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: )نمونه موردی گردشگری پایدار توسعه در نقش آنهای بومگردی و اقامتگاه

 منطقه سیاهکل(

 
  1رامین دارش

 سیاهکل عمران، مدیرعامل دفتر فنی بهسازان نوین -کارشناسی عمران -1

 

 

 

  چکیده
جود و یختلفموامل است. ع یشهر داریو توسعه پا یداریمباحث مربوط به پا یشهر یزیبرنامه ر یرو شیپ یز چالشهاا

ز ا که باشدیم یعوامل صنعت گردشگر نیاز ا یکیکه  دهندیخود قرار م ریرا تحت تاث یشهر داریدارند که توسعه پا

 و یجتماعا ،یاسیس ،یاقتصاد راتییدر تغ ییاست که از تحرک باال یادهیپدباشد. گردشگری می ایدن عیصنا نیتربزرگ

 را یناگونگو یهاامدیپاثرات و ،یطیمح ستیو ز یاجتماعی، اقتصاد یهاانیبر بن یاثرگذار برخوردار است که با یطیمحستیز

دف ه .است شده یگردشگر یاز مقصدها یاریدر بس داریکوچک موجب گسترش توسعه پا یامروزه کسب و کارها. دارد یدر پ

و  بیترغ ،قیتشو که باعثاست  ییها نهیزم و می باشدگردشگری پایدار  در توسعه های بومگردیاقامتگاهنقش  پژوهش نیاز ا

 ستفاده ازبا ا یلیـ تحل یفیو با روش توص یاز نوع مطالعه مورد قیتحق نیا. شوندیم یو خارج یگردشگران داخل یماندگار

آزمون  یباشد. برایمشهرستان سیاهکل  اقامتگاه های بومیپرسشنامه، مصاحبه و اسناد و مدارک موجود در خصوص 

 یرابطه معنادارکه  نتایج  این تحقیق حاکی از آنست استفاده شد. SPSS افزارنرم و از یاز آزمون همبستگ قیتحق یاههیفرض

و  یهای بومگردقامتگاهاایجاد بنابراین وجود دارد.  یکالبد ،یفرهنگ -یاجتماع ،یو ابعاد اقتصاد های بومینقش اقامتگاه انیم

ی، اقتصاد و ارتقای ابعادو استفاده بیشتر از حضور گردشگر  مدت گردشگران شیوه های ساخت بومی سبب جذب طوالنی

 گردد.می فرهنگی، زیست محیطی -اجتماعی
 

 پایدار، اقامتگاه، بومگردی، سیاهکل، گردشگری کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 است و یشگرتوسعه گرد میمفاه نیتر یاز اصل یکی یدر صنعت گردشگر یداریدر چند دهه گذشته مفهوم پا

و  یعیبطمنابع  تیریو مد یاجتماع -یتوسعه اقتصاد یفهم روندها یبرا یدر سراسر جهان به عنوان چهارچوب

 مطرح شده است.   یگردشگر

رشد  صورت گرفته، یکه در دو دهه گذشته به صورت جهان یگردشگر یخط مش یروندها نیاز مهم تر یکی

م ا ناب دهیپد نیاز ا یگذاران صنعت گردشگر استیاست. س یشگرکوچک گرد یبه کسب و کارها شیگرا ندهیفزا

 . [1]کنندیم ادی " یبخش اقتصاد گردشگر اتیخون ح"
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در  صنعت نیو ا شودیمحسوب م ینوع جهانگرد نیمد ترآپردر افتهیتوسعه  یکشورها در یشهر یگردشگر

و  یهنگو فر یاجتماع یمختلف اقتصاد یاه نهیدر زم یریانکارناپذ یو منف مثبت راتیجهان تاث یستیتور یشهرها

 هیسرما ،رانگردشگ انیاز کنش متقابل م یها و ارتباطات ناشدهیمجموع پد یگردشگر داشته است. یکیاکولوژ

نترل ک وی یرایجذب، حمل و نقل، پذ ندیدر فرا ،یدولت ریغ یها و سازمانهادانشگاه زبانیها و جوامع مدولت

 [2] است ندگانکن دیبازد گریگردشگران و د

 یاقتصاد یردهاو کارک عیصنا ریاز سا شیمربوط به آن ب یاقتصاد یو بازتابها یصنعت گردشگر ریاخ یدر سالها

به کاهش  لیتمابهتر، م ییبازارها جهت کارا بیاقتصاد کالن با هدف ترغ استگزارانیاست. س افتهیبه شدت توسعه 

 رخ دستمزدره و ننرخ مبادالت، نرخ به یریپذرییتغ و هیات، سرماکاالها، خدم یالملل نیب اناتیموانع سد راه جر

د خواهند ش مردم که در سراسر جهان جابجا یالمللنیحرکت ب یجهان سمیسازمان تور یابیطبق ارز [3]باشند یم

الر خواهد بیلیون د 2000به حدود   سمیتور درآمد کهیحالرسید. در خواهد  2020نفر در سال   ونیلیم 1602

 دهیتر گردوز محسوسرشمار روز به  یب یهالیآن بنا بر دل یو توسعه یمساله، لزوم نگهدار نیبا توجه به ا. [4]یدرس

 .ردیگیقرار م نیمورد توجه مردم و مسؤل یشتریب تیو با اهم

 نیرزمج ساز پن یکیاز ده کشوراول جهان و از لحاظ آثار باستانی جهان  کییاز نظر جاذبه های گردشگری  رانیا

ز نظر هان اجو جانوری بوده و جزءسه کشور اول  اهییو تنوع گونه های گ سمی، به جهت جاذبه های اکوتورنخست

ه خود ب رادرصد از سهم درآمد گردشگری جهان  0.5در حالی است که تنها  نیا. دستی می باشد عیتنوع صنا

ان وجه به توتد. با ای جهان در رتبه نود قرار دارکشوره گریبا د اسیاز نظر درآمد جذب گردشگر درق اختصاص داده و

تماعی و گی اجتحوالتی در زند جادیرواج داشته و وجود آنها، سبب ا رانیباالی گردشگری که در مناطق مختلف ا

ی، قتصاداگردشگری و نقش آن در توسعه  زانیم شیافزا نیمناطق مختلف بوده، درک رابطه ب کناناقتصادی سا

 . [5]است شترییبررسی های ب ازمندین زبان،ینواحی م

 یراتیثموجب تا نیگردد وهمچنیبرم ستیزطیها به محجنبه یاز برخ زین یگردشگر یهارساختیامکانات و ز

امتگاه های توان با ایجاد اق، مییو گردشگر ستیزطیمح نزدیکرتباط ا با توجه به.  [6] شودیم ستیز طیبرمح

 ر در منطقه گردید.بومی سبب ایجاد گردشگری پایدا

و  گبر نیزسو هایجنگل با هندز همیشه طبیعت، تحیااز  ننشا چیز همهدر آن  که ستا مینیزسر نگیال

 یکدیگر رکنا طبیعت مظاهراز  سمبلی انعنو به هریک که نکوهستاو  کوهپایهو  جلگهو ساحل برنجو  رانبا دشمشا

 که نیست یعتطب تنها ینا ماا. نداآورده دبوجورا  طبیعی یهاهمیزای از آپیوسته هم به مجموعهو  نداهشد جمع

 ،هاارجزبرن یبندزمر، برنج. بخشد می طبیعت به ننساا که ستا نظمیدر  نگیال هایزیبایی یگرد بخش یباستز

