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گیری کالبد سکونتگاه شکل هدف از پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی در هدف: 

 باشد.می هاارزیابی اشتراکات و افتراقات بین آنی محلی و گردشگران و گردشگری از منظر جامعه

سی شنا ضر از نوع ترکیبی با روش  پژوهش: روش  صاحبهپژوهش حا ست. تعداد  م شنامه لیکرت ا س ساختاریافته و پر متغیر  15نیمه 

صادی-فرهنگی-متغیر اجتماعی 16کالبدی و  ست محیطی-اقت شدند.  زی صاحبان  120انتخاب و ویرایش  ی دوم به هاخانهنفر از اهالی و 

 ه انتخاب گردید.روش گلوله برفی جهت مصاحبه و پاسخگویی به پرسشنام

متغیرهای کالبدی در یر تأث ینحوهبین دو گروه مخاطبین درباره  نظراتفاقو  نظراختالفمستتتتقل نتایج آزمون تی  :هایافته

یری کالبد از عوامل اثرپذرگرسیون چندگانه میزان نتایج بر اساس  داد. همچنین به دست یگردشگری هاسکونتگاهیری گشکل

 اقتصادی و زیست محیطی بر اساس نظر مخاطبین مشخص شد. -فرهنگی-اجتماعی
در خصتتوب برخی از عوامل کالبدی مانند تمایل به استتتفاده از مصتتال، بومی، تمایل به ستتبزینگی،  مثالعنوانبه گیری:نتیجه

دار بین اختالف معنیهای فامیلی، باز و خانهیمهنی ستتاخت نوین، جهت قرار گیری ستتاختمان، لزوم تعبیه فیتتاهای هاروش

یری کالبد از عوامل فرهنگی، اجتماعی اثرپذمخاطبین مشتتاهده شتتد. همچنین بر استتاس نتایج رگرستتیون چندگانه میزان 

ساس نظر مخاطبین مشخص شد. یستزاقتصادی و  های مخاطبین و یدگاهدطراحان و برنامه ریزان به  توجهجلبمحیطی بر ا

  ی دوم حائز اهمیت است.هاخانهطرح و ساخت  در هاآنیر تأثآگاهی از میزان 

 گردشگری، گردشگری خانه های دوم، جامعه محلی، برنامه ریزی، دهستان حیران. های کلیدی:واژه

 
 





 

 مقدمه و هدف -1

 

 بیان مسئله -1-1

 هایفعالیت و باغی دامی، کشاورزی، تولیدات و فعالیت به وابسته هاآن وجود که هستند جمعیتی هایکانون روستاها

این کالبد  ؛ و(1388)زرگر، باشد  هاییچنین فعالیت پاسخگوی که یافتهسازمان نحوی به هاآن کالبد و زمین وابسته به

ترین در بستر محیط و با اقتصادی هاآنی زندگی افراد محلی و رفتارهای مشخص زمان و تحت تأثیر شیوه درگذر

گیری کالبد زیستی در شکلنقش عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط  رونیازااند. گرفتههای ممکن شکلروش

 .کندیمو مسکن روستایی را مشخص 

جایی انسان بنانهاده شده است و موجب آشنایی جوامع از ای کهن است که بر پایه حرکت و جابهگردشگری پدیده

ی (. پدیده1395گردد )کیانی و بسحاق، میهای ملل مختلف های زندگی یکدیگر و درنتیجه نزدیکی فرهنگشیوه

های گردشگری و ساعت( در قالب دو الگوی شکوتگاه 24از گردشگری بر اساس مدت اقامت گردشگران )کمتر یا بیشتر 

 هایفعالیت های گردشگری و ارتباط آن باماهیت سکونتگاه (. با توجه به1390یابد )اکبریان رونیزی، روزانه رواج می

 هادر بعد کالبدی و فیزیکی روستا تحوالت و تغییرات بروز تماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطیمختلف اج

ترین تغییرات کالبدی از مهم (؛4،1380شارپلی، 2012و همکاران،  3جنگ ؛2004، 2و چایلدز 1)دوییراست  ناپذیراجتناب

کند )عنابستانی و می جلب خود به را انسان توجه نگاه در اولین روستایی نواحی در هاآن وجود منظره ای است کهپدیده

 (.1395همکاران، 

در چند دهه اخیر در ایران  های دوم گردشگری( در روستاهای با پتانسیل گردشگریخانه) ییالیوهای ظهور خانه

اقتصادی،  ترهایی محلی در بسهای دو جامعه گردشگران و جامعهاما در این میان به دلیل نابرابری؛ است توجهقابل

تصور است. محیطی؛ تفاوت در برخی نیازهای کالبدی و فیایی برای دو گروه مذکور قابلفرهنگی، اجتماعی و زیست

آرامش  نیتأم باهدفهای دوم گردشگری، اغلب طور خاب خانهبه که گردشگری ومبنی بر نظر هال با توجه به این

یابد که موجب سلب آسایش و  ای مدیریت شود و توسعهگونهالزم است به، باشدیمهای دوم گردشگران و مالکان خانه

ی دوم با رفتارهای زندگی شهری، فیای اجتماعی نواحی روستایی را هاخانه(. مالکان 2005 ،5رفاه بومیان نشود )هال

و  6هایکنند )یمو زمینه گسترش سبک زندگی شهری را در این روستاها فراهم  کنندیممتفاوت از روزهای دیگر 

ی محلی و عدم توافق در صورت عدم شناخت و آگاهی صحی، از نیازهای دو گروه گردشگر و جامعه که(؛ 2014، 7ویسر

