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Today, tourism is one of the fastest growing industries in the world. Among the different 

types of tourism, nomadic tourism is one of the most unique types of tourism, which provides 

the opportunity for tourists to gain different experiences compared to other types and also 

increases the economic power of nomads. Despite the reception of this type of tourism by 

tourists during the last decade, the owners of nomadic ecotourism residences are facing many 

problems.  

Purpose: The present study identifies the challenges faced by the owners of nomadic 

ecotourism residences/entrepreneurs of the Qashqai nomads of Fars province.  

Method: The research method is descriptive and analytical. The unit of analysis is the owners 

of nomadic ecotourism residences. The research tool was the questionnaire and the field data 

collection method. In this study, 40 challenges under 10 main challenges were identified and 

investigated. At the time of the research, Fars province had 132 urban, rural and nomadic 

ecotourism residences, of which 15 were nomadic ecotourism residences. These residences 

are scattered in 10 cities of the province.  

Findings: The first and most important challenge facing nomadic ecotourism residences is 

the problem of providing capital with an average of 3.9. The second challenge is not paying 

attention to the environmental capacities with an average of 2.3 and the third challenge is the 

weakness in the required infrastructure such as transportation, communication and public 

infrastructure with an average of 1.3. 
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های مختلف گردشگگگری، رود. در بی  گونهمی شگگراربه جهان صگگنای  رشگگدیری روبه از یکی امروزه گردشگگگری
شایری یکی از منحصربه شگری ع شگری اگرد سبت به فردیری  انواع گرد ست که امکان کسب یجربیایی متفاوت را ن

رغم استقبال گردشگران طی دهه افزاید. علینیز می عشایر اقتصادی یوان ها برای گردشگر فراهم آورده و برسایر گونه
 گردی عشایری با مشکالت متعددی مواجه هستند.های بومصاحبان اقامتگاه ،اخیر از ای  نوع گردشگری

گردی عشگگایر/کارآفرینان عشگگایر های بومروی صگگاحبان اقامتگاههای پی ه حاضگگر به شگگناسگگایی  ال مطالع هدف:
 پردازد.قشقایی استان فارس می

شد. ابزار  روش: شایری می با صاحبان اقامت گاههای بوم گردی ع ست. واحد یحلیل  صیفی یحلیلی ا روش یحقیق یو
 ی ال  اصگگل 10 لی ال  ذ 40 انی بوده اسگگت. در ای  مطالعهیحقیق پرسگگشگگنامه و روش گردآوری اطالعات مید

روستایی  ،گردی شهریاقامتگاه بوم 132استان فارس در زمان انجام پژوه  دارای قرارگرفت. یو مورد بررس ییشناسا
ان پراکنده شهرستان است 10ها در باشد. ای  اقامتگاهگردی عشایری میاقامتگاه بوم 15و عشایری بوده که از ای  یعداد 

 هستند.
است.  9/3  یانگیبا م هیسرما  یمشکل یام ریعشا یگردهای بوماقامتگاه یرو ی ال  پ  ییرو مهم  یاول یافته ها:

 دهای موررساختیضعف در ز ، ال   یو سوم 2/3  یانگیبا م یطیمحیستهای زتی ال  عدم یوجه به ظرف  یدوم
 . است 1/3  یانگیبا م و عرومی یاریباط ،یرهای یرابرساختیمانند ز ازین

 

. استان فارس ییقشقا یرعشا یگردبوم هایاقامتگاه: یمطالعه مورد یرعشا ینانکارآفر روی¬ی پ یها ال  ییشناسا(. 1401قاسری، مریم و حامدفر سعید) :استناد

 75-63، (1)1. یو نوآور ینیکارآفر یها پژوه 

   ی                                                                                                                      علری پژوهشنوع مقاله: 
 ایرانانجر  علری کارآفرینی و نوآوری  ناشر:
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 مقدمه

ضر قرن یلاوا در شور جرعیت ازمهری  بخ  حا شایر ک شکیل را ع سال می ی ست که در   1884داد. برآوردها حاکی از آن ا
شور حدود  7654000میالدی ازمجروع  شته 25نفر جرعیت کل ک صد زندگی ایلی دا سال اند، آماردر شور در  شان  1366های ک ن

شور یعنی می شکیل  2/2نفر معادل  1152000نفر ینها  51500000دهد که از کل جرعیت ک شایر ی شور را ع صد از جرعیت ک در
شیری، دادهمی سال 1380اند )م سکان یا  شایر کو نده ایران به فرض عدم ا سیده 320به حدود  1390(. جرعیت ع ست هزارنفر ر ا
ضایی) شور دالیل متعددی ازجرله عدم ینوع مناب  د (.1389 ،شکور و ر شایری ک شدید جرعیت ع سترده، کاه   رآمدی، فقر گ

سهیالت زیربنایی و ... دارد. لذا ضعف امکانات و ی شت دامداری، کاه  یوان مرای ،  شیتی هایالگو یغییر سختی معی جامعه  مع
ضروریی اجتناب شور  شایری ک ست. بایوجه به  ال ع صتناپذیر ا شایری هرانند نبود فر شکالت های جوام  ع صادی، م های اقت

ست شزی ست پیوندمحیطی،  سرریز نیروک شی نظام ایلی، مهاجرت،  شهرها و پیدای  های اجتراعی، فروپا شیه  های بیکار به حا
رسد گردشگری عشایر راهکاری برای رف  پاره ای از مشکالت باشد )میرواحدی های بزرگ به نظر میکرربند فقر در پیرامون شهر

 انجام عشایر کو ندگی قلررو به وابستههای محیط در که است گردشگری (. گردشگری عشایری نوعی1395و اسفندیاری بیات، 
 قشگگالقی-ییالقی منطقه در طبیعیهای جاذبه و عشگگایری زندگی با مریبط اجتراعی و فرهنگی هایجاذبه از بازدید و شگگودمی

یواند به کاه  مشکالت می عشایری گردشگری دهدها نشان می(. بررسی1390هرکاران، و لطفی)است  گردشگر مدنظر عشایر
های اقتصادی عشایر، ایجاد اشتغال و درآمد، کاه  مهاجرت، بهبود سازی فعالیتساز رشد اقتصادی و متنوعکرک نروده و زمینه

 نهایت رشد جامعه عشایری شود. ها و درزیرساخت
ستقرار به یوجه با شایر ا شور ع شور و هواییومختلف آب مناطق در ک صتفرهنگی آنها می هایبهجاذ ینوع ک سبی یوان فر  منا

شایری جامعه برای سعه برای ای  امکانات از یا آوردفراهم ع ضایی،  برداریبهره خود پایدار یو سعه (. بدیهی1397نرایند )ر ست یو ا
سزایی در یقویت بنیان شگری یاثیر ب شته و نق  آن به عنوان منب  جدیدگرد شایری دا صای جوام  ع شتغال، های اقت ی برای ا

 (.1390های اجتراعی مورد یایید است )کاظری، کسب درآمد و یقویت زیرساخت
های کلیرانجارو ینها عشایری غربی آفریقا و کوهافغانستان، یاجیکستان،  ی ، شرالعشایر هرراه یر ایران بهحاضر عشادرحال

شت و برعکس( دارند ستند که کوچ عرودی )از کوه به د سبک وپنجه نرمستد . ای ه صی از  شیوه خا کردن با طبیعت متفاوت، 
از  عشگگایر ادرزدن (. 1393)ایوانف،  اسگگت انگیزخود مترقی و شگگگفت فرد و در نوعپدید آورده که منحصگگربه آنها زندگی را برای

صی یبعیت می ستایی فرق لی آنهاکند. طرح قالی و حتی دار قایکنیک خا سیقی با نوع دار قالی در جامعه رو شایر دارد. مو برای  ع
رانند، نرایان است. در هنگام کوچ و در وقت دارند یا هر سخنی که بر زبان میکه برمیدر هر قدمی آنها خود دنیایی است و عقاید

شیوه سیر،  سرد سیر و  سکان و در گرم سبت . گیرندهای ویژه برای ادامه حیات درپی  میا خواص گیاهان دارویی را به هران ن
ضعیت آبمی سند که و شم میکنند. آنبینی میوهوا را در  ند روز آینده پی شنا شندشیر می ، ینندها پ بافند، جاجیم می ،دو

