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به منظور توسعه صنعت  ساحلی تفریحگاه طراحیمعماری پایدار در استفاده از 

 گردشگری
 

 2، محمد رحمانی قصبه*1یاسمن حسینی
 لبرزدانشگاه علوم و تحقیقات واحد ا دانشجوی کارشناسی ارشد معماری (1

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهدیشهر (2

 

 چکیده
این صنعت پویا  ،ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورها صنعت جهانگردی به عنوان بزرگ

به طور کلی صنعت توریسم از دو . را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند

. ثانیاً از نظر می شودنژادها، اقوام، سرزمین ها و گویش ها اوالً موجب آشنایی مردم با دیگر فرهنگ ها، : جهت دارای اهمیت است

 .اقتصادی یکی از منابع درآمد و ارز محسوب می شود که امروزه جنبه اقتصادی این صنعت بیشتر مورد توجه می باشد

و سواحل زر ایران سرزمینی با پتانسیل های باال در زمینه جذب توریست است. از جمله این پتانسیل ها، سواحل دریای خ

تأثیر احداث تفریحگاه های ساحلی بر توسعه اقتصادی منطقه و  می باشد که باید به نحو مطلوبی طراحی گردد.خلیج فارس 

کشور، انکار ناپذیر است. جذب مردم به این مناطق از طریق ارتقای سطح کیفی و بصری معماری این مراکز و شناخته شدن آنها 

اری و ایجاد مقبولیت این نوع فضاها در نظر مردم، موجب خواهد شد که افراد اهمیت چنین به عنوان یک فضای مفرح معم

اثرات گسترده ای  ، جذب گردشگران و جهانگردان به این مناطقفضاهایی را در توسعه اقتصادی کشور بهتر درک کنند. در نتیجه

جامعه جهانی به سوی طراحی پایدار پیش  ه به این امر کهبا توج د داشت.ای مرتبط با تفریحگاه ساحلی خواهبر پیشبرد فعالیت ه

گیری از انرژی های طبیعی می باشد؛ لذا باید در رفته است؛ به گونه ای که یکی از مالک های ارزیابی کیفی طرح، نحوه ی بهره 

در این مقاله  بهره را جست.طراحی فضاها از انرژی های سبز و تکنولوژی های نوین از جمله مصالح و راهکارهای هوشمند، نهایت 

بیان تعریف توریسم و مفهوم پایداری در معماری ذکر گردیده و اصول شش گانه در معماری پایدار برشمرده شده است. سپس به 

پس از بررسی نمونه های موردی داخلی و خارجی مجموعه در انتها پرداخته شده است. ، بر مناطق  آن تأثیرات مثبت و منفی

 در افزایش گردشگری بررسی گردیده است.پایدار نقش تفریحگاه های ساحلی تفریحی،  -های ساحلی

 

 معماری پایدار، صنعت گردشگری، جذب گردشگر، تفریحگاه ساحلی. کلیدی: واژه های

 

 

 مقدمه -1
 

از ده کشور سرزمین ایران همواره مهد علم و فرهنگ و تمدن بوده است و هم اکنون نیز بر اساس تصمیمات یونسکو، یکی 

برجسته باستانی و تاریخی جهان و همچنین جزء پنج کشور اول از لحاظ جاذبه های طبیعی می باشد. این در حالی است که 

جذب توریست آن با این آمار هیچ گونه تطابقی ندارد. بدین معنا که حتی یک دهم گردش مالی جهان در این صنعت به کشور 

احیه )یعنی جذب توریست( می باشد. بسی تأمل دارد و نشان دهنده ضعف شدید در این ن ما وارد نمی شود که این امر جای

 جهت رفع این مشکل در گام اول باید به تقویت اطالع رسانی به جهانگردان در رابطه با فرهنگ، آداب و رسوم مردم، شیوه

 
طراحی تفریحگاه ساحلی با رویکرد پایداری زیست محیطی پایان نامه مربوطه: مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده می باشد. عنوان  این

 از دانشگاه علوم و تحقیقات واحد البرز . در منطقه گوهرباران
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زندگی، نحوه نگرش، اصالت های ملی و قومی و صنایع دستی و سنتی، مکان ها و جاذبه های تاریخی و طبیعی و غیره 

ایجاد تسهیالت الزم جهت تأمین رفاه جهانگردان اهمیت داد. به منظور ایجاد چنین تسحیالتی  پرداخت. در گام دوم باید به

ایجاد مکانی امن و راحت برای پذیرش توریست و اقامت وی ضروری می باشد. سپس با تعریف کاربری های مناسب می توان به 

ودن جاذبه های طبیعی چون دریا، کوه، جنگل و... امر جذب توریست کمک نمود. برای مثال استان مازندران به علت دارا ب

پتانسیل باالیی برای جذب توریست دارد. اما این ها به تنهایی کافی نمی باشند. بلکه باید با افزودن کاربری ها و تسهیالت الزم 

 جهت اقامت و تفریح بازدیدکنندگان موجب رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه گردید.

توصیف کرد، چالشی بزرگ برای معماران عصر جدید محسوب می  "پایدار"طور کامل بتوان آن را طراحی یک بنا که به 

شود. چرا که به کار گیری تمام اصول و قواعد معماری پایدار در حوزه محیطی امری دشوار است. اما با این حال، توجه به 

میت است که برای یک معمار توجه به عناصر طراحی محیط زیست و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به اندازه ای حائز اه

پایدار به عنوان یک وظیفه محسوب شده و فرد باید نهایت تالش خود را به کار بندد تا در طرح هایش از اصول طراحی پایدار 

باالتر، صرفه استفاده از انرژی های تجدید پذیر به منظور بهینه سازی مصرف انرژی، ایجاد بناها با کارایی  تبعیت نماید.