بین دو  هاتنشو  نظرهااختالفسبب بروز برخی  تواندیمی گردشگری، هاسکونتگاهی توسعه نحوهگیری و در مورد شکل
                                                                                                                                                                        

1 Dwyer 

2 childs 

3 Jeong 

4 Sharpley 

5 Hall 

6 Hay 

7 visser 
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های دوم مبتنی بر طرح و برنامه ضروری است که توسعه و گسترش خانه روی محلی و گردشگری شود. ازاینجامعه

که بتواند زمینه بروز آثار منفی را کاهش داده و یا کامالً از بین ببرد. تدوین این برنامه مستلزم  باشد یمنسجمسنجیده و 

، 1های دوم باشد )جوانا و رئوننخانه عنوان راهنمای برنامه، هدایتگر تدوین برنامه توسعهشناسایی اصولی است که بتواند به

عنوان یک فرصت به ریزی هدفمندتواند در صورت برنامه(. افتراقات بین دو گروه گردشگران و جامعه محلی می2014

ریزی این افتراقات در صورت عدم برنامه ؛ وهای مثبت بین طرفین باشدبرای برطرف کردن نیازهای متقابل و انتقال آموزه

های بومی و نادیده گرفتن شرایط بستر شود. های فرهنگی و اجتماعی، عدم توجه به ارزشاز اختالفات، ناهنجاریسزمینه

های های دوم و سپس تحلیل و تدوین مؤلفهلذا اهمیت انجام این پژوهش در راستای بازنگری در ساختار فیزیکی خانه

ها بر مبنای نظرسنجی از گردشگران ماری این سکونتگاهمؤثر در طراحی معمحیطی زیست-اقتصادی -فرهنگی-اجتماعی

 یابد.ضرورت می هاآنو جامعه محلی و نیز ارزیابی اشتراکات و افتراقات بین 

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-2

های گردشگری دراغلب کشورهای جهان سوم است که سکونتگاهی رشد و توسعهی نشان دهنده کلی مطالعاتطوربه

آن واکنشی در برابر بحران روستایی حاصل از تجدید ساختار  ؛ و(1989، 2ای در حال رشد است )گیلگفزایندهبا سرعت 

های در زمینه بروز تغییراتی باعث های گردشگریسکونتگاه جوشرشد خود؛ (2002، 3کشاورزی است )دیتر و مولتر

فیزیکی  -های کالبدیبروز تغییراتی در ویژگیمحیطی شده و در پی آن فرهنگی و زیست اجتماعی و اقتصادی مختلف

بنابراین  فیزیکی بومی منطقه اجتناب ناپذیر است.–های کالبدی رنگ شدن ویژگینواحی روستاهای گردشگر پذیر وکم

های بومی یکی از ضروریات ها در بسترو دخالت در چگونگی توسعه آن های گردشگریی رشد سکونتگاهنحوه به توجه

پیش ضروری ازهفته( توجه متخصصین امر را به این مهم بیش )آخر که در مقایسه با گردشگری روزانهمهمی است 

ای شامل مجموعه ی محلیجامعه های گردشگری بر(. پیامدهای توسعه سکونتگاه1392 ،)دادور خانی و همکاران داندمی

هماهنگی و توازن با کالبد و معماری بومی روستا به عنوان مثال در صورت عدم رعایت  است؛ منفی تا از آثار مثبت

امری  روستا مکانی حس از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه و در نتیجه های ایجاد آشفتگی بصریسکونتگاه درساخت

های گردشگری یابی یا طراحی نامناسب سکونتگاههمچنین در مواردی مکان (.1992، 4بینی خواهد بود )اسمیتقابل پیش

داشت خود وجود خواهد با و تشابه غیر از تمایز یعنی روستا، کالبدی هویت ارزیابی معیار ترینبین رفتن مهم امکان از

تواند منجر به بروز مسائلی شود که می هاسکونتگاه تر توسعه این نوع(. در مواقع بحرانی1392)دادور خانی و همکاران،

های رشد سکونتگاه ها دربارة پیامدهایجبران ناپذیری همراه شود. یافتههای توسعه پایدار روستایی با آسیب در پی آن

 پیامد این اثر ان است که ترینمهم آن ناحیه است و زمین در قیمت افزایش یدهندهنشان ایگردشگری در هر منطقه

جوانان، به  خصوببه و محلی مردم دهد. درواقعمی فشار قرارتحت را دائمی( محلی )سکنه مردم زندگی اول، درجة در

در نهایت مهاجرت روستایی شکل  شوند ودلیل افزایش قیمت زمین و مسکن در تهیه ملزومات خویش دچار مسائلی می

های دوم و سپس ( لذا اهمیت انجام این پژوهش در راستای بازنگری در ساختار فیزیکی خانه5،2007گیرد )بیردامی

ها بر مبنای نظرسنجی از کاربران و نیز افراد محلی و ارائه ری این سکونتگاههای مؤثر در طراحی معماتدوین مؤلفه

 یابد.راهکارهای معماری ضرورت می

                                                                                                                                                                        
1 Johnston, J., J. Newton 

2 Gilg 

3 Dieter & Multer 

4 smith 

5 Birda 



 3 مقدمه و هدف

 

  های( پژوهشسؤال )سؤال -1-3

 ؟اندکدمبر طراحی سکونتگاه گردشگری از منظر گردشگران و افراد محلی  مؤثرعوامل  .1

 ی محلی چیست؟جامعههای گردشگران با نقاط اشتراک و افتراق دیدگاه .2

 های( پژوهشفرضیه) هیفرض -1-4

ی طیمحستیزبه فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  لیتبدقابلدیدگاه و منظر گردشگران و افراد محلی  .1

 ی گردشگری است.هاسکونتگاهبر کالبد و طرح  مؤثر

ی های گردشگر و جامعهصطکاک و تنشتواند از اریزی بر مبنای شناخت از اشتراکات و افتراقات، میبرنامه .2

 محلی بکاهد.

