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Abstract 
Ecolodges have a wide range of positive and negative impacts on the environment 
and local community, during design, construction, and operation methods. The 
aim of this study was development of a set of criteria in the design phase of 
ecolodges and evaluation of some of them in the northern Iran (Golestan 
province). We used data collection and field survey including questionnaire and 
criteria checklist to do research such as average Friedman and T-test using SPSS 
software. After that, we screened and classified the collected criteria into four 
subgroups (environmental, economic, cultural, social and infrastructure). The 
results shows that as a whole, the design phase is not in good situation and only 
its socio-cultural subgroup seems be in appropriate condition. Ecolodges of the 
province can use the results and criteria to match with sustainability goals of 
ecotourism accommodations. 
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Extended abstract 
Introduction 
Golestan province with its different 
climate and natural geography has high 
potential of ecotourism in Iran. In recent 
years, the Iranian government has paid 
much attention to ecotourism 
accommodations during a short time. It 
seems that most of tourism operators of 
the province do not run many standards of 
design, construction, and operation 
phases in ecolodges, which may lead to 
significant environmental, economic, 
social, and cultural problems. Therefore, it 
is necessary to develop design criteria of 
ecolodges based on global standard ones, 
which is the aim of the study. The other 
research purpose is evaluation of current 
design criteria of some ecolodges of the 
province based on the selected criteria. 

Methodology 
This is an applied, descriptive, and 
analytical research. We collected all 
necessary data by library studies and 
literature review. After collecting all useful 
and applied criteria, expert panels chose 
62 criteria and classified them into four 
categories: environmental (13), economic 
(7), cultural, social (8), and infrastructural 
(34). Using field surveys and 
questionnaires, we gathered, evaluated 
data of 21 selected ecolodges (out of 90 
approved ecotourism accommodations in 
the province) and compared them with 
criteria set to determine the current 
situation of design of the ecolodges. Two 
statistical methods have been applied to 
analyse the data including descriptive and 
inferential using SPSS v25 software. 

Results and Discussion 
Among 13 criteria of environmental 
category, ‘integration with the 

surrounding landscape’ and ‘considering 
the principle of 3R in system and site 
design’ have the highest (4) and lowest 
(1.19) average, respectively. Similarly, in the 
economic category, ‘possibility of 
expanding the area and other facilities in 
the selected area’ and ‘reviewing the costs, 
advantages and disadvantages of different 
options of PV technology’ are the highest 
(3.48) and lowest (1.18) average, 
respectively. The highest average (4.43) in 
socio-cultural category belongs to 
‘respect for indigenous and religious 
traditions and symbols’ and the lowest 
(1.86) is for ‘advertising water protection 
messages to employees and visitors’. 
Finally and in the infrastructure category 
‘the construction area is specific, enclosed 
and legal’ has the highest average (4.67) 
and ‘the use of biogas’ is the lowest 
average (1). In general and for the design 
stage, we can see that ‘the construction 
area is specific, enclosed and legal’ and ‘the 
use of biogas’ are the highest and lowest 
scores, respectively (both are in 
infrastructure category). The statistical 
results show that the design phase of 
ecolodges is not in good condition and 
need more considerations. 

Conclusion 
We evaluated ecolodges of Golestan 
province with 62 criteria and in four 
environmental, economic, cultural, social, 
and infrastructure categories. The results 
show that the design phase of ecolodges is 
not in good condition and many ecolodges 
seem to be more traditional rather than 
ecotourism accommodations. This 
emphasize on applying the criteria set in 
design phase of the ecolodges. 
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 چکیده
 پیامدهای  گردی،بوم  هایاقامتگاه  عنوان به  هاکلبهبوم  برداریبهره  و  ساخت  طراحی،  شیوه  که  جاآن  از

  از   ایمجموعه به  دستیابی  پژوهش  این  هدف  روازاین  گذارد،می  محلی   جامعه  و  سازگانبوم  بر  مثبت
 و جهانی  معیارهای  برپایه( گلستان استان ) ایران  شمال  در هاکلبهبوم طراحی گام  در فنی  معیارهای

 روش  با  اطالعات  گردآوری.  شود  انجام  بهینه  شکلبه  پیامدها  مدیریت  تا  است  شدهپذیرفته 
  از   ایمجموعه  به  دستیابی  هدف  با   معیارها  لیستچک  و  پرسشنامه  مانند  دانیمی  و  ایکتابخانه

  از   برخی عمومی  وضعیت  بررسی  و   ایران شمال  در  هاکلبهبوم  طراحی  گام  در   الزم  و  علمی   معیارهای
   آماری   افزارنرم  نیز  هاداده  واکاوی  و  پردازش  برای.  شد  انجام  گلستان  استان  گردیبوم  هایاقامتگاه

SPSS  شد  گرفته  کاربه  فریدمن  طبقات   میانگین  و  میانگین  درصد  ای،نمونه  تکتی  هایآزمون  و  .
- فرهنگی  اقتصادی،  زیستی،محیط  بخش  چهار  در  معیار  62  و  پاالیش  شده،گزینش   معیارهای  سپس

 دهد می  نشان  هایافته.  شدند  بندیدسته  عنوان  34  و   8  ، 7  ،13  با  ترتیببه  زیرساختی  و  جتماعی،ا
  در   و  دارد  را  امتیاز  باالترین  67/4  میانگین  با  قانونی،  و  محصور  مشخص،  سازوساخت  محدوده  معیار
  در  دو  هر   که   است  57  رتبه  و  1  میانگین  ترینکم  دارای  زیستی  گاز   از  استفاده.  است  نخست  رتبه

  خوبی   جایگاه  در  طراحی  بخش  که  دارد  تاکید  هایافته  رفته،همروی .  هستند  زیرساختی  زیرگروه
  این  شده تدوین   معیارهای  و  هایافته.  دارد  مناسبی  شرایط  اجتماعی  و  فرهنگی  دید  از  تنها  و  نیست

  راستای   در  تا  شود  کارگرفتهبه  ایران  شمال  شرایط  با  هماهنگ  و  عملی  شکلبه  تواندمی  پژوهش
  جامعه   و  گردشگران  برای  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  زیستی،محیط  بلندمدت  بهره  پایدار،  توسعه
 .باشد داشته محلی
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 مقدمه 1
گردشگری   سوی  به  گردشگری  رویکردهای  از  یکی 

(  2018و همکاران،    3است )اوکامپو   2گردی ، بوم 1پایدار 
 بر گردشگري بر حاکم اصول  که رابطه مستقیمی با

 حفاظت مبحث در خصوصبه 4پایدار توسعه  مبناي
)رمضان زیستمحیط و  دارد  بریمانی  لسبویی؛  زاده 

ولشکالیی،   سال  1395حسینی  تا  میالدی،    2024(. 
تر از سفرهای معمولی رشد  گردی سه برابر سریع بوم 

که   کرد  بازار جهانی  نشان خواهد  پنج درصد  دهنده 
برای مناطق توسعه است و پیامد تر یافته وکم هایی 

خواهد داشت که پذیرای افزایش شمار   یافتهتوسعه
بوم  تقاضای  )فِنلو  از  2014،  5گردان هستند  یکی   .)

ویژه  گردی به های بوم در اقامتگاه  این پیامدها، اقامت
تقاضا به یک گزینه    است که با افزایش  6ها کلبهبوم 

می  تبدیل  جایگزین  و  اقامتگاه  )سوماناپاال  شوند 
بوم 2017،  7همکاران  دیده  (.  جاها  بسیاری  در  کلبه 

ارائهمی خدمات  امروزه  نمونه،  برای  به  شود.  شده 
شکل به  روستایی  مانند  گردشگران  گوناگون  های 

جلوه خانه و  مناظر  دوم،  طبیعی،  هاي  هاي 
مجتمع رستوران اقامتگاههها،  و  تفریحی،  هاي  اي 

فعالیتبوم  توسعه  مایه  که  دارد  وجود  هاي  گردي 
)سجاسی   است  شده  مناطق  این  در  گردشگري 

جاللی،   فعال  و  شایان  وجه  1398قیداری؛  ولی   .)
بنیادی  بوم   تمایز  گردشگری  بین  اقامتگاه  و  کلبه 

ها،  ترین جاذبه سنتی این است که در دومی، اصلی 
که  ها، ساختگی هستند. درصورتی امکانات و فعالیت 

کلبه، محیط طبیعی و فرهنگی آن  اصلی بوم   جذابیت 
جویی  است که امکان شناخت بهتر، قدردانی و لذت 

بوم  محیط  می از  فراهم  را  )سالما شناختی  ، 8آورد 
این 1998 از  بوم (.  از  بسیاری  شمار  در  کلبهرو،  ها 

حفاظت  که    9شدهمناطق  هستند  آن  به  نزدیک  یا 
مسئله   این  دارند.  باالیی  زیستی  تنوع  ارزش 

 
1 Sustainable Tourism 
2 Ecotourism 
3 Ocampo 
4 Sustainable Development 
5 Fennell 
6 Ecolodge 
7 Sumanapala et al 

استانداردهای  نشان  و  اصول  ارائه  به  نیاز  دهنده 
انتظار  محیط دیگر،  از سوی  زیستی مناسب است. 

