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ساحتی حدود ستان گیالن با م شمال ایران  02841ا کیلومترمربع در 

میان آستتتتان  ودرجنوب غربی دریای مازندران قراردارد. از این 

ساحتی بالغ بر شرفی  بام ستان گیالن کیلومتر  210ا شرق ا مربع در

متری شتترق رشتتی و در  تتی کیلو 21واقع شتتدا استتی. این شتت ر در 

 کیلومتری بخش مرکزی ال یجان، از شمال ب  دریای خزر محدود می شود

باتوج  ب  شتترایم موجود در شتت ر آستتتان  اشتترفی  وقیا  ان 

باسایر ش ر ای شمالی ک ور نسبی ب  محصوالت مرغوب آن میزان کا ش 

ش ر از  سازی  شی از ان وجدا سبب کا ش درامد ای نا شگر،  جذب گرد
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ق  بعنوان ش ری ناآشنا می شود. یکی از م مترین دالیل شناخت  منط

ش ری  شگر درون  شدا برای این امر عدم توج  ب  مکان ای جذب گرد

ونابستتامانی در تدابیر مربوب ب  مستتافران از ندر خدمات رفا ی 

وامنیتی می باشد. بانگا ی ب  ش ر ای نام آشنای دیگر منطق  شمال 

ندر انزلی، ماستتول ، ستتاحل لمخال  ونمون  گیالن ندیر: ال یجان، ب

 ای دیگری کخ موجود می باشد، آنچ  ک  ما دا می شود برنام  ریزی 

مناسب ومطلوب از ندر اجرائی وساماند ی طبیعی موجود در منطق  می 

سب تفریحی برجذابیی  رل  بی تر  شد ک  با ایجاد مکان ای منا با

ت و ویژگی  ای بالقوا منطق  می افزاید با توج  ب   م  این نکا

ساحلی درد ان  ی  شرفی  ایجاد تفرجگا ی  ستان  ا ش ر آ موجود در 

 ورودی ش ر امری مطلوب ومنطقی ب  ندر میرسد.

سی،  ضوع مطرح نگ ت  ا البنت  مطالب فوق برای توجی  انتخاب مو

شدا ومقدم  ای برآنچ   شنایی با منطق  انجام  بلک  تن ا بعنوان آ

د تا ب  طور مطلوبتری در بخ  ای دیگر فصل ب  ک  گذشت  مطرح گردی

شود. یکی از طبیعت ای موجود  ضوع پرداخت   سی دالیل انتخاب مو برر

شد ک  بعنوان  سفیدرود می با شرفی  وجود رودخان   ش رَآتان  ا در 

یکی از حیاتی ترین رودخان  ای شتتتناخت  شتتتتدا وعامل مو ر در 

ق  می باشد اما معرفی آبرسانی ب  بسیاری از زمین ای ک اورزی منط

ستتفید رود دراینجا بدلیل ا میی آن در امر ک تتاورزی نمی باشتتد. 

بلک  برای ب را برداری از فضتتایی استتی ک  این رودخان  در کنار 

شکوفایی بعنوان یک  ستعداد  ش ر بوجود می اورد وا سبز  سر طبیعی 

 مرکز تفریحی گستردا را دارا می باشد.

حلی بودن شتت ر اقدام ب  طراحی باتوج  ب  آنچ  گفت  شتتدا وستتا

برای مکانی با کاربری تفریحی ب  عنوان تفرجگاا ستتتاحلی بنا ب  

دالیل گوناگونی ک  متعاقبا ذکرخوا د شتتتتد ب ترین گزین  ممکن 

 شناخت  شد.

 تأثیر اقتصاد برانتخاب موضوع -1-7

سی، ولی  شرفی  ک اورزی ا ستان  ا ستان آ ش ر صاد  بنیان اقت

سبی ب سیم کار کمتری دارد ک اورزی لون ن صص کمتر وتق صنعی تخ   



 

 

ص  ک  در ایر سی لندانی ندارد خا سودآور بازر سا  سا ان، ک اورزی ا

سی و ستند، زمین ا ومالکیی  ا نی احد ای ب را برداری خانوادگی  

خانوادگی ب را برداری می  کولکند وتوستتم واحد ای اقتصتتادی کولک

احی  آستان  اشرفی  شوند. برنج، بادام زمینی و...   ک ی غالب ن

  میباشد.