اقتصادی بهتر و سازگار با محیط، از اهداف جامعه بشری در عصر حاضر می باشد که با عنوان معماری پایدار بسیار مورد توجه 

 ساحلی پرداخته شده است.-در ادامه به بررسی مسائل مرتبط با گردشگری پایدار در فضاهای تفریحیقرار گرفته است. 

 

 معماری پایدار -2
ی، پایداری واژه ای عمومی است که برای توصیف طراحی ساختمان های مقاوم از نظر تکنیکی، مصالح، اکولوژیک در معمار

 و محیطی به کار می رود. در مفهوم معماری پایدار، استواری از سه جزء عمده تأمین می شود:

 الف( استواری تکنولوژی و مواد )عناصر(

 ب( پایداری منابع

 ج( پایداری محیطی

اد محیط های سالمت، قابل سکونت و ایمن با ظرفیت اجتماعی و اصولی باید در ابتدا مد نظر قرار گیرد تا پایداری ایج

محیطی به وجود آید. بنابراین، چالش معمار باید یافتن توازنی بین مسائل تکنیکی و مواد، موجود بودن منابع و پایداری 

ارتباط با هداف سه گانه بیان شده در معماری پایدار )محیطی، اجتماعی،  در (Charles Jencks)چارلز جنکنسمحیطی باشد. 

اقتصادی( قائل به شش اصل کلی است و عقیده دارد که با رعایت این اصول می توان به یک معماری پایدار رسید .اصول شش 

 :گانه جنکس عبارتند از

 حداث، هماهنگ شود(الف( همسازی با اقلیم )با اقلیم و منابع انرژی موجود در محل ا

 ب( استفاده از انرژی های تجدید پذیر و صرفه جویی در استفاده از انرژی های غیر قابل تجدید

 ج( سازگاری با بستر طرح

 د( محترم شمردن افراد دخیل در طرح )برآورده کردن نیازهای روحی و جسمی ساکنان(

 ه( بازیافت ساختمان ها و مصالح ساختمانی

 (1931)بانی مسعود، امیر، اصول پنجگانه فوق، همزمان با یکدیگر )کل گرایی(  و( بکارگیری همه

 

 منابع انرژی های تجدیدپذیر -9
که تهی کنند، پایدار می سازند و تعهد بزرگی را برای  منابع زیر که به منابع فسیلی وابسته نیستند، محیط را بیش از آن

 معماری ایجاد می کنند.

 انرژی زیستی 
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 شیدیانرژی خور 

 انرژی وابسته به حرارت مرکزی زمین 

 انرژی باد 

 انرژی آب 

 )انرژی اسمزی )انرژی حاصل از یک واکنش شیمیایی میان آب ساده و آب دریا 

 انرژی سوخت هسته ای 

 ( انرژی سیستم های ترکیبیhybrid systems ،1931( )اتمن، عثمان) 

 

 صرفۀ اقتصادی ساختمان سبز -4
ی پایدار نشان داده که هزینه ساخت اضافی طراحی پایدار در هشت تا ده سال اولیه به واسطه ارزیابی مالی ساختمان ها

کاهش هزینه های ساختمان جبران می شود. در برخی از ساختمان ها که خوب طراحی شده اند، مانند پارک لیدز، این 

در مدتی کمتر از پنج سال برخواهد  هزینه اضافی یا وجود نخواهد داشت و یا با صرفه جویی در مصرف انرژی، آن را

گرداند. در مثلث سه گانه ای که انرژی، محیط زیست، و اکولوژی می سازند، طراحی سبز با توجه به شرایط محیط، مکان 

خود را می یابد. ساختمان حاصل در جایی که هزینه انرژی، فاکتور اصلی تعیین کننده است، با ساختمان شهری و 

اهد بود. هرچند که در همه موارد، ساختمان سبز با صرفه جویی در پول مشتری و یا کمک به حفظ روستایی متفاوت خو

هد داشت. با کاهش هزینه های سرمایه گذاری و یا مصرف کننده از طریق طراحی سبز، به زمین، ارزش ساختن را خوا

)حسینمردی، اقلیمی نیز می گرددحفظ منابع سوخت های فسیلی زمین کمک می شود و باعث کمک به مسأله تغییرات 

 (.1939، حمید

 

 صنعت توریسم و گردشگری -5
های انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که بصورت مصطلح در  در زبان Tourism ل فارسی و کاماًل دقیق واژهدگردشگری معا

تین گرفته شده که یکی از یونانی و ال Tornus زبان فارسی بصورت جهانگردی ترجمه شده است. ریشه این واژه از اصطالح

 ).یا گردشگری در آمده است Tourism یا گری بصورت اسم مصدر Ism معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوند

  (5 ص یک، جلد اردبیل، استان گردشگری جامع طرح تقی، محمد رهنمایی،

هایی افرت، توقفی کوتاه، هدفی خاص و فعالیتتوریسم را باید آمیزه ای از چندین جزء گوناگون در نظر گرفت: عمل مس

که در مقصد انجام می گیرد. توریسم یا گردشگری حرکتی است که از یک نقطه آغاز و در همان نقطه به پایان رسد، یعنی 

حرکت چرخشی حول یک محور و بازگشت به نقطه شروع. این صنعت در حال حاضر، یکی از سه صنعت برتر جهان )صنایع 

