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 یهاتیاولو یابیارز

AIDA  مدل از استفاده با یمیدا رودخانه یرو بر داریپا یشهر منظر استقرار

 (سنندج قشالق رودخانه یمورد نمونه)

درشهر طراوت و یسبز از ییبایز ینوارها توانندیم رودها که چرا فروشد،یم فخر شهرها گرید بر، است یجار آن در یارودخانه که ،یشهر منظر :چکیده

 یمیدا رودخانه یرو بر داریپا یشهر منظر های¬تیاولو یابیارز به دارد یسع یلیتحل -یفیتوص روش از استفاده با و یکاربرد هدف با حاضر مقاله .سازند یجار

. شد یآورجمعAIDA  مدل یمبنا بر نامهپرسش 242 به ییگوپاسخ قیطر از نیساکن و یشهر کارشناسان نظرات منظور، نیبد. بپردازد سنندج قشالق

 چهار هدف،یک  بر یمبتن مدل. شد استفادهSuper Decisions  افزارنرم وANP  کیتکن ،یخط رهیچندمتغ ونیرگرس لیتحل روش از هاداده لیتحل جهت

 تناسبات ستم،یاکوس تنوع، و تعادل زفضا،یهتج) اریرمعیز چهار و( یطیمحستیز ،یادراک و یذهن یشناسییبایز ،ینیع یشناختییبایز ،یعملکرد) اریمع

 واست  آزمون تالأسو یباال اعتبار نشانگر ک،ی به پژوهش التأسونباخوکریآلفا مقداربودنکینزد :دهدیم نشان قیتحق از حاصل جینتا. است( یانسان اسیومق

 نشاننیز ANP  مدل در شده انجام یهایابیارز و است وابسته ریتغم و مستقل یرهایمتغ نیب ارتباط دهنده نشان پژوهش درآمده دستهب ونیرگرس مدل

 با فضا زیتجه ها،اریمعریز در. است تیاولو در ها¬لفهمؤ ریسا با سهیمقا در43/0 شده نرمال ازیامت با یعملکرد کارکرد ییدو دو سهیمقا اول درسطح که دهدیم

د.دار قرار چهارم رده در32/0 نرمال ازیامت با تنوع و تعادل اریرمعیز و اول تیدراولو 13/0 شده نرمال ازیامت

 .قشالق رودخانه دار،یپا یشهر منظر ،یخط رهیچندمتغ ونیرگرس لیتحل ،AIDA مدل :یدیکل واژگان

Industrial Assessment of priorities for sustainable urban landscape on the 

river sustainable with AIDA model 

)Case study: Gheslagh Sanandaj river( 

Naser Barati1 , Fatemeh zarei kargabad2, somayeh ahani3 

1- Professor of Urban Planning, ,Imam Khomeini international university, Gazvin, Iran 
2- M.A. Postgraduate student of urban planning, Islamic Azad University, Qazvin ,Iran 

3- M.A. Postgraduate student of urban and regional planning ,Imam Khomeini international university, Gazvin, Iran 

Abstract 
Formation of most human civilizations has been along the river that has been able to play an effective role in improving the urban 

landscape of television. Due to this, this paper with the goal applications and using descriptive - analytical attempts has been try to 
do assessment of priorities for sustainable urban landscape on the river sustainable AIDA model. For this purpose, Collective 

opinions of experts in urban issues by answering questionnaires were collected based on the AIDA model. To analyze the data was 

used with ANP model and Super Decisions software. AIDA model in this paper, Includes one goal, three Criteria (performance 
functional, aesthetic, environmental),four sub criteria (Equipped space, balance and diversity, ecosystems, and human scale 

proportions observed),six sub alternative (Image of mind, power walks along the river, colours and materials, the Emir of plant 

tissue, identity design, balanced). The results of the study show that at the first level, binary Comparison of functional performance 

with normalized score of 0.55 is priority at compared with aesthetic with normalized score of 0.12 and environmental with 

normalized score of 0.31. At the sub criteria, equipped space with normalized score of 0.36 is at the first priority and balance and 

diversity with normalized score of 0.21 is at the fourth  priority and at binary compare of alternative, identity design is at the first 
priority with normalized score of 0.25 but the final weight at the combined matrix  and  inconsistency rate of priorities of the urban 

landscape with using AIDA model, at  aesthetic criteria, equipped space with normalized score 0.35 and at performance criteria 

functional, equipped space with normalized score 0.34  and at environmental criteria , ecosystem with normalized scores0.43  are at 
the priority.  