از  نگیال هایدیدنی مجموعه ،گالیو  ستا سفالین پوشش یساقهها یستهبندد ،یچا یها بوته رییفکارد

 نهرستاش پنجمین ،گیدگستر نظراز  وزهمرا که سیاهکل نشهرستا. همدآ دبوجو طبیعتو  ننساا نمیا همبستگی

 .میباشد یاییردای نهاکر یمینهادر ز نگیال لپذیرد یقلیمهاا همهدارای  سرو رود شتر ،تالش ر،بااز رود پس نگیال

 و تیریاز و ذهبیم یمکانها ،یخیرتا بنیها  کزامر، یدنید  نگیزا هخاطر هایکوهو  هنبوا یجنگلها ،همهاز  مهمتر

 .[7]دارد دخورادر  یخرتا حقیقتدر  نیلماد کوهستانی منطقه شتندا نظردر  با جلگه شگستر

در این  رقد هر. باشدگیری در جلگه و کوهپایه و کوه میآب و هوای چندگونه به علت قرار یشهرستان دارا نای

جاذبه های طبیعی، آثارتاریخی و  دشو یارگذ مایهسر صالتیامو طخطو ها پل،ها دهجا اثحدا یابرشهرستان 

 لیهاو تمکاناا دنبو رتصودر در حد باالیی باشد  و صنایع دستی و سفال .... کهن  موسیقی فرهنگو  هاانوهمچنین 
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نبوده است و صنعت  یسطح قابل قبولصنعت گردشگری  ازشهرستان سهم درآمد  ،مناسب یها هقامتگاا مثل

گیری از توان و بهره معضل ینا حل یابر ابدیخود را ب یواقع گاهیجانخواهد توانست  در شهرستانگردشگری 

  هعهد بررا  انشگردگرو  انمسافراز  ییاپذیر که الزم است اقامتگاهها،فرهنگی، اجتماعی منطقه و حفظ محیط زیست

های بومی بر پایداری  فرهنگ بومی منطقه ایجاد شده باشند در این تحقیق تاثیری که اقامتگاه تحت ،ندارد

  گردد.منطقه می گذارد بررسی می گردشگری

 

 گردشگری پایدار-2

 ییواناتدار کردن بدون خدشه ار یفعل یازهایاست که ن یاتوسعه داریتوسعه پا، برانتلند ونیکموس فیطبق تعر

 .[8] پاسخ دهد زیخود را ن یازهایبراورده ساخته و ن ندهیآنسل  

و  یابع مالمن یوبرا به خ یو انسان یعیها و منابع طبییاست که تمام دارا یاراهبرد توسعه ینوع داریتوسعه پا

که به  است یعملکرد ای استیمخالف هر س داری. توسعه پاکندیم تیریثروت در بلند مدت مد شیافزا یبرا یکیزیف

 .[9] ی آینده را به خطر بیندازدهامنافع نسل ینوع

 بیع، تخرف مناباست که به منظور به حداقل رساندن اتال داریزندگی امن و پا نیتأمشرط اساسی  داریتوسعه پا

 یازهاینمفهوم به دنبال حل مشکالت اساسی در خصوص عدالت،  نیکند او بی ثباتی اجتماعی تالش می ط،یمح

 ندهیو آ نونیک نسل یازهایدر رفع ن طییتوان مح یاجتماعی و تکنولوژ یتهایو محدود نیزاغه نش تیجمع یاقتصاد

 میباشد. 

 ،یاداقتص توسعه یبسو یتوسعه اقتصاد هیاول دگاهیکرده و از د رییدر مورد توسعه طی زمان تغ هادگاهید

 ،یتصاداعی، اقکل نگر است و همه ابعاد اجتم دار،یتوسعه پا دیمفهوم جد. است افتهیاجتماعی و فرهنگی ارتقا 

ن آ یمع نگرر جاد داریجاذبه در توسعه پا نیمهمتر ،ی. به اعتبارردیگیمرا در بر یبشر یازهاین گریفرهنگی، و د

ر هر و د کپارچهیورت به ص دیمفهوم با نیتمرکز بر اجزا حل شود. ا قیاز طر تواندینم داریتوسعه پا یاست. لذا، معما

 داریاپتوسعه  تیاهم ختلف،ابعاد گوناگون با موضوعات م نیتوجه به ا .ردیدو بعد علمی و اجتماعی مورد بررسی قرار گ

 تلف توسعهعاد مخنسبی که به اب تی. اولودیرس داریبعد به توسعه پا کیتوان در نمی چگاهیه نکهیرساند و امی ار

 لیدل نیمه. به و در طول زمان متفاوت است تیشود در هر کشور، جامعه، فرهنگ و حتی در هر موقعداده می داریپا

. شود فیتعر تواند به صورت ملی و محلیفقط می یعمل یهاچالش جهانی است، پاسخ کی داریدر حالی که توسعه پا

 نهایکل گرا ک ذهنیادرا کیو  ستمییس یکردیابعاد با رو ایهمزمان به همه اجزاء  ابییدست داریبه هر حال توسعه پا

 .[10]تک ابعاد و نیز روابط بین آنها را به حساب آورددارد که تک  ازین

ول و و اص اتیخالقا تیفیها و کاست که در آن توازن و تعادل، حفظ ارزش یاتوسعه یگردشگر داریتوسعه پا

وسعه تود. ش یتوسعه صرفاً اقتصاد نیگزیهمه جانبه جا یاشود تا توسعهشده و کوشش می دهید یاقتصاد یهاتیمز

ارات انتظ ووابط قانونی جامعه اجتماعی، فرهنگی و ض ،یاقتصاد یازهایضمن پاسخ دادن به ن داریپا یگردشگر

لی را دم محو رفاه مر یتعادل اقتصاد ست،یزطیحفظ مح هنگی،فر تیهو کپارچگی،یبتوان وحدت و  دیگردشگران با

  .[11]کرد نیتأم

 تیفیمنافع اقتصاد محلی، حفظ ک شیبا افزا زبانیزندگی جامعه م تیفیارتقاء ک دیبا توسعه گردشگری پایدار

را  عیجوامع مقصد و صنا انیم یاقتصاد لندمدتو رابطه ب دکنندگانیبازد یباال برا تیفیبا ک یاربهتج جادیو ا طیمح

 شیرا به حداقل برساند و آسا عییطب ستیز طیبر مح یاثرات منفی گردشگر دیبا نیمورد توجه قرار دهد، همچن
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 ،یاجتماعی، اقتصاد کی،یز ابعاد اکولوژاست ا بییترک داریپا یاجتماعی فرهنگی جوامع مقصد را ارتقاء دهد. گردشگر

 .[12]حلی، منطقه ایالمللی، م نیدر سطوح مختلف ب کییفرهنگی و تکنولوژ اسی،یو س یادار

 در همان ( وطی)جامعه و مح هزحو کیدر  افتهیاست که توسعه و بقا  یگردشگر یبه معنا داریپا یگردشگر

 یطیمح یعه برامخاطرات و تنزل و ممانعت از توس جادیباعث ا و ماندیم یدوره نامحدود باق کیدر  اسیروش و مق

عبارت  یکند.گردشگریرا محدود نم ندهایاها و فرتیفعال گریشود و فرصت انجام مناسب دیکه در آن رشد کرده نم

 جموعهبه م یگردشگر فیتعر نیبر اساس ا .شودیاست از هر انچه به گردشگران و خدمات مرتبط به انان مربوط م

