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پایهمفاهیمونظريچارچوباصول،فصل اول: تبین

ـ مقدمه1ـ1

در دو دهه اخیر بحث مدیریت توسعه توریسم و اکوتوریسم و چگونگی تامین  پایداري آن، به یکی از مباحث اصلی 

جوامع محلی مبدل شده است. این دغدغه خاطر بعد از شکست الگوهاي متخصصین توسعه و به ویژه توسعه روستائی و

توسعه روستائی تشدید شده و امروزه جهان شاهد تجارب علمی متعدد و نظرات مختلف در زمینه توسعه و متعدد 

مدیریت جوامع روستایی با هدف پایداري آن می باشد. 

تنوع، لذت بخش و امن براي جوامع و مردم محلی است. تحقق معیشت مطلوب، میکی از موضوع هاي حیاتی توسعه،

هاي انسانی، طبیعی و اقتصادي بوده و در عین حال از منابع و شرایطی که حامی توسعه پایدار در سیستمیعنی ایجاد 

د افرصتهاي نسلهاي آتی حفاظت نموده و امکانات الزم براي تامین غذا، سرپناه و نوعی زندگی مقبول را توسط خود افر

برداري و تخریب منابع طبیعی است که بخشی از آن آورد. از طرف دیگر عصر کنونی شاهد رشد فزاینده بهرهفراهم می

به باز شدن بازارها، رشد تجارت و صنعتی سازي و تالش کشورهاي در حال توسعه به بهبود استانداردهاي زندگی مربوط 

می باشد. 

تأمین معیشت پایدار درجوامع محلّی مطرح است، بحث استفاده ازتوانهاي محیطی امروزه، یکی از راهکارهایی که براي 

را نیزسال جهانی بوم 2002باشد. باتوجه به اهمیت این مسئله، سال جوامع روستایی براي بوم گردي (اکوتوریسم) می

گردي ( اکوتوریسم) معرفی نمودند. 

زاجماع الزم درخصوص مفاهیم مختلف آن فراهم نگردیده است. از بسیاري گفته شده ولی هنودرمورد این واژه، مطالب

توان ویژگیهاي عمومی آن را به شرح زیر آنجا که تعریف بین المللی مشخصی ازاکوتوریسم دردست نیست، لذا می

خالصه نمود:
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هاي طبیعت ونیز آداب و رسوم همه انواع گردشگري طبیعی که طی آن مشاهده و گرامیداشت عرصه

گردد؛گی غالب مردم محلّی مد نظر اصلی گردشگران واقع میفرهن

رساند و این نوع گردشگري،اثرات منفی برمحیط زیست اجتماعی، فرهنگی وطبیعی را به حداقل می

هاي عمومی ازطریق ایجاد مشاغل جایگزین و فرصت درآمدي براي جوامع محلّی، افزایش آگاهی

میان عوامل محلّی وگردشگران وایجاد هاي طبیعی وفرهنگی دردرموردضرورت حفاظت ازمنابع وسرمایه

منافع اقتصادي براي جوامع میزبان، سازمانها و نهادهایی که با هدف حفاظت به مدیریت نواحی طبیعی 

)؛ IUCN,2001مشغولند به حفاظت ازعرصه هاي طبیعی می پردازد. (

ست نخورده دارد ودراولین اقدام می بایست بوم گردي(اکوتوریسم) تمایل شدیدي به عرصه هاي بکر و د

به اقامت گردشگران وارائه تجربیات جدید آنها توجه داشته باشد. منافعی که ازاین رهگذر عاید مناطق 

گردد آن است که به دلیل ماهیت مبتنی برمنـافع بـوم گردي حفاظت ازاین منـابع طبیعی براي بکر می

سی تـلقی می شود اغلب سازمانهاي مسئول حفاظت عرصه ها، بوم بوم گردي پایدار ازمـؤلفـه هاي اسا

)؛IUCN ,2001شناسند.(اي براي حفاظت وتوسعه مناطق دور افتاده میگردي را وسیله

تواند خدمات بهداشتی وآموزشی الزم را ازطریق درآمدزایی دراختیار ساکنان محلّی بگذارند اکوتوریسم می

نعت گـردشگري بیـافـزایند. نمـایش عـینی منـافع اقتصادي ناشی ازحفاظت ومتقابالً به اشتغال زایی درص

عـرصه ها براي مردم بــومی،یکی از راهکارهاي کلیدي درحفاظت موفقیت آمیز یک منطقه به شمار می 

رود.

توانند در یک تعامل تنگاتنگ با جوامع بوم گردي) و توسعه می-گردشگري طبیعی و مسئوالنه (اکوتوریسم

حلی به حصول پایداري منابع طبیعی و ایجاد معیشت پایدار کمک کنند. اکوتوریسم یکی از ابزارهاي مناسب م

در فرایند توسعه پایدار بوده و قادر است که رشد اقتصادي را به روند حفاظت از منابع طبیعی در کشورهاي در 
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ي توسعه از طراحی و برنامه ریزي گرفته شک مشارکت جوامع محلی در کلیه فرایندهاحال توسعه پیوند زند. بی

ساز تحقق چنین پایداري و تامین معیشت پایدار جوامع محلی خواهد بود. زمینهتا اجرا، نظارت و ارزیابی، 

گردي مشارکت نموده و ار منافع اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی باید در فعالیتهاي گردشگري و بوم

ها باید به نحوي اعمال شود که به ارتقاء سطح زندگی مردم شوند. این سیاستآن بطور مقتضی بهره مند 

منطقه و تامین نیازهاي آنان بینجامد.

یکی از موضوعات بسیار مهم، لزوم تعیین جایگاه مناسبی براي موسسات و تشکلهاي محلّی است در این فرایند، 

در هر منطقه را تضمین نمایند. بدون حضور این تا روند پیشرفت به سوي تأمین و کسب اهداف توسعه پایدار

تشکلها، پروژه هاي جدید یا سرمایه گذاریها از راستاي مردم ساالري و دموکراتیک منحرف خواهند شد. 

و سازمانهاي بین المللی چگونه می توانند بدون همراهی با تشکلهاي محلّی دموکراتیک بعنوان ملّیهاي دولت

,Farvar)برآیند.ایفاء مسئولیت هاي جهانی خودیار و همکار، از عهده  2002)

باید میـان مردم محلی ساکن درحومـه منـاطق حـفاظت شده، دولت اکوتوریسممنـافع اقتصادي حـاصل از

ها و نهادهاي متولی پارکهاي طبیعی تقسیم شود. بوم گردي میتواند خدمـات بهداشتی وآمـوزشی الزم را

متقابال ًبه اشتغال زائی درصنعت گردشگري بیافزاید. نمایش سکنه محلی بگذارد وتیارازطریق درآمدزائی دراخ

یکی ازراهکارهاي کلیدي درحفاظت موفقیت عینی منافع اقتصادي ناشی ازحفاظت عرصه ها براي مردم بومی،

آمیز یک منطقه به شمار می رود.

اقع وع محلی به نحو مقتضی مـورد ارزیابیالبته ذکرایـن نکته حائز اهمیت است که تاکنون توسعه جوام

چگونه با این جوامع همکاري وتعامل خواهدداشت، و بعالوه بدلیل ”گردشگري “نگردیده ومشخص نیست که

اکــثر طرحهاي خارجی پیرامون این مقوله در گذشته نیز چندان رشدي نداشته است. درفقدان اعتبارات الزم،
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ولی به لحاظ اعمال دیدگاههاي غربی نامناسب وعدم ،لی پیش بینی شدهحضور جوامع محتوسعه بوم گردي،

نتیجه الزم عاید نگردیده است. مالحظه چهارچوبهاي فرهنگی سنتی،

اي) براي سـکنه محــلی تعـقـیب بعــضاً مقـوله مشـارکت جـوامع فـقط از جهت کسب منافـع ثانویه (حاشیه

بیـعی ویا سـودآوري بــیشتر براي طراحان وبرنامه ریـزان بوده هدف اصلی، حفاظـت از منابع طمیشود و

است. رهیـافـتهاي مشارکتـی نیز ازشمـول الزم براي توانـمند سـازي جـوامع بـرخـوردار نیستند.  اکنون وقت 

ات رریزان نسبت به همکاري بـرابـر با جوامع محلی و متعـاقـباً تـأمـین سود و اعـتباآن رسیده کـه بـرنامه

بیشتـر براي شرکـاي محلی بکوشـند تا ضمن توانـمند سـازي افـراد محلی، امــکان کنـترل ومدیـریت 

(Brandon,1993)سرنوشت خود رابدست آورند

مسئلهبیانـ 2ـ1

ریزي براي مقصدها، سایت ها و مناطق گردشگري با نگاه پایداري گردشگري و لزوم توسعه آن برمبناي اصول برنامه

راستاي حفظ میراث طبیعی و فرهنگی ایجاب می نماید که رویکردها و نگرش ها به توسعه گردشگري برمبناي در 

بوم گردي تغییر یابد. اهتمام و توجه گردشگران به منابع طبیعی و فرهنگ سنتی جوامع از یک سو و تالش براي 

) همگون با بافت (طبیعی و فرهنگیتوسعه اکوتوریسم از سوي دیگر می طلبد که انواع تأسیسات گردشگري نا

و روستاهاي مستعد توسعه بوم گردي را با نگاه پایداري، سازگار و هماهنگ با طبیعت بوشهر مناطق مختلف استان 

و فرهنگ جوامع توسعه داد. بوم گردي در راستاي توسعه اکوتوریسم قابل طرح می باشد، براي مقصدها و سایت 

از الترناتیوها تأسیسات اقامتی اند. تأسیسات اقامتی معموال هزینه بر، زمان بر، هاي طبیعت گردي و فرهنگی یکی

اشغال کننده فضاي بیشتر، آلوده کننده محیط، نیازمند سرمایه کالن، ناهمگون با بافت مناطق و معموال جوامع 

نگی دار به منابع طبیعی و فرهمحلی به تنهایی توانایی سرمایه گذاري براي احداث آن را ندارند. لذا نگاه توسعه پای

در قالب اکوتوریسم و بوم گردي و ایده احداث تأسیسات گردشگري به ویژه اقامتگاههاي بوم گردي که سازگار با 
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محیط و معماري محلی می باشند، براي حفظ محیط زیست از یک سو و توانمندي جوامع محلی ازسوي دیگر 

لزایی بسیار حائز اهمیت می باشند.براي کسب درآمد از طریق گردشگري و اشتغا

که داراي منابع طبیعی و بوشهرتوسعه بوم گردي در راستاي گردشگري و مبتنی بر اصول پایداري در استان 

جذابیت هاي اکولوژیک است، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. رویکردها و نگرش هاي مختلف به توسعه گردشگري 

گري در سال هاي اخیر اگرچه با نگاه توسعه پایدار انجام و در بسیاري و انجام طرح هاي جامع و تفصیلی گردش

موارد عملیاتی و اجرایی نشدند، می توان دالیل عدم موفقیت این طرح ها را در بررسی کلیت زوایاي گردشگري و 

ی نمودن راهبردهاي و سیاست هاي مختلف و متنوع از زیرساخت ها تا روساخت ها را عنوان نمود، که براي اجرای

هر یک از این پروژه ها نیاز به سرمایه گذاري هاي کالن بخش دولتی، خصوصی و عمومی است که در مواردي اگر 

بودجه یک سال شهرستان یا استان را به این پروژه ها اختصاص داد، نمی توان آنها را به بهره برداري رساند. ضعف 

رمایه گذاران براي سرمایه گذاري در بخش هاي گردشگري، زیرساخت ها در مناطق نمونه گردشگري، عدم تمایل س

نبود تعریف مشخصی از بازارهاي هدف گردشگري و نحوه جذب آنها، محدودیت مشوق هاي الزم براي توسعه 

گردشگري و سرمایه گذاري، ریسک باالي سرمایه گذاري، قوانین و ضوابط نامشخص و ناهماهنگ و عدم همکاري 

یل عدم موفقیت این طرح هاست. رویکردهاي واقع بینانه به موجودیت و وضعیت فعلی منابع بین ارگان ها از دال

و جاذبه هاي گردشگري و نگاه تخصصی به یکی از زوایا و جنبه هاي گردشگري و توسعه آن می تواند ضمن 

ا امکانات و محدودیتتوانمندنمودن جوامع محلی، از صرف هزینه ها و بودجه هاي کالن براي توسعه اولیه کاسته و ب

طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در هاي فرارو به گردشگري و ایجاد درآمد و اشتغال پایدار اهتمام ورزید. بنابراین 

به دنبال این مهم است که از منابع و جذابیت هاي بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی روستاهاي استان

ی جوامع و در مواردي احیاي بسیاري از سنت ها و آداب و رسوم گردشگري با حفظ منابع طبیعی و فرهنگ بوم

بتواند مبتنی بر واقعیت و داشته هاي موجود در مناطق و روستاها، توسعه گردشگري را بدون نیاز به سرمایه گذاري 
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هاي کالن و حضور سرمایه داران از بخش هاي مختلف صرفا با توانمندسازي کارآفرینان محلی و بومی زمینه 

بوشهر از طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استانمعیشت، درآمد و اشتغال پایدار را فراهم ساخت. 

به دنبال بهره برداري از منابع و جاذبه ها براساس اصول سازگاري با فرهنگ و ویژگی طریق سرمایه گذاري محلی 

می می باشند تا بدون نیاز به صرف هزینه هاي هاي طبیعی مناطق و روستاهاست و عوامل توسعه دهنده افراد بو

فراهم نمایند.را باال زمینه جذب گردشگران 

توسعه بوم گرديمرتبط با تعاریفومفاهیمادبیات،ـ 3ـ1

تنوع سازي اقتصاد روستایی و تعیین راهبردهاي جایگزین، مانند گردشگري، فرصت هاي شغلی متعددي را در 

). گردشگري روستایی از یک طرف می تواند نقش 149: 1382ود می آورد (قادري، سکونتگاههاي روستایی به وج

مهمی را در متنوع سازي اقتصاد جوامع روستایی در قالب صنعت گردشگري ایفا کند و از طرف دیگر می تواند 

زندگی داردوسیله اي براي تحریک رشد اقتصادي ملی (از راه غلبه بر انگاره هاي توسعه نیافتگی و بهبود استان

مردم محلی) باشد. هم چنین این صنعت می تواند نقش عمده اي را در توانمند سازي مردم محلی، توسعه منابع 

انسانی، تنوع و رشد اقتصادي و هم چنین خلق فرصت هاي شغلی جدید در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخش هاي 

).81: 1387اقتصادي و اجتماعی ایفا کند (رضوانی، 

می تواند ثروت و جمعیت را از مراکز تمرکز و ثقل صنعتی به سوي روستاها و نقاط طبیعی جذب کند گردشگري

).44: 1371(دیبایی، 

گردشگري روستایی در کشورهایی نظیر ایران که جمعیت زیادي در مناطق روستایی آن زندگی می کند به عنوان 

).4: 1388باغی، یکی از مهمترین شاخص هاي توسعه پایدار تلقی می شود (ص
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روستا عبارت است از فضایی اجتماعی که در آن با توجه به تراکم نسبی ناچیز جمعیت، نوع خاصی از فعالیت هاي 

اقتصادي عمدتا فعالیت هاي کشاورزي غلبه دارد. در این نوع اجتماع، فعالیت هاي بخش صنعت و بخصوص بخش 

اقتصادي خاص و –فضایی مبتنی بر روابط اجتماعی –خدمات و بازرگانی محدود است. این مجموعه مکانی 

اکولوژیک، اجتماع معینی را به وجود می آورد که می توان آن را فضاي –وابستگی ها و پیوند هاي ویژه محیطی 

).19-18: 1377روستایی خواند (سعیدي، 

ی ق می شود که به مکان هایگردشگري بر اساس تعریف سازمان جهانی توریسم، به کلیه فعالیت هاي افرادي اطال

خارج از محیط عادي خود به منظور گذراندن ایام فراغت، انجام کار و سایر هدف ها، براي مدت کمتر از یک سال 

می روند. به این ترتیب، محدوده توریسم از مسافرت هایی که صرفاً به منظور گذراندن تعطیالت و سپري کردن 

یان و بازدید از مناطق جذاب انجام می گیرد، بسی فراتر می رود (زاهدي، چند روز براي دیدار دوستان و آشنا

1385 :4.(

فعالیتی چند وجهی که در محیطی خارج از شهر ) گردشگري روستایی را اینگونه تعریف می کند: 1994دات(

ماهیت زندگی روستایی را نشان می دهد.صورت می گیرد و به گردشگران

,rural tourism conference(وستاییکنفرانس جهانی گردشگري ر گردشگري روستایی را شامل ):2006:19

انواع گردشگري با برخورداري از تسهیالت و خدمات رفاهی در نواحی روستایی می داند، که امکان بهره مندي از 

فراهم می باشرکت در زندگی روستایی (کار در مزرعه و کشاورزي)منابع طبیعی و جاذبه  هاي طبیعت را همراه 

آورد.

) گردشگري روستایی گردشگري مزرعه و کشاورزي را نیز در بر می گیرد و به 1381:45شریف زاده و مراد نژادي(

طبع آن ارائه خدماتی نظیر اسکان، پذیرایی، امکانات و وسایل سرگرمی و تفرج، برپایی جشن ها و مراسم محلی، 

نیز شامل می شود.و ... به گردشگران راتولید و فروش صنایع دستی، محصوالت کشاورزي 
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روستاییها و نظریات مطرح در توسعه گردشگريدیدگاه

روستایی بعنوان راهبردي براي توسعه روستایی گردشگري-1

روستایی بعنوان راهبرد توسعهگردشگري

(تنوع بخشی) نواحی روستایی کمتر توسعه یافتهمتحول سازي

روستاییسیاست باز ساخت سکونتگاهاي گردشگري روستایی بعنوان یک-2

بازسازي در برابر افول کشاورزي

روستاییتوسعه و بهبود محصوالت گردشگري

روستایی ابزاري براي توسعه پایدار وحفاظت از منابع طبیعیگردشگري-3

روستایی ابزار توسعه پایدارگردشگري

1384لدین افتخاري، پراکنش و توزیع بمنظور حفاظت از محصوالت گردشگري ( رکن ا.(

درصد تمام انواع فعالیت 20تا 10بررسی هاي درك هال و رابرت نشان می دهد که گردشگري در نواحی روستایی 

).167: 1384گردشگري را به خود اختصاص می دهد (منشی زاده، 

ر نظر روستایی دگردشگري روستایی بسیار متنوع و پراکنده است، برخی تنها مزرعه و طبیعت را در گردشگري

می گیرند، در حالی که دیگران بسیاري از فعالیت هاي گردشگري در خارج از نواحی شهري را در زمره گردشگري 

).86: 1387روستایی می دانند (رضوانی، 

اکولوژها به عنوان یکی از شیوه هاي اقامتی در گردشگري معنا می یابند، بنابراین گردشگري و مبانی نظري مرتبط 

که اوقات فراغت خود را در وریسم یا گردشگري، حرکت مردم است براي اینتفرج نیز حائز اهمیت می باشند. تبا

دهند و نیز هایی است که طی اقامتشان انجام میفعالیتهایی بیرون از خانه صرف نموده و اقامت نمایند،مکان

,1994. شودتسهیالتی است که متناسب با نیازهایشان ایجاد می 85)Gunn(
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وزیبامناظروهاتفریحی، جشنها، امکاناتموزهوهاجاذبهشامل. گردندمیارائهگردشگرانبهکهکاالهایی

,MC INTRYRE(گردشگران. وراهنمائیخدماتوونقلحملاقامت، وسایلمحلوغذاماننداولیهضروریات

1994, 22(.

که در کیاکولوژيخانه هایالمللنیبناریسمنیبار در نخستنیاوليرابکیواژه خانه اکولوژتعریف اکولوژ از 

یالمللنیدستورالعمل بنیمطرح شد اولدیبرگزار گردکایدر آمرنیرجیوریماهو در جزاجیدر خل1994سال 

. بودینیو بازبقیسال تحقجو پن1995در سال کایکاستاریالمللنیکنفرانس بجهینتزینکیاکولوژيخانه ها

عبارت است از اقامتگاههاي سازگار با محیط طبیعی که براساس شاخص هاي توسعه پایدار طراحی و احداث شده 

باشد.

سازوکار الزم براي ارائه طرح هایی که پایداري محیط را مدنظر داشته باشند باید در چارچوب توسعه پایدار باشد.

در ارتباط با ارزیابی توان محیطی با توجه به نوع منابع طبیعی و هاي مرتبط با مباحث اکولوژها مدل ها و تئوري

اقتصاديهايفعالیتنوعکنندهتعیینعاملترینمهمناحیههرطبیعیهايظرفیت تحمل قابل بررسی است. توان

موجبکافیآبمنابعیاحاصلخیزهايخاكوجودمثالعنوانبهاست.ناحیهدرآنجمعیتتوزیعهمچنینو

میصنعتیهايفعالیتگیريشکلموجبزیر زمینیمعادنوانرژيمنابعوجودکشاورزي،هايفعالیتسترشگ

گسترشموجبساحلینواحیدراستقرارودهدمیتوسعهرابازرگانیوتجارتکار،انبوهجمعیتوجود. شود

هگونهمان. شودمیگردشگريچنینهموو تجارتبازرگانیماهیگیري،وصیددریانوردي،همچونهائیفعالیت

.)1989،169ماندال،(است.دامپروريفعالیتبرايمناسبیزمینهمرتفع،هايکوهستانوجودکه

گذران اوقات فراغت یکی از شیوه هایش تفرج است و در این شیوه اکولوژها نیز می توانند مطرح باشند.

زدیدباواسکیشناماننددارندشدهتهیهقبلازتجهیزاتومکانبهنیازکهاستهاتفرجازدستهتفرج متمرکزآن

)16، 1386نوروزي آورگانی، . نوري. (تفریحیوتاریخیفرهنگیآثاراز
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نورديکوهمانندندارندشدهتهیهقبلازتجهیزاتومکانبهنیازکهاستهاتفرجازدستهگسترده آنتفرج

)16، 1386وروزي آورگانی، ن. (نوري.طبیعتدرگردشوشکار

محلییکی از مواردي که در مباحث مربوط به اکولوژها می تواند مطرح باشد مشارکت جامعه محلی است. مردم

شوند، بهدهدادخالتبرنامهتدویندرکهاستالزمکنند، بنابراینزندگیشدهاتخاذتصمیماتبابایدکههستند

شنقریزيبرنامههايفعالیتوهاتالشمحصولشدهتدویناجراییهايامهبرنازبسیاريکهشرایطیدرویژه

هروندانشیااراضیخصوصیمالکینطریقازبایدونیستندمردمییاعمومیبخشتالشنتیجهوبودهخصوصی

اهالیبهرامکانبهمالکیتحستوان، میبرنامهتدویندرمردممشارکتبا.شونداجراابتکاريصورتبه

)Urphy Peter،1985،(165دادتوسعههاظرفیتگرفتننظرو درهااولویترعایتبارامکانوبازگردانید

دارايمختلفسطوحدرگردشگريتوسعهتردیدبدونوباشدمیايبالقوهمزایايومعایبدارايگردشگري

يعهتوسورشدایستبههانارضایتیاینبساچهوکندمیایجادراهایینارضایتیطبعاًکهبودخواهدنواقصی

نجرممنطقهدرگردشگريمعایببیشترهرچهکاهشومزایاافزایشبهمردممشارکتگرددمیمنجرگردشگري

وسایرینبهراآنریشهنواقص، مردمومعایببروزصورتدرومردممشارکتصورتدرطرفیاز. شدخواهد

ستاخودشانعملنحوهازیافتهبروزمعایبریشهازبخشیاینکهپذیرشباودادخواهندنسبتبیرونیعوامل

)29، 1375ضرغام، . (گذاشتخواهندبرنامهادامهدر روندرامثبتیتأثیر

هاي نظريچارچوب دیدگاهومبانیـ 4ـ1

ن هنوز مورد مطالعات دانشگاهی و اکولوژها و دیگر اقامتگاههاي طبیعت مدار عمال موضوعاتی هستند که در ایرا

اند. اما می توان مطالبی در این رابطه در بعضی کتب و پایان نامه هاي موجود یا تحقیقات معتبر دیگر قرار نگرفته

. و یا طرح هاي مطالعاتی سازمان هاي دولتی و یا شرکت هاي مشاور پیدا کرد
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1389ه آقایان  علی اکبري و مهدي قرخلو که در سال کتاب اکوتوریسم مفهومی نو در جغرافیاي گردشگري نوشت

توسط انتشارات انتخاب به چاپ رسیده است. تعاریف جهانی گردشگري و اکوتوریسم و رابطه این دو با یکدیگر را 

از نگاه جوامع و انجمن هاي بین المللی مطرح کرده و در این راستا نتایج کنگره هاي جهانی مانند بیانیه کبک و 

انیه ژوهانسبورگ را ذکر کرده است  بررسی مفصل تجارب کشورهاي مختلف جهان که در زمینه اکوتوریسم یل بی

پیشرو و یا حتی تازه کار هستند مانند مغولستان، اوگاندا و یا کره جنوبی فصلی بسیار سودمند و کاربردي در این 

ن لیست مناطق نمونه گردشگري و ... کتاب است دو فصل بعدي به ذکر انواع منابع گردشگري طبیعی در ایرا

پرداخته که خیلی از جهت علمی می تواند کاربردي باشد. 

به 1387کتاب اکوتوریسم اصول، تجربیات و سیاست ها، نوشته مگان اپلروود و ترجمه  نگارقدیمی که در سال 

ده تاب به تفصیل شرح داده شچاپ رسیده است.کلیه تعاریف اولیه ، مفاهیم پایه اي و اصول اکوتوریسم در این ک

است روش مورد استفاده جهت ارتقا دانش اکوتوریسم در خوانندگان این کتاب نام بردن و شرح نمونه هاي جهانی 

است در واقع با بررسی تجارب جهانی اکوتوریسم سعی بر عملی کردن و کاربردي کردن بیشتر مفاهیم و کدهاي 

ا که به خانه هاي اکولوژیک ترجمه شده اند اصول ساخت آنها نحوه مدیریت بین المللی اکوتوریسم دارد. اکوکمپ ه

و برنامه ریزي یک اکوکمپ با دخالت جامعه بومی نیز از مباحث مهم کتاب هستند در میان مثالها نمونه هایی از 

ست.ایجاد توسعه موفق اکوتوریسم در پارك هاي ملی موتاوینچی در استرالیا مورد بررسی قرار گرفته ا

از دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات با 1388پایان نامه کارشناسی ارشد خانم عزال صفدریان در سال 

موضوع  اکوهتل که به بررسی انواع هتل ها و تأکید به روي هتل هایی که می توان آنها را در طبیعت ساخت 

یی طبیعت محور و سازگار با اصول زیست پرداخته است معیارها و چگونگی ساخت اکوهتل به عنوان هتل ها

محیطی مورد بررسی قرار گرفته است در انتها محقق یک نمونه اکو هتل استاندارد را در منطقه لواسانات طراحی 

کرده است. 
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مفاهیم و مبانی نظري در ارتباط با پژوهش مبتنی بر ادبیات توسعه و مفاهیم گردشگري است.

تباط با اکولوژ نیاز است مورد توجه قرار بگیرد استاندارد و استانداردسازي یکی از این مفاهیم که در ار

،یل)، مي(جامعه ایشرکت،ياپنج سطح کارخانهيدامنه تحت پوشش، دارایستانداردها بر حسب گستردگااست.

نیاحد تدواستفاده در همان ويکارخانه براکیتوسط ياهستند. استاندارد کارخانهیالمللنیو بيامنطقه 

جادیاقیاز طرکنند،یمتیفعالخاصنهیزمکیکه در یالتیتشکایها کارخانجات، شرکتی. البته گاهشودیم

) AWS(کایآمريمانند انجمن جوشکارکنندیمنیخاص خود را تدويانجمن، استانداردهاایجامعه کی

،يخاص همان کشورمانند اقتصادطیتمام شراکشور با توجه به کیتوسط موسسه استاندارد در یاستاندارد مل

.شودیمهیتهیوفنیعلم،یاجتماع

ستانداردها  ستاندار تهیمانند کمشود یمهیخاص تهيمنطقه امانیپکیعضو  يتوسط کشورها  يامنطقهيا د ا

. مانند شوند یمهیتهیالمللنیاستفاده ب تیمربوطه به منظور قابليهاتوسط سازمان  یالمللنیاستاندارد ب ییاروپا

ازمان (ســکیالکتروتکنیالمللنیبونیســیکم،اســتانداردیالمللنیشــده توســط ســازمان بهیتهياســتانداردها

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)

مجموعه شرایط خارجی که موجود  ساخت اکولوژها و ارائه استانداردهاي الزم براي آنها در محیط اتفاق می افتد.   

یا جام    نده  عالیت هاي آن           ز تار و ف به نحوي در رف حاطه کرده که  نده می   عه را ا ــود. ها مؤثر افتد محیط خوا شـ

).114، 1378(شکویی، 

ــتانداردها براي اکولوژها را باید مورد توجه قرار داد. کلیه اتامکانتوان محیطی نیز در برنامه ریزي ها و تدوین اس

شد میزیرزمینیاسطح درموجودو منابع ضاهاي درکهبا به عنوانتواندمیوبودهموجودمختلفجغرافیائیف

گیرد. (مخدوم، قراراستفادهموردانسانیمعیشتوضعیتبهبودمنظوربهايتوسعههايطرحاجرايبرايايپایه

1385 ،15.(
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وان ارزیابی تت است.  یکی دیگر از مواردي که امروزه براي تمام طرح ها باید انجام بگیرد ارزیابی توان محیط زیس 

ــتفاده ممکن انســان از   محیط زیســت(چه توان اکولوژیکی و چه توان اقتصــادي و اجتماعی )عبارت از برآورد اس

شاورزي، مرتع سرزمین براي کاربري  سی و  داري، آبزيداري، جنگلداري، پاركهاي ک پروري، امورنظامی و مهند

سعه   ست      تو ستایی در چهارچوب ا صنعتی و رو ست.     فادهشهري،  صنعت، خدمات و بازرگانی و... ا شاورزي،  هاي ک

)25، 1385(مخدوم، 

ــگري و مبانی نظري    ــگري معنا می یابند، بنابراین گردش ــیوه هاي اقامتی در گردش اکولوژها به عنوان یکی از ش

شند. ت  ست براي این     مرتبط با تفرج نیز حائز اهمیت می با شگري، حرکت مردم ا سم یا گرد راغت فکه اوقات وری

ــان انجام فعالیتهایی بیرون از خانه صـــرف نموده و اقامت نمایند،خود را در مکان هایی اســـت که طی اقامتشـ

,1994. شوددهند و نیز تسهیالتی است که متناسب با نیازهایشان ایجاد میمی 85)Gunn,(

شگري ) زون(منطقه سعه برايشده طراحیوریزيبرنامهايناحیهگرد خدماتوامکاناتها،فعالیتها،هجاذبتو

یاباشــد،دارانیزرازمینکاربريدیگرانواعاســتممکنآن. اســتوابســتهنیزهازیرســاختبهکهگردشــگري

,MC INTRYRE)شود.استفادهنیزگردشگريبرايتوأمبصورت 1994 , 52)

ــگرانبهکهکاالهایی ــامل. گردندمیارائهگردش ــنا، امکاناتهموزهوهاجاذبهش وزیبامناظروهاتفریحی، جش

ــروریات  یه ضـ ند  اول یل    محل وغذا مان ــا قامت، وسـ ــگران. (وراهنمائی خدمات  وونقل حمل ا MCگردشـ

INTRYRE, 1994 , 22(

ــتنیاوليبراکیواژه خانه اکولوژتعریف اکولوژ از  ــمنیبار در نخس که در کیاکولوژيخانه هایالمللنیبناریس

یالمللنیدسـتورالعمل ب نیمطرح شـد اول دیبرگزار گردکایدر آمرنیرجیوریماهو در جزاجیدر خل1994سـال  

ستار یالمللنیکنفرانس بجهینتزینکیاکولوژيخانه ها سال  کایکا . بودینیو بازبقیسال تحق جو پن1995در 

شاخص هاي        ساس  سازگار با محیط طبیعی که برا ست از اقامتگاههاي  سعه پایدار طراحی و احداث  عبارت ا تو



20

امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

شده باشد.

سازوکار الزم براي ارائه طرح هایی که پایداري محیط را مدنظر داشته باشند باید در چارچوب توسعه پایدار باشد.

ست ايپایدار، توسعه توسعه  ضایتمندي ونیازهامستمر تأمینآندرکها ندگیزکیفیتافزایشباهمراهافرادر

سان  ست نظرمدان سعه . ا سعه ازفراینديمثابهبهپایدارتو سل نیازهايکهشود میتعریفتو تأمینارکنونین

ــلتوانایی که اینکند، بدون  می ــان  رفعبرايراآینده هاي نسـ وینترز،. والاندازد. (گلدین  مخاطره به نیازهایشـ

1379 ،27(

شگري و جذب        صنعت گرد ست از گردش  شگري عبارت سعه پایدار گرد ستفاده از   تو شگران به یک منطقه با ا گرد

ــادي، فرهنگی و قانونی جامعه و انتظارات            منابع موجود به گونه    ــخ دادن به نیازهاي اقتصـ ــمن پاسـ اي که ضـ

شگران بتوان  س دگرد صد و میهمانان آن    الوحدت و هویت فرهنگی،  صادي مق ست، تعادل اقت ها را بهمت محیط زی

)169، 1385( سینایی، مین کرد. أتطور متوازن و پیوسته در حد بهینه 

هاي مرتبط با مباحث اکولوژها در ارتباط با ارزیابی توان محیطی با توجه به نوع منابع طبیعی و             مدل ها و تئوري  

ــت. توان      ــی اسـ هاي فعالیت  نوعکننده تعیینعامل  ترینمهمناحیه  هرطبیعیهاي ظرفیت تحمل قابل بررسـ

ــادي ــت.ناحیهدرآنجمعیتتوزیعهمچنینواقتص ــلخیزهايخاكوجودمثالعنوانبهاس آبمنابعیاحاص

ــترشموجب کافی  ــاورزي،هاي فعالیت  گسـ ــکل موجب زیر زمینیمعادن وانرژيمنابع وجودکشـ گیريشـ

سعه رابازرگانیوتجارتکار،انبوهجمعیتوجود. شود میصنعتی هايفعالیت ستقرار ودهدمیتو نواحیدرا

ــاحلی ــترشجبموسـ ــیددریانوردي،همچونهائیفعالیتگسـ همچنینوو تجارتبازرگانیماهیگیري،وصـ

اســت.دامپروريفعالیتبرايمناســبیزمینهمرتفع،هايکوهســتانوجودکهگونههمان. شــودمیگردشــگري

)1989،169ماندال،(

ورد توجه قرار داد.براي شکل گیري سفرهاي اکوتوریستی باید مقوله اوقات فراغت را نیز م
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ه در کاست و سرمایه متغیر زمان و مکانسه گذران اوقات فراغت که گردشگري نیز یکی از اشکال آن است تابع 

.شکل گیري سفرهایی که جنبه ي تفریحی، ورزشی، زیارتی و........ نقش مؤثري دارند

یک شبانه روز) ، میان مدت (از ت تا چند ساعبه سه دوره کوتاه مدت (گردشگريوعامل زمان در بخش توریسم

صنعت توریسم در صددگردد. اصوالًیک شبانه روز تا یک هفته) و دراز مدت (از یک هفته تا چند ماه) تقسیم می

هاي گردشگري و نیز ارائه امکانات و خدمات بهینه به گردشگران، میزان اقامت گردشگران است تا با افزایش جاذبه

ی افزایش داده و از این طریق به افزایش میزان درآمد دست یابد.را در مراکز توریست

هاي گذران اوقات فراغت دارد. با توجه به متغیرهاي عامل مکان نیز به لحاظ جغرافیایی اهمیت زیادي در شیوه

مکان سه شکل از گذران اوقات فراغت مشخص می شود: 

یا در شهر و روستاي محل سکونت . استراحت و استفاده از اوقات فراغت در منزل و –الف 

هاي استراحتگاهی نزدیک و قابل دسترس . یا حومههاي اطراف شهر و روستاي محل سکونتحوزه–ب 

عبارتی مناطق خاص گردشگري که مستلزم مسافرت از مبدأ به مقصد ه هاي دوردست و بمکان–ج 

)34، 1377رضوانی، (.است

سافرت و در مدت زمان اقامت بسیار تعیین کننده است، برخی از افراد به دلیل عامل سرمایه در انتخاب مکان م

1377،ین.(رضواهاي دلخواه استفاده کنند.توانند از امکانات تفریحی و گردشگري مکاننداشتن سرمایه کافی، نمی

 ،34(

وانند مطرح باشند.گذران اوقات فراغت یکی از شیوه هایش تفرج است و در این شیوه اکولوژها نیز می ت

زدیدباواسکیشناماننددارندشدهتهیهقبلازتجهیزاتومکانبهنیازکهاستهاتفرجازدستهتفرج متمرکزآن

)16، 1386نوروزي آورگانی، . نوري. (تفریحیوتاریخیفرهنگیآثاراز

سترده  تفرج سته آنگ ست هاتفرجازد نورديکوهمانندندارندشده تهیهقبلازتجهیزاتومکانبهنیازکها
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)16، 1386نوروزي آورگانی، . (نوري.طبیعتدرگردشوشکار

ست.      شارکت جامعه محلی ا شد م محلیمردمیکی از مواردي که در مباحث مربوط به اکولوژها می تواند مطرح با

صمیمات بابایدکههستند  ست الزمکنند، بنابراینزندگیشده اتخاذت شوند،  دهدادخالتبرنامهدوینتدرکها

ریزيبرنامههايفعالیتوهاتالشمحصــولشــدهتدویناجراییهايبرنامهازبســیاريکهشــرایطیدرویژهبه

صی   نقش صو ستند مردمییاعمومیبخشتالشنتیجهوبودهخ صی   مالکینطریقازبایدونی صو ض خ یایارا

شارکت با.شوند اجراابتکاريصورت بهشهروندان  بهارمکانبهمالکیتحستوان، میبرنامهتدویندرمردمم

ــعه ها ظرفیت گرفتننظرودرها الویت رعایت  با رامکان وبازگردانید  اهالی  Urphy،1985،(165داد.توسـ

Peter(

دارايفمختلسطوحدرگردشگريتوسعهتردیدبدونوباشدمیايبالقوهمزایايومعایبدارايگردشگري

يعهتوسورشدایستبههانارضایتیاینبساچهوکندمیایجادراهایینارضایتیطبعاًکهبودخواهدنواقصی

نجرممنطقهدرگردشگريمعایببیشترهرچهکاهشومزایاافزایشبهمردممشارکتگرددمیمنجرگردشگري

وسایرینبهراآنریشهنواقص، مردمومعایبوزبرصورتدرومردممشارکتصورتدرطرفیاز. شدخواهد

ستاخودشانعملنحوهازیافتهبروزمعایبریشهازبخشیاینکهپذیرشباودادخواهندنسبتبیرونیعوامل

)29، 1375ضرغام، . (گذاشتخواهندبرنامهادامهدر روندرامثبتیتأثیر

کولوژها در راستاي اهداف توسعه پایدار و اکوتوریستی بسیار مشارکت جامعه محلی براي رشد و توسعه برنامه ا

موثر است. 