ش ایی ک  قادر ب  پررونق  یکی از رو

کردن اقتصتتاد ازطریق ک تتاورزی استتی 

زمین   ای جذب بی ترمسافر وگذرواقامی 

موقی آن ا ازمیان شتت ر می باشتتد. عمال 

زمین   ای کالبدی برای تبلیغات مثبی 

ستقیم خود  در ش ر تأ یر م شناخی  ج ی 

 ق مختلف خوا د گذاشی.را درب بود اقتصاد از طر

 باید بررسی ش ر ای موفق وپررونق ازلحاظ اقتصادی باجذب مسافر

سی خوا د داد ک  درن ایی را کار ای مفیدی  بی تر نتایج مفیدی د

ش ر ای موفق  سان قرارمی د د بعنوان نمون  یکی از  را پیش روی ان

ی درجذب مسافر نمک ابرود درنزدیکی ش رلالو  دراستان مازندران ک

باشتتد ک  باتوج  بی تتتر می توان ب  این نکت  دستتی یافی ک  آب 

ماتی  و وای معتدل ومطبوع ب  مراا پیش بینی مکان ای رفا ی وخد

سترش  سافر وگ سافران زمین  را برای پذیرایی م سب حال م وازا آمنا

  آن فرا م می نماید.

ستان  اشرفی  با توج  آدرش رستان 

 مناسب، ب  آب و وای معتدل پوشش گیا ی

ی رشتتتتی،  مچنین  مجواری باشتتت ر ا

از شتتت ر ای ال یجان ولمخال  ک   ریک 

نامبردا خود ب  تن ایی یکی از ش ر ای 

 مرفت   جذاب پرمستتافرمی باشتتند روی

ضای  سب رابرای ایجاد یک ف امتیاز منا

شدا در ش ربرای ارائ  خدمات رفا ی  م خص برنام  ریزی  بخ ی از 

سافران سیمات وحتی  وتفریحی ب   م ش روندان منطق  می د د، ک  تق



 

 

برنام  ریزی شدا این فضا با توج  ب  نیاز ای ش روندان)در درج  

 اول( و نیاز ای اساسی مسافران درندر گرفت  می شود. 

ستان  از اولین تأ یراتی ک  ا ستان آ ش ر حداث لنین مکانی در 

تقیم اشرفی  خوا د گذاشی  مانطور ک  درپیش  م اشارا شد تأ یر مس

صاد درک اورزی با تردد ش ر و براقت سطح  سافر از رونق  بی تر م

ش ر سیع تر می گرفتن  سبب ایجاد  از دیدگاا و شد. حتی این امر  با

شدا برای ق ر بیکار سب با کاربری ایجاد  شغلی متنا  موقعیی  ای 

ید و ما ع  می ن کا ش  جام تأ یر فراوانی بر ب  خود  ب  نو این 

ی خوا د گذاشتتی ک   مانند جریان وابستتتگی اقتصتتاد ب  ک تتاورز

ن نوع آوابستگی اقتصاد ک ور ب  صنعی نفی می باشد. درصورت اجرای 

ش ر  صاد  سال یکی از عوامل تعیین کنندا اقت صوالت در  ر شی مح بردا

 نخوا د بود. 

رفا ی مناستتبی برای مستتافران  –ندر گرفتن مکان تفریحی  در با

ی اقامی موقی در شتتت ر نان را برای عبور وحتآمی توان انگیزا 

 ایجاد نماید. 

صاد این امردر ش ر وحتی  دراز مدت ا رات مطلوب خود را براقت

صاد شی. اقت سی گذاری  ای خرد وکالن خوا د گذا یکی از بخ  ای  سیا

نام  ریزی  برام م سیاسی  رش ر می باشد ک  باید ب  نوب  خود بر

ش ری تأ یرگذار شد. راا  ای  صادکار ای ب بود وپی  با  رفی اقت

سیدن ب  آن ازتمام  شد ک  درج ی ر صد م می با ش ر باید ازمقا  ر

 توان قابل استفادا ش ر)طبیعی،مصنوعی( استفادا نمود.
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یکی از را  ای کا ش خالف دراجتماع از بین بردن مکان ای مربوب 

شتتتد. با آن با فعالیی  ای مثبی اجتماعی می باب  آن وجایگزینی 

ستان  ش ر سطح  ضوع پی آنگا ی ب   شرفی  می توان ب  این مو ستان  ا

 وجود طبیعی زیبا با برد ک  پارک ساحلی موجود در ورودی غربی ش ر

بدون برنام  ریزی یا طراحی بخش اعدمی از آن برای فعالیی خاصتتی 

 ب  مرورمکانی برای انجام امورخالف تبدیل می شود.