ی های روستایی را هم برای گردشگر و هم جامعهتوان مطلوبیت سکونتگاهها میو تفاوت با شناخت اشتراکات .3

 محلی افزایش داد.

  هدف )اهداف( پژوهش -1-5

 بر طراحی سکونتگاه گردشگری از منظر گردشگران و افراد محلی. مؤثراستخراج عوامل  .1

 بر طراحی سکونتگاه روستایی که از مطلوبیت نسبی برخوردار باشد. مؤثرارائه طرح پیشنهادی بر اساس عوامل  .2

توصیفی و با استناد به مطالعات صورت گرفته _هدف کاربردی و روش انجام آن به شیوه تحلیلی ازلحاظپژوهش حاضر 

ی هاخانهایجاد  تعابیر مختلف از پیامدهایی محلی است. جامعهگردشگران و  ازنظراز مرور پیشینه تحقیقات و استفاده 

این تحقیق با فرض ایجاد  باشدیممحققان  دوم حاکی از گستره آثار مثبت و منفی این اتفاق در دهه اخیر از منظر

ی گردشگران هادگاهیدی اشتراک بین گردشگران و جامعه محلی سعی در ارائه الگویی کالبدی که بیشترین انطباق با نقطه

. در این دینمایمی ارائه طیمحستیز -عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی تأثیربا در نظر گرفتن  ی محلیجامعهو 

ی اجتماعی، فرهنگی بر معماری سکونتگاه گردشگری در روستای حیران در جاده مؤثرعوامل  میکنیمپژوهش تالش 

 ی قرار دهیم.موردبررسی کرده و بنددستهی محلی و گردشگران، جامعهاردبیل به آستارا از منظر 

 ها( و روش پژوهشمواد )داده -1-6

ها و غیره(، مرور ای شامل مقاالت، کتاببندی مبانی نظری )مطالعات کتابخانهجمعدر ابتدای پژوهش به مطالعه و 

های موردی و بازنگری پردازیم. سپس به بررسی نمونهگرفته و موضوعات مرتبط با آن میپیشینه تحقیقات کاربردی شکل

های دوم و افراد محلی ران خانهحیوری با مدیران، کارب ساختار موجود و معماری اجراشده تاکنون و انجام مصاحبه

شده و آوریهای مؤثر در طراحی با استناد به مطالعات صورت گرفته و اطالعات جمعپردازیم. در ادامه به ارائه مؤلفهمی

ی محلی پرداخته های دوم و جامعههای موردی موجود و با عنایت به نظر ساکنین خانهبا نگاهی بازنگرانه نسبت به نمونه

های محقق ساخته بر مبنای اطالعات حاصل از بخش مبانی نظری پژوهش به روش لیکرت د. سپس پرسشنامهشومی

گیری با شکل خواهد گرفت. جامعه آماری پژوهش از بین گردشگران و افراد محلی روستای حیران و به روش نمونه

نفر  30سنجی شده و با پرسش از حداقل باشد. پرسشنامه تحقیق توسط متخصصین روایی استفاده از فرمول کوکران می

ها در جامعه آماری پخش و از جامعه آماری مذکور به روش آلفای کرونباخ پایایی سنجی خواهد شد. نهایتًا پرسشنامه

شود. سپس اطالعات انجام می SPSSافزار ها و تحلیل اطالعات با کمک نرمبندی اطالعات حاصل از پرسشنامهجمع

های کالبدی، روابط های پژوهش، راهکارهای مؤثر بر طراحی معماری در قالب فرمو بر مبنای یافتهشده حاصل تحلیل
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 پالن، جزییات معماری و سایر موارد ارائه خواهد شد.

 

 

 

 

 

 





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -2-1

چشم انداز یا نگرشی در خصوب موضوعی است که به عنوان مسئله  نظری( مبانی(تحقیق  مسئله نظری طرح از منظور

(. در این فصل با 85، 1388پذیرفته شده برای آن ارائه دهد )کیوی، در ابتدا مطرح شده و سعی بر آن دارد تا پاسخی 

های دوم، بررسی بررسی منابع به تعاریف مختلف از گردشگری، گردشگری پایدار، توسعه گردشگری روستایی، خانه

ماری های دوم، ذهنیت جامعه محلی، مفاهیم معمحیطی و کالبدی خانهتأثیرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست

 شود.ها با یکدیگر در راستای مسئله و هدف تحقیق پرداخته میمدرن و معماری سبز و ارتباط آن

 ی پژوهشپیشینه -2-2

در جزیره تایوان « ادراک ساکنان تائو از اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری»( در پژوهشی با عنوان 2013) 13چوانگ

بخش بوده و دید مثبت ی محلی و گردشگران برای افراد بومی لذتبین جامعهتعامل  انجام داد و به این نتیجه رسید که

ی آن است که درک جامعه بومی و محلی روستا از نسبت به گسترش گردشگری دارند. همچنین نتایج نشان دهنده

ایشان و  های جمعیتی افراد، نوع شغل و فعالیتتوجهی با ویژگیاجتماعی گردشگری ارتباط قابل-تاثیرات فرهنگی

 همچنین مدت زمان اقامت گردشگران در روستا نداشته است.

