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گيري، ساختار و يا توسعه  هاي متفاوت در شكل با گسترش جمعيت و پيشرفت تكنولوژي در عصر حاضر عوامل مختلفي با اهميت

قطعا يكي از مهمترين  .باشند ميموثر  هستند هاي متفاوت با مليت و فرهنگهاي توريستي كه در واقع پذيراي توريست  مجموعه

هاي تجديد پذير و  ميالدي كه لزوم استفاده از انرژي 70زمين در دهه  ي هاي ناشي از مدرنيسم به كره ها مخصوصا پس از آسيب آن

بوده كه بايد نمود آن در شكل دهي به فرم ژي وها قرار گرفت اكول آسيب زدن هرچه كمتر به زمين و جو در دستور كار دولت

ر گرايش همچنين با گسترش صنعت گردشگري بخش مهمي از اين صنعت در دنيا مبتني ب بدي و سازمان فضايي پديدار گردد.كال

منابع و حفاظت از دارد پايداري در مندي از طبيعت به نام اكوتوريسم شكل گرفت كه اين مفهوم ريشه  قوي و تمايل خاص به بهره

و  به تحقيقاي  لذا در اين تحقيق با استفاده از مشاهدات عيني و استناد به منابع كتابخانه .استآن  ي طبيعي به عنوان زير مجموعه

طبيعي و تاريخي موجود انساني،  منابع، مصالح، ها ها، پتانسيل از نظر انرژيهاي پيچيده پيشرو  ژيوارايه راهكارهايي پيرامون تكنول

، ها ، كوههاي طبيعي مانند آبشارها هاي گردشگري از جمله جاذبهمنتج به اين شد كه دو دسته از جاذبه رداخته شد وها پ آن

ها و آثار  ، قلعهها  ، آتشكدهها، روستاها هاي تاريخي و فرهنگي مانند آرامگاه ها و همچنين جاذبه ، چشمهها، مناطق ييالقي جنگل

ها و تلفيق  هاي منظم در جهت شناسايي آن كه الزم است با تدوين برنامه طق به وجود آورداتاريخي گرايش را به سمت اين من

 .ها و پيشنهادات ارائه گردد ژي مدرن با شرايط و منابع موجود و رويكرد منطقي در اين زمينه با راه حلوتكنول
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  بوم ، زيستتوسعه پايدار پايداري، انرژي، اكوتوريست،

        

 

  

 آزاد( دانشگاه ،"اكوتوريسم و معماري سبز رويكرد با هتل طراحي" عنوان با زاده سيد ايمان پورحقيقي ارشد كارشناسي نامه پايان مبناي بر  مقاله اين 1

  .است شده نگاشته ،" بيات آتوسا دكتر خانم سركار " استاد راهنمايي به و شهرسازي و معماري گروه ،) قزوين تحقيقات علوم واحد اسالمي



 

        ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه - - - - 1111

جهت ، و اطالع رساني به عنوان يك ارزش اي استوار است و با تبليغات حاليه در جهاني كه هر عقيده و نظري بر اساس و پايه

ژي و احترام متقابل معماري بشر و محيط زيست با مدنظر قراردادن وشود آيا طراحي مبتني بر اكول ، شناخته مياعتالي دانش مردم

تواند در عين  هايي كه آحاد مختلف مردم در آن اقامت موقت خواهند داشت مي بومي در هر منطقه در مجموعهتمامي منابع 

ژيك گام وناپذير در حفظ و پايداري خود و ترويج و تبليغ فرهنگ تئوري اكولهاي تجديد خودكفايي و مبرا شدن نسبي از انرژي

توان نظريات باب  ي آب ميمصالح بومي و حفظ ارزش حياتريزي شده در استفاده از منابع و  برنامهآيا با پيشبرد صحيح و  بردارد؟

را است   گرايانه در زمينه منافع اقتصادي كوتاه مدت كه در ديدگاه مدرن تفكر عامه مردم را تسخير كرده توجيههاي  روز و تئوري

هايي كه در اين راه  ها در جهت رسيدن به جواب معماها و چالش راه ترين ساده ؟ژي روز تركيب كردوتحت تاثير قرار داد و با تكنول

ن مباني نظري هر طرح عوامل مختلفي دخالت در تبيي جو كرد؟ و توان جست كجا مي گيرد را در در پيش روي طراح قرار مي

   :مستقيم دارند كه اين عوامل از چند جنبه مطرح است

، تعادل، سلسله مراتب، توجه به تركيب د مانند زيباييباش اصول معماري بدون در نظر گرفتن چيز ديگري مي خود ، جنبه اول

اين عوامل هم  . بايستي در بستر آن طراحي شود باشند كه طرح مي گذار در محيط ميدوم عوامل تاثيررم بنا و ... . ، فاحجام

