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ABSTRACT 

Introduction: Ecotourism resorts have been established in various villages of the country for several years and 

are supported by the responsible organizations. On the other hand, the problems of urbanization and nature-

friendly nature of man, draws him to nature and quiet areas, and this residence is a suitable place to respond to 

this natural human nature; Therefore, this factor is a good opportunity to provide the means of rural 

development with tourism and its services. 

Objectives: To analyze the factors influencing the construction of ecotourism residences in Gudarzi village of 

Borujerd city. 

Methodology: The research method is descriptive-analytical survey that has collected the necessary 

information with the help of a questionnaire. The statistical population includes 1745 families from the 

indigenous people of Vanai and Karkikhan villages in Goodarzi district of Lorestan province, whose sample 

size is considered by the Cochran's formula equal to 322 people. Sampling involves the method of systematic 

random sampling.  

Geographical Context: This research is in two villages with tourist attractions of Vanai and Krikkhan in 

Boroujerd city. 

Result and Discussion: Findings show that the construction of ecotourism accommodation economically (with 

an average of 3.22), social and cultural (with an average of 3.09) and physical (with an average of 3.13) leads 

to the development of rural tourism in the village. The findings also show that demographic imbalances and 

social anomalies and environmental problems are among the negative effects of eco-lodges. It was further 

found that 5 components of job creation (with a weight of 31.293), increase in production and income (with a 

weight of 15.663), strengthening local identity (with a weight of 11.811), improving the attitude and awareness 

of the community (with a weight of 9.480) and physical-architecture (weighing 6.855) are among the effective 

components in the development of eco-lodges 

Conclusion: The results of the analysis showed that one of the positive factors of investment in the 

construction of accommodation, raising the level of safety and security in the study area, the introduction of 

attractions. Welcoming the residents to create accommodation and employment in the village, considering the 

basic facilities of rural tourism, encouraging the relevant organizations to build accommodation and expand 

tourism in the village are effective. Officials are concerned about the tourism characteristics of the village, the 

declining trend of travel-related expenses in the urban and rural household expenditure basket of the province.  
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    چکیده
کنناد. از هاا ممایات مایهای متولی از آنگرفتند و سازمان مختلف کشور شکلر روستاهای های بوم گردی چند سالی است داقامتگاه مقدمه:

و این اقامتگاه مکانی مناسب بارای  کشاندسویی نیز مشکالت شهرنشینی و فطرت طبیعت دوست آدمی، او را به دامان طبیعت و مناطق آرام می

 فرصت خوبی است تا اسباب توسعة روستایی با گردشگری و خدمات آن فراهم آید.؛ بنابراین این عامل پاسخ به این فطرت طبیعی انسانی است

 های بومگردی در دهستان گودرزی شهرستان بروجرد است.تحلیل عوامل موثر بر امداث اقامتگاه :هدف

شاده اسات. جامعاه آمااری روش تحقیق توصیفی تحلیلی از نوع پیمایشی است که با ابزار پرسشنامه اطالعات الزم جما  آوری  :یشناسروش

خانوار از مردم بومی دو روستای ونایی و کرکیخان در دهستان گودرزی استان لرستان است که مجم نمونه توسط فرمول کاوکران  1745شامل 

 نفر در نظر گرفته شده است. نمونه گیری شامل روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک است.  322برابر با 

 های گردشگری ونایی و کریکخان در شهرستان بروجرد است.تحقیق در دو روستای دارای جاذبهاین قلمرو جغرافیایی: 

)باا (، اجتمااعی و فرهنگی22/3دهناد کاه اماداث اقامتگااه باوم گاردی از نظار اقتصاادی)با میاانگینهای تحقیاق نشاان مییافتاه: هاافتهی

دهناد کاه ها نشان میشود. همچنین یافته( منجر به توسعه گردشگری روستایی در دهستان مزبور می13/3و کالبدی)با میانگین (09/3میانگین

های بومگردی اسات. در اداماه های اجتماعی و مشکالت زیست محیطی از جمله تاثیرات منفی امداث اقامتگاهعدم تعادل جمعیتی و ناهنجاری

 (، بهباود811/11محلی)با وزن هویت (، تقویت663/15درآمد)با وزن و تولید (، افزایش293/31زایی)با وزن  مولفه اشتغال 5نیز مشخص شد که 

 های بومگردی است.های موثر در توسعه اقامتگاه( از جمله مولفه855/6معماری)با وزن -( و کالبدی480/9جامعه)با وزن  آگاهی و نگرش

 محادوده در امنیت و ایمنی سطح بردن اقامتگاه، باال امداث خصوص در گذاری ایهنتایج تحلیل نشان داد که از عوامل مثبت سرم :یریگجهینت

 روساتا، تشاویق گردشاگری اولیه امکانات گرفتن نظر روستا، در در زایی اشتغال و اقامتگاه ایجاد از اهالی استقبال .هاجاذبه مطالعه، معرفی مورد

 باین تعصابات برخای دهستان موثر هستند و از عوامل منفای وجاود در دشگریگر گسترش و اقامتگاه امداث خصوص در مربوطه هایسازمان

 مساافرت باا مارتبط هایهزینه نزولی روستا، روند گردشگری هایویژگی به نسبت مسئوالن توجهیاداری، بی سخت و پیچیده روستاییان، روند

 مطرح هستند. استان روستایی و شهری خانوار های هزینه سبد در

 

ژه  اقامتگاه بومگردی، گردشگری روستایی، استان لرستان، دهستان گودرزی :هاکلیدوا
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  مقدمه
(. همچندن  دسدباوردهاي 8:1385)پداپي  يديدي  اي است که در حال بسط و رشدد شدباباا اسدتگردشگري پديده

شود. در دنناي صنعب  امروز  به دلنل اشدبغال شدورونداا بده فعالندتارزشمندي را براي فضاهاي جغرافناي  شامل م 

ز به تمدد اعصدا  و کسدآ ارامدر در مينبد  ب در و کند   و همچنن  نناهاي  که به شدت روح و رواا را خسبه م 

طبنع   توجه مردم به اقامت در مينط هاي گردشگري معبوف شده است که به گردشگراا ام اا اسدبااده از طبنعدت 

 (. 143:1392دهد )فاضي  و صالي  هاي ب  نظنر مينط طبنع  را م زيبا و جيوه

باشد. هبل  مبل  هبل اپارتماا  بوتنک هبل  ويال  خانه روسباي  و تري  تاسنسات گردشگري اقامبگاه م ي   از موم

هاي مخبيد  اقبصدادي  اجبمداع   فرهنگد  و . ويژگ نمونه هاي مبعددي از اي  اقامبگاه ها هسبند اقامبگاه بوم گردي

هدا ندوا  اقامبگداهزيست مينب  جامعه منيباا تعنن  کننده فاکبورهاي موثر بر طراح   ساخت و نيوه بوره برداري از ا

لذا اقامبگاه بوم گردي  (. Sugiarti et al, 2009: 120) بوم گردي است  ي   از مومبري  انوا  گردشگرياز طرف  است. 

اقامبگاه  است که ضم  فراهم کردا ام اا اس اا و جذابنت براي بوم گرداا  از طرح و ساخب  کامالً منببق با اصول 

مند بوده و فرصت مشارکت جامعه منيباا و منومداا را در راسدباي توسدعه بدوم موصدد و ورهتوسعه پايدار بوم منيباا ب

 ,Bardolet & sheldan, 2008:900-923)) بوبود وضعنت جامعه منيباا منسر کند

منالدي به جواا معرف  شدند و در چند سال گذشبه در ايراا بده شددت رشدد  1994هاي بومگردي از سال اقامبگاه

گردد؛ زمان  که اقاي مازيدار ال بر م  1383و  1382هاي بومگردي در ايراا به سال هاي سابوه طرح اقامبگاهاند. کرده

)اقامبگاه اتشدوون ( از توابدش شدور سدوباا خدور و بناباندک اسدباا  داوود تصمنم گرفت اقامبگاه  را در روسباي گرمه

 (.203 :1399پورطاهري  )سادي  و  ي  ويرنورداا و طبنعت ايجاد کنداصاواا راي پذيرا

هاي اصي  صنعت گردشگري نور بسنار پدر رنگد  در اا ايادا مد هاي گردشگري که به عنواا ي   از پايهاقامبگاه

هاي  که داراي ام انات و تسونالت خدوا  و اقامدت بدوده و در صدنعت گردشدگري و کنند  اصبالح  است براي م اا

هاي ارزاا قنمت و مجبمش هداي سداحي  هاي سباره دار  هبلپذير  مبل  هبلمومانداري  مبناي  تجاري دارند؛ موماا 

ها از اواخر قرا بنسدبم بده دليدل مخبياد  از جميده هاي گردشگري دانست. اقامبگاهرا م  تواا نمونه هاي  از اقامبگاه

 (Jafari. 2000: 2) ر يافتها افيايحمل و نول و سارهاي تاريي  و تجاري  به شدت رشد پندا کردند و تواضا براي اا

 و فرهنگ   فضاي   م ان  هاي ويژگ  مببن  بر گردشگري کوچک کسآ وکارهاي از ي   بومگردي اقامبگاهواي

 عوامل بر افيارينرم عوامل يغيبه  اي  م انوا در. است. .. و ميي  فرهنگ  دسب  صنايش  غذا نظنر  موصد اجبماع 

هاي  که تيت عنواا اقامبگاه بوم گردي ياد (. اقامبگاه37: 1397)ربان    است قابل مشاهده و ميموس سخت افياري

ها که ويژگ  ي سان  دارند  داراي ويژگ  خاص هاي اس اا براي مسافراا است که برخالف هبلشود؛ نوع  از ميلم 

اي که ي شده و با شنوههاي قديم  بازسازگاه  بوم  و ميي  است که عمدتٌا در خانهمينب  بوده و به نوع  اقامت

