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  چکیده
هایی از قبیل هماهنگی، تنوع، هارمونی و به طور کلی از کند، دارای ویژگیطبیعت به عنوان بستری که انسان در آن زندگی می    

های صنعتی رشد شهرنشینی در جهان و ایران و ازدیاد شهرهای بزرگ و پر جمعیت و شهرک باشد.معماری غنی برخوردار مییک 

کند. باعث به دور افتادن انسان از طبیعت شده است. بنابراین انسان روز به روز عطش بیشتری برای دیدار مناطق طبیعی پیدا می

های مختلف از جمله شری برای پر کردن اوقات فراغت نیاز به گردشگری است که به شکلترین نیازهای جامعه بیکی از اصلی 

جب گردید تا اکوتوریسم به عنوان در سالهای اخیر مالحظات اکولوژیکی و زیست محیطی مو شود.اکوتوریسم متجلی می

سازگارترین نوع گردشگری بیش از سایر اشکال گردشگری مورد توجه قرار گیرد. در واقع این نوع گردشگری جهت ارتقای 

های طبیعی، زیست محیطی و فرهنگی مناطق گردشگری تشخیص پیشرفت اقتصادی هر کشور، مردم بومی منطقه و حفظ ارزش

ستی به دقت شناسایی شود. طرح تفصیلی مصوب شهر تهران، های توریبنابرین ابتدا بایستی مناطق با جاذبه داده شده است.

توریستی در این منطقه با  -لذا مجموعه اقامتی را به عنوان قطب گردشگری، تفرجگاهی و خدماتی در نظر گرفته است. 22منطقه 

ها، بازرگانان و ... ای برای جذب مسافران خارجی، توریستتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت استراتژیک شهر تهران، توان بالقوه

 پژوهش به توجه با تا است شده تهیه تحلیلی توصیفی طریقه به که میدانی و کتابخانه مطالعات روش به مقاله اینخواهد داشت. 

 .برد پی توریستی -اقامتی های مجتمع بر طراحی آن تاثیر و طبیعت و گردشگری رابطه به زیر

 

 .تهران 22منطقه  ،توریستی -اقامتی همجموع ،اکوتوریسمعت، طبیمعماری،  کلیدی: های واژه

 

 

 

 

 
 

توریستی با رویکرد تاکید بر  -های اقامتیل اصول طراحی مجموعهتجزیه و تحلی این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان

تهران(، به راهنمایی آقای دکتر حسین ذبیحی که در  22توریستی در منطقه  -صنعت اکوتوریسم )نمونه موردی: طراحی مجموعه اقامتی

  باشد.، میمی واحد تهران غرب تدوین شده استدانشگاه آزاد اسال
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  مقدمه
انسان چنان آفریده شده و هستی گرفته که باید به سفر برود و سفر نیاز حیاتی اوست. ولی سفر در عین حال عالوه بر رفع 

اسالم نیز توصیه به طور که در نیاز اقتصادی، نیاز روانی او را هم برآورده کرد و دستاوردهایی هم برای او به همراه داشت. همان

سفر شده و از تجربه به عنوان دستاورد سفر یاد شده است. امروزه مفاهیم جدیدی در گردشگری همچون اکوتوریسم یا 

کنند. لذا در کشور گردشگری طبیعت عنوان شده است و دیگر کشورها اقتصاد خود را صرفاً متکی به منابع تجدید ناپذیر نمی

-های طبیعی غنی است روند توسعه در این صنعت بسیار امیدوار کننده و آینده آن روشن به نظر میایران که به لحاظ موهبت

های اخیر در سال گذاری شود.های آینده بر این پایه بنیانتوان امید داشت که اساس اقتصاد در سالرسد. به طوری که می

مالحظات زیست محیطی موجب گردید تا اکوتوریسم به عنوان سازگارترین نوع گردشگری بیش از سایر اشکال گردشگری 

 .مورد توجه قرار گیرد

این   [1] گیرد توسط سازمان جهانی گردشگریهای طبیعی شکل میاکوتوریسم که با انگیزه سفر به مناطق دارای جاذبه

مسافرت به مناطق طبیعی که همراه با مسئولیت باشد و موجب بهبود بخشیدن به سطح زندگی مردم "گونه تعریف شده است 

هایی نظیر بر جای نهادن آثار مثبت در زمینه . از این رو اکوتوریسم باید مستلزم ویژگی"محلی و حفظ محیط زیست شود

آن، به حداقل رساندن آثار منفی برای محیط طبیعی و جوامع محلی و به  حفاظت از محیط زیست و ارتقاء کیفیت مدیریت

های های مربوط به فعالیت گردشگری و همچنین به دنبال ایجاد فرصتگیریحداکثر رساندن مشارکت مردم محلی در تصمیم

. درباره مزایای [2] باشد وری و چگونگی پایداری آنمناسب برای مردم محلی و دست اندرکاران گردشگری برای ارتقاء بهره

های اجتماعی و اقتصادی، ایجاد ریزی گردشگری بر مبنای اکوتوریسم شامل پیشرفتتوان گفت که برنامهاکوتوریسم می

پذیری در جوامع مختلف به خصوص گذاران و ایجاد اشتغال مناسب برمبنای مسئولیتهای طالیی برای سرمایهفرصت

را به عنوان قطب گردشگری، تفرجگاهی و  22طرح تفصیلی مصوب شهر تهران، منطقه . [3]باشد ر حال توسعه میکشورهای د

با تهران  22در منطقه توریستی  -به طراحی یک مجموعه اقامتی مقالهبر این اساس در این خدماتی در نظر گرفته است. 

