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مقدمه
معماری درواقع برای برطرفکردن بسیاری از نیازهای انسان بهوجود آمده است ،اما اگر بخواهیم از نگاه گردشگری به آن
بنگریم ،معماری دارای دو نقش ویژه است که میتوان از آنها با نامهای الزمه و جاذبه نام برد .الزمه درواقع جزئی از
زیرساختهای گردشگری است؛ درحالیکه جاذبه جزئی از جاذبههای فرهنگی است که در آن دستهبندیهای مختلفی به
جهت جاذبههای معماری درنظر گرفته شده است (مهدوینژاد و همکاران .)70 :1394 ،امروزه ،همة ابعاد موجود در زمین
و حتی کمی فراتر در فﻀای بیرون از آن در خدمت ﺻنعت گردشگریاند و در این بین نمیتوان نقش مهم معماری را در
دستهبندی جاذبههای گردشگری نادیده گرفت .همین جاذبههای معماری هستند که گردشگران مرفه و بعد از آن سایر
مردم را به سمت خود جذب میکنند .در حال حاضر ،توسعة گردشگری بر مبنای تبلیﻎ جاذبههای موجود یک مقصد و
تالش به جهت ایجاد تجربههای خاطرهانگیز برای گردشگر ﺻورت میگیرد؛ لذا مسلم است که توجه به طراحی معماری
و تجربههای جدید از فﻀاهای تأثیرگذار برگرفته از معماری زیستسازگار یکی از راهحلهای اﺻلی پیشرفت در این
ﺻنعت است .در اﺻل ،گسترش گردشگری بدون بهرهگیری از خالقیت معماری امری دشوار و دیربازده است (زیاری،
.)29 :1395
هرﭼند در ایران هنوز به معماری گردشگری به شکل حرفهای نگاه نشده است ،همانطورکه مشخص است،
جاذبههای تاریخی و جغرافیایی معماری در ﺻدر ویژگیهای گردشگری ایران قرار دارد؛ بهطوریکه ایران به لحاظ آثار
ویژهای که دارد در میان ده کشور اول در دنیا قرار دارد ،ولی متأسفانه مابین معماری سنتی و زیستسازگار آن و معماری
مدرن امروزی شکافی ﻋمیﻖ دیده میشود؛ بنابراین ،الزم بهنظر میرسد تا با تکیه بر معماری اﺻیل و قدرتمند ایرانی به
طراحی مکانهایی الهام بخش ،تأثیرگذار ،برآمده از تاریخ کهن ایران ،و همراستا با معماری زیستسازگار که به نوﻋی
بهﻋنوان ارزش افزودة گردشگری بهویژه گردشگری معماری مورد استفاده قرار میگیرد پرداخته شود .با توجه به اهمیت
موضوع مطرحشده و پتانسیلهای فراوانی که بهطور طبیعی در منطقة ابیانه قرار دارد ،الزم است مطالعات دقیﻖتری در
این خصوص انجام گیرد که با فراهمکردن تمهیداتی ﻋالوه بر حفظ محیط طبیعی و خاص منطقة ابیانه و با رونﻖ هر ﭼه
بیشتر گردشگری در این منطقه از مزایای آن بهره جست .قابلیتهای خاص ابیانه امکان سرمایهگذاری فراوانی را در
حوزة گردشگری داراست .ابیانه دارای توانهای بالقوه و جاذبههای فراوانی در زمینههای مختلف است که توسعة ﺻنعت
گردشگری در این زمینهها میتواند بسیار راهگشا باشد .در حال حاضر ،ﻋدم شناخت کامل و استفادة بهینه از پتانسیلهای
معماری زیستسازگار و جاذبههای گردشگری ابیانه از جمله مسائلی است که برای گسترش ﺻنعت توریسم در این
منطقه میتوان با برنامهریزی ﺻحیح به رفع آن اقدام کرد .این مهم درواقع با تلفیﻖ ﺻنعت معماری و گردشگری است
که میتوانند یکدیگر را به تکامل برسانند .پژوهشهای انجامشده نشان دادهاند که آثار معماری بهجز تأمین زیرساختها و
مایحتاج گردشگری جایگاه ویژهای در جاذبههای گردشگری نیز دارا هستند .بنابراین ،میتوان گفت معماری گردشگری
هم برای تأمین زیرساختها هم جاذبههای فرهنگی -تاریخی است (امیرکیایی و همکاران.)280 :1398 ،

مبانینظری 
با استناد به مطالب بیانشده میتوان ﭼنین بیان کرد که به جهت بررسی توسعة زیستسازگار در روستای ابیانه ،که دارای
نقش اساسی در توسعة گردشگری و اکوتوریسم منطقه است ،باید درک ﺻحیحی از مفهوم اکوتوریسم و نقش معماری
زیست سازگار در رونﻖ گردشگری داشت .بنابراین ،با توجه به اهداف پژوهش ،مفاهیم و تعاریف مرتبط با مسئله و
همچنین معیارهای مؤثر بر آنها در ادامه بررسی میشود.

یستسازگاردرجغرایایدارایمیراث  ...
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اکوتوریسم 

طبﻖ تحقیقات اخیر ژو و همکاران ( ،)2017اﻋتبار اکوتوریسم به رﻋایت هشت اﺻل زیر بستگی دارد:
جدول.1اصولاکوتوریسم 
هشتاصل اکوتوریسم 
اﺻل 1

تمرکز بر طبیعت

تمرکز بر تجربة شخصی افراد از منابع طبیعی بهگونهای که درک و حمایت از منابع را به دنبال داشته باشد

اﺻل 2
اﺻل 3
اﺻل 4
اﺻل 5
اﺻل 6
اﺻل 7
اﺻل 8

تفسیر
پایداری از نظر محیطی
مشارکت در حفاظت محیط
مشارکت جوامع محلی
مؤلفة فرهنگی
رضایت مشتری
بازاریابی مسئوالنه

تلفیﻖ شناخت و تجربه از هر محیط جهت درک بیشتر و تبدیل آن به فرﺻت
بیانگر بهترین نمونه جهت تحقﻖ اکوتوریسم پایدار از لحاظ اکولوژی باشد
بهطور فعال در حفظ منابع طبیعی نقش دارد
نقش سازندة رو به رشدی در جوامع محلی دارد
حساس به تفسیر است ،شامل فرهنگهای مختلف است ،بهویژه فرهنگهای دستنخورده
بهطور جامع نیاز مصرفکننده را برطرف میکند
بازاریابی آن دقیﻖ بوده و به توقعات واقعی منجر میشود

ارتباط معماری و اکوتوریسم 

هنگام ساختوساز برای ﺻنعت اکوتوریسم ،فقط سبزبودن یک ساختمان کافی نیست .معماری مبتنی بر اکوتوریسم،
بهﻋنوان زیرگروه معماری سبز پایدار ،مستلزم پرداختن به فرهنگ ،زمینه ،تاریخ ،و آموزش است .آنالیز سایت و فهم درست
منطقه برای معماری مبتنی بر اکوتوریسم مهم است .معماری برای نسلهایی بعد از ساخت آن بسیار تأثیرگذار و مهم است.
بنابراین نقش آن در اکوتوریسم اهمیت زیادی دارد (بایگان .)142 :1399 ،همچنین ،ارتباط آن با ﺻنعت اکوتوریسم بهویژه
از نظر مقیاس باید مطالعه شود .مقیاس میتواند شامل یک ساختمان ساده تا طراحی یک تفریحگاه بزرگ باشد .درک
مقیاس و تاریخ یک سایت از جهت درک معماری اکوتوریست حیاتی است .آنها باید در سطوح مختص به سایت ،سطح
ناحیهای و همچنین سطح جهانی دیده و درک شوند .این درک از سایت و ارتباط آن با اندازه در موفقیت معماری اکوتوریسم
اهمیت زیادی دارد و یکی از مشکالت اﺻلی در پیداکردن یک راهحل جهانی در طراحی اکوتوریسم است (مهدوینژاد و
همکاران .)65 :1394 ،بهﻋنوان مثال ،با مطالعة دقیﻖ یک سایت و شناخت پتانسیلهای موجود در آن جهت جذب
توریست ،میتوان تعداد توریستهایی را که وارد منطقه خواهند شد تخمین زد و در نتیجه مقیاس متناسب معماری جهت
ساخت یا مرمت با تودة توریسم بهدست میآید .ﻋالوه بر این ،جامعه تعیینکننده و دلیل اﺻلی بهوجودآمدن معماری و
اکوتوریسم و همچنین قویترین ارتباط بین این دو است .معماری اغلب خودش را با تعریف طبقات مختلف جامعه از طریﻖ
تزیینات ،مصالح ،و اندازه پیدا میکند .اکوتوریسم نیز جامعه را از طریﻖ انتخابپذیری ،دوری  Tو تمرکز طبقهبندی میکند
و ﭼیزی است که فقط ﻋدهای از افراد قادر به پرداخت آناند .معماری و اکوتوریسم هر دو برگرفته از نیاز جامعه برای پاسخ
به محیطاند .اکوتوریسم در واکنش به توریسم همگانی و تخریب پیوستة بخشهای مختلف دنیا بهوسیلة توریسم بهوجود
آمد .معماری اﺻوالً در پاسخ به نیاز انسان به یک سرپناه در طراحی یک کلبة ساده بهوجود آمد .در درازمدت این رشته در
پاسخ به نیازهای پویای جامعه رشد کرده است و از آنجا که پایداری در جستوجوی راهی برای حفاظت از دنیایی که در آن
زندگی میکنیم است ،معماری قصد دارد تا بهطور پیوسته بین زیبایی و ﻋملکرد تعادل ایجاد کند (زیاری و همکاران،
 .)34 :1395معماری اکوتوریسم بهﻋنوان یک زیرشاخه از معماری پایدار سبز مشخص شده است ،اما با فرهنگ ،ﻋوامل
محل ،تاریخ ،و آموزش رابطة نزدیکی دارد .برای یافتن رابطه بین معماری با اکوتوریسم ،باید تبادل اطالﻋات بین معماری
و رکن اﺻلی اکوتوریسم یعنی طبیعت ،آموزش ،توسعة پایدار ،و گستردگی اکوتوریسم را بررسی کرد .این موضوع میتواند
به ساخت یک ساختمان کوﭼک یا یک بنای بزرگ بهﻋنوان یک اقامتگاه ،طراحی سایت یا گسترش آنها در کل منطقه
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منجر شود .درک درستی از ظرفیتها ،تاریخ ،و گستردگی یک سایت برای درک اکوتوریسم معماری بسیار ضروری است
(امیرکیایی و همکاران .)290 :1398 ،این درک مناسب از سایت موردنظر یکی از محورهای اﺻلی موفقیت اکوتوریسم
معماری و یکی از مشکالت اﺻلی در پیداکردن یک راهحل جهانی برای طراحی اکوتوریسم است .تصویر زیر حجم
اکوتوریسم را در مقیاس جهانی نشان میدهد:


