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 موضوع : ارزیابی عملکرد منظر و ساختار طبیعی شهر در مقاصد گردشگری مطالعه موردی شهر کالردشت

 دکتر عباس ارغان نویسنده اول :

 دانشیار و مدیر گروه رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

 دکتر مجید سنایی نویسنده دوم :

 ملیحه کیادلیری نویسنده سوم :

 مدرسو برنامه ریزی شهری   –دانشجوی رشته جغرافیا 

kia_malihe@yahoo.com 
 ایرج توفیقینویسنده چهارم :

 مدیر هتل پنچ ستاره هما

 

 چکیده:

ساکن در آن تا حدود زیادی بر چهره طبیعیی و منینوع شیهر شهرها تجلی گاه حضور انسان بر بستر محیط اند و فرهنگ و رفتار انسان های 

نمایان است. این فرایند همانا منظر شهر را شکل می دهد که به همراه ساختار طبیعی شهر که سازنده مورفولوژی شهر نیز هست ، شخنیت 

ول این صنعت پردرامید دارند.توجیه بیه عناصیر شهر را می سازند. مجموعه این عوامل در شهرهای گردشگر پذیر تاثیر زیادی را در رونق یا اف

سازنده منظر شهر و مدیرایت کارامد بر آنها می تواند در افزایش رضایت بنیری ، آرامیش خیاطر و نییز احسیاس امنییت مخاطبیان ز اعی  از 

هیای شیهری منجیر  شهروندان و گردشگران( موثر بوده و بالعکس بی توجهی و تخریب منظر شهر می توانید بیه بحیران کی ییت در محییط

گردد.در این پژوهش به بررسی نحوه عملکرد ساختار طبیعی و منظر شهر در جذب گردشگر در مقاصد گردشگری و البته به صیور  میوردی 

توسیعه ای و رو  بررسیی آن  -از نیوع تحقییق بنییادی ژوهش انجام شیده پدر شهر کالردشت واقع در استان مازندران پرداخته شده است.

و  SPSS   ،Excelتحلیلی و پیمایشی می باشد. شیوه گردآوری اطالعا  و داده ها کتابخانه ای و میدانی و بیا اسیت اده از تحلییل  –توصی ی 

می باشد.تحقیقا  صور  گرفته در این پژوهش نشان می دهد که همواره میان ساختار طبیعیی و منظیر شیهر کالردشیت و    SWOTمدل 

ارتباط معناداری وجود دارد . همچنین جهت تعیین متغیرهای مه  از ضریب رگرسیونی زوزن بتا( اسیت اده  میزان جذب گردشگر به این شهر

، تابلوهیای اطیالع رسیانی ،سیاختار طبیعیی ،  هندسه سیاختمان هیا،  نمای ساختمان هاشد که بر این اساس و  بر طبق وزن بتا، متغیرهای 

بیه  منالح سیاختمانیو   مبلمان شهری،  نورپردازی،  نورپردازی ، یابان ها و شبکه گذرگاهیخ،  فضای سبز،  م اهی  کلی منظر،  توپوگرافی

 باشند.ترتیب دارای بیشترین تأثیر در تغییرا  متغیر ساختار طبیعی و منظر شهر در جذب گردشگر می

 

 ، مقاصد گردشگری.شهر، منظر شهری، شهرکالردشت، شهر، ساختار طبیعی واژگان کلیدی: 
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 مقدمه:

امروز بیشتر کشورهای جهان ، به ویژه کشورهای در حال توسعه ، با پدیده شهرنشینی گسترده و گستر  شیهری لجیام گسییخته 

مواجه هستند.این روند عالوه بر پیامدهای زیست محیطی وآسیب های اجتماعی و فرهنگی بر سیالمت شیهروندان نییز تیاثیر گیذار 

باعی  مطیرش شیدن « شیهری شیدگی جهیانی » ربع قرن پیش بود که مسائل و مشکال  ناشی از این فرآیند بوده است . از حدود 

یکی از مسایلی کیه میی  (.11،7،11موضوعاتی مانند توسعه پایدار و شهرهای سال  گردید.زادوارد و توروس،ترجمه دهقان منشادی،

دهد توجه به چش  انداز ، دورنما و منظیر شیهر و عناصیر سیازنده آن تواند م هوم توسعه پایدار و به طور اخص شهر پایدار را شکل 

معمیاری منظیر ، هنیر برنامیه رییزی ، طراحیی، میدیریت ، نگهیداری ،  است که تا حدود زیادی شناسنامه هر شهر نیز خواهد بود.

حثی چون معماری ، طراحیی احیاگری زمین و طراحی دست ساخته های بشری است . حوزه این حرفه در بر گیرنده حرفه ها و مبا

سایت ها ، توسعه حوزه های مسکونی ، اصالش و احیا محیط زیست ، برنامه ریزی و طراحی شهری ، طراحی پارکها و مراکز ت ریحی 

(. شیهر، تجلیی حضیور انسیان در 131،،111، طراحی منطقه ای و نگهداری از سایت های تاریخی می باشد زدانیش فیر و صیدیق،

می که بر مبنای درک انسانی و تلقی نیاز او از محیط شکل گرفته است. لکین بسیته بیه اینکیه هیر ییی از ایین طبیعت است.م هو

سکونتگاه ها در چه عرض جغرافیایی و شرایط خاص جغرافیایی، در چه سرزمینی و با توجه به فرهنگ و سنن ، عوامیل اجتمیاعی ، 

مت اوتی را خواهند داشت که در اولیین گیام موجیب تمیایز آنهیا از یکیدیگر اقتنادی و سیاسی که قرار گرفته باشند، سیما و منظر 

خواهد شد .با توجه به ماهیت پژوهش صور  گرفته که به بررسی تاثیر متقابل صنعت گردشگری و منظیر شیهری و البتیه سیاختار 

اختار طبیعیی شیهر در جیذب طبیعی شهر پرداخته است ، فارغ از همه مسایل فوق فقط به بح  به چگونگی عملکیرد منظیر و سی

 گردشگر خواهد پرداخت.

گردشگری به عنوان یی نیاز در دنیای مدرن در جهت تجدید قوای روحی و جسمی، آشنایی به فرهنگ های جدید و . . . انسان هیا 

  نسیبت بیه را از نقاط مختلف جهان به یکدیگر پیوند می دهد در حالی که در این میان شهرهای امیروز بیا داشیتن نقشیی مت یاو

گذشته بخش عظیمی از این رسالت را بر عهده دارند.در حقیقت امروز  ارتباط و تعامل میان شیهر و صینعت گردشیگری بیر کسیی 

پوشیده نیست.این دحالی است که هر یی می توانند به توسعه دیگری کمی نمایند. به نظر می رسد توجه به تنویر و منظیر شیهر 

یر می تواند تاثیر بسزایی را در تقویت این تعامل داشته باشد چنانکه تجربه کشورهای توسعه یافتیه در شهر ها و مقاصد گردشگر پذ

در این زمینه نشان داده است که گردشگران به زیبایی، پاکیزگی و جذابیت فضای شهر و نیز فضیاهای پیرامیونی آن عکیس العمیل 

 ن ماندگاری گردشگر در مقند کمی شایانی نماید.مثبتی داشته و این مه  توانسته است بر افزایش جذب و میزا
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 و مراحل آن: رو  تحقیق

پژوهش انجام شده از نوع تحقیقا  بنیادی تجربی و بخشی از آن نیز بنیادی نظری می باشد زییرا از ترکییب هیردو ایین دو نیوع از 

تحقیقیا   -1ه دو دسته تقسی  می شیود: تحقیق بنیادی است.اینگونه تحقیقا  از نظر شیوه نگر  و پرداختن به مسئله تحقیق ب

 تحلیلی است –از نوع تحقیقا  توصی ی  تحقیقتحلیلی.که پژوهش انجام شده در این  –تحقیقا  توصی ی  -،توصی ی محض 

 در تحقیق حاضر نیز از دو رو  فوق بهره گرفته شده است. به طور کلی رو  تحقیق در این رساله شامل دو مرحله بوده است:

 مرحله جمع آوری اطالعا  که مبتنی بر دو بخش مطالعا  کتابخامه ای و اسنادی،و مشاهدا  میدانی استوار بوده است.: 1

الف(: مطالعا  کتابخانه ای ،اسنادی: در این رو  بیشتر با بهره گیری از کتب، مقاال  تحقیقی ،آمارنامه ها وسایت هیای اینترنتیی 

 قرار گیرد. سعی شده است که موضوع مورد مطالعه

هیای حیاوی سیواالتی در ه ،ارائیه پرسشیناممتولیان امر مدیریت شهر و گردشگری ب(: در مشاهدا  میدانی با انجام مناحبه ای با 