ها به صورت خانوادگ  ارائه خدمات ها که توريباً همگ  ااشوند. در اي  اقامبگاهمبيو  براي مسافراا شد؛ اداره م 

کنند  سع  بر اي  است تا موماناا با شنوه سنب  زندگ  در اا ميل خاص اشنا شده و از غذاي ميي  انجا م 

  اقامبگاهوا (. سب واي4: 1397)رضوان  و عيييي   خود را به انجام برساننداسبااده و در مينب  طبنع  سار 

 که است مواردي از بوم  رسوم و ادا  و فرهنگ با اشناي  نيوه  مسئولنت اجبماع  انجام ننت  تاريخ  هايخانه

 کسآ وکار به توجه  خنرخواه   مينط با هماهنگ معماري  اجبما  ميور فرهنگ به مبغنرهاي توجه تا شودم  باعث

: 1399)کاظمناا و هم اراا   هاي بوم گردي مببيور شوددر اقامبگاه انوا امثال و اجبما  ميور کسآ و کار  روسبا

منالدي بايسب  تمام  اقامبگاه هاي بومگردي معنارهاي زير را داشبه  2002بر اساس تعري  رسم  در سال  (.163

ها بايد به صورت بوم  بوده و توسط   مديريت و اداره اي  نو  از اقامبگاهمعنار مديريب  و نوادي: مال نت باشند:

ها  خانواده و يا گروه از افراد جامعه ميي  انجام شود؛ معنار اقبصادي: اي  کسآ و کارها بايسب  ها  شرکتموسسه

امعه بوم  را از بن  ننازهاي حونو  شخص  و جمع  جامعه ميي  را مرتاش کرده و فور و بوره کش  اقبصادي از ج



 431 و همکاران یطوالب.../ گردیبوم هایاحداث اقامتگاه تحلیل عوامل موثر بر

ببرد؛ معنار زيست مينب : اقامبگاه بايسب  کمبري  اثرات زيست مينب  را بر مينط خود در هنگام م اا ياب   

عدالب   ظيم و سبم  ها بايد نابرابري  ب ها و بوره برداري اا داشبه باشد؛ معنار اجبماع : اي  اقامبگاهساخت زيرساخت

برد؛ معنار فرهنگ : اقامبگاه بايسب  در راسباي افياير و توسعه بثماري را از بن  م تبعنض طبوات  و هر نو  اس

دانر  صيح  پشبنبان  و حمايت انارادي و گروه   ازادي نظر  تاريح و سرگرم  براي همه  برابري جنسنت و ادراک 

 (.54: 1391)بروج   جوان  شدا و تااهم بن  فرهنگ  گام بردارد

 به دانر احبرام ضم   ميي  مردم سن  بر ت نه با و بوم  دانر از بوره گنري سنر خط در گرديهاي بوم اقامبگاه

 در ي سويه توريباً که را خدمات گردشگري  است مبمادي قروا ط  اناا يارزنده تجار  ينبنجه که روسبايناا بوم 

 (.5: 1397)عنابسبان    کند ي اا ها کمک متوسعه به و بردم  روسباها دل به شود رام  ايجاد شورها

بر اساس طبوه بندي سايت رسم  کيوپ بن  الميي  اکوتوريسم که در زمننه هاي مبعدد  انوا  اقامبگاه بوم گردي

هاي بوم گردي فعالنت دارد  عبارتند از کيبه يا اقامبگاه سنب   طبنعت گردي از جميه رتبه بندي و ارزياب  اقامبگاه

هاي کوچک  ميرعه ارگاننک  ارگاننک و سايت گردشگري نه  اکوکمپ  روسباي بوم گردي  هبلکارواا سرا يا مسافرخا

 (2019  )سايت بن  الميي  اکوتوريسم کشاورزي

منالدي و در اولن  سمننار بن  الميي  انجم  تخصص  اکولوژ که توسط جامعه بن  الميي  اکوتوريسم  1334از سال 

به صورت رسم  به دنناي گردشگري معرف  شدد  "اقامبگاه بوم  يا اکولوژ"ها با نام برگيار شد  گونه جديدي از اقامبگاه

 در بدوم  اقامبگاهوداي جواا  در اکولوژ هاينمونه تري برجسبه که ساخبار خود اقامبگاه با هويت اا در هم تننده بود.

 اسبرالناسدت و اسدااننا فرانسده  م ييدک   کاسباري ا بولنوي  جنوب   کننا  افريواي کامبوج  تاييند  اندونيي  کشورهاي

 انددونيي  در اش حومده و بوروبدودور در روسدباي  طرحوداي گردشدگري نمونه براي. ( 244 - 219   2004 )هاوکنني 

 خددمات ارتودا  بده منجدر که است گردشگري راهنماياا ميي  و غنردولب  سازمانواي روسبايناا  بن  هم اري نبنجه

 (567  2015 )فاطمه  است شده روسباي  توسعه نوايت در و گردشگري

هداي مخبيد  تري  نمونه اکولوژها در ايراا  به سرعت در اکوسنسدبمبه عنواا مشابه "خوشه سار بوم "هاي اقامبگاه

هاي منراث فرهنگ  و زندگ  بوم   ميل زندگ   پوشر و خدوراک ها با هدف حاظ ارزشدر حال گسبرش هسبند. اا

ها در قالآ يک شب ه بدا ي دديگر دهند. ااود را به حالت بوم  دراورده و در اخبنار گردشگراا قرار م هاي خو فعالنت

گذارند و معرف ي ديگرند. توريباً تمام اي  افراد در مراحل طراح   تونه مصالح هم اري دارند  تجاربشاا را در مناا م 

نات  وارد شدند و موارت و داندر کسدآ کردندد. افدراد ايد  هاي مورد نظرشاا به صورت عميو اجراي معماري اقامبگاه

هداي مندراث هداي قدديم  شدوري و روسدباي  را انبخدا  کدرده و ارزشگروه زندگ  ماند نيديک به طبنعت در بافت

دارند)مرامنامه اعضاي خوشه فرهنگ   معنوي  طبنع   صنايش دسب  و گردشگري را در حوزه فعالنت خود زنده نگه م 

 .(12  1398  م گرديسار بو

ها بر اساس معمداري و  هاي تاريخ  و قديم  هسبند و با معماري ااهاي سنب  که اغيآ ش ل تغننر يافبه خانههبل

اند که گردشگراا حب  اگر قصد اقامدت در هاي  تبديل شدهشود  به جاذبهطراح  بافت مناطق به صورت بوم  اجرا م 

هاي قديم  ننسدبند و ها الياماً خانهها برايشاا خال  از لب  ننست. اي  گروه از هبلاا ها را نداشبه باشند  بازديد ازاا

ها با اکولدوژ در بنشبر موارد اي  گونه اقامبگاه .اندهاي سنب  تبديل شدههاي تاريخ  به هبلدر برخ  موارد حب  حمام

اقامبگاه  مشارکت فعدال و گسدبرده جامعده مييد  در تري  عامل تمايي مناا اي  دو شوند؛ ول  مومها اشبباه گرفبه م 

 (.189  1389)اکبري  قرخيو  مبيث فنيي   و معماري بوم  است هاي سنب  بنشبر دراکولوژها بوده و تمرکي هبل

دهدد و از ايد  رو به توسعه هر چه بنشبر تأسنسات و ام انات جيآ جوانگرد و گردشگر اهمنت مد  ديدگاه حمايب  

در ديدگاه حمايب  مثبت  دولت نبايد در امدور اجرايد  توسدعه  الت اقبصادي جامعه را به حداقل برساند.کوشد مش م 

هاي  است که از توسعه گردشگري حمايدت مد بي ه نور اا تصويآ و اتخاذ سناسبوا و قانوا جوانگردي دخالت کند 

  (.1385 18 )الوان   پنروزبخت در غر   طرفداراا بسناري داشت منالدي  60اي  ديدگاه در دهة  کنند.
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 عهاز ايجاد و توسعة اقامبگاهواي بوم گردي داراي هويت و ساخبار بوم   رسندا به توسدروي رد پايداري  هدف اصي 

گدردي فودط جنبده  گرداا است. اقامبگاهواي بدوم پايدار روسباي  با سامانده  و ارائة خدمات به گردشگراا و طبنعت

دسدب   شاينفعالنبواي مخبيا  همچوا ارائة غذا و نوشندن  بوم   ساخت  امدوزش و فدروش صد اقامب  ندارند؛ در انوا

م داا  .شدود ميي   اجراي نماير و موسنو  سنب   برگياري رويدادهاي بوم  و تورها و فعالنبواي بومگردي انجام مد

و مبيماا بدوم  اا نندي بده منيلدة  کاررفبه  طراح  داخي  فنيي   اقامبگاه به دلنل سبک معماري  مصالح ارگاننک به

شود  مشارکت گردي رعايت م  اکوموزة بوم   بخش  از يک جاذبة گردشگري است. مومبري  اصي  که در اقامبگاه بوم

 گدردي بدوم اقامبگداه هداي توسعة و ايجاد از اصي  در اي  روي رد هدف. جامعة ميي  در فعالنت هاي گردشگري است

 گرداا طبنعت و گردشگراا به خدمات ارائة و سامانده  با پايدار روسباي  توسعة به رسندا   بوم ساخبار و هويت داراي

 (Hawkinz,2004:244-219). است

اگر همراه بدا نظارتوداي دولبد   هاي بومگردياقامبگاهنظارت : طرفداراا اي  ديدگاه معبود هسبند که توسعه  روي رد

)الدوان   و انسدان  کشدورها مغداير خواهدد بودفرهنگد   تداريخ   ش طبنعد  با مبان  توسعه پايدار و حاظ منداب نباشد 

 (.1385 18  پنروزبخت

هاي مناسآ گردشگري براي کشدور کوشندند تا با انبخا  سناستها م سازگاري: بر اساس اي  ديدگاه دولت روي رد

 ه جاي ميدود ساخب  گردشگري خود نوع  سازگاري و تببنق مناا مصالح جمع  و توسعه گردشگري ايجاد کنند و ب

توسعه پايدار گردشگري  راهنمداي عمدل مدديراا  در اي  ديدگاه  توسعه اا را با مصالح و منافش کشور هماهنگ سازند.