رود. برخی از انواع گردشگری عبارتند از: گردشگری ماجراجویانه، گردشگری زی، نفتی و توریسم( به شمار میخودروسا

ردشگری فضایی، ژئوتوریسم و یا گردشگری مجازی، طبیعت گردی، گردشگری ورزشی، گ E-Tourismنیاشناسی، 

 (.1911ا قندی زاده، آزیت -اسالمیه، لیال )غیره

 

 ضعیت اقتصادی مناطقتأثیر توریسم بر و -6
 ( تأثیر مثبت توریسم بر وضعیت اقتصادی مناطق6-1

 پتانسیل عظیم توریسم در تحصیل ارز خارجی، اهمیت زیادی دارد و باید مورد تأکید قرار گیرد.  (1

توریسم در سطح ملی ایجاد اشتغال می کند. این اشتغال مستقیماً هم مربوط به خود بخش توریسم و هم  (2

 های متنوع حمایت و مدیریت منابع می شود. مربوط به بخش 
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توریسم صنایع سودآور محلی را توسعه می دهد و در سطح محلی از طریق احداث هتل ها، رستوران ها، سیستم  (9

 های حمل و نقل، صنایع دستی و خدمات راهنما به منطقه رونق می دهد.

 .ی و منطقه کمک می کندتوریسم سبب جذب ارز خارجی میشود و از این طریق به اقتصاد محل (4

 توریسم به اقتصاد محلی و منطقه کمک می کند. (5

توریسم به اقتصاد منطقه تنوع می بخشد. به ویژه در مناطق روستایی که شغل کشاورزی ممکن است کافی یا  (6

 پراکنده باشد، توریسم می تواند تنوع اشتغال را وسعت بخشد.

 ر بنایی شده و به همراه خود به مردم محلی سود می رساند.توریسم سبب بهبود شبکه حمل و نقل و عوامل زی (1

توریسم سبب بهره برداری سودمند از اراضی می شود که برای کشاورزی به عنوان زمین های حاشیه ای به  (3

 شمار می روند و بدین ترتیب باعث می شود که گستره های بزرگی از اراضی با پوشش طبیعی باقی بماند.

فرهنگها به یکدیگر شده و زمینه ارتباطات را در بعد جهانی فراهم می کند. در نتیجه سطح توریسم سبب انتقال  (3

 درک مردم را از فرهنگ یکدیگر ارتقا می دهد. 

چنانچه توریسم خوب هدایت شود، می تواند به عنوان مکانیسمی برای حفاظت از میراث های طبیعی به شمار  (11

 آید.

ا فراهم می کند که می تواند مورد استفاده جوامع محلی و همچنین توریسم امکانات تفرجگاهی مناسبی ر (11

 بازدیدکنندگان داخلی و خارجی واقع گردد. 

توریسم به دلیل دستاوردهای ملموس خود، وسیله ای برای متقاعد کردن مسئولین دولتی و عمومی مردم در  (12

 (.1935)شکیبا، فاطمه مناسب گردشگری است خصوص ایجاد فضاهای

 

 ثرات منفی توریسم بر مناطق( ا6-2

 تخریب زیست محیطی (1

تخریب محیط زیست به سادگی قابل رؤیت است و از روی نشانه های زیادی می توان آن را حس کرد. مانند فرسایش 

راههای دسترسی، پخش وسیع مواد پس ماند زائد در سطح منطقه، اختالل در مهاجرت حیات وحش، رشد جلبک ها در منابع 

اثر دفع ناقص و نامناسب فاضالب، کاهش حیات وحش در اثر شکار، آسیب دیدگی اجتماعات گیاهی در اثر جمع آوری آبی در 

گیاهان، تغییر رفتار در حیوانات یا تغییر در میزان تولید مثل، تغییر در تجدید حیات جوامع گیاهی، تخریب تپه های ماسه ای 

 .مقابل امواج و طوفان ها توسط وسایل نقلیه و از دست دادن نقش خود در

 ( تغییرات فرهنگی و اجتماعی2

تغییر جامعه و فرهنگ همیشه بد نیست. یک جامعه اغلب در جستجوی ابزاری برای توسعه اقتصادی و راهی برای ورود به 

مثبتی در بر  فرهنگی -بازارهای جهانی است. مشارکت در اکوتوریسم و وارد شدن در این فعالیت می تواند تغییرات اجتماعی 

داشته باشد. اغلب توریستها، جوامع محلی را در موقعیتی ترک می کنند که باید پیامدهای این وضعیت را تحمل کنند. این 

 (.1935)شکیبا، فاطمه اجتماعی بسیار منفی در بر داشته باشد –ظاهرسازی و نمایش کاذب می تواند اثرات فرهنگی 

 

 

 یی برای کاهش پیامدهای منفی توریسم( ظرفیت برد به عنوان راهنماها1
اگر توسعه توریسم تحت کنترل قرار گیرد، طرحهای توریستی تنظیم شوند، راهنماها و استانداردها تدوین شوند، پارکها و 

ذخیره گاه ها احداث شوند و قوانین آنها تدوین و مورد اجرا گذاشته شوند، بدیهی است توریسم اثرات تخریبی کمتری در پی 

اهند داشت. این قبیل اقدامات بر اساس دانش اجتماعی و ظرفیت برد زیست محیطی و روش های صحیح مدیریت خو

بازدیدکنندگان باید انجام گیرد. ظرفیت برد تأکیدی است بر اهمیت و لزوم نگهداری سطح، حدود، و ترکیب توسعه برای 
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روری است که ظرفیت برد ثابت نیست و با افزایش صدمات تضمین پایداری فرهنگی و زیست محیطی توریسم. ذکر این نکته ض

