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 چکیده 
 قایرا به هم و به شمال آفر ایبود که خاور و باختر و جنوب آس ایدر آس یبا هد  بازرگان یاوستهیبه هم پ یهاشبکه راه ،شمیابر راه ای شمیجاده ابر

 هایچاره و راهبردها به جانبه ضرورت توجه همه شیاز پ شیب ،یشهر ی  زندگو مسائل و مشکعت خا ینیشهرنش گسترش داد.یم وندیو خاور اروپا پ

مهم که  اریعامل بس کی ،یشهر یو طراح یمنیا ،ینقل شهروحمل ،یشهر ستزی طیمانند مح هایی،موضوع انیدر م یمراکز تجار یطراح یسودمند برا

تجارت از  ریکننده در مسنییمراکز و عوامل تع یخیتار تیهو یساززندهز دارد، با یشهر یعوامل سازنده زندگ گریبر د ایکنندهنییو تع ندهآیفز ریتأث

 سیستمی و تفکیکی، به نگرش رویکرد باجاده مهم است.  نیموجود در سر راه ا یشهرها و کشورها یرونو تجار برای شمیابر یخیجاده تار یایاح لیقب

 .شودمی اشاره هاسیستم این ترینعمده شده است و به یکدیگر با هاآن ارتباط و بر گردشگری تأثیرگذار دموار شناسایی بر مورد استفاده، سعی ابزار عنوان

 ی،خیجاده تار نیا یایموانع و تنگناهای ذهنی و عینی موجود بر سر راه اح ،یاستنباط یو آمار یلیت تحل یفیدر این مقاله با استفاده از روش توص

 نیچنهم، تجارت منطقه شیثر در افزاؤم یقرار گرفته و راهکارها یمورد بررس جانیآذربا ةدر منطق یالمللنییش تجارت بثر بر افزاؤهمچنین عوامل م

 است.  دهیگرد انیب نهیزم نیدر ا نیعصر نو یتجارمراکز  یاقتصاد مطلوب با طراح

 
 شگری، اقتصاد و فرهنگ.سازی، جاده ابریشم، هویت تاریخی، گردمرکز تجاری، باز زنده هاي کلیدي:واژه

  

                                           
 221کد مقاله ثبت شده در همایش:  * نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد معماری. 2

 دکترای معماری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد ارومیه.  -2

 ریزی شهری و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه. دکترای جغرافیاوبرنامه -2
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 ت مقدمه 1

و  ستین ریپذامکانی شهروندان هانگرشو  هاخواسته، ازهاینی، جز با شناختن شهرروزها حل مسائل  نیا 

و مسائل مردم، شهر و منطقه  ازهاینی از آگاه گریدی سونخواهد شد. از  سریمشناخت مسائل جز با پیوهش 

ی برای مساعد نهیزمی داشته باشند، شهر مشکعتدر رفع  توانندیم کهی نقش زانیمی نگرش آنان در وبررس

 تیریمددر  هاملت مشارکتالمللی تجاری و منطقه فراهم ساخته تا نهادهای بین نیبی منطقی ارتباط برقرار

 تیرضاو  هابیآس کاهشی، اجتماعانسجام  شیافزاخدمات،  نهیهز کاهشی، اقتصادی در تأمین منابع شهر

. شودیم مربوط آنان با مرتبط خدمات و گردشگران به هر آنچه از عبارتست یگردشگرباشد.  مؤثرگذاران سرمایه

 نیب یهمانداریم و جذب ندیفرآ در که شودیم اطعق ییهاتیفعال مجموعه به یگردشگر فیتعر نیا اساس بر

 ی،زاهد) شودیم برقرار یمحل مردم و زبانیم یهادولت مبدأ، یهادولت ی،مسافرت یهاسازمانگردشگران، 

 به لیم. است یفرهنگ و یاجتماعی، اقتصاد امور انگریب یخوب به که است ییهاانیجر از یگردشگر. (1-2 :1192

 ،هیسرما از یانیجر رندةیبرگ در تیکل کی در و مختلف و اهدا  هازهیانگ با فراغت اوقات در فضا از استفاده

 یگردشگر نهدیم یجا بر یمختلف آثار ییایجغراف یفضا در که است هاآن انیم متقابل کنش و انسان، فرهنگ

 . (1: 2002بریدنهم، ) دهدیم ارائه یمتفاوت یالگوها ییفضا پردازش در

 کشورهای میان بازرگانی امور تا است صدد در، است شده گذاشته اجرا مورد به 2009 سال از که ابریشم راه طرح

 ابریشم جاده مسیر در واقع کشور 21 به مربوط جهانی تجارت درصد 20 اکنون هم. بخشد تسهیل را ابریشم راه

 که آورد فراهم شرایطی تواندیم جاده این مسیر در تجاری المللیبین بزر  مرکز یک تردید وجود بی. است

 فراهم کشور غرب شمال یهااستان در را همسایه کشورهای و ایران وبازرگانان تجار گذاریی سرمایههانهیزم

 ابریشم جاده تاریخی واقعیات گذاشتن نمایش به با و کشور غرب در المللیبین تجاری مرکز یک طراحی با. آورد

 یهااستان در را همسایه کشورهای تجار و بازرگانان گذاریسرمایه یهانهیزم که کرد فراهم شرایطی توانیم

 .(، پایان نامه کارشناسی ارشد1112عباسپور باری، اکبر )کرد  تسهیل کشور غرب شمال

 

 ویتحقو ضرورت انجام  تیاهم ت2 

کشور را  یتجارت خارج تواندیم رانیجاده در ا نیا ریمس نیتریغربمدرن در  یتجار یالمللمرکز بین کی وجود 

و  ایتصاد دندر اق رانیا گاهیدهد. با توجه به جا شیافزا یقابل توجه زانیبه م یشرق یایو آس ییاروپا یکشورهابا 

 استیکشور دن 10جزو  یو کشاورز مانیس ،یمعدن ددر تنوع موا جانیالخصو  منطقه آذربا یعل رانیا نکهیا

از عوامل  یکی گرید یطرف ازشد.  شمیبزر  لنگرگاه جاده ابر یمرکز تجار کیو ساخت  یبا طراح توانیم

 یهاتیبه سبب جذاب یمراکز نیچن نیوجود ااست که  یخدمات یها و مراکز تجارشهرها وجود ساختمان ییبایز

، پایان نامه کارشناسی 1112عباسپور باری، اکبر ) کندیم یانیکمک شا زیفراوان، به صنعت گردشگری آن شهر ن

 .(ارشد
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 ویتحقی در نوآوربودن و  دیجدجنبه  ت1

مورد  دی که توان تولید برقخورشی یهاسلولبرسد، از  حداقلدر طراحی این مرکز، برای اینکه مصر  انرژی به  

 سیستم انرژیخواهد شد. در سیستم سرمایشی و گرمایشی این مجتمع از استفاده  باشندیمرا دارا نیاز مجتمع 

به  مفهوم انرژی دوگانه یعنی: استفاده از گرمای خورشید وسرمای زمین، رسیدناستفاده خواهد شد.  دوگانه

 (همان منبع). در انرژی صرفه جویی کرد 22تا %  توانیما این کار درصد باالیی از صرفه جویی در انرژی. ب