 به وجود آوردن یک فضای توریستی مفرح، طبیعت نیز حفظ شود.شود تا ضمن رویکرد اکوتوریسم پرداخته می

 

 اهداف تحقیق
های همیشگی برای گردشگری، موارد تخریبی یکی از دغدغهتواند یکی از منابع مهم کسب درآمد باشد، اما گردشگری می

های زیست محیطی است که اگر اصولی برای ترین آن، آثاری چون آلودگیگذارند که مشخصاست که گردشگران به جای می

رسد یک می های طبیعی را به مخاطره بیندازد. اما به نظرهای گردشگری خصوصاً مکانتواند مکانریزی نشود، میآن برنامه

تواند که اصول آن می "اکوتوریسم"حل برای این که بتوانیم گردشگری را به طور پایدار حفظ کنیم، گردشگری باشد با نام راه

ما را به سمتی سوق دهد که موجب توسعه و پایداری گردشگری خواهد بود. برای مثال یکی از اصول آن، دیدار مسئوالنه از 

تواند در حفظ و بقای محیط طبیعی کمک کند. بنابراین در اهداف تحقیق ک دیدار مسئوالنه میمحیط زیست طبیعی است. ی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 حفاظت از محیط زیست طبیعی و ارتقا کیفیت و منظر محیطی -

 تعیین معیارهای زیست محیطی موثر بر توسعه اکوتوریسم -

 تهران 22ری در منطقه ارائه یک الگوی توسعه مطلوب گردشگ -

 وری و پایداری صنعت اکوتوریسم در حوزه گردشگریایجاد بسترهای مناسب برای ارتقا بهره -

 

 

 سؤاالت تحقیق
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 با توجه به موارد مطرح شده در بیان مسئله و ضرورت تحقیق، سواالت اساسی تحقیق به شرح زیر است:

 تهران به طور بهینه در جهت ارتقا صنعت اکوتوریسم بهره برد ؟ 22های طبیعی موجود در منطقه توان از جاذبهچگونه می (1

 توریستی با رویکرد اکوتوریسم چیست؟  -اصول و معیارهای طراحی مجموعه اقامتی (2

 گویی به مسائل زیست محیطی منطقه چیست؟حل مناسب برای پاسخراه (3

 

 روش تحقیق
و حضور در  یدانیم قیاطالعات هم از طر یروش گردآور قیتحق نیدر اکلی توصیفی تحلیلی می باشد که  قیروش تحق

 باشد. ابزار های مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:ی میمختلف و هم ارجاع به منابع کتابخانه ا یفضاها

 قیاز سواالت حول موضوع تحق یپرسشنامه: به صورت مجموعه ا -

 طرح سواالت و ثبت اطالعات یمصاحبه: به عنوان راهنما -

 مورد مطالعه دهیمشاهده: جهت ثبت مشاهدات مربوط به پد -

 گردد. یترجمه در آن ثبت م ایبه صورت خالصه  قیاز متن مرتبط با موضوع تحق یبخش ای: تمام برداریشیف -

 

 اوقات فراغت تعریف
یک معنی فارغ بودن و فراغت داشتن، بیکاری و عاطل بودن است. در جایی دیگر فراغ را خالف شغل دانسته، به دست 

رهیدن از کاری، خالی شدن از کوشش. معنی دیگر اند، یعنی به پایان رسانیدن امری، رها شدن و کشیدن از کار معنی کرده

شود. در فرهنگ فارسی دکتر معین فراغت در ترکیب فراغ بال، آسودگی خاطر و آسایش است و در برابر رنج و سختی گفته می

انی که نامه فرانسوی لیتره فراغت را فرصت و زمفراغت به معنای آسودگی، استراحت و نیز به معنای مجال و فرصت است. لغت

 کند.ماند تعریف میپس از انجام رساندن کار و شغل روزانه باقی می

هایی است که افراد به هنگام آسودگی از کار عادی با ها، تفریحات و فعالیتگذار الروس، فراغت سرگرمیبه نظر اوژه پایه

 گونه آمده است:( تعریف فراغت اینKUPERآورند. در دایره المعارف علوم اجتماعی کوپر )ها روی میشوق و رغبت به آن

چنین خارج از وظایف روزمره شوند و همهای ضروری مانند خوردن و خواب، آزاد میوقتی که از کار و سایر فعالیت

 باشد، باشد.معمولی و اعمالی که بر اساس پاداش می

ی شود که تا حد امکان ریشه اقتصادی اوقات فراغت عبارت است از زمانی که بعد از کار روزانه بدون اجبار صرف امور

نداشته و منبع درآمدی برای شخص نباشد و منجر به رفع خستگی، استراحت، سبک شدن، ایجاد سرگرمی و فراهم آوردن 

 امکان رشد فکری و جسمی شود.