ژي طبيعي باشد.  جنبه سوم مسائل سياسي و واعم از اجتماعي و اكول هاي محيط ، اقليم و ويژگيتوانند فرهنگ، تاريخ مي

تواند يكي از  هاي اقتصادي و اجتماعي موجود در آن جامعه موثر در طراحي معماري است كه البته اين جنبه مي گذاري سياست

واقع عوامل دسته اول خاص يك مكان در  .)63 : 1335 ،(قباديانتلقي شود هاي محيط نيز  هاي جنبه دوم يعني ويژگي زيرمجموعه

اين عوامل خود متاثر از عوامل دسته دوم و سوم بوده به اين معني شود. ليكن  برداري مي ها بهره نبوده و در تمام نقاط جهان از آن

مقدم باشد مستقيما به عوامل زيبايي شناسي و معماري جهت داده و برآن  كه عوامل موثر محيط كه موضوع اصلي بحث ما مي

اي فعال و پويا است را راهنمايي كرده و در بسياري از مواقع ذوق و خالقيت و خط  مواقع فرايند طراحي كه پروسه گاهي. است

كه بتوان با استفاده از  بود بايد در پي راهي ،ژيكي بسياروتكنولهاي  در دنياي امروز با پيشرفت .كند آفريننده اثر را محدود مي

هاي  يكي از راهقدم برداشت.  در حفظ زيست بوم و حتي احياء و پر رنگ كردن آن با شرايط و مصالح بوميژي و تطبيقش وتكنول

ايش صنعت اكوتوريسم توان آن را در صنعت گردشگري جست كه به پيد مي وبهبود استفاده از طبيعت است  زيست، حفظ محيط

  گردد. مي در منطقه منتج
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به معناي ) 1ايكوسيوناني (	از دو لغت	اكولوژي	ي واژه. است اكولوژي يعني آن اروپايي نام از واژگاني ي شناسي در فارسي ترجمه بوم

 ي  است؛ بنابراين، از نظر ريشه به معني شناخت، علم يا دانش تشكيل شده) 2لوگوس(بوم، خانه، بستر زيست يا محل زندگي و كلمه 

 اثرات « به اصطالحاً ولي است جانداران زندگي محل بررسي معني به اكولوژي دهنده، تشكيل كلمات اللفظي تحت معناي و لغوي

). 1388 اردكاني،( گردد اطالق مي» هو روابط متقابل بين موجودات زند محيط بر موجودات زنده، اثرات موجود زنده بر محيط

 است وضع كرده و بكاربرده 1869شناس آلماني در سال  ارنست هكل، زيست	اصطالح اكولوژي را براي نخستين بار

)wikipedia.org .(ژي علم كشف و بررسي چگونگي زندگي موجودات درون سيستم و نظامي است كه حياتشان در آن تداوم واكول

مدرنيسم به زيست بوم و زندگي به بعد با مشاهده تاثيرات  70از دهه .)ammi.ir( س آن تنظيم ارتباط بين اجزا استابد و اساي مي

گيري موثر واقع شد و حتي معماري ارگانيك با مفاهيم اكولوژيك به صورتي  بشري، مفاهيم اكولوژي در معماري به صورت چشم

  دقيق بيان شد.  
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احان اوال در حفاظت از اين است. هر چند طرسازند، وابسته  هاي طبيعي فراهم مي به طور كلي بشر به خدماتي كه سيستم

طراحي  .)2010، 3پيرنانزيهاست، نقش دارند ( كه شبيه ساختار و عملكرد اين سيستم هايي ها و ثانيا در ايجاد طرح سيستم

ها كه هم  اكولوژيك با ادغام خود با فرآيندهاي زندگي و همچنين با حفظ ايمني و سالمت خاك، گياهان و حيوانات از جمله انسان

هاي اصلي معماران احترام به  يكي از مسئوليت  ).2008، 4چرست( گذارند اند اثر مي از اجزاي زنده و غيرزنده اكوسيستم تشكيل شده

 اي كه محيط زيست را آلوده نسازد و به اكوسيستم آسيب نرساند باشد و طراحي ساختمان به گونه اكولوژي محيط زيست مي

بر خالف ژي واكول دهد موجودات زنده اهميت ميشناسي كه به ارتباط متقابل  قياس با مفاهيم زيستلذا در مقام  ).2009، 5آتمن(

و محيط پيرامون را مورد كند  توجه ميپردازد به ارتباط و تاثير متقابل موجودات  معماري مدرن كه به خود بنا و موجوديت آن مي

  .دهد بررسي قرار مي

  

        بوم با انسان بوم با انسان بوم با انسان بوم با انسان     ارتباط زيستارتباط زيستارتباط زيستارتباط زيست    ----2222- - - - 2222

اوليه بدون ابزار شكار در مقابل حيوانات عظيم الجثه كامال ناتوان بود، از اين رو غذاي خود را نه از طريق شكار، بلكه از طريق 	نسانا

