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  چکیده
ران و زائران به شهر مشهد از سراسر کشور و حتی کشورهای مسلمان همسایه و همچنین افزایش حجم عظیم مساف

های درون شهری در بیشتر اوقات ساکنان شهر مشهد و نقاط شهری مجاور و کمبود فضایی،مکانی و زمانی تفریحگاه

های موجود در جنوب شرایط درهسال،باعث افزایش شعاع گردشگری و تفریحات به خارج از شهر شده است.مناسب بودن 

ها شده است. به دلیل وجود غرب شهر مشهد از نظر آب و هوا و از نظر دسترسی،باعث هجوم جمعیت به سمت این دره

های غربی ارتفاعات های طبیعی بیشتر در بخشهای گردشگری طرقبه و شاندیز،هجوم جمعیت به ارتفاعات و حوزهقطب

ترین عناصر ترین و قدیمد اراضی هفت حوض در دل ارتفاعات جنوب به عنوان مهمجنوب صورت پذیرفته است.وجو

-طبیعی هویت بخش شهر مشهد مطرح بوده که در حال حاضر به صورت بکر باقی مانده است و تنها مخاطبان آن گروه

شرقی است،ضروری بهای گردشگری در حوزه جنوباشند.با توجه به تمرکز و تراکم قطبکنندگان خاص میهای استفاده

ها در محدوده های ثقلی با پتانسیل جذب گردشگر در محدوده حومه شهر به گسترش این قطباست با شناسایی کانون

های مرتبط و پراکنده در شهر تبدیل نمود.بدین کمک نموده و ساختار گردشگری شهر را به صورت تک قطبی به حوزه

بنابراین در این مقاله دهد.سترده،شهر و منطقه را تحت پوشش قرار میترتیب شبکه گردشگری به شکل یکنواخت و گ

سعی بر آن است تا بامعرفی قطب های گردشگری شهر مشهد ضرورت تکمیل این ساختار از یک طرف و ارتقا هویت 

 های موردیمنطقه هفت حوض اثبات نماید و نهایتا با بررسی نمونهی جنوب شرقی در راستای ارتقا نقش حوزه

 ی راهکارهای طراحی در این خصوص بپردازد.های موجود به ارائهها و پتانسیلمشابه،بررسی محدودیت

 

  گردشگری،هویت،ساختار طبیعی،اکوپارک کلیدی: هایواژه
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  مقدمه -1
ن؛تجهیز فضاها مشهد یکی از کالنشهرهای مذهبی جهان می باشد که با توجه به افزایش جمعیت ساکن،گردشگران و زائرا

یمناطق گردگشری و توجه به و اراضی متعدد شهری از اولویت خاصی در این شهر برخوردار می باشد. از طرف دیگر،توسعه

دراین چشم انداز باشد.ی شهر مشهد میساله 22ترین موارد قابل توجه در تدوین متن سند چشم انداز گردشگران یکی از مهم

 یژگی های زیر: مشهد شهری خواهد بود با و

 مشهد به عنوان مرکزی الهام بخش با خدمات گردشگری در سطح جهانی -

 بخش فاقد هرگونه عامل مزاحم آسایشیمشهد به عنوان محیطی آرام -

 مشهد شهری توسعه یافته به ویژه در ابعاد زیارتی،سیاحتی،فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی -

گری طبیعی،در راستای اهداف طرح جامع و مجموعه شهری مشهد،تاکید بر انداز و توسعه گردشبه منظور رسیدن به این چشم

ای برخوردار است.اراضی ارتفاعات جنوب حفظ ویژگی های طبیعی بستر و کیفیت های طبیعی محیط پیرامون از اهمیت ویژه

تواند در راستای چشم مشهد به عنوان یکی از منابع توسعه گردشگری شهری از سویی و مفصل و پیوندگاه شهر و طبیعت می 

انداز شهر مشهد ایفای نقش نماید. همچنین با توجه به نقش اراضی هفت حوض در ایجاد هویت طبیعی شهر مشهد و نقش آن 

در راستای رسیدن به اهداف طرح جامع،ضرورت تعریف اکوپارک به منظور حفاظت و نگهداری این پتانسیل طبیعی ویژه و 

