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 چکیده

مهم گرفتهترینموضوعاتبحثیکیاز طبیعیقرار بستر در میراثیارزشمند با روستاهاییکه در اندبرانگیز

بایست سویدیگر، از محلیرونقداد؛ اقتصاد به باید توسعه با یکسو، از است؛ توسعه چالشحفاظتو

محیطزیست مهممراقبطبیعتو از یکی راهبود. وهایمطرححلترین انسانی جغرافیای برایحفظ شده

بهساختمکانقانع موضوعیکهنیاز هایکردنمردممحلیبهادامةسکونترونقصنعتگردشگریاست؛

احداثزیرساخت جدیجدیدو را ترمیها بهوشهرسازیزیستمعماریکند. پاسخیهوشمندانه را سازگار

تبیینتأثیرحاضرتحقیقازاند.هدفهایتوسعهدربسترجغرافیایانسانیوطبیعیدانستهراجرایطرحتأثی

هایاقتصادی،اجتماعی،سازگاردررونقگردشگریطبیعیودرنتیجهتوسعةشاخصزیستمعماریگرایشبه

بهبحثابیانهوستایتاریخیمحیطیاست؛مفهومیکهدرچارچوبنظریةمعماریسرآمددرنمونهروزیست

براساسمیدانی،و گیریازمطالعاتتحلیلی،بابهره-توصیفی،پیمایشی پژوهشازروش شود.درگذاشتهمی

 مطالعه مورد آماری استفادهشدهاست.جامعة (ANP)اییندتحلیلشبکهاوفر (SWOT) مدلتحلیلیسوات

مسئوالن.برایتعیینجامعهوحجم و گردشگران دهند:مردم،می تشکیل اصلی سهگروه را پژوهش این در

هایتأکیدبرپتانسیلدهندۀآناستکهاست.دستاوردهایپژوهشنشان استفادهشده روشکوکران از نمونه،

محیطیومبانیزیستمسائلرعایتباهمراهایعلمی،گونهروستایابیانهبهاکوتوریستیهایقابلیتوطبیعی

نتایجپژوهشهایتوسعةشهریدراینمحدودهاست.سازگاربهترینگزینهبرایهدایتطرحتوسعةزیست

هایاقتصادسبزوفناوریبهآبوانرژیپنهان،توجهوریدرمصرفانرژی،سازگارهمراهبابهرهتوسعةزیست

دهد.التاقتصادجهانیراموردتأکیدقرارمییوتحومیاقلراتییدربرابرتغیآورتابیبرانرم
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 مقدمه

آمده است، اما اگر بخواهیم از نگاه گردشگری به آن وجود  های انسان به کردن بسیاری از نیاز معماری درواقع برای برطرف

های الزمه و جاذبه نام برد. الزمه درواقع جزئی از  ها با نام توان از آن بنگریم، معماری دارای دو نقش ویژه است که می

لفی به های مخت بندی های فرهنگی است که در آن دسته که جاذبه جزئی از جاذبه های گردشگری است؛ درحالی زیرساخت

مین د در زموجود بعاا همة ،وزهمرا(. 70: 1394، نژاد و همکاران های معماری درنظر گرفته شده است )مهدوی  جهت جاذبه

در  را ریمعمامهم نقش توان  نمیبین و در این اند  یشگردخدمت صنعت گردر ون از آن بیری فضادر تر احتی کمی فرو 

سایر بعد از آن و مرفه ان شگردکه گرهستند ری معماهای  همین جاذبهگرفت.  هیددنای شگردگرهای  بندی جاذبه دسته

د یک مقصد و موجوهای  جاذبهتبلیغ  مبنایبر ی شگردگر  ةتوسعدر حال حاضر،  کنند. ب میجذد به سمت خودم را مر

طراحی معماری به توجه مسلم است که لذا گیرد؛  رت میصوانگیز برای گردشگر  های خاطره د تجربهیجاا به جهت شتال

در این صلی پیشرفت های ا حل  یکی از راه سازگار برگرفته از معماری زیستهای جدید از فضاهای تأثیرگذار  و تجربه

)زیاری،  ی دشوار و دیربازده استمرری اخالقیت معماگیری از  ون بهرهبدی شگردگرش گستر، صلدر ا. صنعت است

1395 :29.) 

 مشخص است،که طور ، همانسته انشده نگاای  حرفه به شکلیشگردگرری معمابه ز هنوان یردر اهرچند 

ر ثاآ به لحاظان یرکه ا طوری ان قرار دارد؛ بهیری اشگردگر های ویژگیر صدری در معماو جغرافیایی  های تاریخی جاذبه

ری معماو  سازگار آن و زیستنتی سری بین معماماار دارد، ولی متأسفانه قردر دنیا ده کشور اول میان در ای که دارد  ویژه

به نی ایرااصیل و قدرتمند ری بر معماتکیه تا با  رسد مینظر  بنابراین، الزم به؛ شود دیده میشکافی عمیق  امروزی رنمد

 نوعی به که   سازگار زیستراستا با معماری  و هم ،برآمده از تاریخ کهن ایران ،بخش، تأثیرگذار  الهامهایی  مکانطراحی 

پرداخته شود. با توجه به اهمیت   گیرد مورد استفاده قرار می معماری یشگردگرویژه   ی بهشگردگر ةافزود  ان ارزشعنو به

 تری در زم است مطالعات دقیقالطور طبیعی در منطقة ابیانه قرار دارد،  های فراوانی که به شده و پتانسیل موضوع مطرح

کردن تمهیداتی عالوه بر حفظ محیط طبیعی و خاص منطقة ابیانه و با رونق هر چه  انجام گیرد که با فراهم خصوص این

را در گذاری فراوانی  امکان سرمایه خاص ابیانهی ها قابلیت بیشتر گردشگری در این منطقه از مزایای آن بهره جست.

است که توسعة صنعت  مختلفی ها در زمینه فراوانیی ها ی بالقوه و جاذبهها توان. ابیانه دارای ستاحوزة گردشگری دار

های  پتانسیلعدم شناخت کامل و استفادة بهینه از ر، در حال حاض. تواند بسیار راهگشا باشد می ها گردشگری در این زمینه

در این صنعت توریسم برای گسترش سائلی است که از جمله مابیانه ی گردشگری ها و جاذبهسازگار  معماری زیست

گردشگری است  و معماری صنعت مهم درواقع با تلفیق رد. اینبه رفع آن اقدام کصحیح ریزی  با برنامه توان منطقه می

و  ها زیرساخت جز تأمین به آثار معماری اند که داده شده نشان های انجام پژوهش. برسانند تکامل به را یکدیگر توانند می که

 گردشگری توان گفت معماری می بنابراین،. دارا هستند نیز گردشگری یها جاذبه در ای جایگاه ویژه گردشگری مایحتاج

 (.280: 1398)امیرکیایی و همکاران،  است تاریخی -فرهنگی یها جاذبه هم ها زیرساخت برای تأمین هم

مبانینظری
که دارای سازگار در روستای ابیانه،  زیست توسعة بررسی جهت کرد که به بیانان چنین تو شده می بیانبا استناد به مطالب 

باید درک صحیحی از مفهوم اکوتوریسم و نقش معماری  در توسعة گردشگری و اکوتوریسم منطقه است،  نقش اساسی

ریف مرتبط با مسئله و سازگار در رونق گردشگری داشت. بنابراین، با توجه به اهداف پژوهش، مفاهیم و تعا زیست

 شود. ها در ادامه بررسی می بر آن مؤثرهمچنین معیارهای 

https://www.chidaneh.com/node/134778
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اکوتوریسم

 زیر بستگی دارد: رعایت هشت اصل به اکوتوریسم (، اعتبار2017) همکاران و اخیر ژو تحقیقات طبق

.اصولاکوتوریسم1جدول

اکوتوریسم هشتاصل

 باشد داشته دنبال به را منابع از حمایت و درک ای که گونه به طبیعی منابع از افراد شخصی تجربة بر تمرکز طبیعت بر تمرکز 1اصل 

 فرصت به آن و تبدیل بیشتر درک جهت محیط هر از تجربه و شناخت تلفیق تفسیر 2اصل 

 باشد اکولوژی از لحاظ پایدار اکوتوریسم تحقق جهت نمونه بهترین بیانگر محیطی از نظر پایداری 3اصل 

 دارد نقش طبیعی منابع حفظ در فعال طور به محیط حفاظت در مشارکت 4اصل 

 دارد محلی جوامع در رشدی رو به سازندة نقش محلی جوامع مشارکت 5اصل 

 نخورده دست یها فرهنگ ویژه است، به مختلف یها فرهنگ شامل است، تفسیر به حساس فرهنگی مؤلفة 6اصل 

 کند می برطرف را کننده مصرف نیاز جامع طور به مشتری رضایت 7اصل 

 شود منجر می واقعی توقعات به و بوده دقیق آن بازاریابی مسئوالنه بازاریابی 8اصل 

اکوتوریسم و معماری ارتباط

 اکوتوریسم، بر مبتنی نیست. معماری کافی سبزبودن یک ساختمان اکوتوریسم، فقط صنعت برای وساز ساخت هنگام

 درست فهم و سایت آنالیز .است آموزش و تاریخ، زمینه، فرهنگ، به پرداختن مستلزم پایدار، سبز معماری زیرگروهعنوان  به

 است. مهم و تأثیرگذار بسیار آن ساخت از بعد ییها نسل برای معماری است. مهم اکوتوریسم بر مبتنی برای معماری منطقه

