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 چکیده :

انتخاب محل اسکان موقت در سفر براي توريست ها از اهمیت ويژه اي برخوردار است. كشور ايران با داشتن پیشینه اي غني در 

ر تهران و داشتن پتانسیل هاي زياد براي صنعت گردشگري بايد هتل زمینه معماري و بناهاي حائز اهمیت بسیار به خصوص د

ه پس از انقالب اسالمي ستاره ي تهران تعدادي از آنها ك 5داشته باشد . در اين پژوهش در بین هتل هاي  هاي مناسبي نیز

به بندي هتل ها از نظر ، به رت gtmaساخته شده اند بررسي گرديده و با استفاده از روش هاي كمي و بهره گیري از روش 

 شاخص هاي طراحي مناسب، پرداخته شده است.

 

 

  شاخص هاي طراحي -روش هاي كمي  -ستاره 5هتل  -مديريت -گردشگريی: واژگان کلید

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

2 

 :مقدمه 

خت و امروزه با گسترش ارتباطات و روي آوردن مردم دنیا به جهانگردي و استفاده ي بیشتر از تورهاي گردشگري ، لزوم سا

اطقي كه جاذب توريست هستند اهمیت بسیاري ساز براي اسکان مسافران و گردشگران كه كیفیت الزم را داشته باشد و در من

هدف گذاري هاي بسیاري در زمینه جذب گردشگر داخلي و خارجي انجام شده است. از دارد. در ايران نیز در چند سال اخیر 

به آن توجه شود ،شهر تهران است كه هم مقصد گردشگري است و هم شهري واسطه نقاط اساسي و مهمي كه بايد در ايران 

كه از لحاظ سیاسي و اقتصادي مي  اقامت موقت افراد و سفرشان به ديگر نقاط ايران و يا ديگر كشورها و هم نقطه ايبراي 

لملل جايگاه مناسبي را براي خود به تواند مقصد افراد مختلف باشد. همچنین به عنوان پايتخت بايد بتواند در عرصه بین ا

اي اقامتي مناسب براي اسکان مسافران است كه ضمن داشتن آسايش و آرامش ، از ارمغان بیاورد. الزمه ي اين جايگاه ، بناه

 ي آن لذت برده و از معماري آن به وجد آيند چون ما معتقديم ايران مهد معماري دنیا است و با توجه به معماري اصیل وفضا

رو شوند كه ارزش معماري بااليي داشته باشند و  پر مفهوم قديم در ايران ،توريست ها انتظار دارند كماكان نیز با فضاهايي روبه

ز دنیا با سبک و سیاق فرهنگ ايران زمین هماهنگ باشند . هتل ها و هتل آپارتمان ها و متل در عین استفاده از تکنولوژي رو

د كه در بین آنها ز انقالب اسالمي در ايران هتل هاي بسیاري در تهران و ديگر شهرها ساخته شده انها از اين دسته اند. پس ا

ن پژوهش به دنبال پاسخ به اين پرسش هستیم كه در بین هتل ستاره بیشتر به چشم مي آيند ولذا ما در اي 3و  4، 5هتل هاي 

ذشته پس از انقالب اسالمي ،كدام يک از لحاظ شاخص هاي سال گ 40ستاره ساخته شده در كالن شهر تهران در مدت 5هاي 

 فیت تر مي باشد؟معماري مناسب تر و با كی

 

 مبانی نظری -2

 تاریخچه هتل-1-2

صنعت هتلداري نوين آغاز خود را به كشورهاي اروپايي بويژه سويیس مديون است. اين صنعت در ساختمانهاي كوچک و  

شد، شکل گرفت و در همین هتلهاي كوچک انواع خدمات و هاي چوبین استفاده ميمحقر كه براي گشودن آنها ازكلید

 .گرديد. دارندگان هتلها بیشتر طبقه ثروتمند و اشراف بودندا به مشتريان عرضه ميسرويسه

