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  ..نقده حسنلو،

  چکیده

 بـه  پاسـخگوئی  و گردشـگري  توسـعه  شـهري،  زیباسازي جهت اصلی عناصر از یکی ساحلی گردشگري در شهري منظر

 هـدف،  لحـاظ  از حاضـر  پـژوهش . گـردد  می محسوب شهري فضاهاي در بشر روانی و روحی مادي، نیازهاي از بسیاري

 سـاحل  سایت در ساحلی گردشگري توسعه حاضر پژوهش هدف. باشد می تحلیلی-توصیفی آن اجراي روش و کاربردي

-اسـنادي  روش دو از موردنیـاز  اطالعات گردآوري. است طبیعی منظر پایداري کیفیت ارتقاي طریق از نقده حسنلو سد

 مشاهده و پژوهش حوزه پیرامون نظري مبانی تئوریک ارزیابی آن طریق از که است گردیده اتخاذ میدانی و اي کتابخانه

 ،جهت شهري ریزي برنامه حوزة نظران صاحب و متخصصین از نفر 30 نظرات از مندي بهره و محدوده میدانی شناسایی و

 استفاده با شده گردآوري هاي داده سپس. است گردیده اقدام طبیعی، منظر کیفیت بهبود در موثر هاي مولفه استخراج

 حضـور  تقویت" عامل: دهد می نشان پژوهش نتایج. است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد سوارا و فریدمن هاي آزمون از

 اهمیـت  کمترین و بیشترین  ترتیب به "محیطی زیست هاي آلودگی کاهش" و "دولتی و خصوصی بخش گذاران سرمایه

 سطح بهبود حول موثر اقدامات برخی به نهایت، در. است داده اختصاص خود به طبیعی منظر پایداري سطح بهبود در را

  .است شده اشاره حسنلو سد ساحل منظر

  

  مقدمه  

گردد که انسان به منظور استراحت و آسودگی موقت از هایی محسوب میاز جمله فعالیت در سطح جهان گردشگري ،امروزه

در عصر حاضر، یکی از عوامل موثر  این مفهوم .)Beeton, 2006( هاي زندگی مدرن در عصر حاضر، آن را برگزیده استتنش

هاي شغلی و تعامالت رود و باعث ایجاد فرصتها به شمار میدر گسترش ارتباطات و تبادالت فرهنگی و اقتصادي میان ملت

محیطی که فرآیند حیات بشر را  :محیط زیست عبارت است از ).Sarisik et al, 2011: 1011(گردد اجتماعی و فرهنگی می

 هاي نشانه از محیطیزیست مسائل به ویژه توجه و زیستمحیط به نسبت مسئوالنه نگاه .فرا گرفته و با آن بر هم کنش دارد

 عنوان به اکوتوریسم بالقوه توان). Nik Ramli and Mohammad, 2012( است یکم و بیست قرن جوامع از بسیاري شاخص

 و اقتصادي توسعه به اکنون ،توسعه حال در کشورهاي چرا که است موضوع این اصلی دلیل پایدار، توسعه در موثر ابزار یک

 جهت در باید منابع از برداريبهره پس. (Bunruamkaew and Murayama, 2011:270) پردازندمی حفاظتی هاياستراتژي

 در). Tesaur et al, 2005: 641( سازد پذیرامکان را منطقه تفرجی برد ظرفیت ارزیابی با صحیح مدیریت و باشد پایدار توسعه

مدنظر  یازهایش،ن یافتدر در یندهنسل آ ییحال انسان را با توجه به توانا یازهاياست که ن ياتوسعه :یدارپا توسعهراستا،  ینا

                                                             
  نویسنده مسئول :as.abedini@urmia.ac.ir   
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زندگی مدرن،  ةناشی از سیطر افزایش تمایل گردشگران به حضور در طبیعت کههاي اخیر، طی سال ).WCED1, 1987(دارد 

نمایان  گردشگري طبیعیباشد، مقوله ارزشمندي را تحت عنوان پذیر در مناطق شهري شلوغ امروزي میصنعتی و خستگی

هاي مقصد در گردشگري طبیعی، توجه و تأکید بسیاري از مردم، به عنوان بخشی از مکان نواحی ساحلی شهرها .سازدمی

سواحل شهري به دلیل برخورداري از خصوصیات مهم اکوسیستمی،  .ن را به خود جلب نموده استریزامسئولین و برنامه

با توجه به مسائل و مشکالت زندگی امروزي، فضاهاي  .حضورپذیري را دارند تقویتهاي فراوانی جهت جذب جمعیت و پتانسیل

میان انسان، طبیعت و فضاهاي شهري، بازتولید برقراري پیوند هاي مساعدي جهت گذران اوقات فراغت، ساحلی شهري محیط

، تقویت هویت محیط و هاي روزمرهارتقاي کیفیت زندگی، افزایش نشاط و آرامش، فرار از سختیانگیز، فضاهاي جمعی خاطره

گونه گیري مطلوب و هدفمند مخاطبان از اینلذا، بهره .گردندمحسوب می و کیفیت اکولوژیک افزایش سرزندگی حس مکان،

باشد که در تحقیق حاضر در راستاي توسعه ریزان و مدیران شهري میهاي برنامههاي اساسی در ایدهفضاها جزء ضرورت

 مطالعات انجام و تحلیل و بررسی اهمیت طوالنی، ساحلی خطوط وجود ایران کشور در. گردشگري بدان پرداخته شده است

 کنونی دوران در. کندمی ناپذیر -اجتناب را فضاها این در محیطی کیفیت ارتقاي و ساحلی نوارهاي مدیریت هدف با جانبههمه

 بر هابرنامه که دارد ضرورت پایدار، توسعه به رسیدن راه در موانع ایجاد و منابع نابودي محیطی،زیست هايبحران بروز پی در و

 هايارزش هم و شود انجام محیط از مستمر و درخور برداريبهره هم تا گیرد صورت محیطی توان ارزیابی و شناخت اساس

 فراغتی هايفعالیت گذران براي را امن مناطق ، گردشگران  ،امروزه). 78: 1389 نوري، و سلطانی( شوند حفظ محیط طبیعی

 .کند، سهم بسیار بزرگی را در این حیطه ایفا می)ساحلی(که گردشگري طبیعی  )Tarlow, 2014: 169( کنند-می انتخاب

 2019المللی در سال ، گردشگري بین)UNWTO٢(از سوي سازمان جهانی گردشگري  شده ارائه هايگزارش و آمار بنابر

سازمان جهانی گردشگري به دلیل   ،همچنین .داشته استدرصدي  4میلیارد سفر نسبت به سال قبل رشد  5/1میالدي با ثبت 

- المللی پیشدرصدي را در روند گردشگري بی 4الی  3، رشد بین 2020برگزاري رویدادهاي مهم ورزشی و فرهنگی در سال 

به خود  جهان درصدي، سهم بیشتري را نسبت به سایر مناطق 8با رشد  2019منطقه خاورمیانه در سال . بینی نموده است

کشور جهان،  140کشور ایران در زمینه جذب توریست در صنعت توریسم جهانی در بین  به طوري که اختصاص داده است؛

 صادرات از بیشتر حتی یا برابر گردشگري تجارت میزان جهان نواحی از بسیاري در .را به خود اختصاص داده است 89رتبه 

 به منجر  ،توسعه حال در و صنعتی کشورهاي در خصوصهب جهانی گسترش چنین. است غذایی مواد تولیدات و اتومبیل نفت،

 Buhalis and( است شده مخابرات و کشاورزي تا وسازساخت از مرتبط، هايبخش از بسیاري در اشتغال و اقتصادي رشد

Darcy, 2011: 2.(  یگرد ینیع یدهشهر، روستا و هر پد یخ،فرهنگ، تار یعت،توان آن را به طبیکل است که م یکمنظر 

 ی،پرچکان( است تاریخ با جامعه و طبیعت با انسان تعامل محصولاست که  یو نسب یا،پو ی،ذهن ینی،ع يایدهداد و پد یمتعم

از شهر را  يبلکه کالبد یستن يمفهوم کالبد یکتنها  یدار،تحقق توسعه پا ياز بسترها یکیبه عنوان  يشهر منظر). 53: 1395

 نوار). 47: 1391بهزادفر و همکاران، ( است یعرصه بروز تعامالت اجتماع یا يشهر يهایتفعال يکند که مکان برقراریتجسم م