 ویژه به اکوتوریسم صنعت با آن ارتباط (. همچنین،142: 1399)بایگان،  دارد زیادی اهمیت اکوتوریسم در نقش آن بنابراین

 درک باشد. بزرگ تفریحگاه یک طراحی تا ساده ساختمان شامل یک تواند شود. مقیاس می مطالعه باید مقیاس نظر از

 سطح سایت، به مختص سطوح در باید ها آن است. حیاتی درک معماری اکوتوریست جهت از سایت یک تاریخ و مقیاس

 اکوتوریسم معماری موفقیت در اندازه با آن ارتباط و سایت از درک این درک شوند. و دیده جهانی سطح همچنین و ای ناحیه

نژاد و  )مهدویاست  اکوتوریسم طراحی در جهانی حل راه یک در پیداکردن اصلی مشکالت از یکی و دارد زیادی اهمیت

 جذب جهت آن در ی موجودها پتانسیل شناخت و سایت یک دقیق مطالعة با مثال، عنوان به .(65: 1394همکاران، 

مقیاس متناسب معماری جهت  نتیجه در و زد تخمین شد خواهند منطقه وارد که را ییها توریست تعداد توان می توریست،

 و معماری وجودآمدن به اصلی دلیل و کننده تعیین جامعه بر این، آید. عالوه دست می ساخت یا مرمت با تودة توریسم به

 طریق از جامعه مختلف طبقات تعریف با را خودش اغلب معماری دو است. این بین ارتباط ترین قوی همچنین و اکوتوریسم

 کند می بندی طبقه تمرکز و Tدوری  پذیری، انتخاب طریق از را نیز جامعه اکوتوریسم کند. می پیدا اندازه و مصالح، تزیینات،

 پاسخ برای جامعه نیاز از برگرفته دو هر اکوتوریسم و اند. معماری آن پرداخت قادر به افراد از ای عده که فقط است چیزی و

 وجود به توریسم وسیلة به دنیا مختلف یها بخش پیوستة و تخریب همگانی توریسم به واکنش در اکوتوریسم اند. محیط به

 در رشته این درازمدت آمد. در وجود به ساده کلبة یک در طراحی سرپناه یک به انسان نیاز به پاسخ در اصوالً آمد. معماری

 آن در که دنیایی از حفاظت برای راهی وجوی جست در که پایداری آنجا از و است کرده رشد جامعه پویای نیازهای به پاسخ

کند )زیاری و همکاران،  ایجاد تعادل عملکرد و زیبایی بین طور پیوسته به تا دارد قصد معماری است، کنیم می زندگی

اما با فرهنگ، عوامل  ،عنوان یک زیرشاخه از معماری پایدار سبز مشخص شده است معماری اکوتوریسم به (.34: 1395

باید تبادل اطالعات بین معماری  ،نزدیکی دارد. برای یافتن رابطه بین معماری با اکوتوریسم ةو آموزش رابط ،محل، تاریخ

تواند  می این موضوعد. و گستردگی اکوتوریسم را بررسی کر ،پایدار ةلی اکوتوریسم یعنی طبیعت، آموزش، توسعو رکن اص

ها در کل منطقه  یا گسترش آن عنوان یک اقامتگاه، طراحی سایت به ساخت یک ساختمان کوچک یا یک بنای بزرگ به
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 ت برای درک اکوتوریسم معماری بسیار ضروری استو گستردگی یک سای ،ها، تاریخ درک درستی از ظرفیت. منجر شود

این درک مناسب از سایت موردنظر یکی از محورهای اصلی موفقیت اکوتوریسم  (.290: 1398)امیرکیایی و همکاران، 

زیر حجم تصویر  .حل جهانی برای طراحی اکوتوریسم است معماری و یکی از مشکالت اصلی در پیداکردن یک راه

 دهد: ان میدر مقیاس جهانی نش اکوتوریسم را
 


 گردیمقیاساکوتوریسمدرتوریسممبتنیبرطبیعت.1شکل

منظورارتقایتوریسمسازگاردرطراحیمعماریبهلزومادغاممعماریزیست

یکی از  گردشگریامروز صنعت در دنیای . اند با یکدیگر داشته نزدیکی ةرابطو گردشگری در طول تاریخ اغلب معماری 

و انواع گوناگون ، اقلیم، تطبیعبستر اشتغال دارد. افزایش اقتصاد و  رونق در ی اساسیو نقش در دنیاستترین صنایع  مهم

گیری  در شکلطور مستقیم  به؛ پارامترهایی که ها داشته است آنو انتخاب مقصد گردشگر در جذب بسزایی فرهنگ نقش 

نگاه کنیم، ...  و درمانی و ،فرهنگی، تفریحی، بهداشتیعنوان تولیدکنندة  بهمعماری به اگر  .دارنداساسی معماری نقش 

ة روابط . با توجه به تغییرات گسترداست و خریدار سالمت ،فرهنگ، تفریح ةکنند مصرف مقابلنقطة در گردشگری صنعت 

نیاز به بازتعریف طراحی  عموالًم ،ها تأثیرپذیری صنعت توریسم از آن، و اقتصادی، تکنولوژیکی اجتماعی، فرهنگی،

در این راستا طراحی معماری خالقانه و مبتنی بر روابط (. http://www.ichto.ir)د فضاهای زندگی احساس خواهد ش

های نو، گفتمان اهمیت بناهای تاریخی، تکامل تدریجی بافت منطقه و مراقبت از  جدید اجتماعی و گسترش تکنولوژی

عنوان ثروت فرهنگی در   معماری به توان گفت . میعنوان میراث فرهنگی ضروری است شان به ربریو گاهی تغییر کا ها آن

خصوص  و بهفرهنگ  ،تر نگریسته شود و برگرفته از اقلیم، زمینه هرچه به این تولید فرهنگی عمیق جذب توریست است.

 موارد توریسم در آن منطقه خواهد بود. این حاصل از آن غنای صنعت ةمنطقه باشد نتیجسازگار در  اصول معماری زیست

 دهند. را معنا می معماری  طرفة گردشگری ونزدیک و دو ةهایی است که رابط بخشی از چالش

روشپژوهش
یند افر از استفاده با و میدانی مطالعات از گیری بهره با و تحلیلی -توصیفی و پیمایشی روش از استفاده با حاضر پژوهش در

 ضعف و قوت نقاط تطابق استراتژیک ابزارهای از یکی که  SWOTتحلیلی  مدلو همچنین  (ANP) ای تحلیل شبکه

های  دادهتجزیه و تحلیل  جهت بهشده است.  استفاده  است سیستمی برون تهدیدات وها  فرصت با سیستمی درون

های  بررسی اطالعات و دادهمرتبط با موضوع و  ANPبرای تحلیل  DECISION SUPER افزار از نرمآمده،  دست به

ای و اسنادی و شهود بصری با  مطالعات کتابخانه از ابزار در راستای گردآوری اطالعاتگیری شده است.  بهره آمده دست به

رابطه و  ةدر حوز سازگار امکان بازخوانی مفهوم علم نوپای معماری زیستاستفاده شده است تا  تحلیل استدالل منطقی

ها، مجالت علمی، آمار و اطالعات  شود. همچنین، با استناد به کتابپیوستاری با طبیعت و نوع الگوبرداری مربوطه فراهم 

https://www.chidaneh.com/node/134778
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 گروه شد شامل سه مطالعه که در پژوهش حاضر آماری های دولتی مباحث مطرح و تحلیل شده است. جامعة سازمان

 و برای نفر 100 به تعداد برای گردشگران نفر، 130 تعداد مردم به برای کوکران گیری نمونه روش اصلی است که با

 الگوی و استراتژی SWOTاز ساخت ماتریس  حاصل نتایج اند. شده انتخاب نمونه عنوان نفر به 25 به تعداد مسئوالن

 منظور توسعة به که مجموع نکات و معیارهایی نشان داده است. ها آن بندی اولویت و امتیازها بررسی مورد قبولی را برای

مردم عادی،  بین نامه پرسش است. این شده ای طراحی نامه قالب پرسش در گرفت نظر قرار مد منطقه در گردشگری

 توزیع اهمیت بندی اولویت و یده وزن جهت گردشگری بخش مسئول یها سازمان مدیران و مسئوالن نیز و گردشگران

 روش ذکرشده، در است. شده استفاده بندی وزن عددی روش از نهایی نتایج ، به جهت رسیدن بهSWOTشد. در مدل 

ضعف  مواردی مانند نقاط هر قسمت در و شده بندی تقسیم به جهت مساحت مشابهی یها بخش مورد تحقیق به محدودة

 جایگاه از این عوامل، هر کدام به دهی وزن شده است. با مشخص ها آن به وابسته عوامل و ها، تهدیدها و فرصت و قوت،

 شده و درنهایت بندی از فاکتورها رتبه یک حاصل، هر امتیازهای به توجه سپس، با قسمت روشن شده است. هر نسبی

های  همة مؤلفه وزنی امتیازاتقرار داده شده است.  بندی رتبه برای شاخصی به صورت ها آن میانگین و وزن مجموع

 امتیاز بررسی شده است. سیستم آن ها امتیاز کل با توجه به آن زده شده است. سپس با یکدیگر جمع ستون یک در خارجی

دهد. در  می پاسخ بیرون محیط در موجود بالقوه عوامل به چه صورت به سیستم یک دهندة آن است که نشان کل وزنی

