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 دهیچك
ضوابط متعدد و سازگاری با گردی با دارا بودن اصول و های بوماقامتگاه

شرایط محیط مناطق بکر طبیعی و مناطق روستایی، از عناصر مهم 
شوند. یکی از گردی محسوب میویژه، بومخدمات گردشگری و به

ها است. ها، اصول معماری آنترین ضوابط و اصول این اقامتگاهمهم
برای  گردی متعددی دارد و مکان مناسبیهای بوماستان گیالن جاذبه

ها است. با توجه روند رو به رشد ورود احداث این نوع از اقامتگاه
گردی در جهت های بومگردشگران به منطقه، توجه به معماری اقامتگاه

ناپذیر است. هدف این پژوهش بررسی گردی، ضرورتی اجتنابرونق بوم
 گردی تالرخانه بردبار و دیلمای گشتهای بومتطبیقی معماری اقامتگاه

ها و در استان گیالن به ویژه با تأکید بر ساختار کالبدی این اقامتگاه
های های الزم بر اساس شاخصها است. دادههای مرتبط با آنویژگی

های ساختار کالبدی و فیزیکی اقامتگاه، که دربرگیرنده شاخص معماری
شناسی و محیطی است، از طریق مطالعات های آمایشی، زیباییشاخص
شده و از طریق روش تحلیل محتوای کیفی گردآوری و میدانینظری 

وتحلیل شده است. نتایج نشان داد که استقرایی، به شیوه کیفی تجزیه
اقامتگاه تالرخانه از نظر ساختار معماری در سطح باالتر و استاندارد 
بهتری قرار دارد و معماری آن نسبت به معماری روستا بسیار متفاوت 

ان تفاوت و درجه معماری در اقامتگاه دیلمای گشت کمتر است و این میز
است. اگرچه مدیریت خانوادگی و تالش در جهت اعمال برخی از هنرها و 

شود، اما میزان تشابه معماری فرهنگ بومی در هر دو اقامتگاه دیده می
حال، کمبود سرمایه و اقامتگاه دیلمای گشت با روستا بیشتر است. درعین

معماری سنتی و انگیزه و عالقه مردم به توسعه اقامتگاه  هزینه باالی
کند، اما نتیجه نهایی پژوهش برای اقامتگاه برای هر دو اقامتگاه صدق می

 دیلمای گشت، بهبود و برای اقامتگاه تالرخانه، ارتقا است.

 
گردی، تالرخانه معماری، ساختار کالبدی، اقامتگاه بوم های کلیدی:واژه

 ای گشت.بردبار، دیلم
 
 
 
 

Abstract 
Those eco-tourism resorts that are principally built and 

are compatible to virgin rural environments are 

considered as the important elements of tourism services 

especially eco-tourism. One of the most important 

principles of such resorts is their architectural criteria. 

There are many eco-tourism attractions in Guilan 

province which is a suitable place for establishing eco-

tourism resorts. The growing number of tourists in the 

study area necessitates enough attention to the 

architecture of such resorts. The aim of present study is 

to do an architectural comparative evaluation of two 

eco-tourism resorts namely Telarkhaneh Bordbar and 

Deylmay Gasht with special attention to their physical 

structure and related attributes. Required data was 

collected based on architectural parameters including 

physical structure, planning, atheistic and environmental 

indices through theoretical study and field observations. 

A qualitative method through deductive analysis was 

applied to assess the data. The results indicated that in 

compare to Deylmay Gasht, Telarkhaneh Bordbar resort 

is standing on a higher level of architectural structure 

and its construction is more different from native 

buildings. There exist family management and 

presentation of local culture and native arts in both 

resorts, but the architectural similarity with local 

buildings is more observable in Deylmay Gasht resort. 

Meanwhile, the lack of capital and high cost of 

traditional architecture apply to both resorts. Also, local 

people are interested in development and promotion of 

both resorts. The final result of the present study 

recommends betterment for Deylemay Gasht resort and 

improvement for Telarkhaneh Bordbar resort. 

 

Keywords: Architecture, Physical Structure, Eco-

Tourism Resort, Telarkhaneh Bordbar, Deylmay Gasht. 
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 مقدمه

های های گردشگری مبتنی بر جاذبهگردی، یکی از شاخهبوم
ای برای عنوان وسیلهگردی بهبوم، 4331طبیعی است. از سال 

دولتی، کارشناسان توسعه و های غیرتوسعه پایدار توسط سازمان
 )اروجی،مراکز دانشگاهی، مطرح و موردمطالعه قرار گرفت 

گردی، دارای پتانسیل توسعه در جوامعی است بوم .(41 :4934
زیست با تلفیقی از های اکولوژیکی و محیطکه در آنها جاذبه

فرهنگ و رفتارهای سنتی جوامع محلی ظاهر شده است )آذر 
عنوان عناصر خدماتی گردی بههای بوم(. اقامتگاه5:4915نیوند، 

ه گردشگری دارد و این گردی، نقش مهمی در توسعمهم در بوم
مسئله در مناطق بکر و مناطق روستایی یا ییالقی نمود 

گردی شامل انواع کلبه یا های بومبیشتری دارد. اقامتگاه
گردی روستایی، ها، بومها، اکوکمپاقامتگاه سنتی، مسافرخانه

های سنتی است. این های اکولوژیک، هتلمزرعه ارگانیک، خانه
محیطی ظر فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی، زیستها از مناقامتگاه

و اجتماعی اصول و معیارهایی معینی دارد که در ساخت و 
(. jafari, 2000: 56ها باید مدنظر قرار گیرد )مدیریت آن

هایی که در ساخت و ترین موضوعات و چالشیکی از مهم
گیرد، ساختار گردی مورد بحث قرار میهای بومطراحی اقامتگاه

ها از نظر اصول معماری است. بر اساس تعریف رسمی تگاهاقام
گردی یا اکوالژ ضوابط و ، اقامتگاه بوم2112در سال 

استانداردهایی دارد که یکی از این ضوابط، استفاده از معماری و 
مصالح بومی و داشتن بافت فرهنگی و فیزیکی خاص با توجه و 

 ,Mehtaهم آهنگ با فرم، منظره و رنگ محیط است )

(. رابطه محکمی بین معماری، قلمرو و گردشگری 2004:12
(. با توجه به آرای Serra; 2012:25وجود دارد )

توان گفت که طراحی همه پردازان معاصر معماری مینظریه
های فضایی در محیط مصنوع در قلمرو دانش و مهارت مقیاس

 (. بررسی21 :4931شود )حسینی و کاملی؛ معماری قلمداد می
ردشگری بدون معماری کار دشواری است. معماری در واقع گ

یک کاالی مصرفی گردشگری و یک سرمایه فرهنگی به شمار 
(. اساس معماری با ویژگی و Scerri, 2016: 1رود )می

ساختار کالبدی کامال مرتبط و در واقع اعم از آن است. شاخص 
ای ها و عناصر زیادی در معماری مستقیما اشاره به ویژگی ه
های کالبدی یک اقامتگاه بوم گردی دارند. فرم فیزیکی مکان

شناختی، مردم، گردشگری و فضاهای جذاب از منظر زیبایی
های متنوع، فرهنگ باعث کشش و جذب گردشگران تجربه

های گردشگری، رفتار فضایی با ساختار شود. در مکانمی
 ,Scerriصورت متقابل به یکدیگر وابسته هستند )فضایی به

ها، شکل، طراحی داخلی و فضای بافت اقامتگاه (.1 :2016
گردی، های بومها و ترکیب و تلفیق عناصر اقامتگاهبیرونی آن

ها را نشان های متفاوتی از معماری این اقامتگاهتواند جلوهمی
طراحی معماری در اصل استفاده خالقانه از توده، فضا، دهد. 

ریزی مانند امه و عناصر برنامهبافت، نور، سایه، مصالح، برن
موضوع اصلی معماری این است . هزینه، ساخت و فناوری است

های مختلف، که چگونه فضا با استفاده از انواع مصالح و روش
 ،Nakabayashi)شود دهی میبه نحوی خالق سازمان

عوامل بسیاری در معماری هر منطقه تأثیرگذار (. 86 :2009
توان به مذهب، اقلیم، فرهنگ، ها مینترین آاست که از مهم

فناوری و جغرافیا و نفوذ بیگانگان اشاره نمود. با بررسی معماری 
های خاص خود را دارد تأثیرات فوق کامالً هر منطقه که ویژگی

مشهود است. این تأثیرات در مناطق مختلف سبب تفاوت آثار 
جی شود )فرها برای گردشگران میمعماری و جذاب بودن آن

 (.51: 4934راد و افتخاریان، 

به ویژه   گردیهای بومهای معماری اقامتگاهویژگی       
، تأثیرات مهمی در افزایش یا کاهش ساختار کالبدی آن

گردی و همچنین گردشگران و میزان استقبال از فضاهای بوم
تأثیرات آن بر میزان اشتغال افراد، توسعه مناطق روستایی و 

گردی های بومکه اقامتگاهازآنجایی دارد. مشارکت مردمی
تجهیزات و امکانات ساده و ارگانیک دارد و به جای فناوری، 

های نیازمند خالقیت و کارآفرینی هستند، لذا مشارکت گروه
مردمی در قالب ساکنین روستا و کارآفرینان روستایی و یا 

 تواند در بهبودگردی، میکارآفرینان مستقل در مناطق بوم
گردی و ویژگی ویژه از منظر معماری بومها بهوضعیت اقامتگاه

های کالبدی آن بسیار مؤثر باشد و مشارکت گردشگران نیز 
آفرین باشد. ساختار گردی نقشتواند در پایداری بوممی

کننده عوامل و عناصر معماری این گردی بیانهای بوماقامتگاه
در توسعه  آنهاده که نقش ها به ویژه عناصر کالبدی بواقامتگاه

عنوان عوامل تأثیرگذار در گردی و افزایش کارآفرینی بهبوم
ها گردی بر پایه اصول معماری اقامتگاهتوسعه مقصدهای بوم

 همواره الزم است موردتوجه قرار گیرد.
با بررسی ادبیات پژوهش و مجموعه مطالعاتی که در حوزه         
گرفته است، خأل ارائه یک مدل  گردی صورتهای بوماقامتگاه

گردی وجود های بوممفهومی در ارتباط با ساختار معماری اقامتگاه
هایی در سطح داخلی و خارجی در ارتباط با معماری دارد. پژوهش

