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چکـیده
امروزه مفاهیمی نظیر بومگردی و اقامتگاههای بومگردی ،بهعنوان مکانیسمهای کنترل پیامدهای منفی گردشگری
موردتوجه قرارگرفته است .یکی از مهمترین ابزارها جهت حرکت به سمت نگرش بومگردی و ارائه محصوالت در
اقامتگاههای بومگردی ،اجرای استانداردها و ارائه آنها بهصورت تجربه محور میباشد .معماری متنوع گیالن با آن همه
عناصر بیبدیل خود همچون ایوان،کرسی ،سقفهای منحصربهفرد در طراحی اینگونه مجموعههایی که در معرض دید و
استفاده عموم قرار میگیرد همواره میتواند یکی از بهترین گزینهها چه از منظر هویتی وچه از منظر اقلیمی باشد ،چراکه
معتقدیم حفظ و احیای صرفاً کالبدی یک سرزمین نمیتواند آن را ارزنده و فعال نگه دارد .به نظر میرسد که استفاده از
معماری بومی گیالن جاذبههای مؤثری برای گردشگران خصوصاً گردشگران خارجی برای آشنایی با فرهنگ معماری
گیالن مهیا سازد؛ همچنین باعث رونق مرکز اقامتی مزبور گردد .قلمرو مکانی این تحقیق اقامتگاههای بومگردی
شهرستان ماسال است در این راستا فراهم کردن امکانات و تسهیالت رفاهی برای آسایش بیشتر مسافران امری الزم و
ضروری مینماید .این تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی با رویکرد کیفی صورت گرفته است .نحوه گردآوری
اطالعات در بخش ادبیات و پیشینه پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانهای و میدانی و بررسی اسناد تاریخی انجامشده
است .نتایج حاصل از این تحقیق کمک بسیاری به بازشناسی معماری بومی و سنتی گیالن و توسعه مراکز بومگردی و
جذب توریست خواهد شد.
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1111

گردشگری یکی از گستردهترین و متنوعترین فعالیتهای اقتصادی جهان است و بهعنوان یکی از بزرگترین صنایع محسوب
میشود که روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود (ویینا )0361،ازجمله دالیل اهمیت یافتن روزافزون گردشگری در سراسر جهان
این است که ابزاری مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار بهویژه در کشورهای درحالتوسعه است ،چراکه این فعالیت منبعی
تمامنشدنی است و نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی اثرات تخریبی زیستمحیطی کمتری دارد (هانی )0332،عالوه براین
اقتصاد گردشگری بهعنوان یک فعالیت و یا چند وجهی و چند کارکردی ،بر ای ظرفیت و توان طبیعی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی
سرزمین پایه گذاری میشود و به این طریق نه تنها باعث ایجاد فرصت های مناسب اشتغال و درآمدزایی ،رفاه و توسعه اقتصادی
مردم بومی خواهد شد ،بلکه ابزاری مناسب برای شناخت فرهنگ ها و نشر دهنده ارزشها ،باورها و دانسته های جوامع گوناگون
است( .درام )0332،در این میان بوم گردی ،ارزشمندترین شاخه گردشگری است ک قصد دارد به شیوه خردمندانه ای با کمترین اثر
منفی بر طبیعت و فرهنگ منطقه ،بیشترین بهره را برای آن داشته باشد .شناسایی نیازها و زیرساخت های حیاتی توسعه بومگردی
از مباحثی است که در مطالعات علمی ،کمتر به طور جدی به آن پرداخت شده است .وجود اقامتگاههای مناسب برای عالقه مندان
به بومگردی ،همواره یکی از دغدغه های مهم برنامه ریزان سفرهای بوم گردی بوده است و با وجود اینکه سفرهای بوم گردی در
مقایسه با سایر شاخه های گردشگری ،امکانات و زیرساخت های کمتری نیاز دارد ،ولی حداقل امکانات اقامتی برای عالقه مندان
بومگردی که بتوانند تجربه سفری متفاوت داشته باشند .جزء نیازهای مهم این نوع سفرها محسوب میشود (زیپل)0331،
نظر به توریستی بودن استان گیالن و اینکه این استان ساالنه میزبان هزاران توریست داخلی و خارجی می باشد؛ فراهم کردن
امکانات و تسهیالت رفاهی برای آسایش بیشتر مسافران امری الزم و ضروری مینماید .اولین مساله ،اسکان مسافران در محل
هایی با امکانات الزم و کافی می باشد که در درجه اول آسایش کامل را برای مسافران فراهم کرده در ضمن معرف معماری گیالن
باشد .با توجه به توریستی بودن شهرستان ماسال اهداف ذیل بهعنوان اصلی ترین اهداف موردتوجه بوده است شهر توریستی ماسال
در شمال غربی گیالن ،یکی از مناطق دیدنی استان است که به دلیل داشتن جاذبههای توریستی همچون دهکده ییالقی
اولسبلنگاه ،دیواره سنگی اسبه ریسه ،غار آویشو ،غار باستانی خندیله پشت ،غار چسلی ،غار کلچال و مناظر زیبا و دلپذیر از قبیل
جنگل های سر به فلک کشیده ،درختان تنومند ،آبشارهای طبیعی ،حیات وحش و مراتع سرسبز است.
 ایجاد محیطی تفریحی ،فرح بخش و آرامش دهنده برای مسافران ایجاد یک فضای معماری جذاب برای جذب توریسم ایجاد یک مجموعه تحت عنوان نشانه بومی و سنتی منحصربهفرد به لحاظ عملکرد و معماری کمک به صنعت توریسم و جهانگردی استان -اشاعه فرهنگ و هنر معماری گیالن

