
شهري-منظر طبیعیپایدارراهبردهاي محیطی در توسعه و مدیریت 
تفرجگاه آبیدر در شهر سنندج: مطالعه موردي

رزیتا شریفی پور-هادي سلطانی فرد-بیت اهللا محمودي

چکیده 
یکی از اصول مهم در توسعه و مدیریت پایدار منظر شهري، توجه به بهبود و خلق چشم اندازهایی 

هاي با توجه به اینکه تفرجگاه.وري تفرج شهري تطابق داشته باشدبا معیارهاي مدیریت بهرهاست که
شوند، خدماتی شهر محسو می-هاي موجود در کاربري تفریحیهاي کاربريشهري یکی از زیرمجموعه

هاي کیفیت محیطافزایشبایست به اصول منظر شهري در کنارها میدر منظرسازي این تفرجگاه
این مطالعه با هدف تشریح . طبیعی با در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی طراحی محیط توجه گردد

هاي طبیعی شهري در تفرجگاه آبیدر شهر سنندج در جایگاه منظرسازي در توسعه و مدیریت گردشگاه
ر سنندج تفرجگاه آبیدر که بخش نسبتاً توسعه یافته آن در حریم شه.استان کردستان به انجام رسید

واقع شده است، تقاضاي تفرجی زیادي را در طول هفته و به خصوص روزهاي تعطیل در خود جاي 
در این .هاي گردشگري در آن ضرورتی انکارناپذیر استبه همین دلیل لزوم توسعه فعالیت.دهدمی

مورد تحلیل ها با توجه به معیارهاي منظرسازي شهري و تفرجیمطالعه چگونگی استقرار این فعالیت
در همین راستا با شناسایی معیارهاي مؤثر در منظرسازي شهري با رویکرد تفرج در .قرار گرفت

هاي تفرجی قابل استقرار در منطقه مورد بررسی با اعمال این معیارها هاي طبیعی شهري، فعالیتعرصه
ه به عنوان جاذبه و مقصد تحلیل نتایج این بررسی نشان داد در مناطقی ک. طرح ریزي و جانمایی گردید

در این وضعیت خلق .افزایدهاي تفرجی می، منظرسازي تفرجی به غناي فرصتهستندتفرج مطرح
تأثیر زیادي در مدیریت گردشگري شهر خواهد ،چشم اندازهاي جدید و رفع منظرهاي محدود کننده

.  داشت
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مقدمه
شود که به عنوان ري شناخته میگردشگري امروزه به عنوان بخشی از زندگی متمدن بش

احساس نیاز به گردشگري . یک نیاز تالش براي مرتفع کردن آن هر روز در حال افزایش است
کارکردهایی در ابعاد مختلف . ریشه در کارکردهایی است که فرایند گردشگري در خود دارد

ترین ین و متنوعتراقتصادي، جامعه شناختی و روانشناختی که نه تنها گردشگري را به بزرگ
صنعت دنیا تبدیل کرده، بلکه به لحاظ خدمات اجتماعی و روحی روانی به فرایندي براي ایجاد 

همه کشورهاي دنیا . 112: 1382گی،.واي. چاكآرامش و تعامل در جهان معرفی شده است
فع مندي از فواید متنوع و به خصوص مناچه توسعه یافته و چه در حال توسعه به دلیل بهره

اقتصادي گردشگري، در صدد سیاست گذاري براي رونق بخشیدن این صنعت در جوامع خود 
نوع که به 6گردشگري طبیعی یا گردشگري متکی به طبیعت در . 34: 1387رحیمی، هستند

اکوسیستم هاي طبیعی شامل گردشگري جنگل، کوهستان، استپ، بیابان، رودخانه و دریاچه و 
از طرف . 32: 1387دانه کار و محمودي، شود، طبقه بندي می گرددساحل و دریا مربوط می

دیگر گسترش شهرنشینی و افزایش درآمد و اوقات فراغت، باعث افزایش روزافزون تقاضاي 
ریزي و توسعه گردشگري در اماکن طبیعی مجاور شود به همین دلیل برنامهگردشگري می

ختلفی از جمله معیارهاي محیطی، اقتصادي، عوامل م. شهرها ضرورتی غیر قابل انکار است
بایست مدنظر باشد که از هاي گردشگري میریزي فعالیتو طرحاجتماعی و فرهنگی در انتخا

توان به ارزش و جنبه هاي زیباشناختی در جانمایی فعالیت ترین معیارهاي محیطی میمهم
لیل جایگاه معیارهاي بصري در در همین راستا در این مطالعه به تح. هاي تفرجی اشاره کرد