مبدا،  یهاتدول یمسافرت یهاان، سازمگردشگران نیب یجذب و مهماندار ندیکه  در فرا شودیاطالق م یهاتیفعال

 .[13] شودیبرقرار م یو مردم محل زبانیم یهادولت

مطرح  ینکوهستا یدر نواح یتوسعه گردشگر یامدهایبواسطه پ 1970ضرر در اواخر دهه  یب یمفهوم گردشگر

 یردشگرگ  در حال گسترش بود. طین بر محآ یامدهایبدون توجه به پ ین توسعه گردشگرآاز  تا قبل .دیگرد

 که یحال در شودیم دیدارد تاک طیرا بر مح یمنف ریتاث نیکه کمتر یدر گردشگر دیجد یها نهیبه گز شتریضرر بیب

 لیسامبه  رشتیدارد و ب یبعد ضرر نگرش تک یب ی. گردشگرکندیرا دنبال م کپارچهیکل نگر و  یکردیرو داریپا

 نیب و ردیگیظر مرا هم در ن ندهیگردشگران و نسل ا یکنون یازهاین داریپا یگردشگر یول کندیم  دیتاک یکیاکولوژ

 .کندیارتباط برقرار م یطیمحو  یاقتصاد ،یابعاد اجتماع

 یبشر میدن قددر تم شهیسان، ران یازهایو ن نشهایدر ارتباط با ب هادهیآرزوها و ا نیتوسعه به مفهوم تام

و  یمرهنگ بوف د،یتول ست،یز طیشرا یفیو ک یکم یتحول و ارتقا توانیکوتاه م یتوسعه را در عبارت .[15]دارد

 را داشته باشد :  ریز یعموم صیخصا دیبا ین توسعهایدر خالل  زمان دانست. چن یجوامع انسان

 ردم شود.م شتریب یشرائط برا یفیو ک یموجب بهبود کم -1

    شوندیباشند که از آن متضرر م یاز افراد شیب برندیکه از آن سود م یافراد-2

 آنها مطمئن سازد.  یضرور ازهازیمردم را از رفع ن- 3

 شود.  یموجب خود اتکائ -4

 داشته باشد.  یهمه جانبها یتوسعه هماهنگ یرهاییمتغ گرینباشد و با د یتک بعد-5

  نشود. ستیز طیمح بیسبب تخر -6

 ارمغان بیاورد.و مستمر را به  یبهبود طوالن -7

   .[14]را فراهم سازد یموجبات توسعه انسان - 8

 عوامل ریراوان نظفعوامل موثر  انیم "ایموازنه پو" جادیو ا تیهمچون فعال یتداوم در امر ی، به معناپایداری

جر که من یطیه شرامدنظر است عبارتند از مجموع هچ. اما آنباشدینوع بشر م ازیمورد ن ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یعیطب

 یهاجنبه از جمله روستاها از یجوامع انسان اتیح ومتدا شودیکه باعث م یبه طور گرددیمطلوب م تیبه وضع

. ابدیدست  یاو منطقه یمطلوب به توسعه مل طیاز شرا یشده و با برخوردار یطیو مح یکالبد ،یاقتصاد -یاجتماع

ه هر ککرده  دایپ یتیمدر عصر حاضر آنچنان اه یداریبه کار رفته است. مفهوم پا زیتوسعه ن اتیدر ادب یداریمفهوم پا

 در ،یداریم پا. مفهوشودیم یناتمام تلق یمفهوم، بحث نیو توسعه بدون توجه به ا ستیز طیدرباره مح یدیجد حثب

 یعیطب نابعاز م یاز حد جهان صنعت شیب همچون استفاده گسترده و ییهایرفع کاست یبرا دیجد یقالب انگارهها

به  انییوستار هیرویمهاجرت ب ع،یزائد صنا اداز مو یمشکالت ناش ست،یز طیاز حد مح شیب یآلودگ ر،یدناپذیتجد

 .[15] گرفت توسعه شکل میقد یدر انگارهها داریناپا یدیتول ینظامها جادیشهرها، و ا
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مله ی از جقومی و فرهنگ خی،یتار یوحش و جلوهها اتیح یاستگاههیز می،یاقل طیهمچون شرا عییعواملی طب

 نیا به دیبا یدشگرگر داریتوسعه پا ندیرو در فرآ نیبومی میباشند. از ا ریعوامل مؤثر در جذب گردشگران بومی و غ

حضور  یبرا شتریب زشیانگ نیعالوه بر تأم هساماندهی گردند ک یبه نحو یگردشگر یامر توجه داشت که جاذبهها

 ر ادامه  ددد. حفظ گر زیمنطقه ن کییاجتماعی و اکولوژ خی،یفرهنگی، تار یگردشگران، تمامی ارزشها شتریرچه به

 ذکر میشود:  داریپا یبعد گردشگر 4

 ستییع زتنو تی،شناخبوم یندهایفرآ یشناختی موجب میشود که توسعه با بقابوم یداری: پایشناختبوم یداریپا

 د. همراه شو ستییو منابع ز

 رشیذپ یملی برا ایاجتماع اعم از محلی  کی ییاجتماعی اشاره به توانا یداری: پایاجتماع یداریپا

عی اخت اجتمادر س یناهماهنگی و تضاد چگونهیکه ه یابلند دارد به گونه ایزمان کوتاه  یهادر دوره دکنندگانیبازد

 . ابدیبه حداقل ممکن کاهش  ای دیایجامعه به وجود ن

 ر مقابلدجامعه  کیفرهنگی  یهادر چارچوب شاخص یسازگار ایفرهنگی به ثبات  یداری: پایفرهنگ یداریپا

 اره دارد.ان اشا مانده از گردشگرشود و به اثرات فرهنگی به جمی دهیفشار حاصل از آنچه که فرهنگ گردشگر نام

ز حاصل ا هنیهز نیتأم ایکافی  تیفعالاز  یاقتصاد یمندبه سطح بهره رهاشا یاقتصاد یداری: پایاقتصاد یداریپا

معه جادر شده جادیبا مشکالت ا سهیکسب درآمد مناسب در مقا ایحضور گردشگران و کاهش اثرات حضور آنها و 

  .[16]دارد محلی
 

 گردی )اکوتوریسم(بوم-3
 TIES : The International) سمیاکوتور یالملل نیارائه شده توسط جامعه ب فیتعر نیبنابر آخر

Ecotourism Society یعیطب یاست مسئوالنه به جاذبه ها یسفر”  سمیاکوتور ای یبوم گرد  ۲۰۱۵( در سال 

متعلق به گذشته و حال  یگفرهن یها یژگیکردن با و یرا دانستن ) و همراه عتیلذت بردن، ادراک و قدر طب یبرا

مردم منطقه شده،  شامل آموزش بوده و در  یزندگ تیفیک یداری، سبب پابوم بودهستیکه حافظ ز یحاضر ( به طور

 یکلمه  یدر بوم گرد” مشارکت داشته باشد. یمردم محل یاقتصاد-یسودآور اجتماع یهاتیآن گردشگر و در فعال

 شود. یم یهم شامل مسافران و هم شامل مردم محل ،قرار داشته دیمورد تاک اریآموزش بس

 سمیوتوراصول اک ی( با بررسTIES) سمیاکوتور ینجمن جهانسال از شروع به کار ا ۲۵به  کیبا گذشت نزد

 آن مشهود و پررنگ است: اتیکه سه اصل عمده در ادب گرددیمشاهده م

 جادیبب ااست که س ییها تیآنگونه فعال ،یو مصرف ی. منظور از استخراجستین یو استخراج یشیفرسا   -۱