دوم از  هایخانه پدیده گسترش به نسبت مثبت ساکنین دید دهندهنشان (2011) 14رای فردریک تحقیق نتایج

 نگرش مالکان تأثیر»بررسی  در (2009) 15ادگیر و کالتنبورن در نواحی روستایی است. پیامدهای گسترش گردشگری

روستاهای  در دوم هایخانه ( در2010) 16پیتکانن و ، وپسالیننا«نروژ هایکوه در جایگزین هایگزینه بر دوم هایخانه

های دیدگاه بررسی به «ها(چالش و دوم )رقابت هایپدیدة خانه در روستایی هایخانه نگرش» در (2011) رای و فنالند

در  تواندمی هاخانه این که گیرندنتیجه می و پرداخته گردشگری هایسکونتگاه گیریشکل در خصوب محلی ساکنان

 (2013) 17فردریک و فارستاد عالوه بر این نتیجه تحقیق تحقیقات راستای توسعه پایدار گردشگری در روستا مطرح شوند.

در راستای ی محلی و گردشگری برای حفاظت از روستای محل زندگی خود ی نوعی انگیزش توسط جامعهدهنده نشان

  ی پایدار روستایی هستند.نیل به توسعه

 نمونه گردشگری: وابسته به و عمومی اثرات به ساکنین هاینگرش» عنوان پژوهش خود با در( 2005) 18آکان و کووان

دیدگاه ی گردشگری های منفی توسعهضمن نگرانی از پیامد ی محلیجامعه که نتیجه گرفتند ،«آنتالیا بلک، یموردمطالعه

 مثبتی در خصوب فراهم کردن زمینه برای حیور گردشگران بیشتر در روستای خود هستند.

                                                                                                                                                                        
13 Cheng su 

14 Rye 

15 Kaltenborn & Oddgeir 

16 Vepsa¨ la¨inen & Pitka¨nen 

17 Farstad& Fredrik 

18 Kuvan, Y. Akan 



 

 

 جوامع آن بر تأثیر و دوم یهاخانه صاحبان بالقوه اجتماعی سرمایة ارتباط بین» یبررس به (2015) 19گالنت نیک

 موردمطالعهمنطقة  در دوم یهاخانه شگستر دهدیم نشان نتایج است. پرداخته« ساردینیا شمال در در استینتینو محلی

 .آوردیمارمغان  به ساکنان برای ارزشی جدید منابع

 «های دومی خانهها و رقابت: چشم اندازهای جمعیت روستایی در پدیدهدرگیری»( در پژوهشی با عنوان 2011رای )

 و فرهنگی اجتماعی آثار و دوم هایخانه گسترش و گیریزمینة شکل در محلی ساکنان هایدر پژوهش خود دیدگاه

 اند.های گردشگری را بررسی کردهی سکونتگاهتوسعه

 کامالً محلی جمعیت کاهش خنثی کردن لحاظ به را دوم یا ویژه تعطیالت هایخانه اجتماعی آثار تحقیقات، از برخی

 نواحی در موجود فرهنگ از است ممکن دوم هایخانه مالکین که است باور این بر . گراهن(2000، 20)مالر دانندمی مثبت

 زاید یا قدیمی ساختمانی همچنین .کنند محافظت ها،سکونتگاه اندازچشم و هاساختمان از نگهداری طریق از ای،حاشیه

 و کند پیدا ایدوباره عمر دوم خانه عنوانبه اسکان، محل به تبدیل و نوسازی از طریق است ممکن روستایی نواحی در

 (.2001، 21یابد )رابرت و هال بهبود روستایی نواحی ساختار فیزیکی و بصری تسهیالت ترتیب بدین

 کالبدی توسعه بر دوم هایخانه معماری سبک تأثیر» ( در پژوهش خود تحت عنوان1395عنابستانی و همکاران )

ساز وگذاری سبک ساخت ی موردی خود شدت اثردر روستای نمونه به این نتیجه رسیدند« روستایی هایسکونتگاه

محلی در -ساز بومی در حد کمتر از میانگین قرار دارد و به حفظ اصالت معماری بومیوسکونتگاه گردشگری بر ساخت

 ی موردی اشاره دارد.روستای نمونه

 پیامدهای توسعه گردشگری دهستان حیران با تأکید بر کاربری»( در پژوهشی با عنوان 1389حسنی مهر و شاهور )

ساز سکونتگاه گردشگری در روستای مورد پژوهش اغلب به دلیل وساخت به این نتیجه دست یافتند که افزایش« اراضی

 باشد. های زیبا و ... میشرایط جغرافیایی منطقه، نزدیکی به جاده اصلی، وجود چشم انداز

ی انند: ایجاد مشاغل جدید، توسعههای دوم طیفی از تأثیرات مثبت اقصادی فراوان م( برای خانه1373) فشارکی

 طیفی از آثار منفی ی اجتماعیکسب و کار محلی، باال رفتن درآمد عمومی اهالی روستا را خاطر نشان کرده و در زمینه

 نماید.اشاره می شامل بروز دوگانگی اجتماعی، از بین رفتن اتحاد روستایی، تغییر در مفهوم کار و ...

