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 با رويکرد محیط زيست كوهستاني گردشگری فضاهایدر  پايدار طراحي معماری

 ۳، محمد صادق هنرمند۲، زهرا زمانپور ۱مهدی زمانپور

 دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، گروه معماری،واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسالمی،شیراز،ایران  .۱
 دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، ، گروه معماری ،دانشگاه علوم تحقیقات تهران پردیس کهگیلیویه و یویراحمد، ایران . ۳و۲

M.zamanpour24@yahoo.com. 

 چکیده

 برنامه و اهداف بینی پیش ضرورت فراغتی، - تفرجی مناطق توسعه به نیاز و زیستی محیط نظر از صنعت گردشگریهای  ویژگی و نیازها

 بویژه کوهستانی، مناطق ر د زیست محیط تخریب روند .طلبد می را طبیعی منابع احیای و توسعه طرحهای اجرای برای را ای ریزی ویژه

 از رهایی و فراغت اوقات گذزان به نیاز و شهری توسعه و جمعیت رشد جغرافیایی، موقعیت مانند عواملی کنار در های کوه دنا دامنه در

 نظام ی طرح چارچوب در فضاهایی چنین طراحی است شایسته رو این از . ساخته نمایان تر بیش را منطقه این روزمره،اهمیت های تنش

 -کالبدی قالب در توسعه امكان و کوهستانی سیمای پایدار طراحی راهكارهای ارائه تحقیق، این هدف. شود هدایت اصولی و مند

 و تحقیق برای مطلوب محیط ایجاد و محیطی کیفیت ارتقای و حفظ بر تأکید با گردشگری بیعی،توسعةط  میراث حفظ .است عملكردی
 زون روش از استفاده با بكر مناطق در تعارض کاهش بینی، پیش قابل نتایج . باشد تواند ها می محیط این طراحی اهداف جمله از تفرج

 گام در .است ای منطقه سطح در انسانی منفی تعارضات تقلیل و ها زیستگاه داری ونگه طبیعی کیفیت توسعه و حفظ بر تأکید با و بندی

 اصول رعایت هدف با اقامتگاه کوهستانی با رویكرد توجه به حفظ محیط زیست ومعماری پایدار طراحی تحقیق، های یافته انطباق با آخر

پیشنهادی انجام خواهد  طرح ارایة و طراحی بهینه، گزینه انتخاب با نهایت در و محیطی کیفیت ارتقای گردشگری، توسعة پایدار، طراحی
 .گرفت

 اقامتگاه کوهستانی،گردشگری محیط زیست، معماری پایداری، توسعه پایدار،كلمات كلیدی: 

 مقدمه.۱

 .یشود م معرفی توسعه پایدار ارکان از یكی و امروز جهان صنعت بزرگترین عنوان به گردشگری صنعت حاضر عصر در

 صنعت، این توسعه شكل اولین .گذاشته است سر پشت را توسعه از مختلفی مراحل کنونی، وضعیت به رسیدن تا جهانگردی

 مختلف نقاط به سفر برای جهان مردم زیاد تمایل آن و علت آمد وجود به دوم جهانی جنگ از پس که بود "انبوه جهانگردی"

 م جهانگردی به اقتصادی دید با تنها داشتند فعالیت زمینه این در که هایی لیكن گروه .بود نقل و حمل امكانات تسهیل و

 در جهانگردان انبوه حضور اما .بود افراد از پذیرایی و اقامت برای مكانی یافتن دغدغه، مترین وضعیت مه این در .ینگریستند

 امر که این یكرد، م وارد را هایی آسیب بومی مردم اجتماع و فرهنگ به و یریخت م هم به را محیط لطافت و نقطه،زیبایی یک

 اراضی مهم ویژگی بوداز شكل توامان به گردشگران آسایش و زیست محیط حفظ متضمن که شد دیگری تفكرات طرح موجب

 حیات ها، جنگل جمله از کوهستانی اراضی طبیعی گیاهی پوشش نابودی آنهاست. تعادل ناپایداری و ثباتی بی کوهستانی

 به و دارد قرار ارگانیک های بخش تأثیر تحت بیشتر کوهستانی اکوسیستم پایداری و ثبات .اندازد می مخاطره به را ها دشت

تفریح و تفرج در  .[1]داشت  مبذول ای ویژه توجه مناطق این در ثبات و اکولوژیک های جنبه به نسبت باید دلیل همین

مناطق طبیعی و کوهستانی یكی از اساسی ترین نیاز های انسان برای کاهش تنش های روزمره زندگی شهرنشینی است. 

