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 چکیده 

 

اهمیت و ضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و ساخت همه ساختمان ها بویژه ساختمان هایی که امروزه 

بطور مستقیم مورد استفاده انسان و موجودات زنده قرار می گیرند. از دو نظر حائز اهمیت می باشد. از یک سو 

 بهتریآسایش حرارتی انسان کیفیت های با طراحی اقلیمی از نظر  های هماهنگ با اقلیم و با ساختمان ساختمان

ها بهتر است و تنوع و تغییر روزانه و فصلی نور حرارت و جریان هوا در  گونه ساختمان دارند شرایط محیطی این

این ساختمانها فضاهای متنوع و دلپذیری ایجاد می کند از سوی دیگر هماهنگی ساختمان با شرایط اقلیم موجب 

های می شود. در برخی  گونه ساختمان رد نیاز برای کنترل شرایط محیطی اینصرفه جوئی در مصرف انرژی مو

های هماهنگ با اقلیم و زمینه گرا را در تمام طول سال به طور طبیعی و  اقلیم ها می توان شرایط داخلی ساختمان

که زمینه  این پژوهش برآن است .بدون نیاز به سیستم های مکانیکی حرارتی در حد آسایش انسان تنظیم کرد

گرایی را به عنوان یکی از اصول طراحی و معماری پایدار در در حیطه پایداری محیطی معرفی کند.این پژوهش با 

مطالعه کیفی و روش تحقیق توصیفی صورت پذیرفته و ابزا گرداوری داده ها مشاهدات عینی ومطالعه منابع مکتوب 

 .، اسناد و مدارک می باشد

 زمینه گرا، طراحی معماری، اکوتوریسم معماریواژگان كلیدی:
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 مقدمه :

امروزه با افزایش جمعیت و گستردگی فضاهای شهری و بخصوص فضاهای مسکونی پایداری اجتماعی و اقتصادی درکلیه عرصه 

در سال های اخیر عوامل اجتماعی به عنوان  .ها بویژه درعرصه معماری و شهرسازی ازاهمیت دوچندانی برخوردار می شود

پیش نیازی برای پایداری، تمرکز زیادی را به خود معطوف کرده است. در واقع در پایداری اجتماعی محور اصلی، انسان نسل 

حاضر وآینده می باشد و برآوردن نیازها، افزایش کیفیت زندگی او و استفاده از تمام ظرفیتها و توانش در بهبود وضع خود از 

ارهایی هم چون دسترسی برابر به منابع)عدالت اجتماعی(،توانایی خوب زیستن، سالمت و اهداف پایداریاجتماعی است. که معی

را دارا می باشد. باز خورد آن در  ...رفاه اجتماعی،امنیت، باال بردن سطح آکاهی و آموزش، مشارکت، ارتقاء روابط جمعی و 

و عالی انسان، الگوهای رفتاری او و بهبود  معماری ، بوجود آوردن معماری پاسخگو است که همخوان با نیازهای اساسی

کیفیتهای فضایی مطابق با آن برای همه اقشار جامعه بویژه افراد کم درآمد و معلولین باشد، معماری که در برگیرنده فرهنگ 

ی برای ،اعتقادات و الگوهای رفتاری است. در این میان حمایت از زندگی اجتماعی و فرهنگی از طریق ارتقاء فضاهای عموم

درگیر کردن مردم و شهر، افزایش ارزشهای فرهنگی و ایجاد ساختارهای با هویت در جهت بوجود آوردن حس تعلّق، ساخت 

 .محیط زندگی هارمونیک، و فضاهای انعطاف پذیر و ... از راهکارهای عملی طراحی برای دستیابی به پایداری اجتماعی است

 
 :روش تحقیق

اهمیت اقلیم در اسنادی است که با بهره گیری ازمنابع موجود به بررسی  تحلیلی و-صیفیتو روش تحقیق پژوهش حاضر

 .می پردازد  معماری زمینه گرا

 

 بیان مسئله:

توانایی معماری زمینه گرا در برآورده نمودن نیازهای انسانی در ابعاد گوناگون میتواند به عنوان یکی از شاخصه های مهم در 

را باشد. با این تعاریف از معماری زمینه گرا می توان گفت که معماری زمینه گرا، بیشتر متوجه بررسی معماری زمینه گ