و بیه صیور  میوردی شیهر کالردشیت ،  و نقش و جایگاه آن ها در توسعه گردشیگری منظر و ساختار طبیعی شهرارتباط با بح  

ارائیه گردییده وسعه کلی فضای زیستی  شهر مورد مطالعه اع  از اقتنیادی ، اجتمیاعی و کالبیدی شیهر ارتباط این مجموعه ها با ت

است. در حقیقت ابزار پژوهشی که برای گردآوری داده ها از جامعه تحت مطالعه مورد است اده قرار گرفته است پرسشنامه است. در 

 ر خالصه نمود:واقع می توان ابزار گرد آوری اطالعا  را در بند های زی

 است اده از پرسشنامه برای اخذ اطالعا  از شهروندان کالردشت. -1

 متولیان گردشگری و نیز مدیریت شهراست اده از پرسشنامه و مناحبه با -،

 است اده از رو  آماری تنادفی و جهت جمع آوری اطالعا  پرسش نامه ای.-1

 : رو  تحلیل داده ها و اطالعا  جمع آوری شده.،

 معه و نمونه آماری:جا

جامعه آماری در بخش مطالعا  ، کلیه اسناد، کتب و مقاال ، گزارشا  و تحقیقا  انجام شده داخلیی و خیارجی در دسیترس 

جامعیه آمیاری در بوده و تا حد ممکن سعی شده است با توجه به هزینه، زمان از منابع م ید، ارزنده و جدیید اسیت اده گیردد، 

پیمایشی،متخننان، گردشگران ،شهروندان و ارائه دهندگان خدما  گردشگری بیه گردشیگران در کالردشیت بخش مطالعا  

بوده اند که از طریق مناحبه نظرا  آنها را راجع به موضوع تحقیق و اهمیت آن، همچنین تاثیر تغییرا  منظر شیهر در سیال 

 مطالعه  ای ا نموده را جویا شده ای . های اخیر که تاثیرا  بسزایی را در جذب گردشگر در منطقه مورد
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 رو  نمونه گیری:

 است اده از مدل کوچران:-الف (

شرایط نمونه گیری نسبت به مسائل مورد بررسی مت او  می باشد و برای هر مسئله در هر شرایط مکانی و زمانی خاص باید از یی 

م و متداول در اصل به دو بخش نمونه گییری سیهمیه ای و شیوه ی نمونه گیری خاص اسن اده نمود. شیوه های نمونه گیری مرسو

ات اقیزساده و سیستماتیی( تقسی  می شود. در این قسمت جهت تعییین تعیداد پرسشینامه  در سیطح جامعیه آمیاری از فرمیول 

 کوچران که جزء نمونه گیری سیستماتیی  است بهره گرفته شده است.

 : فرمول کوچران

t  یاz اندازه ی متغیر در توزیع طبیعی که از جدول مربوط در سطح احتمال موردنظر استخراج می شود؛ : 

 P درصد توزیع ص ت در جامعه یعنی نسبت درصد افرادی است که دارای ص ت مورد مطالعه می باشند؛ : 

 q درصد افرادی است که فاقد آن ص ت در جامعه هستند؛ : 

 d  10/1جامعه با میزان تخمین محقّق برای وجود آن ص ت در جامعه است که حداکثر نسبت آن تیا : ت اضل نسبت واقعی ص ت در 

 است و دقّت نمونه گیری نیز به آن بستگی دارد؛

 N حج  جامعه ی مورد مطالعه؛ : 

 n ،131-11،0: میزان برآورد حج  نمونه.زحافظ نیا) 

 (111-11،0نیا،زحافظ با درصد احتمال صحت گ تار tرابطه -1جدول 

 tمقدار درصد احتمال صحت گ تار ردیف

1 3،81 1 

، 10 1813 

1 1080 ، 

3 11 ،80، 

0 1187 1 

3 1181 18،1 

مردم شهر از مسائل مربوط گردشگران و ای این منظور، به مطالعه این مورد در سطح شهر پرداخته شد که از با توجه به سطح آگاهی بر

کالردشیت دارد و آنچیه کیه  طبیعی شهر و نقشی که این عوامل در مقاصد گردشگری و به صور  خاص در شهرمنظر و نیز ساختار به 

نییز  zیاtبراورد شده است و براساس جدول درصد احتمال صحت گ تار مقدار  %10برابر  qو مقدار  %0،برابر  Pباید داشته باشد مقدار 

پرسشنامه  منتج شده است که بایید در سیطح  171در نظر گرفته شده است که با قرار دادن این مقادیر در فرمول کوچران تعداد  1813

 .توزیییییییییییییییییع شییییییییییییییییودو در میییییییییییییییییان گردشییییییییییییییییگران  کییییییییییییییییل شییییییییییییییییهر
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𝑛 =

(1.96)2 × 0.85 × 15
(0.05)2

1 + 1/10000(
(1.96)2 × 0.85 × 0.15

(0.05)2
− 1)

= 370 

 

در سطح شهر مورد مطالعه زشهر کالردشت( مبادر  ورزیده ای . در مرحله دوم از ایین کیار بیه ایین  پرسشنامه 171بنابراین به توزیع 

مسئله پرداخته می شود که این پرسش نامه ها به چه صورتی در سطح شهر توزیع شده اند و پس از آن به تحلیل نتایج به کمیی نیرم 

 وتحلیل جغرافیایی پرداخته شد.Spss   افزار تحلیل آماری

در جامعه آماری که در این پژوهش تحت مطالعه قرار گرفته است، جهت توزیع پرسشینامه هیا ساده:ب(رو  نمونه گیری احتمالی 

 ( .،،1،است اده شده است.زهمان منبعساده در سطح شهر از رو  نمونه گیری احتمالی 

 رو  تجزیه و تحلیل داده ها:

تحلیل کمی است اده شده است که این مرحلیه شیامل اسیت اده از فرمیول هیا  بنا به ماهیت این پژوهش ابتدا از رو  تجزیه و

زرو  های کوچران و نمونه گیری احتمالی ساده( برای تعیین تعداد پرسش نامیه هیا و نحیوه توزییع آنهیا در شیهر زدرمییان 

مرحلیه بعید بیا اسیت اده از گردشگران(و سپس  تحلیل حاصل از آنها با توجه به نظرا  مردم و گردشگران بوده اسیت. امیا در 

تحلیل کی ی به بررسی و تحلیل عملکرد ساختار طبیعی و پیرامونی شهر و نیز ویژگی های جغرافیایی ، اقلیمی و توپوگرافییی 

خود شهر و  البته مبح  مه  منظر شهر در ایجاد جاذبه گردشگری و نیز ترغیب گردشگران به ورود ، ماندگاری و نیز بازگشت 

به این مقند پرداخته شده است تا با است اده از آن و تحلیل کمی به اثبا  فرضییاتی  کیه در پیژوهش آورده شیده مجدد آنها 

 است بپردازی .

که در نرم افیزار  گردشگرانحاصل از نظرا   جداولو ارائه    spssدر این مرحله از پژوهش با است اده از رو  آنالیز آماری  spss   

جزییه در این پژوهش، جهت تضمن اینکه   تحلیل و آنالیز اطالعا  و آمار جمع آوری شده پرداخته شده است.انجام گرفته است  به 

نظر شهربا است اده از نظر متخننین امر ممنظر و ساختار طبیعی شهر و تحلیل اطالعا  و ارائه راهبردها و استراتژی های توسعه    

ه است.ست اده شدا سوا  از رو  تحلیلی و نیز گردشگری  

 

 مشخنا  جغرافیایی شهر کالردشت

 11،1شهر کالردشت مرکز شهرستان کالردشت ، از شهرستان های  استان مازندران است. شهرستان کالردشت به وسیعت 

دهستان، و یی نقطه ی شهریزکالردشت( اسیت.   شیهر کالردشیت در گوشیه ی جنیوب غربیی دشیت  ،کیلو متر مربع و دارای 

 01دقیقیه عیرض شیمالی و  1درجیه و  13هکتیار در  1013  کالردشت مرکز شهرستان میباشد. شهر کالردشت با وسعت تقریبی

متیر در  1311متر در شرق و شمال شرقی زمنطقیه الهیو( تیا  1111دقیقه طول شرقی واقع شده است، ارت اع شهر از  11درجه و 
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کالردشیت  موقعیت شهر 1( نقشه ی شماره ی ،،11جنوب غربی آن زمنطقه رودبارک( متغییر است.زمهندسین مشاورکریاس بنا، 

 را در شهرستان نمایش می دهد.

