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 ها  و شهرستان فردوس های بوم گردی درکشور، استانتوسعه اقامتگاه

 
 1 خدیجه بوزرجمهری

 

 

 

 چكيده

متاسفانه عدم شناخت همه جانبه مناطق روستایی کشور و عدم توجه کافی  به مسائل زیست محیطی، اقتصادی  و اجتماعی  و کاربرد نسنجیده  

نظریه ها و فناوری های وارداتی مناسب در چند دهه برنامه ریزی  توسعه روستایی، صدمات زیادی را بر اکثر روستاهای کشور وارد کرده و 

ناپایداری  بسیاری  از  شده که زمینه کشاورزی فعالیت های کاهش درامد خانوارهای و افول  ،مهاجرت های روستاییفقر، رش گستموجب 

عالیت فمكمل که جایگزین و یا را فراهم کرده است.  اکوویلیج ها یا  بوم روستاها به عنوان الگویی نوظهور  مطرح شده است  روستاهای کشور

را برای جوامع روستایی در محیطی سالم فراهم ساخته و سبب توسعه تعامالت بهبود کیفیت زندگی  و معیشت پایدار شده و یکشاورزهای 

فرهنگی و اجتماعی با گردشگران روستایی گردیده است به طوری که صدمه ای هم به محیط زیست وارد نكرده است. هدف از این تحقیق که 

های بوم گردی  در نواحی روستایی کشور و سه استان خراسان رضوی، رفته، بررسی  وضعیت اقامتگاهبه شیوه کتابخانه ای و اسنادی انجام گ

،  سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 4921فرودین 92شمالی و جنوبی است. نتایج تحقیق   نشان می دهد،  بعد از تفاهم نامه   

واحد  491،  تعداد اقامتگاه ها از « های بوم گردی نامه اجرایی اعطای تسهیالت به اقامتگاهشیوه»در مورد  «  صندوق  کارآفرینی امید»کشور و 

برابر شده است.  متقاضیان  روستایی فراوانی نیز حال تالش برای اخذ  1افزایش یافته و بیش از 49 29اقامتگاه تا بهمن  077به  4921در سال 

مترین  مشكل و چالش آنان عالوه بر مقدار ناچیز وام،  مشكالت وثیقه و ضامن کارمند و بروکراسی پروانه تاسیس اقامتگاه هستند،  ولی مه

 اداری  عنوان شده است. 

 
 شهرستان فردوس ،ییروستا  یگردشكر ،یبوم گرد ی، اقامتگاه ها جیلیاکوو ایسالم  ی:  روستاکلمات کلیدی
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 مقدمه  -1

و   یو اجتماع  یاقتصاد ،یطیمح ستیبه مسائل ز  یکشور و عدم توجه کاف ییروستامتاسفانه عدم شناخت همه جانبه مناطق 

 یادهه ه ونیزاسیو مدرن ینوساز یها هیاز جمله  نظر ییمناسب توسعه روستا یواردات یها یها و فناور هینظر  دهیکاربرد نسنج

کشور وارد کرده وموجب  گسترش  فقر و مهاجرت های روستایی، کاهش درامد  یستاهارا به  اکثر رو یادی، صدمات ز 4207

 نیرااست. بناب دهیکشور گرد یاز روستاها  یاریبس  یداریکشاورزی در کل باعث  ناپا یها تیخانوارهای روستایی و افول فعال

 ،یتماعاج ،یاقتصاد یها نهیباشد ودر همه زم وردارالزم  در توسعه برخ یداریکه از پا یستیاز سكونتگاه ز ییلزوم توجه به الگو

بنده،  یو حاج ینیشود) بحر یاحساس م شتریوجه به کار گرفته شود، روز به روز ب نیبه بهتر یطیمح ستیو ز یاسیس ،یفرهنگ

دی بهره من ندر نواحی روستایی باشد تا امكا یکشاورز یها تیبرای فعال یو مكمل نیگزیکه بتواند جا یی(،  الگو 17: 4927

 یحسالم در نوا طیمح سالم فراهم سازد. یطیروستاییان از معیشت پایدار، بهبود کیفیت زندگی و رضایت مندی آنان را در مح

 یفراوان تیهما زین ینیو سرزم یمل یها استیروستا، بلكه در س یها استیاست که نه تنها در س یمسائل نیاز مهمتر یكی ییروستا

است که در  یعیطب یها ستمیانسان و س نیاز مسائل روابط ب یاریجهت حل بس یدیکل ،یبوم شناس ای یاکولوژ ا،راست نیدارد.  درا

 یعیخوب و طب یطیسالم لذت برده و مح یدهد که از زندگ یرا م نانیاطم نیا ط،یو حفاظت از مح تیریمد ،یزیبرنامه ر ،یطراح

 (Rusong, 2007; 265) فراهم آورد ندگانیآ یرا برا

 است جیلیاکوو ای روستابوم یالگو ،ییتوسعه روستا  یزیدر برنامه ر دیاصالحات جد ینوظهور در راستا یها كردیاز رو یكی 

و  یكیاکولو -ییمخرب و آشفته فضا یساختار ها اءیآن ، برگرداندن و اح ی( که هدف  اصل43: 4939 زگار،یساالر و پرهوی)د

جنبش »به     كردیرو نیا  ,Whang & Woolee),9779:413 (است ییو در جهت توسعه روستا  یعیطب طیبرطبق مح یاجتماع

 ای كردیرو نیا(Jackson, 2004) شدن به حساب آورده اند یآن را جنبش ضد جهان یمعروف شده است و برخ« بوم روستا

  ییتوسعه روستا یرا برا یمناسب یآنها توجه شود والگو یعیو طب یمحل یها طمحی و ها¬جنبش، موجب شده به خرده فرهنگ

