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 در منطقه غار علیصدرها سیمای کالبدی فضایی و وضعیت زیرساخت
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 وضعیت راه ها و حمل و نقل )زمینی، هوایی،دریایی،هوایی( -2-5-1

  نيز هايي كاستي اما باشد مي 2و  1 درجه دسترسي شبكه واجد مطالعه مورد منطقه حاضر حال در چند هر

 گردشگراني براي را محدوديتهايي كه 2 درجه روستايي راه طريق از زنجان با منطقه ارتباط از عبارتند كه دارد

 جوابگوي سوباشي جاده . است نموده ايجاد آيند مي منطقه اين ديدن براي آذربايجان و زنجان سمت از كه

 . نيست بندان يخ فصول در ويژه به ترافيكي سطح

 است خاكي كيلومتر 14 كه لو ايده به تپه قباق -مانند عليصدر به دسترسي مسيرهاي از برخي بودن خاكي

 مرتبط خور كتله غار با را غارعليصدر تواند مي كه عليصدر -لو ايده -تپه قباق – كبودرآهنگ مسير همچنين

 .باشد مي روستايي راههاي جزء حاضر حال در نمايد،

 

 وضعیت آب آشامیدنی -2-5-2

آب شرب روستاي عليصدر از طريق چشمه اي كه در باالدست روستا به نام غميشلي گل است تأمين مي گردد. 

اين آب بعد از استخراج وارد منبع زميني كه در مجاورت گورستان مي باشد پمپاژ شده و از آنجا توسط لوله 

و قرار است كه آب  كندتامين نمي افراد روستا را نيازكشي وارد خانه هاي مي شود، در شرايط فعلي اين آب 

مجتمع آب رساني طراحي و اجرا شود. منبع تامين آب آشاميدني غار از روستاي عليصدر به صورت شبكه 

شود. همچنين هزار مترمكعبي در قسمت باالي غار ذخيره مي 05روستاي گزل ابدال خريداري و در منبع بتني 

شود، اما بدليل اختالف روستاييان با شركت آشاميدني استفاده مي از آب چشمه روستاي عليصدر براي تامين آب

 سياحتي عليصدر براي تامين آب آشاميدني اين منبع چندان قابل اعتماد نيست.

اينچ مي  3ميزان آبدهي چشمه در حال حاضر  شود.از آب چشمه براي آبياري فضاي سبز محوطه استفاده مي

ا مراجعه كنند و شرب است و براي تأمين احتياجات گردشگران يا به روست باشد. منطقه نمونه عليصدر فاقد آب

 آب معدني نياز خود را تأمين مي كنند. يا از طريق خريد

 دي به منطقه عليصدر ناتمام مانده است.حفره هاي منطقه نمونه از روستاي خالق ور پروژه انتقال آب در

بهاي زيرزمين در منطقه شده كه عالوه بر مصرف بي رويه و چاه هاي غير مجاز و مجاز كه موجب پايين آمدن آ

 كمبود آب منجر به بروز عارضه فرو چاله در بخشي از منطقه مانند اطراف ويان و كرآباد شده است.

 

 وضعیت دسترسی به انرژی -2-5-3

نشده است ليكن عمليات گازرساني انجام روستاهاي دهستان عليصدر گاز كشي  كار گازكشي همه 1331تا سال 

كشي گاز از محور گازرساني و لولهكيلومتر انجام شده  11از شهر گل تپه تا ورودي منطقه نمونه به طول 

 اما در شرايط فعلي منطقه عليصدر فاقد لوله كشي گاز است.شود. سسندج گرفته مي -همدان
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ر زمينه تأمين برق وجود ندارد و منطقه عليصدر از نظر مطابق اطالعات گرفته شده از اداره امور برق كمبودي د

منبع تامين برق سايت)براي درون غار و تاسيسات بيرون غار( از شبكه برق سراسري  تأمين برق مشكلي ندارد.

 در مسير كبودرآهنگ به قهرود است.