 

 

 واحد سمناندانشگاه آزاد اسالمی 

ارزیابی عملکرد منظر و سیاختار طبیعیی عنوان: 

شهر در مقاصد گردشگری ،مطالعه موردی شیهر 

 کالردشت

 راهنمای نقشه :

 

 ماخذ:مهندسین مشاور کریاس بنا

عنیییوان نقشیییه:موقعیت شیییهر کالردشیییت در 

 شهرستان

 : ملیحه کیادلیری دانشجو 

مقطییع و رشییته تحنیییلی : دکتییری جغرافیییا و 

 برنامه ریزی شهری

/ 0111،وضع موجود کالردشیت 

1 

 

 

 (1111:موقعیت شهر کالردشت در منطقهزمأخذ: مهندسین مشاور کریاس بنا،1نقشه شماره

 جلوه های گردشگری کالردشت:

اسیت و  کیوه هیای پوشییده از بیرف و جنگیل هیای بکیر و طبیعیی تشیکیل داده ساله که اطراف آن را 3111کالردشت با قدمت 

کوه،جنگل،دشت،دریاچه،رود،آبشار،آب و هوای لطیف،مردمان سازگار و مهمان دوست و برخی آثار و ابنیه هیای تیاریخی در گسیتره 

نه پذیرای دو میلیون گردشیگر داخلیی و ای نسبتا محدود یکجا گرد ه  قرار گرفته اند.منطقه کالردشت با جاذبه های فراوانش ساال
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.جاذبه های گردشگری کالردشت در دو دسته اصلی جاذبه های طبیعی و مننوعی قابل بیش از دویست هزار گردشگر خارجی است

 تقسی  هستند که به شرش زیرند:

متر در  3111قله باالی  ،0 توده های کوه های تخت سلیمان با یخچال های عظی  طبیعی چند میلیون ساله و:جاذبه های طبیعی

متر کیه نخسیتین بیار در  3،01جنوب غربی کالردشت قرار دارد.بلندترین قله ی آن عل  کوه ز دومین قله ی بلند ایران ( با ارت اع 

متیر و  11،فتح گردید.دیوار عل  کوه با ارت اع  "داگالس باسی"هجری شمسی توسط کوهنورد و نقشه بردار انگلیسی  ،111سال 

 301 متیر و عیرض 711 متر مورد توجه بسیاری از کوهنوردان از نقاط مختلف جهان می باشد. دیواره عل  کوه با ارت اع 301ض عر

عبیاس -جاده و جنگل انبوه مسییر کالردشیت-آبشار-دریاچه ولشت-تنگه رودبارک  -. قرار دارد متر در بین هشت دیواره برتر دنیا 

 خ ( در رودبارک و آب گرم واحدآب گرم تلو یا تل او ز آب تل -    ملی جوب -رودخانه سردآبرود-جاده جنگلی گرک پس -آباد 

از آثار و اشیایی که از کالردشت به دست آمده است معلوم می شود که قسمتی از این منطقیه در ادوار :جاذبه های تاریخی،فرهنگی

تمدن بوده است.گذشته از ظروف س الی،مجسمه و آال  و ادوا  م رغی سال پیش ( آباد و دارای ساکنین و  3111باستان ز حدود 

شامل سیه پارچیه ظیروف زریین بیه  خورشیدی ،111که در خالل کاو  های باستان شناسی کشف شده گنجینه ای نیز در سال 

روز بنیام مجموعیه همراه یی تیغه کارد طال، و تعدادی ظروف س الین در حین عملیا  ساختمان کاخ سلطنتی بدست آمده که امی

-تپه باستانی کیالر -زرین کالردشت در موزه ملی ایران نگهداری می شود.مهمترین جاذبه های کالردشت در این زمینه عبارتند از :

 فر  کالردشت- کاخ کالردشت در اجابیت

 .گردشگری کالردشت را نمایش می دهدمهمترین مسیرها و جاذبه های  -،نقشه شماره 
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 سمنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 

ارزیابی عملکرد منظر و ساختار طبیعی شیهر در 

ی ،مطالعییه مییوردی شییهر مقاصیید گردشییگر

 کالردشت

 راهنمای نقشه :

 

 ماخذ:مهندسین مشاور کریاس بنا

نقشییه مسیییرها و جاذبییه هییای  عنییوان نقشییه:

 گردشگری شهر کالردشت

 و ملیحه کیادلیری ترسی  : مجید سنایی

مقطییع و رشییته تحنیییلی : دکتییری جغرافیییا و 

 برنامه ریزی شهری

 

/ 0111،وضع موجود کالردشیت 

1 

 

 

 (،111مسیرها و جاذبه های گردشگری شهر کالردشت زمأخذ: شهرداری کالردشت، نقشه ، -، نقشه شماره

 

 :افته های تحقیقی

ساختار طبیعی و منظر شهری در جذب گردشگر در مقاصد گردشگری بوده ای  و در این در این پژوهش به دنبال  میزان اثر گذاری 

میان به صور  موردی به مطالعه شهر کالردشت واقع در استان مازندران پرداخته ای . تحقیقا  صور  گرفته در این پژوهش نشان 

دشگر به این شهر ارتباط معناداری وجیود دارد . می دهد که همواره میان ساختار طبیعی و منظر شهر کالردشت و میزان جذب گر
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ل و وابسته بیه روشینی مشیاهده این امر را می توان در جداول مربوط به تحلیل رگرسیون و میزان معناداری میان متغیرهای مستق

مخاطبیان آن  نکته قابل توجه در این پژوهش  همانا میزان اهمیت طبیعت و جغرافیای هیر منطقیه در روحییه شیهروندان ونمود . 

است و البته در این تحقیق که گردشگران ورودی به شهر گردشگر پذیر کالردشت مورد توجه بوده انید نییز مییزان اثیر گیذاری آن 

مشهود است.چش  انداز شهر  و یا منظر شهر که خود متشکل از عناصر دیگری است  که در کنار یکدیگر کلیت سیست  منظر شیهر 

نشان دهنده خلقیا  و روحیه ساکنان هر شهر نیز می باشد. لذا توجه به این مه  قابیل توجیه اسیت کیه را شکل می دهند همواره 

تدوین ضوابط مدون و نیز مدیریت بهینه در  شهر می توانند تا حدود زیادی حس و روحیه شهروندان و نییز شخنییت شیهر را بیه 

ی صور  گرفته نشان می دهد که شهر کالردشیت علیی رغی  دارا مخاطبان و گردشگران منتقل سازند. اما از سوی دیگر بررسی ها

بودن طبیعتی زیبا و منحنر به فرد ، به لحاظ معماری منظر و مدیریت ناظر بر آن عملکرد مناسبی نداشته است به طیوری کیه در 

شیگران رضیایت چنیدانی از ارزیابی عناصر منظر شهر و میزان اثر گذاری آن در جذب گردشگر یافته ها حاکی از آن دارنید کیه گرد

وضع شبکه خیابان ها، مبلمان شهر، نما و هندسه ساختمان ها، الگوی توزیع فضای سبز تجهیز شده ، نورپردازی و حتیی تابلوهیای 

اطالع رسانی ندارند ، در حالی که معماری سنتی شهر و نمای زیبای بومی ابنیه می تواند نقطه قوتی در شهر باشد چندان کیه ایین 

نیز به روشنی مشاهده کرد بیه  طیوری  SWOTرا می توان در ابنیه ساکنان بوی نیز دید. این امر را می توان در تحلیل مدل اصل 

که در بیان نقاط ضعف و قو  شهر در بررسی منظر و ساختار طبیعی شهر و مقایسه اثرگذاری آنها بر جذب گردشگر در ایین شیهر 

مهمتیرین نقطیه قیو   گردشیگراننشان می دهد که از نظیر سوا   (، تحلیل 3ول شمارةزبا توجه به جدمشاهده کرد به نحوی که 

و  73/3با میانگین رتبیه ای طبیعت زیبا و بکر در فضاهای پیرامونی شهر  و داشتن چش  اندازی زیبا و منحنر به فرد داخلی مؤل ه 

در شهر با مییانگین رتبیه ای اسازی نمای ساختمان ها وجود معماری بومی و زیبا در جهت زیبو پس از آن مؤل ه  70/1وزن نسبی 

تمکیین شیهروندان بیه قیانون در سیاماندهی تابلوهیای  قیرار دارد، در مقابیل منظر شهردر اهمیت بعدی  1/،7و وزن نسبی  3/،0

ییت تیرین بیه عنیوان کی  اهم 31/1و وزن نسبی  0/،7با میانگین رتبه ای  خنوصی در صور  اجرای آن از سوی نهادهای ذیربط

بر ایین عقییده  نیز گردشگراندر مورد نقاط ضعف داخلی  می باشد.مورد مطالعه  ساختار طبیعی و منظر شهرنقطه قو  داخلی در 

پوشش نامناسب خیابان ها ، عدم وجود پارکینگ مناسب در سطح شهر، کمبیود زمیین در محیدوده مرکیزی شیهر بودند که مؤل ه 

