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شرحی بر دالیل اهمیت باالی 
دهمین نمایشگاه صنعت گردشگری 
و هتلداری اصفهان

نمایشگاه اصفهان، 
خاستگاه توسعه صنعت 
گردشگری

گردشگری اصفهان دورانی را طی می کند 
که همگان از آن به عنوان دوران طالیی 
یاد می کنند. اصفهان یکی از قطب های 
گردشــگری ایران اســت که شناخت 
آسایش اقلیمی آن به منظور برنامه ریزی 
دقیق در جهت توســعه پایدار بســیار 
ضروری است. شــهر اصفهان به عنوان 
یکی از توریسم پذیرترین شهرهای ایران، 
به لحاظ دارا بودن آثــار تاریخی متنوع، 
جز نخستین شهرهای توریستی ایران 
شناخته شده اســت. بر اساس مطالعات 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری اســتان اصفهــان، این 
اســتان در ســال 96 رتبه نخست ورود 
گردشــگران خارجی و رتبــه دوم ورود 
گردشگران داخلی را به خود اختصاص 
داده اســت. اینکه در نخستین ماه سال 
96، رکورد ورود گردشگران خارجی به 
اصفهان شکسته می شــود، نشان از آن 
دارد که پیشانی گردشگری ایران،توانسته 
جایگاه دوباره خود را در میان مردم جهان 
بازیابد. نگاهی به میزان ورود گردشگر به 
اصفهان از سال های 85 تا 95 نیز نشان 
می دهد که نرخ ورود گردشگر به اصفهان 
در برخی سال ها سیر صعودی داشته و 
در برخی ســال های دیگر با نزول همراه 
بوده است. در شــرایطی که در سال 85 
بیــش از 42 هزار گردشــگر خارجی به 
اصفهان سفر کردند، این میزان در سال 
87 به بیش از 63 هزار نفر رســید و پس 
از آن در سال های 88، 89 و 90 با کاهش 
چشــمگیر ورود گردشــگران خارجی 
به اصفهان روبرو بودیم. بر اســاس آمار 

موجود، بدترین ســال جذب گردشگر 
خارجی برای اصفهان، ســال 89 بود که 
در این سال فقط 39 هزار و 544 توریست 
به بازدید اصفهان شتافتند. با این وجود 
از سال  92 به بعد، شــاهد افزایش ورود 
گردشــگران خارجی به اصفهان بودیم. 
در ســال 92 تعداد گردشگران خارجی 
وارد شده به اصفهان، 99 هزار و 711نفر 
بود که به نسبت سال 89، دو و نیم برابر 

افزایش نشان می دهد.
   پتانسیل های گردشگری اصفهان

بیش از 22 هزار اثر ثبت شده تاریخی و 
گردشگری در استان اصفهان وجود دارد. 
در زمینه میراث فرهنگی 17 اثر ثبت شده 
جهانی در ایران وجود دارد که از این میان، 
سه اثر در استان اصفهان قرار دارند: باغ 
فین کاشان، میدان نقش جهان و مسجد 
جامع عتیق. اســتان اصفهان ظرفیت 
اقامت 16 هزار نفر شــب را دارد. برنامه 
ریزی گردشگری استان اصفهان، بستر 
گردشگری شهر اصفهان را فراهم می کند. 
از نظر گردشــگران خارجی، دو موضوع 
مهم، اصفهان را از ساید مراکز گردشگری 
دنیا جــدا می کند: اصالــت جاذبه های 
اصفهان و بازاری نشدن میراث فرهنگی 
و خلوت بودن شهر و مراکز تاریخی. در این 
میان، تقویت گردشگری نیازمند ارتقای 
دو گونه امکانات و خدمات سخت افزاری 
و نرم افزاری اســت. امکانات و خدمات 
سخت افزاری، اقامت گاه، زیرساخت های 
حمل و نقل، هواپیما، زیرســاخت های 
شهری، تاسیسات گردشگری و مواردی 
از این دست را در بر می گیرند و امکانات و 

خدمات نرم افزاری در رابطه با سیاست ها، 
طرح ها و برنامه های گردشگری تعریف 

می شود.
   واقعیت های گردشگری اصفهان

گردشگری به انواع مختلف مثل تاریخی، 
تفریحی، هنری، فرهنگ، شهری، دریایی، 
عشایری، روســتایی، مذهبی، ورزشی، 
ســالمت، بیابانی، ماجراجویانه، کاری، 
تجاری و علمی تقسیم می شود. با اینکه 
گردشگری انواع مختلفی دارد، اصفهان 
در طول حیات گردشگری خود تبدیل 
به شهری تک منظوره شــده که فقط از 
منظر تاریخی مورد توجه گردشــگران 
قرار دارد. این در حالی است که شهرهای 
مختلف استان اصفهان دارای ظرفیت های 
گردشگری فراوان هستند. پتانسیل بین 
المللی این شهر، از جمله این ظرفیت ها 
به شمار می رود. در سال های قبل اصفهان 
به نام »پایتخت فرهنگی جهان اسالم« 
نام گذاری شد و همایش ها و برنامه های 

گوناگونی در این شهر برگزار شد.
   نقش نمایشــگاه گردشگری 

اصفهان در توسعه گردشگری
برگزاری نمایشــگاه بین المللی صنعت 
گردشگری و هتلداری اصفهان می تواند 
شــرایط مطلوبی برای آشنایی فعاالن و 
متخصصان این حوزه با پتانســیل های 
گردشــگری اصفهــان و اســتان های 
مختلف کشور فراهم آورد. این نمایشگاه 
در دهمین گام خــود تالش خواهد کرد 
بستری مناسب برای مذاکره و همچنین 
ارتباط میــان مردم و فعــاالن صنعت 
گردشگری و هتلداری فراهم کند. یکی 

از اصلی ترین ویژگی های این نمایشگاه، 
برگــزاری در دو بخش همزمان اســت؛ 
در یکی از بخش های نمایشگاه صنعت 
گردشگری و هتلداری اصفهان، آخرین 
دستاوردهای حوزه گردشگری از سراسر 
کشور به نمایش در می آید و در بخشی 
دیگر، دومین نمایشگاه تجهیزات هتل، 
رستوران، فست فود و کافی شاپ برگزار 
می شود و به ارائه جدیدترین محصوالت 
این عرصه می پردازد. این در شــرایطی 
است که استان اصفهان به عنوان استان 
مادر در بخش آشــپزخانه های صنعتی 
به شمار می رود و حضور تولیدکنندگان 
این تجهیزات از اســتان اصفهان و دیگر 
استان های کشور در این نمایشگاه، پل 
ارتباطی ویژه ای را میان فعاالن این عرصه 
ایجــاد خواهد کرد. نمایشــگاه صنعت 
گردشگری و هتلداری اصفهان از اهمیت 
ویژه ای در سطح کشور برخوردار است و 
با توجه به جایگاه محوری این استان در 
بخش گردشــگری، پیش بینی می شود 
بخش قابل توجهی از فعاالن این عرصه، 
در نمایشگاه حضور داشــته باشند. این 
نمایشــگاه در حالی برگزار خواهد شد 
که همزمان با پایــان ماه مبارک رمضان 
در سال 97، فصل سفر نیز آغاز می شود 
و بنابراین با برپایی آن، از سویی موقعیت 
بســیار مطلوبی بــرای فعــاالن عرصه 
گردشگری به شمار می رود که به معرفی 
توانمندی ها و تورهای خود بپردازند و از 
سوی دیگر، مردم بتوانند با موقعیت های 
 ســفر در سراســر ایــران اســالمی

 آشنا شوند.



یادداشت

ت 
اولیادداش اول

 دنیای مجازی پیشرو 
در صنعت گردشگری
صنعت گردشگری امروزه در ردیف صنعت های پردرآمد، پاک و کم هزینه دنیا قرار دارد. از طرفی صنعت گردشگری دنیا 
ابعاد متنوعی همچون توریسم الکترونیکی، اکوتوریسم، توریسم درمانی، ورزشی، روستایی، فرهنگی وتاریخی یافته است. 
با توجه به این وضعیت و با توجه به اینکه ایران، طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی، دارای رتبه پنجم جاذبه های طبیعی 
و رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی است و هم چنین با جمعیت جوان روبه گسترش، نرخ باالی بیکاری، لزوم افزایش 
درآمد ارزی و سرمایه گذاری خارجی توجه بیش از پیش به این بخش می تواند زمینه رسیدن به اشتغال کامل، افزایش درآمد 
ارزی، معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی به جهانیان، تعامل گسترده و سازنده با کشورهای دنیا، در هم شکستن مرزهای قومی 

و اقلیتی، را فراهم کند.
طی سال های اخیر گردشگری تبدیل به صنعتی رقابتی شده و کشورها برای کسب درآمد بیشتر متمایل به روش های جدید 
و ارائه نوآوری در این صنعت شده اند. برگزاری جشن های مختلف در کشورها، مانند جشن بادبادک ها یا جشنواره ساخت 
مجسمه های یخی و حتی برگزاری مسابقات ورزشی مانند المپیک، برگزاری کنفرانس ها و حتی استفاده از پزشکان مجرب 
جهت وارد کردن بیماران به کشور، روش های جدیدی برای جذب توریست و شناساندن فرهنگ یک کشور به جهان است.

در کنار این روش های پرهزینه، روش های کم هزینه، ولی پرباری نیز برای جذب توریســت در اکثر کشــورهای صنعتی 
 دنبال می شــود. از آن جمله می توان به استفاده از ســمبل ها و مکان های گردشــگری در فیلم های سینمایی یا حتی 
کارتون های تلویزیونی اشــاره کرد. در اینترنت و دنیای اطالعات نیز با ایجاد ســایت های متعدد در زمینه های مختلف 
گردشگری و اطالعات وسیع این سایت ها، جذب توریست آسان تر شده است. در این میان حتی بازی های کامپیوتری نیز 

در تحقق اهداف گردشگری مستثنی نشده اند.
اما فضای مجازی گردشگری، روشی نوین با توانایی نمایش سه بعدی همزمان با اراده کاربر و ارتباط مستقیم با او تأثیرگذارتر 
 از مابقی روش ها و با هزینه به مراتب کمتر، وارد عمل شده است. فضای مجازی با کاربردهای بسیار همچون شبیه سازی 
مکان های تفریحی، ساختمان ها، شهرک ها، فروشگاه ها، کارخانه ها و...، آموزش با قابلیت اتصال به محیط واقعی و ثبت وقایع 
محیط به صورت همزمان در فضای مجازی و کاربردهای آدرس دهی و مکان یابی قبل از سفر و حتی کاربردهای تبلیغاتی، 

فرهنگ سازی اکنون ابزاری بسیار  قدرتمند برای تبلیغ شده است.
اینترنت جزء گریزناپذیر صنعت، تجارت و خدمات جهان امروز است و روزبه روز بر سرعت گسترش آن و تعداد کاربرانش افزوده 
می شود.  نکته مهم براي کشورهاي درحال توسعه این است که اینترنت مي تواند نقش مهمي را براي جذب توریسم ایفا کند. 
زیرا با هزینه کمتر بیشترین سوددهي را نتیجه خواهد داد در حقیقت مشتریان اصلي آن ها یعني کشورهاي پیشرفته به 
صورت گسترده اي از اینترنت براي تجارت و مسافرت استفاده می کنند. بنابراین نبودن در این بستر بزرگ اطالعاتي، یعنی 
دیده نشدن توسط حجم زیادي از مسافران خارجي. در سفر دو نکته اساسي وجود دارد؛ اطالع رساني در مورد سفر 

و استفاده از خدمات رزرواسیون.
اصوال هر جهانگردی با هر انگیزه و دامنه دانشی که نیت بازدید از یک مسیر جهانگردی یا یک مکان تاریخی را داشته باشد، 
خواهان این است که قبل از ســفر به محل مورد نظر، اطالعاتی از قبیل نحوه دسترسی به محل، امکانات رفاهی، اقامتی و 
پذیرایی موجود، وضعیت آب و هوا و موارد مشابه را تهیه کند. اگر این اطالعات در قالب یک برنامه چندرسانه ای و با رنگ 
و لعابی به مثابه آنچه در واقعیت است از طریق یک سایت اطالع رسانی در اختیار مسافر قرار گیرد، اشتیاق سفر برای او دو 
چندان شده و مسافرت برای او بسیار لذت بخش تر خواهد بود. جهانگردی مجازی همچون سایر بخش های این صنعت ابزار 
و اهرم های خاص خود را دارد و نیازمند ساخت زیرساخت ها و سرمایه گذاری های کالن است. اگر در این راه اهتمام نورزیم 

و فرصت را از کف بدهیم، فاصله ما با کشورهای صاحب نام در این زمینه بیشتر و بیشتر خواهد شد.
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تحول گردشگری سنتی   
به  گردشگری هوشمند ؛ 

مسافر
 دهکده جهانی



دردنیای مــدرن امروز، با پیشــرفت 
تکنولوژی و فنــاوری اطالعــات، کم 
کم گردشگری از شکل ســنتی خود به 
گردشگری هوشــمند تبدیل می شود و 
خواسته یا نا خواسته صنعت گردشگری 
باید از این تغییر اســتقبال کند. از سوی 
دیگر گردشگران هم خواستار این تغییرات هســتند و امروزه شاهد این 
هستیم که گردشگران در سفر از فناوری ها و اطالعات روز استفاده می کنند. 
هوشمند شــدن پدیده ها در عصر نوین موضوعی غیرقابل کتمان است، گوشی های 
هوشمند، ماشین های هوشمند،  تلویزیون های هوشمند، شهر ها ی هوشمند، هتل های 
هوشمند. بر همین اساس و به واسطه  فناوری ایجاد شده که منجر به هوشمند شدن 
پدیده ها شده است، واژه هوشمند نیز به عنوان یک واژه  نوظهور برای توصیف هرگونه 
پیشرفت در بخش های اقتصادی و اجتماعی که بر شیوه های جدید ارتباطات و تبادل 
اطالعات مانند اینترنت استوار است، کاربرد فراوان یافته است. در همین راستا یکی از 
 راه های ممکن برای داشتن سفری لذت بخش استفاده از نرم افزارها و اپلیکیشن های

 مرتبط با سفر است، از آن جایی که تعداد بی شماری از وسایل و گجت ها برای مسافران 
به بازار عرضه شــدند، اپلیکیشــن ها در حال حاضر تنوع گوناگونی از سرویس های 
اطالعاتی را در اختیار مخاطب قرار می دهند؛ ســرویس هایی چون راهنمای مقاصد 
گردشگری، آژانس های مســافرتی آنالین، مدیریت های پرواز، مترجم های همراه، 
مکان یابی رستوران ها، مبدل های ارز، حمل ونقل محلی و ... در واقع با پیشرفت سریع 
تکنولوژی اپلیکیشن های گوشی های هوشمند، سرویس های مبتنی بر اینترنت هم به 
 طور کامل به پلت فرم های موبایل توسعه داده شدن و در پی پر و بال دادن به خالقیت ها

 در حوزه تکنولوژی موبایل و پشتیبانی سرویس های هوشمندانه و خالقانه هستند.
در دنیای امروز سفر کردن بدون لوازم دیجیتال مثل گوشی، اپلیکیشن های مسیریاب 
)GPS( و ... برای خیلی ها امکان پذیر نیست،گردشگرانی که بیشتر با فناوری های 
کاربردی سفر آشنایی دارند، بر این موضوع واقف هستند که یک گوشی هوشمند درسفر 
می تواند، نقش یک کمک خلبان خوب را ایفا کند، هر ساله در همین راستا اپلیکیشن 
 های کاربردی و ضروری وارد بازار می شــوند که بعضی از آن ها ســفر شما را سرعت

 می بخشد، بخشی سفر را ارزان تر و مابقی در ثبت ماجراجویی هاو به اشتراک گذاشتن 
آن ها با دوستان و خانواده به هنگام بازگشت به شما کمک می کند.