 ستیز یبرا یزیبرنامه ر یالگو یرینقش را در شكل گ نیشتریب  ستم،یاکوس تیریو مد داریپا شتیمدل  مع نی. درادینما یمعرف

  .کرده اند فایا داریپا

 :شود یبه دواصل مهم در نظر گرفته م دنیبوم روستا رس در

ست. تاکنون ا یو شهر ییروستا ینواح نیب وندیتعامل و پ قیو اصل دوم  تشو ییروستا یها ستمیاکوس یو نگهدار اءیاول،  اح اصل

مل و نقل، و ح یارتباط یبوده است که با توسعه شبكه ها یشهر یبه نواح ییروستا یاز نواح هیكسوی یانیجر ،یتیجمع هایانیجر

تواند  یمرما نیجهت داده است. هم رییرابطه مثبت دو طرفه تغ کیمنفعل گونه روستا به  انیو جر دهش لیدو طرفه تبد یانیبه جر

  .منجر شود)همان( ،یشهر یو هم نواح ییروستا یخوب و راحت، هم در نواح طیمح کیبه 

 ینجارهاو ه یعیطب یجاذبه ها دنیگردشگران به د قیتشو یعنیاست،   سمیبوم روستا، توسعه اکوتور كردیاز اثار مهم رو یكی

 نی. از اییمسكن و اداب و رسوم مردمان روستا یالگوها  د،یتول های¬روش ،یاجتماع ،یفرهنگ هایبا ارزش ییو آشنا یمردم محل

از دهه  یعنیو در ابتدا  افتیبه بعد در جهان گسترش  4217است  از دهه  یگردشگر نواعاز ا یكیکه   ییروستا یرو گردشگر

از ابعاد  ییتوسعه جوامع روستا یبرا یبه عنوان ابزار  جیبه تدر یمطرح بود ول ییو درآمد زا  ینبه اقتصاداز ج 4207و  4297 یها
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 نی(. جامعه ب977:  4932 ،یو خراسان یمورد توجه قرار گرفت ) رضوان یطیمح ستیو ز یفرهنگ -یاجتماع ،یمختلف اقتصاد

است  یعیمسئوالنه به مناطق طب یداده است و آن سفر یبوم گرد ای سمیاکوتور یبرا یریفراگ فیتعر «TIES » سمیاکوتور یالملل

وچک  ک یارهاکسب وک یکه نوع  ییروستا یشود.  توسعه گردشگر یم دیتاک یحفظ و بر رفاه مردم محل ستیز طیکه درآن مح

 4221ال در س ،«یبوم گرد یاقامتگاه ها یالملل نیب ناریسم» بار در نیاول یشد و برا یبوم گرد یاست، سبب توجه به اقامتگاه ها

  یکه  ابتدا در کشورها بیترت نیبه ا http://www.donyayesafar.com شد یمعرف انیبه جهان كایآمر نیرجیو ریماهو جزا جیدر خل

هزار  اتاق  472هزار مزرعه، امكانات  94از  شتریدر ب  4221در همان سال  شیبه طور نمونه در کشور اتر  افت،ی گسترش ییاروپا

 .974:  4932 ،یو خراسان ی(رضوان دیفراهم گرد  دکنندگانیاقامت بوم گردان و بازد  یبرا

ا آن ب گردی خصوصاً بوم گردی و شاخه های مرتبط عتیآمار تقاضا برای طب ،ییازهایو ن نهیشیپ نیبا رشد صنعت گردشگری وچن 

در  یدشگرگر یجهانگردی رشد تقاضا برا یکه  سازمان جهان یبه طور  افتهی شافزای …و  سمیاگروتور ،ییروستا سمیتور رینظ

  .کند¬یدرصد برآورد م 1تا  9ساالنه تقاضا را درکل    شدر یدرصد ول 97تا 47را ساالنه  عتیطب

 :است ریجهانگردی دارای مشخصات چهارگانه ز یسازمان جهان  دگاهیگردی از د بوم

 باشد عتیوابسته به طب .4

 .باشد داریپا کیاز نظر اکولوژ  .9

 .بخش آن باشد نیمهمتر تسای هایارزش ریآموزش و تفس.9

 در آن مشارکت داشته باشند. زبانیو م ی.  جوامع محل1

 

 انواع اقامتگاه های بوم گردی  -2
 ممكن سطح رعایت باالترین با طبیعی های محیط در که هستند هایی اقامتگاه گردی، بوم های اقامتگاهتفسیرهای باال  مبنای بر

 جامعه با تعامل حداکثر ضمن و شده احداث طبیعی منطقه سیمای و بومی معماری با سازگار شكلی به و محیطی زیست ضوابط

های اقامتگاه .نمایند می فراهم طبیعی های محیط در شده تعریف و قبول قابل با کیفیتی را گردان طبیعت اقامت و حضور زمینه محلی،

بوم گردی سبب می شود  زنجیره فعالیت های اقتصادی و فرهنگی به طور مستقیم و غیر مستقیم درگیر شود و  فرصت های بسیار 

محصوالت و خدمات،  توانمند سازی  خوبی برای کسب وکارهای کوچک و خانوادگی ایجاد  نماید. با افزایش ارزش افزوده و تنوع

شود،  بعالوه باعث افزایش تعامالت فرهنگی جامعه جامعه محلی و توسعه پایدار حاصل و سبب کاهش مهاجرت های روستایی می

ها  متگاهاین اقامیزبان با گردشگران و میهمان گردیده  و در نتیچه  رضایت مندی  بیشترگردشگران را فراهم می سازد. لذا توسعه 

سبب ارتقا و توانمندسازی جوامع محلی و جلب مشارکت سرمایه  ،به عنوان یكی از الگوهای توسعه پایدار طبیعت گردیتواند می