 (.1385 18 شد)الوان   پنروزبخت هاي دولت نني بر همن  مبنا طراح  و اجرا م و خب  مش  بود

هاي سناس  دربارة توسعه گردشگري  بر مبناي تيونوات و پدژوهر هداي تصمنم در اي  ديدگاه  دانر مدار: روي رد

هاي منبو   باتوجه به ارزياب  عيم  نبايج توسعه گردشگري  طراح  شدند. در ديدگاه داندر عيم  اتخاذ و خط مش 

أکندد مدورد ت در زمننده بدومگردي هاي گردشگري و توسعة تيونوات گردشگريو پژوهش ده هاتأسنس دانش ده مدار 

هاي بوم گردي پرداخبده اکنوا به برخ  از نظريات در راببه با اقامبگاه(. 1385 18 بسنار قرار گرفت)الوان   پنروزبخت 

 شود:م 

تاييم  هدف گردشدگر بدراي انجدام فعالندت گردشدگري را  ر نظريه ننازهاي مازلو د :نظريه سيسيه مراتآ ننازها-ال  

ننداز  ايمند   اجبمداع   احبدرام و ننازهداي جسدمان   داندد.ي  تا ضعن  تري  م برطرف شدا ننازهاير از ننرومندتر

 سدازند تدا بده اسدبعدادهاي خدود فعيندت بخشدند.خودياب  يا تيوق ذات که اي  طبوه ننازها )درسار( افراد را قادر م 

بده ا( از مومبري  اا هدا اسدت  که س ونت )به ويژه در اقامبگاه هبنابراي  جامعه منيباا بايد ببواند ننازهاي گردشگري 

 (.8  1391)سيبان  و هم اراا   رضايبمندي دست يابد

اندد. مبدابق نظدر مونبننودو انگنديه مونبنوو وکوپر نظريه انگنيه را درباره گردشگري به کدار بدرده: نظريه انگنيش - 

به رضدايت نازهاي خوير پاسخ گويند وانگنيد تا به نکند که افراد بر م موقعنت ننازهاست. انگنيه وضعنب  را بناا م 

کند  که شناخت درست تواضاي گردشدگري در سدبح فدردي پنامدد جريدان  کوپر در اي  مورد بناا م  مندي برسند.

ادراک  زمداا وتصدورات  امنال که فراهم بودا پول  است که به عوامل مخبيا  وابسبه است. عوامي  مبش ل از ننازها و

ادراکدات فدرد از  هدا ونگدرش هدا درا  اشخص شبنه بوم ننسدبند دهند. کوپر بناا کرد که دونگرشوا را ش ل م  ها و

سدار مشدخص يدا بنداا  ادراکات عيت خواسبه مردم را بر ادراکات عوايد ذهن  هسبند. وابسبه يا مرتبط هسبند. جواا 

هاي سار نامنده مد نوايت انگنيه ه درورند کااما خواسبه هاي درون  هسبند که تواضاي سار را به وجود م  ؛کنندنم 

 شدودشود. گردشگر باعث ايجاد انگنيه براي تصمنم گنري به سار با فراهم بودا امننت لزم افياير جذ  گردشگر مد 

 (.8  1391)سيبان  و هم اراا  

 ابق اي  نظريه بدرمب کرد ماووم عدالت توزيع  است.نچه اهمنت پندا م ادر ديدگاه مبادله : نظريه مبادله هومني -ج

گردشگر در کنش  که انجدام  تواا اي  گونه بناا داشت کهراي جورج هومني بنا شده است. براساس نظر وي م ااساس 



 433 و همکاران یطوالب.../ گردیبوم هایاحداث اقامتگاه تحلیل عوامل موثر بر

اگدر در ايد   به عبارت  به دنبال پرکردا اوقدات فراغدت خدوير اسدت.. ورداکند پاداش  را به دست سع  م   دهدم 

تبينغدات  ع س العمل وي عدم بازگشت مجدد به جامعه منيبداا و  پندا کند يا نارضايب  دست کنر به نوع  ناامن  و

تواند با ايجاد امننت و بوبود کنانت خدمات رسان  نودر مومد  هاي بومگردي م ايجاد اقامبگاه ا است.اسو در مورد 

 (.8  1391سيبان  و هم اراا  بر توسعه گردشگري داشبه باشد)

 راببدة و بدود طبنعت از جيئ  انساا جواا  شدا ماشنن  و صنعب  انوال  از پنر نظريه طبنعت گراي  انساا: تا-د

 واقعد   ارامدر بده دسدبناب  دارد. ضع  و شدت مخبي  هايفرهنگ در نيدي   اي  داشت. الببه اا با نيدي   بسنار

 و نددگ  روسدباي ز از گدرفب  (. فاصيه1394 27 ميمدي  عي  و است)خازن  بوده بشر هاي همنشگ خواسبه از ي  

 فشدار  بدا همدواره که شورنشنن  زندگ . است امروز زندگ  هاياز ويژگ  اا مواهآ و طبنعت از انساا دوري اا پنرو

 سدبک بده زندگ  و گذشبه به بازگشت نناز روز روزبه شده  عجن  روان  -روح  هايبنماري و هاالودگ  انوا  اسبرس 

 . (63  1390احسان    راد و )فرج  است کرده بنشبر را سنب 

هاي بوم گردي مدورد مبالعده: منبوده ارزياب  چرخه عمر اقامبگاه»اي با عنواا( در مواله1399) سادي  و پورطاهري

هداي بدومگردي تاداوت از مناا چوار مرحيده چرخده عمدر اقامبگداهمعبود هسبند که « ترکم  صيراي اسباا گيسباا

رشد اي  نو  کسآ وکار از ديدگاه جامعه نمونه وجود داشبه در حالن ه اي  معناداري بن  سه مرحيه شرو   درگنري و 

هاي کشد  مولاده»اي بدا عندواا( در موالده1399) کاظمنداا و هم دارااتااوت در مرحيه بيوغ قابل مشداهده ننسدت. 

هندگ اجبمدا  شامل فر ي هامولاه معبود هسبند که« هاي بوم گردي ايراامسئولنت پذيري اجبماع  مديراا اقامبگاه

ميور  قانوا  کسآ وکار اجبما  ميور  توجه مينب   خنرخواه  و پاسخ گوي  به ذي ناعاا داخي  به مديراا کمدک 

ولنت اجبمداع  را وهاي  تمرکي کنند تا بوبر ببوانند مسدکنند تا بدانند در اقامبگاه هاي بوم گردي بايد بر چه ويژگ م 

 .پناده سازي کنند

نور اينده پژوه  در توسدعه اقامبگداه هداي بدوم گدردي بدر پايده ابدر رويدداد »اي با عنواا له( در موا1399) عيم 

معبود است که نوع  عدم قبعنت در ايجاد اقامبگاه هاي بومگردي بدن  صداحباا سدرمايه و مال داا « 2020کرمانشاه 

هاي حمدايب  ت در بيث سناسدبگياريشود که از جميه عيل اا عدم ثباها ديده م اقامبگاه هاي بومگردي در اينده اا

هاي مدال  و اعببداري در اعبداي وام و صددور اي اسدت. همچندن  سناسدتهاي مي  و منبوهبخر گردشگري و تنر

شود سرمايه گذاراا رغبدت کمبدري بده سدرمايه گدذاري در مجوزها تا حد زيادي مبيليل و ب  ثبات است که سبآ م 

 باشند.بخر تاسنس اقامبگاه بومگردي داشبه 

هداي بدوم ارزياب  و تييندل تببنود  سداخبار کالبددي اقامبگاه»اي با عنواا( در مواله1398) رسبم پنشه و هم اراا

کمبدود معبود هسبند کده « هاي بوم گردي تالرخانه بردبار و دييماي گشت؛ اسباا گنالا(گردي )موردمبالعه: اقامبگاه

هداي بدوم از عوامل موثر بر ايجاد اقامبگاه عالقه مردم به توسعه اقامبگاه سرمايه و هيينه بالي معماري سنب  و انگنيه و

 گردي هسبند.

کسدآ و کارهداي مسدئولنه: سدنجر سدبح مسدئولنت »( در مواله اي با عنواا1398) سجاس  قنداري و هم اراا

مبغنرهداي کده  معبود هسبند« هاي بوم گردي مبالعه موردي: خراساا رضويپذيري زيست مينب  صاحباا اقامبگاه

ها اثرگدذار ولنت پذيري زيست مينب  اائهاي بوم گردي بر منياا مسس   تيصنالت و سبح درامد صاحباا اقامبگاه

 .بوده است

هداي بدومگردي در ندواح  روسدباي  شناساي  موانش تأسنس و توسدعه اقامبگاه»اي با عنواا ( در مواله1398) حسام

اراض   بازار ياب   مش الت اداري  جاذبه ها  کمبود اموزش و ام اندات از جميده  معبود است که کاربري« اسباا گنالا

هاي بومگردي است که بايد براي حل اا ها و توسعه ايد  اقامبگداه عيل و مش الت پنر روي تاسنس و توسعه اقامبگاه

 ها چاره انديشند.
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اثار ايجاد اقامبگاهواي بوم گدردي بدر توسدعه  ررس  و تيينلب »( در مواله اي با عنواا 1397) عنابسبان  و هم اراا

معبود هسدبند کده اقامبگداه هداي بدومگردي تاثنرقابدل « س ونبگاهواي روسباي  در روسباي رادکاا شورسباا چناراا

توجو  بر اشبغال زاي  به ويژه در بن  زناا روسباي  دارد که اي  تاثنرگذاري هم به صدورت مسدبونم و هدم از طريدق 

 سبونم است.اشبغال غنر م

در  را هنديا بخدر اکولدوژي   هداي خانه بر با تأکند گردشگري پايدار توسعه رييي ( برنامه1396) هم اراا و قنبري

« هندي بخدر مدوردي مبالعده اکولدوژي   هاي خانه بر تأکند با گردشگري پايدار توسعه رييي برنامه»مويه اي با عنواا 

 اقامدت جودت گيينده تدري  اکولدوژي   مناسدآ هداي خانده انددازي راه هرچندد داد نشاا ها نبايج اا. کردند مبالعه

 مبعدددي و توديدهاي ها ضع  دچار قوت  نواط زعم به خانه اي  اندازي راه اي  شوند  باوجود م  ميسو  گردشگراا

 . هسبند

« سباا فدردوستوسعه اقامبگاهواي بوم گردي در کشور  اسبانوا و شور»( در مواله اي با عنواا 1396) بوذرجمووري

هاي بومگردي به معبود است مش الت اداري و فرايند دريافت وام مومبري  عوامي  بودند که مبواضناا تاسنس اقامبگاه

 اا معبرض بودند.