 پرداخته عوامل موجود کل بر تعداد هر عامل وزنی میانگین تقسیم طریق از گردشگری نسبی زنو بررسی به مرحلة بعد

 .(1385 نیا، حکمت)پذیرفته است  انجام باالترین امتیاز عوامل بر اساس هر کدام از بندی آخر رتبه است. در شده

محدودۀموردمطالعه
در  و کیلومتری شمال غربی نطنز 40در است که  از توابع شهرستان نطنز در استان اصفهان قرار دارد و ابیانهروستای 

ابیانه ترکیبی از آب و هوای  ةاقلیم درداشته و آب و هوایی معتدل  یکلدر نگاه ابیانه کرکس واقع شده است.  ة کوهدامن

ط کمترین دما به ماه دی متوسط بیشترین دما به ماه تیر و متوس ،گرفته . بر اساس مطالعات انجاماست ای مدیترانه

شدت  به رمای هواگ بهار به آغاز هنگام به وهوا کاسته  سردیتدریج از  ماه به از اواخر دی منطقة ابیانهاختصاص دارد. در 

 (. 23: 1387ارشدی، ) است درصد 46متوسط رطوبت نسبی در منطقه  شود. وده میافز
 

 
تهران.نقشةموقعیتوحدفاصلةابیانهتا2شکل

. شهرت آیند چشم می های آن گاهی چهارطبقه به آید که خانه می چشم  ، روستایی چندطبقه بهاول در نگاه ابیانه

های چوبی ارسی  با پنجره ها خانه است. آن مانند ای و پله یخشتگلی و های  خانه خاطر وجود بهاغلب روستای ابیانه 

های روستای ابیانه را  . آنچه خانهزیبایی است جلوی ایوان( ةچوبی )نرد های و طارمی ها ایواندارای و  است شده تزیین

 آن است این خاک سرخخاصیت ویژة  (.45: 1392 )ابیانه، رنگ آن است کرده نمای سرخبیش از هر چیز دیگر متفاوت 

رشیبی در شمال پُ ةبر روی دامن ی ابیانههای روستا خانهتمام  .شود می تر ستحکمبخورد مبیشتری به آن که هر چه باران 



1401تابستان،2ۀ،شمار54ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 484 

و دارند های باالدست را  حیاط خانهنقش  دست های پایین بام مسطح خانه پشتدرواقع، شده است. ساخته برزرود  ةرودخان

برای  تا به حال ترین مناطقی است که انسان این منطقه یکی از قدیمینکرده است.  ها را محصور آننیز هیچ دیواری 

و قاجار کشف شده است  ، ساسانیسلجوقیصفوی، آثار متعددی از دوران  ابیانه در .فاده کرده استاز آن است زندگی

 (.36: 1387ارشدی، )

 

 
هادرابیانه.نمایکلیازنحوهقرارگرفتنخانه3شکل

در برابر   حفاظ  وجودآوردن به : دانست  مربوطذیل   عوامل هب  توان را می  شیب  بر روی ابیانهی روستاقرارگرفتن   نحوة

و   خیز منطقه های حاصل استفادة بهینه از زمین منطقه، شدید  بادهای  وزش  در جهت  قرارنگرفتن ، امنیت  اشرار و تأمین

های  زمین بر  و اِشراف  سرسبز دره  از منظرة گیری بهره ، مسکونی  های ساختمان  ساخت  برای ها آن  محدودنکردن

به   کوه  از بستر طبیعیگیری  بهره ، ها در منطقه احتراز از خطر وجود سیالب ، از نور آفتاب بیشتر  ةاستفاد ،ها باغ خیز و حاصل

 (.47: 1392 ها )ابیانه، برای سازه  محکم  یهای پی  داشتن  جهت

ابیانهدرمعماریطبیعتنقش

  و شرایط  اقلیمآن همساز با   . معماری توان به روستای ابیانه اشاره کرد های تلفیق طبیعت با معماری می از بارزترین نمونه

، کوه  ةروستا در دامن  قرارگرفتن  جهت اقلیم منطقه و  به. دنباش آورد می بوم  آنکاررفته در  به  و مصالح  گرفته  انجام  محیطی

ی روستا  ناهایبسیاری دارد. ویژگی بارز ب  تفاوت مجاور  کویری  با روستاهای این روستا  بناهای  ساخت  وریناو ف  شکل

،  روستا سنگ  در این  مورداستفاده  مصالح. ستبناها  گرابودن برون  ایراندر   کویریو   مرکزی  نواحی  با روستاهای ابیانه

 د )ابیانه،شو می  تهیه  روستا  اطراف  از طبیعت  همگی  که است  و چَزه  بید یا شش  درخت   ،گنده ، گِل گل ، کاه ، چوب خشت

1392 :49.) 

هایافته و بحث
دهد  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بنیادی دو صنعت عظیم معماری و گردشگری صورت پذیرفت. نتایج نشان می

گردشگری سبز نیروی محرکه توسعه زیست کند.  بازی می های گردشگری ایران که معماری نقش اساسی در بین جاذبه

 دهند. ای را شکل می های منطقه ای است که مبانی توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه در هر منطقه سازگار زیرساخت

به ها برای توسعة گردشگری و رسیدن  معماری از جمله عناصری است که نقشی ویژه در موفقیت و ارتقای این زیرساخت

عنوان  مبنا به تر است تکیه بر ابزار قدرتمندی چون معماری زیست تر و کاربردی  اهداف مورد نظر آن دارد. آنچه ضروری

سازگار و معماری معاصر ما شکافی عمیق  عامل محرک در توسعة گردشگری ایران است. متأسفانه، بین معماری زیست

گردشگران امروز چندان جذابیتی نداشته است. در روستای ابیانه آنچه  توان گفت معماری نوین ما برای شود. می دیده می

های نوین بر اساس  عنوان ارزش افزودة گردشگری از آن یاد کرد ایجاد جاذبه توان به نوعی می باید بدان توجه شود و به

سازگار در سطح  زیست سازگار است. با استفاده از معماری پیشینة فرهنگی ایرانی و با توجه به اصول معماری زیست

https://dalahoo.com/news.cfm?id=3997
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توان زیرساخت های الزم برای توسعه صنعت گردشگری و اکوتوریسم را  میریزی گردشگری در روستای ابیانه،  برنامه

عنوان یکی از ارکان گسترش گردشگری  تواند به های شاخص آن می این نوع معماری با توجه به ویژگیفراهم آورد. 

 بسیار مفید واقع شود.

دۀگردشگریدرابیانهتوسعةدهک

. مطالعات صورت ریزی دقیق و یکپارچه دارد طرح توسعة دهکدة گردشگری یا اکوتوریسم در ابیانه نیاز به یک برنامه

گرفته در این روستا، نقش و کارکردهای معماری زیست سازگار در جلب گردشگر فرهنگی و طبیعی را به خوبی نشان 

ریزی  یک کار عالی و دارای چند بخش است که به همکاری نیاز دارد. برنامهتوسعة دهکدة گردشگری  دهد. می

ریزی  برنامهاکوتوریسم نیاز به ادغام کالن اکوسیستم و سطح محلی دارد. نظریه معماری و شهرسازی سرآمد بر اهمیت 

انداز  سطح اکوسیستم چشمریزی در  برنامهدر سطح کالن با نگاه به حفظ محیط زیست و گردشگری طبیعی تاکید دارد. 

ریزی در سطح محلی  کند. برنامه ای یک مقصد را هماهنگ می کند و مدیریت منطقه محیطی و فرهنگی را طراحی می

دهد. توسعة خدمات اکوتوریسم در روستای  خدمات مدیریتی با کیفیت، مشارکت، و توانمندسازی مردم محلی را توسعه می

ها برای تأمین حفاظت از محیط زیست، حاکمیت  انمندسازی محلی، توسعة زیرساختهای توسعة تو ابیانه شامل تالش

آوردن یک تجربة مثبت و بهزیستی، ادغام ارتقای گردشگری از طریق توسعة محصول و تقسیم  دست ساختمان برای به

: 1393سعودی، )پاپلی یزدی و متفسیر و آموزش برای ارائة آموزش حفاظت از فرهنگ و محیط زیست است  بازار و

ریزی مدیریت برای  محدودیت فعالیت و خصوصیات شغلی، مکان و همچنین مسیر سفر جزء الینفک برنامه(. 125-139

توسعة اکوتوریسم در این منطقه است. پتانسیل گردشگری در روستای ابیانه از زندگی اجتماعی، فرهنگی، محیط طبیعی، 

در منطقة ابیانه تبدیل شود. جاذبه های  تواند به یک جاذبة گردشگری شود. این می و فعالیت اقتصادی ناشی می

اجتماعی با انواع مسکن )خانه و سرپناه(، لباس قومی )پوشاک، لباس،  -زندگی فرهنگیگردشگری ابیانه عبارتند از 

)سپهوند و همکاران، های زینتی و پویایی زندگی روزمره ساکنان  پوشاک(، آشپزی )غذا و نوشیدنی(، هنر، سنت، ارزش

1397 :265.) 

