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 چکیده

در دنياي امروز كه پا به هزاره جديد گذاشته است، بي ترديد صنعت گردشگري به صورت يكي از پايه هاي استوار سيستم جهاني در خواهدآمد. 

كنند.در حالي كه عصر  هاي تازه بازديد مي مرفه و ثروتمند نيست، بلكه ميليونها نفر از مكان هاي امروزه گردشگري تنها مختص خانواده

پيمايد، تعداد زيادي از عوامل برونزا برآن تاثير خواهند گذاشت. پيشرفت و توسعه  جديدي از توريسم آغاز شده است و سير تكاملي خود را مي

جمله عواملي هستند كه بر تقويت صنعت  از اري دركنار مسائل مربوط به محيط زيستفناوري و تخصصيتر شدن علوم مختلف همچون معم

توان دريافت كه  در عرصه هاي مختلف، به راحتي مي ها و امكانات مناسب هاي گردشگري، ظرفيت گذارند. با توجه به جاذبه توريسم تاثير مي

كشور جهان شايسته صنعت گردشگري  181ميالدي در ميان  0202افق  مقام نود و پنجم در شرايط كنوني و رتبه يكصد و سي و هفتم در

نگارنده سعي بر آن هاي خاص طبيعت گردي در ميان پنج كشور اول دنيا قرار دارد . در اين مقاله،  ايران نيست؛ كشوري كه از نظر توانمندي

ررسي نقش اين معماري در طراحي محيط هاي اقامتي هماهنگ با داشته تا از ميان نظريه هاي موجود ، از معماري ارگانيک بهره جويد ، و به ب

عنوان عاملي مهم و تاثيرگذار در احياء و تقويت صنعت ه طراحي معماري مجموعه هاي تفريحي اقامتي ب ارزش هاي بوم گردي بپردازد

 مطالعه قرار گرفته است. مورد خارجي  -و  گردشگري با روش تحليل تفسيري و بكارگيري از ابزار كتب و مقاالت و بررسي نمونه هاي داخلي

  طراحي محيط اقامتي تفريحي معماري ارگانيک، صنعت توريسم، بوم گردي، کلیدواژه ها:
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 مقدمه-1

بين آدمي و طبيعت نمي توان جدايي قايل شد. هيچ اثر معماري سنتي يافت نمي شود كه بدون شناخت محيط خود و برقرار 

(، و 1339)"1السكارين -سباالس"طبق گزارش (1931)دلپذير،مقدم, كردن رابطه با آن، توفيق ماندگاري و حياات يافته باشد 

درصد كل هزينه سفرهاي بين المللي از آن طبيعت گردي است. مطابق اعالم گزارش  7سازمان جهاني گردشگري ، حسب برآورد 

درصد است، اين در حالي است كه كل رشد ساالنه  92تا  12، نرخ رشد ساالنه طبيعت گردي بين 0هاي سازمان جهاني گردشگري

قيق ليو درباره گشت بران نواحي آسيا و اقيانوسيه اين رشد را تاييد درصد اعالم شده است.آمار مربوط به تح 4صنعت گردشگري 

 .(12, ص. 1978)درام,  درصد را به دست آورده اند.12-02مي كند.اين نواحي در سال هاي اخير نرخ رشدي معادل 

توجه قرار بگيرد، رشد تقاضا براي گردشگري بر پايه  رشد سريع طبيعت گردي ، باعث شده است تا تاثيرات اين صنعت مورد

طبيعت اين عالقه را در مديران مناطق حفاظت شده پديد آورده است تا گردشگري را به حوزه حفظ محيط زيست 

 بكشانند.گردشگران به تكامل بوم گردي كمک مي كنند. 

گردي است. اين نوع از گردشگري فرصت مناسبي را براي  يكي از فعاليت هاي مهم و تاثير گذار در صنعت بوم گردي همان طبيعت

گردشگران بوجود مي آورد تا در كنار استفاده از طبيعت بكر و دست نخورده محيط اطراف خود با فرهنگ هاي مختلف و چگونگي 

بيعي درآمد خوبي حفاطت از فرهنگ هاي بومي و محلي آشنا شوند. اين شرايط براي جوامع محلي و روستاها و نواحي دور دست ط

 (.8731، ردستاني)اايجاد مي كند

هاي غني فرهنگي و چشم انداز هاي طبيعي خود، جاذبه هاي بديعي براي ساير ملل دنيا فراهم آورده  كشور ايران با اتكاء بر ميراث

ي والناين كشور تاريخ ط است. بر همين اساس ايران از گذشته هاي دور در كانون جهان گردان و سياحان بوده و سابقه مسافرت به

 و درخشاني دارد پيداست كه گردشگردر دوران سفر، به مكاني مطلوب براي اقامت و آسايش نياز دارد. 

