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ورودي رصـة 
و تغيير ه ورود

ـوان يكـي از
  

 خروج و ورود
هـم اينـك   ه 
ظرفيتهـاي و 

و سـواره  طي 
بـه ،فعلـي  ةد
  .ت
 و مقتدر عد،

سـخگويي بـه
  .شد

عـدمدماتي و  

عر  سـاماندهي    
نشانه دروازه و 

عنـمنطقـه بـه    
. سابقه بگذارد

 :گرددي

دروازه و مچنين
است، كـه عراق

توانمنـديها  از 

ارتبـاط حورهـاي 
هاي تعريف شد
 تبديل شده است

مستع ن عرصه
.  

ـه در عـين پاس
پذير باشنعطاف

خـدفـراوان  ت 
   .مايد

ظـر دارد جهـت
، ايده طرح)ق

وقعيت ممتـاز م
، به مسين طرح

ن زير برگزار مي

هم و بازرگاني 
ع كشور با روند

بايد ين جهت

مح و توقفگـاه
اساس نيازهبر ه

يراني و عراقي
تواند به عنوان ب

اي نقش نمايد
كـ جلـي يابـد  

تر زمان، ار بس
تسهيالت  وجود
نم طلب ميد را 

ره شـهر در نظـ
و جمهوري عرا

با توجه به مو ا
تريت دريافت بر

شلمچه با اركان

و تجارت با كه
ار آزاد منطقه ي
به همي ؛نمايد ي

ت گـذرگاهها،  ر،
نبودهتشريفاتي 

و آمد زائرين اي
است كه خود

ايفاران و عراق 
اي تجگونـه  به

صاد و توسعه د
نبود گمرك و

خاص خو ست

   چه

١  

شاور معماري ر
سالمي ايران و
منطقه مرزي را
ردشگري، جهت

رز شدر م  اروند

ك است اروند د
ارتباطي كريدور

ميعراق عمل  
 .د

معابر ترسي ها،
و مسافري ي،

 عراق و رفت و
ا ورود ي براي

تباطي ميان اير
در شلمچه بايد

تي تجارت، اقتص
صنعتي به علت

ايمني و حراسي

د اروند در مرز شلمچ

ي مهندسين مش
لي جمهوري اس

هاي مدسترسي
گر و ترانزيت -

منطقه آزاد دي
  وند

 ماري ره شهر

آزاد منطقه يتي
ك رواقع شلمچه

كشور با  ايران
سود بردآتي  ي
دست شامل طي
باري منفك و د

الهاي مورد نياز
اينشانه روازه و

تجاري و ارت -
طقه آزاد اروند د
ت و تغييرات آتي

ص -زاد تجاري
هاي و حساسيت

صة ورودي منطقة آزاد

   
روند با همكاري

مرز بين الملل( ه
هنه بارانداز و د

-، بازرگانينعت

 ه مسابقه

ورود عرصةه و
ارو آزاد منطقه 

سين مشاور معم

 بقه

فعالي كالن حوزه
در .است شده 
ارتباط كشور ي

گرفتن فعاليتهاي
ارتباط خت هاي
متعدد منديهاي

ت تجاري كاال
در ايجاد ،سابقه
بازرگاني تهاي

منط ورودي ةص
در برابر تحوالت

در مناطق آز ي
و ورود و خروج،

عرصدروازه و طراحي 

 

رفي مسابقه
ا آزاد منطقه ن
مرز شلمچه در 

ن، ساماندهي په
هاي توسعه صن

برگزاركننده-
دروازه طراحي 

سازمان: كننده
مهندس:  مسابقه

اهداف مساب-
ح سه از يكي 
شناخته كاال و

ن دروازه اصلي
در به عهده گ ن
زيرساخ حاضر ل

اسخگوي نيازم
ي براي تبادالت
ز برگزاري مس

فعاليت انجام در 
عرصدروازه و ي 

ي امروز بتواند د
ن عرصه ورودي
يت ويزا براي و

مسابقه ط 

معر-1
سازمان
منطقه

سرزمين
قطب ه

1-1-
مسابقه
برگزار ك
مجري

  
1-2-

شلمچه
و مسافر

به عنوان
ويژه آن

حال در
پياده، پا
ايمنطقه

هدف از
توانمند

طراحي 
نيازهاي
همچنين

دوديمح
 
 
  
