احیای کاروانسرای عباسی (مادرشاه) و تأسیس منطقه نمونه گردشگری
اصفْاى تِ ؾٌَاى یکی اص پشجارتِ تشیي ؿْشّای تَسیؼتی کـَس ٍ ًواد تاسص فشٌّگ ٍ توذى ایشاًی -اػالهی طی ػالْای هتوادی تَجِ
فشّیختگاى جْاى سا تِ خَد هؿطَف داؿتِ اػت .هیشاث اسصؿوٌذ هؿواسی تشجای هاًذُ دس ایي ؿْش هَجثاتی سا فشاّن کشدُ تا طیف لاتل تَجْی
اص گشدؿگشاى خاسجی هـتاق دیذاس آى تَدُ ،تِ ًحَی کِ تشای ایٌگًَِ گشدؿگشاى ًام اصفْاى تا ًام کـَس ؾضیضهاى ایشاى لشیي ٍ ؾجیي تَدُ
اػت.
صیشػاخت ّای ایجاد ؿذُ ؾوَهاً هٌمطؽ اص آثاس اسصؿوٌذ گزؿتِ طشاحی ٍ ػاختِ ؿذُ ٍ گشدؿگشاى خاسجی دس هَاجِ تا آًْا ؿایذ تِ خَتی ًتَاًٌذ
خَد سا دس فضای فشٌّگی ٍ تاسیخی ایشاى اػالهی احؼاع کٌٌذ .تِ تیاى دیگش تاکٌَى اثش هؿاصشی تا همتضیات هؿاصش ٍ تشخَسداس اص َّیت ٍ
حغ پیـشفت گشایاًِ ایشاًی-اػالهی سا دس هَاجِ تا گشدؿگشاى خاسجی سؾایت کٌذ.
گشایؾّای فضًٍی یافتِ ًؼثت تِ طثیؿت ،تاسیخ ،توذى ٍفشٌّگّا ،قزای ػالن ٍ تفشیحات طثیؿی ،حضَس دس هحیطّای اصیل ٍ تاالخشُ
جؼتجَ دس ایي دًیای ؿتاب آلَد ٍ دس ٍسطِ ّوْوِّای ػشػام آٍس تشای گوگـتِّاّ ،وگی تشجواى جذیذی اص ًَػتالظیّای ًَیي تلمی هی-
ؿَد ٍ گشیض ًاگضیشی اص حغ قشتت ٍ فشاس اص ّیاَّّا سا تذاؾی هیکٌذ.
پشٍفؼَس فشاًؼَا ٍال ٍ ّوکاس اٍ یًَل تیچشیل کِ کتاب گشدؿگشی تیي الوللی سا تذٍیي کشدُاًذ ،تا اػتٌاد تِ گضاسؽ ػاصهاى جْاًی گشدؿگشی
( ،)wtoصٌؿت گشدؿگشی سا دس ػالْای اخیش دس صهشُ هْوتشیي فؿالیتّای التصادی جْاًی تشؿوشدُاًذ ٍ هخاسج گشدؿگشی سا تالف تش 0222
هیلیاسد دالس اؾالم کشدُاًذ.
تِ ًػش تشخی اص صاحثٌػشاى ،ػیش تحَالت دس صٌؿت گشدؿگشی تِ ًحَی اػت کِ گشدؿگش تاسیخی -فشٌّگی دس آى ػْن تؼضایی یافتِ ٍ
همذاس آى سٍ تِ فضًٍی اػت.
ایشاى تِ ؾٌَاى یکی اص ّفت کـَس توذى ػاص ،تا تیؾ اص یک هیلیَى ٍ دٍیؼت ّضاس اثش تاسیخی ٍ فشٌّگی کِ داسای ستثِ دّن دس جْاى اػت ٍ
ًیض کـَسی کِ ستثِ پٌجن جْاى سا تِ لحاظ جارتِّای اکَتَسیؼتی ٍ صٌایؽ دػتی کؼة کشدُ اػت ،تِ ًػش هیسػذ حائض ؿشایط ٍصف ًاپزیشی
تشای همصذ گشدؿگشی تاسیخی – فشٌّگی تَد ٍ هیتَاًذ تِ یکی اص هماصذ اصلی ایي ًَؼ گشدؿگشی هثذل ؿَد.
