عوامل بسیاری در افزایش نرخ جذب گردشگران توسط
اقامتگاههای بومگردی نقش دارند و البته بدون شک ایجاد و
بسترسازی توسعه اقامتگاههای بومگردی در روستاها آثار اقتصادی،
اجتماعی و زیستمحیطی بسیاری را در پی خواهد داشت و نتایج
آن فضای جغرافیایی کشور را بهرهمند خواهد ساخت.
اولین و شاید مهمترین معیار موثر تعیینکننده ظرفیت ایجاد
اقامتگاه بومگردی به هدف جذب گردشگران داخلی و خارجی ،وجود
جذابیتهای طبیعی است .در واقع ساختار اقامتگاه بومی با هویت
آن در هم تنیده است .به این دلیل که اقامتگاههای بومگردی در
محیطهای طبیعی و روستایی با رعایت سطح ممکن ضوابط
زیستمحیطی و به شکلی سازگار با سیمای طبیعی منطقه برای
اسکان و پذیرایی از گردشگران احداث میشوند یا خانههای قدیمی
و تاریخی موجود در روستاها هستند که پس از مرمت ،به اقامتگاه
تغییر کاربر ی داده و با تعامل با جامعه محلی ،زمینه اقامت
طبیعتگردان را با کیفیتی مناسب در محیطیهای طبیعی فراهم
میکنند .بنابراین ،وجود جذابیتهای طبیعی همچون دشتهای
کویری عاملی مهم در ایجاد یک اقامتگاه منطبق با ظرفیتهای
طبیعی محیط است .در این حالت ،حفاظت از محیط طبیعی و
پیرامون و ایجاد کمترین اثر بر محیط طبیعی اطراف اقامتگاه هنگام
ساخت آن از جمله مشخصات ایجاد اقامتگاههای بومگردی است.
در این تحقیق ،ظرفیت جذابیتهای طبیعی موثر بر ایجاد
اقامتگاههای بومگردی به ترتیب در استانهای یزد ،اصفهان ،فارس،
کرمان و مازندران بیش از سایر استانها بوده است .استان یزد با
جذابیتهای تاریخی متعدد و میراث دو هزار بنای باستانی و متعدد،
یکی از سرزمینهای باستانی ایران به شمار میرود .عالوه بر
جذابیتهای تاریخی ،از نظر جغرافیای و اقلیمی با داشتن کویرهای
متعدد و آفتاب همیشگی انگیزه مناسبی برای جهانگردان اروپایی
به شمار میرود .معماری سنتی و استفاده از مصالح بومی که در
ساخت اقامتگاهای بومگردی بسیار حائز اهمیت است در این استان
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

مورد توجه است و از طرف یونسکو بهعنوان دومین شهر تاریخی
جهان پس از ونیز ایتالیا معرفی شده است .همراستا با نتایج این
تحقیق ،مکیان و نادریبنا ] [Mavedat & Maleki, 2015و
شریفآبادی ] [Mervati Sharifabadi, 2016از یزد بهعنوان
یکی از استانهای ایران با ظرفیتهای قابل توجه نام برده است.
استانهای اصفهان ] ،[Nadeali & Movahedi, 2012فارس
] ،[Saraie & Shamshiri, 2013کرمان [Kamandar et al.,
] 2022و مازندران ] [Sajadian & Sajadian, 2011بهترتیب
رتبههای برتر از نظر جذابیتهای توریسم را دارند.
بنابر نتایج این تحقیق ،بیشترین ظرفیت توسعه اقامتگاههای
بومگردی در استانهای یزد ،اصفهان ،تهران ،فارس و خراسان شمالی
و کمترین ظرفیت برای توسعه اقامتگاههای بومگردی برای
استانهای ایالم ،لرستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،سیستان بلوچستان
وهرمزگان بهدست آمد.
کلیه امکاناتی مورد نیاز گردشگری که برای گذراندن زمان سفر خود
نیاز دارد ،اعم از شبکه حمل ونقل ،مراکز اقامتی و پذیرایی،
مکانهای تجاری و تفریحی متنوع را زیرساخت گردشگری میگویند.