درروستایابیانهمعماریاکوتوریسم

این عوامل پرداخت.  سایت خاصبرای یک به درک عوامل بسیاری باید  معماری اکوتوریسم هر چه بیشتر درک برای 

در حالی که  یی آن و طراحی ساختمان با استفاده از منابع طبیعها پیچیدگیهمة تجزیه و تحلیل سایت با  ند ازا عبارت

برای تعیین باشد تواند کمکی  ثیر بر محیط پیرامون خود داشته باشد. درک تاریخ و فرهنگ یا منطقه میأترین ت کوچک

ه یا بایم  باید تصمیم گرفته شود که آیا به دنبال سبک معماری بومی منطقه .ها سبک معماری برای طرح نهایی ساختمان

شده از  بینی پیش ةنظر و تجرب حلی از سایت موردم ةدرک جامع سازگار. و زیست دنبال ایجاد یک ساختمان پایدار

: 1392 )ابیانه، تواند برای طراحان مشکل ایجاد کند اند عواملی هستند که گاهی می هایی که از منطقه دیدن کرده توریست

ترین تغییری در  هماهنگ با محیط طبیعی موجود باشد بدون اینکه کوچک معماری این نوع بناها باید کامالً(. 87

 (.145: 1399)بایگان،  اکوسیستم و توپوگرافی آن داشته باشد

سازگاردرروستایابیانهبهجهتارتقایگردشگریمالحظاتموردنیازبرایمعماریزیست

 باید مدنظر قرار گیردسازگار در روستای ابیانه  زیستمالحظاتی که در طراحی  بسیار، های موردی نمونه ةمطالعپس از 

شامل موارد زیر است:
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 زیادی اهمیت از مناطق این در انرژی تأمین اند دورافتاده نقاط در اکوتوریسمی یها که بیشتر سایت آنجا ازانرژی:

 از شامل استفاده موارد یابد. این کاهش انرژی به نیاز که گیرد انجام ای گونه به باید طراحی منظور این برخوردار است. برای

 های انرژی از گیری بهره غیرفعال، سرمایش و گرمایش سیستم روز، طول در نورگیری افزایش برای طراحی یها تکنیک

است. باد و جاری آب خورشید، نور مثل طبیعی

 خوراک( استفاده تهیة )در داخلی مصارف و فردی بهداشت برای آن از بلکه است، ضایعات دفع وسیلة تنها نه آبآب:

 تمرکز مصرف، آوری و جمع به توجه با آب، حفظ بر که شوند طراحی ای گونه به باید تسهیالت انرژی، شود. همانند می

داشته باشند. 

 نادیده را آن سفر حین در ها توریست اغلب که است چیزی جامد و مایع ضایعات دفعجامد: و مایع ضایعات دفع

 کنند. وظیفة نمی فکر گذارند می جا به منطقه در که پسماندهایی به هرگز اما شناسند، می را آب و انرژی ها آن گیرند. می

 کودهای به را ها آن و بپوساند را آلی ضایعات این که نمایند تولید و طراحی که تسهیالتی است این مهندسان و معماران

 .تبدیل کند کشاورزی در مورداستفاده

 و شود نمی آوری جمع کافی اطالعات ها آن دربارة که هستند فاکتورهایی دیگرصدا: کنترل و نور، هوا، کیفیت

 و حمل از ناشی آلودگی و ساختمان یها کننده آلوده حذف یا کاهش شود. گذاشته می مدیریت عهدة به ساخت از پس عمدتاً

بگیرد. قرار نظر مد باید طراحی اولیة مراحل در همان که گیرند می قرار گروه این در نیز نقل

 رابطة استثنا بدون و است ارتباط در اکولوژیکی دوستدار یها جنبش همة با که است مفهومی منابع حفظمنابع: حفظ

بیشترین اثر را در حفظ محیط زیست دارد، احترام به زمینه  که توجه به طبیعت  حالی دارد. در با اکوتوریسم نزدیکی

 طراحی نیز بخشی از فرآیند حفظ منابع طبیعی محسوب می شود. 

 باالیی بسیار گستردگی از اکوتوریسم معماری بودن، بدیع رغم بهاکوتوریستی: معماری یریازگسترۀگبهره

 تا دورافتاده نقاط در پایدار معماری از اکوتوریسم دهد. معماری قرار می تأثیر تحت را توریسم صنعت آیندة و است برخوردار

 به منفی اثر کمترین و مثبت دستاورد بیشترین با حل راه یک است. برای تعیین گسترده شهری یها محیط در اکوتوریسم

 امکان تلفیق که صورتی در یا کند استفاده محل در موجود معماری سنتی شیوة از تواند می است. معمار نیاز گسترده آنالیز

باید   همچنین اکوتوریسمی ایجاد کند. معماران سازگار جدید بر طبق قوانین معماری زیست پایدار ساختار یک باشد، نداشته

 اصول رعایت و شناخت با آورند. سپس، عمل به نظر مورد سایت از کافی شناخت و دقیق طراحی آنالیز به شروع قبل از

 قرار جدل و بحث مورد تئوری صورت به و جداگانه که ای مقوله نه طراحی، از وظایف بخشی عنوان سازگار، به زیست معماری

 مد نظر منطقه اکوسیستم و منطقه بومی فرهنگ بر را طرح نهایی تأثیر مرحله در هر است بپردازند. الزم طراحی به گیرد،

 دهند. قرار

جدید به زمان نیاز دارد، این امر در مورد یک اثر امور پذیرش  :ارتباطاتوروابطعمومیۀمعماریدرحوز

شرح داده  گردشگران معماری باید برای بازدیدکنندگان و جدید معماری نیز صادق است. با توجه به این واقعیت، مفهوم

 وساز نیز ساخت های ویژگی توجه وقابل بر جزئیات  دبای  .استسازگار  زیستشود که شامل تاریخچه و دالیل طراحی 

انش به دو  یردمدنظر قرار گهم گروه هدف باید  ، بازدیدکنندگان و گردشگراناین مفاهیم به هنگام تشریح . دقت شود

 .توجه شود اهای مخاطب عادت عالقه و زمینه

قرار مورد استقبال اغلب های خالقانه در معماری  اولین پروژه که دهد تجربه نشان می تثبیتجایگاهمعماری:

پروژه مشارکت  ةاعضا در توسع همة ابتدانیاز است تا از   یا قوی و حرفه ای به روابط عمومی  ،صورتاین . در گیرند نمی
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 گیرد بازرسی از کارگاه را دربر می های شخصی تا نامهو  رویدادها تعدیلروابط عمومی از  ،اقداماتدر حوزة ته باشند. داش

بیشترین اهمیت آن برقراری ارتباط به نفع پروژه است.که 

رسانه  برای. کند می تضمین را پذیرش عمومی و شهرت ها رسانه ای حرفه در حالت کلی، کار ها:معماریدر

تصاویر خوب،  .معماری با کیفیت باال همواره موضوعی جذاب استپیچیده  اهدف خاص و هایی با گروه و ها رسانه

مطبوعات یک  های عموماً گزارش. شوند که به افزایش تقاضا منجر می اند موفق ةهای یک ارائ پایه ها و گزارش ،اطالعات

 .تثبیت موقعیت بازار است ةپشتیبان ضروری طی پروس

که بر اساس نظریه معماری سرآمد طراحی معماری  یک پروژة ای:پایدارمنطقهةتوسعوگردشگریتوسعة

به . احترام می گذاردها  به آنو  کند میفرهنگی توجه زیست و منابع اجتماعی و  محیط و اکولوژیبه منابع  و اجرا شده،

.رساند انجام میسرهای گردشگری به  از پایداری را در پروژهمهمی  بخشهمین علت، 

منطقه برقرار است.  ةو ارزش افزودسازگار  زیستخاص میان معماری  یارتباط منبعارزشافزودگیدرمنطقه:

کسب و کارهای هر منطقه با  همچنین،صنایع دستی از یکدیگر متمایزند. مانند وساز  صنعت ساخت مختلف، مناطق در

های  فناوری ةتوسعطراحی و  و ساختاری های ایده و مشکالت برای هایی حل راه یافتن ورمنظ ههایی ب چالشمشکالت و 

.ای است رقابت منطقه یکی از منابع توسعه و افزایشسازگار  زیستمعماری  . در نتیجهاند جدید مواجه

موقعیت قادرند گردشگری زمینة موفق در یافته و  توسعهکشورهای  المللی:رسمیتبینوفنیدانشصادرات

. کنندریزی برای گردشگری تثبیت  برنامهوساز و  زمینة ساختدانش در تجربه و المللی خود را از طریق انتقال  بین

عالوه بر  تصویری امیدبخش است کهمبنا  و زیست صنعت گردشگری و یک معماری خالق ةهمکاری متخصصان باتجرب

بازارهای جدید افزایش متقاضیان و به  را صادرات این دانش، احتمال فرهنگ گردشگری ةموقعیت کشور در صحنتثبیت 

 .دهد می

 اکوتوریسمی معماری تعریف در گیرد تا قرار نظر مد طراحی در باید قواعد از خصوصی به مجموعةطراحی: قواعد

 انرژی . حفظ3یرفعال؛ غ سرمایش . گرمایش و2تجدیدپذیر؛  انرژی . تولید1طور خالصه شامل این موارد است:  بگنجد؛ به

. 7صوت؛  و نور، هوا، آلودگی . کاهش6آلوده؛  های آب . بازیافت5آب؛  مخزن یک ایجاد و باران آب آوری . جمع4آب؛  و

 . بازیافت و10طبیعی؛  اکوسیستم توسعة و . حمایت9بومی؛  فرهنگ و جامعه ارتقای و حمایت . درک و8؛ ها مهمان آموزش

با  روش معماری در ابتدای امر بایداین (. 278: 1398)امیرکیایی و همکاران، کاستن آن  فضوالت و واز  مجدد استفادة