 شود.یم عتیر طبد یانسان ریغ یبر گونه ها یکیزیو ف یرفتار یها بیآس

 کند.یم جادیا یطیمح ستیبه اخالق ز یبندیپا   -۲

 دهد.یمقرار  تیو اخالق محور را در اولو ستیز طیسازگار با مح یارزش ها عت،یدر رابطه با طب   -۳

ه با ئوالنو سفر مس یجوامع بوم ست،یز طیاز مح یجز حفظ و نگهدارر ستین یزیچ سمیطور خالصه اکوتور به

 یاشند مته بداش تیمشارکت و فعال یبوم گرد نهیخواهند در زم یکه م یبوم. کسان ستیدر ز یداریپا ادجیهدف ا

 :رندیبپذ یدشگرنوع خاص از گر نیا ی هیو پا یرا به عنوان اصول اصل ریاصول ز ستیبا

 در طول مسافرت یو روان یرفتار ،یاجتماع ،یکیزیف یها بیبه حداقل رساندن آس   -۱

 یو مردم بوم عتیفرهنگ احترام به طب جیو ترو یطیمح ستیو ز یفرهنگ یآگاه جادیا   -۲
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 یافراد محل یمسافران و هم برا یمثبت و لذت بخش از سفر هم برا یفراهم کردن تجربه   -۳

 بوم ستیحفظ و حراست از ز یبرا یمال میمنافع مستق جادیا   -۴

 زبانیمه منطقه نسبت ب که آن ها را یمسافران به گونه ا یبرا ینماند ادیبه  یتجربه  جادیارائه و تالش در ا   -۵

 ندبده تیآن منطقه اهم یاسیو س یطیمح ستیز ،ییآب و هوا ،یدلسوز و حساس کرده و به اوضاع اجتماع

 یومب ستمیممکن به اکوس بیآس نیو فرهنگ منطقه با کمتر عتیو ساخت امکانات سازگار با طب یطراح   -۶

ان و ردشگرگ نیو مشارکت ب یهمکار جادیبه گردشگران و ا یمردم محل یمعنو یو باورها نیانآموزش قو   -۷

 یو گروه یفرد یها با هدف توانمندساز یمحل
 

 اقامتگاه های بومی -4
ز ا یخشبتنها  یمعتقدند که گردشگر یحوزه اقتصاد است. کارشناسان اقتصاد نیتریفرهنگ  یصنعت گردشگر

 تا حد سو کیگره خورده است چون از  یفرهنگ یهابا رگه یادیز اریاست که در حد بساقتصاد  میمجموعه عظ

راهم ف گریدکیمختلف را با  یهاشیاقوا  و گو ها،نیها، نژادها ، سرزمها، تمدنفرهنگ ییموجبات آشنا یمطلوب

شود یفته مگکه  نیاشد امختلف ب یکشورها یآمد برااز منابع کسب در یکیتواند یم زین گرید یسازد و از سویم

، آمدابع درمحدود بودن من ایبودن  یتک محصول لیاست که به دل ییکشورها یمحرک برا نیبهتر سمیاقتصاد تور

 نیترز بزرگا یکیدر حال توسعه به  یاز کشورها یاریرود تا توسط بسیم یبه سمت ،اقتصاد خموده هستند  یدارا

 .شود لیتبد  یاقتصاد یهاتیواقع

ـات های گردشگری است و عمدتا در قالب تاسیسیاز رشد گردشگری، توسعه تاسیسات و زیر ساختپیش ن

داول حل متماقامـت، خدمات، حمل و نقل و امکانات عمومی تعریف می شود. مسافرت و اقامت در مکانی غیر از 

)تاثیر  ی شوددشگری یاد ماز این عوامل به عنوان عوامل ثانویه در صنعت گر زندگی فرد اسـاس گردشگری هستند.

ای گردشگری به یک منطقه جـذب هی جاذبهگردشگری به وسیله گردشگری( معماری در پیشرفت صـنعت

 هـای گردشگری اند که باید پاسخگوی نیازمسافران باشد.وند و پـس از آن ایـن زیـر سـاختشـمـی

 یطیمحستیز سطح ممکن ضوابط نیباالتر تیابا رع یعیطب یهاطیاست که در مح یاقامتگاه یاقامتگاه بومگرد

 ،یحلمعه ممنطقه احداث شده و ضمن حداکثر تعامل با جا یعیطب یمایو س یبوم یسازگار با معمار یو به شکل

  .[17] دینمایقابل قبول فراهم م یتیفیرا با ک گردانعتیحضور و اقامت طب نهیزم

حفظ و  ها با هدفاقامتگاه نی. توسعه اردیگیشکل م زبانیجامعه م یهایژگیبا توجه به و یاقامتگاه بومگرد

   .[18]ردیگیمنطقه صورت م یفرهنگ یهایژگیو و یمیقد یهابافت   یایاح

 

 یبومگرد یهااقامتگاه یهارساختیز -1-4

 یندیو نوش ساختار عبارت است از ارائه غذا نی. ایگردشگر یتهایمحصوالت، خدمات و فعال یساختار بوم  

 یدیروش سف ،یمحل یقیموس یاجرا رینظ یبوم یارائه و فروش محصوالت فرهنگ ،یبوم ییآرااستفاده از سفره ،یلمح

 ،یمحل تدایو تول یدست عیدرباره مقصد، آموزش، عرضه و فروش صنا یشینما ایارائه کتاب و  ،یمحلی قیموس

زش و آمو یومنون بفگردشگران با آداب و  ییشناآ ،یبومگرد یهاتیارائه تورها و فعال ،یو ارائه پوشاک محل دنیپوش

 .  یطیمح ستیز ییو راهنما
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  بومگرا یطیساختار مح-2-4

 یسنت زاتیتجه مبلمان و ،یبوم یو خارج یداخل یطراح ک،یاز استفاده از مصالح ارگان ستساختار عبارت ا نیا

ضالب و باله و فاز فتایو باز تیریمد ط،یو مح میاقامتگاه با اقل یمعمار یپاک، همساز یهایاستفاده از انرژ ،یو بوم

 گردشگران. ازیمکمل مورد ن یفضاها جادیا

 ،یگانوادخ تیریساختار مشتمل بر مد نی. ایو مشارکت جامعه بوم یوادگخان تیریو مد تی.ساختار مالک 3 

وسط تران گردشگ ییو راهنما یرساناطالع ،یجامعه محل یمشارکت و توانمندساز ،یبوم تیریو مد یگذارهیسرما

  یاقامتگاه و آگاه یاعضا

، ز و آبجاده، برق، گا ،یدسترس ریمس رینظ یشامل خدمات عموم رساختهایز نی. ایگردشگر یرساختهایز 

 ریظن یبهداشت کاناتو خدمات و ام یو انتظام یتیخدمات امن نترنت،یتلفن همراه، ثابت و ا ،ییویراد یخدمات ارتباط

 .[19] ی اولیه است.کمکها تیو حمام و ک ییدستشو  ،یدنیآب آشام

 

  نگیال بومی یخانهها ریمعما ییژگیهاو -3-4

. دمیشو تقسیم مرکزو  بغر ق،شر زهحو سه به نگیالای جلگه ناحیه س،ساا ینا بر ایجلگه منطقهدر 