. است یطیمح يهایفیتک يمنبع باارزش در جهت ارتقا یکمنظر شهر داشته و به عنوان  یفدر تعر یديشهر نقش کل یساحل

. شهر است یطو مح یعتانسان، طب یندهنده بیونددر ساختار شهر و پ یعیبه عنوان عنصر طب "آب  "  ،یساحل يدر شهرها

 يدارا يسواحل شهر. شهرها به همراه دارد يبرا یو اجتماع ياقتصاد یکی،اکولوژ یداست و فوا یزندگ یاتیاز منابع ح یکی آب

 روابط. یابند - توسعه یدارصورت پاه ب یدفضاها با ینبالقوه، ا یتاز تمام قابل يمندبهره يباشند و برایذکر شده م یايتمام مزا

-هب و فراغت اوقات گذران طبیعی فضاهاي کیفیت ارتقاي همچنین و طراحی و ریزيبرنامه ضرورت امروزي، شهرهاي پیچیده

 پتانسیل ینکه از ا ییشهرها. سازدیآشکار م شتربیرا  یساحل يجهت توسعه گردشگر شهري طبیعی فضاهاي منظر خصوص

 مداريهویت شناسی،ییزیبا اجتماعی، شهري، منظر اکولوژیک، بعد از هاآن ارزش شناخت هستند، برخوردار) سواحل( طبیعی

 هايکیفیت مفهوم .است شهري هايرودخانه و سدها سواحل و طبیعی فضاهاي طراحی و ریزيبرنامه در الزم شرط تفرجی و

- زیست مباحث و داشته چندبعدي مفهومی گذشته دهه دو در ولی داشت، تاکید بهداشتی مسائل بر بیشتر گذشته در محیطی

                                                             
1 World Commission on Environment and Development 
2 World Tourism Organization  
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 و هاقوت از استفاده با خود، فردهب منحصر ویژگی و موقعیت واسطهبه شهرها طبیعی در نواحی .گیرددربرمی هم را محیطی

ساحلی به عنوان بخشی از  نوار گردشگري توسعه ضرورت. یابند دست محیطیزیست پایداري به توانندمی خود هايفرصت

 افزایش زیست، محیط از حفاظت پایدار، توسعه رویکرد معیارهاي محدوده، ساماندهی طریق از طبیعی شهرها،محیط 

 توجه مورد بیشتر را پایدار شهري منظر همه از ترمهم و مکان حس بهبود شهري، طبیعی هویت اقتصادي، منابع و درآمدزایی

 و شهري سواحل منظر پایداري حوزه در گسترده مطالعات انجام و موفق و اصولی تدابیر اتخاذ لزوم نتیجه، در. دهدمی قرار

 يحسنلو سد .یابدمی روشن پیش از بیش اجتماعی پایدار توسعه به دستیابی جهت سواحل این در گردشگري توسعه اهمیت

 یعتطب ی،تفرج ی،ورزش يها یژگیاز و يبرخوردار یلشود که به دلیمهم منطقه محسوب م یعیطب يهایلاز پتانس یکینقده 

منطقه فراهم طبیعی  گردشگري توسعه و پایدار طبیعی منظر یتبا هدف تقو یزيررا جهت برنامه یمناسب ینهزم... و يگرد

 یدارو منظر پا گردشگري زمینه در موجود عملی و علمی تجارب از گیريبهره با تا دارد سعی حاضر پژوهش .کرده است

منابع  یو برخ شهروندان تفرجی و تفریحی نیازهاي ،ینهمچن وسواحل، امکانات و خدمات موجود در محدوده سد حسنلو 

. یافتشهروندان دست  یريحضورپذ یتسد و تقو یهراه به بهبود منظر حاش ینکند تا از ا ینرا تام يو اقتصاد ییدرآمدزا

 به حسنلو سد یهحاش یعیمنظر طب پایداري تقویت آیا: است زیر اصلی سوالبه  ییگودر پاسخ یحاضر سع پژوهش بنابراین،

 با حاضر پژوهش اصلی هدف راستا، این درکند؟ یمحدوده کمک م )ساحلی(طبیعی  گردشگري بخش کیفیت عوامل ارتقاي

 و یاپو يابه محدوده یابیدست و شهروندان حضورپذیري تقویت و گردشگري توسعه حسنلو، سد مناسب طبیعی بستر به توجه

  . است یعیمنظر طب یداريپا یافتسد حسنلو نقده با ره یهدر محدوده حاش زنده فضایی

  

  ادبیات موضوع 

 از مـورد  چنـد  بـه  کـه  اسـت  گرفتـه  صورت متعددي مطالعات و هاپژوهش ،ارتباط با موضوع تحقیق حاضر در: پیشینه تحقیق

 بخـش  کیفیت عوامل تحلیل" عنوان تحت پژوهشی در ،)1389( پور علی و شیعه: است شده اشاره هادیدگاه و مختلف مطالعات

 کیفیـت  ارتقـاي  در موثر هايمولفه :این نتیجه رسیدند که به "پایدار گردشگري معیارهاي به توجه با ساحلی گردشگري محیط

. باشـد می رفاهی خدمات و دسترسی تفریحی، هايفعالیت گردشگري، امکانات ،)تاثیر بیشترین( محیط منظر و پاکیزگی ساحل،

 منظـر  ایجاد منظور به "بنادر حاشیه سواحل پایدار منظرسازي در رهیافتی" عنوان تحت ايمقاله در ،)1396( همکاران و یرفیع

 همکـاران  و بهبهانی. اندکرده اشاره محیطیزیست کیفیت يارتقا رهیافت به بوشهر بندر حاشیه سواحل در پویا مراکزي و پایدار

 از حفاظـت  بـر  "رفتـاري  الگوهـاي  اسـاس  بـر  دربند دره رود منظر سازي باززنده و حفاظت" عنوان تحت پژوهشی در ،)1391(

 عنـوان  تحت پژوهشی در ،)1396( همکاران و شکور. اندکرده تاکید آن منظر بر وارده هايآسیب سازي باززنده و درهرود محیط

 منظـر  و پایـدار  توسـعه  يارتقـا  بـه  شـیراز  آبـاد سـلطان  رودخانه مطالعه با "پایدار توسعه در شهري هايرودکناره منظر تاثیر "

 منظـر  طراحـی  و شـهري  پایـداري  توسـعه  میـان  دارمعنـی  رابطـه  وجود به پژوهش این در. اندکرده تاکید شهري هايرودکناره

 نمونـه  منطقـه  اکولوژیـک  تـوان  ارزیـابی  بـه  پژوهشـی  در ،)1392( همکـاران  و فیـروزي  .انـد کـرده  اشاره شهري درون سواحل

 محـدوده  ایـن  :که یافتند دست نتیجه این به هاآن. پرداختند گردشگري پایدار توسعه بر تاکید با عباسپور شهید سد گردشگري

 منطقـه  ایـن  در توریسـتی  کاربري نوع بهترین گسترده تفرج که است متمرکز و گسترده صورته ب گردشگري منطقه دو داراي

 بـراي  فعـال  و پویـا  ايزمینـه  شـهري،  گردشـگري  حوزه در گسترده مطالعات و بررسی با شده سعی حاضرتحقیق  در. باشدمی

 هـاي ویژگی از روند این که شود، فراهم محدوده طبیعی منظر کیفیت ارتقاي و بهبود طریق از منطقه ساحلی گردشگري توسعه

 توانـد می جغرافیایی،خاص  موقعیت و طبیعیمتناسب  ویژگی دلیل به نقده حسنلو سد محدوده. باشدمی پژوهش فردهب منحصر

 ولـی . باشد داشته محیطیزیست اقتصادي و فرهنگی، همچون دیگري هايحوزه و گردشگري صنعت در را تريفعال بسیار نقش

 از گیـري بهـره  بـا   ،بنـابراین . اسـت  گرفتـه  قـرار  مسـئوالن  و ریزانبرنامه توجه مورد کمتر ارزشمند جاذبه این تاکنون متاسفانه

 منطقـه،  گردشگري توسعه در موثر هاياستراتژي تدوین با و پیشین مطالعات نتایج و پژوهش موضوع با مرتبط نظري چارچوب