 

  ویتحقاهدا  مشخص  ت 2

اهدا   شمیجاده ابر یخیتار تیهو یغرب کشور با زنده سازشمال یالمللبین یمرکز تجار یطراحهد  کلی:  

 وییه: 

 احیای مفهوم جاده ابریشم در قالب طراحی مجتمع تجاری -1

 اقتصادی و تجاری، یهالیپتانسو  هایدتوانمنمعرفی  -2 

 عمو بخشیدن به حیات تجاری منطقه، -1 

 ارتقا بهره وری اقتصادی منطقه به منظور دست یابی به سطی رفاه اجتماعی مطلوب، -2 

 (همان منبع)،گریکدبا ی هاانسانخدمات و ارتباط  افتیدر، کاال دیخری برا ندیخوشای طیمح جادیا -2

 

 حقیوسؤاالت ت ت 2

 غرب کشور احیاءکرد؟المللی شمالهویت تاریخی جاده ابریشم را در کالبد طراحی مرکز تجاری بین توانیمآیا  ت

به عنوان جاذب سرمایه، و باال بردن  تواندیمغرب کشور، المللی در شمالآیا طراحی و احداث مرکز تجاری بین ت 

 (همان منبع)ای عمل کند؟ ارزش منطقه

 

 ی تحقیوهاهیفرض ت2

هویت تاریخی این جاده را  توانیمغرب کشور در مسیر جاده ابریشم المللی شمالبا طراحی مرکز تجاری بین ت

 احیا کرد. 

در جذب سرمایه داخلی و خارجی در باال بردن ارزش منطقه  تواندیمغرب کشور المللی شمالمرکز تجاری بین ت

 (همان منبع)نقش به سزایی ایفا کند. 

 

 مفهوم تجارت و تجارت خارجی ت1

 تعریف تجارت -1-1
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کاال و خدمات از یک شخص یا نهاد به دیگری به ازای دریافت چیزی از  مالکیتتجارت یا دادوستد انتقال  

گیری مادی( را که اشخا  در مقابل کاال یا و اندازه سنجشاست. به طور کلی هرگونه عملی )قابل  خریدار

شود. ال یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طر  به هنگام این عمل راضی باشند تجارت گفته میخدمتی، کا

شود. در عر  معمول به تبادل کاالها یا خدمات تقسیم می تجارت خارجیو  تجارت داخلیتجارت به دو قسمت 

شود و برای بهتر معامله کردن در زمان الزم و محدود نیاز به اطععات و مدیریت کردن تجارت اطعق می

دهد. می را تشکیل داریسرمایه ٔ  هستهاست که  سازوکاریاطععات جهت رسیدن به هد  است. تجارت 

 (1110ی، منزو)

 

 جاده ابریشم ت9

 تاریخچه راه ابریشم -1-9

ای بمنظور بازرگانی در قاره آسیا بود که شرق و غرب و های متصل شدهجاده ابریشم یا راه ابریشم شبکه راه 

ین به کرد. این راه از شهرستان توان هوانگ در چجنوب آسیا را بهم و به شمال آفریقا و شرق اروپا متصل می

بالیغ و آلمالیغ و اترار به شد و از طریو بیشآمد و از آنجا داخل ترکستان شرقی امروزی میوالیت کانسو می

آمد و از ری به نیشابور، گرگان به ری می سرخس، رسید. در بخارا قسمت اصلی آن از راه مرو،سمرقند و بخارا می

)تصویر  گردیدوان به طرابوزان یا بیکی از بنادر شام منتهی میرفت و از ایرقزوین و زنجان و تبریز و ایروان می

 )عباسپور، اکبر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات آ غ(. شماره یک(

 
 :1تصویر شماره

 مآخذ: )عباسپور، اکبر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات آ غ(

و بنادر « دن»این راه از سمرقند به خوارزم و از خوارزم به سرای و هشترخان و از آنجا به کنار شط قسمت فرعی 

گذشت، ابریشم بود، اما چون ایرانیان ترین کاالیی که بصورت ترانزیت از ایران مییافت. مهمدریای آز  انتها می

دادند قادر بودند محصوالت خویشهرا صیص میکردند، بخود تخمقدار بسیاری از ابریشم خام چین را که وارد می

تحریک اتباع سغدی خود کوشش آ کردند، تا از ه ممالک مغرب زمین بفروشند. ترکان به بهر قیمتی بخواهند، ب

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 

9511 

خسرو انوشیروان اجازه عبور دادن ابریشم خود را از خاک ایران حاصل کنند اما نتیجه نبخشید. نخستین فردی 

میعدی، برای این مسیرها انتخاب کرد, جغرافیدان آلمانی  1911راه ابریشم را در سال  که نام جاده ابریشم یا

سبب حمل ابریشم چین از این راه به دریای مدیترانه و مناطو مختلف دیگر بین ه فردیناند ریختوفن بود. وی ب

مرکزی  یهاابانیر از براه این نام را برگزید. با آغاز مسیر از شهرهای ساحلی شرق چین و جهت پیشگیری عبو

مسیر شمالی که عمدتاً امروزه از آن با نام جاده ابریشم . شدچین، این مسیر به دو راه شمالی و جنوبی تقسیم می

مختلف در چین و پیش از رسیدن به  یهاالتیشد و پس از عبور از اشود از روستای توان هوانگ آغاز مییاد می

ها از شمال بیابان و یکی از جنوب آن شد که دو تای آنه متفاوت تقسیم میبیایان بزر  مرکزی چین به سه را

جنوبی چین به  یهاکرد. مسیر جنوبی عمدتاً یک مسیر ثابت بود. مسیری که پس از عبور از قسمتعبور می

مالی پیوست و یا با مسیر شرسید و سپس به خراسان و ایران و بعد یا به مسیر دریایی میشمال هندوستان می

قرن پیش در زمان امپراتور خاندان هان در شرق چین, یک مسیر دریایی که البته بطور  12شد. از حدود یکی می

 (همان منبعاست، نیز مورد استفاده قرار گرفت. ) رسمی قسمتی از جاده ابریشم نبوده

 

 ت اهمیت راه ابریشم1

انسانی و در دورانی که شرق و غرب زمین به را شاید برخی بر این باور باشند که در عصر ارتباطات پیچیده 

ای که چیزی جز گذرگاهی برای ، این روی آوردن به پیوهش تاریخ جادهخوردیمالعین در هم گره طرفه

ای از تاریخ کهن بخشی از کره خاکی، شاهد گذر ای که در دورهکاروانیان بوده است، نادرست بنماید و جاده

سو بوده است. امروزه که از قطار شترهای صحرانوردی اثری به جا نمانده و نه از مسافرانی از این سو بدان 

. پس چه سود از جست و جو در پیچ و خم شناختندیمگسترده پهناوری که تنها یک نام را بر خود  یهانیسرزم

ت، تنها بر این پایه و فراز و نشیب راهی که نه نشان از خود آن باقی است. ارتباطات، زیر بنای تمدن هر جامعه اس

راه ابریشم با گذر از  .بخشدیمو به آن رشد و بالندگی  دیآیماست که گردونه حیات یک جامعه به گردش در 