شد. اين میالدي براي نامیدن اين مراكز بکار گرفته  ۱۷۶0از حدود سالهاي  Hotel شدند و كلمهاين مراكز هتل خوانده نمي

رفت. مي نگلستان براي نامیدن اين مراكز به كارمشتق شده است كه در همان سالها و در ا (Hostel) واژه خود از كلمه هاستل

و همراه با اين كلمه در مواردي مشابه  كردندمشخص مي Inn يافت را با واژههايیکه به اين منظور اختصاص ميدر آمريکا مکان

یويورک رشد واقعي و تکامل اين صنعت در آمريکا با گشايش سیتي هتل در ن .شداستفاده مي COFFEE HOUSE از عبارت

يافت. فعالیتهاي اين آغاز شد و اين نخستین ساختماني بود كه به ارائه خدمات مربوط به هتلداري اختصاص مي ۱۷۹4در سال 

داران متعدد به اين صنعت روي آوردند و که سرمايهمركز به ايجاد انگیزش و رقابت در میان شهرهاي ديگر انجامید بطوري

صنعت  آور ايناي و شگفتها افزوده شد. اما گسترش افسانهن هنگام بود كه بر تعداد هتلهتلهاي چندي تأسیس كردند در اي

 (۱3۹4)هتل بادله، سیر تحول هتلداري در جهان، .گرددهاي قرن بیستم برميبه سال

 

 دوار گوناگونهتل در ایران در ا -2-2

در خیابان نادري تهران داير  نادري اي بنامافهخورشیدي توسط يک مهاجر روسي به نام خاچیک ماديکیانس ك ۱30۶در سال 

پزي پرداخت و چندي بعد در جوار كافه نادري، هتلي به همان نـام شد و اين شخص براي اولین بار در تهران بکار شیرين

همانخانه توان مدهاي اقامتي و پذيرائي تهران كه امروز فقط نامي از آن باقي مانده است ميدر قديمي ترين واح.تأسیس كرد

هاي نیم قرن پیش تهران بود. اين هتل در خیابان ترين و معروف ترين هتلاز مجلل گراند هتل .مدرن گراند هتل را نام برد
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رسید تنها ر وقت میهمان سرشناسي از خارج به تهران ميزار كمي باالتر از كوچه ملي قرار داشت و در سالهاي پیش هالله

روز ايران در شد گراند هتل بود. گراند هتل سالن بزرگي نیز داشت كه هنرمندان آن نظر گرفته ميمحلي كه براي اقامت او در 

 )افتاد. هاي ديگر در تهران ساخته شد اين هتل از رونقپرداختند و به تدريج كه هتلآن به اجراي برنامه مي

https://www.sunrise.ir/?p=14346) 

 
ترين مهمانسراي عباسي اصفهان، قديميكاروانسراها در ايران قديم نیز جايگاهي براي استراحت و اسکان مسافران بوده اند.  

هجري قمري به دستور شاه سلطان حسین صفوي ساخته شد. او اين كاروانسرا را به ۱۱0۶  هتل جهان است؛ اين هتل در سال

قدمت، سادگي و فضاي  .شدنیز نامیده ميمادر خود هديه كرد و به همین علت، هتل عباسي در گذشته كاروانسراي مادر شاه 

افر خارجي باشد. مهمانسراي عباسي به مس ۹0تا ۸0دلگشا موجب شده اين مهمانسرا در فصول پر گردشگر، روزانه پذيراي 

اتاق  ۲30مار مي آيد. مهمانسراي عباسي لري از هنرهاي اسالمي و ايراني به شنفر از هنرمندان برجسته اصفهان، گا ۱50همت 

 (۲4وبالگ اقامت  ).تخت ثابت دارد ۶00و 

هما و ستاره در تهران يعني هتل هاي الله، آزادي،  5هتل  4در ايران، در حدود  ۱35۷سال پیش از انقالب اسالمي در 

 استقالل ساخته شدند.  