 باشد. ی بر اولویت های زیست محیطی و متناسب با ویژگی های سایت ضروری میطراحی محیط پیرامون آن مبتن

-فعالیت های جدید،تاکید بر توسعهی شهر مشهد،پیش بینی فعالیتاستفاده از پتانسیل های طبیعی هویت بخش در محدوده

ی ر و فعالیت با هدف توسعههای کاهای گردشگری و حفظ و تقویت ویژگی های طبیعی و اکولوژیک همراه با توسعه هسته

 باشد.های گردشگری شهر مشهد قابل توجه میموزون شهر و قطب

 

 طرح مساله -2
حفاظت از این عناصر و جلوگیری باشند،های هویتی شهرها،عناصرطبیعی و کالبدطبیعی شهرها میاز آنجا که یکی از بارزه

های زرگی بین سیمای طبیعی،اقتصادی و اجتماعی در اکوسیستماز تخریب و فرسایش آنها حائز اهمیت است. امروزه شکاف ب

شان توسعه می یابند و گاهی این توسعه در راستای تخریب آنها شهری مشاهده می شود و شهرها بدون توجه به هویت طبیعی

می را در بقاء و رسد،حفظ عملکرد اکوسیستم و بستر طبیعی شهر است نقش مهباشد.آنچه که در این میان مهم به نظر میمی

کند از طرف دیگر و نیز حفظ فرآیند بنیادی و ارتباط متقابل سیستم های طبیعی و مصنوعی ایفا می هاپایداری گونه

توانند به عنوان مفصل شهر و طبیعت های باالیی هستند و میگردشگری دارای پتانسیل-ها به لحاظ توریستیاکوسیستم

سازی و ایجاد هماهنگی میان سیمای طبیعی و مصنوع از اهمیت ی به منظور یکپارچهمحسوب گردند.لزامنظرسازی و طراح

 ای برخوردار است. ویژه

باشد که انگیز حریم آن میهای شهر و از ارزشمندترین عناصر خاطرهترین شاخصهارتفاعات جنوبی شهر مشهد از مهم

اند انداز  بسیاری از دسترسی های اصلی شهر قرار گرفتهمنقش مهمی در هویت کالبدی و طبیعی مشهد بازی نموده و در چش

حوض در بخش جنوب غربی که خود مورد تجاوز ساخت و سازهای انسانی مختلفی قرار گرفته است. در این میان اراضی هفت

ز قدیمی ترین قطب ی پیرامون آن اباشد. این اراضی و حوزهاین ارتفاعات واقع شده است و دارای قدمت تاریخی باالیی نیز می

ی قطب گردشگری طرقبه و شاندیز،جذب گردشگر به این محدوده کمتر شده باشد که با توسعههای گردشگری شهر مشهد می

های ارتفاعات جنوبی ی شهری در حال حاضر نسبت به سایر بخشو همچنین خوشبختانه به دلیل دور بودن از محدوده توسعه

های صورت گرفته در باشد.براساس بازدیدهای میدانی انجام شده و بررسیی خود را دارا میتقریبا حالت بکر و دست نخورده

خصوص این محدوده،از مهم ترین موارد قابل توجه در طراحی،حفظ حیات طبیعی و جانوری این اراضی و انطباق طرح با بستر 

شکل گرفته در طول سالیان متمادی در شهر  طبیعی سایت و جلوگیری از تخریب آن به عنوان تنها اثر هویت بخش طبیعی

 مشهد می باشد.
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های عملکردی مختلف بینی حوزهتوان با پیشباشد که میضرورت بررسی و طراحی این حوزه از آن جهت حائز اهمیت می

قطبی  های تکهای گردشگری شهر مشهد کمک نموده و از ایجاد هستهو تامین خدمات مورد نیاز گردشگران به توسعه قطب

های جلوگیری نمود.از طرف دیگر توسعه مناطق گردشگری و جذب گردشگر به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رشد حوزه

بخش شهر مشهد ترین عناصرطبیعی هویتحوض به عنوان یکی از قدیمیشود. همچنین اراضی هفتپیرامونی آن محسوب می