– طی کشور شمال کوهستانی جنگلی هایحوزه در های دومخانه و گیریشکل رسی روندبه بر (1388گلین مقدم )

توان از صنعت گردشگری در مناسب می ریزیبرنامه با دهدو نتایج تحقیق نشان می پرداخته 1345 - 1385 هایسال

 های اجتماعی، به وسیله تبادالت فرهنگی بهره برد.ی زیرساختراستای توسعه

 انزلی بندر شهرستان روستایی نواحی در های دومخانه گسترش روند جغرافیایی تحلیل به (1388برنجکار )و  آمار

 )آزاد منطقة مثل(موضعی  هایریزیو برنامه ناحیه جغرافیایی شرایط از متأثر را دوم هایخانه گسترش و .اندپرداخته

 دانند.می

 روستای ساختار بر دوم هایاثرات خانه تحلیل ( در1390) عمرانی افشار و لسبویی زاده کیانی، رمیان نیا، فاضل

 رضایت داد نشان محیطی و کالبدی اجتماعی اقتصادی، ابعاد در میزبان جامعة ازنظر شهرستان تنکابن در برسه توریستی

 .است ترپایین متوسط - حد از میزبان جامعة

 در )های دوم)خانه سازی ویال گسترش پیامدهای بررسی در (1390خانی ) ولی و افتخاری الدینرکن نیا، فیروز

های سکونتگاه از توسعه ناشی کالبدی و اجتماعی اقتصادی، منفی به این نتیجه دست یافتند که پیامدهای تاررود دهستان

 است. آن آثار مثبت از بیش موردمطالعه منطقة در گردشگری

                                                                                                                                                                        
19 Gallent 

20 Muller 

21 Roberts and Hall 



 ...طراحی سکونتگاه گردشگری در روستای حیران بر اساس  8

 

 با گردشگری دوم هایخانه گردشگری اقتصادی آثار ایمقایسه به تحلیل (1390) بدری و رونیزی اکبریان رضوانی،

ی حیور پر رنگ نشان دهنده است. نتایجپرداخته  پایدار توسعة با رویکرد شمیرانات، شهرستان روستایی نواحی بر روزانه

عوامل مورد های گردشگری در نواحی روستایی به نسبت دیگر بعد اقتصادی از نتایج حاصل از توسعه ساخت سکونتگاه

 مطالعه است.

 هایگردشگری خانه توسعة اقتصادی و اجتماعی پیامدهای ( در پژوهشی1391) صاحبکار و بوذرجمهری عنابستانی،

 مثبت ایکه رابطه دادند نشان پژوهش هاییافته .اندداده قرار را موردبررسی قوچان شهرستان درة شیرین دهستان در دوم

های گردشگری وجود سکونتگاه توسعة روستاهای منطقه و سط، در اقتصادی و اجتماعی بعادا در بین تغییرات مستقیم و

 دارد.

اجتماعی روستای  سرمایة بر دوم هایخانه گردشگری تأثیر ( ضمن بررسی1391) دهکریم زا و عبداهلل پور خوشفر،

در روستای مورد مطالعه در پی  های اجتماعی همچون مشارکت، اعتماد عمومیمورد مطالعه از حیور پر رنگ مولفه

 نماید.ی صنعت گردشگری اشاره میتوسعه

توسعه  از حاصل و اجتماعی اقتصادی پیامدهای ارزیابی به خود پژوهش ( در1392الریجانی ) محمدزاده و دادورخانی

 دهدمی نشاناست. نتایج  پرداخته بابل شهرستان شرقی بندپی بخش روستاهای ییالقی در های گردشگریسکونتگاه

 گذاشته های دوم برجایتوسط گردشگری خانه منطقه اجتماعی اقتصادی، در هر یک از ابعاد منفی و مثبت آثار طیفی از

 است.شده

 بادی مزارع آیندة به هاآن نگرش و ی دومهاخانه عنوان صاحبان با خود بررسی ( در2014) 22ساتو هووجاال و ساری،

 اقتصادی نقش دوم یهاخانه کنندیم روکوالهتاتی بیان در پایدار هاییانرژ از یریگبهره برای ایینهزم عنوانبه روستایی

 کند.یم ایفا نواحی روستایی در مهمی

بیان  روستاییان( مهاجرت از جلوگیری و دوم هایخانه(روستایی  زندگی از محافظت ( در2012) 23رالم و کاندو، ریورا

فیایی  انزوای از الگویی پایة بر خصوصی حریم حفظ امریکا برای واشنگتن ایالت در دوم هایخانه مالکان تمایل کنندمی

 است. محیطیتفکرات زیست تأثیر تحت شدتبه الگو این و است استوارشده

ی تأثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی )مطالعه» ای را با عنوانمطالعه 1390جمعه پور و احمدی در سال 

 اقتصادی، ابعاد پایداری بر گردشگری تأثیر پژوهش این انجام دادند. در« روستای برغان شهرستان ساوجبالغ( موردی:

ی اقتصادی و اشتغال تأثیرات محدود در زمینه شامل نتایج مورد بررسی قرار گرفت و محیطیزیست و نهادی اجتماعی،

برند و دیگر اقشار جامعه به دلیل عدم توانایی در ارائه بهره می افراد خاصی است که مستقیما از صنعت گردشگری اهالی

 مانند.تسهیالت به گردشگران از آن محروم می

 های موردیبررسی نمونه -2-3

 روستای پروسایدا ایتالیا -2-3-1

ار زیادی گردشگری تاریخی، باستانی و طبیعی بسی مقصدهایکه  رودمیایتالیا از معدود کشورهای اروپایی به شمار 