و نحوه زندگي و 	زيست	هنوز در بطن طبيعت مي    انسان	نمود. در اين زمان آوري ميوه و صيد جانوران كوچك تامين مي جمع

در طبيعت از محدوده تاثير قدرت 	انسان	هاي با ساير جانوران چندان تفاوتي نداشت. به ديگر بيان دخالت	محيط	تاثيرگذاري او بر

آمد، به زودي در نتيجه  هاي او از طبيعت پديد مي رفت و لذا هر خاليي كه در نتيجه برداشت ترميم پذيري طبيعت فراتر نمي

به اسرار طبيعت دست يافت. و هر روز با اختراع و اكتشافي 	انسان	حدود يك قرن پيش گويا .شد عملكرد نيروهاي طبيعي رفع مي

يابي بشر به صنعت  هاي صنعتي است، با دست هاي مهار طبيعت و غلبه بر آن را آموخت. اين دوره عصر ايجاد تمدن جديد راه

با طبيعت متحول كرد به اين صورت كه براي افزايش توليد،  خود را	رابطه	هاي كوچك و بزرگ، ماشيني و به وجود آوردن كارخانه

منابع بيشتري را مورد بهره برداري قرار داد و در نتيجه صدمات بيشتري به طبيعت وارد كرد و در اثر اين امر، طبيعت رو به تخريب 

تعامل اكولوژيك طبيعت را بر هم زده  و نابودي گذاشت. در اين دوره بشر مقهور طبيعت اين امكان را يافت كه با تصرفات بي رويه

كرد كه مالك  فكر مي	انسان اي بود كه رفتار او در اين دوره به گونه زيست، آلودگي آن را موجب شد.	محيط	و عالوه بر تخريب

هايي  زمين است، نه ساكن آن لذا پيشرفت خود را، پيروزي بر جهان به حساب آورد طوري كه اين پيروزي تخريب بخش

   .)niazemarkazi.com( زيست، طبيعت را در پي داشته است	يطمح	از
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گونه كه ريچارد راجرز در شود مصرف، توليد زباله و آلودگي بيشتر خواهد شد. اين موضوع همان تر مي هرچه بشر متمدن

سازد و از  هاي منفرد را در مقايسه با طراحي شهري روشن مي كند، اهميت ساختمان به آن اشاره مي 1996هاي ريت در  سخنراني

 .)14: 1393(ادوارد،  كند گرايي منتقل مي ) و از منفعت گرايي به اخالقمانند پايداري(مانند انرژي) به انتخابي پيچيده انتخاب ساده (

پيشرفته و صنعتي و سپس در سطح جهاني اتفاقاتي  محيطي موجب شد كه در برخي از كشورهاي	زيست	هاي گسترش آلودگي

را بايد دوره بيداري و آگاهي در  1960هاي  صورت گيردكه بر اين اساس دهه	زيست محيط	براي جلوگيري از

و  اي كه حيات را در اين سياره به خطر انداخته بود، پي برد دانست. اما از اين دوره بشر به عاليم تهديد كننده	زيست	محيط	زمينه

هاي مخرب غير  خوردهاي نظامي و به كارگيري سالحدريافت كه براي نابودي حيات و زندگي در كره زمين، ديگر احتياجي به بر

متعارف كه آثار تخريبي گسترده دارند، نيست. بلكه اگر شيوه زندگي و روش هاي توليد و مصرف را تغيير ندهند، به همان اندازه يا 

جديدي با طبيعت در افكار نضج گرفت، 	رابطه	ال خواهد داشت. بدين ترتيب، از چند سال پيش فكر ايجادبيشتر، نابودي را به دنب

پايه اين فكر، اين است كه مواهب طبيعي مورد استفاده بشر پايان ناپذير نيست و عالوه بر اين، ضايعاتي كه بهره برداري بي رويه از 

هد. بنابراين، اگر از طبيعت هاي بعدي را در معرض خطر قرار د حاضر و نسلطبيعت به آن وارد مي كند مي تواند حيات نسل 

اي باشد كه باعث از ميان رفتن اين مواهب نشده، و ضامن حفظ آن براي  برداري از آن بايد به گونه كنيم، اين بهره برداري مي بهره

  ).niazemarkazi.com( هاي آينده شود نسل

        ))))16161616: : : : 1393139313931393(آتمن، (آتمن، (آتمن، (آتمن، ) ده مشكل از بدترين مشكالت آلودگي جهان ) ده مشكل از بدترين مشكالت آلودگي جهان ) ده مشكل از بدترين مشكالت آلودگي جهان ) ده مشكل از بدترين مشكالت آلودگي جهان 1111جدول (جدول (جدول (جدول (