ریسند دارند، موی بز میمی ها را گرامینوازند و سنتخوانند، یفنگچی دارند، مهرانزنند، شاهنامه میگیرند و ماست میروغ  می
حال پرمشقت است. شیوه زندگی عشایر در مقایسه انگیز و در عی . زندگی عشایری دنیایی هیجانکنندندگی میزها  ادردر سیاه و

اقتصگگادی و فرهنگی قرارگرفته -های حاصگگل از یغییر و یحوالت اجتراعیبا جوام  شگگهری و روسگگتایی کرتر درمعرض دگرگونی
. در ایران عشایر های اصیل ایران هستندها و سنتی از فرهنگ، ارزشداران و حامالن بخشاز ای  جهت عشایر جزو میراث ،است

؛ 1383کنند که هر یک دارای آداب و رسگگوم فرهنگ خاص خود هسگگتند )افشگگارسگگیسگگتانی، های گوناگونی زندگی میو طایفه
 (. 1395میرواحدی و اسفندیاری بیات،

ستان فارس  شا 12.5ا صد جامعه ع شور  یریدر صک ستاص دادهرا به خود اخت شایر (Yousefi et al., 2022)ا . بخ  زیادی از ع
. ایل قشگگقایی یکی از بزرگتری  و دینام ییقشگگقاایل  تختییوان پااسگگتان فارس را میکه ها هسگگتند یاجاییای  اسگگتان قشگگقایی

صفهاشناخته شده ست. ای  ایل در مسیر طوالنی بی  سواحل خلیج فارس و اطراف ا اند ن در ییالق و قشالقیری  عشایر ایران ا
سینی،  ستخدمی  ح شقایی یکی (.  ایل1389)کرکه آبادی و م ست ایران هایایل بزرگتری  و یری که  از ق  و ظهور آغاز از که ا

شکیل ستیهم و یعامل با ایران در ایلی ایحادیه ی شکیل در ایرانی هایقوم با دیگر زی ست. کرده ایفا مهری نق  ملی هویت و ی ا
 نصیب را زیادی افتخارات و کرده آفرینینق  اجتراعی و فرهنگی مختلف سیاسی، هایعرصه در یاریخ طول در هرواره هاقشقایی
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صیری طیبی اندنروده سرزمی  ای  سیاری از ایحادیه(. آنها اگر ه 1392 ،)ن هایی با های ایلی متأخر ایران مخلوطی از قبیلهمانند ب

شه ستند و عرب ، الیکایی،کرد لر و گوناگونیهای قومری شتر، امیرک ه ش ا بی شی آنها دارند و یقریباً یرامیرک  هایهری  از به گوی

صحبت می آغوزیرکی هایزبان شقایی . اغلبنامندکنند که خود آن را یرکی میغربی  ستند ه مذهبشعی هاق شقایی ه شایر ق . ع
 به قشگگقایی ایلاسگگتان فارس اسگگت.  ،مرکز اصگگلی ای  ایلاما  ،کنندهای اصگگفهان، اهواز و بوشگگهر زندگی میعردیا در اسگگتان

سایگی سه ایالت هر ستان و نایرا جنوبی نواحی در خر شهر فارس،های در ا ستان، بو سرتی و خوز ستان از ق صفهان ا  سکونت ا
شته شکور و رضایی1387 بهرامیان،)کنند می قشالق و ییالق و دا شقایی (. 1389 ،؛  سال جرعیت ایل ق  نیم میلیون 1968که در 

شده ستنفر یخری  زده  سال ، ا سوریهزارنفر  959 به 2016در  ست )یا سیده ا گردی های بومگاهی دهه اخیر اقامت(. ط1391،ر
گردی عشایر قشقایی در بوم اقامتگاه 25حاضر حدود است. درحالهای عشایر قشقایی ایجاد شدهعشایری متعددی در زیست بوم

مورد است  15های غیررسری گاهو اقامت 10گردی عشایر قشقایی بومهای رسریمشغول به فعالیت هستند. اقامتگاهها ای  استان
ها هم کنند. قشقایی یجربه نزدیک را از عشایر قشقایی عردیا شهری بوده و یرایل دارند زندگی که هستند گردشگرانی که میزبان
شاک محل ات،یلبن فروش گبه،از طریق  صنا یپو ست  یو  شا ید شگران  یریع سب درآمد به گرد شگری ک عالوه بر خدمات گرد

 زایی،اشگگتغال برای های موجودپتانسگگیل از گیریبهره برای ایها زمینهگاهاگر ه ایجاد ای  اقامت(Yousefi et al., 2022) نرایندمی
 و معصوم قدیری)نراید می فراهم قشقایی عشایر معیشت وضعیت بهبود و رسوم و آداب احیاء برای فرصتی نهایتدر و درآمدزایی
و  هیسگگرما  ییام مشگگکالت، امکانات اقامتگاه ضگگعفامکانات زیربنایی،  ضگگعفهای زیادی ازجرله اما با  ال ( 1389 هرکاران،

رو هستند. بهو ... رو نامناسب هاییاستگذاریس ،یطیمحستیز تییوجه به ظرف عدمی، عرلکرد نامطلوب متولیان امر، گذارهیسرما
های اخیر، سوال اصلی یحقیق بدی  یری طی سالعشاهای غیررسریگاهگیری اقامتشد و با یوجه به شکلبا یوجه به آنچه مطرح

 فارس  یست؟  استان قشقایی عشایر گردیبومهای گاهکارآفرینان اقامت رویپی های گردد که  ال صورت مطرح می

 پیشینه پژوهش

 پیشینه نظری

شگران بوده اهای بومگاهاقامت ست که یاکنون کرتر مورد یوجه پژوه ضوعی ا شایری مو ضوعگردی ع  ایران در ست. ای  مو

ست اییازه مبحث شی با دیگری جدید پدیده هر هرچون که ا سیار حوا  اخیر هایسال در را ایهای پردامنهگفتگو و بوده هرراه ب

شته ست )حیدرآبادیان،سبب گ شاهده های بومگاهیوان پیرامون اقامتای میهری  دلیل کرتر مطالعه(. به1391ا شایری م گردی ع
ضوع پژوه  نزدیک بودایود. ینها مطالعهنر سمطالعه  ،که در ای  اریباط یا حدودی به مو س یبرر شگر ینیکارآفر لیپتان  یگرد

شا یفرهنگ شقا ریدر جامعة ع ست. نتیجه 1395) رانیا ییق شته یدوی  درآمده ا سفندیاری به ر سط میرواحدی و ا ست که یو ( ا
شان داد که   شاپژوه  ن ستیرام اجزای زندگی ع شگری ا سیلی برای کارآفرینی گرد شایری، برخالف و  یری پتان شگری ع گرد
 زایی و کسب درآمد نشده است.انتظار، موجب اشتغال

ری گردشگ نوع ای  ویژگی یری برجسته ایل، میان های گردشگری است که یجربه زندگی درعشایر یکی از شاخهگردشگری 

های بسیاری دارد دنیای مُدرن امروز برای گردشگران داخلی و خارجی جذابیت در عشایر دیدن و یجربه زندگی شود.محسوب می
شگر. خواندسوی خود فرامیها را برای درک ای  یجربه بهو آن شا یگرد شکوچ یزندگ یوهیش ،یریع شکوچ رهیو ن ینین  ،ینین
شم صاد ،یهای فرهنگانداز  شگرا یرو یرا پ یمتفاوی یو اجتراع یاقت شا یدهد. زندگن قرار میگرد ها اعم از در یرام جنبه ریع

 یبرا رهیو فرهنگ و غ سومآداب و ر ،یهای محلها و رقصلباس ،یهای محلیباز شت،یمع یوهیش ،یهای محلسکونتگاه، غذا
حرکت و مدت کوچ، به  ریسم زه،ییرسوم کوچ، زمان کوچ بهاره و پا کوچ، آداب و ینحوه گر،ید یدارد. از سو تیگردشگران جذاب