چند این بار  ییهاسدهپل پیوند میان اقوام و ملل آن روزگاران بوده، و  نیترمهمچندین کشور بزر  و گسترده، 

روز گرچه کشورهای پهناور باستان را مرزهایی تحمیلی، پاره پاره کرده سنگین تاریخی را بر روش کشیده است. ام

. راز این یگانگی را باید در شودیمای یگانه سیراب از سرچشمه هانیسرزماست، فرهنگ و آیین مردمان این 

محدود نشده  ها به چند کاالی مادیو ستاده هادادهجست و از ایران تا روم،  هاملتپیوندهای تاریخی میان این 

صنعتی و  یهافرآوردهاین سو و آن سو رفته است، از  آوردهیماست، بلکه آنچه اندیشه و دست مردمان فراهم 

ای نشان دارد های ملی و ادیان آسمانی این همه از اهمیت جادههای بومی و آیینطبیعی گرفته تا دست آفرینه

ش دراین نهفته است که امروزه بیش از هر زمان دیگر زمینه ساز . اهمیت دیگردادیمکه خاور را به باختر پیوند 

همگرایی میان کشورهای هر منطقه از جهان رخ نموده است. این تعش  یهاضرورتگشایش در دوران معاصر، 

را استوارتر  هاملتبار دیگر زمینه ساز گشایش راهی باشد که ارتباط میان  تواندیمدر جهت پیوندهای چند سویه 



 

9511 

. اینک که کشورهای منطقة ابدیینمهای زمینی و تماس رو در رو استوار ازد. ارتباطی که جز با پیمودن راهبس

تا بار دیگر مرزهای زمینی خود را برای گذر  اندشدهآسیای مرکزی در کنار جمهوری اسعمی ایران بر آن 

برای داد و ستد با دیگر کشورهای جهان راه را  نیتردرستو  نیترارزانهای بزر  امروزی بگشایند و کاروان

 نیترمهماین کوشش را گامی به سوی احیای راه باستانی ابریشم دانست که پیشینیان آن را  توانیمبرگزینند، 

 (همان منبع. )دندیدیمگذرگاه خود 

 

 عوامل اقتصادی در گردشگری  10-

بلکه یک شهر سالم  ،گرددیمشد اقتصادی شهر گردشگری نه تنها به واسطه عملکرد خود زمینه ساز توسعه و ر 

مندی از زمینه جذب بهتر و بیشتر گردشگر و بهره تواندیمیافته نیز با فراهم سازی ساختارهای مورد نیاز و توسعه

توسط اقتصاددانان توسعه، در ردیف صنعت قرار گرفت و  20مزایای اقتصادی آنرا فراهم نماید. گردشگری از دهه 

تمام توان خود را  هادولتصنعت گردشگری در سطی جهانی مطرح گردید. این موضوع باعث شد تا به عنوان 

گذاری دیگر امکانات کنند و اجازه دهند تا سرمایه نیتأمگذاری جهت و  سرمایه هاساختصر  ایجاد زیر 

 زینه شوند. گردشگری، هدر جریان مبادالت گردشگری و برای ایجاد خدمات و محصوالت جدید  هابخش

 : کرد خعصه توانیم زیر موارد در را رابطه در گردشگری مستقیم غیر و مستقیم اقتصادی اثرات مجموع در

. ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، دائمی و فصلی در طیف متنوعی از مشاغل خدماتی و غیر خدماتی در 1

 کرانه آن. شهر و پس

 تن سطی رفاه عمومی شهروندان. . افزایش در آمد سرانه و باال رف2

 . افزایش در آمد مراکز خدماتی وبازرگانی و صنعتی شهر. 1

 . هایشهردار. افزایش در آمدهای مالیاتی دولت و بالطبع 2

 های گردشگری مازاد بر نیاز شهر به منطقه فرادست. . انتشار بخشی از درآمد2

آن، به دلیل افزایش جمعیت  ٔ  پسکرانهو خارجی در شهر و  گذاری داخلی. ایجاد و افزایش انگیزه  سرمایه2

 و وفور نیروی کار.  ازهاینشهری، گستردگی بازار، تنوع در 

 آن.  ٔ  کرانهپس. افزایش منابع مالی به منظور حفظ مواریث فرهنگی و طبیعی شهر و 1

 آن.  ٔ  کرانهپس. افزایش ارزش افزوده زمین، مسکن و. . . . در شهر و 9

های خصوصی و عمومی با پذیرایی و خدماتی توسط بخش–اد انگیزه جهت توسعه و تجهیز مراکز اقامتی . ایج1

 (110-1111عنایت به منافع سرشار اقتصادی حاصل از عرضه خدمات مذکور به گردشگران. )پارسائیان و اعرابی،

 

 گردشگری در اجتماعی و فرهنگی عوامل -11
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ی گوناگون مورد توجه قرار گرفته است که از هادگاهیددشگری فرهنگی از اصطعح فرهنگ در گردشگری و گر 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیمآن جمله 

ی باستانی و میراث فرهنگی ملموس به وییه با جایگاه جهانی که هامحوطهو  هاادمان. به مفهوم آثار تاریخی،ی1

 خود.  فرهنگ به نسبت مردم قاداتاعت و باورها توسط یونسکو به ثبت رسیده است. تقویت

ی زندگی مردم که در مذهب، آداب و رسوم، آیین، لباس، هنر، صنایع دستی، معماری، هاوهیش.به مفهوم 2

و تغییر از قومی به قومی دیگر و افزایش جذابیت  ابدییمموسیقی، ادبیات، غذا، جشنواره و نظیر آن تبلور 

 طبیعی.  و علمی،هنری ،معنوی یهادهیدپ و فرهنگ با گردشگر گردشگر. آشنایی

 قومی و فرهنگی ارتباط . به مفهوم هد  بازدید از جوامع محلی،ارتباط با مردم بومی و نظیر آن است. ایجاد1

 یهاشیگو و هازبان یادگیری در میزبان کشور یا شهر در ساکن مردم کشور. استقبال یک شهروندان بین بیشتر

 گردشگر.  با بیشتر ارتباط برای ،دیگر

 . به مفهوم گردشگری سالم، بدون اثرات منفی بر جامعه و محیط زیست. 2

 حوزه و شهر در حاکم سنتی یهافرهنگ از حمایت . به مفهوم کسب دانش و تجربه و آشنایی با تاریخ. افزایش2

 آن. 

 است،قرار دارد.  . در مقابل گردشگری انبوه و گردشگری که تنها با هد  استراحت و تفریی و سرگرمی2

 . گردشگری فرهنگی به مفهوم گردشگری پایدار است. 1

ریزی مبتنی بر برای رسیدن به تعامل گردشگری فرهنگی و توسعه پایدار باید همه اقشار یک جامعه با برنامه

لویت اصول توسعه پایدار تعش کنند تا این امر به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود که موضوعات زیر همیشه در او

 و اهمیت است:

 تعیین ابعاد پایداری در زمینه گردشگرس فرهنگی. 

