
 383683.1532021.2GAHR./10.22034OI:D                                                                    2645-3851: شاپا الکترونیکی

 
 460-472 صص،4، شماره3، دوره1400بهارجغرافیا و روابط انسانی، 

 گردیسنجی مناطق مستعد توسعه بومپتانسیل

 در شهرستان کامیاران 

 2، حمید گنجائیان1مهدی عبدالملکی

 Designer82id@gmail.comشهرسازی، دانشگاه کردستان، سنندجمدرس گروه معماری و 

 h.ganjaeian@ut.ac.ir دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران، تهران

 12/02/1400تاریخ پذیرش:                                                                               08/02/1400تاریخ دریافت:

 چکیده

سیاری گردی شکل جدیدی از گردشگری و یکی از راهکارهای توسعه پایدار در مناطق روستایی است. ببوم

ه از جمله گردی دارند کاز مناطق به دلیل شرایط محیطی و فرهنگی مناسب، پتانسیل باالیی جهت توسعه بوم

ران، در این این مناطق، شهرستان کامیاران است. با توجه به اهمیت موضوع و پتانسیل باالی شهرستان کامیا

ن تحقیق از گردی در این شهرستان پرداخته شده است. در ایسنجی مناطق مستعد توسعه بومتحقیق به پتانسیل

های تحقیق ی اطالعاتی به عنوان دادههامتر و الیه 30، مدل رقومی ارتفاعی 1:50000توپوگرافی  هاینقشه

ه با کاست. روش کلی تحقیق به این صورت است  ArcGISافزار ابزار اصلی تحقیق نرماستفاده شده است. 

توسعه  ، مناطق مستعدAHPاستفاده از پارامترهای محیطی و انسانی و همچنین مدل تلفیقی منطق فازی و 

شهرستان  شده است. بر اساس نتایج حاصله، بخش زیادی از مساحتگردی در شهرستان کامیاران شناسایی بوم

-میارانکامیاران شامل روستاهای مجاور شهرهای کامیاران و موچش و همچنین روستاهای واقع در مسیر کا

ژئوسایت و  پالنگان به دلیل نزدیکی به جاده اصلی، نزدیک به نقاط شهری، نزدیکی به رودخانه، نزدیکی به

 .گردی دارندهنگی و همچنین ارتفاع و شیب کم، پتانسیل باالیی جهت توسعه بومهای فرسایت

 ، شهرستان کامیارانAHPگردی، منطق فازی، بوم کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 1994 سال از (.1391)اروجی،  های طبیعی استهای گردشگری مبتنی بر جاذبهگردی یکی از شاخهبوم

 نام با هااقامتگاه از جدیدی نوع اکولوژ، تخصصی هایانجمن المللیبین اندیشیهم نخستین در و میالدی

 با اقامتگاه ساختار این نوع، در که شد معرفی گردشگری دنیای به رسمی صورت اقامتگاه بومی یا اکولوژ به

-ز طبیعتگردی شکل جدیدی ابنابراین، بوم (.1399قدیری معصوم و همکاران، بود ) تنیده درهم آن هویت

گردی و ماجراجویی است که هدف آن حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی محلی و بهبود رفاه جامعه محلی 

 گردی راهکاری عملی برای رسـیدن بـه توسـعه پایـدار گردشـگریهای بومایجاد اقامتگاه(. 2007، 1است )سرا

خدمات به  ئهوستایی با ساماندهی و ارار پایدار هرسیدن به توسع( و هدف اصلی آن 2014، 2است )گیاناکیس

  .(2004، 3)هاوکینز گردان استگردشگران و طبیعت

نقش مهمی در  ،های گردشگری در نواحی روستایی کشورهای توسعه یافتهفعالیتهای اخیر، در طی سال

اد اشتغال یکی از راهکارهای موثر جهت ایج (.2007، 4ها داشته است )اسکاتتوسعه اقتصادی و اجتماعی آن

ها به است. این اقامتگاه گـردیهای بوماندازی اقامتگاهتوسعه گردشگری با رویکرد راهدر مناطق روستایی، 

 (.2011، 5شوند )باتاچیاراهای اقتصادی کوچک مقیاس و با مالکیت محلی محسوب میفعالیت از ایعنوان نمونه

