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زیر ساختهای  با نگرش تقویت ) هتل (  ،گردشگری اقامتی مجموعه ضرورت ایجاد

 در جلگه مرودشت  تصنعت توریس

 

  زهرا خلیفه 
 کارشناسی ارشد گروه معماری 

(Zahra. khalifeh74@gmail.com)   

 احمد رضا موسوی پور
 گروه عمران، واحد مرودشت، دانشگاه ازاد اسالمی، شیراز ،ایران 

 محمد بازیار
 گروه عمران، واحد مرودشت، دانشگاه ازاد اسالمی، شیراز ،ایران 

 

 

 

 دهیچک

صنعت گردشگری طرح مذکور تالش می کند با طراحی یک مجموعه اقامتی، با توجه به نیازهای کشور در 

عالوه بر معرفی توانمندی گردشگری این شهرستان بتواند بخش کوچکی از نیازهای کشور در این صنعت را 

 برآورده سازد.

در راستای تحقق این اهداف محقق نخست به مجموعه سواالتی در این زمینه پاسخ می دهد.علت انتخاب 

آیا می توان با معرفی شهر مرودشت در ارتقاء پتانسیل گردشگری سایت برای احداث این مجموعه چیست 

 این شهر موثر واقع شد؟

در آمد باال و همچنین سالم بودن این با توجه به افزایش تقاضای گردشگری و دارا بودن هزینه کم، 

ای اسکان گردشگران جزء ملزومات شهری با ه اقامتی گردشگری مناسب و راحت برصنعت،ایجاد مجموع

می سابقه ی جاذبه های توریستی و ارزش های تاریخی چون مرودشت به منظور شناخت بهتر این منطقه 

 باشد.

ی می باشد.در مرحله اول به صورت توصیفی و براساس اساسروش تحقیق در این مقاله شامل دو مرحله 

ابزارهای کتابخانه ای و اینترنت به بررسی موقعیت جغرافیایی مرودشت پرداخته و در مرحله دوم جمع 

آوری اطالعات به صورت میدانی که طی آن مطالعات الزم برای انتخاب سایت مورد نظر، نظیر موقعیت 

 ی موجود در سایت و تحلیل آنها صورت گرفته است.زمین ، دید و منظر ،عوامل طبیع

نتیجه اینکه با ایجاد این مجموعه توریستی گام بزرگی در توسعه امکانات و تسهیالت خدماتی اقامتی آن 

 منطقه برداشته خواهد شد.

 : اقامتگاه گردشگری، صنعت گردشگری، جلگه مرودشت، مجموعه توریستی کلیدواژه
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 قدمه م

اوایل قرن بیستم وارد مرحله جدیدی شد.  اما  یل درباز ابتدای خلقت بشر با وی همراه بوده است و با ساخت اتوممیل به سفر 

استفاده از ماشین تا مدت ها برای عموم مردم ممکن نبوده و خاص طبقه ثروتمند باقی ماند.  پس از جنگ جهانی دوم و با 

اپیما و همچنین افزایش آمار دارندگان اتوموبیل شخصی درحالیکه مردمان عمومی تر شدن وسائل نقلیه مدرن نظیر قطار و هو

اروپا هنوز درگیر مصائب پس از جنگ بودند، در آمریکا نوآوری در ساخت هتل سرانجام محقق گردید و اولین نمونه از هتل 

آمریکایی و فارغ از الگوهای متداول  های زنجیره ای در این کشور افتتاح گردید.  این هتل ها با سرمایه های هنگفت ثروتمندان

گراند هتلها موجب قوام یافتن صنعت توریسم بین المللی گردیدند.  صنعتی که با رها شدن اروپا از بازسازی های پس از جنگ 

در دهه ی پنجاه میالدی هم با رشد سریع مسافرت های اروپائیان و ساخت تعداد بی شمارهتل ها خصوصا در شهرهای باستانی 

اروپابه اوج خودرسید.  درخصوص نقش معماران صاحب نام در زمینه طراحــی هتل ها می توان به فرانک لوید رایت معمارخود 

طراحی هتل امپریال 9191 آموخته و مشهور آمریکایی به عنوان یکی از نخستین معماران صاحب نام اشاره نمود که در سال 

 در شهر توکیو را برعهده گرفت . 