 برای روشن شدن مفهوم فراغت باید کارکردهای آن را دانست که  عبارتند از:

 ر روزانهفرصت بیرون کردن خستگی کا (1

 گشایش دنیایی تازه برای فرار از خستگی و تکرارها (2

 ای فراتر از خویشامکان پشت سر گذاشتن کارهای تکراری و قراردادی و پاگذاردن به حوزه (3

 گردد.پس فراغت، نیازهای انسانی است که با این سه تطبیق می

-شغل روزانه به هدف تأمین نیازهای انسانی باقی میشود: فرصت و زمانی که پس از انجام رساندن کار و چنین تعریف می

 ماند.

 

 

 کارکرد های فراغت
 دسته تقسیم می شوند: 3به طور خالصه کارکردهای اوقات فراغت و نحوه گذراندن آن به 
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 کارکردهای رشد -3کارکردهای تفریح        -2کارکردهای رفع خستگی     -1

البته این یک روی سکه است. روی دیگر آن زمانی است که اوقات  ند.ا درجات مختلف برای تمام انسانها وجود دارب و

زیرا جستجوی سرگرمی برای فراغت اهمیت  اساسی دارد چنانچه اگر . هایی پر شود که کارکرد منفی دارند فراغت با سرگرمی

 سرگرمی مناسب برای آن یافت نشود حالت خود را از دست می دهدو دیگر هویتی ندارد.

 

 تقسیم بندی اوقات فراغت
 شود که عبارتند از: به طور کلی اوقات فراغت به سه دسته تقسیم می

 شود. فراغت روزمره که همان استراحت روزانه است وبه فضای درون شهری و خانه محدود می -1

 151باشد وبه فضای اطراف شهر به شعاع  روز می ود-ر هفته ودر حد یکیفراغت کوتاه مدت که همان تعطیالت آخ -2

 شود. کیلومتری محدود می

تواند طول بکشد و به صورت  باشد که چندین روز می فراغت بلند مدت که همان تعطیالت نوروزی و فصلی می  -3

 مسافرت در سطح کشور مطرح شود.

 

 :تعریف می کنندنیازهای انسان را دو دسته عمده  به طور کلی

 نیاز های مادی و جسمی الف(

 نیازهای روحی و روانی ب(

برد.نیازهای روحی و روانی یک انسان همان چیزی  و خوراک و پوشاک و ... را نام از نیازهای دسته الف می توان خورد

 است که باعث بقای او می شود مانند:محبت،عشق،مذهب و...

روح تشنه انسان را چیزهای دیگری نیز باید سیراب کند و یکی از آنها تفریح و تفرج است.انسان امروز هر قدر عوامل 

مه ای نمی هیچ سفر نا سفر می گردد و مسلماًراحتی زندگی خود را بیشتر فراهم می آورد و صنعتی تر می شود بیشتر تشنه 

 ر.پس باید امکانات الزم را برای این منظور هر چه بیشتر فراهم ساخت.ذت بخش و مهیج باشد تا خود سفلتواند آنقدر 

 

 منابع تفرجگاهی
استفاده یا امکان استفاده از سیستمهای طبیعی شرط اولیه برای تبدیل آن به یک منبع تفرجگاهی بالفعل یا بالقوه است و 

 گیری آنها به صورت منبع تفرجگاهی محسوب نمی شود. سیستمها عامل اصلی شکلخصوصیات فیزیکی این 

 در مورد ارجحیت ویژه گیهای طبیعی توافق کلی وجود دارد ولی در مورد ارجحیت چشم اندازها عوامل بیشماری مؤثرند.-

 ها( رافی جنگل)نوع درختان و توپوگ معیار ترجیحی مردم در مورد مناظر و چشم اندازها کامال فرق دارد.

تواند آن را به منبع تفرجگاهی  ای به عنوان تفرجگاه عامل تعیین کننده ایست که می تمایل مردم برای استفاده از منطقه -

 تبدیل کند.

یک منبع طبیعی برای تفرج عبارت است از هر گونه سیستم طبیعی اعم از آب یا خشکی )همراه درخت یا بدون آن( که  -

 رجگاهی کنار گذاشته می شود.                    برای استفاده تف

وقتی قابلیت منابع برای تفرجگاه مورد بررسی قرار می گیرد و تالش می شود از طریق تشریح مشخص شود در واقع  -

 ن مورد سنجش قرار گیرد.آهدفی جزاین در کار نیست که رفتار و واکنش مردم در برابر 

 

 تعریف توریسم
 طبیعی، که در نهاد انسان نهفته است.های ناشناخته و مناظر  توریسم عبارتست از حرکت و سفر به منظور دیدار پدیده

های  سطح فرهنگی به مثابه پلی قلمداد می گردد که انسانها و ملیت ءصنعت توریسم عالوه بر اشتغال و درآمدزایی و ارتقا
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الملل و  دهدو موجبات استحکام پیوندهای اجتماعی ملل را فراهم ساخته و در توسعه روابط بین گوناگون را به هم ارتبط می