شا ایلهقبی –هرراه روابط قومی ضوعات جالب برا یبندرهیو ی ریع شگر یآنها، از مو سترش گرد سعه و گ ست. یو شگران ا  یگرد
و  ی)لطف دیافزامی ریعشگگا یخود ادامه دهند و عالوه بر آن بر قدرت اقتصگگاد یزندگ یسگگنت یوهیبه شگگ ریکند یا عشگگاکرک می
ها در اقامتگاه  یکلبه نام دارد. اگروه، بوم  یاولکرد:  میبه  هار گروه یقسگگگرا می یوان  یهای بومگرداقامتگاه .(1398هرکاران، 

. از اندمصالح ساخته شده  ییرو بومی  ییررییقد استفاده از قرار دارند و باهای حیات وح  پارکبه  کیو نزد یعیمناطق بکر طب
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خود  به نشان اکولوژها را  یرالیدسته، با  یوجود ندارد، ا یعیطب تانسان به صور ستیز یبرا یمحل عروماً هاوم کلبهآنجا که در ب
صاص داده ست که در بافت ی(سنتی )اقامتگاه بوم ایخانه  گروه، متعلق به بوم  ی. دومانداخت ستا هایا  یخییار هایتو باف ییرو

هستند که خاص  یریعشا هایگروه سوم، کرپ است. یهای سنتاز هتل تگروه، متفاو  یا هایشهرها قرار دارند. البته اقامتگاه
شریمناطق عشا حوزه ناشناخته   یا یگردشگر هایتیظرف در کشور، هنوز یریعشا هایفهیطا یاست و با یوجه به گستردگ  ین

و  بومسگگگتیزگ و مطابق با هراهن ،هارسگگگاختیو ز تخدماهسگگگتند که در آنها، یرامی هاگروه  هارم اکوکرپ مانده اسگگگت.
شد.می طقهمن ستیزطیمح ضردرح با شور وجود دارد، ال حا ستان یمت یریکو اکوکرپ دو نرونه از آن در ک  یآباد و اکوکرپ کوه
 (.1396 ،د )حسینیشومی تیو روابط اکولوژها در آنجا رعا طیشرا شتریب شده و یازاندکوهنوردان راه یکه برا لناند

 یهای بومگردنواع اقامتگاه. ا1شکل 

 
های ای  بخ  از رویکرد نظری پژوه  گردشگگگری پایدار اسگگت. گردشگگگری عشگگایری زمانی پایدار خواهد بود که فعالیت

شگری منطبق با قابلیت سکونت کوچها و یوانگرد شایر به دقت های منطقه  شگری ع سعه گرد شد و یرام مراحل یو شینان با ن
(. 1389ابی و کنترل شگگگود. هرچنی  مالحظات زیسگگگت محیطی نیز باید مد نظر قرارگیرد )قدیری معصگگگوم و هرکاران، ارزی

های رو که ناشگی از باورها و اعتقادهای فرهنگی جامعه کوچاندازگردشگگری عشگایری پایدار به احیاء و حفو و حراسگت از  شگم
رو که دربرگیرنده آداب و رسگگوم، مسگگک ، ای فرهنگی، اجتراعی و اقتصگگاد جامعه کوچهاندازشگگود و از  شگگمآنهاسگگت منجر می

سیقی، بازی شیت، پوش ها و رقصمو ستی، ادبیات، اقلیم، نوع مع صنای  د شاک،  گیاهی، زندگی ها، غذاها، محیط طبیعی بکر، پو
کند و بازار مناسب را برای صاد عشایر کرک میکنند. گردشگری پایدار به بهبود وض  معیشت اقتجانوری و ... است، صیانت می

صوالت دامی ضه مح شایر فراهم می ،عر صوالت ع ستی و دیگر مح صوم و هرکاران، صنای  د شت 1389آورد )قدیری مع (. معی
های پایدار از ابعاد کلیدی، مهم و اساسی یوسعه پایدار مناطق عشایری است که در آن یوجه جدی به معیشت و یحول و نیز شیوه

  .(1398رود )انصاری و هرکاران، شرار مییری  ابعاد یوسعه بههای آن از ضروریکردن  ال برطرف
های فرهنگی مناطق عشایری اندازگردشگران عشایر بنابر یعریف، زائران پسامدرنی هستند که اصالت معنایی خود را در  شم

(. در ای  راسگتا  ند رویکرد مد نظر اسگت: نخسگت گردشگگری 1397یی، ؛ رضگا1392 ،کنند )پاپلی یزدی و سگقاییجسگتجو می
های مکرل، درصدد متحول روستایی و عشایری به عنوان راهبرد احیاء نواحی روستایی و عشایری که در آن ازطریق ایجاد فعالیت

دانند که یوانایی احیاء مجدد ای  نواحی میآیند و آنها را ینها راه نرودن ای  نواحی با یوجه به مناب  طبیعی و انسگگگانی آنها برمی
ستند. دیدگاه  ساکنان ای  نواحی دارا ه سانی و طبیعی را به هرراه ایجاد درآمد و افزای  رفاه زندگی  ستفاده هرزمان از مناب  ان ا

ر منفی و به حداکثر هایی را برای به حداقل رسگگگاندن آثاریزی یکپار ه اسگگگت که فرصگگگتیر و دارای فرایند برنامهدوم محتاطانه
 (.1397کند )رضایی، رساندن آثار مثبت فراهم می

انواع 
اقامتگاههای 

بوم دی

بوم کلبه

بوم خانه

اکوکمپ

کمپ   های 
عشایری



 1401 زمستان، 1شمارۀ ،1 ۀدور ،و نوآورینی پژوهش های کارآفری                                                                                       66

. امروزه دید یوانیآن م یانو انسگگ یهای فرهنگهسگگتند که اصگگالت بشگگر را در جنبه یراثیهرچون م رانیا یریمناطق عشگگا
 ون  یهایتیگر فعالارهنظ را مشگگاهده کرده وآنها  یسگگبک زندگ کیدارند از نزد لیادر سگگراسگگر جهان یر یاریگردشگگگران بسگگ

 ریهای اخباشند. هر ند در سال گریهای دکار یاریو بس یبافیقال ،ینی پشم ،یریگروغ  ،یریگماست، کره هییه ر،یش دنیدوش
های ها و ارزشاز سنت یاریبس ،نانینشاما هرچنان کوچ. قرارداده است رییأثرا یحت ریبکر عشا یزندگ ییاحدود ،یمظاهر فناور

آورد. فراهم می ییجربه منحصربه فرد یو خارج یاخلدگردشگران  یاند که مشاهده و لرس آن براخود را حفو کرده یرانیا لیاص
شتیو گرام ینوازمهران سوسنت دا س یبرا ریشاع یها از  س تیجذاب یگردشگران خارج ژهیواز گردشگران به یاریب دارد.  یاریب
 یزندگ هایییباینار زکامر در   یاسگگت که ا عتیطب راتیو مبارزه با نامال یکوشگگیالش، سگگختمرلو از یر عشگگا یزندگ ییازسگگو
 باشد.میو جذاب  یدنید اریگردشگران، بس یبرا ینینشکوچ

شقایی را می شایر ق شگری ع شگری قومیگرد شگری قومی،  یوان گرد سبک زهم نام نهاد  را که گرد شاهده  ندگی افراد م
(. بسیاری از کشورها از مزیت 1392های آنان است )پاپلی یزدی و سقایی، اخت اقوام مختلف و شرکت در یجربهبا هدف شنبومی 

شگری قومی خود بهرهینوع فرهنگی و قومی ستفاده کردهبرده و از ابزار گرد شان ا شور سعه هره جانبه ک شگری جهت یو اند. گرد
شایری موجب ایجاد فرصت قومی شغلی وو ع ضافی برای مردم محلی، از طریق فروش محصوالت و یا ارائه  های  کسب درامد ا

 (.1395؛ میرواحدی و اسفندیاری بیات، 1391شود )واندا جورج،خدمات به طور مستقم به گردشگران می
انجام ی ریعشا یازجرله گردشگر ییوسعه و رونق گردشگر ییوان در راستاکه می ییری  اقدامایاز مهم یکیرسد به نظر می

