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چکیده
و در عین حال یکی از در سراسر جهان استهاي روبه رشدگردشگري یکی از فعالیت

به دنبال توجهات جهانی به . رودبه شمار می) محیط طبیعی و فرهنگی(تهدیدهاي اصلی براي محیط 
هاي گذشته و ارزش یافتن پارادایم گردشگري پایدار و پدید آمدن زیست در دههیطمحمقوله 

هاي کنترل پیامدهاي منفی مکانیسمعنوانبهمفاهیمی چون اکوتوریسم، گردشگري سبز یا مسئوالنه، 
هاي عملیاتی مختلفی مبتنی بر اصول در این میان روش. قرار گرفتموردتوجهگردشگري 

ي سبز است که در نقاط بسیاري از هااقامتگاه؛ یکی از آنها ساخت اندشدهگرفتهاکوتوریسم به کار 
در این راستا اقامتگاه . اندها، گسترش یافتهپهاي سبز و اکوکمجهان با تنوع بسیاري از جمله هتل

نخستین اکوکمپ رسمی در ایران با توجه به عنوانبه) واقع در استان اصفهان(گردشگري متین آباد 
هدف از این پژوهش ارزیابی . المللی طراحی و ساخته شده استینبمحیطی استانداردهاي زیست

. ها استهاي مطرح در این نوع اقامتگاهري از شاخصموفقیت این اقامتگاه سبز به لحاظ برخوردا
اند که با استفاده از پرسشنامه مورد جامعه آماري این پژوهش گردشگران اکوکمپ متین آباد بوده

استفاده SPSSافزاردر نرمTاينمونههاي تکها از آزمونمنظور تحلیل دادهبه. پرسشگري قرار گرفتند
هاي موجود در برخی رغم تفاوتج پژوهش حاکی از این است که علیها و نتایتحلیل یافته. شد

.  یک اقامتگاه سبز کسب کندعنوانبهاین سایت توانسته موفقیت نسبی را ها،ها و شاخصگویه
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مسئلهمقدمه و بیان 
هاي اخیر در سراسر هایی است که اگرچه از رشد بسیاري در دههدشگري از فعالیتگر

زیست، به یطمحاما در عین حال یکی از تهدیدهاي اصلی براي جهان برخوردار بوده است
محیطی خساراتی را از طریق یستزلحاظ گردشگري به. (Syrjäläinen, 2013, 4)رود شمار می

دوام، فاضالب، زباله و انتشار کربن و نیز مصرف گسترده االهاي بیتولید میزان زیادي از ک
در این رابطه . (Bohdanowicz & Martinac, 2003) (Azam,2011)منابع آب و انرژي در پی دارد

هاي گسترده نشده گردشگري منجر به تشدید تخریبمدیریت ناکارآمد، توسعه کنترل
Votsi and)شود اکولوژیکی به محیط می et.al, 2014, 11) . از دیگر سو، الگوهاي رشد

هاي اخیر در جهان حاکی روند افزایش تقاضا و عرضه گردشگري در سطوح گردشگري سال
در این میان برآوردها حاکی از آن است که . هاي آتی استالمللی در سالداخلی و بین

شده این رشد بینیو پیشدرصد رشد ساالنه، بیشترین رشد را داشته25اکوتوریسم با  بیش از 
ربایی در هاي طبیعی، به دنبال رشد شهرنشینی، همانند آهندوام خواهد داشت، چرا که عرصه

ي گردشگري و افزایش عالقه به مقوله. (Law & et.al, 2015, 2)کنند جذب گردشگر عمل می
نجر به پیدایش سال گذشته و توجه روزافزون به پارادایم گردشگري پایدار، م30حفاظت در 

ترین شکل آنچه که در ساده. اکوتوریسم و نیز مفاهیمی چون گردشگري سبز گردیده است
,Ballantyn & Packer)گردد محیطی گردشگري مسئوالنه قلمداد میخود به لحاظ زیست

2013, 2) .
اي هاي شغلی برمنافع توسعه اکوتوریسم دوسویه است به این معنا که ضمن ایجاد فرصت

هاي طبیعی و تواند شرایطی مناسبی جهت حفاظت و استفاده پایدار از عرصهمردم محلی، می
رغم افزایش با این وجود، به. تنوع زیستی را با حمایت مردم محلی و نیز گردشگران فراهم آورد

هاي کنونی اکوتوریسم در نقاط بسیاري گذاريمحبوبیت اکوتوریسم برخی معتقدند که سیاست
زیرا اغلب اوقات این مفهوم . کندهان، نه منافع حفاظت و نه جوامع محلی را تأمین نمیاز ج

زیست، این گروه تنزل محیط. درستی درك نشده و بیشتر مورد سوءاستفاده قرار گرفته استبه
- ثباتی و تغییرات منفی اجتماعیعدالتی اقتصادي، بیوحش، بیبوم حیاتتخریب زیست

در این رابطه . دانندبخشی از مشکالت مرتبط با توسعه اکوتوریسم میفرهنگی جوامع محلی
ناموفق کنند که در عمل اکوتوریسم در رسیدن به اهداف خودهرچند برخی محققین ابراز می

هاي دهند، چنانچه نمونهیندهاي مختلفی از اکوتوریسم را نشان میاست؛ اما شواهد جهانی برآ
. (Das & Chatterjee, 2015, 4)موفق آن کم نیستند 

ها و هاي مختلفی در راستاي کاهش پیامدهاي منفی از طریق توسعه گونهدر این میان استراتژي
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هاي طرفدار محیط یا گردشگري سبز در رابطه با عناصر اصلی گردشگري در جهان رواج یافته شیوه
چنانچه در برخی . موارد استهاي سبز با تنوع بسیار، از جمله مهمترین این مقوله اقامتگاه. است

کارگیري طیف هاي خاص خود به دلیل بههاي سبز به دلیل ویژگیمقصدها بعضاً خود اقامتگاه
ایجاد . اندهاي گردشگري مقصدها تبدیل شدهها، به بخش مهمی از جاذبهاي از خالقیتگسترده

یک نقطه روستایی کشور هاي خاص خود دراولین اقامتگاه رسمی سبز در قالب اکوکمپ با ویژگی
زیست قرار دارد و آنچه که مورد استقبال دوستداران و طرفداران محیط. تواند باشدنشانه خوبی می

حال با در . تواند الگویی براي گسترش در سایر نواحی کشور باشدصورت عملکرد مناسب میدر
هاي ز حجم گسترده تخریبهاي طبیعی و نیهاي گسترده ایران به لحاظ جاذبهنظر داشتن ظرفیت

هاي گردشگري، انگیزه بررسی بیشتر این اقامتگاه سبز را محیطی البته نه فقط در اثر فعالیتزیست
دسته ازکویري ایران، عنوان اولین اکوکمپ به- آباد بادروداقامتگاه گردشگري متین. فراهم کرد

با توجه به . محیطی افتتاح گردیدزیستاساس استانداردهاي، بر1389سال در- هاي سبزاقامتگاه
رسد در هاي این اقامتگاه بیابانی و استقبال گردشگران، به نظر میبومی و جذابیتهاي زیستارزش

هاي موفق محسوب تواند از نمونهي گردشگري، میریزي صحیح توسعهصورت مدیریت و برنامه
اکوکمپ به لحاظ برخورداري از لذا هدف از این پژوهش بررسی میزان موفقیت این. شود