 درجه بندی هتل ها -3-2

هتل ها بر اساس كیفیتي كه دارند درجه بندي مي شوند. اين كیفیت بر اساس مشخصه هايي نظیر خدمات رستوران هتل ، 

نیني ارزيابي مي ها ، امکانات و سايز اتاق ها ، داشتن اسپا و خدمات ورزشي ، موقعیت و موارد اينچ، چشم انداز اتاق تفريحات 

باعث شود هیچوقت به درجه باالتري نرسد. براي رسیدن هتل يک ستاره اي كه آسانسور ندارد شايد همین كمبود شود. مثال 

در رديف اول قرار دارند . قوانین  ستار 5هتل هاي  .ود داشته باشدهمیشه مواردي بعنوان موارد اولیه بايد وجبه درجه باالتر 

بشود . هتل هاي پنج ستاره بايد بهترين خدمات نگه داشته  وط به هتل پنج ستاره و كیفیت آن همواره بايد ثابتواستاندارد مرب

انات متفاوتي نیز در آنها موجود مي امکو امکانات را داشته باشند. اين هتل ها فضاي بزرگي دارند ، اتاق هاي متنوع با 

متغیر است اما هتل هاي پنج ستاره وكس طراحي مي شود ، موقعیت آنها نیز باشد.البي هتل هاي پنج ستاره بسیار بزرگ و ل

راي امکان پذير باشد. اتاق ها داعموال در مركز شهر قرار دارند تا دسترسي به بسیاري از اماكن ديدني شهر راحت تر نامدار م
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هتل نقش دارند.اين هتل ها ر امتیاز ستاره باكیفیت ترين مبلمان و تختخواب هستند حتي ملحفه هاي موجود در اتاق ها نیز د

،  DVDو  CDپخش كننده ، لوازم بهداشتي با كیفیت ، دستگاه  VCRه اغلب شامل وجود بايد نهايت امکانات را داشته باشند ك

 ون و ... تلويزيات اولیه اتاق ها نظیر حمام مجهز به سشوار ، حوله ، دمپايي ، خط تلفن ، میني بار و ساير امکان

ورزشي ، ساعته ارائه مي شود. هتل هاي پنج ستاره معموال بايد امکانات  ۲4مي باشند.خدمات تمیز كردن اتاق ها به صورت 

مي ج ستاره داراي سه رستوران مجزا با غذاهاي متنوع پاركینگ ، خدمات نگهباني ، استخر داشته باشند. اغلب هتل هاي پن

 عدد باشد. ۱00هتل ها بايد باالي  باشند. تعداد اتاق هاي اين

بسیار مرتب و يونیفرم پوشیده با لباسهاي شیک ، مؤدب وآگاه و كارآمد و روابط بايد ستاره  5در هتل نیز كاركنان 

و بسیارعالي سرويس  دهند . داراي مدير حرفه اي و متخصص ،  باشندمتعهد  به رفع نیازهاي مهمانانعمومي خوب ، نسبت 

ستاره  5لي و اساسي براي حفظ درجه سرويس ها ، تداوم نگهدارى وخانه داري بي عیب و نقص اجزاء اصهماهنگي سازگاري و 

 (Hotel.com , hoteldari.ir ) مي باشند .

 پژوهشمعرفی هتل های مورد بررسی در  -4-2 

شده اند، بسیارند. اما تعداد هتل هايي كه با  هتل هايي كه در شهر تهران به عنوان پايتخت ايران پس از انقالب اسالمي ساخته

عدد هست كه البته در  ۶ستاره باشند بسیار كم و حدود  5جهانگردان امکانات دهند و در اصل باالترين كیفیت به مسافران و 

بان آفريقا  و ستاره ي ديگر هم به نام هاي هزار و يک شهر در خیابان سمیه و هتل ديدار در خیا 5ل هت 3الي  ۲سال هاي آتي 