 Contaminated Surface Water  آب سطحي آلوده

  Groundwater Contamination  آلودگي آب زيرزميني

  Urban Air Quality  كيفيت هواي شهري

  Indoor Air Pollution  آلودگي هواي داخلي

  Metals Smelting and processing  فرآوري و گدازگري فلزات

  Industrial Mining Activities  هاي معدن كاري صنعتي فعاليت

  Radioactive Waste and Uranium Mining  زباله راديو اكتيو و معدن كاري اورانيوم

  Untreated Sewage  فاضالب تصفيه نشده

  Used lead Acid battery Recycling  بازيافت باتري اسيد سربي استفاده شده

  Artisanal Gold Mining  معدن كاري طالي صنعتي
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ت بناها را مورد توجه گيري مصالح بومي و قابل بازيافت در ساخرويكردهاي جديد به معماري سبز، استفاده بهينه از انرژي و بكار

  .دهد قرار مي

خورشيد، باد و زمين  .بكار رودهاي فسيلي  ها بجاي سوخت ، گرمايش و يا تهويه ساختمانتواند براي سرمايش ميانرژي تجديد پذير 

، در مقياس كالن موج و نيروي جزر و مد آب نيز در ها هستند گرمايي منابع اصلي انرژي تجديد پذير قابل استفاده براي ساختمان

ها مستلزم بررسي منابع  گيري اين استراتژيبكار .)60: 1393، ادوارد( نيستنددسترس دسترس هستند اما هميشه به اندازه كافي در 

ب و آ، بادر منطقه به هريك از منابع خورشيد، توان بر اساس دسترسي ه باشد و مي پذير هر منطقه در مرحله اول طراحي ميتجديد

برداري از نور جنوب يا توسعه محلي  جنوبي جهت بهره. مثل نماي شيبدار ...  روش مورد نظر را لحاظ نمود وزمين گرمايي 

  راتورهاي بادي در مناطق طوفاني. ژن

ستفاده كننده از بزرگترين اها همچنين  ساختمان ).127 :1393 كريگل. نيس،( پذيري در هر مكاني موجود نيستهر سيستم تجديد 

% از همه 60. گذارند است و به همان اندازه زباله بر جاي ميها بسيار زياد  ، سرمايه محيطي محصور شده در آنمصالح خام هستند



 

، % از انرژي توليد شده صرف گرمايش5نزديك به  ،روند ها و ...) به كار مي ، ساختمانها سازي (جاده منابع جهاني در ساختمان

جهان به فاضالب و كاربردهاي  % آب مصرفي50. شود % براي توليد آن مصرف مي2ها و بيش از   روشنايي و تهويه مطبوع ساختمان

روند و  سازي به كار مي هاي كشاورزي خالي از كشت براي اهداف ساختمان % از زمين80ديگر در ساختمان اختصاص يافته است، 

% از چوب توليدي 60، از دست رفته استهاي باقيمانده بر اثر باال آمدن سطح آب ناشي از گرماي جهاني  بخش زيادي از زمين

يد شده كه در واقع مصالح تول .)25: 1393 ادوارد،(شود  ميسازي مصرف  در ساختمانهاي جنگلي  % از چوب90نزديك به  جهان و

هاي محيطي و بيشترين قابليت بازيافت  شوند و كمترين شاخص ، دوام و استفاده مفيد از منابع ساخته ميبا در نظر داشتن سالمت

  .ح پايدار گويندرا دارند مصال

ه در نهايت به راحتي مونتاژ هايي ك . المانهزينه كم حمل شود بسيار ارجح است، كه بدون هزينه يا با هاي محلي استفاده از المان

توان در عين خودكفايي و مبرا  گرفتن تمام منابع ميلذا با در نظر  .)26: 1393 آتمن،(، دوباره استفاده شوند و يا بازيافت شوند شوند

هاي تجديد پذير و تلفيق با اكوتوريسم به عنوان آموزشگاه پايداري در حفظ و پايداري خود و ترويج و تبليغ  انرژيشدن نسبي از 

  فرهنگ اكولوژيك منطقه نيز گام برداشت.
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را شرايط استفاده از ژي پيشرفته امروزي خبري نبوده ناچاويكجا نشينان دوران باستان براي ادامه حيات در دوراني كه از تكنول

. براي طراحان امروزي اين اصول كه اساس تاثير كردند ها اقدام به ساخت مي نموده و با توجه به آن منابع تجديدپذير را كشف مي

تواند ضوابط مهم و  اند مي ناصر و شرايط طبيعي به وجود آمده و با آزمايش و خطا طي هزاران سال مورد تجزيه قرار گرفتهع

  اي براي اتخاذ و تصميم باشد. عمده

: (آگاهي كه مردمان محلي از محيط طبيعتشان نويسد شناسي سنتي مي ها درباره دانش زيست گري مارتين در كتاب تغيير نظرگاه

ها فرد زيست محيطي را تنها از طريق مشاهده طبيعت و فراگيري  . آنتغيير كرده است)هاست و پيوسته تا امروز  دارند محصول قرن