تاسیسات گردشگری عامل اصلی جذب گردشگر نیست اما نقش
مهمی در انگیزه سفر ،افزایش ماندگاری و درصد رضایت گردشگر از
یک محیط و جاذبه گردشگری دارد .در زمینه زیرساختهای مربوط
به خدمات گردشگری ،ایران ضعیفترین عملکرد را در بین
زیرساختها دارد و رتبه جهانی آن به  116میرسد .ایجاد و توسعه
فضاهای اقامتگاهی برای ماندگاری مسافران همراه با توسعه
خدمات زیرساخت همچون دسترسی به آب ،برق ،اینترنت ،خدمات
بهداشتی و خدمات حملونقل در مجموعه اقامتگاههای بومگردی
اهمیت ویژهای در جذب گردشگران دارد .در این تحقیق ،لرستان،
سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،ایالم و کهگیلویه و بویراحمد
کمترین رتبه از نظر ظرفیت زیرساختهای مناسب برای توسعه
اقامتگاههای بومگردی را به دست آوردند و نیازمند توجه ویژه برای
ارتقای کیفیت خدمات توریستی هستند .خدارو و سیتانا
] [Khadaroo & Seetanah, 2007فقدان زیرساختهای
حملونقل را عاملی برای عدم بازدید از مکانهای توریستی میدانند.
این مشکالت زیرساختی و همچنین مسافت ،قیمت نسبی و سطح
درآمد گردشگران ،عوامل مهمی در معادله تقاضای گردشگری
هستند .ناوده و سایمن ] [Naudé & Saayman, 2005و آدئوال
و همکاران ] [Adeola et al., 2017نیز بر نقش زیرساخت بر
توسعه بومگردی تاکید کردهاند .آدئوال و ایوانس & [Adeola
] Evans, 2020نیز بر توسعه زیرساخت برای رشد و توسعه
اقامتگاههای بومگردی تاکید کردهاند .رشد انواع خدمات مورد نیاز
گردشگری باعث ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری ،افزایش درآمد
سرانه خانوار و افزایش سطح درآمد و رفاه و سالمت و زیبایی منطقه
میشود .در وضعیت کنونی نبود برنامهریزی و نظارت علمی بر
مکانگزینی برخی از کاربریهای گردشگری و فقدان یا کمبود برخی
از کاربریها و خدمات گردشگری از موانع توسعه صنعت بومگردی
دوره  ،37شماره  ،3تابستان 1401

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحلیلی بر وضعیت توسعه گردشگری ایران با تاکید بر اقامتگاههای بومگردی

است .زیرساختهای گردشگری شامل امکانات و تجهیزات اصلی،
تجهیزات ،سیستمها ،فرآیندها و منابع مورد نیاز برای عملکرد مقاصد
ً
عمدتا شامل جادهها ،راهآهنها ،فرودگاهها ،بنادر و
گردشگری است.
سایر مواردی است که میتوانند دسترسی به مقاصد گردشگری را
تسهیل کنند .عالوه بر این ،زیرساختها همچنین شامل
سیستمهای مراقبتهای بهداشتی ،خدمات عمومی و خدمات
میشود .برای توسعه گردشگری موفق ،نیاز به سرمایه گذاری
فشردهتر در نوسازی زیرساختها به عنوان شرط ضروری به طور
فزایندهای در حال ظهور است .سطوح باالتر توسعه زیرساختهای
گردشگری میتواند به افزایش کارآیی تولید و توزیع خدمات
گردشگری کمک کند.