دبورا استیونسن  گردی صورت گرفته است.های بوماقامتگاه
انی ( بر پایه متنی فرهنگی، به شکلی مجزا از یک اثر یادم2119)
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صورت ای ترکیبی در فضای شهر و بهگونهفرهنگی و یا به
هایی عمومی از محالت و فضاهای عمومی اشاره دارد. عرصه
 را بررسی کردند.ها و کارکردهای اکوالژها ( ویژگی2111مهتا )

های ها و فرصتتأکید اصلی نویسندگان بر شناسایی چالش
و همکاران  4بود. وانمرتبط با اکوالژ و توجه به اصول پایداری 

های مشتریان اکوالژها و ( در پژوهشی رابطه بین ویژگی2111)
های مرتبط با سطح قیمت اکوالژها  را در منطقه بلیز کانادا انگیزه

( در فصلی از پژوهش خود 2144. هاگبرگ )بررسی کردند
ها و اصول معماری آن را و ویژگی را بررسی کرده استاکوالژها 

( ارتباط معماری با 2142) 2قرار داده است. سرامورد بررسی 
. از نظر نویسنده بررسی کرده استرا شهرسازی و گردشگری 

رابطه محکمی بین معماری، قلمرو و گردشگری وجود دارد و 
های شهری بر اساس اصول معماری ایجاد بسیاری از سازه

 ریزی اکوتوریسم مرتبط با معماری( برنامه2149ساین )اند. شده
را در هند مورد مطالعه قرار داد. در این پژوهش او به تاریخ 

های مختلف گردی پرداخته  و شاخصمعماری و ارتباط آن با بوم
( 2145) 9کالوری-را در این زمینه مورد بررسی قرار داد. سیولی

نامه خود ارتباط بین گردشگری با معماری، اقتصاد و در پایان
محقق در این پژوهش   را بررسی کرده است.فرهنگ 
های مختلف و سایتهای اکوتوریستی در ایتالیا ها و خانهساختمان

را از منظر اصول معماری و شهرسازی مورد تبیین قرار داده است. 
( نیز ارزش معماری برای گردشگری را در قالب 2141) 1سری

. هدف این پژوهش شناسایی بررسی کرده استیک پژوهش 
های نمادین از منظر معماری و جنبه هایهای ساختمانارزش
شناختی در شهر سیدنی استرالیا است. در سطح داخلی، زیبایی

( نقش معماری در توسعه 4911فرجی راد و سید نصیری )
. دانش و اندبررسی کردهجغرافیای گردشگری شهر تهران 

( در کتاب خودشان در چند فصل، 4913آباد )کالنتری خلیل
و ضمن  بررسیری و شهرسازی را در کشور اصول و ضوابط معما

ها و اصول معماری نوین، اصول و ضوابط این معرفی دیدگاه
توطنی و فرجی نیا  معماری و شهرسازی را تشریح کردند.

معماری اکوتوریسم: بازشناسی »( در پژوهشی با عنوان 4934)
به « محیطینقش معماری پایدار در توسعه گردشگری زیست

کوتوریسم با معماری و معماری پایدار اشاره کرده رابطه امسئله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های ( موضوع طراحی مجتمع4932فرجی راد و افتخاریان ) است.
تفریحی و گردشگری با رویکرد معماری بومی  را در استان 

( نقش معماری در 4931خانلو و مدنی ) گیالن بررسی کردند.
( در 4931ره )گردشگری بندر چابهار را مورد بررسی قرار دادند. 

پژوهشی، معماری مناطق کوهستانی استان گیالن را با هدف 
رونق گردشگری موردتوجه قرار داد. نتیجه پژوهش حاکی از آن 
است که عدم وجود برنامه مدون در توسعه گردشگری، تغییر در 
ساختار زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم و مطابقت نداشتن 

های قدیمی سبب ساخت نیازهای امروز مردمان بومی با سازه
هایی ناهمگون با طبیعت کوهستانی گیالن شده است. سازه

ریزی توسعه پایدار گردشگری با ( برنامه4931قنبری و همکاران )
های اکولوژیکی بخش هنزا را مطالعه کردند. نتایج تأکید بر خانه

های اکولوژیکی اندازی خانهها نشان داد هرچند راهآن
شوند، ه جهت اقامت گردشگران محسوب میترین گزینمناسب

ها و زعم نقاط قوت، دچار ضعفاندازی این خانه بهباوجود این راه
( 4931تهدیدهای متعددی هستند. در پژوهش جدیدتر، اروجی )

در پژوهش مربوط به تبیین روند توسعه گردشگری در شهرستان 
های یگردی شهرستان و ویژگهای بومخور و بیابانک، اقامتگاه

بررسی را معماری و نقش آن در جذب و جریانات گردشگری 
کرده  و به این نتیجه رسیده که عوامل نظریه آشوب و کارآفرینی 

گردی منطقه گردی نقش مهمی در توسعه بومهای بومو اقامتگاه
داشته است. با توجه به مبانی نظری، پیشینه تحقیق و طرح 

ژوهش را ارائه داد.این مدل ریزی مسئله می توان مدل مفهومی پ
ترکیب کننده شاخص ها و اصول ساختار کالبدی در کنار 
پارامترها و متغیرهای گردشگری است که با ترکیب آن با 
معماری در مقاصد گردشگری، به تبیین تطبیقی ساختار کالبدی 

 دهد: مدل مفهومی پژوهش را نشان می 4اقدام کرد. شکل 
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های طبیعی های زیستگاهترین مکاناستان گیالن، یکی از مهم
گردی در کشور به شمار در کشور و یکی از مقصدهای بوم

های ها و پتانسیلرود. این استان با مجموعه زیستگاهمی
شود . گردی محسوب میگردی، از نواحی مستعد توسعه بومبوم

گردی متعددی در مناطق ی بومهابر همین اساس اقامتگاه
روستایی یا مناطق جنگلی در چند سال گذشته ایجاد شده است 

گردی تالرخانه بردبار در های بومکه در این میان، اقامتگاه
مجاورت شهر خمام و اقامتگاه دیلمای گشت در مجاورت 

ها است. ضرورت اصلی پژوهش، سیاهکل، از نمونه این اقامتگاه
بیینی و تطبیقی، در ارتباط با ساختار معماری فقدان پژ.هشی ت

گردی است که در این زمینه نیازمند مطالعه و های بوماقامتگاه
های پژوهش است. در واقع این پژوهش ساختار اقامتگاه

های معماری گردی را  با در نظر گرفتن همه مؤلفهبوم
های های کالبدی اقامتگاه، ویژگیگردی مانند ویژگیبوم
نگی و سنتی، ایمنی، سازگاری محیطی، شرایط محیط فره

روستایی، رضایت گردشگران، موانع توسعه و نقش دولت مورد 
تبیین قرار داده و در قالب یک مدل مفهومی، آن را تحلیل 

گردی های بومهای زیستگاهکرده است. از طرف دیگر، توان
وری هرهتواند در صورت استفاده و باستان گیالن باال بوده و می

صحیح، اثرات باالیی بر توسعه اشتغال و اقتصاد منطقه، ایجاد 
یک باز ساخت اقتصادی و احیا و یا رونق برخی از روستاهای 

گردی داشته باشد. همچنین وجود های بوممجاور اقامتگاه
گردی و وابسته بودن برخی خدمات گردشگری های بوماقامتگاه

گردی و یا زگار با شرایط بومها و معماری سابه این اقامتگاه
تواند نقش مهمی در توسعه مناطق روستایی پیرامون، می

لذا، باید ارتباط و سازگاری این  گردشگری داشته باشد.
ها با اصول معماری بررسی شود. همچنین ضرورت اقامتگاه

گردی استان با اصول معماری حفاظت از منابع طبیعی بوم
گردی، گردشگران نیز در ساختار بوم ها در پیوند است.اقامتگاه

باید عنصری فعال در نظر گرفته شوند. با توجه به موارد فوق، 
هدف مهم این پژوهش، ارائه مدل تطبیقی از ساختار معماری 

گردی در دو اقامتگاه تالرخانه بردبار و دیلمای های بوماقامتگاه
ردی و گهای معماری اقامتگاه بوممنظور تحلیل مقولهگشت به
ها ها در چارچوب یک مدل کیفی جهت شناخت تفاوتتبیین آن

 انداز مطلوب است.و تشابهات و رسیدن به یک چشم

 

 ها و روش کارداده

پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و از نظر 
های رود. دادهها، یک پژوهش کیفی به شمار میماهیت داده

های اسنادی و روش پیمایشی شامل پژوهش از طریق روش
گفتگو، مصاحبه، مشاهده و ارزیابی میدانی گردآوری و تهیه 
شده است. متغیرهای پژوهش شامل مجموعه متغیرهای مربوط 

ها گردی شامل مساحت و شکل اقامتگاه، ویژگیبه ساختار بوم
های ویژگیو بافت کالبدی اقامتگاه، نما و مرزبندی اقامتگاه، 

های روستایی، ها، ویژگیفرهنگ بومی، محیط پیرامون اقامتگاه
وضعیت گردشگران، شرایط کارآفرینی،  و منابع طبیعی است. 

مدیران و کارکنان دو اقامتگاه جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 
تالرخانه بردبار و دیلمای گشت، دهیار ، شوراهای  گردیبوم

روه کارشناسی جهت ارزیابی ساختار روستا ، ساکنین روستا و گ
گیری گردی از طریق بازدیدهای میدانی است. روش نمونهبوم

به شیوه غیر تصادفی بوده و بر اساس روش گلوله برفی است، 
شونده، فرد یا گروه دیگری را بدین صورت که هر فرد مصاحبه

کرد. حجم نمونه آماری نیز بر ها معرفی میبرای تهیه داده
وش اشباع نظری تعیین شده است و تا زمانی که اساس ر

مطالب مربوط به یک حوزه خاص پژوهش به مرحله اشباع 
گیری نرسیده و مطالب تازه برای ارائه وجود داشته باشد، نمونه

ادامه داشت. بر این اساس از مدیریت هر دو اقامتگاه و افراد 
نیز فعال در آن برای نمونه انتخاب شدند. در بخش روستایی 

نفر از افراد آشنا و فعال در  41دهیار، شورای روستاها و حدود 
عنوان نمونه کرده بودند، بهحوزه گردشگری که بعضاً تحصیل

پژوهش انتخاب شدند. در بخش کارشناسی، سه نفر از افرادی 
که سابقه پژوهش در این حوزه دارند، جهت مطالعات میدانی 

 انتخاب شدند.
ها از روش تحلیل محتوای دادهو تحلیل جهت تجزیه 

کیفی استقرایی استفاده شده است. در واقع در این بخش، از 
طریق این روش مجموعه عبارات به مفاهیم و مفاهیم به 

توانند نشانگر شود که میهای میانی و کالن تبدیل میمقوله
عوامل و کارکردهای تأثیرگذار باشند. در نهایت با  فرایندها ،

 شود. ها، مدل نهایی ساخته میقولهترکیب این م
های های اولیه، مجموعه دادهمنظور گردآوری دادهبه 

ها و حاصل از گفتگو و مصاحبه با مدیران و کارکنان اقامتگاه
مردم روستا و مجموعه مطالعات و مشاهدات میدانی و برخی از 

های پیشین، مورد استفاده قرار مطالب ذکر شده در پژوهش
های مختلف، جهت ها از گروهبا توجه به تهیه دادهگرفتند. 