طريق انجام كارهايي چون كشاورزي، گله داري و  اند بلكه اين دانش در خالل زندگي از دانش منتقل شده از بزرگان نياموخته

   شده است.آوري گياهان جنگلي تكميل  جمع



 

مفاهيم طراحي و ساخت پايدار دارد. معماري سنتي جهان منبع غني است كه پتانسيل قابل توجهي براي كمك به ما در درك 

اند كه آن دسته از  پذير ساخته شدههاي بومي از مصالح محلي در دسترس، كاربرد محلي، منابع انرژي در اصل تجديد ساختمان

هاي معماري بومي هم به  . درسگذارند يرند كه به بازيافت توجه كرده و به طبيعت احترام ميپذ هاي ساختماني را مي فعاليت

 ).127: 1393(ادوارد،  ، مزارع و منابع طبيعي توجه دارندي شهري و نيز ارتباط بين روستاهاها هاي مجزا و هم به طرح ساختمان

هايي از  هاي جديد اغلب با بخش . ساختمانومي استهاي معماري ب كي از ويژگياستفاده مجدد از مصالح ساختماني ي

ها به هم ميخ شوند روي هم ثابت نگه داشته  . براي مثال در گذشته بجاي آنكه چوبشد تر تركيب مي هاي قديمي ساختمان

شامل استفاده مجدد شدند. فرهنگ بازيافت تا دوره مدرن وجود داشت و اغلب  ها با استفاده از گوه مهار مي شدند، درها و پنجره مي

توان بيان كرد كه ساده ترين راه جهت رسيدن به جواب معماها و  لذا مي ).129: 1393(ادوارد،  از مصالح و معماري بومي بيروني بود

گيرد در تاريخ و استفاده گذشتگان همان محل از مصالح و نحوه استفاده از  چالش هايي كه در راه طراحي پيش روي معمار قرار مي

  باشد. مي آن
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)memarnet.com (  
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 نارنجقرارگيري در باغ  -  الگوي حياط مركزي -  مدرسه خان شيراز

ايجاد حوض آب در  -

 وسط حياط

ها بر سايه  ايجاد رواق -

  اندازي

استفاده از مصالح بومي  -

 مانند خشت و آجر

اندازه حجره ها بر  -

 اساس نياز

  ارتفاع مناسب فضاها -

استفاده از الگوهاي  -

آشناي سنتي مانند 

 رواق و هشتي -ايوان

استفاده كردن از  -

اعداد مقدس در 

  ساخت بنا

چيدمان  الگوي -  اقابزرگ كاشان مدرسه

فضاها در اطراف 

 حياط

تركيب مدرسه و  -

مسجد (ارتباط دادن 

  عبادت و تحصيل)

 استفاده از گودال باغچه -

 استفاده از بادگير -

استفاده از سرداب و  -

حوضخانه در قسمت 

 شمال بنا

ايجاد حوض آب در  -

 وسط حياط پايين

ديوارهاي سايه انداز  -

  غربي -شرقي

تناسب مناسب  -

 فضاهاي پر و خالي

استفاده از خاك  -

برداشت شده از كندن 

 زمين در احداث بنا

به حداقل رساندن  -

 هزينه حمل و نقل

استفاده از مصالح بومي  -

  مانند خشت و آجر

تلفيق مسجد و  -

مدرسه (مردم و 

 طالب)

احداث برروي بناي  -

مذهبي قديمي 

 (خاطره جمعي)

تركيب فضاهاي باز و  -

بسته براي ايجاد 

  مردميارتباط 

مدرسه امام صادق (ع)  

  (علي مديريت)

الگوي استفاده از  -

ايراني، باغ  حياط

ايراني و كاروانسرا به 

 صورت همزمان

  الگوي حياط مركزي -

سلسله مراتبي كردن  -

 فضاها

 قرارگيري در دل باغ -

توجه به ارتفاع داخلي  -

بنا در جهت كاهش 

  مصرف انرژي

 توجه به ارتفاع داخلي -

جدا كردن فضاهاي  -

خشك از خيس در 

 ها مجموعه حجره

استفاده از انرژي  -

گرمايشي زمين پايين 

  بردن بنا از سطح زمين

دنج كردن فضاهاي  -

اقامتي براي ايجاد 

 حس تعلق

بندي كاريز  اولويت -

فضاها بر اساس 

محورهاي طولي و 

 عرضي

استفاده از الگوهاي  -

 4اصيل ايراني مثل 

 ايواني كردن بنا

استفاده از برونگرايي  -

براي فضاهاي عمومي 



 

  (كوشك) 
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هاي كنترلي مختلف كه هريك در انجام  فعاليت هاي مرتبط  هايي هستند مركب از سيستم هاي هوشمند هم ساختمان ساختمان

انه عملكرده و در تعامل هميشگي با يكديگرند. اين ساختمان ها از زير ساخت ارتباطي قوي برخوردارند و مي توانند نسبت هوشمند

استفاده از . حفاظت از محيط زيست از فرايند توسعه جدايي ناپذير استبه شرايط متغير محيطي واكنش مناسب نشان دهند. 

