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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề 

Thành phố Hồ Chí Minh đang trên đà phát triển, trở thành một 

“ siêu đô thị trên 10 triệu dân “. Đến nay, bên cạnh khu trung tâm là 

quận 1 và quận 3 đã phát triển sớm, quận 7 cũng đã được quan tâm 

phát triển và được coi là biểu tượng của lối sống hiện đại - tân tiến, 

tiếp theo đó là sự phát triển của quận 2. 

Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc quận 2, tọa lạc bên bờ Đông 

sông Sài Gòn, đối diện Quận 1, với tổng diện tích 657 ha. Theo quy 

hoạch 1/2000 đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt ngày 

27 tháng 12 năm 2005, khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch là 

một trung tâm đô thị mới, phát triển theo hướng hiện đại. Chức năng 

chính là trung tâm tài chính, dịch vụ cao cấp của thành phố, đồng thời 

cũng là trung tâm văn hóa, nơi nghỉ ngơi - giải trí cho nhiều đối tượng. 

Thủ Thiêm được định hướng phát triển với nhiều không gian mở, 

mảng xanh công cộng và kiến trúc độ đáo. 

Khu đô thị mới Thủ Thiêm gồm khu vực trung tâm, khu dân cư 

phía Bắc, khu dân cư dọc đại lộ Mai Chí Thọ, khu dân cư phía Đông, 

khu châu thổ phía Nam. Và được chia thành 8 khu chức năng (I đến 

VIII). Mỗi khu chức năng có đặc điểm riêng về công năng sử dụng 

hỗn hợp, mật độ xây dựng riêng, các không gian công cộng và các 

công trình điểm nhấn. Hơn một nửa diện tích của khu đô thị sẽ được 

dành cho cây xanh và giao thông.  

Rạch Cá Trê nằm tại khu vực số VI và VII, là khu vực chức năng 

phía Đông của Thủ Thiêm, được định hướng là khu dân cư mới và tái 

định cư thấp tầng. Ngày 10/6/2013, Ủy ban nhân thành phố đã chấp 

thuận chủ trương cho Công ty Đại Quang Minh làm nhà đầu tư tự bỏ 

vốn thực hiện dự án xây dựng một số khu vực, trong đó có kè rạch Cá 

Trê và công viên ven rạch Cá Trê. Và đã có đồ án thiết kế cho khu vực 

rạch Cá Trê, tuy nghiên vẫn còn nhiều điểm bất cập và vẫn đang trong 

quá trình chỉnh sửa. 
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Nhận thấy những thuận lợi và thực tế về khu vực như trên, tôi 

thực hiện luận văn nhằm nghiên cứu về giá trị hoạt động và giá trị 

thẩm mỹ tại rạch Cá Trê, từ đó đề xuất thiết kế cảnh quan cụ thể cho 

rạch. Chú trọng đến tính đặc trưng của không gian cảnh quan và những 

giải pháp tổ chức không gian để tạo nên sự khác biệt. Luận văn mong 

muốn đem lại một sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội, 

góp phần tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng. 

2. Đối tượng và mục đích nghiên cứu 

• Đối tượng nghiên cứu:  

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là “Không gian mở khu vực 

rạch Cá Trê – Quận 2, TP. Hồ Chí Minh”. Nơi diễn ra các hoạt động 

công cộng, có vị trí được giới hạn bằng những trục đường chính.  

Tôi đứng ở góc độ Quy Hoạch nhìn về đề tài nghiên cứu, đề tài 

thuộc về lĩnh vực Thiết kế Đô Thị. Dưới góc độ này, để tác động vào 

đối tượng nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu là thiết kế công viên công 

cộng. 

Tôi tập trung vào yếu tố giá trị tự thân của không gian kiến trúc 

cảnh quan, bỏ qua các yếu tố khách quan của người cảm thụ. 

• Mục đích nghiên cứu:  

Thiết kế cảnh quan không gian mở khu vực rạch Cá Trê – Quận 

2, TP. Hồ Chí Minh để đạt được giá trị của không gian kiến trúc cảnh 

quan (KGKTCQ), bao gồm: 

+ Không gian hoạt động (KGHĐ): Nơi tham quan, sinh hoạt 

cộng đồng, giải trí, nghỉ ngơi… của người dân trong và ngoài khu vực. 

