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موقعیت شهر ارومیه در کشور:
ارومیــه یکــی از کالن شــهرهای ایــران ، مرکــز اســتان آذربایجــان غربــی و شهرســتان ارومیــه در موقعیــت شــمال 

غربــی ایــران قــرار دارد ایــن شــهر بــا داشــتن موقعیــت ویــژه جغرافیــای یــک منطقــه اســتراتژیک تجــاری و 
اقتصــادی بــرای صــادرات و واردات از طریــق کشــورهای شــمال غربــی ایــران از جملــه کشــورهای ترکیــه و 
ــوده  ــز اهمیــت ب ــا کشــورهای دیگــری نیــز بــه صــورت غیــر مســتقیم حائ عــراق بــه صــورت مســتقیم و ب

اســت.

موقعیت شهر ارومیه در استان:
شــهر  ارومیــه یــک شــاه راه ارتباطــی بــا شــهرهای اطــراف خــود نیــز دارد کــه مســیرهای مواصالتــی رو 

بــه خــود وصــل میکنــد و ایــن شــهر از قســمت شــمالی بــه شهرســتان ســلماس ، از قســمت جنوبــی 
بــه نقــده  و از قســمت شــرقی ) بــا توجــه بــه وجــود پــل میــان گــذر دریاچــه ارومیــه ( بــه تبریــز و از 

قســمت غربــی هــم بــه کشــور ترکیــه ختــم میشــود.

موقعیت شهر در شهرستان: 
ــژه از  ــت وی ــتن موقعی ــا داش ــه ب ــهر ارومی ش
ــری  ــی در ۲۰ کیلومت ــاختار جغرافیای ــر س نظ
دریاچــه ارومیــه قــرار دارد کــه ایــن موقعیــت 
یــک بعــد تفریحــی و اقتصــادی را در بــر دارد، 
ــای ازاد  ــر از اب ه ــه 1۳۳۲ مت ــاع ارومی ارتف
اســت ایــن شــهر در دشــت ارومیــه واقــع 
شــده اســت کــه ارتفاعاتــی چــون کــوه ســیر، 
کــوه قیزقلعــه، کــوه جهودهــا، کــوه چهــل مــر 
شــهیدان، کــوه مــاه، کــوه علــی پنجــه ســی و 
کــوه علــی ایمــان آن را احاطــه کــرده انــد در 
ــواره  واقــع ارومیــه بیــن دریاچــه ارومیــه و دی
کــوه هــای غــرب اســتان واقــع شــده اســت.

معرفی کلی

digitbox.ir منبع: سایت

 mosaferim.ir منبع: طرح جامع ارومیه سال 89منبع: سایت
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موقعیت میدان در شهر
ــدان انقــالب  ــه و می ــه امام)کاشــانی( ارومی ــت( در محل ــدان انقالب)ایال می
واقــع شــده اســت و از نظــر موقعیــت جغرافیایــی در نزدیکــی مراکــز مهمــی 
ماننــد بیمارســتان خصوصــی شــفا، مــوزه مــردم شناســی ارومیــه، ســتاد 
ــتان  ــتری کل اس ــه، دادگس ــه ارومی ــه، نگارخان ــاده ارومی ــکری ۶۴ پی لش

اذربایجــان غربــی و مســجد یوردشــاهی قــرار گرفتــه اســت.

موقعیت میدان در منطقه
ــع شــده اســت و مســیرهای  ــه واق ــه ۴ شــهر ارومی ــدان در منطق ــن می ای
ــد. ــور میکنن ــدان عب ــن می ــانی از ای ــان کاش ــام و خیاب ــان ام مواصالتی،خیاب
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منطقه 4 ارومیه
منطقــه ۴ شــهر ارومیــه بــا مســاحتی بالــغ بــر 1۲۲1 هکتــار حــدود 

1۰.9 درصــد از کل مســاحت شــهررا بــه خــود اختصــاص میدهــد. 
بلوارهــای هفــت تیــر، ولیعــر و خیابــان هــای امینــی و کاشــانی مهــم 
تریــن محورهــای دسترســی ایــن منطقــه به ســایر قســمت های شــهر 
ــه  ــه منطق ــه ب ــرب منطق ــه دو، غ ــه منطق ــه ب میباشــد شــمال منطق
پنــج و جنــوب ان بــه منطقــه یــک منتهــی میگــردد و محــدوده شــهر 

مــرز شــرقی منطقــه را شــکل میدهــد.
محــدوده قدیمــی مرکــزی شــهر در ایــن محــدوده قــرار دارنــد و عمده 
تریــن مراکــز و راســته هــای تجــاری و خدماتــی شــهر در ایــن منطقــه 

مســتقر و مشــغول فعالیت میباشــند.

موقعیت 1-۴ در تقسیمات تئانی 
طرح تفصیلی ارومیه

موقعیت ۲-۴ در تقسیمات تئانی 
طرح تفصیلی ارومیه

موقعیت ۳-۴ در تقسیمات تئانی 
طرح تفصیلی ارومیه

موقعیت ۴-۴ در تقسیمات تئانی 
طرح تفصیلی ارومیه
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                   شهر بعد از خیابان کشی های سال 1۳1۲                 فرم شهر در ابتدای قرن حاضر                        فرم شهر در دوره ساسانیان                                       هسته اولیه شهر
      

گسترش شهر در دوره قاجاریه
در دوره ی قاجاریــه نیــز متناســب بــا رشــد و توســعه کندشــهر، خنــدق و دیــواره ی خارجــی شــهر دچتــر تغییراتــی شــد، و اندکــی گســترش یافــت. در اواخــر 
دوره ی قاجار،تعــداد دروازه هــای شــهر بــه 7 عــدد افزایــش یافتــه، دارالحکومــه نیــز بزرگتــر شــد و بناهایــی نظیــر کنســولگری روســیه، مدرســه و بیمارســتان 

در شــهر ظاهــر شــدند، بــر تعــداد مســاجد هــم افــزوده گشــت.