  .نمود هدایت طبیعی هايارزش حفظ ومحیطی  پایدار توسعه راهبرد به را مطالعه مورد محدوده توانمی
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  مبانی نظري

 خـاص  هـاي ویژگـی  و هـا جـذابیت  بـا  هـایی مکـان  دریـا،  و خشـکی  هاياکوسیستم ةدهنداتصال نقاط عنوان به سواحل :ساحل

 بـراي  را مناسـبی  زیسـتگاه  کـه  باشـد اکوسیستمی می تنوع لحاظ ازبااهمیت  مناطقی ساحلی، نوار محدوده. هستند جغرافیایی

 در را مـؤثري  و طبیعـی  هاي دفاعیسیستم ها،پهنه این در موجود طبیعی ساختارهاي .آوردمی فراهم دریایی مختلف هايگونه

 ایـن  سـواحل،  در هـاي موجـود  پتانسـیل  و منابع به توجه با طرفی، از .آوردمی پدید فرسایش سواحل و دریایی مخاطرات برابر

 جـذب  جهت هاي متنوعیقابلیت داراي همچنین، هامکان این .کنندمی ایفا و توسعه اقتصاد در جانشینی غیرقابل نقش مناطق

 دیگـر  و گردشـگري، بنـدرگاهی   مـاهیگیري،  کشـاورزي،  هايقابلیت همچون ايچندگانه منافع همگرایی .باشندمی گردشگران

 بدل نقاط جمعیتی ترینجذاب از یکی به را سواحل امروزه ...و طبیعی اندازهايچشم دربرداشتن همچنین و صنعتی فعالیتهاي

 هسـتند  جهان جمعیت از نیمی از بیش منزلگاه سواحل آنها، يهمه تر ازمهم شاید و هاییپتانسیل چنین کنار در .است نموده

 ).1388 ،و مولوي نیا حسین(

 
  برداري از نوارهاي ساحلیمراحل بهره: 1نمودار 

 

  
 )1391(بمانیان و همکاران : منبع

 

 شهري سواحل طراحی موفقیت در تاثیرگذار عوامل: 2 نمودار

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Yassin et al., (2012): منبع

 

 و آمـار  اسـاس  بـر  که طوريهب ؛است شده تبدیل جهانی اقتصاد در تاثیرگذار ايپدیده به گردشگري ،امروزه :گردشگري ساحلی

 Liu( است گردیده تبدیل جهانی درآمد منبع ترین بزرگ به جدید يهزاره در گردشگري جهانی سازمان سوي از منتشره ارقام

et al, 2012: 413( .منطقـه  در ویالیـی  بـار  اولـین  بـراي  کـه  هنگـامی . گرددبرمی روم دوران به ساحلی گردشگري هايریشه 

 خورشـید  و دریـا  از درمانی خواص به عموما ساحلی گردشگري ،18 قرن اواسط در بعدها. شد ساخته اپینیه ةجزیر شبه ساحلی

 آیـد مـی  شـمار  بـه  گردشـگري  اصلی هايجاذبه از یکی عنوان به ساحل در خورشید و ماسه دریا، امروزه. شد محدود ساحل در

برداري محدود با انگیزه داخلیبهره  

خارجی برندهبرداري فعال با نیروي پیشبهره  

  اي و جهانیفعال با انگیزه منطقه برداريبهره

هاي انگیزه

برداري از بهره

 نوارهاي ساحلی

عوامل 

توسعه موفق 

سواحل 

شهري

ادراك 

نیازهاي 

عمومی عملکرد

تسهیالت 

مالی

شرح 

پروژه

مدیریت 

موضوعیتموثر

تطابق 

زیست 

محیطی

سنخیت

سیما

تکنولوژي 

ساخت و  

ساز



    111ي سد حسنلو   محدوده: با رهیافت تقویت پایداري منظر طبیعی، مطالعه موردي) ساحلی(طبیعی  ي گردشگري توسعه

)UNEP٣, 2009: 10 .(تمـدن  و تاریخ طبیعی، هايجاذبه هوایی، و آب تنوع نظر از که فراوانی امتیازات به توجه با ایران کشور 

 بـه  شـدن تبـدیل  بـراي  فراوانـی  هـاي قابلیت از دارد، جغرافیایی و فرهنگی دستی، صنایع معماري، مذهبی، و باستانی آثار کهن،

 ماهیـت  دلیل به که است اقتصادي فعالیتی گردشگري). 159: 1388 سلیمانی، و تقوي( است برخوردار جهانی گردشگري قطب

-مـی  فـراهم  کشورها یافتگیتوسعه سطح از فارغ جهانی، تجارت عرصه به ورود براي مناسب هاییفرصت آن، خاص هايویژگی

 ...و دریـاي شـفاف   اي،ماسـه  سـواحل  طبیعـی،  منابع از استفاده مبناي بر گردشگري ساحلی). 2: 1391 همکاران، و نوري( آورد

 :همچـون  سـاحلی  محصـوالت  عرضـۀ  شـامل  و دربرگرفتـه  را فراغتـی  تفریحی و هايفعالیت از کاملی گسترة و شده گذاريپایه

 و هـا اسـکله  هـا، فروشیخرده مانند( ساحلی توسعۀ هاي پشتیبانزیرساخت و دوم هايخانه غذایی، محصوالت پذیرایی، اسکان،

 :اسـت  شـده  تأکیـد  تأثیرگذار راهبرد دو روي بر ساحلی، عمدتاً گردشگري پایدار ۀتوسع در .شودمی )ها فعالیت کنندگانتأمین

) ب .اسـت  شـده  معرفـی  توسعه موتور گردشگري ساحلی رویکرد، این در: پایدار ۀتوسع براي راهبردي گردشگري ساحلی،) الف

 گانـه سـه  رابطـه  به رویکرد این در: شهري پایدار توسعه به دستیابی و منابع از حفاظت براي ابزاري به عنوان ساحلی گردشگري

 از سـاحلی  کـه گردشـگري   اسـت  باور این بر و شودمی تاکید گردشگري صنعت و جامعه میهمان سرزمین، میزبان، جامعه میان

 منـاطق توسـعه   ۀتوسـع  در سـهمی  درآمـد  و اشتغال ایجاد با و یابد دست پایدار ۀتوسع به تواندمی اقتصادي سازيمتنوع طریق

 بـا  گردشـگري  اگر دیدگاهی، بنابر. است روستایی پایدار ۀتوسع ةگسترد موضوع از بخشی ساحلی گردشگري. باشد داشته نیافته

 روسـتایی  مناطق زیست محیط و اقتصاد مردم، واقعی براي سود موجب تواندمی شود، یکپارچه روستایی زندگی هايدیگر جنبه

بایسـتی  جوامـع شـهري   مفهوم گردشگري در ابعاد تئوري و عملی  ۀتوسعو رواج  ).1385 همکاران، و الدین افتخاري رکن( شود

ي مشـخص و مـدون، مسـائل    هـا و سیاسـت  گردشـگري پایـدار بایـد از طریـق راهبردهـا      .هاي پایداري باشـد در راستاي مولفه

پایـدار   ۀهـاي توسـع  زمینـه به صورت موزون و هماهنگ به اجرا درآورد تـا   جوامع را ...اکولوژیکی، اقتصادي، اجتماعی، اخالقی و

  .فراهم گردد هاي زیستمحیطجانبه در همه

 
 شهري هايجاذبه انواع بنديتقسیم: 1 شکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تحقیق حاضر مطالعات: منبع

  

هر موجود زنده با دیگر عوامل زنده و  و دارند، زندگی امکان آن در زنده موجودات که می گردد اتالق به محیطی محیط زیست 

، مصـنوعی  )خـدادادي هـاي  متشـکل از موهبـت  (زیست بـر عوامـل طبیعـی    محیط .غیرزنده پیرامون در ارتباط متقابل قرار دارد

-عوامـل تشـکیل   .قابـل تقسـیم اسـت   ) مشتمل بر ایجاد ارتباط متقابل بین افراد(ی جتماعو ا) زاییده تفکر و ساخته دست بشر(

-مـی ...) مثل آب، هوا، خـاك و (جان و بی...) مثل گیاهان، حیات وحش و(زیست طبیعی نیز شامل طبیعت جاندار دهنده محیط