میی  منظیر شیهر  به عنوان مهمترین نقطه ضیعف داخلیی 1/1،و وزن نسبی  3/7،میانگین رتبه ای با جهت تعریض معابر موجود 

کمترین اولوییت  1/،0و وزن نسبی  1/0مورد مطالعه با میانگین رتبه ای  بی توجهی به خط آسمان  در شهر، همچنین مؤل ه باشد

در عین حال این شهر توانمندی هیا  دارد.جذب گردشگر را اثر گذاری منظر و ساختار طبیعی شهر در را در میان نقاط ضعف جهت 

و نیز فرصت های چش  گیری را نیز در جهت تقویت منظر و ساختار طبیعی شهر دارد که در هریی از عناصر منظر می تیوان ایین 

در فضیاهای شیهر بیرای  تقویت نورپردازی برای تامین امنیت شبانهمؤل ه پتانسیل ها را برشمرد اما به نظر خبرگان و متخننان ، 

گردشگران و نیز پررنگ و مشخص نمودن فضاهای جذاب ودیدنی شب در شهر با کمی نورپردازی بیر روی ایین فضیاهای، ابنییه و 

اسیت اده میالی  از  ، در حالی که مؤل یهمی باشدبه عنوان مهمترین فرصت بیرونی  1/1،و وزن نسبی  7/،با میانگین رتبه ای  نماها

به عنوان ک  اهمیت ترین فرصت بیرونی در  1/،3و وزن نسبی  3/0با میانگین رتبه ای ن جهت تقویت مبلمان شهری سرمایه گذارا

به زیر ساخت و ساز رفیتن فضیاهای پیر  می باشد. عالوه بر این، از این دیدگاه از ارزیابی عملکرد منظر و ساختار طبیعی شهرجهت 
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اثیر گیذاری به عنوان مهمترین تهدید خارجی جهیت  7با میانگین رتبه ای  سب شهرشیب پیرامون شهر در اثر کمبود فضاهای منا

.به طور کلی بر اساس بررسیی هیای صیور  گرفتیه در ایین  مطرش است منظر و ساختار طبیعی شهر در ورود و ماندگاری گردشگر

ان یکی از مناطق گردشگر پذیر در شیمال تحقیق علی رغ  دارا بودن پتانسیل های درونی و بیرونی شهر کالردشت که آن را به عنو

کشور و حتی  سرتاسر ایران مطرش نموده است ، این شهر قدر  ارائه امکانا  زیرساختی خاصی را به گردشگران ندارند بیه طیوری 

نید که کاهش چش  گیر گردشگران در سال های اخیر در شهر و منطقه مورد مطالعه گویای این امر است. به عبیار  دیگیر ، در چ

سال اخیر شرایط به گونه ای رق  خورده است که در کنار عواملی همچون تورم، گرانی امکانا  اقامتی و پذیرایی، رفتیار نامناسیب و 

فقدان زیر ساخت فرهنگی مناسب برای برخورد با گردشگران به ویژه گردشگران خارجی و مسائلی از این دست، ضیعف در سییما و 

زی صحیح جهت بهبود شرایط موجود موجب گشته تا بسیاری از گردشگران کالردشت را صرفا به عنوان منظر شهر و نبود برنامه ری

میان بری برای رسیدن به غرب مازندران انتخاب می نمایند و اگر تعتدادی نیز در شهر اسکان می کنند مد  اقامت بسیار کوتیاهی 

امین کننده بسیاری از نیاز های اقتنادی، اجتماعی و سیاسیی در را خواهند داشت. این در شرایطی است امروز صنعت گردشگری ت

بسیاری از کشورهای جهان به شمار می رود  اما شهرهای گردشگر پذیر کشورمان توجه چندانی به این صنعت نداشته و گردشگری 

سه شیهر کالردشیت بیا  شیهرهای را به عنوان الویت چندم خود برای کسب درآمد و رهایی از مشکال  می دانند.با این حال با مقای

همجوار نیز می توان این ضعف را در شهر مورد مطالعه بیشتر حس نمود و در این راستا توجیه جیدی مسیئوالن و میدیران شیهر و 

 .برای نمونه به چند جدول اشاره می شود البته مشارکت جدی شهروندان و بومیان ضروری به نظر می رسد

در منطقیه میورد ساختار طبیعی و منظر شهر ز بر مبنای نظیر نگارنیده(در  مؤثر بر خلی کلیداماتریس عوامل -1جدول شمارة 

   مطالعه

عناصر سازنده ساختار طبیعیی و منظیر  نقاط قو  نقاط ضعف

 شهر کالردشت

*تخریب فضاهای پیرامون شیهر در اثیر 

 چرای بیش از حد دام 

*ساخت و ساز بیش از حد و نا متعیارف 

و دامنیه پرشییب  در حاشیه جنگیل هیا

 کوه در برخی از نقاط شهر

*عییدم موجیید دسترسییی مناسییب بییه 

 فضاهای پیرامونی شهر

*طبیعیییت زیبیییا و بکیییر در فضیییاهای 

 پیرامونی شهر 

*قلییل ارت ییاعی، جنگییل هییای زیبییا و 

 رودخانه و سایر منابع آبی در شهر 

*اقلی  ک  نظییر شیهر و منطقیه میورد 

 مطالعه

*یخچیییال هیییای طبیعیییی و دائمیییی 

 کوهستانی  جهت بازدید  عالقمندان

 

 ساختار طبیعیز اکولوژیکی(

*وجیود شیییب زیییاد در اطییراف شییهر و 

 ایجاد محدودیت توسعه فضایی شهر 

 

*شییرایط دشییتی شییهر و کوهسییتانی 

 پیرامون آن

 توپوگرافی
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*شیب مناسیب جهیت سیاخت شیهر و 

استقرار امکانا  شهر و خیدما  رسیانی  

 در مرکز

نییز از *چش  انداز مناسب از اطیراف و 

 مرکز شهر به پیرامون

 

 *بی توجهی به خط آسمان  در شهر

*وجییود قطعییا  بییزری مییالکیتی در 

ساخت ابنیه که بیه توسیعه افقیی شیهر 

 منجر شده است

 *ارت اع مناسب ساختمان ها ی بومیان

*استقرار مناسب ابنیه در عرصه و قطعه 

 مالکیتی

*جهت گییری بهینیه ابنییه نسیبت بیه 

 نورخورشید و عوامل اقلیمی 

 هنسه ساختمان ها

*عدم امتداد خیابان ها و شبکه ارتباطی 

جهیییت دسترسیییی بیییه جاذبیییه هیییای 

 گردشگری

 *پوشش نامناسب خیابان ها 

*عدم وجود الگویی از شبکه معیابر کیه 

در سریع ترین زمان ممکن جابه جیایی 

 گردددر سطح شهر را ممکن 

*عدم وجود پارکینگ مناسب در سیطح 

 شهر 

*کمبود زمین در محدوده مرکزی شیهر 

 جهت تعریض معابر موجود

*اختالف ارت اع در بسیتر خیابیان هیا و 

نامناسب بودن آن جهت تردد سالمندان 

 و معلوالن

*برخورداری از شیب و جهیت مناسیب 

 جهت دفع آب های سطحی

*وجود اصل جذابیت در سطوش مختلف 

یابان های شیهر در تل ییق بیا عناصیر خ

 طبیعی شهر و دید پی در پی

*ت کیی خیابان ها بیر اسیاس عملکیرد 

 سواره و پیاده

 

 خیابان ها و شبکه گذرگاهی

*فقییدان سییاماندهی تابلوهییای اطییالع 

 رسانی در سطح شهر

*عدم وجود تابلوهایی در مبادی ورودی 

شهر جهت راهنمایی و معرفی شیهر بیه 

 گردشگران

 

*ارت اع مناسب تابلوهای اطیالع رسیانی 

 در سطح شهر

*تمکیییین شیییهروندان بیییه قیییانون در 

ساماندهی تابلوهای خنوصی در صور  

 اجرای آن از سوی نهادهای ذیربط

 تابلوهای اطالع رسانی

*وجییود ابنیییه بییا نماهییای غیربییومی و 

نامتناسییب بییا اقلییی  و فرهنییگ منطقییه 

*وجود معماری بومی و زیبیا در جهیت 

 زیباسازی نمای ساختمان ها

 نمای ساختمان ها
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 مورد مطالعه

دییواری و دییواره *فقدان نقاشی هیای 

نگییاره هییای مناسییب جهییت زیباسییازی 

 نمای شهر

*بی توجهی به جداره ها و بدنه خیابیان 

 های شهری 

*بی هیویتی در نمیا ابنییه و سیاختمان 

 های شهر

*اعمال سلیقه در طراحی ابنیه سیازمان 

هییا و نهادهییای دولتییی و ناسییازگاری بییا 

 نمای بومی 

*وجود روحیه مشیارکتی بیاال در مییان 

شییهروندان جهییت کمییی بییه تقویییت و 

 احیای نمای ساختمان ها در شهر

 

