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  چکيده
نوپا در سال  يو رو به رشد در عرصه فرهنگ و اقتصاد جهان است كه به عنوان صنعت میگسترده، عظ يصنعت ،يگردشگر

تعادل  ،ياشتغال، ارز آور جادیجهان داشته است. ا يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد تیبر وضع يادیز راتیتاث ریاخ يها

 باشند يم يصنعت گردشگر يایو ... از جمله مزا طیمح يازبهس ،يفرهنگ راثیر مد يگذار هیكمک به سرما ،يمنطقه ا

نیاز انسان به طبیعت، نیازیست انکار ناپذیر، سفر در طبیعت و هم اقامت در آن و مأنوس شدن با آن در ساختن روح .

رخورد او در این اقامت با انسان بسیار تأثیر گذارست و معماري از عوامل تعیین كننده نحوه اقامت و بي شک نحوه ب

نهایت منجر به  پي خود دارد كه در جمله امکاناتي است كه توجه به معماري بومي در جذب گردشگر ازطبیعت است. 

با توجه به ارتباط عمیق معماري با فرهنگ یک منطقه، ضرورت توجه به طراحي  .پایداري اقتصادي و توسعه آنها میگردد

با توجه به رشد روز افزون  توریستي در راستاي جذب توریست احساس مي شود.مطلوب مجموعه هاي تفریحي 

گردشگري و گسترش صنعت توریسم ایجاد فضاهایي براي پاسخ گویي به این منظور و همچنین ایجاد مکان هایي سالم 

مجتمع هاي به طراحي لذا در این تحقیق براي گذراندن اوقات فراغت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. 

 مي پردازد.گردشگري با رویکردي معماري بومي و  توریستي و تفریحي

 

 تفریحي اقامتي مجتمع و بومي معماري گردشگري، كليدی: هایواژه

 

  مقدمه
 مهم از یکي آینده قرن در تردید بي و گشته تبدیل كشورها اقتصادي هاي فعالیت ترین مهم از یکي به گردشگري امروزه

 مي معرفي اشتغال و گذاري سرمایه براي را شماري بي هاي فرصت آتي هاي سال در و بود خواهد اقتصادي ايه شاخص ترین

در دنیاي امروز كه پا به هزاره جدید گذاشته است، بي تردید صنعت گردشگري به صورت یکي از پایه هاي استوار . نماید

نیست، بلکه میلیونها نفر از مکانهاي  واده هاي مرفه و ثروتمندآمد. امروزه گردشگري تنها مختص خان سیستم جهاني در خواهد

در حالي كه عصر جدیدي از توریسم آغاز شده است و سیر تکاملي خود را مي پیماید، تعداد زیادي از  تازه بازدید میکنند.

ه به مسئله اقامت ترین اصول در گسترش صنعت گردشگري، توجیکي از اساسيعوامل برونزا برآن تاثیر خواهند گذاشت. 

گردشگران است. قطعاً هر گردشگري نیازمند آن است كه پس از تفریح و تفرج در جایي موقتاً اقامت و استراحت نماید، كه 

 (1)هاي سفر وي نیز محسوب گردد.اش، بخشي از جاذبهعالوه بر تأمین آسایش و آرامش و برآوردن نیازهاي اولیه

تفریحي نمود مي یابد. با -هاي اقامتي با صنعت گردشگري در وهله اول به شکل مجموعه رابطه ارتباط گسترده معماري در

هاي اقامتي موجود در كشور به دالیل اقتصادي، تاریخي، مذهبي، تفریحي و  اغلب مجموعه كمي اغراق مي توان گفت استقرار

قامتي داخل كشور نباشد كه به دلیل ذات ا-گردشگر مي باشد و شاید مجموعه اي تفریحي ... در مجاورت عنصر جذب كننده

تفریحي محدود به سطح ارائه -شود. عمده انتظارات توریستها از یک مجموعه اقامتي وجودي خود هدفي براي جذب گردشگر

