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 الف

 گرددبازمی 1994گردی در جهان به سال های بوماقامتگاهپیشینه. 

سبگردی نمونههای بوماقامتگاه شار کمتای از ک ستند که با ف ر وکارهای کوچک مقیاس با مالکیت محلی ه

های اساسی در تحقق توسعه پايدار محسوب از فعالیتیعی و انسانی و کاهش نشت اقتصادی برای محیط طب

 شوندمی

ــیمترين خطامروزه يکی از مهم ــگری تمش ــبهای جهانی گردش کارهای کوچک رکز و گرايش بر کس و

 وکارهای گردشگری در سطح جهانی در طبقه کوچک قرار دارند. درصد کسب 81.5گردشگری است و 

سافر يا گردشگر را ندارند، بلکه به عنوان مهمان آن اقاهای بومدر اقامتگاه متگاه گردی، گردشگران حکم م

 رود.ر میهستند و در شمارش آنها نیز، واژه مهمان به کا

ســیم عشــايری و اکو کم  تق بومی يا ســنتی، کم کلبه، اقامتگاهگردی به چهار گروه بومهای بوماقامتگاه

 شوند.می

صوالت، خدمات و فعالیت شگری ساختار بومی مح ساختار محیطی بومهای گرد ساختار مالکیت و ،  گرا، 

زيربنايی گردشــگری ارکان اصــلی  مديريت خانوادگی و مشــارکت جامعه محلی و ســاختارهای مناســب

 دهند.گردی را تشکیل میهای بوماقامتگاه

شور به حدود های بومتعداد اقامتگاه ستان اقامتگاه 700گردی در ک ست و ا سیده ا صفهان، کرمار ن و های ا

 گردی دارند.های بوميزد بیشترين سهم را از تعداد اقامتگاه

 ضا، عدم توجه به ضه بر تقا شگری پايدار در راهشاخصافزايش عر ، گردیهای بوماندازی اقامتگاههای گرد

ست ست در حوزه بومسیا صمیمات نادر شکالت فعالیتگذاری و ت شور های بومگردی از جمله م گردی در ک

 شود.محسوب می
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 مقدمه  

شود که این و اهمیت آن وقتی دوچندان می گیری و توسعه اقتصاد پایدار استهای اصلی در شکلگردشگری یکی از مؤلفه

؛ که در این صورت نه تنها توسعه اشتغال، توسعه اقتصاد محلی بخش با تاریخ، فرهنگ و آداب و آیین یک کشور رقم بخورد

شکل شگری پایدار را در بعد داخلی به همراه دارد، بلکه در بعد خارجی نیز، مزیتو  هایی همچون انتقال فرهنگ گیری گرد

و تاریخ، آشنایی گردشگران خارجی با آداب و رسوم آیینی و تبلیغات بدون هزینه و شناخت بیشتر جهانیان از آن کشور را 

را به دنبال خواهد داشت. در واقع، اهمیت گردشگری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیاری از کشورها به 

ستفاده از همه ظرفیتسرمایه ست. هاگذاری و ا شان در این حوزه ترغیب کرده ا ستا، ی برخی هایی که یکی از مدلدر این را

شورها  شگری پایدار خود به آن توجه کرده دهه اخیر، دودر ک سعه گرد ساختاربرای تو های اند، بحث پرداختن به هویت و 

، این نوع از گردشگری، تالش گردی شده است. در واقعگیری پدیده بومبومی در حوزه گردشگری بوده است که باعث شکل

های تاریخی، فرهنگی و بومی یک کشور در رونق گردشگری و توسعه پایدار اقتصادی، مندی از ظرفیتدارد تا عالوه بر بهره

محیطی و زیساات انسااانی نیز توجه و ت کید کند. در کشااور ما نیز، حدود یک دهه از های زیسااتبر حفظ سااایر شاااخ 

شااماری که به دلیل تنوع تاریخی و های بیرغم ظرفیتعلیگذرد که البته، حوزه گردشااگری می گردی درگیری بومشااکل

شور در این حوزه وجود دارد، اما  سیاریفرهنگی ک صله ب شرو بوده فا شورهایی که در این حوزه پی رو، اند، دارد. از همینبا ک

ستای معرفی فعالیت صاد پژوهش خبری در را سبت به اهداف و مزیتگردی های بومگروه اقت شناخت و آگاهی ن های این و 

گردی مورد با اشکان بروج، مدرس و کارشناس صنعت گردشگری، حوزه بوم 1حوزه در توسعه گردشگری پایدار، در نشستی

گردی های بومظرفیت»گردی با عنوان بررسی و کاوش قرار داده است. همچنین در پژوهش پیشین این گروه، در حوزه بوم

ارائه  هاو همچنین مشکالت اقامتگاه گردی و اصول و ضوابط آنهای بومکلیاتی درباره فعالیت «در توسعه پایدار گردشگری

 شده است.

