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مقدمه
بومگردی یکی از شاخههای گردشگری مبتنی بر جاذبههای طبیعی است (اروجی .)1391 ،از سال 1994
میالدی و در نخستین هماندیشی بینالمللی انجمنهای تخصصی اکولوژ ،نوع جدیدی از اقامتگاهها با نام
اقامتگاه بومی یا اکولوژ به صورت رسمی به دنیای گردشگری معرفی شد که در این نوع ،ساختار اقامتگاه با
هویت آن درهم تنیده بود (قدیری معصوم و همکاران .)1399 ،بنابراین ،بومگردی شکل جدیدی از طبیعت-
گردی و ماجراجویی است که هدف آن حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی محلی و بهبود رفاه جامعه محلی
است (سرا .)2007 1،ایجاد اقامتگاههای بوم گردی راهکاری عملی برای رسـیدن بـه توسـعه پایـدار گردشـگری
است (گیاناکیس )2014 2،و هدف اصلی آن رسیدن به توسعه پایدار روستایی با ساماندهی و ارائه خدمات به
گردشگران و طبیعتگردان است (هاوکینز.)2004 3،
در طی سالهای اخیر ،فعالیتهای گردشگری در نواحی روستایی کشورهای توسعه یافته ،نقش مهمی در
توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها داشته است (اسکات .)2007 4،یکی از راهکارهای موثر جهت ایجاد اشتغال
در مناطق روستایی ،توسعه گردشگری با رویکرد راهاندازی اقامتگاههای بومگـردی است .این اقامتگاهها به
عنوان نمونهای از فعالیتهای اقتصادی کوچک مقیاس و با مالکیت محلی محسوب میشوند (باتاچیارا.)2011 5،
دالیل اهمیت راهاندازی اقامتگاههای بومگردی ،میتواند درگیر کردن جامعه محلی در فعالیتهای گردشگری،
توسعه گردشگری با رویکرد توسعه پایدار ،قابل استفاده بودن در تمام فصول ،افزایش طول مدت اقامت
گردشگران و غیره باشد که اهمیت راهاندازی و توسعه خانهها را دوچندان میکند (عزیزی و همکاران.)1398 ،
بنابراین ،اقامتگاههای بومگردی یکی از کسبوکارهای کوچک گردشگری مبتنی بر ویژگـیهـای مکـانی،
ف ضایی ،فرهنگی و اجتماعی مقصد ،نظیر غذا ،صنایع دستی ،فرهنگ محلـی و غیره اسـت .در ایـن مکانها،
غلبه عوامل نرمافزاری بر عوامل سختافزاری ملموس و قابـل مشـاهده اسـت (ربانی.)1397 ،
بومگردی دارای پتانسیل توسعه در جوامعی است که در آنها جاذبههای اکولوژیکی و محیطزیست با تلفیقی
از فرهنگ و رفتارهای سنتی جوامع محلی ظاهر شده است (آذرنیوند .)1385 ،یکی از مناطقی که پتانسیل باالیی
در زمینه توسعه بومگردی دارد ،شهرستان کامیاران در استان کردستان است .این شهرستان به دلیل موقعیت
. Serra
. Giannakis
. Hawkins
. Scott
. Bhattacharya
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جغرافیایی و قرار گرفتن در منطقه کارستیک ،دارای توان هیدرولوژی ،ژئومورفولوژی و اکولوژی باالیی است
و همچنین به دلیل حفظ ارزشها و آداب و رسوم در مناطق روستایی آن ،پتانسیل باالیی جهت توسعه بومگردی
دارد .با وجود پتانسیل باالی این شهرستان در زمینه بومگردی ،تاکنون مطالعات جامعی در این زمینه صورت
نگرفته است ،بر این اساس در این پژوهش بر مبنای پارامترهای محیطی و انسانی به پتانسیلسنجی مناطق
مستعد جهت توسعه بومگردی در شهرستان کامیاران پرداخته شده است.
اهمیت موضوع بومگردی س بب شده است تا در این مورد تحقیقات مختلفی در سطح ایران و جهان صورت
گیرد که از جمله آنها میتوان به تریجوس1و همکاران ( )2008اشاره کرد که به بررسی شبکههای پشتیبانی
برای گردشگری و بومگردی روستایی در کاستاریکا پرداختند .اردم و تیکت )2013(2به بررسی اثرات اقامتگاه-
های بوم گردی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داده است که این اقامتگاهها توانستهاند که یک گرایش جدید
در صنعت هتلداری به وجود آورند .ربکا3و همکاران ( )2015به بررسی نقش اقامتگاههای بومگردی در توسعه
پایدار گردشگری در کشور کنیا پرداختند .آنکایا4و همکاران ( )2018به بررسی توان اکوتوریسمی جهان و
ترکیه در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی پرداختند .فرجیراد و احسانی ( )1390به بررسی تاثیر اقامتگاههای
محلی بر ارتقای سطح زندگی جامعه محلی در روستاهای گرمه و شیبدراز (جزیره قشم) پرداختند .عزت پناه
و همکاران ( )1394به امکانسنجی توسعه بومگردی در شهرستان علیآباد کتول پرداختند .عباسی و رضوانی
( )1396به بررسی بومگردی روستایی و نقش آن در توسعه پایدار گردشگری در شهرستان پاوه پرداختند.
عنابستانی و همکاران ( )1397به بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاههای بومگردی بر توسعه سکونتگاهی
روستایی شهرستان چناران پرداختند .بوزرجمهری و همکاران ( )1398به بررسی نقش گردشگری و توسعه
اقامتگاههای بومگردی در توانمندسازی زنان روستایی پرداختند .حسام ( )1398به شناسایی موانع تأسیس و
توسعه اقامتگاههای بومگردی در نواحی روستایی استان گیالن پرداختند.
منطقه مورد مطالعه :شهرستان کامیاران از نظر تقسیمات سیاسی در استان کردستان قرار دارد .این شهرستان از
سمت شمال به شهرستان سنندج ،از شمال شرق به دهگالن ،از شرق به سنقر ،از جنوب به کرمانشاه ،از جنوب
غرب به جوانرود ،از غرب به پاوه و از شمال غرب به سروآباد محدود میشود (شکل  .)1از نظر ژئومورفولوژی،
بخش زیادی از مساحت این شهرستان را واحد کوهستان از جمله کوهستانهای شاهو و آواالن در برگرفته
. Trejos
. Erdem & Tetik
. Rebecca
. Ankaya
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است و با توجه به کارستیک بودن منطقه ،عالوه بر دارا بودن منابع آب سطحی و زیرزمینی قابل توجه ،دارای
تنوع لندفرمی زیادی است که همین مسئله سبب توان باالی ژئوتوریسمی و اکوتوریسمی این شهرستان شده
است .از نظر تقسیمات هیدرولوژی ،بخش زیادی از مساحت این شهرستان در حوضه آبریز سیروان قرار دارد
و بخش های جنوبی آن نیز در زیرحوضه رازآور واقع شده است و از نظر اقلیمی نیز با توجه به قرارگیری در
مسیر بادهای غربی داری بارش قابل توجهی است.