                                                             
3 United Nations Environment Programme 

-شامل اقلیم، سواحل، چشم

، آبشارها، اندازها، تاالب

ها و هر پدیده ها، کوهدریاچه

 طبیعی دیگري

هاي فرهنگی مانند جاذبه

تئاتر، تاریخ و فرهنگ 

 جوامع

 طبیعی

هاي اجتماعی مانند جاذبه

 نژاد، زبان و قوم

ها فقط هدف این نوع جاذبه

جذب شهروندان به سوي 

مانند . باشدها میفعالیت

ها و انواع ها، جشنشهربازي

فضاهاي بازي و اوقات 

 فراغت
هاي ساخته شده جاذبه

ها، مساجد، مانند پارك

 کلیساها و بناهاي خاص 

یانسان یمصنوع   
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باشد که انسان در حفـظ  جان میزیست طبیعی و از نوع بیحاضر شامل محیط )گردشگري ساحلی( تحقیقنظري  همطالع .باشد

  .نمایدو احیاي آن نقش اساسی را ایفا می

  

  زیستهاي محیطبندي بخشتقسیم: 2شکل 

  

  
  تحقیق حاضر مطالعات: منبع

 
 

 ).73: 1391 همکـاران،  و دلیـر  زادهحسـین ( شـود مـی  ایجـاد  عالئم و منظر بین گردشگر، که است تجربی رابطه جاذبهدر کل، 

-شـبکه  :شـناختی روان منظر از زیربناها از مقصود. است مناسب زیربناهاي وجود مستلزم گردشگري، امکانات و تسهیالت ۀعرض

 تسـهیالت  و ضایعات رفع فاضالب، انرژي، منابع تامین آبرسانی، هايشبکه شامل و گیرندمی قرار زمین سطح زیر که است هایی

 ).67: 1390 کاظمی،( باشند می ارتباطی

 
  گردشگري صنعت نیاز مورد عناصر: 1 جدول

  گردشگري صنعت در نیاز مورد عناصر

  طبیعی و انسانی منابع  گردشگري منابع

  گردشگري هايزیرساخت
، اجتمـاعی  تسـهیالت ، ارتبـاطی  محورهاي و هاراه

  دور راه از ارتباط امکانات، زیربنایی تسهیالت

  نوشیدنی و خوراکی، مهمانپذیرها و هاهتل  مهمان از پذیرایی تسهیالت

  ورزشی و تفریحی امکانات  ورزش و سرگرمی تسهیالت

  گردشگري ايواسطه خدمات
، رسـانی اطـالع  دفاتر، تبلیغاتی دفاتر، هاسفرگذاري

  راهنماها، اتومبیل کرایه هايبنگاه

  همان: منبع

 

 نگرند،می را آن که چیزي هر نگریستن، جاي: است شده تعریف زیر صورته ب اصطالح این از دهخدا ۀنام لغت در :منظر شهري

 یـاد  منظر با برابر شود، واقع چشم برابر در آنچه نیز عمید فرهنگ در). 2833: 1385 دهخدا،( بدنما خواه و باشد خوشایند خواه

 در بسـترش  با و کرد توجه آن به خاص مکان یک در توانمی که است محیط از بخشی منظر). 1749: 1389 عمید،( است شده

 فـرم  زمـین،  فـرم  فیزیکـی  عناصر :شامل ؛است زمین از ناحیه یک مشهود هايویژگی منظر). 91: 1386 بل،( داد ارتباط محیط

 هـا انسـان  وسـیله  بـه  شده ساخته عناصر گیاهی، پوشش :شامل زمین پوشش ها،دریاچه زنده، عناصر ها،رودخانه قبیل از هاآب

 بـا  ههمـرا  عناصر این ترکیب. هوایی و آب شرایط و نور قبیل از گذرا و موقتی عناصر و ساختارها ها،ساختمان ها،کاربري :شامل

 و هایشـان ویژگـی  منظرها،. است مکان و انسان زندگی ترکیب کننده منعکس که کندمی خلق را مناظري اغلب هاانسان حضور

 الـدینی، سـیف ( سـازد مـی  متمایز دیگر نقاط از را آن که مکان از حسی. است مکان یک از برداشت ةکنندتعیین منظرها کیفیت

 محیط زیست

 طبیعی انسانی

دارعوامل جان جانبیعوامل    

...جانوران وشامل گیاهان،  ...شامل آب، هوا، خاك و   

 اجتماعی



    113ي سد حسنلو   محدوده: با رهیافت تقویت پایداري منظر طبیعی، مطالعه موردي) ساحلی(طبیعی  ي گردشگري توسعه

 بصري ظاهر شهري منظر. شد مطرح "معماري مرور" ۀمجل در 4کالن گوردن توسط بار اولین "منظر شهري" مفهوم). 3: 1391

 فرآینـد  در و بـوده  دریافـت  قابـل  حـواس  توسط که فضاست از موجود اطالعات کلیه شهري منظر). 8: همان( است شهر یک

 منظـر  مفهوم اصلی هاياز ویژگی). 37: 1385 پاکزاد،( فضا معناي و عملکرد فرم، :قبیل از اطالعاتی .گرددمی پردازش ادراك

 .گـردد می مطرح "اجتماعی فضایی" ساختار یک و "کالبدي-انسانی" ،"ذهنی-عینی" یک پدیده عنوان به :که است آن شهري

 اسـت  نیـز  کریـدورهاي بصـري   شـهري،  سـیماي  مناظر درونی، انداز چشم منظر گسترده، :شامل شهري منظر اصلی هايگونه

 عوامـل ( محیطـی  هـاي محـرك  از ايمجموعـه  شـهري،  محـیط  یک منظر )1961( کالن تعریف اساس بر ).30: 1385 ذکاوت،(

 هنجارهـاي  و الگوهـا  همـراه  جامعه بـه  فرهنگی و سیاسی اقتصادي، ساختارهاي آن، گیريشکل در است که) مصنوع و طبیعی

 و انسـان  سـطح تمـاس   حاصـل  شهري منظر). 48: 1389 همکاران، و فرهودي( کنندمی ایفا اساسی نقش جامعه آن در غالب

-مـی  شهري تأثیر منظر بر خود هايفعالیت طریق از شهر بصري اندازساختار چشم در تنهانه انسان راستا، این در و است شهر

 ).Crow et al, 2006: 282( پـذیرد مـی  تـأثیر  شـهري  منظر با تماس طریق از نیز شهروندان ذهنی درك و رفتار بلکه گذارد

 ۀواسـط  بـه  کـه  اسـت  مـاهیتی  شـهري  منظـر ، بنـابراین . است شهر فیزیک در انسان تجربه حاصل شهري منظر نام با واقعیتی

-ویژگـی  و ابعـاد . شـود می تفسیر شهروندان ذهن در و آیدمی پدید تاریخ طول در کالبد با آن شدن همراه و انسانی هايفعالیت

: 1387 گلکـار، ( دهـد می تشکیل را شهري منظر جمعا شهري، مناطق و محالت محیطی و هویتی فعالیتی، فضایی، بصري، هاي

38.(  

 سـد  ۀحاشـی  طبیعـی  منظـر  کیفیـت  بهبـود  رهیافت در موثر زیرمعیارهاي و معیارها :بندي معیارهاي تحقیقشناسایی و طبقه

 استفاده با همچنین و موجود علمی مطالعات و پیشین تجارب از گیريبهره با منطقه، ساحلی گردشگري تقویت هدف با حسنلو

  .است شده اشارهبدان  زیر جدول در که شدند تعیین مطالعه مورد ةمحدود در موجود شرایط و هاویژگی از

 

 طبیعی منظر کیفی سطح بهبود در موثر معیارهاي: 2 جدول

 ۀتوســع : وابســته متغیــر

    ساحلی گردشگري
  طبیعی منظر پایداري تقویت: مستقل متغیر

  زیرمعیارها  معیارها

 
  

  

  اقتصادي

 
E1 

 عملکردهـاي  برخی طریق از اقتصادي هايفرصت ایجاد

  تفریحی و ورزشی

E2  خصوصی بخش گذارانسرمایه حضورپذیري تقویت  

E3  

-خرده خرید، مراکز( مختلط خدماتی هايکاربري ایجاد

  ...)و هاکمپ ها،کافه ها، فروش

 
  

  اجتماعی

S1 توریستی-تفریحی جمعی هايمکان ایجاد  

S2  منطقه تاریخی-فرهنگی هویت حفظ  

S3 

 امنیـت  اجتماعی، تعامالت( مردم نیازهاي به پاسخگوئی

  ...)و اجتماعی

  

  محیطیزیست
I1  

 شـرایط  با سازگار و بومی پایا، گیاهی پوشش از استفاده

  منطقه طبیعی

I2  و بهداشتی هوا،( هاآلودگی انواع کاهش(...  

