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 اَبِردین

Aberdeen 

 
 نشان شهر ابردین

 
 نمایی از شهر ابردین                                                           

شهرهای  قدیمیاز  یکی  ابردین شاهی مترین  شهرهای  و دِ،حتپاد شهر ابنام ترین  ست . این  د با حدوسکاتلند ا
به دلیل نزدیکی به مخازن نفتی دریایی و حضور واقع شده است و در شمال شرقی اسکاتلندجمعیت هزار نفر  011

شررمال شرررقی  تجاریبندر اصررلی و مرکز  ، وپایتخت نفتی اروپا شررهرت یافتههای نفتی در آن، به فعال شرررکت
 است.اسکاتلند 

آبردین براساس نظرسنجی از ساکنان پادشاهی متحده بارها به عنوان امن ترین شهرپادشاهی متحده رتبه بندی  
 شده است.
این است  .پرسش معمول.زمانی که آنجا هستید. یکی از شانس آورترین شهرهای پادشاهی متحده است این شهر
شوید ؟ چقدر احتمال دارد در  که : سخ التاری برنده  ست که احتمبه پا شگفت انگیزی این ا  وجودال زیادی طرز 
داشررته اسررت . از این رو این شررهر به یکی از خو  در قرعه کشرری ها میلیونر  11آبردین تاکنون بیش از  –دارد 

 است.  شهره یسشانس آورترین شهرهای کل انگل
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 طبیعی و سیاسی:جغرافیایی  ویژگی های

 شهریست کیلومتر مربع 65.0 پهنهِابردین با                                                       

سکاتلند اقعو شرقی ا شمال  سگو و  .ابردینجمعیتهزار نفر 011با حدود  ،در  بعد از گال

سکاتلند، وادینبور شهر پرجمعیت ا شاهی سومین  شهر پرجمعیت پاد ست و نهمین  ، و بی

ست. متحدهِ شهر بین دو رود  ا شمال و جنوب قرار گرفته و به دو  در"دی"و  "دان"این 

 .بخش قدیمی و جدید تقسیم شده است

 

 

 

 

 

 

 

 نمای رودخانه دان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای رودخانه دی
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 شبخدر و. . . هاقلعه ، ها ، کلیساها، موزهها بیشترین بناهای قدیمی شهر مانند دانشگاه  

شهری واداری اما  . اندگرفته شهر قرار  قدیمی سات  سی شتر تأ در بخش جدید، ایجاد بی

 . ستشده ا

 یابر شتریکوتاه ، خنک و ب ی، تابستانها با ،آب و هوائی اقیانوسی استنیابرد یآب و هوا

 .یابر مهیو ن یباد و، سرد اری، بسیِو زمستانها طوالن

 ریمتغ تیدرجه فارنها 61تا  تیدرجه فارنها 15معموالً از  دما در ابردین در طول سرررال 

 .است تیدرجه فارنها 11باالتر از  ای تیدرجه فارنها 06است و بندرت کمتر از 

ساس بر  سب  ،تجربه ا سفر ترینمنا ابنیه آثار و بازدید از  به ویژه ،ابردین بازدید از و زمان 

 تا هیژوئ لیاز اوا ،اقیانوسررری ومرطوب ونیمه ابری ابردینی وجه به آب وهواتبا تاریخی 

 .توریستی می باشد یها تیفعال مناسب و آب و هوا گرم اسیت که اواخر ماه اوت

صلیهای جاذبهجمله از  جنوب آبردین درشمال و دان و دیهای رودخانه     گردشگری  ا

شهر  شوندومنطقه این  سیارشمرده می  شمند . مراکز جالب ماهیگیری ب درکنار  ی کهارز

ی فوق العاده ارزشمند نه تنها در ئازنگر گردشگری جاذبه ها است  رودخانه دی ایجاد شده

 .به شمارند.اسکاتلند کل  ن، بلکه دریآبرد

 سبب که به صنایعی .است ع وابستهایوصن صنعت نفت ،ترین صنعت این شهرعمدهاما،     

شمال در ذخایرنفتی برنتِ شهر دریای  ست. به همین دلیل این  ست ک شکل گرفته ا ه ا

ند به اسکاتلشهرهای سایرسطح زندگی دراین شهردرمقایسه با استانداردیا گفته می شود 

 مسکن.  های موادغذایی وهزینه ویژه، به تر استباالبه مراتب  نسبت 

 Tay) اسرتان تی سراید مرکز (Dundee) داندی جنوب به شرهر ابردین از شرهر ،و اما   

sideِبه اینو تان (Inverness) سرنِ(، از غرب   از و (Highland & Islands) مرکزاسررر

سواحل شمال شمال و شمال و شرقی به  ستایی شهری و برخی مراکز دریای  شیه  رو حا

 محدود است.  شمالی

هزار  001هزار نفر و جمعیت کل اسررتان حدود  016 بیش از دقیقاّ جمعیت شررهر ابردین

شد.نف شاره، ر می با شهر بنا به ا شهر این  ست.Granite City) سنگ خارا به   ( معروف ا
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ن و آ های نفتی درابردین به دلیل نزدیکی به مخازن نفتی دریایی و حضررور فعال شرررکت

سال  شمال که از  سخراج نفت از دریای  صلی ا شهر آغاز  در 0111همچنین پایگاه ا این 

ست، ، به پایتخت نفتی اروپاشد شرقی  و شهرت یافته ا شمال  صلی و مرکز تجاری  بندر ا

 .استاسکاتلند 

 ویژگی های تاریخی:

ست کم                          ست.  8111آبردین د سان ا سکونت ان ست که جایگاه  سال ا

 "دُن" شررهری که نخسررت در دو قجرربه جداگانه، آبردین قدیمی واقع در دهانه رودخانه

Don شهرکی ماهیگیری و آبرد و  جایی که   Den burn، واقع درآبراهه تجاریین جدید، 

 می شود. قرارگرفته است. "دی"Dee  وارد دهانه رود

نیز آن   "دیوید اول"ارائه شد و"ویلیام شیر"توسط 0011اولین منشورشهرابردین در سال  

 را تأیید کرد.

میالدی، ابردین به یک جامعه  0101درسررال   "رابرت بروس"با صرردور منشررور بزر  

شد، و مستق ستوکت "ل از نظر مالی تبدیل  شد،  تا درآمد "جنگل ا ضافه  ، مجاور به آن ا

 آن پایه ای برای صندوق نیکو کاری شهرباشد که هنوز هم به سود ابردونی ها دایراست. 