کلبه ساالنه  رود که در چند دهه آینده، بازار بوم می
با    10به  نزدیک   پس  باشد؛  داشته  رشد  درصد 

می چالش  روبرو  رویهایی  یک  به  نیاز  و  کرد  شود 
دارد   رشد  توان  این  از  حمایت  برای  راهبردی 

تقاضا  2004،  10)آی.اف.سی رشد  که  است  روشن   .)
کارگیری مصالح آورد. به مشکالتی با خود به همراه می 

طرح  خارجی،  سطوح  برای  های  نامناسب 
برنامه زیرساخت  که  گردشگری  مناسب  های  ریزی 

منظرهای به  11ندارند؛  نشان نامناسب،  های  کارگیری 
زیرساخت  بزرگ،  برق،  تبلیغاتی  و  تلفن  های 

منظرها،  زیرساخت  و  ساختمانی  ضعیف  های 
ها  مشکالت دفع پسماند، پسماندهای جامد اقامتگاه

شکل ها در محیط و به و همانند آن در ایجاد آلودگی 
منظرآالیی  اقامتگا  12ویژه،  دارند.  پیرامون  نقش  ها 

ضطرح  مهندسی  های  و  اراضی  کاربری  عیف 
توسعه زیرساخت  طرح  هر  همانند  گردشگری   های 

تواند مایه فرسایش، رانش زمین، سیالب و  دیگر می 
که  (. درحالی 1994،  13دیگر مشکالت شود )اینسکیپ 

ها باید برابر با معماری سنتی و مواد محیط  کلبهبوم 
جایی  تا  شود،  ساخته  و  طراحی  آن  که  پیرامونی 

زیست بگذارد و  تری بر محیطبتواند اثر کم   شود می
گفته دیگر،  از منابع انرژی جایگزین استفاده کند. به 

زیرساخت  این  پایداری  است  شود  الزم  فراهم  ها 
 (.  2017، 14)بوالتویچ 

باتوجه به ارزشمندی گردشگری در کشور و توان  
ویژه استان گلستان با  گردی شمال ایران بهباالی بوم 

اقامتگاهاقلیم و جغ به  های  رافیای طبیعی گوناگون، 
مدت رشد گردی توجه بسیاری شده و در کوتاه بوم 

داشتهچشم حالی گیری  در  است  اند.  روشن  که 
های  کلبه مانند هدف بخشی از معیارهای جهانی بوم

8 salama 
9 Protected Area 
10 IFC: International Finance Corporation 
11 Landscape 
12 Visual pollution 
13 Inskeep 
14 Bulatović 
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نمی  رعایت  پایدار در کشور  نه توسعه  تنها شود که 
بی  منفی  محیطپیامدهای  فرهنگی،  شمار  زیستی، 

بسا با معیارهای فنی و  اجتماعی و اقتصادی دارد، چه
علمی ناسازگار است و مایه پدیدارشدن شکاف بین  

ها و خدمات و در نتیجه، نارضایتی مهمان و  خواسته
شود.  میزبان و آسیب به چرخه خدمات و اقتصاد می 

ها  کلبه رو، نیاز است معیارهای گام طراحی بوم از این 
استا معیارهای  شود.  برپایه  بررسی  جهانی  ندارد 

ای  هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به مجموعه 
ها  کلبهاز معیارهای علمی و الزم در گام طراحی بوم 

شده است  در شمال ایران برپایه معیارهای پذیرفته
بنیادین پیش کشیده می  پرسش  دو  )و  که  (  1شود 

بوم  طراحی  گام  معیارهای  کلبهمعیارهای  برپایه  ها 
پذیرفتهجهان  و  )ی  و  چیست؟  برپایه  2شده   )

گزینش از  معیارهای  برخی  عمومی  شرایط  شده، 
گردی استان گلستان چگونه است و  های بوم اقامتگاه

 آیا مطلوب است یا خیر؟

 

 پیشینه پژوهش 2
درباره    در سطح جهانی، یکی از منابع گسترده و دقیق 

کلبه برای  طراحی پایدار و اهداف آن، کتاب جامع بوم 
دهندگان است )هاوکینز؛ وود و  ریزان و توسعهبرنامه
شوراي گردشگری استراليا  چنین  (. هم1996،  1بیتمن

هاي ملي آمريكا هركدام راهنماهايي  و سازمان پارك
ها و گردشگری  زیستی پارك عالي براي طراحي محیط

كرده  )ایگلز؛ مک منتشر  و هینس اند  (.  1387،  2کول 
االکلین  و  بائز  جهانی  2002)  3مهتا،  راهنمای  کتاب   )

کرده کلبهبوم  گردآوری  را  منابع  ها  از  یکی  که  اند 
این زمینه است. آی.اف.سی  ارزشمند در    4فراگیر و 

یافته2004) نیز  به (  را  خود  با  های  و  چکیده  شکل 
زیستی، اجتماعی و اقتصادی  تأکید بر پایداری محیط 

( یک  2008)  5اید است. یواس   ها منتشر کرده کلبهبوم 
کرده  منتشر  راهنما  به   کتابچه  اختصاصی  که  شکل 

برنامه بهره برای  و  ساخت  طراحی،  برداری  ریزی، 
 

1 Hawkins,Wood & Bittman 
2 Eagles, McCool & Haynes 
3 Mehta, Baez & O’Loughlin 

برخی  کلبهبوم  است.  شده  طراحی  مصر  در  ها 
باره انجام شده است.  های داخلی نیز در اینپژوهش 

( بروج  نمونه،  درباره  1391برای  خود  پژوهش  در   )
بیابانی ایران نشان داد    گردی مناطقهای بوم اقامتگاه

اقامتگاه الگوی  و  بوم   که  روستایی  مناطق  در  گردی 
به  طبیعی،  کوچک  بکر  کار  و  کسب  یک  عنوان 

خانوادگی،   مدیریت  و  بومی  مالکیت  با  گردشگری 
هماهنگی بیشتری با توسعه پایدار گردشگری دارد و  

گردی و روشی  های بوم استانداردها و ارکان اقامتگاه 
ها نیز ارائه کرد. دربیکی  بندی آن بی و درجه برای ارزیا

های مدیریت گردشگری پایدار برای  ( شاخص 1392)
شکل عملیاتی در پارک ملی  های ملی ایران را به پارک 

به آن  از  بخشی  که  کرد  تدوین  شکل  گلستان 
پاسخ  شاخص و  موجود  وضعیت  فشار،  های 

و  محیط اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  زیستی، 
های  ود که به طراحی و مدیریت اقامتگاه زیرساختی ب 

می بوم  رمضان گردی  لطفی؛  و  پرداخت.  زاده 
( مشخص کردند که میزان آموزش،  1396ابراهیمیان )

بوم  کارآفرینی  توسعه  و  دانش  در  آگاهی،  گردی 
مطلوب   شرایط  در  بیابانک  و  خور  کویری  منطقه 
کارآفرینی   آگاهی،  و  آموزش  افزایش  با  و  است 

نیبوم  می گردی  افزایش  )ز  جعفری  نیز  1397یابد.   )
- فرهنگی، فیزیکی -فنی، اجتماعی -چهار بعد اقتصادی

آباد را ارزیابی  شناختی اکوکمپ متینشیمیایی و بوم 
روی  و نشان داد که  اقامتگاههمکرد  توسعه  ها  رفته 

توانسته منافع و رضایت نسبی ساکنان را تأمین کند  
ها  در آن   اما حس دلبستگی به محل سکونت جدید 

انجام   های  پژوهش  بررسی  در  است.  نیامده  پدید 
ها کلبه شده در ارتباط با تدوین معیارهای طراحی بوم 

نواحی   در  خصوص  به  گردشگری  ریزی  برنامه  در 
از   نگرفته است.  ای صورت  روستایی هنوز مطالعه 
و   رو  پیش  عنوان  به  تواند  می  مطالعه  این  رو  این 

 اشد.معیاری برای مطالعات بعدی ب

 

4 IFC: International Finance Corporation 
5 USAID: United States Agency for International 
Development 

https://scholar.google.com/citations?user=06566S0AAAAJ&hl=en&oi=sra
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 ادبیات پژوهش: مبانی نظری 3
چنان  نباشد،  گردشگري  پایداري  مفهوم  برپایه  چه 

فرهنگي طبیعي،  محیط  بر  بسیاري  و   پیامدهاي 
این   مدیریت  دارد.  گردشگري  مقصدهاي  اجتماعي 

ها  فعالیت ای است که بتواندپیامدها نیازمند سامانه
به )دربیکی،  را  کند  هدایت  پایدار  (.  1392شکل 

های گردشگری  ز رویکرد پایداری در اقامتگاهبخشی ا
برمی  معماری  تبیین  به  یعنی  پایدار  معماری  گردد. 