 مبالعده پايددار توسدعه بدراي فرصدب  گردشدگري بوم هاياقامبگاه» اي با عنواا در مواله(  1396) توکالا و داوري

گردي که دسبور العمدل هاي بوممعبود هسبند که اقامبگاه «شرق  اذربايجاا اسباا گردشگري بوم هايظرفنت: موردي

همسو با اهداف توسدعه پايددار و معنشدت پايددار جوامدش  اًتش نالت  اا حدود دو سال است تدوي  گرديده است  دقنو

جربه معنشت پايدار جوامش بويژه جوامدش   اهداف تهاگردي در اي  نو  از اقامبگاهباشد و اقامت گردشگراا بومميي  م 

 . نني اهمنت داردطبنع  و روسباي  

« پايددار اقامبگداه يدک عنواا به اا خصوصنات و بومگردي اقامبگاه بررس »در مواله اي با عنواا ( 1396) صالح پور

پسدماند و بازيافدت هاي تجديدپذير  مديريت ده از سنسبم چرخه مصرف ا   بوره گنري از انرژياسباا معبود است که

گدردي بده عندواا يدک اا و همچنن  مشارکت ميي  از جميه مصاديق لزم الجرا در تيوق موفونت يک اقامبگاه بدوم

 گردي است. اقامبگاه پايدار در بوم

 زيسدت و فرهنگد  اجبمداع   اقبصدادي  تدأثنرات ارزيداب »( در طرح پژوهش  با عندواا 1396) همايوا و هم اراا

هاي بوم گدردي عيد  رغدم مندافش مبعددد بدا بناا م  کنند که اقامبگاه« کرماا اسباا گردي بوم گاهواياقامب مينب 

هاي هاي اقبصادي در جامعده روسدباي  و حساسدنتهاي زيادي روبرو هسبند. مش الت زيست مينب   نابرابرياسنآ

 ها است.ر روي اي  اقامبگاههاي پناجبماع  داخل روسبا نسبت به افياير تعداد گردشگراا از جميه اسنآ

 نمونه) بوم  س ونبگاهاي در پايدار معماري بر نگاه » اي با عنواا در مواله(  1395) نظم اسماعنل پور و هم اراام

معمداري پايددار پنوندد دهندده انسداا  طبنعدت و معمداري اسدت و در پد  معبود هسبند که « ريا ( روسباي:موردي

هاي فرهنگ   اقبصادي  اجبمداع  راي به دست اوردا سبح کنا  زندگ  در ارزشمالحظات مينب  و در عن  حال ب

تواا دريافت کده باشند  با نگاه  به اا م اواي  مينط و انساا م هاي سنب  ايران  ميل همباشد. خانهو اسايش  م 

  اند.معماراا ايران  چگونه به اي  مااهنم دست يافبه

سدنجر انددازه تيودق پدذيري مشدارکت در مدديريت بدوم »تيونود  بدا عندواا در ( 1392) راست قيم و هم اراا

معبود هسبند که توفندق « )مبالعه موردي: بوم اقامبگاه بنابان  مبن  اباد( smartهاي بنابان  با اسبااده از روش اقامبگاه

اا  اناا دارد. از اي  رو نظام گردي در بوم منيباا داراي راببه مسبونم با مشارکت جامعه ميي  و انبهاي بومدر فعالنت

بوره برداري مواصد بوم گردي بايد بر پايه مبالعات و تعنن  نو  و اندازه انبظارات پنج جي  صنعت بدوم گدردي صدورت 

 پذيرد.  
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هداي روسدباي  )مبالعده جايگاه اکوتوريسم بنابان  در توسعه سد ونبگاه» ( معبود بودند که1391) خالدي و هم اراا

تواند زمننه ساز توسعه روسباي  در اي  توسعه گردشگري بنابان  م  « بادرود( –مبگاه گردشگري مبن  اباد موردي: اقا

 هاي گردشگري نور موم  براي توسعه اا دارند.ناحنه گردد. در اي  زمننه اقامبگاه

« ميدال و بخبنداري  ايدرااتوسعه پايدار اکوتوريسدم در اسدباا چوار»اي با عنواا( در مواله2019ابراهنم  و اعبماد)

 معبود هسبند که براي توسعه اکوتوريسم بايد تيانو  از روي ردها و سناريوهاي وجود را اجراي  کرد.

معبود هسدبند کده رضدايت « هاي بومگردي در کاسباري ابرند اقامبگاه»اي با عنواا ( در مواله2019) من س و ايگيي

تا حد زيادي وابسبه به نيوه برخورد کارکناا با اسبااده کنندگاا از خددمات  هاي بومگردياسبااده کنندگاا از اقامبگاه

 ها نني از اهمنت زيادي برخوردار است.اقامبگاه است. در کنار اا خدمات ارائه شده و کنانت اا

« برنامه رييي توسعه گردشگري مببند  بدر سدناريوها ايندده نگدري در ياسدوج»اي با عنواا( در مواله2018) توواي 

 بوبدود و کنا  نظر و از کم  رشد  توسعه  تعامل  افياير  تدوي   حاظ بر مببن  سناريو تري  معبود است که مبيو 

 امننت است.

هداي بدوم معبودد اسدت کده در اقامبگاه« هدااکوتوريسم و تاسنسات اقامبگاه»اي با عنواا( در مواله2017) بولشويک

است. اي  پايداري نه فوط در مورد عناصر بنرون  که در راببده بدا ازاي دخدل گردي پايداري از اهمنت زيادي برخوردار 

 اقامبگاه هم بايد رعايت شود.

 ارتبداط «اکوتوريسم و معماري: ارتباط فرهنگ  اکولوژي و اقبصاد»خود با عنواا تيونق ( در2015) کالوري -سنول 

 هايخانده و هاپدژوهر سداخبماا ايد  در ميودق. اسدت کدرده بررس  را و فرهنگ اقبصاد معماري  با گردشگري بن 

 .است داده قرار تبنن  مورد شورسازي و معماري اصول منظر از ايبالنا را در اکوتوريسب  سايبواي و مخبي 

معبودد اسدت کده « هاي بوم گردي در ويبنامهاي بازارياب  براي اقامبگاهبرنامه»اي با عنواا( در مواله2017) دالدراپ

شدود ها و منابش مال  سرمايه گذاري در کنار ننروي کار است کده سدبآ م ت اقامبگاه  وابسبه به هيينهايجاد تاسنسا

 ها در نواح  روسباي  از صرفه بالي  برخوردار باشد. احداث اي  اقامبگاه

 يدک قالدآ در را گردشگري براي معماري ارزش «معماري و شورگراي  گردشگري»اي با عنواا( در مواله2016) سرا

هداي  جنبه و معماري منظر از نمادي  هايساخبماا هايشناساي  ارزش پژوهر اي  هدف. است کرده بررس  پژوهر

 .است اسبرالنا سندن  شور در شناخب  زيباي 

 به اي  نبنجده کننا کشور گردشگري پايدار توسعة بر گردي بوم هاياقامبگاه نور بررس  در (2015) هم اراا و رب ا

هاي بومگردي به شدت وابسبه به نظر مردم و جامعه مي  و مسئولا دارد و ارتواي نگرش اا هدا ااقامبگاه که اندرسنده

هدا کارکردهداي بوبدر و کداراتري پنددا ها در اقبصاد و جامعده مييد   ايد  اقامبگاهنسبت به تاثنرات مثبت اي  اقامبگاه

 کنند.م 

 و ميدنط زيسدت دوسدبدار نگرشواي مينط زيست  دوسبدار النبوايفع» ( در مواله با عنواا2014) موحد و شارري

معبود هسبند که نگرش مردم نسبت به ميدنط زيسدت و عالقده « ماليي در سبي هايهبل براي انبخا  مسافراا تمايل

هاي بدوم گدردي تواا گات عمي رد اقامبگاهها شده است. پس م هاي سبي سبآ رونق اي  هبلمندي به اقامت در هبل

 هاي زيست مينب  گردشگراا دارد.ني تا حدودي به مناا نگرشن

هداي سنسدبم  در بازافرين  راهبردهاي توسعه با اسبااده از رهنافت»اي با عنواا در مواله( 2008) فريدل و چوينگي

ره دهند که حضور جامعه منيباا به عنواا مدير بده نيدوه بودنشاا م « جوت توسعه گردشگري بخر مرکيي اسبرالنا

برداري از انباا  مسبونم جامعه منيباا از حضور گردشگراا  حادظ جايگداه عرفد  ريدر سدانداا در توسدعه صدنعت 

 گردشگري  تامن  انبظارات فرهنگ  جامعه منيباا در تعامل با جامعه بسبگ  دارد
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وسدباي   واقعندت يدا گردشگري ابياري براي توسعه اقبصاد نواح  ر»اي با عنواا ( در مواله2004) بريندهاا و وي  

 تجديدد افبداده  دور ندواح  در زيسدت قابينت افياير اقبصادي  افياير تواا معبود هسبند که گردشگري باعث« رويا؟

 بود. جوامش روسباي  خواهد زندگ  شرايط بوبود و س ونبگاهوا حنات

معبودد « گدردي و ارزيداب  ااهداف عمي ردي اقامبگاهوداي بدوم ا» اي با عنواا( در مواله2004گرگوري و هم اراا)

ها م  تواند منجر به شود. اي  اقامبگاهها منجر به توسعه کسآ و کارهاي بوم  و خرد م هسبند که توسعه اي  اقامبگاه

 توسعه طبنعت گردي و گردشگري شود.