  گردیهای بوماقامتگاه اهدافتعریف و 

سال های بوماقامتگاه شینه احداث آن در جهان به  ستند که در گردد، اقامتگاهبازمی 1994گردی که پی های محیطهایی ه

شهرها بکر طبیعی، بافت ستايی و بافت تاريخی  ست محیطی و به های رو ضوابط زی سطح ممکن  با رعایت باالترین 

شکلی سازگار با معماری بومی و سیمای طبیعی منطقه احداث شده و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی، زمینه حضور و 

این نوع آورند. در واقع، هدف اصاالی از ایداد و توسااعه میدشااگران را با کیفیتی قابل قبول و تعریف شااده فراهم اقامت گر

و توسااعه پایدار  ها که دارای هویت و ساااختاری بومی هسااتند، رساایدن به توسااعه پایدار گردشااگری بوده اسااتاقامتگاه

شگری نیز بر  ضايت گرد سانی و کیفیت زندگی برای جامعه میزبان، ر ست و منابع ان شگران و حفظ محیط زي گرد

سبگردی نمونههای بومهمچنین، اقامتگاهت کید دارد.  اجتماعی ستند ای از ک وکارهای کوچک مقیاس با مالکیت محلی ه

های اساااساای در تحقق توسااعه پایدار که با فشااار کمتر برای محیط طبیعی و انسااانی و کاهش نشاات اقتصااادی از فعالیت

وکارهای های جهانی گردشگری تمرکز و گرایش بر کسبشیمترین خطیکی از مهم هشوند. به طوریکه، امروزمیمحسوب 

ست و  وکارهای گردشگری در سطح جهانی در طبقه کوچک قرار دارند. در صنعت درصد کسب 81.5کوچک گردشگری ا

درصااد  99ر شاااغل وجود دارد. همچنین، نف 6وکار کوچک با متوسااط میلیون کسااب 2.5گردشااگری اروپا نیز، بیش از 

                                                           
 های خبری معاونت سیاسی برگزار شده است.در اداره پژوهش 28/11/1396مورخ  شنبه. این نشست روز 1

http://www.iribnews.ir/fa/news/2030750/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://www.iribnews.ir/fa/news/2030750/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
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سه س سبهای گردمو ستایی آمریکا را ک شکیل میشگری در نواحی رو شغالی نیز دهند وکارهای کوچک ت سطین ا و در فل

ستایی، کوچک و متکی بر خانواده هستند، به گونهتقریباً همه کسب شگری رو صد کسب 95ای که وکارهای گرد وکارها در

 نفر شاغل دارند.  3از در بخش اقامتی کمتر 

 گردی های بومهای اقامتگاهویژگی 

ای، مراکز اقامتی های اجاره، خانهبه دلیل ساااختار بومی، نساابت به دیگر مراکز اقامتی از قبیل هتلگردی های بوماقامتگاه

رضااایت بیشااتری را برای و ها جذابیت ها و شاارایط خاصاای دارند و به دلیل همین ویژگیفرهنگی و مذهبی و ...، ویژگی

 ها عبارتند از: این ویژگی آورند.مسافران به ارمغان می

 
 

دارد، بلکه در بیشتر این اقامتگاه ها توسط یک خانواده بومی اداره شده و کارکرد آن تنها جنبه اقامتی ن
ستی محلی، های مختلفی مانند ارائه غذا و نوشیدنی بومی، ساخت، آموزش و فروش صنایع دآنها فعالیت

راهم هتای بتوگ گتردی فتاجرای نمایش و موسیقی سنتی، برگزاری رویدادهای بومی و تورها و فعالیتت
.شده است

ت منجتر بته شود که در نهایتها روابط مستقیم و متقابل میان میزبان و میهمان برقرار میدر این اقامتگاه
جامعه محلتی و تجربه و رضایت گردشگر، احساس امنیت بیشتر برای گردشگر، توسعه پایدار مقصد و

.شودایجاد کسب و کار بومی می

ان آن گردی، گردشگران حکم مسافر یا گردشگر را ندارنتد، بلکته بته انتوان مهمتهای بوگدر اقامتگاه
.روداقامتگاه هستند و در شمارش آنها نیز، واژه مهمان به کار می

ی و مبلمتان مکان فیزیکی اقامتگاه به دلیل سبک معماری، مصالح ارگانیک بته کتار رفتته، حراحتی داخلت
.شودبومی آن به انوان یک اکوموزه، جاذبه گردشگری محسوب می

آن هتای گردشتگریو جامعه محلی مقصتد در تمتامی فعالیتت( صاحب اقامتگاه)ااضای خانواده میزبان
. اقامتگاه مشارکت دارند
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 گردیهای بومانواع اقامتگاه  

توانند داشته گردی میهای بومهای که اقامتگاهها و تحقیقات میدانی صورت گرفته، با توجه به شرایط و ویژگیطی پژوهش