شکل  :1نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه
مواد و روشها
در این تحقیق به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر از نقشههای توپوگرافی  ،1:50000مدل رقومی ارتفاعی
 30متر  ،SRTMاطالعات بدست آمده از طریق بازدیدهای میدانی و مطالعات کتابخانهای (اطالعات مورد نیاز
در مورد موقعیت ژئوسایتها و سایتهای فرهنگی شهرستان کامیاران) و الیههای رقومی اطالعاتی به عنوان
اطالعات تحقیق استفاده شده است .ابزار اصلی تحقیق نرمافزار  ArcGISبوده و مدل مورد استفاده در تحقیق
نیز شامل مدل تلفیقی منطق فازی و  AHPمیباشد .روش کلی کار در این تحقیق به این صورت بوده است که
با استفاده از مدل تلفیقی منطق فازی و  AHPو همچنین بر مبنای  7پارامتر (فاصله از جاده ،فاصله از نقاط
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شهری ،فاصله از ژئوسایتها ،فاصله از سایتهای فرهنگی ،ارتفاع ،شیب و فاصله از رودخانه) ،مناطق مستعد
توسعه بومگردی شناسایی شده است .در ادامه به تشریح مراحل کار پرداخته شده است:
 .1تعیین پارامترهای مورد استفاده :تعیین پارامترهای مورد استفاده جهت شناسایی مناطق مستعد توسعه
ژئوتوریسم بر مبنای مطالعات کتابخانهای و وضعیت محیطی شهرستان کامیاران بوده است.
 .2فازیسازی الیههای اطالعاتی :پس از تهیه الیههای اطالعاتی ،با توجه به ارزشی که هر الیه جهت
توسعه بومگردی دارد ،الیهها در نرمافزار  ArcGISفازیسازی شدهاند.
 .3وزندهی به الیههای اطالعاتی :با توجه به اینکه ارزش و اهمیت الیهها یکسان نیست ،پس از فازی
سازی الیهها ،با استفاده از مدل  AHPبه الیهها وزن داده شده است و سپس وزن بدست آمده بر روی
هر الیه اعمال شده است.
 .4تلفیق و ترکیب الیههای اطالعاتی :پس از اعمال وزن الیهها ،الیههای اطالعاتی با استفاده از عملگر
گامای فازی با هم ترکیب شده و در نهایت نقشه نهایی مناطق مستعد توسعه بومگردی در شهرستان
کامیاران در  4کالس تهیه شده است.