مبانی نظري کارآفرینی:
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است. فعالیتوابستهگردشگريمختلفانواعبهنسبتجدیدتقاضاهايافزایشوگردشگريرشدباکارآفرینی

واکنشتوانندمیاغلبکوچکهايشرکتاست.کوچکاقتصاديهايبنگاهنوعازاصوالهاي گردشگري

شود.میهانوآوريانواعبرايايمقدمهاینوبدهندجدیدبازارهايوبه نیازهاسریعی

وبارزهايفرصتشناساییتواناییآنهاکنند.میپرراهاخالءاست کهاینکوچککارآفرینانبارزمشخصه

هايفرصتهمچنینکارآفریناندارند،راباشدمیبازارمورد تقاضايکهجدیديخدماتیامحصوالتتوسعه

بلکهدهندنمیتغییررابزرگنهادهايیاهاکنند. آنها سازمانمیفراهمرااقتصاديجدیدمنابعکارگیريبه

نیزکوچکاقتصاديهايبنگاهزایی،بر اشتغالکنند. عالوهمیفراهمرهبريومدیریتجدیداستراتژيیک

بینبزرگیدهندهارتباطکه کارآفرینانرسدمینظربهبنابراین،هستند.نوآوريعرصهدربزرگیبازیگران

باشند.خدماتتامینومحصول

سازي فرصتوآموزيمهارتانگیزش،توانمیراکارآفرینیترویجهايبرنامهدراساسیهدفسهاساساینبر

)دانست . OECD, ١٩٩٦)

گاماولینودانستهجوامعدرکارآفرینانهفرهنگتوسعهبرايتالشازمندنیراکارآفرینیتوسعه)1991(پترین

ازفرهنگتغییراینوياعتقادبهداند.میکارآفرینانهفرهنگترویجراجوامعدرکارآفرینیتوسعهدر فرآیند

بهمثبتهاينگرشبایدفرهنگیچنینایجادبرايواستانجامقابلترویجیوآموزشیبرنامه هايطریق

,Petrinتقویت شود. (افراددرکارآفرینی ١٩٩٧(

واستگرفتهنشاتشدن،متعهدمعنايبهEntreprendreفرانسويکلمهارکارآفرینیکهگفتتوانمی

از:عبارتندکهباشدمیاساسیجزء5داراي

وکلیديکندآغازراجدیديآمیزمخاطرهکاروکسبگیردمیتصمیمآگاهانهصورتبهکهفرديکارآفرین:

است.کارآفرینیفرآیندجزءترین
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و شناساییتحلیلوتجزیهباکارآفرینولیدارد،وجودکاروکسببرايجامعهدرزیاديهايفرصتفرصت:

برمی گزیند.خودکاروکسبشروعبرايبرخوردارندباالییظرفیتازکهراهاییفرصتبازار،هايموقعیت

میخواهد فعالیتساختارينوعچهقالبدرکهسازدمشخصبایدخودکاروکسبانجامبرايکارآفرینساختار:

کند.آغازراخود

کند.جلبراگذارانسرمایهحمایتوشناساییراانسانیومالیمنابعبایدکارآفرینفردمنابع:

وکارکسبتفصیلیهايبرنامهوهااستراتژيوکلیاهدافبایدکارآفرینفردکار:وکسببرنامهواستراتژي

).1381یاري،بقیوبخشکند. (فیضتعیینراخود

یکخطراتومدیریتدهی،سازمانمسئولیتکهاستکسیمعنايبهEntrepreneurواژه ترجمهکارآفرین

).51، 11383شود(کوراتکووهاجتسمیدارعهدهراتجاريشرکت

نامگذاري 2خالقتخریبراآنوبردکاربهاقتصادزنندهبرهمنیرويعنوانبهرانیکارآفریمقولهشومپیتر

).72ـ74، 1383کرد(مقیمی، 

ایجادونوآوريکارآفرین،نقشوبودهتوسعه اقتصاديدراصلیمحركموتورکارآفرینیکهاستمعتقداو

احتماالمختلفکارهايوکسبدرکارآفرینکهمعنیاینبهباشدمیهاوروديوهادادهازايتازهترکیبات

گذارد:میاجرابهرازیرمواردازیکی

محصول،درجدیدکیفیتیایجادیاجدیدمحصولیـ معرفی

محصول،تولیدبرايجدیدروشیـ ایجاد

محصول،برايجدیدبازاريـ ایجاد

جدید،منابعازـ استفاده

١- Koratco & Hadjetse
٢- Creative Destruction
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).2005،789ت (لردکیپانیدز، صنعدرجدیدسازمانیشکلـ ایجاد

وزماندادناختصاصباارزشباوجدیدچیزيایجادفرآیندشامل، کارآفرینی3پیترزوهیسریچزعمبه

رضایتپولی،پاداشصورتبهنتایجکسبوفیزیکیومالیاجتماعی،هايریسکپذیرفتنتالش الزم،

تواندمیخالءهاوهافرصتکردنپیداتوانوباالدركقدرتباکارآفریناست. بنابرایناستقاللوشخصی

هیچازآفرینیارزشبهاقدامجدید،محصولیکبهخودفکرو تبدیلایدهپرورشطریقازجامعهدر

).1382نماید(هاشمی،

کهاستمهمیهايمقولهازکارآفرینی،طریقازتوسعهکهگرددمیمشخصتوسعههاينظریهبررسیبا

زا، توسعه درونتوسعههاينظریهمجموعهدرکهمعناایندارد. بهقرارجهانکشورهايازبسیاريتوجهدمور

برونزا، توسعه دولتی، توسعه از طریق ایجاد شرکت هاي کوچک و متوسط، توسعه از طریق شرکت هاي بزرگ و 

ز طریق کارآفرینی، بهترین بازده و ثمر توسعه از طریق کارآفرینی، شواهد تجربی حکایت از آن دارند که توسعه ا

).2، 1386به نقل از منطقی، 1381ممکن را در برداشته است(احمدپور، 

انسانی) ومالیاز(اعمسرمایهکمبودامروزنیافتهتوسعهکشورهايمشکلکهمعتقدندصاحبنظرانازبسیاري

تغییرکشورهااینوضعیتدرتاباشدکارآفرینیباهمراهبایدسرمایهاست.کارآفرینیوجودعدمبلکهنیست،

).1، 1386نماید(هاشمی، ایجاد

کارهايوکسبآندرکهاستهاییمکانیزمبهوابستهجوامع،اقتصادازعظیمیبخششکوفاییوتوسعه

کسبیناایجاددررااصلینقشجامعههرکارآفرینافرادزمینهایندریابند.میتوسعهویافتهجدیدشکل

هاآنازگیريبهرهکهاستهاییفرصتایجادجهتدرنیرومنديابزارکارآفرینیومی نمایندایفاکارهاو

وري،بهرهبودنپایینپویا،وخالقانسانینیرويکمبودبیکاري،همچونرفع مشکالتیباعثتواندمی

٣- Hisrich &Peters
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بهمصممکهدارندنیازافراديبهوزيامرجوامعگردد.اقتصاديرکودخدمات وومحصوالتکیفیتکاهش

).1386،2حقیقت باشند.(ایمانی پور و زیودار،بهرویاتبدیلبهقادروموفقیتکسب

گیرد.قرارآورنوکارآفرینانتوجهموردتابودهقاعدهبیوآشفتهجدید،کافیاندازهبهگردشگري

درايمرحلههايانتقالاندتوانستهتنهاییبههکاندداشتهوجودافرادازگروهیجهانی،مقیاسدر یک

استفادهوشدایجادبخارموتوراختراعباکهفرصتیطریقنمایند. براي مثال توماس کوك ازگردشگري ایجاد

پدر «عنوان بهگردشگريمقاصدبهکارگريسطوحافراداززیاديتعدادنقلوحملجهتفرصت درایناز

شناخته شده است. » پدر پارکهاي موضوعی«اخته شد. همچنین والت دیزنی به عنوان شن» گردشگري انبوه

توانستهترتیباینبهکهاستشدهدنیاموضوعیپارکهايساختبرايمدلیایجاداو باعثابتکاروخالقیت

).2004،562نماید(راسل و فالکنر،تبدیلبه آباديرابایرهايزمین

کهچراروندمیشماربهجامعهاقتصادبهبودوتبدیلبرايکارآفرینان ابزاريکالسیکاقتصادتعریفطبق

دنبالبهگردند.میجامعهدرمثبتباعث تغییراتکهکنندمیعملگیرندگانیتصمیمومبتکرانعنوانبه

هستند. تئوریسینیتبه فعالقادربازاراقتصاددرتنهاواقعدرواندكمداخلهشرایطباکارآفرینانتعریف،این

است.موفقفرديکارآفرینینتیجهرفاه،کهمعتقدندآزادبازاراقتصادهاي

شود.میمحلیاقتصادمنافعبهمنجرکارآفرینبراياقتصاديموفقیتکهاستآنبیانگرنیزمحلیمالکیت

باشندمیمحلیکاریروينومحلیمنابععرضهبهوابستهاغلبمحلیبرکارآفرینیمبتنیگردشگريتوسعه

توانصورتایندرگردند.میخارجیمالکیتباارتباطدرمنفیاجتماعی ـ فرهنگیتأثیراتموجبو کمتر

مالکیتدرجامعهافرادفعالمشارکتبرايراهاییفرصتویافتهافزایشگردشگريهايفعالیتمحلی با

).159، 2000تصدي امکانات بوجود می آورد. (دابلس، و
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خالصه زیرصورتبه)،2001کالرك (ومیدلتوننظرازمحلیکارآفرینیازحاصلاقتصادياجتماعی ـمنافع

است:شده

آنهابنابراینماندمیباقیجامعهدرکارآفرینیازحاصلمنافعمحلیجامعهدرکارآفرینانحضوردلیلـ به

روند.میارشمبهزاییاشتغالومالیمنابعبرايخوبیمنبع

هايبا ارزشآشناییومحلیجامعهباگردشگرانرویاروییمانندخودخدماتارائهباگردشگريـ کارآفرینان

).199، 2006دهند(موریسون،مینشانآنهابهرامحلیجامعهزندگیازايگوشهمنطقه،

بهزیراز طرقکوچکوادگیخانگردشگريکارهايوکسبکه) معتقدند2004ـ مورسیون، برنت و دونسون(

کنند:میکمکمحیطیواجتماعیاقتصادي ـمنافع

وخدماتارائهصورتبهاجتماعیواقتصاديهايچالشمقابلدرپایدارهايحلراهکردنـ فراهم

کارنیروياستخدام

محلیکنندگانتأمینازخدماتوکاالـ خرید

ـ حفظ محیط طبیعی

هستندزندگیسبکتغییردنبالبهکهیکسانازسرمایهـ جذب

ـ افزودن ارزش جامعه

کارگیريبهباکهطوريبهشودمیاتالقجامعهدرموجودعناصرازخالقانهبازترکیبیبهجامعهکارآفرینی

کنند.میاستفادهاقتصاديتوسعهبراينیروییعنوانبهکارآفرینیفرایندازجامعههايداراییومنابع

).1999، 165و پاردي، (هاف

درگذاريسرمایهبرايساکنان محلیمالیبنیهضعفدلیلبهکهاستواقعیتاینبیانگرمطالعاتنتیجه

هایا خارجیبومیغیرساکنانگردشگري،نیازموردبناهايزیرسایروبزرگفروشگاههايهتلها،ساخت
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بهمناطقسایرازراگردشگراننیازمورداجناسحتیوکنندمیگذاريسرمایهوشوندمیصحنهوارد

مشاغلدرآنهانگرفتنکاربهساکنان،دیدگاهازگذاريسرمایهنوعاینتأثیراتازکنند. یکیوارد میآنجا

تصمیموگذاريسیاستدرساکناننداشتنمشارکتنتیجهدروصنعتاینباالي سازمانیسمتهايیامهم

).46، 1378است(هال و جنکینز، منطقهدرگردشگريوسعهتبهمربوطگیریهاي

کارانجامشناسیروشورویکردـ 5ـ1

از منظر در خصوص توسعه اقامتگاههاي بوم گردي در روستاهاي هدف استان بوشهرپژوهش حاضرشناسیروش 

روستاهاي آماري پژوهشجامعهها توصیفی و از نوع پیمایشی است.هدف، کاربردي و از حیث گردآوري داده

شدهاستفاده دردسترسگیري از روش نمونهچاهکوتاه، منطقه خاییز و احشام قائدي است. براي انتخاب نمونه،

است. پرنمودن پرسشنامه توسط مردم محلی و روستاییان از جمله ابزار روش تحقیق پژوهش حاضر است. 

بربخش هاي زیر براساس این پرسشنامه مشتملمی گردد.فاده ها از پرسشنامه محقق ساخته استوري دادهآجهت گرد

در واقع از نگاه جامعه محلی و عوامل چهارگانه گردشگري، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادي و زیست محیطی است.
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روستاییان به توسعه اقامتگاههاي بوم گردي از طریق سرمایه گذاري محلی با توجه به اثرات گردشگري برعوامل 

ی، اقتصادي، زیست محیطی پرداخته شده است.اجتماع

، بی نظر، موافق، موافقگزینه کامالً پنجدهندگان یکی از بوده و پاسخبراساس طیف لیکرتپرسشنامه مورد استفاده 

.مایندنرا انتخاب میمخالفکامالً مخالف و

لیه در اختیار تعدادي از اساتید و ها (پرسشنامه) سؤاالت اوآوري دادهجهت بررسی روایی محتوایی ابزار جمع

گردید.و پس از اعمال نظرات آنان و انجام اصالحات الزم پرسشنامه نهایی تدوین گرفتهنظران قرار صاحب

هاي گردآوري شده جهت رسیدن به اهداف تحقیق از روش آمار توصیفی منظور بررسی و تجزیه و تحلیل دادهبه

شده است.استفادهspssاز نرم افزار اف معیار) و آمار استنباطی(محاسبه فراوانی، میانگین و انحر

انتظارقابلمحصوالتونتایجبیان، ـ اهمیت و ضرورت انجام مطالعات توسعه بوم گردي6ـ1

گردشگري، یکی از راهبردهاي مطرح براي توسعه روستایی و مورد توجه جهت  حل بسیاري از مشکالت پیش 

ی از جمله عدم درآمدزایی، مهاجرت، خشکسالی و غیره است. جریان هاي عظیم گردشگري آمده در جوامع روستای

و سرمایه ها نگاه خود را از مرکز به سوي پیرامون و روستاها تغییر داده تا سیکل زندگی، حیات را این بار نه در 

ند. زیبا به نظاره بنشیشهرها و کالن شهرها بلکه در محیطی روستایی با همان فضاهاي سنتی در کنار طبیعتی

روستاها گرچه در فرایند تحوالت دنیاي مدرن بسیاري از آداب و رسوم، فرهنگ، صنایع دستی و حتی معماري را 

فراموش ساخته و از پدیده هاي مدرن بسیار تأثیر پذیرفته اند، اما توجه به صنعت گردشگري براي توسعه روستایی 

می فرهنگ هاي فراموش شده و دمیدن روحی دوباره در کالبد بی جان در واقع بازگشتی افتخارآمیز به تما
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روستاهاست. گردشگري از جمله صنایع مطرح در راستاي توسعه روستایی با هدف بهره برداري از تمامی ظرفیت 

هاست تا ضمن تحول همه جانبه، موجب رونق دوباره کشاورزي، صنایع دستی، آداب و رسوم، غذاهاي محلی، 

و غیره باشد. گردشگري، صنعتی مکمل جهت رونق جوامع روستایی و محرکی پویا در راستاي چرخش دامداري 

اقتصاد روستایی با توجه به اثرات اجتماعی، فرهنگی و محیطی است. براي دستیابی به توسعه پایدار گردشگري در 

ه داد. بنابراین در راستاي نگاه پایدار بروستا باید مدیریتی اثربخش و کارا با برنامه ریزي اصولی را مورد توجه قرار

توسعه روستا از طریق درك ظرفیت هاي استان بوشهر می توان با راه اندازي اقامتگاههاي بوم گردي و موزه 

اکوتوریستی و همچنین فراهم نمودن امکانات اقامتی، پذیرایی و تفریحی براي گردشگران با جذب سرمایه گذاري 

سهیالت، زمینه این مهم را مهیا ساخت.بومی و محلی و ارائه ت

این طرح با هدف توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي داراي قابلیت گردشگري استان بوشهر به منظور تامین 

معیشت پایدار با تاکید بر مشارکت جامعه محلی در راستاي بهبود وضعیت اقتصادي روستاها، ارائه امکانات و 

الزایی، معرفی جذابیت هاي روستایی از طریق احداث اقامتگاههایی برمبناي معماري خدمات به گردشگران، اشتغ

بومی روستا و خدمات سنتی به گردشگران است. اهداف دیگر طرح عبارتند از:

ـ توانمند کردن جوامع محلی از طریق برنامه هاي مشارکتی توسعه معیشت پایدار و برابري در امور اجتماعی، 1

ت محیطی (سرمایه گذاري در جوامع محلی)؛اقتصادي و زیس

ـ کمک به معیشت و وضعیت اقتصادي ناپایدار روستاها؛2

ـ مدیریت پایدار گردشگري در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی روستاهااز طریق توسعه بوم گردي؛3

یع دستی، خوراك هاي ـ دستیابی به شیوه معیشت پایدار در روستاها، از طریق  شیوه هاي احیاء دامداري، صنا4

محلی و ...؛

ـ توجه به حفظ و احیاي معماري بومی و ارائه اقامتگاههاي بوم گردي براساس ویژگی هاي فرهنگی و معماري؛5
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ـ توجه به بهداشت جوامع محلی، بهداشت محیط زیست و کنترل آلودگی؛6

اي آموزشی در زمینه گردشگري و محیط ـ ارتباط و آموزش دو طرفه با جوامع محلی از طریق برگزاري برنامه ه7

زیست؛

ـ توسعه و امکان تولید انرژي از طریق انرژیهاي نو (خورشید، باد)؛8

ـ تاکید بر بهبود وضعیت اقتصادي و زیست محیطی در همه کارهاي علمی، عملی و اجرائی از طریق توسعه 9

گردشگري؛

اي هدف گردشگري و توانمندي این روستاها به لحاظ استان بوشهر داراي قابلیت هاي گردشگري به سبب روستاه

معماري، فرهنگ جامعه بومی و طبیعت است و گردشگران ملی و بین المللی بسیاري براي بازدید از طریق تور یا 

گروهی و فردي به روستاها آمده و از بکر بودن آن احساس شگفتی می نمایند، عدم ارائه کمترین خدمات به 

ه که اقامت در بسیاري از روستاها اتفاق نیفتد و گردشگران نتوانند از دیدنی هاي روستا و گردشگران موجب شد

سکوت و خلوت آن بهره الزم را ببرند، از سوي دیگر روستاها به سبب محرومیت و فقر جامعه محلی و نبود مشاغل 

وم گردي براساس ظرفیت هاي پایدار همواره در معرض و تهدید مهاجرت قرار دارند. طرح احداث اقامتگاههاي ب

گردشگري در روستاها جهت ارائه خدمات به گردشگران و رونق اقتصادي و اشتغالزایی جامعه محلی تدوین شده 

است. این طرح می تواند زمینه رشد و توسعه روستاها را از طریق ارائه خدمات اقامتی، پذیرایی و تفریحی به 

مت معیشت پایدار سوق داده و از آالم و رنج هاي مردم محلی بکاهد. گردشگران فراهم نموده و جامعه را به س

شهرستان (یز)، خائیدشتشهرستان بوشهر)، احشام قائدها (شهرستان (کوتاهچاهدر این خصوص روستاهاي 

.از قابلیت بیشتري در این زمینه برخوردار هستندتنگستان)

معماري، فرهنگ جامعه بومی و طبیعت از یک سو و عدم قابلیت هاي گردشگري و توانمندي روستاها به لحاظ 

ارائه کمترین خدمات به گردشگران موجب شده که اقامت در بسیاري از روستاها اتفاق نیفتد و گردشگران نتوانند 
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از دیدنی هاي روستا و سکوت و خلوت آن بهره الزم را ببرند، از سوي دیگر روستاها به سبب محرومیت و فقر 

و نبود مشاغل پایدار همواره در معرض و تهدید مهاجرت قرار دارند. احداث اقامتگاههاي بوم گردي جامعه محلی

براساس ظرفیت هاي گردشگري جهت ارائه خدمات به گردشگران، کارآفرینی، رونق اقتصادي و اشتغالزایی جامعه 

یق ارائه خدمات اقامتی، پذیرایی و محلی است. این اقامتگاهها می توانند زمینه رشد و توسعه روستاها را از طر

تفریحی به گردشگران فراهم نموده و جامعه را به سمت معیشت پایدار سوق داده و از آالم و رنج هاي مردم محلی 

بکاهد.

اهداف توسعه اقامتگاههاي بوم گردي در روستاها تامین معیشت پایدار خانوار روستایی با تاکید بر کارآفرینی جامعه 

استاي بهبود وضعیت اقتصادي، ارائه امکانات و خدمات به گردشگران، اشتغالزایی، معرفی جذابیت هاي محلی در ر

روستایی از طریق احداث اقامتگاههایی برمبناي معماري بومی روستا و خدمات سنتی به گردشگران است. 

توسعه اقامتگاههاي بوم گرديـ بررسی قوانین و مقررات مصوب مرتبط با 7ـ1

ستانداردها و حمایت از طرح          در  شگري با ارائه ا ستی و گرد صنایع د سازمان میراث فرهنگی،  زمینه بوم گردي نگاه کنونی 
ــت  هاي بوم گردي به ویژه در کمیته ملی طبیعت گردي چارچوبی را براي پروژه ها و طرح هاي بوم گردي تدوین نموده اس

جامع بوم گردي استان استناد نمود.که می توان به آن به عنوان اسناد فرادست براي طرح

به نام خدا

دستورالعمل احداث و بهره برداري از اقامتگاه هاي بوم گردي
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تهیه شده توسط:

معاونت گردشگري 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

اداره کل کمیته ملی طبیعت گردي

مقدمه:

اقامتگاههایی براي گردشگران هستند که ضمن ارائه خدماتی با کیفیت مشخص و قابل اقامتگاه هاي بوم گردي 

قبول به میهمانان در محیط هاي طبیعی، داراي ویژگی هاي زیر باشند:

.کمترین آسیب را به محیط زیست اطراف اعم از طبیعی و فرهنگی وارد سازند

بیعی اطراف بگذارند.کمترین تاثیر ممکن را هنگام ساخت و ساز بر روي محیط ط
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 متناسب و هماهنگ با بافت فیزیکی و فرهنگی منطقه باشند و با توجه به شکل، ظاهر، رنگ و

معماري محلی ساخته شده باشند.

.از روش هاي پایدار براي به دست آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف آن استفاده کنند

داراي سیستمی کارآمد جهت دفع پسماندها و پسابها باشند.

.در حد امکان از منابع انرژي جایگزین با رعایت اصول پایداري بهره مند باشند

.در راستاي همکاري با انجمن هاي محلی تالش کنند

 برنامه هاي آموزشی درباره ي محیط هاي فرهنگی طبیعی و فرهنگی منطقه براي کارمندان و

گردشگران ترتیب دهند.

نامه هاي تحقیقاتی ، به توسعه ي پایدار منطقه کمک کنند.با شرکت در بر•

اقامتگاه هاي بوم گردي اقامتگاه هایی هستند که در محیط هاي طبیعی با رعایت بر مبناي تفاسیر فوق 

باالترین سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماري بومی و سیماي طبیعی منطقه 

تعامل با جامعه محلی، زمینه حضور و اقامت طبیعت گردان را با کیفیتی احداث شده و ضمن حداکثر 

. قابل قبول و تعریف شده در محیط هاي طبیعی فراهم می نمایند

الزامات و شرایط عمومی اقامتگاه هاي بوم گردي:

کلیه اقامتگاه هاي بوم گردي ضمن رعایت اصول فنی و مهندسی که تضمین کننده ایمنی ساکنان -1

مانها هستند، با استفاده از مصالح بومی و با بهره بردن از حداکثر دانش بومی و با هماهنگی کامل با ساخت
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محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون خود احداث شده و در طی مدت بهره برداري و توسعه اینگونه اقامتگاه 

ها،  اصول فوق همواره به دقت رعایت خواهند شد.

قامتگاه هاي بوم گردي باید با رویکرد بهره برداري بیشینه از مبلمان و طراحی داخلی و خارجی کلیه ا-2

تجهیزات سنتی و بومی صورت گرفته و ضمن تامین رفاه براي گردشگران کوشش شود ایشان ضمن اقامت 

در اقامتگاه هاي بوم گردي، فرصت آشنایی و درك فرهنگ منطقه را بدست آورند.

اید طرح هاي مشخصی در خصوص مدیریت و بازیافت پسماندها و در کلیه اقامتگاه هاي بوم گردي ب-3

استفاده بهینه از پسابها به اجرا در آیند. وجود اقامتگاه هاي بوم گردي نباید در هیچ شرایطی به آلودگی 

زیست محیطی بستر پیرامون خود منتهی شود.

کاهش مصرف آب را به دنبال کلیه شیرآالت اقامتگاه هاي بوم گردي باید از انواعی انتخاب شوند که -4

داشته باشند. 

نورپردازي اقامتگاه هاي بوم گردي باید به گونه اي باشد که ضمن تامین روشنایی مورد نیاز گردشگران، -5

بیشینه صرفه جویی را در مصرف انرژي داشته و کمینه آلودگی نوري را در منطقه ایجاد نماید. 

م گردي باید ضمن تامین رفاه مسافران، کمینه تاثیر منفی سیستم گرمایش و سرمایش اقامتگاه هاي بو-6

را بر محیط زیست منطقه داشته باشد. به همین منظور باید کوشش نمود که ضمن رعایت اصول و 

فرم هاي معماري بومی، با بهره بردن از اصول معماري بومی و دانش فنی روز، شاهد کمترین میزان نشت 

هاي بوم گردي باشیم.حرارتی در ساختمان اقامتگاه 
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رعایت اصول بهداشتی و پاکیزگی کلیه فضاهاي اقامتگاه هاي بوم گردي (اعم از آشپزخانه، محل اقامت -7

گردشگران، سرویس هاي بهداشتی و ...) به شکلی هماهنگ با استانداردها و ضوابط موجود الزامیست. 

رت سالمت باشند.همچنین کلیه کارمندان اقامتگاه هاي بوم گردي باید داراي کا

استفاده از پوشاك بومی ضمن رعایت اصول بهداشتی و ایمنی براي کلیه کارمندان اقامتگاه هاي         بوم -8

گردي الزامیست.

کلیه اقامتگاه هاي بوم گردي موظفند ضمن رعایت ذائقه گردشگران، خوراك و نوشیدنی هاي بومی را با -9

اصول بهداشتی به گردشگران ارائه دهند.استفاده از سفره آرایی بومی و با رعایت

در کلیه اقامتگاه هاي بوم گردي باید اطالعات الزم در رابطه با محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون -10

به روشهاي گوناگون (اعم از بروشور، تابلوي راهنما، عکس، نمایشگاه و ...) به گردشگران ارائه شود. حضور 

نمودن فرصت بازدید از سیماي طبیعی و بستر فرهنگی پیرامون راهنمایان و بلدهاي محلی و فراهم 

اینگونه اقامتگاه ها توسط راهنمایان مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در 

کلیه اقامتگاه هاي بوم گردي الزامیست.

ه جهت اقامه ضروریست در کلیه واحدهاي اقامتگاه هاي بوم گردي امکانات و فضاي الزم و شایست-11

نماز توسط گردشگران در نظر گرفته شوند.

وجود حداقل دو چشمه سرویس بهداشتی و دو سرویس استحمام فعال (ویژه خانمها و آقایان) -12

در کلیه اقامتگاه هاي بوم گردي الزامیست.
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با توجه به قرار گرفتن اقامتگاه هاي بوم گردي در محیط هاي طبیعی و عموما به دور از مراکز -13

امدادي، ضروریست کلیه اقامتگاه هاي بوم گردي ضمن شناسایی مخاطرات و حوادث مرتبط با فعالیت 

خود و ارائه آن به مرجع صدور مجوز طی گزارشی که هر دو سال یکبار مورد بازنگري قرار خواهد گرفت، 

عامل با نهادهاي اقدامات الزم را درخصوص مدیریت حوادث در محدوده جغرافیایی فعالیت خود (از جمله ت

محلی امدادي، تامین تجهیزات امدادي در حد نیاز و مطابق گزارش مذکور و ...) به انجام برسانند. آشنایی 

کلیه کارمندان اقامتگاه هاي بوم گردي که با گردشگران در ارتباط هستند با اصول کمکهاي اولیه و امداد 

امه معتبر کمکهاي اولیه و امداد از مراجع ذیصالح الزامیست و کارمندان مورد نظر ملزم به اخذ گواهین

هستند.

رعایت قوانین و مقررات نظام جمهوري اسالمی ایران و آگاهی و پایبندي گردشگران به هنجارهاي -14

جامعه میزبان در کلیه اقامتگاه هاي بوم گردي الزامیست. به همین منظور ضروریست مدیریت اقامتگاه 

بلیغ، فروش خدمات و اقامت مسافران، ضمن بیان مقررات به نحوي شایسته هاي بوم گردي در زمانهاي ت

و محترمانه به گردشگران، تعامل الزم را با ایشان و مقامات محلی در این خصوص برقرار سازند.
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رهنمودهایی جهت فعالیت اقامتگاه هاي بوم گردي:

انوادگی و توسط ساکنان بومی مناطق پیشنهاد می شود اقامتگاه هاي بوم گردي حتی المقدور بصورت خ-1

مدیریت شوند.

فراهم نمودن فرصتهایی جهت پوشیدن لباسهاي محلی (با رعایت اصول بهداشتی) توسط گردشگران و -2

شرکت دادنشان در رویدادهاي محلی می تواند در جذابیت اقامتگاه هاي بوم گردي براي گردشگران موثر 

باشد.

گردشگران (همچون پارکینگ، صندلی براي نشستن، فضاي بازي کودکان، ایجاد فضاهاي مکمل مورد نیاز -3

آالچیق و ...) به مدیران اقامتگاه هاي بوم گردي توصیه می شود.

:استاندارسازي، نظارت بر فعالیت و آموزش کارمندان اقامتگاه هاي بوم گردي

و نظارت و معاونین گردشگريکارشناسان طبیعت گردي استانها در تعامل با کارشناسان استاندارد سازي-

ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري در کلیه استانهاي کشور عهده دار نظارت بر اجراي 

دستورالعمل ابالغی و نظارت بر عملکرد اقامتگاه هاي بوم گردي خواهند بود. 

شگري سازمان میراث اداره کل کمیته ملی طبیعت گردي در تعامل با اداره کل آموزش معاونت گرد-

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري سرفصل هاي آموزشی کارکنان اقامتگاه هاي

بوم گردي را تعیین و زمینه آموزش ایشان را فراهم خواهد نمود و کلیه کارکنان این واحدها موظف به 

گذراندن دوره هاي مورد نظر و اخذ گواهینامه خواهند بود.
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الرحیمالرحمنهللابسم

هاي طرح مدیریت محلی در اجراي برنامهنامه نحوه مشارکت بخش غیردولتی با اولویت جوامعشیوه
زیستمناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط

کلیات: 
سال      22در اجراي ماده  صوب  شوري م سال    و آئین1389قانون مدیریت خدمات ک صوب  نامه اجرایی آن م

ــ 1389 ــت         و با اسـ ــتورالعمل اجرایی کارگروه کارآفرینی و واگذاري خدمات زیسـ محیطی به بخش  تناد به دسـ
ماره     ــ به شـ ــیوه6/6/1391مورخ 24461/91غیردولتی  مه نحوه   ، شـ یت     نا با اولو ــارکت بخش غیردولتی  مشـ

تعیین شرح زیر بهزیست هاي طرح مدیریت مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیطمحلی در اجراي برنامهجوامع
گردد.می

اهداف: -1ماده 
:امور زیردر محلیو جوامعهاي غیر دولتیهاي اقتصادي، فنی، نیروي انسانی و ... بخشهدایت ظرفیت-
مناطق تحت مدیریتزیستیتنوعهاي حفاظتی وارتقاء شاخص.1
بومی اجراي مدیریت هماهنگ و جامع زیست.2
محلی و جلب مشارکت جوامعمندسازي، آموزش، توانمحیطیارتقاء فرهنگ زیست.3
سبز)(مشاغلمحیطیپایدار و مشاغل سازگار با مالحظات زیستسازي معیشتفراهم.4
هاي فرهنگی و طبیعی بومی و میراثو فرهنگارتقاء و تقویت دانش.5
گردي در مناطق تحت مدیریت سازمانساماندهی وضع موجود طبیعت.6
پذیر، در معرض خطر و در معرض انقراض یبهاي آسرفع تهدیدات مربوط به گونه.7
ها جهت دستیابی به خودگردانی مالی مناطقگیري از سایر ظرفیتمالی از طریق بهرهرویکرد تأمین منابع.8
زیستی مناطقهاي تنوعبرقراري سیستم پایش و ارزیابی شاخص.9

پذیر، دیده و آسیبهاي خسارتي عرصهشده با رعایت اولویت احیاء و بازسازبینیهاي پیشاجراي تؤامان برنامه.10
برداري بایدار و خردمندانهحفاظت و بهره

: تعاریف 2ماده 
1389قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب سال 22قانون: عبارت است از مفاد -2-1



49

امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

1389قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب سال 22نامه اجرایی ماده نامه: آئینآئین-2-2
محیطی به بخش غیر دولتی  : کارگروه کارآفرینی و واگذاري خدمات زیستکارگروه-2-3
زیست سازمان: سازمان حفاظت محیط-2-4
زیست استان کل حفاظت محیطکل: ادارهاداره-2-5
کشوري  قانون مدیریت خدمات22نامه اجرایی ماده بخش غیردولتی: مطابق تعریف آئین-2-6
کشوري قانون مدیریت خدمات22نامه اجرایی ماده ف آئینمتقاضی: مطابق تعری-2-7
ه محیطی بفنی ســتادي: مطابق تعریف دســتورالعمل کارگروه کارآفرینی و واگذاري خدمات زیســت کمیته-2-8

بخش غیردولتی 
ــت کمیته-2-9 ــتورالعمل کارگروه کارآفرینی و واگذاري خدمات زیس ــتانی: مطابق تعریف دس به محیطیفنی اس

ش غیردولتیبخ
سازي محیط 3مناطق: مناطق مذکور در بند الف ماده -2-10 ست و کلیه تاالب قانون حفاظت و به هاي تحت زی

مالکیت دولت 
برداري خردمندانه از مناطق چهارگانه در چارچوب برنامه هاي طرح مدیریت.منافع: شامل هرگونه بهره-2-11
عات توجیهی       -2-12 نامه       –طرح مدیریت: انجام مطال به بر ــتیابی  ــیلی جهت دسـ هاي  هاي اجرایی زون تفصـ

هاي اصــلی نظیر آموزش و مشــارکت جوامع   (حفاظتی، تفرجی، بازســازي و احیاء، اداري و ...) و اجراي فعالیت 
محلی، پژوهش و ساماندهی وضع موجود مناطق.

طرح متقاضی:-2-13

کلی:ضوابط-3ماده
باشد.تفصیلی هستند قابل اجرا می-توجیهیطرح مدیریت ه داراينامه مزبور صرفاً در مناطقی کشیوه.1

: در مناطق فاقد طرح مدیریت یا مناطقی که طرح مطالعات آنها در حال تدوین می باشد طبق توافق با 1تبصره
بردار قابل انجام است.متقاضی تهیه و تکمیل طرح مربوطه با هزینه دستگاههاي ذیربط استانی یا بهره

: فهرست مناطق واجد شرایط با توجه به موقعیت حساس زیستگاهی از طرف سازمان بر اساس اولویت و 2تبصره
شود.معیارهایی که توسط معاونت محیط زیست طبیعی تدوین گردیده اعالم می

هاي ها و به منظور تقلیل و جبران اثرات سوء ناشی از فعالیتهاي زونباتوجه به تأثیرات اجراي ناشی از برنامه.2
گردد هاي طرح مدیریت و نیز طرح اجرایی که توسط متقاضی ارائه میتفرجگاهی در سطح مناطق، بر اساس برنامه

ام اقدي الزم و ...هاایجاد زیرساخت،محیطی، ارتقاء حفاظت منطقهارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ زیستنسبت به
گردد.



50

امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

اي هسـازي محل و نیز طراحیبایست در آمـادهمـیدسـتی منطقـهدر راستاي توسعه فرهنگ بومی و صنایـع.3
مربوطه و ... مد نظر قرارگیرد.

قانـون 16برداري منافع مناطق هیچ گونه حقی را جهت واگذاري اراضی ایجاد نکرده و طبق ماده اجازه بهره.4
مراتـع، واگـذاري ها وبرداري از جنگلقانون حفاظت و بهره31ماده4زیسـت و تبصرهحفاظـت و بهسـازي محیط

برداري) مجاز عرصـه و اعیـان این مناطـق (اعیانی سـازمان و اعیانی احـداثی توسـط متقاضی پس از بهره
باشد.نمی

بردار صرفاً نامه توسط سازمان صادر و بهرهبرداري از منافع صرفاً براي موارد ذکر شده در این آئیناجازه بهره.5
شده و تفویض و اجازه برداري خارج از ضوابط تعییند یادشده در مجوز بوده و حق بهرهبرداري از موارمجاز به بهره

برداري به غیر را ندارد. بهره
زیست استان کل حفاظت محیطشده توسط ادارهتواند مطابق قرارداد در محدوده تعیینبردار صرفاً میبهره.6

فعالیت نماید.
از طرح مصوب، حق ایجاد و احداث تأسیسات ثابت و ابنیه و اقدام بردار بدون کسب نظر سازمان و خارجبهره.7

به محصور نمودن و هر عمل دیگري که موجب تغییر در سیماي طبیعی عرصه مورد نظر گردد را نخواهد داشت.
برداري از منافع مناطق نباید خللی در حقوق عرفی و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی پیرامون اجازه بهره.8

برداري از ها که داراي مالکیت قانونی هسـتند ایجاد نمـاید. بدین منظـور قبل از صدور اجازه بهرهحاجراي طر
بودن اراضی و بالمعارض بودن آنها، از دستگاههاي مرتبط نظیر منافع مناطق جهت حصول اطمینان از ملی

مل خواهدآمد.عجهادکشاورزي، جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداري و ... استان استعالم به
ردار ببردار ابالغ و بهرهشده جهت فعالیت درخواستی توسط سازمان به بهرهمحیطی تعریفتمهیدات زیست.9

باشد.موظف به اجراي آن می
و 88برداري از منافع و انجام تعهدات متقاضی مطابق آیین نامه مادهپرداخت حقوق دولتی ناشی از بهره.10

قرارداد فی مابین خواهدبود. 
اجتماعی –وضعیت اقتصاديبهبودمناطق باید در جهت برداري خردمندانه بهرهخشی از منافع ناشی از ب.11

.ها هزینه شودمحیطی، ارتقاء حفاظت منطقه و ایجاد زیرساخت، ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ زیستمنطقه

-4ماده 
شیوه  ستان  کل حفاظت محیطنامه اداراتدر اجراي این  ست ا هاي مناطق هاي مدیریت زونمجازند برنامهها زی

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوبه شماره 88نامه اجرایی مادهچهارگانه خود را در چارچوب آیین
قانون 22نامه اجرایی مادههیأت محترم وزیران و اصــالحات بعدي) و آیین1/7/1381ه مورخ 26977/ت31426

.همکاري و مشارکت بخش غیردولتی اجرا نمایدمدیریت خدمات کشوري، با
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-5ماده 
محلی) انجام خواهدشد، شامل ها که از طریق بخش غیردولتی (جوامعمشارکت در اجراي برنامه زون

باشد.هاي اصلی زیر میفعالیت
هاي زیستی منطقهها و گونهحفاظت از زیستگاه.1
رمجاز در محدوده منطقهجلوگیري از تخریب، تجاوز و تغییرکاربري غی.2
دیده منطقهاحیاء و بازسازي نواحی خسارت.3
هاي تفرج گسترده و متمرکز)گردي ( زونهاي طبیعتمدیریت عرصه.4
همکاري در اجراي ضوابط شکار و صید و تعلیف دام .5

لعمل تورابرداري خردمندانه از منافع مناطق براساس طرح پیشنهادي متقاضی که مطابق فرایند دسبهره:1تبصره
ست، ابخش غیردولتی به تأیید سازمان رسیده محیطی بهاجرایی کارگروه کارآفرینی و واگذاري خدمات زیست

خواهدبود.
کامل اعم از حفاظت، صورت یک مجموعههمدیریت مناطق باید بهاي مشارکت در اجراي برنامههرگونه : 2تبصره

هاي مندرج در طرح مدیریت مناطق باشد.و سایر برنامهخردمندانه تفرجیبرداري بهرهبازسازي و احیا، 

شرایط متقاضی: -6ماده 
دارابودن تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران.1
فنی استانیهاي علمی، مالی و تجربیات مرتبط به تشخیص کمیتهبرخورداري از صالحیت.2
تانیفنی اسبه تشخیص کمیتهطبیعی و تخلفات شکار و صید پیشینه در زمینه تخریب منابععدم سوء.3

تبصره : مشارکت متقاضیان غیر ایرانی در امر سرمایه گذاري تابع ضوابط و قوانین مربوطه می باشد.

تعهدات متقاضی -7ماده
نامه مزبور تنظیم مابین که براســاس شــیوهنامه فیمتقاضــی ملزم به رعایت مفاد مندرج در قرارداد و تفاهم-1

باشد.گردیده است می
ــی و کارفرما بدون اخذ مجوز از                 -2 انجام هرگونه فعالیت خارج از مفاد قرارداد و تفاهم نامه فی مابین متقاضـ

سازمان ممنوع است و منجر به لغو مجوز خواهد شد .
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تعهدات اداره کل:  -8ماده
ستورالعمل اجرایی کارگروه کارآفرینی و واگذاري خ   اداره شده در د ست کل عالوه بر وظایف ذکر  محیطی دمات زی

بایست موارد ذیل را نیز به انجام برساند:به بخش غیردولتی می
ها و اطالعات موجود منطقه نقشههمکاري با متقاضی در زمینه ارائه مطالعات،.1
حفاظـتی و غیرحفاظـتی موجـود و ... براي متقاضی بر    صدور مجوز استفاده از ابنیه، تأسیسـات و تجهـیزات   .2

، توسط کمیته فنی استانی88رارداد و مفاد آیین نامه اجرایی مادهاساس نوع ق
هاي ذیربط تسهیل در برقراري ارتباط بین متقاضی و دستگاه.3

مراحل صدور مجوز:-9ماده
دریافت فرم از اداره کل و ارایه درخواست توسط متقاضی به انضمام طرح پیشنهادي..1
ثبت درخواست متقاضیان..2
متقاضیان در کمیته فنی استانی و ستادي مطابق رویه بررسی درخواستهاي .3
سالمی ایران و        .4 شور جمهوري ا شرایط و قوانین و مقررات امور قراردادهاي ک ضیان تابع  انتخاب نهایی متقا

سایر ضوابط و دستورالعملها مربوطه می باشد .

فنی ستادي:  کمیته-10ماده
تادي عالوه بر وظایف مندرج در د    کمیته  ــ گذاري خدمات        فنی سـ ــتورالعمل اجرایی کارگروه کارآفرینی و وا سـ
انجام رساند. بایست موارد ذیل را نیز بهمحیطی به بخش غیردولتی میزیست

بررسی و تصمیم گیري در خصوص مناطق پیشنهادي دفتر زیستگاهها و امور مناطق به منظور مشارکت       -1
بخش غیر دولتی

فتر زیستگاهها و امور مناطق مورد بررسی قرار گرفته است .تصویب طرح وصالحیت متقاضیانی که در د-2
بررسی گزارشات استانی ، ارزیابی اقدامات و ارایه توصیه هاي الزم براي بهبود روند کار-3
تهیه و تنظیم چک لیست ها و فرمهاي کنترل پروژه ها حسب مورد.-4
حسب درخواست کمیته استانی و یا مجري و    برگزاري جلسات هماهنگی موردي با اعضاي کمیته فنی استانی    -5

 . ....
ایجاد و برقراري جلســات شــبکه تبادل اطالعات و ارتباطات فی مابین مجریان طرحهاي مدیریت مناطق در  -6

خصوص تبادل تجربیات و نمونه هاي موفق
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بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص لغو ، فسخ و تمدید قرارداد و ارجاع آن به دفتر حقوقی-7

کمیته فنی استانی :  -11ماده
گذاري خدمات             کمیته  کارآفرینی و وا کارگروه  ــتورالعمل اجرایی  تانی عالوه بر وظایف مندرج در دسـ ــ فنی اسـ
انجام رساند. بایست موارد ذیل را نیز بهمحیطی به بخش غیر دولتی میزیست

د و کیفی سـازي اقدامات مجري در زمینه  نظارت مسـتمر بر اجراي طرح و ارایه توصـیه هاي الزم جهت بهبو  -1
برنامه هاي آماده سازي ، آموزش و ....