 گردشگری، هایفعالیت در محلی جامعه کردن درگیر تواندیم گردی،بوم هایاقامتگاه اندازیراه اهمیت دالیل

 اقامت مدت طول افزایش ،فصول تمام در بودن استفاده قابل پایدار، توسعه رویکرد با گردشگری توسعه

 (.1398)عزیزی و همکاران،  کندمی دوچندان را هاخانه توسعه و اندازیراه اهمیت که باشد غیره و گردشگران

 هـای مکـانی،بر ویژگـی وکارهای کوچک گردشگری مبتنیگردی یکی از کسبهای بومقامتگاهابنابراین، 

ها، کانم اسـت. در ایـن غیرهضایی، فرهنگی و اجتماعی مقصد، نظیر غذا، صنایع دستی، فرهنگ محلـی و ف

 (.1397)ربانی،  افزاری ملموس و قابـل مشـاهده اسـتافزاری بر عوامل سختعوامل نرم غلبه

با تلفیقی  های اکولوژیکی و محیطزیستجاذبهها جوامعی است که در آندارای پتانسیل توسعه در  گردیبوم

یکی از مناطقی که پتانسیل باالیی  (.1385)آذرنیوند،  است از فرهنگ و رفتارهای سنتی جوامع محلی ظاهر شده

کردستان است. این شهرستان به دلیل موقعیت  گردی دارد، شهرستان کامیاران در استاندر زمینه توسعه بوم

                                                           

1 . Serra 

2 . Giannakis 

3 . Hawkins 

4 . Scott 

5 . Bhattacharya 
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جغرافیایی و قرار گرفتن در منطقه کارستیک، دارای توان هیدرولوژی، ژئومورفولوژی و اکولوژی باالیی است 

گردی ها و آداب و رسوم در مناطق روستایی آن، پتانسیل باالیی جهت توسعه بومو همچنین به دلیل حفظ ارزش

گردی، تاکنون مطالعات جامعی در این زمینه صورت ل باالی این شهرستان در زمینه بومدارد. با وجود پتانسی

سنجی مناطق نگرفته است، بر این اساس در این پژوهش بر مبنای پارامترهای محیطی و انسانی به پتانسیل

 گردی در شهرستان کامیاران پرداخته شده است.مستعد جهت توسعه بوم

بب شده است تا در این مورد تحقیقات مختلفی در سطح ایران و جهان صورت گردی ساهمیت موضوع بوم

های پشتیبانی ( اشاره کرد که به بررسی شبکه2008و همکاران ) 1تریجوس توان بهها میگیرد که از جمله آن

-امتگاه( به بررسی اثرات اق2013) 2اردم و تیکت گردی روستایی در کاستاریکا پرداختند.برای گردشگری و بوم

اند که یک گرایش جدید ها توانستهگردی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داده است که این اقامتگاههای بوم

گردی در توسعه های بوم( به بررسی نقش اقامتگاه2015و همکاران ) 3ربکا د.ندر صنعت هتلداری به وجود آور

( به بررسی توان اکوتوریسمی جهان و 2018کاران )و هم 4پایدار گردشگری در کشور کنیا پرداختند. آنکایا

های ( به بررسی تاثیر اقامتگاه1390راد و احسانی )ترکیه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداختند. فرجی

دراز )جزیره قشم( پرداختند. عزت پناه محلی بر ارتقای سطح زندگی جامعه محلی در روستاهای گرمه و شیب

عباسی و رضوانی  آباد کتول پرداختند.گردی در شهرستان علیسنجی توسعه بوم( به امکان1394و همکاران )

 پرداختند.شهرستان پاوه  درگردی روستایی و نقش آن در توسعه پایدار گردشگری بومبه بررسی  ( 1396)

توسعه سکونتگاهی  گردی برهای بوم( به بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه1397عنابستانی و همکاران )

توسعه  نقش گردشگری و( به بررسی 1398بوزرجمهری و همکاران ) روستایی شهرستان چناران پرداختند.

