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 چکیده

 

  ،یی روستا  یکشور و ضرورت توجه به توسعه گردشگر  فرهنگی  راثیموضوع م  بیاندارد تا با   یسع این پژوهش

  .د ینما  یادآوریدر کشتتور   یگردرا در ارتقاء بوم ییروستتتا  راثیو م یبوم  یهاپرداخت به نقش اقامتگاه  ت یاهم

  شی در ن د  بقته متوستتتا و اف ا  یثروت عموم  شیدهته گتتشتتتتته، اف ا  یکته مشتتتست استتتت، در  چنتدان

 شده است. یمل اسیدر کشور، موجب رشد سرانه سفر در مق یگردشگر یهارساخت یز

 ت یکشتور حاا  یدر حوزه گردشتگر  یهاکشتور، از وجود ضتع   یفرهنگ راثیستازمان م یرستم  یآمارها یبررست 

و به تبع آن، کاهش   یستتیخدمات تور ت یفیبه آنها، موجبات کاهش ک یتوجهیکه در صتورت ب یدارد؛ مشتاتت

حا  در این پژوهش قصتد داری  تا با بررستی ین نمونه موردی و انتسا    گردشتگران را به دنبا  خواهد داشتت.

لیج فارس و در شتهر توریستتی قشت  با رویاردهایی مناستب اقلی ، و رویاردهای معماری  ستایتی در حاشتیه خ

 پایدار به مساله گردشگری در کشورمان بپردازی . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کشور گردی،گردشگری،توریس ،جنو بوم کلیدواژه :
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 کلیات تحقیقفصل اول: -1

 مقدمه -۱-1

رشد و توسعه برخوردار است. بر اساس گ ارش  یبرا  ییباال  اریبس یهات یاز ظرفصنعت گردشگری در ایران      

را در  یعی ب  یهاو رتبه پنج  جاذبه یسیو تار  یباستتتان  یهارتبه ده  جاذبه  رانیا  ،یگردشتتگر  یستتازمان جهان

 است. یگردشگران خارج  یبرا ت یمنطقه و جهان از لحاظ امن یکشورها نیتراز امن یایو  جهان دارا است 

 نیاستت که در ا  یدر حال  نیاند و اکرده  دیبازد رانیاز ا یمیلیون گردشتگر خارج د دو ، در حدو2008در ستا      

کنندگان خدمات  ای از ارایهاز مجموعهگردشتتگری در ایران    .اندستتفر کرده  ایجهانگرد در دن  ونیلیم  8۴2ستتا   

هتا، ای و دریتایی، هتتاریلی، جتادهن حمتا و نقتا هوایی،  شتتتامتا دفتاتر ختدمتات مستتتافرتی و تورگردانی، عتامت

ت صتنایع  های محصتوالها، فروشتگاههای گردشتگری، رستتورانپتیرها، متصتدیان جاذبهستراها و مهمانمهمان

 .قه گردشگران است م مورد عتو سایر اقتم سوغاتی، پوشاك، کفش، اشیا چرمیدستی، اقت

  یگرد  عت یکشتور آن را معاد   ب  یفرهنگ  راثیمان مکه فرهنگستتان لغات با کمن ستاز Eco Tourism لغت     

برگرفته   eco شتوندیستاخته شتده استت که که پ  Tourism و  Eco از دو ج ء  یلغو  شتهیمعنا کرده استت، از نرر ر

استت؛    یگردشتگر  یبه معنا tourism و ستتگاهیو ز  ستت یز  ایمح  یاز مفاه   یا هیآم  یبه معن  یونانی  یاشتهیر از

 .کندیم یرا تداع عت ی ب  یاز هر چ  شیمفهوم ب نیا

  فارسجیخل ریج ا نیها را در بستواحا و کرانه  نیشتتریب  لومترمربع،یک  ۱۵00به    نین د یقشت  با وستعت رهیج     

ستل  و دوستتاو از   دراز،ب یناز، ستوزا، مستن، الفت، شت  ریج ا  ن،یمیست   تون،ی. ستواحا زدهدیبه خود اختصتا  م

 .شوندیقش  محسو  م رهیسواحا ج  نیتریدنید

 ت یمرک  رهیشتهر نستبت به کا ج  نیاستت و به رغ  آناه اواقع شتده رهینقطه ج  نیتریقشت  در شترق ج یره

به تنگه  دیگستترده به جنو  ، شتما  و شتر  ، د  دیآن )د  نیمه  استتراتژ ت یندارد ، اما به علت موقع یهندست 

محستتتو     رهیستتتاونتگتاه ج   نیتربوده و عمتده  ت یّواجتد اهم   یبته بنتدرعبتاس و...ز از قتد  یایهرم  ، ن د

 نیا ت یبر اهم  یقشت  ن  یصتنعت-یتوستعه منطقه آزاد تجار  یاصتل گاهی. انتسا  شتهر قشت  به عنوان پا استت شتدهیم

های آن در پیشتبرد گردشتگری،در این پژوهش تتش با توجه به اهمیت این ج یره و پتانستیا .استت شتهر اف وده
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گردی همسوان با اقلی  این ج یره به گستترش جت  توریستت و تاکید بر گردشتگری  شتده تا با ایجاد مجتمع بوم

 در این ناحیه بیاف ایی .