از حیث (هاي سبز بدین منظور ابتدا عوامل مؤثر بر موفقیت اقامتگاه. هاي اصلی آنها استشاخص
ها با استفاده از تحقیقات یژه اکوکمپوبه) ها باید داشته باشندهایی که این قبیل اقامتگاهویژگی
در این راستا این سؤال براي . اندرفتهشده و سپس مالك اصلی تحقیق قرار گیی شناساپیشین 

هاي محققین مطرح بوده که وضعیت اکوکمپ به لحاظ برخورداري از هر یک از شاخص
توان آن را نمونه موفقی چگونه است؟ به این معنا که آیا می) هایژه اکوکمپوبه(هاي سبز اقامتگاه

قلمداد کرد یا خیر؟

مبانی نظري تحقیق
گردي؟تیعطبیا اکوتوریسم

المللی اکوتوریسم در سال اولین تعریف جامع، کوتاه و معتبر از اکوتوریسم، توسط انجمن بین
زیست و بهبود اوضاع منظور حفظ محیطسفر مسئوالنه به مناطق طبیعی، به«ارائه شده، 1990

ی براي هایپردازان اکوتوریسم بر ویژگیاز نظریه1بر همین مبنا باکلی. »اقتصادي جوامع محلی
مبتنی بر محیط و محصوالت طبیعی باشد؛ همراه با آموزش یا : کند از جملهاکوتوریسم تأکید می

محیطی باشد؛ سهیم در حفاظت باشد؛ همراه با منافعی براي جامعه محلی باشد تفسیرهاي زیست
1. Buckley
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(Ballantyn & Packer, 2013, 2) .از آنکه گونه پردازان و محققین، اکوتوریسم بیشتر به باور نظریه
یک استراتژي جهت حمایت از ) زیر چتر پارادایم گردشگري پایدار(خاص گردشگري باشد 

چنانچه در بسیاري از . و فراهم آوردن درآمد و اشتغال براي جوامع محلی است) از منابع(حفاظت 
ز و حفاظت ا) همراه با کاهش فقر(مناطق جهان اکوتوریسم در اهداف دوگانه توسعه اقتصادي 

گردي یا امروزه، اصطالح طبیعت. (Das & Chatterjee 2015, 4)منابع طبیعی سهیم شده است 
با وجود آنکه تنها با 2رود،کار میبه"اکوتوریسم"، گاهی مترادف با 1گردشگري مبتنی بر طبیعت

و گردي مربوط به ماهیت، جذابیتکه طبیعتحالیدر.برخی از الزامات اکوتوریسم مشترك است
هاي طبیعی و اجتماعی و فرهنگی هاي طبیعی است، اکوتوریسم جذابیتتجربه بازدیدکننده در مکان

بدیهی است که .(Buhalis & Costa, 2006, 112)دهد میهدف بازدید قرارنخورده رادست
آن محیطی درشود، اما الزاماً قوانین و اصول اخالقی زیستگردي، در محیط طبیعی انجام میطبیعت

چنانچه . رساندمنفعتی نمیشود و نتایج مثبت خاصی به همراه ندارد و به کسی رعایت نمی
محیطی باشد و مزایایی براي هاي گردشگري در مناطق طبیعی انجام شود و همراه با حساسیتفعالیت

عنصرمعموالً یک. شودگرفته میجوامع محلی داشته باشد این فعالیت معموالً اکوتوریسم در نظر
طور قوي گردشگري مبتنی بر طبیعت را از اکوتوریسم اخالقی یا مسئولیت و تعهد وجود دارد که به

.(Vas, 2012, 12)کند متمایز می

گردشگري سبز 
ییآنجااز. شودکاربرده میبه"4زیستدوستدار محیط"بخشیدن به معنامنظوربه"3سبز"واژه 

هاي فسیلی است؛ لذا گردشگري گردشگري مبتنی بر سوختکه بخش اصلی انرژي مصروف در
کند و متمرکز بر توسعه پایدار، حمایت از ارائه می21هایی را به دستور ها و برنامهسبز پیشنهاد

فرهنگی و دستیابی به - زیست، ارتقاء اقدامات اجتماعیهاي دوستدار محیطاستفاده از تکنولوژي
از .(Law, et.al, 2015, 2)داراي ارزش تنوع زیستی هستنداهداف حفاظت در مناطقی است که

عنوان فرمی از گردشگري موردتوجه قرار تواند بهدیدگاه مدیریت گردشگري، گردشگري سبز می
محیطی باشد که توسط محیط ارائه یا عرضه گیرد که مرتبط با منافع اجتماعی، اقتصادي و زیست

یابد جایی که بهره بردن از منابع تحت حفاظت توسعه میهاي گردشگري سبز در محدوده. شودمی

1. Nature Tourism or Nature – Based Tourism
عنوان معادل فارسی گردي بهاکوتوریسم به فارسی، سهواً واژه طبیعتدر همین ارتباط اغلب اوقات در ترجمه متون .2

.  تر استگردي بسیار گستردهکه محدوده طبیعتجایگزین شده است، درحالی
3. Green
4. Environmentally  friendly
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گردشگري سبز در حقیقت با . طبیعی با تمرکز بر حفظ جذابیت و حیات این مناطق همراه است
& Votsi)دهدهاي طبیعی را توسعه میاصول اکوتوریسم یکی است و سفر مسئوالنه از محدوده

et.al, 2014, 11) .قتصاد سبز نیز بر ایجاد تغییر در روند توسعه گردشگري از در این رابطه پارادایم ا
جمله رشد و توسعه اقتصادي، انتشار کربن کمتر، از. کندطریق تکیه بر معیارهایی تأکید می

هرچند . (Law, et al, 2015, 2)اثربخشی منابع، پایداري اکولوژیکی، رفاه، برابري و تساوي اجتماعی 
هاي محیطی غالباً در خصوص برچسبیگر مرتبط با دغدغه زیستهاي دیا واژه1گردشگري سبز

به تشریح درواقعها برچسب.(Wight,1994)شود کار برده میسبز براي مقصدهاي گردشگري به
توانند اطالعاتی یمکنندگان از یک محصول پردازند که خریدار بالقوه یا استفادهموضوعاتی می

اي بر ها هستند که تمرکز عمدههاي سبز نوعی از این برچسبچسببر. آورنددرباره آنها به دست
، گردشگري، 21998طبق نظر میدلتون و هاوکینز(Buckley,2002,184).محیطی دارند یستزمسائل 

هاي تجاري یا لوگوها را براي مرتبط شدن با نشانهمچونمحیطی برچسب سبز یا جوایز زیست
ي محصول یا سوبهنگرش مثبت مشتریان و گسترشمحیطی یک شرکتهاي زیستشایستگی

تواند یک مزیت متمایز رقابتی در میان در بازار، این نوع از استراتژي می. بردکار میخدماتشان به
هاي ها، تفرجگاهبرچسب سبز ممکن است براي اقامتگاه. (Sasidharen, 2002, 166)رقبا ایجاد نماید
آبی و زمینی، خطوط هوایی و ونقلحملگردانان، خدمات هاي مسافرتی، تورساحلی، آژانس