گردشگری هوشمند حاصل توسعه اطالعات و فناوری های به روزی است که امروزه با آنها 
در ارتباط هستیم و باعث افزایش مزیت رقابتی یک مقصد در مقایسه با سایر مقصدهای 
گردشگری می شود. در گردشگری هوشــمند، فناوری اطالعات نقش بسیار مهمی 
دارد که موجب یکپارچگی خدمات ارایه شده به گردشگر می شود. امروزه مقصدهای 
اصلی بر پایه گردشگری هوشمند شامل کشورهای شرق آسیا ازجمله ژاپن، کره جنوبی 
ودراروپا مثل ایتالیا و اسپانیا هســتند. در این کشورها بســیاری از کسب و کارها و 
پروژه های گردشگری از گردشگری هوشمند آغاز شــده اند. به تعبیری، گردشگری 
هوشمند سیستمی است که موجب بهبود خدمات گردشگری برای گردشگران و ارایه 
خدمات گردشگری یکپارچه به مشتریان خواهد شد. به طور کلی واژه هوشمند برگرفته 
از نسل جدید فناوری اطالعات به منظور ارایه خدمات گردشگری است که گردشگران 
با استفاده از تلفن های هوشــمند، ریز تراشه هایی مانند سیستم RFID و NFC و... 
از آن اســتفاده می کنند که در واقع این مفهوم به معنای بهره مندی، یکپارچه سازی 
و اشــتراک گذاری داده ها از دنیــای مجازی به دنیای واقعی اســت کــه تجربیات 

نویسنده:
شبنم اربابیان

عکس:
shutterstock
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امروزه با افزایش استفاده از 
تلفن های هوشمند و تبلت ها 
اطالعات به سرعت

 رد و بدل می شود و گردشگران 
به راحتی به اطالعات یک مقصد 
دسترسی پیدا می کنند. 
این مهم موجب می شود 
گردشگران مقصدی را 
انتخاب کنند که زیرساخت ها 
و روساخت های اطالعاتی 
مناسب تری از جمله دسترسی 
به خدمات اینترنتی و 
شبکه های تلفن همراه
 با کیفیت تری داشته باشد.

نگاه ماه

منحصربه فردی را برای گردشگر و مردم محلی به وجود می آورد.
امروزه تلفن های هوشــمند به یکی از مهم ترین قسمت های زندگی 
ما بدل شده اند و هر سو می نگریم این ابزار به عنوان یکی از مهم ترین 
وســایل ارتباط جمعی نقش غیرقابل انکاری در زندگــی ما دارد. از 
سویی تلفن های هوشمند تاثیر به ســزایی بر برنامه ریزی و انتخاب 
یک مقصد توسط گردشــگران دارد. سایت های اشــتراک گذاری و 
انواع اپلیکیشن های گردشــگری با وجود سیســتم های هوشمند 
در اختیار افراد، در دسترس تر شــده اند و امکانات بسیاری از جمله 
برنامه ریزی آنالین، جست وجوی اطالعات مقصد، موقعیت یابی و... را 
در اختیار گردشگران قرار داده و مجموع این عوامل بر انتخاب مقصد 
گردشگران تاثیرگذار  است. از ســویی یکی از مهم ترین بخش های 
زندگی هر فرد سفر کردن است که به این منظور تلفن های هوشمند 
به راهنمای موثری برای بهبود کیفیت ســفرها تبدیل شده اند، چرا 
که یک گردشگر به منظور برنامه ریزی سفر خود از ابزارهای مختلف 
هوشمند استفاده می کند. به عنوان مثال او مقصد خود را با جست وجو 
در اینترنت انتخــاب می کند، بلیت های هواپیمــا و هتل خود را از 
طریق سایت های مختلف رزرو می کند، همچنین زمانی که به مقصد 
می رسد از طریق اپلیکیشن هایی مثل اوبر)در خارج از کشور( یا اسنپ 
و تپسی)در داخل کشور(، تاکسی کرایه می کند تا مسیرفرودگاه تا 
هتل خود را طی کند. ســپس از طریق اینســتاگرام، واتس اپ یا ... 
با خانواده یا دوســتان خود ارتباط برقرار و درباره نحوه ســفر خود 
اطالع رسانی می کند. از ســویی سیستم های GPS و موقعیت یابی 
و انواع نقشه ها امروزه در اختیار گردشــگران قرار گرفته که موجب 
می شــود گردشــگران با توجه به موقعیت مکانی خود بدون نیاز به 
راهنمای گردشگری با کمترین زمان و هزینه از جاذبه های یک مقصد 
گردشگری بازدید کنند.گردشــگر همچنین وقتی که از یک جاذبه 

دیدن می کند از طریق فوراسکوئر یا Google Now در مورد آن 
جاذبه مطلب می نویسد و نهایتا در مورد رستوران ها یا هتل ها در تریپ 
ادوایز نظرات خود را با دیگران به اشتراک می گذارد. پس مادامی که 
به یک سفر نگاه می کنیم، درمی یابیم که سفرها از حالت سنتی خود 
عبور کرده و از طریق تلفن های همراه بسیار هوشمندتر و به عنوان ابزار 

غیرقابل جایگزین در گردشگری مطرح شده اند. 
بنابراین مقصدهای گردشــگری به طور فزاینــده ای به دنبال ایجاد 
بسترهای هوشمند هستند تا بتوانند تجربه منحصربه فردتری را در 
اختیار بازدیدکنندگان قرار دهند؛ چراکه گردشگری هوشمند موجب 
می شود یک مقصد نسبت به سایر مقصدها مشتری محورتر عمل کند. 
همچنین گردشگری هوشمند اطالعات یکپارچه و مطلوب تری را در 
اختیار گردشگران قرار می دهد. امروزه با افزایش استفاده از تلفن های 
هوشمند و تبلت ها اطالعات به سرعت رد و بدل می شود و گردشگران 
به راحتی به اطالعات یک مقصد دسترســی پیدا می کنند. این مهم 
موجب می شود گردشگران مقصدی را انتخاب کنند که زیرساخت ها 
و روساخت های اطالعاتی مناسب تری از جمله دسترسی به خدمات 
اینترنتی و شبکه های تلفن همراه با کیفیت تری داشته باشد. نهایتا 
مادامی که به تحقیقات جدید حوزه علم گردشگری می نگریم، بسیاری 
از مطالعات نشان داده که در صورتی که اطالعات مناسب و به موقع در 
دسترس گردشگر قرار گیرد، گردشگران تمایل بیشتری به سفر کردن 
پیدا می  کنند. در این راه سرمایه گذاری و توسعه برنامه های هوشمند و 
توجه بیشتر به زیرساخت های مورد نیاز گردشگری هوشمند به امری 
بدیهی برای هر مقصد گردشگری بدل می شود. مقصد هوشمند در 
گردشگری را که نمونه  خاصی از شهر هوشمند است، مقصدی نوآور 
گویند که زیرساخت های آن با تکیه بر تکنولوژی ایجاد شده و نه تنها 
تضمین کننده  توســعه  پایدار در مناطق گردشگری است بلکه برای 
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همه افراد قابل دسترس بوده و تعامل گردشگران را با محیط 
اطراف تسهیل  می کند. به این ترتیب کیفیت تجربه  مقصد 
افزایش یافته و کیفیت زندگی شهروندان نیز بهبود  می یابد. 
مقصد های گردشــگری هوشــمند فضایی مناسب برای 
تقویت گردشگری هوشمند هستند. گردشگری هوشمند 
رویکرد جامعی است که با به کارگیری فناوری و تجهیزات 
اطالع رسانی و اینترنتی، اطالعات تور و خدمات مربوط به 
سفر مانند مقصد، غذا، حمل ونقل، رزرواسیون و راهنمای تور 
را در اختیار گردشگران قرار  می دهد. با توجه به این تعریف، 
فناوری اطالعات شالوده اصلی گردشگری هوشمند است 
که با وجود آن  می توان برنامه ها ی سفر، تجربه ها و خدمات 
سفر را به شــکل دقیقی برنامه ریزی کرد، اطالعات دقیق 
و صحیح را برای تصمیم گیری ســفر در اختیار مسافر قرار 
داد و پیشــنهاد ها ی قابل اعتمادی از طریق تحلیل همین 
اطالعات ارایه داد. به عبارت دیگر، گردشــگری هوشمند 
حجم اطالعات بسیار زیاد و مفید را به صورت یکپارچه در 
اختیارمسافران قرار  می دهد. بسیاری از کارشناسان حوزه 
گردشگری، بر همپوشانی گردشگری هوشمند و گردشگری 
الکترونیک تاکید  می کنند، هرچند این دو نوع گردشگری 
تفاوت  های اندکی دارند اما وجوه تمایز آنها از یکدیگر بسیار 
مهم است. در واقع هســته مرکزی گردشگری الکترونیک 
را وب ســایت ها و هسته  مرکزی گردشــگری هوشمند را 
حسگرها و تلفن های هوشــمند تشکیل می دهند. با توجه 
به این تفاوت، نقش گردشگری الکترونیک، پیش و بعد از 
سفر مشهود است؛ در حالی که نقش گردشگری هوشمند در 
طول سفر نمایان می شود. گردشگری الکترونیک در فضای 
دیجیتالی فعالیت دارد، اما گردشگری هوشمند پلی میان 
زیرساخت ها و فضای فیزیکی با فضای دیجیتالی است. از 
طرف دیگر عالوه برمسافرکه از ابزارها و اطالعات برای سفر 
خود استفاده می کند. درمورد مقصد هوشمند هم این گونه 

باید گفت: که یک هتل هوشمند واقعی می بایست با استفاده 
از اینترنت، تمام اطالعاتی را که درباره محیط مقصدتان نیاز 
دارید برای شما آماده کند، این اطالعات شامل، مکان های 
تفریحی و گردشگری و رســتوران ها، موزه ها، سالن های 
نمایش و کنسرت،وضعیت آب و هوا طی روزهای اقامت در 
هتل، وضعیت ترافیکی و سیستم حمل و نقل قابل استفاده 
برای آن مسیر می شود. شــما در یک هتل هوشمند باید 
بتوانید برای مــکان های گردشــگری و تفریحی که قصد 
بازدید از آن ها را دارید یه صورت آنالین بلیط تهیه یا رزرو 
کنید، به صورت آنالین تاکسی درخواست کنید و ... این ها 
امکاناتی هستند که هتل هوشمند برای شما باید آماده کند 
اما از ســوی دیگر، هتل داران نیز باید از نرم افزار هتلداری 
 هوشــمند برخوردار باشــند و به عنوان مثــال برای تمام 
سیستم های کنترلی در هتل از این گونه نرم افزارها استفاده 
 کنند. در ســطحی گســترده تر امور مالــی، پرداخت ها،

 تسویه حساب ها و سیستم رزرو، پذیرش و کنترل درون و 
بیرون هتل و سایر امور مالی و اداری نگهداری از هتل را با 
استفاده از این نرم افزار اداره کنند. در هتل های هوشمند 
مسافر از مزایایی چون امنیت و دسترسی سریع و آسان تر 
 به نیازهای خود برخوردار خواهد بود، در ســایر هزینه ها

 صرفه جویی می کند و همین طــور در زمان و می تواند از 
وقت و بودجه اســتفاده بهتری کند. هتل داران هم مانند 
مسافران با تجهیز هتل به سیستم هوشمند در هزینه های 
انرژی و نیروی انسانی صرفه جویی می کنند. هتل هوشمند 
به هتلی گفته میشــود که کنترل تمامی سیســتمهای 
تاسیساتی )موتورخانه، روشنایی، نظارت تصویری، آبیاری 
فضای سبز، آسانسورها، سیستم های اعالم و اطفای حریق، 
کنترل پارکینگ و … .( و هچنین سیستم مدیریت مرکزی 
مهمانان به صورت هوشمند باشــد. هدف هر هتل جذب 
مهمان، کسب رضایت مشتری و پس از آن سودآوری است. 

در این میان قاعدتا کسب رضایت مشتری از اولویت باالتری 
برخوردار اســت، زیرا رضایت مندی مشتری خود بهترین 
 تبلیغ برای یک هتل می باشــد.گاهی این گونه برداشــت
 می شود که افزایش رضایت و ایجاد رفاه بیشتر برای مهمان 
برابر با افزایش هزینه های جاری می باشد. سیســتم های 
هوشــمند، خط بطالنی بر این برداشت داشــته و با ارایه 
راهکارهای مفید، به اصالح ســاختار یک هتل بر اســاس 
تکنولوژی هوشــمند، حفظ کرامت مهمان و ارتقا کیفیت 

هتل پرداخته است.
به طور کلــی این واقعیــت را بایــد پذیرفت کــه با روی 
آوردن به روش هــا و ابزارهای دیجیتالــی و فناوری های 
برتر، مقصد  های گردشــگری نه تنها می توانند مزیت ها و 
جاذبه های گردشگری خود را بازتعریف کنند بلکه  می توانند 
در رقابت پذیری هم از رقبایشان پیشی بگیریند. در همین 
حال اما، بررســی ژرف و علمی کاربرد تکنولوژی اطالعات 
به خصوص در حوزه  گردشگری و بهره گیری از مزایای این 
نوع از گردشگری موضوعی مغفول مانده در ایران است که 
در این راستا هزینه  از دست رفته در این زمینه را با سودی که 
سایر کشورها در گردشگری از این حوزه به دست می آورند، 
باید مقایســه کرد. به طور کلی گردشگری هوشمند حلقه 
مفقوده صنعت گردشگری در ایران اســت که با توسعه و 
بازنگری در سیاســت ها و فعالیت های پراکنده این رشته 
می توان گام بلندی برای توســعه این صنعت برداشت و از 
فواید بی شمار آن بهره مند شــد. فناوری اطالعات به طور 
مداوم ابزارهای نوینی برای بازاریابی و مدیریت گردشگری 
فراهم می کنــد و از تعامل بین آژانس های گردشــگری و 
مشــتریان حمایت کرده و کل فرآیند توســعه، مدیریت 
و بازاریابی تولیــدات و مقصدهای گردشــگری را دوباره 
ســازمان دهی می کند. در این دوران فنــاوری اطالعات 

به سرعت رو به پیشرفت است. 

