
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 1011 بهار، 1، شماره 7دوره 

 101 - 165 صفحات 

Online ISSN: 6742-7424 

Print ISSN: 6354-622X 

www.irijournals.com 

 

 

 

ملک با تأثیرپذیری از فرهنگ  تفریحی در منطقه باغ -طراحی مرکز توریستی

 بومی بختیاری
 

 رضا کریمیان

 آبادان دانشگاه معماری مهندسی ارشد کارشناسی

 

 چکیده

های  عنوان صنعتی نوپا در سال گردشگری، صنعتی گسترده، عظیم و رو به رشد در عرصه فرهنگ و اقتصاد جهان است که به

ای،  أثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است. ایجاد اشتغال، ارز آوری، تعادل منطقهاخیر ت

باشند نیاز انسان به  گذاری در میراث فرهنگی، بهسازی محیط و ... ازجمله مزایای صنعت گردشگری می کمک به سرمایه

قامت در آن و مأنوس شدن با آن در ساختن روح انسان بسیار تأثیرگذار انکارناپذیر، سفر در طبیعت و هم ا نیازی استطبیعت، 

شک نحوه برخورد او در این اقامت با طبیعت است. جذب گردشگر  کننده نحوه اقامت و بی است و معماری از عوامل تعیین

ها  قتصادی و توسعه آنازجمله امکاناتی است که توجه به معماری بومی در پی خود دارد که درنهایت منجر به پایداری ا

های تفریحی  گردد. با توجه به ارتباط عمیق معماری بافرهنگ یک منطقه، ضرورت توجه به طراحی مطلوب مجموعه می

شود. با توجه به رشد روزافزون گردشگری و گسترش صنعت توریسم ایجاد  توریستی در راستای جذب توریست احساس می

ازپیش موردتوجه  هایی سالم برای گذراندن اوقات فراغت بیش ور و همچنین ایجاد مکانگویی به این منظ فضاهایی برای پاسخ

های توریستی تفریحی و گردشگری با رویکرد معماری بومی  قرارگرفته است. لذا در این تحقیق به طراحی مجتمع

متی گردشگری برگرفته از معماری و ماند، وجود فضاهای تفریحی اقا نخورده باقی می صورت بکر و دست پردازد.مناطقی که به می

شک  کنندگان داشته باشد بی باشد و همچنین فضاهایی که آموزش نگهداری از طبیعت را برای استفاده فرهنگ بومی منطقه می

 .توجهی در راستای حفظ صنعت گردشگری منطقه خواهد داشت تأثیر قابل

 

 بومی، توریست مجموعه گردشگری تفریحی، فرهنگ، معماریهای کلیدی:  واژه
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