این مقاصد به کار چنین ممکن است براي اعتبار بخشیدن به مقاصد گردشگري و منابع طبیعی درهم
. (Mihalic, 2000)برده شود 

هاي سبز اقامتگاه
ي از عنوان مهمترین بخش خدمات و تسهیالت گردشگري که در متون گردشگرها بهاقامتگاه

شود، انواع متنوعی را به لحاظ ساختار بنا نیز یاد می3پذیريآن تحت عنوان خدمات مهمان
از جمله هتل، هتل آپارتمان، متل، مسافرخانه، ویال، خانه محلی، پالژ ، کمپ و غیره، . گیرددربرمی
عنوان یک بهتواندنوعی، میاز هر4اقامتگاه سبزیک. هاي خاص خود را دارندیک ویژگیکه هر

جویی هاي متنوع نظیر ذخیره و صرفهزیست قلمداد شود که فعالیتمحیطوکار دوستدارواحد کسب
بوم، کاهش تولید زباله براي هاي خرید دوستدار با زیستاز سیاستنمودن آب و انرژي، استفاده

ال تأسیسات و عنوان مثبه.عهده داردطبیعی و کاهش هزینه عملیاتی را برحفاظت از محیط
1. Green Tourism
2. Middleton & Hawkins
3. Hospitality Services
4. Green accomodation
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محیطی را با هاي مدیریت زیستهاي معمولی، فعالیتتجهیزات در یک هتل سبز، برخالف هتل
محیطی مسئوالنه و کاهش زیستهاي خرید به لحاظمحیطی نظیر تکنیکانجام بهبودهاي زیست

ها ن آالیندهازاندازه انرژي، هدر دادن آب و آزاد نمودي بیشمحیطی ناشی از استفادهتأثیرات زیست
هاي سبز از هر نوعی، بر این اساس اقامتگاه(Lee, 2010).کنندخاك دنبال میوبه داخل هوا، آب

.شود را اختیار نمایندهایی که در ذیل به آنها اشاره میباید سیاست
هاي گردشگري انرژي هاي گرمایشی و سرمایشی اقامتگاهاغلب سیستم: ي در انرژيوربهره
هاي بسیاري جهت حفظ انرژي وجود دارد؛ از طراحی با این وجود راه. کنندصرف میزیادي م

تواند نیاز به انرژي براي گرمایش و کاري که میخورشیدي تا عایقيکنندههاي گرمبراي سیستم
برابر بیشتر از 4هاي فلوئورسنت که با جایگزین نمودن المپ. سرمایش را محدود و کم سازد

برابر بیشتر 10تا 8نمایند و جویی میانرژي صرفهاي به ازاي هر وات درمولی رشتههاي معالمپ
پایان با منافع اقتصادي و عنوان یکی از منابع طبیعی بیعمر مفید دارند و یا انرژي خورشیدي به

ها کننده انرژي گرمایشی و روشنایی هتلهاي جدید ارائهمحیطی که در بسیاري از سیستمزیست
.جویی نمودهاي عملیاتی صرفهتوان در بخش هزینهکرده است،  نیز میوذ نف

خدمات و امکانات مصرفی آب جهت مصرف اي در ارائه بهتریافتههاي بهبودفناوري: حفظ آب
مصرف، تصفیه آب و کم2هاي هوادهشیر آبو1مصرفهاي کمدوش. رودکار میآب بهکمتر

ها جهت کاهش برخی از روش) از جمله آبیاري فضاي سبز(خی امور استفاده مجدد از آن در بر
.   مصرف آب هستند

هاي مختلفی ها که میزان مصرف نیز باال است به روشکاهش تولید زباله در اقامتگاه: 3زباله جامد
استفاده یا خرید محصوالت قابل بازگشت، عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف، : گرددمحقق می

هاي تفکیک زباله، پالستیک قابل بازگشت، یا حداقل وجود مکانیزماز کاغذ، آلومینیوم واستفاده
جنبه دیگر برنامه کاهش زباله با . شودمحیطی الزم به پرسنل، میهاي زیستهمراه با ارائه آموزش

از . شدشده در این مراکز باتواند نسبت زیادي از زباله تولیدغذاي دورریختنی سروکار دارد که می
تواند تبدیل به کود ها میمانده از بشقابحتی ذرات غذاي باقیجایی که غذاي فاسد شده وآن

گیاهی هستند که استفاده بهتري از مواد ها در حال تبدیل نمودن آنها به کودشود، هتل4گیاهی
. (Alexander, 2002,3-7)هاي دفن زباله نمایند جاي انتقال آنها به محلارگانیک به

1. Lowflow shower
2. Faucet aerators
3. Solid waste
4. compositing
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آنهاتوسعهاستانداردهايوهاویژگی:هااکوکمپ
بـراي رقابـت گردشـگري، بخـش محیطیزیستآثاربهنسبتیالمللنیبتوجهاتافزایشبا
متمـایز بتوانـد وبـوده یطیمحستیزاستانداردهايدارايکهگردشگرانموردنظرمحصولارائه

طراحـی ایـده منظـور بـدین است؛ریناپذاجتنابامرينماید،فعالیتجهانیبازاردررقباسایراز
خدماتتأمینبرافزون.استشدهمتجلیاکوتوریسموپایدارياصوليمبنابرکههااکوکمپ

سـفر بسـته یـک مختلـف محصـوالت وخـدمات ازيفـرد منحصـربه طراحـی بارفاهیواقامتی
سـبز هاياقامتگاهزمرهدرکهاهاکوکمپحقیقتدر.بیفزایندخودمقصدجذابیتبراندتوانسته

اولیـه تـأمین کنـار درگردشگرييهاجاذبهورفاهیوتفریحیخدماتارائهباآیندمیشماربه
فراغـت اوقـات گذراندنبرايگردشگرانازبسیاريتوجهموجباقامتمحلقبیلازخدماتی

.اندشدهخود
وخـدمات تمـامی آندرکـه اسـت جغرافیـایی منطقهیک"يگردشگرمقصدتعریفطبق

فـراهم آندرگردشـگري، بـازار ازبخشییاگردشگرازخاصیگونهنیازموردهايزیرساخت
نیـز گردشـگري جهـانی سـازمان تعریـف بـا منطبقکهتعریفاینهیپابر).Beger,1996("است
یـک عنـوان بـه -خـاص منطقـه یکگذارينامملزوماتازهازیرساختوخدماتوجود،است

مقصـد تعریـف دررامـوردنظر مکان،دونیاوجودعدمکهيطوربهاست،-گردشگريمقصد
مختلـف تسـهیالت وخـدمات دارايبایـد گردشـگري، مقصـد یکرو،ایناز.گنجاندنخواهد

راهنمایـان ونقـل، حمـل نوشـیدنی، وخوراكمراکزوهارستورانها،اقامتگاهازاعمگردشگري
.دباشآنمانندوشدهساختهیاشدهبهینههايجاذبهترمهمهمهازومحلیهايگشت
تمامیآن،درکهدانستگردشگريمقصدیکتوانمیرا1پاکوکمتعاریف،اینبا

اکوکمپ مکانی است .باشدمنطقهزیستمحیطبرمطابقوهماهنگها،زیرساختوخدمات
گیرند و خود را با آهنگ طبیعت تطبیق ار میکه افراد در آن در تعامل مستقیم با طبیعت قر