رت راب"آبردین در طول جنگ های اسررتقالل طلبانه اسررکاتلند، زیرسررلطه انگلیس بود ، 

، 0118در سررال گلیس قلعه آبردین، را  قبل از تخریب درپی محاصررره پادگان ان "بروس 

صره کرد.  سوم "محا سال   "ادوارد  سوزاند. 0116انگلیس در  شید و شهر  را به اتش ک

به منظورجلوگیری از حمله لردهای  هرچند شرررهردوباره بازسرررازی و گسرررتر  یافت، و

 ه شد.برداشت 0111همسایه به شدت مستحکم شد، اما دروازه های شهرئر سال 

شاهی  سه پاد سالهای  در طول جنگ های  سوی هر 0611تا  0611در  طرف  دو شهر از

بعد از نبرد آبردین گروه های سلطنتی آ  نجا را تسخیر و غارت  0611غارت شد. در سال 

سلطنتی به فرماندهی  شهر توسط یک گروه   سال بعد  مورد  "مارکیز هانتلی"کردند . دو 

 هجوم قرار گرفت .

 ت  شد.یشیوع طاعون بوبونیک باعث از بین رفتن یک چهارم جمع 0611در سال 
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بابروز خدمات 0110سررال  در سرراخته شررد و شررهر درسررده هجدهم، تاالرجدیدی در 

و تیمارسررتان شررهر   Woolman hillایجاد  اولین درمانگاه در  0111اجتماعی، درسررال 

 ظاهر شد.

آغاز "جورج "شورا در پایان سده هجدهم پیشرفت عمده جاده ها را با ایجاد معابر اصلی  

ایجاد   .کرد.بنای  خیابان کینگ و خیابان اتحادیه همه در آغاز قرن نوزدهم به پایان رسید

زیرسراخت های گران قیمت منجر به ورشرکسرتگی این شرهرشرد.به طوری که  در سرال 

پلئونی شررد. رکود اقتجررادی بالفاصررله پس از جنگ های دچار یک رکود پسررا نا 0801

شهراوضاع بهبود یافت. اهمیت اقتجادی روزافزون آبردین  ناپلئون ایجادشد، اما بعداً رونق 

کتوریا وی"و توسعه صنایع کشتی سازی و ماهیگیری منجر به ساخت بندر کنونی از جمله 

شن"داک  شد. رو شمالی  سکله  ستر  ا شکن جنوبی و گ سال و موج  ایی خیابان گاز در 

 Union Place به یک مخزن در Dee هنگامی که آب از 0811آغاز شد . در سال  0801

سال  شد. در  شد ، یک منبع ذخیره آب ظاهر  ضالب زیرزمینی  جایگزین 0865پمپاژ  فا

 فاضالب های باز شد.

ثبت شد.هرچند آبردین قدیمی دارای تاریخ جداگانه ای است 0810شهر ابردین در سال  

که هنوز منشور باستانی خود را حفظ کرده است، اما دیگر به طور رسمی مستقل نیست. 

 این یک قسمت جدایی ناپذیر شهر است

فه آلمان مورد حمله ق 10در طول جنگ جهانی دوم ، آبردین  . رار بار توسرررط لوفت وا

به  هارشرررن فت. روز چ یل  00گر ند 01،  0111آور از  Luftwaffe Dornier 217 فرو

ستاوانگر" ساعت "ا شهر حمله کردند ، حمله یی که از ویران  01:11تا  00:01نروژ از  به 

بمب آتش زا ، مواد منفجره  001کننده ترین حمالت بود. در یک شرررب پس از ریختن 

شهر ، در مجموع شه ای در  شد ، و  01غیرنظامی و  18 بلند و خو شته   1668نظامی ک

خانه آسرریب دید. این آخرین حمله آلمانها به یکی از شررهرهای اسررکاتلند در طول جنگ 

  .بود
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 :حمل و نقل

سترده و پیچیده                   شهرهای بزر  گ سایر  شبکه حمل و نقل در آبردین مانند 

ست.  سکاتلند قرار  مواردمربوطا ستمداران ا سیا در که اذعان کرده اند  دارد ومورد توجه 

شررهر  موردنیازچند دهه گذشررته سرررمایه گذاری کمتری در جهت حفظ زیرسرراخت ها 

 .صورت گرفته است

ساختی زیبا مانند ستانی دارای برخی ویژگی های زیر شهر با  Brig آبردین به عنوان یک 

o 'Balgownie  و Bridge of Dee .است 

شهر دیگر آبردین ساخت های کمتر زیبایی  با یمانند هر  شاهد ایجاد زیر ظهور اتومبیل 

سون درایو و  طرفه مانند جاده دو شلوغ  فلکهاندر  .Haudagainهاوداگینپررفت و آمد و 

 است.

 :حمل ونقل هوائی

مقجد اصلی پروازهای باری  دیسدر همسایگی شهر فرودگاه آبردین                           

شلوغ ترین ترمینال هلی کوپتر جهان است ، که به بسیاری  وو مسافری انگلستان و اروپا 

از طریق برقراری ارتبط . سرویس دهی می کندنفت دریای شمال  از تاسیسات دریاییِ 

، فرانکفورت و شارل دوگل-ای هیترو لندن ، پاریسفرودگاه ه وخطوط هوایی تجاری، 

ردام به بسیاری از مقجدها در سراسر جهان امکان پذیر است. کد فرودگاه یاتا برای آمست

است. یک سرویس اتوبوسرانی منظم فرودگاه را مستقیماً به مرکز شهر و  ABZ فرودگاه

کشد و روزانه حدود هفت پرواز از لندن به ابردین حدود یک ساعت و پانزده دقیقه طول می

گیرد صورت می British Airwaysپرواز از لندن به ابردین و بالعکس توسط شرکت هوایی 

و  Airباشد. عالوه بر این، چندین شرکت دیگر از جمله که مبدأ پرواز فرودگاه هیترو می

Easy Jet UK های دیگر لندن به مقجد ابردین پرواز دارند.از فرودگاه 

ردین در فاصله چند مایلی شمال شرقی شهر واقع است و تردد با تاکسی از فرودگاه اب

-8انجامد. کرایه تاکسی در این مسیر حدود دقیقه به طول می 05فرودگاه به مرکز حدود 

باشد. سرویس اتوبوس شهری نیز از مرکز شهر به فرودگاه و بالعکس در طول پوند می 01
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 و کرایه آن حدود یک پوند و نیم پوند است. روز و به فاصله هر یک ساعت برقرار 

پوند متغیر  011تا باالی  81هزینه بلیط رفت و برگشت هواپیما از لندن به ابردین از حدود 

 .ایستگاه های اتوبوس و راه آهن در میدان اتحادیه متجل می کنداست. 

 (:راه آهنمل ونقل ریلی )ح

آبردین با افتتاح ایستگاه راه آهن آبردین فرهیل در سال                                         

شد  افتتاح Deeside از جنوب به شبکه راه آهن متجل شد. سه سال بعد ، راه آهن 0851

  Great North of Scotland گستر  یافت. راه آهن Guild و سال بعد راه آهن به خیابان

 Aberdeen، تاح کرد. پایانه جدیدافت 0851ال در س Kitty Brewster پایانه خود را در

Waterloo  به هم متجل نبودند  0161، دو سال بعد افتتاح شد. این دو راه آهن تا سال

  .ازاین رو ایستگاه مشترک در محل ایستگاه راه آهن امروزی آبردین افتتاح شد

 ایستگاه راه آهن

های شبکه ریلی انگلیس، بخش مانند بسیاری از چندین خط خارج از آبردین  0161در دهه 

 بسته شد. 
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، اه اصررلی مرکز شررهر در خیابان گیلددر آبردین دو ایسررتگاه راه آهن وجود دارد. ایسررتگ

سرپوشیده با ایستگاه اتوبوس ارائه  ست که یک ایستگاه  شده ا مجاور میدان اتحادیه واقع 

 .در شمال است  Dyce، تنها ایستگاه دیگر در شهر آبردینمی دهد. 

