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 چکیده

 غرب در سیلوانا در یگردشگر -تفریحی کمپ ایجاد و طراحی ،بررسی ،مقاله این ةارائ از هدف

 و منابع طریق از اطالعات گردآوری و است تحلیلی -توصیفی پژوهش، روش .است میهورا

 مناطق در یا مسیرها در که هستند ییها استراحتگاه ها کمپ .است شده انجام میدانی یها سیربر

 مسافران به خدمات ةارائ و گردشگری -تفریحی سایت یک عنوانبه و هواوآبخوش و دیدنی

 ةناحی و ارومیه ویژه به ،غربی آذربایجان استان .دارند متعددی فضاهای و ها کاربری و ندشو می احداث

 ،سیلوانا شهر نزدیکی در .است فرد بهمنحصر و ویژه ای منطقه ،طبیعی لحاظبه سیلوانا کردنشین

 در که دارد وجود وسیعی بسیار اراضی ،سیلوانا سد در کنار و رودخانه به مشرف و وسیع ییفضا

 فراغت اوقات گذران و موقت اقامت و گردشگری برای را مسافر و گردشگر هزاران ،تعطیل روزهای

 ورزشی ،مذهبی ،تاریخی ،طبیعی هایویژگی اساسبر کمپینگ یابیمکان .دکنمی جذبخود  سوی به

 و امکانات و تفریحی یفضا ،استراحتگاه گونههیچ ،چای رودشهر سد اطراف در .گیرد می صورت ...و

 .است یضرور بسیار ورزشی و یگردشگر -تفریحی کمپ یک وجود ،بنابراین ؛ندارد وجود خدمات

 و فیزیکی ریزیبرنامه ،سایت بررسی و اقلیم تحلیل ،نظری مبانی بررسی از پس ،مقاله این در

 های تفریح برای و است کوهستانی و سرد های اقلیم جزء ،محدوده .است شده انجام کمپ طراحی

 به یطور کل به و سد ،دریاچه به سمت ،کمپ سایت .است مناسب بسیار هتابستان و زمستانه

 این فیزیکی ریزیبرنامه در .ددار دسترسی یزن کشور غرب و ارومیه به و دارد دید زیبا توپوگرافی

 ،نمازخانه مانند یحیو تفر یورزش ،فرهنگی یهافضا ،یتجار یفضاها ،رستوران ،پارکینگ ،سایت

 استخر ،بسکتبال زمین ،تنیس زمین ،گلف زمین ،بالپینت ،سواریاسب پیست ،بازی شهر

 یها واحد و کمپ ،وحش حیات ةموز ،کودکان بازی زمین ،سبز فضای ،سرباز استخر ،سرپوشیده

 ساختمان ،تاکسی ایستگاه ،نشانیآتش ،اطالعات و پذیرش فضای ،نگهبانی ،یندرما واحد ،مسکونی

 و چادر استقرار یها محدوده ،ماهیگیری جایگاه ،اسکی جایگاه ،فوتبال زمین ،بولینگ سالن و اداری

  .است شده گرفته نظر در ...و داروخانه ،اجتماعات سالن ،بهداشتی یها سرویس و حمام ،آالچیق
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 مقدمه

 ،مختلف فصول در یمیاقل تنوع جهت از و دارد یعیطب فراغت اوقات گذران و یگردشگر یبرا یفراوان یها لیپتانس رانیا

 لحاظ از ،لوانهیس ای لوانایس ةیناح و هیاروم غرب ژهیو به ،یغرب جانیآذربا استان .کند یم جذب را یمتعدد گردشگران

 هیاروم یغرب یمترلویک 40 در لوانایس .دارد فراوان یعیطب یها تیظرف و است فردبهمنحصر یامنطقه ،یعیطب و یمیاقل

 از یکی ای، تپه و طبیعی های گونه داشتن و استقرار موقعیت لحاظ از منطقه نیا. است نینشکرد یاهیناح و شده واقع

 ،اطراف محیط و ها تپه ،سیلوانا سد ،چای ةرودخان وجود که رود می شمار به کشور نظیربی و بکر ،زیبا ،طبیعی نواحی

 فصول در کوهستانی و سرد اقلیم وجود دلیل به سیلوانا ةناحی رسد می نظر هب .است دهبخشی آن به خاصی ییزیبا و جذابیت

 خواهد کشور حتی و استان از خارج ،استان داخل از انگردشگر جذب برای مختلف یها جاذبه ایجاد موجب ،سال مختلف

 برای ،برف وجود از توان می زمستان و زییپا در .دارد فردی هبمنحصر اقلیمی و طبیعی ،مکانی موقعیت ،منطقه این .دش

 و سد آب ،زیبا طبیعت از ،تابستان و بهار در و گرفت بهره ...و گیریماهی ،زمستانه های ورزش سایر و اسکی های پیست

 فضاهای اگر ،ناحیه در .دکر استفاده ...و یسرگرم و حتفری ،ها ورزش انواع و گردشگری و تفریح برای ،اطراف توپوگرافی

 اقامتی ،علمی ،ورزشی ،همایشی ،گردیطبیعت ،تفریحی -عمومی جمله از کمپ انواع ،چادر انواع ،ها اقامتگاه ،گردشگری

 و فرودگاه وجود .داشت خواهد را خارجی و داخلی گردشگری ةتوسع و جذب پتانسیل شود، ایجاد یژهو های فعالیت و