نوع طراحي، ایجاد فضاهاي خالقانه و دیگر ویژگي هاي یک معماري خوب جذب  خدمات آنها میشود و كمتر بنایي به علت
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منطقه گنجینه اي ارزشمند براي آن منطقه محسوب میشود كه عدم توجه به آن  معماري بومي هر( 2)ه باشد. توریست كرد

 جمله امکاناتي است كه توجه به معماري بومي در دست رفتن فرصت هاي اقتصادي و اجتماعي است جذب گردشگر از سبب از

دستیابي به  در این تحقیق .روستاها و توسعه آنها میگرددنهایت منجر به پایداري اقتصادي شهرها و  پي خود دارد كه در

  . مي پردازدالگوهایي براي ارتقا رابطه مجموعه اقامتي و صنعت توریسم 

 

 گردشگری

 .میرود كار به تعطیالت مترادف صورت به بیشتر و میکند داللت تفریحي سفرهاي بر گردشگري عبارت مردم بیشتر نظر از

 و گردشگري سازمانهاي برعکس، .میکنند یاد تفریح منظور به مسافرت عنوان به گردشگري از تلغ كتابهاي در چنین هم

 در وسیعتري دیدگاه داشتن بر سعي هستند، كشورشان در گردشگري هماهنگي و بازاریابي توسعه، پي در كه دیگري مراكز

 فعالیتهاي و مهاجرت كار، منظور به سفر ستثنايا به مختلف اهداف با مسافرت یعني گردشگري ها آن نظر از دارند؛ مورد این

 (3) اي منطقه و محلي

 

 صنعت گردشگری

 و درآمدزا اي اندازه به صنعت این و میشود نامبرده صنعت یک بعنوان آن از گردشگري اهمیت بدلیل اخیر سالیان در

 كرده درآمدزائي پرسود و هزینه كم صنعت این از ایران كشورمان نفتي درآمد اندازه به كشورها از بسیاري كه میباشد پرسود

 خودرسازي و نفت صنعت از بعد سرمایه و شغل مولد صنعت سومین توریسم، صنعت اصطالحاً یا و گردشگري صنعت.اند

 به بیشتري حساسیت با صاحبنظران و اقتصادي مسئولین دولتها، از بسیاري اخیر هاي دهه در دلیل همین به .میباشد

 ارمغان به خود جوامع براي را صنعت این جهاني بازار از بیشتري سهم هستند تالش در و اند آورده روي صنعت این گسترش

 از درآمد حاصل 2020 سال تا UNWTO درآمد 2020 سال مهمترین تا از یکي به اخیر دهه چند در گردشگري .ببرند

 ناخالص تولید از توجهي قابل بخش جهاني یستمس یک بعنوان صنعت این .برسد دالر میلیارد 6/1 به  الملل بین توریسم

یکي از مهم ترین علل گردشگري وجود معمار هاي عظیم و زیبا كه گردشگران براي  .است داده اختصاص خود را به جهان

شناختن و دیدن این بناها، پاي در این صنعت مي نهند. گردشگري با پیدایش معماري پیش مي رود، استحکام معماري هاي 

 (4) گذشته تاثیر باالیي بر میزان گردشگري مي گذارد. زمان

 

 گردشگری اهميت

 اقوام، نژادها، ها، فرهنگ با دیگر مردم آشنایي موجب اوالً :است اهمیت داراي جهت دو از توریسم صنعت كلي طور به

 شود مي محسوب اشتغال ایجاد نیز و ارز و درآمد مهم منابع یکي از اقتصادي نظر از ثانیاً و شود مي ... و ها گویش ها، سرزمین

 از كوچک جهان، و بزرگ كشورهاي از بسیاري در گردشگري.است گرفت قرار توجه مورد آن بیشتر اقتصادي جنبه امروزه كه

 در یافته توسعه كشورهاي در كار درصد نیروي 11 دهد مي نشان آمار.است .است كشورها آن صنایع سودآورترین و ترین بزرگ