و با ایجاد فرصت های شغلی جدید در مناطق بومی از یک طرف به رشد اقتصادی و بهبود معیشتی جامعه بومی  گردد گذاران بومی

بر اساس ی بوم گردی اقامتگاه هانماید. انواع د بی رویه مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری و از طرف دیگر از رش دنکمک ک

 به سه دسته  تقسیم می شوند:  محیط جغرافیایی

 نوعی از اقامتگاه های بومی در محیط های روستایی و طبیعی هستند.که « م کلبه هابو»دسته اول،  

http://www.donyayesafar.com/
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 و با معماری منطقه سازگارند. شدهر محیط های شهری و بافت تاریخی شهر واقع که د «اقامتگاه های بومی سنتی »، دسته دوم 

 .تجربه اقامت در چادرهای عشایری را برای گردشگران فراهم می سازد که "اقامتگاه های عشایری "نوع سوم نیز با نام 

و هتل  اکوهتل ،اکولوژ، اکوکمپشده است که شامل چهار نوع: های بومی ارائه  بر اساس کارکرد اقامتگاههم  دسته بندی دیگری 

ایی بوم کلبه ه ،. واژه اکو در هر سه نوع اقامتگاه بومی بر رعایت معیارهای زیست محیطی تاکید دارد. اکولوژهاهستند بوتیک ها

ار دارند ه در بافت تاریخی شهر قرکنند. اکوهتل ها، هتل های سنتی هستند کهستند که در محیط های روستایی و طبیعی فعالیت می

و مالحظات زیست محیطی در آن رعایت می شوند. سازه اکوکمپ ها بر اساس چادر است و برخالف اکولوژها یا اکوهتل ها در 

 .چون گل و آجر و خشت و .... استفاده نشده استطبیعی آن ها از مصالح ساختمانی 

اقامتگاه های بومی سنتی هستند. هتل بوتیک ها در ساختمانی با معماری خاص مثل  هتل بوتیک ها متفاوت از اکوهتل ها و یااما  

قلعه، غار و یا بافت تاریخی و سنتی در باالترین سطح کیفیت، خدمات ارائه می دهند. در این هتل ها پرسنل و تمامی کادر هتل 

ستاره محسوب می شوند و انجمن  1بندی جزو هتل های آموزش الزم را برای ارائه خدمات می بینند. معموال این هتل ها در درجه 

. هتل الله صخره ای کندوان و هتل سرای عامری و انها را ارزیابی می کند داران ایران بر فعالیت این هتل ها نظارت داردجامعه هتل

 http://www.donyayesafar.com ها در کاشان از جمله هتل بوتیک های فعال در ایران هستند

 

 های تاسيسهای بوم گردی کشور، الزامات، ضوابط و دستورالعملگاهاقامت -3

ایران با دارا بودن شرایط متنوع آب و هوایی، جاذبه های گردشگری و آداب و رسوم محلی این توانمندی را دارد تا با شناسایی و 

تهدید های موجود فراهم  دردلارزیابی جایگاه گردشگری و شناسایی نقاط قوت و ضعف گردشگری روستایی، فرصت هایی را 

ی به اهداف دست یابسبب شود.  بی تردید وسعه روستایی پایدار و بهره مند شدن نسل های امروز و آینده از معیشت پایدار تآورد تا 

 توسعه پایدار گردشگری، نیازمند سرمایه گذاری ویژه در بخش گردشگری روستایی و عشایری است که این امر مهم با به رسمیت

 این اقامتگاه ها که زیرشاخه گردی وتوسعه آنها براساس استانداردها و ارکان گردشگری محقق خواهد شد.های بومشناختن اقامتگاه

طبیعت گردی به شمار می آید، بایستی کمترین آسیب زیست محیطی را به منطقه وارد کرده و متناسب با بافت فیزیكی و فرهنگی 

شوند. توجه به چنین شاخص هایی، گردشگری  را به صنعتی پاک تبدیل  می کند و با اشتغالزایی و  هر منطقه ساخته و یا تجهیز

 تواند نقش مهمی در توسعه روستایی پایدار ایفا نماید مشروط به :اقتصادی کردن آن ، می

نی محیطی جذاب طبیعی و یا انسا نزدیكی اقامتگاه به جاذبه های توریستی مانند: تفرجگاه ها، اماکن تاریخی، باغات و داشتن  -

 ساخت در پیرامون ان. 

 وجود زمین کافی وقابل توسعه در روستا و منطقه گردشگری -

 دسترسی به امكانات زیر ساختی راه های ارتباطاتی، آب، برق، مخابرات، فاضالب، بهداشت ، امنیت  و..     -

 ران داخلی و خارجی وجود فرهنگ گردشگری درمنطقه و روحیه تعامل با گردشگ  -

 (.1331. وجود نیروی انسانی کارامد وسرمایه گذاری کافی و امنیت در روستا و منطقه ) تقوی  -
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دستورالعمل احداث وبهره برداری از اقامتگاه های بوم گردی که توسط معاونت گردشگری سازمان  میراث فرهنگی, صنایع دستی  

یعت گردی به همراه شرح مشخصات وضوابط ساخت، بهره برداری ودرجه بندی و گردشگری به همت اداره کل کمیته ملی طب

تهیه وتنظیم گردید.  هدف از تدوین این ضوابط، ساماندهی اقامتگاه های بوم   4929اقامتگاه های بوم گردی کشور، در دی ماه 

دی از مقاصد و جاذبه های گردی، حفظ و پاسداشت فرهنگ سنتی و بومی، افزایش محصوالت گردشگری و ایجاد نوع جدی

 گردشگر است.

