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 :چکیده 
 کشورها از اریبسی در که هاست صنعت ترین متنوع و ترین بزرگ از یکی گردشگری و مسافرت صنعت

 می به حساب بنایی زیر ساختار توسعه و خصوصی بخش رشد زایی، اشتغال درآمد، اصلی منبع عنوان به

 و مسافر که زمانی از گردشگری با مرتبط اقامتگاه های و مکان ها به نیاز می دانیم که همان طور. آید

 بر در که و معماری ردشگریگ میان ارتباط بنابراین و است شده می احساس آمده بوجود گردشگر

 و است ... و خدماتی واحدهای تفریحی مراکز رستوران، مهمانسرا، هتل، قبیل از فضاهایی گیرنده

 قرار توجه مورد چنانچه که است تنگاتنگی ارتباط ، دهد می تشکیل کشور یک در را مجموعه گردشگری

استان  از یکی ایالم ، استان . شود تبدیل استانی و کشور هر برای صنعت درآمدزا یک به تواند می گیرد

 مهم های قطب از یکی به تواند می که است بسیاری گردشگری طبیعی های جاذبه دارای که هایست

 گردشگری و طبیعی محیط بر معماری را تاثیرات بایستی اما ، شود تبدیل کشور در پایدار گردشگری

 سر بر موانع موجود االمکان حتی و کرد بررسی ، برآنها ارگذ تاثیر عوامل مهمترین از یکی عنوان به پایدار

 نمود برطرف را است آمده بوجود آن، وجود عدم یا نادرست معماری دلیل به که را گردشگری صنعت راه

 .است شده استفاده میدانی و اسنادی روش دو از اطالعات گردآوری جهت و بوده کاربردی نوع تحقیق .

 

 معماری، ایالم . ، پایدار گردشگری ، اکوتوریسم ، گردشگریواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه : -1

 تمامی ای از مجموعه که است کشوری تنها ، دارد قرار گردشگری قابلیت لحاظ از دنیا نخست کشور پنج فهرست در که ایران ما کشور

 خدمات الزم جهت امکانات نبود مدیریتی، و سیاسی موانع بر عالوه متاسفانه اما  .است داده جای خود در یکجا را گردشگر جذب عوامل

 کشورهای از و لحاظ گردشگری از دنیا آخر کشور پنج جزء ایران که است شده موجب مناسب های اقامتگاه کمبود و گردشگران به رسانی

 (. 31: 1311 ، زاده باشد. )افتخار گردشگر خروج لحاظ از دنیا مطرح

 

 

 از تولید ای عمده بخش جهان در اکنون گردشگری از ناشی درآمد ها مسافرت و توریسم یشورا گزارش اساس بر که حالیست در این

 به منابع طبیعی استخراج یا تولید مانند اقتصادی دیگر های شکل که توسعه حال در های کشور در و دهد می تشکیل را دنیا ناخالص

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 صنایعی از گردشگری یکی و جهانگردی اخیر، اقتصادی بحران در شود می گفته این بر عالوه  .باشد می توجه مورد بسیار نیست صرفه

 .گردد می ضرورت محسوب یک صنعت این به توجه دلیل همین به ، است گرفته جهانی اقتصادی بحران از را تأثیر کمترین که است

 هدف روستای 21شده، شناسایی گردشگری نقطه 131دارای که است طبیعی نظر از کشور زیبای بسیار استان های از ایالم، یکی استان

 ولی گیرد می قرار کشور خارج و داخل بسیاری از مسافران و گردشگران توجه مورد ساالنه که سارهاست چشمه و بکر طبیعت گردشگری،

 ها هتل ایجاد در مکفی غیر گذاری سرمایه و تسهیالت زیربنایی نبودن کافی قبیل از ها ریزی برنامه عدم یا امکانات نبود دلیل به متاسفانه

 در تبلیغات صنعت المللی بین های استاندارد با مقایسه جهانگردی در امکانات و تاسیسات از برخی کیفیت بودن پایین ، سراها مهمان

 نیرو تبدیل این آموزش و نگهداری ، جذب در ناتوانی ، انسانی متخصص های نیرو کمبود ، مندان عالقه به گردشگری های جاذبه معرفی

 نقش است نتوانسته محروم، های استان و کشور اقتصادی بنیه در تقویت گردشگری اهمیت نسبت عموم آگاهی سطح بودن پایین ، اه

 های ریزی برنامه جهت در کاربردی پژوهش های چنین وجود دلیل به همین  .باشد داشته خارجی و داخلی گردشگران جذب در موثری

 می محسوب ضرورت یک محروم استانهای لیست از استان شده خارج در جهت گامی و آن قاءوارت گردشگری و توریسم صنعت درست

 از یکی عنوان به .... و تجهیزات و امکانات تمامی ، با گردشگران اقامت مکان هایی جهت وجود ضرورت این به پاسخ جهت و شود

 توجه آنها بودن پایدار بر گردشگری ابعاد تمامی در است الزم بتهال. باشد می گردشگری ،الزم توسعه و رشد بر گذار تاثیر عوامل مهمترین

 .سازد وارد برمحیط زیست را ولطمه زیان حداقل طوری که به گردد

 

 :نظری مبانی و مفاهیم -2

 گردشگری: ی تاریخچه 2-1

 و فرهنگی اجتماعی، قتصادی،ا مسائل نظر از آن یافتن اهمیت چند هر رسد می زمین کره در انسان حضور دیرینگی به گردشگری سابقه

 .می دهد نشان تاریخ مختلف های دوره در را گردشگری تحول سیر زیر جدول. ندارد سابقه دهه چند از بیش شناسی روان

 
 تاریخ مختلف های دوره در گردشگری  :1  شماره جدول
 سفر انگیزه تاریخی دوره
 قاره در باستان عهد های ایجاد امپراطوری ، کاال معامله و تجارت ، مساعد هوای و آب به مکان نقل ، خطر از دوری ، غذا آوردن دست به باستان عهد

 میانه خاور و آسیا ، آفریقا های

 توسط عالی بسیار ای جاده سیستم بردن به پی ، مختلف طبقات به کمک برای خیریه های سازمان ایجاد ، مسیحیان کلیساهای از دیدار میالدی 11- 4وسطی  قرون