تدوین گزارشات ادواري از روند پیشرفت کار و ارایه آن به دفتر زیستگاهها و کمیته فنی ستادي  -2
راهبري پروژه ها در مسیر قرارداد و بازه زمانی و مبالغ اعتباري عملیات مورد هدف قرارداد.-3

بازرس  :  -12هماد
ــت   ــتورالعمل اجرایی کارگروه کارآفرینی و واگذاري خدمات زیس ــاس وظایف مندرج در دس وظایف بازرس بر اس

محیطی به بخش غیر دولتی می باشد. 

.
ناظــرفنی  :  -13ماده

س     ستورالعمل اجرایی کارگروه کارآفرینی و واگذاري خدمات زی ساس وظایف مندرج در د ت محیطیناظر فنی بر ا
به بخش غیر دولتی می باشد همچنین می توان از ظرفیت مشاورین تهیه کننده هر طرح استفاده نمود . 

شیوه انتخاب مؤسسه متقاضی ( طرف قرارداد) :  -14ماده
از طریق برگزاري مناقصه و حسب قوانین و مقررات مربوطه در کشور .

تضمین حسن انجام قرارداد:  -15ماده
شده طبق قانون شکار و صید به هاي سرشماريبردار مکلف است معادل ارزش ریالی ضرر و زیان گونهبهره

اضافه ارزش ریالی کلیه ابنیه و تأسیسات و تجهیزات موجود در منطقه که در اختیار وي قرار خواهدگرفت در 
ه قابل قبول به سازمان ارائه نماید. نامه بانکی و یا وثیقهنگام واگذاري مدیریت ( بهره برداري )، ضمانت
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حل و فصل اختالفات و رسیدگی به تخلفات :-16ماده

حل و فصل اختالفات برابر پیش بینی هاي منظور شده در توافق نامه فی مابین( قوانین و ضوابط حاکم بر قرارداد 
.ارجاع به کارشناس رسمی دادگستري و ... ) -داور مرضی الطرفین–هاي عمومی 

شرایط ابطال مجوز :  -17ماده
سین یا ادارات    -1 ستند بازر صورت گزارش م سهل در  ستورالعمل و  انگاري بهرهکل مبنی بر  بردار از اجراي این د

شده، با اخطار کمیته تعهدات و الزاماتی که در آن پیش صله    بینی  ستانی که در دو نوبت و حداکثر به فا 20فنی ا
بردار موظف است نسبت به رفع اشکاالت یا اصالح تخلفات اقدام و کتباً به گردد، بهرهابالغ میبردار آن روز به بهره

ستانی گزارش نماید تا به تأیید اداره کمیته صورت عدم اقدامات الزم،   فنی ا کل مربوطه یا بازرس کمیته برسد. در 
ست طبیعی ابالغ خواهدشد.شده باطل و از سوي معاونت محیط زیفنی، مجوز صادربه پیشنهاد کمیته

در صورت واگذاري مجوز صادره از سوي سازمان به شخص یا مؤسسه دیگر بدون اخذ موافقت سازمان، مجوز -2
اولیه صادره باطل خواهد شد. 

مراحل انجام کار :  -18ماده
اعالم برنده و ...–برگزاري اگهی عمومی –تهیه و تنظیم مستندات برگزاري مناقصه -1
تشکیل کمیته هاي فنی استانی و ستادي مربوطه.–تحویل منطقه به متقاضی –معرفی ناظر -2
برگزاري جلسات توجیهی و حسب ضرورت کارگاه هاي  آموزشی مربوطه و مورد نیاز .-3
ابالغ آغاز پروژه ها منطبق بر زمان بندي و حسب پرداخت پیش قسط و ... .-4
..... تاییدیه و دستور پرداخت اقساط مربوطه .پیگیري انجام مراحل بعدي و-5

-19ماده
سه مورخ          شد . که در جل ست می با صره تهیه و داراي ............. پیو ستورالعمل در ............. ماده و ............. تب این د

غیر دولتی مصوب شد .  ...........................  کارگروه کارآفرینی و واگذاري خدمات زیست محیطی به بخش 

:1ضمیمه
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شرایط 1بند 2محلی) موضوع تبصرهمنظور مشارکت بخش غیردولتی (جوامعمعیارهاي انتخاب مناطق به
باشد:نامه شامل موارد ذیل میاختصاصی شیوه

ید تایبندي اولیه   (موردالمقدور طرح جامع مشتمل بر زونلزوم برخورداري از طرح مدیریت تفصیلی و حتی.1
کمیته هاي فنی استانی و ستادي) سایر طرح ها و مطالعات موجود در منطقه

191و ماده 187نامه اجرایی بند الف ماده هاي آئینهاي شکننده مندرج در لیست زیست بومزیست بوم.2
نامه مستثنی هستند.برنامه شیوهقانون برنامه پنجم توسعه از این

هاي مجاز و سـازگار با اهـداف حفـاظت با تشـخیص سایر کاربـريهاي گردشـگري وداشتن جاذبه.3
زیست استان مربوطه ..... صرفا براي مناطق فاقد هر گونه مطالعات و با تایید اداره کل محیطهاي استانیدستگاه

....
هاي سازمان مرتبط با سازمان و اهداف گردشگري مصوب هیئت دولت، هماهنگ با سیاستمناطق نمونه.4

مدیریت مناطق و ... نمی باشد و می بایست حذف گردد
یرد.گبرداري قرار میهایی از آنها به اشکال مختلف مورد بهرهساماندهی مناطقی که در حال حاضر کل یا بخش.5

)بومی مناطق نگرددموجب اخالل در کارکردهاي زیست(مشروط بر آن که 
هاي مرتبطه آموزشمیزان آمادگی یا پذیرش جوامع محلی و عالقمندي ب.6
هاي مؤثر و مسؤول استانیآگاهی، توجیه و حمایت سازمان.7
وجود زیرساخت هاي اولیه (در زون تفرج متمرکز).8
نداشتن معارض حقیقی و حقوقی.9

طور همزمانهاي حفاظتی، احیاء و بازسازي و اقتصادي بهامکان اجراي طرح.10
سایر :

قوت و ضعف فعالیتها به منظور بهبود عملکرد پایش ادواري عملکرد مجري و شناسایی نقاط -1

قرارداد:
ستانی و         .1 شخیص کمیته فنی ا ضرورت به ت سب  ضی به مناطق ممنوعه ...... ح صدور مجوز ورود عوامل متقا

تاییدیه کمیته فنی ستادي .....(قرارداد)
سط کمیته فنی    .2 ضوع تو سی مو سازمان می  انجام هرگونه فعالیت خارح از مفاد قرارداد منوط به برر و تایید 

باشد .  
ستفاده نماید و    .3 متقاضی موظف است جهت انجام امور مربوطه از افراد مجرب و مرتبط با هریک از فعالیتها ا

سرفصل هاي دوره هاي آموزشی توجیهی و تکمیلی با همکاري اداره کل تهیه و با هزینه متقاضی برگزار گردد.
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اد تنظیمی متناسـب هر یک از برنامه ها می بایسـت منابع مالی   در مفاد طرح پیشـنهادي متقاضـی و قرارد  .4
جهت تأمین زیرساختها، نیروي انسانی، فعالیتهاي ساماندهی و خدماتی و ... پیش بینی گردد. 

در زمینه توسعه اقامتگاههاي بوم گرديموفق داخلی و خارجیـ بررسی تجارب عملی8ـ1

اي ترین منابع اقتصادي بسیاري از کشورها تبدیل گردیده، به گونهصلیصنعت گردشگري در حال حاضر به یکی از ا

به عنوان سومین صنعت درآمدزا در دنیا معرفی شده است. سازمان جهانی گردشگري پیش 2014که در سال 

میلیارد نفر گردد. این تعداد، گردش مالی حدود 1,5تعداد گردشگران بالغ بر 2020بینی کرده است که در سال 

میلیارد دالر در روز را به دنبال خواهد داشت، که چند برابر مجموع درآمد نفتی کشورهاي عضو اوپک است. 4,8

هاي مختلف اعمهاي گوناگون در زمینهاز طرف دیگر بر اساس اعالم سازمان جهانی یونسکو، ایران به لحاظ دارایی

دهردیفرد،…بسیار باال در فرهنگ، زبان، پوشاك و اسالمی، تنوع-از تاریخی، پیشینه بسیار غنی تمدن ایرانی

وجودبا. داردقراردنیاشاخصکشورسهزمرهدرطبیعیهايجاذبهواقلیمیتنوعلحاظازودنیابرترکشور

ندان شود، رتبه چگري که صنعت سبز نیز نامیده میگردشزمینهدرایرانکشورتاریخی،وفرهنگیغنايچنین

در بین سایر کشورها ندارد و سهم ایران از درآمدهاي گردشگري جهان بسیار ناچیز بوده و حتی در مناسبی را

میلیارد 6، تنها 1392بنابر آمارها درآمد ایران از گردشگري، در سال .نداردقرارنیزجهاننخستکشور100بین 

اند، میلیارد دالر درآمد داشته1400، ، کشورهاي دنیا از این صنعت2013دالر بوده است. در حالی که در سال 

منابع و جاذبه هاي گردشگري در سطح کشور درصد از کل این درآمد بوده است.0,4یعنی سهم کشور ایران تنها 

یکی از ظرفیت هاي بالقوه براي رشد توان اقتصادي است. گردشگري می تواند اقتصاد بحران زده روستاهاي کشور 

ده است را متحول سازد، اهتمام مسئوالن به توسعه گردشگري و فراهم نمودن تسهیالت را که منجر به مهاجرت ش

و امکانات یکی از راههاي حمایتی از کارآفرین ها در زمینه گردشگري است. روستاهاي استان با توجه به قابلیت 
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ن امکانات و هاي گردشگري و محرومیت هاي فعلی می توانند از طریق توسعه بخش گردشگري و فراهم نمود

خدمات براي گردشگران زمینه درآمدزایی و اشتغال پایدار براي اهالی روستاها را بوجود آورند. 

میلیون شغل صنعت گردشگري 200موتور محرکه اقتصاد دنیا و بزرگترین بخش اشتغال زا دراقتصاد جهان با بیش از

خارجی است. منبع مهم کسب ارز 5کشور یکی از 150است. توریسم در بیش از 

بیلیون دالر 1245کشور اولین منبع کسب ارز خارجی است و نرخ رشد ساالنه درآمد حاصل از توریسم 60در 

) می باشد.2014(

2030میلیارد نفر در سال 1/8و 2020میلیارد نفر در سال 1/4و پیش بینی، 2014میلیون نفر در سال 1133

است.)UNWTOدرصد (6/7تا 3/4بین ) 2014تا سال (رشد سالیانه 

در دهه گذشته صنعت توریسم تنها بخشی بوده است که در کشورهاي فقیر ارزش افزوده داشته وتوام با رشد بوده 

هاي مختلف گردشگري را داشته و انجمن درصد باالترین رشد در بخش40تا 30است، اکوتوریسم با رشد سالیانه 

درصد گردشگران متعلق به بخش 50، 2014تا پایان سال کهکرده است برآوردTIESالمللی اکوتوریسم یا بین

ه اند.گردي بودطبیعت

آمار گردشگري جهانی در طی سالیان گذشته عبارت است:

 میلیون نفر25،  1950در سال

 میلیون نفر441، 1990در سال

 میلیون نفر538، 1995در سال

 میلیون نفر 681، 2000در سال

 میلیون نفر680، 2001در سال

 میلیون نفر700، 2002در سال
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 میلیون نفر690، 2003در سال

 میلیون نفر763،  2004در سال

 میلیون نفر803،  2005در سال

 میلیون نفر846،  2006در سال

 میلیون نفر903،  2007در سال

 میلیون نفر922،  2008در سال

 نفر، حدود یک میلیارد2010در سال

 نفرمیلیارد1/2،  حدود 2015در سال

تجارب داخلی

بر می گردد. زمانی که آقاي مازیار آل داوود تصمیم 83و 82سابقه طرح هاي بوم گردي در ایران به سال هاي 

نتی ال و هواي بومی و سمی گیرد اقامتگاهی در روستاي گرمه (اقامتگاه آتشوونی) براي پذیرایی از گردشگران با ح

ایجاد کند. 

در کنار آن اما، افراد دیگري نیز در سایر مناطق کشور بوده اند که با طرح هایی شبیه بهم در حال خدمات رسانی 

به گردشگران در خانه هاي قدیمی و با شکل سنتی بوده اند، فارغ از اینکه از وجود این ساختار در سایر مناطق 

گروهی از صاحبان این اقامتگاه ها براي منسجم 88ن روند ادامه پیدا می کند تا اینکه در سال نیز آگاه باشند. ای

کردن فعالیت هاي خود گردهم می آیند و در آنجا براي استاندارد کردن فعالیت هاي خود تصمیماتی می گیرند.

مرام نامه این فعالیت نگاشته می بحث خوشه سار بوم گردي، با نماد ایرانی انار نیز در همانجا مطرح می شود و 

.شود
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معروف ترین اقامتگاه هاي بوم گردي کشور در استان هاي فارس، هرمزگان، خوزستان و کرمان، اصفهان و سمنان، 

مازندران، گیالن و گلستان وجود دارد که به جز یک مورد خدمات بقیه آن ها براي رقابت در عرصه بین المللی 

واحد نشان می دهد که سهم 50افیایی واحدهاي اقامتی بوم گردي از بین بیش از پراکنش جغر.مشهود نیست

اقامتگاه بیش از سایر استان هاي کشور است.20اصفهان با بیش از 

آشنایی با اقامتگاه بوم گردي احداث شده
عت در حال در ایران اقامتگاه هاي بومی و خانوداگی که معرف هویت بومی و فرهنگی محیط خود باشند به سر

افزایش هستند. اما برخی از این اقامتگاه ها بیش از سایرین شناخته شده اند و مهمانان خارجی و داخلی زیادي 

نیز هم اکنون مایلند تا اقامت در این واحدهاي بومی را تجربه کنند. در اینجا تنها به معرفی چند نمونه اکتفا می 

کنیم:

آتشونی گرمه
از روستاهاي بخش خوربیابانک، شهرستان نایین استان اصفهان است. سابقه فعالیت هاي روستاي تاریخی گرمه، 

گردشگري در این روستا باعث شده که این منطقه به عنوان مرکزي پر رونق و موفق در منطقه، کشور و جهان 

قامتگاه بوم گردي شناخته شود. رونق گردشگري در این منطقه با حضور فعالیت مازیار آل داوود با راه اندازي ا

اتاق در دو 12آتشونی شکل گرفت. در آتشونی در خانه اي اقامت خواهید کرد که در دل کویر قرار دارد و داراي 

مهمانسراست. با سفر به آتشونی تجربه اقامت در دل کویر و بازدید از از روستاي مصر را تجربه خواهید کرد.
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بوم کلبه ترکمن
یکی پارك ملی گلستان در روستاي توتلی تمک بنا شده، به طوري که تالش شده است تا این اقامتگاه در نزد

افرادي که در آنجا اسکان می یابند زندگی در محیط طبیعی را تجربه کنند و البته آرامش اجتماعی و زیست 

آشنا خواهید شد و از محیطی پیرامون خود را بر هم نزنند. با اقامت در این کلبه، با آداب و روسوم اقوام ترکمن 

جاذبه هاي گردشگري از جمله طبیعت و حیات وحش پارك ملی گلستان، برج قابوس، مقبره و گورستان خارق 

العاده خالد نبی بازدید می کنید.
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مضیف بردیه
تاب علی حیدري مدیریت آن را بر عهده دارد و با تالش هاي که صورت داده توانسته ماجراي تالش خود را در ک

به عنوان یک الگوي موفق به ثبت رساند. در این اقامتگاه » داستان هاي گردشگري؛ داستان من، جامعه من، آینده«

شما می توانید میهمان عرب هاي خونگرم در دشت هاي سبز خوزستان باشید و پذیرایی با غذاهاي محلی، نوشیدن 

لی را تجربه کنید.قهوه و چاي و دارچین با خرماي محلی همراه با موسیقی مح
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کلبه آقا میر
کلبه آقامیر با قدمتی بیش از یکصد سال در بافت قدیم سعادت شهر مرکز شهرستان پاسارگاد استان فارس واقع 

شده است. سبک خانه و معماري آن بصورت باال خانه است و مصالح آن عمدتا خشت و گل می باشد. اتاق مهمانخانه 

عدد و ظرفیت هر اتاق 5نه و اتاق نشیمن در طبقه پایین قرار دارد. تعداد اتاق خواب ها در طبقه دوم و آشپز خا

نفر می باشد. سیستم خواب بصورت کامال سنتی از رخت خواب پیچ و جاجیم، گلیم استفاده شده است. ناگفته 5

ه این ران است. با سفر بنماند که آقاي میري صاخب کلبه بنیان گذار مبحث آستروتوریسم (گردشگري نجوم) در ای

.کلبه تجربه رصد آسمان کویر در نزدیک پاسارگاد مقبره کوروش را تجربه کنید
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گیله بوم  روستاي قاسم آباد، چابکسر، گیالن

ماه6میلیون تومان در مدت 250هزینه راه اندازي : حدود 

نفر گردشگر30ظرفیت پذیرش : 

نفر6تعداد اشتغال مستقیم : 

نفر6: د اشتغال غیر مستقیم تعدا
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نور خونه روستاي قلعه باال، بیارجمند، شاهرود

ماه9میلیون تومان در مدت 40هزینه راه اندازي : حدود 

نفر گردشگر20ظرفیت پذیرش : 

نفر4تعداد اشتغال مستقیم : 

نفر4تعداد اشتغال غیر مستقیم : 



66

امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

شهر کاشان–خانه دوست 

میلیون تومان در مدت یک سال700: حدود هزینه راه اندازي 

نفر گردشگر50ظرفیت پذیرش : 

نفر12تعداد اشتغال مستقیم : 

نفر20تعداد اشتغال غیر مستقیم : 

روستاي فرحزاد، شهرستان خور و بیابانک
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میلیون تومان در مدت یک سال500هزینه راه اندازي : حدود 

نفر گردشگر40ظرفیت پذیرش : 

نفر10اشتغال مستقیم : تعداد 

نفر30تعداد اشتغال غیر مستقیم : 

اکولوژ نماسو در ساحل گامبیا

نماسو در نزدیک دهکده مدینه سالم در سواحل جنوبی گامبیا واقع شده است. نماسو به معنی مکان مقدس می 

راستاي ارائه خدمات گردشگري باشد. در اکولوژ نماسو همه امکانات اقامتی، پذیرایی و تفریحی براي میهمانان در

متفاوت از مکان هاي شهري فراهم شده است. احساس راحتی و تجربه اي زیبا از سواحل جنوبی گامبیا در تبلیغات 

این اکولوژ به آن اشاره شده است. غذاهاي محلی به ویژه دریایی و سبزیجات قابل ارائه است و آشنایی با فرهنگ 

موارد مورد اشاره براي این اکولوژ است.جوامع بومی آفریقایی یکی از
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عمده ترین فعالیت هاي بوم گردي در آمریکاي شمالی

دهکده هاي سرخ پوستان

گردشگري دهکده هاي سرخ پوستان به طور سنتی، بر اساس امکانات و تسهیالت طبیعی، وقایع ویژه، فرهنگ 

راجویانه نیز به عنوان یک بخش مهم وجود دارد.هاي بومی و صنایع دستی استوار است. گردشگري ماج

جشنواره هاي روستایی

اکثر جوامع کوچک، روستا ها و نواحی روستایی داراي جشنواره روستایی، نمایشگاه یا سایر وقایع هستند. این 

ی مجشنواره ها اساسا براي بزرگداشت وقایع مختلف محلی مانند برداشت محصول در ایام سال و یا براي سرگر

ساکنان محلی طراحی شده اند. مهمترین انواع جشنواره ها در نواحی روستایی جشنواره هاي غذا و مزرعه، جشنواره 

زندگی محلی، نمایشگاه هنر و صنایع دستی، اجراي برنامه هاي تاریخی و جشنواره هاي موسیقی است. مشهورترین 

هنري، قومی و میراث و نمایشگاه هاي ناحیه اي جشنواره هاي روستایی در آمریکا، جشنواره هاي موسیقی یا

است.

خرید

مراکز خرید در نواحی روستایی، جاذبه هاي تفریحی و گردشگري مشهوري نه تنها براي خرید بلکه به عنوان 

مجموعه هاي فراغتی هستند. خرید در مراکز روستایی آمریکاي شمالی در حال رشد است و فرصت هاي خرده 

ان جاذبه اولیه همراه با امکانات طبیعی و فرهنگی ارائه می کند. این روستا ها به طور معمول فروشی را به عنو

محصوالت مرتبط با گردشگري مانند سوغات و یادگاري ارائه می کنند و اغلب موضوعات و بنا هاي تاریخی در آنها 

طراحی شده است.
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گردشگري مبتنی بر تفریح و تفرج

از اراضی روستایی در آمریکاي شمالی را تشکیل می دهد و جاذبه هاي عمده اي را نواحی طبیعی بخش عمده اي

براي اکوتوریسم و گردشگري مبتنی بر تفرج دارد. قایق رانی، ماهیگیري، شکار، پیاده روي، کمپینگ، دوچرخه 

سواري و تماشاي مناظر در زمره مشهورترین سرگرمی هاي گردشگران تفرجی قرار دارد.

میراثگردشگري 

آمریکاي شمالی داراي تاریخی جذاب با فرهنگ هاي بومی و میراث استعماري است. نواحی روستایی بیشترین 

میراث ها را فراهم می کند. برخی از مهمترین جاذبه هاي روستایی از جمله روستاهاي کوچک، معادن و به ویژه 

ها همه در چارچوب میراث قرار می گیرند.معادن سنگ، پل هاي قدیمی، سایت هاي باستان شناسی و رزم گاه 

محور ها و مسیر هاي گردشگري

یکی از زمینه هایی که بسیاري از جنبه هاي میراث طبیعی و فرهنگی را شمال می شود توسعه مسیر ها و 

کریدورهاي منطقه اي گردشگري است. کنگره آمریکا قانون نظام مسیر هاي ملی را تصویب و انواع آنها را تعیین

کرد که شامل مسیر هاي ملی، نمایشی، تاریخی و تفریحی هستند و فرصت هایی را براي بازدید از واحی طبیعی 

و تماشایی فراهم می کنند.

خانه هاي دوم

مالکیت خانه هاي دوم در آمریکاي شمالی در مقایسه با اروپا پدیده به نسبت جدیدي به شمار می رود. در بیشتر 

تفریحی در نواحی روستایی مرتفع زیبا، سواحل دریا ها، حاشیه دریاچه ها و مناطق کوهستانی موارد خانه هاي دوم 

قرار دارند.
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مزارع و گردشگري کشاورزي

در آمریکا هزاران مزرعه به شکل مزارع گله داري، اسب سواري و ... و

حیات وحش، قایق سواري، اسکی جود دارد. مشهورترین فعالیت ها در مزارع شامل سوارکاري، پیاده روي، تماشاي 

.صحرایی، اتومبیل برفی، عکاسی، تیلر سواري، جمع کردن و نگهداري گله، پیک نیک و آشپزي است

): مهمترین فعالیت هاي انجام شده توسط بوم گردان در آمریکاي شمالی1-1جدول شماره (

0/0 فعالیت ها
70 Diningپذیرایی 

58 Shoppingخرید

44 Visit a beach/lake/riverfrontاز ساحل، دریاچه و حاشیه رودخانهدیدار 

41 Visit historic sitesدیدار از سایت هاي تاریخی

32 Fish/hunt/boatسواريماهیگیري، شکار، قایق 

29 Attend a festival or fairشرکت در جشنواره و نمایشگاه

24 Ride a bicycle or hikeدوچرخه سواري و پیاده روي

23 Attend religious servicesمذهبیشرکت در مراسم 

21 Campکمپ

18 Attend or participate in aیا مشارکت در یک رویداد ورزشیشرکت 

sporting                                                          event

15 Visit a winery/workingغبارعه کاري و دیدار از کارخانه مشروب سازي، مز

farm/orchard

12 Gambleقمار

11 Visit a Native American communityبومیدیدار از جامعه 
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موجودوضعشناختپایهفصل دوم: مطالعات

ـ مطالعات جغرافیایی، محیطی و منابع پایه1ـ2

و روستاشهرستانهاي عمومی استان،ویژگیـ معرفی 1ـ1ـ2

استان بوشهر با مساحتی در حدود بیست و هشت هزار کیلومتر مربع در جنوب ایران و در سواحل خلیج فارس 

قرار گرفته است. بوشهر استان باریک و بلندي است که بیشتر وسعت آن از نظر تقسیم بندي طبیعی در 

کیلومتر طول نوار ساحلی در شمال 705قرار گرفته است. این استان با حدودهاي ساحلی جنوب ایراندشت

شود. این استان از شمال خلیج فارس واقع شده و از مناطق مهم صیادي و تجاري در جنوب کشور محسوب می

به استان خوزستان و قسمتی از استان کهگیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیج فارس و قسمتی از استان 

هرمزگان، از شرق و شمال شرق به استان فارس و از غرب و جنوب به خلیج فارس محدود است. تجارت، صید 

ماهی و میگو و صنایع وابسته مثل لنج سازي و توربافی از فعالیت ها ي مهم اقتصادي ساکنین مناطق ساحلی 

بوشهر می باشد.

هد.جدول زیر آخرین تقسیمات سیاسی استان بوشهر را نشان می د

): تقسیمات سیاسی استان بوشهر1جدول شماره (

تاریخ تاسیسمرکز شهرستانشهرستانردیف

1391/10/12عسلویهعسلویه1

1358بندر گناوهگناوه2

1358خورموجدشتی3

1333برازجاندشتستان4
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تاریخ تاسیسمرکز شهرستانشهرستانردیف

1359بندر دیردیر5

1316بوشهربوشهر6

1358بندر کنگانکنگان7

1358اهرمنتنگستا8

1374بندر دیلمدیلم9

1381جمجم10

روستاهاي مورد مطالعه در خصوص طرح توسعه اقامتگاههاي بوم گردي با سرمایه گذاري محلی در 
محدوده سه شهرستان بوشهر، تنگستان و دشتی واقع شده اند، موقعیت و ویژگی هاي شهرستانی و 

روستایی این مکان ها عبارتند از:

ستان بوشهرشهر
شهرستان شهر بوشهر است. نیاست. مرکز ارانیاستان بوشهر در جنوب ايهااز شهرستانیکیشهرستان بوشهر 

شهرستان بوشهر از شمال به شهرستان گناوه، از .باشدیمربع وسعت ملومتریک1771/ 1يشهرستان دارانیا

شود.یمیفارس منتهجیاز غرب به خلشرق به شهرستان دشتستان، از جنوب به شهرستان تنگستان و

روستاي چاهکوتاه

کیلومتري شمال شرقی بوشهر واقع 50روستاي چاهکوتاه (چاه کوتاه) از توابع بخش مرکزي شهرستان بوشهر در 

چاهکوتاه ازاي دشتی استقرار یافته و بافت مسکونی متمرکزي دارد.شده است. روستاي چاهکوتاه در منطقه 

متر ارتفاع دارد و آب و هواي آن در فصول پاییز، زمستان و بهار معتدل و در تابستان گرم و خشک 30سطح دریا 
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است. روستاي چاهکوتاه از جنوب غربی به روستاي کنار آبادي و از شمال شرقی به روستاهاي تل اشکی و دویره 

محدود می شود.

یم و معماري این روستاست. به دلیل باال بودن سطح توفان شن و تش باد (آتش باد) دو عامل اساسی مؤثر در اقل

آب هاي زیرزمینی و عمق کم چاه هاي آب در گذشته، نام روستا چاه کوتاه نامیده شده است. قدمت این روستا 

انگلیس) نقش –به اواخر دوره صفوي مربوط است. مردم روستاي چاهکوتاه، در حوادث جنگ هاي جنوب (ایران 

آرامگاه هایی از آنها به جا مانده است. مردم روستاي چاهکوتاه به زبان فارسی با لهجه محلی فعالی داشته اند و

سخن می گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفري هستند.

در اجراي طرح کنترل و مهار شن هاي روان، پارك جنگلی چاکوتاه احداث گردید و کشت درختان 1350در دهه 

روي بیابان در این منطقه رواج یافت. پارك جنگلی چاکوتاه، به یکی از نشانه هاي اصلی کویري به منظور مهار پیش

این روستا تبدیل شده است.

هاي کشاورزي، دامداري، امور خدماتی و تولید صنایع دستی استوار شده اقتصاد روستاي چاهکوتاه بر پایه فعالیت

دامداري سنتی و تولید انواع لبنیات مانند شیر، ماست، ترین محصول زراعی این روستاست. است. گندم و جو مهم

پنیر، کره و روغن حیوانی در روستا رواج دارد. گروهی از زنان و دختران روستاي چاهکوتاه به تولید انواع صنایع 

هاي تولیدي روستا کامالً رنگ و طرح بومی هاي قالی، گلیم و گبههاي بافتهدستی اشتغال دارند. برخی از طرح

دارند و حاصل تصویرسازي و هنرمندي زنان و دختران روستاست.

هاي عزاداري روز توان به مراسم دعاي باران، دعاي آرامش دریا، آییناز مراسم ویژه مردم روستاي چاهکوتاه می

عاشورا و مراسم سنتی عروسی اشاره کرد. در مراسم دعاي باران و دعاي آرامش دریا، از سازهاي بادي و زهی 

بخشد. مردم روستا در این نوع مراسم عمومی حضوري شود که جذابیت خاصی به برگزاري مراسم میستفاده میا

فعال دارند.
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باشد و طبخ للک، رشته و انواع غذاهاي سوغات روستاي چاهکوتاه شامل صمغ، کندر، داروهاي گیاهی و لبنیات می

جنوبی در روستاي چاهکوتاه رواج دارد.

ساله، پارك بسیار زیبایی است که به زیستگاه گونه هاي گیاهی  درختی 40ه کوتاه با قدمتی پارك جنگلی چا

مناطق کویري و حاره اي و گونه هاي پرندگان ساحلی تبدیل شده است. مسیرهاي بسیار زیبایی در دل این پارك 

وت و پاکیزگی عمومی فضا،جنگلی احداث شده است که از میان درختان کویري عبور می کند. آواز پرندگان و سک

جذابیت پارك را دو چندان کرده است. نخلستان هاي انبوه خرما و مزارع طالیی گندم از دیگر چشم اندازهاي 

زیباي روستاي چاهکوتاه هستند.

آرامگاه شیخ حسینی چاهکوتاهی و فرزندانش که در جنگ معروف جنوب (ایران و انگلیس) به شهادت رسیده اند، 

اریخی روستاي چاهکوتاه است. در ضلع شمال غربی آرامگاه شیخ، آرامگاه شاعر معاصر ایران، زنده یاد از آثار ت

درجه و 29دقیقه طول شرقی و 8درجه و 51منوچهر آتشی قرار دارد. مختصات جغرافیایی روستاي چاهکوتاه 

قابل دسترسی است.اي مناسب دقیقه عرض شمالی است و این روستا از طریق شهر بوشهر با جاده3

شهرستان تنگستان (دلوار) 
. دلوار مرکز بخش دلوار شهرستان تنگستان رانیفارس در استان بوشهر اجخلیبر کرانهياست بندريدلوار شهر

. محدوده ساحلی استقرار گرفتهلهیاز دماغه هلکمیشهر بوشهر و در فاصلهياست. شهر دلوار در جنوب خاور

نزدیکی شهر دلوار قرار گرفته است.این شهرستان در 

روستاي خاییز

55000اي کوهستانی در جنوب شرقی شهرستان تنگستان از توابع استان بوشهر به وسعت تقریبی خاییز محدوده

د.هکتار بخشی از رشته کوههاي زاگرس و ارتفاعات بوشکان می باش
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این رودخانه از ارتفاعات کلمه و فاریاب د.ش)قرار داردر شمال این منطقه کوههاي قلعه دختر و رودخانه اهرم (باهو

سرچشمه گرفته و وارد منطقه تنگستان می شود، در اواسط تنگه باهوش، رود شیرین خاییز که در اکثرایام سال 

جاري است به آن می پیوندد و رودخانه در پشت سد اهرم متوقف می شود. این رود پس از مشروب نمودن اراضی 

د.م از دشت احمدي می گذرد و در جنوب جزیره شیف به خلیج فارس می ریزکشاورزي اهر

.خاییزاز جنوب و جنوب غرب به ارتفاعات بیرمی که مرتفع ترین کوه استان را درخود جاي داده ختم میشود

این موضوع سبب شده این منطقه در. دلپذیر و معتدل استیکی از نکات بارز منطقه خاییز وجود آب و هوایی

متري را 1950تا 150میان طبیعت گردان از جایگاهی خاص برخوردار گردد. ارتفاع متغیر این منطقه که از 

قسمت آب وهوایی متفاوت و منحصر به فرد گردیده که شاید در هیچ جاي 3سبب بوجود آمدن،شامل می شود

متفاوت و ویژه اي گردیده است. منطقهاستان این تنوع وجود نداشته باشد. این تنوع سبب پدید آمدن فون و فلور 

منطقه تقسیم نمود. البته هنگامی که در فصول 3خاییز را از لحاظ ارتفاع، پوشش گیاهی و آب و هوا می توان به 

مختلف، نقاط مختلف خاییز مورد بررسی قرار می گیرد، تفاوتهاي جزیی در این تقسیم بندي را برهم می شود. 

یبی گونه ها و وجود گونه هاي انحصاري مناطق، صحت این تقسیم بندي را بیشتر مشاهدات ظاهري وفرم ترک

تایید می کند. 

روستاي خوش آب و هواي خاییز در جنوب شرق شهر اهرم مرکز شهرستان تنگستان بین دو کوه بیرمی و کوه 

د.سرخ قرار دار

ب و هوا و زیبا در استان بوشهر میباشد یکی از روستاهاي خوش آهکتار وسعت،627هزار و 42روستاي خاییز با 

فتن قرار گرفارس و خوزستان بوده است.که در قدیم بعنوان اصلی ترین تامین کننده مرکبات و خرماي بوشهر،

ت.در بین دو کوه بنام بیرمی و کوه سرخ به این روستا نمایی زیبا بخشیده اس
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روستاي بنیون، گشی، مخدان، یخ و آشی به ترتیب ابتدا دقیقه است و پنج20فاصله روستاي خاییز با اهرم حدود 

و انتهاي خاییز را تشکیل می دهند و شغل اصلی مردم منطقه باغداري و دامداري است. این روستا بسیار سرسبز 

بود که مرکبات و تولیدات باغی آن از جمله لیمو ترش، در منطقه و کشور شهرت خاصی داشت و به عنوان یکی 

در منطقه و سرمازدگی ناشی 42کشور در این زمینه محسوب می شد ولی بارش برف شدید در سال از قطب هاي

از این بارش، همه محصوالت کشاورزي را از بین برد و تا مدت ها پس از آن دیگر محصولی در زمین هاي منطقه 

زمان بود که مهاجرت از این نرویید و مردم گمان کردند زمین آلوده شده و دیگر قابل کشاورزي نیست و از همان

.روستا به روستاها و شهرهاي مجاور آغاز شد

سال ها بعد دوباره کشت محصوالت باغی و مرکبات در این روستا آغاز شد، روستا رونق گرفت و برخی مردم 

بازگشتند و زندگی در روستا جریان یافت

.خائیز تنگستان برگزار شدجشنواره بازیهاي بومی و محلی استان بوشهر به میزبانی روستاي

این جشنواره بعد از ظهر جمعه بیستم اسفندماه در روستاي گشی خائیز تنگستان با حضور شش شهرستان برگزار 

د.گردی

شهرستان دشتی

کل مساحت استان را شامل می شود در محور ارتباطی اهواز ـ %6کیلومتر مربع که حدود 49شهرستان دشتی با 

ـ بندرعباس  و کمربند میانی استان واقع شده است. شهرستان دشتی که از شمال به شهرستانهاي دشتستان بوشهر 

و تنگستان، از غرب به شهرستان تنگستان و دریاي همیشه نیلگون خلیج فارس، از جنوب به شهرستانهاي دیر و 

یقه عرض شمالی دق45تا 10درجه و28جم و از شرق به شهرستان فیروزآباد فارس محدود می شود. در فاصله 

دقیقه طول شرقی قرار دارد.10درجه و52دقیقه تا 10درجه و51و
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کیلومتر است. فاصله 783هوایی آن تا تهرانمتر و فاصله60ارتفاع مرکز شهرستان ( خورموج ) از سطح دریا

کیلومتر می باشد.137و تا کنگان28، تا اهرم مرکز شهرستان تنگستان80آن تا مرکز استان 

شهر 4هرستان دشتی از نظر وسعت دومین شهرستان استان بوده و از سه بخش مرکزي، کاکی شنبه و طسوج ،ش

دهیاري تشکیل شده است.49روستاي داراي سکنه و95دهستان و7خورموج، کاکی، بادوله و شنبه، 

روستاي احشام قائدها

کیلومتر و در جنوب 26اصله اش تا مرکز دشتی فوستاي احشام قائدها در بخش مرکزي و از توابع خورموج است.ر

د.غربی آن قرار دار

این روستا داراي معدن گچ و کیلومتري غرب آن قرار دارد.2کیلومتري غرب آن و دره باغ شاه در 5کوه مند در 

ت.جو و خرماسمحصوالت و فرآورده هاي آن گندم،

د.وهی هم در مراکز دولتی و صنعتی مشغول بکارندامداري و کارگري و گرکار و پیشه اهالی آن کشاورزي،

ت.زبان مردم روستا فارسی و مذهبشان شیعه جعفري اس

گل گاوزبان و خاکشیر پیدا می شود و در گذشته گل زرد،کاسنی،در اطراف روستا گیاهان دارویی چون آویشن،

ت.شده اسدر کوه غربی آن حیواناتی چون بز کوهی و قوچ و میش هم به وفور یافت می

64نفر بوده که از این تعداد 133خانوار و 33خورشیدي داراي 1390بر اساس سرشماري نفوس و مسکن سال 

ت.نفر زن بوده اس69نفر مرد و 

در خصوص وجه تسمیه روستا گفته شده، چند قرن پیش طایفه اي معروف به قاید ها از مناطق شمالی استان 

د.ه اند به همین دلیل روستا به نام آنان مشهور می گردبوشهر در این محل سکونت داشت
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به هنگام هجوم طوایف دیگري از جمله رضائی ها و فقیه ها هم سکونت دارند.در این روستا عالوه بر قایدها،

انگلیس به بوشهر عده اي از اهالی این روستا به دفاع از میهن بر می خیزند که یکی از معروفترین این افراد مرحوم

پدر مرحوم حاج علی فقیه است.آقاشیر(آشیر)فقیه،

با » مسجد صاحب الزمان(عج)«یکی از جاذبه هاي گردشگري این روستا مسجدي زیبا با معماري خاص به نام 

امکاناتی مناسب است.در احداث این مسجد که نظر هر مسافري را به خود جلب می کند آقاي حاج محمد فقیه 

این مرد شریف و پرتالش در احداث مجتمع قیه فرزند آشیر نقش زیادي داشته است.فرزند مرحوم حاج علی ف

وي طاین روستا در کنار جاده آسفالته خورموجنقش عمده اي داشته است.» سلطان پیرهاشم«زیارتی و سیاحتی 

د.دراز واقع شده و داراي امکاناتی همچون: برق ،آب لوله کشی ،تلفن گاز و مدرسه دبستان می باش

ـ مطالعات پایه منابع و محیط طبیعی2ـ1ـ2

ـ بررسی پارامترهاي اقلیمی1ـ2ـ1ـ2

در سالیان اخیر اصول اقلیم شناسی نوین بر پایه و اساس مطالعات توده هاي هوا مورد توجه قرار گرفته است و 

ف خصوصیات کلی و می توان گفت که بدون شناخت و مطالعه توده هاي هوا و اثرات آنها در مقاطع زمانی مختل

تیپهاي اقلیمی و رژیمهاي بارندگی یک ناحیه را نمی توان به طور دقیق مورد ارزیابی و تحقیق قرار داد . به همین 

دلیل در ابتدا جریانهاي عمده تاثیر گذار بر استان و حتی کل کشور مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. بر اساس 

زار بر منطقه به دو شکل جریانهاي زمستانه و تابستانه اتفاق می افتند که در نتایج حاصله توده هاي هوایی تاثیر گ

ادامه شرح هر کدام از جریانهاي هاي هوایی ارائه شده و در تصویر شماره زیر نیز مشخص شده است. 
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) : توده هاي هوایی موثر بر کشور و استان1تصویر شماره(

:سیستم هاي کم فشار حرارتی سودان

سودان در قاره آفریقا به علت مجاورت با منطقه حاره، به طور نسبی داراي موقعیت کم فشار است. در فصل منطقه

هاي سرد سال با نفوذ زبانه پرفشار به نواحی شمالی سودان و ریزش هواي سرد در آن منطقه، کم فشار مستقر در 

ین سیستم در ابتدا فعال نمی باشد و فاقد سودان تقویت شده و از دریاي سرخ رطوبت جذب می نماید. در واقع ا

جبهه است اما به تدریج که بر روي دریاي سرخ کشیده می شود با توده هاي هواي آن منطقه برخورد کرده و 

فعال می شود که عموماً پس از شکل گیري یا از طریق خوزستان وارد کشور می شود و یا پس از عبور از روي 

ه بر روي خلیج فارس و کسب رطوبت کافی، استان هاي جنوبی کشور و گاهی تا عربستان و کویت و توقف کوتا

نواحی مرکزي ایران را تحت تاثیر خود قرار می دهد و پس از آن به طرف شرق و جنوب شرق کشیده می 

یشود.بارندگی از سیستم هاي کم فشار سودانی معموالً از ابرهاي جوششی بوده و به این علت اغلب پس از بارندگ

هاي رگباري از سیستم هاي کم فشار سودانی، سیالب هاي مخربی در استان هاي جنوبی کشور جریان می یابد. 
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بارندگی از سیستم هاي کم فشار سودانی به صورت آبگین می باشد که طبعاً در برخورد با ارتفاعات ممکن است 

در فصل سرد نوع ریزش آن به صورت برف باشد.