 ریزی شود. برنامه هاآنیی که توسعه پایدار در زمینه گردشگری فرهنگی باید بر اساس هاارزشتعیین 

 ای دارد. تبیین افو زمانی در گردشگری فرهنگی برای رسیدن به پایداری اهمیت وییه

ریزی. )سازمان میراث فرهنگی و ر گردشگری فرهنگی به منظور پایداری اصول برنامهتعیین جامعه مورد نظر د

 (1191گردشگری،

 

 شهر توسعه و گردشگری در کالبدی عوامل -12

آن،قدرت مالی و درآمد شهر در اولویت است، که این قدرت  ٔ  پسکرانهجهت عمران و توسعه کالبدی شهر و  

. توسعه معماری در شودیممنبع مالی کشور را شامل  نیتربزر م( تا جز جامعه )یعنی مرد نیترکوچکمالی 

،زیرا در این بخش نیاز انسان )گردشگر وارده به شهر و ردیگیمگردشگر در آن هم، در این مقوله قرار  تأثیر
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این . بنابرشودیمی شهری پاسخ داده بایزدر مبلمان شهری و مورفولوژی  مثعً شهروندان(به زیبایی شناختی، 

 : دیآیمی زیر برای رفع نیاز گردشگران وتغییر کالبد شهر در توسعه شهری به وجود امدهایپ

 و. . . .( هاانهیپاهای ارتباطی،میادین،وگره هاراه. توسعه ساختارهای زیر بنایی شهر )شبکه 1

 . . .  . توسعه یا باز سازی و بهسازی اماکن و فضاهای تفریحی و گردشگاهی،سطوح سبز و. .2

 . ایجاد، احیاء و بازسازی اماکن و ابنیه تاریخی، مذهبی، فرهنگی، هنری )موزه، نمایشگاه، سینما،. . .( 1

های فرسوده، متناسب با تحوالت ساختاری و کارکردی . بهسازی و بهینه سازی مساکن شهری و احیاء بافت2

هم به جهت پایداری و مقاومت، در نتیجه  معاصر،ضمن حفظ هویت ومعماری اصیل هم به لحاظ تیپ و الگو و

 افزایش تماس با گردشگران. 

 . توسعه متوازن، متناسب و پایدار ساختن ساختار فیزیکی، جهت ارضاء حس زیبا جویی انسان. 2

 شهرسازی و معماری( آن در توسعه پایدار تأثیر)اسکندریان، سحر و دیگران، مقاله گردشگری و 

 شهری.  توسعه و زیست حیطم بر گردشگری عوامل -11

ای ناگسستنی و پایدار از از ارتباط تاریخی طبیعت گردی گواه بر این مدعاست که گردشگر و محیط زیست جلوه

. این تعامل پایدار بین انسان و طبیعت به دلیل نیازمندی انسان به عنوان کندیمبین انسان و طبیعت را متبلور 

. برای اینکه بفهمیم این تعامل چگونه نوید بخش باشدیمی و اکولوژی آن گردشگر به محیط زیست و منبع طبیع

 :میکنیمعوامل زیر را بیان  باشدیمتوسعه پایدار شهری 

ی طبیعی و اکولوژی شهر و پسکرانه آن به واسطه ورود و توجه گردشگر و در نتیجه ایجاد هاتیقابل. شناخت 1

 برداری از آن. ای مناسب جهت خفظ و توسعه و بهرهانگیزه

 با که ، چراباشدیم آن پیرامون حوزه و شهر طبیعی ذخایر وها اندازچشم حفظ جهت عاملی گردی . طبیعت2

 مالی منابع نیتأم نتیجه در و مذکور منابع برای اقتصادی کاربری ایجاد امکان ،طبیعت از شاخه این گسسترش

 (2-1119کرمی، . )گرددیم فراهم هاآن حفظ جهت الزم

، شهرها. پاسخگویی به نیاز شهروندان و گردشگران شهری به صورت غیر مستقیم با ایجاد کمربند سبز پیرامون 1

 بهداشت روان،. . . . . . .  نیتأمحفظ آب و خاک، 
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 .یطیمح اندازچشم کی بر دیتاک با یگردشگر ستمیس(: 1نمودار شماره )

 ( 1111)ماخذ: اسکندریان، سحر و دیگران، 

 

 ایران و راه ابریشم -12

غرب به دربار اشکانیان آغاز  یهایامپراتوراز  ییهاندهینمابرقراری ارتباط رسمی بین ایران و چین، که با آمدن 

ای بود بر پیوندهایی گسترده که با آمد و شد نمایندگان دو کشور روز به روز بر گستره آن افزوده شد، طلیعه

به عنوان پایگاه  توانستندیمحساس ایران آگاه بودند و هم ایرانیان به نقشی که . هم چینیان به موقعیت شدیم

تا با گشایش راه ابرایشم، اقتصاد خویش را رونو  دندیکوشیمپل شرق و غرب ایفاء کنند و بنابراین هر دو طر  

 بخشند. 

عت آنان ایستاد و رومیان را ایران که همواره از جانب رومیان مورد یورش قرار داشت، با شجاعت در برابر حم

نقل کاال میان وواداشت تا بازرگانی خود را با خاور دور تنها از راه ابریشم عملی سازند. در انحصار داشتن راه حمل

خاور و باختر، سرمایه هنگفتی را نصیب ایران زمین کرد و اقتصاد آن را، که تا آن روز بر کشاورزی و دامپروری 

نقل وروز افزون بخشید و در پی آن مراکزی برای راهنمایی بازرگانی، واسطه چگونگی حملتکیه داشت، رونقی 

 ای از راه ابریشم بود، شکل گرفت. نقل دریایی که شاخهوکاال، پرورش رهبران کاروان و تشکیعتی نیز برای حمل

، که منزل مهمی بوده و دیرسیمو سپس به بیکنه  رفتیمراه ابریشم از بخار )به خجده( خجاده در جنوب غربی 

و پس از گذر از جیحون به آمل )آمویه یا چهار جوب(  رفتیمهزار کاروانسرا داشته است. از آنجا به فریر )فرب( 

با بارهای سنگین خود از روی آن  هاکاروانکه  بستیم خ. رود جیحون، دو تا پنج ماه از سال چنان یوستیپیم

تان قابل کشتیرانی بود. منازل بعدی را گشماهن مرو، سنج، دندانقان و سرخش و در گرمای تابس گذشتندیم
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تشکیل تا نیشابور، منازل رابط شر ، رباط ماهی، رباط چاهک، توس، نوغان، طرق، شریف آباد، الحمراء و دیزباد 

 قرار داشت. 