ي اقامت در هتلي را پرداخت كند. دو مورد اساسي را در انديشه دارد، نخست اينكه موقعيتي براي  گردشگري كه مي خواهد هزينه

شد و دوم، در هنگام اقامت، از امكانات و خدمات هتل به گونه ي مطلوبي بهره مند شود و به بيان تفريح، گردش و آرامش داشته با

مند است كه در تمام دوره سفر، چه در زمان گردش و چه در زمان اقامت در هتل و استراحت، وضيعت  قهالديگر، گردشگر ع

اشد . نزديكي هتل به اماكن تجاري يا تفريحي نيز دستيابي به مناسبي از لحاظ امكانات داخلي و همچنين، محيط پيراموني داشته ب

ايجاد محل هاي تفريحي با در نظر گرفتن انواع مختلف سياحان و نياز هاي آنان نه تنها مي تواند . اين دو عامل را تسهيل مي كند 

د به عنوان عاملي جهت معرفي و مسبب ايجاد مشاغل مختلف و سود آور محلي گردد بلكه مطابق با سياست هاي دولتي مي توان

شناسايي توانايي هاي اقتصادي گردد كه خود از لحاظ سياست هاي اقتصادي كشور هاي در حال توسعه بسيار حائز اهميت 

 (.1972 ,بورگ)است

پايگاه ت، الگردشگران طيف بسيار وسيعي را تشكيل مي دهند كه با توجه به سن، جنس، شغل، تحصي: طیف گردشگران -2-1

هاي متفاوت  اقتصادي و اجتماعي و نحوه نگرش داراي انگيزه ها و نيازهاي مختلف فراغتي و تفريحي هستند و به فضاها و فعاليت

 .ريزي و سياست هاي توسعه گردشگري حائز اهميت است آورند. شناسايي و تفكيک اين گروه ها از جهت برنامه روي مي

                                                           
1- ceballas-lascarain 
2-The world resources institute 
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 آن اهداف و گردشگر انواع -1 جدول

 نوع فعاليت عنوان گروه رديف

 شناخت جاذبه ها و منابع طبيعي جهان گردشگران طبيعت گرا 1

 ديدار سرزمين ها و مردمان مختلف گردشگران سياحتي 0

 زيارت و ديدار از اماكن مقدس گردشگران زيارتي 9

 ...معماري، شركت در جشنواره ها،آشنايي با تمدن ها، آثار هنري و  گردشگران فرهنگي 4

 ...پژوهش در جغرافيا، تاريخ، زبان، مردم شناسي، گردشگران علمي 2

 ...كوهنوردي، دريانوردي، اسكي، صحرانوردي، دوچرخه سواري و گردشگران ورزشي 6

 ...شركت در نمايشگاه ها، كنگره ها، مجامع، بازاريابي، خريد، گردشگران تجاري 7

 تفريح خوش گذرانگردشگران  8

 فعالیت های گردشگران -3-1

 .بر اساس كيفيت منابع و جاذبه هاي گردشگري و نيازهاي گردشگران مختلف، انواع فعاليت هاي گردشگري تعريف مي شود

فعاليت فعاليت يا تجربه گردشگري طيف وسيعي از فعاليت ها از جمله استراحت و تماشا و صعود بر قله كوه دربرمي گيرد. بعضي 

ني و برخي به زمان اندك نياز دارد. والها به طور فردي و بعضي ديگر با مشاركت ديگران انجام مي شود. برخي فعاليت ها به زمان ط

انواع فعاليت هاي گردشگري را مي توان به گروه هاي زير تقسيم  (.1976،شريفي)برخي نيازمند وسايل خاصي است و برخي نه

 .كرد

 
 گردشگران تیفعالانواع  -2 جدول

 نمونه ها نوع فعاليت رديف

 ...شنا، كوهنوردي، دوچرخه سواري، پياده روي، بازي و ورزش 1

 ...انواع شكار، انواع ماهيگيري، گردآوري حشرات، شكار و ماهيگيري 0

 ...صحرانوردي، غارپيمايي، درياگردي، جنگل گردي، طبيعت گردي 9

 ...زيارت، بازديد آثار تاريخي، بازديد جوامع، سير و سياحت 4

 پيک نيک خانوادگي پيک نيک و اردو 2

 ...آموزش جغرافيا، گياه شناسي، مردم شناسي، آموزشي و پژوهشي 6

 ...آب درماني، حمام آفتاب، درماني و بهداشتي 7
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 ضرورت طرح های گردشگری و نتایج آن -2

ت زيست محيطي، اجتماعي و رواني شهروندان موضوع برنامه ريزي و الهرنشيني در ايران و حاد شدن مشكبا توجه به رشد سريع ش

طراحي براي گذراندن اوقات فراغت و توسعه فضاهاي تفريحي و گردشگري به يک ضرورت اجتماعي و مديريتي تبديل شده است. 