  
 
 



          

 
 

  
 

 

 

   

 

بـه نشـاني   ـد   
www.Ra،

كميـل  ت ت بـه  
ت فوق را بـه
س ايميــــــل 

قبلي ماهنگي 

همچنـين  ي و  

  

  
  

  خرمشهر
1395  
1395  

m.amjadi

طقـه آزاد ارونـ
ahshahr.co

نسـبت  1395/
كرده و اطالعات
بــــــه آدرس

سي صرفا با هم

هـاي مـرزيـه 
  .د

-  
17/01/1395  و

24/01/1395  
23/02/1395  
26/02/1395تا 
02/03/1395تا 
روز آزاد سازي خ 1

08/03/5تا  139
12/03/5تا  139

i@rahshah

سـازمان منط ي 
om نشـاني  به 
/24/1مورخ  به

اقدام ك  مسابقه
بـ) CC(ــــت 

ح امكان دسترس

پايانــا تجربـه
 مسابقه را دارند

و 16
4
3
ت 23
ت 26

03/03/1395
03/03/5
09/03/5

hr.comرس       

تارنمـاينـد بـه   
شهر المللي ره

سه شنب روز تا
راي شركت در

sh  رونوشـــو

يت فوري طرح

بـاالخص بـ ي
كان شركت در

 ه

  يئت داوري
  ات برتر

 ايميـل بـه آدر

   چه

٢  

مي تواننوزنامه
گروه بينماي

حداكثر ،سابقه
بر عالم آمادگي

hahrsazi@a
  

 توجه به موقعي

 طراحي شـهري
امك، هاي فوق

  :ده است

  به مسابقه
 *يق ايميل

شركت در مسابقه
 ه

منظور ارزيابي هيئ
صورت جلسه نفر

 به منتخبين

 

طريـق ارسـال

د اروند در مرز شلمچ

در رون عمومي
ww  تارنمو يا

مسهاي ويژگي
و اعمشخصات

arvandfree
m ارسال كنند.

است و با آزاد

هاي معماري،
با گرايش ساتيد

 قه

مدآر جدول زير

دعوتعمومين
ت داوطلبين از طري
الم آمادگي براي ش
يل مدارك مسابقه
كت كنندگان به م
 داوري و تنظيم ص

اهداء جوايزيده و
 گزاري نمايشگاه

سازي مداركتند

ت خـود را از ط

صة ورودي منطقة آزاد

 ام
آگهي فراخوان 

ww.Arvand
هده شرايط و و

و درج م )وست
ezone.com

m.amjadi@

طرح اختياري و

 طلبان

داراي گرايش 
اسو  انشجويان

 تقويم مسابق
رايي مسابقه در

فراخوانآگهي
پاسخ به سواالت

اعالثبت نام و ت
تحويل
دارك ارسالي شرك
رك توسط هيئت
معرفي آثار برگزي
برگ
مستن

 پاسخ سـواالت

عرصدروازه و طراحي 

 

نحوه ثبت نا-
پس از درج ن

dfreezone
مشاهضمن   و

فرم پيو( ت نام
m ايميــــــل

@rahshahr

د از محدوده ط
 .ست

شرايط داوط-
هندسين مشاور

، داطراحي دان

زمانبندي و-
ي و تقويم اجر

مهلت

آماده سازي مد
بررسي مدار

توانندطلبين مي
  .نمايند 

مسابقه ط 

1-3-
داوطلبين
.com
مراجعه

فرم ثبت
ا آدرس

.com

بازديد* 
ميسر اس

1-4-
كليه مه
عالقمند

  
1-5-

زمانبندي
  

  

داوطل* 
دريافت

  



          

 

  

 

  

 

  
  
        

   

 

250، 350ب 

  . د كرد
سابقه، تمام يـا

اول تا(ي برتر 

زيت طراحـي

،هـاي اقليمـي  

محـدوده رداد 
كشـورهـاي  ن  

و عـراق، ايـن

 