تجاری در اروپا از طرق جاده مرکز  نیتریغربمرکز تجاری دنیا در کشور چین با  نیتریشرقاز دیرباز ارتباط 

. این مسیر که ابتدای آن شرق کشور کردیمابریشم برقرار بود. این مسیر امکان دسترسی شرق به غرب را فراهم 

روی سابو و شمال افغانستان وارد ایران شد و پس از طی وچین بوده است با عبور از شمال چین و جنوب ش

 . شدیمرکیه با پشت سر گذاشتن استانبول وارد اروپا کردن کشور ایران و عبور از طول کشور ت

، جاده ابریشم به سمت کردیمکه خط مستقیم ارتباطی بین پکن و اروپا دریای خزر را قطع  در واقع آنجایی

جنوب دریا متمایل شد وجود چنین مسیر تجاری سبب رونو گرفتن مناطو مستقر در طول آن شد و بدین دلیل 

افزایش یافت. با گذشت زمان و تکامل  هاآنعلت امکان عبور کاال به مقدار زیاد از  ارزش این مناطو به

ای این مسیر علیرغم نقل آبی همچنین اختعفات منطقهونقلی دیگر از جمله سیستم حملوحمل یهاستمیس

این مسیر قدیمی شده آهن، نویدی در احیاء مجدد برداری قرار نگرفت. احداث راهداشتن پتانسیل الزم مورد بهره

. تا پیش از سال گرددیمآهن جابجایی حجم زیادی از کاال در مسیر زمینی امکان پذیر زیرا با استفاده از راه

را تشکیل  (ECO) اقتصادی یهایهمکارمیعدی فقط سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان اعضای سازمان  1111

تازه استقعل یافته از جمله کشورهای واقع در مسیر جاده ولی پس از این سال تعدادی کشورهای  دادندیم

. با توجه به این باشدیمابریشم به عضویت این سازمان در آمدند، این موضوع خود نشانگر اهمیت این جاده 

 –آهن مشهد . که با احداث خط راهنمودیمآهن در مسیر جاده ابریشم ضرروی به نظر موضوع، تکمیل خط راه

 اعظمی بخش اینکه به نظر. گردید احیا عمعً ابریشم طعیی و باستانی جاده و شده انجام عمل این تجن -سرخس

، این کشور نقش به سزایی در ارتباطات کشورهای همسایه خود خواهد داشت. کندیمبور ع ایران از مسیر این از

. باشدیمود در مسیر برخوردار از مرکزیت خا  خ باشدیممنطقه سرخس که محل ورودی جاده ابریشم به ایران 

مواد خام صادراتی را به محصوالت مصرفی تبدیل کرده و سپس  توانیمدر صورت وجود امکانات در این منطقه 

به نقاط دیگر صادر نمود. در حقیقت با فراهم نمودن چنین امکاناتی ععوه بر استفاده از مزایایی ترانزیتی، ارزش 

برداری قرار خواهد گرفت. در حال حاضر میزان صادرات و واردات کشورهای تازه افزوده کاال نیز مورد بهره

استقعل یافته رقم قابل توجهی است که با استفاده از مسیر جاده ابریشم افزایش خواهد یافت از طر  دیگر 

که  ییهاشرکتتقاضا برای استفاده از جاده ابریشم و منطقه وییه تجاری سرخس مختص به این کشورها شده و 

نیز متقاضی استفاده از این منطقه وییه تجاری خواهند بود.  کنندیممحصوالت خود را به کشورهای منطقه صادر 

 هاآننقل کاال از این جاده عامل مهمی در انتخاب وزیرا استقرار این منطقه در مرکز جاده ابریشم و امکان حمل

رفاً به ذخیره سازی، آماده سازی و صادرات کاال منحصر خواهد بود. از طرفی کاربری منطقه تجاری سرخس ص

نخواهد شد، این منطقه با توجه به راههای زمینی، ریلی و هوایی آن و همچنین قابلیت باالی پذیرش مسافر 
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)عباسپور، اکبر، پایان نامه کارشناسی  گردشگر و رونو بخشیدن به صنعت گردشگری باشدبرای جلب  تواندیم

 آزاد واحد علوم تحقیقات آ غ(.  ارشد دانشگاه

 

 ابریشم جاده احیایبا  تجارت سازی شفا و  المللبین تجارتدر  سرعت -12

 یهمکاربه  شمیابرجاده  ریمسروابط در  تیتقوو  یگذارسرمایه توسعه و گسترش تجارت و یبرا رانیا تیموفق 

حوزه  گمرک یجهانبا سازمان  کینزد یهمکارو  دیجدو مقررات  نیقوان میتنظاصعحات،  تیحماگسترده و 

 یایاحدر قالب  یریزبرنامه تیفعالدارد.  کامل یبستگ یمللالبینو  یمل ینهادهاو  هاسازمانو  هیانوسیاق ایآس

 ریمس نیامستقر در  یکشورها یبازرگانو روابط  المللبیندر عرصه اقتصاد  اکنونهم  شمیابرجاده  یتجار ریمس

 تیامنو بهبود  المللبینتجارت  ندیفرآ یساز، روان و شفا  المللبین. سرعت دادن به تجارت ردیگیمصورت 

تخلف در  کاهش، یتجاراختعفات  کاهشمرتبط با تجارت،  یهاسازمان نیبتجارت، تبادل اطععات  ندیفرآدر 

 لیتسهدر امر تجارت و  عیتسر یبرا گمرکمرتبط با  یهاسازمان ریسااز اطععات  نهیبهو استفاده  هانهیزمتمام 

در حداقل  هاداده لیتحلو  هیتجز، یواقع به آمار عیسرآسان و  یدسترس، کاال یواقعتعرفه و ارزش  نییتعدر 

است  یمقوالتاز  دکنندگانیتولاز حقوق مصر  و  انتیصدو و چند جانبه و  یهایهمکاردر  لیتسه،ممکنزمان 

 نیتأمدر  یمهمنقش  که ییکشورها یهیوبه  کشورها ریسا مؤثر یهمکارو  یهماهنگدرست آن با  یاجرا که

نگرش  نیا تیموقعاست.  یافتنیدست  یتوجهو مصر  دارند، به طور قابل  دیتولو چرخه  گریکدی یتجار یکاال

 رینظشده  یزمانبندو اقدامات  ساختارها تیتقوو  جادیااز جمله  یعملو اقدامات  یعلمدر گرو مطالعه  کردیروو 

و مجامع  هاانسازمو  گمرک یجهانسازمان  یسومدون از  یهابرنامهبر راهبرد و  یمبتنبهبود و توسعه  یهاطرح

 .(همان منبعاست ) یالمللبینای و منطقه باتیترتو 

 تجاری  یهامجتمع اهمیت -12

 ازینی گوپاسخ گریدو متوسط خرید  کوچک مراکز کهی است حدی تا بازرگانی هاتیفعالی گستردگامروزه  

ی زیربرنامهی گرفته تا گذارسیاستی در صدد هستند تا امور مختلف مربوطه، از میعظی نهادها. ستندین کشورها

مورد استفاده افراد  کهها مجموعه نیا. رندیگ، فروش و خدمات را به عهده غاتیتبلی، ابیبازاردر سطوح مختلف، 

ها را در حد معقول برآورده ی آنازهاین دیبا، رندیگیمی مختلف قرار ازهاینی گوناگون و هادگاهیدمختلف با 

 کدر هر ی که ردیگیمی صورت مختلفی مراحل طپس از  ایپواداری موفو و -یمجتمع تجار کی یطراحسازند. 