صه التوسعه گردشگري را به صورت زير خ لليتوان دري و اهداف اجتماعي آن مي با در نظر گرفتن مفهوم وسيع گردشگ

 (.1988،فردگلپرور)كرد

 یگردشگر یها ضرورتانواع  -3 جدول

 نوع ضرورت رديف

 ياز شديد جوامع ملي و محلي به امكانات گردشگرين 1

 اجتماعي ضرورت توسعه گردشگري داخلي به عنوان يكي از محورهاي توسعه رفاه و عدالت 0

 زوم توسعه گردشگري داخلي به عنوان پايه و بستري براي توسعه گردشگري خارجيل 9

 نقش گردشگري داخلي در ايجاد زيرساخت هاي الزم براي جلب مشاركت بخش خصوصي و مردمي 4

 نقش گردشگري داخلي در ترويج و تقويت فرهنگ گردشگري ملي 2

 خروج ارز از كشورنقش گردشگري داخلي در جلوگيري از  6

تهيه طرح هاي گردشگري در مقياس شهري و منطقه اي رويكرد واقع بينانه اي است كه مي تواند اثرات مطلوبي براي جامعه 

 :داشته باشد. نتايج طرح هاي راهبردي گردشگري در چند زمينه زير قابل پيش بيني است

 اي آسيب پذيرتوسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست و ايمن سازي پهنه ه 

 توسعه اقتصادي و افزايش اشتغال 

 تامين نيازهاي تفريحي و رفاهي مردم بومي 

 براي توسعه گردشگري ملي و بين الملليي ملزاايجاد زيرساخت هاي ا 

 كمک به نواحي روستايي در نزديكي شهر و روستا 

 گردشگری و طراحی مجموعه تفریحی و اقامتی-1-2

هاي گردشگري اهميت دارد، از يک سو، به لحاظ تمركز جمعيت در آنها،  جنبه در نظام فعاليتهاي انسان ساخت از دو  محيط

هاي اقتصادي،  هاي گردشگري به شمار ميروند. از سوي ديگر، به سبب وجود امكانات معيشتي و رفاهي و فعاليت مبدا فعاليت

هاي گردشگري شمرده مي  ر منابع تاريخي، مقصد فعاليتبازرگاني، صنعتي، فرهنگي، ارتباطي، فراغتي و داشتن آثار باستاني د

ي واقعي خود را خواهد يافت باشد و زماني معنا گردشگري نياز طبيعي، روحي، رواني و اجتماعي انسان مي(.1980، قباديان)شوند

آن اتفاق مي افتد از اهميت افتد، كه اقامت گزيدن در  وه بر تسهيل شرايط انجام آن، در فضاي مطلوب و مطبوع نيز اتفاق بيالكه ع

كردن نفس  كنندگان امكان تازه بسيار برخوردار مي باشد به اين منظور طراحي بهينه مجموعه هاي تفريحي اقامتي بايد به استفاده
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فضاي اقامتي و جو آن از سوي ديگر يكي از فضاهاي مبين  .كننده تجديد قوا و بازسازي جسماني و روحي باشد را بدهد و عرضه

گذرد بايد امكان تجربه فردي  ياست اجتماعي، فرهنگي و فراغتي خواهد بود. پس فضاي اقامتي يا آنجه در اين مكان و فضا ميس

انگيز يا زمينه ساز اتفاقات و برخوردهاي مناسب خواه انساني، رواني، اجتماعي، فرهنگي و... را ميّسر نمايد. اين مطلوب  خاطره

و خردي كه در طراحي اثر بايد پايه ريزي  النبي براي طراحي و تعيين اهداف كهاي مناس انتخاب روشگردد مگر با  مقدور نمي

هاي  هاي مختلفي براي طراحي هر اثر معماري در دهه روش (1982،محالتي)شده و با ابزار مناسب براي تحقق آن گام برداشت

 هاي فرآيند تصميم يا از مدل هاي فرآيند طراحي از تجربه افراد هايي به دست آمده است. بيشتر مدل گذشته استفاده شده و پاسخ

ها قبل از اجراي آنهاست. در بيشتر موارد، طراحي  حل راه كوششي براي ابداع .هاي ديگر گرفته شده طراحي اند گيري رشته

هاي  طراحي مرحل ي . مرحلهآيد، درحالي كه به تجزيه و تحليل، ارزيابي و گزينش نيز نياز دارد فرآيندي تحليل به حساب مي

 (.1971،نصر)ندي شوداع ماب. اندهاي بالقوه طراحي كه در مرحله شناخت در نظر گرفته شده  حل است كه در آن راه

 بررسی و ارائه الگوها در روند طراحی معماری مجموعه تفریحی اقامتی-2-2

صنعت گردشگري در قالب جداول زير با معرفي  و تقويتاحياء  هاي تفريحي و اقامتي در راستاي  عوامل موثر در طراحي مجموعه

 .گردد اهداف و ارائه راهبردهاي معماري بررسي مي

 یساختمان و یسازماناهداف  -4 جدول

 اهداف نوع هدف رديف

 تقويت و احيا گردشگري اهداف سازماني 1

 .اقامتي ممكن ارائه گردد-خدمات تفريحيدر چهارچوب سكونت و تفرج بايد كيفي ترين 

 .پيوند عاطفي با تمام گردشگران ايجاد و آنها تشويق شوند

 .هزينه هاي گردشگران به حداقل رسانده شود

 پيوند دادن مجموعه با كاربري هاي اطراف

 رونق دادن به اقتصاد مردم و ايجاد اشتغال زايي

ديد بايد با محيط اطراف خود مرتبط باشد و به بافت ساختمان هاي ج اهداف شكلي اهداف ساختماني 0

 )سيما-محيط پيرامون)خدشه هاي وارد نكند اطراف

ساختمانهاي مجموعه بايد از نظر كيفيت فضايي با ساختمان هاي منطقه 

 )كيفيت -سيما)متناسب باشد. 