 کل و ارومیه شهرستان توسعة در بلکه ،ناسیلوا ةمنطق در تنها نه ،غربی آذربایجان استان و ارومیه شهر های ساختزیر

 ،گردشگری -تفریحی کمپ یک و پذیرد صورت علمی ةمطالع ،سیلوانا شهر اطراف ةمحدود در اگر. است گذارتأثیر استان

 در ایعمده نقش که شود می ایجاد ورزشی و گردشگری -تفریحی ایناحیه ،شود طراحی و ریزی برنامه ،یابیمکان

 آمددر و سالمت ،زیبایی و داشت خواهد ملی و ایمنطقه ،ایناحیه ةتوسع و فراغت اوقات گذران ،تفریح ،سالمت

 دلیل به گردشگری اقتصاد .کرد خواهد وارد کشور کل و غربی آذربایجان استان ،ارومیه ،سیلوانا ةمنطق به را سرشاری

 ،حیدری) شد خواهد ها بخش سایر در درآمد افزایش و ها فعالیت شدن برابر دو موجب حدودی تا تکاثر ضریب وجود

 ،سیلوانا در اساسی یتحول تواند می علمی های روش و ها معیار براساس سیلوانا ةناحی دقیق بررسی ،بنابراین ؛(1388

 یها سایت و ها کمپ طراحی ةمطالع ،پژوهش این هدف ،بنابراین ؛کند ایجاد غربی آذربایجان استان و ارومیه شهرستان

 ،خاص های تکنیک با گردشگری یها مجتمع .سیلواناست گردشگری -تفریحی  کمپ برای ریزی برنامه نیز و گردشگری

 ةنقط در را سود ترینبیش ،ترتیب بدین و دباشن داشته گردشگر حداکثری جذب ،طرح افتتاح روز در که دارند را ظرفیت این

 .کنند عرضه نامسافر به را خدمات این از بخشی بتوانند شده انجام یها ریزیبرنامه با گذارانسرمایه و کنند حفظ تعادل

 ،همایون) داشت خواهد همراه به یمثبت آثار ،یابد توسعه درستی به و شود مدیریت و ریزی برنامه یخوب به گردشگری، اگر

 آن ةدهندشکل مختلف، مناطق در که دارد ایگانهپنج عناصر ،محصول عنوانبه ،عرضه چارچوب در گردشگری .(1380

 خدمات .4 ؛زیربنایی تسهیالت و تأسیسات .3 ؛دسترسی .2 ؛ها جاذبه .1 :از عبارتند صراعن این .رود می شمار به

 یها اولویت از ،منطقه هر در اقامت محل انتخاب .(1391 ،زادهعلی) نهادی و سازمانی عناصر .5 و یدار مهمان

 برای متعارف ییندافر ،پرطرفدار و معمول اقامتی یها مکان از یکی عنوانبه ،هتل انتخاب .آید می شمار به گردشگران

 صنعت مسئوالن و ها هتل مدیران برای مناسبی راهنمای تواندمی هتل انتخاب معیارهای شناسایی .است گردشگران

 ده به توجه .باشد داشته پی در نیز را گردشگران رضایت و شود ارائه تربخشاثر یخدمات تا باشد داریهتل و گردشگری

 ،هزینه ،پاکیزگی و اتاق راحتی ،اخبار و اطالعات ،نانکارک خدمات ،لذت ،بانکی خدمات ،امنیت ،آسایش اصلی معیار

 را معیارها این توانند می مدیران که چرا ؛درو می شمار به ها هتل مدیران برای مناسبی راهنمای ،پارکینگ و اتاق امکانات

 و ها دهکده ،ها مجتمع ،ها کمپ طراحی رةبادر .(1391 ،وانانی سیییر و پورطهماسبی) ندکن ارزیابی ،مستمر صورت هب
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 شده تدوین اندکی های همقال و ها پژوهش ،ها نامهپایان ،کشور در ورزشی و یگردشگر -تفریحی فضاهای کلی، طور به

 از پس ،طرح این در .است دهرک طراحی یپایدار مبانی رویکرد با را انسان گردشگری ةدهکد (1388) دادخواه حسام .است

 جانمایی و گذاریلکه ،سایت تحلیل ،اقامتی تفریحی یها دهکده از ییها نمونه ،آن ابعاد و گردشگری نظری مبانی بررسی

 ةارائ به (1390) یشمها یبن نینوش دهیس .است دهش طراحی ،دهکده خدماتی فضاهای و عمومی ةمجموع ،سایت کلی

 چهار در پژوهش، نیا .است پرداخته رانیا یسازساختمان فرهنگ در یساختمان نینو یفناور قیتطب یبرا مناسب ییالگو

شده  پرداخته یطراح موضوع شناخت به یفیتوص یهاروش از استفاده با ،اول محور در .است شده یدهسازمان محور

 زین و انسان بر آن ریثأت و تفرج و فراغت انواع زین و شده یبررس عتیطب و انسان ةرابط نوع ،آن در نیهمچن است.