 کند. برقراری صلح جهانی نیز سهم بسزایی را ایفا می

 

 رابطه انسان و طبیعت
نظر  بطورکلی نسبت به طبیعت، برای درک رابطه ساختمان با محیط ابتدا بایستی به دیدگاه انسان در مورد محیط ویا

در مورد نوع این دست اندازی ارتباط بسیار نزدیک با طرز تفکر انسان  دست اندازی به طبیعت است. داشت. اساس ساختن،

،ارتباط کامال نزدیکی بین انسان و طبیعت وجود داشته و امروزه نیز گاهی این یهای شرق در بسیاری از فرهنگ. طبیعت دارد

به این دلیل در ارتباطی چندگانه با آن بوده است. این  دانسته و خورد. انسان خود را جزئی از طبیعت می به چشم می ارتباط

 ن و هم به طبیعت امکان ادامه زندگی را می داده است.هم به انسا ارتباط نزدیک،

باشد. قوانین فیزیک بر  کند و به آن وابسته می ن زندگی میآبشر به عنوان یک موجود زنده، جزئی از طبیعت است که در 

ی از موارد رسد که در بسیار ا دست ساخته انسان به نحو یکسان حاکم است. به این ترتیب کامال طبیعی به نظر مییطبیعت 

 طبیعت برای بشر عنوان مدل و نمونه داشته باشد. مانند ساختمان،

به حدی از تکامل رسیده است که بهتر  است چه از نظر فرم و چه از نظرعملکرد "طبیعی"کند آنچه  انسان اغلب تصور می

ای کامل در خدمت  که به گونه ترین فرم ساده" گوید: حال آنکه چنین نیست آدولوف پورتمان می از آن قابل تصور نیست،

کنند در طبیعت کامال نادر است. آنچه بیشتر به چشم  و ستایش می ،خوانده "طبیعی"د باشد و بسیاری از مردم آن را عملکر

های  رسد که خیالبافی آزاد و یا حتی بازی اغلب به نظر می .نات چیزی فاقد این صفات استخورد به خصوص در دنیای حیوا می

 ."یهای تکنیک تا ضرورت اند در این آفرینش بیشتر نقش داشته ه یک قدرت خالقه،لجبازان

 

 اکوتوریسم )طبیعت گردی(
باشد. این نوع از ای نسبتاً تازه در صنعت گردشگری میاست و پدیده "Ecological Tourism"اکوتوریسم اختصار واژه 

-های هدفمند توأم با برداشتسازد و مبتنی بر مسافرتپذیر میامکانهای فراغتی انسان را عمدتاً در طبیعت گردشگری فعالیت

های متنوع آن است. اکوتوریسم جویی از پدیدهگیری و لذتهای طبیعی و بهرههای فرهنگی، معنوی، دیدار و مطالعه از جاذبه

تفاقی در یک منطقه طبیعی به عنوان های ویژه تشکیل شده است و از بازدید علمی تا یک بازدید اای از گزینهاز طیف گسترده

. اکوتوریسم که با انگیزه سفر به مناطق [4] شودفرت کلی و طوالنی را شامل میفعالیت آخر هفته یا بخشی جنبی از یک مسا

مسافرت به مناطق "شده است این گونه تعریف  [5] گیرد توسط سازمان جهانی گردشگریهای طبیعی شکل میدارای جاذبه

-.چشم"طبیعی که همراه با مسئولیت باشد و موجب بهبود بخشیدن به سطح زندگی مردم محلی و حفظ محیط زیست شود

زارها و نقاط سرسبز و خرم، گیاهان ها، جزایر، بیشهها، تاالباندازها و مناظر زیبای طبیعت مانند سواحل دریاها، دریاچه

تفریحی مانند  -های ورزشیهای ملی، نواحی تفرجگاهی، مناطق کوهستانی و ییالقی، پتانسیلرکها و پاوحشی، جنگل

های روی در طبیعت، شنا، قایقرانی، ماهیگیری و استفاده از غذاهای دریایی، جاذبهغارپیمایی، کوهنوردی، کوهپیمایی، پیاده

امروزه . [6] پذیر این نوع از گردشگری استست های توریها و جاذبههای آب معدنی از کانونمؤثر در درمان مانند چشمه

صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها به عنوان بخشی از فعالیت های اقتصادی در کنار بخش های صنعتی و کشاورزی 

س منابع تولید درآمد أر رموجب رونق و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی آن کشور می گردد و بعضی از کشورهای جهان آن را د

دارای روابط مکملی هستند از این رو یکی از انواع گردشگری که در افزایش گردشگری  ،خود قرار داده اند. گردشگری و شهر

اکوتوریسم وسیله ای برای تحقق اهداف پایداری توسعه می باشد زیرا راهکارهای مشابهی را  .باشداکوتوریسم می ،ثیر داردأت

اصل زیر مصادیق   6های گردشگری در صورت رعایت د. محققان اعتقاد دارند که فعالیتمشکالت فعلی ارائه می دهبرای رفع 

 یابند:اکوتوریسم را می

 هایی که کمترین پیامد منفی زیست محیطی را داشته باشد.التزام به انجام فعالیت 
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 شود بازدیدکنندگان نسبت به حفظ که باعث میهای فرهنگی سازی برای افزایش آگاهی درک طبیعت و ویژگیزمینه

 منابع طبیعی و خصوصیات فرهنگی احساس بیشتری نمایند.