Không gian cộng đồng có những hoạt động đa dạng phong phú, phù 

hợp nhiều lứa tuổi. 

+ Không gian thẩm mỹ (KGTM): Thiết kế tạo ra không gian 

cảnh quan thẩm mỹ, thu hút với mọi người, phù hợp với các hoạt động 

của khu vực. Có những không gian mới lạ, độc đáo riêng biệt. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu 1:  

Xác định các loại hình hoạt động phù hợp của khu vực nghiên 

cứu. 
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Xác định các giá trị thẩm mỹ đặc trưng của khu vực nghiên cứu. 

Mục tiêu 2: Xác định các nguyên tắc thiết kế không gian kiến 

trúc cảnh quan áp dụng cho khu vực nghiên cứu. 

Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

quan cho không gian mở khu vực rạch Cá Trê. 

4. Nội dung nghiên cứu 

• Nội dung của mục tiêu 1 :  

“Xác định các loại hình hoạt động phù hợp của khu vực nghiên 

cứu” 

“Xác định các giá trị thẩm mỹ đặc trưng của khu vực nghiên 

cứu” 

- Tìm hiểu các lý thuyết, quan niệm về giá trị KGCC và các 

nguyên tắc tạo nên KGCC 

- Tìm hiểu và tóm lược bối cảnh khu vực nghiên cứu, xác định 

vai trò và nhu cầu sử dụng KGCC tại đây 

- Điều tra XHH về nhu cầu sử dụng KGCC của người dân tại 

khu vực 

- Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của khu vực rạch 

Cá Trê, ghi nhận những giá trị tại khu vực 

- Tìm hiểu các giá trị sử dụng và giá trị đặc trưng của khu vực 

rạch Cá Trê 

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng KGCC phù hợp 

cho khu vực rạch Cá Trê. 

• Nội dung của mục tiêu 2 : “Xác định các nguyên tắc thiết kế 

cảnh quan áp dụng cho khu vực rạch” 

- Xác định các thành phần không gian kiến trúc cảnh quan 

- Các nguyên tắc bố cục cảnh quan 

- Cơ sở pháp lý cho thiết kế cảnh quan rạch Cá Trê 

- Kinh nghiệm phát triển kiến trúc cảnh quan trong và ngoài 

nước 

• Nội dung của mục tiêu 3 : “ Đề xuất không gian kiến trúc cảnh 

quan đạt được giá trị về không gian hoạt động và không gian thẩm mỹ 

cho rạch Cá Trê” 
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- Dựa trên các giá trị không gian hoạt động và không gian thẩm 

mỹ, cùng các nguyên tắc thiết kế cảnh quan. Đề xuất giải pháp tổ chức 

không gian cảnh quan cho rạch Cá Trê 

 

5. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu 

Về không gian nghiên cứu, là một đoạn ven rạch Cá  Trê, giới 

hạn bằng các tuyến đường giao thông theo quy hoạch năm 2013 của 

khu vực Thủ Thiêm đã được phê duyệt. 

Về thời gian nghiên cứu,  đến năm 2030. 

Giới hạn nghiên cứu 

Đề tài nghiên cứu là Thiết Kế Đô Thị, thuộc lĩnh vực Quy 

Hoạch. 

Đề tài nghiên cứu là thể loại thiết kế Công Viên. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong các bước nghiên 

cứu bao bồm: Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu; Phương pháp 

khảo sát điền dã; Phương pháp bản đồ; Phương pháp so sánh. 

7. Cấu trúc luận văn 

Luận văn chia làm 3 phần chính, gồm: mở đầu, nội dung và kết 

luận và kiến nghị. Trong đó, phần nội dung gồm có 3 chương. 