 از یکي جهانگردي .شود مي كشورها این نصیب راه این از آمد در میلیارد دالر 40 تا 30 ساالنه و بوده فعال سیمتوری بخش

 مجموعه از بخشي گردشگري اقتصادي معتقدند است.آگاهان ارزي درآمد كسب منابع ترین ارزان و پاك ترین ترین، مطمئن

 (5) .است خورده گره فرهنگيهاي  رگه با زیادي بسیار حد در كه است اقتصاد عظیم
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  گردشگری در معماری نقش

 :نظر گرفت در گردشگري در معماري براي اساسي نقش دو ،میتوان میشود بررسي گردشگري دیدگاه از معماري هنگامي

 زیر تاسیسات و.گردشگري صنعت در جاذبه یک عنوان به معماري-2 گردشگري صنعت در الزمه یک عنوان به معماري -1

 و ونقل تاسیسات اقامت،خدمات، حمل قالب در عمدتا و دارد ساخت زیر به نیاز گردشگري توسعه.است گردشگري هاي ساخت

 به گردشگري اساس طبق تعریف بر فرد زندگي متداول محل غیر مکاني در اقامت و مسافرت.میشود تعریف عمومي امکانات

 هستنداز گردشگري توسعه برنامه هاي اصلي اجزا از اقامتي تاسیسات و ونقل حمل وسایل كردن فراهم بنابراین. (6)میرود شمار

 منطقه یک به گردشگري هاي وسیله جاذبه به گردشگران.میشود یاد گردشگري صنعت در ثانویه عوامل عنوان به عوامل این

 ،جایابي سنجي نیاز از بعد.باشند نیاز مسافران پاسخگوي باید كه اند گردشگري زیرساختهاي این ان از پس و میشوند جذب

 تاسیسات این بناي ساخت و طراحي گردشگري است،مبحث و جغرافیا علم ي حوزه در دیگر موارد از بسیاري و كاركرد ،تعریف

 این بهتر هرچه كاربرد و ساخت در و امده گردشگريصنعت  كمک به بخشها سایر مانند معماري كه اینجاست در.است مطرح

 (7)میکند. بازي نقش بناها

 

 :بومی معماری

 كند مي رشد جوامع درون از كه است معماري از گونه بومي،آن معماري دارد، بومي معماري از الیور پاول كه تعریفي بر بنا

 هاي شیوه و ،اقتصاد ها ارزش با و یابد مي تکامل و سازد مي سازگار فناوري و اقلیمي و اجتماعي شرایط با را خود زمان طي و

 توسط معماري و مردم بومي،معماري معماري خالصه طور به یا و باشند مي سازگار هستند ها آن مولد كه ایيه فرهنگ زندگي

 از گونه این ساخت در مردم مشاركت كه بومي معماري هاي شاخصه از یکي تعریف این در( 8)است مردم براي نه و مردم

 این نیز راپاپورت دیگر جایي در . است طبیعت طبع ال آن يهمساز و ها ارزش به توجه نینچهم و است مالحظه قابل معماري،

 بیني جهان و خانه تصویر نیز و تغییر حال در هاي ارزش آني تجلي بومي مسکن نوع این:كند مي تعریف را بومي معماري گونه

 در سعي طبیعت بر تسرط جاي ،به بومي معماري وي دید از یا و هاست موقعیت از اي مجموعه حاصل و است زندگي ي شیوه و

 میان روابط بررسي به كه آنچه زمینه در سبک صاحب هاي معماري بر آن برتري عامل را عامل این و دارد را آن با تعادل ایجاد

 (9)داند گردد،مي مي طبیعت و انسان شده ساخته محیط

 

 معماری بوم گرا و اصول آن:
 از مهمترین گرایشات روش شناختي موجود در معماري بوم گرا، معماري با مردم یا معماري بدون مردم است.یکي 

راپاپورت در كتاب انسان شناسي مسکن از واژه هاي معماري مردمي، معماري اولیه و بومي براي این نوع معماري استفاده مي 

معماري تعلق دارند و با این هدف بوجود آمده اند كه جلوه اي از كند. او معتقد است بناهاي یادماندني به سنت شکوهمند 

قدرت بزرگان در مقابل دیده توده و عموم باشند و یا احترام معماران و ارزیابان خبره را نسبت به هنر معمار و سلیقه ظریف 

 باني ساختمان برانگیزانند.