دوران اوج معماری مدرن به عنوان معماری عملکردگرا و به دلیل تسلط معماری سبک بین المللی برمعماری تمامی در 

کشورهای اروپا، درهتلهای ساخته شده تا دهه ی شصت میالدی نوآوری و خالقیت چندانی بروز نکرده و کمیت این عملکرد 

ای عمومی هتل ها نظیرکافی شاپ، بار، سالن های رقص، کازینوها و بیش از کیفیت آن مورد توجه بود.  تنها مطرح شدن فضاه

رستوران ها به عنوان فضاهای مورد استفاده ی ساکنین شهرها تحولی دربرنامه ریزی هتل ها و نحوه ی درآمدزدایی آنها ایجاد 

ارد دوران جدیدی نمود.  وی جان پورتمن با طراحی هتل هایت ریجنسی در شهر آتالنتا طراحی هتل را و 9191نمود.  درسال 

با ساخت فضای باز مرکزی وسیع ) آتریوم (، سالن اصلی گراند هتل ها را احیا و ساخت هتل های آتریوم دار را آغاز نمود که 

این الگو در بسیاری از هتل های زنجیره ای بزرگ مورد استقبال قرار گرفت تا حدی که این فضا امروزه در تصویر ذهنی عموم 

در نتیجه هتل ها و مجموعه اقامتی ها نقش اساسی در ارتباط  ای اصلی هتل به ثبت رسیده است . به عنوان مشخصهمردم 

 م و ملیت های مختلف ایفا می کنند.   مرد
 

 مسئله یکل شرح

 به یعمر و است یمیقد و رپاید یا دهیپد یخیتار یها داده و یباستان یها افتهی طبق بر یگردشگر یسفرها و احتیس و ریس

 یگردشگر صنعت نام به یدیجد دانش ،یگردشگر آور شگفت گسترش و زمان یها ضرورت اما دارد، بشر تمدن و خیتار قدمت

 تبادل جهان، یدوست و صلح خدمت در کارساز یابزار به را آن و داده یا تازه میمفاه یگردشگر به و است آورده وجود به را

 ساخته بدل رهیغ و سرشار درآمد کسب و کشورها یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد توسعه ،یالملل نیب تفاهم ها، ملت فرهنگ

  .است

 از یکی فیرد در شکوه با اریبس یباستان آثار و مدنت فرهنگ ،ییاستثنا و رنگارنگ عتیطب داشتن با رانیا پهناور نیسرزم

 واقع در. است گرفته قرار یجهانگرد یها جاذبه ریسا و یفرهنگ ،یخیتار ،یعیطب گاهیجا لحاظ به جهان مهم یکشورها

 یباستان یجهانگرد یها جاذبه و منابع شناساندن منظور به رانیا یجهانگرد صنعت یارتقا و رشد یبرا شده انجام یکوششها

 .شد شروع 9331 یسالها آغاز از یخیتار و

 علل از جهانگردان تیهدا یبرا کالن و خرد از اعم یزیر برنامه نبود و جهانگردان یبرا یخدمات -یتیحما یها گاهیپا کمبود

 (9331 ،یائیض. )هستند یجهانگرد صنعت در رانیا کشور یماندگ عقب یاصل

 در توان یم را یجهانگرد صنعت ارکان شود داده بها صنعت نیا یاصل ارکان به دیبا یجهانگرد صنعت در شرفتیپ یبرا

 (9333 ،یدهدشت و یالوان. )کرد یبند طبقه یاصل چهارگروه
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 صنعت جهانگردی                           

 

 

 و حمل زاتیتجه

 نقل

  

 و اقامتگاه

 یرفاه التیتسه

  

 یعیطب منابع

  

 و یخیتار آثار

 یفرهنگ راثیم

 

 

 (9333 ،یدهدشت و یالوان)

  :یها جاذبه با ییمکانها شتریب ییشناسا با که است آن یپ در پژوهش نیا

 یعیطب  

 یفرهنگ و یخیتار  

  :ییجانما و یطراح از یریگ کمک با و باشند یم بالقوه صورت به و یمل یثروتها از دو هر که

 نقل و حمل خدمات  

 ی(حیتفر ،یرفاه التیتسه و اقامتگاه) ییربنایز عوامل 

 نظر مورد منطقه در یگردشگر محور یشنهادیپ یالگو ارائه جهینت در و یا هیناح یزیر برنامه و انسجام و یهماهنگ جادیا به

  .برسد

 اهمیت طرح ضرورت و

 گریکدی به را متفاوت یتمدنها و ها فرهنگ که است بوده یعوامل نیتر مهم از یکی یگردشگر صنعت کم،ی و ستیب قرن در