ها کدبندی شود. تحلیل محتوای کیفی، ضروری است این داده
در این پژوهش به منظور دسته بندی اطالعات از کد استفاده 

های های حاصل از اقامتگاهبه این صورت که به عبارتشده است
 یی با کد های حاصل از مطالعات روستا، عبارتEگردی کد بوم
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R های حاصل از مشاهدات میدانی، کد و عبارتO  و به سایر
اختصاص داده شد. این کدها قراردادی  Tهای کد عبارت

هستند. مجموعه این فرایند برای هر دو اقامتگاه جداگانه انجام 
شده است. سپس، عبارات با یکدیگر مقایسه شده و از نظر 

ه قرار گرفتند که هر مشابهت و ارتباطات معنایی در یک دست
 دهند. ها، یک مفهوم را تشکیل مییک از این دسته

گردی در استان قلمرو مکانی پژوهش دو اقامتگاه بوم     
های ترین مکاناستان گیالن، یکی از مهمگیالن است. 

گردی های طبیعی در کشور و یکی از مقصدهای بومزیستگاه
های غنی از رود. این استان زیستگاهدر کشور به شمار می

ستان اهای گیاهی و جانوری را در خود جای داده است. گونه
های جانوران در کشور است. ترین زیستگاهگیالن از غنی

های طبیعی، های باال در حوزه زیستگاهوجود این توان

های مهم این دو استان در توسعه سرمایهدهنده نشان
گردی و گردشگری و جذب افراد مختلف در حوزه بوم

های گردشگری و اشتغال و کارآفرینی است. وجود فعالیت
گردی متعدد و روستاها و مناطق متعدد بکر در فضاهای بوم

گردی فراهم های بومینه را برای توسعه اقامتگاهاستان، زم
توان گردی استان میهای بومترین اقامتگاهکرده است. از مهم

گردی تالرخانه بردبار، گیله بوم، دیلمای به اقامتگاه بوم
گشت، اشکورات، گیل گمش و گنج اشاره کرد. اقامتگاه 

ر گردی تالرخانه در روستای مرزدشت و در نزدیکی شهبوم
گردی خمام، میان رشت و انزلی قرار دارد و اقامتگاه بوم

آباد جنگاه در نزدیکی شهر دیلمای گشت نیز در روستای تازه
ها را ، موقعیت این اقامتگاه2سیاهکل واقع شده است. شکل 

 .دهدنشان می
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 شرح و تفسیر نتایج
ای که در های پژوهش، عبارات الزم به شیوهدر بخش یافته

شناسی اشاره شده است، گردآوری شده و در نهایت به روش
مفاهیم تبدیل شده است. با توجه به تعدد عبارات و حجم باالی 

 ر کدبندی عبارات، خودداری ـاز ذکدود مقاله، ـای محـآن و فض

 
اند. ابتدا شده و مفاهیم استخراجی مورد بحث قرار گرفته

، 4گردی تالرخانه بردبار بررسی شده است. جدول بوم اقامتگاه
گرفته از عبارات حاصل از گردآوری مجموع مفاهیم شکل

 دهد:ها را نشان میداده

 
 گردی تالرخانه بردباراستخراج مجموعه مفاهیم از عبارات مربوط به ساختار کالبدی اقامتگاه بوم .1جدول 

 

 مفاهیم عبارات

 شودها مشاهده نمیآمیزی خاصی در دیوار اقامتگاهرنگ
آمیزی خاصی در دیوار رنگ

شودها مشاهده نمیاقامتگاه  

 ندارد یا بسیار کم استمعماری این اقامتگاه در خود روستا تقریباً وجود 

با  های روستامعماری سکونتگاه
گردی معماری اقامتگاه بوم
 سازگار نیست

 های روستای مرزدشت هیچ شباهتی به اقامتگاه نداشتمعماری خانه

های روستای مرزدشت همگی از نوع مدرن و با مصالح و بافت جدید ها و سکونتگاهخانه
 است

 روز استهای روستا، مصالح نسبتاً بهسکونتگاهرنگ و مواد و مصالح 

 های روستا، از نوع حلبی استسقف شیروانی خانه

 پوشش مردم روستا چندان بومی نیست

روستای مرزدشت به دلیل نزدیکی به شهر خمام، تحت تأثیر آن دارای خدمات شهری بوده 
 و کمتر ویژگی روستایی دارد

 شوندهای نسبتاً قدیمی )و نه سنتی( دیده میمسکنهای مدرن در کنار مسکن

 گل دیگر در روستا و منطقه وجود نداردمعماری کاه

 اقامتگاه در روستای مرزدشت و در ورودی شهر خمام قرار دارد

 های روستایی مدرن استمعماری عمده خانه

 میلیون برای اقامتگاه دربرداشته است 251هزینه باالی 
 زیاد ساخت اقامتگاه هایهزینه

گردیبوم  
 برداری رسیدبه بهره 4931میلیون تومان بود که در سال  51هزینه اولیه ساخت اقامتگاه، 

 ها هزینه زیادی در برداشته استمعماری در و پنجره

 مدیر اقامتگاه عالقه و اشتیاق فراوانی به ساخت اقامتگاه برای جلب رضایت دارد
مدیریت شور و حس عالقه 
گردیاقامتگاه به بوم  

 ها بسیار شیک و زیبا استبافت و طراحی داخل اتاق

 مدیر اقامتگاه به جذابیت و رضایت گردشگر توجه دارد

این نوع اقامتگاه جهت اسکان نیز قابل استفاده است و مدیر طبقه اول اقامتگاه سکونت 
 دارد

 به شیوه خانوادگی استمدیریت اقامتگاه  مدیریت خانوادگی اقامتگاه

کنند،  از همین روستا و از خانواده افرادی که در اقامتگاه در فصل اوج گردشگری کار می
 هستند
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 در عین سنتی بودن، دارای امکانات رفاهی مانند تلویزیون، رادیاتور و غیره است
 دارای امکانات رفاهی مدرن

 ها استها داخل اتاقحمام و سرویس

 گذاری شده است مانند حاج حاجیهای محلی پرندگان نامها به ناماتاقاسم 

تالش اقامتگاه برای احیای 
هاسنت  

 اقامتگاه ایده حصیربافی در منطقه را زنده کرده است

 در فرهنگ بومی به معنای چوبی و تاالرخانه به معنای خانه چوبی است« تاالر»نام 

 ها مانند هتل با شماره باشدنام اتاقمدیریت اقامتگاه تمایل نداشت 

 رسدپسماندهای تر برای باغچه و پسماندهای خشک به فروش می

دفع  استفاده نسبی از انرژی نو و
 اصولی پسماند

 شودهای نو تا حدودی انجام میاستفاده از انرژی

 هایپسماند فاضالب از طریق چاه ایزوله و سپتیک است که موجب عدم آلودگی آب
 شوندزیرزمینی شده است.  پسماندها و فاضالب تبدیل به گاز می

صورت رسمی فعالیت برای جاذبه و تفریح گردشگران ندارد ولی برای تفریح اقامتگاه، به
 دهدراهنمایی و مشاوره می

 مشاوره و راهنمایی گردشگران

در محل کار و اقامتگاه های سنتی و محلی مدیریت و کارکنان اقامتگاه، اکثر اوقات با لباس
ط استفاده از پوشاک محلی توس شوندحاضر می

رسانی، پوشش سنتی و بومی پوشش مدیر و کارکنان اقامتگاه در هنگام فعالیت و خدمات کارکنان اقامتگاه
 استان است

 گل در خانه استفاده نشده استبه دلیل بحث اقلیمی، ا از کاه

 رعایت اصول اقلیمی در ساخت
 اقامتگاه

 به دلیل عدم ریزش  و موضوع اقلیم، دیواره اقامتگاه گچ کاری شده است

 شودسقف کلوش اقامتگاه، باعث خنکی آن می

 مبحث اقلیم و هوا و رطوبت در ساخت اقامتگاه رعایت شده است

 شده تا باعث ریزش برف شودصورت شیروانی و با شیب زیاد ساختهسقف به

 اقامتگاه از چپر و خیزران ساخته شده است که یک نوع ساقه محلی استدیوار و حصار 
مرز  استفاده از گیاهان برای ایجاد

 اقامتگاه

سقف اقامتگاه از کلوش ساخته شده است که در واقع ساقه برنج است و مجموع کلوش ها، 
 سقف را درست کرده است

شساخت سقف اقامتگاه با کلو  شودخنکی آن میسقف کلوش اقامتگاه، باعث  

کلوش یا ساقه برنج بسیار کمیاب شده است و به سختی برای ساخت اقامتگاه یافت شده 
 است

 ایوان اقامتگاه از تخته درست شده است
د و داشتن یک ایوان چوبی با دی

 منظر مناسب
 ها در طبقه دوم استاقامتگاه دارای ایوان چوبی دورتادور اتاق

 سرتاسر آن در تابستان محل اسکان گردشگران استایوان اقامتگاه در 

 های کوچک در داخل حیاط استصورت نیمکتمبلمان حیاط به

 طراحی مطلوب مبلمان و محوطه
 اقامتگاه

 فضای مبلمان و حیاط اقامتگاه سرسبز با پوشش گیاهی باال است

 شوددر حیاط اقامتگاه، حیوانات خانگی نگهداری می

 تفریح و گفتگو در داخل حیاط قرار داردآالچیق برای 

وجود کارگاه و مکان تولید و  دستی است طبقه همکف اقامتگاه، نمایشگاه صنایع
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دستی  دستی، کارگاه تولید حصیر و صنایعطبقه پایین اقامتگاه عالوه بر محل عرضه صنایع
 نیز هست