 ؤثرتواند م تنهایی نمی و بهمنطقه باشد در  و هماهنگ با دورنماهای ترسیمی برای تحول اکوتوریسم مشخصکاربری 

، چگونگی جذب منطقهمردم محل نسبت به اکوسیستم نماها افزایش اطالعات این دور ةاز جملابیانه  بارةدر. واقع شود

این . بیش از پیش محیط زیست و احیای آن است تر عدم تخریب اقتصادی و از همه مهم گیری مناسب توریست، بهره

ی ها ی تحقیقاتی و برجکها ، پایگاهخدماتیو  ها، مراکز توریستی ساخت اکوموزه صورت همعماری ب تواند در موارد می

با  معماری این بناها باید برگرفته از خصوصیات معماری بومی منطقه و آشنا برای مردم محلی باشد و. بروز کندمراقبتی 

 .کمترین تغییر در اکوسیستم منطقه ایجاد کند یابی مناسب در توپوگرافی محل مکان
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ذ:نگارندگان(بهجهتافزایشگردشگریدرروستایابیانه)مأخناسبطراحیمعماریم.قواعدکلی2جدول
گردشگرجذبناسببهجهتطراحیمعماریمقواعدکلییک

مدیریتکنترلجزئیاتیمعمارریزیزیربناییبرنامهآنالیزسایت

 اقلیم

 ابعاد

 توپوگرافی

 پوشش گیاهی و جانوری

 موجود های پتانسیل

 ة سایتزمینهای  ویژگی

 بندی منطقه

 مسیرهاسیستم گردش 

 پارکینگ

 ساختمان، نوع و چیدمانجرم حجمی 

 و سرگرمی ،مراکز فعالیت، امکانات تفریح

 سازی  محوطه

 سازی سایت بندی پاک مرحله

 تصویرسازی

 مصالح

 فضای خارجی

 فضاهای داخلی

 سازگاری جزئیات

 مجموعه عالئم

 جاده هایاثر

 پارکینگ

 ها سرویس

 مبلمان خیابان

 روشنایی

 طرح نگهداری

خذ:نگارندگان(أ)مSWOTمدلازاستفادهباابیانه روستایدر گردشگری توسعة راهبردهای ماتریس.3جدول

 SWOT تحلیل

 درونی 
 
 

 بیرونی

 (S)ت نقاط قو

 بخش تمایل گذاری و مستعدبودن ابیانه برای سرمایه -
 اکوتوریسم بخش در گذاری سرمایه برای خصوصی

 فرد منحصربه بافت و معماریـ 

 جذاب مذهبی و تاریخیماکن ا -
 و توپوگرافی وقعیت جغرافیاییم -

 نوع لحاظ از گردشگری فرد منحصربه جاذبة وجود -
 معماری و ها ساختمان

 دلپذیر و مطبوع هوایی و آب اشتند -

 مناسب و آسان سترسید -

 گردشگران برای امنیت جودو -

 نیاز مورد ارتباطی خدمات انواع سترشگ -

 محلی و دستی صنایع ازارب -

 ابنیه نوع از لحاظ گردشگری فرد منحصربه جاذبة وجود -
 خاص رسوم و آداب و فرهنگی -تاریخی مناطق وجود -

 و گذاری سرمایه جهت منطقه باالی استعداد و
 گردشگری ریزی برنامه

 (W) نقاط ضعف

 مناسب ریلی دسترسی امکان نبود -

 منطقه در زیست محیط حفظ به توجهی بی -
 گردشگران با برخورد نحوة در اهالی ناآشنایی -

 و ورزشی تفریحی تأسیسات بودن نامناسب -
 مناسب تبلیغات فقدان -

 دیده آموزش و متخصص نیروی کمبود -

 اصلی جادة تا ابیانه زیاد فاصلة -

و  گردشگران بین فرهنگی تضاد و تعارض -
 مردم

 گردشگری یها جاذبه کیفیت کاهش -
اقامتی و  یها بودن مکان نامناسب و کمبود -

 گردشگران رفاهی برای

 های طبیعی  جاذبه تخریب بسیاری از -
 بهداشتی و خدماتی تسهیالت کمبود -

 (O)ها فرصت

 خارجی گردشگر جذب تواناییـ 
کارگیری روش مدیریت پایدار در احداث و  به -

ها، و خدمات   برداری از تسهیالت، زیرساخت بهره
 گردشگری

 مسافرت افزایش رایب انگیزه افزایش و ایجادـ 
 ها توریست

 دولت و خصوصی و توجه دولتی گذاری سرمایه افزایشـ 

 گردشگری بخش در گذاری سرمایه و ریزی برنامه به
 جلب گردشگری جهت بخشیدن به محصوالت ـ تنوع

 سال طول تمام در گردشگران
و مجرب در  متخصص نیروهای از استفاده افزایش ـ

 نواحی گردشگریبخش اکوتوریسم در کنار 
 تجهیز و توسعه طراحی، ریزی، برنامه ـ امکان

 های ایجادجاذبه جهت منطقه طبیعی های پتانسیل
 طبیعی یها با جاذبه همگام ساخت انسان و مصنوعی

 محیط
 بین مردم شهری در گردشگری جهت تمایل ـ افزایش

 و این صنعت از حمایتی مقررات و قوانین تصویب -
 برای گسترش خاص اعتباری های ایجاد ردیف

 اکوتوریسم
توسعة  منظور به هایی برنامه اجرای و تهیه -

 گردشگری مدیران های توانمندی

 (SOتهاجمی ) /رقابتی راهبردهای

 علت به طبیعی گردشگری ةتوسع بر تاکیدتوجه و  ـ

 ابیانه منطقة در محیطیهای خاص  ویژگی
 گذاری سرمایه جهت دولتی بخش تمایل از گیری ـ بهره
در زمینة  اشتغالجهت ارتقای درآمد و رونق  به

 منطقه ساکنان برایگردشگری 
 تشکیل جهت بومی انسانی نیروهای از استفادهـ 

 جذب ضریب افزایش منظور به مردمی نهادهای
 گردشگران

 ةزمین در ابیانه نسبی های مزیت معرفیـ 
 گردشگریو  دولتی و خصوصی های گذاری سرمایه

مانند  مذهبی اماکن بازسازی و ،نگهداری حفظ،ـ 
 ةتوسع راستای در ها حسینیه و ،ها زیارتگاه مسجدها،

 مذهبی گردشگری پایدار
مانند  تاریخی اماکن یاحیا و نگهداری و حفظـ 

 گردشگریة توسع جهت انبارها آب ها، قلعه ها، تشکدهآ

 تاریخی
و  روستا بافت و معماری یاحیا و نگهداری و حفظـ 

 گردشگری معماری توسعة

 (WO) بازنگری راهبردهای

 فرهنگی های بخش در مناسب گذاری سرمایهـ 

 انسانی منابع ةتوسع و محلی مردم آموزشی و

 متخصص نیروی کمبود رفع جهت

ابنیة مورد  ةتوسع جهت مناسب گذاری سرمایهـ 
 مبنا نیاز مطابق با معماری زیست

 تبلیغات جهت مناسب گذاری سرمایهـ 
 سازی آگاه و روستا یها جاذبه

 های بخش در تخصصی مدیریت کارگیری هبـ 
 برای مدیریت در ثبات همچنین و گردشگری

 بلندمدت های طرح اجرای
 ابیانه روستای در گردشگری اماکن ایجادـ 

 تحصیالت و خدمات امکانات توزیعـ 

 گردشگری
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 خذ:نگارندگان(أ)مSWOTمدلازاستفادهباابیانه روستایدر گردشگری توسعة راهبردهای ماتریس.3جدولادامه
 (T) تهدیدها

 های دستگاه در دیده نیروهای مجرب و آموزش ـ کمبود
 ستادی

 سازگار های مطابق با معماری زیست ـ فقدان بناها و سازه

 مدیریتـ  گردشگری ریزی برنامه در ناکارآمد

   ایینـ پ  گردشگری توسعة  برای دولتی بودجة بودن

 سایر به سازگار زیست و طبیعی اراضی کاربری ـ تغییر
 ی ناسازگارها کاربری

 روستاهایدر  امکانات افزایش و روستاها سایر رقابتـ 
 رقیب

 و و تاریخی طبیعی یها جاذبه از ة نامطلوبستفادـ ا
 ها آن تخریب

 محیط خاک و تخریب و آب منابع آلودگی ـ افزایش
 زیست

های حمایتی دولت در خصوص  برنامهنبودن  ـ اجرایی
 های اکوتوریسم برنامه

ـ عدم توجه به ظرفیت تحمل منطقه برای میزان جذب 
 و ورود گردشگر

 گردشگری اجتماعی در منطقة یها ناهنجاری ـ ایجاد
 و سنتی فرهنگ گردشگران و عدم توجه به توسط ابیانه

 افزایش با ها گرانب میراث عنوان ها به آن محلی
 ریگردشگ

 (ST) تنوع راهبردهای

 و  محلی دستی صنایع بازار کردن متنوع و گسترش -
جوانان  به منظور جلوگیری از مهاجرت زایی اشتغال جهت

 روستا

 و مذهبی تاریخی اماکن از نگهداری و حفاظت ةتوسع -
 زایی و افزایش امنیت اجتماعی اشتغال راستای در جذاب

 جمله از گردشگری از حاصل یها سرمایه از استفاده -
 رفع دستی جهت صنایع فروش و زمین ارزش افزایش