تاتَجِ تِ ضشٍسیات هَجَد ،تحلیل ٍضؿیت گشدؿگشاى تاسیخی -فشٌّگی تیي الوللی ٍ گشدؿگشاى ایشاًی ٍ غشفیتّای هتٌاػة دس کـَس
ؾضیضهاى ٍ ًیض ٍجَد التضائات کًٌَی دسػطح هلی ٍ ٍفَس اػتؿذادّای اػتاى اصفْاى ٍ هٌطمِ ًوًَِ هَسد ًػش ،چاسُاًذیـی تشای ایجاد
صیشػاختّای تشآهذُ اص ایي ضشٍسیات ،هؼتلضم طشاحی هثتٌی تش هثاًی اسصؿوٌذی اػت کِ ّن تِ جٌثِّای َّیتی ایي هشص ٍ تَم تاکیذ ٍسصد ٍ
ّن هتکی تش دػتاٍسدّای ًَیي تـشی تاؿذ تا تتَاًذ ّن سػالتّای تشصهیي هاًذُ سا تِ هٌضل همصَد تشػاًذ ٍ ّن پاػخگَی رائمِّای جذیذ
تاؿذ.
آؿٌایی تا ایٌگًَِ آثاس توذًی اگشچِ تحؼیي تشاًگیض اػت ٍلی اتْاهات ٍی دس هَسد ؾذم تؼشی حکوتّا ٍ ٌّشهٌذیّای گزؿتِ تِ ًؼل کًٌَی
تٌاّا ٍ تخصَف صیشػاختّای جذیذ گشدؿگشی تذٍى پاػخ هیهاًذ.
اص جٌثِ ًػشی ،حفع ؿاى توذًی ایشاى ٍ جایگاُ ایشاًیاى  ،هثٌای اصلی تشای طشاحی پشٍطُ هٌطمِ ًوًَِ تَدُ ٍ تین طشاحی تِ ایي ًتیجِ سػیذُ
اػت کِ ًویتَاى صشفاً تِ ؾیٌیتّای توذًی تشجای هاًذُ تؼٌذُ کشد ،تلکِ الصم اػت تَاًاییّای کًٌَی دس خذهت حغ افتخاس ٍ ٍفاداسی تِ
تٌیاىّایِ َّیتی گزؿتِ لشاس گیشد ٍ دس ساػتای ؿکَفایی آًْا تا هطالؿِ ٍ تْشُگیشی اص دػتاٍسدّای ًَیي تـشی ،تاکیذ تش دٍ همَلِ َّیت
اسصؿوٌذ ایشاًی-اػالهی ٍ خصیصِ پیـشفت گشایی تِ طَس تَاهاى دس دػتَسکاس طشاحی آثاس ًَ لشاس گیشد.
گشدؿگش ایشاًی دس هَاجِْ تا تٌاّای جذیذ ٍ داسای سیـِّای َّیتی تِ تالٌذگی ٍ تذاٍم حیات هذًی خَیؾ هثاّات خَاّذ کشد ٍ آًْا سا تِ
هٌضلِ ؾٌاصش تمَیت کٌٌذُ تاٍسّای فشٌّگی دس هماتل تالؽّای جْاًی تشای ّوؼاى ػاصی فشٌّگی تلمی خَاّذ کشد ٍ گشدؿگش خاسجی ًیض دس

هحذٍدُ تاسیخی ٍ فشٌّگی ایي ػشصهیي ،حغ تَدى دس فضای پَیٌذُ ایشاًی سا تجشتِ کشدُ ،تِ ًثَـ ایشاًی ٍ حغ پیـشفتگشایی ٍی پی خَاّذ
تشد.
تَاًاییّای هثتٌی تش فشٌّگ ٍ توذى اصیل ایشاًی تا ٍػؿت تیـتشی جلَُگش ػاصد ٍ ًیض هَجثات سؿذ ٍ ؿکَفایی تَلیذات داخلی ٍ صٌایؽ تَهی
سا فشاّن آٍسد.
تِ هٌػَس هْیاتش ؿذى اصفْاى تشای ٍاکٌؾ هٌاػة تِ ًیاصّا ٍ اًتػاسات گشدؿگشاى خاسجی ٍ ًیض سؾایت ؾضت ٍ کشاهت گشدؿگشاى ٍ هؼافشاى
داخلی ،اهشٍصُ تیؾ اص ّش صهاى دیگشی التضا هیکٌذ کِ تؼتشّا ٍ صیشػاختّای گشدؿگشی ،تشخاػتِ اص َّیت اسصؿوٌذ ایشاًی-اػالهی تاؿذ ٍ
ًیض ،تا ٍػؿت ،تٌَؼ خذهات ٍ جاهؿیت تیـتش ،طشاحی ٍ ٌّگام تْشُتشداسی ،آهادگی کافی تشای ٍضؿیتّای جذیذ سا پیذا کٌذ.