بحث و نتایج
در این تحقیق به منظور شناسایی مناطق مستعد توسعه بومگردی در شهرستان کامیاران از  7پارامتر استفاده شده
است که در ادامه به تشریح آنها پرداخته شده است:
تشریح پارامترهای مورد استفادهفاصله از جاده و نقاط شهری :یکی از مواردی که نقش مهمی در توسعه گردشگری و بومگردی دارد ،وضعیت
دسترسی است .به طور معمول روستاهایی که به راههای ارتباطی خصوصا جادههای اصلی نزدیک هستند،
بیشتر مورد توجه گردشگران قرار میگیرند .همچنین ارائه خدمات و زیرساختهای نیز در این روستا کم
هزینهتر خواهد بود و به سهولت بیشتری صورت میگیرد .بنابراین ،روستاهایی که نزدیک به جاده های اصلی
هستند ،پتانسیل بیشتری جهت توسعه بوم گردی دارند .همچنین فاصله از نقاط شهری نیز نقش مهمی در
توسعه بومگردی دارد ،زیرا روستاهایی که در نزدیکی نقاط شهری هستند ،بیشتر مورد توجه گردشگران قرار
میگیرند .در واقع ،هزینه و مسافت کمتر سبب میشود که روستاهای نزدیک به نقاط شهری پتانسیل بیشتری
جهت جذب گردشگر و توسعه بومگردی داشته باشند .با توجه به موارد مذکور ،به منظور فازیسازی این
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الیهها ،به مناطق نزدیک به جاده اصلی و نقاط شهری ارزش نزدیک به  1و به مناطق دورتر ارزش نزدیک به
صفر داده شده است (شکل .)2

شکل  :2نقشه فازی شده الیههای اطالعاتی )A ،فاصله از جاده  )Bفاصله از نقاط شهری

فاصله از ژئوسایتها و سایتهای فرهنگی :شهرستان کامیاران به دلیل وضعیت ژئومورفولوژی ،هیدرواقلیمی
و زمینشناسی ،دارای پتانسیل طبیعتگردی باالیی است و همین مسئله سبب شده است تا این شهرستان
جاذبه های طبیعی زیادی جهت بازدید داشته باشد .در این تحقیق بر مبنای مطالعات کتابخانهای و بازدیدهای
میدانی ،ژئوسایتهای مستعد شهرستان کامیاران شناسایی شده است که از جمله مهمترین آنها میتوان به دره
پالنگان ،دره دوالب ،کوهستان شاهو ،دریاچه سد گاوشان و رودخانه تنگیور اشاره کرد (جدول  .)1با توجه به
اینکه ژئوسایت های شناسایی شده در طول سال مورد توجه گردشگران قرار دارد ،بنابراین روستاهای مجاور
این ژئوسایتها ،پتانسیل باالیی جهت توسعه بومگردی دارند .همچنین این شهرستان عالوه بر جاذبههای
طبیعی ،دارای سایتهای فرهنگی مهمی هم است (جدول  )2که این سایتها نیز میتوانند نقش مهمی در
توسعه توان بومگردی روستاهای مجاور خود داشته باشند .با توجه به موارد مذکور ،پس از تهیه الیه اطالعاتی
مربوط به سایتهای طبیعی (ژئوسایتها) و فرهنگی ،به منظور فازیسازی این الیهها ،به مناطق نزدیک به
سایتهای طبیعی و فرهنگی ارزش نزدیک به  1و به مناطق دورتر ارزش نزدیک به صفر داده شده است (شکل
.)3
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جدول  :1ژئوسایتهای مستعد شهرستان کامیاران
موقعیت
در