 شوند.تقسیم می گروهباشند، به چهار 
 

 
 

  

ای حیها  ههها در مناطق بکر طبیعی و نزدیک بهه اهار این اقامتگاه. اولین گروه، بوم کلبه نام دارد
هها، لبههکاز آنجها کهه در بهوم. انهدترین مصالح ساخته شدهترین و بومیوحش قرار دارند و با قدیمی

اکولوژهها را عموماً محلی برای زیست انسان به صور  طبیعی وجود ندارد، این دسته، باالترین نشان
.اندبه خود اختصاص داده

ههای ی و بافهتهای روسهتایاست که در بافت( سنتی)خانه یا اقامتگاه بومیدومین گروه، متعلق به بوم
. های سنتی استهای این گروه، متفاو  از هتلالبته اقامتگاه. تاریخی شهرها قرار دارند

تردگی های عشایری هستند که خاص مناطق عشایر نشین است و با توجهه بهه گسهگروه سوم، کمپ
. های گردشگری این حوزه ناشناخته مانده استهای عشایری در کشور، هنوز ظرفیتطایفه

هها، هماهنهو و مبهابق بهر ها هستند که در آنها، تمهامی خهدما  و زیرسهاختگروه چهارم اکوکمپ
در حها  حارهر، دو نمونهه از آن در کشهور وجهود دارد، . باشهدبوم و محیط زیست منبقه مهیزیست

ده اسهت و اندازی شهاکوکمپ کویری متین آباد و اکوکمپ کوهستانی ناند  که برای کوهنوردان راه
.شودبیشتر شرایط و روابط اکولوژها در آنجا رعایت می
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 گردی های بومای اقامتگاههای هستهارکان و ارزش 

صورت گرفته درباره ارزش سته 24گردی های بومهای اقامتگاهدر تحقیقات میدانی  شرج  4ای ذیل ارزش ه صلی به  رکن ا

 است:زیر شناسایی و دسته بندی شده 

 

ارائه غذا و نوشیدنی محلی•

آرایی بومی، حذف تمایم ظروف یکبار مصرفاستفاده از سفره•

ارائه و فروش محصوالت فرهنگی بومی•

آموزش، ارضه و فروش صنایع دستی و تولیدات محلی•

پوشیدن و ارائه پوشاک بومی•

گردیهای بوگارائه تورها و فعالیت•

...(همچون پخت نان، دوشیدن شیر و )آشنایی گردشگران با آداب و فنون بومی •

نند باید در آموزش و راهنمایی زیست محیطی با استفاده از تابلو و بروشور یعنی اگر قرار است آتش روشن ک•
.محل مخصوص آن انجاگ شود

:هایهای گردشگری با ارزشساختار بومی محصوالت، خدمات و فعالیت: 1

استفاده از مصالح ارگانیک•

باید در هر ها از خشت و گل باشد، بلکهحراحی داخلی و خارجی بومی؛ بدین معنی که قرار نیست همه اقامتگاه•
.منطقه مصالح محلی و بومی خاص آن منطقه استفاده شود

مبلمان و تجهیزات سنتی و بومی•

های پاکاستفاده از انرژی•

سازی معماری اقامتگاه با اقلیم و محیطهم•

مدیریت و بازیافت زباله و فاضالب•

محتل هتایی ختارا ازآالچیت،، صتندلی بترای نشستتن، پارکینت )ایجاد فضاهای مکمل مورد نیاز گردشگران•
...( اقامتگاه برای پارک خودرو و 

:هایگرا با ارزشساختار محیطی بوم: 2

مدیریت خانوادگی•

سرمایه گذاری و مدیریت بومی•

مشارکت و توانمندسازی جامعه محلی•

احالع رسانی و راهنمایی گردشگران توسط ااضای اقامتگاه•

آگاهی گردشگران از هنجارهای جامعه مقصد و آموزش شیوه مهمان نوازی به جامعه محلی•

:هایساختار مالکیت و مدیریت خانوادگی و مشارکت جامعه محلی با ارزش: 3

...خدمات امومی شامل مسیر دسترسی، جاده، برق، گاز و •

(تلفن همراه، ثابت و اینترنت)خدمات ارتباحات رادیویی•

خدمات امنیتی و انتظامی•

خدمات بهداشتی و درمانی•

:هایساختارهای مناسب زیربنایی گردشگری با ارزش: 4
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  گردی صورت گیرد اقامتگاه های بومچه کارهایی باید در 
 

 
 

 گردی با گردشگری پایدارهای بومرابطه اقامتگاه  

شگران زمان حال و جوامع میزبان برآورده می شگری پایدار نیازهای گرد صتدر گرد  ها برای آیندهشود و در عین حال، فر

گیرد که همزمان با حفظ ای مورد اسااتفاده قرار میهمچنین، منابع نیز به گونهیابد، توسااعه و گسااترش می گردشااگری،