، ستتیا در ناحیتته جنتتوبی کشتتور آستتیب هتتای جتتدی را جدای از اهمیتتت ایتتن مجموعتته در امتتر گردشتتگری

به منطقتته وارد نمتتوده کتته هتتدی دیگتتر ایتتن پتتژوهش، پتترداختن بتته اهمیتتت اقامتگاهتتای موقتتت در شتترایا 

 بحرانی است.

 

 سواالت پژوهش   -۱-2

 پرداختن به روستاهای دارای پتانسیا گردشگری در ین جامعه تا چه حد ضروری است؟ •

 تواند در ایجاد بنای جدید تاثیر گتار باشد؟بومی منطقه چطور میتوجه به ویژگی های  •

 جت  توریست تا چه می ان بر بهبود شرایا منطقه تاثیر گتار است؟ •

مفهتتوم بتتوم گتتردی کتته در ستتا  هتتای اخیتتر بستتیار متتورد توجتته مستتافران داخلتتی و ختتارجی قتترار  •

 گرفته، باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

 

 پژوهشفرضیات  -۱-۳

توانتتد تحتتت تتتاثیر عوامتتا مستلفتتی باشتتد، پتت  ضتتروری استتت تتتا از آنجایی که رونتتا اقتصتتاد می •

 جدای از پرداختن به منابعی چون نفتتت و گتتاز در ستتایر زمینتته هتتا نیتت  ایتتن اماتتان را فتتراه  نمتتایی 

 . ایران به واسطه ی دارا بتتودن منتتا ا ارزشتتمند میتوانتتد بتتا ستترمایه گتتتاری بتتر امتتر گردشتتگری بتته

 رونا اقتصاد کمن نماید

ویژگی هتتای بتتومی یتتن منطقتته پاستت  مناستتبی بتته مستتااا اقلیمتتی در آنجتتا استتت. از آنجتتا کتته در  •

ایجاد ین بنای جدید با همان مسایا متتواجهی  پتت  ضتتروری استتت کتته بتته  تتور دقیتتا بتته مستتایا 

 اقلیمی پاس  مناسب داده شود تا بنا در موقعیت خود به درستی احداث گردد.

گردی ضتتمن حفتتز ارزش هتتای اقلیمتتی بنتتا، بتته ایجتتاد فیتتایی ختتا ره انگیتت  بتترای بتتومبناهتتای  •

کتتاربران میپتتردازد کتته در کنتتار نمتتایش ارزش هتتای منطقتته، بتته ختتوبی پاستتسگوی نیتتاز مستتافران 

 است.
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 اهداف تحقیق  -۱-4

کشور نمایش مفاهی  توریس  و توسعه فرهنگی و معرفی فرهنگ و تاری  و اقلی  جنو  هدف اصلی :   •

 و در عین حا  رعایت رفاه توریست 

 اهداف فرعی:

 جنوبی کشور حاشیهجت  توریست در  •

 معرفی فرهنگ، تاری ، بیعت و اقلی  بسشی از ایران به جهان  •

 ایجاد مشاغا مستل  اع  از هتا داری ، رستوران داری،صنایع دستی و ... •

 توسعه فرهنگی  •

 استفاده بهینه از منابع و محیا زیست  •

 بهره برداری اقتصادی از توریس  •

 استفاده از مجموعه در شرایا بحرانی نریر سیا  •

 

 ایده نو  -۱-5

 م اکوتوریستت ودهنتتده روام مفهتت   سی مفتتاهی  گردشتتگری در غتتر  و والگتتان کلیتتدی ایتتن حتتوزه نشتتانربر

 بیعتتت "در ادبیتتات گردشتتگری بتتین المللتتی استتت. ایتتن واله در معتتاد  ستتازی فارستتی ختتود، برابتتر بتتا 

ز در تعریتت  ختتود از ایتتن مفهتتوم، ۱993انگاشتتته شتتده استتت. لینتتدبر) و هتتابر) "بتتومگردی"و  "گتتردی

د کتته ))ریشتته هتتای آن بتته  بیعتتت و نتت را نتتوعی از گردشتتگری دانستتته ا  "بتتوم گردشتتگری"یا    "اکوتوریس "

 محیا های باز گسترش یافته استزز.

 ،العتته کمتتتر در کشتتورمان پرداختتت شتتده استتت فتتو  و باتوجتته بتته ایناتته موضتتوع مط   با توجتته بتته تعریتت 

توان پرداخت به این عنوان را ایتتده ای نتتو تلقتتی کتترد کتته بتتر مبنتتای دستتتورالعما هتتای جهتتانی و تطبیتتا می

کتته در  آن بتتا فرهنتتگ و اقلتتی  کشتتورمان استتتوار باشتتد. حتتا  پرداختتت بتته موضتتوع پایتتداری سالهاستتت 

هتتای بتتومی کتته مطتتابا بتتا استتتفاده استتتفاده از الگوولتتی در کشتتورمان    معماری در سطح جهانی مطرح استتت 

بهینه از منابع  بیعی بوده است بتته ور تته فراموشتتی ستتپرده شتتده استتت. بنتتابر ایتتن ایتتده نتتو را در چنتتد رده 

 دسته بندی کرد که به شرح زیر است: 
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 حفز میراث فرهنگی کشورمان _