هاي گردشگري در کوهستان آبیدر در مجاورت شهر سنندج پرداخته شده جانمایی فعالیت
. است
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فرضیه
هاي طبیعی در گردشگري معموالً کمتر مورد توجه قرار گرفته ارزش زیباشناسانه محیط

رد نیز مورد توجه باشد هاي گردشگري با این رویکها و محوطهاست در صورتی که انتخا زون
توان گفت در واقع می.ارزش تفرجی مناطق تفرجی طبیعی به مراتب باالتر خواهد رفت

هاي تفرجی به خصوص در مناطق که اهمیت چشم انداز معیارهاي بصري در جانمایی فعالیت
. در استفاده تفرجی از منطقه تأثیرگذار است، بسیار با اهمیت است

سواالت تحقیق
هاي تفرجی از منظر زیباشناختی و بصري چه زیر معیارهاي در فرایند جانمایی فعالیت-1

مورد توجه باید قرار گیرد؟
چگونه معیارهاي بصري در جانمایی فعالیت هاي گردشگري تأثیرگذار هستند؟-2

معرفی منطقه مورد مطالعه 
ر مجاورت شهر سنندج هزار هکتار در قسمت شرقی و د13کوهستان آبیدر با وسعتی معادل

در استان کردستان واقع است و دورترین نقطه آن، غر کوهستان در روستاي گرماش در 
1240دامنه ارتفاعی در محدوده این کوهستان بین.کیلومتري سنندج قرار دارد21فاصله

درصد دارد 60تا30بیشترین وسعت منطقه شیبی بین.متر از سطح دریا می باشد2640تا
-از نظر زمین شناسی محدوده کوهستان آبیدر در پهنه سنندج.جهت آن شرقی استکه

به طورکلی به صورت عرفی .سیرجان جنوبی و گستره خرد شده زاگرس شمالی واقع است
و آبیدر بزرگ تقسیم درمجاورت شهر سنندجکوهستان آبیدر به دو قسمت آبیدر کوچک

تفرجی براي بخش آبیدر کوچک که در مجاورت شهر در این مطالعه طرح ریزي . شودبندي می
. با لحاظ معیارهاي منظرسازي مورد توجه قرار گرفت

روش بررسی 
در این مطالعه که هدف آن جانمایی فعالیت هاي گردشگري در تفرجگاه آبیدر شهر سنندج 

قش که در این رویکرد ن.بوده است از رویکرد سیماي اکولوژي سرزمین استفاده شده است
اکولوژي سیماي سرزمین به ارتباط بین .ها مورد توجه استریزي فعالیتچشم انداز در برنامه

هایی است که لکه ها انسان و طبیعت تاکید دارد و این رهیافت بر اساس درك انسان از بیوتوپ
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ها دهند، اما عملکرد آنو کریدورها و بستر سیماي سرزمین را در مقیاس سرزمین تشکیل م
هایی که کاربرد یکی از ویژگی. دهدمه موجودات را در همه سطوح تحت تأثیر قرار میه

ها ندارد، ریزي سیماي سرزمین دارد که سایر اکولوژياکولوژي سیماي سرزمین در برنامه
اکولوژي سیماي . ریزي استاستفاده از مفاهیم فضایی یا افقی بعنوان اصل پایه در برنامه

اي یک بستر مشترکی را در حل اصول به ظاهر متضاد بین دانش بین رشتهسرزمین بعنوان یک 
در این مطالعه در ابتدا به ارائه راهبردهاي .Cook,1994: 41کند انسان و طبیعت ایجاد می

شود و پس از جانمایی فعالیت هاي تفرجی از منظر سیماي اکولوژي سرزمین پرداخته می
. ها انجام پذیرفتعالیتتحلیل معیارهاي بصري جانمایی ف

ریزي فعالیت هاي تفرجی در رویکرد اکولوژي سیماي سرزمینراهبردهاي برنامه
پایداري- الف

ریزي است تا به عنوان بیشتر به صورت یک پیش شرط در فرآیند برنامه"پایداري"مفهوم 
یدار، باید به این ریزي براي کاربري ها یا فعالیت هاي پایک چاره اندیشی بنابراین در برنامه

رو باید دانست که سایت یا منظري که براي آن از این. ریزي توجه داشتمسئله در برنامه
تر گردد، براي هر نوع استفاده و فعالیت، در درون یک سیستم اکولوژیکی بزرگریزي میبرنامه