 قابل قبول و مشخص کیفیت با خدماتی ارائه ضمن که هستند گردشگران برای گردی، اقامتگاه هایی بوم های طبق تعریف، اقامتگاه

 :باشند زیر های ویژگی دارای طبیعی، های محیط در میهمانان به

 سازند. وارد فرهنگی و ازطبیعی اعم اطراف زیست محیط به را آسیب کمترین -

  .بگذارند اطراف طبیعی محیط روی بر ساز و ساخت هنگام را ممكن تاثیر کمترین -

 محلی ومعماری رنگ ظاهر، شكل، به توجه با و باشند منطقه فرهنگی و فیزیكی بافت با هماهنگ و متناسب -

 .باشند شده ساخته

 کنند. استفاده آن مصرف کاهش و مصرفی آب آوردن دست به برای پایدار های روش از -

  .باشند پسابها و پسماندها دفع جهت کارآمد سیستمی دارای -

  .باشند مند بهره پایداری اصول رعایت با جایگزین انرژی منابع از امكان حد در -

  .کنند تالش محلی های انجمن با همكاری راستای در -

 ترتیب گردشگران و کارمندان برای منطقه فرهنگی و طبیعی فرهنگی های محیط درباره آموزشی های برنامه -

 (.(www.ichto.irدهند 
 

 شيوه نامه تسهيالت بوم گردی -4

تفاهم نامه همكاری  بین  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صندوق کار آفرینی   4921فروردین سال  92در  

های بوم گردی ودفاتر خدمات مسافرتی فعال در زمینه طبیعیت نامه اجرایی اعطای تسهیالت به اقامتگاهشیوه »امید، تحت عنوان  

ق صندو کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریتبصره ، به امضاء  رؤسا ومعاونین  1ماده و  49در « گردی

اخت تسهیالت به منظور انجام اقدامات در زمینه نوسازی، توسعه، تجهیز این شیوه نامه در راستای پردرسید )همان(.  کارآفرینی امید

و بهره برداری از اقامتگاه های بوم گردی با هدف ایجاد اشتغال پایدار به ویژه در مناطق محروم و همچنین اعطای تسهیالت به دفاتر 

وسایل نقلیه مرتبط با اجرای تورهای طبیعت خدمات مسافرتی فعال در زمینه طبیعت گردی به منظور تهیه و خرید تجهیزات و 

همكاری مشترک سازمان میراث  این تفاهم نامه،  1ماده  9با استناد به تبصره  .http://sumo.ly است گردی، تنظیم و امضا شده

م ، هدایت، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد تفاهفرهنگی، با صندوق کارآفرینی امید، تشكیل کمیته راهبردی با هدف برنامه ریزی

بررسی مسائل، مشكالت و پیشنهادهای احتمالی  جهتبا مدیران کل استانی هایی  نشست  و نامه مذکور در دستور کار قرار گرفت 

ه، پرونده ن تفاهم نامگردید. بعد از امضای ایدر زمینه ارائه تسهیالت قرض الحسنه به فعاالن حوزه اقامتگاه های بوم گردی تشكیل 

http://www.ichto.ir)/
http://sumo.ly/
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های درخواست زیادی برای  راه اندازی اقامتگاه بوم گردی درکل کشور دریافت شد و مواردی  که با چارچوب قوانین و استاندارهای  

 درصد  1این تسهیالت با کارمزد های کشور مطابقت داشت،  مجاز اعالم شده و تسهیالتی به آنها پرداخت شد. ابالغ شده به استان

تعیین شده است.  هدف غایی  این تفاهم نامه مشترک، اشتغال زایی  به منظور توسعه بوم گردی میلیون تومان  477تا  1و مبلغی بین 

تعداد گردشگران داخلی و خارجی به  افزایش  در نواحی روستایی، ارتقای ارائه خدمات  به گردشگران و جلب رضایت آنان و

برابر  1بینی می شود با چنین اقدامات و تسهیالتی، تعداد گردشگران خارجی تا پایان برنامه ششم به است. پیش مناطق بكر روستایی 

 (.  4921  فیاضی،(میلیون نفر افزایش یابد  49یعنی تا 

 دفتر همكاری و توافق های»و « اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری»همچنین عالوه بر شیوه نامه پرداخت  تسهیالت ،  

شرح مشخصات و ضوابط ساخت، بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی »آیین نامه ای با عنوان « ملی گردشگری

که براساس آن نحوه بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی مشخص شده و برای احداث اقامتگاه  اندتنظیم کرده« کشور

 . ز سوی سازمان در نظر گرفته شده استهای بومی صدور مجوز و اعطای وام ا

مده ای برای مشكالت عو نواحی روستایی،   برخی فعاالن با سابقه بوم گردی کشورعلی رقم  برقراری چنین تسهیالتی به گفته  

ینی ردریافت تسهیالت وجود دارد. بعضی از این فعاالن پس از نزدیک به یک سال رفت و آمد برای دریافت وام از صندوق کارآف

نیز گفته شده که گرفتن این وام برای دریافت کننده ها هزینه های  موارد نشده اند. در برخی  وام همچنان موفق به گرفتن  ،امید

 .که موجب شده از گرفتن وام منصرف شوند و به منابع مالی خویش بسنده کنند است مالی بسیاری داشته 

 

 کشور   های بوم گردی  درتعداد و توزیع اقامتگاه  -5
شیوه نامه اجرایی اعطای »آغاز شد ولی چنان که گفتیم،  تفاهم نامه  4929های بوم گردی در ایران  از سال توجه به  اقامتگاه

ها داشته نقش زیادی در توسعه اقامتگاه   «های بوم گردی ودفاتر خدمات مسافرتی فعال در زمینه طبیعیت گردیتسهیالت به اقامتگاه