تواند آموزش افراد براي فهم و قدردانی از طبیعت مقصد ها میي اکوکمپهدف اولیه. دهندمی
: ي جوامع مدرنهاي روزمرهها گاهی راهی براي دور شدن موقت از مشغلهاکوکمپ. باشد
اکوکمپ،دیگر،بیانبه). Lamar, 2005, 112(، است ...ها، اینترنت ویلاتومبي همراه، هاتلفن
معیارهايومحیطیزیستاستانداردمعیارهاياساسبرشدهنهیبهگردشگريمقصدیک

شود، گرچه در متون علمی جدید اصطالح اغلب به یک معنا استفاده میEcolodgeدر این رابطه اصطالح اکولوژ .1
گردي یا د اقامتگاه بومهاي معادلی ماننبرخی از محققان داخلی نیز از واژه. اکوکمپ جایگزین تمام موارد مشابه شده است

کنند؛ اما نویسندگان این مقاله براین باور هستند که اکوکمپ یک اصطالح علمی است و بوم کلبه و مانند آن استفاده می
هاي گردي، براي اکوتوریسم در پژوهشطور که واژه بومهمان. تواند مفهوم را تغییر دهدسازي آن به فارسی میمعادل

. علمی، صحیح نیست
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.استمحیطیزیستهايچالشومسائلباهماهنگاستانداردمدیریتی
گردندمیاجراوطراحیياگونهبهمعموالًهااکوکمپگفتبایدکلیيبندجمعیکدر

انرژيتأمینمنطقه،بومیموادازهااکوکمپساختاکسیدکربن،ديحداقلیمیزانتولید:که
ازخورشیديانرژيمیان،ایندرکه-سبزانرژيعنوانبهپاكانرژيازاکوکمپازیموردن

ازحفاظتدرمؤثروفعالمشارکتاکوکمپ،پسماندهايمدیریت،-هاستآنپرکاربردترین
بامنطبقسفرتجاربایجادبرتأکیدمنطقه،جانوريهايگونهوگیاهیهايپوششطبیعت،

نیروهايکارآمدوپویامدیریتوکارمحیطایجادبرتأکیدگردشگران،برايپایدارتوسعه
.مقصدانسانی

تحقیقپیشینه
تاکنون تحقیقات بسیاري در داخل و خارج، در حوزه اکوتوریسم و گردشگري سبز انجام 

در . شوداند، اشاره میهاي سبز بودهه است، در ادامه به برخی از آنها که متمرکز بر اقامتگاهگرفت
گرفته، اشاره آباد نیز به مواردي که با موضوعات مختلف انجامارتباط با گردشگري در متین

.   شودمی
هاياقامتگاهطبیقیتمطالعه"به راهنمایی محمود ضیایی با عنوان ) 1391(اشکان بروج نامهانیپا

توسعهمنظرازایرانبیابانیمناطقگرديبومهاياقامتگاهتطبیقیمطالعه، به"بیابانیمناطقگرديبوم
هاياقامتگاهانواعاساسبرگرديبومهاياقامتگاهمنظور،اینبراي. استپرداختهپایدار گردشگري

دراین . شدندتقسیم)سنتیهتلیا(اکوهتلواکوکمپاصلی اکولوژ،گروهسهبهمنطقهدرموجود
مصرروستايطباطباییباراندازگرمه، اقامتگاهروستاي-آتشونیارتباط اکوکمپ متین آباد، اقامتگاه

نتایج تحقیق نشان .  خور جهت مقایسه  و مطالعه تطبیقی انتخاب شدند-بالیسنتیفرحزاد و هتلو
مورداکوهتلکهحالیدربودهپایدارنسبتاًمطالعهموردژهاينیز اکولوآباد ومتیناکوکمپداد

.بوده استبرخوردارناپایداري ضعیفیاز،)هتل بالی(مطالعه 
توسعه جایگاه اکوتوریسم بیابانی در"اي با عنواندر مقاله)1391(و همکاران خالدي

ها در به اهمیت بیابان")بادرود- آباداقامتگاه گردشگري متین: مطالعه موردي(هاي روستاییسکونتگاه
عنوان جامعه آماري تحقیق نسبت به توسعه گردي پرداخته و نگرش روستاییان، بهتوسعه طبیعت

و همکاران در قلمراست. دهدرا مورد سنجش قرار میگردشگري و اثرات آن بر توسعه این روستا
هاي بیابانی با ارکت در مدیریت بوم اقامتگاهمشيریپذسنجش اندازه تحقق"اي تحت  عنوان مقاله

هاي بیابانی در ي مشارکت در مدیریت بوم اقامتگاهریپذتحقق، به سنجش "SMARTاستفاده از روش
مکمل عنوانبهگردي نتایج تحقیق آنان نشان داد که شاخص پذیرش فعالیت بوم. اندآباد پرداختهمتین
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گردي است و هاي بومتحقق مدیریت مشارکتی در اقامتگاهتأمین معیشت، داراي بیشترین وزن در 
، )2014(موهد نور و شري . شاخص عدم تعرض به حریم بوم گردان داراي کمترین وزن بوده است

زیست و تمایل مسافران براي هاي دوستدار محیطزیست، نگرشهاي دوستدار محیطفعالیت"مقاله 
محیطی هاي زیستدر این مقاله بررسی تأثیر نگرش. اندندبه چاپ رس"هاي سبز در مالزيانتخاب هتل

. هاي سبز مورد توجه واقع شده استزیست در خصوص انتخاب هتلهاي دوستدار محیطو فعالیت
زیست و تمایل جهت اقامت در یک هتل سبز تأیید شده هاي دوستدار محیطوجود ارتباط میان فعالیت

هاي هاي پایدار در هتلاجراي فعالیت"در مقاله ) 2012(کاپیکی (Mohd & Shaari,  2014)است
هاي زیست در هتلهاي دوستدار محیطبه منافع حاصل از اجراي برنامه"زیست یوناندوستدار محیط
جویی در انرژي و کاهش ها را که شامل صرفهوي این برنامه. زیست پرداخته استدوستدار محیط

هاي عملیاتی و نیز افزایش رضایت مهمانان را از ران از کاهش هزینهتولید زباله، افزایش رضایت هتلدا
نامه خود ، در پایان)2013(1زینگ هان. (Kapiki, 2012)ها ذکر نموده استها و منافع این هتلویژگی

، به بررسی ادراك گردشگران "کنگهاي سبز در میان گردشگران در هنگدرك هتل"تحت عنوان 
جویی در نتایج نشان داد که صرفه. هاي این کشور پرداخته استمحیطی در هتلتهاي زیساز فعالیت

عنوان آنچه که زیست و عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف بهانرژي، استفاده از مواد دوستدار محیط
مورد تأکید ) زیستدوستدار محیط(یک هتل سبز باید دارا باشد، مواردي بود که از سوي گردشگران 

هاي منفی اقامت در یک همچنین قیمت مازاد، سطح راحتی کمتر و سختی از نگرش. گرفته بودقرار 
.(Xing, 2013)هتل سبز از سوي این گردشگران بود 

: حال سبز شدناولین اقامتگاه آمریکایی در"خود با عنوان نامه، در پایان)2012(2آدام یارنل
نامه ، به ارزیابی موفقیت گواهی"جزیره رودرنامه گردشگري سبز دارزیابی موفقیت گواهی