 .رودمیمقاصد گردشگری در دنیا به شمار  تریناصلیکه امروزه این کشور، یکی از  ایگونهبهدارد 

یدا، پوزیتانو، لوانزو، ابسیاری برای گردشگران دارد. روستاهایی چون پروس گردشگری روستایی هایفرصتایتالیا، 

. اندبودهاخیر  هایسالمقصدهای اصلی گردشگری روستایی این کشور در  ازجملهماناروال یا روستای زیبای ریوماجیوره 

که تلفیق تاریخ و طبیعت را برای مخاطبان این مناطق  گرددبازمیقدمت برخی از این روستاها به قرن دوازدهم میالدی 
                                                                                                                                                                        

22 Sari، J.، Hujala، M.، & Satu، P 

23 Kondo، M.C.، Rivera، R.، & Rullman Jr، S 
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 .24آوردمیبه ارمغان 

های های شاد، نورپردازی شبانه، اهمیت به معماری بومی و محلی از ویژگیتلفیق تاریخ و طبیعت، استفاده از رنگ

وسازهای جدید متناسب با شرایط بومی و عاملی برای ایجاد انگیزه برای بارز این روستا در هدایت و کنترل ساخت

 باشد.گردشگران به این روستا می

 
 25وستای پروسایدا ایتالیاتصویر ر -1-2شکل 

 ایتالیا در ماناروال توریستی دهکده -2-3-2

است. اینجا  ایتالیادر شمال « ال اسپیزا»در ایالت  Riomaggiore ماناروال )در زبان محلی مانائا(، یکی از شهرهای

ترین شهر است و باوجود کلیساهای قدیمی شاید قدیمی شدهواقعها توریست موردتوجهدومین شهر کوچکی است که 

 نیز جمعی مشهور بین ماناروال و ریوماگیرودسته رویپیادههای گردشگری این منطقه شامل این منطقه نیز باشد. جاذبه

 .26های باالی شهر استها و تاکستانتپه رویپیادهو « قانهعاش ویرپیاده» معنی به شودمی نامیده

متعدد  تفریحی نمودن امکانات مهیا و زیبا اندازچشم و فردمنحصربه موقعیت از برخورداری با توریستی دهکده این

 است. جهان سراسر از متعدد گردشگران پذیرای سالههمه ...و قایقرانی((

 

  27ماناروال در ایتالیا دهکده توریستی -2-2شکل 

 

                                                                                                                                                                        
 www.rooziato.comمنبع:  24

 همان 25

 همان 26

 www.uru356.comمنبع:  27
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 ...طراحی سکونتگاه گردشگری در روستای حیران بر اساس  10

 

 28در فرانسه روستای سنت سیرک الپوپی -3-3-2

یک انجمن متشکل از روستاهایی با جمعیت کمتر  درواقعاین روستا جزو انجمن زیباترین روستاهای فرانسه است که 

ی لت قرار که نزدیک رودخانه شدهواقعای روی صخرهاین روستا  .های گردشگری ملی استنفر و دارای جاذبه 2000از 

 .29ی تاریخی آن نیز گواهی بر این ادعا استگردد و قلعهبرمی وسطیقروندارد. تاریخ بناگذاری روستا به 

های بارز این روستا در هدایت و از ویژگی زیبا اندازچشمتلفیق تاریخ و طبیعت، اهمیت به معماری بومی و محلی، 

اسب با شرایط بومی و بستر عاملی برای ایجاد انگیزه برای گردشگران به این روستا وسازهای جدید متنکنترل ساخت

 باشد.می

 
 30روستای سنت سیرک الپوپی -3-2شکل 

 در فرانسه 31روستای کرینت -4-3-2

چقدر مهم و البته زیبا کرینت  دهد روستایهمین دو مورد نشان می !وهای کاه پوشیده و ممنوعیت ورود خودرسقف

هایی های سنگی و سقفاست. خانه شدهبازسازیشود که بعدها ای در فیای باز محسوب میاین روستا، موزه درواقع. است

زنان  دستیصنایعهای جالبی از سازند سوغاتیدر اینجا می فردیمنحصربهبه سبک معماری خاب قدیمی، تصاویر 

 .32خریدمی توان ت هنری و غذایی را نیز روستایی مثل جواهرات، مجسمه یا نمک، سرکه و دیگر محصوال

 
 33روستای کرینت فرانسه -4-2شکل 

 در ترکیه روستای بیرگی -2-3-5

تاریخی، میراث فرهنگی با تاریخچه  هایمکانروستای بیرگی از توابع اودمیش که در دامنه بوزداغ گسترده شده با 

 زیباترین روستای تنهانهچوبین  هایپنجرهسنگی با  هایخانهو  صدساله سال قبل از میالد، درختان چنار چند 2000

این روستا که در دوران بیزانس با نام پیرگیون شناخته باشد. میروستاهای ترکیه نیز  ترینقشنگزمیر بلکه یکی از ا
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، کردهمیسپری  ، در دوارن خان آیدین اوغوالری پایتخت بوده است. در این زمان که بیرگی بهترین دوران خود راشدمی

 را در دوران عثمانی نیز ادامه داده اشویژگیاست. این  رفتهمییکی از مراکز مهم فرهنگ، علم و دین در اژه به شمار 

با آتش زدن روستا آن را  شدندمیزمانی که یونانیان از منطقه خارج  1922. سپس در حین تعرض بزرگ در سال است

 اینجاخاک یکسان شده. همزمان با آتش بسیاری از آثار تاریخی نیز از بین رفتند. اکنون  بیرگی با متأسفانه. اندکردهترک 