مشخصات فیزیکی یک منطقه است. ویژگی هایی چون توپوگرافی، خط آسمان، مصالح ،رنگ و بافت. معماری واقلیم، پیوندشان 

ریم امن وبستر بالیدن. در این معنا، آغوش، خاک واقلیم، بیشتر به رابطه نوزادوآغوش می ماند، یا نسبت هر رستنی با خاک، ح

تجربیات معماری زمینه گرا در پهنه جهان وآروین های آن در معماری  .رابط حیات وسرزندگی ونبودشان نمود میرایی است

دودیت آن یا ایران زمین نیز، خود گواه تاکیدی بر اندیشه ی فرم زایی مالحظات اقلیمی در معماری است تا عاملی بر مح

اسارت معمار. میزان متفاوت وترکیب گوناگون عوامل اقلیمی که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیای مناطق مختلف است، 

حوزه های اقلیمی متفاوتی در جان پدید آورده که هریک ویژگی های خاصی دارد. محیط زیست، شهرها وحتی بناهای مربوط 

 ای خاصی متناسب با شرایط اقلیمی خود به دست آوردند. به این حوزه های اقلیمی، ویژگیه
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 سواالت تحقیق:

 چگونه میتوان با استفاده از مبانی معماری زمینه گرا باعث استفاده بهینه از انرژی نو  گردید؟ _1

چگونه میتوان به طراحی یک الگوی مناسب محیطی دست یافت که از سوی دیگر پاسخگوی نیازهاای جامعاه اماروز  _2

 باشد؟

 توان با استفاده از طبیعت ناب واقلیم به معماری زمینه گرا رونق بخشید.چگونه می_3

 

 

 فرضیات:

 به نظر می رسد با استفاده از اصول معماری زمینه گرا باعث استفاده بهینه از انرژی و کاهش مصرف آن گردید.-1

 را به نیازهای امروزه جامعه پاسخ داد.به نظر میرسد  می توان با رعایت اصول و قواعد طراحی زمینه گ-2

 به نظر میرسد می توان با احیا طبیعت باعث رونق معماری زمینه گرا گردید._3

 

 اهدف اصلی

 مردم و در نتیجه فراهم نمودن امکانات برای پاسخگویی به نیازهای بنایی با رویکرد زمینه گرایی ایجاد  _1

 وارد از طرف استفاده کنندگان حفاظت از محیط زیست در مقابل آسیبهای _2

 باال بردن توان اکولوژیکی منطقه  _3

 دستیابی به راهکارهایی برای استفاده بهینه از عوامل محیطی منطقه و کاهش مصرف انرژی در ساختمان_4

 معماری زمینه گرابه کمک  اقلیم و طبیعتهای مناسب برای شناخت ایجاد زمینه _5

 :اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

به دنبال تغییر در شرایط و عوامل موثر بر گسترش شهرها و افزایش ابعاد اندازه شان با دستیازی به محیط طبیعی و حومه ها، 

و آنچه از پیش وجود داشته به عنوان یک اصل تعیین کننده و اجتناب ناپذیر در  معماریتوجه دوباره به حوزه های درونی 
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.آنچه در این راستا در درجه اول اهمیت قرار دارد، زمینه است. زمینه به مثابه رویدادی بوده است ساختمان هاجهت پایداری 

در درون آن شناخته، ساخته و پرداخته می شوند و زمینه گرایی دیدگاهی است که عالوه بر جنبه معماری است که عناصر 

اریخی نیز در آن مورد توجه قرار می گیرد. به این های صرفا کالبدی، به تدریج ابعاد انسانی وجنبه های فرهنگی، اجتماعی و ت

 حیاتی مبحثی را پارامتر این و دریابد درستی به را -زمینه–ترتیب در طراحی پایدار، معمار باید در ابتدا ویژگیهای یک مکان 

 .دهد قرار نظر مد ، است مکانی محدوده متن در آنچه تصمیماتش در و بداند خود طراحی فرایند در

پایدار است و سعی  محاضر در پی تبیین نقش و جایگاه زمینه گرایی در راس نظام برنامه ریزی، طراحی و مدیریت  پژوهش