 و یمیاقل طیشرا و پردازد یم طرح یریقرارگ تیموقع یبررس به ،پژوهش دوم محور .است شده مطالعه یحیتفر یها مکان

 دارد اختصاص یطراح موضوع شناخت به پژوهش، سوم محور .کند یم یبررس را یطراح بر رگذاریثأت عوامل و یطیمح

 در ییهاحیتوض و پردازد یم یساختمان نینو یفناور به پژوهش، چهارم محور ،تینها در و است یطراح روند شامل که

 کی ،پژوهش نیا یینها ةجینت .دهد یم داریپا ةتوسع زین و یفن یها یژگیو ،آن یایمزا و بیمعا ،اجزا ،اجرا ةنحو مورد

 کردن نیمع یبرا ،حاضر عصر در سبک و عیسر یمعمار عنوانبه ،آن از توان یم که است دیجد ةساز با نینو یمعمار

  .کرد استفاده یساختمان یها یفناور ةحوز در عمده یها یریگمیتصم و ها پروژه
 بارةدر یمباحث یو .است دهکر یرا طراح تگریچ یحیتفر -یاقامت ةمجموع (1385) یبادآدولت یباقر یعل

 لیتحل و یمیاقل مباحث یخدمات یهابخش و یتجار مراکز ،یحیتفر -یورزش امکانات ،کاروانسرا ،هتل ،یگردشگر

 یارتقا هدف با (1388) شمیها مهدی .است پرداخته یحیتفر یاقامت ةمجموع یطراح به ت،ینها در و ارائه داده تیسا

 یک طراحی و مطالعه با (1385) نژادمصلی عمران .است کرده طراحی گردشگری دهکدة ،گردشگری خدمات ةارائ کیفیت

 ،گردشگری دربارة مباحثی ،مهارلو ةدریاچ ساحل غربی جنوب در ،گلچهره سایت در گردشگری و تفریحی ةمجموع

 و شدهاجرا یها نمونه ،هتل استانداردهای و مبانی به و کرده مطرح طبیعی محیط شناخت و آن گسترش های راه

 برای که دهکر ارائه را ورزشی فضاهای یها استاندارد و سرانه (1384) قادری عمران .است پرداخته فیزیکی ریزی برنامه

 مباحثی به ،گیالن گیسوم ساحل یگردشگر ةدهکد طراحی در (1385) موسوی مهدی سید .است مناسب ورزشی طراحی

 ضوابط و هتل ،اقلیمی یها ویژگی و منطقه طبیعی و اقتصادی ،اجتماعی شناخت ،گردشگری و فراغت اوقات خصوص در

 ثانی تویچی علی .است پرداخته طراحی روند و سایت تحلیل و معرفی ،ها کاربری و زیرفضاها و فضاها ،استانداردها و

 و کالبدی بهینة تعیین را رودزاینده تفریحی -فرهنگی ةدهکد ،مراتبیسلسله تحلیلی فرایند روش از گیریبهره با (1389)

 در که شده انجام گردشگری -تفریحی مناطق و گردشگری بارةدر هایی پژوهش .است دهکر مکانی ریزی برنامه آن برای

 دکن می کشور در یگردشگر -تفریحی یها مجتمع و ها کمپ طراحی و تحلیل ،مطالعه به ثریؤم کمک ،خود نوع

 -تجاری مرکز (1385) مبین ترخانی حاجی .(1384 ،عمادی ؛1381 ،ثانی فانی ؛1372 ،درویش صدقی ؛1378 ،صانعی)

 ،اینمونه یها بررسی و فراغت اوقات و تفریح بررسی از پس ،نامهپایان این در وی .است کرده طراحی را چالوس تفریحی

 سایت طراحی و فیزیکی ریزی برنامه به ،طرح نظری مبانی ةارائ رد گاهآن و بازارها انواع شامل ،تجاری های مجموعه به

 ةنمون شهرک جامع طرح بارةدر (1390) نو عصر مشاور نامهندس کار ،دیگر های پژوهش جمله از .است پرداخته

 نامهندس همکاری با پارسوماش مشاور نامهندس .اندیافته استقرار آن نیاز مورد هایکاربری که است زرندیه گردشگری

 المللیبین ةنمون ةمنطق یک عنوانبه ،طرح این .اند داده انجام را مشهد زشاندی اکوتوریستی ةدهکد طراحی ،آیمسی مشاور

 هایهمایش سالن ،مرکزی گردشگری یها دهکده ،1 فاز در .است شده ارائه فاز سه در و دارد بسیار اهمیت گردشگری

 ،ایرانی تمدن فضای ،دانشگاهی اکوتوریستی فضای ،کودک و طبیعت مرکز ،سواریبالن محل ،سالمت مرکز ،المللیبین

 ،گل ةدریاچ ،ابریشم ةدریاچ ،گیاه و گل پرورش مرکز ،انتظامات مرکز و اطالعات و ینگکپار ،زیارت کمپ ،جوانان کمپ
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 گرفته قرار... و بازی شهر ،مهیج یها ورزش مستقل مرکز ،پاک سوخت ،اطالعات فناوری ،هوشمند ونقلحمل امکان

 یها باغ ،فرهنگی و طبیعی ةموز ،ایرانی هایباغ ،رصدخانه شامل اکوتوریستی و گردشگری یها دهکده ،2 فاز در .است

 فاز در .دارد قرار ...و آبشار ةدریاچ ،زیارت ةدریاچ ،سالمت کمپ ،ورزشی کمپ ،بیشتی یها میوه ،دارویی گیاهان ،گیالس

 ،قصه ،آبشار ،دوانیاسب ،کوهستانی ،پرنده ،جنگل ،آینده ،زمستانی یها ورزش ،شعرا ،عروس گردشگری یها دهکده ،3

 برای سایت طراحی ،مقاله این هدف ،مجموع در .است شده طراحی و یابیمکان ...و طبیعت کمپ ،شکار کمپ ،تاریخ