شناسایی موانع تأسیس و ( به 1398حسام ) پرداختند. سازی زنان روستاییگردی در توانمندهای بوماقامتگاه

 الن پرداختند. یگردی در نواحی روستایی استان گمهای بوتوسعه اقامتگاه

شهرستان کامیاران از نظر تقسیمات سیاسی در استان کردستان قرار دارد. این شهرستان از  منطقه مورد مطالعه:

سمت شمال به شهرستان سنندج، از شمال شرق به دهگالن، از شرق به سنقر، از جنوب به کرمانشاه، از جنوب 

از نظر ژئومورفولوژی،  (.1شود )شکل به سروآباد محدود میغرب به جوانرود، از غرب به پاوه و از شمال غرب 

های شاهو و آواالن در برگرفته بخش زیادی از مساحت این شهرستان را واحد کوهستان از جمله کوهستان

                                                           

1 . Trejos 

2 . Erdem & Tetik 

3 . Rebecca 

4 . Ankaya 
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دارای عالوه بر دارا بودن منابع آب سطحی و زیرزمینی قابل توجه، است و با توجه به کارستیک بودن منطقه، 

زیادی است که همین مسئله سبب توان باالی ژئوتوریسمی و اکوتوریسمی این شهرستان شده  تنوع لندفرمی

از نظر تقسیمات هیدرولوژی، بخش زیادی از مساحت این شهرستان در حوضه آبریز سیروان قرار دارد  است.

ه قرارگیری در نیز با توجه بهای جنوبی آن نیز در زیرحوضه رازآور واقع شده است و از نظر اقلیمی و بخش

 مسیر بادهای غربی داری بارش قابل توجهی است.

 

 : نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه1شکل 

 هامواد و روش

، مدل رقومی ارتفاعی 1:50000های توپوگرافی نقشهدر این تحقیق به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر از 

ای )اطالعات مورد نیاز ی میدانی و مطالعات کتابخانهاطالعات بدست آمده از طریق بازدیدها، SRTMمتر  30

های رقومی اطالعاتی به عنوان های فرهنگی شهرستان کامیاران( و الیهها و سایتدر مورد موقعیت ژئوسایت

بوده و مدل مورد استفاده در تحقیق  ArcGISافزار اطالعات تحقیق استفاده شده است. ابزار اصلی تحقیق نرم

باشد. روش کلی کار در این تحقیق به این صورت بوده است که می AHPل تلفیقی منطق فازی و نیز شامل مد

پارامتر )فاصله از جاده، فاصله از نقاط  7و همچنین بر مبنای  AHPبا استفاده از مدل تلفیقی منطق فازی و 
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ز رودخانه(، مناطق مستعد های فرهنگی، ارتفاع، شیب و فاصله اها، فاصله از سایتشهری، فاصله از ژئوسایت

 گردی شناسایی شده است. در ادامه به تشریح مراحل کار پرداخته شده است:توسعه بوم

ستعد توسعه تعیین پارامترهای مورد استفاده جهت شناسایی مناطق م تعیین پارامترهای مورد استفاده: .1

 یاران بوده است.ای و وضعیت محیطی شهرستان کامژئوتوریسم بر مبنای مطالعات کتابخانه

الیه جهت  هر که های اطالعاتی، با توجه به ارزشیپس از تهیه الیه های اطالعاتی:سازی الیهفازی .2

 اند.سازی شدهفازی ArcGISافزار ها در نرمگردی دارد، الیهتوسعه بوم

س از فازیپها یکسان نیست، با توجه به اینکه ارزش و اهمیت الیه های اطالعاتی:دهی به الیهوزن .3

مده بر روی است و سپس وزن بدست آ شده ها وزن دادهبه الیه AHPها، با استفاده از مدل سازی الیه

 هر الیه اعمال شده است.

ستفاده از عملگر های اطالعاتی با اها، الیهپس از اعمال وزن الیه های اطالعاتی:تلفیق و ترکیب الیه .4

رستان گردی در شهت نقشه نهایی مناطق مستعد توسعه بومگامای فازی با هم ترکیب شده و در نهای

 کالس تهیه شده است. 4کامیاران در 

 

 بحث و نتایج

امتر استفاده شده پار 7گردی در شهرستان کامیاران از در این تحقیق به منظور شناسایی مناطق مستعد توسعه بوم

 ها پرداخته شده است:است که در ادامه به تشریح آن

 رامترهای مورد استفادهتشریح پا-

وضعیت گردی دارد، یکی از مواردی که نقش مهمی در توسعه گردشگری و بوم :نقاط شهریو فاصله از جاده 