مقیاساکوتوریسمدرتوریسممبتنیبرطبیعتگردی

شکل.1

سازگاردرطراحیمعماریبهمنظورارتقایتوریسم 


لزومادغاممعماریزیست

معماری و گردشگری در طول تاریخ اغلب رابطة نزدیکی با یکدیگر داشتهاند .در دنیای امروز ﺻنعت گردشگری یکی از
مهمترین ﺻنایع در دنیاست و نقشی اساسی در رونﻖ اقتصاد و افزایش اشتغال دارد .بستر طبیعت ،اقلیم ،و انواع گوناگون
فرهنگ نقش بسزایی در جذب گردشگر و انتخاب مقصد آنها داشته است؛ پارامترهایی که بهطور مستقیم در شکلگیری
معماری نقش اساسی دارند .اگر به معماری بهﻋنوان تولیدکنندة فرهنگی ،تفریحی ،بهداشتی ،و درمانی و  ...نگاه کنیم،
ﺻنعت گردشگری در نقطة مقابل مصرفکنندة فرهنگ ،تفریح ،و خریدار سالمت است .با توجه به تغییرات گستردة روابط
اجتماﻋی ،فرهنگی ،تکنولوژیکی ،اقتصادی ،و تأثیرپذیری ﺻنعت توریسم از آنها ،معموالً نیاز به بازتعریف طراحی
فﻀاهای زندگی احساس خواهد شد ( .)http://www.ichto.irدر این راستا طراحی معماری خالقانه و مبتنی بر روابط
جدید اجتماﻋی و گسترش تکنولوژیهای نو ،گفتمان اهمیت بناهای تاریخی ،تکامل تدریجی بافت منطقه و مراقبت از
آنها و گاهی تغییر کاربریشان بهﻋنوان میراث فرهنگی ضروری است .میتوان گفت معماری بهﻋنوان ثروت فرهنگی در
جذب توریست است .هرﭼه به این تولید فرهنگی ﻋمیﻖتر نگریسته شود و برگرفته از اقلیم ،زمینه ،فرهنگ و بهخصوص
اﺻول معماری زیستسازگار در منطقه باشد نتیجة حاﺻل از آن غنای ﺻنعت توریسم در آن منطقه خواهد بود .این موارد
بخشی از ﭼالشهایی است که رابطة نزدیک و دوطرفة گردشگری و معماری را معنا میدهند.

روشپژوهش 
در پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی و توﺻیفی -تحلیلی و با بهرهگیری از مطالعات میدانی و با استفاده از فرایند
تحلیل شبکهای ( )ANPو همچنین مدل تحلیلی  SWOTکه یکی از ابزارهای استراتژیک تطابﻖ نقاط قوت و ضعف
درونسیستمی با فرﺻتها و تهدیدات برونسیستمی است استفاده شده است .به جهت تجزیه و تحلیل دادههای
بهدستآمده ،از نرمافزار  DECISION SUPERبرای تحلیل  ANPمرتبط با موضوع و بررسی اطالﻋات و دادههای
بهدستآمده بهرهگیری شده است .در راستای گردآوری اطالﻋات از ابزار مطالعات کتابخانهای و اسنادی و شهود بصری با
تحلیل استدالل منطقی استفاده شده است تا امکان بازخوانی مفهوم ﻋلم نوپای معماری زیستسازگار در حوزة رابطه و
پیوستاری با طبیعت و نوع الگوبرداری مربوطه فراهم شود .همچنین ،با استناد به کتابها ،مجالت ﻋلمی ،آمار و اطالﻋات
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سازمانهای دولتی مباحث مطرح و تحلیل شده است .جامعة آماری که در پژوهش حاضر مطالعه شد شامل سه گروه
اﺻلی است که با روش نمونهگیری کوکران برای مردم به تعداد  130نفر ،برای گردشگران به تعداد  100نفر و برای
مسئوالن به تعداد  25نفر بهﻋنوان نمونه انتخاب شدهاند .نتایج حاﺻل از ساخت ماتریس  SWOTاستراتژی و الگوی
مورد قبولی را برای بررسی امتیازها و اولویتبندی آنها نشان داده است .مجموع نکات و معیارهایی که بهمنظور توسعة
گردشگری در منطقه مد نظر قرار گرفت در قالب پرسشنامهای طراحی شده است .این پرسشنامه بین مردم ﻋادی،
گردشگران و نیز مسئوالن و مدیران سازمانهای مسئول بخش گردشگری جهت وزندهی و اولویتبندی اهمیت توزیع
شد .در مدل  ،SWOTبه جهت رسیدن به نتایج نهایی از روش ﻋددی وزنبندی استفاده شده است .در روش ذکرشده،
محدودة مورد تحقیﻖ به بخشهای مشابهی به جهت مساحت تقسیمبندی شده و در هر قسمت مواردی مانند نقاط ضعف
و قوت ،تهدیدها و فرﺻتها ،و ﻋوامل وابسته به آنها مشخص شده است .با وزندهی به هر کدام از این ﻋوامل ،جایگاه
نسبی هر قسمت روشن شده است .سپس ،با توجه به امتیازهای حاﺻل ،هر یک از فاکتورها رتبهبندی شده و درنهایت
مجموع میانگین و وزن آنها به ﺻورت شاخصی برای رتبهبندی قرار داده شده است .امتیازات وزنی همة مؤلفههای
خارجی در یک ستون با یکدیگر جمع زده شده است .سپس با توجه به آنها امتیاز کل آن سیستم بررسی شده است .امتیاز
وزنی کل نشاندهندة آن است که یک سیستم به ﭼه ﺻورت به ﻋوامل موجود بالقوه در محیط بیرون پاسخ میدهد .در
مرحلة بعد به بررسی وزن نسبی گردشگری از طریﻖ تقسیم میانگین وزنی هر ﻋامل بر تعداد کل ﻋوامل موجود پرداخته
شده است .در آخر رتبهبندی هر کدام از ﻋوامل بر اساس باالترین امتیاز انجام پذیرفته است (حکمتنیا.)1385 ،

محدودۀموردمطالعه 
روستای ابیانه در استان اﺻفهان قرار دارد و از توابع شهرستان نطنز است که در  40کیلومتری شمال غربی نطنز و در
دامنة کوه کرکس واقع شده است .ابیانه در نگاه کلی آب و هوایی معتدل داشته و اقلیم درة ابیانه ترکیبی از آب و هوای
مدیترانهای است .بر اساس مطالعات انجامگرفته ،متوسط بیشترین دما به ماه تیر و متوسط کمترین دما به ماه دی
اختصاص دارد .در منطقة ابیانه از اواخر دیماه بهتدریج از سردی هوا کاسته و به هنگام آغاز بهار به گرمای هوا بهشدت
افزوده میشود .متوسط رطوبت نسبی در منطقه  46درﺻد است (ارشدی.)23 :1387 ،