 هتل ديگر ساخته شده در تهران پس از انقالب  ۶تهران قرار است احداث شوند. اما در اينجا به  5هتل پرشین در منطقه 

  مي پردازيم و بررسي مي كنیم از ديد معماري به چه شکل هستند.
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  هتلاين  است. از انقالبنخستین هتل پنج ستاره در شهر بزرگ تهران بعد اين هتل   هتل اسپیناس خلیج فارس: -1

لحاظ موقعیت و  از  تاسیس شده است ۱3۸۹كه در خیابان بلوار كشاورز شهر تهران واقع شده در سال  پنج ستاره

ه همین امر سبب شده تا دسترسي افراد از هتل مکاني، به طور تقريبي در مركز شهر تهران قرار گرفته است ك

تر انجام شود. همین موقعیت تر و سريعشد و رفت و آمد براي مسافران راحتتر بااسپیناس به نقاط ديگر شهر آسان

ي در بلوار كشاورز سبب شده تا اين هتل با نام هتل اسپیناس بلوار نیز شناخته شود. اين هتل لوكس يکي از قرار گیر

  .در صدر جدول قرار داردحساب مي آيد كه از ابتداي تاسیس تا به امروز همچنان هاي شهر تهران بهترين هتلمجلل
فارس با وچهار واحد براي اقامت گردشگران است. واحدها در هتل اسپیناس خلیجوبیستاين هتل داراي دويست

توانند با بررسي شرايط سافران است كه گردشگران ميترين تجهیزات، بهترين و به روزترين امکانات در اختیار مكامل

-المللي داراي امکانات تفريحياين هتل بین  .اتاقي را براي اقامت انتخاب كنند ي خودهر واحد، مطابق با سلیقه

فارس داراي چندين ورزشي از قبیل سالن بدن سازي، سالن بیلیارد، استخر، سونا، جکوزي است. هتل اسپیناس خلیج

همچنین اين هتل داراي شوند. اي و تايلندي سرو ميوران فرنگي است كه در آنها غذاهاي فرانسوي، مديترانهرست

اين رستوران سنتي الهام گرفته شده از بافت قديمي رستوران سنتي با غذاهاي اصیل ايراني است. دكوراسیون داخلي 

 (۲4وبالگ اقامت ) .غني ايراني استاندازي كوچک از فرهنگ يزد است كه چشم
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شروع به فعالیت نمود، در طراحي اين هتل آپارتمان از  ۱3۸0هتل آپارتمان تاج محل تهران در سال   :هتل تاج محل-۲

مورد بازسازي  ۱3۹4ال معماري كشور هند الهام گرفته شده است. هتل تاج محل تهران با هدف ارتقا خدمت و امکانات در س

هتل آپارتمان تاج محل در نزديکي میدان ونک واقع شده  ارد.واحد اقامتي مدرن د ۸0طبقه،  ۸قرار گفت. اين هتل آپارتمان 

است به همین دلیل مسافران به سهولت مي توانند به مراكز خريد ونک، برج میالد و پارک آب و آتش دسترسي داشته باشند. 

شهر نیز دسترسي داشته مي توانند به ديگر مناطق  كردستان و چمران ، حکیم ، همانان از طريق بزرگراه همتعالوه بر اين می

 د.باشن
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 ۲س در منطقه االافتتاح شد. هتل اسپیناس پ ۱3۹4به عنوان بزرگترين هتل ايران در دي ماه سال  هتل اسپیناس پاالس :-3

ه شهر تهران مي باشد. واژه اسپیناس به معناي اسکان يافتن در منطقه اي خوش در محدوده سعادت آباد با چشم اندازي زيبا ب

معناي قصر مي باشد. در طراحي  وا و يیالقي مي باشد و قله كوهي در شمال ايران به اين نام مي باشد، پاالس نیز بهآب و ه