های اصلی نزدیک هستند، های ارتباطی خصوصا جادهدسترسی است. به طور معمول روستاهایی که به راه

های نیز در این روستا کم ئه خدمات و زیرساختگیرند. همچنین اراتر مورد توجه گردشگران قرار میبیش

گیرد. بنابراین، روستاهایی که نزدیک به جاده های اصلی تری صورت میتر خواهد بود و به سهولت بیشهزینه

گردی دارند. همچنین فاصله از نقاط شهری نیز نقش مهمی در تری جهت توسعه بومهستند، پتانسیل بیش

تر مورد توجه گردشگران قرار ا روستاهایی که در نزدیکی نقاط شهری هستند، بیشگردی دارد، زیرتوسعه بوم

تری شود که روستاهای نزدیک به نقاط شهری پتانسیل بیشتر سبب میگیرند. در واقع، هزینه و مسافت کممی

زی این ساگردی داشته باشند. با توجه به موارد مذکور، به منظور فازیجهت جذب گردشگر و توسعه بوم
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و به مناطق دورتر ارزش نزدیک به  1ها، به مناطق نزدیک به جاده اصلی و نقاط شهری ارزش نزدیک به الیه

 (. 2شکل صفر داده شده است )

 

 

 ( فاصله از نقاط شهریB( فاصله از جاده Aهای اطالعاتی، : نقشه فازی شده الیه2شکل 

 

تان کامیاران به دلیل وضعیت ژئومورفولوژی، هیدرواقلیمی شهرس: های فرهنگیها و سایتفاصله از ژئوسایت

گردی باالیی است و همین مسئله سبب شده است تا این شهرستان دارای پتانسیل طبیعتشناسی، و زمین

ای و بازدیدهای های طبیعی زیادی جهت بازدید داشته باشد. در این تحقیق بر مبنای مطالعات کتابخانهجاذبه

توان به دره ها میترین آنهای مستعد شهرستان کامیاران شناسایی شده است که از جمله مهمتمیدانی، ژئوسای

(. با توجه به 1پالنگان، دره دوالب، کوهستان شاهو، دریاچه سد گاوشان و رودخانه تنگیور اشاره کرد )جدول 

بنابراین روستاهای مجاور های شناسایی شده در طول سال مورد توجه گردشگران قرار دارد، اینکه ژئوسایت

های گردی دارند. همچنین این شهرستان عالوه بر جاذبهها، پتانسیل باالیی جهت توسعه بوماین ژئوسایت

توانند نقش مهمی در ها نیز می( که این سایت2های فرهنگی مهمی هم است )جدول طبیعی، دارای سایت

اشند. با توجه به موارد مذکور، پس از تهیه الیه اطالعاتی روستاهای مجاور خود داشته بگردی توسعه توان بوم

ها، به مناطق نزدیک به سازی این الیهبه منظور فازیها( و فرهنگی، های طبیعی )ژئوسایتمربوط به سایت

و به مناطق دورتر ارزش نزدیک به صفر داده شده است )شکل  1های طبیعی و فرهنگی ارزش نزدیک به سایت

3 .) 
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 های مستعد شهرستان کامیاران: ژئوسایت1جدول 

موقعیت 

در 

 نقشه

 دهستان ژئوسایت
موقعیت 

 در نقشه
 دهستان ژئوسایت

 ژاورود سدزیویه 13 گاورود سرتنگی 1

 14 ژاورود قله دژن 2
دره تخت 

 زنگی
 ژاورود

 شاهو دره ویان 15 وروداژ دره پالنگان 3

4 
رودخانه 

 تنگیور
 رودژاو سراب ماراب 16 ژاورود

 شاهو دشت امیرآباد 17 عواالن دره دوالب 5

6 
ارتفاعات 

 آواالن

و  الناعو

 گاورود
18 

گردنه 

 مروارید
 سورسور

 سورسور سد گاوشان 19 وروداژ چم گوره 7

 20 ژاورود چشمه گلیان 8
دشت 

 خامسان
 سورسور

 21 ژاورود دره داوان 9
دشت 

 موچش
 امیرآباد

 امیرآباد ردشت گرگ 22 ژاورود دره تیلکو 10

11 
ارتفاعات 

 شاهو

ژاورود و 

 شاهو
   

    ژاورود قله پیرخدر 12
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 های فرهنگی منطقه مورد مطالعهلیست سایت: 2جدول