ابزارهای هوشمند هر روز 
گسترده تر می شوند و ابزارهای 
هوشند فعلی نظیر لپ تاپ ها 
و موبایل ها رفته رفته جای 
خود را با ابزارهای هوشمند 
پوشیدنی و واقعیت افزوده 
عوض می کنند و هر لحظه 
به تعداد استفاده کنندگان 
آن اضافه می شود. ایران نیز 
با توجه به امکانات بی شمار 
تکنیکی و فن نیروی انسانی 
باید با این موج جدید هم سو 
و هم جهت شود. در حقیقت، 
انقالبی دیگر درعرصه 
گردشگری در حال رخ دادن 
است که جای گریزی از آن 
نیست، از این رو الزم است 
فرصت های حاصله از این 
تحول فناوری را غنیمت 
شمرد و باتوجه به مالحظات، 
از آن بهره گرفت.
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روزها  این 
اکثر خانواده ها به فکــر رفتن به جایی بکر 
و خوش آب و هوا برای تعطیالت تابســتانی 
هســتند. خیلی وقت ها فرصت کافی برای 
برنامه ریزی دقیق برای این ســفرها نداریم 
و ممکن است بعضی از کارهایی که باید برای 
مقدمه چینی یک سفر انجام شود را فراموش 

کنیم.
برای اینکــه خیالتان را از بابــت اینکه در 
 سفر به هیچ وجه به مشــکل غیر قابل حلی
 برنمی خورید راحت کنیم، چند اپلیکیشن 
کاربردی برای مقدمه چینی سفر را برایتان در 
یک مطلب جمع آوری کردیم.تعجب نکنید. 
این گوشی هوشمندی که در دست شماست 
کاربردهای دیگری غیر از اینستاگرام و 
واتس آپ و ... دارد . در اینجا قصد داریم 
نــرم افزارهای مختلفی را بر اســاس 

منحصر به فرد بودن ، دردســترس 
بودن ، ســادگی کاربرد ، بدون باگ 

بودن و قابلیت گســترش به شما 
معرفی کنیم .

Posto
یکی از اپلیکیشن های تقریبا جدید در عرصه گردشگری مجازی به ویژه برای 
پیداکردن رستوران های خوب و مناســب برنامه کاربردی پوستو است.  این 
برنامه کاربردی به هر کشوری که سفر کرده و عالیق گردشگری، غذا خوردن، 
نوشــیدن و تفریحی خود را که در آن تعریف می کنید، برایتان پیشنهادات 
خوب در شهر مقصد معرفی می کند.  حتی می توانید مقصد های گردشگری که 
رفته اید را از طریق این نرم افزار با دیگر دوستان و آشنایان به اشتراک بگذارید. 

برای رستوران گردی، این اپ توصیه می شود.

Duolingo
اگر به کشوری سفر می کنید 
کــه زبــان ســاکنان آن را 
بلــد نیســتید، ســریعا برنامه  
Duolingo کــه هــم بــرای 
اندروید و هم اپل رایگان اســت را 
دانلود کنید، بدین ترتیب به راحتی 
می توانید با مردمان محلی ارتباط 
برقرار کنید. یکی از محبوب ترین و 
بدون دردسرترین ابزار آموزش زبان 
در سفر که در دسترس هم هست، 

برنامه ی Duolingo است.

Uber
اوبر ســرویس درخواســت خــودروی 
اینترنتی اســت کــه مطمئــن، مورد 
تاییــد و قابــل اعتماد اســت و صنعت 
 حمل و نقل را متحول کرده اســت. این 
اپلیکیشــن های مناسب ســفر در هر 
جایی که برای شما ناآشنا است، ابزاری 
 عالی برای وقتی است که نمی توانید یا 
نمی خواهید از اتوبوس اســتفاده کنید، 
پول استفاده از تاکسی را ندارید، حالتان 
خوش نیست و نمی توانید رانندگی کنید 
یا حتی اگر نمی دانیــد چطور به مقصد 

مورد نظر خود برسید.

گردشگری سپاهان
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این همسفرهایتان 
را قبل از سفر 

بشناسید!

معرفی چند اپلیکیشن مفید در سفر



Trivago
اپلیکیشن Trivagoبیش از 700 هزار هتل را در دیتابیس خود دارد.

مقایسه قیمت 700 هزار هتل از باالی 200 سایت رزرواســیون، درج نظر و مطالعه نظرات دیگر کاربران، ارائه 
بیش از 14 میلیون عکس از هتل ها، جست وجو بر اساس قیمت، کیفیت هتل، مکان و …، جست وجوی هتل 
نزدیک محل اقامت شما، نشان دادن محل جغرافیایی هتل روی نقشه، قابلیت تماس با هتل از طریق اپلیکیشن 

و جست وجو با واحد های پولی مختلف از دیگر قابلیت های این برنامه کاربردی است.

Gogobot بــرای 
دریافت پیشنهاد

این برنامه با توجه به عالیق 
 و ســلیقه  شــما، بهتریــن 
مکان ها برای غذا خوردن، 
بازدید، بازی کردن و اقامت 
را به شما پیشنهاد می دهد. 
دانلود ایــن برنامه نیز برای 
اندروید و اپل رایگان است و 
به راحتی هم در دسترس و 

قابل استفاده است.

Guiddoo راهنمای 
صوتی سفر

ایــن برنامــه، مجموعــه ای از 
راهنماهــای ســفر را بــه صورت 

صوتی در اختیار کاربران می گذارد. 
این راهنمایی ها در زمانی که شــما 
آفالین باشــید و یا به هــر زبانی که 
بخواهید در اختیار شــما قرار خواهد 
گرفت. همچنیــن می توانید از طریق 
برقراری ارتباط با اپراتورهای تورهای 
 مسافرتی در هر شهری، هر چیزی را که

 می خواهید رزرو کنید.

  

آی بنزین
با زیاد شدن جمعیت و رشد 
شهرها، وســایل نقلیه هم از 
نظر تعداد، ســیر صعودی 
خیره کننده ای داشــته اند. 
می خواهیم اپلیکیشــنی را 
معرفی کنیم کــه در تامین 
سوخت وسیله نقلیه در اسرع 
وقت، به شما کمک می کند! 

اگر نمی خواهید در اتوبان، جــاده و هرجایی که به 
 آن آشــنایی ندارید، دنبال بنزین باشید، ما به شما 

آی بنزین را پیشنهاد می کنیم.
اپلیکیشــن آی بنزین موقعیت کنونی شما بر روی 
نقشــه را تشــخیص می دهد و نزدیک ترین پمپ 
بنزین های اطراف را نمایش می دهد. با انتخاب هر یک 
از پمپ بنزین ها آدرس و شماره تلفن آن روی صفحه 
درج می شــود. آی بنزین، پمپ بنزین ها را بر اساس 
فاصله شان با شما مرتب می کند. برای استفاده از این 
برنامه باید حتما برنامه »سرویس های گوگل پلی« را 

نصب کرده باشید.

اپلیکیشن یابنده وای 
 Free( فای رایگان

)WiFi Finder
ســفر  اپلیکیشــن  ایــن 
نزدیکتریــن وای فای های 
رایــگان را پیدا مــی کند، 
خوشــبختانه مــی تــوان 
موقعیت مکان های مورد نظر 

را دانلود کرد تا برای مواقعی که آنالین نیستید و به 
اینترنت دسترسی ندارید از آن استفاده کنید. این 
اپلیکیشن کاربردی برای سفر وقتی مفید است که 
بخواهید برای یک هتل یا پرواز رزروی انجام دهید 
و نمی دانید کجا به اینترنت دسترسی پیدا کنید 
و کارتان را انجام دهیــد. همچنین وقتی آن را 
در کنار اپلیکیشن هایی قرار می دهیم که به 
اینترنت نیاز دارند، بسیار مفید به نظر می آید.
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گردشگری سپاهان

  نقش اینستاگرام در رونق صنعت  
گردشگری؛ 

هشتگ 
سفر!
مدیریــت گردشــگری 
 T o u r i s m (
management( یکی 
از راهبردی ترین موضوعات 
در عرصه اقتصاد در دنیای 
امروزی است که مک لوهان 
کانادایــی از آن به عنوان 
 Global( دهکده جهانی
village( یاد می کند. در 
 )WWW( عرصه دهکده جهانی که شــبکه جهانــی وب
زمینه ارتباط و تبادل اطالعات بیش از 2 میلیارد کاربر آن را 
فراهم کرده است، افراد می توانند با استفاده از فناوری های 
پیشرفته دنیای دیجیتال، با یکدیگر تعامل دو سویه داشته 
و از طریق ابزارهای ارتباطی، شــبکه های گسترده تعاملی 
و توانمندی های مالتی مدیایی موجود، کســب و کارهای 
 Digital( گوناگونی را خلق کنند که کارآفرینی دیجیتالی

Entrepreneurship( از جمله این موارد است.

 کارآفرینی از طریق اینترنت و توســط اینترنت، یکی از شاخه های 
جدید در عرصــه کارآفرینی می باشــد که گردشــگری اینترنتی 
)e-tourism( را می توان یکی از مهم ترین زیر بخش های این نوع 

کارآفرینی قلمداد کرد.

گردشگری اینترنتی، نقش زیادی در توسعه صنعت گردشگری در جهان دیجیتالی شده امروزی دارد و به 
عنوان یک موتور محرک برای توسعه اقتصادی گردشگری مؤثر است.

 بسیاری از گردشگران، برای بررسی مقصدهای گردشگری، از اطالعات منتشر شده در سایت های شبکه های 
اجتماعی یا پرتال های به اشتراک گذاری تصاویر و ویدئو مانند فلیکر، فیس بوک و اینستاگرام استفاده کرده 

و مسیر و مقصد خود را انتخاب می کنند.
برخی از سایت های مشاوره آنالین گردشگری روزانه به ده ها هزار پرسش گردشگران از سراسر جهان پاسخ 
می دهند که خود نشان دهنده اهمیت اطالع رســانی اینترنتی در توسعه مدیریت گردشگری می باشد. در 
کشورهای توسعه یافته، نقش اینترنت و اطالع رسانی مبتنی بر وب در عرصه گردشگری بسیار حیاتی و مهم 
است. بر همین اساس، تحقیقات زیادی درباره نقش و اهمیت اینترنت و قابلیت های آن در توسعه گردشگری 
در دستور کار مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی غربی قرار گرفته است تصویر گردشگری از یک مقصد گردشگری 
در سال های اخیر مورد توجه فعاالن و محققان عرصه صنعت گردشگری قرار گرفته است. در واقع محققان 
این عرصه به مقوله های مختلفی از تصاویر عکاسان گردشگر از مناطق گردشگری دنیا دست یافته اند که بستر 
را برای توجه بیشتر به تصاویر گردشگران و بررسی نوع نگاه آنان به موضوعات مختلف گسترش داده است. 
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در واقع صنعت گردشگری، امروزه تا حد زیادی توانسته است از طریق تصاویر گردشــگران و موضوعاتی که مورد عالقه آن ها است، به توسعه 
ظرفیت های این صنعت مشغول شود.

تصاویر گردشی در واقع یک فاکتور ضروری و مهم هستند و تأثیر مستقیمی بر روی انتخاب مقصد گردشگری توسط گردشگران بین المللی دارد. 
آن چه می توان از یک تصویر گرفته شده توسط عکاسان گردشگر فهمید، در واقع نوع درک بیننده از مکان و نوع رفتار اون نسبت به موقعیت 
زمانی و مکانی می باشد. از جهاتی، تصاویر گردشگری، مکانیسم هایی بر رفتار مصرف کننده )گردشگر( را در مقصدهای گردشگری به صورت 
اثربخش مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد که همواره مورد اســتقبال محققان این عرصه بوده است. عکاسی، نقش مهمی در توسعه صنعت 
گردشگری و ترغیب افراد به ســمت مقصدهای مختلف گردشگری در سراسر جهان داشته است و توســعه مدیریت گردشگری بدون فاکتور 

عکس، غیر ممکن است.
در دنیای دیجیتال امروزی، همان طور که در مقدمه مطلب نیز عنوان شد، ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( نقش مهمی در توسعه 
صنعت گردشگری دارند. بسیاری از گردشگران عالقمندند تا از طریق ابزارهای آی تی، نسبت به انتشار آزادانه و رایگان تصاویر خود در پرتال های 
به اشتراک گذاری تصاویر استفاده کرده و عکس های خود را در معرض نمایش و دید میلیون ها مخاطب اینترنت در سراسر جهان قرار دهند. در 
سایت های به اشتراک گذاری تصاویر، افراد می توانند هر عکس که می خواهند انتخاب کرده و در این سایت ها به رایگان منتشر کنند و مالحظات 
خود را نیز در انتشار عکس ها لحاظ کنند. در مقاالتی که تا کنون در زمینه مدیریت گردشگری و تصاویر اینترنتی عرصه گردشگری منتشر شده 

است، به اهمیت ویژگی های مهم عکس های عکاسان گردشگر اشاره نشده است.

۱۹
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حاال پژوهشگران به تازگی در جدیدترین تحقیقاتی که انجام دادند، به این نتیجه رسیده اند 
که تصاویر به اشتراک گذاشته شده در اینستاگرام سلیقه و تمایل شهروندان به گردشگری را 
تغییر داده است بدین ترتیب که آنها با مشاهده و کشف نقاط جغرافیایی جدید و مناظر طبیعی 
 و تاریخی، به مشاهده آن از نزدیک و سفر کردن به منطقه مذکور عالقمند می شوند بنابراین 
می توان گفت که اینستاگرام توانسته است نقش پررنگی در رواج توریسم و گردشگری اعم از 

بوم گردی، طبیعت گردی و گردشگری خارجی ایفا کند.
این تحقیقات می تواند به معنای آن باشد که اینستاگرام از پتانسیل های بسیار زیادی برخوردار 
است تا در زمینه های مختلف نظیر توســعه و رواج صنعت گردشگری و توریسم به کار گرفته 

شود.
اینستاگرام یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در میان کاربران فضای مجازی به شمار 
می رود که در این میان، نسل جوان و نوجوان از آن استقبال بیشتری نسبت به سایر رده های 

سنی کرده اند.
بر اساس آخرین تحقیقات و آمار منتشر شــده در ژانویه سال جاری 2018 میالدی، بیشترین 
تعداد کاربران این شبکه اجتماعی به کشــورهای ایاالت متحده آمریکا با بیش از 110 میلیون 
کاربر، برزیل با بیش از 57 میلیون و اندونزی با 53 میلیون کاربر فعال در ماه، هند با 52 میلیون، 
ترکیه با 33 میلیون، روسیه با 29 میلیون، ایران با 24 میلیون، ژاپن با 22 میلیون، انگلستان با 

21 میلیون و مکزیک با 20 میلیون کاربر فعال در ماه تعلق دارد.