ي ااين هتل دار.  ه شده است كه مطابق با آخرين فناوري هاي نوين در ارائه خدمات باشدهتل اسپیناس اين مهم در نظر گرفت

ترين امکانات جهت برگزاري  مدرن و تاسیسات هاي سیستم بهترين با همراه مجلل هاي سوئیت شامل اقامتي واحد ۲44 داراي

معماري نیز حاشیه هاي زيادي را به دنبال اما به گزارش “گزارش معمار” اين هتل در زمینه   .سمینارها و جشن ها است

 هاي برگشت و رفت از پس كه شده ینيب پیش طبقه ۸ با بنا ساخت ابتداي در داشته، فراي نام هتل كه ايراني به نظر نمیرسد

مترمربعي  ۱300طبقه رسیده است. حاشیه بعدي اين هتل استقرار استخر  ۱۹داري ارتفاع اين ساختمان به شهر به متعدد

اين هتل كه زماني قرار بود به عنوان نماد گردشگري ايران .میباشد مقررات خالف كه وباز در طبقه نوزدهم اين ساختمان استر

ندارد. يا حتي شرقي شود جز دو مجسمه ي سرباز ساساني اي كه در البي قرار داده نشانه ي ديگري از معماري ايراني  معرفي

 جذابیت گونه هر فاقد اتاقها داخلي طراحي و معماري بودهو بدور از جذابیت هاي  طراحي داخلي مجموعه در نهايت سادگي

 . میباشد بصري
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شیوا آفرينش آن را طراحي كرده و مسول طرح خانم  و طرحشركت خمیني است كه   امام فرودگاه هتلهتل نووتل: -4

به عنوان است و داري در دنیا از پیشگامان صنعت هتل كتاست اين شر شركت اكور فرانسهآن  بهره برداربوده است.  آقابابايي

ه هتلهاي  فرودگاه امام بعنوان اولین هتل مجموع . مجري مديريت و بازاريابي هتل فرودگاهي امام خمیني )ره( مي باشد

رمینال مترمربع روبروي ت 33،000فرودگاهي تحت بهره برداري گروه اكور فرانسه در كشور در قطعه زمیني به مساحت 

كیلومتري جنوب غرب تهران ساخته شده  35مسافري فرودگاه امام تهران و در محدوده شهر فرودگاهي جديدالتاسیس امام در 

اتاقه با مساحت كل  ۲۹۶ستاره  4اتاقه و يک هتل  ۱۹۶اين مجموعه در قالب يک كالستر شامل يک هتل سه ستاره  است.

و فضاهاي میهمان و عمومي مجزا طراحي و ساخته شده است. فضاهاي عمومي  مترمربع با فضاهاي خدماتي مشترک 55،000

طبقه زيرزمین براي پاركینگ  ۲طبقه است:  ۱۲مان هتل داراي توسط يک راهرو بین دو البي به يکديگر متصل شده اند. ساخت

ي شاپ ها، سالن جشن ها، سالن رستوران، كاف 3طبقه براي فضاهاي عمومي شامل البي ها،  ۲و فضاهاي خدماتي و پشتیباني، 

ي فضاهاي اداري و هاي جلسات، النج خدمه پرواز، فضاي بازي بچه ها، و مركز سالمت خانم ها و آقايان، يک نیم طبقه برا

اتاق هاي میهمان مطابق با استانداردهاي گروه هتل هاي اكور فرانسه كه يکي از بزرگترين گروه  طبقه میهمان. ۷خدماتي، و 

داري مي باشد طراحي شده اند. اين طرح در نگاه اول ظهور و تجلي رنگ در معماري معاصر ايران است و طراح با خرق هاي هتل

اده از رنگ هاي خنثي در معماري سه دهه اخیر ايران، و چالش بیننده با رنگ هاي سبز، بنفش، قرمز و زرد جسورانه عرف استف

معماري را آغاز كرده است كه خود نام »طلوع رنگ« را براي آن برگزيده درخشان فصل جديدي از تضاد و تجانس رنگ در 

خود است. او كه دغدغه جنبش و پويش و تکاپو را در دل دارد و  نیک تر كه بنگري اما اين بنا بنوعي مانیفست آفريننده است.