 (همان منبع)دارند.  مشارکتی معمار ریگمیتصمی در متعددمختصص و  کارشناسانها، از آن

 لزوم مجتمع تجاری در شهر -11

و  هامکان ٔ  همهد مراکز همانن نیای فرض کرد، بلکه زندگیی منفک از قلمرو توانینمی تجاری را هامجتمع 

ی تجاری هامجتمعیی کنند. در نماجامعه را باز تیکل توانندیمیی تنهابه  کی هر یزندگی موجود در فضاها

ی معنا. به اندیفرهنگ داتیتولی براای رو پاساژها عرصه نیا، از دهدیمی رخ متفاوتی فرهنگی کردارها

http://www.alborznews.co/keyword/MwYxBjkGKgY=.aspx
http://www.alborznews.co/keyword/MwYxBjkGKgY=.aspx
http://www.alborznews.co/keyword/KgYsBicGMQYqBg==.aspx
http://www.alborznews.co/keyword/KgYsBicGMQYqBg==.aspx
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http://www.alborznews.co/keyword/MwYnBjIGSgY=.aspx
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ی برایی فضاهاهستند،  زینی اجتماعتعامل  ٔ  عرصهلکه ، بستندینی اقتصادتبادل  ٔ  عرصه،پاساژها صرفاٌ گرید

. شوندیممحسوب  زینی تنازع قلمروهاطور، پاساژها  نیهمی، بخش صیتشخو  تیهوی برای، معناسازارتباط و 

ی نوعکنندگان در آن را به مثابه ی مصر کردارهایی فرض کرد و معنای چند متون توانیمرا  دیخرپس مراکز 

 نظر گرفت.  خوانش از مکان در

یی است که در آن منافع متعارض قلمروی روزمره زندگدر فهم فرهنگ عامه گفته است،  سکیفهم چنان که  

داران دائماٌ به  هیسرمای فرادست از جمله گروهای منافع متعارض رانیا ٔ  جامعهی و در مورد دارهیسرماجوامع 

دارند،  کیتفکو  زیتماقدرت  دارانیخر. ستندین رایپذی منفعل و موجوداتکنندگان . مصر شودیممبارزه خوانده 

 ریغی امری برا ، ممکن استشودیمو اساساٌ تا آنجا که به موضوع مربوط  خرندینمی عرضه شده را کاالها ٔ  همه

 ایکه خانواده میبشنو: امروزه اگر سدینویم( دیخر. اشتراسمان در مقاله )تجربه ندیایبمراکز  نیاکاال به  دیخراز 

دارند،  ازینی خصوصبه  زیچکه در وهله اول به  ستین، منظورشان آن میبروی فروشگاهبه  میدارقصد  ندیگومی

 (همان منبع). زنندیمحر   بایزی مکانبلکه از گشت و گذار در 

 

 مرکز تجاری در شکل جدید -19

چنین با ارتقاء سطی  با افزایش جمعیت و رشد و توسعه شهرها، فواصل نقاط مختلف شهر بیشتر شده هم 

باعث به  تریجدنقل، نیاز به بستر مناسب جهت وسایل نقلیه به صورت وتکنولوژی و صنعت و امکانات حمل

ی بنداستخوانی شهری شده در نتیجه بازارها از شکل ستون فقران خود به عنوان هاانیشرو  هاراهوجود آمدن 

بازارها به شکل مراکز  تاًینهای شدند و بندمحلهی و بندهیحنای، بندمنطقهاصلی شهرها خارج شده و شهرها 

 (. 1192ی مختلف شهر تجلی نمودند )شیرانی، هابخشخرید در 

 یغرب جانیآذربا استان ییایجغراف اتیخصوص و تیموقع -11

وجه 

 تسمیه

است. قوم ماد پس از  ختهیدر آم مادباستانی آذربایجان با تاریخ قوم  تاریخاز نظر تاریخی، 

های غربی ایران از جمله آذربایجان را تصر  کردند. آرام آرام قسمت ایرانمهاجرت به 

توان به در اطرا  آذربایجان وجود داشت که از آن جمله می ییهامقارن این ایام دولت

در نواحی  اورارتو، دولت آسیای صغیردر  هیو، دولت النهرینبیندر شمال  آشوردولت 

اشاره  زاگرسدر حوالی کوههای  کاسیاندر شرق و  کادوسیشمال و شمال غرب، اقوام 

معرو  شد و مشتمل بر شهرهای  ماد کوچک، آذربایجان به ماددولت کرد. بعد از تأسیس 

بود. گروهی معتقدند که نام آذربایجان گرفته شده  کرمانشاهو  اصفهان، ری، همدانقدیمی 

های ترین آتشکدهگرفته شده و به معنی سرزمین آتش است. بزر « آذرآبادگان»از 

است. گروهی دیگر وجه تسمیه آذربایجان را مربوط به وجود  زرتشتی در این منطقه بوده

اسکندر دانند. اینان معتقدند که که بعد از غلبه یا اتروپاد می آتورپاتسرداری به نام 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
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 یونانیانربایجان ظهور کرد و از اشغال آن توسط در آذ آتورپاتبه ایران، سردار  مقدونی

معرو  شد. سرانجام  آتورپاتگانممانعت به عمل آورد. از آن به بعد این سرزمین به نام 

بر حکمرانان محلی آذربایجان استیع یافت و آنرا  ساسانیگذار سلسله بنیان اردشیر بابکان

 بصورت یک ایالت غیر موروثی اداره نمود. 

 (http://fa. wikipedia. org)سایت ویکی پدیا

 مربع لومتریک 21220 مساحت مساحت-

ارتفاع از 

سطی 

 دریا

 (120:1119متر(. )کسمایی،  1111)

 هاکوهستانو  ماهورها، خاک فعت، خاک تپه هادرهو  هادشتخاک  خاک

 نیترمهم، از شدندیماین استان دارای رودهای فراوانی است که به دریاچه ارومیه سرازیر  رودها

طور چایی و رود زنگبار و همچنین مرکز استان در حوضه شمال استان رودهای ق هاآن

ی زرینه رود و هارودخانهرودهای شهر چایی، نازلو چایی، باراندوز چایی و جنوب استان 

 (1192: 111 مشاور آرمانشهر، نی. )مهندسباشدیمسیمسنه رود و مهاباد چای 

ی معادل جوی هازشیرا بای ترانهیمد مهین میاقل تأثیری این استان تحت میاقلاز نظر  اقلیم

 19-20 نیب. در طول سال درجه حرارت استان باشدیمدر سال  تریلی لیم 200-100

 نیا. ععوه بر باشدیمو زمستانه  زهییپای در استان غالباً بارندگ میرژاست.  رییمتغدرجه 

ی عواملبه صورت  نیآوری داالمپر و فرازهاو  هیاروم اچهیدری سبعن و سهند، هاتوده

(، به دلیل کوهستانی 1122، سال امکومشاور  نیمهندس. )گذارندیم تأثیری بر منطقه محل

بودن این منطقه عموماً دمای هوا در زمستان بسیارسرد با ایام یخبندان طوالنی و مستلزم 