Sepahan tourism
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این که تصاویر، چه ویژگی های منحصر به فردی را منعکس 
می کنند و در واقع عکاســان با چه نوع نگاهی این تصاویر را 
برداشته اند و دنبال چه مواردی بودند، موضوع جالبی است 
که این تحقیق به آن اشــاره می کند. مقاله منتشر شده در 
ژورنال، در نهایت معتقد اســت که نتیجه بررسی هایش به 
این نکته رسید که عکاسان گردشگر را می توان به دسته های 
مختلف طبقه بندی کرد که هر یک نوع نگاه خاص خود را به 
مقوله گردشگری دارد. با این که مسافرت و جایگاه اجتماعی 
از دیرباز دارای پیوندهایی با یکدیگر هستند، اما رسانه های 
اجتماعی باعث شده که تغییراتی اساســی در ماهیت این 
شکل از مصرف گرایی آشکار اتفاق بیفتد. مردم دیگر مجبور 
نیســتند برای این که بفهمند دوستان شــان به کجا سفر 
کرده اند، منتظر بمانند تا آن ها از سفر برگردند و با هم حرف 

بزنند یا آلبوم عکس های آن ها را ببینند. 
مســافران می توانند عکس های خود را در صفحات خود در 
رسانه های اجتماعی به اشــتراک بگذارند و لذتی آنی از این 

کار ببرند.
در دنیای امروز یکی از هدف های سفر کردن عکاسی و قرار 
دادن هر چه ســریع تر آن در صفحات اجتماعی می باشد. 
طیف گســترده ای از تصاویر یک منطقه خاص را شما می 
توانید در صفحات مجازی ببینید و نظر افرادی را که به آنجا 
سفر کرده اند را بدانید و این باعث می شود که شما به بررسی 

منطقه ای که قصد سفر به آنجا را دارید بپردازید. 
بر اســاس تازه ترین یافته های پژوهشــگران فعال در حوزه 
فضای مجازی و رســانه، شــبکه اجتماعی اینســتاگرام با 
افزایــش محبوبیتش در ســالهای اخیر، توانســته صنعت 
 گردشگری و توریسم را در جهان متحول کرده و رونق خاصی 

ببخشد.
بر اســاس نتایــج تحقیقــات جدیــد، شــبکه اجتماعی 
اینســتاگرام نحــوه گردشــگری گردشــگران داخلی و 

خارجی را در جهان تغییر داده اســت، بــه گونه ای که هم 
اکنون بیشــتر مردم به دنبال آن مکان هایی برای ســفر و 
گردش هســتند که عکس های زیبــای آن را در صفحات 
 مجازی موجود در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام مشاهده 

کرده اند.
این روزها کــه کاربــران شــبکه اجتماعی اینســتاگرام 
تحت تاثیر قابلیت های جدید و جذاب آن بســیار بیشــتر 
از پیش شــده اســت، بســیاری از مردم به دنبال کشــف 
تصاویر جدید از مکان های جغرافیــای خاص  و قطب های 

 گردشــگری جدیــدی در داخل و خــارج از کشورشــان 
هستند.

این تصاویر که معموال در صفحات مجازی و یا در هشتگ های 
معروف در این شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشته می شوند، 
از تعداد الیک های بسیاری برخوردار می شوند و همین امر 
موجب می شود به بسیاری از کاربران دیگر هم پیشنهاد شود 
و بدین ترتیب، تصاویری که بیشــتر توسط کاربران دیده و 
الیک شده اند، در صدر پیشــنهادات اینستاگرام به کاربران 

جدید قرار می گیرند.

نگاه ماه
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موزه آکواریوم اصفهان | عکس: میرسعید هادیان
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آبی به رنگ اصفهان

اصفهان،شهری است درهاله ای از کاشی های آبی سنتی و چراغانی های مدرنیته.حتی رنگ ولعاب امروز هم نتوانسته از زیبایی گذشته 
شهر کم کند.شهری که با وجود خشکسالی هنوز زیباست وهیچ چیز از عظمتش کم نمی کند.متروچون دودی خاکستری از میانه آثار 
تاریخی گذشت میدان ها را مدتی پوشاندند ومترو به راه خود رفت ومجســمه ها ومیدان دوباره به جای خود بازگشتند.شک نکنید 
که هیچ چیز نمی توانداز عظمت اصفهان آبی ما نقطه ای کم وزیاد کند.میدان های شهر روی غول مترو استوار ایستاده اند.بله؛اینجا 

اصفهان است.شهری که نمی توان با هیچ آبی دریایی مقایسه اش کرد، حتی اگر بی زاینده رود باشد.
صفه چون پیرعارفي از باال سیطره اش را بر شهر پوشانده و شهر بدون آن بي معنا مي شود. مردمان امروز اصفهان هنوز هم عاشق فرش 
دستباف شهرشان هستنند و آبي آسمانش را هرچند بدون باران بي منت پذیرفته اند. ما مردمان کویریم. صبورو سخت کوش در اصفهاني که هیچ گاه نبض زندگي در 

آن نمي افتد.

عکس:
الهام شهیدانمیرسعید هادیان
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با نور و رنگ همنشین باشید؛

خانه مال باشی
عکس:
میرسعید هادیان

خانه مالباشی واقع در خیابان ملک اصفهان ودر کنار مجموعه خانه های مالباشی، 
از زیبایی خاصی برخوردار اســت. این خانه مربوط به زمان زندیه وقاجاریه است. 
 در زمان ظل سلطان همه این محل را مالباشــی منجم ناصرالدین شاه خریداری 
می کند  که تمام کوچه واطراف ان شامل اصطبل آشپزخانه و خانه های دیگر  بوده 

است .

میرزا احمد مالباشی مالک خانه، فاضل و عالم فقیه بوده و در اصفهان مصدر امور شرعی را داشته 
 اســت. خانه تاریخی معتمدی دارای بیرونی حوضخانه در دو طبقه است وشاهنشین دارد و
 اتاق هایی در اطراف و باالی آن قرار دارد   و هر کدام جلوه ای از هنر معماری ایرانی است   سال 
1380این خانه را آقای معتمدی خریداری، باز ســازی و تبدیل به شاهکار منحصر بفردی  کرده اســت  . عمارت دو خانه بیرونی، 
اندرونی، دو درب  و یک  اروسی 9 درب داردکه بی نظیر است بر باالی درب اروسی کنگره منقوش چوبی زیبایی خود نمایی می کند. 
اروسی  به طول  9 متر است و درب آن شیشه های رنگی دارد  و اندرونی  پانزده اتاق دارد و در سه طبقه است  وزیر زمین صفوی در 

زیر و مهمانخانه در باالی آن است.  بیرونی و  اتاق گوشواره در دو طرف آن دیده می شود. 
 مصالح به کار رفته در آن خشت گل وگچ وکاشی وچوب اســت.  آقایان  آقاجانی، کاشیکاری آقای حســینی تابلو کاشی ،رضوی 
نقاشی،کیانپور اســتاد احمد حیدری بنایی و آقای مرآتیان آیینه کاری و اســتادجعفر مقرنس و گچبری این عمارت با شکوه  را به 

عهده داشته اند.

آدرس: استان اصفهان -  شهر اصفهان - حیابان هشت بهشت خیابان ملک 
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پیشنهاد اصفهان گردی

بزرگترین تونل آکواریوم ایران ویژگی

 اتوبان شهید حبیب اللهي - میدان سهروردي - خیابان الفت 
آدرس پارک جنگلي ناژوان

37780013 شماره تماس

پارکینگ، سرویس بهداشتی، بوفه، رستوران، پوشش شبکه، اقامتگاه امکانات

پارک جنگلی ناژوان ، باغ پرندگان، باغ موزه پروانه ها، باغ خزندگان، 
تله سیژ نزدیکترین مقاصد گردشگری دیگر

همه روزه از ساعت 8 الي 22 زمان بازدید

هر نفر آزاد 18.000 تومان ، گردشگران 50000 تومان،  
دانش آموزان 10000 تومان قیمت بلیت

بزرگترین تونل آکواریوم ایران در بوستان جنگلی ناژوان شهر اصفهان واقع است. این 
تونل آکواریوم به صورت مشارکتی با سرمایه گذار خارجی در مساحتی بالغ بر 3 هزار 

و 500 مترمربع در ارتفاع منهای 6 متر زیرزمین احداث شده است.
این مجموعه شــامل 33 آکواریوم پنج تا 10 متری اســت و به صورت دنیای 35 
 متری زیــرآب ، حجم هزار و 80 مترمکعــب آب را در خود جای می دهد و شــما 
می توانید در کنار و باالی ســر خود زیباترین و کم یاب ترین گونه های دریایی را 
ببینید و بودن در فضای اقیانوس را تجربه کنید و در نزدیک ترین فاصله به موجودات 

زیر آب غذا بدهید.
در این تونل آکواریوم از پنج اقیانوس دنیا گونه های مختلف آبزیان، ماهیان آب های 

شور و شیرین ، ستاره دریایی و ... به نمایش گذاشته می شوند.

گردشگری سپاهان
عکس:
میرسعید هادیان

برای دیدن بیش از 300 گونه از زیباترین و نادرترین ماهی های پنج قاره جهان نیازی نیست به دور دنیا سفر 
کنید. فقط کافی است یک پنجشنبه بعدازظهر دست خانواده را بگیرید و سری به پارک ناژوان خودمان بزنید.  

باورتان بشود یا نه، بیش از پنج هزار موجود زنده دریایی را از نزدیک ترین نمای ممکن خواهید دید. 

پیشنهاد یک گردش نیم روزه؛

قدم زدن میان ماهی ها
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عکس ها:
محمد جواد ناصرین

جلفا سرزمین آبشارها 
و کلیساهاست، کافی 
است هم پای طبیعت 
قدم در گذرگاهی شگفت 
انگیز بگذارید و کوچه 
باغ رازآلود را بپیمایید 
تا کلیسایی زیبا و وصف 
نشدنی را با چشمان خود 
ببینید، کلیسای سن 
استپانوس. 
کلیسای سن استپانوس 
یا کلیسای استفانوس 
مقدس دومین کلیسای 
مهم ارامنه ایران است 
که از نظر اهمیت بعد از 
قره کلیسا قرار می گیرد. 
کلیسای استپانوس 
مقدس در ۶ کیلومتری 
روستای دره شام به 
فاصله 15 کیلومتر 
غرب شهر جلفا در 
محلی به نام قزل وانک 
)صومعه سرخ( در استان 
آذربایجان شرقی قرار 
دارد.
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گردشگری فصلی

 فاصله از اصفهان :
1036 KM

جلفا
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سفری رازآلود به عبادتگاهی
 در قلب کوه های جلفا ؛

کلیسای سنت
استپانوس

کلیسای استپانوس مقدس در 6 کیلومتری روستای دره شام به فاصله 15 کیلومتر غرب شهر 
جلفا در محلی به نام قزل وانک )صومعه سرخ( در استان آذربایجان شرقی قرار دارد.  

این بنا مورد احترام تمامی مسیحیت می باشد و بخش مهمی از تاریخ فرهنگی ارامنه جهان را 
در بر دارد. کلیسای سنت استپانوس نام خود را از استپانوس گرفته است. 

ساختمان کلیسا شکل اســتوانه ای دارد و با گنبدی مخروطی شــکل پوشیده شده است.  
ساختمان بنا متشکل از چند قسمت صحن کلیسا، گنبد 16 ضلعی، برج ناقوس و اجاق دانیال 
می باشد. طرح های بدیع، صلیب های متعدد در سطوح خارجی از زیبایی های این بنا است که 

چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند.  
کلیسا سنت استپانوس با معماری متفاوت و متمایزش در قلب کوه ها و در میان طبیعت سبز 
منطقه از بهترین گزینه ها برای سفرهای تابستانه است. این کلیسا در بین درختان و دره ای 
سرسبز محصور شده و حصاری سنگی دورتادور بنا را احاطه کرده است. شیوه معماري بنا و 
مصالح ساختمانی آن نشان دهنده این مطلب است که این کلیسا در بین قرن چهارم تا ششم 
هجري )دهم تا دوازدهم میالدی( ساخته شده است. این کلیسا مورد احترام تمام مسیحیان 
و کم و بیش تمامی ادیان است. هر ساله ارامنه بسیاری از گوشــه و کنار ایران به زیارت این 
مکان شتافته و در هفته زیارت قره کلیسا زائران بعد از انجام مراسم زیارت قبر تادئوس و قبل از 

مراجعت به زیارت این دیر نیز می روند. 
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بنا به روایاتی، در قرن هفتم میالدی در همین مکان کلیسای دیگری بوده است که به دالیل نامعلومی تخریب شده است. این کلیسا در کناره رودخانه ارس و در دامنه 
بلندی هایی به نام ماغارد بنا شده است که به همین دلیل در منابع کتبی ارمنی به نام »دیر ماغارد« نیز ذکر شده است. 

در خصوص وجود این کلیسا ذکری در یک منبع مربوط به سال 649 میالدی محفوظ است. در محل کلیسای مزبور کلیسای استپانوس مقدس در سال 1643 میالدی به 
دست جاثلیق هاکوب اهل جلفا که در آن دوره اسقف اعظم این دیر بود بنا شد که در سال 1655 عملیات ساختمانی آن به اتمام رسیده است. در سال 1680 بخش های 
دیگری نیز به این دیر اضافه شد که در سال های 1704،1826و1865 مرمت های کلی در ساختمان آن صورت گرفت. این دیر نیز همچون قره کلیسا مورد توجه عباس 

میرزا قرار گرفته و این شاهزاده در امر ترمیم بناهای آن در سال های 1820 الی 1826 با ارامنه منطقه همکاری کرده است.

نمازخانه  این کلیســا در زمینی به ابعاد 16 در 21 متر بنا شده است. در 
ورودی منبت کاری با تزیینات بسیار زیبای آن در وسط ضلع غربی تعبیه شده و از 
آثار نفیس اوایــل دوره قاجاریه و احتمــاالً زمان عباس میرزا الســلطنه فرزند 
فتحعلی شــاه به شــماره می آید. حجاری پایه ها و طاق نماها و نیم ســتون ها و 
زنجیره های جوانب و مقرنس کاری ها و تزئینات طاق سردر به قدری بدیع است که 

بی شک از شاهکارهای هنر حجاری محسوب می شود.
نقش برجسته هایی از حواریون و قدیســین و فرشتگان بر پیشانی طاق نماهای 
اضالع شانزده گانه گریوگنبد که در حقیقت پاتاق گنبد زیبای نمازخانه کلیسا 
محسوب می شود در نمای داخلی کلیسا  مشاهده می  شود. پوشش این گنبد به 
صورت هرمی با سبک خیاری سی و دو پهلوئی است که بر روی یک پالن ستاره 
شکل شانزده پر قرار دارد. داخل طاق نماهای گریوگنبد یک در میان پنجره ای 
تعبیه شده که طاق هاللی تو در توئی دارد و باالتر از پنجره، تصویر برجسته یکی از 

حواریون در داخل قابی چهار گوش نمای بیرونی آن را زینت می دهد.
این بنای تاریخی به شماره 429 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و به خاطر 
قدمت و سابقه تاریخی و مذهبی و شیوه معماری منحصر به فرد آن در سال 1386 
همراه با کلیساهای دیگر در استان آذربایجان، در میراث جهانی یونسکو به ثبت 

رسید.
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اجاق دانیال  
اجاق دانیال هم تاالري است متصل 
به دیوار شمالي کلیســا که 6 متر 
عرض و نزدیک به 20 متر طول دارد 
که از سه قسمت تشکیل شده است.