 دولتی بودجة کمبود تهدید

 محلی بر اجتماع مبتنی ریزی برنامه رویکرد کارگیری ـ به
 نادرست مدیریت تهدید با مقابله برای

 های فعالیت و خدمات، در امکانات، تنوع ـ ایجاد
 گردشگران افزایش و رضایت جلب جهت گردشگری

 از محافظت جهت گردشگران میزان در ظرفیت ـ تعیین
 روستا زیست محیط

 گردشگری جهت مراکز در تبلیغاتی یها برنامه ـ اجرای
 روستا یها جاذبه معرفی

 

 (WT) تدافعی راهبردهای

 روستا، این در تبلیغات کمبود ـ جهت رفع
 بانک اندازی راه طریق از گردشگران سازی آگاه

 گردشگری اطالعات

 دیده آموزش محلی های از نیرو گیری بهرهـ 
 منظور رفع گردشگری به عنوان راهنمای به

 متخصص نیروی کمبود
 دیگر و منطقه مدیران بین هماهنگیـ 

 همچنین و گردشگری با مرتبط های سازمان
 متخصص و واحد مدیریتی از استفاده

 مناطق در دولتی بودجة بودن پایین به ـ باتوجه
 به که هایی ارگان سایر از استفاده روستایی،

 کنند می کمک گردشگری مناطق

 از استفاده جهت ویژه مقررات و قوانین ـ ایجاد
 آلودگی و تخریب بدون گردشگری یها جاذبه

 محیط
 در مشارکت به مردم تشویق و زمینه ـ ایجاد

 و درآمد کسب برای زیرساختارها توسعة جهت
 گردشگری زمینة در مکمل های شغل ایجاد

ـ توسعة ابنیة مورد نیاز گردشگرها در منطقه 
 سازگار طبق اصول معماری زیست

 SWOTبااستفادهازمدلابیانه روستایدر یگردشگر توسعة یراهبردهاتجزیهوتحلیل

دادن راهبردهای مناسب  به جهت نشان SWOTگیری از مدل  ترین نقاط قوت و ضعف در روستای ابیانه با بهره مهم

 شود. نشان داده می 3برای توسعة پایدار گردشگری در جدول 

  (Strerngths)هایاکوتوریستیابیانهجاذبه،اتریسنقاطقوت.م4جدول

SWOT تحلیلنقاطقوت 
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 نوع لحاظ از گردشگری فرد ی منحصربهها جاذبه
 فرد منحصربه بافت بناها، و معماریها،  ساختمان

64072/3 27/0 1 89 88/3 37/0 4 587 54/4 45/0 1 

 و خاص رسوم و آداب و فرهنگی -تاریخی مناطق
 و گذاری سرمایه جهت منطقه باالی استعداد

 گردشگری ریزی برنامه
630 65/3 35/0 2 105 3/4 40/0 2 578 43/4 45/0 3 

 2 45/0 47/4 578 3 40/0 1/4 104 3 34/0 60/3 620 دلپذیر و مطبوع هوای و آب

 8 4/0 04/4 568 6 32/0 5/3 91 4 34/0 56/3 615 و توپوگرافی وقعیت جغرافیاییم

گذاری و تمایل  مستعدبودن ابیانه برای سرمایه
گذاری در بخش  سرمایهبخش خصوصی برای 

 اکوتوریسم
600 48/3 32/0 5 97 8/3 37/0 5 560 4 4/0 10 

 4 41/0 1/4 590 7 34/0 5/3 86 6 31/0 42/3 576 جذاب مذهبی و تاریخیماکن ا

 9 4/0 03/4 558 8 32/0 2/3 83 7 33/0 16/3 567 گردشگران برای امنیت جودو

 5 4/0 18/4 590 10 29/0 8/2 73 8 31/0 11/3 554محلی و دستی صنایع های  چهازارب

 6 44/0 10/4 567 9 30/0 3 79 9 30/0 10/3 550نیاز مورد ارتباطی خدمات انواع سترشگ

 7 4/0 65/4 560 1 44/0 9/4 121 10 31/0 8/3 532 مناسب و آسان سترسید

 گان(خذ:نگارند)مأ SWOTمدلمسئوالنبراساسوگردشگران،سنجیازدیدگاهمردم،بندیواولویتتبهر
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  (Weaknes)ابیانهاکوتوریستیهایجاذبه،ضعفنقاط.ماتریس5جدول

SWOTتحلیل
ضعفنقاط

گردشگرانمسوالنمردم

وع
جم

م
 

ن
وز



ن
گی
یان
م

 
ن
وز



ن
وز

 
ی
سب
ن



به
رت



وع
جم

م
 

ن
وز



ن
گی
یان
م

 
ن
وز



ی
سب
نن

وز


به
رت



وع
جم

م
 

ن
وز



ن
گی
یان
م

 
ن
وز



ن
وز

 
ی
سب
ن



به
رت



 اقامتی کمبود تجهیزات نامناسب و امکانات

 رفاهی و
587 55/3 32/0 1 79 18/3 33/0 6 589 34/4 43/0 2 

 3 43/0 30/4 587 5 37/0 28/3 82 2 33/0 54/3 582 بهداشتی تسهیالت کمبود
گردشگری و  یها جاذبه کیفیت کاهش

 از بسیاری رفتن بین از یا تخریب
 های طبیعی   جاذبه

580 54/3 34/0 3 88 43/3 38/0 3 582 19/4 44/0 4 

 5 41/0 11/4 578 4 36/0 53/3 90 4 34/0 38/3 573 منطقه در زیست محیط حفظ به توجه عدم
و  بین گردشگران فرهنگی تضاد و تعارض

 مردم
570 36/3 32/0 5 66 8/2 27/0 9 598 4 41/0 1 

 6 4/0 4/4 570 2 36/0 7/3 98 6 31/0 32/3 565 مناسب تبلیغات فقدان

 7 4/0 05/4 566 8 32/0 2/3 78 7 33/0 28/3 550 اصلی جادة تا ابیانه زیاد فاصلة
دیده و  آموزش و متخصص نیروی کمبود

 با برخورد نحوة در اهالی ناآشنایی
 گردشگران

549 22/3 31/0 8 
10
0 

9/3 4/0 1 565 05/4 41/0 8 

 9 4/0 4 562 7 29/0 9/2 73 9 31/0 16/3 540 مناسب ریلی دسترسی امکان نبود

 10 38/0 80/3 554 10 25/0 40/2 64 10 31/0 15/3 535 و ورزشی تفریحی تأسیسات بودن نامناسب

 نگارندگان(:)مأخذSWOT مدلبراساسمسئوالنوگردشگران،دیدگاهمردم،ازسنجیاولویتوبندیرتبه

 (Opportunities)اکوتوریستیابیانههایجاذبه،هافرصتماتریس.6جدول

SWOTهافرصتتحلیل
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 در گردشگری و انگیزه جهت تمایل افزایش
 بین مردم شهری

598 53/3 39/0 1 86 40/3 38/0 8 534 7/3 42/0 9 

کارگیری روش مدیریت پایدار در احداث و  به
ها و   برداری از تسهیالت، زیرساخت بهره

 خدمات گردشگری
596 5/3 37/0 2 74 96/2 37/0 9 552 90/3 44/0 3 

ایجاد  و از گردشگری حمایتی قوانین تصویب
برای گسترش  خاص اعتباری های ردیف

و  دولتی گذاری سرمایه افزایش اکوتوریسم و
 خصوصی

589 47/3 37/0 3 110 43/4 48/0 2 544 89/3 41/0 4 

 و تجهیز توسعه طراحی، ریزی، برنامه امکان
ایجاد  جهت منطقه طبیعی های پتانسیل

 همگام ساخت انسان و مصنوعی های جاذبه
 محیط طبیعی یها با جاذبه

580 43/3 36/0 4 118 56/4 51/0 1 541 89/3 42/0 5 

 8 41/0 90/3 525 3 46/0 45/4 111 5 36/0 36/3 575 خارجی انگردشگر جذب توانایی

 نشانی،  آتش های سرویس توانمندکردن

 انتظامی نیروهای و، پلیس
562 30/3 35/0 6 93 66/3 39/0 7 533 86/3 42/0 6 

توسعة  منظور به هایی  برنامه اجرای و تهیه
 گردشگری مدیران های  توانمندی

553 25/3 35/0 7 109 29/4 45/0 4 530 6/4 42/0 7 

گردشگری  بخشیدن به محصوالت تنوع
 سال طول تمام در گردشگران جلب جهت

549 22/3 34/0 8 100 4 44/0 5 550 92/3 41/0 2 

و  متخصص نیروهای از استفاده افزایش
مجرب در بخش اکوتوریسم درکنار نواحی 

 گردشگری
541 15/3 34/0 9 96 90/3 42/0 6 560 53/4 4/0 1 

نگارندگان(:)مأخذSWOT مدلاساسبرمسئوالنومردم،گردشگران،دیدگاهازسنجیاولویتوبندیرتبه
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  (Threats) ابیانهاکوتوریستیهایجاذبه،تهدیدهاماتریس.7جدول

SWOTتهدیدهاتحلیل
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 از ة نامطلوبستفادزیست و ا محیط تخریب
 ها آن تخریب و تاریخی و طبیعی یها جاذبه