 .34شوندمیحفاظت  هازیارتگاهو  های تاریخی، مکتب، مساجدمسکونی است. معماری سنتی، عمارت ایمنطقه

 
 35روستای بیرگی ترکیه -5-2شکل 

 در ترکیه -روستای شیرینجه -2-3-6

. معروفیت آن به دلیل باغداری، شراب سازی باشدمیروستایی قدیمی رومی از توابع شهرستان سلجوق ازمیر  اینجا

نظیر روستای ریاضیات و مکتب تئاتر  ایالعادهفوق هایتشکلهمچنین دارای  باشد.میرومی  شدهبازسازی هایخانهو 

. البته برای گردشگران داخلی نیز یک مقصد به شدبامیخارجی مختص خود نیز  هایتوریستیرینجه دارای . شاست

 ست.توریستی ا قیمتگرانلوکس و  هایمکاناما این نکته نیز نباید فراموش شود که این روستا جدا از  رود؛میشمار 

 .36اندشدهکه تبدیل به پانسیون  باشدمیرومی های خانهمعماری  شدهحفاظتبه دلیل بافت  اینجاجاذبه 

 
 37روستای شیرینجه ترکیه -6-2شکل 

 روستای حیران -2-3-7

 فردمنحصربه طبیعی اندازهای چشم وجود است. شدهواقع آستارا غرب شمال در خود معروف با گردنه حیران دهستان

 استان راه دسترسی همچنین و رنگارنگ یهاگل انواع و چمنزارها و جنگل زیبا، آبشارهای متعدد، یهاچشمه ازجمله

 این شود، کشور تبدیل و منطقه سط، در هاتفرجگاه زیباترین از یکی به منطقه این است، شده باعث گیالن – اردبیل

 که یاگونهبه گیرد، صورت منطقه در دوم یهاخانه صورتبهاراضی  یکاربر ییرتغ اخیر، یهاسال طی شده موجب مسئله

 زیانباری محیطییستز آثار و طبیعی منابع تخریب برای های جدیینهزم دور چنداننه یندهدر آ است ممکن روند این

 سمت از لوندویل، دهستان به جنوب سمت از آذربایجان، جمهوری به شمال سمت از موردمطالعه دهستانآورد.  پدید
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 دهستان کشوری تقسیمات یهبر پا .است محدود استان اردبیل و تالش یهاکوه به غرب سمت و ویرمونی دهستان به شرق

 کوهستانی و اییهکوهپا بخش در موردمطالعه دهستان طبیعی ازلحاظاست.  شدهواقع گیالن غربی شمال در حیران

 217 استان مرکز به نسبت و کیلومتر 28آستارا  شهر به نسبت دهستان این مرکز فاصله دارد. قرار آستارا شهرستان

 است. کیلومتر

 

 38روستای حیران آستارا -7-2شکل 

 روستای سامان در شهرستان شهرکرد -2-3-8

غربی شهرکرد در دامنه شرقی کوه بلند شیراز است. سامان یکی از شهرهای توریستی  این منطقه در سمت شمال

صورت تفریحگاهی بسیار مناسب برای رود از نزدیکی این شهر و وجود باغات مختلف منطقه سامان بهاست و گذر زاینده

کیلومترمربع دارای دو  493مساحت حدود  جوار درآورده است. این بخش باهای همنمردم استان و همچنین استا

روستای »با مرکزیت روستای شوراب صغیر و دهستان هوره به مرکزیت  «دهستان سامان» هایدهستان است بهنام

گردشگری  های اخیر،هایی است که طی سالکیلومتری شهرستان شهرکرد، یکی از بخش 20بخش سامان در « هوره

الدین های دوم را در پی داشته است )تاجگیری و رشد خانهیافته و در همین راستا شکلشدت گسترشروستایی در آن به

 (.1391چالشتری، 

 
 39روستای سامان شهرکرد -8-2شکل 

 دهستان میر شمس الدین شهرستان تنکابن -2-3-9

دریای  به شمال سمت از دهستان این .باشدمی تنکابن شهرستان از الدینشمس میر دهستان موردمطالعه، محدوده

 گلیجان دهستان به غرب طرف از و کترا نشتا دهستان به شرق طرف از بلده، آبادخرم دهستان به جنوب طرف خزر، از

و  خانوار 2651 روستایی، نقطه 8 دارای دهستان این ایران، آمار مرکز 1390سال  سرشماری به توجه با .شودمحدود می

 دارای دریای خزر ساحلی نوار در استقرار علت به ناحیه این روستایی هایسکونتگاه باشد.می سکونت نفر جمعیت 8309
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 گردشگری و اقامتی گردشگری گردشگری، گونه دو دارای ناحیه این .باشندمی گردشگران برای گردی،غنی طبیعت جاذبه

 .است های دومخانه

 محدوده در که است روستایی گردشگری اشکال از یکی عنوانبه محدوده این در دوم هایخانه نوع از گردشگری

 گردشگری هایشهرک دارد. وجود گردشگری هایشهرک و روستا بافت داخل پراکنده ویالهای شکل دو به موردمطالعه

 .هستند خصوصی ناحیه این روستایی نواحی در هاشهرک اکثر و شوندمی تقسیم خصوصی و دولتی نوع دو به نیز خود

 .(1394باشد )علیقلی زاده فیروز جایی، می اجاره برای درصد2/1طوربه سال طول در دوم هایخانهصاحب گردشگران