Keywords: Assessment, river of  Sanandaj, sustainable urban landscape, model AIDA, model ANP, Super Decisions software 
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 مقدمه -1
-برنامه   مقوله منظر شهری چیزی فراتر از یک موضوع

گیری در حال حاضر جهتاست. ریزی و طراحی شهری 

های مختلف از زی شهری در حوزهریطراحی و برنامه

جمله منظر شهری در راستای رسیدن به توسعه پایدار 

 دهنده آنبا عوامل تشکیل است. طراحی محیط و منظر

که با شناخت  ،مرتبط است ت(ساخ)طبیعی و انسان

گویی به صحیح و آگاهی و خالقیت به منظور پاسخ

ضا و محیطی را ، فعنوی و روانی انسان، منیازهای مادی

کند تا در جهت ارتقای کیفیت محیط و ایجاد می

سازی آن برای تداوم زندگی مطلوب انسان سبمنا

. امروزه وجود (4931،)یزدگرد ایفای نقش نماید

مین آب زیاد از جمله تأعالوه بر محاسن بسیار  رودخانه

نعت و تولید ، صکشاورزی ،مورد نیاز برای آشامیدن

ه و پویا کردن شهرها انرژی نقش بسیار زیادی در زند

یه تحقیق با در این پژوهش ابتدا فرض کند.نیز ایفا می

رزیابی قرار گرفت نامه مورد اپرسش 212استفاده از 

نباخ، جهت وه از روش آلفای کرنامجهت روایی پرسش

ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته از روش تحلیل 

جهت ارزیابی معیارها و  متغیره وخطی چند رگرسیون

 ANPبا استفاده از تکنیک  AIDAزیرمعیارها از مدل 

بنا بر  .استفاده شد Super Decisions افزارنرم در

 به و ییشناسا با توانیم رسدیم نظر به قیتحق هیفرض

 و منظر در مؤثر هایرساختیز و هامؤلفه یرکارگی

 سنندج، قشالق رودخانه در آنها یفیک یتجل یچگونگ

 زنده طیمح کی عنوان به یداریپا به لین ریمس در

 .برداشت گام یشهر

 

 ی نظر یمبان -2

 منظر شهری

شهری در اواخر قرن نوزدهم با  منظر یتخصصواژه 

، پدر معماری «المستدفردریک »طراحی و اقدامات 

 منظر، در رابطه با شهرهای آمریکایی مطرح شد

مقوله منظر امروزه  .(4931اصل،)حسینی و رزاقی

ترین مباحث و مسایل مورد توجه شهری از مهم

معماران ، ریزان شهریبرنامه، طراحان شهری، معماران

شناسان محیط به شمار طراحان محیط و روان، منظر

منظر شهری در (. 4933،و تیموریرود )فرهودی می

آغاز امری عینی بود که به واسطه کیفیت ظهور عوامل 

)کیانی و  فیزیکی محیط موجودیت یافت

ای گسترده (. منظر، نقش بسیار مهم و4931ساالری،

گیری بسترهای فرهنگی، اکولوژیک، اجتماعی در شکل

های محلی و محیطی دارد، همچنین در ساخت فرهنگ

فرهنگی  و زیرساختی حیاتی در ایجاد میراثمؤثر است 

 The European)رود و محیطی به شمار می

Landscape Conversation, 2000 ) مجموعهمنظر-

، گیری آنست که در شکلاهای محیطی ای از محرک

ختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه نقش سا

 (.4933 شیبانی،) ندکاساسی را ایفا می

های اقتصادی، ی جامع از فعالیتفرآیندتوسعه، 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که هدفش بهبود 

مداوم زندگی تمام جمعیت بود و فعالیت، آزادی، 

مشارکت مناسب و توزیع عادالنه منافع، از ارکان 

(. 4931زاده، )رهنما و عباس د.آیشمار میهاساسی آن ب

ه هم توسعه پایدار از معدود مفاهیم و شرایطی است ک

مداران و یاستس   های خاصی برایدارای جذابیت

-های آحاد جوامع همسازان است و هم با آرمانتصمیم

(. رشد افقی شهرها بعد از 4933)شکری،  خوانی دارد

های اخیر سبب ( تا دهه4311جنگ جهانی دوم )

ای در محیطی و ترافیکی عدیدهمشکالت زیستپیدایش 

کنش به این مسائل و در وا .است شدهاین جوامع 

معضالت، مفهوم توسعه پایدار با هدف ارتقاء بخشیدن 

صرافی، )پدید آمده است به کیفیت تمام زندگی مردم 

4913.) 