ژئوسایت

موقعیت

دهستان

در نقشه

نقشه
1

تنگیسر

گاورود

13

2

قله دژن

ژاورود

14

3

دره پالنگان

ژئوسایت
سدزیویه
دره تخت
زنگی

دهستان
ژاورود
ژاورود

ژاورود

15

دره ویان

شاهو

ژاورود

16

سراب ماراب

ژاورود

دره دوالب

عواالن

17

دشت امیرآباد

شاهو

ارتفاعات

عواالن و

آواالن

گاورود

7

چم گوره

ژاورود

19

8

چشمه گلیان

ژاورود

20

9

دره داوان

ژاورود

21

10

دره تیلکو

ژاورود

22

ارتفاعات

ژاورود و

شاهو

شاهو

قله پیرخدر

ژاورود

4
5
6

11
12

رودخانه
تنگیور

18
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سد گاوشان
دشت
خامسان
دشت
موچش
دشت گرگر

سورسور
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سورسور
امیرآباد
امیرآباد
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جدول :2لیست سایتهای فرهنگی منطقه مورد مطالعه
موقعیت

سایت فرهنگی

دهستان

1

کتیبه آشوری زینانه

ژاورود

2

زیارتگاه عکاشه

ژاورود

3

تپه تاریخی طیانه

شاهو

4

پل شیروانه

بیلوار

5

زیارتگاه کومائین

سورسور

در شکل

شکل  :3نقشه فازی شده الیههای اطالعاتی )A ،فاصله از ژئوسایت  )Bفاصله از سایت فرهنگی

ارتفاع و شیب :وضعیت ژئومورفولوژی نقش مهمی در توسعه گردشگری مناطق دارد .ارتفاع و شیب در کنار
جاذبههای طبیعی که برای مناطق ایجاد میکنند ،در بسیاری از مناطق نقش محدوده کننده دارند و مانع از توسعه
زیرساختها و در نتیجه کاهش گردشگر میشوند .قرار گرفتن شهرستان کامیاران در منطقه کوهستانی سبب
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شده است تا بعضی از مناطق این شهرستان از جمله دامنههای شاهو در ارتفاع بیش از  2000متر قرار داشته
باشد که این مسئله باعث شده تا بخش زیاد از مسیرهای این مناطق را دامنههای پرشیب دربرگیرد و دسترسی
به این مناطق را برای گردشگران با سختی مواجه کند .همچنین مناطق مرتفع در فصول سرد سال نیز اغلب با
مشکل یخبندان مواجه هستند که این مسئله نیز به عنوان یکی از محدودیتهای روستاهای مرتفع محسوب
میشود .با توجه به موارد مذکور ،به منظور فازیسازی این الیهها ،به مناطق کم ارتفاع و کم شیب ارزش نزدیک
به  1و به مناطق با شیب و ارتفاع زیاد ارزش نزدیک به صفر داده شده است (شکل .)4

شکل  :4نقشه فازی شده الیههای اطالعاتی )A ،ارتفاع  )Bشیب

فاصله از رودخانه :رودخانهها از عوامل موثر در توسعه اکوتوریسمی مناطق محسوب میشود و با توجه به
اینکه چشمانداز متنوعی ایحاد میکنند ،همواره از مسیرهای گردشگری محسوب میشوند .با توجه به اینکه
رودخانههای شهرستان کامیاران از جمله گاورود ،تنگیور و سیروان دارای دبی قابل توجهی هستند ،این رودخانه-
ها در کنار تامین منابع آب منطقه ،به عنوان پتانسیلهای گردشگری شهرستان کامیاران نیز محسوب میشوند.
با توجه به موارد مذکور ،روستاهای نزدیک به رودخانهها دارای توان بومگردی بیشتری نسبت به سایر مناطق
هستند ،بنابراین به منظور فازیسازی این الیه ،به مناطق نزدیک به رودخانه ارزش نزدیک به  1و به مناطق دور
از رودخانه ارزش نزدیک به صفر داده شده است (شکل .)5
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شکل  :5نقشه فازی شده فاصله از رودخانه

وزندهی به الیههای اطالعاتیبا توجه به اینکه ارزش و اهمیت الیههای اطالعاتی یکسان نیست ،پس از فازیسازی الیههای اطالعاتی برای
وزندهی به آنها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده شده است .بهمنظور امتیازدهی به معیارها از
طریق پرسشنامه و دیدگاههای کارشناسان امر استفاده شده است .برای انجام محاسبات از نرمافزار expert
 choiceاستفاده شده و پس از بدست آوردن وزنهای نهایی هر کدام از معیارها (جدول  ،)3وزن بدست آمده
در نرمافزار  ARCGISبر روی الیهها اعمال شده است.
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جدول  :3وزن الیههای اطالعاتی بر اساس مدل AHP