 فوری غذاهای تولید ، مارکوپلو

 ، مسافرت جواز صدور ، تحصیلی همراه بورس به کمبریج و آکسفورد مانند هایی دانشگاه آمدن وجود به ، آموزی تجربه و دانش کسب میالدی 11 -14رنسانس 

 مسافرتی های کاروان

 1111 -1111 صنعتی انقالب

 

 و اجتماعی تغییرات ، ها کشتی و در قطارها بخار قدرت تولید ، شهر به روستایی مناطق از کارگزان مهاجرت ، جمعی دسته های گردش

 ساالنه کارگزاران تعطیالت افزایش ، مسافرت برای تقاضا افزایش

 نقلی و حمل رآمدکا های راه ، ایجاد دور ارتباطات پیشرفت ، درآمد رفتن باال ، ... و کامپیوتر ، هواپیما خطوط مانند نوین فناوریهای نوین گردشگری

 نگارندگان : منبع

 

 

 

 :گردشگری تعریف 2-2

 از بسیاری ارائه تعاریف سبب خود که می باشد، دارا را متفاوت نگرشهای قابلیت خود رشته ای بین خصلت علت به کلی طور به گردشگری

 :است شده اشاره آنها مهمترین به زیر جدول در که است گردیده آن
 

 گردشگری از شده ارائه فتعاری :2 شماره جدول
 تعاریف نویسندگان

 . گردد می گردشگری اتالق افتد می اتفاق گردشگر یک مسافرت جریان در که هایی فعالیت مجموعه به رنجبریان از نقل ،به 1311 حیدری،

  . مردم میان صلح نزدیکتر و پیوندهای ترویج ، متفاوت های سرزمین های فرهنگ با آشنایی برای است فرصتی 2111 ، میسیون

 دیگر مردمان زندگی ی ها سبک و ها فرهنگ تنوع به احترام با آگاهی توام خود به توانیم می آن طی در که است مهمی فرایند گردشگری

 یابیم. دست ها سرزمین
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 تواند می این و شود می مرتبط ایشان به و می دهند انجام سفر هنگام در گردشگران که است هایی فعالیت کلیه : شامل )توریسم(گردشگری 1331 رنجبریان،زاهدی،

 باشد آن نظایر و مقصد،اقامت و مبدا جایی میان به سفر،جا برای ریزی برنامه:شامل

 گردشگران به رسانی خدمت جهت در که مدیریت رویدادهاست و اقامت تا تغذیه و نقل و ازحمل گوناگون های فعالیت از ای آمیزه گردشگری 1331 رنجبریان،زاهدی،

 .کنند می نقش پیوسته ایفای هم به ای زنجیره صورت به

Miciiel , 1989 
tourismgilan.persianblog.ir 

 و برنامه یک اساس بر مسافرت طول در و باز می گردد نقطه همان به نهایت در و شروع نقطه ای از که کوتاه مدت مسافرتی را گردشگری او

 تعریف میزبان می گردد، کشور عاید می کنند، خرج گردشگران که ارزی زیادی مبالغ و می شود تعدد دیدارم جاهای و مکان ها از خاص، سفر

 .است نموده

Monely , 1990 
tourismgilan.persianblog.ir 

می  شکل والنیط نسبتا   سفر یک در جدید و تجربیات تازه چشم اندازهای از بهره گیری علت به که موقتی و داوطلبانه مسافرتی گردشگری

 .گیرد

 گردشگری جهانی سازمان

(WTO) 

www.unwto.org 

 

 

 و کرده سفر خویش معمول سکونت محیط از به خارج دالیل ودیگر کار ، استراحت برای که افرادی های فعالیت از است عبارت گردشگری

  . کنند می آنجا اقامت در متوالی سال یک برای حداکثر

 معمول محیط از خارج که خودشان کشور در به محلی ماه 12 مدت برای حداکثر که کشور یک مقیم شخاصا : بومی یا داخلی گردشگری

 بازدید باشد مورد محل از مزد دریافت آن سرانجام که نیست کاری انجام سفر این از آنها هدف اصلی و کنند باشد، سفر می آنها زندگی

 محیط از و خارج نیست آنها معمول اقامت محل که که کشوری به ماه 12 مدت حداکثر برای که افرادی :  المللی بین یا خارجی گردشگری 

 مورد بازدید کشور از مزد دریافت اش سرانجام که نیست کاری انجام بازدید این از آنها اصلی و هدف کنند دارد، سفر قرار زندگیشان معمول

 . باشد

 نگارندگان:منبع

 

 ولی پیرامون این نمود استفاده تعاریف این از آن بررسی در و نمود تعریف مختلفی عوامل مبنای رب توان می را گردشگری کلی طور به

 در بلکه بحث باشد، قابل خطی تعاریف در که نیست بعدی یک پدیده یک "صرفا گردشگری که داشت مدنظر را نکته این باید تعاریف

 .باشد می اینها نظیر و فرهنگی اجتماعی ، اقتصادیابعاد همچون مختلفی های زمینه در بسیاری ابعاد برگیرنده

 گیرد مدنظر قرار گردشگری تعریف در باید نیز اینها ونظیر تقاضا ، مقاصد ، سفر وسیله ، اقامت مدت طول همچون دیگری عوامل همچنین

. 
 