 دستی بومی درعرضه صنایع
 اقامتگاه

 در اقامتگاه همگی بومی و سنتی و بر اساس فرهنگ محلی است صنایع دستی عرضه شده

 شده همگی از چوب و شاخ و برگ درختان تهیه شده استصنایع دستی تهیه

 صنایع دستی اقامتگاه عمدتاً یا ساخته مسئول اقامتگاه بوده یا صنایع دستی محلی است

 استها همگی چوبی و از تخته و نرات بوده ها و پنجرهدرب
های چوبیدارای درب و پنجره  

 های خانه و سقف از چوب نرات استدیواره

 ها تغییر کردتوجه اهالی روستا به جذابیت اقامتگاه ابتدا کم بوده اما بعد از بازدید رؤسا نگاه
نگاه مثبت مردم روستا به 

 اقامتگاه

بودن معماری سنتی  چون برای مردم روستا هزینه اهمیت بیشتری دارد به دلیل پرهزینه
 کمتر پی گیر هستند

عدم فعالیت مردم روستا در 
ل گردی به دلیهای بوماقامتگاه

ها باالهزینه  

ها به علت هزینه باالی ساخت اقامتگاه با این معماری، مردم روستا تمایلی به ساختن خانه
 با این معماری ندارند

 برای مرمت ندارندهای قدیمی دارند اما بودجه برخی از مردم خانه

های چوبی گران بوده و مردم روستا تمایلی به استفاده از این نوع معماری درب و پنجره
 ندارند

مدیر اقامتگاه، اصول معماری را بر اساس خالقیت ذهنی و تجربه پیاده کرده است نه 
 تحصیالت

 داشتن تجربه و خالقیت ذهنی
 مدیریت اقامتگاه

 این اقامتگاه توسط مدیر اقامتگاه بوده استهای بسیاری از نجاری

 باشدمدیر اقامتگاه، کارآفرین برتر استان می

 مدیر اقامتگاه تخصص باالیی در حصیربافی و ارائه صنایع دستی دارد

دیر اقامتگاه های عرضه صنایع دستی توسط مگردی، نمایشگاهپیش از ساخت اقامتگاه بوم
 زده شده است

 های زیادی برای صنایع دستی شرکت کرداقامتگاه در نمایشگاهمدیر 

 کنندمردم روستا تنها بخش محدودی از صنایع دستی را تولید می
وسط تولید محدود صنایع دستی ت

 روستا

 شودآب اقامتگاه از طریق چاه عمیق و یک چاه معمولی تامین می
 تامین مناسب سوخت و منابع

 اقامتگاه
 سرمایشی و گرمایشی اقامتگاه، همگی مدرن هستندهای سیستم

 تامین برق و آب از طریق ژنراتور است

 دهند ولی اقامتگاه ندارندهای خودشان را اجاره میسایر افراد روستا در واقع خانه

 های روستاییاجاره برخی از خانه
 به گردشگران

سازمان میراث در اختیار گردشگران قرار های خودشان را با مجوز برخی از مردم روستا خانه
 گردی نیستاند اما اقامتگاه بومداده

 ها برای اقامتگاه در این منطقه وجود نداردمرمت خانه

وجود مواد اولیه و خوراک  شودخوراک و غذاها همه توسط خود اقامتگاه تولید می
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اهارگانیک و سنتی در اقامتگ شودارائه می های محلیای از خوراکمجموعه  

 گیردخرید مواد اولیه از یکشنبه بازار خمام صورت می

 مواد اولیه نیز همه بومی هستند

 دولت وامی در اختیار مردم قرار نداده برای ایجاد اقامتگاه
ر چندان دولت دعدم رسیدگی نه

 اعطای وام به مردم

 است های قدیمی نبودهشده و مرمت خانهاقامتگاه بردبار ساخته
 ساخت اقامتگاه از پایه و بدون

 مرمت

 امنیت باالی روستا امنیت روستا و منطقه بسیار باال است

شده با کلوش است که یک نماد متفاوت دار ساختهنماد اقامتگاه از راه دور، سقف شیب
 شودمحسوب می

د انداز و نماد قابل دیدارای چشم
صورت سنتیاز راه دور به  

 دوطبقه بوده و از دور قابل تشخیص است اقامتگاه دارای

 دارای درب ورودی چوبی درب ورودی اقامتگاه به صورت چوبی و با یک سقف شیروانی است

طراحی سنتی محل پذیرش  محل پذیرش گردشگران دقیقاً داخل مکان عرضه صنایع دستی است
ل گردشگران و ترکیب آن با مح

 عرضه صنایع دستی
 های چوبی استها از طریق نردبانپذیرش به اتاقدسترسی از محل 

 طراحی محل پذیرش به صورت سنتی و کامالً بومی صورت گرفته است

ها رابطه بین مدیران و کارکنان با گردشگران، بسیار خوب و دسترسی گردشگران به آن
 آسان است

ان رابطه خوب و صمیمانه کارکن
 اقامتگاه با گردشگران

 شودحصیربافی به گردشگران داخلی و خارجی داده میآموزش 
گاهبرگزاری مراسم بومی در اقامت  

 گیردهای اجرای موسیقی انجام میدر صورت درخواست گردشگران، برنامه

 ها وعالقه گردشگران به سنت های محلی هستندمند به پوشیدن لباسگردشگران عالقه
 مندندکه در حیاط اقامتگاه هستند؛ عالقه گردشگران به حیوانات محلی آداب بومی

 داشتن پارکینگ اختصاصی اقامتگاه دارای پارکینگ اختصاصی است

 دارای سفرهای حصیری های اقامتگاه برای خوراک، از جنس حصیر هستندسفره

 رعایت اصول ایمنی از نظر اصول ایمنی، شرایط مطلوبی دارد

 
ها و پس از تعیین مفاهیم، با مقایسه و ارتباطات داده

های مشترک موضوعی و ارتباطات علی مفاهیم و تعیین ویژگی
ها، مقوله خرد از مجموعه مفاهیم حاصل شد معلولی بین آن –

 دهد:نشان داده می 2که در جدول 
 

 گردی تالرخانه بردباراستخراج مجموعه مقوله خرد از مفاهیم مربوط به ساختار کالبدی اقامتگاه بوم .2جدول 

های خردمقوله مفاهیم  

تفاوت و عدم سازگاری  معماری  گردی سازگار نیستهای روستا با معماری اقامتگاه بوممعماری سکونتگاه
 تولید محدود صنایع دستی توسط روستا اقامتگاه با معماری روستا

 گردیهای زیاد ساخت اقامتگاه بومهزینه

های باالی ساخت اقامتگاه هزینه
گردی بوم  

 شودها مشاهده نمیآمیزی خاصی در دیوار اقامتگاهرنگ

 وام به مردمچندان دولت در اعطای عدم رسیدگی نه

 ها باالگردی به دلیل هزینههای بومعدم فعالیت مردم روستا در اقامتگاه
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 گردیشور و حس عالقه مدیریت اقامتگاه به بوم

ها تالش اقامتگاه برای احیای سنت
 از طریق ارائه خدمات بومی

 رابطه خوب و صمیمانه کارکنان اقامتگاه با گردشگران

 و محوطه اقامتگاهطراحی مطلوب مبلمان 

 های حصیریدارای سفره

 وجود مواد اولیه و خوراک ارگانیک و سنتی در اقامتگاه

 داشتن تجربه و خالقیت ذهنی مدیریت اقامتگاه

 استفاده از پوشاک محلی توسط کارکنان اقامتگاه

 برگزاری مراسم بومی در اقامتگاه

 هاتالش اقامتگاه برای احیای سنت

 مدیریت خانوادگی اقامتگاه
 مدیریت خانوادگی اقامتگاه

 رابطه خوب و صمیمانه کارکنان اقامتگاه با گردشگران

 دارای امکانات رفاهی مدرن
 دارای امکانات رفاهی مدرن

 داشتن پارکینگ اختصاصی

 استفاده نسبی از انرژی نو و دفع اصولی پسماند
 استفاده نسبی از انرژی نو

 مناسب سوخت و منابع برای اقامتگاهتامین 

 مشاوره و راهنمایی گردشگران
 مشاوره و راهنمایی گردشگران

 ها و آداب بومیعالقه گردشگران به سنت

 رعایت اصول اقلیمی در ساخت اقامتگاه
رعایت اصول اقلیمی در ساخت 

 اقامتگاه

 استفاده از گیاهان برای ایجاد مرز اقامتگاه

ت هنرهای سنتی در بافاستفاده از 
 اقامتگاه

 های حصیریدارای سفره

 دارای درب ورودی چوبی

 های چوبیدارای درب و پنجره

 انداز و نماد قابل دید از راه دور به صورت سنتیدارای چشم

 داشتن یک ایوان چوبی با منظر عالی

 ساخت سقف اقامتگاه با کلوش

 عرضه صنایع دستی بومی در اقامتگاهوجود کارگاه و مکان تولید و 
 عرضه صنایع دستی بومی برای

 گردشگران
 برگزاری مراسم بومی در اقامتگاه

 طراحی سنتی محل پذیرش گردشگران و ترکیب آن با محل عرضه صنایع دستی

 نگاه مثبت مردم روستا به اقامتگاه
گاهنگاه مثبت مردم روستا به اقامت  

 های روستایی به گردشگرانخانهاجاره برخی از 

داشتن تجربه و خالقیت ذهنی  ساخت اقامتگاه از پایه و بدون مرمت
 داشتن تجربه و خالقیت ذهنی مدیریت اقامتگاه مدیریت اقامتگاه

 امنیت باالی روستا
 امنیت باالی منطقه و اقامتگاه

 رعایت اصول ایمنی

 
بایست به های خرد میدر مرحله سوم، مجموعه مقوله

های کالن تبدیل شوند که در واقع شالوده اصلی ساختار مقوله
گردی تالرخانه بردبار است. بر این اساس معماری اقامتگاه بوم

ها و بررسی های مشترک بین مقولهاز طریق شناسایی ویژگی
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ها و ارتباط معنایی بین این معلولی بین آن –رابطه علی 
نشان  9های کالن شناسایی شده که در جدول ها، مقولهمقوله

 ها به شرح زیر است:دهد که این مقولهمی
تفاوت و عدم سازگاری معماری اقامتگاه با معماری  -4

روستایی: معماری اقامتگاه ظاهر و باطنی بسیار متفاوت با 
عنوان تنها معیار مشترک و شاید محیط را به معماری روستا دارد

بتوان در نظر گرفت. در مجموع، در روستا معماری مشابه 
ها اقامتگاه وجود ندارد و عمده مساکن روستایی در کلیه بخش

های دوم نیز به چشم باشند و حتی آثار خانهدارای بافت نو می
وت ها نیز  از جنس متفاخورد. حتی سقف شیروانی خانهمی

ها، سقف است. حصاربندی خانه، آالچیق و حیاط، درب و پنجره
خانه، ایوان همگی در اقامتگاه با بافت سنتی و بومی زمان قدیم 