,Forman.باشدقرار دارد که داراي ارتباطات مهمی در میان اجزاي خود می 1999:12

ارتباط و پیوستگی -
تواند بر پایداري سیماي ارتباط میان فضاها، از طریق عناصري نظیر لکه ها و کریدورها می

سیماي سرزمین به صورت یک شبکه اي از لکه ها یا . Farina,1998:50سرزمین بیافزاید
دات زنده به هم کریدورهایی است که توسط جریان هاي هوا، آ، انرژي، مواد غذایی و موجو

بنابراین جریانات درون سیماي سرزمین و عملکردشان در جهت ایجاد شرایط . مرتبط هستند
:Wang and Eaglesکندزیستگاهی مطمئن، تعامالت بین عناصر را مشخص می 2009 .

یکی از اهداف شبکه اکولوژیکی براساس این فرضیه است که با تغییر تأثیر انسان در 
سیماهاي سرزمین شرایط زیستگاه در نواحی کور، وضعیت بهینه اولیه را گانهعملکردهاي چند
بنابراین راهبرد پیشنهادي آن ایجاد شبکه در مقیاس محلی، منطقه اي . آورنددوباره بدست می

,Ingegnoliو ملی است  2002:67 .

حفاظت - ج
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برنامه ها و اقدامات به تواند، تعریف کامل و مشخصی ازریزي میاین راهبرد در برنامه
. گیري از اثرات منفی بر سیماي سرزمین و اطمینان از کارکرد پایدار آنها ارائه کندمنظور پیش

تواند عالوه بر اثر مثبت در عملکرد حفاظت از عرصه هاي طبیعی و تقویت عملکرد آنها می
به طور . ائه کندعناصرسیماي سرزمین، برنامه مشخصی براي حفاظت و توسعه این اراضی ار

ها و کریدورهاي موجود با هدف حفظ این ریزي اراضی آبیدر، لکهمشخص در فرآیند برنامه
عناصر مدنظر قرار گرفته اند و در جاهایی که نیاز به تقویت این ساختار بوده است از 

ر پیشنهاداتی نظیر تقویت پوشش گیاهی با استفاده از جنگل کاري و یا حفظ مراتع مدنظر قرا
. گرفته اند

معیارهاي قابل استفاده براي شناخت و ارزیابی منظر اراضی آبیدر
ترین معیارهایی که براي شناخت و ارزیابی منظر مجموعه آبیدر مورد توجه قرار گرفت مهم

: شامل موارد زیر است
دید بیشتر شود جزئیات کمتري قابل مشاهده بوده و به تبعهرچه فاصله از موضوع: فاصله

تر خواهد شد که همین خود باعث کاهش آثار بالقوه تشخیص و تمیز از پس زمینه اش مشکل
. می شود

. منظور از ارتفاع، نسبت اندازه ارتفاع نقطه دید ناظر به اندازه ارتفاع موضوع است: ارتفاع
تري نسبت به عوارض داخل سایت قرار می گیرند، ممکن هنگامی که نقاط دید در سطح پایین

است که از نظر حسی تأثیري به مراتب بیشتر از زمانی باشد که در سطح باالتري از سایت قرار 
. رند و از اینرو تاثیر کمتري دارندمی گی

تغییر در زوایاي دید و سرعت حرکت ناظر نسبت مستقیم با میزان نتایج و : تغییرات دید
. آثار آن دارد

با توجه به اهمیت اراضی آبیدر در چشم انداز کنونی و آتی شهر سنندج، لزوم : خط آسمان
از اینرو در بارگذاري و . ل توجهی داردحفظ و پیوستگی خط آسمان در اراضی آبیدر اهمیت قاب

بایست نسبت به حفظ این ویژگی منحصر به فرد دقت و توجه الزم اعمال ها میجانمایی فعالیت
.شود

عناصر تشکیل دهنده منظر
عناصر تشکیل دهنده منظر شامل کلیه عواملی هستند که در شکل گیري نوع خاصی از 

به این عوامل نقشه عناصر تشکیل دهنده منظر تهیه شد با توجه . 1جدولمنظر دخالت دارند
.1نقشه
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رعوامل شکل دهنده منظر در تفرجگاه آبید: 1جدول شماره 