 وضعیت ارتباطات و گردش اطالعات )مخابرات( -2-5-4

 به عليصدر غار و روستا موقعيت و سو يك از مطالعه مورد ناحيه در شهري نقطه سه استقرار كلي طور به

 كاركرد هاي ويژگي طور همين و ديگر سوي از نقاط اين به نسبت گردشگري طبيعي جاذبه مهمترين عنوان

 .است افزوده نقاط اين در موجود امكانات شناخت اهميت بر شهري عملكرد يك عنوان به گردشگري

 نقاط ساكن خود گردشگران عموماً كه معنا بدين است، شهري كاركرد يك گردشگري اصوالً داشت توجه بايد

 .دارند را شهرها در موجود خدمات و امكانات به نياز مختلف هاي جاذبه به مراجعه براي مسلماً و بوده شهري

 به و مناسب شرايط شهري، نقاط در زيربنايي هاي شبكه الخصوص علي مختلف امكانات وجود ديگر طرف از

 و قوام براي اساسي هايصخ شا از خود اين و آورده ارمغان به آنها ساكنين براي را بيشتر رفاه كلي طور

 هاي هشبك درواقع .باشد مي پشتيبان، نقاط عنوان به شهرها ساكنين الخصوص علي ميزبان جوامع پايداري

 طور به حتي آنها از استفاده افزايش كه باشند مي سكونتگاهي هاي كانون بحث قابل ابعاد جمله از زيربنايي

  مستمر غير

 همچون اكولوژيكي، ديدگاه ناخواه خواه كه شرايطي در خصوص به .باشد داشته دنبال به را مشكالتي تواند مي

 داده نشان هها ديدگا ديگر بر زماني مقطع اين در آمده وجود به الزامات براساس را خود غلبه پايدار توسعه

 بحث مورد موضوع با اصلي هدف عنوان به گردشگري عملكرد توسعه ارتباط و مقدمه اين ذكر از بعد .است

 است. وضعيت ارتباطات و گردش اطالعات

وجود پست  امكان استفاده از تلفن همراه ميسر مي باشد. داشته ووجود  و مخابرات ر پستدر منطقه نمونه دفت

 به گردش اطالعات و ارتباطات منطقه نمونه كمك مي نمايد. بانك در روستاي عليصدر

 

 تأسیسات و تجهیزات(-وضعیت خدمات عمومی)مبلمان -2-5-5

از عوامل اصلي در بررسي وضعيت هر مكاني، مسئله خدمات عمومي آن مي باشد، تأسيسات و تجهيزات ايجاد 

 ن را به نحو بهتري تأمين و تسهيل مي نمايد.شده در واقع تأمين كننده خدماتي هستند كه امور روزمره ساكني

تأسيسات و تجهيزات از يك سو به صورت فيزيكي فضاهاي خالي را به خود اختصاص مي دهد و از سوي ديگر 

 عملكردي خاص همچون گردشگري بسيار تأثيرگذار است.در كم و كيف چگونگي 

بسيار گسترده اي داراي ويژگي ها  جاذبه هاي گردشگري همچون غار عليصدر از جهات متعددي در سطح

مهمي در مجاورت پتانسيل خاصي قرار  اينكه يك سكونتگاه و يا گره كاركردي مخصوص به خود مي باشد قبل از

 مي گيرد.
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گاهي چنين جاذبه ايي به طور اتفاقي باعث رشد يك سكونتگاه دائمي مي شود. در سالهاي اخير وجود و استقرار 

يا الن در توجه به توسعه گل تپه ريزان و مسئوير فراواني بر نحوه تصميم گيري برنامه اين سايت گردشگري تاث

 روستاي عليصدر شده است.

 عمومي محسوب مي شوند.فضاهاي باز ،پارک ها و فضاي سبز از جمله خدمات 

 هر چند كه مجتمع تفريحي عليصدر داراي امكانات اقامتي و يا تأسيسات و تجهيزات عمومي در اين زمينه 

مي باشد اما اين منطقه نمونه گردشگري از جهاتي متفاوت چه در سطح ملي و فراملي داراي ويژگي هايي است 

د پاسخگوي ظرفيت تقاضاي بيشتر كه اين تأسيسات و يا حتي توسعه و گسترش آنها به طور اختصاصي نمي توان

 در راستاي عملكرد گردشگري را در خدمات شهري تأثيرپذير است.

منقطه نمونه عليصدر فاقد سيستم شبكه آب و فاضالب مي شود و به صورت سيستم سپتيك مي باشد از نظر 

برق و روشنايي معابر  كشي گاز اقداماتي صورت نپذيرفته است اما از نظرمنطقه شبكه لولهگازرساني نيز داخل 

 اقداماتي به صورت جزئي صورت گرفته است از نظر مبلمان هيچ اقداماتي صورت نگرفته است.