 یخاص فرهنگ هاییژگیو لیبه دل یای و کوهستاناعم از جلگه یریعشا هایبومتسیز گردی است.های بومگاهاقامت جادیداد، ا
سوم و نو آداب  یاجتراع سپت یدارا یعیطب یبایهای زانداز شم زیو ر س لیان ست سمیجهت جذب یور یخوب اریب نژاد و یاهرط) ا
شکل  یاز ا(. 1396 ،نژادطاهری شاهد  شهای بومگاهاقامت یریگرو امروزه  ستبومستیز  یدر ا یریاگردی ع   یا. وجود میها ه
شگر شتریب یگردی باعث ماندگارهای بوماقامتگاه شابوم ستیدر ز گرد شگرمی یریهای ع ش یگردد. لذا گرد بایوجه به  یریاع

 . ازشدبا یدنیالب و دجاز مردم  یاریبس یبرا یواندیم عتیدر دامان طب یزندگ یصنعت و یکنولوژ شرفتیامروز و پ یسبک زندگ
یا با  کندیران را جلب ماز گردشگ یاریبس یموضوع کنجکاو  یرفته، خود ا  یاز کشورها از ب یاریدر بس یریعشا یآنجا که زندگ

 (.1395 ،ی و شهوند)رسول آشنا شوند ینوع زندگ  یا
ستاو شقایی ایل دومورینی گو شکل را ق ستمی طایفه دوازده از مت ضیب که درنظرگرفت باید اما. دان  طول طوایف در ای  از ع

 حاضر،(. درحال1398 ،اهو یزدان پن ؛ اشرف نظری1390 دومورنیی،)است  شده کاسته آنها عشایری جرعیت از و یافتهاسکان زمان
 شهریها طایفه ای  بیشتر جرعیت اام دارد، وجود نیز جعفربیگلو وری رحی نردی، های،قراچ ایگدر، خان،صفی مثل طوایفی هر ند
سکان یا شده شقایی ایل ساخت اکنوناند. یافته ا شکل باید را ق ست طایفه ش  از مت  بلوکی،ش : ازاند عبارت که بزرگ دان
 (.1398 ،پناهاشرف نظری و یزدان )کو ک  کشکولی و بزرگ کشکولی عرله، مدان، فارسی شوری،دره

 پیشینه تجربی

سال شگری و بخصوص اقامتگاههای اخیر پژوه در  شته های بومهای متعددی در حوزه گرد ستایی به ر گردی در نواحی رو
دی گرهای بومنق  اقامتگاه( با عنوان 1399معصگوم و هرکاران )یوان به مطالعه قدیرییحریر درآمده اسگت که در ای  زمینه می

شگری سعه گرد ستان خور و بیابانک در یو شهر ستایی  ستایی در نواحی رو س  ،رو ( یحت عنوان 1400پور و هرکاران )مطالعه ح
سا ستانی اروست داریبر یوسعه پا گردیبوم هایگاهاحداث اقامت راتیالگوهای فکری حاکم بر یاث لیو یحل ییشنا یی و مطالعه عناب

و مطالعه قاسری  ییهای روستابر یوسعة سکونتگاه یگردهای بوماقامتگاه جادیآثار ا لیو یحل یبررس( با عنوان 1397و هرکاران )
شگر براراهبرد ،(1400و خوب ) ستا یدگرهای بوماقامتگاه یهای جذب گرد ستفاده از ابزار ییرو سترایژ یزیرهای برنامهبا ا ، کیا

و ... اشاره  (ییقشقا لیکو نده )مورد مطالعه: ا ریعشا شتیمع یآوریاب یبرا ی ار وب  یدو( با عنوان ی1396ضیایی و هرکاران )
 قیاز طر داریپا یبه گردشگگگگر یابیدسگگگت( با عنوان 2018) 1یوان به مطالعه بهنام شگگگیرازینرود. در مناب  انگلیسگگگی نیز می

                                                                 
1. Behnamshirazi 

https://serd.khu.ac.ir/article-1-3540-fa.pdf
https://serd.khu.ac.ir/article-1-3540-fa.pdf
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 یگردشگر ی: اجرارانیدر ا یمشارکت ییوسعه گردشگر( با عنوان 2018) 1ی، فاضل و نجمگردبوم یقامتگاههادر ا یگذارهیسرما
 اشاره نرود.  ینشکوچ لیا کیجامعه محور در 

 روش شناسی پژوهش
عشایری در  گردیهای بومگاهان امر اقامتعشایری و یعدادی از متولی گردیهای بومگاهصاحبان اقامت پژوه  آماری جامعة

ستند.  ستان فارس ه شا یگردبوم یهاگاهصاحبان اقامت روی  یپ یها ال سطح ا شقا ریع سنادی  ییق به کرک مطالعات ا
شد. در ادامه ابزار  سایی و روایی آن یایید  شنا صاحبان اقامت گاههای بوم گردی  صحبت با  سترده و  شنامه( پژوه  به )گ س پر

 پنج دی عشایری وگرهای بومگاهشامل صاحبان اقامت نفر 15) سطح استان فارس یکریل شد در 1399در یابستان  نفر 20 کرک
. مقدار ای  ضریب برای پایایی پرسشنامه به کرک ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد استان فارس(. عشایری امور مسئوالن از نفر
ص به منظور شگگاخ 40 ال  به کرک  10مطالعه  و در سگگطح مطلوب ارزیابی گردید. در ای  0.74شگگده  ال  شگگناسگگایی 40

کرک  یی مورد بررسی قرار گرفت. یحلیل داده ها بهقشقا ریگردی عشاهای بومگاهصاحبان اقامت یرو  یپهای شناسایی  ال 
 و به کرک آزمون یی استیودنت یک نرونه ای انجام شد. SPSSنرم افزار 

 گردی عشایر قشقاییهای بومگاهروی صاحبان اقامتهای پی .  ال 1جدول 

 شاخص مولفه

اندازی و مشکالت راه
 اخذ مجوز

 گردیبوم هایگاهاقامت افزای ، آنها یاسیس ضوابط و اصول هب یوجه گردی بدونهای بوماقامتگاه ازیاندراه و ارائه مجوز جهت ایجاد
 مجوز اعطای نامطلوب در رویه وجود، ی(گردی عشایری از میراث فرهنگی بومهاگاه)نداشت  مجوز یعدادی از اقامتغیررسری  عشایری

 صالحیت الزم( فاقد افراد به مجوز )اعطای

های رساختیضعف ز
 ازیمورد ن

های عشایری )جاده، گاز، برق و آب و مورد نیاز گردشگران در محل کرپضعف خدمات عرومی ، اییرابری و جادههای ضعف در زیرساخت
های درمانی در محل کرپ وضعف خدمات بهداشتی ، )یلف  هرراه، ثابت، اینترنت( عشایریهای کرپ محل ضعف خدمات اریباطی در، ..(.

 عشایری

 ضعف امکانات اقامتگاه
ن فقدا، و ...( های مکرل مورد نیاز برای گردشگران )پارکینگ، آال یقفقدان فضا، فقدان فضای اقامتی کافی متناسب با یعداد گردشگران

 ها و پسراندها )فاضالب و زباله و ...(ابکارآمد در زمینه دف  پسسیستری

 هیسرما  یمشکالت یام
 یگذارهیو سرما

 یسهیالت اعطای برای امید و کارآفرینی ندوقص هرکاری عدم، گردیهای بومعدم وجود یسهیالت بانکی مناسب برای صاحبان اقامتگاه
غیربومی  گذرانسرمایه از و استفادهگذاران بومی  سرمایه به یوجهیبی، بوروکراسی اداری جهت دریافت اعتبارات بانکیمشکالت ، بهره کم

 عشایری هایقامتگاهانداز جهت یوسعه اپس کربود سرمایه و نداشت ، گردی در مناطق عشایریبوم هایاقامتگاه ازیاندراه در

 ضعف در نظارت
 گردی عشایریهای بوماقامتگاهکری  یوسعه به حد از بی  یوجه، گردیبومهای اقامتگاه عرلکرد بر های متولیسازمان اصولی نظارت عدم

 بومگردی هایاقامتگاههای فعالیت بر اصولی نظارت و مشخص هایاستاندارد عدم یعریف، کیفی یوسعه به یوجه بدون