 مفهوم منظر شهری پایدار

پارادایم  توانیمارچوب کلی ایده شهرسازی منظر را چ

 مکان پایدار در نظر گرفت که در آن چهار عنصر کالبد،

ت ذهنی و اکوسیستم به طور هماهنگ تصورا فعالیت،

بخشیدن به منظر شهری در مشروط ساختن و شکل

به . (4933، زادگان و وحیدیان)عباس سهیم است

، گفت که در حیطه منظر شهری توانیمعبارت بهتر 

دهه ، های مربوط به توسعه پایدارنقطه اوج نگرش

بندی محور اصلی تقسیمسه میالدی است که به  4331

-توجه به جنبه -2 توجه به زیباشناختی -4ود: شمی
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محیطی زیست توجه به مسائل -1 های عملکردی

 (.3112، )گلکار

 طبیعت و پایداری منظر شهری

و نوع رویکرد نسبت به طبیعت شهری وجود دارد: د

 .ررویکرد تفکیکی شهر و طبیعت و رویکرد کل نگ

 نگر )نظریه سیستمی(رویکرد کل -1-2

ک مان در قالب یبه طبیعت و شهر توأ ،ین رویکردا

-پردازد و پایداری شهری با شناخت و نقشسیستم می

شهری به ساختار های طبیعی در آفرینی زیرساخت

 (.Motloch ,2000 )گردد. میصورت متقابل میسر 

 :ویکرد تفکیکی شهر و طبیعتر

-به تضعیف و در نهایت نابودی توانمندی ،ین رویکردا

 کالبد، انجامد. تفکیک انسانرها میهای طبیعی در شه

مصنوع و محیط طبیعی در داخل شهرها با هدف برتری 

آن است که با غلبه محیط  انسان و یا طبیعت، بر

مصنوع بر طبیعی، به سوی نابودی کامل طبیعت به 

رویکردی که منظر شهری به  .(Bell,1999) پیش رود

 کند رویکرد سیستمی است. آن تکیه می

 :ش رودخانه در پایداری منظر شهریبیین نقت

تعادل عناصر طبیعی و محیط مصنوع ، ر منظر شهرید

        شهری محسوب هدف مهمی در توسعه پایدار

، چرا که موجب افزایش کیفیت زندگی انسان و شودمی

 1995)د گرداثرات بازیافتی عناصر شهر و طبیعت می

Kaplan,).  ی طبیعی کلیدی در پایدارآب یک منبع

شود و نقش مهمی را در کیفیت محیطی محسوب می

-رابطه بین آب و شهر صورت پیچیده کندشهر ایفا می

ای دارد و به ابزارها و فرآیندهای خاصی نیاز دارد که بر 

 Silvia et)د گذارهمه سطوح مدیریت شهری اثر می

al., ،2003). 
 

 ها و رفتارهای متفاوت آنهاشناخت کلی انواع رودخانه

 به سه دسته عمده تقسیم نمود: توانمیها را دخانهور

 بندی اصلی شهر در یک هایی که استخوانرودخانه

 ،صفهانا ،قزوین مانند آنها شکل گرفته است.  سوی

 و باث اشاره کرد.  پاریس ،رانسفلو ،لندن

 بندی اصلی شهر هایی که از میان استخوانرودخانه 

 .مانشاهکر و گذرند مانند: تبریزمی

 عنوان  به ،هایی که اخیرا در اثر رشد شهررودخانه

اند مانند: یکی از عناصر موجود در شهر مطرح شده

 (.3113 )زندیه و جافرمن، نهمداگان و گر،ساری
 

 

 شناخت محدوده مورد مطالعه

به  دجسنن در شرق و در ورودی شهرودخانه قشالق ر

و دارای پوشش گیاهی  جریان دارد کیلومتر 32طول 

بر روی رودخانه  .استانبوه و متراکم در پهنه رودخانه 

نظر به همین نام ساخته شده م تاریخی قشالق پلی

اش برترین طبیعی رودخانه قشالق و حریم طبیعی

پتانسیل طبیعی و فضای باز شهر سنندج است. در 

رودخانه قشالق و موقعیت فضایی آن  2 تصاویر شماره

که به صورت ت اس نسبت به کل شهر نشان داده شده

 است.زیر 

 

 

 

 
 

 

 تصاویری از رودخانه قشالق و موقعیت -1شماره  تصویر

 فضایی آن نسبت به شهر سنندج

 