 گیرند و سایر منابع طبیعی.مشارکت در حفظ مدیریت مناطقی که به طور قانونی مورد حفاظت قرار می 

 های گردشگری.لیتگیری مربوط به تعیین نوع و میزان فعاتقویت مشارکت جوامع محلی در فرآیند تصمیم 

 های طبیعی محیط زندگی آنها.ایجاد منافع مستقیم و درآمدهای مکمل برای جوامع محلی نسبت به ارزش 

 [7] های طبیعی زندگی آنهابت به ارزشآموزش جوامع محلی نس. 

موجود و منطقه میزبان با حفظ و به این ترتیب، گردشگری پایدار یک نوع از گردشگری که پاسخگوی نیازهای گردشگران 

 .[8] شودافزایش فرصت برای آینده است، گفته می

های توسعه گردشگری پایدار در حال حاضر رویکرد عامه پسندی است که اشاره به گردشگری به عنوان محیط سیاست

 ظر اجتماعی و اخالقی برای جوامع محلی دارد.زیست خوشایند در دراز مدت و از نظر مالی قابل دوام و عادالنه از نقطه ن

توانند بدان وسیله درباره سطح زندگی، های کنونی توسعه پایدار به عنوان روشی تازه مطرح است که جوامع میدر سال

 شود:عدالت اجتماعی و حفظ منابع بیندیشند. اکوتوریسم با چهار ویژگی زیر شناسایی می

 زمینه طبیعت (1

 محیط زیست پایداری فرهنگی و (2

 آموزش حفاظت (3

 منافع مردم محلی (4

ای دارد و در قرن آینده حرف اول را در این صنعت  فرهنگی رشد فزاینده طبیعت و توریسم در صنعت توریسم، توریسم

 خواهد زد.

یا به قول خودمان گردشگری در طبیعت به توریسم آثار تاریخی و دیدن شهرها و  یا اکوتوریسم و توریسم طبیعت و

ا دیدن برج بزیرا روح انسان صنعتی فقط با نزدیکی با طبیعت سیراب می شود نه  ،کند های دست بشر رجحان پیدا می ساخته

 ایفل.

های پر طاقت و صبور و قوی روحیه است که خود نعمتی محسوب می شود زیرا  توریسم طبیعت مترادف با آمدن انسان

ها بمراتب کمتر  و استراحتی را خیلی کمتر نیاز دارد و مهمتر اینکه اینگونه انسان سرمایه گذاری اولیه برای ایجاد مراکز رفاهی

 های معمولی حامل فرهنگ ابتذال بوده و به اصطالح هجوم فرهنگ بیگانه از این راه کمتر است. از توریست

 

 اهمیت اکوتوریسم
بیشتر می شود. اکوتوریسم  یسماهمیت اکوتور ،های مردم از فواید و اثرات مثبت تجربه مستقیم طبیعت با افزایش آگاهی

هایی که همه ساله به مناطق جذاب طبیعی )مانند کنیا در آفریقای شرقی(  دهد. اکوتوریسم ارزش اقتصادی می ،به تنوع زیستی

. چنانچه ها دالر ارز به کشور میزبان وارد کرده وبرای بسیاری از مردم محلی اشتغال ایجاد می کنند میلیون ،کنند مسافرت می

زمینه الزم برای حفظ محیط زیست طبیعی و بسط مناطق  ،درآمدهای حاصل از اکوتوریسم به درستی مورد استفاده قرار گیرد

 .تسهیل خواهد شد ،های توسعه پایدار حفاظت شده فراهم خواهد آمد و تحقق هدف

 

 

 

 اهداف اکوتوریسم
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های اخیر رویکردی مثبت نسبت  کند. در ایران نیز طی سال صنعت اکوتوریسم در جهان امروز اهداف روشنی را تعقیب می

 هایی به شرح زیر است: شود. این رویکرد مبتنی بر اهداف و گزینه له دیده میأبه این مس

  نگهداری چشم اندازهای طبیعی به عنوان مهمترین سرما یه ملی در توسعه صنعت جهانگردیحفظ و 

 های مورد نظر برداری پایدار از قطب تدوین برنامه جامع اکوتوریستی به منظور بهره 

 های اکوتوریستی ایران به جهانیان شناسایی و معرفی جاذبه 

 کید بر راهکارهای طرح جامع أاندازی تورهای اکوتوریستی و با ت با راه ،برداری اقتصادی از این سرمایه ملی بهره

 گردشگردی  

 های جدید به منظور توسعه و گسترش عملیات بازاریابی در مسیر افزایش سهم ایران از بازار  تعریف بازارها و جاذبه