این مكان ها  نییتع به مكان های مناسب برای فعالیت های تفرجی را آشكار می کند. ازین افزایش روز افزون نیاز های تفرجی،

 ردیگمستلزم ارزیابی دقیق روی منابع مختلفی است که احتمال می رود بتواند به عنوان یک منبع تفرجی مورد استفاده قرار 
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یتواند به معماران در جهت طراحی های کم استفاده از معماری بومی و همچنین استفاده از انرزی های تجدید پذیر م [2]

خاص بودن شرایط اقلیمی، محیطی و خصوصیات فیزیكی و ساختار کلی محیط [3] .آسیب به محیط زیست کمک نماید

طراحی را به سمت طراحی بر پایه های اکولوژیک سوق می دهد. اغلب گردشگران بخاطر جاذبه های طبیعی  کوهستان،

مناطق اهمیت می دهند و این می تواند باعث جذب سرمایه و رونق اقتصادی شود. این پژوهش سعی مناطق کوهستانی به این 

 درحفظ میراث طبیعی و جذب گردشگران و سرمایه گزاران کمک کند. به طراحی اقامتگاهی بپردازد که دارد

 روش تحقیق.۲

 جغرافیای استان كهگیلويه و بويراحمد موقعیت

 استان این آید. می حساب به نخورده دست و بكر طبیعت نظر از کشور استانهای زیباترین از یكی بویراحمد و کهگیلویه استان

 19 ودر شمالی پهنای دقیقه  ۳۲و  درجه  ۳۱ تا دقیقه 9 و درجه ۳3 در که مربع کیلومتر ۱6۲61وسعت  با است سرزمینی

 بختیاری، و چهارمحال اصفهان، فارس، استانهای میان در و[4] خاوری درازای دقیقه 1۲ و درجه 73تا  دقیقه 75 و درجه

 سی شهرتوریستی است. شده تشكیل سردسیری و گرمسیری منطقه دو از استان این .است گرفته قرار بوشهر و خوزستان

 ۳317جغرافیایی  عرض و درجه  7۱1۳تا  درجه 7۱ جغرافیایی طول سرافرازودر ایران غربی جنوب در رؤیایی، سرزمینی سخت

 زیباترین خالق، توانای دست و است زاگرس سبز سر نگین داشت اذعان باید بحق که است شده واقع[4] درجه ۳۱تا  درجه 

 انگیز دل آبشارهای دائمی و روان های چشمه در را خود عظمت و جالل و جمال نماد نموده، ترسیم آن در را طبیعت تابلوی

دلربا   همه که نموده گر جلوه ای ویژه آبگیرهای و ها دریاچه هوا، و آب تنوع گیاه، و درخت متعدد های گونه و جنگل وپرآب،

 و جذاب هستند. 

 منطقه دنا ويژگي های

 منطقه جمعیت

 جمعیت با میزان ازاین که نفر  ۳3۱73با برابر دنا منطقه در ساکن جمعیت ۱۳37 سال مسكن و نفوس سرشماری طبق

 (.۱۳37 مرکز آمار ایران، ومسكن، نفوس عمومی سرشماری) .است بوده نفر ۳3۱۳3آن  جنوبی حوزه و 7333شمالی

 کره، روستاهای مجموعه شهرپاتاوه، سخت، سی شهر شامل دنا شده حفاظت منطقه حاشیه در مستقر مراکزجمعیتی مهمترین

 .[5] باشد می پادنا روستاهای مجموعه و سیور روستای میمند، روستای

 منطقه اقلیم

 دمای حداکثر و ۱۱ مطلق دمای حداقل کلی طور به .دارند قرار سرد مرطوب نیمه و سرد مرطوب مناطق زمره در دنا اقلیم

 متوسط محدوده، باران هم خطوط بررسی با باشد. می پاتاوه و یاسوج ایستگاههای در ترتیب به سانتیگراد درجه 37 مطلق

 .[6]است  باران بصورت تر پست نواحی در و برف درارتفاعات بارندگیها اغلب .است بوده متر میلی 777 منطقه در بارندگی