نه ايسیستم کم فشار مدیترا

در ماه هاي سرد سال روي دریاي مدیترانه، سیکلونهاي متعددي تشکیل می شود که به سمت شرق حرکت نموده 

و روي قبرس عموما زبانه ایجاد می کنند. این زبانه هاي کم فشار پس از عبور از ترکیه به ایران رسیده موجب 

م وقتی فعال می شود که زمین به اندازه کافی بارندگی هایی در فالت ایران می شود. جبهه هاي گرم این سیست

سرد باشد، در اینصورت جبهه ها بسیار فعال عمل کرده و گاهی این سیستم ها پس از عبور از ترکیه و برخورد به 

ارتفاعات آن مناطق به دو شاخه تقسیم می شوند. یکی از شاخه ها از طریق غرب و شمال غربی وارد کشورمان 

جاد باران، از طریق خراسان به ترکمنستان می رود. اما شاخه دیگر از سمت عراق وارد شده و می شود و پس از ای

از طریق خراسان به افغانستان می رود. کم فشار مدیترانه اي که ماهیتا جنب حاره اي دریایی هستند و به سمت 

گی هاي فالت ایران را موجب کشورمان حرکت می کنند، در زمستان همراه با کم فشار باران زا، بیشترین بارند

می شوند. در استان بوشهر، پس از کم فشار سودان، سیستم کم فشار مدیترانه اي مهمترین منشاء بارندگی ها 

محسوب می شود. 

پر فشار سرد شمالی

گاهی اوقات در فصول سرد، سیستمهاي سرد شمالی و یا شمال غربی که در تمام فالت ایران تاثیر می گذارد، 

است به استان هاي جنوبی کشور از جمله بوشهر نیز موثر واقع شده و حداقل دماي مطلق را افت محسوبی ممکن

دهد و چه بسا موجب خسارت به محصوالت گردد. منشاء این پر فشار سرد شمالی دشت سیبري است و هواي 

اسان تا خوزستان را تحت سرد سنگین را از نواحی شمال شرق کشور وارد فالت ایران می نماید و از شمال خر
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الشعاع خود قرارمی دهد. سرماي شدیدي که در بعضی از سالها تا نواحی جنوب شرقی کشورمان هم تاثیر می 

گذارد ناشی از فعالیت این سیستم است.

بطور کلی اقلیم هر منطقه حاصل ترکیب عوامل مختلف آب و هوایی می باشد که در دراز مدت بر روي وضعیت 

و پوشش گیاهی منطقه تاثیر می گذارد و خود نیز به تعادل با آنها می رسد. گیاهان و جانوران بتدریج زمین، خاك

با اقلیم حاکم بر منطقه وفق یافته به همین دلیل می توانند معرف نوع اقلیم در هر منطقه باشند. در شکل گیري 

تبخیر دخالت دارند. این عوامل تحت سیماي اقلیمی یک منطقه عوامل متعددي نظیر بارش ، رطوبت ، دما و

عنوان فاکتورهاي سازنده اقلیم شناخته  شده اند. عالوه بر آنها طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع، دوري و نزدیکی 

به منبع رطوبتی، سیستم هاي هواشناسی، توده هاي هواي ورودي به منطقه، از جمله مهمترین عوامل در شکل 

اشند. شناسایی و بررسی خرد اقلیم ها در هر منطقه مستلزم بررسی هاي صحرایی و گیري اقلیم هر منطقه می ب

ثبت پارامترهاي اقلیمی آن توسط ایستگاه هاي اقلیم سنجی با تراکم و ادوات مناسب می باشد. به منظور ارزیابی 

ه منطقه استفاده اقلیم، روش هاي متعددي پیشنهاد شده است. در مطالعات حاضر از روش دومارتن براي ایستگا

شده است. 

ـ پهنه بندي از نظر تیپ اقلیمی1ـ2ـ1ـ2

شدهاصالحمارتندونماياقلیم

طبقه بندي اقلیمی به روش دومارتن اصالح شده بر اساس مقدار بارش ساالنه (میلیمتر) و متوسط دماي 

د ، استوار است :که از رابطه زیر بر آورد می شوA(I(ساالنه(سانتیگراد) بر مبناي ضریب خشکی 

۱۰T

P
IA 
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Pبارندگی ساالنه =

Tنرمال ساالنه دما =

پهنه بندي اقلیمی) :2جدول شماره (

خشکنیمه خشکمدیترانه اينیمه مرطوبمرطوببسیار مرطوبنام اقلیم

10کوچکتر از9/19ا ت9/2310تا 9/2720تا 9/3424تا 3528بزرگتر از محدوده و ضریب خشکی دومارتن

ماخذ:محاسبات کارشناس

محاسبه شاخص اقلیمی دومارتن براي بوشهر و روستاهاي مورد نظر طرح توسعه بوم گردي به صورت زیر انجام        

شد.

٢٢.۴
٧.٢۴
۴.١٠۴

١٠٧.١۴
۴.١٠۴




I

شک می باشد که براساس طبقه بندي دومارتن جزء مناطق خ22/4با استفاده از داده هاي آماري ، ضریب خشکی 

است. 

روشبراســاس(روســتاهاي شــهرســتان بوشــهر، تنگســتان و دشــتی)  مورد مطالعههايمحدودهاقلیمیتیپ

صالح مارتنودبنديطبقه شک واجد اقالیمشده ا شک تانیمهگرمخ شد  که میگرمخ -1500در ارتفاعاتبا

شــود .  جدولمیســرد تبدیلخشــکنیمه+  متر به1500و در ارتفاعاتمعتدلخشــکنیمهبهمتري1300

را نمایش می دهد.مورد مطالعهایستگاهاقلیمیتیپشماره
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ایستگاه بوشهراقلیمیتیپ): 3(شمارهجدول

بارندگیایستگاه
)mm(

درجه حرارت (سانتی 
تیپ اقلیمیضریب خشکیگراد)

خشک گرم1/2796/248بوشهر
ماخذ: سازمان هواشناسی

) : پهنه بندي اقلیمی استان بوشهر2تصویر شماره (
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ـ منابع آب و هیدرولوژي2ـ2ـ1ـ2

موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی از جمله گرماي زیاد، کمبودریزش هاي جوي و تبخیر زیاد سبب شده 

وردار باشد. منابع آبی استان داراي دو بخش است آب از گذشته تا کنون در استان بوشهر از اهمیت زیادي برخ

میلی متر است.240زیرزمینی و سطحی است. متوسط بارندگی ساالنه 

استان داراي چهار رود مند، دالکی، حله و شاپور است. بهره برداري از منابع آب در استان بوشهر از طریق چاه هاي 

چشمه 180چاه، 13257دها صورت می گیرد. تعداد عمیق و نیمه عمیق، قنات، چشمه و نیز آب مسیل ها و رو

قنات در استان وجود دارد.49و 

ـ زمین شناسی و ریخت شناسی زمین3ـ2ـ1ـ2

بیابان هاي استان بوشهر به دو بخش، بیابان هاي ساحلی و غیر ساحلی تقسیم می شود. زمین شناسی براساس 

االدست و یا متأثر از نهشته هاي رسی یا لجنی به همراه بیابان هاي ساحلی یا به دلیل رخنمون هاي سازندهاي ب

نهشته هاي سیلتی ایجاد شده اند. بیابان هاي غیر ساحلی استان که با پوشش کواترنر مشخص می شوند در اثر 

ه سازنده اي است کسازندهاي تبخیري و تخریبی به وجود آمده اند. به طور کلی بیابان هاي استان را از نظر منشا

ش ایجاد می توان به دو بخش اولیه و ثانویه تفکیک کرد که بخش ها و کانی هاي تبخیري می باشد و بخسنگ 

اولیه ثانویه شامل واحدهاي آبرفتی کواترنري است که در اثر عبور روان آب هاي سطحی از سازندهاي تبخیري 

د.ایجاد شده ان
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ـ خاك شناسی و پوشش گیاهی4ـ2ـ1ـ2

ان بوشهر، به استثناي نواحی نیمه خشک شرقی مجاور زاگرس، عالوه بر شوري و قلیایی به خاك بیشتر نقاط است

علت حرارت زیاد و کمی رطوبت الزم، از نظر مواد آلی فقیر است.

درصد آن جنگل هاي طبیعی و 95هزار هکتار بوده که حدود 214مساحت جنگل هاي استان بوشهر نزدیک به 

است. مانند پارك جنگلی چاهکوتاهدرصد جنگل هاي دست کاشت 5

مهمترین جوامع جنگلی استان عبارتند از: گز، کنار، بادام کوهی و بنه، حرا

هکتار است.39917و دشتی 88249هکتار، در تنگستان 14214مساحت جنگل ها در شهرستان بوشهر 

هکتاري است.  147پارك جنگلی چاهکوتاه در بوشهر داراي مساحت 

هاي طبیعییات وحش و زیستگاهـ ح5ـ2ـ1ـ2

باتوجه به قرارگرفتن استان بوشهر میان رشته کوههاي زاگرس و خلیج فارس می توان زندگی جانوري استان 

بوشهر را به دو بخش خشکزي و آبزي تقسیم نمود.

تر ري، کبوجانوران خشک زي شامل آهو، قوچ، پلنگ، گراز، کفتار، گرگ و ... یا پرندگانی مانند تیهو، کبک، قم

چاهی، عقاب طالیی و ... است.
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مخاطرات طبیعی و محیط زیستیـ 6ـ2ـ1ـ2

مخاطرات و معضالت زیست محیطی استان ناشی از ویژگی هاي محیط طبیعی و دخالت هاي انسان در محیط 

ست یطبیعی است که نتیجه آن در قالب انواع حوادث طبیعی آلودگی ها، تخریب محیط زیست و مسائل مختلف ز

محیطی دیده می شود. 

محیط طبیعی نواحی از ترکیب و تعادل عوامل گوناگون شامل ویژگی هاي زمین شناسی، خصوصیات 

هیدرولوژیکی، وضعیت آب وهوا، شرایط خاکشناسی و زندگی جانوري و پوشش گیاهی و... شکل می گیرد. ترکیب 

تحت عنوان مسائل و ناهنجاري هاي محیطی و این عوامل ویژگی مشخصی را بر محیط طبیعی ایجاد می کند و 

معضالت حاد زیست محیطی طبقه بندي می شود که در این بین می توان به بروز زمین لرزه، جریان سیالب، به 

پیشروي آب دریا، توفان، خشکسالی، حرکت ماسه هاي روان، شوري خاك ها و آب سفره هاي آب زیر زمینی، 

د.اشاره نمودر استان بوشهروالت کشاورزيتگرگ، سرمازدگی و گرمازدگی محص

با توجه به اینکه استان از نظر ویژگی هاي زمین ساختی جزیی از زون ساختمانی زاگرس می باشد و حرکت آرام 

و مداوم صفحه عربستان به سمت فالت ایران در امتداد گسل زاگرس موجب لرزش هاي زمین ساختی زاگرس 

کوه، وگسل خورموج موجب بروز زمین زمین لرزه هاي مناطق اهرم، پشت قطرگردیده است، گسل هاي کازرون 

لرزه هاي بسیاري در استان می گردند به طوري که کلیه برازجان، باغان و دالکی بر اثر حرکات زمین در امتداد 

.این گسل هاست

شده است، رودهاي مذکور و استان بوشهر در حوضه آبریز رودهاي مند، شاپور، دالکی، حله، باهوش و باغان واقع

ب نمایند و با توجه به اینکه غالمسیلهاي فصلی دیگري که ارتفاعات شرقی و شمال شرقی استان را زهکشی می

.اساسی استان بوده و خسارات زیادي را به بار میآوردالتهستند، وقوع سیل یکی از معضسیالبیاین رودها 
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وه بر کمی بارش، ه گرم و خشک کشور، از نواحی کم باران است، عاالاستان بوشهر به دلیل قرارگرفتن در ناحی

تبخیر شدید نیز عامل مؤثر دیگري در بروز خشکسالی است. به همین دلیل هر چند سال یک بار شاهد خشکسالی

م.اي هستیهاي گسترده یا منطقه

ند. باشاراي وضعیت مطلوبی نمیب دالدر حال حاضر هیچ کدام از شهرهاي استان از نظر دفع آبهاي سطحی و فاض

زیرزمینی وضعیت نامناسبتريبودن سطح آبهايالدلیل نبودن شیب مناسب و بااین امر در شهرهاي ساحلی به

اکثر شهرها به استثناي بوشهر وگناوه و روستاهاي استان یا وارد سفرههاي آب زیر زمینی شده یا البفاضد. دار

د.گردنر و مدي تخلیه میها و یا به مناطق جزبه رودخانه

گیرد. و تخلیه ها به صورت بهداشتی انجام نمیآوري، حمل و دفع زبالهدر اکثر شهرها و روستاهاي استان جمع

ت زیست محیطی زیادي الشود و مشکها در نقاط پست و آبگیر شهرها موجب فساد و گندیدگی آنها میزباله

د.کنایجاد می

روستاهاي طرح توسعه بوم گرديی ـ فرهنگیـ مطالعات پایه اجتماع2ـ2

پیشینه تاریخی روستاـ بررسی1ـ2ـ2

روستاي چاهکوتاه

قدمت این روستا به اواخر دوره صفوي مربوط است. مردم روستاي چاهکوتاه، در حوادث جنگ هاي جنوب (ایران 

هایی از آنها به جا مانده است. مردم روستاي چاهکوتاه به زبان فارسی انگلیس) نقش فعالی داشته اند و آرامگاه–

با لهجه محلی سخن می گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفري هستند.
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در اجراي طرح کنترل و مهار شن هاي روان، پارك جنگلی چاکوتاه احداث گردید و کشت درختان 1350در دهه 

ان در این منطقه رواج یافت. پارك جنگلی چاکوتاه، به یکی از نشانه هاي اصلی کویري به منظور مهار پیشروي بیاب

این روستا تبدیل شده است.

آرامگاه شیخ حسینی چاهکوتاهی و فرزندانش که در جنگ معروف جنوب (ایران و انگلیس) به شهادت رسیده اند، 

یخ، آرامگاه شاعر معاصر ایران، زنده یاد از آثار تاریخی روستاي چاهکوتاه است. در ضلع شمال غربی آرامگاه ش

منوچهر آتشی قرار دارد. 

روستاي خاییز

روستاي خوش آب و هواي خاییز در جنوب شرق شهر اهرم مرکز شهرستان تنگستان بین دو کوه بیرمی و کوه 

د.سرخ قرار دار

دان، یخ و آشی به ترتیب ابتدا دقیقه است و پنج روستاي بنیون، گشی، مخ20فاصله روستاي خاییز با اهرم حدود 

و انتهاي خاییز را تشکیل می دهند و شغل اصلی مردم منطقه باغداري و دامداري است. 

روستاي احشام قائدها

در خصوص وجه تسمیه روستا گفته شده، چند قرن پیش طایفه اي معروف به قاید ها از مناطق شمالی استان 

د.همین دلیل روستا به نام آنان مشهور می گردبوشهر در این محل سکونت داشته اند به

به هنگام هجوم طوایف دیگري از جمله رضائی ها و فقیه ها هم سکونت دارند.در این روستا عالوه بر قایدها،

انگلیس به بوشهر عده اي از اهالی این روستا به دفاع از میهن بر می خیزند که یکی از معروفترین این افراد مرحوم 

پدر مرحوم حاج علی فقیه است.آشیر)فقیه،آقاشیر(
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با » مسجد صاحب الزمان(عج)«یکی از جاذبه هاي گردشگري این روستا مسجدي زیبا با معماري خاص به نام 

امکاناتی مناسب است.در احداث این مسجد که نظر هر مسافري را به خود جلب می کند آقاي حاج محمد فقیه 

این مرد شریف و پرتالش در احداث مجتمع د آشیر نقش زیادي داشته است.فرزند مرحوم حاج علی فقیه فرزن

نقش عمده اي داشته است.» سلطان پیرهاشم«زیارتی و سیاحتی 

جمعیتـ 1ـ2ـ2

، 24اد بخش ها ، تعد10کیلومتر مربع و تعداد شهرستان ها 22742,74مساحت استان 91براساس تقسیمات کشوري سال 

عدد می باشند.36و تعداد شهرها 46تعداد دهستان ها 

و سهم از جمعیت کشور 3,11نفر است، متوسط رشد ساالنه 1032949جمعیت استان 90براساس سرشماري عمومی سال 

بعد خانوار درصد است، به لحاظ83,6درصد می باشد و درصد باسوادي در استان 68,2درصد است. میزان شهرنشینی 1,37

است.4,2استان 

نشان می دهد.90جدول زیر جمعیت نقاط شهري استان بوشهر براساس سرشماري سال 
1390جمعیت نقاط شهري استان بوشهر بر اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال ): 4جدول شماره (

جمعیتنام شهرردیفجمعیتنام شهرردیف

16313جم1723817آب پخش1

18072چغادك621118بدانآ2

7722خارك249819امام حسن3

34994خورموج273520انارستان4
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جمعیتنام شهرردیفجمعیتنام شهرردیف

6044دالکی1377821اهرم5

3704دلوار9544922برازجان6

2405ریز437623بردخون7

7859سعد آباد607824بردستان8

7137سیراف2015725بندر دیر9

7653شبانکاره9322326بندر دیلم10

2528شنبه561927بندر ریگ11

7884عسلویه7632928بندر کنگان12

10156کا کی6411029بندر گناوه13

2164کلمه1151530بنک14

11503نخل تقی19522231بندر بوشهر15

11414وحدتیه318332تنگ ارم16

باشد:به شرح زیر میبه تفکیک شهري و روستایی هاي استان نبر اساس این سرشماري جمعیت شهرستا
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):  شهرستان هاي استان به تفکیک نقاط جمعیت شهري و روستایی و غیر ساکن5جدول شماره (

جمعیت غیرساکنجمعیت روستاییجمعیت شهريهانام شهرستان

2210163782664بوشهر

174825271981تنگستان

ـــ2145329993جم

151004772661155دشتستان

47628286461256دشتی

ـــ3682215701دیر

2489166727دیلم

ـــ11436856406کنگان

ـــ6972920764گناوه

روستاي چاهکوتاه در شهرستان بوشهر در ارتباط با طرح توسعه بوم گردي با سرمایه گذاري محلی و به دلیل 

نفر نسبت به 2136سب و پارك جنگلی و همچنین بافت معماري داراي بیشترین جمعیت موقعیت دسترسی منا

است.595تعداد خانوار روستاي چاهکوتاه سایر روستاهاست. 

نفر است. 107روستاي احشام قائدي شهرستان دشتی نیز داراي جمعیت کمی 

سه روستا داراي جمعیت مقیم می روستاي مستعد توسعه طبیعت گردي است که تنها 5منطقه خاییز داراي 

است.1390نفر کل جمعیت منطقه خاییز براساس سرشماري نفوس و مسکن سال 422باشند. 
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):  جمعیت روستاهاي مرتبط با طرح توسعه بوم گردي استان بوشهر 6جدول شماره (

نام آبادي
نام 

دهستان
نام 
بخش

نام 
شهرستان

جمعیت
تعداد خانوار

کلمردزن

106210742136595بوشهرمرکزيحومهچاه کوتاه

584910737دشتیمرکزيخورموجاحشام قائدي

خاییز

ــــــــتنگستانمرکزياهرمآشی

1810289تنگستانمرکزياهرممخدان

ــــــــتنگستانمرکزياهرمیخ

1039619958تنگستانمرکزياهرمگشی

1108519553تنگستانمرکزيرماهبنیون

1390سرشماري نفوس و مسکن 

شاغلوفعالجمعیتتعیینـ 2ـ2ـ2

یکی از دالیل مهاجرت روستاییان به شهرها عدم امکان اشتغال و فرصت هاي کسب و کار و کارآفرینی در 

درآمد به مکان هاي دیگري نقل مکان نموده و با شرایط روستاهاست. روستاییان در راستاي معیشت و کسب

سخت زندگی و کسب معیشت می نمایند. کشاورزي، دامداري، صنایع دستی و سایر مشاغلی که می تواند به 

توسعه روستایی کمک نماید به تدریج در روستاها درحال نابودي است. از این رو اجراي طرح هاي توسعه 

ی تواند به توسعه اشتغال در روستاهاي ویژه استان بوشهر که داراي قابلیت گردشگري اقامتگاههاي بوم گردي م

هستند کمک نمایند. جدول زیر آمار اشتغال و بیکاري در روستاهاي چاهکوتاه، احشام قائدي و منطقه خاییز را 

پیمایش نشان می دهد. گرچه در بررسی هاي میدانی و1390براساس سرشماري آمار نفوس و مسکن سال 
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است و اقتصاد کشاورزي و دامداري روستاها در هاي انجام گرفته وضعیت اشتغال روستایی بسیار نامناسب 

معرض آسیب جدي قرار دارد. طرح توسعه بوم گردي می تواند به معیشت پایدار در این روستاها کمک شایانی 

نماید.

وسعه اقامتگاههاي بوم گردي استان بوشهر): جمعیت شاغل و بیکار روستاهاي هدف طرح ت7جدول شماره (

نام بخشنام دهستاننام آبادي
نام 

شهرستان
ساله و 10شاغالن 

بیشتر
ساله و 10بیکاران 

بیشتر

55181بوشهرمرکزيحومهچاه کوتاه

413دشتیمرکزيخورموجاحشام قائدي

خاییز

ــــتنگستانمرکزياهرمآشی

ــ13تنگستانزيمرکاهرممخدان

ــــتنگستانمرکزياهرمیخ

662تنگستانمرکزياهرمگشی

569تنگستانمرکزياهرمبنیون

1390سرشماري نفوس و مسکن 

مهاجرتـ 3ـ2ـ2

از سوي دیگر در معرض مهاجرت به عنوان پدیده اي که جمعیت ساکن روستاها را از یک سو و جمعیت شهري را

خطر و آسیب هاي اجتماعی قرار می دهد، باید از طریق کارآفرینی و سرمایه گذاري محلی بویژه در گردشگري 

مورد توجه قرار بگیرد. اقامتگاههاي بوم گردي به عنوان یکی از گزینه هاي کسب و کار موفق که می تواند 

معیشت پایدار روستایی را فراهم آورد. روستایی را احیا و زمینه رسومکشاورزي، دامداري، صنایع دستی و آداب و 
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مهاجرت در روستاهاي هدف توسعه اقامتگاههاي بوم گردي در استان بوشهر متأثر از بیکاري، کمبود منابع آبی، 

رخشکسالی و ... است. از این رو طرح توسعه بوم گردي از طریق اقامتگاهها که داراي سوابق مثبتی در کشور د

چند سال اخیر است، باید مورد توجه قرار بگیرد.

سوادـ4ـ2ـ2

مردم محلی روستاهاي طرح توسعه اقامتگاه هاي بوم گردي داراي سواد مطلوب در راستاي سرمایه گذاري محلی 

دارد.می باشند. سواد در این روستاها تا مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد نیز وجود

): جمعیت باسواد روستاهاي هدف طرح توسعه اقامتگاههاي بوم گردي استان بوشهر8جدول شماره (

نام شهرستاننام بخشنام دهستاننام آبادي
باسواد

کلمردزن

7348171551بوشهرمرکزيحومهچاه کوتاه

172542دشتیمرکزيخورموجاحشام قائدي

خاییز

ــــــتنگستانيمرکزاهرمآشی

8513تنگستانمرکزياهرممخدان

ــــــتنگستانمرکزياهرمیخ

5165116تنگستانمرکزياهرمگشی

6952121تنگستانمرکزياهرمبنیون

1390سرشماري نفوس و مسکن 



96

امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

روستاییـ بهداشت1ـ2ـ2

عایت آن از یک سو براي جامعه محلی بسیاري ضروري و براي گردشگران نیز بخشی از خدماتی بهداشت و لزوم ر

است که باید ارائه شود. جامعه محلی به خدمات بهداشتی نیاز دارد، اگرچه روستاهاي طرح جامع بوم گردي در 

فاده ت مراکز بهداشتی آنها استارتباط کارکردي و نزدیک با مرکز شهرستان و استان می باشند و می توانند از امکانا

کنند، اما حداقل امکانات بهداشتی باید براي آنها در روستاها لحاظ شود. در صورت توسعه بوم گردي نیز رعایت 

مسایل بهداشتی و مراکز خدمات بهداري ضروري است.

ردي استان بوشهر): مراکز بهداشت روستایی در روستاهاي هدف طرح توسعه اقامتگاههاي بوم گ9جدول شماره (

خانه بهداشتمرکز بهداشتنام شهرستاننام بخشنام دهستاننام آبادي

داردداردبوشهرمرکزيحومهچاه کوتاه

نداردندارددشتیمرکزيخورموجاحشام قائدي

خاییز

نداردنداردتنگستانمرکزياهرمآشی

نداردنداردتنگستانمرکزياهرممخدان

نداردنداردتنگستانزيمرکاهرمیخ

نداردنداردتنگستانمرکزياهرمگشی

داردنداردتنگستانمرکزياهرمبنیون
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روستافرهنگیروابطواعتقاداتبررسی آداب، ـ5ـ2ـ2

دشیر بابکان سردودمان سلسله بوشهر، دگرگون شده واژه بوخت اردشیر است، به معناي شهر رهایی، شهري که ار

گفتند، یها بوشهر را البوشهر ماند. عربنگاران این ریشه را قابل تردید دانستهساسانی در آن رهایی یافت. البته تاریخ

رسد. بوشهر از هزارة سوم قبل از میالد اي ترکیب درستی به نظر نمیکوتاه شده آن ابوشهر است که از لحاظ واژه

هاي عیالمی بدست داده است. از آجر نوشتهه و یکی از مراکز مهم امپراطوري عیالم را تشکیل میشهري آباد بود

نام لیان بوده است. آمده، آشکار شده است که این شهر در آن روزگار به

)الداز میپیشچهارصد تا یکصد هزار سال(بینیخبندانیا سومعصر دومبوشهر را بهدر منطقهآثار تمدن

د از ادوار بعبهمتعلق،استآمدهو بوشهر بدستدر شوشکهو صیقلیصافکنند و اشیاء سنگیمیمنصوب

از آسیايظاهراً اقوامیآنطیشود کهمیشروعپیشسال7000از حدود منطقهمکتوب. تاریخاستنئولتیک

استان بوشهر آخرین نقطه تمدنی عیالمی بوشهر سرازیر شدند. استانهجمل، ازفارسخلیجسواحلبهمرکزي

اي هاي در ساحل خلیج فارس در ساخت تاریخ تمدن ایران نقش داشته است و در دورهجزیرهاست که بصورت شبه

این هاي تاریخی،تاریخ، رویدادهایی را تجربه کرده است. گذشته از افت و خیزهاي ساختاري ماندگار در دوره

منطقه در دو قرن اخیر، تهاجمات بیگانگانی را تحمل کرده است که بناهاي این استعمارگري بر پیشانی شهر حک 

گیري و چه به صورت امرار معاش، اختالط فرهنگی را در ارتباط شده است. در این آمد و شد چه به صورت سلطه

قابل تشخیص است که در میان آن استحکام گویشی و رفتاري ایجاد نموده است که در فضاي فرهنگی جامعه

کند.باورهاي دینی و عقیدتی خودنمائی می
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ر از در روستاها بیشتلهجه.کنندهاى محلى صحبت مىتقریباً تمام مردم استان بوشهر به زبان فارسى با گویش

شیف و بنادر کنگان زیرهخورد. برخى از اهالى جهائى به چشم مىشهرها متنوع و مشهود است و بین آنها اختالف

اى که مردم این منطقه با نقاطدامنهکنند. به سبب ارتباط قدیمى و پرو عسلویه نیز به زبان عربى صحبت مى

غات اند، لعربستان، هندوستان و سواحل آفریقا و شرق داشتهجزیرهفارس و شبهحل جنوبى خلیجنشین سواعرب

د.فارس بیشتر وجود دارهاى ساکنان سواحل و جزایر خلیجى نیز در لهجهعربی، هندي، زنگباري، حبشى و آفریقائ

وشهر، بهاى گوناگونى بوده است. پیش از ورود آریائیان در منطقهاستان بوشهر از آغاز، رهگذر و محل سکونت نژاد

ت، پوس: دراویدي، سیاهاى، نژادهاى دیگر ماننداند و عالوه بر نژاد مدیترانهزیستهنژادهاى بومى در این سامان مى

طقه ن منسامی، عیالمی، سومري، نوردیک، عرب، لر و بهبهانى در سرزمین بوشهر سکونت داشته یا به مرور به ای

ها ساکن هستند که در اثر اختالط، ها، لرها و طوایف مخلوط مانند بهبهانىاند. در استان بوشهر عربمهاجرت کرده

اند. بیشتر اهالى استان بوشهر مسلمان هستند و اند و به بوشهرى معروف شدهدهوجود آورنوع نژاد خاص را بهیک

اند. هاى مذهبى موجود در منطقه افراد مهاجرى هستند که برحسب ضرورت شغلى در این نقاط مسکن گزیدهاقلیت

باشند.بوشهر میتوان گفت که همه اعیاد ملی و مذهبی کشور مورد توجه مردم استان در زمینه آداب و رسوم می

شود. در این منطقه عالوه بر عید عید فطر، قربان و عید غدیر طبق رسوم معمول در دیگر نقاط کشور انجام می

توان گیرند. از رسومات جشن عروسی در استان بوشهر میفروردین را نیز جشن می13نوروز، چهارشنبه سوري و 

توان مراسم زار (لیوا)، گلین یا قبله رسوم متداول محلی دیگر میاشاره کرد. از » یزله«و » سرتراشون«به مراسم 

هاي رمضان و محرم را نام برد. هاي ویژه ماهدعا، و مراسم

از صنایع استان بوشهر در طول تاریخ بواسطه عدم برخورداري از جایگاه مناسب در تولیدات کشاورزي و دامی،

هاي ديدلیل نیازمنبرخی از محصوالت صنایع دستی مانند گرگور بنبوده است. تنها دستی قابل توجهی برخوردار

شده است که در هاي آن از دیرباز در منطقه تولید میآن و محصوالت حصیري بواسطه وجود مواد اولیه و کاربري
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اطق تولید گبه در منبافی خصوصاًصنعت فرش،اي بدین فعالیت مشغولند. طی چند سال اخیرحال حاضر نیز عده

،ترین صنعت دستی استان در حال حاضرمهم. مناطق شهري استان بوشهر گسترش یافته استروستایی و بعضاً

البته صنایع دستی دیگريرا به خود اختصاص داده است.اي از اشتغال و تولیدفرش دستباف است که سهم عمده

گرگوربافی در استان رواج داشته که در بین اینها افی و خصوصاًبعباتولید محصوالت حصیري،از جمله سفالگري،

بافی، گبهوانتمىاین استان صنایع دستى دیگر از . گرگوربافی در نوار ساحلی از اهمیت بیشتري برخوردار بوده است

دوزي، سوزندوزي، جارو، مشک، دولچه، زنبیل و سبدبافی، حصیربافی،نمدمالی، سفالگري، گیوهبافی،گلیم

د.سازي، تورسازى را نام برلنج و قایقنساجی، 

ز هاي این گستره است اموسیقی، حرکات موزون و ادبیات که متأثر از فضاي خشکی و دریا و تحت تأثیر فعالیت

هاي فرهنگ و آداب و رسوم، فرهنگ و ادبیات دشستان و استقالل خاصی برخوردار است. در این منطقه در عرصه

شود که یکی موسیقیرخوردار است. دو فرم غالب موسیقی در استان بوشهر دیده میتنگستان از وجاهت خاصی ب

است. الگوهاي » شروه«هاي محلی این استان است و از مهمترین شکل ترانه» یزله«و دیگري » سبالو«محلی 

زنان، ازپوششی متناسب با شرایط آب و هوائی و حفاظت از عوارض آن و باورهاي دینی و اعتقادي به خصوص در 

وقاري برخوردار است که در چرائی آن جاي بحث و تحلیلی بر جاي نگذاشته است.

روستاي چاهکوتاه

مردم روستاي چاهکوتاه به زبان فارسی با لهجه محلی سخن می گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفري 

چاکوتاه احداث گردید و کشت در اجراي طرح کنترل و مهار شن هاي روان، پارك جنگلی1350در دهه هستند.

درختان کویري به منظور مهار پیشروي بیابان در این منطقه رواج یافت. پارك جنگلی چاکوتاه، به یکی از نشانه 

هاي اصلی این روستا تبدیل شده است.
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م از مراسدامداري سنتی و تولید انواع لبنیات مانند شیر، ماست، پنیر، کره و روغن حیوانی در روستا رواج دارد.

هاي عزاداري روز عاشورا و توان به مراسم دعاي باران، دعاي آرامش دریا، آیینویژه مردم روستاي چاهکوتاه می

مراسم سنتی عروسی اشاره کرد. در مراسم دعاي باران و دعاي آرامش دریا، از سازهاي بادي و زهی استفاده 

مردم روستا در این نوع مراسم عمومی حضوري فعال بخشد. شود که جذابیت خاصی به برگزاري مراسم میمی

دارند.

باشد و طبخ للک، رشته و انواع غذاهاي سوغات روستاي چاهکوتاه شامل صمغ، کندر، داروهاي گیاهی و لبنیات می

جنوبی در روستاي چاهکوتاه رواج دارد.

روستاي خاییز

این موضوع سبب شده این منطقه در معتدل است. دلپذیر و یکی از نکات بارز منطقه خاییز وجود آب و هوایی

میان طبیعت گردان از جایگاهی خاص برخوردار گردد. 

دقیقه است و پنج روستاي بنیون، گشی، مخدان، یخ و آشی به ترتیب ابتدا 20فاصله روستاي خاییز با اهرم حدود 

امداري است. و انتهاي خاییز را تشکیل می دهند و شغل اصلی مردم منطقه باغداري و د

ه رگزار شدبروستاي گشی خائیز جمعه بیستم اسفندماه لی استان بوشهر به میزبانی جشنواره بازیهاي بومی و مح

.است

روستاي احشام قائدها

د.دامداري و کارگري و گروهی هم در مراکز دولتی و صنعتی مشغول بکارنکار و پیشه اهالی آن کشاورزي،

ت.مذهبشان شیعه جعفري اسزبان مردم روستا فارسی و
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گل گاوزبان و خاکشیر پیدا می شود و در گذشته گل زرد،کاسنی،در اطراف روستا گیاهان دارویی چون آویشن،

ت.در کوه غربی آن حیواناتی چون بز کوهی و قوچ و میش هم به وفور یافت می شده اس

به هنگام هجوم ا و فقیه ها هم سکونت دارند.طوایف دیگري از جمله رضائی هدر این روستا عالوه بر قایدها،

انگلیس به بوشهر عده اي از اهالی این روستا به دفاع از میهن بر می خیزند که یکی از معروفترین این افراد مرحوم 

پدر مرحوم حاج علی فقیه است.آقاشیر(آشیر)فقیه،

ستاروزنانجایگاهوضعیتـ6ـ2ـ2

زنان به عنوان بخشی از نیروي انسانی فعال در روستاها همواره در فعالیت هاي کشاورزي، باغداري، دامداري و 

صنایع دستی داراي نقش اساسی می باشند. حضور زنان در راستاي فعالیت هاي روستایی موجب شده است که 

. زنان در راستاي توسعه اقامتگاههاي بوم حضور آنان به عنوان نیروي محرکه اي اساسی مورد توجه قرار بگیرد

گردي در روستاهاي استان بوشهر می توانند نقش فعال و پویاتري ایفا نمایند. از جمله این نقش ها در امور مرتبط 

با پذیرایی، صنایع دستی و ... است.

هاي ههاي بافتبرخی از طرحگروهی از زنان و دختران روستاي چاهکوتاه به تولید انواع صنایع دستی اشتغال دارند. 

هاي تولیدي روستا کامالً رنگ و طرح بومی دارند و حاصل تصویرسازي و هنرمندي زنان و دختران قالی، گلیم و گبه

در راستاي توسعه بوم گردي روستایی زنان می توانند صنایع دستی تولیدي خویش را به معرض فروش روستاست.

راین حضور زنان اهمیت ویژه اي دارد. سایر روستاهاي احشام قائدي و منطقه گذاشته و کسب درآمد نمایند. بناب

خاییز نیز زنان می توانند در فعالیت هاي تولید صنایع دستی، بخش پذیرایی، کشاورزي و دامداري حضور فعالی 

داشته باشند.
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روستادرموجودکلهايتشومشارکتیاقداماتوسوابقبررسیـ 7ـ2ـ2

در روستا زمینه مشارکت و فعالیت هاي جمعی و تعاون و همکاري در راستاي انجام امور از قدیم وجود داشته 

است. در فعالیت هاي مرتبط با کشاورزي، میوه چینی، الیه روبی، پاکسازي و ... مردم در کنار یکدیگر مشارکت و 

ایی یکی از ابتدایی ترین فعالیت روستاییان جهت انسجام امور است. در همکاري داشته اند. ایجاد تعاونی روست

روستاهاي چاهکوتاه، احشام قائدي و منطقه خاییز تشکلهاي خاصی شکل نگرفته است. در راستاي توسعه 

اقامتگاههاي بوم گردي می توان زمینه تشکیل انجمن هاي مردم نهاد را در زمینه فعالیت هاي اقامتی، پذیرایی، 

تفریحی و زیست محیطی فراهم نمود.

): تشکل ها و تعاونی هاي موجود در روستاهاي طرح توسعه بوم گردي استان بوشهر10جدول شماره (

نام آبادي
نام 

دهستان
نام 
بخش

نام 
شهرستان

تعاونی 
روستایی

شوراي اسالمی 
روستا

فروشگاه تعاونی

داردداردداردبوشهرمرکزيحومهچاه کوتاه

نداردداردندارددشتیمرکزيخورموجام قائدياحش

خاییز

نداردنداردنداردتنگستانمرکزياهرمآشی

نداردنداردداردتنگستانمرکزياهرممخدان

نداردنداردنداردتنگستانمرکزياهرمیخ

نداردداردداردتنگستانمرکزياهرمگشی

داردداردداردتنگستانمرکزياهرمبنیون
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، ویژگی ها، ظرفیت ها و محدودیت ها در ارتباط با روستاییکن و سکونتگاهانواع مساـ8ـ2ـ2
اهداف توسعه اقامتگاههاي بوم گردي

یکی از اهداف طرح هاي توسعه بوم گردي مباحث مرتبط با اقامتگاه هاي بوم گردي یا اکوالژها می باشند. بنابراین 

دي به ایجاد اقامتگاههایی با استانداردهاي تعیین شده در مناطق روستایی براي اصلی ترین نگاه توسعه بوم گر

ارائه خدمات به گردشگران است. در وضعیت فعلی بیشتر روستاهاي طرح بوم گردي فاقد امکانات اقامتی بوده و 

.ساختدر راستاي اهداف طرح می توان با سرمایه گذاري جامعه بومی وضعیت اقامتی روستاها را متحول 

): تعداد خانوار و تعداد واحدهاي مسکونی روستاهاي طرح توسعه بوم گردي استان بوشهر11جدول شماره (

واحد مسکونیتعداد خانوارنام شهرستاننام بخشنام دهستاننام آبادي

595590بوشهرمرکزيحومهچاه کوتاه

3732دشتیمرکزيخورموجاحشام قائدي

خاییز

ــــتنگستانمرکزياهرمآشی

98تنگستانمرکزياهرممخدان

ــــتنگستانمرکزياهرمیخ

5856تنگستانمرکزياهرمگشی

5352تنگستانمرکزياهرمبنیون
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): مسکن بومی روستاهاي استان بوشهر در احشام قائدي3تصویر شماره (

عماري روستایی احشام قائدي بوشهر): محیط اندرونی به سبک م4تصویر شماره (
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امنیت روستاـ وضعیت1ـ2ـ2

امنیت یکی از مقوله هاي بسیار مهم در راستاي توسعه بوم گردي روستاهاي مطرح شده براي طرح جامع بوم 

بوشهر، تنگستان و دشتیبه ویژه ربوشهمی باشد. امنیت در تمام حوزه استحفاظی استان استان بوشهرگردي

برقرار می باشد و روستاهاي طرح بوم گردي نیز از امنیت الزم برخوردار می باشند. جامعه محلی به عنوان کارآفرین 

روستا و اجرا کننده پروژه هاي بوم گردي مهمترین عامل تأمین کننده امنیت براي گردشگران می باشند. جامعه 

اي گردشگري براي حفظ گردشگران و سهم درآمدي خویش اقدام به ایجاد محیطی امن محلی منتفع از درآمده

و آرام براي گردشگران می نمایند تا بتوانند جذابیت بیشتري را براي گردشگران فراهم سازند، بنابراین یکی دیگر 

ود دانسته و براي از مزیت هاي طرح بوم گردي اینست که جامعه محلی گردشگران و محیط روستا را متعلق به خ

حفظ و نگهداري آن کوشش الزم را می کنند.

روستاـ مطالعات پایه اقتصادي 3ـ2

در شرایط کنونیروستاو معیشتشناسایی ساختار و منابع عمده اقتصادي ـ 1ـ3ـ2

روستاي چاهکوتاه

ه صنایع دستی استوار شدهاي کشاورزي، دامداري، امور خدماتی و تولید اقتصاد روستاي چاهکوتاه بر پایه فعالیت

ترین محصول زراعی این روستاست. دامداري سنتی و تولید انواع لبنیات مانند شیر، ماست، است. گندم و جو مهم

پنیر، کره و روغن حیوانی در روستا رواج دارد. گروهی از زنان و دختران روستاي چاهکوتاه به تولید انواع صنایع 

هاي تولیدي روستا کامالً رنگ و طرح بومی هاي قالی، گلیم و گبههاي بافتهدستی اشتغال دارند. برخی از طرح

دارند و حاصل تصویرسازي و هنرمندي زنان و دختران روستاست.
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باشد و طبخ للک، رشته و انواع غذاهاي سوغات روستاي چاهکوتاه شامل صمغ، کندر، داروهاي گیاهی و لبنیات می

دارد.جنوبی در روستاي چاهکوتاه رواج

روستاي خاییز

این روستا بسیار سرسبز بود که مرکبات و تولیدات باغی آن از جمله لیمو ترش، در منطقه و کشور شهرت خاصی 

در 42داشت و به عنوان یکی از قطب هاي کشور در این زمینه محسوب می شد ولی بارش برف شدید در سال 

کشاورزي را از بین برد و تا مدت ها پس از آن دیگر منطقه و سرمازدگی ناشی از این بارش، همه محصوالت

محصولی در زمین هاي منطقه نرویید و مردم گمان کردند زمین آلوده شده و دیگر قابل کشاورزي نیست و از 

.همان زمان بود که مهاجرت از این روستا به روستاها و شهرهاي مجاور آغاز شد

بات در این روستا آغاز شد، روستا رونق گرفت و برخی مردم سال ها بعد دوباره کشت محصوالت باغی و مرک

.بازگشتند و زندگی در روستا جریان یافت

روستاي احشام قائدها

ت.جو و خرماساین روستا داراي معدن گچ و محصوالت و فرآورده هاي آن گندم،

د.و صنعتی مشغول بکارندامداري و کارگري و گروهی هم در مراکز دولتی کار و پیشه اهالی آن کشاورزي،

بیشترین فعالیت مرتبط با گروه فعالیتی خدمات است، سپس صنعت و بعد کشاورزي است. در روستاي چاه کوتاه 

فعالیت خدمات در توسعه طرح بوم گردي نیز ارتقاء یافته و در کنار فعالیت هاي صنعت و کشاورزي می تواند 

گسترش یابد. 