مقایسه صورت پیمایشی وروش تحقیق به. گردشگري سبز در منطقه مورد مطالعه پرداخته است
3لیزا کومتا .(Yarnell, 2012)اي اسمنطقهالمللی، ملی ونامه گردشگري بینهاي گواهیپروژه

به "هاي سبز کننده در خصوص هتلت مصرفاعتقادا"خود با عنواننامهدر پایان) 2012(
ها، میل به هاي سبز، ارزشمورد هتلکننده درمشخص نمودن اعتقادات و باورهاي مصرف

زیست هاي دوستدار محیطها و میل به شرکت در فعالیتپرداخت، میل به اقامت در این هتل
کننده را در هر یق مصرفاي که اعتقادات و عالروش تحقیق بر اساس پرسشنامه. پرداخته است

گیري این پژوهش با بهره.(Cometa, 2012)دهدهاي ذکرشده مورد سؤال قرار مییک از فعالیت
هاي اخیر در جهان صورت گرفته که به برخی از آنها از مطالعاتی که در این خصوص در سال

1. Xing Han & Kara Chan
2. Adam Yarnell
3. Lisa Cometa



1394، زمستان 32شماره فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگري، سال دهم،76

هاي مهم این نوع گیها و ویژعنوان نمونه اشاره شد، در تالش بوده تا با شناسایی شاخصبه
.    ها، به بررسی میزان موفقیت تنها اقامتگاه سبز کشور بپردازداقامتگاه

روش پژوهش
این تحقیق جهتدر.استکاربرديهدفلحاظازوتحلیلی- توصیفی نوعازحاضرتحقیق

ه قرار پیمایشی مورداستفادواسناديهايروشآنهاتحلیلوتجزیهنیزواطالعاتآوريجمع
تدوینپژوهشنظريمقاالت معتبر، چارچوبها،کتاباسنادي،روشاستفاده ازباابتدا. گرفت

بر موفقیت مؤثرهاي اصلی تحقیق، عواملپرسشنامه مبتنی بر شاخصازبا استفادهو سپسشد
.گرفتقرارتحلیلوتجزیهموردعاملیتحلیلیوتوصیفیآمارازهاي سبز با استفادهاقامتگاه

عنوان جامعه آماري پژوهش در نظر گرفته شدند که از طریق گردشگران اقامتی اکوکمپ به
بودن حجم جامعه از محدودبا توجه به . پرسشنامه محقق ساخته، مورد پرسشگري قرار گرفتند

پس از بررسی . جدول کرجسی و مورگان براي تعیین حجم نمونه آماري استفاده شده است
پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل مفید تشخیص داده 180آوري شده، تعداد جمعهايپرسشنامه

بخش اول . طراحی شدهاي پیشین در دو بخشپرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر پژوهش. شدند
. گرفتیبرمرا در ... سن و جنس و تحصیالت و: سؤاالت جمعیت شناختی پاسخگویان از قبیل

ايگزینهپنجطیف در (اصلی هاياالتی مبتنی بر شاخصبه سؤبخش دوم و اصلی پرسشنامه
تحقیقات پیشین که به برخی از آنها در پیشینه ها با مطالعهاین شاخص. ، اختصاص یافت)لیکرت

شدنی، استفاده از منابع تجدید: کلیشش شاخص. تحقیق اشاره شد، شناسایی و انتخاب شدند
ناخت شوحش،هاي حفاظت از حیاتسبز، اجراي برنامهمدیریت بازیافت، ظرفیت ارائه محصوالت

زیست، رضایت گردشگران از هاي دوستدار محیطو آگاهی گردشگران از خدمات خاص و فعالیت
ها کلی که شاخصییازآنجا. گیردیبرمزیست را در هاي دوستدار محیطخدمات خاص و فعالیت

ها ا در نظر گرفت که در واقع این گویههایی رهستند، جهت سنجش هر یک از آنها باید گویه
پایایی و روایی پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و . سؤاالت اصلی تحقیق را شامل شدند

هاي جهت تجزیه و تحلیل آماري یافته. بود0,869تأییدي صورت گرفت که آلفاي کرونباخ آن 
تک Tاز طریق آزمون وري شده از پرسشنامهآهاي جمعبندي شدند، دادهتحقیق، استخراج و طبقه

ها از طریق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سپس شاخصSPSS 16افزار اي توسط نرمنمونه
. بندي شدندآزمون فریدمن اولویت
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آباد اکوکمپ متین:  معرفی منطقه مورد مطالعه
14آباد، جوار روستاي متینآباد، در آباد در منطقه نمونه گردشگري متیناکوکمپ متین

.  ایجاد شده است1387کیلومتري شمال غرب شهر بادرود، استان اصفهان، در سال 

نقشه موقعیت بخش بادرود، شهرستان نطنز، استان اصفهان در کشور: 1شکل

آباد در بخش بادرود، شهرستان نطنز، استان اصفهاننقشه موقعیت اکوکمپ متین: 2شکل

و چادر ساختمان کاروانسراهايتئیکمپ به دو صورت اقامت در سواکوت در قاما
بههرکدامهاسوئیت. ساختمان اصلی کمپ بر اساس نقشه کاروانسرا بنا شده است. استریپذامکان
کف. استشدهگرفتهنظردرنفردولی آن جهت اسکانداخفضايکهاستمترمربع 25متراژ

چادرها تالشکلیشکلطراحیدر.استشدهمفروشمحلیزیلوهايازاستفادهباچادرها
ها اقامتگاهنوع این کارکرد. بیه چادرهاي عشایر کویري ایران باشدشاالمکانیحتتاشده

ارائه غذا و نوشیدنی مانندهاي مختلفی آنها فعالیتتنها جنبه اقامتی ندارد بلکه درمعموالً 
محلی دستییعایش و موسیقی سنتی، آموزش و فروش صنااجراي نم، ساخت،ترجیحاً محلی

، به دلیل سبک معماري، هااقامتگاهاین قبیل مکان فیزیکی و در عین حال گیردهم صورت می
این . استآن کاررفته، طراحی داخلی و مبلمان بومی بخشی از جاذبه گردشگري مصالح به

در فاصله نزدیکی با کریدور بزرگ آباد اکوکمپ در محدوده منطقه نمونه گردشگري متین
توان گفت نزدیکی به بیابان و کوهستان می. نطنز و اصفهان است- گردشگري ناحیه یعنی کاشان
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هاي گوناگون فرهنگی و تاریخی، موقعیت گردشگري آن را تقویت و نیز همجواري با مکان
ي ارگانیک در ازرعهممنطقه، بازدید از وحشاتیحیی مانند بازدید از هاجاذبه. کرده است

صعود به قله یخاب زراعت، امکان را با این روش گردانطبیعتحاشیه اکوکمپ جهت آشنایی
، امکان رصد ستارگان در ریگ، دشت کرشاهی و دریاچه نمک مسیلهو مشاهده مناظر کویر بند

هاي لرالی با اتومبیهاي تفریحی مانند شترسواري، آسمان شب کویر و امکان تجربه فعالیت
ي کویري نیز از هاورزشو سایر 2ي اي تی ويموتورهاموتورسواري با ، 1دیفرانسیلیچهار
معماري و موقعیت ). مطالعات میدانی نگارندگان(کمپ هستند ي تفریحی دیگر این اکوهابرنامه