ش الت -جموعه بايد در از ميان برداشتن ضعف ها و كاستي هاي اجتماعي 

 (سيما)كند. 

 )سيما)مجموعه بايد پيوستگي در بافت شهري ايجاد كند

-مجموعه بايد در احياي بافت قديمي و تاكيد بر ارزش هاي فرهنگي
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 .تاريخي شهري كمک كند

 .موعه بايد با سبک و مقياس معماري شهري همخوان باشدجم

شكل ساختمانهاي مجموعه بايد دلپذير و باعث تجديد خاطرات افراد 

 .باشد

 فضاي اقامتي مجموعه پاسخگوي اقشار مختلف مردم باشد ف عملكردياهدا

 .مجتمع در راستاي ارتباط دهي و پيوند بين پتانسيل هاي سايت باشد

مجتمع داراي سايتي دلباز، محل هايي براي نشستن، مهد كودك و 

 آموزشي وفرهنگي و ... باشد

آسايش  ايجاد امنيت و - .طراحي مسيرهاي دسترسي آسان به مجموعه

 رواني و جسمي در محيط

 .طراحي فضاي تفريحي به عنوان منظر شهري در لبه رودخانه

بمنظوردستيابي به هدف بلندمدت كاهش هزينه هاي جاري و مصرف  اهداف اقتصادي

ساختمان بايد تاحدامكان از لحاظ مصرف انرژي مقرون به صرفه  انرژي،

 .باشد

 .ميشودارزش زمين در منطقه در نظر گرفته 

به منظور پايين نگه داشتن هزينه هاي جاري، هزينه هاي ساختمان 

 .ونگهداري سايت بايد به حداقل برسد

 .قابل استفاده براي طيف وسيع از گردشگران

 

 طرح بايد قابليت سازگاري با تغييرات معماري و عملكرد هاي بافت شهري اهداف زماني اهداف ساختماني

 .را داشته باشد

 .برنامه ريزي سايت براي توسعه دراز مدتطرح و 

 .انعطاف پذيري الزم براي اعمال تغييرات را داشته باشد

 

 

معرفي گرديده است، به ارائه راهبرد هاي معماري در حيطه آسايش، آرامش، امنيت و  (4)در راستاي اهدافي كه در جدول شماره 

 :مجموعه خوانايي هاي تفريحي اقامتي در جداول زير مي پردازيم
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 (شیآسای)معمار یطراح یراهبردها ارائه -5 جدول

 سياست راهبرد هدف

فراهم بودن شرايط  

 آسايش اقليمي

 

 

 

 

 

 

 