تاثیر این رویکرد را بر و  آنو ظهور نگرش جدید به توسعه معماری دارد ضمن توضیح اجمالی چگونگی تغییر در پارادایم های 

سالهای  معماریحث را درتوسعه پایدارکه بخش عمده ای از دیدگاه های شرح دهد واهمیت توجه به این مب توریستتوسعه 

 (13،2،41)جوهری، .اخیر است مشخص سازد

 متغیر های مساله 

 عوامل اقلیمی موثر بر  معماری زمینه گرا

 معیار های طراحی بر اساس زمینه و اقلیم

 

 تعاریف

 گرایی زمینه

امون اثر معماری تاکید دارد و بر این باور است که توازن میان معماری ومحیط گرا به ضرورت توجه به محیط پیرمعماری زمینه

گرایی الگویی است برای خلق محیط مطلوب تواند هم برای خود اثروهم برای زمینه عاملی موثر وتقویت کننده باشد. زمینهمی

وطراحان امری ضروری واجتناب ناپذیر تر لذا شناخت وآگاهی بیشتر ودرکی عمیقتر نسبت به زمینه ومحیط برای معماران 

است. معماری زمینه گرد تالشی است برای نشان دادن توان محیط مطلوب بصری در مقیاسی کالن تر از معماری پیام معماری 

 .گرا ضرورت توجه به محیط کالبدی پیرامون اثر معماری استزمینه

 گردشگری:

ی گردشگری به عنوان ورد گردشگری و تعاریف نهادهای جهانی، پدیدهامروزه در جهان با توجه به دیدگاههای جدید در م

ی جهانی برای تأمین نیازهای معنوی انسان و ارتقاء کیفیت زندگی از طریق همبستگی بخشی از تمدن معاصر و یک شیوه

ملی و بین شود. از این دیدگاه گردشگری شامل سه عرصه اصلی محلی، جوامع و فرهنگهای کوچک و بزرگ، محسوب می
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المللی است که از هم جدایی ناپذیرند. در واقع در پیوند و همکاری این سه بخش است که اهداف عالی و نهایی گردشگری 

 .کنند و حتی رونق و نتایج اقتصادی گردشگری نیزبه این همکاری وابسته استتحقق پیدا می

ی صرفًا شود ولی به هیچ وجه یک پدیدها مطرح میگردشگری اگر چه معموالً به عنوان یک صنعت سودآور و اشتغال ز

ی اجتماعی است که از ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، ی پیچیدهاقتصادی نیست. گردشگری در ماهیت خود یک پدیده

زیست محیطی، فرهنگی و مدیریتی برخوردار است. در واقع ارزش اقتصادی و سودآوری آن از کیفیت و ارزشهای اجتماعی و 

 گیرد.راغتی آن منشأ میف

 مجموعه توریستی تفریحی :

یا وابسته به آنرا ارائه می دهند تأسیسات  ،خدمات تفریحی و  توریستیمجموعه واحدهایی که برای اقامت گردشگران، خدمات 

انه یا مهمانپذیر، نامیده می شوند. انواع تأسیسات اقامتی توریستی عبارتند از: هتل، متل، مهمانسرا، مسافرخ توریستی تفریحی

 پانسیون، هتل آپارتمان، اردوگاه جهانگردی، کمپینگ، مجتمع توریستی، ویال یا آپارتمان شخصی 

 معماری پایدار

معاصر به حساب آورد که را شاید بتوان یکی از جریان های مهم  -که در واقع زیر مجموعه طراحی پایدار است -معماری پایدار

درصد از ذخایر سوختی در  5۵برای مثال ، .عکس العملی منطقی در برابر مسایل و مشکالت عصر صنعت به شمار می رود

ساختمان ها مصرف می شود که این به نوبه خود منجر به بحران های زیست محیطی شده و خواهد شد. بنابراین، ضرورت 

 .وله پایداری در معماری بخوبی قابل مشاهده است ایجاد و توسعه هر چه بیشتر مق

 پیشینه موضوع:

مهماتی معصومه،میر سعید موسوی در مقاله تحت عنوان تاثیر زمینه گرایی در طراحی مجموعه گردشگری به اهمیت _1

 آموزش مباحث زمینه گرایی به طراحان و معماران پرداختن.