شکل.2نقشةموقعیتوحدفاصلةابیانهتاتهران 

ابیانه در نگاه اول ،روستایی ﭼندطبقه بهﭼشم میآید که خانههای آن گاهی ﭼهارطبقه بهﭼشم میآیند .شهرت
روستای ابیانه اغلب به خاطر وجود خانههای گلی و خشتی و پلهای مانند آن است .خانهها با پنجرههای ﭼوبی ارسی
تزیین شده است و دارای ایوانها و طارمیهای ﭼوبی (نردة جلوی ایوان) زیبایی است .آنچه خانههای روستای ابیانه را
بیش از هر ﭼیز دیگر متفاوت کرده نمای سرخرنگ آن است (ابیانه .)45 :1392 ،خاﺻیت ویژة این خاک سرخ آن است
که هر ﭼه باران بیشتری به آن بخورد مستحکمتر میشود .تمام خانههای روستای ابیانه بر روی دامنة پُرشیبی در شمال
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رودخانة برزرود ساخته شده است .درواقع ،پشتبام مسطح خانههای پاییندست نقش حیاط خانههای باالدست را دارند و
هیچ دیواری نیز آنها را محصور نکرده است .این منطقه یکی از قدیمیترین مناطقی است که انسان تا به حال برای
زندگی از آن استفاده کرده است .در ابیانه آثار متعددی از دوران ﺻفوی ،سلجوقی ،ساسانی و قاجار کشف شده است
(ارشدی.)36 :1387 ،

.نمایکلیازنحوهقرارگرفتنخانههادرابیانه 

شکل3

نحوة قرارگرفتن روستای ابیانه بر روی شیب را میتوان به ﻋوامل ذیل مربوط دانست :بهوجودآوردن حفاظ در برابر
اشرار و تأمین امنیت ،قرارنگرفتن در جهت وزش بادهای شدید منطقه ،استفادة بهینه از زمینهای حاﺻلخیز منطقه و
محدودنکردن آنها برای ساخت ساختمانهای مسکونی ،بهرهگیری از منظرة سرسبز دره و اِشراف بر زمینهای
حاﺻلخیز و باغها ،استفادة بیشتر از نور آفتاب ،احتراز از خطر وجود سیالبها در منطقه ،بهرهگیری از بستر طبیعی کوه به
جهت داشتن پیهایی محکم برای سازهها (ابیانه.)47 :1392 ،
ابیانه 
درمعماری 

طبیعت

نقش


از بارزترین نمونههای تلفیﻖ طبیعت با معماری میتوان به روستای ابیانه اشاره کرد .معماری آن همساز با اقلیم و شرایط
محیطی انجام گرفته و مصالح بهکاررفته در آن بومآورد میباشند .به جهت اقلیم منطقه و قرارگرفتن روستا در دامنة کوه،
شکل و فناوری ساخت بناهای این روستا با روستاهای کویری مجاور تفاوت بسیاری دارد .ویژگی بارز بناهای روستای
ابیانه با روستاهای نواحی مرکزی و کویری در ایران برونگرابودن بناهاست .مصالح مورداستفاده در این روستا سنگ،
خشت ،ﭼوب ،کاهگل ،گِلگنده ،درخت بید یا شش و ﭼَزه است که همگی از طبیعت اطراف روستا تهیه میشود (ابیانه،
.)49 :1392

یافتهها 

بحث و
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بنیادی دو ﺻنعت ﻋظیم معماری و گردشگری ﺻورت پذیرفت .نتایج نشان میدهد
که معماری نقش اساسی در بین جاذبههای گردشگری ایران بازی میکند .گردشگری سبز نیروی محرکه توسعه زیست
سازگار زیرساختهای منطقه ای است که مبانی توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه در هر منطقهای را شکل میدهند.
معماری از جمله ﻋناﺻری است که نقشی ویژه در موفقیت و ارتقای این زیرساختها برای توسعة گردشگری و رسیدن به
اهداف مورد نظر آن دارد .آنچه ضروریتر و کاربردیتر است تکیه بر ابزار قدرتمندی ﭼون معماری زیستمبنا بهﻋنوان
ﻋامل محرک در توسعة گردشگری ایران است .متأسفانه ،بین معماری زیستسازگار و معماری معاﺻر ما شکافی ﻋمیﻖ
دیده میشود .میتوان گفت معماری نوین ما برای گردشگران امروز ﭼندان جذابیتی نداشته است .در روستای ابیانه آنچه
باید بدان توجه شود و بهنوﻋی میتوان بهﻋنوان ارزش افزودة گردشگری از آن یاد کرد ایجاد جاذبههای نوین بر اساس
پیشینة فرهنگی ایرانی و با توجه به اﺻول معماری زیستسازگار است .با استفاده از معماری زیستسازگار در سطح
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برنامهریزی گردشگری در روستای ابیانه ،میتوان زیرساخت های الزم برای توسعه ﺻنعت گردشگری و اکوتوریسم را
فراهم آورد .این نوع معماری با توجه به ویژگیهای شاخص آن میتواند بهﻋنوان یکی از ارکان گسترش گردشگری
بسیار مفید واقع شود.
توسعةدهکدۀگردشگریدرابیانه 

طرح توسعة دهکدة گردشگری یا اکوتوریسم در ابیانه نیاز به یک برنامهریزی دقیﻖ و یکپارﭼه دارد .مطالعات ﺻورت
گرفته در این روستا ،نقش و کارکردهای معماری زیست سازگار در جلب گردشگر فرهنگی و طبیعی را به خوبی نشان
میدهد .توسعة دهکدة گردشگری یک کار ﻋالی و دارای ﭼند بخش است که به همکاری نیاز دارد .برنامهریزی
اکوتوریسم نیاز به ادغام کالن اکوسیستم و سطح محلی دارد .نظریه معماری و شهرسازی سرآمد بر اهمیت برنامهریزی
در سطح کالن با نگاه به حفظ محیط زیست و گردشگری طبیعی تاکید دارد .برنامهریزی در سطح اکوسیستم ﭼشمانداز
محیطی و فرهنگی را طراحی میکند و مدیریت منطقهای یک مقصد را هماهنگ میکند .برنامهریزی در سطح محلی
خدمات مدیریتی با کیفیت ،مشارکت ،و توانمندسازی مردم محلی را توسعه میدهد .توسعة خدمات اکوتوریسم در روستای
ابیانه شامل تالشهای توسعة توانمندسازی محلی ،توسعة زیرساختها برای تأمین حفاظت از محیط زیست ،حاکمیت
ساختمان برای بهدستآوردن یک تجربة مثبت و بهزیستی ،ادغام ارتقای گردشگری از طریﻖ توسعة محصول و تقسیم
بازار و تفسیر و آموزش برای ارائة آموزش حفاظت از فرهنگ و محیط زیست است (پاپلی یزدی و مسعودی:1393 ،
 .)139-125محدودیت فعالیت و خصوﺻیات شغلی ،مکان و همچنین مسیر سفر جزء الینفک برنامهریزی مدیریت برای
توسعة اکوتوریسم در این منطقه است .پتانسیل گردشگری در روستای ابیانه از زندگی اجتماﻋی ،فرهنگی ،محیط طبیعی،
و فعالیت اقتصادی ناشی میشود .این میتواند به یک جاذبة گردشگری در منطقة ابیانه تبدیل شود .جاذبه های
گردشگری ابیانه ﻋبارتند از زندگی فرهنگی -اجتماﻋی با انواع مسکن (خانه و سرپناه) ،لباس قومی (پوشاک ،لباس،
پوشاک) ،آشپزی (غذا و نوشیدنی) ،هنر ،سنت ،ارزشهای زینتی و پویایی زندگی روزمره ساکنان (سپهوند و همکاران،
.)265 :1397
معماریاکوتوریسمدرروستایابیانه 

برای درک هر ﭼه بیشتر معماری اکوتوریسم باید به درک ﻋوامل بسیاری برای یک سایت خاص پرداخت .این ﻋوامل
ﻋبارتاند از تجزیه و تحلیل سایت با همة پیچیدگیهای آن و طراحی ساختمان با استفاده از منابع طبیعی در حالی که
کوﭼکترین تأثیر بر محیط پیرامون خود داشته باشد .درک تاریخ و فرهنگ یا منطقه میتواند کمکی باشد برای تعیین
سبک معماری برای طرح نهایی ساختمانها .باید تصمیم گرفته شود که آیا به دنبال سبک معماری بومی منطقهایم یا به
دنبال ایجاد یک ساختمان پایدار و زیستسازگار .درک جامعة محلی از سایت مورد نظر و تجربة پیشبینیشده از
توریستهایی که از منطقه دیدن کردهاند ﻋواملی هستند که گاهی میتواند برای طراحان مشکل ایجاد کند (ابیانه:1392 ،
 .)87معماری این نوع بناها باید کامالً هماهنگ با محیط طبیعی موجود باشد بدون اینکه کوﭼکترین تغییری در
اکوسیستم و توپوگرافی آن داشته باشد (بایگان.)145 :1399 ،
مالحظاتموردنیازبرایمعماریزیستسازگاردرروستایابیانهبهجهتارتقایگردشگری 


پس از مطالعة نمونههای موردی بسیار ،مالحظاتی که در طراحی زیستسازگار در روستای ابیانه باید مدنظر قرار گیرد

شامل موارد زیر است :
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انرژی :از آنجا که بیشتر سایتهای اکوتوریسمی در نقاط دورافتادهاند تأمین انرژی در این مناطﻖ از اهمیت زیادی
برخوردار است .برای این منظور طراحی باید به گونهای انجام گیرد که نیاز به انرژی کاهش یابد .این موارد شامل استفاده از
تکنیکهای طراحی برای افزایش نورگیری در طول روز ،سیستم گرمایش و سرمایش غیرفعال ،بهرهگیری از انرژیهای
طبیعی مثل نور خورشید ،آب جاری و باد است .
آب :آب نهتنها وسیلة دفع ضایعات است ،بلکه از آن برای بهداشت فردی و مصارف داخلی (در تهیة خوراک) استفاده
میشود .همانند انرژی ،تسهیالت باید به گونهای طراحی شوند که بر حفظ آب ،با توجه به جمعآوری و مصرف ،تمرکز
داشته باشند .
دفع ضایعات مایع و جامد :دفع ضایعات مایع و جامد ﭼیزی است که اغلب توریستها در حین سفر آن را نادیده
میگیرند .آنها انرژی و آب را میشناسند ،اما هرگز به پسماندهایی که در منطقه بهجا میگذارند فکر نمیکنند .وظیفة
معماران و مهندسان این است که تسهیالتی طراحی و تولید نمایند که این ضایعات آلی را بپوساند و آنها را به کودهای
مورداستفاده در کشاورزی تبدیل کند.