 منطقه توپوگرافي و خاک ژئومورفولوژی، شناسي، زمین

 رودخانه به شمال در مالیم شیب با آن، پای در واقع دشتی منطقه که است کوهستانی ای ناحیه گستره این کلی دیدگاه از

 تقریبا متعددی های زهكش حوزه این در .گردد می متصل خرسان و بشار های رودخانه به غرب جنوب و جنوب در و ماربر

 های رودخانه داخل به را پایه آب و های سطحی رواناب مجموعه که دارند وجود زاگرس بر عمود امتداد در و هم با موازی

 بدون کوهستانی درصد 33 از باالتر شیب با اراضی در مطالعاتی محدوده درصد ۱3 از بیش فراوانی کنند. با می تخلیه مزبور

 طبیعی شكل به فرسایش دنا، منطقه در باشد. می باال ها حوزه گیری سیل و آبی فرسایش به اراضی این پتانسیل منطقه، این

 ایجاد عامل شود. مهمترین می دیده منطقه بودن کوهستانی کلی صورت به و برف ذوب و انجماد سرما، چون عواملی اثر در

 سطوح در بارانی قطره ایجاد فرسایش موجب که باشد می آن در جوی های ریزش باالی شدت دنا، منطقه در طبیعی فرسایش

 و خندقی فرسایش سطحی، فرسایش از پس .کند می مهیا سطحی فرسایش دیگر انواع برای را شرایط و شده منطقه خاکدار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 kbsd17-01060041 شماره مقاله:

 

 (9911اسفندماه  91-02دومین همایش ملی توسعه پایدار استان کهگیلویه و بویراحمد )

44 
 

 بنام وکوهنوردان است زاگرس کوه رشته ترین طوالنی طول کیلومتر ۱3 با دنا .باشند می فرسایش انواع ترین اصلی شیاری

 و کم تعرق و تبخیر و برفی بارش رژیم و تند شیب با کوهستانی ای منطقه دنا .اند نهاده نام ایران آلپ را کوه رشته این جهان

 متر 7333 از باالتر ارتفاع با قله 77 دارای دنا باشد. می زاگرس های کوه رشته دنباله دنا باشد می باال گیری سیل پتانسیل

 متر 7۳۱3 تا متر 3۱33 ارتفاع از متر ۲33 از بیش ارتفاع اختالف و درصد 73 از باالتر عمومی شیب با ها کوه تیپ .است

 بارز های ویژگی مهمترین از .دهد می اختصاص خود به را دنا شده حفاظت منطقه محدوده درصد اراضی  ۱7 حدود

 :کرد اشاره مواردزیر به می توان دنا توپوگرافی

 گیاهی بوته ای پوشش با تیز قله های با مرتفع بسیار های کوه -

 بنه پوشش با و قله های مدور با مرتفع های کوه -

 بنه و بلوط جنگلی های پوشش واجد مرتفع های کوه -

 زراعی و مرتعی نباتات پوشش با ها رودخانه حاشیه اراضی و ها تراس -

 بلوط خصوصا درختی گیاهی پوشش با مالیم شیب دارای و دار ریزه سنگ شكل بادبزنی های واریزه -

 زار دیم با همراه علفی ناهموار و دار ریزه سنگ شكل بادبزنی های واریزه -

 اطالعات تحلیل و تحقیق روش.۳

به نوع پژوهش وماهیت آن  از آنجا که روش تحقیق شناخت است. اطالعات تحلیل و اطالعات آوری جمع شامل تحقیق روش

بستگی دارد، پس از مطالعات زیربنایی انجام گرفته وبا توجه به حرکت در راستای مطالعات علمی و نتایج عملی آن دراین 

ای وسپس به روش میدانی ادامه پایان نامه کوشش به عمل آمده است تا ابتدا به روش توصیفی و براساس مطالعات کتابخانه

های تاریخی درگذشته وروند حرکت آن در زمان حال ای شامل بررسیی که درمرحله نخست مطالعات کتابخانهیابد. بدین معن

باشد و به ارائه فرم وفضائی در زمینه مطالعات اولیه مورد توجه قرار گرفته است و در مرحله دوم که قسمت عملی تحقیق می

ی از قواعد، ابزارو راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی ادرمكان انتخابی پرداخته شده است. روش تحقیق مجموعه

به  تحلیلی بوده،-صورت توصیفی به این پژوهش انجام. [7] ها، کشف مجهوالت و دستیابی به راه حل مشكالت استواقعیت