فراهم بودن شرايط 

 آسايش اقليمي

رهگيري مناسب از 

 تابش آفتاب

ها به منظور آفتابگير بودن در زمستان  گيري مناسب فضاها و توده جهت

 دار بودن در تابستان و سايه

هاي باز عمومي متناسب با نياز به  يجاد محصوريت مناسب براي عرصها

 تابش

 رهگيري از پوشش گياهي جهت كنترل تابش

رهگيري مناسب از  به

 وزش باد

 پرهيز از ايجاد كانال باد

 ماند پرهيز از ايجاد فضاهايي كه هوا در آنها راكد مي

ت ناشي از المهار مشك

 بارش

برف در آنها  اجتناب از به وجود آمدن نقاط محروم از تابش و كم تردد كه

 .شود انباشته مي

 درنظز گرفتن مجاري مناسب جهت دفع آبهاي سطحي

 زدگي آب -هاي عمومي جهت جلوگيري از يخ سازي مناسب عرصه كف

 ها از وضعيت بارش تبعيت فرم بافت

مقابله با مسائل ناشي از 

 افت و خيز دما

 زند ف دما دامن ميالاز به كاربردن مصالحي كه به اخت اجتناب

 ن تا خردالتوجه به همنشيني مناسب مصالح از ك

 آسيب پذير در برابر اختالف دماپرهيز از به كاربردن مصالح 

 هاي گياهي مناسب براي تنظيم رطوبت هوا استفاده از گونه تعديل رطوبت هوا

 استفاده از آب در مجموعه درصورت نياز به تعديل رطوبت

 كند استفاده از مصالحي كه تبادل رطوبت را مختل مي

 ستفاده از كوران براي مهار رطوبتا

راحتي انسان در 

 ه بامواجه

تنظيم شيب با توجه به 

 توان

 ...بندي و هاي عمومي با تراس تعديل شيب عرصه

 تنظيم شيب مسيرهاي پياده با توان حركتي انسان انسان عوارض طبيعي

 ف سطح زيادالها در مناطقي با اخت راحتي پلكانها و رامپ

استقرار فضاها متناسب 

 با شيب

 توجه به شيبها با  تفكيک قطعات و استقرار توده

 تنظيم معابر با حداكثر انطباق نسبت به توپوگرافي

 هاي باز عمومي توجه به شيب زمين در مكانيابي عرصه

سهولت دسترسي به 

امكانات شخصي و 

 جمعي

دسترسي آسان به 

 امكانات جمعي

 هاي تفريحي و اقامتي فاصله مناسب ميان كانون

 امكان استفاده از خدمات اضطراري

 سيستم فراگير و كارا براي دفع زبالهپيشبيني 

 هاي زيرزميني براي تاسيسات زيربنايي وجود كانال

دسترسي آسان به 

 خودروها

 ها در نزديكترين مكانها به ورودي طراحي پاركينک

عدم وجود عوامل مخل 

در جريان رفتارهاي 

 انساني

عدم وجود پستي و 

هاي تعريف  بلندي

 نشده در كف

 مكان سرپوشيدهاال ا آبراههها و جويها حتيطراحي مناسب 

 جداسازي مناسب حريم سواره و پياده

 هاي مجموعه اتصال مناسب وروديهاي عرصه
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 هاي حركت پياده مماننعت از پارك اتومبيل در محل پيوستگي حركت پياده

 شدن تداوم حركت پياده با عناصر مسدودكننده اجتناب از مختل

راحت بودن گردشگران 

به هنگام حركت و 

 توقف در مجموعه

م جهت الزامكانات 

 آسايش درحال توقف

 ها براي آسايش توسط گردشگران امكان تجهيز عرصه

 نورپردازي مناسب در شب براي مكث در برخي از نقاط

 درنظر گرفتن فضاهايي براي توقف گردشگران در مجموعه

زم جهت المكانات ا

 آسايش درحال حركت

 براي حركت پيادهكفسازي مناسب 

 تامين روشنايي جهت راهيابي در شب

 توالي مناسب آفتاب و سايه در عرصه عمومي

 

 (رامشآ ی)معمار یطراح یراهبردها ارائه  -6 جدول

 سياست راهبرد هدف

كاستن از سر و صداي خودرو  كم بودن سر و صدا آرامش

 ها

 دوچرخه نسبت به خودرو در الويت قرار دادن پياده و

 كم كردن سرعت خودرو ها در مجموعه

 كنترل رفتارهاي سواره درون مجموعه

 فاصله مناسب ميان مجموعه و مسيرهاي عبوري اصلي

 حذف فعاليت هاي مولد سر و صداي مزاحم و مستمر كنترل سر و صداي فعاليت ها

 مستقراستاي كه درآن  تناسب فعاليت و سر و صدايش با عرصه

 جلوگيري از تراكم بيش از حد گردشگران

كاهش ازدحام خودرو هاي در  كم بودن ازدحام

 حال حركت و توقف

 تنظيم كانونهاي تفريحي در فاصله راحت به دسترسي پياده

 ممانعت از پارك حاشيه اي خودروها در فضاهاي مجموعه

 افراد در عرصه هاي كوچک پرهيز از تحميل تراكم هاي باال عدم تجمع زياد افراد

 پرهيز از تفكيک اراضي به قطعات كوچک و به تعداد زياد

قابل پيش بيني بودن كالبد  كم بودن اتفاقات غير

 مجموعه

 وضوح در بافت مجموعه و پرهيز از ابهام بي مورد

 حذف گوشه هاي كم تردد و كم نور و جرم خيز

 وخالي كشف قانون مندي حاكم بر روابط بين فضاهاي پر

محدود بودن هياجانات  مترقبه كالبدي

 كالبدي

 پرهيز از شدت وتنش زياد در كالبد مجموعه اقامتي

 وجود هماهنگي و ريتم مناسب در بافت مجموعه اقامتي

 

 ايجاد فضاهاي گذار ميان عرصه هاي عمومي و خصوصي مشخص بودن حريم ها برخورداري از سلسله مراتب

 كالبدي براي تعريف حدود عرصه هااستفاده از عناصر 

 

 مكانيابي درست بسترهاي فعاليتي در مجموعه تناسب كالبد ها و فعاليت ها  

 تناسب فعاليت با كالبدي كه در آن به وقوع مي پيوند

برقراري ارتباط با طبيعت در  حضور طبيعت درمجموعه

 مقياس خرد

 استفاده از عناصر طبيعي در عرصه هاي عمومي

 هاي سبز ايجادتراس ها و بام

برقراري ارتباط با طبيعت در 

 النمقياس ك

 النتوجه به منظر ها و نشانه هاي طبيعي در مقياس ك
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 ( تیامنی)معمار یطراح یراهبردها ارائه -7 جدول