*عییدم وجییود سییاماندهی  مناسییب در 

توزیع عناصر مبلمیان شیهری در سیطح 

 شهر

*عدم وجود طرش ساماندهی مبلمیان در 

 شهر

بیا منیالح کی  *انتخاب و تهیه مبلمان 

 دوام و بی دوام

*بی هویتی در تعریف و تدارک مبلمیان 

 شهری

*عییدم وجییود فضییای مناسییب بییازی و 

 سرگرمی کودکان در شهر

 

*وجود مبلمان شهری با رنگ متناسیب 

 با محبط پیرامون در شهر

* 

 مبلمان شهری 

*بی تیوجهی مسیئوالن بیه اسیت اده از 

فضاهای سبز و پوشش گیاهی بیومی در 

 شهرسطح 

*کمبود سرانه فضای سبز تجهیز شده و 

 عمومی در شهر

 

*وجود جنگل و پوشش گیاهی مناسیب 

 و فراوان در منطقه مورد مطالعه

*وجود گونه های گیاهی فیراوان  بیرای 

 تجیهز و زیباسازی شهر

* 

 فضای سبز

*به کارگیری منالح ک  دوام و بی دوام 

در سیییاخت ابنییییه توسیییط سیییاخت و 

 سوداگران زمین و مسکنسازکنندگان و 

*ترویج است اده از منالح غییر بیومی و 

 ناسازگار با اقلی  در شهر

*پتانسیل باالی منطقه در تامین منالح 

 بادوام ومناسب

*بهره گیری از توانمیدی شیهروندان در 

انتقال و بهره گیری از منالح همساز بیا 

 اقلی  

 منالح ساختمانی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 * 

از  *نبود ضوابط میدون جهیت اسیت اده

اصل نورپردازی در زیباسیازی فضیاهای 

 شهری

*تشیییدد آرا و نظیییرا  در اسیییت اده از 

نورپردازی در شب که اغتشا  بنری را 

 ایجاد نماید.

 

*وجود افق هیای زیبیا در شیهر جهیت 

 بهره گیری از نور در طول روز 

*است اده از جلیوه هیای نیورپردازی بیا 

رنگ های متنوع و م رش با شد ، زاوییه 

تیابش خیاص بیرای زیباسیازی و جهت 

 شب در شهر

 

 نورپردازی

*فقدان طرش ساماندهی منظیر در شیهر 

 کالردشت

*باال بودن روحیه مشارکتی شیهروندان  

جهت اجرای طرش ساماندهی در صیور  

 وجود

 کلیا  منظر و مدیریت شهری

   

 ماخذ: تحلیل نگارنده

در منطقیه میورد ساختار طبیعی و منظر شهر ز بیر مبنیای نظیر نگارنیده(در  مؤثر بر خارجی کلیماتریس عوامل  -،جدول شمارة 

   مطالعه

عناصر سیازنده سیاختار طبیعیی و منظیر  فرصت ها تهدید ها

 شهر کالردشت

*تخریب جنگل ها ، اراضی مرتعی و سبز 

پیرامون شهر در اثر افزایش جمعیت بومی 

 و غیر بومی

*به زیر ساخت و ساز رفتن فضیاهای پیر 

پیرامون شهر در اثر کمبود فضاهای  شیب

 مناسب شهر

*از بییین رفییتن باغییا  و مییزارع درون و 

 پیرامون شهر به ن ع ساخت و ساز

* 

*بهره گیری از پتانسییل رودخانیه بیرای 

ایجاد ورز  هایی همچون قایق رانیی در 

 آب های خروشان

*ایجاد  فرصت جهیت برگیزاری تورهیای 

نیوردی کونوردی، جنگل نوردی و صیخره 

 در فضاهای پیرامون شهر

*سییاماندهی رودخانییه  شییهر و تقویییت 

 سیمای شهر ناشی این ساماندهی 

* 

 ساختار طبیعیز اکولوژیکی(

*بییروز حییوادی طبیعییی ناشییی از شیییب 

 زمین همچون رانش ، ریز  و سیل

* 

*وجییود بسییتر مناسییب جهییت اسییتقرار 

امکانا  ت ریحیی و گردشیگریز همچیون 

ارت اهییا  و تپییه هییای تلییه کییابین ( در 

 موجود در شهر

*تل یق عناصر طبیعیی و منینوع جهیت 

 توپوگرافی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 خلق فضاهای زیبا و چش  نواز در شهر

 

*ترویج الگوی آپارتمان نشیینی و تجیاوز 

ارت اع ابنییه از حید مجیاز در شیهر هیای 

 گردشگر پذیر

*افزایش میزان سیاخت ابنییه بیا الگیوی 

اقیمی و نامناسب استقرار نسبت به عناصر 

 جغرافیایی

*افزایش تخل اتی همچون پییش آمیدگی 

سییاختمان در کوچییه هییا و معییابر در اثییر 

کمبود زمین یا تخلف قیانونی در سیاخت 

 بنا

*کاهش دیید فضیاهای پیرامیون شیهر از 

مرکز به دلیل افزایش روند بی توجهی بیه 

 استقرار و ارت اع ابنیه 

*ایجییاد یییی بنییا یییا المییان بییا ارت ییاعی 

عنیوان نمیاد و نشیانه ای در  مشخص بیه

 شهر

* تعریییف الگییویی مناسییب و بهینییه در  

 م هوم هندسه  ساختمان

* 

 هنسه ساختمان ها

*کاهش کارایی شیبکه حمیل  و نقیل در 

ارائه خدما  بیه مسیافران در زمیان ورود 

 گردشگران

*احتمال بروز ترافیی سنگین و خستگی 

 ناشی از آن در زمان های پیی س ر

پیروژه کمربنیدی در شیهر  *پیاده سیازی

 جهت کاهش ترافیی درون شهری

*تعریض معابر موجود بیه واسیطه وجیود 

اراضییی در محیییط پیرامییون شییهر بییرای 

 توسعه آتی شهر

*تقویت نقش میدان در شیهر بیه عنیوان 

فضایی برای تعامال  اجتمیاعی و معرفیی 

 نماد شهر

* 

 خیابان ها و شبکه گذرگاهی

شهرهای گردشیگر * بهره گیری از تجربه  *

پذیر در ساماندهی تابلوهای اطالع رسانی 

 در شهر

*وجییود نقییاط مناسییب جهییت اسییتقرار 

تابلوهییا و سییردر شییهر در مبییادی ورودی 

 شهر

* 

 تابلوهای اطالع رسانی

*اعمییال سییلیقه هییای شخنییی سییا  و  

سازکنندگان و سرمایه گذاران ورودی بیه 

*اسییت اده از نمییای آجرکییاری بییا رنییگ 

 مناسب در نمای ابنیه در شهر

 نمای ساختمان ها
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 شهر

*ورود نماهییای بییا سییالیق گونییاگون و 

نییاهمگون بییا فرهنییگ شییهر در اثییر ورود 

 گردشکران به شهر

 

*است اده از پوشش گیاهی بیرای پوشیش 

 نمای ساختمان های شهر

*تشییویق سییرمایه گییذاران در شییهر بییه 

است اده از الگوهای بومی معماری شهر در 

 االحداینماسازی ابنیه جدید 

 *تقویت سواد بنری  در میان شهروندان 

و سییاخت و سییازکنندگان بییرای ح ییظ و 

 ارتقای سیمای شهر

*ورود الگوهییای  مبلمییان شییهری بییدون 

مطالعه  و سازگار با اقلی  و فرهنگ شیهر 

 و منطقه مورد مطالعه

 * وندالیس  شهری

*است اده مالی  از سرمایه گیذاران جهیت 

 مبلمان شهری تقویت

*تجمیع عناصر همگروه و وابسته مبلمان 

 شهر جهت رفع نیاز شهروندان

 مبلمان شهری

*بییی تییوجهی مسییئوالن بییه اسییت اده از 

فضاهای سبز و پوشیش گییاهی بیومی در 

 سطح شهر

*تخریب فضیای سیبز موجیود در سیطح 

شهر به واسطه ورود الگوهای غیر بیومی و 

 محلی در شهر

گیاهی فراوان و امکیان *وجود گونه های 

برگییزاری تییور هییای گردشییگری جهییت 

 معرفی آنها به گردشگران

*بهییره گیییری از پوشییش گیییاهی بییومی 

جهت صیادرا  آن بیه شیهرها و منیاطق 

 دارای اقلی  مشابه 

*تجهیز کناره های معیابر، فضیهای بیین 

 بولوارها و میدان شهر با فضای سبز بومی

بناهیا *تل یق درخت ها و درختچه ها بیا 

 در شهر

 

 