 المللی توریسم بین

 وری پایدار  زیست و چگونگی بهره اظت مؤثر از محیطآموزش و ارتقای فرهنگی شهروندان ایرانی به منظور حف ،تربیت

 از آن

 گذاری در بخش اکوتوریسم های سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق ارایه فرصت جذب مشارکت و سرمایه 

 افزایش اشتغال و درآمد ارزی کشور 

 المللی توریسم به منظور  های اجرایی سازمان ایرانگردی و جهانگردی با سازمان بین ایجاد هماهنگی بین برنامه

 المللی های مادی و معنوی این سازمان در دیگر مجامع بین برخورداری از حمایت

 

 ارتباط بین درون و بیرون
این دو  ،هم به فضای بیرون و هم به فضای درون و هم به امکان حرکت بین این دو فضا نیازمند است. از این رو ،انسان

شدید بین آنها وجود دارد. نوع این ارتباط بیش از هر چیز تابع نوع  قابل جدایی مطلق نیستند و همیشه ارتباطی کم و بیش

ها از سوی دیگر است. محل و فرم این ارتباطات بین داخل و خارج  های فضای داخلی از یک سو و رابطه فضایی بین جداره روزنه

 ،بایستی فضای داخلی فضایی باشدشود که در ذات این ارتباطات وجود دارد. به این معنی که از طرفی  از تناقضی حاصل می

محصور و بسته و محافظت شده در مقابل محیط خارج و از طرفی دیگر بایستی  قطعا بین دو فضا ارتباطی وجود داشته باشد. 

 باشند. چرا که هر دو این فضاها جمعا محیط زندگی انسان را تشکیل و دارای ضرورت حیاتی می

شولتس نیز بر این باور است که این ارتباط -روابط دیگری نیز وجود دارد. نوربرگبین داخل و خارج  ،علیرغم این تضاد

آید. به این معنی که از خارج  یکی از اصول اساسی  معماری است. اغلب جدایی بین این دو فضا به وسیله یک دیوار به وجود می

 ابل تشخیص است.هایش نیز ق نیز فضای داخلی نه تنها از طریق فرم آن بلکه از طریق گشودگی

 ارتباط معماری با طبیعت )از جنبه عملکردی( (1

 . استفاده از طبیعت )مواد و مصالح، آب، جنگل و ...(1

 . کنار آمدن با طبیعت و الهام گرفتن از آن.2

اما در اینجا اگر الهام و بهره گیری معماری را از طبیعت تنها از جنبه هنری آن در نظر بگیریم شکل های مختلف زیر را 

 داریم.

 ارتباط معماری با طبیعت )از جنبه شکلی( (2

 . استفاده از شکل و فرم های طبیعت 1

 . استفاده از طبیعت به صورت انتزاعی3

پس از گذشت دوران ارتباط شکلی ما در دورانی هستیم که معماران تقلید فرمی و شکلی و نوع نگاه خود را به سوی ساز 

 وکارها تغییر داده اند.

 دو بخش مشترک و مهم را میتوان استنباط کرد: ،سی شده در کلبر اساس تعاریف برر
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ها و چمن که مفهوم فضای سبز را از نظر  بوته ،ها گل ،ها درختچه ،ای شامل درختان ای از پوشش سبزینه اول: مجموعه

 کند. فیزیونومی و شکل ظاهری القا می

مین زیبایی و سایر نیازهای اکولوژیک که به أت ،نساندوم: برآورد انتظارات و وظایفی شامل بهبود کیفیت زیست محیطی ا

 باشد. عنوان هدف و وظیفه در احداث فضاهای سبز مستتر می

 

 توریستی -گردشگری و طراحی مجموعه اقامتی
های گردشگری اهمیت دارد، از یک سو به لحاظ تمرکز جمعیت در های انسان ساخت از دو جنبه در نظام فعالیتمحیط

های روند. از سوی دیگر، به سبب وجود امکانات معیشتی و رفاهی و فعالیتهای گردشگری به شمار میآنها، مبدأ فعالیت

های گردشگری صادی، بازرگانی، صنعتی، فرهنگی، ارتباطی، فراغتی و داشتن آثار باستانی در منابع تاریخی، مقصد فعالیتاقت

باشد و زمانی معنای واقعی خود را خواهد یافت که شوند. گردشگری نیاز طبیعی، روحی، روانی و اجتماعی انسان میشمرده می

افتد از اهمیت ضای مطلوب و مطبوع نیز اتفاق بیافتد، که اقامت گزیدن در آن اتفاق میعالوه بر تسهیل شرایط انجام آن، در ف

کردن کنندگان امکان تازهتوریستی باید به استفاده -های اقامتیباشد. به این منظور طراحی بهینه مجموعهبسیار برخوردار می

اشد. فضای اقامتی و جو آن از سوی دیگر یکی از نفس را بدهد و عرضه کننده تجدید قوا و بازسازی جسمانی و روحی ب

گذرد باید فضاهای مبین سیاست اجتماعی، فرهنگی و فراغتی خواهد بود. پس فضای اقامتی یا آنچه در این مکان و فضا می