واحد اقامتگاهی با  077واحد به  491تا اکنون، تعداد انها  از  21سال از تصویب آن در سال  9است. به طوری که  پس از گذشت 

ان با ن اصفهکشور رسیده و مجوز  بهره برداری دریافت کرده اند.  استا مختلفبومی در نقاط  ، اقلیم و فرهنگ های محلی معماری

اقامتگاه در رتبه های دوم و سوم قرار دارند و درمقابل  479و یزد با  471اقامتگاه دارای رتبه اول، استان کرمان با تعداد  997تعداد 

 دار بوده اند. ( فاقد هیچ گونه  اقامتگاه  بوم گردی پروانه4929چهار استان آذربایجان شرقی، تهران و قم والبرز تاکنون )

گردی موجب توانمندسازی جوامع بومشواهد  ولی بنا به( تعداد اقامتگاهای بوم گردی کشور مشخص شده است. 4دول )در ج

ها و ... را به همراه دارد، های بومی، آداب و سنن، گویششود و احیای آیینمندی عموم مردم میمحلی، رونق اقتصادی و بهره

اقامتگاه   9777تا پایان برنامه ششم به   را طرح  این  تا گری کشور در تالش است  سازمان  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش

به عنوان پایلوت استان مازندران   دررامسرشهرستان بار  رود روستای جنت ،21ر افزایش دهد.  از نظر سابقه درسال روستای کشودر 

نی در دامنه کوه های پوشیده از درختا  قامتگاه بوم گردیگردید.  این عرفی و مطالعات آن آغاز و اولین اقامتگاه بوم گردی م عملیاتی 

  بسیار زیبا و جذاب است جنتود دالخانی گذر کرد. روستای آل راز های جنگل از باید آن به رسیدن برای که کهن واقع شده است 

 ( ران شناخته شده استای زبان گاو گل پایتخت عنوان به ها کوه دامنه در گاوزبان گل وسیع مزارع بودن دارا علت به  و

http://www.donyayesafar.com  .) 

http://www.donyayesafar.com/n/5317#ixzz46SaPpAhH
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بخش زا تاریخیوستای این ر اقامتگاه آتشونی در روستای گرمه نیز جزو اولین اقامتگاهها و نمونه موفق درایران  اعالم شده است. 

خوربیابانک شهرستان نایین استان اصفهان است. سابقه فعالیت های گردشگری در این روستا باعث شده که این منطقه به عنوان 

بازدید از  امكان  و  در دل کویر راه اندازی شد مازیار آل داوودکه توسط کشور و جهان شناخته شود.  درمرکزی پر رونق و موفق 

 .ته که  گردشگری آن معروفیت جهانی یافته استرا فراهم ساخروستای مصر 

 
 : اقامتگاه اتشونی در روستای گرمه بخش خوروبيابانک شهرستان نایين اصفهان1شكل

و تفاهم نامه اعطای وام و تسهیالت  به متقاضیان،  به تدریج  اقامتگاههای بوم گردی در  4929از این تاریخ و بعد از مصوبه دیماه 

راه اندازی شد و چنان که مشاهد می شود اکثر این اقامتگاهها در استانهای مرکزی و کویری مانند اصفهان و کرمان های کشور استان

ها در جلب گردشگر داخلی و و یزد  تاسیس  شده است. توسعه و  گسترش ان ها حاکی از موفقیت و عملكرد خوب این اقامتگاه

 باعث تشویق  و دلگرمی روستاییان بود است   خارجی و کسب درآمد و اشتغالزایی بوده است که
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 1331های کشور تا آبان های استان(: تعداد اقامتگاه1جدول)

تعداد  استان ردیف

 اقامتگاه

تعداد  استان ردیف

 اقامتگاه

 1 منطقه آزاد چابهار 43 997 اصفهان 4

 1 زنجان 42 471 کرمان 9

 1 بوشهر 97 479 یزد 9

 1 گلستان 94 11 مازندران 1

 9 همدان 99 99 منطقه ازاد قشم 1

 9 کرمانشاه 99 91 فارس 9

 9 کهكیلویه و بویر احمد 91 94 سمنان 0

 9 گیالن 91 41 خرایان جنوبی 3

 9 هرمزگان 99 49 سیستان و بلوچستان 2

 9 خوزستان 90 49 اردبیل 4

 9 کردستان 93 44 ایالم 44

 9 لرستان 92 43 خراسان رضوی 49

 - اذربایجان شرقی 97 9 خراسان شمالی 49

 - تهران 94 9 قزوین 41

 - قم 99 9 چهارمحال و بختیاری 41

 - البرز 99 1 آذربایجان غربی 49

  077 جمع 1 مرکزی 40
http://tourismadviser.com/1396/08/13 

 

 اقامتگاههای بوم گردی استان خراسان رضویتعداد و توزیع    -1

ای هطبق اخرین اطالعات بر اساس سایت معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، تعداد اقامتگاه 

اران در شهرستان چن«  ارگ رادکان»اولين اقامتگاه استان به نام باب  اعالم شده است .  43بوم گردی استان خراسان رضوی، 

به عنوان برترین اقامتگاه بوم گردی کشور 1331مجوز دریافت کرد ه  و در سال   1335/5/22تاسيس شده است  که در تاریخ 

موفق به دریافت کار آفرین  1331شناخته شده و درجه ممتاز را کسب کرده است. مدیر اقامتگاه ) اقای کاظميان(  درسال 

درصد  133ميليون تومان اعالم کردند که  333ارگ رادکان  را ایشان یک ميليارد و هزینه ایجاد  برتر روستایی کشور شد.