این عوامل را درمورد نمونه )اکوتوریسم( پایدار را، شناشایی کرده وسپس تأثیرات  توریسم در این ترتیب که در ابتدا عوامل مؤثر

هایی از مجموعه های تفریحی توریستی که با رویكرد معماری پایدار وهمانگ وسازگار با طبیعت ساخته شده اند،مورد بررسی 

قرارداده ایم ،نتایج حاصله نشان می دهد، به کارگیری شیوه های مختلف معماری،خصوصاٌ بهره گیری از اصول جدید معماری 

مناطق  محیط های طبیعی بكر و ونگی طراحی چنین مجموعه هایی به طور مستقیم در کاهش میزان تعرضات درچگ پایدار و

با طبیعت می تواند به طور عملكردی باعث ترغیب الگوهای صحیح رفتاری  ارائه ی طرح های سازگار اکوتوریستی مؤثر است و

 .آینده شود منابع طبیعی محدود موردنیاز نسل های دربرخورد با طبیعت و

 اكوتوريسم تعريف.4

 تعریف، این در .شود می گذارده احترام نیز محلی جوامع شأن به اکوسیستم، از محافظت عین در که نحوی به طبیعت به سفر

 جامعه توریسم، طبیعی، منابع بین توازن ایجاد ضرورت و است شده توجه نیز محل مردم های ارزش به طبیعی، منابع بر عالوه

 ارائه استرالیا کشور اکوتوریسم کانادا، کشور زیست محیط مشورتی شورای .است گرفته قرار توجه مورد ها توریست و محلی ی

 ای گونه به که است توام طبیعی زیست محیط ی درباره آگاهی و آموزش با که گرا طبیعت توریسم" :است چنین شده،

 [8] .باشد( پایدار اکولوژیكی نظر از که( شود می مدیریت

 زيست محیط حفظ و شناخت اهمیت

 آن در .دارد ریشه مصر و و بابل کهن های تمدن در علم آغاز .است قدیمی ما اجداد عمر اندازه به زیست محیط به اندیشیدن

 از استفاده مثل مذهبی دالیل به یا و محصوالت کشت همچون علمی مقاصد برای اصوال محیطی زیست مشاهدات زمان

 هنوز زیست محیط از علمی های دانسته گرچه .گرفت می صورت انسانی های رخداد پیشگویی و ستارگان و سیارات موقعیت
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 قابل علمی های پیشرفت محیطی، زیستی علوم های عرصه از بسیاری در ولی دارد طوالنی بسیار فاصله ما های نیاز با از

 آمده دست به هایی پیشرفت نیز زیست محیط مدیریت برای قانونی چهارچوب یک ایجاد زمینه در .است شده حاصل توجهی

 [8] .است شده فراهم محیطی زیست مشكالت حل سمت به حرکت برای جدیدی مبنای لذا و است

 شاخص های معماری پايدار و حفظ محیط زيست در نمونه موردی های بررسي شده ۱جدول

 

 ردیف

چگونگی توجه به حفظ  راهكار معماری نام اقامتگاه تصویر

 محیط زیست

 

 

۱ 

 

 

 

 هتل كدالن ماير

 ووس

 نروژ -ووس

۲3۱۳ 

پیست اسكی،  ۱7دسترسی به 

کابین، شبكه راه های فرعی و تل

 عمدرسه اسكی دسترسی راحت و سری

 مصنوعی، خز از پوشیده و مبلمانی

 های کاناپه و طبقه چند های تخت

  تاشو

عدم تخریب طبیعت 

ن و بواسطه ایجاد تله کابی

ادهای تردد زینبود مسیر   

اشغال فضای کمتردر 

سطح زمین و ایجاد 

یطبقات بجای گستردگ  

 

 

۲ 

 

اقامتگاه 

كوهستاني 

  ويلداسباهن

 Melzer معماران:

& Hopfner 

Ingenier 

 ۲3۱۲اتریش

 داشتن سه تراس تعلیق آزاد

 تله کابین و رستوران

 داشتن منظره به کوه های آلپ

 روش ساخت سریع با فلز

در کمترین تخریب 

ساختن این مجموعه 

بوسیله کم کردن مساحت 

 فضاها

جابجایی مصالح با 

هلیكوپتر بجای ایجاد 

 مسیر

 