عناصر منظر
توصیه هااثراتها و مشخصه هاویژگی

گسسته
طبیعی/ / پیوسته

مصنوعی
نمایشی/ 
عملکردي

الگووار/ 
بدون دائمیتصادفی افزایشکاهشحفظاثرموقت

--حفظ--دائمیالگووارنمایشیطبیعیپیوستهشکل زمین
پوشش گیاهی

طبیعی
یو÷پ

--حفظ-موقت-الگووارنمایشیطبیعیسته

پوشش گیاهی
کاشتدست

گسس
افزای----دائمیالگووارعملکرديمصنوعیته

ش

گسسآبرا هه ها
--حفظ-موقت-الگووارعملکرديطبیعیته

گسسدیواره ها
-کاهش---دائمیتصادفیعملکرديمصنوعیته

مسیرهاي 
افزای----دائمیتصادفیعملکرديمصنوعیپیوستهپیاده

ش
مسیرهاي 

-کاهش---دائمیالگووارعملکرديمصنوعیپیوستهسواره

مستحدثات
گسسابنیه و 

افزای----دائمیتصادفیعملکرديمصنوعیته
ش
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نتیجه مطالعه: منبععناصر شکل دهنده منظر : 1نقشه شماره 

تحلیل کیفیت بصري سایت
پس از شناخت عناصر و عوامل منظر ساز در اراضی آبیدر تحلیل کیفیت بصري سایت انجام 

از تلفیق محورهاي بصري و عناصر منظر ساز، حوزه هاي دید در مجموعه به دست آمد که . شد
در نهایت در . ی از خارج به داخل سایت و داخل به خارج از سایت می باشدهایشامل حوزه

این مرحله به طور مشخص . هایی براساس تقسیم بندي زیر حاصل شدمرحله تحلیل پهنه
این ویژگیها به صورت . هایی از منظر است که باید حفظ، تقویت و یا مسدود گردندبیانگر حوزه

ریزي به عنوان الزاماتی براي بارگذاري در ارگذاري و برنامههایی همراه با الزامات بپهنه
حوزه با مشخصات زیر بدست آمد که جهت گیري 5در این بخش . ریزي دخیل هستندبرنامه

. 2نقشه ریزي منظر مجموعه را تبیین خواهد کرد نهایی برنامه
دیدهایی خیلی خو که باید باقی بمانند.
از بماننددیدهاي خو که بهتر است ب.
دیدهاي نسبتا خو که با استفاده از تمهیداتی می توان از آن استفاده کرد.
دیدهاي ضعیف که بهتر است مسدود شوند.
دیدهاي خیلی ضعیف که باید مسدود شوند.
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نتیجه مطالعه: منبعتفکیک کیفی منظر در منطقه: 2نقشه شماره 

مگنواحدهاي هشناسایی حوزه و پهنه هاي بصري 
در . باشندهاي یکسان میهایی هستند که داراي ویژگیهاي همگن، کلیه پهنهها و پهنهحوزه

هاي مشابه و هایی که داراي ویژگیمجموعه آبیدر براي دستیابی به نتیجه بهتر کلیه پهنه
ریزي و بر این اساس سه پهنه اصلی براي برنامه. نزدیک به هم می باشند در هم ادغام شدند

:ها براساس چشم انداز به دست آمد که عبارتند ازرگذاري فعالیتبا
.داراي چشم انداز مناسب و با قابلیت بارگذاري است: پهنه مطلو 

داراي چشم انداز نسبتا مناسب است و با در نظر گرفتن تمهیداتی : پهنه نسبتا مطلو
براي بارگذاري و در نظر گرفتن در این پهنه الزامی . تواند براي بارگذاري مدنظر قرارگیردمی

با استفاده از گیاهان و تواند صرفا براي اهدافی نظیر بدنه سازي فعالیت خاص وجود ندارد و می
.و یا نورپردازي در شب مورد توجه قرار گیرند یا مصالح دیگر

ر داراي چشم انداز نامناسب به شهر و یا متقابل از شهر به مجموعه آبید: پهنه نامطلو-
توانند براي توسعه ها میاین پهنه. شودها پیشنهاد نمیریزي فعالیترو براي برنامهاست از این

.3نقشه پوشش گیاهی و یا حفظ اراضی مورد توجه قرار گیرند 
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نتیجه مطالعه: منبعپهنه هاي همگن بصري منطقه: شماره3نقشه

سیرکوالسون فضاییارتباط و نحوه حرکت 
که شکل حرکت مخاطب ايضا ارتباط مستقیمی با نحوه حرکت در آن دارد به گونهادراك ف
از اینرو حرکت و چگونگی . تواند چگونگی ارتباط او با فعالیت را تعریف کنددر فضا می