طبیعی یا انسانی کاهش می یابد و با ارتقاء سطح و روشهای مدیریت می تواند افزایش یابد. عوامل اصلی در برآورد ظرفیت برد 

 عبارت است از: 

 ج( عوامل مدیریتی  ب( عوامل فیزیکی و اجتماعی   الف( عوامل زیست محیطی

تورهای ظرفیت برد بر حسب هر منطقه خاص متغیراند. به طور مثال کمیت یا ظرفیت تهیه آب، اغلب عامل البته فاک

محدودکننده ای برای گسترش صنعت و گردشگری در جزایر کوچک و نواحی ساحلی به شمار می رود. محاسبه ظرفیت برد بر 

)شکیبا، فاطمه عه گردشگری در چنین نواحی می باشددسترسی به آب، مقیاس مفیدی در اندازه بالقوه پروژه های توسحسب 

1935.) 

 ( راهکارهای معماری پایدار در توسعه گردشگری3
از آنجا که گردشگری نوین درکشورهایی همچون ایران، رویکردهای متناسب با فرهنگ و حساسیت های اجتماعی خود را 

می طلبد، لذا گردشگری پایدار بر پایه توانمندی های محیطی و منابع طبیعی می تواند، به افزایش روند توسعه اقتصادی منجر 

 .حقق توسعه ی پایدار دارای یک استراتژی متقابل دو سویه می باشدشود. در اینبین، نقش معماری و شهرسازی در ت

 دشوار باشد، کارآمد مساوی وره طب مختلف مناطق برای بتواند که اکوتوریسمی معماری ایبر طراحی معیار یک دادنقرار 

 .بگنجد اکوتوریسمی معماری تعریف در که گیرد رارق نظر مد طراحی در باید دعواق از بخصوصی مجمومه حال هر به .است

 یرذپ تجدید انرژی تولید( 1

 غیرفعالش سرمای ش وگرمای( 2

 آب و انرژی حفظ ( 9

 آب یزمخ یک ایجاد و نبارا آب آوری مع( ج4

 آلوده های آب بازیافت( 5

 صوتی و نور ، هوا آلودگی شکاه( 6

 ها نمهما آموزش( 1

 بومی فرهنگ و جامعه ارتقاء و حمایت درک،( 3

 طبیعی ستمیاکوس توسعه و حمایت( 3

 فضوالتش کاه و مجدد استفاده بازیافت،( 11

 اکوتوریسمی معماری گونه هر کلی راهنمای ننواع به و گیرند رارق استفاده مورد طراحی فرآیند ابتدای در باید نوانیق نای

 ( 32)عابدینی، فیض اله، .بگیرند رارق نظر مد

 

 ( بررسی نمونه های موردی داخل کشور3
 ( مجموعه فرهنگی تفریحی نمک آبرود3-1

ا با وسعت تقریبی شهر توریستی نمک آبرود که در دوازده کیلومتری غرب چالوس واقع شده، قسمتی از اراضی منطقه ر

هکتار در بر می گیرد. حد شمالی این اراضی را دریای خزر و حد جنوبی آن را ارتفاعات مدوبن ) از ارتفاعات سلسله جبال  651

هکتار،  211وجود پارک های جنگلی بنفشه و شمشاد در قسمت شمالی این مجوعه با وسعت تقریبی . البرز( تشکیل داده است

این قسمت به وجود آورده است. ضمن آن که در جنوب این اراضی دامنه کوه مدوبن به صورت جنگلی مناظر بدیعی را در 

فشرده و با جاذبه بصری فوق العاده واقع شده است. طرح اولیه شهرک به وسیله مهندسین مشاور داض، چرخاب و هوارد 

رامسر منطقه را به دو بخش  –ده چالوس همفری تهیه شده است. در گزارش هوارد همفری فرض بر این بوده است که جا

کند که بخش جنوبی جاده اختصاص به ویالسازی داشته و بخش شمالی آن، هتل هایت، مجتمع شمالی و جنوبی تقسیم می

 .آپارتمانی، قسمت پیشنهادی مارینا و تأسیسات مربوطه را شامل می شد
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 احداث این شهرک دو هدف عمده را مد نظر دارد:

 تفرجگاهی برای جذب جمعیت غیرساکن شهرستان های نوشهر و چالوس –ر اقامتگاهی ایجاد یک شه 

 جذب سرریز جمعیت های شهرهای چالوس و نوشهر 

 

باشد. این محله ها هرکدام دارای هکتار می 291مناطق مسکونی شهرک یعنی محله های پنجگانه دارای مساحتی بالغ بر 

ای در این مراکز پیش بینی شده است. این مراکز به نحوی طراحی گردیده تا  یک مرکز محله هستند که خدمات مرکز محله

تفریحی نمک آبرود  –براساس طرح جامع تفصیلی ساخت شهرک توریستی . ارتباط مستقیم سواره با مرکز شهرک برقرار باشد

کنین اختصاص داده شده است. اهزار نفر از س 111هکتار جهت اقامت دائمی و فصلی جمعیتی در حدود  221مساحتی بالغ بر 

مشخصه های معماری با انواع مختلف طرح ها جهت ویالها و ساختمان های دو طبقه و بلند مرتبه پیش بینی گردیده است. 