 -2پیشینه تحقیق
-1-2تاریخچه اقامتگاههای بومگردی جهان
اقامتگاههای بومگردی که پیشینه احداث آن در جهان به سال  6110باز می گردد ،اقامتگاههایی هستند که در محیط های بکر
طبیعی ،بافت های روستایی و بافت تاریخی شهرها با رعایت باالترین سطح ممکن ضوابط زیستمحیطی و به شکلی سازگار با
معماری بومی و سیمای طبیعی منطقه احداث شده و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی ،زمینه حضور و اقامت گردشگران را با
کیفیتی قابل قبول و تعریف شده فراهم می آورند .در واقع ،هدف اصلی از ایجاد و توسعه این نوع اقامتگاه ها که دارای هویت و
ساختاری بومی هستند ،رسیدن به توسعه پایدار گردشگری بوده است و توسعه پایدار گردشگری نیز بر کیفیت زندگی برای جامعه
میزبان ،رضایت گردشگران و حفظ محیط زیست و منابع انسانی و اجتماعی تاکید دارد .همچنین ،اقامتگاههای بومگردی نمونه های
از کسب و کارهای کوچک مقیاس با مالکیت محلی هستند که با فشار کمتر برای محیط طبیعی و انسانی و کاهش نشت اقتصادی
از فعالیتهای اساسی در تحقق توسعه پایدار محسوب میشوند .به طوریکه ،امروزه یکی از مهمترین خط مشی های جهانی
گردشگری تمرکز و گرایش بر کسب و کارهای کوچک گردشگری است و  2612درصد کسب و کارهای گردشگری در سطح
جهانی در طبقه کوچک قرار دارند .در صنعت گردشگری اروپا نیز ،بیش از  012میلیون کسب و کار کوچک با متوسط  6نفر شاغل
وجود دارد .همچنین 11 ،درصد موسسه های گردشگری در نواحی روستایی آمریکا را کسب و کارهای کوچک تشکیل میدهند
کسب و کارهای کوچک تشکیل میدهند.
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 -2-2تاریخچه اقامتگاههای بومگردی ایران
شرایط زمین شناختی و اقلیمی ایران ،موجب پیدایش تفاوت های بنیادی محیطی و زیست بوم های خارق العادهای گردیده و
ساختار و الگوهای سکونتی ایران را به درستی تحت تأثیر محیط پیرامون خود قرار داده است( .صدری )6022 ،تجربه چند سال اخیر
نشان داده است که ایرانیان ،هنر را در راه اعتالی فرهنگ سکونتی خود برگزیده اند .به عبارتی با تلفیق هنر و معماری،
شاهکارهایی آفریده اند که در تمامی خانه های سنتی و به طورکلی معماری سنتی و بومی ایران نهفته است .نزدیک به دو دهه از
تأسیس اقامتگاههای بوم گردی در ایران میگذرد و با رشد صنعت گردشگری ،به یکی از ظرفیت های اقتصادی و سیاست های
کالن ایران تبدیل شده است .سابقه این طرح در ایران به سال های  6020و  6020برمیگردد .در کشور ما مازیار آل داوود که پدر
بومگردی ایران لقب گرفته است ،نخستین فردی بود که با عزیمت به سرزمین آبا و اجدادی خود و مرمت و احیای خانه پدری،
اولین اقامتگاه بومگردی را در کشور تاسیس کرد و پس از استقبال گسترده از این اقامتگاه ،موجی جدید برای مرمت و احیای
بناهای بومی به راه افتاد؛ به طوریکه امروزه تعداد اقامتگاههای بومگردی در کشور به حدود  6233اقامتگاه رسیده است.

 -3-2سیر تاریخی تحوالت اقامت در ایران
در گذشته فضاهایی مانند ساباط ،رباط ،کاربات ،کاروانسرا ،خان ،مهمانخانه و دسکره و ...نقش مهمی را در ایجاد امکانات سیر
وسفر در داخل ایران ایجاد میکردند .در حال حاضر اماکن اقامتی به مکانهایی گفته میشود که مسافران و جهانگردان مدتی را در
آن برای گذراندن اوقات فراغت و تعطیالت و استراحت ،تفریح ،بازدید از مناطق تاریخی و دیدنی و سایر مقاصد در آن مقیم
میشوند .این مکانها شامل هتلها ،متلها ،مسافرخانه ها ،پالژها ،ویالها ،کمپینگ ها و سایر اماکن اقامتی میباشد.

 -1-3پیشینه پژوهش
مرور پیشینه پژوهش چشم اندازهای تحلیل را وسعت میدهد و محقق را با افکار متخصصان دیگر که تحقیقات و اندیشه
هایشان ممکن است الهام بخش او در کار پژوهش باشد آشنا میکند .همچنین وجوه مختلف در تحقیقات گوناگون که پژوهشگر به
تنهایی نمیتواند به آنها پی ببرد ،برایش آشکار و نهایتاً وی را در گزینش چهارچوب نظری پژوهش کمک مینماید( .کامپنهود
)6122
در سالهای اخیر تقاضا برای استفاده گردشگری از مناطق روستایی به شدت افزایش یافته است .کیفیت موارد مورد نیاز مانند
وسایل ارتباطی ،اصالت منطقه ،میراث تاریخی و باستانی و ارتباط نزدیکی با جمعیت روستایی بهبود یافته است .توجه رسانه ها به
اصالت مناطق روستایی بهویژه به زندگی روستایی که به نظر میرسد با گسترش زندگی شهری مورد تهدید قرارگرفته ،افزایش یافته
است و امروزه گردشگران به دنبال جوامع روستایی دست نخورده هستند  (Theobald; 2004).از سوی دیگر همزمان با این
افزایش تقاضا ،اثرات منفی گردشگری نیز افزایش پیدا نمود .راهکار کاهش اثرات منفی در مناطق روستایی همزمان با افزایش
اثرات مثبت توجه به مشارکت مردم محلی برای ارتقاء اقتصاد آنها ،احترام به روستاییان ،حفاظت محیط زیست روستاها و آموزش
گردشگران است .این ویژگی ها در اصطالح بومگردی خالصه میشود .پایدارترین گونه گردشگری نیز بومگردی جامعه محور
است .اساساً ،بومگردی جامعه محور به سرمایه گذاری های بومگردی تحت مالکیت و مدیریت جامعه اشاره دارد .در این رویکرد
توسعه ،بهرهگیری از منابع و ایجاد سود به منظور باال بردن زندگی جوامع محلی انجام میگیرد .از این رو ،حفاظت از جامعه،
مشارکت جامعه در کسب و کار و توسعه جامعه از اجزای اصلی بومگردی جامعه محور است (bith2011( .هدف این نوع
گردشگری ،نگه داشت بخش زیادی از منافع در داخل اقتصاد محلی است .در گام اول ،بازیگران گردشگری جهانی میدانند که
کشورها باید از درگیر شدن اکثریت جامعه در برنامه ریزی ،اجرا ،نظارت و ارزیابی فرآیندهای مربوط به برنامه ها ،طرح ها و پروژه
های گردشگری حمایت کنند )Murphy and murphy،0330( .گردشگری جامعه محور گونه های از گردشگری است که
موجب به هم پیوستن مشارکت در زیر چتر پایداری میشود .در اغلب موارد ،ای نگونه از گردشگری در سر مخالف طیف گردشگری
بزرگ مقیاس ،همگانی و انبوه قرار میگیرد که در آن ها شرکت های فعال ،ارتباط اقتصادی اندکی با جامعه محلی دارند و شاید
برخی از ساکنان با دستمزد و مهارت پایین در برخی از شغل ها فعالیت داشته باشند .گردشگری جامعه محور ،توسعه گردشگری
محلی است که با رو شهای نوآورانه و از طریق افراد و گروه ها ،مالکان کسب و کارهای کوچک ،کارآفرینان ،انجمن های محلی و
دولت انجام میگیرد )Sharpley & Telfer, 2012( .بسیاری از محققین گردشگری ،گردشگری جامعه محور را بهعنوان رویکرد
مهمی برای توسعه پایدار بیان میکنند (Li, 2004) .عالوه بر این «توسون و تیموتی» هفت موضوع مهم در مورد مشارکت جامعه
در توسعه گردشگری را پیشنهاد میکنند و این موضوعات عمدتاً شرح میدهد که چرا گردشگری جامع همحور مهم است .این
موضوعات عبارت اند از:

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان 1111

 -3مبانی نظری و ادبیات پژوهش

3

 .6مشارکت جامعه ،عنصری اساسی در اجرای طرحها واستراتژی های گردشگری است.
 .0مشارکت جامعه ،به توسعه گردشگری پایدار کمک میکند.
 .0مشارکت جامعه ،سطح رضایت گردشگران را افزایش میدهد.
 .0مشارکت جامعه ،به طراحی بهتر برنامه های مربوط به گردشگری کمک میکند.
 .2مشارکت جامعه ،به توزیع عادالنه هزینه ها و منافع حاصل بین اعضاء جامعه کمک میکند.
 .1مشارکت جامعه ،به رضایت مردم در سطح محلی در مورد نیازها کمک میکند.
 .7مشارکت جامعه ،به توانمندسازی و تقویت فرآیند مردم محوری در مقصدهای گردشگری کمک میکند.
(.)Rocharungsat,2005
بنابراین بومگردی جامعه محور نیز بهعنوان یک نوع از گردشگری جایگزین معرفی شده است که برای تحقق مشارکت
اجتماعی ،بهویژه مشارکت محلی ،در توسعه گردشگری پایدار ،به رسمیت شناخته شده است)0362،Auesriwong( .
گردشگر:از نظر سازمان جهانی گردشگری ) گردشگر به کسی گفته میشود که به کشورهای دیگری غیر از کشور محل اقامت
خود سفر کند و هدفی به غیر از آنچه در کشور خود دارد را پیگیری نماید( .موسایی)61 :6013،مفهوم گردشگری ،به دوران یونانیان
و رومیان باستان زمانی که افراد ثروتمند ،برای گذراندن اوقات فراغت ،از چشمه های آب گرم استفاده میکردند و به مکان های
مختلف در اروپا و منطقه مدیترانه سفر می کردند ،برمیگردد .در طی سال ها ،تعاریف مختلفی از گردشگری ارائه شده است و تالش
بسیاری برای رسیدن به توافق جهانی صورت گرفته است (ویور و اپرمن)0333،
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شکل -1گونه های گردشگردی (ضرغام بروجنی)1831،

توریسم :واژه توریسم ترکیبی است با ریشه یونانی(  )6Tourبه معنای مسافرت و گردش و گذر از محلی و بر طبق یکی از
تعاریف کمیته متخصصین سازمان ملل توریست به کسی اطالق می گردد که کشور یا منطقه و محل اقامت دائمی خود را حداقل
به مدت 24ساعت ترک گفته و در کشور یا منطقه دیگری اقامت گزیند (رهنمایی،6071 ،ص )60
تفریح و تفرج :تفرج ،به مفهوم ارزشیابی اوقات فراغت به منظور بازسازی و خودیابی روانی و فیزیکی مجدد شخص است و
تفرج در زبان انگلیسی در قالب کلمه ( )0recreationآمده است که از ریشه التین 0 reبه معنای تکرار و مجدد ،و ( )0creationبه
معنی خلق کردن و ساختن می باشد که در مجموع به معنی خود بازسازی) دوباره سازی و بازسازی(روحی و فیزیکی شخص،برای
شروع به یک دوره فعالیتی– کاری جدید است .در خالل اوقات فراغت ،انسان ها برای رهایی از تأثیرات امور خسته کننده و
یکنواخت روزانه به منظور دستیابی به استراحت و سپری کردن اوقات خوش ،فعالیتهای مختلفی انجام می دهند.
 -6به معنای مسافرت و گردش
 -0تفرج در واژگان انگلیسی
 -0به معنای تکرار و مجدد
 -0به معنای خلق کردن
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بوم گردی :پیرامون واژه بومگردی و پیشینه کاربرد آن اظهارنظرهای متفاوتی صورت گرفت است .به نظر میرسد توافق
جهانی مبنی بر اینکه بومگردی قبل از دهه  6123در عمل وجود داشته است ،حتی اگر نامی از آن نبوده باشد ،وجود دارد (هانی،
 )6111برخی پیشینه بومگردی را به زمانی دورتر و به هتزر نسبت میدهند و معتقدند که او این واژه را در ده  6113برای تشریح
روابط متقابل گردشگری،محیط زیست و ویژگی های فرهنگی استفاده کرده است( .درام)0332،اصطالح بومگردی اولین بار در
ادبیات آکادمیک انگلیسی به وسیله رمریل در سال  6122برای توصیف این فعالیت ،استفاده شد .از زمانی که بومگردی برای
نخستین بار بهعنوان بخشی از گردشگری معرفی شد ،مراکز و سازمان های بومگردی نظیر انجمن جهانی بومگردی در ایاالت
متحده آمریکا در سال  6113و نیز انجمن بومگردی استرالیا در سال  6116ایجاد شدند .همچنین انجمن ها و نهادهای بین المللی
نظیر شورای گردشگری و سفر جهانی که در لندن در سال  6113ایجاد شد ،در راستای توسعه بومگردی شکل گرفتند .به لحاظ
تأثیر بالقوه زیادی که بومگردی در زمین محافظت از محیط طبیعی دارد ،سازمان ملل متحد تصمیمی گرفت که سال 0330
میالدی را بهعنوان سال بین المللی بومگردی اعالم کند( .ویور)0332،در زبان فارسی ،اصطالح بوم بر مفهوم"سرزمین و
زیستگاه"را معادل "اکو" قرار داده اند و به نوعی " اکوتوریسم" معادل واژه بوم گردی تلقی میگردد( .فرهنگستان لغت،سازمان
میراث فرهنگی کشور،رنجبر،6022،توانگر)6011،
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شکل  -2نکات کلیدی در مورد بومگردی(منبع :مرگ)1111 ،1