 (1199،22. )منصوری،باشدیمحرارت مورد نیاز به صورت مکانیکی  نیتأم

موقعیت 

 جغرافیایی

 22 و درجه 11 تا قهیدق 29 و درجه 12 ییایجغراف تیموقع در ،یغرب جانیآذربا استان 

 شمال دری شرق طول قهیدق 21 و درجه 21 تا قهیدق 1 و درجه 22 و یشمال عرض قهیدق

 (111:1192. )مهندسین مشاور آرمانشهر، باشدیمواقع  رانیا غرب

ابعاد 

اجتماعی 

و دینی 

 استان

 شورای فرهنگ عمومیران خبره پارس به سفارش در یک نظرسنجی که شرکت پیوهشگ

امعه آماری از میان انجام داد و بر اساس یک بررسی میدانی و یک ج 1191در سال 

روستای سراسر ایران بود، درصد اقوامی که در این  1200شهر و حدود  299ساکنان 

 ٪0٫9کرد،  21٫1ترک،  ٪12٫2گیری شد در استان آذربایجان غربی نظرسنجی نمونه

 یکیو تی)سا. جواب بود. جزییات به شرح زیر بودبدون ٪0٫1سایر اقوام و  ٪1٫1فارس، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
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 (fa. wikipedia. orgایپد

ارتفاعات 

 هایبلندو 

، های باستان( کوه1 ،( ارتفاعات گردنه قوشچی2 ،های مرکزی ترکیه و عراقکوهرشته (1

 ،(کوه قندیل1 ،( کوه بینار ارومیه2 ،( ارتفاعات گردنه کله شین2، ( ارتفاع مور شهیدان2

 (fa. wikipedia. orgآ. )2222کوه ترغه بوکان به ارتفاع -1 ،(دره حاجی ابراهیم9

موقعیت 

اقتصادی 

و 

 اجتماعی

و عشایر در  ایعتاین استان یکی از مناطو مستعد کشاورزی است. ععوه بر این وجود 

برداری منابع کتشا  و بهرهدامداری استان نقش قابل توجهی دارد. این استان از نظر ا

 یهاکارگاهدر وضع مطلوبی قرار ندارد. بررسی ترکیب  هااستانمعدنی نسبت به سایر 

داروئی  -غیرفلزی و غذایی  یهایکاندهد که دو گروه صنعتی موجود استان نیز نشان می

توان ستان میدر بین سایر صنایع باالترین تعداد میزان اشتغال را دارد. از جمله معادن این ا

ساختمانی، گرانیت، میکا، زرنیخ، تالک، تراورتن، طع، خاک  یهاسنگبه معادن مصالی و 

 (fa. wikipedia. orgایپد یکیو تینسوز و پوکه معدنی اشاره کرد. )سا

 : مطالعات کلی استان1جدول شماره 

 (1112م تحقیقات آ غ، پاییز مأخذ: )عبدی، بیین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علو

  

 یمیاقلمطالعات  شنهاداتیپو  جینتا -20

ی در هم فشرده باشند. اجزاء بیترکبسته بوده و احجام  دیباسرد منطقه، فرم پعن مجموعه  میاقلالف( با توجه به  

حوطه ی به نحو مطلوب مطیمحی طیشرا میتنظی برا رندیقرارگمتصل و پشت به پشت هم  دیبا زینمجموعه 

 ی است. ضرورو زینی سبز در اطرا  ساختمان فضا جادیای و ساز

ی بهره براوجود  نیاقرار دارد. با  تیاهمی در مرحله دوم ریقرارگی بزر  جهت هاساختمانفرم  نییتعب( در 

حالت  نیبهتر، میکنیمیی نماجا تیسای و غرب شرق، ساختمان را در محور دیخورشاز تابش  شتریبی هرچه ور

 . باشدیمدرجه انحرا  از جنوب به سمت مشرق  11ت عمود بر محور جه

 طیمحی رفاه طیشرا میتنظی جوابگویی تنهای به عیطب هیتهو، هیاروممسأله تعرق در  تیاهمج( با توجه به 

 نیبهتری رفع معضل داخل مجموعه استفاده نمود. برا شیگرمای، شیسرما ساتیتأس کیتکناز  دیباو  باشدینم

ی از ریجلوگی برابخار آب نصب شود. البته  دیتولی هاقسمتی در برقی هاهواکش کهقسمت  نیال در راه ح

 هاپنجره ریزی هاوارهیدشدن  سیخی از ریجلوگی برا. لذا ستین ریپذامکان باًیتقر هاشهیشتعرق در سطی  جادیا

 اذ نمود. تعرق اتخ نیای جهت دفع آب حاصله از ریتدابپنجره،  کفدر قسمت  دیبا

ی هوا را دما کهی خواهد شد طراحای ی داخل ساختمان به گونههواسازو  ساتیتأس نکهیاد( با توجه با 

باشد. با مراجعه به  حداکثرآن  ریتأخزمان  که کردی استفاده مصالحاز  دیبا، کند میتنظهای مختلف درقسمت

 . باشدیمساختمان  نیای برامصالی  نیرتمناسبی متر سانت 20آجر با ضخامت  که شودیمجدول معلوم 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
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 ریسردسمنطقه  نیا ازینو با توجه به  کنندیم افتیدر دیخورشیی را از باالی انرژ زانیمسطوح قائم  هیارومو( در 

ی انرژی در جذب انیشا کمکی مجموعه در ارتفاع و باال بردن تعداد طبقات ساختمان، طراحبه مسأله تابش، 

ی طراح(، هیارومدرجه )شهر  21یی ایجغرافدر عرض  دیخورشتابش  هیزاوبا توجه به نمودار  . ضمناًکندیم شتریب

 الزم است.  دهیسرپوشی فضاهای برابان  هیسا

موجود  نیزم ریز کهیی هاقسمتی شود و در طراح دیباحتماً  نیزم ریزمنطقه  خاکی بودن رطوبی( به لحاظ 

لحاظ  نیهم، به اندحرکتی در عمو در سطحی هاآبمنطقه  نیا ی درول دیایبی باال کمساختمان  کف، ستین

خانه و  اطیحبه  هااتاقشهر، اختع  سطی  مساکن تیاکثراستفاده نمود. در  زینی نیرزمیزی فضاهااز  توانیم

مسأله است )عباسپور، اکبر، پایان نامه کارشناسی ارشد  نیهم دیمؤ نیزم ریزبصورت  مساکناول  ٔ  طبقهاحداث 

 نشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات آ غ(. دا

 

 راهبردهای پیشنهادی -21

  :گردشگری توسعه در ات پیشنهاد و ارائه هایدارشهر نقش بیان

ریزی و مدیریت گردشگری، که نقش اصلی را در ایجاد هماهنگی میان در برنامه هایشهردارمداخله و مشارکت 

گذاری و فعالیت مستقیم در خدمات گردشگری که چنین سرمایهو نهادهای مختلف بر عهده دارد و هم  هابخش

محسوب  هایشهرداراهدا  اجتماعی، منبع مناسبی برای افزایش در آمد و خود کفایی مالی  نیتأمععوه بر 

 . شودیم

 ائهار با یکالبد یهاطرح تمامی در مدت بلند ریزیبرنامه و یگردشگر توسعه اهدا  و هایاستراتی کردن برجسته

  یشهر گردشگری شدن نهینهاد یبرا یعملکرد هابرنامه

  یسازمحوطه  و بناها مرمت و یبازساز با یخیتار یهاجاذبه و یباستان یهامحوطه به شتریب توجه