 

 شناسیروش

روش اسدنادي و مندابش روش پژوهر توصنا  تيينيد  از ندو  پنمايشد  اسدت. روش گدرداوري اطالعدات بدا اسدبااده از 

جوت بررس  رواي  پرسشدنامه  پرسشدنامه اي و همچنن  با اسبااده از ابيار پرسشنامه در مناا مردم بوم  بوده است. کبابخانه

مدورد مبالعده قدرار گرفدت کده بدا نظدر  جغرافنا و برنامه رييي روسباي  و توسعه روسباي  طراح  شده توسط چند کارشناس

هدا  روايد  ايد  پرسشدنامه تأيندد در اا ها اعمال گرديد تا به دقت و ثبات رسند و در نوايت با تأيندد ااکارشناساا تغننرات  

کده مولاده اقبصدادي  اجبمداع  و  گرديد. جوت بررس  پاياي  پرسشنامه گردشگراا  از الااي کرونباخ بوره گرفبه شده اسدت

تدواا گادت مد  7/0 ه بدالتر بدودا عددد الاداي کرونبداخ ازتوجده بداسدت.  81/0  71/0  72/0فرهنگ  و کالبدي به ترتنآ 

بدي  صدورت کده پرسشدنامه ت مندل شدده  وارد ندرم افديار  روش تجييه و تيينل باشد.پرسشنامه طرح شده داراي پاياي  م 

SPSS  تييندل  مورد تجييده و اي و تيينل عامي منانگن   ت  تک نمونهبا اسبااده از روش هاي تيينل اماري م  شود. ساس

خانوار از مدردم بدوم  دو روسدباي ونداي  و کرکنخداا در دهسدباا گدودرزي اسدباا  1745جامعه اماري شامل  قرار گرفبند.

نار در نظر گرفبه شده است. نمونه گندري شدامل روش نمونده  322لرسباا است که حجم نمونه توسط فرمول کوکراا برابر با 

 بغنرهاي مورد اسبااده در تيونق مورد بررس  قرار م  گنرند.م 1در جدول  گنري تصادف  سنسبماتنک است.
 

 1جدول 

 مبغنرهاي تيونق
 متغیرها مولفه ها

 اقبصادي
مال    منابش جديد  جذ  شغي  هايفرصت ميي   ايجاد هايهم اري مسبونم  توسعه غنر و مسبونم اشبغال ايجاد

 زناا براي شغي  هايفرصت برشکشاورزي  گس تولندات به بخش  خدمات   تنو  مشاغل گسبرش

اجبماع  و 
 فرهنگ 

 و باورها روسبا  توويت به بخش  ميي   هويت رسوم ادا  و فرهنگ يزمننه در اطالعات گرداوري براي سازي زمننه
 سرمايه گردشگراا  ايجاد نشاط ميي   افياير سالم غذاهاي از اسبااده فرهنگ ها  گسبرشميي  دانر به احبرام

 و اگاه  سبح ناهنجاري  افياير بوم   گسبرش و سنب  ميصولت فروش بازارهاي ساکناا  توسعه براي اجبماع 
 ادراک و خارج  و داخي  گردشگراا حضور بوم   افياير هايتواناي  و باور و ناس به اعبماد ساکناا  توويت اطالعات
 مخبي  مراسم شدا  انجام جوان  ماووم

 کالبدي
 و تاريخ  هاي خانه به طبنعت  توجه با هماهنگ مصالح از ارتباط   اسبااده هاي راه بوم   توسعه معماري الگوي بوبود

 مواجرت  بر از روسبا  جيوگنري بصري هايجيوه روسباي   افياير يساده داخي  معماري از ها  اسباادهاا از نگوداري
 جمعنب  تعادل خوردا هم

نظر کارشناساا 
درباره تاثنر 
 اقامبگاه

 تعصبات برخ  مبالعه  وجود مورد ميدوده در امننت و ايمن  سبح بردا اقامبگاه  بال احداث خصوص در گذاري سرمايه
 جاذبه روسبا  معرف  گردشگري هايويژگ  به نسبت مسئولا توجو  اداري  ب  سخت و پنچنده روسبايناا  روند بن 

 گرفب  نظر روسبا  در در زاي  اشبغال و اقامبگاه ايجاد از اهال  لمسافرت  اسبوبا با مرتبط هايهيينه نيول  ها  روند
 .روسبا گردشگري اولنه ام انات
 اقامبگاه احداث خصوص در مربوطه هاي سازماا تشويق

تاثنرات احداث 
 اقامبگاه

 بار سب   تيمنلد صنايش ميصولت براي تواضا گردشگراا  افياير تعداد ها  افيايرقنمت رويهب  افياير و تورم ايجاد
کشاورزي   ميصولت براي تواضا گردشگري  افياير بخر در گذاري سرمايه ام اا نول  افياير و حمل سنسبم بر اضافه
 بوسازي و کاربري  توسعه گردشگري  تغننر خدمات براي فصي  تواضاي درامدزاي   افياير و شغي  هايفرصت ايجاد
 ... و امننت  بوداشت مانند عموم  خدمات ازيبوس و ها  توسعهخناباا و ايجاده شب ه
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش
و  ونداي  يهاروسبا. شودم  توسنم دشب  و کوهسبان  بخر دو به توپوگراف  لياظ از بروجرد شورسباا طورکي  به

تدوجو  بدر کوهسبان  بودا اي  دو روسبا  تأثنرات قابدل . است شده واقش شورسباا اي  کوهسبان  بخر درکرکنخاا 

هداي هاي توسعه براي گسبرش بافتتوسعه و گسبرش روسبا داشبه است. توپوگراف  روسباها منجر به ايجاد ميدوديت

 مس ون  و خدمات  و شب ه معابر روسبا گشبه ول  در عن  حال فرصت هاي گردشگري براي منبوه ايجاد کدرده اسدت

ناا عوارض طبنع   ميدوديب  جدي در توسعه بنرون  روسبا (. ميصور بودا روسباهاي وناي  و کري خاا در م1ش ل)

 (. 3  1395 )سالنامه اماري اسباا لرسباا  بوده است

 

 
 موقعنت سناس  روسباهاي وناي  و کرکنخاا. 1 ش ل

 

 و بحث هایافته
اشدبغال  گدذارد. ايجدادهاي بومگردي بر اقبصاد روسباي  تاثنر مثبت م مشخص است که ايجاد اقامبگاه 2در جدول 

هداي هاي شغي  جديد  از جميه تاثنرات اقبصدادي اقامبگاهمسبونم و غنر مسبونم  توسعه هم اري عيم   ايجاد فرصت

ها منجر به جيآ سرمايه خدارج از روسدبا شدده و زمننده توسدعه اقبصدادي بومگردي است. همچنن  ايجاد اي  اقامبگاه

هاي اقبصدادي زنداا در حدوزه گردشدگري بدا ايجداد ايد  زناا و فعالنتکند. از طرف  ام اا اشبغال روسبا را فراهم م 

 ها بنشبر م  شود.اقامبگاه

هاي بومگردي تاثنري مثبت بر اجبما  و فرهنگ روسباي  دارد. الببه عي  مشخص است که اقامبگاه 3از نبايج جدول 

بده  رغم تمام  تاثنرات مثبت همچوا توويت ادا  و رسوم ميي   هويت بخش  به فرهنگ روسدبا و يدا ايجداد اعبمداد

دهند که نوع  نگران  نسدبت بده ها نشاا م ناس بن  روسبايناا و گسبرش سرمايه اجبماع  که وجود دارد  اي  يافبه

هاي بومگردي هاي اجبماع  وجود دارد. در حونوت گسبرش گردشگري روسباي  که از طريق اقامبگاهافياير ناهنجاري

 هاي اجبماع  شود.برش ناهنجاريتواند منجر به گسدهد از ديد پاسخگوياا م رخ م 
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 2جدول

 اقبصادي موثر بر احداث اقامبگاه در دهسباا گودرزي عوامل

 گویه
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 نگرش میانگین

 کم 60/2 81 49 65 55 72 ايجاد اشبغال مسبونم و غنر مسبونم

 کم 87/2 74 82 59 41 66 سعه هم اري هاي ميي تو

 کم 85/2 111 73 55 39 44 هاي شغي  جديدايجاد فرصت

 کم 99/2 59 73 66 55 69 جذ  منابش مال .

 زياد 09/3 59 72 84 52 55 گسبرش مشاغل خدمات .