اثر معماری با محیط که بر    زیستانه برابر و هم   رابطه
اثر معماری نسبت به شرایط   کنش فردی خودآگاه 

(.  (.  1393است )میرحسینی، ریزی شدهمحیطی پی 
ارائه شده است    گردی تعاریف زیادیتاکنون از بوم 

ی کوتاهی کاربرد داشتند و  که برخی تنها برای دوره
سال   در  هستند.  رایج  هم  هنوز  هیچ  2018برخی   ،

تغییر جدیدی در مورد این تعریف بسیار استناد شده  
گونه توصیف  گردی را این صورت نگرفته است که بوم 

کند: "سفر مسئوالنه به مناطق طبیعی که محیط  می
و  خوشی   ، حفظ    1تندرستی  زیست  را  محلی  مردم 

)جوینرمی است"  آموزش  و  تفسیر  شامل  و  ، 2کند 
بریکر   3لکی  اقامتگاه2018  4و  در  برای  (.  که  هایی 
می بوم  طراحی  بوم گردی  چنین  شوند،  باید  کلبه 

های معماری پایدار را در خود داشته باشد. از  ویژگی 
اه  های گوناگون شده ولی بنابر دیدگکلبه تعریفبوم 

گردشگری  جهانی  بوم 5سازمان  اقامتگاه    کلبه،  یک 
محیط اصول  که  است  پاس  گردشگری  را  زیستی 

دارد و به باالترین استانداردهای معماری پایدار و  می
میبرنامه پاسخ  مکانی  اجرای  ریزی  مانند  دهد، 

های کنونی انرژی و حفاظت از آب؛ استفاده  آوری فن
؛ و تمرین کارهای  های طراحی و ساخت بومیاز روش 

بوم مدیریت پسماند. هم  مسئوالنه  یک    کلبهچنین 
باید موارد زیر را تضمین کند: نابودی مواد خطرناک؛  

محیط  اثرات  چرخه ارزیابی  همه    6زندگی   زیستی 
برداری؛  مصالح ساختمانی و خریدهای مربوط به بهره 

تفسیربرنامه کمک   7های  مهمانان؛  های  برای 
توچشم به  روش گیر  با  محلی  اقتصادی  های  سعه 

از   استفاده  و  منصفانه  دستمزد  پرداخت 
)اکوپلنت تأمین بومی  یواس 1996،  8کنندگان  اید،  ؛ 
اِل 2008 بوم 2016،  9انصاری ؛  بخش  (.  چهار  کلبه 

محیط، فرهنگ، ابعاد اجتماعی و اقتصادی و تجربه  
 کلبه( و یک بوم 1دهد )شکل  هم پیوند می کاربر را به  

کند:  موفق   برآورده  را  پایداری  رکن  سه  باید 
)بوم محیط اجتماعی زیستی  و  -شناختی(،  فرهنگی 

مونرک  و  )آیسیمد  صنعت  .  (2017،  10اقتصادی  اگر 
یاری با موفقیت در مناطق حساس گسترش  مهمان 

یابد، پس طرح جدیدی از طراحی معماری الزم است  
مواد  کلبه برپایه ترکیبی از فناوری و  یعنی طراحی بوم 

آوری مناسب.  سنتی همراه با مفاهیم امروزی و فن 
از منابع   افراد محلی و حفاظت درست  دربرداشتن 

کننده بسیار مهم  طبیعی و فرهنگی از عوامل تعیین
به  بوم است؛  که  مناطق  کلبه ویژه  در  معمولی  های 
با  حفاظت  بیشتر  و  دارند  قرار  آن  پیرامون  یا  شده 

احی معماری باید  مردم سنتی همسایه هستند. طر 
برپایه واکاوی بازار ویژه باشد و داشتن دانش ژرف از  

می  گردشگران  که  دهند،  کارهایی  انجام  خواهند 
قدرت خرید و انتظاراتشان، موضوعی ضروری است  

 (. 2002)مهتا؛ بائز و االکلین، 

 

 

 

 
1 Well-being 
2 Joyner 
3 Lackey    
4 Bricker 
5 UNWTO 

6 Life Cycle 
7 Interpretaion 
8 Ecoplanet 
9 El Anssary 
10 ICIMD & MONREC   
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سال   یک  مجموعه   2002در  برای  معیارها  از  ای 
کلبه باشد گردآوری  اقامتگاه که به مفهوم واقعی، بوم 

االکلین،   و  بائز  )مهتا؛  کرِبتری2002شد  و  بلَک  ،  1؛ 
شیوه   2007 این  برپایه  بوم نامه(.  جهانی،  کلبه  های 

دست  که  است  اقامتگاهی  زیرساخت  پنج  یک  کم 
را داشته باشد. سه مورد    1مورد از معیارهای جدول  

گردی که دربردارنده حفاظت از  آن باید از اصول بوم 
های پیرامونی، سودرسانی به جامعه محلی  سرزمین

دو جمعیت   هر  به  آن  گسترش  مهمانان  و  و  بومی 
ها از  کلبهشود همه بوم است پیروی کند. یادآور می 

نمی   همه پیروی  ویژگی  اصول  یک  هر  زیرا  کنند 
تواند اصول متفاوتی را  همتای خود را دارند که می بی 

ایجاد کند. برای نمونه، اگر اقامتگاه نزدیک منابع آبی  
هزینه   نیست  نیاز  باشد  رودخانه  مانند  طبیعی 

های گردآوری و ذخیره  کارگیری فناوریای به گزافی بر 
مشخص    1گونه که در جدول  آب صرف کند. همان 
گیری از  تواند در آینده به پیش است، گام طراحی می 

بهره دشواری  و  ساخت  از  برآمده  یاری  های  برداری 
کلبه  فراوان رساند زیرا طراحی که برپایه اصول بوم 

ا کج بنا نهد و  تواند مسیر ر نباشد از همان آغاز می 
پیوسته  این پیامدهای  از  باشد.  داشته  این ای  که  رو 

کلبه چگونه و برپایه چه معیارهایی طراحی شود،  بوم 
اقامتگاه   یک  زندگی  چرخه  آغاز  در  کلیدی  گامی 

 گردی است. بوم 

 

 

 

 
1 Black & Crabtree 

ِل انصاری،  ظرفیت های مؤثر بر عناصر طراحی داخلی بوم   1  شکل  ( 2016کلبه )ا  
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 کلبه اصول بوم   1  جدول 

 اصل  ردیف
 کمک به حفاظت از تنوع زیستی پیرامونی  1

 کوشش برای همکاری با جامعه محلی  2

 های تفسیر برای آموزش کارکنان و گردشگران درباره محیط طبیعی و فرهنگی ارائه برنامه 3
 های جایگزین و پایدار برای کاهش مصرف آب روش 4
 دقت و کنترل دقیق در دفع پسماندهای جامد  5
 نیازهای انرژی از راه طراحی منفعل )طبیعی( و منابع انرژی تجدیدپذیر پاسخ به  6
 هاهای زورآمد و ترکیب آنسازی و مصالح سنتی با نمونهکارگیری فناوری ساختمانتعادل بین به 7
 ترین تاثیر منفی بر محیط طبیعی پیرامونی هنگام ساخت و ساز کم 8

9 
سازی، رنگ و استفاده از  فرهنگی ویژه منطقه از راه توجه دقیق به شکل، محوطههای فیزیکی و  تمرکز بر زمینه

 معماری بومی 
 های آموزشی و تحقیقاتی کمک به توسعه پایدار جامعه محلی از راه برنامه 10
 زیست های تصفیه پساب دوستدار محیطاستفاده از سیستم 11

 ( 2010؛ مهتا،  2002منبع: )مهتا؛ بائز و االکلین،  

 

 پژوهشروش 4
با   و  کاربردی  نوع  از  برپایه هدف  رو  پیش  پژوهش 

داده  گردآوري  روش  به  توصیفی توجه  نوع  از    - ها 
با تاکید بر پیمایشی، و با توجه به ماهیت   تحلیلی 

گرد   داده  برای  است.  کمی  تحقیقات  نوع  آوری  از 
اطالعات مربوط به ادبیات پژوهش و مباحث نظری  

کتابخانه از   همروش  کتاب ای  بررسی  ها،  چون 
پایان مقاله خارجی،  و  داخلی  معتبر  و  نامههای  ها 
گرد پروژه  برای  شد.  استفاده  جهانی  آوری  های 