I3  سد حاشیه در گل باغ و سبز فضاهاي ایجاد  

   

B1 
 مسـیرهاي  ایجـاد  طریق از محیط بصري کیفیت يارتقا

                                                             
4 Gorden Cullen 
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  کالبدي

  ساحلی سبز و پیاده  

B2  منطقه بومی نمادهاي و هاالمان از گیريبهره  

B3 هاي مناسبها و تقویت دسترسی ایجاد زیرساخت  

  منابع

  161: 1389پور اشلیکی، شیعه و علی

  119: 1393طاهري بجگان و همکاران، 

  37: 1395پور و شاهیوندي، قلیحسین

  50: 1396رفیعی و همکاران، 

  مطالعات تحقیق حاضر: منبع

 

  :معرفی محدوده مورد مطالعه

 شـرق  جنـوب  کیلـومتري  95 در شـهر  ایـن . اسـت  نقده شهرستان مرکز و غربیآذربایجان استان جنوبی شهرهاي از یکی دهقَنَ 

 طـی  سـال  ایـن  در که شدمی شناخته "سولدوز" عنوان با نقده شهرستان و شهر شمسی، 1346 سال تا. است شده واقع ارومیه

 نفـر  127671 شهرستان این جمعیت ،1395 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماري طبق. یافت تغییر نقده به آن نام ايمصوبه

 25 در پـژوهش،  مـوردي  مطالعـه  عنـوان  بـه  حسنلو سد. اندبوده ساکن شهري نقاط در نفر 90911 تعداد، این از که است بوده

 شـده  احـداث ) شـورگل ( حسـنلو  المللـی  بین تاالب روي بر و حسنلو دهستان شمالی دشت در ،)سولدوز( نقده شهر کیلومتري

 شـرقی  طول ثانیه 3 و دقیقه 28 و درجه 45 و شمالی عرض ثانیه 45 و دقیقه 1 و درجه 37 سد این جغرافیایی مختصات. است

 نقـده -ارومیـه  ةجـاد  آن، غـرب  شـمال  قسـمت  از و مهاباد-ارومیه ةجاد شرقی، شمال قسمت از سد این موجود دسترسی. است

 سـدهاي  تـرین  مهـم  از یکی سد این. گرددمی تامین چایی گادار رودخانه از حسنلو سد در موجود شیرین آب. است) حیدرآباد(

 طـرح ( اسـت  متـر  6/7 آن عمـق  و هکتار 1410 به نزدیک آن دریاچه مساحت که گرددمی محسوب همگن نوع از کشور خاکی

 هـاي دسترسـی  بـومی،  پرنـدگان  از تنـوعی  وجود جمله از حسنلو سد مناسب هايظرفیت). 1391 نقده، ناحیه عمران و توسعه

 جهت محدوده ساماندهی و ریزيبرنامه لزوم مناسب هواي و آب و کشاورزي اراضی وجود اصلی، اصالتیمو محورهاي به مناسب

  . نمایدمی ضروري را منطقه در ساحلی گردشگري قطب ایجاد و طبیعی منظر تقویت

  

  حسنلو سد مشخصات: 3 جدول

  مکعب متر میلیون 40/94: مفید حجم  نقده غربی، آذربایجان: موقعیت

  مکعب متر میلیون 15/2: سد بدنه حجم  کشاورزي آب تامین: موجود هدف

  همگن خاکی: سد نوع
 متـر  میلیـون  40/94: نرمال در مخزن حجم

  مکعب

  متر 25/12: پی از ارتفاع  چایی گادار بستر خارج: هیدرولوژي

  متر 25/10: بستر از ارتفاع  مگاوات: نیروگاه اسمی ظرفیت

  متر 5280: تاج طول  و نقده ارومیه: فرعی و اصلی حوزه

  مطالعات تحقیق حاضر: منبع

  

  مطالعه مورد محدوده موقعیت: 1نقشه 
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  نگارندگان: منبع

 

  تحقیق شناسیروش

 حسنلو، سد محدوده طبیعی منظر کیفیت ارتقاي طریق از دارد سعی که است کاربردي تحقیقی هدف، اساس بر حاضر پژوهش

 مـورد  اطالعـات  گـردآوري  بـراي . است تحلیلی-توصیفی نوع از تحقیق روش ،همچنین. یابد دست ساحلی گردشگري ۀتوسع به

 آن طریـق  از کـه  اي کتابخانـه -اسـنادي  مطالعه روش. است شده استفاده میدانی و اي کتابخانه-اسنادي روش دو از تحقیق نیاز

 بـا  اصـطالحات  از یـک  هـر  نظـري  و مفهـومی  تعـاریف  و گرفت انجام تحقیق موضوع پیرامون مبانی تئوریک و مفهومی بررسی

 مـوثر  هـاي مولفه استخراج و میدانی اطالعات گردآوري روش. است گردیده ارائه پیشین مطالعات هايروش و هایافته از استفاده

جهـت تشـخیص نقـاط قـوت و ضـعف،       محـدوده  میـدانی  شناسایی و مشاهده از استفاده با نیز طبیعی منظر کیفیت ارتقاي در

 نظـرات  ،همچنـین و  مصاحبه با گردشـگران بـومی و غیربـومی حاضـر در اطـراف محـدوده       کمبودها و نیازهاي اساسی از طریق

مطلـوبی را  هـاي  کـه ایـده   است بوده شهري سواحل منظر موضوع پیرامون شهري ریزيبرنامه حوزه نظرانصاحب و کارشناسان

 و شـهري  ةحـوز  نظـران صـاحب  و متخصصـین  ازي تعداد را تحقیق حاضر آماري جامعه. اندجهت بهبود وضع موجود ارائه نموده

ایـن افـراد   اکثریت با شناسایی . دارندرا  محدوده آگاهی کاملی از خصوصیات که دهدمی تشکیل مطالعه مورد ۀمنطق دانشگاهی

 شده تعیین هايشاخص به دهیوزن جهت. گردیده است محدودمورد  30تعداد  به آماري تحقیق حاضر ۀدر سطح استان، جامع

جهـت تجزیـه و   . اسـت  شـده  توزیع آماري جامعه بین در که شده استفاده امتیازي 5 لیکرت طیف با نامه پرسش ابزار از تحقیق

 تـا  اندشده بندي اولویت) SWARA( سوارا و) FRIEDMAN( فریدمن هايآزمون در شده گردآوري هايدادهتحقیق، تحلیل 

که بر اساس آن به نیازهاي اساسـی و   گردد تعریف و شناسایی متخصصین نظرات اساس بر زیرمعیارها از یک هر اهمیت ضریب

  .قدام گرددپذیري اهداف تعیین شده اضروري محدوده مورد مطالعه جهت تحقق
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  تحقیقمراحل انجام  :3 نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مطالعات تحقیق حاضر: منبع

  

  

  تحلیل و تجزیه

محیطـی و  زیرمتغیرهاي پژوهش در ابعاد اقتصادي، اجتمـاعی، زیسـت   متغیرها و از یک هر عمومی ضرایب و آمارها 4 جدول در

پویـایی و   ،همچنـین  .اسـت  شـده  داده نشـان  تحقیق کرونباخ آلفاي ضریب و معیارانحراف مد، میانه، میانگین، :قبیل از کالبدي

بر اساس ابعاد پیشـنهاد شـده، بـا اسـتفاده از روش آلفـاي      . نامه به تایید هر یک از پرسش شوندگان رسیده است پایایی پرسش

ضـریب آزمـون    ،معیارها و زیرمعیارهاي پژوهش پرداخته شده اسـت کـه در نهایـت   کرونباخ به ارزیابی ضریب پایایی هر یک از 

باشـد، معـرف اسـتاندارد و مـورد تاییـد      می 0.7ضریب حاصل که بیشتر از  ،در نتیجه. به دست آمده است 0.711پایایی برابر با 