  .است سیلوانا در یگردشگر -تفریحی کمپ

 

 نظری مبانی

خوش و دیدنی مناطق در یا مسیرها در که هستند ییها استراحتگاه ها کمپینگ ،فرهنگی میراث سازمان تعریف براساس

 ةمحوط در توانندمی مسافران .دارند پوشیدهسر یها استراحتگاه و بهداشتی یها سرویس       معموال  ؛ندشو می ساخته هواوآب

 امکان یگاه .کنند سپری منطقه همان در را شب و پارک را خود دارواگن ماشین یا کنند برپا را خود هایچادر ها، آن

 این در هاآن استقرار و مسافر آمدورفت تبع به       معموال  .است شده دیده تدارک نیز وپزپخت و آتش کردن روشن

 سیستم به اتصال قابل برق و آب امکانات ،ها کمپینگ در گاه .شودمی ایجاد ها آن کنار در نیز ییها فروشگاه ،ها استراحتگاه

 شامل را باز ینزم سطح از یعیوس       نسبتا  یها محدوده ها کمپ ،معمول طوربه اما ،شودمی دیده تدارک ،ها کاروان تأسیسات

 در .یرندگ یم بر در ...و موقت یها ساختمان ،ها کلبه ،چادرها داخل در افراد استقرار برای را یمتنوع یفضاها که شوند یم

 .(32 :1382 ،یسیانار) شود یم ارائه یاطبارت و یحیتفر ،یبهداشت ،یاقامت خدمات یرسا یزن فضاها ینا کنار

 به بازگشت در را جسورانه ای تجربه خواستند یم که بود طبیعت دوستداران برای سرگرمی یک کمپینگ ،گذشته در

 از وسیعی شمار برای یاستاندارد یتعطیالت فعالیت به هافعالیت این بعدها ولی ،کنند تجربه آن هایناهمواری و طبیعت

 در خواهندمی که شودمی شمرده افرادی برای ارزان تفریحی کمپینگ همچنین .شد تبدیل معمولی یها خانواده

 .کنند شرکت موسیقی یها جشنواره یا و ورزشی های همسابق انندم یرویدادهای و باز فضای در تفریحی یها فعالیت

 اطالق ایمحدوده به       معموال  سایت کمپ ةواژ .کنند فراهم را اولیه ایپایه امکانات و باز زمین باید دهندگانسازمان

  .(پدیاویکی سایت) کنندمی راقطا آن در نظامی واحدهای یا و گروهی ،خانوادگی ،فردی صورتبه که شود می

 ؛دنک می تعریف باز فضای در متحرک یا موقت سرپناه یک در اقامت صورتبه را کمپینگ شفکانادا المعارفةدایر

  .کمپینگ مخصوص مجهز خودروهای یا چادر خواه ،باشد اولیه پناهگاه شکل به خواه
 برای را متنوعی فضاهای که شوند می شامل را باز زمین سطح از وسیعی       نسبتا  یها محدوده ها کمپ ،معمول طوربه

 خدمات سایر نیز فضاها این کنار در .آورند می فراهم ...و موقت یها ساختمان ،ها کلبه ،چادرها داخل در افراد استقرار

 :دارند را ذیل فضاهای ها کمپ ربیشت .شود می ارائه ...و اطیبارت ،تفریحی ،بهداشتی ،اقامتی

 استقرار برای ییها هوطمح ،استراحتی آالچیق -چادرها استقرار برای هایی هوطمح ،پارکینگ ،اطالعات -پذیرش

 ،گاز یها اجاق ،ظرفشویی یها سینک) پزوپخت برای فضاهایی ،بهداشتی یها سرویس و ها حمام ،کاروان یها اتومبیل

 محل ،نتکافی ،مارکتسوپر ،رستوران ،معلوالن نیاز مورد امکانات ،(شوییخشک ،شوییلباس) شووشست برای فضاهایی

 .(1382 اریسیان،) خانهنماز و اورژانس ،منظورهچند ورزشی یها زمین ،کودکان بازی
 نقش ها کمپ بندیدرجه در ،ها هتل مانند ،اقامتی خدمات ةارائ کیفیت همچنین و سطح در فضاها جزء این نسبت

 با تعامل .باشد ممکن حد کمترین در طبیعی بستر در مداخله هک است این بر سعی فضاها جزء طراحی در .دارد اساسی

  (.1383 مهرجردی، اشتری) دشو می گردشگران برای طبیعت در حضور احساس تقویت موجب ،طبیعی بستر
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 ةارائ ،موقت اقامت ،قیمتارزان اقامت ،گردشگری یها جاذبه و دیدنی های مکان به نزدیکی کمپینگ یها ویژگی

 و اطالعات دریافت ،متفاوت اقامت یک ةتجرب ،ماجراجویانه های تجربه کسب فرصت ،تفریحی خدمات و امکانات

 یها فرهنگ با آشنایی ،جمعیدسته تورهای برگزاری ،استاندارد خدمات دریافت ،گردشگران نیاز مورد یها آموزش

 .ها بحران بروز هنگام موقت اسکان و ها همایش ،ها جشنواره نظیر ها کمپ از منظورهچند ةاستفاد ،گوناگون
 ،تاریخی ،کوهستانی ،کویری ،تفریحی -عمومی یها کمپ :از عبارتند که شوند می تقسیم مختلفی انواع به ها کمپ