-2-3اقامتگاه های بوم گردی
بوم گردی نوعی از سفر به طبیعت و روستاها با هدف لذت بردن و احترام به طبیعت و بجای گذاشتن کمترین اثر انسانی در آن
است .بوم گردان با هدف آشنایی با روستاها و فرهنگ و آداب و رسوم و صنایع دستی و غذاهای محلی و به طور کلی با هدف
کسب تجربه ی زندگی جامعه ی میزبان سفر می کنند .اصلی ترین زیرساخت مورد نیاز برای توسعه بوم گردی ،اقامتگاه بوم گردی
است .اقامتگاه بوم گردی به فضایی اطالق میشود که امکان اقامت ،مشارکت و کسب تجربه مبتنی بر سبک زندگی میزبان را
برای بومگردان فراهم می سازد .ساختار و سازه اقامتگاه بوم گردی بر گرفته از معماری سنتی منطقه میزبان و با کاربست عناصر و
مصالح بوم آورد است .رعایت اندازه ،رنگ ،شکل ،بافت ،مبلمان و حتی چیدمان بر پایه معماری پایدار و محیط محور است اقامتگاه
بوم گردی مانند دیگر اقامتگاه ها نظیر هتل ها صرفا یک اقامتگاه نیست .بلکه محلی است برای آشنایی بوم گردان با سنتها ،صنایع
دستی ،غذاهای محلی و سبک زندگی جامعه ی میزبان .اقامتگاه بوم گردی دوستدار محیط زیست است و در آن تالش میشود
هدر رفت انرژی و آسیب به محیط زیست به حداقل برسد.

 -1-2-3فرصت ها و تهدیدات بالقوه بومگردی
فرصت ها و تهدیدات در بومگردی از موقعیتی به موقعیت دیگر ،از گروهی به گروه دیگر و از فردی به فرد دیگر متفاوت است،
به تدریج منافع یک گروه ممکن است برای گروه دیگر هزینه باشد .اینکه کدام فرصت ها ادامه یابند و کدام تهدیدات محدود شوند،

1 Merg
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باید به وسیله هم ذینفعان تعیین شود( .مور) 2002،به طورکلی میتوان ،فرصتها و تهدیدات زیر را برای صنعت بومگردی در نظر
گرفت.
جدول  -1فرصت های بومگردی( .منبع :پژوهشگر)
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جدول  -2تهدیدات بوم گردی (منبع :پژوهشگر)

 -3-3ارکان اصلی اقامتگاه بومگردی
اقامتگاه بومگردی ،اقامتگاهی برای گردشگران است که دارای چهار رکن شامل -6 :ساختار بومی خدمات،محصوالت و
فعالیتهای گردشگری  -0ساختار محیطی بومگرا  -0ساختار مالکیت ،مدیریت خانوادگی و مشارکت جامع بومی  -0ساختارهای
مناسب زیربنایی گردشگری است که آن را از دیگر مکانهای اقامتی نظیر هتل ها متمایز میکنند( .کوان و همکاران)0363 ،

 -4-3درجه بندی اقامتگاههای بومگردی ایران
بر اساس تقسیم بندی انجامشده از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،اقامتگاههای بومگردی به سه نوع درجه
یک،درجه دو و درجه سه دسته بندی میشوند که مبنای آن مواردی شامل تعداد واحد اقامتی،داشتن فضاهای جنبی نظیر چایخانه و
فروشگاه صنایع دستی و غیره،نوع پذیرایی از گردشگران ومهمانان ،چگونگی حفاظت از محیط طبیعی،بهره گیری از خدمات
ارتباطی نظیر اینترنت،استفاده از انرژی های نو وتجدید پذیر،اجرای گشت طبیعت گردی و موارد دیگر می باشد (وزارت میراث
فرهنگی و گردشگری)6012 ،

-5-3تقسیم بندی و اهداف اقامتگاه بومگردی

اولین گروه ،بوم کلبه نام دارد .این اقامتگاه ها در مناطق بکر طبیعی و نزدیک به پارک های حیاط وحش قرار
دارند و با قدیمی ترین و بومی ترین مصالح ساخته شده اند .از آنجا که در بوم کلبه ها،عموماً محلی برای زیست
انسان به صورت طبیعی وجود ندارد ،این دسته ،باالترین نشان اکولوژها را به خود اختصاص داده اند.

دومین گروه ،متعلق به بوم خانه یا اقامتگاه بومی سنتی است که در بافت های روستایی و بافته های تاریخی
شهرها قرار دارند .البته اقامتگاه های این گروه ،متفاوت از هتل های سنتی است.
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اقامتگاههای بومگردی ،به طور معمول بهعنوان اقامتگاههایی طبقه بندی میشوند که مفهوم بومگردی را دنبال میکنند( .انجمن
جهانی بومگردی )0362 ،درگذشته ،این نوع اقامتگاه ها فقط بهصورت کلبه های ساده و در دل جنگل ها ساخته شده بود .اما
امروزه با افزایش اهمیت گردشگری و حفظ محیط زیست ،این اقامتگاه ها نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند و متناسب با اقلیم های
گوناگون طبیعی و با توجه به ویژگی های هر محیط طراحی شده اند.

گروه سوم ،کمپ های عشایری هستند که خاص مناطق عشایر نشین است و با توجه به گستردگی طایفه های
عشایری در کشور ،هنوز ظرفیت های گردشگری این حوزه ناشناخته مانده است.

گروه چهارم اکوکمپ ها هستند که در آنها ،تمامی خدمات و زیرساخت ها ،هماهنگ مطابق بر زیست بوم و محیط
زیست منطقه میباشد .در حال حاضر دو نمونه از آن در کشور وجود دارد ،اکو کمپ متین آباد و اکو کمپ
کوهستانی ناند که برای کوهنوردان راه اندازی شده است.

شکل  -2انواع اقامتگاه بومگردی(منبع:نگارنده)1811،
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یکی از اهداف اصلی اقامتگاههای بومگردی ،عالوه بر اسکان گردشگران ،دستیابی به توسعه پایدار در جوامع محلی از طریق
حمایت از کسب وکارهای خانوادگی و آشنایی با فرهنگ محلی از سوی گردشگران است( .شفیعی)6011،به طورکلی ،طبق مطالعه
ایلپر( ،)2002اهداف اقامتگاه بوم گردی شامل:
 کمترین اثر بر محیط زیست بیشترین مزایای اقتصادی برای مردم میزبان -کمترین اثر بر فرهنگ های بومی و بیشترین احترام برای آنها بیشترین رضایت برای گردشگران است.

 -3روش تحقیق
هر پژوهش علمی نیازمند یک روش تحقیق مناسب با موضوع خود است .اساس یک تحقیق علمی تداوم در مسیر پژوهش
است .روش این پژوهش بهصورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است،هدف تحقیق کاربردی و با رویکرد کیفی بوده است .در
روش گردی آوری اطالعات از طریق مطالعات کتابخانهای و نشریات مرتبط و سایتهای معتبر و برداشت های میدانی و
عکسبرداری از نمونه های موردی و طبقه بندی و تحلیل آن ها بوده است.