   .باشدبودن سواالت پژوهش می

  

  

  آماري تحقیق ۀخصوصیات جامع: 4جدول 

  

  شرح  ویژگی  ردیف

  نفر 30  تعداد حجم نمونه  1

  درصد مرد 70  جنس  2

  سال 40درصد باالي  90  سن  3

  کارشناسی ارشد و باالتر  مدرك تحصیلی  4

  درصد دانشگاهی 35درصد اداري و سازمانی،  65  حوزه فعالیت  5

  بومی استان  ساکن  6

  مطالعات تحقیق حاضر: منبع

  

  

  

  

  

 ةانتخاب حوز

مطالعاتی 

 تحقیق

 هدف، تبیین مسئله،

اهمیت و ضرورت 

 اصلی تحقیق

تشریح تجارب 

پیشین علمی 

 مرتبط با تحقیق

بیان چارچوب 

 تئوریک تحقیق

شناسایی و 

استخراج شاخص 

 هاي تحقیق

شناسی تعریف روش

تحقیق و معرفی محدوده 

 مطالعاتی تحقیق

ها و تحلیل دادهتجزیه 

هاي از طریق تکنیک

 سوارا و فریدمن

گیري نتیجه

نهایی و ارائه 

 پیشنهادات
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  متغیرها آمار و تحقیق متغیرهاي پایایی ضریب: 5 جدول

  مد  میانه  میانگین  کد  نمونه  متغیرها
 انحراف

  معیار
  کرونباخ آلفاي

  

  اقتصادي

30 E1 6/2  3  3  855/0  
  

81/0  

71
1

/0
  

30 E2  23/4  5  5  971/0  

30 E3  1/4  4  4  759/0  

  

  اجتماعی

30 S1 47/2  2  2  167/1  

723/0  30 S2  47/4  5  5  681/0  

30 S3 13/4  4  4  776/0  

  محیطی زیست

30 I1  87/2  3  3  86/0  

734/0  30 I2  47/3  4  4  196/1  

30 I3  1/4  4  4a  995/0  

  

  کالبدي

30 B1  4  4  5  114/1  
  

764/0  
30 B2  9/2  3  2a 423/1  

30 B3  3/4  5  5  988/0  

 مطالعات تحقیق حاضر: منبع

محاسبه گردیده است که طبق آن برتري هر یک از  7و  5ول اجدترتیب در به و فریدمن دهی روش سوارا در ادامه فرآیند وزن

  .هاي تحقیق شناسایی شده استمولفه

 SWARAبا استفاده روش  یرمعیارهاوزن ز ۀمحاسب: 6 جدول

 برتري

  زیرمعیارها

 مجموع

  امتیازات
Sj  

Kj= 
Sj+1  

qj=qj-
1/kj  

Wj=qj/∑��  
 رتبه

  نهایی

E2  353  -  1  1  4763/0  1  

E3  319  904/0  904/1  525/0  2502/0  2  

E1 309  969/0  969/1  267/0  1271/0  3  

B1  260  841/0  841/1  145/0  069/0  4  

S1 247  95/0  95/1  074/0  0354/0  5  

B2  193  781/0  781/1  042/0  0199/0  6  

I3  191  99/0  99/1  021/0  01/0  7  

I1  152  796/0  796/1  012/0  0056/0  8  

B3  131  862/0  862/1  006/0  003/0  9  

S2  80  611/0  611/1  004/0  0019/0  10  

S3 71  888/0  888/1  002/0  001/0  11  

I2  34  479/0  479/1  001/0  0007/0  12  

  محاسبات تحقیق حاضر: منبع
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  فریدمن آزمون معناداري اثر: 7 جدول

  

N  Chi-Square  df  Asymp. Sig.  

30  621/309  11  000/0  

 

  
      

  محاسبات تحقیق حاضر: منبع

 

  پژوهش بر اساس آزمون فریدمن زیرمعیارهاي هايرتبه نتایج: 8 جدول

  

  عوامل
 میانگین

  رتبه

E2 77/11  خصوصی بخش گذارانسرمایه حضورپذیري تقویت  

E3 63/10  مختلط خدماتی هايکاربري ایجاد  

  E1 3/10 تفریحی و ورزشی عملکردهاي برخی طریق از اقتصادي هايفرصت ایجاد

B1 67/8  ساحلی سبز و پیاده مسیرهاي ایجاد طریق از محیط بصري کیفیت يارتقا  

S1 23/8 توریستی-تفریحی جمعی هايمکان ایجاد  

B2 43/6  منطقه بومی نمادهاي و هاالمان از گیريبهره  

I3 37/6  سد ۀحاشی در گل باغ و سبز فضاهاي ایجاد  

I1 07/5  منطقه طبیعی شرایط با سازگار و بومی پایا، گیاهی پوشش از استفاده  

B3 37/4  مناسب هايدسترسی تقویت و هازیرساخت ایجاد  

S2 67/2  منطقه تاریخی-فرهنگی هویت حفظ  

S3 37/2 مردم نیازهاي به پاسخگوئی  

I2 13/1  هاآلودگی انواع کاهش  

  محاسبات تحقیق حاضر: منبع

 گیاهی پوشش انواع ۀتوسع و تقویت جهت مساعديوضعیت  ،هوایی و آب و اقلیمی مناسب شرایط دلیل به حسنلو سد ةمحدود

 مسـیرهاي  در شـدن  واقـع  لحاظ از محدوده این جغرافیایی موقعیت ،همچنین. است نموده فراهم را باالیی رشد قابلیت که دارد

 بـا  و پـژوهش  هايیافته طبق. آیدمی حساب به گردشگري ۀتوسع جهت عمده هايمزیت از نقده شهر به نزدیکی و منطقه اصلی

 گـذاران سـرمایه  حضور تقویت" عامل :گرددمی مالحظه که ورط همان فوق، جداول در فریدمن و سوارا هايآزمون نتایج تحلیل

 سـطح  بـاالترین  بـه  دسـتیابی  در متغیر تاثیرگذارترین و ترینمهم عنوان به مطالعه مورد محدوده در "دولتی و خصوصی بخش

 نظـرات  و مصـاحبه  نتـایج  طبـق . اسـت  گردیـده  شناسـایی  سـاحلی  گردشگري ۀتوسع رویکرد به کمک و طبیعی منظر پایداري

 در 77/11 رتبـه  میـانگین  بـا  فریدمن آزمون در و 4763/0 نهایی وزن با و 353 امتیاز با سوارا آزمون در متغیر این ،متخصصین

 تلقی بااهمیت امري خصوصی بخش و توسعه امر در دخیل نهادهاي بین فعال مشارکت وجود ،زمینه این در. دارد قرار اول ۀرتب

 ۀتوسـع  و تخصـیص  ،...و هـا فروشـی خـرده  هـا، رسـتوران  ها،کافه قبیل از خدماتی هايکاربري انواع استقرار آن از پس. گرددمی

 سـواري،  قـایق  تورهـاي  قبیـل  از تفریحی و ورزشی زمینه در منطقه جغرافیایی و طبیعی شرایط با سازگار اقتصادي هايفعالیت

 زیرشـاخص  ،نهایتـا  و. گـردد می محسوب محدوده گردشگري ۀتوسع جهت بااهمیت عوامل ةزمر در آبیهاي فعالیت سایر و شنا

 وزن و 34 امتیـاز  مجمـوع  بـا  و فریـدمن  آزمـون  در 13/1 رتبـه  میانگین با صوتی و هوا آب، قبیل از محیطیزیست هايآلودگی

 گردشـگري  ۀتوسـع  در نقـش  ایفاي و طبیعی منظر پایداري ارتقاي در مستقیم تاثیر سطح نظر از سوارا روش در 0007/0 نهایی

 تـاریخی، -فرهنگـی  هویـت  هـاي زیرشـاخص  ،همچنـین . اسـت  داده اختصـاص  خود به را آخر رتبه حسنلو سد ةمحدود ساحلی

 گـل،  پـارك  گیـاهی،  پوشـش  قبیـل  از سـبز  فضـاهاي  در محیطیزیست کیفیت تقویت و توسعه دسترسی، نحوه و هازیرساخت
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 هايرده در ارزش و اهمیت نظر از... و اجتماعی تعامالت قبیل از منطقه مردم اجتماعی نیازهاي به پاسخگوئی و پیاده مسیرهاي