بنابر باشد.بار دیگر نیازمند برگرداندن آن به ساختار هویتی شهر میبوده که در عصر حاضر نقش هویتی آن کمرنگ شده و 

محیطی و متناسب با ی گردشگری،ضروری است با رعایت اصول زیستبینی شده برای این منطقهموارد ذکر شده نقش پیش

ی شناختی شهر نقشهی پیرامونی در توان منطقه صورت گیرد تا برونداد آن سبب افزایش کیفیت محیطی و ارتقا نقش حوزه

ی حوضترین اهداف طراحی در منطقهی گردشگری هفتترین اهداف طراحی در منطقهمشهد خواهد شد.بنابراین مهم

 توان در قالب موارد زیر عنوان نمود:حوض،میگردشگری هفت

 محیطیهای زیستبرداری بهینه و مناسب از توانتالش در جهت بهره -

 اکولوژیکی موجود و هویت طبیعی محدوده تالش در جهت حفاظت از حیات -

 ی شناختی شهر مشهدتاریخی محدوده و برگرداندن نقش هویتی آن در نقشه-هویت طبیعی احیای -

ی گردشگری و جذب سرمایه بخش خصوصی و افزایش ضریب جذب و تعیین توان طبیعی سایت برای توسعه -

 ماندگاری

شهر مشهد و دستیابی  شرقیی جنوبگردشگری در حوزه یتالش در جهت رسیدن به الگوی یکنواخت توسعه -

 ی شهر به عنوان مراکز ثقلی تمرکز گردشگریهای حومهی کانونبه ساختاری پیوسته و توسعه

 های طرقبه و شاندیز و توسعه نقاط گردشگری حومه شهرکاستن از فشارهای وارده به اکوسیستم -

-کالبدی و استخوان-حوض با ساختار عملکردیراضی هفتتالش در جهت افزایش وحدت،یکپارچگی و هویت ا -

 بندی فضایی ارتفاعات جنوبی شهر مشهد

های گردشگری مهم در ی جنوب شرقی با تبدیل این منطقه به یکی از قطبتالش در جهت توانمندسازی حوزه -

 ساختار شهر مشهد

 

 ی گردشگری هفت حوضمنطقهتحلیل و بررسی  -3
کیلومتری بخش جنوبی آن واقع شده است.این محدوده  7ض در جنوب شرقی شهر مشهد و حوی گردشگری هفتمنطقه

باشد.پتانسیل طبیعی ویژه این های طبیعی شهر مشهد در مقیاس خرد و کشور در مقیاس کالن میترین جاذبهیکی از ناب

اتژیک طبیعی را برای این حوزه های این منطقه،موقعیت استرهای طبیعی موجود در دل صخرهسایت به دلیل وجود حوضچه

-بندی شهر مشهد میبخش طبیعی در استخوانایجاد نموده است و از طرفی این پتانسیل طبیعی به عنوان یک عامل هویت

های طراحی،فضاسازی و ساماندهی فضای پیرامون آن را ایجاب نموده است.از مهم ترین نکات باشد که ضرورت تعریف پروژه

 پروژه عبارت است از : بارز و شاخص این 

 

 بررسی پتانسیل ها و شاخص های اصلی پروژه-1تصویر شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

92-33 December 9035, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 4 

 

 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

92-33 December 9035, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 5 

 شناسایی و بررسی چالش های روبه رو در پروژه-2تصویر شماره 
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 جایگاه منطقه نمونه گردشگری هفت حوض در طرح جامع گردشگری این منطقه -4
توسط مهندسان مشاور  13نمونه گردشگری هفت حوض به منظور حفظ این پتانسیل طبیعی در سال طرح جامع منطقه 

بررسی و تدوین قرار گرفته است. این طرح در چشم انداز پیش بینی شده برای این حوزه منطقه گردشگری هفت  فرنهاد مورد

تفریحی،سالم و دارای محیط زیستی پایدار با عملکرد غالب گردشگری و پاسخگو به نیازهای -حوض را فضایی ورزشی

زیست محیطی منطقه دانسته -توان های طبیعیگردشگری کالنشهر مشهد در سطح منطقه ای و ملی با تاکید بر حفظ 

 است.مهم ترین اهداف کالن تدوین شده در راستای رسیدن به چشم انداز فوق عبارت است از: 