شااناختی پاسااخ داده -های فرهنگی، فرآیندهای اکولوژیکی و تنوع زیسااتی، به نیازهای اقتصااادی، اجتماعی و زیباییارزش

صادی و اجتماعی می ست محیطی، اقت شاخ  زی سه  شگری پایدار  کیفیت زندگی برای با ت کید بر شود. بنابراین، در گرد

با مورد توجه است که روابط متقابل آنها جامعه میزبان، رضایت گردشگران و حفظ محیط زیست و منابع انسانی و اجتماعی 

شگری پایدار یکدیگر مندر به  ست، هر های بومدر تعریف و اهدافی که از اقامتگاهشود. میتحقق گرد شده ا گردی نیز ارائه 

زیساات محیطی، اقتصااادی و اجتماعی مورد توجه اساات و کمترین امر بر محیط زیساات، بیشااترین مزایای سااه شاااخ  

های بومی و بیشااترین احترام برای آنها و همچنین بیشااترین رضااایت اقتصااادی برای مردم میزبان، کمترین امر بر فرهنگ

های دنظر قرار گرفته اسااات. بنابراین، اقامتگاهها مسااات که در توساااعه این اقامتگاهترین اهدافیبرای گردشاااگران از مهم

توان، رو میو از این باشاادکند که ضاارورت و نیاز اصاالی تحقق گردشااگری پایدار میگردی همان اهدافی را دنبال میبوم

شکلهای بوماقامتگاه ست که در  شگری پایدار دان صداق بارز گرد صاد مردمی دگردی را م صاد مقاومتی و اقت ر دهی به اقت

 حوزه گردشگری نقش بسزایی خواهند داشت. 

.به معرفی فرهن  و اجتماع بوگ خود بپردازند

.کمترین آسیب را به محیط زیست احراف اام از حبیعی و فرهنگی وارد سازند

.کمترین تأثیر ممکن را هنگاگ ساخت و ساز بر روی محیط حبیعی احراف بگذارند

.خته شوندمتناسب و هماهن  با بافت فیزیکی و فرهنگی منطقه و با توجه به شکل، ظاهر، رن  و معماری محلی سا

.های پایدار برای به دست آوردن آب مصرفی و کاهش مصرف آن استفاده کننداز روش

.دارای سیستمی کارآمد برای دفع پسماندها و پسابها باشند

.مند باشنددر حد امکان از منابع انرژی جایگزین با رااتی اصول پایدار بهره

.های محلی تالش کننددر راستای همکاری با انجمن

.ب دهندهای فرهنگی حبیعی و فرهن  منطقه برای کارکنان و گردشگران ترتیهای آموزشی درباره محیطبرنامه

.های تحقیقاتی به توسعه پایدار منطقه کمک کنندبا شرکت در برنامه
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 گردی در کشور های بومتعداد اقامتگاه 

داود که پدر بومگردی ایران لقب گردی حدود یک دهه پیش شااکل گرفت و مازیار آلهای بومدر کشااور ما، بحث اقامتگاه

ه مرمت و احیای خانه پدری، اولین اقامتگاهگرفته است، نخستین فردی بود که با عزیمت به سرزمین آبا و اجدادی خود، و 

، موجی جدید برای مرمت و احیای بناهای گردی را در کشااور ت سااید کرد و پد از اسااتقبال گسااترده از این اقامتگاهبوم

های انرسیده است و است اقامتگاه 700 حدودگردی در کشور به های بومبومی به راه افتاد؛ به طوریکه امروزه تعداد اقامتگاه

ها به در جدول زیر نیز تعدادی از اقامتگاه گردی دارند.های بوماصاافهان، کرمان و یزد بیشااترین سااهم را از تعداد اقامتگاه

 تفکیک استان آورده شده است: 

 نام اقامتگاه شهر/روستا استان

 گردی اسکواقامتگاه بوم اسکو آذربایجان شرقی

 گردی کرد بوم کاشانهاقامتگاه بوم سردشت آذربایجان غربی

 اصفهان

 کاشان

 

 گردی عمارت کاشاناقامتگاه بوم

 گردی سرای سوشیداقامتگاه بوم

 گردی منا کاشاناقامتگاه بوم

 گردی سرای سایهاقامتگاه بوم

 چم)خانه تاریخی عادل(اقامتگاه سنتی نه

 گردی و سنتی صادقیاقامتگاه بوم

 گردی سرای صالحاقامتگاه بوم

 گردی آویالبوم اقامتگاه

 گردی خانه دوستاقامتگاه بوم

 گردی خانه روحانیاقامتگاه بوم

 گردی خونه نقلیاقامتگاه بوم

 گردی خانه منوچهریاقامتگاه بوم

 اقامتگاه سنتی هاپارک

 اصفهان

 

دهکده گل سرخ)مدموعه آبدرمانی، اقامتی و 

 تفریحی ورتون(
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 خور و بیابانک