کیفیت هوا ،نور ،و کنترل صدا :دیگر فاکتورهایی هستند که دربارة آنها اطالﻋات کافی جمعآوری نمیشود و
ﻋمدتاً پس از ساخت به ﻋهدة مدیریت گذاشته میشود .کاهش یا حذف آلودهکنندههای ساختمان و آلودگی ناشی از حمل و
نقل نیز در این گروه قرار میگیرند که در همان مراحل اولیة طراحی باید مد نظر قرار بگیرد .
حفظ منابع:حفظ منابع مفهومی است که با همة جنبشهای دوستدار اکولوژیکی در ارتباط است و بدون استثنا رابطة
نزدیکی با اکوتوریسم دارد .در حالی که توجه به طبیعت بیشترین اثر را در حفظ محیط زیست دارد ،احترام به زمینه
طراحی نیز بخشی از فرآیند حفظ منابع طبیعی محسوب می شود.
بهرهگیریازگسترۀ معماری اکوتوریستی :بهرغم بدیعبودن ،معماری اکوتوریسم از گستردگی بسیار باالیی

برخوردار است و آیندة ﺻنعت توریسم را تحت تأثیر قرار میدهد .معماری اکوتوریسم از معماری پایدار در نقاط دورافتاده تا
اکوتوریسم در محیطهای شهری گسترده است .برای تعیین یک راهحل با بیشترین دستاورد مثبت و کمترین اثر منفی به
آنالیز گسترده نیاز است .معمار میتواند از شیوة معماری سنتی موجود در محل استفاده کند یا در ﺻورتی که تلفیﻖ امکان
نداشته باشد ،یک ساختار پایدار جدید بر طبﻖ قوانین معماری زیستسازگار ایجاد کند .معماران اکوتوریسمی همچنین باید
قبل از شروع به طراحی آنالیز دقیﻖ و شناخت کافی از سایت مورد نظر بهﻋمل آورند .سپس ،با شناخت و رﻋایت اﺻول
معماری زیستسازگار ،بهﻋنوان بخشی از وظایف طراحی ،نه مقولهای که جداگانه و بهﺻورت تئوری مورد بحث و جدل قرار
گیرد ،به طراحی بپردازند .الزم است در هر مرحله تأثیر نهایی طرح را بر فرهنگ بومی منطقه و اکوسیستم منطقه مد نظر
قرار دهند.
معماریدرحوزۀ ارتباطاتوروابطعمومی :پذیرش امور جدید به زمان نیاز دارد ،این امر در مورد یک اثر
جدید معماری نیز ﺻادق است .با توجه به این واقعیت ،مفهوم معماری باید برای بازدیدکنندگان و گردشگران شرح داده
شود که شامل تاریخچه و دالیل طراحی زیستسازگار است .باید بر جزئیات قابل توجه و ویژگیهای ساختوساز نیز
دقت شود .هنگام تشریح این مفاهیم به بازدیدکنندگان و گردشگران ،باید گروه هدف هم مدنظر قرار گیرد و به دانش
زمینه ﻋالقه و ﻋادتهای مخاطبا توجه شود.
تثبیتجایگاهمعماری :تجربه نشان میدهد که اولین پروژههای خالقانه در معماری اغلب مورد استقبال قرار
نمیگیرند .در این ﺻورت ،به روابط ﻋمومیای قوی و حرفهای نیاز است تا از ابتدا همة اﻋﻀا در توسعة پروژه مشارکت
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داشته باشند .در حوزة اقدامات ،روابط ﻋمومی از تعدیل رویدادها و نامههای شخصی تا بازرسی از کارگاه را دربر میگیرد
که بیشترین اهمیت آن برقراری ارتباط به نفع پروژه است .
معماری در رسانهها :در حالت کلی ،کار حرفهای رسانهها پذیرش ﻋمومی و شهرت را تﻀمین میکند .برای
رسانهها و گروههایی با اهدف خاص و پیچیده معماری با کیفیت باال همواره موضوﻋی جذاب است .تصاویر خوب،
اطالﻋات ،و گزارشها پایههای یک ارائة موفﻖاند که به افزایش تقاضا منجر میشوند .ﻋموماً گزارشهای مطبوﻋات یک
پشتیبان ضروری طی پروسة تثبیت موقعیت بازار است.
پایدارمنطقهای :یک پروژة معماری که بر اساس نظریه معماری سرآمد طراحی

توسعةگردشگریوتوسعة
و اجرا شده ،به منابع اکولوژی و محیط زیست و منابع اجتماﻋی و فرهنگی توجه میکند و به آنها احترام می گذارد .به
همین ﻋلت ،بخش مهمی از پایداری را در پروژههای گردشگری به سرانجام میرساند .

منبعارزشافزودگیدرمنطقه :ارتباطی خاص میان معماری زیستسازگار و ارزش افزودة منطقه برقرار است.
در مناطﻖ مختلف ،ﺻنعت ساختوساز مانند ﺻنایع دستی از یکدیگر متمایزند .همچنین ،کسب و کارهای هر منطقه با
مشکالت و ﭼالشهایی بهمنظور یافتن راهحلهایی برای مشکالت و ایدههای ساختاری و طراحی و توسعة فناوریهای
جدید مواجهاند .در نتیجه معماری زیستسازگار یکی از منابع توسعه و افزایش رقابت منطقهای است .
رسمیتبینالمللی :کشورهای توسعهیافته و موفﻖ در زمینة گردشگری قادرند موقعیت

صادراتدانشفنیو
بینالمللی خود را از طریﻖ انتقال تجربه و دانش در زمینة ساختوساز و برنامهریزی برای گردشگری تثبیت کنند.
همکاری متخصصان باتجربة ﺻنعت گردشگری و یک معماری خالق و زیستمبنا تصویری امیدبخش است که ﻋالوه بر
تثبیت موقعیت کشور در ﺻحنة فرهنگ گردشگری ،احتمال ﺻادرات این دانش را به متقاضیان و بازارهای جدید افزایش
میدهد.
قواعد طراحی :مجموﻋة بهخصوﺻی از قواﻋد باید در طراحی مد نظر قرار گیرد تا در تعریف معماری اکوتوریسمی
بگنجد؛ بهطور خالﺻه شامل این موارد است .1 :تولید انرژی تجدیدپذیر؛  .2گرمایش و سرمایش غیرفعال؛  .3حفظ انرژی
و آب؛  .4جمعآوری آب باران و ایجاد یک مخزن آب؛  .5بازیافت آبهای آلوده؛  .6کاهش آلودگی هوا ،نور ،و ﺻوت؛ .7
آموزش مهمانها؛  .8درک و حمایت و ارتقای جامعه و فرهنگ بومی؛  .9حمایت و توسعة اکوسیستم طبیعی؛  .10بازیافت و
استفادة مجدد از فﻀوالت و و کاستن آن (امیرکیایی و همکاران .)278 :1398 ،این روش معماری در ابتدای امر باید با
کاربری مشخص و هماهنگ با دورنماهای ترسیمی برای تحول اکوتوریسم در منطقه باشد و بهتنهایی نمیتواند مؤثر
واقع شود .دربارة ابیانه از جملة این دورنماها افزایش اطالﻋات مردم محل نسبت به اکوسیستم منطقه ،ﭼگونگی جذب
توریست ،بهرهگیری مناسب اقتصادی و از همه مهمتر ﻋدم تخریب بیش از پیش محیط زیست و احیای آن است .این
موارد میتواند در معماری بهﺻورت ساخت اکوموزهها ،مراکز توریستی و خدماتی ،پایگاههای تحقیقاتی و برجکهای
مراقبتی بروز کند .معماری این بناها باید برگرفته از خصوﺻیات معماری بومی منطقه و آشنا برای مردم محلی باشد و با
مکانیابی مناسب در توپوگرافی محل کمترین تغییر در اکوسیستم منطقه ایجاد کند.
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جدول.2قواعدکلیطراحیمعماریمناسببهجهتافزایشگردشگریدرروستایابیانه(مأخذ:نگارندگان) 
قواعدکلییکطراحیمعماریمناسببهجهتجذبگردشگر 
آنالیزسایت 