 :پایدار گردشگری 2-3

 زمین از اجالس بعد بخصوص. باشد می توسعه های زمینه امیتم در پایدار توسعه به دستیابی در تالش حاصل پایدار واقع،گردشگری در

 دنبال به. سازد زیست وارد برمحیط را و لطمه زیان حداقل که داد سوق توسعه ای سمت به را ها دولت که ریودوژانیرو در 1332 سال در

  برخی  .شد برگزار مادرید در 1331 سال در پایدار گردشگری جهانی کنفرانس اولین روند این

 

 

 .است آمده زیر جدول در پایدار گردشگری از دیگر تعاریف همراه به پایدار گردشگری پیرامون کنفرانس این در مطرح شده نکات از

  پایدار گردشگری از شده ارائه تعاریف :3 شماره جدول
 تعاریف سازمانها و نویسندگان

 جهانی کنفرانس اولین

 1331 پایدار گردشگری

 جنبه به نسبت الزم وتعهدات مسایل اقتصادی ، مدت بلند در اکولوژیکی مسایل که معنا بدین. باشد پایداری معیارهای براساس دبای گردشگری توسعه

  .است وانسانی فرهنگی ، طبیعی های محیط مستلزم گردشگری پایداری ماهیت .شود رعایت باید اخالقی و اجتماعی های

 .باشد داشت نظر مد را محلی جوامع سنتی وعناصر ارزشی ، فرهنگی یها جنبه باید گردشگری 1311،123 کاظمی،

به  1311 جهانگردی، سازمان

 1: 2111 ، جورج از نقل

 . کند آورده می بر آیندگان های فرصت ارتقای و محافظت با را میزبان جوامع و حاضر گردشگران نیازهای پایدار گردشگری

به  1311 جهانگردی، سازمان

 21: 1311 ی،رضوان از نقل

 زیبا و ، اجتماعی ، اقتصادی نیاز های هم که نحوی به باشد طبیعی و انسانی از اعم شونده تجدید منابع مدیریت راستای در که گردشگری نوعی

 گردد. فظح طبیعی های سامانه و اکولوژیکی متنوع ، ضروری م شناختی بو های فرایند ، فرهنگی یکپارچگی هم و شود تأمین گردشگران شناختی

 و میلر از نقل به فوکو میشل

 21: 2111 ، تونین ،

 دست و گردشگران ، میزبان ، جوامع ساکنین شامل نفع ذی گروه سه عالیق مدیریت برای بلکه نشده طراحی گردشگری منع برای پایدار گردشگری

 یک برای گردشگری توسعه از شکل بهترین یافتن دنبال به یکل و بطور محافظت و توسعه بین تعادل ایجاد دنبال به و گردشگری صنعت کاران اندر

 آن است. زیست محیط و فرهنگ به توجه با ناحیه

 غیر کارگیری به از ممانعت و و انسانی طبیعی منابع از گیری بهره در منطقی های روش ارائه پیرامون پایدار گردشگری معنایی بسط در اصلی هدف . 1311،31، منصوری

 روگردشگری این از . است جوامع فرهنگی و میراث ومنابع زیست از محیط حفاظت جنبه دو دارای گردشگری پایدار توسعه . باشد می ابعمن این علمی

 .کند تضمین جغرافیایی فضاهای جانبه همه توسعه در را بخشی امید حرکت بتواند تا آید در به اجرا مدونی و مشخص سیاست با باید پایدار

 نیاز تأمین امکان که آن کند بدون می تأمین را امروز گردشگران نیاز که شود می شامل را گردشگری های فعالیت از دسته آن پایدار گردشگری 21: 1312، رضوانی

 اندازد مخاطره به را آتی گردشگران
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 نیکولت گریفین تونی مقاله

 1311 ، اجل ال از نقل به بولز ،

:31 

 مطرح گردشگری پایداری برای را کلیدی زیر عنصر پنج پایدار گردشگری به دستیابی برای تصور قابل های ه را عنوان با بولز نیکولت گریفین تونی مقاله

 .کند می

 آینده های نسل برای کنونی منایع اصل از نگهداری و حفاظت -1

 منابع اصل زایندگی داشتن نگه برقرار -2

 بازگشت قابل غیر یراتتغی از اجتناب و اقلیمی و زیستی تنوع داشتن نگه برقرار -3

 ها نسل بین تساوی و عدالت تضمین -4

 کشور یا منطقه ، محیط تاریخی و فرهنگی میراث از والیت داشتن نگه برقرار -1

 دنبال باشد ندهساز و پویا تواند رابطه می این که چرا دارد گردشگران و گردشگری مکان ، میزبان جامعه بین روابط تنظیم در سعی پایدار گردشگری 112: 1311محسنی،

 اقتصادی رشد به و آورده فراهم را کنندگان بازدید رضایت و رسانده حداقل را به فرهنگی و محیطی های آسیب تا است عناصر این بین در منشاء تمرین

 .کند می کمک

 نگارندگان : منبع

 :مودن بیان زیر شرح به توان می را پایدار گردشگری اصول ، فوق تعاریف کلیه به توجه با

معنای  وبه است اهمیت حائز بسیار)فرهنگی و اجتماعی ، طبیعی(منابع از استفاده و حفظ: منابع پایدارگونة ماهیت از استفاده  -1

 .باشد می مدت دراز تجارت

 کمک گردشگری کیفیت و به گرفته را مدت دراز های زیان بازسازی های هزینه جلوی که : اتالف و مصرف حد از بیش کاهش  -2

 .کند می

 و پایگاه انعطاف دارد ویژه اهمیت گردشگری مدت دراز پایداری برای وفرهنگی اجتماعی ، طبیعی تنوع ارتقای و حفظ : تنوع حفظ  -3

 .آورد می وجود به گردشگری برای را پذیری

 زیست محیط ثیراتوتا شده و ملی محلی راهبردی ریزی برنامه چارچوب یک وارد که گردشگری وتوسعه بسط : ریزی برنامه -4

 .دهد می افزایش را گردشگری مدت دراز پایایی ، دهد می قرار نظر را مد
 

 

 

 خود قرار پوشش وتحت حمایت مورد را محلی اقتصادی های فعالیت از زیادی تعداد که گردشگری : محلی اقتصاد نظام از حمایت -1

 محیط جلوی انهدام اقتصادی های نظام این از حمایت بر عالوه ، دهد می قرار نظر مد را زیست محیط های هزینه و ها ارزش و دهد می

 .گیرد می را زیست

 است بلکه ومحیط آنها خود نفع به تنها نه گردشگری بخش در محلی های اجتماع کلی مشارکت : محلی های اجتماع مشارکت  -1

 .بخشد می بهبود را گردشگری تجربه نوع

 البته در است مهم محلی نهادهای و ها سازمان ، ها اجتماع و گردشگری صنعت بین مشاوره : مردم هوعام نفع ذی افراد با مشاوره  -1