 فضای سبز

*ودود منییالح  بیگانییه بییا آب و هییوای 

منطقه که تهدیدی برای محییط زیسیت، 

 زیبایی و پایداری شهر خواهد شد

*بییاال رفییتن هزینییه هییای اقتنییادی، 

اجتماعی و فرهنگی در صور  اسیت اده از 

منالح ارزان قیمت و ناکارامد در ساخت و 

 سازها

 

برای سیاخت *بهره گیری از منالح بومی 

ابنیه و ساختمان هیای دولتیی و سیازمان 

 های مستقر در شهر

*اسییت اده از منییالحی همچییون سیینگ 

 کالردشت در شکل دهی به نمادهای شهر 

 

 منالح ساختمانی

*ورود و اسییت اده از  الگوهییای نامناسییب  

نورپردازی توسط ساخت و ساز کننیدگان 

الگوهای معمارانیه و زیبیا *بهره گیری از 

 در است اده از اصل نورپردازی در شهر

 نورپردازی
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 و ایجاد اغتشا  بنری در شب

 

*است اده از اصل رنگ پردازی بیا نیور در 

 شب هنگام جهت زیباسازی شهر

*بهره گیری ازاصل  زاوییه و جهیت دادن 

بییه نییور بییرای پیییاده سییازی مناسییب 

 نورپردازی در شب

*تقویت نیورپردازی بیرای تیامین امنییت 

 برای گردشگرانشبانه در فضاهای شهر 

*پررنییگ و مشییخص نمییودن فضییاهای 

جذاب ودییدنی شیب در شیهر بیا کمیی 

نورپردازی بر روی ایین فضیاهای، ابنییه و 

 نماها

 ماخذ: تحلیل نگارنده

 گردشگراناز دید بر اساس نظر  ها و ضعف ها رتبه بندی نقاط قو   SWOTماتریس تحلیل -3جدول شمارة  

   گردشگران                                    

SWOTتحلیل 
وزن  رتبه

 نسبی

میییانگین وزن 

 ها

مجمیییوع وزن 

 ها

  

1 

1 

3 

3 

1 

، 

، 

  

70/1 

7،/1 

71/1 

31/1 

7،/1 

71/1 

3،/1 

  

73/3 

0،/3 

33/3 

1،/3 

01/3 

1،/3 

1،/3 

  

 373 

301 

333 

31، 

30، 

31، 

31، 

 قو  ها 

S1   طبیعت زیبا و بکر در فضاهای پیرامونی شهر  و داشیتن

 چش  اندازی زیبا و منحنر به فرد

S2   شرایط دشتی شیهر و کوهسیتانی پیرامیون آن و شییب

مناسب جهت ساخت شهر و استقرار امکانا  شهر و خیدما  

 رسانی 

 

S3 جهت گیری بهینه ابنیه نسبت به نورخورشیید و عوامیل 

 لیمیاق

S4  برخورداری از شیب و جهت مناسب جهت دفع آب هیای

 سطحی
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7 

0 

 

30/1 

71/1 

 

1،/0 

3،/3 

 

01، 

33، 

07، 

 

S5   تمکییین شییهروندان بییه قییانون در سییاماندهی تابلوهییای

 خنوصی در صور  اجرای آن از سوی نهادهای ذیربط

S6    وجود معماری بومی و زیبا در جهت زیباسیازی نمیای

 ساختمان ها

S7  وجود جنگیل و پوشیش گییاهی مناسیب و فیراوان در  

 منطقه مورد مطالعه

  S8 اسبپتانسیل باالی منطقه در تامین منالح بادوام ومن   

S9 وجود افق های زیبا در شهر جهت بهره گیری از نیور در  

 طول روز 

 

 

  

1 

3 

13 

1 

0 

، 

1 

1، 

11 

  

70/1 

73/1 

3،/1 

7،/1 

،1/1 

7،/1 

3،/1 

30/1 

3،/1 

  

،3/7 

،/3 

7 

13/7 

7،/3 

0،/3 

13/3 

،،/0 

1،/3 

  

7،3 

3،1 

711 

713 

37، 

30، 

313 

0،، 

31، 

 ضعف ها

W1   ساخت و ساز بیش از حد و نا متعارف در حاشیه جنگل 

 ها و دامنه پرشیب کوه در برخی از نقاط شهر

W2 وجود شیب زییاد در اطیراف شیهر و ایجیاد محیدودیت   

 توسعه فضایی شهر 

W3 بی توجهی به خط آسمان  در شهر   

W4 پوشییش نامناسییب خیابییان هییا ، عییدم وجییود پارکینییگ  

 مناسب  در سطح شهر، کمبود زمین در محدوده مرکزی شیهر

 جهت تعریض معابر موجود

W5 شهر فقدان ساماندهی تابلوهای اطالع رسانی در سطح   

W6   و وجود ابنیه با نماهای غیربیومی و نامتناسیب بیا اقلیی 

 فرهنگ منطقه مورد مطالعه 

W7 فقدان نقاشی های دیواری و دیواره نگیاره هیای مناسیب  

 جهت زیباسازی نمای شهر

W8 عدم وجود ساماندهی  مناسب در توزیع عناصیر مبلمیان  

  شهری در سطح شهر
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، 

13 

11 

7 

11 

31/1 

77/1 

3،/1 

71/1 

31/1 

1،/3 

31/0 

1،/3 

،،/3 

71/0 

31، 

031 

31، 

3،، 

011 

071 

W9  رمی کودکان در شهرفقدان  فضای مناسب بازی و سرگ 

W10  بی توجهی مسیئوالن بیه اسیت اده از فضیاهای سیبز و 

 پوشش گیاهی بومی در سطح شهر

W11   به کارگیری منالح ک  دوام و بی دوام در ساخت ابنیه

 توسط ساخت و سازکنندگان و سوداگران زمین و مسکن

W12    ترویج است اده از منالح غیر بومی و ناسازگار بیا اقلیی

 در شهر

W13  نبود ضوابط مدون جهت است اده از اصل نیورپردازی در

  زیباسازی فضاهای شهری  و ایجاد اغتشا  بنری در شب

W14  فقدان طرش ساماندهی منظر در شهر کالردشت 

 

 اخذ: تحلیل نگارندهم

 جمع بندی و نتیجه گیری:

شهر تجلی گاه حضور انسان در بستر طبیعت بوده و انسان همواره در طول تاریخ از طبیعت و عوامل وابسته بیه آن 

بهره های مختل ی برده است.این است اده زمانی به شکل بهره کشی از زمین جهت استقرار سیکونتگاه هیا و تیامین 

ه معنوی و روحی نیز از آن می برد که در حقیقت همان امرار معا  بوده است ، لکن امروز عالوه بر این امور است اد

لذ  بردن از محیط و ورود به آغو  طبیعت و س ر است که در حقیقت گردشگری را شکل می دهد. گردشگری با 

هر شکلی که تعریف شود و فعالیتی را تشکیل دهد همواره با شهرها در ارتباط است حیال ایین ارتبیاط زمیانی بیه 

ر از شهرها به نقاط دیگر برای کاهش استرس و نیز استراحت اسیتز البتیه گردشیگری خیود صور  صدور گردشگ

دارای شاخه های مختل ی از جمله درمانی، ورزشی، مذهبی و . .  . می باشد( و یا اینکه شهر خیود مقنیدی بیرای 

میزبیان گردشیگران بیه  ورود گردشگران از سایر نقاط است. یکی از عوامل بسیار مه ، در زمانی که شهر به عنیوان

شمار می رود، چش  انداز شهر و در واقع منظر شهر اسیت کیه تیاثیر بسیزایی در روحییه گردشیگران داشیته و در 

بسیاری موارد خود عاملی برای انتخاب مکانی خاص به عنوان مقند گردشیگری اسیت. البتیه در کنیار ایین عامیل 

زییادی دارد. در ایین پیژوهش نییز مییزان تعامیل منظیر و  طبیعت و ساختار طبیعی و اکولوژیکی شهر نیز اهمیت
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ساختار طبیعی شهر و تاثیری که می توانند بر جذب گردشگر داشته باشند مد نظر بوده است و به صور  میوردی 

این پژوهش در شهر کالردشت در استان مازندران صور  گرفته است . هدف در نظر گرفته شده در این تحقیق بیر 

شیهری در اییران، تطبییق منظر و ساختار طبیعی  ارزیابیبررسی و شناسایی مسیر تحول و شیوه است که به   این پایه بوده

و بیه صیور  خیاص شیهر و نیز ساختار طبیعی شهر هیا شهرها  منظرشهرها در ایران و سایر کشورها ،و تحلیل عملکرد  منظر

، بررسی تنگناهیا و چیالش هیای موجیود در ری داشته باشندو تاثیری که این فرایندها می توانند در توسعه گردشگکالردشت 

بپردازد.برای دستیابی به اهداف ایین پیژوهش ،از چنید  کارهای مناسب برای رفع این معضال هو درنهایت ارائه را منظرشهرها

وابسیته  ز متغیر اصیلی مسیتقل و ییی متغییر  11در این پژوهش تعداد رو  تجزیه و تحلیل به صور  توامان است اده شد . 