آبردین را به هر شش شهر دیگر اسکاتلند از جمله ادینبور   Abellio ScotRail تخدما

 Dundee  . این سرویس ها از خطمرتبط می سازدو گالسگو و بسیاری از مقاصد میانی 

– Aberdeen  و Aberdeen – Inverness  اسرررتفاده می کنند. خدمات بین شرررهری

ز هفت ساعت در ، در بیش اانجام می شودآهن شمال شرقی لندن پرسرعت که توسط راه 

، آبردین را از طریق ادینبور  به لندن متجررل می کند. یک خط اصررلی سرراحل شرررقی

، به آبردین همراه با تمام نیز اجرا می شررود ScotRail سرررویس توقم منظم که توسررط

ستگاه های بین این سط ای شهری که تو  وروری و مونتروز خدمات می دهد. خدمات بین 

Cross-country  قجردهای میانی ، آبردین را به جنوب غربی انگلیس و مانجام می شرود

 سرویس ،اکستر متجل می کند. عالوه بر این، بریستول و متعددی مانند شفیلد، بیرمنگام

Caledonian Sleeper  شش روز در هفته انجام  یک ستون  شبانه به / از لندن یو سفر 

 .می دهد

های خط آهن از لندن به ابردین معموال با یکی دو تعویض در مسافرت با قطار: سرویس

ساعت طول  5/8-1مسیر راه و بعضاً مستقیم وجود دارد. زمان مسافرت با قطار حدود 

سال به قرار  06کشد. کرایه رفت و برگشت قطار برای این مسیر در مورد افراد باالی می

 زیر است: 

واقع شده  Guild Streetحیه مرکزی شهر و در در ابردین در نا راه آهنایستگاه مرکزی

 است. 

ری های بین شهمسافرت با اتوبوس: در مجاورت ایستگاه قطار در ابردین ایستگاه اتوبوس

انجامد. هزینه این وسیله ساعت به طول می 00-00وجود دارد و این مسیر تا لندن حدود 

پوند می باشد که با ارائه کارت  51تا  11باشد. )بلیط معمولی حدود نقلیه ارزانتر از قطار می

 شود(.تخفیم داده می 1/0اتوبوس دانشجویی 



13 
 

های اقتجرررادی نفتی و تعداد زیاد متقاضررریان مسرررکن کرایه واحدهای به دلیل فعالیت

ست. برای مثال، کرایه یک آپارتمان دو خوابه حدود  سبتاً باال صی ن جو سکونی خ  511م

 باشد. پوند در ماه یا بیشتر می

ساختمان شهر  شهرداری )در این  ( وجود دارد که با ثبت نام Council flatهایی متعلق به 

و قرار گرفتن در لیست نوبت پس از حداقل شش ماه از تاریخ ثبت نام و از زمان اقامت در 

 های خجوصی بسیار ارزانتر است.ابردین قابل تحویل است که نسبت به منازل و آپارتمان

 رانی :خدمات اتوبوس 

خدمات اتوبوسرانی از زمان بسته شدن شبکه تراموا ، سیستم اصلی                              

. اکثر اتوبوس های شهری غهده اتوبوس رانی واگذاراست.حمل و نقل عمومی در آبردین 

به صورت خجوصی اداره  First Aberdeen از طریق شرکت تابعه FirstGroup توسط

 .در شهر ، در خیابان کینگ واقع شده است First رکزی جهانیدفتر م) می شوند

، خدمات در اتوبوسرانی در انگلستان خجوصی شدخدمات  0181در دهه هنگامی که  . (

 آبردین موضوع خرید مدیریت بودند. شرکت حاصل در طی چندین سال ادغام و ادغام در

First Group   .توسعه یافت 

اول ابردین مورد انتقاد سیاستمداران محلی و رسانه ها قرار گرفت که از انحجار خود با 

استفاده می کند. این شرکت به دلیل هزینه های جاری کرایه های باال و خدمات متوسط 

 .و کاهش یارانه های دولت از افزایش مکرر کرایه دفاع کرده است

  :انشجوئیآپارتمان های دانشگاهی و خوابگاه های د

ابردین هم در محیط دانشگاه دانشگاه                                                                 

خوابه دارد که کمی ارزانتر از  1و 0ای دور از دانشرررگاه تعدادی آپارتمان در منطقهوهم 

است. مناسب مدرسین ودانشجویان متاهل واحدهای خجوصی است و برای اسکان موقت 

به  ، Hill Headدر منطقه ای به نام  جوئیهای دانشررربرای دانشرررجویان مجرد، خوابگاه

 51ای روی تا دانشگاه وجود دارد. کرایه هر اتاق برای دانشجو هفتهدقیقه پیاده 01فاصله 

 پوند است. 011د پوند و یا هر ماه حدو
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 سراها:ها و مهمانهتل

از ژه به وی و و توریستی، ازدیرباز به سبب موقعیتن اقتجادیابردین                            

ستر  فعالیت های نفتی  سهیالت اقامتی دهه هفتاد به لحاظ ک از نظر برخورداربودن از ت

متوسرررط و  به نسررربت جمعیت و انواع تسرررهیالت گوناگون اعم از هتل های لوکس و

سراها شهرهای  مهمان شتر  سرآمد بی ست. و هتل آپارتمان های متعدد  شاهی متحده ا پاد

)تخت به  مهمان پذیرهائی  شررهر همانند سررایر شررهرها ح طافزون براین در ابردین درسرر

گرانتر اسررت و برای مدت کمی نسرربت شررهرهای دیگر  بهکه وجود دارد( همراه صرربحانه

 موقت یک یا دو شب مناسب است. 

شر ساس آمار منت ه تعدادواحدهای پذیرائی مهمان پذیر در انواع هتل ها بالغ بر بیش از برا

 آبردین عبارتنداز :عمده ترین هتل های برخی از  واحد است. 011

 و خوراکی ها: مواد غذایی

 های بزرگی ماننداز فروشگاهرا و میوه ها  خوراکی مواد غذائی و                                

Safeway  وTesco های دیگری مانند لیدلقابل خریداری است. البته فروشگاه (Lidle و )

 & .Carry های دیگر هستند( نیز وجود دارند که تا حدودی دورتر از فروشگاهAsda) ازدا

Cash  توان خرید خود را به طور عمده انجام نیز یکی دیگر از مراکزی است که در آن می

 داد.