 .بگذارند کنار را منافع واختالفات کنند کار هم دوشا دوش که صورتی

 در تمامی یمحل خدمة استخدام آن کنار در و کند می اشتغال های روش وارد را پایدار گردشگری که خدمه آموزش : خدمه آموزش -1

 .شود می گردشگری کیفیت بهبود سبب ، مقاطع

 تنها سبب نه ، دهد می قرار گردشگران اختیار در را کاملی اطالعات ، یابی بازار که آنجا از : گردشگری صنعت یابی بازار مسئولیت  -3

 .می دهد افزایش نیز را مشتری ترضای بلکه ، شود می دیدنی نواحی وطبیعی اجتماعی ، فرهنگی محیط به نسبت احترام افزایش

 اطالعات نه موثر آوری وجمع وتحلیل تجزیه از استفاده با صنعت طریق از برآن ونظارت پیشرفت حال در پژوهش : تحقیق انجام -11

 .داشت خواهد بر در ومشتریان صنعت ، مقاصد برای را مزایایی بلکه کند می یاری گردشگری مشکالت وفصل حل در را ما تنها
 

 اکوتوریسم: 2-4

 مناطق بسیاری از برای جهانگردی بازار مهمترین عنوان به و است پذیری مسئولیت مبنای بر توریسم معنای به حقیقت در اکوتوریسم

 سهم آن میلیارد 12 توسعه حال در های کشور در جهانگردی از حاصل آمد در دالر میلیارد 11 از که طوری به است مطرح سوم جهان

 (.23: 1311، قاسمی و ثروتی( است بوده ماکوتوریس
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 و نظر انسانی از و یابد ادامه محدود نا زمان در محیط یک در بتواند که است توریسمی ، است پایدار توریسم نوعی اکوتوریسم واقع در

 و نیاورد وارد اجتماعی لطمه های فرآیند و های فعالیت سایر توسعه به که باشد فعال حد بدان تا و نزند صدمه زیست محیط به ، فیزیکی

 ابعاد دربرگیرنده بلکه بحث باشد، قابل خطی تعاریف در که نیست بعدی یک ای پدیده صنعت این این بنابر. کند تسهیل را پایدار توسعه

 .  باشد می.... و فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ابعاد همچون مختلفی های زمینه در معنوی و مادی

 .گردد اشاره اکوتوریسم از شده ارائه تعاریف کاملترین به که است آن بر سعی زیر درجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکوتوریسم از شده ارائه تعاریف :4 شماره جدول
 تعاریف نویسندگان

 اکوتوریسم المللی بین انجمن

www.ecotourism.org 
 . بومی دممر آسایش و زیست محیط حفظ به تعهد با طبیعی مناطق به است مسافرتی اکوتوریسم

 .کند می محلی کمک مردم رفاه وبه راحفظ زیست محیط که است طبیعی محیط به اکوتوریسم، سفرمسئوالنه

 طبیعت نامه آیین یک ماده

 1314 گردی،

 رفیت،حد ظ و در پایدار صورت و به و غیرمصرفی فرهنگی و آموزشی محیطی، طبیعی در طبیعت گردشگران و انسانی خردمندانه تمایالت برآوردن

 های آن و ارزش بومی و فرهنگ زیست محیط حفظ ضمن که و ضوابطی شرایط تحت و فرهنگی محیط طبیعی بر تاثیر منفی حداقل با تحمل قابل

 .آورد همارا فر محلی اقتصادی رشد امکان

 اهمیتی چنان از 21 قرن در گردشگری اینگونه از .تاس شده مطرح اخیر های سال که است طبیعت در گردشگری جدید رویکرد اکوتوریسم، 1332 جهانیان، زندی،

محیط . است گردشگری صنعت در تازه نسبتا گرایش اکوتوریسم . است نامیده قرن اکوتوریسم را حاضر قرن متحد ملل سازمان که است برخوردار

 است. از گردشگری عنو گردشگرپذیر این های و جاذبه اصلی های طبیعت، کانون زیبای و مناظر ها اندازه طبیعی،چشم

 در قوی ابزار یک عنوان دارد به همراه به که اکوتوریسم و منافعی توسعه است، بنابراین وابسته فراوان وحش وحیات وجود مناظر زیبا به اکوتوریسم 1331 مور، درام،آلن اندی

تمامی  که است این نیازمند نتیجه این است شنرو .شوند حاصل حفاظتی منافع که است اکوتوریسم ضروری تعریف در .باشد می ها آن حفاظت

و  اکوتوریسم پویایی از حمایت .برسند حداقل محیط به روی بر مضراکوتوریسم اثرات تا شوند و مدیریت طراحی خوبی به اکوتوریسم های فعالیت

 .دارد ضرورت وآموزش عاتاطال موثر،اقزایش بازاریابی طریق آن، از با های مرتبط وفعالیت اکوتوریسم گذاری سرمایه اجرای

 1311 مور، درام،آلن اندی

 

 صرف آن درآمد که باشد می آموزنده سفر برای گردشگریک اکوتوریسم. است شده حفاظت ومعموال حساس، بکر، سالم مناطق به سفر اکوتوریسم

 وحقوق بشر گوناگون های فرهنگ تکریم وجبو م گذاشته تاثیر محلی جوامع سیاسی تقویت و و توسعه اقثصادی رشد در و مستقیما شده حفاظت

 شود می

 محیط از حفاظت اهمیت درباره مسافران آموزش .شود ساکنین خسارت باعث تواند می که منطقه فرهنگ طبیعت بر گردشگری منفی اثرات کاهش 1313 ، رحیمی ، مقصودی

 .زیست

 .باشد مردم و حلیم مسئوالن مشارکت با که طوری به مرتبط کار و کسب اهمیت بر تاکید

 ویژگی با وآشنایی و جانوران گیاهان طبیعی و مشاهده سیمای از لذت و کسب ، ستایش تحسین ، مطالعه منظور به که است مسافرتی اکوتوریسم 1331 علیا، طلیعه

 .گیرد صورت می حال و گذشته در محلی جوامع فرهنگی های

 نگارندگان : منبع

 به مناطق مسئوالنه سفری ، یعنی طبیعت پایه بر توریسم فعالیت ترین را، اصلی اکوتوریسم توان می دهش ذکر تعاریف بنابر نتیجه در