 
 40روستای میرشمس الدین تنکابن -9-2شکل 

 ساوجبالغ شهرستان برغان دهستان -2-3-10

 آباد کمال به جنوب از کرج، شهرستان به غرب از طالقان، شهرستان و البرز هایکوهبه رشته شمال از برغان، دهستان

 شرایط زیبا، طبیعی مناظر گوناگون خود مانند هاقابلیت دلیل به دهستان است. این محدود ساوجبالغ به از شرق و

 از یکی دشگریگر نمونة چهار روستای معرفی و تهران و البرز ویژهبه اطراف، شهرهای به نزدیکی وهوایی مناسب،آب

 آید.شمار می به البرز استان در جذاب و مهم گردشگری هایعرصه

 تخریب و تغییر مانند فیزیکی، کالبدی مشکالت انواع باوجود روستایی، نواحی در دوم هایخانه گردشگری توسعة

 و ارتباطی هایشبکه بهبود همچون مثبتی آثار کاربری اراضی، تغییر و روستا اندازچشم برهم زدن و کشاورزی اراضی

 دوم هایخانه وسازساخت .است داشته دنبال به را روستا کالبد بهبود و هاساختمان نوسازی مکانی، بین ارتباطات افزایش

 هایخانه درصد 50 از بیش درمجموع کهطوریدارد؛ به قرار توسعه از باالیی سط، در منطقه در گردشگری باهدف

 (.1392اند )دادورخانی و همکاران، های دومخانه موردمطالعه ناحیة روستاهای

 

 41روستای برغان ساوجبالغ -10-2شکل 
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 مبانی نظری -2-4

 توسعه روستایی -2-4-1

داند تر میسوی زندگی بهتر و یا انسانیمایکل تودارو توسعه را به معنای ارتقا مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به

هایی برای زمانی که دولت هند اردوگاه 1947(. مفهوم توسعه روستایی برای نخستین بار در سال 11: 1368)تودارو، 

کرده بود مربوط استفاده شد.  پناهندگان پاکستان غربی )در آن زمان بنگالدشت فعلی، پاکستان شرقی بود( برپا

ها معرفی کرده متناسب با رشد و تعالی انسانهای قابل زیست و مهاتماگاندی توسعه روستایی را تبدیل روستاها به مکان

داند که برای باال رفتن کیفیت زندگی گروه مشخصی است. بانک جهانی در تعریف توسعه روستایی آن را استراتژی می

شود. این استراتژی در پی گسترش منافع توسعه در بین های اقتصادی و اجتماعی طراحی میاز مردم به لحاظ شاخص

ها به دنبال امرارمعاش هستند. ازنظر بانک جهانی، فقرای روستایی شامل کشاورزان فرادی است که در روستافقیرترین ا

( میسرا توسعه روستایی را طیف وسیعی از 60: 1388شود )مطیعی لنگرودی، ها مینشینها و خوشنشینپا، اجارهخرده

های ه ایستادن روی پای خود و از میان برداشتن ناتواناییداند که مردم را بهای گوناگون و بسیج انسانی میفعالیت

 (.19: 1391الدین چالشتری، سازد )تاجساختاری قادر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42مدل مفهومی توسعه روستایی -11-2شکل 

 توسعه پایدار روستایی -2-4-2

اصول توسعه  باشد، لذا توجه بهزیست میهای روستایی در ارتباط مستقیم با محیطبا توجه به اینکه بسیاری از فعالیت

 اصلی این مفهوم عبارتند از:است. شروط ها ضروریهای سامان دهی برای روستاها و الگوریزیپایدار در برنامه

 نگرش فرایندی به آموزش .1

 اولویت دادن به مردم .2
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Abstract 

Research Aim: Purpose of this study is adaptive analysis of the impact of economic and environmental 

factors on the formation of the settlement of tourism from viewpoint of the local community and 

tourists and evaluating commons and differences between them. 
Research method: Present study is combination of combined research which is done using qualitative 

techniques and quantitative and a snowball sampling method was used to select interviewees and 

respondents.15 physical variables and 16 economic-environmental- Cultural and social variables were 

selected and edited as effective factors in the design of tourist accommodation. 60 Indigenous and 60 

owners of second homes were selected by snowball method to interview and respond to questionnaire. 
Findings: results of independent t-test, differences and consensus between two groups of contacts about 

the effect of physical variables on the formation of tourist settlements was obtained. Also based on 

multiple regression results the extent of settlement of the tourist from economic-environmental- 

Cultural and social variables Detected based on audience comments. 
Conclusion: some physical factors indigenous materials greenness, new manufacturing methods, locate 

the building, need for embedded semi-open spaces and Family Homes there was a significant 

difference between the two groups. Also based on multiple regression results the degree of physical 

activity of the physical and environmental factors According to local community and tourists. Attract 

designers and planners to the views of the audience and to be aware of the impact of factors on the 

design and construction of second homes is important. 
 

Keywords: Tourism, Second homes tourism, Local community, Planning, Heyran village. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Engineering 
Department of Architecture 

 



 ...طراحی سکونتگاه گردشگری در روستای حیران بر اساس  16

 

Thesis submitted in partial fulfillment for the degree of 

M.Sc. in Architecture 

 

 

Designing a Tourist Settlement in Heyran Village, Based on 

the Analysis of Effective Factors from the Perspective of 

the Local Community and Tourists. 

By: 

Mehrdad Ebrahemian Belgheys Abad 

Supervisor: 
Dr.Tohid Hatami Khanghahi 

Advisor: 

Dr. Yousef Jahanzamin 

Sep 2019 