 تخصیص هریک از فضاهای  شهرک و خدمات مربوطه با نسبت های ذیل در زمان تصویب طرح، پیش بینی شده است:

  درصد 51مسکن در حدود 

 درصد( 11و خدمات شهری  19درصد )خدمات منطقه ای  91ری خدمات شه 

  درصد 21شبکه راه و معابر 

 

 بخش گردشگری و امکانات تفریحی 

کارشناسان ایرانی با تالش  1912در حاشیه جنوب شرقی شهرک، مرتفع ترین تله کابین کشور، قراردارد که در سال 

متری به قله  311دقیقه در ارتفاع  12احداث و به بهره برداری رسیده است. این تله کابین بازدیدکنندگان را در مدت 

کوهستان مدوبن با اشراف بر منظره زیبای جنگل و دریای خزر می رساند. از دیگر امکانات تفریحی و رفاهی برای گردشگران 

زمین اسکیت، پاور هنگ گالیدر و اسکای واکر، ، زمین تنیس، پیست دوچرخه سواری خانمها و آقایان،دریاچه مصنوعی با پدالو

شهربازی کودکان ، پرواز با هواپیماهای دونفره، مراکز خرید، رستوران ها ، غرفه های بوتیک لباس و صنایع دستی، فرش، 

یکی از جاذبه های توریستی شهرک نمک آبرود . ن نام بردعکاسی، آرایشگاه و سرانجام مرکز تفریحی ساحل دریا را می توا

باشگاه تیراندازی است. این باشگاه که دومین باشگاه تیراندازی کشور است با نام باشگاه تیراندازی تراپ و اسکیت نمک آبرود در 

ازی و با تجهیزاتی کامل بنا نمود هزارمترمربع برای سایر رشته های تیراند 51هزار مترمربع و قابل توسعه تا  24زمینی به متراژ 

گردید. در حال حاضر این باشگاه در تمامی ایام سال قابل استفاده برای گردشگران و همچنین مردم منطقه  1931و در بهمن 

 (.www.namakabroud.com)دمی باش

 

 ( منطقه گردشگری باری ارومیه3-2

مجموعه ای اقامتی، درمانی، ورزشی، گردشگری، پذیرایی و فرهنگی است که در ساحل زیبا و کم  ،شگری باریمجتمع گرد

 –کیلومتری جاده سلماس  41نظیر دریاچه ارومیه، دومین دریاچه بزرگ نمک جهان، بنا نهاده شده است. این مجتمع در 

ی از بی بدیل ترین مناطق جغرافیایی کشور قرارگرفته است. واقع ارومیه قرار دارد و از نظر آب و هوایی و مناظر طبیعی در یک

ست محیطی یری از خواص شگفت انگیزدرمانی زیشدن در ساحل دریاچه ارومیه، که خود گنجینه طبیعی پرارزش و بی نظ

زایی برخوردار اد مجتمع باری بوده، از اهمیت بساست و بهره گیری شایسته از امکانات طبیعی آن از اصلی ترین دالیل ایج

. احیای ارزش های سنتی منطقه در به کارگیری پدیده های طبیعی برای سالمت و تندرستی و همچنین ایجاد مجموعه است

ای منطبق بر استانداردهای جهانی و فراهم کردن فضایی مناسب و شایسته برای گردشگران داخلی و خارجی از دیگر اهداف 

 .ایجاد و احداث این مجموعه است

ا راه اندازی و بهره برداری از این مجموعه توجه بسیاری از مسافران و گردشگرانی که برای بهره بردن از امکانات مشابه به ب

خارج از کشور مسافرت می کردند، به این مکان جلب شده است. این مساله به خودی خود می تواند گام مثبتی در مسیر بهره 

ز خروج ارز از این کشور باشد. ضمن آن که برای مسافران و گردشگران نیز هزینه های برداری از منابع داخلی و جلوگیری ا

http://www.namakabroud.com/
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مسافرتی و تفریحی به میزان زیادی کاهش خواهد یافت. باری اولین و تنها طرح ملی عملی شده دهکده سالمت در کشور است 

که این مجموعه در آینده نزدیک و با پایان  و تاکنون بخش های بزرگی از آن به بهره برداری رسیده است . پیش بینی می شود

هزار نفر گردشگر داخلی و خارجی باشد. حجم سرمایه گذار بخش خصوصی  411یافتن فازهای بعدی طرح، پذیرای بیش از 

عالوه بر تامین نیروی انسانی مورد نیاز این مجموعه ساالنه نیروهای متخصص و آموزش دیده ی زیادی روانه بازار هتل داری 

وزش دیده در بخش خدمات کشور خواهند شد که می تواند درصدی از کمبودهای کشور را در زمینه تامین نیروی انسانی آم

 .رفع نماید گردشگری

فته از خصوصیات سایت دانست. خصوصیاتی که با توجه به آنها ت گرری اهداف ویژه طرح را می توان نشأدر پروژه با

طراحان پروژه معماری خاص این مجموعه را ارائه داده اند. معماری که در بستر ساحل دریاچه ارومیه و خود جزئی از منظر این 

ماندهی سا ثر را در. صنعت محلی در تعریف مرزها و محدوده های زمین کشاورزی، روشی زیبا و مواست افق نیلگون گشته

فضای سبز با کاشت درختان در مرزهای زمین معرفی می کند. به این ترتیب می توان فضای سبز را به عنوان حصاری زیبا در 

عالوه بر تعریف مرزها، احساسی از مکان و تعلق را به وجود می  د فضای سبز در پیرامون محدوده،مرز زمین در نظر گرفت. ایجا

 .آورد

ین راهکارها، ایجاد فضای سبز با ارتفاع مناسب در لبه های زمین است که می تواند دید از بیرون به سطوح از موثرتر