  .کرد مورد نظرتعریف منطقه وفرهنگ طبیعت به آسیب حداقل ، با محلی مردم زندگی کیفیت زیست، بهبود محیط حفظ با ، توام طبیعی

 

 :اکوتوریسم و پایدار گردشگری با معماری ارتباط -3

 عنوان به معماری : بود قائل گردشگری در معماری برای اساسی نقش دو توان می ، شود بررسی گردشگری دیدگاه از معماری که هنگامی

 امکانات و نقل و حمل ، خدمات ، اقامت قالب در عمدتا و دارد هایی ساخت زیر به نیاز گردشگری گردشگری توسعه صنعت در الزمه یک

 های ساخت زیر این آن از پس و شوند می جذب منطقه یک به گردشگری های جاذبه وسیله به گردشگران . می شود تعریف عمومی
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 و طراحی مبحث ، دیگر موارد از بسیاری و کارکرد تعریف ، جایابی ، سنجی نیاز از بعد . باشند مسافران نیاز پاسخگوی که باید گردشگری

و  ساخت در پایداری اصول به توجه میان این در اما) . 1333سمندری،احمدی، د،آزا افشاری ( است مطرح تاسیسات این ساخت بنای

رشد   .گیرد قرار نظر مد ضرورت یک عنوان به باید ، است اکوتوریسم آن ابعاد از یکی ،که پایدار گردشگری یک داشتن ،جهت سازها

شدن  تبدیل برای مستمر بطور معماران . ستا سازی ساختمان صنعت پایداری در موازی حرکتی گردشگری صنعت در اکوتوریسم

 بجای واکنش ، طبیعی زیست محیط مهار به را خود ساختمان طراحی و دهند می انجام تری آگاهانه تالش زیست محیط به معماری

 هرسازیش زیست و محیط طراحی ، سبز ساز و ساخت سمت به فعالیت حال در معماران و طراحان . کنند می طراحی آن به دادن نشان

 از حفاظت خدمات برای از جهانی استفاده و بخشی اثر پایداری بهبود جهت در تالش در مستمر بطور جهان دولت های و هستند جدید

 یک برای بسیاری عوامل از ترکیبی درک به نیاز اکوتوریسم معماری درک. هستند ها العمل دستور و قوانین ایجاد طریق از زیست محیط

  تمام با تحلیل سایت و تجزیه :از عبارتند عوامل این . است خاص سایت

 

 درک . باشد خود داشته پیرامون محیط بر تاثیر کوچکترین که حالی در طبیعی منابع از استفاده با ساختمان طراحی و آن های پیچیدگی

 به آیا شود گرفته تصمیم باید . باشد اه ساختمان نهایی طرح برای معماری سبک تعیین برای کمکی تواند می منطقه یا و فرهنگ و تاریخ

 برای ، منطقه در رایج سفرهای و خدمات ، منابع از کامل درک . پایدار ساختمان یک ایجاد دنبال به یا و هستیم منطقه بومی سبک دنبال

 (.1333 مرداد ، قوزلو رجبی(هستند الزم اکوتوریسم موفق معماری ساخت

 

 :گردشگری صنعت در جاذبه یک عنوان به معماری 3-1

 می دسته بندی گردشگری های جاذبه زمره در آنها از بسیاری شود نگریسته گردشگری دید به مختلف های پدیده و آثار به که هنگامی

 کلی به طور معماری . می کند فراهم را جهانگردی توسعه اساس منطقه یک یا کشور یک جذاب های ویژگی دیگر عبارتی به . شوند

 اجزای از ابنیه مربوط و آثار همچنین و خاص روش و شیوه یک یا و زمانی خاص دوره یک یا منطقه یا کشور یک ویژه معماری سبک

 افشاری (شود هم ارایه گردشگری دید از معماری های جاذبه از کلی بندی دسته یک است الزم . باشند می فرهنگی های جاذبه اصلی

 . )1333سمندری،احمدی، آزاد،

 

 آن گردشگری های قطب و ایالم ناستا معرفی -4

استان  زیباترین از یکی سارها و چشمه بکر طبیعت گردشگری، هدف روستای 21و گردشگری جاذبه 131از بیش بودن دارا با ایالم استان

 و گردشگران توجه مورد ساالنه و ( www.ch-b.ir ) است شده واقع زاگرس میان ارتفاعات بر کشور غرب در که است کشور های

 دهنده نشان آنها تمامی است،که زیر دارای شرایط اکولوژیکی و طبیعی لحاظ از استان این . است کشور خارج و داخل از بسیاری مسافران

 . نماید عمل پویا بسیار اکوتوریسم و گردشگری طبیعی صنعت در تواند می که است هایی استان جمله از استان این که است این

  پایدار ارتفاعات و یممال شیب با اراضی وجود -1

  دایم و مناسب آبدهی های رودخانه و ها چشمه وجود  -2

  ناهمگن توپوگرافی  -3

  نوردی صخره و کوهنوردی جهت مناسب ای صخره ارتفاعات وجود  -4

 جهت حاصلخیر و مناسب خاک از برخورداری  -1

  سبز فضای توسعه -1

 (1313 ، کریاس بنا مشاور مهندسین ( عشایری و روستایی فرهنگ از هایی جلوه با رویارویی امکان  -1

 :است شده استان ایالم این در گردشگری توسعه عدم باعث زیر دالیل جمله از بسیاری دالیل اما

 . سال مدت تمام در کنونی ارائه قابل خدمات در موجود امکانات از بهینه برداری بهره عدم  -1

 خدماتی کنندگان ارائه تر افزون آمد در به منجر که بیشتر هزینه منظور به توریستی درفضای گردشگران تعداد بودن کم -2

 شود. آن می نیاز مورد خدمات دیگر و توریستی
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 استان. نقاط بقیه در توریستی مناسب های قابلیت دارای فضای در تجهیزات نبود  -3

 . ادارای کارآمد منسجم و مدیریت یک وجود عدم  -4

 ای منطقه و امکانات اقلیمی شرایط با مناسب های طرح تهیه و دشگریگر قابلیت دارای مختلف مناطق دقیق شناخت عدم  -1

 . گردشگران طلب جهت

 