سرمایه شخصی بوده است. دراین اقامتگاه بوم گردی عالوه بر پذیرفتن گردشگران ، جشنوارهای مختلفی همچون غذا و 

 خوراک های محلی و مراسم های سنتی و مذهبی و  ایينی برگزار می شود. 

http://tourismadviser.com/1396/08/13
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 تصاویری ازاقامتگاه ارگ رادکان  شهرستان چناران : 3و2شكل 

شده ، اقامتگاه جاده ابریشم در روستای درخت سپیدار شهرستان مشهد است که مدیر  9دومین اقامتگاه مهمی که موفق به اخذ درجه 

 معصومه مداح است و مورد توجه گردشگران زیادی واقع شده است.آن خانم 
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 جاده ابریشم در شهرستان مشهد: اقامتگاه بومگردی  4شكل 

شهرستان استان، تاکنون  93های استان و صاحبان انها به تفكیک روستا و شهرستان مشخص شده است. از ( نام اقامتگاه9درجدول ) 

روستایی  یشهرستان) مشهد، چناران، گناباد، داورزن، بردسكن، خواف، خلیل آباد و بینالود / طرقبه شاندیر( اقامتگاه  در نواح 47در 

اقامتگاه   1درصد شهرستان های استان دارای اقامتگاه بوم گردی است  و  شهرستان گناباد با  99و  شهری ایجاد شده است به عبارتی 

اقامتگاه و سبزوار و بینالود هر یک با دو اقامتگاه در رتبه سوم  9ایجاد شده در روستای ریاب، در رتبه اول و شهرستان خواف با 

 ها فعال  مجوز یک اقامتگاه را اخذ کردند، اما متقاضان زیادی  برای اخذ پروانه در نوبتند.رند. بقیه شهرستانقرار دا
 1331های استان خراسان رضوی(: تعداد اقامتگاه2جدول)

 درجه شماره تلفن نام صاحب اقامتگاه نام شهرستان نام روستا نام اقامتگاه ردیف

 ممتاز  2414999910 صادق کاظمیان چناران رادکان ارگ رادکان 4

 9 2414793912 معصومه مداح مشهد درخت سپیدار جاده ابریشم 9

 9 72499124923 حسین اقایی نیشابور حمید اباد دنیای قدیم 9

 9 72411392920 حسن علیپور ریابی گناباد ریاب قوامیه 1

 9 72414003719 حسین نجفی ریابی گناباد ریاب خالو عیسی 1

 9 72411992901 مرتضی پور قیصر گناباد ریاب خواجه ابومنصور 9

 9 72419019770 علی بیدل گناباد ریاب ریو 0

 9 72493714190 پروین ساالری بهبادی گناباد - گلستان ادیب 3

 9 72419120402 طاهر مزینایی داورزن مزینان نرگس 2

 9 72412999147 جواد یوسفی بردسكن کبودان سبنی 4

 9 72414049791 علی عربخانه سبزوار زعفرانیه زعفراتیه 44

 9 72419122991 ابوالفضل طبسی سبزوار طبس ننه کلو باباکلو 49

 9 72419949973 عبدالحق پور یعغوب خواف نشتیفان پور یعقوب 49



 

11 

 

 9 72419991219 میثم رضایت خواف خرگرد غیاثیه 41

 9 72413999991 علی احمد سرخوش رودی خواف - فصیح 41

 9 72979442319 فاطمه حسین زاده خلیل اباد جعفراباد اشنو 49

 9 72413024249 نفیسه شریفان بینالود حصار سرخ ماژان 40

 9 72419777119 محمد حسن حسین پور بینالود کنگ کنگ کهن 43

 4929اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، 

 

 1331های خراسان رضوی دارای اقامتگاه های بومگردی در شهرستانتعداد اقامتگاه: 1نمودار 

 

 
 

 تعداد و توزیع  اقامتگاههای بوم گردی استان خراسان شمالی -7
اقامتگاه در روستای گر و  9اقامتگاه بوم گردی ایجاد شده است که بیشترین ان  با تعداد  9تعداد  4929درخراسان شمالی  تا  بهمن 

دویدوخ در شهرستان راز و جرگالن بوده است. اقامتگاه وصال در روستای رویین  اسفراین نیز مشهور است و گردشگران بوم گردی 

زیادی را به خود جلب می کند. در روستاهای باغ چوق و اسفیدان از شهرستان بجنورد نیز دو اقامتگاه ایجاد شده است.  در مجموع 

در شهرستان اسفراین و بجنورد و راز و جرگالن  اقامتگاه بوم گردی ایجاد شده است،   متقاضیان  شهرستان خراسان شمال، 0از 

 زیادی هم خواهان اخذ پروانه تاسیس  اقامتگاه هستند.
 1331های استان خراسالن شمالی دارای پروانه بهره برداری  (: تعداد اقامتگاه2جدول)

 نام شهرستان   نام روستا نام اقامتگاه ردیف

 راز و جرگالن گز گدرسن 4

 راز و جرگالن دویدوخ ایدوغدی 9

 راز و جرگالن دویدوخ - 9

 اسفراین رویین  وصال رویان 1

0

1

2

3

4

5
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 نام شهرستان   نام روستا نام اقامتگاه ردیف

 بجنورد باغ چق عمودری 1

 بجنورد اسفیدان - 9

 4929منبع: داره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی،  بهمن 

 
 1331های استان خراساان شمالی دارای پروانه بهره برداری  تعداد اقامتگاه(: 2نمودار)

 
 تعداد و توزیع  اقامتگاههای بوم گردی استان خراسان جنوبی -2

اقامتگاه بوم  41تعداد  4929طبق اخرین امارهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی, تا بهمن  

درصد  17شهرستان استان، در  49شود، از ( مشاهده می9گردی در این استان مجوز بهره برداری اخذ کرده اند. چنان که در جدول)