Chương 1: Tổng quan về đối tượng và đề tài nghiên cứu:  

Chương 2: Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu:  

Chương 3: Kết quả nghiên cứu. 
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CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN 

CỨU 

1.1. Tổng quan về các khái niệm, thuật ngữ khoa học 

Cảnh quan 

Cảnh quan là một tổ hợp phong cảnh có thể khác nhau nhưng 

đem lại một biểu tượng thống nhất về cảnh quan chung của một khu 

vực hay một địa phương, thông qua cảm nhận của con người. Có 02 

thành phần chính của cảnh quan, bao gồm: Cảnh quan tự nhiên và cảnh 

quan nhân tạo. 

Kiến trúc cảnh quan 

KTCQ là nghệ thuật, lập kế hoạch phát triển, thiết kế, quản lý, 

bảo tồn và phục chế lại cảnh quan của khu vực và địa điểm xây dựng 

của con người. 

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

Là tạo lập cấu trúc và hệ thống không gian đô thị liên kết và có 

đặc trưng. Bao gồm các nội dung nghiên cứu chính : nghiên cứu – thiết 

kế - hướng dẫn quản lý thực hiện. 

Không gian công cộng 

KGCC là mọi không gian do nhà nước quản lý, bao gồm: đường 

phố, vỉa hè, bờ sông, bờ đê, hay thiết bị công cộng như bãi đổ rác, 

công trình công cộng, tượng đài. Nhưng bên cạnh đó, một số diện tích 

chung trong một số khu vực tư nhân, như nhà chung cư, khu ở biệt lập 

cũng được coi như một dạng không gian công cộng. 

Không gian mở  

Không gian mở là những khu vực rộng, ít bị giới hạn về mặt 

không gian tầm nhìn hoặc vật thể. Có sự kết hợp của nhiều yếu tố trong 

không gian, do đó, mang lại cảm giác rộng rãi thoáng đãng và tương 

tác trong không gian. Bên trong không gian mở, có nhiều không gian 

chức năng nhỏ hơn, nhưng bao hàm trong không gian mở. 

Không gian kênh rạch  

Không gian kênh rạch là những dòng chảy nhỏ của sông, 

nhằm mục đích dẫn nước đến những vị trí sâu bên trong đất liền. Kênh 
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rạch có hai dạng, hình thành tự nhiên hoặc nhân tạo, nhằm phục vụ 

các mục đích về nông nghiệp và giao thông của con người. 

1.2 Tổng quan về đề tài Thiết kế cảnh quan không 

gian mở khu vực Rạch Cá Trê – quận 2, TP. HCM 

1.2.1 Cách yếu tố liên quan đến KGCC và TKCQ  

1.2.1.1  Phân loại KGCC  

Theo pháp lý Việt Nam, trong QCXDVN 01, đề tài nghiên cứu 

là không gian công viên công cộng cấp đô thị, đồng thời đáp ứng cho 

cả đơn ở liền kề. 

Kiến trúc công viên gồm có: cây xanh, ghế ngồi nghỉ mát, các 

con đường nhỏ dùng cho người tản bộ, ốc đảo, vườn hoa, các ki ốt, 

ban quản lý công viên, nước, hệ thực vật và động vật và các khu vực 

cỏ,… 

1.2.1.2 Vai trò của KGCC và sông nước, kênh rạch 

a. Sông nước, kênh rạch trong sự hình thành của đô thị 

Từ xưa, trong nhiều nền văn minh nhân loại, sông nước luôn 

đóng vai trò quan trọng. Sông nước tạo môi trường thuận lợi cho phát 

triển đô thị.  

b. Sông nước, kênh rạch trong đời sống văn hoá tinh thần 

Sông nước tạo nên tác động rất lớn trong tạo thành đời sống văn 

hóa, tinh thần, tập quán, tín ngưỡng,…của con người.: hoa đăng, thả 

đèn, đua thuyền,… cho thấy sông nước đóng vai trò to lớn trong cuộc 

sống thường ngày. 

c. Giá trị của hệ thống kênh rạch đối với thành phố Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống sông Sài Gòn, và kênh 

rạch phụ trợ, có tác động to lớn trong quá trình tổ chức và phát triển 

khu vực 

 Giá trị lịch sử 

 Giá trị văn hóa – xã hội 

 Môi trường 

 Cấp thoát nước 
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 Giao thông 

 Cảnh quan 

 Du lịch 

 Kinh tế 

1.2.1.3  Nguyên tắc cơ bản khi xây dựng KGCC 

Theo Hiến chương về KGCC, khi tạo dựng các không gian công 

cộng, cần chú ý đến các yếu tố sau [12]:  

+ Sự đa dạng 

+ Thúc đẩy quyền công dân và sự tham gia của họ 

+ Tao dựng KGCC một cách hệ thống 

+ Sáng tạo 

+ Khả năng tiếp cận. 