نامه در  ها از روش میدانی و پرسش اطالعات و داده 
پرسش  شامل  گام  پرسش دو  )با  خبرگان  های  نامه 

ویژه    مهناای( و پرسش گزینهبسته و طیف لیکرت پنج 
شده( لیست معیارهای تدوین اقامتگاه )به شکل چک 

استفاده شد. نخست، پس از بررسی صدها مرجع  
عنوان مبنا برای بررسی  مرتبط، شماری منبع معتبر به

و  ژرف مرتبط  معتبر،  جامع،  معیارهای  تدوین  و  تر 
)سالما،  داده ارجاع شدند  گلچین  مهتا،  1998شده  ؛ 

،  1؛ درام و مور 2004آی.اف.سی، ؛ 2002بائز و االکلین،  
؛ آیسیمد  2013،  2؛ اردم و تتیک 2008اید،  ؛ یواس 2004

 
1 Drumm & Moore 

(. سپس معیارها پاالیش و در چهار  2017و مونرک،  
اجتماعی و  -زیستی، اقتصادی، فرهنگی بخش محیط 

ای  بندی شد. پس از آن، پرسشنامهزیرساختی دسته
  تنظیم شد و نیز برای روایی سواالت پرسشنامه در 

رشته  10اختیار   علمی  هیئت  اعضای  از  های  نفر 
اکوتوریسم، محیط  که  جغرافیا،  و گردشگری  زیست 

به روش گلوله برفی انتخاب شدند قرار گرفت. این  
سؤال   پرسشنامه بر  تاکید  پژوهش  با  اهداف  و  ها 

- زیستی، اقتصادی، فرهنگیشامل چهاربخش محیط 
امتیازدهی   برای  و  بود  و زیرساختی  از  اجتماعی  نیز 

ای )از خیلی زیاد تا  خیلی کم(  گزینهطیف لیکرت پنج 
باد   از  فرایند معیار »استفاده  این  در  استفاده شد. 
امتیاز   برای سرمایش و تهویه« که میانگین  طبیعی 

گونه معیارهای  بود حذف شد. بدین   5/2تر از  کم   آن
ایران  گزینش شمال  شرایط  با  و  امتیازدهی  شده، 

در گام بعد، برای بررسی وضعیت    سازی شدند. بومی 
اقامتگاه بوم برخی  و  های  گستان  استان  گردی 

مجوزدار    اقامتگاه  90ها با معیارها، از بین  سازگاری آن 
صنایع   و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  از 

با درنظرگرفتن گوناگونی    21دستی استان،   اقامتگاه 

2 Erdem & Tetik 
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دید  ها گزینش، باز طبیعی، جغرافیایی و پراکنش آن 
گردآوری،   از  پس  ارزیابی شدند.  و  میدانی  و  دقیق 

ها با دو روش آماری آمار  استخراج و کدگذاری، داده 
توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. در آمار  
توصیفی از ابزارهایی مانند درصد میانگین و میانگین  
طبقات فریدمن، استفاده و در استنباطی، تجزیه و  

داده  استحلیل  با  نرم ها  از  نسخه     SPSSافزارتفاده 
 انجام شد. 25

 شناخت مورد پژوهش  4.1
استان گلستان در شمال ایران است و از شمال به  
و   مازندران  استان  به  غرب  از  ترکمنستان،  جمهوری 
دریای خزر، از جنوب به استان سمنان و از شرق به  

می  محدود  شمالی  خراسان    14شود.  استان 
و    30بخش،    27شهرستان،   دهستان دارد    60شهر 

 را (. این استان1396)سالنامه آماری استان گلستان  

تقسيم توانمي حوزه به اوليه بنديدر  کالن    چهار 
 و و كوهستاني جنگلي اي،جلگه  ساحلي، گردشگري
كرد   تقسيم تركوچك  گردشگري حوزه 19 و ارتفاعات

و هنگام انجام    1398(. تا پاییز سال  1390)شاهکویی  
حاضر به  پژوهش  نزدیک  بوم   90،  گردی  واحد 

درصد از    24مجوزدار در استان فعالیت داشتند که  
دادند  های گردشگری استان را تشکیل می زیرساخت 

)اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  
 (. 1398استان گلستان، 

 تجزیه و تحلیل  4.2
مرحله دسته  2شکل   معیارهای  طراحی    بندی 

معیارها و زیرمعیارهای    5تا    2  هایکلبه و جدول بوم 
  13زیستی ) های محیط شده در بخش نهایی و گزینش 

 ( اقتصادی  فرهنگی   7عنوان(،  )-عنوان(،    8اجتماعی 
 دهد. عنوان( را نشان می  34عنوان( و زیرساختی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در   که  آماری مشخص شد  تحلیل  و  از تجزیه  پس 
محیط  »همگون زیرگروه  منظر زیستی،  با  سازی 

و   بازیافت  کاهش،  اصل  »درنظرگرفتن  و  پیرامونی« 
سایت«   و  سیستم  طراحی  در  دوباره  استفاده 

در  به دارند.  را  میانگین  کمترین  و  بیشترین  ترتیب 
دیگر   و  وسعت  توسعه  »امکان  اقتصادی  زیرگروه 

ها، مزایا و  ها در منطقه« و »بررسی هزینه زیرساخت 
 

1 Photovoltaics (PV) 

گزینه فمعایب  گوناگون  فوتوولتاوری نهای  « 1آوری 
خود  به به  را  میانگین  کمترین  و  بیشترین  ترتیب 

داده  فرهنگیاختصاص  زیرگروه  در  اجتماعی،    - اند. 
سنت  به  مذهبی«،  »احترام  و  بومی  نمادهای  و  ها 

پیام  »تبلیغ  و  به  بیشترین  آب  از  حفاظت  های 
ترین میانگین را دارد.  کارکنان و بازدیدکنندگان«، کم

زیرگروه ساز    در  و  ساخت  »محدوده  زیرساختی، 

طراحیدسته بندی معیارها

(DEn)محیط زیستی 

(DEc)اقتصادی 

(DSc)اجتماعی -فرهنگی

(DIn)زیرساختی 

کلبه  طراحی بوم   بندی معیارهای مرحله دسته   2  شکل   

( 1398های پژوهش،  منبع: )یافته   
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مشخص، محصور و قانونی است«، باالترین میانگین  
کم  زیستی«  گاز  از  »استفاده  هستند.  و  آن  ترین 

این هم روی می رفته،  گام  گونه  در  که  گفت  توان 
طراحی، »محدوده ساخت و ساز مشخص، محصور  
و   رتبه یک  در  و  باالترین میانگین  قانونی است«  و 

از کم   »استفاده  دارای  زیستی«  میانگین  گاز  ترین 
است که هردو در زیرگروه زیرساختی هستند. جدول  

ای برای شناخت  نمونههای آزمون تی تکنیز یافته  6
 دهد. های طراحی را نشان می وضعیت بخش 

 

 زیستی گروه محیط - کلبه بوم معیارها و زیرمعیارهای طراحی    2  جدول 

 زیرمعیار میانگین  معیار 

ولتاژ،  ( مقدار برق برای فعالیت شبانه از نوع کم1)
 پایین دراندازه کم ولی مفید روبه

14/3 
 استفاده کمینه از نور مصنوعی در فضای بیرون 

ویژه در مسیرهای  کارگیری نورپردازی منظر بهبه
 رویپیاده

 نصب عالئم راهنما و تفسیری در مناطق حساس 95/2 های حساسدسترسی به جا( کاهش 2)

گیر یا عنوان ضربه( درنظرگرفتن مناطقی به3)
 ها روی بین خط ساحلی و زیرساختپس

- 
 با پهنای بیش از پنج متر  پرهیز از طراحی جاده

روی پوشیده از سنگریزه یا سطح مسیر پیاده
 طبیعی باشد های صاف و سنگ

های قدیمی یا سنتی  ( توسعه دوباره ساختمان4)
 گردیها به امکانات بوممناسب در سایت و تبدیل آن

76/3 - 

 - 33/2 کارگیری اصول طراحی پایدار ( به5)

 95/2 ( حفاظت از تنوع زیستی 6)

جایی  ها، شرایط جابهدر فاصله بین ساختمان
 جانوران و رشد گیاهان فراهم شود

ترین آسیب به  قطع کمینه درختان منطقه و کم
 محیط طبیعی 

های طبیعی برای بازسازی ساحل و  استفاده از فرایند
 حفظ امنیت 

های در خطر  طراحی تسهیالت نباید بر زندگی گونه
 تاثیر منفی بگذارد 

( استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در اولویت  7)
 باشد 

95 /1 

 حسگرهای مدیریت انرژیاستفاده از 
های پیشرفته کاهش مصرف انرژی  استفاده از روش

 و استفاده از منابع انرژی بومی 
 طراحی برنامه نظارت بر حفاظت انرژی

 های بازیابی انرژی و گرمای هدررفته سیستم
استفاده از وسایل کارآمدی که درجه استاندارد  