ش کشاورزي و سپس خدمات فعال است.در روستاي احشام قائدي نیز بخ

در منطقه خاییز فعالیت غالب کشاورزي است.
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): شاغالن در گروه فعالیت هاي خدمات، صنعت و کشاورزي روستاهاي طرح توسعه بوم گردي استان 12جدول شماره (
بوشهر

نام آبادي
نام 

دهستان
نام 
بخش

نام 
شهرستان

شاغالن در گروه فعالیت

کشاورزينعتصخدمات

30612893بوشهرمرکزيحومهچاه کوتاه

30ــ11دشتیمرکزيخورموجاحشام قائدي

خاییز

ــــــتنگستانمرکزياهرمآشی

ــــــتنگستانمرکزياهرممخدان

ــــــتنگستانمرکزياهرمیخ

11444تنگستانمرکزياهرمگشی

7539انتنگستمرکزياهرمبنیون

هاي دولتی، بخشتفکیکبهگردشگريتوسعهدرگذاريسرمایهپیشینهووضعیتـ 2ـ3ـ2
خصوصی و عمومی

در روستاهاي چاهکوتاه، خاییز و احشام قائدي سرمایه گذاري توسط بخش هاي مختلف دولتی، خصوصی و عمومی 

عه اقامتگاههاي بوم گردي در واقع تالشی در بخش گردشگري و توسعه بوم گردي اتفاق نیفتاده است. طرح توس

در راستاي بهره گیري از ظرفیت هاي گردشگري این روستاها جهت سرمایه گذاري محلی براي توسعه بوم گردي 

روستایی است.
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تولیدات صنایع دستی و سنتی، محصوالت دامی و لبنی و سایر محصوالت تولیدي، مزیت ـ 3ـ3ـ2
توسعه اقامتگاههاي بوم گرديدر رابطه با روستا محصوالتهاي نسبی برندسازي 

یک از مزیت ها در راستاي توسعه اقامتگاههاي بوم گردي توانمندي روستاها در زمینه تولیدات کشاورزي، باغداري، 

دامداري و صنایع دستی است. این تولیدات در راستاي توسعه اقامتگاههاي بوم گردي به عنوان مکمل در کنار 

موجب تنوع محصوالت گردشگري را فراهم آورده و گردشگران بسیاري را جذب این اقامتگاهها می جاذبه اصلی 

نمایند. در روستاهاي چاهکوتاه، منطقه خاییز و احشام قائدي انواع محصوالت کشاورزي، دامی و صنایع دستی 

ده نمود.قابل تولید می باشد و از این ظرفیت ها در راستاي توسعه بوم گردي می توان استفا

توسعه اقامتگاههاي بوم گردي در روستا هاي اقتصادي مؤثر پتانسیلـ 4ـ3ـ2

مهمترین پتانسیل هاي روستایی در بخش هاي فعالیتی کشاورزي، صنعت و خدمات براي روستاهاي طرح توسعه 
ی ئز اهمیت مبوم گردي استان بوشهر فراهم است و به ویژه تولیدات صنایع دستی، دامی و باغی که بسیار حا

باشند. 

ـ گرایش هاي عمومی سرمایه گذاري محلی در روستا 4ـ3ـ2

نوآوري، توسعه و کاربرد ایده جدید به صورت محصول، فرایند و یا خدمت جدیدي ظاهر می شود که منجر به رشد 

وسعه ر از تمی شود. نوآوري پدیده اي نیست که فقط یک بار رخ دهد، بلکه فرآیندي مستممحلیپویاي اقتصاد 

ایده نو تا کاربردي شدن آن است. ایده نو اشاره به درك نیاز جدید مشتري و یا روش جدید تولید دارد. ایده هاي 

نو با جمع اوري اطالعات با دیدگاه کارآفرینانه توسعه می یابند. 
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یطی تایی برآیند، محبنابراین گرایش هاي عمومی سرمایه گذاري اگر با نگاه خالق کارآفرینی درصدد توسعه روس

پویا با اقتصاد پایدار محلی را بوجود می آورند. اما در تمامی روستاهاي مورد مطالعه براي طرح جامع بوم گردي 

است.گرایش هاي عمومی سرمایه گذاري سمت و سوي گردشگري نداشته 

طریق سرمایه گذاري بومی با توجه به طرح جامع بوم گردي و اهداف راهبردي آن که توانمندي جامعه محلی از 

مورد توجه آن است، می توان گرایش عمومی روستاها را براي کاستن از مشکالت به سمت و سوي توسعه اکوالژها 

یا اقامتگاههاي بوم گردي با ارائه انواع خدمات اقامتی، پذیرایی، تفرجی و تفریحی تغییر داد.

، راه اندازي کسب و در روستاهابا استفاده از فرصت هاخلق ارزش افزوده (بوم گردي)موضوع اصلی این گرایش

،هاي توسعه محصوالت بوم گرديبه منظور تحقق ایده روستایید کارآفرینافرااست. موفقکار جدید و کارآفرینی

عوامل موردنیاز را فراهم و با استفاده از قدرت تصمیم گیري، مهارت ها و استعدادهاي فردي و گروهی در طراحی، 

در زمینه بوم د. اهمیت کارآفرینینزماندهی و اجرا، ایده خود را به صورت یک کسب و کار جدید در می آورسا

و معیشت پایدار محلیروستاهاو تأثیر آن به اندازه اي است که از آن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادي گردي

می توان نام برد.

توانایی کارآفرینی در زمینه بوم گردي براي روستاهاي طرح جامع منحصر به فرد وبه طور کلی می توان ویژگی

بوم گردي در راستاي تشویق به گرایش هاي عمومی سرمایه گذاري را اینچنین برشمرد:

زمینه مشارکت و فعالیت هاي جمعیهاي اجتماعی در سب مهارتـ ک1

محصوالت گردشگريي خدمات وها و امکانات بالقوه در عرصهتوانایی تشخیص فرصتـ 2

بوم گردي خدمات هکسب مهارت انجام فعالیت هاي گروهی در عرصـ 3

محصوالت گردشگري براي جوامع محلی ي کسب توانایی تفکر خالق و پیاده سازي ایده هاي خالقه در عرصهـ 4
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و روستایی

عدد محصوالت گردشگري و بوم گردي با توجه به تنوع و تي خدمات کسب مهارت رقابتی در عرصهـ 5

بوم گرديوکارهاي کسبباالي آثار و منافع اقتصاديِ ـ توجه به6

فرهنگی، طبیعی و بافت تاریخی روستاهامیراث حاصل از توسعه بوم گردي بر آثار و منافع ـ 7

رشد و توسعه روستایی از طریق توسعه بوم گرديکشف مزیت ها و فرصت هايـ 8

توسعه بوم گردي محلیمحلی براي گذاري جذب سرمایهـ 9

خالقانه براي ارائه محصوالت بوم گردي در روستا در سطح بین المللکشف زمینه هاي ـ 10

محصوالت تولیدي روستا صدور خدمات و ـ 11

توسعه بازارهاي هدف و جذب گردشگران بوم گردکسب مهارت بازاریابی برايـ 12

ردي با فعالیت هاي متنوع توسط جوامع بومی.اقامتگاههاي بوم گکسب توانایی مدیریت انواع ـ 13

روستاو تأسیسات هازیرساختـ 4ـ2

مهمترین امکانات زیربنایی براي طرح هاي توسعه گردشگري منابع آب، برق و گاز می باشد. شبکه برق سراسري 

.اشدبراي تمام روستاها وجود دارد. شبکه آب لوله کشی براي همه روستاها در دسترس می ب
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و دریاییهواییشبکه دسترسی هاي جاده اي، ریلی،ـ1ـ 4ـ2

دسترسی به تأسیسات حمل و نقل براي هر یک از روستاهاي طرح جامع بوم گردي تأثیري بر گردشگري و بوم 

گردي آن ندارد. گردشگران براي رسیدن به مقصد از وسیله نقلیه خویش استفاده می نمایند. بنابراین نوع وسیله 

تأسیسات حمل و نقل عمومی براي جامعه محلی و روستاییان بیشتر حائز اهمیت است. هیچ یک از روستاها و 

داراي جایگاه سوخت نمی باشند و در راستاي توسعه پایدار بوم گردي و جذب گردشگران نیاز است نسبت به 

ریق جاده و وسیله نقلیه شخصی جایگاه هاي سوخت تمهیداتی اندیشیده شود. تنها راه دسترسی به روستاها از ط

.امکان پذیر است

ـ وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی3ـ4ـ2

تاهاي . در روسآب آشامیدنی یکی از اصلی ترین زیرساخت هاي مورد نیاز براي توسعه اقامتگاه هاي بوم گردي است

وجود ندارد. چاهکوتاه، منطقه خاییز و احشام قائدي به لحاظ دسترسی به آب آشامیدنی مشکل خاصی

ـ بررسی وضعیت انرژي 4ـ4ـ2

دسترسی به انرژي براي روستاهاي چاهکوتاه، منطقه خاییز و احشام قائدي از طریق سیلندرهاي گاز قابل دسترسی 

است. از انرژي هاي نو خورشیدي نیز در راستاي توسعه اقامتگاههاي بوم گردي در روستاها می توان استفاده نمود. 

رسی وضعیت شبکه برقـ بر5ـ4ـ2

دسترسی به شبکه برق براي روستاهاي طرح توسعه اقامتگاههاي بوم گردي استان بوشهر قابل دسترس است و 

مشکلی در این مورد وجود ندارد.



112

امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

در روستاـ بررسی وضعیت شبکه هاي مخابراتی، فن آوري اطالعات و اینترنت6ـ4ـ2

خط موبایل براي روستاهاي چاهکوتاه، منطقه خاییز و روستاي احشام شبکه هاي مخابراتی، دسترسی به اینترنت و 

قائدي در دسترس می باشد.

گردشگريپایهمطالعاتـ 5ـ2

داخلیگردشگريبازاربرتأکیدباالمللیبینوملیگردشگرينظامدراستانجایگاهـ 1ـ5ـ2

لی است که باید مهیا و فراهم کرد تا بتوان تقاضاي گردشگري براي سایت ها و مقصدها متأثر از مجموعه عوام

سطحی از تقاضا را دریافت و به تبع آن ضمن ارائه خدمات مورد نیاز بتوان از معضالت اجتماعی و زیست محیطی 

کاسته و منافع اقتصادي پایداري را ایجاد نمود.

وجود دارد. اگر بتوان با ارائه تقاضا براي مقصدهاي گردشگري با قابلیت کشش باال فارغ از ارائه خدمات معموال

تأسیساتی در مقصد خدماتی را به گردشگران ارائه نمود در واقع منافع حاصل از این امر از چندین بعد حائز اهمیت 

است:

ـ بعد اقتصادي: ارائه خدمات به لحاظ کسب درآمد و ایجاد اشتغال پایدار براي جامعه محلی و مقصد مهم و رونق 

ایی اجتماع و کسب و کار کمک می نماید.اقتصادي به پوی

ـ بعد اجتماعی: اجتماع بیکار و در معرض آسیب ها با ارائه فعالیت هاي گردشگري و اشتغال به سمت بالندگی و 

پویایی حرکت نموده و عوامل فقر در جامعه کاهش می یابد. 

شد فرهنگی و دگر پذیري در جامعه و ـ بعد فرهنگی: تعامالت و ارتباطات بین جامعه میهمان و میزبان موجب ر

نهایت رشد آن می گردد.
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ـ بعد زیست محیطی: ارائه خدمات گردشگري موجب می شود که گردشگران با توجه به نیازهاي خود تمام محیط 

زیست مقصد یا منطقه اي را مورد استفاده قرار نداده و در یک محدوده مشخص مجموعه خدماتی دریافت، مصرف 

ا نمایند و مدیریت مجموعه نسبت به پاك سازي محیط اقدامات الزم را انجام دهد.و نهایت ره

بنابراین عوامل عرضه براي توسعه پایدار یک مقصد یا سایت بسیار حائز اهمیت می باشند، تقاضا همیشه براي 

تاري انجام مقصدهاي جذاب وجود دارد، اما جهت دهی و هدایت گردشگران به سمت اینکه در مقصد باید چه رف

دهند به عهده عوامل توسعه دهنده می باشد. اگر امکانات و خدمات الزم به گردشگران ارائه شود و رضایت آنها 

حاصل شود منافع بسیاري قابل حصول است، اما بسیاري از مقصدها و سایت هاي گردشگري در ایران بدون عوامل 

ته است، بدون برنامه، افسارگسیخته و آلوده کننده عرضه می باشند و در مکان هایی هم که عرضه صورت گرف

محیط بوده است. استان بوشهر همواره مورد توجه گردشگران بوده است و در فصولی از سال خیل عظیم گردشگري 

یا به اصطالح گردشگري انبوه در منطقه شکل گرفته است. اما این تعداد از گردشگران یا افراد بازدیدکننده معموال 

ورد نیاز خود را به سهولت دریافت نکرده اند. تقاضاي گردشگري براي استان بوشهر در ده سال گذشته خدمات م

زیاد بوده اما این تقاضا توسط مراکز آمارگیري و ادارات مربوطه ثبت نشده اند. براساس آمار ارائه شده توسط مرکز 

ار گردشگران کشور و استان بوشهر ارائه شده آم90آمار ایران در خصوص گردشگران ملی در بهار و تابستان سال 

است.
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تعداد سفر و نفر شب اقامت سفرهاي انجام شده برحسب نوع سفر به تفکیک استان مقصد در ):13جدول شماره (
1390فصل بهار 

استان

بهار

سفر
نفر شب اقامت

با اقامت شبانهبدون اقامت شبانهکل

545341022144623133087870137174621کشور

7889282517475371801624998بوشهر

توسط مرکز آمار ایران90منبع: آمارگیري گردشگران ملی سال 

تعداد سفر و نفر شب اقامت سفرهاي انجام شده برحسب نوع سفر به تفکیک استان مقصد در ):14جدول شماره (
1390تابستانفصل 

استان

تابستان

سفر
نفر شب اقامت

با اقامت شبانهون اقامت شبانهبدکل

501519601654001036611950146267059کشور

564480328483235997784374بوشهر

توسط مرکز آمار ایران90منبع: آمارگیري گردشگران ملی سال 
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به تفکیک طبیعی، فرهنگی و انسان شگري گردهايجاذبهمنابع و پراکنشووضعیتـ 2ـ5ـ2
ستان و روستاشهرساخت

در جدول زیر منابع و جاذبه هاي گردشگري استان بوشهر براساس طبیعی، تاریخی و فرهنگی، انسان ساخت و 

ساحل و دریا براساس ویژگی ها، سطح عملکردي، قابلیت توسعه، نوع تأسیسات قابل اجرا، فصل گردشگري و انگیزه 

و اهداف گردشگري ارائه شده است:

سطح بندي منابع و جاذبه هاي گردشگري استان بوشهر): 15جدول شماره (

نابع و جاذبه م
هاي 

گردشگري
ویژگی هاشهرستان

سطح 
عملکردي

قابلیت 
توسعه

نوع تأسیسات 
قابل اجرا

فصل 
گردشگري

انگیزه و 
اهداف 

گردشگري

منابع و محصوالت گردشگري طبیعی

منطقه حفاظت 
شده مند

رودخانۀ مند
از نظر حفاظت و تکثیر

برخی از حیوانات داراي 
توجهی استاهمیت قابل

داردملی

تأسیسات 
تفریحی و 

تفرجی سبک و 
هماهنگ با 

طبیعت منطقه

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

طبیعت گردي

منطقه حفاظت 
شده تاالب 

حله

محل تالقی دو 
رودخانه شاپور 

و دالکی

محل زیست انواع پرنده 
آبزي مهاجر

داردملی

تأسیسات 
یحی و تفر

تفرجی سبک و 
هماهنگ با 

طبیعت منطقه

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

طبیعت گردي

منطقه 
شده حفاظت

ناي بند

از نظر تنوع جانوران 
وحشی منحصر به فرد

داردملی

تأسیسات 
تفریحی و 

تفرجی سبک و 
هماهنگ با 

طبیعت منطقه

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

طبیعت گردي
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نابع و جاذبه م
هاي 

گردشگري
ویژگی هاشهرستان

سطح 
عملکردي

قابلیت 
توسعه

نوع تأسیسات 
قابل اجرا

فصل 
گردشگري

انگیزه و 
اهداف 

گردشگري

شکارگاه کوه 
هسیا

83در 
کیلومتري 

جنوب شرقی 
برازجان

مناطق حفاظت شده و 
شکارگاه کوه سیاه با اجازه 

زیست و اخذ سازمان محیط
پروانه، امکان شکار در 
فصول معینی وجود دارد

داردبین المللی

تأسیسات 
تفریحی و 

تفرجی سبک و 
هماهنگ با 

طبیعت منطقه

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

طبیعت گردي 
ژه شکار به وی

براي گردشگران 
خارجی

رودخانه مند

شرقی از ارتفاعات شمال
کازرون (کوه انار) و 

ارتفاعات شمال غربی 
شیراز سرچشمه گیردمی

منطقه اي 
و استانی

در طول 
مسیر براي 
بعضی از 
نقاط دارد

تأسیسات 
تفریحی و 

تفرجی سبک و 
هماهنگ با 

طبیعت منطقه

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

طبیعت گردي و 
تفریحات آبی

شهر اهرمرودخانه اهرم
رودخانه اهرم از ارتفاعات 
کلمه و فاریاب و خائیز 

گیردسرچشمه می

منطقه اي 
و استانی

در طول 
مسیر براي 
بعضی از 
نقاط دارد

تأسیسات 
تفریحی و 

تفرجی سبک و 
هماهنگ با 

طبیعت منطقه

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

طبیعت گردي و 
ریحات آبیتف

خائیز چشمه 
اهرم

اهرم
تعداد آن ها نسبتاً زیاد 

بوده و داراي کیفیت بسیار 
خوبی هستند

منطقه اي 
و استانی

دارد

تأسیسات 
تفریحی و 

تفرجی سبک و 
هماهنگ با 

طبیعت منطقه

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

طبیعت گردي و 
تفریحات آبی

رودخانه جم و 
سرچشمه 

کنگانکنگان
نقاط فضاي مساعد برخی

گردشگاهی
منطقه اي 
و استانی

در طول 
مسیر براي 
بعضی از 
نقاط دارد

تأسیسات 
تفریحی و 

تفرجی سبک و 
هماهنگ با 

طبیعت منطقه

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

طبیعت گردي و 
تفریحات آبی
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نابع و جاذبه م
هاي 

گردشگري
ویژگی هاشهرستان

سطح 
عملکردي

قابلیت 
توسعه

نوع تأسیسات 
قابل اجرا

فصل 
گردشگري

انگیزه و 
اهداف 

گردشگري

آب گرم دالکی
شهر برازجان

بین روستاي دالکی و شهر 
برازجان

محلی و 
منطقه اي

تاحدودي
تأسیسات 
متناسب با 

آبگرم

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

آب درمانی براي 
افراد محلی

جاده برازجان آبگرم برازجان
به کازرون

هاي مارنی و شکاف سنگ
گچی از زمین خارج 

شود و داراي خواص می
هايدرمانی براي بیماري

پوستی

محلی و 
منطقه اي

تاحدودي
تأسیسات 
متناسب با 

مآبگر

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

آب درمانی براي 
افراد بیمار

نزدیکی شهر آبگرم اهرم
اهرم

دو کیلومتر مسیر فرعی 
خاکی تا رسیدن به مظهر 

چشمه فاصله

محلی و 
منطقه اي

تاحدودي
تأسیسات 
متناسب با 

آبگرم

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

آب درمانی براي 
افراد محلی

خور شمال آبگرم نیکو
موج

چشمه در مسیر جاده 
محلی و بوشهر به بندرعباس

منطقه اي
تاحدودي

تأسیسات 
متناسب با 

آبگرم

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

آب درمانی براي 
افراد محلی

تاالب حله
محل تالقی دو 
رودخانه دالکی 

و شاپور

آب این تاالب از سرریز 
جریان رودخانه دالکی و 

انه و شاپور ، بارندگی زمست
تا حدودي جزر و مد 

گرددفارس تأمین میخلیج

منطقه اي 
و ملی

دارد

تأسیسات 
تفریحی و 

تفرجی سبک و 
هماهنگ با 

طبیعت منطقه

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

طبیعت گردي و 
تفریحات آبی

غار تاریخی 
خانهچهل

شمال سعدآباد 
دشتستان

ارتفاعات این کوه تعدادي 
اي اطاق شبیه به غاره

صخره اي و حجاري شده 
دیده می شود که یک 

ي بسیار زیبا را مجموعه
تشکیل می دهند

منطقه اي 
و استانی

دارد

تأسیسات 
تفریحی و 

تفرجی سبک و 
هماهنگ با 

طبیعت منطقه

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

طبیعت گردي 
به ویژه 
غارنوردي



118

امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

نابع و جاذبه م
هاي 

گردشگري
ویژگی هاشهرستان

سطح 
عملکردي

قابلیت 
توسعه

نوع تأسیسات 
قابل اجرا

فصل 
گردشگري

انگیزه و 
اهداف 

گردشگري

فرهنگی-جاذبه ها و محصوالت گردشگري تاریخ

اده امامز
عبدالمهیمن 

بوشهر
بوشهر

قبرستان قدیمی و محلی 
براي استراحتگاه

محلی و 
استانی

جذابیت 
ندارد

تأسیسات 
اقامتی موقت 

براي افراد زائر و 
بازدید کننده

تمام طول 
سال

مذهبی (زیارتی)

امامزاده 
میرارم دشتی

عدم ضریح و معبرخورموج
محلی و 
استانی

جذابیت 
ندارد

تأسیسات 
موقت اقامتی

براي افراد زائر و 
بازدید کننده

تمام طول 
سال

مذهبی (زیارتی)

بقعه شیخ 
منصور خزایی 

دشتستان
دشتستان

بقعه شیخ منصور مربوط به 
دوره تیموریان

محلی و 
استانی

جذابیت 
ندارد

تأسیسات 
اقامتی موقت 

براي افراد زائر و 
بازدید کننده

تمام طول 
سال

مذهبی (زیارتی)

زیارتگاه
امامزاده 
سلیمان

جاده گناوه ـ 
دیلم

مرقد
محلی و 
استانی

جذابیت 
ندارد

تأسیسات 
اقامتی موقت 

براي افراد زائر و 
بازدید کننده

تمام طول 
سال

مذهبی (زیارتی)

بقعه امامزاده 
میرمحمد 

)(محمد حنفیه
جزیره خارك

بقعه محمد حنفی فرزند 
امام علی (ع)

محلی و 
استانی

جذابیت 
ندارد

أسیسات ت
اقامتی موقت 

براي افراد زائر و 
بازدید کننده

تمام طول 
سال

مذهبی (زیارتی)

آرامگاه حاجی 
مهد ابراهیم 

اصفهانی
ضلعیآرامگاه هشت جزیره خارك

محلی و 
استانی

جذابیت 
ندارد

تأسیسات 
اقامتی موقت 

براي افراد زائر و 
بازدید کننده

تمام طول 
سال

مذهبی (زیارتی)
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نابع و جاذبه م
هاي 

گردشگري
ویژگی هاشهرستان

سطح 
عملکردي

قابلیت 
توسعه

نوع تأسیسات 
قابل اجرا

فصل 
گردشگري

انگیزه و 
اهداف 

گردشگري

گورستان 
شغاب

شهر بوشهر
گورستان مربوط به دوران 

عیالمی ها
منطقه اي 
و استانی

جذابیت 
ندارد

تأسیسات 
اقامتی موقت 

براي افراد زائر و 
بازدید کننده

تمام طول 
سال

مذهبی (زیارتی) 
و تاریخی 
(باستان)

گورستان 
باستانی خارك

جزیره خارك
قبرها مربوط به دوران 

ساسانی
منطقه اي  

و استانی
جذابیت 

ندارد

تأسیسات 
اقامتی موقت 

براي افراد زائر و 
بازدید کننده

تمام طول 
سال

مذهبی (زیارتی) 
و تاریخی 
(باستان)

گورستان 
باستانی 
سیراف

شمال غربی 
بندر طاهري

گورستان زرتشتیان
منطقه اي 
و استانی

جذابیت 
ندارد

تأسیسات 
اقامتی موقت 

براي افراد زائر و 
بازدید کننده

م طول تما
سال

مذهبی (زیارتی) 
و تاریخی 
(باستان)

کوشک 
اردشیر در 

دشتی
دشتی

بناي کوشک به صورت 
صلیب بوده و بنا داراي 

طاق هاي گهواره اي شکل

منطقه اي 
و استانی

جذابیت 
ندارد

تأسیسات 
اقامتی موقت 
براي افراد 
بازدید کننده

تمام طول 
سال

تاریخی

کاخ هخامنشی 
بردك سیاه

15 متري کیلو
شمال غرب 

برازجان

مربوط به بناهاي دوره 
داریوش

منطقه اي 
و استانی

جذابیت 
ندارد

تأسیسات 
اقامتی موقت 
براي افراد 
بازدید کننده

تمام طول 
سال

تاریخی

برازجانکاخ کوروش
و با توجه 50حفاري سال 

به معماري متعلق به دوره 
کورش

منطقه اي 
و استانی

جذابیت 
ندارد

تأسیسات 
قامتی موقت ا

براي افراد 
بازدید کننده

تمام طول 
سال

تاریخی

بوشهرآلمان آباد
مقر کنسول آلمان در 

بیرون شهر بوشهر
منطقه اي 
و استانی

جذابیت 
ندارد

تأسیسات 
اقامتی موقت 

تمام طول 
سال

تاریخی
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نابع و جاذبه م
هاي 

گردشگري
ویژگی هاشهرستان

سطح 
عملکردي

قابلیت 
توسعه

نوع تأسیسات 
قابل اجرا

فصل 
گردشگري

انگیزه و 
اهداف 

گردشگري

براي افراد 
بازدید کننده

بوشهرعمارت ملک
مجموعه ساختمانی متعلق 

به یک قرن قبل
داردملی

تغییر کاربري به 
فعالیت هاي 
گردشگري 
مانند موزه

تمام طول 
سال

تاریخی و 
فرهنگی

بوشهرعمارت گلشن
متر10فاصله آن تا دریا 

داردملی
تغییر کاربري به 

فعالیت هاي 
گردشگري

تمام طول 
سال

تاریخی و 
فرهنگی

بوشهرعمارت امیریه
ساختمان اصلی بنا مربوط 

یهبه دوره قاجار
داردملی

تغییر کاربري به 
فعالیت هاي 

گردشگري

تمام طول 
سال

تاریخی و 
فرهنگی

عمارت 
دهدشتی

بوشهر
عصر قاجار توسط حاج 
غالمحسین دهدشتی

داردملی
تغییر کاربري به 

فعالیت هاي 
گردشگري

تمام طول 
سال

تاریخی و 
فرهنگی

عمارت 
تنگستانی

بوشهر
دوره قاجار بوده و از طرف 

لتجار به محمد باقر ملک ا
خان تنگستانی اهدا شده

داردملی
تغییر کاربري به 

فعالیت هاي 
گردشگري

تمام طول 
سال

تاریخی و 
فرهنگی

کلیساي 
بوشهر

بوشهر

ارامنه ي گریگوري است 
م 1818که در سال 

ــــملیتأسیس شده
تمام طول 

سال

تاریخی، 
فرهنگی و 

زیارتی

کلیساي ظهور 
مسیح

بوشهر
بوط به زمان تاسیس مر

کمپانی هند خاوري یعنی 
میالدي19اوایل سده 

ــــملی
تمام طول 

سال

تاریخی، 
فرهنگی و 

زیارتی
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امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

نابع و جاذبه م
هاي 

گردشگري
ویژگی هاشهرستان

سطح 
عملکردي

قابلیت 
توسعه

نوع تأسیسات 
قابل اجرا

فصل 
گردشگري

انگیزه و 
اهداف 

گردشگري

کلیساي 
مسیح مقدس

بوشهر
ساختمان آن نمونه بسیار 
جالبی از فنون معماري در 

ایران
ــــملی

تمام طول 
سال

تاریخی، 
فرهنگی و 

زیارتی

کلیساي 
قدیمی جزیره 

خارك
جزیره خارك

مسیحیان زمان ساسانیان
ــــملی

تمام طول 
سال

تاریخی، 
فرهنگی و 

زیارتی

معبد 
پوزئیدون 
ا)(خداي دری

جزیره خارك
ساختمان این معبد به 
یونانیان منسوب است

ــــملی
تمام طول 

سال

تاریخی، 
فرهنگی و 

زیارتی

شمال شرقی هاقلعه هلندي
جزیره خارك

برج و این قلعه سابقاً
بارویی داشته که اکنون از 

تبین رفته اس
تاریخیــبازسازي قلعهنداردمنطقه اي

قلعه 
زائرخضرخان

شمال منطقه 
اهرم

به زائر خضرخان تنگستانی 
منسوب است

داردملی

تغییرکاربري به 
فعالیت هاي 
گردشگري به 
ویژه اقامتی و 

پذیرایی

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

تاریخی و 
رهنگیف

خورموجبرج قلعه

سبک معماري آن سلجوقی 
سازي و متأثر از سبک قلعه

داردملیدوره ساسانی است

تغییرکاربري به 
فعالیت هاي 
گردشگري به 
ویژه اقامتی و 

پذیرایی

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

تاریخی و 
فرهنگی

کاروانسرایی از دوره برازجاندژ برازجان
قاجاریه

داردملی
ییرکاربري به تغ

فعالیت هاي 
گردشگري به 

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

تاریخی و 
فرهنگی
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امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

نابع و جاذبه م
هاي 

گردشگري
ویژگی هاشهرستان

سطح 
عملکردي

قابلیت 
توسعه

نوع تأسیسات 
قابل اجرا

فصل 
گردشگري

انگیزه و 
اهداف 

گردشگري

ویژه اقامتی و 
پذیرایی

دیلمقلعه حصار

متر 4000مساحت قلعه 
مربع و داراي چهار برج که 
محل نگهبانی تفنگ چیان 

خارك بوده است

داردملی

تغییرکاربري به 
فعالیت هاي 
گردشگري به 
ویژه اقامتی و

پذیرایی

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

تاریخی و 
فرهنگی

برج خان بندر 
ریگ

گناوه

بناي برج خان متعلق به 
خانعلی حیات داوودي 

ساله 230است که قدمتی 
دارد

داردملی

تغییرکاربري به 
فعالیت هاي 
گردشگري به 
ویژه اقامتی و 

پذیرایی

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

تاریخی و 
فرهنگی

کاروانسراي 
دالکی

دشتستان

این اثر به دستور 
مشیرالدوله والی وقت 

فارس و توسط شخصی به 
نام محمد رحیم در بنا 

شددوره قاجار 

داردملی

تغییرکاربري به 
فعالیت هاي 
گردشگري به 
ویژه اقامتی و 

پذیرایی

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

تاریخی و 
فرهنگی

انبار قوامآب 
بوشهر

سال 150نبار بیش از اآب
عمر دارد و با مصالح محلی 
و در زمان قاجاریه ساخته 

شده

داردملی
تغییر کاربري 
شده به پذیرایی

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

تاریخی و 
فرهنگی

انبار آب 
درخت یا 

کروتنب

12 کیلومتري 
شرق برازجان

بقایاي دیوارهاي غربی آن 
سنگ و مالتاز قلوه 

داردملی

تغییرکاربري به 
فعالیت هاي 
گردشگري به 
ویژه اقامتی و 

پذیرایی

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

تاریخی و 
فرهنگی
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امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

نابع و جاذبه م
هاي 

گردشگري
ویژگی هاشهرستان

سطح 
عملکردي

قابلیت 
توسعه

نوع تأسیسات 
قابل اجرا

فصل 
گردشگري

انگیزه و 
اهداف 

گردشگري

جاذبه ها و محصوالت گردشگري مصنوع یا انسان ساخت

روستاي 
چاهکوتاه

داردملیروستاي هدفبوشهر

بازسازي بافت 
تاریخی روستا و 

احداث 
تأسیسات 
گردشگري

پاییز، 
ن و زمستا

اوایل بهار
اکوتوریسم

داردملیروستاي هدفدیلمروستاي حصار

بازسازي بافت 
تاریخی روستا و 

احداث 
تأسیسات 
گردشگري

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

اکوتوریسم

داردملیروستاي هدفگناوهجزیره شمالی

بازسازي بافت 
تاریخی روستا و 

احداث 
تأسیسات 
گردشگري

پاییز، 
زمستان و 

وایل بهارا
اکوتوریسم

رودفاریاب، 
شول و 
درودگاه

داردملیروستاي هدفدشتستان

بازسازي بافت 
تاریخی روستا و 

احداث 
تأسیسات 
گردشگري

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

اکوتوریسم

داردملیروستاي هدفدشتستانخائیز

بازسازي بافت 
تاریخی روستا و 

احداث 
تأسیسات 
گردشگري

پاییز، 
تان و زمس

اوایل بهار
اکوتوریسم
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امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

نابع و جاذبه م
هاي 

گردشگري
ویژگی هاشهرستان

سطح 
عملکردي

قابلیت 
توسعه

نوع تأسیسات 
قابل اجرا

فصل 
گردشگري

انگیزه و 
اهداف 

گردشگري

هاله وش 
بندرسیراف

داردملیروستاي هدفکنگان

بازسازي بافت 
تاریخی روستا و 

احداث 
تأسیسات 
گردشگري

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

اکوتوریسم

شهرستان احشام قائدها
دشتی

داردملیروستاي هدف

بازسازي بافت 
تاریخی روستا و 

احداث 
تأسیسات 
گردشگري

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

اکوتوریسم

استانصنایع دستی

رشته هاي حصیر بافی، عبا 
بافی، منبت، گره سازي ( 

گره سازي امروز دیگر رایج 
نیست)، گلیم، گبه، قالی و 

جاجیم

ملی و بین 
المللی

دارد
تأسیس خانه 

صنایع دستی از 
تولید تا فروش

تمام طول 
سال

فرهنگی

استانسوغات

، حلواي مسقطی، خرما
ارده، حلوا راشی، حلواي 

سنگک، خارك پخته، انواع 
ماهی و میگو، عروسک ها 

و کاالهایی تزئینی صدفی و 
انواع حصیرها و سبد هاي 
بافته شده از برگ درخت 

نخل از سوغاتی هاي استان 
بوشهر

ملی و بین 
المللی

سوغات سراهادارد
تمام طول 

سال
فرهنگی

ساحل–ویژه دریا منابع و جاذبه هاي 
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امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

نابع و جاذبه م
هاي 

گردشگري
ویژگی هاشهرستان

سطح 
عملکردي

قابلیت 
توسعه

نوع تأسیسات 
قابل اجرا

فصل 
گردشگري

انگیزه و 
اهداف 

گردشگري

پارك ساحلی
آب شیرین

بوشهر
در نزدیکی عمارت ملک و 

روبروي دانشگاه خلیج 
فارس

داردملی

تأسیسات 
تفریحی و 
تفرجی و 

اقامتی، پذیرایی

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

طبیعت 
گردي(ساحل، 

دریا و شن)

جزیره خارك

57در فاصله 
کیلومتري 

شمال غربی 
38بوشهر و 

ري بندر کیلومت
گناوه

این جزیره از مناطق بسیار 
قدیمی استان است که آثار 

داردملیتاریخی متعددي دارد

تأسیسات 
تفریحی و 

تفرجی، اقامتی 
و پذیرایی

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

اکوتوریسم و 
طبیعت گردي

شیفجزیره 
شمال بندر 

بوشهر
داردملیاياي ماسهجزیره

تأسیسات 
تفریحی و 

جی، اقامتی تفر
و پذیرایی

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

اکوتوریسم و 
طبیعت گردي

جزیره 
عباسک

بین بندر 
بوشهر و جزیره 

شیف
داردملیخالی از سکنه

تأسیسات 
تفریحی و 

تفرجی، اقامتی 
و پذیرایی

پاییز، 
زمستان و 
اوایل بهار

اکوتوریسم و 
طبیعت گردي
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امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

در و نحوه مدیریت آنهاکنش تأسیسات، تسهیالت و خدمات گردشگريـ وضعیت و پرا3ـ5ـ2
شهرستان و روستا

در واقع نشان دهنده وضعیت تقاضا با توجه به موقعیت منطقه، جذابیت ها، قابلیت ها و توانایی بوشهر گردشگري 

نطقه (ساحلی) ارائه وهایی است که یک منبع می تواند با ارائه خدمات و امکانات متنوع مبتنی بر ویژگی هاي م

زمینه حضور، برآورد خواست و رضایت گردشگران را فراهم آورد. آگاهی از بازارهاي هدف، تعداد گردشگران، 

الگوهاي رفتاري، نیازها، مکان جغرافیایی و ... دورنما و افق دست یافتنی برنامه ریزي توسعه پایدار گردشگري 

وان محیط در ارائه خدمات متنوع بستگی دارد، هر چه یک مقصد است. گردشگري و مدت اقامت در مقصد به ت

گردشگري بتواند تأسیسات مختلفی را براي حضور بیشتر فراهم کند مدت اقامت باال رفته و به تبع آن درآمدها 

نیز افزایش می یابند. در استان بوشهر عوامل عرضه و تفریحاتی که اقامت گردشگران را طوالنی مدت کند وجود 

ارد، اگر چه در زمینه متوسط اقامت گردشگران در منطقه آمار دقیق وجود ندارد، اما بررسی ها و پیمایش هاي ند

یک روز یا کمتراز آن از یک صورت گرفته در خصوص گردشگري می توان اذعان کرد که گردشگران در طول 

ان أسیسات اقامتی، پذیرایی و تفریحی می توبازدید می نمایند. اما با توسعه پایدار گردشگري و ارائه انواع تمقصد 

زمینه ماندگاري بیشتر گردشگران را فراهم و درآمد بیشتري را نیز کسب نمود. این یک استراتژي بسیاري مهم 

لندگی زمینه رشد و بامحلی توسط عوامل سرمایه گذار اقامتگاههاي بوم گردي است که با توسعه پایدار بوشهربراي 

در جهت جذب گردشگران کسب نماید.ستاهاي چاهکوتاه، منطقه خاییز و احشام قائدي در روبسیاري را 

در جداول زیر ارائه 1390اقامت گردشگران در اقامتگاههاي عمومی براساس آمارگیري مرکز آمار ایران براي سال 

شده است:
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امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

1390): تعداد و ظرفیت اقامتگاههاي عمومی کشور و استان بوشهر 16جدول شماره (

تعداد تختتعدادویالتعدادآپارتمانتعدادسوئیتتعداد اتاقاستان

568481412391681653188475کل کشور

1508ــ4924412بوشهر

1390): تعداد مسافران اقامتگاههاي عمومی کشور و استان بوشهر به تفکیک فصل 17جدول شماره (

زمستانپاییزتابستانبهاراستان

3575114494647426339772422582ورکل کش

25417210712552229688بوشهر

1390): تعداد نفرشب اقامت در اقامتگاههاي عمومی کشور و استان بوشهر به تفکیک فصل 18جدول شماره (

زمستانپاییزتابستانبهاراستان

6564110932388945756854714055کل کشور

46276408761040747925بوشهر

توسعه اقامتگاههاي بوم با توجه به اشگران، انگیزه ها و وضعیت بازارهـ بررسی آمار گرد4ـ5ـ2
روستاگردي

انی، جنگل هاي حرا، جزایر بوشهر داراي اکوسیستم هاي متنوع و ارزشمندي است مانند آب سنگهاي مرج

ن انواع گونه هاي مختلف بسیار کمیاب و با ارزش .... و نیز عالوه بر آ، روستاهاي با قابلیت بوم گردي و زیبا
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امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

گیاهی و جانواري نظیر پستانداران، پرندگان، خزندگان خشکزي و آبزي و صدها گونه ماهی در سطح استان و

.آبهاي ساحلی آن شناسایی شده اند

صت در جدول زیر عمده ستاهاي ت     هاي بازار موجود و آتی ترین فر شهر در ارتباط با رو ستان بو سعه بوم گردي  ا و

هاي مورد نظر در تدوین راهبردهاي بازاریابی منطقه فرصت روستاها ریزي راهبردي بازاریابی آمده است. در برنامه 

مورد لحاظ قرار خواهد گرفت.