پارامتر

وزن

فاصله از

فاصله از

فاصله از

جاده

نقاط شهری

ژئوسایت

0/145

0/151

0/135

فاصله از
سایت

ارتفاع

شیب

فرهنگی
0/127

0/106

0/161

فاصله از
رودخانه

0/175

تلفیق و ترکیب الیههای اطالعاتیپس از وزندهی به الیههای اطالعاتی ،وزن بدست آمده بر روی الیهها اعمال شده است و سپس الیههای
اطالعاتی با استفاده از گامای فازی با هم تلفیق و ترکیب شده و در نهایت نقشه نهایی مناطق مستعد توسعه
بومگردی در شهرستان کامیاران در  4کالس تهیه شده است (شکل  .)6بر اساس نقشه تهیه شده ،بخش زیادی
از این شهرستان دارای پتانسیل زیاد و خیلی زیادی جهت توسعه بومگردی است.
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شکل  :6نقشه مناطق مستعد توسعه بومگردی در شهرستان کامیاران

در جدول  4و شکل  ،7مساحت و درصد مساحت طبقات نشان داده شده است .بر اساس نتایج حاصله1156 ،
کیلومترمربع معادل  56/7درصد از مساحت شهرستان را طبقات با پتانسیل زیاد و خیلی زیاد توسعه بومگردی
دربرگرفته است .این مناطق عمدتا شامل روستاهای حاشیه شهر کامیاران و موچش و همچنین روستاهای واقع
در مسیر کامیاران-پالنگان است که به دلیل نزدیکی به جاده اصلی ،نزدیک به نقاط شهری ،نزدیکی به رودخانه،
نزدیکی به ژئوسایت و سایتهای فرهنگی و همچنین ارتفاع و شیب کم ،پتانسیل باالیی جهت توسعه بومگردی
دارند .همچنین  203کیلومترمربع معادل  10درصد از مساحت شهرستان نیز به دلیل دوربودن از جاده اصلی و
نقاط شهری ،ارتفاع و شیب زیاد ،پتانسیل کمی جهت توسعه بومگردی دارند .مجموع نتایج حاصله بیانگر این
است که شهرستان کامیاران پتانسیل باالیی جهت توسعه بومگردی دارد که نیاز است به این مسئله توجه ویژهای
شود.
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جدول  :4مساحت و درصد مساحت طبقات
طبقات

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

مساحت

203

677

642

514

درصد مساحت

10

33/3

31/5

25/2

شکل  :7نمودار درصد مساحت طبقات
نتیجهگیری
مناطق مختلف با توجه به شرایط محیطی و انسانی حاکم بر آنها ،پتانسیلهای متفاوتی جهت توسعه بومگردی
دارند .شهرستان کامیاران به دلیل برخورداری از شرایط مناسبی هیدرواقلیمی ،ژئومورفولوژی ،زمینشناسی و
همچنین مسائل فرهنگی ،پتانسیل باالیی جهت توسعه بومگردی دارد .با توجه به اهمیت مسئله بومگردی و
اثراث مثبت آن در نواحی روستایی ،در این تحقیق به شناسایی مناطق مستعد توسعه بومگردی در شهرستان
کامیاران پرداخته شد .بر اساس نتایج حاصله ،بخش زیادی از مساحت شهرستان کامیاران شامل روستاهای
مجاور شهرهای کامیاران و موچش و همچنین روستاهای واقع در مسیر کامیاران-پالنگان به دلیل نزدیکی به
جاده اصلی ،نزدیک به نقاط شهری ،نزدیکی به رودخانه ،نزدیکی به ژئوسایت و سایتهای فرهنگی و همچنین
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ارتفاع و شیب کم ،پتانسیل باالیی جهت توسعه بومگردی دارند .با توجه به اینکه شهرستان کامیاران در یک
منطقه کارستیک واقع شده است و دارای تنوع چشمانداز ،محیط دست نخورده و توان هیدرولوژی باالیی است،
توسعه بومگردی در این شهرستان میتواند با سهولت بیشتری نسبت به بسیاری از مناطق صورت گیرد.
همچنین ،از آنجایی که بومگردی یکی از روشهای دستیابی به توسعه پایدار در مناطق روستایی است و بخش
زیادی از روستاهای کامیاران مستعد بوم گردی هستند ،بنابراین الزم است تا برنامه جامعی جهت توسعه بوم-
گردی ،خصوصا در روستاهای مستعد ارائه شود تا ضمن بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی
نواحی روستایی ،مانع از مهاجرتهای بیرویه روستاییان به مناطق شهری شوند.
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