551 26/3 33/0 1 110 30/4 42/0 1 498 55/3 36/0 1 

 و آب آلودگی افزایش و گیاهی پوشش تخریب
 اماکن گردشگری خاک در

544 17/3 31/0 2 103 03/4 40/0 2 420 01/3 30/0 10 

های مطابق با معماری  فقدان بناها و سازه
 سازگار زیست

541 17/3 31/0 3 95 77/3 38/0 3 460 30/3 32/0 5 

 در و مجرب متخصص انسانی نیروی کمبود
 در مدیریت ستادی و ناکارآمدی های دستگاه

 گردشگری ریزی برنامه
537 16/3 31/0 4 77 16/3 31/0 6 493 52/3 37/0 2 

عدم توجه به ظرفیت تحمل منطقه برای میزان 
 جذب و ورود گردشگر

533 15/3 31/0 5 66 6/2 27/0 10 446 28/3 31/0 7 

 اجتماعی در منطقة یها ناهنجاری ایجاد
گردشگران و عدم توجه  توسط ابیانه گردشگری

 میراث عنوان ها به آن محلی و سنتی فرهنگ به
 گردشگری افزایش با بها  گران

528 14/3 31/0 6 88 55/3 36/0 4 454 21/3 32/0 6 

 در امکانات افزایش و روستاها سایر رقابت
 رقیب روستاهای

520 07/3 30/0 7 83 27/3 32/0 5 441 14/3 32/0 8 

های حمایتی دولت در  نبودن برنامه  اجرایی
 های اکوتوریسم خصوص برنامه

512 05/3 30/0 8 71 8/2 28/0 8 439 11/3 33/0 9 

 به سازگار زیست و طبیعی اراضی کاربری تغییر
 های ناسازگار کاربری سایر

498 90/2 29/0 9 69 75/2 27/0 9 433 08/3 30/0 3 

 4 33/0 46/3 483 7 29/0 3 74 10 29/0 89/2 492 گردشگریتوسعة  برای دولتی بودجة بودن پایین 

نگارندگان(:)مأخذ SWOTمدلبراساساستانیمسئوالنومردم،گردشگران،دیدگاهازسنجیاولویتوبندیرتبه



  
نگارندگان(:)مأخذتهدیدها(وها،فرصتضعف،قوت،ابیانه)نقاطگردشگریتوسعةمسئوالنبرایدیدتحلیلاز.نمودار4شکل
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نگارندگان(:)مأخذتهدیدها(وها،فرصتضعف،قوت،ابیانه)نقاطگردشگریتوسعةمردمبرایدیدتحلیلاز.نمودار5شکل

 
:)مأخذتهدیدها(وها،فرصتضعف،قوت،ابیانه)نقاطگردشگریتوسعةگردشگرانبرایدیدتحلیلاز.نمودار6شکل

نگارندگان(

در جدول زیر  SWOT، وزن نهایی عوامل و زیرعوامل  SWOTفی مختلامعیاره یدرون ةو مقایستحلیل از بعد 

 .اط قوت استقنـمربوط به ، بیشترین وزن در بین عوامل چهارگانه آمده دست بهبا توجه به نتایج  نشان داده شده است.

نگارندگان(:)مأخذSWOTوعواملوزننهاییزیرعوامل.8جدول
وزن
نسبی
 زیرعوامل

 زیرعوامل
وزن
 عوامل

 عوامل

 بین مردم شهری در گردشگری و انگیزه جهت تمایل افزایش 39/0

 43/0 (O)ها فرصت 24/0
 ساخت انسان و مصنوعی های ایجاد جاذبه جهت منطقه طبیعی های پتانسیل و تجهیز توسعه طراحی، ریزی، برنامه امکان

 محیط ی طبیعیها با جاذبه همگام

 مجرب در بخش اکوتوریسم در کنار نواحی گردشگریو  متخصص نیروهای از استفاده افزایش 38/0

 ها آن تخریب و تاریخی و طبیعی یها جاذبه از ة نامطلوبستفادزیست و ا محیط تخریب 37/0

 تخریب پوشش گیاهی و افزایش آلودگی آب و خاک در اماکن گردشگری 33/0 (T)  تهدیدها 15/0

 گردشگری ریزی برنامه در مدیریت ستادی و ناکارآمدی های دستگاه در و مجرب متخصص انسانی نیروی کمبود 33/0
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نگارندگان(:)مأخذSWOTوعواملوزننهاییزیرعوامل.8جدولادامه
وزن
نسبی
 زیرعوامل

 زیرعوامل
وزن
 عوامل

 عوامل

 بافت و بناها، معماری ها، ساختمان نوع لحاظ از گردشگری فرد منحصربه یها جاذبه 36/0

 مناسب و آسان سترسید 38/0 (S) ها قوت 38/0

 گردشگری ریزی برنامه و گذاری سرمایه منطقه جهت باالی استعداد و خاص رسوم و آداب و فرهنگی -تاریخی مناطق 4/0

 رفاهی و تجهیزات اقامتی و امکانات بودن نامناسب و کمبود 36/0

 گردشگران با برخورد نحوة در اهالی ناآشنایی و دیده آموزش و متخصص نیروی کمبود 37/0 (W) ها ضعف 22/0

 و مردم گردشگران بین فرهنگی تضاد و تعارض 33/0

 SWOT ومراحلفرایندANP ایتحلیلشبکه

ترین  مناسب رسیدن بههدف از مسئله  درواقع، آلترناتیوها. ؛ اهداف؛ وزیرعوامل ؛عوامل: در چهار سطح است تحقیق حاضر

در مجموعة ، ستتهدیدهاها، و  ضعفها،  فرصتها،  ، که شامل قوتعوامل ماتریس است. معیارهای مسئله و استراتژی

 (.63: 1389گیرند )جهانیان و زندی،  قرار میزیرعوامل ماتریس 



نگارندگان(:)مأخذایدلشبکهتوسطماستراتژیترین.مناسب7شکل

موردنیازیهابندیاستراتژیرتبه

 و گذاری سرمایه که دشص شخمی موجود، ها هر یک از استراتژی اب تبطبررسی نتایج محاسبات مرعد از تحلیل و ب

هایی  سترسیخاص منطقه، توجه به د رسوم و توجه ویژه به آداب و فرهنگی گردشگری در اماکن تاریخی ریزی برنامه

بافت منطقه به  و بناها، معماری ها، ساختمان نوع لحاظ از گردشگری فرد منحصربه یها بهتر به منطقه و شناساندن جاذبه

 طراحی، ریزی، ترتیب برنامه و به 34/0عنوان اولین استراتژی و با ارزش معادل  جهت افزایش گردشگری در منطقه به

 یها با جاذبه همگام ساخت انسان و مصنوعی های ایجاد جاذبه به جهت منطقه طبیعی های پتانسیل و تجهیز توسعه

دیده در بخش اکوتوریسم در کنار  آموزش و مجرب و متخصص نیروهای از استفاده محیط و همچنین افزایش طبیعی
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 گردشگران، افزایش امکانات، تسهیالت و با برخورد در نحوة و آموزش اهالی 26/0نواحی گردشگری با ارزش معادل 

و  20/0مردم بومی با ارزش معادل و گردشگران بین فرهنگی رفاهی و تالش در جهت رفع تعارض و اقامتی تجهیزات

 ها، محافظت از تخریب آن تخریب و تاریخی و طبیعی یها جاذبه از نامطلوب جلوگیری از استفادة و زیست حفظ محیط

 در مجرب و متخصص انسانی محدودة گردشگری و تأمین نیروی در خاک و آب آلودگی کاهش منطقه و پوشش گیاهی

ی و ناهمیت وز جنبة از 17/0گردشگری با ارزش معادل  ریزی برنامه در مدیریت افزایش کارآمدی و دیستا های دستگاه

های  استراتژی بندی  هرتبتحلیل و نتایج  .ی بعدی قرار دارندها در رتبه ی ذکرشدهها گیری اجرای استراتژی تصمیم منظور به

 .نشان داده شده است 9جدول  در پژوهشدر این  آمده دست به

نگارندگان(:آمده)مأخذدستبههایبندیاستراتژیرتبهتحلیلونتایج.9جدول
رتبهوزننهاییچهارگانهیهااستراتژی

SO 

خاص منطقه، توجه به  رسوم و فرهنگی، توجه ویژه به آداب -گردشگری در اماکن تاریخی ریزی برنامه و گذاری سرمایه
 و بناها، معماری ها، ساختمان نوع لحاظ از گردشگری فرد منحصربه یها جاذبه هایی بهتر به منطقه، شناساندن سترسید

 بافت منطقه به جهت افزایش گردشگری
34/0 1 

WO 

 همگام ساخت انسان و مصنوعی های ایجاد جاذبه به جهت منطقه طبیعی های پتانسیل و تجهیز توسعه طراحی، ریزی، برنامه
دیده در بخش اکوتوریسم در کنار  آموزش و مجرب و متخصص نیروهای از استفاده محیط، افزایش طبیعی یها با جاذبه

 نواحی گردشگری
26/0 2 

ST 
رفاهی و تالش در جهت  و اقامتی تجهیزات گردشگران، افزایش امکانات، تسهیالت و با برخورد در نحوة اهالی آموزش

 مردم بومی و گردشگران بین فرهنگی رفع تعارض
20/0 3 

WT 

 ها، محافظت از تخریب آن تخریب و تاریخی و طبیعی یها جاذبه از نامطلوب جلوگیری از استفادة و زیست محیطحفظ 
 در مجرب و متخصص انسانی محدودة گردشگری، تأمین نیروی در خاک و آب آلودگی کاهش منطقه و پوشش گیاهی

 گردشگری ریزی برنامه در مدیریت ستادی، افزایش کارآمدی های دستگاه
17/0 4 

گیرینتیجه
 گردشگری سیستم استقرار جهت انگیزی شگفت طبیعی های زیرساخت دارای ابیانه تاریخی آنکه روستای به توجه با

 پایدار توسعة آن پی در کهاست  سازگار زیست معماری اصول از گیری بهره با فضاهایی طراحی برای مستعد نیز و کارآمد

 فرد، شرایط منحصربه دلیل بافتهرچند روستای ابیانه به  .رسید نظر می ضروری به تحقیق دادن این انجام یابد، تحقق

کمبود  ، به علتآید شمار می گردشگری در شهرستان نطنز بهمرکز یک  بسیاری که دارد قدمت تاریخیو  محیطی،

الزم صورت نگرفته گیری  موجود آن در جهت گردشگری پایدار بهره های مناسب از توانریزی  برنامهشناخت علمی و 

مبنا ابزاری است قدرتمند که با استفاده از آن توسعة گردشگری میسر است و در  ها نشان داد معماری زیست یافته است.