كند.  مصرف انرژي به همراه طراحي اقليمي به توسعه پايدار كمك بسيار ميجويي  هاي نوين و هوشمند در صرفه فناوري

ي كه كنولوژها بوده. ت سازي آن ها با طبيعت و بومي هايي جهت تطابق آن دنيا همواره بايد دنبال راهتكنولوژيك روز هاي  پيشرفت

  ران كننده خود را جبران كند.ار ويروزگاري آفت محيط زيست بوده بايد يك بار ديگر و با رويكردي متفاوت آث

، گرما و سرما جهت استفاده و ذخيره منابع تجديدپذيري همچون نور خورشيد، باد، آب و زمين به منظور توليد برقهايي  تكنولوژي

  هاي مربوطه باشد. يتواند جزء برنامه هاي جدي ارگانو بازيافت مجدد خود آب و يا ايجاد ميكروكاليميت حتي توليد اكسيژن م

ها در مقايسه با تهويه عبوري از قابليت اعتماد و كنترل بيشتري  ها و بادخورها كه تهويه طبيعي به وسيله آن استفاده از بادخوان

به شكل يك فرم ارگانيك اطراف ساختمان را پوشش داده و هاي باده كه  نانويي حاوي ميكرو توربينهاي  .  پوستهباشد برخوردار مي

انرژي الكتريكي، نانو هاي خورشيدي طبيعي براي توليد  هاي باريك سلول .  ورقهكند ختمان را تامين ميورد نياز ساانرژي م

اين راستا باشند. در واقع تكنولوژي يكي از بخش هاي سه توانند تمهيدات موثري در  جمع كننده انرژي خورشيدي ميهاي  شيشه

  باشد.  گانه طراحي پايدار مي
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، تار و پود معماري و شيوه  اي را در تعيين كليت شكل كند و اقليم نقش عمده زندگي در شرايط محيطي و اقليمي رشد پيدا مي

  زندگي ايفا كرده و در آينده نيز خواهد كرد.

ها را خواهند پذيرفت. نه احساس زيبايي كه خود معماران  اگر اصول طراحي اكولوژيكي زيبا هم باشند اجتماع با تمايل بيشتري آن 

ي آن هستند، بلكه روشي كه در آن معماران، مهندسان و طراحان منظر بتوانند طراحي پايدار را با تمام غناي ديداري و  پديدآورنده

مشاهده و بررسي در استمرار و يا  .)21: 1393(ادوارد، هاي معمارانه به تصوير بكشند  اي از نگرش ريق مجموعهاش، از ط تنوع فضايي

، كمتر از هاي معماري اصيل بومي بكهاي معماري در مسير تاريخ از اهميت برخوردار است و س گسستگي تاثير اقليم بر روي شاكله

بايد كامال سازگار با محيطي اقليم هر مجتمع زيستي اصوال  محيطي شكل گرفته است.هاي  ده مرزهاي ملي و بيشتر از انديشهمحدو

  شود و كليت اقليم به عنوان يك پديده جهاني ناقد است. باشد كه در آن طراحي مي

هاي مناسب  شناخت صحيح محيط از سوي استفاده كنندگان و افراد باعث حفظ محيط زيست و مصرف گرايي صحيح و شيوه

در ارتباط با محيط گرديده است و كنش متقابل محيط ساخت بشري با دنياي طبيعي علت اساسي اين مساله است. اگر زندگي 

دهي دچار مشكل خواهد  تواند ارتباط ايجاد كند و پيام خود را برساند و در سرويس معماري در خدمت محيط و طبيعت نباشد نمي

  شد.

تاثير گذارند. منطق طبيعت از لحاظ ذهني بر فرد  وهايي است كه بر انسان تاثير مييك سايت هميشه داراي دامنه مشخصي از نير

گردد كه مشتاقانه در تالش براي يافتن آن است . معماري در نهايت پرسشي است كه چگونه  نهد و تنها براي كساني آشكار مي مي

 .)1371 ،ا(پيرني ي بايد با منطق طبيعت هم آوا شودگويد. به عبارت ديگر منطق معمار هاي زمين پاسخ مي فرد به اين درخواست

سوي معادله تاريخي معماري و رو در يك  . از اينهاي طراحي است ، خاك و طبيعت از ويژگيوسواس در نگرش به محيط، آب

  .ت يك پيش فرض قطعي است، وفاداري طرح به طبيعمحيط

جوهره اين  .با خطوط به هم پيچيده ذهنيت طرحشان تطبيق يابدطراحان دغدغه اين را دارند كه خطوط افقي و عمودي طبيعت 

معماري هميشه آفرينش محيطي است كه در آن منطق طبيعت و منطق . هدف نگرش و توانايي طراح بستگي دارد تطبيق به نوع