 ،صنعتی ،اقامتی ،علمی ،نظامی ،ورزشی ،همایشی ،آموزیدانش -پیشاهنگی ،گردیطبیعت ،درمانی ،موزشیآ ،مذهبی

 یها کمپ ،ساعت 48 توقف حداکثر و امکانات حداقل با ،ترانزیت و ویژه یها فعالیت ،زمستانی ،جویانپناه یها کمپ

 که هفته آخر یها کمپ شود؛ یم یجادا یحیتفر یها کپار بعضی درشب  یکحداکثر  یاروز  یکگذران  یبرا که روزانه

 مسکونی یها کمپ ؛است برقرار کودکان بازی فضای و ورزش ،باز محیط در تفریحی امکانات با روستایی یها محیط در

 یها کمپ ؛شود یم فروخته سبک یها کلبه ساختن برای حتی یشها زمین و است هفته آخر یها کمپ از ترطوالنی که

 آمریکا در که جنگلی یها کمپ ؛شوند یم احداث ها جنگل و ها دریاچه مثل طبیعی ارزش با مناظر کنار در که تعطیالتی

 واحد 25 تا تراکم) کند یم عرضه را یمفصل مکاناتا و است همراه جنگل در گذاروگشت با ،ستها خانواده بیشتر انتخاب

 یجادا گردشگری یها تفرجگاه کنار در که گردشگری یها کمپ ؛(است فاصله متر 35 حداقل ها واحد ینب و هکتار در

  .(1390 ،یعرفان گوران) دارند باالیی استانداردهای و شوند یم

 ةگسترد ابعاد ،نقش این .ندکنمی ایفا گردشگران جذب و توسعه در مهمی نقش امروزه ،گردشگری یها اقامتگاه

 با و ارزان ،باز ،طبیعی یها محیط در اقامت هانخوا ،گردشگران       معموال . دارد اکوتوریستی و تفریحی ،اجتماعی ،اقتصادی

 :رو این از هستند؛ مناسب تسهیالت
 ةارائ و تجهیز ،دهیسامان با توانندمی ها کمپینگ ،اقامت برای تقاضا و گردشگری روزافزون رشد به توجه با 

  .شوند تبدیل بلندمدت به مدتکوتاه از ،برداریبهره و تسهیالت و خدمات
 4 در گردشگری یها اقامتگاه ،رانگردشگ نیاز مورد تسهیالتی -خدماتی یها سیستم و تقاضا نوع به توجه با 

 .انددهش زیریرنامهب ،ردیعملک سطح
 

 پژوهش روش

 40 در واقع لوانایس ةیناح پژوهش، محدودة. است یلیتحل -یفیتوص آن، یبررس روش و یا توسعه -یکاربرد پژوهش، نوع

 ،یگردشگر یفضاها ،یحیتفر یهاکمپ شامل هاکمپ انواع ،یبررس مورد یهامؤلفه. است هیاروم غرب یلومتریک

 یآمارها مختلف، یهاتیسا منابع، متون، قیطر از اطالعات، یگردآور. است یگردشگر -یحیتفر یهاکمپ یطراح

 شتریب یبررس یبرا نیهمچن. لواناستیس شهر و استان مرکز عنوانبه هیاروم رد مستقر یها سازمان ریسا و آمار مرکز

 و هیته از پس. شود یم ارائه ییها دگاهید ،هیاروم شهر و یغرب جانیآذربا استان متخصصان از نفر 50 نمونة حجم با تیسا

 یهانمونه و ها کمپ انواع و هیناح یگردشگر و یرساختیز ،یکالبد ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یطیمح ،یمیاقل مباحث میتنظ

 .ردیگیم صورت لوانایس سد اطراف در یگردشگر -یحیتفر یها کمپ یطراح و یزیر برنامه ،یداخل و یخارج

 

 ها یافته و بحث

 آب ،مناسب یها تپه ،کوهستانی و سرد اقلیم ،فرد همنحصرب و زیبا ،نظیربی طبیعی محیط داشتن لحاظ از سیلوانا ةمحدود

 و تفریحی مجتمع ،کمپ طراحی و ریزی برنامه برای مناسب یها زمین و سیلوانا فرد هبرمنحص و زیبا سد وجود ،فراوان
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 از خارج حتی و کشور استان، در گردشگری جذب لیپتانس دارای باذج مناطق از یکی عنوانبه ،زیبا یها چشمه و ورزشی

 منطقه این .دکن نقش ایفای محلی ةجامع و منطقه اقتصادی ةتوسع و سالمت در تواند می که دارد بسیاری اهمیت کشور

 و خدمات کیفی و کمی کمبود اما دارد، گردشگر جذب برای مناسبی موقعیت ،کشور شمالی و غربی مرزهای نزدیکی در

 -تفریحی مجتمع و کمپ یک نبود و ناحیه این در اکوتوریستی و طبیعی یها پتانسیل وجود و یگردشگر امکانات

 به ،هکتار 84 بر بالغ مساحتی با ،سایت این .است دهش موضوع انتخاب و گیریشکل موجب ،منطقه این در یگردشگر

 :شد انتخاب زیر یلدال

 به آب پمپاژ و کشیلوله در اقتصادی مسائل و هزینه در جوییصرفه برای ،سیلوانا سد و رودخانه به بودن نزدیک .1

 و ها تپه به نزدیکی و اتصال. 4 ؛اسکی پیست به نزدیکی. 3 ؛سد اطراف در مناسب اراضی وجود. 2  ؛پروژه داخل