 اه بومگردی با رویارد انرلی پایدار؛گساخت اقامت _

 ؛ی و بهره برداری اقتصادی بومیان  روام گردشگر _

 حفز ارزش های محدوده مطالعاتی؛ _

 احترام به  بیعت و محیا زیست  _

 

 

 



9 
 

 واژه شناسی  فصل دوم: -2

 توریسم -2-۱

شتتتود. هر چند که در  ور کلی به عنوان مستتتافرت تفریحی در نرر گرفته میبه به  گردشتتتگری یا توریستتت     

شتود که شتست به واستطه آن از محیا کار یا زندگی خود خارم شتود.  شتاما هرگونه مستافرتی میهای اخیر ستا 

شود. واله گردشگر از زمانی پدید آمد که افراد  بقه  گفته میکند گردشگر یا توریست  ردشگری میبه کسی که گ

تر کردند و عمرشتان  والنی متوستا اقدام به مستافرت کردن نمودند. از زمانی که مردم توانایی مالی بیشتتری پیدا

مند  شتد، این امر ممان شتد. اغلب گردشتگرها بیش از هر چی  به آ  و هوا، فرهنگ یا  بیعت مقصتد خود عتقه

اند، البته نه به صتورت اتفاقی، بلاه در نهایت به ین هستتند. ثروتمندان همیشته به منا ا دوردستت ستفر کرده

های جدید و چشتتیدن  های معروی و آثار هنری، آموختن زبانتمان ور مثا  برای دیدن ستتاخمنرور خا . به

یافته امروزه ین صتنعت بستیار مه  در تمام جهان استتاز آغازش پیدایش  غتاهای متفاوت. گردشتگری ستازمان

بشتر، احتماال انستان دستت به ستفر زده استت. غتا، آ ، امنیت یا دستتیابی به منابع )تجارتز از انگی ه های اولیه  

وی بودند. اما ایده مستتافرت برای لتت و اکتشتتای بعدتر ظهور کرد. مستتافرت همیشتته به فناوری مورد  ستتفر  

استتفاده بستتگی دارد که اب ارها و روشتی را برای مستافرت فراه  می آورد. مستافران بدوی از حیوانات اهلی شتده 

ست. هر بهبودی در فناوری فرصت سواری می گرفتند. اختراع چرخ و بادبان روشها یا شیوه ای از حما و نقا ا

هایی را برای افراد فراه  آورد تا مسافرت کنند. همانطور که جاده ها بهبود یافتند و حاومت ها به ثبات رسیدند  

عتقه به مستافرت برای اهدای آموزشتی، دیدنی و متهبی ف ونی یافت. یای از ابتدایی ترین راهنماهای ستفر، ده 

ستا  بعد از میتد مستیح بود که توستا ین یونانی به نام پوستانیاس نوشتته شتده    ۱۷0  جلد راهنمای ستفر به یونان

داشتتتتتتتت. کتتتتاربتتتترد  رومتتتتی  گتتتتردشتتتتتتتگتتتتران  بتتتترای  را  کتتتته   لتتتتود 

آورند که توریست  به مجموعه ای از فعالیت ها، خدمات و صتنایع می گویند که اماانات مستافرت را فراه  می    

آشتامیدنی، فروشتگاه های خرده فروشتی، تجارت سترگرمی و شتاما اماانات حما و نقا، رفاهی، خوراکی و 

می باشتتند. ستتازمان جهانی  دیگر خدمات درمانی فراه  شتتده برای افراد یا گروه هایی هستتتند که از خانه دور 

مدعی است که گردشگری اخیرا ب رگترین صنعت در جهان با درآمد سالیانه بیش از سه تریلیون دالر   گردشگری

 است. 
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 معماری پایدار -2-2  

تمتتام معمتتاران   ایتت کتته گو  یموضتتوع  داریتت پا  یمعمتتار  ،دارد  یرانتت یا  یمعمتتار   یدر تتتار  شتتهیر  داریپا  یمعمار 

 دنیو بتتا شتتن اندستتپرده یبتته فراموشتت  یرانتت یا را معمتتاران  ینتتوع از معمتتار نیتت کتته ا کننتتدیمعاصتتر گمتتان م

استتت  یدر حتتال نیتت . اشتتوندرا متصتتور می ییدر تفاتترات معمتتاران اروپتتا شتتهیر "معمتتاری پایتتدار"  اصطتح

 داریتت پا  یبتته معمتتار  یتوجتته مبتتتول  ییو اروپتتا  ییاتتایکتته معمتتاران  آمر  ستتت ین  شتتتریدهتته ب  نیچنتتد  نهاکه ت

 .داشته اند

گفتتت  دیتت با یاز معمتتار وهیشتت  نیتت ا  یتت دارد:در تعر رانیتت ا یسیتتتار یدر معمتتار شتتهیر داریتت پا یمعمتتار     

در  عتتت یو  ب ستتت یز ایحتتوزه همتتان استتتفاده از محتت  نیتت براستتاس گفتتته کارشناستتان ا داریتت پا  یمعمتتار

   ی است.معمار یفیا

از  یمهمبسش    ۱986در ستتا    بار  نینسستتت یبرا  ،ییاایو آمر  ییاروپا  یکشتتورها یصتتنعت زدگ  جهیدر نت     

  ستت یز  ایگستترش مح یجهان  تهیکم  یز از ستوsustainable)  یداریباعث شتد تا اصتطتح پا  ستت یز  ایمح

مقتابلته بتا    یبرا نتدهیعصتتتر حتاضتتتر بتدون بته مستا ره انتداختن منتابع نستتتا آ  یازهتایت بتا ن ییارویت تحتت عنوان رو

  انی جهان یرو شیپ  یمناستتتب یاه   یمطرح و هر روز بر ابعاد و دامنه آن اف وده شتتتود تا استتتتراتژ  شتتتانیازهاین

انستان   یمطلو  برا  یزندگ نیتام دیجد  یراهاارها افتنی  یبه نوبه خود در پ  یمعماران ن  نایم نیدر ا قرارگیرد.