بوم گردي روستاهاي استان بوشهرها و کارکردهاي ) : فرصت19جدول شماره (

کارکردفرصتردیف

بوم گردي در قالب اقامتگاه یا ایجادخدمات گردشگري تاناسازدیدکنندگان و گردشگران تامین نیازها و رضایت ب1
اکوالژ

ا، بافت روستاهایجاد فضاهاي اقامتی متنوع متناسب با بازار بالقوه و بالفعل گردشگري استان هاي همجوار2
فضاهاي تفرجیخدمات پذیرایی و

اقامتی، پذیرایی و تفریحی در محصوالت گردشگري ر به بوشهرهاي کشوري سایر استانبازار بالقوه گردشگ3
اقامتگاههاي بوم گردي

4
بازار بالقوه بازدیدکنندگان داخلی استان شامل شهرستان هاي 

بوشهر، دیر، کنگان، دشتی، دشتستان و شاغالن بخش 
صنعت نفت و پتروشیمی در عسلویه، پارس شمالی و جنوبی و 

عال در منطقه کلیه پروژه هاي مرتبط ف

در روستاهاي فضاهاي فراغتی، تفرجی و تفریحی
چاهکوتاه، منطقه خاییز و روستاي احشام قائدي

در قالب واحدهاي اقامتی، تاسیسات خدماتی و رفاهیالمللی ورودي به استان بوشهربازار گردشگران بین5
اقامتگاه بوم گردي

خوزستان و بازار گردشگران ورودي از محورهاي شیراز، 6
روستاییتنوع خدمات گردشگري هرمزگان

بندي بازارهاي هدفـ تقسیم

بخش بندي یا تقســیم بندي بازارها در مقوله گردشــگري یکی از محورهاي مورد بررســی در تحلیل خرد تقاضــا 

شگري            سطه آن بازارهاي گرد ست که به وا سطح جهانی ا شده در  ست. این مفهوم روش و قاعده اي پذیرفته  ا
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تعریف و از میان آنها بازارهاي مناسب انتخاب می شوند. تقسیم بندي بازار اشاره به فرایندي دارد که بدان طریق     

بندي می نماید مقصد گردشگري، گردشگران داراي نیازها، خواسته ها و ویژگی هاي مشابه را در یک گروه طبقه     

ساس بتواند دقت و تدبیر بیشتري در حفظ و برقر   اري ارتباط مناسب با گردشگران بازارها ایفا نماید. به   تا بر آن ا

طور کلی بخش بندي بازار هاي گردشگري مبتنی بر چهار فرضیه است:

ـ تمامی گردشگران مشابه نیستند؛

ــ گردشگران بالقوه به گروه هایی که اعضاي آن داراي ویژگی هاي مشابه و قابل شناسایی هستند، تقسیم می          ــ

شوند؛

ت خاص براي بخش هایی از بازار بیشتر از سایر بخش ها به کار گرفته می شود؛ـ عرضه خدما

ــ مقصــد گردشــگري از طریق بکارگیري ارائه خدمات خاص براي بخش هاي خاص از بازار می تواند بازاریابی  ـــ

موثرتري اعمال نماید.

حله اي زیر است:با توجه به فرضیات فوق، بخش بندي بازارهاي گردشگري مستلزم طی فرایند دو مر

هاي بازار)؛بندي شوند (تعریف بخشگیري راجع به اینکه چطور تمامی گردشگران بالقوه گروهاول، تصمیم

دوم، انتخاب گروه هاي خاص از میان آنها (گزینش بازارهاي هدف).

پیرس دو روش کلی را براي تقسیم بندي بازارهاي گردشگري ارائه کرده است:

بخش بندي رو به جلوروش مبتنی بر-الف

در این روش معموال بر مطالعات انجام شــده توســط ســایر محققان از قبیل نوع، هدف ســفر و منطقه جغرافیایی 

کند. پایه ها و عناصر بخش بندي بازارهاي گردشگري از نظر پیرس در جدول ذیل ارائه شده است:تکیه می
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بازارهاي گردشگري از نظر پیرسها و عناصر بخش بندي ): پایه20جدول شماره (

عناصر هر متغیرانواع متغیرردیف

متغیرهاي دموگرافیک، اجتماعی و اقتصادي1

طبقه اجتماعیسن
مالکیتجنس
نژادآموزش
حرفه یا شغلدرآمد

طول عمر خانوادهاندازه خانواده

متغیرهاي مرتبط با محصول2

فعالیت تفریحی و 
حمل و نقلوسیلهسرگرمی

ترجیحات مبتنی بر تجربیات نوع تجهیزات
گذشته

الگوهاي مشارکت و همکاريوفاداري به برند
حجم و مقدار مصرفیانتظارات سود

مدت توقف و صف انتظار

متغیرهاي روانی3

ویژگی هاي شخصیتی
سیکل عمر

نگرش ها، عالیق و اعتقادات
عوامل انگیزشی

غیرهاي جغرافیاییمت4

منطقه
حوزه بازار
اندازه شهر

میزان جمعیت
شهري و روستایی

254ریزي بازاریابی: ص ماخذ: اسالم، علی اکبر، برنامه
ــفر، رفتار و کانال توزیعی نیز   ــاس هدف س ــت بر اس ــول و معیارهاي فوق، بخش هاي بازار ممکن اس عالوه بر اص

تقسیم بندي شوند.
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گروه بندي عاملی یا بخش بندي رو به عقبروش-ب

در این روش بر اساس تکنیک هاي خاص تحلیل آماري بازارهاي مورد نظر گروه بندي می شوند. به عبارت دیگر،  

ــگري از پیش آنها را تعیین نمی کند، بلکه نتیجه تحلیل هاي آماري و  ــد گردش بازاریاب یا تیم برنامه ریزي مقص

شد.مطالعات میدانی می با

ستاهاي طرح توسعه اقامتگاههاي بوم گردي  بازارهاي هدف آتی  سفر در   رو ساس دو عامل جغرافیایی و انگیزه  برا

ــاس  جدول زیر طبقه ــت. راهبردهاي بازاریابی منطقه پس از انجام تحلیل موقعیت منطقه براسـ ــده اسـ بندي شـ

بندي صورت گرفته است.فرصتهاي بازار منطقه و تقسیم

روستاهاي طرح توسعه اقامتگاههاي بوم بندي بازارهاي هدف آتی گردشگري ) : تقسیم21جدول شماره (
گردي بوشهر

بندي تقسیمردیف
بندي انگیزشیتقسیممبدأجغرافیایی

،شهرستان تنگستانمحلی1
بوشهر و دشتی

فعالیت هاي تفریحی و تفرجی در راســتاي پرنمودن اوقات 
یز و احشام قائديدر روستاهاي چاهکوتاه، خایفراغت 

هاي تفریحی و تفرجی، اقامتی موقت، گذران اوقات      فعالیت  درون استانیايمنطقه2
در روستاهافراغت کوتاه مدت یک روزه

ايفرامنطقه3
هاي استان

همجوارشامل شیراز، 
هرمزگان و خوزستان

ــتاها  فعالیت هاي مرتبط با      و بهرمندي از  بوم گردي روسـ
یروستایجذابیت هاي 

ملی4
گردشگران ورودي به 
استان بوشهر از سایر 

هاي کشوراستان

و بهرمندي از بوم گردي در روستاها فعالیت هاي مرتبط با 
ــگري  ــتاییجذابیت هاي گردش در و اقامت وپذیراییروس

اقامتگاههاي بوم گردي

گردشگران خارجی المللیبین5
ورودي به استان 

یحی مرتبط با فعالیت هاي فضــاهاي اقامتی، پذیرایی و تفر
اقامتگاههاي بوم گردي
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بهترین فصــل مســافرت در ایران، فصــل پاییز از اوایل مهر تا اوایل دي ( اکتبر تا ژانویه) و فصــل بهار ماه هاي  

فروردین و اردیبهشت ( مارس و می) است. مسافرت در زمستان یعنی در اواخر دسامبر بسیار سخت است؛ زیرا         

شدن می کند.        برودت هوا و ب شروع به ذوب  سفند  سدود می کند، برف از ماه ا ارش برف گردنه هاي بلند را م

سفر در فصل بهار به سبب خرمی و سر سبزي اراضی، بسیار دلچسب است و عالوه بر دیدن شکوفه هاي بهاري           

ماه هاي و شــنیدن نغمه پرندگان، بلندي روزهاي بهاري ســبب می شــود که ســفر طوالنی آســان تر شــود. در 

سافران      ست و معموالً در طول روز م ستان، به هنگام روز، خروج از اقامتگاه امکان پذیر نی ا در خواب اند و یا یتاب

ستارگان، انجام می گیرد        شب، در زیر نور مهتاب و یا زیر نور  سفر به هنگام  ستراحت می پردازند و  سف به ا ر . 

باشند بیشتر در فصل پاییز و زمستان می تواند اتفاق بیفتد.براي مناطق جنوبی که داراي درجه حرارت باال می

:کردخالصهزیرشرحبهگردشگريوتوریسمعرضهعاملبهمربوطبحثدرتوانمیرااقلیمعامل

.هاماهازیکهردرآفتابیساعتروزتعداد

.ماهازیکهردرابريروزهايتعداد

.هاماهاریکهردربارانیروزهايتعداد

.هاماهازیکهردرحرارتدرجهمتوسطحد

.مختلففصولدرروزوشببینحرارتدرجهاختالفحداقلومتوسطـحداکثر

.مختلففصولدرمحلیوغالببادهايجهتوسرعت

.هاماهازیکهردربرفمتوسطحدوبرفیروزهايتعداد

مختلفهايماهدرخبندانیروزهايمتوسطحد
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تغییرات فصلی تقاضاـ

سیم کرد.          شلوغ و خلوت تق صول  ساالنه نیز تعریف و آن را به ف ضا را می توان بر مبناي یک دوره  تغییرات تقا

کشورهایی که امکانات هواي آفتابی، سواحل تفریحی و تفریحات زمستانی، ماننداسکی، دارند، در فصول شلوغ،        

شوند. منا      صد گردشگران روبه رو می  صد در  ستان ها    با  سردسیر در تاب ستان ها،   طق  سیر در زم و مناطق گرم

بیش تر مسافران را پذیرا می شوند. به منظور غلبه بر مشکالت فصول خلوت و کساد، در نقاط مختلف، مدیران       

صنعت گردشگري تالش می کنند تا جاذبه هاي مصنوعی به وجود آورند که بتوانند گردشگران را درهمه فصول 

اط جذب کند. بعضی از مناطق، مانند استرالیا و کشورهاي جنوب شرق آسیا، به دلیل شرایط آب       سال به آن نق 

شمالی و جنوبی)        سافران را از نقاط مختلف جهان ( از نیمکره  سال، تعداد ثابتی از م سان در طول  و هوایی یک

.ندجذب می کنند و از این رو، با حداقل تغییرات ممکن در تعداد گردشگران مواجه هست

ـ تغییرات دراز مدت تقاضا

کی از انواع الگوهاي تغییر تقاضا که مشکل می توان آن را شناسایی کرد، تغییراتی است که در یک دوره چند      ی

سال یک بار        ست هر ده  ستد که ممکن ا ساله و یا چند دهه اي اتفاق می افتد. رکود اقتصادي در چرخه داد و 

وماً بر نوسانات یا تغییرات فصلی، هفتگی و روزانه اثر نمی گذارد، اما حاصل آن    ا بیش تر از آن اتفاق افتد، لزیو

شگري،            صنعت گرد شگران  ضی از پژوه شد. هم چنین، بع سطوح با شگران، در تمام  می تواند کاهش تعداد گرد

ک اند که مناطق و نقاط گردشــگري، صــرف نظر از دوره هاي دراز مدت اقتصــادي، یاین تئوري را مطرح کرده

سریع مشخص        ضاي ثابت و  سر می گذارند که این دوره با دوره هاي متناوب تقا شت  چرخه حیات تولیدي را پ

شگري می توانند نیروي           ضا، مدیران گرد صلی و دراز مدت تقا سایی الگوهاي روزانه، هفتگی، ف شنا شود. با  می 

حداقل برســانند. هم چنین درك و کار و تولیدات خود را به گونه اي ســازمان دهند که تهدیدات محیطی را به

سزایی دارد             شگري اهمیت ب صنعت گرد سانی  ضا براي بازار یابی و طرح ریزي نیروي ان سانات تقا .شناخت نو
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متأثر از اقلیم است. اقلیم گرم و آب و هواي شرجی در بهار و تابستان براي استان بوشهرالگوي گردشگري براي 

ست، اما       شایند نی شگران چندان خو ست       گرد ستان و اوایل بهار قابل د صول پاییز و زم شگري براي ف بازار گرد

سفر را در            صت و زمان الزم براي انجام  ستان فر صل تاب شگران داخلی در ایران معموال ف ست. اما گرد یافتنی ا

ستان براي       صل تاب ضا در ف شهر اختیار دارند، بنابراین براي ایجاد تقا شوق هاي الزم و جذ بو ب انیازمند ارائه م

براي گردشگران است.

توسعه اقامتگاههاي بوم گرديوضع موجود: تجزیه و تحلیلفصل سوم

)SWOT(تحلیل هاي کیفی ـ استراتژیک ـ1ـ3

و جغرافیایی روستاطبیعیمحیطـ 1ـ1ـ3

هاضعفوقوتنقاطـ 1ـ1ـ1ـ3
نقاط قوت

ـ پارك جنگلی روستاي چاهکوتاه
اییزـ منطقه ییالقی و خوش آب و هواي خ

ـ منطقه ییالقی احشام قائدي
ـ منطقه کوهستانی خاییز

ـ چشم انداز محیطی زیباي روستاها
ـ دسترسی نزدیک به مرکز شهرستان و استان

اقلیم مناسب در پاییز و زمستانـ 

نقاط ضعف
ـ اقلیم گرم و خشک
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ـ خشکسالی و پدیده هاي طبیعی به ویژه گرد و خاك
باغداري تدریجی در روستاهاـ از بین رفتن کشاورزي و 

تهدیدهاوهافرصتـ 2ـ1ـ1ـ3
فرصت ها

ـ نزدیکی به مرکز استان
ـ مجاورت با سواحل جنوبی کشور 

ـ دسترسی آسان به روستاها

تهدیدها
ـ دوري از مرکز کشور

ـ دوري از مراکز گردشگرفرصت
ـ آلودگی آبهاي سطحی و زیرزمینی

ضالب، پساب و زباله هاـ آلودگی هاي محیطی به ویژه فا

روستافرهنگی-محیط اجتماعیـ2ـ1ـ3

هاضعفوقوتنقاطـ 1ـ2ـ3ـ3
نقاط قوت

ـ سطح سواد باالي روستاییان
ـ آداب و رسوم بومی و محلی

ـ بافت معماري روستا متناسب با اقلیم گرم و خشک
ـ مساجد و امامزاده ها

ـ فعالیت زنان در صنایع دستی روستا
ت و تعاونیـ مشارک
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نقاط ضعف
ـ کمبود مراکز آموزشی و فرهنگی در روستاها

ـ مهاجرت روستاییان
ـ کمبود مراکز بهداشتی و بهداري در روستاها

ـ بافت هاي مسکونی پراکنده

ها و تهدیدهافرصتـ 2ـ2ـ3ـ3
فرصت ها

ـ قشر تحصیلکرده روستاییان
ـ دسترسی به مراکز علمی و آموزشی مرکز استان

هدیدهات
مهاجرت از روستا به شهرهاـ 

ـ عدم دسترسی به مراکز بهداشتی و آموزشی

روستااقتصاديمحیطـ 3ـ1ـ3

هاضعفوقوتنقاطـ 1ـ3ـ1ـ3
نقاط قوت 

ـ فعالیت بخش هاي خدمات و کشاورزي در روستاها
ـ توان کشاورزي روستاها

نقاط ضعف
ـ عدم خدمات گردشگري در روستاها

یت هاي کشاورزي و دامداري روستاییـ کاهش فعال
ـ بیکاري باالي روستاییان
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تهدیدهاوهافرصتـ 2ـ3ـ1ـ3
فرصت ها

ـ توان گردشگري بوم گردي براي کسب درآمد
ـ توسعه فعالیت هاي مرتبط با بوم گردي

تهدیدها
ـ کاهش فعالیت کشاورزي و دامداري در اثر مهاجرت و خشکسالی

روستاگردشگريمحیطـ 4ـ1ـ3

هاضعفوقوتنقاطـ 1ـ4ـ1ـ3
نقاط قوت

ـ محیط طبیعی روستاها
ـ محیط فرهنگی روستاها
ـ پارك جنگلی چاهکوتاه

ـ خانه هاي با بافت روستایی

نقاط ضعف
ـ گردشگران موقت و یک روزه

ـ عدم ارائه خدمات گردشگري در روستاها
ـ عدم وابستگی اقتصادي به گردشگري

تهدیدهاوهافرصتـ 2ـ4ـ1ـ3
فرصت ها

ـ جریان گردشگري ملی به استان بوشهر
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ـ گردشگري درون منطقه اي
ـ نگاه به توسعه اقامتگاههاي بوم گردي از سوي مسئوالن

تهدیدها
ـ توسعه مقصدهاي ساحلی 
ـ عدم سرمایه گذاري محلی

ردي روستاتوسعه اقامتگاههاي بوم گتجزیه و تحلیل قابلیتها و محدودیتهاي ـ 2ـ3

روستاهاي چاهکوتاه، منطقه خاییز و احشام قائدي با توجه به توان هاي طبیعی و فرهنگی و همچنین اقلیم و بافت 

مسکونی، آداب و رسوم محلی، صنایع دستی، کشاورزي و دامداري داراي قابلیت هاي الزم می باشند. نگاه به 

ریق سرمایه گذاري محلی می تواند تأثیرات مثبتی بر توسعه اقامتگاههاي بوم گردي از سوي مسئوالن و از ط

معیشت پایدار روستاییان داشته باشد. همکاري درارائه آموزش هاي محلی، ارائه تسهیالت و خدمات مداوم به 

روستاییان براي توسعه اقامتگاههاي بوم گردي می تواند مورد توجه قرار بگیرد.

توسعه اقامتگاههاي بوم گرديي ینفعان کلیدـ تجزیه و تحلیل دیدگاه ذ3ـ3

)SWOT(ـ ارزیابی حاصل از تکنیک 4ـ3

شگري ایفاء             صنعت گرد سعه  شی بنیادین را در تو شگران، نق صلی جذب گرد شگري به عنوان کانون ا صد گرد مقا

نمایند. این مقاصد با در برداشتن کلیه عناصر بخش عرضه سیستم گردشگري (جاذبه ها و فعالیتها، تسهیالت         می

شگران             و  شگري را براي گرد صول گرد شگري) تجربه کاملی از مح سازمانی گرد صر  ساختها و عنا خدمات، زیر 

ــخص     ــت که باید نمایانگر یک حوزه یا منطقه مش ــد این اس ــلی یک مقص فراهم می نمایند. ویژگی عمده یا اص
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ــد که در برگیرنده محل اقامت، جذابیت ــ(یکپارچه) باشـ ــگري و جوامع محلی باشـ امروزه تغییر و د. هاي گردشـ

شکل می     شگري  صد گرد ، یکی از این موارد نگاه و رویکرد بوم گردي به طرح گیردتحوالت مداومی در محیط مقا

سازد تا به طور دائم بر رویدادهاي داخلی و  ها و پروژه ها براي مناطق مستعد است، این موضوع آنها را ناگزیر می   

ــند و بد ــته باش ــرورت خود را با  خارجی و روندها نظارت داش ــب ض ــب و بر حس ین ترتیب بتوانند در زمان مناس

اي زیرکانه این تغییرات محیطی را شناسایی کرده و خود را   تغییرات وفق دهند. آنها باید براي بقاي خود به شیوه 

یرامون پریزي راهبردي و تعاملی کارآ با محیط با آنها ســازگار نمایند. این مقاصــد بیش از گذشــته نیازمند برنامه

شند  صد گردشگري     آنوخود می با شند  می دسته از مقا هکتوانند به آینده خود در جذب گردشگران امیدوار با

مایند. نخوبی از این فرصتهاي نوظهور محیطی بهره گرفته و از تهدیدهاي بوجود آمده ناشی از آن پرهیز   ببتوانند

در راستاي توسعه بوم گردي بهره برداري نموده و بتوانند، از   باید از این تغییرات بوشهر روستاهاي توانمند استان   

فرصت هاي موجود با توجه به نقاط قوت داخلی استفاده و ضعف ها و تهدیدها را شناخته و راهبردهاي مبتنی بر     

ظرفیت هاي بوم گردي را توسعه و عملیاتی نمایند. این مقاصد در راستاي طرح توسعه بوم گردي براي سازگاري      

چه بیشتر با محیط متغیر پیرامونی شان باید عوامل موثر برتدوین راهبردهاي توسعه خود را شناسایی نموده       هر

ستان       ستاهاي ا ستراتژي هایی اثربخش بپردازند. رو شهر و به تدوین ا سعه بوم گردي نیز    بو ستاي طرح تو در را

صد بکر طبیعی  ستثنی نبوده و   و فرهنگیبعنوان مقا شد م صتهاي محیطی عدیده از آنچه گفته  با تهدیدها و فر

اي روبرو هستند. فقدان سیاستگذاري راهبردي دراین روستاها باعث از دست رفتن فرصتهاي محیطی و تشدید          

نقاط ضــعف داخلی می گردد. لذا در طرح بوم گردي حاضــر از رویکرد برنامه ریزي راهبردي اســتفاده شــده و با 

تا بتواند محیط مســتعد روســتاهاي بوم گردي را تحلیل و راهبردهاي اســتفاده از تکنیک ســوات درصــدد اســت 

اساسی در راستاي پروژه هاي بوم گردي را ارائه نماید.
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بوشهري بوم گردي در استانهاروستاSWOT): تحلیل 22جدول شماره (

روستاهاي 
چاهکوتاه

منطقه خاییز و 
احشام قائدي

Wنقاط ضعف Sنقاط قوت 

1S روستاي چاهکوتاهپارك جنگلیـ

2S منطقه ییالقی و خوش آب و هواي ـ
خاییز

3S منطقه ییالقی احشام قائديـ

4S منطقه کوهستانی خاییزـ

5S منطقه ییالقی احشام قائديـ

6S چشم انداز محیطی زیباي روستاهاـ

7S دسترسی نزدیک به مرکز شهرستان ـ
و استان

8S اناقلیم مناسب در پاییز و زمستـ

9S سطح سواد باالي روستاییانـ

10S بافت معماري روستا متناسب با ـ
اقلیم گرم و خشک

11Sفعالیت زنان در صنایع دستی ـ
روستا

9S توان کشاورزي روستاهاـ

1W اقلیم گرم و خشکـ

2W خشکسالی و پدیده هاي طبیعی به ویژه گرد ـ
و خاك

3W ري تدریجی از بین رفتن کشاورزي و باغداـ
در روستاها

4W کمبود مراکز آموزشی و فرهنگی در روستاهاـ

5W مهاجرت روستاییانـ

6W کمبود مراکز بهداشتی و بهداري در روستاهاـ

7W عدم خدمات گردشگري در روستاهاـ

8Wگردشگران موقت و یک روزهـ

Tتهدیدها Oفرصت ها 

1O نزدیکی به مرکز استانـ

2O مجاورت با سواحل جنوبی کشورـ

1T دوري از مرکز کشورـ

2Tدوري از مراکز گردشگرفرصتـ
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3O دسترسی آسان به روستاهاـ

4O قشر تحصیلکرده روستاییانـ

5O دسترسی به مراکز علمی و ـ
آموزشی مرکز استان

6O توان گردشگري بوم گردي براي ـ
کسب درآمد

7O جریان گردشگري ملی به استان ـ
بوشهر

8Oگردشگري درون منطقه ايـ
9O به توسعه اقامتگاههاي بوم ـ نگاه

گردي از سوي مسئوالن

3T آلودگی آبهاي سطحی و زیرزمینیـ

4T آلودگی هاي محیطی به ویژه فاضالب، پساب ـ
و زباله ها

5T کاهش فعالیت کشاورزي و دامداري در اثر ـ
مهاجرت و خشکسالی

6Tعدم سرمایه گذاري محلیـ

ـ یافته هاي پژوهشی حاصل از تحلیل پرسشنامه جامعه محلی در خصوص توسعه اقامتگاههاي 2ـ3
بوم گردي 

از منظر در خصوص توسعه اقامتگاههاي بوم گردي در روستاهاي هدف استان بوشهرپژوهش حاضرشناسیروش 

روستاهاي پژوهشجامعه آماريو از نوع پیمایشی است.ها توصیفی هدف، کاربردي و از حیث گردآوري داده

شدهاستفاده دردسترسگیري روش نمونهاز نمونه،خابتانچاهکوتاه، منطقه خاییز و احشام قائدي است. براي 

است. پرنمودن پرسشنامه توسط مردم محلی و روستاییان از جمله ابزار روش تحقیق پژوهش حاضر است. 

بربخش هاي زیر براساس این پرسشنامه مشتملمی گردد.از پرسشنامه محقق ساخته استفاده هاوري دادهآجهت گرد

در واقع از نگاه جامعه محلی و عوامل چهارگانه گردشگري، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادي و زیست محیطی است.
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ثرات گردشگري برعوامل روستاییان به توسعه اقامتگاههاي بوم گردي از طریق سرمایه گذاري محلی با توجه به ا

اجتماعی، اقتصادي، زیست محیطی پرداخته شده است.

، بی نظر، موافق، موافقگزینه کامالً پنجدهندگان یکی از بوده و پاسخبراساس طیف لیکرتپرسشنامه مورد استفاده 

.مایندنرا انتخاب میمخالفکامالً مخالف و

ها (پرسشنامه) سؤاالت اولیه در اختیار تعدادي از اساتید و ادهآوري دجهت بررسی روایی محتوایی ابزار جمع

گردید.و پس از اعمال نظرات آنان و انجام اصالحات الزم پرسشنامه نهایی تدوین گرفتهنظران قرار صاحب

هاي گردآوري شده جهت رسیدن به اهداف تحقیق از روش آمار توصیفی منظور بررسی و تجزیه و تحلیل دادهبه

شده است.استفادهspssاز نرم افزار سبه فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(محا

نیز در مورد پیشنهادات الزم در ارتباط با توسعه گردشگري و همچنین اقامتگاههاي آزاديدر انتهاي پرسشنامه، پرسش 

بوم گردي در روستا از طریق سرمایه گذاري محلی ارائه شده است.

عوامل گردشگري، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیست براساستوسعه بوم گردي در روستاها مورددرالتسوا

.استشدهریزيطرحمحیطی

ازپرسشنامه پنج گزینه اي و براساس مقیاس استفادهبااز سواالتیکهربرايارزیابی،فرایند انجامدر

) و برحسب میانگین امتیاز پاسخ 5تا 1د، سپس وزن دهی شده (از جمع آوري شمحلیفراد لیکرت داده هاي الزم از ا

استخراج شده و میانگینهاي داده شده، امتیاز هر نشانگر تعیین می شود که این امتیازها نیز از گزارش هاي ارزیابی 

تا 1ها (کثر امتیازآنها به عنوان امتیاز کلی آن محاسبه و سپس با معیار قضاوت تعریف شده زیر و براساس حداقل و حدا

)1392محمدي و اسحاقی، : ()، سطح مطلوبیت نشانگرها و مالك ها تعیین شده است5
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سواالت ارائه شده و آمار هاي آن جهت سنجش سطح مطلوبیت:

گویه هاي مرتبط با عوامل گردشگري عبارتند از: 

کامال مخالفمخالفبی نظرموافقکامال موافقپرسش هاردیف

ا داراي جذابیت ها و قابلیت هاي گردشگري است؟ـ روست1

ـ گردشگران در حال حاضر از روستا بازدید می کنند؟2

ـ روستا داراي امکانات و خدمات گردشگري است؟3

ـ گردشگران اقامت شبانه در روستا دارند؟4

د؟ـ جاذبه هاي روستا براي گردشگران جذابیت الزم را دار5

ـ گردشگران داراي تعامل خوب با مردم محلی می باشند؟6

ـ در فصول و اوقات گرم سال گردشگران به روستا نمی آیند؟7

ـ طبیعت روستا بیشتر مورد توجه گردشگران است؟8

ـ آداب و رسوم محلی روستا براي گردشگران داراي جذابیت است؟9

ی به روستا از مرکز استان به سهولت امکانپذیر است؟ـ دسترس10

ـ دولت در جهت توسعه گردشگري روستا اقداماتی انجام داده است؟11



144

امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

گویه هاي مرتبط با عوامل اجتماعی و فرهنگی:

کامال مخالفمخالفبی نظرموافقکامال موافقپرسش هاردیف

ر روستا ابراز رضایت می کنند؟ـ مردم محلی از حضور گردشگران د12

ـ توسعه گردشگري و بوم گردي در روستا مورد حمایت مردم محلی است؟13

14
ـ مردم محلی اشتیاق و رغبت الزم براي سرمایه گذاري در توسعه اقامتگاههاي بوم 

گردي را دارند؟

کتی مردم محلی می شود؟ـ گردشگري و بوم گردي موجب تقویت روحیه جمعی و مشار15

16
ـ تعاونی هاي گردشگري روستایی در جهت توسعه گردشگري و بوم گردي قابلیت فعال 

شدن را دارند؟

ـ صنایع دستی و آداب و رسوم روستا براي گردشگران جذابیت الزم را دارد؟17

را دارا می باشند؟ـ مردم محلی آگاهی و آموزش الزم در خصوص توسعه گردشگري18

19
ـ مردم محلی در توسعه گردشگري و اقامتگاههاي بوم گردي آمادگی همکاري و 

مشارکت الزم را دارند؟

ـ گردشگران باعث اذیت و ناراحتی ساکنان روستا می شوند؟20

21
روستا ـ گردشگري و توسعه اقامتگاههاي بوم گردي موجب جلوگیري از مهاجرت افراد

به شهر می شود؟

ـ گردشگران از محیط روستا و تعامل با مردم محلی ابراز رضایت می نمایند؟22

ـ بافت معماري روستا در جهت توسعه اقامتگاه بوم گردي براي گردشگران جذاب است؟23
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گویه هاي مرتبط با عوامل اقتصادي:

کامال مخالفمخالفی نظربموافقکامال موافقپرسش هاردیف

توسعه اقامتگاههاي بوم گردي در روستا موجب کسب درآمد و اشتغالزایی می شود؟ـ 24

ـ درآمد مردم محلی روستا در حال حاضر از طریق گردشگري تأمین می شود؟25

ـ مردم روستا در حال حاضر به فعالیت هاي کشاورزي بیشتر اشتغال دارند؟26

27
ـ گردشگري و توسعه اقامتگاههاي بوم گردي در کنار سایر فعالیت هاي اقتصادي روستا 

به کسب درآمد کمک می کند؟

28
بوم گردي صنایع دستی و سایر محصوالت هايـ مردم محلی می توانند در اقامتگاه

تولیدي روستا را عرضه کنند؟

29
وسعه اقامتگاههاي بوم گردي به مردم روستا کمک ـ دولت به عنوان مسئول باید در ت

کند؟

بوم گردي باعث رونق اقتصادي روستا می شود؟اقامتگاههايـ گردشگري و توسعه30

31
ـ زنان و بچه ها نیز در توسعه اقامتگاههاي بوم گردي  در روستا می توانند همکاري 

نمایند؟

32
ی و بانکی براي سرمایه گذاري محلی در اقامتگاههاي بوم ـ استفاده از تسهیالت مال

گردي روستا الزم است؟
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گویه هاي مرتبط با عوامل زیست محیطی:

کامال مخالفمخالفبی نظرموافقکامال موافقپرسش هاردیف

33
ـ مردم محلی براي حفظ فرهنگ و محیط زیست روستا تالش هاي الزم را انجام می 

دهند؟

ـ محیط روستا پاکیزگی الزم براي حضور گردشگران را دارد؟34

35
ـ آب، برق، تلفن و اینترنت، فاضالب، دفع زباله و راههاي روستایی در روستا جهت 

توسعه گردشگري فراهم است؟

36
ـ گردشگران به حفظ  محیط زیست، باغات و کشاورزي مردم و فضاي روستا کمک می 

کنند؟

پژوهش مبتنی بر مراحل زیر است:هم اندیشی و مشورت هاي مورد نیاز در سطوح مختلف فرآیند در این خصوص

با بیشینه اثربخشی چشم اندازو اهداف کاربردي به اقدامات راهبردي توسعه گردشگري ضمن تاکید بر اهمیت ـ پژوهش

توسعه بوم گردي روستاها  توجه دارد.

موجود و نگاه جامعه به منظور درك واقعی از شرایط روستاها ز بدنه عملیاتی تیم مطالعاتی در محلاستقرار بخشی اـ 

محلی به توسعه بوم گردي؛

و موفقیت هاي اقامتگاههاي بوم گردي درکشور و نیل به توسعه پایدار این نوع تجارب جهانیـ بهره مندي از دستاوردها،

روستاهاي چاکوتاه، خاییز و احشام قائدي و ... است.از اقامتگاهها در استان بوشهر و 
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یافته هاي توصیفی تحقیق

پرسشنامه در سه جامعه روستایی استان توزیع و جمع آوري شده است. در جدول زیر جامعه نمونه اي که در 61تعداد 

روستاها به پرسشنامه پاسخ داده اند نشان داده شده است: 

پرسش شونده ها در روستاهاي طرح اقامتگاههاي بوم گردي بوشهر): فراوانی 23جدول شماره (

درصد معتبردرصدفراوانیروستا
2032,832,8چاهکوتاه

1829,529,5خاییز
2337,737,7احشام قائدي

61100100جمع

ت گردي براساس جنس عبارآمار توصیفی جامعه نمونه روستایی استان بوشهر در ارتباط با طرح توسعه اقامتگاههاي بوم
است از:

براساس جنسپاسخ دهندگان جامعه نمونه روستایی استان بوشهر): آمار توصیفی 24جدل شماره (

درصد معتبردرصدفراوانیجنس
4167,267,2مذکر
2032,832,8مونث
61100100جمع
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آمار توصیفی سطح تحصیالت پاسخ دهندگان عبارت است از:

براساس جنسسطح تحصیالت پاسخ دهندگان جامعه نمونه روستایی استان بوشهر): آمار توصیفی 25دول شماره(ج

درصد معتبردرصدفراوانیتحصیالتردیف
2032,832,8زیر دیپلم1
1727,927,9دیپلم2
1219,719,7فوق دیپلم3
813,113,1لیسانس4
46,66,6فوق لیسانس و باالتر5
61100100جمع6

ارزیابی نظرات جامعه محلی در ارتباط با توسعه اقامتگاههاي بوم گردي براساس ابزار سنجش پرسشنامه مبنی بر 

عوامل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، گردشگري و زیست محیطی در روستاهاي چاهکوتاه، خاییز و احشام قائدي 

نشان دهنده نگاه مثبت جامعه محلی به توسعه اقامتگاههاي بوم گردي براساس آمار استنباطی و سطح مطلوبیت

در راستاي مشارکت، تعاونی، کسب درآمد، اشتغالزایی، حفظ فرهنگ و محیط زیست است. 
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از عناصر گردشگري جامعه نمونه روستاهاي طرح توسعه اقامتگاههاي بوم گردي استان ): ارزیابی 26جدول شماره (
ربوشه

جامعه محلی روستاییانردیف
نتیجه ارزیابیمیانگینامتیازفراوانیگردشگريعناصر

مطلوب612544,16جذابیت روستا1
مطلوب612373,88بازدید گردشگران از روستا2
نسبتا مطلوب611812,96امکانات و خدمات3
نسبتا مطلوب601853,08اقامت شبانه گردشگران4
مطلوب612494,08اذبه هاي روستاج5
مطلوب602243,73گردشگران و تعامل با مردم محلی6
نسبتا مطلوب602163,6گردشگري در اوقات گرم سال7
مطلوب603005,00طبیعت روستا8
مطلوبنسبتا 602123,53جذابیت آداب و رسوم روستا9
مطلوبنسبتا 612003,27دسترسی به روستا از مرکز 10
نامطلوب601422,36توسعه گردشگري از سوي دولت در روستا11

نسبتا مطلوب3,60عناصر گردشگري

شگري براي روستاهاي طرح توسعه اقامتگاههاي بوم گردي استان بوشهر به طورکلی سطح ارزیابی عناصر گرد

ان، طبیعت روستاها و انواع جاذبه ها از نگاه جامعه نسبتا مطلوب را نشان می دهد. جذابیت روستا براي گردشگر

نمونه مورد سوال در سطح مطلوب قرار دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که عناصر گردشگري روستاها در 

جهت توسعه اقامتگاههاي بوم گردي جذابیت الزم را از نگاه مردم محلی و گردشگران دارا می باشد.
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از عناصر اجتماعی و فرهنگی جامعه نمونه روستاهاي طرح توسعه اقامتگاههاي بوم گردي ): ارزیابی 27جدول شماره (
استان بوشهر

جامعه محلی روستاییانردیف
نتیجه ارزیابیمیانگینامتیازفراوانیاجتماعی و فرهنگیعناصر

مطلوب612514,11ابراز رضایت مردم محلی از حضور گردشگران12
مطلوب612494,08مایت مردم محلی از توسعه گردشگريح13
مطلوب612313,78رغبت مردم محلی به سرمایه گذاري در اقامتگاه بوم گردي14
مطلوب612464,03تقویت روحیه جمعی و مشارکتی15
مطلوبنسبتا 611973,22فعال شدن تعاونی هاي گردشگري16
مطلوبنسبتا 611973,28ب روستا براي گردشگرانجذابیت صنایع دستی و آدا17
نسبتا مطلوب611552,54آگاهی مردم محلی18
مطلوب612303,77آمادگی همکاري و مشارکت مردم محلی در توسعه اقامتگاه19
مطلوبنسبتا 611632,67اذیت گردشگران نسبت به ساکنان محلی20
مطلوبنسبتا 612153,52توسعه اقامتگاهجلوگیري از مهاجرت به واسطه 21
مطلوب612403,93ابراز رضایت گردشگران از حضور در روستاها22
مطلوبنسبتا 611863,04جذابیت بافت معماري روستاها براي گردشگران23

نسبتا مطلوب3,49عناصر اجتماعی و فرهنگی

یز نشان دهنده پتانسیل ها و قابلیت هاي نسبتا مطلوب روستاهاي اجتماعی و فرهنگی نارزیابی حاصل از عناصر 

بوشهر براي توسعه اقامتگاههاي بوم گردي از طریق سرمایه گذاري محلی است. مردم محلی با فرهنگ غنی و 

روحیه تعاون و همکاري رغبت الزم براي سرمایه گذاري و کارآفرینی در زمینه توسعه اقامتگاههاي بوم گردي را 

ا می باشند. حمایت و رغبت مردم محلی، تقویت روحیه مشارکتی و تعاون، آمادگی همکاري در زمینه سرمایه دار

گذاري در سطح مطلوب قرار دارد. یعنی مردم محلی روستاهاي چاهکوتاه، خاییز و احشام قائدي و سایر روستاهاي 

ي را دارند.مرتبط با طرح آمادگی الزم براي مشارکت در طرح هاي توسعه بوم گرد
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از عناصر اقتصادي جامعه نمونه روستاهاي در طرح توسعه اقامتگاههاي بوم گردي استان ): ارزیابی 28جدول شماره (
بوشهر

جامعه محلی روستاییانردیف
نتیجه ارزیابیمیانگینامتیازفراوانیاقتصاديعناصر

مطلوب612403,93کسب درآمد و اشتغالزایی24
مطلوبنا 611362,30رآمد مردم محلی از محل گردشگريد25
مطلوبنسبتا 611853,03اشتغال مردم محلی به کشاورزي26
مطلوب612333,81توسعه گردشگري و کمک به کسب درآمد در کنار سایر فعالیت ها27
مطلوب612253,68عرضه صنایع دستی توسط روستاییان28
مطلوب612694,40سعه اقامتگاههاي بوم گردي کمک دولت به تو29
مطلوب612524,1رونق اقتصادي از طریق گردشگري و توسعه اقامتگاه30
مطلوب612263,7همکاري زنان در اقامتگاههاي بوم گردي31
مطلوب613005ارائه تسهیالت مالی و بانکی براي سرمایه گذاري محلی32

مطلوب3,77عناصر اقتصادي

عناصر اقتصادي به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهاي توسعه گردشگري در زمینه اشتغالزایی و کسب درآمد 

بسیار مورد توجه می باشند. جامعه محلی روستاهاي بوشهر به این مهم با نگاه مثبت می نگرند و معتقدند که 

عیشت پایدار در کنار سایر فعالیت هاي اقتصادي گردشگري و توسعه آن می تواند به رونق اقتصادي روستا و م

کمک نماید. براین اساس نگاه جامعه محلی در سطح مطلوب در خصوص عناصر و عوامل اقتصادي در سطح مطلوب 

است. اگر دولت تسهیالت و زمینه سرمایه گذاري محلی را فراهم آورد جامعه محلی آمادگی الزم براي همکاري را 

دارد. 
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از عناصر زیست محیطی جامعه نمونه روستاهاي  طرح توسعه اقامتگاههاي بوم گردي ): ارزیابی 29ماره (جدول ش
استان بوشهر

جامعه محلی روستاییانردیف
نتیجه ارزیابیمیانگینامتیازفراوانیزیست محیطیعناصر

مطلوب602484,1تالش روستاییان براي حفظ محیط زیست33
مطلوب612454,01روستاپاکیزگی محیط34
مطلوبنسبتا 612123,47زیرساخت هاي مورد نیاز توسعه بوم گردي35
مطلوبنسبتا 602043,4کمک گردشگران به حفظ محیط زیست روستا36

مطلوب3,74عناصر زیست محیطی

ري براي مناطق روستایی و محیط زیست و لزوم حفظ آن یکی از موارد مورد توجه در طرح هاي توسعه گردشگ

طبیعت گردي است. براین اساس ارزیابی حاصل از عناصر زیست محیطی در روستاهاي استان بوشهر سطح مطلوب 

را نشان می دهند. روستاییان به اهمیت حفظ محیط زیست خویش واقف بوده و توسعه گردشگري را مترادف با 

حفظ محیط زیست می دانند.