 طور به عليصدر غار تفريحي مجتمع اگرچه است هاييويژگي چنين داراي جنبه اين از مطالعه مورد ناحيه

 اين ايحال علي اما باشد مي زمينه اين در عمومي تجهيزات و تأسيسات يا و اقامتي امكانات داراي مستقل

 و تأسيسات اين كه است هايي ويژگي داراي فراملي چه و ملي سطح در چه جهات بسياري از گردشگري حوزه

 و توسعه پي در بيشتر تقاضاي ظرفيت پاسخگوي تواند نمي اختصاصي طور به آنها گسترش و توسعه حتي يا

 در موجود شهري خدمات نمايد تضمين گردشگري عملكرد راستاي در را شهري نقاط كاركردي گسترش

 نمي شهري نقطه عنوان به آن تعيين از نيز دهه يك تپه حتيلگ شهر به خصوص ناحيه شهري نقاط معدود

 .1گذرد
 1315 مطالعه مورد ناحیه در شهری خدمات تجهیزات و تأسیسات و امكانات : 1-255جدول شماره 

ن و  گورستا حمل زباله نقاط شهري

 غسالخانه

وسعت فضاي سبز  پارک عمومي

 شهري )هكتار(

 تعداد 

سرويس هاي 

 بهداشتي

 ايستگاه آتش نشاني

تعداد  

 خودرو

زباله 

حمل 

 شده )تن(

 وسعت)هكتار( تعداد وسعت تعداد

 تعداد خودرو تعداد

 2 1 3 25 11 2 2 1 0555 1 كبودرآهنگ

 1 1 5 0 0/1 2 3 1 1125 1 گل تپه

 1 1 5 3/1 5 5 1 1 035 1 *شيرين سو

  1330مآخذ : شهرداري كبودرآهنگ 

  1330شهرداري گل تپه: 

                                                           
1      
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  1330سالنامه آماري استان همدان: 

 .(باشند مي 1330 سال به مربوط شده ارائه آمار ديگر. )باشد مي 1333 سال به مربوط آمار اين* 

 

 

 

 

 منطقه بررسی عملكردها و کاربری های درونی -2-5-6

 همه تقاضا از و اقتصادي عوامل و شرايط از تابعي ، شود مي محسوب اقتصادي فعاليتي گردشگري كه جا آن از

 از ))تقاضا برنامه اي  كنند مي ارزيابي و تعريف چنين اين را تقاضا اقتصاددانان . است تقاضا و عرضه مهمتر

 در خاص قسمتهاي با ، آن خريد به قادر و مشتاق مردم كه است خدماتي هاي سرويس يا و توليد نوع و تعداد

 باشند .(( مي ويژه هاي دوره ضمن

 باشد تر متنوع ( نياز مورد خدمات انواع و گردشگري هاي جاذبه ) عرضه چه هر گردشگري اقتصاد در

 . بود خواهند تر متنوع نيز مشتريان

جاذبه  ترين عمده ليكن باشد مي ضعيف گردشگري هاي جاذبه تعدد نظر از چند هر كبودرآهنگ شهرستان

فرهنگي  ، اجتماعي ، اقتصادي هاي پايگاه با گردشگران است توانسته تنهايي به خود(  عليصدر غار)  منطقه

 و فعال شناسايي به نياز امر اين توسعه و حفظ براي رو اين از ، نمايد جذب نزديك و دور نقاط از را متفاوتي

 مصنوع جاذبه هاي ديگر احداث و ايجاد همچنين و منطقه تاريخي و فرهنگي و طبيعي هاي جاذبه ساير نمودن

 . افزود گردشگران تنوع به بتوان تا نمود ساخت انسان و

كه  جا آن از است متنوع رفاهي و اقامتي تاسيسات داشتن گردشگران ساختن متنوع در موثر عوامل ديگر از

 خدمات باعث گونهاين متنوع عرضه بنابراين هستند گوناگوني اجتماعي و اقتصادي هاي پايگاه داراي گردشگران

 . نيست مطلوبي شرايط داراي نظر اين از شهرستان اين كه ، شد خواهد مشتريان ساختن متنوع

 خوبي برخورداتر تنوع از موجود شرايط در عليصدر غار از كنندگان بازديد كه دهد مي نشان موجود آمارهاي

 تمامي از ها خانواده اين. دهد مي تشكيل خانوادگي گردشگران را منطقه گردشگري بخش ترين عمده. است

 يكي دانشجويي و دانش آموزي گردشگران. آيند مي منطقه به طبيعي پديده اين از بازديد جهت كشور استانهاي

 استانهاي و استان داخل و دانشجويان آموزان دانش را بخش اين عمده. است منطقه گردشگري بخشهاي از ديگر

 كه اند داشته بازديد غار اين از دانش آموز 23033 تعداد 1330 سال در بطوريكه دهند مي تشكيل همجوار

 و نبوده داخلي گردشگران به منحصر منطقه نمونه در گردشگري. است بوده گردشگران كل درصد 2/0معادل 

 عمدتا علصدر سياحتي شركت مسئولينت  اساس اظهارا بر كه. آورند مي بعمل بازديد غار از خارجي رانگگردش