اصتتا    قت یشتتد.در حق  یدر معمار ستتت یز  ایو استتتفاده از مح یعی ب  یهایآن توجه به انرل  جهیبودند که نت

به عنوان    دیا رای استتت و با عت یکوچن از  ب  یناته استتتوار استتت که ستتاختمان، ج ا نیبر ا  داریپا  یمعمار

 . ردیقرار گ اتیعما کرده و در چرخه ح  ست یاز اکوس یبسش

در زمتان  یبته متانتدگتار  دیت بتا ینوع از معمتار نینبوده بلاته در ا یتوجته بته مقتاوم ستتتاز داریت پتا  یمنرور از معمتار    

 :ندیگو یم داریپا یسب  و معمار یتفاوت معمار حیدقت کرد در توض

توجه دارد و  ستت یز  ایبه انستان و مح  داریپا  یمعمار اهیاستت در حال ستت یز  ایمح  ،ستب  یمعمار  محور"   

 وبه ستت یستاخت و ستاز ن یاستت که تمرک ش رو یفلستفه ا  داریپا  یمعمار،یکارشتناستان معمار  نیتنهابه اعتقاد ا

 عت ی ب  ،ینوع معمار نیبا ا قت ی ور هم مان توجه داشتته و در حق به  یو فرهنگ یاجتماع  ،یاقتصتاد یها جنبه

 " . یکن یدعوت م مانیرا به داخا خانه ها
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 واژه شناسی سازه و تاسیسات ومعرفی تکنیک ساخت-2-۳

  سازه ( - )دیوار برشی سازه -2-۳-۱

  فهیز ستاخته شتده و وظی)قطعات برشت   یاستت که از قطعات مهار  یوارید یبرشت   واریستازه، د  یدر مهندست       

 یجانب  یمقابله با بارها یبرا یبرشتت   واریوارد شتتده بر ستتازه را بر عهده دارد. د  یجانب یکردن اثر بارها یخنث

با   ییهادر ستازه  یخارج   یوارهایتمام د  ،یتمانستاخ  یهانامهنیی.  با آشتودیم  یزل له  راح  همچون بار یمتداول

  ٔ  با توجه به اندازه    یستتتاختمان ن  یداخل  یوارهایاز د  یشتتتوند. برخ  یمهاربند  دیبا ،یوفوالد یاستتتالت چوب

  ییهاشده در سازه  یمهاربند  یوارهاید یاجرا  یبرا  جیگردند. روش را  یمهاربند  یبه شاا مناسب  دبای  ساختمان،

عبارت   گری. روش مرستوم داستت هیچندال  یشتده از تسته چوبستاخته  یاز قطعات مهار  دهاستتفا  ،یبا استالت چوب

استت. اما   یدیجد  ٔ  وهیشت   یشتاا ن-T یمور  در سترتاستر. استتفاه از مهار فل   یاستت از به کاربردن مهار چوب

  یبا بادها   ی قو منا  یخزل له یمتعدد نبوده و در نواح   یهابا در و پنجره  ییهاها مناستتتب ستتتاختمانروش نیا

 باشند.  رباربر«ی»غ ای»باربر«  توانندیم ییوارهاید نیچناستحاام الزم را نسواهد داشت.  دیشد

. کندیم  نیستازه را تمم  ایستاختمان   یاستت که مقاومت جانب  یاستازه  یهاستت یاز ست  ینوع  یبرشت   یوارهاید    

  لهی نوع از بارها، معموالً به وستتت  ی. اندشتتتویاعما  م  واریصتتتفحه و در  و  بعد قاا  د نیدر  یجانب  یبارها

  ییاز چو ، بتن و مصتتتالح بنا  وارهاید نی. اگردندیمنتقا م  واریپستتتار، به د  ایکننده جمع ای  افراگ ید  یاعیتتتا

 . شوندیساخته م

گیرد.در  راحی با توجه به شتترجی بودن هوای جنو  کشتتور،جانمایی بنا با فاصتتله از ستتطح زمین انجام می    

مجتمع بوم گردی نی  ازین فرصتت استتفاده نمودی  تا در مرک  بنا ین حیام مرک ی ایجاد نمایی  که از ا رای با 

ود،از دیوار برشتی به عنوان مهار کننده ی شت  رح فاصتله دارد.برای مهار نیروی خاك که به بسش مرک ی وارد می

 گردد.سازه ای استفاده می

 تاسیسات مکانیکی:-2-۳-2

  دهیمطبوع به سترعت در حا  گتر از  رح ها و ا  هیدر صتنعت تهو  نینو یها یامروزه رشتد و توستعه فناور    