 بوده و با ساختار روستا متفاوت است.
گردی: ایجاد های باالی ساخت اقامتگاه بومهزینه -2

های بسیار زیادی دارد. معماری مشابه این اقامتگاه هزینه
ها مربوط به هزینه یافتن مصالح بومی خشی از این هزینهب

های چوبی، کلوش، چوب نرات و بخشی نیز مربوط مانند سازه
به ساختن صنایع دستی مانند حصیربافی است. ضمن اینکه 

 ها نیز به سرمایه اولیه زیادی نیاز است.حتی برای مرمت خانه
یق ارائه ها از طرها برای احیای سنتتالش اقامتگاه -9

محصوالت بومی: مدیریت اقامتگاه در نیل به چنین هدفی 
بسیار موفق بوده است. ایجاد کارگاه صنایع دستی ازجمله 
حصیربافی، ایجاد مرکزی برای ارائه هنرهای بومی و صنایع 
دستی، برگزاری مراسم موسیقی سنتی، آموزش برخی از 

ی بومی، هاهنرهای بومی به گردشگران، استفاده از خوراکی
های اقامتگاه، استفاده از کلوش های بومی برای اتاقگذارینام

و چوب نرات برای ساختار اقامتگاه، حیوانات محلی در حیاط 
 ها در اقامتگاه است.اقامتگاه ازجمله این فعالیت

داشتن تجربه و خالقیت مدیریت اقامتگاه: در مبحث  -1
باتجربه بسیار معماری، وجود کارآفرینان و افراد نخبه و 

کننده است، چراکه عالوه بر شناخت فرهنگ بومی منطقه تعیین
باید از روحیات گردشگران و مسافران نیز آگاهی داشت و 
بهترین شیوه تهیه محصوالت را انتخاب کرد. کارآفرین این 
اقامتگاه، دارای سابقه زیادی در زمینه صنایع دستی بوده و 

ت و این مسئله در پیشرفت کارآفرین برتر استان گیالن اس
 گردی بسیار مؤثر بوده است.معماری بوم

های نو و امکانات مدرن: یکی از استفاده از انرژی -5
های مطلوب این اقامتگاه استفاده از انرژی نو در کنار ویژگی

امکانات مدرن است. گاهی اوقات ممکن است بین استفاده از 
ت طبیعی، تضاد ایجاد امکانات رفاهی مدرن و سازگاری و حفاظ

شود. در این اقامتگاه این دو مورد به صورت همزمان رعایت 
شده است. در واقع در کنار استفاده از سیستم بازیافت زباله به 
صورت سازگار با محیط، از امکانات آب و برق به صورت 

ها برداری شده و عالوه بر داشتن پارکینگ، اتاقمطلوب بهره
 ون، حمام و سرویس بهداشتی است.نیز مجهز به تلویزی

توان رعایت اصول اقلیمی: رعایت اصول اقلیمی را می -1
گلی کردن اقامتگاه، استفاده از سقف کلوشی و ساقه در عدم کاه

برنج، استفاده از کولر گازی و رادیاتور و همچنین ایوان تابستانی 
مشاهده کرد که بر مبنای آسایش اقلیمی گردشگران ساخته 

تواند از نظر اقلیمی است. البته استفاده از کولر گازی میشده 
 شرایط منفی را نیز برای اقامتگاه ایجاد نماید.

غیراز اقامتگاه گردی: بهنگاه مثبت روستا به اقامتگاه بوم -1
گردی دیگری در روستای مرزدشت وجود بردبار، اقامتگاه بوم

ه به صورت های خود را )نندارد، اما برخی از مردم، خانه
گردی( به صورت اقامتگاه معمولی و بعضاً ویالیی در اختیار بوم

دهند. در مجموع اقامتگاه بردبار ذهنیت گردشگران قرار می
گردی بهبود بخشیده است و چنانچه مردم را نسبت به بوم

جامعه روستایی از نظر سرمایه موردنیاز، تحت حمایت بخش 
های توانند در توسعه اقامتگاهدولتی یا خصوصی قرار بگیرند، می

 گردی نقش مهمی داشته باشند. بوم
 

 گردی تالرخانه بردبارهای خرد مربوط به ساختار کالبدی اقامتگاه بومهای کالن از مقولهاستخراج مقوله .3جدول 

 های کالنمقوله های خردمقوله

 معماری اقامتگاه با معماری روستاتفاوت و عدم سازگاری  
تفاوت و عدم سازگاری  معماری اقامتگاه با معماری 

 روستا

 گردیهای باالی ساخت اقامتگاه بومهزینه گردیهای باالی ساخت اقامتگاه بومهزینه

 ها از طریق ارائه خدمات بومیتالش اقامتگاه برای احیای سنت
طریـق ارائـه    ها ازتالش اقامتگاه برای احیای سنت

 محصوالت بومی
 عرضه صنایع دستی بومی برای گردشگران

 استفاده از هنرهای سنتی در بافت اقامتگاه
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 مشاوره و راهنمایی گردشگران

 مدیریت خانوادگی اقامتگاه
 داشتن تجربه و خالقیت ذهنی مدیریت اقامتگاه

 داشتن تجربه و خالقیت ذهنی مدیریت اقامتگاه

 امکانات رفاهی مدرندارای 
 استفاده نسبی از انرژی نو و امکانات مدرن

 استفاده نسبی از انرژی نو

 رعایت اصول اقلیمی در ساخت اقامتگاه رعایت اصول اقلیمی در ساخت اقامتگاه

 نگاه مثبت مردم روستا به اقامتگاه
 نگاه مثبت مردم روستا به اقامتگاه

 امنیت باالی منطقه و اقامتگاه

 
های های خرد و کالن و تحلیلبا ترکیب مجموعه مقوله

گردی مرتبط با آن، مدل تبیین ساختار کالبدی اقامتگاه بوم
مشاهده  9توان ارائه کرد که در شکل تالرخانه بردبار را می

ریت اقامتگاه یک شود. در این مدل، خالقیت و تجربه مدیمی
ها و شود که باعث ارائه ایدهعامل محرک محسوب می

های گردشگر پسند نسبت به معماری اقامتگاه و زنده شیوه
کردن سنن قدیمی گیالن و ارائه محصوالت به صورت بومی 
و ارگانیک شده است. مجموعه این فرایندها موجب 

بر  گیری یک معماری بومی سازگار با شرایط محیطی وشکل
حال متفاوت از گردی و درعیناساس ضوابط اصول بوم

معماری روستا شده است. نتیجه چنین فرایندی افزایش 
حال، اقامتگاه با فراهم کردن رضایت گردشگران است. درعین

روز بر میزان آسایش و رضایت گردشگران امکانات رفاهی به
عماری های باالی مافزوده است. گفتنی است که باید به هزینه

گردی اشاره کرد که با عدم همکاری الزم دولت اقامتگاه بوم
رو شده است و نتیجه آن معماری کامالً متفاوت روستا روبه

نسبت به اقامتگاه است و بر میزان رضایت گردشگران اثر 
حال، مجموعه عوامل فوق،  این منفی نسبی گذاشته است. با

اقامتگاه گیری یک ساختار معماری مطلوب موجب شکل
 گردی شده است.بوم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردی تالرخانه بردبارمدل تبیین ساختار کالبدی اقامتگاه بوم .3شکل 

هزینه های 

 باالی معماری

 

حمایت 

 محدود دولتی

معماری 

نوین 

  روستایی

خدمات رفاهی  

 نوین و سازگار

 با محیط

رضایت  

 گردشگر 

ساختار مطلوب و سازگار 

و گردشگرپسند اقامتگاه 

 بوم گردی

 

معماری سازگار با  

محیط اقامتگاه و 

 متفاوت از روستا 

 ارائه محصوالت بومی

 

 احیای سنتها و آداب

 محلی در اقامتگاه

 مدیریت خانوادگی

نمایشگاه صنایع دستی در 

 اقامتگاه

 خالقیت و تجربه

 مدیریت اقامتگاه
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پس از بررسی اقامتگاه بردبار، فرآیندهای پیشین برای 
، 1اقامتگاه دیلمای گشت نیز صورت گرفته است. در جدول 

های پژوهش در ارتباط با معماری مفاهیم استخراج شده از داده
 گردی دیلمای گشت ارائه شده است:ماقامتگاه بو

 
 گردی دیلمای گشتاستخراج عبارات از مفاهیم مربوط به ساختار کالبدی اقامتگاه بوم .4جدول 

 مفاهیم عبارات

 اقامتگاه جدیداً مشتری زیادی داشته است

اهوجود گردشگران برای اقامتگ  کنددیلمای گشت مسافر جذب میاز دو سال پیش اقامتگاه  

 صاحب اقامتگاه مشتری خود را داشت که اقامتگاه را تأسیس کرد

 گردی به سبک اقامتگاه دیلمای گشت داردبرخی از مردم قصد ایجاد اقامتگاه بوم

اه تمایل مردم به داشتن اقامتگ
گردیبوم  

 دهندگردشگران اجاره میهای خود را به خانواده به صورت معمولی خانه 41حدود 

 گردی دارندافرادی متعددی درخواست اقامتگاه بوم

 نواز هستندمردم روستا میهمان

 های اضافه هستند.برخی مردم دارای خانه

 گیرد، در انجامش نقش داشته باشندمردم همواره دوست دارند در هر کاری که صورت می

توان از طریق زیرساخت شود و میآنجا جمع میبخشی از زمین روستا است که آب در 
 ها، زمینه توسعه گردشگری را فراهم کردمناسب با ایجاد آالچیق و غرفه

خانه سنتی دو طبقه از گذشته باقی مانده است که توسط افراد با وضع اقتصادی مرفه یک
 ساخته شده است

 کنندمیمردم از طرح و برنامه اقامتگاه دیلمای گشت حمایت 

 های قدیمی را به گردشگران اختصاص دادندهای نو ساختند و خانهبرخی مردم خانه

ه اجاره برخی منازل روستایی ب
نصورت ویالیی به گردشگرا  

مند های خود برای ساخت اقامتگاه اقدام کند و عالقهیکی از روستائیان، قصد دارد در زمین
 باشدهای سنتی میبه ویژگی

 اجاره گردشگران به نیست، گردیبوم و بوده ویالیی را که خودشان هایخانه مردم برخی
 دهندمی

 باشندها و راهنمایی گردشگران نسبتاً فعال میدر معرفی جاذبه

مشارکت مردمی در راهنمایی 
 گردشگران

 میزان ارتباط مردم با گردشگران زیاد است

 کنندگردشگران کمک میها به در معرفی محصوالت و ویژگی

 کنندخوبی راهنمایی میاگر گردشگران از مردم سؤال کنند، مردم به

های الزم برای اقامتگاه برخی از افراد حاضر در روستا، در زمینه ساخت چوب و ویژگی
 توانند به دیگران مشاوره دهندمی