 مصرف انرژی دارند 
های  کارگیری انرژیساختمان برای بهجهت درست  

 خورشیدی و باد 
  کارگیری وسایل ترابری الکتریکی، ترکیبی، قایقبه

 بادبانی پایدار و قایق موتوری با سوخت کارآمد
( باال بردن کیفیت دیداری و ضرباهنگ مناسب  8)

 برای فضاهای باز
71/3 

دیداری  های معماری با کمینه اثر استفاده ازسبک
 های توپوگرافی برپایه نقشه

 های بدون حساسیت اتاق 38/3
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( طراحی با بیشترین استفاده از تهویه طبیعی و  9)
 های تهویه هوای مصنوعی کمترین نیاز به سیستم

 جویی از بوی مطبوع و طبیعی گیاهان امکان لذت

 38/3 پسند و ساده گیاهان ( طراحی مردم10)

 استفاده از هرس 
 سازی یا حذف چمن کمینه

 استفاده از گیاهان بومی و موجود منطقه 
 سوزی محلی در طرح کاشت مشاوره درباره آتش

 4 سازی با منظر پیرامونی( همگون11)

هایی که با محیط اطراف خود ترکیب  استفاده از رنگ
 شوند می

 استفاده نکردن از گیاهانی با شکل و رنگ غیربومی 
شناسی،  درنظرگرفتن خط افق پوشش گیاهی، آب

 شناسی و پوشش مشترک ساختمان و زمین خاک
های دیگر نباید بر منظر و یا ها و زیرساختساختمان

 پوشش گیاهی چیره شوند 

 33/1 جویی و برداشت دوباره از آب ( محافظت، صرفه12)

جداسازی مرتع چارپایان از منابع آب آشامیدنی و  
 های آبخیز حوزه

جویی و  های صرفهکارگیری دستگاهبه
 های فشار آب کنندهکنترل

کارگیری کارشناس نظارت بر امور مربوط به  به
 حفاظت و کیفیت آب 

  پرهیز از نشت و هدررفت آب؛ طراحی ساده سیستم
 آب

 کارگیری سیستم تصفیه پایدار برای استخر شنابه
کشی برای استفاده دوباره از آب  لولهتصفیه و 

 ریزی شود برنامه
گردآوری، ذخیره و استفاده دوباره از آب باران و برف،  

 سازیها و مخازن ذخیرهها، لولهکشاز راه زه
استفاده دوباره از آب و پساب که باید به سطح  

 قبول برای کشاورزی برسد قابل
 آشامیدنی برای آبیاری خودداری از استفاده از آب 

های هرز و بازیافت آب  استفاده دوباره از آب
 خاکستری سیاه تا اندازه ممکن 

الکترونیکی مصرف آب در همه    نصب دستگاه
 ها بخش

( درنظرگرفتن اصل »کاهش، بازیافت و استفاده  13)
 دوباره« در طراحی سیستم و سایت

19 /1 
 سازی گیاهی برنامه کمپوست

 کاهش پسماند جامد 
 دفع از  جداسازی و ذخیره پسماند جامد و مایع پیش

 ( 1398های پژوهش،  منبع: )یافته 
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 گروه اقتصادی - کلبه معیارها و زیرمعیارهای طراحی بوم   3  جدول 

 زیرمعیار میانگین  معیار 

های گوناگون  های گزینهکاستیها و  ها، برتری( بررسی هزینه1)
 فناوری فوتوولتاوری 

18/1 

سایکل برای های دیپبهای باالی باتری
 کارگیری در این فناوریبه

تواند انرژی  می 1مولد الکتریکی کشندی
 بسیار ارزان و مطمئن باشد 

 - 48/3 ( امکان توسعه وسعت و دیگر امکانات در منطقه 2)
داری با  های ساخت، تعمیر و نگههزینهسازی  ( کمینه3)

 استفاده از پستی و بلندی زمین 
86/2 - 

 - 33/2 ریزی، سود اقتصادی دارد در آغاز برنامه کشی( کنترل زه4)
گیری از هزینه  انداز مناسب برای پیشریزی چشم( برنامه5)

 احتمالی حفظ و نگهداری در بلندمدت 
05 /3 - 

رپایه برآیندهای تجزیه و تحلیل بازار  ( طراحی معماری باید ب6)
 هدف باشد 

3 - 

برق و گاز با بازیافت و استفاده دوباره   سازی هزینه( کمینه7)
 از منابع محیطی 

52 /1 
ترین شیوه استفاده از  طرحی برای اقتصادی

 مصالح ساختمانی 
 ( 1398های پژوهش،  منبع: )یافته 

 
 گروه فرهنگی اجتماعی - کلبه معیارها و زیرمعیارهای طراحی بوم   4  جدول 

 زیرمعیار میانگین  معیار 
 - 71/3 ( دسترسی کم به مناطق خصوصی جامعه 1)
مندی  پذیر برای بهرهانعطاف ( طراحی برنامه2)

 های متفاوت های گوناگون در زمانمشتریان از تجربه
67/3 - 

 43/4 ها و نمادهای بومی و مذهبی احترام به آیین( 3)

 نگاران و بزرگان محلی مشاوره از تاریخ
شناسی و دیگر اماکن  های باستاناحترام به سایت

 ارزشمند 
احترام و روابط بین مردم، محیط و معماری و روابط  

 فضایی بین و درون سازه و فرهنگ بومی 
ی برای تفسیر  اعنوان وسیله( طراحی مسیر به4)

 محیطی و فرهنگی 
67/3 

های طبیعی  نصب تابلوهای راهنما و تفسیری ارزش
 و اخالقی 

حفظ آب به کارکنان و  ( گسترش پیام5)
 بازدیدکنندگان

86 /1 - 

شدن جایگاه کاری برای جوامع محلی و  ( فراهم6)
 ها همکاری آن

 درصد نیروی بومی  50کم کارگیری دستامکان به 14/4

( فراهم نمودن گیرایی دیداری در طراحی امکانات به  7)
 های آموزشی منظور برانگیختن تجربه

19/3 - 

 - 95/2 کردن امکانات راحتی برای سالمندان ( فراهم8)
 ( 1398های پژوهش،  منبع: )یافته 

 
1 Tidal stream generator   



 

92 

 .102تا  79  صفحات .1401بهار  .40 شماره .11 دوره

 

گردشگری توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل   

Journal of Tourism Planning and Development 

 

ها در مناطق شمالی ایران؛ مورد پژوهش: استان  کلبهتدوین معیارهای طراحی بوم . زاده لسبوئی، مزدک دربیکیحسینی، مهدی رمضان غزاله شاه 
 گلستان

 
 گروه زیرساختی - کلبه بوم معیارها و زیرمعیارهای طراحی    5  جدول 

 زیرمعیار میانگین  معیار 
( بررسی دسترسی به مواد و مصالح 1)

 زیست سازگار با محیط
38/3 - 

( رایزنی با افراد کارآزموده و کارشناس 2)
 بندی سایت برای بخش

33/2 
 بندی های پیشنهادی در بخشخوانی بخشهم

 زیبایی منظر های بخش و  هماهنگی تراکم ساختمان
 بندیصورت بخشگرفتن تصمیمات به

( برپایی راه دسترسی مناسب و  3)
 سازی آن کمینه

62/2 

 کارگیری سرویس حمل و نقل همگانی به
 برقراری پیوند بین حمل و نقل همگانی با کاربران محلی 

های ارائه و استفاده از مسیرهای دسترسی چندجانبه و جاده
 شده برپایه مصالح بومی و غیرنفتی ساخته

ها در مناطق  ها و بزرگراهها در طراحی جادهدرنظرگرفتن کناره
 طبیعی

 ای که سرعت را کاهش دهد ها به شیوهطراحی جاده
 - 90/1 ها گیری از آبراه( بهره4)

 29/3 سازگانروی هماهنگ با بوم( پس5)

متر )قانونی(، سازه   200 ساختمانروی از خط ساحلی:  پس -
 متر  50سبک  

متر بدون   500روی از جاده )سایت ساحلی(: کمینه  پس -
چهرهای  کاری و زمینمتر با گیاه 300کاری، کمینه گیاه

 1ساز دست
کیلومتر بدون   5/1روی از جاده )سایت کویری(: کمینه  پس
چهرهای  کاری و زمینگیاهکاری، کمینه یک کیلومتر با  گیاه

 ساز دست
 متر درنظرگرفته شود   8پهنای جاده برای رانندگی  

متر جاده با پایین خط    8الی   5ای، فاصله کمینه  در مناطق تپه
 مرزی

 81/3 روی ( ساخت مسیرهای پیاده6)