 گردی هداقامتگاه بوم

 گردی باباحسیناقامتگاه بوم

 گردی میرزابیگاقامتگاه بوم

 گردی خاطرهاقامتگاه بوم

 گردی براتیاقامتگاه بوم

 گردی آیرونیاقامتگاه بوم

 گردی سوشیانتاقامتگاه بوم

 گردی شب نشیناقامتگاه بوم

 گردی آرسوناقامتگاه بوم

 گردی نگاریناقامتگاه بوم

 گردی مهرجاناقامتگاه بوم

 گردی عمونوروز مصراقامتگاه بوم

 گردی ساحل کویراقامتگاه بوم

 ورزنه

 

 گردی نگاراقامتگاه بوم

 گردی و سنتی ورزنهاقامتگاه بوم

 گردی چاپاکراقامتگاه بوم

 نائین

 

 گردی ستاره کویر ناییناقامتگاه بوم

 گردی کیخسرواقامتگاه بوم

 گردی کاریزاقامتگاه بوم

 گردی سارباناقامتگاه بوم

 اردستان

 

 کاروانسرای عامری زواره

 عمارت فرانگیز ماریکو زواره

 گردی ننه کوکباقامتگاه بوم

 گردی توریست زوارهاقامتگاه بوم

 گردی سرای کربالیی فریدوناقامتگاه بوم گلپايگان

 گردی عموحسناقامتگاه بوم جندق

 گردی بابا ابراهیماقامتگاه بوم سمیرم

 گردی آلمناقامتگاه بوم حسن آباد

 گردی کزجمدتمع اقامتگاه های بوم خلخال اردبیل

 البرز
 گردی حاج داوود بزرگمهراقامتگاه بوم برغان

 گردی کاهاراقامتگاه بوم کرج

 ایالم

 گردی کبیر کوهاقامتگاه بوم دره شهر

 گردی شریفاقامتگاه بوم چرداول

 گردی یاسیناقامتگاه بوم آبدانان

 بوشهر
 گردی مان همیشه سبزاقامتگاه بوم بوشهر

 گردی سرزمین کهناقامتگاه بوم 
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 تهران

 گردی ارگ سنگی سنگاناقامتگاه بوم تهران

 خانه عمو مش رضا ورامین

جاده روستای 

 فشم
 گردی خاله عذرااقامتگاه بوم

 چهارمحال و بختیاری

 چالشتراقامتگاه سنتی خانه آزاد  چالشتر

 گردی تلفنخانهاقامتگاه بوم سامان

 گردی سرداب رستم آباداقامتگاه بوم اردل

 کیار
 گردی سایدااقامتگاه بوم

 گردی دوپالناقامتگاه بوم

روستای 

 بهشت آباد
 گردی بهشت آباداقامتگاه بوم

 کمپ عشایری کوهرنگ کوهرنگ

 خراسان شمالی
 وصال رویانگردی اقامتگاه بوم اسفراين

 گردی گدرسناقامتگاه بوم رازجرگالن

 خراسان رضوی

 گردی ایوان کنگاقامتگاه بوم شانديز

 گردی سبنی کبوداناقامتگاه بوم بردسکن

 سبزوار
 گردی زعفرانیهاقامتگاه بوم

 گردی نرگداقامتگاه بوم

 گردی ننه کلو بابا کلواقامتگاه بوم

 خاف
 غیامیهگردی اقامتگاه بوم

 گردی پوریعقوباقامتگاه بوم

 گردی جاده ابریشماقامتگاه بوم مشهد

روستای 

 رادکان
 گردی ارگ رادکاناقامتگاه بوم

 گردی قوامیه ریاباقامتگاه بوم گناباد

 خراسان جنوبی

 بیرجند
 گردی زاغ بوراقامتگاه بوم

 گردی خانه علویاقامتگاه بوم

 طبس

 کاروانسرای کلمردگردی اقامتگاه بوم

 گردی آق سید ذبیح الهاقامتگاه بوم

 گردی ستاره کویر حلواناقامتگاه بوم

 گردی عمو نوروز طبداقامتگاه بوم

 نهبندان
 اکرم خانگردی عمارت اقامتگاه بوم

 گردی یالناقامتگاه بوم

 مگردی زرین چاهاقامتگاه بو سرايان
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 الیماگردی اقامتگاه بوم ايذه خوزستان