جذب گردشگر( وجود داشته است. ضمن اینکه هر یی از این متغیرها نیز خیود اجیزای فرعیی تیری نییز دارنید کیه در قالیب 

به صحت پرسشنامه های طیرش شیده  فرمول آل ای کرونباخسواال  پرسشنامه بدان ها اشاره شده است. در ابتدا  با است اده از 

ای منظر شهر و ساختار طبیعی مورد آزمون قرار گرفتیه و مییزان اثیر گیذاری آنهیا بیر پرداخته شد و سپس هر یی از متغیره

در  بینی تغییرا  سیاختار طبیعیی و منظیر شیهرجذب گردشگر در شهر کالردشت مورد تایید قرار گرفت و سپس جهت پیش

ای(، از مسیتقل ززمینیه جذب گردشگر تحت تأثیر شاخص منظر شهر و ساختار طبیعی و ابعیاد  و بیدون اعمیال متغیرهیای

رگرسیون چندگانه است اده شد. نتایج حاصل از از بخش که از جداول تحلیل برآمده است  نشان  دهنده این است که؛ ضیریب 

درصد از تغییرا  متغیر وابسته به تغییرا  متغیرهای مستقل درون  3/1رگرسیون چندگانه تعدیل یافته حاکی از آن است که 

دهد که مدل دارای براز  مناسیبی درصد نشان می 111/1داری باشد. همچنین نتیجه آزمون با سطح معنیمعادله مربوط می

 است.

همچنین جهت تعیین متغیرهای مه  از ضریب رگرسیونی زوزن بتا( است اده شد که بر این اسیاس و  بیر طبیق وزن بتیا، 

،  م یاهی  کلیی منظیر،  توپیوگرافی، ع رسانی ،ساختار طبیعیی تابلوهای اطال،  هندسه ساختمان ها،  نمای ساختمان هامتغیرهای 

به ترتییب دارای بیشیترین  منالح ساختمانیو   مبلمان شهری،  نورپردازی،  نورپردازی ، خیابان ها و شبکه گذرگاهی،  فضای سبز

تحلییل ، بیرای دسیتیابی بیه  باشند. در بخش دیگیری ازتأثیر در تغییرا  متغیر ساختار طبیعی و منظر شهر در جذب گردشگر می

نتایج معقول تر رو  تجزیه و تحلیل ، از مدل سوا  است اده شد که مدل تحلیلی مختنر و م یدی است که به شکل نظیام یافتیه 

هر یی از عوامل قو  و ضعف و فرصتها و تهدیدها را شناسایی کرده و استراتژیهای متناسب با موقعیت کنونی حرفه مورد بررسی را 

س می سازد. بر این اساس همه نقاط قو  و ضعف ، فرصت ها و تهدیدا  موجود در ساختار طبیعی و منظر شهر کالردشت و منعک

تاثیری که این عوامل می توانند در جذب گردشگر داشته باشند مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن نشیان میی دهید کیه 

نه طبیعی و طبیعت زیبای پیرامون آن و نیز اقلی  مناسب که عامیل اصیلی در ورود علی رغ  توانمندی های شهر کالردشت در زمی

گردشگران به این شهر شده اند ، منظر شهر عملکرد مناسبی نداشته و حتی عاملی برای دفع گردشگران نیز گشته اسیت. بیه طیور 

لیه کالردشیت سیاختار طبیعیی و اکولیوژیکی کلی نتیجه حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در شهر های گردشگر پذیر و از جم

شهر و نیز منظر و چش  انداز آن تاثیر مستقیمی بر جذب گردشگر داشته و هر نوع فرایند مدیریتی در منظیر شیهر میی توانید اثیر 

شیت مثبت و یا من ی را بر پیکره صنعت گردشگری در شهرها و مقاصد گردشگر پذیر از خود برجای گذارد.چنانکیه در شیهر کالرد
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عوامل مختل ی از جملیه ویژگیی هیای جغرافییایی و مسیاعد  هیای می توان این امر را مشاهده نمود   این شهر به واسطه 

طبیعی شهر نسبت به مناطق پیرامون خود مورد توجه گردشگران و سرمایه گذاران زیادی  می باشید و از سیوی دیگیر 

ی سازنده منظر شهر ، این محدوده را به عنوان بهشتی بیرای فرهنگ غنی این شهر و وجود الگوی معماری بومی و اجزا

 شرایط تأثیر تحت و خود هزارساله چند شاید و ساله صد چند حیا  طول در نموده بود؛ چرا که منظر این شهرگردشگران تبدیل 

 فیوق شیرایط تبع به نیز آن سازنده عناصر از هریی و یافته خاص شکل شده واقع آن در که ای منطقه اقلیمی و طبیعی و فرهنگی

 میدیریت البتیه و تکنولیوژی توسیعه تأثیر تحت و اخیر های سال در اما. اند شده ایجاد هوایی و آب شرایط با مطلوب و ساگار کامالً

 درجیه در گردد کیه زیادی تغییراتی دستخو  شهری منظر تا است شده موجب شده تولید ابزار و آن از است اده زمینه در نادرست

 شیاید ، دهید میی نشیان هیا بررسیی. آورنید فیراه  خود ساکنان برای را ای کننده خسته و آور کسالت شرایط روانی لحاظ به اول

ساختار طبیعی ،  آوردن وارد ، لطمه اقلیمی و جغرافیایی شرایط با ناهمگون و نامتناسب و بومی غیر البته و درون منالح از است اده

شیهروندان و بیه  نارضیایتی بیه خود خود به ،تغییر چهره منظر شهری به واسطه اقداما  نا مناسب ، آن پیرامون در محیط خنوصاً

 و سینتی شرایط از شهری منظر و سیما شکل تغییر از نارضایتی میزان این که است حالی در این ویژه گردشگران منجر شده است.

کشیور و  شیمال در خنوصیاًز  پیذیر گرد  شهرهای در اعتراض شکل به خود سازگار نماسازی و منالح از است اده با و خود زیبای

 .دهد می نشان را خود ورودی گردشگران میزان کاهش با(  گذاران سرمایه ورود با و خاصه کالردشت

 

 :ارائه راهکارها و پیشنهادا :

که ساخت و سازهای بر رویه آنهیا را ح اظت از سرمایه های ملی  که در کالردشت اراضی جنگلی و مراتع مهمترین آنها می باشند -

درصد از جنگل های کالردشیت نیابود  31سال گذشه تقریباً   ،،به ورطه نابودی کشانیده است . بررسی های نشان داده است طی 

شده است .به عبار  دیگر  در درجه اول عامل اصلی جذب گردشگر در کالردشت که همانا ساختار طبیعیی و اکولیوژیکی پیرامیون 

 ر است ح ظ و تقویت گردد.شه

احیا و بهره برداری از عناصر طبیعی در شهر که به نوعی اثر گذار در منظر شهر و جاذب گردشگر نیز میی باشیند.به عنیوان مثیال -

تهیه طرش ساماندهی رودخانه سردآبرود، معرفی بیشتر و نیز آموز  الزم برای کوهنوردان عازم بیه علی  کیوه و نییز یخچیال هیای 

 جهت رعایت پاکیزگی و نظافت مسیرهای عبور. طبیعی

 جلوگیری از ساخت و ساز در تپه های موجود در سطح شهر ، حاشیه رودخانه و به ویژه در دامنه های پرشیب پیرامون شهر.-

در نهاییت تغییر شکل در نظار  بر الگوی فیزیکی،  بهترین پیشنهاد در این زمینه عدم اجازه در زمینیه تغیییر کیاربری اراضیی و -

 ت کیی و ویالسازی در آنهاست .

 .آن منظر ساخت در شهر هر بومی معماران نظرا  از مندی بهره و سنتی و بومی معماری اصول به نهادن ارج-
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زیست بوم کالردشت در طراحیی  اقلیمی طراحی اصول با طراحان و معماران آموز  آن تبع شهر و به اقلیمی ویژگیهای به توجه -

 ابنیه.و ساخت 

 .شهری منظر مختلف عناصر تکمیل و جانمایی ساخت، در مردم مشارکت میزان افزایش -

 غییر منیالح از اسیت اده خنوصیاً و  بنییادین تغییرا  اجازه عدم و شهر منظر و کالبد تغییر مقررا  و قوانین رساندن تنویب به -

 . شهر در مسکونی واحدهای بازسازی یا و احیاء در بومی

 .شهر هر برای پایدار منظر ساخت های طرش تهیه -

 کیه سیاختمانها نمای ویژه به شهر منظر ساخت زمینه در( شهرداری و شهر شورایز  شهر مدیریت نظار  و قدر  میزان افزایش -

 کند. می ای ا مثبت تأثیر شهروندان روحیه و رضایتمندی ارتقای بر زیادی حد تا

های شهر به لحاظ جابه جیایی ز از طرییق روان سیازی ترافییی( و نییز اجتمیاعی ؛ از طرییق بهبود عملکرد شبکه معابر و خیابان -

افزایش تعامال  در اجتماعی در میدان شهر، پیاده روها، پارک ها و مهمتر اینکه اصالش پوشش شبکه معابر و رفع موانیع موجیود در 

 تردد معلوالن و سالمندان.