اقلیم در معماری زمینه گرا به نقش و اهمیت معماری زمینه گرا در کاهش  خازنی شیال،علیمحمدی پریسا در مقاله تاثیر_2

 مصرف انرژی و استفاده کمتر از تاسیسات برقی و مکانیکی اشاره و تاکید کردند.

 احمدی،زهرا در مقاله خود تحت عنوان زمینه گرایی و معماری _3

 پایدار زمینه گرایی را به عنوان یکی از اصول طراحی و معماری 
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 پایدار معرفی کرده است.

زمینه گرایی موسوی اصغر،علیمحمدی الهام،رویین تن سوگند در مقاله معماری زمینه گرا در بافت ها اشاره کرده اند که _4

که عالوه برجنبه های صرفا کالبدی به تدریج ابعاد انسانی و جنبه های فرهنگی اجتماعی و تاریخی نیز درآن  دیدگاهی است

ار میگیرد روابط فرهنگی و اجتماعی و سیستم اقتصادی یک شهر تا حدود زیادی می تواند درتعریف زمینه موثر مورد توجه قر

 .باشد

با توجه به نمونه گودرزی سایه،ممقانی ناهید در مقاله خود تحت عنوان معماری زمینه گرا تعامل معماری با کالبد محیط _5

  ا زمینه و مزایای بهره گیری ازاین روشهای موجود دراین خصوص به نحوه ارتباط طرح ب

 پرداخته است.

کاروان فرهاد،حاتمیان امین در مقاله خوانشی نو بر تعامل زمینه ای و رویکرد اکوتوریسم در قالب طراحی مجتمع توریستی _1

ی، تاریخی و کالبدی، معماری هر بنایی براساس زمینه های فرهنگی، اجتماع دراین نوعو آب درمانی رامسر اشاره کرده اند که 

اقلیمی و شرایط خاص آن سایت و ساختمان طراحی و اجرا می گردد و ساختمان عضو همخوان با اکولوژی و عنصری 

زمینه گرایی را بعنوان یکی از اصول طراحی و معماری و هماهنگ در بستر خود و در نهایت در بستر محیط زیست خواهد بود

 کرده است.رفی پایدار در حیطهپایداری محیطی مع

رازجویان محمود در کتاب آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم به ارایه پیشنهادات و راه کارهایی برای استفاده طراحان _7

 از این اصل پرداخته است و همچنین مزایای آن را نام برده است. 

از معماری پرداخته و ابعاد و راه های بهره گیری از  رضازاده راضیه،در کتاب معماری زمینه گرا به تعاریف و مفاهیم این  نوع_8

 آن را برشمرده است وبه اهمیت و ضرورت ان در بحث طراحی تاکید دارد.

 

 بررسی منطقه مورد مطالعه:

متر از  235۵با ارتفاع  استان لرستاندر  اشترانکوه ازناکوه دریاچه گَهَر یک دریاچه کوهستانی در ایران است که در میان رشته

 .واقع شده است سطح دریا

معروف است به سبب نداشتن « نگین اشترانکوه»قرار دارد. این دریاچه که به  ازنااین دریاچه در منطقه حفاظت شده اشترانکوه 

 به اقدام گردشگر 7۵٬۵۵۵است. ساالنه در حدود به دور مانده انسانراه ماشین رو تا حد زیادی از خرابی و آلودگی به دست 

 نمایندمی منطقه این از بازدید
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 نقشه دریاچه گهر در استان لرستان

 

شناسند که این شناخت حاصل معرفی یک زن انگلیسی بنام ام دریاچه ایران میاغلب اروپائیان و سیاحان این دریاچه را به ن

ماه در این منطقه تحقیق کرده و هزار کیلومتر راهپیمایی 3میالدی توانست مدت  18،۵است که در سال  ایزاباللوسی بیشوپ

-به نام )آ اتریشیشناس اولین کسی که موفق به کشف دریاچه گهر شد یک زمینکند ولی باتوجه به اسناد معتبر تاریخی 

کند. وی در هنگام میالدی موفق شد نام خود را به عنوان کاشف دریاچه گهر در تاریخ ماندگار  1888رودلر( بود که در سال 