در سطح  وشت و مرغ تعداد محدودی مغازه اسالمیبرای خرید مواد گوشتی حالل مانند گ 

 Georgeو یکی در خیابان  Kingاز جمله یک مغازه بنگالدشی در خیابان  ،شهر وجود دارد

St. های پاکستانی گالسکو )سفار  گوشت و مرغ و یا مواد دیگر از طریق فروشگاهAlison 

St یسه با ابردین ارزانتر است.قیمت آنها در مقا( نیز ممکن است و 

 :لوازم خانگی برقی و ظروف

 Houseو  Curryهای معروف از جمله گران است. البته فروشگاه لوازم و ظروف نو نسبتاً

of freezer  وDixon   در سطح شهر وجود دارند. برای خرید برخی از لوازم که دست دوم

ای از جمله اجاق و تجرویری و آشرپزخانه-برقی، صروتیآنها بال اشرکال اسرت مانند لوازم 
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شین لباسشویی را می های موجود پیدا کرده و با قیمت ها و آگهیتوان از طریق روزنامهما

هایی نیز وجود دارند که اینگونه وسرایل را به فرو  مناسرب خریداری کرد. مراکز و مغازه

 رسانند.می

شد با( میSpital mosqueیکی مسجد اسپیتال ) ابردین تنها دو مسجد وجود دارد. در   

باشد که می little mosqueکه مربوط به  اهل سنت است و دیگری مسجد دانشگاه به نام 

 استاین مسجد کوچک باشد. های متعلق به دانشگاه ابردین میدر محدوده و از ساختمان

های باشد. مراسم مذهبی و برنامهران شیعه و سنی میولی مورد استفاده مشترک براد

شود. جهت به همت دانشجویان برگزار می های جمعه در این مسجد و عمدتاًهفتگی شب

های دانشگاه با نوبت گرفتن ها و سالنبرگزاری سایر مراسم در طول سال، اغلب از ساختمان

 شود.قبلی استفاده می

 Islamic student society، تشکل دیگری به نام بر انجمن اسالمی دانشجویان افزون

 Aberdeen university student representative)وجود دارد که زیر مجموعه ای از

council USRC) یر غ را کلیه دانشجویان ایرانی و بعضاً لی این تشکلاعضای اصباشد. می

افتخاری نیز وجود دارند که اعم از ایرانی )غیر  ی عضو. تعداددهندتشکیل می ایرانی

یه ، وسایل نقلباشند. به اعتبار این تشکل، اماکن، برادران و خواهران عرب و اردو می(دانشجو

و بعضی از تسهیالت دیگر مربوط به دانشگاه با هماهنگی قبلی مورد استفاده دانشجویان و 

 گیرد. تجمعات قرار می

 های بریتانیا است که پانجدمین سال تأسیسترین دانشگاهز قدیمیدانشگاه ابردین یکی ا

ها و بناهای ترین ساختمانو اصیل ترینپشت سر گذاشت. قدیمی 0115خود را در سال 

ه غیر ها بتماندپار ها وبیشتر دانشکده این دانشگاه، در منطقه قدیمی شهر بنا شده است.

نه است. کتابخاشده از دانشکده پزشکی و انستیتو علوم پزشکی در همین منطقه واقع 

 لتحجیلی در این منطقهامرکزی دانشگاه و ادارات کل دانشگاه از جمله اداره ثبت نام و فارغ

 .قرار دارند
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و در مجاورت  Forest hillدانشکده پزشکی و انستیتو علوم پزشکی در منطقه ای به نام 

. ه استواقع شد Aberdeen Royal Infirmary Hospitalبیمارستان اصلی و مرکز شهر 

وجود دارد  Robert Gordon University، دانشگاه دیگری به نام عالوه بر دانشگاه ابردین

 .که عمر آن از دانشگاه ابردین کمتر است

پژوهشی ود دارد که یکی از مراکز جدر ابردین و Rowell Instituteانستیتوهایی از جمله  

 و امور دامی به خجوص تغذیه است.فعال در زمینه کشاورزی 

 ،درمرکز شهر کتابخانه عمومی برای بزرگساالن و کودکان وجود دارد که عالوه بر کتب

برداری و تجهیزاتی دیگر امانت های فیلم، دوربینوسایلی از جمله ویدئو، دوربین عکاسی

 می دهد.

کم ایرانی، مدرسه ایرانی وجود ندارد و  سفانه در شهر ابردین به دلیل جمعیت نسبتاًمتأ

 . روندموزان ایرانی به ناچار به مدارس انگلیسی میآدانش

، خود دروس ایرانی را در طول سال به کمک والدین خود مطالعه و آموزانبعضی از دانش

 . کنندشرکت می در پایان سال تحجیلی به طور متفرقه در امتحانات

ای همک مدارس ایرانی در منچستر و نیوکاسل یا گالسکو در سالاین کار با هماهنگی و ک

 قبل انجام گرفته است.

های دولتی . مهد کودکوصی در سطح شهر ابردین وجود داردمهد کودک دولتی و خج

بعد  1الی  0ا ظهر و ی 00 الی صبح 1وقت )از ساعت های باالی سه سال را به طور پارهبچه

 . پذیرند( میاز ظهر

از کودکان به ندرت جاهایی نیز وجود دارند که برای ساعات بیشتری آمادی نگهداری 

 کنند وای از اولیاء دریافت نمیهای دولتی( شهریه و هزینه. این مراکز )مهد کودکهستند

 کنند.یا مبلغ ناچیزی دریافت می

های زیر سه سال را برای مدت محدودی در طول بچه د کهتعدادی مرکز دیگر نیز وجود دار

 کنند.روز نگهداری می
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                                               نها و اماکن دیدنی ابردیجاذبه

 :Aberdeen Labor -  بندرگاه ابردین

 میالدی توسط شاه دیوید اول اسکاتلند 0016در سال  0بندرگاه ابردین                       

 به عنوان یک کسب و کار تأسیس شد.

 نمایی از بندرگاه ابردین

ست، با  سب و کار موجود در بریتانیا ا طبق کتاب رکوردهای گینس، این بندرگاه، اولین ک

و ین بندرگاه، امروزه به یک بندرگاه مدرن ا. سرررابقهسرررال  111تاریخچه ای در حدود 

 پیشرفته تبدیل شده است.