 سمنان

 شاهرود

 گردی بی بی زهرابوم

 گردی چشمه مراداقامتگاه بوم

 گردی کومه سبزاقامتگاه بوم

اقامتی  -گردی و مدموعه گردشگریاقامتگاه بوم

 اورس

 گردی قلعه امیرخاناقامتگاه بوم

 گردی نخل کویراقامتگاه بوم

 گردی باغ گیالساقامتگاه بوم

 گردی خانه امیداقامتگاه بوم

 گردی توران گشتاقامتگاه بوم

 گردی قلعه مهر توراناقامتگاه بوم

 گردی حاج آقا محمداقامتگاه بوم

 گردی و موزه قیچ قلعهاقامتگاه بوم

 گردی کلوت کویراقامتگاه بوم

 گردی خانه طبیعتاقامتگاه بوم

 گردی ارگ قلعه باالاقامتگاه بوم

 گردی برادران باقریاقامتگاه بوم

 گردی خانه ناصر لشکراقامتگاه بوم دامغان

 گردی شیخ رجبعلی عالمهاقامتگاه بوم 

 شهمیرزاد
 گردی سپیدرود تماقامتگاه بوم

 گردی شوکااقامتگاه بوم

 گردی خانه گلاقامتگاه بوم

 مهدی شهر
گردی عمارت بابا حاجی اقامتگاه اقامتگاه بوم

 گردی رودباربوم

 گردی قصر شیریناقامتگاه بوم گرمسار

 گردی سرای جاماقامتگاه بوم جام

 گردی و مدتمع تفریحی بهشت پروراقامتگاه بوم سمنان

 سیستان و بلوچستان

روستای منزل 

 اب
 گردی منزالباقامتگاه بوم

 گردی کلبه آرامش سیستاناقامتگاه بوم زهک

 گردی سهروداقامتگاه بوم خدابنده زنجان
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 فارس

 شیراز

 اقامتگاه ایلی زاگرس

 گردی خانه باغ ایرانیاقامتگاه بوم

 گردی گلستان رازاقامتگاه بوم

 گردی سووشوناقامتگاه بوم

 گردی آژنداقامتگاه بوم بوانات

 گردی خاله نازیاقامتگاه بوم روستای قالت

 صفاشهر
 گردی علیزاداقامتگاه بوم

 گردی قصر یعقوباقامتگاه بوم

 داراب

 گردی الیزلنداقامتگاه بوم

 گردی غریب خاناقامتگاه بوم

 گردی بابا حسین کوهستاناقامتگاه بوم

 گردی آسمان آبیاقامتگاه بوم فسا

 گردی آس دهمورداقامتگاه بوم نی ريز

 مرودشت
 گردی کندازیاقامتگاه بوم

 اقامتگاه سنتی نقش رستم

 گردی باغ گلهااقامتگاه بوم ارسنجان

 گردی و عشایری باچان توریسماقامتگاه بوم فیروزآباد

 سپیدان
 گردی و عشایری جورگاقامتگاه بوم

 های عشایری کوچ بوماقامتگاه

 گردی و عشایری بوم کوله کهکراناقامتگاه بوم

 گردی و بوم کلبه کوهساراقامتگاه بوم پرشکفت

 گردی خانه داییاقامتگاه بوم استهبان

 پاسارگاد
 اقامتگاه عشایری و طبیعت گردی رادمهر

 گردی اجاق سیدکریماقامتگاه بوم

 گردی مهمانکده لپوئیاقامتگاه بوم زرقان

 قزوین
 الموت شرقی

 گردی آله آموتاقامتگاه بوم

 گردی باغ گلستاناقامتگاه بوم

 گردی زرآباداقامتگاه بوم الموت

 سی سخت کهگیلویه و بویراحمد
 گردی رئیداقامتگاه بوم

 گردی عشایری ایل بوماقامتگاه بوم

 کرمانشاه

 گردی ساتیاراقامتگاه بوم پاوه

 گردی آرتین دینوراقامتگاه بوم صحنه
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 کرمان