توسعه اقامتگاههاي بوم گردي: برنامه ریزي ساختاري ـ راهبردي فصل چهارم

توسعه اقامتگاههاي بوم گردي در روستاـ بیانیه چشم انداز و مأموریت 1ـ4

ـ تدوین چشم انداز

شم  شگري در آینده می  انداز بیانگر آماج ها و مطلوبچ صد گرد شم انداز، افق پیش   هاي یک مق شد. با تعیین چ با

شفا    صد  شده و همه فعالیت روي مق صد را در      ف  شد که در نهایت توفیق مق ستاي آن رهنمون خواهد  ها در را

ستیابی به مطلوب  شم   د ستاي مطالب مذکور و با توجه به اهمیت تعیین چ یري گانداز، با بهرهها در پی دارد. در را

رح زیر تدوین می گردد:به شاستان بوشهر از نظرات اعضاي گروه دلفی چشم انداز روستاهاي طرح بوم گردي 
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ستا و بافت    « سعه اقامتگاههاي بوم گردي با نگاه پایداري به توان هاي بوم گردي به ویژه طبیعی رو تو

معماري سنتی در راستاي ارائه خدمات اقامتی، پذیرایی و تفریحی با مشارکت و همکاري جامعه محلی 

سعه و تجهیز خانه هاي قدیمی یا    سهیالت براي تو سبک اکوالژ با فراهم  و ارائه ت احداث خانه هایی به 

نمودن زمینه فعالیت هایی براي گردشگران به صورت مشارکتی بوسیله کمک به باغداري، چیدن میوه 

»ها و تولید محصوالت دامی و صنایع دستی و گردش هاي روستایی

هاي اصلیـ شناسایی ماموریت

ست که ب    صد جمله یا عبارتی ا شدن آن از    یان کننده علت وجودي آن میماموریت یک مق شد و باعث متمایز  با

هاي بیانیه ماموریت عبارتند از:گردد. ویژگیدیگر مقصد ها می

ها بودنـ خواهان بهترین

ـ القاي تعلق واقعی و احساس هم هدفی

ـ الهام بخشی

ـ تفهیم عقالنی مسیر جدید

فکر و رفتار کارکنانـ قابلیت بروز تحوالت مناسب در طرز تلقی، طرز ت

هاي ساده و روشن و سعی در اینکه با صداي بلند و بطور واضح با همه حرف بزند.ـ در برداشتن واژه

ـ عاري بودن از هرگونه شبهه در مورد اهداف و مسیر آینده 

هاي متنوع.ـ بیانی مکرر و مبارزه جویانه در قالب
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وشهر مشتمل بر اجزاء زیر میباشد:ماموریت روستاهاي طرح جامع بوم گردي استان ب

گردشگران روستاها چه کسانی هستند؟گردشگران:

محصوالت و خدمات اصلی گردشگري قابل ارائه به گردشگران در روستا چیست؟محصوالت یا خدمات:

از نظر جغرافیایی بازارهاي هدف روستاهایی بوم گردي شامل چه بازارهایی است؟بازارها:

ا از چه نوع فن آوري هایی براي توسعه بوم گردي استفاده کنند؟روستاهفن آوري:

روستاهاي بوم گردي رشد آتی خود را چگونه درنظر گرفته اند؟توجه به بقا، رشد و سود آوري:

باورها، ارزشها و اولویت هاي اخالقی اصلی مربوط به روستاها چیست؟فلسفه:

ت رقابتی یا شایستگی ممتاز است؟هر یک از روستاها داراي چه مزیویژگی ممتاز:

واکنش جامعه محلی روستاهاي بوم گردي نسبت به مسائل اجتماعی، جامعه و محیط چیست؟تصور مردم:

نیروي انسانی شاغل در روستاها براي طرح هاي بوم گردي داراي چه ویژگی هایی خواهند بود؟منابع انسانی:
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بوشهر و مأموریت و راهبردهاي آنها): روستاهاي بوم گردي استان30جدول شماره (

روستاهاي بوم گردي

و مأموریت هاي آنها
روستاي احشام قائديمنطقه خاییزچاهکوتاه 

گردشگران

کنونی روستاگردشگرانـ

ورودي به شهر بوشهرـ

ـ  بوم گردان

ـ گردشگران فعلی

ـ ورودي به شهرستان تنگستان و شهر اهرم

ن به فعالیت هاي ـ بوم گردان و عالقمندا
طبیعت گردي

گردشگران وضعیت موجودـ

به طبیعت وعالقمندانگردانبومـ

ـ گردذشگران ورودي به شهرستان 
دشتی

محصوالت یا خدمات

گردياکوالژ یا اقامتگاههاي بومـ
وبا محصوالت اقامتی،پذیرایی

گردش در روستا

محصوالت باغی،دامی و عرضهـ
دستیکشاورزي و صنایع

-مشارکت گردشگرانزمینهـ

درفعالیت هاي روزمره

گردي با محصوالت اکوالژ یا اقامتگاههاي بومـ
و گردش در روستااقامتی،پذیرایی

باغی،دامی و کشاورزي و محصوالتعرضهـ
صنایع دستی

مشارکت گردشگرانزمینهـ

درفعالیت هاي روزمره

-بوم گردياکوالژیااقامتگاههايـ

و گردشت اقامتی،پذیراییبامحصوال
در روستا

محصوالت باغی،دامی و عرضهـ
کشاورزي و صنایع دستی

درفعالیتمشارکت گردشگرانزمینهـ
هاي روزمره

بازارها

ـ بازار منطقه اي 

ـ بازار ملی کل کشور

ـ بازار بین المللی

ـ بازار منطقه اي 

ـ بازار ملی کل کشور

ـ بازار بین المللی

ر منطقه اي ـ بازا

ـ بازار ملی کل کشور

ـ بازار بین المللی

فن آوري

ـ احداث اکوالژها با معماري 
بومی و سنتی به صورت ظاهري 

و مجهز نمودن به فن آوري 
هاي به روز به ویژه اینترنت

ـ احداث اکوالژها با معماري بومی و سنتی به 
صورت ظاهري متناسب با اقلیم گرم و خشک 

و مجهز نمودن به فن آوري هاي استان بوشهر 
به روز به ویژه اینترنت

ـ احداث اکوالژها با معماري بومی و 
سنتی به صورت ظاهري و مجهز 

نمودن به فن آوري هاي به روز به 
ویژه اینترنت

بقا، رشد و سود آوري

ـ جذب گردشگران عالقمند به 
فعالیت هاي بوم گردي با ارائه 

محصوالت برند و جذاب در 
لب اکوالژقا

ـ جذب گردشگران عالقمند به فعالیت هاي 
بوم گردي با ارائه محصوالت برند و جذاب در 

قالب اکوالژ

ـ جذب گردشگران عالقمند به 
فعالیت هاي بوم گردي با ارائه 

محصوالت برند و جذاب در قالب 
اکوالژ
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روستاهاي بوم گردي

و مأموریت هاي آنها
روستاي احشام قائديمنطقه خاییزچاهکوتاه 

ـ ارائه کدهاي اخالقی، ارزشی و فلسفه
زیست محیطی به گردشگران

ه کدهاي اخالقی، ارزشی و زیست ـ ارائ
محیطی به گردشگران

ـ ارائه کدهاي اخالقی، ارزشی و 
زیست محیطی به گردشگران

ویژگی ممتاز

ـ بافت بومی روستا

ـ خانه هاي قدیمی

ـ اقلیم و منابع طبیعی

ـ باغات روستا

ـ خانه هاي بومی

ـ منابع طبیعی

ـ باغات به ویژه نخل ها

ـ صنایع دستی

هاي روستاییـ خانه

ـ باغات

ـ اقلیم و منابع طبیعی

ـ اهتمام به توسعه گردشگري ـ اهتمام به توسعه گردشگري ـ اهتمام به توسعه گردشگري تصور مردم

منابع انسانی
ـ مشارکت جامعه محلی با 

همکاري افراد خانواده و مردم 
روستا

ـ مشارکت جامعه محلی با همکاري افراد 
روستاخانواده و مردم

ـ مشارکت جامعه محلی با همکاري 
افراد خانواده و مردم روستا
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توسعه اقامتگاههاي بوم گردي در روستاـ تبیین اهداف 2ـ4

بوشهر): تبیین اهداف کالن و خرد طرح بوم گردي روستاهاي  استان 31جدول شماره (

اهداف خرداهداف کالن

ی روستاهاحفاظت فعال از آثار تاریخی و  فرهنگ

حفاظت فعال از آثار معماري و تاریخی روستاهاي طرح بوم گردي
حفاظت فعال از آداب و مراسم سنتی و بومی روستاهاي طرح بوم گردي

بهره برداري پایدار از آثار و پدیده هاي تاریخی، فرهنگی مادي و معنوي روستاها
وستاهاارتقاء آگاهی هاي مردم بومی از میراث فرهنگی در ر

مشارکت اجتماعی و مردمی در حفاظت از آثار به ویژه معماري سنتی روستاها

بهره برداري پایدار از جاذبه ها و پدیده هاي طبیعی 
ارزشمند روستاهاي طرح بوم گردي

بهره برداري پایدار از پهنه هاي طبیعی مورد توجه گردشگران در روستاها
عی جذاب در روستاهابهره برداري پایدار از آثار طبی

ارتقاء آگاهی هاي مردم بومی از میراث طبیعی در روستاها و مناطق همجوار
مشارکت اجتماعی و مردمی در حفاظت از آثار طبیعی روستاها

بهره برداري پایدار از هنرها، صنایع دستی و سنتی 
روستاها

روستاهابهره برداري پایدار از صنایع دستی و محصوالت باغی و دامی 
بهره برداري پایدار از هنرهاي سنتی و بومی روستاها

بهره برداري پایدار از مناسبات، آداب و مراسم اجتماعی و بومی روستاها
جلوگیري از زوال منابع و نهاده هاي تولید محصوالت همچون دانش سنتی، 

مواد طبیعی و ... روستاها
ت در روستاهاافزایش تولید با کیفیت و اصیل محصوال

ارائه محصوالت با ایجاد نهادسازي و تشکل هاي تعاونی در روستاها

از طریق گردشگري روستاهابخشی به اقتصاد تحرك
و معیشت و ایجاد فرصتهاي شغلیپایدار افزایش درآمد 

پایدار

افزایش تعداد گردشگران استفاده کننده از خدمات بوم گردي به ویژه اکوالژها 
تاها در روس

افزایش متوسط ماندگاري و هزینه کرد گردشگران با ارائه خدمات در روستاها
ترویج و توسعه سفرهاي بوم گردي به مقصد روستاهاي طرح  

افزایش ضریب تکاثري درآمدي و اشتغال براي مردم بومی از طریق توسعه بوم 
گردي در روستاها

ویژه اکوالژها افزایش سهم گردشگري در بخش اقامتی به 

بافت روستاهاتوزیع فعالیتهاي گردشگري در 
اولویت بندي کوچه ها و محل هاي با بافت تاریخی و باغی 

برخورداري روستاها  از امکانات و خدمات گردشگري متناسب با توانمندي ها
رفع محرومیت هاي زیرساختی و روساختی در روستاهاي طرح جامع بوم گردي

جامعه محلی روستاهاح رفاه اجتماعی افزایش سط
فراهم سازي فرصت هاي مشارکت و سرمایه گذاري هاي کوچک در گردشگري 

براي مردم محلی روستاها
افزایش فرصت هاي شغلی و کارآفرینی در حوزه گردشگري به ویژه با طرح هاي 

اکوالژ در روستاها
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اهداف خرداهداف کالن

باالرفتن سرانه درآمد مردم بومی روستاها
ش ضریب برخورداري روستاها از امکانات و خدمات افزای

در منابع، امکانات و تسهیالت ارائه و استفاده بهینه از
روستاها

فعال سازي  قابلیت هاي گردشگري روستاها 
استفاده از الگوهاي کشت و زرع و باغداري در روستاها با مشارکت گردشگران

ت در خصوص طرح هاي بوم گردي در اختیار گذاشتن تسهیالت و ارائه مشور
به روستاییان

روستاها در سطح منطقه جایگاه عملکردي ارتقاء وجه و 
اي و ملی

ارتقاء نام و نشان روستاهاي بوم گردي با توجه به محصوالت قابل ارائه به ویژه 
اکوالژها 

از نظر جذب گردشگر، درآمد و اشتغال بوشهرارتقاء جایگاه روستاها در استان

ساختارمندسازي جریان مدیریت و توسعه گردشگري در 
روستاهاي طرح بوم گردي

مدیریت بوم گردي روستاها با ایجاد دفتر محلی و حضور کارشناسان و مشاوران
بهره گیري از فن آوري هاي اطالعاتی و فضاي مجازي براي تبلیغ روستاها 

ه ارائه خدمات گردشگريتربیت و پرورش منابع انسانی از روستاها در زمین

افزایش حجم بازدیدهاي موثر و مناسب به روستاها

افزایش تعداد گردشگران به روستاها
افزایش تورهاي گردشگري به روستاها 

افزایش سفرهاي فراغتی و گردشگري به روستاها 
القمند به فعالیت هاي بوم گرديعجذب بازارهاي 

ه کرد گردشگران در روستاهاافزایش مدت ماندگاري و هزین

سع عالوه بر موارد فوق که  شند، هدر فرآیند تو اي از اهداف ترکیبی و اتخاذ مجموعهبوم گردي حائز اهمیت می با

ظام  ند می ن یداري        م پا ند  فاع و رو ند میزان انت ها   توان تا ــ بان،       روسـ عۀ میز جام یت  ــمین نموده و مطلوب را تضـ

ــه ــتاکنندگان، نظام مدیریتی عرضـ ــایت و بازدیدهاروسـ جامعه کنندگان را در حد قابل توجهی ارتقا داده و رضـ

بهینه نمایند. با اتخاذ رویکرد ترکیبی فوق در جهت دسـتیابی به پایداري و حصـول به منافع   میهمان و میزبان را

شی  چند بعدي، اهداف  شده فوق  زیر بخ صدر اولویت اهداف بعنوان اهداف مرتبط و مکمل اهداف گفته  ، قرار در 

گیرند:می
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اهداف اقتصادي

از محل فعالیتهاي گردشگري به ویژه بوم گردي در روستاهاافزایش درآمدها ـ 

و ایجاد معیشت پایدار از طریق طرح هاي بوم گردي در روستاهاکاهش نرخ بیکاريزایی،اشتغال ـ 

گردشگري روستاییرونق ـ 

گرديگردشگري در روستاهاي طرح بوم افزایش تقاضاي ـ 

توسعه فعالیت هاي بوم گردي در روستاهاو خدمات از طریق محصوالتتولیدـ 

روستاهارونق در صنایع دستی بومیـ 

افراد جامعه محلی که در خارج از روستا زندگی می کنندهاي جذب سرمایهـ 

در روستاهارونق دادن به مشاغل خُرد و فعالیتهاي تابع منابع گردشگري ـ 

اعی ـ فرهنگیاهداف اجتم

روستاهاافزایش سطح رفاه اجتماعی مردم بومی ـ 

ي روستاییهاي معماري اصیل و الگوهاتقویت و حفظ میراث فرهنگی، جلوهـ 

در روستاهااحساس همبستگی و تقویت هویت ـ 

در روستاهاتقویت تعامل میان فرهنگی ـ 

ري بوم گردي، زیست محیطی و گردشگافزایش آگاهی مردم از حقوق اجتماعیـ 
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)و طبیعیزیست انسانیمحیطی (محیطاهداف زیست

گردشگري و گردشگران در روستاهاکاهش آلودگیهاي ناشی از فعالیتهاي ـ 

روستاهادرو فرهنگیبه عنوان شکل گردشگري مدافع و حافظ محیط طبیعیه بوم گردي توسعـ 

ستاهاروو طبیعیزیست انسانیتالش در جهت اصالح کیفیت محیطـ 

اهداف مدیریتی و کنترلی

ــ  از محل اعتبارات دولتی (ملی، استانی و بوشهر بوم گردي در روستاهاي استان  تأمین بودجۀ مورد نیاز توسعۀ  ــ

به ویژه مشارکت جامعه محلیهاي خصوصی) و سرمایهمحلی

در روستاها تأمین و آموزش نیروي انسانی ماهر و مجرب مورد نیاز در سطوح مدیریتی، کارشناسیـ 

بوم گردي براي گردشگرانارتقاي کیفیت تسهیالت و خدمات ـ 

در روستاهابوم گرديارتقاي سطح کیفیت اقامتگاهاي ـ 

به روستاهاي طرح جامع بوم گرديآژانسهاي گردشگري در جذب و توزیع گردشگران ـ ترغیب

وم گرديطرح بواحدهاي فعالیتسازي عملیات نظارتی برتقویت و بهینهـ 

دستگاهاي متولی بخش گردشگري با دستگاههاي همکار و مرتبط با گردشگري تقویت و ارتقاي سطح همکاريـ 

براي روستاهاتقویت و گسترش عملیات بازاریابی و ساماندهی تولید اقالم تبلیغاتی ـ 

بوم گردي در روستاهاتقویت کارآیی و اثربخشی ساختار ـ 
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وريهرهاهداف مربوط به افزایش ب

روستاهاافزایش مدت ماندگاري گردشگران در ـ 

در روستاهاافزایش درآمد از محل نقش مرکزیت و توزیعی گردشگري ـ 

راي بکاهش درجۀ فصلی بودن تقاضاي گردشگري و دستیابی به الگوي توزیع تقاضا طی فصول و ماههاي سالـ  

روستاها

اهداف شناختی

براي روستاهاو چگونگی دستیابی به این بازارهافو هدشناسایی بازارهاي بالقوهـ 

براي روستاهاهاي مدیریت و کنترل اثرات آنشناسایی اثرات متعدد گردشگري و شیوهـ 

نان بر تواند بر زندگی آسازي مردم از ابعاد گسترده و مثبت صنعت گردشگري و تأثیراتی که این صنعت میآگاهـ  

جاي بگذارد

بوم گردان و ارائه خدمات به آنهاها و چگونگی تعامل با ز شیوهسازي مردم اآگاهـ 

و جامعه مسئوالن ذیربطبینـ تبیین نقش ها، عملکردها، وظایف و نوع هماهنگی و همکاري3ـ4
اقامتگاههاي بوم گردي روستاسرمایه گذاري و کارآفرینی محلی دردر امر محلی

ه خویش دولت ها و سرزمین ها را درگیر مقوالت متعددي در صنعت گردشگري در تمام سطوح و ابعاد گسترد

زمینه زیرساخت ها اعم از آب و سیستم هاي مرتبط با آن، انواع انرژي، حمل و نقل، مخابرات، اینترنت، سیستم 

هاي مالی، بهداشتی و آموزشی و همچنین روساخت ها شامل انواع تأسیسات اقامتی، پذیرایی، تفریحی، تفرجی، 
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و ... نموده است. توسعه زیرساخت ها در وهله اول تسهیل گر و رفع کننده نیازهاي اساسی عموم مردم فرهنگی

است و توسعه و پیشرفت این زیرساخت ها موجبات رفاه، آسایش و امنیت اجتماعی و فردي براي مردم است. 

راین توسعه زیرساخت ها نیز براي گردشگري به عنوان یک نیاز و خواست همواره با انسان قرین و مالزم است، بناب

صنعت گردشگري الزم و ضروري است. در این مرحله کارآفرین اصلی حکومت ها می باشند که سیاست ها و برنامه 

هاي مرتبط با گردشگري را با توسعه زیرساخت ها تسریع و تسهیل می کنند. هر چه کشورها در سیاستگذاري 

ا هر دهند، به همان میزان نیازمند توسعه زیرساخت ها می باشند. زیرساختهاي کالن، گردشگري را در اولویت قرا

اند و کمبود یا سطح پایین کیفیت آنها اثرمستقیمی بر انواع گردشگري، هاي مرتبط با گردشگريبستر ساز فعالیت

هاي بخشهاي گردشگري درهاي حمایتی آن، از سایر فعالیتکسب درآمد و پایداري آن دارد. دولت و سیاست

گذاران و کارآفرینان براي ورود به عرصه عمومی، رایج و اقامتی، پذیرایی و تفریحی در واقع مشوقی براي سرمایه

ها است. کارآفرینان در عرصه روساخت هاي گردشگري در واقع صاحبان مورد نیاز گردشگران به ویژه در این بخش

ذاري، متناسب با میزان سرمایه و سطح قابل ورود، به سرمایه هستند که با در نظر گرفتن ریسک سرمایه گ

هاي مشخصی از صنعت گردشگري مانند ساخت هتل یا رستوران روي می آورند. این دسته از کارآفرینان فعالیت

گذاران در واقع به دنبال کاري تعریف شده، با چارچوب هاي تعیین شده و مشخص در قوانین و ضوابط، یا سرمایه

الیت اقامتی یا پذیرایی می نمایند. نوع نگاه آنها برخوردار از یک ایده جدید جهت خلق کار و فعالیت اقدام به فع

نمی باشد، تابه عنوان الگو و نمونه اي قابل تعمیم و گسترش بتوان آن را ارائه و معرفی نمود. اما کارآفرینان بخش 

متنوع و خالقانه را دارا می باشند، هرچه رویکرد هاي فرهنگی و تفریحی بستر الزم براي ارائه محصوالت جدید و

مداخله دولت ها در این عرصه ها براساس یکسري ضوابط محدودکننده باشد، کارآفرینان قدرت الزم براي خلق 

هاي جدید را نخواهند داشت، اما اگر بتوان به ایده هاي کارآفرینانه و خالق در دو بعد فرهنگی و تفریحی ایده

کارآفرینان می توانند از این فرصت ها در راستاي ارائه محصوالت متنوع پیش قدم باشند. به طورکلی اهتمام داد،
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وراي کلیت بخش گردشگري که داراي تعاریف و موضوعات مشخص براي همه کارآفرینان است، گردشگري صنعتی 

ین قابلیت ها در راستاي توسعه ظریف با ظرفیت هاي عالی جهت انجام فعالیت هاي کارآفرینی است و می توان از ا

گردشگري پایدار بهره برد.

کارآفرینان فرصت ها را شکار و با ریزبینی در داشته ها و قابلیت هاي خودي ایده هایی نو را مطرح می نمایند و 

موجبات رونق کسب و کار گردشگري می شوند. بوجود آمدن فرصت هاي جدیدي که می توانند منشاء استعدادیابی 

رورش ذوقی افراد جامعه و هویت بخش فرهنگی باشند. کارآفرینان بخش گردشگري به انتقاد از سازمان ها، و پ

نهادها یا شرکت ها نمی پردازند، بلکه سعی برارائه راهبرد هاي جدید و مطرح کردن زمینه هاي کاري با درك 

قابلیت هاي خویش اند.

کارآفرینی و جوامع روستایی و محلی
نان در جوامع محلی و روستایی داراي نگاه و رویکرد ویژه اي متفاوت از سایر افراد جامعه می باشند و با کارآفری

حداقل داشته هاي موجود سعی در ارائه حداکثري محصوالت دارند. خلق ایده هاي نو و بوجودآوردن بستر الزم 

یاري است. درگیرنمودن دو جامعه میهمان براي پیاده سازي آنها در صنعت گردشگري داراي کارکردها و تبعات بس

و  میزبان از طریق پدیده گردشگري با ارائه محصوالت جدیدي که معرف هویت و فرهنگ یک جامعه یا قوم است، 

نشان دهنده قابلیت کارآفرینی گردشگري از یک سو و از سوي دیگر توانمندي هاي کارآفرینان براي خلق ایده 

ن گردشگري با استدالل استقرایی از جرء به کل رسیدن را تجربه می نمایند، یعنی ابتدا هاي نو می باشد. کارآفرینا

در سطح خرد و پایین فعالیت خویش را آغاز و در فرایند توسعه ذاتی خویش در سطح کالن و گاها به صورت برند 

کی از مهمترین پیامدها و مطرح می شوند. در طی این فرایند اشتغالزایی و کسب درآمدپایدار براي اهالی محلی ی

نتایج قابل حصول است. 
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سه هدف اساسی برنامه هاي ترویج کارآفرینی ایجاد انگیزش، آموزش مهارت و ارائه فرصت به افراد جامعه است. 

صنعت گردشگري می تواند انگیزه الزم را در راستاي یادگیري مهارتها به افراد جامعه انتقال و با توجه به فرصت 

از حضور گردشگران، از انگیزه و مهارت در جهت کارآفرینی بهره ببرد. توسعه فرهنگ کارآفرینی از هاي حاصل

طریق بسترسازي براي ترویج و آموزش هاي الزم قابل پیگیري است. 

هاي کاري جدید از طریق کارآفرینان است. گردشگري ترین عامل براي خلق ایدهتنوع فعالیت هاي گردشگري مهم

ن را به وجود می آورد تا بتوان از طریق درك نیازهاي گردشگران، فرصت هاي محیطی و تبدیل منابع به این امکا

جاذبه ها تأسیسات و تسهیالتی را متفاوت از جنبه هاي رایج آن بوجود آورد. مفاهیم توسعه پایدار براساس حفظ 

فق قابل حصول و پیگیري است. نگاه منابع طبیعی و فرهنگ جوامع در صنعت گردشگري از طریق کارآفرینان مو

خالقانه کارآفرینان، حافظ محیط زیست و منابع طبیعی در راستاي استفاده گردشگران و منابع فرهنگی از طریق 

احیاء و ارائه به گردشگران ضامن تعاملی دوسویه و هماهنگ با جامعه میزبان و میهمان است. فرایند گردشگري 

با انواع گردشگري و تعاریف متنوع در جهت اهداف و سیاست هاي دولت ها به امروزه در عرصه هاي مختلف، 

دنبال جذب گردشگران ملی و بین المللی از طیف هاي مختلف و بازارهاي هدف است. جریان گردشگري انبوه 

یز اگرچه در سطح ملی، منطقه اي و محلی منابع طبیعی و محیط زیست را در معرض تهدید قرار داده و امروزه ن

به ویژه در ایام تعطیالت و اوقات فراغت میان مدت وجود دارد، اما جریان خاص گردشگري تحت عناوین اکوتوریسم، 

طبیعت گردي، بوم گردي، گردشگري ورزشی، جشنواره ها و ... این فرصت را در اختیار جوامع و مقصدهاي محلی 

ها، انگیزه ها و اهداف گردشگران به کارآفرینی و با جذابیت هاي فرهنگی و طبیعی گذاشته است تا با درك نیاز

انجام فعالیت هایی بپردازند که توسعه و معیشت پایداري را بوجود بیاورند. عرصه ایجاد شده در صنعت گردشگري 

هاي مبتکرانه کارآفرینان براي خلق محصوالتی متناسب با ذوق و سلیقه ساز ایدهو اهتمام و عنایت به آن زمینه

ن شده است. بنابراین گردشگري این فرصت را با توجه به جریان هاي خاص شکل گرفته در آن براي گردشگرا
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جوامع محلی و کارآفرینان بوجود آورده تا از داشته ها و منابع موجود، بسته هایی را ارائه نمایند که معرف هویت، 

در بخش جریان هاي خاص گردشگري فرهنگ، آداب و رسوم و تاریخ مقصدها و جوامعه محلی باشد. کارآفرینان

داراي بهترین شرایط جهت خلق ایده ها و نظریات خویش می باشند، آنها در جوامع محلی می توانند قابلیت هاي 

و توانمندي هاي محلی را به فرصتی براي جذب گردشگران و ایجاد درآمد و اشتغال پایدار تبدیل نمایند. 

يکارآفرینی و اقامتگاههاي بوم گرد
ایده و طرح اقامتگاههاي بوم گردي یا اکولوژها در این راستا یکی از ایده هاي خالقانه و کارآفرینی شایان توجهی 

بود که با بهره مندي از توانمندي هاي محلی در زمینه فرهنگ از جمله معماري، آداب و رسوم، مواد غذایی و ... و 

محلی ارائه و اجرایی شد. این طرح ها متناسب با جغرافیا و ترکیب آنها در یک بسته گردشگري توسط کارآفرینان

اقلیم هرمنطقه و نوع فعالیت هاي فرهنگی داراي تنوع گوناگونی است. ایران از اقوام مختلفی در حوزه هاي 

جغرافیایی پراکنده تشکیل شده است که هر یک داراي آداب و رسوم، فرهنگ، باورها، زبان، لباس، غذا، معماري و 

ریخ مختص به خویش است. بازسازي و هویت بخشی به این منابع فرهنگی و طبیعی به صورت یک بسته کامل تا

و ارائه به گردشگران در قالب اقامتگاههاي بوم گردي در سالهاي اخیر یکی از تحوالت مهم در صنعت گردشگري 

به ویژه روستاهاي طرح توسعه استان بوشهر نیز در این ارتباط داراي ظرفیت هاي بسیاري است بوده است. 

اقامتگاههاي بوم گردي شامل احشام قائدي، خاییز و چاهکوتاه و ...

کارآفرینان موفق و خالق که این طرح ها را ارائه و پشتیبانی نمودند در واقع از فرصت گردشگري در راستاي 

زمینه اقتصاد و اجتماع را به توسعه پایدار جوامع محلی بهره الزم را برده و چالش هاي مناطق روستایی در

می نمایند.فرصتهاي اشتغال و کسب درآمد تبدیل 

مقصدها و جوامع محلی با فرهنگ هاي غنی، منابع طبیعی و قابلیت هاي کشاورزي و دامداري، بستر مناسبی براي 

القوه با تبدیل منابع بهاي نوین کارآفرینان در راستاي احیاي دوباره جریان زندگی در مقصدهاي روستایی خلق ایده



166

امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

به جاذبه هاي گردشگري است و در این راستا اقامتگاههاي بوم گردي با ارائه بسته اقامتی، پذیرایی، تفریحی و 

تفرجی زمینه ماندگاري و برخورداري گردشگران از خدمات ویژه را فراهم می آورند. این مهم از یک سو باعث 

و از سوي دیگر محیطی متفاوت براي گردشگران جهت تجربه یک زندگی انتفاع جامعه محلی و نیروي کار آن شده

روستایی است.

درك درست از نوع معماري و المان هاي مناطق و مقصدهاي محلی براي احداث اقامتگاههاي بوم گردي که باید 

ژه با توجه به اقلیم ویاین مهم در روستاهاي استان بوشهرمورد توجه کارآفرینان قرار بگیرد، از الزامات اولیه است. 

سپس نگاه به پدیده هاي فرهنگی و خلق دوباره آنها در معماري بومی و ارائه محصوالت باید مورد عنایت قرار بگیرد، 

محلی براي فراهم ساختن محیطی که تجربه اي متفاوت را به همراه داشته باشد از سوي کارآفرینان باید مورد 

صنعت گردشگري بسیار متنوع و داراي فرصت هاي بسیاري است که می توان با توجه قرار بگیرد. کارآفرینی در

بهره برداري درست و صحیح از آنها زمینه توسعه پایدار جوامع محلی را فراهم ساخت. 

وضعیت کنونی اقامتگاههاي بوم گردي در سطح کشور
متگاه هاي بوم گردي کشور در استان هاي اقامتگاه در کشور وجود دارد، معروف ترین اقا30هزار روستا با 63

فارس، هرمزگان، خوزستان و کرمان، اصفهان و سمنان، مازندران، گیالن و گلستان وجود دارد که به جز یک مورد 

خدمات بقیه آن ها براي رقابت در عرصه بین المللی مشهود نیست. پراکنش جغرافیایی واحدهاي اقامتی بوم گردي 

اقامتگاه بیش از سایر استان هاي کشور 20حد نشان می دهد که سهم اصفهان با بیش از وا50از بین بیش از 

است.

دالر براي یک 500اقامتگاه هاي بومی جزو گرانترین واحدهاي اقامتی در کشورهاي دیگر با هزینه اقامت بیش از 

هزار تومان است.100شب است اما در ایران این هزینه بسیار پایین و نزدیک 
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تان بوشهر سهمی از اقامتگاههاي بوم گردي در کشور ندارد، اما با توسعه طرح اقامتگاههاي بوم گردي با سرمایه اس

گذاري محلی در روستاهاي احشام قائدي، چاهکوتاه و منطقه خاییز می تواند سهم مهمی را در کارآفرینی و طرح 

هاي توسعه با سرمایه گذاري محلی به خود اختصاص دهد.

یت ها و مشوق هاي دولت در زمینه اقامتگاههاي بوم گرديحما
ساله براي راه اندازي اقامتگاه 5ماهه و بازپرداخت 6میلیون تومان با تنفس 100ارائه تسهیالت بانکی تا سقف 

هاي بوم گردي، از مشوق هاي سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري براي این واحدها می باشد. این 

ن فراهم آمده نتیجه تعامل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري با صندوق کارآفرینی امید در امکا

راستاي تقویت ظرفیت هاي بومی و محلی است. تسهیالت مذکور مشمول راه اندازي و بازسازي اقامتگاه هاي بوم 

الیت می کنند. راه اندازي یک گردي و نیز دفاتر خدمات مسافرتی خواهد شد که در حوزه طبیعت گردي فع

میلیون هزینه دارد که این 200میلیون و حداکثر 100تا 50اقامتگاه بوم گردي که پنج اتاق نیز داشته باشد بین 

هزینه شامل خرید تجهیزات و ملزومات، سرمایه در گردش و تبلیغات می باشد. ظرفیت هر اتاق نیز معموالچهار 

نفر در نظر گرفته می شود.

رتبه بندي واحدهاي اقامتگاهی بوم گردي
در دستورالعمل جدیدي که براي اقامتگاه هاي بوم گردي تهیه شده، این اقامتگاه ها به سه درجه تقسیم بندي 

شده اند که ضوابط و شرایط هر یک به طور مشخص شرح داده شده؛ بر این اساس، امور پایداري، رعایت اصول 

درصد از کل امتیازات را به خود 40و موارد مربوط به آن، باالترین امتیاز، یعنی زیست محیطی و ابعاد فرهنگی 

اختصاص داده و امور ساختمانی، تجهیزات و خدمات و موارد مربوط به آن، امور نیروي انسانی، ایمنی و بهداشتی 

درجه بندي اقامتگاه درصد از کل امتیاز، شاخص هاي دیگري براي تعیین سطح30و موارد مربوط به آن هریک با 
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هاي بوم گردي هستند. همچنین اعالم شده، آن دسته از اقامتگاه هایی که تجهیزات و خدماتی بیش از حد ضوابط 

الزم را براي درجه بندي مصوب ارائه کنند و یا براي توسعه پایدار گردشگري، اقدامات شاخصی انجام داده اند، 

طبقه ممتاز تعیین می شود. 

و پرسشنامهبراساس ارزیابی حاصل از تکنیکـ ارائه راهبردها 4ـ4

توسعه اقامتگاههاي بوم گردي شناسایی ذینفعان و مشارکت مردم محلی درـ راهبردهاي 1ـ4ـ4
روستا

، coreذینفعان جهت همکاري در گردشگري منطقه اي را می توان به سه پایه اصلی شامل ذینفعان هسته اي 

تقسیم نمود. ذینفعان هسته اي اشاره به گروهی است که marginو ذینفعان حاشیه اي latentذینفعان پنهان 

در همکاري منطقه اي حتماً باید مورد توجه قرار بگیرند، این گروه داراي منافع و عالیق نزدیک به سازمان است. 

روابط آنها با سازمان به صورت مستقیم است.

اً نزدیکی با سازمان هستند و سرمایه گذاري ویژه اي توسط آنها در سازمان انجام ذینفعان پنهان داراي روابط نسبت

آنها شاید به عنوان افراد داراي سهم رفتار کنند و یا ممکن گرفته است، آنها براي سازمان مخاطره آمیز هستند. 

شدید باشد و به است در حالتی فعال و به صورت پنهان خود را نشان دهند، پاسخ هایشان ممکن است خیلی

صورت مستقیم برهمکاري تأثیر بگذارند.

به طور کلی آنها براهداف تأثیر ذینفعان حاشیه اي اشاره به محیط طبیعی و اجتماعی در سطح گسترده تر دارد،

آنها می توانند تأثیرگذار باشند.ندارند، تنها در شرایط حاد مانند تخریب طبیعت،

دولت محلی وبخش هاي کارکردي اش و عرضه کنندگان خدمات گردشگري هستند. الف: ذینفعان هسته اي شامل 
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ـ دولت محلی و بخش هاي کارکردي اش: دولت پیش برنده فعال در جهت همکاري گردشگري به عنوان مؤسس 

و هماهنگ کننده سیاست گردشگري منطقه اي است و نقش مهمی در ساختار و نظارت بر محیط بازار، زیرساخت 

به ویژه زیرساخت هاي مهمی همچون ع در راستاي توسعه پایدار دارد، یجاد برند منطقه اي و تبلیغ و ترفیها، ا

برق و ارتباطات را فراهم می کند.حمل و نقل، آب، 

ـ عرضه کننده خدمات گردشگري: همکاري گردشگري منطقه اي سرانجام وابسته به بنگاههاي کسب و کار 

بدون شک بنگاههاي کسب یه هاي کوچکی از همکاري گردشگري منطقه اي است،گردشگري است، به عنوان پا

و کار گردشگري به عنوان ذینفعان هسته اي دسته بندي خواهند شد، به ویژه در زمینه حمل و نقل(هوایی، ریلی، 

تفریحات و آژانس هاي مسافرتی،زمینی و ذخیره آب و ...)، هتل ها، مکان هاي خوش منظره و چشم اندازها،

کیترینگ گردشگري و فروشگاهها و مغازه هاي گردشگري و ... . سرگرمی ها،

ها و افراد می باشند.NGOب: ذینفعان پنهان شامل گردشگران، جوامع محلی، صنایع کمکی،

بدنه اصلی توسعه گردشگري هستند. ساکنان اجتماعی مشارکت کننده یا سهام ـ جوامع محلی: ساکنان محلی،

در منافع حاصل از پروژه هاي عملیاتی گردشگري هستند مانند کارکنان ارائه دهنده خدمات گردشگري. به ردا

عبارت دیگر بهبود محصول و استاندارد زندگی ساکنان اغلب بستگی دارد به توسعه گردشگري و آنها توسعه پروژه 

ان را متمول سازد، مورد توجه قرار می دهند.هاي گردشگري را که قادر است اقتصاد جامعه را توسعه داده و ساکن

آنها مشارکت کنندگان و کارکنان ساکنان اجتماعی از نظر تعدادفراوان و منابع انسانی با هزینه اندك می باشند، 

خدمات توسعه گردشگري هستند.

اتی، صنعت : در سالهاي اخیر تکنولوژي اطالعTourism-affiliated industryـ صنایع وابسته به گرشگري 

توسعه پایدار  صنعت گردشگري الزم است همکاري امالك و حمل و نقل به سرعت در حال توسعه یافتن هستند،
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به و مشارکت متقابل با سایر صنایع را مورد توجه قرارداده تا فواید حاصل از اقتصاد سیستمی را تشکیل دهد،

ي بی قاعده و سست است، سازمان التزامی براي وادار هرحال ارتباط شان با سازمان همکاري گردشگري منطقه ا

کردن آنها به همکاري ندارد و رابطه غیرمستقیم است، بنابراین انتخابی در کار نیست بخاطر همین در لیست 

ذینفعان پنهان آورده شده اند.

ت ناملموس در اما آنها به صورـ گردشگران: اگر چه گردشگران می توانند تأثیر قویتري را بکاربگیرند، 

قرارداداجتماعی بزرگ یعنی سازمان همکاري گردشگري عمل می کنند، زیرا تأثیرگردشگر به صورت انفرادي 

ضعیف است به سبب پراکندگی توزیع، عالیق و منافعشان که غیر مستقیم می باشد. 

کارشناسان و گروههاي ـ سازمان هاي غیردولتی دیگر و افراد که اشاره به سازمان هاي زیست محیطی، رسانه،

تخصصی دیگر. 

آنها می توانند روي تصمیمات دولت تأثیر بگذارند و افکار عمومی را به سبب خواسته هایشان جهت حمایت و 

حفاظت از محیط زیست و استفاده پایدار از منابع گردشگري هدایت و راهنمایی کنند.

انهاذینفعان و نگرش هاي ادراکیخواسته هاي مورد عالقه،

خواسته هاي مورد عالقه ذینفعان در سازمان هاي همکاري منطقه اي گردشگري و نگرش هاي ادراکی شان چه 

راین بنابهستند؟ به طورکلی بحث براینست که ذینفعان مختلف داراي خواسته ها و عالیق متفاوتی هستند،

است. اما بعضی خواسته ها فرض برآنست دریافتن همه خواسته هاي مورد عالقه ذینفعان و اتکا به قیاس مشکل 

که مهمتر از خواسته هاي دیگر هستند. خواسته هاي مورد عالقه ذینفعان اهداف استراتژیک دیگري را جستجو 

در خدمات مصرف و شهرت حرفه اي، کارکنان درآمد می کنند. مدیران دستمزد بیشتري طلب می کنند،



171

امکانسنجی طرح توسعه اقامتگاه بوم گردي در روستاهاي استان بوشهر از طریق سرمایه گذاري محلی

عرضه کنندگان و توزیع کنندگان ممکن یغاتی و سودهاي متنوع،فرصت هاي تبلدستمزدي را طلب می کنند،

در جدول زیر این خواسته ها نشان داده است در ارتباط با بنگاههاي کسب و کار توانمندي هایشان را ارتقاژء دهند،

شده اند.

): ذینفعان، خواسته هاي مورد عالقه و نگرش هاي ادراکی32جدول شماره (

نگرش هاي ادراکیي مورد عالقهخواسته هاذینفعان

دولت و بخش هاي کارکردي شان

درآمد مالیاتی

تثبیت اجتماعی به منظور توسعه

توسعه بنگاههاي کسب و کار

ارتقاء اصول اخالقی اجتماع

درآمدهاي مالیاتی محلی

تقویت اداره مالیات

وظایف محلی

مسئولیت ها، قوانین و مقررات

مأموران محلی
ديدرآمد اقتصا

و جایگاه اجتماعیترفیع سیاسی

تصمیم گیري سیاسی

نظارت و حقوق سیاسی دیگر 

بنگاههاي کسب و کار مستقیم و غیرمستقیم 
گردشگري

توسعه بلندمدت

سود اساسی و برگشت سرمایه

تصویر مناسب از شرکت

همکاري صنعتی و ایجاد ارتباط با اتکا به قوانین دولتی

ساکنان اجتماعی

استخدام

بهبود شرایط اقتصادي 

امنیت و ثبات اجتماعی

حفاظت از محیط زیست

اتکا به دولت

اتکا به اجتماع

اتکا به قانون

نظارت برافکار عمومی

گردشگران
کیفیت محصول

قیمت محصول

آزادي انتخاب در خرید

اعتماد به مشتري
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نگرش هاي ادراکیي مورد عالقهخواسته هاذینفعان

خدمات مطلوب

امنیت محصوالت

محصوالت جدید

درجه بندي انتخاب محصوالت

اتحاد و قانون

اعتماد به افکار عمومی

نمایش مقاومت در برابر مصرفحفاظت از محیط زیست و فرهنگ محلیگروهها و افراد داراي عالیق ویژه

ناخت ذینفعان و اهمیت آنها در تصمیم گیري ها به ویژه در جوامع روستایی و محلی بسیار حائز اهمیت است، ش

اراي نگرش ها و روابط خاصی می باشند و موفقیت طرح ها و پروژه هاي گردشگري مستلزم شناسایی ذینفعان د

آنها براساس سطح قدرت، نفوذ و تأثیرگذاري شان است. یکی از اصول مورد توجه در طرح هاي گردشگري برمبناي 

ن شناسایی ذینفعان در راستاي توسعه پایدار جوامع محلی و سطح مشارکت آنها در این طرح ها می باشد، بنابرای

این اصل از توسعه پایدار باید مورد توجه قرار بگیرد تا بتوان دستیابی به اهداف توسعه را تسهیل و روند مشارکت 

مردمی در طرح را تسریع نمود. نگرش ها و رویکردهاي مرتبط با ذینفعان براي اولین بار در سازمان ها و شرکت 

ار گرفت و نظریه ذینفعان در این ارتباط اقدام به تعریف و تقسیم بندي آن نمود، اما ها مورد بررسی و توجه قر

اکنون ذینفعان در طرح ها و پروژه هاي گردشگري نیز باید اعمال و براساس ویژگی هایشان کنکاش و تحلیل 

شوند.