+ Đủ số lượng phục vụ người dân và đặt ở vị trí thích hợp (có 

kết nối tốt). 

+ Chi phí quản lý, bảo trì  

+ Đối với các KGCC gắn với tự nhiên hoặc có giá trị sinh thái, 

cần bảo vệ và phát huy các giá trị sinh thái của môi trường đó. 

1.2.2 Phạm vi nghiên cứu của KTCQ 

Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế KTCQ: Kinh tế, văn hóa, đất 

đai, địa hình, nguồn nước, cây trồng, khí hậu. 

KTCQ và các ngành có liên quan đến nó: Kiến trúc, quy hoạch 

đô thị, thiết kế đô thị, quản lý môi trường, quy hoạch hạ tầng, xây 

dựng. 

1.2.3 Bài học thực tiễn thiết về không gian kiến trúc 

cảnh quan dọc sông, kênh rạch tại một số đô thị trên Thế giới và 

Việt Nam 

1.2.3.1  Trên Thế Giới 

KGCC trên thế giới rất phát triển, cả về hình thức lẫn công năng. 

Đó cũng là một biện pháp nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật và xã 

hội cho người dân.   
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Cùng với đó, là không gian vỉa hè, phố đi bộ, làn đi bộ, làn xe 

đạp,… góp phần kích thích người dân hoạt động và tương tác xã hội 

nhiều hơn. 

1.2.3.2  Tại Việt Nam 

Với đặc điểm khí hậu nóng bức, và nhiều phương tiện di chuyển 

cá nhân, nên việc quản lý và phát triển KGCC có nhiều bất lợi và khó 

quản lý. Hiện nay, ngoài những khu vực công viên và các quảng 

trường lâu đời, những con phố đi bộ hình thành nhiều ở các thành phố 

lớn và địa phương. Không gian vỉa hè và lòng đường thì sử dụng sai 

mục đích, nên chưa có những tuyến đi bộ hoặc xe đạp, để tăng tính kết 

nối người dẫn vào những KGCC. 

1.2.4 Các nghiên cứu về giải pháp tổ chức KGCC liên 

quan đến đề tài 

 

 Theo quy hoạch 1/2000 đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố 

phê duyệt ngày 27 tháng 12 năm 2005, định hướng đến năm 2020 

 Theo quy hoạch chi tiết 1/500  

 Định hướng phát triển không  

 Chỉ tiêu cây xanh theo đầu người 

1.3 Tổng quan về đối tượng nghiên cứu “Rạch Cá Trê – 

Quận 2 TP. HCM” 

1.3.1 Sơ lược về rạch Cá Trê – khu vực nghiên cứu 

  Vị trí Nằm tại 3 phường : Thủ Thiêm, Bình Khánh, An Lợi 

Đông – Quận 2. Phía Bắc giới hạn bởi đường: Lương Định Của. Phía 

Nam giới hạn bởi đường : Mai Chí Thọ. Phía Đông giới hạn bởi đường 

số 4. Phía Tây giới hạn bởi đường Trần Não 

 Quy mô: 623.083 m2 (6.2 ha) 

1.3.1.1 Điều kiện tự nhiên 
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Đia hình khu vực chủ yếu là kênh rạch, phần lớn có địa hình 

trũng thấp, độ cao trung bình từ 1.5m đến 3m so với mực nước biển, 

độ dốc theo hướng Bắc – Nam.  