 تیعدم یوجه به ظرف
 یطیمح ستیز

طبیعی به  مناب  فروسایی و ناپایدار برداریبهره، یحرل سایت اقامتگاه بومگردی قابل ظرفیت به نسبت گردشگران ازهانداز  بی  رحضو
عیت و شلوغی منطقه در فصول افزای  یراکم جر، ضعیف گردشگران محیطیزیست اخالق، دلیل حضور گردشگران و عدم حفاظت از آنها

 خاص

عدم هرکاری 
 های مریبطنسازما

 های الزمعدم هرکاری اداره مناب  طبیعی در ایجاد زیرساخت، هاعدم هرکاری دهیاران در ساخت اقامتگاه

 نامناسب سیاستگذاری
-سیاست، گردشگری و دستی صنای  فرهنگی، راثمی در سازمان خصوص گردی بههای بومعدم درک درست از مفهوم و هدف اقامتگاه

های ابزار و بازاریابی برنامه نبود، گردی عشایریهای بومگاهمربوط در مورد اقامت مسوالن و ذیربط هاینهاد نادرست فهم و نامناسب گذاری
 گردی عشایریهای بومگاهیبلیغی مناسب برای اقامت

های ضعف فعالیت
 آموزش

 به یوجه عدم، های متولیسازمان گردی عشایری درهای بومگاههای اقامتطرح سازیپیاده نحوه با آشنا و متخصص کارشناسان وجود عدم
عدم ، نوازی به جامعه محلیعدم آموزش شیوه مهران، محلی جامعه هم و گردشگران هم اقامتگاه، صاحبان برای هم حوزه ای  در آموزش

ایی نظیر یورگردانی طوح مختلف عرلیعدم وجود نیروی کار متخصص در س، وجود نیروی آموزش دیده و  متخصص در زمینه گردشگری
 گردیمدیریت اقامتگاهی بوم

های گسترش ناهنجاری
 اجتراعی

 جامعه شدن طبقایی و ذینفعان موضوع هب یوجه عدم، محلی جامعه هایارزش یغییر و گردشگران هایرفتار از مردم یقلید یا نرایشی اثر
 های عشایریدشگران در محلهگسترش بزهکاری ناشی از حضور گر، قشقاییهای عشایر عدم آگاهی گردشگران از هنجار، محلی

 

                                                                 
1 . Fazel & Najme 
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 یافته های پژوهش 
ستاناگر ه  ستان فارس مرکز اصلی ایل قشقایی معرفیهای کشور پراکندهجرعیت یرکان قشقایی در برخی از ا  شده اند؛ اما ا

 نژاد، صگگفی)اسگگت  کلیومتر 50 از بی  یا 30 عرض و ترکلیوم 250 طول به ایحاشگگیه ایل ای  قشگگالق و ییالق محدوده اسگگت.
خط مرزی طوایف  زیرا یوان روی نقشه یرسیم و پیاده کرد(. مسیر حرکت ایل قشقایی را دقیقا نری1389رضایی،  شکور و ؛1375

کشاند و گاه ست میدورد ایهای جوی، آنها را به فاصلهندارد. گاه جبر طبیعت و خشکسالی و عدم ریزش حدود مشخص و دائری
یری  محل جنوبی رلنگهدیری  و بنشهرستان شهرضا شرالی(. 1388کیانی، ) دهدهای هریشگی اسکان میها و دامنهدر کوهستان

شقایی  ستقرار ایل ق ست.ا شرقیرامهرمز غربی هرچنی  ا شیری  و داراب  شقایی درنظرگرفته  ستقرار ایل ق ست. دهیری  محل ا ا
شرالیاع بی  جنوبیاریف الفاخت سیر یری  و  شقایییری  نقاط م سدمتر و گاه یا حدود هزار متر می 800بی  از  ایل ق و  )کرمی ر

اقامتگاه در  5گردی عشگگایر قشگگقایی اسگگتان فارس مورد بررسگگی قرارگرفت. اقامتگاه بوم 15(. در ای  مطالعه 1400 ،هرکاران
س شهر ستان فیروزآباد، دو اقامتگاه در  ستانشهر شهر شبند و یک اقامتگاه در  شت، جهرم، اقلید، کازرون، آباده، تان فرا های مرود

سپیدان و کوار. قدیری شهرستان فیروزآباد )شیراز،  شکده در  ستان فارس، اقامتگاه آی ( و جدیدیری  1380یری  اقامتگاه عشایری ا
شهرستان کوار ) ست. 1397اقامتگاه عشایری، اقامتگاه پازاری  در  سال اغلب اقامتگاه( ا شده 1392ها در   15اند. از مجروع ایجاد 

ها به دلیل اشگگکاالیی که به فعالیت آنها از سگگوی اداره اقامتگاه فاقد مجوز و مابقی دارای مجوز هسگگتند. عرده اقامتگاه 5اقامتگاه 
و شایری،  لگاه، کوچ و پازاری  از نوع دائری اقامتگاه پا ون ع 4مناب  طبیعی وارد است، فاقد مجوز فعالیت هستند. هرچنی  ینها 

 مابقی به صورت فصلی فعالیت دارند.

 گردی عشایری استان فارسهای بومهای اقامتگاه. ویژگی2جدول 
 نوع مجوز سال تاسیس نام تیره نام طایفه نام دهستان نام بخش نام شهرستان نام اقامتگاه 

 دایری دارد 1395 اوالد نردی پا ون پا ون فراشبند پا ون عشایری 1

 فصلی دارد 1388 نردی عرله آیشکده فیروزآباد فیروزاباد سرایایل 2

 فصلی ندارد 1391 موسولی کشکولی رودبار جادشت فیروزآباد ایپارا 3

 فصلی دارد 1392 نردی عرله آیشکده فیروزآباد فیروزاباد بایداق 4

 فصلی دارد 1380 نردی هعرل آیشکده فیروزاباد فیروزاباد آیشکده 5

 فصلی دارد 1389 نردی عرله آیشکده فیروزاباد فیروزآباد قره  ادر 6

 فصلی ندارد 1393 سولوکی عرله ییره باغ ابرج مرودشت پایاانداز 7

 فصلی ندارد 1393 یلره عرله خافتر خفر جهرم آیالر 8

 فصلی ندارد 1395 میر کوهی پهلوانی حس  آباد اقلید بایداق 9

 فصلی دارد 1394 قیزل بیگی فارسیردان  وگان ینگه  وگان کازرون  وگان 10

 فصلی دارد 1394 اقاجری دوقزلو بهر   غا بهر  آباده ییالق 11

 دایری دارد 1395 جاناخانلو علردارلو دشت گیاه زار کهرره سرخی شیراز  لگاه 12

 دایری دارد 1393 قیزل بیگی فارسیردان  لگاه سپیدان سپیدان کوچ 13

 فصلی دارد 1395 عرقی دقزلو بوشگان بوشگان فراشبند بوشکان 14

 دایری ندارد 1397 حیایی گله زن محرودآباد محرودآباد کوار پازاری  15

 
  یانگیماست. سال بوده 42سال و میانگی  سنی  55و حداکثر  29گردی مرد هستند. حداقل س  های بومگاهکلیه صاحبان اقامت

سالیع سال و  18اقامتگاه آیشکده مربوط به  لییحص یهاسال حداکثر سال 6 یگردبوم یهاصاحبان اقامتگاه لییحص یهاداد 
های عشایری های پایاانداز و آیالر و بایداق و بوشکان سایر اقامتگاهبجز اقامتگاهاست.  لیسطح یحص  ییر یسال پائ 2با   یپازار

نفر اسگگت. میانگی  یعداد  5000نفر و حداکثر  270گر خارجی هسگگتند. حداقل گردشگگگر عشگگایری در طول سگگال دارای گردشگگ
شگران خارجی  شگر داخلی  808گرد ست. حداقل گرد ست. به 300000نفر و حداکثر  15000نفر ا های طور میانگی  اقامتگاهنفر ا