مطبوع را به همراه   هیدر صتنعت تهو عیستر  شترفت یپ  نیکه موجبات ا  یاصتل ایباشتند. از دال یتر م یمیقد یها

 ،یمصترف  یدرصتد انرل  3۵به    نیباشتد. در کشتور ما ن د یدر آن م ییو صترفه جو یداشتته استت، بحث انرل

مقدار   نیاز ا نیشتود. همچن یمصتری م  یوآشتپ خانهز و ادار  ییرای)پت  یمستاون یستاالنه در بسش ستاختمان ها
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شتود و  یم  یآ  گرم مصترف نیو تام  شیستاالنه صتری گرما  درصتد  30در بسش ستاختمان حدود   یمصترف  یانرل

  یانرل  یها  نهیشود، کاهش ه  یمصری استفاده م  شبلاه تنها در بس  دینه صری تول  ،یانرل  نهیکه ه   ییاز آنجا

و به    یاز انرل  نهیراستتا استتفاده به  نیدر اقتصتاد مصتری کننده و کشتور داشتته باشتد. در هم یتواند نقش مهم یم

در   ر،یناپت  دیتجد یها  یانرل  یمطبوع در ستاختمان ها جهت کاهش مصترف  هیتهو دیجد یها یفناور  یریکارگ

  یر یو به کارگ  یاز انرل  نهیراستتتا استتتفاده به  نیداشتتته استتت. در هم  رانیدر ا یتوستتعه روز اف ون  ریدودهه اخ

در دودهه    ر،یناپت  دیتجد یها یانرل یمطبوع در ستتتاختمان ها جهت کاهش مصتتترف  هیتهو  دیجد یها یفناور

 داشته است.  رانیدر ا یتوسعه روز اف ون ریاخ

 : یشیگرما ست یس انواع    

هم مان حرارت و بر  است که به   دیتول  ست یمتمرک  با استفاده از س  شیگرما  ست یها سنمونه    نیاز ا یایز ال 

محا   نیدر   شیمتفر  گرما  ستاتیو تمرک  تاست  یاپارچگیستبب    ستت یست   نیعروی استت. ام یامنطقه    شیگرما

 نیا ت یشتود. فعال یم نیاز آن تمم  یو آ  گرم الزم منطقه مستاون  یحرارت  یازهایکه ن یشتود به  ور یم یمرک 

  شی در گرما   ییکمتر شده و صرفه جو  یشود تلفات حرارت  یباعث م  نیو ا  ردیگ  یانجام م  نییپا  یدر دما  ست یس

 یاه یگ  عاتیضا  ،یه  چون زباله شهر  یمتنوع  یها توسا مصری کنندگان انجام شود. اماان استفاده از سوخت 

 است.  یشیگرما وشر نیاستفاده از ا یام ای از …و

  ید یخورشت   یاستتفاده از انرل  رانیدر ا  یدیاستت . با توجه به تابش خورشت   یدیخورشت   شیز نمونه دوم گرما 

بته   یدیت خورشتتت  یانرل  ایت تبتد یبرخوردار استتتت . برا یقتابتا توجه  ت یت از اهم   شیو ستتترمتا  شیگرمتا  نتهیدر زم

 شود :  یاستفاده م ریز  اتیاز تجه شیگرما ای شیسرما

 کنتر  ز 6لوله و اتصاالت ز ۵پمپ ز ۴ ییسرما ای ییمبد  گرماز 3 رهیمنبع ذخز 2زکلاتور  ۱ 

 : یشیسرما ست یس انواع    

 از سق :  شیسرما ست یزسال 

با حج    یهوا رستان  ستت یست  نیاستت از   یبیترک  ستت یاستت. ست  ییو کامتً اروپا دیجد  یا  وهیشت  ستت یست   نیا     

ستق    یهاشتوند. آ  سترد در المنت   یستق  نصتب م  نیبا آ  سترد که ن د  شیلسترمایاز وستا  یاثابت و شتباه 

وتشتعشتع    ییجابجا ایاز دو  ر او حرارت ر  ابدی یم  انیدر بازار موجود هستتند، جر یسترد که از جن  کنوکتور
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کند.  یم نیتمم  نیستاکن یرا برا  یمناستب یراحت  ایو شترا  ابدیهوا کاهش   یشتود دما یکنند و باعث م یجت  م

مستل  را کنتر  کرد.  یها شنیبه صورت مج ا پارت  ست یتوان با اعما  س یاستت که م  نیبه ا ستت یست  نیحستن ا

 است.  یادار یها تماندر ساخ ست یس نیکاربرد ا  نیشتریب

 : یدیخورش شیسرما ست یز س 

  شی . ستترما گرددیم نهیآمدن کا ه   نییستتوخت و پا نهیموجب حتی ه   یدیخورشتت   یاستتتفاده از انرل     

روش آن استت که در ستاعت اوم   نیا ت یم   نیتر برند. مه   یدر کنار ه  باار م یتبج   اایرا با ست   یدیخورشت 

 دیگرما را تول حج   نیشتتریرستد، قادر استت ب یمقدار خود م  نیشتتریگرما و اوم مصتری که درجه حرارت به ب

 یتشتعشتع  یانرل یکلاتور جمع آور  یاصتل فهیدهد. وظ  شیرا اف ا  شیسترما ستت یکرده و راندمان و عملارد ست 