ارتقای نقش گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم رشد اقتصادی در منطقه نمونه هفت حوض برای  -

 ه شهریپاسخگویی به نیازهای گردشگری کالنشهر مشهد و مجموع

اعتالی سالمت جسمی و روانی بهره وران از طریق دسترسی ایمن به جاذبه های طبیعی طبیعی و عملکردهای  -

 تفریحی-ورزشی

 حفاظت و بهره برداری پایدار از محیط زیست و طبیعت بکر و زیبای منطقه -

 

 

 بررسی نمونه های موردی مشابه -5

 آباد(دارنمونه های داخلی)روددره  -5-1

 
 حوزه شمالی اقلیم شهر تهران یت:موقع -

رود دره ای جهتتتت تفتتترج و  تعریففف : -

 کوهنوردی

 شهری مقیاس: -

 

 :توضیحات -

 شتهر  اقلتیم  شتمالی  حتوزه  از جزئتی  دارآباد محله

 رطوبت، میزان لحاظ به تابستان در که است تهران

 و استت  برختوردار  مناستبی  دمتای  از ولتی  خشک

 مناستبی  رطوبتت  بتا  که دارد سردی های زمستان

 کننتده  تتامین  زمتانی  دارآباد است. رودخانه همراه

 منتاطق  کشتاورزی  و شتهری  نیازهتای  از بستیاری 

 علتت  بته  اکنتون  کته  حالی در است، بوده همجوار

 و زاید مواد جمله از متعدد کننده آلوده منابع وجود

 حلبی و لویزان روستای مسکونی مناطق های زباله

 ستیار ب های فاضالب شرق، شمال در واقع آبادهای

 به صرفاً و است شده آلوده دیگرکامالً منابع سایر و محله این در دانشوری بزرگ بیمارستان و دارآباد منطقه مسکونی اماکن آلوده

 .باشد می گر جلوه زاید مواد و فاضالب کننده حمل رودخانه یک عنوان

 موقعیت رود دره دارآباد-3تصویر شماره
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 تهدیدها و ها محدویت     -

 قسمت در رودخانه حاشیه طبیعی رمنظ رفتن بین از و کانال به رودخانه تبدیل 

 .جنوبی

 حاشیه به دسترسی و دید شدن محدود و رودخانه لبه تا وسازها ساخت توسعه 

 .رودخانه

 و آب شتدن  آلود گل و تیرگی آن، حجم کاهش و رودخانه آب آلودگی افزایش 

  .آن شناختی روان و بصری ارزش کاهش

 مسکونی بافت در مصنوعی و طبیعی های نشانه به توجه عدم. 

 

 ها فرصت و امکانات -

 در ویتژه  بته  رودخانته  و کتوه  بته  مناستب  دید و گیاهی پوشش از برخورداری 

 .شمالی قطعات

 کوه دره، آبشار، طبیعی، سبز قطعات مانند طبیعی مناظر و ها جاذبه وجود. 

 شمال به جنوب دیدهای در کوهستانی و ای دره مناظر ترکیب  

 شمالی حاشیه در هرودخان بودن نخورده دست و بکر. 

 سبز فضای توسعه جهت سال فصول بیشتر کافی)رودخانه( در آب وجود. 

 نماسازی و باز فضاهای توسعه در کاربرد جهت طبیعی و بومی مصالح وجود. 

 سبز فضای توسعه جهت کافی عمق به مناسب خاک وجود. 

 سبز فضای ی توسعه در استفاده و تکثیر جهت مناسب بومی گیاهان وجود 

 

 

 

 

 

 موقعیت رود دره دارآباد-4تصویر شماره
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 طراحی نظر مورد اهداف -

 پایدار منظر طراحی. 

 کوهستانی و طبیعی مناظر سمت دید به شدن محدود از جلوگیری و باز دیدهای از حفاظت. 

 رودخانه. حاشیه پیاده مسیر ایجاد 

 گردشگری جذاب مرکز به دارآباد دره رود تبدیل. 

 دره رود حاشیه مسکونی بخش ساکنان سبز فضای نیاز به پاسخگویی. 

 رودخانه طبیعی حاشیه تخریب کنترل. 