  تحقیق روش -3
پیمایشی استفاده ر این تحقیق از روش توصیفی و د

جهت آزمون ای نامهپرسش به این منظور است. شده

ای بر توزیع شد. در میان مردم شهر سنندج فرضیات

تصادفی استفاده شده  گیرینمونه گیری از روشنمونه

است و نحوه محاسبه حجم نمونه با توجه به فرمول 

 گیری به صورت زیر استنمونه

N: ،حجم جامعهn : ،حجم نمونه P: نسبت در جامعه 
q=1-p 

e: خطای نسبی از پیش تعیین شده،Z:  مقداری از

اطمینان  با توجه به سطح توزیع نرمال استاندارد که

  Pکه اطالع دقیقی از مقداراز آن جا شود. مشخص می
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به این  است. هشده شد فرض 2/0 برابر در دست نیست

شود. ترتیب ماکزیمم مقدار حجم نمونه حاصل می

ت ارزیابی همچنین برای محاسبه حجم جامعه جه

اطراف رودخانه  ای ازمحدوده ،رودخانه قشالق سنندج

 نفر جمعیت دارد. 3000ودا که حد .انتخاب شده است

 : برآورد حجم نمونه نشان داده شده است 3در جدول 
 

های رد حجم نمونه جهت ارزیابی اولویتبرآو -1جدول

 استقرار منظر شهری پایدار بر روی رودخانه قشالق سنندج

 

ن نمونه به عنوا نفر 242توان گفت که اگر پس می

آید دست میهه باز این نمون انتخاب شوند اطالعاتی که

درصد با اطالعات  02/0اطمینان حداکثر درصد  33با 

 واقعی در جامعه مغایرت خواهد داشت.

 نامهاعتبار و روایی پرسش -1-3

، بتواند گیریقصود از روایی آن است که وسیله اندازهم

ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن 

-می  امناسب و ناکافیهای نگیریجهت است که اندازه

ارزش و ناروا سازد )مراک، تواند هر پژوهش علمی را بی

(. برای تعیین اعتبار از روش آلفای کرونباخ 3332

شود. ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش استفاده می

گیری آنها بودن مقوالتی که  اندازهبعدیمیزان تک

از  رود. ضریب آلفای کرونباخ راکار میآسان نیست به

 نمایند:فرمول زیر محاسبه می

 

 

 

دامنه آلفای کرونباخ میان صفرتا یک در نوسان پس

است که مقدار آن مساوی یک یا نزدیک با آن باشد 

نشانگر اعتبار باال و اگر به صفر نزدیک باشد نشانگر عدم 

های آزمون است. بنابراین با توجه به اعتبار سوأل

برای فرضیات مدل مطالب ذکرشده، آلفای کرونباخ 

AIDA  که مربوط به متغیر مستقل و وابسته است، در

 ارائه شده است: 2جدول 

 

 

 (AIDAمدل تحلیلی پژوهش ) مدل  -2-3

ر این پژوهش در راستای ارزیابی اولویت استقرار منظر د

که یکی  AIDAمدلشهری بر روی رودخانه دایمی از 

است استفاده های علمی جهت ارزیابی از مؤثرترین مدل

پیشنهاد ای چهار منظوره را شود. این مدل شیوهمی

ایجاد  توجه، آگاهی و جلب ایجاد شامل کند کهمی

توان به صورت زیر بیان که می عمل و تحریک عالقه،

 کرد:

 3ایجاد آگاهی و جلب توجه -3

قرار منظر شهری بر روی رودخانه استبندی برای اولویت

دایمی جهت ایجاد آگاهی و جلب توجه، الزم است به 

مواردی توجه نمود که که در نگاه اول و یا با گذشت 

کند. زمان تعامل بصری مخاطب را با رودخانه فراهم می

ها نین الزم است به این امر توجه تمود که انسانهمچ

باشند که طوری  در مواجهه با فضای طراحی شده

بتوانند با آن محیط به گفتگو بنشینند و از آن لذت 

 .ببرند

 2ایجاد عالقه -2

برای ایجاد عالقه در منظر رودخانه دایمی، الزم است 

کید بر های آن با تأدخل و تصرف در رودخانه و حاشیه

ذهن ساز صورت پذیرد، اصل زیبایی در عوامل محیط

راحی هد، با طمخاطب را در کانون توجه خود قرار د

های رودخانه توان بدنهمیفضاهای جنبی کنار رودخانه، 

را سامان داد  احیاء نمود و یک مطالعه منظم و دقیقرا 

محیطی زیست های انتخابی روی عوامل اثر طرحتا 

 ثیر نامطلوبی نگذارد. تأ

 