 Địa hình địa mạo 

Khu vực rạch Cá Trê phần lớn bằng phẳng, một vài vị trí trũng  

 Thổ nhưỡng 

Kết quả khảo sát thổ nhưỡng cho thấy đây là vùng đất phèn tiềm 

tàng, có sự xâm nhiễm mặn.. 

 Khí hậu – thủy văn 

1.3.1.3 Giao thông  

1.3.1.4 Hạ tầng đô thị & Không gian kiến trúc 

1.3.1.5 Không gian công cộng 

1.3.1.6 Hoạt động công cộng 

1.3.1.7 Văn hóa – xã hội 

1.3.2 Quá trình hình thành, biến đổi các hình thái cảnh quan 

rạch Cá Trê 

Hiện tại, khu vực đang trong quá trình phát triển theo đồ án quy 

hoạch được phê duyệt đến năm 2030, khu vực phía Đông là khu ở và 

du lịch dịch vụ. 

1.3.2.2 Một số loại hình sinh hoạt cộng đồng rạch Cá Trê 

Rạch Cá Trê thuộc khu vực Thủ Thiêm xưa phát triển với các 

loại hình sinh hoạt cộng đồng từ như: Đánh bắt thủy sản, nuôi vịt… 



10 
 

1.3.3 Các giá trị và tính đặc trưng cảnh quan không gian mở 

rạch Cá Trê 

 Các CTCC chuyên năng 

 Các CTCC sử dụng không gian ngoài trời  

 Các đặc trưng của khu vực rạch Cá Trê 

1.3.4 Các vấn đề của cảnh quan hiện nay tại rạch Cá Trê 

 Đang bị xâm lấn bởi phù sa và rác thải 

 Nền đất yếu và thảm thực vật nghèo nàn 

 Tính hấp dẫn của KGCQ thấp 

Kết luận chương I 

CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

 

Các cơ sở lý thuyết và thực tiễn chọn lọc để áp dụng nghiên cứu, 

nhằm đưa ra giải pháp tổ chức không gian KTCQ dọc theo tuyến kênh 

phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội. 

2.1 Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu để xác định 

không gian hoạt động và không gian thẩm mỹ cho không gian mở 

khu vực rạch Cá Trê 

2.1.1 Các tiêu chí đánh giá chung 

Không gian đơn chỉ trên ba khía cạnh: công năng, bền vững, 

thẩm mỹ như tiêu chí đánh giá các công trình kiến trúc.  

2.1.2 Xác định các giá trị hoạt động trong KGCC 

2.1.2.1 Các loại hình hoạt động trong KGCC 

Những hoạt động thiết yếu, tự chọn, xã hội. 

2.1.2.2 Xác định giá trị hoạt động phù hợp với không gian 
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Nhu cầu sinh hoạt công cộng chung của con người bao gồm 3 

nhóm chính: nhu cầu nghỉ ngơi; nhu cầu giải trí - sáng tạo; nhu cầu 

giao tiếp xã hội  

2.1.3 Xác định các giá trị thẩm mỹ trong KGCC 

2.1.3.1  Các loại hình thẩm mỹ trong KGCC 

2.1.3.2 Xác định giá trị thẩm mỹ phù hợp với không gian 

2.1.4 Đặc điểm không gian công cộng ở Việt Nam 

Phần lớn các KGCC ở Việt Nam (trừ một số nhỏ KGCC chính) 

chưa phát triển hoàn thiện, rất thiếu so với nhu cầu sinh hoạt nghỉ ngơi 

giao tiếp hàng ngày.  

 

2.1.5 Các phương pháp sử dụng để xác định các yêu tố 

hoạt động và thẩm mỹ 

Sử dụng phương pháp chụp ảnh hiện trạng, khảo sát ý kiến từ 

người dân và chuyên gia. Tham khảo các đồ án trên thế giới tương tự. 

Phân tích và tổng hợp dữ liệu Từ đó, một phần đề xuất những giải pháp 

phù hợp, có sự tham vấn của chuyên gia và người dân khu vực nghiên 

cứu. 

2.2 Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu để xác định 

các nguyên tắc thiết kế cảnh quan cho không gian mở khu vực 

rạch Cá Trê 

2.2.1 Phân loại các KGCC trong đô thị 

Lĩnh vực nghiên cứu thuộc Công viên – Cây xanh. 