-4معرفی محدوده مورد مطالعه
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استان گیالن در شمال کشور و در کنار سواحل جنوبی دریای خزر قرار گرفته و از خصوصیات بارز آن رطوبت و بارندگی زیاد
است .و به طور کلی این استان دارای آب و هوایی معتدل و مرطوب می باشد .از طرفی وجود حصار بلند البرز در جنوب این ناحیه،
مانع از خروج رطوبت و بخار ناشی از دریا می گردد .استان گیالن شامل دو قسمت کوهستانی و جلگه ای است .در هر کدام از این
دو ناحیه در اجزای تشکیل دهنده معماری تفاوت هایی دیده می شود .رطوبت و بارندگی زیاد عامل اصلی شکل گیری معماری و
شهرسازی این ناحیه می باشد.

شکل  -8طبیعت گیالن .منبع:نگارنده

شکل  -4نقشه گیالن .منبع:نگارنده

 -1-4اطالعات جغرافیایی و اقلیمی شهرستان ماسال
ماسال با مساحت  012کیلومتر مربع در فاصله  23کیلومتری رشت ،بین عرضهای  07درجه و  62دقیقه تا  07درجه و 01
دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  02درجه و  00دقیقه تا  01درجه و  66دقیقه شرقی قرار گرفته است.

 -1-1-4پیشینه
شهر قدیمی در حوالی ماسال وجود دارد که خرابهها و قبرستان وسیع آن هنوز باقی است و آن را "شهرگاه" مینامند .قدری
دورتر از شهرگاه خرابههای دیگری در زیر بوتهها و در میان جنگل دیده میشود و شاید آثار شهری است که بعد از ویرانی شهرگاه
ایجاد شد و به "توآشه" مشهور بوده است .شهر ماسال در قدیم "رودکنار" نامیده میشد و هر هفته سهشنبه بازار در آن تشکیل
میگردید .رونق فعالیت کشت برنج و رواج مبادلههای محلی کاال در این بازار که عملکرد اولیه شهر محسوب میشود سبب
گسترش آن و تبدیل تدریجی رودکنار به شهر ماسال شدهاست .ماسال درگذشته بخشی از شهرستان تالش بوده است که در سال
 6071به شهرستان ماسال تبدیل شد .این شهرستان دو بخش مرکزی و شاندرمن را دارد که هر دو آنها بهشتی دست نخورده در
طبیعت به شمار می آیند بخش شاندرمن و مرکزی می باشد .از نظر جغرافیایی ماسال از سه ناحیه جلگه ای ،کوهپایه ای
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وکوهستانی تشکیل یافته و مهم ترین ارتفاعات آن تورشوم ،شاه معلم ،ریسبند ،و رودهای مهم آن ارس نیک ،در آن بر و میله سرا
است .شهرستان ماسال دارای  0بخش 0 ،شهر 0 ،دهستان و  632آبادی است.

 -2-1-4جمعیت
طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  6013جمعیت این شهرستان  20011نفر میباشد.

شکل  -5نقشه شهرستان ماسال (منبع:استانداری گیالن)

جدول  -8آشنایی با جاذبههای گردشگری شهرستان ماسال( .منبع:نگارندگان)1811،
قلعه کول در روستای قلعه کول (روستای تاس کوه) قرار دارد و روی تپهای طبیعی با ارتفاع  03تا  02متر از
سطح زمین واقع شده است .با قدمتی که به سدههای دوم و سوم هجری قمری باز می گردد ،از این قلعه
امروزه تنها بقایایی بهجا مانده است .این اثر در تاریخ  1بهمن  6021با شماره ثبت  0337بهعنوان یکی از آثار
ملی ایران به ثبت رسید.
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این منطقه یکی از نواحی طبیعی ،زیبا و بکر و بی نظیر کشور به شمار میرود که وجود رودخانه ،آب و هوای خوش،
ییالقات،جاذبههای طبیعی،نواحی سرسبز و طبیعت زیبا جذابیت و زیبایی خاصی دارد .در ناحیه اگر فضاهای گردشگری ،اقامتگاه ها،
طبیعت گردی ،ورزشی و فعالیتهای ویژه ایجاد شود ،پتانسیل جذب و توسعه گردشگری داخلی و خارجی را خواهد داشت.
دیگر مناطق طبیعی و جاذبههای گردشگری و تاریخی ماسال نیز شامل منطقه جنگلی طاسکوه و آری دول ،ییالق شالماء،
چسلی ،بیلگاه دون ،اسپی دشت ،دشت ویرگاه ،خندیله پشت ،مارجونه ،رشته پشت و شنه راه ،واشیار ،صی فی ،نم نمه پشت ،خشکه
دریا ،تالرگاه ملومه بند ،آبشار تولی نسا،محل شهادت میرزا کوچک خان جنگلی،مناطق باستانی درخانه ،گیله سرا ،وردم ،مناطق
ییالقی تاریخی سنگ بست ،دره خون ،خندیله پشت است.

منطقه باستانی اسبه ریسه در نزدیکی روستای اسبه ریسه قرار دارد و قدمت آن به هزاره پیش از میالد
بازمیگردد .در این منطقه فضاهای معماری با اتاقهای مسکونی و بقایای دیوارهای دفاعی شناسایی شدهاند.
همچنین تنها گورستان منطقه گیالن با استودانهایی افقی و طاقباز در این محوطه قرار دارد .این اثر در
تاریخ  7اسفند  ،6021با شماره ثبت  06200بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

روستای ییالقی «اولسبلنگا »6یا «اولسبالنگاه» در  02کیلومتری جنوب ماسال و در ارتفاع  6233متری از
سطح دریا قرار دارد.
غار آویشو از جاذبههای طبیعی ماسال است که در  03کیلومتری جنوب غربی شاندرمن و در منطقهای به
همین نام قرار دارد .در ماسال بیش از  67غار بزرگ و کوچک وجود دارد که بزرگترین آنها آویشو نام دارد
که در ارتفاع  6033متری از سطح دریا قرار دارد .این غار در سال  6021با شمارهی ثبتی  13در فهرست
میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسید.

Olasbelanga
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آبشار رامینه یکی از مناطق جذاب ماسال است این آبشار در دل جنگل و با ارتفاع  101متر از سطح دریا واقع
شده است .ارتفاع این آبشار به  63متر میرسد و از آبشارهای پرآب محسوب میشود.

ییالق سوئه چاله حدود  02کیلومتری ارتفاعات ماسال و در دل کوههای سبزپوش و مهآلود قرار گرفته است.
این منطقه یکی از زیباترین ییالقات ماسال به شمار میرود و در جنوب این شهر واقع شده است .عالوه بر
چشماندازهای زیبای طبیعی ،وجود خانههای چوبی بر جذابیت آن افزودهاند.