 )فرضیات( AIDAمدلهایمؤلفه ردیف
آلفای کرونباخ 

 رودخانه قشالق

 1/0 تی عینیشناخهای زیباییمؤلفه 3

2 
شناختی ذهنی و های زیباییمولفه

 ادراکی
14/0 

 12/0 مؤلفه عملکردی 1

 03/0 محیطیهای زیستمؤلفه 4

2 
شهری های استقرار منظراولویت

 پایدار بر روی رودخانه دایمی
12/0 

N سطح اطمینان Z e حجم نمونه 

20000 33/0 31/3 02/0 242 

13 

تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی -2جدول  
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 1تحریک -1

ی را پیاده کرد تا هایبرنامهبرای این منظور الزم است 

باعث هجوم مردم به چنین نقاطی شود نظر،  منظر مورد

 که در اکثر شهرها به شدت کمیاب است.

 4عمل -4

توان مدل )عمل(، می AIDAدر آخرین مرحله مدل 

بندی استقرار منظر تحلیلی زیر را به منظور اولویت

در شهری بر روی رودخانه دایمی ترسیم نمود که 

  .استقابل مشاهده  3شماره  نمودار

لیل رگرسیون چندمتغیره خطی ارزیابی تح -3-3

های استقرار منظر شهری بر روی رودخانه اولویت

 قشالق سنندج

ط تنگاتنگی با ضریب همبستگی حلیل رگرسیون ارتبات

زمان در مطالعات مورد استفاده و عموما به طور هم دارد

کند این امکان را برای محقق فراهم میگیرد و یمقرار 

بسته را از طریق متغیر مستقل واتا تغییرات متغیر 

تر هر چه همبستگی بین متغیرها قوی بینی کند.پیش

 4و 1در جدول  .تر خواهد بودبینی نیز قویباشد پیش

های توصیفی و ضرایب همبستگی بین شاخص

با  متغیرهای مستقل و وابسته نشان داده شده است.

تمام متغیرهای مستقل رابطه  توجه به جدول مقابل

مستقیم با متغیر پاسخ دارند و تمام روابط در  خطی

  .درصد معنادار است 2سطح خطای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توان گفت متغیر همچنین با توجه به این مقادیر می

ناسی ذهنی و شعملکردی بیشترین و متغیر زیبایی

 .ترین همبستگی با متغیر وابسته را دارندادراکی کم

گانه بهترین درگرسیون خطی چناز  حال با استفاده

 شود.داده میمدل رگرسیون برای این متغیرها پیشنهاد 

مشتمل بر  زیرآنالیز واریانس مدل 2در جدول 

 نشان داده شده است:متغیرهای مستقل 

توان در جدول فوق می p-valueبا توجه به مقدار 

به  دست آمده کامال معنادار است.هب fنتیجه گرفت که 

-ز متغیرهای مستقل درپیشقل یکی امعنا که حدا این

تک بینی متغیر وابسته مؤثر است. پس باید تک

در  آزمود. tمتغیرهای مستقل را با استفاده از آزمون 

های استاندارد نشده و استاندارد  x ضریب 1جدول 

-p  دارون معنیبا توجه به ست .دست آمده استهشده ب

value بنابراین استتمام ضرایب در مدل معنادار .

 :الگوی رگرسیون انتخاب شده به صورت زیر است

دهنده ارتباط بین نشانبنابراین مدل رگرسیون 

 لفهمؤ زیباشناسی عینی، لفهمؤ) متغیرهای مستقل

زیباشناسی  لفهمؤ محیطی،زیست لفهمؤ عملکردی،

بندی استقرار بسته )اولویتمتغیر وا ذهنی و ادراکی( و

 . استانه دایمی( شهری بر روی رودخ منظر
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .AIDAها بر اساس مدل گیری اولویتمراتب تصمیم درخت سلسله -1نمودار 
 

مقیاس انسانی رعایت تناسبات و اکوسیستم تعادل و تنوع تجهیز فضا  

شناسی عینیکارکرد زیبایی کارکرد عملکردی محیطیکارکرد زیست   کارکرد زیبایی شناسی 

ذهنی و ادارکی   

های استقرار منظر شهری پایدار بر روی رودخانه دایمیاولویت  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

ول
ل ا

سا
/ 

ماره 
ش

ب  ر و ات
بها ل/

او
تان 

س
293

1
 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج و بحث -4
ها براساس کدام از خوشه هر بندیولویتا 2-نمودار