یک سیستم سیرکوالسیون . ریزي فضا و فعالیت باشدتواند مبنایی براي برنامهگیري آن میشکل
کند و در نهایت تعریف مشخصی از ، فعالیت و مخاطب را مشخص مینحوه ارتباط میان فضا

ریزي با هدف وسعت اراضی آبیدر و لزوم برنامه. کندسازماندهی نهایی فضا و فعالیت ارائه می
این . کندتوسعه، آن لزوم ارائه یک ساختار مبتنی بر سلسله مراتب حرکت را مشخص می

تواند گیرد و میحرکت و سکون در سایت شکل میسلسله مراتب با تعریف مشخص از فضاهاي
به طور کلی حرکت در فضا مبتنی بر دو عامل . ریزي شودهاي مختلف برنامهدر مقیاس

:زیراست
این ویژگی . داللت بر چگونگی رسیدن به فضا و فعالیت توسط مخاطب دارد: نوع ارتباط

:اند براساس یکی از موارد زیر باشدتوشود و میبراساس نوع فعالیت و خصوصیات آن تعریف می
ارتباط بدون واسطه فعالیت با سیستم و نحوه حرکت فرد در فضا : ارتباط مستقیم- الف

هایی که از نظر میزان مخاطب و نیازهاي به طور کلی فعایت. شودارتباط مستقیم تعریف می
. بدون واسطه باشدخدماتی در اولویت قرار دارند می بایست نحوه ارتباط آنها مستقیم و 

.خدماتی در مجموعه آبیدر و برخی از فعالیت هاي ورزشی از این دسته اند- فضاهاي تفریحی
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گیرد ارتباطی ارتباطی که بواسطه یک فضا و یا فعالیت شکل می: ارتباط غیرمستقیم-
هاي تاین شکل از ارتباط به دلیل همجواري دو فعالیت ناسازگار و یا محدودی. غیرمستقیم است

. محیطی و نیز عدم نیاز یک فعالیت به ارتباط مستقیم با فضا و نحوه حرکت است- فیزیکی
هاي فیزیکی سایت، محدودیت هاي و شکل حرکت در فضا تابعی از ویژگی: شکل حرکت

این ویژگی در نهایت در مرحله طراحی به . ریزي و طراحی استامکانات موجود و ایده برنامه
هاي مشخص شده و میزان تخصیص فضا به هر منجر می شود که کاربريسازماندهی فضا 

هاي درمحدوده اراضی آبیدر شکل حرکت به دلیل محدودیت. گرددکاربري در آن تعیین می
ها در آن عمدتا فیزیکی و محیطی، ماهیتی خطی دارد از اینرو سازماندهی نهایی فعالیت

. محوري و خطی خواهد بود
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گیرينتیجه
اساس عوامل و معیارهاي بصري مورد بررسی در منطقه، سه حوزه کالن بصري در بر 

. 4نقشهمنطقه براي جانمایی فعالیت هاي گردشگري بدست آمد
این . دي و کانی شفا را دربر می گیرد28اراضی مجموعه امیریه، امانیه، باغ : حوزه اول

آبیدر، از شمال به محدوده کانی شفا و محدوده از شرق به کمربندي آبیدر، از غر به ارتفاعات
و از جنو به موازات ایستگاه تقویت صداوسیمار را در  مرز حوزه اولمهمانسراهاي شهرداري

.گیردبر می
این محدوده از شرق . اراضی همجوار به محدوده پارك کودك را در بر می گیرد: حوزه دوم

بی اراضی، از شمال به مرز حوزه دوم و از به کمربندي آبیدر، از غر به ارتفاعات و حد غر
.جنو به اراضی پارك جنگلی ختم می شود

این حوزه به طور کامل محدوده اراضی پارك جنگلی حسن آباد را در بر می : حوزه سوم
مرز حوزه از شرق به کمربندي آبیدر، از غر به ارتفاعات و حد غربی اراضی، از شمال به . گیرد

. جنو به مرز جنوبی سایت و بخشی از روستاي حسن آباد ختم می شودمرز حوزه سوم و از
. 5نقشههاي گردشگري در منطقه جانمایی گردید در نتیجه بر اساس این سه پهنه فعالیت

نتیجه مطالعه: منبعحوزه هاي بصري : 4نقشه شماره 



12________________________ شهري-راهبردهاي محیطی در توسعه و مدیریت پایدار منظر طبیعی

نتیجه مطالعه: نبعمپهنه بندي کالن فعالیت هاي تفرجی در منطقه : 5نقشه شماره 
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