 به سریع دسترسی .5 ؛اسکی دیگر یها پیست و فرد هبمنحصر جنگلی ةمنطق ساخت و دایجا برای ،اطراف یها توپوگرافی

 از یعضب در برف وجود و ینکوهستا و سرد مناسب اقلیم. 6 ؛غربی مرزهای و اطراف مناطق همچنین و میهورا اصلی ةجاد

 نظیربی و فرد همنحصرب طبیعت .8 ؛فراوان دامی و باغی های صولحم و کشاورزی ةویژ مناطق به نزدیکی .7 ؛سال فصول

 و ارومیه هفرودگا مناسب یها زیرساخت وجود .10 ؛سایت طراحی از پس فراملی و ملی نقش ایفای امکان .9 ؛سیلوانا

 معدنیآب یها چشمه اشتند. 12 ؛مناسب روستایی و شهری نفوذ ةحوز وجود .11 ؛المللیبین و داخلی هوایی ونقلحمل

 ؛است داده سایت این به خاص زیبایی و جلوه که اطراف مناطق در مناسب هایکوه وجود .13 ؛سایت نزدیکی در فراوان

 غنی فرهنگ وجود .16 ؛طراحی برای مناسب شیب داشتن .15 ؛اطراف در فراوان اراضی و مناسب خاک داشتن .14

 .اطراف مناطق در یگردشگر -تفریحی کمپ و سایت نبود .17 و منطقه در

 
 سایت ارتفاع و توپوگرافی .1 شکل

 

چین از بخشی که ارتفاعات این .است شده واقع ترکیه و ایران مرزی بلند ارتفاعات ةدامن در اسیلوان ةمنطق

 جنوبی -شمالی جهت در را سیلوانا بخش و ارومیه ةمنطق غربی ةحاشی سرتاسر ،روند می شمار هب آلپی جوان های خوردگی

 سایت اطراف .رسد می متر 2794 به خلیل کوه در و متر 3386 به کمال کوه در ،متر 3594 به ها آن ارتفاع و اندبرگرفته در

 این از .است آورده وجود هب را زیبایی ةمنظر و اندازچشم و گرفته فرا توپوگرافی ،غربی و شمالی ،شرقی یها قسمت در را

  .کرد استفاده جنگلی ةتپ شرقی بخش در اسکی پیست دایجا برای توان می ها توپوگرافی
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.  
 سیلوانا ةناحی توپوگرافی وضعیت .2 شکل

 

 و توپوگرافی نآ اطراف و دشتی نوع از سایت اراضی شکل .است درصد 6 حدود و مناسب اریسب سیلوانا سایت شیب

  .است لوبیاییدانه حالت

 

 میاقل لیتحل
 مرطوب و سرد میاقل با پهنه در الوانیس ةمنطق ،مذکور ستگاهیا یآمار یها داده و منطقه یعیطب یها یژگیو به توجه با

 یها انیجر ورود ،منطقه ارتفاعات یبلندا و امتداد ،ییایجغراف عرض .است شده واقع یتابستان معتدل و گرم و یزمستان

 براساس .دارند یاساس ریتأث ،منطقه میاقل نییتع در یشمال سرد یها انیجر نفوذ نیهمچن و یاترانهیمد مرطوب ییهوا

 ةدامن .است بوده گرادیسانت ةدرج 3/9 حدود ،69 تا 51 یهاسال در رآبادیم ستگاهیا ةساالن یدما متوسط ،موجود یآمارها

 در ،ماهانه یدما نیترنییپا .رسد یم درجه 23 حدود به ،سال گرم و سرد یهاماه در منطقه یدما متوسط یهارییتغ

 سرما فصل .رسد یم صفر ریز درجه 3/3 به مذکور ةدور در آن متوسط زانیم که است دهیرس ثبت به بهمن و ید یها ماه

 بر خبندانی با دیشد       نسبتا  یسرما ،ها ماه نیا طول در و دارد تداوم بهشتیارد لیاوا تا و شود یم شروع مهرماه اواخر از

 یکم به آن زانیم که دارد اختصاص رماهیت به مذکور ستگاهیا در شدهثبت متوسط یدما نیباالتر .است حاکم منطقه

 .(یغرب جانیآذربا استان یهواشناس ةادار) رسد یم درجه 20 از شیب

 

 سایت تحلیل و ها قابلیت

 به غربی آذربایجان استان متخصصان از نفر 50 ةنمون حجم با و پرسشنامه ابزار از گیریبهره با ،میدانی بررسی یک در

 لحاظبه سیلوانا سایت اینکه نتیجه .شد تحلیل سپس و بررسی سیلوانا سایت از ییها قابلیت و وضعیت ،تصادفی روش

 و انداز چشم ،نور ،یخبندان و برف ،باد وجود خوب، یدما داشتن ،مناسب زیستگاه داشتن ،دره و دشت ییزیبا و ناسبت

 فضاهای و اراضی داشتن و سواریدوچرخه ،رویپیاده ،سواریقایق ةمجموع به دسترسی نظر از. است غنی بسیار ،وسعت

 زمین ،ویال لثم منطقه ةحاشی به دسترسی ،ورودی ةمجموع لحاظ از سایت حال، این با .رسد می نظر به قوی نیز ذخیره

  .است شده اعالم ضعیف ،هتل نظر از و طسمتو ،رستوران و انکودک بازی

 