قادیر نرمال شده و ، مدارمقادیراولیه از ماتریس کران

 AIDA آل بر اساس ارزیابی نهایی در مدل  مقادیر ایده

-دار حاصل میکه مقادیر اولیه از ماتریس کران است

شود. مقادیر نرمال شده از نرمال کردن مقادیر اولیه 

آید و دست میهب ع(مجمو )تقسیم هر یک از مقادیر بر

ال از تقسیم مقادیر اولیه با بزرگترین مقدار مقادیر ایده

( اولویت 2. بنابراین نمودار )دیآیمت دسهاز بین آنها ب

را بیان  43/0کارکرد عملکردی با امتیاز نرمال شده 

کند. بنابراین معیار کارکرد عملکردی نسبت به سایر می

 معیارها در اولویت بوده است.

های استقرار منظر معیارهای اولویت زیر 1ر نمودا

، دهدبر روی رودخانه دایمی را نشان میشهری پایدار 

در  13/0معیار تجهیز فضا با امتیاز نرمال شده ه زیرک

معیار تعادل و تنوع با امتیاز نرمال اولویت اول و زیر

-اولویت 4در نمودار  اولویت چهارم قرار دارد. در 32/0

که  های نهایی بر اساس کل مدل نشان داده شده است

 :استبه صورت ستون بعد 

معیارها و عیارها و زیرمیان اولویت م نمودار دردر این 

استقرار منظر شهری  یهاتیاولودر ارزیابی  هانهیگز

عملکردی با وزن  دپایدار بر روی رودخانه دایمی کارکر

با وزن نهایی  شناسی عینیکارکرد زیباییو  43/0نهایی 

-زیباییباالترین اولویت را دارا هستند و کارکرد  12/0

 نیترکم00/0با وزن نهایی  شناسی ذهنی و ادراکی

 اولویت را به خود اختصاص داده است.

 

 

 

 

 

 

ضریب 

همبستگی 

یا متغیر 

 وابسته

302/0 322/0 212/0 224./ 

p-value 

0 
0 0 0 

 

 متغیرهای تحقیق

 های توصیفیشاخص

حجم 

 نمونه
 میانگین

انحراف 

 معیار

بندی استقرار متغیر وابسته )اولویت

 منظر شهری بر روی رودخانه دایمی(
242 2411/4 1024/ 

 

متغیرهای 

 مستقل

 /4031 3042/4 242 مؤلفه زیباشناسی عینی

 /4231 2422/2 242 مؤلفه عملکردی

 /4411 2431/4 242 مؤلفه زیست محیطی

مؤلفه زیباشناسی ذهنی و 

 ادراکی
242 3111/4 4222/ 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

F P-

VALUE 

 0 422/34 003/3 4 330/0 رگرسیون

 0 0 /321 423 212/23 هامانده

 0 0 0 422 343/21 کل

- - 

ضرایب 

استاندارد 

 نشده

ضرایب 

استاندارد 

 شده

t 
P-

VALUE 

- B Std.error - - - 

 0 431/0  200/0 211/2 مقدار ثابت

مؤلفه زیباشناسی 

 ذهنی و ادراکی
002/0 010/0 032/0 003/2 041/0 

مؤلفه زیست 

 یطیمح
323/0 043/0 343/0 313/1 002/0 

 0 144/4 201/0 04/0 301/0 مؤلفه عملکردی

مؤلفه زیباشناسی 

 عینی
031/0 043/0 302/0 214/2 024/0 

20 

23 

تهوابس و مستقلی رهایمتغی فیتوصی هاشاخص -3 جدول  

  مستقلی هایرمتغ نیبی همبستگ بیضرا سیماتر -4 جدول

وابسته و  

انسیزواریآنال جینتا -5 جدول  

 ستقلمی رهایمتغ بیضرا -6 جدول

Y=2.56+0/075 0+ مولفه زیباشناسی ذهنی و ادراکی * 0/ مؤلفه  

+ 121+ مؤلفه زیست محیطی173/0عملکردی *   0/093 مؤلفه  

 زیبایی شناسی عینی

 

ی بررس موردی هاخوشهی بندتیاولو -2 مودارن

  AIDAمدل براساس اول درسطح
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 گیرینتیجه -5
رودخانه قشالق در ورودی شهر  با توجه به اینکه

-قرار دارد و می کرمانشاه -همدان و سنندج -سنندج

گر و معرفی تواند مکان مناسبی جهت جذب گردش

کارکرد لزوم توجه به . هویت و پیشینه شهر باشد

 بهکه با توجه  مهم است لفهمؤ عملکردی و ارتقا این

-مطالب ذکر شده فوق، در سطح اول درخت سلسله

، دشومیبه صورت زوجی مقایسه  هاشاخصمراتب که 

، AIDAکه در بین عوامل مدل  نشان داد هایافته

-کارکرد زیست لفهمؤارکرد عملکردی در مقایسه با ک

ناختی باالترین اولویت شزیبایی  هایکارکرد ومحیطی 

زیر در د لذا جهت انجام این امر توجه به مواررا دارد. 