رتيببه ت ،گردد ي

دريافت خواهند
س از اتمام مس

  .سازد
هاي يك از رتبه

مسير ترانزشده، 

هـافي، ويژگـي  
 .حي

قـرارخرمشـهر    
رين نخلسـتان
ادالت ايـران و

مي ن و اعالم 

ران لوح تقدير د
هد داشت كه پس
مومي منتشر س
ي جرايي به هر

A؛  
ي پيش بيني ش

Auto؛  
، توپـوگررونـد 

 محدوده طراحي

راق در غـرب خ
تـري از متـراكم  

ه افـزايش تبـا

  ي

ت داوران تعيين

ديد هيئت داور
ي اختيار خواه
ختصاصي يا عم
 تهيه مدارك اج

 
Auto CAD

هاي كاربري:مل
o CAD افزار

ر منطقه آزاد ار
و معرفي كامل

  . اقع است
عـر كشورن و

يكـي ه عنـوان  
باتوجـه بـه ـون

ت در منطقه مرزي

   چه

٣  

رك توسط هيئت

برحسب صالحد
و وي استكننده

اخ هايگزارش
دامه طراحي و

:شودد زير مي
 Dنرم افزار  لب

ي شلمچه شام
نرمقالب ز در

حدوده سايت د
 وضع موجود و

قه آزاد اروند وا
ايرا ي اسالمي
بـه  گ تحميلي

هم اكنـو؛  است

سايتكلي وقعيت

د اروند در مرز شلمچ

  :هد شد
 از بررسي مدار

 در مسابقه و بر
علق به برگزارك
ي يا به صورت

واگذاري اد د و

شامل موارد گان
قال ه طراحي در

هكتاري 540ده
هاي سبزحريم

وقعيت كلي مح
، تصاويرهاسي

ستان و در منطق
 المللي جمهوري
ش از وقوع جنگ

بوده سيار بارز
 .رتباطي است

مو: 1تصوير

صة ورودي منطقة آزاد

 ز
اهدا خواب زير

ا سوم كه پس
 

 گواهي شركت
 آثار مسابقه متع
شريات تخصصي

تنظيم قراردا ر

 بدي
شركت كنندگه 

موجود محدوده
تفصيلي محدود

،هاو راه  معابر
معرفي مو: امل

 و نقل و دسترس
 قعيت كلي

 در استان خوزس
بين القي مرز
تا پيش ،مون آن

سبنيز ورزي آن
دي تجاري و ار

عرصدروازه و طراحي 

 

تعيين جوايز-
مسابقه به ترتيب

تا نخستهاي 
 .ميليون ريال 

گ شركت كنندگان
معنوي تمامي

 از آن را در نشر
كننده مسابقه د

 .استختار م
شخصات كالب
ت ارائه شده به

نقشه وضع م 
نقشه طرح ت 

عرض، شده
اطالعات شا 

شبكه حمل
معرفي موقع -

مرزي شلمچه
محل تال وازه در

 و اراضي پيرام
و نقش كشاو ب
داراي رويكرد ه

N 

مسابقه ط 

1-6-
جوايز م
هبه رتبه

150و 
ساير شر
حقوق م
بخشي
برگزارك

م) سوم
مش-2

اطالعات






2-1-
دروازه م

درواين 
شلمچه
محسوب
محدوده



          

 
  

 
  
     

  
 
 

    
   
  

  
       

    
 

   

   

 