نتایج  .ای قائل بود گیر را برای گردشگری در هر منطقه توان توسعه و پیشرفتی چشم گیری از آن نمی صورت عدم بهره

توان از طبیعت در محورهای  سازگار به این نکته اشاره دارد که می م نوپای معماری زیستتحقیق حاضر با اشاره بر مفهو

و  های ایستایی سازه کنترل، های مکانیسممکانیکی: زمینة در فرمی و احجام کالبدی معماری )الگوبرداری  ،ها فرم، شکلی

 ،بندی زیربنایی معماری )فرم، عملکرد ع تقسیمنو اساس بر (،گیاهی و حیوانیی ها ی موجود در ارگانیسمها و شکل ها فرم

 کارکردهای عملکردی طبیعتهای چندمنظوره و  کاربریدر محورهای ساختاری و عملکردی در ، و تکنولوژی(

حوزة در ، ی گیاهان و حیوانات(ها )الگوبرداری فیزیولوژیکی و رفتاری طبیعت: ساختار فیزیولوژیکی و رفتارهای ارگانیسم

 و ارگانیک وار طبیعت )الگوبرداری از قوانین طبیعت در سطوح تکنولوژی معماری با الگوبرداری از سیستم نظاماستفاده از 

جوامع و اجتماعی انسانی: رفتارهای شناختی  فرهنگی و سیستمهای از الگوبرداری) نمادین الگوبرداری با همراهطبیعی( 

بخشی از نظریه معماری سرآمد در حفظ محیط زیست طبیعی و  سازگار معماری زیست( استفاده کرد. از این رو انسانی

ی مطرح صنعت گردشگری به صورت هدفمندسبب آنکه در کشور ما تا به امروز  بهجغرافیای انسانی محسوب می شود. 
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ت را در این صنع های مناسب توان با ایجاد بستر ی احتیاج دارد، میمناسبهای  پتانسیلبه نیز لحاظ فرهنگی به و  نبوده

 ءمعماری دو جزو  زیست محیط پایداریکه بریم  به این نکته پی میاین صنعت رواج رواج داد. با کشور اقصی نقاط 

گیری از  آمده در پژوهش حاضر، مشخص شد در روستای ابیانه با بهره دست بر اساس نتایج به. ندناپذیر از یکدیگر تفکیک

گیری از دهکدة گردشگری از  شگری در این منطقه افزود. تمهیداتی مانند بهرهتوان به رونق گرد سازگار می معماری زیست

های  و با توجه به قابلیت شده های انجام براساس بررسی مواردی است که برای هدف منظور بسیار مفید و مؤثر است.

الحظاتی چون انرژی، آب، دفع در این منطقه اقدام کرد؛ م برای توسعة گردشگریتوان  می ابیانه، با استفاده از مالحظاتی

و نور، حفظ منابع، طراحی و مصالح مناسب، استفاده از معماری اکوتوریستی، استفاده از حوزة  هواصحیح ضایعات، کیفیت 

ای، صادرات دانش و  سازگار، توسعة گردشگری و توسعة پایدار منطقه ها، تثبیت جایگاه معماری زیست ارتباطات و رسانه

در  گردشگری توسعة راهبردهای منظور رسیدن به اهداف پژوهش با استفاده از ماتریس ر منطقه. بهارزش افزودگی د

 تهاجمی، -رقابتی راهبردهای تهدیدها، ها، فرصت ضعف، قوت، ، نقاطSWOTمدل  از استفاده با ابیانه و روستای

 شد. در ادامة تحقیق، بر اساس مدلتدافعی تحلیل و بررسی  راهبردهای و تنوع، راهبردهای بازنگری، راهبردهای

SWOT، دیدگاه ها و تهدیدها از ابیانه توسط ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت اکوتوریستی روستای یها جاذبه 

 ترین سنجی شد. بعد از تجزیه و تحلیل موارد ذکرشده در نمودار، مناسب بندی و الویت رتبه مسئوالن و مردم، گردشگران

 بندی شد. سپس، با آمده جمع دست به های استراتژی بندی رتبه و ای ترسیم شد و تحلیل شبکه دلم توسط استراتژی

 و قوت نقاط تطابق استراتژیک ابزارهای از یکی که ،SWOTتحلیلی  مدلو  (ANP) ای یند تحلیل شبکهافر از استفاده

آمده  دست به های استراتژی بندی رتبه و تحلیل است، نتایج سیستمی برون تهدیدات وها  فرصت با سیستمی درون ضعف

 خاص رسوم و آداب به ویژه توجه فرهنگی، -تاریخی اماکن در گردشگری ریزی برنامه و گذاری بدین شرح است: سرمایه

 ها، ساختمان نوع لحاظ از گردشگری فرد منحصربه یها جاذبه شناساندن منطقه، به بهتر ییها دسترسی به توجه منطقه،

 ریزی، قرار گرفت. برنامه 1در رتبة  34/0با وزن نهایی  (SO)گردشگری  افزایش جهت به منطقه بافت و بناها، معماری

با  همگام ساخت انسان و مصنوعی های ایجاد جاذبه به جهت منطقه طبیعی های پتانسیل و تجهیز توسعه طراحی،

دیده در بخش اکوتوریسم در کنار  آموزش و و مجرب متخصص نیروهای از استفاده محیط، افزایش طبیعی یها جاذبه

گردشگران،  با برخورد در نحوة اهالی قرار گرفت. آموزش 2در رتبة  26/0با وزن نهایی  (WO)نواحی گردشگری 

مردم  و گردشگران بین فرهنگی رفاهی و تالش در جهت رفع تعارض و اقامتی تجهیزات افزایش امکانات، تسهیالت و

 یها جاذبه از نامطلوب جلوگیری از استفادة و زیست قرار گرفت. حفظ محیط 3در جایگاه  20/0با وزن نهایی  (ST)بومی 

محدودة  در خاک و آب آلودگی کاهش منطقه و پوشش گیاهی ها، محافظت از تخریب آن تخریب و تاریخی و طبیعی

 ریزی برنامه در مدیریت افزایش کارآمدیستادی،  های دستگاه در مجرب و متخصص انسانی گردشگری، تأمین نیروی

 ة رونقتوان در زمین می هاییپیشنهادقرار گرفت. در پایان راهکارها و  4در رتبة  17/0با وزن نهایی  (WT)گردشگری 

 :ارائه داد منطقة ابیانهگردشگری در 

 ابیانه؛ـ توجه بیشتر به بناهای واجد ارزش معماری توسط مردم و دولت در محدودة تاریخی 

 های نوین در منطقه؛ سازگار و عرضة آن به مردم و گردشگران در ساختمان ـ توجه معماران به احیای معماری زیست

 های گردشگری زیرا تأثیر بسزایی در جذب گردشگر دارد؛ ـ توجه بیشتر به معماری و طراحی زیرساخت

 مبنا در روستای ابیانه؛ های معماری زیست ـ ایجاد جاذبه

های ابیانه و بناهای معماری شاخص آن در سطح جهان جهت توسعة صنعت گردشگری در  تبلیغات مناسب ویژگیـ 

 منطقه؛
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 ـ طراحی مسیر گردشگری و بازدید در بناهای تاریخی و راهنمایی گردشگران جهت حفاظت از تخریب بناها؛

 ریزی برای جذب گردشگران معماری با اهداف ویژه؛ ـ برنامه

ای  تواند زمینه سازگار در بین مردم که توسعة گردشگری می فکر توسعة گردشگری و اهمیت معماری زیستـ تقویت ت

 برای توسعة اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی باشد؛

 ؛گردشگران برای بار دوم و سوم نیز سفر کنند که صورتی شرایط میزبانی بهـ ارتقای 

 گردشگران؛ زیست توسط محیط و حفاظت گردشگری خدمات و ها تفعالی گردشگرپذیر در ویژه برای جامعة ـ آموزش

 که از محلی و ای منطقه ریزی چارچوب برنامه در ییها کردن زیرساخت و فراهم دولتی و بخش خصوصی همکاریـ 

 ؛است روستایی گردشگری آمیز توسعة موفقیت بر مؤثر عوامل

عنوان یک ابزار  هب سازگار های زیست از طراحیگیری  بهرهبه د بای خالق و  نوآورکارآفرینان ـ تشویق و حمایت 
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