 های بدنی گوناگون کردن مسیرهای مختلف برای تواناییفراهم
 متر باشد   5/1تا   2/1روی،  مسیر پیادهمیانگین پهنای 

مسیر، یك حلقه بسته باشد كه بازدیدكنندگان را به نقطه  
 آغاز بازگرداند 

 - 10/3 سازی سطوح نفوذناپذیر( کمینه7)

ای و ( درنظرگرفتن طراحی خوشه8)
 سازی ساختارهای فردی کمینه

86/2 

تر را  تراکم کمتوانند واحدهای بیشتر با  تر میهای بزرگسایت
واحد است: یک    70پشتیبانی کنند. بیشینه شمار واحدها  

واحد؛ سه خوشه:   50 - 30واحد؛ دو خوشه:   30 - 20خوشه: 
 واحد  70  - 50

تواند هرکدام از موارد زیر باشد: یک کلبه  کلبه میبوم
اتاق؛ یک   12-8طور معمول  اتاق و به 2جانبه با بیش از همه

 
1 Constructed landforms 
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القی یا کابین )نیمه جدا یا جدا(؛ یک  واحد/یک طبقه یی 
واحد/دو طبقه ییالقی یا کابین )نیمه جدا یا جدا(؛ ترکیبی از  

 هر یک از موارد باال

از کل باشد    ٪20( منطقه ساخت باید 9)
شکل: واحدهای اقامتی، خدمات  اینبه

های  خوراکی و آشامیدنی، و دیگر قسمت
درصد از کل سطح   10کاربردی باید در 

موجود باشد. امکانات تفریحی، دسترسی و  
نگهداری و باقی از نظر راهبردی در سراسر  

 سایت خواهند بود 

05 /3 

گی از اهمیت  ترکیب اجزای موجود باید برای اداره میراث فرهن 
برخوردار باشد مانند ترتیبات مکانی زیر: ورودی و مخزن  

درصد؛   40-30درصد؛ اتاق نشیمن )اتاق اصلی(:  20-15)انبار(: 
درصد؛   20-15درصد؛ حمام/رختکن:  40تا  20محل خواب: 

درصد دیگر   30درصد؛  33مبلمان و وسایل کل )تجهیزات(: 
 برای آشپزخانه )اختیاری( افزوده شود 

شود: دفتر، راهرو، البی، انبار؛ فضای به امکاناتی که توجه می
فروشی؛ رستوران و سالن؛ مرکز منابع )اسناد(، اتاق  خرده

– اتاق درمان و ماساژ پوست-اتاق ورزش-مطالعه؛ مرکز سالمت
مترمربع در هر اتاق برای همه این   60تا  45به سونا. نزدیک

. برای نمونه، یک  امکانات خدمات درنظرگرفته شده است
متر   3000-2800واحدی باید فضای اضافی بین  55کلبه بوم

 مربع را در نظر بگیرد 
مترمربع برای هر    7/1تا   1/1به محدوده غذا و نوشیدنی: نزدیک

ها  میهمان نیاز است. اندازه نهایی رستوران به تعداد رستوران
  140تواند بیش از میواحدی که   60کلبه بستگی دارد. یک بوم

جلسه برای   2نفر اشغال کامل داشته باشد ممکن است هر 
نفر داشته باشد. در مناطقی با آب و هوای   70- 60اسکان 
درصد از منطقه نشیمن ممکن است در یک   60-50معتدل،  

عرشه بیرونی تحت پوشش باشد. این امر در جاهای ساحلی  
تر،  خنک مناسبمناسب است زیرا برای دیدن بهتر و دمای 

 دهند امکان نزدیکی بیشتری به ساحل می
امکانات تفریحی: ترکیب امکانات تفریحی به ترجیح  

گزار بستگی دارد. مواردی که پذیرفتنی باشد شامل  سرمایه
زمین تنیس، منطقه بازی و استخر آب شور است. استخر آب  

متر مربع   3تا   2شور برای هر شناگر نیاز به مساحت سطحی 
 نفر کافی باشد  10تا  8دارد. یک وان داغ باید برای  

وسایل ؛ متر 5/ 5 × 5/2پارکینگ: اندازه پیشنهادی برای خودرو: 
محرک:  متر؛ وسایل نقلیه چهارچرخ  12×متر   5/3موتوری: 

 متر   5/6× 5/3متر؛ کامیون:   6 ×5/3
گاه چهار و پنج  ( تراکم همانند تفریح10)

  4200مساحت اتاق با   6تا  4ستاره در  
 مترمربع 

14/2 - 

 - 29/3 ( ایجاد بالکن یا ایوان11)

( درنظرگرفتن نوع و زمینه فعالیت  12)
 طراحی

33/3 
-27کلبه با قیمت متوسط کلبه استاندارد: اندازه اتاق بومبوم

مترمربع است. مساحت پیشنهادی برای یک اتاق   28
 متر مربع است  30-26استاندارد 
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مترمربع و مساحت   37-36کلبه درجه ممتاز: میانگین اتاق بوم
 مترمربع است  39-37پیشنهادی اتاق 

کلبه سراچه: دارای دو اتاق خواب است و یک فضای بوم
گذارد.  مشترک را با یک سالن و بالکن بزرگتر به اشتراک می

 متر مربع است   40-36مساحت پیشنهادی  
های انداز به جاذبهدرنظرگرفتن چشم( 13)

یابی  ویژه سایت در راه ورودی و جهت
 آسان

67/3 - 

( جریان آب در جاده، فرسایش ایجاد  14)
 نکند و آن را کنترل نماید 

62/2 - 

( شکل سقف تابعی از رژیم بارندگی  15)
 سایت در نظرگرفته شود 

10/4 - 

های بلند  ( پرهیز از ساخت سازه16)
که شکل معماری باالتر از سطح  طوری

ای پوشش گیاهی یا ساختار صخره
 پیرامونی نباشد 

 متر است.  6تا   5/5کلبه دو طبقه  بیشترین بلندی بوم 90/3

( هرگونه گسترش احتمالی در آینده  17)
 ریزی قرارگیرد ها و برنامهمدنظر طراحی

43/3 - 

 - ( تامین آب شیرین در مناطق ساحلی 18)
 زدایی ستگاه نمکنصب د 

 های ژرف ساحلی چاه
های آب گرم و  ( جداسازی مخازن و لوله19)

 سرد از هم 
14/4 - 

گیری از هدررفت  بندی برای پیش( عایق20)
 انرژی

90/1 
 گیری از هدررفت گرما های آب گرم برای پیشبندی لولهعایق

 های دو یا سه جداره و کرکره برای شب استفاده از پنجره

شکل  کارگیری انرژی خورشیدی به( به21)
 منفعل و فعال 

76 /1 

 محصور به در بیرونی افزوده شوند  داخلی یا ایوان البی
کلبه به سوی جنوب یا کمی جنوب شرقی تنظیم  ساختمان بوم

 شود 
 از قانون جرم حرارتی پیروی شود

 باشد ها  تیره خورشید، رنگ بام برای جذب بیشتر تابش
های خورشیدی  مناسب  توان فضاهای خورشیدی و پنلمی

 کردن آب را اضافه کرد برای گرم
توان  برای کاهش کارگذاری سامانه سرمایشی و تهویه هوا، می

 کلبه قرارداد درختان سایه انداز بزرگ را در شرق و غرب بوم
د  ای بیرونی و عمودی هستن طراحی دیوارهای جناحی که دیواره

اند تا تهویه را از  های مجاور قرار گرفتهو عمود بر پنجره
 ها افزایش دهند پنجره

ها تا  های متحرک در جهت مخالف ساختماننصب پنجره
 جریان هوا تضمین شود 

های حرارتی برای تقویت اثر هوای گرم برای  طراحی دودکش
 سازی ایجاد حرکت هوا برای اهداف خنک

 خورشیدی زیر مخزن ذخیره آب سرد نصب شوند   کنندهجمع
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خورشیدی بادقت تنظیم شوند تا از بیشترین میزان   جای پنل
 نور خورشید در طول روز و فصل استفاده شود. 