 شهر بابک

 گردی دونااقامتگاه بوم

 گردی میمنداقامتگاه بوم

 گردی مدواراقامتگاه بوم

 گردی ریواساقامتگاه بوم

 شهداد

 شبهای پر ستاره گردیاقامتگاه بوم

 گردی آشینگاقامتگاه بوم

 گردی کاشکیلواقامتگاه بوم

 گردی نبکااقامتگاه بوم

 راين
 گردی ظهروداقامتگاه بوم

 گردی دشت کریماقامتگاه بوم

 بم
 گردی آسیاکدهاقامتگاه بوم

 گردی آفتاب ریگاناقامتگاه بوم

 گردی باال چشمهاقامتگاه بوم بزنجان

 گردی دلفارداقامتگاه بوم جیرفت

 ماهان
 گردی گدیناقامتگاه بوم

 گردی کهن بوماقامتگاه بوم

 گردی بابا حصاراقامتگاه بوم

 گلستان

 گردی ریگ چشمهاقامتگاه بوم گرگان

 گردی کرنگ کفتراقامتگاه بوم گالیکش

 گردی ترکمن اوغلیاقامتگاه بوم گنبد کاووس

 گردی کلبه قزلباشاقامتگاه بوم مینودشت

 گردی شاریسهاقامتگاه بوم 

 گردی خانه ابریشم رامیاناقامتگاه بوم رامیان

 گردی سرونوشاقامتگاه بوم گلستان

 گیالن

 سیاهکل
 گردی میکالاقامتگاه بوم

 گردی دیلمای گشتاقامتگاه بوم

 کلبه های چوبی تمشالونه تالش

 رودسر
 گردی میالشاقامتگاه بوم

 گردی نارنج بوماقامتگاه بوم

 اقامتگاه ساحلی حاج عباس بندرانزلی

 گردی گیلگمشاقامتگاه بوم بین رودبار و رشت

 گردی تالرخانه بردباراقامتگاه بوم رشت، خمام

 گردی گیله بوماقامتگاه بوم چابکسر

 لرستان

 گردی دره ناران سپید دشتاقامتگاه بوم سپیددشت

 بروجرد
 بوم عشایر روستای مله کبودکوچ 

 گردی باغ گلچهراناقامتگاه بوم

 گردی ده نثاراقامتگاه بوم خرم آباد

 گردی و عشایری ریتون ساماکوکمپ بوم الیگودرز
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 مازندران

 گردی باالکلسیاقامتگاه بوم سوادکوه

 تنکابن

 گردی پرداروماقامتگاه بوم

 گردی نسااقامتگاه بوم

 گردی کلچالاقامتگاه بوم

 گردی خونه مادرجوناقامتگاه بوم

 گردی کوتنااقامتگاه بوم قائم شهر

 نکا
 گردی کاظمیاقامتگاه بوم

 گردی بارنگنوناقامتگاه بوم

 گردی افضلاقامتگاه بوم سوادکوه

 گردی نگین هزارجریباقامتگاه بوم بهشهر

 مرکزی
 گردی شهبازاناقامتگاه بوم اراک

 گردی خانه نخدیراقامتگاه بوم دلیجان

 همدان

 دهکده سنتی و اقامتی آقبالغ اللجین

 همدان
 گردی آمادایاقامتگاه بوم

 گردی مزداگرداقامتگاه بوم

 گردی آرتینااقامتگاه بوم اسدآباد

 گردی رزناقامتگاه بوم رزن

 گردی ورکانهاقامتگاه بوم روستای ورکانه

 هرمزگان

 قشم

 گردی هنگامیبوماقامتگاه 

 گردی ستارهاقامتگاه بوم

 گردی ت خرهاقامتگاه بوم

 گردی نچیداراقامتگاه بوم

 گردی چاهکوهاقامتگاه بوم

 گردی بادگیران سهیلیاقامتگاه بوم

 گردی مدالیاقامتگاه بوم

 گردی جهان نمکاقامتگاه بوم

 گردی گنبدهای نمکی علی احمدیاقامتگاه بوم

 زینلی گردیاقامتگاه بوم

 گردی گلستاناقامتگاه بوم

 گردی اسداقامتگاه بوم

 گردی خانه کاشانه علیشاهیاقامتگاه بوم

 مدتمع گردشگری اقامتی تفریحی بادگیر

 گردی کاشانه لرد سوزااقامتگاه بوم

 گردی فتاحیاقامتگاه بوم

 گردی کلودنگاقامتگاه بوم

 گردی پارسیاناقامتگاه بوم بندر زيارت

 گردی خانه مادر حسناقامتگاه بوم هرمز جزيره

 گردی یونسیهتل بوم بندر کنگ

 گردی هرموزیااقامتگاه بوم میناب
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 یزد

 يزد

 اقامتگاه سنتی حد خوب

 گردی خانه سیگاریاقامتگاه بوم

 گردی تک تکواقامتگاه بوم

 گردی بادگیرهای بوماقامتگاه

 گردی دالوناقامتگاه بوم

 گردی خانه پیشاهنگیاقامتگاه بوم

 گردی باباحاجیاقامتگاه بوم

 گردی خواجه خضراقامتگاه بوم

 گردی نارندستاناقامتگاه بوم

 گردی دوستانهاقامتگاه بوم

 گردی خشت آباداقامتگاه بوم

 گردی سرای اوروزااقامتگاه بوم

 گردی خانه خشتیاقامتگاه بوم

 میبد

 گردی عمه رباباقامتگاه بوم

 گردی رستاقبوماقامتگاه 

 گردی عطاراقامتگاه بوم

 گردی وستااقامتگاه بوم

 گردی شاطربموناقامتگاه بوم

 گردی مروستاقامتگاه بوم خاتم

 گردی فروردیناقامتگاه بوم بافق

 تفت
 گردی حاجی خاناقامتگاه بوم

 گردی باغ دو سرواقامتگاه بوم

 گردی نارتی تیاقامتگاه بوم

 اردکان
 گردی ماه بی بی اردکاناقامتگاه بوم

 گردی خانه کهفیاقامتگاه بوم

 مهريز
 گردی سرای جهانگرداقامتگاه بوم

 گردی سرای مهرگرداقامتگاه بوم

 گردی انار عقدااقامتگاه بوم عقدا

 ابرکوه

 گردی و قلعه روستیی تیزکاقامتگاه بوم

 گردی سرو کهناقامتگاه بوم

 ساالر گردیاقامتگاه بوم

 بی سید ابرکوهکومه بی
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 گردی های بومهای اقامتگاهها و فرصتچالش 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:گردی در کشور میهای بومهای اقامتگاهاز جمله فرصت
 