 نفر 3301،  1330 سال آمار اساس بر اند بوده روسيه و عربي كشورهاي ، آسيا شرق جنوب كشورهاي از

  .اند نموده بازديد غار عليصدر گردشگران( از كل درصد 1/1خارجي   ) معادل  توريست
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به مجموعه هاي پذيرايي )رستوران(، مجموعه هاي اقامتي از خدمات موجود در منطقه نمونه را مي توان 

 2دستگاه سوئيت اقامتي  11دستگاه سوئيت فلزي، 10تخت،  03اتاق و  21جهانگردي با -مهمانسراي ايرانگردي

 دستگاه چادر صحرايي در منطقه نمونه موجود مي باشد. 05تخته و  1تا 

بازارچه هاي سنتي و محلي در منطقه مشاهده مي  يك سرويس بهداشتي عمومي،سينماي چهاربعدي و وجود

بر جذابيت بيشتر اين منطقه افزوده  تواندميگردد. همچنين وجود فضاهاي سبز موجود در داخل منطقه نمونه 

 گردد.

 

 بررسی عملكردها و کاربری های همجوار منطقه -2-5-7

 به گاه خود خودي به هايي جاذبه تواندمي  مختلف اجتماعي و اقتصادي مبادالت و ها جريان جذب پتانسيل

 غار بين اين در. شوند مي خود مجاورت در دائمي سكونتگاه يك رشد باعث حال عين در و كشف اتفاقي طور

 از مطالعه مورد ناحيه روي بر بسزايي تأثير اخير دهه سه طي كه چرا باشد مي ويژگي چنين داراي عليصدر

 و وجود اخير هاي سال در اساس اين بر. است گذاشته خود اطراف هايگاهسكونت گسترش و توسعه جهت

 به توجه در مسئوالن و ريزان برنامه تصميم نحوه روي بر فراواني تأثير ناحيه در گردشگري سايت اين استقرار

 .است شده شهري نقطه يك عنوان به آن كم جمعيت رغم علي تپه، گل توسعه

 عموماً  سايت يك به مراجعان اصوالً كه چرا باشد، مي شهري كاركرد نوعي گردشگري اصوالً داشت توجه بايد

 .باشند مي نخست وهله در شهري خدمات نيازمند طبيعتاً و كنندمي مراجعه جاذبه يك به شهري نقاط از خود

 به را شهري نقطه يك در ساكن جمعيت به بسته كه معمول ظرفيت از بيش باري از يك سو خصيصه اين

 كه گردشگران موردنياز امكانات برخي سوي ديگر از، كند مي تحميل موجود امكانات و تجهيزات تأسيسات،

 و امكانات از با استفاده غيرمستقيم طور به نقصان يا و كمبود صورت در باشد مي گردشگري كاركرد مختص

 .دهد مي افزايش را شهري خدمات

 كمبود يا و نبود صورت در كه باشند مي شهري خدمات جمله از سبز فضاهاي و ها پارک، عمومي باز فضاهاي

 و ها آلودگي تواندمي گردشگران از كثيري جمع هجوم طرفي از گيرند مي قرار استفاده مورد اقامتگاهي امكانات

 .نمايد ايجاد شهري نقطه يك در را بيشتري فاضالب و زباله قوليهب يا و زائد مواد

 مطرح شهرهايي روستا عنوان به تپه گل و نسو شيري شهري نقطه دو كبودرآهنگ از غير به است توضيح به الزم

 يا و حفاظتي امكانات نوعي عنوان به نشاني آتش .اند كرده حفظ را خود روستايي بافت همچنان كه باشند مي

 اين در شده بيني پيش امكانات كلي طور به و بند سيل فاقد سو شيرين و لتپه گ شهري نقطه دو پيشگيرانه،

 است شهري محدوده در مسيل و رودخانه كيلومتر چهار داراي كبودرآهنگ شهر ميان اين در. باشد مي زمينه

 ميدان فاقد شهري نقطه سه هر اساس همين بر. است شده سازي بدنه آن درصد 20 معادل كيلومتر يك تنها كه

 .باشند مي شهري خدمات از بخشي عنوان به بار تره و ميوه
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موجود در نقاط روستايي ناحيه خصوصاً در روستاي عليصدر كه سايت مورد مطالعه در آن قرار گرفته و خدمات 

 مي تواند در زمره امكانات رفاهي مورد نياز گردشگران قرار گيرد.

تخت و وجود بازارچه احداث شده از محل  03اتاق ،  21مراكز اقامتگاهي در نزديكي سايت مورد مطالعه با 

در مسير نقاط روستايي و طول مسير ها نوشيدنياعتبارات ملي، تلفن هاي عمومي،كارگاه هاي صرف غذا و 

 تعمير وسايل نقليه باشد.