 . استان گردشگری های قطب در )امکانات نبود ( نبودن مجهز -1

  .توریستی های جاذبه از استفاده جهت گردشگران هدایت منطور به امکانات نبود  -1

 فضاهای در گردشگران بیشتر چه هر ماندگاری منظور به تی استانتوریس مختلف های قطب برای مناسب فضاهای وجود عدم  -1

 گردشگر. جاذب و مناسب

 ، ها متل ، ها هتل انواع مانند  .است نیاز مورد گردشگری صنعت با ارتباط در  که هایی مکان و بناها نبود یا کمبود  -3

 و راهی بین های نمازخانه ، اقامتی و تفریحی راکزم ها رستوران ، ها غذاخوری ، راهی بین و موقت های ،اقامتگاه مهمانسراها

 . باشد می ... و ها آالچیق انواع

 جمله این از ،که باشد داشته موجود وضع بر زیادی تاثیرات تواند می صنعت این گردند طرف بر فوق موانع اگر که حالی است در این

 :گردد نمی موارد این به محدود اثیراتت که است ذکر به کرد،الزم اشاره زیر موارد به توان می تاثیرات
 

 ایالم استان بر پایدار گردشگری تاثیرات :1 شماره جدول

 تاثیرات ابعاد

 اقتصادی تأثیرات

 

 خواهدگردید. منطقه مردم دریافتی درآمد افزایش سبب گردشگری مختلف نواحی در گردشگران مخارج -1

اشتغال  سبب نهایت در و گردشگری  خدمات در افراد بکارگیری موجب و شده سبب را خدمات بیشتر هرچه تقاضای گردشگران ورود -2

 شد. خواهد زایی

 افزایش نهایت در محصوالت این تولیدات افزایش موجب و خریداری را محلی صنایع دستی ، محصوالت ، مختلف مناطق در گردشگران -3

 . شد خواهد این تولیدات درآمد سطح

 در آنها سالیق و ها خواست مطابق تولیدات صنایع یا که گردد می سبب و شده منطقه در ادیاقتص افکار تبادالت موجب گردشگران  -4

 .یاید توسعه و ایجاد مختلف مناطق

 .گردد خدماتی می و تبلیغاتی موسسات مسافربری های آژانس قبیل از خدماتی های ایستگاه افزایش سبب صنعت گردشگری گسترش -1

و  فرهنگی – اجتماعی تاثیرات

 ماهای توریستیراهن

 شد.  خواهد روستاها ویژه به توریستی مناطق فرهنگ سازی غنی و اطالعات تبادل موجب گردشگران ورود -1

  .شد خواهد منطقه گردشگری جذاب قطب بیشتر هرچه شناسایی موجب گردشگران ورود -2

  .شد خواهد واقع موثر آن مطلوب رشد در و جسته بهره منطقه سازی غنی فرهنگ از گردشگران -3

 کرد. خواهد را جلب گردشگران توجه استان کهن و غنی روستایی و عشایری فرهنگ و رسوم و آداب  -4

 مناطق در و داندانپزشکی پزشکی سیار های کمپ استقرار و بهداشتی مراکز تقویت در مسئولین تا شد خواهد موجب گردشگران ورود -1

  . نمایند اقدام

 سنت های و فرهنگ ها درک  یکدیگر به نسبت کلیشه ای و منفی  برداشت های کاهش و کشور یک مردم مثبت نگرش و رفتار ایجاد -1

 .یکدیگر

  یکدیگر فرهنگ های با مدارا و تفاهم، احترام تقدیر، افتخار، ایجاد  -1

  گردشگران و میزبانان نفس به اعتماد افزایش  -1

  ارتباط برقراری طریق از ایجاد شده روانی رضایت  -3

  مردم دید حوزه سطب و نظر وسعت ایجاد  -11

  ملی سنتهای احیای  -11

 عمومی مکانهای و فضاها افزایش  -12

 سیاسی تاثیرات

 

  کشور در سیاسی ثبات ایجاد برای تالش -1

  جامعه در امنیت سطح اعتالی  -2

  کشور در بیکاری نرخ کاهش علت به سیاسی های کشمکش کاهش  -3

  کشور در سیاسی تشنجات و ها آشوب تقلیل برای تالش  -4

  آنها بین متقابل درک ارتقای و گوناگون های ملیت و ها قومیت بین تماس ریبرقرا  -1

 (1311زاهدی،( مختلف جوامع بین  متقابل احترام افزایش  -1
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 زیست محیطی تاثیرات

 

 ...و روبنایی و اییزیربن خدمات و امکانات (ایجاد و سازی محوطه و آنها مجدد احیاء و تاریخی و باستانی اماکن از حفاظت زیست، محیط از حفاظت

 (.1331 زاهدی، و رنجبریان( باشد داشته

 نگارندگان:منبع

 

 اندر دست و و مسئولین باشد می ضرورت پایدار، یک گردشگری رویکرد با ایالم استان در گردشگری توسعه برای تالش دلیل همین به

 این اکوتوریسم بر تاکید دلیل. داشته باشند اکوتوریسم به جهتو همراه به استان این در صنعت این ارتقاء جهت مضاعفی تالش باید کاران

 نواحی در گردشگری توسعه ی و و گسترش باشند می نظر مورد تاریخی های جاذبه از طبیعی، بیشتر های جاذبه استان این در که است

 برای را زیادی مسائل و مشکالت اندو می تو گذاشت خواهد بجای زیست محیط بر پیامدهایی اثرات و خواه ناخواه طبیعی، محیط های

 .آورد بار به باغات و مزارع بردن بین از یا ایجاد سروصدا زباله ها، ازدیاد و تراکم گیاهی، پوشش و جنگل ها تخریب یعنی نواحی آن مردم

 .شود می برداشته وثریم گام نیز فرهنگ ارتقاء و جهت رشد در بلکه گردد می حفظ طبیعت تنها نه اکوتوریسم به توجه با نتیجه در
 

 : گردشگری صنعت به مربوط بناهای درمعماری اکوتوریسم و پایدار گردشگری اصول رعایت چگونگی -1

 و الزم ایالم استان در پایدار طبیعی گردشگری و اکوتوریسم یک داشتن جهت زیر اصول رعایت معماری زمینه در ، رسد می نظر به