عامل مهم دیگر در توسعه اقامتگاههای بومگردی ،مدیریت این
اقامتگاههاست که تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار دارد .مجموعههای
ً
عمدتا به دو دسته اقامتگاههای بومی-محلی و
اقامتگاهی
اقامتگاههای احداثشده در نواحی گردشگری تقسیم میشوند .بحث
مشارکت مردم بمی در اقامتگاههای بومی-محلی از اهمیت بسیاری
برخوردار است .مشارکت مردم در اینگونه اقامتگاهها از جهات
مختلفی امکانپذیر است از جمله مشارکت در ارایه اقامتگاه .بسیاری
از ساکنین محلی تمایل به ارایه اقامتگاه برای سکونت گردشگران را
دارند .این اقامتگاهها ممکن است منازل قدیمی و بازسازیشده
روستاییان باشد .از سویی مشارکت مردم در مراسم و جشنوارههای
فرهنگی ،تولید صنایع دستی منحصر به فرد محلی در حال افزایش
است .در واقع ،اقامتگاههای بومگردی فقط جنبه اقامتی ندارند؛ در
آنها فعالیتهای مختلفی همچون ارایه غذا و نوشیدنی بومی،
ساخت ،آموزش و فروش صنایع دستی محلی ،اجرای نمایش و
موسیقی سنتی ،برگزاری رویدادهای بومی و تورها و فعالیتهای
بومگردی انجام میشود .المنادی ] [Lamnadi, 2017در تحقیق
خویش اذعان داشته که مهمترین اصلی که در اقامتگاه بومگردی
رعایت میشود ،مشارکت جامه محلی در فعالیتهای گردشگری
است .ایجاد اقامتگاههای بومگردی در خط سیر بهرهگیری از دانش
بومی و با تکیه بر سنن مردم محلی صورت میپذیرد ،اقامتگاههای
بومگردی ضمن احترام به دانش بومی روستاییان (که نتیجه تجارب
ً
تقریبا
ارزنده آنان طی قرون متمادی است) ،خدمات گردشگری را که
یکسویه در شهرها ایجاد میشد ،به دل روستاها میبرد و به توسعه
راستین آنها نیز کمک میکند .در واقع این نگاه به واقعیت
گردشگری سبب میشود تا تفکر موجودیت پژوهشی چون اقامت
سنتی گردشگران در فضاهای بومگردی در قالب مطالعهای بررسی
شود تا تعامالت فرهنگی در راستای این تفکر بهتر و آسانتر تحقق
یابد و اصالتهای رفتاری اجتماعی شفافتر با گردشگران مطرح
شود و انگیزههای آنان به گردشگری در کشور و آشنایی با عرصههای
حیاتی ،طبیعی و اجتماعی تقویت شود و فضای توسعهای رونق
اقتصادی و فرهنگی را عاید جامعهمان نماید .از سویی نیز ،ملزومات
برنامهریزی ،توسعه و مدیریت بومگردی عبارتند از :مدیریت مناب
پایدار و حفاظت از مناطق طبیعی .توسعه پایدار در امر بومگردی
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مستلزم آن است که منابع طبیعی ،فرهنگی و دیگر منابع حفظ شوند
تا بدون قربانیکردن نیازهای آتی ،منافع جامعه محلی را تامین
کنند .بومگردی بهدرستی بر مبنای مفهوم پایداری توسعه مییابد؛
زیرا فعالیتهای بومگردی با محیط زیست طبیعی ،میراث تاریخی
و الگوهای فرهنگی این مناطق در ارتباط است.

نتیجهگیری
کشور ایران موزاییکی از تنوع تاریخی ،جغرافیایی ،طبیعی ،فرهنگی
و اجتماعی و اقتصادی است؛ بنابراین در کشوری که تنوع ،اساس
زیست آن محسوب میشود ،نمیتوان با الگوهای تیپ و همسان به
توسعه گردشگری اقدام نمود .اگر میخواهیم برندهای متنوعی از
انواع گردشگری را در ایران در فصول و مناطق مختلف شاهد باشیم
الزمه آن رویکرد توسعه بومگردی بر مبنای هویتها ،داشتهها و
روندهای تاریخی و جغرافیایی نواحی مختلف کشور ایران است.
توسعه اقامتگاههای بومگردی ،راهکاری برای توسعه بومگردی است
که با توجه به عوامل چندی از قبیل جذابیتهای طبیعی ،مدیریت
اقامتگاه و توسعه زیرساخت انجامپذیر است .بر اساس نتایج این
تحقیق ،استانهای ایالم ،لرستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،سیستان
بلوچستان وهرمزگان کمترین ظرفیت توسعه اقامتگاههای بومگردی
را دارند که نیازمند برنامهریزی و استراتژیهای مناسب برای ارتقای
این ظرفیت هستند.
تشکر و قدردانی :موردی توسط نويسندگان گزارش نشده است.
تاییدیه اخالقی :موردی توسط نويسندگان گزارش نشده است.
تعارض منافع :موردی توسط نويسندگان گزارش نشده است.
سهم نویسندگان :مسعود منتظری شاهتوری (نویسنده اول) ،نگارنده
مقدمه/پژوهشگر اصلی ()%30؛ علیرضا استعالجی (نویسنده دوم)،
روششناس/نگارنده بحث ()%35؛ مجید ولی شریعتپناهی (نویسنده
سوم) ،پژوهشگر کمکی/تحلیلگر آماری ()%35
منابع مالی :موردی توسط نويسندگان گزارش نشده است.
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