 سياست راهبرد هدف

تقويت احساس تعلق به  امنيت

 مجموعه

وجود همبستگي ميان 

 گردشگران

 نرديک بودن گردشگران از نظر قشر اجتماعي و سطح درآمد

 يجاد فضاهاي نيمه عموميا

حفظ و تقويت عوامل 

 خاطره انگيز

 جمعي در مجموعه طراحي، حفظ و تقويت محل هاي گرد همايي و فعاليت هاي

 حفظ عناصر مصنوع خاطره انگيز

 حفظ عناصر طبيعي خاطره انگيز

 معلوم بودن حدود

 مجموعه

 معلوم بودن محدوده مجموعه

 تعريف شده بودن ورودي هاي مجموعه

 رعايت سلسله مراتب فضاهاي تفريحي و اقامتي در مجموعه

نظارت گردشگران به 

عرصه هاي مختلف 

 محموعه

افزايش حضور 

گردشگران در عرصه 

 هاي عمومي مجموعه

 تفريحي وفرهنگيتشويق افراد به طي پياده مسير براي دسترسي به نيازهاي 

وجود تجهيزات ، مبلمان و فضاي مناسب براي حضور گروه هاي مختلف گردشگران 

 در محيط هاي عمومي

 استقرار مناسب محل ورودي كاربري ها مجموعه نسبت به هم

قابل رويت بودن 

 محيط هاي عمومي

 پرهيز از طراحي بدنه هاي صلب و بسته در مجاورت عرصه هاي عمومي

 ممانعت پوشش گياهي از ديده شدن عرصه هاي عموميعدم 

كنترل رفتارهاي مخل 

 امنيت

از بين بردن بستر 

 رفتارهاي مجرمانه

 حذف گوشه هاي پنهان، كم تردد و كم نور

 حذف محدوده هاي ساخته نشده و متروك

احساس امنيت 

 گردشگران در شب

 بخش از آن در سطح مجموعهحضور فعاليت فعال در تمام شب يا  وجود فعاليت در شب

 مكان يابي و پراكندگي مناسب بخش هاي فعال در سطح مجموعه

نورپردازي و تامين 

روشنايي مجموعه در 

 شب

 و يا استفاده از نورپردازي در نقاط مناسب الزمتامين روشنايي 

 توجه به نقش نفوذ نور از عرصه هاي مختلف به يكديگر

فراهم بودن شرايط 

 ايمني

تامين ايمني در 

 محيط

 ايمني متقابل سواره و پياده در برابر هم با كاستن سرعت خودرو و حاكميت پياده

فراهم بودن شرايط 

 ايمني

 ايمني سواره در برابر هم با محدود نمودن قدرت مانور سواره و وضوح در مسيرها مجموعه

 ايمني در برابر عوارض طبيعي درون و اطراف مجموعه
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 ایی(خوانی)معمار یطراح یراهبردها ارائه-8 جدول

 سياست راهبرد هدف

 بهره گيري مناسب از عوارض طبيعي امكان تشخيص جهت امكان راهيابي خوانايي

وجود سلسله مراتب قابل تشخيص ميان معابر و اتصال آنها 

 بهم

 

كه بتوان نسبت به آنها وجود گره هايي در سطح مجموعه  امكان موقعيت سنجي

 موقعيت سنجي كرد

 وجود تعداد محدودي نشانه در سطح مجموعه

گذاري  المتوجود نشانه هايي در مقياس خرد جهت ع

 محل ها براي ناظر درون مجموعه

 استفاده از كالبد هاي منحصر بفرد در نقاط كليدي

معلوم بودن ورودي هاي مجموعه براي گردشگران و امكان 

 ي نسبت به آنهاموقعيت نسب

برخورداري از سلسله مراتب قابل  وجود نظم آشكار و پنهان

 درك

 برقراري سلسله مراتب عرصه ها

برقراري نسبت قابل ادراك ميان 

 نقش و زمينه

 وجود تجانس كلي ميان فضاهاي سازنده مجموعه

 وجود تقابل متناسب با نقش كاربري ها با زمينه

وجود قانونمندي در فرم و استقرار  كالبديبرخورداري از وضوح 

 افضاه

معلوم بودن وضيعت استقرار فضاهاي پر و خالي نسبت به 

 يكديگر

علوم بودن وضيعت استقرار فضاهاي پر و خالي مجموعه 

 نسبت به فضاي شهري

استقرار مناسب فضاهاي شاخص و اصلي نسبت به هم در 

 سطح مجموعه

 ريتم حجمي در استقرار فضاهارعايت  بهره گيري از توالي

 توجه به فضاهاي گذار ميان فضاها

تبديل ماليم فضاها به يكديگر و پرهيز از جداسازي مطلق 

 آنها

استفاده از ريتم قابل ادراك ميان نقاط تاكيد در سطح 

 مجموعه

برقراري سلسله مراتب از نظر نقش و كالبد ميان فضاهاي 

 مجموعه

امكان حدس زدن فعاليتها با توجه  فعاليت هاقابل پيش بيني بودن 

 به بستر كالبدي

 تناسب ابعاد و فرم كالبدي فضاها با نوع كاربري آنها

 استقرار كاربري ها در مجاورت هم متناسب با نقش آنها

 :نمونه هاي داخلي و خارجي
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 (ییخوانا)یمعمار یطراح یراهبردها ارائه -9 جدول