 :اصل بیان كرده است 5داگالس كلبا براي منطقه گرایي انتقادي 

حس مکان: منطقه گرایي انتقادي با عالقه به مکان آغاز مي شود. در این دیدگاه توجه به اقلیم محلي، توپوگرافي،  -1

 پوشش گیاهي، مصالح ساختماني و شیوه هاي ساخت دردستور كار قرار دارد.

اساس مي تواند به سر زندگي، زیبایي و پایداري است، بر این حس طبیعت: از آنجا كه طبیعت واجد اصول اولیه ي  -2

 عنوان الگوي مناسبي در طراحي مورد استفاده قرار گیرد.

حس تاریخ: مطالعه عمیق تاریخ با هدف دستیابي به اصول طراحي و نه فقط به منظور الگوبرداري از عناصر و اشکال،  -3

 از اصول منطقه گرایي انتقادي است.
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تاي رسیدن به بیشترین بازدهي و صرف كمترین هزینه حس صنایع دستي: در این اصل، كاهش كیفیت بناها در راس -4

كه از اصول معماري مدرن بود مورد انتقاد قرار گرفته است. در مقابل احتراز از انبوه سازي و روي آوردن به ساخت 

 بناهایي با ویژگي هاي خاص و منحصر به فرد بعنوان روشي قابل قبول ارائه شده است.

با نیاز انسان به وجود قلمروهاي فیزیکي و ملموس، به منظور اعمال محدودیت بر حس مرزها: این حس در ارتباط  -5

مکانها و فعالیت هاي انساني تدوین شده است. به كمک این اصل، مقیاس انساني در فضاها رعایت شده و قلمروهاي 

 (10كالبدي شکل مي گیرند.)

 

 و معماری بومی گردشگری و تفریحی اقامتی های مجتمع
انسان ساخت از دو جنبه در نظام فعالیت هاي گردشگري اهمیت دارد، از یک سو، به لحاظ تمركز جمعیت در آنها،  محیط هاي

مبدا فعالیت هاي گردشگري به شمار مي روند. از سوي دیگر به سبب وجود امکانات معیشتي و رفاهي و فعالیت هاي اقتصادي، 

شتن آثار باستاني در منابع تاریخي، مقصد فعالیت هاي گردشگري شمرده مي بازرگاني، صنعتي، فرهنگي، ارتباطي، فراغتي و دا

شوند. گردشگري نیاز طبیعي، روحي، رواني و اجتماعي انسان مي باشد و زماني معناي واقعي خود را خواهد یافت كه عالوه بر 

رخوردار مي باشد به این منظور طراحي از اهمیت بسیار ب یافتدمتسهیل شرایط انجام آن، در فضاي مطلوب و مطبوع نیز اتفاق 

و عرضه كننده تجدید قوا و  بهینه مجموعه هاي تفریحي اقامتي باید به استفاده كنندگان امکان تازه كردن نفس را بدهد

فضاي اقامتي و جو آن از سوي دیگر یکي از فضاهاي مبین سیاست اجتماعي، فرهنگي و  بازسازي جسماني و روحي باشد.

هد بود. پس فضاي اقامتي یا آنچه در این مکان و فضا مي گذرد باید امکان تجربه فردي خاطره انگیز یا زمینه ساز فراغتي خوا

اتفاقات و برخورد هاي مناسب خواه انساني، رواني، اجتماعي، فرهنگي و ... را میسر نماید. این مطلوب مقدر نمي گردد مگر با 

یین اهداف كالن و خردي كه در طراحي اثر باید پایه ریزي شده و با ابزار مناسب انتخاب روش هاي مناسبي براي طراحي و تع

 براي تحقق آن گام برداشت.

