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انتخاب عنوان طراحي مجموعه تفريحي و توريستي در شهر انزلی و تحقيق در اين زمینه به اين دليل
است كه ما در شهر انزلی اين گونه فضاها را نداريم.و فضاهايي كه براي تجمع افراد جشن مناسبت
هاي اين چنيني مورد استفاده قرار مي گيرد.در شهرهای امروزي مردم مجالي نمي يابند كه با جمع

بودن را تجربه كنند، فرصتي براي تعامالت اجتماعي وجود ندارد و فقط زمان در گذر است. آن چه كه
در اين پژوهش به عنوان فضاي تفريحي مطرح شده است برخاسته از احساس نياز به وجود چنين

فضايي در شهر ما است. يكي از نياز هاي شهروندان داشتن فضاي تجمع است . فضايي كه در قلب
شهر قرار گرفته و پاتوقي است براي افراد شهر و همچنين توريست ها كه در اين تجمعات فرهنگي و

فضاهايي كه در مجاورت يگديگر قرار مي گيرد ،باعث رشد وبلوغ فرهنگي و فكري افراد جامعه مي
شود. بي توجهي به مسائل زيست محيطي وعدم طراحي همساز با اقليم تهديدي براي نسل آينده ما
به وجود مي آورد. در اين پروژه سعي بر اين است كه فضايي تجمعي كه كاربرد عمده آن ها تفريحي

فرهنگي است و زير فضاهايي از قبيل (بازار،رستوران ها ،كافي شاپ ،آمفی تاتر روباز،فضای
ورزشی،بازیهای آبی و...) دارد وبا تكيه بر اهميت مسائل زيست و رويکرد توجه به طبیعت طراحی می

گردد . پرسشي كه در اين تحقيق مطرح مي شود و براي آن دنبال پاسخ هستيم اين است كه: چگونه مي
توانيم در شهرانزلی فضايي تفريحي و توريستي طراحی كنيم كه عالوه بر نيازهاي شهروندان

پاسخگوي نياز توريسم نيز باشد و همچنين باعث جذب توريسم شده وبه رشد اقتصاد شهر كمك كنيم
واز طرفي چگونه مي توان در شهر پاتوقي براي تجمع افراد خلق كرد كه در مجاورت آن ساختمان هايي

با عملكرد هاي فرهنگي عالوه بر برطرف كردن نيازهاي جامعه وباال بردن فرهنگ جامعه به مسائل
زيست محيطي حساس بوده و همساز با اقليم منطقه باشد و اوقات فراغت شهروندان و توريسم را

پر كند. در اين مجموعه كه در مجاورت آن فضاهايي از قبيل رستوران ها، آمفي تئاترروباز، کافی
شاپ،آالچیق و...طراحی شده است و با توجه به اين كه تمامي اين فضاها مورد نياز تمام افراد جامعه

است و هر فردي از عامه مردم با توجه به نياز و ظرفيت خود از اين فضاها بهره خواهد برد پس جمعيت
مخاطب آن عامه مردم مي باشد. براي رسيدن به اين هدف موارد زير بررسي شدند - تحليل فضاهاي

شهري و مطالعه روي عرصه عمومي و خصوصيات شكل گيري آن ها و تاثير آن ها روي تعامالت و
روابط اجتماعي شهروندان با هم. - براي تكميل اين مفاهيم و ارتباط آن ها با فضاهاي شهري به

بررسي مراكز چند عملكردي و شناخت ويژگي هاي آن ها و كاربرد مفاهيمشان در اين پروژه پرداخته
شده است. مفاهيم معماري طبیعت گرا و استفاده كاربردي از اين مفاهيم در اين پروژه به صورتي كه
سعي شده است اين فضاها همانند ميدان شهري سبز باشد كه عامه مردم را به سمت خود جذب كرده
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و در قالب مجموعه چند عملكردي براي پاسخگويي به نياز هاي فراغتي و تعامالت اجتماعي شهروندان
باشد. در اين مجموعه تركيبي فشرده از كاربري هاي چند منظوره كه در زندگي فعال شهري بتوانند

ساعاتي خوش براي عام مردم باشد. مكاني سبز امن و راحت فضايي كه طبيعت در دل آن رخنه كرده
و مردم چند لحظه اي فرصت مي يابند در اين فضاي سبز به تجمع پرداخته و بحث و گفت و گو كنند.

فضايي كه توجه به اوقات فراغت و توجه به طبيعت در آن مطرح شده است.
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