اجاق دانیال به نام دانیال از قدیسین 
قرن پنجم میالدی معروف اســت. 
تاالر اجتماعات در وسط قرار گرفته 
و محل غسل در انتهاي شرقي تاالر 
واقع شده اســت. این محل داراي 
سکوي بلندي است که میز سنگي 
در وسط آن نهاده شده است. دیری 
در کنار کلیسا وجود دارد که در چهار 
طرف آن اتاق هایــی وجود دارد که 
طبقة فوقانی آن جهت اســتراحت 
و طبقه زیریــن آن محل اصطبل 
چهارپایان اســت. کلیــه اتاق های 
همکف و طبقه فوقانی دیرها مرمت 
شــده و هم اکنون مورد اســتفاده 
زایرین، نگهبانــان و نیروهای فنی 

است.

در سال 1384 کارشناسان سازمان میراث فرهنگی طی مرمت بنا، بقایای   
استخوان حواریون و قدیسین مسیح را کشف کردند که طبق روایات تاریخی در 
این کلیسا نگهداری می شده اســت. آن ها بقایای استخوان ها را در میان دو طاق 
کلیسا شناســایی کردند. عالوه بر بقایای اســتخوانی چند تکه تخته مربوط به 
جعبه های نگهداری این استخوان ها، چند تکه پارچه زرد و آجری، تکه های موم، 

ِگل اخرا و دانه های ُکندر نیز در این محوطه شناسایی شده است.
اســقف اعظم و خلیفه ارامنه تهران و شمال ایران با ارزشــمند خواندن بقایای 
استخوانی یافت شده در این کلیسا از احتمال تعلق این بقایا به جسد یحیی خبر 

داد.
این در حالی اســت که چند ســالی پس از این اتفاقات موزه کلیســای »سنت 
استپانوس« افتتاح شد و با اعالم آمادگی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس مبنی 
بر لزوم سرمایه گذاری در این کلیسا تهیه طرح جامع محوطه سازی کلیسای سنت 

استپانوس در دستور کار قرار گرفت.
موزه کلیسای سنت استپانوس در بخشــی از مجموعه این کلیسا با ارایه آثاری 
از سفالینه های مکشوفه دره شــام، چوپان و دیر استپانوس، سنگ قبور منقش، 
انجیل های خطی و چاپی باارزش و همچنین 15 سند متعلق به دیر استپانوس 
افتتاح شد. همزمان با این افتتاح پروژه نور پردازی این مجموعه تاریخی آغاز شده 
است. فرآیند آماده ســازی این موزه از قبیل رطوبت زدایی، مرمت، برق رسانی، 
ساخت ویترین ها و نورپردازی، سیســتم حفاظتی داخل موزه، کفسازی تراس 
روبرو و عایق کاری بام و سنگ فرش آن، پاکسازی و نماسازی خارجی از بهمن ماه 

سال 1394 آغاز شده است.
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طبیعت گردی

 فاصله از اصفهان :
111 KM

مارکده
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در پیچ و خم طبیعت
عکس:
گردشگری سپاهانمیرسعید هادیان

در روزهای گرم تابســتان و ترافیک باالی جاده ها به سمت شمال، می توان 
به جاهای دیگری نیز فکر کرد که عالوه بر اینکه رودخانه دارند، خنک تر نیز 

هستند و جاده آنها هم خیلی شلوغ نیست.
یکی از این گزینه ها روستای مارکده در ۶0 کیلومتری شمال غربی شهرکرد 
است. این روستا حدود 12 کیلومتر در سمت شرق و پایین دست سد زاینده 
رود قرار دارد و به دلیل کوهستانی بودن و سرسبزی آن، منطقه ای توریستی 
 به شمار می رود. باغ های سبز، نزدیکی به رودخانه و آب و هوای خوب مارکده
 می تواند هر گردشگری را به کسب آرامش در این فضا دعوت کند. مارکده 
روستایی تاریخی است که در پیچ و خم رودخانه زاینده رود قرار گرفته است و جانمایی آن بر روی زمین به گونه ای 

است که رودخانه زاینده رود دور آن می چرخد.
روستای مارکده یکی از روستاهای تاریخی شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاری است و در کنار رودخانه 

زاینده رود قرار گرفته است. مارکده در یکی از پیچ و خم های دره و رودخانه زاینده رود قرار دارد.

در مارکده خبری از گرمای تابستان نیست؛ 
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طبیعت گردی

 مارکــده کمتراز دو هــزار نفر جمعیــت دارد و بین پنــج روســتای پیرامون خود 
پر جمعیت تر است. مارکده روبه روی روستای قوچان واقع شده به گونه ای که عرض 
رودخانه فاصله بین دو روستا محسوب می شود و مجموعا نزدیک به دو هزار و 200 

نفر جمعیت دارند.
 روســتاهای همســایه غربی گرمدره و روســتاهای همسایه شــرقی صادق آباد و 

یاسه چای هستند.
شغل اصلی مردم روستای مارکده باغداری است و محصوالت بادام، هلو، گردو، آلوچه، 
زردآلو و ... تولید می کنند که بیشتر محصوالت آنها در شهرهای نجف آباد و اصفهان 

عرضه می شود.
روستای مارکده از طریق جاده آسفالت به شهر های بن، شــهرکرد، سامان، تیران، 
نجف آباد، اصفهان، شهرک سد زاینده رود مرتبط اســت. مردم مارکده برای انجام 
کارهای اداری به سامان و شــهرکرد و کارهای تجاری به نجف آباد و اصفهان رفت و 

آمد می کنند.
منطقه به دلیل کوهستانی، سرســبزی و نزدیکی به رودخانه و داشتن باغ های سر 
سبز، توریستی است. مردمان روســتاهای منطقه همه ترک زبان و از ترک های ایل 
 قشقایی هســتند که صدها ســال پیش که برای ییالق به این محل می آمده اند و 
ماندگار شده اند. ولی روستای مارکده در میان این روستاها متفاوت است چون بیش 

از نیمی از مردمانش فارس زبان و نیمی دیگر ترک زبان اند.

فاصله تا نزدیکترین مقاصد گردشگری:

فاصله  تا پل زمان خان : 29 کیلومتر - زمان : 42 دقیقه 
فاصله  تا دهکده تفریحی زاینده رود : 44 کیلومتر 

 زمان : 52 دقیقه
 فاصله  تا دریاچه سد زاینده رود : 4۶ کیلومتر - زمان : 57 

دقیقه
 فاصله  تا آتشگاه ) آتشگاه اصفهان ( : 93 کیلومتر - زمان : 

1 ساعت و 33 دقیقه
 فاصله  تا چشــمه دیمه : 94 کیلومتر - زمان : 1 ساعت و 41 

دقیقه
 فاصله  تا دشت الله های واژگون : 95 کیلومتر - زمان : 1 ساعت 

و 44 دقیقه 
فاصله  تا باغ پرندگان اصفهان : 9۶ کیلومتر - زمان : 1 ســاعت و 41 

دقیقه
 فاصله  تا منطقه کوهرنگ بختیاری : 104 کیلومتر - زمان : 1 ساعت و 48 

دقیقه
 فاصله  تا تونل کوهرنگ : 107 کیلومتر - زمان : 1 ساعت و 52 دقیقه
 فاصله  تا چشمه کوهرنگ : 112 کیلومتر - زمان : 1 ساعت و 58 دقیقه
 فاصله  تا باغ گل ها اصفهان : 12۶ کیلومتر - زمان : 1 ساعت و 48 دقیقه

 فاصله  تا آبشار پونه زار : 140 کیلومتر - زمان : 2 ساعت و 21 دقیقه
 فاصله  تا روستای پوده : 142 کیلومتر - زمان : 2 ساعت و 11 دقیقه 

فاصله  تا ابیانه : 247 کیلومتر - زمان : 3 ساعت و 7 دقیقه 
فاصله  تا چشمه سلیمانیه : 278 کیلومتر - زمان : 3 ساعت 

و 8 دقیقه
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آیین پهلوانی ایران از پیشینه ای به درازای تاریخ این سرزمین کهن برخوردار 
است. این آیین کهن در گذر زمان زخم ها برداشــته ، پیراهن ها پاره کرده ، 
 خاک گود ها خورده ، رنج ها کشیده و شادکامی های فراوانی را پذیرا شده تا
 آموخته ها اندوخته و این جا رسیده است .  آیین پهلوانی ایران سال هاست که 
از دالوری ، رادمردی ، جانبازی ، نیک اندیشــی و راست کرداری فرزندان این 

سرزمین سخن می گوید .

خانه  فرهنگ ایرانی
   پهلوانان ایران زمین در نبردگاه با نابخردان ، کژان، 
ناراستان و دشمنان میهن از هیچ تالشی فرو گذار نبوده و 
 تــا از این گــود پیروز نمــی آمدنــد ، دســت از نبرد بر 
نمی داشتند و هرگز تن به بندگی ، بردگی و سرسپردگی 
 دیگــری نمی ســپردند و در ایــن پیکار ، بــزرگ ترین 
جنگ افزار پاکان و راستان ، پاکی و راستی و مهر و دوستی 

است.

نویسنده:
دکتر شاهین سپنتا

عکس ها:
میرسعید هادیان

به مناسبت  روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای : 

میراث کهن
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 می باشــد و حدود 16 تا 18 نفــر به راحتی 
می توانند در آن ورزش کنند.

کف پوش گود باید نرم باشد تا به هنگام پازدن 
و چرخیدن ورزشــکاران به آن ها آســیبی 
 وارد نشــود.در لبه گود نیز چوب هایی نصب 
می شود تا بر اثر حرکات ورزشکاران و ضرب 
دست کشــتی گیران ریزش نکند. در اطراف 
 گود غرفه هایی جهت گذاردن وسایل ورزشی و

 لباس ها ساخته می شود.
پ ( َسر َدم : جایگاه کهنه سوار ) ُمرشد ( در 
زورخانه » سر دم « خوانده می شود که در کنار 
در ورودی زورخانه و مشرف بر گود است .کهنه 
سوار در آ ن جا می نشــیند و با نواختن نوای 
ضرب زورخانه و خواندن سرود های حماسی 

ورزش را رهبری می کند .
در جلوی سر دم ، چوب بستی برای آ ویختن 
» زنگ َســر َدم « وجود دارد . هم چنین آتش 
مقدس نیز در آتشدانی که آن را » اجاق سردم« 
می نامند در این جایگاه نگه داری می شود  که 
امروزه در بیشــتر زورخانه ها جای خود را به 
چراغ گازی یا بخاری برقــی برای گرم کردن 

ضرب داده است .
ت ( زنگ َسر َدم : یکــی از ابزار های ورزش 
باستانی زنگی اســت که با زنجیری در سردم 

 ورزش باســتانی ایران با پیشــینه ای رزمی و آیینی ، اگر چه در
 دوره های مختلف تاریخی بنا به نیاز دچار دگرگونی های ظاهری 
شد ولی کالبد اصلی و چهارچوب نخستین خود را از دست نداد و اگر 
زنگارهای سده های پسین از پیکره آن زدوده شود یکی از بهترین و 

کارآمد ترین نهاد های فرهنگی ایرانیان خواهد بود.

ویژگی های زورخانه :

آ ( ساختمان زورخانه : جایگاه ورزش باستانی ایران ، زورخانه 
نامیده می شود. معموال ساختمان زورخانه ها از آن جا که توسط 
مردم بر پا می شوند از وسعت زیادی برخوردار نبوده و گروه کوچکی 

را در خود جای می دهند.
زورخانه ها بیشتر دارای در ورودی بسیار کوتاهی هستند تا هرکس 
در هر مقام ، هنگام ورود مجبور به ســر خم کردن باشد و به آیین 

پهلوانی ایران فروتنی نماید.
شــیوه معماری زورخانه ها نیز همچون آیین پهلوانی ریشــه در 

معماری ایران کهن دارد.
نمای بیرونی زورخانه ها معموال ساده و چهارگوش است و در نمای 
درونی برخی از زورخانه ها نگاره هایی از جهان پهلوانان ایران زمین 
به چشم می خورد.ساختمان زورخانه معموال دارای طاق گنبدی 
شکل است که هوا و روشــنایی را از دریچه ها و شیشه ها به درون 

می کشاند.
ب ( گود زورخانه : از روی نگاره های کهــن و نقش پرده های 
قدیمی در می یابیم که ایرانیان در گذشــته نمایش های رزمی و 
ُکشتی را در جایی فرو افتاده و گود برپا می کردند تا مردم بتوانند به 
آسانی از بلندای آن ، صحنه را تماشا کنند؛ به ویژه اگر این کارهای 
 نمایشی ُکشتی بود زمین را گود می کردند و با خاک نرمی آن را 

می پوشاندند که به آن » خاِک ُکشتی « می گفتند.
امروز جایگاه ورزشکاران در زورخانه » گود « نامیده می شود و گود 

نمادی از آوردگاه و میدان نبرد می باشد.
گود ، در درون زورخانــه و در میانه ســاختمان و کمی پایین تر 
از ســطح زمین قرار دارد که به تناســب بنا چهارگوش و یا شش 
گوش یا هشت گوش ساخته می شود.ژرفای گود به طور معمول 
بین 70 تا 90 ســانتی متر و مســاحت آن 3 در 3 تا 5 در 5 متر 
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 پهلوانی از همان آغاز با جوانمردی و مردم دوســتی همزاد 
و همراه بوده است و پهلوانان برای پاســداری از فرهنگ و 
 میهن و خانــواده تن و روان خــود را نیرومند و چابک نگاه 
 می داشتند و زیر نظر اســتادان فنون جنگی و پهلوانی به
  ورزش هایی چون شــناوری ، ســوارکاری ، راهپیمایی ،
 چوگان بازی ، کشتی گیری ، فالخن افکنی ، شمشیر بازی ، 
نیزه بازی ، زوبین پرانی و تیر اندازی می پرداختند. در کتاب 
» مینوی خرد « درباره آماده سازی راستان برای این پیکار 

بزرگ چنین ندا داده شده است :
» ... روان دانش را بر خود بیارایید و جامه اعتماد به نفس و 
اطمینان بر تن کنید و سپر راستی و درستی در دست گیرید 
و با گرز سپاس و کمان آمادگی ، آماده به جنگ انگره مینو 

بشتابید ... « 
امروز مجموعه این اندیشه های ژرف در چهارچوب ورزش 
باستانی زورخانه به صورت یکی از ناب ترین و اصیل ترین 
یادگار نیاکان روشن اندیش و ژرف نگرمان به ما رسیده است. 
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نمای بیرونی
 زورخانه ها معموال 
ساده و چهارگوش 

است و در نمای 
درونی برخی از 

زورخانه ها 
نگاره هایی از جهان 
پهلوانان ایران زمین 

به چشم می خورد.
ساختمان زورخانه 
معموال دارای طاق 

گنبدی شکل است 
که هوا و روشنایی را 

از دریچه ها و
 شیشه ها به درون 

می کشاند.