 های فوتوولتاوری های خورشیدی و سیستماستفاده از پنل
 شنا کارگیری گرمایش و گردش آب خورشیدی برای استخر  به

از انرژی خورشیدی برای خشک کردن  طبیعی انواع مواد  
 غذایی و پوشاک استفاده شود 

 برد که از انرژی خورشیدی بهره می کارگیری لباسشوییبه
گیر  های فوتوولتاوری در مناطق سایهپرهیز از قرارگیری سامانه

 ساختمان 
جای  های مهتابی به( استفاده از المپ22)

ای یا التهابی؛ استفاده از  رشته هایالمپ
 دهنده نور های بازتابصفحه

14/2 - 

توان برای گرمای ( از تبدیل گازها می23)
کننده استفاده  آب آشپزی و سیستم خنک

 کرد
24/1 - 

( استفاده از باد طبیعی برای سرمایش 24)
 و تهویه 

حذف  
 شد 

عوامل  توان تهویه را افزایش و برای کاهش رطوبت می
 زا را به فضای بیرون انتقال داد رطوبت

کار گیرند که در  هایی باید بهکلبههای بادی را بومآسیاب
 و دریاچه ها هستند  راستای ساحل، بیابان، کوهستان

 های ایجاد سرمای تبخیری استفاده از وسایل بادی و تکنیک
 ها در زمان طراحی بامدادن به تاثیر باد بر دیوارها و اهمیت

 های آنیماندن از توفانها برای در امانایجاد پناهگاه
( پرهیز از هرگونه ساخت و ساز در  25)

 مناطق پرخطر طبیعی 
38/3 - 

 1 ( استفاده ازگاز زیستی )بیوگاز(26)

 از ژنراتورهای موتور گازی معتبر استفاده شود 
 زباله استخراج کرد توان بیوگاز را از محل دفن می

برخی از مواد غذایی که دارای نشاسته و قندهای باال هستند  
نیز می توانند برای تولید اتانولی که سوخت و روشنایی خوب و  

 تولید انرژی باالیی دارد تخمیر شوند 
های پیک پائین  تواند در تولید یخ در زمانبیوگاز می

محصوالت محلی یا  مشتری( برای حفظ قابلیت فروش )کم
 گیری استفاده شودصنعت ماهی

شناسی و  ( بررسی تخصصی زمین27)
زیستی برای ارزیابی تأثیر و ظرفیت منابع  

 موجود 
14/1 

 گرمایی استفاده از انرژی زمین
 گرماییاستفاده از پمپ گرمایی زمین

گرمایی باید به مخزن، تزریق یا در استخرهای مایعات زمین
 تبخیر، اندود شوند و از آلودگی آب زیرزمینی جلوگیری کنند 

های  ( بودن مولد پشتیبان از سلول28)
 سوختی 

19 /1 

 از مولد دیزل و همانند آن تنها برای پشتیبانی استفاده شود 
 در نظر گرفتن مولد الکتریکی کشندی 

 اند بندی شدهخریدمولدهایی که عایق
 کشی ژنراتور دیزلیبرای سیمدر نظرگرفتن سیم برق 

 برای تعمیر ژنراتور یک تعمیرکار متخصص استخدام شود 
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 مولد در مکانی با تهویه مناسب قرار داده شود 

استفاده و همسایه  های بی( در زمین29)
شده، درختانی با رشد  منطقه حفاظت

 عنوان منبع چوب کاشته شود سریع به
38/2 

ها را به قطعات  محلی باید بتوان چوبهای با کمک پیشه
 گیر برای تامین انرژی تبدیل کردآتش

های  عنوان مکانگیر بههای بادی و مزارع منطقه ضربهاز ماسه
 توان استفاده کردباارزش برای کاشت متراکم درختان می

صورت  هایی استفاده شود که از پسماند چوب بهاز اجاق
 کنند خودکار استفاده میشده به طور  تنظیم

توانند به  های انرژی می( سیستم30)
های ترکیبی تبدیل شوند که در  سیستم

 ها یک فناوری مکمل فناوری دیگر است آن
 زمان نیرو درنظرگرفتن تولید هم 1/ 48

شکل مستقیم از مسیر  ( خروج هوا به31)
 مطلوب دور از مسیر همگانی 

14/3 - 

تسهیالت نباید فشاری بر  ( طراحی 32)
 های در خطر باشد گونه

71/2 - 

ها و حصارها تا ( پرهیز از ساخت نرده33)
 حدممکن 

29/3 - 

های دارای پوشش ( استفاده از زمین34)
عنوان یک روش طبیعی انتقال  گیاهی به

 آب متمرکززه
29/2 

 کشی سایت های زهبندی و تغییر سیستمسازی درجهکمینه
طور مستقیم به سمت سطوح آبی یا دیگر  آب بهکانال زه

 سطوح غیر قابل نفوذ بدون فیلتراسیون مناسب هدایت نشود 
ساخت و ساز باید مشخص،    ( گستره35)

 محصور و قانونی شود 
67/4 - 

 ( 1398های پژوهش،  منبع: )یافته 

 

 
 های مرتبط با طراحی ای برای درک وضعیت مؤلفه تک نمونه نتایج آزمون تی    6  جدول 

 سطح معناداری  خطای استاندارد  انحراف معیار  میانگین  تعداد  زیرگروه 
 0/ 000 08312/0 38088/0 8/2 21 زیستی محیط

 0/ 000 0/ 08844 40526/0 5/2 21 اقتصادی 

 0/ 000 0/ 07190 32948/0 4/3 21 اجتماعی  -فرهنگی
 0/ 000 06777/0 31056/0 7/2 21 زیرساختی 
 0/ 000 0/ 05543 25402/0 9/2 21 طراحی کل

 ( 1398های پژوهش  منبع: )یافته 

 

 

وضعیت مطلوب هر کدام از   (H1)اگر فرض نخست 
را نامطلوب درنظر    (H0)ها باشد و فرض صفر  بخش 

یافته بیان بگیریم،  بخش  ها  که  است  آن  گر 

زیستی طراحی در وضعیت مطلوبی نیست و  محیط
با   برابر  برآوردشده  میانه   8/2میانگین  از  که   است 

این کم   3نظری   نتیجه  است.  در  تر  بخش  این  که 
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برآوردشده   میانگین  قراردارد.  نامطلوبی  وضعیت 
با   برابر  اقتصادی  آن می   2/ 5زیرگروه  از  جاکه  باشد. 

نظری است، پس این بخش    تر از میانهمیانگین کم 
فرهنگی  بخش  نیست.  مطلوب  وضعیت  در    - نیز 

میانگین   است چون  در وضعیت مطلوبی  اجتماعی 
میانه  3/ 4آن   از  بیشتر  بخش    و  است.  نظری 

چراکه   ندارد  قرار  مطلوب  وضعیت  در  زیرساختی 
آن   کم   7/2میانگین  میانهو  از  است.    تر  نظری 

اگر بگوییم وضعیت طراحی در حالت  هم روی رفته، 
ها  ، یافته (H0)و نامطلوب است    (H1)کلی مطلوب  

دهد طراحی در در حالت کلی در وضعیت  نشان می 
   9/2مطلوب قرار ندارد. چون میانگین برآوردشده آن  

 است. 3نظری   تر از میانهو کم 

استان  در  ها  مولفه  این  وضعیت  درک    برای 
می   شده  مطرح  نظری  مبانی  به  توجه  با  گلستان 
نوع   این  اذعان داشت که در وضعیت موجود  توان 
میراث  وزارت  معیارهای  اساس  بر  ها  اقامتگاه 
می   طراحی  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
شوند و مواردی رو الزاما رعایت می کنند که در آیین  
  نامه تاسیس اقامتگاه های بوم گردی ذکر شده است 
بنابراین بسیاری از متغیر های تعیین کننده در میزان  
درجه بوم کلبه بودن اقامتگاه ها مورد توجه قرار نمی  
گیرد بر اساس استاندارد جهانی برای ایجاد اقامتگاه  
یابی،   مکان  مولفه  چهار  ها  کلبه  بوم  مانند  های 
برداری مورد توجه قرار می   طراحی، ساخت و بهره 

اضر از دیدگاه طراحی شاخص  گیرد و در مطالعه ح
فرهنگی  اقتصادی،  زیستی،  محیط  و  -های  اجتماعی 

زیرساختی مورد بررسی قرار گرفته است که ضعف  
اصول   نکردن  رعایت  طراحی  معیار  در  اساسی  
فناورانه در مصرف و مدیریت انرژی است. که بنظر  
می رسد در این زمینه تقویت برنامه های آموزشی  

آشنای  و  فعاالن  جهانی  برای  موفق  تجارب  با  آنان  ی 
 الزام می یابد.