اقامتگاه در شهرستان طبس است. شهرستان های خوسف و سرایان و فردوس  9ه بیشترین آن با آنها اقامتگاه ایجاد شده است ک

 اقامتگاه و در  سربیشه و بیرجند نیز هرکدام یک اقامتگاه  تاسیس شده است. 9هرکدام 
 1331های استان خراسالن جنوبی دارای پروانه بهره برداری  (: تعداد اقامتگاه2جدول)

 شماره تلفن نام شهرستان   نام روستا نام اقامتگاه ردیف

 72490034703 طبس حلوان  ستاره کویر 4

 72413949744 طبس اصفهک ساباط 9

 72499111109 طبس اصفهک کویر 9

 72492994737 طبس کرد اباد عمو نوروز 1

 72494139191 طبس کریت نخل ونرگس 1

 - طبس ازمیغان اق سید ذبیح اله 9

 72421200911 خوسف  تاریخی خوسف بافت خانه علوی 0

 72414911277 خوسف کوشه سفلی گل نرگس 3

 72414909999 سرایان زرین چاه زرین چاه سه قلعه 2

 72414992997 سرایان منطقه نجوم سه قلعه نمكزار سه قلعه 47
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 شماره تلفن نام شهرستان   نام روستا نام اقامتگاه ردیف

 72413993101 سربیشه چنشت میرزا 44

  بيرجند بافت تاریخی اکبریه بيرجند زاغ پور 49

 72419793140 فردوس پلوند ستاره پلوند 49

  فردوس باغستان عليا شریفی 41

 4929منبع: داره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری خراسان جبونی،  بهمن                     

 

 

 1331های بومگردی خراسان جنوبی به تفكيک شهرستان و تعداد اقامتگاه  : تعداد اقامتگاه2نمودار 

 
  

 های بومگردی  شهرستان فردوستعداد اقامتگاه -3

اسفند ماه  41طبق اخرین اطالعات کسب شده از سرپرستی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان فردوس، تا  

ستاره » ه این اقامتگا ،  دراین شهرستان  فقط یک اقامتگاه بوم گردی موفق به دریافت پروانه بهره برداری  اشده است. نام4929سال 

است که در روستای چاه پلوند  و در  منطقه کویری و حفاظت شده مظفری  واقع شده است. در همین روستا سه اقامتگاه « پلوند

شهور م«  دهكده گردشگری پلوند»دیگر ایجاد شده که  در مرحله صدور پروانه بهره برداری هستند. این چهار اقامتگاه درمجموع به 

 (.4929ست که تسهیالتی را  برای کویر نوردان  فراهم نموده است) کرمپور،شده ا

میزان  ، افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت .4929بهمن   49واقع در باغستان علیا در « شریفی»دومین اقامتگاه  به نام 

میلیون تومان بوده 417که سهم دریافتی متقاضی از تسهیالت   است میلیون تومان977میلیارد و یک طرح بالغ برگذاری این سرمایه

 .ایجاد شده استدایم زایی نفر اشتغال 9برای  و نفر در روز است  41است و ظرفیت اقامتگاه 

اقامتگاه دیگر در دست اقدام است. عالوه برآن در رباط شور,  1( نشان می دهد،  در روستای باغستان علیا 9همچنان که جدول )

 ظرفیت شهرستان فردوس در جذببه با توجه غار سنگ سوراخ و شهر اسالمیه نیز  ایجاد اقامتگاههای در دست اقدام است.  البته 

هر  ،ها مسافر و زائر امام هشتم )ع( در طی سال و در ایام تعطیالت نوروزیمسافر و گردشگر و قرار گرفتن در مسیر عبور میلیون
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تا  ودداده می شمجوز موقت یک ماهه  و متقاضیان،  به تعدادی از افرادث فرهنگی شهرستان فردوس از سوی سرپرستی میرا ساله 

  های خود به عنوان خانه مسافر استفاده کنند.بتوانند از باغ
 های بوم گردی شهرستان فردوسوضعيت اقامتگاه 3جدول 

 شماره تلفن رزرو وضعیت پروانه محل نام مالک نام اقامتگاه ردیف

 ------- در دست اقدام غار سنگ سوراخ سمیه بادپیما ------- 4

 72419793140 دارد روستای پلوند علی خانی زاده میرزا قلی ستاره پلوند 9

 72419911979 در دست اقدام باغستان علیا سمیه سادات مزدآور نگین باغستان 9

 72912132901 دارد باغستان علیا عصمت افسرده شریفی 1

 72411917734 در دست اقدام باغستان علیا سید حسین قیومی شریفی ------- 1

 ------- در دست اقدام باغستان علیا زهره کاظم نیا ------- 9

 72419919949 در حال صدور پروانه روستای پلوند محمد ناصری مظفری 0

 72412910199 در حال صدور پروانه روستای پلوند حسن رضایی میرزاقلی عمو حسن 3

 72412917097 در حال صدور پروانه روستای پلوند عباس رضازاده نگین کویر 2

 72419910979 در دست اقدام اسالمیه امید جهنده شهریار 47

 72419917497 در دست اقدام باغستان علیا امید دولتخواه ------- 44

 72414919904 در دست اقدام باغستان طاهره آبیاری ------- 49

 72413191912 در دست اقدام رباط شور محمد حبیبی رباط شور 49

 72419917191 در دست اقدام ------- خیرالنساء مزدی ------- 41

 4929منبع: اقدس کرمپور، سرپرست اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری  شهرستان فردوس, اسفند 
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 شریفی واقع در باغستان علیای فردوس:  اقامتگاه بوم گردی 1شكل 

  شنهادهايو  پ یجمع بند -13
 نیباالتر تیبا رعا یعیهای طب طیهستند که در مح ییاقامتگاه های بوم گردی، اقامتگاه ها ،یگردشگر یسازمان جهان  فیتعر یبراسا