 زياد 15/3 68 86 54 53 61 تنو  بخش  به تولندات کشاورزي

 زياد 27/3 84 81 48 56 53 راي زنااهاي شغي  بگسبرش فرصت

 زياد 22/3 منانگن  کل

 
 
 3جدول

 فرهنگ  موثر بر احداث اقامبگاه در دهسباا گودرزي -اجبماع  عوامل

 گویه
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 نگرش میانگین

ي فرهندگ و ادا  زمننه سازي براي گرداوري اطالعدات در زمننده

 رسوم ميي 
 زياد 02/3 71 51 73 69 58

 زياد 05/3 54 84 68 55 61 وسباهويت بخش  به ر

 زياد 07/3 66 65 68 71 52 هاتوويت باورها و احبرام به دانر ميي 

 زياد 01/3 77 64 66 45 69 گسبرش فرهنگ اسبااده از غذاهاي سالم ميي 

 زياد 14/3 70 84 48 61 59 افياير نشاط گردشگراا

 زياد 06/3 53 90 63 54 62 براي ساکناا سرمايه اجبماع ايجاد 

 زياد 04/3 51 83 74 55 59 فروش ميصولت سنب  و بوم توسعه بازارهاي 

 زياد 17/3 68 83 57 64 50 گسبرش ناهنجاري

 زياد 03/3 60 69 76 55 62 افياير سبح اگاه  و اطالعات ساکناا

 زياد 16/3 71 81 53 62 55 هاي بوم توويت اعبماد به ناس و باور و تواناي 

حضور گردشگراا داخي  و خارج  و ادراک ماووم جودان   افياير

 شدا
 زياد 01/3 63 72 55 68 64

 زياد 09/3 66 69 64 73 50 انجام مراسم مخبي 

 زياد 09/3 منانگن  کل

 

هاي هاي بومگردي بر کالبد روسبا مثبت است. تاثنرات  همچوا توسعه خاندهدهد که تاثنر اقامبگاهنشاا م  4جدول 

هداي بصدري هدا و بوبدود جيوههدا و جادهبر مصالح قديم  و سنب  و مناسآ با مينط طبنع  در کنار توسعه راهمببن  

هداي بدومگردي اسدت. هاي سنب  و زيبا در داخل روسبا از جميه تداثنرات مثبدت اقامبگاهروسبا از طريق ايجاد اقامبگاه

اجرت روسبايناا از اطراف شده و تعادل جمعنب  روسبا بدر منبوا نگران  که وجود دارد اي  است که اي  روسبا ميل مو

 هم بخورد که منجر به مش ل در روسبا شود.
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 4جدول 

 موثر بر احداث اقامبگاه در دهسباا گودرزي کالبدي عوامل

 

ه مياسب K.M.Oاببدا در مرحيه اول ازموا بارتيت و در ادامه از تيينل عامي  براي اسبخراج عوامل اسبااده م  شود. 

( و 0,7)بيرگبدر از  KMOبا توجده بده عددد  م  شوند که مشخص است که داده ها براي تيينل عامي  مناسآ هسبند.

ها براي اجراي تيينل عامي  مناسآ اسدت و از شدرايط تواا گات که داده( م sig<0,05عدد معناداري ازموا بارتيت )

مولاده  5. ايد  جددول نشداا مد  دهدد کده رائه م  گدرددتوضنح واريانس کل ا 5در جدول . مورد نناز برخوردار است

در ادامده  درصد از کدل واربدان  را تبندن  مد  کنندد. 102/75تاثنرگذار در تيينل عامي  مبرح هسبند که در مجمو  

هداي شناسداي  چه سوالت  و با چه بارهاي عدامي  بده ايد  عامل دهد کهاورده شده است که نشاا م ماتريس عامي  

ها را بوبر تاسنر کنند و بدوا تغننر منياا اشبراکات  تاسنر ها روابط مناا دادهشده مرتبط هسبند. براي اين ه شاخص

 .ز چرخر واريماکس اسبااده شده استا  تر گرددعوامل ساده

ذاري صورت گرفبه است و عوامل اسبخراج شده پس از چرخر واريمداکس گبعد از مشخص شدا عوامل نام ادامهدر 

شدود کده ايجداد . در اي  جددول نشداا داده م گرددارائه م  6ها اورده شده است که در جدول به همراه بار عامي  اا

 درامد  توويت و دتولن اشبغال مومبري  مولاه تاثنرگذار در ايجاد اقامبگاه هاي بومگردي است. در مراحل بعدي افياير

دهدد کده اشبغال زاي : ايد  عامدل نشداا م  معماري قرار دارند. -جامعه و کالبدي اگاه  و نگرش ميي  بوبود هويت

هاي بوم گردي ايجاد اشبغال در  نواح  رسباي  است که از طريق اشبغال مسبونم بدا مومبري  عامل تاثنرگذار اقامبگاه

افدياير  گندرد.اا و اشبغال غنر مسبونم از طريق فروش ميصولت مييد  صدورت م ايجاد اقامبگاه و افراد شاغل در 

هاي بوم گردي گردشگراا بنشبر شدده و فدروش ميصدولت دهد که با ايجاد اقامبگاهتولند و درامد: اي  عامل نشاا م 

 کندد.ييد  فدراهم م يابد. به ويژه اقامت گردشگراا فرصت بنشبري براي خريد حصدولت مبوم  روسباي  افياير م 

هاي بومگردي و برگياري فروشگاه ميصولت بوم  در داخدل اقامبگداه توويت هويت ميي : توجه به بافت بوم  اقامبگاه

بوبود نگرش و اگاه  جامعه: وجود گردشگراا بنشبر و  شود.هاي خوب  براي معرف  ميصولت ميي  فراهم م فرصت

شود تا ذهننت مدردم بدوم  نسدبت بده گردشدگري و رش گردشگري سبآ م افياير منافش مردم ميي  ناش  از گسب

معماري: با افياير گردشگراا و توجه اناا بده بافدت بدوم   مدردم مييد  -کالبدي تعامالت خارج از روسبا بنشبر شود.

معمداري  هاي خود بر اساس هويت و معماري بوم  پندا کرده و ساخبار روسبا به سمتتمايل بنشبري به بوسازي خانه

 بوم  و سنب  تغننر ماهنت بدهد.

 
 

 

 گویه
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 نگرش میانگین

 زياد 07/2 53 92 58 64 55 بوبود الگوي معماري بوم 

 زياد 05/3 63 83 43 72 61 هاي ارتباط سعه راهتو

 زياد 02/3 59 79 62 52 70 اسبااده از مصالح هماهنگ با طبنعت

 زياد 04/3 53 88 58 64 59 هاهاي تاريخ  و نگوداري از ااتوجه به خانه

 کم 98/2 66 67 55 63 71 ي روسباي اسبااده از معماري داخي  ساده

 زياد 02/3 60 72 69 58 63 ي روسباهاي بصرجيوهافياير 

 زياد 12/3 64 79 59 71 49 جيوگنري از مواجرت

 زياد 07/3 70 78 64 44 66 بر هم خوردا تعادل جمعنب 

 زياد 13/3 منانگن  کل
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 5جدول 

 هاي موثر در ايجاد اقامبگاه بوم گردي در دهسباا گودرزي مولاه

 درصد واریانس تبیین شده م عاملناشماره/ 

 293/31 اشبغال زاي 

 663/15 افياير تولند و درامد

 811/11 توويت هويت ميي 

 480/9 بوبود نگرش و اگاه  جامعه

 855/6 معماري -کالبدي

 

هاي توزيش فراواند  پاسدخ 6گويه بوره گرفبه شد. که در جدول  10در احداث اقامبگاه از  موثرهاي براي بررس  مولاه

در هر ردي  به تا نک گويه تا مندانگن  هدر گويده اورده  هاي موثر بر احداث اقامبگاه اورده شده است.مربوط به مولاه

 مبعددي از عوامل موثر در ايجاد اقامبگاه هاي بومگردي موثر هسبند.مجموعه  7در جدول شده است. 

 
 6جدول 

 بر احداث اقامبگاه در دهسباا گودرزيموثر هاي مولاه

 گویه
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 نگرش میانگین

 زياد 24/3 58 119 95 66 39 سرمايه گذاري در خصوص احداث اقامبگاه

امنندت در ميددوده مدورد  بال بدردا سدبح ايمند  و

 مبالعه.
 زياد 12/3 58 95 102 79 43

 کم 91/2 34 97 108 78 60 وجود برخ  تعصبات بن  روسبايناا.

 کم 88/2 32 81 131 79 54 روند پنچنده و سخت اداري 

هداي گردشدگري توجو  مسئولا نسبت به ويژگد ب 

 روسبا
 کم 92/2 44 90 102 77 64

 زياد 09/3 57 91 113 63 53 معرف  جاذبه ها

هداي مدرتبط بدا مسدافرت در سدبد روند نيول  هيينده

 هاي خانوار شوري و روسباي  اسباا هيينه
 کم 94/2 39 92 112 77 57

اسبوبال اهدال  از ايجداد اقامبگداه و اشدبغال زايد  در 

 روسبا.
 زياد 11/3 56 91 116 69 45

 زياد 06/3 42 107 111 68 50 در نظر گرفب  ام انات اولنه گردشگري روسبا.