وانيم به درمانگاه ،خانه بهداشت، پست بانك، دبستان، مدرسه از كاربري هاي موجود در روستاي عليصدر را مي ت

راهنمايي،دبيرستان ،آتش نشاني،پايگاه امداد ،دهياري، چندين سالن پذيرايي ،اقامتي و تجاري در سطح روستا 

 مشاهده مي شود كه نياز اهالي روستا و گردشگران را تأمين مي نمايد.

 ي ناحيه، ناحيه و نزديك سايت( مورد بررسي قرار داد.در اين ناحيه در قالب سه نقطه )پيرامون

در مسيرهاي منتهي به شهرستان و سايت مورد مطالعه مي توان به واحدهاي پذيرايي بين راهي در شهرستان 

،بهارستان 10كيلومتر باقري در كيلومتر  35اسدآباد نظر واحدهاي پذيرايي گلچين در -بهار در مسير همدان

شهرستان بهار نام برد. در  32و واحد پذيرايي محمودي در كيلومتر  10نو كيلومتر  ،صداقت10كيلومتر 

و  33رزن كيلومتر -شهرستان كبودرآهنگ واحد پذيرايي بين راهي شامل برادران بابايي در مسير همدان

 اشاره كرد. 10اسدآباد در كيلومتر -دوستان در مسير همدان

در محدوده كنند. رساني مياب رستوران با مالكيت شخصي خدماتب 0باب مغازه و  30در روستاي عليصدر 

تخت در شهرستان كبودرآهنگ به  25اتاق و  15واحد اقامتي شامل واحد اقامتي گلها با  2مورد نظر تعداد 

 صورت خصوصي اداره مي شود.

استخر  ،زادگانان آبوست كيلومتر، 0هكتار ،كمربند فضاي سبز به وسعت  11وجود دو پارک شهري به وسعت 

 سرپوشيده احداث گرديده است.

بهداشتي و خدماتي در روستاي عليصدر مشاهده  آموزشي، در همجوار منطقه نمونه كاربري هاي تجاري،اداري،

 خدمات گردشگران را در مواقع ضروري تأمين مي نمايد.مي گردد كه نياز 

 وجود دارد.مايي و دبيرستان مدرسه راهن در روستاي عليصدر يك دبستان دخترانه و پسرانه،

درمانگاه وجود دارد كه در مواقع ضروري نياز گردشگران را يك باب خانه بهداشت و از نظر خدمات بهداشتي 

 تأمين 

 مي كند.

خدمات عمومي مانند فضاي سبز و پارک در روستا مشاهده نمي گردد اما در خود منطقه نمونه عليصدر فضاي 

 رساني خدمات بانك در روستا به اهالي دهداري،نظير سبز وجود دارد. همچنين خدمات اداري از 

د كه تعداد آنها كافي گردشگران را تأمين مي نمايد هر چن نيازمي كند. وجود پست بانك در روستاي عليصدر 

 نمي باشد.
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وجود پمپ بنزين در گل تپه در مسير ورودي عليصدر خدمات تأمين سوخت را انجام مي دهد. كمبودهاي 

از نظر اقامتي،پذيرايي و ... انجام وظيفه مي كنند  ي در سايت منطقه نمونه وجود دارد،اساسي كه در شرايط فعل

 قرار دارند.هر چند از نظر كيفيت در سطح پاييني 

در مجموع بين كاربري هاي منطقه نمونه و روستاهاي اطراف ارتباط متقابلي در جهت رفع مشكالت و 

 كمبودهاي اساسي وجود دارد.

 

 بررسی موقعیت منطقه در نسبت با مراکز فعال عملكردی و مسكونی همجوار -2-5-7

 بر عليصدر دهستان.  است شده واقع كبودرآهنگ شهرستان تپه گل بخش از عليصدر دهستان در نمونه منطقه

 عليصدر روستاي با نمونه منطقه.است بوده سكنه داراي روستا 13 داراي سياسي تقسيمات آخرين اساس

 با تپه گل شهر. است شده واقع نمونه منطقه داخل در فوق روستاي اراضي از قسمتي طوريكههب داشته مجاورت

 نمونه منطقه به شهر نزديكترين همچنين و تپه گل بخش مركز بعنوان ، نمونه منطفه كيلومتري 11 فاصله

 .گذرد نمي شهر به روستا از آن شدن تبديل از زيادي زمان مدت چند هر. گردد مي محسوب

 اي محدوده بايست مي نظر مورد منطقه براي فضايي ريزي برنامه و مكاني مطالعات گونه هر در كه آنجا از