 

 

۳ 

 
 

اقامتگاه 

كوهستاني 

 شمشک

تهران-ایران  

گروه معماران ری 

 را

۲333 

ایده برداری از ساختار طبیعی  

برف)ساختار اقلیمی منطقه شمشک( و 

استفاده از سطوح منحنی در طراحی 

داخلی به جهت همخوانی با شكل 

طبیعی برف و همچنین حفظ دمای 

 داخلی در زمستان

استفاده از تراکم در 

 طبقات بجای گستردگی

سعی در همخوانی فرم و 

 رنگ با محیط در زمستان

اکثر از انرژی استفاده حد

خورشید و نور بجای 

 سوخت های فسیلی 
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4 

پل شیشه ای  

پارک ملي 

 جاسبر

 Sturgess :معمار

Architecture 
سانواپا-کانادا   

۲3۱1 

 حرکت بر روی یک پل معلق 

 دیدن منظره ای بصورت پاناروما

درجه  ۳63هیچان ناشی از دید کامل 

 در ارتفاع

 کوچک بودن مسیر و عدم

گستردهتخریب   

استفاده از مصالح قابل 

 جابجایی در آینده

 

 

7 

 

اقامتگاه  

كوهستاني 

گوئیستو 

 گرواسوتي

 مون بالن-ایتالیا

معمار: شرکت 

فكتوری لیپ

۲3۱3 

 استفاده از مصالح پیش ساخته

 استفاده از طراحی مدوالر

 سبک بودن و کوچک بودن سازه

قابلیت جابجایی و حذف از محیط 

 زیست

 

هرگونه جاده و عدم وجود 

مسیر تردد خودرویی و تله 

کابین در نتیجه تخریب 

 کمتر طبیعت

استفاده از مدول های 

 قابل جابجایی

 

 

6 

 

 

 

 تفريح گاه اسکي

 الوی و اقامتگاه

 کیتیال -فنالند 

 Hanna معمار:

Johansson 
۲3۱7 

 

استفاده از توپوگرافی در ایده های 

 طراحی 

بهار و استفاده بام سبز برای فصل 

 تابستان

ایجاد رستوران در پشت بام با دید 

 درجه ۳63

سعی در همخوانی بصری 

 فرم اقامتگاه با محیط

استفاده از فضای سبز در 

بام برای همخوانی در 

 فصل بهار و تابستان

 

 ، منبع : نگارنده
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منبع: نگارنده پیوند معماری پايدار و مسائل محیط زيست، ۱نمودار    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقه دراين مثبت گردشگری تاثیرات

 روان و روح بر مثبت تاثیر و زیباشناختی -

 تفریحی و آموزشی علمی، توان و سطح باالرفتن -

 محرومیت از محلی ساکنین شدن خارج و توریست بازدید از حاصل درآمد افزایش -

 ها شهر به روستائیان مهاجرت از جلوگیری و اشتغال ایجاد -

  ساکنین ... و فرهنگی توان افزایش -

 گردشگری جاذبه انتخاب معیارهای -۲شماره جدول

 [9]منبع: 

 اهمیت معیارها رديف

 جذب موثر در های نیاز پیش و ها محرك مهمترین از یكی عنوان به +() ارزش بصری ۱

 .دارد مثبت و تاثیر باشد گردشگرمی
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 كوه گل درياچه اكوتوريسمي های توان.5

 انتخاب" عنوان با ای مقاله قالب در حصار یاری ارسطو و بدری علی سید دکتر توسط شده انجام های پژوهش اساس بر

 نمونه منطقه 3تعریف  از بعد بویراحمد(، و کهگیلویه استان: موردی مطالعه) AHPگردشگری با استفاده از  نمونه مناطق

 با گل کوه گردشگری نمونه منطقه روش AHPو با کمک مدل  ۱ شماره جدول معیارهای از استفاده با استان، در گردشگری

 که معناست بدین این .است داده اختصاص خود به را استان گردشگری نمونه منطقه بهترین دوم رتبه 31۲7۳ نمره اخذ

 بیشترین بصری، ارزش باالترین باشد دارای می آن جاذبه شاخصترین گل کوه دریاچه که گل کوه گردشگری نمونه منطقه

 .باشد می خدمات هزینه کمترین و فرصت گردشگر های کانون به مسافت کمترین دسترسی، راه آسانترین گردشگری، جاذبه