 :Maritime Museum in Aberdeen -نیآبرد ییایموزه در

در مرکز شهر ابردین، درمحله تاریخی شیپرو   نیآبرد ییایموزه در                             

 .در نزد یکی بندرگاه ابردین واقع شده است

سررابق که  ثیجماعت تثل یسررایها از جمله کلاز سرراختمان یعیوسرر میاز طاین موزه     

راس، جان سرت وّخانه پرو  .کندیداده شرد اسرتفاده م یکاربر رییگسرتر  موزه تغ یبرا

 نیز در همین منطقه واقع است..شهر یخانگ یهااختمانس نیتریمیاز قد یکی

                                                           
1 http://www.aberdeen-harbour.co.uk 
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سال  نیآبرد ییایدر موزهبنای     سط اندرو ج 0511در  سال  ایجاد سونیمیتو شد. در 

0110، “Provost John Ross of Arrange” یکشررتیک راس، که مالک جان سررت وُپرو 

از  یساختمان به مجموعه ا نی، ا01 سده. در برگزیدبود، آن را به عنوان محل اقامت خود 

سال  لیتبد یمسکون یخانه ها سال درآمد همتروک به حالت 0151شد و در  ، 0181. در 

سکاتلند  توسط شورا یداریخر " National Trust for Scotland "تولیت ملی ا  یو به 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                            شد لیتبد نیآبرد ییایساختمان به موزه در نی. پس از آن اه شداجاره داد نیشهر آبرد

 

 
 نمایی از موزه دریایی ابردین

را  یتینیجماعت تر یسررایکلشرره، سرراختمان، شررورا  نیا واجاره دیسررال پس از خر چند

  .افتتاح شد 0111در سال موزه موزه کند.  ضمیمهو قجد داشت آن را  یداریخر

 خیو تار یریگیماه ع،یسر یبادبان یهایکشت ،یسازیکشت یهامجموعه.باپوشش موزه نیا

مال ش یایشهر با در یشمال داستان رابطه طوالن یایصنعت نفت در یهاشگاهیبندر، و نما

  .کند  یم تیرا روا

 بازگوکننده داستان رابطه طوالنی شهر ابردین با دریا است.  که ابردینموزه دریایی 

شتیموزه دریایی ابردین مجموعه بی صنعت ک شتینظیری از  سرعت باال، سازی، ک های 

ماهیگیری و تاریخچه بندر را در خود جای داده اسرررت. این موزه همچنین تنها مکان در 

ست که د شاهی متحده ا شما میکل پاد صنعت نفت و گاز دریای ر آن  شی از  توانید نمای
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مال  ید.را شررر مای بی ببین یایی ابردین، ن به موزه در گاه شرررلوغ ابردین  ندر نظیری از ب

ضه می شنبه، بازدیدکنندگان عر شنبه تا  بعد از ظهر، و  5صبح تا  01کند. این موزه از دو

. تسررهیالتی نظیر بعد از ظهر به روی بازدیدکنندگان باز اسررت 1ظهر تا  00ها یکشررنبه

  فروشگاه و کافه نیز در این موزه موجود است.

 بسته است COVID-19 یریگهمه لیها، موزه در حال حاضر به دلگزار ه ب بنا

 :Fittie/ Footdee  -"فیتی " ای "فوت دی "

 شهره است، "Fittie" در محل به عنوان که Footdeeفوت دی                                  

 یمیقد یریگیدهکده ماه کی منطقه نیاست. ا نیدر شهر آبرد یمنطقه منحجر به فرد

به  نهادنمانند قدم  آناز  دیگردد و بازد ینوزدهم برم هدساست که قدمت آن به اواسط 

       گذشته است. 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 دهکده ماهیگیری فوت دی

تا از  ایپشرررت به درو دارند رو به داخل  بایزو باعچه های باغ با  نجایای بایز یکلبه ها 

ش جور ادنطوفان های دریا مجون با ر د نجایدر گذشته در ا یریگیجامعه ماه کی نکهی. ت

ست یخود کار م یتورها سان ا ست و از  یشرق یدر انتها Fittie .کند آ شده ا بندر واقع 
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شت یتوان به آن دسترس یم Beach Esplanade قیطر سم فیتی را.دا ، معمار تیجان ا

 !ده استکر یقلعه بلمورال طراح

                                                           :   Dunnottar cas -قلعه دونوتار 

 نارکبرجسته در  یی صخره یباال  شهر استونهاون، یکینزد دونوتار در قلعه                      

شدن ینگاه با شمال ، یایدر سکاتلندقرار دارد.  یفرامو  ن شته رنگارنگ ا قلعه  اینبه گذ

خانه  یروزگارقلعه یی که ، اسرررتزیخاطره انگ، شرررده رانیو کیدراماتکه به صرررورتی 

 منطقه بود. یخانواده ها نیقدرتمندتر

 یی دل انگیز و فراموش نشدنی لعه دوناتار واقع بر فراز سخرهق

 

 مدت ها در برابر ارتش یپادگان کوچک بود که برا کی زمانی محل Dunnottar قلعه

Cromwell  نجات داد یمقاومت کرد و جواهرات تاج اسکاتلند را از نابود. 

 نیکوئ یواالس و مر امیلیو دونوتار،کشرررور از جمله  یچهره ها نیاز مشرررهورتر یبرخ

  کرده اند. دیدنقلعه  این اسکاتلند از
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 Kritikerk Churh-ی کرکتیکر یسایکل

در  ی اسررت واقعکوچک اسررکاتلند یسررایکل کیکرک  یتیکر                                    

 ی.تیکرخو  آب وهوا وخو  منظردهکده 

 کلیسای کریتی کرک

به  لیسی انگخانواده سلطنت یعبادتگاه عاداین کلیسای کوچک وزیبای کهن بنا به مشهور

سررده نهم میالدی کلیسررا ازگفته می شررود دراینجا  اسررت. از قلعه بالمورال دیهنگام بازد

                                      است.  دتریجد اریبس یفعل یسای، اما کلداشته استوجود 

ست که  شت. ک آن یسنگ بنا ایکتوریملکه و 0811 سالدرکلیسایی ا ه یی ک سایلرا گذا

رک مشت زیم کی، زنگوله ها و  یرنگ یا شهیش یاست. پنجره ها یسلطنت خیغرق در تار

 .کرده انداهدا به این کلیسا یخانواده سلطنت یاعضاراهمه 

با ت 0110دسرررامبر  00در "آن  " پرنسرررس  نده ن یموتی،  ما  ییایدر یرویلورانس ، فر

 .دکرک ازدواج کر یتیکرکلیسای ، در  یسلطنت

 لمیدر ف یکانل یلیب یبا باز 0111، که در سال  ایکتوریجان براون ، خادم ارتفاعات ملکه و

براون" نم  ل یبرراز "خررا ک برسرررترران  ق فن شررررده  یتیکر یسررررایکرد ، در  د

                                           .است
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                                           Balmoral castle :  - قلعه بالمورال 

ست. این قلعهخانه                      سلطنتی ا سکاتلندی خانواده  صل خانه  تعطیالت ا درا

سال  ستانی وزیبا که  در  سرزمینی کوه سر ملکه  0850کوچکی بود در پرنس آلبرت، هم

تکمیل شرررد  0856ویکتوریا آن راخریداری و به یک قلعه جدید که بنای آن در سرررال 

 تبدیل کرد. 