                                     دروازه های قدیمی شهر ارومیه                                                           نقشه ارومیه در دوره قاجار

معرفی کلی
سابقه ی تاریخی شهر

از ســابقه ی تاریخــی وجــود شــهر ارومیــه در هــزاره ی دوم قبــل از میــالد اطالعاتــی در دســت نیســت، امــا نشــانه هایــی از یــک مرکــز ســکونت درتپــه و 
جلگــه هــای فعلــی شــهر ارومبــه کــه مربــوط بــه هــزاره ی اول قبــل از میــالد بــوده بدســت امــده اســت. همچنیــن طــی تحقیقــات و اکتشــافات تاریخــی 
کــه در ناحیــه ی ارومیــه انجــام گرفتــه، ســه دوره مجموعــه ی انســان ســاخت شناســایی شــده کــه بــا فواصلــی در اطــراف یــک محــدوده ی اصلــی گــرد هــم 

امــده بودنــد. 
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                         نقشه ارومیه در سال 1۳۴۲ شمسی
                   منبع: بنیاد ایران شناسی شعبه ادربایجان غربی

                                                  نقشه شهر ارومیه خرداد سال 1312

                                      منبع : سایت مرکز اطالعات شهری ارومیه

سال 1312 تاتا 1339 ه.ش
در این دوران علی رغم مداخالت سریعی که در بافت شهر انجام شده بود، شهر 

رشدی ارام وبطئی داشت. مهم ترین عامل ماوثر بر سازمان فضایی شهر، نفوذ 
اتومبیل به داخل معابر و انتقال کاربری های تجاری و صنعتی به کناره ی خیابان 

های جدید االحداث بود. گسترش شهر ارومیه در این دوره، حول هسته ی مرکزی 
و در پیوند بالفصل با ان بوده است.

سال 1340 تا 1357
به دنبال تغییرات گسترده در وضعیت معشیت مردم شهرها که ناشی 
از نفوذ »اتومبیل« به شهر بود، مهاجرت روستاییان و نیز نقاط شهری 
به شهرهای بزرگ و مراکز استان ها از جمله ارومیه، اغاز شد. از سال 

1۳۴۲ ه.ش به بعد نیز در پی انجام اصالحات عرضی در کشور و اثرات 
ان ، هجوم جمعیت مهاجر به ارومیه نیز همچون سایر شهرها شدت 

یافت. این مهاجرت ها زمینه ی پیدایش محالت نابسامانی چون علی 
اباد، کاظم ابااد، شاهرخ اباد و همچنین برخی حاشیه نشینی ها شد.

معرفی کلی
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عکــس 
هوایــی شــهر 
ارومیــه ســال 
1۳۲5 منبــع: 
ــع  طــرح جام
ارومیــه ســال 

8 9

عکــس 
هوایــی شــهر 
ارومیــه ســال 
ــع:  1۳7۲منب
ــع  طــرح جام
ارومیــه ســال 

8 9

عکــس 
هوایــی شــهر 
ارومیــه ســال 
1۳55 منبــع: 
ــع  طــرح جام
ارومیــه ســال 

8 9

عکــس 
هوایــی شــهر 
ارومیــه ســال 
1۳۶8 منبــع: 
ــع  طــرح جام
ارومیــه ســال 

8 9

معرفی کلی
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روند توسعه تاریخی ارومیه
شهرداری هسته اولیه و مرکزی است که از بافت 
کامال سنتی برخوردار و به صورت ارگانیک شکل 

گرفته است. در دل این بافت ساختار بازار واقع شده 
که راسته های اصلی ان روزگاری جزو معابر شهر 
بودند به طوری این معابر به مرور تبدیل به معابر 
سرپوشیده تجاری شده است. بخش هایی از بازار 

که با اهداف خاص و عملکردهای گوناگون متناسب 
طراحی شده کامال از بخش های دیگر قابل

 تفکیک است، کلیه معابر شهر قدیم به نسبت
 معابر امروزی از عرض کمتری برخوردار

 هستند که مجموع ان شبکه به هم پیوسنه ای
 را شکل میدهد که وظیفه امد و شد شهر را بر

 عهده داشته است شهر در پیرامون این محدوده 
در ادوار مختلف توسعه یافته و بزرگ تر شده است 
عموما با توسعه شهرها حصار درون ان قرارگرفته و 

کاربری خود را از دست میداد که به دنبال ان حصار 
جدیدی پیرامون شهر شکل میگرفت رشد شهر در 

بسیاری از مواقع به صورت 

معابر و کوچه بندی شهررا میساخته است رشد شهر از ادوار گذشته به همین منوال انجام 
میشد مگر اینکه اراده ای قوی سمت و سوی رشد شهر و نحوه توسعه ان را تعیین کند به 

عنوان مثال این موضوع تقریبا در سال های 1۳1۲ ه.ش در این شهر رخ داده است. 

ارگانیک بوده به طوری که به مرور زمین های زراعی و باغات 
پیرامون کابردی خود را از دست داده و تبدیل به مراکز مسکونی 

می شده اند در میان، فرم قطعات زمین های اطراف، کوچه باغ ها و 
معابر فرعی اراضی اطراف با اندکی تغییرات فرم

معرفی کلی