 :د پایداری و منظر طبیعی الزم استجهت پیون
 ن اصل خالقیت و ددا طراحی مناسب جهت قرار

اکولوژی به عنوان اصل اساسی پایداری منظر در مسیر 

رودخانه قشالق با توجه به این که این رودخانه در 

 شهر واقع شده است.ورودی 

  طراحی مناسب محوطه کناری رودخانه و قرار دادن

استراحت در کنار رودخانه با توجه  یهامکانآالچیق و 

-نه در ورودی شهر جهت ایجاد تجربهبه موقعیت رودخا

های تفرجی گوناگون و خاطره ذهنی مناسب از 

 هنگام ورود به شهر.ن مسافری

 ی در نظر کید بر مناطق واجد ارزش حفاظتتأ

گذاری و قرار دادن تابلوهای گردشگران با نشانه

معرفی پل  اهنمای مشخص در بستر رودخانه به ویژهر

 تاریخی قشالق.

  احداث فضاهای سبز و باز تفریحی در امتداد

پیرامونی بدون  رودخانه و در ارتباط متقابل با بافت

بندی شهرک مولوی در پیرامون اتصال با استخوان

 رودخانه.

 محور در حریم و بنهای سبز پیادهطراحی مسیر-

بست نمودن معابر در جهت حفاظت از بسترها و 

طبیعی رودخانه و عدم تخصیص این  یهاستمیاکوس

 .سواره ریمسفضاها به 

معیار تجهیز فضا در اولویت اول قرار در سطح دوم زیر

یشتر تجهیز فضا نسبت به سایر دارد. اهمیت ب

در تر آن به خاطر نقش مؤثر انتویمرا  ارهایمعزیر

استقرار منظر پایدار دانست. رودخانه قشالق طی ده 

سال اخیر خارج از محدوده بافت بوده اما اکنون به 

سنندج داخل بافت  دلیل توسعه و افزایش جمعیت شهر

بنابراین اگر رودخانه مورد مطالعه به  قرار گرفته است.

ای انسان امروز سازی و با نیازهه، بدهیدرستی سامان

محیطی زیست نه تنها تعادل و توازنگردد، همگام 

آرامش و آسایش  تواندیم، بلکه گرددیمرودخانه باز 

ای عمومی و بستری روحی و روانی را در عرصه

نده و پویا به افراد و گردشگران معرفی کند ، زاجتماعی

 جهت این اصل توجه به موارد زیر مهم است:

 راحی به ، طرودخانه بستربیعی حفاظت از مناظر ط

جتماعی و ، اهای اکولوژیکیمنظور نمایش زیبایی

 منظر. ییخودکفافرهنگی و همچنین 

 و ایجاد حرکت و سکون در کنار رودخانه  یسازکف

منظر برای های خوشقشالق و ایجاد پیاده راه

 گردشگران.

17 

-تیاولو دوم درسطح شده قیتلف نمودار -3 نمودار

 .AIDA مدل دری بند

نمودار تلفیق شده وزن نهایی بر اساس،  -4نمودار 

 .AIDAمقادیر نرمال شده در مدل 
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 پارچگی و مراتب فضایی در کنار یکرعایت سلسله

 .خوانایی فضایی

  مناسب جهت ارتقا امنیت  یهاییروشنادادن قرار

 گردشگران در محور رودخانه قشالق.

  محوطه سازی کنار رودخانه جهت ارتقا هویت بنابر

 ویژگی فرهنگی و اعتقادی ساکنین شهر سنندج.

 محیطی و جمعادغام مالحظات اجتماعی، زیست-

در قالب  افراد وهای که رودخانه، شهر گرایی، به گونه

 ک سیستم دیده شود.ی

  ارتقا کیفیت بصری مکان در مجاورت رودخانه

ای که امکان حضور و رویارویی افراد در قشالق به گونه

 مکث و توقف فراهم گردد. یهامکان

  فرهنگی و بومی در حاشیه رودخانه. مراسمبرگزاری 

  طره تقویت خاطراحی مناسب کناره رودخانه جهت

 شگران.جهت جذب گرد هانییآجمعی و 

 منظر رودخانه قشالق برای  یهاییتوانا باالبردن

 پایدار شدن بدون تخلیه و تخریب منابع.