ساحلی و زمین را محدود یا قطع نماید.در فصل گرم که باد از جهت دریاچه و شرق می وزد، شرایط آسایشی مناسب تری برای 

. بگیردلمقدور نمی بایست در این جهت مانعی در مسیر آن قرار گردشگران بوجود می آورد. این باد مطلوب بوده و حتی ا

بادهایی غالب در فصول سرد هستند. از آنجا که قسمت عمده مجموعه )  ،برعکس بادهایی که از جهت غرب و شمال می وزند

د ایجاد کرد. بهترین محل به جز پالژ( کاربرد چهار فصله دارند، بهتر است در مسیر این جریان ها موانعی موثر از فضای سبز بلن

 .استقرار این موانع مرزهای غربی و شمالی زمین می باشد

در جهت تقویت ویژگی های بارز هریک از این فضاها می توان فضای سبز درخوری در نظر گرفت که مشوق ویژگی های 

تفریحی. ورزشی و فضاهای شهرک،  چهار حوزه اصلی را تعریف کرده است. شامل پالژ، ،مثبت و مطلوب باشد. برنامه ریزی طرح

براساس این شرح پالژ، حوزه ای عمومی و پرتراکم است. در مقابل، شهرک مجموعه ای اختصاصی و کم تراکم تر محسوب می 

شود. استفاده کنندگان پالژ، عموم مردم هستند در حالیکه استفاده کنندگان از شهرک گروه مالکان ویالها می باشند. کاربرد 

لی و در ایام گرم است. کاربرد شهرک و مجموعه تفریحات چهارفصل و کاربرد بخش ورزشی دوره ای است. عرصه پالژ فص

پالژ به عنوان عمده  استفاده کنندگان عمومی از عرصه استفاده کنندگان خصوصی به میزان کافی می بایست جداسازی شود.

رصه اختصاصی فاصله داشته و با عوامل طبیعی و مصنوع و ترین عرصه عمومی می بایست از شهرک به عنوان عمده ترین ع

 .(www.Gozineh.org)همچنین کاربری هایی با ویژگی های بینابینی جدا شوند

 

 ( بررسی نمونه های موردی خارج از کشور11
 (Costao do Santino ( مجموعه توریستی کاوستا سانتینو )11-1

مجموعه در شمال جزیره سانتای کاترینای برزیل قراردارد. این طرح اساسا شامل فضای اقامتی و تفریخی مشرف به  این

الگوی مکان یابی فضاها بر اساس رفت  دریا است و فضای اقامتی آن یک هتل بین المللی، یک مجموعه ویال جهت اقامت است.

مرکز گذران اوقات و دارای  منطقه فضایی قرار دارد 9خلی با ادر ارتباط دمجموعه این  .و آمد میهمانان و وسایل نقلیه است

 می باشد. غت، مرکز اکولوژیکی و فضای تجاریفرا

ویالی مستقل سازمان یافته است که هر ساختمان در حین داشتن آرامش نسبی از 14فضای اقامتی مجموعه براساس 

خوابه دارند. نمایشگاهی از  9حتی  2و  1ی واحد اقامت 25گیرد.ویالها تقریبا فضاهای واحد تجاری و خدمات عمومی بهره می

 (.1934آثار و ظروف قدیمی نیز در این مجموعه برقرار است)ابراهیمیان دهکردی، شهرام، 

 

http://www.gozineh.org/
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 (Nusa Dua)( پروژه نوسادوآ 11-2

( و شرکت DCBIبه عنوان سرمایه گذار و بانک جهانی )( PDNU)موسسه برنامه ریزی توسعه سازمان ملل 1311درسال 

ای بالی را فراهم کردند. و مشاوران فرانسوی طراحی ( به عنوان اجرا کننده طرح برنامه گردشگری منطقهAIDجهانی ) توسعه 

( شناسایی شد و با توسعه آنها Kuta( و کوتا )Sanurدر این طرح دو قطب گردشگری موجود سانور) آن را به عهده گرفتند.

و تجربه های گردشگری مختلف صورت گیرد. انتخاب نوسادآ برای مرکز اصلی شبکه راهها بین جذابیت های سایت نقاط اطراق 

 گردشگری به دالیل زیر بود:

  دسترسی آسان به فرودگاه بین المللی توبان(Tuban) 

 .وجود زمین های مناسبی که در آنها کشاورزی با ارزشی چون شالیزار موجود نبود 

 ساحلی جذاب 

 

ز موفقیت توسعه پروژه نوسادوآ تعداد اتاق های هتل های بین المللی خارج از مجموعه مورد نظر را تا سال برای اطمینان ا

رسید. امکانات اصلی این پروژه اتاق محدود کردند. که در آن زمان بود که مجموعه نوسادوآ به بهره می 1611حداکثر تا  1335

 عبارتند از:

و نابود کردن زباله، نیروی برق، مخابرات، خیابان بندی داخلی، سیستم جلوگیری ذخیره آب، فاضالب، سیستم جمع آوری 

 از سیل، محوزه سازی، مرکز محله و مرکز سرویس دهی به کل مجموعه.