 از:  تندرعبا مناطق یندر ا بومی یخانهها ریمعما ییژگیهاو

 ختهسا بجنو به قشراز  چرخش ندکیا با یا قشر جهتدر  عموماً خانهها ،منطقه ین: در ایجهتگیر-1

  .[20] ستا رانکوو  بفتااز آ دهستفاا کثراحداز  دهستفاا لیلدبه ینا که ،میشوند

تا   60 عتفاار به گلو  شکلو ودندا با هکوبیدرس  کخا جنساز  ایصفه بر غلبا خانهها مرکز جلگه:در  پی - 2

 به پی قشر جلگه. در دشو نساختما کف به طوبتر ذنفو مانع تا میشوند ساخته مینز سطحاز  سانتیمتر 100

   .[21]باشد می شرقی جلگه یستاهارو منحصر به که ،ستا چوبی کرسی یا شکیلی رتصو

 یا گالیو ز ایینهچ بین تلفیق عمدتاً مرکز جلگه منطقهدر  هااریود چوبی سکلتدارای ا هااریود ین: ااریود -3

  .[21] هستند گالیز کامال

 به خانه میتما سقف لیلد بههمین .[22] ستا دیاز ندگیرباو  طوبتر نگیالنستاا رزبا تخصوصیا:از  سقف -4

 عنو تریناولمتد. میباشد طرفهرچها شیب رتبهصو غلبا بومی ینمونههادر  که دمیشو ساخته دارشیب رتصو

قف س یبرا یتنها محدود به پوشش ز،ینکولش  ای یاستفاده از گال. ستا برنج( )ساقه کلوشی سقف پوشش

 یاقش سازه ن یمعروف است، گاه«  سیور» شده از کولش که به  دهیتاب سمانیکه ر نجاستی، جالب ا ستیبدارنیش

 کیلب نگ غارداشته است.  یادیکاربرد ز یعمدتًا در محل اتصال دو عضو چوب سیاست که ور یدر حال نیدارد؛ ا

 را یمهم یاازه سنقش  زیباشد. الزم به ذکر است که چوب ن یاطراف م طیکامل با مح یغالباً در هارمون یبوم یابن

 باشد یدارا م النیگ یبوم یدر سازه ها

 بچو یهاارلواز ا تطبقا کف. دمیگیر ارقر نساختمااز  باالتر همکف طبقه کف نگیال نستادر ا: کف -5

 . دمیشو زییرساز چوبی یتختهها با هاقتاا سقفو  دمیشو ساخته بومی نختادر

 یمرکز قهمنط بومی ریمعما ییژگیهاو مهمتریناز  یکی خانه فطر رچها هردر  انیوا یگیرارقر: انیوا -6

 ادمتدا با هک ستا پشتیو  جانبی رنیمهمحصو انیوا نهما که ،ستا هشد قعوا نفاکو خانه بغر سمتدر . ستا نگیال

 .یدآمی دبوجو انیوا پایین تا سقف منهاد
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 خانه های بومی گیالنمعماری 

 مطالعه موردی. 5
 است نفر ۵۱٬۶۷۵های استان گیالن در شمال ایران است. جمعیت این شهرستان شهرستان سیاهکَل از شهرستان

 نارک آبادی آن معنی و است کل سی محلی زبان در سیاهکل نام. است سیاهکل شهر آن مرکز و( ۱۳۸۳ سال)

 بغراز ،شتر نشهرستا به بغر لشمااز  ن،الهیجا نشهرستا به شرقی لماشو لشمااز سیاهکل نشهرستااست. کوه

 نهرستاش به قشر،ازسررود نشهرستا به قشر بجنواز ینوقز نستاو ا ربارود نشهرستا به غربی بجنوو  بجنو

   34شرقی لطو   50 34 لیا 48 53فیاییاجغر تمختصادر نشهرستا ین.  ادشو می ودمحد،  ودلنگرو  ملشا

خش که ب بوده  مربع کیلومتر1048.3   سیاهکل نشهرستا مساحت. دارد ارقر شمالی ضعر  38 27 لیا 36

 مساحت ظحال به نشهرستا پنجمین سرو رود ،شتر ،تالش ر،بارود یشهرستانهااز  پس که را در خود دارد لمانید

ودارای دو  هشد اجد نالهیجا نشهرستااز  خیرا یسالهادر  نشهرستا ینا ریکشو تتقسیما نظر.  ازگرددمی بمحسو

 ،توتکی ارود،رخ ،مالفجان ینامها به نهستاد 5دارای  و نیلماو د سیاهکل یشهر منطقهودو  یمرکزو  نیلماد بخش

آبادی آن  23ه و آبادی آن دارای سکن 225آبادی بوده که  248و پیرکوه می باشد. این شهرستان دارای   نیلماو د

 باشدخالی از سکنه می
 

 
 نیلماوده جغرافیایی شهرستان سیاهکل نقش
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 رار دارد.قاندازی زیباست استخر پاشوران، استخر سید وارستان از استخر طبیعی که  داخل شهر سیاهکل با جشم

اشد. بی می ای این شهرستان کوه کاکو قرار دارد که مورد توجه عالقمندان به ورزش کوهنورددر بخش کوهپایه

گر از دی چشمه گرماخانی، چشمه آب معدنی سیرگیلی، گوابر و خورتاب یه غازمنطق یآب معدن یچشمه ها

 باشد.های این شهر میجاذبه

 فرجگاهتانداز جنگلی های اطراف و چشمپارگ جنگلی لونک و باالرود به سبب برخورداری از مناظر جنگل

 می شوند. محیطی را بوجود آورده است و از دیگر مکانهای گردشگری این شهرستان محسوب

شدار، ی، واراز مکان های تاریخی شهرستان سیاهکل در بخش کوهپایه ای میتوان تی تی کاروانسرا، غار توش

تاریخی  ، بقعهدابسر اینسررواکا، نیلماد یخیرتا محما، نجاریاد یخیرتا رغا،قدیمی تونلزرچه سرا را نام برد و نیز 

 ان قرار دارد. و گورستان های قدیم در بخش کوهستانی این شهرست

 
  

 باالرود روستای آبشار لونک

  

 استخر پاشوران تی تی کاروانسرا

 عناصر بومی شهرستان سیاهکل-1-5

 تنها نه  ،ستا محیطی یستز یطاشراز  ناشی که نگیالدر  زساو ساخت تمکاناای وا منطقه برمصالح تکیه

  بناو   گیاهی فلیاو در ا بچواز  اوانفر دهستفاا سطهوا به بلکه  ،ستداده ا ناحیه ینا یبناها به وتمتفا یظاهر

 سازیباز زندهمیباشد.  انیرا طنقا یگراز د متمایز نگیالدر  زیسانساختما یهاروش  ینا ،مصالح هیژو تخصوصیا

و  بومی ریمعما مثبت یجنبههااز  دهستفاا ایبر ،شیکیلی یبناها سیربر همانند تاییـسرو ساکنـم یگونهها

 نــیا وزیرــما ساکنــمی زاـهسـبهین ایرـب رـتاسبمن پاسخهایی نهاای آهزساو  یـقلیما یهارهکارا از جوییدسو

 ماباشد و های معماری همساز با طبیعت میهای سنتی ساخت از گونهروش .[23]تــشاهد گذاخورختیادرا هــمنطق

در  هوشمند یبشر نشاز دا حکایت همه ینا که زد،میسا نهنمور دخو، نمواپیر محیطو  ننساا کامل تعامل بهرا 