برنامهریزیزیربنایی 


معماری 

مدیریتکنترلجزئیات 

اقلیم
ابعاد
توپوگرافی
پوشش گیاهی و جانوری
پتانسیلهای موجود
ویژگیهای زمینة سایت

منطقهبندی
سیستم گردش مسیرها
پارکینگ
جرم حجمی ساختمان ،نوع و ﭼیدمان
مراکز فعالیت ،امکانات تفریح ،و سرگرمی
محوطهسازی
مرحلهبندی پاکسازی سایت

تصویرسازی
مصالح
فﻀای خارجی
فﻀاهای داخلی
سازگاری جزئیات

مجموﻋه ﻋالئم
اثرهای جاده
پارکینگ
سرویسها
مبلمان خیابان
روشنایی
طرح نگهداری

جدول.3ماتریس راهبردهای توسعة گردشگری درروستای ابیانهبااستفادهازمدل(SWOTمأخذ:نگارندگان) 

تحلیل SWOT

درونی

بیرونی

فرﺻتها)(O
ـ توانایی جذب گردشگر خارجی
 بهکارگیری روش مدیریت پایدار در احداث وبهرهبرداری از تسهیالت ،زیرساختها ،و خدمات
گردشگری
ـ ایجاد و افزایش انگیزه برای افزایش مسافرت
توریستها
ـ افزایش سرمایهگذاری دولتی و خصوﺻی و توجه دولت
به برنامهریزی و سرمایهگذاری در بخش گردشگری
ـ تنوعبخشیدن به محصوالت گردشگری جهت جلب
گردشگران در تمام طول سال
ـ افزایش استفاده از نیروهای متخصص و مجرب در
بخش اکوتوریسم در کنار نواحی گردشگری
ـ امکان برنامهریزی ،طراحی ،توسعه و تجهیز
پتانسیلهای طبیعی منطقه جهت ایجادجاذبههای
مصنوﻋی و انسانساخت همگام با جاذبههای طبیعی
محیط
ـ افزایش تمایل جهت گردشگری در بین مردم شهری
 تصویب قوانین و مقررات حمایتی از این ﺻنعت وایجاد ردیفهای اﻋتباری خاص برای گسترش
اکوتوریسم
 تهیه و اجرای برنامههایی بهمنظور توسعةتوانمندیهای مدیران گردشگری

نقاط قوت )(S
 مستعدبودن ابیانه برای سرمایهگذاری و تمایل بخشخصوﺻی برای سرمایهگذاری در بخش اکوتوریسم
ـ معماری و بافت منحصربهفرد
 اماکن تاریخی و مذهبی جذاب موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی وجود جاذبة منحصربهفرد گردشگری از لحاظ نوعساختمانها و معماری
 داشتن آب و هوایی مطبوع و دلپذیر دسترسی آسان و مناسب وجود امنیت برای گردشگران گسترش انواع خدمات ارتباطی مورد نیاز بازار ﺻنایع دستی و محلی وجود جاذبة منحصربهفرد گردشگری از لحاظ نوع ابنیه وجود مناطﻖ تاریخی -فرهنگی و آداب و رسوم خاصو استعداد باالی منطقه جهت سرمایهگذاری و
برنامهریزی گردشگری

راهبردهای رقابتی /تهاجمی ()SO
ـ توجه و تاکید بر توسعة گردشگری طبیعی به ﻋلت
ویژگیهای خاص محیطی در منطقة ابیانه
ـ بهرهگیری از تمایل بخش دولتی جهت سرمایهگذاری
به جهت ارتقای درآمد و رونﻖ اشتغال در زمینة
گردشگری برای ساکنان منطقه
ـ استفاده از نیروهای انسانی بومی جهت تشکیل
نهادهای مردمی بهمنظور افزایش ضریب جذب
گردشگران
ـ معرفی مزیتهای نسبی ابیانه در زمینة
سرمایهگذاریهای خصوﺻی و دولتی و گردشگری
ـ حفظ ،نگهداری ،و بازسازی اماکن مذهبی مانند
مسجدها ،زیارتگاهها ،و حسینیهها در راستای توسعة
پایدار گردشگری مذهبی
ـ حفظ و نگهداری و احیای اماکن تاریخی مانند
آتشکدهها ،قلعهها ،آبانبارها جهت توسعة گردشگری
تاریخی
ـ حفظ و نگهداری و احیای معماری و بافت روستا و
توسعة گردشگری معماری

نقاط ضعف)(W

 نبود امکان دسترسی ریلی مناسب بیتوجهی به حفظ محیط زیست در منطقه ناآشنایی اهالی در نحوة برخورد با گردشگران نامناسببودن تأسیسات تفریحی و ورزشی فقدان تبلیغات مناسب کمبود نیروی متخصص و آموزشدیده فاﺻلة زیاد ابیانه تا جادة اﺻلی تعارض و تﻀاد فرهنگی بین گردشگران ومردم
 کاهش کیفیت جاذبههای گردشگری کمبود و نامناسببودن مکانهای اقامتی ورفاهی برای گردشگران
 تخریب بسیاری از جاذبههای طبیعی -کمبود تسهیالت بهداشتی و خدماتی

راهبردهای بازنگری )(WO
ـ سرمایهگذاری مناسب در بخشهای فرهنگی
و آموزشی مردم محلی و توسعة منابع انسانی
جهت رفع کمبود نیروی متخصص
ـ سرمایهگذاری مناسب جهت توسعة ابنیة مورد
نیاز مطابﻖ با معماری زیستمبنا
ـ سرمایهگذاری مناسب جهت تبلیغات
جاذبههای روستا و آگاهسازی
ـ بهکارگیری مدیریت تخصصی در بخشهای
گردشگری و همچنین ثبات در مدیریت برای
اجرای طرحهای بلندمدت
ـ ایجاد اماکن گردشگری در روستای ابیانه
ـ توزیع امکانات خدمات و تحصیالت
گردشگری
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ادامهجدول.3ماتریس راهبردهای توسعة گردشگری درروستای ابیانهبااستفادهازمدل(SWOTمأخذ:نگارندگان)
تهدیدها )(T
ـ کمبود نیروهای مجرب و آموزشدیده در دستگاههای
ستادی
ـ فقدان بناها و سازههای مطابﻖ با معماری زیستسازگار
ناکارآمد در برنامهریزی گردشگری ـ مدیریت
بودن بودجة دولتی برای توسعة گردشگری ـ پایین
ـ تغییر کاربری اراضی طبیعی و زیستسازگار به سایر
کاربریهای ناسازگار
ـ رقابت سایر روستاها و افزایش امکانات در روستاهای
رقیب
ـ استفادة نامطلوب از جاذبههای طبیعی و تاریخی و
تخریب آنها
ـ افزایش آلودگی منابع آب و خاک و تخریب محیط
زیست
ـ اجرایینبودن برنامههای حمایتی دولت در خصوص
برنامههای اکوتوریسم
ـ ﻋدم توجه به ظرفیت تحمل منطقه برای میزان جذب
و ورود گردشگر
ـ ایجاد ناهنجاریهای اجتماﻋی در منطقة گردشگری
ابیانه توسط گردشگران و ﻋدم توجه به فرهنگ سنتی و
محلی آنها بهﻋنوان میراث گرانبها با افزایش
گردشگری

راهبردهای تدافعی )(WT
راهبردهای تنوع )(ST
 گسترش و متنوعکردن بازار ﺻنایع دستی و محلیجهت اشتغالزایی به منظور جلوگیری از مهاجرت جوانان
روستا
 توسعة حفاظت و نگهداری از اماکن تاریخی و مذهبیجذاب در راستای اشتغالزایی و افزایش امنیت اجتماﻋی
 استفاده از سرمایههای حاﺻل از گردشگری از جملهافزایش ارزش زمین و فروش ﺻنایع دستی جهت رفع
تهدید کمبود بودجة دولتی
ـ بهکارگیری رویکرد برنامهریزی مبتنی بر اجتماع محلی
برای مقابله با تهدید مدیریت نادرست
ـ ایجاد تنوع در امکانات ،خدمات ،و فعالیتهای
گردشگری جهت جلب رضایت و افزایش گردشگران
ـ تعیین ظرفیت در میزان گردشگران جهت محافظت از
محیط زیست روستا
ـ اجرای برنامههای تبلیغاتی در مراکز گردشگری جهت
معرفی جاذبههای روستا