،  نیز امکاناتی طراحی شد. و شاه راهی بین سایت و (Bonova)و بنوا  (Buala)برای دو روستای نزدیک پروژه، بوالو

 .قاط گردشگری کوتاه و سانور نیز به شبکه راه ها متصل شدندفرودگاه کشیدند و ن

 پروژه شامل:

 طراحی ساختمان یک هتل و مرکز آموزش علم گردشگری 

  یک قطعه زمین کوچک نمونه برای آموزش صحیح کشاورزی به محلی ها برای تهیه میوه و سبزیجات مناسب

 .عرضه به رستوران ها و هتل ها اختصاص یافت

 

 

 طرح اصلی مجموعه و امکان سنجی های منطقه ای، ایده اصلی و نقشه کاربری 

برای این مجموعه گردشگری بر پایه ایده اصلی کاربری اراضی نوسالوآ  1319ژاپنی ها یک طرح با جزئیات کامل در سال 

احی منطقه ای و ارتباط های در طرح جامع بالی منظور شده بود. این طرح جامع چارچوب طر 1311طراحی کردند که درسال 

کند و پیشنهاداتی برای ایده اصلی طراحی مجموعه و طرح کاربری موجود و نیز شرایط زیست محیطی سایت را مشخص می

اراضی مشخص کرده است. شبکه ارتباطی و دیگر امکانات اصلی  ونیز منطقه بندی چارچوب اصلی معماری و محوطه سازی و 

 .دهدنوسازی اراضی را شرح می

هکتار بوده است. بیشتر زمین مسطح بوده و در مناطقی هم تپه ماهوری بود که  911زمین موجود برای توسعه حدود 

زمین های گلف در آن مناطق در نظر گرفته شده. آبادی اندکی در این منطقه موجود بود. ازجمله درختان نارگیل و اسکله ای 

احل تا دهکده بلوار در نظر گرفته شده بود که شامل پروچه اصلی نبود. با اینکه طرح از قبل تهیه شده کوچک دارای انبار در س

 است. بود ولی در مرحله اجرا بنابر تغییرات زمانی تغییراتی داده شده

ی در بالی در به عنوان مثال: تصمیم گرفته شد که دو مرکز ثانویه تجاری از برنامه حذف شود و مرکز ملی آموزش گردشگر

سوراخ( در یکی از مناطق بکر و زمین گلف  3یک منطقه جانبی در نظر گرفته شود. سپس تصمیم به ساخت زمین گلفی ) یا 

سوراخ( در محوطه جانبی ساخت شود که مقداری از زمین های مختص هتل ها را نیز اشغال کرد. در حدود  3دیگری ) با 

آپارتمان کشاورزی نمونه غیر اقتصادی ارزیابی شد و  211مین های گلف اضافه شد و چهارصد ویالی دوبلکس نیز در جوار ز

ارزان تر بود که، از بازار سبزیجات و میوه تهیه شود. بنابراین آن را تخلیه کرده و به زمین های گلف اضافه شد و اسکله نوسادوآ 
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تهیه شد. که این طرح  1333ک طرح جدید در سال که در طرح اصلی نشان داده شده است بودن توجیه ارزیابی شد. سپس ی

جدید شامل برنامه ارتقاء بخش بیشتری برای روستاهای همجوار و احداث جاده های کمربندی برای سرویس دهی به این 

روستاها بود. قسمت همایش ها به ساختمان یکی از هتل ها اضافه شده و زمین آن به گلف اختصاص یافت . طرح مجموعه 

متر تصویب شد که همواره از  15حداکثر ارتفاغ ساختمان ها  کسری استانداردهای توسعه و خطوط اصلی طراحی بود.شامل ی

 .درختان محلی کوتاه تر باشند و در محیط طبیعی حل شوند

یربنای و حداکثر ز 5/4اتاق هتل در هکتار( حداکثر محوطه هتل  21حداکثر تراکم در نظر گرفته شده ) متوسط تراکم 

متر از خط مد ساحل برای ساختمان های اصلی در نظر  51در نظر گرفته شد. حداقل فاصله  25/4هتل در محوطه خودش 

گرفته شد، خط مشی اصلی معماری بر اساس حال و هوا و فرم معماری بالی و استفاده از برخی مصالح محلی از جمله نوعی 

مان ها به سختی کنترل شد و تنها تابلوهای راهنما مورد استفاده قرار گرفت. آجر مخصوص بالی بود. تبلیغات در خارج ساحت

فضاهای سبز بزرگ و محوطه سازی و پارک های زیادی در برنامه موجود بود. دسترسی پیاده به ساحل از تمام نقاط اصلی 

بود. که مورد استفاده  مردم  طبق قانون مقدور گردید. برنامه شامل، نگهداری دو معبد هندو کوچک موجود در سایت نیز

 .قرارگرفته و همچنین جاذبه گردشگری داشتند

ای برای توسعه امکان برای کارکنان مجموعه  گردشگری مستقیما در مجموعه وجود ندارد ولی در نزدیکی آن محله

واحد پیش بینی شده  311ن حدود واحد پیش بینی شده است که در آ 311خصوصی در نظر گرفته شده که در آن حدود 

کنند ولی اکثریت آنها در است و شامل دو محله کم خرج و گران تر است. برخی از کارمندان در روستاهای نزدیک زندگی می

شغل جدید به وجود آمد و  6111شهر دنپاسار زندگی می کنند. از سودهای اقتصاد مستقیم گذشته، پس از این توسعه حدود 

تولسد کننده اشیا، سوغات و صنایع دستی به کار مشغول شدند که با کامل شدن مراحل طرح این ارقام باالتر  تعداد زیادی

 (.1934)رجبی، سارا خواهند رفت

 

 ( پروژه توسعه گردشگری در جنوب آنتالیا در کشور ترکیه11-9

گردشگری در دو مورد گذشته تحقیق درباره توسعه مجموعه هایی یکپارچه صورت گرفت که همه سایت برای منظورهای 