 امکان که است یعامل سفر. شود یتلق فرهنگ و یاجتماع شرفتیپ مهم عامل تواند یم نقاط گرید به سفر. است داده وندیپ

  .کند یم منتقل ها نیسرزم گرید به را آنها ای و آورد یم فراهم را تمدنها برخورد

 (9331 ،یزیعز مال. )شود یم محسوب او یازهاین نیتر یادیبن جزء بشر یوجود یها رگه نیتر ژرف در سفر

 یبرا مدرن یروشها یجو و جست در دیبا و میکن یم یزندگ مدرن یایدن در ما. است مدرن یایدن بزرگ عنصر یگردشگر

 (9331 س،یف یبون. )میباش یگردشگر سهولت جادیا

باستانی می باشدوسالیانه شمار زیادی گردشگر داخلی وخارجی رابه -باتوجه به اینکه شهرستان مرودشت یک منطقه تاریخی

مجموعه اقامتی خود می خواند، ساماندهی خیل عظیم گردشگران نیازمند مدیریت خاصی است که این هدف در قالب 

 گردشگری محقق می گردد.

 پژوهش اهداف

 و مسافر که ینحو به. است منطقه در گردشگران اسکان یبرا راحت و مناسب یاقامت مجموعه جادیا پژوهش نیا یاصل هدف

  .شوند آشنا آن یعیطب یاندازها چشم با و بشناسند را تاریخی جلگه مرودشت یارزشها بتوانند یراحت به گردشگر

  :از عبارتند که گرفت قرار توجه مورد یگرید یفرع اهداف یاصل هدف نیا به یابیدست یبرا

 موجود یعیطب یلهایپتانس به توجه با تیسا محدوده در جاذب یفضاها جادیا و یگردشگر یها تیقابل یمعرف  

 جلگه  یگردشگر لیپتانس ارتقاء و مناسب یشغل یفرصتها جادیا و اقتصاد ارتقاء یبرا یحیتفر -یاقامت مجموعه ساخت

  مرودشت

 اقامتی گردشگری مجموعه یطراح در منطقه یفرهنگ -یمیاقل عوامل یریگ کار به 
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  پژوهش یرسشهاپ

  د؟یبخش ارتقاء یاقامت نهیزم در ژهیو به را یگردشگر یرساختهایز توان یم چگونه-9

  باشد؟ رگذاریتأث یستیتور -یاقامت مرکز یطراح بر تواند یم چگونه منطقه یفرهنگ -یمیاقل عوامل-2

 

 ادبیات نظری

 استفاده یبرا واضح طور به معموالً که باشد یم خود به مربوط اصطالحات و واژگان یدارا خود نوبه به یگردشگر صنعت

 استفاده پژوهش نیا در که ییها واژه فیتعر به لیذ در. روند یم کار به گریکدی یجا به یگاه و نبوده مشخص کنندگان

   .شود یم اشاره دیگرد

 (روزه کی دکنندگانیبازد ، گردشگر)   یگردشگر

  گویند . یم گردشگری  سفر خاتمه تا ردیگ یم سفر به میتصم که یزمان از دکنندهیبازد کی یتهایفعال هیکل به

 : گردشگر ای کننده دیبازد  

 کسب منظور به ییتهایفعال انجام شخص هدف و کند سفر ماه 92 از کمتر مدت به معمولش طیمح از خارج به که یشخص

 . نباشد دشیبازد مکان در درآمد

 : ردشگرگ

 به که یشخص گرید عبارت به. نباشد روزانه دکنندگانیبازد جزء ای و کند اقامت یمکان در شب کی از شیب که یا کننده دارید 

 و کند سفر نباشد، سال کی از شتریب و ساعت 21 از کمتر که یمدت یبرا خود یعاد ستیز طیمح از ریغ یشهر ای کشور

 ای کنفرانس نار،یسم در شرکت ت،یمأمور درآمد، کسب دوستان، و اقوام دارید ورزش، استراحت، ح،یتفر سفرش از منظور

 ستیتور ای جهانگرد» یجهانگرد سازمان از تر ساده فیتعر به ای و باشد؛ یمذهب یتهایفعال ای قیتحق و مطالعه معالجه، اجالس،

          «برد سر به خود یشگیهم یزندگ یاصل محل از خارج ییجا در کار از ریغ یقصد به ساعت 21 از شیب که است یشخص

 (9332 انمهر،یک)