ـ جهت رفع کمبود تبلیغات در این روستا،
آگاهسازی گردشگران از طریﻖ راهاندازی بانک
اطالﻋات گردشگری
ـ بهرهگیری از نیروهای محلی آموزشدیده
بهﻋنوان راهنمای گردشگری بهمنظور رفع
کمبود نیروی متخصص
ـ هماهنگی بین مدیران منطقه و دیگر
سازمانهای مرتبط با گردشگری و همچنین
استفاده از مدیریتی واحد و متخصص
ـ باتوجه به پایینبودن بودجة دولتی در مناطﻖ
روستایی ،استفاده از سایر ارگانهایی که به
مناطﻖ گردشگری کمک میکنند
ـ ایجاد قوانین و مقررات ویژه جهت استفاده از
جاذبههای گردشگری بدون تخریب و آلودگی
محیط
ـ ایجاد زمینه و تشویﻖ مردم به مشارکت در
جهت توسعة زیرساختارها برای کسب درآمد و
ایجاد شغلهای مکمل در زمینة گردشگری
ـ توسعة ابنیة مورد نیاز گردشگرها در منطقه
طبﻖ اﺻول معماری زیستسازگار

تجزیهوتحلیلراهبردهای توسعة گردشگری درروستای ابیانهبااستفادهازمدلSWOT

مهمترین نقاط قوت و ضعف در روستای ابیانه با بهرهگیری از مدل  SWOTبه جهت نشاندادن راهبردهای مناسب
برای توسعة پایدار گردشگری در جدول  3نشان داده میشود.
جاذبههایاکوتوریستیابیانه )(Strerngths

جدول.4ماتریسنقاطقوت،
مردم 

گردشگران 

مسئوالن 

مجموع وزن 

میانگین وزن 

وزن نسبی 

رتبه 

مجموع وزن 

میانگین وزن 

وزننسبی 

رتبه 

مجموع وزن 

میانگین وزن 

وزن نسبی 

رتبه

 640

3/72

0/27

1

89

3/88

0/37

4

587

4/54

0/45

1

630

3/65

0/35

2

105

4/3

0/40

2

578

4/43

0/45

3

آب و هوای مطبوع و دلپذیر

620

3/60

0/34

3

104

4/1

0/40

3

578

4/47

0/45

2

موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی
مستعدبودن ابیانه برای سرمایهگذاری و تمایل
بخش خصوﺻی برای سرمایهگذاری در بخش
اکوتوریسم
اماکن تاریخی و مذهبی جذاب
وجود امنیت برای گردشگران
بازارﭼههای ﺻنایع دستی و محلی 
گسترش انواع خدمات ارتباطی مورد نیاز 
دسترسی آسان و مناسب

615

3/56

0/34

4

91

3/5

0/32

6

568

4/04

0/4

8

600

3/48

0/32

5

97

3/8

0/37

5

560

4

0/4

10

576
567
554
550
532

3/42
3/16
3/11
3/10
3/8

0/31
0/33
0/31
0/30
0/31

6
7
8
9
10

86
83
73
79
121

3/5
3/2
2/8
3
4/9

0/34
0/32
0/29
0/30
0/44

7
8
10
9
1

590
558
590
567
560

4/ 1
4/03
4/18
4/10
4/65

0/41
0/4
0/4
0/44
0/4

4
9
5
6
7

 SWOTتحلیلنقاطقوت

جاذبههای منحصربهفرد گردشگری از لحاظ نوع
ساختمانها ،معماری بناها ،و بافت منحصربهفرد
مناطﻖ تاریخی -فرهنگی و آداب و رسوم خاص و
استعداد باالی منطقه جهت سرمایهگذاری و
برنامهریزی گردشگری

بندیواولویتسنجیازدیدگاهمردم،گردشگران،ومسئوالنبراساسمدل( SWOTمأخذ:نگارندگان)
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تبه
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جدول.5ماتریسنقاطضعف،جاذبههایاکوتوریستیابیانه )(Weaknes
مردم 
مجموع وزن 

میانگین وزن 

وزن نسبی 

رتبه 

مجموع وزن 

میانگین وزن 

وزننسبی 

رتبه 

مجموع وزن 

میانگین وزن 

وزن نسبی 

امکانات نامناسب و کمبود تجهیزات اقامتی
و رفاهی
کمبود تسهیالت بهداشتی
کاهش کیفیت جاذبههای گردشگری و
تخریب یا از بین رفتن بسیاری از
جاذبههای طبیعی
ﻋدم توجه به حفظ محیط زیست در منطقه
تعارض و تﻀاد فرهنگی بین گردشگران و
مردم
فقدان تبلیغات مناسب
فاﺻلة زیاد ابیانه تا جادة اﺻلی
کمبود نیروی متخصص و آموزشدیده و
ناآشنایی اهالی در نحوة برخورد با
گردشگران
نبود امکان دسترسی ریلی مناسب
نامناسببودن تأسیسات تفریحی و ورزشی

مسوالن 

رتبه 

SWOTتحلیل 
نقاطضعف 

گردشگران 

587

3/55

0/32

1

79

3/18

0/33

6

589

4/34

0/43

2

582

3/54

0/33

2

82

3/28

0/37

5

587

4/30

0/43

3

580

3/54

0/34

3

88

3/43

0/38

3

582

4/19

0/44

4

573

3/38

0/34

4

90

3/53

0/36

4

578

4/11

0/41

5

570

3/36

0/32

5

66

2/8

0/27

9

598

4

0/41

1

565
550

3/32
3/28

0/31
0/33

6
7

98
78

3/7
3/2

0/36
0/32

2
8

570
566

4/4
4/05

0/4
0/4

6
7

549

3/22

0/31

8

10
0

3/9

0/4

1

565

4/05

0/41

8

540
535

3/16
3/15

0/31
0/31

9
10

73
64

2/9
2/40

0/29
0/25

7
10

562
554

4
3/80

0/4
0/38

9
10
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رتبهبندیو

جاذبههایاکوتوریستیابیانه ) (Opportunities

فرصتها،

جدول.6ماتریس
مردم 
مجموع وزن 

میانگین وزن 

وزن نسبی 

رتبه 

مجموع وزن 

میانگین وزن 

وزننسبی 

رتبه 

مجموع وزن 

توانمندکردن سرویسهای آتشنشانی،
پلیس ،و نیروهای انتظامی
تهیه و اجرای برنامههایی بهمنظور توسعة
توانمندیهای مدیران گردشگری
تنوعبخشیدن به محصوالت گردشگری
جهت جلب گردشگران در تمام طول سال
افزایش استفاده از نیروهای متخصص و
مجرب در بخش اکوتوریسم درکنار نواحی
گردشگری

میانگین وزن 

توانایی جذب گردشگران خارجی

وزن نسبی 

افزایش تمایل و انگیزه جهت گردشگری در
بین مردم شهری
بهکارگیری روش مدیریت پایدار در احداث و
بهرهبرداری از تسهیالت ،زیرساختها و
خدمات گردشگری
تصویب قوانین حمایتی از گردشگری و ایجاد
ردیفهای اﻋتباری خاص برای گسترش
اکوتوریسم و افزایش سرمایهگذاری دولتی و
خصوﺻی
امکان برنامهریزی ،طراحی ،توسعه و تجهیز
پتانسیلهای طبیعی منطقه جهت ایجاد
جاذبههای مصنوﻋی و انسانساخت همگام
با جاذبههای طبیعی محیط

مسئوالن 

رتبه 

فرصتها 

SWOTتحلیل

گردشگران 

598

3/53

0/39

1

86

3/40

0/38

8

534

3/7

0/42

9

596

3/5

0/37

2

74

2/96

0/37

9

552

3/90

0/44

3

589

3/47

0/37

3

110

4/43

0/48

2

544

3/89

0/41

4

580

3/43

0/36

4

118

4/56

0/51

1

541

3/89

0/42

5

575

3/36

0/36

5

111

4/45

0/46

3

525

3/90

0/41

8

562

3/30

0/35

6

93

3/66

0/39

7

533

3/86

0/42

6

553

3/25

0/35

7

109

4/29

0/45

4

530

4/6

0/42

7

549

3/22

0/34

8

100

4

0/44

5

550

3/92

0/41

2

541

3/15

0/34

9

96

3/90

0/42

6

560

4/53

0/4

1

اولویتسنجیازدیدگاهمردم،گردشگران،ومسئوالنبراساسمدل( SWOTمأخذ:نگارندگان) 

رتبهبندیو


یستسازگاردرجغرایایدارایمیراث  ...