تشددويق سددازماا هدداي مربوطدده در خصددوص احددداث 

 اقامبگاه و گسبرش گردشگري در دهسباا
 زياد 04/3 53 94 103 70 57

 زياد 03/3 منانگن  کل

 

و کمبري   1Qبا توجه به نبايج جدول بال سرمايه گذاري در خصوص احداث دهسباا بنشبري  تأثنر خود را در گويه 

  Q3) اندتر از حدد مبوسدط. گويه هاي  که پداين شودديده م روند سخت و پنچنده اداري  Q4ثنر اا را نني در گويه تأ

Q4  Q5  Q7 شامل  وجود برخ  تعصبات بن  روسبايناا  روند پنچنده و سخت اداري  ب  توجو  مسئولا نسبت بده)

با مسافرت در سبد هيينه هاي خدانوار شدوري و روسدباي   هاي مرتبطهاي گردشگري روسبا و روند نيول  هيينهويژگ 

در خصوص احداث اقامبگاه در دهسباا گودرزي بر اساس نظرات کارشناساا در جدول  موثرهاي شوند. مولاهاسباا م 

 ارائه گرديده است. 7
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 7جدول 

 از ديد کارشناساااحداث اقامبگاه  موثر بر مولاه هاي

های مولفه

 مثبت

 اري در خصوص احداث اقامبگاه.سرمايه گذ -

 بال بردا سبح ايمن  و امننت در ميدوده مورد مبالعه. -

 ها.معرف  جاذبه -

 اسبوبال اهال  از ايجاد اقامبگاه و اشبغال زاي  در روسبا. -

 در نظر گرفب  ام انات اولنه گردشگري روسبا. -

 ش گردشگري در دهسباا.هاي مربوطه در خصوص احداث اقامبگاه و گسبرتشويق سازماا -

های مولفه

 منفی

 وجود برخ  تعصبات بن  روسبايناا. -

 روند پنچنده و سخت اداري. -

 توجو  مسئولا نسبت به ويژگ  هاي گردشگري روسبا.ب  -

 هاي خانوار شوري و روسباي  اسبااهاي مرتبط با مسافرت در سبد هيينهروند نيول  هيينه -

 

اي تدک نمونده Tاحداث اقامبگاه و توسعه گردشگري  از ازموا  موثر برهاي اثنر پذيري مولاهبراي سنجر تدر ادامه 

دهد که تاثنر احدداث اقامبگداه و توسدعه گردشدگري   نشاا م Tاسبااده شده است. انالني انجام گرفبه از طريق ازموا 

 . (8ول)جد   استاي از مبغنرهاي اقبصادي و اجبماع  و کالبديتيت تاثنر مجموعه
 

 8لجدو

 بر احداث اقامبگاه موثرموايسه منانگن  مجمو  مولاه هاي 

 SIG میانگین واقعی میانگین مولفه

 0/0 24/19 24 اقبصادي

 0/0 19 23 اجبماع  و فرهنگ 

 0/0 12/19 5/23 کالبدي

 

اي اسبااده گرديدد. هناش  از احداث اقامبگاه و گسبرش صنعت گردشگري از ازموا ت  تک نمون براي بررس  تاثنرات

.  يعند  µ≠ µدر شرايط مبوسط قدرار دارد و يدا  Xو شاخص  µ = µکند. اي سه سبح را ايجاد م ازموا ت  تک نمونه

حدد بالوحدد پداين  اسدبااده در حد مبوسط قرار ندارد. در اي  صورت بايد از موادير  Xشده شاخص  همنانگن  مشاهد

 :کرد که

( هرگاه حد بدال و پداين  مناد  2   مثبت باشد  منانگن  از مودار مشاهده شده بيرگبر است.( هرگاه حد بال و پاين1

تاي  لن رت اسبااده شدده و  5از اي  رو که در پرسشنامه از طن   تر است.باشد  منانگن  از مودار مشاهده شده کوچک

در نظدر  3موا ت  تک نمونه اي عدد نماينده مبوسط در سبح مبغنر است پس  منياا تست در از 3در اي  طن  عدد 

 .(9جدول) اي به شرح زير است. نبايج ازموا ت  تک نمونهگرفبه شد
 

 9جدول 

 احداث اقامبگاه در دهسباا گودرزيتاثنرات ازموا ت  تک نمونه اي ناش  از 

 گویه ها ردیف
 T-test One Sampleآزمون تی تک نمونه ای

low up sig │T│ ارزیابی 

 منا  89/2 000/0 - - تورم و افياير ب  رويه قنمت هاايجاد  1

 مثبت 65/3 001/0 + + افياير تعداد گردشگراا 2

 مثبت 74/2 000/0 + + افياير تواضا براي ميصولت صنايش دسب  3

 منا  56/2 000/0 - - تيمنل بار اضافه بر سنسبم حمل و نول 4
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 مثبت 34/8 000/0 + + افياير ام اا سرمايه گذاري در بخر گردشگري 5

 مثبت 24/6 003/0 + + افياير تواضا براي ميصولت کشاورزي 6

 مثبت 23/7 001/0 + + ايجاد فرصت هاي شغي  و درامدزاي  7

 منا  35/4 004/0 - - افياير تواضاي فصي  براي خدمات گردشگري 8

 منا  508/6 000/0 - - تغننر کاربري 9

 مثبت 87/1 0504/0 + + اده اي و خناباا هاتوسعه و بوسازي شب ه ج 10

 مثبت 09/1 076/0 + + توسعه و بوسازي خدمات عموم  مانند بوداشت  امننت و ... 11

 

گويه  چوار  11درصد  از بن   5درصد و سبح خباي  95اي در سبح اطمنناا با توجه به نبايج ازموا ت  تک نمونه

ش  از احداث اقامبگاه و توسعه گردشگري و هات گويه  بنانگر پنامدهاي مثبدت گويه بنانگر پنامدهاي منا  اقبصادي نا

 باشد.اقبصادي ناش  از احداث اقامبگاه و توسعه گردشگري م 
 

      گیریتیجهن
ماشنن  شدا زندگ  شوري و مسائل و مش الت ناش  از اا باعث گراير مردم به اسبااده از فضاهاي طبنع  و 

ها انبباق دارد. بسناري از روسباها  به ويژه روسباهاي برخوردار از چشم فرهنگ و جغرافناي اابوم  شده است که با 

از هناهوي  هسبنداندازهاي مبنو  گردشگري  در اواخر هابه و تعبنالت  شاهد حضور گردشگران  هسبند که مايل 

ونوت سرشت ادم  نيدي   بنشبري دارد. زندگ  پرتالطم شوري  ليظات  را در فضاي ارام روسباها به سر برند که با ح

ها  سبح  حضور گردشگراا در اي  دسبه از روسباها  فرصت مغبنم  است تا عالوه بر فراهم امدا ام انات مورد نناز اا

خدمات روسباي  افياير يابد و بسبر توسعة روسباي  از طريق اقبصاد گردشگري ش ل گنرد؛ الببه بايد فضاي روسبا را 

ها را دربرداشبه مديريت کرد تا کمبري  اسنآ مبوجه مينط زيست انجا شود و رشد و تعال  پايدار اا به گونه اي

 باشد.

دهد تاکنوا اا طور که بايد خدمات گردشگري )رفاه   نگاه  از سر تأمل به روسباهاي گردشگرپذير نشاا م 

اندگاري گردشگراا در روسبا  اندک است و گاه مينط پذيراي   اقامب  و ...( در اا ها ارائه نشده است؛ به همن  دلنل م

بنند. اي  عامل به طور يون  دو طرف )گردشگر و جامعة منيباا( را تا حد زيادي ناخرسند نگه زيست اا نني اسنآ م 

هاي زيست اسنآ دارد و همچنن  منببق نبودا تواضاي گردشگري به خدمات ارائه شده از سوي جامعة ميي  م 

 کند.ادي را بر پن رة اي  نو  روسباها وارد م مينب  زي

دهد که شاخص اقبصادي  اثري بسنار موم بر احداث اقامبگاه در فضاهاي بوم گردي دارد. در نبايج پژوهر نشاا م 

گر اثر اقبصادي  -گويه نشاا  7گويه مورد بررس    11هاي مورد بررس  در خصوص مبغنر اقبصادي  از بن  بن  گويه

باشد که بنانگر اهمنت بالي شاخص اقبصادي در گسبرش گردشگري و احداث ر احداث اقامبگاه بوم گردي م مثبت ب

هاي بازدارنده همچوا وجود برخ  تعصبات بن  روسبايناا  روند پنچنده و باشد. در اي  مناا برخ  مولاهاقامبگاه م 

هاي مرتبط با مسافرت در وسبا و روند نيول  هيينههاي گردشگري رتوجو  مسئولا نسبت به ويژگ سخت اداري  ب 

شود. اما با توجه به هاي خانوار شوري و روسباي  اسباا باعث ايجاد مش ل در احداث اقامبگاه بوم گردي م سبد هيينه

تواا با سرمايه گذاري و ايجاد اقامبگاه در دهسباا نوش  که اقبصاد در ش وفاي  گردشگري در منبوه دارد  م 

 ودرزي  باعث رونق گردشگري و بوبود وضعنت اقبصادي ساکناا گرديد.گ

( معبود هسبند که توفنق 2008( و فريدل و چوينگي)1391( و خالدي و هم اراا)1392مودي راست قيم و هم اراا)

در اي  تيونق گردي در بوم منيباا داراي راببه مسبونم با مشارکت جامعه ميي  و انباا  اناا دارد. هاي بومدر فعالنت

نني مشخص است که توسعه اشبغال  درامدزاي  و گسبرش منافش ناش  از بوبود وضعنت کالبدي همگ  از انبظارات مردم 

  ( معبود هست که1396هاي بومگردي است. اي  تيونق نني همچوا تيونق صالح پور)از ايجاد و گسبرش اقامبگاه
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 در پايدار اقامبگاه يک عنواا به گرديبوم اقامبگاه يک موفونت تيوق در الجرا لزم مصاديق جميه از ميي  مشارکت

 هاي(  منببق است که اقامبگاه1396) هاي توکالا و داوريهاي اي  تيونق با يافبهاست. همچنن  يافبه گرديبوم

وا تيونق منظم اي  تيونق همچ .دهدم  پوشر را روسباي  و طبنع  جوامش بويژه جوامش پايدار معنشت بايد گرديبوم

و بايد اي   است معماري و طبنعت انساا  دهنده پنوند پايدار (  معبود است که معماري1395) اسماعنل پور و هم اراا

هاي  در مورد برخ  ( نگران 1390اي  تيونق و تيونق فرج  راد و احسان ) تعادل بن  مينط و سازه در نظر گرفبه شود.