 

 بحث  5
پذیرفته و  جهانی  معیارهای  معیارهای برپایه  شده، 

ها که در این پژوهش، گزینش و با  کلبه طراحی بوم 
بومی دیدگاه  خبرگان  کارشناسی  شد، های  سازی 
خوبی و  تواند به ای از معیارهایی است که می گردآیه 

کار رود.  های جدید به بهکلشکل کاربردی برای بوم به
های الزم را پوشش  معیاری همه بخش   62این بسته  

اجتماعی  -زیستی، اقتصادی، فرهنگی دهد )محیط می
عنوان معیار(.   34و    8،  7،  13ترتیب با  و زیرساختی به 

می  و  بنابراین  رعایت  با  که  داشت  امید  توان 
آغازین  به گام  در  معیارهایی  بسته  چنین  کارگیری 

برداری  از مشکالت آینده در ساخت و بهره طراحی،  
ها،  گیری کرد. از سوی دیگر و برپایه یافتهها پیش آن

در بخش  به معیار همگون  پیرامونی  با منظر  سازی 
زیستی طراحی نسبت به دیگر معیارهای این  محیط

توان  چه می قسمت توجه بیشتری شده است. چنان 
بر  منطقه  همان  بومی  گیاهان  از  بیشتر  ای  گفت 

دوباره  گیاه توسعه  است.  شده  استفاده  کاری 
های قدیمی یا سنتی مناسب در سایت و  ساختمان

آن بومتبدیل  امکانات  به  سطح  ها  در  نیز  گردی 
های  مطلوبی اعمال شده است. برای نمونه، اقامتگاه

از   موارد  دیگر  و  آوش  ابریشم،  خانه  خزر،  اسحاق، 
اقامتگاه    های تاریخی هستند. که بهدست خانه این 
شده بوم  تبدیل  خصوصی  گردی  مالکیت  یا  که  اند 

اداره میراث فرهنگی. درنظرگرفتن   از  اجاره  یا  دارند 
این   به  دوباره«  استفاده  و  بازیافت  »کاهش،  اصل 
مفهوم است که تا جای ممکن از همه چیزهایی که  

شدنی هستند استفاده  بادوام، تجدیدپذیر و بازیافت 
کمپوست  مانند  و  سازیشود  جداسازی  کاهش،   ،

ها توجه  ذخیره پسماندهای جامد و مایع برپایه یافته
جویی  بسیار کمی به آن شده است. محافظت، صرفه 

و برداشت مجدد از آب نیز از دیگر معیارهایی است  
هیچ  و  است  نشده  توجه  آن  به  برنامهکه    گونه 

آب   استفاده از  آب دوباره  بازیافت  یا  و  هرز   های 
اقامتگاه در  سیاه  و  بوم خاکستری  گردی  های 

برای  بررسی  برف  و  باران  آب  نداشت.  وجود  شده 
گرد  دوباره  نمی استفاده  و  آوری  در  شود  الزم  تدابیر 
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این راستا اندیشه نشده است. در بخش اقتصادی  
توسعه امکان  امکانات    طراحی،  دیگر  و  وسعت 

برای   است.  شده  گرفته  نظر  در  تاحدی  منطقه 
گردی روستای ساَسنگ، کار خود  بوم نمونه، اقامتگاه  

را با یک ساختمان آغاز کرد و در ادامه آن را گسترش  
به  اکنون  داد.  از  پاسخگوی نیاز گستره طوری که  ای 

چنین تعداد  های گوناگون است. هم مهمانان در درجه 
اقامتگاه از  ها نیز درحال گسترش ساختمان  دیگری 

ها، مزایا  اقامتگاه خود هستند. از سوی دیگر، هزینه
های مختلف فناوری فوتوولتاوری در  و معایب گزینه 

نظر گرفته    مرحله بسیار ضعیفی در  طراحی درحد 
فرهنگیش نظر   از  است.  در طراحی    - ده  اجتماعی 

سنت به  احترام  و  اقامتگاه،  بومی  نمادهای  و  ها 
مذهبی در سطح مطلوبی رعایت شده است. برای  

نظر، نعل اسب، نمونه، از نمادهای بومی مانند چشم 
ترازو و دیگر موارد در طراحی داخلی سراسر اقامتگاه  

ستگیره در  ابریشم استفاده شده است و یا د  خانه
اقامتگاه برخی  در  که  و  ورودی  ساسنگ  مانند  ها 

علی بنابر سنت بومی استفاده شده است که در  حاج 
آن،   بودن  بم  یا  زیر  صدای  و  زدن  در  نوع  گذشته 

را مشخص می  مهمان  بودن  زن  و  مرد  نمود.  جنس 
ای است که  جویی در مصرف آب نکته صرفه   مسئله

امری حیاتی به    با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان
می  به شمار  نتایج  برابر  ولی  این  دست رود.  آمده 

های حفاظت از آب به کارکنان و  پژوهش، تبلیغ پیام 
کم  دارای  اقامتگاه  طراحی  در  میزان  مهمانان  ترین 

کشی  که از آب لولهطوری پذیری بوده است. به تحقق
محوطه  تمیزی  برای  روستایی  و  ها  اقامتگاه  شهری 

شود. در بخش زیرساختی، نتایج بیانگر  استفاده می 
اقامتگاه   آن است که محدوده  و ساز  ها در  ساخت 

با   رعایت شده است. به طوری که  سطح مطلوبی 
باالترین میانگین را در طراحی کل به    4/ 67میانگین  

خود اختصاص داده است. این نتیجه حاکی از این  
میراث   از  رسمی  مجوز  گرفتن  برای  که  است  امر 

باشد. از گاز زیستی که  ی این شرط الزامی می فرهنگ
محیط  با  پیشینه  سازگار  ایران  در  و  است  زیست 

می  دارد  موتورگازی،  بسیاری  ژنراتورهای  در  توان 
سوخت یخچال و فریزرهای گازی، اجاق گاز و دیگر  

نشان   نتایج  اما  کرد.  استفاده  چنینی  این  موارد 
ب می شرایط  در  بیوگاز  از  استفاده  که  سیار  دهند 

ترین  ضعیف قرارگرفته است. به طوری که دارای کم 
کلبه قرارگرفته میانگین در  بین معیارهای طراحی بوم 

است. این درحالی است که به جای آن از گاز لوله  
شود که در  ایران و مطابق  کشی شهری استفاده می 

با آن در استان گلستان از گاز طبیعی برای مشترکین  
می  که  استفاده  نوبه شود  به  نیز  جزو    آن  خود 

این مسئله  های فسیلی محسوب میسوخت  شود. 
در   شیرین  آب  تامین  معیار  که  است  توجه  قابل 
مناطق ساحلی از بخش زیرساختی و در نظرگرفتن  

از بخش محیط  مؤلفه  مناطق حریم ساحل  زیستی 
های  طراحی نیز به دلیل این که هیچ کدام از اقامتگاه

گلستابوم  استان  قابل  گردی  نیستند؛  ساحلی  ن 
 تفسیر نیستند.

 

 گیری نتیجه 6
بخش   در  جهانی  تقاضای  روزافزون  رشد  و  اهمیت 

بوم اقامتگاه بههای  و  بوم گردی  برکسی  کلبهویژه  ها 
)استان   ایران  شمالی  منطقه  در  و  نیست  پوشیده 

گردی  های اصلی بوم عنوان یکی از قطب گلستان( به
شود. روشن است  ه می ها افزود روز بر شمار آن روزبه

زمینه در  نیز  اثراتی  رشد  این  همراه  محیط  به  های 
همراه   به  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  زیستی، 
در   و  نادرست  طراحی  صورت  در  که  آمد  خواهد 

شده، پیامدهای  نظرنگرفتن معیارهای جهانی پذیرفته
خواهد برجای  ناپذیری  این  جبران  نتایج  گذاشت. 

طراحی در حالت    که مؤلفه  گر آن استپژوهش بیان 
نظر   از  تنها  و  ندارد  قرار  در وضعیت مطلوبی  کلی 
برخوردار   مطلوبی  وضعیت  از  اجتماعی  و  فرهنگی 

ها در  کلبه توان گفت تنها درکی که از بوم است. می 
با   و  است  آن  سنتی  فضای  دارد،  وجود  ایران 

شده  اقامتگاه گرفته  اشتباه  روستایی  سنتی  های 
ت  اصوال  و  محیط  است  مسائل  به  کمی  بسیار  وجه 

می  آن  زیرساختی  و  اقتصادی  امید  زیستی،  شود. 
تدوین  معیارهای  برای  است  پژوهش  این  در  شده 
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بوم  درست  کشور  کلبهطراحی  از  بخش  این  در  ها 
تا   شود  کارگرفته  به  نیز  عمل  در  و  باشد  راهگشا 

اجتماعی و    -زیستی، فرهنگیشکل سود محیطبدین 
میه برای  محلی  اقتصادی  جامعه  و  میزبان  و  مانان 
هم  گردد.  می فراهم  پیشنهاد  که  چنین  شود 

های حفاظت از آب و انرژی و ذخیره آب باران  برنامه

نما  و برف و استفاده دوباره از آب خاکستری برای آب 
شود؛ تا جای امکان از تمام  یا دیگر موارد در نظرگرفته 

بازیا قابل  و  تجدیدپذیر  بادوام،  که  فت  چیزهایی 
برنامه اجرای  مانند  کمپوست هستند؛  سازی  ی 

 گیاهی، کاهش ضایعات جامد و جداسازی و ذخیره 
 پسماند جامد و مایع قبل از دفع استفاده شود. 
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