مورد استفاده قرار گرفت. ولی این مورد اخیر نمونه ای است برای توسعه گردشگری در سطح کالن در ناحیه ای گسترده که 

شامل جوامع موجود، مناطق کشاورزی و منابع گسترده جنگل و پارک است. در نتیجه یکی از اهداف مهم، هماهنگ کردن 

هماهنگی هم در منطقه پروژه و هم در جاهایی که خارج از منطقه قرار دارد ولی به  صنعت گردشگری در ناحیه بود.در واقع این

 .جنوب آنتالیا متصل است، باید صورت می گرفت

 

  شکل گیری پروژه جنوب آنتالیا 

به داخل  کیلومتر 211دولت تصمیم به توسعه صنعت گردشگری در کناره جتوب غربی کشور گرفت که تا  1363در سال 

سرزمین امتداد باید که تا زمان اتمام طرح هیچ گونه اجازه توسعه نداشت و از شرکت های فرانسوی و اسکاندیناوی و ... کمک 

 .گرفتند

عالوه بر جنوب غربی، برخی سایت های فرهنگی از جمله کاپادوکیه در مرکز ترکیه به برنامه ریزی  اضافه شدند. در جنوب 

تهیه شد که نشان دهنده مرزهای منطقه گردشگری مناطق اسکان و شبکه  10211111ن بندی طرح در مقیاس غربی استخوا

 .راه ها، فرودگاه ها و راه های دریایی بود

برای مناطق کالن توسعه یابنده از جمله جنوب آنتالیا تهیه شد و همچنین طرحی به مقیاس  1:25111طراحی به مقیاس 

طرح گردشگری هماهنگ و  1316تا  1314سایت های خاص توسعه یابنده تهیه گردید. طی سال های  که برای 1:1111

تحقیقات امکان سنجی تهیه شد و پروژه جنوب آنتالیا بعدها از طرف دولت به عنوان موفق ترین پروژه توسعه گردشگری در 

 (.1934)رجبی، سارا به مرحله عمل گذاشتن بود ترکیه معرفی شد که شامل :طراحی هماهنگ، برنامه ریزی، بودجه گذاری و
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 نتیجه گیری -11
ثیری که بر محیط پیرامونشان می گذارند آگاهی یافته و در صدد بر آمده أی اخیر جوامع مختلف به خوبی از تطی سال ها

اند تا آسیب های وارده را جبران نموده و در حفاظت از محیط زیست خود بکوشند. بنابراین جامعه جهانی رویکردی خاص به 

ارانش بویژه عالقمندان به طبیعت پیدا کرده است. از سوی دیگر با توسعه محیط طبیعی و فرهنگ استفاده از آن و دوستد

شهرنشینی در دهه های اخیر و برای فرار از قید و بندهای زندگی درجوامع مدرن، مردم بیش از پیش در جستجوی تجربه 

د صنعت گردشگری، . با رشها از طریق گردشگری فراهم می شودمکان های بکر وطبیعی هستند که این فرصت برای آن

گردشگری زیست محیطی یک مسافرت مسئوالنه به منابع  گردشگری زیست محیطی به یک گزینه اصلی بدل شده است.

دست نخورده با هدف لذت بردن از طبیعت و هر پدیده فرهنگی همراه با آن، چه در گذشته و چه در حال است  طبیعی نسبتاً

  .ثیرات منفی اندکی است و باعث فعال شدن جوامع محلی می شودأی تکه موجب حفاظت و تقویت منابع شده و دارا

، نه تنها در مقیاس خرد، بلکه در تفریحگاهبا توجه به بررسی نمونه های ساخته شده می توان نتیجه گرفت که طراحی 

خلی و مقیاس کالن نیز می تواند بسیار بر توسعه منطقه و حتی یک کشور تأثیر گذار باشد. این امر موجب جذب گردشگران دا

خارجی شده و در نهایت می تواند موجب رونق اقتصادی منطقه شود. جذب سرمایه از طریق صنعت توریسم امری متداول در 

به عنوان کشور  اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. استفاده از تجارب آن ها به خصوص تجربه کشور ترکیه

ران و حتی سواحل قاطعی بر سودمند بودن این پروژه و طرح در سواحل دریای مازند در این زمینه می تواند دلیل همسایه،

 ،ساحلی –جنوبی کشور باشد. حال آن که استفاده از مباحث مرتبط با معماری پایدار در طراحی کالن و خرد منطقه تفریحی 

از فضاها به علت استفاده از برای استفاده کنندگان می تواند ، از لحاظ پایداری انرژی اثر گذاری مثبت به روی منطقهعالوه بر 

بازگشت دوباره آنها به این گونه فضاها شود. آن ها برای جب ترغیب بسیار جذاب بوده و همین امر مو ،تکنولوژی های نوین

نیز توصیه کنند و همین امر موجب دوستان و خویشاوندان خود  بهممکن است بازدید از این نوع مناطق را این افراد همچنین 

با پایداری زیست محیطی در طراحی این آنکه به علت رعایت مسائل مرتبط ال حرونق منطقه با جذب گردشگران می گردد. 

این فضاها  یک معمار مسئولیت سنگینی در طراحیلذا  مناطق، اثرات منفی گردشگران به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

موجب جذب  می توانبا طراحی درست و با توجه به مسائل زیست محیطی، ، که ذکر گردید که همان گونهخواهد داشت. چرا 

 گردشگران داخلی و خارجی شده و بدین ترتیب موجب رونق اقتصادی منطقه و کشور گردید.
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