طراحي مجموعه اقامتي تفریحي با در نظر گرفتن اهداف و راهبرد هاي آن یکي از راهکار هاي توسعه صنعت گردشگري مي 

ت نماید. از جمله اصول اساسي كه براي نیل به این هدف در برنامه باشد كه مي تواند صنعت گردشگري را كنترل، احیاء و تقوی

ریزي و طراحي مجموعه هاي اقامتي و تفریحي مد نظر مي باشد استفاده از كاربري هاي بومي و نمایش معیشت، ایجاد طرح 

با طبیعت و شناخت  هاي سازگار با طبیعت و فرهنگ و آداب و رسوم منطقه، كه تاثیر قابل توجهي در نحوه صحیح برخورد

 (11)فرهنگ بومي براي گردشگران در راستاي اكوتوریسم و توسعه پایدار خواهد داشت.

 

 ارائه الگو در روند معماری مجموعه های اقامتی تفریحی و گردشگری
و  مناطقي كه به صورت بکر و دست نخورده باقي مي ماند، وجود فضاهاي تفریحي اقامتي گردشگري برگرفته از معماري

فرهنگ بومي منطقه مي باشد و همچنین فضا هایي كه آموزش نگهداري از طبیعت را براي استفاده كنندگان داشته باشد بي 

 رعایت موارد زیر الزامي مي باشد.شک تاثیر قابل توجهي در راستاي حفظ صنعت گردشگري منطقه خواهد داشت. 

 معماري شهري همخوان باشد. گردشگري باید با سبک و مقیاسمجموعه اقامتي تفریحي -

 شکل ساختمان هاي مجموعه باید دلپذیر و باعث تجدید خاطرات افراد باشد. -

 ایجاد امنیت و آسایش رواني و جسمي در محیط -

 طراحي، حفظ و تقویت محل هاي گردهمایي و فعالیت هاي جمعي در مجموعه -

 حفظ عناصر مصنوع خاطره انگیز -

 ه انگیز در راستاي تقویت احساس تعلق به مجموعهحفظ عناصر طبیعي خاطر -

 (12)نمایش معماري بومي، فرهنگ و آداب و رسوم بومي -
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 گيرینتيجه
دست رفتن فرصت  منطقه گنجینه اي ارزشمند براي آن منطقه محسوب میشود كه عدم توجه به آن سبب از معماري بومي هر

نهایت  پي خود دارد كه در مکاناتي است كه توجه به معماري بومي درجمله ا هاي اقتصادي و اجتماعي است جذب گردشگر از

این رو معماري بومي به عنوان پاسخي پایدار به بستر  از. منجر به پایداري اقتصادي شهرها و روستاها و توسعه آنها میگردد 

منابع طبیعي  معقول از رداري غیرامیز جمعیت بهره ب افزایش انفجار. خود مي تواند فرصت مناسبي براي جذب گردشگران باشد

 قرار اثرات زیان بار بهاي جان را تحت تاثیرآلودگیها محیطهاي هوا خاك و آافزون  تخریب و كاهش تنوع زیستي گسترش روز

نگرانیهاي جوامع  و مشغولي ها دل مناطق اكوتوریستي همواره یکي از هاي تفریحي توریستي در مجموعه داده است ایجاد

بین رفتن اكوتوریسم منطقه شود انگیزه  این مناطق ممکن است منجر به از ي به شمار میرود توسعه نامناسب دركنوني شهر

جذابیت هاي طبیعي یک منطقه شامل ویژگیهاي كالبدي و فرهنگ بومي  از به طبیعت و دیدار سفر اكوتوریسم پایدار اصلي در

 يمنطقه ضرورت توجه به طراحي مطلوب مجموعه هاي تفریح توجه به ارتباط عمیق معماري با فرهنگ یک آن است با

 .یست احساس میشود رراستاي جذب تو توریستي در
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