موقعیت 

 در شکل
 دهستان سایت فرهنگی

 ژاورود کتیبه آشوری زینانه 1

 ژاورود زیارتگاه عکاشه 2

 شاهو تپه تاریخی طیانه 3

 بیلوار پل شیروانه 4

 سورسور یارتگاه کومائینز 5

 

 

 گی( فاصله از سایت فرهنB( فاصله از ژئوسایت Aهای اطالعاتی، : نقشه فازی شده الیه3شکل 

 

وضعیت ژئومورفولوژی نقش مهمی در توسعه گردشگری مناطق دارد. ارتفاع و شیب در کنار  ارتفاع و شیب:

ری از مناطق نقش محدوده کننده دارند و مانع از توسعه کنند، در بسیاهای طبیعی که برای مناطق ایجاد میجاذبه

شوند. قرار گرفتن شهرستان کامیاران در منطقه کوهستانی سبب ها و در نتیجه کاهش گردشگر میزیرساخت
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متر قرار داشته  2000های شاهو در ارتفاع بیش از شده است تا بعضی از مناطق این شهرستان از جمله دامنه

های پرشیب دربرگیرد و دسترسی له باعث شده تا بخش زیاد از مسیرهای این مناطق را دامنهباشد که این مسئ

به این مناطق را برای گردشگران با سختی مواجه کند. همچنین مناطق مرتفع در فصول سرد سال نیز اغلب با 

مرتفع محسوب  های روستاهاییخبندان مواجه هستند که این مسئله نیز به عنوان یکی از محدودیت شکلم

ها، به مناطق کم ارتفاع و کم شیب ارزش نزدیک سازی این الیهبه منظور فازیشود. با توجه به موارد مذکور، می

 (. 4و به مناطق با شیب و ارتفاع زیاد ارزش نزدیک به صفر داده شده است )شکل  1به 

 

 

 ( شیبB( ارتفاع Aهای اطالعاتی، : نقشه فازی شده الیه4شکل 

 

وجه به تشود و با ها از عوامل موثر در توسعه اکوتوریسمی مناطق محسوب میرودخانه اصله از رودخانه:ف

به اینکه  شوند. با توجهکنند، همواره از مسیرهای گردشگری محسوب میانداز متنوعی ایحاد میاینکه چشم

-ند، این رودخانهدبی قابل توجهی هست های شهرستان کامیاران از جمله گاورود، تنگیور و سیروان دارایرودخانه

شوند. سوب میهای گردشگری شهرستان کامیاران نیز محها در کنار تامین منابع آب منطقه، به عنوان پتانسیل

ه سایر مناطق تری نسبت بگردی بیشها دارای توان بومبا توجه به موارد مذکور، روستاهای نزدیک به رودخانه

و به مناطق دور  1سازی این الیه، به مناطق نزدیک به رودخانه ارزش نزدیک به ر فازیهستند، بنابراین به منظو

 (. 5از رودخانه ارزش نزدیک به صفر داده شده است )شکل 
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 : نقشه فازی شده فاصله از رودخانه5شکل 

 

 های اطالعاتیدهی به الیهوزن-

العاتی برای های اطالیه سازیفازینیست، پس از  های اطالعاتی یکسانبا توجه به اینکه ارزش و اهمیت الیه

 امتیازدهی به معیارها از منظوربهاستفاده شده است.  (AHP)ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی دهی به آنوزن

 expert افزارنرم از محاسبات کارشناسان امر استفاده شده است. برای انجام هایدیدگاه و نامهپرسش طریق

choice ت آمده، وزن بدس(3جدول نهایی هر کدام از معیارها ) هایآوردن وزن ستدبو پس از  هشد فادهاست 

 ها اعمال شده است.الیهبر روی   ARCGIS افزاردر نرم
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 AHPهای اطالعاتی بر اساس مدل : وزن الیه3جدول 