باشد. اری گردشگران  هار ساعت و حداکثر سه شب مینفر گردشگر داخلی دارند. حداقل ماندگ 55800گردی عشایری ساالنه بوم
کند. کلیه ها شگگگبکه برق سگگگراسگگگری و ینها اقامتگاه ایپارا از مویور برق دیزلی اسگگگتفاده میمنب  یامی  انرژی در کلیه اقامتگاه
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حرام هسگگگتند. به طور متوسگگگط ینها پنج اقامتگاه دارای حرام و مابقی فاقد  ،گردی دارای یوالت و پارکینگ بودههای بوماقامتگاه
 ایاق هستند. 3گردی عشایری دارای های بوماقامتگاه

 

 گردی عشایریهای صاحبان اقامتگاههای بومویژگی -3جدول 

 نام اقامتگاه

تعداد 

گردشگر 

 خارجی

تعداد 

گردشگر 

 داخلی

های ماه

استقبال 

 گردشگر

ماندگاری 

 گردشگری

تعداد 

 اتاق
 شغل اصلی سن حمام

های التعدادس

 تحصیل

 3 کارمند 51 دارد 3 یک روز اردیبهشت و مهر 27000 5000 پا ون عشایری

 11 آزاد 38 ندارد 3 دو روز اردیبهشت و مهر 300000 1500 ایل سرای

 7 کارمند 48 ندارد 4 یک روز اردیبهشت 40000 1500 ایپارا

 7 آزاد 38 ندارد 4 سه شب ییر و مهر 14200 1700 بایداق

 18 آزاد 30 ندارد 5 دو شب اردیبهشت و مهر 25000 650 دهآیشک

 36 دارد 4 دو شب اردیبهشت و مهر 17000 270 قره  ادر
اقامتگاه 

 گردیبوم
9 

 5 آزاد 39 ندارد 3 سه ساعت مرداد 45000 - پایاانداز

 5 آزاد 37 ندارد - سه ساعت اردیبهشت 15000 - آیالر

 3 دامداری 43 ندارد 4 عتش  سا ییر و مهر 16000 - بایداق

 4 آزاد 52 دارد 2 یک شب اردیبهشت 60000 370  وگان

 4 آزاد 29 دارد 4 یک شب اردیبهشت 70000 300 ییالق

 3 کارمند 55 دارد 2 دو شب اردیبهشت 65000 400  لگاه

 5 آزاد 49 ندارد 3 یک شب شهریور 75000 2000 کوچ

 3 دامداری 50 دندار -  هار ساعت مهر 17000 - بوشکان

 2 آزاد 35 ندارد - پنج ساعت اردیبهشت 40000 500 پازاری 

 
شاخص به شرح  38گردی عشایر قشقایی به کرک های بومروی کارآفرینان اقامتگاه ال  اساسی پی  10در مطالعه حاضر 

  گردید.ای کریذیل در طیف لیکرت پنج گزینه

 گردی استان فارسهای بومگاههای مورد بررسی در اقامت ال  ای در موردآزمون یی یک نرونه -4جدول 

 گردی استان فارسهای بومگاهدر اقامت یهای مورد بررسچالش
 3میانه نظری: 

 سطح معناداری استیودنت tآماره  میانگین

 235/0 -24/1 82/2 مجوز اخذ و اندازیراه مشکالت

 076/0 92/1 17/3 نیاز مورد هایزیرساخت ضعف

 430/0 812/0 11/3 اقامتگاه امکانات ضعف

 00/0 64/9 97/3 گذاریسرمایه و سرمایه یامی  مشکالت

 38/0 91/0 16/3 گردیهای بومگاهبر اقامت نظارت در ضعف

 034/0 35/2 20/3 محیطی زیست ظرفیت به یوجه عدم

 38/0 89/0 13/3 مریبط هایسازمان هرکاری عدم

 20/0 -33/1 83/2 نامناسب ذاریگستسیا

 64/0 47/0 05/3 آموزش ضعف

 00/0 -7/46 20/1 اجتراعی هایناهنجاری گسترش

 14/0 56/1 09/3 گردی عشایر قشقاییهای بومگاههای پی  روی اقامت ال 

 
سرمایه هیسرما  یمشکالت یام گردی عشایر های بومامتگاهروی صاحبان اقیری   ال  پی مهم 97/3: با میانگی  گذاریو 

شناخته شد. در ای  اریباط به یرییب  شقایی  سه یاعطا یبرا دیو ام ینیصندوق کارآفر یعدم هرکارق با میانگی   کم بهره التیی
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سرما ،4/2 شت  پس هیکربود  سعه اقامتگاهو ندا شاانداز جهت یو سه ارائهعدم ، 33/2  یانگیبا م یریهای ع سب یبانک التیی  منا
سرمایهبی ،27/2با میانگی   گردیهای بومصاحبان اقامتگاه یبرا سرما گذاران بومییوجهی به  ستفاده از  در  ربومییگذران غهیو ا
شاهای بومامتگاهاق یاندازراه س ،93/1ی با میانگی  ریگردی در مناطق ع شکالت بوروکرا  یاعتبارات بانک افتیجهت در یادار یم
شد. درواق  مطرح می 87/1  یانگیبا م سرمابا ستفاده از  سرما ربومییغ گذارانهیا ضاً  وع ن  یا یازانددر راه سنگی  گذاریهیو بع

و یوسگگعه آن در بلندمدت ایفاق  داریپا ی راکه گردشگگگر کند؛را با شگگکسگگت مواجه میگردی بومیان بوم هایاقامتگاها، هاقامتگاه
 یسودده بحث آنها را در بینی شدهپی انتظارات  یواندنری ربومییغ گذارانهیسرما یاز سو نکال گذاریسرمایهل و اصو افتدمی

 .در کویاه مدت برآورده سازد ییو درآمدزا

گردی محسگگگوب های بومروی صگگگاحبان اقامتگاهدومی   ال  پی  2/3ی: با میانگی  طیمحسگگگتیز تیعدم یوجه به ظرف
شلوغ تییراکم جرع  یافزاشود. در ای  زمینه به یرییب می صول خاص با م یو  ست 6/2  یانگیمنطقه در ف محیطی اخالق زی

های یجدیدناپذیر در طبیعت و ریخت  زباله ،های عشایر در ییالق از طریق ایجاد  اله آی ضعیف در گردشگران )یخریب ورودی
با میانگی   حضگگور گردشگگگران و عدم حفاظت از آنها لیبه دل یعیمناب  طب ییو فروسگگا داریبرداری ناپابهره، 26/2...( با میانگی  

سبت به ظرفیت قابل حضور بی  ازو  07/2 شگران ن سااندازه گرد شد.مطرح می 93/1ی با میانگی  اقامتگاه بومگرد تییحرل   با
یوجه نشگگده و مناف  هره ابعاد یوسگگعه پایدار گردشگگگری باعث گردیده به ظرفیت زیسگگت محیطی سگگایت یوجه به  در واق  عدم

 اقتصادی باعث غفلت از آن گردیده است.

شود. گردی محسوب میهای بومسومی   ال  پی  روی صاحبان اقامتگاه 13/3با میانگی  : ازیهای مورد نرساختیضعف ز
ساختیضعف در ز بیبه یری نهیزم  یدر ا شت33/2  یانگیبا م ایو جاده یهای یرابرر ضعف خدمات بهدا در محل  یدرمان و ی، 
  یانگی( با منترنتی)یلف  هرراه، ثابت، ا یریهای عشادر محل کرپ ی، ضعف خدمات اریباط20/2  یانگیبا م یریهای عشاکرپ
 87/1  یانگی)جاده، گاز، برق و آب و ...( با م یریهای عشگگاگردشگگگران در محل کرپ ازیمورد ن خدمات عرومی فو ضگگع 13/2

 مطرح است.