موقعیت جغرافیایی:
هحل هَسدًػش دس هَسچِ خَست ٍالؽ دس  53کیلَهتشی ؿوال ؿْش اصفْاى دس تماطؽ اتَتاى کاؿاى -اصفْاى ٍ تضسگشاُ دلیجاى – اصفْاى تِ
ٍػؿت حذٍد یکصذ ّکتاس ؿاهل کاسٍاًؼشای ؾثاػی(هادسؿاُ) هیتاؿذ.
دس هٌطمِ هَسد ًػش آثاس تاسیخی ٍ جارتِّای گشدؿگشی فشاٍاًی ًػیش اثش تاسیخی اسگ ٍ کاسٍاًؼشای دیگشی تِ ًام کاسٍاًؼشای هَسچِ خَست ٍ
تِ طَس کلی  84اثش تاسیخی ثثت ؿذُ ٍجَد داسد کِ هٌطمِ سا هؼتؿذ گشدؿگشی تا جارتِّای ؾذیذُ ٍ سٍایتّای تاسیخی ؿایاى تَجْی ػاختِ
اػت.
دس فاص اٍل ایي طشح ،تِ هٌػَس ساُاًذاصی کاسٍاًؼشای هادسؿاُ ،فضای ٍػیؿی تِ هٌػَس ایجاد هجتوؽ تیي ساّی ؿاهل تاـ سػتَساى پیؾ تیٌی
ؿذُ اػت تا تِ ؾٌَاى حلمِ تکویلی اهکاى تشدد الصم سا تِ ایي هحذٍدُ فشاّن کٌذ ،ؾالٍُ تش ایي فضاّایی تشای ًواصخاًِ ،ػشٍیغّای تْذاؿتی
هَسدًیاص ٍ فضاّای پـتیثاى کٌٌذُ خذهات هَسدًػش ٍ  ...پیؾ تیٌی ؿذُ تا هَجثات تْشُتشداسی هَفك کاسٍاًؼشا سا فشاّن کٌذ.
دس فضاّای تؿذی ،هجوَؾِ ٍػیؿی اص ؾولکشدّا پیؾ تیٌی ؿذُ تا تشای تاهیي ًیاصّای هشدم ٍ گشدؿگشاى ،تؼتش هٌاػة تشای تَلیذ ٍ ؾشصِ
صٌایؽ دػتی ٍ ػَقات خَساکی ،اهکاى پزیشایی دس سػتَساى الَام ،ایجاد فضاّای تفشیحی ٍ ػشگشهی ،تْشُگیشی اص فضاّای هؼجذ ٍ فشٌّگی،
تاصیْای داخل ػاليّ ،ایپشهاسکت ،فضاّای ًوایـی ٍ فشٍؿگاّی ّوچٌیي ؾالٍُ تش هَاسد فَق ،احذاث فضاّای الاهتی ،اهکاى تشگضاسی
اجتواؾاتً ،وایـگاُّا،

ّوایؾّا ٍ فشاّن ؿذى فضاّای تفشیحی ٍ تاصیْای آتی ٍ ػایش تاصیْا دس داخل ػالي ٍ یا دس فضای آصاد ،طشح جاهؽ

پشٍطُ طشاحی ؿذُ اػت.
ویژگیهای عملکردی پروژه شامل موارد زیر است:
حذٍد  082 222هتشهشتؽ فضای تفشیحی ٍ ػشگشهی ،فشٌّگی ،تاصی ،پزیشاییً ،وایـی ٍ فشٍؿگاّی
حذٍد  54 222هتشهشتؽ فضای الاهتی
حذٍد  35 222هتشهشتؽ تاـ سػتَساى تا  062آالچیك ّشیک تِ هؼاحت  56هتشهشتؽ
حذٍد  06 222هتشهشتؽ فضای اجتواؾات
حذٍد  582 222هتشهشتؽ فضای ػثض
حذٍد  55 322هتشهشتؽ فضای ؿْشتاصی
حذٍد ٍ 02 222احذ پاسکیٌگ
پیؾ تیٌی تیؾ اص  022سػتَساى ،چایخاًِ ٍ کافی ؿاج
 6622هتش هشتؽ فضای ًوایـی
 6322هتشهشتؽ تٌای هؼجذ