ترین تصویر مستند تهیه شده از این دریاچه نیز در کشف این دریاچه از ارتفاعات اشترانکوه ازنا حرکت کرده بود. اولین و قدیمی

 .دارد تعلق ژان ژاک دومرگاناست که به یک سیاح فرانسوی بنام میالدی گرفته شده 18،1سال 

رای دسترسی به این ترین راه بپذیر است که نزدیکدسترسی به این دریاچه از شهرستالن های ازنا . الیگودرز و درود امکان

ساعت پیاده روی از سمت  2باشد. از سمت ازنا دریاچه راه شهرستان ازنا می باشد که نیازمند آشنایی اولیه با کوهنوردی می

 .ساعت پیاده روی دارد 5ساعت پیاده روی از سمت دورود بالغ بر  2الیگودرز 
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 نتیجه گیری:

ساختمان و تامین انرژی ، سرمایش ساختمان ، روشنایی طبیعی ساختمان این راهکارها ، شامل مواردی همچون :گرمایش 

 بهینه سازی در ساخت ساختمان

 بهینه سازی در مصرف انرژی ساختمان، بهینه سازی در چرخه ساختمان

 :بندی شود به شرح زیر استاصولی که باید رعایت شود تا یک ساختمان در زمره بناهای پایدار طبقه

 ژیاصل اول:حفظ انر

 .بنا باید طوری ساخته شود که نیاز ساختمان به سوختهای فسیلی را به حداقل برساند

 اصل دوم: هماهنگی با اقلیم

 .بنا باید طوری طراحی شوند که با اقلیم و منابع انزژی موجود در محل احداث هماهنگی داشته و کار کند

 اصل سوم:کاهش استفاده از منابع جدید

ای طراحی شوند که میزان استفاده از منابع جدید را تا حد ممکن کاهش داده و در پایان عمر مفید گونه ها بایستی بهساختمان

 .خود برای ساختن بنای جدید، خود به عنوان منبع جدید به کار روند

 اصل جهارم:برآوردن نیازهای ساکنان

 .صی برخوردار استدر معماری پایدار برآورده شدن نیازهای روحی وجسمی ساکنان از اهمیت خا

 اصل پنچم:هماهنگی با سایت

 .بنا باید با مالیمت در زمین سایت خود قرار گیرد و با محیط اطراف سنخیت داشته باشد

 اصل ششم:کل گرایی
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 شود، تجسم یابدتمام اصل معماری پایدار باید در یک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم می

 منابع:

 دانشگاهها انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان انتشارات تهران برایران، باتاکید: مبانی زمین گردشگری،ری، بهرام نکوئی صد _1

  صفحه211 ،1388،

، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی، «نکوئی صدری، بهرام، طبیعت رویکردی نو در گردشگری_2

االت همایش علمی یک روزه، بررسی توانمندیها، موانع و مشکالت و راههای توسعه گردشگری در آذربایجان شرقی، سی دی مجموعه مق

  .تبریز1385چهارم دی 

                               ها و جوهری، فتانه، توسعه گردشگری پایدار، راهی به سوی حفظ طبیعت و تاالب، اولین همایش حفاظت از تاالب_3

 13،2،های آبی ایران، همدان، شرکت هم اندیشان محیط زیست فرداسیستماکو

 13،3رضازاده،راضیه،معماری زمینه گرا،تهران،انتشارات خاک،_4

 13،۵فالمکی محمد منصور،مهریار محمد،معماری بومی،تهران،انتشارات نشر فضا،_5

 1388انشگاه شهید بهشتی ، تهران،رازجویان،محمود،آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم،انتشارات د_1

 13،۵صیادی احسان،مداحی مهدی،معماری پایدار،تهران،انتشارات خاک،_7

8_  

Lindberg, G. and Hawkins, D.E. (Eds) Ecotourism. A Guide for Planners and Managers. The 

Ecotourism Society, North Bennington,  

،_ -

www.ecotourism.org  

1۵_ -Lascuráin, Héctor . 1993a. The IUCN Ecotourism Consultancy Program  

11_

and Sons.  

UNEP (United Nations Environment Program), Division of technology, industry and economics, 

Paris.  
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