منطقه ییالقی دشت آلنزه با طبیعی سرسبز بهعنوان یکی از جاهای دیدنی ماسال به شمار میاید و اطراف آن
را کوههای زیبا و سرسبز احاطه کردهاند .در مقابل این دشت زیبا بنای تاریخی امامزاده ابراهیم النزه واقع
شده است و درخت تنومند  033ساله که قدمت باالی این منطقه را نشان میدهد.
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بام سبز ماسال در فاصله یک کیلومتری از شهر ماسال قرار دارد و از آن میتوان چشماندازی فوقالعاده را به
نظاره نشست

پارک جنگلی ریزه مندان در ماسال واقع شده است این پارک جنگلی گسترهای برابر با  033هکتار دارد و
همچنین دارای تمام امکانات رفاهی و تفریحی نیز هست.

-2-4ویژگی های معماری بومی گیالن
معماری بومی هر منطقه گنجینه ای ارزشمند برای آن منطقه محسوب میشود که عدم توجه به آن سبب از دست رفتن
فرصت های اقتصادی و اجتماعی است جذب گردشگر ازجمله امکاناتی است که توجه به معماری بومی در پی خود دارد که در
نهایت منجر به پایداری اقتصادی شهرها و روستاها و توسعه آنها میگردد .در این تحقیق به بررسی نقش اقامتگاههای بومگردی
در جذب گردشگر در گیالن میپردازیم .بنابر تعریفی که پاول الیور از معماری بومی دارد ،معماری بومی،آنگونه از معماری است که
از درون جوامع رشد میکند و طی زمان ،خود را با شرایط اجتماعی و اقلیمی و فناوری سازگار میسازد وتکامل مییابد و با ارزشها،
اقتصاد و شیوه های زندگی فرهنگ هایی که مولد آنها هستند سازگار میباشند و یا به طور خالصه معماری بومی ،معماری مردم و
معماری توسط مردم و نه برای مردم است .در این تعریف یکی از شاخصه های معماری بومی که مشارکت مردم در ساخت این
گونه از معماری ،قابل مالحظه است و همچنین توجه به ارزش ها و همسازی آن با ویژگی طبیعت است .راپاپورت نیز این گونه
معماری بومی را چنین تعریف میکند :این نوع مسکن بومی تجلی آنی ارزش های در حال تغییر و نیز تصویر خانه و جهان بینی و
شیوۀ زندگی است و حاصل مجموعه ای از موقعیتها است و یا از دید وی معماری بومی ،به جای تسلط بر طبیعت سعی در ایجاد
تعادل با آن را دارد و این عامل را عامل برتری آن بر معماری های صاحب سبک در زمینه آنچه که به بررسی روابط میان محیط
ساخته شده انسان و طبیعت میگردد ،میداند .درتمام ساختمان های این منطقه بدون استثنا ازکوران و تهویه طبیعی استفاده میشود.
به طورکلی :
 پالن ها گسترده و باز و فرم کالبدی آنها بیشتر شکل های هندسی طویل وکشیده است. ایجاد پیلوت در زیرساختمان به دلیل رطوبت زیاد در این منطقه ایجاد فضای باز درتمامی اطراف ساختمان ایجاد کوران در ساختمان با یک الیه کردن بنا و بالطبع خطی شدن فرم پالن ایجاد پوشش گیاهی بیشتر واستفاده از ایوان در سمت غرب بنا به دلیل وجود بادهای مزاحم از این سمت بهترین جهت برای استقرار ساختمان جهت های  35درجه غربی تا  66درجه شرقی می باشد. -استفاده از فضاهای نیمه باز جهت برقراری جریان هوا و محافظت از بارش باران و تابش آفتاب

-

-

در این اقلیم باید پنجره های رو به جنوب و جنوب شرقی دارای سایبان افقی ،پنجره های جبهه های شمالی دارای
سایبان قائم کنار پنجره و پنجره های رو به شرق ،غرب و جهات نزدیک به آن دارای سایبان افقی و قائم مقابل پنجره
باشند.
به دلیل رطوبت زیاد منطقه ،فضاها باید دارای سقف بلند باشند تا ضمن فراهم نمودن حجم بیشتری از هوا ،از افزایش دما
و رطوبت فضای بسته جلوگیری به عمل آید.
استفاده از بام های شیبدار یکی از معمول ترین راه های هدایت باران به سطح زمین و جلوگیری از خطرات ناشی از نفوذ
آب به ساختمان در این اقلیم محسوب میشود.
جدول  -4بررسی معماری بومی گیالن(منبع:نگارندگان)1811،
 ساختمان های این مناطق به دلیل رطوبت زیاد هوا و خاک معموال منفرد است وامکان برقراری جریان هوا در اطراف آن وجود دارد.
 به دلیل رطوبت زیاد خاک ،ساختمانها به طور معمول روی سکو یا پیلوت قرار دارندو فاقد زیر زمین هستند.

 ایوان های مسقف که گاه سطح وسیعی را در بر می گیرند ،نقش مهمی در استفادهاز فضای نیمه بازبهویژه هنگام بارندگی دارند.
 از طرف دیگر به دلیل شرایط مساعد اقلیم در بیشتر مواقع سال ،بخش عمده ای اززندگی در ایوان ها سپری میشود.
 به منظور جلوگیری از فرسایش نمای ساختمان در مقابل بادهای توام با باران،سقف شیبدار ساختمان از دیوارها جلو آمده و چون چتری آن را محافظت می کند .در
برخی از بناها ،این جلو آمدگی به شکل غالم گردشی در پیرامون بنا مورد استفاده قرار
میگیرد .چوب ،خشت و آجر از مصالح اصلی به کار رفته در دیوارها و لته چوبی ،سفال،
حلب یا گالی از مصالح به کار رفته در سقف های شیبدار هستند که با رطوبت باالی
این مناطق سازگاری خوبی دارند( .طاهباز )27
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 اطراف ساختمان با حیاط ها و فضاهای باز احاطه شده است و در بدنه ساختمانبازشوهای متعدد در جبهه های رو به باد و پشت به باد وجود دارد .در برخی از مناطق
این اقلیم ساختمانها دو طبقه است که طبقه دوم به دلیل بهره مندی بهتر از کوران
هوا ،بیشتر در تابستان مورد استفاده قرار میگیرد( .طاهباز )27سقف ها شیبدار بامهای
چهار شیبه با شیب تند است تا آب باران در اسرع وقت تخلیه شود.