 

 راهکارهای طراحی   -

 کوهستانی بخش و رودخانه حاشیه در کوهنوردی و روی پیاده مسیرهای احداث. 

 بندها آب احداث. 

 رودخانه حاشیه فرسایشی های قسمت سازی بدنه. 

 طبیعی نشانه یک عنوان به آن کردن برجسته چشمه و آبشار و پیرامون منظرسازی. 

 طبیعی الگوهای از الهام با آن منظرسازی و رودخانه اشیهح ترمیم. 

 رودخانه به مشرف نشده نماسازی های ساختمان نامناسب منظر پوشش بهبود جهت طراحی. 

 های خاک شدن شسته از جلوگیری جهت جوی های بارش از ناشی های آب دفع مسیرهای و ها مسیل طراحی 

 .سطحی

 

 موقعیت رود دره دارآبادمعرفی -5تصویر شماره
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 (Denver Mountain Park -کوهستانی دنورنمونه های خارجی )پارک  -5-2
 

 واقع در ایالت کلورادو آمریکا موقعیت مکانی: -

 هکتار 5665 مساحت: -

 پارک ملی مقیاس: -

کوهها و قله های آن جهت فتح، دریاچه طبیعی، صخره های سرخ رنگ، پارک زمستانی، موزه بوفالوها،  جاذبه ها: -

ی موسیقی، مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری، کوهنوردی، گودال ها، آمفی تئاتر جهت برگزاری کنسرت ها

 پیک نیک، خانه های روستایی قدیمی، ماهیگیری

 

 

 طرح اهداف -

  بهره گیری از محیط طبیعی در کنار حفظ منابع طبیعی و هویت فرهنگی منطقه با مداخله حداقل و متناسب با

 محیط طبیعی

 پیوند کودکان و آشنا سازی آنها با طبیعت 

 فزایش جمعیت منطقه با جذب مهاجر از طریق ارتقای کیفیت و امکانات منطقها 

 ایجاد مسیرهای پیاده روی با هدف ارتباط هر یک از جاذبه های طبیعی به یکدیگر 

 به نمایش گذاشتن خانه های روستایی به منظور جذب گردشگر و به عنوان یکی از جاذبه های منطقه 

 معرفی پارک کوهستانی دنور-6تصویر شماره
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  جهت جذب گردشگرحفظ ارزش های تاریخی و طبیعی 

 ایجاد دسترسی به دریاچه و چشمه ها در کنار حفاظت از آنها 

 حفظ منابع آبی طبیعی برای محیط وحش و حیوانات منطقه 

 ایجاد مسیرهای پیاده در مجاورت گونه های گیاهی مختلف جهت معرفی به بازدیدکنندگان 

 ز گیاهان منطقهنظارت و اتخاذ راهکارهایی جهت جلوگیری از آتش سوزی و حفاظت ا 

  حفاظت از حیوانات و گیاهان بومی منطقه و جلوگیری از تخریب منطقه توسط انسانکوشش جهت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر نمونه های قابل تطبیق با پروژه -5-2

 

 

 

 

 

 رک کوهستانی دنورمعرفی پا-7تصویر شماره
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 رویکرد کالن برخورد با طراحی پارک ملی هفت حوض -6
دسته ی اصلی قرار گرفته است،توسعه با  2با پروژه در قالب  به طور کلی رویکرد کالن پیش بینی شده در برخورد

گردشگری در قالب -همراستا با آن توسعه با توجه به مباحث اقتصادیهای اکولوژیک در اولویت اول و درنظرگرفتن ویژگی

است.از یک سو  نمودار زیر تدوین شده است.این دو بخش تبیین کننده اثرات چندگانه و چندسطحی تاثیرگذار بر طرح پارک

های کالن و خرد اکولوژیک خود در حوض به عنوان یک اکوسیستم طبیعی نیازمند حفظ و نگهداری چرخهحوزه طراحی هفت

و از سوی دیگر به عنوان یک فضای عمومی و شهری قابلیت توسعه اقتصادی باشد جانوری و گیاهی میبخش آب،خاک و حیات

 و گردشگری را داراست.