 
 قلعه بالمورال

ست که  بازدید از قلعه و محوطه آن سالن رقص قلعه تنها اتاقی ا ست .از برای عموم آزاد ا

 آن بازدید می کنند.  عموم از

ستانی این قلعه بالغ بر شکوه کوه ساحت امالک ریبا وبا شتمل برباغ های  51111م اِیکر م

ست زیبای میوه و ستانی ، بین  سبزیجات ا سلطنتی در تعطیالت تاب سط خانواده  )که تو

                                                               .می شود(اوت و اکتبر برداشت 

شاورزی، گله های گوزنهی، جنگل هاهمچنین گیاهان کو ، گاوهای هایلند ، زمین های ک

 بسته می شود.  0101ژوئیه  10سال در تاریخ  قلعه بالمورال هر .و تسویه حساب
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 : The Gordon Highlanders Museum: -لندرزیاهگوردون  موزه

 هنگ نیو قابل اعتمادتر نیبه عنوان موثرتر زهالندریگوردون ها                                   

سراله آنها را از جنگ  011 خیسرتاره تار 5موزه  نیشرهرت داشرتند. ا سیارتش انگل یها

و جنگ سرررد را  یتا زمان جنگ جهان یجنوب یقای، افغانسررتان و آفر، هند یناپلئون یها

شش م سکاتلند نیدهد. ا یپو سابق هنرمند ا سر جورج ریموزه در خانه  قرار دارد و  دی، 

 اسلحه ، سالح گرم و مدال است.  یشگرهاینما یدارا

 
 یکی از نمایشگرهای موزه گوردون هایلندرز

 یکودکان برا یبرا یگشررت و گذار وجود دارد و فرصررت یبرا یباغ دوسررت داشررتن کی

 !سربازان وجود دارد یلباس ها یاستفاده از برخ

 نیتزئ نیتر ی، عالایکتوریو بی، صررلکوهنورد گوردون 01هنگ ، به  خیسررال تار 011در 

 !در آمده است شیبه نما نجایدر ا نهایمورد از ا 00عت، اهدا شد. شجا یبرا

                 :  Craigievar castleوارژیقلعه کره ی   

، در خود ریو چشرررمگ یو برج عال یصرررورت یزیبا رنگ آم ه،قلع این                        

 هیشب این که واقع شده است. قابل توجه   Aberdeen shireآبردین شایر منطقه آلفورد در
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در  که  بنای آن است Craigievar یافسانه ا ی قلعه

سال 0516سال  شد، و  لیتکم 0606شروع و در 

شمگ یمجموعه ا یدارا ست.  ریچ سلحه ا از هنر، و ا

 مزونزیتوان به رائبرنس و ج یهنرها م نیاز جمله ا

ه در گذشت یقلعه طعم زندگ این از دیبازد. اشاره کرد

شاچی را به  جنوع چیه -بخشد  یمتما  فراتر ینور م

 یجنگل یرهایاز طبقه همکم ندارد! باغ ها و مسررر

 .ارز  کاو  را دارند زین  Craigievar   قلعه

 Craigievar شود که قلعه یفکر جذاب: گفته م کی

                             است.          الهام گرفته  Walt Disney ندرالیاز قلعه س

 قلعه کره ی ژیوار                                                                                

  Tollbooth Museum : -تولبوت موزه

سرررده  ی حفظ شرررده ها زندان ام تریننوب نیاز بهتر یکیبوت ولت موزه                  

یز نپس از نبرد کالودن  انِیاز سرراکنان آن زندان یاریبسرر بیناسررکاتلند اسررت. در  هفدهم

 حضور داشتند.

 
 موزه تولبورت
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 انیبه پا نونکابسته  یو پنجره ها یاصل یقرن هفدهم و هجدهم با درها یجو سلول ها 

 ر این شررهر راد زاتجرم و مجا خچهیو تار نیرا درباره آبرد یجالب واقعیت هایو  دهیرسرر

قرون  شرررکنجه وحشرررتناک یها ، رو ی این موزهشرررگرهاینما انیدر م. دهند یارائه م

 !مشاهده کرد.می توان را  نیهفدهم ابرد سده نیوتیگ غهیو ت وسطائی

 - Pittodrie Stadi   -یتودریپ ورزشگاه 

همواره  0111در سررال  سیاز زمان تاسرر ی ابردینتودریپ ورزشررگاه                          

 یها ومیاسرررتاد نیاز بزرگتر یکی یتودریپا .اسرررت نیباشرررگاه فوتبال آبرد اداری محل

 .. نفر است01160آن بالغ بر تیظرف است واسکاتلند 

 
 ورزشگاه پیتودری

ناهار  ی، کنفرانس ها و برنامه هاها مسابقات فوتبال بلکه کنسرت هانه تندر این ورزشگاه 

ستاد یراهنما یتورها باشود.  یدر آن برگزار م زین یخور  ورزشگاه، از دیشامل بازد  ومیا

کن ت خ فر ترو ی مواردو  ی، اترراق  کرد.نرردگرد ین ورزشرررگرراه دیرردن  توان ار ا                                                             می 

 :Torry Battery یباتر یرتٌ

و شررهر  ایاز در ییبایاسررت و از منظره ز نیبندر آبرد یمشرررف به ورود ری باتریتٌ             

در صررورت حمله  0111وجود داشررت. در سررال  یدر آنجا دفاع نیاز ا شیبرخوردار اسررت. پ

شد. با وجود کی ایاز در یسیانگل یروهاین ساخته  سال  Torry Battery نیا خانه بزر   در 

شد و در یبرا 0861 ساخته  سوم  دوباره  WW2 و WW1 دفاع از بندر در برابر حمله ناپلئون 

ش سالها شد. نیسرن سکن  یتور یباتر 0151تا  0115جنگ و از  نیب یدر طول  بعنوان م



26 
 

ضطرار سکن خدمت کرد. امروزه باتر یا  نیدلف یابیرد یبرا یعال یمکان یدر هنگام کمبود م

                                                            .است نکهیم ینهنگ ها تاوقا ی، پرندگان مهاجر و گاهییایدر یها، خوک ها

 
 دژ  تٌری باتری

س یتور یجذاب: باتر فکر  دارد. آنها در مدت  یا ژهیو گاهیها جا یاز آبردون یاریدر قلب ب

اسررکان داده شرردند ، احسرراس  Torry Battery از خانواده ها در یادیکه تعداد ز یزمان

 .آورند یم ادیجامعه را در آنجا به  هیروح

 : - Grampian Transportation Museumانیحمل و نقل گرامپ موزه

پس از آن شکل گرفت که گروهی  گرامپیان موزه حمل و نقل                                    

به دنبال ایجاد  0111از عالقه مندان و مجموعه داران حمل و نقل محلی در اوایل دهه 

 جلسه یی عمومی برگزار کرد. 0118ل موزه حمل و نقل محلی در سا

 
 ورود ی موزه حمل و نقل گرامپیان
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، در شمال ایستگاه راه آهن آلفورد بعد از پیشنهاد اجاره محل نگاهداری کاالهای سابق

یک موزه خلبانی  0180نخست در سال  انجمن موزه حمل و نقل گرامپیان تشکیل شد.