بررسی ساختمان های با ارزش قدیمی گیالن که دارای هویت معماری گیالن می باشد:
خانه سمیعی ها :خانه فرهنگ گیالن که متعلق به مفخم السلطنه (اسماعیل رحمت سمیعی) مربوط به دوره قاجار است و دررشت ،محله ساغری سازان ،کوچه شهید بیانی ،پالک  00واقع شده و این اثر در تاریخ  66مهر  6020با شماره ثبت 66603
بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاست.
خانه تقی خان صوفی یکی از آثار ملی ثبت شده ایران در املش است که قدمت آن مربوط به پهلوی اول می باشد و در تاریخ 6020 /32/30به شماره ثبت  63220در مجموعه آثار تاریخی ایران ثبت شده است .نشانی این اثر ملی ثبت شده شهرستان املش،
بخش رانکوه ،دهستان سمام ،مرکز روستای امام می باشد.
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جدول -5خانه سمیعی رشت(منبع:نگارنده)1811،

جدول -6خانه صوفی در املش(منبع:نگارنده)1811،

در پالنهای مجموعه تعادل و تقارن دیده میشود و همچنیناستفاده از خطوط مستقیم،سازماندهی شبکه ای و طراحی چند
الیه از دیگرنکات موردتوجه بوده است.

سازماندهی پالنها بهصورت شبکه ای است و بهصورت چند الیهطراحی شده که با سطوح موازی به هم راه دارند .فرم بنا چه در پالن
و چه درحجم مربع و مکعب است .شکلی ایستا و خنثی است و مفهوم
تعادل و ایستایی را القا می کند.
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تکرار پنجره ها در نماتکرار کله شیری ها در دامنه سقفاستفاده از یک الگو در طراحی نرده ها و پنجره هاترکیب بندی عمودی عناصر همچون ستونها و در ها و پنجرهها

ایجاد تنوع بصری در نما:
استفاده از عناصری چون ایوان ،نهاز و نخیر در نما.بازشوها در غالب در،پنجره و ایوان دیده میشود.کاهش جسیم بودن حجم از طریق کم و اضافه کردن از نما.نسبت سطح باز شو ها به سطح نما به ترتیب در نمای جنوبی،شمالی ،شرق و غرب بیشتر است.
استفاده از انواع باز شو در نما) ایوان ،پنجره،در( ...مانع ازیکنواختی در نما میشود.
-با توجه به تنوع در اجزا ،کل مجموعه یکپارچه و متناسب است.
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استفاده از فرمهای چهارگوش در معماری ایرانی به دلیل استفاده ازچوب در طاق ،قرینگی ساختمان ،خط آسمان و خط زمین احساس
سنگینی و استحکام را القا می کند .این حس در طبقه دوم با توجه به
باز شوهای بیشتر ،کمتر است.

بازشوها در طبقه اول شفاف نیستند و نورگیری با واسطه از اینبازشوها صورت میگیرد.
وجود موارد بر نمیشود،این دیده اول طبقه در دوم طبقه نمای -تنوع
میکند .تاکید تر خصوصی فضاهای

جدول -7آشنایی با اقامتگاههای بومگردی در گیالن(منبع:نگارندگان )1811

اقامتگاه بوم گردی تالرخانه خمام در روستای مرزدشت منطقه خمام قرار دارد .این اقامتگاه در
سال  6010به سبکی گیلکی افتتاح شد .مهمانان میتوانند در این مکان انواع فعالیتهایی چون
میوهچینی ،حصیربافی و غذا دادن به حیوانات را تجربه کنند.

اقامتگاه بوم گردی خانوم بزرگ در شهر فومن قرار دارد .این اقامتگاه دارای  0طبقه و  0اتاق
است که تمامی اتاقها بهصورت سنتی طراحی شدهاند و دارای سرویس کف خواب هستند.
اقامتگاه خانوم بزرگ در مجموع دارای  02نفر ظرفیت است

اقامتگاه بوم گردی گیل خانه کوچصفهان،این اقامتگاه در روستای گیلوا دشتان رشت قرار دارد و
دارای  6033متر مساحت است .خانه اقامتگاه درون باغی قرار گرفته تا مهمانان عالوه بر تجربه
گذراندن زندگی در یک محیط روستایی ،از فضای زیبای باغ و آرامش حاکم بر آن نیز بهره

اقامتگاه بوم گردی بام رودبار در روستای ییالقی دارستان شهرستان رودبار واقع شده است ،این
اقامتگاه در نزدیکی یک دریاچه و کوههای سرسبز واقع شده است و از این نظر منظرهای
دلنشین را برای ساکنان اقامتگاه به وجود میآورد.

اقامتگاه داروک در شهرستان ماسال واقع شده و دارای  0طبقه و  0واحد است .در طبقه باال 0
واحد  62متری و در طبقه پایین  6واحد  62متری وجود دارد که هر کدام از این واحدها دارای
تراس بزرگ هستند.
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ببرند.

اقامتگاه بوم گردی تکرم در  03کیلومتری شهر رشت در روستای خمام واقع شده است .قامتگاه
تکرم دارای  0طبقه و  2اتاق است و در مجموع  03نفر ظرفیت دارد .مهمانان اقامتگاه میتوانند
انواع فعالیتهای بومی مانند پخت شیرینی ،سفالگری و چیدن و دم کردن چای را انجام دهند