گردی های بومروی صگگگاحبان اقامتگاه هارمی   ال  پی  16/3گردی: با میانگی  های بومگاهبر اقامت ظارتضگگگعف در ن
سوب می صولشود. مح سعه کری  ییوجه ب ،گردیهای بومبر عرلکرد اقامتگاه یهای متولسازمان یعدم نظارت ا  از حد به یو

های تیبر فعال یهای مشخص و نظارت اصولاستاندارد فیعدم یعری و فیسعه کبدون یوجه به یو یریگردی عشاهای بوماقامتگاه
ها بدون یوجه به اصگگول و اقامتگاه یازاندو راه جادباشگگند. در واق  ایمطرح می 07/2هر سگگه با میانگی   گردیهای بوماقامتگاه
امر با اصول و   یکه اهای بدون مجوز شده اقامتگاهی باعث افزای  کر یاسیس آنها و عدم نظارت اصولی بر عرلکرد آنهاضوابط 

 ناسازگار است. یگردشگر داریاهداف یوسعه پا

گردی محسگگگوب های بومروی صگگگاحبان اقامتگاهپنجری   ال  پی  13/3: با میانگی  های مریبطسگگگازمان یعدم هرکار
ساخت اقامتگاه ارانیده یعدم هرکارشود. در ای  زمینه می ساختیز جادیدر ا یعیاداره مناب  طب یها، عدم هرکاردر   الزم هایر

 باشند.مطرح می 13/2هر دو با میانگی  

  یدر اشود. گردی محسوب میهای بومگاهروی صاحبان اقامتششری   ال  پی  11/3با میانگی  ضعف امکانات اقامتگاه: 
، فقدان 33/2  یانگیها و پسگگراندها )فاضگگالب و زباله و ...( با مپسگگابدف   نهیکارآمد در زم سگگترییفقدان سگگ بیاریباط به یری

 دادمتناسب با یع یکاف یاقامت یو فقدان فضا 13/2  یانگیو ...( با م قیآال  نگ،یگردشگران )پارک یبرا ازیهای مکرل مورد نفضا
 مطرح است. 2  یانگیگردشگران با م

عدم شود. در ای  اریباط به یرییب گردی محسوب میهای بومصاحبان اقامتگاه هفتری   ال  05/3: با میانگی  آموزشضعف
 رینظ یاییکار متخصگگص در سگگطوح مختلف عرل یرویعدم وجود ن، 2/2با میانگی   یبه جامعه محل ینواز مهران وهیآموزش شگگ
ی بان اقامتگاه، گردشگران و جامعه محلصاح یموزش براآعدم یوجه به ، 13/2با میانگی  گردی بوم یاقامتگاه تیریمد ییورگردان

در  یریگردی عشگگاهای بومگاههای اقامتطرح یسگگازادهیعدم وجود کارشگگناسگگان متخصگگص و آشگگنا با نحوه پ ،2با میانگی  
در واق   مطرح است. 93/1ی هر دو با میانگی  گردشگر نهیو متخصص در زم دهیدموزشآ یرویعدم وجود ن ی وهای متولسازمان

شگران و هم جامعه محلاهاهصاحبان اقامتگ یحوزه هم برا  ییوجه به آموزش در ا دمع ضایتعدمکه گاهاً  ؛ی، هم گرد  یرا برا ر
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شگران جامعه محل ضععو  یگرد شگران  یمحل جامعهآموزش   ،یداران به دنبال دارد. بنابرااقامت یرا برا فیرلکرد  و آموزش گرد
 باشد. هایزریو برنامه یگذاراستیه در سطهای مربوسازمان یجد هایتیاز اولو یکی دیحوزه با  یدر ا

اریباط به   یدر اشود. گردی محسوب میهای بومهشتری   ال  صاحبان اقامتگاه 83/2با میانگی  نامناسب:  یگذاراستیس
، عدم درک درست از 7/2  یانگیبا م یریردی عشاگهای بومگاهاقامت یمناسب برا یهای یبلیغنبود برنامه بازاریابی و ابزار بییری

، 07/2  یانگیبا م یو گردشگگگر یدسگگت  یصگگنا ،یفرهنگ راثیگردی بخصگگوص در سگگازمان مهای بوممفهوم و هدف اقامتگاه
ستیس ست نهاد یگذارا سب و فهم نادر سوالن مربوط در مورد اقامت ربطیهای ذنامنا شاهای بومگاهو م   یگانیبا م یریگردی ع
 .ها فراهم آورده استصاحبان اقامتگاه یرا برا یفراوان تالمشککه  باشدمطرح می 47/1

شگود. در ای  گردی محسگوب میهای بومنهری   ال  صگاحبان اقامتگاه 82/2اندازی و اخذ مجوز: با میانگی  مشگکالت راه
شاهای بومگاهاقامت  یافزااریباط به یرییب  سرییغ یریگردی ع شت  مجوز یعداد رر شاهای بومگاهاز اقامت ی)ندا  یریگردی ع

با میانگی   الزم( تیفاقد صالح رادمجوز به اف یمجوز )اعطا ینامطلوب در اعطا هی، وجود رو 07/2با میانگی   (یفرهنگ راثیاز م
صولهای بوماقامتگاه یاندازو راه جادیارائه مجوز جهت او  87/1 س گردی بدون یوجه به ا ضوابط یا  53/1با میانگی   آنها سیو 

 مطرح است. 

سترش ناهنجار صاحبان اقامتگاه 2/1ی: با میانگی  های اجتراعیگ سوب میهای بومدهری   ال   شود. در ای  گردی مح
ر گردشگران از حضو یناش یگسترش بزهکار ،6/2یی با میانگی  قشقا ریهای عشاگردشگران از هنجار یآگاهعدمیرییب اریباط به
  یانگیبا م یهای جامعه محلارزش رییهای گردشگران و یغمردم از رفتار دییقل ای یشیاثر نرا، 2ی با میانگی  ریهای عشادر محله

 مطرح است. 86/1  یانگیبا م یشدن جامعه محل یو طبقای نفعانی، عدم یوجه به موضوع ذ93/1

های شناسایی شده دست به گریبان هستند های مورد بررسی کم و بی  با  ال هبا یوجه به جدول و نرودار زیر کلیه اقامتگا
شده در کلیه اقامتکه میانگی   ال به طوری سایی  شنا سه میگاههای  شد. در بی  اقامتها حدود عدد  سی گاهبا های مورد برر
 های بیشتری دست به گریبان هستند.اندکی یفاوت نسبت به مابقی با  ال گاه پایانداز و  لگاه با اقامت

 گردی عشایری استان فارسهای بومگاههای شناسایی شده در هر یک از اقامت ال  -5جدول 
 گردی عشایر قشقاییهای بومگاهمهرتری   ال  اعالم شده صاحبان اقامت میانگی  گردیاقامتگاه بوم شهرستان

 یعیاداره مناب  طب یهای الزم از سوعدم ارائه مجوز 9/2 آیشکده فیروزآباد

 عدم برخورداری از امکانات زیرساختی مناسب مانند راه 0/3 ایپارا فیروزآباد

 1/3 ایل سرای فیروزآباد
و  یفرهنگ راثیگاه یوسط ممجوز اقامت دیعدم یرد ،یعیاداره مناب  طب یهای الزم از سوعدم ارائه مجوز

 وزهای مج رتیق  یو افزا یگردشگر

 در اطراف اقامتگاه ییجر  شدن فاضالب روستا 4/3 ایالر جهرم

 های الزم از سوی اداره مناب  طبیعیعدم ارائه مجوز 9/2 با ون عشای فراشبند

 یعیاداره مناب  طب یهای الزم از سوعدم ارائه مجوز 7/2 بایداق فیروزآباد

 ی مناسب مانند برق و عدم برخورداری از اینترنتعدم برخورداری از امکانات زیرساخت 1/3 بایداق اقلید

 برقاز  یبه نام مالک و عدم برخوردار  یصدور سند زم یبرا یعیمناب  طب یعدم هرکار 1/3 بوشکان فراشبند

 ای مناسب و عدم هرکاری ادارات برای یردید مجوزهای جادهنبود زیرساخت 2/3 پازاری  کوار

 5/3 پایانداز مرودشت
گاه یوسط میراث عدم یردید مجوز اقامت ،آسفالته مناسب مانند راه یرساختیاز امکانات ز یوردارعدم برخ

 فرهنگی و گردشگری و هرکاری ضعیف اداره مناب  طبیعی

 5/3  لگاه شیراز
عدم هرکاری ادارت مختلف مثل مناب  طبیعی، محیط زیست، شهرداری و میراث فرهنگی شهرستان در 

 زمینه اخذ مجوز

 9/2  وگان ازرونک
گاه و مشکالیی که شهرداری برای اقامت یو گردشگر یفرهنگ راثیگاه یوسط ممجوز اقامت دیعدم یرد