 انواع ارائه امكان که است توسعه قابل فضای از برخورداری گل کوه گردشگری نمونه منطقه برتر های ویژگی از دیگر یكی

 منطقه این در گذاری سرمایه برای را گذاران سرمایه انگیزه و کند می فراهم گردشگران آسایش برای را اقامت مانند خدمات

 .[9] دهد می افزایش گردشگری نمونه

 وجود مستقیم ارتباط تقاضا حجم و گردشگری های جاذبه تعداد بین +() تعداد جاذبه گردشگری ۲

 .دارد تاثیر مثبت و دارد

 نقاط به دسترسی و پیوند برقراری برای ارتباطی های زیرساخت وجود +() دسترسی آسان ۳

 .دارد مثبت تاثیر و است ضروری الزم گردشگری

 کانونهای به نزدیكی 1

 +() گردشگرفرست

 و سازد می فراهم را گردشگر جذب و تامین های زمینه معیار این

 .دارد مثبت تاثیر

 اعمال را خود تاثیر بازدارنده و منفی عامل یک عنوان به معیار این (-) خدمات هزینه 7

 کند. می
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 [10] :منبع سخت، سي شناسي زمین نقشه

 (SWOT) مکان يابي و تحلیل راهبردی.5

تحلیل نقاط ضعف و )SWOT  ماتریس استراتژی(،) یكی از مناسب ترین فنون برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل راهبردی 

مورد استفاده  نوین برای تحلیل عملكردها و وضعیت شكاف،تهدیدها( است که امروزه به عنوان ابزاری  فرصت ها، قوت،

  [11].طراحان و ارزیابان راهبردی قرار می گیرد

 راهبرد تهاجمی – SO –تلفیق نقاط قوت و فرصت  -۱

 راهبرد اقتضایی -ST -تلفیق نقاط قوت و تهدید -۲

 راهبرد انطباقی WS –تلفیق نقاط ضعف و فرصت  -۳

 راهبرد تدافعی WT –تلفیق نقاط ضعف و تهدید  -1
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 محیطي -، در راستای ماتريس راهبردیSWOTتحلیل مکان مورد نظر با  -۳جدول شماره

 

 

 منبع: نگارنده
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 ، منبع عكس : نگارنده عکس از اطراف سايت

 

 ،نمودار اجزای اصلي اكوتوريسم پايدار منطبق با مباني نظری -۲نمودار

 

 مآخذ: نگارنده

 نتیجه گیری .6

می توان گفت گردشگری در این منطقه نه تنها در رشد و پیشرفت زیست محیطی موثر خواهد بود با توجه به موارد گفته شده 

محیط های  بلكه با ترغیب ارگانها و سازمانهای ذیربط بودجه هایی جهت بهسازی و توسعه آن در دوران آتی خواهد شد.

برای اکوتوریسم به شمار می روند وتوسعه توریسم در این محلها همچون  طبیعی بكر یا حوزه های حفاظت شده محلی مناسب

ابزار گردشگری

اكوتوريسم پايدار

برنامه ریزی برای سازماندهی مناطق اکوتوریستی-۱

کنترل و حفاظت از گیاهان و جانوران منطقه -۲

پرورش و کاشت گیاهان بومی و مقاوم به سرما در منطقه-۳

اخلیتبلیغات گسترده برای شناساندن منطقه به گردشگران خارجی و د-1

شناخت موضوعات زیست محیطی-۱

اختصاص بودجه برای حافظت از مناطق اکوتوریسم -۲
پذیر

ایجاد امكانات زیربنایی و کاربردی-۳
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تیغ دولبه است چرا که ازیک سو، توسعه ممكن است منجر به از بین رفتن حوزه های حفاظت شده شودوازسوی دیگر داشتن 

اقتصادی و آگاهی درباره شناخت کافی درباره قابلیتهای منطقه برای کنار آمدن با توریسم از دیدگاه محیطی، اجتماعی و 

توجه به ارتباط عمیق . با انتظارات مردم بومی و انتظارات توریستها از الزامات برنامه ریزی برای داشتن اکوتوریسم پایدار است

معماری به عنوان عنصری واسطه با فرهنگ،هنر،محیط طبیعی،همچنین اهمیت وجود مجموعه های تفریحی توریستی در 