 مفاهيم بكار رفته در طرح تصويري از پروژه محل پروژه پروژه عنوان

مجتمع رفاهي 

 رامسر -تفريحي 

 رامسر

 

وه بر المجتمع رفاهي تفريحي شهر سبز رامسر ع

خط تله كابين شامل چندين پروژه اقامتي و 

تفريحي ديگر نيز مي باشد. از جمله اين طرحها 

مجموعه چندين رستوران و كافي شاپ زيبا در يک 

متنوع از چشم اندازهاي زيبا و همچنين واحدهاي 

تجاري و فروشگاهي مي باشد.پيست كارتينگ، 

پيست باگي، زمين بازي پينت بال، كلوپ دريايي و 

جت اسكي نيز از ديگر طرحهاي ورزشي تفريحي 

 .مجموعه است كه تا به امروز افتتاح شده است

ماي تفرجگاه هاي زيبا، آب نماي موزيكال، آب ن

چيق هاي الو آتش، پارك جنگلي ايلميلي و آ آب

ساحلي نيز فرصت مغتنمي براي گذران اوقاتي 

شيرين است. مجتمع با هدف بهره مندي بيشتر 

هاي سرسبز  گردشگران از طبيعت بكر جنگل

كوهستاني اقدام به احداث دهكده زيباي جنگلي با 

كلبه هاي مجهز به امكانات كامل رفاهي و سوئيت 

در يكي از زيباترين نقاط سايت VIPاقامتي هاي 

كوهستاني نموده معماري مدرن و منطبق با محيط 

زيست، رعايت اصول علمي و فرهنگ اصيل و ارزش 

نهادن به هر ايراني به عنوان مالكان اصلي زيبايي 

اين سرزمين، پايه هاي ساخت و توسعه شهر سبز 

رامسر است كه توانسته با قلب و روح گردشگران 

ارتباطي صميمانه برقرار كند. در اين مجموعه سعي 

شده آخرين استانداردهاي روز دنيا براي طراحي 

 . قسمت هاي مختلف آن انجام شود

 تركيه آنتاليا هتل مكس رويال

 

كيلومتري فرودگاه آنتاليا  27در  Belek در

مستقر شده و بدليل نزديكي به كلوپ گلف 

بازي گلف با بازان مونتگومري، به يک زمين 

ميليون مترمربع دسترسي  1مساحتي بيش از 

اين هتل، يک بندر و يک ساحل شني  .دارد

متر دارد. حوله ها،  222اختصاصي به طول 

تخت هاي ساحلي، سايه بان ها و تشک هاي 

نيز معموال بصورت رايگان در اختيار مهمانان 

ي هاي اليقرار مي گرند. بويژه مهمانان وي
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توانند چادرهاي اختصاصي و آلباتروس، مي 

رايگاني در ساحل داشته باشند. تمام اتاق هاي 

واقع در ساختمان اصلي بصورت سوئيت مي 

هاي لوكسي هم در اطراف زمين الباشند وي

هتل به  البتهبازي گلف مستقر شده اند. 

اينترنت بي سيم و اتاق ها به اينترنت معمولي 

 رايگان مجهز هستند

طرح مجتمع 

گردشگري 

تفريحي گرك 

 دشتالرپس ك

 -مازندران 

 دشتالرك

 

تپه گرگ  اليوجود سازه هتل نيمه تمام با

هاي چشم انداز طبيعت اطراف  پس و قابليت

سايت باعث گرديد تا كارفرما طراحي و 

بازسازي هتل در قالب هتل چهار ستاره همراه 

با ديدهاي مالكيت زماني و فضاهاي تفريحي 

اهداف اصلي شكل گيري طرح  ديگر را بعنوان

وجود سازه نيمه تمام هتل در  . در نظر گيرد

ترين نقطه تپه و داشتن ديدهاي بسيار البا

ها كه هر  مناسب شمال و جنوب براي اتاق

مي  كدام داراي جذابيت هاي خاص خودش

دشت ) بر الرباشد ( ديد جنگل و ديد شهر ك

محوريت و مركزيت آن بعنوان نقطه اوج سايت 

هاي ديگر حول  ي افزايد . لذا كليه فعاليتم

هاي طبيعي بستر  قابليت آن شكل گرفته و

هاي طراحي شده  موجود در تجلي ساختمان

داخل سايت تاثير بسزايي داشته است از جمله 

هاي شيبدار ، توجه به ديدهاي مختلف  سقف

با توجه به اولويت آنها از لحاظ جذابيت ، 

ن در جهت آسيب استفاده از شيب طبيعي زمي

كمتر به سايت كاباناها و يا سوئيت آپارتمانها 

در كنار اتاقهاي هتل در سايت پايين است آن 

پراكنده شده اند و ديدهاي مالكيت زماني ، 

فروشگاه تجاري و سوپر ماركت ، پاركينگ 

سرپوشيده طبقاتي ، سالنهاي ورزشي به همراه 

استخر و سونا در زير آن باديد به سايت ، 

هاي طرح  زمينهاي تنيس از ديگر فعاليت

 مي باشند. در سايت شده

 بحث و نتیجه گیری -8
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 معماري ارگانيک سعي در حفظ نظم طبيعت و  بهره گيري -1

 از آن در طرح بنا دارد. 