شتود که کلاتور مستطح   یز استتفاده مو یت  ومی.وک2.مستطح  ۱از دو نوع کلاتور ) ی. بطور کلباشتدیم  دیخورشت 

  ،ی و نداشتتن آلودگ  ستت یز  ایبا مح  یستازگار  ،یشت یسترما  ستت ینوع ست  نیا  یایدارد. از م ا ینییپا  ییراندمان و کارا

به    ستتت یستت  یباال و وابستتتگ  هیاول نهیآن ه   ب یآن استتت و از معا یباال یمنیها، نصتتب راحت و ا  نهیکاهش ه 

 است.  دیشدت تابش خورش

 : یبوم گرد یبنا یبرا یشیو سرما یشیگرما ست یس نیو به صرفه تر نیبهتر    

  دی تجد  یاستتفاده از انرلاز منابع و روام   نهیبنا )استتفاده درستت و به  نیدر ستاختن ا یتوجه به اهدای اصتل با

  یشت یو گرما  یشت یسترما  ستت یرا در انتسا  ست  ریز یها یژگیو  دیستاختمان )اقامتگاه وهتاز با  نیا یز و کاربرریپت

 .مد نرر قرار داد

مشتترك    شیو گرما  شیسترما  ستت یست   دیکمتر در بنا  با یموجود و اشتغا  فیتا  یاز فیتا  نهیجهت استتفاده به •

 .باشد 

را   ریدپتیتجد  یهدی استتفاده درستت از منابع و استتفاده ازانرل  دیبا  یشت یو سترما  یشت یگرما  ستت یدر انتسا  ست  •

 .قش  استفاده کرد  رهیفراوان ج   یدیخورش یدر نرر گرفت و از انرل  ین

  نهیبه صترفه، به یدیخورشت   یشت سترمای –  یشت یگرما ستت یبنا ، استتفاده از ست  یها یژگیدر نرر گرفتن اهدای و و با

در ستتاخت بنا و ... مطابقت    یبا در نرر گرفتن نوع آ  و هوا ، کاربرد بنا ،  اهدای اصتتل  رایو مناستتب استتت ز

 کاما دارد. 
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که در  ی یدشتوار، برختی چ   یاستت بست  یکار  دیسترما با خورشت  دی: تولیدیخورشت   یشت یسترما  ستت یست  یمعرف

 وجود دارد:  یدیخورش شیسرما ی ور عمده، دو راه برا. به  یمشاهده کرد یدیخورش شیقسمت گرما

   اتیحاصتا در به کار انداختن تجه یو استتفاده از انرل یایالاتر  ای یایماان  یبه انرل دیخورشت   یانرل ایتبد.۱

 مانند کولر.  یبرودت

 نی. در ایجتب دیتبر  یهاو استتتفاده از آن در باار انداختن دستتتگاه  یحرارت  یبه انرل  دیخورشتت  یانرل  ایتبد.  2

مانند جت  گرما در کلاتورهاز استتتفاده   قاًی)دق  یدیگرم کردن لنراتور خورشتت  یبرا  دیخورشتت  یروش از انرل

 . کندیم جادی. با گرم شدن لنراتور، اپراتور آن سرما اشودیم

آ  گرم در  نیتمم  یبرا یدیخورشت   شیگرما یاده از ستامانه ها: امروزه استتفیدیخورشت   یشت یگرما ستت یست  یمعرف

دارد که   یادیز  ایستامانه دال نیا  ت یاستت. محبوب  شیستاختمان رو به اف ا یداخل یفیتاها  شیگرما  یخانه ها و ن

ستامانه اشتاره کرد.  نیدر ا ستت یز  ایمح یو عدم آلودگ  ،یباال، ستازگار  نانیا م ت یتوان به قابل  یاز آن جمله م

در  ییایکند، که در اکثر منا ا جغراف یاستتفاده م دیخورشت   ریدپتیتجد یاز انرل  یدیخورشت   شیگرما  ستت یست 

  شی گرما  یکه استتفاده از ستامانه ها یا  نهیاستت. تنها ه   گانیستا  در دستترس استت و عمتً را یزمان ها شتتریب

پسش گرما    ستت یآ ، ست  رهیذخ یاز جمله کلاتورها، مس ن ها  ی اتیتجه صتب و ن  دیخر نهیدارد ه  یدیخورشت 

 سامانه است.  نهیعملارد به یبرا یکنترل  اتیدر خانه و تجه
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  ی تحقیقفصل سوم: پیشینه-۳
 

 زابل قلعه نو یروستا یاقامتگاه بومگرد-۳-۱

زاهدان تا -کیلومتر استت. از  ریا جاده آسفالت به زهن و جاده زابا ۵کیلومتر و تا زهن  26فاصتله آن تا زابا 

کیلومتر استت. این روستتا عتوه بر این مستیر ارتبا ی، از  ریا شتهر زهن نی  با زابا مرتبا    ۱۵شتهرستتان زابا 

 .است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمین است. معماری مناز   سا ، یادآور کهن معماری تاریسی ایران  200ه ار و نو« با قدمت ینروستای »قلعه 

 .آن قدیمی و از خشت و گا ساخته شده و همان سبن ویژگی خود را حفز کرده است 

 وری که اغلب مناز  آن از مصتالح ستنتی معماری در ستیستتان برگرفته از شترایا اقلیمی این منطقه استت، به   