  . دارند قرار اهمیت از متوسطی

  

   هاپیشنهاد و گیري نتیجه

-می شهري فضاهاي چنین ة بالقو هايپتانسیل همه از کامل منديبهره معرف ،توریستی سواحل در پایدار گردشگري ۀتوسع

 پایدار منظر کیفیت ارتقاي زیست، محیط حفظ بر المللیبین و ملی مجامع تاکید و توصیه بنابر اخیر هايدهه طی در .باشد

 و محیطی-زیست اقتصادي، اجتماعی، روابط تقویت جهت در موثري اهمیت طبیعی و مصنوع صورته ب شهري سواحل

 بودن دارا و شهر کیفیت سطح بهبود در هاآن تاثیرات اساس بر شهري درون طبیعی فضاهاي. دارد شهري مناطق گردشگري

 از شناسیزیبایی و شناختیروان شناختی،جامعه هايارزش فراغت، اوقات گذران گردشگري، تفریح، براي مناسب فرصتی

 از مهمی وجه ۀمنزل به را اجتماعی تعامالت برقراري امکان تواندمی گردشگري ۀتوسع. هستند برخوردار ايبرجسته جایگاه

 توانندمی خود ،جذاب شناختیزیبایی پتانسیل با طبیعی هايمحیط. بخشد ارتقا شهروندان آسایش و رفاه اجتماعی، سالمت

 با همراه سبز فضاهاي ایجاد. نمایند فراهم را چهره به چهره روابط و اجتماعی تعامالت تقویت مردم، حضورپذیري مسببات

 بهتر و کامل پاسخگوئی به و کندمی القا مخاطبان براي را مکان حس هاينشانه ،شهري سواحل در اکار شهري نمادهاي

 ،بنابراین. رساندمی یاري اجتماعی روابط تقویت براي موثر فرصتی ایجاد نیز براي و شهروندان روحانی و روانی مادي، نیازهاي

 در .نمود فراهم شهروندان زندگی براي باال آسایش و رفاه سطح با مطلوب مکانی توانمی شهري طبیعی مناظر پایدار تقویت با

 طبیعی، ویژه هايپتانسیل بودن دارا با غربی،آذربایجان استان در واقع نقده حسنلوي سد ۀحاشی ةمحدود حاضر، پژوهش

- اقلیمی، و هوایی و آب مساعد شرایط و اطراف گاههاي سکونت به نسبت مناسب دسترسی دیرین، تاریخی و فرهنگی تنوعات

 بررسی مورد -مورد مطالعاتی عنوان به طبیعی منظر پایداري تقویت طریق از ساحلی گردشگري ۀتوسع به دستیابی هدف با

ساحلی به دست آمده است، هایی که از مطالعه و تدقیق تحقیقات محدود انجام شده پیرامون گردشگري طبق یافته .گرفت قرار

ترین سهم را در ارتقاي کیفیت طراحی محیطی و  محیطی و پس از آن اجتماعی و کالبدي بزرگتقویت عملکردهاي زیست

ها و نیازهاي موجود در با توجه به کمبود در تحقیق حاضر ،لیکن .تقویت پایداري منظر سواحل به خود اختصاص داده است

هاي ها و فعالیتگذاران و ایجاد کاربري، ابعاد اقتصادي گردشگري از قبیل حضور سرمایهرامون آنو پی محدوده مورد مطالعه

ها و هاي جمعی و جانمایی المان، و پس از آن عملکردهاي اجتماعی شامل طراحی و خلق مکانخدماتی و تفریحی متنوع

نمادهاي بومی مرتبط با هویت و فرهنگ منطقه نقش اساسی را در تقویت منظر طبیعی محدوده ایفا نموده است که بایستی 

هاي روستایی و شهري گاه که در نزدیکی سکونت مورد مطالعه به دلیل این ةمحدود ،به عالوه .تأکید و توجه قرار گیردمورد 

هاي انسانی موجود در مناطق جهت تقویت کیفیت محیطی و افزایش توان رشد و توسعه اطراف قرار دارد، بایستی از ظرفیت

 هايیافته از گیريبهره با :که است آن از حاکی نتایج ،ي نهاییهاداده تحلیل و تجزیه و شناخت از پس .بهره گرفته شود

. نمود طی پژوهش هدف تحقق جهت را موثري گام توانمی موفق اجرایی تجربیات و مناسب علمی هايظرفیت و پژوهشی

 و منظم گسترده، هايریزيبرنامه به نیاز ،منطقه یک در طبیعی منظر سطح بهبود طریق از گردشگري ۀتوسع و رشد براي

 متخصصین از گیريبهره و مردم آگاهی و مشارکت سطح ارتقاي با که دارد وجود منطقه آن شرایط و توان با متناسب هدفمند

. نمود فراهم هدف این تحقق براي را الزم شرایط توانمی موثر، هايمشی خط ارائه جهت تحقیق ةحوز در مجرب کارشناسان و

هاي و همچنین یافته مطالعه مورد سایت کیفی شناخت و گرفته صورت هايمصاحبه و نظري مطالعات به توجه با ،راستا این در

 اشاره حسنلو سد ساحل طبیعی منظرکیفی  سطح بهبود حول در ابعاد مختلف موثر اقداماتی به ،حاصل از تحلیل کمی تحقیق

  :شودمی

  :در بعد اقتصادي

 در مشارکت جهت خارجی و داخلی گذارانسرمایه و خصوصی بخش از حمایت و عمومی گذاريسرمایه افزایش تقویت فرصت -

  جدید شغلی هايفرصت
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 و هـا برنامـه  هـا، طـرح  سازياتخاذ و پیاده در) دولتی هايدستگاه( دولت و) محلی نهادهاي و مردم( خصوصی بخش مشارکت -

  و مشارکت دادن مردم اطراف محدوده در امر توسعهاز جنبه مالی  )گردشگري پایدار ریزيبرنامه( گردشگري هايسیاست

  )سواري اسب هايکمپ و دوچرخه مسیرهاي(  امتداد ساحل در فراغت اوقات گذران براي تفریحی فضاهاي و مسیرها ایجاد -

 تسـهیالت  رسـانی، اطـالع  و راهنمـایی  غرفـه  پارکینگ، قبیل از امکاناتی با رسانیخدمات افزایش و خدماتی هايکاربري ایجاد -

 بـراي  امـن  هـایی مکان ها،بوفه ها،رستوران و هاکافه بهداشتی، هايسرویس ساحلی، هايسوئیت کمپینگ، آالچیق، مثل اقامتی

  ...و شنا

  ...و شنا ساحلی، والیبال سواري،قایق :قبیل از حسنلو سد در ساحل فضاي و آب عنصر با مرتبط ورزشی فضاهاي ایجاد -

  :در بعد اجتماعی

 بـه  ترغیـب  جهـت  شـد  و آمـد  مسـیرهاي  طـول  در مکـث  فضـاهاي  جانمایی و سد ۀحاشی امتداد در پیاده هايجریان ایجاد -

  )رويپیاده هايجاذبه افزایش( حضورپذیري

 بـا  و سـد  فضـاهاي  برخی در آن وقایع و قدمت معرفی و نمایش جهت) نقده( سولدوز ۀمنطق تاریخی رویدادهاي از گیريبهره -

 هویـت ( منطقـه  جـوانمردان  و مشـاهیر  ماننـد  کالبـدي  عناصـر  احـداث  یـا  و شـهري  بیلبوردهاي همچون تجهیزاتی از استفاده

  )سنتی و جمعی خاطرات احیاي و منطقه تاریخی-فرهنگی

   جنسی سنی و هايگروه کلیه براي توریستی-تفریحی فضاهاي ایجاد -

 هايگروه فولکولور، آوازهاي و زنده هايموسیقی اجراي عکاسی، صنعت :قبیل از هنرمندان حضورپذیري افزایش آوردن فراهم -

  ...و طبیعت ايحرفه و مبتدي نقاشی

 امنیـت ( نظـارت  و مـدیریت  امر در دخیل هايارگان و نهادهاهاي پیرامون، مردم سکونتگاه میان همکاري و هماهنگی افزایش -

   پایداري و ثبات پذیري عواملتحقق جهت ساحلی در نواحی) اجتماعی

  گردشکران بیشتر حضورپذیري جهت حسنلو سد گردشگري هايفعالیت درباره تبلیغات و رسانیاطالع افزایش -