.را در خود داردانتهایبکوه کرکس و بیابان اندازچشمي است که  اگونهبهاقامتگاه 

توسعه پایدار واحد اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل در همایشی که با همکاري یونسکو شاخه
در اکتبر "ستیزطیمحاکوتوریسم، کاهش فقر و حفاظت از ": و سازمان جهانی گردشگري با عنوان

ي از بهترین اقدامات که باعث ارتقاي گردشگري فرهنگی اخالصهدر نیویورك برگزار کرد، 2013
عدد از برترین 18در این ارتباط، .ي شدند را در قالب یک گزارش ارائه دادگردعتیطبو یا

و بخش (NGOs)نهادمردمهاي ها، سازمانهاي گردشگري صورت گرفته توسط دولتفعالیت
آباد است را معرفی کرده است که یکی از آنها اکوکمپ متینتوسعهدرحالخصوصی در کشورهاي 

.)1393آذر 15خبرگزاري مهر،(

تصویر ساختمان و چادرهاي اکوکمپ: 3شکل

ها تحلیل یافته
ها ها در راستاي انجام پژوهش حاضر، مبتنی بر تجزیه و تحلیل پرسشنامهتحلیل یافته

هاي آماري مناسب مورد که اشاره شد، آزمونطورهماندر این رابطه . صورت گرفته است
1. 4WD
2. ATV
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ي مورد هاشاخصج بررسی میزان موفقیت این اکوکمپ مبتنی بر نتای. استفاده قرار گرفت
.است1سنجش به شرح جدول 

هاي کلی تحقیقدر مورد شاخصtنتایج آزمون: 1جدول 

متغیر
آماره 
آزمون 

t

درجه 
آزادي

)df(

سطح 
داريمعنی

تفاضل 
میانگین

فاصله اطمینان
حد 
حد باالپایین

012/29179001/01512/10502/12522/1نیاستفاده از منابع تجدید شد
1/ 245/27179002/00711/19398/02124مدیریت بازیافت

402/22179001/09976/08728/01244/1ظرفیت ارائه محصوالت سبز
هاي حفاظت اجراي برنامه
124/31179001/09920/08406/01434/1...از

شناخت و آگاهی 
478/28179002/09407/08204/010210/1...گردشگران از 

474/30179001/09610/08408/00812/1....رضایت گردشگران از

هاي آماري نشان داد که از نظر ها و تحلیلشود، نتایج حاصل از بررسیچنانچه مالحظه می
مپ به لحاظ چنانچه اکوک. هاي تحقیق در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار داردپاسخگویان شاخص

سطح وبزرگتر) 96/1(از مقدار بحرانی ) t(استفاده از منابع تجدید شدنی، آماره آزمون 
توان درصد می95بنابراین در سطح اطمینان . کوچکتر است) 05/0(داري از سطح خطا معنی

آباد از نظر استفاده از منابع تجدید شدنی، در حد مطلوبی قرار گفت که وضعیت اکوکمپ متین
بزرگتر و سطح ) 96/1(مدیریت بازیافت از مقدار بحرانی ) t(در همین ارتباط آماره آزمون . دارد
توان گفت درصد می95لذا در سطح اطمینان . کوچکتر است) 05/0(داري از سطح خطا معنی

از نظر ) t(آماره آزمون . که وضعیت اکوکمپ از نظر مدیریت بازیافت در حد مطلوبی قرار دارد
داري از سطح خطا بزرگتر و سطح معنی) 96/1(ت ارائه محصوالت سبز از مقدار بحرانی ظرفی

توان گفت که وضعیت اکوکمپ درصد می95بنابراین در سطح اطمینان . کوچکتر است) 05/0(
هاي حفاظت ، اجراي برنامه)t(آماره آزمون . قرار داردحد مطلوبی از نظر ارائه محصوالت سبز در

) 05/0(داري از سطح خطا بزرگتر و سطح معنی) 96/1(ش منطقه از مقدار بحرانی وحیاتحاز 
توان گفت که وضعیت اکوکمپ از نظر درصد می95بنابراین در سطح اطمینان . کوچکتر است

، میزان )t(آماره آزمون . وحش در حد مطلوبی قرار داردیاتحهاي حفاظت از اجراي برنامه
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زیست، یطمحهاي دوستدار با یتفعالاز خدمات خاص ارائه شده و شناخت و آگاهی گردشگران 
بنابراین . کوچکتر است) 05/0(داري از سطح خطا بزرگتر و سطح معنی) 96/1(از مقدار بحرانی 

توان گفت که میزان شناخت و آگاهی گردشگران از خدمات درصد می95در سطح اطمینان 
. زیست در اکوکمپ در حد مطلوبی قرار داردطهاي دوستدار محییتفعالخاص ارائه شده و 

هاي دوستدار با ، رضایت گردشگران از خدمات خاص ارائه شده و فعالیت)t(آزمون آماره
کوچکتر ) 05/0(داري از سطح خطا بزرگتر و سطح معنی) 96/1(بحرانی زیست از مقداریطمح

از خدماتیت گردشگران توان گفت که رضادرصد می95سطح اطمینان بنابراین در. است
در . داردزیست در اکوکمپ در حد مطلوبی قرارهاي دوستدار محیطخاص ارائه شده و فعالیت

از دیدگاه نماید، ها آنچه مهم میي هر یک از شاخصهایهگواین رابطه با توجه به ارزیابی 
یت بیشتري دارد یا ها اهماند، برخی گویهکه اقامت در این اکوکمپ را تجربه کردهگردشگرانی

ها نیست؛ بلکه در واقع نکته مهم برخورداري از شاخص. به عبارتی دیگر بیشتر قابل مشاهده است
. هاي آنان است که در سطح برابري قرار ندارنددر میزان توجه به گویه

هاهاي توصیفی مربوط به گویه هاي هریک از شاخصآماره: 2جدول 
یارانحراف معمیانگینهاگویه

17/4838/0جویی در مصرف آب هاي صرفههاي مختلف به سیستمتجهیز بخش
13/4772/0زیست استفاده از تجهیزات روشنایی و گرمایشی سازگار با محیط

15/4589/0استفاده از منابع تجدید شدنی
05/4846/0آببهینهمصرف جهتهاي آموزشی و ترویجی نصب تراکت

06/4853/0اد ضایعات ارگانیک آشپزخانه و رستوران براي مصارف کود آلیمواستفاده از
10/4861/0استفاده از ظروف قابل پرشدن مجدد شامپو و صابون

07/4638/0مدیریت بازیافت
08/4812/0)و سایر محصوالت(مندي به خرید محصوالت مزرعه ارگانیک عالقه
92/3890/0غذاهاي بومیمندي به تجربه و استفاده از عالقه
90/3819/0دستی محلیهاي تولید و خرید صنایعمندي بازدید از کارگاهعالقه

96/3536/0ظرفیت ارائه محصوالت سبز
98/3887/0سهیم در حفاظت از محیط طبیعی

هاي گونههاي در دست اجراي کمپ نظیر ایجاد زیستگاه تکثیرارزش برنامه
92/3856/0وحشنادر حیات