توسعةز





491

جاذبههایاکوتوریستیابیانه )(Threats

جدول.7ماتریستهدیدها،
مردم 
مجموع وزن 

میانگین وزن 

وزن نسبی 

رتبه 

مجموع وزن 

میانگین وزن 

وزننسبی 

رتبه 

مجموع وزن 

میانگین وزن 

وزن نسبی 

تخریب محیط زیست و استفادة نامطلوب از
جاذبههای طبیعی و تاریخی و تخریب آنها
تخریب پوشش گیاهی و افزایش آلودگی آب و
خاک در اماکن گردشگری
فقدان بناها و سازههای مطابﻖ با معماری
زیستسازگار
کمبود نیروی انسانی متخصص و مجرب در
دستگاههای ستادی و ناکارآمدی در مدیریت
برنامهریزی گردشگری
ﻋدم توجه به ظرفیت تحمل منطقه برای میزان
جذب و ورود گردشگر
ایجاد ناهنجاریهای اجتماﻋی در منطقة
گردشگری ابیانه توسط گردشگران و ﻋدم توجه
به فرهنگ سنتی و محلی آنها بهﻋنوان میراث
گرانبها با افزایش گردشگری
رقابت سایر روستاها و افزایش امکانات در
روستاهای رقیب
اجرایینبودن برنامههای حمایتی دولت در
خصوص برنامههای اکوتوریسم
تغییر کاربری اراضی طبیعی و زیستسازگار به
سایر کاربریهای ناسازگار
پایینبودن بودجة دولتی برای توسعة گردشگری

مسوالن 

رتبه 

SWOTتحلیلتهدیدها 

گردشگران 

551

3/26

0/33

1

110

4/30

0/42

1

498

3/55

0/36

1

544

3/17

0/31

2

103

4/03

0/40

2

420

3/01

0/30

10

541

3/17

0/31

3

95

3/77

0/38

3

460

3/30

0/32

5

537

3/16

0/31

4

77

3/16

0/31

6

493

3/52

0/37

2

533

3/15

0/31

5

66

2/6

0/27

10

446

3/28

0/31

7

528

3/14

0/31

6

88

3/55

0/36

4

454

3/21

0/32

6

520

3/07

0/30

7

83

3/27

0/32

5

441

3/14

0/32

8

512

3/05

0/30

8

71

2/8

0/28

8

439

3/11

0/33

9

498

2/90

0/29

9

69

2/75

0/27

9

433

3/08

0/30

3

492

2/89

0/29

10

74

3

0/29

7

483

3/46

0/33

4
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فرصتها،وتهدیدها)(مأخذ:نگارندگان) 

شکل.5نمودارتحلیلازدیدمردمبرایتوسعةگردشگریابیانه(نقاطقوت،ضعف،

فرصتها،وتهدیدها)(مأخذ:

شکل.6نمودارتحلیلازدیدگردشگرانبرایتوسعةگردشگریابیانه(نقاطقوت،ضعف،
نگارندگان) 

بعد از تحلیل و مقایسة درونی معیارهای مختلف  ،SWOTوزن نهایی ﻋوامل و زیرﻋوامل  SWOTدر جدول زیر
نشان داده شده است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،بیشترین وزن در بین ﻋوامل ﭼهارگانه مربوط به نـقاط قوت است.
جدول.8وزننهاییزیرعواملوعوامل(SWOTمأخذ:نگارندگان) 
عوامل

وزن
عوامل

فرﺻتها)(O

0/24

تهدیدها )(T

0/15

زیرعوامل
افزایش تمایل و انگیزه جهت گردشگری در بین مردم شهری
امکان برنامهریزی ،طراحی ،توسعه و تجهیز پتانسیلهای طبیعی منطقه جهت ایجاد جاذبههای مصنوﻋی و انسانساخت
همگام با جاذبههای طبیعی محیط
افزایش استفاده از نیروهای متخصص و مجرب در بخش اکوتوریسم در کنار نواحی گردشگری
تخریب محیط زیست و استفادة نامطلوب از جاذبههای طبیعی و تاریخی و تخریب آنها
تخریب پوشش گیاهی و افزایش آلودگی آب و خاک در اماکن گردشگری
کمبود نیروی انسانی متخصص و مجرب در دستگاههای ستادی و ناکارآمدی در مدیریت برنامهریزی گردشگری

وزن
نسبی
زیرعوامل
0/39
0/43
0/38
0/37
0/33
0/33

یستسازگاردرجغرایایدارایمیراث  ...

توسعةز
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ادامهجدول.8وزننهاییزیرعواملوعوامل(SWOTمأخذ:نگارندگان) 
عوامل

وزن
عوامل

قوتها )(S

0/38

ضعفها )(W

0/22

زیرعوامل
جاذبههای منحصربهفرد گردشگری از لحاظ نوع ساختمانها ،معماری بناها ،و بافت
دسترسی آسان و مناسب
مناطﻖ تاریخی -فرهنگی و آداب و رسوم خاص و استعداد باالی منطقه جهت سرمایهگذاری و برنامهریزی گردشگری
کمبود و نامناسببودن امکانات و تجهیزات اقامتی و رفاهی
کمبود نیروی متخصص و آموزشدیده و ناآشنایی اهالی در نحوة برخورد با گردشگران
تعارض و تﻀاد فرهنگی بین گردشگران و مردم

تحلیلشبکهای ANPومراحلفرایند


وزن
نسبی
زیرعوامل
0/36
0/38
0/4
0/36
0/37
0/33

SWOT

تحقیﻖ حاضر در ﭼهار سطح است :ﻋوامل؛ زیرﻋوامل؛ اهداف؛ و آلترناتیوها .درواقع ،هدف از مسئله رسیدن به مناسبترین
استراتژی و معیارهای مسئله است .ﻋوامل ماتریس ،که شامل قوتها ،فرﺻتها ،ضعفها ،و تهدیدهاست ،در مجموﻋة
زیرﻋوامل ماتریس قرار میگیرند (جهانیان و زندی.)63 :1389 ،


دلشبکهای(مأخذ:نگارندگان) 

.مناسبتریناستراتژیتوسطم

شکل7



بندیاستراتژیهایموردنیاز 


رتبه

بعد از تحلیل و بررسی نتایج محاسبات مرتبط با هر یک از استراتژیهای موجود ،مشخص شد که سرمایهگذاری و
برنامهریزی گردشگری در اماکن تاریخی فرهنگی و توجه ویژه به آداب و رسوم خاص منطقه ،توجه به دسترسیهایی
بهتر به منطقه و شناساندن جاذبههای منحصربهفرد گردشگری از لحاظ نوع ساختمانها ،معماری بناها ،و بافت منطقه به
جهت افزایش گردشگری در منطقه بهﻋنوان اولین استراتژی و با ارزش معادل  0/34و بهترتیب برنامهریزی ،طراحی،
توسعه و تجهیز پتانسیلهای طبیعی منطقه به جهت ایجاد جاذبههای مصنوﻋی و انسانساخت همگام با جاذبههای
طبیعی محیط و همچنین افزایش استفاده از نیروهای متخصص و مجرب و آموزشدیده در بخش اکوتوریسم در کنار
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نواحی گردشگری با ارزش معادل  0/26و آموزش اهالی در نحوة برخورد با گردشگران ،افزایش امکانات ،تسهیالت و
تجهیزات اقامتی و رفاهی و تالش در جهت رفع تعارض فرهنگی بین گردشگران و مردم بومی با ارزش معادل 0/20و
حفظ محیط زیست و جلوگیری از استفادة نامطلوب از جاذبههای طبیعی و تاریخی و تخریب آنها ،محافظت از تخریب
پوشش گیاهی منطقه و کاهش آلودگی آب و خاک در محدودة گردشگری و تأمین نیروی انسانی متخصص و مجرب در
دستگاههای ستادی و افزایش کارآمدی در مدیریت برنامهریزی گردشگری با ارزش معادل  0/17از جنبة اهمیت وزنی و
بهمنظور تصمیمگیری اجرای استراتژیهای ذکرشده در رتبههای بعدی قرار دارند .نتایج تحلیل و رتبهبندی استراتژیهای
بهدستآمده در این پژوهش در جدول  9نشان داده شده است.
دستآمده(مأخذ:نگارندگان) 

بندیاستراتژیهایبه

جدول.9نتایجتحلیلورتبه
SO

WO

ST

WT

استراتژیهایچهارگانه 

سرمایهگذاری و برنامهریزی گردشگری در اماکن تاریخی -فرهنگی ،توجه ویژه به آداب و رسوم خاص منطقه ،توجه به
دسترسیهایی بهتر به منطقه ،شناساندن جاذبههای منحصربهفرد گردشگری از لحاظ نوع ساختمانها ،معماری بناها ،و
بافت منطقه به جهت افزایش گردشگری
برنامهریزی ،طراحی ،توسعه و تجهیز پتانسیلهای طبیعی منطقه به جهت ایجاد جاذبههای مصنوﻋی و انسانساخت همگام
با جاذبههای طبیعی محیط ،افزایش استفاده از نیروهای متخصص و مجرب و آموزشدیده در بخش اکوتوریسم در کنار
نواحی گردشگری
آموزش اهالی در نحوة برخورد با گردشگران ،افزایش امکانات ،تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی و تالش در جهت
رفع تعارض فرهنگی بین گردشگران و مردم بومی
حفظ محیط زیست و جلوگیری از استفادة نامطلوب از جاذبههای طبیعی و تاریخی و تخریب آنها ،محافظت از تخریب
پوشش گیاهی منطقه و کاهش آلودگی آب و خاک در محدودة گردشگری ،تأمین نیروی انسانی متخصص و مجرب در
دستگاههای ستادی ،افزایش کارآمدی در مدیریت برنامهریزی گردشگری