 پارامتر
فاصله از 

 جاده

فاصله از 

 نقاط شهری

فاصله از 

 ژئوسایت

فاصله از 

سایت 

 رهنگیف

 شیب ارتفاع
فاصله از 

 رودخانه

 175/0 161/0 106/0 127/0 135/0 151/0 145/0 وزن

 

 های اطالعاتیتلفیق و ترکیب الیه-

های یهالها اعمال شده است و سپس های اطالعاتی، وزن بدست آمده بر روی الیهدهی به الیهپس از وزن

توسعه مستعد  و ترکیب شده و در نهایت نقشه نهایی مناطق اطالعاتی با استفاده از گامای فازی با هم تلفیق

خش زیادی بر اساس نقشه تهیه شده، ب (.6تهیه شده است )شکل  کالس 4در  گردی در شهرستان کامیارانبوم

 است.گردی از این شهرستان دارای پتانسیل زیاد و خیلی زیادی جهت توسعه بوم
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 گردی در شهرستان کامیاران: نقشه مناطق مستعد توسعه بوم6شکل 

 

 1156، مساحت و درصد مساحت طبقات نشان داده شده است. بر اساس نتایج حاصله، 7و شکل  4در جدول 

گردی عه بومدرصد از مساحت شهرستان را طبقات با پتانسیل زیاد و خیلی زیاد توس 7/56کیلومترمربع معادل 

های واقع حاشیه شهر کامیاران و موچش و همچنین روستا دربرگرفته است. این مناطق عمدتا شامل روستاهای

ه به دلیل نزدیکی به جاده اصلی، نزدیک به نقاط شهری، نزدیکی به رودخانه، کپالنگان است -در مسیر کامیاران

گردی ه بومهای فرهنگی و همچنین ارتفاع و شیب کم، پتانسیل باالیی جهت توسعنزدیکی به ژئوسایت و سایت

اده اصلی و درصد از مساحت شهرستان نیز به دلیل دوربودن از ج 10کیلومترمربع معادل  203نین همچ دارند.

بیانگر این  گردی دارند. مجموع نتایج حاصلهنقاط شهری، ارتفاع و شیب زیاد، پتانسیل کمی جهت توسعه بوم

ای له توجه ویژهست به این مسئگردی دارد که نیاز ااست که شهرستان کامیاران پتانسیل باالیی جهت توسعه بوم

 شود.
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 : مساحت و درصد مساحت طبقات4جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم طبقات

 514 642 677 203 مساحت

 2/25 5/31 3/33 10 درصد مساحت

 

 

 : نمودار درصد مساحت طبقات7شکل 

 گیرینتیجه

گردی های متفاوتی جهت توسعه بومها، پتانسیلحیطی و انسانی حاکم بر آنمناطق مختلف با توجه به شرایط م

شناسی و دارند. شهرستان کامیاران به دلیل برخورداری از شرایط مناسبی هیدرواقلیمی، ژئومورفولوژی، زمین

دی و گرگردی دارد. با توجه به اهمیت مسئله بومهمچنین مسائل فرهنگی، پتانسیل باالیی جهت توسعه بوم

گردی در شهرستان اثراث مثبت آن در نواحی روستایی، در این تحقیق به شناسایی مناطق مستعد توسعه بوم

شامل روستاهای کامیاران پرداخته شد. بر اساس نتایج حاصله، بخش زیادی از مساحت شهرستان کامیاران 

به دلیل نزدیکی به  پالنگان-رانمجاور شهرهای کامیاران و موچش و همچنین روستاهای واقع در مسیر کامیا

های فرهنگی و همچنین جاده اصلی، نزدیک به نقاط شهری، نزدیکی به رودخانه، نزدیکی به ژئوسایت و سایت
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با توجه به اینکه شهرستان کامیاران در یک گردی دارند. ارتفاع و شیب کم، پتانسیل باالیی جهت توسعه بوم

انداز، محیط دست نخورده و توان هیدرولوژی باالیی است، ی تنوع چشممنطقه کارستیک واقع شده است و دارا

تری نسبت به بسیاری از مناطق صورت گیرد. تواند با سهولت بیشگردی در این شهرستان میتوسعه بوم

دار در مناطق روستایی است و بخش یتوسعه پادستیابی به های گردی یکی از روشبوم که همچنین، از آنجایی