 گردشگری و شرایط مطلوب توسط مردم به گردشگران هایجاذبه معرفی

 کنندمردم اقامتگاه را به گردشگران معرفی می

عدم ارتباط الزم روستا با  با مسئوالن و اماکن بیشتر مردم ارتباطی ندارند
 ارتباط مردم با میراث فرهنگی چندان نیست مسئوالن

 حلبی هست های روستا به جای کلوش، ازشیروانی بیشتر خانه

روز معماری تقریباً به
های روستاییسکونتگاه  

 شودهایی با سبک خیلی مدرن و جدید مشاهده میخانه

 روز استهای روستا، مصالح عمدتاً بهرنگ و مواد و مصالح سکونتگاه

 های روستاها عمدتاً آهنی استدرب خانه
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 های جدید همگی با مصالح جدید استخانه

 روستا تقریباً همگی مهاجر هستندمردم 

 آباد همگی حلبی استهای روستای تازهسقف خانه

های روستایی عمدتاً دارای سبک و معماری مدرن است و با معماری اقامتگاه کمی خانه
 متفاوت است

 های روستا با معماری اقامتگاه تقریباً همسان استبیشتر سبک خانه
با  تاسازگاری نسبی معماری روس

 اقامتگاه

عنوان مرمت خانه قدیمی به در واقع اقامتگاه دیلمای گشت همان مرمت خانه قدیمی است
 اقامتگاه دیلمای گشت یک خانه مرمت شده است اقامتگاه

 افراد ماهر و کارآفرین برای استفاده از کلوش دیگر وجود ندارند

نه کمبود افراد کارآفرین در زمی
گردیبومایجاد اقامتگاه   

حمایت الزم و تسهیالت دولتی، موجب عدم رغبت مردمی و فرار بعضی از کارآفرینان عدم
 شده است

ها های الزم برای ایجاد اقامتگاه و سایر فعالیتمشکل این منطقه عمدتاً نبود کارآفرین
 است

 هزینه استفاده از کلوش باال است

هزینه باالی ساخت اقامتگاه 
گردیبوم  

 ها، مسائل مالی استاز موانع باالی توسعه اقامتگاه یکی

های گردشگری نیاز به هزینه باال دارد و مردم در گردی یا سایر فعالیتساخت اقامتگاه بوم
 پذیر نیستنداین زمینه ریسک

 ها به شیوه معماری سنتی، هزینه زیاد را در بر داردساخت خانه

 و تازه شروع شده است گردشگری در روستا خیلی نوپا است
تانوپا بودن گردشگری در روس  

 بخشی از مردم به کشاورزی و بخشی در شغل آزاد هستند

گری و غیره فعال بوده و به مرور های سنتی مانند سفالمدیر اقامتگاه در زمینه برنامه
 همین سبک را در اقامتگاه پیاده کرده است

ریت تجربه و تخصص نسبی مدی
گردیبوماقامتگاه   

 به قصد احیای معماری قدیمی استان و روستا، اقامتگاه ساخته شده است

 ساخت اقامتگاه از ایده اقامتگاه بهشت پرور در سمنان گرفته شده است

 مدیر اقامتگاه، در رشته توسعه روستایی و گردشگری دارای تحصیالت است

نقش اقامتگاه در جذب  استاقامتگاه نقش مهمی در جذب گردشگر به روستا داشته 
 اقامتگاه نقش خوبی در جذب گردشگر به روستا داشته است گردشگران

 حمایت دولتی از گردشگری روستا، ضعیف است

د ضعف حمایت دولتی و کمبو
سرمایه در زمینه اقامتگاه 

گردیبوم  

 های دولتی با بهره باال بوده و ریسک باالیی برای مردم داردوام

 های نظام مند استبهره و حمایتاعطای تسهیالت کمنیاز به 

 گردی بیشتر فراهم نیستبستر و تسهیالت برای اقامتگاه بوم

 شده و در واقع عمدتاً انتخاب مردم نیستبینیها و تسهیالت اعطایی از قبل پیشوام

کارآفرینان عدم حمایت الزم و تسهیالت دولتی، موجب عدم رغبت مردمی و فرار بعضی از 
 شده است

پذیری مردم در عدم ریسک دانندترسند و آن را یک ریسک میگذاری در گردشگری میمردم روستا عمدتاً از سرمایه
گردیحوزه بوم  گردی کم استانگیزه جوانان برای انجام کارهایی مانند اقامتگاه بوم 
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برنج، به کشت دیگری اشتغال پذیر نیستند. غیر از کشت مردم این منطقه عمدتاً ریسک
 ندارند

هایی رسد مسئول اقامتگاه، در جهت گسترش بیشتر اقامتگاه تردید و نگرانیبه نظر می
 دارد

اه محتاط بودن مدیریت اقامتگ
 در گسترش آن

مدیر اقامتگاه به دلیل کمبود شرایط مالی، نتوانسته است  اقامتگاه را به صورت بهینه ایجاد 
 نماید

 کندمدت، فعالیت میاقامتگاه، تنها به انگیزه درآمد کوتاه مدیر

افراد بسیار کمی به انگیزه درآمد آینده و دلسوزانه اقدام به ساخت اقامتگاه یا فعالیت دیگر 
نگری مردم در حوزه عدم آینده کنندمی

گردیبوم  مدت هستندبیشتر مردم به فکر درآمدهای آنی در کوتاه 

 اندیشندهای بلندمدت با سود بلندمدت کمتر میبرنامهمردم به 

 در بیشتر خانوارها، یک نفر در شهرهای بزرگ و مشاغل سطح باال هستند
وجود افراد مهاجر  و فعال در 

 شهرهای بزرگ
 پوشش مردم روستا چندان بومی نیست

 رسدهای مدرن و امروزی بسیار سریع به همه میاطالعات و ویژگی

 گردی استگردی دارای یک بخش سنتی و یک بخش ویالیی غیربوماقامتگاه بوم
لمای تمایل به توسعه اقامتگاه دی

 گشت
 قرار بر این است  اقامتگاه دیلمای گشت در صورت تامین اعتبار، توسعه یابد

 شده و سنتی شوددر نظر است تا قسمت ویالیی بازسازی

 گل شده استسپس کاه جنس دیوارها در اصل سنگ بوده و
گلی اقامتگاهدیوارهای کاه  

 گلی استدیوار بخش سنتی اقامتگاه، کاه

 مدیریت اقامتگاه خانوادگی و توسط اعضای خانواده است
 مدیریت خانوادگی اقامتگاه

 خانواده در یک محوطه چسبیده به اقامتگاه اسکان دارند

 های بومی ومواد اولیه و خوراکی مواد اولیه و تهیه غذا، بومی و ارگانیک است
 امکان درخواست و پخت غذاهای گیاهی و محلی وجود دارد ارگانیک

 دفع پسماند و چاه سپتیک، فعال نیست

های نوعدم توجه به انرژی  خوردهای نو چندان به چشم نمیاستفاده از انرژی 

 آب و برق و گاز و غیره مشابه روستا و از یک سیستم است

 استفاده از حلبی برای سقف ها از حلبی بوده استسقف اقامتگاه
 ها با ورق گالوانیزه و حلب پوشیده شده استشیروانی اقامتگاه  و خانه اقامتگاه

های  های چوبی اتاقدرب های بخش سنتی اقامتگاه، از چوب استدرب و پنجره
 اقامتگاه

 داخل حیاط فضای کوچکی برای نشستن وجود دارد
ودمحوطه سرسبز با مبلمان محد  

 حیاط اقامتگاه بسیار سرسبز با گیاهان مختلف است

 کنندکارکنان اقامتگاه، گردشگران را نسبت به مناطق پیرامون راهنمایی می
اه ارتباط نسبی و محدود اقامتگ

 به گردشگران
ها کمی آن رابطه بین مدیران و کارکنان با گردشگران، معمولی و دسترسی گردشگران به

 با سختی همراه است

 وجود ایوان مزین به محصوالت بخش ایوان اقامتگاه سنتی با گلدان و کوزه و پوشش گیاهی تزیین شده است
 ها برای تزیین استفاده شده استبرخی از ظروف سفالی و محصوالت صنایع دستی در اتاق سنتی و بومی

راف فضای تفریحی متنوع در اط های دیدنی بسیاری استمکانفضای پیرامون اقامتگاه دارای سرسبزی و 
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اقامتگاه روستا  فضاهای تفریحی در روستا چندان بومی نیست  

 دارای درب ورودی آهنی درب ورودی اقامتگاه، آهنی است

گلیدارای دیوار و مرز کاه گل استدیوار و مرز و حصار اقامتگاه، از کاه  

آمیزی مطلوب دیوارهای رنگ اقامتگاه، دارای رنگ زرد و قرمز استدور تا دور دیوارهای 
 اقامتگاه

 عدم وجود نماد و معرف اقامتگاه اقامتگاه یک طبقه بوده و از دور قابل تشخیص نیست
 این اقامتگاه نماد خاصی برای تماشای از فاصله دور ندارد از فاصله دور

عنوان عدم وجود محلی به پذیرش گردشگر وجود نداردعنوان در اقامتگاه دیلمای گشت، فضایی به
 پذیرش گردشگر

در بخش ویالیی اقامتگاه، خدمات خاصی برای گردشگران وجود ندارد و بخش سنتی نیز 
 رسانی داردرو بوده است و نیاز به خدماتبعضاً با کمبود روبه

 ضعف خدمات در بخش ویالیی
 اقامتگاه

 ایمنی مطلوب اقامتگاه مطلوبی دارداز نظر اصول ایمنی، شرایط 

چندان باالی عدم رعایت نه طراحی اقامتگاه بر مبنای شرایط اقلیمی چندان مناسب نیست
گاهاصول اقلیمی در ساخت اقامت  

 
پس از استخراج مفاهیم، از طریق ترکیب و ارتباطات 

های نها، مقولهن مفاهیم و شناسایی روابط بین آـایی بیـمعن
نشان داده  5رار گرفت که در جدول ـاسایی قـورد شنـرد مـخ

 است:
 

 گردی دیلمای گشتکالبدی اقامتگاه بومهای خرد از مفاهیم مربوط به ساختار استخراج مقوله .5جدول 