 .شود مشخص و تعريف

 لذا است نمونه منطقه مركز و هسته غارعليصدر اينكه به توجه با:  علیصدر غار با قبول قابل مجاورت -1

 . باشد قبول قابل مجاورت داراي غار با بايست مي نمونه منطقه محدوده

 و ايجاد جهت زيرساختي امكانات مهمترين از يكي ارتباطي هاي شبكه كه آنجا از:  ارتباطی های شبكه -2

 .گردد انتخاب فوق شاخص به توجه با بايست مي شده معرفي محدوده است گردشگري مناطق توسعه
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 بررسی دید و منظر در سطح منطقه نمونه -2-5-1

ها توان با استفاده از مفاهيمي چون عناصر منظر، مشخصهبه طور كلي انواع مناظر)خصوصاً مناظر طبيعي( را مي

ها بررسي قرار داد و مطلوبيت آن را از لحاظ كميت و كيفيت واجد بودن هر يك از آنهاي منظر مورد و ويژگي

هاي منظر منطقه نمونه هاي منظر اين منطقه ابتدا به مقايسه و مطالعه ويژگيتعيين نمود. در ارزيابي ويژگي

شده و پس از آن  پرداختهكلي هاي اطراف آن براي دستيابي به ديددر كنار مقايسه آن به ساير جاذبه عليصدر

. جدول زير به مقايسه منطقه مورد مطالعه و ساير 2گشتتفصيل ارائه خواهدهاي خاص مناظر منطقه بهويژگي

 پردازد:الذكر مياي اطراف بر اساس موارد فوقمناطق جاذبه
های عناصر، و مناطق پیرامونی از طریق مالک علیصدرارزیابی منظر منطقه نمونه گردشگری  : 1-251جدول شماره 

 (مشاورها)منبع: مطالعات میدانی ها و ویژگیمشخصه

های مالک

 ارزیابی

منطقه نمونه 

 علیصدرگردشگری 

جاذبه های 

 اطراف
  جزئیات

 عناصر منظر

O O ... پوشش گياهي:  درختان، حصارها، چمنزارهاو 

U O 
زمين  ها، فضاي سبز و باز وها، خطوط ساحلي،درهتپهشكل زمين، عوارض توپوگرافي مانند 

 ...شناسي 

U O ها...ها و رودخانهها، درياچههاي آبي، تاالبمسيرهاي رودخانه، جريان 

O O ها و ...ها، ساختمانهاي پياده، راهها، راه، پلهاي فروشعناصر عمومي مانند ديوارها، ميدان 

 هامشخصه

U O  بخش آنهاي منظر شامل شكل زمين، پوشش آن و عناصر هويتتركيبي ويژگيالگوهاي 

U O كيفيت نمايشي 

U O )حس مكان)رنگ و بوي محلي 

O O آرامش و كيفيت گستره 

 E U ویژگی منظر

طور پايدار در منظر وجود دارند، چگونگي الگوهاي قابل شناخت و متمايز حاوي عناصري كه به

ها، كاربري شناسي، شكل زمين، كيفيت خاک، رستنيمردم، تركيبات زمينادراک آن توسط 

 اراضي و...

=O  معمولي؛=Ex  قابل مالحظه؛=E  خاص؛=U منحصر به فرد 

در مقايسه با ساير مناطق گردشگري  عليصدرشود منطقه نمونه گردشگري گونه كه مشاهده ميهمان

 رفولوژي زمين نيز خاص و ازو، از نظر شكل و ممعمولياطراف خود از نظر دارابودن پوشش گياهي داراي كيفيت 

است و از نظر كيفيت به فردمنطقه از نظر الگوهاي تركيبي منحصرعالوه بر اين  فرد استبهنظر منابع آب منحصر

                                                           

IEMA
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 خاصمكان هاي منظر خاص بوده و همچنين از نظر حسگستره و از نظر ويژگي نمايشي،  آرامش و كيفيت

گردد كه اين منطقه از نظر دارا هاي اطراف خود معلوم مياست. با مقايسه انواع كيفيات اين منطقه با ساير جاذبه

  است.هاي قابل توجهي و نيز الگوي تركيبي خاص خود،  داراي مزيت منحصر به فردبودن منابع آبي 

مراتب هايي ديگر چون نقش در سلسلهدر ارزيابي كيفيت منظر عالوه بر موارد فوق توجه به سنجه

هاي بصري و قابليت توسعه و حساسيت كلي و توان توسعه براي ارزيابي شهري و كيفيت ذاتي و نيز شاخصه