زورخانه آویخته می شود . نواختن زنگ سردم بر عهده کهنه 
سوار است و بیشــتر برای احترام به هنگام ورود پهلوانان و 

مهمانان نامدار به صدا در می آید .
ث ( تُنبک زورخانه : تنبک ، دامبک یا » ضرب « زورخانه 
نیز به هنگام ورزش و به دست کهنه سوار نواخته می شود. 
نواختن تنبک و خواندن ســرودهای حماسی بین حرکات 
ورزشکاران هماهنگی الزم را به وجود آورده و شور و هیجانی 
ویژه را در آن ها ایجاد می کند و روحیه دالوری و پهلوانی را در 
آن ها دو چندان می کند .  نواختن تنبک بزرگ یا به اصطالح 
امروزی »ضرب « در زورخانه ها ، نواختن کوس های جنگی 
در روزگاران کهن و هنگام نبرد با دشمنان را به یاد می آورد و 
به راستی چه پر شور بوده است آوای آن کوس های جنگی 
که سپاهیان دشمن را هراسان ساخته ، سپاهیان خودی را 

جسورتر و بی باک تر می ساخته است :
هوا نیلگون گشت و کوه آبنوس / بجوشید دریا ز آواز کوس

 شاهنامه فردوسی
پوشش ورزشکاران :

آ ( کمربند ُکشتی : از گذشــته های دور تاکنون ایرانیان 
راستین ، ُکشتی بر میان می بستند. این کمربند که بر روی 
 سدره بسته می شود از 72 رشــته نخ پشمین سپید بافته 
می شود.بستن کشتی بر میان نشانه در آمدن به آیین راستی و 
گام پیش نهادن در راه » اشا « و » سپنتا مینو « و پشت کردن 

به » انگره مینو «  است . ورزشکاران باستانی نیز وارث این سنت پر 
معنا و کهن هستند و امروز بستن کشتی بر میان به صورت بستن 
» بَند جوانمردی « یا » لُنگ پهلوانی « یا پوشیدن » تُُنکه « در 
آمده است.گاه نیز ورزشکاران پیش از وارد شدن در گود ، تنکه 

برتن کرده و لنگ را روی تنکه با آدابی ویژه بر کمر می بندند.
ب ( تُُنکه : تنبانــی از چرم یا پارچه های محکم اســت که با 
نقش های زیبای ایرانی گلدوزی شده است و نیمه پایینی بدن 

ورزشکار را تا سر زانو می پوشاند.
در گذشته نیمه باالیی بدن ورزشکاران به هنگام ورزش برهنه 
بود و به این ترتیب آزادی عمل ورزشکار فراهم شده و تناوری 
و تنومندی او که جاصل تمرین های ســخت ورزشــی بوده و 
 نشانگر خواســت و اراده استوار او می باشــد ، به خوبی نمایان

 بود .
پ ( بازوبند پهلوانی : یکی از آیین های دیرین پهلوانان بستن 
بازوبند است. در روزگاران کهن پادشــاهان و سرداران سپاه و 
 پهلوانان بزرگ هریک بازوبندی ویژه داشــتند که با گوهر ها ، 
مهره ها و یا نشانه های ویژه ای تزیین می شد. گاه بازوبند از پدر به 
پسر یا دختر می رسید و به عنوان نوعی نشان خانوادگی و یا برای 

دفع چشم زخم به کار می رفت .
به بازوی رستم یکی مهره بود / که آن مهره اندر جهان شهره بود

*
بدو داد و گفتش که این را بدار / اگر دختر آرد تو را روزگار

بگیر و به گیسوی او بر بدوز /  به نیک اختر و فال گیتی فروز
ور ایدون که آید ز اختر پسر /  ببندش به بازو نشان پدر

*
چو برخاست آواز کوس از درم /  بیامد پر از خون دو رخ مادرم

همی جانش از رفتن من بخست /  یکی مهره بر بازوی من ببست
مرا گفت کین از پدر یادگار /   بدار و ببین تا کی آید به کار

 شاهنامه فردوسی
مراتب پهلوانی :

آ ( پهلوان : در ایران کهن عنوان ها و لقب های بسیاری را برای 
ایرانیان تناور و بی باک برمی شمردند. از این میان می توان به 
ُگرد، دلیر ، دالور ، یل ، هزیر ، نیو ، نیوزاد ، تهمتن ، پیلتن ، نبرده، 
پهلو یا پهلوان ، نژاده ، جوانمرد ، رادمرد ،شیردل ، اردشیر ، شیر 

افکن ، نامبردار ، نامدار ، آزاده ، آریا و... اشاره کرد.
پهلوان در ورزش باستانی به کسی گفته می شود که تمام مراحل 

 این ورزش را پشــت سر گذاشته باشــد و در کلیه رشته های
 این ورزش به استادی رسیده باشــد . آن چه که بیش از همه 
اهمیت دارد پایبندی پهلوانان به آیین راستی و مبانی اخالقی 

و جوانمردی است .
آیین پهلوانی ایران پیوسته پهلوانانی متین ، فروتن ، جوانمرد، 
شجاع و خیر اندیش پرورانده اســت . پهلوانان دفاع از ناتوانان، 
 دهش مندی و یاری رســانی به نیازمندان را بر خود بایســته 

می دانند.
ب ( کهنه ســوار : واژه کهنه ســوار به معنی ســوار 
کارآزموده و ســرآمد ، کهنــه کار در جنــگ و جنگ 
 آزموده می باشــد. در زورخانه کهنه سوار به کسی گفته 
می شود که آموزش کشتی گیری و ورزش باستانی دهد. 
کهنه ســوار یا به اصطالح امروزی » مرشد « یا » مدیر « 
ورزشکاران در زورخانه با نواختن تنبک بزرگ یا ضرب و 
خواندن سرودهای مناسب بین حرکت های ورزشکاران 
هماهنگی ایجاد نموده و نیز ادای احترام به تازه واردین 
برحســب مراتب آن ها با نواختن تنبک و زنگ سردم از 

وظایف اوست :
با خلق جهان کشتی همت شودم پاک

گر مشعل دولت کندم کهنه سواری
 محسن تاثیر
 در دوران باستان کهنه سواران مســئولیت آموزش و پرورش 
مراتب پهلوانی و فنون جنگی را به نوخاستگان برعهده داشتند 
و چنان که از شاهنامه فردوســی بر می آید ، کهنه سواران هم 
آموزش نوخاستگان را بر عهده داشتند و هم آن ها را با خود به 

جنگ می بردند :
به درگاه چون گشت لشگر فزون / فرستاد بر هر سویی رهنمون

که تا هر کسی را که دارد پسر /  نماند که باال کند بی هنر
سواری بیاموزد و رسم جنگ /  به گرز و کمان و تیر و خدنگ
چو جنگ آمدی نو رسیده جوان  / برفتی به درگاه با پهلوان

 شاهنامه فروسی
پ ( میاندار : داور ، هماهنگ کننده و رهبر ورزشکاران در هنگام 
ورزش و درون گود ، میاندار می باشد. ورزشکاران با اشاره او و هم 

آهنگ با او ورزش را آغاز می کنند.
میاندار به دقایق و رموز حرکات ورزش باستانی وارد است. او با 
 در نظر گرفتن حد واسط استعداد ورزشکاران ، حرکات را تنظیم
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فرهنگی می تواند جایگاه رفیع تری را برای 
آن ایجاد کند تا ورزشکاران با خوش بینی 

بیشتری به آن روی آورند.
3 -  اسباب و وســایل ورزش باستانی باید 
برای همه ســنین ) کــودکان ، نوجوانان 
 ، جوانــان و بزرگســاالن ( در وزن هــا و
 اندازه هــای گوناگون طراحــی گردد تا 
این ورزش روح پــرور از حالت یک ورزش 
سنگین خارج شود و برای تمام گروه های 
سنی قابل استفاده شود و امکان فراگیری 
ایــن ورزش از دوران کودکــی و نوجوانی 

فراهم آید.
4 -  در زورخانه هــا ، باید از دانش مربیان 
تربیت بدنی نیز در کنار تجربه پیشکسوتان 
و کهنه ســواران برای انجــام صحیح تر و 
علمــی تر تمرینــات و حرکات ورزشــی 
استفاده کرد تا ضمن ورزیده تر شدن همه 
اندام ها اعم بازوان ، ســینه ، ران و شکم از 
بروز آسیب های احتمالی ناشی از حرکات 

غیر علمی جلوگیری شود.
5 – خوشبختانه در حال حاضر ورزش های 
زورخانه ای در کشورهای ایران ، افغانستان، 
تاجیکســتان ، عراق ، ترکیه ، آذربایجان ، 
قرقیزستان ، لیتوانی و حتی در تعدادی از 
کشورهای آسیایی ،  اروپایی و آفریقایی در 
حال گسترش است و فدراسیون بین المللی 
ورزش های زورخانه ای تشکیل شده است 
و تاکنون چند مرحله مسابقات بین المللی 
را در این رشــته ورزشــی برگزار نموده 
است و این روند با حمایت مالی و معنوی 
بخش دولتی در ایران انجام شــده است . 
 فدراســیون ملی ورزش های زورخانه ای
 می تواند ضمن این کــه کار همکاری در 
احداث زورخانه را در کشورهای همسایه 
و هم تبار ادامه می دهد بر مشــترکات و 

جاذبه های فرهنگی نیز تاکید نماید .

پهلوانی باز نوچه پهلوانی با سابقه بیشتر باشد. معموال پهلوانان کسی را به نوچگی خود انتخاب می کنند که از آمادگی 
بدنی و هوش زیادی برخوردار باشد و خوشنام بوده و خانواده دار و پاکدامن باشد.

به دل گفت آنگه کک کوهزاد /      ندارم چنین نوچه هرگز به یاد                                                                                      شاهنامه فردوسی

آینده ورزش های زورخانه ای :
اهمیت ورزش های باستانی زورخانه ای در این اســت که در زورخانه در کنار پرورش بدنی با ایجاد روحیه 
 حماسی و جوانمردی ، شرایط رشد اخالق و  حس میهن دوســتی و پرهیزگاری در بین ورزشکاران فراهم 
می شود. ولی متاسفانه امروزه تنها برخی طبقات اجتماعی ویژه به این ورزش تمایل نشان می دهند. این در 
حالی است که ورزش باستانی این قابلیت را دارد که برای همه سنین و همه طبقات اجتماعی مفید واقع شود. 

برای رفع برخی از این معضالت موارد زیر پیشنهاد می شود :
1 - زورخانه هایی برای همه گروه های اجتماعی در کنار مجتمع های فرهنگی و آموزشــی و ادارات دولتی 
 و غیر دولتی برپا گردد. پیروان همه ادیان برای تشــویق هرچه بیشــتر جوانان به این ورزش، باید در کنار 
مجتمع های آموزشی و دینی خود مکانی را نیز هر چند کوچک به زورخانه اختصاص دهند و بکوشند تا صرف 

نظر از هر سلیقه ای ، روحیه حماسی و حس میهن دوستی را به ورزشکاران نوآموز بیاموزند.
2 - بازنگری در برخی از روش ها ، روابط و قوانیــن حاکم بر زورخانه ها و زنگار زدایــی از چهره این مکان 

Sepahan tourism
 m

agazine

 می کند تا هم کسانی که ضعیف و تازه کارند خسته نشوند و هم 
آنانی که توانایی دارند ، راضی شــوند. داوری کشــتی نیز برعهده 

میاندار است.
ت ( ساخته : ورزشکاری را گویند که مراحل مقدماتی را پشت سر 
نهاده و نزد پهلوانان کار آزموده ســاخته و پرداخته شده و آمادگی 

رسیدن به مراتب باالتر را پیدا کرده است.
ث ( نوخاسته : نودمیده ، نورسیده . ورزشکار جوانی که در ورزش 
یا کشتی گیری از هم دوره های خود برتر شده و پیشی گرفته است 
و دوران نوچگی را پشت سر نهاده است. نو خاسته در زورخانه و میان 
مردم مورد توجه واقع شده و آمادگی رویارویی و درگیری با پهلوانان 
را پیدا می کند و برای هنر نمایی و زور آزمایی در کشتی گیری به 
زورخانه های دیگر می رود :         از این پر هنر ترک نوخاســته/   به 
خفتان بر و بازو آراسته                                                                شاهنامه فردوسی
ج ( نوچه : به ورزشکار تازه کار و نوآموز یا کشتی گیر جوانی که در 
زورخانه کشــتی گرفتن می آموزد و دوره شاگردی را نزد پهلوانی 
کهنه کار می گذراند ، نوچه می گویند.نوچه پس از پیشرفت کافی به 
مرتبه نوخاستگی می رسد. ممکن است ورزشکاری با داشتن عنوان 
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اشک الله های واژگون را هم
 در آورده ایم

اگر این روزها دیداری از دشت الله های واژگون در نزدیکی شهرکرد داشته باشید با چشم انداز اندوهناِک 
تُنک شدن دشت و کم شدن شمار الله های واژگون نسبت به سال های پیش رو به رو خواهید شد. گویا این 
الله های زیبا و سر به زیر که زاده این خاک پاک هستند از بی مهری های فراوانی که با آن ها می شود دلگیر 
و ناخشنودند و دیگر نمی خواهند کسی را به دیدار روی گل خود دلشاد کنند. الله واژگون یا " گل اَشک" با 
نام علمی Fritillaria imperialis   ، را از میانه فروردین ماه تا روزهای پایانی اردیبهشت ماه می توان در  

دشت الله های واژگون در منطقه کوهرنگ در نزدیکی شهرکرد تماشا کرد.

نوع زرد رنگ آن به خاطر نامهربانی مردمان بسیار کمیاب شده است و با خطر نابودی همیشگی رو به روست اما نوع سرخ رنگ آن نیز وضعیت 
چندان خوبی ندارد و به خاطر عدم حفاظت و بی توجهی مسئوالن، چیده شدن به دست افراد ناآگاه، هجوم بی برنامه گردشگران به زیستگاه 
طبیعی آن ها و چرای بی رویه و نابه هنگام دام عشایر، رو به نابودی جدی قرار دارد و متاسفانه  عملکرد نظارتی و حفاظتی یگان حاظر در منطقه 
نیز تنها به بازرسی خودروها به هنگام خروج از دشت الله ها و مصادره گونه های گیاهی چیده شده توسط متخلفان شامل الله واژگون، کرفس 

کوهی، گل گاوزبان و تره کوهی محدود می شود و هیچ برنامه پیش گیرانه و آموزشی یا فرهنگ سازی را در دست اجرا ندارد.
 مقایسه عکس هایی که سال های گذشته از دشــت الله های کوهرنگ تهیه شده و عکس های امسال به روشنی نشانگر از بین رفتن محیط 
زیست طبیعی این گونه گیاهی یگانه و بومی ایران است و اگر این روند با همین شتاب ادامه یابد و چاره ای برای حفاظت از آن اندیشیده نشود، 

باید به زودی برای دیدن نمونه هایی از این گل زیبای ایرانی به دیدار گلخانه های کشورهای اروپایی برویم!