و... را میسر ساز اتفاقات و برخوردهای مناسب خواه انسانی، روانی، اجتماعی، فرهنگی انگیز با زمینهامکان تجربه فردی خاطره

های مناسبی برای طراحی و تعیین اهداف کالن و خردی که در طراحی گردد مگر با انتخاب روشنماید. این مطلوب مقدور نمی

-های مختلفی برای طراحی هر اثر معماری در دههریزی شده و با ابزار مناسب برای تحقق آن گام برداشت. روشاثر باید پایه

های فرآیند های فرآیند طراحی از تجربه افراد یا از مدلهایی به دست آمده است. بیشتر مدلو پاسخ های گذشته استفاده شده

ها قبل از اجرای آنهاست. در بیشتر موارد، حلاند. طراحی کوششی برای ابداع راههای دیگر گرفته شدهگیری رشتهتصمیم

ی طراحی یه و تحلیل، ارزیابی و گزینش نیز نیاز دارد. مرحلهآید، در حالی که به تجزطراحی فرآیندی تحلیل به حساب می

 شوند.اند، ابداع میهای بالقوه طراحی که در مرحله شناخت در نظر گرفته شدهحلای است که در آن راهمرحله

 

 توریستی -بررسی و ارائه  الگوها در روند طراحی معماری مجموعه اقامتی
توریستی در راستای احیاء و تقویت صنعت گردشگری به صورت زیر با معرفی  -اقامتیهای عوامل موثر در طراحی مجموعه

 گردد:اهداف و ارائه راهبردهای معماری بررسی می

 اهداف :

 تقویت و احیا گردشگری 

 توریستی ممکن ارائه گردد. -ترین خدمات اقامتیدر چهارچوب سکونت و تفرج باید کیفی 

  ایجاد و آنها تشویق شوند.پیوند عاطفی با تمام گردشگران 

 های گردشگران به حداقل رسانده شود.هزینه 

 های اطرافپیوند دادن مجموعه با کاربری 

 رونق دادن به اقتصاد مردم و ایجاد اشتغال زایی 

 ایجاد امنیت و آسایش روانی و جسمی در محیط 

 .فضای اقامتی مجموعه پاسخگوی اقشار مختلف مردم باشد 

  های سایت باشد.دهی و پیوند بین پتانسیلارتباطمجموعه در راستای 

 طراحی مسیرهای دسترسی آسان به مجموعه 
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 22اجمالی منطقه معرفی 
طرح تفصیلی  است. تهران است که در شمال غرب تهران واقع شده یمنطقه شهر نیدتریتهران جد یشهردار 22 منطقه

های گردشگری این منطقه دارای جاذبه مصوب شهر تهران، این منطقه را به عنوان قطب گردشگری، تفرجگاهی و خدمات

جنگلی لتمان کن، آبشار  زیادی مشتمل بر دریاچه شهدای خلیج فارس، آبشار تهران، پارک جنگلی چیتگر، رودخانه کن، پارک

-های ویژهباشد که جذابیتطبیعی سنگان، بوستان جوانمردان ایران، باغ موزه گیاه شناسی و پارک جنگلی خرگوش دره و... می

 در نظر گرفته است. آن ای را برای

 

 
 تهران 22نقشه محدوده منطقه : 1شکل

 

شود که وجود های البرز منتهی میجبهه شمالی به رشته کوهگردشگران داخلی و خارجی دارد. همچنین این منطقه در 

بنابراین، این منطقه با توجه به  .شوداین ارتفاعات عالوه بر ایجاد چشم اندازی زیبا، سبب تعدیل آب و هوای منطقه نیز می

 هم کند.ها در صنعت توریسم فراگذاریتواند جایگاه خود را در جذب سرمایههای منظر طبیعی، میپتانسیل

 

 دریاچه شهدای خلیج فارس :3شکل                                 تهران 22آبشار تهران واقع در منطقه  :2شکل
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 بوستان جوانمردان :5شکل                                      شناسیباغ موزه گیاه :4شکل                       

 

 22های بارز منطقه ویژگی
 فی و زیست محیطیالف: توپوگرا

  مرزهای شمال، شرق و غرب منطقه توسط عوامل محدودکننده طبیعی یعنی ارتفاعات و مسیل قرار دارد. دسترسی به

 آید.های منطقه به شما میارتفاعات شمالی از جمله پتانسیل

 ب: ترافیکی و شریانی

 کرج( -عبور دو بزرگراه اصلی از منطقه )آزادگان و تهران 

  شمال -به مناطق برون شهری از طریق آزادراه تهراندسترسی آسان 

 عبور بزرگراه طولی مانند همت و رسالت و خط مترو از منطقه و امکان ارتباط آسان با سایر مناطق 

 ج: فضای سبز و گردشگری

  138پروژه هزار و یک شهر: این پروژه یک مجموعه گردشگری، فرهنگی، ورزشی و تجاری است که در زمینی به مساحت 

 هکتار در منتهی الیه شمال اتوبان همت بعد از شهرک شهید باقری واقع شده است.