های خردمقوله مفاهیم  

 گردیتمایل مردم به داشتن اقامتگاه بوم

تمایل مردم به مشارکت مردمی در زمینه 

گردیاقامتگاه بوم  

 نقش اقامتگاه در جذب گردشگران

 مشارکت مردمی در راهنمایی گردشگران

 به گردشگران اجاره برخی منازل روستای به صورت ویالیی

 های روستاییروز سکونتگاهمعماری تقریباً به
تاییهای روسروز سکونتگاهمعماری تقریباً به  

 وجود افراد مهاجر  و فعال در شهرهای بزرگ

اهسازگاری نسبی معماری روستا با اقامتگ سازگاری نسبی معماری روستا با اقامتگاه  

 گردیاقامتگاه بوم کمبود افراد کارآفرین در زمینه ایجاد

گاه کمبود افراد کارآفرین در زمینه ایجاد اقامت

گردیبوم  

 عدم ارتباط الزم روستا با مسئوالن

 گردینگری مردم در حوزه بومعدم آینده

 گردیپذیری مردم در حوزه بومعدم ریسک

 نوپا بودن گردشگری در روستا

 گردیهزینه باالی ساخت اقامتگاه بوم
عف گردی و ضباالی ساخت اقامتگاه بوم هزینه

 حمایت دولتی
 محتاط بودن مدیریت اقامتگاه در گسترش آن

 گردیضعف حمایت دولتی و کمبود سرمایه در زمینه اقامتگاه بوم

اه تجربه و تخصص نسبی مدیریت اقامتگ گردیتجربه و تخصص نسبی مدیریت اقامتگاه بوم
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گردیبوم عنوان اقامتگاهبهمرمت خانه قدیمی   

 تمایل به توسعه اقامتگاه دیلمای گشت
 تمایل به توسعه اقامتگاه دیلمای گشت

 وجود گردشگران برای اقامتگاه

 گلی اقامتگاهدیوارهای کاه

اههایی از اقامتگمعماری بومی و سنتی بخش  
 وجود ایوان مزین به محصوالت سنتی و بومی

 اقامتگاهآمیزی مطلوب دیوارهای رنگ

 های  اقامتگاههای چوبی اتاقدرب

 مدیریت خانوادگی اقامتگاه
 مدیریت خانوادگی اقامتگاه

 های بومی و ارگانیکمواد اولیه و خوراکی

های نوعدم توجه به انرژی های نوعدم توجه به انرژی  

 استفاده از حلبی برای سقف اقامتگاه

ر سنتی دگردی عدم رعایت اصول معماری بوم

 اقامتگاه

 عدم وجود نماد و معرف اقامتگاه از فاصله دور

 ضعف خدمات گردشگری در بخش ویالیی

 عنوان پذیرش گردشگرعدم وجود محلی به

 ارتباط نسبی و محدود کارکنان اقامتگاه با گردشگران

 دارای درب ورودی آهنی

 گلیدارای دیوار و مرز کاه

 باالی اصول اقلیمی در ساخت اقامتگاهچندان عدم رعایت نه

 های نوعدم توجه چندان به انرژی

 محوطه سرسبز با مبلمان محدود

هفضای تفریحی متنوع پیرامون اقامتگا فضای تفریحی متنوع پیرامون اقامتگاه  

 ایمنی مطلوب اقامتگاه ایمنی مطلوب اقامتگاه

 ساخت اقامتگاهچندان باالی اصول اقلیمی در عدم رعایت نه
ر چندان باالی اصول اقلیمی دعدم رعایت نه

 ساخت اقامتگاه

          
های خرد با در مرحله نهایی از طریق تلفیق  مقوله

های کالن تعیین معلولی،  مقوله –شناسایی روابط  علی 
های نهایی نشان داده شده است.  مقوله 1شود که در جدول می

گردی دیلمای گشت عبارت است ساختار معماری  اقامتگاه بوم
 از:

های روستایی: اقامتگاه روز سکونتگاهمعماری تقریباً به -4
. آباد جنگاه قرار داردگردی دیلمای گشت در روستای تازهبوم

های گذشته شاهد پذیرش  مهاجرین زیادی این روستا در سال
شود. همچنین به دلیل های دوم در آن دیده میبوده و آثار خانه

ها اشتغال برخی افراد در کارهای مهم شهری، عمالً سبک خانه
 روز شده  و شباهتی با  معماری گذشته ندارد.به

مندان زیادی قهباوجود ورود افراد مهاجر، این روستا عال -2
گردی دارند که در صورت دارد که تمایل به ساخت اقامتگاه بوم

شود. از طرفی برخی از مردم تامین اعتبار، این امر محقق می
های خود را به صورت ویالیی در اختیار گردشگران قرار خانه
 دهند.می

های گردی با سکونتگاهسازگاری نسبی اقامتگاه بوم -9
گردی دیلمای گشت از نظر شکل قامتگاه بومروستا: اگرچه ا
گلی دارای ها و ایوان و همچنین دیوار کاهدرب و پنجره

هایی با سایر مساکن روستا است اما از برخی جهات نیز تفاوت
شبیه مسکن روستایی است و آن تفاوت آشکار و بارز دیده 

 شود.نمی
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ی گردی در منطقه و طراحهزینه معماری اقامتگاه بوم -1
آن باال بوده و از طرفی دولت نیز کمک چندانی نداشته و 

طورکلی رضایت چندانی در بین مردم مشاهده نشده است. به
کمبود افراد کارآفرین و خالق نیز به این مسئله دامن زده است 
و هزینه باالی اقامتگاه و عدم حمایت الزم دولت موجب 

 گریزان شدن افراد کارآفرین شده است.
هایی از آن از نظر معماری ین اقامتگاه، بخشدر ا -5

منطبق با اصول و ضوابط و فرهنگ بومی است و این موارد 
ها و دیوار آن، خوراک بومی ها، ایوان خانهدرباره درب و پنجره

و مواد ارگانیک، ایمنی نسبی، مدیریت خانوادگی و همچنین 

 سازی آن به صورت نسبی مشاهده شده است.محوطه
های اقامتگاه که معماری قابل برابر برخی از بخشدر  -1

 بر اساسها مانند اصول ساخت خانه قبولی دارند در سایر بخش
ضوابط اقلیمی، دفع پسماند و نداشتن چاه مخصوص فاضالب، 
نماد اقامتگاه، درب آهنی و سقف حلبی و غیره اصول معماری 

 قبول نیست.چندان قابل
به دلیل بهبود شرایط معماری  های زیاد،باوجود هزینه -1

اقامتگاه و نقش مهم اقامتگاه در جذب گردشگر و حفظ قدرت 
هایی برای توسعه اقامتگاه در نظر گرفته خود در روستا، برنامه

 شده است.
 

 گردی دیلمای گشتاقامتگاه بومهای خرد مربوط به ساختار کالبدی های کالن از مقولهاستخراج مقوله .6جدول 

های کالنمقوله های خردمقوله  

ستاییهای روروز سکونتگاهمعماری تقریباً به های روستاییروز سکونتگاهمعماری تقریباً به  

 گردیتمایل مردم به مشارکت مردمی در زمینه اقامتگاه بوم
تمایل مردم به مشارکت مردمی در زمینه 

گردیاقامتگاه بوم  

گاهسازگاری نسبی معماری روستا با اقامت سازگاری نسبی معماری روستا با اقامتگاه  

 گردی وهزینه باالی ساخت اقامتگاه بوم گردیکمبود افراد کارآفرین در زمینه ایجاد اقامتگاه بوم
 گردی و ضعف حمایت دولتیهزینه باالی ساخت اقامتگاه بوم ضعف حمایت دولتی

 گردینسبی مدیریت اقامتگاه بومتجربه و تخصص 

تگاه هایی از اقاممعماری بومی و سنتی بخش
 به دلیل تخصص نسبی و مدیریت

 ایمنی مطلوب اقامتگاه

 هایی از اقامتگاهمعماری بومی و سنتی بخش

 مدیریت خانوادگی اقامتگاه

 تمایل به توسعه اقامتگاه دیلمای گشت
گاه تمایل مدیریت نسبت به توسعه اقامت  

 فضای تفریحی متنوع پیرامون اقامتگاه

 های نوعدم توجه به انرژی
 گردیعدم رعایت برخی اصول معماری بوم

 سنتی در اقامتگاه
 گردی سنتی در اقامتگاهعدم رعایت برخی اصول معماری بوم

 اقامتگاهچندان باالی اصول اقلیمی در ساخت عدم رعایت نه

گردی در نهایت، مدل تبیینی ساختار کالبدی اقامتگاه  بوم
بخش مجزا  5ارائه و این مدل از  9دیلمای گشت در شکل 

 شود:تشکیل می

عوامل پیشران: این عوامل در واقع نشان اقامتگاه  -
شود. تجربه و مهارت گردی دیلمای گشت محسوب میبوم

ها نسبی مدیریت اقامتگاه و شیوه مدیریت خانوادگی آن
موجب ایجاد معماری جذاب و سازگار با محیط در برخی 

ها شده و زمینه را برای جذب گردشگر فراهم کرده بخش
 است.

عوامل رانشی: مجموعه عواملی که ساختار معماری  -
اقامتگاه را با پرسش مواجه ساخته است. عدم رعایت برخی از 

های معماری بومی اقامتگاه که در کنار معماری و ویژگی ضوابط
روز مساکن روستا قرار دارد. همین مسئله موجب سازگاری به

نسبی معماری اقامتگاه با معماری روستا شده است. این مورد از 
 گردی یک نقطه منفی باشد.جهتی برای معماری بوم

گردی گرایش و عالقه مردم روستا به فعالیت اقامتگاه بوم -
هایی برای این منظور وجود دارد. همین عامل باال است و برنامه

عنوان یک رقیب یا شاید یک تهدید برای اقامتگاه تواند بهمی
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 دیلمای گشت تلقی شود.

عنوان هـن بـارآفریـراد کـود افـاال و کمبـای بـههـزینـه -
 شوند.گردی تلقی میعوامل مانع و منفی در بحث معماری بوم

فوق، بر ضرورت توجه به توسعه و مجموعه عوامل  -
ها صحه اندازی سایر اقامتگاهگردی و راهبهسازی اقامتگاه بوم

 گذارد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردی دیلمای گشتمدل تبیین ساختارکالبدی اقامتگاه  بوم .3شکل 

 

اقامتگاه دیلمای گشت به درآمدهای کل سال امیدوار  -
اند اما نیست به همین دلیل شغل دومی برای خود منظور کرده

بردبار،  گردشگران ویژه در بیشتر فصول سال وجود در اقامتگاه 
دارند و معماری ویژه اقامتگاه موجب جذب گردشگران ماجراجو 

 و بوم گرد شده است.