درصتد از روستتاهای ستیستتان این   ۴0و امروزه نی  تنها در ستاخت مناز     شتاما آ ، گا و خشتت ستاخته شتده

نو در ستاخت مناز  خود صتد درصتد این شتود. این در حالی استت که روستتاییان قلعهستبن معماری استتفاده می

همانند ستایر روستتاهای این منطقه، جمعیت این روستتا نی  در چند ستا  اخیر دچار .اندستبن معماری حفز کرده

های اخیر از جمعیت آن کاستتته، همچنین جوانان روستتتا نی  گرایش به  وستتانات زیادی بوده و خشتتاستتالین
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ای ب ر) به »قلعه« شتهرت یافته استت. ستاکنان  این روستتا به دلیا قرار گرفتن بر روی تپه.اندشتهرنشتینی پیدا کرده

دهند. همچنین از  وای  دیگر نی   این روستتا را  وای  مستلفی چون کیانی، راشتای، دیانت، خمر تشتایا می

از .دهندمی تشتایا را روستتا اقلیت  که کنندمی  زندگی روستتا این  در نی  …مانند استتمی، نارویی، براهویی و

 .بافی، گلدوزی و.. نام بردتوان از قالیبافی، پارچهانواع صنایع دستی که در این روستا روام دارد می

مستتتتتر در بتافتت   یایراثیم  یهتاارزشانتستا  این مجموعته ی بوم گردی از آن جهتت قتابتا اهمیتت استتتت کته 

در و.کرده دایپ  انیجر  یو شتتروع گردشتتگر  یبومگرد یهاروستتتا با احداث اقامتگاه نیرفته ا نیفرستتوده و از ب

 .شد حفز یاحداث اقامتگاه بومگرد بابود  یمتروکه که در حا  نابود ییواقع روستا

 ی از خانه های بومی قش :هاینمونه 
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   از مدارك معماری خانه های بومی قش : اینمونه 
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در خانه های بومی ج یره قش ، عناصری وجود دارد که  این عناصر نماد معماری بومی و اقلیمی قش  و  

مرک ی،اتا  های ا رای  نشان دهنده فرهنگ و اقلی  این ج یره است. این عناصر عبارتند از:حیام 

 حیام،ا یوان ها،بادگیر ها و شاا چند ضلعی بنا ) به ویژه چهارضلعیز.

 

از آنجایی که توسعه فرهنگی و نشان دادن فرهنگ و اقلی  قش  از اهدای اصلی این پروله است؛ استفاده  

 و نشان دادن این عناصر در بنا امری واجب است .

روز بودن بنا ، از معماری مدرن در کنارمعماری سنتی و اقلیمی قش  از جهتی برای جت  توریست و به 

 استفاده میانی  تا ضمن مدرن بودن، مفاهی  بومی نی  در بنا حفز شود. 

 

 در این بنا برای حفز ارزش های بومی از برخی عناصر معماری بومی استفاده شده:

نا ، حفز شیب  بیعی زمین، فاصله  مرک ی  و اتا  های ا رای حیام ،چهارضلعی بودن شاا ب حیام 

 داشتن ک  ساختمان با سطح زمین
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 گیریو نتیجه : شرح پژوهشچهارمفصل  -4

 تحلیل سایت-4-۱

سواحا جنوبی ایران که بوسیله ی رشته کوه های زاگرس از فتت مرک ی جدا شده اند، تابستان های بسیار     

است. در این اقلی  ر وبت هوا در تمام فصا های سا  زیاد است و به گرم و مر و  و زمستان های معتد   

همین دلیا، اختتی درجه حرارت هوا در شب و روز و در فصا های مستل  ک  است. این منا ا، تفاوت  

دمای هوای سطح خشای و سطح دریا باعث بوجود آمدن نسی  های دریا و خشای می شود. شدت تابش آفتا  

ر کلی، می ان بارندگی در سواحا خلیج فارس بیشتر منر  تر است. در حالی که سواحا دریای  زیاد است. به  و

عمان که تحت تاثیر باد های موسمی اقیانوس هند قرار دارد، دارای باران های نا منر  و خشن سالی های فراوان 

 است.مانند اصو  مطرح شده برای منا ا معتد  و مر و  است.

هتتوا  یاستتت کتته ر وبتتت نستتب  یدر حتتال  نیتت و ا  ردیتت گیگتترم و خشتتن قتترار م  یهانیسرزمقش  در گروه     

 ایتت کتته در تابستتتان بتته دل استتت وهیج  بتتاریلیم ۱0۱8تتتا  ۱0۱۵ نیدر قشتت  باالستتت. فشتتار هتتوا در قشتت  بتت 

 26قشتت  حتتدود    رهیتت ج   انهیمتوستتا ستتال  یدمتتا.رستتدیم  بتتاریلیم  ۱000فشار هتتوا بتته کمتتتر از    اد،یز  یگرما

 گرادیدرجتته ستتانت ۱8و  33 ب یتت روزانتته بتته ترت یبتتا متوستتا حتتداکثر و حتتداقا دمتتا گراد،یتدرجتته ستتان

 .است  ادیز اریبس رهیج  نیا یاست. اختتی درجه حرارت فصل
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 ایده شکل گیری فرم  -4-2

شاا گیری فرم بنا بر خواسته های ین مجتمع بوم گردی و ویژگی های اقلیمی منطقه شاا گرفته  

 است.