ايسيار سـاده 
 و بلندي و يـا

ييض جغرافيـا  
شـدت منطقه،

عدي را ايجـاد

و سلسـيوس   
كه فصل) من

رين دمايي كه

مـا بـه دليـل
ـد و در تمـام
ماههاي سـال

هاي پـاييز ش
شـته و سـهم

ز واقـع شـده
3 طول حدود 

پـيش بينـي ت

ن، توپوگرافي بس
عوارض پستي

  . ه است

عـرض  °30 17
مض جغرافيايي 
شـرايط نامسـاع

درجـه 40ش از  
دي و بهم –ذر 

ترپايينرسد و 

ام شـود؛ ند مـي 
ل باقي نمي مانـ
حيه ، در تمام م

سط درصد بارش
بهـار تعلـق داش

هكتاري بارانـدا
اي بهب با بدنه

ير ترانزيت مس

  .ت
ستان خوزستان
حاصل از آن، ع
صد برآورد شد

7'الـي   °30 3
يين بودن عرض

شـود، شجاد مي

بـيش) شـهريور 
آذ( ماه از سال 

 سلسيوس مي

ل كارون و ارون
 ،تنها در محل
الب در اين ناح

متو. رسد ثر مي
نه بـه فصـل ب

ه 3/5سايت  ر
جانب غرباز و 

داز و در ابتداي

استهيدرومورفي 
رسوبي جنوب اس

هاي ح و آبرفت
در 2تا  حداكثر

31' بـين و  ست
به دليل پاي كه

شديد آفتاب ايج

ش مرداد و، تير،
در سه. ه است
درجه 10تر از

هاي اصلي مثل
ير آب رودخانه
ت وزش باد غا

ستان به حداكث
هاي ساليا ارش

ي شلمچه و د
قراردارد ومچه 

  .قرار داردن
ضلع غربي باراند

   چه

٤  

ي رسوبي و ه
اضي پست و ر

ايت رودخانه
ح  شيب عمومي

بت نسبي باالس
دارد كرقي قرار

 بر اثر تابش ش

،خرداديبهشت،
 سلسيوس بوده
تي هوا به پايين

. 

هآبراههر سطح
 حاصل از تبخي

 وزش باد، جهت

ز شده و در زمس
درصد با 10ود
  

  راحي
سايت پايانه مرز

شلمچ- خرمشهر
خط راه آهن نيز
در ض اروندآزاد

د اروند در مرز شلمچ

هاو تيپ خاك
ي قسمتي از ارا
يل وجود رسوبا

خورد وم نمي

خشك با رطوب
شر يل جغرافياي

 هواي گرم كه

ارديب(اه از سال
درجه 53شده،

دمايميانگين 
وس بوده است

ث تبخير آب د
، رطوبتمنطقه

ساله آمار 25ل
  . ت

فصل پاييز آغاز
حدو. د استرص

.رسد ميصفر 

ظر جهت طر
بي سجنوب غر

 و جنوب جاده
ن هنوب محدود

منطقه آورودي

صة ورودي منطقة آزاد

  ي
روند عمدتا از د
ارگيري بر روي

به دليل. طح دارد
منطقه به چشم 

  ي اقليمي
گرم و ي اقليم

طول 48° 1' ي
در تابستان،. ت

ماهوا در پنج ي 
منطقه ثبت شر 

دهند،شكيل مي
درجه سلسيو -4

ديد آفتاب باعث
و وجود باد در م

براساس معدل 
وب شرقي است

غربي در ف  طوب
در 50 زمستان 

سيار ناچيز و به

دوده مورد نظ
ي طراحي در ج
غرب خرمشهر

در جن .مرز است
وفضاهاي زه و

عرصدروازه و طراحي 

 

توپوگرافي  -
راضي منطقه ار
 آزاد اروند با قر
ل بر دشت مسط
پرشيب در كل

ويژگي هاي -
 آزاد اروند داراي

الي 48° 32' و 
زياد است فتاب

  .د
دماين حداكثر 

ن دمايي كه در
را تش منطقهن 

4ت شده قه ثب

گرم و تابش شد
بودن اراضي و 

.دگرد ميوزيع 
ل غربي به جنو

هاي مرط يستم
دردرصد و  35

بساي تابستانه 

معرفي محد -
ه مورد نظر براي

در غين منطقه 
ر با عراق هم م

دروازطراحي ه 
  .د

مسابقه ط 

2-2-
خاك ار
منطقه
مشتمل
نواحي پ

  
2-3-

منطقه
شمالي
تابش آف

نمايد مي
ميانگين
باالترين
سرد اين
در منطق

هواي گ
مسطح
ناحيه تو
از شمال
نفوذ سي
5حدود 
ها بارش

  
2-4-

محدوده
اي .است

كيلومتر
محدوده

شودمي



 

N 

٥  

 سايت پالن

        

: 2تصوير 

ة ورودي منطقة آزاد اروند در مرز شلمچه   ه    عرصة دروازه و راحي مسابقه طر 

 