اقامتگاه بومگردی احمد رضوانشهر یکی از معروفترین اقامتگاههای بوم گردی گیالن است که
در شهرستان رضوانشهر و روستای ارده واقع شده است .اقامتگاه با مصالح چوبی ساخته شده و
دارای  2سوئیت و ظرفیت  23نفری است .تمامی سوئیتهای این مجموعه  03متری بوده و
ظرفیت  1تا  2نفر دارد
اقامتگاه خوش نشین رودبار از معروفترین اقامتگاههای بوم گردی گیالن است ساختمان این
اقامتگاه دارای  13سال قدمت است .اقامتگاه خوش نشین رودبار در نزدیکی رودخانه فرارود،
جنگل هیرکانی و آبشار آلوبن قرار دارد و گردشگران میتوانند پیاده خود را به این مکانها
برسانند.
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-5موانع و مشکالت موجود اقامتگاه در شهرستان ماسال
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در سال های اخیر گردشگری در نواحی روستایی رشد زیادی پیدا کرده است .همزمان توجه به اصالت های روستایی با توجه
به کمرنگ شدن آن در زندگی شهری ،نیز افزایش یافته و به تبع آن اثرات مثبت و منفی گردشگری نمایان تر شده است .در جهت
افزایش اثرات مثبت و کاهش اثرات منفی توجه به بومگردی میتواند راه گشا باشد .در این بین اقامتگاههای بومگردی با توجه به
وسعت دامنه فعالیتهایی که میتوانند ارائه دهند و همچنین امکان مشارکت باالیی را توسط روستایی فراهم می آورد ،موردتوجه
خاص قرار گرفته است .این اقامتگاهها باید توجه به حفظ محیط زیست داشته باشند ،توسط مردم محلی احداث و اداره شوند و به
اقتصاد محلی کمک نمایند .با توجه به مزیت های مورد اشاره و وضعیت مناسب ماسال در جذب گردشگر و جاذبههای فوق العاده،
تأسیس و توسعه اقامتگاههای بومگردی در سال های اخیر همواره مورد تأکید مسئولین بوده است .از این رو این به دنبال موانع
تأسیس و توسعه اقامتگاههای بومگردی در شهرستان ماسال خواهیم پرداخت و بر این اساس با استفاده از نظرات گروه های درگیر
در این مسئله،نسبت به شناسایی شش مقوله هسته ای شامل کاربری اراضی،بازاریابی ،مشکالت اداری ،جاذبه ها ،کمبود آموزش و
امکانات ومدیریت و برنامه ریزی بهعنوان مانع اقدام شد .یکی از مشکالت عمده شکل گیری اقامتگاههای بومگردی در این
شهرستان تغییر کاربری اراضی در محدوده و خارج از محدوده روستاها است که در سال های اخیر باتوجه به گسترش خانه های
دوم گردشگری افزایش بسیار زیادی پیدا کرده است .این موضوع سبب افزایش قیمت زمین از یکسو و کمبود زمین از سوی دیگر
شده است که باعث شده عمالً امکان تأسیس اقامتگاههای بومگردی روستایی فراهم نباشد و در موارد بسیاری مانند منطقه آزاد
انزلی باتوجه به افزایش بسیار زیاد قیمت زمین ،به صرفه نیز نباشد .از سوی دیگر روند اداری تأسیس اقامتگاه ها نیز بسیار طوالنی
است که از مرحله معرفی دهیار تا موافقت اصولی موانع بسیار وجود دارد .برخی از این موانع مانند سختگیری بانک ها برای اعطای
تسهیالت و یا اخذ مجوز از نهادهای مربوطه مانند منابع طبیعی یا مجوزهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی همواره مورد گالیه
روستاییان است .بسیاری از روستاییان که عالقه مند به سرمایه گذاری بوده و یا حتی اقدام به این کار نموده اند ،فاقد آموزش و یا
آگاهی کامل در زمینه اقامتگاههای بومگردی هستند که باعث شده است پس از مدتی انگیزه و امید خود را از دست بدهند .این
عدم آموزش حتی در بین مدیران میانی استان مانند بخشداران نیز وجود دارد .در این زمینه نبود بازاریابی و تبلیغات مناسب از سوی
نهادهای دولتی و صداوسیما را نیز میتوان اضافه نمود که سبب عدم شناخته شدن اقامتگاه ها و جاذبههای بومگردی به گردشگران
شده است .تمامی این موارد در مدیریت و برنامه ریزی صحیح مدیران ریشه دارد .بهعنوان نمونه طرح جامعی برای احداث برنامه
ریزی شده اقامتگاههای بومگردی در این شهرستان وجود ندارد و یا ارزیابی از روند گذشته انجام نشده است .به نظر میرسد صرف
اعطای وام و تسهیالت بانکی نمیتواند سبب توسعه اقامتگاههای بومگردی شود و میبایست به تمامی جنبه ها و عوامل مؤثر در این
روند ،توجه نمود.

-6راهکارها وپیشنهادات





تشویق مردم برای مرمت و بازسازی خانه های موجود در منطقه به جای تخریب آنها.
تشویق کشاورزان به ادامه کشاورزی در کنار راه اندازی اقامتگاه های بومگردی برای اجاره به گردشگران.
بهبود صنایع دستی و ایجاد فروشگاه ها و نمایشگاه های صنایع دستی.
حمایت مالی از برنامه ها و سرمایه گذاری ها در اقامتگاههای بومگردی.

نتیجه گیری
معماری بومی هر منطقه گنجینه ای ارزشمند برای آن منطقه محسوب میشود که عدم توجه به آن سبب از دست رفتن
فرصت های اقتصادی و اجتماعی است .جذب گردشگر ازجمله مسایلی به شمار میرود که توجه به معماری بومی از ملزومات آن
می باشد که در نهایت منجر به پایداری اقتصادی و توسعه آن منطقه می انجامد .از این رو معماری بومی بهعنوان پاسخی پایدار به
بستر خود میتواند فرصت مناسبی برای جذب گردشگران باشد .اقامتگاههای گردشگری و توریستی امروزه نقش مهمی در توسعه و
جذب گردشگری ایفا میکند .این نقش ،ابعاد گسترده اقتصادی ،اجتماعی ،تفریحی و اکوتوریستی دارد .گردشگران خواهان اقامت
درمحیط های طبیعی ،باز ،ارزان و با تسهیالت مناسب هستند و شهرستان ماسال از طرفی به دلیل تردد زیاد مسافران و توریستها از
این مسیر به مقصد شهرهای دیگر و همچنین بدلیل طبیعت بکر وزیبا و آب و هوای مطبوع و وجود کوه و جاذبههای فوق العاده در
این مسیر ضرورت ایجاد مراکز تفریحی و توریستی در طول مسیر را میطلبد .گردشگری فرصتهای بسیاری را برای کسب و
کارهای کوچک خانوادگی ایجاد میکند که بیشتر آنها ،روابط مستقیم و متقابل میزبان و مهمان را در خانه و امالک خانواده
گردشگر پذیر در بردارند .این حضور و مشارکت از سوی خانواده ،برای تجربه و رضایت گردشگر و همچنین برای توسعه پایدار
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مقصد و جامعه محلی ،امری بسیار حیاتی است .یکی از کسب و کارهای کوچک گردشگری که در چند سال گذشته در ایران به
شدت در حال توسعه است ،ایجاد و توسعه اقامتگاه های بومگردی در سه گونه اکولوژ،اکوکمپ و اکوهتل است .هدف اصلی ایجاد و
توسعه این نوع از اقامتگاهها که دارای هویت و ساختاری بومی هستند ،رسیدن به توسعه پایدار است .اقامتگاه های بومگردی
اشتغال زایی میکنند و توسعه پایدار را برای منطقه مورد مطالعه از نظر اقتصادی ،اجتماعی و محیطی ارتقا میبخشند .همچنین ایجاد
شغل های مرتبط با اقامتگاه های بومگردی و توریسم توانسته است زمینه جلوگیری از مهاجرت مردم روستا به شهرهای بزرگ را
فراهم سازد .همچنین این اقامتگاه ها از طریق سازگاری با محیط طبیعی و جوامع محلی و اقتصاد توانسته اند پایدار بمانند و با
جایگزین کردن هتل های معمولی به تعداد بیشتری از اقامتگاه های بومگردی تأثیر کلی صنعت گردشگری را کاهش دهند و از این
طریق به توسعه پایدار گردشگری نایل شوند.
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