در سطوح مختلف منطقه،شهر،کشور ...،ضرورت توجه به معماری وطراحی چنین مجموعه هایی در  میزان جذب توریست

 .توریسم پایدار احساس می شود راستای توسعه

 جمع بندی نتايج مکان يابي و برنامه طرح اقامتگاه كوهستاني   -3جدول 

 منبع: نگارنده

 

 پیشنهادات

با توجه به موقعیت ویژه قرارگیری مجموعه در محیط و مشخصات برنامه طرح، این بنا پتانسیل تبدیل شدن به یک نشانه برای 

را داراست که با دانستن کاستی های منطقه و تأمین آن در قالب این مجموعه در کنار تأمین شرایط  کوهپایه دنامحدوده 

يتحقیق میدان گزارش  موقعیت محلي دسترسي پتانسیل مراجعین 

 اقلیمي

 نتیجه

 و سرد منطقه

 کوهستانی

 – ورزشی توریست

. تفریحی و سالمت

دارویی پژوهشی  

جاده 

اکوهپایه دن  

 «های تپه و در کوه

 گردنه »بیژن

 انبری دهانه مشهور

 و مرفه طبقه

 شهری، متوسط

 های توریست

خارج و داخلی  

 امكانات ایجاد

 رفاهی و اقامتی

 مراجعین درخور

 پتانسیل+ 

 اقتصادی

 پیوست سایت

 مطالعات

 اقلیمی

 به دلیل وجود دسترسی

 فرعی سایت قابلیت های

vip دارد. دید پانورامیک و 

ه دسترسی منحصر بفرد ب

چشمه های کوهپایه دره و 

 دنا

دسترسی 

 فرعی

د شیب نسبتا تن

زمین، وجود یک 

 سطح نسبتا صاف

در ضلع شرقی و 

 یک مسیر حرکتی

 شیبدار در سایت

ده ای از افراد ع

ه سرشناس از گرو

های مختلف 

 اجتماعی

 ژئو پیوست

 تكنیک

 جمع بندی برنامه

 طرح

طقی و با توجه به نتایج فوق الذکر، طرح یک مجتمع لوکس که با فضاها و امكانات رفاهی خاص و لوکس همراه میگردد من

متراژ و همچنین مقرون به صرفه به نظر میرسد. طرح واحدهای ویژه و حیاط دار برای افراد خاص و تنوع آنها به لحاظ 

ره برای واحدهائی که میتوانند در قالب یک هتل عمل نمایند. استقرار کاربری های خاص ) رستوران، کافه، سالن چند منظو

اقتصادی پتانسیل+  مراجعین درخور رفاهی و اقامتی امكانات ایجاد (.نمایش فیلم، برگزاری مراسم و مهمانی  
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هوایی و با رعایت سایر پارامترهای مهم در طراحی معماری مجموعه می توان به  آسایش زیستی با توجه به شرایط سخت آب و

 .این هدف نزدیک تر شد

 باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد: دنابه عنوان اصلی ترین ایده های اولیه طراحی اقامتگاه کوهستانی 

ه دره در کنار نورگیری طبیعی مطلوب خصوصا و دید ب کوهستان روبروبهره گیری از منظرهای اصلی محیط، شامل دید به  -۱

 اقامتیاز سمت جنوب برای تمام فضاها و واحد های 

 استفاده از وضع موجود مورفولوژی بستر طراحی برای شكل دهی به کالبد طرح با هدف حداقل مداخله در زمین -۲

آسایش طبیعی براساس پارامترهای  جهت گیری مناسب نسبت به موقعیت خورشید در جهت استفاده حداکثر از شرایط -۳ 

 اقلیمی برای فضاهای طرح

 تفكیک اجزا شكل دهنده توده کلی طرح در جهت دستیابی به بلوك های مجزا برای کاربرهای مجزا و گاه نامتجانس -1 

 خواهد بود.

  فضاهای عمومی و نیمه عمومی تابستانی و زمستانی )با توجه به کاستی های منطقه( اعم از فضاهای تجاری، رستوران، -7

فضاهای ورزشی، سالن های جشن، تراس های روباز و ... در جهت فعال سازی مجموعه در تمام فصول سال و ایجاد مزایای 

 را رعایت کنیم. اقتصادی

 می منطقه دنا با رویكرد توجه به روستای کریک استفاده از معماری بو-6
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