          

     
  
 
  

 
  
  
 

   

   

 

ون بـه دليـل
عنـوان دروازه

.اسـت بسـيار  
تـرين اصـلي  

ندر خرمشـهر 
ل كاال جهـت
ه آن تا شـهر
.واهـد داشـت  

  

ر نقشـه ارائـه

هـم اكنـو و ده
اين محور به ع 

ب داراي اهميت 
به عنـوان ي و

همچنين بن. ت
كشور و يا انتقال

ادامهو ده است 
قش مهمي خو

در پيرامـون آن  

رزش نظامي بو
.ترانزيتي است
 كاال و مسافر

نامگذاري» مچه

برقرار است يسر
اتي به داخل ك

انجام شد شلمچه
كاال و مسافر نق

وده بارانـداز و پ

حميلي داراي ار
ت –ي بازرگاني 

از نظر ترانزيت
وار شهداي شلم

سراس راه آهنه
 كاالهاي وارد
 خرمشهر به شل
 كه در انتقال ك

  سترسي ها

ع موجود محدو

   چه

٦  

 سايت
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نگ تح طول ج
ق، داراي نقشي

ا ووب گرديده
بلو« وجدا بوده

مشهر به شبكه
صل و در انتقال

هنل راه آتصا
ر حال اجراست

نقشه دس:  3صوير

ي معرفي وضع

اروند در مرز شلمچ د

سترسي به س
وده سايت عبار

كيلومتر در 16
ها به كشور عراق

محسو ور عراق
هار خط عبور ج

  .شود رده مي

ق ايستگاه خرم
ه خرمشهر متص

طرح ات. نمايدي
كشور عراق، در

  .رار دارد

تص

ه تصاويري براي

صة ورودي منطقة آزاد

مل و نقل و دس
موجود در محدو

 شلمچه –
6مچه به طول

 و انتقال كااله
خوزستان با كشو
رگراه داراي چه

شمر به سايت
 ن

اد اروند از طريق
يلي به ايستگاه
ش مهمي ايفا مي
هن سراسري ك

قرسايت بارانداز

همراهسايت به

عرصدروازه و طراحي 
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ح جديد اين بزر
سترسي سواره
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طريق خطوط ري
ي در بندر نقش
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سير در جنوب س

ي هاي اطراف س
  . ست
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ديد شم:   13وير
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اي بـهكه بدنه
ي منطقـه آزاد  

را) عـراق (يه 
ـايت بارانـداز   

  .ام نمايند

  

  

ك( مرز شلمچه 
تجاري عرصه 

به كشور همسا
سـاماندهي سـ 

ير ترانزيت اقدا

ه آزاد اروند در
به عنوان) مچه

ب  مسافر و كاال
، سواره و پياده

در ابتداي مسي 

  شماره ده

  ه بارانداز

 ورودي منطقه
شلمچ(ن منطقه 

ترانزيت انواع 
ورودي ةعرص

 سواره سنگين

   چه
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ديد ش:  15تصوير

ديد به:  16صوير
  

ماندهي عرصه
جه به اينكه اين

حوزه تاليي در
عدروازه و رباره

 سواره سبك و

اروند در مرز شلمچ د

تص

تص

به سام د نسبت
باتوج. قدام نمايد

هاي طالرصت
 ايده پردازي د
حركت پياده و 

صة ورودي منطقة آزاد

  ط طرح 
وند در نظر دارد

اق) شودمل مي
تواند فرود و مي

بايست بهن مي
هاي مختلف ح

عرصدروازه و طراحي 
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حان الزم است

 .ل شود

،ـه آزاد ارونـد  

Land M( بـه

  . گردد

.شودسوب مي

-ي فرهنگـي  

، طراحا) بارانداز

تعريف و تحليل 
منطقـ ورود به 

Mark( ، نمـاد ن  

نيز ارائهر شب 
  .زگار باشد

 .شد

محسن طراحي 

ي ك محـدوده   

سايت( شلمچه
 .نمايند ي

ن بيضي شكل
الزم جهت ي

ييـر سـرزمين

نورپردازي دره 
ط محيطي ساز
قابل توجيه باش

يز از اهداف اين
  .اشته باشند

  . د

اق، گـذر از يـك
  . نمايد نماد 

  : زير است
پايانه مرزي ش 

طراحيت شفاف 
انميدو  سافري

فضاهاي اداريو

تغييش دهندة 

.  