 1393 زمستان، 4 شمارة، 46 دورة انسانی، جغرافیای های پژوهش 726

 تیسا یها یدسترس

 آن یبخش آب به تیسا یغرب و یشرق ینواح از ،قیقا از استفاده با توان یم .دارد یآب و یخشک یدسترس ،تیسا نیا

 تشکیل اصلی ةحلق یک از که گرفته شکل ها هجاد اصلی ةشبک ساختار اساسبر سایت ،یخشک بخش رد .داشت یدسترس

 تکمیل برای .است گرفته قرار شرقی جنوب ةگوش در ،حلقه این .خوردمی پیوند شهرک ورودی به اصلی ةحلق .است شده

 -شرقی بلوار یک و خدمات ةارائ برای اصلی محور عنوانبه ،شهرک مرکز در جنوبی -شمالی بلوار یک ،ارتباطی یها راه

  .است شده بینیپیش بازدیدکنندگان برای سایت داخل در فرعی یها راه بر عالوه ،ترسانآ دسترسی برای نیز غربی

 

 سایت دسترسی از هوایی ةمنظر .3 شکل

 

 سایت فیزیکی ریزی برنامه

 اقامتی ایمجموعه ،کمپ .است (...و دوچرخه) عمومی یها عرصه و اقامتی یها عرصه شامل ،اسیلوان ةشدطراحی سایت

 ،مناسب مصالحی انتخاب و سایت طراحی در خوب چیدمان از استفاده با که است کوچک ةدهکد یک به شبیه بافتی در

 یها کاربری ،میدانی یها بررسی و نظری مبانی براساس ،سایت یکفیزی ریزی برنامه در .کند می تداعی را ارگانیک حس

 :شد خواهد طراحی زیر

 یها اتومبیل استقرار برای ییها محدوده ،چادرها استقرار برای ییها محدوده ها، آالچیق ،کنفرانس سالن ،پارکینگ

 ،کودکان بازی محل ،سبز فضای ،کارتینگ ،.. . و تنیس ،فوتبال زمین ،گلف زمین ،شاپکافی ،هتل ،رستوران ،کاروان

  .است شده ارائه کمپینگ فضاهای یا ها کاربری جانمایی ،زیر ةنقش در .نمازخانه و اورژانس ،منظورهچند ورزشی یها زمین
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 اقامتی و ورزشی ،تفریحی فضاهای و ها کاربری .4 شکل

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 کمپ طراحی الگوهای

 :دارد وجود طراحی الگوی نوع سه زمینه این در ،کلی طوربه
 

  ایکوهپایه یها کمپ طراحی الگوی (الف

 نور از را بهره ترینیشب بتوانند تا شوند ساخته آن جنوبی ةجبه در باید ،شوندمی ساخته ها پایهکوه در که ییها عمجتم

 بسیاری اهمیت نیز هاشیب در سیل حرکت به توجـه .شوند تمحافظ انزمست سوزان باد مقابل در و باشند داشته خورشید

  .شود توجه آن به باید که دارد

 

 دشتی یها کمپ طراحی الگوی (ب

 بناها .است جنوبی -شمالی ،اصلی یها دسترسی ؛نددار شطرنجی دسترسی ةشبک ،گیرندمی قرار دشت در که ییها مجتمع

 را محیط ،تابستان در مرطوب کوران و نماآب ایجاد .شوند محافظت تابستان آفتاب تابش و غرب سوزان باد مقابل در باید

  .کند می ترمناسب
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 ایدره یها کمپ طراحی الگوی (ج

 ،مناسب گیریجهت نیز ها سایت این در .شوند می اختهس متمرکز صورتبه       عموما  ،گیرندمی قرار دره در که ییها مجتمع

 هاورودی گیریجهت و نشوند مسدود برف اولین با که مناسبی یها دسترسی .دارد یسیارب اهمیت خورشید نور به نسبت

 از جلوگیری برای ها رودخانه از مناسب ةفاصل همچنین .دارد ایالعادهفوق اهمیت نیز خورشید نور و یجنوب جهت در

  .شود رعایت باید ها رودخانه طغیان و سیل حرکت

 

  سرد اقلیم در پیشنهادی اقامتی واحدهای ساخت روش

 دائم اقامتی واحد 
 دائمنیمه اقامتی واحد 
 خدماتی واحد  
 چاد سکوهای 
  .است شده ارائه سرد اقلیم در کمپ ساخت چگونگی ،1 جدول در

 

 پیشنهادی در اقلیم سردهای  . ساخت کمپ1جدول 

 سرد اقلیم

ی
ژگ
وی

 
ی
ها

 
ی
کل

 
ی
یم
اقل

 

 -3 از سال ماه سردترین در و سانتیگراد ةدرج 10 از بیش ،سال ماه ترینگرم در هوا دمای متوسط ؛سرد هوا دمای
 .است کمتر درجه

 (کم رطوبت و هوا کم فشار دلیلبه) زیاد حرارت ةدرج اختالف
 اندک رطوبت
 زمستان در برف زیاد شبار بارندگی

 کم بسیار زمستان در و زیاد تابستان در آفتاب تابش
 زمستانه سرد بادهای باد

 کم معابر عرض ،هم به متصل و متراکم بافت بافت کلی های ویژگی
 جنوب به رو و هابلندی ةدامن در هامجتمع استقرار سایت استقرار محل
 غربی جنوب -شرقی جنوب بنا استقرار ةنحو

 شرق طرف به درجه 45 و غرب طرف به درجه 20 ةزاوی بین
 (تابستان در خنک هوای و زمستان در گرم هوای داشتن برای) جنوب به رو ،ساختمان نمای