 يكي از ارزش هاي بوم گردي كمترين دخل وتصرف در محيط  -0

 طبيعي و برهم نزدن نظم آنست.

 در زيراستدالل هاي منطقي كه با توجه به قياس بين گزاره ها بدست آمده ارائه شده است:

 

 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معماري ارگانيک با تكيه بر اصل تطابق خود سعي در استفاده  -1

 از انرژي پايدار طبيعت دارد.

 يكي از اصول بوم گردي استفاده از انرژي هاي پايدار طبيعت است. -0

معماري اگانيک با تكيه بر اصل 

تطابق خود ، سعي درتوسعه بوم 

گردي از طريق استفاده از انرژي 

 هاي پايدار طبيعت دارد. 

 معماري ارگانيک با حفظ نظم

طبيعت سعي در ارتقا كيفيت بوم 

گردي و كمترين دخل و تصرف در 

 محيط را دارد. 

 معماري ارگانيک با تكيه بر اصل تجانس خود سعي درايجاد  -1

 حفظ ديد و منظر طبيعي دارد.

 يكي از اصول توسعه بوم گردي حفظ ديد ومنظر طبيعي به  -0

 جهت جذب بوم گرد مي باشد.

گانيک با تكيه بر اصل رمعماري ا

تجانس خود، سعي در توسعه بوم 

گردي و حفظ ديد و منظر طبيعي 

 دارد. 

 گرايي خود سعي بر معماري ارگانيک با تكيه بر اصل فردي -1

 توجه به خواسته ها و نيازهاي منحصر به فرد استفاده كنندگانش دارد. 

 بوم گردان خواسته ها و نيازهاي  منحصر به فرد خود را دارند. -0

 

معماري اگانيک با تكيه بر اصل 

فردي گرايي خود ، سعي درتوجه 

به خصوصيات منحصر به فرد بوم 

 گردان و توسعه بوم گردي دارد. 

 معماري ارگانيک با تكيه بر اصل ملي گرايي خود سعي  در  -1

 توجه به باورها و محترم شمردن سنت هاي محلي دارد.

 يكي از اصول بوم گردي توجه به باورها و سنت مردم منطق است،  -0

 اي مشاركت مردم منطقه در توسعه بوم گردي است.كه خود عاملي بر

 
 

گانيک با تكيه بر اصل رمعماري ا

ملي گرايي خود، سعي در مشاركت 

 مردم در توسعه بوم گردي دارد.
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هاي طبيعي تأكيد دارد مي توان پويايي را مشخصة اصلي فرم هاي ارگانيک  معماري ارگانيک بر درك عميق اصول و فرم

دانست، فرم هاي ارگانيک زنده اند و اين زنده بودن از طريق نيروها و تنش هاي قابل مشاهده در فرم درك مي شود. 

ند شكل مي گيرد و ارتباط معماري ارگانيک در تركيب، هر عنصر و هر جزئي در ارتباط با وظيفه اي كه بايد به انجام برسا

بنا بايد به طور طبيعي در محيطش شكل بگيرد و به اهداف  در معماري ارگانيک، متقابلي ميان جزء و كل برقرار است.

محيط پاسخگو باشد و در عين حال از مصالح موجود در محيط استفاده كند  معماري ارگانيک بايد از درون به بيرون در 

تر است  هماهنگي با شرايطي كه ايجاد آن را ميسر مي كند توسعه يابد. در معماري ارگانيک زمين از خود ساختمان مهم

زيرا عمر زمين از عمر بنا بيشتر است  و بايد ساختمان جزئي يا بخشي از طبيعت شود، كه اين خود باعث مي شود ديد و 

منظر طبيعي منطقه حفظ شود. دراصل تجانس معماري ارگانيک با طبيعت منطقه يكي مي شود، يعني معماري خود 

از طبيعت منطقه نيست ، بلكه خود به يک عنصر طبيعي با چشم جزئي از طبيعت منطقه مي شود يعني نه تنها جداي 

اندازهاي خاص تبديل شده كه مي تواند عنصري به جهت جذب بوم گرد باشد. از طرفي معماري ارگانيک با اصل فردي 

ي گرايي خود: يعني توجه به خصوصيات و شرايط روانشناختي استفاده كنندگانش و بهره گيري از اين اصل كه نيازها

اساسي نوع بشر همه متساوي نيستند، بلكه بسته به افراد مختلف متفاوت است، سعي دارد معماري خلق كند كه اهداف و 

نيازهاي استفاده كنندگانش را برطرف نمايد. كه اين اصل معماري ارگانيک با در نظر گرفتن بوم گرد به عنوان استفاده 

 سعه بوم گردي. كننده از فضا مي تواند كمكي باشد در جهت تو
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