 گرداندن برنامه مدیریتی جهت حفاظت و باز اعمال

 طبیعی و تاریخی رودخانه قشالق. یهاارزش

 محور در دو سمت بازتعریف فضاهای شهری پیاده

سعه های توانه قشالق جهت فراهم ساختن زمینهرودخ

 پایدار.

 گرا( و طراحی زمینهح )توجه به بستر و زمینه طر

سایت و محیط  یهایتوانمندو  هایژگیوامکان بازتاب 

 سیمای بافت رودخانه قشالق.و پیرامونی در طرح 

 پیرامون رودخانه و  های طبیعیاستفاده از آرایه

مطابق با  هاالمانطراحی طراحی مبلمان به ویژه 

گیری رودخانه کرد با توجه به قرار و تمدن قوم فرهنگ

 در ورودی شهر سنندج.

 شالق به عنوان فضایی مرمت و احیا پل تاریخی ق

ای که دهنده هویت شهر سنندج به گونهزنده و نشان 

 مردم به سمت رودخانه مورد نظر گرایش پیدا کنند.

بنابراین با در نظر گرفتن عوامل فوق فرضیه تحقیق به 

 .رسدیماثبات 
 

 کارائه پیشنهاد و راهار

های طبیعی مناظر و گسترهیابی به به منظور دست

بتدا باید در ، اکارهای طراحیپایدار از طریق اعمال راه

رهنگی ، فکولوژیکی، ااجتماعی یهاارزشحفظ تمامیت 

در واقع اعمال اصول و و معنوی بستر کوشید. 

های طبیعی رهای طراحی منظر پایدار در محوطهمعیا

 .کندیمرا فراهم  هاطیمحجبات ارتقا توان این مو

بنابراین جهت رسیدن به این مهم توجه به موارد زیر 

 مهم است.

 از طریق:  عینی ارتقا کارکرد زیبایی شناختی 

های ساحلی مناسب با استفاده قرار دادن جداره و دیواره

آور جهت زیبایی سایت و معرفی از رنگ و مصالح بوم

خ شهر سنندج، کاشت درختان و و تارینمودن فرهنگ 

های گیاهی بومی در حاشیه رودخانه جهت گونه

زیباسازی و بهبود سیما و منظر شهری و جذب 

 گردشگران، تعادل عناصر طبیعی و انسان ساخت.

 از  ذهنی و ادراکی ارتقا کارکرد زیبایی شناختی

 طریق: 

خلق بناها و فضاهای استعاری متناسب با فرهنگ و 

بستن در سنندج در کنار رودخانه برای نقش مردم آیین

خاطره و رساندن مفهوم خاص به بیننده، ایجاد فضاهای 

واضح  یهایطراحنواز یا خلق معماری آرام از طریق دل

رسی به آب دست امکانو دور از اغتشاش، فراهم بودن 

در اطراف پل تاریخی  به ویژهدر بعضی از مناطق کناره 

 .قشالق

 ارکرد عملکردی از طریقارتقا ک : 

سازها در مجاورت رودخانه با در نظر وکنترل ساخت

گرفتن حریم آن، تراکم ساختمانی حداقل در مجاورت 

زنده برای تعامالت  پویا و یهامکانرودخانه، طراحی 

اجتماعی در کنار رودخانه، احیا مسیر و جداره رودخانه، 

رات در مدیریت صحیح رودخانه و تدوین ضوابط و مقر

جهت عدم غلبه بافت پیرامونی رودخانه بر محور 

 طبیعی.

 محیطی از طریق:ارتقا کارکرد زیست 

ظارت و کنترل آب رودخانه ، نروبی سطح رودخانهالیه

توسط کارشناسان جهت جلوگیری از آلودگی آب 

رودخانه و تخریب مناظر، استفاده از توپوگرافی طبیعی 

حفاظت از پوشش در اطراف رودخانه جهت  هاکوه

 گیاهی و منظر.
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گامی  توانیمهای فوق به جنبه بنابراین با توجه

مطلوب در جهت انسانی کردن فضاهای عمومی و بهبود 

ای که اجرای ه گونه. بسیما و منظر شهری برداشت

مدت و مدیریت ارد فوق نیاز به دوره زمانی بلندتمام مو

 ارد.و نظارت صحیح تمامی کارشناسان امور شهری د

 

 نوشتپی
1 Attention 
2 Interest 
3 Desire 
4 Action 
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