 کم ارتفاع و حجم ،بنا خارجی ةپوست سطح به نسبت ،درونگرا هاساختمان بنا فرم
 مکعب به شبیه فرم با طبقهدو صورت به       معموال  و شکلمربع هایپالن ،فشرده امکان حد تا ساختمان پالن ساختار

 .شود می حفظ ساختمان درون حرارت ترتیببدین ؛روپیاده از ترپایین ،حیاط کف زمین با ساختمان ارتباط ةنحو
 .است الزامی بان هسای از استفاده ،ندوب زیاد صورت در ؛متوسط و کم هاپنجره ابعاد ،کم و کوچک بازشوها بازشو تعداد و سطح

 .است مناسب دوجداره هایپنجره .نباشد سرد باد به رو بازشوها است بهتر
 کوچک هاایوان ؛باشندن نیز آفتاب رضعم در که طوری به ،یکدیگر باد ةسای در بناها قرارگیری هاسایبان

 (حرارتی ابزار عنوانبه آن از استفاده و برف نگهداری برای) مسطح و جداره دو صورت به       غالبا  سقف نوع
 ممکن حداقل در و کم طبیعی ةتهوی از استفاده هوا ةتهوی ةنحو

 ناصاف و زبر نماهای و تیره هایرنگ بنا خارجی رنگ

 داخل مناسب مصالح انتخاب؛(آجر و سنگ مثل) خوب حرارتی مقاومت و باال حرارتی ظرفیت با مصالح مصالح نوع
 گرمازا وسایل گرمای از حاصل زیاد تعریق به توجه با ساختمان

 مناسب شیب ؛دنباش داشته را بارندگی برابر در سریع پاکیزگی قابلیت که مناسب هایپوشکف از استفاده تجهیزات و تأسیسات
 هوا شدید سرمای دلیلبه کنخشکدست از استفاده ،سطحی هایآب دفع برای

 نگارندگان :مأخذ



 729 (سیلوانا: موردی مطالعة) گردشگری -تفریحی های کمپ طراحی

 

 گیرینتیجه

 ،اقتصادی ةگسترد ابعاد ،نقش این .دکنن می ایفا گردشگران جذب و توسعه در مهمی نقش امروزه ،گردشگری یها اقامتگاه

 مناسب تسهیالت با و ارزان ،باز ،طبیعی یها محیط در متاقا هاناخو ،گردشگران. دارد اکوتوریستی و تفریحی ،اجتماعی

 یا چادر از استفاده با کنندگانشرکت که است تفرجی یفعالیت ،گردشگری ،بریتانیکا المعارفةدایر تعریف براساس .هستند

 اطالق ایمحدوده به       معموال  ،کمپ ةواژ .کنند اقامت موقت، طوربه ،مخصوص ةشدطراحی یها سازه در ،هنقلی وسایل

 ها کمپ ،واقع در .کنندمی اطراق نظامی واحدهای یا و گروهی ،خانوادگی ،فردی صورتبه افراد آن، در که شود می

 ؛نددار مختلفی یها ویژگی و ندشو می ساخته هواوآبخوش و دیدنی مناطق در یا ها راه بین در که هستند ییها استراحتگاه

 تفریحی خدمات و امکانات ةارائ ،موقت اقامت ،قیمتارزان اقامت ،گردشگری یها جاذبه و دیدنی نقاط به نزدیکی جمله از

  . ...و
 ،ملی کالبدی طرح در .شودمی تهیه فنی ضوابط و طراحی الگوهای از ای مجموعه اساسبر ها کمپ احداث طرح

 تعیین و تعریف گردشگری جمله از ،منطقه از بخش هر ةتوسع یها سیاست و راهبردها و شده تقسیم منطقه 10 به کشور

 نیاز مورد خدماتی یها آستانه :از عبارتند که شود می گرفته نظر در مختلفی معیارهای ،ها کمپ بندیسطح در .است شده

 و اقلیمی شرایط با متناسب ها اقامتگاه طراحی ،گردشگری امکانات و تجهیزات ،تأسیسات بودن پذیرانعطاف ،گردشگران

 تقاضای نوع قبیل از عواملی به توجه با نیز و اکولوژیکی و اقلیمی های ظهمالح با ها کمپ پذیریظرفیت و اندازه ،محیطی

 .ها کمپ بندیسطح و ظرفیت تعیین ،گردشگری
 ،مسجد ،بانک ،نتکافی ،فرهنگی مجتمع ،تجاری مجتمع ،شاپکافی ،رستوران ،پارکینگ ،کمپ این در کهاین نتیجه

 باز استخر ،سرپوشیده استخر ،بسکتبال زمین ،تنیس زمین ،گلف زمین ،بالپینت ،کارتینگ ،سواریاسب پیست ،بازی شهر

 ،سنتی رستوران ،نمایشگاه ،فروشگاه ،مسکونی ةمنطق ،وحش حیات ةموز ،ها بچه بازی زمین ،سبز فضای ،آبی ةسرسر و

 ساختمان ،نگهبانی ،تاکسی ایستگاه ،نشانیآتش ،داروخانه ،انتظامی نیروی ،درمانگاه ،هتل ،تأسیسات ،المللیبین رستوران

  .دشو طراحی تواند می ...و ماهیگیری جایگاه ،اسکی جت جایگاه ،فوتبال زمین ،بولینگ سالن ،اداری
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