 
 

 توان موارد زیر را بیان کرد:های مهم این حوزه نیز میاز جمله چالش
 

 
 

توانمند کردن جامعه محلی

ایجاد اشتغال پایدار 

مهاجرت معکوس

توسعه اقتصاد محلی 

رون، گردشگری و درآمدزایی 

خی و هتای حبیعتی، تتاریها بدون توجه به اصول و ضوابط تأستی  آنهتا از جملته جادبتهاندازی اقامتگاهایجاد و راه
ر از در برخی مناح،؛ که این امر بااث شده در برخی مناح، ارضته فراتت... ای، و های جادهگردشگری، زیرساخت

.تقاضا باشد و این موضوع، با اصول و اهداف توسعه پایدار گردشگری ناسازگار است

قت، محیطتی بترای تحادگ توجه به ضرورت در کنار هم قرار گترفتن سته شتاخج اجتمتاای، اقتصتادی و زیستت
ه بته گردشگری پایدار؛ که این موضوع، بااث شده در برخی مناح، یک شاخج مورد غفلتت قترار گیترد و اگرچت

قتصتادی های اجتمتاای و یتا حتتی احور مثال شاخج زیست محیطی در حد کامالً قابل قبولی قرار داشته، اما آسیب
.  پذیر شوندآسیب

وضتوع گذاری نامناسب و فهم نادرست از این حوزه از سوی نهادهای ذیربط و مسئوالن مربوحه؛ که ایتن مسیاست
.ها و حتی گردشگران فراهم آورده استمشکالت فراوانی را برای صاحبان اقامتگاه

ادگ توجه به آموزش در این حوزه هم بترای صتاحبان اقامتگتاه، هتم گردشتگران و هتم جامعته محلتی؛ کته گاهتاً 
ن، آمتوزش بنتابرای. نارضایتی را برای گردشگران جامعه محلی و املکرد ضعیف را برای اقامتداران به دنبتال دارد

-های مربوحته در سیاستتهای جدی سازمانجامعه محلی و آموزش گردشگران در این حوزه باید یکی از اولویت

.ها باشدریزیگذاری و برنامه

یتن هتا؛ کته امتالً اانتدازی ایتن نتوع اقامتگتاههتای کتالن در راهگذاران غیربومی و بعضاً سرمایهاستفاده از سرمایه
تتد و اصتوالً افکند؛ چراکه گردشگری پایدار و توسعه آن در بلندمدت اتفتاق متیها را با شکست مواجه میاقامتگاه
ده آنهتا را در بینتی شتتواند انتظارات پتیشگذاران غیربومی و حتی بومی، نمیگذاری کالن از سوی سرمایهسرمایه

.بحث سوددهی و درآمدزایی در کوتاه مدت  برآورده سازد
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 بندیجمع 

شگری نقش عمدههر چند که  سب از گرد ستفاده منا شناخت و ا صورت  صاد پایدار دارد و درآمدزایی که در  سعه اقت ای در تو

بسیار بیشتر از فروش منابع طبیعی خواهد بود، اما، تاکنون این بخش از اقتصاد ، شودمینصیب کشور  این حوزههای ظرفیت

صادی، مزیتکه عالوه بر مزیت ست های اقت سته ا شای سی را نیز به همراه دارد، آن طور که  سیا های فرهنگی، اجتماعی و 

ست.  شور قرار نگرفته ا ستگذاران ک سیا سئوالن و  سعهدر برنامه ،البتهمورد توجه م سعه های تو ای و قوانین همواره بر تو

گاه متناسااب با شااود هیچمی ها و اعتباراتی که برای این بخش در نظر گرفتهگردشااگری ت کید شااده اساات، اما ساایاساات

سیدن طرحظرفیت سندیده نیز عموماً مانع به نتیده ر سی دقیق و  شنا ست و عدم کار های ها و نیازهای این حوزه نبوده ا

های فراوانی را در حوزه گردشگری پایدار شده است. حال از آندا که ساخت بومی و فرهنگی، و قدمت تاریخی کشور فرصت

دهد، ضروری است مسئوالن امر در کنار کارشناسان و متخصصان حوزه تصاد و امنیت کشور قرار میروی اقگردشگری پیش

های این بخش را شناسایی و با تدوین ضوابط و شرایط متناسب و همچنین اختصاص ها و فرصتگردشگری کشور، ظرفیت

  هم آورند. اعتبارات مناسب، زمینه را برای رونق و توسعه گردشگری پایدار در کشور فرا

 

 