2.2.2 Cơ sở lý luận trong tổ chức KGKTCQ sông, kênh rạch 

2.2.2.1 Các thành phần của cảnh quan 

Giải pháp tổ chức không gian chung; Màu sắc - đường nét - tỉ 

lệ; Địa hình; Cây xanh – mặt nước; Giao thông; Công trình kiến trúc 
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và tượng trang trí; Hoạt động con người; Các thành phần khác (Thiết 

bị kỹ thuật). 

2.2.2.2 Các yếu tố cơ bản của cảm nhận thị giác 

 Lực thị giác  

 Trường thị giác 

 Trọng lượng thị giác 

 Cảm nhận thị giác theo thói quen 

 Hình dạng thị giác 

2.2.2.3 Cơ sở của bố cục cảnh quan 

 Điểm nhìn  

 Tầm nhìn  

 Trường nhìn  

2.2.2.4 Các nguyên tắc bố cục cảnh quan 

 Một số quy luật bố cục 

Bố cục cân xứng; Bố cục tự do; Trục và trung tâm bố cục chính 

phụ phụ; Tỷ lệ; Tương phản; Tương tự; Đồng nhất; Sáng tối; Màu sắc.  

 Mối tương quan của các dạng bố cục theo kích thước (cao, 

rộng, dài) 

 Mối tương quan của các dạng theo tính chất hình học 

 Mối tương quan theo vị trí của các yếu tố trong không gian 

phong cảnh 

 Mối tương quan của các dạng theo sự chiếu sáng 

 Mối tương quan của cấu trúc bề mặt 

2.2.2.5 Kỹ xảo tạo hình – trang trí không gian 

 Nguyên tắc đóng mở không gian 

 Tạo hình không gian 
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2.2.3 Cơ sở pháp lý cho việc thiết kế cảnh quan không gian 

mở khu vực rạch Cá Trê 

2.2.3.1 Theo quy hoạch 1/2000 đã được Ủy ban Nhân dân 

Thành phố phê duyệt ngày 27 tháng 12 năm 2005, định hướng đến 

năm 2020 

2.2.3.2 Theo quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu phức hợp Bến 

du thuyền (thuộc Khu chức năng số 7) trong Khu Đô thị mới Thủ 

Thiêm 

2.2.3.3 Định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan 

sông rạch Tp.HCM và những chỉ tiêu phù hợp 

2.2.3.4 Chỉ tiêu diện tích cây xanh theo đầu người 

2.2.3 Kinh nghiệm phát triển kiến trúc cảnh quan kênh rạch 

trong và ngoài nước 

2.2.3.1 Trên Thế Giới 

a. Kiến trúc cảnh quan hai bờ sông CheonggyeCheon – Seoul –

Hàn Quốc 

b. Kiến trúc cảnh quan hai bờ sông Singapore- Singapore 

c.Bài học kinh nghiệm 

2.2.3.2 Tại Việt Nam  

a. Kiến trúc cảnh quanh hai bờ sông Hương – thành phố Huế 

b. Kiến trúc cảnh quan hai bờ sông Hàn – thành phố Đà Nẵng 

c.Bài học kinh nghiệm 
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2.3 Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu để 

thiết kế kiến trúc cảnh quan cho không gian mở khu vực rạch Cá 

Trê 

2.3.1 Các thành phần của KGCQ rạch Cá Trê 

 Khu văn hóa & biểu diễn 

 Khu thể dục thể thao 

 Khu thiếu nhi 

 Khu nghỉ 

 Khu công viên cây xanh 

 Khu phục vụ 

2.3.2 Phương pháp nghiên cứu các thành phần KGCQ rạch 

Cá Trê 

Kết luận chương II 

CHƯƠNG III : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 Các loại hình không gian hoạt động và không gian thẩm 

mỹ khu vực rạch Cá Trê 

3.1.1 Các loại hình hoạt động tại khu vực 

Dựa vào phương pháp nghiên cứu ở chương 2, kết quả thu được 

các loại hình hoạt động của khu vực nghiên cứu. 