هاي جديد به وجود  زماني كه موقعيت ).1371 ،(پيرنياروند  معماري در كشاكشي شديد  اما در عين حال در همزيستي به سر مي

نهايتا  ).2005 ،كلينيمورد تجديد نظر قرار گيرد و مراحل به درستي تكرار شود تا به طرح و معماري برسيم (آمدند طرح بايد 

هاي توجيه گرايانه  توان تئوري توان گفت با توجه به تاثير پذيري طراحي از عوامل و منابع محيطي و مدد جويي از تكنولوژي مي مي

  زمينه منافع اقتصادي كوتاه مدت در تفكر عامه را تغيير داد.در 

        ))))29: : : : 1393139313931393سازي و خود ساختمان از نظر مصرف (ادوارد، سازي و خود ساختمان از نظر مصرف (ادوارد، سازي و خود ساختمان از نظر مصرف (ادوارد، سازي و خود ساختمان از نظر مصرف (ادوارد،     ) مقايسه اثر ساختمان) مقايسه اثر ساختمان) مقايسه اثر ساختمان) مقايسه اثر ساختمان3333جدول (جدول (جدول (جدول (

  مصرف ساختمان  سازي ساختمان  اثر

  زياد  متوسط  منابع انرژي

  زياد  متوسط  منابع آب

  كم  زياد  منابع معدني

  زياد  متوسط  حمل و نقل

  متوسط  كم  آلودگي هوا

  كم  زياد  آلودگي آب

  كم  زياد  آلودگي صوتي

  متوسط  زياد  اثر ديداري

  كم  زياد  تاثير/ تنوع حيات وحش

  زياد  متوسط  هاي جامد زباله

  متوسط  زياد  بهداشت



 

  

  

گرجي و الياسي ( باشد استراتژي اصلي طراحي معماري اكولوژيك بر اساس پايداري براي حفاظت از محيط زيست موارد زير مي

  ):497-496: 1393فر،  پژوهان

  حفظ و احياي تنوع و سرزندگي زيست محيطي زمين:

هاي طبيعي و  هاي سيالبي، مصب،ها، جنگل ها، دشت اجتناب از آسيب رساندن به مناطق زيست محيطي حساس مانند تاالب •

 پذير است. ... حفاظت شده به اندازه زمين هاي بكر امكان

ش گياهي طبيعي موجود؛ اين امر براي حفاظت از تنوع زيستي حياتي است. پوشش گياهي طبيعي نقش حفاظت از پوش •

مهمي در محيط زيست ما با ارائه زيستگاه براي حيات وحش، كمك در تنظيم آب و هوا، حفظ رطوبت و جلوگيري از 

وشش گياهي طبيعي در محل ساختمان برجسته خشكسالي و بيابان زايي دارد. استفاده از گياهان بومي بايد با استفاده از پ

 شود.

حفاظت از نهرهاي طبيعي؛ جلوگيري از اختالل و آلودگي تمام منابع آب است. بنابراين معماران بايد تخريب گياهان بومي  •

 ها براي ساخت و ساز را كاهش دهند. مانند صنوبر، علف شور و تاالب

طبيعي، طراحي و اجراي جاده براي كنترل فرسايش و آب طوفان در محل سايت احياي ارزش تنزل يافته زمين، ويژگي هاي  •

 براي آبياري پوشش گياهي.

حفاظت از خاك؛ خاك براي جلوگيري از فرسايش نياز به حفاظت دارد. به اين ترتيب همه كار سايت نياز به اقداماتي براي  •

ليد گرفته نشده است. با اين در بخشي اجتناب ناپذير، جلوگيري از فرسايش خاك مي شود. زمين با ارزش كشاورزي از تو

 خاك سطحي را بايد براي استفاده در جاهاي ديگر نجات داد. 
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لذا  .آيند هاي برخورد با محيط زيست بشمار مي هاي مختلف از جمله فرهنگ سزايي در تبادل فرهنگ نقش بهتعامالت اجتماعي 

تواند در جهت به اشتراك گذاري و تجربه اين الگوهاي  ها و تجربيات متفاوت مي هايي با قابليت اجتماع افراد با فرهنگ وجود مكان

  فرهنگي تاثير گذاري بسيار داشته باشد.