 

 

د عدم امنیی برای مسافران وعدم اقامی البت  این امر سبب ایجا

سیل مورد  ضا دارای پتان شد. درحالی ک   مین ف ش ر خوا د آن ا در

ش ر  نیاز برای اینک  بعنوان مرکزی برای فعالیت ای مفید جوانان 

باشتتد درحال  وحتی منطق  بویژا درایام تعطیل باشتتد را دارا می

ل توج ی از حاضتتتر بعلی عدم وجود انتدامات درپارک ب  شتتتکل قاب

م کالتی برای خانوادا  ای مسافر  امنیی این مکان کاست  شدا وگا ا  

نگ  ب  نوعی منفی ترین تبلیغ برای فر  ک  این امر  مدا  بوجودآ

شد البت  جدای از این  ر شگران می با ش ر وجلب گرد  وآداب مردم 

مکانی ک  بعنوان دنج وخلوت باشتتتد ب  مرور زمان ب  مرکزی برای 

شود وانجام کار  ش ر را از ای خالف تبدیل می  گزند لنین آنچ  ک  

ن ب  آم تتتکالتی می ر اند از بین بردن لنین مکان ایی وتبدیل 

رو  مکان ای مناستتب وکنترل شتتدا مورد نیاز شتت ر میباشتتد. ازاین

ساماند ی این قسمی از ش ر ب  نوب  خود یکی از م مترین اقداماتی 

ش ر باید ضعیی  سی ک  درج ی ب بود و  ا

 انجام بپذیرد.

ب   ق   نان منط یاز جوا ب  ن ج   تو

نوع فضتتتای مطلوب از ا میی بستتتیار 

باالیی برخوردار میباشد زیرا ب  دلیل 

شتتترایم خاق اقلیمی وامکانات مردم 

ایران برای مستتافرت وگردش ستتاالن  با 

مقایستت  میزان استتتفادا جوانا از یک 

میزان  مکان تفریحی درلنین شتت ری با مستتافران گردشتتگران  اگر

شناخی  شک کمترنخوا د بود واز این رو  شد بدون  ستفادا بی ترنبا ا

روحیات آنان وپیروی از بخ تتی از نیاز ای این ق تتر اجتماع برای 

ب بود کاربرد فضتتتای تعیین شتتتدا درآیندا در تعریف کاربری  ای 

شی. درنتیج  تفرجگاا  ستقیم خوا د گذا ضای مورد ندر تأ یر م ازف

یی پاستتتخگویی ب  فعالیت ای جوانان وایجاد مورد ندر باید قابل

شدا ک   مان عوامل  شد تا  دف مطرح  شت  با سرگرمی  ای الزم را دا

 گسترش خالف دراجتماع می باشد را جام  عمل بپوشاند.
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شمال ایران را مورد آزار قرا می د د  ضوعی ک   موارا مردم  مو

سی قادر ب  ک  م کالت ا سبزش پن ان گ ت  وکمترک شش  ن در زیر پو

شد . حال  شد مگراینک  ب  نوعی درگیر ب  آن با یا آدیدن ان می با

وجود جنگلی درکنار آن برای استفادا  تن ا گذر رودخان  ای پرآب و

سخ منفی خوا د بود. مطلوب تر  سی؟ بطور یقین پا مطلوب از آن کافی

 نیاز ای موجود در شتت ر منطق  وآن استتی ک  باکنار م قراردادن 

امکاناتی ک  می توان از آن بطور طبیعی استفادا نمود برای ایجاد 

ستفادا  ضایی م خص می بخ د ا مکانی ک  نوعی برنام  ی خاق ب  ف

 نمود.

ستان  ش ر سیل  ای موجود در بخ ی از  ستفادا از پتان درنتیج  ا

سبزش ن  تنآ سر شرفی  ندیر رودخان  و طبیعی   ا موجب ب  ستان  ا

سیل  ای موجود سیعی از پتان سطح و شد بلک   جنبش درآوردن  خوا د 

ش ر وپی رفی آن درج ات  سایر توانایی  ای موجود در  سبب تعالی 

 بسیاری خوا د گ ی.  