درصدی است. به   ۴0فرم اصلی بر مبنا الگوی هندسی معماری ایرانی به شاا مستطیا با سطح اشغا  

گردد. بر اساس الگوی حیام تفریحی و اقامتی تقسی  می – ور کلی بنا به دو قسمت اصلی خدماتی 

به عنوان  شود حیام مرک ی تمامی بسش های اقامتی دور تا دور حیام شاا گرفته است که موجب می

-فیای خصوصی مجموعه عما نماید. از سوی دیگر، به خا ر ر وبت موجود در اقلی  قش 

 گردد. که موجب عبور هوا از زیبر بنا می الفت،کلیت بنا با اختتی ارتفاع نسبت به زمین قرار گرفته

 است.قسمتی از حج  که از الگوی هندسی خارم گردیده به دلیا اهمیت به دید مناسب به ا رای 

 

 ساخت:مصالح -۳-۳

 

در منا ا گرم و مر و ، استتتفاده از مصتتالحی که دارای جرم حرارتی کمی هستتتند و رنگ روشتتنی دارند بهتر  

استت. زیرا از لحاظ اقلیمی، مشتاا استاستی گرمای بیش از حد استت و ذخیره نمودن حرارت روز برای شتب  

مصتالح در این منا ا استت، زیرا چو  حرارت را به کندی  صتحیح نمی باشتد. به همین دلیا چو  بهترین نوع  

انتقا  می دهد و حرارت کستتب شتتده در  ی روز، بر روی ستتطح چو  باقی می ماند و با وزش نستتی  نستتبتا  

شتود که از چو  فقا دهد. ولی در این ستواحا مشتاهده میخنن در شتب، چو  حرارت خود را از دستت می

  زیاد  بستیار  حرارتی جرم  دارای که بنایی  مصتالح  با  ستاختمان ی  بدنه و شتودمی  هاستتفاد پنجره و در  برای بام و

  کارهای برای درختان چو  و  اندك  بستیار گیاهی پوشتش جنوبی ستواحا در که  این دلیا به. شتودمی اجرا  استت،

باشند. در کنار به استفاده از مصالح بناای که به وفور وجود دارد، می  مجبور  اهالی  بنابراین.  باشدمی  ک   ساختمانی

هورها و مردا  های کنار رودخانه ها و دریاها و در منا قی که نی وجود دارد، اغلب خانه ها با حصتیر ستاخته  

 کنند.می شود و افراد تنگ دست در این سرپناه ها زندگی می

 

 



21 
 

 برنامه فیزیکی -۳-4

 سه نفره  –دو نفره   -شاما سوییت های تن نفره ز ۵0اتا  خوا  ها ):  اقامتی شاملفضای 

  –سوپرمارکت  –فیای خدماتی شاما آبدارخانه و سروی  بهداشتی-رستوران- : البی شامل  فضای عمومی

 خشاشویی -انبار

 اداری صندو  امانات  –حسابداری   –: مدیریت  شامل فضای اداری

 فروشگاه صنایع غتای-سوپرمارکت  :فضای تجاری شامل

فیای بازی های   -ه ی غتاهای محلیاارا -نمایشگاه بانوان - نمایشگاه صنایع دستی شامل : بخش تفریحی

 محلی 

 

 مدارک معماری  -4-4
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 تصاویر ماکت-4-5
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 نتیجه گیری-4-6

در  راحی این مجموعه مولفه های معماری بومی به خوبی رعایت شتده و ستعی بر آن بوده استت که با بهره      

 گیری از این مولفه ها به موارد زیر دست یابی :

 شناخت گردشگران با ابعاد معماری و فرهنگی محدوده مطالعاتی؛ -

 توسعه گردشگری و بهره بری اقتصادی بومیان؛ -

 میراثی و بهره گیری از آنها به منرور معرفی هر چه بهتر فرهنگ و معماری این محدوده؛ حفا ارزشهای -

 استفاده از منابع تجدید پتیر با استفاده از منابع تجدید پتیری چون باد غالب و نور خورشید؛ -

 باالتر قرار گرفتن بنای اصلی نسبت به سطح زمین به علت شرجی بودن هوا-

 

 کاربردی:پیشنهادات 

بهره گیری از بناهای بوم گردی متناستتب با اقلی  و نیاز های منطقه به منرور توستتعه فرهنگ جنو  کشتتور و -

 جت  توریست در کنار پاس  به نیاز های کاربر.

باز تعری  فیتتاهای عمومی،نیمه عمومی و خصتتوصتتی در تعری  فیتتا متناستتب با نیاز های جدید کاربر -

رک ی در مجموعه اگرچه در تعری  ستنتی خود فیتایی عمومی بود ولی در این  رح معاصتر.برای مثا  حیام م

حیام عتوه بر بسش عمومی ،بسش نیمه عمومی ه  دارد که با تنوع فیتتتایی در قستتتمت های مستل  حیام  

 مرک ی قابا استفاده است.

نی فیتای بازی برای  تنوع فیتایی در کا مجموعه در راستتای معرفی بیشتتر فرهنگ جنو  برای مثا  پیش بی-

 بازی های سنتی و محلی

 آشپ خانه ی مج ا در کنار فیای عمومی به منرور آشنایی با غتای محلی و ایجاد فیای ماث جمعی-
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