 :باشد ضروری

 گردشگری صنعت به مربوط بناهای معماری در داریپای اصول :1 شماره جدول
 اصول

 

 

 و فیزیکی مختلف عوامل تاثیر تحت گیری ساختمان جهت . باشد می ساختمان یک گیری شکل عوامل مهمترین از یکی ساختمان استقرار جهت بهینه ساختمانها جهت و استقرار

 به توان می موثر روانی عوامل از و دارد بستگی غبار و گرد و باد ، گرما ، سرما تاثیرو  اقلیمی مسایل به عمدتا فیزیکی عوامل . دارد قرار روانی

 و ساختمان در داخل حرارتی شرایط بهترین ایجاد برای . نمود اشاره محرومیت و اشرافیت همچون محیطی مسایل و سایر منظر و دید مسایل

 است. شرقی جنوب - غربی شمال گیری جهت بهترین جنوبی سرد بادهای با مقابله

 (. 1313 ، کسمایی( باشد 1:1/3:  آن اضالع نسبت که است فرمی منطقه این بناهای برای فرم بهترین ساختمان بهینه فرم

 لحاظ به بومی سازهای و در ساخت رفته بکار مصالح عمده. باشد می باال حرارتی ظرفیت با مصالحی دیوارها و بام برای ساختمانی مصالح مناسب مصالح

 گچ و گل و مالون سنگ از عمدتا دیوارها . باشد می چوب و سنگ از ، ساخت خاص تکنولوژی به نیاز عدم نیز و آن بودن ارزان و آسان دسترسی

 میشود استفاده بتن و بتنی اسکلت از نیز جدید های ساختمان در . شود می ساخته بلوک تیرچه اخیرا و چوب به وسیله سقف پوشش و سیمان یا

 (.1314 ، توکلی ( .

 به ملی مقررات 13 مباحث رعایت

 انرژی در مصرف جویی منظور صرفه

 ( باشند داشته حرارتی عایق پوسته خارجی دهنده تشکیل اجزای تمامی باید گرما انتقال کردن محدود و انرژی مصرف در جویی صرفه برای

 گرم هوای خروج باعث که درزهایی تمامی بایستی استان این در زیاد ل سرمایدلی به  ) .1313،  ساختمان ملی مقررات نوزدهم مبحث راهنمای

 . است الزامی درزگیرها انواع از استفاده شود بنابراین بسته می شود بنا از

 و های طبیعی انرژی از استفاده

 بناها داخل تجدیدپذیر در

 معماری قوانین به توجه باعدم انسان امروزی است برانگیزی بحث و مهم مسائل ازجمله فسیلی سوخت های و انرژی بحران مساله امدرن دردنیای

 است شده زیست محیط الودگی سبب فسیلی سوخت های و انرژی منابع برمصرف زیاد عالوه خورشیدی غیرفعال های سیستم و اقلیمی و بومی

 . است کرده پیدا ای ویژه تاهمی جهانی درسطح پذیر تجدید های ازانرژی معماری پایدارو استفاده اساس برهمین

 وگردشگری میراث فرهنگی سازمان تقاضای با گردشگری وسایرتاسیسات ها واقامتگاه ها هتل امرتوسعه در تسریع منظور به 22 ماده حوزه اکوتوریسم قوانین

 اختیار در ساله 1 یکتمل شرط به اجاره صورت کارشناسی به قیمت به نیازرا مورد اراضی است موظف مسکن و زمین ملی سازمان  -1

 دهد. قرار گذاران سرمایه

مکلفند  جهاد کشاورزی وزارت اراضی امور و سازمان ها استان طبیعی منابع کل و ادارات کشور ومراتع وآبخیزداری ها جنگل سازمان -2

 قراردهند. گذاران سرمایه اختیار در ای منطقه قیمت به را نیاز مورد اراضی

 .گرفت خواهد قرار واقدام بررسی مورد العاده بطورفوق سازمان پیشنهاد با ها هتل استقرار - برای اراضی تغیییرکاربری -3

 مربوطه به شهرداری گذاران سرمایه توسط برداری بهره شروع از ساله 11 تا1 اقساط به تراکم فروش و تغییرکاربری از ناشی عوارض  -4

 (.1311 ایران، واکوتوریسم گردی طبیعت بر حاکم ومقررات قوانین مجموعه. (شد خواهد پرداخت

 در بومی انسانی نیروی از استفاده که انسانی است منابع ، منابع جمله از است منابع گونه پایدار ماهیت از استفاده پایدار گردشگری اصول از یکی انسانی منابع

 است. پایدار گردشگری اصول از دیگر یکی نیز این که شد خواهد ها از هزینه بسیاری کاهش باعث خود ها مکان این کردن اداره و ساخت

 ساختمان های موجود احیای

 

 و زیارتگاه ها و تاریخی روستاهای باستانی و شهرهای از حفاظت احیاء و تاریخی، بازسازی اماکن و  )زنده سازی باز( موجود ساختمان های احیاء

 .گردشگران اقامت برای مکانی هم شند وبا گردشگری جاذبه یک توانند می هم که قدیمی هتل های و معابد

 نگارندگان:منبع

 

 

 : نتیجه گیری -1
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 های قطب از یکی به عنوان تواند می تنها نه زیبا بسیار و بکر طبیعت داشتن دلیل به ایالم استان که گفت چنین توان می نهایت در

 جهت الزم تجهیزات و امکانات  که شرط این به شود یسماکوتور صنعت سطح ارتقاء باعث می تواند بلکه آید حساب به ایران در گردشگری

 های مکان و امکانات اینکه منظور به می شود مربوط معماری به که آنجایی تا و شود فراهم داخلی و خارجی گردشگران راهنمایی و اسکان

استان  اقلیمی شرایط بررسی با نشوند ملمتح مورد نیازشان انرژی تامین برای را زیادی های هزینه و باشند صرفه به مقرون شده ساخته

 اماکن کلیه ، همچنین کرد استفاده پذیر تجدید های از انرژی و باشد پایدار معماری اصول با متناسب معماری بایستی االمکان حتی ایالم