ل منطقه احداث شده و ضمن حداکثر تعام یعیطب ماییو س یسازگار با معماری بوم یو به شكل یطیمح ستیسطح ممكن ضوابط ز

. ندینما یم مفراه یعیهای طب طیشده در مح فیقابل قبول و تعر یتیفیگردان را با ک عتیطب متحضور و اقا نهیزم ،یبا جامعه محل

شود و  فرصت  ریدرگ میمستق ریو غ میبه طور مستق یو فرهنگ یاقتصاد یها تیفعال رهیشود زنج یسبب م یبوم گرد های¬اقامتگاه

ارزش افزوده و تنوع محصوالت و خدمات،  شی. با افزادیمان جادیا یکوچک و خانوادگ یکسب وکارها یرا برا یخوب اریبس یها

 تیلقاب ی.  کشور ما داراشود¬یم ییروستا یموثر بوده و سبب کاهش مهاجرت ها داریو توسعه پا یجامعه محل یدر توانمند ساز

کند.  جادیا ییروستا هرا در توسع یمكمل نقش پر رنگ تیتواند بعنوان فعال یاست که م ییروستا ینواحدر  یادیز یگردشگر یها

 التیهتس یاز سال عقد تفاهم نامه اعطا ژهیکشور, بو یو گردشگر یدست عی, صنایفرهنگ راثیمثبت دولت و سازمان م كردیرو

 491د که از و سبب ش دیگرد انییروستا قیسبب تشو ،یبوم گرد یاقامتگاهها جادیا یبرا ییروستا انیکم به متقاض ۀبا بهر یمال

طرح با  نیا یدهد که  اجرا یامر نشان م نی. اابدی شیافزا یاقامتگاه  تا بهمن سال جار 077به  21شده سال  سیساقامتگاه  تا

  17از  شیه بک یبه طور ابدی شیتقاضا ها افزا یوجنوب یو شمال یروبرو شده و در هر سه استان  خراسان رضو انییاستقبال روستا

و  یدست عی، صنا یفرهنگ راثیبه  ادارات  کل  م یاقامتگاه بوم گرد جادیا یبرا انییاو روست یساکنان محل یمجوز از سو یتقاضا



 

16 

 

که  صادر شده است هیموافقت اول یبرخ یو برا یاز آنها جواز بهره بردار یبعض یاستانها ارسال شده است که برا نیا یگردشگر

 دکنن افتیرا در ییدر تالش اند تا  طبق ضوابط ومقررات  مجوز نها یهمگ

ند. مواجه هست یاساس یاقامتگاه ها با چالش ها نیا ران،یا یصنعت گردشگر یشده برا جادیرغم فرصت ناب ا یاما  متاسفانه عل 

 تیعالاز ف یمردم محل یاقتصاد یبهره مند زیمشارکت دادن آنان و ن ،یمردم محل یاز سو یبوم یاقامتگاه ها تیفعال رشیپذ زانیم

 یبا شكست مواجه خواهد شد. اغلب در موارد یبوم یاست که در صورت غفلت از آن، طرح اقامتگاه ها یاقامتگاه ها مساله مهم

 شود اما ارائه خدمات و منفعت یم تیریمد یکه اقامتگاه توسط افراد محل یدر موارد یحت ایو  یرمحلیکه اقامتگاه توسط افراد غ

 یمحل مردم یتیگردد، موجب نارضا یآنها کسب م كانیو نزد ادهخانو یتوسط اعضا یاز آن تنها به صورت انحصار یناش یاقتصاد

 .شد است

 ،یگرد طرح بوم یاجرا  یبرا یالتیاست. گرچه پرداخت تسه یدولت یبه اعتبارات و کمک ها یمشكل دسترس گر،ید یچالش ها از

مشكالت  لیاز صاحبان  اقامتگاهها به دل یاریبس یشود ول یاعطا م انیبه متقاض نییبا کارمزد پا التیتسه یشده  و مبالغ بیتصو

کند.  یروبرو م یطرح  را با کند یامر اجرا نیاستفاده کنند که ا یشخص یها هیشوند از سرما ی, مجبور مالتیوام و تسه افتیدر

بط ر یبه عنوان ضامن و  اخذ استعالمات از ادارات ذ یکارمند رسم یو معرف قهیوث نیاز جمله:  تام  التیتسه افتیمشكالت در

ام از و افتیدر یسال رفت و آمد برا کیبه  کیپس از نزد  زه،حو نیاز  فعاالن  ا یکار افزوده است. به  گفته بعض یبر دشوار

 نیآنها داشته است.  با ا یهم برا یاریبس یمال یها نهیهز یوام نشده اند اگردان افتیهمچنان موفق به در د،یام ینیصندوق کارآفر

اخذ  ریکردن مس یط یبانک برا عمولم طیمعرف  عمل کنند و شرا کیبه عنوان  توانند¬یتنها م زیاستان ها ن راثیحال سازمان م

  شود یم تیوام رعا

ه  ک«  یخوشه سار بوم گرد»دارد از جمله شبكه   تیاهم دیترد یب یاجتماع ینوع مشكالت ، نقش شبكه ها نیحل ا یراستا در

 تیداده  تا ضمن فعال لیشبكه را تشك نیدر سراسر کشور گرد هم آمده اند و ا یبوم یاز گردانندگان اقامتگاه ها یدر آن گروه

شكالت و دادند تا بتواند م لیرا تشك یشبكه، انجمن نیا یبه اشتراک بگذارند. اعضا گریكدیرا با  شیخو یمستقل خود تجربه ها

 http://khushehsarboomi.irکنند.  یریگیرا حل و پ شیخو یخواسته ها
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