 و مش الت زيست مينب  دارند. در نوايت اي  تيونق همچوا تيونق وودز ها همچوا عدم تعادل جمعنب چالر

 از حااظت شامل شود کهم  ميي  جامعه به رساندا گردي موجآ فايدههاي بوم( معبود است که تاسنس اقامبگاه2002)

 است.  انوا معنشت و ارتوا پايداري زمننه در بازديدکنندگاا زيست  اموزش مينط

تونه طرح جامش بوم گردي دهسباا  شود:ات زير براي توسعه اقامبگاه هاي بومگردي ارائه م در انبوا پنشنواد

اگاه سازي گردشگراا در خصوص ش نندگ   ؛هاي بالووه و بالاعل مناطق مخبي  ااگودرزي با توجه به توانمندي

مناطق و برنامه رييي براي ايجاد توجه به ظرفنت تيمل  ؛طبنعت زيبا و بازسازي اثار تخريب  اا در مدت زماا طولن 

ها و مناطق در تردد ميدوديت در تعداد بازديدکنندگاا در موبش زمان  )روز  هابه و ماه(  همچنن  ميدوديت راه

راه اندازي سرويس ؛هاي منبوهاسبااده از درامدهاي جذ  بوم گرداا براي بوسازي و حااظت از جاذبه ؛گردشگراا

تشويق بوم گرداا و  ؛ناطق گردشگري مورد نظر  به ويژه در روزهاي شيوغ و پاياا هابههاي حمل و نول به طرف م

 .گردشگراا در احبرام به فرهنگ و حووق بومناا

 

 منابع 

چاپ اول  سازماا منراث فرهنگ  و     ترجمه هاجر هوشمنديدرامدي بر مردم شناس  گردشگري  1385.برني  پنبر.م

 .س ژوهش ده مردم شنا  گردشگري  پ

نامه  پاياا  گردشگري پايدار توسعه منظر از بنابان  مناطق گردي بوم هاي اقامبگاه تببنو  مبالعه  1391اش اا. بروج 

 .1-250صص توراا  طباطباي  عالمه دانشگاه بازارياب   گراير جوانگردي مديريت رشبه ارشد کارشناس 

  هماير منبوه فردوس شورسباا و اسباا ها در کشور  گردي بوم اقامبگاه هاي توسعه  1396جموري  خديجه. بوزر

 .1-17اي ظرفنت هاي گردشگري توسعه شورسباا فردوس  دانشگاه فردوس  مشود  صص

 .چاپ اول  انبشارات سمت گردشگري)ماهنت و مااهنم(  1385.سواي   ميس  ؛  ميمد حسن ييديپاپي  

 ظرفنت: موردي مبالعه پايدار توسعه براي فرصب  ردشگريگ بوم هاي اقامبگاه  1396تک. داوري؛ اي عي ؛ توکالا 
 عمراا  معماري  مديريت در نوي  پژوهشواي الميي  بن  کنارانس  شرق  اذربايجاا اسباا گردشگري بوم هاي

 شوريار. عال  اموزش موسسه کرج  زيست  مينط و شوري

گردي در نواح  روسباي  اسباا گنالا    شناساي  موانش تأسنس و توسعه اقامبگاه هاي بوم1398حسام  مودي.

 .546-559  صص 3  شماره10  دورهپژوهر هاي روسباي 

جايگاه اکوتوريسم بنابان  در توسعه س ونبگاه هاي   1391.ميس   صندال  ؛سعند  اديصاليناا ب ؛شوريار  خالدي 
  8  شماره2  برنامه رييي منبوه اي  دورهبادرود( –روسباي  )مبالعه موردي: اقامبگاه گردشگري مبن  اباد 

 .93-103صص

 اول:  جيد -زيست حاظ مينط برنامه ريياا و مديراا راهنمايميس ؛  کالنبري  ترجمه  1387.ال  مور  اندي؛ درام 

 .دانر نشر قدير  انبشارات بوم گردي  ش راله زاده  با اشناي 

يري مشارکت   سنجر اندازه تيوق پذ1392راست قيم  مودي؛ امنري  شورام؛ مولي   احمد رضا؛ خينل مودم  بنژا.

)مبالعه موردي: بوم اقامبگاه بنابان  مبن  اباد(  smartدر مديريت بوم اقامبگاه هاي بنابان  با اسبااده از روش 

 .71-80  صص3  شماره5  دوره نگرش هاي نو در جغرافناي انسان 

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=1020
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=165174
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=152539
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: موردپژوه   سوم نسل توسعه ي گردشگري در بومگردي اقامبگاهواي پبانسنيواي بررس   1397راضنه   ربان 
 و هنر عال  پژوهشواي دانش ده ي ارشد کارشناس  پاياا نامه ي. اصاواا اسباا بومگردي اقامبگاهواي

 .اصاواا دانشگاه. کارافرين 

ارزياب  و تيينل تببنو  ساخبار کالبدي  1398 سعند  تنيقيم زنوزي ؛سندميمدرضا  نصنرسالم  ؛مريم  رسبم پنشه

  )وم گردي تالرخانه بردبار و دييماي گشت؛ اسباا گنالااقامبگاه هاي بوم گردي )موردمبالعه: اقامبگاه هاي ب

 .111-132 صص2  شماره4برنامه رييي توسعه کالبدي  دوره

  مجموعه موالت دومن  روسباي  توسعه بر بومگردي اقامبگاهواي   تأثنر1397رضوان   ميمد رضا؛ عيييي  ثريا.

 .1-9اه خوارزم   صصهماير مي  چشم انداز توسعه پايدار روسباي  ايراا  دانشگ

  ارزياب  چرخه عمر اقامبگاه هاي بوم گردي مورد مبالعه: منبوه ترکم  1399سادي   حسن ؛ پورطاهري  مودي  

 .201-229  صص3  شماره24  دوره (برنامه رييي و اماير فضا )مدرس عيوم انسان صيراي اسباا گيسباا  

  اي وبرنامه هاي توسعه جوانگردي در جمووري اسالم  ايراابررس  سناست ه  1382سازماا ايرانگردي وجوانگردي 

 ناشر دانشگاه عالمه طباطباي .

  کسآ و کارهاي مسئولنه: سنجر سبح مسئولنت پذيري زيست مينب  1398سجاس  قنداري و هم اراا  

  شماره 8وره  دبرنامه رييي و توسعه گردشگريصاحباا اقامبگاه هاي بوم گردي مبالعه موردي: خراساا رضوي  

 .115-132  صص31

پژوهر هاي   بررس  عوامل موثر براحساس امننت گردشگراا خارج  در اصاواا  1391سيبان   سند ميس   
 .39-58  صص1  شماره1  دورهراهبردي امننت و نظم اجبماع 

چوارمن  کنارانس    پايدار اقامبگاه يک عنواا به اا خصوصنات و بومگردي اقامبگاه بررس   1396صالح پور  مرجاا.

   توراا  دانشگاه صالياا.بن  الميي  فناوري هاي نوي  در موندس  عمراا معماري و شورسازي

  پنجمن   2020نور اينده پژوه  در توسعه اقامبگاه هاي بوم گردي بر پايه ابر رويداد کرمانشاه   1399عيم   ائنژ.

 مي  تاريخ داناا ايراا)دانر تاريخ  کارکرد مدن   اشبغال و کارافرين (  دانشگاه رازي.کنگره 

ررس  و تيينل اثار ايجاد اقامبگاهواي بوم گردي بر   ب1397عنابسبان   عي  اکبر  گناه   حس   جوانشنري  مودي.

  2  شماره8  دورهفضاي برنامه رييي   توسعه س ونبگاهواي روسباي  در روسباي رادکاا شورسباا چناراا

 .1-24صص

دانر ش اف نگرش    ش اف نگرش  دانر و رفبار زيست مينب  گردشگراا  1392فاضي  ميمد؛ صالي  سند جعار.
 .142-168  صص22  شماره 8  دورهو رفبار زيست مينب  گردشگراا

 هايخانه بر تأکند با ريگردشگ پايدار توسعه رييي   برنامه1396قنبري  يوس ؛ کاظم   زهرا؛ کاظم   عاطاه.

 .93-109   2  شماره 4  دورهبرنامه رييي کالبديهني   بخر موردي مبالعه اکولوژي  

(  کش  مولاه هاي مسئولنت 1399عينرضا ) خوراکناا  ميمدمودي  غالمرضا؛ فراه   زاده  ميک صادق؛ کاظمناا 

-168  16  شماره 8  دورهات اجبماع  گردشگريمبالعپذيري اجبماع  مديراا اقامبگاه هاي بوم گردي ايراا  

145. 

 https://www.amar.org.ir  سرشماري ناوس و مس    1395مرکي امار ايراا.

 نمونه) بوم  س ونبگاه هاي در پايدار معماري بر نگاه   1395نعمب   نونا. الوام؛ رمضان   عي ؛ پور  اسماعنل منظم
 شورسازي  و معماري رييي  برنامه و جغرافنا عيوم در پايدار توسعه مي  کنارانس پنجمن   ريا ( روسباي:موردي

 اروند. مور عال  اموزش موسسه- پايدار توسعه به دسبناب  راه ارهاي مرکي توراا 

سباا با اسبااده از مدل   تيينل عوامل موثر بر توسعه گردشگري اسباا کرد1389موحد  عي ؛ کويادي  سالر.

SWOT   85-102  2  شماره1  دورهمجيه پژوهش  وبرنامه رييي شوري. 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=446697
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=210149
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=434035
https://www.civilica.com/Papers-RCEAUD04=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html
https://www.civilica.com/Papers-RCEAUD04=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html
https://www.amar.org.ir/
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هاي    چاپ اول  چاپ غيال  دفبر پژوهرفرايند مديريت جوانگردي  1385.پنروزبخت  معصومه ؛الوان   سندمودي

 .فرهنگ 

 زيست و فرهنگ  اجبماع   اقبصادي  اتتأثنر ارزياب   1396همايوا  ميمد هادي؛ راموز  ادريس  دعاي   مودي.
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