 از بسیاری در را استان فتپیشر موجبات تا گردد استفاده آنها خدمات در ارائه و ساخت جهت بومی نیروهای از و شده بازسازی تاریخی

  . شود خارج محروم های استان لیست از حدودی تا و نماید فراهم موارد

 

 :است شده ارائه استان ایالم این در گردشگری صنعت گسترش جهت پیشنهاداتی در نهایت

 . گردشگران سالیق با مطابق خدماتی های واحد ایجاد  -1

 جلب منظور به زمینه این در پوسترها و بروشورها تهیه ، گردگشری  مختلف ینواح در سنتی محصوالت های نمایشگاه ایحاد -2

 . آنها به محصوالت گونه این معرفی و گردشگران نظر

 های واحد توسعه و ایجاد زمینه این در گذاری سایت  منطقه در توریستی خدماتی کننده ارائه و مسافرتی های بنگاه ایجاد -3

 گردشگری سالیق با بقمطا محلی و دستی صنایع  تولیدی

 و فرهنگی ارزنده های میراث این از بازدید برای گردشگران هدایت و استان فرهنگی و تاریخی های یادمان بازسازی و تعمیر   -4

 . منطقه تاریخی

 جمعی. ارتباط و تلفنی از امکانات استفاده با استان گردشگری های جاذبه شناساندن در سعی  -1

 ، منطقه اکوتوریست  از گیری بهره برای الزم تسهیالت آوردن فراهم و استان گردشگری یکنون فضاهای کردن تجهیز   -1

 سبز سر جنگل های انبوه وجود ، تابستان در برف از مملو و کشیده فلکه ب سر های کوه و مناسب اقلیم ، جغرافیایی موقعیت

جنگل  از میان غیره و بازفت آب پر و مهم های شاخهسر عبور و دارند استقرار سیمره رودخانه های سرشاخه کنار در بیشتر که

 .نماید می جلب خود به را ای بیننده هر ،چشم استان زیبایی تاالرهای و منطقه خارجی زیبایی های

 

 ماخذ : و منابع -1

 .11 شماره ساختمان، و معماری مجله ، اقامتی مراکز معماری و گردشگری (1311).س ، زاده افتخار -1

  و توریسم ملی همایش اولین ، گردشگری و معماری ارتباط (1333) .د . احمدی ، م . سمندری ، س . آزاد افشاری -2

 . ایران در سبز گردشگری

 حسن ، موسائی علیرضا ، جعفری حمیدرضا : مترجمان ، آینده برای میراثی ، پایدار گردشگری مدیریت (1311) .د ، اجل . ال -3

 . تهران دانشگاهی جهاد: ناشر ، هویدی 

  . 23 شماره ، هشتم سال ، جغرافیایی فضای فصلنامه ، فارس استان در ژیوتوریسم راهبردهای ، (1311ا.) . قاسمی م، . ثروتی  -4

 

  .دانشگاهی جهاد انتشارات سازمان: ناشر اکوتوریسم، (1332. (زندی،ا. م جهانیان، -1

دکترمحسن  : مترجم ، دوم جلد  )اکوتوریسم تجارب(یسماکوتور ومدیریت ریزی برنامه بر ای مقدمه (،1331). مور،آ . ا ، درام -1

 .آییژ انتشارات : ناشر رنجبر،

  انتشارات : ناشر رنجبر، دکترمحسن : مترجم ، اکوتوریسم ومدیریت ریزی برنامه بر ای مقدمه (،1311). مور،آ . ا ، درام -1

 .اول آییژ،چاپ
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  دومین آن، اکوتوریسم توسعه در پایدار معماری نقش و ساحلی گردشگری محیطی زیست (،آثار1311).و ، قوزلو رجبی -1

 . ایران زیست محیط های پژوهش تخصصی و ملی همایش

 .  تهران دانشگاه : ناشر ، پایدار گردشگری رویکرد با روستایی گردشگری (توسعه1333) .م ، رضوانی -3

  .باغ ارچه : ناشر ، پنجم چاپ ، گردشگری صنعت (،خدمات1331) . زاهدی،م .رنجبریان،ب -11

 . طباطبایی عالمه دانشگاه  :تهران پایدار اکوتوریسم و توریسم مبانی ،(1311) ش زاهدی، -11

  .سوم سال ، 11 ،شماره حقوق تعالی ایران،مجله در اکوتوریسم حقوقی ،وضعیت (1331) علیا،ز طلیعه  -12

 علمی فصلنامه ، توسعه حال در ایکشوره برای پایدار گردشگری توسعه وچالش های محیط گردشگری، (1311). م ، کاظمی  -13

 . 3 شماره ایران، مدیریت علوم انجمن انتشارات ایران، مدیریت علوم پژوهشی 

  . خاک نشر  :ناشر ، معماری و اقلیم ، (1313. )م ، کسمایی   -14

ی و دست فرهنگی،صنایع میراث سازمان ، (1311ایران) واکوتوریسم گردی طبیعت بر حاکم ومقررات قوانین مجموعه  -11

 .ها وطرح گذاری سرمایه ،معاونت گردشگری

 جغرافیایی فضاهای پژوهشی علمی مجله ، راهکارها و ها چالش ، ها کارکرد ایران در پایدار ،گردشگری (1311) .ر ، محسنی -11

 . 21 شماره نهم سال واحد دهم اسالمی آزاد دانشگاه

تحقیقات  مرکز :ناشر ،) 1313) سوم ویرایش ختمانسا ملی مقررات نوزدهم مبحث ،راهنمای ساختمان تحقیقات مرکز  -11

 .ساختمان

نشر  ،)اول چاپ(، پونه ، ترابیان . روزبه ، میرزایی : ترجمه مدیریت، و ریزی برنامه ، اثرات ، گردشگری (1311).مسیون،پ  -11

 .ترمه

 نمونه موردی ، ایران کویری و بیابانی مناطق در ژئوتوریسم توسعه راهکارهای (،1313) .س ، هرآبادی رحیمی . م ، مقصودی  -13

 . کویر ملی پارک

  .13 شمارة جغرافیا، آموزش رشد مجلة .پایدار توسعة و گردشگری (،1311ع) منصوری،  -21
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