 

 رویکرد کالن برخورد با پروژه-1ارهنمودار شم

 

 موارد قابل توجه در طراحی -7
ی گردشگری که در حال حاضر موجود هستند یا ی این منطقههای مختلف مورد نیاز برای توسعهبه طور کلی زیرساخت

 های زیر تقسیم نمود:نیاز به توسعه دارند،می توان در بخش

 جا مانده ورت یک مجموعه واحد با اراضی پیرامون سد طرق و اراضی بهریزی پروژه به صضرورت مطالعه و برنامه

 از معادن سنگ

 های های پساصنعتی و سوق دادن بارگذاریاستفاده از پتانسیل حضور اراضی معادن سنگ جهت تعریف پارک

 سنگین مورد نظر پروژه در این اراضی که حداکثر دخل و تصرف در بستر آنها انجام شده است. 

 ها و مسیرهای موجود که نیاز به احداث یا ارتقا کیفیت دسترسی در آنها می باشد. ت توجه به راهضرور 

 های پیرامونی سایت های اقامتی و تفریحی سبک به عنوان خدمات موردنیاز گردشگران در حوزهاحداث مجموعه

 به جای بارگذاری در محور اصلی طبیعی محدوده

 های سبک در بینی سازهش آسایش مراجعه کنندگان به فضا به صورت پیشایجاد مراکز خدماتی جهت افزای

 ی طبیعی سایتی خارج از محوطهطول مسیر گردشگری و فضاهای مجهز در منطقه
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  ساخت و ساز بر اساس الگوهای منطبق بر حفاظت و ارتقای منظر و محیط طبیعی با در نظر گرفتن راه

ضای سبز بر احجام ساختمانی،رعایت مستمر الگوهای مناسب ساخت کارساخت و ساز در حداقل سطح و غلبه ف

 های طبیعی و محیطی.و ساز روی شیب و متناسب با فیزیک بستر،توجه به امکانات و محدودیت

 بینی شده در ارتفاعات جنوب مشهد.های پیشی هماهنگ این محدوده با نقش سایر سکانسضرورت توسعه 

 

 مراجع
 .1314حوض،ش معماری،مطالعه و بررسی منطقه گردشگری هفتمهندسان مشاور کاو[1]

 .1313مهندسان مشاور فرنهاد،طرح جامع گردشگری منطقه نمونه گردشگری هفت حوض،اسفند [2]

 .1312مهندسان مشاور کاوش معماری،مطالعات و طراحی بوستان خورشید،[3]

 .1399شهد مقدس،مهندسان مشاور فرنهاد،طرح توسعه و عمران)جامع( کالنشهر م [4]

،پاییز 36رویکردهای جدید در طراحی پارک ها و فضاهای سبز شهری،مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران،دانش شهر،شماره [5]

1312. 

(،علوم SWOTهای شهر تهران در رویکرد تحلیل عوامل راهبردی)طبیعی روددرهریزی در راستای احیای محیطبمانیان،م.برنامه[6]

 .1397ال پنجم،شماره چهارم،تابستان محیطی،س

دره ها در محیط شهری با رویکرد توسعه پایدار،ماهنامه -دانشپور،ع.لقایی،ح.موسوی فاطمی،ح.عباسی،ر. اهمیت طراحی و بهسازی رود[7]

 .19پژوهشی شهر و منظر،سال سوم،شماره -اطالع رسانی آموزشی

ارک)مطالعه موردی:اکوپارک پردیسان تهران(،علوم و تکنولوژی محیط زیست،دوره میکاییلی،ع. کیازاده،ز.تدوین ضوابط طراحی اکوپ[9]

 .97دهم،شماره چهارم،زمستان 

پور،ب. بررسی اکوپارک به مثابه راهبردی جهت دستیابی به مناظر پایدار شهری،اولین همایش توسعه پایدار المحدثین،س.علیرئیس[1]

 .14فضای سبز شهری،تبریز،شهریور 

ائیلی،ع.کیازاده،ز. تدوین ضوابط طراحی اکوپارک)مطالعه موردی:اکوپارک پردیسان تهران(،علوم و تکنولوژی محیط زیست،دوره میک [12]

 .97دهم،شماره چهارم،زمستان 

 

 

 

 