 کندایجاد می

 های الزم از سوی اداره مناب  طبیعیعدم ارائه مجوز 0/3 قره  ادر فیروزآباد

 به نام مالک  یصدور سند زمرای های ضعیف و عدم هرکاری مناب  طبیعی بزیرساخت 2/3 کوچ بوم سپیدان

 از جاده مناسب یبه نام مالک و عدم برخوردار  یصدور سند زم یبرا یعیمناب  طب یعدم هرکار 0/3 ییالق اباده
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زیست است که به لحاظ شیوه معشیت، آداب و سن ، هرزیستی با طبیعت جامعه عشایری ایران بخ  جدایی ناپذیر از محیط
شایررد دیگر میو ویژگی منحصر به ف ضر  هویت دادن به ع شده و  سم یک فرصت یلقی   ،یواند در مقوله گردشگری و اکویوری

موجب ینوع بخشگگگی مناب  درآمدی آنها گشگگگته و پایداری محیط و حفاظت از مناب  طبیعی را با مشگگگارکت آنان یضگگگری  نراید 
صری، شایری ( جرعیت1396 ،نژادنژاد و طاهری؛ طاهری1391)منت شور نفوس سوم یک روزگاریکه  ع شکیل را ک  اینک دادمی ی

صد دو حدود شور جرعیت در صیری طیبی ک ست)ن سی  فقر درآمدی، ینوع 1392 ،ا سطوح و شایری عروما از  (. از آنجاکه نواحی ع
سگگت ها، کاه  جرعیت، کاه  نیروی کار و نبود سگگیاهای اقتصگگاد غیرزراعی و دامپروری، یوسگگعه کم زیرسگگاختپایی  فعالیت

های یوسعه و دسترسی به خدمات شکاف بزرگی بی  ای  جامعه و جوام  شهری برد و از نظر بسیاری از شاخصای رنج مییوسعه
ضایی،  شور وجود دارد )ر ستایی ک شایری می ،(1397و رو شگری در نواحی ع سعه گرد سازی یواند زمینهیو شد و متنوع  ساز ر
الدی  ها و درنهایت رشد جامعه عشایری شود )رک آمد، کاه  مهاجرت، بهبود زیرساختاقتصادی ای  نواحی، ایجاد اشتغال و در

شور مانند یولید بی  از 1390 ،افتخاری و هرکاران صاد ک شایر در اقت صد از فراورد 20(. با یوجه به نق  ع و لبنی، های دامی در
؛ میرواحدی و اسفندیاری 1394ان امور عشایری ایران،درصد از صنای  دستی )سازم 35درصد از محصوالت کشاورزی و  5یولید 
بر زندگی اقتصادی جوام  یکجانشی  اعم از روستایی و مستقیری  (، هرگونه یغییر و یحول در اقصاد ای  قشر انعکاس1395بیات، 

های اقتصادی، به  (. بنابرای  گردشگری، درجایگاه یکی از بخ1383شهری به دنبال خواهدداشت )مشیری و موالیی هشتجی ، 
سخ به  ال فعالیت شایری در پا شگری ع سعه گرد ستند، های کارآفرینانه نیاز دارد. یو شایری با آن مواجه ه هایی که جوام  ع

 (. 1395شود )میرواحدی و اسفندیاری بیات، مطرح می

 نتیجه گیری و پیشنهادها 
ست. از ای  رو ضرورت رند که نیازمند یغییر الگوعشایر کو نده فعلی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی ضعیفی دا های معیشتی ا

های یوسعه در مناطق عشایری بر مبنای استفاده از نقاط قوت فرهنگی و سنتی آنها برای غلبه بر مشکالت اقتصادی یغییر دیدگاه
شده هرواره احساس می ستیاد  صاد یگردشگررا زی ،شود. یکی از رویکردها در ای  اریباط گردشگری عشایری ا  یبر قدرت اقت

کنند که هر یک دارای آداب و رسگگگوم فرهنگ خاص خود های گوناگونی زندگی میدر ایران عشگگگایر و طایفه .دیافزایم ریعشگگگا
یواند دوستداران فرهنگ ملل را به سوی خود های محلی، موسیقی و ...( هستند که میهای ملی و مذهبی، ورزشها و آیی )جش 
ها هستند؛ ای  ایل در مسیر طوالنی بی  سواحل خلیج فارس و یری  عشایر ایران قشقاییاند. یکی از بزرگتری  و شناخته شدهبکش

شالق صفهان در ییالق و ق ست های بومگاهاند به هری  دلیل اقامتاطراف ا سری زیادی در ای  زی سری و غیرر شایری ر گردی ع
اقامتگاه گردشگری عشایری وجود دارد که در ای  مطالعه هره آنها مورد بررسی  15استان فارس یعداد  ها ایجاد شده است. دربوم

سترده  سنادی گ سی مبانی نظری و مطالعات ا شد. اولی  و  10 ال  ذیل  40قرارگرفت. به کرک برر سایی  شنا صلی   ال  ا
است. دومی   ال  عدم یوجه به  9/3سرمایه با میانگی  گردی عشایر مشکل یامی  های بوممهرتری   ال  پی  روی اقامتگاه

 ،های یرابریهای مورد نیاز مانند زیرسگگاختو سگگومی   ال  ضگگعف در زیرسگگاخت 2/3های زیسگگت محیطی با میانگی  ظرفیت
ای لیکرت گزینه 5 ها در طیفاست. هرچنی  در کلیه اقامتگاههای مورد بررسی میانگی   ال  1/3با میانگی  اریباطی و عرومی 

ها وجود دارد اما از شدت های شناسایی شده در هره اقامتگاهدهد  ال باالیر از عدد سه یعنی متوسط به دست آمد که نشان می
 متفاویی برخوردار است. 

ست و یاکنون مطالعه ضوع پژوه  دارای نوآوری ا شان داد از بعد نظری مو شینه پژوه  ن سی پی های ای که به  ال برر
های مشاهده نشد. از طرفی با یوجه به یعدد  ال  ،گردی عشایر قشقایی در استان فارس پرداخته باشدهای بومروی اقامتگاهپی 

شده ) سایی  صاحبان اقامتگاه 40شنا شدههای بوممورد( که به کرک مصاحبه با  سایی  شنا یوان گفت نتایج راهگشای می ،گردی 
شگران و متولیان ام شه راه دقیقتر برای اقامتگاهپژوه ستان فارس در اریباط با یهیه نق ست. از آنجا های بومر در ا شایری ا گردی ع

شیوع کووید  شنهاد میدر ایران بوده 19که زمان گردآوری اطالعات قبل از  شگران پی ست به محققی  و پژوه شود با یوجه به ا
سترده شته 19ای که کووید اثرات گ شگری دا صاحبان اقامتال   ،بر گرد شیوع مورد های پی  روی  شایری بعد از  گردی ع

بوده اسگگگت مورد مقایسگگگه قرار گیرد. هرچنی   19های ای  مطالعه که دقیقا قبل از شگگگیوع کووید بررسگگگی قرار گیرد و با یافته
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شگران مگاههای اقامتیوانند  ال مندان میعالقه شایری را از دیدگاه گرد شگری ع سی قرار دهند  راکه نتایج های گرد ورد برر
های های حوزه اقامتگاهها و  ال یری  آسیبمهمبا یوجه به شناسایی یواند برای برنامه ریزان ای  حوزه بسیار مفید باشد. آن می
 زیر پیشنهاد می شود:های ، راهکارعشایری گردیبوم

 آنها؛ یوسعه کریدر کنار عشایری گردی های بومیوسعه کیفی اقامتگاه 

 ها ای  واحدها؛و نظارت اصولی بر فعالیتگردی عشایری های بومگاهاقامتهای مشخص یعریف استاندارد 

 متخصگگص در بخ   یانسگگان یروین تییرب و گردیهای بومآموزش کارشگگناسگگان خبره و متخصگگص در زمینه اقامتگاه
 ؛گردیهای بوماقامتگاه

 ؛گردیهای بوماقامتگاهدر زمینه ایجاد  گذاران بومیمایهدر اولویت قراردادن سر 
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