 ی           شد.سپس کارها تاسیس

 0181به پایان رسید و این موزه در آوریل  0180کنونی در سپتامبر  ساختمانی بنای 

کار ساخت و ساز توسعه آن به پایان رسید، محوطه سازی مربوط  0118افتتاح شد. در سال 

به آن  اضافه شد. برای بهبود وضعیت جلوی موزه و استقبال گرم 0111در اوایل سال 

یکی از  0101بازدیدکنندگان از آن   ،تاسیسات پذیرایی جدیدی ایجاد شدو در سال 

به موزه اهدا شد. موزه در نظر داردبرای نمایش اتوبوس یک  اتوبوس های هیدروژنی آبردین

  .نمایشگاه فضای باز ایجاد کند باشد

 His Majesty’s Theater, Aberdeen -رویال تئاترآبردین

رویال تئاتر آبردین بزرگترین تئاتر واقع در شمال شرقی اسکاتلند                           

تماشاچی در آن برگزار می شود. این تئاتر  0111بیش از است، که رویدادهای   هنری با 

رویال تئاتر  ، با0116گرد فعالیت خود در سال افتتاح شد. در صدمین سال 0116سال  در

 . شد "دوقلو"پرت دراسترالیای غربی 

 
 تئاتر سلطنتی ابردین
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با تمرکز بر  0881این تئاتر رابرت آرتور از گالسگو که گروه تئاترهای خود را در دهه 

رویال آبردین  0810وی از سال تئاتررویال داندی در انگلیس آغاز کرد با گرانیت بنا شد. 

گیلد اجاره کرد و شروع به جستجوی مکانی  در خیابان نام گرفت را Tivoli هاوس که بعداً 

                                سایت با توجه به مشخجات خود کرد.  برای ساختن یک

سال  Rosemount Viaduct برنامه های وی برای شهر آبردین ارائه  0110در  شورای  به 

ساز از  ساخت و  سال  0111شد ،  شد و در  سید 0116شروع  رابرت آرتور  .به پایان ر

تئاتر رویال ، ونیوکاسل حضور دارد.شورای  اکنون در تئاترهای اسکاتلند و انگلستان مانند

سال  سالن تئاتر را در  شورا  0115شهر آبردین  میلیون پوند به  1.5خریداری کرد ، این 

ساختمان اختجاص داد. پس از  ماه تعطیلی، تئاتر در  01طور مناسب برای تضمین بقای 

شد 0180سال  شایی  سط پرنس چارلز بازگ تاری ملی در پس از اعطای کمک مالی ال .تو

، تئاتربازسازی شد. نوسازی گیشه ، کافه و رستوران جدید با شیشه ،براساس  0111سال 

معمار شررورای شررهر آبردین، برنده جایزه طراحی موزه دریایی آبردین  " اسررمیت "طرح

طراحی و سررالن اجتماعات و اماکن عمومی به طور کامل نوسررازی و صررندلی های جدید 

 .صحنه نیز ارتقا یافت. این نوسازی چندین جایزه به دست آوردنجب شد. امکانات پشت 

شرررکت های هنرهای ملی اسررکاتلند به طور مرتب از این تئاتر بازدید می کنند و میزبان 

این  .اجراهای سایر شرکت های بزر  و جشنواره بین المللی جوانان ابردین هم می باشد

ه تاالر ک دگی ازسوی  شورای شهر آبردین ، به نماینتئاتر توسط هنرهای نمایشی آبردین، 

  موسیقی و درخت لیمو را نیزاداره می کند اداره می شود

           -Royal theater: تئاتر سلطنتی

سال                     سلطنتی در  شد .این  0115تئاتر  شاآلبردین افتتاح  در خیابان ماری

پوند هزینه  1111سرراخت تئاتر  .سرراخته شرردتئافراولین تئاتر دائمی بود که در آبردین 

نفر را برای اولین باردرخود جای  611تحت مدیریت استفن کمبل تا داشت و می توانست 
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 Drury Lane، که به تازگی طرحهای سوم تئاتر رویال، این تئاتر توسط هنری هلند .دهد

 بود.، به اتمام رسانده افتتاح شده بود 0111را که یک سال قبل در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تئاتر سلطنتی ابردین

سلطنتی سون تبدیل در واقع از  آبردین تئاتر  سط جان جک  شده بود ، بنایک خانه که تو

 . از اتمام ساختمان ورشکسته شدووی پیش آغاز کرد اما  0188ساخت خود را در سال 

هرکدام با خریداری کرد و با کمک مشترکان خود ،  0111استفان کمبل خانه را در سال 

صلی را ببندد و داخل آن را به 05پرداخت  ساختمان ا سقم  ست  ر تئات سالن پوند ، توان

 .تبدیل کند

و  نیآبرد یاتاق بازرگان

 & Aberdeen :انیگرامپ

Grampian Chamber of 

Commerce 

سکاتلند ا وشمال  بازرگانیاتاق  نیبزرگتر ان،یو گرامپ نیآبرد یاتاق بازرگان   .ستشرق ا

 005111از  شیب ، درمجموع ًسرررازمان  0051از  شیب یندگینما ا دارا بودن باین اتاق 

 ا ارائهبفعال می باشررند  یالمللنیو ب یمل ،یدر سررطح محل و ،ها در همه بخشکه  را نفر

  :شماریب یهارو 

 می کند. تیحما یتیچند مل یهاگرفته تا شرکت بازرگانان وکار از کسب 
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شن موفقبرگزاری در مورد منطقه و  بحث وگفت وگو  از  یگرفته تا الب یتجار های  تیج

 ی.ضرور راتییتغ یکردن برا

صتگرفته  یو اطالعات یقاتیمنابع تحق نیتام از سعه  و ،یسازشبکه یها براتا ارائه فر تو

 تیقموف یکار منطقه به مهارت برا یروین زیتجه از اتیتجرب نیوکار و تبادل بهترکسرررب

 پوند  اردیلیم میاز ن شیب یکاالها یگرفته تا صدور اسناد صادرات برا

 :-Music Hall Aberdeenابردین  یقیتاالر موس

پیش از آن تاالر که  در سررالابردین موسرریقی یا کنسرررت  تاالر                            

   .استواقع شده  "یونیون"اجتماعات شهر بوده است در مرکز شهر ودرخیابان 

 تاالرموسیقی آبردین

 نیمعمار سرشناس آبرد مپسون،یس بالدیتوسط آرچ ساختمان تاالرموسیقی ابردین که    

سال  و یطراح سال  00511 با هزینه  0800در  شد،. در  ساخته  به عنوان  0851پوند 

 شینما نیاول زبانیم 0816در سپتامبر  ، وشد گشائی عموم باز یسالن کنسرت به رو کی

 .بود نیدر آبرد نمایس

سال  یبازساز 0181در دهه  این تاالر ساختمان سرما ونیلیم 1با  0106شد. در   هیپوند 

 .شد ییبازگشا 0108بسته شد و در دسامبر  شتریب یبازساز یبرا یگذار
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 :گجن ادبودی