 .گردد

نحوه و بودهص
حكام با شرايطت

قي و اقتصادي 
 .شود 

نرژي نيصرف ا
داون مزاحمت 

ه ناظر القا نمايد

 از ايران به عرا
تبديل به حي،

   چه
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 پروژه به قرار
ب غربي سايت

به صورت هاري
پايانه مس، رانداز

و سواره سنگين

يا نمايو ورود  

.اها، ارائه گردد
 .شودطراحي

ي و ساماندهي گ

ب قابل تشخيص
گ، بافت و است

و از نظر فنيته
صنعت ساختمان

در مص جوييفه
وقف و تردد بدو

  :استح زير

آمدگويي را به ش

حركت. ر باشد
 در عرصه طراح

اروند در مرز شلمچ د

اصلي نيازهاي
در قسمت جنوب
ساماندهي كاربر

محوطه باري تا
س، سواره سبك

ةنشاندروازه و

يرندة ديگر فضا
طي ترانزيتي باز
ايت پيش بيني

  : زير باشد
روز و شبطول

زنظر جنس، رنگ
ي شدن را داشت

روز ص فناوري
 محيطي و صرف
يستي امكان تو

ي طرح به شرح

خود حس خوش

به فضاي ديگر
اي ديگر، بايد ه

صة ورودي منطقة آزاد

  بدي
 اصلي مسابقه

ها دگي كاربري
س و تفكيك و

قطه صفر مرزي
س، پيادهت جه ي
 

دي مربوط بـه

 يا بافت دربرگير
نيازهاي توجه به
در سا قت تجار

  ي طرح
ي واجد شرايط
ط شاخص و در

شده بايستي از ه
د قابليت اجرايي
يت، نوآوري و
ضوعات زيست
حدوده سايت باي

 در ايده پردازي

طرح فيزيكي خ
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يتي به محدوده
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ورت منفك و
با تو هنه بارانداز

هاي موقنكس

  
هايخواسته  -

بايستيائه شده 
دروازه بايستي 

كار گرفته لح به
 پيشنهادي بايد
ه ويژه به خالقي

موض ه به اقليم،
ل نقليه در مح

ن حائز اهميت
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بايد از طريق ط
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ي ت بايد عرصه
هوي و  سياسي
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توجـه. باشـد  
ـي محسـوب

ظرين حـك و

  :يد شامل

و نسـبت ياده

الل الزم ارائـه

 

دفاع مقدسن 
ت اصـلي طراحـ

ي در خاطر ناظ

ون هرگونه زوا

و پي هاي سواره

ردي و اسـتدال

 .ربوطه باشند
  .سال گردد

 . شود

دورانبه ويژه م 
ري از الزامـات

ي بايد به سادگي

فيد رنگ، بدوس

ماندهي مسيره

 ؛)رنده

  ...) ي و 

عملكـر يگزين 

ح با جزئيات مر
ساير مدارك ارس

درج ارسالي ير

ت جمعي مردم
رهنگ و معمـا

عرصه طراحي ر
  . د

  .ست

متري سم سانتي

، نحوه ساودي
   ؛)

د ناظر و ديد پر
  ؛

خدماتي -اداري

جود ندارد، جـاي

وياي كامل طرح
همراه س خيره و
و تصاوي ها قشه

   چه
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و خاطرات زستان
غرافيا، تاريخ، فر

تصوير. ته باشد
دوده تبديل شود

 حائز اهميت اس

وي فوم برد نيم

 ؛در طرح

 اشد؛

عرصه ورعيت
)...و  هاي تجار

  ي؛
شامل ديد(تلف

زواياي مختلف؛
  هر فضا

، فضاهاي ادي

نقطه خاصي وج

ي باشند كه گو
نيز ذخح فشرده

در پشت نق 5×5

اروند در مرز شلمچ د

يت ايران، خوز
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داشتنيز دن را
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لوحر روي يك

5در يك كادر 
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