ههاي متنوع دیگر شامل کارکنان، سازمان ها نه تنها باید نیازهاي ذینفعان شان را مورد توجه قرار بدهند، بلکه گرو

مشتریان، شرکاي گروههاي داراي منفعت عمومی مانند سازمان هاي زیست محیطی،عرضه کنندگان،

واسطه ها و اتحادیه ها را مورد توجه قرار دهند. رقبا،نظارت عمومی، موسسات مالی، بدنه دولت،رسانه،استراتژیک،
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ستراتژیک ذینفعان، شناسایی و تعیین ذینفعان مهم سازمان است که می توانند بنابراین اولین گام در مدیریت ا

تأثیرگذار و تأثیر پذیر از سازمان باشند.

گردشگري یک بخش خدماتی برمبناي نیروي کار است که محصوالت غیرقابل لمسی را تولید و به فروش می 

روابط تنظیم می کنند. ضروري است بیان شود رساند. بنگاههاي کسب و کار گردشگري، تجارت شان را برمبناي 

که همه سازمان ها در بخش گردشگري باید توجه بیشتري به موضوعات مدیریت استراتژیک در زمینه هاي مختلف 

مرتبط با رشد بخش ها و موفقیت داشته باشند.

د ر در بخش گردشگري موراگرچه اهمیت و نیاز به روابط استراتژیک و موفق میان سازمان و ذینفعانش به طور مکر

اما می توان گفت که بعضی کمبودها و نارسایی ها در عمل وجود دارد. مفهوم مدیریت اشاره قرار گرفته است،

ارائه شده استراتژیک ذینفعان که می تواند به عنوان یکی از موضوعات کمتر مورد توجه در بخش گردشگري باشد،

است.

د به عنوان هرگروه یا افرادي که می توانند تأثیرگذار یا تأثیرپذیر در راستاي به طورکالسیک ذینفع تعریف می شو

بدست آوردن اهداف سازمان باشند.

به وسیله بسط دادن این نظر که افراد یا گروه هاي بیرونی " می تواند اثرگذار یا اثرپذیر باشد" عبارت متناسب 

مداد کنند درحالی که سازمان آنها را به عنوان ذینفع ممکن است خودشان را به عنوان ذینفعان یک سازمان قل

مورد توجه قرار نداده است.

بود که اصطالح ذینفع 1963در سال Stanford Research Instituteدر ابتدا یک یادداشت درون موسسه اي مربوط به 

ا گروهی که مدیریت ملزم به عنوان تنهstockholderبه منظور تعمیم دادن مفهوم صاحب سهم یا سهامدار شرکت 

به پاسخ گویی به آنست مطرح شد.
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ذینفعان یک سازمان را با توجه به ارتباط میان منافع شان و شرکت می توان به ذینفعان اولیه و ثانویه تقسیم 

بندي کرد. آنها را همچنین می توان به ذینفعان درونی و بیرونی بسته به اینکه آیا آنها از اعضاي شرکت باشند،

,Zhao)تقسیم بندي نمود  ٢٠٠٦).

گروههاي ذینفع در هرسازمانی طیف وسیع و متنوعی از عالیق و منافع را نشان می دهند که هرگروه ذینفع 

نیازها و ارزش هاست. عمومی ترین روش دسته بندي ذینفعان اینست خودش مجموعه اي منحصربفرد از انتظارات،

ات قابل تشخیص با سازمان ها مورد توجه قرار داد. که گروههایی از افراد را با ارتباط

وسیله اي و توصیفی شناخته شده است  این سه مفهوم به لحاظ نظري، مفهوم ذینفع با اصطالحات هنجاري،

اصلی را در ارتباط با تئوري ذینفع ارائه می دهند. 

این قضیه فرض می کند ریت است.مبناي این نگرش اصول اخالقی و خط مشی هاي فلسفی در مدیـ هنجاري: 

که ذینفعان با توجه به عالیق و منافع شان در سازمان شناسایی می شوند نه براساس اینکه سازمان منافع کارکردي 

خود را به آنها القاء کند.

این نگرش برمبناي ایجاد چارچوبی براي شناسایی ارتباط میان عملکرد مدیریت ذینفعان و بدست ـ وسیله اي:

وردن اهداف اجرایی سازمان است.آ

تی، مدیران، دیدگاههاي مدیریاین نگرش برمبناي توصیف جنبه هاي ویژه سازمانی مانند ماهیت شرکت،توصیفی: 

روش هاي مدیریت و رویکردهاي مدیریتی در راستاي منافع ذینفعان.

نویسندگان زیادي ذینفعان را در انواع مختلف دسته بندي نموده اند:
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مجموعه هاي مالی، ذینفعان،گروههاي سیاسی،گروههاي ذینفع را در اصطالحاتی مانند دولت،(١٩٨٤) Freemanـ 

رقبا و عرضه گروههاي مصرف کننده، اتحادیه ها، کارکنان، انجمن هاي تجاري،گروههاي عمل گرا، مشتریان،

کنندگان بررسی نموده است.

از ذینفعان اصلی سازمانی را بیان کرد: گروههاي داخلی، خریداران، عرضه چهار نوع(١٩٩٤) Morgan and Hunterـ 

کنندگان و گروههاي جانبی.

دولت و کارکنان.گروه اصلی ذینفع را مشخص نمودند: مشتریان، اجتماع، ذینفعان،5(١٩٩٤) Lerner and Fryxellـ 

عرضه ا، سرمایه گذاران، گروههاي سیاسی،ذینفعان را در گروههاي دولت ه(١٩٩٥) Donaldson and Prestonـ 

انجمن هاي تجاري، کارکنان و جوامع تقسیم بندي نمود.مشتریان،کنندگان،

دو گروه ذینفع اصلی را مورد توجه قرار داد: اولیه و ثانویه(١٩٩٥) Clarksonـ 

زمان و رسانه.ساجامعه،چهار گروه را ارائه داد: مقررات،(١٩٩٩) Henriques and Sadorskyـ 

distalذینفعان را به سه گروه طبقه بندي نمود: داخلی، خارجی و categorized (٢٠٠٢) Sirgyـ 

گردشگري یکی از مهمترین منابع ایجاد درآمد و شغل براي همه کشورهاست. همچنین محرکی براي توسعه است. 

ري اهمیت ویژه اي می یابد زیرا هیچ وقتی که موضوعاتی مانند رشد و توسعه مورد توجه باشند بخش گردشگ

بخشی مانند آن نیست. گردشگري شرایطی را براي موفقیت و فرصت هاي توسعه اقتصادي فراهم می کند و به 

عنوان یک منبع درآمدي مطرح می باشد. به عبارت دیگر آنچه بخش گردشگري به صورت ویژه ایجاد می کند 

نوع ساختاري را بوجود می آورند که نیازمند همکاري در راستاي وراي بخش هاي دیگر است که جزء جزء و مت

موفقیت است.
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بخش گردشگري را می توان به عنوان یک سیستم مورد توجه قرار داد.

Mill and Morrison (٢٠٠٢) یادآور شدند که چندین دلیل براي اینکه گردشگري را به عنوان یک سیستم ببینیم

ستگی متقابل گردشگري است به این معنی که همه سازمان هاي بخش گردشگري وجود دارد. اولین دلیل واب

داراي قسمت هایی هستند که مناسبات مشترك بایکدیگر دارند و براي دستیابی به اهداف مشترك باهم کار می 

کنند. 

د دارد. ودومین دلیل در وراي نگرش سیستمی براي گردشگري جنبه هاي قابل تغییر به صورت پویا و دائمی وج

تروریسم،به عبارت دیگر گردشگري به آسانی می تواند بوسیله عوامل بیرونی زیادي اثر پذیر باشد مانند جنگ،

اپیدمی ها، توسعه تکنولوژي و تغییرات جمعیتی.روابط بین المللی، سیاست،

ان ی از فعالیت ها و سازمبه عبارت دیگر ضرورت دارد که یادآور شد گردشگري بخش پیچیده اي است  انواع مختلف

ها را در برمی گیرد. این خصوصیات گردشگري دلیل دیگري است که که گردشگري را به عنوان سیستم ببینیم.

ع سازمان هاي گردشگري در انوادلیل دیگر رقابت پذیري گردشگري است. رقابت در گردشگري بسیار زیاد است،

کنند.مختلف باید با یکدیگر در سطح جهانی رقابت 

دلیل دیگر براي اتالق نگرش سیستمی به گردشگري نیاز به مسئولیت پذیري است. همانطور که پیشتر بیان شد 

گردشگري را باید به عنوان یک ماشین بزرگ در نظر گرفت که عناصر زیادي را در برمی گیرد که به همدیگر 

بخش هاي دیگر سیستم می شود. هماهنگی وابسته می باشند. تغییري در یکی از اجزاء سیستم سبب تغییر در 

همه بخش ها براي موفقیت کلی گردشگري الزم است. این هماهنگی در راستاي عملکرد مدیریت ذینفعان باید به 

عنوان کلیدي جهت خلق روابط میان سازمان هاي گردشگري و ذینفعانشان باشد.
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لیل قرار بگیرند، آنچه راهبردي تر می نمایاند اینست ذینفعان را در نگاه کالن و خرد می توانند مورد بررسی و تح

که در جوامع محلی به ویژه روستاها ذینفعان داراي آثار ملموس تري می باشند و اثرگذاري و اثرپذیري آنها بیشتر 

مشهود است. تصمیمات و نگاه آنها به مقوله توسعه تضمین کننده موفقیت طرح ها و پروژه هاي بخش گردشگري 

که روستاهاي باقابلیت بوم گردي را بوشهردر استان با سرمایه گذاري محلیبوم گردياقامتگاههاي رح است. ط

مورد عنایت قرار داده است، براي دست یازیدن به اهداف توسعه اي نیاز است ضمن شناسایی ذینفعان و ویژگی 

جهت موفقیت طرح بهره ببرد. هاي آنها در راستاي مشارکت و عرضه خدمات گردشگري از اثرگذاري آنها در

در دسته بندي ذینفعان هسته اي، پنهان و حاشیه اي باید الیه هاي جامعه محلی و افراد اثرگذار را شناسایی و با 

نگاه پایداري در راستاي حفظ هویت فرهنگی و محیط زیست راهبردهاي مشارکتی را عملیاتی نمود.

هاي الزم جهت مشارکت در راستاي طرح بوم گردي براي روستاهاي در راستاي شناخت ذینفعان و بررسی راهکار

و برگزاري جلسات با افراد صاحب نفوذ و آگاه به وضعیت چاهکوتاه، احشام قائدي، فقیه حسنات، خاییز و ...

وروستاها، نتایج حاکی از آنست که افراد محلی و ذینفعان از طرح هایی که جامعه محلی را مورد توجه قرار داده 

در راستاي رونق کسب و کار روستایی عملیاتی شوند استقبال نموده و با آن همکاري می نمایند. جوامع بومی و 

روستایی در جهت بهره گیري از فرصت هاي گردشگري اقدام الزمی را انجام نداده اند و گردشگران در طول سال 

ه ارمغان نمی آورند و مردم بومی نیز تمایلی به ضمن بازدید از این روستاها عواید خاصی را براي جامعه محلی ب

حضور آنها ندارند. در راستاي پروژه هاي بوم گردي و با توجه به نگاه بوم گردي به جامعه محلی و توانمند نمودن 

آن، ذینفعان جوامع محلی نیز نگاه بهتري به توسعه فعالیت هاي گردشگري می یابند.

به باال در روستاهاي طرح بوم گردي از نگاه ذینفعان می توان براي هر یک از به صورت جزئی تر و با نگاه پایین

روستاها موارد زیر را بیان نمود:
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با توجه به اینکه در بیشتر روستاهاي طرح هدف توسعه بوم گردي که داراي جذابیت ها و قابلیت هاي گردشگري 

ارائه دهنده خدمات گردشگري وجود ندارند، لذا می باشند، ذینفعان هسته اي یا همان عوامل توسعه دهنده یا

جامعه هدف همان ذینفعان پنهان یا مردم بومی می باشند که در بررسی ها و پیمایش هاي میدانی تبادل نظر با 

آنها انجام پذیرفته است.

ح توسعه آنها در روستاهاي طر): ذینفعان، خواسته هاي مورد عالقه و نگرش هاي ادراکی 33جدول شماره (
اقامتگاههاي بوم گردي بوشهر

نگرش هاي ادراکیخواسته هاي مورد عالقهذینفعان

هسته اي

دولت و بخش هاي کارکردي شان

ـ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
بوشهردستی و گردشگري استان 

ـ کسب درآمد محلی و ارائه مجوز به
اقامتگاههاي بوم گردي در روستاهاي 

ام قائدي و خاییزچاهکوتاه، احش

ـ توسعه بنگاههاي کسب و کار به صورت 
با نظارت و اقامتگاههاي بوم گردي

ارزشیابی 

روستاهاي ـ توسعه پایدار گردشگري در 
طرح

ـ تعامل مثبت جامعه میزبان و میهمان

ـ بهره گیري از حضور گردشگران در روستا 
توسط مردم محلی

ـ توسعه پایدار گردشگري به منظور 
شت پایدارمعی

ـ حفظ میراث فرهنگی و طبیعی روستا

ها ـ اداره محلی گردشگري در روستا
براي تقسیم وظایف، قوانین و مقررات 

کارشناسیکار نظارت و ارائه 

ـ دهیار روستا

ـ شوراي اسالمی روستا

ـ کسب درآمد از گردشگران ورودي به 
روستا

ـ ارتقاء جایگاه روستا در سطح استان و 
رقبا

ـ بهره گیري صحیح و اصولی از جذابیت 
هاي گردشگري روستا در جهت توسعه 

گردشگري

ـ نظارت و تقسیم سود حاصل از فعالیت 
هاي گردشگري براي عمران و آبادي 

روستا
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نگرش هاي ادراکیخواسته هاي مورد عالقهذینفعان

ارتقاء جایگاه اجتماعی افراد محلی ـ
روستاها

ـ ایجاد شغل و معیشت پایدار

ـ فراهم نمودن فرصت هاي سرمایه 
جامعه محلی گذاري براي 

بنگاههاي کسب و کار مستقیم و 
ا در روستاهغیرمستقیم گردشگري

اتفاق نیفتاده اند

در صورت سرمایه گذاري محلی و توسعه 
اقامتگاههاي بوم گردي و فعالیت هاي 

گردشگري کسب سود و درآمد و 
اشتغالزایی

ـ رونق گردشگري روستایی و کسب 
درآمد و معیشت پایدار با حفظ منابع
طبیعی و فرهنگی و سرمایه گذاري 

محلی بدون حضور افراد غیر بومی

پنهان

جامعه محلی و مردم روستاها 
اصلی ترین ذینفعان گردشگري که 
از گردشگري تاکنون انتفاعی نبرده 

اند.

ـ کسب درآمد از محل حضور گردشگران

ـ اشتغالزایی

ـ عدم تصرف روستا توسط افراد غیربومی

فزایش هزینه ها به ویژه ـ جلوگیري از ا
قیمت زمین و باغ و سوداگري زمین

ـ سرمایه گذاري محلی

ـ جلوگیري از تخریب منابع به واسطه 
حضور گردشگران 

ـ لزوم حمایت ارگان هاي دولتی

ـ لزوم ارائه راهبرد و مشاوره هاي 
کارشناسی

ـ نوع و چگونگی مشارکت جامعه محلی 
در طرح ها و پروژه ها 

گران به عنوان عامل تقاضا گردش
ذینفعانی هستند که نیازمند 

دریافت خدمات می باشند و در 
صورتیکه مقصدي نتواند به آنها 
خدماتی ارائه دهد به مقصدهاي 

رقیب و توانمند روي می آورند

ـ دریافت خدمات اقامتی، پذیرایی و 
در قالب اقامتگاههاي بوم گرديتفریحی

ه ا میزان هزینـ کیفیت مناسب و متناسب ب
کرد

ـ امنیت و آسایش در مکان

ـ دریافت محصوالت متعدد و متنوع

ـ محصوالت با آرم و برند مشخص

ـ انتخاب آزاد براي خرید خدمات و 
مقصد گردشگريمحصوالت در

ـ اعتماد به جامعه میزبان و ارائه دهنده 
خدمات

ـ نظم و قانون مداري جامعه میزبان

ـ اعتماد به گردشگران

ـ استاندارد باالي خدمات گردشگري
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نگرش هاي ادراکیخواسته هاي مورد عالقهذینفعان

ـ میزبانی مناسب جامعه مقصد

ـ زیرساخت هاي مناسب مقصد

ـ دریافت خدمات و فن آوري هاي نوین به 
ویژه اینترنت و واي فاي

حاشیه 
اي

گروه ها و افراد ویژه که عالقمند 
به حفظ منابع فرهنگی و طبیعی 

می باشند و در گروههاي فعال 
عمل ا اجتماعی زیست محیطی ی

می نمایند براي روستاهاي طرح 
توسعه بوم گردي استان بوشهر 

وجود ندارند.

حفاظت از محیط زیست و فرهنگ محلی و 
بافت طبیعی و معماري روستا و همچنین 

چشم انداز باغ ها و کوچه هاي روستا

ـ گردشگري عامل تخریب یا آبادنی

روستاگردشگريمنابع ـ راهبردهاي توسعه و توانمندسازي1ـ2ـ4ـ4

شگري با نگاه             سایت ها و مناطق گرد صدها،  صول برنامه ریزي براي مق سعه آن برمبناي ا شگري و لزوم تو گرد

توســعه پایدار و براســاس کارآفرینی در راســتاي حفظ میراث طبیعی و فرهنگی ایجاب می نماید که رویکردها و 

ابد. اهتمام و توجه گردشــگران به منابع طبیعی و فرهنگ نگرش ها به تأســیســات زیربنایی و روســاختی تغییر ی

سنتی جوامع از یک سو و تالش براي توسعه بوم گردي از سوي دیگر می طلبد که تأسیسات اقامتی ناهمگون با        

بافت (طبیعی و فرهنگی) مناطق مختلف را که از مصـــالح غیر بومی ســـاخته می شـــود، با نگاه توســـعه پایدار  

ت اقامتگاههاي بوم گردي که داراي سـازگاري و هماهنگی با طبیعت و فرهنگ جوامع اسـت،   وکارآفرینی به سـم 

سایت         شند، براي مقصدها و  ستاي توسعه اکوتوریسم قابل طرح می با تغییر داد. اقامتگاههاي بوم گردي که در را

د. ســـات اقامتی انهاي طبیعت گردي و فرهنگی از ســـوي کارآفرینان یکی از الترناتیوهاي جایگزین براي تأســـی
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سرمایه             شتر، آلوده کننده محیط، نیازمند  ضاي بی شغال کننده ف سات اقامتی معموال هزینه بر، زمان بر، ا سی تأ

کالن، ناهمگون با بافت مناطق و معموال جوامع محلی به تنهایی توانایی سرمایه گذاري براي احداث آن را ندارند.  

نان و افراد خالق در ای     کارآفری نابراین  هاي بوم گردي را مطرح و اجرایی           ب گاه قامت ند ا مان هایی  نه طرح  ن زمی

حداث                    کارآفرینی ا یده  ــم و ا لب اکوتوریسـ قا نابع طبیعی و فرهنگی در  به م یدار  پا عه  ــ گاه توسـ لذا ن ند.  نمود

ست،  توانمندي جوامع      ست، براي حفظ محیط زی سازگار با محیط و معماري محلی ا اقامتگاههاي بوم گردي که 

کسب درآمد و  اشتغالزایی بسیار حائز اهمیت می باشند، براین اساس مهمترین ویژگی هاي اقامتگاههاي      محلی، 

بوم گردي که در روستاهاي هدف طرح بوم گردي بوشهر می توان براساس آنها اقدام به تعیین راهبرد تیپ نمود،    

عبارتند از: 

راهبردهاي تیپ براي اقامتگاههاي بوم گردي روستاها

زگاري با طبیعت منطقه جنوب و اقلیم گرم و خشک بوشهر براساس منابع طبیعی هر روستا و ارائه الگوهاي ـ سا 

متنوع طبیعی با توجه به اقلیم، توپوگرافی، منابع آبی، پوشش گیاهی و ... ؛

یشتر و بیت ببراي ایجاد جذادر بوشهر ـ بهره گیري از مصالح بومی مستحکم و بادوام متناسب با اقلیم هر روستا 

ارائه الگوهاي جدید زندگی؛

ــ ایجاد تنوع و فراغتی متفاوت از مقصـدهاي شـهري   براي گردشـگران با ارائه اقامتگاههاي بوم گردي بوشـهر ـــ

؛درروستاها

ــ فراهم نمودن زندگی سنتی براساس فرهنگ بومی جوامع روستایی براي گردشگران و تعامل با مردم در بوشهرـ

ه؛فعالیت هاي روزمر
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ــ حفظ زیبایی مناظر طبیعی و ســنتی با احداث اقامتگاههایی که داراي المان هاي متناســب و هماهنگ با    ــــ

اکوسیستم و معماري محلی اند؛

شارکت و فعالیت براي جامعه محلی در جهت احداث اقامتگاههاي بوم گردي با هزینه    ـــــ فراهم نمودن زمینه م

کمتر و بازدهی بیشتر؛

دار با احداث اقامتگاههاي بوم گردي براي جوامع محلی و فراهم شدن زمینه بروز خالقیت افراد ـ ایجاد درآمد پای 

؛در روستاهاي استان بوشهرجهت بازسازي دوباره سنت هاي فراموش شده بویژه معماري محلی

ـ حفظ محیط زیست روستاهاي بوم گردي و جلوگیري از تولید و انباشت زباله؛

ي جوامع محلی از طریق فراهم نمودن فرصت هاي احداث اقامتگاههاي بوم گردي براي ــــ بازسازي هویت معمار

روستاییان؛

هبردهاي توسعه فعالیت هاي بوم گرديـ را2ـ2ـ4ـ4

راهبردهاي تیپ  تعیین ظرفیت هاي مطلوب در روستاهاي طرح بوم گردي بوشهر عبارتنداز:

ـ زیست محیطی 1

ط زیست؛ـ پاکیزگی و فقدان آلودگی محی

ـ فقدان ازدحام و شلوغی بی دلیل در روستاها و در کنار جاذبه ها؛

ـ جذابیت چشم انداز روستایی از جمله کیفیت و ویژگی معماري محلی؛

ـ حفظ سیستم هاي اکولوژیکی و گیاهان و جانوران خاص روستا.
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ـ اقتصادي 2

ـ کسب درآمد از طریق فعالیت هاي گردشگري در روستاها

ه محصوالت متنوع دامی، باغی و صنایع دستیـ ارائ

ـ پایین نگه داشتن هزینه هاي ناشی از اقامت در روستاها

ـ ایجاد معیشت پایدار براي جامعه محلی 

ـ اجتماعی ـ فرهنگی 3

ـ عالقه به جامعه محلی و فرهنگی روستایی؛

ـ کیفیت هنرها، صنایع  دستی و غذاهاي محلی؛

فرهنگی در روستاها؛ـ حفظ بناهاي تاریخی و 

ـ رفتار دوستانه ساکنان محلی؛

ـ حفظ غرور ملی و فرهنگی.

ـ زیر بنایی 4

ـ استاندارهاي قابل قبول امکانات و خدمات حمل و نقل به روستاها؛

ـ استاندارهاي قابل قبول خدمات رفاهی در روستاها؛

ـ استاندارهاي قابل قبول سایر خدمات و تسهیالت گردشگري.
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معماريمبتنی بر موقعیت و ویژگی هايتوسعه اقامتگاههاي بوم گردي ـ راهبردهاي 3ـ2ـ4ـ4
روستا

ها، درآوردن امکانات حلراهبندي، ارائهبندي، اولویتها از قبیل: مشکل یابی، طبقهواگذار کردن اجراي مسئولیت

جوامع محلی را تشویق خواهد کرد ریزي و در نهایت درآوردن برنامه مادي و معنوي، امکان سنجی و برنامه

مسئولیت نگه داري و توسعه پایدار هر طرحی را به عهده بگیرند. معموال جوامع محلی که در طبیعت و نزدیکی 

هاي اقتصادي چندان پایداري ندارند و مکانهاي حفاظت شده و مناطق بکر زندگی میکنند درآمد هنگفت و گزینه

ل حاضر نبود درآمد و معیشت پایدار است. بوم گردي می تواند براي این یکی از مشکالت جوامع محلی در حا

دسته از جوامع محلی گزینه اقتصادي با ارزشی به شمار آید. امتیاز دیگري که بوم گردي براي جوامع محلی دارد، 

بع طبیعی این است که با مشارکت خود جوامع محلی می توان آنان را به ارکان اجرایی موثري در حفاظت از منا

تبدیل نمود، چون رفاه آنان وابسته به حفظ محیط زیست است از تالش در حفاظت از آن کوتاهی نخواهند کرد.

توسعه اقامتگاههاي بوم گردي، آموزش و ترویج ي انسانیـ راهبردهاي تأمین و توسعه نیرو4ـ2ـ4ـ4

دشگري در اقامتگاههاي بوم گردي روستاهاي ـ آموزش افراد محلی و تحصیلکرده در راستاي ارائه خدمات گر
استان بوشهر

ـ دعوت از کارشناسان و فعاالن بوم گردي براي برگزاري کالس هاي آموزشی در روستاهاي طرح توسعه 
اقامتگاههاي بوم گردي استان بوشهر

ـ یادگیري زبان هاي خارجی توسط عوامل عرضه کنند روستایی

شیـ برگزاري دوره هاي متنوع آموز

ـ ارائه مدارك معتبر به افراد شرکت کننده در دوره هاي بوم گردي و طبیعت گردي
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در اقامتگاههاي بوم گرديـ راهبردهاي مبتنی بر چگونگی سرمایه گذاري محلی و بومی 5ـ2ـ4ـ4

برده جوامع بومی از دانش تجربی و عملی زیادي در مورد محیط طبیعی خود برخوردارند که از اجداد خود به ارث

اند و میتوانند بر پایه مدیریت سنتی مستقیما فعالیتهاي وابسته به گردشگري مانند اداره مراکز اقامتی محلی، 

رستورانها و دیگر خدمات را همچون راهنماهاي محلی، تولید صنایع دستی و... را بر عهده گیرند.

حلی میتوانند باشند.  گردي، سازمانهاي غیردولتی و جوامع مهاي بومعاملین اجرایی طرح

ـ جوامع محلی به ارزش منابع طبیعی وضرورت بهره برداري بهینه ازآن پی می برند؛

انی مشارکتی جوامع محلّی بر منابع طبیعی، پتانسیلهاي بوم گردي منطقه فعال میشوند؛دـ با همگر

دي و اجتماعی جوامع روستایی می هاي اقتصاـ محدودیتها وتنگناهایی که باعث بروز اختالفات معیشتی در زمینه

گردد،  ازبین میرود؛

ریزي، اجرا، پایش و ارزیابی مشارکت ریزي از پائین به باال صورت می گیرد و جوامع محلّی در برنامهـ جریان برنامه

مستقیم خواهند داشت؛

ـ از لحاظ اقتصادي، تأثیرات مثبتی در منطقه هویدا می گردد؛

ظام اقتصادي روستاها تسریع می گردد؛ـ جریان گردش پول در ن

ـ بوم گردي به تنوع اشتغال وفعالیت منجر می گردد؛

ـ زمینه هاي پاگیري و احیاي نظامهاي سنّتی مشارکتی فراهم می گردد؛

ـ سطح کیفی زندگی مردم ارتقاء می یابد؛ میانگین درآمد سرانه اهالی محل، افزایش پیدا می کند.

گردي منطقه از طریق همگردانی مشارکتی  به پایداري آن منجر ز عناصرطبیعی و بومـ نگهداري و حفاظت ا

میگردد؛
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ـ مبادله فرهنگها بین فرهنگ محلّی به عنوان فرهنگ میزبان وکنشهاي فرهنگی دیگر انجام میگیرد.

ـ ارائه تسهیالت با سودپایین به افراد محلی متقاضی.

بوم گردي به گردشگرانخدمات ـ راهبردهاي تنوع در ارائه 6ـ2ـ4ـ4

ـ ارائه انواع خدمات اقامتی، گذیرایی و تفریحی در قالب اقامتگاههاي بوم گردي در راستاي افزایش مدت ماندگاري 
گردشگران ورودي به روستاهاي بوم گردي بوشهر

ـ ارائه محصوالت دامی، کشاورزي و باغداري روستایی

ـ ارائه محصوالت صنایع دستی

نمودن زمینه مشارکت گردشگران در فعالیت هاي روستایی در بخش کشاورزي و دامداريـ فراهم 

ـ راهبردهاي مبتنی بربازاریابی و راه اندازي برنامه هاي فضاي مجازي 7ـ2ـ4ـ4

راهبردهاي تیپ بازاریابی براي روستاهاي طرح جامع بوم گردي باید بر بهینه سازي بازده، آگاهی کامل از وضعیت 

ر، افزایش عالقه نسبت به بازار روستایی، خرید فرآورده هاي بازار و همچنین ایجاد یک سیستم توزیع متنوع، بازا

متمرکز شود. به منظور بهینه سازي سود دهی طرح بوم گردي، بازارهاي هدف باید بر اساس موارد زیر انتخاب 

گردد:

ي زیبایی آن؛ـ انگیزه قوي براي بازدید از محیط روستایی و چشم اندازها

ـ افزایش متوسط مدت اقامت بوم گردان؛

ـ افزایش متوسط هزینه کرد بوم گردان و تشویق آنها به خرید محصوالت محلی؛
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ـ به حداقل رساندن واردات به روستاها جهت افزایش مصرف تولیدات محلی؛

ـ سازگاري با فرهنگ، آداب و سنن و هنجارهاي فرهنگی روستایی؛

اه سازي و ایجاد عالقه نسبت به چشم اندازهاي محیط روستایی در بازارهاي هدف، بازاریابی بخش ـ به منظور آگ

بو گردي روستایی باید بر اساس موارد زیر صورت گیرد:

ـ ارائه تصویر روشن و مشخص از محیط روستا به عنوان یک مقصد بوم گردي؛

یسه با سایر رقبا؛ـ عرضه مناسب فراورده هاي گردشگري در بازار هدف در مقا

؛جاذبه هاي روستاییـ طراحی مطلوب مطالب تبلیغاتی مربوط به 

ـ ایجاد حسن شهرت در ارائه فراورده هاي با کیفیت عالی و قیمت متعادل؛

ـ برقراري ارتباط خوب با رسانه ها و همچنین دفاتر مسافرتی محلی، ملی و بین المللی؛

ضاي مجازي براي جذب گردشگران بوم گرد.ـ راه اندازي سایت هاي اینترنتی و ف

به علت حساس بودن محیط روستایی، شناخت بازارهاي هدف الزامی است. به همین علت در بازاریابی روستایی، 

مشتري گرا و محصول گرا، دو اصل تعیین کننده هستند یعنی، بر اساس محصوالت و عرضه به دنبال تقاضاهایی 

ت ما هستند. خواهیم بود که خواهان محصوال
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نتیجه گیري:

گردشگري و لزوم توسعه آن برمبناي اصول برنامه ریزي براي مقصدها، سایت ها و مناطق گردشگري با نگاه توسعه پایدار و 
براساس کارآفرینی در راستاي حفظ میراث طبیعی و فرهنگی ایجاب می نماید که رویکردها و نگرش ها به تأسیسات زیربنایی 

یر یابد. اهتمام و توجه گردشگران به منابع طبیعی و فرهنگ سنتی جوامع از یک سو و تالش براي توسعه و روساختی تغی
اکوتوریسم از سوي دیگر می طلبد که تأسیسات اقامتی ناهمگون با بافت (طبیعی و فرهنگی) مناطق مختلف را که از مصالح 

به سمت اقامتگاههاي بوم گردي که داراي سازگاري و هماهنگی غیر بومی ساخته می شود، با نگاه توسعه پایدار وکارآفرینی 
با طبیعت و فرهنگ جوامع است، تغییر داد. اقامتگاههاي بوم گردي که در راستاي توسعه اکوتوریسم قابل طرح می باشند، 

سیسات اقامتی تأبراي مقصدها و سایت هاي طبیعت گردي و فرهنگی از سوي کارآفرینان یکی از الترناتیوهاي جایگزین براي
اند. تأسیسات اقامتی معموال هزینه بر، زمان بر، اشغال کننده فضاي بیشتر، آلوده کننده محیط، نیازمند سرمایه کالن، ناهمگون 
با بافت مناطق و معموال جوامع محلی به تنهایی توانایی سرمایه گذاري براي احداث آن را ندارند.. لذا نگاه توسعه پایدار به 

بیعی و فرهنگی در قالب اکوتوریسم و ایده کارآفرینی احداث اقامتگاههاي بوم گردي که سازگار با محیط و معماري منابع ط
محلی است، براي حفظ محیط زیست،  توانمندي جوامع محلی، کسب درآمد و  اشتغالزایی بسیار حائز اهمیت می باشند، براین 

در ارتباط با طرح توسعه اقامتگاههاي بوم گردي باسرمایه گذاري محلی بوم گردي اساس مهمترین ویژگی هاي اقامتگاههاي 
، عبارتند از: در روستاهاي چاهکوتاه، خاییز و احشام قائدي و ...

ـ سازگاري با طبیعت براساس منابع طبیعی هر منطقه و ارائه الگوهاي متنوع طبیعی با توجه به اقلیم، توپوگرافی، منابع آبی، 
. ؛پوشش گیاهی و ..

ـ بهره گیري از مصالح بومی مستحکم و بادوام متناسب با اقلیم هر منطقه براي ایجاد جذابیت بیشتر و ارائه الگوهاي جدید 
زندگی؛

ـ ایجاد تنوع و فراغتی متفاوت از مقصدهاي شهري براي گردشگران اکوتوریست با ارائه اقامتگاههاي بوم گردي؛
رهنگ بومی جوامع براي گردشگران و تعامل با مردم در فعالیت هاي روزمره؛ـ فراهم نمودن زندگی سنتی براساس ف
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ـ حفظ زیبایی مناظر طبیعی و سنتی با احداث اقامتگاههایی که داراي المان هاي متناسب و هماهنگ با اکوسیستم و معماري 
محلی اند؛

متگاههاي بوم گردي با هزینه کمتر و بازدهی ـ فراهم نمودن زمینه مشارکت و فعالیت براي جامعه محلی در جهت احداث اقا
بیشتر؛

ـ ایجاد درآمد پایدار با احداث اقامتگاههاي بوم گردي براي جوامع محلی و فراهم شدن زمینه بروز خالقیت افراد جهت 
بازسازي دوباره سنت هاي فراموش شده بویژه معماري محلی؛

د و انباشت زباله؛ـ حفظ محیط زیست مناطق بوم گردي و جلوگیري از تولی
ـ بازسازي هویت معماري جوامع محلی از طریق فراهم نمودن فرصت هاي احداث اقامتگاههاي بوم گردي براي روستاییان؛

ـ ارائه تسهیالت، مشاوره، آموزش و حمایت توسط میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري.
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spssضمائم مرتبط با 

NAME ROSTA

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid CHAHKOTAH ٢٠ ٣٢٫٨ ٣٢٫٨ ٣٢٫٨

khaeez ١٨ ٢٩٫٥ ٢٩٫٥ ٦٢٫٣

ehsham ٢٣ ٣٧٫٧ ٣٧٫٧ ١٠٠٫٠

Total ٦١ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠

JENS

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid MALE ٤١ ٦٧٫٢ ٦٧٫٢ ٦٧٫٢

FEMALE ٢٠ ٣٢٫٨ ٣٢٫٨ ١٠٠٫٠

Total ٦١ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠

TAHSILAT

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid ZIREDIPLOM ٢٠ ٣٢٫٨ ٣٢٫٨ ٣٢٫٨

DIPLOM ١٧ ٢٧٫٩ ٢٧٫٩ ٦٠٫٧

FOGHEDIPLOM ١٢ ١٩٫٧ ١٩٫٧ ٨٠٫٣

LISANS ٨ ١٣٫١ ١٣٫١ ٩٣٫٤

FOGHELISANS ٤ ٦٫٦ ٦٫٦ ١٠٠٫٠

Total ٦١ ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠
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Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

A ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٥٤٫٠٠ ٤٫١٦٣٩ .١٢٨٤٢ ١٫٠٠٣٠٠

B ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٣٧٫٠٠ ٣٫٨٨٥٢ .١٥١٦٧ ١٫١٨٤٦٠

C ٦١ ١٫٠٠ ٥.٠٠ ١٨١٫٠٠ ٢٫٩٦٧٢ .١٧٧٩٨ ١٫٣٩٠٠٥

D ٦٠ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ١٨٥٫٠٠ ٣٫٠٨٣٣ .٢٠٠٦٩ ١٫٥٥٤٥٦

E ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٤٩٫٠٠ ٤٫٠٨٢٠ .١٣٦٩٠ ١٫٠٦٩١٩

F ٦٠ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٢٤٫٠٠ ٣٫٧٣٣٣ .١٢٠٨٩ .٩٣٦٤٠

G ٦٠ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢١٦٫٠٠ ٣٫٦٠٠٠ .١٨١٣٣ ١٫٤٠٤٥٩

H ٦٠ ٢٫٠٠ ٥٥٫٠٠ ٣٠١٫٠٠ ٥٫٠١٦٧ .٨٥٤٢٠ ٦٫٦١٦٦٠

I ٦٠ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢١٢٫٠٠ ٣٫٥٣٣٣ .١٤٧٤٢ ١٫١٤١٩١

J ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٠٠٫٠٠ ٣٫٢٧٨٧ .٢٢٣١٦ ١٫٧٤٢٩٠

K ٦٠ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ١٤٢٫٠٠ ٢٫٣٦٦٧ .١٨٠٩٧ ١٫٤٠١٧٧

Valid N (listwise) ٥٧

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

L ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٥١٫٠٠ ٤٫١١٤٨ .١٢٣٩١ .٩٦٧٧٩

M ٦١ ٢٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٤٩٫٠٠ ٤٫٠٨٢٠ .١٠٢٦٨ .٨٠١٩٨

N ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٣١٫٠٠ ٣٫٧٨٦٩ .١٢٨٢٨ ١٫٠٠١٩١

O ٦١ ٣٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٤٦٫٠٠ ٤٫٠٣٢٨ .٠٧٠٠٠ .٥٤٦٧٢

P ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ١٩٧٫٠٠ ٣٫٢٢٩٥ .١٤٨٥٧ ١٫١٦٠٣٧

Q ٦٠ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ١٩٧٫٠٠ ٣٫٢٨٣٣ .١٣٤٦٥ ١٫٠٤٣٠٠

R ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ١٥٥٫٠٠ ٢٫٥٤١٠ .١٥٦٠٧ ١٫٢١٨٩٣

S ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٣٠٫٠٠ ٣٫٧٧٠٥ .١١٠٦٢ .٨٦٣٩٧

T ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ١٦٣٫٠٠ ٢٫٦٧٢١ .١٥٢٧٩ ١٫١٩٣٣٣

U ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢١٥٫٠٠ ٣٫٥٢٤٦ .١٥٧٨٧ ١٫٢٣٢٩٧

V ٦١ ٢٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٤٠٫٠٠ ٣٫٩٣٤٤ .٠٩٦٠١ .٧٤٩٨٦

W ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ١٨٦٫٠٠ ٣٫٠٤٩٢ .١٤١٠٩ ١٫١٠١٩١

Valid N (listwise) ٦٠
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Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

X ٦١ ١.٠٠ ٥٫٠٠ ٢٤٠٫٠٠ ٣٫٩٣٤٤ .١٥١٢٦ ١٫١٨١٣٧

Y ٥٩ ١٫٠٠ ١١٫٠٠ ١٣٦٫٠٠ ٢٫٣٠٥١ .٢٢٥٨٢ ١٫٧٣٤٥٨

Z ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ١٨٥٫٠٠ ٣٫٠٣٢٨ .١٩٢٧٢ ١٫٥٠٥١٨

ZA ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٣٣٫٠٠ ٣٫٨١٩٧ .١١٨٠٦ .٩٢٢١٠

YB ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٢٥٫٠٠ ٣٫٦٨٨٥ .١٣٩٣٦ ١٫٠٨٨٤٤

XC ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٦٩٫٠٠ ٤٫٤٠٩٨ .١٢٤٥٣ .٩٧٢٥٧

WD ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٥٢٫٠٠ ٤٫١٣١١ .١٠٨٣٣ .٨٤٦٠٨

VE ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٢٦٫٠٠ ٣٫٧٠٤٩ .١٢٦٦٣ .٩٨٩٠١

UF ٦١ ١٫٠٠ ٥٥٫٠٠ ٣٢٠٫٠٠ ٥٫٢٤٥٩ .٨٣٤٥٩ ٦٫٥١٨٣٢

Valid N (listwise) ٥٩

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic

TG ٦٠ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٤٨٫٠٠ ٤٫١٣٣٣ .١٠٤٨٧ .٨١٢٣٣

SH ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٤٥٫٠٠ ٤٫٠١٦٤ .١١٥٦٩ .٩٠٣٥٤

RI ٦١ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢١٢٫٠٠ ٣٫٤٧٥٤ .١٤٣٣٥ ١٫١١٩٦٢

QJ ٦٠ ١٫٠٠ ٥٫٠٠ ٢٠٤٫٠٠ ٣٫٤٠٠٠ .١٤٤٩٧ ١٫١٢٢٩٥

Valid N (listwise) ٥٩