95/3606/0وحشیاتحهاي حفاظت از اجراي برنامه
06/4865/0توجه به تولید زباله کمتر در سایت
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01/4725/0تالش براي حفظ و نگهداشت پاکیزگی سایت
12/4855/0مغایرت استفاده ظروف یکبار مصرف با اهداف اکوکمپ 

86/3886/0محیطی در این سایتتوجه مناسب گردشگران نسبت به رعایت مسائل زیست
89/3795/0هاي سبزالمللی به اقامتگاهنامه بینهاي اعطاي گواهیبرنامهآشنایی با

95/3518/0....شناخت و آگاهی گردشگران از خدمات خاص 
89/3817/0رضایت از امنیت الزم

04/4766/0هارضایت از قیمت
06/4708/0زیستسب با محیطرضایت از امکانات و تفریحات متنا

92/3889/0هارضایت از وضعیت گرمایش و سرمایش چادرها و سوئیت
93/3681/0)به لحاظ موقعیت مکان و عالئم راهنما(رضایت از دسترسی به سایت 

91/3672/0نمایماین اقامتگاه را به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد می
98/3758/0این سایت هستممند به سفر مجدد به عالقه

95/3643/0در کل از مجموعه خدمات ارائه شده در این اقامتگاه رضایت دارم
96/3468/0...رضایت گردشگران از خدمات خاص و 

به استفاده مجدد از منابع هاي مربوطدهد که از بین گویهنتایج جدول فوق نشان می
جویی در مصرف آب، از هاي صرفهبه سیستمهاي مختلفشدنی گویه تجهیز بخشتجدید

عنوان یکی از که زیرساخت اقامت بهجاییاز آن. این سایت برخوردار استاهمیت بیشتري در
هاي پاك مصرف منابع انرژي است، استفاده از منابع انرژينهیدرزمها بخشنیترپرمصرف

همین نتایج در . انرژي مقصد باشدهاي عملیاتی و حفظ منابعتواند اقدامی جهت کاهش هزینهمی
ارتباط با مدیریت بازیافت، استفاده از ظروف پالستیکی شامپو و صابون از ظروف قابل پرشدن 

استفاده . استمجدد نسبت به سایر عوامل از مطلوبیت بیشتري در این پژوهش برخوردار
هاي مختلف در بخشازیموردنآوردن محصوالت و خدمات فراهممواد اولیه و ازاندازهشیب

منجر به تولید میزان زیادي زباله و فاضالب ) ، البی، رستوران و خشکشوییهااتاق(نظیر هااقامتگاه
استفاده بهینه از مواد مصرفی، : با اتخاذ سیاست کاهش تولید زباله و فاضالب از طریق. گرددمی

جهت مصارف کشاورزي، آنها به کود گیاهیلیتبدوي نمودن مواد غذایی پسماند آورجمع
زیست، بازگشت به چرخه محیطرقابلیغعدم استفاده از ظروف یکبار مصرف و ایوکاهش 

استفاده مجدد از آب هدر رفته سالم یا تصفیه آب، جهت آبیاري مزارع و درختان اهمیت بسیاري 
مندي به عالقههاي مربوط به ظرفیت ارائه محصوالت سبزاز دیدگاه گردشگران از بین مؤلفه. دارد

سوق . خرید محصوالت مزرعه ارگانیک، نسبت به سایر عوامل از اهمیت بیشتري برخوردار است
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ي و تمایل به خرید ریگمیتصم، به سمت انتخاب، )در اینجا گردشگران(کنندگانمصرفدادن 
گیزه و هاي راهبردي بازاریابی جهت ایجاد انو برنامههایمشخطمحصوالت سبز نیازمند ارائه 

نسبت به محصوالت سبز باید مورد توجه کنندگانمصرفي بر رفتار خرید از سوي رگذاریتأث
وحش منطقه، در حفاظت از محیط طبیعی هاي حفاظت حیاتاز نظر اجراي برنامه. قرار داشته باشد

و آگاهی گردشگران از خدمات خاص ارائه به لحاظ میزان شناخت.تر بوده استسایت موفق
زیست، عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف بیشتر قابل مشاهده هاي دوستدار محیطو فعالیتشده
که انگیزه و اندیشه طراحی و ساخت اکوکمپ مورد نظر بر اساس اصول توسعه جاییاز آن. است

محیطی به گردشگران درباره خدمات ارائه شده پایدار بوده است، ارائه اطالعات و آگاهی زیست
اي که از این این مهم از طریق اطالعات اولیه. اکوکمپ یکی از مقدمات اولیه سفر استدر این

شود، قابل هاي مسافرتی به مسافران داده میگردي و آژانسهاي طبیعتاکوکمپ توسط شرکت
دیدگاه گردشگران، خدمات خاص ارائه شده و که ازدهدنتایج جدول فوق نشان می. تحقق است

در نهایت . آباد درحد مطلوبی قرار داردزیست در اکوکمپ متینوستدار محیطهاي دفعالیت
وضعیت اکوکمپ به لحاظ رضایت کلی مناسب است و گویه رضایت از امکانات و تفریحات 

با اشاره به این موضوع که . زیست از این نظر امتیاز بیشتري داشته استمتناسب با محیط
م توجه به مواردي که رضایت گردشگر را به همراه دارد، گردشگري فعالیتی خدماتی است، لزو

نظري است که اي که باید بدان توجه داشت حساسیت و دقتاما نکته. حائز اهمیت بسیار است
بر این اساس با . محیطی داردزیست نسبت به مسائل زیستیک گردشگر سبز و دوستدار محیط

هاي سبز عالوه بر تحقق ر سبز دارد در اقامتگاهنمودن نیازها و تمایالتی که یک گردشگبرآورده
در . محیطی و اجتماعی نیز امیدوار بودتوان به تحقق اهداف زیستاهداف اقتصادي ذینفعان می

دهندگانپاسخنزد اساس میزان مطلوبیت آنها برهاپایان نیز با کمک آزمون فریدمن این شاخص
).3جدول (بندي شدند رتبه

هاي تحقیق بر اساس میزان مطلوبیت آنهادي شاخصبنرتبه: 3جدول
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29/51استفاده از منابع تجدید شدنی. 1
10/52مدیریت بازیافت. 2
15/43ظرفیت ارائه محصوالت سبز. 3
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67/45...هاي خاص و فعالیتاز خدماترضایت گردشگران . 5
59/46...هاي شناخت و آگاهی گردشگران از خدمات خاص و فعالیت. 6
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هاي تحقیق از دیدگاه پاسخگویان نیز نشان داد ي شاخصبندرتبهگردد که مالحظه میطورهمان
که استفاده از منابع تجدید شدنی و مدیریت بازیافت در اکوکمپ نسبت به سایر عوامل از مطلوبیت 

زیست از یطمحهاي دوستدار با شتر و شناخت و آگاهی گردشگران از خدمات خاص و فعالیتبی
. مطلوبیت کمتري نسبت به سایر عوامل برخوردار است

ي ریگجهینتبحث و 
مسائلبهافزونروزها که به دنبال توجه هاي سبز از جمله اکوکمپامروزه اقامتگاه

به . جهان طرفداران بسیاري داردهاي موفق درلیل وجود نمونهمحیطی مطرح شدند، به دزیست
عنوان نخستین اقامتگاه سبز در ایران که در بدو آباد، بهاکوکمپ متینهمین دلیل در این تحقیق 