، اءیاش و آثار مرمت، یخیتار هیابن و آثار مرمت، یشناس باستان امور در نامتخصص یهاطرح از یریگبهره

 یجهانگرد و ابیتور، وانشناسر، تکستیآرش،یمعمار

 سطوح درتمامی یاصلی هارساختیز تیتقو و توسعه جهت در یمراتب سلسله و کپارچهی، یستمیس ریزیبرنامه

  یتیریمد

 یهاتیشخص سیتندساخت  زیون ریمشاه بوستان احداث با نامداران و ریمشاه یبرجستگ دادن نشان در اقدام

 یشهر معابر در یکارگذار و منطقه برجسته

  خیتار موزه تیوتقو توسعه و یشناس مردم موزه احداث

  مرتبط فاتیتال نشر و یمردم یهاتشکل و یهنر یهاگروه توسط یمحل یهاسنت اءیاح

  یدست عیصنا مدرن و بزر  یهافروشگاه و هابازارچه، هاشهرک جادیا
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 یگردشگر خدمات مراکز و ساتیتاس جادیدرا یخصوص بخش یگذارسرمایه جذب یهانهیزم ساختن فراهم

  یبرا یفعل انگذارسرمایه از تیحما و متیق ارزان یهاهتل ساخت یهیبو

 اقدام دردست یهاپروژه لیتکم و توسعه

  یتورگردان یهاموسسهنمودن  ریدا و شگران گرد تیهدا یبرا کشور گردانان تور با مناسب و مستمر ارتباط

 یبوم ی فرهنگهاارزش و تیهو شناخت جهت در زبانیم جامعه شآموز و یاجتماع و یذهن یساز آماده

  فرهنگ و خیتار یمعرف یبرا یمردم یهاازمشارکت واستفاده

 با خدمات یفیکی ارتقا هد  با یگردشگر با مرتبط یهابنگاه و هاسازمان انیم ارتباط یبرقرار و یسازمانده

 یهایتعاون سیتأس و شهرها یاسعمی شوراها، صنو ، هاهیداتحا مثل یردولتیغ یهاسازمان توان از یریگبهره

 (1111ی )اسکندریان، سحر و دیگران، گردشگر

 

 یریگجهینت -22 

 یبرا صنعت نیا یاجتماع و یاقتصاد یهابر رهاورد ععوه ،شودیم دیتاک برآن یگردشگر توسعه در چه آن 

و آثار  (ندهیآ یهانسل به توجه) در زمان یگردشگر هتوسع یهابرنامه تداوم به تیاهمشهرها،  و شهروندان

 . (19، 1192 ی،مؤذن) است( یطیمح ستیز یاثرها) ییایجغراف مکان در توسعه

 نیاست. همچن فیضع یو مهم تجارطاران در مناذگهسرمای مشارکت زانیم که دهدیمنشان  قاتیتحق جینتا

 یشخصدر مقابل منافع  یعموممنافع  کهنموده  جادیارا  یطیشرا یشهر یمراکز تجار تیریساختار اقتصاد، مد

تجاری در ذهن دارند  مشارکتاز  کهی مفهوم نیترکینزدکشورها  که دهدیمنشان  قاتیتحقرنگ باخته است. 

و مناطو مورد نظر در ارائه  کشورهاالمللی و امکانات ی تجارت بینهاچوبو چهار نیقوان تیرعادر  مشارکت

یی اجرای و عمل مشارکت اندداشتهتجاری در ذهن  مشارکتاز  کهی مفهوم نیدورتراست و ی بوده فکر کمک

 بوده است. 

عوامل مهم  توانیمالمللی در این منطقه را گذار در طراحی مرکز تجاری بینتأثیردر این میان خصوصیات مهم و 

 غرب:المللی شمالزیر بیان نمود. با طراحی مرکز تجارت بین

 در منطقه حساس جاده مرزی سرو؛ یاجتماع و ییایجغراف واحد لیتشک

 ی؛داریپامعحظات  تیرعا نیع ی، فرهنگی و معاصر با معماری نوین دراجتماع و یاقتصاد ی،فضائ یائیپو

 جامعه؛ بر حاکم یهاشهیاند از فرم یریتأثیرپذ

 کننده؛حجم مراجعه منطبو با عملکرد و ابعاد فضاها تناسب

 تب دسترسی و تباین فضایی مناسب؛ایجاد سلسله مرا

  شناسانه؛ ییبایمظاهرز و تنوع وحدت،
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نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ی اقلیمی منطقه و اتخاذ تدابیر مناسب )عباسپور، اکبر، پایانهاییگیوتوجه به 

 واحد علوم تحقیقات آ غ(. 

 شمال غرب ارومیه المللینمونه طرح پیشنهادی برای مجتمع تجاری گردشگری بین -21 
 

 

 

 
 1، 2، 2، 2، 1، 2ی پیشنهادی: تصویر شماره هاطرح

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات آ غ(مآخذ: )عباسپور، اکبر، پایان



 

9519 

 

 منابع -22

 . 22تهران، چاپ هفتم،   ی، تهران: دانشگاهشهر یفضاها لیتحل(، 1110ح. ) ی،نیبحر

 . 11م،  چاپ پنج تهران، دانشگاه تهران: ی،شهر (، مرمت1110م. ) ی،صودمقم.  ی،بیحب

 .122-120ریزی کاربری اراضی شهری، تهران: انتشارات منشی، چاپ اول،  (، برنامه1191رضویان، م. )

ی، تهران: انتشارات هنر و تجار یفضاها یطراحی معمار یمباناصول و (، 1111ی، ح. )خداپناه. آی، میرح

 قرن، چاپ اول.  معماری

ی فرهنگی، چاپ هاپیوهش(، فضای شهری در بافت تاریخی ایران، تهران: انتشارات دفتر 1192زاده، ح. )سلطان

 سوم. 

 . 11  ، چاپ اول،نیآفر دانش ، تهران:مکان یسامانده(، 1192ح. ) ی،رانیش

 مقاالت مجموعه) ،هاکشور مرئی نا صادرات در جهانگردی اهمیت ،گردشگری و فرهنگی میراث سازمان

 جهانی سازمان ،تهران ،آمار فنی، واحد امور و ریزیبرنامه دفتر: تدوین و تلخیص و ، ترجمه(جهانگردی

 . 1191 ،گردشگری

 یهاپیوهش دفتر ، انتشارات1111 ،جامع اندازیچشم در جهانگردی ،محمد سید ،اعرابی و علی ،پارسائیان

 . تهران ،فرهنگی

 شهرسازی و معماری.  آن در توسعة پایدار تأثیردیگران، مقاله گردشگری و اسکندریان، سحر و 

 .1192 هایشهردار ،19 شماره ی؛آموزشی،پیوهش ماهنامه .ایمیک، یمؤذن

 امکان و برداریبهره شرایط و محلی، تحلیل ملی– المللیبین یهاقطب بررسی ،ایران گردشگریناصر، بوم ،کرمی

 ، تهران.1119اسعمی،  ارشاد و هنگفر وزارت ،هاجاذبه سنجی

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات آ غ.1112عباسپور، اکبر، 

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات آ غ.1112عبدی، بیین، 
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