ين جدول منطقه نمونه است. بر اساس اتدوين گشته 2-203محيط ضروري است. بر اين مبنا جدول شماره 

داراي كيفيت ذاتي باالست و در موقعيتي خارج از سلسله مراتب شهري واقع شده است. اين منطقه  عليصدر

است، همچنين در محدوده مورد مطالعه  متوسطديد دروني به آن  وباشد مي متوسطداراي غلبه بصري 

 .است خيلي محدود هاي كلي محيطي زياد بوده و توان توسعهحساسيت
: ارزيابي كيفيت منظر منطقه نمونه ديمه و مناطق اطراف با تكيه بر جزئيات افزونتر )منبع:  2-203جدول شماره 

 (مشاورمطالعات ميداني 

 هاشاخص

 كيفيت ذاتي
نقش در سلسله مراتب 

 شهري
 حساسيت كلي و توان توسعه هاي بصريشاخصه

ن
پايي

ط 
متوس

 

باال
 

خارج از شهر
ط دهنده 

ارتبا
 

ي
حمايت

ي 
صاد

اقت
 

 توان توسعه ت كليسحسا ديد دروني هاي بصريغلبه

كم
ط 

متوس
 

زياد
 

كم
ط 

متوس
 

زياد
 

كم
ط 

متوس
 

زياد
ب 

نامناس
 

ي محدود
توان خيل

 

توان محدود
 

ب
مناس

 

   *  *     * *      * *   منطقه نمونه 

  *    *   *   *     *  *  پهنه روستايي

 *      *     *   * *   *  محور بين شهري

   *  *   *    *     *  *  دشت 

پس از انجام تحليل و مقايسه منطقه مورد مطالعه با ساير مناطق اطراف خود، تحليل كيفيات داخلي محيط 

 گردد كه براي رسيدن به نحوه و كيفيت ادراک محيط درنظرگرفتن عوامل ذيل ضروري است:مورد مطالعه آغاز مي

 (IEMA،1330 ،12 ) : نمایش عوامل موثر در کیفیت ادراک محیطی1-251شكل شماره 

 

 

 

 
 
 

 

 

 محیطی

 

(Elements)

 

(Character)

 

(Characteris

tics)
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  شده براي رسيدن به ايده طراحي ايجادكننده  ادراک محيطي پايدار توجه به :با توجه به مطالب ارائه

تر از سطح منطقه و پس از شناسايي كيفيت منظر در مقياسي كالن ارائه سنجه هاي فوق و بررسي مقدماتي

هاي منظر در مقياس منطقه مورد مطالعه  براي ارائه ها، خصوصيات و ماهيت الزم است كه به تحليل ويژگيمولفه

ي مداخله ريزي و طراحي مناسب پرداخته شود. بنابراين در اين گام به تحليل پيامدهامناسب جهت برنامه هايرهيافت

 شود:پرداخته مي 3-203هاي محيطي آن در قالب جدول در محيط بر مبناي اهميت و حساسيت گيرنده

 های محیط :  تحلیل پیامدهای مداخله بر مبنای اهمیت و حساسیت گیرنده 3-251جدول شماره 

 (مشاور)منبع: مطالعات میدانی 

 توصيف پهنه

ي پيامدماهيت  پيامد پيشگويي شده درجه اهميت
بزرگ

 

ت گيرنده
حساسي

 

ت
اهمي

 

I N R D A N B ST LT R IR 

 نهمنطقه نمو

 باال H H *    *      * غار

 باال M H   *  *   *    دشت اطراف

 H H *    *    *   هاارتفاعات و تپه
متوسط

 باال -

پهنه 

 روستايي

مناظر روستايي بهمراه 

 پوشش گياهي خاص خود
   *   *  *   M M متوسط 

 محلي-ايناحيه D=اي؛ منطقه R=ملي؛  N=بين المللي؛  I=درجه اهميت: 
 سودمند B=تفاوت ؛بي N=نامناسب ؛ A=پيامد پيشگويي شده: 

 برگشتغير قابل IR=پذير، برگشت R=مدت؛ طوالني LT=مدت؛ كوتاه ST=ماهيت اثر: 
 خيلي باال VH=باال؛   H=باال؛ -متوسط MH=متوسط؛  M=كم؛ -متوسط ML=كم؛  L=خيلي كم؛  VL=ناچيز؛  N=بزرگي و حساسيت: 

 
-و ناحيه ايبه ترتيب ف بين المللي امنطقه عليصدر و دشت اطرگردد كه درجه اهميت هاي فوق استنباط مياز داده

شود. از نظر پيامدهاي است. همچنين درجه اهميت ارتفاعات منطقه و نيز مناظر روستايي در حد محلي ارزيابي مي محلي

هاي ذكر شده سودمند باشد. در كنار در تمامي زمينهگويي شونده براي منطقه كه تالش اين طرح بر آن است كه پيش

دهنده آن از نظر بزرگي و حساسيت داراي و عناصر شاخص و هويتعليصدر كه منطقه نمونه موارد فوق توجه به اين

اي بوده و از اهميت بااليي برخوردار است در جهت نيل به تحليلي مناسب از محدوده راهگشا خواهد مالحظهكيفيت قابل

 بود.