 ساختمانی اءجزو ا ریمعما عناصر چنانکه .مینماید طبیعت به امحترا حسو  ساخت تکنیکی ییتهاودمحد با مانیز
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 صخا عنو یندر ا. میباشدآن  هیژو یستمحیطیز یطاشر با منطقه ینا رد ،پویا ،صخا ریمعما ساخت جهتدر  همه

 بلکه قتاا می نتابستا د،شوو  ربهادر  قلیمیا سایشآ تامین موجب  طبیعی رانکواز  یمندهبهر نمکاا تنها نه  بناها از

 خلیدا یفضا ارتحر دلتبا انمیزاز   فاکن مانند،  هشدرمحصو زبا نیمه عناصرای از  الیه با مستانیز   نیز نمستادر ز

  دهستفاا فقطاز  تقااو بیشتردر  نشیننمستاز ،قتاا حجم گرفتن نظردر  با سبب بدین. میکاهد مونیاپیر زبا محیطو 

در   زمال یگرما تامین جهت ینژا دیاز فمصر بدینوسیله. مینمایدرا  زمال یگرما تامین یتکافو یپز راکخو قجاا

  .[23] .ددگرمی منتفی ،ستا جدید یهاساختمان بیشتر غدغهد وزهمرا که تابستانی طوبتر تعدیلو   نمستاز

 عبارتند از: خانه، کوتام، کندوج، تلمبار.  می ساختمان این منطقهبو یعناصر معمار -

و  ینیچیرسکالخانه، ر، بافاکن، تال بدار،یغالمگرد، بام ش وان،یدهنده خانه عبارتند از: اتاق، ا لیخانه: عناصر تشک

 پله. 

ه عنوان که ب ندیار گون نفبه آ یکه در لهجه مازن ندیگو النیدر گ یساختمان تابستان ینوع وان،یا یکوتام: به نوع

د بلن هیایرچها یمستقل چهارسو باز که رو وانیا هدار،یبه بام سا نیاست. همچن شدهیبهار خواب از آن استفاده م

متر که بر  3.5ر د 3.5 یبیبه ابعاد تقر ی. اتاقشودیمحسوب م مهبازین یجزو فضاها .[22] ندیگو زین شودیساخته م

ز قسمت اا  و دامه ینگهداری کوتام برا نیریبه شکل هم دارداز قسمت ز یو سقف ودشیاحاطه م یچوب یدستکها یرو

 کی یبنا دارا نیا یمی. از نظر اقل[24]شودیخانواده استفاده م ی)بهار خواب( اعضا یخواب تابستان یآن برا ییباال

در  یرجش یادن آب و هودر تابستان که سبب به وجود آم ادیهوا و رطوبت ز یبه گرما وجهاست با ت ژهیو تیاهم

و  میالم مینس جادیا اب تواندیفاصله دارد م نیباز که از چهار طرف باز است و از زم مهین ییاحداث فضا شود،یمنطقه م

 موثر باشد.   یمیاقل شیبه آسا دنیرس یکوران از جهات مختلف، برا جادیا

 .[22] شوندیچوب ساخته ماز  ییکه بر ستونها ندیبه انبار شلتوک برنج گو النیکندوج: در گ

ز کوتام ا شتریب یفضا کم نیبلند به شکل کله قند دارد. ابعاد ا ی. سقفشودیباز محسوب م مهین یجزو فضاها

توک در رنج با شلب یهها. کندوج محل انبار نمودن دستشودیم ادهانبار کردن غله و برنج استف یفضا برا نی. از اباشدیم

 یهامودن دستهننبار اداد که: با  حیگونه توض نیا توانیم یمیمسئله را از نظر اقل نیاست و ا بداریبام ش ریقسمت ز

 مصون وخود سبب خشک شدن  نیو ا دیآیهوا بوجود م انیجر ینییکندوج، در قسمت پا یبرنج در قسمت فوقان

 . شودیبودن از رطوبت محصول م

ده استفا یانبار کردن محصوالت کشاورز است که جهت یی. فضاشودیمحسوب م باز مهین یتلمبار: جزو فضاها

دارد  یش لبا پوش هیو سقف دو شب شوندیو گل بسته م یآن معمواًل به کمک ن یوارهاید لیدل نی. به همشودیم

ر م سال ددر فصول سرد و گر یجهت کنترل تبادل حرارت لیحا یعنوان فضا به یمیفضا از نظر اقل نی. ا[24]

 گرددیساختمان م

 

 قروش تحقی -6
 قاتیو تحق یو با مطالعه اسناد یفیتوص یهااست. با استفاده از روش یکه از نظر هدف، کاربرد قیتحق نیدر ا

و به تحلیل ها اقدام شد. داده لیو تحل هیبه استخراج و تجز SPSSافزار  با استفاده از نرم قیتحق یهاافتهی یدانیم

 انصاحبنظرو  نشناسارکا هیدگااز د شهرستان سیاهکل ایدارگردشگری پ توسعهدر  نقش اقامتگاه های بومی منطقه

و  یفرهنگ راثیاز سازمان م یافتیبا توجه به اطالعات  و آمار در.   شد ختهداپر خصوصیو  لتیدو یبخشها

هزار نفر بوده است.  85بالغ بر  اهکلی، تعداد گردشگران شهرستان س1390در سال  النیاستان گ یگردشگر
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 یوجود دارد م انیو لشکر کالیتازه آباد جنگاه، م یکه در روستا یسه اقامتگاه بوم گرد یدارا اهکلیشهرستان س

 .شدبا

 زهحور د لفعا خصوصیو  لتیدو تمؤسساو  هانمازسا انصاحبنظرو  نشناسارکا تحقیق یندر ا ریماآ جامعه

 که هشد منجاا برفی گلولهوش از ر دهستفاا با هشوپژ ینا نمونه حجم. هنددمی تشکیل سیاهکل نشهرستا یشگردگر

 (سستردر د )نمونه هدفمند ینمونهگیراز روش  نمونهها بنتخاا ایبر. شدند تعیین نمونه انعنو به 184 ادتعد

 ردموو  بنتخاا (یشگردگر یزهحو با )مرتبط خصوصیو  لتیدو تمؤسساو  هانمازسادر  نمونههاو  شد دهستفاا

 رعتباا گیریازهندا ایرب. ستا هشد دهستفاا ریصو رعتبااز روش ا گویهها رعتباا ییابارز رمنظو به. گرفتند ارقر مطالعه

 سپس. شد حصالا پرسشنامه نناآ اتنظر یمبنا برو  شدداده  انصاحبنظرو  ساتیداز ا نفر 7به  پرسشنامه  ری،صو

 یلفاآ ریبض که فتگرنفر از پاسخگویان به صورت نمونه مورد آزمون قرار  30 بیندر  هشد حصالا کلی پرسشنامه

  .دبو 789/0 با برابر نموآز یناز ا همدآ ستد به خنباوکر

دنبال  محقق به یفیروش توص درمورد آزمون قرار گرفت.   قیتحق یهاهیفرض ،یفیآمار توص یپس از بررس

 درا مور عوامل مورد نظر، یدر جامعه آمار یدانیم ای یشیمایعوامل است و در روش پ یبدون دستکار تیواقع فیتوص

 یدانیهده ماطالعات از پرسشنامه و مشا یآورجمع یپژوهش برا نی.  در ادهدیقرار م لیو تحل هیو تجز یبررس

به  دنیسردر  میتاثیر اقامتگاه های بوبر  دیبه اهداف پژوهش و با تأک یابیستاستفاده شده است که به منظور د