ين ها در سماع خود چنان در هم تنیده اند از مرداب شدن میهراسد، در اين بنا رنگ، بعد، حجم، فرم و نور را به سماع آورده و ا

قرن ها بر پیکره فرش ايراني و اسلیمي كه  كه در هیچ نقطه اي از بنا نشاني از ثبوت و سکون باقي نماند، چنان كه نقوش

فه ديوارهاي مسجد آرمیده اند در اين بنا از سکون در آمده و حول محور نور بحركت در آمده تا از فرش به عرش برسد. فلس

كثرت و وحدت در طراحي اين بنا بشکلي هوشمندانه بتصوير كشیده است. هريک از اجزاء بنا به فراخور عملکرد خود طرحي 

دارند و در عین حال همه بسان تار و پودهاي فرش ايراني در هم تنیده شده و پیکره اي واحد را تشکیل داده اند؛  منحصر بخود

 )ده از رمز و راز ايراني تا شفافیت معماري نوين.پیچیدگي معماري آكن پیکره سفري از

fa/projects/item/921/http://www.caoi.ir) 
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. اين هتل كه در فضايي حدود اقع گشته استپايتخت و در خیابان سهروردي تهران و در قلب تجاري  : هتل پرشین پالزا-5

زمان برده است. شركتي كه  طراحي و ساخت اين هتل پنج ستاره حدود پنج سال .استمترمربع احداث شده  ۱3000

و را بر عهده داشته به اين موضوع توجه داشته است كه اين هتل بیشتر از اين كه مکاني براي اقامت  هتل پرشین پالزا طراحي

اند هاي تجاري بزرگ و كوچک در بر گرفتهصرف غذا باشد يک ساختمان بیزنسي و تجاري است؛ زيرا اطراف اين هتل را شركت

به همین دلیل فضاي بیروني اين هتل به  .شان اين هتل را انتخاب خواهند كردها براي قرارهاي تجارياز مدير عاملو بسیاري 

ت يک ساختمان تجاري را به نمايش بگذارد و هم داراي معماري مدرن و امروزي باشد نحوي طراحي شده كه هم شکوه و عظم

هاي در مکاني واقع شده كه به راحتي با مترو يا با استفاده از تاكسي هتل  .ها و گردشگران قرار بگیردتا مورد توجه توريست

بودن هتل تأثیر بسزايي دارد. موقعیت جغرافیايي  اين موضوع در توريست پذير .توان به آن دسترسي پیدا كرددرون شهري مي

را براي و سینما آزادي  خیابان مفتح هاي واقع در خیابان بهشتي و مراكز خريد خاص اين هتل امکان دسترسي به رستوران

لي كوپتر روي داراي رستوران بام است و امکان فرود آمدن ه اين هتل پنج ستارههتل هستند را فراهم مي كند.   افرادي كه در

  .پشت بام هتل فراهم شده است
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يک مجتمع چند منظوره در منطقه الهیه در شمال تهران در دست اجراء قرار دارد. طرح اولیه اين  هتل فرشته پاسارگاد:-۶

سط زاها حديد، معمار مشهور معاصر تهیه گرديده و طراحي آن مبتني بر رعايت كلیه استانداردهاي معتبر ملي و پروژه تو

متر و  ۲30متر مربع، با ارتفاع  ۱۱0000متر داراي زيربنايي بالغ بر  45۷4در زمیني به مساحت  هتل  اينباشد. المللي ميبین

طبقه  3 كنفرانس، هايسالن و دستي صنايع هايفروشگاه و اداري –جاري طبقه ت ۷طبقه پاركینگ،  ۹طبقه شامل  54در 