عکس:
مجید وارسته

نویسنده:
دکتر شاهین سپنتا
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عکس ها:
میر سعید هادیان

تحقیق و تدوین: رضا درخشان
کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی
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تأثیر اقلیم بر فرایند طراحی در معماری؛

معامری چهارفصل
 ایرانی،  تجلی گاه 

هرن و دانش  

باتوجه به تأثیر اقلیم در معماری به ویژه در 
ایران که شرایط اقلیمی در آن کامالً مشهود 
است،نیاز به مطالعات وپژوهش های جامع 
در این زمینه کاماًل ضروری اســت. اقلیم 
ومعماری رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

از آنجایی که اقلیم با آسایش انسان رابطه 
برقرار می کند، نتیجة عواملی چون تابش 
آفتاب،دما ورطوبت هوا،وزش باد ومیزان 
بارندگی است. اقلیم هرمنطقه شرایط خاص 
خودش رادارد که در طراحی شهری ومعماری آن منطقه مؤثر است ودر طراحی 
فضاهای شهری مانند ساختمانها،فضاهای ســبز، معابر و... عالوه بر توجه به 
کیفیت های عملکردی،زیبایی شناختی و بصری،توجه به نوع اقلیم ورعایت 
ضوابط طراحی الزامی اســت. در این مطلب سعی شــده که پس از شناخت 
تقسیمات اقلیمی در جهان وحوزه های اقلیمی ایران،تیپولوژی معماری در 
ایران به بررسی عوامل اقلیمی وتأثیر آنها در طراحی سنتی وارائة طرحی بهینه 

ومتناسب با اقلیم های مختلف بپردازیم.
اهمیت تأثیر اقلیم در معماری، انجام مطالعات وپژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب 
می کند.به خصوص در کشور ما که تنوع شرایط اقلیمی در آن کاماًل مشهود است.انجام 
این پژوهش ها به دو صورت نظری وعملی انجام میگیرد.در وجه اول مباحث نظری مربوط 
به اقلیم وساختمان، مورد بررسی قرار می گیرد ودر وجه دوم، با بهره جستن از آمار آب 
وهوایی مناطق مختلف وانجام تقسیم بندی های اقلیمی وهمچنین استفاده از نمونه های 

ساختمانی مناطق مختلف اقلیم،آزمایشات ومحاسبات دقیق صورت می گیرد.
پیوند معماری واقلیم، به رابطة نوزاد و آغوش می ماند ویا نسبت هر رستنی به خاک؛ به این 
معنا که آغوش خاک واقلیم رابط حیات وسرزندگی ونبودشان نمود نیستی ومیرایی است.
تجربیات معماری بومی  در پهنة جهان نیز گواه تأکیدی بر اندیشه فرم زایی مالحظات 
اقلیمی درمعماری است تا عاملی بر محدودیت یا اسارت معمار.میزان متفاوت وترکیب 
 گوناگون عوامل اقلیمی که ناشــی از تفاوت موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف است،
حوزه های اقلیمی متفاوتی در جهان پدید آورده که هر یک دارای ویژگیهای خاص هستند.
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هماهنگ کردن معماری)ساختمان ومحیط مسکونی(
با شــرایط وعوامل اقلیمی به دلیل گرانــی انرژی از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت.اقلیم ومعماری یکی 
از علوم جدیدی است که جهت بهره برداری از مواهب 
طبیعی وبا هدف صرفه جویی در مصرف انرژی وکاهش 
مصرف انرژی های تجدیــد ناپذیر از جمله نفت وگاز 
وایجاد شرایط رفاه وآسایش برای انسان در ساختمان 
باشــد.معمار می تواند با توجه بــه مطالعات عوامل 
وعناصرمختلف اقلیمی، فضای شهری وساختمان ها 
را به گونه ای طراحی کند که بیشترین آسایش در رفاه 
 را برای انسان تأمین نماید. هدف این مطلب،تعیین 
حوزه های مختلف اقلیمی ایران وشــناخت عناصر 
اقلیمی درارتباط با معماری وارائــه اطالعاتی برای 
دستیابی به طرحی بهینه ومناســب با اقلیم وایجاد 

مکانی برای تأمین آسایش ورفاه انسان است.

تقسیمات اقلیمی در جهان
از میان روش های گوناگون پیشنهاد شده در خصوص 
تقسیم بندی اقلیمی جهان،روش کوپن –دانشمند 

اتریشی- مورد قبول قرار گرفته است.
در این روش بر اساس رشد انواع گیاهان،اقلیم به پنج 

نوع تقسیم بندی می شود:
1-اقلیم بارانی استوایی:در این نوع اقلیم،فصل سرد 
وجود ندارد و معدل دمای هوا در سردترین ماه سال 

بیش از 10 درجه سانتی گراد است.
2-اقلیم گرم وخشک:در این مناطق هوا خشک 
است؛ زیرا میزان بارندگی ساالنه،بخار آب مورد نیاز 

جهت رطوبت هوا را تأمین نمی کند.
3-اقلیم گرم –معتدل: در این مناطق زمستان کوتاه 
است، ولی ممکن است حدود یک ماه یا بیشتر زمین 
یخ بسته ویا پوشیده از برف باشد.معدل دمای هوای 
سردترین ماه سال در این مناطق بین 18 و3- درجه 
ســانتی گراد ومعدل دمای هوا در گرمترین ماه سال 

بیش از 10 درجه سانتی گراد است.
4-اقلیم سرد وبرفی:در این نــوع اقلیم، بارندگی 
معموالً به صورت برف است ودر طی چندماه از سال 
زمین پوشیده از برف ویخ اســت.معدل دمای هوا در 
گرمترین ماه سال بیش از 10 درجه ودر سردترین ماه 

سال کمتر از  3- درجه سانتی گراد است.
5-اقلیم قطبــی:در این مناطق بــر خالف اقلیم 
بارانی واستوایی فصل گرم وجود ندارد.معدل دمای 
هوا درگرمترین ماه ســال کمتر از 10 درجه سانتی 

گراد است.

تقسیمات اقلیمی در ایران
در بســیاری از مناطق جهان،اقلیم به وسیله عرض 
جغرافیایی وارتفاع از ســطح دریا مشخص می شود.

ایران با قرار گرفتن بین 25و40 درجه عرض جغرافیایی 
شــمالی،در منطقه گرم قرار دارد واز نظر ارتفاع نیز، 
فالت مرتفعی است که مجموع ســطوحی از آن که 
ارتفاعشان از سطح دریا کمتر از 475متر است، درصد 
بسیار کمی از سطح کل کشور را تشکیل می دهند.با 
وجود اینکه ایران دارای دو حوزه بزرگ آب)دریای خزر 
و خلیج فارس( است، بدلیل وجود رشته کوه های البرز 
و زاگرس و نحوه قرارگیری آنهــا، اثرات این دو حوزه 
 محدود به نواحی بســیار نزدیک به آنها اســت و این

 حوزه ها، به نــدرت اثری در تعدیــل درجه حرارت 
قسمت های داخلی دارند.
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در کشوری کوهستانی مانند ایران ،هیچ گاه دو نقطه از نظر اقلیمی مانند یکدیگر نیستند.با این حال، بهترین روش برای دستیابی به پایه ای به منظور تعیین 
مناطق اقلیمی کشور، همان اصول کوپن است که ناگزیر باید از آن پیروی کرد.

بنابراین، تقسیمات چهار گانه ایران را که توسط دکتر حسن کنجی پیشنهاد شده نمی توان مورد استفاده قرار داد. وی تقسیم بندی کوپن را با کمی تغییر 
و با توجه به عوارض جغرافیایی کشور به شرح زیر پذیرفته است:

1-اقلیم معتدل ومرطوب)سواحل جنوبی دریای خزر(
2-اقلیم سرد)کوهستان های غربی(
3-اقلیم گرم-خشک)فالت مرکزی(

4-اقلیم گرم ومرطوب)سواحل جنوبی(
تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری  

  با توجه به شکل گیری و ترکیب معماری بومی مناطق مختلف ایران نتیجه می گیریم که ویژگی های متفاوت هر یک از این اقلیم ها،تاثیر فراوانی در شکل 
گیری شهر ها و ترکیب معماری این مناطق داشته اند.بنابراین،تعیین دقیق حوزه های اقلیمی در سطح کشور و دستیابی به مشخصات اقلیمی مناطق 

مختلف،در ارائه طرح های مناسب و هماهنگ با اقلیم هر منطقه اهمیت فراوانی دارد.
طراحی اقلیمی

بر اساس فرهنگ هواشناســی اقلیمی)w.m.o.182(، اقلیم تفسیر مجموعه شرایط جوی است که به وســیلة کیفیت وتکامل وضع هوای منطقه 
معین،مشخص می شود. اقلیم یک پدیدة طبیعی مورد توجه شهرسازان ومعماران بوده وهدف از اقلیم شناسی،کشف وتعیین رفتار طبیعی اتمسفر وبهره 
برداری از آن جهت منافع انسان است وتقریباً تمام فعالیت های بشری برای تداوم چرخة زندگی به طور مستقیم وغیر مستقیم تحت تأثیر هوا واقلیم می 

باشد.
در طول تاریخ معماری وساختمان سازی،طراحان در صدد پاسخگویی به شرایط آب وهوایی بوده ومعماران به اصالح سنتی طراحی اقلیمی دارای بیان 
دقیق واستادانه ای بوده اند.چه در ساختمان های واقع شده در مناطق کوهستانی که در برابر باد محافظت شده ورو به جنوب هستند وچه در پالن خانه 
های حیاط مرکزی که جهت محافظت در برابر سرمای شب در اقلیم گرم وخشک طراحی شده اند. در این بناهای بومی و سبک های محلی، اقلیم و 
آب وهوا به عنوان مبنای حیات وفعالیت های انسان در نظر گرفته شده که در نهایت فرم وزیبایی ساختمان ها ار آن نشأت گرفته است. طراحی اقلیمی 
ساختمان شامل یک سری اصول در طراحی ابنیه توسط طراحان ومعماران است که می توان منجر به  طراحی فضاهای بهینه از نظر آسایش انسان 
وصرفه جویی در مصرف انرژی شود. طراحی اقلیمی روشی است برای کاهش همه جانبة انرژی یک ساختمان.طراحی ساختمان اولین خط دفاعی در 

برابر عوامل اقلیمی خارجی بنا است.

در تمام آب وهواهایی که ساختمان براساس 
اصول طراحی ســاخته شــده اند،ضرورت 
گرمایش وسرمایش مکانیکی  را کاهش می 
دهند ودر عوض از انرژی طبیعی موجوددر 
اطراف ساختمان استفاده می کنند. طراحی 
اقلیمی باعث می شود که ساختمان ها شرایط 
آسایش بهتری داشته باشند وبه جای اینکه 
به سیستم های گرمایشی وسرمایشی فشار 
زیادی تحمیل شــود، خودساختمان بدون 
سر وصدا،پنکه وکولر،دســتگاه ها، وبدون 
اینکه حداکثر فشار به دســتگاه ها ی مولد 
مرکزی وارد شود،شــرایط آسایش را فراهم 
می کند. ساختمان هایی که بر اساس اقلیم 
ساخته شده اند،در برابر عوامل نامساعد جوی 
عملکرد خوبی دارند وهمچنین یک محیط 
انسانی سالم وزیبا فراهم می کنند. عواملی 
چون حرارت ،رطوبت، باد و... در نوع وسبک 

معماری بناهای شهر مؤثرمی باشد.
اهداف عمدة طراحی اقلیمی

 کاهش اتالف انرژی در ساختمان - کاهش 
تأثیر باد در اتالف حرارت ساختمان- بهره 
گیــری از انــرژی خورشــید درگرمایش 
ساختمان-محافظت ســاختمان در برابر 
هوای گرم خارج-محافظت ســاختمان در 
برابر تابش آفتاب،بهره  گیری از نوسان روزانة 
دمای هوا-بهره گیری از شرایط مناسب هوای 
خارج- ایجاد کوران در فضای داخلی- بهره 
گیــری از رطوبت مطلــوب هوا-محافظت 
ســاختمان در  برابر بارندگی-کاهش تأثیر 
بادهای غبارآلود بر ساختمان-جلوگیری از 

آلودگی صوتی
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تأثیر اقلیم در معماری:
در رابطه متقابل بین پروژه های ساختمانی وهوا یا آب وهوا دو جنبه 

کلی وجود دارد:
1-اثرات آب وهوا بر روی شکل وطرح ساختمان واستقرار آن.

2-اثرات مستقیم آب وهوا بر روی فعالیتهای ساختمانی.
در رابطه با موارد ذکر شده وبرنامه ریزی های مربوط به آن،باید موارد 

زیر مد نظر قرار گیرند:
 الف-مکان یابی مناسب ومطلوب

 ب-نظم وترتیب بناها نســبت به یکدیگر ودر رابطه با تأثیر پذیری 
ازعناصر اقلیمی

 ج-مقاومت مصالح به کار گرفته شده در برابر عناصر وعوامل آب وهوایی
د- پالن،شکل وطراحی ساختمان نسبت به شرایط آب وهوایی

 ه-ضرایب راحتی وآسایش مبتنی بر یک معماری همساز با اقلیم
الف-مکان یابی پروژه:در رابطه با مکان یابــی دو عنصر دما وباد 

بیشترین نقش را برعهده دارند. 
ب-نظم وترتیب وجهت گیری بناها:  مورفولوژی ویا ساخت وبافت 
شهر همانطور که متأثر از سایر پارامترهای طبیعی است،از شرایط آب 
وهوایی نیز تأثیرپذیر است.مثاٌل شــهر های مشرف بر کوهستان ها 

 به دلیل وجود هوای ســالم ومطبوع کوه،خود را بر روی دامنه ها باال 
می کشند وچنین گسترشی ضمن اثر گذاری در ساخت شهر،نوعی 
طبقه بندی اجتماعی به وجود می آورد که خود در بافت شهر مؤثر واقع 
می شود. به این جهت که حاشیه رفاه در بخش های مرتفع ودامنه ای 
بافتی درشهر وگسترده وغیر متراکم را به وجود می آورد در صورتی که 
در قسمت های کم ارتفاع ودارای آب وهوای نامناسب تر،بافت شهر ریز 

ومتراکم وفشرده به نظر می رسد.
از بین عناصر جوی،دو عنصر تابش خورشــید وباد بیش از  بقیه در 
ساخت وساز وخصوصابافت شهر تأثیر می گذارند.علی رغم تغییرات 
فصلی ومحلی زاویه تابش آفتاب ودر نتیجه طول زمان وشدت تابش 
 خورشــید،در نظر گرفتن این پارامتر ومحاســبة آن در شهر سازی،
برنامه ریزی شهری وطرح ریزی شبکه گذرهای شهری،امری ضروری 

واجتناب ناپذیر است.
ج-مقاومت مصالح به کار رفته:محیــط و طبیعت معموال موادو 
مصالح مورد نیاز یا اقلیم را در اختیار انسان قرار می دهد.اما امروزه بنابر 
دالیلی ،بیشتر از مصالح غیر بومی ووارداتی استفاده می شود که کمتر 
با اقلیم ناحیه هماهنگی دارد و لذا دردسر های زیادی به بار می آید.
مثال در مناطق کویری و بیابانی ،رس بسیار زیاد و خشت یا آجر حاصل 
 از آن که در معماری شــهر های کویری مثل یزد مورد استفاده قرار 