3.1.2 Các giá trị thẩm mỹ đặc trưng 

Xác định được các giá trị thẩm mỹ của khu vực: là hình ảnh cây 

dừa nước và kênh. 
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3.2 Nguyên tắc trong tổ chức không gian kiến trúc cảnh 

không gian mở Rạch Cá Trê – Quận 2 Tp.HCM 

3.2.1 Các nguyên tắc chung 

 Tiêu chí đặc trưng  

 Tiêu chí kết nối  

 Tiêu chí an toàn  

 Tiêu chí đa dạng – thích ứng  

 Tiêu chí thân thiện 

3.2.2 Các nguyên tắc cụ thể 

 Nguyên tắc 1: Hệ thống kênh rạch là một yếu tố tham gia vào 

cấu trúc không gian đô thị.  

 Nguyên tắc 2: Giữ gìn bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật hiện 

có, tuân thủ các cơ sở pháp lý về hành lang an toàn bảo vệ bờ kênh 

rạch.  

 Nguyên tắc 3: Tạo ra KGKTCQ mới lạ, hấp dẫn, thu hút các 

đối tượng.  

 Nguyên tắc 4: Khai thác các giá trị văn hóa và lịch sử trong 

tổ chức KGKTCQ.  

3.3 Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan không 

gian mở rạch Cá Trê – Quận 2 Tp.HCM 

3.2.1 Giải pháp tổ chức không gian chung 

Đề xuất mô hình tổng mặt bằng của khu vực nghiên cứu  

3.2.2 Màu sắc – đường nét – tỉ lệ 

Cách điệu các yếu tố về dừa, hình tượng con thuyền, dòng nước, 

sinh vật, …  
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3.2.3 Giải pháp tổ chức địa hình 

+ Gia cố bờ kênh để hạn chế tác động xói mòn hoặc bồi tụ. 

+ Phát triển hệ thực vật bản địa. 

3.2.4 Giải pháp tổ chức cây xanh - mặt nước 

3.2.5 Giải pháp tổ chức giao thông 

Các tuyến đường chính trong khu vực phân bố đều, và tạo thành 

mạng lưới giao thông xuyên suốt. 

3.2.6 Giải pháp tổ chức các công trình kiến trúc và tượng 

trang trí 

3.2.7 Giải pháp tổ chức không gian trống 

3.2.8 Giải pháp tổ chức các hoạt động con người 

3.2.9 Một số yếu tố khác  

Kết luận chương III 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

TC KTCQ hai bên bờ sông rạch là một bộ phận quan trọng trong 

việc tổ chức cảnh quan đô thị. Chất lượng kiến trúc cảnh quan hai bên 

bờ sông rạch có ảnh hưởng quyết định tới chất lượng cảnh quan đô thị, 

nó thể hiện bộ mặt và trình độ văn minh cũng như phản ánh trình độ 

phát triển kinh tế - xã hội và trình độ dân trí của một đô thị. Một cảnh 

quan sạch đẹp có thể làm con người sống văn minh, lành mạnh, an 

toàn và có ý thức với cộng đồng, môi trường hơn. 

Khi đất nước còn chiến tranh, việc TC KTCQ không được quan 

tâm. Do điều kiện kinh tế khó khăn, chậm phát triển, đời sống nhân 

dân thấp, trình độ dân trí và nhu cầu văn hóa chưa cao. Cũng đồng thời 
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phải nhìn nhận khả năng thiết kế đô thị của nước ta thời gian đó còn 

hạn chế, vì thế không thể bao quát hết những không gian gây ảnh 

hưởng đến đời sống, tâm lý của người dân đô thị. 

Cho đến những năm gần đây, khi đời sống kinh tế bắt đầu dư 

giả, người dân mới có thói quen để ý con đường hàng ngày mình đi 

qua có đẹp không, dòng sông gần nhà mình có đẹp không….Xuất phát 

từ những nhu cầu đó nên hình thành các phương án cải tạo môi trường 

các dòng sông rạch, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hai bên 

bờ sông rạch. Việc làm này mang lại một diện mạo mới cho đô thị, 

góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho nhân dân và hội 

nhập quốc tế. 