در واقع پتانستتتیل ای موجود یک گروا از امکاناتی  ستتتتند ک  

صی قرار متر دارند. امری ک  باید م   موارا دراختیار بخ  ای خا

شتن این نعمت ای طبیعی جلوا د د نحوا ب را برداری  سی دا از در د

شد حال اگر آاز  ستفادا مطلوب از لنین امکاناتی میبا ن ومیزان ا

تمام این نکات ذکر شدا درکنار  م قرارگیرد برنام  ریزی در بخ ی 

از شتت ر با لنین ویژگی ایی  مگام با ا داف م تتخص تر وجامع تری 



 

 

وسبب ی وب  یقین قابلیت ای موجود را افزایش دادا دور از ذ ن نیس

 گسترش حوزا تأ یرگذاری درسطح ک ور خوا د بود.
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 باشهرهای مشابه اطراف

مار ن تتان می آ مانطور ک  شتتوا د و

د تتتتتد 

دربستتتیاری از ما  ای ستتتال 

شمالی  ش ر ای  شگران در  گرد متتیتتزان 

بستتتیار  مین امر  ل تتم گیر می باشتتد

شمالی  ش ر ای  صاد ب بود اقت ستتتبتتب 

سیار  ضوع دلیل ب سی. این مو ا گ تتتت  

خوبی برای تالش ش ر ای شمالی در رقابی با یکدیگر در جذب گردشگر 

 .دمی باش

با وجود اینک  شتت رستتتان آستتتان  اشتترفی  میان دوشتت ر رشتتی 

شدا قراردارد دربی تر  شناخت   شمالی  ش ر  وال یجان ب  عنوان دو

درج   عنوان ش ری ناشناخت  می باشد دلیل این امر شاید دراوقات ب

شگران و سب و اول عدم توج  ب  نیاز گرد نحوا  مکان ای تفریحی منا

ب  مسافران باشد ک  تأ یر بسزایی در تبلیغ وج   ی  خدمات رسانی

 ش ر دراندار خوا د گذاشی. 

  برای قرارگرفتن در گردن   ای ش ر ای پرمسافر نیاز اسی ک  ب

مکان ایی برای مستتتافران باتوج  ب  نیاز ای موجود و رفع  ایجاد

کمبود ایی ک  درمکان ای م تتتاب  دیدا می شتتتود درج ی رقابی با 

 ش ر ای م اب  گام برداشی.



 

 

این امر ستتبب ایجاد رقابی بین شتت ر ای منطق  می شتتود ک  ب  

ماتی را  خد فا ی و نات ر کا یی روزافزون ام ب  خود افزایش مطلوب نو

 ر ای مختلف موجب می گردد البت  قبل از  راقدامی نیاز ب  درشتتت

ش ر ا ونحوا انجام گیری  ضوع در ستردا پیرامون این مو مطالعات گ

پروژا  ای موفق وناموفق می باشتتتد ک  می توان با برگرفتن نقاب 

قوت وازبین بردن نقط  ضعف  ای موجود درج ی ب بود سطح سیاست ای 

شگر ضعف ا درمقابل  برآمد وب  نوعی جذب گرد با ازبین بردن نقط  

 ش ر ای م اب  ل را موفق تری را ب  نمایش ن اد.

 ایجاد محور تفریحی پیوسته درشمال کشور -1-3

سی  م می   سی ب  د شدا تمام عوامل د ضیحات ذکر با توج  ب  تو

شی  شمال ک ور ب  مرور زمان ب  نوعی محور گرد ش ر ای  د ند تا 

نیز لنین امری را شا د  ستیم اما ن  با تبدیل شود البت  امروزا 

شدا و با ندمی ک  از این ارتباب انتدار  برنام  ریزی  ای م خص 

ب  مرور زمان ب  دسی  می رود، بلک  آنچ  ک  امروز شا دآن  ستیم

سمی بنا ب  نیاز مکان ایی با  شکل گرفت  و رق ش ری  مردم  رخط  و

وفقیی بی تر این امر کاربری ای م خص احداث گ ت  اسی اما برای م

ش ر ا ب  نوعی ارتباب م خص  شد تا  صی می با نیاز ب  برنام  م خ

شی  مراا با امکانات  سی یابند ودرکنار یکدیگر منطق  گرد والزم د

 مطلوب ومورد نیاز را ایجاد نماید.

پیوست  بودن ش ر ای شمالی ومکان ای دیدنی  مراا با پیش بینی 

نار م دلیل خوبی برای افزایش جذب  ای مورد نیاز گردشتتگران در ک

گردشتتگر خوا د شتتد وبمرور زمان قابلیی اینک  ب  عنوان یکی از 

راید را درخود قطب ای گردشی مناسب  مراا با امکانات مورد نیاز د

 زیبایی موجود بیش از پیش افزودا خوا دشد. وبرایجاد خوا د نمود 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 