می گیرد.عالوه برعایق بودن در برابر تغییرات حرارتی از نظم و استحکام 
نیز با تیرآهن ها در رقابت است.یا در مناطق جنگلی همچون مناطق 
شمالی ایران جنس مصالح مورد استفاده باید به گونه ای باشد که در 
برابر رطوبت و خوردگی حاصل از آن یعنی عمل هوازدگی شیمیایی 
وپوسیدگی مقاومت بیشتری داشته باشند؛بنابراین استفاده از مصالح 
فلزی دراین مناطق چندان مناســب نیست وهمچنین سنگ های 
ســاختمانی مثل آهک وتراورتن و... برای روکار ونمای ســاختمان 
مطلوب نیســت؛زیرا باران در انحالل وخوردگی آن ها نقش بسزایی 
دارند.به همین دلیل استفاده از مصالح چوبی،سفالی وامثال آن در این 

مناطق،مستحکم تر ومقرون به صرفه تر خواهد بود.
بنابراین طراحی یک ساختمان، باید به گونه ای باشد که مقاوم در برابر 
نیرو های حاصل از عناصرو عوامل آب و هوایی مثل افت و خیز های 
درجه حرارت،تغییرات رطوبت،باران و بار سنگین برف و یخ و نیروی 

باد و فشار باشد.  
یکی از مهم ترین عناصر آب و هوایی که باید در احداث ســاختمان 
مورد توجه قرار گیرددرجه حرارت اســت.به خصوص مصالح فلزی 
که بر اثر درجه حرارت منبسط ومنقبض می شوند و این مسئله باید 
برای جلوگیری از لغرش و یا تکان خوردن تیر های حمال مورد توجه 
 قرارگیرد و برای دوره گرم و یا انقباض و شکســتگی در هوای سرد به 

میراث کهن
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 می دهند ومقدار نور وروشــنایی را افزایش 
می دهند اما این نوع رنگ ها به خصوص سفید 
به چشم زیان رسانده ودر اثر گرد وغبار وآلودگی 
هوا دائم کثیف به نظر می رسند ویک آلودگی 

چشم انداز را در پی دارند.
بدین جهت معماران،طراحان وشــهر سازان 
وبرنامه ریزان شهری با رعایت موارد فوق  وبا 
توجه به موقعیت جغرافیایی شهر مورد نظرشان 
می توانند نور مناســبی را بــرای پروژه های 

ساختمانی تامین کنند.
2-شکل بنا وتعادل حرارتی:یکی دیگر از 
موارد مربوط به معماری ایجاد حرارت مناسب 
وتهویه مطبوع در فضای داخلی بنا است که 
کاری آسان نخواهد بود.چون این مسأله باید 
در رابطه با آسایش و عدم آسایش انسان است 
ومفاهیم گرما وسرما بیشتر ناشی از احساس 
طبیعی انسان و شرایط فیزیولوژیک او می باشد. 
انسان برای برقراری تعادل حرارتی وآسایش 
گرمایی به شــیوه های گوناگون، به مقابله با 
محیط وشرایط آب وهوایی می پردازد.مثاًلاز 
غذا وپوشاک و وسایل گرمایی ومسکن مناسب 
برای کنترل دمای بدن خود استفاده می کنند.
یکی از مهم ترین معیار ها برای ایجاد تعادل 
 حرارتــی ومنطقة آســایش، بــه کارگیری
 استاندارد های معماری وطراحی ساختمان 
جهت کاهش یا افزایش دمای درون ساختمان 

است.

توجه به ضریب انبساطشان انتخاب کنیم.
د(طرح و شکل: از نظر تأثیر آب و هوا بر شکل و طرح ساختمان در 

برنامه ریزی ها باید مواردی را مورد توجه قرار داد:
1-نور وروشنایی فضای داخل ساختمان

2-تعادل حرارتی داخل ساختمان
3-موقع ومحا بنا در برابر باران وبرف در برابر یخبندان 

4-شکل بنا در رابطه با دفع ویا .اهش نیروی تخریبی باد
در صورتی که بنا وساختمان در برابر عناصر وعوامل اقلیمی خوب 
طراحی شود وشکل پالن آن به گونه ای باشد که موارد فوق الذکر 
راتأمین کند نه تنها سبب باال رفتن ضریب ایمنی ومقاومت سازه 
می شود بلکه آسایش وراحتی ساکنین بنا را از نظر بیوکلیمایی 

انسانی فراهم می کند.
1-شکل بنا در نور وروشــنایی:عمده ترین عوامل مؤثر در 

نورگیری ساختمان عبارتنداز:
الف-عرض جغرافیایی وموقعیت خورشید که در زاویه تابش وجهت 

تابش نیز مؤثر است.
ب-طول زمان تابش وشدت تابش که مورد اول به تعداد ساعات 
آفتابی در روز بســتگی دارد ودومی به عواملی چون ارتفاع، مقدار 

ابر، هواریزه ها)گرد وغبار معلق در هوا(وآلودگی جو وابسته است.
ج-بافت شهری وجهت گیری کوچه ها وخیابان ها ومعابر که یقیناً 
بافت فشرده ومتراکم ومعابر تنگ نور گیری را کم می کند وبالعکس.
د-تراکم وفشردگی مساکن که به مساحت آنها بستگی دار. طبعاًدر 
زمین ها وقطعات کوچکتر فاصلــه ودر نتیجه نورگیری بناها کم 

می شود.
ه-فرم وجهت صحن حیاط در ارتباط با موقعیت ســاختمانهای 

همجوار.
و-وجود یا عدم وجود بالکن ومیزان کشیدگی بالکن ها وایوان ها در 

ارتباط با تابش خورشید وسایه گیری
ز- محل قرارگیری پنجره ها،تعداد،شکل وابعاد پنجره ها  یکی از 
مهمترین مسائل در نورگیری ساختمان ها است.در عرض های 
پایین باید ارتفاع پنجره ها کم وشکل آنها عرضی باشد ودر عرض 
های باال، ارتفاع پنجره زیاد وشکل آن طولی  ودر عرض های میانی  

ابعاد پنجره در حد متوسط وبه شکل مربع باشد.
ح-جنس ورنگ مصالح روکار ونمای ساختمان در میزان نورگیری 
مؤثر است. دیوارهای ســفید یا دارای رنگ روشن  نو را به خوبی 
انعکاس کرده وبه ساختمانهای همجوار منتقل می کنند زیرا ضریب 
انعکاس باالیی دارند ودر رنگ تیره این عمل برعکس خواهد بود. 
اگرچه رنگ های روشن حرارت کمتری را به داخل ساختمان انتقال 
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گونه ای تقویت شود.
کابل های فلزی در هوای گرم شــکم می دهنــد و در هوای 
سرد سفت و آماده به کار می شــوند.تیرهای فلزی عمودی 
و قائم واقع در طرف آفتاب گیر ســاختمان نسبت به طرف 
 ســایه گیر آن منبسط می شــود.و به همین دلیل متحمل

 خمیدگی های روزانه شده که خود باعث ایجاد کشش ها و 
فشار هایی در ساختمان می شوند.همچنین استفاده از رنگ ها 
که بخش وسیعی از انسوالسیون خورشید را منعکس می کند 

و کم کردن این مشکالت کمک می کند.
وقتی درجه حرارات  به سرعت به زیر نقطه ی انجماد و یخبندان 
می رسد،بتن،سنگ و دیگر انواع مصالح ساختمانی )به خصوص 
اگر مرطوب باشند( دچار تغییرات و خسارات زیادی می شود. 
انبساط یخ در درز ها و شکاف ها یا در زمین مرطوب و مجاور 
و دیوار های سنگ کاری شده غیر مسلح و فاقد آبگذر عموماً 

منجر به شکستگی و تخریب ساختمان ها می شود.
 در شــهر های گرم و بیابانی دامنه گرما زیاد است،دیوار ها،

بام ها و مصالح بــه کاررفته در آن درروز منقبض و در شــب 
منبسط می شوند.در چنین مواردی بهتر است که مصالح را با 
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early Qajar period, and prob-
ably the time of Abbas Mirza 
al-Saltanah, the son of Fath Ali 
Shah. The carvings of the bases 
and vaults and the pillars and 
chains of the fronts and trinkets 
and decorations of the arches 
are so new that they are consid-
ered to be the masterpieces of 
carvings. The Embossed figures 
of the disciples and saints and 
angels on the forehead of the 
gratefulness of the sixteenth 
arches of the graygoon, which 
in fact are the beautiful dome 
of the chapel prayer, are seen in 
the church’s interior. The cover 
of this dome is pyramid-shaped 
with a twenty-two-pointed 
cypress stylized on a sixteen-
star-shaped plan. Inside the 

arches of grayo dome there are one in between windows 
with crescent arch and above the window, an outstanding 
image of one of the disciples inside the rectangular frame 
adorns its external view. This monument is numbered 
429 on the national list of Iran’s national monuments. It 
was registered in the UNESCO World Heritage List for its 
historical and religious background and its unique archi-
tectural style, along with other churches in Azarbayejan 
province in 2007. In 2005, experts at the Cultural Herit-
age Organization during the restoration of the building 
discovered the remains of the bishops and saints of Christ, 
which was kept in this church, according to historical 
narratives. They identified bone remnants among the 
two arches of the church. In addition to bone remnants, 
several pieces of bin-boxes have been identified, several 
pieces of yellow and brick, wax pieces, deer and corn grits 
have been identified. The Archbishop and the Armenian 
Caliph of Tehran and northern Iran announced the pos-
sibility of belonging this remains to Yahiya’s body. Last 
year, a few years after these events Saint Stepanos Church 
Museum opened. The Museum of St. Stephen’s Church 

was opened in part 
of the church’s col-
lection by present-
ing works from the 
daisies of the Sham 
Valley, Shepherd and 
Stepanos temple, 
the gravestones, 
valuable literary and 
gospels, as well as 15 
documents belong-
ing to Stepanos 
temple. At the same 
time as the project 
was opened the light-
ing of this historical 
collection has begun. 
The process of 
preparation for this 
museum, such as 
dehumidification, 
restoration, light-
ing, interior lighting, 
interior protection 
system, terraces and 
roof insulation, as 
well as exterior deco-
ration, have been 
started since January 
2016.
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This 
build-
ing is 
respected 
by all 
Chris-
tianity 
and is an 

important part of the Armenian 
cultural history of the world. St. 
Stephen’s Church has taken its 

name from Stepa-
nos. He was the first 
Christian to be the 
victim of anger and 
jealousy of the Jews. 
The church build-
ing has a cylindrical 
shape and is cov-
ered with a conical 
dome. The building 
consists of several 
parts including the 
church’s porch, 
-16sided dome, the 
bell tower and the 
Danial stove. New 
designs, numer-
ous crosses at the 
exterior level are of 
the beauties of this 
building that take 
the eyes of every 
visitor. The Church 
of St. Stephen with 
a distinct architec-
ture in the heart of 
the mountains and 
among the green 
nature of the area is 
the best option for 
summer trips. This 
church is surround-
ed by trees and lush 

valley and the stone fence surrounds the building. The architec-
tural style of the building and its materials reflects the fact that this 
church was built between the 4th and 6th centuries (tenth to twelfth 
century). This church is respected by all Christians and more or less 
by all religions. According to narratives, in the seventh century AD, 
there was another church in the same place that was destroyed for 
unknown reasons. This church is located on the outskirts of the Aras 
River and at the summit slopes called Mahgard which is also men-
tioned in Armenian written sources “ Maghard temple”.
The chapel of this church is based on an area of 16 by 21 meters. In the 
entrance a carving with its beautiful decorations is embedded in the 
middle of the western side and is among the exquisite works of the 

A mysterious journey to a temple in the heart of the Jolfa Mountains;

Saint Stepanos Monastery
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There 
is no 
summer 
heat in 
Markade
The 
makade 

has a population of 1,500 And 
among the five villages around 
it is more crowded.
Markade is located opposite 
the village of Quchan In such 
a way that the width of the 

river is the distance between the two villages In total it 
has a population of Approximately two thousand and 
200. Western neighborhoods are Garmdare and Eastern 
neighbor villages are Sadegh Abad and Yashe Chai.
The main job of the village people is gardening and pro-
duce almonds, peaches, walnuts, plums, apricots and the 
like. Most of their products are distributed in the cities 
of Najaf Abad and Isfahan. Markkade village is linked to 
the cities of Bonn, Shahr-e-Kord, Saman, Tiran, Najaf 
Abad, Isfahan, Zayandeh Rud Dam Township through an 
asphalt road.
Markade people travel to Najaf Abad and Esfahan to do 
administrative work and to Saman and Shahrekord for 
business. The region is a touristic because of its moun-

tainous, lush 
greenery 
and its close 
proximity to 
the river and 
having green 
gardens.
The peoples of 
the villages of 
the region have 
Turkish lan-
guages and are 
from Qashqai 
tribes Which 
have come 
to this place 
a hundred 
years ago and 
have survived. 
But Markade 
village is dif-
ferent among 
these villages 
Because more 
than half of 
its people are 
Persian and 
half the rest are 
Turkish.

In the maze of nature
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If these 
days you 
have a 
visit to 
the plain 
of Fri-
tillaria 
imperi-

alis near Shahrekord, you will 
face the sad view of thinning 
the plains and decreasing the 
number of Fritillaria imperialis 
compared to previous years.

it seems that these 
beautiful tulips that 
are born in this clean 
soil are delirious and 
unhappy of great 
unkindness and no 
longer they want 
someone to see their 
own flowers.
You can watch the 
perennial tulip or 
“Tear Flower,” with 
the scientific name of 
Fritillaria imperialis 
from mid-April to the 
end of May in the plain 
of Fritillaria imperialis 
in Koohrang area near 
Shahrekord. The yel-
low color is very scarce 
due to unkind people 
and is faced with the 
danger of permanent 
destruction but its 
red color also has not 
a good situation. And 
because of the lack of 
protection and neglect 
of the authorities, 
picking up by unaware 
people, the uninhib-
ited incursions of tour-

ists into their natural habitats and Irregular and unseasonable 
graze of livestock, is facing serious destruction. Unfortunately, 
the monitoring and protection functions of the present unit in 
the region are limited to checking cars when leaving the plain 
of tulips and Seizure of Plant Species collected by the offenders, 
such as leeches, celery, gooseberries, and turkeys, and there is 
no pre-emptive and educational program or culture creation. A 
comparison of photographs from Koohrang tulips plains from 
previous years and photos of this year clearly indicates elimina-
tion of the natural environment of this unique and indigenous 
Iranian plant and if this trend continues with this acceleration 
and no remedy thought about protecting it we should visit the 
greenhouses of European countries soon to see some examples of 
this beautiful Iranian flower!

We make Fritillaria
 imperialis cry
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متخصص زنان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی

انجام کلیه اعمال جراحی زنان و نازایی
هیستروکتومی
هیسترسکوپی

الپاروسکوپی
جراحی های ترمیمی زنان

درمان جراحی و غیر جراحی بی اختیاری 
ادراری

لیزر تراپی
سزارین

مراقبتهای دوران بارداری
IUI زایمان بی درد به روش اپیدورال و

دکتر سیده زرها عالهم 

Dr.S.Zahra
Allameh
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