Việc TC KTCQ hai bên bờ sông xuất phát từ yêu cầu văn hóa – 

tinh thần của con người. Một môi trường sống tốt, tiện nghi – đẹp – an 

toàn, cho con người không chỉ bảo gồm không gian ở, không gian kế 

cận mà còn là những không gian liên quan đến các hoạt động khác 

trong cuộc sống. 

Trình độ phát triển và mức độ hoàn thiện kiến trúc cảnh quan đô 

thị nói chung KTCQ hai bên bờ sông nói riêng phụ thuộc vào trình độ 

phát triển kinh tế – xã hội, sự phát triển đô thị, sự phát triển nhu cầu ở 

và chất lượng ở cũng như trình độ dân trí. Phải phù hợp với điều kiện 

tự nhiên – khí hậu, đặc điểm tâm sinh lý, lối sống cũng như phải phù 

hợp với những quy luật thẩm mỹ chung và quan điểm thẩm mỹ truyền 

thống của cộng đồng. 

Việc TC KTCQ đô thị nói chung và TC KTCQ hai bên bờ sông 

rạch nói riêng vó liên quan tới nhiều lĩnh vực khoa học – kỹ thuật và 

nghệ thuật, đòi hỏi có sự tham gia và hợp tác của nhiều chuyên gia, 

như: Quy hoạch, kiến trúc, kiến trúc phong cảnh, cây xanh, công 

viên....Trong đó người kiến trúc sư có trách nhiệm điều phối chung. 

Việc tổ chức kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông rạch phải đảm 

bảo các nguyên tắc: 

+ Phù hợp với giải pháp quy hoạch chung của đô thị về các 

phương diện chức năng, tổ chức không gian, môi trường và cảnh quan. 
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+ Bảo vệ sức khỏe, bảo vệ vệ sinh, hạn chế ô nhiễm và bảo vệ 

môi trường. 

+ Bảo vệ và tận dụng các tài nguyên thiên nhiên: cây xanh, mặt 

nước... 

+ Tạo cảnh quan đẹp, văn minh hiện đại, phù hợp truyền thống 

thẩm mỹ và văn hóa Việt Nam. 

  Một trong những điều kiện đảm bảo việc TC KTCQ hai bên 

bờ sông rạch có hiệu quả, chất lượng và bền vững là thu hút sự tham 

gia tự giác và tích cực của cộng đồng trong toàn bộ quá trình chuẩn bị 

và thực hiện tổ chức kiến trúc cảnh quan, nhất là trong giai đoạn quản 

lý, bảo dưỡng kiến trúc cảnh quan. 

Kiến nghị 

Cần quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng một đội 

ngũ kiến trúc sư đủ mạnh về lượng và chất để làm thiết kế kiến trúc 

cảnh quan, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với việc TC KTCQ đô 

thị nói chung và cảnh quan hai bên bờ sông rạch nói riêng. 

 Cần xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản pháp quy cần thiết 

như: tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình kỹ thuật, quy chế quản lý... để 

làm cơ sở cho công tác thiết kế, thi công, trang trí cũng như quản lý 

KTCQ. 

 Cần tạo cơ chế thích hợp về tổ chức và phương pháp để đảm 

bảo TC KTCQ là một bộ phận không thể thiếu trong quá trính làm quy 

hoạch và thiết kế kiến trúc khu ở và bảo đảm việc thực hiện các giải 

pháp TC KTCQ là một nhiệm vụ bắt buộc trong quá trình thi công và 

hoàn thiện kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông rạch. 

 Cần tạo cơ chế thích hợp về tổ chức và phương pháp để thu 

hút và tập hợp sự tham gia của các ngành và các chuyên gia có liên 

quan cũng như sự tham gia của cộng đồng trong toàn bộ quá trình tổ 

chức và quản lý KTCQ hai bên bờ sông rạch, từ khâu làm kế hoạch 

nghiên cứu thiết kế, thi công, trang trí đến quản lý khai thác sử dụng.
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