  گردشگري پایدار ۀتوسع به دستیابی منظور به میزبان جامعه با گردشگران هماهنگی افزایش -

  :محیطیدر بعد زیست

 تقویـت ( هـا گـل  و درختان مثل گیاهی پوشش متنوع هايگونه از استفاده :قبیل از ساحل منظر طبیعی هايمولفه ساماندهی -

  )منطقه اکولوژیکی پایداري

 کـاهش  و سـبز  طبیعی منابع از حفاظت محوریت با سد حاشیه در) خطی گل هايباغ و هاپارك( سبز فضاهاي ۀتوسع و ایجاد -

   محیطی زیست هايآلودگی انواع

  :و در بعد کالبدي

 بـر  متناسـب  تسـهیالت  و نـورپردازي  هـا، صـندلی  و نیمکـت  قبیل از سد ۀحاشی در متناسب تجهیزات و مبلمان از گیريبهره -

  )اکار شهري مبلمان( ساحل بر حاکم روحیه

  )بصري کیفیت بهبود( ساحل به منتهی دیدهاي تقویت و حفظ -

  )دسترسی تقویت( حسنلو سد و اطراف هايسکونتگاه میان بصري و فیزیکی ارتباط تقویت -

 بصـري  بهبـود ( سـاحلی  بافـت  در شب نورپردازي تقویت و ساحلی گردشگري مناطق ویژه و خاص هايبندي رنگ از استفاده -

  )سد ايحاشیه بافت و جداره مطلوب

  سد ۀحاشی امتداد در محیط جذابیت و تعلق حس خوانایی، مکان، روح تشخص، ایجاد -
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  :منابع

 اسـاس  بـر  دربند روددره منظر سازيباززنده و حفاظت ).1391( .لنارگ محبعلی، هرزاد؛ش فریادي، ما؛ه بهبهانی، ایرانی -

 .127-134 صص ،62 شماره هشتم، و سیشناسی، سال محیط .رفتاري الگوهاي

 .تهران تهران، دانشگاه زاده،امین بهناز ترجمه .فرآیند و ادراك الگو، منظر، ).1386( .ایمونس بل، -

 در عامـل  تـرین مهم عنوان به مهاجرت اثرات سنجش ).1390( .میرا مهردادیان، ادي؛ه راد،رضایی حمدرضا؛م بمانیان، -

 محـیط،  آمایش .کاشمر شهر موردي مطالعه ،gis از استفاده با غیررسمی هايسکونتگاه شهري فقر گستره تشخیص

 .125-146 صص ،15 شماره، 4دوره 

 محیطـی  هـاي کیفیت ارتقاي ).1391( .میرمحمدا طهران، مهر معززي اجد؛س بین،راست رهنگ؛ف مظفر، صطفی؛م بهزادفر، -

 پیاپی شماره شهر، ساخت فصلنامه .اصفهان جلفاي تاریخی بافت: موردي نمونه اجتماعی، پایدار توسعه جهت در گامی

 .47-56 صص ،20

 و شهرسـازي  معاونـت  شهرسـازي،  و مسـکن  وزارت .ایران در شهري فضاهاي طراحی راهنماي ).1385( .هانشاهج پاکزاد، -

 .تهران معماري،

 صـص  ،53 شـماره  ،16 سال آبادي، فصلنامه .فهمیدمی آن از لینچ کوین آنچه و شهر سیماي). 1385( .جهانشاه پاکزاد، -

25-20. 

  .59-52 صص سیزدهم، شماره چهارم، سال شرق، تمدن و هنر .گردشگري منظر چیستی ).1395( .روانهپ پرچکانی، -

دوره  اقتصـادي،  پژوهشـنامه  .ایران گردشگري صنعت رشد بر موثر عوامل ).1388( .لیع سلیمانی، پورقلی هدي؛م تقوي، -

 .172-157، صص 34نهم، شماره 

-تـاریخی  گردشـگري  فضاهاي پراکنش ارزیابی ).1391( .مدص مدادي، حمدرضا؛م پورمحمدي، ریم؛ک دلیر،زادهحسین -

  .67-94 صص ،41 شماره ،16 سال ریزي،برنامه و جغرافیا .تبریز شهر در آن جانبی خدمات و فرهنگی

هاي گردشگري بر اسـاس  یابی عناصر خدماتی موردنیاز جاذبهمکان). 1395. (پور، زهرا؛ شاهیوندي، احمـد قلیحسین -

، 5ریـزي روسـتایی، سـال    پـژوهش و برنامـه  . )محدوده سد حسنلوي شهرستان نقده: مطالعه موردي(هاي محیطی توان

 .46-33، صص 4شماره 

 .گیالن دانشگاه کارشناسی، دوره نامهپایان .شهر در آب نقش بررسی ).1388( .هرنازم مولوي، نیا، نسترن؛حسین -

 .دهخدا نامهلغت موسسه تهران، دانشگاه: تهران .دهخدا نامهلغت ).1385( .کبرالیع دهخدا، -

 .26-38 صص ،53 شماره آبادي، فصلنامه .شهر بصري مدیریت استراتژیک چارچوب ).1385( .امرانک ذکاوت، -

 مطالعـه  بنـادر،  حاشـیه  سـواحل  پایـدار  منظرسازي در رهیافتی ).1396( .اراس نهیبی، حسن؛م کافی، زاله؛غ رفیعی، -

 .41-54 صص چهارم، و سی شمارهدوازدهم،  سال شهر، هویت .بوشهر بندر حاشیه سواحل موردي

 مـدل  از اسـتفاده  بـا  روستایی گردشگري توسعه راهکارهاي ).1385( .اودد مهدوي، و بدالرضا؛ع افتخاري، الدینرکن -

swot، 31-1، صص 2 شماره ،10 دوره مدرس، مجله .کوچک لواسان دهستان. 

 بـا  توریسم توسعه منظور به خوانسار شهرستان محیطی توان ارزیابی). 1389( .الهسید هدایت نوري، هرا؛ز سلطانی، -

 .100-77، صص )99پیاپی (4  ، شماره 25دوره  جغرافیایی، تحقیقات فصلنامه . GISاز استفاده

 .تهران آئیژ، .شهري منظر ).1391( .رانکف الدینی،سیف -

 مطالعه پایدار، توسعه در شهري هايرودکناره منظر تاثیر ).1396( .هراز محمدي، لیرضا؛ع فرد، زادهعبداهللا لی؛ع شکور، -

 .340-321 صص ،31 شماره هشتم، دوره ،شهري ریزيبرنامه و پژوهش .شیراز آبادسلطان رودخانه موردي

 بـه  توجـه  بـا  ساحلی گردشگري محیط بخشکیفیت عوامل تحلیل ).1389( .جادس اشلیکی، پورعلی سماعیل؛ا شیعه، -

  .155-167 صص ،5 شماره سوم، دوره آرمانشهر، .رامسر شهر سواحل موردي مطالعه پایدار، گردشگري معیارهاي
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هاي گردشگري شـهر بنـدرعباس   یابی سایتمکان). 1393. (آفاطمه؛ صیقالنی، پانتهطاهري بجگان، سیما؛ هادي اصل،  -

 .113-126، صص 1گردشگري شهري، دوره اول، شماره . جهت ایجاد فضاي توریستی

 .غربی آذربایجان استان شهرسازي و مسکن اداره ).1391( .نقده ناحیه عمران و توسعه طرح -

 .تهران اشجع، .عمید فارسی فرهنگ ).1389( .سنح عمید، -

. فرهنگی صنعت یا فرهنگی هویت شهري، منظر ).1389( .ریممـ  مهرآبادي، جعفريیرج؛ ا تیموري،له؛ احمتر فرهودي، -

 .دانشگاهی جهاد هنر و فرهنگ پژوهشکده تهران، ،شهري منظر ملی همایش

 نمونـه  منطقـه  اکولوژیک توان ارزیابی ).1392( .بـدالمطلب ع اکبري، ضا؛ر زارعی، جید؛م گودرزي، محمدعلی؛ فیروزي، -

 ،13 سـال  جغرافیـایی،  علـوم  کـاربردي  تحقیقـات  .گردشگري پایدار توسعه بر تأکید با عباسپور شهید سد گردشگري
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