  کاری اولیه اراضی این پارک کیلومتری غرب تهران قرار دارد. جنگل 15پارک جنگلی چیتگر: این پارک جنگلی در فاصله

 هکتار است. 872قریبی ها و مراتع کشور انجام شده و دارای مساحت تبه وسیله سازمان جنگل 1345در سال 

  هکتار  36بوستان جوانمردان: این بوستان حد فاصل بزرگراه شهید همت و شهید حکیم، در امتداد مسیل کن با وسعت

 برداری رسیده است.به بهره 1391قرار دارد که فاز اول آن در تیر ماه 

 لی لتمان کن و در ارتفاعات شمال منطقه مجموعه گردشگری تفریحی آبشار تهران: آبشار مصنوعی تهران در بوستان جنگ

درصد برکه، آبراه و معابر( به صورت ارگانیک  15درصدر فضای سبز و  85هکتار ) 71ای به وسعت بیش از در محدوده

 طراحی و احداث شده است.

  عنوان  هکتار پهنه ساحلی به 112هکتار پهنه آبی و  132دریاچه شهدای خلیج فارس: این دریاچه با وسعتی حدود

 اجرا درآمده است. ای حدفاصل دو رودخانه کن در شرق و رودخانه وردآورد در غرب بهترین پروژه در محدودهشاخص

 شناسی و حفاظت از گونههکتار به جهت انجام مطالعات گیاه 145شناسی ایران: این باغ به مساحت حدود باغ ملی گیاه-

 های نادر در خاورمیانه است.های طبیعی احداث شده است که از جمله نمونه

  مجموعه تجاری تهران مال: این پروژه در قسمت جنوبی منطقه و شهرک گلستان واقع شده است. این مجموعه دارای پنج

 بخش تجاری، فرهنگی، تفریحی، اداری و شهربازی است.
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 ت، دارای امکاناتی نظیر زمین های این منطقه اسورزشی ترین مجموعهمجموعه ورزشی آزادی: این مجموعه که از قدیمی

 فوتبال، دریاچه و قایقرانی، دوچرخه سواری و ... است.

 

 پیشنهادات
 شود:راستای اهداف مذکور، موارد زیر در توسعه اکوتوریسم این منطقه با توجه به اصول آن پیشنهاد میدر 

فیزیکی و فرهنگی هر نقطه بالفعل یا بالقوه در منطقه که توانایی جذب یافتن و برجسته کردن نقاط مثبت  (1

 اکوتوریست را داراست.

 شناساندن نوع گردشگری اکوتوریسم به تمامی مخاطبان بالفعل و بالقوه (2

 هاآموزش عمومی ساکنین محلی در برخورد با اکوتوریست (3

 انتخاب افراد راهنمایی دائمی از میان بومیان منطقه (4

 گردی که به طور سیستماتیک ارائه دهنده خدمات اکوتوریسم باشند.ورهای طبیعتایجاد ت (5

 

 گیرینتیجه
های بومی منحصر به فرد، های بکر طبیعی، با فرهنگباشد. محیطهای حامیان محیط زیست، حفظ آن مییکی از دغدغه

شود. توان بالقوه جذب گردشگر را دارا هستند. از سوی دیگر ورود گردشگران به یک منطقه باعث جذب منافع اقتصادی می

ه سه بعد حفاظت از محیط زیست و فرهنگ بومی منطقه و تداوم منافع اکوتوریسم نوعی از گردشگری است که در آن ب

هایی نظیر بر جای نهادن آثار مثبت در زمینه حفاظت از شود. از این رو اکوتوریسم باید مستلزم ویژگیاقتصادی تمرکز می

ع محلی و به حداکثر محیط زیست و ارتقاء کیفیت مدیریت آن، به حداقل رساندن آثار منفی برای محیط طبیعی و جوام

های مناسب های مربوط به فعالیت گردشگری و همچنین به دنبال ایجاد فرصتگیریرساندن مشارکت مردم محلی در تصمیم

وری و چگونگی پایداری آن باشد. با توجه به اینکه حفظ محیط برای مردم محلی و دست اندرکاران گردشگری برای ارتقاء بهره

و ترویج منافع اقتصادی، سه عامل مدل توسعه گردشگری پایدار نیز هستند، این طور برداشت شد  زیست و تمامیت فرهنگی

توریستی با در نظر  -های اقامتیتواند راهی مناسب برای توسعه گردشگری پایدار باشد. طراحی مجموعهکه اکوتوریسم می

تواند صنعت گردشگری را کنترل، باشد که میی میگرفتن اهداف و راهبردهای آن، یکی از راهکارهای توسعه صنعت گردشگر

توریستی  -های اقامتیریزی و طراحی مجموعهاحیاء و تقویت نماید. از جمله اصول اساسی که نیل به این هدف در برنامه

 باشد، چهار هدف آسایش، آرامش، امنیت و خوانایی مجموعه از اهمیت زیادی برخوردار هستند که راهبردهایمدنظر می

 تواند این مهم را تحقق بخشد.طراحی معماری این اهداف با نمود یافتن در کالبد و فضای معماری می
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