و آمار  یاتابخانهکاسناد و مدارک و مراجعه به منابع  یبررس نیمورد توجه بوده است. همچنگردشگری پایدار اهداف 

 .    باشدیم یادر قالب روش کتابخانه قیاز روش تحق یگریبخش د زیکشور ن یهایسرشمار

 اقتصادی  پایداریسنجش تاثیر اقامتگاه بومی در الف(
، 1ای لیکرت )خیلی کم=گزینه 5 اقتصادی، ده سوال با طیف پایداریبه منظور سنجش تاثیر اقامتگاه بومی در 

و  دامنه امتیاز ( مطرح گردید. براین اساس تاثیر اقامتگاه بومی بر مبنای5، خیلی زیاد=4،زیاد=3، متوسط=2کم=

ی سب ارزیابحن بر دسته بندی نمرات آنان به پنج سطح با فواصل برابر تقسیم شد. توزیع  فراوانی نظرات پاسخگویا

 56؛ 30.43خگویان )( بیانگر این است که بیشترین فراوانی پاس10-4ه بومی در جدول شماره )آنان از تاثیر اقامتگا

 نفر( در سطح خیلی کم ارزیابی گردیدند. 18؛ 9.78نفر( در سطح زیاد و کمترین فراوانی )
 سیاهکل شهرستاناقتصادی  پایداری : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تاثیر اقامتگاه بومی در1جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی طیف ارزیابی

 9.78 9.78 18 خیلی کم

 22.29 12.51 23 کم   

 44.03 21.74   40 متوسط  

 74.46 30.43   56   ادیز

 100 25.54   47 خیلی زیاد

 - 100 184 جمع
 9.13نحراف معیار: ا                        41.12ای: میانگین رتبه                           45بیشینه:                   22ی کمینه: رسم توضیح

 فرهنگی –ب( سنجش تاثیر اقامتگاه بومی در امور اجتماعی 

ای مطرح گردید که گزینه 5به منظور سنجش تاثیر اقامتگاه بومی در امور اجتماعی و فرهنگی، ده سوال با طیف 

بدست آمد. بر این اساس، تاثیر  50و حداکثر امتیاز عدد  10امتیازبندی حداقل امتیازبندی عدد  با توجه به این

بندی نمرات آنان به پنج سطح یا فواصل برابر گی بر مبنای دامنه امتیاز و دستهفرهن-اقامتگاه بومی در امور اجتماعی
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فرهنگی در جدول بیانگر -از تاثیر امور اجتماعیتقسیم شد. توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان بر حسب ارزیابی آنان 

( در 9.24نفر ؛  17و کمترین فراوانی ) زیاد( در سطح 32.61نفر؛60این است که بیشترین فراوانی پاسخگویان )

 سطح کم ارزیابی گردیدند.
 فرهنگی-در امور اجتماعی  : توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تاثیر اقامتگاه بومی2جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی طیف ارزیابی

 14.67 14.67 27 خیلی کم

 23.91 9.24 17 کم   

 55.11 21.20 39   متوسط

 77.72 32.61   60   زیاد

 100 22.28   41 خیلی زیاد

 2- 100 184 جمع

 7.13معیار:  انحراف             31.12رتبه ای:  میانگین                         48بیشینه:        16کمینه: 

 ج( سنجش میزان تاثیر اقامتگاه بومی در امور زیست محیطی  

، 1ای لیکرت )خیلی کم: گزینه 5به منظور سنجش میزان اقامتگاه بومی در امور زیست محیطی ، ده سوال با طیف 

یاز عدد ده و توجه به این امتیازبندی حداقل امت( مطرح گردید که با 5، خیلی زیاد=4،  زیاد=3، متوسط=2کم=

و  امنه امتیازدبدست آمد. براساس تاثیر اقامتگاه بومی در امور زیست محیطی بر مبنای  50حداکثر امتیاز عدد 

ارزیابی  ر حسبببندی نمرات آنان به پنج سطح با فواصل برابر تقسیم شد. توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان دسته

( نفر 54؛ 29.35یان )محیطی بیانگر این است که بیشترین فراوانی پاسخگوتاثیر اقامتگاه بومی در امور زیستآنان از 

 ارزیابی گردیدند. کم( در سطح 9.79؛ نفر 18و کمترین فراوانی ) خیلی زیاددر سطح 
 محیطیزیستسنجش تاثیر اقامتگاه بومی در امور : 3جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی زیابیطیف ار

 14.67 14.67 27 کمخیلی 

 24.46 9.79 18   کم

 46.20 21.74 40 متوسط  

 70.65 24.45 45 زیاد

 100 29.35 54    خیلی زیاد

  100 184 جمع

 و زیربنایی سنجش میزان اقامتگاه بومی در امور کالبدید(

، 2، کم=1لی کم: ای لیکرت )خیگزینه 5، ده سوال با طیف کالبدی  به منظور سنجش میزان اقامتگاه بومی در امور 

ر د ده و حداکث( مطرح گردید که با توجه به این امتیازبندی حداقل امتیاز عد5، خیلی زیاد=4،  زیاد=3متوسط=

از و یامنه امتدبدست آمد. براساس تاثیر اقامتگاه بومی در امور کالبدی و زیربنایی بر مبنای  50امتیاز عدد 

ارزیابی  ر حسبببندی نمرات آنان به پنج سطح با فواصل برابر تقسیم شد. توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان دسته

سطح  نفر( در62؛ 33.7) آنان از تاثیر اقامتگاه بومی در امور کالبدی بیانگر این است که بیشترین فراوانی پاسخگویان

 خیلی زیاد ارزیابی گردیدند. ( در سطح5.97نفر؛ 11کم و کمترین فراوانی )
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 کالبدیتوزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تاثیر اقامتگاه بومی در امور    4جدول 

 

 درصد تجمعی درصد فراوانی طیف ارزیابی

 30.97 30.97 57 خیلی کم

 64.67 33.70 62 کم   

 82.61 17.94 33 متوسط  

 94.03 11.42 21   ادیز

 100 5.97 11 خیلی زیاد

 3- 100 184 جمع

دار آن د که مقشاستفاده  رنوفینرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسم عیتوز قیتحق استنباطی آمار در

ض فر نید اربر  یلیباشد که دل یمعنا م نیباشد و به ا ی( بدست آمد که  نشان دهنده نرمال بودن داده ها م0.59)

نظر  مورد عیوزکه ت ادعا نیبر رد ا یلیوجود ندارد و دل ت،نرمال بدست آمده اس عیمورد نظر از توز یه نمونه صفر ک

 نیت. در اه اسدار بود یمعن ریغ ینظر عیتطابق توز یبرا رنوفیاسم -نرمال است وجود ندارد و آزمون کولموگروف

ند چ ای کیمطالعه سهم  یو برا رسونیپ یهمبستگ بیاز ضر قیتحق یرهایمتغ نیرابطه ب نییپژوهش به منظور تع

 چندگانه استفاده شد ونیوابسته از روش رگرس  ریمتغ ینیب شیمستقل در پ ریمتغ
 

 رنوفیاسم-نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف عیتوز 5جدول 

 

184 N 

 میانگین 17.2471

 انحراف معیار 1.567

 اسمیرنوف -کولموگروف 0.865

 سطح معنی داری 0.590

 

 د.ود دارتصادی و درجه و میزان گردشگری پایدار، رابطه معناداری وجبین اقامتگاه بومی و  ابعاد اق

پایدار  ردشگریمحاسبه ضریب همبستگی بین تاثیر اقامتگاه بومی در ابعاد اقتصادی منطقه و درجه و میزان گ

 (R= 0.738درصد وجود دارد ) 99ین دو تغیر مذکور، رابطه معناداری در سطح حاکی از آن است که ب

(SIG=0.001 .) 
 : همبستگی تاثیر اقامتگاه بومی  در ابعاد اقتصادی با متغیر وابسته تحقیق6جدول 

 سطح معنی داری مقدار آزمون نوع ضریب همبستگی متغیر دوم متغیر اول

 0.001 0.748 پیرسون گردشگری پایدار تگاه بومی و ابعاد اقتصادیتاثیر اقام

 اری وجودطه معنادفرهنگی و درجه و میزان گردشگری پایدار راب –بین تاثیر اقامتگاه بومی در ابعاد اجتماعی 

ن که بی  ستز آن امحاسبه ضریب همبستگی بین تاثیر اقامتگاه بومی و درجه و میزان گردشگری پایدار حاکی ا دارد.