وزننهایی 

رتبه 

0/34

1

0/26

2

0/20

3

0/17

4

نتیجهگیری 

با توجه به آنکه روستای تاریخی ابیانه دارای زیرساختهای طبیعی شگفتانگیزی جهت استقرار سیستم گردشگری
کارآمد و نیز مستعد برای طراحی فﻀاهایی با بهرهگیری از اﺻول معماری زیستسازگار است که در پی آن توسعة پایدار
تحقﻖ یابد ،انجامدادن این تحقیﻖ ضروری بهنظر میرسید .هرﭼند روستای ابیانه به دلیل بافت منحصربهفرد ،شرایط
محیطی ،و قدمت تاریخی بسیاری که دارد یک مرکز گردشگری در شهرستان نطنز بهشمار میآید ،به ﻋلت کمبود
شناخت ﻋلمی و برنامهریزی مناسب از توانهای موجود آن در جهت گردشگری پایدار بهرهگیری الزم ﺻورت نگرفته
است .یافتهها نشان داد معماری زیست مبنا ابزاری است قدرتمند که با استفاده از آن توسعة گردشگری میسر است و در
ﺻورت ﻋدم بهرهگیری از آن نمیتوان توسعه و پیشرفتی ﭼشمگیر را برای گردشگری در هر منطقهای قائل بود .نتایج
تحقیﻖ حاضر با اشاره بر مفهوم نوپای معماری زیستسازگار به این نکته اشاره دارد که میتوان از طبیعت در محورهای
شکلی ،فرمها ،و احجام کالبدی معماری (الگوبرداری فرمی در زمینة مکانیکی :مکانیسمهای کنترل ،سازههای ایستایی و
فرمها و شکلهای موجود در ارگانیسمهای گیاهی و حیوانی) ،بر اساس نوع تقسیمبندی زیربنایی معماری (فرم ،ﻋملکرد،
و تکنولوژی) ،در محورهای ساختاری و ﻋملکردی در کاربریهای ﭼندمنظوره و کارکردهای ﻋملکردی طبیعت
(الگوبرداری فیزیولوژیکی و رفتاری طبیعت :ساختار فیزیولوژیکی و رفتارهای ارگانیسمهای گیاهان و حیوانات) ،در حوزة
استفاده از تکنولوژی معماری با الگوبرداری از سیستم نظاموار طبیعت (الگوبرداری از قوانین طبیعت در سطوح ارگانیک و
طبیعی) همراه با الگوبرداری نمادین (الگوبرداری از سیستمهای فرهنگی و اجتماﻋی انسانی :رفتارهای شناختی و جوامع
انسانی) استفاده کرد .از این رو معماری زیستسازگار بخشی از نظریه معماری سرآمد در حفظ محیط زیست طبیعی و
جغرافیای انسانی محسوب می شود .بهسبب آنکه در کشور ما تا به امروز ﺻنعت گردشگری به ﺻورت هدفمندی مطرح

یستسازگاردرجغرایایدارایمیراث  ...

توسعةز





495

نبوده و به لحاظ فرهنگی نیز به پتانسیلهای مناسبی احتیاج دارد ،میتوان با ایجاد بسترهای مناسب این ﺻنعت را در
اقصی نقاط کشور رواج داد .با رواج این ﺻنعت به این نکته پی میبریم که پایداری محیط زیست و معماری دو جزء
تفکیکناپذیر از یکدیگرند .بر اساس نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر ،مشخص شد در روستای ابیانه با بهرهگیری از
معماری زیستسازگار میتوان به رونﻖ گردشگری در این منطقه افزود .تمهیداتی مانند بهرهگیری از دهکدة گردشگری از
مواردی است که برای هدف منظور بسیار مفید و مؤثر است .براساس بررسیهای انجامشده و با توجه به قابلیتهای
ابیانه ،با استفاده از مالحظاتی میتوان برای توسعة گردشگری در این منطقه اقدام کرد؛ مالحظاتی ﭼون انرژی ،آب ،دفع
ﺻحیح ضایعات ،کیفیت هوا و نور ،حفظ منابع ،طراحی و مصالح مناسب ،استفاده از معماری اکوتوریستی ،استفاده از حوزة
ارتباطات و رسانهها ،تثبیت جایگاه معماری زیستسازگار ،توسعة گردشگری و توسعة پایدار منطقهای ،ﺻادرات دانش و
ارزش افزودگی در منطقه .بهمنظور رسیدن به اهداف پژوهش با استفاده از ماتریس راهبردهای توسعة گردشگری در
روستای ابیانه و با استفاده از مدل  ،SWOTنقاط قوت ،ضعف ،فرﺻتها ،تهدیدها ،راهبردهای رقابتی -تهاجمی،
راهبردهای بازنگری ،راهبردهای تنوع ،و راهبردهای تدافعی تحلیل و بررسی شد .در ادامة تحقیﻖ ،بر اساس مدل
 ،SWOTجاذبههای اکوتوریستی روستای ابیانه توسط ماتریس نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرﺻتها و تهدیدها از دیدگاه
مردم ،گردشگران و مسئوالن رتبهبندی و الویتسنجی شد .بعد از تجزیه و تحلیل موارد ذکرشده در نمودار ،مناسبترین
استراتژی توسط مدل شبکهای ترسیم شد و تحلیل و رتبهبندی استراتژیهای بهدستآمده جمعبندی شد .سپس ،با
استفاده از فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPو مدل تحلیلی  ،SWOTکه یکی از ابزارهای استراتژیک تطابﻖ نقاط قوت و
ضعف درونسیستمی با فرﺻتها و تهدیدات برونسیستمی است ،نتایج تحلیل و رتبهبندی استراتژیهای بهدستآمده
بدین شرح است :سرمایهگذاری و برنامهریزی گردشگری در اماکن تاریخی -فرهنگی ،توجه ویژه به آداب و رسوم خاص
منطقه ،توجه به دسترسیهایی بهتر به منطقه ،شناساندن جاذبههای منحصربهفرد گردشگری از لحاظ نوع ساختمانها،
معماری بناها ،و بافت منطقه به جهت افزایش گردشگری ( )SOبا وزن نهایی  0/34در رتبة  1قرار گرفت .برنامهریزی،
طراحی ،توسعه و تجهیز پتانسیلهای طبیعی منطقه به جهت ایجاد جاذبههای مصنوﻋی و انسانساخت همگام با
جاذبههای طبیعی محیط ،افزایش استفاده از نیروهای متخصص و مجرب و آموزشدیده در بخش اکوتوریسم در کنار
نواحی گردشگری ( )WOبا وزن نهایی  0/26در رتبة  2قرار گرفت .آموزش اهالی در نحوة برخورد با گردشگران،
افزایش امکانات ،تسهیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی و تالش در جهت رفع تعارض فرهنگی بین گردشگران و مردم
بومی ( )STبا وزن نهایی  0/20در جایگاه  3قرار گرفت .حفظ محیط زیست و جلوگیری از استفادة نامطلوب از جاذبههای
طبیعی و تاریخی و تخریب آنها ،محافظت از تخریب پوشش گیاهی منطقه و کاهش آلودگی آب و خاک در محدودة
گردشگری ،تأمین نیروی انسانی متخصص و مجرب در دستگاههای ستادی ،افزایش کارآمدی در مدیریت برنامهریزی
گردشگری ( )WTبا وزن نهایی  0/17در رتبة  4قرار گرفت .در پایان راهکارها و پیشنهادهایی میتوان در زمینة رونﻖ
گردشگری در منطقة ابیانه ارائه

داد:

ـ توجه بیشتر به بناهای واجد ارزش معماری توسط مردم و دولت در محدودة تاریخی ابیانه؛
ـ توجه معماران به احیای معماری زیستسازگار و ﻋرضة آن به مردم و گردشگران در ساختمانهای نوین در منطقه؛
ـ توجه بیشتر به معماری و طراحی زیرساختهای گردشگری زیرا تأثیر بسزایی در جذب گردشگر دارد؛
ـ ایجاد جاذبههای معماری زیستمبنا در روستای ابیانه؛
ـ تبلیغات مناسب ویژگیهای ابیانه و بناهای معماری شاخص آن در سطح جهان جهت توسعة ﺻنعت گردشگری در
منطقه؛
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ـ طراحی مسیر گردشگری و بازدید در بناهای تاریخی و راهنمایی گردشگران جهت حفاظت از تخریب بناها؛
ـ برنامهریزی برای جذب گردشگران معماری با اهداف ویژه؛
ـ تقویت تفکر توسعة گردشگری و اهمیت معماری زیستسازگار در بین مردم که توسعة گردشگری میتواند زمینهای
برای توسعة اقتصادی ،اجتماﻋی ،و فرهنگی باشد؛
ـ ارتقای شرایط میزبانی بهﺻورتیکه گردشگران برای بار دوم و سوم نیز سفر کنند؛
ـ آموزش ویژه برای جامعة گردشگرپذیر در فعالیتها و خدمات گردشگری و حفاظت محیط زیست توسط گردشگران؛
ـ همکاری بخش خصوﺻی و دولتی و فراهمکردن زیرساختهایی در ﭼارﭼوب برنامهریزی منطقهای و محلی که از
ﻋوامل مؤثر بر توسعة موفقیتآمیز گردشگری روستایی است؛
ـ تشویﻖ و حمایت کارآفرینان نوآور و خالق باید به بهرهگیری از طراحیهای زیستسازگار بهﻋنوان یک ابزار
موفقیت اقتصادی.
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