بندي ديگري براي تعيين كيفيت محيط وجود داشته كه توجه اصلي خود را ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي و دسته 

دارد وانواع مناطق را به سه سطح استثنايي/ بسيارخوب، خوب/ متوسط و درنهايت ضعيف/ خيلي پايداري آن مبذول مي

ي كيفيت استثنايي/ بسيار خوب است كه داراي خصوصيات قوي بندي محيطي دارانمايد. در اين دستهضعيف تقسيم مي
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ارزش باشد كه ممكن است مورد محافظت قرار گيرند و حساس يا خيلي حساس به تغيير باشند.  منظر همراه با عوارض با

و هاي سازنده اما با مداركي دال بر تنزل بود كه  داراي ويژگيهمچنين محيطي داراي كيفيت خوب/ متوسط خواهد

ها باشد و در نهايت محيطي داراي كيفيت ضعيف است كه داراي خصايص منفي و يا فرسايش بعضي عناصر و مولفه

توان محدوده مورد مطالعه را واجد كيفيت استثنايي/ بسيار بندي ميهاي مثبت اندک باشد. براساس اين دستهويژگي

 خوب دانست:

 (مشاورمحيطي)منبع: مطالعات ميداني كيد بر پيامدهاي زيستارزيابي كيفيت منظر با تا :1-203جدول شماره 
 جزئیات بندی کیفیدسته

 استثنايي/ بسيار خوب
داراي خصوصيات قوي منظر همراه با عوارض باارزش، ممكن است مورد محافظت قرار گيرند، حساس يا 

 خيلي حساس به تغيير است

*** 

 * هااما با مداركي دال بر تنزل و فرسايش بعضي عناصر و مولفههاي سازنده داراي ويژگي خوب)مطلوب(/ متوسط

  هاي مثبت اندکداراي خصايص منفي و يا ويژگي ضعيف / خيلي ضعيف

با توجه به جدول فوق و نيز با درنظرگرفتن مقياس و مساحت محدوده طراحي در انتها به تحليل چشم اندازي 

شود. براساس اين جدول اثري نامطلوب اساسي پرداخته مي 0-203 دولگذاري اين طرح با كمك جميزان اثر

است كه به ميزان چشمگيري موجب تخريب وضع موجود منظر شود. اثري در سطح نامطلوب متوسط است كه 

موجب تخريب آشكاري در وضع موجود منظر شود و همچنين بعضي آثار تغيير يا بهبود خاصي در محيط ايجاد 

با مطلوبيت محدود بهسازي اندكي را براي محيط به ارمغان آورد و اثري با مطلوبيت مفيد  نخواهندكرد و آثاري

مطلوب به پيشرفت اساسي را در وضع  بهبود چشمگيري را براي محيط به ارمغان آورد و در نهايت اثر كامالً

 موجود منجر خواهد شد.

 (مشاور: تحليل ميزان اثرگذاري پروژه در وضعيت موجود محدوده)منبع: مطالعات ميداني  0-203جدول شماره  

 برنامه به ميزان چشمگيري موجب تخريب وضع موجود منظر شود اثر نامطلوب اساسي 1

 برنامه موجب تخريب آشكاري در وضع موجود منظر شود اثر نامطلوب متوسط 2

 بهبودي را ايجاد نخواهد كردگونه تغيير يا هيچ بدون تغيير 3

 برنامه بهسازي اندكي را براي محيط به ارمغان آورد اثر با مطلوبيت محدود 1

 برنامه بهبود چشمگيري را براي محيط به ارمغان آورد اثر با مطلوبيت مفيد 0

 برنامه پيشرفت اساسي را در وضع موجود منجر خواهد شد اثر كامال مطلوب 1

توان ذكر نمود كه با توجه به انواع كيفيات منطقه مورد مطالعه و سطح باالي انواع لب فوق ميابا توجه به مط

شد تالش برنامه راهبردي اين منطقه بايد بر  عناصر موجود درآن كه در سطور گذشته به تفصيل بدان پرداخته

 ايجاد اثري كامال مطلوب باشد.

 
 

 