 صنعت گردشگری

  یگردشگر ساتیتأس

 مجموعه شامل و شود یم اطالق ردیگ یم قرار یخارج و یداخل گردشگران استفاده مورد که یجهانگرد زاتیتجه مجموعه به

 ،یجهانگرد یها اردوگاه ،یجهانگرد یها مجتمع ها، مسافرخانه مهمانسراها، هتلها، همچون یحیتفر و ییرایپذ ،یاقامت امکانات

  .است آن امثال و یکوهستان ،یساحل ،یزمستان ،یتابستان ،یتفرجگاه زاتیتجه انواع و ها خانه قهوه رستورانها،

  سمیاکوتور

 شود یم وارد ستیز طیمح بر که ییها بیآس از توان یم یکیاکولوژ یها یژگیو حیصح درک با که اند داده نشان ها یبررس

 آن هدف و دیآ یم بوجود سمیاکوتور سم،یتور و یاکولوژ علم بیترک از. کاست سمیتور نامطلوب اثرات از و کرده یریجلوگ

 (9331 کهرم،).ستیز طیمح به زدن لطمه بدون سمیتور صنعت توسعة یبررس از عبارتست

 : سیرتحول فضاهای اقامتی درگذر زمان

شاید در همه ی . نه تنها در حضر بلکه در سفر نیز از روزگاران باستان موردتوجه بوده است،منأنیاز انسان به سرپناه وم      

راه وساختمان های اطراف پیوستگی ،کتاب هایی که درباره ی تاریخ، جهانگردی وسیروسیاحت در تمامی دنیا نوشته شده بود

آنها در غالب اصطالحات مختلف آورده شده ودر زبان های زنده ومرده ی جهان وگویش های مختلف از فضاهای اقامتی بین 

ه منزل وآسایشگاه امنی برای کاروانیان خسته واز را ،فضاهایی که پس از طی مسافت ها راه. راهی سخن به میان آمده باشد

 .کردن شب را برای آنان به ارمغان آورده اند سپری وامکانرسیده فراهم کرده 

 خان، کاروانسرا، کاربات، رباط، ساختمان های وابسته به راه را می توان تحت عناوین زیر تقسیم کرد:ساباط
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 جلگه مرودشت

....      و رجب نقش ، رستم نقش ، پاسارگاد ، دیجمش تخت شامل که مرودشت شهرستان یخیتار یبناها از یا مجموعه به  

 .شود یم گفته

، نطفه ی آغازین شهر امروزی مرودشت منعقد شد. تا قبل از سال 9392همزمان با آغاز به کار احداث کارخانه قند در سال 

 مرودشت تنها کارکنان کارخانه قند بودند.ساکنان  که شهرداری خودگردان تأسیس شد، 9332

شروع به کار کرده و با هجوم کشاورزان مهاجر و  9312رداری رسمی در سال ساله شه 2111به منظور برگزاری جشن های 

کیلومتری مرودشت و همچنین میراث با ارزش تخت جمشید، این شهر با  11عشایر و همچنین احداث سد درودزن در فاصله 

یمات کشوری تثبیت شد. همزمان با پیروزی انقالب به عنوان شهرستان مستقل در تقس 9313رشد سریعی روبرو شد. در سال 

کیلومتر مربع با جمعیت  1911کیلومتر مربع از سطح دریا و مساحت  9921مرودشت از شهرهای شمالی استان فارس با ارتفاع 

 هزار نفر را داراست. 111

هزار نفر جمعیت، بخش سیدان با مساحت  39کیلومتر مربع و  111بخش کامفیروز با مساحت  1شهرستان مرودشت شامل 

کیلومتر مربع با وجود تأسیسات عظیم سد  9121هزار نفر جمعیت، بخش درودزن با مساحت  31کیلومتر مربع و  329

  درودزن با آب و هوایی معتدل و زمینهای حاصل خیز و بخش مرکزی می باشد.
 

 گیری نتیجه 

هایی را هم در جوامعی با سوابق تاریخی  این مهم ، نیازبا توجه به رشد هرچه بیشتر و روز افزون صنعت تورسیت و گردشگری، 

 ایجاد می کند که باعث اهمیت آن منطقه و افزایش درآمدزایی می شود.

ست که این امر در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نتیجه با ساخت یک مجموعه رفاهی اقامتی ا مرودشت جز مناطقی

، ارتقای روند مناسب در پی معرفی قابلیت های گردشگری و ایجاد فضاهای جاذب همراه با پتانسیل های طبیعی موجود 

 اقتصادی و فرصتهای شغلی مناسب می باشد.
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