-گردی هستند، بنابراین الزم است تا برنامه جامعی جهت توسعه بوماز روستاهای کامیاران مستعد بومزیادی 

محیطی خصوصا در روستاهای مستعد ارائه شود تا ضمن بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و زیست ،گردی

 رویه روستاییان به مناطق شهری شوند. های بینواحی روستایی، مانع از مهاجرت

 عبنام

(، تبیین روند توسعه گردشگری در مناطق روستایی )مورد مطالعه: شهرستان 1391اروجی، حسن ) .1

ریزی توریسم، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم خورو بیابانک(، رساله دکتری جغرافیا و برنامه

 جغرافیایی

بیعی در جلب های طاکوتوریسم و جاذبه(، 1385آذرنیوند، حسین؛ نصری، مسعود؛ نجفی، علی ) .2

ای معماری کویر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ناطق کویری، همایش علمی منطقهمگردشگران در 

 .اردستان، اردستان

های توسعه اقامتگاه نقش گردشگری و(، 1398) اخالقی، مرضیه ؛شایان، حمید ؛وزرجمهری، خدیجهب .3

-ها و چالشیدار )با رویکرد فرصتهمایش ملی توسعه پا سازی زنان روستایی،گردی در توانمندبوم

 کاشمر گذاری در منطقه ترشیز(،های سرمایه

ردی در نواحی روستایی گهای بومشناسایی موانع تأسیس و توسعه اقامتگاه(، 1398حسام، مهدی ) .4

 549-559، صص 3، شماره 10های روستایی، دوره الن، فصلنامه پژوهشاستان گی

گردشگری نسل سوم،  گردی در توسعههای بومهای اقامتگاهنسیلبررسی پتا(، 1397ربانی، راضیه ) .5

های کارشناسی ارشد دانشکده پژوهشنامه (، پایانگردی استان اصفهانهای بومموردپژوهی: اقامتگاه)

 .عالی هنر و کارآفرینی. دانشگاه اصفهان

پایدار گردشگری گردی روستایی و نقش آن در توسعه بوم (،1396عباسی، عالم؛ رضوانی، محمد ) .6

 های نوین در عمران،المللی پژوهشکنفرانس بین ،(مطالعه موردی: شهرستان پاوه استان کرمانشاه)

 کرج مدیریت شهری و محیط زیست، معماری،

گردی در شهرستان سنجی توسعه بومامکان(، 1394پناه، بختیار؛ نخعی، مهدی؛ خداداد، مهدی )عزت .7

ها در علوم، مهندسی و ها و چالشاولین همایش ملی پیشرفت ،SWOT و GIS آباد کتول با مدلعلی

 شیراز فناوری،
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-بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه (،1397عنابستانی، علی اکبر؛ گیاهی، حسن؛ جوانشیری، مهدی ) .8

)نمونه: روستای رادکان شهرستان چناران(، فصلنامه  های روستاییگردی بر توسعة سکونتگاههای بوم

 1-24، صص 2، شماره 8ریزی فضا )جغرافیا(، سال نامهبر

گردی( )خوشه سار بوم های محلیبررسی تاثیر اقامتگاه(، 1390راد، عبدالرضا؛ احسانی، افسانه )فرجی .9

(، مجله جغرافیای سرزمین، بر ارتقاء سطح زندگی جامعه محلی )با تاکید بر روستای گرمه و شیب دراز

 63-78، صص 2، شماره 8دوره 

 گردیبوم هایاقامتگاه نقش(، 1399قدیری معصوم، مجتبی؛ مینایی، مهرسا؛ دربان آستانه، علیرضا ) .10

 و فضا اقتصاد روستایی شهرستان خور و بیابانک، فصلنامه نواحی در روستایی گردشگری توسعه در

 23-42، صص 2، شماره 9، سال روستایی توسعه

-(، اثرات اقتصادی1398اهلل؛ جعفریان، زینب )رتکاروان، عزیزی؛ رستگار، شفق؛ حیدری، قد .11

، شماره 8گردی بر توانمندی جوامع محلی )مورد: ناحیه بلده در استان مازندران(، سال اجتماعی بوم

 79-96، صص 1

12. Ankaya, F. Ü., Balık, G., Aslan, B. G. 2018. Dünyada ve Türkiye’de 
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