شروع به  ۱3۹۱باشد. اين پروژه در سال طبقه هتل مي 30ل و طبقه البي مجل ۱طبقه مراكز تفريحي و رستوران،  4تأسیسات، 

 است. كار نموده 
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 شاخص های معمارانه در طراحی هتل -3

ل برنامه فیزيکي شهر به شمار میاي اقامتي نیست، بلکه اقدامي معمارانه و ضروري در جهت تکيک فضبراي طراحي هتل صرفاً 

بخش مهمي از فضاي شهر را پشتیباني كند. ساختمان مي تواند ول معماري معاصر مي رود. معماري برجسته هتل بر اساس اص

 .اشدشهر و محور بلند مرتبه سازي شهر مي ب هتل عنصر تکمیل كننده خط آسمان

در سلسله مراتب فضاها  نیز مي تواند بیانجامد.طراحي نماي ساختمان به غیر از زيبايي هاي بصري به افزايش متراژ همچنین 

 مهمان ها را به كنکاش و گذر در هتل تشويق كرده و آنها را با فضاي تفنني آشنا مي سازد.  هتل

بتواند طرح قابل قبولي ارائه دهد.  با تاثیرپذيري از سبک هاي مدرن  سازگار باشد وبومي بايد با معماري  طراحي داخلي هتل 

راي سنجش هتل ها از ديگاه علم معماري انتخاب شده است كه لذا در اين پژوهش با توجه به جمیع اين موارد ، معیارهايي ب

شهر به خود اختصاص مي دهد  ديد و منظر شهري. به اين منظور كه از لحاظ بصري چه جايگاهي را در -۱بدين قرار هستند: 

باال. در  ابیتجذ با آرام محیطي خلق و كیفیت با داخلي طراحي -۲و به عنوان يک لند مارک مي تواند شاخص شود يا خیر.

دنیاي امروز معماري داخلي به عنوان رشته اي جدا و زير مجموعه ي معماري شناخته مي شود ودر واقع از اصلي ترين نکات 

بنا است.استفاده از متريال هاي گوناگون باعث ايجاد حس هاي مختلف در افراد مي شود. در طراحي هتل بايد در معماري يک 

جايگذاري سايت پالن و دسترسي سريع و آسان به نقاط اصلي شهر. سايت پالن در -3مه ريزي شود. براي ساليق گوناگون برنا

که هتل در چه خیاباني در چه موقعیتي نسبت به خیايان هاي معماري يعني محدوده ي قرارگیري زمین مجموعه ي ما.اين

غالب شهر، قرار مي گیرد بسیار مهم و اساسي اصلي و فرعي و حتي جهت نورگیري، جهت كوه ها براي ديد بهتر و جهت باد 

ه به بستر و اقلیم موجود. همانطور كه گفته شد طراحي با توج كانتکس با مطابق طراحي و ايراني معماري از استفاده -4است. 

نظر طراحي نتیجه ي بسیار بهتري خواهد داشت. كما اينکه معماري ايراني بسیار غني و پر از نکات مفهومي است كه از 

طراحي مطابق با فناوري و تکنولو ژي هاي روز دنیا . در چند دهه ي اخیر در دنیا تکنولوژي  -5گردشگري حائز اهمیت است. 

و ساز وارد شده و توانسته تاثیر بسیاري در كیفیت اجرايي ساختمان ها بگذارد. در ايران نیز چند  به دنیاي طراحي و ساخت

ها داده مي شود. هتل به دلیل اينکه مکاني گردشگري است بايد از هر نظر پیشرفته و صاحب سالي است بیشتر به اين موارد ب

 حرفي براي گفتن باشد. 