که از  یوجود دارد که نام همه کسررران یپالک برنز کیتاالر  یدر داخل الب                 

آن نوشررته شررده  یاند، رو( خدمت کرده0111-0116) ایاسررپان یدر جنگ داخل نیآبرد

ست. ا ساز ادبودی یبنا نیا شد و از اوت  0106سال  یدر طول باز شته  حال  تا 0101بردا

 نگاهداری می شود.ریذخ نیتجارت آبرد یحاضر در شورا

ر اسررکاتلند، ارکسررت یطنتسررل یارکسررتر مل زبانیبه طور مرتب م ی ابردینقیموسرر تاالر

س سمفون یمجل ستر  سکاتلند و ارک شنواره ب یسیبیب کیا سکاتلند، ج جوانان  یلالملنیا

این که در  یاز هنرمندان برجسرررته ا یو هنرمندان مختلم پاپ/راک اسرررت. برخ نیآبرد

 ... .و  نیسنده، لد زپل یامل ،یبوو دیویعبارتند از: د برگرارکرده اندتاالر 

 .تماشلچی می باشد  0511تاالردارای  گنجایش این 

 :Maritime Museum in Aberdeen -نیآبرد ییایموزه در

در مرکز شررهر ابردین، درمحله تاریخی شرریپرو   نیآبرد ییایموزه در                          

ست شده ا س میاز طاین موزه   .در نزد یکی بندرگاه ابردین واقع  ساختمان یعیو ها از از 

داده شررد  یکاربر رییگسررتر  موزه تغ یسررابق که برا ثیجماعت تثل یسررایجمله کل

   .کندیاستفاده م
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نیز در همین .شررهر یخانگ یهااختمانسرر نیتریمیاز قد یکیراس، جان سررت وّخانه پرو

 COVID-19 یریگهمه لیها، موزه در حال حاضررر به دلبر گزار بنا منطقه واقع اسررت.

 .بسته است

سال  نیآبرد ییایدر موزهبنای     سط اندرو ج 0511در  سال  ایجاد سونیمیتو شد. در 

0110، “Provost John Ross of Arrange”یکشررتیک راس، که مالک جان سررت وُپرو 

از  یساختمان به مجموعه ا نی، ا01 سده. در برگزیدبود، آن را به عنوان محل اقامت خود 

سال  لیتبد یمسکون یخانه ها سال درآمد همتروک به حالت 0151شد و در  ، 0181. در 

 " National Trust for Scotland "تولیت ملی اسرررکاتلند  سررراختمان توسرررط نیا

سرراختمان به موزه  نی. پس از آن اه شررداجاره داد نیشررهر آبرد یو به شررورا یداریخر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                            شد لیتبد نیآبرد ییایدر

را  یتینیجماعت تر یسررایکلشرره، سرراختمان، شررورا  نیا واجاره دیسررال پس از خر چند

  .افتتاح شد 0111در سال موزه موزه کند.  ضمیمهو قجد داشت آن را  یداریخر

 خیو تار یریگیماه ع،یسر یبادبان یهایکشت ،یسازیکشت یهامجموعه.باپوشش موزه نیا

مال ش یایشهر با در یشمال داستان رابطه طوالن یایصنعت نفت در یهاشگاهیبندر، و نما

  .کند یم تیرا روا

: Aberdeen Art Gallery-موزه هنری ابردین 

گالری هنری آبردین فضررای اصررلی نمایشررگاه هنرهای تجسررمی در                               

ست.  سکاتلند ا سال بنای این گالری شهر آبردین ا شال 0881در  ساندر مار سط الک ، تو

هنری الکساندر مکدونالد، تاجر محلی  ِمجموعه با دریافت0111درسال و  ،مکنزی طراحی

خاطر این گالری به شررد تأسرریس 0115مجسررمه در سررال  از پهنه یی مملو  وگرانیت 

المللی، از جمله آثار کن کوری، گیلبرت عالی از هنر مدرن اسکاتلندی و بین های مجموعه

لین مورد توجه قرار گرفته اسرررت. در و جورج، ایور آبراهامز، بریجت رایلی و بروس مک

 .موزه انتخاب شررردجایزه  ج برندهآبردین به عنوان یکی از پن ، گالری هنری0101آوریل 

  تعطیل شد. گیری ویروس کرونادر طول همهموزه 
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به طور پیوسته  0885مجموعه هنرهای زیبای گالری هنر آبردین از زمان تأسیس در سال 

رشررد کرده اسررت و با آثار هنرمندانی مانند مونه و رنوار و همچنین هنرمندان مدرن تری 

 یان همیلتون فینلی مانند جان بولوک سوتر، ا

هجدهم سده   . این مجموعه دائمی شامل آثارومشهور شده استو جیمز مک بی برجسته 

بیسررتم از پل  سرردهاز هنری ریبورن، ویلیام هوگارت، آلن رمزی و جاشرروا رینولدز، و آثار 

 پست امپرسیونیست ها  و همچنین هنرهای کاربردی است.  نش و فرانسیس بیکن،

     :Zoology Museum -جانورشناسیموزه 

در نزدیکی  و یدر ساختمان جانورشناس ی ابردینموزه جانورشناس                        

ر سراس این قلمرو ازاز  یگسترده ا میط این موزه در .قرار داردابردین دربخش قدیمی شهر

. ردیگ یمبزر  را در بر یتا نهنگ ها اختهی تک واناتیح ئی که ازقلمرو نگاهداری می شود

ی برگزار م و لیموقت تکم یها شگاهینما رییمهرگان با تغ یمهره داران و ب یدائم شینما

  .شود یم شود

کارکنان و  یو پژوهشررر یآموزشررر تیسرررال فعال 011از  شیمجموعه ها حاصرررل ب نیا

شجو ست. ا اتیو با عنا انیدان شگاه ا ستان دان شامل حدود  نیدانش آموختگان و دو موزه 

از جمله اندام نهنگ از نظر  ،یمجموعه ها از مواد اسرکلت نیاز ا یکینمونه اسرت.  15111
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از جمله  ،یحیتشرر یهامدل نیاسرت. همچن نیروتکامل دا هیمربوط به نظر و مهم یعلم

صلاز مدل ییهانمونه  که Osterloh  و Auzox ،Brendel از جمله قرن نوزدهم  یسازان ا

  .است ییایمهرگان در یاز ب یا شهیمدل ش 11آنها حدود  نیمهمتر

 
 

س یاز نمونه ها یالملل نیتنها مجموعه بزر  و ب نیدانشگاه آبرد شمال یجانورشنا  را در 

 کیشررده و شررامل  یبازسرراز یتازگبه یموزه جانورشررناسرر یهاشیاسررکاتلند دارد. نما

 یهاگونه شرررتریببر بنگال پر شرررده، ب کی نیدر مورد تکامل، و همچن دیجد شرررگاهینما

از  یاگسررترده میها، و طبزر  و نهنگ یهامونیم یاهاسررکلت ،یپرندگان اسررکاتلند

 است. گریموجودات کنجکاو د
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