ها به حداقل  ريزي بر مبناي اكوتوريسم بسياري از عوامل تخريبي صنعت گردشگري نظير تخريب جنگل ايت برنامهبه واسطه رع

ها و  توان بازيافت مواد حاصله از زباله حاصل شده از هتل به عنوان مثال با برنامه ريزي دقيق بر مبناي اكوتوريسم مي رسد. مي

  يگر منابع جديد انرژي ايجاد كرد.را كاهش داد و از سوي د ها و ... از يك سو آثار تخريبي زباله متل

  

  

        ))))15151515: : : : 1393139313931393(ادوارد، (ادوارد، (ادوارد، (ادوارد، ي طراحي پايداري طراحي پايداري طراحي پايداري طراحي پايدار    هاي سه گانههاي سه گانههاي سه گانههاي سه گانه    ) بخش) بخش) بخش) بخش2222شكل (شكل (شكل (شكل (

كنندگان تورهاي گردشگري در اكوتوريسم آموزش جنبه دوسويه دارد كه هم شامل گردشگران و هم شامل افراد بومي و هدايت 

  شود. مي

 شود. ، گردشگري با چگونگي حفظ محيط مورد بازديد و فرهنگ مردم بومي آشنا مياكوتوريسمراستاي آموزش بر مبناي در 

گردشگري به صورت اجتناب ناپذيري بر امور گردشگري فعاليت خواهند داشت. همچنين مردم محلي با آموزش صحيح ، در 

بيعي گردشگري كمترين آثار تخريبي را از نظر ط باشد كه اكوتوريسم تالش بر اين ميهاي محلي تاثير منفي دارد وليكن در  فرهنگ

افتاده كه عمدتا مبتني بر  به خصوص كه اكوتوريسم شامل بازديد از مناطق كوچك و دور .و فرهنگي به محيط وارد آورد

پذيري  آموزش و مسئوليت . لذا اين جوامع تجربه كمتري در برخورد با افراد خارجي دارند كه باباشد هاي خاصي است مي فرهنگ

  رسد. ده به اين جوامع به حداقل ميزيان وار گردشگران
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هاي فرهنگي و تاريخي باعث شناسايي  واقع به دليل ماهيت موضوعي خود به عنوان اهميت دادن به طبيعت و جاذبهاكوتوريسم در 

اي باعث  تواند به صورت فزاينده شود كه مي ها مي ها ، حس مسئوليت پذيري نسبت به حفظ و حتي احيا آن هرچه بيشتر اين جاذبه

  .ها گردد شناسايي هرچه بيشتر اين جاذبه

ها انگيزه مضاعفي براي مراجعه و  تواند به اكوتوريست ها نيز مي يز شناسايي هرچه بيشتر اين جاذبههمچنين با ديدي معكوس ن

  اقامت بيشتر در اين فضاها خواهد بود.

ي يكديگر تبليغي موثر برا توانند به تقويت يكديگر پرداخته و هاي هر منطقه در يك تعامل دوسويه  مي لذا اكوتوريسم و جاذبه

  باشند.
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        ::::گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه



 

نتايج حاصل از اين پژوهش مويد اين نكته است كه نحوه تاثيرپذيري هر  .ز فرايند توسعه جدايي ناپذير استحفاظت محيط زيست ا

د به توانن تا چه حد ميجوه مختلف عناصر طبيعي و تاريخي ، همچنين شناخت وز پايداري جهت اكوتوريسم و برعكسمنطقه ا

  .تواند نقش به سزايي ايفا كند نيز ميژي وتكنول كه در اين ميانيكديگر جهت تعالي كمك كنند 

لي ، آداب و رسوم محورداري از موقعيت خاص جغرافيايي، وجود فرهنگ بومي، عواملي همچون برختر در نقاط قوت در نگاهي كلي

، عدم كيفيت اماكن اقامتي جهت جذب كمبود امكانات و تسهيالت اقامتي ، عواملي چونو عوامل تاريخي و در نقاط ضعف

گذاري در تعليم جهت پذيرايي از گردشگران و باال بردن آگاهي مردم جهت  مايهريزي و سر گردشگران و از جهتي ضعف برنامه

ريزي و تبليغات جهت  و برنامههاي متنوع  زايي و جذب سرمايه و آگاهي گردشگران از وجود جاذبه جذب توريست و اشتغال

اي  اقامتگاه تشويقي براي گردشگران و نماينده سزايي را در اين زمينه دارا است و از آنجا كه وجود يك راهنمايي گردشگران تاثير به

باشد اقدام به احداث چنين مركزي جهت تحقق بخشيدن به اين مطلوب مورد پيشنهاد  براي مصرفي و حفظ اكوتوريسم منطقه مي

  است.

بسيار  ژيواكولتواند در جهت پيشبرد فرهنگ تئوري  پذير نيز مي هاي تجديد طراحي جهت خودكفايي مجموعه و استفاده از انرژي

باشد در  سنتي كه حاصل تاريخ هر منطقه ميها با متد  سازي و تطابق آن هاي روز دنيا و بومي موثر بوده و با استفاده از تكنولوژي

  .گامي موثر برداشتپايداري اقتصادي، اجتماعي 

استفاده از مصالح و راهكارهاي بومي جهت رسيدن هرچه بيشتر به پايداري  هاي پيچيده با لذا بررسي در زمينه انواع تكنولوژي

  گردد. پيشنهاد مي

 مراجعمراجعمراجعمراجع - - - - 1111
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