 

 معرفی روش کمی حل مسئله -4

راي رتبه بندي هتل ها در اين مسئله و انتخاب بهترين و يا بهتر شدن هتل ها در سطح معماري بايد روشي را به كار حال ب

ترين وظايف مديريت است و تحقق اهداف سازماني به كیفیت آن بستگي دارد. ري يکي از مهمترين و اساسيگیتصمیمببريم. 

گیري جوهر اصلي مديريت است. يکي از گیري هربرت سايمون، تصمیممیمبه طوري كه از نگاه يکي از صاحبنظران حوزه تص

هاي باشد. مدير با استفاده از تکنیکي چندمعیاره ميگیرهاي كمي تصمیمگیري با استفاده از دادههاي تصمیمتکنیک

با يکديگر در تعارض هستند،  گیري كه گاهاًتواند با در نظر گرفتن معیارهاي متفاوت براي تصمیمگیري چندمعیاره ميتصمیم

 (MADM) گیري چندشاخصهبه دو دسته تصمیم (MCDM) گیري چندمعیارهبه طريقي عقاليي تصمیم سازي نمايد. تصمیم

 استفاده كرده ايم. MADMدر اين مسئله ما از روش ءشود. تقسیم مي (MODM) گیري چندهدفهو تصمیم

 

 GTMAروش -4-1

است كه تئوري گراف يا شبکه و ماتريس با هم تركیب شده اند و براي مسئله هايي  MADMاين روش يکي از تکنیک هاي 

 ه كار گرفته مي شوند. كه معیارهاي آن بر روي هم اثر متقابل دارند ب
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 توضیح و روش انجام پروژه-4-2

قسیم  وزن گره ها بر هم به در اين روش به ازاي هر گزينه يک گراف تشکیل مي شود كه شاخصه هاي علي ما بین گره ها از ت

است. هر گراف را دست مي آيد. گراف به ازاي تمامي تمامي گزينه ها ثابت است. تفاوت گراف گزينه ها در عدد روي هر گره 

مي توان به يک ماتريس مربع تبديل كرد و در نهايت هر ماتريس مربع نیز قابلیت تبديل شدن به يک عدد را دارد. اين عدد با 

 قابل محاسبه است. اعداد حاصل، مبناي انتخاب بهینه خواهند بود.    permanent valueاز رابطه ي  استفاده
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 نتیجه گیری -5

( هتل اسپیناس خلیج فارس در GTMAايان مي توان اين طور نتیجه گرفت كه طبق رتبه بندي با روش كمي گراف ها)در پ

گاد الهیه در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم به هتل نووتل فرودگاه امام خمیني مي رتبه ي اول و پس از آن هتل فرشته پاسار

هم به ترتیب هتل تاج محل و پرشین پالزا خواهند بود. بر  ۶و  5رتبه هاي  رسد و هتل چهارم اسپیناس پاالس بهرود است. در

اظ معماري مجموعه اي از شاخصه ها را با هم اساس اين رتبه بندي به اين مهم دست مي يابیم كه يک هتل با كیفیت از لح

طراحي خود از ياد ببريم يا كمتر به آنها  دارد. و اين گونه نیست كه اگر به چند مورد ويژه تر بپردازيم و چند مورد ديگر را در

رگذار به توجه كنیم، هتل موفقي داشته باشیم. پس در يک معماري درست سعي مي كنیم به همه ي معیارها و عوامل تاثی

میزان متعادل و با دقت باال نظر كنیم تا بتوانیم كشورمان را در عرصه ي معماري و ساخت و ساز همچون گذشته ها، بر سر 

 بان ها بیاوريم.   ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

15 

 منابع
 

isiarticles.com 
modirsun.com 
memaran.ir 
espinashotel.com 
arel.ir 
lidobin.ir 
eghamat24.ir 
archline.ir 
online-architect.ir 
padnaamood.ir 
hotelbadeleh.ir 
.sunrise.ir 
.tehranhotels.org 
Hotelyar.com 
iran-booking.com 
iranhotelonline.com 

hoteldari.ir  
 

 

 
 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

