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امروزه زندگی شهری ونظام اجتماعی موجود در شهرها، انسانها را از مسیر اصلی زندگی دور کرده و
با وجود رفاه و امکانات بسیاری که در اختیارشان قرار داده از سادگی طبیعت دور شده اند.یکی از

بهترین راه های تبادل فرهنگی، گردشگری است. از اهداف مهم گردشگری شرایط آسایش اقلیمی در
یک سفر می باشد. بنابراین شرایط آب و هوایی نقش بسزایی در دستیابی به این امر خواهد

داشت.حضور گردشگری تا حد زیادی موجب رونق اقتصادی و باال رفتن سطح فرهنگی و بومی می
شود.در جهاني كه ما در آن زندگي ميكنيم در عين عظمت و بزرگي كه هر روز به واسطه وسايل

ارتباط جمعي و گفتگوي تمدنها و فرهنگهاي مختلف كوچكتر ميشود، ديگر نمي توان به مرز و بوم
محصور خود پوسته تنگ فرهنگ بومي دلخوش بود. تاريخ نشان داده كه هر فرهنگ و حتي جامعه اي

براي بقا و دوام و پيشرفت خود بايد به اطراف خود و فراتر از مرزهاي شناخته شده نظر كند و گرنه
محكوم به نابودي است.انگيزه اين نظر كردن ميتواند كنجكاوي، رهايي از خستگي زندگي روزمره و
كسب و دانش و تهيه اطالعات و اخبار و گفتگو و رد و بدل كردن نظارت، تفريح و گذراندن اوقات

فراغت و… باشد.الزمه اين نظر اندازي و ذهن و فرهنگ باز و آمادگي براي جذب نمودن عناصر تازه و
توانايي گفتگو و تبادل نظر است كه در پي آن وسعت ديد، تحول و پيشرفت فرهنگي – اجتماعي و در
نهايت سفر خواهد بود. هدف از انجام این رساله لحاظ نمودن ارزشهای بومی و منطقه ای (رویکرد

زمینه گرا)در طراحی یک مجموعه توریستی واقع در گیالن، روستای ماکلوان است. این تحقیق بر اساس
این فرض صورت گرفته است که تصور می شود که دستیابی به طرحی که در عین پاسخگویی به

نیازهای روزمره کاربران دارای جنبههای زیبائی شناختی و فرهنگی متأثر از اقلیم و سرزمین باشد.روش
تحقیق استفاده بطور عمده توصیفی و در بخشهایی از آن تحلیل اطالعات بصورت کیفی و استدالل

منطقی صورت پذیرفته است.

کلمات کلیدی : کلید واژهها: طراحی مجتمع توریستی-تفریحی، روستای ماکلوان، شهرستان فومن،
رویکرد معماری زمینه گرا

Islamic Azad University, Rasht Branch - Thesis Database
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت - سامانه بانک اطالعات پایان نامه ها

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               page 1 / 1

/fa/thesis/bodyView/7633
/fa/thesis/bodyView/7633
http://www.tcpdf.org