نگ پردازی و نقاشی های دیواری به صورتی که ه  شناسنامه ای رنگی برای شیهر تعرییف تقویت جداره ها و بدنه شهر از طریق ر-

 می گردد  و ه  جذابیت را برای شهر به ارمغان خواهد داشت که یکی از عوامل  جذب گردشگر را میسر خواهد ساخت.

نظر شهر هی  بیه صیور  افیزایش سیرانه بهره گیری از توانمندی های طبیعی شهر در است اده از فضای سبز بومی در زیباسازی م-

فضای سبز در سطح شهر اع  از ایجاد پارک، حاشیه و بدنه بولوارها، میدان و معابر شهر و ه  است اده برای تزیین نمیای سیاختمان 

 ها با گیاهان پیچی و رونده.

ردد و ه  بیه تیزیین فضیاهای شیهر و امکان است اده از اصل نورپردازی در شب به گونه ای که ه  امنیت فضاهای شهری تامین گ-

ابنیه پرداخته شود  و یا حتی به برگزای نمایشگاه ها یا فستیوال هایی بیا عنیوان نیورپردازی در شیهر اقیدام گیردد کیه میی توانید 

 رضایتمندی گردشگران را به دنبال داشته باشد و میزان ماندگاری آنها به ویژه در اقامت های شبانه را افزایش دهد.

 اندهی تابلوهای اطالع رسانی در شهر به لحاظ رنگ، جانمایی و نگار  آنها در سطح شهر.سام-
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 ، تهران، انتشارا  دانشگاه تهران، چاپ ده قبادیان و محمد فیض مهدوی

،معماری منظر ز انسان و طبیعت( ، تهران، انتشیارا  سیرو  دانیش، چیاپ ،111دانش فر، احسان و صدیق، مرتضی،  -13

 اول.

، منظر سازی پایدار برای همه، ترجمه طیال آذرخیش و محمید غالمیی و فریبیا شیری ی، تهیران، 1111دل، اون .ای ،  -17

 ه غالمی ، چاپ اول.انتشارا  عز  ال

بهمن،  1،، یکشنبه 1113، سقوط ایران در رتبه زیست محیطی جهانی، سال دوازده ، شماره 1111روزنامه جام ج ،  -،1

 17ص حه 

 ، خدما  صنعت گردشگری،اص هان، نشر چهرباغ، چاپ اول11،3رنجبران،بهرام و محمد زاهدی، -11

حاشیه مسیل های درون شهری، پایان نامه کارشناسی ارشید ، تحلیل معیارهای طراحی منظر در 11،3رستنده، امین،  -1،

 معماری منظر، دانشکده هنر و معماری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

 ، توان های محیطی ایران، مرکز مطالعا  و تحقیقا  شهرسازی و معماری ایران.1171رهنمایی، محمد تقی،  -1،

بررسی ناپایداری های امنیتی کالن شیهر تهیران بیر اسیاس ، 11،0رهنمایی ، محمد تقی و پور موسوی، سید موسی،  -،،

 177-111، صص 07شاخص های توسعه پایدار شهری، پؤوهش های جغرافیایی، شماره 
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، مجموعه مباح  و روشهای شهرسازیز جغرافییا(، تهیران، انتشیارا  مرکیز مطالعیا  و ،،11رهنمایی، محمد تقی ،  -1،

 سوم.تحقیقا  شهرسازی و معماری ایران، چاپ 

 ، واژه نامه منظر، تهران، انتشارا  آفتاب گرافیی.11،3رحمانی، ج و مطلبی، م،  -3،

،نقش شورای شهر در مدیریت شهری مطالعه موردی کالردشت، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علیوم 11،1سنائی، مجید،  -0،

 ه کاظ  جاجرمی.تحقیقا ، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر اصغر نظریان و مشاور

(،پایان نامه دکتری با موضوعیت: گردشگری در توسعه پایدار نواحی روستایی زمطالعه میوردی دهسیتان 11،3سنائی، مهدی،ز -3،

مرکزی کالردشت(، به راهنمایی دکتر مسعود مهدوی و مشاوره آقایان دکتر مجتبی قیدیری معنیوم و سیید علیی بیدری در 

 ارائه ودفاع گردید11،3بهمن 

 ، دیدگاه های نو در جغرافیای شهری جلد اول، تهران، انتشارا  سمت، چاپ ه ت 11،1، حسین، شکویی -7،

، تنظی  شرایط محیطی جلد دومز اصول و مبیانی اقلیی  شناسیی(، تهیران، 11،1شکیبا منش، امیر و مهشید قربانیان،  -،،

 انتشارا  طحان، چاپ چهارم

 هران، انتشارا  دانشگاه عل  و صنعت ، چاپ شش ، با شهر و منطقه در ایران، ت،،11شیعه، اسماعیل، -1،

-1،، صیص 1،، شیماره 1، نواب تحلیل یی طرش شهری، نشریه ص ا، دوره 11،7صبری، سیروس، رضا و گیسو قائ ،  -11

،3 

، توسعه شهر نشینی و صنعت گردشگری در ایران، از م هوم تا راهکار، تهیران، انتشیارا  سیازمان 11،3کارگر، بهمن،  -11

 یروهای مسلح، چاپ اولجغرافیایی ن

 ، گزیده منظر شهری، ترجمه دکتر منوچهر مزینی، تهران، انتشارا  دانشگاه تهران، چاپ چهارم.1111کالن،گوردون،  -،1

، ژئومورفولوژی و مدیریت محییط، جلید اول، ترجمیه شیاپور گیودرزی نیژاد، 1177کوک، آر. یو و جی سی دورنکامپ،  -11

 انتشارا سمت.

 ،-1،، صص 13پژوهشی ص ه، شماره  –تولد تا بلوغ طراحی شهری، نشریه علمی  ، از،،11گلکار، کور ،  -13

 10-113، صص 3، محیط بنری شهر، نشریه علوم طبیعی، سال پنج ، شماره 11،7گلکار، کور ،  -10

 ، فضا، زمان و معماری، مترج : منوچهر مزینی، تهران، انتشارا  علمی و فرهنگی1173گیدیون، زیگ رید،  -13

 ، استاندارد های مبلمان شهری، تهران، انتشارا  مهر ایمان، چاپ اول.11،1ضل، قنبری، ابول  -17

 ،تئوری شکل خوب شهر، ترجمه سید حسین بحرینی،تهران، انتشارا  دانشگاه تهران.1173لینچ، کوین، -،1

دانشیگاه ، ارزیابی توسعه پایدار در توسعه شهری، مطالعه موردی شهر ق ، رساله دکتیری، ،117محمدی، سید مهدی،  -11

 تربیت مدرس، استاد راهنما: حسین شکویی.

 ، گزار  تهیه طرش جامع کالردشت1111مهندسین مشاور کریاس بنا،  -31
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، شهرهای آینده: کانون فاجعه انسانی یا بستر تعامل فرهنگی،مجلیه فضیای جغرافییایی، دانشیگاه 11،1نظریان، اصغر،  -31

 .،،-1،ص حا  1آزاد واحد اهر،سال اول، شماره 

 ،  پویایی نظام شهری در ایران، تهران، انتشارا  مبتکران ، چاپ اول.1387ن، اصغر،نظریا -،3

، ساماندهی شهری ز تکنیی شهرسازی، مجموعه مباحثی در زمینه برنامه ریزی و طراحیی 11،3وزین، سید غالمرضا،  -31

 شهری(، مشهد، نشر درخشش، چاپ دوم

، مسییر هیای پییاده، تهیران، معاونیت 11ای شهری، بخیش ، آیین نامه طراحی راه ه1170وزار  مسکن و شهرسازی، -33

 شهرسازی و معماری.

,London:HeinemanndBurkart,A. and S.medlik,(1981),Tourism, past, present and future,2-49 

50-Carolina Duarte, Lawrence P. E t tkin,(2006), Marilyn M. Helms, and Michael s.Anderson. 

The challenge of VeneZuelA: A SWOT Analysis. 

51-Feilden,sir B, (1990), opening address in P.Harrison(ed) civilizing the city: quality or  
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