اقامتگاه بردبار با ایجاد محل پذیرش گردشگر، عرضه  -
های آموزشی، برگزاری مراسم سنتی، ارائه صنایع دستی، کارگاه

قامتگاه و غیره نقش دسترسی حیوانات خانگی در محوطه ا
مراتب باالتری از اقامتگاه دیلمای گشت در معرفی و احیای به

 دیم داشته است.فرهنگ و معماری گیالن ق

در تحلیل نهایی تطبیق دو اقامتگاه باید عنوان کرد که       
عامل خالقیت و الگوی کارآفرینی در اقامتگاه بردبار نقش 

ته است. در روستای مهمی  در تغییرات محیط پیرامون داش
عنوان یک عامل محرک و مرزدشت، اقامتگاه بردبار به

دگرگونی در ناحیه پیرامون خود شناخته شده است و توانایی 
گردی خود دارد و باالیی در اعمال و اشاعه ساختار معماری بوم

مسئله نزدیکی به شهر نتوانسته است در تغییرات محیط 
ته باشد. در اقامتگاه دیلمای پیرامون تأثیرگذاری چندانی داش

گشت، یک هماهنگی و تشابه باالیی بین اقامتگاه و محیط 
روستایی وجود دارد اما، این هماهنگی ممکن است چندان 
موردپسند گردشگران نباشد. بنابراین، در دیدگاه کلی، ساختار 

رونده و معماری اقامتگاه بردبار در موقعیت تهاجمی و پیش
امتگاه دیلمای گشت در حالت شناسایی و ساختار معماری اق

 کنترل وضع موجود قرار دارد.

 

 گیریبحث و نتیجه
گـردی  این پژوهش با هدف تحلیل معماری دو اقامتگـاه بـوم  

توانـد در حـوزه   مشخص انجام شده است امـا، نتـایج آن مـی   

تجربه و تخصص نسبی 

 مدیر اقامتگاه 

 مدیریت خانوادگی و بومی

رعایت برخی 

اصول معماری در  

 اقامتگاه 

و مشارکت روستا   گرایش

به سمت ساخت اقامتگاه 

 بوم گردی

 کمبود کارآفرین

هزینه های باالی 

معماری اقامتگاه 

 بوم گردی

ضرورت توجه به توسعه   

و بهسازی معماری 

 اقامتگاه بوم گردی

سازگاری نسبی  

ساختار اقامتگاه  

 با روستا

معماری به روز مساکن 

 روستایی 

عدم رعایت برخی 

 اصول معماری 
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های مرتبط با آن تعیین کننـده  ریزیگردی و برنامهکالن بوم
ـ باشد. در برنامـه  هـای توسـعه گردشـگری، مقصـدها را     زیری

عنوان محل جذب بازار گردشگری یعنی گردشگران در نظر به
اند و که باید عوامل و عناصر بر اساس بازار سـاماندهی  گرفته

هـای  شوند. در این دیدگاه، معماری اقامتگاه بنا بر پیش زمینه
شود امـا، در نگـاه سیسـتمی، یـک     فکری بازار ساماندهی می

کننـده بـازار   تواند جهت دهنده و هـدایت گردی میوممقصد ب
گردی تأثیرات مهمی برجای گردی باشد و در تقاضای بومبوم

سازی این سیستم، تحلیل تطبیق محصـول  پیادهگذارد. الزمه 
بازار است که در این تحلیل، تناسب بین مقصد گردشگری  –

گیـرد. معمـاری یـک    و بازار گردشگری مورد بررسی قرار می
هنـری اســت و هنـر و فرهنــگ ارتبــاط    –مبحـث فرهنگــی  

مستقیمی با خالقیت و کارآفرینی دارد. در فضای کـارآفرینی،  
های مخاطبان دهی دیدگاهیکی از عناصر مهم، تغییر یا جهت

گردی در فضاهای بکـر و  های بومست و معماری در اقامتگاها
ها بندی آنهای گردشگران و طیفروستایی در هدایت دیدگاه

کند. بنابراین، بررسـی نقـش معمـاری در    نقش مهمی ایفا می
 گردی و ارتباط با آن عوامل جاذبـه و های بومساخت اقامتگاه

ــدو     ــتایی و ت ــواحی روس ــعه ن ــگری و توس ــه گردش ین دافع
گـردی، ضـروری اسـت و    ریزی آتی حوزه اقامتگاه بـوم برنامه

عنـوان عامـل مهـم تأثیرگـذار در فرآینـد توسـعه       معماری بـه 
گیـری  شـود. در بررسـی و نتیجـه   گردی در نظر گرفته میبوم

گردی، بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه        های بوماقامتگاه
تلقـی  سازگاری یک اقامتگاه با شرایط محیطی امـری مثبـت   

سازگاری معماری اقامتگاه با معماری روستا لزوماً  ،شود امامی
بسا مشـابهت معمـاری   شود. چهنکته مثبت و منفی تلقی نمی

این دو بخش، برای برخی گردشگران چندان جالـب نباشـد و   
توجه باشد. در مواردی که یک منطقه از نظر برای برخی جالب

این شرایط معماری  معماری، برای گردشگران جذاب باشد، در
شود؛ امـا  متفاوت اقامتگاه با منطقه، یک نکته منفی تلقی می

روز و که معماری هـر دو روسـتای مـوردپژوهش، بـه    ازآنجایی
همچنـین   امروزی بود و برای گردشگران جاذبه چندانی ندارد.

بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه شــکل معمــاری بــرای 
دارند جذاب اسـت امـا    گردشگرانی که چند روز قصد مسافرت

نباید انتظار داشت که ساکنین دائمی روسـتا نیـز از ایـن نـوع     
معماری قدیمی، برای سـکونت دائمـی خـود اسـتقبال کننـد.      
همچنین، باید به تفاوت بین سازگاری با شباهت و ناسازگاری 
با مفهوم تنوع و تفاوت اشاره کرد. ناسازگاری همواره یک امر 

، تنوع  و تفاوت الزاماً منفی نیست و در شود امامنفی تلقی می

برخی موارد تنوع و تفاوت، خود یـک عامـل مهـم در توسـعه     
گردی است. نکته دیگری که باید به آن اشـاره کـرد نـوع    بوم

نگاه و انگیزه کارآفرینان از ساخت اقامتگاه و جایگاه معمـاری  
ــه ســایر اقامتگــاه  هــای در آن اســت. در مطالعــات مربــوط ب

عنوان عامل فرعی ی استان و مناطق دیگر، معماری بهگردبوم
هــای دیگــری چــون افــزایش شــده و انگیــزهدر نظــر گرفتــه

ارتباطات بین گردشگران و تجربه زندگی اشتراکی بـا جامعـه   
باشـد،  بومی و افزایش آگاهی و تبـادل اجتمـاعی مطـرح مـی    

گردی، های بومبنابراین ، مجموعه مطالعات ساختاری اقامتگاه
گردی باشـد  دهنده یک مدل توسعه اقامتگاه بومتواند ارائهیم

انداز و ماهیت ساختار معماری یک اقامتگاه که این مدل چشم
هـای توسـعه   ریـزی کنـد و در برنامـه  گردی را آشکار مـی بوم

 ها و الگوها بسیار مفید خواهند بود. گردشگری، این مدل
زیکی در مبحث معماری، موضوع ساختار کالبدی و فی

های ها حائز اهمیت هستند. در برخی موارد ویژگیاقامتگاه
شناسی و هنر موردتوجه ها و کالبد بیشتر از زیباییسازه

گیرد. اگرچه یکی از اهداف معماری باید گردشگران قرار می
انتقال پیام جامعه بومی به بازار گردشگری باشد اما، نباید از 

ویژه در افل شد. این مسئله بهها نیز غهای بصری اقامتگاهجنبه
اقامتگاه دیلمای گشت باید موردتوجه قرار گیرد و به نظر 

رسد از منظر کالبدی چندان با اصول معماری سازگار نیست. می
با توجه به اقدامات صاحبان این اقامتگاه در جهت توسعه آن، 

ها در جهت بهبود ساختار کالبدی آن گذاریباید عمده سرمایه
ا بتواند زمینه را برای جذب گردشگران فراهم نماید. باشد ت

ها، نقش جامعه همچنین در بررسی ساختار کالبدی اقامتگاه
صورت توأمان باید شناسان روستایی و شهری و گردشگری به

مدنظر باشد. ساختار کالبدی یک اقامتگاه باید در ارتباط با 
زگاری با آن ساختار کالبدی روستا موردبررسی قرارگرفته و ناسا
ها باشد. این نداشته باشد بلکه، ارتقادهنده سطح کیفی سازه

مورد برای اقامتگاه بردبار که فاصله خیلی کمی با شهر دارد، 
بیشتر باید موردتوجه قرار گیرد. الزم به ذکر است که در نهایت 

ها همگی های کالبدی و غیر کالبدی معماری اقامتگاهویژگی
های دهنده پیامهای کالبدی انتقالویژگیتنیده هستند. درهم

نامرئی غیر بصری به گردشگران هستند و هرگونه طراحی 
صورت بررسی روابط دوطرفه بین ابعاد ارتباط باید بهدراین

 مختلف معماری باشد.
در بخش پایانی، با توجه به نتایج پژوهش و با بررسی      

یجه و راهبرد نهایی توان نتساختار معماری هر دو اقامتگاه، می
 کرد: ها ارائهرا برای آن
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برای اقامتگاه تالرخانه بردبار، راهبرد ارتقا و توسعه  -
صورت همزمان، راهبرد مطلوبی است. این اقامتگاه نیازی به به

های تواند با شناخت بیشتر نگرشبهسازی ندارد بلکه می
ها و گردشگران و شناخت بازار هدف گردشگری و روحیات آن

های بومی و معماری قدیم همچنین کشف و شناخت بیشتر الیه
استان، در جهت ارتقا و باال بردن سطح کیفی خدمات و 

 همچنین گسترش فیزیکی این اقامتگاه گام بردارد.

برای اقامتگاه دیلمای گشت، راهبرد مطلوب، راهبرد  -
بهسازی و سپس توسعه است. این اقامتگاه چه از منظر کالبدی 

نظر ساختار کلی معماری نیاز به اصالحات زیادی دارد  و چه از
های مختلف کالبدی، فیزیکی، و ضرورت دارد در بخش

اجتماعی و فرهنگی با شناخت و افزایش هر چه بیشتر دانش و 
های دیگران در جهت بهسازی قدم برداشته و در مرحله تجربه

بعدی ضمن مشارکت با فعاالن روستایی، اقدام به توسعه 
 امتگاه نماید.اق
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