 (. R=0.741( ،)SIG=0.000درصد وجود دارد) 99دو متغیر مذکور، رابطه معناداری در سطح 

                                                 
3  
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 : همبستگی تاثیر اقامتگاه بومی  در ابعاد اقتصادی با متغیر وابسته تحقیق7جدول 

 سطح معنی داری مقدار آزمون نوع ضریب همبستگی متغیر دوم متغیر اول

-اجتماعیو ابعاد  یاقامتگاه بوم ریتاث

 فرهنگی

 0.000 0.752 پیرسون گردشگری پایدار

درصد وجود  95بین تاثیر اقامتگاه بومی در ابعاد زیست محیطی و گردشگری پایدار رابطه معناداری در سطح 

یزان مرجه و دمحاسبه ی ضریب همبستگی به نظر می رسد بین تاثیر اقامتگاه بومی در ابعاد زیست محیطی . دارد

 (R=0.551( ،)SIG=0.021گردشگری  پایدار رابطه معناداری وجود دارد. )
 

 قیوابسته تحق ریبا متغ یطیمح ستیدر ابعاد زتاثیر اقامتگاه بومی  ی:همبستگ8جدول 

 

 سطح معنی داری مقدار آزمون نوع ضریب همبستگی متغیر دوم متغیر اول

زیست و ابعاد  یه بوماقامتگا ریتاث

 محیطی

 0.021 0.561 پیرسون گردشگری پایدار

 ود دارد.اداری وجطه معنبین تاثیر اقامتگاه بومی در ابعاد کالبدی و زیربنایی، درجه و میزان گردشگری پایدار راب

 ری پایداردشگگر در ابعاد کالبدی و زیربنایی، درجه و میزان تاثیر اقامتگاه بومیمحاسبه ی ضریب همبستگی بین 

 (،R=0.486درصد وجود دارد. ) 99حاکی از آنست که بین دو متغیر مذکور، رابطه معناداری در سطح 

(SIG=0.018) 
 قیوابسته تحق ریبا متغکالبدی و زیربنایی در ابعاد  اقامتگاه بومی تاثیر ی:همبستگ 9جدول 

 

 سطح معنی داری مقدار آزمون گینوع ضریب همبست متغیر دوم متغیر اول

 وکالبدی و ابعاد  یاقامتگاه بوم ریتاث

 زیربنایی

 0.000 0.466 پیرسون گردشگری پایدار

 

ر جذب دعامل  فرضیه اصلی: به نظر می رسد در ارزیابی گردشگری پایدار، تاثیر اقامتگاه بومی، اصلی ترین

ن دو که بی ه بومی و گردشگری پایدار حاکی از آن استمحاسبه ضریب همبستگی بین ساخت اقامتگا گردشگر است.

 (R=0.731( ،)SIG=0.000درصد وجود دارد ) 99متغیر مذکور، رابطه معناداری در سطح 
 
 : همبستگی تاثیر اقامتگاه بومی در تمامی ابعاد10جدول 

 نی داریسطح مع مقدار آزمون نوع ضریب همبستگی متغیر دوم متغیر اول

 0.000 0.731 پیرسون گردشگری پایدار یاقامتگاه بوم ریتاث
 P=<0.01                                                                 P=<0.05سطوح معنی داری:                                                    

 

 گیرینتیجه -7
 یختلفابعاد م و تاثیر اقامتگاه بومی نیو رابطه معنادار ب داریپا دشگریگردر  ساخت اقامتگاه بومی تیاهم

 امر توجه نیا بر دیتوسعه با زانیردهد که برنامه ینشان م ییربنایو ز یطیمح ستیز ،یفرهنگ -یاجتماع یاقتصاد

و در  دولت یودر سطح کالن از س یکارآمد و عمل تیریو مد یمنسجم و استراتژ یبرنامه  کی داشته باشند. یکاف

 می تواند تاثیرات مهمی در این مسیر داشته باشد.شهرستان  تیریمد یسطح خرد از سو
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با  یمعنادار رابطه ،ارگردشگری پایدو  یدر ابعاد اقتصادتاثیر اقامتگاه بومی  نیدهد که ب ینشان م قیتحق جینتا 

 دو در ابعا 99در سطح  یبستگهم بیبا ضر یطیمح ستیدرصد؛ و در ابعاد ز 99در سطح   یهمبستگ بیضر

و  قامتگاه بومیاتاثیر  نیب یمعنادار نیدرصد وجود دارد. بنابرا 95در سطح  یهمبستگ بیبا ضر یو فرهنگ یاجتماع

عاد در اب ومیتگاه باقامنقش دار بودن  ی. با توجه به معنباشدیپژوهش م یهاهیفرض دییتأ انگریمختلف مذکور ب بعادا

 است:  ییجویپقابل  ریز هیو توص شنهادیپ ییربنایو ز یو کالبد یطیستمحیز ،یفرهنگ -یماعاجت ،یلف اقتصادتمخ

 

 ییکارا شیدر جهت افزاطقه توریستی امور به من یو واگذار یو محل یاعتبار مل صیو تخص یزیربودجه -1

 .  شودیم یادر سطح منطقه داریمنتج به توسعه پاکه  اقامتگاه های بومگردی

 صوص بهمع گردشگری برای توسعه ساخت اقامتگاه بومی و برنامه ریزی شهری در این خایجاد طرح جا -2

 منظور فرصتی در  ایجاد گردشگری پایدار

ت گرش مثبن جادیدر جهت ادر تشویق ایجاد اقامتگاه بومی مردم  یو فرهنگ یاجتماع یسطح آگاه شیفزاا -3

 طقهگردشگری پایدار و حفظ آداب و رسوم و فرهنگ من یبه طرحها

تاهای روسدر جهت تعامل با  ستیز طیمرتبط با مح یدستگاهها رانیدم یو توانمندساز یگذارهیسرما -4

 یهایعاونت یاعضا ،یدر آموزش جوامع محل یستیز طیمح یو استفاده از توان تشکل ها شهرستان سیاهکل

 شهرو روستا. یاسالم یشوراها یرؤسا و اعضاو   یستیز طیمح

چون هم ییاربنیو امور ز یعمران یو نگرش مثبت نسبت به طرح ها و پروژه هاقه منط حس تعلق به جادیا -5

 به یانیاشکمک  زیاماکن ن نیشدن افراد محل در منافع حاصل از ا میسه یو ...  و حت یمخابرات، جاده ساز

 دینما یمشهرستان سیاهکل رشد و توسعه در 
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