ی را نیز کسب کرده بود، مورد بررسی قرار گرفته طیمحستیزی المللنیبتأسیس گواهینامه 
از دیدگاه هاي گزینش شده، نشان داد که ارزیابی شاخصمبتنی برنتایج این تحقیق . است

از یک شاخص کلی عنوانبهسبز، استفاده از منابع تجدیدشدنی، اقامتگاهگردشگران این 
در همین .بندي نیز در باالترین رتبه قرار گرفتاهمیت باالیی برخوردار است؛ چنانچه در رتبه

ررسی نگرش گردشگران استرالیایی در ارتباط با در ب) 2012(ارتباط نتایج تحقیق کوستاکیس 
هاي سبز، عالقه وافر گردشگران براي انتخاب یک استفاده از منابع تجدید شدنی در اقامتگاه

با بررسی قابلیت اتخاذ ) 2013(نتایج تحقیق دیداسکالو همچنین . کنداقامتگاه سبز را بیان می
ان داد که اقدامات به صرفه اقتصادي در مصرف داري نشهاي مصرف بهینه انرژي در هتلحلراه

با توجه به اینکه تولید . محیطی گردشگران شده استانرژي، باعث افزایش سطح آگاهی زیست
هاي مختلف یک اقامتگاه، موجب تحمیل هزینه و نیز زباله ناشی از استفاده مفرط در بخش
خواهد شد، نتایج پژوهش ضالبزباله و فاآوري و دفعمصرف منابع جامعه میزبان جهت جمع

حاکی از اهمیت این شاخص از مدیریت کاهش تولید زباله، حاضر در بررسی اتخاذ رویکرد
، نیز نشان داد که درك )2013(در همین ارتباط نتایج تحقیق زینگ هان .دید گردشگران بود

ه از منابع انرژي پایدار اقامتگاهی است که عالوه بر استفادعنوانبهگردشگر از یک اقامتگاه سبز 
دوستدار بازگشت و نیز استفاده از موادبر عدم استفاده از ظروف یکبار مصرف و غیرقابل 

زیست را هاي دوستدار محیطهاي سبز یا هتلاقامتگاه) 2012(گلمز . تأکید داردزیستمحیط
زیست، مجبور به یطآنها در راستاي حفظ محتأسیساتی خوانده که بنا به مسئولیت اجتماعی

. هاي اقتصادي نظیر مدیریت در بازیافت زباله هستندحلاتخاذ راه
هاي سبز ارائه محصوالت سبز از دیگر عوامل مؤثر بر موفقیت اقامتگاهعالوه بر این ظرفیت 

نشان داد که ارائه سالمتی، طراوت، تازگی و سبز ) 2012(نتایج تحقیق کاپیکی، . تأیید شده است
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سبزهاي هاي پایدار اقامتگاهر ارائه غذاي ارگانیک از اقداماتی است که باید در فعالیتبودن د
هاي یک محصول سبز را با توجه ، به این نتیجه رسید که مؤلفه)2011(موراگاناندام . شودگنجانده

هاي در ارتباط با اجراي برنامه. کنندگان باید در نظرگرفتها و تمایالت رفتاري مصرفبه نگرش
در این رابطه نتایج . نیز از دید گردشگران از عوامل مهم قلمداد شدوحشاتیححفاظت از 
یی جوصرفههاي نیز بر اهمیت حفظ تنوع زیست بومی در کنار اجراي برنامه) 2012(تحقیق کیم 

شناخت و تیاهمدر ارتباط با . در منابع و کاهش تولید زباله در یک اقامتگاه سبز داشته است
هاي سبز که از در این تحقیق از ها و خدمات خاص اقامتگاهاهی گردشگران از نوع فعالیتآگ

در امریکا نیز نشان داد که ) 2012(رتبه خوبی برخوردار بود، نتایج تحقیق مشابهی از سوي کانگ 
محیطی گردشگران موجب ابراز تمایل بیشتري براي اقامت در یک هاي زیستسطح باالي دغدغه

محیطی از جمله هاي دوستدارانه زیستنگرش) 2011(میالر . شوداه سبز از سوي آنان میاقامتگ
محیطی در یک اقامتگاه را موجب افزایش تمایل مهمانان آنان نامه و برچسب زیستداشتن گواهی

هایی نظیر هاي سبز از برنامهنماید که مهمانان اقامتگاهوي اشاره می. استکردهبه اقامت بیان 
از ظروف پالستیکی و مواد شوینده، استفاده از ها، استفاده کمترتعویض روزانه حولهمعد

،در این ارتباط. نمایندحمایت نموده و درآن مشارکت می... روشنایی فلوئورسنت وهاي المپ
هاي گردشگران و تأثیرگذاري بر این کند که از طریق درك نگرشتأکید می) 2011(هان 

رضایت . ن شانس بازدید از یک اقامتگاه سبز از سوي گردشگران را افزایش دادتواها مینگرش
ها مفهوم وفاداري به مقصد از اهداف موردنظر همه اقامتگاهگردشگران و بازگشت مجدد آنها در

هاي سبز مبتنی بر انتظارات آنها، همانند سایر ناگفته پیداست که رضایت مشتریان از اقامتگاه. است
نتایج تحقیق حاکی . دگان چه تأثیر مهمی در تبلیغات شفاهی و رایگان خواهد داشتکننمصرف

. این اقامتگاه داشته است) زیستمبتنی بر محیط(از رضایت نسبی گردشگران از خدمات خاص 
هاي سبز منوط به ، نشان داد رضایت مهمانان اقامتگاه)2013( در همین ارتباط نتایج تحقیق هان، 

بومی و ارگانیک، استفاده از منابع پایدار زیست، ارائه محصوالتواد دوستدار محیطاستفاده از م
عنوان اولین تجربه در توان گفت این سایت در نوع خود بهمجموع میدر. طبیعی و مانند آن است

. کشور، توانسته موفقیت نسبی را کسب کند، گرچه تا کیفیت ایده آل، فاصله زیادي دارد
ها نشان داد که الگوي اقامتگاه ارتباط با این قبیل اقامتگاهج تحقیق اشکان بروج درچنانچه نتای

وکار کوچک گردشگري با مالکیت عنوان یک کسبگردي در مناطق روستایی و طبیعی، بهبوم
این به عالوه بر. بومی و مدیریت خانوادگی، هماهنگی بیشتري با توسعه پایدار گردشگري دارد

سته متنوعی از محصوالت و خدمات گردشگري بومی و برخورداري از ساختارهاي دلیل ارائه ب
گرا و ساختار مدیریت خانوادگی و مشارکت زیربنایی مناسب گردشگري، ساختار محیطی بوم



85هاي سبزارزیابی عوامل مؤثر بر موفقیت اقامتگاه

لذا . جامعه محلیف الگوي اقامتگاهی متمایزي را از سایر اشکال اقامتگاهی را به وجودآورده است
هرچند چنین . اي قابل تکثیر در سایر نقاط کشور موردتوجه قرار گیردخهعنوان نسمناسب است به

وکار گذاران و کسبذینفعان ازجمله گردشگران، سرمایهاي نیازمند حمایت تمامی توسعه
.   گردشگري، جامعه محلی و مسئولین است
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